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 บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของการจัดทาํคู่มือ 

       ความเป็นมา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัเปิด  ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป

ดว้ยการจดัระบบการสอนทางไกล โดยอาศยัส่ือการสอนในหลายๆรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือ

ส่ิงพิมพท่ี์เป็นส่ือหลกัซ่ึงมหาวิทยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญั โดยไดด้าํเนินการจดัพิมพ ์เพื่อใหน้กัศึกษาหา

ความรู้จากผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดถ่้ายทอดไว ้จนเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในส่ือส่ิงพิมพข์องมหาวิทยาลยั 

 ใน ระยะเร่ิมแรกหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการจดัพิมพเ์อกสารการสอนชุดวิชา คือฝ่ายการพิมพ ์

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา เม่ือมหาวิทยาลยัขยายตวัข้ึน และมีนกัศึกษาเพิ่มเป็น

จาํนวนมากในแต่ละปี จึงส่งผลใหภ้าระงานทางดา้นการพิมพเ์พิ่มปริมาณมากฝ่ายการพิมพ ์จึงไดย้กฐานะ

ข้ึนเป็นสาํนกัพิมพ ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2529 โดยมี

โครงสร้างประกอบดว้ย 4 ฝ่าย คือ สาํนกังานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจดัพิมพ ์และฝ่ายเผยแพร่และ    

จดัจาํหน่าย  
      ความสําคญัของการจัดทาํคู่มือ 

ดว้ยกระแสของความเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากโลกาภิวฒัน์อยา่งไม่หยดุย ั้ง ดงันั้นสงัคมจึง

ตอ้งการสาระและข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิด การแข่งขนักนั ของระบบสารสนเทศ 

(Information technology) เพื่อการนาํเสนอขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ สูงมากข้ึน โดยอาศยัเทคโนโลยแีละ

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  มีประสิทธิภาพในการผลิตส่ือ ดว้ยเหตุน้ีเองส่ือส่ิงพิมพจึ์งตอ้งมีการพฒันาใหท้นัใน

ระบบสารสนเทศ  ในการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม โดย การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ

ปฏิบติังานเขา้สู่ระบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงเป็นส่ือหลกัของเอกสารการสอนของ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของส่ือการสอนประเภทส่ือส่ีงพิมพน์อกจากตวัอกัษร (Text) ท่ีเป็น            

การส่ือความตามเน้ือหาโดยตรงแลว้ยงัมีงานภาพประกอบ (Illustrate) ท่ีเป็นส่วนเสริมท่ีสาํคญัทาํให้

ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดถู้กตอ้งอยา่งรวดเร็วตามวตัถุประสงคข์องชุดวิชา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจึงเห็นความสาํคญักาํหนดใหส้าํนกัวิชาการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ

ใหแ้ก่ฝ่ายคณาจารยทุ์กสาขา  เพื่อทาํหนา้ท่ีบรรณาธิการประจาํชุดวิชา สาํนกัพิมพจึ์งไดม้อบหมายให้
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ผูเ้ขียนเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง “การเตรียมขอ้มูลเอกสารการสอน พร้อมภาพประกอบ ” ในวนัท่ี 11 

มิถุนายน 2552 มีผูเ้ขา้รวมอบรม 20 คน 

ในฐานะผูเ้ขียนมีหนา้ท่ี รับผดิชอบงานจดัทาํภาพประกอบ ใหก้บัเอกสารการสอนชุดวิชาใหแ้ก่

มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เร่ิมปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบนั ไดต้ระหนกัเห็น

ความสาํคญัของการพฒันาการสร้างงานภาพประกอบโดยใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  ในยคุ        

ปัจจุบนั ในการจดัคู่มือของงานภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชาข้ึน เพื่อท่ีจะได้ เขา้ใจกระบวนการ

ทาํงานภาพประกอบในยคุดิจิตอลอยา่งเป็นระบบ  สามารถสร้างสรรคง์านภาพประกอบท่ีสามารถส่ือ

ความใหต้รงประเดน็ มีความร่วมสมยัของเน้ือหาและหลกัวิชาของเอกสารชุดวิชาดว้ยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการทาํงานท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนัรวมทั้งนาํมา

เป็นปัจจยัในการปรับปรุงการทาํงานท่ีดีข้ึน  สมดงัปณิธานของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เพื่อ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของประชาชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํคู่มือ 

1.2.1  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมมาธิราชอยา่งมีระบบ  และสามารถ หรือนาํไปประยกุตใ์ชร่้วมในงานต่างๆ  

เพื่อใหท้นัสมยั และเขา้กบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

1.2.2  เพื่อใหท้ราบถึงเกณฑใ์นการสร้างภาพประกอบเพื่อใชใ้นงานพิมพเ์อกสารการสอนชุดวิชา 

           และเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของงานท่ีวางเอาไว ้

 1.2.3  เพื่อเป็นหลกัฐานในเชิงประจกัษใ์หแ้ก่ นกัออกแบบและสร้างภาพประกอบ เม่ือเกิดปัญหา 

                           สามารถนาํมาใช ้ใหเ้กิดประโยชน์ และ ช้ีแจงใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

 1.2.4  เพื่อใหแ้นวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพประกอบเอกสาร 

                           การสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

              1.3.1  บุคลากรประจาํหน่วยศิลปะ ฝ่ายจดัพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

               1.3.2 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาในส่วนภาพประกอบ 

                       ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                                                               

1.4  นิยามศัพท์ 

การสร้าง  หมายถึง  การนาํภาพร่างผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช ้โปรแกรมอะโดบีอิลสัเทร

เทอร์(Adobe Illustrator)และอะโดบีโฟโตช๊อฟ(Adobe Photoshop)สร้างสรรคภ์าพตามตอ้งการ 

ภาพประกอบ  หมายถึง ภาพลายเสน้ ภาพถ่าย ภาพจากinternet แผนภูมิและ ภาพวาดซ่ึงใช้

ประกอบชุดวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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เอกสารการสอนชุดวชิา  หมายถึง เอกสารการสอนชุดวิชา ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทของ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประกอบดว้ยเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบติั หน่วยท่ี 1-15 

ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการปฏิบติัชุดวิชา หน่วยท่ี 1-15 

 คอมพวิเตอร์ หมายถึง เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการคาํนวณ

อตัโนมติัตามชุดของคาํสัง่ท่ีระบุขั้นตอนการคาํนวณเรียกวา่โปรแกรม(Program)ลงไปในระบบ

คอมพิวเตอร์ ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมานั้นอาจเป็นไดท้ั้ง ตวัเลข ขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรืออยูใ่นรูปอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํคู่มือ 

         1.5.1  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างภาพประกอบสาํหรับเอกสารการสอนชุดวิชา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

         1.5.2   เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวฃอ้งเกิดความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัลกัษณะของงานภาพประกอบท่ี 

                    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดผ้ลิตข้ึนในรูปแบบของส่ือการศึกษา ในระบบ 

                    การ เรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

         1.5.3  เพื่อเป็นประโยชน์ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัทาํส่ือเอกสารการสอนชุดวิชา 

                   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                 1.5.4  เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการสร้างภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชา 

                           มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
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บทที ่2 

วเิคราะห์งานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

สาํนกัพิมพ ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีหนา้ท่ีรับผดิชอบผลิตส่ือการเรียนการสอน

ถือเป็นส่ือหลกัในการใชร้ะบบการศึกษาทางไกล  ไดแ้ก่ เอกสารชุดวิชาการสอนและแบบฝึกปฏิบติั

ระดบัปริญญาตรี เอกสารการสอนระดบับณัฑิตศึกษา เอกสารการสอนรายวิชา เอกสารการสอนระดบั

ประกาศนียบตัรในสาขาวิชาต่างๆ แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน หนงัสือในโครงการ            

ส่งเสร่ิมการแต่งตาํรา หนงัสือหายากในโครงการเลือกสรรหนงัสือ รวมถึงส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจ

(Specialied Publication) เช่น แผน่พบั ( Folder) โปสเตอร์ ( Poster) ปฎิทิน นามบตัร การ์ดอวยพร  

รูปแบบต่างๆครบวงจรท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สอดรับกบัการพฒันา

ส่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช เผยแพร่และจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพท์าง

วิชาการและส่ือเสร่ิมใชป้ระกอบการศึกษาชุดวิชาต่างๆ ไดแ้ก่ เทปรายการวิทยกุระจ่ายเสียง DVD

ประกอบชุดวิชา เป็นตน้ เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศ เป็นหน่วยงานท่ีหารายได้

และพึ่งพาตนเอง ซ้ึงสอดคลอ้งกบั วสัิยทศัน์ สํานักพมิพ์ เป็นสํานักพมิพ์แบบครบวงจร  ทีผ่ลติและจัด

จําหน่ายส่ิงพมิพ์ทีมี่คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย  เพือ่การเป็นสํานักพมิพ์ช้ันนํา 

 

การผลติภาพประกอบของสํานักพมิพ์ 
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ในปัจจุบนัหน่วยศิลปะ   สาํนกัพิมพ ์มีบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละงานจดัทาํ

ภาพประกอบชุดวิชารวมถึงงานจดัหนา้ชุดวิชาเพื่อใหบ้ริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั มีบุคลากรจาํนวน 20 อตัรา แบ่งโครงสร้างตามลกัษณะงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  งานออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์และงานสร้างภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวชิา มีจาํนวนบุคลากร

13 อตัรา แบ่งตามตาํแหน่งงานดงัน้ี 

-   ตาํแหน่งนกัวิชาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ  จาํนวน  3  อตัรา (รวมหวัหนา้งาน) 

-   ตาํแหน่งนกัวิชาการช่างศิลป์ (พนกังานมหาวิทยาลยั)  จาํนวน  1  อตัรา 

   -   ตาํแหน่งนายช่างศิลป์ (พนกังานมหาวิทยาลยั)  จาํนวน  1  อตัรา 

-   ตาํแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ ์ จาํนวน  7  อตัรา 

2.  งานจัดหน้าชุดวชิา  มีจาํนวนบุคลากร  7  อตัรา แบ่งตามตาํแหน่งงานดงัน้ี 

                -   ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล  5  จาํนวน  1  อตัรา 

                -   ตาํแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ ์จาํนวน  3  อตัรา 

   -   ตาํแหน่งช่างจดัหนา้คอมพิวเตอร์ จาํนวน 3  อตัรา 

 ดงัแผนผงัโครงสร้างการบริหารงานหน่วยศิลปะ สาํนกัพิมพ ์ต่อไปน้ี 
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งานจดัหนา้ชุดวชิา 

 
 ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์

งานภาพประกอบ 

 

นางสมยล กาํแหงฤทธิรงค ์

นกัวชิาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 

(หวัหนา้หน่วย) 

 
 

นางนิตยา  พริยวรรธนะ 

ช่างออกแบบงานพิมพ ์

 (หวัหนา้งาน) 

 

หน่วยศิลปะ 

นางสมยล กาํแหงฤทธิรงค ์

นกัวชิาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 

(หวัหนา้หน่วย) 
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 แผนผงัโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยศิลปะ  สํานักพมิพ์ 

 

 

 
แผนผงัโครงสร้างงานออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์และภาพประกอบ  หน่วยศิลปะ  สํานักพมิพ์  

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์

นางสมยล กาํแหงฤทธิรงค ์

นกัวชิาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละงานภาพประกอบ 
(หวัหนา้งาน) 

 

งานภาพประกอบ 

 

นายธนิต  แสงประดบั 
นกัวชิาการช่างศิลป์ (พนกังานมหาวทิยาลยั) 
 

นายกิตติ  บุญโพธ์ิ                                            
นายช่างศิลป์ (พนกังานมหาวทิยาลยั) 

 

นางสาวชญาภา  จงจิตต์                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

 

นางดวงแข  ศรีเมือง                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

นางสาวสริตา  เน้ือเยน็                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

 

นางบุญยานุช  ทองทกัษิณ                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

 

นางณฐัณี  คงเมือง                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

 
 

นายไพบลูย ์ ทบัเทศ                                            
ช่างออกแบบพิมพ ์

 

นางจิราพร สินเสริฐ   

นกัวชิาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 

 

นายทลู  สุทธหลวง 

นกัวชิาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 

 

นายไพบลูย ์ ชนะพนัธ์ 
ช่างออกแบบพิมพ ์

 

นางสาวธนพรรณ  เกษมสุข 
ช่างออกแบบพิมพ ์
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามตาํแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 

การสร้าง ภาพประกอบเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

จดัพิมพเ์อกสารการสอน ชุดวิชา และส่ือส่ิงพิมพ์ ใหแ้ก่ มหาวิทยาลยั  สุโขทยัธรรมาธิราช ใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ช่วยเป็นส่ือกลางในการส่ือความหมาย  เกิดการเรียนรู้ การศึกษา 

เกิดความน่าสนใจ ประทบัใจ น่าเช่ือถือ  กระตุน้ใหผู้อ่้านใช้ความคิด ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์  ใน

รูปภาพ สญัลกัษณ์ ตาราง แผนภูมิ ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และตรงกนัระหวา่งผูส่ื้อสารกบัผูรั้บสาร  ใน

ฐานะผูจ้ดัทาํคู่มือไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีคาบคุมคุณภาพงานภาพประกอบ เตรียมก่อนพิมพ ์โดย

ประสานงานกบักองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการขอใชบ้ริการของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ภาพประกอบเอกสารการสอนชุดวิชา  ตลอดจนขอ้คิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ สร้างงานภาพประกอบ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ประสานงานกบัหวัหนา้งาน

จดัหนา้ชุดวิชาเพื่อดาํเนินการต่อไปและ รายงานความกา้วหนา้ สรุป ผลงานเก่ียวกบัการผลิต

ภาพประกอบชุดวิชาใหห้วัหนา้ฝ่ายเพื่องานดาํเนินการต่อไป 

1. งานภาพประกอบ   ถือเป็นภาระหนา้ท่ีหลกัของผูจ้ดัทาํคู่มือในท่ีน้ีภาพประกอบหมายถึง

การสร้างภาพประกอบชุดวิชานั้นจะตอ้งกาํหนด ทกัษะความสามารถ ทางวาดภาพเป็นพื้นฐานเดิม

รวมถึงความชาํนาญการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะแบ่งลกัษณะของงานดงัต่อไปน้ี 

 1.1  ภาพลายเสน้ 
                        1.1.1  วาดดว้ยมือ 
                        1.1.2  วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                1.2  ภาพถ่าย (สีต่อเน่ือง) 

        1.2.1  ภาพจาก internet 

        1.2.2  ภาพจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ (Capture) 

        1.2.3  ภาพจากกลอ้งดิจิตอล 

1.4  ภาพแผนภูมิ 

1.5  ภาพมาจากสแกนเนอร์ (Scanner) 
1.6  ภาพจาก Power point 

1.7  ภาพจาก excel 

1.8  ภาพจาก PDF 
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 ลกัษณะรูปแบบของงานการสร้างประกอบ 

ความเจริญกา้วหนา้ทาง เทคโนโลยี ได้มีการเปล่ียนแปลงพฒันาไปอยา่งรวดเร็วส่งผลการ

ใชอุ้ปกรณ์ไปตามยคุตามสมยั การสร้างภาพประกอบในหว้งเวลาท่ีผา่นมา เป็นระบบท่ีใชก้ระบวนการ

ถ่ายฟิมพจ์ากตน้ฉบบัภาพลายเสน้ดว้ยกลอ้งงานพิมพ(์PMT) ในปัจจุบนัสาํนกัพิมพไ์ดใ้ชร้ะบบ

อิเลก็ทรอนิกส์จดัการกบังานก่อนพิมพ ์ ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ผลิตภาพ  จดัการ

บนัทึกภาพ  สร้างภาพแทนการใชก้ลอ้งงานพิมพถ่์ายภาพลงบนฟิมพ ์ ในการสร้างภาพประกอบดว้ย

วิธีอิเลก็ทรอนิกส์ ไดน้าํคอมพิวเตอร์ Macintosh(Hardware)มาใชใ้นระบบงานพิมพ ์ส่วนอุปกรณ์

ชุดคาํสัง่(Software)คือโปรแกรมสร้างภาพอะโดบีอิลสัเทรเทอร์(Adobe Illustrator)โปรแกรมตกแต่ง

ภาพอะโดบีโฟโตช๊อฟ(Adobe Photoshop) เคร่ืองกราดภาพ(Scanner) เพื่อนาํมาบนัทึกเป็นไฟล์

ตน้ฉบบัภาพเพื่อใชง้านต่อไป 

การสร้างภาพประกอบลายเสน้จะตอ้งคาํนึงถึงค่านํ้าหนกัสี 2 ระดบั  ตน้ฉบบัเป็นภาพลายเสน้

ขาวจดัดาํจดัหรือภาพฮาลฟ์โทนคือ ภาพนํ้าหนกัสี ต่อเน่ือง เม่ือมีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

ก่อนพิมพส์ามารถทาํใหร้ะบบงานการสร้างภาพประกอบคงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงข้ึน ฉนั้นรูปแบบของงาน สร้างภาพประกอบท่ีใชใ้นเอกสารการสอนชุดวิชาไดแ้ก่  ภาพถ่าย  ภาพ

จาก internet  ภาพแผนภูมิ  ภาพลายเสน้  และภาพวาด 

     ในอดีตท่ีมีการแบ่งแยกลกัษณะงานในรูปแบบต่างๆอยา่งชดัเจน ดงัต่อไปน้ี  

      1. การสร้างประกอบในอดตี 

ในอดีตการสร้างงานภาพประกอบชุดวิชานั้นจะตอ้งกาํหนด ทกัษะความสามารถทางวาดภาพ

ไดโ้ดยใชว้สัดุและอุปกรณ์วาดภาพ เช่น ปากกาเขียนแบบ( Rotting)  หมึกดาํ   กระดาษ  ไมบ้รรทดั

พูก่นั  ดินสอ  เป็นตน้ เพื่อวาดภาพเหมือนจริง  การ์ตูน  แผนภูมิ  กราฟสถิติและตาราง  รวมถึงงาน

ออกแบบปกเอกสารการสอนชุดวิชา ส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท 

1.1 ภาพเหมือนจริง  เป็นภาพวาด(Drawing)ดว้ยมือตอ้งอาศยัทกัษะความชาํนาญผสมผสาน

กบัจิตนาการอยา่งสูง  การวาดภาพลายเสน้ดว้ยปากกาหมึกสีดาํและภู่กนับนกระดาษและ

ในปัจจุบนักย็งัใชอ้ยู ่

  

 

 

 

 

 

 

  

ดงัภาพท่ี 2.1 แสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นการวาดภาพเหมือนจริง 
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1.2  ภาพการ์ตูน  เป็นภาพวาด(Drawing) ดว้ยมือตอ้งอาศยัทกัษะความชาํนาญเช่นกนั การวาด

ภาพลายเสน้ดว้ยปากกาหมึกสีดาํหรือภู่กนับนกระดาษขาวจะออกมาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะผูว้าดซ้ึงจะ

ส่ือความหมายใหถู้กตอ้งกบัเน้ือหา  ซ่ึงจะไดภ้าพตน้ฉบบัภาพดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงัภาพท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นการวาดภาพการ์ตูน   

 

1.3  ภาพแผนภูมิหรือกราฟ(Graphs)  เป็นภาพวาดดว้ยมือตอ้งอาศยัทกัษะความชาํนาญเช่นกนั 

การวาดใชโ้ตะ๊ไฟเพื่อช่วยในการก๊อบป้ี(Copy) ตามตน้ฉบบัร่างโดยปากกาหมึกสีดาํบนกระดาษขาว

ตกแต่งดว้ยสกรีนเช่น  กราฟแท่ง  กราฟเสน้  และแผนภูมิภาพ เป็นตน้  

 

1.4  ภาพตาราง  เป็นภาพวาดดว้ยมือ ใชป้ากกาหมึกสีดาํวาดลงกระดาษอาร์กาดตท่ี์มีการพิมพ์

เสน้ไพกา้สีฟ้าบางๆ จะตอ้งคาํนวนอกัษรกาํหนดกวา้งยาวตามตน้ฉบบั  

 

1.5  จดัองคป์ระกอบภาพ (Composition)  นาํภาพถ่ายโปรการดม์าจดัองคป์ระกอบเขียน

ลายเสน้ตกแต่งดว้ยสกรีนลงบนกระดาษขาว  

 

2.  การสร้างภาพประกอบในปัจจุบัน 

ในปัจจุบนัเม่ือเทคโนโลยกีารผลิตภาพไดพ้ฒันาข้ึนโดยใชอิ้เลก็ทรอนิกส์มาจดัการระบบงาน

พิมพ ์ ในการจดัทาํภาพประกอบชุดวิชางานเตรียมตน้ฉบบั  หน่วยศิลปะ  .สาํนกัพิมพไ์ดน้าํโปรแกรม

สร้างภาพอะโดบีอิลสัเทรเทอร์(Adobe Illustrator)และโปรแกรมตกแต่งภาพอะโดบีโฟโตช๊อฟ(Adobe 

Photoshop)  เคร่ืองกราดภาพ(Scanner) เพื่อนาํมาบนัทึกเป็นไฟลต์น้ฉบบัภาพ สามารถทาํใหร้ะบบงาน

การสร้างภาพประกอบคงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ  
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โปรแกรมสร้างภาพ อะโดบอีลิสัเทรเทอร์ (Adobe Illustrator)  เป็นโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับ การ

สร้างภาพหรือวาดภาพจะอยูใ่นขอ้มูลภาพ  เรียกวา่ เวก็เตอร์( Vector  image) เป็นภาพท่ีสร้างดว้ย

ส่วนประกอบของเสน้ลกัษณะต่างๆ  และคุณสมบติัเก่ียวกบัสีของเสน้นั้นๆ ซ่ึงสร้างจากการคาํนวณ

ทางคณิตศาสตร์ เช่น  ภาพของคน กจ็ะถูกสร้างดว้ยจุดของเสน้หลายๆ จุด เป็นลกัษณะของโครงร่าง 

(Outline) และสีของคนกเ็กิดจากสีของเสน้โครงร่างนั้นๆ กบัพื้นท่ีผวิภายในนัน่เอง  เม่ือมีการแกไ้ข

ภาพ กจ็ะเป็นการแกไ้ขคุณสมบติัของเสน้  ทาํใหภ้าพไม่สูญเสียความละเอียด เม่ือมีการขยายภาพ      

ภาพแบบ Vector ท่ีคุน้เคยกคื็อ ภาพ .wmf ซ่ึงเป็น clipart ของ Microsoft Office นัน่เอง นอกจากน้ีคุณ

จะสามารถพบภาพฟอร์แมตน้ีไดก้บัภาพในโปรแกรมฟรีแฮนด ์(Freehand)  คอเรลดรอว ์(CorelDraw) 

เป็นตน้  จะสงัเกตไดง่้ายวา่ภาพลกัษณะน้ี  จะมีจุดจบั (Handle) ช่วยใหก้ารแกไ้ข ยอ่ขยายขนาด หมุน

ภาพ ทาํไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

               
           
  

                          ภาพที ่2.3  ตัวอย่างลกัษณะงานทีผ่ลติจากโปรแกรม Illustrator 

 

โปรแกรม PHOTOSHOP เป็นโปรแกรมท่ีเนน้ทางดา้นการตกแต่งภาพท่ีมีการ ใชง้านอยา่ง

แพร่หลายในหมู่นกัออกแบบ งานถ่ายภาพ งานออกแบบส่ิงพิมพ ์ ไดมี้การนาํโปรแกรม PHOTOSHOP 

มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตงานภาพประกอบเพราะมีเคร่ืองมือใหเ้ลือกใชม้ากมายหลายรูปแบบ

ตามความเหมาะสมของลกัษณะงานแต่ละชนิด 
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ซ่ึงหน่วยศิลป ะไดน้าํโปรแกรม PHOTOSHOP มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ สร้าง

ภาพประกอบ ชุดวิชาและปรับความคมชดัใหเ้หมาะสมกบังานพิมพ์  กส็ามารถผลิตผลงานออกมาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                    

 

                                                                      

   ภาพที ่2.4  ตัวอย่างลกัษณะงานทีผ่ลติจากโปรแกรม PHOTOSHOP 

 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 ในส่วนของงานวาดภาพประกอบมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบติังานดงัน้ี 

3.1  ชุดคอมพิวเตอร์ Mac จาํนวน 4 ชุด 

3.2  ชุดคอมพิวเตอร์ PC จาํนวน 1 ชุด 

3.3  อุปกรณ์ป้องกนัไฟตกไฟเกิน จาํนวน 4 ตวั 

   3.4  โตะ๊คอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี จาํนวน 4 ชุด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คู่มือการพฒันางานภาพประกอบชุดวชิาและตน้ฉบบัชุดวชิา                                            สมยล  กาํแหงฤทธิรงค์       14 
 
ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลต้นฉบับเอกการสอนชุดวชิา  
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สาํนกัพิมพไ์ดน้าํระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนมาจดัการตน้ฉบบั
เอกสารชุดวิชา  
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