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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบนับทบาทหน้าท่ีของช่างภาพมีความส าคญัอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนกับผูท่ี้
ถ่ายทอดเร่ืองราวจากผูส่้งสารผา่นไปยงัผูรั้บสาร นอกจากนั้นบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นช่างภาพนบัวา่
มีความส าคญัอย่างมากในดา้นการท างานของวงการธุรกิจในยุคปัจจุบนั เพราะธุรกิจต่างๆ ลว้นแต่มี
ต าแหน่งของช่างภาพเข้ามาเก่ียวข้องด้วยทั้ งส้ิน โดยบทบาทของช่างภาพ คือ ท าหน้าท่ีในการ
สร้างสรรค์ภาพเคล่ือนน่ิงให้ออกมาสวยงาม มีมุมมองท่ีแปลกตาน่าสนใจ ท าให้ผูรั้บชมเกิดอารมณ์
ร่วมกบัภาพ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบของภาพวา่ตอ้งการน าเสนอในรูปแบบไหน  
 การถ่ายภาพจดัเป็นการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ส าหรับเป็นส่วนหน่ึงของความทรงจ า อีกทั้งการ
ถ่ายภาพเป็นไดท้ั้งเคร่ืองเตือนใจให้นึกถึงวนัเวลา ความรู้สึกต่างๆ ท่ีไดบ้นัทึกไว ้และเป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอดความรู้สึก ความหมาย และอารมณ์ท่ีช่างภาพ ส่งถึงคนดูภาพโดยไม่ตอ้งเขียน ดงันั้นการ
ถ่ายภาพจึงตอ้งอาศยัทกัษะการสร้างสรรคภ์าพให้ออกมาน่าสนใจดึงดูดสายตาผูดู้ผลงาน ภาพหน่ึงภาพ
จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีช่างภาพจะตอ้งมีพื้นฐานในการถ่ายภาพน่ิง ตอ้งมีการวางแผนการท างาน
เป็นทีม และความรับผดิชอบ ดงัเช่นการถ่ายภาพก่อนพิธีมงคลสมรสหรือท่ีเรียกวา่การถ่าย “พรีเวดด้ิง” 
(Pre Wedding) ซ่ึงการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง คือ การถ่ายภาพคนสองคนท่ีตกลงและวางแผนท่ีจะแต่งงาน
กนั เหมือนเป็นการเก็บภาพก่อนวนัแต่งงาน จะเป็นภาพถ่ายท่ีแสดงถึงอริยบถต่างๆ ของคู่รัก ทั้งการถ่าย
แบบทีเผลอหรือแบบจดัแฟชัน่ ภาษาของช่างภาพเราจะเรียกกนัวา่ Candid ภาพถ่ายพรีเวดด้ิงจะแตกต่าง
จากภาพถ่ายท่ีปกติของคู่รักท่ีถ่ายดว้ยกนั การจะไดถ่้ายพรีเวดด้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีจะไดท้  าคร้ังนึงใน
ชีวิต ทั้งคู่จึงไดเ้ลือกชุดไดต้ามใจ หนา้ผมจะจดัเต็มแค่ไหนก็ได ้เรียกไดว้า่จดัเต็มให้สุดในชีวิตสักคร้ัง
กนัเลย ภาพถ่าย Pre Wedding จึงเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะบ่งบอกถึงความพร้อมของความรัก ท่ีคนสอง
คนมีต่อกนัและพร้อมท่ีจะใชชี้วติร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

จากเหตุผลดังกล่าวผูจ้ ัดท าจึงมีความสนใจท่ีจะจัดท ารายงานสหกิจเร่ือง “กระบวนการ
ถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บางรักสตูดิโอ” ซ่ึงเป็นกระบวนการถ่ายภาพพิธีมงคลรสและวางแผนก่อน
ลงปฏิบติังาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการท างาน
เป็นทีม และการบริหารจดัการคนในทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมขั้นตอน
การถ่ายภาพดงักล่าว ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับงานจากหัวหน้าแผนกและจากพนักงานท่ีปรึกษาไป
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยเอาไวทุ้กขั้นตอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ 



2 

 

 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บางรักสตูดิโอ 
  
1.3 ขอบเขตของรายงาน 
 ศึกษาเฉพาะการถ่ายภาพประเภทพรีเวดด้ิง (Pre-Wedding) ของบริษทับางรักสตูดิโอ  
  
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ไดท้ราบถึงกระบวนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บางรักสตูดิโอ 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
รายงานผลการด าเนินรายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “กระบวนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บาง

รักสตูดิโอ” มุ่งศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นช่างภาพน่ิงตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมตน้ไปจนถึงขั้นตอนท่ีการ
ถ่ายเสร็จส้ิน ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเร่ืองต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัพื้นฐานของการถ่ายภาพ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบับทบาทการเป็นช่างภาพ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการปรับกลไกต่างๆของกลอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัพืน้ฐานของการถ่ายภาพ 
ประทบัใจ สิกขา (2552 : 9-11)  กล่าวว่า ภาพถ่ายท่ีมีคุณภาพดีแปลกตาน่าสนใจนั้นตอ้งใช้

เทคนิคในการถ่ายท า แต่ถา้ตอ้งการให้ภาพนั้นมีคุณค่าทางใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นดว้ยแลว้ จ าเป็นตอ้งใช้
ศิลปะเขา้ช่วย การถ่ายภาพเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงออกหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
การถ่ายภาพจึงเปรียบเป็นจุดพบกนัระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การถ่ายภาพเพียงให้ติดเป็น
ภาพนั้นง่าย เพราะอุปกรณ์สมยัใหม่ไดพ้ฒันากา้วหนา้มาก ปัจจุบนักลอ้งถ่ายภาพมีระบบอตัโนมติัช่วย
ในการถ่ายภาพไดส้ะดวกรวดเร็วและง่ายดาย แต่การถ่ายภาพให้ไดเ้ป็นภาพเพียงอย่างเดียวนั้นยงัไม่
เพียงพอ นกัถ่ายภาพท่ีดีจะตอ้งมีสายตาท่ีเฉียบแหลม รู้จกัคน้หามุมมองของภาพ สามารถจบัอารมณ์
และความรู้สึกท่ีดีของภาพ พร้อมกบัรู้จกัการจดัภาพอยา่งมีศิลปะดว้ยศิลปะของการจดัภาพตอ้งมีการ
ฝึกฝนหาประสบการณ์และเรียนรู้ ตลอดเวลาถึงองคป์ระกอบภาพ เช่น เรียนรู้ส่วนต่างๆ ท่ีจะจดัอยูใ่น
ภาพให้ดูสมดุล โดยการใช้เส้นน าสายตา รู้จกัการเพิ่มสีสันเทคนิคต่างๆ ให้กบัภาพ การท่ีจะเป็นนัก
ถ่ายภาพท่ีดีจะตอ้งรู้จกัการตดัสินใจใหแ้น่นอนวา่จะถ่ายภาพอะไร ซ่ึงจะตอ้งท าให้ส่ิงนั้นดูโดดเด่นและ
มีความส าคญัข้ึนมาภาพนั้นจึงจะมีความหมาย เช่ือวา่หลายคร้ังท่ีทุกคนเคยคิดจะถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ ซ่ึง
เรามองไปรอบๆ ตวัเราแลว้เราคิดวา่สวยงาม แต่บ่อยคร้ังท่ีเราถ่ายภาพท่ีเราคิดวา่สวยนั้นออกมาแลว้ไม่
สวยอยา่งท่ีคิดเอาไวอ้าจเป็นเพราะวา่เราไม่ไดเ้ลือกถ่ายภาพท่ีเราคิดวา่สวยนั้นให้ดูโดดเด่นข้ึนมาจริงๆ 
เพราะความสวยงามในธรรมชาตินั้นมีมากเกินไปเลยไม่มีอะไรเด่นซกัอยา่ง  

 



4 

 

 
 

ดงันั้นการเลือกท่ีจะถ่ายภาพเพื่อแสดงเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการนั้น นบัวา่เป็นศิลปะของการถ่ายภาพ
อนัส าคญัยิ่ง ช่างภาพจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงส่วนประกอบของกลอ้งและระบบการท างานของกลอ้ง
เสียก่อนจึงจะสามารถเขา้ใจกลวิธีการถ่ายภาพไดค้มชดัมีรายละเอียดในส่วนของแสงสวา่ง (Highlight) 
และส่วนของเงามืด (Shadow) ท่ีพอเหมาะ 
 

2.1.1 การจัดองค์ประกอบภาพ 
ซูพรีม พร้ิน (2558) กล่าวว่า การจดัองค์ประกอบภาพคือ กระบวนการในการจดัวาง

องค์ประกอบต่างๆ ในภาพภาพหน่ึง หากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป หรือภาพที่ออกมาไม่
เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ ปัญหาอาจอยู่ที่การจดัองค์ประกอบในภาพ การจดัองค์ประกอบภาพที่ถูกตอ้ง
นั้นไม่มีค  านิยามแบบเฉพาะเจาะจง ภาพที่ถ่ายจากตวัแบบเดียวกนัอาจให้ความรู้สึกที่ต่างกนัอย่าง
ส้ินเชิง ข้ึนอยู ่กบัหลายปัจจยั เช่น มีพื้นที่ว ่างในภาพแค่ไหน รวมถึงวตัถุนั้นถูกถ่ายในแนวตั้ง 
แนวนอน หรือจากมุมใดมุมหน่ึง หากไม่มีเป้าหมายในการถ่ายที่ชดัเจนแลว้ล่ะก็ ภาพที่ช่างภาพถ่าย
ออกมาอาจกลายเป็นภาพธรรมดาๆ ดูไม่น่าสนใจ ในทางกลบักนั คุณภาพของภาพที่ถ่ายไดอ้าจ
เพิ่มข้ึนอย่างมาก หากช่างภาพเลือกจดัองค์ประกอบภาพให้สะทอ้นถึงวตัถุประสงค์ในการถ่ายภาพ
ของช่างภาพ การจะท าเช่นนั้นได ้จ  าเป็นที่จะตอ้งมีความเขา้ใจพื้นฐานส าหรับการจดัองค์ประกอบ 
และใช้องค์ประกอบแบบต่างๆ ให้สอดรับกบัจุดมุ่งหมายของการถ่ายภาพหรือตามตวัแบบที่ถ่าย 
เราจึงขอแนะน าให้คุณท าความเขา้ใจพื้นฐานองค์ประกอบภาพให้แม่นย  า และใช้ความรู้เหล่านั้นกบั
ภาพท่ีคุณถ่าย 
 

เทเลโฟโต้ 
เมื่อถ่ายดว้ยทางยาวโฟกสัฝั่งเทเลโฟโต ้ภาพที่ออกมาจะกลายเป็นภาพทิวทศัน์ซ่ึงมีบา้น

หลงัคาสีแดงและทุ่งหญา้เขียวขจีเป็นธีมหลกั 
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รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งภาพถ่ายแบบเทเลโฟโต ้ 

 
มาตรฐาน  

เมื่อถ่ายดว้ยทางยาวโฟกสัมาตรฐาน ทอ้งฟ้าจะปกคลุมพื้นที่ส่วนมากในองค์ประกอบภาพ 
และหลงัคาสีแดงจะถูกขบัเน้นให้เด่นชดัข้ึน 

 

  
รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งภาพถ่ายแบบมาตรฐาน 

 
 มุมกว้าง 
  เมื่อถ่ายดว้ยทางยาวโฟกสัมุมกวา้ง ผืนหญา้และทอ้งฟ้าจะกลายเป็นธีมหลกัของภาพ โดย
จะมองเห็นบา้นหลงัคาสีแดงไม่ค่อยชดันกั 
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รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งภาพถ่ายแบบมุมกวา้ง 

 
การจัดเฟรมภาพ: ตัดสินใจว่าจะเลือกส่วนใดเพื่อที่จะถ่ายภาพ  

ซูพรีม พร้ิน (2558) กล่าววา่ ขั้นตอนแรกในการก าหนดองค์ประกอบภาพก็คือ การจดัเฟรม
ภาพ โดยเลือกธีมหลกัผ่านช่องมองภาพหรือจอ LCD ดา้นหลงั แลว้จึงก าหนดพื้นที่ที่คุณตอ้งการ
ถ่าย ในการจบัภาพพื้นที่ที่ตั้งใจไวใ้ห้อยู่ในกรอบส่ีเหล่ียม คุณจ าเป็นตอ้งปรับพื้นที่โดยการเปล่ียน
ทางยาวโฟกสัในกรณีที่ใช้เลนส์ซูม แต่หากใช้เลนส์เด่ียว คุณจะตอ้งเปล่ียนต าแหน่งของตวัเองเพื่อ
ปรับระยะระหว่างกลอ้งกบัตวัแบบ หรือเปลี่ยนไปใช้เลนส์เดี่ยวที่มีทางยาวโฟกสัต่างออกไป 
ตวัอย่างขา้งตน้เป็นตวัอย่างการจดัเฟรมภาพของตวัแบบเดียวกนั 3 รูปแบบ สังเกตไดว้่า ความรู้สึก
ของภาพท่ีส่ือออกมานั้นเปล่ียนไปตามพื้นท่ีท่ีถ่ายในภาพ 
 
ระดับการตั้งกล้องแนวตั้งและแนวนอน: หลีกเลี่ยงภาพซ่ึงให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติ 

ขอ้พิจารณาอย่างหน่ึงที่ส าคญัมากเมื่อถ่ายภาพคือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบ
ภาพไม่ดูผิดธรรมชาติ แทจ้ริงแลว้ แนวคิดเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองปกติธรรมดามากๆ เพียงแค่ปรับแกค้วาม
เอียงในกลอ้งเพื่อให้ตรวจดูระดบัแนวตั้งและแนวนอนของภาพที่คุณตอ้งการถ่าย ให้องค์ประกอบ
วางอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน ในภาพถ่ายทิวทศัน์ที่มีเส้นขอบฟ้ารวมอยู่ในภาพ ความรู้สึกมัน่คง
ในองค์ประกอบภาพอาจลดลงไปหากถ่ายภาพเอียงจากแนวขนานตามปกติ ในลกัษณะเดียวกนั 
ส าหรับภาพที่มีทิวทศัน์เมืองหรือตึกอาคารจะตอ้งใช้ความเอาใจใส่ในการถ่าย เพราะเส้นสายทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนในภาพมีผลต่อการดึงความสนใจของผูช้ม ในสองตวัอย่างขา้งตน้ แนวนอน
ของภาพดา้นขวามือคงที่ ท  าให้ดูน่ามองมากกว่า แมใ้นภาพสแน็ปอย่างในตวัอย่างดา้นล่างซ่ึงฉาก
เป็นคาเฟ่ การเน้นเส้นแนวนอนของภาพช่วยเพิ่มความรู้สึกมัน่คงให้กบัองค์ประกอบภาพหากคุณ
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ใช้เลนส์มุมกวา้ง บริเวณขอบภาพจะออกมาบิดเบ้ียว ในกรณีน้ี ให้ปรับระดบักลอ้งเพื่อแกไ้ขความ
บิดเบ้ียวโดยมุ่งความสนใจไปท่ีส่วนกลางของภาพ 

 
2.1.2 กฎสามส่วน (Rule of Thirds)  
การจดัองค์ประกอบของภาพให้ดูดีประการหน่ึงคือการเลือกวางต าแหน่งจุดสนใจของภาพ 

โดยการแบ่งดา้นกวา้งและดา้นยาวออกเป็นดา้นละสามส่วนจะท าให้ภาพถูกแบ่งออกมาได ้9 ช่อง จุดท่ี
เส้นแบ่งตดักนัจะมีอยู ่4 จุดดว้ยกนั จุดใดจุดหน่ึงของจุดทั้งส่ี ถือเป็นต าแหน่งส าหรับวางส่วนส าคญั
ท่ีสุดของภาพ ซ่ึงจะท าใหภ้าพมีคุณค่าข้ึน ช่างภาพมือใหม่มกัจะวางจุดสนใจไวท่ี้กลางภาพเน่ืองจากยงั
ไม่คุน้กบัการมองผา่นช่องมองภาพ หรือมวัพะวงมุ่งสนใจกบัวตัถุท่ีจะถ่าย ดงันั้นหากเราฝึกกวาดสายตา
ดูรอบๆ ภาพท่ีช่องมองภาพแลว้เลือกวา่จะเล่ือนจุดสนใจไปยงัจุดใดจุดหน่ึงของส่ีจุดดงักล่าว เราก็จะได้
ภาพท่ีดูดีข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งภาพกฎสามส่วน 

 
การวางจุดสนใจไว ้ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ดงักล่าวไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัเป็นเพียงแนวทางส าหรับการ

จดัภาพทัว่ๆ ไป ช่างภาพอาจมีแนวทางการวางท่ีต่างออกไปแลว้แต่แนวคิดในภาพแต่ละภาพ 
ความสมดุลของภาพ (Balancing Elements) ในการจดัวางจุดสนใจเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง

ของภาพตามกฏสามส่วนนั้น ท าให้น ้ าหนกัของภาพหนกัไปทางดา้นนั้น ส่วนอีกดา้นหน่ึงจะดูโล่ง จึง
ควรหาจุดสนใจรอง ๆ ไวอี้กดา้นหน่ึงเป็นการถ่วงน ้าหนกัใหภ้าพดูสมดุลข้ึน ทั้งน้ีก็อยา่ให้จุดสนใจรอง
นั้นมาลดความเด่นของจุดสนใจหลกัจนเกินไป 
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รูปท่ี 2.5 รูปภาพท่ีใชท้ฤษฎีกฎสามส่วน 

 
เส้นน าสายตา (Leading Line) โดยธรรมชาตินั้น เม่ือเรามองไปยงัภาพ ตาของคนเราจะเคล่ือน

ไปตามเส้นสายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ ดงันั้น เราสามารถท่ีจะจดัองค์ประกอบของภาพให้มีเส้นสาย 
และให้ผูช้มเคล่ือนสายตาไปตามเส้นสายนั้น (เส้นสายเหล่าน้ีอาจจะเป็นถนน ธารน ้ า ทิวเขา เส้นแบ่ง
ของสีสัน เส้นแบ่งความเขม้ของแสง ขอบเงาของวตัถุ ฯลฯ) ผา่นจุดสนใจจนเลยไกลออกไป เส้นสาย
เหล่าน้ีอาจจะมีรูปทรงเป็นเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโคง้ เส้นซิกแซก ฯลฯ  

 

 
รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีเส้นน าสายตา 

 
ความสมมาตรและความเป็นแบบแผน (Symmetry and Patterns) เราสามารถสร้างสรรคภ์าพ

ท่ีมีความสมมาตรและเป็นแบบแผนดูน่าเบ่ือหน่าย ให้ดูน่าสนใจไดห้ากสามารถน าเสนอในมุมมองท่ี
ผูช้มไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ในขณะท่ีเราก าลงัเดินหามุมภาพ ใหล้องฉุกคิดดูวา่ช่วงบริเวณนั้นมีโครงสร้าง
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อะไรท่ีเป็นแบบแผน มีความสมมาตร อาจเป็นอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือป่าเขา ลองส่องช่องมองกลอ้งดู 
ก็อาจไดภ้าพท่ีมีคุณค่าได ้และหากเรามีการคิดต่างออกไปโดยวางจุดสนใจลงไปท่ีต าแหน่งใดต าแหน่ง
หน่ึงของภาพประเภทน้ี ก็อาจไดภ้าพท่ีดูดีดว้ยก็ได ้

 

 
รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีความสมมาตรและความเป็นแบบแผน 

 
  มุมมอง (Viewpoint) ก่อนท่ีจะลงมือถ่ายภาพให้ลองใช้เวลาสักนิดคิดหามุมท่ีจะตั้ งกล้อง
ส าหรับบนัทึกภาพ แทนท่ีจะเป็นมุมมองในระดบัสายตาซ่ึงดูจ าแจ หากลองกม้ลงในมุมต ่าใกลร้ะดบัพื้น 
หรือตะแคงกลอ้งท ามุมเอียงๆ กบัพื้น หรือปีนไปถ่ายในมุมสูง ฯลฯ อาจไดมุ้มมองท่ีต่างออกไป และ
สามารถสร้างความเร้าใจใหผู้ช้มภาพนั้นๆ ได ้
 

 
รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีมุมมอง 
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ฉากหลัง (Background) บ่อยคร้ังท่ีภาพบางภาพท่ีน่าจะดูดีแต่พบวา่จุดสนใจกลบัดูไม่เด่นพอ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฉากหลงัดูวุน่วายแยง่ความสนใจจากจุดสนใจหลกั ดงันั้น ในการถ่ายภาพให้หามุม
กลอ้งท่ีฉากหลงัดูค่อนขา้งเรียบ ไม่มีอะไรรกสายตา ไม่มีแสงสีท่ีจะมาแย่งตายตาไปจากจุดสนใจ อีก
ทางหน่ึงคือ เปิดขนาดของอะเพอร์เจอร์ใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อให้ระยะชดัลึกนอ้ยลงท าให้ฉากหลงัพร่ามวั การ
ถ่ายของช้ินเล็ก ๆ เช่นการถ่ายภาพดอกไม ้เราสามารถใชร้ะดาษท่ีมีสีโทนมืดไปไวด้า้นหลงัของดอกไม้
ท่ีจะถ่ายเพื่อท าเป็นฉากหลงั ก็จะท าใหภ้าพของดอกไมดู้โดดเด่นข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2.9 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีการเนน้ตวัวดัถุ เบลอฉากหลงั 

 
ความลกึ (Depth) แมว้า่ภาพถ่ายจะเป็นภาพสองมิติ เราสามารถถ่ายทอดใหภ้าพดูมีความลึกเพิ่ม

อีกมิติหน่ึงได ้โดยการจดัภาพให้มีทั้งฉากหนา้ วตัถุ และฉากหลงั ท าให้แต่ละช่วงดูต่างจากกนั อาจจะ
ต่างกนัท่ีโทนสี น ้าหนกัของแสง ความคมชดั ดว้ยการจดัวางท่ีดีท าใหภ้าพดูมีความลึกข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีการเนน้ท่ีความลึก 
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กรอบภาพ (Framing) ภาพบางภาพอาจดูโล่ง ๆ แต่หากเราแต่งภาพโดยให้มีฉากหนา้ เช่นให้มี
ก่ิงไมใ้บไมม้าแซม ๆ ท่ีขอบภาพ สามารถท าใหภ้าพดูดข้ึนไม่โล่งเหมือนเดิม การประกอบภาพดว้ยขอบ
ประตู หรือขอบหน้าต่างไวใ้นบริเวณขอบของภาพสักสองถึงส่ีด้านก็ช่วยให้ภาพนั้น ๆ ดูไม่โล่ง
จนเกินไปได้เช่นกนั การจดัให้มีกรอบภาพแบบธรรมชาติน้ียงัเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้จุดสนใจดูเด่นข้ึน
และยงัเพิ่มมิติใหก้บัภาพได ้

 

 
รูปท่ี 2.11 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีการเนน้ท่ีกรอบภาพตามธรรมชาติ 

 
การตัดส่วนเกนิ (Cropping) บางคร้ังการถ่ายภาพมีขอ้จ ากดัท าให้ไม่สามารถถ่ายภาพวตัถุหลกั

ให้มีขนาดใหญ่เท่าท่ีตอ้งการอาจจะเน่ืองจากถ่ายในระยะไกลเกินไป หรือบางคร้ังภาพท่ีถ่ายนั้นพบว่า
จุดสนใจหลกัถูกแยง่ความสนใจจากส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ  การตดัขอบภาพในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออกไปจึงช่วย
แกปั้ญหาน้ีได ้ช่วยท าให้สัดส่วนของจุดสนใจให้ใหญ่ข้ึนเทียบกบัพื้นท่ีท่ีเหลืออยู ่ในขณะท่ีก าลงัเลือก
ส่วนเกินท่ีจะตดัออกนั้น ใหพ้ิจารณาดูวา่ต าแหน่งของจุดสนใจจะถูกเล่ือนไปอยูใ่นต าแหน่งใดของภาพ 
ให้ใช้กฏสามส่วนมาปรับปรุงให้ภาพสมบูรณ์ข้ึน การตดัส่วนเกินออกก็มีขอ้เสียคือท าให้รายละเอียด
ของภาพด้อยลง จึงไม่ควรท าการตดัส่วนเกินออกมากจนเกินไป และหากเป็นไปได้ ในช่วงท าการ
บนัทึกภาพใหเ้ดินเขา้ไปใกลว้ตัถุมากข้ึน หรือใชเ้ลนส์ซูมดึงภาพใหเ้ขา้มาใกลข้ึ้น 
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รูปท่ี 2.12 ตวัอยา่งภาพท่ีมีลกัษณะมีการตดัส่วนเกินออก 

 
จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาเน้ือหาจากทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัพื้นฐานของการถ่ายภาพ 

พบว่าแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามาปรับใช้ในการปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดอ้ย่างมาก โดยเฉพาะการ
เขา้ใจการเร่ืองการจดัเฟรมและการจดัองค์ประกอบภาพ ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัมากส าหรับการเป็น
อาชีพช่างภาพ เพราะจะท าให้ช่างภาพสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 2.2 แนวคิดเกีย่วกบับทบาทการเป็นช่างภาพ 

ซูพรีม พร้ิน (2558) กล่าวว่า ช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลท่ีมีความช านาญในการ
ถ่ายภาพโดยใช้กล้อง อาจจัดได้ว่าเป็นศิลปิน เน่ืองจากช่างภาพสามารถจัดวางองค์ประกอบ 
(Composition) ท่ีจะปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย คลา้ยกบัวธีิของศิลปินวาดภาพทัว่ไป  

ช่างภาพจ าเป็นตอ้งเขา้ใจแสงและองค์ประกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาไดอ้ย่างสมบูรณ์
แบบและสวยงามได ้ซ่ึงจะเก่ียวกบัทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง แต่ช่างภาพน าคุณสมบติัของแสง
มาประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลปะได ้อาจมีวิธีในการน าเสนองานของตนท่ีแตกต่างกนัไปตามความคิดและ
จินตนาการของตน ซ่ึงผลงานนั้นอาจไม่ถูกตอ้งหรือสวยงามตามมุมมองของคนทัว่ไป 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานช่างภาพ ซ่ึงมีลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติัเก่ียวกับการเตรียม การถ่ายท า จดัหาและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพ และ
เผยแพร่ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวด า ภาพยนตร์ข่าวและสารคดี เขียนบท ถ่ายภาพยนตร์ ลา้ง
ฟิลม์ และลา้งอดั ขยายภาพ ตดัต่อหรือตกแต่งฟิลม์ ตกแต่งภาพ ล าดบัภาพ บนัทึกเสียง ตดัต่อและเทียบ
เสียงประกอบภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพฟิ์ล์มภาพยนตร์ จดัหมวดหมู่ และเก็บรักษาภาพและฟิล์ม 
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อาชีพช่างภาพ นับว่าเป็นอีกอาชีพท่ีสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพได้
หลากหลายรูปแบบ และสามารถสร้างงานให้กับผูค้นท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมากมาย เน่ืองจากในยุค
ปัจจุบนัการถ่ายภาพเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของงานต่าง ๆ เช่น งานแฟชัน่ งานนิตยสาร งานหนงัสือ งาน
มงคล งานอวมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานไดรั้บความนิยมมากและสร้างเม็ดเงินจากการถ่ายภาพ
คู่แต่งงานหลกัพนัถึงหลกัหม่ืน จึงท าใหเ้กิดสตูลดิโอส าหรับถ่ายภาพคู่แต่งงานมากมาย ตลอดจนถึงการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวอยา่งเช่น การอดัวีดีโอเพื่อประกอบในงานแต่งงานให้แขกผูร่้วมงานไดดู้และร่วม
ช่ืนชม นบัวา่อาชีพช่างภาพเป็นอีกอาชีพท่ีน่าสนใจส าหรับคนยคุใหม่อยา่งมาก 

 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาเน้ือหาจากทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบับทบาทการเป็นช่างภาพ ท า

ให้ผูจ้ดัท าได้ทราบถึงขอบเขตของการท างานของช่างภาพ แนวความคิดของอาชีพช่างภาพ และส่ิง
ส าคญัของการเป็นช่างภาพ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อเป็นช่างภาพมืออาชีพ และ
ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าต่อยอดพฒันาและน ามาปรับใชใ้นการท างานจริงต่อไป 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการถ่ายภาพพรีเวดดิง้ 
 คลัเลอร์ ฟีล (2553). กล่าวว่า Pre-Wedding Photography คือ การถ่ายภาพเฉพาะบุคคล 
(Portrait) ของคน 2 คน ท่ีมีความรัก มุมมองและอารมณ์ของภาพมุ่งเน้นถึงความสุขของคน 2 คนใน
อริยาบทต่างๆ ทั้งแบบจดัถ่ายแบบแฟชัน่ และ ทีเผลอ ( Candid ) Pre-Wedding ในมุมมองของผูจ้ดัท า 
คือ การถ่ายภาพคู่รักท่ีมีแผนก าลงัจะแต่งงานกนั ภาพคู่ท่ีแสดงถึงความรักน้ี อาจแตกต่างจากภาพเดิมท่ี
เคยถ่ายเล่นกนัมา คือมีช่างภาพอาชีพมาออกแบบสไตล์ของมุมภาพและถ่ายภาพดว้ยอุปกรณ์กลอ้งท่ี
ระดบัมืออาชีพ อารมณ์ท่ีไดจ้ะเป็นแบบเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ทีมงานท่ีใชใ้นการท างานอาจมีตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป  

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการถ่ายภาพนั้นอยูท่ี่ภาพท่ีไดม้านั้น คู่รักหรือผูเ้ป็นแบบเอาไปใชป้ระกอบ 
(ตกแต่ง) ในการจัดงาน เพื่อให้งานมีสีสันและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในการจัดงาน ตั้ งแต่การจัด 
Exhibition สมุดภาพ การ์ดเชิญ ของช าร่วยต่างๆ เป็นตน้ อีกหน่ึงความหมายและความส าคญัของการ
ถ่ายภาพ Pre-Wedding นั้น ในมุมมองของผูจ้ดัท า ยงัเป็นกิจกรรมคร้ังเดียวในชีวิตคู่ท่ีจะมีภาพความรัก
เก็บไวดู้กนั ภาพความรักท่ีคนมีความรักถ่ายให้อารมณ์ของภาพมนัจะหอมหวานอบอวลดว้ยความรัก 
จะดูก่ีคร้ังก่ีหนก็ยงัมีความสุข เร่ืองราวในวนัถ่ายภาพแมเ้ล่าแลว้เล่าอีกก็ไม่มีวนัเบ่ือ แถมมีความสุขทุก
คร้ังท่ีเล่าเร่ืองราว และภาพ Pre-Wedding ท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวของความรักน้ีเม่ือเราน ามาใช้ตกแต่ง
สถานท่ีจดังาน แขกท่ีมาร่วมงานก็พลอยไดรั้บความหอมหวานของความรัก มีความสุขในวนัท่ีส าคญั
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และพิเศษในชีวิตของคุณ ภาพของคนท่ีมีความรักเป็นภาพท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเน่ืองของงานอารมณ์
และความรู้สึก หน่ึงภาพถ่ายมกัมีความผกูพนัทางจิตใจกบับางส่ิงบางอยา่งในหลายแง่มุมทั้งลึกซ้ึงและ
กวา้งขวาง  

ถ่ายพรีเวดด้ิง(Pre Wedding) ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร การถ่ายภาพพรีเวดด้ิงนั้นเราเนน้ท่ีคู่รักและ
ภาพสวยคมจดัโดยทีมงานมืออาชีพ คู่รักเลือกสวมใส่ชุดแต่งงาน ชุดราตรีหรือชุดไปรเวท (private) 
แต่งหนา้ท าผมโดยช่างแต่งหนา้มืออาชีพ ปัจจุบนัคู่รักสามารถเลือกท่ีใชบ้ริการเวดด้ิงสตูดิโอ (Wedding 
Studio) แบบ all-in-one หรือช่างภาพท่ีรับถ่ายรูปแต่งงานโดยเฉพาะ ชุดท่ีใชแ้ละเคร่ืองประดบัหากใช้
บริการเวดด้ิงสตูดิโอก็มีจะมีให้เลือกหรือไม่วา่อยา่งไรเราสามารถหาซ้ือหรือเช่าไดคู้่บ่าวสาวท่ีก าลงัจะ
มีแพลนจะถ่ายพรีเวดด้ิงควรมีความพร้อมในการเตรียมตวัก่อนการถ่ายพรีเวดด้ิงมากท่ีสุด 

ดงันั้น มุมมองนิยามรักของแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันเป็นนามธรรมจึงไม่อาจมองเห็น ส่ือท่ี
ใกลเ้คียงท่ีสามารถระบุเจาะจงคงหนีไม่พน้ "ภาพถ่าย" Pre-Wedding จึงเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะบ่งบอก
ถึงความพร้อมของความรักท่ีคนสองคนมีต่อกนัและพร้อมท่ีจะใชชี้วติร่วมกนั 
 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาเน้ือหาจากทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง ท าให้
ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ใจถึงความหมายและหลกัการของการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง วา่มีจุดประสงคแ์ละแนวทางใน
การถ่ายท าเพื่ออะไร ส่ิงน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่างภาพควรจะเขา้ใจถึงเน้ือหาและแนวทางของการถ่ายภาพ
ประเภทต่างๆ เพื่อใหส้ร้างสรรคผ์ลงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการปรับกลไกต่างๆของกล้อง 

ซูพรีม พร้ิน (2558). กล่าวว่า การใช้กลไกต่างๆ ของกล้องนั้น นักโฆษณาควรศึกษาและ
ทดลองใช้กลไกต่างๆ จากคู่มือของกล้องท่ีตนเองมีอยู่จนช านาญ ซ่ึงกล้องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมี
วิธีการใช้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสมยัน้ีมกัเป็นระบบดิจิตอลกนัแลว้ในท่ีน้ีขออธิบายโดยภาพรวมแบบย่อๆ 
เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานในเร่ืองการตั้งความไวแสง (ISO) ความละเอียดจ านวนพิกเซล การปรับลกัษณะ
แสงตามชนิดของแหล่งก าเนิดแสงท่ีใชถ่้ายภาพในขณะนั้น (White Balance) ความเร็วชตัเตอร์ (S) หรือ 
(TV) ขนาดรูรับแสงท่ีแสดงค่าเป็น F ในโหมด (A) หรือ (AV) และการปรับระยะชดั (Focusing) 
 2.4.1 การตั้งความไวแสง (ISO) มีตั้งแต่ AUTO ท่ีตวักลอ้งปรับใหโ้ดยอตัโนมติั แลว้ก็มีท่ีเป็น
ตวัเลข อาจมีตั้งแต่ 100 200 400 800 หรือมากกวา่ หรือเป็นรูปแบบอ่ืนตามแต่ตวักลอ้งนั้นมี ตวัเลขยิง่
สูงเท่าใด ก็ยิง่สามารถถ่ายในสภาพแสงมืดไดเ้ท่านั้น สภาพแสงถา้สวา่งมากก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามไว
แสงสูง เพราะความไวแสงยิง่สูงยิง่มีส่ิงรบกวน (noise) มากข้ึนตามไปดว้ย 
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 2.4.2 ความละเอยีดจ านวนพกิเซล ข้ึนอยูก่บัความละเอียดของกลอ้งนั้นจะตั้งไดสู้งขนาดใด ยิ่ง
สูงก็ยิ่งละเอียดมากแต่จะได้จ  านวนภาพน้อย หากตอ้งการภาพขยายขนาดใหญ่ ควรตั้งความละเอียด
จ านวนพิกเซลไม่นอ้ยกว่า 6 ลา้นพิกเซล ถา้ไม่ตอ้งการขยายภาพขนาดใหญ่ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งสูง แต่
จริงๆ แลว้ไม่วา่จะน าไปขยายขนาดใหญ่หรือไม่ก็ตาม ควรตั้งความละเอียดไวสู้ง จะไดคุ้ณภาพของภาพ
ดีเสมอ ซ่ึงน่าจะมีการ์ดท่ีมีความจุสูงไวใ้ช้ หรือไม่ก็น าเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลแล้วลบขอ้มูลในการ์ดทิ้ง
ก่อนเอาไปถ่ายภาพต่อไปอีกได้ การปรับลกัษณะแสงตามชนิดของแหล่งก าเนิดแสงท่ีใช้ถ่ายภาพใน
ขณะนั้น (White Balance) ซ่ึงมีทั้งแบบอตัโนมติั และแบบเฉพาะเจาะจงตามลกัษณะแต่ละชนิดของ
แหล่งก าเนิดแสงท่ีใชถ่้ายภาพในขณะนั้น เช่น แสงแดด แสงประดิษฐช์นิดต่างๆ เป็นตน้ 

2.4.3 ความเร็วชัตเตอร์ (S) หรือบางกล้องเป็น (TV) ซ่ึงแสดงค่าตวัเลขเป็นส่วนของ 1 วินาที 
ตวัเลขต ่าตั้งแต่ 60 ลงมา เวลาถ่ายภาพส่ิงท่ีเราจะถ่ายเคล่ือนไหว หรือกลอ้งไม่น่ิง ภาพจะเบลอ ยิ่งต ่า
เท่าไรยิง่เบลอเท่านั้น ตรงกนัขา้ม ถา้ตอ้งการใหม้นัหยดุน่ิงก็ควรใชต้วัเลขของ S หรือ TV สูงข้ึน 

 
 2.4.4 ขนาดรูรับแสง (A) หรือ (AV)  แสดงค่าตวัเลขเป็น F  ตวัเลขยิง่นอ้ย  ระยะชดัลึกจะนอ้ย
ไปดว้ย  คือจะชดัเฉพาะจุดท่ีเราปรับชดั  ขา้งหนา้และขา้งหลงัจะเบลอ  ตรงกนัขา้ม  ตวัเลขยิง่สูง  ระยะ
ชดัลึกจะมีมากข้ึน  คือนอกจากจุดท่ีเราปรับชดัจะชดัอยูแ่ลว้  ขา้งหนา้และขา้งหลงัจุดท่ีปรับชดัจะชดัไป
ดว้ย 
 2.4.5 การปรับระยะชัด (Focusing) มีทั้งแบบ AUTO ท่ีตวักลอ้งปรับให้เอง กบัแบบ Manual ท่ี
ตอ้งหมุนปรับชดัโดยผูถ่้ายเอง นอกจากน้ียงัมีระบบปรับชดัเฉพาะจุดแบบเฉล่ีย หรืออีกหลายๆ แบบท่ี
กลอ้งนั้นๆจะอ านวยความสะดวกให ้ 
 ทีน้ีเพื่อให้การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอลให้ง่ายข้ึนไม่ตอ้งไปงงกบัโหมดต่างๆ เราสามารถ
เลือกใชโ้หมดเป็นแบบ AUTO ท่ีตวักลอ้งปรับใหเ้องทุกอยา่งโดยอตัโนมติั เพียงแค่เล็ง ปรับชดัดว้ยการ
กดชัตเตอร์ลงไปเบา ๆ คร่ึงหน่ึงก่อนแล้วค่อยกดตามลงไปให้ชัตเตอร์ลัน่เท่านั้น หรือจะเป็นระบบ 
MANUAL (M) ท่ีเราตอ้งปรับเองทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วชตัเตอร์ ขนาดรูรับแสง และการปรับชัด 
นอกจากน้ียงัมีระบบก่ึง AUTO ท่ีช่วยให้การถ่ายภาพแบบเฉพาะเจาะจงไดอ้ย่างง่ายดายยิ่งข้ึนหลาย
โหมดดว้ยกนั ซ่ึงจะแสดงเป็นตวัอกัษร S (TV) A (AV) P SP ท่ีเป็นภาพใบหนา้คน ภูเขา คนวิ่ง เดือน
กบัดาว ดอกไม ้เป็นตน้ 
   S (TV) คือ SHUTTER เป็นโหมดเลือกตั้งความเร็วชดัเตอร์เป็นหลกัเม่ือตอ้งการ
ถ่ายภาพเคล่ือนไหวว่าจะให้ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวหยุดน่ิงหรือเบลอ ถา้ตอ้งการให้หยุดน่ิงก็ตั้งตวัเลขของ S 
ใหสู้งเขา้ไว ้ตอ้งการใหเ้บลอก็ใชต้วัเลขต ่า แลว้ตวักลอ้งก็จะไปปรับขนาดรูรับแสงใหเ้องโดยอตัโนมติั 
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   A (AV) คือ APERTURE เป็นการเลือกขนาดรูรับแสงเป็นหลกั ซ่ึงจะแสดงค่าตวัเลข
เป็น F หากตอ้งการระยะชดัลึกยาวก็ใชต้วัเลขของ F สูง หากตอ้งการระยะชดัลึกสั้นก็ใชต้วัเลขต ่า แลว้
กลอ้งจะไปปรับความเร็วชตัเตอร์ (S) หรือ (TV) ใหเ้องโดยอตัโนมติั 
   P คือ PROGRAM จะแสดงตวัเลขทั้ง S และ F พร้อมกนัตามสภาพแสงในขณะนั้น 
ซ่ึงเราสามารถปรับเปล่ียนตามท่ีเราตอ้งการวา่เราจะถ่ายเป็นแบบความเร็วชตัเตอร์เป็นหลกั หรือขนาดรู
รับแสงเป็นหลกั ซ่ึงจะเห็นไดเ้ลยวา่เม่ือเราใชอ้ะไรเป็นหลกัแลว้อีกอยา่งจะมีค่าตวัเลขเป็นเท่าไร 
 
   SP คือ SPECIAL PROGRAM   ซ่ึงมี 

   เนน้ชดัท่ีหนา้  ฉากหนา้ฉากหลงัเบลอโดยไม่ตอ้งไปตั้ง A กวา้ง                    

   ทิวทศัน์ ระยะชดัลึกยาว โดยไม่ตอ้งไปตั้ง A ใหแ้คบ 

    จบัภาพส่ิงเคล่ือนไหวใหช้ดัเสมอ            

   โหมดดาวกบัเดือน  จะถ่ายแสงไฟตอนกลางคืน

   ใชถ่้ายส่ิงของเล็ก ๆ ระยะใกล ้
  

การถ่ายภาพนั้นตอ้งตดัสินใจให้ ควรเลือกเอาอยา่งใดอย่างหน่ึงก่อนระหวา่งความเร็วชตัเตอร์ 
ท่ีควบคุมภาพเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว  หรือขนาดรูรับแสง ท่ีควบคุมภาพเก่ียวกบัระยะชดัลึก ถา้เป็น
ภาพเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว  อยากใหน่ิ้ง ใชต้วัเลขของ S หรือ TV ใหสู้ง ตอ้งการให้เบลอก็ใชต้วัเลขต ่า 
อยากให้ระยะชดัลึกสั้น ตั้งค่า F ในโหมด A หรือ AV ใชต้วัเลขต ่า ตอ้งการระยะชดัลึกยาวก็ใชต้วัเลข
สูงเขา้ไว ้แลว้ตวักลอ้งก็จะไปปรับอีกอยา่งใหโ้ดยอตัโนมติั 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน่ีเป็นเพียงพื้นฐานบางประการในการถ่ายภาพท่ีจะไดม้าซ่ึงภาพเท่านั้น ภาพ
นั้นจะส่ือความหมายไดดี้ตอ้งมีองคป์ระกอบภาพดี  นกัโฆษณาตอ้งมีความรู้ความช านาญในการวางมุม
กล้อง สามารถเน้นจุดเด่นให้เด่นท่ีสุด ถ่ายภาพแต่ละภาพให้มีความหมายเดียว เป็นกลุ่มกอ้น และมี
น ้าหนกัถ่วงท่ีดี 
 2.4.6 การวางมุมกล้อง ในการวางมุมกลอ้ง ตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

รูปแบบ   ท่ีเป็นแนวนอน                  แนวตั้ง 
   แนวนอน ใหค้วามรู้สึกกวา้งไกล และสบาย ๆ 
    แนวตั้ง ใหค้วามรู้สึกแคบ ใกล ้เครียด  
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เส้น            แนวนอน        แนวตั้ง  มีความรู้สึกเช่นเดียวกบัรูปแบบ 
                  เส้นตดักนั ขดัแยง้ เป็นอุปสรรค 
                   เส้นขนาน  ไปดว้ยกนัได ้ ยนิยอม 
    เส้นเฉียง เดินทาง 
    เส้นคดเค้ียว  เคล่ือนไหว ไม่อยูน่ิ่ง 
    เส้นสามเหล่ียม  มัน่คง มีพละก าลงั 
    เส้นโคง้  อ่อนชอ้ย  โคง้แบบตวั         อ่อนชอ้ยท่ีสุด 
  สี  แบ่งเป็นขาวด า กบัธรรมชาติ 
  สีขาวด าก็แบ่งเป็น - HIGH KEY มีสีขาวมาก ด านอ้ย น่ิมนวล สบาย 

- LOW KEY มีสีขาวนอ้ย ด ามาก เครียด หนกั 
  สีธรรมชาติแบ่งเป็น  - สีเยน็ มีสีเขียว ฟ้า น ้าเงิน เยน็สบาย อยูสู่ง ไกล 
                              - สีร้อน มีสีเหลือง แดง ส้ม แสด ร้อนแรง พุง่มาขา้งหนา้ 
  แสง  หากตอ้งการให้ภาพมีมิติท่ีสามควรเล่ียงทิศทางแสงจากขา้งบนลงมาตรงๆ แบบ
ตอนเท่ียง ตามแสง แสงจะแบน และจากล่างข้ึนบน (ยกเวน้จะเนน้ใหน่้ากลวัเหมือนผ)ี 

              ต าแหน่งจุดเด่น ไม่ควรวางต าแหน่งจุดเด่นไวต้รงกลางภาพ เป็นต าแหน่งท่ีดูแลว้เบ่ือ
ง่าย โดยธรรมชาติแลว้ คนเราเวลาดูภาพจะดูท่ีกลางภาพก่อน เม่ือเห็นแลว้ไม่สนุก ไม่ไดค้น้หาเหมือน
การเล่นซ่อนหาท่ีคนซ่อนไม่ไปซ่อนก็ไม่สนุก ฉนัใดก็ฉนันั้นแหละ ทีน้ีควรวางต าแหน่งจุดเด่นอยา่งไร
จึงดี ก็ให้แบ่งเส้นแต่ละเส้นเป็นสามส่วนเท่ากนั แลว้ลากเส้นจากจุดแบ่งแต่ละจุดไปบรรจบกนัยงัเส้นตรง
ขา้ม ต าแหน่งจุดตดัแต่ละจุดซ่ึงมีทั้งหมดส่ีจุดดว้ยกนัเป็นต าแหน่งจุดเด่นท่ีดี ก็เลือกเพียงจุดเดียวตาม
ความเหมาะสม 
   การเน้นจุดเด่นให้เด่นที่สุดโดยวางต าแหน่งจุดเด่นให้ถูกตอ้ง ปรับชดัท่ีจุดเด่น จุดเด่น
โตพอควร จุดเด่นมีสีแสงตดักบัส่ิงแวดลอ้มใชเ้ส้นใหถู้กความหลายและน าสายตา 
  ภาพแต่ละภาพมีความหมายเดียว  หากมีหลายความหมายผูช้มจะสับสน 
  เป็นกลุ่มก้อน  สนบัสนุนกนัดว้ยดี 
  มีน า้หนักถ่วงดี  ถ่วงน ้าหนกัดว้ยฉากหนา้ฉากหลงั ซา้ยขวา บนล่าง 

 
จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาเน้ือหาจากทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการปรับกลไกต่างๆของ

กลอ้งท าให้ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงกลไกต่างๆ ภายในกลอ้งวา่มีอะไรบา้ง เช่น การตั้งค่าต่างๆ การปรับมุม
กลอ้ง การปรับแสง การปรับค่าใหเ้หมาะสมกบังาน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัมากในการเป็นช่างภาพ  

17 



18 

 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บางรักสตูดิโอ  
Bangrak Studio 

3.2.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 3 ถนนนเรศ ส่ีพระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
หมายเลขโทรศพัท ์085-999-23963         
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 รูปแบบนามบตัรสถานประกอบการ  

 

 
รูปท่ี 3.2 สถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
บางรักสตูดิโอเป็นองค์กรเอกชนมีลกัษณะการให้บริการด้านการผลิตส่ือให้กบัลูกคา้ทั้ง

ภาพน่ิง  และ  วีดีโอในงานพิธีต่างๆ  เช่น  งานแต่ง  งานบวช  งานรับปริญญา งานมงคลต่างๆ 
ลกัษณะหน้าท่ีท่ีองค์กรมอบหมายให้นกัศึกษาฝึกงาน คือฝึกการเป็นช่างภาพ ช่างแต่งภาพ ช่างตดั
ต่อวดิีโอ การจดัไฟทั้งในสตูและนอกสถานท่ี 

 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานการถ่ายภาพงานแต่งงานของบางรักสตูดิโอ 

 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งผลงานการถ่ายภาพงานแต่งงานของบางรักสตูดิโอ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร  
 

บริษัท บางรักสตูดิโอ 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั มิตรมายา จ ากดั 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
 นายศรัณยว์ชิญ ์  สิริกาญจโนภาส ต าแหน่งช่างภาพ 

3.4.2 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายด าเนินโครงงานได้รับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากโครงงาน คือ ท าหนา้ท่ีเป็นช่างภาพในการออกไปถ่ายภาพตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากพนักงานท่ีปรึกษา อาทิเช่น ท าหน้าท่ีในการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง งานแต่งงาน งานบวช งาน
ถ่ายภาพสินคา้ ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และงานรับปริญญา เพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นการถ่ายภาพน่ิงให้
เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

 
 
 

อมเรศ   เสริมสกุลวฒัน์   
พนกังานท่ีปรึกษา 

คุณอมเรศ   เสริมสกุลวฒัน ์  
เจา้ของสถานประกอบการ 

 

นายศรัณยว์ชิญ ์  สิริกาญจโนภาส  
นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา คุณอมเรศ   เสริมสกุลวฒัน์   
3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา ฝ่ายช่างภาพ 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561-31 สิงหาคม 2561  
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น. 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีดในการปฎบิัตรงานสหกจิ 

สัปดาห์ท่ี 1 ศึกษาอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายวดิีโอ 

สัปดาห์ท่ี 2 ฝึกการใชอุ้ปกรณ์การถ่ายวดิีโอ  

สัปดาห์ท่ี 3 เป็นช่างภาพถ่ายหลกัวดัเทพศิรินทราวาส ราชวรวหิาร 

สัปดาห์ท่ี 4 แต่งภาพงานวดัเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร 

สัปดาห์ท่ี 5 เป็นช่างภาพในงานแต่งพนาศรม 

สัปดาห์ท่ี 6 แต่งภาพงานแต่งพนาศรม 

สัปดาห์ท่ี 7 ตดัต่อวดิีโองานแต่งงาน 

สัปดาห์ท่ี 8 รีทชัตดัต่อภาพและใส่ฟิลเตอร์ภาพ 

สัปดาห์ท่ี 9 เป็นช่างภาพงานหลกัวดัเทพศิรินทราวาส 

สัปดาห์ท่ี 10 ศึกษาการใชง้านอุปกรณ์การถ่ายวดีิโอ 
สัปดาห์ท่ี 11 ศึกษาเร่ืองมุมมองการถ่ายภาพ 
สัปดาห์ท่ี12 ศึกษาการเคล่ือนกลอ้งวิดีโอ 
สัปดาห์ท่ี 13 ฝึกการใชง้านสเตด้ีแคมบนัทึกวดีิโอ 
สัปดาห์ท่ี 14 ถ่ายงานวดัเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร 
สัปดาห์ท่ี 15 ถ่ายงานวดัเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร 
สัปดาห์ท่ี 16 ถ่ายงานวดัเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร 

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัรายงานสหกิจศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 

กลอ้งถ่ายภาพ Nikon D6  1 ตวั 
แบตเตอร่ีส ารอง   1 กอ้น 
 เลนส์ ( ระยะเลนส์ท่ีเหมาะสม ) 3 ตวั 
แฟลชหวัคอ้น   1 ตวั 

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 
  โปรแกรม Adobe Photoshop  
  โปรแกรม Microsoft Word 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

  
จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บางรักสตูดิโอ ผูศึ้กษาได้

เรียนรู้และฝึกฝนในเร่ืองของการเป็นช่างภาพน่ิงใหก้บัสตูดิโอ และเพื่อเป็นการศึกษาบทบาทหนา้ท่ี
ของช่างภาพ ผลปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างาน ดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการปฏิบัติงาน (Pre-Production) 
 การถ่ายภาพน่ิงงานมงคลสมรส เร่ิมจากการคุยงานกบัลูกคา้ ถึงเร่ืองรายละเอียดต่างๆอาทิ 
เร่ืองวนัเวลาในการจดังาน สถานท่ี จ  านวนผูร่้วมงาน (แขกรับเชิญ) และเร่ืองของโทนสี และจ านวน
ภาพ พร้อมเสนอภาพตัวอย่างผลงานจากสถานประกอบการให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการท างานของบางรักสตูดีโอ และใชเ้ป็นแนวทางในการหาขอ้สรุปของงาน   

เม่ือลูกคา้ตอ้งการจดังานมงคลสมรสและไดติ้ดต่อสถานประกอบการ  เร่ิมจากนดัวนัเวลา
ในการคุยรายละเอียดกบัลูกคา้ ณ ร้านบางรักสตูดิโอ หากทราบแลว้ ถามลูกคา้วา่ลูกคา้มีสถานท่ีใน
การจดังานท่ีคิดไวห้รือไม่ (ในกรณีท่ียงัไม่มีสถานท่ีหรือยงัไม่มี ทางร้านจะแนะน ารีสอร์ตพนาศรม 
ตั้งอยู่ท่ี 80/2 หมู่ 2 ถนนวดัตน้เชือก บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เป็นสถานท่ีในการจดังานแต่งงาน
เน่ืองจากพนาศรมเป็นรีสอร์ตเรือนไทย เหมาะกบัลูกคา้ท่ีนบัถือศาสตร์พุทธ พนาศรมยงัมีบึงบวั
ตน้ไมใ้หญ่ บรรยากาศท่ีร่มร่ืน) เม่ือไดส้ถานท่ีแลว้ สอบถามถามศาสนาท่ีลูกคา้นบัถือ เพื่อทราบ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีแตกต่างออกไปในแต่ละศาสนา เม่ือตกลงรายละเอียดส าคัญต่างๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ในส่วนของภาพถ่าย ถามลูกคา้วา่มีโทนภาพในใจแบบท่ีชอบหรือไม่ ถา้มีจะถ่ายตาม
แบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ หากไม่มีทางบางรักสตูดีโอจะน าเสนอผลงานของทางร้านให้ลูกคา้เลือกและ
ตดัสินใจเร่ืองของโทนสีของภาพ หลงัจากนั้นขอขอ้มูลการติดต่อลูกคา้ไวเ้พื่อส่งผลงาน เช่น Mail, 
Google Drive ในส่วนของลูกคา้มีขอ้มูลเพียงเท่าน้ี เม่ือไดต้กลงรับโปรเจคงานมาแลว้ ทางร้านจะท า
การตกลงเร่ืองค่าใชจ่้ายของช่างภาพ และเร่ิมเขียนสตอร่ีบอร์ดงานวา่จะออกมาในรูปแบบไหน ภาพ
โทนสีอะไร มุมภาพเป็นมุมแบบไหน เพื่อจะไดรู้้วา่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง และใชที้มงานก่ีคนใน
การปฏิบติังานคร้ังน้ี จดัหาทีมงาน และประชุมทีมงานเพื่อให้งานออกมาตามท่ีตอ้งการ ก่อนการลง
มือปฏิบติังาน ทีมงานจะตอ้งมีการคุยและนดัคิวงานกนัเพื่อให้งานเป็นไปไดต้ามแผนท่ีวางไว ้หรือ
หากเกิดปัญหาจะไดแ้กปั้ญหาไดท้นัที ทีมงานจึงตอ้งประสานงานเพื่อท างานร่วมกนัตลอดเวลา  
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โดยจะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัดงัต่อไปน้ี  

- ดา้นการติดต่อลูกคา้ 
- ดา้นการถ่ายภาพ 
- ดา้นการแต่งภาพ 
- ดา้นการตดัต่อภาพ 
- ดา้นการตรวจสอบผลงานและส่งงานใหลู้กคา้ 
 

 
รูปท่ี 4.1 รีสอร์ตพนาศรม ท่ีทางบริษทัใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายภาพพรีเวดด้ิง 

 
การเตรียมอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ 
-  กลอ้งถ่ายภาพ Nikon D6 
-  แบตเตอร่ีส ารอง 
-  เลนส์ (ระยะเลนส์ท่ีเหมาะสม) 
-  แฟลชหวัคอ้น (ภาพประกอบตวัอยา่ง) 

 
รูปท่ี 4.2 แฟลชหวัคอ้น 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Production) 

 ก่อนวนังานช่างภาพจะเขา้ส ารวจสถานท่ีในการปฏิบติังานเดินดูพื้นท่ีในการจดังานเพื่อ 
มาร์คจุด วางตั้งกลอ้งและบล็อกมุมในการถ่ายภาพ ตามสตร่ีบอร์ดท่ีวาดไวเ้ขา้มาเก็บภาพตามล าดบั
ท่ีท าไวใ้นสตอร่ีบอร์ด เม่ือถึงก าหนดวนัแต่งงานทีมงานตอ้งมาก่อนพิธีเร่ิม 1 ชัว่โมง เพื่อส ารวจ
สถานท่ีเตรียมความพร้อมในการท างาน ก่อนถึงฤกษ ์15 นาที ช่างภาพจะเร่ิมถ่ายเก็บบรรยากาศ ใน
งาน และเม่ือถึงฤกษฝ่์ายชาย (เจา้บ่าว) ก็จะจดัตั้งขบวนขนัหมากพร้อมสินสอดทองหมั้นที่ได้ตก
ลงกนัไวม้าท่ีบา้นของฝ่ายหญิง (เจา้สาว) เพื่อสู่ขอเจา้สาวเขา้สู่พิธีแต่งงาน 
 

 
รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งสตอร่ีบอร์ดงานแต่งงาน 

 
การแบ่งหน้าท่ีการท างานจะใช้คนในทีมงานดงัขอ้ความด้านบนท่ีได้ยกตวัอย่างการถ่าย

งานแต่งงาน ตอ้งใชช่้างภาพ 3 คน จะแบ่งหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ช่างภาพกลอ้ง 1 ถ่ายภาพพิธีการหลกั เช่น เจา้บ่าวเขา้ประตูเงินประตูทอง  

 

 
รูปท่ี 4.4 ภาพตวัอยา่ง เจา้บ่าวเขา้ประตูเงินประตูทอง 

https://www.sanook.com/women/86053/
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- ช่างภาพกลอ้ง 2 ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานเล้ียงและช่วงส าคญั เช่น เพื่อนเจา้สาวรับ
ช่อดอกไม ้
 

 
รูปท่ี 4.5 ภาพตวัอยา่ง ภาพเพื่อนเจา้สาวรับช่อดอกไม ้

 
- ช่างภาพกลอ้ง 3 ถ่ายภาพบุคคลส าคญัและรายละเอียดของงาน เช่น ดอกไมใ้นงาน และ

ของประดบัภายในงาน 
 

           
รูปท่ี 4.6 ภาพตวัอยา่งภาพรายละเอียดต่างๆ ในงาน 

 
ล าดับขั้นตอนพธีิการแต่งงานแบบไทย 

1. พิธีสงฆ ์ซ่ีงถือเป็นพิธีการทางศาสนา เป็นพิธีการท่ีส าคญัยิ่งโดยเฉพาะชาวพุทธ เป็นพิธี
การเพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่คู่บ่าวสาว โดยผูถ่้ายได้มีการถ่ายภาพจาก
ดา้นหลงัของคู่บ่าวสาว เพื่อให้เห็นภาพการจดัองค์ประกอบหนา้เบลอหลงัชดัเพื่อให้ภาพโดยรวม
รู้สึกก าลงัถูกมองจากดา้นหลงั 
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รูปท่ี 4.7 คู่บ่าวสาวเขา้รับพิธีสงฆ ์

 
2. พิธีปูเรียงสินสอด หรือตรวจนบัสินสอด เพื่อให้ญาติๆทุกคนไดรั้บรู้รับทราบ โดยผูถ่้าย

ไดมี้การถ่ายใกลสิ้นสอดทองมัน่เพื่อให้เห็นจ านวนสินสอด และใชอ้งคป์ระกอบจุดตดัเกา้ช่องวาง
ตรงกลางจุดตดัเพื่อบงัคบัสายตาใหไ้ปมองท่ีสินสอด ใหมี้ความรู้สึกเจา้บ่าวมีฐานะ 

 

 
รูปท่ี 4.8 พิธีปูเรียงสินสอด 

 
3. พิธีสวมแหวน รับตวัเจา้สาวเขา้สู่พิธีสวมแหวนหมั้น หรือแหวนแต่งงาน โดยผูถ่้ายไดมี้

การถ่ายภาพจากดา้นหน้าโฟกสัท่ีคู่บ่าวสาวเพื่อให้เห็นญาติผูใ้หญ่ร่วมแสดงความยินดีใช้มุมภาพ 
Eye level หรือ มุมมองระดบัสายตา ใช้องคป์ระกอบสมมาตรเพื่อส่ือถึงการร่วมแสดงความยินดี
ของญาติผูใ้หญ่ 
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รูปท่ี 4.9 พิธีสวมแหวน 

 
4. พิธีรับไหวผู้ใ้หญ่ เพื่อเป็นการขอขมาต่อส่ิงท่ีคู่บ่าวสาวไดเ้คยกระท าล่วงเกินไว ้ โดยผู ้

ถ่ายไดมี้การถ่ายจากดา้นขา้งของคู่บ่าวสาว เพื่อใหเ้ห็นคู่บ่าวสาวก าลงัยกพานเพื่อไหวข้อขมาผูใ้หญ่ 
ใชอ้งคป์ระกอบความสมดุลของภาพ เพื่อส่ือการขอขมาและเคารพผูใ้หญ่ 

 

 
รูปท่ี 4.10 พิธีรับไหวผู้ใ้หญ่ 

  
5. พิธีหลัง่น ้ าพระพุทธมนต์ หรือ พิธีรดน ้ าสังข ์ซ่ึงถือวา่เป็นไฮไลทข์องงาน เป็นพิธีการ

เพื่อให้บรรดาญาติๆ ตลอดจนเพื่อนฝงู และคนรู้จกัไดมี้โอกาสมาแสดงความยินดีและร่วมอวยพร
ให้แก่คู่บ่าวสาวให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยผูถ่้ายได้มีการถ่ายภาพจาก
ดา้นหน้าซูมไปท่ีมือเจา้บ่าว และน ้ าท่ีไหลออกมาจากสังข์ ใช้องค์ประกอบจุดตดัเก้าช่องเพื่อเห็น
รอยยิม้ของเจา้บ่าวส่ือถึงความสุขของเจา้บ่าว 
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รูปท่ี 4.11 พิธีหลัง่น ้าพระพุทธมนต ์หรือ พิธีรดน ้าสังข ์

 
6. พิธีส่งตวั เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหรือท่ีเรารู้จกักนัก็คือ พิธีส่งคู่บ่าวสาวเขา้เรือนหอโดยผู ้

ถ่ายไดมี้การ ถ่ายภาพจากดา้นหน้า เพื่อให้เห็นหน้าเจา้บ่าวและเจา้สาว ใช้องคป์ระกอบกฎ 3 ส่วน 
เพื่อดึงดูดสายตาไปท่ีเจา้บ่าวและเจา้สาวส่ือถึงการไดอ้ยูด่ว้ยกนัใชชี้วติคู่ 

 

 
รูปท่ี 4.12 พิธีส่งตวั 

 
 สรุปขั้นตอนของการปฎิบติังานท่ีผูจ้ดัท าไดร้วบรวมมาจะประกอบไปดว้ยกิจกรรม 2 ช่วง 
คือ ช่วงงานเล้ียงและพิธีแต่งงานแบบไทย โดยช่วงถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานเล้ียงและช่วง
ส าคญัจะมีช่างภาพในการถ่าย 3 คน เพราะงานเล้ียงค่อนขา้งกวา้ง และมีบรรยากาศท่ีตอ้งเก็บ
ค่อนขา้งมาก แต่งานพิธีแต่งงานแบบไทย จะใช้ช่างภาพเพียง 2 คน ในการช่วยกนัถ่าย เพราะ
บรรยากาศในงานไม่ไดก้วา้งมาก หลงัจากท าการถ่ายท าพิธีทั้ง 2 ช่วงเสร็จส้ิน ก็ท  าการรวบรวมไฟล์
ภาพเพื่อน าไปท าการคดัภาพและแต่งภาพในขั้นตอนต่อไป 
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4.3 ขั้นตอนหลงัการปฏิบัติงาน  (Post–production) 
คดัภาพ เลือกภาพท่ีมีองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ภาพท่ีไม่ซ ้ าและภาพไม่เบลอ ในส่วน

ของภาพหมู่ เลือกภาพท่ีทุกคนไม่กระพริบตา ไม่มองไปทางอ่ืน และยิม้เหมือนๆ กนั 
 

 
รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนการคดัภาพ 

 
แต่งภาพ น าภาพมาเขา้สู่กระบวนการแต่งภาพ โดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการแต่งภาพท่ีสถาน

ประกอบการใช ้มี 2 โปรแกรมคือ Photoshop และ Light room ตามแบบท่ีคุยไวก้บัลูกคา้ 
 

 
รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนการแต่งภาพ 

 

หลกัในการแต่งภาพ ส่ิงแรกท่ีเราจะค านึงนึกถึง คือวตัถุต่างๆ หรือส่ิงท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

กบัภาพเราจะท าการลบออกเพื่อใหจุ้ดเด่นอยูท่ี่คู่บ่าวสาวเท่านั้น 
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รูปท่ี 4.15 ภาพก่อนและหลงัจากผา่นการแต่งภาพ 

 

 
รูปท่ี 4.16 ภาพก่อนและหลงัจากผา่นการแต่งภาพ 

 

 
รูปท่ี 4.17 ภาพก่อนและหลงัจากผา่นการแต่งภาพ 
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ตรวจสอบผลงาน หลงัจากท่ีได้แต่งภาพแล้วตอ้งน าไปเสนอเจา้ของสถานประกอบการ 

หรือผูก้  ากบังานในคร้ังน้ีวา่ ผลงานสามารถส่งลูกคา้ไดห้รือไม่ หรือมีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในส่วน

ใด ใหน้ ากลบัมาปรับแก ้ในส่วนของผลงานผูศึ้กษาสหกิจไดมี้ขอ้ผิดพลาดในเร่ืองของการแต่งภาพ 

โดยโทนสีของภาพไม่ตรงกับท่ีเจ้าของสถานประกอบการคุยไว้กับลูกค้า จึงได้มีการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดโดย การใชง้านโปรแกรม Photoshop และ Light room เพื่อปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองโทน

สี เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ิน น าเสนอผลงานกบัเจา้ของสถานประกอบการ เม่ือผา่นการตรวจสอบแลว้จึง

ส่งผลงานใหก้บัลูกคา้  

 
รูปท่ี 4.18 ภาพขั้นตอนการส่งผลงาน 

 
 
สรุปภาพรวมของงาน 
            การถ่ายภาพงานมงคลสมรส ช่างภาพตอ้งมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีทกัษะความคิดสร้างสรรค์ และการจดัวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพรวมถึง 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะในทนัที 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 
 การปฏิบติังานสหกิจท่ีบริษทั บางรักสตูดิโอ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของต าแหน่งช่างภาพ 
แผนกช่างภาพ ณ บริษทั บางรักสตูดิโอ คอยท าหนา้ท่ีในการเป็นช่างภาพน่ิงให้กบัทางสตูดิโอ ทั้ง
ถ่ายภายในและภายนอก รวมถึงการถ่ายภาพตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งาน
บุญ งานรับปริญญา งานวนัเกิด งานพรีเวดด้ิง และงานอ่ืนๆ ท าให้ได้รับประสบการณ์ในการ
ถ่ายภาพและไดเ้รียนรู้ระบบการท างานขององคก์รไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้ชศ้กัยภาพใน
ส่ิงไดเ้ล่าเรียนมาอย่างเต็มท่ีในดา้นการถ่ายภาพให้มีความน่าสนใจ และฝึกความตรงต่อเวลาและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีมากข้ึน  

จากวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงของบริษทั บางรักสตูดิโอ ซ่ึงใน
การท าหนา้ท่ีของการเป็นช่างภาพโทรทศัน์รายการ พบวา่มีขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอน
ก่อนการปฎิบติังาน คือ ขั้นตอนส าคญัในการตกลงรายละเอียดระหวา่งลูกคา้และทางบริษทัวา่จะมี
ขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร รวมไปถึงความตอ้งการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการ 
ต่อไปเป็นขั้นตอนการปฎิบติังาน คือ ขั้นตอนลงมือท าการถ่ายภาพและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
สุดทา้ยคือขั้นตอนหลงัการปฎิบติังาน เป็นขั้นตอนของการคดัแยกและท าการแต่งรูปก่อนจะส่ง
ให้กบัลูกคา้ต่อไป จากการปฎิบติังานจริงก็ไดรั้บค าติชมจากผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการถ่ายภาพ
ภายในบริษทั ได้รับค าแนะน าดีๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจอย่างมาก ผูจ้ดัสามารถน าเอาค าติชมมา
ปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นการเป็นช่างภาพเพิ่มมากข้ึน 

 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ การท่ีเราตอ้งท างานร่วมกบัคนหมู่มากทั้ง
ภายในบริษทัและนอกบริษทั รวมถึงตอ้งประสานงานกบัส่วนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกนอก
องค์กร ท าให้เราตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนอย่างสูงในการ
ท างาน เพราะเราไปท างานในฐานะฝ่ายส่ือสารการตลาด (ช่างภาพ) ซ่ึงถือเป็นตวัแทนขององค์กร 
ซ่ึงการท างานอยา่งมืออาชีพจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัองคก์รดว้ย 
 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพอยา่งเต็มท่ีโดยใช้
ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง ซ่ึงในการถ่ายภาพในแต่ละงาน
ย่อมได้รับค า ติชมจากผู ้มีประสบการณ์มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและท าให้รู้จกักระบวนการขั้นตอนการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงและรายละเอียด
ต่างๆ ของงาน 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฎบิัติงานสหกจิ 
5.2.1 การใชโ้ปรแกรม Photoshop ผูศึ้กษาตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นการตกแต่งภาพและการ

แกไ้ขภาพต่างๆในกรณีภาพนั้นมีวตัถุหรือส่ิงของท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานจะตอ้งท าการแกไ้ขลบส่ิง
นั้นออกจากภาพใหดู้สมบูรณ์มากท่ีสุด ขอ้เสนอแนะคือ ศึกษาวิธีการตดัต่อภาพเพิ่มเติมจากพื้นฐาน
ของผูศึ้กษา 

5.2.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการด าเนินงานจริง น าไปใชจ้ริง และตอ้งท างานร่วมกบัคน
หมู่มากจึงจะตอ้งด าเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน จึงตอ้งมี
ความกระตือรือร้น คอยซักถามเวลาสงสัย และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่
เล้ียงใหม้ากข้ึน เพื่อใหง้านมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

5.2.3 ในการท างานดา้นการเป็นช่างภาพ เราตอ้งมีความรอบคอบในการตรวจสอบและเช็ค
คุณภาพของงานทุกคร้ังหลงัจากถ่ายเสร็จโดยทนัที เพราะการถ่ายในแต่ละคร้ัง ถา้ผา่นไปแลว้ เราจะ
ไม่สามารถท่ีจะมาแกไ้ขความผิดพลาดในภายหลงัได ้ถา้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากการขาดความ
รอบคอบก็อาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของบริษทัได ้
 
5.3 สรุปผลรายงานการจัดท ารายงานสหกจิ  

เพื่อเรียนรู้กระบวนการท างานของการ ถ่ายภาพพรีเวดด้ิงและใจความส าคัญของ
องคป์ระกอบภาพต่างๆและสร้างผลงานและรายไดใ้หก้บัผูศึ้กษา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การจดัล าดบัความส าคญัของแบบสอบถาม เช่น เราตอ้งการให้ผูต้อบแบบสอบถามอ่าน
งาน หรือบทความ ข้อเขียนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ข้อควรระวงัคือ เราต้องไม่ลืมว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งอ่านก่อน การท าแบบสอบถาม ดงันั้น การเรียงแบบสอบถามตามล าดบัจึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีตอ้งระมดัระวงั เพราะถา้หากเรียงไม่ถูกตอ้งตามล าดบั อาจท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เกิดขอ้สงสัยและล่าชา้ในการไดข้อ้มูล อาจส่งผลกระทบต่อการตอบแบบสอบถามได ้
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ถ่ายภาพบรรยากาศร้านนวด เอนกายา Engaia (หา้งซีคอน บางแค) 
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ถ่ายภาพนางแบบต่างๆ 
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