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บทคัดย่อ 

 รายงานการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาการเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิงของบริษทั วาย 

 พี โปรดกัชัน่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการท างานของฝ่ายช่างภาพวิดีโอและ

ช่างภาพน่ิง รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการท างานซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการ

เตรียมงาน ขั้นตอนการถ่ายท า และขั้นตอนการแกไ้ขภาพ 

จากการปฎิบตัิงานสหกิจศึกษา ไดรู้้จกักระบวนการในการท างานของช่างภาพวีดีโอและ 

ช่างภาพน่ิง ไดรู้้ถึงเทคนิคในการท างานที่สามารถน าเอามาใชใ้นการท างาน ในขั้นตอนการออกกอง

ถ่าย การถ่ายวิดีโอประกอบคลิปเพื่อน ามาใส่เขา้กับบทสัมภาษณ์ การถ่ายภาพน่ิงเพื่อเล่าเร่ืองของ

ภาพน่ิง น ามาใช้ประกอบกับบทบรรยาย และกระบวนการในการแต่งภาพที่ใช้เทคนิคการท างาน

ของโปรแกรมโฟโตช้อป และโปรแกรมไลทรู์ม 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้นนอกจากจะไดพ้ฒันา 

ความรู้ความสามารถและทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ยงัได้พฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานตามสภาพจริง 

และได้บูรณาการความรู้ทางดา้นกระบวนการการท างานของฝ่ายช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิงซ่ึง

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การท างานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต 
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Abstract  

This internship as a videographer and photographer for YP Production Company  

aimed to know the procedures and processes of video and still photos. The study of working 

techniques consisted of 3 main steps: the preparatory stage, filming process, and image editing 

process. 

From work the student learned the videographer's work process and photography 

techniques that can be used in their work. The process of going out for filming, doing interviews, 

taking stills to explain the story of the images, and working with the storytelling and editing process 

using Photoshop and Lightroom. 

 Over the course of 16 weeks, the student developed knowledge, competence and 

professional skills, the student also developed practical skills according to real conditions and 

integrated knowledge of the work process of videographers and the still photography department, 

which is preparation before stepping into professional work in the future. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ เป็นบริษทั ผลิตส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือรายการ 

ออนไลน์ ส่ือโฆษณา ส่ือสารคดี ทางบริษทัได้มีการผลิตรายการของตวัเอง เพื่อเป็นชิ้นงานสร้าง

ช่ือเสียง ท าให้คนบนโลกออนไลน์รู้จักกับบริษัทมากข้ึน ได้มีการอัพโหลดผ่านช่องทางทั้ ง 

Facebook Youtube และ Instagram ภายใตช่ื้อ YPTV และ YP Production จะเป็นช่องทางที่สามารถ

ติดตามผลงานของบริษัท รวมถึงรับผลิตส่ือให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู ้ผลิตเน้ือหาบนยูทูป 

(Youtuber) จากช่องทางต่างๆ (Platform) ตามความต้องการของลูกคา้ ทั้งวางแผนรายการ การถ่าย

ท า หรือการตดัต่ออย่างเดียว และการถ่ายโฆษณาเพื่อโปรโมทสินคา้และร้านอาหาร 

ซ่ึงจากการปฏิบตัิงานที่ บริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จะมีการผลิตรายการต่างๆ ของตนเอง 

รวมถึงรายการของลูกคา้ เช่น รายการต่อมรับรส รายการครัวมงคล รายการงานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็

ตอ้งเล่น รายการอะไรวะ รายการ Motorcycle Diary รายการ Crew Pilot ที่จะตอ้งมีการผลิตส่ือวิดีโอ 

(VDO) ภาพน่ิง (Snap) และการถ่ายภาพเบื้องหลัง (Candid) มอบหมายเพื่อให้งานออกมาตามที่

ก าหนด ทั้ งน้ีต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้ งการวางแผนงาน (Pre-Production) การถ่ายท า 

(Production) การตดัต่อ (Post-Production)  

รายงานฉบบัน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนการ และหนา้ที่ของช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิง 

เพื่อศึกษาการปฎิบัติงาน ออกกองลงพื้นที่จริง ฝึกความรับผิดชอบ รอบครอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความอดทนสูงในการเรียนรู้งาน มีไหวพริบที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า และรับมือกับสภาวะความกดดันต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ นอกจากจะได้เรียนรู้

เทคนิคภาคสนามแลว้ยงัสามารถน าเอาความรู้ ประสบการณ์ในการท างานจริงมาปรับใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์สูงสุดในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

- เพื่อทราบถึงหนา้ที่กระบวนการการถ่ายท า (Production) การตดัต่อแกไ้ขงาน (Post-Production) 

   ของบริษทั วาย พ ีโปรดกัชัน่ 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

- ศึกษากระบวนการในหนา้ที่ของช่างภาพวิดีโอ และช่างภาพน่ิง ของบริษทั วาย พี โปรดกัชัน่  

  ในระหว่างวนัที่ 17 พฤษภาคม – 27 สิงหาคม 2564 เท่านั้น 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

- ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหลายฝ่าย 

- การลงสนามท างานในพื้นที่จริง เช่น การออกกองถ่ายท านอกสถานที่ 

- ไดม้ีโอกาสฝึกฝน พฒันาความสามารถในงานที่ตนเองถนดัมากยิ่งข้ึน 

- ไดเ้รียนรู้แลกเปล่ียนมุมมองเทคนิคภาพถ่าย และภาพวิดีโอจากเพื่อนร่วมงานผูม้ีประสบการณ์จริง 

   ในองคก์ร 

- เรียนรู้การปฏิบตัิตวัขณะฝึกงาน เช่น การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดี 

- เขา้ใจหลกัการท างานมากยิ่งข้ึน มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย  

- ฝึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินยัมากยิ่งข้ึน เช่น การเขา้ท างานให้ตรงเวลา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 จากการที่ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั หัวขอ้ 

รายงานบทบาทหนา้ที่ของผูช้่วยผูก้ ากบัใชแ้นวคิดในการผลิตรายการ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. แนวคิดเก่ียวกบัวิดีโอคอนเทนต ์

2. แนวคิดอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพ 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอคอนเทนต์ 

ในปี 2018 คอนเทนตท์ี่มาแรงที่สุดคือ วิดีโอ จากการคาดการณ์ของ Filmora เผยว่า ในปี 2020 คอน

เทนต์กว่า 80% ของกราฟิกทัว่โลกจะมาจากวิดีโอ 90% ของคอนเทนต์ที่ผูบ้ริโภคแชร์ใน Social 

Network จะเป็นวิดีโอ และ 87% ของนกัการตลาด ก็จะใชว้ิดีโอเป็นส่วนหน่ึงในแคมเปญ (อพัเดท

การใช้งบโฆษณา, 2560) ท าให้คุณค่าของการศึกษา VDO Content จึงมีมากข้ึนตามไปด้วย และที่

ส าคญัคือดว้ยปริมาณมหาศาลบนดิจิทลั การแข่งขนัการท า VDO Content จึงดุเดือดรุนแรงเกินกว่า

จะปล่อยให้ขาดความเขา้ใจจนเต็มเกล่ือนไปดว้ยปริมาณแต่ขาดคุณภาพ แนวคิดของการท า วิดีโอ

คอนเทนต์จะส าคัญอย่างยิ่งส าหรับวงการธุรกิจส่ือดิจิทัล เพราะวิดีโอรวมไปถึงมัลติมีเดีย คือ 

เคร่ืองมือในการท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถส่ือสารถึงผูร้ับไดอ้ย่างชัดเจนและเขา้ใจ

ง่าย โดยจากสถิติในปี 2015 ผ่านมาพบวามีจ านวนผูเ้ขามาชมวิดีโอแบบออนไลนมากถึง 169.3 ลา้น

คน เพิ่มข้ึนกว่าปี 2015 อยู่ 7.1% การส ารวจยงัแสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ของการใชวิดีโอในการท า

การตลาดแบบออนไลน์ ซ่ึงมีส่วนส าคญั ที่ช่วยในเร่ืองของความน่าเช่ือถือและการจดจ าแบรนด์

สินคา้ โดยผูบ้ริโภคกว่า 52% รู้สึกว่าการดูคลิปวิดีโอสินคา้ท าให้ มีความมัน่ใจในการซ้ือสินคาผ่าน

ทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการใชคลิปวิดีโอยงัเป็นการกระตุ้นความสนใจในการซ้ือสินคา้ 

ซ่ึงพบว่ากว่า 85% มีแนวโนม้ที่จะซ้ือสินคา้หลงัดูคลิปวีดีโออีกดว้ย (ศุภภทัรา บุณยสุรักษ 2559:8) 
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โดยปัจจุบันการน าเสนอการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดยเฉพาะการน าเสนอใน

รูปแบบ VDO Content ซ่ึงเป็นรูปแบบการน าเสนอโดยมีภาพเคล่ือนไหว เสียงอธิบายชดัเจน 

 

ลกัษณะของ VDO Content ดงัน้ี (ศุภภทัรา บุณยสุรักษ,์ 2559:8) 

1. วิดีโอที่ใชค้วรมีความยาวที่เหมาะสม คลิปไทยที่ไดร้ับความนิยมที่มีเพจวิวเกิน 1 ลา้น 

วิวข้ึนไป ส่วนใหญ่แลว้มกัจะมีความยาวของวิดีโอประมาณ 2-5 นาที 

2. ทดสอบการเผยแพร่ก่อนท าการสุ่มทดลองให้กลุ่มตวัอย่างไดดู้วิดีโอก่อนเพื่อที่จะหาขอ้บกพร่อง 

เช่น วิดีโอยาวไป ส้ันไป หรือน่าเบื่อ เพื่อน าผลที่ไดม้าปรับปรุงต่อไป 

3. มีเน้ือหา Content ที่ดี เน้ือหาวิดีโอนั้นถือว่าเป็นส่ิงส าคญัที่สุด เพราะหากไม่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

แลว้ พวกเขาจะขา้มผ่านวิดีโอของคุณไปเลยอย่างไม่ลงัเล ดงันั้นควรวางแผนการวาง 

เน้ือหา ให้ดีเพราะมนัคือหัวใจ 

  4. ปลอยวิดีโอในเวลาที่เหมาะสม เช่น ดูความหนาแน่นของประชากรที่ใชอิ้นเทอร์เน็ต

ในช่วงนั้นสูง ๆ อาจจะเป็นช่วง 7-9 โมงเชา้ก่อนเวลาท างาน ช่วงบ่ายและช่วงเยน็เป็นตน้ 

5. ปล่อยวิดีโอในที่ ๆ เหมาะสม เช่น อาจจะเร่ิมปล่อยจาก Social Network ตามดว้ย 

กระจายไปแหล่งชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เราตอ้งการจะส่ือสารดว้ย 

6. ใช ้Influencer หรือผูท้ี่มีอิทธิพลทางความคิด ซ่ึงบุคคลพวกน้ีมีศกัยภาพในการโนม้นา้ว 

ผูท้ี่ติดตามพวกเขาช่วยผลกัดนัวิดีโอให้แพร่หลายออกไปไดม้ากและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

7. ใช้กระแสที่อยู่ในความสนใจในช่วงนั้นให้เป็นประโยชน์ หลายคลิปวิดีโอมีผูค้นมากมายเขา้ไป

ชมทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีเน้ือหาอะไรเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะเพียงวิดีโอคลิปนั้น ๆ มีเร่ืองราวอยูใน

ช่วงเวลาและสัมพนัธ์กบักระแสที่สังคมก าลงัใหความสนใจ 

8. ท าให้วิดีโอที่น าเสนอนั้นง่ายต่อการแชร์ ส่งต่อ เพราะหากวิดีโอคอนเทนต์จะยอดเยี่ยมเพียงไร 

แต่ขาดการส่งต่อ บอกต่อและการเขาถึงวิดีโอ คอนเทนตนั้น ๆ ของกลุ่มเป้าหมายก็จะน้อยลงไป

ดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของ (ณัฐธภา ชยัถิรสกุล, 2559) ซ่ึงไดท้ าการศึกษาประเภท

และรูปแบบในการน าเสนอเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดดิจิทลัส าหรับโรงแรมระดับ 5 ดาวที่

ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) จะตอ้งเป็นเน้ือหา (Video Content) ที่อยู่ในความสนใจของ
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สมาชิกแฟนเพจ ส้ัน กระชับ เขา้ใจง่ายและมีส่วนร่วมไดจ้ริง ใช้เวลาในการรับขอ้มูลไม่นานจะท า

ให้สมาชิกแฟนเพจเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) กบัเน้ือหา (Content) นั้น ๆ และพร้อมจะบอก

ต่อดว้ยการแชร์ออกไป ส่วนส าคญัของ VDO Content ที่จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น มีผูศ้ึกษา

เร่ืองเก่ียวกับเร่ืองน้ี ได้กล่าวไว้ว่าการตลาดจาก VDO Content ตามเกณฑ์ของ Viral Marketing 

(ปราณิศา ธวชัรุ่งโรจน์ และวรัชญ ์ครุจิต, 2559) 

1. Attractive: หัวขอ้ตอ้งน่าสนใจ คือ ช่ือเร่ือง พาดหัว หรือ Title เป็นส่ิงดึงดูดผูช้มให้เขา้ 

หาวิดีโอ ซ่ึงมีโอกาสสูงมากที่วิดีโอนั้นจะถูกแบ่งปันหรือส่งต่อ รวมถึงระยะเวลาของตวัวิดีโอที่ไม่

ควรจะยาวเกินไป เพราะจะทาให้ผูช้มเกินความเบื่อหน่ายและเลิกดูเสียก่อน อีกทั้งการมีรูปตวัอย่าง

ที่น่าสนใจจะท าให้ผูช้มเกิดความสนใจจนตอ้งคลิกรับชมคลิปวิดีโอนั้น 

2. Emotional: เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก คือ วิดีโอที่เขา้ถึงอารมณ์ของผูช้ม ไม่ว่าจะเป็นเศร้า ตลก 

สนุก ประทบัใจ ตื่นเตน้ ซ้ึงกินใจ โกรธ เซ็กซ่ี หรือ เร่ืองน่าอบัอาย เป็นตน้ ที่ให้ความรู้สึก 

ทั้งในด้านบวกและดา้นลบ โดยผูช้มอาจมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ จึงท าให้มีอารมณ์ร่วม

ไปกบัส่ิงที่ไดพ้บเห็นและท าให้แนวโนม้การแบ่งปันที่สูง 

3. Unseen: มีลกัษณะที่แตกต่างคือ การคิดและการส่ือสารที่นอกกรอบแตกต่างจากส่ิงที่เคยมีมาก่อน 

อาจจะเป็นวิดีโอที่ไม่ไดถู้กเผยแพร่ผ่านส่ือหลกัหรือวิดีโอที่ท าข้ึนมาเพื่อน าเสนอผ่านส่ือ 

ออนไลน์โดยเฉพาะ จะทาให้ผูช้มสนใจในความแปลกใหม่และเกิดการแบ่งปันให้ผูอ่ื้นในเครือข่าย 

ไดร้ับชม 

4. Controversial มีความขดัแยง้คือ วิดีโอที่เป็นประเด็นถกเถียง เป็นกระแส Talk of The Town ซ่ึง

อาจจะเป็นวิดีโอที่มีความรุนแรง มีภาพที่วาบหวิว ท าให้ผูช้มต่างมีความคิดเห็นต่างกันในแต่ละ

มุมมองจนเกิดเป็นที่สนใจและเกิดการแบ่งปันเป็นกระแสการบอกต่อไดใ้นที่สุด 

 

5. Useful ให้ประโยชน์ ให้แง่คิดคือ ลกัษณะวิดีโอที่ให้ประโยชน์ อาจจะในดา้นให้ความรู้ให้แง่คิด

การใชชี้วิต หรือท าให้คนหยุดคิดทบทวนไตร่ตรองส่ิงต่าง ๆ เช่น ค าคม ค าสอน ขอ้คิด  
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6. Convenient ง่ายต่อการแบ่งปันและไม่จ ากดัการเขา้ชม คือ สามารถส่งต่อแบ่งปันไดง้่ายไม่ยุ่งยาก 

ไม่ซับซ้อน และต้องไม่จ ากัดการเข้าชม เพราะการจ ากัดการเข้าชมจะท าให้การบอกต่อมี

ประสิทธิภาพลดลง 

7. Un-Advertising: ดูไม่เหมือนการโฆษณา คือ วิดีโอที่ไม่เนน้ขายของจนเกินไปเพราะผูช้มจะเกิด

ความรู้สึกอคติไม่อยากแบ่งปัน เพราะเหมือนเป็นการไปโฆษณาสินคา้นั้นหรือวิดีโอที่สร้างข้ึนมา

ในรูปแบบที่จงใจให้เหมือนว่าไม่ใช่โฆษณา เช่น คลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่ท าเหมือนแอบถ่าย แต่สุดทา้ย

มาเฉลยว่า เป็นการโฆษณาสินคา้ชนิดหน่ึง ๆ 

8. Unique มีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ อาจจะเป็นเร่ืองสี Mood and 

Tone หรือรวมไปถึงนกัแสดงที่เป็นคาแรกเตอร์ของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงตวันกัแสดงมีส่วนที่จะท าให้เกิด

การแบ่งปันวิดีโอนั้นได ้

9. Sufficiently Promoted ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอคือ คลิปวิดีโอที่คิดเน้ือเร่ืองรูปแบบการ

น าเสนอต่าง ๆ มาอย่างดีแลว้ ตอ้งไดร้ับการโปรโมทส่งเสริมให้ผูค้นในเครือข่ายไดเ้ห็น 

อย่างเพียงพอ ท าให้ไวรัลวิดีโอถูกเผยแพร่ในวงกวา้ง และตวัตน้ส่ือตอ้งปล่อยวิดีโอให้หลากหลาย 

ช่องทาง 

10. Effectively Executed ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงานในการผลิตตอ้งเป็นไป

อย่างถูกวิธี ทั้งการควบคุมคุณภาพในดา้นการผลิต นกัแสดงรวมทั้งงบประมาณตอ้งเพียงพอต่อการ

ถ่ายท า เพื่อท าให้ไอเดียที่สร้างสรรค์นั้นได้รับการเผยแพร่ การท า Video Content จะมากข้ึนและ

หลากหลายกว่าเดิม (ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2560) เร่ืองการท า Video Content คงไม่ใช่เทรนด์

อีกแลว้ หากแต่เป็น Content Form ที่ถูกหยิบมาใชม้ากข้ึนเร่ือย ๆ อนัเน่ืองจากศกัยภาพของการผลิต

นั้นง่ายข้ึนกว่าเดิม (ในมุมผูบ้ริโภค) และความสามารถของ Mobile Internet ที่ท าให้เราดู Video 

Content ไดเ้ป็นเร่ืองปกติ 

พฤติกรรมการใช้ VDO Content กับการท าศลัยกรรมความงาม (ศุภภทัรา บุณยสุรักษ , 2559) ได้

สรุปผลวิจัยว่า ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่รับชม VDO Content โดยดูตั้งแต่ต้นจนจบมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดูแบบ Skip ดูแบบ 30 วินาที ก่อนจบดูแบบ 1 นาที ก่อนจบและดูแบบ เล่ือน 
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ไปตอนท าศลัยกรรม ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้ม

ในการสนใจการท าศลัยกรรมและมีความตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการท าศลัยกรรม ดังนั้นการ

รับชมคลิปวีดีโอเก่ียวกับการท าศลัยกรรมแบบจบทั้งคลิปจึงถือเป็นการศึกษาขอ้มูลอย่างหน่ึง ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ปราณิศา ธวัชรุงโรจน์ , 2558) ที่ศึกษาการวิเคราะห์ Video Viral 

Marketing และปัจจัยที่มีลต่อการตดัสินใจแบ่งปัน ผลการศึกษาพบว่า เวลาในการด าเนินเร่ืองใน

คลิปวิดีโอไม่มีผลต่อการรับชมและแบ่งปันของกลุ่มตวัอย่าง ถา้เน้ือหาและการน าเสนอของคลิป

วิดีโอมีความน่าสนใจ และเปนประเภทคลิปวิดีโอที่กลุ่มตวัอย่างชอบเปนการส่วนตวั ถึงแมค้ลิป

วิดีโอจะมีระยะเวลาเกิน 5 นาทีก็รับชม 

  

 ผูจ้ัดท าได้น าแนวคิดวิดีโอคอนเทนต์มาใช้ในการประชุมร่วมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 

(Content Creator) ของรายการอะไรวะในแต่ละตอน (Episode) ในด้านของเน้ือหาที่ตัวพิธีกร

ต้องการน าเสนอเพราะในบางครั้ งหากเน้ือหาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสนใจก็จะท าให้ยอดวิวของ

คลิปต ่ารวมถึงการตัดต่อ การใส่ Super การเลือก อารมณ์(Mood) และสี (Tone) ของตอนนั้น ๆ 

รวมถึงวางแผนการถ่าย Insert ลว้นต้องผ่านการประชุมและวางแผนก่อนออกกองถ่ายและส่ิงที่

ส าคญัอย่างยิ่งคือระยะเวลาของตวัวิดีโอที่หากยาวเกินไป ก็อาจท าให้ผูท้ี่เห็นคลิปบนยูทูปเลือกที่จะ

ไม่คลิกเขา้มาดูเพราะคิดว่าเต็มไปดว้ยการพูดคุยที่อาจจะน่าเบื่อ  

 

2.3 แนวคิดอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพ 

กลอ้ง DSLR หมายถึง กลอ้งที่สามารถเปล่ียนเลนส์ได้ มีขนาดใหญ่เหมาะมือ แต่อาจจะพกพาไม่

สะดวกในกรณีที่ต้องถือนาน ๆ หรือเดินด้วยเท้าไกล ๆ กลอ้ง DSLR จะไม่มีระบบ Digital zoom 

ตอ้งซูมดว้ยเลนส์เท่านั้น หากตอ้งการซูมภาพมาก ๆ จะตอ้งซ้ือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมาก ๆ แทน 

กล้อง DSLR จึงเหมาะส าหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพของไฟล์ภาพ Portrait ในงานโฆษณา 

ภาพถ่ายลงหนังสือ หรือนิตยสารกลอ้ง DSLR มีหลกัการท างานคลา้ยกับกลอ้งฟิล์มสมยัก่อนคือ 

วตัถุที่ได้รับแสงจะผ่านจากเลนส์มายงัตวักลอ้งที่ตวักลอ้งนั้น หากยงัไม่ได้ลัน่ชัตเตอร์จะพบกับ

กระจกอยู่หน่ึงชิ้นซ่ึงท าหน้าที่สะท้อนภาพไปยงัตาของผูอ่้าน เพื่อตดัสินใจก่อนถ่ายภาพ จากนั้น
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เมื่อผูอ่้านลัน่ชัตเตอร์ กระจกก็จะยกข้ึน เพื่อให้แสงที่กระทบวตัถุตกลงที่อิมเมจเซนเซอร์ จากนั้น

อิมเมจเซนเซอร์ก็จะแปลแสงที่กระทบนั้นออกมาเป็นภาพถ่าย จะเห็นว่า กระบวนการต่าง ๆ ส่ิง

ส าคญัในกลอ้งก็คือ กระจกที่ยกข้ึนลงขณะบันทึกภาพ จะเรียกกลอ้งน้ีว่า กลอ้งบนัทึกภาพชนิด 

Single lens reflex เพราะกระจกเป็นกลไกส าคญั(ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:16) 

(ณัฐพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัดิ์  สิทธิวิไล,2554:12) กลอ้ง DSLR หมายถึง กลอ้งดิจิตอลประเภท

น้ีจะสามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได ้โดยมีเลนส์ให้เลือกมากมาย เช่น เลนส์มุมกวา้งพิเศษ เลนส์เทเล

ก าลงัขยายสูง เลนส์ซูม เลนส์มาโคร และเลนส์พิเศษอ่ืน ๆ อีกทั้ง มีกลไกการท างานของช่องมอง

ภาพ และระบบกระจก สะท้อนภาพ ใช้อิมเมจเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทาให้ได้คุณภาพของภาพที่ดี 

รองรับความตอ้งการของมืออาชีพที่มีความรู้ในการถ่ายภาพ ไดเ้ป็นอย่างดีเลนส์ 

(ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศกัดิ์  สิทธิวิไล , 2554:405) การจัดแบ่งประเภทของเลนส์ออกเป็น

หมวดหมู่นั้น สามารถนาเอาหลกัเกณฑม์าใชใ้นการจดัแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ระบบโฟกสัของเลนส์  

2. การปรับเปล่ียนทางยาวโฟกสั เลนส์แลว้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไดด้งัน้ี 

เลนส์ Manual focus เลนส์ที่ผูใ้ช้จ าตอ้งเลือกปรับต าแหน่งของจุดโฟกัสภาพดว้ยตนเองโดยใชก้าร

หมุนปรับจากวงแหวนโฟกัสที่ตวัเลนส์ แลว้มองจากช่องมองภาพเพี่อดูว่าต าแหน่ง ที่โฟกัสนั้น

เป็นไปตามตอ้งการหรือไม่ (ณัฐพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัดิ์  สิทธิวิไล, 2554:405) 

เลนส์ Auto focus เป็นเลนส์ที่มีระบบการโฟกสัภาพแบบอตัโนมตัิ ท างานสัมพนัธ์กบั ตวักลอ้ง โดย

ทนัทีที่กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหน่ึงกลอ้งและเลนส์จะคน้หาต าแหน่งโฟกัสให้โดยอาศยัการค านวณ

ความเปรียบต่างระหว่างวตัถุในภาพ ให้ความคล่องตวัในการใช้งานสูง (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล และ

รักษศ์กัดิ์  สิทธิวิไล, 2554:405) 

เลนส์ทางยาวโฟกัสเดียว (Lens fix) เป็นเลนส์ที่ไม่สามารถปรับเปล่ียนทางยาวโฟกัส ได้หรือไม่ 

สามารถซูมไดน้ัน่เอง ที่กระบอกเลนส์จึงไม่มีวงแหวนส าหรับซูม แต่จะมีวงแหวน สาหรับการปรับ

โฟกสัเท่านัน่ เลนส์ทางยาวโฟกสัเดี่ยวออกแบบไดง่้ายและใช้ชิ้นเลนส์นอ้ยกว่า เลนส์ซูม จึงมกัให้

คุณภาพแสงที่ตกกระทบบนตวัเซ็นเซอร์ดี (ณัฐพงศ ์ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัดิ์  สิทธิวิไล, 2554:12) 

จึงเหมาะส าหรับการถ่ายภาพ Portrait ที่สถานที่เอ้ืออ านวยเพราะเลนส์ ไม่สามารถซูมไดต้อ้งเดินเขา้
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ออกจุดเด่นของเลนส์เดี่ยวก็คือ รูรับแสงที่ค่อนขา้งกวา้งกว่าปกติ เช่น F1.8, F1.4 เพราะไม่มีกลไก

เร่ืองของการซูม นอกจากความสะดวกของสถานที่แลว้ระยะของเลนส์ (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:22) 

เลนส์มาตรฐานหรือเลนส์นอร์มอล (Normal lens) เป็นเลนส์ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสอยู่ในระยะกลาง

ตั้งแต่ช่วงประมาณ เทียบเท่า 35--70 mm ซ่ึงเป็นช่วงที่มุมรับภาพใกลเ้คียงกบัสายตามนุษยม์ากที่สุด 

เหมาะส าหรับใช้ในงานถ่ายภาพได้หลากหลาย ทั้งงานภาพทัว่ ๆ ไป ภาพงานพิธี ไปจนถึงงาน

ถ่ายภาพในสตูดิโอ (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศักดิ์  สิทธิวิไล, 2554:406) เลนส์ Normal นั้น

มกัจะซูมได ้และมีช่วงทางยาวโฟกสัอยู่ระหว่าง 18-55 mm ในกลอ้งตวัคูณแต่ถา้หากเป็นกลอ้ง Full 

frame เลนส์ Normal จะเป็นช่วง 24-70 mm เลนส์ Normal จะเหมาะส าหรับถ่าย Portrait (ชัยณรงค์ 

แกว้เกิด, 2553:26) 

เลนส์ไวด์หรือเลนส์มุมกวา้ง (Wide angle lens) เป็นกลุ่มของเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต ่ากว่าเลนส์

ช่วงนอร์มอลลงมาคือ ประมาณ 28--35 mm ลงไป เลนส์ในกลุ่มน้ีให้มุมมองในการรับภาพกวา้ง จึง

เหมาะส าหรับใช้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ภาพสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง หรือภาพที่ต้องการเก็บ

บรรยากาศในภาพรวมกว้าง ๆ เอาไว้ทั้ งหมด (ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุลและรักษ์ศักดิ์  สิทธิวิไล , 

2554:407) เลนส์ที่มีระยะที่ต ่ากว่า 15  mm (ในกล้องตัวคูณ) หรือต ่ากว่า 24  mm (ในกล้อง Full 

Frame) ลกัษณะของภาพที่ไดจ้ากเลนส์มุมกวา้งคือ จะได้ทั้งแบบและฉากหลงั ฉะนั้น ภาพที่จะใช้

เลนส์แบบน้ีฉากหลงัตอ้งน่าสนใจพอกบัแบบที่ถ่ายภาพปัจจุบนั (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:24) 

เลนส์ Fisheye คือ เลนส์ที่มีมุมรับภาพ 180 องศา นัน่หมายความว่า เมื่อน ามาใชก้บัภาพ Portrait จะ

ให้ภาพที่บิดเบี้ ยวเกินกว่าความเป็นจริง ซ่ึงการถ่ายภาพแบบน้ีก็จะให้อารมณ์ของภาพแบบ

สนุกสนาน ตื่นเต้น แปลก แหวกแนว เปล่ียนจากภาพของนางแบบแบบเดิม ๆ  ให้ออกมา โดดเด่น

มากข้ึน ส่วนใหญ่เลนส์ Fisheye จะเป็นเลนส์เดี่ยว เช่น 8 mm 10 mm (ในกลอ้งตวัคูณ) หรือ 15 mm 

ในกลอ้ง Full frame (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:25) 

เลนส์เทเลโฟโต ้(Telephoto lens) เป็นเลนส์ที่มีช่วงทางยาวโฟกสัสูงกว่า ช่วงนอร์มอล เร่ิมตั้งแต่ 70 

mm ข้ึนไป เป็นเลนส์ที่มุมในการรับภาพแคบและยิ่งทางยาวโฟกัสสูงยิ่งแคบข้ึนไปอีก จึงสามารถ

ครอบวตัถุระยะไกลให้อยู่แน่นในเฟรมได ้ เลนส์ประเภทน้ี เหมาะส าหรับงานถ่ายภาพในระยะไกล 

ๆ เช่น ภาพนก สัตว์ป่า ภาพกีฬา รวมถึงภาพบุคคลที่ต้องการละลายฉากหลงัมาก ๆ เป็นต้น (ณัฐ
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พงศ ์ฐิติมานะกุลและรักษ์ศกัดิ์  สิทธิวิไล, 2554:407) ส าหรับการถ่ายภาพ Portrait การเลือกใชเ้ลนส์

เทเลโฟโต ้จุดประสงคคื์อ ช่วยให้นางแบบมีใบหนา้ที่เรียวมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยท าให้ฉากหลงั

ทิ้งออกไปไดไ้กลกว่าเลนส์แบบ Normal (ชยัณรงค ์แกว้เกิด, 2553:23) 

 

ผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพมาประยุกตใ์ชก้บัการถ่ายวิดีโอเน่ืองจากบริษทั วาย 

พี โปรดักชั่น ใช้กลอ้ง DSLR และกลอ้ง Mirrorless ในการถ่ายวิดีโอ ผูจ้ัดท าจึงต้องมีความรู้และ

ความเขา้ใจในความแตกต่างของอุปกรณ์กลอ้งและเลนส์แต่ละชนิดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน

การน าอุปกรณ์ในการออกกองถ่ายและความรวดเร็วในการบนัทึกวิดีโอในแต่ละฉากเพราะระยะ

ของเลนส์ลว้นมีผลต่อความบิดเบี้ยวของภาพวิดีโอและระยะที่ช่างภาพวิดีโอไม่สามารถเขา้ใกลก้ับ

ผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือวตัถุอนัเน่ืองมาจากการจดัแสงและขนาดของสถานที่  
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ            YP PRODUCTION CO., LTD.  ( บริษทั วาย พ ีโปรดกัชัน่ จ ากดั ) 

ที่ตั้งสถานประกอบการ          136/17 หมู่ที่ 8  ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั วาย พี โปรดกัชัน่ จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ที่ต ั้ง บริษทั วาย พ ีโปรดกัชัน่ จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

เป็นบริษทัประกอบกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ที่รับผลิตส่ือวีดีโอ ภาพน่ิงเพื่อ 

การโฆษณา และมีรายการภายในบริษทั เช่น รายการต่อมรับรส รายการงานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็ต้อง

เล่น รายการอะไรวะ รายการครัวมงคล สามารถติดตามผลงานได้ที่ ช่อง YP Entertainment บน 

Facebook และ YouTube 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

ภาพที่ 3.3 ต าแหน่งพนกังาน บริษทั วาย พ ีโปรดกัชัน่ จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวชุติมณฑน์ เผือกผล นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา ภาพยนตร์ส่ือดิจิทลั 

มหาวิทยาลยัสยาม นักศึกษาสหกิจศึกษาในต าแหน่ง ช่างภาพวีดีโอและช่างภาพน่ิง ลกัษณะงานที่

ได้รับมอบหมาย ถ่ายภาพวิดีโอ ถ่ายภาพน่ิง Candid ภาพเบื้องหลงั รวมถึงการ Edit ภาพที่ถ่ายใน

รายการ และการถ่ายภาพนอกสถานที่ การถ่ายภาพในเชิงโฆษณานั้น มีหลายรูปแบบ เช่น ภาพถ่าย

บุคคล ภาพถ่ายอาหาร ภาพถ่ายแฟชัน่ รูปแบบต่างๆนั้นมีความน่าสนใจแตกต่างกันจะตอ้งใช้ศิลปะ

ควบคู่ไปดว้ยในการจดัองคป์ระกอบของภาพ การเล่าเร่ืองดว้ยภาพน่ิงและคิด Concept ความทา้ทาย

คือการต้องท าการบ้านมาทุกคร้ั ง ก่อนที่จะถ่ายแต่ละงาน และการท างานในชีวิตจริงให้

ประสบการณ์แลกเปล่ียนมุมมอง ภาพใหม่ๆ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 คุณฐาบดี นาคโมรา พนกังานที่ปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลาปฏิบตัิงานตั้งแต่วนัที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564  

โดยปฏิบตัิงาน 5 วนั/สัปดาห์ (องัคาร-เสาร์) เวลา 10:00-19:00 น. 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

สัปดาห์ที่ รายละเอียด 

1 ศึกษารูปแบบงาน ออกกองถ่ายนอกสถานที่ Candid ภาพรายการอะไรว่ะ Ep.เปิด 
กล่องรีวิว  “NinebotGokartProLamborghini” 10,000คันในโลก!!!ประชุมงาน
ประจ าสัปดาห์ของบริษัท ศึกษาการใช้ Ronin Rs2 นอกสถานที่ สนามแข่งรถ 
Speedway จ.ปทุมธานี 

2 ถ่ายรายการต่อมรับรส Ep.มณีกรอบในสตูดิโอของบริษทั เรียนรู้การใช้เลนส์มา
โคร และการจัด ไฟ Edit ภาพเบื้องหลัง รายการอะไรว่ะ โปรแกรม Lightroom 
ศึกษางานวิดีโอ ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ออกกองถ่ายนอกสถานที่
ศึกษาการ ใช้ Ronin Rs2 ที่สนามแข่งรถ Speedway จ.ปทุมธานี ประชุม Pre 
Production รายการ Motor Cycle Diary Ep.ถนนขา้วสาร 

3 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษัท Edit ภาพอาหาร Ep.มณีกรอบโปรแกรม 
Lightroom ศึกษาการcandid ภาพ ออกกองนอกสถานที่รายการต่อมรับรส Ep.ขา้ว 
แกงในสวน+รายการ Motor Cycle Diary Ep.ถนนขา้วสาร ถ่ายรายการต่อมรับรส 
ศึกษาการถ่ายภาพ Street Food ก๋วยเตี๋ยวในรู+เตา้หู้วดัตึก+ลุงโก๊ะ 

4 Edit ภาพรายการต่อมรับรส StreetFood ก๋วยเตี๋ยวในรู+เต้าหู้วดัตึก+ลุงโก๊ะ ถ่าย 
รายการต่อมรับรส Ep.กุ้งซอสมะขามในสตูดิโอของบริษทั ออกกองถ่ายรายการ 
ต่อมรับรส StreetFood 3 ร้านก๋วยเตี๋ยว 1 ร้านไอติม ศึกษาการ snap ภาพน่ิง ศึกษา
การถ่ายภาพนก (Stop Action) นอกสถานที่สะพานแดง จ.สมุทรสาคร 

5 ถ่ายรายการงานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น Ep.ปิดตาฟาดหัวหาคนตี+รายการครัว 
มงคล Ep.นมกินกับอะไรก็อร่อยยยยย(มั้ ง ) ประชุมงานประจ าของสัปดาห์ของ
บริษทั ออกนอกสถานที่หา Location ร้านอาหาร Street Food ของรายการต่อมรับ
รส Edit ภาพอาหาร Street Food 3 ร้านก๋วยเตี๋ยว 1 ร้านไอติมโปรแกรม Lightroom 

6 ออกกองถ่ายรายการต่อมรับรส Street Food ก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพนัชัง่ ผดัไท 
มาลี+ถ่ายรายการ Crew Pilot ริมทะเลมหาชัย+ซ้ือพร็อพถ่ายรายการต่อมรับรส 
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ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ศึกษาการถ่ายภาพ Street นอกสถานที่ในตวั
เมืองมหาชัย ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้บินโดรนนอกสถานที่บริเวณใกลเ้คียงบริษทั Edit 
ภาพก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพนัชัง่+ผดัไทมาลี 

7 ศึกษาการใช้โปรแกรม Lightroom แต่งภาพคุมโทน+สร้างโทนของตวัเองประชุม 
งานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ออกกองถ่ายรายการต่อมรับรส Street Food หมูปลา 
ร้า+มหาชยัใจดี+หมูย่างรถเข็นมหาชัย ถ่ายรายการงานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็ต้องเล่น 
Ep.ทายค าหรรษา Edit ภาพรายการ Crew Pilot 

8 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ศึกษาการใช ้Lightroom ท าโทนสีภาพอาหาร 
StreetFood+ภาพ Streetโทนฟิลม์ของรายการ MotorCycleDiary ศึกษาการใช้มุม
กลอ้งในการถ่ายภาพอาหาร+การคิด Concept ของภาพก่อนถ่าย ท าสไลด์น าเสนอ 
งานถ่ายร้านอาหาร Omakase (Work From Home) 

9 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษัท ลิสท์พร็อพงานถ่ายร้านอาหาร Omakase 
(Work From Home) 

10 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษัท แก้ไขลิสทพ์ร็อพงานถ่ายร้านอาหาร
Omakase (Work From Home) 

11 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ติดต่อ Extra+แบบถ่ายร้านอาหารOmakase 
(Work From Home) 

12 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ถ่ายรายการงานก็ต้องท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
รายการเกมส์โชวแ์บบออนไลน์ของบริษทั (WorkFromHome) 

13 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ถ่ายรายการงานก็ต้องท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
รายการเกมส์โชวแ์บบออนไลน์ของบริษทั (WorkFromHome) 

14 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ถ่ายรายการงานก็ต้องท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
รายการเกมส์โชวแ์บบออนไลน์ของบริษทั (WorkFromHome) 

15 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ถ่ายรายการงานก็ต้องท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
รายการเกมส์โชวแ์บบออนไลน์ของบริษทั (WorkFromHome) 

16 ประชุมงานประจ าสัปดาห์ของบริษทั ถ่ายรายการงานก็ต้องท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
รายการเกมส์โชวแ์บบออนไลน์ของบริษทั (WorkFromHome) 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานสหกิจ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

ภาพที่ 3.5 กลอ้ง Mirror less รุ่น A7R Mark IV 

 
ภาพที่ 3.6 ขาตั้งกลอ้ง 

ภาพที่ 3.7 ไมก้นัส่ัน รุ่น Ronin Rs 2 
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ภาพที่ 3.8 monitors (จอแสดงภาพ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 ไฟ 300 วต ัต ์ยี่ห้อ Nanlite รุ่น Forza 300 
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ภาพที่ 3.10 Fog machine เคร่ืองยิงสโมค 

 
 

 
ภาพที่ 3.11 Wireless Microphone ไมคโ์ครโฟนไร้สายติดกลอ้ง 
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ภาพที่ 3.12 คอมพิวเตอร์ 

ภาพที่ 3.13 iPad 
 

ภาพที่ 3.14 โปรแกรมทีใ่ชใ้นการท างาน  
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บทที่ 4 
ผลการปฎิบัติงาน 

 
จากการปฎิบตัิงานสหกิจศึกษาในต าแหน่งช่างภาพวิดีโอ และช่างภาพน่ิงของ บริษทั วาย 

พี โปรดกัชัน่ ผูจ้ดัท าจะอธิบายขั้นตอนการเตรียมงานและขั้นตอนในการผลิต เร่ิมจากงานวิดีโอตาม
ด้วย งานถ่ายภาพน่ิง (Snap) และล าดับสุดท้ายคือกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเบื้องหลัง 
(Candid) มีผลการปฎิบตัิงานดงัน้ี  
 
4.1 หน้าที่ช่างภาพวิดีโอ รายการต่อมรับรส กุ้งซอสมะขาม 

ทุกวนัพุธของสัปดาห์จะเป็นการถ่ายท าในสตูดิโอของบริษทั และในครั้ งน้ีเป็นตอน (Ep.) 
กุ้งซอสมะขาม ผูจ้ัดท าจะได้รับบทบาทหน้าที่หลกัคือ ช่วยคิดวางแผนมุมภาพร่วมกับทีมงาน การ
จดัเตรียมอุปกรณ์กลอ้ง เรียงล าดบัรายการของพร็อพประกอบฉากในขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – 
production) และขั้นตอนการถ่ายท า (Production) ต าแหน่งกลอ้งหลกัวิดีโอตวัที่ 1 (Main Camera)
โดยมีผูคุ้มฝึกงานคอยช่วยดูแลในการก ากบังานครั้ งน้ี 

 
ภาพที่ 4.1 สคริปตก์ลอ้งวิดีโอตวัที ่1 รายการต่อมรับรส Ep.กุง้ซอสมะขาม 
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ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 
เร่ิมจากการเขา้ร่วมประชุมงาน โดยที่รายการจะถ่ายท า Ep.การท าอาหารในสตูดิโอของ 

บริษทั และมีเชฟประจ ารายการมาด าเนินงานด้วยทุกวนัพุธ เมื่อโปรดิวเซอร์ (Producer) รายการ
บอกเมนูอาหารแล้ว ตัวผู ้จัดท าก็จะรับบรีฟ  (Brief) งานจากโปรดิวเซอร์โดยตรง  คือการศึกษา
ขั้นตอนในการถ่ายช็อต (Shot) ต่างๆ จากใบสคริปต ์(Script) ที่โปรดิวเซอร์จดัมาให้  จากนั้นเตรียม
อุปกรณ์เพื่อไปสู่ขั้นตอนในการถ่ายท า 
 
ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 

ในขั้นตอนการถ่ายท านั้นมีกลอ้งทั้งหมด 3 ตวั คือกลอ้งวิดีโอ 1 ถ่ายมุมหลกั กลอ้งวิดีโอ 2  
ถ่ายมุมรอง และกลอ้งภาพน่ิงตวัที่ 3 โดยผูจ้ัดท าได้รับบทบาทเป็นช่างภาพวิดีโอกลอ้ง 1 ในEp.น้ี 
อุปกรณ์ที่ใชเ้ป็นกลอ้ง Sony A7SIII กบัเลนส์ FE 90mm f/2.8 Macro G OSS ในการเจาะภาพอาหาร
มุมแคบระยะใกล ้(Close Up) เพื่อให้เห็นรายละเอียดและเน้ือสัมผสัของอาหาร การถ่าย ในแต่ละ
ครั้ งผู ้จัดท าจะกดบันทึก (Record) ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที  เพื่อเว้นระยะของคลิป 
จากนั้นจดเลขขอ้มูลวิดีโอลงในหมายเหตุของใบสคริปต์ในแต่ละช่องเพื่อส่งต่อใบสคริปต์ให้กบั
ฝ่ายตดัต่อ (Editor) การท าอาหารนอกจากต้องถ่ายตามสคริปตท์ี่โปรดิวเซอร์ล็อคไวใ้ห้แลว้ ผู ้จดัท า
ตอ้งสังเกตุและจบัแอคชั่น (Action) ของแต่ละความส าคญัของขณะนั้น (Moment) ในการท าอาหาร
ของช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้วิดีโอออกมาตามที่โปรดิวเซอร์ต้องการ เช่น การถ่ายเจาะในหมอ้เพื่อให้
เห็นน ้ามนัที่ก าลงัเดือด 
  

 
ภาพที่ 4.2 กระบวนการการถ่ายท ารายการต่อมรับรส 
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ภาพที่ 4.3 ตวัอย่างช็อตภาพการถ่ายเจาะอาหาร 

 
4.2 หน้าที่ช่างภาพน่ิง (Snap) 

ต่อไปน้ีผูจ้ดัท าจะอธิบายกระบวนการถ่ายภาพน่ิง (Snap) ของรายการ  
- ต่อมรับรส Ep.มณีกรอบ 
- ต่อมรับรส Street Food ก๋วยเตี๋ยวในรู, เตา้หู้วดัตึก, ลุงโก๊ะ, ก๋วยเตี๋ยวเจ๊งอ้, ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ไฉ่,  

ก๋วยเตี๋ยวป้าบวั, ร้านไอติมป้ันน ้าเป็นตวั, ก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่นทองพนัชัง่, ผดัไทกุง้สด  
สุก้ีแห้ง-มาลี, หมูปลาร้าเมืองใหม่, แป้งจี่กรุงไทย, กลว้ยป้ิงซอยบ้านเช่า, ลูกชิ้นลุงติ๊ก, 
มหาชยัใจดี, หมูป้ิงเซเว่นนิคม 

- รายการ Motorcycle Diary Ep.ถนนขา้วสาร 
 

เน่ืองจากมีกระบวนการในการท างานและมีวตัถุประสงค์ที่คลา้ยกันคือ เป็นภาพที่จะน ามาใช้งาน
จริง ผูจ้ัดท าจะมีการเซ็ทฉากข้ึน (เฉพาะถ่ายในสตูดิโอ) หรือเตรียมตวักลบัไปคิดท าการบ้านมา
ก่อนที่จะถ่ายภาพ เพื่อที่จะน าภาพส่งต่อไปให้กบัโปรดิวเซอร์ของรายการนั้นๆ และน าไปใชใ้นการ
เขียนบทความอาหาร หรือบทสัมภาษณ์ต่างๆ ในเพจ Facebook โดยมีภาพน่ิงประกอบ 
 
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 

เร่ิมจากการประชุมงาน โปรดิวเซอร์ของรายการจะเป็นคนบรีฟงานให้กบัผูจ้ดัท าโดยตรง  
และก าหนดความต้องการ ในแต่ละครั้ งของภาพว่า อยากให้ถ่ายส่ือความหมาย หรือเล่าเร่ืองของ
ภาพเก่ียวกับอะไร จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู ้จัดท าในการไปศึกษาหาตัวอย่าง (Reference) และ
อารมณ์โทนสีของงาน (Mood and Toon) ก่อนถึงวนัถ่ายท าจริง ภาพที่จะไดแ้ต่ละรายการคือ 
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- รายการต่อมรับรส  โทนสีจะสดใสเพื่อความโดดเด่นและน่ารับประทานของอาหาร  
- รายการ Motorcycle Diary จะถ่ายเป็นแนว Street โทนสีฟิล์มเก่า ตามความต้องการของ

โปรดิวเซอร์ 
 

 
ภาพที่ 4.4 บรรยากาศการประชุมงาน 

 
ขั้นตอนการถ่ายท ารายการต่อมรับรส ถ่ายในสตูดิโอ (Production) 

ในขั้นตอนการถ่ายท าในสตูดิโอนั้นจะมีกลอ้งทั้งหมด 3 ตวั แบ่งเป็นกลอ้งวิดีโอ 2 ตวั ใน 
การถ่ายภาพวิดีโอมุมหลกั และมุมรอง และกลอ้งถ่ายภาพน่ิง 1 ตวั ผูจ้ดัท าไดร้ับบทบาทในการถ่าย 
Snap ภาพน่ิงใน Ep.มณีกรอบ อุปกรณ์ที่ใชเ้ป็นกลอ้ง Sony A7R Mark4 กบัเลนส์ 70-200 F2.8 โดย
จะมีการใช้กฎสามส่วนของภาพ (Rule of thirds) ในการถ่ายวตัถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร ใชก้ารหยุดความเคล่ือนไหวของภาพ (Stop Action) ในการถ่ายเพื่อช่วยเล่าเร่ืองขั้นตอนการ
ท าอาหาร การหั่นแห้วให้เป็นชิ้น การน าแห้วโยนลงไปในแป้ง แลว้ร่อนแป้งที่เกาะบนตวัแห้วออก 
ถ่ายเป็น Close Up เพื่อเน้นขั้นตอน รวมถึงการน าเอาองค์ประกอบของภาพน่ิงมาช่วยเร่ืองของการ
จดัวางวตัถุในภาพให้ดูเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่รกหรือดูขาดมากเกินไป ท าให้ภาพดูมีมิติและเล่า
เร่ืองไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 4.5 ตวัอย่างการถ่ายภาพแบบ Stop Action 

 
ขั้นตอนการถ่ายท ารายการต่อมรับรส Street Food (Production) 

ในขั้นตอนการถ่ายท านอกสถานที่นั้นจะมีกลอ้ง Snap ภาพน่ิงทั้งหมด 3 ตวั โดยแบ่งเป็น 
ระยะไกล 1 ตวั และเลนส์ระยะใกลอี้กจ านวน 2 ตวั ผูจ้ดัท าไดร้ับบทบาทหนา้ที่ในการถ่า ระยะใกล ้
อุปกรณ์ที่ ใช้เ ป็นกล้อง Sony A7R Mark IV กับเลนส์  35mm F1.8 เดินถ่ายมุมกับ  Concept ที่
เรียงล าดับ (List )เอาไว้ก่อนวันถ่ายท า โดยจะมีการถ่ายแบบ Stop Action ระหว่างการประกอบ
อาหารของร้านคา้ตั้งแต่การเร่ิมปรุงอาหาร การน าเส้นผดัไทใส่ลงในกระทะ การใส่ส่วนประกอบ
ของอาหารทีละอย่างตามล าดับและการใช้องคป์ระกอบของภาพในการจดัวางภาพอาหารเมื่อเสริฟ์
ที่โต๊ะ เพื่อให้ภาพมีความสมดุล และมีมิติในการเล่าเร่ืองของภาพน่ิง 
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการประกอบอาหาร 

 

 
ภาพที่ 4.7 บรรยากาศการถ่าย Snap ภาพ 
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ภาพที่ 4.8 บริบทหนา้ร้านอาหาร 

 

 
ภาพที่ 4.9 ภาพ Snap ร้านอาหาร Street Food  
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ขั้นตอนการถ่ายท ารายการ Motorcycle Diary (Production) 
ขั้นตอนการถ่ายท าในคืนนั้น ผูจ้ดัท าไดร้ับบทบาทเป็นช่างภาพน่ิง โดยหนา้ที่หลกัคือการ 

ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสภาพแวดลอ้มตามทอ้งถนนขา้วสาร (Street) และถ่ายภาพน่ิงผูถู้กสัมภาษณ์ 
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นกลอ้ง Sony A7R Mark IV กับเลนส์ 35mm F1.8 เดินถ่ายป้ายถนนกับตรอกซอก
ซอยต่างๆ รวมถึงร้านคา้บางร้านที่ยงัพอมีให้เห็นประปราย เล่าเร่ืองของภาพด้วยความรู้สึกเงียบ
เหงาจากสถานณ์โรคระบาด COVID-19 ผูจ้ัดท าจะคอยเดินสังเกตตามจุดต่างๆ คู่กับผูคุ้มฝึกงาน 
มองหาที่มีป้ายประกาศปิดของร้านคา้ว่าสามารถน ามาประกอบกับบทความเพื่อเล่าเร่ืองไดห้รือไม่ 
ภาพที่ไดจ้ะเป็นภาพขนาดกลาง (Medium Shot) และภาพขนาดแคบ (Close Up) 
 

ภาพที่ 4.10 ภาพถ่าย Street ร้านคา้ที่หยุดหรือปิดกิจการลง 

ภาพที่ 4.11 ภาพน่ิงที่น ามาใชใ้นการเขียนบทความ 
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ขั้นตอนการท าสีภาพต่อมรับรส Street Food & สตูดิโอ (Post – Production) 
การถ่ายภาพ Street Food หรือภาพอาหารในสตูดิโอนั้นเร่ิมแรกผูจ้ดัท าจะตอ้งลงไฟลภ์าพ 

ทั้งหมดเพื่อรีบเคลีย Memory card ให้ว่าง จากนั้นดึงไฟล์ภาพของร้านอาหาร Street Food ของแต่
ละเม็มมาใส่ไวใ้นไฟลเ์ดียวกันแลว้อพัไฟลภ์าพดิบลง Nass บริษทั จากนั้นจึงเร่ิมคดัแยกภาพเองใน
การน ามาแต่งและท าโทนสีของภาพ เพื่อให้อาหารดูมีสีสัน เพราะสีจะกระตุน้ความอยากของอาหาร
มากยิ่งข้ึนให้ดูน่ารับประทาน เมื่อแต่ง 1 โทนของเมนูเมนูเสร็จแลว้ ก็จะ Copy โทนสีไปใส่ภาพที่
อยู่ในอลับั้มเดียวกนัเพื่อความรวดเร็วในการท างาน และสีที่ไม่ผิดเพี้ยนต่างจากภาพอ่ืนมากเกินไป 
 
ขั้นตอนการท าสีภาพ Motorcycle Diary ( Post – Production) 

หลงัจากที่ถ่ายท าเสร็จ ผูจ้ดัท าจะเร่ิมจากการคดัเลือกไฟลภ์าพที่จะน ามาใชก่้อนจะไปสู่ 
ขั้นตอนการแกสี้ภาพ โดยจะมีโปรดิวเซอร์เจา้ของภาพรายการ มาช่วยเลือก เมื่อแยกไฟลท์ี่ตอ้งการ
ได้แลว้ ผูจ้ัดท าจะท าการแต่งโทนสีภาพให้ตรงกับ Reference ความต้องการของโปรดิวเซอร์ โดย 
Concert คือภาพ Street โทนฟิล์ม เพื่อดึงอารมณ์ให้ภาพรู้สึกเหงาเศร้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการจะน าภาพไปเขียนบทความ เมื่อแต่งเสร็จ 1 ภาพจะท าการ Copy โทนสีไปใส่
ภาพที่เหลือทั้งหมดให้เป็นโทนเดียวเพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
 

 
ภาพที่ 4.12 บรรยากาศขั้นตอนการเลือกไฟลภ์าพ 
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4.3 หน้าที่ช่างภาพน่ิง ถ่ายภาพเบ้ืองหลัง (Candid)  
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 

ต่อไปน้ีผูจ้ดัท าจะอธิบายกระบวนการถ่ายภาพ (Candid) ของรายการ 
- ต่อมรับรส 
- ครัวมงคล  
- งานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 
- รายการอะไรวะ 

เน่ืองจากมีกระบวนการในการท างานและมีวตัถุประสงค์ที่ คล้ายกันคือ การถ่ายภาพเบื้องหลงั 
Candid เป็นการถ่ายเบื้องหลงัการถ่ายท ารายการและการท างานต่างๆ ของคนในทีมหรือคนที่อยู่
หลงักลอ้ง เพื่อเก็บโมเ้มน้ในช่วงเวลานั้นๆโดยที่คนถูกจบัภาพไม่รู้ตวั ภาพที่ไดก็้จะน ามาเป็นโปร
ไฟลใ์นการท างานและใชใ้นการน ามาท าภาพหนา้ปกคลิปต่างๆ 
 
ขั้นตอนการถ่าย Candid (Production) 

ในขั้นตอนการถ่าย Candid อุปกรณ์ที่ใชจ้ะเป็นกลอ้ง Sony A7R Mark IV กบัเลนส์ 35mm 
 F1.8 ผูจ้ัดท าจะต้องช่างสังเกต เหตุระหว่างการท างาน โมเมน้ต่างๆที่จะเกิดข้ึน เพื่อให้ได้ภาพที่
ธรรมชาติมากที่สุด โดยต้องเวน้ระยะห่างจากคนที่จะถ่ายประมาณ 2-3 เมตรเพื่อผูท้ี่จะถูกถ่ายภาพ
ไม่รู้ตวั  และการปรับ Speed Shutter ให้สูง กนัภาพที่ถ่ายนั้นจะเบลอหรือไม่คมชดั ภาพที่จะไดข้อง
แต่ละรายการคือ ภาพขนาดกวา้ง (long Shot) ภาพขนาดกลาง (Medium Shot) และภาพขนาดแคบ 
(Close Up)  

ภาพที่ 4.13 บรรยากาศการถ่าย Candid ภาพ 
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ภาพที่ 4.14  Candid (Long Shot) รายการต่อมรับรส 
 
 
 

ภาพที่ 4.15  Candid (Medium Shot) รายการครัวมงคล 
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ภาพที่ 4.16 Candid (Close Up) รายการงานก็ตอ้งท ากิจกรรมก็ตอ้งเล่น 

 
4.4 สรุปผลการด าเนินงานหน้าที่ช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิง 

หลงัจากการไดร้ับบทบาทหนา้ที่ในการถ่ายท าในแต่ละรายการ ผูจ้ดัท าไดใ้ชค้วามรู้ที่ 
ศึกษามาทั้งการใชก้ฎสามส่วน (Rule of third) การจดัวางองคป์ระกอบของภาพน่ิง เพื่อให้ภาพที่ถ่าย
มีความสมดุลและสมบูรณ์มากที่สุด การถ่ายแบบหยุดการเคล่ือนไหว (Stop Action) ให้เห็นถึง
ขั้นตอนและจังหวะของภาพนั้นๆ รวมถึงการใช้ขนาดต่างๆ ของภาพ เช่น ภาพกวา้ง ( Long Shot) 
ในการเล่าเร่ืองให้เห็นบริบทสถานที่และบรรยากาศโดยรอบอย่างชดัเจน คนที่อยู่ในภาพจะไม่เป็น
จุดเด่นที่สุดในภาพ เช่น เบื้องหลงัการถ่ายท ารายการภายในสตูดิโอของบริษทั ที่เห็นคนหลายๆ คน
ก าลังท าหน้าที่ของตัวเองในเวลานั้นๆ ภาพขนาดกลาง (Medium Shot) เป็นการถ่ายที่โฟกัสตวั
บุคคล เป็นขนาดภาพที่แคบลงแต่ยงัสามารถเห็นบรรยากาศโดยรอบ ขนาดภาพแคบ (Close Up) 
เพื่อให้คนดูเห็นถึงรายละเอียดหรือความรู้สึกของตวัละคร การรู้เร่ืองคุณภาพของไฟล์วิดีโอและ
ภาพน่ิง ในกล้อง Mirrorless ในปัจจุบัน  การสร้างโทนสีภาพในโปรแกรม Lightroom  เพื่อ
สร้างสรรค์ภาพและเติมจินตนาการลงไปให้เหมาะสมกับงานภาพน่ิงต่างๆ โดยทุกครั้ งที่จบงาน
ทีมงานจะท าการสรุปสัดส่วนของงานในเร่ืองค่าใชจ้่ายต่างๆให้กับฝ่ายบญัชีของบริษทั และท าการ
พูดคุยว่าไดอ้ะไรเพิ่มเติมจากงานที่ท าบา้ง รวมถึงขอ้ผิดพลาดและปัญหาทั้งหมดที่เกิดข้ึนภายในการ
ท างาน เพื่อน ามาแกไ้ข ในการถ่ายท าในครั้ งหนา้ต่อไปให้เกิดความผิดพลาดที่นอ้ยลง 
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บทที่ 5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฎิบัติงาน 
 

จากที่ผูจ้ดัท าไดป้ฎิบตัิสหกิจศึกษา ไดท้ราบกระบวนการท างานในบทบาทช่างภาพวิดีโอ 
และช่างภาพน่ิงของบริษทั วาย พี โปรดักชั่น ท าให้ทราบถึงการท างานและการปฎิบตัิงานจริงใน
การผลิตส่ือออนไลน์ ไดท้ราบถึงการประยุกตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิด ในการวางแผนก่อนผลิตภาพวิดีโอ
และภาพน่ิง รวมถึงวิสัยทศัน์ในการท างานร่วมกับผูอ่ื้นให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน ฝึกฝนให้
ตนเองรอบครอบในการท างานมากยิ่งข้ึนซ่ึงส่งผลให้มีการท างานเป็นทีมที่ดี จากการปฎิบตัิงานสห
กิจศึกษามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคคื์อ 

ได้ทราบถึงกระบวนการท างานในหน้าที่ช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิงของบริษทั วาย พี 
โปรดักชั่น การท างานส่วนใหญ่คือการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมดให้ได้ภาพออกมาตรง
ตามโจทยท์ี่ไดร้ับมอบหมาย มีการและวางแผนขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด ตั้งแต่การวางเน้ือ
เร่ือง บท การวางแผนการถ่ายท า รวมถึงกระบวนการตดัต่อแก้ไขภาพ ในบางครั้ งผูจ้ดัท าเป็นผูท้ี่มี
ส่วนร่วมในการออกความคิดเพิ่มเติม เพื่อให้เน้ือเร่ืองหรือบทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของการถ่ายภาพน่ิงที่น ามาใช้ประกอบกับบทในการเล่าเร่ืองเวลา
ออกกองถ่ายนอกสถานที่ ซ่ึงทกัษะที่ได้รับจากการไปสหกิจศึกษาสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้น
อนาคต เพื่อน าไปต่อยอดในวิชาชีพภายภาคหนา้ต่อไป 

ผูจ้ัดท ารับผิดชอบงานช่างภาพวิดีโอและช่างภาพน่ิง จึงต้องศึกษาจากภาพยนตร์ หรือวิดีโอ
ออนไลน์หรืองานภาพถ่ายจากแฟลตฟอร์มออนไลน์และหนังสือภาพนิตยสารต่างๆ อย่างละเอียด 
เพื่อให้เกิดแนวคิดในการออกแบบว่า วิดีโอออนไลน์ดังกล่าวควรมีรูปแบบอย่างไร  ใช้การเคล่ือน
กล้องและขนาดภาพแบบใด  เพื่อให้ เ กิดแนวคิดในการคิดเ น้ือเ ร่ือง มุมกล้องของวิดีโอ
ออนไลน์ มุมมองของการถ่ายภาพน่ิงให้มีองค์ของภาพอย่างไรที่สมบูรณ์ท าให้ภาพดึงดูดมีความ
น่าสนใจ และการถ่ายภาพเบื้องหลงัเพื่อน ามาใชป้ระกอบกบังานอย่างไรให้ได้ความเป็นธรรมชาติ
มากที่สุด โดยแนวคิดทฤษฎีการท างานที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของผู ้ก ากับและโปรดิว
เซอร์ ในแต่ละรายการ 

ในส่วนของช่างภาพวิดีโอ ผู ้จัดท าได้เรียนรู้การท างานจริงร่วมกับช่างภาพวิดีโอ ที่มี
ประสบการณ์ การจดัวางกลอ้งในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ผูก้  ากบัหรือครีเอทีฟตอ้งการในซีนนั้นๆ ผูจ้ดัท า
ได้เห็นกระบวนการท างานและแนวคิดในการล าดับภาพในหลายๆ รูปแบบเพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของโปรดิวเซอร์ในรายการนั้นๆ เป็นอนัส้ินสุด 
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ในส่วนของช่างภาพน่ิงควรจะเป็นผูท้ี่มีไหวพริบที่ดี ช่างสังเกต มีมุมมองภาพที่แตกต่างและ
เป็นเอกลกัษณ์ในระดบัหน่ึง เพราะงานภาพน่ิงนั้นช่างภาพจะตอ้งถ่ายทอดและเล่าเร่ืองผ่านภาพน่ิง
ไดโ้ดยผ่านมุมมองของช่างภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ให้
คนดูนั้นเขา้ใจและรู้สึกคลอ้ยตาม การจัดวางองค์ประกอบของภาพเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน การวางแผนใช้สีเพื่อความสวยงามน่ามองและสร้างจุดเด่นเป็นส่ิงส าคญัไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการโฆษณา หรือการถ่ายภาพธรรมดา แต่สีเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคญัเพราะ
สามารถบอกอารมณ์ของภาพได้ หรือบอกความหมายในภาพได้เช่นกัน การถ่ายภาพให้มีความ
สมบูรณ์นั้นควรจะจบในหลงักลอ้ง แต่เมื่อถา้เป็นการถ่ายภาพเพื่อโฆษาหรือการจะน าภาพนั้นมาต่อ
ยอดงานอ่ืนๆ ก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาแก้ไขผลงานภาพให้มีความน่าสนใจผ่าน
โปรแกรมแต่งภาพได ้

การถ่ายภาพเบื้องหลังจะต้องใช้ทักษะในการถ่ายภาพโดยที่ผู ้ถูกจับภาพนั้นไม่รู้ตัว ใน
สถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึนหรือในช่วงเวลาที่ส าคัญต่างๆ ให้ได้ภาพที่สวยงาม และแสดงถึง
อารมณ์ของคนที่อยู่ในภาพให้ปรากฏได้อย่างชัดเจนว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนในขณะนั้ น ให้เป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการจัดฉากข้ึนมาและตอ้งไม่เป็นการท าให้รู้สึกอึดอดัหรือไม่ยินยอม ตาม
เหตุที่สมควรและไม่สมควรนัน่เอง ก่อนจะน าภาพมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น ภาพหนา้ปกคลิป ภาพ
เบื้องหลังกระบวนการท างานของคนในทีมต่างๆ จากนั้นแยกไฟล์ภาพเพื่อมีหลักฐานความ
น่าเช่ือถือสร้างภาพลกัษณ์ในการท างานที่สามารถน ามาโปรโมทในอนาคตได้ 

 

5.2 ข้อจ ากัดหรือและข้อเสนอแนะของการศึกษาสหกิจ 

ปัญหาของการไปสหกิจในครั้ งน้ี เป็นเร่ืองของการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ที่แพร่ระบาด
อย่างมากในช่วงที่ผู ้จัดท าก าลังสหกิจศึกษา ท าให้เกิดปัญหาติดขัดในการออกกองถ่ายท านอก
สถานที่ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่รายการจะไปลงพื้นที่ถ่ายท านั้นอยู่
ในพื้นที่เส่ียง และการต้องปฎิบตัิงานสหกิจศึกษาที่บ้าน การติดต่อประสานงานของทีมงานใน
บริษทัช่วงกกัตวัท าให้แผนการเผยแพร่งานเป็นไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ท าให้เสียเวลาและโอกาสที่
จะสะสมประสบการณ์ในการออกไปฝึกฝนปฎิบตัิงานจริง  

 ส าหรับขอ้เสนอแนะ ผูจ้ัดท าขอให้ขอ้เสนอแนะว่า หากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเช่นน้ี 
สามารถเลือกที่ฝึกประสบการณ์กับบริษทัที่มีความสอดคลอ้งกับสาขาวิชาชีพผ่านโปรแกรมเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ตอ้งมีการออกกองไปถ่ายท านอกสถานที่ที่อาจให้เกิดความเส่ียง 
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ภาพเบื้องหลงัขณะฝึกถ่ายภาพ Street รายการต่อมรับรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเบื้องหลงัขณะถ่ายกลอ้งวิดีโอรายการในบริษทั 
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ภาพเบื้องหลงัขณะถ่าย Snap ภาพรายการต่อมรับรสในสตูดิโอของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายขณะออกนอกสถานที่ฝึกถ่ายภาพน่ิง Stop Action 
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ภาพเบื้องหลงัขณะถ่ายภาพน่ิงรถยนต ์สนามแข่งรถปทุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเบื้องหลงัขณะออกกองนอกสถานที่ถ่ายภาพ location ร้านอาหารรายการต่อมรับรส 
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