บทที่ 4
รายงานการปฎิบัตงิ าน
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในบทที่ 1 ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนใน
การผลิตสื่ อ (Production) โดยการเป็ น ผูช้ ่วยช่างภาพ ภายใน บริ ษทั ตาชานิ จากัด(Chamni’s Eye) จึง
พบว่ากระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตสื่ อประเภทภาพถ่าย ที่เกิดขึ้นภายใน บริ ษทั ตาชานิ จากัด
(Chamni’s Eye) แบ่งออกเป็ นทั้งสิ้ น 3 กระบวนการ
4.1 กระบวนการก่อนผลิต (Pre production)
เป็ นกระบวนการที่ ฝ่ ายโปรดิวเซอร์ (Producer) เป็ นฝ่ ายรับงานจาก บริ ษทั ผูแ้ ทนผลิตสื่ อ
(Agency) หรื อลูกค้า เป็ นฝ่ ายที่จดั หา reference ที่เกี่ยวข้องกับงานและเพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้า โดย
เตรี ยมแผมการจัดหา นักแสดง เสื้ อผ้า ทรงผม รู ปแบบการแต่งหน้า เลือกช่างภาพ และรู ปแบบแสง
(lighting) เพื่อเสนอลูกค้าเพือ่ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจ ก่อนที่จะส่ งไปยังฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อการจัดเตรี ยมที่สมบรู ณ์
ซึ่งในงานด้านผลิตสื่ อนั้นกระบวนการดังกล่าวนี้ ทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญมาก ก่อนนาเข้าสู่
กระบวนการผลิต (Production)
4.2 กระบวนการผลิต (Production)
เป็ นกระบวนการที่สาคัญและเป็ นกระบวนการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ซึ่งใน
กระบวนการนี้ ก่อนที่ผจู ้ ดั ทาจะเข้าถึงกระบวนการนี้ ทางนโยบายของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ การการที่จะ
เข้าปฏิบตั ิงานภายในสตูได้ผจู ้ ดั ต้อง รู ้จกั อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทาภายในสตูดิโอทั้งหมดเพราะบางชิ้น
มีชื่อเรี ยกเฉพาะ ดังนั้นก่อนที่จะเข้าปฎิบตั ิงานในสถานะที่เรี ยกว่า ผูช้ ่วยช่างภาพ ในการปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษาของผูจ้ ดั ทานั้นจึงมีลาดับขั้นตอนดังนี้
4.2.1 ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขั้นตอนการรู ้จกั การทางาน และการจัดเก็บอุปกรณ์ Grip Equipments ในส่วน
ของ Lighting stand ซึ่งมีดงั นี้
1) อุปกรณ์ ขาไฟขนาดต่าง ๆ (Lighting stand) ที่อยูภ่ ายในสตูดิโอ ซึ่งมีชื่อเรี ยกดังนี้
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ชื่อ : Master stand หรื อ ขาไฟใหญ่
คุณลักษณะ : มีช่วงระยะความสู งทั้งหมด 3 ช่วง
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช

ชื่อ : Compact stand หรื อ ขาไฟขนานกลาง
คุณลักษณะ : มีช่วงระยะความสู งทั้งหมด 2 ช่วง
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช

ชื่อ : Mini stand หรื อ ขาไฟขนานเล็ก
คุณลักษณะ : มีช่วงระยะความสู งทั้งหมด 3ช่วง ๆ ละ 40
เซ็นติเมตร
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช
ชื่อ : Backlight stand หรื อ ขาไฟขนานเตี้ย
คุณลักษณะ : เตี้ยติดพื้น
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช
ชื่อ : Cantury stand หรื อ ขาเหล็ก ขาเซ็น
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 2 ช่วงการใช้งาน
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช
เกี่ยวโฟม
ขึ้นฉากกระดาษสี (Limbo)
ตารางที่ 4.1 ตารางรู ปอุปกรณ์ Lighting stand
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ชื่อ : Cine stand with super boom set หรื อ ชุด
ขาบูมใหญ่
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 2 ช่วง
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช ในกรณี
ต้องการใช้ไฟมุมสู ง
ชื่อ : c stand with หรื อ ชุดขา c
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 2 ช่วง
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช ซึ่งสามารถ
ปรับได้หลากหลาทิศทาง
ชื่อ : Mini boom หรื อ บูมขนาดเล็ก
คุณลักษณะ : มีความสามารถปรับได้ 2 ช่วง
สั้น ยาว
การใช้งาน : ใช้ใส่ หลอดไฟแฟลช ซึ่งสามารถ
ปรับได้หลากหลาทิศทาง ซึ่งสามารถใส่ ได้
กับชุดขา c
ชื่อ : Avenger wind up 39 cine stand ขา
สาหรับใส่ mega boom
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 2 ช่วง สามารถ
รับน้ าหนักสู งสุ ดที่ 30 กิโลกรัม
การใช้งาน : ขาสาหรับใส่ mega boom

ตารางที่ 4.2 ตารางรู ปอุปกรณ์ Lighting stand (ต่อ)
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ชื่อ : Manfotto megaboom 425B
คุณลักษณะ : มีความสามารถปรับได้ 2 ช่วง
สั้น ยาว
การใช้งาน : ใส่ หลอดไฟแฟลชในมุมสู ง
ชื่อ : Avenger high roller stand 42
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 3 ช่วง
การใช้งาน : ใส่ หลอดไฟแฟลช,ใส่ อุปกรณ์
Special Reflectors (แหล่งกาเนิดแสงขนาด
ใหญ่)
ชื่อ : Avenger overhead stand 43
คุณลักษณะ : มีช่วงความสู ง 3 ช่วง
การใช้งาน : เป็ นขาสาหรับเฟรมขนาดใหญ่

ตารางที่ 4.3 ตารางรู ปอุปกรณ์ Lighting stand (ต่อ)
เมื่อผูจ้ ดั ทารู ้จกั ชื่อและวิธีใช้อุปกรณ์ Lighting stand แล้วนั้น สิ่ งที่ผชู ้ ่วยช่างภาพต้องรู ้จกั ชื่อและ
วิธีการใช้งาน คือ อุปกรณ์ควบคุมแสงในรู ปทรง ขนาด และการใช้งาน
4.2.2 ขั้นตอนที่ 2 เป็ นขั้นตอนที่รู้จกั อุปกรณ์ควบคุมความกว้าง แคป และความนุ่มนวล หรื อแข็งของ
แสง

49
ชื่อ : Soft Boxes 35 X 120 เซ็นติเมตร
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่แคป
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านข้างหลังในมุม 45
องศาของ แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อให้ได้แสงในลักษณะ rim light
ชื่อ : Soft Boxes 60 X 80 เซ็นติเมตร
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้า บน ของ
แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล(portrait) หรื อใน
กรณี ถ่ายภาพบรรจุภณ
ั ฑ์(pack shot) เพื่อให้
เป็ นไฟหลัก(Key light)
ชื่อ : Soft Boxes 70 X 70 เซ็นติเมตร
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน :วางอยูท่ างด้านหน้า บน ของ ใน
กรณี ถ่ายภาพบรรจุภณ
ั ฑ์(pack shot) เพื่อให้
เป็ นไฟหลัก(Key light)
ชื่อ : Soft Boxes 80 X 140 เซ็นติเมตร
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าข้างใน มุม
15 – 45 องศา แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อให้เป็ นไฟหลัก(Key light) หรื อ
ไฟลบเงา (Fill Light)
ตารางที่ 4.4 ตารางรู ป อุปกรณ์ควบคุมแสง
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ชื่อ : Soft Boxes 100 X 100 เซ็นติเมตร
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าข้างใน มุม
15 – 45 องศา แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อให้เป็ นไฟหลัก (Key light)
ชื่อ : Satellite staro
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าข้างใน มุม
15 – 45 องศา แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อให้เป็ นไฟหลัก (Key light)
ชื่อ : Umbrella Para 220FB
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าข้างใน มุม
15 – 45 องศา แบบ ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล
(portrait) เพื่อให้เป็ นไฟหลัก (Key light)
หรื อวางอยูด่ า้ นหลังกล้องในมุม 90 องศา กับ
แบบ เพื่อให้เป็ น ไฟลบเงา (Fill Light)
ชื่อ : Umbrella Para 330FB
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่กว้าง
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าข้างใน มุม
15 – 45 องศา แบบ เป็ นไฟหลัก (Key light)
ในกรณี ถ่ายภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ (pack shot) ที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์
ตารางที่ 4.5 ตารางรู ป อุปกรณ์ควบคุมแสง (ต่อ)
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ชื่อ : Soft light
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่แคป
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าสู งใน มุม 15
– 45 องศา หรื อด้านบน แบบ เป็ นไฟหลัก
(Key light) ในกรณี ถ่ายถ่ายบุคคล(portrait)
เพื่อให้เป็ นไฟหลัก (Key light)
ชื่อ : Beauty Dish
คุณลักษณะ : ให้แสงนุ่ม และการกระจาย
แสงที่แคป
การใช้งาน : วางอยูท่ างด้านหน้าสู งใน มุม 15
– 45 องศา แบบ เป็ นไฟหลัก (Key light) ใน
กรณี ถ่ายถ่ายบุคคล(portrait) เพื่อให้เป็ นไฟ
หลัก (Key light)
ตารางที่ 4.6 ตารางรู ป อุปกรณ์ควบคุมแสง (ต่อ)
หลังจากการเรี ยนรู ้การทางานของอุปกรณ์ควบคุมแสงในชนิดต่าง ๆ แล้ว ผูจ้ ดั ทาต้องเรี ยนรู ้
การใช้อุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง (หลอดไฟแฟลช) ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ ผูจ้ ดั ทาต้องคานึงถึงการใช้งานและ
การจัดเก็บอย่างถูกต้องเพราะเป็ นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง และตามนโยบายของทางบริ ษทั หากผูใ้ ดกระทา
ให้เกิดความเสี ยต่ออุปกรณ์ ต้องชดใช้ดว้ ยตัวเอง
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4.2.2 ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นตอนการรู ้จกั การทางานของอุปกรณ์แสง (lighting) ซึ่งในบริ ษทั ตาชานิ จากัด
(Chamni’s Eye) ใช้อุปกรณ์ของยีห่ อ้ Broncolor
ชื่อ : Broncolor รุ่ น Pulso G
คุณลักษณะ : กาลังไฟ 3200 วัตต์
การใช้งาน : ใช้กบั อุปกรณ์ Lighting stand
(ในตารางที่ 4.1) และใช้ควบคู่ อุปกรณ์
ควบคุมแสง (ในตารางที่ 4.2)

ชื่อ : Power packs (หม้อไฟ) ยีห่ อ้ Broncolor
รุ่ น Grafit A4
คุณลักษณะ : สามารถควบคุม หลอดไฟ
แฟลช ได้ถึง 3 หลอด ซึ่งสามารถปรับกาลัง
ไฟ ได้ 10 ระดับ และสามารถปรับความเร็ ว
ของแฟลชได้ในอัตตราส่ วนที่ 1/4000
การใช้งาน : ใช้กบั หลอดไฟแฟลช

ตารางที่ 4.7 ตารางรู ป อุปกรณ์แสง (lighting)
อุปกรณ์ท้ งั หมดมีราคาสู ง ซึ่งในการปฏิบตั ิงานต้องมีความระมัดระวัง ซึ่งในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ๆ ไม่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้แม้แต่เพียงเลือกเล็กน้อย คือการจัดระเบียบสายไฟเพราะระหว่าง
ปฎิบตั ิงาน ของผูช้ ่วยช่างภาพต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากผูช้ ่วยช่างภาพประมาณไม่จดั ระเบียบ
สายไฟให้เรี ยบร้อย เกิดอุบตั ิเหตุ เช่นสะดุดสายไฟทาให้ขาไฟล้มหรื อขยับ ภายในสตูน้ นั ถือว่าเป็ น
ความผิดของผูช้ ่วยช่างภาพ ดังนั้น เทปผ้าจึงมีความสาคัญในการจัดระเบียบของสายไฟ และถุงทราย
ถ่วงน้ าหนักขาไฟจึงเป็ นเรื่ องสาคัญของผูช้ ่วยช่างภาพ
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ตารางที่ 4.8 ตารางรู ปถุงทราย และลักษณะการใช้งาน
เมื่อรู ้จกั การทางานและคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาการเป็ นผูช้ ่วย
ช่างภาพสิ่ งที่ได้รับคือการเป็ นผูช้ ่วยช่างภาพต้องคานึงความรอบคอบในทุก ๆ ด้าน เช่น ความปลอดภัย
ต่อตนเองและนักแสดง การระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดคือการที่จดั อุปกรณ์ออกนอกสถานที่ในแต่ละงานจาเป็ นที่จะต้องมีความรอบคอบ เพราะหากออก
นอกสถานที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอได้ ซึ่งเป็ นงานชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าผูช้ ่วยช่างภาพ ซึ่งอุปกรณ์ท้ งั หมดต้องจัดเตรี ยมไว้ที่ Storage

ตารางที่ 4.9 ตารางรู ป Storage และการจัดของออกนอกสถานที่
จากการการเรี ยนรู ้คุณสมบัติของอุปกรณ์ท้งั หมดที่ใช้สาหรับการปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทาได้รับการ
ไว้วางใจในการจัดและเตรี ยมอุปกรณ์ผจู ้ ดั ทาสามารถเข้าปฎิบตั ิงานภายในสตูดิโอได้ โดยรับหน้าที่จาก
หัวหน้าผูช้ ่วยช่างภาพ โดยตรง ซึ่งหลักการปฏิบตั ิงานมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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4.2.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเป็ นผูช้ ่วยช่างภาพภายในสตูดิโอ
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าประชุมเพื่อให้ทราบลักษณะงานที่จะทาการถ่ายทา เป็ นงานประเภทใด เช่น
งานถ่ายภาพบุคคล (Portrait) งานถ่ายภาพสิ นค้า (Product Shot) ซึ่งเป็ นงานถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
ทั้งหมด การเข้าประชุม เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดในการปฏิบตั ิงาน เช่น นัดเวลาทีมงาน แบบงาน
(layout) แสง (lighting) ของงานที่ลูกค้าเลือก ซึ่งคาว่า ลูกค้าในที่น้ ีกล่าวถึง ลูกค้า (เจ้าของแบรนด์)
ลูกค้า (บริ ษทั ผูแ้ ทนผลิตสื่ อ Agency) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เราต้องร่ วมงานด้วย ในกระบวนการนี้เหมือนเรา
ทราบถึง ข้อมูลภายในชิ้นงาน ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานจะต้องเซ็นสัญญาเพื่อป้องกันความลับรั่วไหล ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวนี้ เป็ นความของการของ ลูกค้า ทั้งสิ้ น
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทราบรายละเอียดของงาน ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผูช้ ่วย
ช่างภาพให้จดั แสง (lighting) ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็ นการตัดสิ นจากความรู ้ ที่ผจู ้ ดั ทามี ซึ่งในการจัดแสง
ผูจ้ ดั ทาสามารถจัดทาได้เอง หรื อมีคาสัง่ จากช่างภาพที่เป็ นผูถ้ ่ายทา ซึ่งแต่ละคนล้วนมีเทคนิคที่แตกต่าง
กันไป แต่พ้นื ฐานในการจัดแสงนั้น คือ การจัดแสงในรู ปแบบ Three-Point Lighting ซึ่งเป็ นความรู ้
พื้นฐาน
ผลงานชิ้นที่ 1 การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
ลักษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลเพื่อ
การนาไป ไดคัท
รู ปแบบแสง : เป็ นการจัดแสง
เลียนแบบแสงธรรมชาติในพื้นที่โล่ง
ในช่วงเวลาเช้า

ตารางที่ 4.10 ตารางรู ป ผลงานชิ้นที่ 1 ในการปฏิบตั ิงาน และลักษณะงาน
(ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่องานได้)
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ผลงานชิ้นที่ 2 การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
ลักษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลเพื่อการ
นาไป ไดคัท
รู ปแบบแสง : เป็ นการจัดแสงเลียนแบบ
แสงธรรมชาติในห้องทางาน

ตารางที่ 4.11 ตารางรู ป ผลงานชิ้นที่ 2 ในการปฏิบตั ิงาน และลักษณะงาน
(ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่องานได้)
ผลงานชิ้นที่ 3 การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
ลักษณะงาน : การถ่ายภาพบุคคลภายในรถยนต์
รู ปแบบแสง : เป็ นการจัดแสงเลียนแบบแสง
ธรรมชาติในห้องโดยสารของรถยนต์ ในช่วงเวลา
กลางวัน

ตารางที่ 4.12 ตารางรู ป ผลงานชิ้นที่ 3 ในการปฏิบตั ิงาน และลักษณะงาน
(ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่องานได้)
หลังจากการได้ปฎิบตั ิงานในการจัดแสงถ่ายภาพบุคล การถ่ายภาพสิ นค้า (Product Shot) จึง
เป็ นอีก 1 ชิ้นงานที่ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็ นงานที่ยากต่อการจัดแสงเพราะการถ่ายภาพตาม
ทฤษฏีประยุกต์ในบทที่ 2 ที่ผจู ้ ดั ทาได้กล่าวถึง ซึ่งในการปฎิบตั ิงานจริ งนั้นมีอุปกรณ์ที่เรี ยกว่าอุปกรณ์ที่
ใช้ในการคัทแสง และอุปกรณ์แสงเฉพาะจุด ซึ่งมีดงั นี้
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ชื่อเรี ยก : กริ ด หรื อรังผึ้ง
ขนาด : เล็ก
คุณสมบัติ : ใช้ควบคุมแสงเฉพาะจุด

ชื่อเรี ยก : กริ ด หรื อรังผึ้ง
ขนาด : กลาง
คุณสมบัติ : ใช้ควบคุมแสงเฉพาะจุด

ชื่อเรี ยก : กริ ด หรื อรังผึ้ง
ขนาด : ใหญ่
คุณสมบัติ : ใช้ควบคุมแสงเฉพาะจุด

ชื่อเรี ยก : โกโบ้ไข
ขนาด : เล็ก
คุณสมบัติ : ใช้คทั กรองแสงให้นุ่มนวลไม่ให้แข็ง
จนเกิดเงาสะท้อนบน สิ นค้า
ชื่อเรี ยก : โกโบ้ดา
ขนาด : เล็ก
คุณสมบัติ : ใช้คทั แสงเพื่อปิ ดกั้นแสงไม่ให้ไป
รบกวนจุดอื่น หรื อทาความเข้าใจง่ายๆ ไม่
ต้องการให้แสงจุด A ไปรบกวนจุด B
ตารางที่ 4.13 ตารางรู ปอุปกรณ์คทั แสง
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ซึ่งกระบวนการจัดแสงถ่ายภาพสิ นค้านั้ (Product Shot) นั้นค่อนข้างที่กระบวนการที่ซบั ซ้อน
ในการจัดแสงมาก
ผลงานชิ้นที่ 4 การจัดแสงถ่ายภาพสิ นค้า (Product Shot)

รู ปที่ 4.1 รู ปผลงาน การจัดแสงถ่ายภาพสิ นค้า (Product Shot)
(ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อและลักษณะของสิ นค้าได้)
ซึ่งในการถ่ายภาพสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีความ มันเงาสู งนั้นในการถ่ายทาอยาก
ต้องใช้พ้ืนที่นอกสตูดิโอ และต้องใช้เฟรมผ้าขาว หรื อผ้าดา ขนาดใหญ่ เพื่อคัทกรองแสงให้มี
ความนุ่มนวลลดการเกิดเงาสะท้อนบนวัตถุ
ชื่อ : Frame with Combo stand set
ชื่อเรี ยก : เฟรมใหญ่
การใช้งาน : ใช้ควบคู่กบั ผ้าขาว ผ้าดา
ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใส่ กบั อุปกรณ์
Lighting stand ที่ชื่อว่า Avenger
overhead stand 43 ในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.14 ตารางรู ป เฟรมขนาดใหญ่ และลักษณะงานใช้งาน
การเรี ยนรู ้อุปกรณ์ วิธีการจัดแสง (lighting) โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแนวทางของ
บริ ษทั ตาชานิ จากัด (Chamni’s Eye) รู ้จกั วิธีการทางานของ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างภาพ ซึ่งในการ
ปฎิบตั ิงานจริ ง เวลาถ่ายภาพแต่ละงานนั้น มีการแบ่งชนิดของไฟล์ภาพไว้มากมาย ยกตัวอย่าง หากงาน
หนึ่งมีนกั แสดง 10 คน ต้องถ่ายภาพทั้ง 10 คน และต้องแยกไฟล์ของแต่ละคนออกจากกัน ซึ่งในการ
ถ่ายภาพนั้น มีผชู ้ ่วยช่างภาพ ด้าน ฝ่ ายจัดการไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งเรี ยกว่า ผูช้ ่วย Operate เมื่อในเวลาการถ่าย
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ทานั้นสมาธิของช่างภาพจะมุ่งอยูก่ บั การจัดองค์ประกอบภาพ หรื อการโพสท่าของแบบ จึงไม่สามารถที่
จะถ่ายภาพไปและเช็คภาพในขณะเดียวกัน ซึ่ง ผูช้ ่วย Operate จะมีหน้าในการตัวสอบภาพถ่าย และ
จัดการไฟล์ภาพถ่ายที่มีจานวนมาก เพื่อส่ งให้กบั ลูกค้าเมื่อการถ่ายทาสิ้ นสุ ด
หน้ าทีข่ องผู้ช่วย Operate
ขั้นตอนที่ 1 มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทางาน ของกล้องถ่ายภาพและคอมเตอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้
โปรแกรม Capture One เพราะไฟล์ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
คาอธิบาย : การตั้งค่าภายในตัวโปรแกรมโดย
การใช้วนั เดือนปี ที่ถ่ายทาเป็ นโฟเดอร์ใหญ่
โดยโปรแกรมจะแยกโฟเดอร์ให้เอง คือ
capture โฟเดอร์ถ่ายที่ถ่าย,selscts โฟเดอร์ภาพ
ที่ถูกเลือก,output โฟเดอร์ปลายทาง,Trash โฟ
เดอร์ลบที่ถูกลบระหว่างถ่ายทา
ตารางที่ 4.15 ตารางรู ปภาพขั้นตอนที่ 1 ของผูช้ ่วย Operateพร้อมคาอธิบาย
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นผูช้ ่วยช่างภาพโดยมีหน้าที่ค่อยเซ็คภาพที่ถ่ายมาว่า ชัด หรื อไม่ชดั ค่อยบอกให้ผชู ้ ่วย
ช่างภาพที่ 1 ปรับโฟกัสเมื่อเวลาภาพไม่ชดั ซึ่งหากละเลยอาจทาให้ปัญหาได้ เพราะภาพที่ตอ้ งนาไปใช้
งานขาดความคมชัด
ภาพที่โฟกัสไม่เข้า จะขาดความคมชัดและไม่
สามารถนาไม่ใช้งานได้ ซึ่งการทางานของผูช้ ่วย
Operate ในขั้นตอนนี้ไม่สามารถปล่อยภาพ
ดังกล่าวออกไปถึงมือลูกค้าได้
ภาพที่โฟกัสเข้า จะมีความคมชัดซึ่งเป็ นภาพที่
นาส่ งลูกค้า

ตารางที่ 4.16 ตารางรู ปภาพขั้นตอนที่ 2 ของผูช้ ่วย Operateพร้อมคาอธิบาย
(รู ปภาพดังกล่าวจัดทาขึ้นเพือ่ ความสมบรู ณ์ของเนื้อหารายงานเท่านั้น)
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ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นตอนสุดท้ายคือ เมื่อลูกค้า (เจ้าของแบรนด์) ตัดสิ นใจแล้วว่า ภาพที่ถ่ายมานั้น
เพียงพอแล้ว นั้นหมายถึงเป็ นการเสร็ จสิ้ นของกระบวนการผลิต (Production) ของงานชิ้นดังกล่าว
ผูช้ ่วย Operate จะทาหน้าที่จดั การไฟล์เพื่อส่ งให้กบั ลูกค้า
ผูช้ ่วย Operate จะต้องเลือกสกุลไฟล์ที่ลูกค้า ต้องการ

พร้อมกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไฟล์รูป

และเริ่ มกระบวนการ Process ไฟล์ภาพถ่ายนั้น ๆ ออกไป
ยังโฟเดอร์จดั เก็บปลายทางที่ต้ งั ค่าไว้ ในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.17 ตารางรู ปภาพขั้นตอนที่ 3 ของผูช้ ่วย Operateพร้อมคาอธิบาย
(รู ปภาพดังกล่าวจัดทาขึ้นเพือ่ ความสมบรู ณ์ของเนื้อหารายงานเท่านั้น)
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ซึ่งเป็ นอันเสร็ จสิ้ นอย่างสมบรู ณ์ในกระบวนการผลิต (Production) ตามแนวตามของ บริ ษทั ตา
ชานิ จากัด (Chamni’s Eye) ซึ่งการนาไฟล์ท้ งั หมดส่ งให้กบั ลูกค้าเพื่อไปสู่ กระบวนการต่อไป คือ
กระบวนการหลังการผลิต
4.3 กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production)
กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็ นกระบวนการที่อยูก่ นั คนละส่ วนกับตาแหน่งที่ผจู ้ ดั ทาปฎิบตั ิงาน จึง
ไม่สามารถอธิบายได้วา่ กระบวนการนี้ มีข้นั ตอนอย่างไร และที่สาคัญที่สุด กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็ น
กระบวนการที่เป็ นความลับทางการตลาดสู ง ซึ่งจะเป็ นการทางานของเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั โดยตรง
หรื อในกระบวนดังกล่าวนี้ ลูกค้า (บริ ษทั ผูแ้ ทนผลิตสื่ อ Agency) จะนาไปสร้างสรรค์งานต่อจากทาง
บริ ษทั
ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ภายในบริ ษทั ตาชานิ จากัด (Chamni’s Eye) ในตาแหน่งผูช้ ่วย
ช่างภาพ ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าในกระบวนการผลิตสื่ อ (Production) เป็ นกระบวนการที่ให้
ความสาคัญในทุก ๆ ทฤษฏีที่ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษามา ซึ่งในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพที่ บริ ษทั
ตาชานิ จากัด (Chamni’s Eye) เป็ นกระบวนการที่ปฎิบตั ิงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งผูจ้ ดั ทา
ได้ประสบการณ์ในการทางานกับองค์กรณ์ขนาดใหญ่ ถือว่าผูจ้ ดั ทา บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้และ
ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาสามารถเป็ นส่ วนหนึงในกระบวนการผลิตสื่ อ (Production) ที่มีมาตรฐานได้ นอกจาก
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานนั้น สิ่ งที่ผจู ้ ดั ทาได้รับนั้นคือ ความรับผิดชอบในเรื่ องของการตรงต่อ
เวลา การทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยบนพื้นฐานของความไม่ประมาท

