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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการศึ กษาเรื่ องกระบวนการถ่ ายภาพพรี เวดดิ้ งของบริ ษทั บางรั กสตูดิโอ ผูศ้ ึ กษาได้
เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื่ องของการเป็ นช่างภาพนิ่งให้กบั สตูดิโอ และเพื่อเป็ นการศึกษาบทบาทหน้าที่
ของช่างภาพ ผลปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการปฏิบัติงาน (Pre-Production)
การถ่ายภาพนิ่ งงานมงคลสมรส เริ่ มจากการคุยงานกับลูกค้า ถึงเรื่ องรายละเอียดต่างๆอาทิ
เรื่ องวันเวลาในการจัดงาน สถานที่ จานวนผูร้ ่ วมงาน (แขกรับเชิญ) และเรื่ องของโทนสี และจานวน
ภาพ พร้ อ มเสนอภาพตัวอย่า งผลงานจากสถานประกอบการให้ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ลู ก ค้า ได้เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิภาพในการทางานของบางรักสตูดีโอ และใช้เป็ นแนวทางในการหาข้อสรุ ปของงาน
เมื่อลูกค้าต้องการจัดงานมงคลสมรสและได้ติดต่อสถานประกอบการ เริ่ มจากนัดวันเวลา
ในการคุยรายละเอียดกับลูกค้า ณ ร้านบางรักสตูดิโอ หากทราบแล้ว ถามลูกค้าว่าลูกค้ามีสถานที่ใน
การจัดงานที่คิดไว้หรื อไม่ (ในกรณี ที่ยงั ไม่มีสถานที่หรื อยังไม่มี ทางร้านจะแนะนารี สอร์ ตพนาศรม
ตั้งอยู่ที่ 80/2 หมู่ 2 ถนนวัดต้นเชื อก บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็ นสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน
เนื่ องจากพนาศรมเป็ นรี สอร์ ตเรื อนไทย เหมาะกับลู กค้าที่ นบั ถื อศาสตร์ พุทธ พนาศรมยังมี บึงบัว
ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศที่ร่มรื่ น) เมื่อได้สถานที่แล้ว สอบถามถามศาสนาที่ลูกค้านับถือ เพื่อทราบ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ แตกต่ า งออกไปในแต่ ล ะศาสนา เมื่ อตกลงรายละเอี ย ดส าคัญ ต่ า งๆเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ในส่ วนของภาพถ่าย ถามลูกค้าว่ามีโทนภาพในใจแบบที่ชอบหรื อไม่ ถ้ามีจะถ่ายตาม
แบบที่ลูกค้าต้องการ หากไม่มีทางบางรักสตูดีโอจะนาเสนอผลงานของทางร้ านให้ลูกค้าเลือกและ
ตัดสิ นใจเรื่ องของโทนสี ของภาพ หลังจากนั้นขอข้อมูลการติดต่อลูกค้าไว้เพื่อส่ งผลงาน เช่น Mail,
Google Drive ในส่ วนของลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงเท่านี้ เมื่อได้ตกลงรับโปรเจคงานมาแล้ว ทางร้านจะทา
การตกลงเรื่ องค่าใช้จ่ายของช่างภาพ และเริ่ มเขียนสตอรี่ บอร์ ดงานว่าจะออกมาในรู ปแบบไหน ภาพ
โทนสี อะไร มุมภาพเป็ นมุมแบบไหน เพื่อจะได้รู้วา่ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และใช้ทีมงานกี่คนใน
การปฏิบตั ิงานครั้งนี้ จัดหาทีมงาน และประชุ มทีมงานเพื่อให้งานออกมาตามที่ตอ้ งการ ก่อนการลง
มือปฏิบตั ิงาน ทีมงานจะต้องมีการคุยและนัดคิวงานกันเพื่อให้งานเป็ นไปได้ตามแผนที่วางไว้ หรื อ
หากเกิดปั ญหาจะได้แก้ปัญหาได้ทนั ที ทีมงานจึงต้องประสานงานเพื่อทางานร่ วมกันตลอดเวลา
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โดยจะมีการแบ่งหน้าที่กนั ดังต่อไปนี้
- ด้านการติดต่อลูกค้า
- ด้านการถ่ายภาพ
- ด้านการแต่งภาพ
- ด้านการตัดต่อภาพ
- ด้านการตรวจสอบผลงานและส่ งงานให้ลูกค้า

รู ปที่ 4.1 รี สอร์ ตพนาศรม ที่ทางบริ ษทั ใช้เป็ นสถานที่ในการถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง
การเตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
- กล้องถ่ายภาพ Nikon D6
- แบตเตอรี่ สารอง
- เลนส์ (ระยะเลนส์ที่เหมาะสม)
- แฟลชหัวค้อน (ภาพประกอบตัวอย่าง)

รู ปที่ 4.2 แฟลชหัวค้อน
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Production)
ก่อนวันงานช่ างภาพจะเข้าสารวจสถานที่ในการปฏิ บตั ิงานเดิ นดูพ้ืนที่ในการจัดงานเพื่อ
มาร์ คจุด วางตั้งกล้องและบล็อกมุมในการถ่ายภาพ ตามสตรี่ บอร์ ดที่วาดไว้เข้ามาเก็บภาพตามลาดับ
ที่ทาไว้ในสตอรี่ บอร์ ด เมื่ อถึ งกาหนดวันแต่งงานทีมงานต้องมาก่อนพิธีเริ่ ม 1 ชัว่ โมง เพื่อสารวจ
สถานที่เตรี ยมความพร้อมในการทางาน ก่อนถึงฤกษ์ 15 นาที ช่างภาพจะเริ่ มถ่ายเก็บบรรยากาศ ใน
งาน และเมื่อถึงฤกษ์ฝ่ายชาย (เจ้าบ่าว) ก็จะจัดตั้ง ขบวนขันหมากพร้ อมสิ นสอดทองหมั้นที่ ไ ด้ตก
ลงกันไว้มาที่ บา้ นของฝ่ ายหญิ ง (เจ้าสาว) เพื่อสู่ ขอเจ้าสาวเข้าสู่ พิธีแต่งงาน

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างสตอรี่ บอร์ ดงานแต่งงาน
การแบ่งหน้าที่ การทางานจะใช้คนในที มงานดังข้อความด้านบนที่ได้ยกตัวอย่างการถ่าย
งานแต่งงาน ต้องใช้ช่างภาพ 3 คน จะแบ่งหน้าที่ดงั นี้
- ช่างภาพกล้อง 1 ถ่ายภาพพิธีการหลัก เช่น เจ้าบ่าวเข้าประตูเงินประตูทอง

รู ปที่ 4.4 ภาพตัวอย่าง เจ้าบ่าวเข้าประตูเงินประตูทอง
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- ช่างภาพกล้อง 2 ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยงและช่วงสาคัญ เช่น เพื่อนเจ้าสาวรับ
ช่อดอกไม้

รู ปที่ 4.5 ภาพตัวอย่าง ภาพเพื่อนเจ้าสาวรับช่อดอกไม้
- ช่างภาพกล้อง 3 ถ่ายภาพบุคคลสาคัญและรายละเอียดของงาน เช่น ดอกไม้ในงาน และ
ของประดับภายในงาน

รู ปที่ 4.6 ภาพตัวอย่างภาพรายละเอียดต่างๆ ในงาน
ลาดับขั้นตอนพิธีการแต่ งงานแบบไทย
1. พิธีสงฆ์ ซี่งถือเป็ นพิธีการทางศาสนา เป็ นพิธีการที่สาคัญยิ่งโดยเฉพาะชาวพุทธ เป็ นพิธี
การเพื่ อความเป็ นสิ ริม งคล ความเจริ ญรุ่ ง เรื องให้แก่ คู่ บ่ า วสาว โดยผูถ้ ่ า ยได้มี ก ารถ่ า ยภาพจาก
ด้านหลังของคู่บ่าวสาว เพื่อให้เห็นภาพการจัดองค์ประกอบหน้าเบลอหลังชัดเพื่อให้ภาพโดยรวม
รู ้สึกกาลังถูกมองจากด้านหลัง
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รู ปที่ 4.7 คู่บ่าวสาวเข้ารับพิธีสงฆ์
2. พิธีปูเรี ยงสิ นสอด หรื อตรวจนับสิ นสอด เพื่อให้ญาติๆทุกคนได้รับรู ้รับทราบ โดยผูถ้ ่าย
ได้มีการถ่ายใกล้สินสอดทองมัน่ เพื่อให้เห็นจานวนสิ นสอด และใช้องค์ประกอบจุดตัดเก้าช่ องวาง
ตรงกลางจุดตัดเพื่อบังคับสายตาให้ไปมองที่สินสอด ให้มีความรู ้สึกเจ้าบ่าวมีฐานะ

รู ปที่ 4.8 พิธีปูเรี ยงสิ นสอด
3. พิธีสวมแหวน รับตัวเจ้าสาวเข้าสู่ พิธีสวมแหวนหมั้น หรื อแหวนแต่งงาน โดยผูถ้ ่ายได้มี
การถ่ายภาพจากด้านหน้าโฟกัสที่คู่บ่าวสาวเพื่อให้เห็ นญาติผใู ้ หญ่ร่วมแสดงความยินดี ใช้มุมภาพ
Eye level หรื อ มุมมองระดับสายตา ใช้องค์ประกอบสมมาตรเพื่อสื่ อถึงการร่ วมแสดงความยินดี
ของญาติผใู ้ หญ่
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รู ปที่ 4.9 พิธีสวมแหวน
4. พิธีรับไหว้ผใู ้ หญ่ เพื่อเป็ นการขอขมาต่อสิ่ งที่คู่บ่าวสาวได้เคยกระทาล่วงเกินไว้ โดยผู้
ถ่ายได้มีการถ่ายจากด้านข้างของคู่บ่าวสาว เพื่อให้เห็นคู่บ่าวสาวกาลังยกพานเพื่อไหว้ขอขมาผูใ้ หญ่
ใช้องค์ประกอบความสมดุลของภาพ เพื่อสื่ อการขอขมาและเคารพผูใ้ หญ่

รู ปที่ 4.10 พิธีรับไหว้ผใู ้ หญ่
5. พิธีหลัง่ น้ าพระพุทธมนต์ หรื อ พิธีรดน้ าสังข์ ซึ่ งถือว่าเป็ นไฮไลท์ของงาน เป็ นพิธีการ
เพื่อให้บรรดาญาติๆ ตลอดจนเพื่อนฝูง และคนรู ้ จกั ได้มีโอกาสมาแสดงความยินดีและร่ วมอวยพร
ให้แก่ คู่บ่าวสาวให้พบเจอแต่ความสุ ขความเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป โดยผูถ้ ่ ายได้มีการถ่ ายภาพจาก
ด้านหน้าซู มไปที่มือเจ้าบ่าว และน้ าที่ไหลออกมาจากสังข์ ใช้องค์ประกอบจุดตัดเก้าช่ องเพื่อเห็ น
รอยยิม้ ของเจ้าบ่าวสื่ อถึงความสุ ขของเจ้าบ่าว
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รู ปที่ 4.11 พิธีหลัง่ น้ าพระพุทธมนต์ หรื อ พิธีรดน้ าสังข์
6. พิธีส่งตัว เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหรื อที่เรารู ้จกั กันก็คือ พิธีส่งคู่บ่าวสาวเข้าเรื อนหอโดยผู ้
ถ่ายได้มีการ ถ่ายภาพจากด้านหน้า เพื่อให้เห็นหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ใช้องค์ประกอบกฎ 3 ส่ วน
เพื่อดึงดูดสายตาไปที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวสื่ อถึงการได้อยูด่ ว้ ยกันใช้ชีวติ คู่

รู ปที่ 4.12 พิธีส่งตัว
สรุ ปขั้นตอนของการปฎิบตั ิงานที่ผจู ้ ดั ทาได้รวบรวมมาจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ช่วง
คือ ช่ วงงานเลี้ ยงและพิธีแต่งงานแบบไทย โดยช่ วงถ่ ายภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ ยงและช่ วง
สาคัญจะมี ช่างภาพในการถ่ าย 3 คน เพราะงานเลี้ ยงค่อนข้างกว้าง และมี บรรยากาศที่ ตอ้ งเก็บ
ค่อนข้างมาก แต่งานพิธีแต่งงานแบบไทย จะใช้ช่างภาพเพียง 2 คน ในการช่ วยกันถ่ าย เพราะ
บรรยากาศในงานไม่ได้กว้างมาก หลังจากทาการถ่ายทาพิธีท้ งั 2 ช่วงเสร็ จสิ้ น ก็ทาการรวบรวมไฟล์
ภาพเพื่อนาไปทาการคัดภาพและแต่งภาพในขั้นตอนต่อไป
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4.3 ขั้นตอนหลังการปฏิบัติงาน (Post–production)
คัดภาพ เลือกภาพที่มีองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ภาพที่ไม่ซ้ าและภาพไม่เบลอ ในส่ วน
ของภาพหมู่ เลือกภาพที่ทุกคนไม่กระพริ บตา ไม่มองไปทางอื่น และยิม้ เหมือนๆ กัน

รู ปที่ 4.13 ขั้นตอนการคัดภาพ
แต่งภาพ นาภาพมาเข้าสู่ กระบวนการแต่งภาพ โดยโปรแกรมที่ใช้ในการแต่งภาพที่สถาน
ประกอบการใช้ มี 2 โปรแกรมคือ Photoshop และ Light room ตามแบบที่คุยไว้กบั ลูกค้า

รู ปที่ 4.14 ขั้นตอนการแต่งภาพ

หลักในการแต่งภาพ สิ่ งแรกที่เราจะคานึ งนึ กถึง คือวัตถุต่างๆ หรื อสิ่ งที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับภาพเราจะทาการลบออกเพื่อให้จุดเด่นอยูท่ ี่คู่บ่าวสาวเท่านั้น
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รู ปที่ 4.15 ภาพก่อนและหลังจากผ่านการแต่งภาพ

รู ปที่ 4.16 ภาพก่อนและหลังจากผ่านการแต่งภาพ

รู ปที่ 4.17 ภาพก่อนและหลังจากผ่านการแต่งภาพ

32
ตรวจสอบผลงาน หลังจากที่ ได้แต่งภาพแล้วต้องนาไปเสนอเจ้าของสถานประกอบการ
หรื อผูก้ ากับงานในครั้งนี้วา่ ผลงานสามารถส่ งลูกค้าได้หรื อไม่ หรื อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในส่ วน
ใด ให้นากลับมาปรับแก้ ในส่ วนของผลงานผูศ้ ึกษาสหกิจได้มีขอ้ ผิดพลาดในเรื่ องของการแต่งภาพ
โดยโทนสี ข องภาพไม่ ต รงกับ ที่ เ จ้า ของสถานประกอบการคุ ย ไว้ก ับ ลู ก ค้า จึ ง ได้มี ก ารแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดโดย การใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Light room เพื่อปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องโทน
สี เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น นาเสนอผลงานกับเจ้าของสถานประกอบการ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจึง
ส่ งผลงานให้กบั ลูกค้า

รู ปที่ 4.18 ภาพขั้นตอนการส่ งผลงาน

สรุ ปภาพรวมของงาน
การถ่ายภาพงานมงคลสมรส ช่างภาพต้องมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีทกั ษะความคิดสร้ างสรรค์ และการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพรวมถึ ง
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะในทันที

