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หน่วยที� 1 งานกราฟิก แผนการสอน ที� 3 : Mode สี และ รปูภาพ   สรา้งชิ� นงาน ดว้ย brush tool   การเก็บ
ไฟลใ์นรปูแบบต่างๆ

คาบที� 5-6 จาํนวน 2 คาบ

1

http://pds.gotoknow.org

Questions
2

� นักเรียนเคยอดัรปู หรือไม่
� รปูที�อดัเสร็จแลว้  กบัรปูในคอมพิวเตอร ์ มีสีต่างกนัหรือไม่

� โทรทศัน์ขาวดาํ กบั โทรทศัน์สี ,ภาพขาวดาํ กบั ภาพสี  ใหค้วามรูส้ึกต่างกนั
อยา่งไร

� สีมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือไม่
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รายละเอียดบทเรียน
3

� Mode สี
� RGB
� CMYK
� LAB

� ชนิดรปูภาพ
� JPEG

� GIF
� PNG
� TIFF

� การบนัทึกภาพ  ขนาดภาพ ความจุ
� งาน

MODE  สี
4
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MODE  สี : RGB
5

ใช ้RGB เมื�อใชแ้สดงผลบนคอมพิวเตอร ์หรือ เครื�องฉาย เช่น Web

RGB = RED,Green,Blue
เป็นสีของแสง

MODE  สี : CMYK
6

ใช ้CMYK เมื�อใช้ Print  หรือ อดัรปู

Cyan, Magenta, Yellow, Black สีของนํ�าหมึก
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ภาพแบบ RGB  และ CMYK
7

RGB CMYK

MODE  สี : LAB
8

LAB เป็นการแกไ้ขปัญหา RGB CMYK ที�เขา้กนัไม่ได้

A = Luminance = 100 (White)

B = Green to Red Component

C = Blue to Yellow Component

D = Luminance = 0 (Black)

สีแบบ Lab มีสีมากที�สุด 
และสามารถใชง้านไดท้ั�งภาพพมิพ ์และ งานแสดงผลบนจอ
โดยสีจะไม่ผิดเพี� ยน เลย
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� สีของ ไฟจราจร   เป็น MODE สีแบบ ใด

� สีของปกนิตยาสาร  เป็น MODE สีแบบใด

� รปูถ่าย ใช ้ Mode สีแบบใด

� ภาพบนจอ  Monitor เป็น Mode สีแบบใด

� สีของ  ภาพที� Projector แสดงผล  เป็น Mode สีแบบใด

� ถา้เราตอ้งการใหร้ปูภาพของเรา ใช ้ใน PowerPoint ได ้ และ เอาไปอดั
มาเป็นรปูถ่าย  โดยสีไม่เพี� ยน  ควรใช ้Mode สี แบบใด

10

� Bitmap  ขยายแลว้ แตก
� รปูภาพ,ภาพถ่าย

� Photoshop ใชภ้าพแบบ Bitmap

� มีชนิดไฟลห์ลายชนิด เช่น BMP,JPG,GIF,PNG,TIF

� Vector    ขยายแลว้ ไม่แตก
� ภาพในเกม Flash, ClipArt
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ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap
11

� BMP (Bitmap) .BMP
ไฟลภ์าพประเภทที�เก็บจุของภาพแบบจุดต่อจุดตรงๆ เรียกวา่ไฟลแ์บบ บิต
แมพ( Bitmap ) ไฟลป์ระเภทนี� จะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเก็บ
รายละเอียดของภาพไดอ้ยา่งสมบรูณ ์แต่เนื�องจากการเก็บแบบ Bitmap 
ใชเ้นื� อที�ในการเก็บจาํนวนมาก จึงไดม้ีการคิดคน้วิธีการเก็บภาพใหม้ีขนาด
เล็กลงโดยยงัคงสามารถเก็บภาพไดเ้ช่นเดิม ขึ� นมาหลายวิธีการ เช่น JPEG 
และ GIF

ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap
12

BMP (Bitmap) .BMP

File size: 551 KB

จาํนวนสี : มาก
File size : มาก
เหมาะสาํหรบั : งานพิมพ,์

         งานออกแบบ,
 เป็นไฟลต์น้ฉบบั
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� JPEG ( Joint Graphics Expert Group )  .JPG,.JPEG
เป็นการเก็บไฟลภ์าพแบบที�บีบอดั สามารถทาํภาพ ใหม้ีขนาดของไฟลภ์าพ
เล็กกว่าแบบ Bitmap หลายสิบเท่า แต่เหมาะจะใชก้บัภาพที�ถ่ายจาก
ธรรมชาติเท่านั�น ไม่เหมาะกบัการเก็บภาพเหมอืนจริง

ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap
14

JPEG .jpg

File size: 98 KB

จาํนวนสี : มาก
File size : ใหญ่
เหมาะสาํหรบั : ภาพบนเว็บ

ไฟลร์ปูภาพจากกลอ้งถ่ายรปูส่วนใหญ่   จะ
เป็นชนิด .JPG  และ เป็น MODE สี
แบบ RGB  ซึ�งเมื�อนําไปอดัเป็นรปู สีจะ
เพี� ยน
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ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap
15

� GIF ( Graphics Interchange Format )  .gif
เป็นวิธีการเก็บไฟลภ์าพแบบบีบอดัคลา้ยกบั JPEG โดยทั �วไปแลว้ไม่
สามารถเก็บภาพที�ถ่ายจากธรรมชาติไดม้ีขนาดเล็กเท่ากบัแบบ JPEG แต่
สามารถเก็บภาพ เช่น ภาพการต์นู ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี�  GIF ยงั
สามารถเก็บภาพไวไ้ดห้ลายๆภาพ ในไฟลเ์ดียว จึงถูกนําไปใชส้รา้ง
ภาพเคลื�อนไหวง่ายๆ เช่น ในอินเตอรเ์น็ต

� มีคุณสมบตัิ Transperant(ความโปร่งใส) ดว้ย

ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap
16

GIF    .gif
จาํนวนสี : น้อย
File size : เล็ก
เหมาะสาํหรบั : ภาพบนเว็บ

คุณสมบตัิพิเศษ : สามารถนําไป
สรา้งเป็นภาพ
เคลื�อนไหวได้
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PNG
17

ไฟลภ์าพแบบ PNG ( Portable Network Graphics )

เป็นรปูแบบไฟลท์ี�พฒันาต่อเนื�องมาจากไฟลภ์าพแบบ GIF 
ซึ�งเป็นรปูแบบไฟลท์ี�มีการบีบอดัขอ้แบบไม่สญูเสียรายละเอียด
และสามารถใชง้านบนอนิเตอรเ์น็ตได ้,มีคุณสมบตัิโปร่งใส(Transparent)แบบ GIF 
แต่มีจาํนวนสีไดม้ากเหมือน JPEG, ไฟลแ์บบ PNG แตกต่างจากไฟลแ์บบ GIF 
ตรงที�ใชส้ีไดม้ากกว่า แบบ GIf
อีกทั�งยงัสามารถสรา้งภาพ แบบ Interlact คือฉากหลงัโปร่งใสแบบขอบภาพไม่หยกั
ไดด้ว้ย ไฟลแ์บบนี� รองรบัโหมดสี

PNG  .png

18

ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap

จาํนวนสี : มาก
File size : เล็ก
เหมาะสาํหรบั : ภาพบนเว็บ,

การออกแบบ Logo

คุณสมบตัิพิเศษ : 1.ขยายแลว้ภาพแตก หรือ
ขยายแลว้ภาพไม่แตกก็ได้

                     2.  Interlact
คือฉากหลงัโปร่งใส
แบบขอบภาพไม่หยกั
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TIFF
19

� TIFF ( Tagged Image File Format ) เป็นไฟลท์ี�นิยมใชใ้นการถ่าย
โอนขอ้มลูระหวา่งโปรแกรม หรือระหวา่งคอมพิวเตอรร์ะบบต่าง ๆ เนื�องจากไฟล ์TIFF 
นี� เป็นไฟลท์ี�ยดืหยุน่มาก สามารถนําไปใชไ้ดใ้นโปรแกรมหลาย ๆ ชนิด ไฟล ์TIFF 
สามารถบนัทึกแบบแยกเลเยอรท์ี�สรา้งโดย Photpshop ไดด้ว้ย นอกจากนั�นยงั
สามารถบนัทึก Annotation คาสความโปร่งใสของเลเยอร ์และขอ้มลู 
Multiresolution ได้

ขอ้ด ี: มีความละเอียดสงู สามารถใชใ้นงานพิมพแ์ยกสีไดเ้พราะสามารถ
ทาํงานในโหมดสีแบบ CMYK ไดส้ามารถใชไ้ดท้ั�งเครื�อง PC และ Macintosh 
สามารถบนัทึกภาพที�มี Alpha Channels ได้

นิยมใช ้Mode สี แบบ CMYK จึงเหมาะสาํหรบังานพิมพ์

ขอ้เสยี : ไฟลภ์าพมีขนาดใหญ่ ไมส่ามารถใชง้านบนอินเตอรเ์น็ตได้

.TIF

20

ชนิดรปูภาพแบบ Bitmap

จาํนวนสี : มาก
File size : ใหญ่
เหมาะสาํหรบั : งานพิมพ,์งานออกแบบ

คุณสมบตัิพิเศษ : 1.สามารถใชไ้ดด้ีใน
MODE สีแบบ CMYK

2.แยก Layer ได้

3.สามารถใชไ้ดท้ั�ง
Windows และ 
Macintosh
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� ประเภทรปูภาพมี กี�ประเภท  อะไรบา้ง

� ยกตวัอยา่ง ชนิดภาพ(นามสกุลไฟล ์)

� ชนิดไฟลท์ี�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นประเภทภาพแบบ

� ชนิดภาพที�เคลื�อนไหวได ้ คือ

� InterLact คือ ? เป็นคุณสมบตัิของ ชนิดภาพ ?

� ชนิดภาพที�เหมาะสาํหรบังานพมิพ ์หรือ ภาพถ่าย คือ

� ชนิดภาพแบบใด ที�สามารถใชไ้ดท้ั�ง Windows และ Macintosh

22
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กิจกรรม : ทาํภาพขาวดาํ ใหเ้ป็นสี 
23

http://pds.gotoknow.org

งานที�ส่ง
24

ใหน้กัเรียน ใช ้Brush Tool ปรบั mode Layer เป็น color หรือ 
overlay ระบายสีลงบนภาพขาวดาํ ที/ดาวโหลดมา
จากนั2นใหบ้นัทึกไฟลด์งัตอ่ไปนี2
Folder  PSD1_EX2_เลขประจาํตวั

1.ชนิดไฟลส์กุล bmp

2.ชนิดไฟลส์กุล jpg
3.ชนิดไฟลส์กุล gif
4.ชนิดไฟลส์กุล png
5.ชนิดไฟลส์กุล tif

จากนั2นให ้zip ไฟลร์วมกนั
ชื/อไฟล์ PSD1_EX2_เลขประจาํตวั.Zip

สง่ที/  


