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เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ให้เป็นเงิน
อยากหาเงินใช้จากงานสร้างสรรค์? คุณได้ส่งภาพไปยังเว็บไซต์ของสต็อกเรียบร้อยแล้ว แต่อยากเรียนรู้เทคนิค
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขาย? นี่คือคู่มือเหมาะสำหรับคุณ เราได้รวบรวมเทคนิค เคล็ดลับ และคำอธิบายจำนวนมาก
ซึ่งจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ให้บริการภาพสต็อกและวิดีโอยอดนิยม  



ไม่มีอะไรที่น่าน่าตื่นเต้นมากไปกว่าการเป็นสมาชิกในชุมชนสร้างสรรค์ของ 
Shutterstock อีกแล้ว  

วันนี้ช่างภาพและนักวาดภาพมีเครื่องมือสร้างสรรค์มากมาย ตั้งแต่แปรงทาสีดิจิตอล
ไปจนถึงกล้องถ่ายวิดีโอแบบ HD DSLR ที่ราคาไม่แพง โดยทั่วไป เครือข่ายสำหรับผู้
ที่ชื่นชอบและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจะมีการซื้อขายเคล็ดลับต่างๆ ผู้ซื้อภาพไม่ได้จำกัด
อยู่เพียงสำนักพิมพ์และบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ธุรกิจขนาดเล็กและทุกคนสามารถ
ใช้สิทธิ์จากภาพกันได้ทุกรูปแบบ ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

Shutterstock ต้องการส่งเสริมศิลปินซึ่งทำงานอยู่กับรูปภาพและผู้ซื้อภาพทั้งหลายใน
ตลาดโลกที่รวดเร็วและเปิดอยู่ “ตลอดเวลา” เราให้ความสำคัญกับช่างภาพและ
อยากลงทุนกับความสำเร็จของพวกเขา  

ด้วยเป้าหมายนี้ เราจึงได้จัดทำคู่มือฟรีฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็น
นักขายภาพสต็อก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับความเพลิดเพลินและเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจของคุณ 

จดหมายจาก Shutterstock



เกี่ยวกับ Shutterstock 
Shutterstock เป็นผู้ให้บริการชั้นนำที่มีคุณภาพสูงสำหรับภาพสต็อก เวกเตอร์ ภาพ
ประกอบ และวิดีโอแก่มืออาชีพผู้สร้างสรรค์ทั่วโลก ในปัจจุบันคลังภาพของเรามีภาพ
แบบปลอดลิขสิทธิ์มากกว่า 35 ล้านภาพ และคลิปวิดีโอ 1.7 ล้านคลิป ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บริษัทขึ้นในปี 2003 เราได้ให้บริการดาวน์โหลดมากกว่า 400 ล้านครั้งแก่ลูกค้า
เกือบ 1 ล้านราย กว่า 150 ประเทศ Shutterstock สนับสนุนชุมชนช่างภาพ ช่างวิดีโอ 
ศิลปิน และนักวาดภาพจากทั่วโลก 



20 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการสื่อสารเชิงภาพได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ภาพต่างๆ จะได้ลงตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์และนิตยสารเพียงวันละหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์ละ
ครั้งเท่านั้น แต่ในวันนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ 3 พันล้านคน
ที่ใช้เนื้อหาเชิงภาพตลอด 24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์ ธุรกิจ
และสำนักพิมพ์ทั้งที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กพบว่าตนเองมี
ความต้องการในการใช้เนื้อหาเชิงภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
คุณสามารถได้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ แบบนี้ได้ โดย
การส่งภาพและวิดีโอไปยัง Shutterstock 

ทำไมคุณมีส่วนร่วมกับ 
Shutterstock?



เราเป็นแหล่งหารายได้ชั้นนำสำหรับช่างภาพ นักวาดภาพประกอบ 
และช่างวิดีโอ 
เราได้ให้บริการดาวน์โหลดภาพมากกว่า 400 ล้านครั้งแก่ลูกค้าเกือบ 1 ล้านราย 
กว่า 150 ประเทศและ 20 ภาษา จากงานวิจัยอิสระโดยเว็บไซต์ช่างภาพชั้นนำ * 
พบว่า Shutterstock ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ #1 อย่างต่อเนื่องสำหรับรายได้ของ
แต่ละบุคคลโดยรวมเมื่อเทียบกับของคู่แข่งที่คล้ายกัน  

เราเป็นผู้นำเสนอภาพและวิดีโอของคุณให้แก่ลูกค้าทั่วโลก 
ในแต่ละปี Shutterstock ใช้เงินลงทุนในตลาดโลกมากหลายล้านดอลลาร์ เพื่อ                                
ให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่ชื่นชอบในบรรดาผู้ซื้อภาพทั่วโลก คุณสามารถพบเห็น                                
   โฆษณาของเราได้อย่างเด่นชัดในโปรแกรมค้นหา เว็บไซต์ชั้นนำ 
      และสิ่งพิมพ์พิมพ์ทั่วโลก ทีมงานของเราได้พบปะกับลูกค้าและ
         ช่างภาพอยู่ประจำในงานแสดงสินค้าชั้นนำมากกว่า 
    20 ครั้ง รวมถึงงานแสดงของ HOW, AIGA,  
                 Adobe, TED และองค์กรภาพถ่ายโลก เราจะท่องไป
                  ทั่วโลกเพื่อพบปะและต้อนรับลูกค้าใหม่ๆ 

*Microstockgroup.com, งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมโครสต็อก 2013 
สำรวจอุสาหกรรมตลาดขนาดใหญ่ 2/12/2014 

ทำไมคุณมีส่วนร่วมกับ Shutterstock? 



เราใส่ใจในลูกค้าและช่างภาพของเรา  
เราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าและช่างภาพก่อนเสมอ  
ตั้งแต่รูปแบบการกำหนดราคาที่โปร่งใสไปจนถึง 
เว็บไซต์แบบเรียบง่าย พวกเราจะสื่อสารกันทุกวัน  

งานช่างภาพสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
เรารักษามาตรฐานด้วยการอัปโหลด ส่งภาพ และขั้นตอนในการ
อนุมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ช่างภาพจะสามารถเริ่มมี
รายได้ภายใน 24 ชั่วโมงของการส่งเนื้อหาใหม่ 

เราไม่มีการผูกขาด 
เพลิดเพลินกับเสรีภาพ เราจะไม่กดดันให้คุณเผยแพร่ภาพหรือ
วิดีโอโดยผ่านทาง Shutterstock เพียงผู้เดียวเท่านั้น คุณมีสิทธิ์ใน
การควบคุมเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสและผลกำไรในการขาย  

ทำไมคุณมีส่วนร่วมกับ Shutterstock? 



เราเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ให้คุณค่ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในฐานะบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี เราต้องแน่ใจว่าทีมผลิตภัณฑ์ของเรา
จะเสาะหาวิธีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า
และช่างภาพ ตัวอย่างหนึ่งคือ อย่าลืมตรวจสอบแอพสำหรับ iPad 
และ iPhone ของเรา! 

เรามีให้ทั้งเครื่องมือและข้อมูลอันมีค่า 
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างเครื่องมือสำหรับ แนวโน้มคำสำคัญ 
(Keyword Trends) ของเรา จะให้ข้อมูลอันมีค่าซึ่งช่วยในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น  

แล้วเหตุผลที่เราชอบให้ศิลปินเข้ามามีส่วนร่วมกับ Shutterstock 
คืออะไร? เพราะมันสนุกแสดงความสร้างสรรค์ของคุณด้วยการ
เข้าร่วมชุมชนช่างภาพนับพันที่สร้างสรรค์ที่สุดในตลาดโลก

ทำไมคุณมีส่วนร่วมกับ Shutterstock? 



ภาพสต็อกคืออะไร? 
ง่ายๆ ก็คือ ภาพสต็อกหมายถึงศิลปะที่มีอยู่แล้วและพร้อมนำมาใช้ ตัวแทน
ภาพสต็อกจะเก็บรักษาคลังภาพจำนวนหลายหมวดและออกใบอนุญาตภาพ
เหล่านั้นให้กับลูกค้า คนทั่วไปมักจะหมายถึง ภาพถ่ายสต็อก แต่คำว่า สต็
อก อาจหมายถึงเนื้อหาเชิงภาพทุกประเภท เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือภาพ
ประกอบ ต้องขอขอบคุณให้กับความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลบน
อินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้ภาพสต็อกได้เติบโตเข้าสู่อุตสาหกรรมในระดับ
หลายพันล้านดอลลาร์ 

สต็อกช่วยให้คุณสามารถให้สิทธิ์การใช้งานแก่ภาพทั้งหลายที่คุณได้สร้าง
ขึ้น ที่มากไปกว่านั้นก็คือ ผู้ซื้อกำลังมองหาภาพในท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง
และมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยพลังในการเข้าถึงผู้ซื้อ
งานศิลปะทั่วโลกของ Shutterstock เราจึงสามารถช่วยนำเสนอภาพของ
คุณให้แก่ผู้ที่ต้องการได้ 

และเนื่องจากภาพเป็นสิ่งที่สามารถขายซ้ำได้ งานสร้างสรรค์ของคุณจึง
สามารถสร้างรายได้ให้คุณนานหลายปี 



จะสร้าง 
อะไรดี 



จะสร้างอะไรดี 10 วิธี 
ในการค้นหากระแสนิยม 
 และแรงบันดาลใจ 

ภาพคือช่องทางของการสื่อสาร และในขณะที่ภาษาพูดและภาษาเขียนมี 
 การปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ภาษาภาพก็เช่นเดียวกัน ช่างภาพสต็อก 
  ที่ประสบความสำเร็จจะคอยอัปเดตแฟ้มผลงานของตนให้ทันสมัยอยู่ 
   เสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อภาพ 
    คุณจะค้นหากระแสนิยมและแรงบันดาลใจจากที่ไหน? เริ่มจาก 
     กระดาษโน้ต คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมตั้งโต๊ะ แล้ว 
      เก็บ “บันทึกไอเดีย” หรือ “มูดบอร์ด” เกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบ ตัวอย่างของ 
       สถานที่ที่คุณสามารถเข้าไปหาไอเดียในการสร้างสรรค์งานได้มีดังต่อไปนี้



สังคมออนไลน์และเครื่องมือออนไลน์ 
หัวข้อใดที่กำลังเป็นที่สนใจ? ใครเป็นผู้ทรงอิทธิพลในข่าวและวัฒนธรรม
มากที่สุด? สาเหตุที่ทำให้พวกเขาเชื่อ? ประเด็นแห่งความขัดแย้งคือ
อะไร? จะสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและตัวอักษรได้อย่างไร?  

แผงหนังสือ  
ดูพาดหัวข่าวล่าสุด มีประเด็นทั่วไปหรือไม่? ประเด็นใดในทางการ
เมืองที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่? มีกระแสสุนทรีย์หรือเชิงภาพที่เกิด
ขึ้นใหม่หรือกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจหรือไม่?  

แฟชันและการแต่งบ้าน 
สีที่นิยมมากที่สุดคือสีอะไร? ในงานแสดงแฟชันโชว์ปีนี้นิยมรูปลักษณ์
แบบใด? ในนิตยสารบ้านและสวนนิยมสไตล์ไหน?  

เทคโนโลยี 
กระแสนิยมสุดฮิตสำหรับอุปกรณ์เสริมแบบใหม่ในบล็อกเทคโนโลยีมี
อะไรบ้าง? ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ประเภทใดที่นำมาใช้พาดหัว? ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในวันนี้ เช่นโทรศัพท์
มือถือ หรือคอมพิวเตอร์และแท็ปเล็ต มีความแตกต่างไปจากที่เคยเห็น
ในปีก่อนๆ อย่างไรบ้าง?  

สถิติประชากร 
กลุ่มชาติพันธ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง
ไป? เพื่อนบ้านของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร? 
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ปฏิทิน 
ข่าวต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในปีหรือสองปีข้างหน้ามีอะไรบ้าง?  

ทางของคุณ โลกของคุณ 
ความแตกต่างแถวบ้านคุณคืออะไร? อาหารพื้นเมือง? แฟชันในท้อง
ถิ่น? สถาปัตยกรรม? ศาสนา? กิจกรรมทางวัฒนธรรม? ภาพที่มี
ความเป็นท้องถิ่นและมีความน่าเชื่อถือจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น  

วันหยุดพักผ่อนและงานเฉลิมฉลอง 
วันหยุดและงานเฉลิมฉลองซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกหรือในเมืองของคุณ
คืออะไร?  

ศิลปะร่วมสมัย 
คุณไม่ควรคัดลอกผลงานของศิลปินรายอื่น แต่ควรจับตามองสิ่ง
ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในโลกแห่งศิลปะและการถ่ายภาพ ปัญหา ประเด็น 
หรือแนวคิดใดบ้างที่ศิลปินร่วมสมัยพยายามที่จะเข้าถึง? เทคนิค
ใหม่ที่ใช้งานได้มีอะไรบ้าง? ดูงานแสดงศิลปะ ตลอดจนบล็อกศิลปะ 
หนังสือ และนิตยสารต่างๆ 

ศิลปะแบบคลาสสิค 
บางครั้งวิถีแบบเก่าๆ ก็นับได้ว่าดีที่สุด พิพิธภัณฑ์และงานแสดง
ศิลปะ ที่มีภาพจิตรกรรมแบบประเพณีต่างๆ ถือเป็นแรงบันดาลใจได้
อย่างยอดเยี่ยมเสมอ
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ผู้ซื้ออยากได้อะไร 
หากต้องการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น คุณจำเป็น
ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ซื้อกำลังมองหา เรามักจะได้
พูดคุยบ่อยๆ กับลูกค้าที่ขอภาพซึ่งมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 

ภาพซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือ 
ภาพนางแบบสวยๆ ที่โพสท่าอย่างไร้ที่ตินั้นถือว่าเป็นที่นิยมมาก แต่ผู้ซื้อ
จะบอกกับเราทุกวันว่าเขาก็ต้องการความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน ภาพจะ
ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ มืออาชีพ และมีคุณภาพสูง แต่ตัวคน
และกิจกรรมที่ทำก็ควรจะดูเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย และ สมจริง  

ภาพซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
เราอยู่กับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันที่มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น หลายปีมานี้ ผู้ซื้อมักจะขอกับตัวแทนภาพสต็อกว่าอยากได้ภาพที่
สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไร 
ในแบบที่รู้สึกว่าจริงและถูกต้องแม่นยำ 

ภาพซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
Shutterstock ให้บริการผู้ชมทั่วโลก การประชุมทางธุรกิจในฮ่องกงหรือ
ริโอเดอจาเนโรเหมือนกับการประชุมในลอนดอนหรือโรมใช่หรือไม่? 
อย่าคัดลอกภาพที่ยอดนิยม ผู้ซื้ออยากได้ภาพที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อ
ถือของโลกใบนี้ตามที่เห็นด้วยตาของคุณ



ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากภาพถ่ายแบบเดียวกัน  
ผู้ซื้อมักจะบอกเราเช่น ตัวภาพมีความสมบูรณ์แบบ แต่เราไม่สามารถนำไป
ใช้ได้เพราะคนในภาพนั้นดูซีเรียสและไม่ยิ้มเลย หรือ ภาพนั้นเป็นแนวนอน
ไม่ใช่แนวตั้ง ดังนั้นด้วยการถ่ายภาพให้มีความแตกต่างและไม่ซ้ำโดยใช้ฉาก
เดียวกันนั้น คุณสามารถให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายจากการ
ถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว 

ช่องว่างสำหรับข้อความที่คิดมาอย่างรอบคอบ 
ภาพของคุณจำเป็นต้องมีจุดสนใจที่ชัดเจน แล้วคุณได้คิดวิธีวางข้อความลงบน
ภาพหรือยัง? ลองนึกถึงหน้าปกนิตยสาร โฆษณา หรือแผ่นกระดาษแบบสอง
หน้า ช่างภาพจะเหลือที่ว่างสำหรับข้อความตรงไหน? พวกเขาใช้เทคนิคใดใน
การสร้างที่ว่างสำหรับข้อความ เช่น ความลึกตื้นของฟิลด์?   

ภาพที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากที่อื่น  
เร็วๆ นี้เราได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่มีศักยภาพรายหนึ่ง 
ซึ่งทำงานกับตัวแทนรัฐบาลที่เชี่ยวชาญในการบำบัดน้ำ  
เสียซึ่งเธอมักจะซื้อภาพเกี่ยวกับตะกอนในท่อระบายน้ำ  
อยู่เป็นประจำ ใครเล่าจะคิดว่าจะมีคนซื้อภาพแบบนั้น? 
ธีมยอดนิยมต่างๆ เช่น ธรรมชาติ วัตถุ ธุรกิจ และ 
การดูแลสุขภาพ อาจดูเหมือนชัดเจนสำหรับคนที่ 
กำลังเริ่มต้น แต่เนื่องจากหมวดเหล่านั้นจะถึง 
จุดอิ่มตัวแล้ว ฉะนั้นการค้นหาภาพที่ไม่ซ้ำแบบ 
ใครจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การทำแฟ้ม  
ผลงานของคุณเช่นกัน ภาพเหล่านี้อาจไม่ใช่ภาพขายดี  
แต่ภาพที่มีเอกลักษณ์และเฉพาะกลุ่มของคุณจะทำให้มีคู่แข่ง  
น้อยลง และช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับผลงานของคุณได้

ผู้ซื้อ อยากได้อะไร 



วิธีการทำกำไรสูงสุด
จากการถ่ายภาพ 
แม้แต่มืออาชีพชั้นนำก็ยังศึกษาถึงวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด 
เคล็ดลับสุดยอดในการรักษาค่าใช้จ่ายในตัวสินค้าของคุณให้ต่ำมีดังต่อไปนี้  

ควรเช่าและอย่าซื้อวัสดุอุปกรณ์บางชนิด  
สิ่งที่คุณมักจะอยากเป็นเจ้าของแน่ๆ เช่นกล้องถ่ายรูป เลนส์พื้นฐาน และแฟลช เป็นต้น แต่ระบบ
ไฟสำหรับสตูดิโอและวัสดุอุปกรณ์อื่นนั้นเราสามารถหาเช่าได้ในราคาที่ไม่แพง มืออาชีพชั้นนำมัก
จะนิยมเช่าวัสดุอุปกรณ์ถ้าประโยชน์จากการเช่ามีมากเกินกว่าราคาที่จะซื้อ จัดเก็บ บำรุงรักษา 
และรับประกันว่าจะไม่ตกรุ่นภายในสองสามปี  

แชร์ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุและห้องสตูดิโอ  
หากคุณรู้จักช่างภาพคนอื่นที่ส่งภาพสต็อกเช่นกัน ควรปรึกษาเกี่ยวกับการแชร์ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตผลงานกัน ตัวอย่าง คุณสามารถเช่าไฟสตูดิโอเป็นรายสัปดาห์ แล้วนำมาแบ่งกันใช้ โปรดจำ
ไว้เสมอว่า ผู้ที่เซ็นสัญญาเช่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวหากเกิดการสูญหาย 
แตกหัก หรือถูกขโมย ดังนั้นคุณควรเลือกหุ้นส่วนที่จริงใจและมีความรับผิดชอบ 
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ถ่ายภาพหลายๆ ฉากจากนายแบบ-นางแบบ
ของคุณเอง 
มีช่างภาพจำนวนมากที่พัฒนาผลงานทั้งหมดด้วยการใช้
นายแบบ-นางแบบเพียงสองสามคนเท่านั้น จะดีที่สุดหาก
ใช้นายแบบ-นางแบบที่มีความหลากหลาย และควรบริหาร
เวลาของคุณให้เป็นประโยชน์สูงสุดขณะที่นายแบบ-นาง
แบบอยู่ในสตูดิโอนั้น ภาพต่างชุดกัน การแสดงสีหน้า การ
จัดวางภาพ เสื้อผ้า และโครงเรื่อง ทั้งหมดนี้ถือเป็นวิธีการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดจากการถ่ายภาพหนึ่งครั้ง  

ถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งพร้อมกัน  
นับวันจะมีกล้องส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการถ่าย
วิดีโอที่มีความละเอียดสูง (HD) ซึ่งวิดีโอ HDนั้นถือว่า
เป็นสื่อสต็อกซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น และค่าลิขสิทธิ์ของ
วิดีโอมักจะมีราคาที่สูงกว่าภาพนิ่ง การถ่ายภาพนิ่งและ
วิดีโอมีมีความแตกต่างกัน แต่คุณสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการหารายได้ของคุณได้โดยการสร้างทั้งสองอย่างใน
ขณะถ่ายทำในครั้งเดียวกัน  

ลองก่อนซื้อ  
ซอฟแวร์สำหรับภาพถ่ายอาจมีราคาแพง ยังดีที่หลายบริษัท 
เช่น Adobe มีข้อเสนอให้สามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์ฟรี
แบบ 30 วัน หากคุณไม่แน่ใจว่ามีบางฟังก์ชันที่คุณต้องการ
อยู่หรือไม่ ควรลองใช้ซอฟต์แวร์สักสองหรือสามแพ็คเกจ
ก่อนทำเวิร์คโฟลว์สุดท้ายและตัดสินใจสั่งซื้อ 
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หากซื้อมาแล้ว ควรพยายามลองทำเอง (DIY - Do It Yourself)  
วิดีโอและอุปกรณ์เสริมชั้นนำอาจมีราคาแพงมาก โชคดีที่มีเว็บไซต์แบบ 
DIY เกิดขึ้นมามากมาย ต.ย. ChessyCam.com ซึ่งสอนสร้างหรือสั่งซื้อ
อุปกรณ์ยอดนิยมได้ เช่นตัวปรับวิดีโอ, ดอลลี่, ไฟ LED และรางเลื่อนกล้อง  

ขอหนังสือยินยอมและหลีกเลี่ยงโลโก้และ
เครื่องหมายการค้าต่างๆ  
หากภาพของคุณแสดงภาพคนหรือทรัพย์สิน คุณจะไม่สามารถถือสิทธิ์
นำมาใช้เพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่มีหนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพ
ทรัพย์สินหรือนายแบบนางแบบ และจะไม่สามารถนำมาใช้เชิงพาณิชย์
ได้หากเห็นโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน ควรได้รับหนังสือ
ยินยอมพร้อมลายเซ็นเพื่อให้มั่นใจในผลตอบแทนสูงสุดจากงานของคุณ  

สร้างสรรค์จากเนื้อที่ของตนเอง  
คุณไม่จำเป็นต้องใช้สตูดิโอที่กว้างถึง 2,000 ตารางฟุต เพื่อถ่ายภาพ
ที่จะนำไปขาย แม้แต่อ่างอาบน้ำขาวสะอาด คุณก็ยังสามารถใช้เป็นพื้น
หลังสำหรับถ่ายภาพได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาพดีๆ มากมายที่ถ่ายกัน
ในโรงรถกับฉากขาวดำเนียนๆ ขนาดเล็ก ควรใส่ใจเป็นพิเศษกับระบบ
ไฟ และจำไว้เสมอว่าไม่มีใครเห็นว่านอกกรอบนั้นคืออะไร 
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วิธีการทำกำไรสูงสุดจากการถ่ายภาพ 



ดูแลวัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างดีและขายเมื่อสมเหตุสมผล  
เหตุผลของการดูแลอุปกรณ์เป็นอย่างดีนั้นมีอยู่หลายประการ 
เหตุผลข้อหนึ่งก็คือ เนื่องจากอุปกรณ์เช่น เลนส์และแฟลชนั้นมักจะมี
มูลค่าดี หากคุณระวังรักษาเลนส์ คุณอาจสามารถขายเกือบเท่า
ราคาที่คุณซื้อมาได้ในอีเบย์เลยทีเดียว ส่วนตัวกล้องนั้นอาจจะไม่
สามารถคงมูลค่าของตัวเองได้สักเท่าใดนัก เพราะจะมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ออกมาดีกว่าเดิมอยู่เสมอ  

เทคนิคสำคัญเพื่อประหยัดงบประมาณ: ทำธุรกิจแบบธุรกิจ  
ตระหนักถึงสิ่งที่คุณลงทุนไปกับอุปกรณ์ นายแบบ-นางแบบ และการ
ถ่ายภาพในแต่ละครั้ง การเก็บรายจ่ายต่างๆ ด้วยสเปรดชีทถือเป็น
วิธีเพิ่มผลกำไรที่ชาญฉลาดวิธีหนึ่ง เช่นเดียวกับการลดน้ำหนัก: ถ้า
คุณไม่ดูแคลอรีและชั่งน้ำหนักตัวเอง คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ไกล
จากเป้าหมายแค่ไหน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและร่างกลยุทธ์เพื่อ
ความสำเร็จในระยะยาว  

เทคนิคเพิ่มเติม:  
ช่างภาพระดับชั้นนำจะรู้ว่าคุณค่าของพวกเขามักจะมาจากการสร้าง
รูปภาพ ไม่ใช่มาจากการสร้างคำสำคัญและการอัปโหลด เพราะ
สามารถส่งภาพและวิดีโอไปให้บริษัทอื่นทำการสร้างคำสำคัญ รีทัช 
และอื่นๆ เพิ่มยอดขาย หรือผู้ช่วยที่เราจ่ายค่าจ้างให้ก็สามารถทำได้
เช่นกัน ช่างภาพที่ถ่ายภาพนับพันๆ ภาพก็มักใช้เทคนิคนี้
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วิธีทำกำไรสูงสุดจากการถ่ายภาพ 



วิดีโอ: ค่าสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอีก 
มาก กับการให้เวลาในการถ่าย
ภาพเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย 
เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามีความต้องการวิดีโอสูงขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มจำนวน
ของวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต, วิดีโอบนมือถือ, โฆษณาวิดีโอ, ทีวีแบบจ่าย
เงิน ตลอดจนเครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขวิดีโอที่ง่ายและราคาไม่
แพง ทำให้มีศักยภาพในการขายภาพสต็อกเพิ่มมากขึ้นด้วย  
ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการลงทุนทั้งเวลา ความสามารถ ตลอดจนอุปกรณ์ใน
การถ่ายทำ แก้ไข แก้สี ถ่ายโอน และอัปโหลดคลิป อย่างไรก็ตาม ย่อม
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตามธรรมเนียมแล้ว วิดีโอมักขายกันในราคาสูง
กว่า โดยมีค่าลิขสิทธิ์สูงถึง $ 23 ต่อการดาวน์โหลดบน Shutterstock 
และคลิปของคุณมักมีแข่งขันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาพนิ่ง  
เพราะฉะนั้น คุณจะทำอย่างไรกับข้อได้เปรียบแบบนี้? กล้องที่ขายกันอยู่ 
ในปัจจุบันนี้จะสามารถถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดสูง (HD) ได้ด้วย ช่าง 
ภาพที่เพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งจะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอเป็นส่วนหนึ่งใน 
กลยุทธ์การทำผลงานของตนเองแม้ขณะถ่ายทำเพียงหนึ่งครั้ง 



สิ่งจำเป็นตามหลักการที่คุณควรมีก่อนเริ่มงานวิดีโออย่างมืออาชีพ  
HD DSLR หรือกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ HD   
คุณอาจจะมีกล้องนี้อยู่แล้ว Canon 5D Mark II, 5D Mark III, Canon 7D และ Nikon D800 ถือเป็นกล้องดิจิตอล SLR  
ยอดนิยมสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบ HD กล้อง Micro Four-Thirds ขนาดเล็กและกล้องคอมแพค เช่น กล้องสวมใส่ของ 
GoPro Hero ก็มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ HD ได้เช่นกัน กล้อง DSLR จะให้คุณสามารถการควบคุมได้มากขึ้น 
และมีตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ รวมทั้งมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานกับขาตั้งกล้องและอุปกรณ์เสริมอื่นมากกว่า   

ขาตั้งพร้อมกับหัวแพน  
ภาพถ่ายอาจจะเป็นสแนปช็อตในเศษเสี้ยวของวินาที คลิปวิดีโออาจมีความยาวตั้งแต่ 1 นาที วิดีโอจากมืออาชีพจะมี
ความเสถียรและคงที่แม้ขณะกำลังแพน สำหรับภาพที่ใช้แขนช่วยถ่ายภาพนั้น จะมีตัวปรับวิดีโอ ขาตั้งกล้อง รวมทั้งตัว
เลือกแบบสร้างด้วยตัวเอง ให้คุณใช้งานเพื่อช่วยลดอาการเบลอและการสั่นอันเนื่องมาจากตัวกล้อง  

ช่องมองภาพ (Viewfinder) พิเศษหรือจอแสดงผลภายนอก  
วิดีโอจะถูกมองผ่านทางจอ LCD ของกล้อง DSLR แต่ทำให้โฟกัสภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ไม่แม่นยำนัก  
มีอุปกรณ์เสริมในตลาดหลังการขายจำนวนมากที่ใช้ช่วยขยายมุมมองของหน้าจอ LCD อุปกรณ์ 
เสริมดังกล่าวซึ่งเมาต์อยู่ด้านหลังกล้องถ่ายรูป และทำงานเสมือนเป็นแว่นขยายขนาดใหญ่  
ในทางกลับกัน จอภายนอกขนาดเล็กๆ ก็สามารถใช้ได้กับขาตั้งกล้องเช่นกัน โดยทั้ง 
สองชนิดจะช่วยให้คุณสามารถโฟกัสได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

แสงไฟที่มีความ ต่อเนื่อง  
กล้องถ่ายภาพนิ่งจะอาศัยแสงแฟลชครั้งเดียว ส่วนวิดีโอต้องใช้ 
แสงไฟที่ต่อเนื่องและนุ่มนวล คุณสามารถเช่าหรือซื้อระบบไฟได้  
แต่จะต้องปรับความสมดุลสีของไฟเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ 
ดังกล่าวข้างต้นด้วย รุ่นที่นิยมจะมีไฟ LED และไฟสตูดิโอซึ่ง 
ผลิตโดย ARRI และ KinoFlo ติดไปกับกล้องด้วย คุณ 
สามารถหาเช่าไฟเหล่านี้ได้



วิดีโอ: ค่าสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอีกมาก กับเวลาถ่ายภาพที่เพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย 

อุปกรณ์บันทึกเสียง: ไมโครโฟนและเครื่องบันทึกแบบดิจิตอล  
Shutterstock ยอมรับคลิปเสียงและวิดีโอ แต่มีเสียงรบกวนได้เฉพาะเสียงรอบข้างและเบื้องหลังเท่านั้น จะไม่
อนุญาตเพลงหรือเสียงที่มาจากบุคคลที่สาม (หรือมีลิขสิทธิ์) โดยทั่วไปแล้ว แม้แต่เสียงรอบข้างเช่น จากตัว
กล้องเองก็ยังถือว่าเป็นเสียงที่มีคุณภาพต่ำ หากคุณต้องการเสียงดีที่สุด ควรใช้เครื่องบันทึก Zoom H4n หรือที่
คล้ายคลึงกัน โดยใช้คู่กับตัวกันลมและไมโครโฟนที่มีคุณภาพแบบช็อตกันหรือแบบรับเสียงได้ทุกทิศทาง  

การ์ดจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงหรือความจุสูง 
ไฟล์วิดีโอจะมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับภาพ และแต่ละคลิปมักใช้เนื้อที่เป็นกิกะไบต์ขึ้นไป หากพิจารณาเรื่อง
ความเร็วแล้ว การ์ดจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันจะขายโดยคำนึงถึงวิดีโอเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ก็ควรตรวจสอบความเร็ว
และขนาดการ์ดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่ในการจัดเก็บที่เพียงพอและเร็วพอที่จะถ่ายและโอนไฟล์วิดีโอ  

พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์  
สำหรับการถ่ายโอนคลิปต่างๆ ของคุณไปไว้ในฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อปนั้นจะใช้
เวลาไม่มากนัก การมีฮาร์ดดิสก์เสริมจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้
คุณสามารถย้ายไฟล์ไปมาได้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องอีกด้วย และคุณควรสำรองข้อมูลอยู่เสมอ  

ซอฟแวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ  
ซอฟแวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ แพ็คเกจที่ได้รับความนิยมมาก เช่น Final Cut Pro จาก 
Apple, Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio และ Avid Studio นอกจากนี้ After Effects และ 
Photoshop 6 Extended ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือแก้ไขสีในคลิปของคุณได้อีกด้วย ค้นคว้าสิ่งที่คุณ
จำเป็นต้องใช้ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ



องค์ประกอบของภาพสต็อก 
หรือวิดีโอขายดี 
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ภาพและวิดีโอเหล่านี้มีมูลค่าทางการค้า  
มูลค่าทางการค้า แสดงถึงความน่าจะเป็นที่ภาพหรือวิดีโอของคุณจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อผู้สร้างสรรค์ เนื่องจากภาพจำนวน
มากมีลิขสิทธิ์เพื่อใช้สำหรับการค้า สำหรับองค์กร ทำการตลาด หรือการโฆษณา หากภาพยิ่งมีความดึงดูดและน่าใช้สำหรับงาน
หลายประเภทและสามารถใช้เป็นภาพข่าวหรือเชิงการค้าได้มากเท่าใด ภาพนั้นก็จะยิ่งมี มูลค่าทางการค้า มากขึ้นเท่านั้น   

ภาพและวิดีโอหล่านี้มีทั้งความหมายที่แท้จริงและความหมายในเชิงความคิด  
ภาพการเล่นกระดานโต้คลื่นขนาดใหญ่แสดงเรื่องราวที่แท้จริง เช่น นักโต้คลื่น, คลื่น และ กระดานโต้คลื่น แต่บางภาพของ
การเล่นกระดานโต้คลื่นก็แสดงแง่คิดแบบนามธรรม เช่น ความเสี่ยง, การผจญภัย, ความตื่นเต้น, อันตราย เป็นต้น ภาพที่มีทั้ง
ความหมายที่แท้จริงและเชิงความคิดมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมสำหรับภาพสต็อก  

ภาพและวิดีโอเหล่านี้มีที่ว่างสำหรับข้อความ  
ไปที่แผงขายหนังสือพิมพ์แล้วหยิบนิตยสารขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง มองที่ปกนิตยสารและพลิกดูผ่านๆ ดูที่โฆษณา นักออกแบบ 
วางข้อความบนภาพเหล่านั้นอย่างไร? ภาพเหล่านั้นดูยุ่งเหยิงและรบกวนสมาธิหรือดูสะอาดและเรียบง่าย?  

ภาพและวิดีโอเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจ  
ภาพที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจย่อมมีมูลค่ามากกว่าภาพที่ไม่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ภาพนักปีนเขาที่ 
กำลังเลี้ยงฉลองอยู่บนยอดเขาสามารถท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับความสำเร็จของมนุษย์ และ  
สามารถเน้นให้เราเห็นถึงความงดงามเชิงสุนทรีย์ในแบบใหม่ๆ อีกด้วย  

ภาพเล่านั้นสร้างความสมดุลของความใฝ่ฝันกับความซื่อและความจริง  
ความใฝ่ฝัน หมายถึงความต้องการอยากเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นของคนๆ หนึ่ง แต่ในกรณีของทุกคนนั้น เราไม่ 
สามารถคาดหวังที่จะเป็นนักเพาะกาย, นักปีนเขา หรือนางแบบมืออาชีพกันได้ทุกคน ผู้ซื้อมักต้องการภาพ  
ที่สร้างสมดุลในเชิงบวกที่ทุกคนใฝ่ฝัน ซึ่งพรรณนาให้ผู้ชมรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมาถึงความจริงและความสำเร็จ 



ส่งงานมายัง 
Shutterstock 



ความสำเร็จในการ
สมัครและส่งงานครั้ง
แรกของคุณ 
หากคุณมีภาพอยู่แล้วหรือได้เริ่มสร้างภาพสต็อกไว้แล้ว การเข้ามาร่วมกับ 
Shutterstock ก็ทำได้ง่ายๆ เหมือนนับ 1-2-3 เรารักษามาตรฐานคุณภาพ
ของเรา และยังมีระบบการอัปโหลด ส่งงาน และขั้นตอนการอนุมัติที่เร็วและ
มีประสิทธิภาพอย่างมาก ช่างภาพของเราหลายคนเริ่มมีรายได้ภายใน 24 
ชั่วโมงหลังส่งเนื้อหา 



วิธีเริ่มต้นกับภาพชุดแรก (หรือ วิดีโอ) ของคุณมีดังต่อไปนี้:  
อ่านคู่มือสำหรับการส่งงานของ Shutterstock  
คู่มือของเราจะอธิบายสิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายของคุณ หลักทาง
เทคนิค และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับคอลเล็กชัน  
http://www.submit.shutterstock.com/guidelines.mhtml 

พิจารณาว่าภาพของคุณมี มูลค่าทางการค้า และ/หรือ มูลค่าบทความข่าว  
มูลค่าทางการค้าและมูลค่าบทความข่าว แสดงถึงความน่าจะเป็นที่ผู้ซื้อภาพจะพบ
ว่าภาพของคุณมีประโยชน์ต่อการออกใบอนุญาต ภาพของคุณจะถูกนำไปใช้ใน
งานโฆษณาจริงหรือไม่? หากภาพดังกล่าวเป็นภาพข่าว คุณควรได้เห็นภาพนั้นตี
พิมพ์ในข่าวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือไม่? ภาพจะมีลิขสิทธิ์เพื่อ
เหตุผลหลายประการแตกต่างกันไป แต่คุณควรตระหนักว่าภาพของคุณจะเป็นที่
ต้องการเพียงใดในการใช้เพื่อเป็นภาพข่าวหรือเพื่อการค้าในแต่ประเภท 

แก้ไขภาพให้มีคุณภาพ  
แม้แต่ช่างภาพที่เก่งที่สุดก็อาจจะเป็นบรรณาธิการที่แย่มากได้เหมือนกัน เพราะเขา
หรือเธอมีความรักในตัวภาพอยู่ หากคุณไม่แน่ใจว่าภาพที่ดีที่สุด 10 ภาพของคุณ
คืออะไรบ้าง ควรปรึกษาผู้ขายรายอื่นในฟอรัมของ Shutterstock หรือ 
MicrostockGroup เพื่อขอความคิดเห็น 

ความสำเร็จในการสมัครและส่งงานครั้งแรกของคุณ 
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ตรวจสอบภาพของคุณด้วยการขยายดูที่ 100%  200%  
ดูภาพของคุณด้วยการขยายให้มีขนาด 100% ถึง 200% เพื่อค้นหาสิ่งรบกวน สิ่งแปลก
ปลอม และข้อบกพร่องอื่นที่อาจเสี่ยงต่อการได้อนุมัติ 

ใส่ Metadata และคำสำคัญที่มีคุณภาพ  
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถพบภาพของคุณได้ด้วยการเห็นเพียงอย่างเดียว เครื่อง
มือค้นหาจะนำคำที่ผู้ซื้อต้องการค้นหาไปจับคู่กับคำสำคัญที่คุณป้อนเอาไว้ คำสำคัญที่ดี
ขึ้น = ยอดขายที่ดีขึ้น คำสำคัญที่แม่นยำ = ยอดขายที่ดีขึ้น หากคุณป้อนคำสำคัญที่มี
ความแม่นยำ สัมพันธ์กัน และสะกดอย่างเหมาะสมจำนวน 25-45 คำในแต่ละภาพ 
โอกาสประสบความสำเร็จก็ย่อมมีสูงมาก  

อัปโหลดและส่งงาน  
เมื่อคุณพอใจว่าภาพเป็นไปตามหลักการด้านบนแล้ว ก็มาถึงเวลาส่งงานกันแล้ว อัป
โหลดภาพของคุณได้ที่ http://submit.shutterstock.com และคอยตรวจสอบอีเมล
ยอมรับอย่างเป็นทางการในกล่องขาเข้าของคุณ 

อย่าท้อแท้  
ช่างภาพ Shutterstock หลายคนที่ประสบความสำเร็จเคยถูกปฏิเสธการส่งงานครั้งแรกกัน
ทั้งนั้น หากเราปฏิเสธการส่งงานครั้งแรกของคุณ ควรคอยปรับปรุงและลองใหม่อีกครั้ง!

ความสำเร็จในการสมัครและส่งงานครั้งแรกของคุณ 
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การเขียนคำสำคัญ 
ควรเขียนคำสำคัญให้เป็นกิจวัตรในเวิร์คโฟลว์ของคุณ 
ภาพของคุณจะขายดีขึ้นหากเพิ่มความพยายามในการเขียน
คำสำคัญให้แม่นยำและมีมากพอ 

เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยแนะนำศาสตร์และศิลป์ของ
การเขียนคำสำคัญมีดังต่อไปนี้

คิดเสมือนหนึ่งว่าคุณเป็นผู้ซื้อภาพ 
นึกภาพถึงคนที่น่าจะดาวน์โหลดภาพของคุณมากที่สุด จากนั้น สวม
บทบาทให้คุณเป็นคนๆ นั้น และคิดถึงคำสำคัญที่เขาน่าจะพิมพ์ลงไปเพื่อ
ค้นหาภาพสไตล์เดียวกับของคุณ เฉพาะเจาะจงลงไป 

ใช้คำสำคัญที่แม่นยำประมาณ 25 ถึง 45 คำ แล้วปรับแต่ง
คำเหล่านั้นให้เหมาะกับแต่ละภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  
กฎโดยทั่วไปคือให้พยายามใส่คำสำคัญประมาณ 25 ถึง 45 คำต่อหนึ่ง
ภาพ คุณอาจจะอยากอัปโหลดภาพทั้งชุดจากการถ่ายครั้งเดียวกันมา 
แล้วระบุคำให้กับภาพทั้งหมดโดยใช้รายการคำสำคัญที่เหมือนกันทีเดียว 
แต่หากคุณสละเวลาเพิ่มเป็นพิเศษอีกเล็กน้อยในการเขียนคำสำคัญที่
แม่นยำให้กับภาพแต่ละภาพ คุณจะเห็นว่ายอดขายของคุณดีขึ้น  

เขียนหัวข้อและคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกับใคร  
ชื่อภาพควรจะมีความกระชับ ตรงประเด็น และอธิบายถึงสิ่งที่
เห็นในภาพได้อย่างถูกต้อง โดยชื่อภาพควรมีความแม่นยำ
และเป็นเอกลักษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น 
หากคุณมีภาพสุนัขสองภาพ คุณไม่ควรตั้งชื่อภาพทั้งสองเป็น 
"สุนัข" ซึ่งการตั้งภาพหนึ่งเป็น "สุนัขสีขาวกำลังเล่นลูกบอล" 
ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็น "สุนัขสีดำกำลังกิน" จะช่วยทำให้เห็น
ความแตกต่างของภาพได้  การที่คุณประหยัดเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขงานนั้นอาจนำมาซึ่งยอดขายที่ลดลงได้



อย่าสแปม  
ห้ามใส่คำสำคัญที่ไม่มีความเกี่ยวข้องลงในภาพของคุณเพื่อให้มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น โปรด
จำไว้ว่า แนวคิดโดยรวมก็เพื่อช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถค้นหาภาพของคุณเจอ 
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามช่างภาพที่ใช้คำสำคัญแบบสแปม 

มีความแม่นยำกับการใส่คำอธิบายสำหรับตัวบุคคล  
ใช้คำให้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับอายุ เชื้อชาติ 
และเพสของนายแบบ-นางแบบของคุณ ใส่ใจเป็นพิเศษกับวิธีที่คุณใช้อธิบายถึงเชื้อ
ชาติและกลุ่มชาติพันธุ์สำหรับบางคน อย่าใส่คำที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์สำหรับบางคน
อย่างไม่ถูกต้อง 

คำนึงถึงแนวคิดและความรู้สึก  
คนที่กำลังยิ้มไม่ได้เพียงแค่ กำลังยิ้ม เขาหรือเธออาจจะกำลังถ่ายทอดถึง  
“ความสุข”, “ความสนุกสนาน”, “ความยินดี”, “อารมณ์ขัน” หรืออารมณ์ 
อื่นๆ อีกด้วย ภาพที่ลูกค้ามักค้นหาคำเชิงความคิดแบบนี้ ดังนั้นคุณจึง 
ควรคิดถึงคำที่อาจนำมาใช้กับภาพของคุณ และใช้คำสำคัญเหล่า 
นั้นอย่างเปิดกว้าง ใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาคำใหม่ๆ และใช้ดิก 
ชันนารีช่วยเรื่องการสะกดคำสำคัญให้ถูกต้อง

การเขียนคำสำคัญ 



เหตุผลในการปฏิเสธ
ภาพ จัดการกับภาพของ
คุณให้ผ่านการอนุมัติ 
ผู้ตรวจสอบของเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานบทความ
ข่าว ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบภาพวันละหลายร้อย
หรือหลายพันภาพ ผู้ตรวจสอบจะได้รับการฝึกฝนให้
ทำการตรวจสอบด้วยสายตาอย่างมืออาชีพและระมัดระวัง 
ส่วนใหญ่พวกเขาจะเป็นช่างภาพและศิลปิน กระบวนการ
ตรวจสอบจะเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่ยุติธรรม สิ่ง
สำคัญคือคุณไม่ควรเอาเรื่องการปฏิเสธไปเป็นเรื่องส่วนตัว  

ด้วยเป้าหมายเพื่อให้ภาพทั้งหมดของคุณได้รับการอนุมัติ 
เหตุผลของการปฏิเสธยอดฮิตของเราพร้อมวิธีแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 



แสงแย่  
“แสงแย่” อธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลของสี (หรือสมดุลสีขาว)  
การเปิดรับแสง ความสว่าง ความคมชัด หรือคุณภาพของแสงที่แท้จริง เช่น เงา  

วิธีการเพื่อให้ได้แสงที่ดีที่สุดสำหรับภาพของคุณ: 

• ร่วมเวิร์คช้อปที่เกี่ยวกับแสงหรือดูวิดีโอการเรียนการสอน 

• แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับการตั้งค่าความสมดุลสีขาวและการเปิดรับแสง 

• เรียนรู้การสะท้อนหรือกระจายแฟลชของคุณ ซึ่งมักจะทำให้เกิดสภาพแสงที่ผิดพลาด 

• ใช้ฟีเจอร์ ถ่ายภาพคร่อม ของกล้องเพื่อถ่ายภาพที่มีการเปิดรับแสงหลายแบบ ซึ่งเป็น
หลักความปลอดภัยในการถ่ายภาพที่เปิดรับแสงไม่ดี 

• ปรับแสงหลังการถ่ายทำด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น levels, curves, masks และ toning  
ใน Photoshop และโปรแกรมตัดต่อภาพชนิดอื่น 

• ปรับจอแสดงผลโดยใช้เครื่องมือปรับเทียบสี เช่น Spyder4Pro เพื่อให้แน่ใจว่าภาพ
ของคุณได้รับการปรับแต่งอย่างถูกต้องแม่นยาวเท่าที่จะเป็นไปได้ 

1 

เหตุผลในการปฏิเสธภาพ  จัดการกับภาพของคุณให้ผ่านการอนุมัติ 



องค์ประกอบ  
ปัญหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบ อธิบายว่าภาพที่อยู่ในกรอบ ครอบตัด หรือประกอบเข้าด้วยกัน
ซึ่งไปจำกัดประโยชน์ทางการข่าวและการค้า  

วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบ:  

• คิดถึงวิธีการที่จะวางข้อความลงบนภาพ  

• ตีกรอบให้กับวัตถุของคุณอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับขอบของภาพ  

• หลีกเลี่ยงรูปแบบที่หันเหความสนใจ  

• ตัดครอบภาพให้หลวมเข้าไว้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้ามากขึ้น  

• อย่าเอียงกล้องจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าการเอียงนั้นทำให้ภาพมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

โฟกัส  
ปัญหาเกี่ยวกับโฟกัส อธิบายถึงการเบลอภาพโดยไม่ตั้งใจหรือไม่สมควร หรือเกิดจากการด้อย
คุณภาพของ โฟกัส การเคลื่อนไหว และเลนส์ ซึ่งเป็นปัญหาแยกกันกับความตั้งใจหรือรสนิยม
ในการใช้เทคนิคทำให้ภาพเบลอคล้ายภาพเคลื่อนไหว (motion blur), เลือกโฟกัส และ ความ
ลึกของฟิลด์  

การโฟกัสอย่างแม่นยำจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความสนใจของผู้ชมได้ การขาดโฟกัสอาจ
ทำให้หันเหความสนใจออกไป และทำลายโอกาสที่ภาพจะได้รับการยอมรับหรือดาวน์โหลด  

วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโฟกัส:  

• ควรโฟกัสอย่างแม่นยำ ถ่ายภาพทดสอบ และใช้ขาตั้งกล้อง 

• เรียนรู้วิธีการใช้ความลึกของฟิลด์อย่างถูกต้อง 

• ซื้อเลนส์ที่มีคุณภาพและปรับเทียบเลนส์เหล่านั้นแบบละเอียด (micro-calibrate) กับตัว
กล้องของคุณหากรองรับฟีเจอร์ดังกล่าว  

• เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อความคมชัดของ Photoshop อย่างรอบคอบ เช่น 
“unsharp mask” อย่าปรับความคมชัดจนมากเกินไป  

• ถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเบลอ
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ฝุ่นและรอยขีดข่วน 
การปฏิเสธ ฝุ่นและรอยขีดข่วน ที่เกี่ยวข้องกับภาพซึ่งมีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น รอย
ขีดข่วน หรือพื้นหลังที่ไม่สะอาด ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายมากในภาพ
หลังการถ่ายทำ ก่อนที่คุณจะส่งงานไปยัง Shutterstock 

วิธีการส่งภาพที่ปราศจากฝุ่นและรอยขีดข่วน 

• รักษาเลนส์และกล้องให้สะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในที่ๆ มีฝุ่นน้อย
ที่สุด และทำความสะอาดเป็นระยะๆระมัดระวังอย่างมากขณะเปลี่ยนเลนส์ 
และใช้ชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม หากจำเป็น  

• หากคุณจะสแกนฟิล์ม สไลด์ หรือภาพถ่ายเก่าๆ ควรแน่ใจว่าสแกนเนอร์ของ
คุณสะอาดและจัดการภาพของคุณด้วยความระมัดระวัง เขียนหมายเหตุถึงผู้
ตรวจสอบหากคุณส่งเนื้อหาที่สแกนมา  

• หากคุณกำลังถ่ายภาพวัตถุบนพื้นแข็ง ควรใจว่าพื้นหลังนั้นสะอาดและ
ปราศจากฝุ่นหรือเศษขยะใดๆ  

• ตรวจสอบภาพของคุณว่ามีคุณภาพเต็ม 100% ก่อนส่งงาน หากมีจุดบกพร่อง
ที่สังเกตเห็นได้ ควรขจัดออกไปอย่างระมัดระวังด้วยเครื่องมือปรับโทนสี 
(toning tools) หรือแปรงทาสี (brushes) ซึ่งอยู่ในโปรแกรมแก้ไขภาพ 

สิ่งรบกวน  
สิ่งรบกวน มักเกิดจากการปรับความคมชัดจนมากเกินไป, เกรน (film grain), 
ฝุ่น, การถ่ายภาพด้วยรูรับแสงที่ไม่เหมาะสม หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ  

วิธีแก้ปัญหาสิ่งรบกวน:  

• อย่าปรับความคมชัดของภาพมากเกินไป 

• ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR แทนการใช้กล้องที่มีคุณภาพต่ำ  

• ใช้การตั้งค่า ISO ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

• หลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงนานๆ 

• เปิดรับแสงให้ถูกต้องในขณะถ่ายภาพ - ควรใช้เครื่องวัดแสงหากจำเป็น 
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เครื่องหมายการค้า  
ขณะถ่ายภาพที่คุณตั้งใจจะนำมาขายเป็นภาพสต็อก คุณจะต้องไม่ให้เห็นสัญลักษณ์เด่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ บรรษัท 
บริษัท หรือการออกแบบที่มีอยู่แล้ว หากมี อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์และคุณจะได้รับเหตุผลในการปฏิเสธดังต่อไปนี้: 

เครื่องหมายการค้า: มีเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ใช่บทความข่าว 
ข้อยกเว้นที่เห็นได้ชัดในที่นี้คือหากคุณส่งภาพไปเป็นแบบบทความข่าว (หากเป็นกรณีนี้) โปรดจำไว้ว่าภาพนี้ควรมี
ความน่าสนใจด้วย  

วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า  
• หลีกเลี่ยงการส่งภาพวัตถุโดดๆ ที่อาจทำให้คิดไปถึงสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง  

• จำไว้ว่าองค์ประกอบโดดๆ อาจมีการปกป้องเครื่องหมายทางการค้าอยู่ มองหาป้ายหรือโลโก้ที่สังเกตเห็นได้
บนวัตถุต่างๆ เช่น เสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือโฆษณาที่อยู่เบื้องหลัง 

• หากภาพของคุณมีองค์ประกอบที่น่าสงสัย ควรขจัดออกหลังการถ่ายทำ 

• ทำตัวให้คุ้นเคยกับ ข้อจำกัดเกี่ยวกับภาพที่ควรทราบ (Known Image Restrictions) ของเรา: 
http://www.shutterstock.com/buzz/legal/stock-photo-restrictions
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ทำเงินด้วย  
Shutterstock:  
คำอธิบายค่าสิทธิ์ 
โดยทางเทคนิคแล้ว ลูกค้าไม่ได้ ซื้อภาพของคุณ แต่พวกเขาซื้อ สิทธิ์ใช้
งานในภาพเหล่านั้น คุณยังเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการแจกจ่ายและแสดง
ภาพหรือวิดีโอของคุณ แต่สิทธิ์ใช้งานจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนำงาน
ของคุณไปใช้ได้  

ทุกครั้งที่ลูกค้าขอสิทธิ์ใช้งานสำหรับภาพใดภาพหนึ่งของคุณจาก 
Shutterstock เราจะจ่ายค่าสิทธิให้แก่คุณ นอกจาก Shutterstock จะมี
ระบบสมาชิกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว เรายังขายสิทธิ์ใช้งานสำหรับภาพ
เดี่ยว, ชุดภาพ, สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม, สิทธิ์ใช้งานแบบกำหนดเอง 
และสิทธิ์ใช้งานสำหรับวิดีโอ  

คุณสามารถดูสิทธิ์การใช้งานแต่ละประเภทและตารางแสดงรายได้จาก
ค่าสิทธิที่เกี่ยวข้องของเราได้ที่นี่:  
http://submit.shutterstock.com/earnings_schedule.mhtml

http://submit.shutterstock.com/earnings_schedule.mhtml


เกี่ยวกับ การใช้งานเชิงอ่อนไหว 
นอกจากมาตรฐานและสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมแล้ว Shutterstock ยังเสนอสิทธิ์ใช้งานแบบกำหนดเองให้แก่ผู้ซื้ออย่างตัวแทน
โฆษณาขนาดใหญ่อีกด้วย ตัวแทนเหล่านี้จำเป็นต้องได้สิทธิ์ที่มากกว่า และต้องการความยืดหยุ่นบางประการในการนำไปใช้งาน ซึ่ง
ความยืดหยุ่นดังกล่าวอาจรวมถึง การใช้งานเชิงอ่อนไหว ตัวอย่าง การใช้งานเชิงอ่อนไหว เช่นโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเมือง  

ตัวแทนภาพสต็อกและคู่แข่งโดยตรงของเราหลายรายจะใส่ข้อความไว้ในสิทธิ์การใช้งานของตนเองที่อนุญาต การใช้งานเชิงอ่อนไหว 
ไว้ด้วย Shutterstock จะควบคุมการใช้งานของคุณ ซึ่งแตกต่างไปจากตัวแทนภาพสต็อกรายอื่น คุณมีตัวเลือกเพื่อตัดสินใจว่าคุณ
ต้องการที่จะเข้าร่วมโอกาสในการขายเหล่านี้หรือไม่  

ข้อความ การใช้งานเชิงอ่อนไหว ของ TOS จะอนุญาตให้ลูกค้าบางรายที่ซื้อในปริมาณมาก ให้สามารถใช้ภาพเพื่อ การใช้งานเชิง
อ่อนไหว บางประการด้วยข้อจำกัดดังต่อไปนี้: ลูกค้าจะต้องระบุว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างและใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น 
นโยบายของเราไม่อนุญาตให้ใช้ในสื่อลามก ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่หรือสถานที่ซึ่งคล้าย
กัน หรือสำหรับการว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน  

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม คุณจะมีโอกาสได้รับค่าสิทธิที่สูงขึ้นอย่างมากจากการที่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนโฆษณาชั้นนำระดับโลก การ
ใช้งานเชิงอ่อนไหว จะเป็นส่วนเล็กๆ ของสิทธิ์การใช้งานที่ให้ความปลอดภัยจากผู้ที่ซื้อในปริมาณมากเหล่านี้ แต่การเข้าร่วมจะ
ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโอกาสในการขายแก่ผู้ซื้อเหล่านี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งค่าสิทธิสูงสุดถึง $120 หรือมากกว่านั้นต่อ
การดาวน์โหลดหนึ่งครั้ง  

หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมโอกาสในการขายเหล่านี้ โปรดไปยังหน้าบัญชี 
ของคุณเพื่อเปลี่ยนรูปแบบที่คุณต้องการ



ก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 



กฎหมายบังคับใช้! ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า และ
ความเป็นเอกภาพของตลาด 
ลิขสิทธิ์คือรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองทางกฎหมาย ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์งานมีเอกสิทธิ์ใน
การแสดง ทำซ้ำ แจกจ่าย และหาประโยชน์ทางการเงินได้จากงานที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้
สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถให้อนุญาตแก่ผู้อื่นให้สามารถทำแบบเดียวกันได้ และสามารถ
เลือกที่จะทำเช่นนั้นเพื่อรับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานภายใต้ การออกใบอนุญาต สิทธิ์
ในลิขสิทธิ์จะพบในกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่และถือเป็นข้อตกลงแบบสากล ไม่มี
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่สากล และอาจให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  

แนวคิดต่างๆ จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม การแสดงแนวคิดของผู้
สร้างสรรค์งานจะได้รับการคุ้มครอง หากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการคัดลอกองค์ประกอบ
ต้นฉบับจากภาพหรือการออกแบบของผู้อื่น และหากองค์ประกอบเหล่านั้น คล้ายคลึงกัน
อย่างมาก กับงานต้นฉบับ บุคคลนั้นอาจมีความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ 



ข้อความดังกล่าวมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?  
ข้อแรก หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของในภาพของคุณ เมื่อคุณส่งภาพเหล่านั้นมายัง 
Shutterstock คุณได้อนุญาต Shutterstock ในการให้สิทธิ์การใช้ภาพเหล่านั้นแก่ผู้ซื้อ
ภาพในนามของคุณ  

ข้อสอง หมายความว่าคุณควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการคัดลอกองค์ประกอบต้นฉบับหรือที่
ไม่ซ้ำกันจากงานของผู้อื่น เหมือนกับการคุ้มครองและสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ที่คุณได้รับ ดังนั้น
ศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานคนอื่นก็เช่นเดียวกัน  

วิธีที่ดีที่สุดที่จะออกห่างจากปัญหาลิขสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนก็คือเน้นการสร้างงานที่เป็นต้น
ฉบับนั่นเอง เป็นศิลปินด้วยตัวเอง หลีกเลี่ยงการคัดลอกงานคนอื่น เพราะมันไม่คุ้มค่าเลย
ที่คุณจะเสี่ยง  

เมื่อ Shutterstock ดำเนินการกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
Shutterstock จะดำเนินการกับการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้:  

• การใช้ภาพของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต  

• เมื่อช่างภาพคัดลอกงานช่างภาพรายอื่น  

จะมีการดำเนินการกับปัญหาลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อพิพาททาง
กฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการจัด
เก็บข้อมูล เป้าหมายของเราคือการเป็นตลาดที่ปลอดภัยสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา โปรดดู:  
http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf

กฎหมายบังคับใช้! ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความเป็นเอกภาพของตลาด 
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เครื่องหมายการค้าคืออะไร?  
เครื่องหมายการค้าหมายถึงคำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวม
กัน ซึ่งถูกใช้เพื่อแยกแยะและระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ 
ตัวอย่างของเครื่องหมายการค้า เช่น โลโก้บริษัท หรือการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง 

ไม่มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้าแบบสากล และการให้ความคุ้มครอง
จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับลิขสิทธิ์  โดยทั่วไป กฎหมายว่า
ด้วยเครื่องหมายทางการค้านั้น จะมุ่งหมายคุ้มครองตัวบ่งชี้ของสินค้าหรือบริการ
หนึ่งๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสิ่งเหล่านั้น  ทางเราจะไม่รับภาพ
ที่มีเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความสับสน
ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือการบริการบางอย่างได้ และยังอาจเป็นการละเมิด
สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบธรรมอีกด้วย  

แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายการค้าในงานของคุณอย่างไร? หากว่า
คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ในภาพของคุณทำให้นึกถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่เฉพาะเจาะจง นั่นอาจมีการคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าอยู่ หากภาพ
ของคุณมีเครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งอยู่ คุณจะต้องลบเครื่องหมายการค้าออก
จากภาพก่อนที่จะส่งมาเพื่อการใช้ในเชิงพาณิชย์ (สามารถใช้งานด้านบทความ
ข่าวได้) ง่ายๆ เท่านี้เอง! 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าใน
สหรัฐอเมริกา โปรดดู: 

http://www.uspto.gov/trademarks/law/index.jsp 

กฎหมายบังคับใช้! ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความเป็นเอกภาพของตลาด 

http://www.uspto.gov/trademarks/law/index.jsp


!
วิธีทำงานกับนายแบบ
นางแบบ 
ขณะที่คุณถ่ายภาพผู้คน อย่าหลงเชื่อเพื่อนที่อาจจะยังไม่รู้วัตถุประสงค์ของคุณ 
กลยุทธ์บางประการในการค้นหานายแบบนางแบบที่ดี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ
สร้างภาพให้ประสบความสำเร็จ 



ตัวแทน  
ในเกือบทุกหัวเมือง คุณสามารถติดต่อกับตัวแทนในท้องถิ่นและว่าจ้างนาย
แบบนางแบบมืออาชีพเป็นเวลาสองสามชั่วโมงหรือหนึ่งวันก็ได้ ซึ่งอาจมีราคา
แพงได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาวิธีการต่อรองราคาให้ต่ำลง เช่น เสนอการถ่าย
ภาพใบหน้าของนายแบบนางแบบแลกกับการทำงานให้กับคุณ 

Go-See  
พิจารณาสร้างทีมงานร่วมกับช่างภาพรายอื่นแล้วโฮสต์ Go-See ขึ้นมาหนึ่ง
แห่ง ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาเปิดรับแคสติ้งและให้นายแบบนาง
แบบมาหาคุณ ทำการแคสติ้งตามเวลาที่สะดวกประมาณสองสามชั่วโมง 
เรียกนายแบบนางแบบมาสัมภาษณ์ทีละคน และถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว 
(สแนปช็อต) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนที่คุณจะ
เรียกเมื่อต้องการทำงานร่วมกับนายแบบนางแบบหน้าใหม่ๆ  

สตรีทแคสติ้ง  
คุณเคยเดินสวนกับคนบนถนนและอยากถ่ายภาพของพวกเขาบ้างหรือไม่? 
คราวหน้าหากคุณเห็นใครบางคนที่คิดว่าเขาอาจจะเป็นนายแบบนางแบบ
ยอดเยี่ยมให้กับคุณได้ คุยกับเขาและอธิบายว่าคุณกำลังทำอะไร 
และคุณชอบรูปลักษณ์ของเขา เชิญให้เขามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 
คุณ (ถ้ามี) เพื่อให้เขาสามารถเห็นงานของคุณ หลีกเลี่ยงการพา  
ตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ลำบากหรืออึดอัดกับคนแปลกหน้า นาย 
แบบนางแบบที่ดีจะมีความเชื่อมั่นและผ่อนคลาย ควรทำความ  
ตกลงกันเรื่องอัตราที่คุณจะยอมจ่ายเสียก่อนที่คุณจะถ่ายภาพ  
นายแบบนางแบบ  

ครอบครัวและเพื่อน  
แล้วคนที่คุณรู้จักละ? คุณมีสมาชิกในครอบครัวคนใดที่ถ่ายรูป 
ขึ้นและอาจสามารถเป็นนายแบบนางแบบที่ดีบ้างหรือไม่? ตั้งแต่ 
ทารกไปจนถึงคนสูงอายุ สมาชิกในครอบครัวทุกวัยอาจเป็น  
Subject ที่ดีสำหรับภาพได้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สมาชิกใน 
ครอบครัว รวมทั้งเด็กๆ โปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้งานเชิงอ่อนไหว

วิธีทำงานกับนายแบบนางแบบ 



อย่าลืมรายละเอียด: 
• หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพนายแบบนางแบบ ภาพที่แสดงให้เห็นบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้นั้นจะต้องมีหนังสือยินยอม

ให้สิทธิเผยแพร่ภาพนายแบบนางแบบเพื่อสิทธิ์ทางการค้า หนังสือยินยอมจะต้องมีลายเซ็นของช่างภาพ นายแบบนางแบบ และ
พยาน หากนายแบบนางแบบมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองในหนังสือยินยอมดังกล่าว คุณสามารถดูหนังสือ
ยินยอมได้จากที่นี่: http://submit.shutterstock.com/legal.mhtml 

• ค่าตอบแทนสำหรับนายแบบนางแบบ การรู้ว่าคุณสามารถจ่ายให้แก่นายแบบนางแบบได้เท่าไหร่ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ไม่ว่าคุณ
จะตกลงกันอย่างไร ควรแน่ใจว่าได้อ่านรายละเอียดนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว  

• ตั้งความคาดหวัง เมื่อคุณเลือกนายแบบนางแบบรายใดก็ตาม ควรแน่ใจว่าได้อธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพสต็อกและวิธีการที่อาจ
นำภาพไปใช้  

!
ขณะถ่ายภาพ  
การทำงานกับนายแบบนางแบบอาจท้าทายและคุ้มค่า คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการถ่ายภาพของคุณให้เป็นไปอย่างราบลื่นมีดังต่อไปนี้ 

• แน่ใจว่านายแบบนางแบบของคุณมีความพร้อมสำหรับการถ่ายภาพแบบโคลสอัพ การเสริมสวยเป็นสิ่งจำเป็น ขอร้องให้นายแบบนางแบบ
ของคุณแต่งกายมาแบบธรรมดาๆ ไม่มีการแต่งเล็บ และแต่งหน้าทำผมให้น้อยที่สุด หากเป็นไปได้ 

• เปิดเพลง จะช่วยให้นายแบบนางแบบของคุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับขณะทำงานกับคุณ  

• ถ่ายภาพหลายๆ ฉากและหลากหลายมุม เคลื่อนที่ไปทั่ว ให้นายแบบนางแบบถ่าย 
ภาพที่สื่อถึง ทรัพย์สิน สถานการณ์ และอารมณ์ที่มีความหลากหลาย  

• ให้นายแบบนางแบบปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ พยายามไม่สั่งพวกเขามาก 
จนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการโพสท่าอย่างอ่อนเพลียหรืออึดอัดใจ 

• โดยทั่วไป การถ่ายจากด้านล่างของนายแบบนางแบบจะไม่น่าสรรเสริญสักเท่าใด  
พยายามถ่ายภาพแบบตรงๆ หรือจากด้านบน มองลงไปบน Subject ของคุณ 

• หากเป็นไปได้ ควรว่าจ้างสไตล์ลิส นอกจากนี้ สไตล์ลิสยังสามารถช่วย 
ในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้า ผม และการแต่งหน้าได้อีกด้วย

วิธีทำงานกับนายแบบนางแบบ 



การถ่ายภาพเด็ก  
การถ่ายภาพทารกและเด็กอาจได้ภาพที่ยอดเยี่ยมและตื่นตาตื่นใจ เคล็ดลับที่ควรจำ
บางประการมีดังต่อไปนี้: 

• ขออนุญาต ควรกระทำอย่างชัดเจน แต่อย่าถ่ายภาพเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ปกครอง 

• ตั้งความคาดหวัง แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจถึงหลายวิธีการที่ภาพอาจถูกนำไปใช้ แน่ใจ
ว่าได้อธิบายถึง การใช้งานเชิงอ่อนไหว กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับนายแบบ
นางแบบตัวน้อยของคุณ การอนุญาตให้ใช้ภาพเพื่อการใช้งานเชิงอ่อนไหวถือเป็น
ตัวเลือกเสริม  

• มีคณะผู้ช่วย การมีคณะผู้ช่วยคอยแบ่งเบางานจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง อนุญาตให้เขา
สามารถให้ความบันเทิงและปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ ในขณะที่คุณก็เคลื่อนไหวไปรอบ
ห้องอย่างเงียบๆ ผู้ช่วยคนนี้ควรเตรียมพร้อมกับการเล่าเรื่องตลก ร้องเพลง และเต้น
ไปทั่วห้อง อะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข 

• พยายามอย่าควบคุมนายแบบนางแบบรุ่นเด็กของคุณมากเกิน 
ไป จับภาพขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวไปรอบๆ และทำในสิ่งที่ 
เด็กทำ ภาพของคุณจะดูสนุกและมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

วิธีทำงานกับนายแบบนางแบบ 



วิธีการเข้าถึงบุคคลสำคัญ  
ภาพเหตุการณ์พิเศษและคนดังมักจะเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อภาพเสมอ ไปสถานที่ถ่ายทำพร้อมกับโปรแกรมเรด คาร์เปต
ของ Shutterstock Shutterstock จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยให้คุณได้บัตรผ่านสำหรับภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ 
คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นโอกาสดีที่จะสามารถเข้าถึงเหตุการณ์พิเศษ และเป็น
โอกาสอันดีในการสร้างคลังภาพของเรา  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวที่นี่: http://www.shutterstock.com/buzz/on-the-red-carpet-program  

หากต้องการสมัคร โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่: http://submit.shutterstock.com/redcarpet.pdf 

ข้อควรจำบางประการ: 
• ทุกภาพที่ถ่ายด้วยหนังสือรับรองจาก Shutterstock จะเป็นเอกสิทธิ์ของ Shutterstock เป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ภาพ

ได้รับการยอมรับ  

• ปรากฏตัวให้ตรงเวลา แต่งกายอย่างเหมาะสม ให้ความเคารพ 

• แนะนำตนเองและหน้าที่ของคุณอย่างเหมาะสม 

• สร้างคำบรรยายที่ถูกต้องแม่นยำ  ควรระวังการระบุชื่อเรื่องของภาพให้เหมาะสม อ้างอิงกับใบสำคัญต่างๆ เพื่อความถูก
ต้องแม่นยำ อย่าเดา  

• ให้ความเคารพคนดังหรือผู้อื่น พวกเขามักจะถูกโจมตีจากช่างภาพ ซึ่งในระยะยาว ความสัมพันธ์และชื่อเสียงที่คุณสร้างขึ้น
มานั้นย่อมมีความสำคัญมากกว่าภาพของคนอื่น

http://submit.shutterstock.com/redcarpet.pdf


กลยุทธ์การถ่ายทำของมืออาชีพ 
โดยทั่วไป ข้อดีของอุตสาหกรรมภาพสต็อกมีเพียงข้อเดียวคือ พวกเขาจะวางแผนการถ่าย
ภาพสำหรับทุกๆ ภาพ และรู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ สร้างผลงานของคุณโดยทำตาม
เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ 

วางแผนถ่ายภาพของคุณ  
ไม่ว่าแนวคิดของคุณจะเป็นอะไร ควรทำแผนสำหรับทุกๆ ภาพร่วมกับทีมงาน ทำ
รายการถ่ายภาพที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 30 ถึง 50 ภาพ 

จัดการประชุมก่อนการถ่ายทำ  
ก่อนถ่ายภาพ ทีมงานมักจะประชุม ก่อนการถ่ายทำ (Pre-Pro) เพื่อสรุปราย
ละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย รวมทั้งทุกเรื่องตั้งแต่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึง
การจัดแสงและการวาง Subject 

มีอุปกรณ์สำรอง  
มีกล้องสำรองและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ 

คอยดูเวลา  
ถ่ายภาพไปตามตารางที่คุณวางแผนไว้ หากมีบางอย่างผิดปกติ ให้ดำเนินการต่อไป 

สร้างทีมที่เข้มแข็ง  
คนตกแต่งภาพ โปรดิวเซอร์ และสไตล์ลิสจะคอยช่วยดูแลทุกเรื่องที่อยู่ 
รอบตัวคุณในขณะที่คุณกำลังโฟกัสอยู่กับการถ่ายภาพ 

อยู่ให้ไกลจากความน่าเบื่อซ้ำซาก  
ภาพสต็อกที่น่าเบื่อซ้ำซากมีอยู่มากมายล้นเหลือในทุกเว็บไซต์ที่ให้บริการ
รูปภาพ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย ทำตามมืออาชีพและถ่ายภาพที่มีแนวคิด
ยอดนิยมในแบบที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ภาพของคุณเด่นกว่าของคนอื่น



การสร้างทีม 
สิ่งที่คุณไม่รู้ ควรปล่อยให้ผู้ที่รู้ดำเนินการ  

ขณะที่คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คุณอาจขาดทักษะในการ 
จัดเตรียมอาหาร เสื้อผ้า หรือจัดเตียงนอน ปล่อยให้มืออาชีพ (มืออาชีพคนอื่น)  
เข้ามาดำเนินการและช่วยงานเหล่านั้น การค้นหาและสร้างทีมที่ดีนั้นอาจจะไม่ง่าย 
นัก และอาจต้องถ่ายภาพจำนวนมากก่อนที่คุณจะรู้สึกเริ่มทำงานร่วมกับคนอื่นได้ 
อย่างสบายๆ แต่การสร้างทีมงานที่ประสบผลสำเร็จได้ จะช่วยให้ภาพของคุณไร้ 
มลทินและดูดีมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องยากสำหรับคนหนึ่งคนที่จะสามารถทำ 
ทุกอย่างเพียงลำพัง 

เริ่มจากการวางโฆษณาออนไลน์หรือกับโรงเรียนศิลปะ ถามชุมชนภาพที่อยู่ในเมือง 
ของคุณ, ใช้ Craigslist และ LinkedIn และใช้เครือข่ายให้มาก คุณอาจได้เพื่อนที่หลง 
ใหลในการอบขนมและยินดีที่จะออกแบบสไตล์อาหารให้กับคุณ หรือเพื่อนคนอื่นที่ 
อาจสามารถจัดเตียงนอนได้ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วขอให้เขาช่วยออกแบบ 
สินค้านุ่มๆ ให้กับคุณ (หมอน, ผ้าปูที่นอน, ผ้าลินิน) พึ่งพาชุมชนของคุณและเสนอที่จะส่ง  
งานพิมพ์ไปยังผู้ช่วยของคุณ เพื่อที่พวกเขาสามารถพัฒนาผลงานของตนเอง  

ชอบการถ่ายภาพอาหารแต่ทำอาหารไม่เก่ง? เข้าไปในร้านอาหารใหม่ๆ ในเมือง และเสนอ 
ที่จะถ่ายภาพอาหารตามเมนูของทางร้าน ปล่อยให้เขาเตรียมอาหารแล้วถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว  
การค้าขายแบบนี้สามารถช่วยให้คุณขยายและสร้างความหลากหลายให้กับผลงานของตัวเองได้ 
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด 



แหล่งที่มา 



อภิธานศัพท์ 
คุณพบคำในฟอรัมหรือเว็บไซต์ภาพสต็อกที่คิดว่าควรจะเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจ? คำศัพท์ต่อไปนี้จะช่วยให้
คุณเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น 

ปลอดค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Free - RF)  ต่างจากแบบ มีการ
จัดการสิทธิ (RM ด้านล่าง) ซึ่งใบอนุญาตแบบ RF จะมีข้อห้ามที่น้อยกว่า
มาก ภาพเหล่านี้ลูกค้าจะสามารถนำไปใช้ได้หลายครั้งโดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมเพิ่มเติม ภาพแบบ RF จะไม่มีการให้เอกสิทธิ์ และโดยทั่วไป
มักราคาถูกกว่าภาพแบบ RM สิทธิ์ใช้งานเหล่านี้จะได้รับความนิยมมาก 
เนื่องจากง่ายต่อการทำความเข้าใจและการบริหารจัดการของลูกค้า 
Shutterstock มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับใบอนุญาตแบบ RF  

มีการจัดการสิทธิ์ (Rights Managed - RM)  ใบอนุญาตแบบ
ดั้งเดิมประเภทหนึ่งคือ RM ซึ่งจะอนุญาตให้สามารถใช้ภาพได้หนึ่งครั้ง 
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าประสงค์ที่จะใช้ภาพเดิมซ้ำอีกครั้ง ลูกค้าก็ต้อง
จ่ายค่าธรมเนียมเพิ่มเติม บางครั้งภาพแบบ RM จะให้เอกสิทธิ์ในการใช้
งานเพื่อป้องกันการใช้ภาพเดียวกันจากบุคคลอื่น  

การสมัครสมาชิก - Shutterstock มีผลิตภัณฑ์หลายประเภท แต่
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมบางประเภทของเราจะเป็นการสมัครสมาชิก ลูกค้า
ของเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกแบบรายเดือน ซึ่งจะอนุญาตให้เขา
สามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 25 ภาพต่อวัน การดาวน์โหลดในแต่ละ
ครั้งจะสร้างรายได้ให้แก่คุณ ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมีนัย
สำคัญ และทำให้ลูกค้ามีอิสระในการสร้างสรรค์  

Microstock  เป็นคำศัพท์ในอุตสาหกรรมคอลเล็กชันภาพสต็อก  
ด้วยช่องทางในการส่งงานที่เปิดกว้างและรูปแบบการกำหนดราคาแบบ 
MicroPayment ที่ดึงดูดธุรกิจขนาดเล็กๆ ซึ่งแตกต่างจากตัวแทนภาพสต็อก
แบบเดิมๆ ซึ่งมีการแก้ไขอย่างหนักและมีอุปสรรคในการเข้าถึงมากมาย ดัง

นั้นภาพในคอลเล็กชันของ Microstock อาจมาจากใครก็ได้ตั้งแต่มืออาชีพ
คุณภาพสูงไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป  Shutterstock มักจะถูกเรียกกันว่าเป็น
เว็บไซต์แบบ Microstock แม้ว่าธุรกิจของเราขยายไปไกลกว่านั้นมาก 

การใช้ในเชิงพาณิชย์  การใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายถึงภาพที่ใช้เพื่อ
การโฆษณา, บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า และช่องทางอื่นที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ การใช้ภาพในเชิงพาณิชย์อาจ
จำเป็นต้องใช้สิทธิ์พิเศษ เช่น หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพนาย
แบบนางแบบ หรือ หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพทรัพย์สิน  

ใช้งานด้านบทความข่าว (หรือ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)  ภาพที่ ใช้
งานด้านบทความข่าว จะแสดงถึงเหตุการณ์หรือเรื่องที่น่าสนใจ โดยทั่วไป 
ภาพดังกล่าวจะไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น 
ภาพของนักกีฬาฮอกกี้มืออาชีพอาจจะมีความน่าสนใจ แต่จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้นำไปใช้ในการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัว  

ลิขสิทธิ์  ลิขสิทธิ์คือรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองทางกฎหมาย ที่ช่วยให้
ผู้สร้างสรรค์งานมีเอกสิทธิ์ในการแสดง ทำซ้ำ แจกจ่าย และหาประโยชน์
ทางการเงินได้จากงานที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถ
ให้อนุญาตแก่ผู้อื่นให้สามารถทำแบบเดียวกันได้ และสามารถเลือกที่จะทำ
เช่นนั้นเพื่อรับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานภายใต้ การออกใบอนุญาต 

Metadata  Metadata คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพ ตัวอย่างเช่น คำ
สำคัญที่อธิบายเนื้อหาของภาพถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของ Metadata 
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สมัครใช้งานทันที 

สมัครใช้งานทันที 

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์ 

submit.shutterstock.com 

Shutterstock 
Shutterstock สำหรับช่างภาพ 
http://submit.shutterstock.com 

บล็อกสำหรับช่างภาพของ Shutterstock  
http://www.shutterstock.com/contributor-blog 

ฟอรัมสำหรับช่างภาพของ Shutterstock 
http://submit.shutterstock.com/forum/ 

ข้อมูลติดต่อ  
http://submit.shutterstock.com/contact.mhtml

การเข้าร่วมชุมชนสร้างสรรค์กับช่างภาพและนักออกแบบของเรา สามารถทำได้อย่าง รวดเร็วและ
ง่ายดายสมัครตอนนี้ และคุณจะสามารถ หารายได้จากบัญชีบัญชีของคุณได้ภายในเวลาเพียง 24 

ชั่วโมงเท่านั้น โปรดเยี่ยมชม submit.shutterstock.com วันนี้เพื่อเริ่มหารายได้จากงานของคุณ 

http://submit.shutterstock.com/contact.mhtml



