ภาพนิ่ง (Still Image)

สําหรับประเภทของภาพนิ่ง
สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนด
สามารถแบงออกไดเปน
ชนิด
ไดแก ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ

มิติ
ภาพ 2 มต

ภาพ 2 มิติ ที่สรางและนํามาใชงานกับคอมพิวเตอร แบงได 2 ประเภท คือ ภาพเวกเตอร
และภาพแบบมิตแมป

สําหรับภาพเวกเตอรไดมีการพัฒนาขึน้ เพื่อใหสามารถแสดงภาพที่มีลักษณะของโครงสรางเปน
ช เสนตรง

ี่ และขอความศลปรวมถงการแสดงภาพ

ศิ ป
ึ
รูปทรงเรขาคณติ เชน
วงกลม รูปหลายเหลยม
ที่เกิดจากการคํานวณและประมวณผลไดใกลเคียงกับภาพบิตแมปสวนภาพบิตอแมปได
พฒนาขนเพอใหสามารถแสดง
พัฒนาขึน้ เพื่อใหสามารถแสดง ภาพไดใกลเคยงกบของจรงมากทสุ
ภาพไดใกลเคียงกับของจริงมากทีส่ ด แตมรายละเอยดและ
แตมรี ายละเอียดและ
ความสลับซับซอนคอนขางสูง

ภาพบิตแมป
ภาพบตแมป

ภาพเวกเตอร
ภาพเวกเตอร
ภาพเวกเตอรแสดงถึงภาพลักษณทมี่ ีโครงสรางทางเรขาคณิต และสรางดวยหลักทางววิทยาศาสตรื
ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของคําสั่ง เชน หากตองการภาพวาดเวนตรง ตองใชคําสั่ง
วาดเสนตรง โดยใหเริม่ วางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งในบางกรณีหากตองการวาดภาพที่มคี วาม
ใ คําสััง่ หลายๆคําสัั่ง คําสังั่ ในการประมวลผล
ใ
ซับั ซอนมากขึน้ึ ก็ต็ องใช
จึงึ จําเปน ตองอาศััยทักั ษะและความ
ชํานาญที่คอนขางสูงมาก ทําใหเกิดความยุง ยากในการสรางหรือแกไขภาพเวกเตอรเหลานี้

ดดวยพฒนาการของโปรแกรมทสนบสนุ
วยพัฒนาการของโปรแกรมที่สนับสนนการสร
นการสรางภาพเวกเตอรทาใหเกดไฟลภาพเวกเตอรหลายรู
างภาพเวกเตอรทําใหเกิดไฟลภาพเวกเตอรหลายรปแบบ
ปแบบ
ซึ่งมีนามสกุลแตกตางกันออกไป เชน AI, CDR, CGM, CMX, DRW, DXF, EPS, PDF, PCT, PIC,
PLT และ WMF เปนตน

ุ จดภาพ
ุ
บิตแมปเปนภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันของจดสี
หรือพิกเซล ซึ่งเปนสวนประกอบที่เล็ก
ที่สุดที่ใชแสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ โดยที่ภาพบิตแมปหนึ่งๆ จะมีจุดสีหลายจุดประกอบรวมกัน
เปนภาพ และแตละจุดจะมีสตี ามลักษณะของภาพนั้นๆ แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ขนาดของ
 ลภาพ จะขึนึ้ อยูกับการบีบี อดและความละเอี
ขอมู
ั
ยี ดของภาพ และทีลี่ ะเลยไม
ไ ไ ดในการแสดงภาพใหได
ใ
ใ ไ 
ภาพที่สมจริงนั้น จะตองคํานึงถึงความละเอียดของภาพ เมื่อตัดบางสวนของภาพตนฉบับและทําการ
ขยายรููปภาพนั้นจะเห็นจุดุ สีแตละจุดุ มีลักษณะเปนกรอบสี่เหลีย่ มอยางชัดเจน ดังนั้นถาภาพมีความ
ละเอียดนอย เมื่อทําการขยายจะทําใหภาพเกิดเปนรอยหยักเรียกวา “อะไลแอส” และหากขยายภาพ
บิตแมปมากเกินไปจะมีผลตอความคมชัดของภาพ นอกจากนี้การจัดเก็บไฟลภาพบิตแมปจะสิ้นเปลืองเนื้อ
ที่มากกวาภาพแบบเวกเตอร แตอยางไรกตาม
ทมากกวาภาพแบบเวกเตอร
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุ
ในปจจบับนนพฒนาการของฮารดแวรและซอฟตแวรหลาย
พัฒนาการของฮารดแวรและซอฟตแวรหลาย
ชนิดทําใหสามารถแสดงผล และแกไขภาพบิตแมปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ จึงเกิดไฟลภาพบิตแมป
ใหเลือกใชงานหลายชนิด เชน ไฟลนามสกุุล BMP, CGM, GIF, HGL, JPEG, PBM, PCX, PGM, PNM,
PPM, PSD, RLE, TGA, TIFF และ WPG เปนตน

ที่ใชงานบนคอมพิวเตอร
รูรปแบบของแสงสี
ปแบบของแสงสทใชงานบนคอมพวเตอร
รูปแบบของแสงสีตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อใชงานบนจอภาพคอมพิวเตอร จะมีรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงแยก
แสงสีไดหลายรูปแบบ ดังนี้

ภาพ 3 มิติเปนภาพประเภทหนึ่งของภาพเวกเตอร
ซึ่งมีลักษณะมุมุ มองของภาพที่เหมือนจริง อยูใู น
รูปทรง 3 มิติ มีพนื้ ฐานการสรางภาพจากภาพ 2
มิติ โดยเพิ่มความลึกใหกบั ภาพที่สราง ซึ่งการ

สรางและการแสดงผลของภาพ
3 มตนน
ิ ิ ั้ จะตองใช
 ใช
ซอฟแวรที่เหมาะสมสําหรับสรางแกไข หรือแสดง
ภาพในรูปู แบบ 3 มิติ และเพิ่มลักษณะพิเศษใหกับ
ภาพ 3 มิติ เชน สรางฉากหลัง เพิ่มทิศทางของแสง
และเพิม่ เทคนิคพิเศษใหกับภาพ

จะเห็นวาภาพ 3 มิติ มีแกนที่เพิม่ ขึ้นนอกเหนือจาก
ั่ ็ อื แกนแสดง
แกนแนวตงั้ และแกนแนวนอน นนกคื
ความลึก หรือความหนาของภาพ โดยแสดงสวน
ของภาพในมุุมมองที่มีสวนลึกหรือสวนนูนู ซึ่งผููใช
สามารถปรับเปลีย่ นภาพ 2 มิติใหเปนรูปทรง 3 มิติ
ได โดยใชซอฟตแวรที่มคี วามสามารถในการ
ทํางานดานนี้ เชน
ทางานดานน
เชน AutoCAD,
A t CAD 3DMAX และ
Extreme 3D เปนตน

HSB เปนแสงสีที่ตอบสนองการมองเห็นของสายตามนุษย

RGB เปนแสงสีที่ใชงานกับจอภาพคอมพิวเตอร

CMYK เปนแสงสีที่ใชกับงานเครื่องพิมพ

RGB
• HSB เปนพื้นฐานของการมองเห็นแสงสีของดวงตามนุษย ซึ่งประกอบขึ้นดวยลักษณะของแสงสี 3
ประการดังนี้
•
Hue
•
เปนการเปลี่ยนแปลงเฉดสีที่แตกตางจากแสงหลักทั้งสาม ตามมาตรฐานที่เรียกวา “Standard
Color Wheel” โดยเปรี
โ
ยี บเทีียบกัับองศาตางๆ บนวงกลม ซึึ่งเปน การนําองศาของวงกลมมาแบงความ
แตกตางของแสงสีตั้งแต 0 - 360 องศา ตามการผสมแสงสีมาตรฐานหลัก 3 แสง คือ แดง เหลือง และ
น้ําเงิน ซึ่งแตละแสงสีจะมีคาองศาที่แตกตางกัน ดังนี้ แสงสีแดงมีคาเปน 0 และ 360 แสงสีเหลืองมีคา
เปน 120 และแสงสีนพเงินมีคาเปน 240 องศา
•
Saturation
ป 

ี่ ใ นชวงแสงสจางจนถงแสงสเขม

ี
ึ
ี  จะเปนสดสวนของแสงส
ป ั 
ี Hue
H ทมี่ ี
•
เปนคาความเชมของแสงทอยู
อยูในโทนสีเทา โดยวัดคาเปนเปอรเซ็นต ตั้งแต 0% จนถึง 100% เชน การปรับ Saturation ของแสงสี
น้ําเงิน จะสามารถปรับไดจากแสงสีน้ําเงินเทา จนถึงแสงสีน้ําเงินเทาเขม
•
Brightness
•
คาความสวางของแสงสี ซึ่งก็คือ คาของแสงสีดําไลระดับสวางขึ้นเรื่อยๆ จนถึงแสงสีขาวสวาง
ซึ่งวัดคาเปนเปอรเซ็นจาก 0% จนถง
ซงวดคาเปนเปอรเซนจาก
จนถึง 100% เชนเดยวกบ
เชนเดียวกับ Saturation

RGB เกิดจากการรวมแสงของแสงสีหลักคือ แสงสีแดง (Red) เขียว
(Green) และนํ้าํ เงิิน (Blue) ซึงึ่ จะได
ไ แ สงสีแี ตกตา งกนตามสดส
ั
ั ว น
ความเขมของแสงสี RGB ที่มาผสมกัน โดยแสงสีหลักทั้ง 3 จะมีคา
ตั้งแต 0 ถึง 255 เมื่อเขาขอมูลแสงสี RGB เปลี่ยนไป ความเขมของ
แสงสีแดง เขยว
แสงสแดง
เขียว และนาเงน
และน้ําเงิน บนจอภาพจะปรบเปลยนตามไปดวย
บนจอภาพจะปรับเปลี่ยนตามไปดวย

การบีบอัดขอมููลภาพ
ดิจิตอลนั้นแบงการ
บีบอัดออกไดเปนสอง
ประเภทใหญๆ
ดวยกัน คือ

• การบีบอัดแบบไมสูญเสีย
ขอมลล (Lossless)
ขอมู
• การบีบอัดแบบสูญเสีย
ขอมูลู (Lossy)

การบีบอัดแบบไมสญ
ญเสี
ยขอมลล หรอ
หรือ Lossless
L l
การบบอดแบบไมสู
เสยขอมู

การบีบอัดแบบไมสูญเสียขอมูล เปนการบีบขนาดที่ขอ มูลเดิมไมมีการสูญเสียเลย โดย
ภาพจะถููกบีบขนาดและถูกู ขยายกลับคืนแบบพิกเซลตอพิกเซลเหมือนกับภาพดั้งเดิม
ไฟลภาพที่ไดจะมีความละเอียดสูง แตจะมีขนาดใหญทําใหเปลืองพื้นทีข่ องหนวยเก็บ
ขอมูล

ไฟล PNG
ไฟล

ไฟล PNG เปนไฟลบิตแมปที่มีการ
บีบอัดแบบ Lossless ใหสี TrueColor
ไดสูงสุด 48 บิตตอพิกเซล ไฟล PNG
นับไดวาเปนรููปแบบไฟลภาพที่ดี
ชนิดหนึ่งเนื่องจากสามารถบีบอัด
ขอมููล โดยไมเสียขอมููล ภาพ ทําให
เหมาะสําหรับใชจัดเก็บไฟลภาพ
ตนฉบับ

ไฟล BMP
ไฟล

ไฟล BMP เปนไฟลที่สามารถเก็บสีได
สูงสุด 16.7 ลา นสีี ซึงึ่ เปน การบีีบอััด
แบบ Lossless ไมมีการสูญเสียความ
โ
ละเอียี ด โดยจะมองหา
Pattern ทีซี่ ํา้
กันมาบันทึกเก็บครั้งเดียว ใชไดกับรูป
ที่มีสีนอย กรณภาพมสมากจะบบอดได
ทมสนอย
กรณีภาพมีสีมากจะบีบอัดได
ไมดี

การบีบอัดแบบสูญเสียขอ มูล หรือ Lossy

เปนการบีบอัดขอมลภาพในลั
กษณะที่มีการตัดทอนขอมลภาพออกไปบางส
วน เพื่อให
ู
ู
ไฟลภาพมีขนาดเล็กลงแตก็ทําใหสูญเสียขอมูลบางอยางไป
และไมสามารถเรียก
กลับคืนมาได การบันทึกแบบ Lossy ที่นิยมใชในกลองดิจิตอลคือการบันทึกแบบ JPEG

ไฟล JPEG
ไฟล

ไฟล JPEG เปนไฟลบิตแมปที่มีการ
บีบอัดเปนที่ยอมรับในปจจุบัน เก็บ
ความลึึกสีีไดสูงสุด 32 Bit เนืื่องจาก
JPEG เปนการบีบอัดแบบ Lossy ซึ่งมี
การสูู ญ เสี ย รายละเอี ย ดบางส ว นของ
ภาพไป จึงทําให สามารถบีบอัดภาพ
ไดมาก ไฟล JPG การบีบอัดไฟล JPG
ที่เหมาะสมก็คือ 75
ทเหมาะสมกคอ
75-80%
80% ของQuality
โดย Quality คือการเลือกวาจะใหมี
คุณภาพของภาพเหลือเปนเปอรเซ็นต
เทา ไไร

รูปภาพบนเว็บ
ดังนั้นยิ่งมีเปอรเซ็นตมาก ยิ่งมีการ
บีบอัดนอยลง การบบอดมาก
การบีบอัดมาก และ
บบอดนอยลง
สงผลใหคุณภาพของภาพลดต่ําลง
ทั้งนี้ หากกําหนดคาดังกลาวต่ํา
หรือสูงเกินไป อาจจะสงผลเสียตอ
คุณภาพของภาพไดโดยตรง และ
สามารถมองเห็ น ข อ บกพร อ งได
สามารถมองเหนขอบกพรองได
ดวยตาเปลา เชน ภาพอาจไม
ชัดเจน หรือ มีสีผิดเพี้ยน เปนตน

ปจจุุบันเครื่องมือประเภทเว็บบราวเซอร (Web Browser)
สามารถรองรับและสนับสนุนไฟลภาพชนิดบิตแมป (Bitmap)
ไดเพียง 3 รูรปแบบหลั
กดวยกัน ไดแก
ไดแก GIF,
GIF JPEG และ PNG
ไดเพยง
ปแบบหลกดวยกน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไฟล
ไฟล

ไฟล GIF
ไฟล
JPG
ไฟล GIFเปนไฟลบิตแมปที่ใชสีไดสูงสุด 256 สี โดยจะมีทั้งที่เปนภาพนิ่ง และ GIF
A i ti ซงเปนไฟลภาพเคลอนไหว
Animation
ซึ่งเปนไฟลภาพเคลื่อนไหว ทมขนาดของไฟลเลกสงผลใหการสงผานขอมู
ที่มีขนาดของไฟลเล็กสงผลใหการสงผานขอมลล
ไปยัง ระบบเครือขายไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับโหมดสีแบบตาง ๆ
ไมวาจะเปน Bitmap-mode,
Bitmap mode Grayscale หรอแมแต
หรือแมแต IndexIndex Color GIF ไดอกดวยซงเปน
ไดอีกดวยซึ่งเปน
ไมวาจะเปน
ผลจากคนคิด และพัฒนาโดยบริษัท Compuserve อยางไรก็ตาม แมวาไฟลชนิดนี้จะเปน
ที่นิยมนํามาใชงานกันอยางแพรหลาย บนระบบเครอขายอนเตอรเนตกตามแตยงคงม
ทนยมนามาใชงานกนอยางแพรหลาย
บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตก็ตามแตยังคงมี
ขอจํากัดอยูบางในเรื่องคุณภาพของสีที่ลดลง

ไฟล JPG เปนไฟลภาพที่
ไดมาจากแหลงเก็บภาพถาย
ไดมาจากแหลงเกบภาพถาย
และการสแกน สามารถแสดง
ผลได อยางรวดเร็วทั้งนี้
เนือื่ งจากขนาดของไฟล
ไฟ เ ลก็
มากเปนพิเศษ

JPEG
นิยมนํามาใชเพื่อแลกเปลี่ยนภาพ
ผานทางอีเมลและใชเปนสวนประกอบ
ของภาพในไฟลเอกสาร HTML
ของภาพในไฟลเอกสาร
สามารถรองรับโหมดสีแบบ CMYK,
RGB, Grayscale Color ไดเปนอยาง
ดีี แตไมรองรบคุ
ั ณสมบติั ิการโปร
โป ง
แสง (Alpha Channel) นิยมมาใชบน
เอกสาร HTML

ไฟล PNG
ไฟล

ไฟล png เปนไฟลบิตแมปอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการบีบอัด
ขอมูลแบบ lossless สามารถใหสีชนิด true color ได
สูงสุดถึง 48 bit/pixel ทั้งนี้ ไดรับการออกแบบขึ้นมา
เพื่อใชทดแทนไฟล gif นั่นเอง แมวาไฟล png จะมี
คุุณสมบัติที่เหนือกวาไฟล gif อยููหลายประการก็ตาม
แตความนิยมของผูใชยังคงชอบใชไฟล gif มากกวา
อยางไรก็ตาม นักออกแบบเว็บไซตสมัยใหมกําลังให
ความสนใจ และจะนําไฟลชนิดนี้มาใชงานเปนอยางมาก
เนื่องจากสามารถรองรับโหมดสีตาง ๆ ไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน โหมดสีแบบ grayscale และ rgb รวมถึง
ขนาดของไฟลที่มีขนาดเล็ก ใกลเคียงกันกับไฟล gif
แตก็ใหคุณภาพของสีที่ดีกวา

ภาพชนิดเวกเตอร
(Vector)

วิดีโอ (Video)
(Vid )
วดโอ

รปแบบของวิดีโอแบบตางๆ

ั ป ื่ ี ป หนงทนยมใชกบเทคโนโลย
ึ่ ี่ ิ ใ  ั
โ โ ี
วิิ ดี โ อ นบเปนสออกรู
มัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลไดทั้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดความนาสนใจในการ
นําเสนอ ทงนมหวขอทเกยวของ
นาเสนอ
ทั้งนี้มีหัวขอที่เกี่ยวของ ดงน
ดังนี้

สําหรับภาพชนิดเวกเตอร (Vector) นั้น ยังไมมี
สนับสนุุนของบราวเซอรโดยตรง ทั้งนี้ อาจตอง
อาศัยโปรแกรมเสริม (Plug-in) ทํางานรวมกับ
บราวเซอร จึงสามารถที่จะแสดงผลและใชงานได
อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ใชบันทึกจะเก็บอยูใน
รูปแบบของคําสั่ังทีี่เปนลัักษณะของภาพ เชน
เสนตรง และเสนโคง เปนตน โดยจะบอกถึง
ลักษณะของสีแตละตําแหนง เมื่อทําการรวม
ลักษณะทกอย
างแลวก็จะทําใหเกิดภาพขึ้นมา ทา
ทํา
ลกษณะทุ
กอยางแลวกจะทาใหเกดภาพขนมา
ใหภาพชนิดเวกเตอรสามารถยอ / ขยายขนาดได
โดยไมสงผลตอความละเอียดมนการแสดงผลแต
อยางใด

