
  

 คูมือโปรแกรมตกแตงรูปภาพ 

PhotoScape v.3.7 

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

PhotoScape เปนโปรแกรมตกแตงภาพ ท่ีมีความสามารถมากมายและใชงานไดงายมาก 

เพราะมีเมนูการใชงานเปนภาษาไทย สะดวกรวดเร็วในการใชงาน ตั้งแตการทํากรอบรูปภาพหลายๆ 

รูปแบบ การแกไขภาพเปนกลุมครั้งละหลายๆ รูปภาพ การจัดหนาของรูปภาพใหเปนรูปภาพเดียว 

การรวมภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว การแบงรูปภาพ การ Capture ภาพหนาจอมาใชงานการเลือกสี 

การแปลงไฟล   RAW เปน JPEG การปรับแตงแกไขรูปภาพ เชนการปรับแสง สี ความคมชัดของรูป 

และการยอ ขยายขนาดของรูป   โปรแกรมมีขนาดเล็กไมกินทรัพยากรของเครื่องเหมือนโปรแกรมแตง

ภาพอ่ืน ๆ และเปนโปรแกรม Freeware  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึนมาสําหรับประกอบการอบรม

เชิงปฏิบัติการ  ไดรวมรวมเนื้อหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมและผูสนใจได

ศึกษาพัฒนาทักษะดานการออกแบบกราฟก และเปนพ้ืนฐานในการใชโปรแกรมกราฟกอ่ืน ๆ ไดดี

ยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ขอขอบคุณรองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหาร 

ผูอํานวยการกลุม ผูเขารับการอบรมทุกทาน ท่ีทําใหเกิดกิจกรรมสูการพัฒนาในครั้งนี้ หวังเปนอยาง

ยิ่งการอบรมในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษา นําสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

 

          ผูจัดทํา 

            30  พฤษภาคม  2562 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

ตอนท่ี 1: การดาวนโหลด และการติดตั้งโปรแกรม 

PhotoScape เปนโปรแกรม Freeware สามารถดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บไชต photoscape.org  

เปนโปรแกรมจัดการรูปภาพท่ีใชงานงาย และสะดวกรวดเร็วในการตกแตงรูปภาพ การแสดงภาพ การดูภาพใน

โฟลเดอร, การสรางสไลด แกไขปรับเปลี่ยนขนาด ปรับความสวาง ปรับสมดุลสีขาว เพ่ิมกรอบภาพ ปรับโหมด

โมเสค เพ่ิมขอความ เพ่ิมรูปภาพ ปรับตาแดง การวาดรูป การรีทัชภาพแกไขภาพ การตกแตงภาพ paint 

brush, clone stamp effect brush Batch Batch edit multiple photos สามารถรวมภาพแนวนอนหรือ

แนวตั้งในหนาเดียวได และทําเปนภาพเคลื่อนไหวได เปลี่ยนชื่อไฟลภาพ RAW เปน JPG และอ่ืน ๆ เปน

โปรแกรมเดียวทําไดหลากหลาย ใชงานไดงายๆ เวอรชั่น ณ ปจจุบันคือ v3.7  ไฟลดาวนโหลดจะเปนไฟล

นามสกุล .exe  เลือก Save File ไว และทําการติดตั้ง 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

การติดตั้งโปรแกรม 

 

 

หลังจากท่ี Download และ บันทึกไฟลเสร็จสิ้นแลว คนหาโปรแกรม PhotoScape จากตําแหนงท่ี

บันทึกไว (โดยท่ัวไปจะอยูในหอง Download ) จากนั้นทําตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมติดตั้ง เลือก I Agree - Install 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

2. เอาเครื่องหมาย   ออก เลือก Next 

 

 

3. คลิกปุSม “Finish” เสร็จสิ้นการติดตั้ง 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

4. จะไดโปรแกรมหนาแรก จะเปนดังภาพ หากตองการใหโปรแกรมเปนภาษาไทย สมารถทําการเปลี่ยน

ภาษาในโปรแกรม PhotoScape จาก              
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

ตอนท่ี 2 : การแกไข/ตกแตง รูปภาพ 

หนาตางเมนูคําสั่งของโปรแกรม มีดังนี้ แกไขรูปภาพ การยอ ขยายขนาดของรูปภาพ การใสกรอบ

ใหกับรูปภาพ การปรับความเขม แสง ความสวาง ความคมชัดของรูปภาพ การเปลี่ยนรูปภาพ เปนโทนสีตาง ๆ 

เชน ภาพซีเปย การลบมุมภาพใหเปนมุมมน การกลับภาพ การตัดภาพ การแกไขตาแดง การทําโมเสค  

เซ็นเซอรบางสวนของภาพ การลบตําหนิ การเพ่ิมตัวอักษรและคําบรรยายลงในภาพ การเพ่ิมวัตถุตาง ๆ เชน

ตัวการตูนลงไปในภาพ และอ่ืน ๆ  

2.1. การปรับเปล่ียนขนาดของรูปภาพ 

เม่ือเขาสูหนาตางแกไขภาพ จะมีดานบนเพ่ิมข้ึน จากภาพจะ หนาหลัก แสดงภาพ แกไขภาพ 

แกไขภาพเปนกลุม จัดหนา รวมภาพ ภาพเคลื่อนไหว พิมพ และ การชวยเหลือ 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

     ดานซายมือจะเปนสวนท่ีแสดง Directory และแสดงภาพในโฟลเดอรท่ีเรากําลังเลือกอยู สามารถปรับขนาด

ของภาพได  

 

การยอขยายขนาดของรูปภาพ คลิกท่ีเมนยูอ / ขยาย 

        พิมพขนาดภาพท่ีตองการลงไปในชองดานขวา ชองดานซาย

จะแสดงขนาดภาพเดิม หากตองการใหคงขนาดเดิม ใหคลิก

เครื่องหมายถูกในชอง คงอัตราสวนเดิม เม่ือพิมพขนาดในชองใด

ชองหนึ่งของความกวางหรือความสูง ขนาด

ของอีกชองจะเปลี่ยนตามอัตราสวนเดิม เม่ือ

เสร็จแลวแลวคลิกตกลง 

หรืออาจจะคลิกตรงลูกศร เพ่ือเลือก เพ่ิม/ลด ขนาดตามดานกวาง ดานยาว 

หรือดานสูง ซ่ึงเม่ือเลือกปรับดานใดดานหนึ่งแลว อีกดานจะปรับตามโดยอัตโนมัต ิ
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

2.2.  การปรับความสวาง และ สี  

 

เราสามารถปรับความสวาง และ สี ของรูปภาพได โดยใช ความสวาง,ส ี 

 

2.3.  การลบมุมของภาพ 

การตกแตงรูปภาพใหสวยงาม โดยการตกแตงกรอบรูปใหมีความแปลกตา  สามารถทําไดโดยเลือก 

ลบมุม สามารถเลือก สีของมุม ความโคง และเสนขอบได  
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

นอกจากการตกแตงลบมุมกรอบรูปแลว ยังสามารถตกแตงกรอบรูปในรูปแบบตาง ๆ ดวยลวดลาย 

โดยคลิกท่ีกรอบรปู  จะมีรูปแบบของกรอบรูปใหเลือกตกแตงอยางสวยงาม 

 

2.4.  การตกแตงรูปภาพ  

เราสามรถตกแตงรูปภาพใหเกไก ดวยไอคอนลวดลายกราฟกท่ีโปรแกรมใหมาหลากหลายรูปแบบ ยัง

สารมารถปรับขนาด หมุนรูปภาพ โดยคลิกเลือกท่ี เพ่ิมวัตถุ  
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

การเพ่ิมแสงวัตถุ คลิกท่ีเมน ูเพ่ิมแสงวัตถุ จะข้ึนมาดังภาพ ปรับ เพ่ิม-ลด ไดตามตองการ 

 

ทําเครื่องหมาย  ในชอง เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ิมความสวาง จะเปนการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีตองการเพ่ิม

ความสวาง เปนการเพ่ิมความสวางเฉพาะจุดท่ีเราตองการ  

 

เมนูฟลเตอร จะเปนการเติมฟลเตอรใหกับภาพ ในแบบตาง ๆ ซ่ึงมีอยูหลายแบบมาก 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

การปรับความคมชัด คลิกท่ีความคมชัด จะปรากฏ pop up ดังภาพ 

 

การปรับรูปภาพโดยการปรับแตงอัตโนมัติ จากโปรแกรมใน จําลองภาพใหเหมือนกับฟลม  สามารถ

เลือกรูปแบบ โดยมีตัวอยางใหเปรียบเทียบ ดังรูป 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

 บันทึก ยกเลิก ทําซํ้า ซ่ึงหากทําเสร็จกดบันทึก หรือกดยกเลิกเพ่ือยกเลิกการ

กระทําครั้งหลังสุด หรือยกเลิกท้ังหมดเพ่ือกลับสูคาเริ่มตนของรูปนั้น ทําซํ้าคือการยอนกลับ

มาคําสั่งลาสุดท่ียกเลิกไป 

 

 

เปลี่ยนสีของภาพเปน  ซีเปย , bandicoot , สีเทา , Back & white , เนกาทีฟ หรือเลือกรูปแบบสีได

จาก ความสวาง/สี ก็ไดเชนกัน 

การหมุนกลับรูปภาพ ในกรณีท่ีตองการกลับรูปภาพ ซาย - ขวา 90 องศา การกลับซายขวา การกลับ

บนลาง และการหมุนภาพตามองศาท่ีตองการ เลือกท่ี การหมุนภาพ (อยูดานลางเปลี่ยนสีภาพ) 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

ตอนท่ี 3 : ใสตัวอักษรใหกับภาพ 

เม่ือเราเปดโฟลเดอรท่ีมีภาพท่ีเราตองการแกไข และคลิกท่ีรูปภาพนั้น จะแสดงภาพนั้นบนหนาจอ ใต

ภาพจะมีรายละเอียดของภาพ ไดแกขนาดของรูปภาพ ขนาดไฟล และชื่อไฟล    

 

การตกแตง เพ่ิมความสวยงาม ดวยการใสขอความใหกับรูปภาพ การยอรูป

เพ่ือนําไปใชโพสในอินเตอรเน็ต คลิกท่ี  เพ่ิมวัตถุ จากนั้นคลิกท่ีตัว T ดังภาพ เพ่ือเพ่ิม

การพิมพตัวอักษรลงบนภาพ 

 

  

รายละเอียด

ของภาพ 
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

เม่ือคลิกท่ีตัว T ตามภาพดานบน จะข้ึน pop up สําหรับพิมพขอความ เราสามารถเลือกแบบอักษร 

ขนาด ความทึบ(ความโปรงแสง) เสนรอบตัวอักษร ความหนาของเสนรอบ สีของเสนรอบ เงา สีของเงา ขนาด

และทิศทางของเงา หากไมตองการใชเสนรอบและเงา ใหคลิกยกเลิกหมาย   ท่ีคําวาใช  

 

เม่ือทําเสร็จเรียบรอยแลวคลิกท่ีตกลง ก็จะไดตัวอักษรตามท่ีตั้งคา สามารถจับเลื่อนไปวาง ในตําแหนง

ท่ีตองการ ปรับหมุน   หรือยอขยายได  

การแทรกวันเวลา  ความเร็วชัตเตอร คา IOS กลอง รุน ชื่อไฟล ฯลฯ ในรูปภาพ ทําไดโดยคลิกท่ี  EXIF 

จะปรากฏ pop up  ใหเราเลือก โดยสามารถเลือกเพ่ิมขอมูลของภาพ ไดมากกวา 1 รายการ  
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อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

เม่ือทําเสร็จเรียบรอยแลว คลิกท่ีบันทึกดานลางขวา สามารถเลือกบันทึก บันทึกในโฟลเดอร หรือ

บันทึกเปน ความแตกตางของ 3 แบบคือ  

 บันทึก จะบันทึกในโฟลเดอรเดิม ชื่อไฟลเดิม แตภาพตนฉบับจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร ท่ีชื่อ

วา Originals ซ่ึงโปรแกรมสรางข้ึนใหโดยอัตโนมัติ  

 บันทึกในโฟลเดอร คือบันทึกในโฟลเดอรท่ีเรากําหนดข้ึนเอง ชื่อไฟลเดิม เราสามารถสราง

โฟลเดอรใหมมาเก็บรูปภาพท่ีทําข้ึน หากเราไมสรางใหม รูปนี้จะถูกบันทึกไวในโฟลเดอร 

output ท่ีไดรฟ C  

 บันทึกเปน สามารถต้ังชื่อไฟลใหม และเลือกโฟลเดอรท่ีเก็บภาพได จะเลือกแบบไหนก็

แลวแตความสะดวกและความตองการ 

 

กอนการบันทึกจะมีใหเลือกระดับคุณภาพของภาพ จะมี % บอกคุณภาพ และขนาดของรูปภาพ หาก

ตองการรูปภาพท่ีมีขนาดไฟลไมใหญมากนัก สามารถลดระดับคุณภาพลงมาได ขนาดของไฟลก็จะเล็กลง 

อาจจะใชในกรณีท่ีตองการโพสภาพในอินเตอรเน็ต แลวในเว็บนั้นกําหนดขนาดของภาพในการอัพโหลดวาไม

เกินก่ี กิโลไบต KB (Kilobyte)  โดย 1 KB มีคาเทากับ 1,000 ไบต  
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ตอนที่ 4 : การลบตําหนิและทําหนาเนียน  

การแกไขในภาพถายคงหนีไมพนการลบรอยดางดํา รอยสิวตาง ๆ บนใบหนา การปรับผิวใหเนียนและ

ขาวข้ึน ใสข้ึน  โปรแกรม PhotoScape สามารถทําการปรับแตงภาพ การลบรอยตําหนิและการปรับความ

เนียน  อาจจะไดไมดีเทา Photoshop แตวิธีการทําไมยาก เปนการลบรอยตําหนิและการปรับแสงใหดูสวางข้ึน 

จนทําใหเราพอใจไดเชนเดียวกัน  

ภาพจาก https://tanapornclinic.com 

หลังจากเปดจากรูปภาพข้ึนมา ใหเลือก Tools เลือก ลบรอยตําหน ิ( 1 )  โดยขยายรูปภาพเครื่องมือ

แวนขยาย ( 2 ) ปรับเลือนตําแหนงรูปภาพ เครื่องมือดานขวา ( 3 ) เพ่ือใหสามารถปรับแตงภาพใหขาวเนียน

ไดตรงจุด 

 

1 

2 
3 
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แดรกเมาสคลุมพ้ืนท่ีท่ีเปนตําหนิท่ีตองการลบ แลวปลอยเมาส ตําหนินั้นจะเลือนไป หากยังดูไมเรียบ

เนียนใหทําซํ้าอีก ขอควรระวังคือไมควรเลือกคลุมพ้ืนท่ีกวางไป ทําใหรูปรอยตําหนิไมเนียน หลังจากลบรอยดํา

หมดแลว จะเลือกลบรอยตําหนิผิวอัตโนมัติอีกรอบเพ่ือเพ่ิมความเรียบเนียน โดยไปคลิกท่ี ฟลเตอร > ลบรอย

ตําหนิผิวอัตโนมัติ   

 

จากนั้นเลื่อนปรับ radius ตามตองการ จะมีคาตั้งแต 0.1 – 8.0 เสร็จแลวคลิกตกลง 

 



17 
 

อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

หรือหากตองการปรับแสงใหสวางมากข้ึน ก็ใหเลือก ความสวาง,สี > ความสวาง จริง ๆ รูปนี้สวาง

อยูแลว แตลองปรับใหดูเพ่ือเปรียบเทียบผล แลวเลือกระดับความสวางท่ีตองการ จะมีใหเลือก ต่ํา, ปานกลาง, 

สูง 

 

ภาพหลังจากท่ีปรับความสวางแลว จากนั้น

หากตองการปรับแสงวัตถุอีกใหคลิก เพ่ิมแสงวัตถุ จะ

ไดหนาตางเพ่ิมแสงวัตถุ ปรับตามตองการ ถาหาก

ตองการภาพแบบนุมนวล ใหเลือกคาความพรามัวสูง ๆ 

 

 

 

ภาพเปรียบเทียบ กอนและหลังการปรับแตง โดยใชโปรแกรม PhotoScape 

Before After 
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ตอนที่ 5 : การเซ็นเซอรภาพ และ การจัดหนา 

การเซ็นเซอรภาพ เฉพาะจุดท่ีเราตองการจะเซ็นเซอร เปดไฟลภาพท่ีตองการแกไขข้ึนมา ภาพ

ตัวอยางนี้เราจะทําการปดบังในสวนของตัวเลขปายวิ่ง โดยมีวิธีทําดังนี้  

ภาพจาก https://www.tnews.co.th 

1. คลิกเลือก Tools เลือกท่ีคําสั่ง โมเสค 

 

2. แดรกเมาส ไปลากบริเวณท่ีเราตองการจะเซ็นเซอร(จะเปนสี่เหลี่ยม)  จะมีโมเสค เซ็นเซอรใน

บริเวณท่ีเราแดรกเมาสคลมุ โดยมี 2 รูปแบบ คือ โมเสค ( ต่ํา,กลาง , สูง ) และ jitter  
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การจัดหนา 

หากเรามีภาพถายท่ีตองการแสดงใหเห็นในหลาย ๆ รูปในภาพเดียวกัน เราสามารถสรางภาพจากเมนู  

จัดหนา  

 

เม่ือเขาสูหนาตางโปรแปรมดังรูป จะพบรูปแบบของการจัดหนา( ภาพ ) ท่ีโปรแกรม PhotoScape มี

ใหเลือกหลากหลาย ดานขวา เราสามารถเลือกรูปแบบท่ีตองการได โดยการคลิกเลือกท่ีเฟรมจากหนาตาง 

ดานขวามือ 
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ทําการกําหนดขนาดของภาพเม่ือทําเสร็จ วาตองการ

ใหภาพมีขนาดเทาไร โดยการคลิกท่ีดานขาง ขนาดของภาพจะ

แสดงในชองขนาด  

กําหนดความหนาของกรอบรูป,ความโคงมนของ

กรอบรูป โดยปอนเปนตัวเลข หรือ คลิกเลือกจากลูกศร ปรับ

คา เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ได 

เลือกพ้ืนหลัง ใหสวยงามมีสีสันสวยงาม จากพ้ืนหลัง 

เลือกจากสีท่ีมีให หรือ คลิกเลือก More Colors เพ่ือเลือกเสด

สีท่ีหลากหลาย ยังสามารถปรับความเขมของระดับสี  

 

การแทรกภาพลงในเฟรม คลิกเลือกในชองท่ีตองการแทรกจะปรากฏ Pop-up หนาตางใหเลือก

รูปภาพท่ีตองการแทรก  
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   หรือ ลากภาพในชองดาน ซาย แทรกในชองท่ีตองการ หากไมตองการรูปใดสามารถคลิก และกด 

Delete ได หรือลากรูปใหมมาใสทับเลยก็ไดเชนกัน หากรูปนั้นมีสัดสวนท่ีไมพอดีกับชองนั้น ๆ โปรแกรมจะจัด

วางใหโดยอัตโนมัติเปนมุมมองท่ีดีท่ีสุด หรือเราจะเลื่อนจัดรูปเองก็ได 

 

การใสกรอบรูป ใหสวยงาม คลิกท่ี กรอบ จะมี pop up ใสกรอบใหเราเลือกรูปแบบตกแตงในแตละ

รูปภาพไมซํ้าแบบกันเลยทีเดียว  เม่ือเสร็จเรียบรอยเปนท่ีพอใจ คลิก บันทึกเพ่ือบันทึกงาน หรือ หากตองการ

ใสกรอบในหนาตางจัดหนานี้ ก็สามารถคลิกเลือกกรอบได แตการใสกรอบจะเปนการใสกรอบในภาพเล็กทุก ๆ 

ภาพท่ีมีอยู  
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การพิมพหนากระดาษ 

 

เม่ือเลือกเขาเมนู การพิมพหนากระดาษ จะพบหนาตางโปรแกรมดังรูป ดานขวาเลือกรูปแบบท่ีจะ

พิมพ ซ่ึงมีใหเลือกอยู 12 แบบ มีกระดาษฟูลสแก็บ ตาราง กระดาษเขียนตัวโนต กระดาษบันทึกตาง ๆ และ

ปฏิทิน สามารถเปลี่ยนสีเสนของกระดาษไดโดยคลิกท่ีสีดานลาง มีสีใหเลือก 5 สีคือ เทา ดํา แดง น้ําเงิน เขียว 

 

 

 

 

ตวัอยา่งลวดลายท่ี

จะพิมพ์ 

เลอืกรูปแบบ 

เลอืกสเีส้น 
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ถาเปนปฏิทิน จะมีท่ีใหเลือกป และเดือนท่ีตองการ ซ่ึงปมีใหเลือกยอนหลัง 5 ปและลวงหนา 4 ป 

การรตั้งคาเครื่องพิมพจะแสดงไวดานขวามือ หากตองการตั้งคาใหมคลิกท่ีตั้งคาเครื่องพิมพ 

 

เลือกแบบ Year 

 

เลือกแบบ month 
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การรวมภาพ 

 

 

จะเขามาในหนารวมภาพ 

 

เลือกเปดโฟลเดอรท่ีตองการรวมภาพ แลวคลิกลากรูปท่ีเราตองการรวมเปนภาพเดียวกันมา(ถา
ตองการเลือกหลายๆ รูปพรอมกัน ใหกด Shift คางไวแลวเลือกรูป) ลากไปวางในพ้ืนท่ีดานบน 

 
 
 
 
 

คลิกท่ี 
รวมภาพ 

เลือกภาพท่ี
ตองการ 



25 
 

อนรัุกษ์  พรมเลข : สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

เม่ือเลือกรูปไปวางแลว จะแสดงภาพท่ีไดดานลาง ตามคาท่ีตั้งไวตอนแรก เราสามารถตั้งคาตาง ๆ ดังนี้ 

 

เมนูดานขวาจะเปนการตั้งคาตาง ๆ เรามาดูในสวนตาง ๆ กันกอน โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

สวนแรกเปนสวนของการบันทึกแกไข 

 

สวนท่ีสอง คือ การตั้งคาการรวมรูปวาจะรวมดานลาง ขวา หรือเปนตาราง 

การตั้งคาขนาดภาพ จะมีใหเลือกคือ ตั้งคาอางอิง(กําหนดขนาดภาพได) รักษา

คาดั้งเดิม(ภาพจะมีสัดสวนเหมือนภาพตนฉบับ) ขนาดภาพแรก(ภาพถัดมาจะ

มีการตั้งคาตามขนาดภาพแรก) ขนาดภาพใหญสุด ขนาดภาพเล็กสุด 

 

สวนท่ีสาม เปนการใสขอบ ทําขอบมน ใสกรอบ เปลี่ยนสีขอบและตาราง ใส

ชื่อรูปภาพ 

 

 

สวนสุดทายคือการจัดภาพเล็กท่ีตอกัน วาจะใหแสดงภาพแบบไหน ตําแหนง

ของภาพ และการกําหนดจํานวนคอลัมภของรูปภาพ 
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สวนแรก รูปแบบการตอภาพ ตอดานลาง ตอดานขาง จะเปนภาพเรียงหนึ่ง

ตอลงไปดานลาง หรือ ดานขาง และ ตอเปนตาราง จะมีใหเราเลือกจํานวน

คอลัมภในการวางภาพ 

สวนท่ีสอง ขนาดภาพ  สังเกตท่ีขนาดภาพสําเร็จ ในภาพถาบันทึกจะได

ขนาดภาพ กวาง 2908 พิกเซล และ สูง 1456 พิกเซล สวนคาดานลางเปน

ขนาดอางอิงท่ีปรับตามดานบน การปรับขนาดคือเลื่อนตัวปรับดานลางไป

ดานซายเพ่ือลดขนาด หรือเลื่อนไปดานขวาเพ่ือเพ่ิมขนาด 

 

ตรงนี้จะเปนการตั้งคาการแสดงภาพเล็ก ๆ ท่ีตอกัน ตองการจะใหแสดงแบบ

ไหน 

o ถาเลือกขยายเต็มจอ รูปมันจะถูกขยายหรือบีบๆ ไมไดสัดสวน 
o ขนาดเทาจริง ถามีรูปแนวตั้งและแนวนอน จะดูไมคอยสวย 
o ถาจะใหรูปเทากัน ก็เลือกขยายเต็มหนา ภาพจะโดนตัดออก

บางสวนแตก็ไดสัดสวนเดิม เราสามารถเลือกไดวาจะใหรูปแสดงตําแหนงไหน ตามแนวนอน และ
แนวตั้งดานลางจะเปนการเลือกจํานวนคอลัมภ 

 

 
  เราสามารถเลือกขนาดเสนขอบได(เปนขอบรอบกรอบใหญ) และสามารถเลือกสีได นอกจากนี้ยัง

สามารถปรับความโคง และชวง ของรูปภาพไดดวย ลองปรับไดตามใจชอบ 

รูปแบบการตอภาพ 
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นอกจากนี้หากเราไมใสขอบ เราสามารถใสกรอบในรูปแบบตาง ๆ ได จากเมนูฯ กรอบ 
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การสรางภาพเคลื่อนไหว 

 

การทําภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม photoscap นั้น นอกจากจะทําภาพสวยๆ  ดูเลนไดแลวเรายังเอา

ไปประยุกตทําภาพเคลื่อนไหวในแบนเนอรโฆษณา หรือทําไสลดภาพโชวบนเว็บไดอีกดวย ภาพในลักษณะนี้ 

นิยมทําเปนภาพและขอความโดนใจ คําคม ปรัชญา ขอความหรือภาพเคลื่อนไหว ขยับได ได ดูนาสนใจ เรา

มักจะไดรับกันบอย ๆ ท้ังผาน Line Facebook หรอืปายแบนเนอรในเว็บไซตตาง ๆ ซ่ึงเรียกวา ไฟล

ภาพเคลื่อนไหวแบบ Gif หรือ Gif Animation นั่นเอง 

 

 

คลิกท่ี 
ภาพเคล่ือนไหว 
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เรามาเริ่มการทําภาพเคลื่อนไหว โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้  

1. ในหนาจอหลักของโปรแกรม PhotoScape คลิกเลือก ภาพเคล่ือนไหว 

2. คลิกเลือกโฟลเดอรท่ีเก็บไฟลภาพแตละเฟรมเอาไว 

3. เลือกภาพท้ังหมดท่ีจะนําไปทําภาพเคลื่อนไหว แลวลากไปวางชองทางขวามือ 

 
4. ดูผลงานไดโดยคลิกปุม Play ซ่ึงตัวอยางจะมีท้ังหมด 5 ภาพ 

5. ตั้งคาเพ่ิมเติม เชน effect และ ปรับแตงเวลาในการแสดงผลในแตละเฟรม  ดวยการคลิกเขาไปท่ี 

แกใขเวลา จากนั้นก็กําหนดตัวเลขลงไปตามความพอใจของเรา แลวจึงกําหนด effect ดวยการ

คลกิท่ีแกใขตามใจชอบ 

 

คลิกท่ี 
play 
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6. ตัง้คา่ตา่ง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลกิ บนัทกึ จะปรากฏกรอบข้อความให้บนัทกึไฟล์ คลกิเลอืกชนิดไฟล์

แบบ GIF ตัง้ช่ือไฟล์ แล้วคลกิปุ่ ม Save 
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ภาคผนวก 

การจัดองคประกอบภาพ 

  วิธีจัดองคประกอบภาพ การทําใหภาพถายของเราสวยงาม ดึงดูดสายตา และนาสนใจ สิ่งสําคัญอยาง

หนึ่งก็คือการจัดองคประกอบภาพ ซ่ึงเรามักจะไดยินบอย ๆ แตอาจจะยังไมคุนวาตองทําอะไร ยังไง แลวมีแบบ

ไหนบาง วันนี้ผมก็เลยรวบรวม 20 วิธีในการจัดองคประกอบภาพ ท่ีจะทําใหภาพถายสวยข้ึน และนาสนใจมาก

ข้ึนครับ ( ท่ีมา https://photoschoolthailand.com ) 

1. กฎสามสวน 

เราจะเห็นไดวาในชองมองภาพของกลองเราท่ีผูผลิตทํามาจะมีจุดตัด 9 ชอง ซ่ึงจะแบงเปน 3 สวน

หลักในแนวตั้ง และ 3 สวน หลักในแนวนอน โดยจุดตัดนี้เราจะใชวิธีการจัดองคประกอบรวมกันสองแบบครับ 

วิธีแรกท่ีจะใชกอนเลยคือ กฎสามสวน วิธีนี้มักจะใชแบงสัดสวนของพ้ืนดินและทองฟา ถาตองการ

นําเสนอทองฟาใหเดน ก็เปนทองฟา 2 สวน พ้ืนดิน 1 สวน, ถาเนนพ้ืนดินก็ พ้ืนดิน 2 สวน ทองฟา 1 สวน 

จากนั้นเราจะสรางจุดสนใจใหกับแบบ ถาเราสังเกตเวลาถายภาพเราจะไมวางจุดสนใจไวตรงกลาง

ภาพเทาไหร วิธีการนั้นคือวางแบบหลักใหอยูตรงจุดตัด 9 ชอง ดูตนไมนี้นะครับ ถูกวางไวในจุดตัดอยางชัดเจน 

ทําใหแบบดูนาสนใจเลย 

 

 

กฎสามสวน เปนหนึ่งในวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดสําหรับการจัดตําแหนงองคประกอบของภาพ แมวาการใช

กฎสามสวนนี้คนท่ีถายรูปเปนแลว หรือชางภาพเนี่ยจะใชเรื่องกฎสามสวนเปนเรื่องปกติและดูเหมือนงาย แต

https://photoschoolthailand.com/
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เชื่อเถอะวามีหลายคนท่ีเริ่มตนถายรูปจะไมเขาใจเก่ียวกับเรื่องกฎสามสวน วาตองใชยังไง ทํายังไงกับเรื่องกฎ

สามสวนในการถายภาพไดบาง 

บทความนี้ผมไดตั้งใจเรียบเรียงเขียนใหเขาใจไดงายท่ีสุด และเรียนรูนํามาปรับใชไดดวยตัวเองครับ 

เราไปเริ่มลุยเรื่องกฎสามสวนกันดีกวา 

 

กฎสามสวน คืออะไร (RULE OF THIRD) 

กฎสามสวน คือ คือวิธีการวางตําแหนงของวัตถุท่ีอยูในภาพของเราไมใหอยูในกลางภาพ และทําใหมัน

ดูสมดุล ลงตัว เหมาะสม นามอง ซ่ึงจะประกอบดวยเสนสมมุตข้ึนมา 4 เสน คือแนวตั้งสองเสนและแนวนอน

สองเสนโดยการจัดวางตําแหนงท่ีเหมาะสมนั้นมักจะวางบนจุดตัดในภาพ เราชอบเรียกมันวาจุดตัด 9 ชอง คือ

ในกรอบมีชองสี่เหลี่ยม 9 ชอง และจะมีจุดตัดอยูในเฟรม ตําแหนงท่ีเหมาะสมกับการวางวัตถุในภาพก็คือจุดท่ี

มันเกิดจุดตัดข้ึนมานั่นแหละครับ 

 

อยางท่ีบอกไปสวนสําคัญคือเราควรเขาใจวา การทําใหวัตถุเดนในภาพนามอง นาสนใจ ก็ควรวางไวท่ีจุดตัด

ของเสนพวกนั้น เม่ือเราถายภาพ ตนไม หรือ ขอบฟา ซ่ึงวางไวในจุดตัดเกาชอง และจัดวางสัดสวนทองฟาและ

น้ําดี ๆ จะทําใหภาพดูนาสนใจข้ึนมาเองเลย 
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นอกจากนี้เรายังสามารถท่ีจะใชกฎสามสวนกับการถายภาพประเภทใดก็ได ลองดูภาพดานลางไดเลย

แมแตภาพบุคคลเองก็ตาม ในตัวอยางภาพยังใหดวงตาของบุคคลอยูในบริเวณเดียวกับจุดตัดเกาชอง

เชนเดียวกัน 
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เม่ือไหรท่ีเราควรใชกฎสามสวน ? 

นั่นสิ เม่ือไหรท่ีควรใชกฎสามสวนกันละ ก็อยากใหคิดเสมอวาคาพ้ืนฐานของกฎสามสวนนี้ชวยเตือน

ตัวเราเองวาการจัดวางสวนประกอบในภาพใหอยูหางบริเวณกลางภาพโดยการใชกฎสามสวน สามารถทําให

ภาพดูนาสนใจไดมากเลย เพราะตอนท่ีเราเริ่มถายภาพใหม ๆ เราก็มักจะจัดวางแบบหลักหรือองคประกอบ

หลักไวตรงกลางเสมอ และเม่ือเราจัดวางองคประกอบหลักไวตรงกลางตลอดเวลากับทุกภาพโดยไมมีกฎสาม

สวนเขามา มันก็ทําใหเรานาเบื่อกับการถายรูปเหมือนกัน 

 

ดังนั้นการใชกฎสามสวนในการถายภาพ สามารถชวยใหเราสรางความนาสนใจใหกับภาพถายไดมาก

ข้ึน และหากเราตองการเริ่มตนใชกฎสามสวนกับการถายภาพแลวละก็ สามารถท่ีจะเริ่มฝกไดทันที และ

สามารถใชกลองท่ีจะเปด Grid แสดงผลเปนตาราง 9 ชองชวยเราเวลาถายภาพไดเสมอ รับรองวาการใชกฎ

สามสวนจะทําใหเราถายภาพไดนาสนใจยิ่งข้ึนแนนอนครับ 
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2. เนนความสมมาตร – ใหจุดสนใจอยูท่ีกลางภาพระหวางความพอดี 

ซ่ึงแนนอนวาปกติเราจะไมวางจุดเดนไวท่ีกลางภาพ เพราะทําใหภาพดูไมนาสนใจ แตวิธีการวางท้ัง

สองดานใหมีความสมมาตร แนวเสนเทากัน น้ําหนักของภาพเทานั้น สองดานเหมือน ๆ กัน ความสนใจจะตก

ไปอยูตรงกลางภาพทันที จากนั้นเราแคเลือกวาจะใหอะไรอยูท่ีกลางเฟรมภาพเพ่ือเลาเรื่องครับ 

 

3. เพ่ิมความสนใจใหฉากหนา 

การท่ีเราทําฉากหนาใหนาสนใจนั้น จะเปนการเพ่ิมมิติใหกับภาพของเรา และดึงดูสายตาผูชมมากข้ึน อีกทังถา

เราสังเกตดี ๆ การท่ีไมมีฉากหนามักจะทําใหภาพขาดรายละเอียด เรื่องราวท่ีไมสมบูรณ ดูภาพตัวอยางไดครับ 

ถาไมมีโซ หรือโขดหินในภาพเลย ก็จะดูเปนภาพท่ีธรรมดา ๆ ไมนาสนใจเลยก็ไดเวลาถายภาพลองหาฉากหนา

เพ่ือเลาเรื่องราวไปยังดานหลัง และยังเปนการเพ่ิมมิติใหภาพดวยครับ 
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4. ใชกรอบภาพจากธรรมชาติ 

กรอบภาพท่ีวานี้เราอาจจะเห็นจากประตู หรือตนไมตาง ๆ ท่ีเรามองแลวมันเหมือนกรอบภาพ เม่ือ

เรามีมุมมองดังกลาวเราก็จัดจุดเดนท่ีเราอยากเลาไวในกรอบนั้นในตัวอยางนี้คือเราจะใหบานมีความโดดเดน 

เราก็วางบานไวในกรอบท่ีเกิดข้ึนจากตนไมและพ้ืนครับ ถาจะใหชัดเจนกวาตัวอยางนี้เราอาจจะเห็นประตูวัดท่ี

มักจะวางจุดเดนไวระหวางประตู หรือหนาตางแทน 

 

5. ใชเสนนําสายตา 

เสนนําสายตานี้ควรเริ่มตั้งแตขอบภาพเขาไปยังจุดสนใจในภาพ และจุดสนใจก็มักจะอยูบริเวณจุดตัด 

9 ชองท่ีไดเลาไปขางตน และก็มีการแบงสัดสวนของภาพอยางลงตัว จะทําใหภาพโดดเดน มีเรืองราวข้ึนมาเอง

โดยการใชเสนนําสายตาอาจจะใชเสนของถนน หรืออะไรก็ตามท่ีเรามองแลวเปนเสนท่ีนําไปยังจุดเดนท่ีเรา

อยากจะนําเสนอครับ และควรเริ่มจากขอบภาพเขาไปยังจุดสนใจแคนั้นเอง 
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6. จัดองคประกอบแนวเสนทแยงมุม 

วิธีการจัดวางแบบนี้ผมขอเลาออกมาใหเขาใจไดงาย ๆ โดยไมตองอิงทฤษฎีอะไร จุดเดนอยูท่ีแนวเสน

แทบท้ังหมดในภาพสามารถนําไปยังจุดสนใจได จากภาพจะเห็นวาท้ังแนวตั้งและแนวนอนนั้น เสนนําสายตา

จะนําเราไปยังจุดสนใจท้ังแนวตั้งและแนวนอนเลย สิ่งสําคัญคือจุดสนใจตองวางอยูในจุดตัด 9 ชองดวยครับ 

 

7. ใชรูปแบบพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ  

เรียกติดปากวา แพทเทิรนนั่นแหละ เม่ือเกิดแพทเทิรนซํ้า ๆ สายตาเราก็จะถูกดึงดูดไวทันที เพียงแค

เราใชเสนนําสายตาจากแพทเทิรนเหลานั้นนําเขาหาแบบทีนี้ก็อยูท่ีเราแลวครับจะเลือกใชการวางองคประกอบ

รวมกับความสมมาตรไหม อยางดานซายใชความสมมาตรวางไวกลางเฟรม ใชแพทเทิรนนําเขาไป ภาพก็จะ

เดน เลาเรื่องไดดวยแตถาใชแบบภาพดานขวา เราก็จะใชเสนนําโยงไปถึงตัวแบบ แถมเทคนิคนี้ใชกรอบภาพท่ี

อยูตรงหนาเขามาชวยดวย เลยทําใหคนเดนข้ึนมาครับ 
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8. จํานวนสวนประกอบในภาพเปนเลขคี่ 

ควรมีจํานวนสวนประกอบเปนเลขค่ี ในภาพ เหตุผลก็เพราะวาสมองของผูชมภาพนั้นจะไมสามารถ

จับคู หรือวาจับกลุมของสวนประกอบในภาพได จะทําใหเรามีสวนประกอบท่ีเหลือ และลากสายตาเราไปยังจุด

นั้น ดูจากภาพไดเลยครับวาเราจะเห็นวาสายตาเราตกไปท่ีคนท่ียืนอยูคนเดียวใชไหมละเปนวิธีวางองคประกอบ

ท่ีดูแปลกแตวาใชไดผลเหมือนกันครับ ลองถายภาพบอย ๆ จะเริ่มเขาใจการวางแบบนี้ชัดข้ึนมาหนอย 

 

9. จัดใหพอดีเฟรม 

การเติมเฟรมภาพใหเต็มดวยวัตถุหรือแบบ โดยไมใหเหลือพ้ืนท่ีวางเลย ก็จะชวยใหผูชมโฟกัสไดอยาง

ชัดเจนและมองเห็นรายละเอียดของภาพไดแบบเต็ม ๆ อยางในภาพจะเห็นไดวาสัตวถูกวางภาพไวเต็มเฟรมท้ัง

ใบหนา และมีการตัดขอบศรีษะและไหล แตผูชมก็มองเห็นรายละเอียดตาง ๆ เชน ผิว ดวงตา อีกดวยสวนภาพ

ดานขวาก็เชนกัน เติมภาพใหเต็มและมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปนสามสวนดวย ทําใหภาพดูเต็มและเลาเรื่องได 

เห็นรายละเอียดของสถานท่ีอยางชัดเจน 
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10. ใหฉากหลังเปนพ้ืนท่ีวาง 

การปลอยฉากหลังใหโลงเลย หลายคนอาจบอกวาจะทําใหภาพขาดความนาสนใจไป ซ่ึงอาจจะไมใช

เสมอไปครับ ลองดูตัวอยางจากภาพ เห็นไดชัดวาหลักคือรูปปน และทองฟาเปนฉากหลัง ซ่ีงเหลือพ้ืนท่ีไวเยอะ

จนลนไปหมด แตดวยจุดตางและคอนทราสตในภาพระหวางฉากหลังและแบบ ทําใหรูปปนนั้นดูโดดเดนข้ึนมา

ไดทันที 

 

 

 

11. ใชความเรียบงาย 

บอยครั้ง การเพ่ิมองคประกอบในภาพมากเกินไปมักทําใหภาพรก และจัดองคประกอบยาก แตถาเรา

หันมาเนนความเรียบงายดูบาง(ดูตัวอยางจากภาพตนไม) ดูเรียบ ๆ แตนาสนใจ เหตุเพราะเราใชเสนนําสายตา

ไปยังตนไม และไมมีอะไรรกทําใหรบกวนจุดเดนของแบบ ก็ทําใหภาพเดนมีเรื่องราวข้ึนไดเลย 
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12. แยกวัตถุหรือแบบออกมาใหชัดเจน 

เทคนิคนี้จะใชประโยชนในการท่ีเบลอฉากหลังเพ่ือใหแบบหลักของเราเดนข้ึนมา เปนวิธีท่ีเรานิยมมาก

ในการถายภาพพรอทเทรตครับ สิ่งสําคัญคือแบบไมควรหลุดโฟกัส และแยกออกจากฉากหลังไดชัดเจน ยิ่งถา

เราไดเลนสท่ีมีโบเกสวย ๆ แลวละก็ภาพนี่กรุงกริ๊งข้ึนอีกแนนอน 

 

ท่ีมา https://photoschoolthailand.com 

 

 

 

 

 

https://photoschoolthailand.com/
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กราฟก (Graphic) 

กราฟก (Graphic) นั้นมีท่ีมาจากภาษากรีก 2 คําดวยกันคือ 
1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน 
2. Graphein หมายถึง การเขียน 
 
มีคนท่ีใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “กราฟก” ไวมากมายหลายแบบดวยกัน แตหลักๆก็

มีดังนี้ 
 

 กราฟกเปนศิลปะแบบหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความคิดอานและอารมณโดยใชเสน รูปภาพ 
ภาพเขียนหยาบๆ ไดอะแกรม ฯลฯ 
 กราฟกเปนการสื่อความหมายดานการใชภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถายภาพ และอ่ืน 
ๆ ท่ีตองอาศัยศิลปะ เขามาชวยเพ่ือทําใหผูดูเกิดความคิดและการตีความหมายไดตรงตามท่ีผู
สงสารตองการ เชน แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การตูน เปนตน 
 วัสดุท่ีเกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบตาง ๆ ในสิ่งท่ีเปนวัตถุ 2 มิติ มีความกวาง
และความยาวเทากัน อันไดแก งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบาน การเขียนภาพเหมือน
ของจติรกร การออกแบบโฆษณาของชางออกแบบ 
 กราฟกเปนศิลปะหรือศาสตรในการเขียนภาพลายเสน รวมไปถึงการพิมพ การแกะสลัก การ
ถายภาพ และการจัดทําหนังสือ 

 
ดังนั้นสรุปไดวา กราฟก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซ่ึงใชการสื่อความหมายดวยการใชเสน ภาพวาด 

สัญลักษณ ภาพถาย กราฟ แผนภูมิ การตูน ฯลฯ เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายของขอมูลไดถูกตองตรงตามท่ี
ผูรับสารตองการ 

 
คอมพิวเตอรกราฟก หมายถึงอะไร คอมพิวเตอรกราฟก หมายถึง การสราง การตกแตงแกไข หรือ

การจัดการเก่ียวกับภาพกราฟกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการ ยกตัวอยางเชน การตกแตงภาพ การ
วาดภาพ การสรางภาพตามจินตนาการ และการใชภาพกราฟกในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ 

 
ปจจุบันนี้เขามามีบทบาทมาก ในปจจุบันมีการใชภาพกราฟกในงานทุก ๆ ดานไมวา ดานธุรกิจ งาน

พิมพ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา ซ่ึงเห็นไดชัดวา คอมพิวเตอรกราฟก นั้นมีบทบาทสําคัญ
มากในปจจุบัน เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยงานในดานการออกแบบทางดานกราฟก ใหเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็ว โดยใชเพียงคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว อีกท้ังผูออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการ
ออกแบบของตนเองไดโดยทันทีสะดวกมาก 
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คอมพิวเตอรกราฟกก็แบงไดเปน 2 แบบ คือ 
 
คอมพิวเตอรกราฟก 2 มิติ 
คือ ภาพ 2 มิติ ท่ีสรางข้ึนจากคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจประกอบดวยภาพกราฟกแบบแรสเตอร 

ภาพกราฟกแบบเวกเตอรท่ีไมมีการคํานวณความลึก ลวดลายฟอนต ฯลฯ 
 
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ 
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ คือ ภาพท่ีสรางข้ึนจากการจําลองโมเดล 3 มิติทางคณิตศาสตร โดยใชการ

คํานวณในดานตาง ๆ เชน พีชคณิตเชิงเสน ตรีโกณมิติ เพ่ือหา Perspective เพ่ือนํามาทําการจําลองภาพกลับ
เปน 2 มิติหรือ 3D หรืออาจหมายถึงการคํานวณอ่ืน ๆเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางของโมเดล 3 มิติ 

ทีนี้เราก็พอจะรูแลววาคอมพิวเตอรกราฟกคืออะไร 
 
ท่ีมา http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/ 
 
 
  

http://digitalasia.co.th/2017/what-is-graphics/
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Pixel คืออะไร 

 
เคยสังสัยกันไหมวาทําไมเวลาพูดถึงเรื่องไฟลภาพ รูปภาพหรือความละเอียดของกลองถายรูป 

โทรศัพท เรามักจะไดยินคําวา “ความละเอียดเทานี้ เทานั้น พิกเซล (Pixel)” กันบอยๆ วันนี้เรามาหา
คําตอบนี้กัน 

          พิกเซล (Pixel) นั้นมาจาคําวา picture (ภาพ) กับคําวา Element (พ้ืนฐาน) ซ่ึงก็คือ หนวยพ้ืนฐานซ่ึง
เล็กท่ีสุดของภาพดิจิตอล พูดใหเขาใจไดงายๆ ก็คือ การเทียบไดกับจุดสีของภาพ 1 จุดสี หลายๆ จุดท่ีเรียงชิด
ติดกันทําใหเกิดเปนภาพนั่นเอง และ 1 พิกเซล (Pixel) นั้นจะเปนสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวเทานั้นจะไมมีสองสีปน
กัน เนื่องจากวา พิกเซล (Pixel) เปนสวนท่ีเล็กท่ีสุดของการแสดงผลท่ีออกมาเปนภาพ 
 

 

         พิกเซล (Pixel) นั้นมีความสําคัญตอการสรางภาพกราฟฟกของคอมพิวเตอรมาก เพราะทุกๆ สวนของ
ภาพกราฟฟก เชน จุด เสน แบบ ลายและสีของภาพ ลวนเกิดจากพิกเซลท้ังสิ้น อยางเชน กลองถายรูปความ
ละเอียด 5 ลานพิกเซล นั้นหมายความวาเม่ือถายภาพท่ีความละเอียดสูงสุด (ท่ีกลองตัวนั้นๆ จะสามารถทําได) 
ภาพนั้นจะไดเม็ด พิกเซล (Pixel) 5 ลานเม็ด หากลองสังเกตไฟลภาพจากหนาจอคอม หรือโทรศัพทมือถือดีๆ 
เราจะมองเห็นภาพเหลานั้นมีเม็ดสีสีเหลี่ยมเล็กๆ เรียงตอกันอยู นั้นแหละคือ พิกเซล (Pixel) ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปไดวา หากคาพิกเซลสูงมากเทาไหรภาพท่ีไดก็จะยิ่งมีความละเอียดสูงมากตามไปดวย 

          นอกเหนือจากหนวยของการแสดงผลไฟลภาพท่ีเปน พิกเซล (Pixel) แลวยังมีคําวา  bpp อีกหนึ่งคํา 
bpp ยอมาจากคําวา  bits per pixel ซ่ึงก็คือคาของจํานวนสีท่ีสามารถแสดงไดในหนึ่งพิกเซล จากท่ีกลาวไป
ในขางตนวา 1 Pixel จะสามารถแสดงผลแสดงผลไดเพียงสีเดียวเทานั่น ดังนั้นคา bpp จึงเปนตัวบอกวาใน 1 
Pixel จะสามารถเปลี่ยนสีไดก่ีสี bpp อาจเรียกวา บิต (Bit ) เฉยๆ ก็ไดเชนกัน 
ตัวอยาง ภาพเม็ดสีของพิกเซล (Pixel) 
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ตัวอยางการนํา พิกเซล (Pixel) มาเรียงตอกันเปนภาพ 

 
 
 

ดังนั้นหากคุณตองการจะทําเสื้อยืดสกรีนลาย เม่ือโทรติดตอกับรานรับสกรีนลายเสื้อยืด แลวทางราน
แจงวาตองการไฟลภาพท่ีมีความละเอียดของ พิกเซล (Pixel) สูงๆ ก็ไมตองงงกันแลวนะ วา พิกเซล (Pixel) 
คืออะไร เก่ียวของยังไงกับไฟลภาพ และเม่ือทราบกันแลววา พิกเซล (Pixel) คืออะไร เราก็สามารถทําไฟลภาพ
ท่ีตองการจะสกรีนลายลงบนเสื้อยืดของเราใหมีความละเอียดสูงๆ เพ่ือปองกันภาพไมชัด ภาพไมคมไดอีกดวย 
 
ท่ีมา https://www.aboveprint.com 
 

https://www.aboveprint.com/
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