
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 
        
                ปัจจุบันภาพกราฟิกมีบทบาทกับงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น งานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ 
เส้นกราฟ กราฟแท่ง แผนภูมิ การใช้ภาพกราฟิกประกอบการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ การสร้างเว็บเพจ การสร้างสื่อ
การสอน (CAI) การสร้างการ์ตูน  การสร้างโลโก และงานออกแบบต่าง ๆ เป็นต้น โดยภาพกราฟิกจะทำให้งานมี
ความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ เพื่อใช้สื่อความหมาย
ของข้อมูลต่าง ๆ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การใช้กราฟนำเสนอข้อมูลยอดขายสินค้าในแต่ละปี การใช้ภาพกราฟิก
ประกอบการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น  ภาพกราฟิกแบบ 2 มิต ิม ี2 แบบ คือแบบ Raster และแบบ Vector ซึ่ง
หลักการทำงานจะมีความแตกต่างกัน โดยกราฟิกแบบ Raster จะเกิดภาพจากจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด มา
รวมกัน ส่วนแบบ Vector เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ ซึ่งภาพกราฟิกแต่ละ
นามสกุลจะมแีฟ้มรูปภาพและลักษณะที่แตกต่างกัน 
 
ความหมายของกราฟิก 
          กราฟกิ (Graphic) มาจากภาษากรีก 2 คำคือ Graphikos หมายถึง การวาดเขียน และคำว่า Graphein 
หมายถึง การเขียน ซึ่งเมื่อนำคำทั้ง 2 คำมารวมกัน กราฟิก หมายถึง ศลิปะแขนงหนึ่งซึ่งสื่อความหมายด้วยการใช้
ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น สัญลักษณ ์ ภาพวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูม ิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อ
ความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ 
 
ความหมายของ “คอมพิวเตอร์กราฟิก” 
          คอมพวิเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนา
คอมพิวเตอร์กราฟิก เริ่มต้นมาจากการเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูล ตัวเลข จํานวนมากๆ ให้อยู่ในรูปที่
ชัดเจนและทําความเข้าใจได้ง่าย เช่น การแสดงข้อมูลด้วยรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ แทนที่จะเป็นตาราง
ของตัวเลข ปัจจุบันมีการใชภ้าพกราฟิก ในงานทุกๆ ด้าน เช่น ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ การ
บันเทิง งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และงานทางการแพทย์ และในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิก 
นั้นมีความสําคญัมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในงานออกแบบทางด้านกราฟิก ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจํานวนมาก อีกทั้งผู้ออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการออกแบบของตนเองได้ทันที 
ภาพกราฟิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ แบบ 3 มิติ  และแบบ 4 มิต ิ
 

1. ภาพกราฟิกแบบ  2 มิติ เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย  รูปวาด  ภาพลายเส้น  สัญลักษณ ์
กราฟ  รวมถึงการ์ตูนต่าง ๆ ในโทรทัศน์  ยกตัวอย่างเช่น  การ์ตูนเรื่องพิภพยมราช  ชินจัง  และโดเรมอน  เป็นต้น 
ซึ่งการ์ตูนจะเป็นภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Animation)  โดยจะมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนกว่าภาพวาดปกติ 



2. ภาพกราฟิกแบบ 3 มิต ิ เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3 Ds 
max  โปรแกรม  Maya  เปน็ต้น ซึ่งจะทำให้ได้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง เหมาะกับงานด้านสถาปัตย์และการ
ออกแบบต่าง ๆ  รวมถึงการสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เรื่อง  Nemo  The 
Bug และปังปอนด์แอนิเมชัน เป็นต้น 
                
หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB  ซึ่งประกอบด้วยสีแดง (Red) สีเขียว 
(Green)  และสีน้ำเงิน (Blue)  โดยใช้หลักการยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกันทำให้เกิด
เป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า  Picture  กับ Element โดยพิกเซลจะมี
หลากหลายสี  เมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ 
Raster และแบบ  Vector 
 
หลักการของกราฟิกแบบ  Raster 
                หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster หรอืแบบ  Bitmap เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวกัน
ของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  หลากหลายสี ซึ่งเรียกจุดสีเหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ว่าพิกเซล (Pixel) ในการสร้างภาพกราฟิกแบบ 
Raster  จะตอ้งกำหนดจำนวนของพิกเซลให้กับภาพที่ต้องการสร้าง ถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลน้อย เมื่อขยายภาพ
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้แฟม้ภาพมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการกำหนดพิกเซลจึงควรกำหนดให้เหมาะกับงานที่สร้างคือ 
ถ้าต้องการใช้งานทั่ว ๆ ไปจะกำหนดจำนวนพิกเซลประมาณ 100-150 ppi (Pixel/inch)  “จำนวนพิกเซลต่อ 1 
ตารางนิ้ว”  ถ้าเป็นงานที่ต้องการความละเอียดน้อยและแฟ้มภาพมีขนาดเล็ก เช่น ภาพสำหรบัใช้กับเว็บไซต์จะ
กำหนดจำนวนพิกเซลประมาณ 72 ppi  และถ้าเป็นแบบงานพิมพ์ เช่น นิตยสาร  โปสเตอร์ขนาดใหญ่  จะกำหนด
จำนวนพิกเซลประมาณ  300-350 เป็นต้น  ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster  คือ สามารถแก้ไขปรบัแต่งสี ตกแต่ง
ภาพได้ง่ายและสวยงาม ซึ่งโปรแกรมที่นยิมใช้สร้างภาพกราฟิกแบบ Raster คอื  Adobe  Photoshop , 
Adobe Photoshop CS, Paint  เป็นต้น 
 
หลักการของกราฟิกแบบ  Vector 
                หลักการของกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
หรือการคำนวณ ซึ่งภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้น
โค้ง  รูปทรง  เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพไม่ลดลง  แฟม้มีขนาดเล็กกว่าแบบ Raster  ภาพกราฟิก
แบบ Vector  นิยมใช้เพื่องานสถาปัยต์ตกแต่งภายในและการออกแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคาร  การ
ออกแบบรถยนต์  การสร้างโลโก  การสร้างการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใชส้ร้างภาพแบบ Vector คือ 
โปรแกรม  Illustrator, Core Draw, Auto CAD, 3Ds max เปน็ต้น  แต่อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลภาพ เช่น 
จอคอมพิวเตอร์จะเป็นการแสดงผลภาพเป็นแบบ  Raster 
 
 
 



หลักการสร้างภาพ 
ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก 
 ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก  มีด้วยกัน  3  ขั้นตอนหลักๆ คือ 

1.  ขั้นตอนการออกแบบ 
เป็นขั้นตอนสำหรับการออกแบบและการตระเตรียมแนวความคิด  หรือ  Concept ของผลงานที่กำลังจะ

สร้าง ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด การออกแบบดีจะทำให้
ผลงานที่ออกมาน่าประทับใจไปกว่าครึ่ง  

2.  ขั้นการสร้างภาพ 
หลังจากที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการสร้างภาพตามที่ได้ตระเตรียมหรือวาง 

Concept  เอาไว้  ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องอาศัยฝีมือส่วนบุคคล  ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา  ความประณีตและความ
อดทน 

3.  ขั้นการจัดเก็บ 
เมื่อสร้างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สุดท้ายคือ  การจดัเก็บภาพเพื่อนำไปใช้งานต่อไปโดยเลือกฟอร์แมต

ภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพ  และลักษณะของงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ  ขัน้ตอนที ่ 2  และ 3 อาจอยูใ่นขั้นตอนเดียวกันได้  เนื่องจากขณะสร้างภาพเราควรบันทึกไฟล์อย่าง
สม่ำเสมอ  เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อันจะทำความเสียหายแก่ไฟล์ภาพที่เราสร้าง  เป็นต้น
ว่า  ไฟฟ้าดับ  ไฟฟ้าตก  เพื่อนสะกิดปลั๊กคอมพิวเตอร์หลุดโดยไม่ได้ต้ังใจ  เครื่องแฮงก ์ เป็นต้น 
 
หลักการออกแบบเพื่อสรา้งภาพ 
 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเพื่อสร้างภาพ  มีดังน้ี 
  1.  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสร้างภาพ 

  ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและควรคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก  เป้าหมายการสร้างอาจจะระบุว่า  สร้างเพ่ือ
ใคร  สร้างเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด  เป็นต้น 
  2.  Concept ของภาพ  

  Concept ของภาพ คือ การกำหนดสิ่งที่จะสื่อความหมายออกมาจากภาพให้ผู้อื่นรับรูเ้มื่อได้ Concept 
แล้วจึงจะดำเนินการต่อไปว่าจะสื่ออย่างไร  ด้วยวิธีใด 
  3.  ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมาย (Creative)  
   หลังจากกำหนด Concept แล้ว  ปัญหาต่อไปก็คือ จะนำเสนอ  Concept  นั้นออกมาด้วยกลวิธีใด  ภาพ
ที่เราเห็นโดยทั่วไป  จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็จะตัดสินกันด้วยสิ่งนี้  ซึ่งการจะสรา้งภาพออกมาให้ได้ดีนั้น  ก็
ขึ้นอยู่กบั  ความคิดสร้างสรรค ์( Creative) , ไอเดีย (Idea) พรสวรรค์ (Talent)  และความสามารถส่วนบุคคล 
  4.  ความสวยงามและความมีคุณภาพ 
   ภาพกราฟิกที่ดีจะต้องมีความสวยงาม  ประณีต  แสดงถึงความตั้งใจของผู้สร้างความสวยงามของภาพจะ
ลดหลั่นกันไป  ขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง  เช่น ฝีมือของผูส้ร้าง ความกังวลใจหรือเหตอุื่นที่มีผลต่อสมาธิของผู้สร้าง 
แรงจูงใจ  สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นในการสร้าง  เช่น  ทำเพื่อความรัก , แรงศรัทธา , ผลตอบแทน ฯลฯ 
ลักษณะของภาพที่ขาดคุณภาพ  ได้แก ่



• ขาดความคมชัด 
• อัตราส่วนของภาพดูบิดเบี้ยว 
• เส้นขอบไม่เรียบ 
•    จัดตำแหน่งไม่พอดี (เอียงซ้าย  หรือเอียงขวา  ไม่ตรงกับข้อความ  ไมอ่ยู่ตรง 
กลาง ฯลฯ) เปน็ต้น 

งานกราฟิกเป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลา  ความประณีตและความอดทนในการสร้างผลงาน  หากผูส้ร้าง
ขาดความรับผิดชอบก็จะทำแบบลวกๆ  (ขอไปที)  เป็นผลทำให้ผลงานที่ออกมาขาดคุณภาพและมันก็ประจักษ์แก่
สายตาของคนทั่วไปอยู่แล้ว  แน่นอนว่าเราจะต้องถูกพิพากษาตัดสินคุณค่าของผลงานไปในทางไม่ดีเช่นกัน 
  5.  ประโยชนใ์ช้สอยหรือประโยชน์ในการนำไปใช้งาน 
            งานด้านกราฟิกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ ใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 1. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานออกแบบ (Computer – Aided Design)  
            คอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านออกแบบในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การ
ออกแบบรถยนต์ การออกแบบเครื่องจักร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบ
เครื่องประดับ เป็นต้น  
            CAD (Computer – Aided Design) เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ออกแบบ หรือวิศวกรออกแบบงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายกว่า การทำงาน
ในกระดาษ สามารถออกแบบลักษณะลายเสน้ ใส่ส ีแสงเงา เพื่อให้ดูคล้าย ของจริง สำหรับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบวงจรต่าง ๆ โดยใช้สญัลักษณ์ที่ระบบมีให้ แล้วทำการประกอบ 
เป็นวงจรที่ต้องการ ผู้ออกแบบสามารถแก้ไขตัดต่อ เพิ่มเติมวงจรได้ เช่น การออกแบบรถยนต์ เครื่องบิน หรือ
เครื่องจักรต่าง ๆ นักออกแบบจะใช้ CAD ออกแบบส่วนย่อย ๆ แต่ละส่วนก่อน แล้วจึงประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
บางระบบสามารถทดสอบแบบจำลองที่ออกแบบไว้ เช่น การออกแบบรถยนต์ แล้วนำโครงสร้างของรถที่ออกแบบ
มาจำลอง  การว่ิง แล้วเก็บผลมาตรวจสอบค่า หรือการออกแบบโครงสร้างตึก บ้าน สะพาน และสถาปัตยกรรม เพื่อ
แสดงภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงาน ออกแบบ
โครงสร้างภาพคน 
2. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานนำเสนอ (Presentation) 
            ในการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถแสดงผลทางหน้าจอโปรเจคเตอร์ 
(Projector) หรือพิมพ์งานลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ใช้สำหรบั
การนำเสนองาน การนำเสนอสินค้า ส่วนมากนยิมจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปงบการเงิน 
รายงานข้อมูลลูกค้า เป็นต้น นิยมแสดงในรปูแบบของกราฟหรือรูปภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
3. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานบนัเทิง (Entertainment) 
              คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานบันเทิง โดยเฉพาะงานด้านมัลติมีเดีย ได้รับความแพร่หลาย ในวงการบันเทิง
เป็นอย่างมาก เช่น การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน ์รายการข่าว ละคร เกมออนไลน์ การสร้างภาพการ์ตูน การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพวิดีโอ การสร้างฉากภาพยนตร์ เป็นต้น 
 



4. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานเวบ็ไซต์ (Web Site) 
          ได้มีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กรหรือ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สูส่าธารณะ 
5. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) 
         คอมพวิเตอร์กราฟิกเข้ามามีบทบาทกับวงการศึกษา และวงการฝึกอบรมอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิด
เครื่องมือสำหรับช่วยสอนต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบ  ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนการสอนบนเว็บ (e-Learning) 
ส่วนการนำ คอมพิวเตอร์ กราฟิกในงานด้านการฝึกอบรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมที่เรียกว่า e-
Training ปัจจบุันมีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง  
 
ที่มา: https://sites.google.com/site/elearningkrujames/cg-unit1 
https://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/20100001_18111917173233.pdf 
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