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52151305 : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ค าส าคญั :  การถ่ายภาพอญัมณี 

  ชเูกียรต ิ ออ่นช่ืน :  การถ่ายภาพอญัมณีในงานโฆษณา.  อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ : อ.อนชุา  โสภาคย์วิจิตร์ และ อ.กญัชลิกา  กมัปนานนท์. 189 หน้า. 
 
 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 
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 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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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 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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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
                                
 ในปัจจุบนั สินค้าประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดบัเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 3 มีสดัส่วนร้อยละ 5.94 ของการส่งออกสินค้าโดยรวมของไทย1 เน่ืองจากอญัมณีเป็น
สินค้าท่ีมีราคาสงูซึง่เกิดจาก ประเภทของอญัมณี การเจียระไน ความบริสทุธ์ิน า้หนกั การออกแบบ 
วสัดท่ีุใช้ในการท า ตวัเรือน เป็นต้นเน่ืองจากอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็นสินค้าท่ีมี
ราคาค่อนข้างสูง ท าให้หลายแบรนด์ของอุตสหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดบัต้องการสร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดีให้กับลูกค้า และเจ้าของธุร กิจเอง ท าให้ธุ ร กิจเหล่านี ต้้องการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการของตน ภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบัจึงเป็น
ปัจจยัท่ีจะน ามาใช้ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ท าให้การถ่ายภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั
กลายเป็นสิ่งท่ีส าคญั ซ่ีงนอกจากต้องใช้ความประณีตในการถ่ายภาพพอสมควร ทัง้การจดัแสง
และวางองค์ประกอบ เน่ืองจากเป็นชิน้เล็กและต้องการรายละเอียดสูงหากภาพท่ีออกมาไม่ดี  จะ
ท าให้ภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ดูกลายเป็นของปลอม ก็จะท าให้ราคาอัญมณีนัน้ลดลง 
รวมทัง้ลดความเช่ือมัน่ของอญัมณี2 ดงันัน้การถ่ายภาพด้านนีจ้ึงคอ่นข้างท่ีจะใช้ประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การลองผิดลองถูก การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ภาพ      
อญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีสวยงามระยิบระยบั จากเพชรพลอยและแวววาวจากตวัเรือน 
 ผู้วิจยัเห็นว่าหากศึกษาถึงเทคนิค วิธีการ ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ วิธีการน าเสนอ
ด้านโฆษณา การรวบรวมองค์ความรู้ของการถ่ายภาพประเภทนี ้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และจ าแนก 

                                                           

 1 สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ, โครงกำรกำรศึกษำ
พฤตกิรรมกำรเลือกซือ้สินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับของผู้ซือ้ชำวต่ำงชำต,ิ เข้าถึงเม่ือ
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน  2553, เข้าถึงได้จากhttp://www.git.or.th/thai/research_center/report/ 
2011/mkt/mkt15.pdf 
 2 สมัภาษณ์ พชัร ศิริวรรณ, ชา่งภาพ และกรรมการผู้จดัการบริษัท บล ูไนล์ ครีเอชัน่ 
จ ากดั, 6 พฤศจิกายน  2553. 
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ประเภท ส าหรับช่วยเพิ่มมูลค่า ความน่าสนใจทางด้านภาพถ่ายให้กับสินค้าประเภทนี ้และเป็น
แนวทางในการท างานส าหรับผู้ ท่ีสนใจการถ่ายภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบัตอ่ไป 
 
                                       
 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบและวิธีการน าเสนอภาพถ่ายอญัมณีท่ีช่วยสร้างความสวยงาม 
โดดเดน่ เลอคา่ นา่ซือ้ ส าหรับสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั ในงานโฆษณา 
 
สมมุตฐิำนของกำรศึกษำ 
 องค์ประกอบและวิธีการน าเสนอในการถ่ายภาพอัญมณีและเคร่ืองประดบัในงาน
โฆษณา เป็นสว่นส าคญัท่ีชว่ยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอนัจะน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้  
 
               
 1. การศกึษาวิจยัโครงการนี ้จะเลือกจากภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัทาง
ส่ือสิ่งพิมพ์ ประเภทนิตยสาร ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีได้รับความนิยม 
 2. การศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะศึกษาภาพถ่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบั ประเภท ก าไร 
ตา่งห ูสร้อยคอ และแหวน 
 3. การศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ะเลือกภาพถ่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัในงานโฆษณา
ส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้ระหวา่ง ปี 2009 – ปี 2011 
 4. การศกึษาในครัง้นีจ้ะศกึษาเพียงรูปแบบการน าเสนอทางภาพถ่ายเท่านัน้ไม่รวมถึง
แนวคดิ คา่นิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 
 
ขัน้ตอนกำรศึกษำ 
 งานวิจัยเ ร่ืองการถ่ายภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Researh) โดยวิธีวิจยัแบง่ออกได้ดงันี ้
 1. ศกึษารวบรวมข้อมลู 
  1.1 รวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร 
   1.1.1 ด้านองค์ประกอบและทฤษฏีทางการถ่ายภาพ 
   1.1.2 ด้านประเภทและรูปแบบอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
   1.1.3 การน าเสนอภาพทางด้านการโฆษณา 
   1.1.4 ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 
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   1.1.5 ข้อมลูจากหนงัสือท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 
  2.1 รวบรวมภาพโฆณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั จ านวน 300 ภาพจากนิตยสาร
ส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับความนิยม 
  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพ่ือเก็บข้อมูลการ เทคนิค และวิธีการ
ถ่ายภาพอัญมณีจากช่างภาพผู้ มีประสบการณ์ เพ่ือรวบรวมแนวทางการถ่ายภาพอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  3.1 รวบรวมภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัจ านวน 300 ภาพ 
  3.2 คดัเลือกภาพโฆษณาจาก 300 ชิน้ โดยใช้แบบสอบถามในการคดัแยกภาพ
โฆษณาท่ีมีความสวยงาม ดงึดดู ความนา่สนใจ 
  3.3 ผลจากการคัดเลือกภาพโฆษณา น ามาวิเคราะห์ วิธีการน าเสนอ และ
องค์ประกอบของภาพถ่ายโฆษณา 
  3.4 น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ตรวจสอบ     
ความถกูต้อง พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 4. สรุปผลการศกึษา 
  4.1 สรุปผลการศกึษาทัง้หมด 
  4.2 น าเสนอข้อมูลผลการสรุปโดยแยกประเด็นต่างๆ เพ่ือความชดัเจน และง่าย   
ตอ่ความเข้าใจ 
 5. สรุปผลการศกึษาและผลการเสนอแนะ 
  5.1 เสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร 
 
วิธีกำรศึกษำ 
 1. รวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร 
  1.1 รวบรวมภาพนิตยสารโฆษณา ดงันี ้

   1.1.1 Bazaar Jewelry 

   1.1.2 Solitaire Brillant Jewelry 

   1.1.3 Solitaire (Asia Pacieic Edition) 
   1.1.4 JFW 
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   1.1.5 Vogue Gioiello 

   1.1.6 Vogue Accessory 

   1.1.7 Schmuck Magazine 

   1.1.8 Instyle 

   1.1.9 WE Magazine 

  1.2 ค้นคว้าจากหนงัสือทฤษฎีการโฆษณา 
  1.3 ค้นคว้าจากหนงัสือประเภทและรูปแบบอณัมณีและเคร่ืองประดบั 

  1.4 คนัคว้าจากหนงัสือการถ่ายภาพ และนิตยสารทางการถ่ายภาพ 

 2. รวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

  2.1 ศกึษาจากการสมัภาษณ์ และผลงานของชา่งภาพผู้ มีประสบการณ์ 

  2.2 การแสดงงานเก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

  2.3 ภาพโฆษณาจากการแสดงงานอญัมณีและเคร่ืองประดบัในสถานท่ีตา่งๆ 

 3. วิเคราะห์และศกึษาผลจากภาพถ่ายโฆษณาอญัมณี และเคร่ืองประดบั 

 4. สร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) เพ่ือให้กลุม่ประชากรคดัเลือกภาพโฆษณา 
ท่ีสวยงาม ดงึดดูใจ  
 5. จดัท าเอกสารเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบผลการวิเคราะห์ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 6. สรุปผลการศกึษา 
 7. อภิปรายผลการศกึษา 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงเทคนิค และวิธีการถ่ายภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 2. ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบและวิธีการน าเสนอท่ีสวยงาม โดดเด่นเลอค่า น่าซือ้ 
ส าหรับการถ่ายภาพอญัมณีในงานโฆษณา 

 
นิยำมศัพท์ 
 1. อญัมณี (Jewel) ในการศกึษาครัง้นีห้มายถึง เพชรหรือพลอยท่ีเจียระไน และขดัมนั 
หรือแกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ  
 2. เคร่ืองประดบั (Jewelry) ในการศกึษาครัง้นีห้มายถึง เคร่ืองประดบัท่ีใช้ตกแตง่และ
สวมเพื่อความสวยงาม 
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 3. การถ่ายภาพอญัมณี (Jewelry Photography) ในการศกึษาในครัง้นีห้มายถึง การ
ถ่ายภาพสินค้า ประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการถ่ายภาพและองค์ประกอบในการการถ่ายภาพ 
 ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการโฆษณาและรูปแบบวิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
นิยามของอัญมณีและเคร่ืองประดับอัญมณี 
 ตามพจนานุกรมศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตสถานได้ให้ค านิยามเก่ียวกับ   
อญัมณีและเคร่ืองประดบัดงันี ้

 เคร่ืองเพชรพลอย (Jewelry) หมายถึง เคร่ืองประดับและเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น 
ภาชนะ ศสัตราวุธ ซึ่งเป็นงานของช่างทองรูปพรรณ อนัตกแต่งด้วยรัตนชาตินานาชนิด เช่น เพชร 
บษุราคมั ทบัทิม มรกต ฯลฯ ซึง่มกัจะกรอหรือเจียระไนจนได้สณัฐานงดงามแล้วน ามาประกอบกบั
โลหะมีคา่ เชน่ ทองค า นาก เงิน ทองค าขาว ฯลฯ 
 อัญมณี (Gems) หมายถึง สิ่งมีคา่ท่ีใช้เป็นเคร่ืองประดบักายและใช้ตกแตง่ประกอบ
ภาชนะเคร่ืองใช้ตา่งๆ อนัได้มาจากหินอญัมณี เช่น นพรัตน์หรือแก้ว 9 ประการ อนัมีมาแตโ่บราณ
หรือได้มาจากอินทรีย์อญัมณี เชน่ งาช้าง ปะการัง เขีย้วปลาวาฬ มกุ 
 หินอัญมณี (Gemstone)  แร่ธาตุท่ีมนุษย์น ามาตดั ขัด แต่ง เพ่ือเป็นเคร่ืองประดบั
กายและตกแตง่ประกอบภาชนะเคร่ืองใช้ตา่งๆ มาแตโ่บราณ มกัมีลกัษณะใสหรือคอ่นข้างใส ให้สี
งดงามอาจมีรุ้งหรือประกายในตวั ในบรรดาแร่ธาตทุัง้หมดราว 2,500 ตระกลูนัน้ ได้มีการตดัแต่ง
ใช้ไปเป็นอัญมณีราว 100 ตระกูล เช่น ตระกูลเบริล เช่น ไพฑูรย์ มรกต ตระกูลคอรันดัม เช่น 
ทบัทิม ไพลิน ตระกลูการ์เนต เชน่โกเมน 
 เคร่ืองประดับอัญมณี หมายถึง เคร่ืองประดบัท่ีมีการประกอบอญัมณีและตวัเรือน
เป็นรูปพรรณโดยใช้อญัมณีและโลหะมีคา่เป็นองค์ประกอบ 
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 เคร่ืองประดับแท้ หมายถึง เคร่ืองประดับท่ีประกบด้วยอัญมณี และตวัเรือนเป็น
รูปพรรณ โดยใช้อญัมณีและโลหะมีคา่เป็นเคร่ืองประกอบ (โลหะมีคา่ในท่ีนีห้มายถึง ทองค า เงิน 
และทองค าขาว) 
 เคร่ืองประดับแฟชั่น หมายถึง เคร่ืองประดบัท่ีประกอบด้วยอญัมณีและตวัเรือนเป็น
โลหะสงัเคราะห์1 
 
ข้อมูลด้านประวัตคิวามเป็นมาของอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 เคร่ืองประดบัเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ท่ีใช้ควบคู่กับเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ใน
สมยัโบราณการตกแตง่ร่างกายใช้วิธีสกัร่างกาย หรือใช้สีเขียนบนผิวหนงั การเขียนสีบนผิวหนงัพบ
ครัง้แรกในสมยัอียิปต์เม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศกัราช ค าว่า สัก ในภาษาไทยตรงกับ
ภาษาองักฤษว่า Tattoo และค าว่า Tattoo มาจากภาษาไฮติว่า Tatau ซึ่งมีความหมายเก่ียวกับ
การท าเคร่ืองหมายการสักผิวหนัง เร่ิมต้นในประเทศญ่ีปุ่ นก่อน ประมาณศตวรรษท่ี 6 ก่อน
คริสต์ศกัราชและได้เผยแพร่จากเอเชียเข้าไปในเกาะทะเลใต้ ส่ือดลใจในการสกัร่างกาย ส่วนใหญ่
จะสมัพนัธ์กับความเช่ือทางอภินิหารและศาสนาของพวกนิยมสกัผิวหนังก็มกัจะเป็นพวกนกัรบ 
ตอ่มาการสกัผิวและการเขียนสีบนร่างกาย ก็กลายมาเป็นการตกแตง่เพ่ือความงามโดยเฉพาะ นกั
เดนิเรือชาวยโุรปหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 นิยมท่ีจะสกับนร่างกายเป็นเร่ืองราวของสถานท่ี ท่ีเขาได้
เดินทางไปถึงเพ่ือเก็บไว้เป็นท่ีระลึกว่า ได้เคยเดินทางไปยังท่ีใดบ้างระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
พวกอเมริกันอินเดียได้ระบายสีร่างกายก่อนท่ีจะออกสู้ รบ และได้กลายเป็นศิลปะท่ีอยู่ในความ
นิยมจนกระทั่งถึงประมาณสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส่วนการแต่งกายด้วยวัตถุ มีการตกแต่งด้วย
ทองค า พบหลกัฐานการใช้ทองค ามาเป็นเคร่ืองประดบัในสมยัอียิปต์และกรีก เคร่ืองประดบัเป็นสิ่ง
หนึ่งท่ีสามารถบอกประวตัิความเป็นไปในประวตัิศาสตร์ได้ เป็นส่ือสญัลกัษณ์ท่ีบอกถึงวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียม นิสยัใจคอของผู้ใช้ได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้การศกึษาทางประวตัิศาสตร์ศิลป์ จึงนิยมท่ี
จะศกึษาเร่ืองราวของเคร่ืองประดบัไปด้วย เพราะเคร่ืองประดบันอกจากจะใช้ประดบัร่างกายเพ่ือ
ความสวยงามแล้ว ยงับอกต าแหนง่ฐานะยศศกัดิ์ได้ อเมริกนัอินเดียท่ีอยู่ตามเผ่าตา่งๆ จะใช้สีหรือ
ขนนกประดับประดาร่างกาย และสี หรือขนนกจะบอกต าแหน่งของผู้ ใช้ ในขณะเดียวกัน 
เคร่ืองประดบัยงับอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของได้อีกด้วย 

                                                           
1
 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, “การศึกษารูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

การส่งออก”. (โครงการวิจยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 1 
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 แต่แรกเร่ิมงานเคร่ืองประดับ  เ ร่ิมจากฝีมือช่างจากฝีมือช่างไปสู่ชนชัน้สูงงาน
เคร่ืองประดบัสนองความต้องการของชนชัน้สูง ทัง้นีเ้น่ืองจากอ านาจและสภาพทางเศรษฐกิจ
นัน้เอง สาเหตท่ีุงานเคร่ืองประดบัเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจเพราะลกัษณะงานเคร่ืองประดบัในยคุนัน้ 
ท าจากวสัดท่ีุมีราคาแพง เชน่ ทองค า เพชร พลอย เป็นต้น และจนปัจจบุนันีง้านเคร่ืองประดบัก็ยงั
เป็นลกัษณะงานท่ีท าจากวสัดท่ีุมีราคาแพงอยู่ แม้จะเปล่ียนวสัดมุาใช้สิ่งของราคาถกูลงบ้างก็ตาม
เคร่ืองประดบัในยคุเร่ิมแรกผลิตขึน้เพ่ือชนชัน้สูง มีลกัษณะเป็นงานฝีมือ มีรูปแบบประเพณีสืบต่อ
กันมา ถึงสมัยอุตสาหกรรม รูปแบบเคร่ืองประดับถูกผลิตเหมือนกัน เน้นทัง้การออกแบบและ
กระบวนการผลิต 
 เคร่ืองประดบัในปัจจุบนัเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับสุนทรียะทางความงาม ใช้ผสมผสาน
กนัระหวา่งงานศิลปะและงานช่าง นอกจากใช้เคร่ืองประดบัตกแตง่เพ่ือความงามแล้ว ยงัแสดงถึง
สญัลักษณ์ของการเกิดชยัชนะ และความรัก งานเคร่ืองประดบัเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ของนักออกแบบ การออกแบบจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการท าเคร่ืองประดับ ยุค
ประวตัิศาสตร์ของไทย งานช่างฝีมือทุกประเภทพฒันาสงูสุดในสมยักรุงศรีอยุธยา ซึ่งรวมถึงงาน
ช่างฝีมือด้านเคร่ืองประดบัด้วย เคร่ืองประดับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นงานช่างฝีมือ มีความ
ละเอียดอ่อนด้านลวดลาย ใช้ลายไทยเป็นหลัก น ามาประกอบในงานเคร่ืองประดับ ใช้โลหะ
รูปพรรณคือ ทองค า ทองค าท่ีใช้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหลายระดับ เช่น ทองเนือ้หก ใน
ความหมายนี ้หมายถึงทองค าหนกั 1 บาท ราคา 6 บาท ทองเนือ้เก้า หมายถึง ทองค าหนกั 1 บาท 
ราคา 9 บาท จากหลกัฐานเคร่ืองประดบัท่ีเหลืออยูท่ี่ได้จากการขดุใต้ฐานปรางค์วดัราชบรูณะ 
 เคร่ืองประดับดังกล่าวได้บอกถึงลวดลาย รูปแบบของงาน และกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดบัในสมยักรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นต้นแบบ การออกแบบและการผลิตเคร่ืองประดบั
ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้นด้วยการท่ีเคร่ืองประดับมีการพัฒนามาจากช่างฝีมือ  ดังนัน้งาน
เคร่ืองประดบัจึงเก่ียวข้องกบัช่างผลิตงานเคร่ืองประดบัเก่ียวข้องกบัความงาม เป็นการผสมผสาน
กนัระหวา่งงานศลิปะและงานชา่ง การจะจดัให้งานเคร่ืองประดบัเป็นงานศิลปะหรืองานช่างขึน้อยู่
กบัความตัง้ใจของผู้สร้าง เร่ิมจากการออกแบบ การผลิตอนัเป็นผลส าเร็จของงาน ผู้สร้างหวงัผล
ทางด้านเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสร้างงาน
ตามความต้องการของตลาด ส่วนงานเคร่ืองประดับท่ีมีลักษณะงานศิลปะ เน้นการออกแบบ 
รูปทรงแปลกใหม ่เน้นความงามไมค่ านงึถึงความชอบหรือไม่ชอบของใคร และผลงานจะไม่ซ า้ของ
ใคร เป็นงานชิน้เดียวเช่นเดียวกบังานประติมากรรม ผู้สร้างสร้างตามอดุมคติความงามของตนไม่
หวงัผลด้านการค้าโดยตรง งานเคร่ืองประดบันัน้ก็จดัเป็นงานศลิปะ 
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อัญมณีและโลหะรูปพรรณท่ีใช้ผลิตเคร่ืองประดับระบบอุตสาหกรรม 
 อัญมณีเป็นค าบาลีท่ีน ามาใช้ทับศัพท์ตรงตัว หมายถึง ของมีค่า แต่ในวงการ
เคร่ืองประดบัเม่ือพูดถึงอญัมณี หมายถึง เพชรพลอยท่ีมีคุณสมบตัิสวยงาม มีความทนทาน หา
ยาก สามารถน ามาประดบัร่วมกบัโลหะรูปพรรณ เพ่ือประกอบเป็นเคร่ืองประดบัได้ แร่อญัมณีเร่ิม
มีการใช้ตัง้แต่สมัยหิน ครัง้แรกน ามาใช้เพราะมีความเช่ือด้านเคร่ืองรางของขลัง เพ่ือป้องกัน
อนัตรายจากสตัว์และพฒันามาใช้เพ่ือความสวยงาม ในสสุานของฟาโรห์สมัยอาณาจกัรเก่าอียิปต์
โบราณ พบก าไลทองค าประดับด้วยอัญมณีหลายชนิด เช่น Amethyst, Turquoise และ 
Lapistasuli ในสมยัโรมนัเร่ืองอ านาจ จเูลียส ซีซืไข่มกุเป็นท่ีนิยมมาก มีหลกัฐานบนัทึกว่ามีการซือ้
ขายราคาสงูมาก และพระนางคลีโอพตัราเป็นผู้ มีไขม่กุมากท่ีสดุ 
 ประเทศไทยเร่ิมมีการใช้อญัมณีอย่างแพร่หลายในสมัยสุโขทัย ปรากฎหลกัฐานว่า
สมยันางนพมาศมีการซือ้ขายอญัมณี โดยมีชาวอินเดียเป็นผู้น ามาขาย สมยัโบราณผู้ชายนิยมใช้
เคร่ืองประดบัอญัมณีมากกว่าผู้หญิง จึงท าให้อญัมณีมีค่าและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
จากหลักฐานการขุดพบกรุพระโบราณมีการเก็บฝังมรกต ทับทิม บุษราคมั พลอยสีม่วง โกเมน 
ไพฑูรย์ รวมอยู่กับแหวน เคร่ืองทองรูปพรรณต่างๆ ตัง้แต่สมัยลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 
โดยเฉพาะในสมยัอยุธยาได้บรรจเุพชรพลอยเคร่ืองทองตา่งๆไว้ในเจดีย์วดัราชบรูณะเป็นอนัมาก 
ซึ่งการขดุพบนีโ้ดยกรมศิลปากรเม่ือปีพทุธศกัราช 2500 และปีในพทุธศกัราช 2503 ได้พบกรุพระ
ตามบริเวณกลุ่มแม่น า้ปิง บรรจุเคร่ืองทองรูปพรรณ เพชรพลอย และพระแก้วไว้เป็นอันมาก 
สนันิษฐานว่ามีอายรุาว 600 – 700 ปีก่อนสมยักรุงศรีอยธุยา ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระยาบรม
มหาประยูรวงศ์ (ดิส บุนนาค) ได้รวบรวมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ
ประพนัธ์เป็นบทร้อยกรอง ดงันี ้
  เพชรดีมณีแดง  เขียวใสแสงมรกต 
 เหลืองใสสดบษุราคมั  แดงกล ่าโกเมนเอก 
 สีหมอกเมฆนนิลกาฬ  มกุดาหารหมอกมวั 
 แดงสลวัเพทาย   สงัวาลสายไพฑรูย์ 
 
คุณสมบัตขิองอัญมณีท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 ปัจจุบนัประเทศไทย ได้ช่ือว่าเป็นผู้ประกอบการค้าเคร่ืองประดับและอัญมณีเป็น
อันดบัต้นๆ ของโลก คนส่วนใหญ่เรียกหินอัญมณีว่า พลอย จังหวัดในประเทศไทยท่ีท าการค้า
เก่ียวกบัพลอย และเป็นแหลง่ก าเหนิดพลอยตา่งๆ ได้แก่ จงัหวดักาญจนบรีุ แม่ฮ่องสอน ตาก และ
จนัทบรีุ ในอดีตจงัหวดัจนัทบรีุเป็นจงัหวดัท่ีอดุมไปด้วยพลอยหลากหลายชนิด สถานท่ีท าการขุด
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พลอยได้แก่ บ่อพลอย บางกะจะ บ่อไร่ บ่อเวณ บ่อตกพรม ฯลฯ ปัจจุบันได้น าพลอยมาจาก
ประเทศใกล้เคียง เช่น เขมร พม่า แล้วน ามาหุง ตกแต่งสีส่งออก หรือท าเป็นเคร่ืองประดบัต่อไป 
พลอยหรืออญัมณีท่ีมีก าเนิดในประเทศไทย ได้แก่ 
 
ตารางท่ี 1 สีอญัมณีท่ีพบตามธรรมชาติ 
อญัมณี สีท่ีพบตามธรรมชาต ิ

1. เพชร (Diamond) ทกุสี 

2. คอรันดมั (Corundum) เช่น ทบัทิม 
(Ruby) และแซปไฟร์ (Sapphire) 

ทกุสี 

3. เบริล (Beryle) เชน่ มรกต ใสไม่มีสี เขียวอ่อน เขียวมรกต ฟ้าอมเขียว  ชมพูอ่อน 
เหลือง แดง 

4. โกเมน (Garnet) มว่ง แดง ส้ม เหลือง เขียว น า้ตาล 

5. ควอรตซ์ (Quartz) มว่ง เหลือง เทา ชมพ ูใส 

6. สปิเนล (Spinel) ใสไมมี่สี มว่ง เขียวออ่น แดง ส้ม เหลือง ด า 

7. หยก (Jadeite) ทกุสียกเว้นใสไมมี่สี 

8. ทวัร์มาลีน (Tourmaline) ทกุสียกเว้นขาวขุน่กบัเทา 

9. เทอร์คอยส์ (Turquoise) ฟ้าออ่นถึงปานกลาง ฟ้าแกมเขียวถึงเขียว มกัจะพบจดุ
หรือรอยแต้มเป็นดวงสีด า หรือเส้นสีด าเช่ือมตอ่กนั 

10. โพแทซ (Topaz) เหลือง ฟ้า น า้ตาล ชมพ ูเขียว ใสไมมี่สี 

11. ไพทาย (Zircon) ทกุสี 

12. โอปอล (Opal) ทกุสี 

13. อ าพนั (Amber) เหลืองอ่อนถึงน า้ตาลเข้ม ส้มแดง ขาวแกมเขียวหรือ
แกมฟ้า 
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แผนภมูิท่ี 1 โครงสร้างของอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทย    
 
 

หมายเหต ุ: กระบวนการผลติ มี 2 ระดบั 
1. การตกแตง่ คดัสรร เจียระไร 
2. การขึน้รูปและประกอบ 

โลหะ : ทอง เงิน 

แพลทินมั 

อญัมณีดิบ 

 

อญัมณีสงัเคราะห์ 

กระบวนการผลติ กระบวนการผลติ กระบวนการผลติ 

เคร่ืองประดบัเงิน / 

ทอง / แพลทินมั 

ล้วน 

ขึน้รูปเป็นตวั
เรือน 

เคร่ืองประดบัแท้  

+ Precious Stone 
เคร่ืองประดบัแท้ โลหะอื่นๆ 

อญัมณีเทียม 

การค้าระหวา่ง 
ประเทศ 

การค้าในประเทศ 

Precious 
Stones 

เคร่ืองประดบัเทียม 

วตัถดุิบ 
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ประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี 
 เม่ือได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยศกึษาพฤติกรรมและวฒันธรรมของผู้บริโภคแตล่ะ
ประเทศทัง้ในตลาดใหม่หรือตลาดใหม่ท่ีก าลงัเจริญเติบโตสูง และตลาดเก่าแล้ว ก็ควรมาดท่ีูตวั
ผู้ผลิตและผู้ขายว่าควรจะผลิตอะไรหรือขายอะไรท่ีให้สอดคล้องกบัคณุคา่หลกั  (core value) ของ
แตล่ะบริษัทก่อนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก โดยต้องพิจารณาถึงความเส่ียงในเร่ืองอตัราการ
แลกเปล่ียนเงินรวมทัง้ทองค า เงิน และแพลทินมั ในตลาดโลก ร้านค้าปลีกขายอญัมณีแบบขาย
ปลีก (jewelry retailers) ส่วนใหญ่จ าหน่ายอัญมณีในรูปของอัญมณีแบบท่ีฝังอยู่บนตวัเรือน
เคร่ืองประดับ การผลิตเคร่ืองประดับทอง หรือเคร่ืองประดบัเงิน หรือเคร่ืองประดบัแพลทินัมท่ี
ประดบัด้วยอญัมณีสีนัน้ควรพิจารณาวา่ จะต้องออกแบบอยา่งไรให้สามารถใช้อญัมณีสีให้มากขึน้ 
และให้มีรูปแบบโดดเดน่แตกตา่งกบัประเทศคูแ่ข่ง อีกทัง้สไตล์ต้องสอดคล้องกบัความต้องการใน
ตลาดเป้าหมายและวฒันธรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวโน้มแทรนด์ความนิยมของใน
โลก หรือสร้างแนวโน้มบางอย่างท่ีเป็นวฒันธรรมของไทยเราเอง ผสมผสานกับแนวโน้มของโลก
ตะวนัตก ในท านองท่ีเรียกกันว่า “East meets West” ได้ก็ยิ่งดี เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ จึงขอ
ยกตวัอยา่งรูปแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีน่าสนใจท่ีน่าจะผลิตสง่ไปขายดงัตอ่ไปนี ้
 1. เคร่ืองประดับที่เน้นการใช้อัญมณีจ านวนมากขนาดใหญ่ หรือมีรูปแบบการ
เจียระไนหรือแกะสลักค าที่สวยงาม 
  1.1 แหวนที่สามารถปรับเปล่ียนอัญมณีสีต่างๆ สีของอญัมณีอาจเปล่ียนไป
ตามแนวโน้มของสีเสือ้ผ้า ตามผู้ก าหนดแทรนด์ท่ีมกัจะประกาศหลงังาน Fashion weeks ท่ีปารีส 
มิลาน และนิวยอร์ก หรืออาจเป็นสีของอัญมณีตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ใช้อัญมณีสีชมพู เช่น    
แซปไฟร์สีชมพ ูทวัร์มาลีนสีชมพ ูหรือใช้สีฟ้าของท้องฟ้าฤดรู้อน เช่น อะความารีน ฤดใูบไม้ร่วง ใช้
สีเทอร์คอยส์ ฤดหูนาว ใช้อญัมณีสีส้ม เช่น แซปไฟร์สีส้มหรือแมนดาริน การ์เนต และฤดใูบไม้ผลิ
ใช้อญัมณีสีเขียว เชน่ มรกต การ์เนตสีเขียว เป็นต้น หรืออาจใช้พลอยสีตามวนัในประเพณีไทยก็ได้
เช่น วนัอาทิตย์ สีแดง วนัจนัทร์ สีเหลือง วันองัคาร สีชมพู วนัพุธ สีเขียว วนัพฤหสั สีส้ม วนัศกุร์     
สีฟ้า และวนัเสาร์ สีม่วง ตามประเพณีไทยการสวมใส่เคร่ืองประดบัอญัมณีสีตามวนันบัเป็นมงคล
แก่ผู้สวมใส่ วิธีการดงักล่าวข้างต้นจะมีผลท าให้ขายแหวนเพียง 1 วง แตข่ายอญัมณีซึ่งมีราคาได้
หลายเม็ดพร้อมกนัด้วย เป็นการเพิ่มยอดขาย 
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ภาพท่ี 1 ภาพแหวนท่ีสามารถปรับเปล่ียนอญัมณีสีตามวนัได้ 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
  1.2 แหวนที่ปรับอัญมณีหลายเม็ด หรือเม็ดเดียวแต่ปรับขนาดแหวน 
(Strech ring) ให้เท่ากบัขนาดนิว้ก้อย นิว้กลาง หรือนิว้ชีไ้ด้ หรือสลบัไปใช้กบันิว้มือของผู้ อ่ืนได้
แหวนประเภทนีก็้จะชว่ยให้ขายอญัมณีได้มากขึน้ในตอ่แหวนวงเดียว  และสะดวกตอ่การใช้งาน 

 

 
ภาพท่ี 2 แหวนประดบัพลอยหลายเม็ด แหวนนพเก้า และแหวนปรับขนาดได้ 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
  1.3 แหวนคอกเทล (Cocktail) เป็นแหวนท่ีใช้พลอยหวัแหวนขนาดใหญ่ และมี
พลอยขนาดเล็ก ๆ ประดบัโดยรอบ เพ่ือขบัให้พลอยหวัแหวนดดูโดดเด่น ก าลงัอยู่ในกระแสนิยม
โดยเฉพาะสวมใสอ่อกงานคอกเทล หรืองานเลีย้งตอนเย็นหรือค ่า 
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ภาพท่ี 3 พลอยหวัแหวนซ้ายโทแพซสีชมพ ูกลางรูเบลไลต์ ขวาแอเมทิส 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
  1.4 แหวนที่ใช้เนือ้พลอยเป็นตัวเรือนแหวน แหวนประเภทนีมี้ตัง้แต่สมัย
ราชวงศ์ฉิง (Ching dynasty) และในปัจจุบนัก็มีบริษัทชาวอิตาลีช่ือ Pietra di Luna และ 
Sanalitro ได้ผลิตแหวนประเภทนีไ้ด้สวยงาม ดงัภาพ แหวนประเภทนีต้้องใช้เนือ้แร่อญัมณีมากขึน้
ราคาก็จงึแพงขึน้ตาม  

 
ภาพท่ี 4 แหวนท่ีใช้เนือ้พลอยเป็นตวัเรือนแหวนของบริษัท Pietra di Luna 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
  1.5 จีน้ า้หอมอโรมา (aroma pendants) ใช้อญัมณีท่ีเนือ้อ่อนคือ มีความแข็ง
ตามสเกลของโมส์ น้อยกว่า 7 มาแกะสลักเป็นรูปหัวใจ และหรือรูปทรงทางเรขาคณิตต่าง ๆ 
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ด้านบนเจาะรูลึกลงไปเพ่ือใส่น า้หอมหรืออโรมา ออกแบบโดยบริษัท natures Geometry ท่ีเมือง 
Graton รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 
 

 
ภาพท่ี 5 จีน้ า้หอมอะโรมา 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
  1.6 เคร่ืองประดับอัญมณีท่ีมีรูปแบบเจียระไนท่ีแตกต่างจากรูปแบบ
เจียระไนปกตทิั่วไป 
 

 
ภาพท่ี 6 แหวนท่ีมีอญัมณีรูปแบบเจียระไนท่ีแตกตา่งกนัจากรูปแบบเจียระไนปกติ 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
222. 
 
 
 
 
 



16 

  1.7 เคร่ืองประดับท่ีประดับอัญมณีท่ีแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ท่ีสวยงาม 

 
ภาพท่ี 7 เทอร์คอยส์แกะสลกัรูปปลา  
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
 
  1.8 เคร่ืองประดับแนวนวตกรรมใหม่ที่ประดับอัญมณีราคาทึบแสง เช่น  อะ
เกตหรือคอรัล (ปะการัง)  ฝนให้เรียบหรือเป็นรูปหลงัเตา่แล้วครอบทบัประกบข้างบนด้วยควอตซ์ไร้
สี  รูปหลงัเต่าตรงกลางกลวงแล้วเจียระไนท่ีผิวนอกให้มีหน้าเจียระไน  อญัมณีประกบดงักล่าวมี
สีสนัดสูวยงามมากและมีความลกึเป็นการเพิ่มมลูคา่หลายพนัเท่านบัว่าเป็นนวตกรรมการผลิตอญั
มณีประกบแนวใหมท่ี่ขายได้ดีมากและราคาแพง 
 

 
ภาพท่ี 8 เคร่ืองประดบัอญัมณีประกบ 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
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  1.9 เคร่ืองประดับประเภทสร้อยคออัญมณีหลายเส้นประกอบกัน   เพ่ือเน้น
การใช้อญัมณีจ านวนมาก 

 
ภาพท่ี 9 สร้อยคออะเกต วงแหวนโอนิกซ์ร้อยกนัเป็นสร้อยคอ และสร้อยคอเทอร์คอยส์ 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
 
 1.10 เคร่ืองประดับที่ใช้พลอยก้อนท่ียังไม่เจียระไน 

 
ภาพท่ี 10 สร้อยคอท่ีมีพลอยก้อนท่ียงัไมเ่จียระไน 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
 
 2. เคร่ืองประดับที่ตรงกับแนวโน้มแทรนด์ความนิยมในปัจจุบัน 
  2.1 เคร่ืองประดับท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบได้ เช่น ออกแบบให้ใช้เป็นสร้อยคอก็
ได้เป็นจีก็้ได้ หรือเป็นแปวนก็ได้เป็นจีก็้ได้  
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ภาพท่ี 11 สร้อยคอ(รูปลา่ง) ปรับเป็น จีรู้ป (รูปบน) ได้ 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
 
  2.2 สร้อยข้อมือชาร์ม (charm bracelet)  เป็นสร้อยหรือก าไลท่ีมีจี ้(pendant)  
ห้อยอยูโ่ดยรอบซึง่เคยได้รับความนิยมมาแล้วครัง้หนึง่ในยุค  ค.ศ.ทศวรรษ 1940  และ 1950  และ
กลบัมาอยูใ่นกระแสแฟชัน่อีกครัง้ในตัง้แตปี่ ค.ศ.1990  จนถึงปัจจบุนั  โดยมีดาราภาพยนตร์  เช่น  
Madonna Jennifer Lopez    และ Victoria  แห่งสวีเดน  ได้สวมใส่สร้อยข้อมือชาร์ม  จึงช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบดาราดงักลา่วหนัมาสนใจสวมใสส่ร้อยข้อมือตามไปด้วย 

 
ภาพท่ี 12 สร้อยข้อมือชาร์ม 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
223. 
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  2.3 เคร่ืองประดับแนวดอกไม้ (Floral jewelry) แสดงความเป็นผู้ หญิง
อ่อนหวานและโรแมนติก  ผนวกกับภาพอญัมณีท่ีมีสีสนั  มาร้อยเรียงกันเป็นเคร่ืองประดบัรูปใบ
และดอกไม้สวยงาม 

 
ภาพท่ี 13 เคร่ืองประดบัแนวดอกไม้ 

ท่ีมา : ศกัดา ศริิพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
224. 
  2.4 เคร่ืองประดับแนวรูปสัตว์ท่ัวไปท่ีน่ารักหรือสัตว์จากทะเล ก็ได้รับความ
นิยมสงูเชน่กนั (Credit : Bhavani Gem) 

 
ภาพท่ี 13 แหวนมงักร ประดบัทบัทิม 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
224. 
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  2.5 เคร่ืองประดับที่ใช้วัสดุใหม่ๆ เช่น Palladium (ล่างซ้าย) Titanium 
(สว่นกลาง) เหล็กไร้สนิมและหนงั (ล่างขวา) หนงัปลาทะเล หนงัสตัว์ และพลาสติก สามารถใช้ท า
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีแปลกตานา่สนใจ 
 

 
ภาพท่ี 14 เคร่ืองประดบัท่ีใช้วสัดใุหม่ ๆ 
ท่ีมา : ศกัดา ศริิพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
224. 
 
 3. อัญมณีและเคร่ืองประดับประดับบนสินค้าฟุ่ มเฟือย สิน้ค้าฟุ่มเฟือย (luxury 
products) เช่น โทรศพัท์มือถือ นาฬิกา แว่นตา เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เน่ืองจากสินค้าฟุ่ มเฟือย
(Luxury products)  ดงักล่าวข้างต้น  มีส่วนแบง่ทางการตลาดทัว่โลกมากกว่าเคร่ืองประดบัเสีย
อีกในปี 2007 แฟชัน่กระเป๋า รองเท้าและเสือ้ผ้า และเคร่ืองประดบัมีส่วนแบง่การขายมากท่ีสดุกว่า
44.3 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยน า้หอมและเคร่ืองส าอาง 18.4 เปอร์เซ็นต์ และนาฬิกาและ
เคร่ืองประดบัอญัมณีและเคร่ืองประดบั 16.2 เปอร์เซ็นต์ ในชว่งก่ีปีท่ีผา่นมา ภาคส่วนธุรกิจนาฬิกา 
อญัมณีและเคร่ืองประดบัมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า  ในระยะยาว ผู้ เช่ียวชาญ
หลายทา่นคาดการณ์ไว้วา่ จะมีการเปล่ียนแปลงสว่นแบง่ ทางการตลาดเล็กน้อยท่ีเอือ้ตอ่ภาคส่วน
ธุรกิจนาฬิกาและเคร่ืองประดบัอญัมณี ดงันัน้ผู้ผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัจึงควรน าอญัมณีไป
ตกแต่งสินค้าฟุ่ มเฟือยเพ่ือเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในการขายอัญมณีมากขึ น้ โดยสามารถ
น าอญัมณีไปตกแตง่สินค้าฟุ่ มเฟือยดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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  3.1 อัญมณีและเคร่ืองประดับไปประดับบนโทรศัพท์มือถือ 
 

 
ภาพท่ี 15 โทรศพัท์มือถือประดบัทบัทิมรูปงู 
ท่ีมา : ศกัดา ศริิพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
225. 
 
  3.2 อัญมณีประดับบนกรอบหรือก้านแว่นตา 

 

 
ภาพท่ี 16 ก้านแวน่ท่ีประดบัอญัมณี 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
225. 
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  3.3 อัญมณีบนนาฬิกาข้อมือ  หรือสายนาฬิกา 
 

 
ภาพท่ี 17 นาฬิกาประดบัด้วยอญัมณี 
ท่ีมา : ศกัดา ศริิพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
225. 
 
  3.4 อัญมณีประดับบนชุดเสือ้ผ้าและเข็มขัด 

 

 
ภาพท่ี 18 เสือ้ผ้าและเข็มขดัประดบัด้วยอญัมณี 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
226. 
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  3.5 อัญมณีประดับบนกระเป๋าถือ 
 

 
ภาพท่ี 19 กระเป๋าถือท่ีประดบัด้วยอญัมณี 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
226. 
 
  3.6 อัญมณีประดับบนรองเท้า 

 

ภาพท่ี 20 รองเท้าท่ีประดบัอญัมณี 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
226. 

 
 4. อัญมณีและเคร่ืองประดับส าหรับการสมรส อญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับคู่
บ่าวสาวและการสมรสมีหลายรูปแบบ เช่น แหวนหมัน้ (engagement ring) แหวนแต่งงาน 
(Marriage ring or Wedding band) อญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับโอกาสพิเศษนีมี้หุ้นส่วนแบง่
ทางการตลาดสงูกว่า เคร่ืองประดบัประเภทอ่ืน เน่ืองจากในแตล่ะปี มีคูบ่่าวสาวแตง่งานกันมาก 
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เช่น  ในประเทศจีนมีคูบ่า่วสาวแตง่งานกนัในรอบปี  2007  กว่าสิบล้านคู่ ส่วนในสหรัฐอเมริกา
ทกุๆ สปัดาห์จะมีงานแตง่งานประมาณ 2,300,000 คู ่
 จากข้อมูลการส ารวจการซือ้อัญมณีเคร่ืองประดับในกลุ่มเจ้าสาวของ NRIONl 
Jeweler’s 2003  พบวา่  เพชรกลมยงัครองอนัดบัท่ี 1  ในบรรดาอญัมณีส าหรับการเลือกซือ้แหวน
หมัน้ของท่ีเจ้าสาวเลือกซือ้   เพชรท่ีเจียระไนแบบเหล่ียม (Princess cut)  ได้รับความนิยมมาเป็น
เวลาหลายสิบปีมาแล้ว   และยงัคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั  ส่วนแหวนแต่งงานประดบั
เพชร 3 เม็ดเรียงกนัท่ีเรียกว่า  Trilogy   หรือ   Three stone ring  ก็ยงัคงได้รับความนิยมอยู่มาก
จากในหมูผู่้บริโภค 

 

 

ภาพท่ี 21 แหวนหมัน้และแหวนแตง่งาน 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
227. 
 
  4.1 เคร่ืองประดับส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองประดบัรูปหวัใจและเคร่ืองประดบัท่ีมีค า
เก่ียวกบัความรัก เช่น “ Love ”  “ I love you ”   “Amour”  (ซึ่งแปลว่า รัก ในภาษาฝร่ังเศส) เป็นท่ี
นิยมในหมูว่ยัรุ่นทกุชาตทิกุภาษา 
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ภาพท่ี 22 เคร่ืองประดบัอญัมณีประเภทตา่งๆ  
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
227. 
 
 5. เคร่ืองประดับส าหรับผู้ชาย ผู้ชายส่วนใหญ่สวมใส่เคร่ืองประดบั เพียงแต่แค่
นาฬิกาและแหวนแต่งงานตลอดทัง้ปี ส าหรับบางรายคนท่ีชอบแต่งตัวตามแทรนด์ดูหรูหราขึน้
หนอ่ยก็อาจจะเพิ่มแหวนประดบัด้วย Onyx หรือใสล่ายสร้อยข้อมือ หรือสร้อยคอเทา่นัน้ 
 ในปัจจุบนันีน้ักออกแบบได้หนัมาให้ความสนใจเคร่ืองประดบัส าหรับผู้ ชายมากขึน้
ขณะเดียวกนัร้านค้าก็ขยายสดัสว่นพืน้ท่ีแสดงสินค้าส าหรับผู้ชายให้เพิ่มขึน้เช่นกนัจนกระทัง่แฟชัน่
เคร่ืองประดบัใหม ่ๆ ได้รับการยอมรับและซึมซบัเข้าสู่กระแสวฒันธรรมสมยัใหม่ของผู้ชายท่ีหนัมา
สนใจดแูลรูปลกัษณ์ตนเองและแต่งตวัมากขึน้ (Metrosexual men) ไปแล้ว ดงัท่ีเจ้าของกิจการ
ร้าน Worthmore Jewelers ในมลรัฐแอตแลนต้า กล่าวว่า “เขาไม่สามารถเสาะหาเคร่ืองประดบั
ใหม ่ๆ มาสนองความต้องการของตลาดได้ทนั” 
 ผู้ขายสว่นใหญ่ชอบเคร่ืองประดบัสไตล์สีขาว หรือ สองสี (two - one) ทองค าสีเหลือง 
หรือสีเหลืองล้วน  ไม่มนัวาวและท่ีก าลังนิยมในรัสเซียและยูเครนคือ  ทองค าสีชมพู  หรือสีแดง 
(Pink or red gold) หรือสีเหลืองล้วน ไมม่นัวาว โดยค านงึถึงความสบายในการสวมใส่ ผู้ชายทัว่ไป
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มกัหลงใหลในงานผลิตด้วยฝีมือประณีต และมองหาบางสิ่งท่ีไมมี่ใครเหมือน ผู้ชายมกัไม่นิยมถอด
เข้าถอดออกเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส ่ 
 ดงันัน้ผู้ ชายจึงมักมองหาเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลาวัสดุท่ีใช้ท า
เคร่ืองประดบันอกจากทองค า แพลทินมั และเงินแล้ว โลหะบางชนิดท่ีดมีูคา่ล า้สมยัทางเทคโนโลยี
ล า้สมยั เชน่ เหล็กไร้สนิม หรือสแตนเลส และไททาเนียม จงึได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะ
ในเยอรมนี ในปัจจบุนัผู้ชายได้เพิ่มสวมใส่เคร่ืองประดบัมากขึน้จากเดิมท่ีสวมใส่นาฬิกาแต่เพียง
อย่างเดียวมาเป็น ก าไลข้อมือท่ีดูเรียบ ๆ สร้อยข้อมือ และจีห้้อยคอเคร่ืองประดบั เช่น กระดุม
ข้อมือ (cuff links) สามารถท ายอดขายได้ดี โดยจะเน้นการใช้อญัมณีสีสดเป็นการมาเพิ่มสีสนัใน
การแตง่กาย หรือเป็นทางเลือกใหม่ ทัง้นีก้ารใช้กระดมุข้องมือสีสดใสถือเป็นการเติมสีสนัเล็กน้อย 
เคร่ืองประดบัท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาเป็นกลุ่มสินค้าหลกัท่ีจ าหน่ายได้ดีเช่น รูปไม้กางเขนห้อยท่ีมี
น า้หนกับนสายท่ีท าด้วยหนงั  เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 23 เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชาย 

ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
228. 
 
 6. เคร่ืองประดับที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปวัตถุทางวัฒนธรรม อญัมณี
และเคร่ืองประดบัไมเ่พียงแตจ่ะป็นสิ่งทีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือความสวยงามเท่านัน้แตใ่นหลายประเทศ
ทัว่โลก อญัมณีและเคร่ืองประดบัยงัมีความหมาย หรือนยัยะในเชิงวฒันธรรมอีกด้วย ตวัอย่างหนึ่ง
ได้แก่ พริก พริกมีความหมายมากว่าผกัหรือสมนุไพรหนึ่งท่ีมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีสรรพคณุช่วย
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รักษาโรคบางโรค “เปบเปอโรน่ี” ซึ่งเป็นพริกสายพนัธุ์หนึ่งมีความหมายในเชิงสญัญลกัษณ์ทัง้ใน
อิตาลีและทั่วโลกว่า ความสง่างาม ความลึกลับ และความเร้าใจ อัญมณีและเคร่ืองประดบัเป
บเปอโรนี เป็นเคร่ืองรางน าโชคท่ีช่วยป้องกันผู้สวมใส่จากค าสาปตา่งๆ เป็นเคร่ืองรางสวมใส่เพ่ือ
ป้องกนั “ดวงตาปีศาจ” หรือ Malocchio ในอิตาลี Najar ในตรินิแดด และ Mal de ojo ในแถบ
ละตินอเมริกา เรียกกนั นอกจากนีเ้ปดเปอโรนียังน าพาความดีและโชคมาสู่ครอบครัว ธุรกิจความ
รัก และชีวิตผู้สวมใสด้่วย 

 

 
ภาพท่ี 24 เคร่ืองประดบัรูปพริกเปบเปอโรโรนี 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
230. 
 
 ความเช่ือในพลงัของเปบเปอโรนีแผ่ขยายไปทุกชนชัน้สงัคม นางJackie Kennedy 
สวมใส่เคร่ืองประดบัเปบเปอโรนีท่ี Gianni Perez มอบให้เสมอ Sir Winston Churchill อดีต
นายกรัฐมนตรีไปโดยห้อยไว้กบัสายนาฬิกาข้อมือของเขาเสมอ ในขณะท่ี Clark Gable ก าลงัถ่าย
ภาพยนตร์ It Started in Naples ในเกาะคาปรี ก็มีชาวประมงบนเกาะคนหนึ่งได้มอบ
เคร่ืองประดบัเปบเปอโรนีให้เขา ในภายหลงัคลาร์กมกับอกกบัเพ่ือนของเขาเสมอว่า  เคร่ืองประดบั
พริกท่ีเขาได้รับมาในครัง้นัน้ ได้ให้พลงัชีวิตแก่เขามากมาย ความเช่ือในเร่ืองพลงัอ านาจของพริก 
เปบเปอโรนี ได้เป็นแรงบนัดาลใจให้ดีไซเนอร์อญัมณี และเคร่ืองประดบัหลายคนออกแบบอญัมณี
และเคร่ืองประดบัให้เป็นรูปทรงนี ้  เพ่ือใช้จดุขายการเป็นเคร่ืองรางน าโชคและพลงัชีวิตมาสู่ผู้สวม
ใส ่เชน่ ตราสินค้า Pippo Peperoncino ในอิตาลี เป็นต้น  
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อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ ในประเทศจีนมีอัญมณีและเคร่ืองประดับเป็นรูปต่างๆ เช่น 
รูปอกัษรจีนเป็นเคร่ืองประดบัตกแตง่หมวกและเป็นสญัลักษณ์ส่ือถึงความมีอายยืุนยาว รูปอกัษร
จีนเป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงความมัง่คัง่และความมีอายยืุนยาว (ซ้าย) รูปอกัษรแสดงถึงความมีอายุยืน
ยาวและความสขุสองเทา่ (ขวา) 

 

 
ภาพท่ี 25 สญัลกัษณ์ส่ือถึงความมัง่คัง่และความมีอายยืุนยาว 
ท่ีมา : ศกัดา ศิริพนัธุ์, อัญมณีในเคร่ืองประดับ (กรุงเทพฯ : บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์, 2552), 
230. 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการถ่ายภาพและองค์ประกอบในการถ่ายภาพ 
ความหมายของการถ่ายภาพ 
 ในภาษาองักฤษค าว่า การถ่ายภาพ คือ Photography (อ่านว่า โฟโตกราฟฟี) มาจาก
การผสมค ากรีกสองค า คือ photos ซึ่งแปลว่า แสง กับค าว่า graphis ซึ่งแปลว่า การเขียน เม่ือ
รวมกนัแล้ว จงึมีความหมายตรงตวัวา่ การวาดภาพด้วยแสง 
 การสร้างภาพนอกจากการมีความเข้าใจในลกัษณะขององค์ประกอบต่างๆ แล้วนัก
ถ่ายภาพท่ีดีควรรู้จักวิธีสร้างภาพให้เหมาะสมกับองค์ประกอบแต่ละประเภทด้วย รู้จักว่า
องค์ประกอบนัน้ๆ ควรจะสร้างภาพแนวใด  หรือควรใช้ วิธีการถ่ายภาพอย่างไรจึงสามารถแสดง
ลกัษณะเดน่ของ องค์ประกอบนัน้ให้เป็นภาพท่ีมีเร่ืองและความสวยงามสมบรูณ์ ได้ 
 
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 
 1. ตัวกล้อง (Camera body) เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการถ่ายภาพ ตวักล้องจะมี
ลกัษณะเป็นกล่องภายในสีด าปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัแสงกระทบกบัฟิล์ม  ตวักล้องอาจท าด้วยโลหะ
หรือพลาสติกแข็งซึ่งแต่ละบริษัทใช้ผลิตออกมาจ าหน่าย ภายในตวักล้องจะมีกลไกตา่งๆ หรือ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท างานร่วมกนัในการบนัทึกภาพ กล้องบางรุ่นอาจเป็นระบบกลไก บางรุ่น
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อาจเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ หรือบางรุ่นอาจเป็นระบบดิจิตอล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ถ่ายภาพ 

 
ภาพท่ี 26 กล้องดจิิตอล 35 มม. สะท้อนเลนส์เดี่ยว (DSLR) 
ท่ีมา : Nikon, กล้องดจิิตอล SLR, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon 
.co.th/products.php?categoryid=1001 
 
 นบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนันี  ้กล้องถ่ายภาพได้มีการพฒันาอย่างไม่หยดุนิ่ง ได้มีการ
น าเอาระบบดิจิตอล (Digital) ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นย าในการถ่ายภาพ ท าให้
รูปแบบของกล้องถ่ายภาพได้เปล่ียนไป จากการบนัทึกภาพด้วยฟิล์มมาเป็นการบนัทึกภาพด้วย
ระบบหน่วยความจ า (Memory) และสามารถแสดงผลได้ทัง้ทางจอภาพคอมพิวเตอร์ (Monitor) 
และแสดงผลหรือพิมพ์ภาพผา่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 
 2. เลนส์ (Lens) เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการถ่ายภาพ ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางท่ี
ถ่ายทอดแสงสะท้อนภาพให้ผ่านเข้าไปในกล้อง รวมแสงให้เป็นภาพท่ีมีความคมชัด บนัทึกลง
แผ่นฟิล์ม เลนส์ส าหรับกล้องถ่ายภาพ 35 มม. สะท้อนเลนส์เด่ียวนัน้ จะท าจากแก้วเลนส์จ านวน
หลายชิน้ เลนส์แต่ละชิน้เคลือบด้วยสารไวแสงเพ่ือให้การรับภาพมีความคมชัด  และภายใน
กระบอกเลนส์จะมีแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) ส าหรับเพิ่มหรือลดขนาดรูรับแสง เพ่ือควบคมุ
ปริมาณแสงเข้าไปในตวักล้อง 
  2.1 ชนิดของเลนส์ นกัประดิษฐ์เลนส์ถ่ายภาพพยายามพฒันา และออกแบบ
เลนส์ให้เหมาะสมกบัการใช้งานแตล่ะประเภท โดยจ าแนกประเภทของเลนส์ตามความยาวโฟกสั 
(Focal length) เลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัแตกตา่งกันจะให้ผลในการถ่ายภาพแตกตา่งกนัออกไป 
โดยมีเลนส์ขนาดหนึง่ใช้เป็นเลนส์ประจ ากล้องเพ่ือถ่ายภาพธรรมดาทัว่ไป ซึ่งมีองศาในการรับภาพ
ใกล้เคียงกบัสายตาของมนษุย์ในการมองทัว่ไป และมีเลนส์ขนาดอ่ืนแตกตา่งกนัออกไป อีกทัง้ชนิด
ท่ีมีองศารับภาพกว้างเหมาะส าหรับถ่ายภาพภูมิทศัน์ (Landscape) และเลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกัส
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แคบแต่สามารถถ่ายภาพในระยะไกลได้ นอกจากนีย้งัมีเลนส์ชนิดพิเศษ สามารถอ านวยความ
สะดวกในการถ่ายภาพให้ได้ลกัษณะตามต้องการ โดยจ าแนกชนิดของเลนส์ ดงันี ้
   2.1.1 เลนส์มาตรฐาน (Normal lens หรือ Standard lens) เป็นเลนส์
ประจ ากล้อง ซึ่งเม่ือซือ้กล้องถ่ายภาพจะมีเลนส์ชนิดนีต้ิดมาด้วย เป็นเลนส์ท่ีใช้ง่าย มีความยาว
โฟกสัระหว่าง 40-58 มม.  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 50 มม. (โดยวดัจากกึ่งกลางเลนส์ถึงฟิล์ม) 
เหมาะส าหรับผู้ ท่ีเร่ิมเรียนรู้ในเร่ืองการถ่ายภาพ เป็นเลนส์ท่ีมีองศาในการรับภาพกว้างประมาณ 
47 องศาซึง่ใกล้เคียงกบัสายตาของมนษุย์ 

 
ภาพท่ี 27 ภาพเลนส์มาตรฐาน  ขนาด 50 มม. 
ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co. 
th/products.php?categoryid=1001 
 
   2.1.2 เลนส์มุมกว้าง (Wide-angle lens) เป็นเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกัสสัน้
กว่าเลนส์มาตรฐาน และรับภาพได้มุมกว้างกว่า เหมาะส าหรับถ่ายภาพในสถานท่ีแคบหรือ
ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายภาพกบัวตัถุท่ีจะถ่ายอยู่ใกล้กัน แตต้่องการเก็บภาพเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งเลนส์ชนิดอ่ืนเก็บภาพได้ไม่หมด เหมาะส าหรับถ่ายภาพภูมิทศัน์ (Land scape) หรือภาพใน
ลกัษณะอ่ืนๆ เลนส์ชนิดนีมี้ความชดัลกึสงูมาก คือแสดงให้เห็นระยะชดัตัง้แตใ่กล้สดุถึงไกลสดุได้ดี
แตต้่องระมดัระวงัในเร่ืองของสดัส่วนระยะ (Perspective) ตา่งๆ จะเกิดการผิดเพีย้น (Distortion) 
ถ้าความยาวโฟกสัยิ่งสัน้มากยิ่งผิดเพีย้นมากขึน้ คือ ภาพจะมีความโค้งเป็นรัศมีวงกลมเลนส์มมุ
กว้าง แบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
    2.1.2.1 เลนส์มุมกว้างธรรมดา (Moderate Wide-angle lens) มี
ความยาวโฟกสัระหวา่ง 28-35 มม. มีมมุองศาในการรับภาพระหวา่ง 74-62 องศา 
    2.1.2.2 เลนส์มุมกว้างมาก (Ultra Wide-angle lens) มีความยาว
โฟกสัอยูร่ะหวา่ง13-24 มม. มีมมุองศาในการรับภาพ 118-84 องศา 
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    2.1.2.3 เลนส์มุมกว้างพิเศษหรือเลนส์ตาปลา (Fisheye lens) มี
ความยาวโฟกสัน้อยมาก  อยู่ระหว่าง 6-16 มม. มีมมุองศาในการรับภาพ 180-360 องศา ภาพท่ี
ได้จะมีลกัษณะโค้งกลม นิยมใช้ส าหรับการถ่ายภาพในลกัษณะสร้างสรรค์ และแปลกตา 
 

 

 
 
ภาพท่ี 28 เลนส์มมุกว้างชนิดตา่งๆ 
ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co. 
th/products.php?categoryid=1001 
 
   2.1.3 เลนส์ถ่ายภาพไกล (Telephoto lens) เลนส์ชนิดนีมี้คณุสมบตัิตรง
ข้ามกับเลนส์มุมกว้าง คือ มีความยาวโฟกัสยาวกว่าเลนส์มาตรฐานและเลนส์มุมกว้าง มีมุมรับ
ภาพแคบเฉพาะสว่นหนึง่เทา่นัน้ เม่ือรับภาพในระยะและต าแหนง่เดียวกนั จะท าให้ภาพท่ีบนัทึกได้
มีขนาดใหญ่กวา่การใช้เลนส์ธรรมดาและเลนส์มมุกว้าง เลนส์ถ่ายภาพไกลมีขนาดความยาวโฟกสั
แตกตา่งกนัหลายขนาด จาก 70 มม. ถึง 2,000 มม. มีมมุองศาการรับภาพตัง้แต ่34-3 องศา เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ตา่งกนั ซึง่พอจะแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ตามความยาวโฟกสัได้ดงันี ้
    2.1.3.1 เลนส์ถ่ายภาพไกลช่วงสัน้ (Short Telephoto lens) มีความ
ยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 70-135 มม. มีมมุองศาในการรับภาพกว้างประมาณ 34-18 องศา เหมาะ
ส าหรับการถ่ายภาพทัว่ๆ ไป เชน่ ภาพบคุคล ภาพภมูิทศัน์ ภาพถ่ายระยะใกล้ เป็นต้น 
    2.1.3.2 เลนส์ถ่ายภาพไกลปานกลาง (Medium Telephoto lens) มี
ขนาดความยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 150-300 มม. มุมองศาในการรับภาพจะแคบลงอยู่ระหว่าง    
18-8 องศา เหมาะส าหรับการถ่ายภาพท่ีไมส่ามารถเข้าใกล้วตัถท่ีุจะถ่ายได้ เช่น สตัว์ในกรง วตัถท่ีุ
อยูท่ี่สงูพอสมควร เป็นต้น 

 เลนส์มมุกว้างธรรมดา   
(Moderate Wide-angle lens) 

ขนาด 24 มม. 
 

เลนส์มมุกว้างพเิศษหรือเลนส์ตาปลา 
(Fisheye lens) 
ขนาด 16 มม. 

 

 เลนส์มมุกว้างมาก 
 (Ultra Wide-angle lens)  

ขนาด 14 มม. 
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    2.1.3.3 เลนส์ถ่ายภาพช่วงไกล (Long Telephoto lens) มีความยาว
โฟกสัระหวา่ง 400-600 มม. มมุองศาในการรับภาพจะแคบลงอยูร่ะหวา่ง 6-4 องศา เหมาะส าหรับ
การถ่ายภาพท่ีอยูไ่กล เชน่ นกบนต้นไม้ การแขง่ขนักีฬา เป็นต้น 
    2.1.3.4 เลนส์ถ่ายภาพไกลช่วงพิเศษ (Super Long Telephoto 
lens) มีความยาวโฟกสัระหว่าง 800-2,000 มม. มมุองศาในการรับภาพจะแคบลงอยู่ระหว่าง 3-1 
องศาเทา่นัน้ ส าหรับภาพท่ีต้องการก าลงัขยายมาก เชน่ ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ภาพถ่ายบนตกึ
สงู เป็นต้น เลนส์พวกนีจ้ะน า้หนกัมากเป็นพิเศษ ควรใช้ขาตัง้กล้องชว่ยในการถ่ายภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลประเภทตา่งๆ 
ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co.th 
/products.php?categoryid=1001 
 
   2.1.4 เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะ (Zoom lens) เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะ
(Zoom lens) หรือท่ีนิยมเรียกกันสัน้ๆ ว่า เลนส์ซูม เลนส์ชนิดนีเ้ป็นท่ีนิยมอย่างมากเพราะใช้
สะดวก มีเลนส์รวมกันอยู่หลายชนิดในตวัเดียว สามารถเปล่ียนทางยาวโฟกัสได้ในตวัด้วยการ
เล่ือนกระบอกเลนส์ (ส าหรับเลนส์แบบวงแหวนเดียว) หรือการหมนุวงแหวนปรับระยะ (ส าหรับ
เลนส์แบบสองวงแหวน) ไม่ต้องคอยเปล่ียนเลนส์บอ่ยๆ เหมือนกบัเลนส์ชนิดความยาวโฟกสัคงท่ี
แต่เน่ืองจากเลนส์ชนิดนีมี้ชิน้เลนส์มาก จึงท าให้ความคมชดัลดลงเล็กน้อย จึงไม่เหมาะส าหรับ

เลนส์ถ่ายภาพช่วงไกล 
(Long Telephoto lens) ขนาด 300 มม. 

 

เลนส์ถ่ายภาพไกลชว่งพเิศษ 
(Super Long Telephoto lens) ขนาด 1,000 มม. 

เลนส์ถ่ายภาพไกลชว่งสัน้ 
(Short Telephoto lens) ขนาด 135 มม 

 

เลนส์ถ่ายภาพช่วงไกล 
(Long Telephoto lens) ขนาด 600 มม. 
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ภาพท่ีต้องการขยายใหญ่มากๆ แตก็่เป็นเลนส์ท่ีมีผู้นิยมใช้กันมากตามเหตผุลท่ีได้กล่าวมา เลนส์
ถ่ายภาพตา่งระยะหรือเลนส์ซูมนีมี้หลายขนาดให้เลือกใช้ โดยแบง่ออกเป็นหลายประเภท คือ 
    2.1.4.1 เลนส์ซูมช่วงมุมกว้าง (Wide angle Zoom) มีช่วงขนาด
ความยาวโฟกสัสัน้ รับภาพได้มมุกว้าง เช่นขนาด 20 -35 มม. 24-35 มม. 24-50 มม. เหมาะ
ส าหรับการใช้งานในการถ่ายภาพมมุกว้าง 
    2.1.4.2 เลนส์ซูมช่วงสัน้ (Short Zoom) เป็นเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสั
ตัง้แต่ขนาดสัน้ถึงปานกลาง โดยจะมีเลนส์ขนาดมาตรฐานรวมอยู่ด้วย  เป็นเลนส์ซูมท่ีมีผู้นิยมใช้
มากท่ีสุด ราคาค่อนข้างถกูเม่ือเทียบกับเลนส์ซูมขนาดอ่ืนๆ กล้องถ่ายภาพของบางบริษัทจะใช้
เลนส์ซูมประเภทนีแ้ทนเลนส์มาตรฐาน มีช่วงความยาวโฟกัสท่ีนิยมใช้ คือ ขนาด 35-70 มม.     
35-105 มม. 35-135 มม. เป็นต้น 
    2.1.4.3 เลนส์ซูมช่วงไกล (Telephoto Zoom) เป็นเลนส์ซูมท่ีมี    
ความยาวโฟกัสสูงกว่าเลนส์สองประเภทท่ีได้กล่าวมา โดยมีขนาดท่ีนิยมใช้ คือ 80-200 มม.   
100-300 มม. ส าหรับใช้งานแทนเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล เลนส์ประเภทนีจ้ะมีน า้หนกัมาก  ผู้ ใช้
ต้องอาศยัทกัษะและความช านาญในการใช้ เพราะอาจท าให้กล้องสัน่ไหวได้ง่าย 
    2.1.4.4 เลนส์ซูมช่วงไกลพิเศษ (Super Telephoto Zoom) เป็น
เลนส์ซูมท่ีมีช่วงความยาวโฟกัสสูงมาก เหมาะส าหรับผู้ ท่ีถ่ายภาพเฉพาะด้าน เช่น ช่างภาพท่ี
ถ่ายภาพกีฬาบางประเภท  นกัถ่ายภาพสารคดี  หรือนกัถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ก็นิยมใช้เลนส์
ประเภทนี ้เลนส์ซูมประเภทนีมี้ขนาดช่วงความยาวโฟกสัท่ีนิยมใช้ คือ 80-400 มม. 400-800 มม. 
360-1200 มม. เป็นต้น 
 นอกจากเลนส์ซูมทัง้ 4 ประเภทท่ีได้กล่าวมาแล้ว บางบริษัทยงัได้ผลิตเลนส์ซูม
ประเภทอ่ืนๆ อีก เช่น มาโครซูม (Macro Zoom) ส าหรับถ่ายภาพระยะใกล้ หรือเลนส์ซูมท่ีเป็น
เลนส์รวมตัง้แตเ่ลนส์มุมกว้างถึงเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลปานกลาง เช่น ขนาดความยาวโฟกัส   
28-20 มม. 35-200 มม. ดงันัน้ การเลือกใช้เลนส์ชนิดนีจ้ึงควรค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้
งาน  และสะดวกเป็นส าคญั  เพราะเลนส์ท่ีมีช่วงความยาวโฟกสัห่างกนัมากเท่าใด  ก็จะมีน า้หนกั
มากขึน้  และราคาก็จะสงูขึน้ไปด้วย 
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ภาพท่ี 30 เลนส์ถ่ายภาพตา่งระยะหรือเลนส์ซูมประเภทตา่งๆ 
ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co.th 
/products.php?categoryid=1001 
 
   2.1.5 เลนส์ภาพถ่ายใกล้ (Macro lens) เลนส์ถ่ายภาพใกล้หรือท่ีเรียกว่า
มาโครเลนส์ เป็นเลนส์ชนิดท่ีสามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ๆ ได้มากเป็นพิเศษ  ให้อตัราขยายของ
ภาพได้ดีกว่าเลนส์ชนิดอ่ืนๆ เหมาะส าหรับถ่ายภาพวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก เช่น แมลง ดอกไม้ 
เคร่ืองประดบั หรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีต้องการความคมชดัและให้เห็นรายละเอียดมาก ซึ่งเลนส์ชนิดอ่ืนท า
ไม่ได้ และยงัสามารถใช้ถ่ายภาพทัว่ๆ ไปได้เช่นเดียวกบัเลนส์ชนิดอ่ืนๆ  ท่ีมีขนาดความยาวโฟกสั
เทา่กนั เลนส์มาโครมีขนาดความยาวโฟกสัหลายขนาด ท่ีใช้ทัว่ไปมีตัง้แต ่50 มม. 55 มม. 85 มม. 
105 มม.โดยมีอตัราขยายของภาพมีอตัราสว่น คือ 1:2 (ขนาดภาพท่ีปรากฏบนฟิล์มจะมีขนาดคร่ึง
เทา่ของวตัถ)ุ หรือ 1:1 (ขนาดภาพท่ีปรากฏบนฟิล์มจะมีขนาดกนักบัวตัถ)ุ 
 

เลนส์ซูมชว่งมมุกว้าง (Wide angle Zoom)  
ขนาดความยาวโฟกสั 20-35 มม. 

เลนส์ซูมชว่งสัน้ (Short Zoom) 
ขนาดความยาวโฟกสั 35-70 มม. 

เลนส์ซูมชว่งไกล (Telephoto Zoom)  
ขนาดความยาวโฟกสั 80-200 มม. 

เลนส์ซูมชว่งไกลพิเศษ (Super Telephoto Zoom)  
ขนาดความยาวโฟกสั 80-400 มม. 
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ภาพท่ี 31 ภาพเลนส์ภาพถ่ายใกล้ 
ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co.th 
/products.php?categoryid=1001 
 
 จากเลนส์ทัง้ 5 ชนิดท่ีได้กลา่วมา เป็นเลนส์ท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป อีกทัง้ยงัได้มีการพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตเลนส์ให้มีความทนัสมยั และมีความสะดวกขึน้ เช่น มีการปรับระยะชดัแบบ
อตัโนมตัิ (Auto focus) การปรับเพิ่ม-ลดรูรับแสงอตัโนมตัิ การน าเอาระบบสะท้อนด้วยกระจกมา
ใช้เพ่ือลดความยาวของเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลท่ีมีความยาวโฟกสัสงูๆ ให้มีขนาดสัน้ลง หรือเลนส์
มมุกว้างท่ีมีการแก้ระนาบภาพเอียง 

 
ภาพท่ี 32 เปรียบเทียบการถ่ายภาพด้วยเลนส์ชนิดตา่งๆ 
ท่ีมา : จฑุารัตน์ สิงห์โห, อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก
http://student.nu.ac.th/jutharat_moo/lesson2.html 

เลนส์มาโคร (Macro)  
ขนาดความยาวโฟกสั 60 มม. 

เลนส์มาโคร (Macro)  
ขนาดความยาวโฟกสั 105 มม. 

ภาพถ่ายด้วยเลนส์มมุกว้าง 24 มม. 

 

ภาพถ่ายด้วยเลนส์มาตราฐาน 50 มม. 

 

ภาพถ่ายด้วยเลนส์ถ่ายระยะไกล 135 มม. 

 

ภาพถ่ายด้วยเลนส์ถ่ายระยะไกล 200 มม. 
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  2.2 ความไวแสงของเลนส์ (Lens Speed) ความไวแสงของเลนส์ หมายถึง 
ขนาดความกว้างของรูรับแสงเม่ือเปิดรูรับแสงกว้างท่ีสดุ เลนส์ท่ีสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างกว่า 
แสดงว่าเลนส์ตวันัน้มีความไวแสงมากกว่า ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบในการถ่ายภาพในท่ีท่ีมีแสงน้อย 
และสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์ได้เร็วกว่าเลนส์ท่ีมีความไวแสงน้อย แต่เลนส์ยิ่งมีค่าความไว
แสงมาก ราคาของเลนส์ก็จะสงูขึน้ไปด้วย ดงันัน้จงึควรเลือกใช้เทา่ท่ีจ าเป็นและงบประมาณท่ีมี 

 ความกว้างของรูรับแสงจะมีตวัเลขบอกท่ีกระบอกเลนส์เรียกว่า เอฟ/สต็อป(f/stop) 
หรือ เอฟ/นมัเบอร์ (f/number) ซึง่มีคา่ก าหนดไว้ เช่น 1.2 1.4 4 5.6 8 11 22 ตวัเลขยิ่งมากเท่าใดรู
รับแสงยิ่งแคบลง 

 
ภาพท่ี 33 ภาพแสดงความกว้างของรูรับแสงและคา่ เอฟ/สตอ็ป ของเลนส์ถ่ายภาพ 
ท่ีมา : จฑุารัตน์ สิงห์โห, อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก
http://student.nu.ac.th/jutharat_moo/lesson2.html 
 
 3. แฟลช (Flash) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญในการถ่ายภาพอย่างหนึ่ง  ท าให้
สามารถถ่ายภาพได้กว้างมากขึน้ ปัจจบุนัจงึมีผู้คดิค้นแฟลชตา่งๆ ออกวางจ าหน่ายอย่างมากมาย 
รวมไปถึงการจดัท าให้แฟลชอยู่ติดกบัตวักล้อง เกือบทกุรุ่นทกุย่ีห้อ ท าให้ผู้ ใช้งานใช้งานได้สะดวก
และง่ายขึน้ ผู้ ใช้กล้องจึงควรมีความรู้พืน้ฐานในการเลือกใช้แฟลชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และในสภาพแสงตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง การใช้แฟลชชว่ยในการถ่ายภาพได้ดงันี ้
 1. ชว่ยให้สามารถถ่ายภาพในท่ีมืด หรือในท่ีท่ีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก ภาพได้ 
เชน่ ห้องมืด หรือในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามการใช้แฟลชแบบนีต้้องท าใจกบัแสงสีท่ีจะเกิดขึน้
ในภาพ วา่อาจจะไมเ่หมือนกบัท่ีเราเห็น ณ เวลานัน้ ขณะนัน้ 
 2. เม่ือต้องการถ่ายภาพในท่ีกลางแจ้งซึ่งแสงอาทิตย์ส่องมาด้านหลงั ท าให้วตัถุเกิด
เงาด า หรือเรียกอีกอย่างว่าการถ่ายย้อนแสง เราสามารถเปิดแฟลช เพ่ือลบเงาด้านหน้าบริเวณท่ี
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เกิดเงาด าได้ ท าให้ได้ภาพท่ีสวยงาม เห็นรายละเอียดสวยงาม ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั หรือการ
ถ่ายภาพย้อนแสงในตวัอาคาร ก็สามารถใช้แฟลชเพิ่มความสวา่งในสว่นท่ีมืดได้ 
 3. การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช จะช่วยตรึงวตัถใุห้อยู่กบัท่ีได้ภาพคมชดั ไม่พร่ามวั แม้
วตัถนุัน้จะเคล่ือนไหวอยูก็่ตาม 

 
ภาพท่ี 34 อปุกรณ์ไฟแฟลช 

ท่ีมา : Nikon, เลนส์ Nikkor, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nikon.co.th 
/products.php?categoryid=1001 
 
  3.1 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช 
   3.1.1 Fill-In Flash ปกติการถ่ายภาพย้อนแสงในเวลากลางวนั ต าแหน่งของ
ดวงอาทิตย์จะอยูต่นตรงข้ามกบัตวัผู้ถ่ายภาพพอดี และเม่ือท าการวดัแสงโดยใช้เคร่ืองวดัแสงท่ีติด
อยูใ่นตวักล้อง จะท าการวดัแสงแบบคา่เฉล่ีย และค านวณให้กล้องถ่ายภาพเปิดช่องรับแสงท่ีแคบ 
เน่ืองจากเคร่ืองวดัแสงวดัแสงบริเวณท้องฟ้า ซึ่งเป็นท่ีแสงสว่างจ้ามาก และเม่ือถ่ายภาพตามท่ี
กล้องค านวณ บคุคลภายในภาพจะมีเงามืด ในขณะท่ีบริเวณท้องฟ้าหรือ background จะมีความ
สว่างพอดี วิธีแก้ไขคือต้องใช้แฟลชช่วยในการถ่ายภาพ วิธีการถ่ายก็เพียงปรับความไวชตัเตอร์ให้
สมัพนัธ์กบัแฟลช ปรับคา่ความไวแสงท่ีตวัแฟลช ดรูะยะความห่างของกล้องกบัตวัแบบ ว่าอยู่ห่าง
ก่ีเมตร หรือก่ีฟุต แล้วปรับคา่ช่องรับแสงให้ตรงกับระยะห่าง  หลงัจากนัน้ท าการถ่ายภาพ ก็จะได้
ภาพตวัแบบท่ีไมมี่เงามืด ภาพจะสวยงามขึน้ 

   3.1.2 การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อนจากแฟลช (BounceFlash) การ
ถ่ายภาพโดยใช้แฟลชยิงไปตรงๆ กบัวตัถหุรือหน้าคนนัน้ ภาพท่ีได้อาจจะสวา่งมากเกินไป หรือแสง
แข็งให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ปัญหานีอ้าจลดลงได้ด้วยการแผ่กระจายแสงแฟลชให้กว้างขึน้ 
หรือตัง้เป็นแฟลชกระจายแสง หรือจะหาแผ่นกระดาษหรือผ้าเช็ดหน้าสีขาวมาปิดกัน้แสง  หรือจะ
ใช้เทคนิค Bounce Flash ด้วยการปล่อยแสงแฟลชให้ตกกระทบกบัวตัถ ุแล้วจึงสะท้อนกลบัมาท่ี   
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ตวัแบบ แทนท่ีจะปล่อยแสงแฟลชให้กระทบกบัตวัแบบโดยตรง โดยการสะท้อน อาจใช้ร่มสะท้อน
แสง ฝาผนัง หรือเพดานเตีย้ๆ แต่มีข้อควรระวังคือควรจะเลือกวัตถุตกกระทบให้มีสีขาวหรือสี
กลางๆ มิฉะนัน้แล้ว สีของวตัถสุะท้อนแสงนัน้จะท าให้ตวัแบบสีผิดเพีย้นไป  
 นอกจากนีแ้ฟลชบางตวัออกแบบมาให้สามารถปรับหลอดให้แหงนหรือปรับซ้ายขวา
ได้ จะช่วยในการถ่ายภาพภายใต้แสงท่ีนุ่มนวลขึน้ แตจ่ะต้องเปิดหน้ากล้องให้กว้างขึน้กว่าท่ีถ่าย
โดยใช้แสงแฟลชโดยตรงประมาณ 1-2 สต๊อป ตามแตล่กัษณะของวตัถสุะท้อนแสง 
 4. ตู้ถ่ายสินค้า ตู้ถ่ายสินค้าเป็นอปุกรณ์ท่ีท าให้เราไมต้่องกงัวลปัญหาเก่ียวกบัสภาพ
แสงสะท้อนของวัตถุหรือการเกิดเงาบนตัววัตถุท่ีมันวาวลักษณะของตู้ ถ่ายจะช่วยกรองและ
กระจายแสงไฟให้กลายเป็นแสงนุม่ 

 ตู้ถ่ายสินค้ามกัเป็นตู้ไฟ คือจะมีไฟส าเร็จรูปติดมากบัตู้ เลย เพียงแคจ่ดัวางสินค้าแล้ว
เสียบปลัก๊ เปิดสวิทซ์ มีช่องให้เลนส์สอดเข้าไปถ่ายภาพได้เลย ส่วนใหญ่จะเห็นเอาไว้ถ่ายของชิน้
เล็กๆ เชน่ พวกเคร่ืองประดบั หรือจะเป็นเต็นท์สีขาวท่ีเหมือนกบัเป็น soft box ส าหรับกระจายแสง 
แล้วใช้ไฟสอ่งมาจากด้านนอกดงัภาพตวัอยา่งด้านลา่ง2 

 

ภาพท่ี 35 ตู้ถ่ายสินค้า 
ท่ีมา : อรวินท์ เมฆพิรุณ, 3 Steps DSLR Photography สรรค์สร้างภาพสวยใน 3 ขัน้ตอน 
(กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่, 2553), 220. 

                                                           

 
2อรวินท์ เมฆพิรุณ, 3 Steps DSLR Photography สรรค์สร้างภาพสวยใน 3 

ขัน้ตอน (กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่, 2553), 220. 
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การจัดแสงและเทคนิคในการถ่ายภาพ 
 การจัดแสงเบือ้งต้น 
 การจดัแสงเพ่ือใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หรือการถ่ายภาพเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีสดุจะขาด
เสียมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการบนัทึกภาพโดยอาศยัแสงธรรมชาติ (Day light) เป็นหลกัในการถ่ายภาพ
ก็ตาม ทัง้นีเ้พราะการจัดแสงเพ่ือใช้ในการถ่ายภาพ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัแสง หลายประการ คือ 
 1. การจดัแสงในหลกัการขัน้พืน้ฐานเพ่ือชว่ยในการบนัทกึภาพ 
 2. การจดัแสงเพ่ือสง่เสริมให้สิ่งท่ีต้องการบนัทกึภาพ (สิ่งท่ีถ่าย) มีมิติท่ีสามเกิดขึน้ ซึ่ง
สามารถมองเห็นสว่นลกึของวตัถ ุ
 3. การจดัแสงสามารถท่ีจะสร้างให้ภาพสามารถถ่ายทอดอารมณ์ (Mood) ของเหต-ุ
การณ์ ตา่ง ๆ ภายในเนือ้หาท่ีต้องการ น าเสนอเป็นภาพได้ดียิ่งขึน้ 
 4. การจดัแสง สามารถท่ีจะน ามาใช้ก าหนดบรรยากาศของภาพ (Atmosphere) 
 5. การจดัแสง สามารถท่ีจะเสริมสร้างความงามให้เกิดขึน้ในการจดัองค์ประกอบของ 
ภาพ (Composition) เช่น ช่วยแก้ปัญหาในการขาดสมดลุย์ (Balance) ช่วยเน้นจดุสนใจของภาพ 
(Center of interest) ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 จากจุดมุ่งหมายทัง้ห้าประการจะเห็นได้ว่า การจดัแสงเป็นองค์ประกอบหลกัในการ
บนัทึกภาพ จึงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะช่วยเหลือให้การถ่ายทอดแนวความคิดต่างๆ 
ออกไปเป็นส่ือความหมายทางด้านภาพ ให้ผู้ชมได้เข้าใจตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ด้วยเหตนีุ ้
เองการก าหนดรูปแบบของการจดัแสงท่ีถูกต้อง และเหมาะสมในการถ่ายภาพแต่ละฉาก จะเป็น
หนทางในการสร้างภาษาของภาพให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้อีกด้วย 
 รูปแบบและวิธีการจัดแสงของตากล้องแต่ละคน จะมีลักษณะและวิธีการแตกต่าง
ออกไปเฉพาะ บคุคล ทัง้นีเ้พราะการจดัแสงเป็นศลิปะไมมี่กฎเกณฑ์ท่ีตายตวั จึงขึน้อยู่กบัผู้จดัแสง
เป็นส าคญัและแน่นอนท่ีสุดตากล้องทุกคนย่อมจะต้องผ่านการเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ และหลกัการ
เบือ้งต้นของการจดัแสงมาก่อนแล้วทัง้สิน้ ในการจดัแสงเพ่ือการบนัทึกภาพจะมีแสงท่ีเป็นหลกัอยู ่
4 อยา่งคือ 
 1. ไฟหลกั (Key light or main light) 
 2. ไฟลบเงา (Fill light) 
 3. ไฟแยก (Separation light or back light) 
 4. ไฟฉาก (Background light) 
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 ไฟทัง้ส่ีอยา่งนีมี้รูปแบบลกัษณะในการท างานท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้
 1. ไฟหลัก (Key light or main light) เป็นไฟท าหน้าท่ีให้แสงสว่างกบัสิ่งท่ีถ่าย 
ต าแหนง่ของไฟโดยทัว่ ๆ ไป จะอยู่ใกล้กบักล้องถ่ายภาพยนตร์ ในทิศทางเดียวกนั จะห่างจากเส้น
แกนของเลนส์ไม่เกิน 90 องศา ไฟหลกัจะใช้สปอร์ตไลท์เป็นตวัให้แสงสว่าง ดงันัน้ไฟท่ีเกิดจากไป
ดวงนีจ้งึเป็นเงาท่ีด าเข้ม 
 2. ไฟเสริม (Fill light) เน่ืองจากแสงท่ีเกิดจากไฟหลกั เป็นแสงท่ีเข้มจึงท าให้ด้านท่ี
โดนกบัแสงจะสว่าง และด้านท่ีไม่โดนแสงจะมืด นอกจากนัน้แล้ว จะท าให้เกิดเงาท่ีน่าเกลียดบน
วตัถท่ีุถ่าย จงึจ าเป็นต้องใช้ไฟหลบเงาเข้าช่วย เพ่ือท าให้เงาอนัเกิดจากไฟหลกัจางลบไป อีกทัง้ยงั
ชว่ยเพิ่มแสงในด้านมืดให้มีอตัราสว่นท่ีพอเหมาะกบัด้านสวา่งด้วย เพ่ือช่วยให้บนัทึกภาพในส่วนท่ี
มืด (ไฟหลกัสอ่งไมถ่ึง) มีรายละเอียดของภาพเพิ่มขึน้ ชนิดของไฟท่ีน ามาใช้กบัไฟส่วนนี ้จะเป็นไฟ
ท่ีให้แสงนุม่นวล เป็นจ าพวก Open light flood) 
 3. ไฟแยก (Separation light or back light) ไฟจากสองข้อแรกสามารถท่ีจะ
ถ่ายภาพออกมาได้โดยมีรายละเอียดดีพอควร แต่เพ่ือเป็นการเน้นให้สิ่งท่ีถ่ายเด่นขึน้แยกตัว
ออกมาจากฉาก จงึใช้ไฟดวงนีส้่องไปยงัสิ่งท่ีถ่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้มิติท่ีสามของสิ่งท่ีถ่ายมี
มากขึน้ไฟดวงนีจ้ะใช้สปอร์ตไลท์ท่ีมีก าลงัไฟสงู โดยปกติจะสงูกว่าไฟหลกั (Key light) อตัราส่วน
ระหว่าง 1/2 -1/6 ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้ถ่ายต าแหน่งของไฟก็จะอยู่ตรงข้ามกับไฟหลัก 
(Key light) คือสอ่งมาจากท่ีสงูด้านหลงัของสิ่งท่ีถ่าย 
 4. ไฟฉาก (Background light) คือ ไฟท่ีส่องไปยงัฉาก เพ่ือให้ฉากมีความสว่าง โดย
ปกติจะใช้ไฟ ประเภท Flood light ซึ่งจะให้แสงท่ีนิ่มนวลไฟชนิดนี ้จะเป็นตวัช่วยสร้างบรรยากาศ
ของฉาก ให้มีมากยิ่งขึน้ตามความประสงค์ 
 
องค์ประกอบการสร้างภาพให้น่าสนใจ 
 ภาพหนึง่ภาพจะดงึดดูสายตาของผู้ ท่ีมองได้มากหรือน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ระยะความชดัของตวัแบบหรือวตัถ ุ
 2. การเลือกฉากหน้าและฉากหลงั 
 3. การเลือกสีและโทนให้กบัภาพ 
 4. การเลือกแสงและทิศทางแสง 
 5. อารมณ์ของภาพ 
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 6. Perspective 
 7. ความช านาญในการควบคมุกล้อง 
 เราไมไ่ด้หมายความวา่เวลาเราถ่ายภาพจะต้องมานัง่คดิอะไรมากมายขนาดนัน้แตเ่รา
ก าลงัน าเสนอพืน้ฐานของสิ่งท่ีสามารถท าให้ภาพของเรามีความเดน่และมีโอกาสในการสร้างภาพ
ได้มากยิ่งขึน้ ถ้าเรามีแนวคิดในการถ่ายภาพ เวลาท่ีเราถ่ายภาพเราอาจจะค านึงถึงข้อหนึ่งข้อใด
เป็นหลกั โดยเพิ่มรายละเอียดของเร่ืองนัน้ๆ เข้าไปในภาพให้มากยิ่งขึน้3  
 
องค์ประกอบพืน้ฐานทางศิลปะส าหรับการถ่ายภาพ 
 องค์ประกอบทางศิลปะ (Art of Composition) ค าว่า Composition มีรากศพัท์มา
จากภาษาลาตินว่า Compositio คือการจดัเข้าด้วยกนั องค์ประกอบทางศิลปะเป็นปัจจยัของสิ่งท่ี
พบเห็นได้ตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้มา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบการ
น ามาใช้งานสามารถน ามาใช้ผสมผสานกันได้มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ เพ่ือสร้างให้เกิดความ
สอดคล้อง ความต่อเน่ืองสัมพันธ์กันจนเกิดความกลมกลืนในทางศิลปะ การเช่ือมโยงอาจจะ
เกิดขึน้จริงหรือเกิดภายใต้การมโนภาพขึน้มาในจิตใจ ดงันัน้การสะท้อนความรู้สึกทางอารมณ์จึง
ขึน้อยู่กับนักถ่ายภาพ องค์ประกอบพืน้ฐานของการถ่ายภาพใช้หลักเดียวกับองค์ประกอบทาง
ศลิปะคือ 
 1. เส้น (Line) 
 2. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 
 3. ลกัษณะผิว   (Texture) 
 4. สว่นสดั (Proportion) 
 5. สี (Color) 
 6. น า้หนกัหรือคา่ความออ่นแก่ (Tone) 
 7. ท่ีวา่ง (Space) 
 เส้น (Line) เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทางศิลปะท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและพบเห็นได้ง่าย
ในทุกสถานท่ีท่ีเราเดินผ่านไป มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ภาพถ่าย มีบุคลิกต่างกันตาม
ลกัษณะและทิศทาง สามารถแสดงความหมายหรือความรู้สึกทางอารมณ์ได้ เราจึงควรฝึกฝนเพ่ือ

                                                           

 3โชตกิา พรมจกัร และคณะ, เทคนิคการควบคุมกล้องDSLRเคล็ด(ไม่)ลับการ

ถ่ายภาพ, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่, 2554), 311 
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มองหาเส้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพ และน าไปใช้ในการส่ือความหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีพลงั 
 ชนิดของเส้น (Type of Line) 
 1. เส้นท่ีเกิดขึน้จริง (Actual Line) คือ เส้นท่ีแสดงความคมชดั ความเข้ม มีลกัษณะ
ชดัเจนในตวัของมนัเอง เชน่ เส้นตรง เส้นโค้งประกอบกนักลายเป็นรูปร่าง 
 2. เส้นเชิงนยั (Implied Line) คือ เส้นท่ีขาดหายไปบางส่วน แตมี่การเรียงตวักนัอย่าง
ตอ่เน่ือง ท าให้เวลามองเกิดจินตนาการลากเส้นในความคิด เกิดความรู้สกึวา่เป็นเส้น 
 3. เส้นท่ีเกิดจากขอบของวตัถ ุ(Line Formed by Edges) คือ เส้นท่ีเกิดจากขอบรอบ
นอกของวตัถ ุท าให้เกิดเป็นรูปร่าง 
 4. เส้นสมมติ (Psychic Line) เป็นเส้นท่ีไม่ได้เกิดจากรูปร่าง การขีดเขียน การ
เช่ือมต่อกันของจุด หรือเกิดจากเส้นขอบของวัตถุ แต่เป็นเส้นท่ีเกิดจากความรู้สึก ท าให้เกิด
จินตนาการเช่ือมโยงทางความคิด จนปรากฏเป็นเส้นสมมติขึน้มา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในภาพ
ไม่มีเส้นเหล่านัน้อยู่จริง เช่น ทิศทางการมองของสายตาจากจดุหนึ่งไปจุดหนึ่ง ทิศทางการมองท่ี
ประสานกนั ท าให้รู้สกึวา่มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัของสิ่งท่ีอยูใ่นภาพถ่ายนัน้ 
 จะเห็นได้วา่เส้นมีอยูไ่ด้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั มองไปทางไหนก็จะพบเห็นจนบางครัง้
เห็นจนไม่ทนัคิดว่าเส้นเหล่านัน้น ามาจดัองค์ประกอบทางการถ่ายภาพได้ เม่ือรู้ว่าเส้นแต่ละแบบ
ให้ความรู้สกึแตกตา่งกนัทางอารมณ์ การประยกุต์ใช้จงึเป็นวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยให้นกัถ่ายภาพสามารถ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีรูปแบบท่ีดึงดดูผู้ อ่ืน  จึงต้องหดัเป็นคนช่างสงัเกต ช่างประยุกต์ ช่างคิด
และกล้าท่ีจะน าเส้นในรูปแบบตา่งๆ มาเป็นองค์ประกอบของภาพ โดยปกติภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจ
ประกอบไปด้วยเส้นหลายลักษณะ การผสมผสานเส้นเหล่านัน้ให้มีทิศทางและเช่ือมโยงก็เป็น
สิ่งจ าเป็นไมแ่พ้กนั 
 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) รูปร่าง (Shape) เกิดจากเส้นรอบนอกของ
วตัถุ หรือการบรรจบกนัของเส้นบนพืน้ท่ีว่าง มีความกว้างและความยาวท าให้เกิดพืน้ท่ี โดยปกติ
แล้วรูปร่างจะแสดงผลในเชิง 2 มิติเท่านัน้ รูปร่างท่ีเกิดขึน้อาจเรียกว่า Outline ซึ่งแบง่เป็น รูปร่าง
เรขาคณิต สามารถค านวณได้ และ รูปร่างอิสระยากต่อการค านวณ รูปทรง (Form) มีความ
แตกต่างจากรูปร่างเพราะสามารถมองเห็นแบบ 3 มิติได้ คือมีความกว้าง ความยาว และความ
หนา ปัจจยัท่ีท าให้เกิดเป็นปริมาตร (Volume) คือความสงู หรือความลกึ ท าให้มองเห็นเป็นน า้หนกั
ได้ 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 ประเภทของรูปร่างและรูปทรงแบง่ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shape and Form) เป็นรูปทรงท่ีมีการ
ออกแบบและสร้างขึน้โดยมนุษย์ โดยน าสิ่งท่ีเห็นในธรรมชาติมาดัดแปลง มีรูปทรงแน่นอน 
สามารถค านวณวดัค่าได้ มกัจะพบเห็นในงานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรมตา่งๆ สิ่งเหล่านี ้
นกัถ่ายภาพสามารถสร้างงาน โดยการค้นหาจุดเด่นของสิ่งท่ีพบเห็นแล้วจดัองค์ประกอบให้ภาพ
เกิดความน่าสนใจ ซึ่งขึน้อยู่กับการสร้างสรรค์ของมุมมองของแต่ละคน ในตวัอย่างภาพถ่ายคือ 
สถาปัตยกรรมท่ีมีการออกแบบโดยผสมผสานรูปทรงทางเรขาคณิตอยา่งกลมกลืน 
 รูปร่างและรูปทรงแบบอินทรีย์รูป (Organic Shape and Form) หรืออาจเรียกว่า 
รูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ (Nature Shape and Form) เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ สตัว์ คน ต้นไม้ เป็นต้น รวมทัง้งานจิตรกรรม ประติมากรรมต่างๆ  ท่ีมีการ
สร้างสรรค์เลียนแบบธรรมชาต ิ
 การถ่ายภาพโครงทบึควรถ่ายทอดให้สามารถรับรู้ได้วา่ รูปร่างของสิ่งท่ีถ่ายมาคืออะไร 
นกัถ่ายภาพควรเดินหามุมมองท่ีดีท่ีสุดและรออย่างอดทน เพ่ือจับจงัหวะในการถ่ายภาพให้เกิด
ความสมบรูณ์มากท่ีสดุอยูเ่สมอ 
 รูปร่างและรูปทรงอิสระ (Free Shape and Form) มีความเคล่ือนไหวอย่างอิสระ ไร้
ขอบเขต ก าหนดได้ยาก อาจเกิดจากการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างรูปทรงเรขาคณิต
และรูปทรงธรรมชาติก็ได้ การก าหนดรูปแบบสามารถท าได้ตามใจชอบตามอารมณ์ของผู้
สร้างสรรค ์บางครัง้มองดเูหมือนรูปร่างและรูปทรงแบบนามธรรม (Abstract Shape and Form) 
 ลักษณะผิว (Texture) ลกัษณะผิว คือ ลกัษณะท่ีห่อหุ้มอยู่ภายนอกของวตัถตุา่งๆ ท่ี
ปรากฎให้เห็น ท าให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ ทัง้จากการสัมผัสทางกายโดยการจับต้องกับผิว
วตัถโุดยตรง (Tactile Texture) เช่น การสมัผสัขนแมวท่ีอ่อนนุ่มช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีอ่อนโยน 
นุ่มนวล น่าทะนุถนอมการสัมผัสผิวกระดาษทรายท่ีหยาบกระด้างให้ความรู้สึกถึงอันตราย ไม่
ปลอดภัย หรือการสัมผัสผิวด้วยการมองเห็น (Visual Texture) ซึ่งเกิดจากจินตนาการจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยรับรู้ลกัษณะผิวมาก่อน ท าให้เกิดความรู้สกึได้แม้ไมไ่ด้สมัผสัผิวนัน้จริงๆ 
 ความรู้สกึท่ีเกิดจากพืน้ผิว เชน่ 
 ผิวขรุขระ ให้ความรู้สกึขยะแขยง นา่เกลียด 
 ผิวขนสตัว์ ให้ความรู้สกึนุม่นวล เบา ลอ่งละลอยนา่ทะนถุนอม 
 ผิวเรียบมนั ให้ความรู้สกึล่ืน คลอ่งตวั สง่างาม 
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 ลกัษณะของพืน้ผิวแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. ลกัษณะผิวจริงเชิงกายภาพ (Real Texture) คือ ผิวท่ีเกิดขึน้ได้จริงจากวตัถุท่ีอยู่
ตามธรรมชาติ สามารถสมัผสัจบัต้องได้จริง และให้ความรู้สึกหยาบกระด้าง นุ่มนวล ตามสภาพ
ของวตัถนุัน้ 
 2. ลกัษณะผิวเทียมหรือลกัษณะผิวท่ีเกิดจากการลวงตา (Artificial Texture) คือ 
ลักษณะผิวท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ขึน้มาหรือเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือให้สัมผัสได้ด้วยการ
มองเห็น เกิดเป็นความรู้สึกลวงตา ท าให้รู้สึกถึงความหยาบ กระด้าง นุ่มนวล เช่น ภาพพิมพ์ลาย
ไม้ ลายโลหะลายเสือ เป็นต้น 
 การถ่ายภาพเราจะใช้ลกัษณะผิวท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ เพราะพบเห็นแล้วสร้างสรรค์
ได้ง่ายท่ีสดุ การสงัเกตความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติหรือสงัเกตลกัษณะผิว เราสามารถท่ีจะน า
จดุเดน่เหลา่นีม้าชว่ยสร้างภาพหรือสร้างจดุเดน่ในงานศิลปะได้ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย
พืน้ผิวก็มีสว่นกระตุ้นปลกุเร้าความรู้สึกทางอารมณ์ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะของภาพถ่าย และการ
น าเสนอของนกัถ่ายภาพเช่น โดยทัว่ไปหลายคนมกัไม่อยากให้มีเกรน (Noise) อยู่ในภาพ เพราะ
แสดงให้เห็นถึงความหยาบกระด้าง ไม่น่ามอง แต่บางคนกลบัต้องการให้ภาพถ่ายมีเกรนจ านวน
มาก เพราะต้องการส่ือความให้เกิดความดิบกระด้าง บางคนชอบความนุ่มนวลจึงใส่ความอ่อนนุ่ม
ซ้อนเข้าไปในภาพถ่ายให้ชวนฝัน บางครัง้การใสล่กัษณะผิวเข้าไปในภาพถ่ายยงัสามารถช่วยแก้ไข
ความผิดพลาด หรือสร้างความแปลกตาให้กบัภาพถ่ายให้ดีขึน้ได้อีกด้วย 
 ส่วนสัด (Proportion) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ีว่างเทียบกับขนาด รูปทรง 
น า้หนกั คา่ความออ่นแก่ของสี เม่ือเทียบกบัวตัถอ่ืุนท่ีอยู่ใกล้เคียงความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดย
ปกตเิราสร้างผลงานให้สดัส่วนมีความใกล้เคียงตามความเป็นจริงเสมอ เพราะจะมีความสวยงาม
นา่สนใจมากกวา่ แตบ่างครัง้เราสามารถถ่ายทอดออกมาให้ผิดไปจากความเป็นจริงก็ได้ ขึน้อยู่กบั
อารมณ์ของสร้างผลงาน 
 บางครัง้อาจเป็นเพียงแคก่ารดงึเอกลกัษณ์ของสิ่งนัน้มาน าเสนอเท่านัน้ เช่น กรณีของ
ภาพล้อเลียน การถ่ายภาพด้วยเลนส์มมุกว้าง เลนส์ตาปลา เพราะการถ่ายภาพลกัษณะนีมุ้่งเน้น
เพ่ือสร้างอารมณ์ขนั ความแปลกตา และความบนัเทิงทางอารมณ์ เลนส์ท่ีให้ส่วนสดัท่ีถกูต้องมาก
ท่ีสุดในการถ่ายภาพคือเลนส์ 50 มม. เพราะเป็นเลนส์ท่ีมีมุมรับภาพใกล้เคียงกับสายตามนุษย์
มากท่ีสดุ และเลนส์ท่ีท าให้เกิดความผิดเพีย้นมากท่ีสดุคือ เลนส์ตาปลา 
 หลกัการถ่ายภาพเพ่ือเปรียบเทียบขนาดของวตัถใุห้ผู้มองภาพสามารถรับรู้และเข้าใจ
ได้ง่าย คือ การถ่ายภาพให้มีวตัถหุรือสิ่งมีชีวิตท่ีรู้จกักนัดีในชีวิตประจ าวนัเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
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ภาพ เพ่ือเปรียบเทียบกับขนาดของสิ่งของท่ีต้องการน าเสนอ ดังภาพนีเ้ป็นการถ่ายภาพเชิง
เปรียบเทียบระหวา่งคนกบัสะพานไม้ กรณีถ้าภาพนีมี้แตส่ะพานเพียงอย่างเดียว อาจท าให้ยากตอ่
การคาดคะเนวา่สะพานมีความสงูเทา่ไร แตเ่ม่ือมีคนเข้าไปอยูใ่นภาพจึงท าให้การคาดคะเนชดัเจน
มากขึน้ 
 สี (Color) เกิดจากแสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนคล่ืนแสงออกมา ท าให้ระบบ
ประสาทตาประมวลผลเพ่ือรับรู้ วตัถุแต่ละประเภทมีคณุสมบัติในการสะท้อน หรือดดูกลืนคล่ืน
แสงได้ไมเ่ทา่กนั จงึท าให้เราสามารถมองเห็นสีแตล่ะเฉดได้ 
 สีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสงขึน้อยู่กบัความเข้มของแสงท่ีตกกระทบลงไปยงัวตัถ ุ
ยิง่ความเข้มของแสงมากขึน้เทา่ใด สีก็จะยิ่งซีดจางลง ในทางกลบักนัถ้าความเข้มของแสงน้อย สีก็
จะเข้มขึน้ ถ้าแสงส่องผ่านพืน้ผิวแบบทึบแสงก็จะมองเห็นวัตถุเป็นสีขาว ถ้าแสงส่องผ่านได้
บางส่วนและแสงถูกดดูซึมอีกเป็นบางส่วน จะมองเห็นวตัถุเป็นสีเทา และถ้าแสงไม่สามารถส่อง
ผ่านได้เพราะถูกดดูซบัไว้จนหมด จะมองเห็นวตัถุเป็นสีด า การเติมพลงัของสีสนัให้ภาพถ่ายต้อง
ท าความเข้าใจบุคลิกของสีแต่ละเฉด เพ่ือให้การถ่ายทอดผลงานเกิดความดึงดูดใจ เพราะสีมี
อิทธิพลตอ่ประสาทการรับรู้งานศลิปะเป็นอยา่งมาก แม้วา่ในโลกนีจ้ะมีสีอยู่มากมาย แตก็่ใช่ว่าทกุ
สีเม่ือรวมอยู่ในภาพแล้วจะสร้างความโดดเด่นหรือกลมกลืนได้เสมอไป บางครัง้มากไป น้อยไป 
เข้มไปจืดไป จงึต้องควบคมุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 ชนิดของสีมี 2 ชนิด ได้แก่ 
 1. สีท่ีเป็นแสง (Spectrum) คือ สีท่ีเกิดจากพลงังานรังสี (Radiation Energy) ท่ีมีการ
หกัเหของคล่ืนแสงและให้สีออกมาเป็น 7 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน า้เงิน สีม่วงน า้
เงิน และสีมว่ง โดยสีม่วงจะให้ความถ่ีสงูท่ีสดุและมีช่วงความยาวคล่ืนสัน้ ช่วงคล่ืนสีท่ีมีความถ่ีสงู
กวา่สีมว่งเรียกวา่ อลุตราไวโอเลต (Ultraviolet) สว่นสีแดงจะมีความถ่ีต ่าท่ีสุด และมีช่วงความยาว
คล่ืนยาว ชว่งคล่ืนสีท่ีมีความถ่ีต ่ากวา่สีแดง เรียกวา่ อินฟราเรด (Infrared) 
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ภาพท่ี 36 ชว่งคล่ืนของสี 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
84. 
 
 2. สีท่ีเป็นเนือ้สี (Color Pigments) คือสีท่ีเกิดจากเนือ้ของวตัถตุามธรรมชาติท่ีท าให้
เกิดสีได้โดยตรง เชน่ สีด าของถ่าน สีมว่ง สีขาวของดอกไม้ สีเขียวของใบไม้ หรือท่ีเราเรียกว่าสีวตัถุ
ธาตหุรือบางครัง้อาจจะเรียกวา่ สีรงควตัถ ุ(Hue หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ Specific Color) 
 วงจรสี (Color Circle) นกัถ่ายภาพคงคุ้นเคยกนัดีกบัค านีถ้้าเรียนพืน้ฐานศิลปะกนัมา
ก่อนสีท่ีเราน ามาใช้เพ่ือการสร้างสรรค์งานต่างๆ โดยเฉพาะจิตรกร เป็นสีท่ีเกิดจากเนือ้สีปัจจุบนั
เปล่ียนแปลงมาเป็นสีท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์โดยกระบวนการผลิตสีในเชิงอุตสาหกรรมเคมี ถ้า
เป็นสมยัก่อนมีการผลิตสีจากธรรมชาติโดยตรงจากวตัถุท่ีมีเนือ้สีในตวัของมนัเอง สามารถน ามา
ระบาย ย้อม หรือใช้ทาให้เกิดสีสนัได้ 
 สีขัน้ท่ี 1 ประกอบไปด้วย 3 สี คือ สีแดง (Red) สีเหลือง (Yellow) สีน า้เงิน (Blue) เรา
เรียกทัง้ 3 สีนีว้า่ แมสี่รงควตัถ ุ
 แม่สี (Primary Color) คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแล้วเกิดเป็นสีใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากสีเดิม 
โดยแยกประเภทของแมสี่ออกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แม่สีของแสง อยู่ในรูปของแสงรังสี เป็นพลงังานรูปแบบหนึ่ง เม่ือส่องผ่านแท่งแก้ว
ปริซมึจะเกิดการหกัเหของแสงและสะท้อนออกมาเป็นสี 3 สี คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และ 
สีน า้เงิน (Blue) เราใช้สีเหลา่นีใ้นการงานถ่ายภาพ งานแสดงแสงสี งานโทรทศัน์ 
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 2. แมสี่รงควตัถ ุ(สีวตัถธุาต)ุ เกิดจากธรรมชาตหิรือการสงัเคราะห์ทางเคมี เกิดเป็นแม่
สี 3 สี คือ สีแดง (Red) สีเหลือง (Yellow) และสีน า้เงิน (Blue) เราใช้สีเหล่านีใ้นทางศิลปะและทาง
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ 
 สีขัน้ท่ี 2 (Secondary Color) คือการน าแม่สีรงควตัถขุัน้ท่ี 1 มาผสมกนัในอตัราส่วน 
1:1ท าให้เกิดเป็นสีชดุใหม่ 3 สี ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งไปจากสีเดิม ประกอบไปด้วย สีส้ม (Orange) 
สีเขียว (Green) และสีมว่ง (Purple) 
 สีขัน้ท่ี 3 (Tertiary Color) คือการน าแม่สีรงควตัถขุัน้ท่ี 1 และสีขัน้ท่ี 2 ท่ีอยู่ใกล้กนัมา
ผสมในอตัราส่วน 1:1 ท าให้เกิดเป็นสีชดุใหม่อีก 6 สี ประกอบไปด้วย สีส้มแดง (Red-Orange) สี
ส้มเหลือง (Yellow-Orange) สีเขียวเหลือง (Yellow-Green) สีเขียวน า้เงิน (Blue-Green) สีม่วงน า้
เงิน (Blue-Violet) และสีมว่งแดง (Red-Violet) 
 

 
ภาพท่ี 37 วงจรสี  
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
87. 
 
 สีตรงข้ามหรือสีตดักนั  (Complementary  Color)  คือสีท่ีอยู่ตรงข้ามกนัในวงจรสี  
การตดักันอย่างแท้จริงและรุนแรงตามความเข้มของสี  เช่น   สีแดงกับสีเขียว   สีม่วงกับสีเหลือง   
สีน า้เงินกบัสีส้ม 
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ภาพท่ี 38 สีตรงข้ามหรือสีตดักนั 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
88. 
 
 โดยปกติควรหลีกเหล่ียงการน าสีตดักันมาใช้โดยตรงในอัตราส่วนเท่ากัน แต่ถ้า
หลีกเล่ียง ไมไ่ด้ก็ให้ปฏิบตัติามหลกัการน ามาใช้ คือ 
 1. การน าสีอ่ืนมาคัน่เพ่ือแบง่แยกสีตดักนัออกจากกนั 
 2. การใช้สีตดักนัในสดัสว่นโดยประมาณ 80:20 เพ่ือลดความร้อนแรงของสี 
 การถ่ายภาพยงัมีสีของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  (Naturalistic Color) เช่น สีของ
รุ้งโดยมีแหล่งก าเนิดจากการท่ีแสงแดดส่องกระทบกับไอน า้ในอากาศ ท าให้เราเห็นเป็นคล่ืนแสง
ปรากฏออกมา 7 เฉดสี (Spectrum) หรืออาจจะถ่ายภาพสีสงัเคราะห์ท่ีมนษุย์ประดิษฐ์ขึน้มา โดย
การน าแม่สีของแสงมาผสมกันเช่น งานคอนเสิร์ต งานแสดงแสงสี ฯลฯ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสีของแสง 
หรือการถ่ายภาพสีท่ีเกิดจากเนือ้วสัด ุ(Real Color หรือ Material Color) ซึ่งเป็นสีแท้ของเนือ้วสัด ุ
เชน่ สีเขียวของใบไม้ สีแดงของกลีบดอกไม้ ฯลฯ การถ่ายภาพเพ่ือผสมผสานสีสนัท่ีมองเห็น โทนสี
แตล่ะภาพท่ีปรากฏออกมาจะช่วยก าหนดอารมณ์ของผู้มองภาพ ให้คล้อยตามเหมือนท่ีเราเห็นได้
เพราะฉะนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับการถ่ายภาพ สิ่งท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือน าพืน้ฐานทางศิลปะไป
ประยกุต์ใช้ในการถ่ายภาพคือ การเรียนรู้ว่าสีแต่ละชนิดมีอิทธิพลทางอารมณ์อย่างไรเพ่ือให้การ
ถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นภาพถ่ายเป็นภาพท่ีสร้างความรู้สกึทางอารมณ์อยา่งดีท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 39 คือ สีวรรณะร้อนและสีวรรณะเย็น 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
91. 
 
 ทางศิลปะมีการแยกวรรณะของสี (Tone) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สีวรรณะร้อนและสี
วรรณะเย็น อยา่งละ 7 สี โดยสีมว่งและสีเหลืองเป็นได้ทัง้สองวรรณะ 
 1. สีวรรณะร้อน (Warm Tone) เป็นกลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกเร่าร้อน ร้อนแรง อบอุ่น 
ต่ืนเต้น เกิดพลงั มีสีแดงเป็นสีหลกั ประกอบไปด้วยสีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง 
และมว่ง 
 2. สีวรรณะเย็น (Cool Tone) เป็นกลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกสบายตา ชวนฝัน สงบ 
ประกอบไปด้วย สีเหลือง เขียวเหลือง เขียว เขียวน า้เงิน น า้เงิน มว่งน า้เงิน และมว่ง 
 ในด้านการสร้างภาพถ่าย ถ้าถ่ายภาพมาให้มีเพียงสีวรรณะร้อนหรือเย็นเพียงอย่าง
เดียวอาจท าให้ไม่ชวนหลงใหล และน่าเบื่อได้ง่าย เม่ือเป็นเช่นนัน้เราสามารถรวมสีทัง้สองวรรณะ
ให้อยูใ่นภาพเดียวกนัได้ แตก่ารน าสีทัง้สองวรรณะมาใช้ในสดัส่วนเท่ากนัอาจเกิดการตดักนัอย่าง
รุนแรงท าให้เกิดการข่มกันของสี หลกัการใช้สีวรรณะร้อนและเย็นคือน ามาใช้ร่วมกันในสัดส่วน 
75:25 โดยขึน้อยูก่บัวา่เราจะให้สีวรรณะใดเป็นสีหลกัหรือรอง 
 น า้หนกัและคา่ความเข้มของสี (Value and Intensity of Color) คือ น า้หนกัหรือความ
ออ่นแก่ของสี เม่ือเทียบกบัสีเทาตัง้แตร่ะดบัคา่สีเทาออ่นสดุ (สีขาว) ไปจนถึงสีเทาเข้มสดุ (สีด า) 
 - คา่ความเข้มของสีหลายสี (Value of Different Color) คือ การน าน า้หนกัความอ่อน
แก่ของสีท่ีไมเ่ทา่กนัแตล่ะสีมาเรียงตอ่กนั 
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ภาพท่ี 40 คา่ความเข้มของสีหลายสี 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
101. 
 
 ส าหรับค่าความเข้มของสีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับนักถ่ายภาพท่ีชอบ
ถ่ายภาพขาวด า เพราะความเข้มของสีแต่ละสีจะให้ความเป็นขาวและด าท่ีไม่กัน เหมือนกับว่าใน
ความเป็นจริงเรามองเห็นเป็นภาพสี แต่พยายามมองโลกทางความคิดให้มีเพียงสีขาวและด าโดย
การจดจ าคา่ความเข้มของสีแตล่ะสีไว้ เชน่ สีเหลืองได้ระดบัสีเทาอ่อน สีแดงได้ระดบัสีเทาท่ีเข้มขึน้
ไปอีกตามล าดบั เป็นต้น 
 - คา่ความเข้มของสีสีเดียว  (Value of Single Color) คือ การน าสีเพียงสีเดียวมาเรียง
ตอ่กนัตามน า้หนกัอ่อนแก่  โดยปกติแล้วจะเกิดจากการผสมสีขาวหรือสีด าลงไป  ท าให้ความเข้ม
ของสีจางลงหรือเข้มขึน้ 

 
ภาพท่ี 41 คา่ความเข้มของสีสีเดียว 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
102. 
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 แม้ว่าหลกัการนีจ้ะใช้ส าหรับการผสมสีรงค์วตัถใุนทางจิตรกรรม แตใ่นทางศิลปะการ
ถ่ายภาพ เราสามารถถ่ายทอดสิ่งของท่ีถกูตกกระทบด้วยสีของแสงได้เหมือนกนั ปัจจยัหนึ่งท่ีจะท า
ให้คา่ความเข้มของสีซีดจางลง หรือเข้มข้นได้ คือ การใช้แสงสวา่งเป็นตวัเตมิให้เกิดความเข้มของสี
ท่ีไมเ่ทา่กนั 
 การใช้ความเข้มของแสงท่ีแตกตา่งกัน เพ่ือเติมความสดใสให้กบัภาพมีหลายวิธี เช่น 
การปรับรูรับแสงกว้างหรือแคบ การใช้คา่ความเร็วชตัเตอร์ให้ช้าหรือเร็ว การรอแสงจากธรรมชาติ
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะท าให้มุมของแสงแตกต่างกัน การใช้แสงประดิษฐ์ เช่น แฟลช เป็นต้น 
นอกจากนีค้วามเข้มของแสงยังเป็นตวัช่วยท าให้ภาพมีสีสนัหรืออารมณ์ท่ีแตกต่างกันด้วย  เช่น 
ภาพท่ีได้รับความเข้มของแสงมาก สีสนัก็จะสดใส ชดัเจน เปิดเผย แต่ถ้ามากเกินไปก็จะสว่างจ้า
จนไม่เห็นรายละเอียด ส่วนภาพท่ีได้รับความเข้มของแสงน้อยก็จะดมืูดมวั ลึกลบั น่าค้นหา แตถ้่า
น้อยเกินไปก็จะทบึตนัไมเ่ห็นรายละเอียด จงึต้องควบคมุการถ่ายภาพให้เหมาะสม 
 การใช้สีมีอิทธิพลตอ่การมองเห็นของมนษุย์ โดยเฉพาะด้านความรู้สกึทางอารมณ์เพ่ือ
สร้างผลด้านจิตวิทยา 
 สีแดง ให้ความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง เร่าร้อน อนัตราย รุนแรง ต่ืนตวั ท้าทาย ไม่หยุด
นิ่งตื่นเต้นมีพลงั ความร ่ารวย ความรัก ความปรารถนา 
 สีส้ม ให้ความรู้สกึร้อน อบอุน่ เบกิบาน มีชีวิตชีวา การระแวดระวงั 
 สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม ่
กระชุม่กระชวย ความสกุสวา่ง การแผก่ระจาย มีอ านาจบารมี 
 สีเขียว ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน สบาย เงียบสงบ การพกัผ่อนหย่อนใจ การ
ผอ่นคลาย ความปลอดภยั สภาพปกต ิเพลิดเพลิน 
 สีน า้เงิน ให้ความรู้สึกสง่างาม ภูมิฐาน สงบ รอบคอบ สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม 
ลกึลบั มีอ านาจบารมี 
 สีฟ้า ให้ความรู้สกึมีอิสรเสรี ปลอดโปร่ง โล่ง กว้าง เบาสบาย สะอาด ปลอดภยั ความ
สวา่ง 
 สีม่วง ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์ เย้ายวนใจ เร้นลบั ซ่อนเร้น มีพลงัอ านาจ ความเศร้า ไม่
สมหวงั ผิดหวงั 
 สีชมพู ให้ความรู้สึกสดใสน่ารัก ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน นุ่มนวล วัยรุ่น 
หนุม่สาว ความนา่สนใจ 
 สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย ความยุติธรรม 
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ความจริง ความเมตตา 
 สีด า ให้ความรู้สึกมืดมน ความตาย ความชัว่ร้าย สกปรก ลึกลบั ความสิน้หวงั จดุจบ 
ความลบั 
 สีเทา ให้ความรู้สึกเศร้า อาลยั ท้อแท้ ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา ความสงบ
เงียบ สขุมุ 
 สีทอง ให้ความรู้สึกหรูหรา โอ่อ่า สงูคา่ มีราคา ความเจริญรุ่งเรือง ความสขุ ความมัง่
คัง่ร ่ารวย 
 น า้หนักหรือค่าความอ่อนแก่ (Tone) คือ ระดบัความเข้ม ความจาง ความอ่อนแก่
ท่ีแตกตา่งกนัของคา่สี แสงและเงา น า้หนกัท่ีสามารถรับรู้ระยะได้เม่ือมองเห็น เช่น ภูเขาท่ีอยู่ใกล้
จะมีสีเข้ม อยู่ไกลจะมีสีจางลงตามระยะทางน า้หนกัช่วยให้เกิดรูปร่างท่ีเป็นมิติ  ท าให้รู้ระยะใกล้
หรือไกล น าสายตาตามล าดบัความอ่อนแก่ให้เกิดความรู้สึกเคล่ือนไหว รู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างรูปทรงกับท่ีว่าง โดยปกติสีด าจะให้น า้หนักมากกว่าสีขาวเพราะว่ามีความเข้มของสี
มากกว่า ในการถ่ายภาพจึงควรมององค์ประกอบรอบตวัให้ดีก่อนทุกครัง้ว่าวตัถุมีส่วนมืด ส่วน
สว่าง หรือมีสีสนัเป็นอย่างไร เพ่ือสร้างความสมดลุให้ภาพถ่ายไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึง่มากเกินไป 
 

 
ภาพท่ี 42 น า้หนกัของสี 
ท่ีมา : สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554), 
121. 
 
 น า้หนกัสีไม่เท่ากันเพราะระดบัความสงูของก่ิงไม้และใบไม้อยู่คนละระดบั และได้รับ
แสงในปริมาณไม่เท่ากันอันเน่ืองจากหมอกจางท่ีแทรกตวัอยู่ในอากาศ ท าให้เม่ือมองภาพแล้ว
สามารถรับรู้ระยะได้ 



53 

 ปกติการถ่ายภาพสี เราอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างของน า้หนกัสี ถ้าไม่มีความ
ช านาญ แต่ถ้ามีการฝึกฝนอย่างเป็นประจ าจะท าให้ง่ายต่อการจดัองค์ประกอบภาพให้กลมกลืน 
เพราะฉะนัน้เราจะต้องมองให้ออกว่า ถ้าภาพเป็นสีน า้เงินแล้วแปลงภาพนัน้เป็นขาวด า น า้หนกัสี
จะอยู่ในประมาณไหนและหากในภาพนัน้มีอยู่หลายสี เม่ือเป็นภาพขาวด าจะให้มีระดับของ
น า้หนกัเทา่ใดบ้าง 
 ที่ ว่าง (Space) คือบริเวณท่ีว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย อากาศท่ีเกิดขึน้รอบวัตถุไร้
ขอบเขต ไมมี่มิตกิว้าง ยาว สงู และลึก ในทางทัศนศิลป์ ท่ีว่างมีไว้เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานเร่ือง
ระยะห่างระหว่างรูปร่างและรูปทรง ในการถ่ายภาพสามารถสร้างหลกัจิตวิทยาการมองโดยสร้าง
ภาพลวงตา การวางต าแหนง่ท่ีวา่งเพื่อสร้างสมดลุ ท าให้ภาพไมอ่ดึอดัและมีจดุหมาย 
 ลกัษณะของท่ีวา่งแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ แบบ 2 มิต ิและ 3 มิต ิ
 ท่ีว่างแบบ 2 มิติ (2 Dimensional Space) คือ พืน้ท่ีว่างระหว่างวตัถท่ีุแบนราบ มีมิติ
ของความกว้างและยาวเท่านัน้ เช่น การออกแบบตัวหนังสือ จะมีการเว้นระยะห่างระหว่าง
ตัวหนังสือเรียกว่า ช่องไฟ จากภาพตัวอย่าง พืน้ท่ีสีแดงของพืน้หลังคือท่ีว่างทัง้หมด ถ้าเรา
ออกแบบตวัหนงัสือกบัชอ่งไฟอย่างเหมาะสมจะท าให้ทกุส่วนดสูบายตา สวยงาม 
 ท่ีว่างแบบ 3 มิติ (3 Dimension Space) คือพืน้ท่ีว่างท่ีอยู่รอบวตัถุหรือรูปทรงท่ีมีมิติ
ความกว้าง ความยาว และความลกึ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ชนิด 
 1. ท่ีว่างท่ีมีอยู่จริงหรือท่ีว่างเชิงกายภาพ (Physical Space) เป็นท่ีว่างท่ีมีอยู่จริง 
สามารถรู้สกึสมัผสัได้จริงทางกายภาพ มีอากาศอยูล้่อมรอบ 
 2. ท่ีว่างลวงตาหรือท่ีว่างแบบรูปภาพ (Pictorial Space) เป็นท่ีว่างท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดเม่ือมองบนภาพถ่ายซึ่งเป็นเพียง 2 มิติ แตส่ามารถสร้างให้เหมือนเป็น 3 มิติ ซึ่ง
สัมผัสไม่ได้นอกจากต้องใช้จินตนาการ เช่น การวางองค์ประกอบ ฉากหน้า กลาง และหลัง       
เป็นต้น4 

                                                           

 4สรุพงษ์ บวัเจริญ, องค์ประกอบศิลป์ส าหรับนักถ่ายภาพ, (กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 
2554), 18-191. 
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พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค (The Basics of Position & Technic) 
 การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย (Basics of Composition)  
 1. ปีทาโกรัส (Pythagoras) 
 2. The Golden Mean 
 3. Golden Spiral 
 4. Golden Triangle 
 5. Rule of the Thirds 
 ปีทาโกรัส (Pythagoras) ปีทาโกรัส เป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตร์ผู้
คิดค้นสตูรคณู หรือตารางปีทาโกเรียน (Pythagorean Table)และทฤษฎีบทในเรขาคณิตท่ีว่า "ใน
รูปสามเหล่ียมมุมฉากใดๆ ก าลงัสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของ
ก าลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก" และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกได้ประยุกต์เอา
ทฤษฎีของปีทาโกรัสมาประยกุต์ใช้ทางด้านสถาปัตยกรรมและทางด้านศิลปะ เป็นสตูรส าเร็จแห่ง
ความสวยงามและลงตวัในทฤษฎีท่ีเรียกว่า Golden Mean ซึ่งทฤษฎีเหล่านีเ้ป็นท่ียอมรับ และใช้
กนัมาจนปัจจบุนันี ้
 The Golden Mean คือสดัส่วน (ratio) 1:1.6180339  ซึ่งดเูหมือนกบัอตัราส่วนของ
ระบบฟิลม์ 35 มม. (24x36มม. = 5:7.5) สตูรเรขาคณิตนี ้ถกูคิดให้สอดคล้องกบั Golden Mean 
โดยเป็นหลักแนวทางส าหรับศิลปินมากมาย และเป็นแนวทางส าหรับช่างภาพสมัยใหม่ได้เป็น
อยา่งดี 

 

ภาพท่ี 43 สดัสว่น Ratio 

ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
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 Golden Spiral แบง่ภาพทีละ 1:1.618 ของด้านยาว แล้วลากจดุตดั เป็นเส้นโค้ง 
 

 
ภาพท่ี 44 Golden Spiral 
ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
 
 Golden Triangle แบง่เป็นสามเหล่ียม 3 อนั (แบง่โดยใช้อตัราสว่น 1:1.618 ) 
 

 
ภาพท่ี 45 Golden Triangle 

ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
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 Rule of the thirds (กฏสามส่วน) การถ่ายภาพโดยวางวตัถอุยู่ตรงกึ่งกลางภาพจะ
ท าให้ภาพดนู่าเบื่อ ดงันัน้เราจึงน าแนวคิดของกฏสามส่วนมาใช้จดัวางองค์ประกอบภาพ เพ่ือท า
ให้ภาพถ่ายดนู่าสนใจมากขึน้ ซึ่งกฏสามส่วน ก็ถกูน าเอามาจาก golden mean ซึ่งเป็นทฤษฎี
พืน้ฐานดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

 

 
ภาพท่ี 46 กฏสามสว่น 

ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
 
TECHNIC 
 1. Layers 
 2. Framing 
 3. Reflections/Mirrors 
 Layers หากคณุชอบถ่ายวิวทิวทศัน์หรือภูเขา  ควรใช้เทคนิคการใช้ Layer มาเป็นตวั
แบ่งสัดส่วนภาพเป็นชัน้ๆ เพ่ือให้เกิดภาพลักษณะท่ีมีมิติลึก  โดยชัน้แรกเลือกใช้ฉากหน้า 
(Foreground) ให้เลือกบริเวณท่ีอยู่ใกล้ตวัเรา และชัน้ถัดไปคือบริเวณตรงกลาง (Center) เลือก
พืน้ท่ีท่ีไกลออกไปมากกวา่ฉากหน้า สว่นฉากหลงั (Background) ก็เลือกบริเวณท่ีไกลท่ีสดุในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 

ภาพท่ี 47 สดัสว่นชัน้ Layers ในภาพถ่าย 
ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
 
 FRAMING (เฟรม) เฟรมเป็นเทคนิคการสร้างกรอบให้กบัจดุสนใจในภาพโดยเลือก
การใช้มุมกล้อง เฟรมจะช่วยบงัคบัสายตาของผู้ชมภาพให้มองไปท่ีจุดสนใจของภาพท่ีเราต้อง
น าเสนอโดยท่ีกรอบจะอยูด้่านหน้าหรือหลงัจดุสนใจก็ได้ แตจ่ะต้องไมบ่งัต าแหนง่ของจดุสนใจ 
 

 
ภาพท่ี 48 การสร้าง framing ให้กบัจดุสนใจ 
ท่ีมา : Kietisak [นามแฝง], พืน้ฐานการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายและเทคนิค, เข้าถึงเม่ือ 25 
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://forum.welovefoto.com/index.php?topic=1699.0 
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 Reflections/Mirrors (ภาพเงาสะท้อน/ภาพกระจกสะท้อน) ภาพเงาสะท้อนเป็น
อีกหนึ่งเทคนิคท่ีช่วยเพิ่มความน่าสนใจลงไปในภาพด้วยการสะท้อนของพืน้ผิวหรือแหล่งน า้  ซึ่ง
เทคนิคนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้กนัมาก 

 
ภาพท่ี 49 ภาพเงาสะท้อน 
ท่ีมา : Jonathan Cohen, Jewelry Photography Tips, accessed March 25, 2012. available 
form http://www.photographymad.com/pages/view/jewelry-photography-tips 
 
จัดแสงถ่ายภาพจิวเวลล่ี 
 งานถ่ายภาพเคร่ืองประดบัหรือจิวเวลล่ีนบัเป็นงาน “หิน” งานหนึ่งท่ีช่างภาพหลายคน
เกิดอาการหวาดวิตกเม่ือรับงานประเภทนีม้าท า ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีลูกค้าต้องการ คือภาพของ
จะต้องปิง้ป๊ัง ระยิบระยบั เพชรใสเห็นเหล่ียม เห็นมมุ  สีของพลอยท่ีประดบัต้องออกชดัเจนถกูต้อง 
เห็นเหล่ียม เชน่เดียวกบัเพชร ซึง่หวัใจส าคญัของงานจิวเวลร่ีอยู่ท่ีเพชรและพลอยท่ีประดบัอยู่ เม่ือ
พระเอกมีความสวยงามเด่นชดัแล้ว พระรองก็มีความส าคญัไม่แพ้กัน พระรองท่ีว่านีก็้คือตวัเรือน
ของจิวเวลร่ี ตวัเรือนจิวเวลร่ีจะต้องไม่ขดัความรู้สึกในการมองด้วย ต้องมีความรู้สึกเรียบร่ืนของ
พืน้ผิว มีความโค้งมนท่ีมกัจะเป็นการดีไซด์ท่ีคล้ายกนั ความยากในการจดัแสงของพระเอกก็ยาก
พอแล้ว น่ีจะมีความยากของพระรองท่ีเพิ่มเข้ามาอีก ลักษณะความยากของทัง้สองซบัเจค แยก
เป็นสองหวัข้อดงันี ้

 1. เพชรและพลอย ท่ีเป็นพระเอกนัน้ มีลกัษณะการจดัแสงไฟแบบแข็งๆ เช่น สปอต 
เพ่ือเน้นความเป็นประกาย หรือท่ีผมมกัจะเรียกว่า Sparking มีสีของพลอยท่ีอ่ิมตวั สดใส เพชรก็
ใสปิง้ มีน า้งาม มีลกูค้าหลายคนยงัคงมีคา่นิยมของการได้ภาพเพชรและพลอยท่ีเป็นประกายดาว 
หลายๆแฉก ผมต้องโน้มน้าวจิตใจของลกูค้าเหลา่นัน้วา่ ภาพแบบนัน้ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของ
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จิวเวลร่ี แต่มนัไม่ได้มีผลดีกับภาพถ่ายเลย อาจจะมีความประทบัใจในช่วงการมองครัง้แรก แต ่
เหล่านัน้เม่ือดไูปนานๆ จะท าให้ร าคาญสายตา ท าให้ร าคาญสายตา ท าให้มองข้ามความส าคญั
ของรูปทรงจิวเวอร่ีและความงดงามท่ีแท้จริงของตวัเพชรพลอยไป เรามาท ามาถ่ายและจดัแสงให้
ตวัสินค้างดงามด้วยคณุลกัษะของตวัมนัเองจะดีกว่า และอีกเหตผุลหนึ่งก็คือ งานถ่ายภาพท่ีเป็น
โทนสีหรือน า้หนักอ่อนๆ ท่ีจ าท าให้เกิดแฉก เกิดดาวเป็นประกายอย่างท่ีลูกค้าต้องการนัน้ยาก 
เพราะดาวประกายหรือแฉกต่างๆ นัน้จะเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเม่ืออยู่บนน า้หนกัท่ีเข้มหรือด า หาก
พยายามท าให้มนัเกิดขึน้ตามความต้องการของลูกค้าก็จะเสียเวลา และท่ีส าคญัอาจจะท าให้เรา
เดินผิดทาง หลงทางเข้าป่า ออกทะเลไปกันใหญ่ ดาวก็ไม่ได้ แสงสินค้าก็ไม่สวย ต้องมาคล าทาง
หาทางแก้กันใหม่ ดัง้นัน้หากเราไม่มีความต้องการเจ้าดาวประกายหลายแฉกอยู่ในใจแล้วเราก็
มุ่งเน้นไปท่ีความใสปิง้ของเพชรและพลอย ความจริงขัน้ตอนของการจดัแสงพระเอกของงานนีอ้ยู่
ในขัน้ตอนท่ีสองท่ีผมมกัจะขึน้ไฟด้วยการจดัแสงพระรองก่อน ซึง้แสงโดยรวมของทัง้ภาพ แต่ยก
ประเดน็ของพระเอกขึน้มาก่อนก็จะขอพดูถึงเทคนิคการจดัไฟ เพชรและพลอยตรงนีเ้ลย การท าให้
สีพลอยอ่ิมตวัและมีประกาย ผมมกัจะใช้ไฟท่ีเป็นกรวยบีบแสงหรือรังผึง้ใส่หน้าหวัไฟ อาจจะเป็น
ไฟเบอร์ออฟตคิท่ีมีขนาดความสะดวกในการจดัวางต าแหนง่ของหวัไฟ เพราะเป็นแท่งไฟเบอร์ออฟ
ติคท่ีมีขนาดเล็ก ไม่เกาะกะพืน้ท่ีเวลาจดัไฟอย่างอ่ืนร่วมด้วย แต่ไฟเบอร์ออฟติคจะใช้ก็ต่อเม่ือ
ลกูค้ามีงบมาก เพราะต้องเชา่มาเป็นอปุกรณ์เสริมพิเศษถ้ามีพืน้ท่ีพอจะใส่ไฟเข้าไปได้ผมจะเข้าไป
ใกล้มากท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะใหล่ าแสงของไฟท่ีใสเ่ข้าไปไมไ่ปรบกวนพืน้ท่ีบริเวณอ่ืน สิ่งท่ีสะท้อนแสงได้ท่ี
มีขนาดเล็กอ่ืนๆ ท่ีน ามาสะท้อนแสงเพ่ือให้เกิดประกายปิ้งป๊ัง ได้ก็มีกระจกเงาชิน้เล็กๆ หรือ
สติ๊กเกอร์เงินแปะใส่กระดาษแข็งก็สามารถน ามาวาง ”ล่อแสง” ได้ (ผมของอนุญาตใช้ค านี ้
หมายความว่า หันเหทิศทางของแสงให้สะท้อนแสงจากดวงไฟท่ีเราต้องการไปลงท่ีเพชรหรือ
พลอย) 
 2. ตัวเรือนทองเค พระรองท่ีมีความส าคญัไมแ่พ้กนั ชิน้งานของจิวเวลร่ีแทบทัง้หมด 
เนือ้ท่ีของตวัเรือนท่ีโอบอุ้มพระเอกท่ีเป็นเพชรและพลอยนัน้ มีเนือ้ท่ีใหญ่กว่า ความงดงามของ
ชิน้งานจิวเวลร่ี ต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคญัของตวัเรือนด้วย เพราะล าพงัถ้าจะให้เพชรและพลอย
เดน่สะดดุตาชนิดท่ีมองไปเห็นแตเ่พชรและพลอยก่อนเพ่ือนก็ต้องมีหลายสิบกะรัต จะหาชิน้งานท่ีมี
เพชรเป็นสิบกะรัตทกุชิน้คงเป็นไปไม่ได้ ดงันัน้การออกแบบตวัเรือนเพ่ือดงึดดูสายตาในอนัดบัแรก
จึงมีความส าคญัมาก การจดัแสงให้กับตวัเรือนพระรองจึงมีความส าคญัไม่แพ้พระเอกเลยครับ 
และโดยปกติเวลาผมจัดไฟ ผมก็จะขึน้ไฟให้ความสวยงามท่ีตวัเรือนก่อน นัน้ก็คือภาพรวมของ
ทัง้หมดนัน่เอง เพราะโครงไฟท่ีให้รายละเอียดของตวัเรือนจะครอบคลุมไปถึงตวัพืน้ และสร้างมิติ
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ของภาพขึน้มาด้วย เทคนิคการจดัไฟท่ีผมใช้อยู่เป็นประจ าคือการขึงกระดาษไขหรือเทรซซิ่งจาก
พืน้โต๊ะขึน้มาชนกล้องบริเวณด้านหน้า จากนัน้ก็เซทไฟเป็นซอฟท์บอกซ์ ส่องผ่านเทรซซิ่งอีกทีหนึ่ง
เพ่ือให้เกิด Volume หรือความกลมท่ีตวัวัตถุ (ดภูาพประกอบลายเส้นประกอบ) การจัดแสงใน
ลักษณะนีย้ังมีผลกับการออกแบบฉากท่ีใช้พืน้กระจกเงา หรือพืน้มันท่ีสะท้อนแสง (ภาพ) ใน
ปริมาณมาก เช่น แผ่นอะคริลิค สามารถไล่ Shade หรือน า้หนักได้ดี แต่การไล่น า้หนักบนพืน้
สะท้อนแบบนี ้อาจจะต้องใช้ไฟท่ีส่องออกจากโคมท่ีหุ้มด้วยกระดาษไข เพ่ือจะได้ไล่เฉดบนพืน้ได้
ง่ายกวา่การใช้ซอฟท์บอกซ์ 
 

 
ภาพท่ี 50 ภาพความแตกตา่งของการจดัแสงท่ีท าให้เกิด Volume และการจดัแสงทีไมเ่กิด Volume 

ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 65. 
 
 3. การขึน้โครงแสงและการแก้ไข การขึน้โครงแสงและการแก้ไขควรแยกออกเป็น
สองหวัข้อนะครับ จดัการโครงแสงในแตล่ะขัน้ตอนให้จบแก้ปัญหาให้ตรงจดุ เช่น การสะท้อนภาพ
ของพืน้ หรือการแก้ Volume ท่ีตวัเรือนของเคร่ืองจิวเวลร่ี จ าไว้ว่าการสร้างความโดดเด่นของ
พระเอก หรือท าให้เพชรพลอยปิง้ป๊ังขึน้มา จะใช้ไฟดวงท่ีเป็นโครงรวมไม่ได้ต้องเสริมไฟขึน้มาด้วย
อีกชุดหนึ่ง เช่น ชุดไฟท่ีเป็นกรวยบีบแสง รังผึง้หรือประเภทไฟเบอร์ออฟติคดงัท่ีเขียนไว้ในหวัข้อ
แรกท่ีผา่นมา 
  3.1 เน้นอารมณ์ของภาพด้วยของประกอบฉาก งานถ่ายภาพจิวเวลร่ีชดุนีเ้ป็น
สร้อยข้อมือ ตัวเรือนทองเค มีจิวเวลร่ีเป็นพลอยและเพชร สลับกัน ปัญหาในการเซ็ท คือสร้อย
ข้อมือมีความอ่อนตวัควรจะอยู่บนข้อมือ แต่ตอนท่ีคิดงานไว้ไม่ได้เตรียมมือนางแบบไว้เลย คิด
เพียงแต่ว่าถ่ายเป็นลกัษณะ Pack shot วางตวัสินค้าบนพืน้จดัพรอพสวยๆ ในตอนแรกผมจึงจดั
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วางจิวเวลร่ีให้เป็นเส้นตรงบนหินกาบแล้วมีดอกไม้หรูๆ แพงๆ วางในส่วนบนของภาพ แตด่มูนัโล่ง
ไมมี่ชีวิตชีวา ผมจึงแก้ไขด้วยการน าถาดแบนๆ มาใส่น า้ไว้ข้างล่างด้านขวาของภาพ แล้วให้ผู้ช่วย
ไปจบัลกูเตา่ 2 ตวัท่ีเลีย้งไว้ในบอ่ข้างบ้านมา เอากาวตาช้างทาท่ีด้านล่างกระดองติดกบัก้อนหิน
เพ่ือให้มนัอยู่กบัท่ี ได้ผลครับมนัเพียงขยบัขาแตไ่ม่สามารถเคล่ือนท่ีไปไหนได้ แตอ่ย่าเพิ่งกล่าวว่า
ผมทรมานสตัว์นะครับ เพราะพอถ่ายเสร็จแล้วไม่นาน เตา่ก็หลุดจากก้อนหินท่ีติดกาวไว้ ลงไปใน
บ่อตามปกติ ช็อตนีผ้มใช้ไฟแค่ไฟดวงเดียว แต่เซ็ทไฟตามสไตล์ของผมท่ีเขียนรายละเอียดไว้
ด้านบนครับ 
 

 
ภาพท่ี 51 ภาพเน้นอารมณ์ของภาพด้วยของประกอบฉาก 

ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 66. 
 
  3.2 ออกแบบฉากหลังให้มีมิติ ในการออกแบบฉากและเซ็ทของประกอบฉาก
ส าหรับถ่ายจิวเวลร่ีมกัจะหนีไม่พ้นการวางจิวเวลร่ีบนพืน้ราบเรียบแบนๆ เช่น หิน ไม้ กระดาษเทก
เจอร์แปลกๆ แผ่นอะคริลิคสะท้อนแสง หรือกระจก เป็นต้น ช่วงเวลาของงานแสดงจิวเวลร่ีท่ีผมรับ
ถ่ายภาพในช่วงนัน้มีมากมายหลายบริษัท ผมต้องคิดเร่ืองขอประกอบฉากและฉากหลงัท่ีแปลก
และฉีกแนวออกมาอยู่เสมอ งานชิน้นีผ้มวางรูปแบบให้งานจิวเวลร่ีอยู่บนตอไม่แห้งๆ ชิน้หนึ่งวาง
โครงแสง และมมุกล้องให้เหมือนให้เหมือนกับภาพแลนสเคปในเวลากลางคืนท่ีมองจากบนท่ีสูง
หรือยอดเขา มองผา่นโขดหินหรือต้นไม้ลงไปข้างลา่ง เห็นเบือ้งลา่งเป็นทะเลหรือทะเลสาบ สะท้อน
แสงพระจนัทร์ระยิบระยบั การออกแบบไฟส าหรับเซ็ทนีค้อ่นข้างฉีกแนวไปกว่างานปกติท่ีท าไว้ คือ
ผมจะใช้ซอฟท์บอกซ์เป็นไฟลบเงา Fill Light ส่วนไฟหลกัจะเป็นไฟจ าพวกกรวยบีบแสงสองสาม
ดวงส่องไปท่ีตวัสินค้าท่ีเป็นแหวนเป็นงานท่ีฉีกแนวออกมามาก การหาจดุร่วมความชดั โฟกสัสอง
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จดุ หรือการ Tilt ค่อนข้างยากเพราะต้องเฉล่ียความคมชดัให้ลงตวั เพราะระยะความชดัลึกของ
ภาพมีมาก หร่ีหน้ากล้องลงไปถึง f/45 ก็ยงัเอาไมอ่ยู ่

 
ภาพท่ี 52 ภาพออกแบบฉากหลงัให้มีมิต ิ

ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 66. 
 
  3.3 ใช้ไฟควบคุมเงาสะท้อนในกระจก การใช้ไฟเพ่ือสร้างรูปทรงของเงา
สะท้อนในพืน้ท่ีกระจก พดูให้เข้าใจง่ายๆ คือให้มีพืน้ท่ีสว่างท่ีสดุแล้วไล่ไปหาท่ีมืดพร้อมกบัไฟดวง
เดียวกนันีก็้จะท าหน้าท่ีเป็นตวัสร้างความสว่างและความมืดให้งานด้วย นบัว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก
พอสมควร (ดตูวัอย่างจากผลงานประกอบ) ดวงไฟต้องอยู่ในระยะท่ีพอดี ดวงไฟใกล้กบักระดาษ
ไขเกินไป เงาท่ีปรากฏบนพืน้กระจกจะไม่นุ่มนวลแข็งกระด้าง ดวงไฟห่างกระดาษไขเกินไป ท าให้
ไมเ่ห็นพืน้ท่ีขาวไลไ่ปเข้ม ก็จะท าให้พืน้นัน้น า้หนกัเรียบๆ ดแูบนๆ การจดัไฟของชดุนีมี้ไฟ Fill Light 
เป็นซอฟท์บอกซ์เล็กๆ อยูต่รงข้ามกบัไฟ Main Light  อีกดวงหนึ่ง ภาพตวัอย่างท่ีผมน ามาให้ดเูป็น
การถ่ายภาพเม็ดเพชรและพลอยท่ีอยูด้่านลา่งท่ีเป็นมมุแหลมมีความงามท่ีส าคญัมาก 
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ภาพท่ี 53 ภาพการใช้ไฟควบคมุเงาสะท้อนในกระจก 
ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 67. 
 
  3.5 การออกแบบพืน้ที่เป็นฉากหลัง ในงานภาพถ่ายจิวเวลร่ี เซ็ทท่ีน ามาถ่ายมี
ความหลากหลายในการออกแบบ  แหวน ตา่งห ูสร้อยคอ ก าไล ช่างภาพต้องเข้าใจถึงวิธีการจดัตัง้
ของสินค้าแต่ละประเภทด้วย เช่น แหวน ควรใช้ดินน า้มันท่ีใช้เก่ียวกับงาน Stationary จะไม่มี
ความมนั เม่ือเอาออกจากท่ีติดแล้วจะไม่ทิง้คราบสกปรกให้เห็น หรือถ้าขออนญุาตเจ้าของสินค้า 
ใช้กาวตราช้างได้จะสะดวกมาก เพราะดินน า้มันตัง้ทิง้ไว้ไม่นานก็จะล้ม แต่กาวตราช้างติดแน่น
แนน่อน มัน่ใจได้ไมเ่ป็นกงัวล แตก่าวตราช้างบางครัง้ก็ไปท าให้ตวัเรือนของแหวนหมองลงได้ แตไ่ด้
ทราบจากลูกค้าท่ีอนุญาตให้ติดกาวตราช้างได้นัน้ เค้าเอาไปขัดล้างในภายหลังจากเสร็จงาน
ถ่ายภาพแล้ว เพราะฉะนัน้การเลือกพืน้เพ่ือน ามาใช้เป็นพืน้หรือฉากหลงัก็ส าคญั หากพืน้อ่อนๆ 
นิ่มๆ จะท าให้การเซ็ทตัง้แหวนล าบาก การถ่ายภาพจิวเวลร่ีในช่วงเวลาหนึ่งของผม ผมใช้กระจก
ตดัแสงสะท้อนเป็นท่ีตัง้ของชุดจิวเวลร่ี สามารถติดกาว ตัง้แหวน ตัง้ก าไลได้ไม่มีปัญหา และยัง
สามารถจดัวางของประกอบฉากต่างๆ ท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่มไว้ด้านล่างของกระจกตดัแสงนัน้ก็ได้ 
เพราะถ้าวางของประกอบฉากท่ีอ่อนนุ่มจะมีปัญหาเร่ืองการจัดวางจิลเวลร่ีเป็นอย่างมาก 
นอกจากนัน้ยงัสามารถเช็ทไฟจากด้านล่างเพ่ือเพิ่มความเป็นประกายของเพชรและพลอยได้อีก
ด้วย ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือภาพกระเป๋าถักทองเค ผมวางคอนเซ็ปต์ท่ีเก่ียวกับธรรมชาต ิ
เหมือนอยู่ในป่า ในสวน มีผีเสือ้แลงบินมาอยู่ในเฟรม ผมใช้วิธีจัดวางสินค้าบนกระจกตดัแสง
สะท้อนให้สวยงามก่อน แล้วจึงน าใบไม้เขียวมาวางไว้ทัง้บนกระจกและใต้กระจก แล้วน าผีเสือ้ 
สตาฟมาไว้ด้านบนของเฟรม 
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ภาพท่ี 54 ภาพการออกแบบพืน้ท่ีเป็นฉากหลงั 
ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 68. 
 
  3.6 เลือกใช้แสงแบบ Cookie เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ งานจิลเวลร่ีบาง
ลกัษณะเป็นแบบเงินเงา ไม่มีสีให้เห็นความงดงามคือ จะมีเพิ่มแสงน า้หนักอ่อนแก่ของสินค้า ท่ี
ออกเป็นแนวขาว-ด า บ่อยครัง้ท่ีไม่มีแสงพิเศษอาจจะดูน่าเบื่อ จืดชืด ผมจึงออกแบบให้มีแสง 
Cookie ให้สาดส่องเข้ามาท่ีมุมภาพ โดยใช้ไฟสปอทหรือกรวยบีบแสงส่องผ่ากลาสบ็อคท่ีใช้ท า
ผนงับ้านสาดสอ่งเข้ามา แสง Main Light ท่ีเป็นซอฟท์บอกซ์ ผมลดความสว่างให้น้อยกว่าการเซ็ท
ไฟปกตปิระมาณ 2/3 สตอปเพ่ือท าให้เห็นอารมณ์ของแสง Cookie ได้ชดัเจนขึน้ 

 

ภาพท่ี 55 ภาพเลือกใช้แสงแบบ Cookie เพ่ือเพิ่มความนา่สนใจ 
ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 68. 
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  3.7 ออกแบบแสงฉีกแนว งานถ่ายจิวเวลร่ีตามท่ีพดูถึง การจ าแสงหลายๆ แบบ
ท่ีคดัเลือกมาให้ชมนีห้ลากหลายแบบแต่ชุดของจิลเวลร่ีก็มีมาให้ถ่ายอย่างสม ่าเสมอ ผมจึงต้อง
พยายามนึกรูปแบบ นึกการออกแบบแสงใหม่ให้ฉีกแนวอยู่เสมอ มีอยู่แบบหนึ่งท่ีผมใช้แผ่นอคิลิ
คผมส้มวางเป็นพืน้ จากนัน้วางซอฟท์บอกซ์ไว้ข้างล่างให้ส่องทะลุขึน้มา เอากระดาษด าฟิวเจอร์
บอร์ดตดัเป็นส่ีเหล่ียมวางทบัไว้5 

 
ภาพท่ี 56 ภาพการออกแบบแสงฉีกแนว 
ท่ีมา : สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจดัแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” นิตยสาร 
ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 69. 
 
การถ่ายเคร่ืองประดับ 
 การถ่ายเคร่ืองประดบัมกัเป็นการถ่ายภาพเฉพาะกลุ่ม เช่น อตุสาหกรรมจิวเวลล่ีหรือ
พวกงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ ซ่ีงอาจต้องใช้ความประณีตในการถ่ายภาพพอสมควร ทัง้การจดัแสง
และวางองค์ประกอบ เน่ืองจากเป็นชิน้เล็กและต้องการรายละเอียดสงู 
 ลกัษณะของเคร่ืองประดบัส่วนใหญ่จะมีความแวววาว ระยิบระยบั แม้ว่าพืน้ท่ีของ
วตัถจุะไม่ใหญ่พอท่ีจะท าให้เห็นเงาสะท้อนออกมาได้ แตแ่สงสะท้อนจากความแวววาวก็เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นต้องควบคมุ 

 ก่อนอ่ืนต้องพดูถึงการจดัแสงเสียก่อน ควรจดัให้แสงเป็นแสงนุ่ม คือ หาแผ่นกรองแสง
หรือประดาษขาวมากรองแสงลงเพ่ือลดความแรงของแสงทิศทางของแสงไม่ควรมาจากทิศทาง
                                                           

 5 สิปปกร แย้มกสิกร, “108 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ ตอนจัดแสงถ่ายภาพจิวเวลร่ี,” 
นิตยสาร ON Camera 8, 85 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 63-69. 
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เดียว เพราะจะเกิดเงามากไป ควรให้ทิศทางของแสงกระจายหลายทิศทางหรือไม่ก็มีไฟลบเงาอีก
ด้านหนึง่ของไฟหลกัด้วยฉากหลงัของภาพเคร่ืองประดบัควรเป็นฉากสีพืน้ ท่ีนิยมก็คือพืน้สีด าหรือ
สีขาว หากเคร่ืองประดบันัน้สีโทนสว่างก็ใช้ฉากสีด า แต่หากว่าเป็นสีโทนมืดก็ใช้ฉากขาว ฉากนี ้
อาจท าจากกระดาษหรือผ้าก็ได้ และวสัดทุ าฉากไม่ควรสะท้อนแสงมากเกินไป ท่ีส าคญัต้องท า
ความสะอาดฉากให้ดเูรียบ ไม่เช่นนัน้จะเห็นเป็นรอยได้ง่ายมาก ฉากหลงัสีพืน้ขาวหรือด านี ้ จะ
ชว่ยให้สามารถใช้ผ้าสีเรียบท่ีมีลายเล็กน้อยในการท าฉากหากต้องการเพิ่มรายละเอียดให้กบัภาพ 
ถือเป็นองค์ประกอบเสริมอยา่งหนึง่ได้ 
 เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุชิน้เล็กจึงควรใช้เลนส์มาโครช่วยในการถ่ายภาพ ข้อควรระวงั
คือ เลนส์มาโครมีช่วงความชดัน้อย ท าให้วตัถุชดัไม่เท่ากันทัง้ชิน้ ดงันัน้ถ้าหากต้องการให้วตัถุมี
ความชดัทัง้ชิน้ต้องก าหนดให้รูรับแสงแคบลง 
 นอกจากนี ้อาจจ าเป็นต้องใช้ระบบโฟกสัภาพแบบ Manual เพราะมีความเป็นไปได้ท่ี
กล้องจะโฟกัสอัตโนมัติผิดพลาดเน่ืองมาจากเพชรพลอยท่ีสะท้อนเข้าหากล้องแบบไรทิศทาง 
อปุกรณ์ส าคญัอีกอยา่งคือขาตัง้กล้อง เพ่ือชว่ยป้องกนัการสัน่ไหวของภาพ6 
 
การถ่ายภาพบุคคลส าหรับแฟช่ัน 
 การถ่ายภาพแฟชัน่ถือเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแฟชัน่หลายๆ 
ฝ่ายนบัตัง้แต่ แนวคิดทางการถ่ายภาพท่ีถูกก าหนดมาจากบริษัทเจ้าของผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้าตลอด  

จนถึงเคร่ืองประดบั ธุรกิจจัดหาผู้ เป็นแบบถ่ายภาพ ผู้ประกอบการท่ีใช้สถานท่ีในการถ่ายภาพ
แฟชั่น บุคลิกของนิตยสารท่ีภาพถ่ายแฟชัน่น าเสนอเป็นต้น อีกทัง้การถ่ายภาพแฟชัน่เป็นงานท่ี
ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น นกัออกแบบเสือ้ผ้า Stylist ช่วงแต่งหน้าและช่างท าผม 
รวมถึงธุรกิจจดัหานายแบบนางแบบ ดงันัน้ ชา่งภาพจงึควรเป็นผู้ ท่ีสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

 ความส าเร็จของงานภาพแฟช่ันขึน้อยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี ้
 Rothstien Arthur (1979) ได้น าเสนอปัจจยัท่ีบง่ชีค้วามส าเร็จของภาพถ่ายแฟชัน่ไว้
อยา่งนา่สนใจดงันี ้

 1 . การจัดองค์ประกอบภายในภาพ (Setting) ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดรวมทัง้
ความสมัพนัธ์กบัเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ธุรกิจออกแบบเสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั 

                                                           

 6อรวินท์ เมฆพิรุณ, 3 Steps DSLR Photography สรรค์สร้างภาพสวยใน 3 

ขัน้ตอน (กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่, 2553), 216. 



67 

สถานท่ี เป็นต้น 
 2. คณุคา่ของแสง เงา 
 3. การแตง่หน้าท่ีสอดคล้องกบับคุลิกของผู้ ท่ีเป็นแบบและอารมรณ์ภาพ 
 4. การจดัทา่ (Posing) ของผู้ เป็นแบบ 
 5. เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รวมทัง้อปุกรณ์ประกอบ (Props) 
 6. หน้าตา บคุลิกของผู้ เป็นแบบท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิของงาน 
 7. เทคนิคเศษทางการถ่ายภาพ เชน่ การใช้ฟิลเตอร์ soft หรือการใช้ฟิลเตอร์แก้ไขโทน
สีของภาพ 
 8. ความสามารถร่วมกนัได้ระหวา่งชา่งภาพและผู้ เป็นแบบ 
 9. การแสดงออกทางอารมณ์ (Mood) ของผู้ เป็นแบบ 
 10. สถานท่ีท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดของงาน7  

 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการโฆษณา 

 การโฆษณาเป็นการส่ือสารโดยใช้ส่ือ ผู้ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาจเลือกชนิดหรือ
ประเภทของการโฆษณาต่างๆ ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
นโยบายและกลยุทธ์ของและการส่งเสริมการตลาดซึ่งประกอบด้วยผู้ โฆษณา (ลูกค้า) บริษัท
ตวัแทนโฆษณา ธุรกิจส่ือมวลชน และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารการโฆษณาจ าเป็นต้อง
ศกึษาถึงการจดัโครงสร้างองค์การการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด และหน่วยงานท่ีมีส่วน
ร่วมในกระบวนการโฆษณา โดยเฉพาะผู้ โฆษณาต้องทราบถึงประเภทค่าตอบแทน และการ
ประเมินผลตวัแทนโฆษณา 
 การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของสว่นประสมการส่งเสริมการตลาด แม้ว่าโฆษณาจะ
ให้เกิดค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาจะสามารถกระตุ้ นยอดขายให้มากขึน้ การ
โฆษณาจะมีผลท าให้ลดต้นทนุในการผลิต อนัเน่ืองมาจากการประหยดัจากการประหยดัจากการ
ผลิตจ านวนมาก จากเหตผุลเหลา่นีมี้ผลท าให้ธุรกิจสามารถได้รับผลก าไรมากขึน้ 
ความหมายและลักษณะของการโฆษณา 
 การโฆษณา เป็นรูปแบบคา่ใช้จา่ยในการส่ือสารโดยไมใ่ช้บคุคลเก่ียวกบัองค์การ 

                                                           

 
7กฤษณ์ ทองเลิศ, การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ แนวคิด เทคนิค การ

วิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: อินทนิล), 112-113. 
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 ผลิตภัณฑ์บริการ หรือความคิดโดยผู้อุปถัมภ์รายการ จากความหมายนี ้จะเห็นว่าการโฆษณามี
ลกัษณะดงันี ้ 
 1. เป็นการส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคล กล่าวคือ เป็นการส่ือสารโดยใช้ส่ือ เช่น โทรทศัน์ 
วิทย ุหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ 
 2. ต้องเสียคา่ใชจ่า่ยในการโฆษณา ได้แก่ คา่ซือ้ส่ือโฆษณา คา่สร้างสรรค์และคา่การ
ผลิตโฆษณา ฯลฯ 
 3. ให้ข้อมลูและจงูใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือความคิด 
 4. สามารถระบผุู้อปุถมัภ์รายการได้ กล่าวคือ สามารถระบผุู้ เป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเป็น
ผู้ เสียคา่ใช้จา่ยในการโฆษณานัน้ 
 5. อาศยัส่ือตา่งๆ ส่ือท่ีใช้เรียกว่า ส่ือมวลชนหรือส่ือท่ีติดตอ่โดยตรงกับลูกค้าเพ่ือให้
ลกูค้าตอบกลบัอยา่งใดอยา่งหนึง่ เคร่ืองมือนีเ้ราเรียกวา่ การตลาดทางตรง  
 
หน้าที่ของการโฆษณา 
 การโฆษณาท าหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้

 1. หน้าท่ีการตลาด กล่าวคือ ท าหน้าท่ีเป็นหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ทัง้ 4 เคร่ืองมือนีจ้ะใช้
ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอันจะน าไปสู่การสร้ าง
ยอดขายและก าไรท่ีสดุได้ 

 2. หน้าท่ีการส่ือสาร การโฆษณาถือเป็นการตดิตอ่ให้ข่าวสารกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือ
แจ้งข่าวสาร เพ่ือจงูใจให้เกิดความต้องการ หรือเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีของกลุ่มเป้าหมายตอ่องค์กร
หรือผลิตภณัฑ์ 

 3. หน้าท่ีให้ความรู้ การโฆษณาถือเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ผลิตภณัฑ์ และท า
ให้ทราบวา่ผลิตภณัฑ์มีประโยชน์การใช้อย่างไร ซึ่งจะช่วยท าให้มาตรฐานการด ารงชีวิตของมนษุย์
หรือสงัคมดีขึน้ 

 4. หน้าท่ีเศรษฐกิจ จากการท่ีบคุคลรู้จกัผลิตภณัฑ์ เน่ืองมาจากการโฆษณา ซึ่งจะท า
ให้เกิดการซือ้ผลิตภัณฑ์นัน้ จึงเท่ากับว่าการโฆษณาเป็นตวัสร้างยอดขายและก าไร ท าให้ธุรกิจ
ด าเนินไปได้ด้วยดี เกิดการขยายตวัด้านการลงทุน ท าให้เกิดการสร้างงานอนัเป็นผลท าให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยสว่นรวมดีขึน้ 

 5. หน้าท่ีด้านสงัคม การโฆษณาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยปรับปรุงมาตรการด ารงชีวิต 
ซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั่วโลก การเผยแพร่ข่าวสารการ
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โฆษณาจะมีผลกระทบต่อการพฒันาด้านสงัคมและวฒันธรรม การโฆษณาไม่ใช้แต่มุ่งท่ีการขาย
สินค้าเท่านัน้ ทัง้นีมี้การโฆษณาจ านวนมากท่ีเป็นการโฆษณาแสดงถึงภาระความรับผิดชอบของ
ธุรกิจท่ีมีตอ่สงัคม และมวลมนษุยชาติ  
 
การถ่ายภาพโฆษณา 
 การถ่ายภาพโฆษณาเป็นการถ่ายภาพท่ีมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคมี
ความต้องท่ีจะใช้สิน้ค้านัน้ ดังนัน้ผู้ ถ่ายภาพจึงต้องถ่ายภาพสิน้ค้าให้สวยงามเป็นท่ีดึงดูดน่า
บริโภควิธีการท่ีจะได้ภาพดงักล่าว ช่างภาพควรมีพืน้ฐานการถ่ายภาพนัน้คือ ความรู้เ ร่ืองอปุกรณ์
และกล้องเป็นอย่างดี การจดัแสงและการจดัองค์ประกอบ และทราบคณุสมบตัิของสิน้ค้าแต่ละ
ชนิด อาศยัเทคนิคเฉพาะกบัสิน้ค้าท่ีมีผิวมนั ใช้ของปลอมถ่ายอาหารจานร้อนเพ่ือมองเห็นควนัเป็น
ต้น 
 
ลักษณะของสิน้ค้าที่จะถ่ายท า 
 สินค้าท่ีน ามาถ่ายมีหลายลกัษณะท่ีต้องค านงึได้แก่ 
 1. รูปทรง วตัถแุบน เชน่ จาน เหรียญ หรือวตัถท่ีุมีมิตมีิความสงู ทรงเหล่ียมโค้งมน 

 2. ขนาด สิน้ค้าบางชนิดมีขนาดเล็ก เช่น แหวน พระเคร่ือง ขนาดกลาง เช่น กระเป๋า 
พดัลม ตู้ เย็น  ขนาดใหญ่ เชน่ รถยนต์ บ้าน ฯลฯ 
 3. ผิว สิน้ค้าบางชนิดผิวมนัวาว เช่น โครเม่ียม บางชนิดโปร่งใสเช่นเคร่ืองแก้ว ต้อง
แก้ปัญหา เน้นรูปทรงเป็นพิเศษ 

 4. ความร้อนเยน็ สิน้ค้าบางชนิดเช่น อาหาร ต้องการแสดงว่าร้อนน่ากิน อาจใช้ของ
ปลอมสร้างควนั หรือสร้างหยดน า้ท่ีตวัสิน้ค้าเพ่ือให้เห็นวา่เย็นจนหยดน า้เกาะ 
 
วิธีการส่ือความหมายด้วยภาพ  
 การส่ือความหมายด้วยภาพ คือการสร้างภาพพจน์จากจินตนาการ แล้วถ่ายทอด
ออกมา เป็นรูปภาพ  
 
การส่ือความหมายด้วยภาพสามารถท าได้ 3 วิธี 
 1. แบบบวก คือ การแสดงภาพพจน์ในความรู้สกึท่ีดี 

 2. แบบลบ คือ ภาพท่ีดแูล้วให้ความรู้สึกท่ีน่าเกลียด สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการใช้ภาพ
โฆษณาแบบลบ  
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  2.1. พงึระวงัด้านมารยาทของการโฆษณา  
  2.2. พงึระวงัภาพพจน์ในทางลบของสินค้า  
 3. แบบอปุสรรค  คือ ภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้8 
 
รูปแบบวิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 1. สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero)  
  เป็นการน าเสนอท่ีตวัสินค้าโดยตรง ดงันัน้วิธีการน าเสนอแบบนีจ้ึงเหมาะกบัสินค้า
ท่ีมีจดุเดน่ในตวัเอง หรือเป็นสินค้าใหมท่ี่มีความแตกตา่ง แปลกใหมก่วา่สินค้าประเภทเดียวกนั 

 
ภาพท่ี 57 ภาพสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
ท่ีมา :Rasvihar Jewelry, Rasvihar AD, accessed March 25, 2012. available form http:// 
www.businesswireindia.com/attachments/Pic%203(2).jpg 
 
 2. การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
  เป็นวิธีท่ีใช้บคุคลมาน าเสนอผลิตภณัฑ์นัน้ๆ เพ่ือดงึดดูความสนใจผู้บริโภคแทนตวั
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีลกัษณะเดน่ หรือความสวยงาม ผู้น าเสนอจะท าหน้าท่ีเป็นผู้บรรยายคณุสมบตัิ 
หรือจุดเด่นให้กบัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ดงันัน้ ผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น ดารา นกัร้อง นกักีฬา เป็นต้น แต่ในบางกรณีก็อาจใช้บุคคลทัว่ไปท่ีเป็นตวัแทนของ
กลุม่เป้าหมายก็ได้ เชน่ แมบ้่าน วยัรุ่น ผู้สงูอาย ุเป็นต้น  

                                                           

 
8ปริตต์  ฟุ้ งจนัทึก, สนุิตตา  ไชยชนะ และจฑุารัตน์  อุน่ไพร, การถ่ายภาพโฆษณา, 

เข้าถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://student.nu.ac.th/sunita/kod02.html 



71 

 
ภาพท่ี 58 ภาพการใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
ท่ีมา : Coco [pseud.], Catherine McNeil The face of Dior Jewelry, accessed March 25, 
2012. available form http://www.antimonide.com/tag/catherine-mcneil/ 
 
 3. การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันช่วงหนึ่ งของบุคคลท่ีเป็นผู้
น าเสนอ (Presenter) เช่น การท างานของดารานกัแสดงท่ีเป็นผู้น าเสนอในโฆษณา การท า
กิจกรรมยามว่างร่วมกันของครอบครัวหนึ่ง การเก็บเก่ียวผลผลิตของชาวไร่ชาวนา เป็นต้น การ
น าเสนอด้วยวิธีนีจ้ะกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้ดีเพราะได้น าเสนอวิถีชีวิตของบคุคลอ่ืนๆท่ี
ตนเองอาจไมเ่คยเห็นมาก่อน  

 

ภาพท่ี 59 ภาพการน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle)  (ถ่ายเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2555) 
ท่ีมา : Al Coro, Catalogue, accessed  March 25, 2012. available form http://www.alcoro 
.com/index_sceltalingue.html 
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 4. เสีย้วหน่ึงของชีวิต (Slice of life)  
  เป็นการน าเสนอในสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัการน าเสนอ
โฆษณาแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีการน าเสนอแบบวิถีชีวิตนัน้เป็นการแสดงให้
เห็นถึงการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคคลในโฆษณา ในขณะท่ีการน าเสนอแบบเสีย้วหนึ่งของ
ชีวิตนัน้จะน าเสนอเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตท่ีอาจเกิดเหตกุารณ์แบบในโฆษณาเท่านัน้  เช่น 
โฆษณาน า้ยาล้างจานท่ีแม่บ้านต้องเผชิญกบัการล้างจานกองใหญ่  แตแ่ม่บ้านก็ไม่รู้สึกกังวลใจ
เพราะมีน า้ยาล้างจานท่ีสามารถท าความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว  เป็นต้น การน าเสนอแบบนี ้
สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  เน่ืองจากผู้บริโภคจะรู้สึกว่าตนเองก็เคย
อยู่ในเหตกุารณ์เดียวกับในโฆษณาเช่นกนั และจะส่งผลให้ผู้บริโภคเช่ือว่าผลิตภัณฑ์ในโฆษณา
นัน้ๆชว่ยแก้ปัญหาได้จริง 

 
ภาพท่ี 60 ภาพเสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life)  
ท่ีมา : Harry Winston, Engagement, accessed March 25, 2012. available form http://www. 
harrywinston.com/landing/engagement 
 
 5. การชีใ้ห้เหน็ถงึประโยชน์เกินจริง (Dramatization) 
  เป็นการน าเสนอโฆษณาในลักษณะท่ีเกินจากความเป็นจริงเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้ สกึท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ และท าให้สามารถจดจ าผลิตภณัฑ์ได้ดี เช่น รถยนต์ท่ีสามารถขบั
ขึน้-ลงบนัไดได้อย่างง่ายดาย รองเท้าท่ีใส่แล้วสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ เป็นต้น การน าเสนอ
แบบนีไ้ม่ได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผู้บริโภคเช่ือถือ แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นัน้มี
ความโดดเดน่กวา่ย่ีห้ออ่ืน  
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ภาพท่ี 61 ภาพการชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์เกินจริง (Dramatization) 
ท่ีมา : My fashion database, Van Cleef & Arpels, accessed March 25, 2012. available 
form https://www.myfdb.com/campaigns/7964/image/306808-van-cleef-and-arpels-ad 
 
 6. การสาธิตแบบกราฟิก (Graphic demonstration) 
  เป็นการสาธิตให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่
เห็น เพราะอาจเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายใน ไม่สามารถสาธิตให้เห็นภายนอกได้ เช่น การท างานของลกูสบู
ในตวัเคร่ืองยนต์ การไหลเวียนของน า้มนัเคร่ือง สว่นผสมในเคร่ืองดื่ม เป็นต้น โดยอาจแสดงให้เห็น
เป็นภาพลายเส้น หรือภาพจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ การน าเสนอด้วยวิธีนีจ้ะท าให้ผู้บริโภคได้เห็น
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคล้อยตามสิ่งท่ีได้
เห็นในโฆษณาเน่ืองจากตนเองไมส่ามารถมองเห็นจากของจริงได้  

 
ภาพท่ี 62 ภาพการสาธิตแบบกราฟิก (Graphic demonstration) 
ท่ีมา : Rhinoceros, Matrix 3D Jewelry Design Software, accessed March 25, 2012. 
available form http://www.rhino3d.com/resources/display.asp?language=en&listing=60 
 
 7. การน าเสนอเชิงสารคดี (Documentary) 
  เป็นการท าโฆษณาให้มีลกัษณะเหมือนกบัสารคดี โดยอาจเป็นการเลา่ประวตัิ 
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ความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ การคดัเลือกวตัถดุิบ หรือขัน้ตอนการผลิตท่ีมีคณุภาพ เช่น โฆษณา
เบียร์สิงห์ท่ีน าเสนอภาพในไร่ข้าวบาร์เลย์่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือแสดงถึงการได้วตัถดุิบในการผลิต
ท่ีดี เป็นต้น ซึ่งการโฆษณาด้วยวิธีนีจ้ะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์มากขึน้  
เน่ืองจากได้เห็นความเป็นมา หรือความเอาใจใส่ของผู้ผลิตท่ีมีตอ่ผู้บริโภค อาจกล่าวได้ว่าโฆษณา
ท่ีใช้วิธีน าเสนอเชิงสารคดีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าได้อีกทางหนึง่  

 
ภาพท่ี 63 ภาพการน าเสนอเชิงสารคดี (Documentary) 
ท่ีมา : “Proud Line” Solitaire Brilliant Jewellers 51(December-January 2011): 14. 
 
 8. การน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
  เป็นการน าเสนอเร่ืองราวแบบเทพนิยายในความฝัน หรือสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ในชีวิต
จริง เชน่ การเข้าไปอยูใ่นโลกแหง่ความฝัน สตัว์พดูภาษาคนได้ การเผชิญหน้ากบัปีศาจร้าย การได้
พบกบันางฟ้า เป็นต้น การน าเสนอโฆษณาด้วยวิธีนีม้กัเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสวยงาม  ซึ่ง
ท าให้ผู้บริโภคเหมือนได้เห็นผลิตภณัฑ์ในโลกแห่งจินตนาการท่ีผู้ผลิตสร้างขึน้ ทัง้ยงัสามารถดงึดดู
ความสนใจของผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย  

 
ภาพท่ี 64 ภาพการน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
ท่ีมา : Sarah Jane, Saint's Winning Ads, accessed March 25, 2012. available form 

http://www.rhino3d.com/resources/display.asp?language=en&listing=60 
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 9. การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) 
  เป็นการสร้างสัญลักษณ์บางสิ่งขึน้มาเพ่ือให้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์  เช่น 
ธนาคารกรุงเทพใช้ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ใช้สัญลกัษณ์เป็นรูปใบโพธ์ิท่ีแผ่
ก่ิงก้านสาขาเพ่ือต้องการสะท้อนความมัน่คงและแข็งแกร่ง เป็นต้น ในขณะเดียวกนับางผลิตภณัฑ์
จะสร้างสญัลกัษณ์ของตนเองขึน้มาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจนยิ่งขึน้  
เช่น น า้มนัเอสโซ่ใช้เสือเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือบง่บอกถึงความเร็ว เป็นต้น ซึ่งวตัถปุระสงค์ท่ีผู้ผลิต
สร้างสัญลักษณ์ขึน้มาก็เพ่ือให้ผู้ บริโภคสามารถจดจ าตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึน้  โดยท่ีไม่
จ าเป็นต้องอา่นข้อความโฆษณาก่อน 

 
ภาพท่ี 65 ภาพการน าเสนอเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic) 
ท่ีมา : Meister, Women’s Collection, accessed March 25, 2012. available form http://www 
.rhino3d.com/resources/display.asp?language=en&listing=60 
 
 10. การโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) 
  เป็นการน าเสนอโดยเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีคณุสมบตัิคล้ายกับผลิตภัณฑ์นัน้ๆมา
เปรียบเทียบ เช่น กระดาษนุ่มเหมือนส าลี รองเท้าเบาเหมือนขนนก เป็นต้น การน าเสนอด้วยวิธีนี ้
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าใจได้ยาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ได้อย่าง
ชดัเจนยิ่งขึน้หากเข้าใจคณุสมบตัิของสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบ เช่น ถ้าผู้บริโภครู้ว่าส าลีมีความนุ่ม
อย่างไร ก็จะเข้าใจได้ว่ากระดาษช าระนีนุ้่มเหมือนกนั เป็นต้น การน าเสนอโฆษณาแบบอปุมาจึง
แตกตา่งจากการน าเสนอโฆษณาแบบเปรียบเทียบระหว่างสองสินค้า (Comparative advertising) 
เพราะเป็นการน าสิ่งอ่ืนมาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของตน  
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ภาพท่ี 66 ภาพการโฆษณาแบบอปุมาอปุไมย (Analogy) 
ท่ีมา : Van Cleef & Arpels, Exquisite Van Cleef & Arpels, accessed March 25, 2012. 
available form http://soccocoofrococo.wordpress.com/2012/06/03/exquisite-van-cleef-
arpels-2/ 
 
 11. การน าเสนอแบบส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
  เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วยในการโฆษณาเพ่ือดงึดดูใจผู้บริโภค
หนัมาซือ้ผลิตภณัฑ์ของตนให้มากท่ีสดุ ส่วนใหญ่จะจดัเป็นกิจกรรมระยะสัน้ท่ีใช้ส่งเสริมการขาย
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย และการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้น
ความสนใจของผู้บริโภคได้ กลยทุธ์ท่ีสามารถพบเห็นได้ในปัจจบุนั ได้แก่ การให้ผู้บริโภคทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง การชิงรางวลั การลดราคา การแถมผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต้น การน าเสนอ
โฆษณาด้วยวิธีนีส้ามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่งวางจ าหน่ายไปจนถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาด
แล้ว จงึท าให้เป็นวิธีท่ีผู้ผลิตมกัใช้เพ่ือกระตุ้นยอดขายของตนให้เพิ่มขึน้9 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 
9เสรี วงษ์มณฑา, การโฆษณาเชิงปฏิบัต ิ (กรุงเทพฯ:  A.N.การพิมพ์, 2540), 112 -

124 
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ภาพท่ี 67 ภาพการน าเสนอแบบสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 
ท่ีมา : Porntawan Suttapan, dilavie advertisement, accessed March 25, 2012. available 
form http://soccocoofrococo.wordpress.com/2012/06/03/exquisite-van-cleef-arpels-2/ 
 



78 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์ ในการหาองค์ประกอบและวิธีการน าเสนอภาพถ่าย
โฆษณาอญัมณีให้มีความสวยงาม โดดเดน่ เลอคา่ นา่ซือ้ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันีคื้อ 
 1. การศกึษาและค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
 2. การเก็บตวัอยา่งผลงาน 
 3. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 5. การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้มีดงันี ้
 1.1 ข้อมลูด้านอญัมณีและเคร่ืองประดบั เพ่ือใช้ในการบง่บอกคณุลกัษณะท่ีสวยงาม 
โดดเด่น เลอค่า น่าซือ้ ของอัญมณีและเคร่ืองประดบัแต่ละประเภทในด้านความต้องการของ
ภาพถ่าย. 
 1.2 ข้อมูลด้านการถ่ายภาพ เพ่ือใช้ในการหาข้อมูลด้านเทคนิค ทฤษฎี และ
องค์ประกอบท่ีใช้ในการน าเสนอด้านการถ่ายภาพ 
 1.3 ข้อมูลการน าเสนอในการโฆษณา เพ่ือใช้ในการหาข้อมูลในด้านรูปแบบการ
น าเสนอด้านโฆษณา 
 
2. การเก็บตัวอย่างผลงาน 
 ในงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ ศึกษาได้รวบรวมโฆษณาจากหนังสือนิตยสารอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัท่ีได้รับความนิยมทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยผู้วิจยัคดัเลือกภาพโฆษณา
จ านวน 300 ชิน้ ซึง่แตล่ะผลงานมีจดุเดน่ในการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนัแล้วท าการถ่ายภาพแล้วเก็บ
รวบรวมไว้ ซึ่งในการศกึษาจ าเป็นต้องหาองค์ประกอบของภาพ วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา และ 
เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมลูให้กลุ่มเป้าหมายสามารถคดัเลือก
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ภาพท่ีมีความสวยงาม และนา่สนใจซึง่จะส่งผลตอ่การจ าแนกองค์ประกอบ ทางด้านภาพถ่ายและ
วิธีการน าเสนอได้อยา่งถกูต้อง จากหนงัสือนิตยสารดงัตอ่ไปนี ้
 1. Bazaar Jewelry 
 2. Solitaire Brilliant Jewelry 
 3. Solitaire (Asia Pacieic Edition) 
 4. JFW 
 5. Vogue Gioiello 
 6. Vogue Accessory 
 7. Schmuck Magazine 
 8. Instyle 
 9. WE magazine 
 เม่ือรวบรวบภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแล้ว ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์และ
พิจารณา  ภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั ทีละชิน้เป็นหวัข้อ ดงันี ้
 1. องค์ประกอบของภาพ 
 2. วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคอญัมณีและเคร่ืองประดบั ซึ่งผู้วิจยัใช้
วิธีเก็บข้อมลูด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 45 คน ในกรุงเทพมหานคร บริเวณเขต
สีลม ซึ่งเป็นย่านท่ีมีการประกอบธุรกิจและพาณิชกรรมเก่ียวกับอัญมณีแลเคร่ืองประดบัจ านวน
มาก ผู้ วิจัยจึงแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม ตามล าดบัภาพโฆษณาท่ีได้จัดเตรียมไว้ เพ่ือ
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 9 คน ซึง่มี 3 ชว่งอาย ุช่วงอายลุะ 3 คน ซึ่งจะครอบคลมุกลุ่มช่วงอายขุองผู้บริโภคอญัมณี
และเคร่ืองประดบั ดงันี ้ 
 1. 20 – 30 ปี 
 2. 31 - 40 ปี 
 3. 41 - 50 ปี 
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4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท าการแบง่เคร่ืองมือออกเป็น 2 สว่นดงันี ้คือ 

 4.1 แบบสอบถามผู้บริโภคอัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายครัง้นีคื้อ แบบสอบถามปลายปิด พร้อมทัง้ให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือคดัเลือกภาพโฆษณาท่ีมีความสวยงาม
โดดเดน่ ผู้วิจยัจงึได้แบง่ภาพโฆษณาท่ีใช้ในการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ออกเป็น  5 กลุม่ ดงันี ้
  1. ล าดบัภาพท่ี 1 – 60 

  2. ล าดบัภาพท่ี 61 – 120 

  3. ล าดบัภาพท่ี 121 – 180 

  4. ล าดบัภาพท่ี 181 – 240 

  5. ล าดบัภาพท่ี 241 – 300 

 จากนัน้ใช้ผู้วิจยัจะคดัเลือกภาพโฆษณาท่ีมีความสวยงาม โดดเดน่ จากแบบสอบถาม 
เพ่ือท าการวิ เคราะห์และพิจารณาภาพโฆษณาอัญมณีและเคร่ืองประดับ ทีละชิ น้ตาม 
องค์ประกอบภาพ วิธีการน าเสนอทางโฆษณา และ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 
 4.2  แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมลูผู้ เช่ียวชาญในด้านต่างๆ คือ แบบสอบถามปลายเปิด พร้อมกบัสมัภาษณ์เชิงลึก
(Indepth Interview) ผู้ เช่ียวชาญในด้านนัน้ๆ เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ 
วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา และเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ 
 
5. การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
 การจ าแนกประเภทผู้ เช่ียวชาญ เป็นจ าแนกประเภทของภาพโฆษณาอัญมณีตาม
ลกัษณะการรูปแบบวิธีการน าเสนอจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ 3 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
การตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบั และนกัวิชาการ ดงันี ้
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ผู้เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ 
 

 
ภาพท่ี 68 คณุพชัร  ศริิวรรณ 
 
1. คุณพัชร  ศิริวรรณ 
 การศึกษา  
 ปริญญาตรี Photography · Cinematography · Graphic Arts and Printing 
Technology, Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ต าแหน่ง 
 ชา่งภาพ และกรรมการผู้จดัการบริษัท บล ูไนล์ ครีเอชัน่ จ ากดั 
 ประสบการณ์ท างาน 
 15 ปีขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/samhoustonstate
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ผู้เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ 
 

 
ภาพท่ี 69 คณุเผดมิ  กนัเขตต์ภยั 
 
2. คุณเผดมิ  กันเขตต์ภัย 
 การศึกษา  
 ปริญญาตรี ภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ คณะมณัฑณศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 ต าแหน่ง  
 ชา่งภาพโฆษณา และกรรมการผู้จดัการบริษัท คลู แฮนด์ จ ากดั 
 ประสบการณ์ท างาน  
 15 ปีขึน้ไป 
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ผู้เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ 
 

 
ภาพท่ี 70 คณุจิตตรัตน์  จินตศริิกลุ 
 
3. คุณจิตตรัตน์  จินตศิริกุล 
 การศึกษา  
 ปริญญาตรี สาขาการถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม -ศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 ต าแหน่ง  
 ชา่งภาพ WE magazine บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 ประสบการณ์ท างาน  
 5-10 ปี 
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ผู้เช่ียวชาญทางด้านโฆษณาและการตลาด 
 

 
ภาพท่ี 71 คณุวิน  ชลวิจิตร 
 
1. คณุวิน  ชลวิจิตร  
 การศึกษา  
 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ (Major on Advertising Management with 
Minor on Finance), มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ( with Transferrable Credits from University of 
Winnipeg, Manitoba ประเทศแคนาดา) 
 ปริญญาโท International Business wtih Dissertation on Estimate and 
Evaluation on Global Advertising, South Bank University, London, ประเทศสหราช
อาณาจกัร  
 Higher Executive Certificate on Global Leadership, University of California at 
Los Angles (UCLA), ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 A.G. (Accredited Gemologist Diploma), AIGS ( Asian Institute Gemological 
Scineces), Certificate on Diamond Grading, GIA (Gemological Institute on America), 
New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ต าแหน่ง  
 คณะกรรมการอ านวยการ สมาคมผู้ ค้าอญัมณีไทยและเคร่ืองประดบั (AIGS) 
 ประสบการณ์ท างาน  
 15 ปีขึน้ไป 
 



85 
 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านโฆษณาและการตลาด 
 

 
ภาพท่ี 72 คณุรับขวญั  จงเกือ้ตระกลู 
 
2. คุณรับขวัญ  จงเกือ้ตระกูล 
 การศึกษา  
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / ปริญญาโท 
International Business Studies, University of Exeter ประเทศองักฤษ 
 ต าแหน่ง 
 Brand Manager, Mes Cheries Group Co., LTD  
 ประสบการณ์ 
 5-10 ปี 
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นักวิชาการ  

 

 
ภาพท่ี 73 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  คร์ูพิพฒัน์ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  คูร์พพัิฒน์ 

 การศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการพิมพ์ จาก West Hests College ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาเอก Image Information Processing จาก Chiba University ประเทศญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์   คณะ
วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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นักวิชาการ  

 
ภาพท่ี 74 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บญุเลีย้ง  แก้วนาพนัธ์ 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลีย้ง  แก้วนาพันธ์ 
 การศึกษา 
 ปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบรีุ 
 ต าแหน่ง 
 หัวหน้าสาขาวิชามีเดียอาตส์  คณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้ครัง้นีผู้้ศกึษาแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยจ าแนกรูปแบบวิธีการน าเสนอด้วยตวัเอง 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลู และตรวจเช็คความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลในการประเมินผลจากผู้ เช่ียวชาญ และสถิตท่ีิใช้ในงานวิจยั 
  

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกลักษณะรูปแบบวิธีการน าเสนอด้วยตัวเอง 
 เป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ จากการช่วยสอนวิชาการถ่ายภาพ และความ
ศกึษาเทคนิคทางการถ่ายภาพด้วยตวัเอง ซึ่งการจ าแนกรูปแบบวิธีการน าเสนอ ผู้ วิจยัท าตวัเป็น
ส่ือกลางมากท่ีสุด เพ่ือให้การศึกษาไม่เป็นไปตามรสนิยมส่วนตวั และเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาเป็น
สภาพความเป็นจริง 
 หากผู้ ศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนก องค์ประกอบ รูปแบบวิธีการ
น าเสนอ และ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบัได้ ผู้วิจยัจะศกึษาเพิ่มเติมจาก
ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้ 
 1. ศกึษาเพิ่มเติมจากหนงัสือด้านการน าเสนอภาพทางด้านโมษณา หนงัสือนิตยสาร
บทความทางการการถ่ายภาพ หนงัสือนิตยสารอญัมณีและเคร่ืองประดบัตา่งๆ 
 2. สอบถามจากผู้ เชียวชาญและผู้ มีประสบการณ์ทัง้ 3 ด้าน คือ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
โฆษณาและการตลาด ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ และนกัวิชาการ 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจเช็คความเหน็จากผู้เช่ียวชาญ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ทา่น โดยภาพท่ี
จะน ามาตรวจสอบนัน้ เป็นภาพได้ท าการจ าแนกจากผู้วิจยั ซึง่ได้คดัเลือกภาพท่ีมีความนา่สนใจ 
เลอคา่ นา่ซือ้ จ านวน 300 ภาพ จากกลุม่เป้าหมาย 
 จากนัน้ผู้วิจยัจะท าการตรวจสอบการจ าแนกหมวดหมู่ โดยใช้แบบสอบถามความ
คดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมลูด้าน องค์ประกอบ วิธีการน าเสนอ และ เทคนิค
และวิธีการถ่ายภาพอญัมณี วา่ข้อมลูด้านใดท่ีชว่ยให้ ภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั มีความ
สวยงาม เลอคา่ นา่ซือ้  
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีผลต่อภาพโฆษณาอัญมณี 
 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่ องค์ประกอบของภาพ 
 ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่ วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 ตอนท่ี 4 ความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 
 ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแบบสอบถามโดย ศึกษาตัวอย่างภาพท่ีจัดกลุ่มและค าถาม 
จากนัน้ใส่เคร่ืองหมายถกูลงในช่องส่ีเหล่ียมเพียงช่องเดียว ท่ีคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสดุ พร้อมทัง้ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจ าแนกตามประเภทดงันี ้
 1. องค์ประกอบของภาพ 
  1.1 สี/โทนสี (Color/tone) 
  1.2 ประเภทฉากหลงั (Background) 
  1.3 ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) 
  1.4 จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) 
  1.5 ผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model 
 2. วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
  2.1 สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
  2.2 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
  2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
  2.4 เสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life) 
  2.5 อปุมาอปุไมย (Analogy) 
  2.6 การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
 3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
  3.1 ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
  3.2 ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Sharpness) 
  3.3 ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือน (Making Blur) 
  3.4 เงาสะท้อนจากพืน้ผิว (Surface reflection) 
  3.5 ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Jewelry types) 
  3.6 ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Luster) 
  3.7 ประกายแสงเพชร และความโปร่งแสงพลอย (Brilliancy & Translucent) 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลในการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญ และสถติิท่ีใช้ในงานวิจัย 
วิเคราะห์ผลในการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 น าข้อมลูจากแบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ทา่น มาวิเคราะห์ ในการจ าแนก
ประเภท เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของแตล่ะท่านท่ีมีผลต่อภาพโฆษณาอญัมณี และเคร่ือง- 
ประดับ หากมีบางท่านมีความคิดเห็นต่างไป ผู้ วิจัยจะรวมทัง้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่าน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและมุมมองในแง่มุมต่างๆ 
จากผู้ มีประสบการณ์ 
  
 สถติทิี่ใช้ในงานวิจัย 
 สถิตท่ีิในการหาคา่เฉล่ียในครัง้นี ้มีสตูรท่ีใช้แปลผลหาคา่เฉล่ียมีดงันีคื้อ  
  
 คา่เฉล่ีย (X) =  5F5+4F4+3F3+2F2+1F1 
                                           N                 
 โดยก าหนดให้  
 F5 = จ านวนท่ีผู้ เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 F4 = จ านวนท่ีผู้ เห็นด้วยมาก 
 F3 = จ านวนท่ีผู้ เห็นด้วยปานกลาง 
 F2 = จ านวนท่ีผู้ เห็นด้วยน้อย 
 F1 = จ านวนท่ีผู้ เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 N = จ านวนท่ีผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 
 โดยใช้ มาตราสว่นประมาณคา่ ( Rating Scale ) ซึง่แบง่ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 
5 ระดบั 
 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ   ให้คะแนน  5  คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจมาก   ให้คะแนน  4  คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง   ให้คะแนน  3  คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน 
 ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน  1  คะแนน 
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 แบง่ชว่งคะแนนเฉล่ียแตล่ะระดบัเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่
คะแนนเฉล่ียท่ีค านวณได้ ซึง่สามารถค านวณความกว้างของอนภุาคชัน้ได้ดงันี ้
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  พิสยั/จ านวนชัน้ 
   = (คา่มากท่ีสดุ – คา่น้อยท่ีสดุ) / จ านวนชัน้ 
   = (5 -1) / 5 
   = 0.8 
 ซึ่งจะได้คะแนนเฉล่ีย(X) แต่ละระดบัห่างกัน 0.8 และก าหนดความหมายของค่า
คะแนนเฉล่ียแตล่ะระดบั ดงันี ้
 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
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      กรอบงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 2 แสดงกระบวนการวิจยัและการประเมินผลการวิจยั 

วิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อมลูบคุคล ข้อมลูเอกสาร 

เก็บตวัอยา่งโฆษณา จ าแนกหมวดหมู ่
- เพื่อหาองค์ประกอบทีจะ
ท าให้ภาพโฆษณา มีความ
สวยงาม เลอค่า  น่าซือ้ 

 

คดัเลือกภาพ 
- แบบสอบถาม 

สร้างเคร่ืองมือ 
แบบประเมินผลผู้ เชี่ยวชาญ 3 กลุม่ 

- ช่างภาพ 
- นกัโฆษณาและการตลาด 
- นกัวิชาการ วิเคราะห์ผลการประเมิน 

อภิปราย 

สรุปและเสนอแนะ 

การถา่ยภาพอญัมณีในงานโฆษณา 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

การรวบรวมข้อมลู 

ข้อมลูบคุคล 

- ช่างภาพ 
- นกัโฆษณาและการตลาด 

- ร้านค้า 
- ผู้ซือ้/ผู้บริโภค 

ข้อมลูเอกสาร 

ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

- องค์ประกอบของภาพ 
- วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
- เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ 

สมัภาษณ์เชิงลกึ แบบสอบถาม 

องค์ประกอบของภาพ 

ส/ีโทนสี (Color) 
ประเภทฉากหลงั (Background) 
ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั(Proportion) 
จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (number) 
ผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Wearer) 

วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 

สนิค้าเป็นพระเอก (Product as a hero)  
การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter)  
การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle)  
เสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life)  
อปุมาอปุไมย (Analogy)   
การสง่เสริมการขาย(Sale Promotion) 

  

เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ 

ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือน 
เงาสะท้อนจากพืน้ 
ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั 
ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั 
ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสงของพลอย 

สมัภาษณ์เชิงลกึ 

ช่างภาพ 

นกัโฆษณาและการตลาด 

แบบสอบถาม 

กลุม่เป้าหมาย (ผู้ซือ้/ผู้บริโภค)  
– ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
  ภาพโฆษณาทีสวยงามโดดเด่น 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลูของการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมลูโดยจ าแนกหมวดหมูข่องภาพโฆษณา 
 ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 
 

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกหมวดหมู่ของภาพโฆษณา 
 จากภาพโฆษณาอญัมณีทัง้หมดจ านวน 300 ชิน้ ได้ท าการคดัเลือกภาพโฆษณาท่ีมี
ความสวยงามดงึดดูความนา่สนใจ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย เม่ือคดัเลือกแล้วเหลือ
เพียง 114 รูปโดยผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพโฆษณา แล้วน ามาจดัหมวดหมู่ได้ 
ดงันีมี้หลกัในการจ าแนกภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัจ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้
  
1. จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ 
 1.1 สี/โทนสี (Color/tone) 
 1.2 ประเภทฉากหลงั (Background) 
 1.3 ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) 
 1.4 จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) 
 1.5 ผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) 
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 จากหวัข้อการจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ สามารถสรุปได้เป็นแผนภูมิวงกลม
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 3 แผนภมูิจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านสี/โทนสี 
 
 1.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านสี/โทนสี 
  1.1.1 สีขาว มีจ านวน   33   ภาพ คดิเป็น 28% 
  1.1.2 สีเทา มีจ านวน   11   ภาพ คดิเป็น  9% 
  1.1.3 สีด า มีจ านวน   31   ภาพ คดิเป็น 27% 
  1.1.4 สีแดง มีจ านวน   10   ภาพ คดิเป็น  9% 
  1.1.5 สีน า้เงิน/ฟ้า มีจ านวน    7    ภาพ คดิเป็น  6% 
  1.1.6 สีเขียว มีจ านวน    4    ภาพ คดิเป็น  3% 
  1.1.7 สีน า้ตาล/ทอง มีจ านวน   10   ภาพ คดิเป็น  9% 
  1.1.8 อ่ืนๆ มีจ านวน   10   ภาพ คดิเป็น  9%  
 
 
 
 
 
 

28% 

9% 

27% 

9% 

6% 
3% 
9% 

9% สีขาว 

สีเทา 

สีด า 

สีแดง 

สีน า้เงิน/ฟ้า 

 สีเขียว 

สีน า้ตาล 

สีอ่ืนๆ 
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แผนภมูิท่ี 4 แผนภมูิจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านประเภทฉากหลงั 
 
 1.2 จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านประเภทฉากหลงั 
  1.2.1 ภาพถ่าย มีจ านวน   13   ภาพ คดิเป็น  11% 
  1.2.2 ภาพกราฟฟิก มีจ านวน    2    ภาพ คดิเป็น    2% 
  1.2.3 ภาพพืน้สีเดียว มีจ านวน   65   ภาพ คดิเป็น  56% 
  1.2.4 ภาพพืน้สีไลโ่ทน มีจ านวน   17   ภาพ คดิเป็น  14% 
  1.2.5 วสัดปุระกอบฉาก มีจ านวน   20   ภาพ คดิเป็น  17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 5 แผนภมูิจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

11% 
2% 

56% 

14% 

17% ภาพถ่าย 

ภาพกราฟฟิก  

ภาพสีพืน้เดียว 

ภาพพืน้สีไลโ่ทน 

วสัดปุระกอบฉาก 

24% 

41% 

35% 
ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 
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 1.3 จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
  1.3.1 ขนาดเล็ก มีจ านวน   29   ภาพ คดิเป็น  24% 
  1.3.2 ขนาดกลาง มีจ านวน   50   ภาพ คดิเป็น  41% 
  1.3.3 ขนาดใหญ่ มีจ านวน   43   ภาพ คดิเป็น  35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 6 แผนภมูิจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านจ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 
 1.4 จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านจ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
  1.4.1 จ านวน1 ชิน้ มีจ านวน   39   ภาพ คดิเป็น  35% 
  1.4.2 จ านวน 2 ชิน้ มีจ านวน   31   ภาพ คดิเป็น  27% 
  1.4.3 จ านวน 3 ชิน้ มีจ านวน   19   ภาพ คดิเป็น  17% 
  1.4.4 จ านวน 4 ชิน้ มีจ านวน    8    ภาพ คดิเป็น  7% 
  1.4.5 จ านวน 5 ชิน้ มีจ านวน    8    ภาพ คดิเป็น  7% 
  1.4.6 จ านวน 5 ชิน้ไป มีจ านวน    8   ภาพ คดิเป็น  7% 
 
 
 
 

35% 

27% 

17% 

7% 
7% 

7% 
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แผนภมูิท่ี 7 แผนภมูิจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 
 1.5 จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ ด้านภาพท่ีมีผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั 
  1.5.1 ภาพท่ีมีผู้สวมใสอ่ญัมณี มีจ านวน   39   ภาพ คดิเป็น  34% 
  1.5.2 ภาพอญัมณีเพียงอยา่งเดียว มีจ านวน  75    ภาพ คดิเป็น  66% 
 จากการศกึษาการจ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ พบวา่ 
 1. สี/โทนสี (Color/tone) ท่ีนิยมใช้มากคือ สีขาว คิดเป็นร้อยละ 28 % และรองลงมา
คือสีด า คิดเป็นร้อยละ 27% เน่ืองจาก 2 สี แสดงความเรียบง่าย ดสูะอาดตา และ ท าให้ชิน้งานมี
ความโดดเด่น ในลายละเอียดของสินค้า ส่วนสีโทนร้อน และสีโทนเย็นท่ีพบมีอตัราส่วนใกล้เคียง
กนั ท่ีนิยมใช้เป็นสีในการน าเสนอ 
 2. ประเภทฉากหลงั (Background) ท่ีนิยมใช้มากคือ สีพืน้เดียว คดิเป็นร้อยละ 56% 
 3. ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) ท่ีนิยมใช้มากคือ ขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 41% พบมากในการน าเสนอโฆษณาท่ีเป็นสินค้าเป็นพระเอก ท่ีต้องการขายสินค้า
เพียงอย่างเดียว ขนาดภาพขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35% พบในงานโฆษณาท่ีถ่ายในระยะใกล้ 
เพ่ือต้องการให้เห็นรายละเอียดของสินค้าอยา่งชดัเจน และภาพขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 24% พบ
ในภาพโฆษณาท่ีมีอญัมณีและเคร่ืองประดบัจ านวนมาก หรือโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ี
ปรากฏอยูบ่นผู้สวมใส ่
 4. จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) ท่ีนิยมใช้มากคือ จ านวน 1 ชิน้ คิด
เป็นร้อยละ 35% ส่วนจ านวน 2 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 27% เน่ืองจากหากสินค้าท่ีน าเสนอนัน้มี

34% 

66% 

ภาพท่ีมีผู้สวมใสอ่ญัมณี 

ภาพอญัมณีเพียงอยา่งเดียว 
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จ านวนน้อยมากเทา่ไหร่ ก็จะมี ความโดดเดน่ น่าสนใจ ส่วนสินค้าท่ีมีจ านวนมาก พบในโฆษณาท่ี
เป็นคลอเล็คชัน่ ออกมาเป็นเซต ซึง่ความนา่สนใจก็จะลดลงตามล าดบั 
 5. ผู้สวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) ท่ีนิยมใช้มากคือ ภาพอญั
มณีเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 66% ส่วนภาพท่ีมีผู้ สวมใส่อัญมณี คิดเป็นร้อยละ 34% 
เน่ืองจากภาพโฆษณาส่วนมากต้องการโชว์สินค้าของแบรนด์ตวัเองมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค 
  
2. จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา 
 2.1  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 2.2 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
 2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
 2.4 เสีย้วหนึง่ของชีวิติ (Slice of life) 
 2.5 อปุมาอปุไมย (Analogy) 
 2.6 การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
 จากหวัข้อการจ าแนกรูปแบบการน าเสนอภาพถ่ายโฆษณาอญัมณี และเคร่ืองประดบั 
สามารถสรุปได้เป็นแผนภมูิวงกลมดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 8 แผนภมูิจ าแนกตาม รูปแบบการน าเสนอภาพโฆษณา 
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เสีย้วหนึ่งของชีวิต 

อปุมาอปุไมย  

การสง่เสริมการขาย 
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2. จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอภาพโฆษณา 
 2.1 สินค้าเป็นพระเอก มีจ านวน   79   ภาพ คดิเป็น  61% 
 2.2 การใช้ผู้น าเสนอ มีจ านวน    39  ภาพ คดิเป็น  31% 
 2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต มีจ านวน     1   ภาพ คดิเป็น    1% 
 2.4 เสีย้วหนึง่ของชีวิต มีจ านวน    1   ภาพ คดิเป็น    1% 
 2.5 อปุมาอปุไมย มีจ านวน    4   ภาพ คดิเป็น    3% 
 2.6 การสง่เสริมการขาย มีจ านวน    5   ภาพ คดิเป็น    4% 
 จากการศึกษาการจ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอภาพโฆษณา พบว่าการน าเสนอ
ภาพโฆษณาแบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) คิดเป็นร้อยละ 61% นิยมใช้มากท่ีสดุ 
เน่ืองจากท าให้เห็นสินค้าชดัเจน เป็นการบอกอยา่งตรงไปตะรางมาว่าน าเสนอสิ่งใด และรองลงมา
เป็น การน าเสนอภาพโฆษณาแบบการใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) คิดเป็นร้อยละ 31% วิธีการ
น าเสนอภาพแบบนีมี้ข้อดีตรง ผู้บริโภคสามารถ เทียบสินค้าได้เม่ืออยู่บนเรือนร่างของผู้สวมใส่ ท า
ให้สามารถประมาณขนาดของอญัมณีและเคร่ืองประดบัชิน้นัน้ๆ ได้ 
 ส่วนวิธีการน าเสนอภาพแบบอ่ืนนัน้พบเป็นส่วนน้อย หรือในหนึ่งภาพโฆษณาอาจมี
มากกวา่ 1 วิธีการน าเสนอ ซึง่ท าให้ภาพโฆษณาขาดความนา่สนใจลง 
 
3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
 3.1 ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
 3.2 ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Sharpness) 
 3.3 ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือน (Making Blur) 
 3.4 เงาสะท้อนจากพืน้ผิว (Surface reflection) 
 3.5 ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Jewelry types) 
 3.6 ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Luster) 
 3.7 ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสงของพลอย (Brilliancy & Translucent) 
 จากการศกึษาพบวา่ภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีน ามาวิเคราะห์นัน้ ผู้วิจยั
พบว่าภาพถ่ายโฆษณา เหล่านีมี้การใช้เทคนิคและวิธีการน าเสนอ ทัง้ 6 ข้อท่ีกล่าวมาซึ่งเป็น
เทคนิคและวิธีการถ่ายท่ีพบบ่อยมากในงานโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยเทคนิคและ
วิธีการน าเสนอเหล่านีมี้ส่งผลต่อ การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นให้ผู้บริโภค การเพิ่มมูลค่า การ
สร้างจุดเด่น และมีส่วนช่วยให้อัญมณีและเคร่ืองประดบั มีความโดดเด่น เลอค่า รวมทัง้สร้าง
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จุดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับอัญมณีและเคร่ืองประดับ เช่นเดียวกับ องค์ประกอบของ
ภาพอญัมณี และวิธีการน าเสนอภาพโฆษณาอญัมณี 
 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญ
 ผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วยชา่งภาพ, นกัโฆษณาและการตลาดและนกัวิชาการ ซึ่งเป็นผู้
มีประสบการณ์ในสายงานส่งผลให้ข้อมลูส าหรับการศึกษาในครัง้นีมี้ความสมบรูณ์และน่าเช่ือถือ
มากยิ่งขึน้ ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีจ านวน 7 ทา่นมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ 
 1. คณุพชัร   ศริิวรรณ 
 2. คณุเผดมิ  กนัเขตต์ภยั 
 3. คณุจิตตรัตน์  จนิตศริิกลุ 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านโฆษณาและการตลาด 
 4. คณุวิน  ชลวิจิตร  
 5. คณุรับขวญั  จงเกือ้ตระกลู 
นักวิชาการ 
 6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  คร์ูพิพฒัน์ 
 7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บญุเลีย้ง  แก้วนาพนัธ์ 
 จากการรวบรวมเอกสารกลับคืนจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ผู้ วิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมลู แนวคดิ และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตอบค าถามท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมลูและ
จ าแนกหมวดหมู ่โดยน าผลท่ีได้มาสรุปเป็นตารางโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบภาพโฆษณา 
 ด้านสี/โทนสี (Color/tone) 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบ
ภาพโฆษณาด้านสี/โทนสี (Color/tone) พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด หรือคิด
เป็นร้อยละ 85.71 มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.29 ได้แก่ การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ และ มีส่วน
ช่วยให้ มีความโดดเด่น เลอค่า ส่วนปัจจัยด้าน การเพิ่มมูลค่า และสร้างจุดเด่น เอกลักษณ์
เฉพาะตวั มีคา่ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 82.86 มีคา่เฉล่ีย 4.14 และมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.86 มีคา่ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 
3.14 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 สี/โทนสี (Color/tone) 
 1. สีโทนเข้มๆ มืดๆ จะชว่ยท าให้อญัมณีและเคร่ืองประดบัมีความน่าสนใจมากขึน้ 
 2. การใช้โทนสีท่ีแตกต่างกันเป็นการสะท้อนภาพลกัษณ์ และ Brand Image ท่ี
แตกตา่งกนัด้วยขึน้อยูก่บั Character ของ Brand 

 3. การใช้สีและโทนสีของผิวคน (ไม่ว่าจะผิวขาวหรือด า) มาเป็น Background จะท า
ให้ดนูา่สนใจ เพราะนอกจากจะมีการใช้ Sex Appeal จากสีผิวแล้ว สีของผิวยงัเป็นตวัขบัสีของอญั
มณีและเคร่ืองประดบัท่ีสวมใสโ่ดดเดน่ขึน้มาเม่ืออยูบ่นคนท่ีสวมใส่ 
 4. สีท่ีท าให้อญัมณีโดดเดน่ มี Contrast เพิ่มขึน้ จะชว่ยขบัให้อญัมณีนัน้ๆ นา่สนใจ 

สี/โทนสี (Color/tone) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.29 85.71 มากท่ีสดุ 
2. การเพิ่มมลูคา่ 4.14 82.86 มาก 
3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.14 62.86 ปานกลาง 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.29 85.71 มากท่ีสดุ 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.14 82.85 มาก 
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 5. สีด าจะขับให้อัญมณีทุกชนิดโดดเด่นขึน้มา แล้วท าการรับรู้สีของอญัมณีนัน้มีสี
เท่ียงตรงของมนัมากท่ีสดุ เพราะสีอ่ืนๆเม่ือน าไปใช้จะมีอิทธิพลกับสีอญัมณี แต่การใช้สีด านัน้จะ
ให้อารมณ์ของภาพแทนด้วย ความหรูหรา ความฝัน เหมาะกบัโฆษณาท่ีมีเฉพาะสินค้า 
 6. การใช้สีนัน้บางทีขึน้อยู่กบั Brand สินค้าเป็นตวัก าหนดอย่างชดัเจน เพราะหากใช้
สีอ่ืน บางทีจะไปตรงกบัสีของคูแ่ข่งเค้า ส่วนถ้าหากเป็นช่วงเทศกาลท่ีเล่ียงไม่ได้ทาง Brand ก็จะ
ใช้โทนสีใกล้เคียงกบัสีของ Brand มากท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบภาพโฆษณา 
 ด้านประเภทฉากหลงั (Background) 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบ
ภาพโฆษณาด้านประเภทฉากหลงั (Background) พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91.43 มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.57 คือ มีส่วนช่วยให้มีความโดดเด่น เลอค่า 
สว่นปัจจยัด้าน การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, การเพิ่มมลูคา่ และสร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีคา่ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00, 77.14 และ74.29  มี
คา่เฉล่ีย 4.00, 3.86 และ3.71 และมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.29 มีคา่ความ
พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 2.71 
 
 
 
 

ฉากหลงั (Blackground) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.00 80.00 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.86 77.14 มาก 
3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 2.71 54.29 ปานกลาง 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.57 91.43 มากท่ีสดุ 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.71 74.29 มาก 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 ประเภทฉากหลัง (Background) 
 1. ฉากหลงัท่ีเรียบง่ายจะสร้างแรงจูงใจได้ดีกว่าฉากหลังท่ีมีรายละเอียดมาก แย่ง
สายตา และความโดดเดน่จะลดน้อยลง 
 2. การใช้ประเภทฉากหลัง แบบพืน้สีเดียว จะมีความน่าสนใจ เพราะจะท าให้เกิด 
Contrast ระหว่างอญัมณีกบัพืน้หลงั การใช้พืน้หลงัแบบวสัดปุระกอบฉาก หากการวางแบบไม่จง
ใจ จะให้ความรู้สึกเป็นผู้ ดี การใช้ภาพถ่ายเป็นพืน้หลัง จะท าให้ภาพโฆษณานัน้ดมีูเร่ืองราวมา
เก่ียวข้อง การใช้พืน้หลงัชนิดนีค้วรระวงัเร่ืองสีของบรรยากาศกบัอญัมณี 

 3. การใช้ประเภทฉากหลงั แบบพืน้สีเดียว จะให้ Impact มากกว่า รองลงมาเป็นการ
ใช้พืน้หลงัแบบไลโ่ทน สว่นการใช้ฉากหลงัประเภทอ่ืนนัน้แล้วแตโ่อกาส 

 4. การใช้ภาพพืน้สีเดียวจะท าให้ความรู้สึกสะอาดตา ดงู่าย สบายตา , ภาพพืน้สีไล่
โทนนัน้ สีแดงให้ความรู้สึก Hard Scale ท าให้มี Passion ตอ่ตวัสินค้า, การใช้ภาพถ่ายเป็นพืน้
หลงั จะท าให้แย่งความโดดเด่นจากตวัสินค้าไป, วสัดปุระกอบฉาก หากเลือกวสัดท่ีุมีสีเข้มมาก
เกินไปจะท าให้สินค้าดกูลืนกบัสีวสัด ุและเป็นการแยง่ความโดดเดน่ด้วย 

 5. การใช้พืน้หลงัแบบภาพถ่ายมีข้อดีตรงสามารถสร้างอารมณ์รวมได้, การใช้ภาพพืน้
หลงัสีเดียว นัน้เหมาะกบัสินค้าท่ีต้องการโชว์ความเดน่ของผลิตภณัฑ์ ส่วนวสัดปุระกอบฉาก จะใช้
ในโอกาสเฉพาะ เชน่ ของหมัน่ เพราะเลือกโอกาสจะมีผลกบัการเลือกวสัดปุระกอบฉาก 

 6. พืน้หลงัในวงการถ่ายภาพมี 2 แบบ คือ การถ่ายแบบ Die Cut มีข้อดีตรงท่ีน าเอา
ไปใช้ได้หลายโอกาส สามารถน าไปใช้ได้กบัหลายพืน้หลงั และการถ่ายแบบ Setting คือการถ่าย
แบบท่ีมีบรรยากาศจริง การถ่ายแบบนีต้้องมี Concept งานชดัเจน ภาพท่ีได้จะมีชีวิตมากกว่าแบบ 
Die Cut 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบภาพโฆษณา 
 ด้านขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) 
 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบ
ภาพโฆษณาด้านขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) พบว่า ระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 82.86, 80.00, 77.14 และ68.57 มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.14, 4.00, 
3.86 และ 3.43 คือ มีส่วนช่วยให้มีความโดดเดน่ เลอค่า, การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, 
สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และการเพิ่มมลูคา่ ตามล าดบั ส่วน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คิด
เป็นร้อยละ 65.57 มีคา่เฉล่ีย 3.29 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน 
 ขนาดภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Proportion) 
 1. ขนาดในภาพควรค านึงถึงขนาดท่ีแท้จริงของสิ่งนัน้ด้วย หากขนาดใหญ่เกินไปไม่มี
สิ่งเปรียบ- เทียบจะท าให้มนัดผูิดปกตไิด้ 
 2. Size ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งสร้าง Impact มากกวา่ Size สินค้าท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่อย่าง
น้อย 60-70% ของพืน้ท่ีท่ีจะท าให้นา่สนใจ 
 3. สินค้าท่ีมีขนาดเล็กเป็นสิ่งท่ีดูแล้วไม่น่าสนใจอยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้ บริโภคดู
องค์ประกอบสว่นอ่ืนมากกวา่สินค้า 
 4. ถ้าขนาดไมเ่ล็กจนมองไมเ่ห็น จะไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ 
 
 

ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
(Proportion) 

คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.00 80.00 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.43 68.57 มาก 
3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.29 65.71 ปานกลาง 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.14 82.86 มาก 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.86 77.14 มาก 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบภาพโฆษณา 
 ด้านจ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) 
 

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบ
ภาพโฆษณาด้านจ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 74.28, 71.43 และ 68.57 มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.71, 3.57 และ 3.43 
คือ มีสว่นชว่ยให้ มีความโดดเดน่ เลอคา่, การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ และ มีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ตามล าดบั ส่วน การเพิ่มมลูคา่ และสร้างจุดเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คิดเป็นร้อยละ 
60.00 มีคา่เฉล่ีย 3 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 จ านวนอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Number) 
 1.จ านวนมีผลต่อความรู้สึกทางการมองเห็น ถ้าสินค้ามีเพียงชิน้ใดชิน้หนึ่ง จะท าให้
มูลค่าสูงขึน้ เป็น Masterpiece ถ้าเป็นคู่ หรือมาเป็น Set ก็ยงัเป็นเร่ืองราวเดียวกัน Concept 
เดียวกันก็ยงัเป็น Masterpiece ได้ แต่ถ้าหาก 3 ชิน้ขึน้ไปจะดเูป็นสินค้าโหล ซีร่ี หรือ Collection 
มากกวา่ 
 2. สินค้าน้อยชิน้ท่ีสดุจะท าให้ดนูา่สนใจมากขึน้ ยกเว้นสินค้าเป็น Set 
 3. จ านวนอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีเหมาะสมไม่มาก-น้อยจนเกินไป รวมถึง 
ต าแหนง่การจดัวาง ท าให้ภาพเกิดความนา่สนใจ ดงึดดูสายตา 
 4. จ านวนมีผลน้อย แทบไม่มีเลย จะมีผลก็ตอ่เม่ือเป็น Collection หรือถ้ามีหลายชิน้ 
ก็ควรมีวสัดท่ีุแตกตา่งกนั จะสง่ผลตอ่ความรู้สกึในการมอง 

จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
(Number) 

คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 3.57 71.43 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.00 60.00 ปานกลาง 
3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.43 68.57 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 3.71 74.28 มาก 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 60.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบภาพโฆษณา 
 ด้านผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) 
 

 
 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่องค์ประกอบ
ภาพโฆษณาด้านผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) พบว่า ระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 88.57 มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.43 คือ สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ส่วน มีส่วนช่วยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่, การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, การ
เพิ่มมลูคา่ และมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 80.00, 77.14, 77.14 และ 68.57 มีคา่เฉล่ีย 
4.00, 3.86, 3.86 และ 3.43 ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 ผู้สวมใส่อัญมณีและเคร่ืองประดับ (Jewelry model) 
 1. การมีภาพผู้ ใส่ท าให้เคร่ืองประดบัดูน่าสนใจมากขึน้ แต่อาจไม่สามารถส่ือถึง
รายละเอียดเคร่ืองประดบัได้ทัง้หมด ดงันัน้ควรดวูา่ขนาดของเคร่ืองประดบัใหญ่-เล็ก เหมาะสมกบั
สมกบัผู้ใสห่รือไม ่

 2. มีผลต่อผู้ บริโภคเพราะเม่ือผู้ บริโภคดูภาพโฆษณาแล้วอยากสวย อยากสง่า 
เหมือนกบันางแบบ เพราะธรรมชาตขิองมนษุย์มีพฤตกิรรมเรียนแบบ 

 3. การเลือกผู้หญิงสาวท่ีสวยเป็นแบบนัน้ มีส่วนช่วยให้เห็นภาพในเวลาท่ีอญัมณีถูก
ประดบั มีสว่นชว่ยเพิ่มมลูคา่ของความรู้สกึตอ่อญัมณีนัน้ๆ ท าให้ดสูง่า โดดเดน่ได้ 

 4. การให้นางแบบใสก็่มีข้อดีในการ Present สินค้าหลายชิน้ได้ในทีเดียว  

ผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั 
(Jewelry model) 

คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 3.86 77.14 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.86 77.14 มาก 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.43 68.57 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.00 80.00 มาก 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.43 88.57 มากท่ีสดุ 
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 5. การใช้ผู้สวมใสมี่อิทธิพลคอ่นข้างมาก เพราะอญัมณีเป็นองค์ประกอบไม่ใช้ จดุเดน่
ในการแสดงออกบคุลิก ฐานะ ภาพลกัษณ์ คือ ผู้สวมใส่ 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 

 
 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอญัมณี แบบ สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) พบว่า ระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบั มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 82.86, 80.00, 80.00, 74.28 และ 68.57 มีคา่เฉล่ีย 
4.14, 4.00, 4.00, 3.71 และ 3.43 ตามล าดบั คือ การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, มีส่วน
ชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่, สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั, การเพิ่มมลูคา่ และมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 1. การน าเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก สามารถแสดงรายละเอียดของสินค้าได้มาก 

 2. การน าเสนอวิธีนีเ้หมาะกบัสินค้าท่ีเป็น  Masterpiece ซึ่งการน าเสนอวิธีนีจ้ะมี
ความนา่สนใจกวา่วิธีอ่ืนๆ เหมาะกบับคุลิกของคนท่ีดเูป็นผู้ใหญ่ และมีฐานะ 
 3. การน าเสนอวิธีนีจ้ะน่าสนใจหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีน ามา
เป็นแบบ 

สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.14 82.86 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.71 74.28 มาก 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.43 68.57 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.00 80.00 มาก 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 80.00 มาก 
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 4. การน าเสนอสินค้าแบบนีจ้ะให้กลุ่มผู้บริโภคมากกว่า เพราะว่าไม่มีกรอบเร่ือง
บุคลิกของบุคคลท่ีใส่หรือเร่ืองราวท่ีมาเพิ่มเติมอย่างการน าเสนอแบบอ่ืนๆ เพราะบางที
กลุ่มเป้าหมายเวลาดโูฆษณาแล้วก็จะติดกบัเร่ืองราวท่ีโฆษณานัน้เพิ่มเข้ามาด้วย แตก่ารน าเสนอ
แบบสินค้าเป็นพระเอกมีข้อดีด้านการเปิดโอกาสให้กบับคุคลท่ีสวมใสส่ินค้าได้คดิ 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบการใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
 

 
 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอญัมณี แบบ การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั มากท่ีสดุ หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71 มีคา่เฉล่ีย 4.29 คือ มีส่วนช่วยให้มีความโดดเดน่ เลอ
คา่ สว่น สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั, การเพิ่มมลูคา่, การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 
และ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 82.86, 71.43, 68.57 และ 68.57 มีคา่เฉล่ีย 4.14, 
3.57, 3.43 และ 3.43 ตามล าดบั  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
 1. การน าเสนอลักษณะนีเ้หมาะกับกลุ่มผู้ บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่นหรือผู้ ท่ีมีอายุน้อย 
ประสบการณ์ท างานยงัน้อย เพราะการใช้ Presenter จะเข้าถึงกลุ่มบริโภคกลุ่มนีไ้ด้ง่ายกว่า ไม่
ต้องตีความ 

การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 3.43 68.57 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.57 71.43 มาก 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.43 68.57 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 4.29 85.71 มากท่ีสดุ 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.14 82.86 มาก 
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 2. การน าเสนอวิธีนีมี้อิทธิพลกับตวัอัญมณีและเคร่ืองประดบั เน่ืองจากเป็นตวัขับ
สินค้า เม่ืออยูก่บัการใช้งานจริงๆ  
 3. การใช้ Presenter นัน้จะเป็นการจ ากดักลุ่มผู้บริโภคท่ีดี สามารถท าให้แบรนด์เป็น
ตวัก าหนดบคุลิกของผู้ใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบัของเค้าได้ตรงกบัทิศทางของแบรนด์  
 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบการน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
 

 
 จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอัญมณี แบบ การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) พบว่า ระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง หรือคิดเป็นร้อยละ 65.71, 65.71 และ 62.86 มีคา่เฉล่ีย 3.29, 3.29 
และ 3.14  คือ การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และ มี
สว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
 1. การน าเสนอแบบวิถีชีวิตจะท าให้รู้สึกถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตคนท่ีมีผลตอ่สินค้า ท า
ให้ผู้อา่นมีความรู้สกึและอารมณ์ร่วมกบัส่ือได้ 

 2. การน าเสนอแบบ Lifestyle และ Slice of Life จะมีผลต่อการน าเสนอน้อย 
เน่ืองจากเป็นเพียงการกระตุ้นความต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการ

การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 3.29 65.71 ปานกลาง 
2. การเพิ่มมลูคา่ 2.57 51.43 น้อย 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 2.57 51.43 น้อย 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 3.14 62.86 ปานกลาง 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.29 65.71 ปานกลาง 
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แตง่งาน แล้วเจอภาพโฆษณานี ้ก็จะตอบสนองความรู้สึกในช่วงเวลานัน้ แตถ้่าหากอยู่ในช่วงเวลา
ปกต ิไมค่อ่ยสง่ผลมากเทา่ไหร่กบัภาพโฆษณาอญัมณี 

 3. ถ้าการน าเสนอแบบนีอ้ยูใ่นเวลาหรือโอกาสท่ีเหมาะสม สามารถสร้างเอกลกัษณ์ได้
ชดัเจนกบัแบรนด์สินค้า 
 4. การน าเสนอแบบวิถีชีวิตจะใกล้เคียงกับ การน าเสนอแบบการใช้ผู้ น าเสนอ 
(Presenter) เน่ือง จากใช้บุคคลเป็นตวัเล่าเร่ือง แต่เพิ่มตรงท่ีมีเนือ้หาของชีวิตประจ าวันเข้าไป
เก่ียวข้อง 
 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบเสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life) 
 

 
 จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอญัมณี แบบ เสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life) พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบั ปานกลาง หรือคิดเป็นร้อยละ 65.71, 62.86, 57.14, 57.14 และ 60.00 มีคา่เฉล่ีย 3.29, 
3.14, 3.00, 2.86 และ 2.86 คือ การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์
เฉพาะตวั, มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้, การเพิ่มมลูคา่ และ มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 
 
 
 
 
 
 

เสีย้วหนึง่ของชีวิต (Slice of life) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 3.29 65.71 ปานกลาง 
2. การเพิ่มมลูคา่ 2.86 57.14 ปานกลาง 
3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3 60.00 ปานกลาง 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 2.86 57.14 ปานกลาง 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.14 62.86 ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 เสีย้วหน่ึงของชีวิต (Slice of life) 
 การน าเสนอด้วยวิธีนีส้่วนมากเหมาะกับโอกาสของเทศกาลหรือวนัส าคญัตา่งๆ หาก
โฆษณานัน้ออกตรงกับช่วงเวลานัน้ก็จะเป็นการกระตุ้นผู้ บริโภคให้ได้รับรู้ข่าวหรือเป็นการเปิด
โอกาสพิเศษให้กบัผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี11 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบอปุมาอปุไมย (Analogy) 
 

 
 จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอัญมณี แบบ อุปมาอุปไมย (Analogy) พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั มากท่ีสดุ หรือคิดเป็นร้อยละ 88.57 มีคา่เฉล่ีย 4.43 คือ สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
สว่น การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ, มีส่วนช่วยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่, การเพิ่มมลูคา่, 
และ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 80.00, 74.29, 74.29 และ 68.57 มีคา่เฉล่ีย 4.00, 
3.71, 3.71 และ 3.43 ตามล าดบั  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 อุปมาอุปไมย (Analogy) 
 1. การใช้ภาพแบบอปุมาอปุไมยอาจบง่บอกถึงแรงบนัดาลใจในการออกแบบ แตค่วร
ระวงัเร่ืองขนาดของตวัสินค้า หากเล็กเกินไปจะขาดความนา่สนใจ 

อปุมาอปุไมย (Analogy) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.00 80.00 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 3.71 74.29 มาก 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 3.43 68.57 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 3.71 74.29 มาก 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.43 88.57 มากท่ีสดุ 
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 2. สามารถท าให้สินค้าดมีูเร่ืองราว เล่าเป็น Collection หรือ Series ได้ โดย Design 
ของอัญมณีและเคร่ืองประดบัจะเป็นตวัเล่าเร่ืองของภาพโฆษณา การน าเสนอวิธีนีผู้้บริโภคจะ
จดจ า และมองวา่โฆษณาชิน้นีมี้ความคดิสร้างสรรค์ 
 3. การน าเสนอแบบนีเ้ป็นการบีบมุมมองให้แคบลงโดยส่วนมากจะใช้ก็ต่อเม่ือ 
Design ของอญัมณีและเคร่ืองประดบันัน้ชดัเจน ถึงน ามาผกูเร่ืองราวในการเปรียบเทียบได้ง่าย 
หาก Design คร่ึงๆกลางจะน าเสนอยาก 

 4. การน าเสนอแบบเปรียบเทียบจะใกล้เคียงกบัแบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as 
a hero) แตจ่ะเดน่กวา่ตรงท่ีมีเร่ืองราว  
 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่วิธีการน าเสนอภาพโฆษณา 
 อญัมณี แบบการสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
 

 
 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลต่อวิธีการ
น าเสนอภาพโฆษณาอญัมณี แบบ การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) พบว่า ระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบั มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 82.86 และ 80.00 มีคา่เฉล่ีย 4.14 และ 4.00 คือ มีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้ และ การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ ส่วน มีส่วนช่วยให้มีความโดดเดน่ 
เลอคา่ ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง หรือคดิเป็นร้อยละ 54.29 มีคา่เฉล่ีย 2.71 
 
 
 
 

การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉล่ีย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดูใจ 4.00 80.00 มาก 
2. การเพิ่มมลูคา่ 2.29 45.71 น้อย 

3.  มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 4.14 82.86 มาก 
4. มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 2.71 54.29 ปานกลาง 
5.  สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.57 51.43 น้อย 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน  
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
 1. Sale Promotion ควรใส่รายละเอียดการส่งเสริม การขายในเนือ้หาปริมาณ
พอสมควร ถ้าใสเ่ยอะเกินไปผู้อา่นอาจเกิดความรู้สกึไมอ่ยากอา่น และดรูกสายตา 
 2. การน าเสนอวิธีนีเ้หมาะกบัสินค้าท่ีเป็น  Mass Product หรือสินค้าท่ีมีจ านวนมากๆ 
ในความเป็นจริงแล้ว จะไม่คอ่ยกระตุ้นสินค้าให้กบั Brand ท่ีมีขนาดใหญ่ เพราะมนัจะส่งผลด้าน
ลบ ในด้านมลูคา่สินค้ากบั Brand 

 3. การใช้วิธีนีมี้ผลมากในกรณีท่ีเป็นของท่ีมีเพียง Collection เดียวหรือช่วงเวลาพิเศษ
เวลานัน้ จะสามารถดงึดดูผู้บริโภคได้ระดบัหนึ่ง เหมาะกบัร้านค้าหรือ Brand ท่ีไม่ใหญ่มาก ถือว่า
มีผลมากกบัรายได้หรือก าไรชว่งนัน้ของเค้า 
 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ  
 อญัมณี 

 
 
 

เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉลีย่ ร้อยละ 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

1. ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
มีผลตอ่คณุภาพของภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั 4.71 94.29 มากท่ีสดุ 

2. ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Sharpness) 
สามารถสร้างความสวยงาม โดดเดน่ได้ 4.29 85.71 มากท่ีสดุ 

3.  ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Making Blur) 
สามารถสร้างความสวยงาม โดดเดน่ได้ 4.14 82.86 มาก 

  4. เงาสะท้อนจากพืน้ผิว (Surface reflection) 
ชว่ยเพิ่มมิตแิละความมัน่คงให้กบัเคร่ืองประดบั 3.43 68.57 มาก 

  5. ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Jewelry types) 
มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบของภาพให้ดนู่าสนใจ 4.71 94.29 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ  
 อญัมณี (ตอ่) 
 

 
 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นท่ีมีผลตอ่เทคนิคและ
วิธีการถ่ายภาพอญัมณี พบวา่ 
 1. ความละเอียดของภาพ มีผลต่อคณุภาพของถาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั ระดบั
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 94.29  มีคา่เฉล่ีย 4.71  
 2. ความคมชัดทัง้ตัวเรือนอัญมณีและเคร่ืองประดับ สามารถสร้างความสวยงาม   
โดดเดน่ได้ ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 85.71 มีคา่เฉล่ีย 4.29  
 3. ความคมชดัเฉพาะส่วนของตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั สามารถสร้างความ
สวยงาม โดดเดน่ได้ ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 82.86 มีค่าเฉล่ีย 
4.14 
 4. ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบของภาพให้ดู
นา่สนใจ ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 94.29 มีคา่เฉล่ีย 4.71 
 5. เงาสะท้อนจากพืน้ผิว ช่วยเพิ่มมิติและความมัน่คงให้กบัเคร่ืองประดบั ระดบัความ
พงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก หรือคดิเป็นร้อยละ 68.57 มีคา่เฉล่ีย 3.43 
 6. ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั ช่วยเพิ่มความหรูหรา เลอคา่ ให้กับสินค้า
ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 91.43 มีคา่เฉล่ีย 4.57 
 7. ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสงของพลอย  ช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า 

ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ หรือคดิเป็นร้อยละ 85.71 มีคา่เฉล่ีย 4.29 
 

เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 
คะแนนการประเมินผล 

คา่เฉลีย่ ร้อยละ 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

6. ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Luster)   
ชว่ยเพิ่มความหรูหรา เลอคา่ ให้กบัสินค้า 4.57 91.43 มากท่ีสดุ 

7. ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสงของพลอย (Brilliancy & Translucent)  
ชว่ยเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า 4.29 85.71 มากท่ีสดุ 



115 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน 
 เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
 1. การใช้แสงสะท้อนจากพืน้ผิวท าให้สินค้าเคร่ืองประดบัดหูรูหรามากยิ่งขึน้ 

 2. ปัจจยัส าคญัส าหรับการถ่ายภาพโฆษณาอญัมณีคือ การจดัแสงของภาพใช้ตรงกบั
สีจริงของวตัถแุละเร่ืองความละเอียดของภาพ 

 3. นอกจากภาพถ่ายจะต้องคมชัด มีรายละเอียดดี สีถูกต้องสวยงามแล้ว การ
ออกแบบตลอดจนการวาง Layout มีผลอย่างยิ่งตอ่ความสวยงามของอญัมณีนัน้คือ ภาพท่ีดี การ
ออกแบบก็จะต้องสวยด้วย 

 4. ความคมชดัส าคญัมากส าหรับภาพถ่ายอญัมณีเพราะมนัท าเห็นรายละเอียด ส่วน
เทคนิคเร่ืองความคมชดัเฉพาะส่วนนัน้ จะเด่นในเร่ืองการน าเสนอของ Design ของแบบสินค้า
มากกว่ามาเน้นความคมชดัท่ีบริเวณเพชรหรือพลอย และส่วนมากจะใช้เทคนิคนีก้ับสินค้าท่ีเ ป็น 
Mass Product อีกด้วย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการถ่ายภาพอญัมณีในงานโฆษณา โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการและผลการวิจยัดงันี ้
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบ และวิธีการน าเสนอในการถ่ายภาพอญัมณี ท่ีช่วยให้ชิน้งานมี
ความสวยงามโดดเดน่ เลอคา่ นา่ซือ้ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้าน ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดบั เพ่ือใช้ในการบ่งบอก
คณุลกัษณะท่ีสวยงาม โดดเดน่ เลอคา่ น่าซือ้ ของอญัมณีและเคร่ืองประดบัแตล่ะประเภทในด้าน
ความต้องการของภาพถ่าย ข้อมูลด้านการถ่ายภาพ เพ่ือใช้ในการหาข้อมูลด้านเทคนิค ทฤษฎี 
และองค์ประกอบท่ีใช้ในการน าเสนอด้านการถ่ายภาพ และ ข้อมลูการน าเสนอในการโฆษณา เพ่ือ
ใช้ในการหาข้อมลูในด้านรูปแบบการน าเสนอด้านโฆษณา 
 จากนัน้ผู้ วิจัยจะรวบรวมโฆษณาจากหนังสือนิตยสารอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ี
ได้รับความนิยมทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ตัง้แต ่ปี 2009 – ปี 2011 จ านวน 300 ชิน้ โดย
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคอญัมณีและเคร่ืองประดบั จ านวน 45 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในกรุงเทพมหานคร บริเวณเขตสีลม ซึ่งจะคดัเลือกโฆษณาท่ีมีความสวยงามและ
ดงึดูดใจ มาท าการจ าแนกหมวดหมู่ของ องค์ประกอบ วิธีการน าเสนอ และ เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายภาพอญัมณี 
 หลงัจากการจ าแนกหนวดหมู่แล้ว ผู้วิจยัจะน าข้อมลูไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน 
ตรวจสอบ และสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) พร้อมน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
การแจกแจงความถ่ีและรูปแบบความเรียง 
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สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2  ตอน สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
ตอนที่ 1 สรุปผลการจ าแนกหมวดหมู่ของภาพโฆษณา 

 จากการรวบรวมเก็บตวัอย่างภาพโฆษณาอญัมณีทัง้หมดจ านวน 300 ชิน้ ได้ท าการ
คดัเลือกภาพโฆษณาท่ีมีความสวยงามดึงดดูความน่าสนใจ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม เป้า- 
หมาย เม่ือคัดเลือกแล้วเหลือเพียง 114 รูป โดยผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพ
โฆษณา แล้วน ามาจดัหมวดหมู่โดยมีหลกัในการจ าแนกภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั
จ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้ 
 
1. จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ 
 1.1 สี/โทนสี (Color/tone) 
 1.2 ประเภทฉากหลงั (Background) 
 1.3 ขนาดภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) 
 1.4 จ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) 
 1.5 ผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) 
2. จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา 
 2.1  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 2.2 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
 2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
 2.4 เสีย้วหนึง่ของชีวิติ (Slice of life) 
 2.5 อปุมาอปุไมย (Analogy) 
 2.6 การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
 3.1 ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
 3.2 ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Sharpness) 
 3.3 ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือน (Making Blur) 
 3.4 เงาสะท้อนจากพืน้ผิว (Surface reflection) 
 3.5 ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Jewelry types) 
 3.6 ความมนัวาวบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั (Luster) 
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 3.7 ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสงของพลอย (Brilliancy & Translucent) 
 

ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
 จากการรวบรวมเอกสารกลับคืนจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ผู้ วิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมลู แนวคดิ และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตอบค าถามท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมลูและ
จ าแนกหมวดหมูด่งันี ้
 
1. จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ 
 1.1 สี/โทนสี (Color/tone) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.29 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.14 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.29 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 1.2 ประเภทฉากหลัง (Background) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 การเพิ่มมลูคา่คา่เฉล่ีย 3.86 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 2.71 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.57 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 3.71 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 1.3 ขนาดภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Proportion) 
  การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.00  ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.29 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 3.86 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 1.4 จ านวนอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Number) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 3.57  ระดบัความพงึพอใจมาก 

 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.00 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
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 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 3.71 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 3.00 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 1.5 ผู้สวมใส่อัญมณีและเคร่ืองประดับ (Jewelry model) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 3.86 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.86 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 4.43 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 
2. จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา 
 2.1 สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.71 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 2.2 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.57 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 4.29 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 3.29 ระดบัความพงึพอใจปาน-
กลาง 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 2.57 ระดบัความพงึพอใจน้อย 

 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 2.57 ระดบัความพงึพอใจน้อย 

 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 3.14 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 3.29 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
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 2.4 เสีย้วหน่ึงของชีวิต ิ(Slice of life) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 3.29 ระดบัความพงึพอใจปาน-
กลาง 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 2.86 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.00 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 2.86 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 3.14 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 2.5 อุปมาอุปไมย (Analogy) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 3.71 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 3.71 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 4.43 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 2.6 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
 การสร้างแรงจงูใจเร้าใจหรือดงึดดูใจ คา่เฉล่ีย 4.00 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 การเพิ่มมลูคา่ คา่เฉล่ีย 2.29 ระดบัความพงึพอใจน้อย 
 มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่เลอคา่ คา่เฉล่ีย 2.71 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 สร้างจดุเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คา่เฉล่ีย 2.57 ระดบัความพงึพอใจน้อย 
 
3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
 3.1 ความละเอียดของภาพ (Resolution) 
 มีผลตอ่คณุภาพของภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั คา่เฉล่ีย 4.71 ระดบัความ 
พงึพอใจมากท่ีสดุ 
 3.2 ความคมชัดทัง้ตัวเรือนอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Sharpness) 
 สามารถสร้างความสวยงามโดดเด่นได้ ค่าเฉล่ีย 4.29 ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ 
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 3.3 ความคมชัดเฉพาะส่วนของตัวเรือน (Making Blur) 
 สามารถสร้างความสวยงามโดดเดน่ได้ คา่เฉล่ีย 4.14 ระดบัความพงึพอใจมาก 
 3.4 เงาสะท้อนจากพืน้ผิว (Surface reflection) 
 ชว่ยเพิ่มมิตแิละความมัน่คงให้กบัเคร่ืองประดบั คา่เฉล่ีย 3.43 ระดบัความพงึ-
พอใจมาก 
 3.5 ประเภทของตัวเรือนเคร่ืองประดับ (Jewelry types) 
 มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบของภาพให้ดนูา่สนใจ คา่เฉล่ีย 4.71 ระดบัความ
พงึพอใจมากท่ีสดุ  
 3.6 ความมันวาวบนตัวเรือนเคร่ืองประดับ (Luster) 
 ช่วยเพิ่มความหรูหราเลอคา่ให้กบัสินค้า คา่เฉล่ีย 4.57 ระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ 
 3.7 ประกายแสงของเพชรและความโปร่งแสงของพลอย (Brilliancy & Translu- 
cent) 
 ชว่ยเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า คา่เฉล่ีย 4.29 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ  

 
อภปิรายผลการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีพ้บว่า องค์ประกอบของภาพ วิธีการน าเสนอภาพ และ เทคนิคและ
วิธีการน าเสนอภาพ ท่ีชว่ยให้ชิน้งานมีความสวยงามโดดเดน่ เลอคา่ นา่ซือ้ มีดงันี ้
 
1. จ าแนกตามองค์ประกอบของภาพ  
 1.1 สี/โทนสี (Color/tone)  

 
ภาพท่ี 75 ภาพตวัอยา่งสี/โทนสี (Color/tone) 
 

สีด า 
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 สี/โทนสี (Color/tone) นบัว่าเป็นสิ่งแรกท่ีผู้บริโภคจะเห็น ส่วนมากทางแบรนด์สินค้า     
อญัมณีจะเป็นผู้ควบคุมการใช้สี/โทนสี ในโฆษณา เน่ืองจากส่งผลต่อการจดจ าและภาพลกัษณ์
ของแบรนด์สว่นสีท่ีนิยมในโฆษณาสว่นใหญ่คือ สีด า และสีขาว เพราะสองสีนีจ้ะช่วยขบัให้อญัมณี
โดดเดน่ แสดงสีของอญัมณีได้ชดัเจน รวมทัง้บง่บอกถึงความเรียบง่าย ความหรูหรา และดมีูราคา 
 
 1.2 ประเภทฉากหลัง (Background) 

 
ภาพท่ี 76 ภาพตวัอยา่งประเภทฉากหลงั (Background) 
 
 ประเภทฉากหลัง (Background) ถือว่ามีพืน้ท่ีมากท่ีสุดของภาพโฆษณา โฆษณา
สินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบับอ่ยครัง้ท่ีใช้การน าเสนอแบบภาพท่ีเป็น ภาพพืน้สีเดียว มากท่ีสดุ 
เน่ืองจากต้องการให้สินค้าเป็นตวัสร้างแรงจงูใจ และสร้างความโดดเด่นแก่สินค้า ดงันัน้ประเภท
ของฉากหลังท่ีท าหน้าท่ีได้ดีท่ีสุดก็คือ ประเภทฉากหลงัท่ีมีความเรียบง่าย สบายตา ส่วนการใช้
ภาพพืน้หลงัประเภทอ่ืนนัน้ เหมาะกบัเหตกุารณ์ หรือโอกาสท่ีต้องการสร้างอารมณ์ให้กบัโฆษณา 
 
 1.3 ขนาดภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Proportion) 

 
ภาพท่ี 77 ภาพตวัอยา่งขนาดของภาพอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) 

ภาพพืน้ 

สีเดียว 

ขนาด

ใหญ่ 
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 ขนาดของภาพอัญมณีและเคร่ืองประดบั (Proportion) มีผลต่อความน่าสนใจของ
ภาพซึ่ง ภาพสินค้าท่ีมี ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นรายละเอียดของสินค้าได้ชดัเจน และขนาด
กลาง สามารถจงูใจด้วยท่ีวา่งซึง่ท าให้สินค้าโดดเดน่ ใกล้เคียงกบัสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ 
 
 1.4 จ านวนอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Number) 

 
ภาพท่ี 78 ภาพตวัอยา่งจ านวนอญัมณีและเคร่ืองประดบั (Number) 
 
 จ านวนอัญมณีและเคร่ืองประดับ  (Number) ในการน าเสนอภาพโฆษณาหาก
ต้องการให้สินค้านา่สนใจและดมีูมลูคา่จะน าเสนอเพียง 1-2 ชิน้หรือน้อยชิน้ท่ีสดุ ส่วนหากสินค้ามี
จ านวนหลายชิน้ควรเป็นสินค้าท่ีเป็น collection เดียวกัน หรือชุดเดียวกันจะท าให้การน าเสนอ
สินค้าดนู่าสนใจมากกว่า สินค้าท่ีไม่เป็นชดุแล้วน ามาวางปนกนั เพราะจะเป็นการลดจดุเด่น หรือ
เอกลกัษณ์ ของสินค้าลงด้วย 
 
 1.5 ผู้สวมใส่อัญมณีและเคร่ืองประดับ (Jewelry model) 

 
ภาพท่ี 79 ภาพตวัอยา่งผู้สวมใสอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) 
 

จ านวน 1 

ชิน้ 

ผู้สวมใส ่

อญัมณี 
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 ผู้สวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry model) หรือนางแบบ มีอิทธิพลตอ่การ
สร้างจุดเด่นให้กับสินค้า เน่ืองจากผู้ ท่ีมาเป็นแบบจะต้องมีบุคลิก และอารมณ์ท่ีสอดคล้องกับ
สินค้า สิ่งเหล่านีจ้ะท าหน้าท่ีส่ือความหมายแทนสินค้าหรือแบรนด์ของสินค้าได้ นอกจากนีแ้ล้วยงั
ท าให้เห็นถึงขนาดหรือความเหมาะสมเม่ือสินค้าประดบัอยูบ่นร่างกาย  
 
2. จ าแนกตามรูปแบบการน าเสนอทางโฆษณา 
 2.1  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero)  

 
ภาพท่ี 80 ภาพตวัอยา่งสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
 
 สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) ถูกน ามาใช้มากในการน าเสนอโฆษณา
ประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบั เน่ืองจากเป็นวิธีการน าเสนอท่ีท าให้สินค้าโดดเด่น  สามารถ
แสดงรายละเอียดของสินค้าได้มาก โดยใช้การส่ือสารแบบตรงไปตรงมา ผู้บริโภคจะเข้าถึงความ
มุง่หมายของโฆษณาได้อยา่งชดัเจน   
 
 2.2 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 

 
ภาพท่ี 81 ภาพตวัอยา่งการใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
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 การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) วิธีการน าเสนอนีจ้ะคล้ายกบัองค์ประกอบของภาพด้าน
ผู้สวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบั พบมากเป็นอนัดบัรองจากการน าเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก 
ซึ่งการใช้นางแบบเป็นผู้ น าเสนอนัน้สามารถ ส่ือบุคลิกของสินค้าหรือแบรนด์ของสินค้าได้ดี 
ส่วนมากจะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น หรือมีอายุน้อยท่ีต้องการมองเห็นบุคลิกเวลาท่ี
ตนเองประดบัสินค้า 
 
 2.3 การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) และ 2.4 เสีย้วหน่ึงของชีวิติ (Slice of 
life) 

 
ภาพท่ี 82 ภาพตวัอยา่งการน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) และเสีย้วหนึง่ของชีวิต ิ(Slice of life) 
 
 วิธีการน าเสนอภาพโฆษณาทัง้ 2 วิธีนี ้มีอตัราการน าเสนอใกล้เคียงกนั เน่ืองจากการ
น าเสนอทัง้สองวิธีนีจ้ะมีอิทธิพลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ช่วงเทศกาล วนัส าคญั โอกาสพิเศษ 
เป็นต้น พร้อมทัง้สามารถสร้างเอกลกัษณ์ และจดุเดน่ให้แก่แบรนด์ได้ เช่น ถ้านึกถึงแหวนแตง่งาน 
ต้องเป็นแบรนด์นี ้เป็นต้น  แตถ้่าหากอยูใ่นชว่งเวลาปกตจิะไมค่อ่ยส่งผลมากตอ่ผู้บริโภค 
 
 2.5 อุปมาอุปไมย (Analogy) 

 
ภาพท่ี 83 ภาพตวัอยา่งอปุมาอปุไมย (Analogy) 

การน าเสนอแบบวิถีชีวติ เสีย้วหนึง่ของชีวิต ิ
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 อปุมาอปุไมย (Analogy) เป็นการน าเสนอท่ีสร้างจดุเดน่ และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้
อย่างชัดเจน สามารถบ่งบอกถึงแรงบนัดาลใจท่ีผู้ ออกแบบมีต่อการน าเสนอสินค้า ผู้บริโภคจะ
จดจ าได้ง่ายและมองว่าโฆษณาและสินค้ามีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนมากจะพบในแบบอญัมณี
และเคร่ืองประดบัท่ีมีการออกแบบรูปทรงเลียนแบบธรรมชาต ิหรือสตัว์ตา่งๆ 
 
 2.6 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 

 
ภาพท่ี 84 ภาพตวัอยา่งการสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 
 
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การน าเสนอวิธีนีถื้อว่าเป็นการกระตุ้ นตลาด
ผู้บริโภคระดบัหนึ่ง จะพบในช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาพิเศษนัน้ๆ หากมองพืน้ท่ีในโฆษณาเราจะ
พบวา่ โฆษณาประเภทนีจ้ะเตม็ไปด้วยเนือ้หา ซึง่ดรูกสายตา และจะไมค่อ่ยพบในแบรนด์สินค้าท่ีมี
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากจะสง่ผลด้านลบให้กบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์  
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3. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอัญมณี 
 

 
ภาพท่ี 85 ภาพตวัอยา่งเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอญัมณี 

 
 3.1 ความละเอียดของภาพ (Resolution) มีผลตอ่การน าไปใช้งานของภาพบนส่ือ
ตา่งๆ ซึ่งหมายความว่า ความละเอียดของภาพนัน้ ก็จะขึน้อยู่กบัการเลือกใช้กล้องถ่ายภาพ หาก
เลือกใช้กล้องท่ีมีคณุภาพสงูความละเอียดของภาพ ก็จะเพิ่มขึน้ตามคณุภาพของกล้อง ทัง้นีท้ัง้นัน้
ควรเลือกใช้กล้องให้เหมาะกบัส่ือท่ีจะน าไปใช้ เช่น หากจะท าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้
กล้องถ่ายภาพขนาดกลาง (Medium Format) เน่ืองจากมีความละเอียดสงู เหมาะกบัส่ือโฆษณา
ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 3.2 ความคมชัดทัง้ตัวเรือนอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Sharpness) ความคมชดั
ถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการถ่ายภาพ แตใ่นวงการการถ่ายภาพอญัมณีนัน้ถือเป็นเร่ืองท่ียากและ
ท้าทายช่างภาพ เน่ืองจากสินค้าหรือแบบมีขนาดคอ่นข้างเล็ก ดงันัน้การเลือกใช้เลนส์ท่ีเหมาะกบั

ความคมชดัทัง้ตวัเรือนอญัมณี  ความคมชดัเฉพาะสว่นของตวัเรือน 

เงาสะท้อนจากพืน้ ประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบั 

ความมนัวาวบนตวัเรือน

เคร่ืองประดบั 

ประกายแสงของเพชร และความโปร่งแสง
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งานจึงถือว่าเป็นเร่ืองส าคญั และย่อมส่งผลตอ่รายละเอียดของสินค้าท่ีผู้บริโภคจะมองเห็น ดงันัน้
วิธีการเลือกใช้เลนส์ในการถ่ายภาพอญัมณี จะต้องเลือกเลนส์ท่ีมี f-number สูง หรือ มีความชดั
ลึกสูง เช่น เลนส์มาโคร (Macro Lenses) ซึ่งนอกจากจะถ่ายสินค้าใกล้แล้ว ยังส่งผลต่อความ
คมชดัของภาพ แตค่วรระวงัในเร่ืองของการเลือกใช้ช่วงระยะของเลนส์ หากเลือกเลนส์มาโครท่ีมี
ช่วงความยาวโฟกัสสัน้ เวลาถ่ายจะต้องเข้าใกล้สินค้ามากจะท าให้เกิดเงาบนตวัแบบ ควรเลือก
เลนส์มาโครท่ีมีช่วงความยาวโฟกัสยาว เช่น เลนส์มาโคร 100 มม. หรือ 180 มม. เพ่ือช่วยลด
ขัน้ตอนในกระบวนการหลงัการถ่ายภาพ (Retouch) 
 3.3 ความคมชัดเฉพาะส่วนของตัวเรือนอัญมณีและเคร่ืองประดับ  (Making 
Blur) สามารถสร้างความน่าสนใจของภาพได้ ส่วนมากจะนิยมกับสินค้าท่ีต้องการโชว์เพียง
บางสว่นของตวัเรือน เชน่ สร้อยคอท่ีมีจี ้จะชดัในส่วนของ จี ้ส่วนสายสร้อยก็จะเบลอ ดงันัน้วิธีการ
เลือกใช้เลนส์ในการถ่ายภาพอญัมณีด้วยเทคนิคนี ้จะต้องเลือกเลนส์ท่ีมี f-number ท่ีต ่า หรือ มี
ความชดัตืน้สงู ย่อมส่งผลต่อการเบลอในบริเวณรอบข้างอย่างสวยงาม ซึ่งในการถ่ายภาพถือว่า
ความคมชดัเฉพาะสว่นนัน้เป็นเทคนิคหนึง่ทางของการถ่ายภาพท่ีจะน ามาใช้ในการน าเสนอ 
 3.4 เงาสะท้อนจากพืน้หลัง (Surface reflection) การน าเสนอภาพสินค้าอญัมณี
และเคร่ืองประดบัพบได้บอ่ย เน่ืองจากท าให้สินค้าดหูรูหรามากยิ่งขึน้ หรือแบรนด์ต้องการบุคลิก
ของสินค้าท่ีด ูโดดเดน่ เรียบง่าย ซึ่งเป็นเทคนิคทางการถ่ายภาพท่ีมีหลกัง่ายๆ โดยเงาสะท้อนจาก
พืน้นัน้ เกิดจากการใช้พืน้ผิวท่ีมีลกัษณะมนัเงา เพ่ือสะท้อนเงาของวตัถท่ีุเป็นแบบลงบนพืน้ผิว 
 3.5 ประเภทของตัวเรือนเคร่ืองประดับ (Jewelry types) มีผลตอ่การจดัวางองค์-
ประกอบของภาพให้ดนู่าสนใจ เน่ืองจากประเภทของตวัเรือนเคร่ืองประดบันัน้มีอยู่หลากหลาย
ประเภท เช่น แหวน หากน ามาถ่ายโดยทั่วไปจะตัง้แหวนขึน้และถ่ายด้านข้างหรือด้านบน ถ้า
สร้อยคอจะวางราบกับแล้วจดัให้เป็นสามเหล่ียม เป็นต้น ดงันัน้การจดัองค์ประกอบของสินค้าแต่
ละประเภทให้ดนูา่สนใจยอ่มสง่ผลตอ่การจดัไฟส าหรับถ่ายสินค้าแตล่ะประเภทท่ีแตกตา่งกนัด้วย 
 3.6 ความมันวาวบนตัวเรือนเคร่ืองประดับ (Luster)  เป็นสิ่งท่ีท าได้ยากเหมือนกบั
การจดัไฟเน่ืองจาก ต้องใช้ประสบการณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความเข้าใจกับวตัถุท่ีเป็น
มนัวาว รวมทัง้ลกัษณะของผิววสัดแุตล่ะประเภท เช่น ถ้าเป็นแหวนทองค าขาว จะมีความมนัวาว 
มากกวา่ แหวนทอง ดงันัน้เงาท่ีเกิดขึน้บนตวัเรือนของวตัถยุ่อมแตกตา่งกนั ช่างภาพแตล่ะคนจะมี
เทคนิคการล่อแสง หรือการใช้วสัดใุนการสะท้อนแสงขึน้บนตวัเรือนให้สวยงามแตกตา่งกนัออกไป 
ซึ่งความมันวาวท่ีเกิดขึน้ก็จะส่งต่อ ความสะอาด ความหรูหรา เลอค่า ให้กับสินค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัด้วย 
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 3.7 ประกายแสงของเพชรและความโปร่งแสงของพลอย (Brilliancy & 

Translucent) ถือวา่เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของสินค้าประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีไม่
ควรมองข้าม เน่ืองจากสามารถช่วยสินค้าดนู่าสนใจแล้วยงัเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย ประกาย
แสงเพชรและความโปร่งแสงหรือความใสของพลอยนัน้ สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะท่ีดีของการ
เจียระไนรูปทรง และความบริสทุธ์ิของอญัมณีได้ระดบัหนึ่งทางการมองเห็น เช่น ถ้าเป็น เพชร ควร
จะมีประกายเล็กน้อย ถ้าเป็นพลอยก็ควรใส เป็นต้น ความสวยงามของประกายแสงท่ีเกิดขึน้ใน
เพชร และความโปร่งแสงท่ีเกิดขึน้พลอย เหล่านีน้ัน้  เกิดขึน้จากการจัดวางต าแหน่งของไฟให้
เหมาะกบัประเภทของอญัมณี รูปทรงของตวัเรือน และการเลือกใช้ชนิดของไฟท่ีใช้ในสตดูิโอในการ
ถ่ายภาพ 
 

 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลการจ าแนกภาพโฆษณาอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัทัง้ 3 องค์ประกอบ จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความพึงพอใจในระดบั มาก
ที่สุด และจากการแจกแจงความถ่ีของภาพโฆษณาท่ีพบ มากที่สุด ด้วยตวัเอง พบว่ามีข้อขดัแย้ง
กนัในบางสว่นของข้อมลู ดงัตารางด้านลา่ง 
 
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการจ าแนกภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั  
 

 
ความคดิเห็นในระดบัความพงึ

พอใจมากท่ีสดุ 
การแจกแจงความถ่ี 

ท่ีพบมาก 

จ า
แน
กต
าม

 

องค์ประกอบ
ของภาพ 

สี/โทนส ี(Color/tone) 
การสร้างแรงจงูใจ เร้าใจ หรือดงึดดู
ใจ สีขาว (33 ภาพ) 
มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 

ประเภทฉากหลงั 
(Background) 

มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ ภาพพืน้สีเดียว (65 ภาพ) 

ผู้สวมใสอ่ญัมณีและ
เคร่ืองประดบั  
(Jewelry model) 

สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ผู้สวมใสอ่ญัมณี (39 ภาพ) 

*ภาพอญัมณีเพียงอยา่งเดียว 
(75 ภาพ) 

รูปแบบการ
น าเสนอทาง
โฆษณา 

การใช้ผู้น าเสนอ 
(Presenter) 

มีสว่นชว่ยให้มีความโดดเดน่ เลอคา่ 
การใช้ผู้น าเสนอ (39 ภาพ) 

* สินค้าเป็นพระเอก  
(79 ภาพ) 

อปุมาอปุไมย (Analogy) สร้างจดุเดน่ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั อปุมาอปุไมย (4 ภาพ) 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการจ าแนกภาพโฆษณาอญัมณีและเคร่ืองประดบั (ตอ่) 
 

 
ความคดิเห็นในระดบัความพงึ

พอใจมากท่ีสดุ 
การแจกแจงความถ่ี 

ท่ีพบมาก 

จ า
แน
กต
าม

 เทคนิค 
และวิธีการ
ถ่ายภาพ 
อญัมณี 

ความละเอียดของภาพ 
(Resolution) 
ความคมชดัทัง้ตวัเรือน 
อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
(Sharpness) 

มีผลตอ่คณุภาพของภาพ 
 
- 
 

สามารถสร้างความสวยงาม โดด
เดน่ได้ 

ประเภทของตวัเรือน
เคร่ืองประดบั   
(Jewelry types) 

มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบของ
ภาพให้ดนู่าสนใจ 

- 

ความมนัวาวบนตวัเรือน
เคร่ืองประดบั (Luster) 

มีผลตอ่การจดัวางองค์ประกอบของ
ภาพให้ดนู่าสนใจ 

- 

 
 จากตารางพบว่า มีข้อขดัแย้งซึ่งไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยู่ 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
 1. องค์ประกอบของภาพด้านผู้สวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบั (Jewelry Model) ซึ่ง
สามารถสร้างจุดเดน่เอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้ แต่ภาพโฆษณาอญัมณีแบบมีผู้สวมใส่อญัมณีท่ีพบ
จะมีเพียง 39 ภาพ ซึง่ภาพโฆษณาอญัมณีเพียงอยา่งเดียวมี 75 ภาพ ซึง่มากกวา่  
 2. รูปแบบการน าเสนอทางโฆษณาด้านการใช้ผู้ น าเสนอ (Presenter) มีส่วนช่วยให้มี
ความโดดเดน่ เลอคา่ได้ แตภ่าพโฆษณาอญัมณีแบบใช้ผู้น าเสนอมีเพียง 39 ภาพ ซึ่งภาพโฆษณา
สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) มี 79 ภาพซึง่มากกวา่  
 3. รูปแบบการน าเสนอทางโฆษณาด้านอปุมาอปุไมย (Analogy) ซึ่งสามารถสร้างจดุเด่น 
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้ แตมี่ภาพโฆษณาเพียง 4 ภาพ ซึง่น้อยท่ีสดุในการน าเสนอ 
 จะเห็นได้วา่ ถึงแม้การน าเสนอท่ีโดดเดน่ในด้านตา่งๆ สามารถท่ีจะ ดงึดดูจงูใจผู้บริโภคได้ 
แต่ในการน ามาเสนอในโฆษณาโดยส่วนมากนัน้จะพบได้น้อย เน่ืองด้วยข้อจ ากัดในการน าเสนอ
บางประเดน็ เราไมส่ามารถน าองค์ประกอบท่ีดีทกุองค์ประกอบมารวบกนัในโฆษณาเพียงชิน้เดียว
ได้ เพราะการน าเสนอในแตล่ะประเภทหรือองค์ประกอบบางอย่างในภาพโฆษณานัน้แตกตา่งกัน
ออกไป แตเ่ราสามารถหยิบยกประเด็นหรือสิ่งท่ีนิยม พบมาก มาเป็นแนวทางในการน าเสนอภาพ
โฆษณาของสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการศกึษาพบว่าเกิดปัญหาหลายประการในขัน้ตอนการศกึษา ทัง้เร่ืองของแหล่งข้อมลู 
เพราะการรวบรวมต้องอาศยัข้อมูลจากหลายท่ีด้วยกัน  และข้อมูลท่ีได้มาค่อนข้างเป็นข้อมูล
เฉพาะด้าน ซึ่งเร่ืองและประเด็นท่ีน ามาวิจยัในครัง้นี ้เป็นการรวมความต้องการของหลายด้านเข้า
ด้วยกนั เพ่ือท่ีจะสะท้อนความต้องการส่ือสารให้ออกมาในแนวทางเดียวกนั  
 ในการศกึษาในครัง้นีจ้ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ และค าแนะน าของผู้ เ ช่ียวชาญในแต่
ละด้าน เพราะยังมีต าราท่ีเก่ียวกับการถ่ายภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทยเป็น
จ านวนน้อย การรวบรวมข้อมูลจะต้องรวบรวมจาก บทความ นิตยสาร หรือการประยุกต์วิธีการท่ี
ใกล้เคียง พร้อมทัง้ต้องใช้การสมัภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ
ในด้านตา่งๆ  
  ส าหรับผู้ ท่ีต้องการศึกษาในหัวข้อทางด้านการถ่ายภาพอัญมณีอาจจะต้องศึกษาต่อ
ยอดจากเดิม หรือน ามาวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงลงไป เพ่ือให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ได้แก่ ศึกษา
ความต้องการของภาพหลงักระบวนการถ่ายภาพ ซึ่งมีขัน้ตอนในการตกแตง่แก้ไขภาพ (Retouch) 
ขอบเขตการพิมพ์ในเร่ืองของสีสนัของภาพ การแสดงผลขอบภาพโฆษณาบนส่ือตา่งๆ ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้เร่ืองสีของอญัมณี เน่ืองจากปัจจบุนัมีช่องทางในการรับรู้ส่ือท่ีมากขึน้ เช่น Tablet ดงันัน้
การรับรู้ข่าวสาร โฆษณา ต่างๆ จะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งการศึกษาครัง้
ตอ่ไปอาจจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 ส าหรับทิศทางการถ่ายภาพอญัมณีในงานโฆษณาในอนาคต จะมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกในการถ่ายภาพมากยิ่งขึน้ แต่สิ่งท่ี ช่างภาพ นักออกแบบโฆษณา และ
นักการตลาด จะยังคงมีการแข่งขันกันตลอดเวลา คือ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิด
สร้างสรรค์จะท าให้การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ น่าต่ืนเต้น น่าติดตาม พร้อมกับการต่ืนตวัในภาค
ธุรกิจ ส่ือตา่งๆ ท่ีเปล่ียนแปลง และพฒันาไปอยา่งไมห่ยดุนิ่ง 
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