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 การวิจยัครัง้นี ้มีจดุประสงค์เพ่ือศกึษา องค์ประกอบ และวิธีการน าเสนอภาพถ่ายอญั
มณีท่ีช่วยสร้างความสวยงามโดดเดน่ เลอค่า น่าซือ้ ส าหรับสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั ใน
งานโฆษณา โดยการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะท่ี 1 รวบรวมภาพโฆษณาจากหนงัสือนิตยสารตัง้แตปี่ 2009 – ปี 2011 จ านวน 
300 ชิน้ พร้อมทัง้คดัเลือกภาพโฆษณาท่ีมีความสวยงามและดึงดดูใจ โดยผู้บริโภคอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั ในกรุงเทพมหานคร บริเวณเขตสีลม จ านวน 45 คน  
 ระยะท่ี 2 น าภาพโฆษณาท่ีคดัเลือก มาวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่      
1) จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ 2) จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา 3) จ าแนก
ตามเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี  
 ระยะท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินความคิดเห็นโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า 1) จ าแนกตาม
องค์ประกอบของภาพ ได้แก่ สี/โทนสี สามารถสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ และช่วยให้สินค้า
มีความโดดเด่น เลอค่า, ประเภทฉากหลัง ช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่น เลอค่า และ ผู้ สวมใส ่    
อญัมณีและเคร่ืองประดบั สามารถสร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กับสินค้า 2) จ าแนกตาม
รูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา ได้แก่ การใช้ผู้น าเสนอ ช่วยให้สินค้ามีความโดดเดน่ เลอค่า, 
อปุมาอปุไมย สามารถสร้างจุดเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กบัสินค้า 3) จ าแนกตามเทคนิคและ
วิธีการถ่ายภาพอัญมณี ได้แก่ ความละเอียดของภาพ มีผลต่อคุณภาพของภาพอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั, ความคมชดัทัง้ตวัเรือน สามารถสร้างความสวยงาม โดดเดน่ให้กบัสินค้า, ประเภท
ตวัเรือนเคร่ืองประดบั มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบภาพให้ดนู่าสนใจ, ความมนัวาวบนตวัเรือน
เคร่ืองประดบัชว่ยเพิ่มความหรูหรา เลอค่า ให้กบัสินค้า, ประกายแสงของเพชรและความโปร่งแสง
ของพลอยชว่ยเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า ซึง่มีความคดิเห็นไปในแนวทางเดียวกนั และมีความพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสดุ 
 

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศลิป์            บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ลายมือช่ือนกัศกึษา..................................................................................... ปีการศกึษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. .................................  2. ….................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52151305 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

KEY WORD :  JEWELRY PHOTOGRAPHY 

 CHUKIAT  ONCHUEN : JEWELRY PHOTOGRAPHY IN ADVERTISING. THESIS 

ADVISORS :  ANUCHA SOPAKVICHIT, AND KANCHALIKA KAMPANANON.   189 pp. 

 

 The purpose of this research is to study the composition and presentation of the 

jewelry photography to create value of beauty, uniqueness, preciousness and attraction to buy 

on jewelry in advertising. This study is divided into three phases. 

 Phase 1, collected advertising images 300 advertisements from magazines since 

2009 - 2011 and chose advertising images that were beautiful and attractive. The study 

selects 45 jewelry buyers in Silom area, Bangkok. 

 Phase 2, the selected advertisements were analyzed and categorized into 3 

groups: 1) by image composition 2) by presentation of advertising, 3) by techniques and 

approach of jewelry photography. 

 Phase 3, the analysis was reviewed and evaluated by the experts.  

 The study reveals that: 1) by image composition, color and tone of the images can 

build excitement or appeal and attraction to buy and also create uniqueness and preciousness 

in the jewelry products. Types of background encourage uniqueness and preciousness of 

jewelry products. Jewelry model can enhance unique features to jewelry products. 2) by 

presentation of advertising, finds that the use of presenters build uniqueness and 

preciousness in the jewelry products. Analogy forms unique features of jewelry. 3) Techniques 

and approach of jewelry photography, shows that the resolution of the images affects jewelry 

image quality, sharpness of entire jewelry body creates uniqueness and preciousness in the 

jewelry products. Types of jewelry body have effects on the attraction of image composition, 

luster on jewelry body adds elegance and preciousness to the jewelry products, brilliancy of 

the diamond and the transparency of the gems adds value to the jewelry products. The 

experts have the same way of opinions and get the highest level of satisfaction from the 

analysis. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงด้วยดีจากความอนุเคราะห์ชีแ้จงและให้ค าปรึกษาจาก
คณาจารย์ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ทุกท่าน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ และอาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ ท่ีให้ความกรุณาแสดงความ
คดิเห็นเสนอแนะงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนวิทยานิพนธ์นี ้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
 ขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่น ท่ีกรุณาเลา่ประสบการณ์การท างานและความคิดเห็น
ในการประเมินผล พร้อมทัง้ค าแนะน าในแง่มุมต่างๆ ซึ่งความรู้และประสบการณ์จริงเหล่านีไ้ม่
สามารถหาได้จากต าราใด  
 ขอบขอบคุณ คุณพัชระ ศิริวรรณ ช่างภาพท่ีเช่ียวชาญด้านการถ่ายอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั ท่ีช่วยชีแ้นะแนวทางตัง้แต่ การเลือกดแูบบจากประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
การจัดองค์ประกอบ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับให้มีความ
สวยงาม เพิ่มคณุค่าและราคา พร้อมทัง้ประสบการณ์ มุมมอง ของกลุ่มผู้บริโภคภาพอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 
 ขอขอบคุณผู้ ให้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีให้ความกรุณาสละเวลาถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์การท างาน และความคิดเห็น มุมมองเก่ียวกับการถ่ายภาพอัญมณีในงาน
โฆษณา ในแง่มุมตา่งๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในงานวิจยัเป็นอย่างสูงสดุ และขอขอบคณุผู้ ท่ีให้ความ
ร่วมมือสละเวลาในการตอบแบบสอบถามการวิจยัครัง้นี ้
 ขอขอบคุณ ชลิดา รัชตะพงศ์ธร, สลิลดา อุปรมัย, นฤมล ถ่ินวิรัตน์ และพ่ีๆ เพ่ือนๆ
ปริญญาโท รุ่นท่ี 11 มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน ท่ีคอยช่วยเหลือ แนะน าขัน้ตอน กระบวนการ 
วิธีการน าเสนอ และเป็นก าลงัใจในด้านตา่งๆ  จนส าเร็จเป็นจริงขึน้มาได้ 
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณยาย คุณป้า และคุณแม่ ท่ีให้ความช่วยเหลือทัง้
ก าลังกาย ก าลงัใจท่ีมีให้เสมอมา ซึ่งให้โอกาสทางการศึกษาของข้าพเจ้าในการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทนีอ้ย่างท่ีตัง้ใจไว้ อีกทง้ัคอยดแูลและอยู่ข้างเคียงในเวลาท่ีทอแท้ ตลอดการศึกษาใน
ครัง้นีแ้ละส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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