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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สาธิตา นวสกุล (2545)  ส่ือทางโทรทศัน์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคม

ปัจจุบนัมากข้ึน ทั้งทางดา้นการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง หรืออาจจะไดท้ั้งความรู้และความ
บนัเทิงควบคู่ไปพร้อมๆ กนั งานกราฟิกจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตโทรทศัน์ 
เพื่อให้เกิดศิลปะเพื่อส่ือทั้งความคิดและอารมณ์ไปยงัผูช้ม เพราะว่าการผลิตส่ือโทรทศัน์นั้นจ าเป็น
จะตอ้งมีการสร้างสรรคง์านกราฟิกเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า รายการข่าวโทรทศัน์ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัคอมพิวเตอร์กราฟิก
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดผูช้มไดเ้ป็นอย่างดี และถา้หากสังเกตรายการข่าวต่างๆ ใน
ปัจจุบนัน้ีจะเห็นไดว้า่ ผูผ้ลิตรายการจะใชก้ราฟิกแสดงถึงลกัษณะเด่นของช้ินงานเพื่อให้สามารถเขา้ใจ
การน าเสนอขอ้มูลท่ีรายการตอ้งการน าเสนอ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายและความน่าสนใจใน
รายการข่าว ผูผ้ลิตรายการจึงท างานกราฟิกให้ออกมามีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม 
ดว้ยเหตุน้ี งานกราฟิกจึงไดรั้บการพฒันาใหมี้ความทนัสมยัและแปลกใหม่ 

การจดัท ารายงานสหกิจศึกษาเร่ือง ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพัช่อง 5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวขั้นตอนการออกแบบส่ือกราฟิก
ในรายการข่าว ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ในการท าช้ินงานกราฟฟิกข้ึนมาหน่ึงช้ินงาน สู่การปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา และเพื่อศึกษาทกัษะดา้นการออกแบบกราฟฟิก เพื่อใชใ้นงานโฆษณา 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

____________________________________________ 
สาธิตา นวสกุล “กราฟิกกบัรายการข่าว” (วทิยานิพนธ์, วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ วรสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545), หนา้ 3 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบส่ือกราฟิกในรายการข่าว ของสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

            1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในรายการข่าวในสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ระหวา่ง 
พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561 เท่านั้น 

  1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 เขา้ใจถึงขั้นตอนในการออกแบบส่ือกราฟิกท่ีใชใ้นรายการข่าวของสถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ขั้นตอนการออกแบบส่ือการฟฟิกของสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 มี
การใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีสี  

  2.1.1 องคป์ระกอบของ ทฤษฎีสี 
2.1.2 ประโยชน์ของ ทฤษฎีสี  

2.2 การออกแบบส่ือกราฟฟิก 
2.1.1 ความหมายและความส าคญัของการออกแบบกราฟฟิก 
2.1.2 ความส าคญัของการออกแบบกราฟฟิก 
2.1.3 คุณค่าของการออกแบบกราฟฟิก 

 2.3 ประโยชน์ของงานกราฟิก 
2.1.1 กราฟิกช่วยใหจ้ดจ าไดม้ากข้ึน 
2.1.2 กราฟิกช่วยใหจ้  าไดม้ากข้ึน 
2.1.3 กราฟิกเขา้ใจง่าย 

    

2.1 แนวคิดทฤษฎีสี  

 
  

 
 
 
 
Artfunclub (2556) สี(COLOUR) หมายถึง ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้ห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือ

มีอ านาจให้เกิดความเขม้ของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่ง
ความรู้สึกไปยงัสมองท าให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมี
ความหมายอย่างมากเพราะศิลปินตอ้งการใช้สีเป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและ
สะทอ้นความประทบัใจนั้นให้บงัเกิดแก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่
รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเอง  



4 

      2.1.1 องค์ประกอบของ ทฤษฎีสี 
      แม่สี (Primary Color) 
       คือสามสีขั้นตน้ ท่ีเม่ือผสมกนัก็จะท าใหเ้กิดสีอ่ืนๆต่อไป แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง และสีน ้าเงิน 

  
      สีขั้นท่ี 2 (Secondary Color)  
สีท่ีเกิดจากแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าใหเ้กิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่   
สีแดง ผสมกบั สีเหลือง ได ้สีส้ม  
สีแดง ผสมกบั สีน ้าเงิน ได ้สีม่วง  
สีเหลือง ผสมกบั สีน ้าเงิน ได ้สีเขียว 

 
สีขั้นท่ี 3 (Tritery Color)  
สีท่ีเกิดจาก แม่สี ผสมกบั สีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืนๆ อีก 6 สี คือ  
สีแดง ผสมกบั สีส้ม ได ้สีส้มแดง  
สีแดง ผสมกบั สีม่วง ได ้สีม่วงแดง  
สีเหลือง ผสมกบั สีเขียว ได ้สีเขียวเหลือง  
สีน ้าเงิน ผสมกบั สีเขียว ได ้สีเขียวน ้าเงิน  
สีน ้าเงิน ผสมกบั สีม่วง ได ้สีม่วงน ้าเงิน  
สีเหลือง ผสมกบั สีส้ม ได ้สีส้มเหลือง 

 
วรรณะของสี คือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และ 
สีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สีม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ 

สีตรงขา้ม หรือสีตดักนั หรือสีคู่ปฏิปักษ ์เป็นสีท่ีมีค่าความเขม้ของสี ตดักนัอยา่งรุนแรงในทางปฏิบติัไม่
นิยมน ามาใชร่้วมกนั เพราะจะท าใหแ้ต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร การน าสีตรงขา้มกนัมาใชร่้วมกนักระท า
ไดด้งัน้ี 
1. มีพื้นท่ีของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอ้ย 
2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 
3. ผสมสีตรงขา้มลงไปในสีทั้งสองสี 
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สีกลาง  

คือ สีท่ีเขา้ไดก้บัสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน ้าตาล กบั สีเทา 
สีน ้าตาล เกิดจากสีตรงขา้มกนัในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั สีน ้าตาลมี 
คุณสมบติัส าคญั คือ ใชผ้สมกบัสีอ่ืนแลว้จะท าใหสี้นั้น ๆ เขม้ข้ึนโดยไม่เปล่ียน 
แปลงค่าสี ถา้ผสมมาก ๆ เขา้ก็จะกลายเป็นสีน ้าตาล 
สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนเท่ากนั สีเทา มีคุณสมบติั 
ท่ีส าคญั คือ ใชผ้สมกบัสีอ่ืน ๆ แลว้จะท าให ้มืด หม่น ใชใ้นส่วนท่ีเป็นเงา ซ่ึงมีน ้าหนกั 
อ่อนแก่ในระดบัต่าง ๆ ถา้ผสมมาก ๆ เขา้จะกลายเป็นสีเทา  

 
แม่สีวตัถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)  

แม่สีวตัถุธาตุนั้นหมายถึง “วตัถุท่ีมีสีอยูใ่นตวั” สามาน ามาระบาย ทา ยอ้ม และผสมไดเ้พราะมีเน้ือสี
และสีเหมือนตวัเอง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดข้ึนมาอีกมากมาย ดว้ยการผสม
ของแม่สีซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 สีคือ 

1. น ้าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
2. แดง (CRIMSON LEKE) 
3. เหลือง (GAMBOGE TINT)สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะทอ้นรังสีของสีแดงออกมาแลว้ดึงดูด
เอาสีน ้าเงินกบัสีเหลืองซ่ึงต่างผสมกนัในตวัแลว้กลายเป็นสีเขียว อนัเป็นคู่สีของสีแดง 
สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะทอ้นรังสีของสีเหลืองออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีแดงกบัสีน ้าเงิน
ซ่ึงผสมกนั ในตวัแลว้กลายเป็นสีม่วง อนัเป็นคู่สีของสีเหลือง 
สีน ้าเงิน (PRESSION BLUE) สะทอ้นรังสีของสีน ้าเงินออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีแดงกบัสีเหลืองเขา้
มาแลว้ผสมกนัก็จะกลายเป็นสีส้ม ซ่ึงเป็นคู่สีของสีน ้าเงิน 

ระบบสี  RGB 
ระบบสี RGB  เป็นระบบสีของแสง ซ่ึงเกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม 

จะเกิดแถบสีท่ีเรียกว่า สีรุ้ง ( Spectrum ) ซ่ึงแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด  
เหลือง  เขียว  น ้ าเงิน  คราม  ม่วง  ซ่ึงเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ท่ีมีช่วงคล่ืนท่ีสายตาสามารถ
มองเห็นได ้แสงสีม่วงมีความถ่ีคล่ืนสูงท่ีสุด  คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวา่แสงสีม่วงเรียกวา่ อุลตราไวโอ
เลต  ( Ultra Violet ) และคล่ืนแสงสีแดง มีความถ่ีคล่ืนต ่าท่ีสุด คล่ืนแสงท่ีต ่ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า 
อินฟราเรด ( InfraRed)   คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกว่าสีม่วง และต ่ากว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไ์ม่
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สามารถรับได ้ และเม่ือศึกษาดูแลว้แสงสีทั้งหมดเกิดจากแสงสี  3  สี คือ สีแดง ( Red )  สีน ้าเงิน ( Blue)
และสีเขียว ( Green )ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง  เม่ือน ามาฉายรวมกนัจะท าใหเ้กิดสีใหม่ อีก  3  สี  

คือ  สีแดงมาเจนตา้  สีฟ้าไซแอนและสีเหลือง  และถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกนัจะไดแ้สงสี 
ขาว  จากคุณสมบติัของแสงน้ีเราได้น ามาใช้ประโยชน์ทัว่ไป  ในการฉายภาพยนตร์  การ
บนัทึกภาพวิดีโอ ภาพโทรทศัน์ การสร้างภาพเพื่อการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจดั
แสงสีในการแสดง เป็นตน้ 

การผสมสี วตัถุธาตุ  

แม่สีวตัถุธาตุ แดง เหลือง และสีน ้าเงิน นั้น ผสมกนัแลว้เกิดสีข้ึนอีกหลายสีแม่สีวตัถุธาตุ 
(PIGMEMPAR Y PRIMARIES) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ สีขั้นท่ีหน่ึง 
ขั้นท่ี 1 คือสี 
1. น ้าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
2. แดง (CRIMSOM LEKE) 
3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 
แม่สีทั้งสามถา้น ามาผสมกนั จะไดเัป็นสีกลาง (NEUTRAL TINT) 
สีขั้นท่ี 2 (SECONTARY HUES) เกิดจากการน าสีแท ้2 สีมาผสมกนัในปริมาณเท่ากนัจะเกิดสีใหม่
ข้ึนน ้าเงิน ผสม แดง เป็น ม่วง (VIOLET) 
น ้าเงิน “ เหลือง ” เขียว (GREEN) 
แดง “ เหลือง ” ส้ม (ORANGE) 
สีขั้นท่ี 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีขั้นท่ี 2 กบัแม่ (สีขั้นท่ี 1) ไดสี้เพิ่มข้ึนอีกคือเหลือง 
ผสม เขียว เป็น เขียวอ่อน (YELLOW – GREEN) 
น ้าเงิน “ เขียว ” เขียวแก่ (BLUE – GREEN) 
น ้าเงิน “ ม่วง ” ม่วงน ้าเงิน (BLUE – VIOLET) 
แดง “ ม่วง ” ม่วงแก่ (RED – VIOLET) 
แดง “ ส้ม ” แดงส้ม (RED – ORANGE) 
เหลือง “ ส้ม ” ส้มเหลือง (YELLOW – ORANGE) 

 
แผนภาพสรุปวงจรสี 
การผสมกนัของแม่สีช่างเขียนไดสี้อยู ่3 ขั้น ดงัน้ี 
สีขั้นท่ี 1 (Primary Color) ไดแ้ก่                         
สีแดง     สีเหลือง    สีน ้าเงิน 
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สีขั้นท่ี 2 (Secondary Hues) เป็นการน าเอาแม่สีมาผสมกนัในปริมาณเท่า ๆ กนั จะไดสี้ใหม่อีก 3 สี   
สีแดง ผสมกบั สีเหลือง เป็น   สีส้ม 
สีแดง ผสมกบั สีน ้าเงิน เป็น    สีม่วง 
สีเหลืองผสมกบั สีน ้าเงิน เป็น สีเขียว 
สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Hues) เกิดจากน าเอาแม่สีมาผสมกบัสีขั้นท่ี 2 โดยจะไดสี้ใหม่เพิ่มอีก 6 สี ดงัน้ี  
สีแดง     ผสม สีม่วง    เป็น สีม่วงแดง 
สีแดง     ผสม สีส้ม     เป็น สีส้มแดง 
สีเหลือง ผสม สีส้ม     เป็น สีส้มเหลือง 
สีเหลือง ผสม สีเขียว  เป็น สีเขียวเหลือง 
สีน ้าเงิน ผสม สีม่วง   เป็น  สีม่วงน ้าเงิน 
สีน ้าเงิน ผสม สีเขียว  เป็น  สีเขียวน ้าเงิน 
  
วรรณะของสี 
วรรณะของสี  คือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สีม่วงกบั
สีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 
1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบดว้ยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสี
ม่วง สีใน  วรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสี
แตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สี
น ้าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน 
2.วรรณะสีเยน็ (COOL TONE) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้ าเงิน สีน ้ าเงิน สี
ม่วงน ้าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถา้หนกัไปทางสีน ้าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเยน็ดงัเช่น สีเทา สีด า 
สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสังเกตไดว้่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ ถา้อยู่ในกลุ่มสี
วรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ให้ความรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลืองและสี
ม่วงจึงเป็นสีไดท้ั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 
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2.1.2 ประโยชน์ของ ทฤษฎีสี 
  สีท าใหเ้กิดความอบอุ่น การเร่งเร้า และระมดัระวงั เม่ือทาหรือแสดงไว ้ณ จุดใด จะเป็นท่ีรับรู้ 
และเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป จึงนบัไดว้า่เป็นภาษาสากลอีกชนิดหน่ึง จึงท าให้เกิดการเร้าจิตใจมนุษย ์ยิง่นกั
เม่ือไดม้องเห็น 
 
 แนวคิดเร่ืองทฤษฎีสี น าไปใช้ประกอบการออกแบบในส่วนของการคุมโทนสีของงาน
กราฟฟิก เพื่อให้สามารถอ่านหรือมองเห็นได้ง่าย ท าให้ช้ินง่ายมีความสวยงามน่าสนใจต่อผูช้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Artfunclub. (2556). ทฤษฎีสี. http//:www.homegame9.wordpress.com/ทฤษฎีสี/
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2.2 การออกแบบส่ือกราฟฟิก 
จุฑารัตน์  จอกสูงเนิน (2556) งานกราฟิกเป็นส่วนส าคญัท่ีมีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและ

กระบวนการผลิตส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือท่ีตอ้งการการสัมผสัรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร 

วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภณัฑ์ แผ่นพบั แผ่นปลิว โทรทศัน์ โฆษณา ภาพยนต์ ฯลฯ นกัออกแบบจะใช้

วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกนัสร้างรูปแบบส่ือ เพื่อให้เกิดศกัยภาพสูงสุดในการ

ท่ีจะเป็นตวักลางในการส่ือความหมายระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารวิธีการออกแบบและวิธีแกปั้ญหา

การออกแบบ โดยการน าเอารูปภาพประกอบ ภาพถ่าย สัญญลกัษณ์ รูปแบบ ขนาดตวัอกัษร มาจดัวาง

เพื่อใหเ้กิดการน าเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการส่ือความหมาย 

2.2.1 ความหมายและความส าคัญของการออกแบบกราฟฟิก  
เป็นลกัษณะของการออกแบบพื้นผวิ 2 มิติ เพื่อเป็นส่ือกลางส าหรับถ่ายทอดขอ้ความ ความรู้สึก

นึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง เพื่อใหเ้ขา้ใจและรู้เร่ืองโดยใชป้ระสาทตาในการ

รับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก ส่ิงท่ีเรามองเห็นดว้ยตา

จะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภทอ่ืน งานกราฟิกท่ีดีต้องข้ึนอยู่กับการออกแบบท่ีดีด้วย 

นบัตั้งแต่หลกัการเบ้ืองตน้ของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตวสัดุ

กราฟิก นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงจะสามารถน ามาใช้ในการออกแบบ

กราฟิกดว้ย เพื่อท่ีจะสามารถพฒันางานออกแบบใหท้นัยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2.2.2 ความส าคัญของการออกแบบกราฟฟิก 
1. การออกแบบท่ีดีท าใหข้อ้มูลท่ีกระจดักระจายมีระเบียบมากข้ึน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนและถูกตอ้ง 

2. ช่วยใหร้ะบบการถ่ายทอดขอ้มูลเป็นไปอยา่งรวดเร็วและชดัเจน 

3. ช่วยสร้างสรรคส์ัญญลกัษณ์ทางสังคม เพื่อการส่ือความหมายร่วมกนั  

4. ช่วยพฒันาระบบการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5. ช่วยใหเ้กิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอๆ 

6. ส่งเสริมใหเ้กิดค่านิยมทางความงาม 

7. ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางธุรกิจและการพฒันาประเทศ 

8. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
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2.2.3 คุณค่าของการออกแบบกราฟฟิก 
งานกราฟิกช้ินท่ีดีจะท าให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงท่ีจะ

โนม้นา้วผูรั้บขอ้มูลใหเ้กิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกนัก็ยงัแสดงถึง  

1. เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงได้

อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

2. สามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ือ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ช่วยท าใหเ้กิดความน่าสนใจ ประทบัใจ และน่าเช่ือถือแก่ผูพ้บเห็น 

4. ช่วยใหเ้กิดการกระตุน้ทางความคิด และการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว 

5.ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

6. ท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางดา้นการกระท าและความคิด 

 

 แนวคิดเร่ืองการออกแบบส่ือกราฟิก น าไปใช้ประกอบการออกแบบในส่วนของการ
จัดรูปแบบโดยรวมของงานกราฟิก การวางต าแหน่งชิ้นงาน เพื่อให้ภาพกราฟิกที่จะน าเสนอ
ออกอากาศมีสัดส่วนท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
จุฑารัตน์  จอกสูงเนิน (2556). การออกแบบส่ือกราฟิก. http//:www.bowtysnoo.blogspot.com
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2.3 ประโยชน์ของกราฟิก 

       Nota-studio. (2560) กราฟิกเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ชนิดหน่ึง มนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชส่ื้อสาร อาศยั
แรงบนัดาลใจและจินตนาการการออกแบบจากประสบการณ์และส่ิงท่ีได้รับมา ไม่ว่าจะจากตนเอง
โดยตรงหรือการรับรู้ประสบการณ์ของผูอ่ื้นร่วมดว้ย อีกทั้งยคุสมยัก็ช่วยเปลียนแปลง ความคิด รูปแบบ
ของจินตนาการดว้ยเช่นกนั รวมไปถึงความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยี ดว้ยประโยชน์ของกราฟิกมี
มากมาย กราฟิก จึงมีบทบาทส าคญัยิง่ข้ึน  

2.3.1 กราฟิกมีความดึงดูดและน่าสนใจ 
     ความสวยงาม ความน่าสนใจ จะท าให้เกิดภาพจ าท่ีดีต่อผลงานได้ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความ
น่าเช่ือถือต่อองคก์รนั้นๆ เพราะรูปภาพ หรือ สีสันจะช่วยท าใหอ้งคป์ระกอบเหล่านั้นสมบูรณ์ เกิดความ
น่าสนใจอีกดว้ย หากลองสังเกตสินคา้ท่ีมีกราฟิกสวยงาม หรือมีสีสันสะดุดตา ก็จะช่วยให้เราเกิดความ
สนใจและจดจ าสินคา้นั้นไดท้นัที  
 

2.3.2 กราฟิกช่วยให้จดจ าได้มากขึน้ 
       การเร่ิมตน้รับรู้ของเด็กวยัแรกเกิด มกัจะเรียนรู้โดยเร่ิมจากการจดจ ารูปภาพ หรือสีสัน เหตุผล
เดียวกนัน้ีจึงส่งผลใหม้นุษยม์กัจะจดจ าภาพไดดี้กวา่ขอ้ความหรือตวัหนงัสือ การส่ือดว้ยภาพหรือ
กราฟิกต่างๆ จึงมีความส าคญัมาก ดงันั้นกราฟิกจึงพฒันาเพื่อตอบสนองการรับรู้และความคิดของมนุษย ์

2.3.3 กราฟิกเข้าใจง่าย 
       เพราะในบางคร้ัง ภาพก็สามารถส่ือความหมายและส่ือสารต่อผูรั้บสาร ไดเ้ขา้ใจมากกวา่
ขอ้ความ ภาษาพูด ภาษาเขียน และอาจช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการส่ือสาร กราฟิกท่ีดีตอ้งเรียบง่าย และ
ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น การใชภ้าพกราฟิกเป็นแผนท่ีบอกสถานท่ี สามารถเนน้จุดท่ีเราตอ้งการบอกได ้
   

 แนวคิดเร่ืองประโยชน์ของกราฟิก  น าไปใช้ประกอบการออกแบบในส่วนของการ
ค านึงถึงผูช้ม เพื่อสร้างกรอบในการออกแบบว่าจะท าอย่างไรในการออกแบบกราฟิกให้ผูช้ม
สามารถเข้าใจง่าย มองเห็นง่าย 
 

 

 
____________________________________________ 
Nota-studio. (2560). ประโยชน์ของกราฟิก. www.wynnsoftstudio.com 
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2.4 แนวคิดองค์ประกอบศิลป์ 

 องคป์ระกอบศิลป์ ( Composition )  
       Gotoknow (2554) การน าส่ิงต่างๆ มาประยกุต ์ดดัแปลง สร้างสรรค ์จดัร่วมเขา้ดว้ยกนั ตาม
สัดส่วนรูปร่าง รูปทรงตรงตามคุณสมบติัของส่ิงนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีมี ความเหมาะสมส่วนจะเกิด
ความงดงาม น่าสนใจหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการน าเสนอภาพรวมของงาน วา่มีการส่ือถึงเร่ืองราว 
วตัถุประสงค ์ในงานการออกแบบของเรา 
       โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีใชใ้นการออกแบบ ดงัน้ี 
       1. สัดส่วนของภาพ (Proportion) 
       2. ความสมดุลของภาพ (Balance) 
       3. จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
       4. การเนน้หรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis) 
       5. เอกภาพ (Unity) 
       6. ความขดัแยง้ (Contrast) 
       7. ความกลมกลืน (Harmony) 
       ส่ิงต่างๆ ท่ีเราควรน ามาใชป้ระกอบเขา้ดว้ยกนั คือ จุด, เส้น, รูปร่าง– รูปทรง, สี, ลกัษณะผวิ 
ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะน ามาจดัประสานสัมพนัธ์กนั ใหเ้กิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกวา่ 
องคป์ระกอบศิลป์ (Composition) 
 
       รูปแบบการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะ 
       การจดัองคป์ระกอบ เป็นหลกัท่ีส าคญัส าหรับผูส้ร้างสรรค ์และผูศึ้กษางานศิลปะ เน่ืองจาก
ผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ลว้นมีจุดเด่นท่ีเนน้เป็นหลกัใหญ่ๆ อยูใ่นตวัดวัยกนั 2 ประการ คือ 
       ทางดา้นรูปทรง เกิดจากการน าเอา องคป์ระกอบต่างๆ ของศิลปะ ไดแ้ก่ เส้น, สี, แสงและเงา 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดความงามทางศิลป์ (Art Composition) 
      

ทางดา้นเร่ืองราว หรือสาระของผลงานท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรคต์อ้งการท่ีจะแสดงออก ให้ผูช้มได้
สัมผสั รับรู้ โดยอาศยัรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบศิลป์นัน่เองหรืออาจกล่าวไดว้า่ ศิลปินจะ
น าเสนอเน้ือหาเร่ืองราว ผ่านรูปลักษณะท่ีเกิดจากรวมองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกัน ถ้า
องค์ประกอบท่ีจดัข้ึนไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ งานศิลปะนั้นๆ ก็จะขาดความงามของ
เร่ืองราวท่ีจะเสนอถึงเร่ืองท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นรับรู้ไดต้รงกบัหวัขอ้เร่ืองหรือช่ือภาพนั้นไป ดงันั้น การจดั
องค์ประกอบศิลป์ จึงให้ความส าคัญในการคิด ประยุกต์ ดัดแปลง เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ  
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ความส าคญัขององคป์ระกอบศิลป์ 

องคป์ระกอบศิลป์ เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนศิลปะทุกคนตอ้งเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อท่ีจะน าไปใชไ้ดใ้ห้เกิด
ประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพ แลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ
ต่างๆ ได ้เช่น การจดัวางส่ิงของเพื่อตกแต่งบา้น, การจดัส านกังาน,การจดัโต๊ะอาหาร, จดัสวน, การ
ออกแบบปกรายงาน, ตวัอกัษร, และการจดับอร์ดกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปใชก้บัการออกแบบ
อ่ื น ๆ  ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ซ่ึ ง เ ห ล่ า น้ี  เ ร า ต้ อ ง อ า ศั ย ห ลั ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป์ 
 
ส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีส าคญั 
ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีเราน ามาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทุกรูปแบบไดดี้ ใหน่้าสนใจ และมีความสวยงาม 
ดงัน้ี 
1. จุด ( Point, Dot ) 
 
      คือ ส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด เป็นส่วนเร่ิมตน้ไปสู่ส่วนอ่ืนๆ เช่น การน าจุดมาเรียงต่อกันตาม
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม และซ ้ าๆ กนั จะท าใหเ้รามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะผวิ และการ
ออกแบบท่ีน่าต่ืนเตน้ได ้จากจุดหน่ึง ถึงจุดหน่ึงมีเส้นท่ีมองไม่เห็นดว้ยตา แต่เห็นไดด้ว้ยจินตนาการ 
เราเรียกว่า เส้นโครงสร้าง นอกจากจุดท่ีเราน ามาจดัวางเพื่อการออกแบบ เราสามารถพบเห็น
ลกัษณะการจดัวางจุดจากส่ิงเป็นธรรมชาติ ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเราได ้เช่น ขา้วโพด รวงขา้ว เมล็ดถัว่ กอ้น
หิน เปลือกหอย ใบไม ้ลายของสัตวน์านาชนิด ไดแ้ก่ เสือ ไก่ นก สุนขั งู มา้ลาย และแมว เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีธรรมชาติไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม มีระเบียบ มีการซ ้ ากนัอยา่ง มีจงัหวะและมีอิทธิพล
ต่อความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบลูกคิด ลูกบิดประตู การร้อยลูกปัด 
สร้อยคอ และเคร่ืองประดบัต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เกิดมาจากจุดทั้งส้ิน 

2. เส้น ( Line) 
       เกิดจากจุดท่ีเรียงต่อกนั หรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทางต่างๆ มีหลายลกัษณะ เช่น 
ตั้ง นอน เฉียง โคง้ ฯลฯ เส้น เกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถา้น าจุดมาวางเรียงต่อๆ กนัก็จะเกิดเป็น
เส้นข้ึน เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหนา้ท่ีเป็นขอบเขตของท่ีวา่ง รูปร่าง รูปทรง 
สี น ้าหนกั รวมทั้งเป็นแกนหลกัโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ 
 
      เส้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถใหค้วามหมาย แสดงความรู้สึกและ
อารมณ์ดว้ย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ข้ึน เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้น
โคง้ (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดน้ีเม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะต่างๆ   
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ลกัษณะของเส้น 
      เส้นมีจุดเด่นท่ีน ามาใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ ท าใหเ้กิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมาย เพื่อ
ตอ้งการส่ือใหเ้กิดความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ จากการสร้างสรรคข์องงาน 
1. เส้นตั้ง หรือ เส้นด่ิง ใหค้วามรู้สึกทางความสูง สง่า มัน่คง แขง็แรง หนกัแน่นเป็น 
    สัญลกัษณ์ของความซ่ือตรง 
2. เส้นนอน ใหค้วามรู้สึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 
4. เส้นหยกั หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ใหค้วามรู้สึก คล่ือนไหว อยา่งเป็นจงัหวะ 
    มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง 
5. เส้นโคง้ แบบคล่ืน ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ ล่ืนไหล ต่อเน่ือง สุภาพอ่อน 
    โยน นุ่มนวล 
6. เส้นโคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี 
    หมุนวน ถา้มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด 
7. เส้นโคง้วงแคบ ใหค้วามรู้สึกถึงพลงัความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง การเปล่ียนทิศทางท่ี 
    รวดเร็ว ไม่หยดุน่ิง 
8. เส้นประ ใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาด หาย ไม่ชดัเจน ท าใหเ้กิดความเครียด 
 
      ความส าคญัของเส้น 
      - ใชใ้นการแบ่งท่ีวา่งออกเป็นส่วนๆ 
      - ก าหนดขอบเขตของท่ีวา่ง หมายถึง ท าใหเ้กิดเป็นรูปร่าง (Shape) ข้ึนมา 
      - ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าใหม้องเห็นรูปทรง (Form) ชดัข้ึน 
      - ท าหนา้ท่ีเป็นน ้าหนกัอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดว้ยเส้น 
      - ใหค้วามรู้สึกดว้ยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 
 

3. รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form) 
รูปร่าง คือ พื้นท่ีๆ ลอ้มรอบดว้ยเส้นท่ีแสดงความกวา้ง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติรูปทรง คือ ภาพสาม
มิติท่ีต่อเน่ืองจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ท าใหภ้าพท่ีเห็นมี ความชดัเจน และสมบูรณ์ 
 
      รูปร่างและรูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ คือ 
      รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถวดัหรือค านวณได มี
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กฎเกณฑ ์เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี หา้เหล่ียม หกเหล่ียม พีระมิด เป็นตน้ รูปเรขาคณิตเป็น
โครงสร้างพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ ดงันั้น การสร้างสรรครู์ปอ่ืนๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตใหเ้ขา้ใจถ่องแท้
เสียก่อน 
 
      รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ น ารูปทรงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติรอบตวัเรา 
เช่น ดอกไม,้ ใบไม,้ สัตวต่์างๆ , สัตวน ้า, แมลง, มนุษย ์เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแม่แบบในการออกแบบและ
สร้างสรรค ์โดยยงัคงใหค้วามรู้สึกและรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติอยูส่่วนผลงานบางช้ิน ท่ีลอ้เลียนธรรมชาติ 
โดยใชรู้ปทรงเช่น ตุก๊ตาหมี, การ์ตูน, อวยัวะของร่างกายเรา เป็นตน้ ยงัคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ ให้เห็น
อยู ่บางคร้ังไดมี้การน าวสัดุท่ีมีอยู ่ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, ก่ิงไม,้ ขนนก ฯลฯ น ามาออกแบบ 
ดดัแปลง สร้างสรรคผ์ลงาน รูปทรงก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั 
 
      รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่แน่นอน ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว เล่ือนไหล ให้
ความอิสระ และไดอ้ารมณ์ ความเคล่ือนไหวเป็นอยา่งดี รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ 
ท่ีถูกกระท าจนมีรูปลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพเดิม 
    

 แนวคิดเร่ืององคป์ระกอบศิลป์  น าไปใช้ประกอบการออกแบบในส่วนของการจัดรูปแบบ
โดยรวมของงานกราฟิก การวางต าแหน่งช้ินงาน เพื่อให้ภาพกราฟิกท่ีจะน าเสนอออกอากาศมี
สัดส่วนท่ีสวยงาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 
Gotoknow. (2554). องคป์ระกอบศิลป์. https://www.gotoknow.org 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือของสถานประกอบการ     สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ     เลขท่ี 210  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน   

    เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

    โทรศพัท ์: 0-22771 0060-9, 0-2270 0200-4  

    โทรสาร : 0-2270-1510. 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
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รูปภาพท่ี 3.2 สถานท่ีตั้ง สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

 

 

     สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก มีเวบ็ไซตห์ลกัในการโปรโมทข่าวและรายการต่างๆ ของทาง
สถานี 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3  ช่องทางการติดต่อ  www.tv5hd1.com/site/ 
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รูปภาพท่ี 3.4  ช่องทางการติดต่อผา่นเฟสบุค๊ TV5HD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5  ช่องทางการติดต่อผา่นเฟสบุค๊ท่ี 2 ขา่วช่อง5-Tv5hd1 

 

 

https://www.facebook.com/TV5HD1/
https://www.facebook.com/TV5HD1/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 เป็นหน่วยงานองค์เพื่อความมัน่คง โดยจะผลิตรายการ
ประเภทข่าว เพื่อน าเสนอรายการผา่นการออกอากาศโยสัญญาณดาวเทียม ตามโครงการ Thai Tv Global 
Network (TGN) ในแต่ละวนั เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ตอ้งใชค้วามรวดเร็วและช านาญในการท างาน 
เพื่อให้ส่ือไดอ้อกเผยแพร่ออกอากาศตามเวลาท่ีถูกก าหนดมา ในส่วนของกราฟฟิกประกอบข่าว เพื่อใช้
ในรายการข่าว มีหน้าท่ีท าการออกแบบส่ือกราฟฟิกภาพแสดงเน้ือหาข่าวแบบ 2D และ 3D เพื่อใช้ใน
การประกอบรายการข่าว กับผูป้ระกาศข่าวในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวนั ข่าวโทรทศัน์มีการใช้
กราฟฟิกท่ีหลากหลาย ดงันั้นจึงมีแบ่งรูปแบบของกราฟฟิกไดด้งัน้ี  

  
 
 
 

3.6 การซอ้นตวัอกัษร ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่งของบุคคลในการสัมภาษณ์ 
                  ( Caption Super imposition ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 ภาพ ( Picture ) บุคคลและเหตุการณ์ 
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      3.8 กราฟฟิกภาพน่ิง ( Non moving graphic ) เช่น กราฟ ตาราง แตม้ สถิติ ประกอบบ
บรรยายข่าว 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         3.9 ชุดตวัอกัษรขอ้ความเหตุการณ์ข่าว ซ้ึงมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง  
                  ( Caption Sequence or Action stills ) เช่น เวลา การแข่งขนักีฬา 
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3.2.1 ตวัอยา่งภาพบรรยากาศภายในหอ้งส่งและการท างาน ในช่วงเวลาท่ีไดฝึ้กสหกิจศึกษา 

 

ภาพท่ี 3.10  บรรยากาศภายในหอ้งส่ง ขณะออกอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11  ตวัอยา่งการท าภาพกราฟฟิกประกอบรายการออกอากาศ 

21 
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ภาพท่ี 3.12  ช้ินงานสุดทา้ยท่ีไดอ้อกอากาศของการฝึกสหกิจศึกษา วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 
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3.3  รูปแบบการจัดแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพท่ี 3.13  แผนภูมิการจดัองคก์รของสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 
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ภาพท่ี 3.14  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก 

 

 

 

พล.ท.กติตเิชษฐ์  ศรดษิฐพันธ์ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก 

พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

สายงานเทคนิค 

พล.ต.อนุรักษ์  แสงฤทธ์ิ 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

สายงานปฏบิตัิการ 

พล.ต.สกล  โชติปัทมนนท์ 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

สายงานบริหาร 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1  ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย            

นาย ณฐัภทัร  สุภากรณ์   

ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานฝ่ายผลิตรายการ แผนกตดัต่อและกราฟิก   

3.4.2  ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายด าเนินการท ารายงานปฏิบัติงาน 

 ไดรั้บ มอบหมายงานนอกเหนือจากนั้นคือ การเป็นผูช่้วยท ากราฟิกรายการข่าว 

 

3.5 ช่ือ สกุลและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา     

     3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  นางสาวพรรณิการ์ สุขศิริ 
     3.5.2 ต  าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก และ ขอ้มูลภาพข่าว 

 

 3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา      

      3.6.1 ระยะเวลาในการดา เนินงาน วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561        

   (รวม 16 สัปดาห์)   

          3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  
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3.7 ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

 แผนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 ปฐมนิเทศฝึกงาน ,ท าความรู้จกัระบบ Newsroom Studio และ เรียนรู้ระบบคร่าวๆ , 

งานกราฟิกข่าวของช่อง 5 , กราฟฟิคประมูลปิโตเลียมบงกช , กราฟฟิคพยากรณ์

อากาศ , กราฟฟิคจดัการน ้า , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , กราฟฟิค

พยากรณ์อากาศ , กราฟฟิคธุรกิจท่ีไดอ้านิสงส์ฟุตบอลโลก , กราฟฟิคร่วมบริจาค

โลหิตของททบ.5 ร่วมกบั คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

สัปดาห์ท่ี 2 5 ยทุธศาสตร์ การจดัเลือกตั้งของ กกต. ,กราฟฟิค สหกรณ์โคนม , กราฟิคดนตรี

พระราชทาน , กราฟฟิคเดง้ จนท.DSI , สัมภาษณ์สดทางโทรศพัท ์  ผศ.ดร.ปิติ ศรี

แสงนาม , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , กราฟฟิคการถ่ายทอดสดการแข่ง

ขดับอลโลก Russia vs Saudi Arabia , ผลบอล 11 มิ.ย. , กราฟฟิคแผนบริหารจดัการ

น ้าปี 61 , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เดินหนา้ประชุมแอคเมส 3 แผน่ , เดินหนา้

ผลกัดนั 2 แผน่ , เดินหนา้แผนแม่บท , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , กราฟฟิคการคา้ไทย

เกาหลี 2 แผน่ , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , ประเด็นร้อนรอบโลกวนัท่ี 

18 มิ.ย.  4 แผน่ , กราฟฟิคหนงัสือช้ีแจงกรมสรรพากร 

สัปดาห์ท่ี 3 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , กราฟฟิคหนงัสือช้ีแจงกรมสรรพากร , กราฟ

ฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , ทุจริตโครงการอาหารกลางวนั 2 แผน่ , กราฟฟิค

ภาษีสรรพสามิตน ้ามนั B 20 , กราฟฟิคขยะอิเลคทรอนิคส์ 2 แผน่ , กราฟฟิคพยากรณ์

อากาศ , กราฟฟืคกองทุนฯ เท่ียง 4 แผน่ , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , จบั

ยาปี 60 , ตารางคะแนน กลุ่ม C,D 22.มิ.ย. , กราฟิกฮาร์ดคอ สถิติน าเขา้ , ประเด็นร้อน

รอบโลกวนัท่ี 25 มิ.ย.  3 แผน่ 

สัปดาห์ท่ี 4 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , ตารางคะแนน กลุ่ม G,H 25.มิ.ย. , ก าหนดประมูลคล่ืน 2 

แผน่ , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , ตารางคะแนน กลุ่ม A,B 26.มิ.ย. , 

กราฟฟิคเดินหนา้เกาหลี 4 แผน่  
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สัปดาห์ท่ี 5 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , สกู๊ป กยศ. ค ่า 27.06.61 2 แผน่ , BTS ขดัขอ้ง 4 แผน่ , 

กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , ค าแถลงสหรัฐ 

สัปดาห์ท่ี 6 Phone in ผอ.รพ.เชียงราย , กราฟฟิคการชดเชยของบีทีเอส , กราฟฟิกสนามเป้าเล่า

ข่าว 29 ม.ย. 2 แผน่  

สัปดาห์ท่ี 7 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , เล่าจากคลิป , สกู๊ปแรงงานต่างดา้ว 2 แผน่ , กราฟฟิคสกู๊ป

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 2ทุ่ม  

สัปดาห์ท่ี 8 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , บอลโลก 8ทีมสุดทา้ย เท่ียง , กราฟฟิคทวติเตอร์บีทีเอส 2 

แผน่ , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , 

สัปดาห์ท่ี 9  กราฟฟิก สกู๊ปโรดแมปประเทศไทย , กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , พยากรณ์เบรกบ่าย , 

โยนไฟลเ์สียง รูปภาพ และวดีีโอ , เล่าจากคลิป , กราฟฟิกฟ้ืนฟูถ ้าหลวง (เท่ียง)  

สัปดาห์ท่ี 10 กราฟฟิคบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 2 แผน่ , เล่าจากคลิป 

facebook – ทีมหมูป่า , ลงทะเบียนแห่งรัฐ 2 แผน่  

สัปดาห์ท่ี 11 บริจาค_สนามเป้า , เล่าจากคลิป , ตารางคะแนน กีฬาเท่ียง 2 แผน่ , ตารางคะแนน 

กลุ่ม G,H 29.มิ.ย. , บอลโลก 16ทีมสุดทา้ย เท่ียง 

สัปดาห์ท่ี 12 กราฟฟิคพยากรณ์อากาศ , phone in พลตรี วุฒิไชย (เท่ียง) , ไดคทั เด็ก13คน 

สัปดาห์ท่ี 13 กราฟฟิคตรวจสอบต่างดา้วผิดกม 2 แผน่ ,กราฟฟิคค่าเอฟที , บีทีเอสประกาศ

มาตรการเยยีวยาผูโ้ดยสาร 

สัปดาห์ท่ี 14 TWITER-Barca Foundation , กราฟฟิคโฆษณาภาพยนตร์เทิพระเกียรติ ทหารกลา้

กรุงศรีอยธุยา 

สัปดาห์ท่ี 15 กราฟฟิคทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย , เล่าจากคลิป , กราฟฟิคขยะ อิเลคทรอนิคส์ , 

กราฟฟิคปัญหาหน้ีนอกระบบ 

สัปดาห์ท่ี 16 เดินหนา้ประเทศไทย line job , ร่างพรบ.งบประมาณปี 2562 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาสหกิจ 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้   

3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์    

คอมพิวเตอร์  

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟแวร์    

โปรแกรม Adobe Photoshop    

โปรแกรม Microsoft Word 2010 

   โปรแกรม Adobe Illustrator 
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 บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

จากการศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกของรายการของสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 

5เพื่อน าไปออกอากาศทางช่อง ททบ. 5 โดยการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ท าให้ไดเ้รียนรู้ในการท ากราฟิกใน

รายการข่าวเชา้ ข่าวบ่าย และข่าวภาคค ่า และไดพ้ฒันาทกัษะรวมถึงการท างานเป็นทีม ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

เป็นอยา่งดี รวมทั้งยงัไดรู้้จกัวิธีการสร้างงานกราฟิกโดยผลปฏิบติังาน ท าให้ทราบ ถึงกระบวนการทา 

งานดา้นการออกแบบกราฟิก โดยผูเ้ขียนไดอ้อกแบบกราฟิกในรายการข่าวดงัน้ี 

1.สนามเป้าเล่าข่าว  ออกอากาศเวลา 05:30 น. 

2.ช่อง5 ข่าวเท่ียง     ออกอากาศเวลา 12:00 น. 

4.Hard core News   ออกอากาศเวลา 16:00 น. 

4.ข่าวเด่นภาคดึก     ออกอากาศเวลา 20:00 น. 

โดยผูเ้ขียนจะขออธิบายการออกแบบกราฟิกไปทีละรายการ โดยเร่ิมจากรายการ สนามเป้าเล่า

ข่าว โดยเน้ือหาของงานสรุปไดด้งัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาม ( Pre - production ) 

 4.1.1 ส่งไฟล์เข้า Gmail ของทางองค์กรช่ืออีเมล TV5-HD1 

บรรณาธิการข่าว จะท าการน าไฟล์เขา้ Gmail ของทาง TV5-HD1 โดยส่งเป็นขอ้ความ

เน้ือหาของงานท่ีตอ้งการให้ทีมงานออกแบบท ากราฟิก และรายละเอียดต่างๆ ในการท างาน 

เพื่อให้การท างานมีขอบเขตในการออกแบบวา่จะใชภ้าพประกอบแบบใด ใชท้ฤษฎีสีเขา้มาใช้

ในส่วนของการปรับโทนสีในการออกแบบอยา่งไรใหเ้หมาะกบัเน้ือหาขอ้มูล 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี  4.1  หนา้ต่าง Gmail ท่ีรอไฟลง์านจากทางบรรณาธิการข่าว  
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4.1.2 ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาก่อนออกแบบงานกราฟฟิก 

ตอ้งถามพนกังานท่ีปรึกษาก่อนออกแบบ วา่ตอ้งการโทนสีแบบใด รูปภาพประกอบแบบใด 

ตอ้งใชฟ้อนตแ์บบใด เม่ือพี่เล้ียงบอกรายละเอียดท่ีตอ้งการเสร็จเรียบร้อยถึงเร่ิมออกแบบงาน 

 

4.2 ขั้นตอนการออกแบบ ( Production ) 

4.2.1 ท าการดาวน์โหลด ( Download ) ไฟล์ทีถู่กส่งมาทาง Gmail 

เม่ือไฟล์ท่ีส่งมาเขา้ทาง Gmail ซ่ึงในไฟล์จะมีเน้ือหาขอ้ความท่ีตอ้งใส่ลงไปในงาน 

และบางคร้ังอาจจะมีรูปภาพประกอบ ทางทีมงานกราฟฟิกจะน าไฟลม์าสร้างงานกราฟฟิกใหม่

ผ่านโปรแกรม Photoshop โดยท าการสร้างงานแบบ ในการออกแบบงานกราฟฟิก จะเร่ิมตน้

จากการหารูปภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีทางบก.ข่าวส่งมาใหผ้า่นทางจีเมล ( Gmail ) 

 

4.2.2 ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกรายการสนามเป้าเล่าข่าว ( Production ) 

เน้ือหาของงานในรายการสนามเป้าเล่าข่าว จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพยากรณ์อากาศ 

ราคาน ้ ามัน ราคาทอง และข่าวสถิติทั่วไป น าทฤษฎีสี การออกแบบกราฟิก และแนวคิด

องค์ประกอบศิลป์เขา้มาช่วยในการออกแบบ ใช้โทนสีสดใส ผูเ้ขียนจะขอยกตวัอย่างช้ินงาน

การท ากราฟิกพยากรณ์อากาศในการยกตวัอยา่งขั้นตอนการออกแบบในขั้นตอนน้ีดงัน้ี 

 

1. สร้างหน้าต่างในการท างานในขนาด 1920x1080 pixel ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามก าหนดในการ

ออกแบบกราฟิกของทางสถานทีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

ภาพท่ี  4.2  ก าหนดค่าหนา้ต่างการท างานขนาด 1920 x 1080 pixel 
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2. เม่ือไดห้นา้ต่างในการสร้างงานแลว้ คน้หาภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศมาใช้เป็น

พื้นหลงัของงานกราฟิก เช่น ภาพทอ้งฟ้า ภาพกอ้นเมฆ ภาพทะเล ภาพพายุฝน ในส่วนน้ีเรา

สามารถออกแบบการตดัต่อรูปภาพท่ีน ามาใส่ในช้ินงานไดต้ามใจชอบ เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

โดยจะใชเ้คร่ืองหลกัในการท างานคือ Brush Tool ใชใ้นการเบลอรูปภาพในส่วนท่ีตวัการ เพื่อ

ท าให้ภาพหลายๆภาพท่ีน ามาใช้ประกอบการออกแบบมีความกลมกลืนกนัและเกิดเป็นภาพ

ใหม่ท่ีสวยงาม 

      ภาพท่ี  4.3  สร้างภาพพื้นหลงัของกราฟิก 

 

3. เม่ือไดพ้ื้นหลงัแลว้ สร้างกรอบขอ้ความเพื่อท าให้การใส่ขอ้ความประกอบกราฟิกมองเห็นได้

ชดัเจนต่อผูช้ม 

ภาพท่ี  4.4  สร้างกรอบขอ้ความ
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4. เม่ือไดก้รอบขอ้ความแลว้ น าขอ้ความในการประกอบกราฟิกท่ีทางบรรณาธิการข่าวส่งขอ้มูล

ผา่น Gmail ขององคก์รมาให้ น ามาใส่ลงในกรอบขอ้ความท่ีสร้างไว ้

ภาพท่ี  4.5  น าขอ้ความมาใส่ลงบนกรอบขอ้ความท่ีสร้างไว ้

5. เม่ือใส่ขอ้ความประกอบกราฟิกแลว้ น าภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีทางบรรณาธิการข่าวส่งขอ้มูล

ผา่น Gmail ขององคก์รมาให้ น ามาใส่ลงหนา้ต่างช้ินงาน จากนั้นท าการบนัทึกงาน แลว้ท าการ

ส่งไฟล์งานต่อผ่านโปรแกรม Zilla ซ้ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางองค์กร เพื่อท่ีทางทีมงาน

ออกอากาศจะน าไฟลง์านท่ีเสร็จเรียบร้อย น าเขา้สู่รายการต่อไป เป็นอนัเสร็จส้ินการท างาน 

ภาพท่ี  4.6  น าไฟลภาพประกอบกราฟิกมาใส่ในหนา้ต่างงาน 
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4.2.3 ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกรายการช่อง 5 ข่าวเที่ยง ( Production ) 

 เน้ือหาของงานในรายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการข่าวท่ีเป็น

ประเด็นประจ าวนั น าทฤษฎีสี การออกแบบกราฟิก และแนวคิดองคป์ระกอบศิลป์เขา้

มาช่วยในการออกแบบ ใช้โทนสีเขม้  ผูเ้ขียนจะขอยกตวัอย่างช้ินงานการท ากราฟิก

กลุ่มธุรกิจท่ีได้รับอานิสงส์จากการแข่งบอลโลกในการยกตัวอย่างขั้นตอนการ

ออกแบบในขั้นตอนน้ีดงัน้ี 

 

1. สร้างหนา้ต่างในการท างานในขนาด 1920x1080 pixel ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามก าหนดในการ

ออกแบบกราฟิกของทางสถานทีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

ภาพท่ี  4.7  ก าหนดค่าหนา้ต่างการท างานขนาด 1920 x 1080 pixel 
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2. เม่ือไดห้น้าต่างในการสร้างงานแล้ว คน้หาภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟุตบอลมาใช้เป็นพื้น

หลงัของงานกราฟิก เช่น สนามฟุตบอล ลูกฟุตบอล ในส่วนน้ีเราสามารถออกแบบการตดัต่อ

รูปภาพท่ีน ามาใส่ในช้ินงานไดต้ามใจชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยจะใช้เคร่ืองหลกัใน

การท างานคือ Brush Tool  ใชใ้นการเบลอรูปภาพในส่วนท่ีตวัการ เพื่อท าให้ภาพหลายๆภาพท่ี

น ามาใชป้ระกอบการออกแบบมีความกลมกลืนกนัและเกิดเป็นภาพใหม่ 

 ภาพท่ี  4.8  สร้างภาพพื้นหลงัของกราฟิก 

3. เม่ือไดพ้ื้นหลงัแลว้ สร้างกราฟิกใชใ้นการเป็นหวัขอ้ข่าวและใส่ขอ้ความ รูปภาพประกอบเพื่อ

ท าใหผู้ช้มรู้วา่ก าลงัเสนอข่าวเร่ืองอะไร 

ภาพท่ี  4.9  สร้างกราฟิกใชเ้ป็นหวัขอ้ข่าวท่ีจะน าเสนอ 

      

33 34 
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4. เม่ือไดก้ราฟิกหวัขอ้ข่าว แลว้ น าขอ้มูลเน้ือหาข่าวท่ีบรรณาธิการข่าวส่งขอ้มูลผา่น Gmail ของ

องคก์รมาให ้น ามาใส่ลงหนา้ต่างช้ินงาน จากนั้นสร้างกรอบขอ้ความพร้อมใส่ขอ้ความประกอบ

ข่าวลงไป ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยหัวขอ้ข่าว เพื่อท าให้องค์ประกอบโดยรวมของภาพดู

กลมกลืนกนั 

      ภาพท่ี  4.10  น าขอ้ความมาใส่ลงบนกรอบขอ้ความท่ีสร้างไว ้

5. เม่ือท าขอ้ความประกอบกราฟิกแล้ว น าไฟล์ภาพ Save Zone เป็นภาพเฉพาะในการวางเพื่อ

ไม่ให้เน้ือหากราฟิกทั้งหมดท่ีเราสร้าง เกินขอบเขตท่ีก าหนด เน่ืองจากในส่วนของ Save Zone 

จะเป็นขอ้มูลรายละเอียดประกอบข่าวขณะออกอากาศสดผ่านสัญญาณดาวเทียม  อาจท าให้

ขอ้มูลเน้ือหาข่าวท่ีสร้างงานกราฟิกถูก Save Zone ปิดทบัจนอาจท าให้แสดงเน้ือหาข่าวไดไ้ม่

ครบถว้น หากงานกราฟิกท่ีสร้างนั้นไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนดจากนั้นท าการบนัทึกงาน แลว้ท า

การส่งไฟล์งานต่อผ่านโปรแกรม Zilla ซ้ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางองค์กร เพื่อท่ีทาง

ทีมงานออกอากาศจะน าไฟลง์านท่ีเสร็จเรียบร้อย น าเขา้สู่รายการต่อไป เป็นอนัเสร็จส้ิน 

ภาพท่ี  4.11  ตรวจเช็คความเรียบร้อยเพื่อใหแ้น่ใจวา่งานท่ีออกแบบจะไม่ถูก Save Zone ปิดทบั 

35 
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4.2.4 ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกรายการ Hard core News ( Production ) 

 เน้ือหาของงานในรายการ Hard core News จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการข่าวท่ีเป็น

ข้อมูลสถิติต่างๆ การออกแบบจะน าทฤษฎีสี การออกแบบกราฟิก และแนวคิด

องค์ประกอบศิลป์เขา้มาช่วยในการออกแบบ ใช้โทนสีเขม้ มืดมน เน้นความชัดเจน

ของเน้ือหาขอ้ความเป็นหลกั ผูเ้ขียนจะขอยกตวัอยา่งช้ินงานการท ากราฟิกการคา้ไทย

เกาหลีเหนือ ในการยกตวัอยา่งขั้นตอนการออกแบบในขั้นตอนน้ีดงัน้ี 

1. สร้างหนา้ต่างในการท างานในขนาด 1920x1080 pixel ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามก าหนดในการ

ออกแบบกราฟิกของทางสถานทีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

ภาพท่ี  4.12  ก าหนดค่าหนา้ต่างการท างานขนาด 1920 x 1080 pixel 

2. เม่ือไดห้น้าต่างในการสร้างงานแลว้ คน้หาภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาข่าวท่ีเราจะท า

กราฟิกน าเสนอ เช่น รูปภาพธงชาติของประเทศไทย และเกาหลีเหนือมาใชเ้ป็นพื้นหลงัของงาน

กราฟิก ในส่วนน้ีเราสามารถออกแบบการตดัต่อรูปภาพท่ีน ามาใส่ในช้ินงานได้ตามใจชอบ 

เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยจะใช้เคร่ืองหลกัในการท างานคือ Brush Tool  ใช้ในการเบลอ

รูปภาพในส่วนท่ีตวัการ เพื่อท าให้ภาพหลายๆภาพท่ีน ามาใช้ประกอบการออกแบบมีความ

กลมกลืนกนัและเกิดเป็นภาพใหม่ 

ภาพท่ี  4.13  สร้างภาพพื้นหลงัของกราฟิก 

35 36 
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3. เม่ือไดพ้ื้นหลงัแลว้ สร้างกราฟิกใชใ้นการเป็นหวัขอ้ข่าวและใส่ขอ้ความ รูปภาพประกอบเพื่อ

ท าใหผู้ช้มรู้วา่ก าลงัเสนอข่าวเร่ืองอะไร 

   ภาพท่ี  4.14  สร้างกราฟิกใชเ้ป็นหวัขอ้ข่าวท่ีจะน าเสนอ 

      

4. เม่ือไดพ้ื้นหลงัแลว้ สร้างกรอบขอ้ความเพื่อท าให้การใส่ขอ้ความประกอบกราฟิกมองเห็นได้

ชดัเจนต่อผูช้ม 

ภาพท่ี  4.15  สร้างกรอบขอ้ความ 
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5. เม่ือไดก้รอบขอ้ความแลว้ น าขอ้ความในการประกอบกราฟิกท่ีทางบรรณาธิการข่าวส่งขอ้มูล

ผ่าน Gmail ขององค์กรมาให้ น ามาใส่ลงในกรอบข้อความท่ีสร้างไว  ้ในรายการ Hare core 

News จะไม่ใช ้Save Zone จึงสามารถออกแบบกราฟิกในเตม็สัดส่วนของหนา้ต่างงาน 

ภาพท่ี  4.16  น าขอ้ความมาใส่ลงบนกรอบขอ้ความท่ีสร้างไว ้

 

6. เม่ือใส่ขอ้ความประกอบกราฟิกแลว้ ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานกราฟิก จากนั้นท าการ

บนัทึกงาน แล้วท าการส่งไฟล์งานต่อผ่านโปรแกรม Zilla ซ้ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของทาง

องคก์ร เพื่อท่ีทางทีมงานออกอากาศจะน าไฟล์งานท่ีเสร็จเรียบร้อย น าเขา้สู่รายการต่อไป เป็น

อนัเสร็จส้ินการท างาน 
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4.2.5 ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกรายการข่าวภาคค ่า ( Production ) 

 เน้ือหาของงานในรายการข่าวภาคค ่า จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการข่าวท่ีน าข่าวเด่น

ประจ าวนัมาน าเสนอเป็นสถิติขอ้มูล น าทฤษฎีสี การออกแบบกราฟิก และแนวคิด

องค์ประกอบศิลป์เขา้มาช่วยในการออกแบบ ใช้โทนสีเขม้ พร้อมกบัใช้ Save Zone 

เน่ืองจากข่าวภาคค ่า จะมีการใช้ผูป้ระกาศข่าวท่ีใช้การส่ือสารโดยภาษามือเข้ามา 

ผูเ้ขียนจะขอยกตวัอย่างช้ินงานการท ากราฟิกกองทุนกูย้ืม ในการยกตวัอย่างขั้นตอน

การออกแบบในขั้นตอนน้ีดงัน้ี 

 

1. สร้างหนา้ต่างในการท างานในขนาด 1920x1080 pixel ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามก าหนดในการ

ออกแบบกราฟิกของทางสถานทีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

    ภาพท่ี  4.17  ก าหนดค่าหนา้ต่างการท างานขนาด 1920 x 1080 pixel 
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2. เม่ือไดห้น้าต่างในการสร้างงานแลว้ คน้หาภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินมาใช้เป็นพื้นหลงั

ของงานกราฟิก ในส่วนน้ีเราสามารถออกแบบการตดัต่อรูปภาพท่ีน ามาใส่ในช้ินงานไดต้ามใจ

ชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยจะใช้เคร่ืองหลกัในการท างานคือ Brush Tool  ใช้ในการ

เบลอรูปภาพในส่วนท่ีตวัการ เพื่อท าให้ภาพหลายๆภาพท่ีน ามาใช้ประกอบการออกแบบมี

ความกลมกลืนกนัและเกิดเป็นภาพใหม่ 

 ภาพท่ี  4.18  สร้างภาพพื้นหลงัของกราฟิก 

3. เม่ือไดพ้ื้นหลงัแลว้ สร้างกราฟิกใชใ้นการเป็นหวัขอ้ข่าวและใส่ขอ้ความ รูปภาพประกอบเพื่อ

ท าใหผู้ช้มรู้วา่ก าลงัเสนอข่าวเร่ืองอะไร 

   ภาพท่ี  4.19  สร้างกราฟิกใชเ้ป็นหวัขอ้ข่าวท่ีจะน าเสนอ 
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4. เม่ือไดก้ราฟิกหวัขอ้ข่าว แลว้ น าขอ้มูลเน้ือหาข่าวท่ีบรรณาธิการข่าวส่งขอ้มูลผา่น Gmail ของ

องคก์รมาให้ น ามาใส่ลงหนา้ต่างช้ินงาน พร้อมสร้างพื้นหลงัขอ้ความเพื่อให้เห็นขอ้ความข่าว

ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยหวัขอ้ข่าว เพื่อท าใหอ้งคป์ระกอบโดยรวมของภาพ

ดูกลมกลืนกนั 

ภาพท่ี  4.20  น าขอ้ความมาใส่ลงบนกรอบขอ้ความท่ีสร้างไว ้

5. เม่ือท าขอ้ความประกอบกราฟิกแล้ว น าไฟล์ภาพ Save Zone เป็นภาพเฉพาะในการวางเพื่อ

ไม่ให้เน้ือหากราฟิกทั้งหมดท่ีเราสร้าง เกินขอบเขตท่ีก าหนด เน่ืองจากในส่วนของ Save Zone 

จะเป็นขอ้มูลรายละเอียดประกอบข่าวขณะออกอากาศสดผ่านสัญญาณดาวเทียม  อาจท าให้

ขอ้มูลเน้ือหาข่าวท่ีสร้างงานกราฟิกถูก Save Zone ปิดทบัจนอาจท าให้แสดงเน้ือหาข่าวไดไ้ม่

ครบถว้น หากงานกราฟิกท่ีสร้างนั้นไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนดจากนั้นท าการบนัทึกงาน แลว้ท า

การส่งไฟล์งานต่อผ่านโปรแกรม Zilla ซ้ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางองค์กร เพื่อท่ีทาง

ทีมงานออกอากาศจะน าไฟล์งานท่ีเสร็จเรียบร้อย น าเขา้สู่รายการต่อไป เป็นอนัเสร็จส้ินการ

ท างาน 

 ภาพท่ี  4.21  ตรวจเช็คความเรียบร้อยเพื่อใหแ้น่ใจวา่งานท่ีออกแบบจะไม่ถูก Save Zone ปิดทบั 
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4.3 ภาพหลงัจากการท างานกราฟฟิก และน าออกอากาศ ( Post - Production ) 

 รวบรวมงานก่อนส่งเขา้ระบบออกอากาศ 

เม่ือทุกอยา่งเสร็จสิน งานท่ีถูกสร้างเป็นภาพน่ิง วิด๊โอ จะถูกดึงเขา้ระบบ 

Newsroom ผา่นทีมงานออกอากาศ เพื่อน าไฟลผ์า่นตามๆ มาเรียงล าดบัอีกคร้ังก่อน

ออกอาการ ผา่นทางโทรทศัน์และ Facebook Fanpage : TV5HD1 , ข่าวช่อง 5 Tv5-

HD1  

                              ภาพท่ี 4.22 โซนท่ีใชใ้นการเรียบเรียงไฟลแ์ละส่งขอ้มูลก่อนออกอากาศ 

                                  ภาพท่ี 4.23  การแชร์ขอ้มูลลงชาแนล Youtube – TV5HD1 
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ภาพท่ี 4.24 การแชร์ขอ้มูลลงแฟนเพจ Facebook ข่าวช่อง5 - Tv5hd1 

 

 

4.4 ภาพตัวอย่างงานพร้อมออกอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.25  กราฟฟิก Line Job ใชใ้นรายการเดินหนา้ประเทศไทย ออกอากาศ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



32 

 

  

ภาพท่ี 4.26 กราฟิกข่าวเร่ือง - กราฟฟิก กระทรวงท่ีไดง้บมากสุด  

รายการข่าวภาคค ่า ออกอากาศวนัท่ี  29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 4.27 กราฟิกข่าวเร่ือง - พยากรณ์อากาศ วนัท่ี 4 มิ.ย. รายการสนามเป้าเล่าข่าว  

 

 

ภาพท่ี 4.28 กราฟิกข่าวเร่ือง - ผลการปราบปรามการคา้มนุษยปี์ 2560 รายการ Hare core News 
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ภาพท่ี 4.29 กราฟิกข่าวเร่ือง - มูลค่าการคา้ระหวา่งไทย – เกาหลีเหนือ รายการข่าวภาคค ่า 

 

 

ภาพท่ี 4.30 กราฟิกข่าวเร่ือง - มูลค่าการคา้ระหวา่งไทย – เกาหลีเหนือ รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.31  กราฟิกข่าวเร่ือง – 5 ยทุธศาสตร์ การจดัเลือกตั้ง รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

 

 

ภาพท่ี 4.32  กราฟิกข่าวเร่ือง - แผนบริหารจดัการน ้าปี 2561 รายการ Hare core News 
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ภาพท่ี 4.33 กราฟิกข่าวเร่ือง – ประกาศของสหกรณ์โคนม รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 

 

 

ภาพท่ี 4.34 กราฟิกข่าวเร่ือง – Phone in ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.35 กราฟิกข่าวเร่ือง - เดินหนา้ประเทศไทย 13/06/61 รายการของรัฐบาล 

 

ภาพท่ี 4.36 กราฟิกข่าวเร่ือง - เดินหนา้ประเทศไทย 13/06/61 รายการของรัฐบาล 

 

ภาพท่ี 4.37 กราฟิกข่าวเร่ือง - เดินหนา้ประเทศไทย 13/06/61 รายการของรัฐบาล 
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ภาพท่ี 4.38 กราฟิกข่าวเร่ือง – กลุ่มธุรกิจท่ีไดรั้บอานิสงส์จากการแข่งบอลโลก รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 

 

 

ภาพท่ี 4.39 กราฟิกข่าวเร่ือง – ตารางฟุตบอลกระชบัมิตรทีมชาติ รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.40 กราฟิกข่าวเร่ือง - เดินหนา้ประเทศไทย 13/06/61 รายการของรัฐบาล 

 

ภาพท่ี 4.41 กราฟิกข่าวเร่ือง - เดินหนา้ประเทศไทย 13/06/61 รายการของรัฐบาล 

 

 



51 

 

 

 

ภาพท่ี 4.42 กราฟิกข่าวเร่ือง – เกาหลีใตไ้ดอ้ะไรจากการประชุม ทรัมป์ – คิม รายการ Hare core News 

 

 

 

ภาพท่ี 4.43 กราฟิกข่าวเร่ือง - ยทุธศาสตร์บริหารจดัการน ้า 6 ดา้น รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.44 กราฟิกข่าวเร่ือง – ประกาศจากกรมสรรพากร รายการข่าวภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.45 กราฟิกข่าวเร่ือง - สพฐ.ตรวจสอบ 12 รร.ใน 10 เขตพื้นท่ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.46 กราฟิกข่าวเร่ือง - สพฐ.ตรวจสอบ 12 รร.ใน 10 เขตพื้นท่ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

ภาพท่ี 4.47 กราฟิกข่าวเร่ือง – จ านวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทย รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 
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ภาพท่ี 4.48 กราฟิกข่าวเร่ือง – จ านวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทย รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 

 

ภาพท่ี 4.49 กราฟิกข่าวเร่ือง – สถิติน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก รายการข่าวค ่า 
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ภาพท่ี 4.50 กราฟิกข่าวเร่ือง – สถานการณ์ด าเนินงานกองทุนฯ รายการภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.51 กราฟิกข่าวเร่ือง – สถานการณ์ด าเนินงานกองทุนฯ รายการภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.52 กราฟิกข่าวเร่ือง – สถานการณ์ด าเนินงานกองทุนฯ รายการภาคค ่า 
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 ภาพท่ี 4.53 กราฟิกข่าวเร่ือง – สถานการณ์ด าเนินงานกองทุนฯ รายการภาคค ่า 

ภาพท่ี 4.54 กราฟิกข่าวเร่ือง – การด าเนินงานดา้นปราบปรามยาเสพติด รายการข่าวค ่า 
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ภาพท่ี 4.55 กราฟิกข่าวเร่ือง – กรอบเวลาประมูลคล่ืนความถ่ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

 

 

ภาพท่ี 4.56 กราฟิกข่าวเร่ือง – การตั้งก าแพงภาษีของสหรัฐต่อจีน รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.57 กราฟิกข่าวเร่ือง – การตั้งก าแพงภาษีของสหรัฐต่อจีน รายการข่าวภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.58 กราฟิกข่าวเร่ือง – การตั้งก าแพงภาษีของสหรัฐต่อจีน รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.59 กราฟิกข่าวเร่ือง – กรอบเวลาประมูลคล่ืนความถ่ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

ภาพท่ี 4.60 กราฟิกข่าวเร่ือง – ขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งการช าระหน้ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.61 กราฟิกข่าวเร่ือง – ขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งการช าระหน้ี รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

 

ภาพท่ี 4.62 กราฟิกข่าวเร่ือง - แผนของกระทรวงแรงงานปี 2561 รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.63 กราฟิกข่าวเร่ือง - สถิติ BTS ขดัขอ้งในช่วง 6 เดือน รายการ Hare core News 

ภาพท่ี 4.64 กราฟิกข่าวเร่ือง - การชดเชยของ BTS รายการข่าวค ่า 
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ภาพท่ี 4.65 กราฟิกข่าวเร่ือง - ตารางฟุตบอลโลก รอบ 16 ทีม – 4 ทีม สุดทา้ย รายการสนามเป้าเล่าข่าว 

 

ภาพท่ี 4.66 กราฟิกข่าวเร่ือง – บทลงโทษนายจา้ง รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.67 กราฟิกข่าวเร่ือง – Twitter BTS รายการข่าวภาคต ่า 

 

ภาพท่ี 4.68 กราฟิกข่าวเร่ือง – Twitter BTS รายการข่าวภาคต ่า 
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ภาพท่ี 4.69 กราฟิกข่าวเร่ือง - ค่า FT รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 

ภาพท่ี 4.70 กราฟิกข่าวเร่ือง – BTS เยยีวยาผูโ้ดยสาร รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง 
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ภาพท่ี 4.71 กราฟิกข่าวเร่ือง – ผลการตรวจสอบนายจา้งและแรงงาน รายการข่าวภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.72 กราฟิกข่าวเร่ือง – ผลการตรวจสอบนายจา้งและแรงงาน รายการข่าวภาคค ่า 
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ภาพท่ี 4.73 กราฟิกข่าวเร่ือง - แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ดา้น รายการภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.74 กราฟิกข่าวเร่ือง – แผนฟ้ืนฟูถ ้าหลวง รายการสนามเป้าเล่าข่าว 
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ภาพท่ี 4.75 กราฟิกข่าวเร่ือง - จ  านวนผูล้งทะเบียนรัฐปี 60 รายการข่าวภาคค ่า 

 

ภาพท่ี 4.76 กราฟิกข่าวเร่ือง - จ  านวนผูล้งทะเบียนรัฐปี 60 รายการข่าวภาคค ่า 
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จากผลการศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโฆษณาในรายการข่าว ของสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 พบวา่รูปแบบของช้ินงานกราฟิกแต่ละรายการแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง อาทิ โทนสีในแต่ละ
รายการแตกต่างกนั ขอ้มูลประกอบแตกต่างกนัไปตามแต่ละรายการ โดยการออกแบบแต่ละคร้ังนั้นส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือโทนสีประจ ารายการเป็นหลกั เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละช้ินงานกราฟิกประจ า
รายการข่าวของแต่ละช่วงเวลาท่ีออกอากาศ และเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กบัเน้ือหาข่าวท่ีใช้ในการ
ประกอบกราฟิกระหว่างผูป้ระกาศข่าวและช้ินงานกราฟิกประกอบข่าวขณะออกอากาศ เช่น ในรายการ
สนามเป้าเล่าข่าว ซ่ึงเป็นข่าวช่วงเช้า จะใช้พื้นหลังเป็นโทนสีแนวสดใส สีอ่อน สีท่ีมองแล้วสบายตา 
มองเห็นขอ้มูลประกอบข่าวไดอ้ย่างชดัเจน อย่างเช่น สีฟ้า สีขาว สีครีม เป็นตน้ ในช่วงรายการ Hard core 
News จะเป็นช่วงข่าวบ่าย น าเสนอข่าวเก่ียวการกระท าผิดกฎหมายในแต่ละวนั โทนส่ีใชจ้ะเป็นโทนมืด สี
เขม้ สีท่ีให้ความรู้สึกมืดมน กราฟิกท ากราฟิกประกอบข่าวท่ีดีควรค านึกถึงโทนสีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาข่าวส าคญัท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
5.1.1 หลงัจากทีไ่ด้มีการด าเนินงาน   โดยน ำหลกัทฤษฎีสี และกำรออกแบบกรำฟฟิก มำประยกุตใ์ช้

เพื่อแก้ไขปัญหำนั้น สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้โดยคณะผูจ้ ัดท ำเปรียบเทียบจำกกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำน ในแผนกผลิตข่ำว ฝ่ำยข่ำว ในกำรออกแบบกรำฟฟิกซ่ึงสรุปผลโครงกำรไดด้งัน้ี 

1. ท ำใหก้ำรออกแบบกรำฟฟิกใชร้ะยะเวลำในกำรท ำงำนนอ้ยลง งำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
2. มีควำมสะดวกในกำรอ่ำนของเน้ือหำข้อควำม และเพิ่มควำมน่ำสนใจ สวยงำม ให้กับงำน

กรำฟฟิกมำกข้ึน 
3. งำนท่ีออกแบบมีควำมผิดพลำดนอ้ยลง เน่ืองจำกกำรออกแบบมีแบบแผนขั้นตอนกำรออกแบบท่ี

ชดัเจน 
  

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 1. ผูป้ฏิบติังำนอำจตอ้งใช้ควำมใจเยน็เพรำะงำนออกแบบกรำฟฟิกตอ้งใช้ควำมละเอียด และกำร
สังเกตรำยละเอียด  

2.อุปกรณ์ส ำนกังำนบำงชนิดตกรุ่นหรือโปรแกรมในกำรท ำงำนไม่ไดอ้พัเดทซอ ท ำให้บำงคร้ังกำร
ท ำงำนมีควำมลำ้ชำ้เน่ืองจำกปัญหำกระตุก คำ้ง ของคอมพิวเตอร์ของทำงส ำนกังำน 
 3. กำรออกแบบงำนแต่ละช้ินตอ้งใชเ้วลำ ประสบกำรณ์ และควำมคิดสร้ำงสรรค ์ท ำให้บำงช้ินงำน
ตอ้งใชเ้วลำนำนในกำรออกแบบกรำฟฟิก 
  
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.2.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ในกำรปฏิบติังำนมีเวลำจ ำกดัในแต่ละช้ินงำน ท ำใหต้อ้งท ำงำนแข่งกบัเวลำอยูเ่สมอ 
2. กำรท ำงำนตอ้งละเอียดรอบขอบ หำกเกิดขอ้ผิดพลำด แลว้ช้ินงำนถูกออกอำกำศไปแลว้ อำจจะ

โดนต ำหนิ 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
งำนกรำฟิกโฆษณำมีควำมรวดเร็วในกำรออกอำกำศ มีเวลำจ ำกัดในกำรออกอำกำศ และมี

ก ำหนดเวลำในกำรส่งงำนก่อนออกอำกำศ ควรศึกษำขอ้มูลกำรขั้นตอนกำรออกแบบกรำฟิกในรำยกำรข่ำว
ของสถำนีวิทยโุทรทศัน์อยำ่งละเอียด เพื่อท่ีเรำสำมำรถจะท ำงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมแบบฟอร์มของรำยกำร
ข่ำว และช่วยลดเวลำในกำรออกแบบกรำฟิกเป็นอยำ่งมำก เป็นกำรแสดงควำมตั้งใจในกำรท ำงำน และท ำให้
สำมำรถท ำงำนส่งทนัก ำหนดเวลำ 
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