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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 การถ่ายภาพในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายภายในสังคม ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ของโทรศพัทมื์อถือจึงท าให้การถ่ายภาพนั้นเป็นเร่ืองท่ีง่ายดายหากพูดถึงการถ่ายเพื่องานต่างๆในการ
ถ่ายภาพแต่ละงานตอ้งการความละเอียดและความคมชดัของภาพท่ีสูง เช่น ภาพถ่ายสินคา้ (Product 
Shot) ภาพถ่ายบุคคล (Portrait) ท่ีนิยมเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ (Online media) ส่ือส่ิงพิมพ์ (printing 
media) ท่ีมุ่งเน้นทั้ ง สีหน้า อารมณ์ ทรงผม และผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ในงานประเภทดังกล่าว ล้วนมี
กระบวนการผลิต (Production) ท่ีเป็นขั้นตอน 
 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารในปัจจุบนั หากพูดถึงกระบวนการผลิต (Production) จะมุ่งเนน้
ไปท่ีตวัสินคา้ (Package) เพื่อให้มีจุดเด่นท่ีสร้างความน่าสนใจใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย ท่ีรับชม
ผา่นส่ือต่างๆในอดีตเช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) ใบโปรโมทสินคา้ (Catalog) เป็นตน้ แต่ใน
ปัจจุบนัเทคโลโนยสีามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจ านวนมาก จึงท าใหก้ารน าเสนอภาพถ่ายเพื่อการ
ส่ือสารในส่ือออนไลน์เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เช่น เวบ็ไซต ์(Website) อินสตราแกรม (Instagram) 
และ เฟสบุค๊เพจ (Facebook Pages) ซ่ึงง่ายดายต่อการเขา้ถึงกลุ่มหมาย  
 บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียงอนัดับตน้ๆของประเทศไทยท่ีมี
จุดเด่นดา้นการถ่ายท าภาพน่ิงให้กบัสินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย เช่น ผลิตภณัฑ์
เสริมความงาม (Beauty Products)  ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม (Hair Care)  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
(Supplements) ซ่ึงเป็นส่ิงคา้ท่ีมี บรรจุภณัฑ ์(Package) และยงัมีสินคา้ประเภท รถยนต ์ท่ีพกัอาศยั ลว้น
เป็นผลงานของทางบริษทั ซ่ึงทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมานั้นไม่สามารถเปิดเผยซ่ือไดเ้พราะเป็นความลบัซ่ึงรู้
ไดเ้พียงบุคคลากรภายในองคก์รเพียงเท่านั้น 
 การท่ี บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) ไดรั้บการไวว้างใจในการผลิตภาพถ่ายเพื่อการ
ส่ือสารจาก บริษทัผูแ้ทนผลิตส่ือ (Agency) นอกจากการเกบ็ความลบัทางการตลาดของลูกคา้ท่ีดีแลว้ ยงั
มีช่างภาพท่ีมีฝีมือระดับตน้ของประเทศ แต่ผูเ้ช่ียวชาญด้านกระบวนการผลิต (Production) ท าให้
สร้างสรรคส์ร้างงานท่ีดีสู่กลุ่มเป้าหมาย  
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 ซ่ึงกระบวนการถ่ายของ บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) มีทีมงานทั้งหมด 3 ทีมงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัดา้นกระบวนการผลิตส่ือท่ีแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ดงัน้ี กระบวนการก่อนการผลิต 
(Pre-production) กระบวนการผลิต (Production) กระบวนการหลงัการผลิต (Post-Production) 
 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพ บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s 
Eye) จึงเป็นการศึกษากระบวนการดา้นการผลิตส่ือ (Production) ภาพถ่ายเพื่อส่ือออนไลน์ (Online 
media)และส่ืออ่ืนๆ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรียนรู้
กระบวนการท างานของช่างภาพและทีมงานผูช่้วยช่างภาพในกองถ่ายภาพโฆษณาภายในสตูดิโอ  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของรำยงำน 
 เพื่อศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพ ของบริษทั ตาช านิ จ  ากดั 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นผูช่้วยช่างภาพของบริษทั ตาช านิ จ  ากดั 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
• ไดท้กัษะ (Skill) ดา้นการเป็นผูช่้วยช่างภาพ ในการถ่ายภาพภายในสตูดิโอ เช่น การ

จดัแสง การเลือกใชก้ลอ้งและเลนส์ในการถ่ายภาพ ประเภท ภาพบุคคล (Portrait) 
ภาพผลิตภณัฑ ์(Product image) ของบริษทั ตาช านิ จ  ากดั  

• การปฏิบตังานการถ่ายภาพ ภายในสตูดิโอ ตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่งถูกตอ้ง  
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ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 รายงานผลสหกิจศึกษา “รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพ บริษทั ตา
ช านิ จ  ากัด (Chamni’s Eye)” การปฎิบัติงานในสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาระหว่าง 14 
พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการผลิต (Production) การ
ถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ (Online media) ประเภท ภาพถ่ายโฆษณา (Advertising Image) 
ภาพถ่ายบุคคล (Portrait)  และภาพถ่ายสินคา้ (Product image)  รวมถึงล าดบัขั้นตอนก่อน-หลงัในการ
ถ่ายภาพภายในสตูดิโอท่ีถูกต้องในสถานะผูช่้วยช่างภาพ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูป้ฎิบติังานไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฏี ดงัน้ี 

 2.1. แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายภาพ 

  2.1.1. ทฤษฏีการถ่ายภาพ 

  2.1.2. อุปกรณ์การถ่ายภาพ 

  2.1.3. การจดัองคป์ระกอบภาพ 

 2.2. แนวคิดการจดัแสง 

  2.2.1. ประเภทและทิศทางของแสง 

  2.2.2. แสงการถ่ายภาพสินคา้(pack shot) 

  2.2.3. แสงการถ่ายภาพภาพบุคคล (Portrait) 

 2.3 แนวคิดการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแต่งภาพ 

  2.3.1. ความสามารถของโปรแรกม Capture One 

  2.3.2. การใชง้านโปรแกรม Capture One 

 2.4 สรุปการน าแนวไปใชป้ฏิบติังาน 
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2.1.1.ทฤษฏีการถ่ายภาพ 

 ความส าคญัของการถ่ายภาพ 

 การถ่ายภาพ เป็นส่ิงส าคญัท่ีอยูคู่่กบัมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันา
อยา่งกา้วไกลส่งผลใหก้ าเนิดส่ือชนิดใหม่ คือ ส่ือดิจิทลั ท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตในการเช่ือมต่อ โทรศพัทมื์อถือ
ท่ีเป็นเคร่ืองมือไวส้ าหรับการติดต่อส่ือสารยงัมีการพฒันาใหมี้ความสามารถถ่ายรูปไดจึ้งท าใหม้นุษยย์คุ
ปัจจุบนั “ยุคดิจิทลั” นิยมถ่ายรูป ลง Social Network เพื่อแสดงให้คนอ่ืนเห็นถึงการใชชี้วิตและ ไลฟ์
สไตล ์(lifestyle) ของตนเอง  
 การถ่ายภาพสามารถท าไดง่้ายมากข้ึนหากเปรียบเทียบจากอดีตในยุคของกลอ้งฟิลม์สู่ยุดของ
กลอ้งดิจิทลั DSLR และ กลอ้งโทรศพัท์มือถือ แต่ปัจจยัในการถ่ายภาพของมนุษยท์ั้งในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัมีมุ่งหมายอยูท่ ั้งหมด 4 ประการ 
 1. เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในการถ่ายภาพเพื่อบนัทึกช่วงเวลาท่ีส าคญั
ในชีวิต เช่นงานมงคลสมรส วนัเกิด วนัเขา้รับต าแหน่งส าคญัทางการงาน หรือแมแ้ต่การไปท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีต่างๆกบัครอบครัว ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีน่าจดจ า 
 2. ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะ ช่างภาพมืออาชีพและมือสมคัรเล่น ถ่ายภาพลกัษณะอ่ืนๆท่ีนอกจาก
การบนัทึกความทรงจ าแลว้ ยงัมีการถ่ายภาพบุคคล ภาพวิวทิวทศัน์ และภาพสถาปัตยก์รรมท่ีสวยงาม ท่ี
ผูถ่้ายภาพช่ืนชอบและสามารถท าใหผู้อ่ื้นท่ีไดรั้บชมภาพดงักล่าวช่ืนชอบเช่นกนั 
 3 .ภาพถ่ายเพื่อการคา้ ช่างภาพมืออาชีพส่วนใหญ่นอกจากการบนัทึกภาพเพื่อบนัทึกความทรง
จ าแลว้นั้นยงัถ่ายภาพอ่ืนๆท่ีสวยงาม เช่น ภาพดอกไม ้ภาพวิวทิวทศัน์ เพื่อตีพิมพ ์และจดัจ าหน่ายเพื่อ
เล้ียงชีพของตน 
 4. ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ผูถ่้ายภาพตอ้งการการน าเสนอเร่ืองราวท่ีตนประสบพบเจอ
ให้คนอ่ืนรับทราบ ยกตวัอย่าง ภาพข่าวสารบา้นเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดซ่ึงน่า หรือการไป
ท่องเท่ียวในสถานท่ีสวยงาม และน ามาโพสลงใน ส่ือสังคมออนไลน (Social Network) อย่างท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั 
 ถึงแมว้่าการถ่ายภาพในปัจจุบนัจะมีเทคโนโลยีครอบคลุมและสามารถท าให้การถ่ายภาพเป็น
เร่ืองท่ีง่ายดายแต่อีกหลายคนท่ียงัถ่ายภาพแต่ไม่รู้วา่การถ่ายภาพนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. การถ่ายภาพในภาษาวิทยาศาสตร์ คือ การท าปฏิกิริยาระหวา่งวตัถุและแสง 
 2. การถ่ายภาพในภาษาศิลปะ คือ การวาดภาพดว้ยแสง 
(เทคนิคการถ่ายภาพ https://sac.kku.ac.th/kmsac/photo/p2.pdf  เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

https://sac.kku.ac.th/kmsac/photo/p2.pdf


5 
 

 

ววิฒันาการด้านการถ่ายภาพ 

 ในอดีตในยุคของก่อนคริสต์ศกัราช มนุษยไ์ม่มีเทคโนโลยีในการถ่ายภาพมีเพียงการวาด
ภาพเสมือนจริง เพื่อการบนัทึกความทรงจ าหรือการส่ือความหมายไปยงัผูอ่ื้น ใชร้ะยะเวลานานในการ
วาดภาพแต่ละภาพซ่ึงภาพท่ีไดก้็ไม่เหมือนจริงตามท่ีตาเห็น มนุษยไ์ดพ้ฒันาจบประสบความส าเร็จดว้ย
การคิคคน้ดว้ยนกัวิทยาศาสตร์โดยน าความรู้จากศาสตร์ 2 ศาสตร์ ไดแ้ก่ ศาสตร์สาขาฟิซิกส์ ในเร่ือง
ของแสงแต่ละประเภทและกลอ้งถ่ายภาพแต่ละประเภท ศาสตร์ สาขาเคมีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ถ่ายภาพเช่น ฟิล์ม สารไวแสง และน ้ ายาสร้างภาพ ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดเกิดข้ึนในยุค 400ปี ก่อน
คริสตศ์กัราช  

 ผูท่ี้ไดค้น้พบคน้แรกคือ นกัวิทยาศาสตร์ชาวกรีก คือ อริสโตเติล (Aristotla) ไดค้น้พบว่าการท่ี
แสงผ่านวตัถุแลว้ลอดผ่านช่องเล็ก ๆ เขา้ไปในห้องท่ีมืดและน ากระดาษมาว่าหากจากช่องเล็ก ๆ 
ประมาณ 15 เซนติเมตร จะท าใหเ้ห็นวตัถุท่ีวางอยูข่า้งหนา้ของแสงปรากฏอยูบ่นกระดาษโดยมีลกัษณะ
กลบัหวัแต่ยงัขาดความชดัเจน 

 
รูปท่ี 2 .1 รูปลกัษณะการท างานของ กลง้ออบสคิวรา ท่ีจิตกรน าไปใชในการวาดภาพ 

  

 ต่อมามีการคิดคน้และพฒันาจนเกิดกลอ้งรูเขม็ หรือกลอ้งออบสคิวรา (Obscura Camera) ในปี 
ค.ศ. 1039 โดยมีลกัษณะเหมือนกล่องท่ีมีห้องมืดอยู่อีกฝ่ัง เม่ือแสงลอดผ่านรูเล็ก ๆ เขา้มาจะท าให้
ปรากฏภาพเสมือนจริงในลกัษณะกลบัหัวบนแผ่นท่ีรองรับอีกด้านนึง กลอ้งออบสคิวรา (Obscura 
Camera) แปลจากภาษาลาติน ว่า หอ้งมืด ท่ีจิตกรใชว้าดภาพ เป็นการพฒันาและต่อยอดจากแนวคิดของ 
อริสโตเติล (Aristotla) ท าใหมี้ขนาดเลก็ลงและสามารถเคล่ืนยา้ยไดง่้ายแต่ยงัคงลกัษณะของหอ้งมืดไว ้ 
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รูปท่ี 2.2. รูปลกัษณะกลอ้งออบสคิวรา (Obscura Camera) 

 ต่อมาไดมี้การพฒันาเลนส์นูนและน าไปใส่ในช่องท่ีแสงลอดผ่านเพื่อให้แสงท่ีผา่นเขา้ยงัห้อง
มืดภายในกลอ้งออบสคิวรามีความสว่างมากข้ึนจากเดิม แต่ยงัขาดความคมชดัของวตัถุ ผูท่ี้คิดคน้คือ กิ
โรลาโม การ์แดโน (Girolamo Gardano) ชาวอิตาเล่ียน ซ่ึงไดคิ้ดคน้และประสบความส าเร็มในปี ค.ศ. 
1550 และโยฮานน์ สเตอร์ม(Johann Sturm) ประดิษฐกล์อ้งรีเฟลกซ์เป็นกลอ้งแรกของโลก โดยใชกร้ะ
จกเงาวางตั้งให้ไดมุ้ม 45 องศาเพื่อรับแสงแลว้สะทอ้นเขา้ฉากรับภาพ ซ่ึงไดถ้าพหัวตั้งสะดวกต่อการ
มองภาพของผูถ่้าย 

 
รูปท่ี 2.3 รูปของกลอ้งออบสคิวรา (Obscura Came) ท่ีใส่เลนส์นูนในช่องแสง 

 ต่อมาในการพฒันากลอ้งออบสคิวรา (Obscura Camera) ยงัมีการคิดคน้พฒันาและต่อยอดใหม่
จากเดิมและในปี ค.ศ. 1568 มีการประดิษฐม่์านระหว่างช่องรับแสง (Diaphragm) เพื่อใหส้ามารถบงัคบั
แสงท่ีลอดผา่นความแตกต่างคือเกิดกลอ้งมีความสามารถปรับแสงจึงท าใหภ้าพท่ีไดค้มชดัข้ึน 
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รูปท่ี 2.4. รูปกลอ้งออบสคิวรา ท่ีมีม่านช่องรับแสง 

 ค.ศ. 1727 - ค.ศ. 1777 เป็นยคุเร่ิมตน้ของสารเคมี โดยคน้พบวา่สารของชอลก์กบัเกลือเงินไนเต
รทผสมกนัเม่ือท าปฏิกิริยากบัแสงแลว้ท าให้เกิดภาพสีด าซ่ึงผูค้น้พบคือ โยฮนั เฮนริช ชุลตช์ (Johann 
Heinrich Schulze) และนอกจากน้ียงัคน้พบว่าแสงสีน้าเงิน แสงสีม่วง ของ Positive เม่ือผสมกบัเกลือ
เงินไนเตรทและเกลือเงินคลอไรดส์ามารถท าปฏิกิริยกนัแลว้ไดสี้ด าท่ีด ามากกวา่การใชแ้สงสีแดง  

 
รูปท่ี 2.5. รูปของ เฮนริช ชุลตช ์(Johann Heinrich Schulze) 

 แผน่ดีบุกผสมดว้ยตะกัว่และฉาบดว้ยสารไวท่ีใหแ้สงสีขาวท่ีเรียกวา่ บีทูแมน (White Bitumen) 
น าใส่เขา้ไปในกลอ้งออบสคิวรา (Obscura Camera) ซ่ึงวิธีดงักล่าเป็นการคิดคน้ของ โจเซฟ เนียพฟอร์ 
เนียพซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ชาวฝร่ังเศสในค.ศ.1826 เป็นการถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีใชร้ะยะเวลาถึง 
8 ชัว่โมงในการถ่ายจากหนา้ต่างบา้นเขาในเมืองแกรส (Grass) และน าแผน่ดีบุกท่ีฉากดว้ยสารบีทูแมน
ลา้งดว้ยส่วนผสมน ้ามนัจากตน้ลาเวนเดอร์ (Lavender) กบั สารWhite Petroleum แลว้ท าใหส่้วนท่ีถูก
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แสงท่ีเป็นส่วนของ Positive แขง็ตวั ก่อนท่ีสารอ่ืนๆจะละลายตวัออกหมด เหลือเพียงส่วนท่ีเป็นตะกัว่ท่ี
มีสีด า ซ่ึงภาพถ่ายภาพนั้นเนียพซ์ตั้งช่ือไวว้่า เฮลิโอกราฟ (Haliograph) หมายความว่า “ภาพท่ีวาดดว้ย
ดวงอาทิตย”์ และวิธีดีงกล่าวท าใหเ้ป็นตน้ผลงานตน้แบบเพื่อใหน้กัวิทยาศาสตร์รุ่นหลงัไดน้ าแนวคิดมา
พฒันา   

( ท่ี ม า จ า ก  https://beertechno.files.wordpress.com/2 0 1 4 / 1 1 / e0 b8 9 ae0 b8 9 7 e0 b8 9 7 e0 b8 b5 e0 b9 8 8 - 1 -
e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8b9e0b989e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b895e0b989e0b89
9.pdf การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

 
รูปท่ี 2.6 รูปของโจเซฟ เนียพฟอร์ เนียพซ์ (Joseph Nicephore Niepce) และภาพถ่ายของเขา 

 หลงัจากค.ศ.1826 มีการคิดคน้กระบวนการสร้างภาพแบบใหม่ ซ่ึงป็นกระบวการท่ีท าให้เกิด
สร้างดว้ยปฏฺกิริยาของแสงโดยมีเป็นกลองแบบส่ีเหล่ียมท่ีซอ้นกนั 2 ใบโดยท่ีกล่องใบนอกสามารถปรับ
ระยะชัดด้วยการเล่ือนเข้าเล่ือนออกได้ ซ่ึงกระบวนการสร้างภาพน้ีถูกเรียกว่า ดาร์แกร์โอไทม์ 
(Daguerreotype) จึงกลายเป็นช่ือเรียกกลอ้งถ่ายยคุนั้นว่า กลอ้งดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotype Camera) 
กระบวนการดาแกร์โอไทป์ กระบวนการท่ีสร้างใหม่ท่ีย่างก้าวเขามาสู่กรถ่ายภาพในปัจจุบนั โดย
กระบวนการทั้งหมดเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1837 โดยจิตกรชาวฝร่ังเศส หลุยส์ จาคเคอร์ แมนเดดาแกร์ (Louis 
Jacque Mande Daguerre)  

(ท่ีมาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เขา้ถึง
ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

https://beertechno.files.wordpress.com/2014/11/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-1-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8b9e0b989e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b895e0b989e0b899.pdf
https://beertechno.files.wordpress.com/2014/11/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-1-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8b9e0b989e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b895e0b989e0b899.pdf
https://beertechno.files.wordpress.com/2014/11/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b988-1-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8b9e0b989e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b895e0b989e0b899.pdf
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf
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รูปท่ี 2.7 หลุยส์ จาคเคอร์ แมนเดดาแกร์ (Louis Jacque Mande Daguerre) ผูคิ้ดคน้ 

 
รูปท่ี 2.8 กลอ้งดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotype Camera) 

 หลงัจาก ค.ศ. 1837 ไดก้ าเนิดกลอ้งดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotyre camera) มนุษยจ์ะไม่หยดุท่ี
จะใหค้วามส าคญักบัการพฒันากลอ้งถ่ายภาพและในปี ค.ศ. 1840 ไดมี้การคิดคน้การใชก้ระดาษไวแสง
ไดส้ าเร็จโดย 
วิลเล่ียม เฮนร่ี ฟลอกซ์ ทลับอท (William Henry Fox Talbot) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ในปีค.ศ. 1860 
ช่างภาพองัฤษ โธมาส ซทัตนั (Thomas Sutton) ไดเ้กิดแนวคิดใชป้ริซึมหา้เหล่ียม (Penta prism) เพื่อให้
เกิดภาพสะทอ้นใหเ้ห็นตามความเป็นจริงในระดบัเดียวกบัสายตาดว้ยการท่ีเขาไดน้ ากระจกเงามาใชช่้วย
ในการภาพให้ปรากฏในจอมองภาพ ในปีค.ศ. 1871 เป็นกระบวนการใหมท่ี้เรียกว่า เพลทแห้ง (Dry 
Plate) โดนท าจากเจนลาติน (Genlatin) ฉาบบนกระจก จึงส่งผลให้เกิดการคน้ใชส้ารไวแสงฉาบลงบน
กระดาษเป็นมว้น เพื่อใหช่้างสามารถ่ายภาพไดค้ร้ังละหลายภาพ 
(ท่ีมาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เขา้ถึง
ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

 ในการท่ีมนุษยส์ามารถน าสารไวแ้สงฉาบลงบนกระการะเป็นมว้นได ้ในปี ค.ศ. 1888 จึงมีการ
สร้างฟิลม์แบบเป็นมว้น มีช่ือว่า โกดกั (Kodak) โดย บริษทั Eastman Kodak Company ดว้ยการคิดคน้
ของ ยอร์จ อีสตแ์มน (George Eastman) ชาวอเมริกนั นอกจากน้ียงัมีการประดิษฐก์ลอ้งแบบพกพาไดมี้
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมซ่ึงเป็นกลอ้งท่ีไม่มีการปรับระยะชดัและมีความเร็วในการรับแสงตายตวั และมีการ

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf
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ท างานการเปล่ียนฟิลม์แบบกระดาษในรูปแบบโปร่งแสง คือ เซลลูลอยซ์ (Celluoid) ทีคิดคน้ข้ึนมาแทน
กระดาษ   

(ท่ีมาจาก http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf เทคนิดการถ่ายภาพ. เขา้ถึง
ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

 

 
รูปท่ี 2.9 รูปของ ยอร์จ อีสตแ์มน (George Eastman) ผูก่้อตั้งบริษทัผลิตฟิลม์ Kodak 

 หลงัจากนั้นป็นยุคของกลอ้งท่ีใชฟิ้ลม์ในการถ่ายภาพและมีบริษทัเกิดข้ึนมากมายในการผลิต
กลอ้งฟิลม์รูปทรงต่าง ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด ในปี ค.ศ. 1925 บริษทั อี.ไลซ์ (E.leiz) ของประเทศเยอรมนั 
ไดผ้ลิตกลอ้งท่ีใชฟิ้ลม์ขนาด 35. มิลลิเมตร ท่ีสมบรูณ์แบบเป็นตวัแรก โดยมีช่ือวา่ ไลกา้ 1 (Leica1) และ
ในปี ค.ศ 1928 Franke & Heidecke Roleiflex ไดมี้การน าเสนอใหก้ลอ้ง Roleiflex เป็นกลอ้งขนาดพกพา 
ซ่ึงเป็นกลอ้งในระบบสะทอ้นภาพเลนส์คู่ (Twin-lens Reflex Camera) เรียกสั้นๆว่า ระบบ TLR โดย
เลนส์ชุดหน่ึงท าหนา้ท่ีรับภาพ และเลนส์อีกชุดนึง ใชส้ะกระจกสะทอ้นให้เกิดภาพส ารับใชม้องภาพ
และใชฟิ้ลม์ขนาด 120 มิลลิเมตร  

                                        
รูปท่ี 2.10 รูปกลอ้งไลกา้ 1 (Leica 1)                                รูปท่ี 2.11 รูปกลอ้ง Roleiflex 
 

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/3/3.pdf
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 วิวฒันาการของกลอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงในปีค.ศ. 1933 ไดมี้การผลิตกลอ้งระบบ
สะทอ้นเลนส์เด่ียว (Single Lens Reflex  Camera) เป็นกลอ้งท่ีสามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได ้ซ่ึงผลิตโดย 
Ihageen Exakgtaใชฟิ้ลม์ขนาด 120 มิลลิเมตร ซ่ึงต่อมาไดผ้ลิตรุ่น Kine Exakta ท่ีใชฟิ้ลม์ 35 มิลลิเมตร 
และเป็นกลอ้งท่ีนิยมในยคุนั้นเพราะสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์ได ้12วินาที – 1/1000วินาที  

 
รูปท่ี 2.12 รูปกลอ้ง Exakgta 

 
 บริษทั Eastman Kodak ไดพ้ฒันาฟิลม์จากขาวด าเป็นฟิลม์สีไดส้ าเร็จในปีค.ศ 1935 โดยมีช่ือวา่ 
Kodachrome ซ่ึงมีสีสันท่ีสวยงามจึงกลายเป็นท่ีนิยมของช่างภาพมืออาชีพในยคุสมยันั้น  

 
รูปท่ี 2.13 รูปของฟิลม์ Kodachrome 

 นอกจาน้ียงัไดคิ้ดคตน้ฟิลม์ negative สี Kodacolor ไดส้ าเร็จในปี ค.ศ. 1941 และแนะน าเขา้สู่
ทอ้งตลาด  

 
รูปท่ี2.14 รูปของฟิลม์ negative สี Kodacolor 
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 การพฒันาของกลอ้งถ่ายภาพมีการพฒันาเพิ่มข้ึนจนกา้วขา้มยคุของกลอ้งถ่ายภาพท่ีใชฟิ้ลม์ใน
การถ่ายมาเป็นระบบดิจิทลั ดว้ยเหตุผลท่ีความตอ้งการของมนุษยม์ากข้ึนในเร่ืองของความคมชดัของ
ภาพและความรวดเร็วในการถ่าย จนบริษทั Kodak ไดพ้ฒันาโดนการน ากลอ้งท่ีใชฟิ้ลม์ของยี่หอ้อ่ืนมา
ดดัแปลง(Nikon) และไดนิ้ยามการเรียกเมด็สีภายในภาพวา่ พิกเซล (Pixel) ซ่ึงไฟลภ์าพมีขนาดถึง 1.3เม
กะพิกเซล ซ่ึงผลิตออกมาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายประเภท ช่างภาพมืออาชีพ นกัข่าว เพราะตวักลอ้งมี
ราคาสูงเกินกวา่ มือสมคัรเล่นจะจบัตอ้งได ้

 
รูปท่ี 2.15 รูปกลอ้งดิจิทลัตวัแรกของโลก 
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2.1.2 อุปกรณ์การถ่ายภาพ 
 ในการถ่ายภาพในปัจจุบนัมีหลายหลายประเภทหากพูดถึงการถ่ายภาพเพื่อการประกอบอาชีพ
นั้น มีหลากหลายแขนงท่ีแต่ออกไป ช่างภาพแต่ละคนกใ็ช่เทคนิคและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัลกัษณะและประเภทของงาน ซ่ึงแบ่งออกตามประเภทของกลอ้งถ่ายภาพไดด้งัน้ี 
กล้องคอมแพค (Compact Camera) 
 เป็นกลอ้งท่ีมีขนาดเลก็และน ้ าหนกัเบา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเพราะง่ายและสะดวกสบายต่อการพกพา
และมีราคาถูก หลกัการท างานมีกลไกท่ีสามารถโฟกสัภาพได้ดว้ยตวัเอง มีแฟลชภายในตวั แต่ไม่
สามารถปรับค่าต่าง ๆ ได ้เลนส์ท่ีอยูก่บัตวักลอ้ง มีขนาด 35 มิลลิเมตร หรือ 28 มิลลิเมตร ไม่สามารถซูม
ได ้  
  

 
รูปท่ี 2.16 รูปกลอ้งคอมแพค (Compact Camera) 

กล้องซุปเปอร์คอมแพค (Super Compact Camera) 
 เป็นกลอ้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบักลอ้งคอมแพค (Compact Camera) แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เพราะกลอ้งตวัน้ีมีหลกัการท างานท่ีซบัซอ้นกว่าเพราะสารมารถตั้งค่าเวลาในการถ่ายและสามารถบอก
วนัเดือนปีท่ีถ่ายได ้เลนส์ท่ีติดกบัตวักลอ้งท่ีส่วนใหญ่ติดตั้ง คือ 28-90 มิลลิเมตรซ่ึงสามารถซูมเขา้ซูมอ
อกได ้นอกจากน้ีกลอ้งซุปเปอร์คอมแพค (Super Compact Camera) ยงัมีโหมดท่ีมีไวส้ าหรับถ่ายภาพ
วตัถุขนาดเลก็ มีช่ือวา่ มาโคร (Macro)  

 
รูปท่ี 2.17 รูปกลอ้งซุปเปอร์คอมแพค (Super Compact Camera) 
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กล้องดิจิทัลสะท้อนเลนส์เดี่ยว (Digital Single lens reflex camera) 
 กลอ้งดิจิทลัสะทอ้นเลนส์เด่ียว (Digital Single lens Reflex camera) เรียกย่อว่า กลอ้ง DSLR 
เป็นกลอ้งท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั เป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียด ความคม และคุณภาพ
ของภาพถ่ามสูง รวดเร็วสะดวกต่อการใช้งานของช่างภาพในปัจจุบนั กลอ้ง DSLR เป็นกลอ้งท่ีถูก
พฒันามาจากกลอ้งฟิลม์ในอดีต ซ่ึงตวักลอ้ง (Body) และ เลนส์ (Lens) สามารถถอดแยกจากกนัได ้ 
ตัวกล้อง 

 
รูปท่ี 2.18 กลอ้งดิจิทลัสะทอ้นเลนส์เด่ียว (Digital Single lens reflex camera) 

 กลไกภายในตวักลอ้ง DSLR ท่ีมีกลไกเสมือนกลอ้งฟิล์มแลว้นั้น ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีกลอ้งดิจิทลั
สะทอ้นเลนส์เด่ียว (Digital Single lens reflex camera) ไดพ้ฒันาข้ึนมาแทนกลอ้งสะทอ้นเลนส์เด่ียว 
(Single lens reflex camera)ท่ีใชฟิ้ลม์เป็นตวัเก็บภาพ คือ Image Sensor ท่ีมีขนาดท่ากบั ฟิลม์ขนาด 35 
มิลลิเมตร หรือท่ีเรียกกนัว่า Full Frame แต่ดว้ยราคาท่ีสูงจึงท าให้ผูผ้ลิตไดผ้ลิตกลอ้ง DSLR ออกโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ กลอ้งท่ีมีขนาดเซ็นเซอร์รับภาพ (Sensor) เท่ากบัขนาดของฟิลม์ 35 
มิลลิเมตร และ กลอ้ง APS-C หรือ กลอ้งตวัคูณท่ีจะมีขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ (Sensor) เลก็กวา่ขนาด
ของฟิล์ม ซ่ึงให้ความละเอียดและความคมชัดของภาพถ่ายท่ีแตกต่างกัน และราคาท่ีแตกต่าง เป็น
ตวัเลือกใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชก้บังานประเภทนั้น ๆ  
เลนส์ (Lens) 
 เลนส์เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีรับภาพ ซ่ึงประกอบชุดเลนส์นูนเรียงซอ้นกนัอยูภ่ายใน เลนส์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 เลนส์เดี่ยว คือเลนส์ท่ีมีระยะโฟกสัเดียวหรือเลนส์ฟิกซ์ ซ่ึงจะมีตวัเลขระยะโฟกสัระบุไวช้ดัเจน 
เช่น เลนส์ 35 มิลลิเมตร เลนส์ 50 มิลลิเมตร และเลนส์ 85 มิลลิเมตร  
  เลนส์ซูม คือ เลนส์ท่ีมีช่วงโฟกสัได ้2 ช่วง บนตวัเลนส์จะมีตวัเลข 2 ชุด ระบุไวช้ดัเจน เช่น 
เลนส์ 16-35 มิลลิเมตร 70-200 มิลลิเมตร 
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รูปท่ี 2.19รูปเลนส์ฟิกซ์                                              รูปท่ี 2.20 รูปเลนส์ซูม 
เลนส์ยงัแบ่งออกไดอี้ก 4 ประเภท เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท างานของช่างภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็นดงัน้ี  
 เลนส์มุมกว้าง คือเลนส์ท่ีมีระยะโฟกสัต ่ากวา้ง 50 มิลลิเมตร ซ่ึงเหมาะสมกบัการถ่ายภาพในท่ี
แคป เช่น ห้องนอน ห้องเส้ือผา้ หรือในสถานท่ีแคปแต่ต้องการภาพกวา้งซ่ึงสามารถจัดอยู่ได้ทั้ ง 
ประเภทของเลนส์เด่ียว หรือเลนส์ซูม ซ่ึงภาษาช่างภาพเรียกวา่ เลนส์ (Wide Angle Lens)  
 เลนส์ทั่วไป คือเลนส์ท่ีติดกนัตวักลอ้งมาจากร้าน ซ่ึงสามารถใชถ่้ายภาพไดเ้ช่นเดียวกนั ภาษา
ช่างภาพเรียกวา่ (lens Kit) 
 เลนส์มาโคร คือเลนส์ท่ีเหมาะกบัการถ่ายภาพของวตัถุงท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ เช่น แมลง เกษร
ดอกไม ้หรือเคร่ืองประดบัช้ินเลก็ ๆ ภาษาช่างภาพเรียก Macro Lens 
 เลนส์ถ่ายไกล คือเลนส์ท่ีใชถ่้ายภาพของวตัถุท่ีอยูไ่กล และช่างภาพไม่สามารถเขา้ใกลว้ตัถุได ้
เช่น นกัฟุตบอลในสนาม หรือสัตวป่์า เป็นตน้ ซ่ึงระยะโฟกสัจะมากกว่า 50 มิลลิเมตร ช่างภาพเรียกว่า 
Telephoto Lens 

 
รูปท่ี 2.21 รูปเลนส์มุมกวา้ง 

 
รูปท่ี 2.22 รูปเลนส์ทัว่ไป 
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รูปท่ี 2.23 รูปเลนส์มาโคร 

 
รูปท่ี 2.24 รูปเลนส์ถ่ายไกล 

 นอกจากกลอ้งถ่ายภาพและเลนส์ท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัของช่างภาพ ยงัมีอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเป็น
อุปกรณ์เสริมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ช่างภาพ และอุปกรณจดัเก็บกลอ้งหลงัจากใชง้านเสร็จ ซ่ึงมี
ดงัน้ี 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 ขาตั้งกลอ้ง เป็นตวัช่วยให้กลอ้งน่ิงกว่าการใชมื้อ ให้กรณีใชส้ าหรับการถ่ายภาพ วิวทิวทศัน์ 
หรือการถ่ายภาพกลางคืน เพื่อป้องกนัการสั้นของกลอ้งถ่ายภาพ 

 
รูปท่ี 2.25 รูปขาตั้งกลอ้ง 
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 แบตเตอร่ีส ารอง เป็นอุปกรณท่ีอ านวยความสะดวกแก่ช่างภาพในกรณีท่ีการถ่ายภาพใชเ้วลาท่ี
ยาวนานในการถ่ายภาพ ช่างภาพส่วนใหญ่มีแบตเตอร่ีส ารองติดตวัไวเ้สมอเพราะเม่ือถึงเวลาจ าเป็นท่ี
ตอ้งถ่ายท าอาจมีเหตุการณ์แบตเตอร่ีหมดจึงท าใหพ้ลาดเหตุการณ์ส าคญั 

 
รูปท่ี 2.26 รูปแบตเตอร่ีส ารอง 

 เมมโมร่ีการ์ด (Memory Card) เป็นอุปกรณ์เก็บรูปภาพแทนมว้นฟิลม์ในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัมี
หน่วยความจ าท่ีมากสามารถเก็บภาพถ่ายไดห้ลายภาพ แต่ในกรณีท่ีช่างภาพถ่ายภาพจ านวนมากจึงท า
ให ้เมมโมร่ีการ์ดเพียงหน่ึงตวัไม่สามารถเพียงพอต่อการถ่ายภาพ จึงท าให ้ช่างภาพส่วนใหญ่พกส ารอง
ไว ้ 

 
รูปท่ี 2.27 รูปเมมโมร่ีการ์ด 

 นอกจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อช่างภาพแลว้นั้น กลอ้งและเลนส์ท่ีใชใ้นการ
ถ่ายภาพนั้นมีราคาแพงจึงจ าเป็นตอ้งมีการดูแลรักษา ดว้ยการท าความสะอาดและจดัเกบ็อยา่งเหมาะ 
อุปกรณ์จัดเกบ็กล้อง 
 การท าความสะอาดกลอ้ง เร่ืองส าคญัท่ีควรท าก่อนจดัการเกบ็กลอ้ง เพราะในการถ่ายภาพแต่ละ
คร้ังน่ามีส่ิงสกปรกท่ีอาจสะสมอยูท่ี่ตวักลอ้งและเลนส์ ก่อนจดัเก็บเขา้ท่ีช่างภาพส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท า
ความสะอาด ดว้ยชุดท าความสะอาดกลอ้งและเลนส์ ซ่ึงประไปดว้ย แปรงปัดฝุ่ ง ลูกลม นา้ยาเช็ดกระจก
เลนส์ ผา้ท่ีใชส้ าหรับเช็ดเลนส์ 
 หลงัจากการท าความสะอาดเสร็จแลว้การจดัเก็บเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นต่อกลอ้ง เพราะ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกซ์และยาง จึงท าให้การจัดเก็บท่ี
เหมาะสมนั้นควรเป็นในท่ีปลอดความช้ืน ซ่ึงเรียกความตูป้ลอดความช้ืน 

                                              
รูปท่ี 2.28 รูปอุปกรณ์ท าความสะอาด                     รูปท่ี 2.29 ตูป้ลอดความช้ืน 
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2.1.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 
 การถ่ายภาพอาจเป็นเร่ืองง่าย ๆ ของหลายคน นอกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถหาซ้ือไดต้าม
ร้านคา้แลว้นั้น การภาพท่ีดีและมีค่า คือ ศิลปะการวาดภาพดว้ยแสงและเงา และถ่ายทอดอารมณ์ดว้ยสี
ลงบนวตัถุ ซ่ึงการถ่ายภาพมีองคป์ระกอบในทางศิลปะดงัน้ี 
 เร่ืองราวของภาพ ภาพถ่ายท่ีดี คือ การส่ือสารเร่ืองราวภายในภาพไปยงัผูช้มเพื่อให้เขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องภาพท่ีช่างภาพตอ้งการส่ือสาร 
 การจัดวางวัตถุ ควรจดัวางอยูใ่นต าแหน่งท่ีตอ้งการในการถ่ายส่ิงของท่ีไม่สามารถขยบัได ้เช่น 
ขวดน ้ า แกว้น ้ า หรือการถ่ายภาพกบัวตัถุท่ีสามารถขยบัไดภ้ายในกรอบภาพเช่น คนก าลงัเดินจาก จุด A 
ไปยงัจุด B ซ่ึงผูถ่้ายสามารถออกแบบได ้ซ่ึงในการจดัวางวตัถุนั้นควรวางไวใ้นจุดท่ีมีความสนใจมี 4 จุด 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ แบ่งช่องภายในภาพให้เป็น 9 ช่อง มีการจดัวางโดยการแบ่งภาพถ่ายให้เป็น 3 ส่วน 
เม่ือวตัถุอยูภ่ายส่วนไดส่้วนหน่ึงจะท าใหภ้าพถ่ายดูน่าสนใจ ซ่ึงเรียกว่า กฏ 3 ส่วน และอีก 1 รูปแบบใน
การจดัวางองคป์ระกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ภาพถ่าย คือ กฏ 3 สามเหล่ียมทองค า 
 

 
รูปท่ี 2.30 รูปตวัอยา่งการจดัวางวตัถุกฏ 9 ช่อง (อา้งอิงจาก

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561) 

 
รูปท่ี 2.31 รูปตวัอยา่งการจดัวางวตัถุกฏ 3 ส่วน (อา้งอิงจาก

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561) 

 

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
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รูปท่ี 2.32 รูปตวัอยา่งการจดัวางวตัถุกฏ สามเหล่ียมทองค า (อา้งอิงจาก

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561) 

 
 การใช้สี เพื่อให้วตัถุท่ีตอ้งการถ่ายภาพให้มีความน่าสนใจ โดยการใช ้สีท่ีแตกต่างเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจแด่วตัถุท่ีถูกถ่ายภาพ 

 
รูปท่ี 2.33 รูปตวัอยา่งการจดัวางดว้ยการใชสี้ (อา้งอิงจาก

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561) 

 
 
 
 
 

http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
http://www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/file.php/1/2-2557/2/w13_composition_and_camera_angle.pdf
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องค์ประกอบทางศิลปะ การถ่ายภาพ หรือการวาดภาพสามารถสร้างคุณค่าและความหมายได ้ดว้ย
องคป์ระกอบทางศิลปะ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี  
 เส้น(Line) เส้นเป็นพื้นฐานของการวาดและการถ่ายภาพเราสามารถน าเส้นต่าง ๆ เขา้มามีส่วน
ร่วมแด่ช้ินงานได ้นอกจากความสวยงามของภาพแลว้ เส้นยงัสามารถสร้างความหมายทางความรู้สึก
และอารมณ์แด่ผูช้มได ้ซ่ึงเสน้แตกละเสน้มีความหมายท่ีแตกต่างกนั  
 เสน้ตรง หมายถึง มัน่คง แขง็แรง สูงสง่า ไม่เคล่ือนไหว  
 เสน้นอน หมายถึง สงบน่ิง ราบเรียบ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 เสน้เฉียง หมายถึง ไม่หยดุน่ิง อ่อนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 
 เส้นโคง้ หมายถึง ความอ่อนโยน อ่อนแอ และการยนิยอม 
 เส้นน าสายตา หมายถึง เส้นท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติสร้างข้ึนดว้ยวตัถุหรือส่ิงของอ่ืน ๆ เรียงกนั
และสามารถสร้างความน่าสนใจใหก้บัวตัถุท่ีถูกถ่าย  

 
รูปท่ี 2.34 รูปตวัอยา่งท่ีใชเ้สน้ต่างๆ 

 
 รูปทรง(Form) เป็นองค์ประกอบอีกหน่ึงส่ิงท่ีสามารถสร้างความสวยงามและคุณค่าให้กับ
ภาพถ่ายไดโ้ดยการใชแ้สงและเงาเพื่อสร้างใหเ้กิดมิติกบัวตัถุนั้น ๆ ท่ีวางเรียงกนั ซ่ึงสวยงามกว่า วตัถุท่ี
ถูกวางอยูช้ิ่นเดียว  

 
รูปท่ี 2.35 รูปตวัอยา่ง รูปทรง 
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 รูปร่าง(Shape) เป็นการเนน้วตัถุนั้นให้เห็นในลกัษณะเป็นโครงทึบหรือโปร่งแสง เพื่อให้เห็น
เสน้ขอบของวตัถุนั้นๆ 

 
รูปท่ี 2.36 รูปตวัอยา่ง รูปร่าง 

 พืน้ผวิ(Texture) การใชพ้ื้นผวิของวตัถุนั้นๆ สร้างความสนใจใหก้บัรูปภาพ  

 
รูปท่ี 2.37 รูปอยา่ง พื้นผวิ 

 ความลึกของภาพ(Perspective) การถ่ายภาพวตัถุท่ีเป็นเรียงกนั และท าเกิดความรู้สึกว่าวตัถุท่ี
อยูใ่กลใ้หญ่กวา่วตัถุท่ีอยูไ่กลแต่วตัถุนั้นมีขนาดท่ีเท่ากนั  

 
รูปท่ี 2.38 รูปตวัอยา่ง ความลึก 
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 กรอบภาพ (Frame) เป็นการถ่ายภาพท่ีน าวตัถุท่ีสร้างข้ึนโดยธรรมชาติ มาท าเป็นกรอบให้กบั
 วตัถุท่ีถูกถ่าย  

 
รูปท่ี 2.39 รูปตวัอยา่ง กรอบภาพ 

 ช่องว่าง(Space) การจดัวางวตัถุภายในกรอบภาพท่ีท าใหเ้กิดพื้นท่ีวาง และท าใหไ้ม่รู้สึกอึดอดั 

 
รูปท่ี 2.40 รูปตวัอยา่ง ช่องวา่ง 

 มุมกล้อง ในการถ่ายภาพท่ีดีนั้น นอกจากการมีองคป์ระกอบศิลป์ท่ีสวยงามแลว้การเลือกมุม
กลอ้งในการถ่ายท าก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการถ่ายภาพ ซ่ึงระดบัความสูงต ่าของกลอ้งนั้นมีความหมายท่ี
แตกต่างกนัไป  ซ่ึงมุมกลอ้งนั้นสามารถแบ่งออกได ้5 ระดบั  
 มุมเปรียบเสมือนสายตานก (Bird eye view) หรือมุมTOPเป็นมุมท่ีเสมือนนกท่ีก าลงัมองวตัถุ 
หรือเป็นถ่ายภาพวตัถุดา้นล่างโดยการตั้งกลอ้งดา้นบน   

 
รูปท่ี 2.1.41 รูปตวัอยา่ง มุมเปรียบเสมือนสายตานก 
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 มุมสูง (High-angle shot) เป็นการตั้งกลอ้งสูงเหนือวตัถุในลกัษณะ 45 องศา ซ่ึงมุมกลอ้งใน
ลกัษณะดงักล่าวมีขอ้งควรระวงัในการใชถ่้ายภาพบุคคล เพราะมุมดงักว่าท าใหเ้กิดความรู้สึก ไร้ค่า ส้ิน
หวงั ซ่ึงมุมดงักล่าวหากใชก้บัการถ่าภาพภูมิประเทศจะแสดงให้เห็นถึงความกวา้งใหญ่ของภูมประเทศ
หรือพื้นท่ีดงักล่าว 

 
รูปท่ี 2.42 รูปตวัอยา่ง มุมสูง 45 องศา 

  
 
 มุมระดับสายตา (Eye-level shot) เป็นมุมท่ีกลอ้งถ่ายภาพตั้งเสมอกบัวตัถุในแนวขนาน ซ่ึงเป็น
มุมท่ีจะท าใหผู้ช้มรู้สึกวา่อยูใ่นระดบัเดียวกบัวตัถุ  

 
รูปท่ี 2.43 รูปตวัอยา่ง มุมระดบัสายตา 
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 มุมต ่า (Low-angle shot) เป็นมุมท่ี กล้องตั้ งในลักษณะต ่าว่าวตัถุ แต่ต้องกล้องเงยข้ึนใน
ลกัษณะ 70 องศา หรือนกัแสดงและวตัถุอยูสู่งกวา่กลอ้ง เป็นมุมท่ีท าใหว้ตัถุหรือนกัแสดง ยิง่ใหญ่   

 
รูปท่ี 2.44 รูปตวัอยา่ง มุมต ่า 

 
 มุมตาหนอน (Worm eye view) เป็นมุมท่ีต ่ากว่ามุมต ่า กลอ้งอาจวางอยู่ท่ีพื้นแลว้เงยข้ึน ใน
ลกัษณะ 80 องศา ซ่ึงใหค้วามหมายท่ีน่าเกรงขามแด่วตัถุหรือนกัแสดง  

 
รูปท่ี 2.45 รูปตวัอยา่ง มุมตาหนอน 
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2.2. แนวคดิการจัดแสง 
 2.2.1 ประเภทและทิศทางของแสง 
 การถ่ายภาพนั้น คือ การวาดภาพดว้ยแสง หากไม่มีแสงก็ไม่สามารถถ่ายภาพได ้แสงจึงจ าเป็น
ส าหรับการถ่ายภาพ แสงสามารถสร้างมิติให้กบัวตัถุท่ีถูกถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพส่วนใหญ่ค านึงถึง 
มิติ และความโดดเด่นท่ีสามารถสร้างคือไดด้ว้ยแสง ซ่ึงแสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แสงจาก
ธรรมชาติ แสงจากส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์น  
 แสงจากธรรมชาติ คือแสงจากดวงอาทิตย ์ซ่ึงป็นแห่งก าเนิดแสงขนาดใหญ่ ท่ีอยู่ไกลวตัถุ ซ่ึง
ในช่วงดวงอาทิตยข้ึ์นถึงดวงอาทิตยต์กนั้น ในแต่ละช่วงเวลา แสงของดวงอาทิตยจ์ะให้แสงท่ีแตกต่าง
กนัไป  
 ช่วงแสงทไวไลท์ เป็นช่วงเวลาท่ีแสงของดวงอาทิตยน์อ้ยท่ีสุด อาจเป็นในช่วงเวลาเชา้ 05.30 -
6.30 น. 
หรือในช่วงเวลาเยน็ 17.30 – 18.30 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตยก์ าลงัข้ึนหรืออาจจะก าลงัตก เป็น
ช่วงเวลาท่ีทอ้งฟ้ามกัมีสีต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น ม่วง เหลือง สม้ และน ้าเงิน  

 
รูปท่ี 2.46 รูปตวัอยา่ง ช่วงเวลาแสงทไวไลท ์(อา้งอิงจาก 

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/ 
การจดัแสง เขา้ถึงมูลวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561) 

 
 ช่วงแสงสีทอง เป็นช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตยข้ึ์นในช่วงเชา้ในช่วงเวลาประมาณ 06.30 – 8.30 น. 
ซ่ึงช่างภาพส่วนใหญ่นิยมเรียก คือ แสงเชา้ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนิยมเกบ็ภาพ เพราะแสงมีความนุ่มนวล ดูสบาย
ตา และอากาศก าลงัดี ซ่ึงในช่วงเวลา 16.00 – 18.30 น. เป็นช่วงเวลาของ แสงสีทองเช่นกนั ช่างภาพส่วน
ใหญ่นิยมเรียกวา่ แสงเยน็ เป็นช่วงว้ลาท่ีเหมาะสมกบัการเกบ็ภาพ  

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
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รูปท่ี 2.47 รูปตวัอยา่งช่วงเวลา แสงสีทอง (อา้งอิงจาก 

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/ 
การจดัแสง เขา้ถึงมูลวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561) 

 
 ช่วงเวลาแสงใส เป็นช่วงเวลาท่ีแสงจากดวงอาทิตยเ์ป็นแสงสีขาวและเป็นช่วงเวลาท่ีมุมของดวง
อาทิตยเ์หมาะสมกบัการถ่ายภาพบุคล ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวจดัอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 09.00 – 11.00น. 
และในช่วงเวลา 14.00 – 15.30น.  

 
รูปท่ี 2.48 รูปตวัอยา่ง ช่วงเวลาแสงใส (อา้งอิงจาก 

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/ 
การจดัแสง เขา้ถึงมูลวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561) 

  
ช่วงเวลาแสงเทีย่ง เป็นช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตยท์  ามุม 90 องศา กบัพื้นโลก หากถ่ายภาพบุคคลจะท าใหเ้กิด
เงาท่ีไม่พึ่งประสงคท่ี์ใตต้าและใตจ้มูก ซ่ึงไม่เป็นท่ีนิยมของช่าภาพ ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 11.30 – 
13.30น.ช่างภาพส่วนใหญ่นิยมเรียก แสงแขง็ ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัการถ่ายภาพ  

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
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 แสงประดิษฐ์ คือแหล่งก าเนิดแสงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์น เช่น หลอดไฟ กองไฟ เทียน และแฟลช 
เป็นการประดิษฐเ์พื่อใหง้านต่อการถ่ายภาพ เพราะการใชแ้สงประดิษฐจ์ะท าใหช่้างภาพสามารถควบคุม
ทิศทางของแสงได ้แต่แสงประดิษฐม์กัใหอุ้ณภูมิแสงท่ีเป็นสมดุลของแสงสีขาวต่างกนั ในการถ่ายภาพ
แต่ละคร้ังช่างภาพตอ้งตั้งค่า สมดุลแสงขาวใหถู้กตอ้งเพื่อการถ่ายภาพท่ีสวยงาม และส่ิงส าคญัท่ีสุดใน
การถ่ายภาพคือ ทิศทางของแลสง  
 ทิศทางของแสง ในการหาทิศทางของแสงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างสรรค์
จดเกิดเป็นภาพถ่ายท่ีสวยงาม ซ่ึงช่างภาพควรค านึงถึงทิศทางของแสงเป็นหลกั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
ทิศทาง  
 แสงด้านบน เป็นทิศทางท่ีแหล่งก าเนิดแสงอยูด่า้นบน ขอ้ดีคือจะไดร้ายละเอียดของเส้นผม แต่
ขอ้มเสียท าใหเ้กิดเงาท่ีไม่พึงประสงคบ์ริเวณใตต้าและจมูก  

 
รูปท่ี 2.49 รูปตวัอยา่ง แสงบน (อา้งอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-

light/ แสงและการจดัแสง เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิหาคม 2561) 
 แสงด้านหน้า เป็นทิศทางแสงท่ีอยู๋ ทิศทางเดียวกบักลอ้ง เป็นการถ่ายในลกัษณะ ถ่ายตามแสง  
เป็นทิศทางท่ีใชถ่้ายเพื่อเนน้รายละเอียดบนหนา้แบบ เพราะใบหนา้ของแบบจะสว่าง ไร้เงา แต่จะท าให้
ภาพหนา้ของแบบท่ีไดมี้ลกัษณะแบบ ไม่มีมิติ  
 

 
รูปท่ี 2.50. รูปตวัอยา่ง แสงหนา้ (อา้งอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-

light/ แสงและการจดัแสง เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิหาคม 2561) 
 
 
  

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
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แสงด้านข้าง เป็นทิศแสงท่ีท ามุมลกัษณะ 45 องศา กบัใบหนา้ของแบบ ซ่ึงจะท าให้เกิดมิติบนใบหนา้
ของแบบในลกัษณะ สวา่งคร่ึงนึงและมืดคร่ึงนึง  

 
รูปท่ี 2.51 รูปตวัอยา่ง แสงขา้ง (อา้งอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-

light/ แสงและการจดัแสง เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิหาคม 2561) 
 แสงด้านหลัง เป็นทิศทางท่ีแหล่งก าเนิดแสง อยู๋ตรงขา้มกบักลอ้ง ซ่ึงเป็นลกัษณะการถ่ายแบบ
ยอ้นแสง เป็นการท าให้แบบหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายภาพ แยกออกจากฉากหลงัอย่างชัดเจน แต่ขอ้เสียคือ
ดา้นหนา้ของวตัถุและแบบออาจมืดจนมองไม่เห็น 
 

 
รูปท่ี 2.52 รูปตวัอยา่ง แสงหลงั (อา้งอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-

light/ แสงและการจดัแสง เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิหาคม 2561) 
 แสงล่าง เป็นทิศทางท่ีแหล่งก าเนิดแสงวางอยูด่า้นล่าง ซ่ึงจะเป็นการเปิดเงาบริเวณคอ และใต้
คาง ซ่ึงเป็นการถ่ายท่ีเหมาะกบั งานสยองขวญั 

 
รูปท่ี 2.53 รูปตวัอยา่ง แสงล่าง (อา้งอิงจาก http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-

light/ แสงและการจดัแสง เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิหาคม 2561)  
 
 
 
 
 

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/
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2.2.2 การจัดแสงถ่ายภาพสินค้า (pack shot) 
 ในการภาพถ่ายสินคา้ (pack shot) ในการจดัแสง ใช้ทฤษฎี การจดัแสงสามจุด Three-Point 
Lighting ไฟหลงั ท ามุม 135 องศา กบัตวักลอ้ง ไฟหลกัและไฟลบเงา อยูด่า้นหนา้กลอ้ง  

 
รูปท่ี 2.54 รูปตวัอยา่งการจดัไฟถ่ายสินคา้ (อา้งอิงจาก
https://www.pinterest.com/pin/45317539985454237/ 

เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561) 
 

 ซ่ึงการภาพถ่ายสินคา้ (pack shot) เป็นการถ่ายภาพเพื่อเนน้พื้นผวิ รูปทรง ของบรรจุภณัฑ ์
เพราะสินคา้แต่ละประเภทมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่นมีลกัษณะเป็นกล่องกระดาษ พลาสติก แกว้ เหลก็ 
และสีสันท่ีสวยงาม ซ่ึงในการถ่ายภาพสินคา้ (pack shot) ภาพท่ีออกมานั้นตอ้งเหมือนสินคา้จริง  
หลกัการถ่ายภาพสินค้า (pack shot) ทีค่วรค านึงถึง 
 ขั้นท่ี 1 ความชดัเจนของสินคา้ซ่ึงสามารถมองออกวา่สินคา้นั้นเป็นประเภทใด  
 ขั้นท่ี 2 ความจริงของสดัส่วน หรือขนาดเพราะเป็นส่ิงส าคญัเม่ือน าไปสู่กระบวน ยอ่ หรือขยาย
ภาพถ่าย ขนาดของสินคา้ยงัคงขนาดเท่าเดิม  
 ขั้นท่ี 3 การเลือกใชมุ้มกลอ้งท่ีแปลก ๆ ในการถ่ายภาพสินคา้เพื่อสร้างความสวยงามและ
น่าสนใจใหก้บัสินคา้ แต่ขั้นตอนน้ีมีขอ้ควรระวงัเพราะในการใชมุ้มกลอ้งท่ีแปลกอาจสร้างความบิด
เบ้ียวใหก้บัตวัสินคา้ซ่ึงอาจท าใหค้วามเขา้ของผูซ้ื้อสินคา้เขา้ใจผดิในดา้นของรูปทรง  
 ขั้นท่ี 4 ความสมบรูณ์ของบรรจุภณัฑ ์เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงเพราะหากสินคา้ไม่มีความ
สมบรูณ์ เช่น ขวดพลาสติก มีร้ิวรอยมาก อาจท าใหภ้าพสินคา้ช้ินดูไม่สะอาดและไม่น่าใช ้ในการถ่ายท า
จึงตอนท่ีความละเอียดและท าความสะอาดบรรจุภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ท่ีสุด หรือน าเขา้สู่
กระบวนการตกแต่ง (retouch) เพื่อใหบ้รรจุภณัฑส์มบรูณ์แบบท่ีสุด  
 ขั้นท่ี 5 แสง(Lighting) เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในถ่ายภาพสินคา้ (pack shot) เพราะผวิของบรรจุ
ภณัฑท่ี์อาจมีความมนัเงามาก ท าใหเ้กิดเงาสะทอ้น (Reflection) บนพื้นผวิของสินคา้ดงันั้น ช่างภาพและ

https://www.pinterest.com/pin/45317539985454237/
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ผูช่้วยตอ้งท าการคทัแสง หรือจดัแสงใหม่เพื่อลบเงาสะทอ้นท่ีเกิดข้ึนบนบรรจุภณัฑ ์หรือสูงสุดคือการ
สร้างบรรจุภณัฑช้ิ์นใหม่ข้ึนมาเพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้ป็นผวิดา้น เป็นตน้ 
(อา้งอิงจาก http://www.east.spu.ac.th/comm/admin/knowledge/A4023.pdf  หนา้ท่ีภาพถ่ายต่อสงัคม 
เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม ) 
 
2.2.3 แสงการถ่ายภาพภาพบุคคล (Portrait) 
 การจดัแสงบุคคลสามารถจดัไดใ้นลกัษณะ ไฟ 3 จุด Three-Point Lighting ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 ไฟหลกั (Key Light) เป็นไฟท่ีสามารถวา่ไว ้ทางซา้ย หรือทางขวากลอ้ง ในลกัษณะท ามุม 15 – 
45 องศา กบัแบบท่ีอยูห่นา้กลอ้ง และสูงในลกัษณะท่ีท ามุมไม่เกิน 15 – 45 องศากบัตวัแบบ หรือวตัถุท่ี
ตอ้งการถ่ายภาพ  
 ไฟลบเงา (Fill Light) เป็นไฟจุดท่ี 2 ท่ีตอ้งวางไวต้รงขา้มกบัไฟหลกั เช่น ไฟหลกัอยูด่า้นซา้ย 
ไฟลบเงา (Fill Light) ตอ้งอยู่ดา้นขวา ในมุมท่ีลกัษณะคลา้ยกนักบัไฟหลกั คุณลกัษณะของไฟลบเงา 
(Fill Light) ในการถ่ายภาพหากช่างภาพใชไ้ฟเพียง 1 ดวง แสงจากไฟ 1 ดวงจะท าให ้ใบหนา้ของแบบ
เกิดเงาท่ีไม่พึงประสงค ์ไฟลบเงา (Fill Light) จึงท าหนา้ท่ีลบเงาท่ีเกิดข้ึนบนหนา้ของแบบ  
 ไฟหลงั (Back Light) เป็นไฟจุดท่ี 3 ซ่ึงวางไวด้า้นหลงัของแบบ ท ามุม 15 -45 องศา ซ่ึงเป็นไฟ
ท่ีจะสามารถมิติให้กบัแบบหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายภาพ ท าให้แบบและวตัถุท่ีถูกถ่ายภาพถูกแยกออกจากพื้น
หลงั  

 
           

รูปท่ี 2.55 รูปตวัอยา่ง การจดัแสง 3 จุด 
 

 ไฟพื้นหลัง (Background Light) เป็นไฟอีก 1 จุด เป็นไฟท่ีน ามาเพิ่มเพื่อเปิดพื้นหลงัให้สว่าง 
ข้ึนหรือท าใหแ้บบหรือวตัถุท่ีถูกถ่ายภาพ แยกออกจากพื้นหลงัอยา่งชดัเจน  

 
รูปท่ี 2.56 รูปตวัอยา่ง การจดัแสง 4 จุด

http://www.east.spu.ac.th/comm/admin/knowledge/A4023.pdf
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2.3 แนวคดิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการแต่งภาพ 

 การถ่ายภาพยคุปัจจุบนัเป็นยคุของดิจิทลัการถ่ายภาพจึงใชก้ลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัเป็นส่วนให ้ซ่ึง
ในการถ่ายภาพนั้นจ าเป็นตอ้งใชค้วามละเอียดสูงดว้ยเหตุผลท่ีว่าดว้ย ระหว่างการถ่ายท า ลูกคา้ตอ้งการ
เห็นภาพท่ีถ่ายท าดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีตอ้งใชก้ารเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และกลอ้งถ่ายภาพเขา้ดว้ยกบัเพื่อ
การตรวจสอบรูปภาพในจอคอมพิวเตอร์ และในการปฎิบติัสหกิจศึกษา ไดใ้ชโ้ปรแกรมตรวจสอบและ
ปรับแต่งภาพ คือ โปรแกรม Capture One Pro10 

2.3.1 ความสามารถของโปรแกรม Capture One Pro10 

 เป็นโปรแกรมประแต่งภาพท่ีสามารถ รองรับไฟล ์Raw และ ไฟล์ Psd ได ้เป็นโปรแกรมท่ีมี
ความสามารถและเคร่ืองมือในการปรับแต่งภาพท่ีแม่นย  า และการท างานท่ีรวดเร็วของโปรแกรม ซ่ึงใน
การปฎิบติังานของสถานประกอบการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

 

 
รูปท่ี 2.57 รูป หนา้ตางโปรแกรม (Capture One Pro10) 

2.3.2 การใช้งานโปรแกรม (Capture One Pro10) 

 โปรแกรม Capture One Pro10 ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีสะดวกต่อการท างานในการ
ตวัเช็ครูปภาพเพื่อความสมบรูณ์ต่าง ๆ ของรูปภาพนั้น  นอจากน้ีตวัโปรแกรมยงัสามารถเช่ือมต่อกบั
กลอ้งถ่ายภาพ เพื่อใหส้ะดวกในการเช็ครูปภาพผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ไดท้นัท่ีในขณะท่ีถ่ายท าและ
สามารถเป็นโปรแกรมจดัการไฟลภ์าพถ่ายท่ีถ่ายท าเสร็จส้ิน
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2.4 สรุปการทบทวนทฤษฏีและแนวคดิต่างๆ 
 ในการทบทวนทฤษฏีและคิดต่างๆนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ี ซ่ึงในการ
ทบทวนในการทบทวนทฤษฏีของการถ่ายภาพในเร่ือง ของความส าคญัของการถ่ายภาพนั้น เพื่อใหทุ้ก
คร้ังท่ีปฏิบติังานนั้นงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูเ่ป็นการถ่ายภาพประเภทใด  
 ในดา้นของเร่ืองวิวฒันาการของกลอ้งถ่ายภาพและประวตัความเป็นมา เป็นการทบทวนเพื่อ
เตรียมพร้อมต่อการปฏิบติังาน เพราะเราไม่สามารถรู้เบ้ืองตน้ไดว้่า สถานประกอบการท่ีเขา้ปิฏิบติัสห
กิจนั้นใชก้ลอ้งถ่ายภาพประเภทใดในการถ่ายท า ซ่ึงใหในการปฏิบติังานจริงนั้น สถานประกอบการณ์
ใชก้ลอ้งดิจิทลัสะทอ้นเลนส์เด่ียว (Digital Single lens reflex camera) และมีใชก้ลอ้งถ่ายภาพ Roleiflex 
ท่ีใชฟิ้ลม์ ส าหรับช่างภาพบางคน  
 ในส่วนของเร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ เป็นการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดั
อุปกรณ์เพื่อปฏิบติังานแต่และคร้ังซ่ึงมีความจ าเป็นมากในการออกนอกสถานท่ี  
 ในส่วนของทฤษฏีการจดัองคป์ระกอบภาพนั้น เป็นการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมกบักรณี
ท่ีผูจ้ดัท าเป็นผูติ้ดตั้งกลอ้งเพื่อใหพ้ร้อมกบัการถ่ายท าผูจ้ดัท าตอ้งยดึยดืการจดัองคป์ระกอบโดยพื้นฐาน
เป็นหลกัซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยช่างภาพ 
 ในส่วนของแนวคิดประเภทและทิศทางของแสงและการจดัแสงถ่ายภาพสินคา้ ดว้ยหนา้ท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยตรงของผูจ้ดัท าในการทบทวนแนวคิดดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงทั้งหมดเป็นการ
เร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนความรู้พื้นฐานทั้งหมด 
 ในการทบทวนแนวคิดการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแต่งภาพ ผูจ้ดัท าทบทวนเพื่อให้
สอดคอ้ลงกบัการปฏิบติังานท่ีตอ้งมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปภาพ 
และในการจดัการไฟลภ์าพถ่ายต่าง ๆ  
 ในการทบทวนแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผูจ้ ัดท ากล่าวมานั้นลว้นใช้กับการปฏิบติังานจริงในสถาน
ประกอบการหลกัการและเหตุผลท่ีผูจ้ดัท าระบุการทบทวนทฤษฏีและแนวคิดต่าง ๆ ลงในรายงานฉบบั
น้ี เพื่อความสมบรูณ์ของเน้ือหาของรายงาน เป็นหลกั  
 



 
 

 

บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการณ์ :    บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye)  

 3.1.2 สถานท่ีตั้ง   :    311 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

            กรุงเทพมหานคร 20250  

                                                             โทรศพัท ์02 718 9951-6 

 

รูปท่ี 3.1 รูปตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแผนท่ี บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 
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รูปท่ี 3.3หนา้ บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 

3.2 ประวัติและความเป็นมาของสถานประกอบการ 

  บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’ Eye) เร่ิมก่อตั้งในรูปแบบบริษทัในปี พ.ศ. 2535 โดย คุณสุวรรณี 

สุวรรณแสงโรจน์ คุณช านิ ทิพยม์ณี และคุณวิทยา มารยาท จนถึงปัจจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 20 ปี ดว้ย

ประสบการณ์ท่ียาวนาน บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) จึงมีบุคคลากรท่ีเช่ียวชาญทางดา้น

กระบวนการผลิต (Production) เช่น producers, stylists, hair & makeup artists, casting staffs, set & prop 

เพื่อผลิตผลงาน ขนาดใหญ่ ๆ ในช่วงตลอดหลายปีท่ีผา่นมา  

 

รูปท่ี 3.4 คุณสุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 

 ผูร่้วมก่อตั้ง บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 
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รูปท่ี 3.5 คุณช านิ ทิพยม์ณี  

ร่วมก่อตั้ง บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 

 

รูปท่ี 3.6 คุณวทิยา มารยาท  

ร่วมก่อตั้ง บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) 
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 และบริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) ยงัมีช่างภาพมืออาชีพระดบัตน้ ๆ ของประเทศ เช่น 

คุณประกอบ สนัติสุข (ณฐั) คุณธนตัถ ์สิงหสุวิช (พี่โอ) คุณสุรัตน์ จริยวฒันจิวิตร คุณพรชยั วงศกี์ฬา

เจริญ (พี่บี) คุณฉตัรชยั ชยัเทอดศิริ (พี่ใหญ่) คุณธาดา วาริช (พี่จอช) คุณพรรณศิริ ศิริเวชภณัฑ ์(พีต๋ิ่ม) 

คุณเอกรัตน์ อุบลศรี (พี่เอก) คุณเกษม จรรยาวรวงค ์(พี่กานต)์ และ คุณพิสิฐ หวงัวิศาล (พี่อะตอม) ท่ี

สร้างสรรคง์านภาพถ่ายท่ีหลากหลายประเภท เช่น ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา (Advertising Image) 

ภาพถ่ายสินคา้ (Product Shot) ภาพถ่ายบุคคล (Portrait)  

 

รูปท่ี 3.7 รูปตวัอยา่งผลงาน ท่ีสร้างสรรคโ์ดย บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (อา้งอิงจาก 

https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561) 

 

 

https://www.chamniseye.com/
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 บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye)  มีสตูดิโอท่ีอยูใ่นบริษทัท่ีหลากหลายประเภทซ่ึงมีขนาด

ท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ โดยแบ่ง ออกเป็น 7 สตูดิโอ ดงัน้ี 

 สตูดิโอ 1 (Studio 1) 

 

รูปท่ี 3.8 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ 1 

 (อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

 สตูดิโอ 2 (Studio 2) 

 
รูปท่ี 3.9 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ 2 

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

https://www.chamniseye.com/
https://www.chamniseye.com/
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สตูดิโอ 3 (Studio 3) 

 
รูปท่ี 3.10 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ 3  

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

 สตูดิโอ 4 (Studio 4) 

 

รูปท่ี 3.11 รูปตวัอยา่ง สตูดิโอ 4  

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

 

 

https://www.chamniseye.com/
https://www.chamniseye.com/
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 สตูดิโอ A (Studio A) 

 
รูปท่ี 3.12 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ A 

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

 สตูดิโอ B (Studio B) 

 

รูปท่ี 3.13 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ B 

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

  

https://www.chamniseye.com/
https://www.chamniseye.com/
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สตูดิโอ C (Studio C) 

 
รูปท่ี 3.14 รูปตวัอยา่งภายในสตูดิโอ C 

(อา้งอิงจาก https://www.chamniseye.com/ เวบ็ไซน์บริษทั ตาช านิ จ  ากดั เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chamniseye.com/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

        

 

 

 

รูปท่ี 3.15 รูปแผนผงั องคก์ร 

 

กรรมการบริหาร 

คุณสุวรรณี สุวรรณแสงโรจน ์

คุณช ำนิ ทิพย์มณ ี

ฝ่ายโปรดิวซ์เซอร ์

คุณกีรติ สุวรรณแสงโรจน ์

เป็นฝ่ำยที่ติดต่อลูกค้ำและดูแลเรื่อง 

กระบวนกำรก่อนกำรผลิต (pre-

production) และรวมถึงกำรเลือก

ช่ำงภำพและผู้ช่วยช่ำงภำพในกระบวนกำร

ผลิต(Production) 

 ฝ่ายผู้ช่วยชา่งภาพ 

คุณกลยุทธ กมุวำปี 

(หัวหน้ำผู้ช่วยช่ำงภำพ/

พนักงำนที่ปรึษำ) 

ฝ่ายเก็บรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพ(Storage) 

คุณธีระศักด์ิ บึงไกล 

(หัวหน้ำฝ่ำยเก็บอุปกรณ์/พนักงำนที่

ปรึกษำ) 

 บริษัท ตาช านิ จ ากัด (Chamni’s Eye) 

ผู้ช่วยช่างภาพ 

นำยวุฒิกร สันประเสริฐ 

(นักศึกษำสหกจิศึกษำ) 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะการปฎบิตัิสหกจิ 

 3.3.1 ต าแหน่งท่ีงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

         นายวฒิุกร สนัประเสริฐ   ต  าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ  

 3.3.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  1) เขา้ประชุมเตรียมงานเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะงานท่ีจะท างานถ่ายท า เช่น งาน 

  ถ่ายภาพบุคคล (Portrait) หรืองานถ่ายภาพสินคา้ (Product Shot) และงานดงักล่าวใช ้ 

  แสง (Lighting) ในรูปแบบใด 

  2) จดัเตรียมอุปกรณ์แสง (Lighting) เขา้ภายในสตูดิโอการสถานท่ีเกบ็รักษา (Storage) 

  3) จดัแสง (Lighting) ตามรูปแบบท่ีเขา้ประชุม และจดัเกบ็เขา้ท่ีเม่ือเสร็จงาน  

  4) ช่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น การเตรียมสินคา้เขา้ถ่ายภาพ และช่วยทีม  

  Prop ในการเคลียร์ และจดัสถานท่ีเพื่อการถ่ายท า หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ 

3.5 ช่ือ – สกลุ และต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.4.1 นายธีรศกัด์ิ บึงไกล หวัหนา้ฝ่ายกบ็รักษาอุปกรณ์ (Storage) 

 3.4.2 นายกลยทุธ กมุวาปี หวัหนา้ฝ่ายผูช่้วยช่างภาพ  

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 3.5.1 ระยะเวลาท่ีปฎิบติัสหกิจศึกษา 

         วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 (รวมทั้งส้ิน 16 สปัดาห์) 

 3.5.2 วนัเวลาท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษา  

         วนัจนัทร์ – วนัศุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  

         ในกรณีออกนอกสถานท่ี  
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการปฎบิตัิงาน 

 รายงานการปฏิบติังานและพฒันาการของนกัศึกษาตามระยะเวลา 16 สปัดาห์ ในต าแหน่งผูช่้วย

ช่างภาพ ซ่ึงในการปฏิบติังานไม่สามารถเปิดเผยช่ือสินคา้หรือบุคคลได ้

ระยะเวลา รายเอียดการปฏิบติังาน 

สัปดาห์ท่ี 1  เรียนรู้และท าความรู้จกัวิธีการใชง้าน อุปกรณ์ Grip Accessories และอุปกรณ์ 
Lighting stand 

สัปดาห์ท่ี 2  เรียนรู้การปฏิบติังานภายในสตูดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 3   เรียนรู้การจดัอุปกรณ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกปฏิบติังานนอก

สถานท่ี 
สัปดาห์ท่ี 4  ปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพ 
สัปดาห์ท่ี 5  ออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 6  ออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี ต่างจงัหวดั(ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 7  เรียนรู้การจดัแสง (Lighting) เพื่อการถ่ายภาพสินคา้ และปฏิบติังาน 
สัปดาห์ท่ี 8  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ  (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 9  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 10  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 11  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 12  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ และ ท าความสะอาดสตูดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 13   ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
สัปดาห์ท่ี 14  ปฏิบติังาน ในต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ (ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 

สัปดาห์ท่ี 15  ท ารายงานสหกิจศึกษา 
สัปดาห์ท่ี 16  ท ารายงานสหกิจศึกษา 

ตารางท่ี 3.1 ตารางการปฎิบติังานสหกิจศึกศึก ทั้ง 16 สปัดาห์ 

(ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานท่ีท าได)้ 
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3.8 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฎบัิติงาน 

 ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  

 1) กลอ้งถ่ายภาพ ยีห่อ้ Hasselblad และเลนส์ 150 มิลลิเมตร 120 มิลลิเมตร 80 มิลลิเมตร 50 

มิลลิเมตร   

 2) หลอดไฟแฟลช 

 3) กล่องแสงนุ่ม (Soft Box) ขนาดต่าง ๆ โฟมขาวสะทอ้นแสง และโฟมด าคดัแสง 

 4) ร่มทะลุและร่มสะทอ้นแสง 

 5) โคมปกติหนา้หลอดไฟ 

 6) หมอ้ไฟ (Power Pack) 

 7) อุปกรณ์ Grip Equipments Lighting stand  
 



 
 

 

บทที ่4 

รายงานการปฎบิัตงิาน 

 การปฏิบติัสหกิจศึกษาเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ในบทท่ี 1 ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ขั้นตอนใน

การผลิตส่ือ (Production) โดยการเป็น ผูช่้วยช่างภาพ ภายใน บริษทั ตาช านิ จ  ากดั(Chamni’s Eye) จึง

พบวา่กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตส่ือประเภทภาพถ่าย ท่ีเกิดข้ึนภายใน บริษทั ตาช านิ จ  ากดั 

(Chamni’s Eye) แบ่งออกเป็นทั้งส้ิน 3 กระบวนการ 

4.1 กระบวนการก่อนผลติ (Pre production) 

 เป็นกระบวนการท่ี ฝ่ายโปรดิวเซอร์ (Producer) เป็นฝ่ายรับงานจาก บริษทัผูแ้ทนผลิตส่ือ 

(Agency) หรือลูกคา้ เป็นฝ่ายท่ีจดัหา reference ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและเพื่อความพึ่งพอใจของลูกคา้ โดย

เตรียมแผมการจดัหา นกัแสดง เส้ือผา้ ทรงผม รูปแบบการแต่งหนา้ เลือกช่างภาพ และรูปแบบแสง 

(lighting) เพื่อเสนอลูกคา้เพือ่ใหลู้กคา้ตดัสินใจ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการจดัเตรียมท่ีสมบรูณ์ 

ซ่ึงในงานดา้นผลิตส่ือนั้นกระบวนการดงักล่าวน้ี ทางบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัมาก ก่อนน าเขา้สู่

กระบวนการผลิต (Production)  

4.2 กระบวนการผลติ (Production) 

 เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและเป็นกระบวนการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษา  ซ่ึงใน

กระบวนการน้ี ก่อนท่ีผูจ้ดัท าจะเขา้ถึงกระบวนการน้ี ทางนโยบายของบริษทั ก าหนดไวว้า่ การการท่ีจะ

เขา้ปฏิบติังานภายในสตูไดผู้จ้ดัตอ้ง รู้จกัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายท าภายในสตูดิโอทั้งหมดเพราะบางช้ิน

มีช่ือเรียกเฉพาะ ดงันั้นก่อนท่ีจะเขา้ปฎิบติังานในสถานะท่ีเรียกวา่ ผูช่้วยช่างภาพ ในการปฏิบติัสหกิจ

ศึกษาของผูจ้ดัท านั้นจึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

4.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นขั้นตอนการรู้จกั การท างาน และการจดัเกบ็อุปกรณ์ Grip Equipments ในส่วน

ของ Lighting stand ซ่ึงมีดงัน้ี  

 1) อุปกรณ์ ขาไฟขนาดต่าง ๆ (Lighting stand) ท่ีอยูภ่ายในสตูดิโอ ซ่ึงมีช่ือเรียกดงัน้ี
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ช่ือ : Master stand หรือ ขาไฟใหญ่ 
คุณลกัษณะ : มีช่วงระยะความสูงทั้งหมด 3 ช่วง  
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช 

 

ช่ือ : Compact stand หรือ ขาไฟขนานกลาง 
คุณลกัษณะ : มีช่วงระยะความสูงทั้งหมด 2 ช่วง  
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช 
 

                     

 

ช่ือ : Mini stand หรือ ขาไฟขนานเลก็ 
คุณลกัษณะ : มีช่วงระยะความสูงทั้งหมด 3ช่วง ๆ ละ 40 
เซ็นติเมตร 
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช 
 

                   

 

ช่ือ : Backlight stand หรือ ขาไฟขนานเต้ีย 
คุณลกัษณะ : เต้ียติดพื้น 
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช 
 

              

 

ช่ือ : Cantury stand หรือ ขาเหลก็ ขาเซ็น 
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 2 ช่วงการใชง้าน  
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช 
เก่ียวโฟม 
ข้ึนฉากกระดาษสี(Limbo) 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางรูปอุปกรณ์ Lighting stand  
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ช่ือ : Cine stand with super boom set หรือ ชุด
ขาบูมใหญ่ 
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 2 ช่วง 
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช ในกรณี
ตอ้งการใชไ้ฟมุมสูง 

               

ช่ือ : c stand with หรือ ชุดขา c 
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 2 ช่วง 
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช ซ่ึงสามารถ
ปรับไดห้ลากหลาทิศทาง 

                 

ช่ือ : Mini boom หรือ บูมขนาดเลก็ 
คุณลกัษณะ : มีความสามารถปรับได ้2 ช่วง 
สั้น ยาว  
การใชง้าน : ใชใ้ส่หลอดไฟแฟลช ซ่ึงสามารถ
ปรับไดห้ลากหลาทิศทาง  ซ่ึงสามารถใส่ได้
กบัชุดขา c 

                           

ช่ือ : Avenger wind up 39 cine stand ขา
ส าหรับใส่ mega boom 
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 2 ช่วง สามารถ
รับน ้าหนกัสูงสุดท่ี 30  กิโลกรัม  
การใชง้าน : ขาส าหรับใส่ mega boom 
 

ตารางท่ี 4.2 ตารางรูปอุปกรณ์ Lighting stand  (ต่อ)
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ช่ือ : Manfotto megaboom 425B 
คุณลกัษณะ : มีความสามารถปรับได ้2 ช่วง 
สั้น ยาว  
การใชง้าน : ใส่หลอดไฟแฟลชในมุมสูง 
 

                 

ช่ือ : Avenger high roller stand 42 
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 3 ช่วง 
การใชง้าน : ใส่หลอดไฟแฟลช,ใส่อุปกรณ์ 
Special Reflectors (แหล่งก าเนิดแสงขนาด
ใหญ่) 

                    

ช่ือ : Avenger overhead stand 43   
คุณลกัษณะ : มีช่วงความสูง 3 ช่วง 
การใชง้าน : เป็นขาส าหรับเฟรมขนาดใหญ่ 

ตารางท่ี 4.3 ตารางรูปอุปกรณ์ Lighting stand  (ต่อ) 

เม่ือผูจ้ดัท ารู้จกัช่ือและวิธีใชอุ้ปกรณ์ Lighting stand แลว้นั้น ส่ิงท่ีผูช่้วยช่างภาพตอ้งรู้จกัช่ือและ

วิธีการใชง้าน คือ อุปกรณ์ควบคุมแสงในรูปทรง ขนาด และการใชง้าน  

4.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนท่ีรู้จกัอุปกรณ์ควบคุมความกวา้ง แคป และความนุ่มนวล หรือแขง็ของ

แสง  



49 
 

 

               

ช่ือ : Soft Boxes 35 X 120 เซ็นติเมตร  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีแคป 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นขา้งหลงัในมุม 45 
องศาของ แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อใหไ้ดแ้สงในลกัษณะ rim light 

               

ช่ือ : Soft Boxes 60 X 80 เซ็นติเมตร  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ บน ของ 
แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล(portrait) หรือใน
กรณีถ่ายภาพบรรจุภณัฑ(์pack shot) เพื่อให้
เป็นไฟหลกั(Key light)  

    

ช่ือ : Soft Boxes 70 X 70 เซ็นติเมตร  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน :วางอยูท่างดา้นหนา้ บน ของ ใน
กรณีถ่ายภาพบรรจุภณัฑ(์pack shot) เพื่อให้
เป็นไฟหลกั(Key light) 

       

ช่ือ : Soft Boxes 80 X 140 เซ็นติเมตร  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ขา้งใน มุม 
15 – 45 องศา แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อใหเ้ป็นไฟหลกั(Key light) หรือ
ไฟลบเงา (Fill Light) 

ตารางท่ี 4.4 ตารางรูป อุปกรณ์ควบคุมแสง 



50 
 

 

 

ช่ือ : Soft Boxes 100 X 100 เซ็นติเมตร  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ขา้งใน มุม 
15 – 45 องศา แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อใหเ้ป็นไฟหลกั (Key light)  

                      

ช่ือ : Satellite staro  
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ขา้งใน มุม 
15 – 45 องศา แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อใหเ้ป็นไฟหลกั (Key light) 

           

ช่ือ : Umbrella Para 220FB 
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ขา้งใน มุม 
15 – 45 องศา แบบ ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อใหเ้ป็นไฟหลกั (Key light) 
หรือวางอยูด่า้นหลงักลอ้งในมุม 90 องศา กบั
แบบ เพื่อใหเ้ป็น ไฟลบเงา (Fill Light) 

        

ช่ือ : Umbrella Para 330FB 
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีกวา้ง 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้ขา้งใน มุม 
15 – 45 องศา แบบ เป็นไฟหลกั (Key light) 
ในกรณีถ่ายภาพบรรจุภณัฑ ์(pack shot) ท่ีมี
ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต ์

ตารางท่ี 4.5 ตารางรูป อุปกรณ์ควบคุมแสง (ต่อ)
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ช่ือ : Soft light 
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีแคป 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้สูงใน มุม 15 
– 45 องศา หรือดา้นบน แบบ เป็นไฟหลกั 
(Key light) ในกรณีถ่ายถ่ายบุคคล(portrait) 
เพื่อใหเ้ป็นไฟหลกั (Key light) 

               

ช่ือ : Beauty Dish 
คุณลกัษณะ : ใหแ้สงนุ่ม และการกระจาย
แสงท่ีแคป 
การใชง้าน : วางอยูท่างดา้นหนา้สูงใน มุม 15 
– 45 องศา แบบ เป็นไฟหลกั (Key light) ใน
กรณีถ่ายถ่ายบุคคล(portrait) เพื่อใหเ้ป็นไฟ
หลกั (Key light) 

ตารางท่ี 4.6 ตารางรูป อุปกรณ์ควบคุมแสง (ต่อ) 

 

 หลงัจากการเรียนรู้การท างานของอุปกรณ์ควบคุมแสงในชนิดต่าง ๆ แลว้ ผูจ้ดัท าตอ้งเรียนรู้

การใชอุ้ปกรณ์แหล่งก าเนิดแสง (หลอดไฟแฟลช) ในขั้นตอนน้ีส่ิงท่ี ผูจ้ดัท าตอ้งค านึงถึงการใชง้านและ

การจดัเกบ็อยา่งถูกตอ้งเพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง และตามนโยบายของทางบริษทั หากผูใ้ดกระท า

ใหเ้กิดความเสียต่ออุปกรณ์ ตอ้งชดใชด้ว้ยตวัเอง  
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4.2.2 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นตอนการรู้จกั การท างานของอุปกรณ์แสง (lighting) ซ่ึงในบริษทั ตาช านิ จ  ากดั 

(Chamni’s Eye) ใชอุ้ปกรณ์ของยีห่อ้ Broncolor 

 

ช่ือ : Broncolor รุ่น Pulso G 
คุณลกัษณะ : ก าลงัไฟ 3200 วตัต ์
การใชง้าน : ใชก้บัอุปกรณ์ Lighting stand 
(ในตารางท่ี 4.1) และใชค้วบคู่ อุปกรณ์
ควบคุมแสง (ในตารางท่ี 4.2) 

          

ช่ือ : Power packs (หมอ้ไฟ) ยีห่อ้ Broncolor 
รุ่น Grafit A4  
คุณลกัษณะ : สามารถควบคุม หลอดไฟ
แฟลช ไดถึ้ง 3 หลอด ซ่ึงสามารถปรับก าลงั
ไฟ ได ้10 ระดบั และสามารถปรับความเร็ว
ของแฟลชไดใ้นอตัตราส่วนท่ี 1/4000 
การใชง้าน : ใชก้บัหลอดไฟแฟลช 

ตารางท่ี 4.7 ตารางรูป อุปกรณ์แสง (lighting) 

 อุปกรณ์ทั้งหมดมีราคาสูง ซ่ึงในการปฏิบติังานตอ้งมีความระมดัระวงั ซ่ึงในการปฏิบติังานจริง 

ๆ ไม่สามารถเกิดขอ้ผดิพลาดไดแ้มแ้ต่เพียงเลือกเลก็นอ้ย คือการจดัระเบียบสายไฟเพราะระหวา่ง

ปฎิบติังาน ของผูช่้วยช่างภาพตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหากผูช่้วยช่างภาพประมาณไม่จดัระเบียบ

สายไฟใหเ้รียบร้อย เกิดอุบติัเหตุ เช่นสะดุดสายไฟท าใหข้าไฟลม้หรือขยบั ภายในสตูนั้นถือวา่เป็น

ความผดิของผูช่้วยช่างภาพ ดงันั้น เทปผา้จึงมีความส าคญัในการจดัระเบียบของสายไฟ และถุงทราย

ถ่วงน ้าหนกัขาไฟจึงเป็นเร่ืองส าคญัของผูช่้วยช่างภาพ 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางรูปถุงทราย และลกัษณะการใชง้าน 

 เม่ือรู้จกัการท างานและคุณสมบติัของอุปกรณ์แต่ละช้ิน ในการปฏิบติัสหกิจศึกษาการเป็นผูช่้วย

ช่างภาพส่ิงท่ีไดรั้บคือการเป็นผูช่้วยช่างภาพตอ้งค านึงความรอบคอบในทุก ๆ ดา้น เช่น ความปลอดภยั

ต่อตนเองและนกัแสดง การระมดัระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือการท่ีจดัอุปกรณ์ออกนอกสถานท่ีในแต่ละงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรอบคอบ เพราะหากออก

นอกสถานท่ีเราไม่สามารถแกไ้ขปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอได ้ซ่ึงเป็นงานช้ินแรกท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

หวัหนา้ผูช่้วยช่างภาพ ซ่ึงอุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งจดัเตรียมไวท่ี้ Storage 

  
ตารางท่ี 4.9 ตารางรูป Storage และการจดัของออกนอกสถานท่ี 

 จากการการเรียนรู้คุณสมบติัของอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชส้ าหรับการปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าไดรั้บการ

ไวว้างใจในการจดัและเตรียมอุปกรณ์ผูจ้ดัท าสามารถเขา้ปฎิบติังานภายในสตูดิโอได ้โดยรับหนา้ท่ีจาก 

 หวัหนา้ผูช่้วยช่างภาพ โดยตรง ซ่ึงหลกัการปฏิบติังานมีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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4.2.3 ขั้นตอนการปฏิบติังานการเป็นผูช่้วยช่างภาพภายในสตูดิโอ  

 ขั้นตอนท่ี 1 การเขา้ประชุมเพื่อใหท้ราบลกัษณะงานท่ีจะท าการถ่ายท า เป็นงานประเภทใด เช่น 

งานถ่ายภาพบุคคล (Portrait) งานถ่ายภาพสินคา้ (Product Shot) ซ่ึงเป็นงานถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร

ทั้งหมด การเขา้ประชุม เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดในการปฏิบติังาน เช่น นดัเวลาทีมงาน แบบงาน 

(layout)  แสง (lighting) ของงานท่ีลูกคา้เลือก ซ่ึงค าวา่ ลูกคา้ในท่ีน้ีกล่าวถึง ลูกคา้ (เจา้ของแบรนด)์ 

ลูกคา้ (บริษทัผูแ้ทนผลิตส่ือ Agency) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเราตอ้งร่วมงานดว้ย ในกระบวนการน้ีเหมือนเรา

ทราบถึง ขอ้มูลภายในช้ินงาน ผูเ้ขา้ปฏิบติังานจะตอ้งเซ็นสญัญาเพื่อป้องกนัความลบัร่ัวไหล ซ่ึงสญัญา

ดงักล่าวน้ี เป็นความของการของ ลูกคา้ ทั้งส้ิน  

 ขั้นตอนท่ี 2 หลงัจากทราบรายละเอียดของงาน ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ผูช่้วย

ช่างภาพใหจ้ดัแสง (lighting) ซ่ึงในขั้นตอนน้ี เป็นการตดัสินจากความรู้ ท่ีผูจ้ดัท ามี ซ่ึงในการจดัแสง 

ผูจ้ดัท าสามารถจดัท าไดเ้อง หรือมีค าสัง่จากช่างภาพท่ีเป็นผูถ่้ายท า ซ่ึงแต่ละคนลว้นมีเทคนิคท่ีแตกต่าง

กนัไป แต่พื้นฐานในการจดัแสงนั้น คือ การจดัแสงในรูปแบบ Three-Point Lighting ซ่ึงเป็นความรู้

พื้นฐาน  

 ผลงานช้ินท่ี 1 การจดัแสงถ่ายภาพบุคคล 

 

ลกัษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลเพื่อ
การน าไป ไดคทั  
รูปแบบแสง : เป็นการจดัแสง
เลียนแบบแสงธรรมชาติในพื้นท่ีโล่ง 
ในช่วงเวลาเชา้ 
 

ตารางท่ี 4.10 ตารางรูป ผลงานช้ินท่ี 1 ในการปฏิบติังาน และลกัษณะงาน 

(ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 
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 ผลงานช้ินท่ี 2 การจดัแสงถ่ายภาพบุคคล 

 

ลกัษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลเพื่อการ
น าไป ไดคทั  
รูปแบบแสง : เป็นการจดัแสงเลียนแบบ
แสงธรรมชาติในหอ้งท างาน 

ตารางท่ี 4.11 ตารางรูป ผลงานช้ินท่ี 2 ในการปฏิบติังาน และลกัษณะงาน 

(ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 

 ผลงานช้ินท่ี 3 การจดัแสงถ่ายภาพบุคคล 

 

ลกัษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลภายในรถยนต ์
รูปแบบแสง : เป็นการจดัแสงเลียนแบบแสง
ธรรมชาติในหอ้งโดยสารของรถยนต ์ในช่วงเวลา
กลางวนั 

ตารางท่ี 4.12 ตารางรูป ผลงานช้ินท่ี 3 ในการปฏิบติังาน และลกัษณะงาน 

(ไม่สามารถเปิดเผยช่ืองานได)้ 

 

 หลงัจากการไดป้ฎิบติังานในการจดัแสงถ่ายภาพบุคล การถ่ายภาพสินคา้ (Product Shot) จึง

เป็นอีก 1 ช้ินงานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นงานท่ียากต่อการจดัแสงเพราะการถ่ายภาพตาม 

ทฤษฏีประยกุตใ์นบทท่ี 2 ท่ีผูจ้ดัท าไดก้ล่าวถึง ซ่ึงในการปฎิบติังานจริงนั้นมีอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่อุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการคทัแสง และอุปกรณ์แสงเฉพาะจุด ซ่ึงมีดงัน้ี  
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ช่ือเรียก : กริด หรือรังผึ้ง 
ขนาด : เลก็ 
คุณสมบติั : ใชค้วบคุมแสงเฉพาะจุด 

 

ช่ือเรียก : กริด หรือรังผึ้ง 
ขนาด : กลาง 
คุณสมบติั : ใชค้วบคุมแสงเฉพาะจุด 

 

ช่ือเรียก : กริด หรือรังผึ้ง 
ขนาด : ใหญ่ 
คุณสมบติั : ใชค้วบคุมแสงเฉพาะจุด 

 

ช่ือเรียก : โกโบไ้ข 
ขนาด :  เลก็ 
คุณสมบติั : ใชค้ทักรองแสงใหนุ่้มนวลไม่ใหแ้ขง็
จนเกิดเงาสะทอ้นบน สินคา้ 

 

ช่ือเรียก : โกโบด้ า 
ขนาด :  เลก็ 
คุณสมบติั : ใชค้ทัแสงเพื่อปิดกั้นแสงไม่ใหไ้ป
รบกวนจุดอ่ืน หรือท าความเขา้ใจง่ายๆ ไม่
ตอ้งการใหแ้สงจุด A ไปรบกวนจุด B 

ตารางท่ี 4.13 ตารางรูปอุปกรณ์คทัแสง 
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 ซ่ึงกระบวนการจดัแสงถ่ายภาพสินคา้นั้  (Product Shot) นั้นค่อนขา้งท่ีกระบวนการท่ีซบัซอ้น

ในการจดัแสงมาก  

 ผลงานช้ินท่ี 4 การจดัแสงถ่ายภาพสินคา้ (Product Shot)  

 

รูปท่ี 4.1 รูปผลงาน การจดัแสงถ่ายภาพสินคา้ (Product Shot) 

(ไม่สามารถเปิดเผยช่ือและลกัษณะของสินคา้ได)้ 

  ซ่ึงในการถ่ายภาพสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความ มนัเงาสูงนั้นในการถ่ายท าอยาก

ตอ้งใชพ้ื้นท่ีนอกสตูดิโอ และตอ้งใชเ้ฟรมผา้ขาว หรือผา้ด า ขนาดใหญ่ เพื่อคทักรองแสงใหมี้

ความนุ่มนวลลดการเกิดเงาสะทอ้นบนวตัถุ  

 

ช่ือ : Frame with Combo stand set 
ช่ือเรียก : เฟรมใหญ่  
การใชง้าน : ใชค้วบคู่กบั ผา้ขาว ผา้ด า
ขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถใส่กบั อุปกรณ์ 
Lighting stand ท่ีช่ือวา่ Avenger 
overhead stand 43 ในตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.14 ตารางรูป เฟรมขนาดใหญ่ และลกัษณะงานใชง้าน 

 การเรียนรู้อุปกรณ์ วิธีการจดัแสง (lighting) โดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ตามแนวทางของ 

บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) รู้จกัวิธีการท างานของ ต าแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ ซ่ึงในการ 

ปฎิบติังานจริง เวลาถ่ายภาพแต่ละงานนั้น มีการแบ่งชนิดของไฟลภ์าพไวม้ากมาย ยกตวัอยา่ง หากงาน 

หน่ึงมีนกัแสดง 10 คน ตอ้งถ่ายภาพทั้ง 10 คน และตอ้งแยกไฟลข์องแต่ละคนออกจากกนั ซ่ึงในการ 

ถ่ายภาพนั้น มีผูช่้วยช่างภาพ ดา้น ฝ่ายจดัการไฟลต่์าง ๆ ซ่ึงเรียกวา่ ผูช่้วย Operate เม่ือในเวลาการถ่าย 
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ท านั้นสมาธิของช่างภาพจะมุ่งอยูก่บัการจดัองคป์ระกอบภาพ หรือการโพสท่าของแบบ จึงไม่สามารถท่ี 

จะถ่ายภาพไปและเช็คภาพในขณะเดียวกนั ซ่ึง ผูช่้วย Operate จะมีหนา้ในการตวัสอบภาพถ่าย และ 

จดัการไฟลภ์าพถ่ายท่ีมีจ านวนมาก เพื่อส่งใหก้บัลูกคา้เม่ือการถ่ายท าส้ินสุด  

หน้าทีข่องผู้ช่วย Operate 

ขั้นตอนท่ี 1 มีหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งการท างาน ของกลอ้งถ่ายภาพและคอมเตอร์เขา้ดว้ยกนั โดยใช้

โปรแกรม Capture One เพราะไฟลภ์าพถ่ายทั้งหมดจะถูกเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์  

 

ค าอธิบาย : การตั้งค่าภายในตวัโปรแกรมโดย
การใชว้นัเดือนปี ท่ีถ่ายท าเป็นโฟเดอร์ใหญ่ 
โดยโปรแกรมจะแยกโฟเดอร์ใหเ้อง คือ 
capture โฟเดอร์ถ่ายท่ีถ่าย,selscts โฟเดอร์ภาพ
ท่ีถูกเลือก,output โฟเดอร์ปลายทาง,Trash โฟ
เดอร์ลบท่ีถูกลบระหวา่งถ่ายท า 

ตารางท่ี 4.15 ตารางรูปภาพขั้นตอนท่ี 1 ของผูช่้วย Operateพร้อมค าอธิบาย 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นผูช่้วยช่างภาพโดยมีหนา้ท่ีค่อยเซ็คภาพท่ีถ่ายมาวา่ ชดั หรือไม่ชดั ค่อยบอกใหผู้ช่้วย  

ช่างภาพท่ี 1 ปรับโฟกสัเม่ือเวลาภาพไม่ชดั ซ่ึงหากละเลยอาจท าใหปั้ญหาได ้เพราะภาพท่ีตอ้งน าไปใช้

งานขาดความคมชดั  

 

ภาพท่ีโฟกสัไม่เขา้ จะขาดความคมชดัและไม่
สามารถน าไม่ใชง้านได ้ซ่ึงการท างานของผูช่้วย 
Operate ในขั้นตอนน้ีไม่สามารถปล่อยภาพ
ดงักล่าวออกไปถึงมือลูกคา้ได ้

 

ภาพท่ีโฟกสัเขา้ จะมีความคมชดัซ่ึงเป็นภาพท่ี
น าส่งลูกคา้ 

ตารางท่ี 4.16 ตารางรูปภาพขั้นตอนท่ี 2 ของผูช่้วย Operateพร้อมค าอธิบาย 

(รูปภาพดงักล่าวจดัท าข้ึนเพือ่ความสมบรูณ์ของเน้ือหารายงานเท่านั้น) 
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ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยคือ เม่ือลูกคา้ (เจา้ของแบรนด)์ ตดัสินใจแลว้วา่ ภาพท่ีถ่ายมานั้น

เพียงพอแลว้ นั้นหมายถึงเป็นการเสร็จส้ินของกระบวนการผลิต (Production) ของงานช้ินดงักล่าว 

ผูช่้วย Operate จะท าหนา้ท่ีจดัการไฟลเ์พื่อส่งใหก้บัลูกคา้ 

 

ผูช่้วย Operate จะตอ้งเลือกสกลุไฟลท่ี์ลูกคา้ ตอ้งการ 

 

พร้อมกบัการตั้งค่าต่าง ๆ ของไฟลรู์ป 

 

และเร่ิมกระบวนการ Process ไฟลภ์าพถ่ายนั้น ๆ ออกไป
ยงัโฟเดอร์จดัเกบ็ปลายทางท่ีตั้งค่าไว ้ในตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.17 ตารางรูปภาพขั้นตอนท่ี 3 ของผูช่้วย Operateพร้อมค าอธิบาย 

(รูปภาพดงักล่าวจดัท าข้ึนเพือ่ความสมบรูณ์ของเน้ือหารายงานเท่านั้น) 
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 ซ่ึงเป็นอนัเสร็จส้ินอยา่งสมบรูณ์ในกระบวนการผลิต (Production) ตามแนวตามของ บริษทั ตา

ช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) ซ่ึงการน าไฟลท์ั้งหมดส่งใหก้บัลูกคา้เพื่อไปสู่กระบวนการต่อไป คือ 

กระบวนการหลงัการผลิต 

4.3 กระบวนการหลงัการผลติ (Post-Production) 

 กระบวนการดงักล่าวน้ี เป็นกระบวนการท่ีอยูก่นัคนละส่วนกบัต าแหน่งท่ีผูจ้ดัท าปฎิบติังาน จึง

ไม่สามารถอธิบายไดว้า่กระบวนการน้ี มีขั้นตอนอยา่งไร และท่ีส าคญัท่ีสุด กระบวนการดงักล่าวน้ี เป็น

กระบวนการท่ีเป็นความลบัทางการตลาดสูง ซ่ึงจะเป็นการท างานของเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัโดยตรง 

หรือในกระบวนดงักล่าวน้ี ลูกคา้ (บริษทัผูแ้ทนผลิตส่ือ Agency) จะน าไปสร้างสรรคง์านต่อจากทาง

บริษทั 

  ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา ภายในบริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) ในต าแหน่งผูช่้วย

ช่างภาพ ในระยะเวลา 16 สปัดาห์ พบวา่ในกระบวนการผลิตส่ือ (Production) เป็นกระบวนการท่ีให้

ความส าคญัในทุก ๆ ทฤษฏีท่ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษามา ซ่ึงในการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพท่ี บริษทั 

ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) เป็นกระบวนการท่ีปฎิบติังานตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงผูจ้ดัท า 

ไดป้ระสบการณ์ในการท างานกบัองคก์รณ์ขนาดใหญ่ ถือวา่ผูจ้ดัท า บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละ

ส่งผลใหผู้จ้ดัท าสามารถเป็นส่วนหนึงในกระบวนการผลิตส่ือ (Production) ท่ีมีมาตรฐานได ้ นอกจาก

แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานนั้น ส่ิงท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บนั้นคือ ความรับผดิชอบในเร่ืองของการตรงต่อ

เวลา การท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยับนพื้นฐานของความไม่ประมาท  

 



 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye) เป็น

ระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤภาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ในต าแหน่ง ผูช่้วย

ช่างภาพ โดยน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในภาควิชา ส่ือดิจิทลั โดยดฉพาะวิชา การ

ถ่ายภาพสร้างสรรคเ์พื่อส่ือดิจิทลัมาใชใ้นปฏิบติังานภายในสถานประกอบการ การเรียนรู้ระบบของ

องคก์รเพื่อการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงทั้งหมดตั้งอยูบ้นพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ความตรง

ต่อเวลาในการท างาน เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีดีท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากภายในหอ้งเรียน  

 รวมถึงการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ในบทท่ี 1 ในการศึกษากระบวนการผลิต (Production) ของ

องคก์รถ่ายภาพขนาดใหญ่ซ่ึงมีอบัดนัตน้ ๆ  ของประเภทไทย ซ่ึงในกระบวนการดงักล่าวนั้น ผูจ้ดัท าไดมี้

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  

 การทบทวนแนวคิดและทฤษฏี ในบทท่ี 2 การเรียนรู้กระบวนการถ่ายภาพภายในและนอก

สตูดิโอ ตามล าดบัขั้นตอนของ บริษทัตาช านิ จ  ากดั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน การเขา้ประชุมเพื่อใหท้ราบ

ถึงลกัษณะงานท่ีถ่ายท าเป็นประเภทใด เผยแพร่ในรูปแบบใดทางออนไลน์ หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ ขั้นตอนการ

จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชง้าน ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลอ้งถ่ายภาพ เลนส์ ไฟแฟลช อุปกรณ์ขา ซ่ึงรวมถึง

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมแสง เช่น กล่องแสงนุ่ม (Soft Box) หรืออุปกรณ์ Special Reflectors ตลอดจน

การจดัไฟในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัรูปแบบงานท่ีท าการถ่ายท า การตวัตรวจความ

ถูกตอ้งของแสงและโฟกสัของภาพถ่ายผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

 การท างานตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งนั้นมีส่วนใหผู้จ้ดัท ามีความรู้และความสามารถในการ

ปฏิบติังานภายในสตูดิโอมากข้ึน ท าใหผู้จ้ดัท ามีพฒันาการในการตดัสินในการท างานมาก จึงส่งผลให้

การปฏิบติัสหกิจศึกษาในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพ ลุลวงไปไดด้ว้ยดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา จ านวน 16 สัปดาห์  

 การปฎิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้ง 2 ขอ้หลงัจากการได้

ไดรั้บการไวว้างใจจากพนกังานท่ีปรึกษาท่ีมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบนั้นผลท่ีออกมาเป็นท่ีน่าพอใจซ่ึ
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ท าใหเ้กิดภาพลกัษท่ี์ดีต่อตวันกัศึกษา และภาควิชา ซ่ึงเป็นผลดีต่อนกัศึกษาในรุ่นต่อไปท่ีมีความ

ประสงคใ์นการปฏิบติัสหกิจศึกษาใน บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (Chamni’s Eye)  

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ในการปฎิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ในองคก์รขนาดใหญ่นั้น ความรับผดิชอบในการ

ตรงต่อเวลานั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงในการปฏิบติังานจริงอาจมีการนดัในช่วงเวลาท่ีไม่ใช่เวลาในการ

ท างานปกติ เช่น การนดัออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี (ออกกอง) ในช่วงเวลาเชา้มาก ๆ  

ขอ้เสนอแนะ คือ หากท่ีพกัอาศยัอยูไ่กลจากสถานประกอบการ ควรออกจากท่ีพกัก่อนเวลา เช่นนดักอง 

ตี3 ควรออกจากท่ีพกั ก่อนเวลานดั 1ชัว่โมง หรือหาท่ีพกัใกลก้บัสถานประกอบการ ในกรณีท่ี มาไม่

ทนัเวลานดัหรือสาย ควรแสงดงออกถึงความรับผดิชอบโดยการตามไปท่ีสถานท่ีถ่ายท า  

 5.2.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการถ่ายท านั้น บางช้ินมีช่ือเรียกเฉพาะหรือแม่งแต่การใชศ้พัทท์

เฉพาะท่ีใชส่ื้สารในการท างานภายในสตูดิโอ ผูจ้ดัท ายงัขาดความเขา้ใจในบางค า 

ขอเสนอแนะ เรียนรู้จากพนกังานท่ีปรึกษาและศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตวัเอง 

 5.2.3 ในการท างานอยา่งมืออาชีพภายในองคก์รนั้น ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อความเขา้ใจในหลกัการ

ท างาน ความรอบครอบในการจดัเตรียมอุปกรณ์ และความระมดัระวงัในการใชง้านอุปกรณ์ ซ่ึงทุกช้ินมี

ราคาท่ีสูงและหากเกิดความเสียหาย ผูจ้ดัท าตอ้งรับผดิชอบเอง 

ขอ้เสนอแนะ หา้มประมาณในทุก ๆ กรณี และท าปฏิบติังานดว้ยความมัน่ใจ หรือสอบถามจากพนกังาน

ท่ีปรึกษา 

 5.2.4 ผูจ้ดัท า ขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Capture One ในการใช้

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ขอ้เสนอแนะ ควรศึกษาในการศึกโปรแกรมใหมี้ประสิทธิภาพหรือขอค าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 5.2.5 ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพนั้นส่ิงท่ีควรมีคือ การรักษาสญัญา ซ่ึงเป็นการใหเ้กรียติแด่

สถานประกอบการท่ีรับเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา และไม่ควรน าภาพเบ้ืองหลงัระหวา่งการถ่ายท านอกมา

เผยแพร่ ถึงแมแ้ต่ภาพประกอบเพื่อการท ารายงานท ารายงานสหกิจศึกษากต็าม 

ขอ้เสนอแนะ ผูจ้ดัท าหรือผูป้ฏิบติัสหกิจศึกษาตอ้งพดูคุยกบั อาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา 

และใหท้างสถานประกอบการณ์ตรวจทานภาพท่ีใชป้ระกอบในการท ารายงาน และจดัท าจดหมายเพื่อ

ขออนุญาติน ารูปดงักล่าวนั้น มาเพื่อใหค้วามรู้กบัคนรุ่นหลงั  
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ผลงานและการปฎบิัติงานใน บริษัท ตาช านิ จ ากดั 
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