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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

                  เน่ืองจากปัจจุบนัมีการโฆษณาขายสินคา้ต่างๆมากมายทั้งในดา้นภาพน่ิงและวีดิโอจึงทาํ
ให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงการถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอมีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโฆษณา
ทางโทรทศัน์หรือการทาํโฆษณาในส่ือกลางแจง้การโฆษณาในรายการขายของนั้นมีความแตกต่าง
กบัการโฆษณาทัว่ไปอย่างมากการโฆษณา (Advertising) เป็นการนาํเสนอต่อสาธารณชน (Public 
Presentation) บอกข่าวสารสินคา้แก่คนจาํนวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตวัหรือกลุ่มข่าวสารตอ้งมีความ
เป็นสากล เขา้ใจไดท้ัว่ไป กระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซ้ือ 

                การโฆษณา เป็นวิธีการนําเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช่ตวับุคคล (None personal 
Presentation) ระบุช่ือ สินคา้ บริการ หรือองคก์รท่ีเป็นเจา้ของสินคา้อยา่งชดัเจน นาํเสนอโดยการ
ผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงลว้นแต่ตอ้งใช้ งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ประโยชน์ ของการถ่ายภาพ การ
ถ่ายภาพมีประโยชน์และมีบทบาทเก่ียวข้องกับ ชีวิตประจาํวนัของคนเราเพิ่ม มากข้ึนทุกวนั 
โดยเฉพาะ ในยคุปัจจุบนั การถ่ายภาพไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ียากอีกต่อไปเพราะ ผูผ้ลิตกลอ้ง ได้พฒันาให้
กลอ้งถ่ายภาพมีขนาดเล็กลง ใชง้านง่ายข้ึนรวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วย อาํนวยความสะดวกอีก มากมาย
โดยมนุษยเ์ราจะใชก้ารถ่ายภาพเป็นส่ือกลางใน การ ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆออกมาใน รูปแบบของ
ภาพถ่ายเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนๆไดเ้ขา้ใจใน เหตุการณ์นั้น ๆรวมทง้ยัง ัเป็นส่ือถ่ายทอดในดา้น ความงาม
ทางศิลปะและยงัเป็นท่ียอมรับ อีกดว้ยวา่ การถ่ายภาพเป็นศิลปะแขนงหน่ึงอีกดว้ย “ภาพถ่าย” คือ
การส่ือความหมายดว้ย ภาพเป็นส่ือท่ีทุกคนเห็นแลว้เข้าใจไดด้งัสุภาษิตจีนท่ีวา่ “ภาพถ่ายเพียงภาพ 
เดียวดีกว่า  คําพูดพันคํา  ”ความหมายของภาพถ่ายหรือรูปถ่ายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายไวด้งัน้ีรูป (นาม) หมายความว่าของท่ีปรากฏแก่ตาร่าง
ร่างกาย, เคา้ โครง, แบบภาพ (นาม) หมายความวา่ ความความมีความเป็นมกัใชป้ระกอบทา้ยศพัท์
เช่น 7 มรณภาพวา่ ความตาย,รูปท่ีปรากฏเห็น,ส่ิงท่ีวาดข้ึนเป็นรูปเป็นตน้ถ่าย (กริยา) หมายความ วา่ 
เอาออกจากท่ีหน่ึงไปใส่อีกท่ีหน่ึงเช่นถ่ายรถ,ถ่ายเรือ,เอาส่ิงหน่ึงออกแลว้เอาอีกส่ิง หน่ึง ใส่เขา้ไป
แทนท่ี เช่น ถ่ายนา้ ,ถ่ายเลือด,ถ่ายรูป(กริยา) หมายความวา่ จา ลองหรือบนัทึกภาพ ดว้ยวธีิฉายเงา 

 

 



บน แผน่วตัถุไวแสงเช่นฟิล์ม,กระจกถ่ายรูป,ถ่ายภาพ(กริยา) หมายความวา่ ภาพบนกระดาษอดัรูป
เกิดจากการนาํ แผ่น ฟิล์มภาพเนกาตีฟหรือแผ่นกระจกภาพเนกาตีฟ ไปอดัถ่ายทอดภาพลงบน
กระดาษอดัรูปนั้น 

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน  

        เพื่อศึกษาการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวในงานโฆษณาของรายการ Shop CH  

 1.3 ขอบเขตของรายงาน 

      รายการขายของช่อง Shop CH ท่ีออกอากาศระหวา่งวนัท่ี 15 พ.ค. - 30 ส.ค. 2562 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

      เขา้ใจการเป็นช่างภาพและประยคุใชก้บัการเรียน 

1.5 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

       Pre-Show คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทาํรายการ 

       Sale Producer (SP)  คือผูผ้ลิตการขาย  

      Still Picture คือ รูปภาพท่ีใชใ้นการโฆษณาสินคา้ก่อนเขา้สู่สินคา้จริง  

        B-Roll  คือ ภาพวิดีโอเพื่อการโฆษณาของสินคา้ก่อนเขา้สู่สินคา้จริง หรือการใชง้านของ 
สินคา้ท่ีสามารถทาํไดน้อกเหนือจากใน Studio หรือภาพ VTR ของสินคา้                   

 Pre-Cab และ Re-Cab คือภาพน่ิงในการบอกวา่วนัน้ีมีสินคา้อะไรมานาํเสนอใน Show บา้ง
และการRe-Cab คือการทบทวนสินคา้วา่มีอะไรบา้ง 

 Cast คือ พิธีกร 

 Guests คือ แขกรับเชิญ   

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีถู่กต้อง  

 การจดัทาํรายงานน้ีการปฏิบติังานการถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอเพื่อการโฆษณาของรายการช็

อปชาแนลการศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบัเทคนิคการถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอเพื่อการโฆษณาผา่นทางรายการ 

Shop CH Thailand ท่ีเป็นรายการประเภท Home Shopping ของประเทศไทย ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิด 

ทฤษฏี ดงัต่อไปน้ีมาใชใ้นการจดัทาํรายงาน 

ประโยชน์ต่อการโฆษณาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี  

2.1 หลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ 

2.2 ขั้นตอนการทาํงานของช่างภาพโฆษณา 

2.3 ประเภทของการถ่ายเพื่อการโฆษณา 

2.4 ความหมายและสาํคญัของการโฆษณา 

 

2.1  หลกัการจัดองค์ประกอบภาพ 

 การถ่ายภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่การยกกล้องมากดถ่ายภาพเท่านั้นแต่มนัยงัมีเร่ืองราวของ 

ศิลปะแฝงอยู่ภายในมากมายซ่ึงแน่นอนอนัดบัแรกเราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะควบคุมกลอ้งควบคุมแสงสี 

ต่างๆ ตลอดจนรวมไปถึงความไวชัตเตอร์และรูรับแสงแต่เพียงเท่านั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะสร้าง 

ภาพถ่ายท่ีสวยงามไดก้ารควบคุมกลอ้งให้ไดอ้ย่างใจนั้น เป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีตอ้งเรียนรู้เป็นอนัดบั

แรกและเม่ือเรามีความชาํนาญท่ีมากพอแลว้นั้นก็ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมซ่ึงไม่วา่เราจะ

ใชก้ลอ้งแบบใด ก็ตามจะเป็น Cybershot หรือวา่ Alpha ส่ิงน้ีก็ยงัเป็นส่ิงท่ีนาํมาประยุคใชร่้วมกนัได้

ตลอดส่ิงท่ีเรากาํลงัพดูถึงนั้นก็คือ “การจดัองคป์ระกอบภาพ”  

2.1.1 กฎสามส่วน เป็นกฎง่ายๆ ของการจดัองคป์ระกอบภาพสาํหรับการถ่ายภาพ ซ่ึงโดยทัว่ไป แลว้

ในการถ่ายภาพทิวทศัน์นั้นเรามกัชอบท่ีจะวางเส้นขอบฟ้าเอาไวต้รงกลางภาพแต่ในความเป็นจริง

แลว้เรามีวิธีท่ีจะวางเส้นขอบฟ้าไวท่ี้อ่ืนเพื่อท่ีจะทาํให้ภาพนั้นน่าสนใจมากข้ึนไดซ่ึ้งโดยหลกัการ



แลว้นั้นให้เราทาํการแบ่งพื้นท่ีในภาพออกเป็นสามส่วน บน กลาง และดา้นล่างจากนั้นให้วางเส้น

ขอบฟ้าค่อนไปทางด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ให้ทอ้งฟ้ากินพื้นท่ี 1 หรือ 2 ส่วนก็ได้แล้วแต่

สถานการณ์ซ่ึงเราจะไดภ้าพลกัษณะท่ีเป็นดินสองส่วนฟ้าหน่ึงส่วนหรือฟ้าสองส่วนดินหน่ึงส่วนก็

ไดซ่ึ้งจะทาํใหไ้ดภ้าพท่ีน่าสนใจกวา่การแบ่งภาพแบบคร่ึงๆ 

2.2.2 จุดตดั 9 ช่องสําหรับภาพท่ีมีจุดสนใจในภาพนั้นโดยปกติแลว้เรามกัจะวางจุดสนใจกนัเอาไว ้

กลางภาพ ซ่ึงในหลายๆครั้งจุดสนใจนั้ นจะถูกลดความน่าสนใจลงไปเน่ืองจากโดยส่วนอ่ืนๆ 

บริเวณรอบขา้งดึงความสนใจไปเราสามารถแกปั้ญหาน้ีไดโ้ดยการใชก้ฎท่ีเรียกวา่ “จุดตดั 9 ช่อง” 

โดยให้ทาํการแบ่งภาพทั้งหมดเป็น 9 ช่องแลว้เลือกวางจุดสนใจในบริเวณท่ีเป็นจุดท่ีเส้นแบ่งนั้น 

ตดักนัซึงจะมีทั้งหมด 4 จุดดว้ยกนัการวางจุดสนใจในภาพไวใ้นลกัษณะน้ีนั้นจะทาํให้จุดสนใจใน 

ภาพนั้นน่าสนใจมากยิง่ข้ึนและเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 

 ผูจ้ดัทาํได้นาํแนวคิดดังกล่าวมาประยุคใช้ในการถ่ายทาํรายการให้สินคา้ดูมีความหน้า

สนใจตามหลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ทั้ง กฎ 3 ส่วนและจุดตดั 9 ช่องมาใชจ้ริงในการถ่ายสินคา้ของ

รายการช็อปชาแนล  

อา้งอิงขอ้มูลจาก  

http://www.research-system.siam.edu/images/DigitalMedia/DM0157/AJ.Pop/2557-

2/01/05_ch2.pdf 

2.2 ขั้นตอนการท างานของช่างภาพโฆษณา 

1. การถ่ายทอดเจตนารมณ์ของลูกคา้ หมายถึง การพดูคุยตกลงเก่ียวกบัความตอ้งการของ ลูกคา้ท่ีจะ

ไดจ้ากงานของช่างภาพนัง่เอง รวมถึงการตรวจสอบราคาอยา่งคร่าว ๆ ของงานแต่ละช้ิน ดว้ย อนัท่ี

จริงช่างภาพน่าจะไดศึ้กษาโครงร่างแบบของโฆษณาไปดว้ย (layout) เหมือนกนั แต่เป็น การพูดคุย

ปรึกษากนัอยา่งคร่าว ๆ เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ การถ่ายภาพแบบน้ีแบบนั้นจะเป็นไปได ้หรือไม่ ถา้ทาํ

ไม่ไดจ้ะแกไ้ขอยา่งไร ถา้ไดท้าํในวงเงินเท่าไรถา้ตกลงในขั้นน้ีการทาํงานของช่างภาพจึง จะกา้วไป

อีกขั้นหน่ึงคือการศึกษาโครงร่างแบบจะตอ้งปรึกษาร่วมกบัลูกคา้ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลครบถว้น และ

นาํขอ้มูลต่าง ๆ มาผสมผสานความเป็นไปไดข้องเจตนารมณ์ของลูกคา้ เม่ือเป็นดงัน้ี ขั้นตอนการ

ถ่ายทอดเจตนารมณ์จึงเป็นขั้นตอนการเร่ิมติดต่อประสานงานหรือ ขั้นตอนการรับงาน ลูกคา้ใน

http://www.research-system.siam.edu/images/DigitalMedia/DM0157/AJ.Pop/2557-2/01/05_ch2.pdf
http://www.research-system.siam.edu/images/DigitalMedia/DM0157/AJ.Pop/2557-2/01/05_ch2.pdf


ปัจจุบนัมกัจะเลือกติดต่อกบัช่างภาพท่ีเคยทาํงานร่วมกนัมาก่อน และมี ความถนดัเช่ียวชาญเฉพาะ

แต่ ละงาน ทั้งน้ีเนน้เร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์ระหวา่งช่างภาพกบัลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง ในลกัษณะฉันมิตร 

ทาํงานร่วมกนัในลกัษณะเพื่อนร่วมงาน รับประทานอาหารดว้ยกนับา้ง เท่ียวดว้ยกนั บา้ง เพื่อท่ีต่าง

คนต่างได้หย ั่งความรู้สึกซ่ึงกันและกันให้ถูกต้อง สําหรับการถ่ายภาพโฆษณาให้ประสบ 

ความสําเร็จนั้น ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งคบหาสมาคมให้สนิทใจ เพื่อให้งานกบัตวัช่างภาพและ ผูว้่าจา้ง 

เดินไปจุดหมายเดียวกนัมิใช่มุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ นอกจากน้ีช่างภาพยงัตอ้งแสดงความตั้งอกตั้งใจ 

ท่ีจะใหง้านแต่ละช้ินปรากฏออกมาอยา่งดีท่ีสุด แมว้า่งานโฆษณาส่วนใหญ่นั้นลูกคา้จะมีเลยเ์อาทม์า 

ใหแ้ลว้ แต่ลูกคา้ยงัตอ้งการความคิดเห็นของช่างภาพอยูเ่ป็นอยา่งมากกวา่ เลยเ์อาทน์ั้นดีหรือยงั ควร 

จะแก้ไขตรงไหนให้ภาพดีข้ึน ช่างภาพช่วยดูแลหาจุดปรับปรุงให้งานดูดีข้ึน โดยไม่ผิดแนวคิด 

(concept) ของโฆษณานั้น การจดัทาํเลยเ์อาท ์เลยเ์อาทมี์ความสําคญั 2 ประเด็นคือ 1. เป็นแนวทาง

ในการทาํงานของช่างภาพ เลยเ์อาทเ์ปรียบเสมือนเป็นแผนงานท่ี บรรจุวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการ

ทาํงาน ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีตอ้งการใชใ้นการทาํงานเขา้ไว้ ดว้ยกนั และท่ีสําคญัเลยเ์อาทเ์ป็น

ปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลว่าภาพถ่ายโฆษณาท่ีออกมาเป็นไปตามแผน ท่ีวางไว ้ซ่ึงก็คือเลยเ์อาท์นั้น

หรือไม่ ยิ่งไปกวา่นั้นเลยเ์อาทคื์อความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีเกิด จากแนวคิดโฆษณาท่ีบริษทั

ตวัแทนไดส้ร้างสรรคข้ึ์น และเป็นท่ียอมรับแนวคิดนั้นสามารถทาํให้ เจา้ของสินคา้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์ทางการ โฆษณาได ้เลยเ์อาท์จึงเป็นแนวทางสําคญัในการ  ทาํงานของช่างภาพโดย

ปฏิเสธไม่ได ้2. เป็นกรอบหรือขอบข่ายการทาํงานของช่างภาพ เลยเ์อาทช่์วยให้การถ่ายภาพอยู ่ใน

กรอบท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทาํให้ภาพถ่ายโฆษณาไม่ผิดแนวคิด ดงันั้น ในขั้นตอนการศึกษาเลยเ์อาท ์

ช่างภาพจะทาํงานต่อไปน้ี 1. การศึกษาเลยเ์อาทแ์ละแนวคิดโฆษณานั้น ๆ และทาํให้งานช่างภาพ

เป็นไปตาม แนวคิดท่ีวางไว ้เช่น เลยเ์อาท์แสดงถึงความบงัเอิญของช่างภาพท่ีเผอิญถ่ายภาพคน

กาํลงัตกนํ้ าและมี คนกาํลงักระโดดไปช่วย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นความบงัเอิญท่ีช่างภาพตอ้งการให้

เกิดข้ึน โดยมีการเตรียมการ ไวล่้วงหนา้ 2. การศึกษาเลยเ์อาท์ เป็นการตกลงและอธิบายให้ลูกคา้

ทราบถึงลกัษณะการทาํงาน และความเป็นไปไดใ้นการถ่ายภาพในขั้นรายละเอียดของช่างภาพ 

ช่างภาพและลูกคา้จะตอ้งทาํ ความเขา้ใจกนัให้ดี โดยท่ีช่างภาพจะตอ้งให้คาํปรึกษาลูกคา้ดว้ย 3. 

บางคร้ังลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะให้ภาพออกมา ตรงตามเลยเ์อาทโ์ดยไม่มีการ เปล่ียนแปลงแมแ้ต่

น้อย ช่างภาพก็ตอ้งพยายามหาวิธีการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงภาพแบบนั้นได้ เช่น ลูกคา้ ตอ้งการภาพ

รถแข่งวิ่งเร็วจ๋ี เป็นหน้าท่ีของช่างภาพท่ีตอ้งใช้เทคนิควิธีการใดๆ ให้ได้ภาพนั้นออกมา ในการ

ถ่ายภาพตามเลยเ์อาทน้ี์ ช่างภาพบางคนอาจจะไดถ่้ายภาพในมุมหรือองคป์ระกอบท่ี คิดวา่จะดีกวา่



ในเลยเ์อาท์ท่ีเพื่อเสนอลูกคา้ก็ได้ ถ้าภาพนั้นดีจริงแล้วลูกคา้มกัจะยอมรับเสมอ 2. การจดัหา

องค์ประกอบให้ภาพ องค์ประกอบของภาพ หมายถึง วตัถุ ส่ิงของ ฉาก หรือผู ้ แสดง ท่ีนาํมา

ประกอบสินคา้ในภาพโฆษณา เป็นส่ิงช่วยให้สินค้าเด่นข้ึน มีคุณค่ามากข้ึน และช่วย ให้ภาพ

โฆษณาสะดุดตา น่าสนใจมากข้ึนดว้ย หลงัจากท่ีตกลงเร่ืองราคา และความตอ้งการของลูกคา้กบั

ช่างภาพแลว้ ช่างภาพจะเร่ิมจดัหา องค์ประกอบท่ีเหมาะสมให้ภาพ โดยดูจากเลยเ์อาท์เป็นหลกั 

องคป์ระกอบสําหรับภาพโฆษณาเร่ิมตน้ ตั้งแต่ฉาก ซ่ึงอาจหมายถึง ตู ้เตียง โต๊ะ บรรยากาศท่ีเป็น

ทอ้งฟ้า ฯลฯ ซ่ึงเรียกวา่ เซต (set) หรือ หมายถึงฉากระบายสีท่ีเรียกวา่ ลิมโบ (limbo) ท่ีทาํข้ึนใน

หอ้งสตูดิโอถ่ายภาพ ไปจนถึงถ่ายภาพ นางแบบ นายแบบฯลฯ ท่ีช่างภาพจะตอ้งจดัหา จดัทาํข้ึนเพื่อ

ประกอบในภาพโฆษณาตามแบบเลย์ เอาทท่ี์ลูกคา้กาํหนดข้ึน หรือเปล่ียนแปลงตามเหมาะสมตาม

ความเห็นชอบของลูกคา้ องคป์ระกอบภาพโฆษณา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1. องคป์ระกอบ

ท่ีเป็นฉาก ปัจจุบนัช่างภาพนิยมสร้างฉากข้ึนมาเอง เพราะ ถ่ายทาํ ในสตูดิโอนิยมมากข้ึนกว่า

สมยัก่อน และนิยมถ่าย กบัฉากท่ีทาํข้ึนเอง เพื่อความสะดวกกวา่การไป ขอยืมฉากจากเจา้ของบา้น

เป็นฉากถ่ายภาพโฆษณาซ่ึงจะมีความยุ่งยากมาก และการทาํงานของช่างภาพ จะสะดวกมากข้ึน 

ช่างภาพจะสามารถทาํงานเวลาใดก็ได ้ไม่ตอ้งรอแสงหรือคอยให้ฝนหยุดตก ซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ือง

ธรรมชาติท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ทาํให้การทาํงานล่าช้าและไม่สะดวก 2. ผูแ้สดงประกอบ 

หมายถึง นางแบบ นายแบบ ตวัแสดงท่ีเป็นเด็ก คนแก่ ฯลฯ ซ่ึงช่างภาพสามารถหาไดจ้ากบริษทั

จดัหานางแบบโดยบอกความตอ้งการให้บริษทัท่ีติดต่อทราบว่า ตอ้งการผูแ้สดงแบบใด อายุใน

เกณฑ์ใด เพื่อโฆษณาอะไร ทางบริษทัจะจดัหามาให้ช่างภาพพิจารณาดู วา่ สามารถแสดงไดต้ามท่ี

ตอ้งการหรือไม่ และมีขอ้ควรคาํนึกคือ ควรเลือกตวัแสกงท่ีอายุต ํ่ากวา่เกณฑ์ ท่ีตอ้งการสัก 2 - 3 ปี 

เอาไวก่้อน ซ่ึงองคป์ระกอบของภาพท่ีจะมีความเด่นเหนือสินคา้ เพราะมี ความสําคญัในฐานะเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้นั้น ไดแ้ก่ ตวัประกอบท่ีเป็นดารา ผูมี้ช่ือเสียง ต่าง ๆ เป็นตน้ ผูแ้สดง

เหล่าน้ีใชสิ้น คา้ท่ีโฆษณานั้น เพื่อจูงใจใหค้นทัว่ไปคลอ้ยตาม เช่น โฆษณา สบู่ลกัส์ เป็นตน้ 3. วสัดุ

ประกอบภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีนาํมาใชป้ระกอบภาพนั้นให้ดูสวย สะดุดตา และยงัสามารถให้

ความคิด กบัผูช้มในทางสนับสนุนให้ขายสินคา้ไดด้้วย การจดัหาวสัดุ ต่าง ๆ โดยทัว่ไปจะเป็น

หนา้ท่ีของช่างภาพเป็นผูจ้ดัหา 3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ (tools) อุปกรณ์ถ่ายภาพ

เป็นหวัใจของการ ถ่ายภาพ อุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพ มีส่วนช่วยให้ผลงานถ่ายภาพออกมามีคุณภาพดี 

อีกทั้งช่วยป้องกนั ความผิดพลาดในทางเทคนิคไดด้ว้ยแต่ทั้งน้ีทั้งนั้นยงัไม่สําคญัเท่ากบัช่างภาพ

จะตอ้งสามารถควบคุม และใชอุ้ปกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความชาํนาญสูง ในการเตรียมอุปกรณ์



ถ่ายภาพโฆษณา มีหลกั ในการจดัและตรวจสอบดงัน้ี 1. อุปกรณ์ทุกช้ินตอ้งมีสภาพสมบูรณ์ พร้อม

ท่ีจะนาํไปใชง้าน 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกช้ินเพื่อความแน่ใจก่อนลงมือปฏิบติังานจริง 3. เลือกใช้

อุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น เลนส์ ตอ้งใชใ้ห้เหมาะกบั สถานท่ี 4. กลอ้งถ่ายภาพตอ้ง

เลือกให้ตรงกบัชนิดของงาน เพราะปัจจุบนัมีกลอ้งถ่ายภาพ หลายประเภท ตั้งแต่กลอ้งขนาดเล็ก

หรือกลอ้ง compactถึงขนาดใหญ่หรือกลอ้ง SLR ขอ้ดีของ กลอ้งดิจิตอลคือ ถ่ายแลว้สามารถดูภาพ

ไดเ้ลย หรือจะนาํไปใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ไดส้ะดวก ทั้ง ส่ง e-mail ไปให้ลูกคา้ดูก่อน แลว้ยงั

สามารถนาํภาพไปตกแต่งในคอมพิวเตอร์ไดอี้กดว้ย 5. แบตเตอร่ีและถ่าน ควรเตรียมทั้งกลอ้งและ

แฟลชให้เพียงพอ สําหรับกลอ้งจะ มีแบตเตอร่ีสํารองอีก 1 ชุด และหมัน่เช็คอยู่เสมอว่ามีไฟเต็ม

พร้อมใชง้าน ส่วนถ่านแฟลชอาจใชไ้ด ้ทั้งถ่านอลัคาไลน์ หรือ Oxyride หรืออาจจะลงทุนเพียงคร้ัง

เดียวโดยซ้ือถ่านชาร์จมาใชก้็ไดใ้นงาน สําคญัหากเราไม่แน่ใจวา่กาํลงัแบตเตอร่ีมีเพียงพอหรือไม่ก็

ขอให้เปล่ียนถ่านชุดใหม่ทนัที 6. อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกลอ้ง สายลัน่ชตัเตอร์ สายแฟลช TTL 

ควรเตรียมไป เท่าท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้เพราะบางคร้ังการเตรียมอุปกรณ์ไปมากเกินความจาํเป็น นอกจาก

จะเป็นภาระ ขณะทาํงานแลว้ ยงัทาํให้เหน่ือยเพิ่มข้ึน และอ่อนลา้ไปในท่ีสุด 4. ลงมือถ่ายภาพ เม่ือ

ถึงขั้นตอนของการถ่ายภาพก็ควรดาํเนินการถ่ายตามท่ีไดเ้ขียนและ กาํหนดไวใ้นทาํเลยเ์อาทอ์ยา่งไร

ก็ตามภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเลยเ์อาทท่ี์ทาํก็ได ้หากเห็น วา่ภาพท่ีถ่ายออกมาไม่ดีไม่สวย

ตามท่ีตอ้งการ อาจทาํอีกเป็นคร้ังท่ี 2 , 3 , 4 เร่ือยไปหรืออาจใช้วิธี เปล่ียนมุมกลอ้ง เปล่ียนท่า 

เปล่ียนหนา้กลอ้งและความเร็วของ ชตัเตอร์ 

 ผูจ้ดัทาํรายงานได้นําแนวคิดการทาํหน้าท่ีของช่างภาพมาประยุคใช้ในการจบัภาพหา

มุมมองท่ีแปลกใหม่และวธีิการถ่ายใหม่เขา้มาในการดาํเนินรายการเพื่อไม่ให้ผูรั้บชมนั้นเบ่ือกบัมุม

กลอ้งเดิมๆ  

2.3 ประเภทของการถ่ายเพือ่การโฆษณา  

ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณานั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดประเภท ช่างภาพท่ีถ่ายโฆษณาจะทาํการ 

ถ่ายภาพตามความประสงค์ของฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา เจา้ของสินคา้เป็นสําคญั เพื่อให้ภาพ 

โฆษณานั้น ๆ สามารถส่ือความหมายไดต้ามเป้าหมาย ท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตาม หาก จดัประเภทของ 

ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาใหเ้ป็นหมวดหมู่แลว้ อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  

1. ภาพเปลือย (nude) 



 2. ภาพคนเหมือน (portrait) 

 3. ภาพสินคา้ (pack shot) 

 4. ภาพอาหาร (food) 

 5. ภาพเคล่ือนไหว (action) 

จากทั้ง5ขอ้ผูร้ายงานเห็นว่ามีเพียงการถ่ายภาพสินคา้เท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งจริงขออธิบายราละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

         ภาพสินค้า (pack shot) การถ่ายภาพตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ (package) ของสินคา้ ในการ 

โฆษณาจะเรียกกนัว่า แพคชอตหรือโพรดกัชอต (pack or product shot) บรรจุภณัฑ์สินคา้ใน

ทอ้งตลาดมี มากมายหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นกระดาษ พลาสติก แกว้ ผา้ เหล็ก ฯลฯ แต่ละชนิดมีทั้งมี

คุณภาพและไม่ มีคุณภาพ มีการบรรจุหีบห่อ (package) ท่ีสวยและไม่สวย มีรูปร่างต่าง ๆ กนัไป ใน

การถ่ายภาพ สินคา้นั้นจะตอ้งมีการปรับปรุงเทคนิควิธีการอยูเ่สมอ เช่น ในสมยัก่อนบรรจุภณัฑ์มี

รูปแบบไม่สวยงาม ไม่น่าใช้ และไม่ดึงดูดใจให้ผูซ้ื้ออยากซ้ือสินคา้ เม่ือตอ้งมีการโฆษณาการ

ถ่ายภาพจะทาํด้วยความ ลาํบาก เพราะวสัดุท่ีใช้ทาํกล่องคุณภาพไม่ดี ทาํให้ถ่ายภาพไม่สวย 

ขอ้ความในกล่องก็ไม่ชดัเจน ถา้ ใช้ถ่ายภาพจะทาํให้ภาพพจน์ของสินคา้ตํ่าลงไป นกัถ่ายภาพใน

สมยันั้นตอ้งอาศยัการทาํกล่องข้ึนมา ใหม่ เลียนแบบกล่องของสินคา้แต่ใช้วสัดุดีกว่า และเขียน

ขอ้ความชดัเจนสวยงามยิง่ข้ึน ปัจจุบนัสินคา้ส่วนใหญ่จะมีกล่องท่ีสวยงามสะดุดตาน่าใช ้ทาํให้ ช่าง

ภาพถ่ายสินคา้ไดง่้ายข้ึน การถ่ายภาพสินคา้นั้นจะมีหลกัใหญ่ ๆ คือ จะถ่ายอยา่งไรให้ภาพออกมา

สวยกว่าความเป็นจริง ซ่ึง เป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก เพราะสินคา้แต่ละชนิดจะมีรูปทรงขนาด สีสัน

แตกต่างกนัไป และสินคา้บาง ชนิดอาจจะไม่เนน้การถ่ายภาพกล่องหรือหีบห่อท่ีบรรจุสินคา้ แต่จะ

เน้นท่ีสินคา้ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ การช่างภาพจะตอ้งถ่ายทอดส่ือความหมายให้สินคา้นั้น ๆ ดูน่าใช้

ตรงตามจุดมุ่งหมายของสินคา้เน้น ส่วนคุณประโยชน์หรือส่วนดีของสินคา้ ซ่ึงบางคร้ังแสดง

ออกมาทางความรู้สึกของภาพเพื่อให้คนดู สามารถส่ือไดจ้ากภาพนั้น หลกัการกวา้ง ๆ ในการ

ถ่ายภาพสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ 

1. ภาพถ่ายสินคา้จะตอ้งมีความชดัเจน ส่ือความหมายไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการตีความ เม่ือ ดูแลว้

สามารถบอกไดเ้ลยวา่เป็นสินคา้อะไร 



2. สินคา้ในรูปจะตอ้งมีสัดส่วนถูกตอ้งตามความเป็นจริง เม่ือถ่ายยอ่ลงในภาพแลว้ตอ้งมี สัดส่วน

เหมาะสมกนั  

3. การถ่ายภาพสินคา้ในมุมแปลก ๆ จะช่วยทาํใหภ้าพน่าสนใจแต่ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ ภาพออกมา

บิดเบ้ียว หรือผิดไปจากความจริงมากเกินขอบเขตของเหตุผล เพราะจะมีผลคือจะไป ทะลายความ

เขา้ใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้นั้น ๆ  

4. ในกรณีท่ีบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ของสินคา้ดูไม่ดี ช่างภาพควรนาํมาตกแต่ง (retouch) เสีย ใหม่ 

เช่น ติดสติกเกอร์ ทาํโลโกใ้หม่ใหค้มชดั การตกแต่งนั้นหมายความวา่ การทาํให้ดูดีข้ึน ถ่าย ออกมา

แลว้สวยข้ึนกวา่เดิมไม่ใช่ไปเปล่ียนแบบโลโกเ้พราะช่างภาพไม่มีอาํนาจจะไปเปล่ียนใด ๆ  

5. ในบางคร้ัง ภาพถ่ายสินคา้จะมีแสงตกกระทบ หรือแสงสะทอ้นท่ีตวัสินคา้ในภาพ โดยเฉพาะ

สินคา้ท่ีใชว้สัดุประเภทโลหะท่ีมีผวิมนัวาว เช่น กระป๋องนํ้าอดัลม ฯลฯ แสงสะทอ้น เหล่าน้ีบางคร้ัง

อาจทาํใหภ้าพออกมาสวยงาม แต่บางโอกาสเจา้ของสินคา้ไม่ตอ้งการให้มีแสงสะทอ้น ช่างภาพตอ้ง

หาวธีิแกไ้ข พยายามเงา ลบแสงตรงส่วนนั้น โดยการจดัแสงใหม่หรือใชว้สัดุเคลือบผิด ชนิดท่ีทาํให้

ผวิดา้นข้ึน (dulling spray) เขา้ช่วยในการถ่ายภาพนั้น 

 ผูจ้ดัทาํรายงานไดน้าํแนวคิดน้ีมาประยุคใช้ในการถ่ายภาพสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ง

รูปร่างและลกัษณะและการท่ีจะส่ือสารออกมาเป็นภาพใหผู้ช้มเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนและเขา้กบัตวัสินคา้  

อา้งอิงขอ้มูลจาก 

https://www.east.spu.ac.th/comm/admin/knowledge/A4023.pdf 

2.4 ความหมายและส าคัญของการโฆษณา 

 การโฆษณา หมายถึง การเสนอ ข่าวสาร หรือ แจง้ข่าวสารให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ทราบเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือแนวความคิด โดยเจา้ของสินคา้ หรือผูอุ้ปถมัภท่ี์เปิดเผยตวัเองอยา่ง

ชดัแจง้ มีการจ่ายเงินเป็นค่าใชส่ื้อ และเป็นการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ไดใ้ชบุ้คคลเขา้ไปติดต่อ 

โดยตรง 

 

 

https://www.east.spu.ac.th/comm/admin/knowledge/A4023.pdf


ความสาํคญัของการโฆษณา 

      1.   เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร 

      2.   ช่วยพฒันาระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

      3.   ช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม 

      4.   เกิดการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจต่างๆ 

วตัถุประสงคข์องงานโฆษณา 

    1.  การโฆษณาเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ (Comprehensive Advertising)  การให้ความรู้ความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ การให้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ สามารถทาํได้

ดงัต่อไปน้ี คือ  

     -  การโฆษณาให้ความรู้   เก่ียวกบัประเภทของสินคา้และบริการ เช่น สินคา้เกษตรกรรม สินคา้

อุตสาหกรรม 

           -  การโฆษณาให้ความรู้   เก่ียวกบัความสําคญัของสินคา้และบริการโดยเฉพาะสินคา้ท่ีมี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เช่น อาหาร ยารักษาโรค 

           -  การโฆษณาให้ความรู้   เก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณา

คุณสมบติัของยารักษาโรค 

           -  การโฆษณาใหค้วามเขา้ใจ   เก่ียวกบัแนวคิดใหม่ของการโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

โดยการใช้ช่ือโฆษณาแบบใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการทาํให้ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วน

ร่วมในการโฆษณา 

           -  การโฆษณาให้ความรู้ความเขา้ใจ   เก่ียวกบักระบวนการผลิตสินคา้ นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จน

สาํเร็จเป็นสินคา้สาํเร็จรูป  

    2.  การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising) ข่าวสารของการโฆษณาท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค  ข่าวสารของการโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคมีหลายประเภท คือ 



          -  ข่าวสารการตลาด เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพเหตุการณ์ของการตลาด 

          -  ข่าวสารการลงทุน เป็นการใหข้อ้มูลทางดา้นการลงทุนเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจใน

สินคา้และบริการ 

           -  ข่าวสารสินคา้และบริการใหม่ เป็นการบอกกล่าวและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ หรือ

บริการใหม่ ๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภค มีโอกาสพิจารณาเลือกซ้ือ 

           -  ข่าวสารราคาสินคา้และบริการ เป็นการใชข้อ้มูลดา้นราคาเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ

และนาํไปสู่การซ้ือสินคา้และบริการ 

           -  ข่าวสารการส่งเสริมการขาย เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการขาย เช่น การตลาด การแจกการ

แถม ของกาํนลั เป็นตน้ 

     3.  การโฆษณาเพื่อชกัจูงใจ (Persuasive Advertising) การโฆษณาเพื่อชกัจูงใจนั้นจาํเป็นตอ้ง

สร้างแรงจูงใจให้เกิดกบัผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดการคล้อยตามท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ สามารถใช้

หลกัการดงัน้ี คือ 

      - จูงใจให้เกิดความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ การโฆษณาน้ี ตอ้งช้ีแนะให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความประสงคใ์นการใช ้

      - จูงใจให้เกิดความประทบัใจในสินคา้และบริการ การโฆษณาตอ้งสร้างความประทบัใจกบั

ผูบ้ริโภค โดยใช้ศิลปะของการส่ือสารเพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เร้า

อารมณ์ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม และเกิดความ ประทบัใจในคุณภาพและบริการ  

      - จูงใจให้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการ การโฆษณาน้ีตอ้งสร้างภาพพจน์ของสินคา้

และบริการ ให้สอดคลอ้ง กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยเอาจุดเด่นของสินคา้และบริการมา

สร้างสรรคง์านโฆษณา 

          - จูงใจให้เกิดความภูมิใจในสินคา้และบริการ  การโฆษณาในลกัษณะน้ีมกันาํเอาบุคคล

สําคญั และเป็นท่ีรู้จกัมาเป็นแบบในโฆษณา เพื่อให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปเห็นวา่ บุคคลสําคญัยงัใชสิ้นคา้

และบริการชนิดเดียวกบัตน จึงเกิดความภาคภูมิใจเม่ือใชสิ้นคา้และบริการนั้น 

องคป์ระกอบของการโฆษณา 

      องคป์ระกอบของการโฆษณาจาํแนกออกเป็น  4  ประการ  ไดแ้ก่ 



      1.   ผูโ้ฆษณา  (advertiser)  เจา้ของบริการ ซ่ึงจะตอ้งประสานกบังานดา้นการตลาดของ

หน่วยงานนั้นโฆษณาทุกช้ินจะตอ้งปรากฏตวัผูโ้ฆษณาให้ชัดเจน และผูโ้ฆษณาตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา 

      2.   ส่ิงโฆษณา (advertisement) โฆษณาท่ีทาํสาํเร็จรูปหรือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆท่ีประกอบดว้ย

ข้อความ รูปภาพ ซ่ึงจะส่ือถึงสินค้าหรือบริการ ท่ีเห็นอยู่บนนิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึง

ภาพยนตร์ โฆษณา ทางโทรทศัน์ วทิยุ 

      3.   ส่ือโฆษณา  (advertising)  ส่ือท่ีผูโ้ฆษณาเลือกใช้ในการเผยแพร่งานโฆษณาไปยงั

กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ 

      4.   กลุ่มเป้าหมาย (consumer)  บุคคลทัว่ไปท่ีรับข่าวสารการโฆษณา  ซ่ึงหากเกิดความรู้สึก

ถูกใจ ชอบสินคา้และบริการ จะนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดน้ีมาใชร่้วมกบัการทาํงานโฆษณาเพื่อตอ้งการทราบถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป่าหมายใหเ้กิดความสนใจในตวัสินคา้เพื่อนาํมาสร้างสรรคง์านโฆษณาตาม

ตอ้งการ 

อา้งอิงขอ้มูลจาก  

https://sites.google.com/site/amptzee/khwam-hmay-khxng-khosna 
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บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือสถานประกอบการ   บริษทั ย.ูเอวไีอที จาํกดั 

ส านักงานสาขา (ส านักงานใหญ่) 100 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  

    แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ส านักงานสาขา                               530/1 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

                                                        กรุงเทพฯ 10120 

                                                       โทร 02-115-2953 

 
รูปภาพท่ี 3.1 : แผนท่ี บริษทัย.ูเอว ีจาํกดั 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

       การใหบ้ริการของบริษทั ยเูอวไีอที จาํกดั 

เป็นผูใ้หบ้ริการการทาํรายการขายสินคา้ของบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั ในการทาํ

รายการขายของตลอด 24ชม.และเป็นรายการสดโดยมุ่งเนน้การโฆษณาสินคา้เป็นหลกัใหต้รงตาม



กลุ่มเป่าหมายท่ีตอ้งการ และ เป็นการคา้ขายสินคา้จากแบรนดข์องประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั การทาํ

รายการ Shop CH ท่ีนาํสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาขายเช่น การขายกระเป๋า Fashion ท่ีเป็นท่ีนิยม

ในประเทศญ่ีปุ่น,การขายเคร่ืองสาํอางจากประเทศญ่ีปุ่นและ สินคา้ต่างๆจากทัว่โลก 

3.3 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

       นกัศึกษาฝึกงาน : ช่างภาพและผูช่้วยช่างภาพ 

      งานด้านการถ่ายท า 

      ควบคุมกลอ้งในการถ่ายShowต่างๆของรายการ Shop Ch 

      การโลสายไฟและการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆในการเปล่ียนฉากท่ีมีเวลา  40 วนิาที 

3.4  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

        ช่ือ-สกุล  นายอนุพนธ์ จิตประทึก (พี่ปุ้ย) 

       ตาํแหน่ง Switcher  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 : พนกังานท่ีปรึกษา 

 



3.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

       วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

       3.6.1 ศึกษารูปแบบการถ่ายทาํ Show แต่ละประเภท 

       3.6.2 ดูเฟรมและผลงานท่ีผา่นของรายการ Shop Ch  

       3.6.3 ประจาํกลอ้งโดยเร่ิมจากกลอ้ง 2 ประมาณ 2 อาทิตย ์

       3.6.4 ประจาํกลอ้ง 3  

       3.6.5 ประจาํกลอ้ง 4  

      3.6.6 ประจาํกลอ้ง 1  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน และพฒันาการของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาโดยแบ่ง
ตามประเภทของรายงานทีนั่กศึกษาด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบัติงานของสหิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที ่1 เรียนรู้ระบบการทาํงานของรายการ 
สัปดาห์ที ่2 ทดลองควบคุมกลอ้ง 2 
สัปดาห์ที ่3 ควบคุมกลอ้ง 2 
สัปดาห์ที ่4 เรียนรู้การถ่ายกล่อง 3 
สัปดาห์ที ่5 ควบคุมกลอ้ง 3 
สัปดาห์ที ่6 ควบคุมกลอ้ง 3 
สัปดาห์ที ่7 เรียนรู้รูปแบบการถ่ายกลอ้ง 4  
สัปดาห์ที ่8 ทดลองควบคุมกลอ้ง 4  
สัปดาห์ที ่9 ควบคุมกลอ้ง 4  
สัปดาห์ที ่10 เรียนรู้รูปแบบการถ่ายกลอ้ง 1  
สัปดาห์ที ่11 ทดลองถ่ายกล่อง 1  
สัปดาห์ที ่12 ควบคุมกลอ้ง 1  



สัปดาห์ที ่13 ควบคุมกลอ้ง 1 และ 3  
สัปดาห์ที ่14 ควบคุมกลอ้ง  1 และ 4 
สัปดาห์ที ่15 ควบคุมกลอ้ง 2 และ 3  
สัปดาห์ที ่16 ควบคุมกลอ้ง 1 และ 3  

ตารางที ่3.1 ขั้นตอน และวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที4่  

ผลการปฏบิัติงาน 

                     การดาํเนินงานหวัขอ้การปฏิบติังานการถ่ายภาพน่ิงและวดีิโอเพื่อการโฆษณาสินคา้

ของรายการ Shop Channel (รายการสด) ของรายการช็อปชาแนลมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ประเภทของ Show ในรายการ Shop CH 

4.2 การเตรียม Show แต่ละประเภทและความแตกต่างของ Show  

4.3 หนา้ท่ีของตากลอ้งท่ีผูร้ายงานรับผดิชอบ 

         4.1 ประเภทของShowในรายการShop CH 

          ประเภทของ Show ที่มีความหลากหลายในการด าเนินรายการ Shop Ch จะแบ่งออกได้หลกัๆ 

4 ประเภทดังนี้ 

1. Show Jewelry (Supper Jewelry Day ) 

2. Fashion (Supper Fashion Day) 

3. Beauty (Supper Beauty day) 

4. Home & Electronics 

ต่อจากน้ีจะเป็นการอธิบายShow Jewelry  

1. Show Jewelry เป็นรายการขายสินคา้ท่ีเป็นประเภทเคร่ืองประดบั ไม่วา่จะเป็น สร้อย,แหวน,กาํไร

,นาฬิกา,และต่างหูเป็นตน้ การดาํการถ่ายทาํ Jewelry จะเป็นการแนะนาํสินคา้จาก CastและGuests 

ท่ีเป็นเจา้ของสินคา้มาแนะนาํถึงความเป็นมาของ Brand วสัดุท่ีใช้ในการทาํเคร่ืองประดบั แร่ธาตุ 

ความหายากของแต่ละช้ิน และจะมีการสวมใสให้ดูเป็นการช่วยการตดัสินใจสําหรับผูซ้ื้อท่ีกลวัจะ

ใส่แลว้ไม่สวยหรือมองไม่เห็นภาพ โดย Model ดงัรูปภาพ 

 



 

        ภาพท่ี 4.1 ถ่ายModel มุมกวา้งเนน้ภาพรวม               ภาพท่ี 4.2 การถ่าย Model มุมแคบเนน้ท่ีสินคา้ 

 

ภาพท่ี 4.3 Show Jewelry (สินคา้) 

 

 



1.1 Supper Jewelry Day เป็นรายการขายสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยจะเป็นการเปิด B-Roll ท่ี

เป็นของ Supper Jewelry Day ก่อนเขา้รายการทุกคร้ังแตกต่างจาก Show Jewelry แค่เพียง Supper 

Jewelry Day เป็นการขายสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั ตลอดทั้ง 24 ชม. โดยไม่ขายสินคา้อ่ืนเลยทั้ง

วนั แต่ก็จะมี Brand ต่างๆมาขายสลบัสับเปล่ียนให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงเป็นการ

ขาย Jewelry ดงัรูปภาพ 

 

ภาพท่ี 4.4 การถ่ายสินคา้ของกลอ้ง1ในShow Jewelry  

ต่อจากน้ีจะเป็นการอธิบายShow Fashion (Supper Fashion Day ) 

2. Show Fashion จะเป็นการนาํเสนอการขานส้ินคา้ Fashion ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้,กางเกง,รองเทา้ 

และ แวน่ตา เป็นตน้ในการถ่ายShow Fashion จะมีการเพิ่มความสาํคญัของตวัสินคา้ท่ีมีโดยการมุง้

เนน้การ Insertสินคา้เป็นหลกั และมีการนาํเสนอสินคา้โดยการ เดินแบบ Fashion โดย Model ดงั

รูปภาพ 



 

ภาพท่ี 4.5 รูปแบบการถ่าย Model ใน Show Fashion 

2.1 Supper Fashion Day จะเป็นการขายสินคา้Fashion ตลอดทั้งวนัโดยก่อนเขา้รายการจะเปิด B-

Roll ในการบอกกลุ่มเป่าหมายให้ทราบวา่วนัน้ีเป็นวนั Supper Fashion Day ท่ีจะมีสินคา้Fashion 

ต่างๆมากมายมาใหเ้ลือกShopping กนัในวนันั้นๆ ดงัรูปภาพ 

 

ภาพท่ี 4.6 การถ่ายสินคา้ใน Show Fashion  

ต่อจากน้ีจะเป็นการอธิบาย Show Beauty (Supper Beauty Day) 

3. Show Beauty การนาํเสนอShow Beauty จะแตกต่างจากสองShowขา้งตน้ท่ีไม่มีการใชM้odelใน

การนาํเสนอแต่จะเป็นการใชD้emon ในการนาํมาทดลองสินคา้แทน จะเป็นการขายสินคา้เก่ียวกนั

ความงาม เช่น ครีม,ยาสระผม,เคร่ืองสาํอาง,นํ้าหอม เป็นตน้ 



 

 

ภาพท่ี 4.7 ภาพรวมของ Show Beauty  

 

ภาพท่ี 4.8 Show beauty (สินคา้นํ้าหอม) 

ต่อไปน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัShow Home & Electronics 

4. Home & Electronics เป็นการนาํเสนอสินคา้ท่ีเป็นของใชใ้นบา้นเช่น เตียงนอน,ตูเ้ส่ือผา้,นํ้ ายา

ลา้งจาน,หมอน เป็นตน้ ในการดาํเนินรายการจะมีการทดสอบประสิทธิภาพของสินคา้ต่างๆให้กลุ่ม



เป่าหมายเกิดความคอ้ยตามเป็นการจูงใจแก่กลุ่มเป่าหมายวตัถุประสงคใ์นการทดสอบประสิทธิภาพ 

เพื่อใหดู้น่าเช่ือถือ โดยShow น้ีจะมุ่งเนน้การ Insert สินคา้เป็นหลกั 

 

ภาพท่ี 4.9 Show H&E 

 

ภาพท่ี 4.10 สินคา้ในShow H&E  

                4.2.1  การเตรียมShow แต่ละประเภท Shop Ch Live จะตอ้งมีการประชุมทีมงานในทุก

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของการถ่ายทอดสดรายการ Shop CH เพื่อทาํการ Brief งานให้แก่ทีมงานใน

ตาํแหน่งต่างๆ เรียกว่าการ P-Show โดยการ P-Show จะมีผูบ้อกถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ี

ตอ้งการให้ Show ในแต่ละ Showออกมาตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้หนา้สนใจและดึงดูด



กลุ่มเป่าหมาย ของสินคา้ไดดี้ท่ีสุดการ        P-Show จะนาํโดย SP จากทาง Shop CH มาBrief งาน 

ในแต่ละShow ก็จะมี SP ท่ีรับผิดชอบงานต่างกนั หน่ึง Show จะมีเวลา58.50 นาทีในการถ่ายทาํ 

และจะมีเวลาให้เคล่ือนยา้ยกลอ้งและฉาก ให้ทนัเวลา  40 วินาทีก่อนท่ี Show และมีการเตรียม Still 

Pic และ B-Roll ในการเตรียมเปิดใน Show ในการเขา้Show จะมีการPre-Cab สินคา้ก่อนเพื่อให้

กลุ่มเป่าหมายไดท้ราบถึงสินคา้ท่ีจะนาํมาขายในวนัน้ี และเม่ือจบ Show จะมีการ Re-Cab เพื่อบท

วนวา่วนัน้ีขายสินคา้อะไรบา้ง ต่อไปจะเร่ิม รายระเอียดในการยา้ยฉากในShow ต่อ Show ผูเ้ขียนจะ

ทาํการนาํเสนอในหวัขอ้ต่อไป  

 

 

ภาพท่ี 4.11 Pre-Show ในช่วงเชา้ 



 

ภาพที ่4.12 Pre-Show ช่วงบ่าย 

ในส่วนของการ Pre-Show ช่างภาพมีส่วนในการหามุมกลอ้งหรือเฟรมภาพสุดทา้ยให้ออกมาตามท่ี 

SP ตอ้งการมากท่ีสุดเน่ืองจากการถ่ายทาํจริงกบั SP ท่ีมีความตอ้งการนั้นไม่สามารถทาํไดต้ามท่ี

ตอ้งการในบางคร้ังบางกรณี เช่น ตอ้งการเปิด Show ดว้ย Model แต่ไม่สามารถเปิดไดเ้พราะ Model 

ยงัมาไม่ทนัช่างภาพจะตอ้งอธิบายและหาเฟรมใหม่ๆเสมอ เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของ SP  

และช่างภาพจะตอ้งรู้วา่เม่ือจบ Show น้ีแลว้จะตอ้งยา้ยไปท่ีฉากไหนต่อเพื่อเตรียมสะแตนบายรอใน

การถ่ายรายการต่อไปในกรณีท่ีกลอ้งตวันั้นไม่ใชแ้ลว้ใน Show สามรถ Move กลอ้งมาเตรียมรอได้

เลยและจะมีเวลาจดัเฟรมอีกดว้ย ในการเตรียม Show ต่อไป ทีมงานฝ่าย Popก็จะเขา้มา Set ฉาก

ตามท่ี SPตอ้งการเตรียมไวก่้อนร่วงหนา้   

4.2.2 ความแตกต่างแต่ละประเภทของShow 

ความแตกต่างระหวา่งShow ต่างๆในรายการของ Shop CH ท่ีมีShow อยู่4 ประเภทหลกัๆคือ 

Jewelry ,Fashion, Beautyและ Home & Electronics ท่ีมีความแตกต่างกนัในการดาํเนินการ

ถ่ายทอดสดท่ีต่างกนัดงัน้ี 

1.Show Jewelry และ Beauty 

ในส่วนของShow Jewelry นั้นใชก้ลอ้งหลกัในการดาํเนินรายการเพียง 2 กลอ้ง คือกลอ้งท่ีจบัสินคา้

เป็นหลกัและกลอ้งท่ีจบัมุมกวา้งรับ Cast และ Guests ส่วน กลอ้งอีก2 ตวันั้นจะใช้ในการถ่าย 



Model ให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นในภาพรวมของการสวมใส่สินคา้ว่าออกมาเป็นอย่างไรในขณะท่ี

การดาํเนินรายการจะไม่มีการ Move 

กลอ้งเน่ืองจาก Show Jewelryนั้นจะไม่มีการ Move นัง่พูดคุยอยูท่ี่โต๊ะเพียงอยา่งเดียว แตกต่างจาก 

Show Beauty ท่ีมีการMove ในการทดลองใช่สินคา้และแตกต่างกนัโดยท่ี Show Beauty ไม่มี 

Model ในShow แต่จะใช้ Demon(ผูใ้ช้จริง) มาทดสอบสินคา้แทน และจะมีการ  Move กล้อง

เคล่ือนยา้ยฉากในกรณีทดสอบสินคา้ใหก้ลุ่มเป่าหมายไดเ้ห็นคุณสมบติัของสินคา้  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 Show Jewelry  

 

ภาพท่ี 4.14 การถ่าย Model Show Jewelry 



 

ภาพท่ี 4.15 ภาพรวม Show Beauty 

2.Show Fashion และ Home &Electronics 

ความแตกต่างShow Fashion และ Home & Electronics คือ Show Fashion นั้นมกัจะนิยมในการเปิด

รายการดว้ย Model และใชM้odel ในการสวมใสสินคา้ให้ผูรั้บชมไดเ้ห็นภาพรวมแต่ Show H&E 

นั้นไม่มีการใช ้Model แต่จะเป็นการทดลองใชใ้ห้ไดรั้บชมเลยวา่สินคา้นั้นมีความสามารถอะไรได้

บา้ง และจะเน้น การinsert สินคา้มากกว่าของShow Fashion ท่ีจะใช้ Model ในการพรีเซ็นสินคา้ 

การจบัภาพของกลอ้งจะมีความคล้ายกนัท่ีจะจบั สินคา้เป็นหลกัแต่จุดท่ีแตกต่างกนัชดัๆ คือการใช ้

Model กบัการ insert สินคา้ ท่ีแตกต่างกนั และ Show H&E นั้นในบางคร้ังตอ้งใชก้าร Moveกลอ้ง

ในการถ่ายทาํมากกวา่ Fashion  



 

ภาพท่ี 4.16 ภาพรวมของ Show Fashion  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 การถ่ายสินคา้ Fashion 

 

 



 

ภาพท่ี 4.18 ภาพรวมShow H&E 

4.3 การด าเนินการถ่าย Show หน้าทขีองช่างภาพในแต่ละ Show 

ต่อจากน้ีจะเป็นการอธิบายถึงหน้าท่ีของช่างภาพท่ีควบคุมกลอ้งในการดาํเนินรายการShowต่างๆ

ของรายการ Shop CH ท่ีมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละShow ไม่จาํเป็นวา่กลอ้งหน่ึงจะตอ้งจบั

สินคา้เพียงอยา่งเดียวเพราะสามารถนาํไป insert สินคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั หนา้ท่ีหลกัๆของกลอ้งแต่ละ

ตวัจะไม่ตายตวัยกเวน้ ShowบางShow เช่น Show jewelry ท่ีหนา้ท่ีกลอ้ง 1-4 จะตายตวัมีหนา้ท่ีของ

กลอ้งในแต่ละกลอ้งและShowต่างๆดงัน้ี 

Camera 1 Show Jewelry  

หนา้ท่ีสาํคญัในการถ่ายShow Jewelry ของกลอ้ง1 คือการจบัตวัสินคา้คอยควบคุมไม่ให้หลุด Focus 

ดงัภาพตลอดทั้งรายการ เน่ืองจากตอ้งการให้กลุ่มเป่าหมายเห็นสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุดและเห็น

รายละเอียดต่างๆของสินคา้อยา่งครบถว้นก่อนการตนัสินใจซ้ือ และ คอยเจาะลึกรายละเอียดตามท่ี 

Cast หรือ Guests พดูถึงจุดต่างๆของสินคา้ ความสวยงามของสินคา้  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19 Camera 1 Show Jewelry 

ใน Show Jewelry กลอ้ง 2 จะเป็นกลอ้งท่ีมีการ Move นอ้ยท่ีสุดเป็นกลอ้งท่ีคอยควบคุม Show ใน

การจบัภาพรวมของShow หรือการจบักวา้งให้เห็นทั้ง Show เพื่อป้องกนัการผิดพลาดของกลอ้ง

อ่ืนๆท่ีไม่สามารถจบัสินคา้ หรือ เกิดขอ้ผดิพลาดในบางกรณีเช่น การจบัภาพสินคา้ของกลอ้ง1 ท่ีอยู่

บนฐานแลว้Cast ตอ้งการท่ีจะหยิบสินคา้ข้ึนมา จะตอ้งตดัเขา้กลอ้ง 2 เพื่อให้กลอ้ง1 ตามสินคา้ได้

ทนั  

 

ภาพท่ี 4.20 Camera 2 Show Jewelry 

 



 หน้าท่ีหลกัๆของกลอ้ง3 เป็นการจบัภาพรวมของ Model ท่ีสวมใส่สินคา้ออกมาให้ไดเ้ห็นเต็มลุค

เพื่อเพิ่มการประกอบการตดัใจซ้ือเพราะกุ่มเป่าหมายท่ีรับชมนั้นสามราให้ไดว้า่เคร่ืองประดบัหรือ

สินค้าชินน้ี สามารถใส่ให้เข้ากับเส้ือผา้แบบไหนได้บา้งและเหมาะสมกับเส้ือผา้แบบไหน ใน

บางคร้ังท่ี Cast สวมใสสินคา้กลอ้ง3จะตอ้งทาํการ Move กลบัไปช่วยกลอ้ง1 รับ Cast เพื่อให้ไดเ้ห็น

สินคา้อยา่งชดัเจน 

ภาพท่ี 4.21 Camera 3 Show Jewelry 

กลอ้ง 4 จะมีหนา้ท่ีคลา้ยๆกบักลอ้ง 3 คือการถ่าย Model แต่จะเป็นการถ่ายท่ีเนน้ สินคา้เป็นหลกัไม่

เนน้เส้ือผา้ท่ีใส่แต่จะเป็นการ insert สินคา้ในตอนสวมใสมากกวา่เพราะ มีกลอ้ง 3 ท่ีจบัภาพกวา้ง

แล้วดังนั้ นกล้อง 4 จะต้องเล่นแคบ เพื่อให้เห็นถึงสินค้าในเวลาสวมใสได้อย่างชัดเจน 

 

ภาพท่ี 4.22 Camera 4 Show Jewelry 



ในส่วนของ Camera2 จะทาํหนา้ท่ีเหมือนกนัในทุกประเภท Show คือการถ่ายภาพรวมของShow

หรือถ่ายมุมกวา้งดงัภาพต่อไปน้ี  

 

ภาพท่ี 4.23 Camera 2 Show H&E  

 

ภาพท่ี 4.24 Camera 2 Show Fashion 

 

 



 

ภาพท่ี 4.25 Camera 2 Show Beauty  

เพื่อป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ต่างๆท่ีจะทาํใหก้ลอ้งอ่ืนๆไม่สามารถจบัภาพสินคา้ไดห้รือเป็นการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งรวดเร็วจะทาํใหต้อ้งตดัเขา้กลอ้ง 2 เพื่อใหก้ลอ้งอ่ืนๆสามารถตามสินคา้ไดท้นั 

Camera 1และ3 Fashion, BeautyและHome & Electronics 

การถ่ายCamera 1และ3  ในShow Fashion, BeautyและHome & Electronics  นั้น จะหนา้ท่ีคลา้ยกนั

ทั้ง2 กลอ้งจะสลบัสับเปล่ียนการถ่ายไปเร่ือยๆตามสถานการณ์เพราะบางคร้ังกลอ้ง1 จบัสิน คา้อยู่

ในมุมกวา้งกลอ้ง3ก็จะเขา้ไปเจาะลึกรายละเอียดสินคา้แทนแต่กลบักนัเม่ือกลอ้ง3 จบัสินคา้ในมุม

กวา้งกลอ้ง1ก็จะเขา้ไปดูสินคา้ในมุมแคบแตกต่างกนัท่ีกลอ้ง3จะตอ้งMoveกลบัไปรับModel ใน

ฉากเปิด Model ทุกคร้ังเพราะฉะนั้นกลอ้ง1 จะตอ้งเล้ียงFrameให้สมดุลคือจากการถ่ายมุมแคบก็จะ

ประคลองFrameออกมาในมุมกวา้งหรือการถ่ายเพียงกลอ้งเดียวโดยมีกลอ้ง2คอยช่วยในการตดัฉาก

ออกเพื่อจะส่งให้Modelท่ีกลอ้ง3ตอ้งไปรับในฉากเปิดModel ในมุมกวา้งหรือภาพรวมของModel  

ยกเวน้ Show Beauty และ H&E ท่ีไม่มี Model ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป ในกรณี Show 

Beautyนั้น กลอ้ง1,2และ3จะตอ้งMove ทั้งหมดแต่ยงัคงถ่ายในรูปแบบเดิมตลอดคือการMove ฉาก

ไปหาDemonหรือผูใ้ชจ้ริง แต่ถา้เป็นShow H&E กลอ้ง1และ3จะช่วยกลอ้ง4ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการ 

insertสินคา้แทนเพราะไม่มี ModelและDemon  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.26 Show H&E Camera1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี4.27 Show Fashion Camera1 

 

 



 

 

ภาพท่ี 4.28 Show H&E Camera 3 

Camera 4 Fashion, BeautyและHome & Electronics 

การถ่าย Camera 4 จะเป็นกลอ้งคอยถ่ายสินคา้เป็นหลกัหรือการ insertสินคา้ ไม่วา่จะเป็นFashion, 

Beautyและ H&Eจะเป็นกลอ้งท่ีเน้นแต่สินคา้ในการถ่าย Fashionก็จะแคบแต่สินคา้เพราะกลอ้ง3

ถ่ายกวา้งและภาพรวมในการถ่ายModel ส่วนShow Beauty และ H&E นั้นจะแยกตวัออกมาถ่าย 

Insert สินคา้เพียงอยา่งเดียวเป็นกลอ้งหลกัในการถ่าย Insert  

 

 

 

 

Show H&E Camera 4 

 

ภาพท่ี 4.29 Show Beauty Camera 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.30 การถ่าย Insert สินคา้ใน Show Beauty  

 ในการเตรียม Show แต่ละประเภทของรายการ Shop CH แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกัๆ

ดงัน้ี 

1. Show Jewelry  

2 .Show Fashion 

3.Show Beauty  

4.Show Home & Electronics 

        ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภท Show การเตรียม Show นั้นมีความสําคญัอยา่งมากใน

การกาํหนดทิศทางหรือรูปแบบการนาํเสนอ Show ให้ออกมาในทิศทางใดจะตอ้งมีการพูดคุยกนั

ระหวา่ง SP กบัทีมงานทุกฝ่ายใหเ้ขา้ใจตรงกนัเพื่อให ้Show ออกมาไดต้รงตามความตอ้งการของทั้ง 

2 ฝ่าย  เพราะบา้งกรณีท่ีไม่สามารถเปิด Show ในแบบท่ี SP ตอ้งการไดเ้ช่น การเปิด Model ใน 

Show แรกนั้นไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจาก Model ไม่สามารถมา Stand by ไดท้นัเวลาจึงตอ้งมีการ P-

Show ในทุกคร้ัง เพราะ Show แต่ละ Show แตกต่างกนัไป ช่างภาพจะตอ้งคอยหาเฟรมหรือมุม

กลอ้งตามความตอ้งการของ SP เน่ืองจากการ P-Show จะเป็นการเตรียม Show ทั้งหมดในแต่ละช่วง

ไม่ใช้การ P-Show/Show จึงทาํให้เม่ือ Show แรกใกลจ้ะจบกลอ้งท่ีไม่มีส่วนในการดาํเนินรายการ

จะตอ้ง Move ไปในฉากถดัไปเพื่อไปตอ้งกล้องเตรียมการถ่ายอย่างเรียบร้อยเพราะเวลาในการ



เปล่ียน Show แต่ละ Show มีเวลาท่ีจาํกดัเพียง 40 วินาทีเท่านั้นไม่สามารถผิดพลาดไดเ้น่ืองจากเป็น

รายการสด  

 หนา้ท่ีของช่างภาพนั้นในการถ่ายทาํรายการแต่ละ Show หนา้ท่ีของกลอ้งก็จะแตกต่างกนั

ออกไปไม่วา่จะเป็น Camera 1 - Camera4 ยกเวน้เพียง Camera 2 ท่ีจะมีรูปแบบเดิมในการถ่ายคือจบั

มุมกวา้งหรือภาพรวมของ Show เอาไวเ้สมอเน่ืองจากป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงเพื่อ

สามารถตดัเขา้ Camera 2 ไดท้นัเช่น การถ่าย Show Jewelry Camera 1 ท่ีกาํลงัจบัสินคา้ในมุมแคบ

อยูแ่ลว้ Cast ยิบสินคา้ข้ึนมาใส่เองทาํให้ตอ้งตดัเขา้  Camera 2 เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้หลุดหายไป

จากหน้าจอทีวี พอ Camera 1 สามารถตามสินคา้ทนัก็จะตดักลบัไปท่ี Camera 1 ต่อไป ในแต่ละ 

Show ความสาํคญัของ Camera ทุกตวัจะมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป ใน Show Jewelry Camera 3 และ 

Camera 4 จะคอย Stand by ไวท่ี้ Model เสมอเน่ืองจากการดาํเนินรายการจะตอ้งมีการสวมใส่และ

ทดลองใหผู้ช้มไดเ้ห็นในภาพรวมและมุมแคบไดอ้ยา่งชดัเจน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลรายงาน 

 การท่ีผูจ้ดัไดเ้ขา้การฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ย.ูเอวีไอที จาํกดั มหาชน มาตั้งแต่วนัท่ี 

15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาการฝึกงาน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ คร้ังน้ีได้

ฝึกงานกบัฝ่ายช่างภาพของบริษทั ยู.เอวีไอที จาํกดั มหาชน ทาํให้ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการ

ต่างๆ ในการปฏิบติังานการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวในการโฆษณาของรายการขายสินคา้ 

Shop CH Thailand ทางบริษทัให้ความสําคญักบัการดาํเนินรายการขายสินคา้ท่ีเป็นรายการสด ท่ี

มุ่งเน้นการขายสินคา้เป็นหลกัและได้รับเทคนิคต่างๆในการถ่ายสินคา้ให้ออกมาดูน่าเช่ือถือมาก

ท่ีสุดจากมืออาชีพของ บริษทั ยู.เอวีไอที จาํกดั มหาชน ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํรายงานไดมี้วตัถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวในงานโฆษณาของรายการ Shop CH 

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของการโฆษณาสินคา้ของรายการ Shop CH Thailand และผลประโยชน์

สูงสุดแก่บริษทัในช่องทางการขายสินคา้ตามส่ือต่างๆไม่วา่จะเป็นส่ือ ออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์ ไดท้าํ

การเผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจ  

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษาระยะเวลา 16 สัปดาห์ ไดฝึ้กงานกบัฝ่ายช่างภาพของ บริษทั ย.ูเอ

วีไอที จาํกดั มหาชน เรียนรู้ถึงระบบและขั้นตอนต่างๆในการถ่ายทาํรายการขายสินคา้ของช่อง 

Shop CH ไดเ้รียนรู้รูปแบบการดาํเนินรายการในประเภทต่างๆท่ีมีความแตกต่างกนัและมีความ

หลากหลายของสินคา้ท่ีจะตอ้งรับมือในการถ่ายและความคุม Show ให้ออกมาดีท่ีสุด รวมถึงการ

ปฏิบติังานจริงในวนัแรกท่ีได้รับมอบหมายในการดูรูปแบบการถ่ายทาํของมืออาชีพใน Camera 

ต่างๆท่ีมีความแตกต่างและหนา้ท่ีท่ีต่างกนัไปในแต่ละ Show เรียนรูปไปท่ีละส่วนและไดรั้บการ

อบรมจากหวัหนา้ช่างภาพในแต่ละทีมใหมี้ประสิทธิภาพออกมาดีท่ีสุดในการทาํงานและแนะนาํวิธี

รับมือกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ให้สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างราบร่ืน และค่อยๆขยบัไปควบคุมกลอ้ง

ต่างๆตามความเหมาะสมท่ีหวัหนา้ช่างภาพไวว้างใจให้ผูจ้ดัทาํรับผิดชอบไดเ้ร่ิมจาก Camera 2 และ

ไปท่ี Camera 3 ,Camera 4 และ Camera 1 ตามลาํดบั  
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ภาคผนวก ก. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพงานนอกเหนือจากต าแหน่งทีไ่ด้รับ 

1.งานโรลสายไฟ  

       การโรลสายไฟช่วยช่างภาพในการถ่ายทาํเน่ืองจากตอ้งการใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกนั

การเกิดอุบติัเหตุจากสายไฟพนัขาในขณะถ่ายทาํในกรณีท่ีตอ้งใช้การ Handheld ในการถ่ายทาํ

รายการนั้นสําคญัอยา่งมากเพราะช่างภาพจะไม่มีเวลาในการดูสายไฟและตอ้งเดินอยูต่ลอดเวลาจึง

ทาํใหมี้โอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้ายจึงจาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยในการโรลสายไฟให้ช่างภาพทาํงานไดอ้ยา่ง

เตม็ประสิทธิภาพและไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัอยา่งรูปภาพการโรลสายไฟขณะกาํลงัถ่ายทาํรายการนอกสถานท่ี 



 

ตวัอยา่งรูปภาพการโรลสายไฟขณะกาํลงัถ่ายทาํรายการนอกสถานท่ี 
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