บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา
ของผลิ ตภัณฑ์ Provision และ Duchess โดยบริ ษ ทั เอ้าท์เลท108 จากัด” มุ่ ง ศึ ก ษากระบวนการ การ
ทางานในบริ ษทั ขั้นตอนการถ่ า ยภาพผลิ ตภัณฑ์เพื่ อใช้ใ นการโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 หน้าที่ของการโฆษณา
2.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
2.2.1 ประเภทของกล้อง
2.2.2 ชนิดของเลนส์
2.3 กระบวนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา
2.3.1 ความหมายของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา
2.3.2 ความสาคัญของการทาหน้าที่หลักของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการโฆษณา
2.4 ขั้นตอนการทางานของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา
2.4.1 การจัดไฟ
2.4.2 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
2.4.3 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
2.4.4 การตกแต่งภาพด้วยการ Dicut และ Retouch
2.4.5 การใช้ภาพเพื่อการโฆษณา
2.1 หน้ าทีข่ องการโฆษณา
จุดมุ่งหมายหลักของการโฆษณา คือ การขายสิ นค้า แต่จุดมุ่งหมายที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ น แบบ
ฉั บ พลั น คื อ การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (Immediate purpose is to communicate) โดยเป็ นการสื่ อไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่แอบแฝงด้วย
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การชัก จู ง ใจกลุ่ ม เป้ า หมาย หน้า ที่ ข องการโฆษณาจะต้องหาจุ ดเด่ น จุ ดขายของสิ นค้า และ
พยายามให้เขายอมรั บว่าจุ ดเด่ นนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อการบริ โภค เป็ นการเพิ่มคุ ณค่าให้กบั
สิ นค้า จะทาให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะมีความเข้าใจในคุณภาพ สรุ ปได้วา่ โฆษณาก็คือ
การขายนัน่ เอง (อ้างถึงใน มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ,2555)
2.2 อุปกรณ์ ในการถ่ ายภาพเพื่องานโฆษณา
2.2.1 ประเภทของกล้อง
กล้อ งถ่ า ยภาพก็ จ ะมี ห ลากหลายรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งออกไป แต่ คุ ณ ภาพของการถ่ า ยภาพก็
แตกต่างกันอีกด้วย ฉะนั้นจะมาเสนอกล้องที่ใช้ถ่ายภาพหลักๆของบริ ษทั จะมีอยู่ 2 ประเภท
1.กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless) กล้องที่นาการผสมผสานข้อดีระหว่างกล้อง 2 แพลตฟอร์มเข้า
ด้วยกันนัน่ ก็คือกล้องที่มีคุณภาพสู งอย่าง DSLR แต่ในขณะเดียวกันก็มีขนาดที่เล็กกระทัดรัด พกพาง่าย
ซึ่ งรู ปร่ างหน้าตาก็คล้ายๆ กับกล้อง compact เพราะว่ามันมี ขนาดที่ เล็ก แต่หากดู กนั ให้ละเอี ยดแล้ว
กล้อง Mirrorless นั้นมีความแตกต่างนั้นก็คือ การถอดเปลี่ ยนเลนส์ ได้เหมื อนกล้อง DSLR เลย กล้อง
ชนิ ดนี้ เป็ นจอ LCD ขนาดเล็กติดตั้งไว้ในช่องมองภาพ แต่กล้องหลายรุ่ นไม่มีช่องมองภาพมาให้จึงต้อง
เล็กภาพผ่านจอ LCD ด้านหลังแทน
2.กล้องดีเอสแอลอา (DSLR) กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล สามารถเปลี่ยนเลนส์
ได้ เป็ นกล้องที่ มีขนาดใหญ่ มี เลนส์ ยื่นออกมา สั้นบ้างยาวบ้างเป็ นกล้องที่ มีช่ องมองภาพ เพื่อให้ผู ้
ถ่ายภาพได้ส่องดูเสี ยก่อน เพื่อปรับนั้นนี่ได้ตามใจคนถ่ายนัน่ เอง (อ้างถึงในวงศกร โพธิ กุล,2558)
2.2.2 ชนิดของเลนส์
เลนส์ (Lens) เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของกล้อง เพราะเลนส์ ต่างชนิ ดกับบนกล้องเดี ย วกัน
สามารถให้ความรู ้สึกที่ต่างกันได้ เลนส์มีกี่ประเภท
1.เลนส์ ทวั่ ไป (Normal หรื อ Standard Lens) เลนส์ ที่มองช่ องผ่านเลนส์ เห็ นอย่างไรก็จะถ่ า ย
ออกมาตามนั้น เลนส์ประเภทนี้จะเป็ นได้ท้ งั เลนส์เดี่ยวและเลนส์ซูม
2.เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) เป็ นเลนส์ ที่รับมุมกว้างได้มากกว่าปกติ เหมาะสาหรับการ
ถ่ายในพื้นที่แคบหรื อจากัด
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3.เลนส์มาโคร (Macro Lens) เลนส์ที่ใช้สาหรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆ
4.เลนส์ ถ่ า ยไกล (Telephoto) เลนส์ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ถ่ า ยภาพระยะไกล มัก ใช้ถ่ า ยภาพสั ต ว์ใ น
ธรรมชาติ ซึ่ งอาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้ (อ้างถึงในวงศกร โพธิ กุล,2558)
2.3 กระบวนการการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการโฆษณา
2.3.1 ความหมายของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการโฆษณา
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ คือ การถ่ายสิ นค้าต่างๆเพื่อใช้มาประกรอบในการโฆษณา เพื่อส่ งเสริ ม
ในด้านการขาย สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าดึงดูดในความสนใจของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นภาพ
โฆษณาหรื อจะเป็ นวีดีโอเพื่อการโฆษณา
ในปั จจุบนั การถ่ายภาพนั้นยังมีความสาคัญต่องานโฆษณาอยูม่ าก ซึ่ งไม่วา่ จะทาภาพโฆษณา
อะไรก็ตามต่างต้องใช้อา้ งอิงจากภาพถ่ายเป็ นหลัก ถึงภาพทุกภาพที่โฆษณาออกไปนั้นจะดูสวยงามมาก
แค่ไหนแต่พ้ืนฐานของภาพๆนั้นจริ งๆไม่ว่าจะเป็ นภาพเคลื่ อนไหวหรื อภาพนิ่ งก็ตาม คื อมาจากการ
ถ่ายภาพนัน่ เอง
2.3.2 ความสาคัญของการทาหน้ าทีห่ ลักของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการโฆษณา
สาหรับการทาหน้าที่หลักในการถ่ายภาพคือ การหาจัดองค์ประกอบทิศทางของแสงและไฟ
เพื่อให้ภาพเกิ ดความสมดุ ลและทาให้ภาพที่ถ่ายนามาแต่งให้ได้ง่ายที่สุด เพื่อนามาพร้อมไว้ลงในการ
โฆษณา การถ่ายภาพนั้นต้องอาศัยในเรื่ องของแสง การจัดองค์ประกอบให้ดูสวยงามตามที่เราต้องการ
อยากจะให้เป็ น เป็ นการถ่ายภาพที่เป็ นแนวคิดใหม่ๆ สามารถเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่เหมาะสมเพื่อภาพที่ดี
ต้องมีเทคนิคและวิธีการแปลกใหม่ได้ตลอดเวลา
ความสาคัญและความจาเป็ นต่อสิ นค้า เพราะจะช่วยให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น โดยที่ผคู ้ นได้
ทราบถึงคุณประโยชน์และความประทับใจ เชื่อมัน่ ที่จะซื้ อและจดจาสิ นค้าของเรา เพราะได้เห็นภาพถ่าย
ในลักษณะเหมือนจริ ง ซึ่ งทาให้เกิดความรู ้สึกที่น่าเชื่ อถือ อีกทั้งรวมทั้งภาพถ่ายเพื่อใช้ในการโฆษณาจา
ช่วยให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นด้วย
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2.4 ขั้นตอนการทางานของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในงานโฆษณา
2.4.1 การจัดไฟ
การถ่ า ยภาพโฆษณานั้ นมี ค วามจ าเป็ นที่ ต้ อ งท าให้ ภ าพนั้ นออกมาดู มี มิ ติ เสมื อ นจริ ง
เพราะฉะนั้นการจัดไฟถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญของการถ่ายภาพ แสงน้อยแสงมาก ถ่ายอย่างไรให้สวย ขึ้นอยู่
กับ องค์ป ระกอบของแสง การจัด ไฟมี ห ลายแบบและหลายวิ ธี การถ่ า ยภาพโฆษณาสิ น ค้า ในร่ ม
จาเป็ นต้องอาศัยเทคนิ คในการจัดแสง โดยให้ทิศทางแสงเข้าช่วย แสงที่ส่องมาจากทิศทางที่ต่างกันจะ
ทาให้ภาพความรู ้ สึกของบุคคลหรื อสิ นค้าที่ แตกต่างกันออกไป แต่เทคนิ คการจัดแสงเบื้องต้นที่เป็ น
เทคนิ คที่ไม่ซบั ซ้อน ทาได้ง่าย และใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ คือ การจัดแสง 3 จุด หรื อ Three-Point Lighting
เทคนิ คการจัดแสงสามจุด เป็ นเทคนิ คที่สตูดิโอถ่ายภาพส่ วนใหญ่นิยมใช้กนั โดยภาพที่ได้จูมีมิติ โดด
เด่น ไม่แบนราบไปกับพื้นหลังของภาพ แสง 3 จุดที่ตอ้ งจัด มีดงั นี้
1.แสงหลัก (Kay Light) เป็ นจุ ดหลักที่ ให้แสงกับการถ่ ายภาพ โดยจะให้ส่องมาจากด้านขวา
หรื อด้ายซ้ายก็ได้ มุมของไฟควรอยูร่ ะหว่าง 15-45 องศา และสู งจากแบบที่ถ่าย โดยกดไฟทามุมลงมาที่
15-45 องศาเช่นกัน
2.แสงลบเงา (Fill Light) ถ้าใช้ไฟหลักส่ องที่สินค้าอย่างเดียว จะทาให้เกิดเงาขึ้น ดังนั้นฝั่งตรง
ข้ามงของแสงหลักให้ใ ช้ไฟที่ มีกาลัง อ่ อนกว่า หรื อจะใช้อุปกรณ์ สะท้อนแสงช่ วยก็ไ ด้ จุ ดประสงค์
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดแสงเงา
3.แสงจากด้า นหลัง (Back Light) บางคนอาจใช้ค า Rim Light เป็ นการใช้ฟ สว่า งส่ อ งจาก
ด้านหลังมาที่สินค้าหรื อตัวแบบเพื่อให้สินค้าหรื อตัวแบบมีความคมชัดและโดดเด่นขึ้น โดนจัดให้ไฟ
ส่ องจากด้านข้างมาและสู งกว่าตัวแบบ ทามุมก้มประมาณ 45 องศา

การถ่ ายภาพโฆษณาสิ นค้า เพื่ อให้ส วยงามไม่ว่า จะเป็ นการถ่ ายภาพนิ่ งหรื อวีดีโอก็ ตาม สิ่ ง
สาคัญที่สุดคือเรื่ องจัดแสง หากนาความรู ้เรื่ องการจัดแสงไปใช้กจ้ ะทาให้ภาพที่สวย มีมิติ และดูโดดเด่น
มากขึ้น และสามารถมีส่วนช่ วยในการกระตุน้ ยอดขายให้สูงขึ้นได้ดว้ ย (อ้างถึ งในอาจารย์ โอม รัตนา
กาญจน์,2561)
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2.4.2 การถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพจะต้องมีบทบาทของการสื่ อความหมายด้วยภาพมาก ทาให้คนสนใจ ภาพบางภาพ
ไม่จาเป็ นต้องถ่ายให้สวย ภาพบางภาพไม่จาเป็ นต้องถ่ายให้ดูดี แต่ภาพทุกภาพสามารถเพิ่มสิ่ งเหล่านั้น
เข้าไปได้ และภาพทุกภาพต้องมาองค์ประกอบ สามารถจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้
1.สะดุดตา
2.น่าสนใจ
3.สื่ อความหมายได้ง่าย
4.ประทับใจ
2.4.3 การถ่ ายภาพเพื่อการโฆษณา
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา คือ การถ่ายภาพของสิ นค้า วัตถุ/สิ่ งของ ที่ตอ้ งการขายให้เพื่อนา
ภาพถ่ายไปใช้ในการโฆษณาหรื อบริ การนั้นๆให้ผูบ้ ริ โภคได้ทราบเพื่อให้รู้จกั การถ่ายภาพโฆษณาจึง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความรู ้ต่างๆทางด้ายการถ่ายภาพ เพื่อทาให้ภาพออกมาดี การถ่ายภาพมันเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
อาศัยเทคนิ ค และการชานาญในการจัดตั้งกล้อง ต้องรู ้มุมของกล้องว่ามุมในดูดี และต้องรู ้จกั ถึงมุมของ
แสงอีกด้วย ยังไม่พออุปกรณ์เสริ มของตัวกล้องนั้นก็ตอ้ งมี เพื่อภาพที่สวยงาม หรื อเพื่อภาพที่ดีและสาม
รถนาไปตกตแงภาพได้ง่ายด้วย การถ่ายภาพต้องอาศัยในการแต่งภาพ เพื่อภาพที่สวยกว่าต้นฉบับ พร้อม
ที่จะนาภาพนั้นๆมาโปรโมทหรื อลงในเว็ปขายสิ นค้านั้นๆ เพื่อเรี ยกความดึ งดู ดจากผูบ้ ริ โภค แต่ยงั คง
ความเสมือนจริ งของรู ปภาพนั้นๆอยู่
2.4.4 การตกแต่ งภาพด้ วยการ Dicut และ Retouch
1.Dicut การตกแต่งภาพด้วยการ Dicut คือการตัดหรื อเลือกวัตถุ /สิ่ งของ ที่ตอ้ งการออกจากฉาก
พื้นหลังของภาพถ่าย จุดประสงค์คือ เพื่อที่จะนาภาพนั้นไปทาการต่อไป เช่ นเอาไปคทต่อกับฉากอื่น
พื้นหลังอื่น แต่ส่วนมากถ้าเป็ นภาพสิ นค้าก็จะคัทแล้วเอาไปใส่ เป็ นพื้นหลังสี ขาว เพื่อให้สินค้าดูสวย ดู
สง่า น่าสนใจมากขึ้น ซึ่ งหลักของการไดคัทคือ การล้อมวัตถุ/สิ่ งของ ที่ตอ้ งการด้วย Selection หลังจาก
นั้น เราจะเอาภาพที่ เราคัทแล้วไปทาเป็ นภาพอะไรต่อก็ได้เลย นาไปใส่ พ้ืนหลังอื่ น ฉากอื่ น หรื อ จะ
นาไปใส่ ในตัววีดีโอก็ได้ ซื่ งจะทาให้ภาพนั้นเสมือนลอยได้

8

2.Retouch การตกแต่งภาพด้วยการ Retouch คือการตกแต่งภาพให้ดูดีกว่าต้นฉบับ หรื อ เพิ่ม
กราฟิ กตกแต่งที่ใช้ร่วมกันกับภาพ ให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบับและนาไปใช้ในงานตามความต้องการ ในการ
รี ทชั จะใช้ในโปรแกรม Photoshop และ Illustrator แต่ส่วนมากนั้นจะใช้เป็ น Photoshop ซะมากกว่า
และก็จะมีโปรแกรมอีกมากมายนอกเหนื่ อจากสองโปรแกรมนี้ ทั้งนี้สามารทาอะไรได้หลายอย่าง ไม่ใช่
จะทาได้กบั วัตถุ/สิ่ งของ เพียงอย่างเดียว แต่สามารถแต่งภาพได้ท้ งั คน สถานที่ต่างๆ
การนาภาพเหล่านี้ เข้ามาตกแต่ง ปรับแต่งกับโปรแกรมนั้นๆ ที่มีตวั ช่ วยอีกหลายอย่างในการ
ตกแต่งภาพที่แตกต่างกันออกไป เอฟเฟค สี แสง ต่างๆของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้ จึงทาให้ภาพ
ของเรานั้นดูสวยงามกว่าภาพต้นฉบับ แต่ยงั คงความสมจริ งขแงตัวชิ้นงานนั้นๆอยู่
2.4.5 การใช้ ภาพเพื่อการโฆษณา
การใช้ภาพเพื่อการโฆษณา คือ การที่ นาภาพจากที่ถ่ายและแต่งในโปรแกรมต่างๆเสร็ จแล้วนั้น
เราจึงสามารถนาภาพเหล่านั้นมาทาการโฆษณา การโฆษณาก็จะมีได้หลายช่องทางดังนี้
1.Facebook ช่องทางนี้ เป้ นที่นิยมในยุคนี้ ที่ผคู ้ นนั้นย่อมนาสิ นค้าของตนออกมาโปรโมทผ่าน
ช่องทางนี้ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั ยิบย่อย แม้กระทั้งบริ ษทั ใหญ่ๆอีกหลายๆบริ ษทั ก็ยงั นิยมโปรโมทการขาย
ภาพสิ นค้าผ่านทางช่องทางนี้
2.Instagram ช่องทางนี้ ปัจจุบนั ไม่ค่อยเป็ นที่นิยม แต่เริ่ มพัฒนาการขายการมากขึ้น อีกไม่นาน
ช่องทางนี้ก็อาจจะเป็ นที่นิยมของบริ ษทั ต่างๆอย่างแน่นอน
3.สื่ อออนไลน์ททางช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บขายของออนไลน์ Shopee และ Lazada ปัจจุบนั ผูค้ น
ส่ วนใหญ่มกั จะชอบการซื้ อขายผ่านทางเว็ปออนไลน์เหล่านี้ ซึ่ งซื้ อขายงาย และสะดวกสบาย ภาพสิ นค้า
ต่างๆย่อมผ่านจากการถ่ายภาพและตกแต่งมาแล้วเท่านั้น แต่จะทาอย่างไรให้ผูบ้ ริ โภคทั้งหลายหันมา
สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา การลงภาพสิ นค้าอย่างเดียวอาจจะทาให้ผบู ริ โภคสนใจมาแล้วอย่างหนึ่ ง ด้วย
รู ปร่ าง รู ปทรงของสิ นค้านั้นๆจะน่าสนใจ แล้วทันสมัยตรงตามใจลูกค้าหรื อไม่ ย่อมไม่รู้เลย แต่การทุก
ภาพจะต้องสวย ดูน่าดึกดูด ดูน่าชักจูงใจ มีความเชื่ อถือ จากนั้นค่อยน้ ารู ปภาพเหล่านั้นออกมาโปรโมท
ผ่านแอพ หรื อ เว็ปไซด์ต่างๆ
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สรุ ป จากที่ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาและเรี ยนรู ้การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาจึงทาให้ทราบว่าการที่ จะมี
รู ปภาพแต่ละรู ปภาพลงโฆษณานั้น มันเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนมาก ในแต่ละขั้นตอนการทารู ปภาพเพื่อ
การโฆษณามันยาก และต้องใช้เวลาเป็ นอย่างมาก ไม่ใช่วา่ เพียงแค่ถ่ายรู ปเสร็ จแล้วลงโฆษณาได้เลย มัน
ทาไม่ได้ ต้องทาให้ภาพออกมาดูดี ด้วยการ ตัด ตกแต่ง รู ปภาพก็ตาม กว่าจะได้แต่ละภาพต้องใช้ความ
ละเอียดความอดทนในการทางานเป็ นอย่างมาก ทาอย่างไรให้ภาพออกมาเหมือนจริ งมากที่สุด รู ปภาพ
แต่งทุกรู ปแต่ทาอย่างไรให้ภาพออกมาเหมื อนฉบับเดิ มที่ถ่าย แต่ตอ้ งสวยกว่าต้นฉบับ มันไม่ง่ายเลย
รู ปภาพแต่ละรู ปที่ลงโฆษณานั้น บางรู ปอาจใช้เวลาเป็ นวัน สองวัน หรื อ อาจเป็ นอาทิตย์เลนก็ได้ในการ
ตกแต่งรู ปภาพ เพราะอะไร เพื่อที่อยากให้รูปภาพโฆษณานั้นๆออกไปแล้วเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ให้ได้
มากที่สุด ผลตอบรับที่ได้ คือยอยขายที่ดีตามมาด้วย

