
เรื่องประเภทของภาพน่ิง 
 

 “กราฟิก” (Graphic) หมายถึง ภาพนิ่งท่ีเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยกราฟิกถือเป็น
องค์ประกอบสําคัญของด้านมัลติมีเดีย เพราะถูกนําไปใช้งานในหลายรูปแบบ ส่วนคําว่า “คอมพิวเตอร์กราฟิก” (Computer 
Graphic) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท้ังด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้าง จัดการ หรือแสดงผลลัพธ์ของกราฟิก 
เน้ือหาในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ซึง่จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเน้ือหาในบทต่อไป 
 สิ่งต่างท่ีมองเห็นล้วนเรียกว่าภาพท้ังนั้น อาจจะเป็นภาพขาวดําหรือมีสีสัน มีลักษณะรูปร่างต่างกันออกไปโดยท่ีภาพท่ี
ไม่มีการเคลื่อนไหวจะเรียกว่า ภาพนิ่ง 
ประเภทของภาพ 

 ภาพท่ีนํามาใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์เกิดจากการรวมกันของจุดสีท่ีเรียกว่า “พิกเซล (Pixel)” ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลคุณภาพของการแสดงผลภาพจะข้ึนอยู่กับความละเอียดของภาพและประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ เช่น จอภาพ 
(Monitor) การ์ดจอ (Video Card) และเคร่ืองพิมพ์ (Printer) เป็นต้น โดยท่ัวไปภาพท่ีนํามาใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic) และภาพบิตแมป (Bitmap Graphic)  

 ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic)  

 ภาพเวกเตอร์เป็นภาพท่ีสร้างข้ึนโดยใช้องค์ประกอบของรูปทรงเลขาคณิต เช่น เส้นตรงและเส้นโค้งต่างๆ โดย
นํามาประกอบกันเพ่ือให้เกิดเป็นภาพตามต้องการ ภาพท่ีได้จะดูคล้ายกับรูปวาดลายเส้น เช่น รูปการ์ตูนต่างๆ การวาดเส้นตรง
แบบเวกเตอร์จะต้องใช้คําสั่งสําหรับวาดเส้นตรงจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งในกรณีท่ีต้องการวาดภาพท่ีมีความสลับซับซ้อน
มากข้ึน ก็จะต้องใช้คําสั่งหลายๆ คําสั่งรวมกัน ทําให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างหรือแก้ไขภาพเวกเตอร์เหล่านี้ 

 ไฟล์ภาพเวกเตอร์มีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น AI , CDR , CGM , CMX , DRW , DXF , EPS , 
PDF , PCT , PIC , PLT , และ  WMF เป็นต้น ข้ึนอยู่กับโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้าง โดยโปรแกรมดังกล่าวจะสร้างภาพ
เวกเตอร์ในลักษณะท่ีเป็นโครงร่างข้ึนมาก่อนแล้วจึงตกแต่งภาพท่ีได้ให้มีสีสันน่าสนใจ  
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     ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic) 

 ภาพบิตแมป (Bitmap Graphic)  

 ภาพบิตแมปเป็นภาพท่ีเกิดจากการรวมกันของจุดสีหรือพิกเซล ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ จํานวนมาก 
เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือภาพสแกน เป็นต้น ภาพบิตแมปสามารถรองรับการแสดงสีได้มากกว่า 16.7 ล้านสี (ความ
ละเอียดท่ี 26 บิต) ทําให้ความสวยงามของภาพท่ีได้สมจริงกว่าภาพแบบเวกเตอร์ แต่การขยายขนาดของภาพจะทําให้จุดสีมี
ขนาดใหญ่ข้ึน และเห็นเป็นรอยหยัก โดยเฉพาะเส้นโค้งจะเห็นรอยหยักได้ชัดเจน ดังนั้น เม่ือขยายภาพบิตแมปมากๆ จะทําให้
ภาพไม่คมชัดเหมือนเดิม ไฟล์ภาพบิตแมปมีหลายชนิด เช่น ไฟล์ท่ีมีนามสกุล BMP , CGM , GIF , HGL , JPEG , PBM , 
PCX , PGM , PNM , PPM , PSD , RLE , TGA , TIFF , และ WPG เป็นต้น 

 

 นอกจากน้ียังสามารถแบ่งการแสดงผลภาพได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ภาพ 2 มิติ (2D Graphic) และภาพ 3 มิติ 
(3D graphic) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ภาพ 2 มิติ (2D graphic) 

 ภาพ 2 มิติ (2D graphic) ท่ีนํามาใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ และภาพบิตแมป สําหรับภาพเวกเตอร์จะเป็น
การนํารูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกันโดยแสดงบนระนาบ 2 มิติ ท่ีมีเพียง 2 แกน คือ x และ y เช่น เส้นตรง วงกลม หรือรูป
หลายเหลี่ยม ส่วนภาพบิตแมปจะเป็นภาพน่ิงต่างๆ ภาพถ่าย หรือภาพทิวทัศน์ เป็นต้น 

 ภาพ 3 มิติ (3D graphic) 
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 ภาพ 3 มิติ เป็นภาพเวกเตอร์ขนิดหนึ่ง ซึ่งมีมุมมองของภาพท่ีเหมือนจริงในลักษณะรูปทรง 3 มิติ (3D) โดยมี
พื้นฐานมาจากภาพ 2 มิติ ท่ีมีเพียงแกน x และ y แต่จะเพ่ิมแกน z เพื่อใช้แทนความลึกของภาพ ดังรูปท่ี 6.3 การสร้าง แก้ไข 
และ แสดงผลภาพ 3 มิติ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถเพ่ิมลักษณะพิเศษให้กับภาพ 3 มิติในรูปแบบต่างๆ ได้ 
เช่น สร้างฉากหลัง เพ่ิมทิศทางของแสง และเพ่ิมแสงเงาให้กับวัตถุ เป็นต้น 

 ภาพ 3 มิติ จะมีแกนท่ีเพิ่มข้ึนจากแกนแนวต้ัง (แกน x) และแกนแนวนอน (แกน y) คือ แกน z ท่ีแสดงความ
ลึกหรือความหนาของภาพ ผู้ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนภาพ 2 มิติ ให้เป็นรูปทรง 3 มิติได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น AutoCAD, 3D 
Studio MAX และ Extreme 3D เป็นต้น สามารถกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับรูปทรง 3 มิติได้หลายรูปแบบ เช่น การวาด
รูปทรงในแบบต่างๆ การเพ่ิมสีสันให้กับพ้ืนผิวของวัตถุ การสร้างองค์ประกอบพิเศษ การใส่แสงเงา และ การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
ของวัตถุ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  2D
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ความแตกต่างระหว่างภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป 

 ภาพท่ีถูกแสดงผลบนมอนิเตอร์จะอยู่ในรูปแบบของจุดสีสี่เหลี่ยมขนาดเล็กท่ีเรียกว่าพิกเซล โดยเรียงลําดับกันใน 
รูปแบบของอาเรย์ การแสดงผลภาพจะถูกควบคุมโดยโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งทําหน้าท่ีกําหนดสีของแต่ละพิกเซลให้เหมาะสมกับ
ภาพท่ีต้องการแสดง โดยการกําหนดค่าสีของแต่ละพิกเซลบนมอนิเตอร์จะใช้ Graphic Library ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อ
ระหว่างอุปกรณ์แสดงผลกับโปรแกรมประยุกต์อีกที โดยโปรแกรมประยุกต์จะเก็บโมเดลของภาพ (Graphic Model) ท่ีถูก
แสดงไว้และนําโมเดลไปประมวลผลเพ่ือกําหนดรูปแบบของพิกเซล เรียกกระบวนการนี้ว่า “Rendering” 

 Graphic Model จะถูกนําไปกําหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลของภาพและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในไฟล์ภาพ เม่ือ
ต้องการแสดงภาพนั้น จะดึงโครงสร้างข้อมูลท่ีอธิบายถึงลักษณะของภาพมาจากไฟล์ภาพ จากนั้นโปรแกรมจะทําการ Render 
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 ลักษณะการแสดงผลภาพ 

 ภาพบิตแมปจะมีโมเดลอยู่ในรูปแบบของพิกเซลท่ีเรียงกันแบบอาเรย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง
ค่าสีท่ีถูกเก็บไว้ (หรือเรียกว่า Logical Pixel)กับสีจริงท่ีถูกแสดงบนหน้าจอ (หรือเรียกว่า Physical Pixel) โดย Logical 
Pixel ควรจะแสดงสีได้ตรงกับ Physical Pixel ทุกจุดนอกจากน้ีภาพบิตแมปอาจมีความละเอียด (Resolution) ต่างกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อขนาดของภาพท่ีถูกแสดงบนจอภาพด้วย ทําให้ภาพท่ีแสดงมีขนาดใหญ่กว่าภาพจริง ดังน้ัน การแสดงผลภาพบิตแมปจึง
ต้องมีการคํานวณเพ่ือตัด (Clipping) ภาพท่ีเกินบางส่วนออก รวมท้ังต้องกําหนดขนาด (Scaling) ของภาพด้วย ส่วนภาพ
เวกเตอร์จะเก็บภาพไว้ในรูปแบบของคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของรูปทรง เส้นตรง หรือเส้นโค้ง การแสดงภาพเวกเตอร์
บนจอภาพจะนําโมเดลมาแปลความหมายและสร้างเป็นพิกเซลเพื่อแสดงผลบนจอภาพ เช่น หากต้องการแสดงเส้นตรง จะเก็บ
ข้อมูลจุดปลายท้ังสองของเส้นตรงไว้ เม่ือทําการ Render ภาพ โปรแกรมจะคํานวณหาค่าสีของพิกเซลท่ีอยู่ระหว่างจุดปลายท้ัง
สอง 

 ความต้องการทรัพยากรท่ีใช้จัดเก็บภาพ 

 ภาพบิตแมปและภาพเวกเตอร์มีความต้องการทรัพยากรท่ีแตกต่างกัน โดยภาพบิตแมปจะต้องบันทึกค่าของทุก
พิกเซล แต่ภาพเวกเตอร์จะใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายภาพ ทําให้ภาพมีขนาดเล็กกว่ามาก เช่น หากต้องการเก็บภาพรูป
สี่เหลี่ยมสีน้ําเงินในรูปแบบของภาพบิตแมป โดยรูปส่ีเหลี่ยมมีความกว้างและสูง 2 นิ้ว ถ้าภาพมีความละเอียด 100 จุดต่อนิ้ว 
(dpi) ดังน้ัน จะต้องเก็บค่าของพิกเซลท้ังหมด 40,000 พิกเซล หากจอภาพสามารถแสดงสีได้ 256 สี หรือ 8 บิต แต่ละ
พิกเซลจะใช้หน่วยความจํา 1 ไบต์ ดังน้ัน ภาพดังกล่าวจะใช้พื้นท่ีในหน่วยความจําท้ังหมด 40 KB 

 ในกรณีท่ีต้องการเก็บรูปสี่เหลี่ยมในรูปแบบของภาพเวกเตอร์ จะใช้วิธีเก็บคําส่ังท่ีอธิบายองค์ประกอบของรูป
สี่เหลี่ยมและสีของภาพแทน ซึ่งการเก็บคําสั่งดังกล่าวจะใช้พื้นท่ีในหน่วยความจําน้อยมาก (อาจไม่ถึง 100 ไบต์ข้ึนอยู่กับคําสั่งท่ี
ใช้) โดยใช้คําสั่งในการวาดภาพ 2 คําสั่ง คือ คําสั่งกําหนดสีให้กับรูปทรง และคําสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบเติมสีพื้น โดยจะใช้
โปรแกรมเพ่ือแปลความหมายของคําสั่งให้อยู่ในรูปแบบของพิกเซลเพ่ือแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ 

 ความซับซ้อนของภาพ 

 ภาพท่ีมีความซับซ้อนจะส่งผลต่อขนาดของภาพแบบเวกเตอร์ เน่ืองจากภาพแบบเวกเตอร์จะเก็บส่วนประกอบต่างๆ 
ของ รูปภาพเอาไว้ ดังนั้น หากภายในภาพมีส่วนประกอบเป็นจํานวนมากจะต้องใช้คําสั่งในการคํานวณมากตามไปด้วย ทําให้
ภาพมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนภาพบิตแมปจะเก็บค่าของทุกพิกเซลไว้ ดังน้ัน ไม่ว่าภาพจะมีความซับซ้อนมากเพียงใดก็จะใช้พื้นท่ี
จัดเก็บข้อมูลเท่าเดิม 

 การขยายขนาดของภาพ 

 ความแตกต่างท่ีชัดเจนของภาพบิตแมปและเวกเตอร์ คือ ผลลัพธ์จาการลดหรือขยายขนาดของภาพ โดยภาพ
เวกเตอร์สามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการโดยท่ีภาพยังคงความคมชัดอยู่เช่นเดิม เนื่องจากภาพเวกเตอร์ใช้วิธีอธิบาย
ส่วนประกอบต่างๆ ของภาพด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์โดยไม่เก็บค่าในแต่ละพิกเซลไว้ แต้ถ้าขยายภาพบิตแมปจนมีขนาด
ใหญ่เกินไปแต่ละ Logical Pixel จะถูกนําไปแสดงบน Physical Pixel ของจอภาพมากกว่า 1 พิกเซล ทําให้เห็นเป็นรอยหยัก 
โดยเฉพาะเส้นโค้งจะเห็นรอยหยักได้ชัดเจน ดังนั้น เม่ือขยายภาพบิตแมปมากๆจะทําให้ภาพไม่คมชัดเหมือนเดิม 
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เลเยอร์ (Layer)  

 เลเยอร์(Layer) เป็นวิธีการจัดเรียงภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคสําคัญในการปรับแต่งภาพของคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยจะ
แบ่งภาพออกเป็นชั้นซ้อนกัน ภาพท่ีอยู่ในเลเยอร์บนจะทับเลเยอร์ล่าง และสามารถวาดสิ่งต่างๆ เพ่ิมเติมลงบนเลเยอร์ท่ีอยู่ด้าน
บนสุดได้ ทุกเลเยอร์จะถูกซ้อนรวมกันและแสดงเหมือนกับเป็นภาพเดียวกัน แต่สามารถแยกเลเยอร์เพ่ือนํามาแก้ไขได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อเลเยอร์อื่น ลักษณะดังกล่าวสามารถนําไปใช้ปรับแต่งภาพบิตแมปได้ เช่น การแสดงภาพทุ่งดอกไม้ สามารถ
แสดงดอกไม้แต่ละดอกแยกเลเยอร์กันได้ ทําให้การแก้ไขและเคลื่อนย้ายภาพดอกไม้ทําได้สะดวกย่ิงข้ึน 

 การนําเลเยอร์มาใช้กับงานด้านศิลปะท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ัง คือ การแสดงภาพบิตแมปด้วยวิธีการแยกวัตถุต่างๆ 
ออกจากกันโดยนําภาพพ้ืนหลังมาวางไว้ในเลเยอร์ล่างสุด แล้วนําภาพวัตถุอื่นๆมาวางไว้ในเลเยอร์บน ทําให้สามารถปรับแต่งหรือ
ย้ายวัตถุไปบนภาพพื้นหลังได้ตามต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพในเลเยอร์อื่น แต่ถ้าไม่มีการแยกเลเยอร์ไว้ เม่ือมีการ
ปรับแต่งวัตถุ จะต้องตามไปแก้ไขภาพในเลเยอร์ท่ีเก่ียวข้องด้วย นอกจากนี้การแยกเลเยอร์ยังทําให้การเพ่ิมเอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ 
ให้กับแต่ละเลเยอร์ทําได้ง่ายข้ึน รวมท้ังง่ายต่อการคัดลอกภาพในแต่ละเลเยอร์ไปใช้งาน และสามารถกําหนดให้ซ่อนหรือแสดง
ภาพของแต่ละเลเยอร์ได้ 
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เรื่อง รูปแบบไฟล์ข้อมูลภาพ (Image File Format) 
วินโดวส์ (Window Formats) 

  บนระบบ Windows ใช้DIBs (Device- Independent Bitmaps) เป็นรูปแบบท่ัวไปของไฟล์ข้อมูลภาพ ซึ่งโดย
ปกติแล้วจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบ BMP โดยท่ี DIBs นั้นสามารถซ่อนอยู่ในไฟล์ RIFF (Resource Interchange File Format) 
เป็นรูปแบบท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับไฟล์ได้หลายชนิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือพัฒนาข้อมูลภาพบนระบบ Window ส่วนใหญ่
การบันทึกข้อมูลรูปภาพแบบบิตแมปบนระบบ Windows จะเป็นไฟล์ Dib, Bmp, Pcx และ Tiff 

แมคอินทอช (Macintosh Formats)   

 โปรแกรมสนับสนุนในระบบ Macintosh ส่วนใหญ่จะสามารถนําเข้า (Import) และ ส่งออก (Export) ไฟล์ภาพ
ท่ีมีนามสกุล Pict ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยบริษัทแอปเป้ิล ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรม Illustrator หรือ Freehand 

ชนิดไฟล์ภาพท่ีใช้บนเว็บ 

 ไฟล์ GIF เป็นไฟล์บิตแมปท่ีใช้สีได้สูงสุด 256 สี นิยมเรียกกันโดยท่ัวไปว่า Gif Animation เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

ท่ีมีขนาดของไฟล์เล็ก ท้ังนี้ เนื่องจากไฟล์ชนิดนี้ได้มีการบีบอัดข้อมูลแบบ LZW ทําให้ขนาดของไฟล์เล็กลง ส่งผลให้การ

ส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถรองรับโหมดสีแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Bitmap-

Mode, Grayscale หรือแม้แต่ Indexed-Color Gif ได้อีกด้วยซ่ึงเป็นผลจากค้นคิดและพัฒนาโดยบริษัท 

Compuserve อย่างไรก็ตามแม้ว่าไฟล์ชนิดนี้ จะเป็นท่ีนิยมนํามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ก็ตาม แต่ยังคงมีข้อจํากัดอยู่บ้างในเร่ืองคุณภาพของสีท่ีลดลง 

 ไฟล์ JPEG เป็นไฟล์ภาพท่ีแสดงผลแบบ Indexed-Color สามารถรองรับโหมดสีแบบ CMYK, RGB, Grayscale 

Color ได้เป็นอย่างด แต่ไม่รองรับคุณสมบัติการโปร่งแสง (Alpha Channel) นิยมนํามาใช้บนไฟล์เอกสาร Html 

 ไฟล์ JPG เป็นไฟล์ภาพท่ีได้จากแหล่งเก็บภาพถ่ายและการสแกนภาพ สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วท้ังน้ี 

เนื่องจากขนาดของไฟล์เล็กมากเป็นพิเศษ นิยมนํามาใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพผ่านทางอีเมล์และใช้เป็นส่วนประกอบของ

ภาพในไฟล์เอกสาร Html เช่นกัน 

 ไฟล์ PNG เป็นไฟล์บิตแมปอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีการบีบอัดข้อมูลแบบ Lossless สามารถให้สีชนิด True Color ได้สูงสุด

ถึง 48 Bit/Pixel ท้ังน้ีได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนไฟล์ไฟล์ Gif นั่นเอง แม้ว่าไฟล์ PNG จะมีคุณสมบัติท่ี

เหนือกว่าไฟล์ Gif อยู่หลายประการก็ตาม แต่ความนิยมของผู้ใช้ยังคงชมชอบใช้ไฟล์ Gif มากกว่า อย่างไรก็ตาม นัก

ออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่กําลังให้ความสนใจและจะนําไฟล์ชนิดนี้มาใช้งานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถรองรับโหมด

สีต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โหมดสีแบบ Grayscale และ RGB (ท่ีมี Single Alpha Channel)โหมดสีแบบ

บิตแมป(Bitmap)ชนิดIndexed-Color(ท่ีไม่มีAlpha Channel) รวมถึงขนาดของไฟล์ท่ีมีขนาดเล็กใกล้เคียงกันกับไฟล์ 

GIF แต่ก็ให้คุณภาพของสีท่ีดีกว่า 
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เรื่อง การสร้างภาพดิจติอล 
 

สร้างได้จากเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner)   
 การสร้างภาพจากเคร่ืองสแกนเนอร์สามารถทําได้  โดยวางภาพไว้ในเคร่ืองสแกนเนอร์   จากน้ันคลิกท่ีหน้าจอ
เพ่ือสั่งให้ทํางานและรอจนได้ภาพท่ีต้องการจะแสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
สร้างได้จากกล้องดิจิตอล (Digital Camera) 
 การถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล สามารถแก้ไขภาพ ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนมุมมอง
ภาพ ตกแต่งภาพ  แก้ไขสีให้ถูกต้อง เป็นต้น 
โปรแกรมท่ีใช้ในการแก้ไขภาพ เช่น Adobe Photoshop, Micrografx Picture Publisher เป็นต้น  
 

เรื่อง เทคนิคการปรับแต่งภาพ 
 

 Anti - Aliasing  เป็นข้ันตอนการปรับแต่งการเรียงตัวของจุดสีภายในภาพท่ีมีลักษณะเป็นรอยหยัก (Aliasing) ให้เรียบ

กว่าเดิม 

 Transformation เป็นการแปลงรูปร่างของภาพให้มีลักษณะแตกต่างจากเดิม เช่น ย่อขนาดของภาพให้เล็กลง หมุนภาพ

ให้อยู่ในแนวท่ีต้องการ และบิดภาพให้เอียงในองศาท่ีเหมาะสม 

 Dithering เป็นข้ันตอนการการปรับข้อมูลสีของแต่ละพิกเซลให้มีความใกล้เคียง และกลมกลืนกับข้อมูลสีท่ีต้องการ 

ด้วยการคํานวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลสีภายในภาพแล้วปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการ 

 Rendering เป็นการเพ่ิมพ้ืนผิวสีให้กับภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ 

 

สรุป 

ในปัจจุบันภาพ (Image) ถือเป็นส่วนสําคัญในการผลิตงานด้านมัลติมีเดีย โดยสามารถนํามาเป็นองค์ประกอบในการ

นําเสนองานรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับงานท่ีต้องการนําเสนอ เช่น นํามาใช้ในการนําเสนอข่าวสารหรือเช่ือมโยง

เร่ืองราวเข้าโดยกัน เป็นต้น 

 ภาพท่ีนํามาใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์เกิดจากการรวมกันของจุดสีท่ีเรียกว่า “พิกเซล” (Pixel) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

ดิจิตอล คุณภาพของการแสดงผลภาพจะข้ึนอยู่กับความละเอียดของภาพและประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ เช่น 

จอภาพ (Monitor) การ์ดจอ (Video Card) และเคร่ืองพิมพ์ (Printer) เป็นต้น โดยท่ัวไปภาพท่ีนํามาใช้งานแบ่ง

ได้ เป็น 2 ประเภท คือ ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic) และภาพบิตแมป (Bitmap Graphic) นอกจากน้ียัง

สามารถแบ่งการแสดงผลภาพได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ภาพ 2 มิติ (2D Graphic) และภาพ 3 มิติ (3D Graphic) 

 ความแตกต่างระหว่างภาพบิตแมปและภาพเวกเตอร์มีหลายประการ เช่น ภาพบิตแมปจะเก็บค่าของทุกพิกเซลไว้ส่วน

ภาพเวกเตอร์จะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการวาดภาพ ทําให้ภาพเวกเตอร์ใช้พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลน้อยกว่าแต่
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 เลเยอร์(Layer) เป็นวิธีการจัดเรียงภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคสําคัญในการปรับแต่งภาพของคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยจะแบ่ง

ภาพออกเป็นช้ันซ้อนกัน ภาพท่ีอยู่ในเลเยอร์บนจะทับภาพท่ีอยู่ในเลเยอร์ล่าง และสามารถว่าสิ่งต่างๆ เพ่ิมเติมลง

บนเลเยอร์ท่ีอยู่ด้านบนสุดได้ 
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