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Lesson 2 : Text & Still Image
ข้ อควำมและภำพนิ่ง

Text (ข้อความ)
Text คือ
ข้ อความหรื อตัวอักษรถือว่าเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ สาคัญ
ข อ ง มั ล ติ มี เ ดี ย ร ะ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ น า เ ส น อ
ผ่า นจอภาพของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ นอกจากจะมี รู ป แบบและสี ข อง
ตั ว อั ก ษ ร ใ ห้ เ ลื อ ก ม า ก ม า ย ต า ม ค ว า ม
ต้ องการแล้ วยังสามารถกาหนดลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ (โต้ ตอบ) ใน
ระหว่างการนาเสนอได้ อีกด้ วย

Still Image (ภาพนิ่ง)
Still Image คือ
ภาพนิ่งเป็ นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด
และภาพลายเส้ น เป็ นต้ น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดีย
มากกว่าข้ อความหรื อตัวอักษร ทัง้ นีเ้ นื่ องจากภาพจะให้ ผลในเชิงการ
เรี ยนรู้ หรื อรับรู้ ด้วยการมองเห็นได้ ดีกว่า นอกจากนี ้ยังสามารถถ่ายทอด
ความหมายได้ ลึกซึ่ง มากกว่าข้ อความหรื อตัวอักษรนั่นเองซึ่งข้ อความ
หรื อตัวอักษรจะมีข้อจากัดทางด้ านความแตกต่างของแต่ ละภาษา แต่
ภาพนันสามารถสื
้
่อความหมายได้ กบั ทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่
บนสื่อชนิดต่างๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรื อวารสารวิชาการ เป็ นต้ น

ประเภทของภาพนิ่ง
ภาพ 3 มิติ

ภาพ 2 มิติ

ภาพแบบบิตแมป

ภาพแบบเว็คเตอร์

สี RGB

RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน การใช้ สดั ส่วนของสี 3 สีนี ้ต่างกัน จะทาให้ เกิดสีต่างๆ ได้ อีกมากมาย
ระบบสี RGB เป็ นระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียว และน ้าเงินโดยมีการรวมกันแบบ Additive ซึง่ โดยปกติจะนาไปใช้ ในจอภาพแบบ CRT (Cathode ray
tube) ในการใช้ งานระบบสี RGB ยังมีการสร้ างมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปที่นิยมใช้ งานได้ แต่ RGBCIE และ RGBNTSC

สี CMYK

ระบบสี CMYK เป็ นระบบสีที่ใช้ กบั เครื่ องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (สีดา - ไม่ใช้ B แทน black เพราะจะ
สับสนกับ blue) ซึง่ เป็ นชื่อสีที่นามาใช้ การผสมสีทงสี
ั ้ ่นี ้ จะทาให้ เกิดสีได้ อีกหลายร้ อยสี นามาใช้ ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ซึง่ ปกติการเลือกใช้ สี นนั ้ จะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบคือ CMYK และ
RGB สามารถแบ่งแยกประเภทการใช้ งานได้ ง่ายๆ นันก็
้ คือ ถ้ าเป็ นสีที่ต้องพิมพ์ออกมา ไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้ องใช้ ค่าสีของ CMYK แต่ถ้าต้ องการสีที่แสดงผลออกทาง
หน้ าจอ ก็จะเลือกใช้ RGB เท่านัน้ ซึง่ หลักการดังกล่าว ในปั จจุบนั ยังมีผ้ มู ีความเข้ าใจในส่วนนี ้น้ อยมาก เนื่องจากว่า นักออกแบบมือสมัครเล่น หรื อ มือใหม่ เวลาต้ องการจะทางาน
ประเภทสิ่งพิมพ์ ก็มกั ตังค่
้ าสีเป็ น RGB เพราะว่าค่าสีดงั กล่าวสีสดกว่า แต่เมื่อสัง่ พิมพ์แล้ ว ทาให้ ค่าสีที่ออกมาผิดเพี ้ยน มากหรื อน้ อย ก็ขึน้ อยู่กบั สีที่เลือก เช่น เลือกสีแดง อาจจะได้ สีชมพู
เหลือสีม่วง อาจจะได้ สีน ้าเงิน ดังนันผู
้ ้ ที่ใช้ โหมดสีควรจะทาความเข้ าใจของงานให้ มาก เพื่องานที่ออกมาจะได้ ค่าสีที่ตรงกับความต้ องการ

วรรณะของสี
วรรณะของสี คือสีที่ให้ ความรู้สกึ ร้ อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึง่ แบ่งที่ สี
ม่วงกับสีเหลือง ซึง่ เป็ นได้ ทงสองวรรณะ
ั้
แบ่งออกเป็ น 2 วรรณะ

1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE)
ประกอบด้ วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน
วรรณะร้ อนนี ้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อม
มีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้ าหากว่าสีใด ค่อนข้ างไปทาง
สีแดงหรื อสีส้ม เช่น สีน ้าตาลหรื อสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็ นสีวรรณะร้ อน
2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE)
ประกอบด้ วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียวสีเขียวน ้าเงิน สีน ้าเงิน สีม่วงน ้าเงิน
และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้ าหนักไปทางสีน ้าเงินและสีเขียวก็เป็ นสีวรรณะเย็นดังเช่น
สีเทา สีดา สีเขียวแก่ เป็ นต้ น จะสังเกตได้ ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทงวรรณะร้
ั้
อน
และวรรณะเย็น ถ้ าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้ อนก็ให้ ความรูสกึ ร้ อนและถ้ า อยู่ในกลุ่ม
สีวรรณะเย็นก็ให้ ความรู้สกึ เย็นไปด้ วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็ นสีได้ ทงวรรณะร้
ั้
อน
และวรรณะเย็น

WARM

COLD

สี และการสื่ อความหมาย

ตัวอย่ างสีและการสื่อความหมาย
Yellow ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรี ยนรู้ – การสร้ าสรรค์
White ความบริสทุ ธิ์ – ความดี – ความดีพร้ อม – ความเงียบสงบ – ความยุติธรรม
Red พลัง – อันตราย – สงคราม – อานาจ
Purple ความหยัง่ รู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้ าวหน้ า – คามสง่างาม – อานาจ
Pink เป็ นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ
Green ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ
Blue สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส – ความถูกต้ อง
Black ความลึกลับ – ความตาย – อานาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งชัว่ ร้ าย – ความปราณีต

