
STOCK PHOTO
ขายภาพออนไลน์รายได้ไม่รู้จบ



STOCK PHOTO 
คืออะไร?

Stockphoto คอืภาพพร้อมใช้งานทกุชนดิ ท่ีถูกอพัโหลด
รปูภาพไว้บนเว็บไซต์ทีเ่ป็นตวัแทนขายภาพ โดยเว็บไซต์
เหล่าน้ีเรียกว่าMicrostock ซึ่งมีคลังภาพจ�านวน
มหาศาล และจัดแบ่งหมวดหมู่รูปภาพให้คนท่ัวโลก
ค้นหาได้อย่างสะดวกสบาย ลูกค้าท่ีต้องการภาพไป 
ใช้งาน จะค้นหาภาพจากคย์ีเวิร์ด เมือ่ได้ภาพทีต้่องการ
แล้ว ก็จะจ่ายเงินผ่านระบบธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
และดาวน์โหลดรูปภาพไปใช้งานได้ทันที



ข้อดีของอาชีพ 
STOCK PHOTO

รายได้ของเว็บไซต์ Shutterstock เพ่ิมมากขึ้น 
ในทุกปี ตัวอย่างในปี 2016 ได้สร้างยอดขาย 
และให้ส่วนแบ่งกับนักขายภาพออนไลน์ท่ัวโลก
มากถึง 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
3,450 ล้านบาท

ส่วนแบ่งรายได้

ขายดี 24 ชั่วโมง

รายได้ที่ยาวนาน

ภาพใน Stock มีลูกค้าจากทั่วโลกรอจ่ายเงิน 
ให้กับไอเดียดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันแรกท่ีภาพคุณถูกน�าออกขาย ภาพ
ลิขสิทธ์ิของคุณสามารถสร้างรายได้ให้คุณ
ยาวนานถึง 50 ปี แถมรายได้จากการดาวน์โหลด 
ยังส่งต่อเป็นมรดกให้ครอบครัวคุณได้อีกด้วย



STOCK PHOTO
เหมาะกับใคร?

Stockphoto 
เหมาะส�าหรับ 

ผู้ที่ชอบหรือสนใจ
การถ่ายรูป

มีกล้องที่ถ่ายภาพ
ความละเอียด 

ไม่ต�่ากว่า 
4 ล้านพิกเซล

Stockphoto 
เป็นระบบออนไลน์ 
เหมาะกับผู้ที่ใช้
อินเตอร์เน็ต 
เป็นประจ�า

ต้องมีอายุ 
18 ปีขึ้นไป ถึงจะ
สมัครเป็นผู้ขาย
ภาพออนไลน์ได้

มีทักษะภาษา
อังกฤษพ้ืนฐาน 

เพราะต้องใช้ตั้งชื่อ
รูปภาพและคีย์เวิร์ด



กระบวนการท�างาน
ของ STOCK PHOTO
การขายภาพออนไลน์ จ�าเป็นต้องมีส่ือกลางคือเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนขายภาพต่างๆ 
โดยเรียกรวมๆว่า “Microstock” กระบวนการซื้อ-ขายภาพออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้
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เริ่มจากเมื่อช่างภาพได้ถ่ายภาพ
และอัพโหลดไฟล์ภาพนั้นบนเว็บไซต์

เมื่อลูกค้าต้องการภาพไปใช้งาน 
ก็จะเข้ามาสืบค้นในเว็บไซต์ 
ตัวแทนขายภาพต่างๆ

ลูกค้าช�าระเงินออนไลน์ 
ผ่านระบบบัตรเครดิต

ทางเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพจะแจ้งเตือน 
มายังเจ้าของภาพทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลด 
พร้อมสรุปยอดรายได้

ถึงเวลาที่ยอดรายได้ครบตามที่ตกลงกันไว้ 
ทางเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพจะปันผลส่วนแบ่ง 
การขายมายังบัญชีธนาคารออนไลน์ของเจ้าของภาพ

ลูกค้าได้ภาพที่ต้องการก็เลือกซื้อ 
และดาวน์โหลดรูปไปใช้งานได้ทันที

ผู้ขายใส่ข้อมูลไฟล์ภาพ คีย์เวิร์ด 
ตามหมวดหมู่ของภาพ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาของลูกค้า



STOCK PHOTO 
ต้องการภาพแบบไหน











ประเภทของภาพ 
ใน STOCK PHOTO 

ภาพใน Stockphoto แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

COMMERCIAL USE
(ภาพเพ่ือการพาณิชย์)

EDITORIAL USE
(ภาพที่ใช้ในงานบรรณาธิการ หรือใช้อ้างอิง)

คือภาพท่ีสามารถโหลดไปใช้เพ่ือส่งเสริมการขาย หรือโปรโมตสินค้าและ
บริการต่างๆ โดยช่างภาพจะต้องไม่ติดลิขสิทธ์ิใดๆ ท้ังสิ้น ตัวอย่าง 
เช่น หากมภีาพของบคุคลอืน่ หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่อยู่ในรปูภาพ ช่างภาพ
ต้องมีใบอนุญาตยินยอมจากบุคคลหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ จึงจะมีสิทธ์ิ 
ขายภาพนั้นๆ ได้

คอืภาพทีแ่สดงเรือ่งราวเก่ียวกับข่าวหรอืน�าไปใช้ได้ในเชงิการศึกษาเท่านัน้
ผู้ซื้อภาพ ไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อการพาณิชย์ได้ ลักษณะของภาพข่าวนั้น 
มักจะเป็นภาพท่ถี ูกถ่ายในที่สาธารณะและมักจะมีลิขสิทธ์ิของสถานท่ี 
หรือหน้าตาบุคคลที่เป็นที่รู ้จักกันดี ซึ่งภาพเหล่านี้ช่างภาพไม่ต้องมีใบ 
ขออนุญาตตวัแบบแต่ต้องให้เครดติรายละเอยีดในภาพให้ถูกต้องครบถ้วน 
เช่น ใคร, ท�าอะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, เพราะอะไร



รายได้จากการขาย
STOCK PHOTO

1. ประเภทแพ็กเกจการซื้อภาพ
ที่ผู้ซื้อภาพสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์นั้นไว้ แต่ละแพ็กเกจ
ลูกค้าก็จะซื้อภาพในราคาที่ต่างกัน ผู้ขายก็จะได้ส่วนแบ่งต่างกันไปด้วย
2. ประเภทของสิทธิ์การใช้งานที่ผู้ซื้อน�าไปใช้
ว่าเป็นการใช้ท่ัวไปหรือหากเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ่
ผู้ขายก็จะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น
3. หากคุณมีรายได้รวมที่มากขึ้น
คุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขายเพิ่มมากขึ้น

4. จ�านวนของการดาวน์โหลด
ยิ่งถูกดาวน์โหลดไปซ�้าๆ ก็ยิ่งได้มากครับ
5. ขนาดพิกเซลของไฟล์ภาพ
หากมีลูกค้าขอไฟล์ภาพ Hi Resolution ไปใช้ ราคาก็มากขึ้น ท้ังน้ี 
รายละเอยีดปลกีย่อยของไมโครสตอ็กในแต่ละเว็บไซต์ ก็จะมข้ีอแตกต่างกันไป

ราคารูปภาพใน Stockphoto ในที่นี้เราจะแนะน�าเว็บไซต์ shutterstock
ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง รายได้จากการขายภาพเกิดจากการที่ผู้ซื้อภาพดาวน์โหลด
ภาพของคุณไปจากเว็บไซต์ และส่วนแบ่งรายได้ก็มาจาก 5 ปัจจัยดังนี้



ข้อควรระวังของอาชีพ 
STOCK PHOTO

ลิขสิทธิ์

ภาษี มารยาทการถ่ายภาพ

KEYWORDS
การขายภาพ Stockphoto น้ันคือการขายสิทธ์ิการใช้ภาพให้กับผู้อื่น 
เราจึงไม่ควรละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่นเสียเอง ไม่ว่าจะเป็นการน�ารูปของ 
ผู้อื่นไปขาย กระทั่งการใช้ซอฟท์แวร์แต่งภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็อาจท�าให้
แอคเคาท์ขายภาพของคุณถูกระงับได้

หากคุณมรีายได้จาก Stockphoto ถึงเกณฑ์ท่กี ฎหมายก�าหนดกต้็องน�ามา
ยื่นภาษีให้ถูกต้อง (ที่มา www.rd.go.th/publish/26215.0.html)
รายได้จาก Stockphoto น้ันจดัอยู่ในเงนิได้ประเภทท่ี 3 หรอื “ค่าแห่งลขิสทิธ์ิ” 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเร่อื งภาษีได้ตามเว็บไซต์นี้
http://www.rd.go.th/publish/551.0.html
https://submit.shutterstock.com/legal/taxes

ในการถ่ายภาพต้องระวังไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่บุคคลอื่น 
ตวัอย่างท่ีไม่ควรท�า เช่น การจ่อกล้องใกล้ใบหน้าคนอืน่มากเกินไป หรอืการ
ถ่ายโดยใช้แสงแฟลชไปกระทบหน้าผู้อ่นื โดยพลการ นอกจากภาพบุคคล
แล้ว การถ่ายภาพ สถานท่ี ส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่นก็ควรขออนุญาต 
ก่อนเช่นกัน

Keywords ท�าให้ลูกค้าค้นหาภาพของเราเจอ แต่การใช้ Keywords ท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ หรือการใช้ค�าซ�้าๆ เพื่อหวังให้ลูกค้าค้นภาพเราเจอ
ได้มากขึ้นก็เป็นอีกเหตุผลที่จะท�าให้ถูกทางเว็บไซต์แจ้งเตือนและระงับ 
แอคเคาท์ได้เช่นกัน



อนาคตความยั่งยืน

1. ขณะน้ีการค้าขายออนไลน์เตบิโตขึน้ ความต้องการทีจ่ะใช้ภาพถ่ายสวยๆ 
ก็มีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
2. ธุรกิจขายภาพออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกๆ ปี และขยายการขาย
ไปในหลากหลายรูปแบบ
3. เทคโนโลยีการถ่ายภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อยๆ กล้องและ
ซอฟท์แวร์ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีราคาต�่าลงโดยตลอด
4. อนิเตอร์เนต็ และธุรกรรมออนไลน์ก็พัฒนาอยู่ตลอดเช่นกัน ท�าให้หลายๆ 
คนเริม่ใช้การโอนเงนิออนไลน์ท่ีสะดวกรวดเรว็มากข้ึน ไม่ยุ่งยากเหมอืนแต่
ก่อนแล้ว



1. ค้นหาค�าว่า Shutterstock Contributor ในหน้า Browser จะพบกับ
เว็บไซต์ที่ชื่อว่า submit.shutterstock.com
2. เมือ่เข้าสูห่น้าแรกของ Shutterstock Contributor ให้คลกิที ่sign up now 
เพื่อเริ่มการสมัคร
3. จะพบกับหน้าต่างที่ให้กรอกชื่อนามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน 
เป็นภาษาองักฤษ อเีมลของคณุ และสร้างพาสเวิร์ดส�าหรบัลอ็กอนิสูเ่ว็บไซต์ 
Shutterstock โดยพาสเวิร์ดจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร มีตัวอักษร 
พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลขผสมกัน
4. ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง เพื่อยืนยันว่าคุณอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี และ
ยอมรับข้อก�าหนดต่างๆ ของเว็บไซต์ และคลิกปุ่ม next
5. หน้าเว็บไซต์จะบอกให้เราไปเช็คอีเมลใน inbox ของเรา เมื่อเข้า 
อีเมลของเราแล้วจะพบกับเมลท่ีทาง Shutterstock ส่งมาท่ีมีชื่อว่า 
“Verify your email address”
6. กดเข้าไปดูในเมลท่ี Shutterstock ส่งมา ในเมลนั้นให้คลิกที่ตัวอักษร 
สีฟ้าที่เขียนว่า Please click here to verify your email จะเข้าสู่หน้าเว็บ 
Shutterstock อีกครั้ง โดยอัตโนมัติแล้วคลิกปุ่ม next
7. Shutterstock จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก็คือ ประเทศ ที่อยู่และเบอร์
โทรศพัท์ โดยจะแบ่งเป็น ทีอ่ยูจ่รงิทางซา้ยมือและทีอ่ยูส่�าหรบัสง่ไปรษณย์ี
ทางขวามอื หากท่ีอยู่จรงิและทีอ่ยู่ส�าหรบัส่งไปรษณีย์เหมอืนกัน ก็ให้ติก๊ถูก
ที่ช่องด้านล่างซ้ายมือได้เลย แล้วคลิกปุ่ม next
8. จะพบกับหน้าต่างที่ให้เราอัพโหลดภาพบัตรประชาชน หรือภาพ 
พาสสปอร์ตของเรา ภาพบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเราจะต้องเป็น
ภาพถ่ายที่ชัดเจนและไม่มีการขีดคร่อม
9. เมื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้ว เว็บไซต์จะ
ให้เราเลือกอัพโหลดรูปภาพที่เราต้องการขายซึ่งสามารถอัพโหลดได้เลย
10. เมื่อถึงตรงนี้แล้วคุณจะได้รับอีเมล confirm จากทาง Shutterstock ว่า
คุณได้สมัครเรียบร้อยแล้ว
11. และภายใน 1-3 วันท�าการเมือ่รปูภาพทีเ่ราส่งไปได้รบัการตรวจว่าผ่าน
ตามมาตรฐาน ของShutterstock แล้ว ก็แปลว่าเราได้เป็นช่างภาพของ 
Shutterstock ทันที

ยินดีต้อนรับสู่อาชีพนักขายภาพออนไลน์ครับ

การสมัครเป็นช่างภาพ 
STOCK PHOTO
ขั้นตอนการสมัคร



ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2105 6500 แฟกซ์ : 0 2105 6556

www.okmd.or.th


