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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการเป็ นช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพ เป็ นงานหนึ่งที่มีความเกี่ยวโยงกับการโฆษณา เป็ นงานที่ได้
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรื อได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในการนาเสนอเรื่ องราวต่างๆ
เนื่ องจากบริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด เป็ นบริ ษทั นิ ตยสารที่ นาเสนอเรื่ องราวความเคลื่ อนไหวของดารา
นักร้อง นักแสดง ในมุมมองแง่คิดที่เป็ นประโยชน์กบั เยาวชนคนรุ่ นใหม่ มีคอลัมน์น่าสนใจมากมาย อาทิ
เช่น Beauty brog , Make up trend , Mix & Match , New collection , Fashion และเน้นไปที่การถ่ายภาพ
เป็ นหลักและผูจ้ ดั ทามีความประสงค์ที่จะฝึ กสหกิจในเรื่ องของการถ่ายภาพแฟชัน่ จึงได้นาความรู ้ที่ได้เรี ยน
ในชั้นเรี ยนไปประยุกต์ใช้ ในการฝึ กสหกิจ และเพื่อหาหาความรู ้เพิ่มเติม และประสบการณ์ในการทางาน
และการทางานเป็ นทีม เพื่อที่จะได้นาประสบการณ์ในการฝึ กสหกิจ นาไปทางานในสายอาชีพนี้ต่อไป
ดัง นั้น จึ ง ได้จ ัด ท ารายงานเล่ ม นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ ศึ ก ษาการเป็ นช่ า งภาพและผู ช้ ่ ว ยช่ า งภาพ เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการทางานต่างๆตั้งแต่การเริ่ มคิดงานจนจบออกมาเป็ นหน้าหนังสื อ การจัดไฟ การใช้โปรแกรม
การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการรี ทชั รู ปภาพ รวมถึงการนาภาพไปจัดลงบนหน้า
หนังสื อ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการทางานช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพของ บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
การศึกษาการเป็ นช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานของตาแหน่ง ช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพ ของ บริ ษทั เหม
ฤทธิ์ จากัด
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องการเป็ นช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาหาข้อมูลต่างๆดังนี้
2.1 ความหมายของการถ่ายภาพโฆษณา
2.3 การสื่ อความหมายของภาพโฆษณา
2.4 ขั้นตอนการทางานของช่างภาพโฆษณา
2.5 ประเภทของการถ่ายเพื่อการโฆษณา
ความหมายของการถ่ ายภาพโฆษณา
สมัยก่อนศิลปิ น มักจะเขียนภาพ วาดภาพเพื่อ ถ่ายทอดความสวยงามจากความรู ้สึกของตนเอง
ให้ผอู ้ ื่นได้เห็นและรู ้สึกคล้อยตามตัวเอง แต่จะอยูใ่ นวงจากัดเฉพาะผูท้ ี่สนใจและเข้าถึงความรู ้สึกของ
ศิลปิ นเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั โลกมีวิวฒั นาการขึ้น สภาพเศรษฐกิ จเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ธุ รกิ จการ
โฆษณามีบทบาทมาเกี่ ยวข้องในวงการค้าขายมากขึ้น จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการนาภาพถ่ายมาใช้เพื่อ
งานโฆษณาเกี่ ยวกับเนื้ อหาของโฆษณานั้น นัน่ ก็คือ ภาพถ่ายจะเป็ นตัวเสริ มให้ผูช้ มเกิ ดความอยากรู ้
เกี่ยวกับสิ นค้ามากขึ้นและพวกเขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการอ่านข้อความโฆษณาในสื่ อโฆษณานั้น
บทบาทในการสร้างความดึงดูดใจ การสื่ อความหมายและกระตุน้ ความสนใจดังกล่าวช่างภาพ
จะใช้ศิลปะของการถ่ายภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ภาพโฆษณาแต่ละชิ้นดึงดูดใจและ
กระตุ น้ ความสนใจด้วยความสวยงามของภาพ ความน่ ารั ก หรื อสร้ างอารมณ์ ร่วมอย่างสุ นทรี ซึ่ งใน
ขณะเดียวกันภาพนั้นจะต้องสามารถสื่ อความหมายได้ตามที่เราต้องการให้ผูช้ มมองเห็ น เช่ น ในการ
โฆษณาบางครั้งตัวสิ นค้าหรื อนายแบบอาจจะไม่สวยหรื อเป็ นบุคคลธรรมดา ๆ แต่ช่างภาพก็สามารถ
ใช้ศิลปะทาให้ภาพมีความน่าดู โดยการจัด องค์ประกอบ การใช้สี แสง ฯลฯ ภาพนั้นก็จะสามารถสื่ อ
ความหมายได้เช่นกัน
การถ่ายภาพโฆษณา หมายถึง การนาเอาศิลปะรวมกับระบบการค้าธุ รกิจการค้านาเสนอเป็ น
ผลงานให้คนดูเพื่อสื่ อความหมายให้คนได้รับรู ้จากการได้เห็นภาพและทาให้คนดูรู้สึกซาบซึ้ งกับภาพที่
ได้เห็นด้วย ดังนั้นบางครั้งผูถ้ ่ายภาพโฆษณาอาจจะไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มความคิด
อ้างอิงจาก อัครเจตน์ สี หะวงษ์ เรื่ อง เอกสารวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์
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การสื่ อความหมายของภาพโฆษณา
การสื่ อความหมายของภาพโฆษณาต่างกับการสื่ อความหมายของภาพศิลปะ ตรงที่ช่างภาพ
จะต้องพยายามสร้างสรรค์ให้ภาพโฆษณาที่ออกมานั้น สามารถ “บอก”อะไรกับผูช้ ม และข้อมูลที่ผชู ้ ม
จะได้รับต้องตรงกับสิ่ งที่เราหรื อเจ้าของสิ นค้าต้องการจะบอกกับผูช้ มด้วยภาพถ่ายโฆษณาจะเกิดจาก
ข้อมู ลที่ ช่างภาพได้จากเจ้าของสิ นค้า ผสมผสานกับศิ ลปะอย่างเหมาะเจาะทาให้ภาพ ดู เด่ นและสื่ อ
ความหมายกับผูช้ มซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคของสิ นค้านั้นได้อย่างสมบูรณ์คือ จะต้องสนองตอบวัตถุประสงค์
ทางการค้า และจะต้องดารงไว้ซ่ ึ งคุณค่าทางศิลปะอย่างดีได้ดว้ ย
ดังนั้น ในการถ่ายภาพโฆษณา การสื่ อความหมายของภาพจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ช่างภาพต้อง
ศึกษารายละเอียดของสิ่ งที่ตอ้ งการอย่างดี และพยายามดึงเอาจุดเด่นของภาพนั้นออกมาให้ได้เมื่อถ่าย
ภา พออกมาแล้วผูช้ มภาพจะต้องรู ้วา่ ภาพที่ถ่ายนั้นคือภาพอะไร และต้องมีความเข้าใจที่ใกล้เคียงหรื อ
ตรงกันกับที่ เราต้องการให้รู้ด้วย แต่จะผิดกันตรงที่ ว่าภาพนั้นต้องแสดงเจตนารมณ์ ออกมาโดยไม่
จาเป็ นต้องอ่านข้อความที่กากับไว้เสี ยก่อนจึงจะทาให้คนดู เข้าใจภาพนั้นได้ เช่ น ถ้าเราต้องการภาพ
นาฬิ กา แต่คนที่ดูภาพนั้นดู แล้วดู อีกไม่รู้เรื่ องว่าเป็ นนาฬิ กาก็แสดงว่าภาพนั้นมิได้สื่อความหมายไป
ในทางที่ถูกต้อง แม้วา่ ภาพนั้นจะดูสวยดีมีศิลปะอย่างไรก็ตาม แต่ถา้ ภาพนาฬิกาเรื อนนั้นหันไปดูทีไรก็
เข้าใจโดยง่ายว่าเป็ นนาฬิกา ถือว่าเป็ นการสื่ อความหมายสาหรับการโฆษณาที่สมบูรณ์แล้วจาเป็ นต้อง
บอกคุณภาพและราคา มีขอ้ ความกากับไว้ดว้ ยว่า เป็ นยี่ห้ออะไร มีคุณภาพการใช้งานอย่างไร ใครเป็ น
ผูผ้ ลิตมีประโยชน์การใช้สอ ยอย่างไร ก็จะมีการเขียนกากับความนั้นไว้เป็ นการให้ขอ้ มูลรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อให้ชมภาพโฆษณานั้นรู ้เรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้าได้มากขึ้น ถ้าภาพและข้อความนั้นเป็ นสิ่ งเข้าใจ
ได้ง่ายจะถือว่าเราใช้ภาพเป็ นสิ่ งดึงดูดใจผูช้ มหรื อกลุ่มเป้ าหมายก่อนเพื่อที่จะนาพวกเขาให้เข้ามาใกล้
และอ่านข้อความโฆษณาในที่สุด
การสื่ อความหมายของภาพโฆษณาคื อการที่ ช่ า งภาพจะต้องพยายามถ่ า ยทอดเจตนารมณ์ ใ นการ
ถ่ายภาพของตน ที่ จะทาให้ผูช้ มภาพมี ความเข้าใจตรงกันกับความหมายที่ตอ้ งการให้ทราบ โดยการ
พยายามดึ ง จุ ด เด่ น ของภาพ หรื อ ของสิ น ค้า ออกมาให้ ชัด เจน ขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะต้อ งสร้ า งความ
ประทับใจให้กบั ผูช้ มด้วยการผสมผสานคุณค่าทางศิลปะ อันจะทาให้ผชู ้ มเกิดความสนใจที่จะรับทราบ
เกี่ยวกับโฆษณาชิ้นนั้น และเมื่อประกอบกับข้อความโฆษณาที่ระบุถึงคุณประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติม
อื่นๆ แล้วผูช้ มและกลุ่มเป้ าหมายก็จะเกิดความสนใจมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับสิ นค้าและอาจ
เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้สินค้านั้น ๆ
อ้างอิงจาก อัครเจตน์ สี หะวงษ์ เรื่ อง เอกสารวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์
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ขั้นตอนการทางานของช่ างภาพโฆษณา
การถ่ายทอดเจตนารมณ์ของลูกค้า หมายถึง การพูดคุยตกลงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่
จะได้จากงานของช่างภาพนัง่ เอง รวมถึ งการตรวจสอบราคาอย่างคร่ าว ๆ ของงานแต่ละชิ้นด้วย อันที่
จริ งช่ างภาพน่ าจะได้ศึกษาโครงร่ างแบบของโฆษณาไปด้วย (layout) เหมือนกัน แต่เป็ นการพูดคุ ย
ปรึ กษากันอย่างคร่ าว ๆ เพื่อที่ จะได้ทราบว่า การถ่ ายภาพแบบนี้ แบบนั้นจะเป็ นไปได้หรื อไม่ ถ้าทา
ไม่ได้จะแก้ไขอย่างไร ถ้าได้ทาในวงเงินเท่าไรถ้าตกลงในขั้นนี้ การทางานของช่างภาพจึงจะก้าวไปอีก
ขั้นหนึ่ งคื อการศึ ก ษาโครงร่ า งแบบจะต้องปรึ ก ษาร่ วมกับ ลู กค้า เพื่อที่ จะได้ขอ้ มู ลครบถ้วนและนา
ข้อมูลต่าง ๆ มาผสมผสานความเป็ นไปได้ของเจตนารมณ์ของลูกค้า
อ้างอิงจาก เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง เรื่ อง การถ่ายภาพดิจิทลั

ประเภทของการถ่ ายเพื่อการโฆษณา
ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณานั้นมีอยู่มากมายหลายชนิ ดประเภท ช่างภาพที่ถ่ายโฆษณาจะทาการ
ถ่ า ยภาพตามความประสงค์ข องฝ่ ายสร้ า งสรรค์ง านโฆษณา เจ้า ของสิ นค้า เป็ นส าคัญ เพื่ อให้ภาพ
โฆษณานั้น ๆ สามารถสื่ อความหมายได้ตามเป้ าหมาย ที่วางไว้ ซึ่งมี 5 ประเภท ดังนี้
1. ภาพเปลือย (nude)
2. ภาพคนเหมือน (portrait)
3. ภาพสิ นค้า (pack shot)
4. ภาพอาหาร (food)
5. ภาพเคลื่อนไหว (action)
แต่ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเอา 2 หัวข้อเพื่อนาไปใช้ในการฝึ กสหกิจดังนี้
1. ภาพคนเหมือน (portrait)
ภาพคนเหมือน (portrait) การถ่ายภาพหลาย ๆ บุคคลในลักษณะต่าง ๆ ภายในห้องภาพ
(studio) เสี ยมากกว่า แต่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพราะบางภาพก็สามารถที่จะถ่ายนอกสถานที่ได้เพียงแต่
ว่าภาพคนเหมือนนี้ ตอ้ งการเน้นถึ งอารมณ์ ของผูแ้ สดงเสี ยมากกว่าองค์ประกอบอย่างอื่นการถ่ายทาก็
สมควรจะถ่ายทากันภายในห้องถ่ายภาพ ไม่จาเป็ นต้องออกไปข้างนอกเพราะไม่ตอ้ งการองค์ประกอบ
อื่นใด ภาพคนเหมือนนี้ จะมีความสาคัญอยูเ่ พียงท่อนบนของตัวแสดงแบบนั้น โดยเน้นถึงบนใบหน้า
และการแสดงของท่าทางและมุมของใบหน้าให้กลมกลืนกับความรู ้สึก หลักใหญ่ ๆ นั้น ตัวช่างภาพเอง
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ต้องระบุถึงวัตถุ ประสงค์ว่าจะให้ผูแ้ สดงใส่ อารมณ์ ชนิ ดใดเข้าไปบนสี หน้า เช่ น สงสัย ร้ องไห้ ดี ใจ
หัวเราะชอบมาก เป็ นห่วง เสี ยใจ ฯลฯ ซึ่ งต้องบ่งชัดออกมา ความรู ้สึกจะแสดงออกมาบนสี หน้าเหล่านี้
ธรรมดาแล้ว จะมี อ ยู่ ใ นมนุ ษ ย์ปุ ถุ ช นทั่ว ไป แต่ ว่า เขาจะแสดงออกมาได้ห รื อ ไม่ ใ นสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ ใช่ ของจริ ง ซึ่ งในการถ่ า ยภาพโฆษณานั้นนัก แสดงหรื อนายแบบนางแบบจะต้อง
แสดงออกถึงอารมณ์เหล่านี้ ให้ได้ในขณะที่กาลังบันทึกภาพ และช่างภาพจะประสบปั ญหาว่า ผูแ้ สดง
อาจจะไม่สามารถแสดงความรู ้สึกไดตามที่เราต้อง และโดยทัว่ ไปแล้ว ช่างภาพจะใช้วิธีการถ่ายภาพไว้
หลาย ๆ ภาพเพื่อนามาเลือกสรรอีกครั้งหรื อบางทีก็ตอ้ งเปลี่ยนผูแ้ สดงใหม่ก็มี
2. ภาพอาหาร (food)
ภาพอาหาร (food) การถ่ ายโฆษณาอาหารนั้น หลักใหญ่เป็ นการเน้นให้เห็ นความสด
ความสวยงาม สี สัน และจะต้องมีการแต่งแต้มช่วยเสริ ม เพราะการถ่ายนั้นไม่จาเป็ นต้องคงความเป็ น
จริ งเพราะภาพที่ออกมาอาจไม่สะดุ ดตาหรื อน่ ารับประทาน ฉะนั้นก่อนจะถ่ายภาพก็ควรจะต้องมีการ
เตรี ย มสิ นค้าที่ จะท าการถ่ า ย คื อ ถ้า ถ่ ายอาหารสด เช่ น ผลไม้ เนื้ อ เครื่ องดื่ ม น้ า หวาน การจัดแต่ ง
องค์ประกอบในภาพนั้น ก็แล้วแต่มโนภาพของคนที่ถ่าย เป็ นความสามารถเฉพาะตัวที่ตอ้ งสร้าง ขึ้นมา
จะเน้นความสดใหม่น่ารับประทาน สะอาด เช่น การถ่ายโฆษณาเบียร์ เน้นความเย็นและฟอง ดังนั้นจะ
เป็ นเทคนิ คของคนถ่ายที่จะจัดฟองเบียร์ จะให้ไหลออกมานอกแก้ว หรื อพอดี ขอบแก้ว แก้วใส่ เบียร์
ต้องดู แล้วเย็นไม่ใช่ ลกั ษณะเหมือนกับแก้วเปี ยก มี หยดน้ าเกาะ เป็ นความเย็นที่ ไม่ใช่ เกิ ดจากการใส่
น้ าแข็งหรื อพวกอาหารร้อนพวกเครื่ องดื่มอาจจะมีควันหรื อไม่มีก็ได้ อาจจะเป็ นควันของบุหรี่ เข้าช่วย
ถ้ามีควัน ฉากหลังก็ควรต้องมีสีเข้มเพราะควันเป็ นสี ขาว
สาหรับการถ่ายภาพอาหารที่ปรุ งแล้ว เช่น ขนมเค้ก แฮมเบอร์ เกอร์ ข้าวผัด แกงต่าง ๆ เป็ น
ต้น ต้องเป็ นอาหารที่มีความสดและประกอบขึ้นใหม่เพื่อให้สดใหม่น่ารับประทาน จึงต้องเตรี ยมมา
ปรุ งในสตูดิโอถ่ายภาพ เพื่อที่ปรุ งเสร็ จแล้วจะได้ถ่ายได้ทนั ที และอาหารยังดูสดน่ารับประทาน เช่นผัก
ยังสด สี ยงั เขียวสดอยู่ ถ้าเป็ นอาหารที่สามารถเตรี ยมไว้นาน ๆ เช่น แฮมเบอร์ เกอร์ พาย ก็ควรมาอบที่
สตูดิโอ เพื่อดูวา่ สี สันจากการอบนั้นใช้ได้หรื อสุ กไปหรื อไม่ เพราะเราจะไม่คานึ งถึงรสชาติของอาหาร
เลยนอกนั้นเจ้าของต้องมาเตรี ยมอาหารที่เหมือนกันทั้งขนาดรู ปทรงมา 1 ที่เพื่อให้ช่างภาพได้
องค์ประกอบอาหารในจานเป็ นสิ่ งสาคัญ ไม่ควรใส่ สิ่งที่ดูแล้วว่ากิ นไม่ได้ลงไปในจาน
โดยมากจะใช้ผกั สด ๆ ผลไม้สวย ๆหรื อนามาแกะสลัก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เราจะแน่ ใจได้วา่ รับประทานได้
นอกเสี ยจากว่า เราจะใช้เทคนิ คการทาของปลอมขึ้นมาแทนของจริ งเพื่อความสะดวกในการทางาน
เช่น การใช้กอ้ นน้ าแข็งปลอม การใช้มนั ฝรั่งบดแล้วผสมสี แทนไอศกรี ม
อาหารที่ถ่ายรู ปมักจะมาใช้รับประทานอีกไม่ได้ เพราะบางครั้งเราจาเป็ นต้องใส่ วสั ดุหรื อ
อะไรก็ตามที่ กินไม่ได้เพื่อช่ วยให้อาหารดู น่ารับประทานขึ้น เช่ น การทากลี เซอร์ รีนลงไปในอาหาร
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เพื่อให้ดูมนั หรื อผสมลงไปเพื่อให้ดูเหนี ยว เพราะถ้าใช้น้ ามันพืชจะไม่ช่วยในการเกาะตัวและอาจเกิด
เป็ นไข หรื อแม้แต่การถ่ายภาพแกงเผ็ดเราอาจจะใส่ มะเขือทีหลังเพื่อให้มะเขือดู เขียวสด ซึ่ งในความ
เป็ นจริ งเราคงต้องเคี่ยวให้มะเขือสุ กจึงจะใช้ได้
ภาพผลไม้จะต้องดูวา่ ต้องการให้เห็นหรื อผิวของผลไม้ เพื่อแสดงความน่ากินอยูท่ ี่ตวั หรื อ
เนื้อ ผลไม้ท้ งั ผลอาจดูน่ารับประทานมากกว่าผ่าให้เห็นเนื้ อ เช่น แอบเปิ้ ล หรื ออาจต้องวางทั้งผลและที่
ปอกฝานประกอบกันไป เพียงแต่ขอให้ภาพออกมาดูสด สะอาด สวย น่ารับประทาน ซึ่ งเป็ นหัวใจของ
การถ่ายภาพอาหารนี้
อาหารบางชนิ ดเป็ นประเภทใช้ประกอบหรื อปรุ งแต่งอาหาร เช่น ซอสต่าง ๆ ในการถ่าย
ต้องพร้อมกับอาหารชนิ ดต่าง ๆ ที่เหมาะจะรับประทานกับซอสนั้น อาหารจะเป็ นส่ วนจูงใจให้ไปซื้ อ
ซอสมาปรุ งแต่งรสชาติตามต้องการ
อ้างอิงจาก Frances, Audi, & Photo minimax team
เรื่ อง เทคนิคการถ่ายภาพนางแบบภาคปฏิบตั ิ

จากการศึกษาการถ่ายภาพคนเหมือนและการถ่ายอาหาร การถ่ายภาพบุคคลได้มีการถ่ายภาพ
ในท่าทางต่างๆ รวมไปทั้งอารมณ์ของตัวแบบ ให้ออกมาดี เพื่อนามาคัดเลือก และเหมาะสมกับผลงาน
นั้นๆ และนามาทาการรี ทชั จัดเลย์เอาท์ เพื่อเพิ่มความน่ าสนใจ ให้กบั ภาพนั้นๆ ส่ วนในการถ่ายภาพ
อาหารนั้นจะเน้นให้เห็นของจุดเด่นของอาหารจานนั้นๆ โชว์สีสัน และทาการตกแต่งอาหารในจานนั้น
ดูน่ารับประทานมากที่สุด หลังจากนั้นจึงนามาตกแต่งภาพเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ สี สัน ให้น่ารับประทานมาก
ยิง่ ขึ้น

7

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
Hemarit Company Limited

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

8/6 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน
เขต ดอนเมือง กรุ งเทพมหนคร10210

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
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ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
นิ ตยสารแฟชัน่ สาหรับวัยทีน นาเสนอเรื่ องราวความเคลื่ อนไหวของดารา นักร้ อง นักแสดง
ในมุมมองแง่คิดที่เป็ นประโยชน์กบั เยาวชนคนรุ่ นใหม่ มีคอลัมน์น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น Beauty
brog , Make up trend , Mix & Match , New collection , Fashion , Hot item , Life style , Special scoop
, Series hot , Horoscope , How to ที่มีความบันเทิงและสาระน่ารู ้สอดแทรกที่หลากลาย สามารถเข้าถึง
ได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย

ภาพประกอบที่ 3.3 ตัวอย่างผลงานของ Kazz Magazine
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ภาพประกอบที่ 3.4. ตัวอย่างผลงานของ Howe Magazine

ภาพประกอบที่ 3.5 คุณ ธนพร ฟักเขียว ผูก้ ่อตั้ง บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

ภาพประกอบที่ 3.6 แผนผังการบริ หารของบริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นาย ภีรภัส กันสวัสดิ์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
คุณ ชัยวุฒิ อัตถศาสตร์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ช่างภาพ
3.5.3 ลักษณะงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ถ่ายภาพงานบริ ษทั ทั้งหมด

ตาแหน่ง ช่างภาพ และ ผูช้ ่วยช่างภาพ
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ภาพประกอบที่ 3.7 พนักงานตาแหน่งช่างภาพ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 09:30 น. –18:00 น. (หรื อหลังเสร็ จงานในแต่ละวัน)

12
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 16 สั ปดาห์ และรายงาน
พัฒนาการของนักศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

ศึกษางาน เป็ นผูช้ ่วยช่างภาพ และออกไปถ่ายภาพงาน Evemt

สัปดาห์ที่ 2

เป็ นผูช้ ่วยช่างภาพ และออกไปถ่ายภาพงาน Evemt

สัปดาห์ที่ 3

ออกไปเรี ยนรู ้การถ่ายภาพนอกสถานที่กบั พี่เลี้ยง

สัปดาห์ที่ 4

ผูช้ ่วยช่างภาพถ่ายศิลปิ น Swaet16 , New hope club

สัปดาห์ที่ 5

ผูช้ ่วยช่างภาพ และถ่ายภาพรี ววิ ร้านอาหาร Kimju , flamingo

สัปดาห์ที่ 6

ถ่ายภาพรี ววิ ร้านอาหารเทราโอกะ

สัปดาห์ที่ 7

ผูช้ ่วยช่างภาพถ่ายชุดราตรี ของ Howe

สัปดาห์ที่ 8

ผูช้ ่วยช่างภาพถ่าย kazz kids

สัปดาห์ที่ 9

ถ่ายภาพศิลปิ นวง the duck

สัปดาห์ที่ 10

ผูข้ ่วยช่างภาพถ่ายดาราที่ ตึก แกรมมี่

สัปดาห์ที่ 11

ถ่าย event ของบริ ษทั และภ่ายภาพ ศิลปิ น Cute boy

สัปดาห์ที่ 12

ผูช้ ่วยช่างภาพถ่ายศิลปิ นมาโปรเพลงผลงานที่ออฟฟิ ศ และ ภ่ายภาพ Fasion

สัปดาห์ที่ 13

ถ่ายภาพ Fasion และ ถ่ายศิลปิ ลวง Violetwink

สัปดาห์ที่ 14

ถ่ายภาพศิลปิ ลมาโปรโมทผบงานที่ออฟฟิ ศ

สัปดาห์ที่ 15

ผูช้ ่วยช่างภาพถ่ายหนังสื อ ซอลต้า แลพช่างภาพ ถ่ายศิลปิ นมาโปรโมทผลงาน

สัปดาห์ที่ 16

ผูช้ ่วยช่างภาพงานประมูลเพชร Beauty Gem

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นการถ่ายภาพ
1. กล้อง DSLR
2. ทริ กเกอร์
3.ไฟแฟรชสตูดิโอ
4.โน็ตบุค้
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเรื่ อง การเป็ นช่างภาพและเป็ นผูช้ ่วยช่างภาพ ภายในใต้บริ ษทั เหมฤทธิ์ ซึ่ งมีนิตยสาร
แบ่งออกเป็ น 2 นิ ตยสาร คือ Kazz Magazine และ Howe Magazine ได้เรี ยนรู ้ในการถ่ายภาพแฟชัน่ ถ่าย
อาหาร รวมไปถึ งการจัดไปเพื่อให้ได้แสงที่ดีมีมิติ และการโพสต์ท่าต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ ก็เลยจะแบ่งขั้นตอนการถ่ายภาพ ทั้งหมดเป็ น 2 หัวข้อใหญ่ คือ การถ่ายภาพบุคคล และการ
ถ่ายภาพอาหาร
4.1 การถ่ ายบุคคล
จะได้รับการบรี ฟจากพนักงานที่ปรึ กษา ในเรื่ องชุ ดที่ใช้ สถานที่ และการจัดไฟ จึงจะได้ทาการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการจัดไฟของที่นี่จะใช้การยิงไฟเข้ากาแพงไม่ยิงไฟเข้าไปหาตัวแบบโดยตรง โดยจะ
หันออกซ้าย ขวา หรื อหันขึ้นเพดาน เพื่อไม่ให้ตวั แบบโดนแสงไฟโดยตรง จึ งทาให้ภาพออกมามีความ
นุ่มนวล ดูมีมิติมากยิง่ ขึ้น

ภาพประกอบที่ 4.1 ภาพการจัดไฟในการยิงไฟเข้าเพดาน
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ภาพประกอบที่ 4.2 ภาพการจัดไฟในการยิงไฟเข้ากาแพง
และต่ อ คื อ การใช้ก ล้อ งเชื่ อ มต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ ใ นการถ่ า ยทุ ก ครั้ งจะต้อ งเชื่ อ มกล้องเข้า กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อรับชมภาพในมุมมองที่ดีกว่าหลังจอของกล้อง เพื่อที่จะให้ฝ่ายของ Stylist ดูท่าทาง เสื้ อผ้า
หรื อเครื่ องประดับต่างๆ เผือ่ เกิด มีเครื่ องประดับ หรื อ ผม ตรงไหนที่ยงั ไม่สวย ก็สามารถซู มภาพดูได้ การ
ทาแบบนี้จึงละเอียดกว่าการดูภาพหลังจอกล้อง และจะทาคัดเลือกรู ปภาพไว้เลยในขณะการถ่ายนั้นๆ เพื่อ
หลังเสร็ จงานช่างภาพจะได้ทาการตกแต่งภาพที่เลือกไว้

ภาพประกอบที่ 4.3 Stylist กาลังดูภาพที่ถ่ายแบบ Real-Time ผ่านโปรแกรมเพื่อดูขอ้ บกพร่ องต่างๆ
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ภาพประกอบที่ 4.4 ภาพแบบ RealTime ขณะถ่ายบนโปรแกรม Captureone
ส่ วนต่อมาคือการใช้โฟมดา – โฟมขาว เพื่อคัดแสง ไม่จาเป็ นต้องใช้ทุกครั้ง จะใช้ต่อเมื่อโทนของ
ภาพที่เราอยากได้ เพราะการใช้แต่ไฟบางทีอาจจะทาให้หน้าของแบบไร้มิติ การใช้โฟมจะทาให้หน้าของ
แบบมีความนุ่นมนวลหรื อสว่างมากขึ้น และยังมีความนุ่มนวลขึ้น บางทีในการถ่ายตัวแบบอาจจะมีแสงเข้า
มาที่หน้าน้อยเกิ นไป หรื อมากเกิ นไปจึงต้องใช้โฟมเพื่อเข้ามาเพื่อช่ วย ทาให้หน้าของตัวแบบดู โดดเด่ น
ขึ้นมา
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ภาพประกอบที่ 4.5 การใช้โฟมขาววางไว้ทางซ้ายเพื่อสะท้อนแสงกลับมาที่หน้าของแบบ

ภาพประกอบที่ 4.6 การใช้โฟมขาวเพื่อสะท้อนแสงเข้าหน้าของตัวแบบ
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หลังจากการถ่ายเสร็ จสิ้ นช่างภาพจะมีหน้าที่ตกแต่งภาพ ทาโทน เฉพาะที่ Stylist ได้ทาการเลือกไว้
ในการตกแต่งภาพจะใช้โปรแกรม Light Room ในการแก้สีหรื อทาโทน ส่ วน Photoshop จะใช้ในการรี ทชั
ผิว หรื อลบริ้ วรอยต่างๆแล้วจึงนาส่ งไปให้ฝ่ายศิลป์ ทาการรี ทชั เพื่อเติมก่อนนาเข้าคอลัมป์

ภาพประกอบที่ 4.7 ใช้โปรแกรม Light Roomในการทาโทนภาพให้ดียง่ิ ขึ้นด้านซ้ายคือก่อนแต่ง – ภาพขวา
คือตกแต่งแล้ว

ภาพประกอบที่ 4.8 ใช้ photoshop ในการรี ทชั ผิว ลบริ้ วรอย หรื อทาเลเยอร์ ให้ภาพดูสวยขึ้น
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4.1.5 ตัวอย่างงานที่เสร็ จแล้วหลังจากผ่านการตกแต่งเรี ยบร้อยจะนาไฟล์ส่งไปยังให้พนักงานที่ปรึ กษา
ตรวจ หลังจากการตรวจเสร็ จสิ้ นแล้วจะนาไฟล์ภาพทาการตกแต่งไปส่ งยังฝ่ ายศิลป์ เพื่อนาเข้าเล่มนิ ตยสาร
ต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.9 ภาพประกอบก่อนและหลังการรี ทชั ผิวทาโทนของภาพ
สรุ ปในการถ่ายภาพบุคคลก็จะมีข้ นั ตอนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

บรี ฟงานกับพนักงานที่ปรึ กษา
จัดไฟเซ็ต ฉาก ( กรณี ถ่ายที่สตูดิโอ )
ถ่ายทา และ คัดเลือกรู ป
ตกแต่งรู ป
ส่ งฝ่ ายศิลป์
4. 2 การถ่ ายอาหาร

การถ่ายอาหารของบริ ษทั เหมฤทธิ์ จะไม่ใช่ การถ่ายอาหารแบบเช็ตขึ้นมา จะเป็ นการถ่ายอาหาร
จากร้านจริ งไม่มีการตกแต่งจานอะไรเพิ่มเติม เป็ นการถ่ายแบบสั่งอาหารแล้วทาการถ่ายทันที ซึ่ งจะไม่มีต่อ
คอมพิวเตอร์ ขณะถ่าย แล้วจึงนาไฟตกแต่งภาพเพิ่มเติม
ขั้นตอนแรกคือการ การจัดไฟร้ านอาหารบางร้ านมีแสงที่ค่อยข้างไปทางส้ม ดังนั้นจึงต้องใช้ไฟแฟรชใน
การช่ วยทาภาพกลับ มามี แสงที่ ปกติ หันไฟออกไปในทิ ศทางที่ มี แสงเข้ามาเพื่อให้ไ ด้แสงที่ เราสามารถ
ควบคุมเองได้จะและไม่ทาการยิงไฟเข้าไปหาวัตถุโดยตรง
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ภาพประกอบที่ 4.10 การหันไฟออกไปในทางที่แสงเข้ามา
และในการถ่าย ควรเลือกจุดสนใจของอาหารในจานนั้นๆ และควรมีสิ่งของวางเป็ นพร็ อพประ
กอบเพื่อเพิ่มความสนใจของภาพนั้น ไม่ถ่ายให้ภาพออกมาดู ตีบเกิ นไป หรื อแคบเกิ นไป ควรเน้นไปที่
จุดเด่นของอาหาร

ภาพประกอบที่ 4.11 การถ่ายให้เห็นจุดน่าสนใจของอาหารจานนั้น
จากในภาพประกอบที่ 4.11 จะเห็นได้วา่ ภาพจะมีจุดเด่นอยูท่ ี่จานเนื้ อ แต่จะมีจานอื่นๆ มา
เป็ นพร๊ อพประกอบทาให้ภาพน่าสนใจมากขึ้น ถ่ายเสร็ จแล้วจึงค่อยนาภาพมาตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
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ภาพประกอบที่ 4.12 ภาพหลังจากการตกแต่ง
หลังจากผ่านการตกแต่งเรี ยบร้อยจะนาไฟล์ส่งไปยังให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจ หลังจากการตรวจ
เสร็ จสิ้ นแล้วจะนาไฟล์ภาพทาการตกแต่งไปส่ งยังฝ่ ายศิลป์ เพื่อนาเข้าเล่มนิตสารต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.13 ภาพก่อนและหลังการตกแต่งภาพถ่ายอาหาร
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ภาพประกอบที่ 4.14 ผลงานที่ได้รับการลงเว็บไซต์ของบริ ษทั
สรุ ปขั้นตอนในการถ่ายภาพรี ววิ อาหาร
1) จัดไฟให้เหมาะสมกับสถานที่
2) การถ่ายภาพอาจารบนโต๊ะ
3) ตกแต่งรู ปภาพ
4) ส่ งฝ่ ายศิลป์
ในการถ่ายภาพแฟชัน่ บุลลค และ การถ่ายอาหาร จะมีส่วนที่เหมือนกันคือ ในเรื่ องของการจัดแสง
ไฟแต่ไมได้ใช้ไฟเยอะเหมื อนกับงานถ่ายบุ คคลในการถ่ายภาพบุ คคลอาจจะใช้ 2-4 ดวง แต่ในการถ่ าย
อาหารจะใช้ไฟเพียงแค่ 1 ดวง แล้วจึงใช้โฟม หรื อไม่ใช้ก็ข้ ึนอยูก่ บั แสง ณ ตอนขณะถ่าย
ส่ วนในสิ่ ง ที่ ไม่เหมื อนกันคื อมุ ม มองของภาพการถ่ า ยบุ คคลจะไม่ถ่ายมุ ม ก้มลงมา เหมื อนถ่ า ยการถ่ า ย
อาหาร แต่จะเป็ นการถ่ายให้พอดีกบั ตัวแบบ หรื อ ถ่ายเป็ นมุมเสยขึ้นไป
การถ่ายภาพบุคคลได้นาแนวคิดจาก การถ่ายภาพคนเหมือน (portrait) มาประยุกต์ โดยการเน้นไป
ที่การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแบบให้ออกมาดีที่สุด
การถ่ายอาหารได้นา ภาพอาหาร (food) มาประยุกต์ใช้ ในเรื่ องเน้นให้เห็นความสด ความสวยงาม
สี สัน และจะต้องมีการแต่งแต้มช่วยเสริ มในบางที เพื่อให้อาจารจานนั้นออกมาดูน่ารับประธานมากที่สุด
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัดเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562 งานที่ได้รับมอบหมายในส่ วนของการถ่ายภาพและเป็ นผูช้ ่วยช่างภาพ คือ
การถ่ายภาพต่างๆของบริ ษทั และเป็ นผูช้ ่วยงานช่างภาพ ของบริ ษทั การถ่ายภาพ Scoop ดารา ศิลปิ น
ต่างๆ และการถ่ายภาพรี วิวอาหาร ทาให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการทางานมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับและได้รู้ระบบการทางานขององค์กร ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมโดยการทางานเป็ นทีมนั้น
เราต้องรู ้ จกั รั บฟั งความเห็ นของคนในที มแล้วนามาปรั บใช้และต้องหาความรู ้ ใหม่ๆมาสร้ างสรรค์
งานพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมาขึ้น
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู ้ในการออกแบบออกแบบฉาก การจัดไฟ
ได้ฝึกทักษะ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะ และโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Lightroom,
Capture oneได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษามานามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งใน
การปฏิ บตั ิ งานนั้นอาจจะมีบางครั้งที่การการทางานไม่ตรงแบบที่พี่ๆที่บริ ษทั คิดไว้ในเรื่ องการเลือก
ฉากต่างๆ จึงทาให้เราต้องแก้ไขและปรับปรุ งเพื่อพัฒนาทักษะในการถ่ายภาพต่อไป
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ในการทางานนั้นมีอุปสรรคเรื่ องการรับรู ้เรื่ องอุปกรณ์ต่างๆ ที่บางอย่างเราไม่รู้จกั หรื อ
แม้กระทัง่ โปรแกรม Capture One ที่ใช้งานกันแพร่ หลายในการถ่ายภาพ
5.2.2 งานที่ได้รับมอบหมายมาถู กนาไปใช้จริ ง จึงต้องดาเนิ นงานอย่างละเอียดมีการวางแผน
ศึกษาหาตัวอย่างจากพี่ๆช่างภาพ
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1 ทีมงานจัดงาน Event kazz with เลอแปง Exclusive Party With Mark

2. ทีมงานจัดงาน Event เลอแปง with howe for fun

3. ทีมงานถ่ายภาพบรรยากาศการประชุมสโมสรซอนต้า

4. ทีมงานถ่ายภาพบรรยากาศการซื้อเพชรร้าน Sirinapa

5. ถ่ายภาพศิลปิ นที่มาโปรโมทเพลงวง The Duck

6. ถ่ายรี ววิ ร้านอาหารบ้านน้ าเคียงดิน

7. ถ่าย Test Shoot ให้ Stylist ที่ออฟฟิ ศ

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่ อ นายภีรภัส นำมสกุล กันสวัสดิ์
ทีอ่ ยู่ 1. ถ.พุทธมณฑลสำย2 ซ.10 เขตบำงแค แขวงบำงแค กรุ งเทพ 10160
เลขนักศึกษำ 5804600257
Email patlavish38@gmail.com
ประวัติกำรศึกษำ 2557 จบการศึกษามัธยมปลาย โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ปัจจุบัน กาลังศึกษาปริ ญญาตรี อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา
ประสบกำรณ์ กำรฝึ กสหกิจ
ตำแหน่ ง ช่างภาพและผูช้ ่วยช่างภาพ
ทีอ่ ยู่สถำนประกอบกำร บริ ษทั เหมฤทธิ์ จากัด
ควำมสำมำรถในกำรใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop ,Adebe Lightroom ,Adobe premiere pro
,Capture one

