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ใ นปจจุบันตลาดเก่ียวกับการขายภาพออนไลนเปดกวางเปนอยางมาก และสามารถ 
 สรางรายไดใหกบัคนขายภาพไดเปนจาํนวนไมนอย บางคนมีรายไดเปนหลักแสน บางคน 

เปนหลักลาน เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งอาชีพที่น,าสนใจ ซ่ึงสามารถทําเปนท้ังอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมได ซึ่งตลาดในการขายภาพเวกเตอรนั้นยังถือวาน,าสนใจไมนอย เพราะคูแขง 
จะนอยกวาสายทีข่ายภาพถาย และความตองการของภาพเวกเตอรกย็งัเปนทีต่องการสงูมาก 
ถาหากทานใดทีม่คีวามสามารถในการวาดรปูอยูแลวนัน้ กเ็ปนเรื3องทีง่ายยิง่ขึน้ เราสามารถสง 
ผลงานไปยงัเวบ็ไซตทีข่ายรปูตางๆ มากมาย นาํผลงานของเรามาตอยอดสงขายไดทัว่โลก สําหรบั 
เว็บที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากก็คงจะไมพนเว็บขายรูปของ www.shutterstock.com 
ซึ่งมีศิลปนนักวาดภาพหรือถายภาพมากมายที่มาลงขายภาพกับเว็บนี้
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นอกเหนอืจากเวบ็ชตัเตอรสตอ็ก (Shutterstock) แลว เราสามารถสงผลงานภาพเวกเตอร
ของเราไปขายยังเว็บไซตอื3นๆ ไดอีก เชน www.iStockphoto.com, www.123rf.com, www.
depositphtos.com, www.fotolia.com, www.dreamstime.com, www.depositphtos.com,  
www.freepik.com ฯลฯ แตถาหากทานใดสนใจในเรื3องของการถายภาพและตองการขายภาพถาย
เปนหลกั แนะนาํใหซือ้หนงัสอื “ตแีตกถายภาพขายออนไลน” ของอาจารยสรุะ นวลประดษิฐ มา
ศึกษาเพิ่มเติมได สําหรับในหนังสือ “ขายภาพเวกเตอรออนไลน...วาดไดก็รวยได” เลมนี้จะเนน
สอนการสรางภาพเวกเตอรเพื3อลงขายเปนหลกัแบบ Step by Step เปนการ Workshop ชิน้งาน 
ไมตํ่ากวา 40 ชิ้นงาน ซึ่งสามารถนําไปขายและสรางรายไดไดจริง

ภาพเวกเตอรคืออะไร? 
ภาพเวกเตอร (Vector) มีลกัษณะเปนเสนตรง เสนโคง และรูปทรงเรขาคณติ ถกูเกบ็อยู

ในรปูของคาํส่ังโปรแกรม และคาตวัเลขทีม่กีารคาํนวณเมื3อแสดงผล ตวัอยางเชน รปูดวงอาทติย 
ซึง่ถาอธิบายการเกบ็คาแบบภาพเวกเตอร โปรแกรมจะเกบ็ขอมลูทีเ่ปนสตูรทางคณติศาสตร คอื 
เสนรัศมีรอบดวงอาทิตยจากจุดศูนยกลางจุดหนึ่งไปยังบริเวณรอบเสนวงกลมดวยระยะทางท่ี
เทากัน ซึ่งจะมีการกําหนดตําแหน,งของสีที่แน,นอน ดังนั้นภาพประเภทนี้จึงมีความคมชัด ไมวา
จะขยายใหใหญขึ้นเทาใด ก็ยังคงสภาพเชนเดิม โดยไมมีรอยแตกหัก หยัก หรือเบลอของภาพ
แตอยางใด และขนาดไฟลภาพจะมขีนาดเลก็กวาภาพแบบราสเตอร  
โปรแกรมทีจ่ะใชจดัการภาพประเภทน้ี คอื Adobe Illustrator เปนหลกั  
โดยในการสงภาพเวกเตอรขายนัน้ เราจะสามารถขายไฟลไดทัง้ 2 แบบ  
คือ ไฟล EPS และไฟล JPEG 

สมัครขายภาพเวกเตอรกับเว็บ www.shutterstock.com
ในการลงขายภาพเวกเตอรนั้นมีอยูหลายเว็บดวยกัน ในที่นี้เราจะขอเลือกเว็บ www.

shutterstock.com ซึ่งเปนเว็บขายรูปภาพที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ซึ่งในเวอรชันปจจุบันจะมี 
ระบบภาษาไทยรองรบั เพื3อใหผูขายทําการสมคัรเขาใจไดงายขึน้ แตผูเขยีนขอแนะนาํวาควรตัง้คา 
เปนภาษาอังกฤษ เพื3อใหเราคุนเคยกับเงื3อนไขตางๆ ที่หากแปลเปนภาษาไทยตรงๆ อาจจะทําให
สับสนได
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1. เขาไปที่ https://submit.shutterstock.com แลวกด Sign up เพื3อเขาไปสมัครกอน

2. ชองที ่1 กรอกชื�อและนามสกลุเปนภาษาองักฤษ ควรสะกดตามบัตรประชาชน ชองที ่2  
กรอกชื�ออะไรกไ็ดทีเ่ราต้ังขึน้เองท่ีตองการใหลกูคาเหน็ เชน Phawan ชองท่ี 3 กรอก
อีเมลของคุณที่มีอยูจริงและยืนยันตัวตนได ชองที่ 4 กรอกรหัสผาน โดยจะตองมี
ตัวอักษรทั้งตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณ เชน Deyeeke335# 
เปนตน เมื3อกรอกครบแลว กด ถัดไป (Next) 



ขายภาพเวกเตอรออนไลน...วาดไดก็รวยได14

3. เมื�อกด ถดัไป (Next) แลวจะเขาสูหนาทีบ่อกใหเราเขาไปเช็กเพื�อยนืยนัตวัตนผานอีเมล 

ที่เราใชสมัคร

4. ทําการล็อกอินอีเมลของเราในกลอง Inbox จะมีอีเมลของ shutterstock สงมา ซึ่ง

อีเมลที่สงมาถาหากเปน Gmail จะอยูในสวนของโปรโมชัน 

5. ใหคลกิอานอเีมลน้ัน แลวคลกิลงิกที ่โปรดคลกิทีน่ีเ่พื�อยนืยนัอีเมลของคณุ เพื�อยนืยนั

บัญชีที่ไดทําการสมัครกับ Shutterstock

6. เมื�อคลิกลิงกยืนยันจากอีเมลแลว จะเขาสูหนาที่ยืนยันบัญชีเสร็จสมบูรณ ใหทําการ

กด ถัดไป (Next)
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7. เมื�อกด ถดัไป (Next) แลว จะเขาสูหนาลอ็กอนิอตัโนมตั ิใหกรอกทีอ่ยูดานซายมอื สวน

ดานขวามือไมตองกรอก ที่อยูจะขึ้นตามชองซายมือโดยอัตโนมัติ เมื�อกรอกเสร็จแลว

กด ถดัไป (Next) (แตถาหากไมเขาสูหนาลอ็กอิน Sign in กรอกชื�ออีเมล และรหัสผาน

ที่คุณตั้งไวตอนสมัครในขั้นตอนแรก แลวติ๊ก I’m not a robot ใหขึ้นเครื�องหมายถูก  

เสร็จแลวกด Sign in)

55

66
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8. เมื�อกด ถัดไป (Next) แลว จะเขาสูหนาใหเราอัปโหลดภาพเพื�อทําการสงภาพสอบ 

โดยการสมคัรขายภาพในปจจบุนัจะขามขัน้ตอนการอปัโหลดบตัรประชาชนไป จากนัน้ 

กดที่ อัปโหลดภาพ (Upload images) 

9. เมื�อกดที่ อัปโหลดภาพ (Upload images) แลว จะมีหนาตาง Pop up ขึ้นมาเพื�อ

อธิบายคุณสมบัติรูปที่ตองสงสอบ โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภทแรก Photos 
or Illustrations (ภาพถาย หรือภาพวาดประกอบ) จะตองเปนภาพนามสกุล JPEG 

77
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โดยใชความละเอยีดอยางนอย 4 ลานพกิเซล คือ ตัง้แต 2000x2000 ข้ึนไป ประเภท

ที ่2 Videos  จะตองอปัโหลดผาน FTP และสดุทาย ภาพประเภท Vector (เวกเตอร) 
ซึ่งในเวอรชันปจจุบันใหสงเปนไฟล EPS โดยไมตองแนบไฟล JPEG เหมือนที่ผาน

มา โดยจะตองตั้งคา Artboard 2000x2000 หรือ 4 ลานพิกเซลขึ้นไป และจะตอง

เลือกเวอรชันใน Illustrator เปนเวอรชัน 8 หรือ 10 เมื�ออานและทําความเขาใจแลว 

ใหกดที่ เขาใจแลว (Got It!)

10. กดเมนู Select multiple files เพื�อทําการอัปโหลดภาพ

101

99
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11. กดเลือกภาพที่จะใชในการสงสอบ แลวกดปุม Open ซึ่งในการสงไฟลภาพเวกเตอร 

เพื�อสอบนี ้ใหเตรยีมไฟล  EPS ไว 10 ภาพ โดยไมตองแนบไฟล JPEG แตถาหากสง 

เปนภาพถาย ใหเตรยีมไว 10 ภาพ ซ่ึงภาพท่ีสงไปนัน้ไมจาํเปนทีจ่ะตองผานทัง้ 10 ภาพ  

หากตรวจผานเพียง 1 ภาพ ก็สามารถจะสงขายภาพตอไปได 

12. รออัปโหลดจนเสร็จ จะเขาสูหนาใหใสคําอธิบาย หมวดหมูภาพ และคียเวิรด โดยดู

ขั้นตอนตางๆ ในหัวขอถัดไป
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วิธีการ Save ภาพไฟล EPS และ JPG เพื"อสงขาย
1. กอนทีจ่ะลงมอืสรางชิน้งานเพื�อสงสอบ ใหทาํการต้ังคา Artboard กวาง × ยาว ไมตํา่กวา  

4 ลานพิกเซล เชน 2000 × 2000 พิกเซล หรือ 2500 × 1600 พิกเซล เปนตน  

และขนาดไฟลจะตองไมเกิน 100 เมกะไบต ซ่ึงในตัวอารตเวิรกของงานอาจจะไมถึง  

4 ลานพกิเซล เราจงึจาํเปนจะตองใสพืน้หลงั เพื�อใหงานโดยรวมทัง้หมดมขีนาดเทากบั  

4 ลานพิกเซล 

2. เมื�อเราวาดภาพเวกเตอรเสร็จเรียบแลว ยังไมสามารถสงไฟลภาพที่เปนนามสกุล .ai 

เขาไปขายไดใน Shutterstock ได แตจะตองทําการบันทึกไฟลใหเปน .eps เสียกอน 

โดยไปที่ File  Save As…
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3. ตั้งชื�อไฟล เลือกนามสกุลเปน Illustrator EPS (*.EPS) 

4. ติ๊กเลือก Use Artboards แลวกด Save
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5. เลือก Illustrator 10 EPS 

6. ชอง Preview Format ใหเลอืกเปน None และไมตองติก๊ที ่Include CMYK PostScript  

in RGB File เพราะจะทําใหสีเพี้ยน แลวกด OK ไดเลย 
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7. ในกรณีทีภ่าพของเรามกีารใชงานจาํพวก 

Transparency ตรงชอง Preset จะข้ึน 

Custom… ใหคลิกเมนูดังกลาว แลว

เขาไปตั้งคาในการลดขนาดไฟลในขั้น

ตอนตอไป 

8. ในการตั้งคา Custom… เพื�อลดขนาด

ไฟลใหเล็กลง ใหไปตั้งคาดังนี้

ลด Costom Transprency Flattener 

Options ใหเหลือ 0 ตรงชอง Line Art 

and Text Resolution และ Gradient 

and  Mesh Resolution ใหกรอกคา

เปน 72 แลวติ๊กที่ Anti-alias Rasters 

จากนั้นกดปุม OK

9. เพียงเทานี้เราก็จะไดไฟล EPS เพื�อสง Shutterstock แลว แตถาหากตองการสง

ภาพเวกเตอรขายในเว็บขายภาพอื�นๆ ใหทําการแนบไฟล JPEG ไปดวย โดยการไป

ที่ File  Export  Export As เลือกเปนนามสกุล .jpeg 
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วิธีการสงภาพเวกเตอรเพื"อสอบกับ Shutterstock  
และการอนุมัติ ID

1. เตรียมไฟลเวกเตอรที่จะทําการสงสอบเปนไฟล .eps ไว 10 ไฟล (กอนที่จะทําการ

สมัครและสงภาพสอบ ควรศึกษารายละเอียดการสรางภาพเวกเตอรและการบันทึก

ไฟลเปนนามสกุลตางๆ ไดจาก Workshop ในบทตอๆ ไป)
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2. เมื�อเรากด อัปโหลดภาพ (Upload image) แลวจะมีหนาตางคําแนะนําขึ้นมาใหเรา

เพื�อทําการสงสอบจํานวน 10 ภาพ ใหกด เขาใจแลว (Got it !)

3. เมื�อกด เขาใจแลว (Got it !) จากน้ันจะเขาสูหนาถดัไป ใหคลกิ Select multiple files 

เพื�อเลือกภาพทั้ง 10 ภาพเพื�อทําการสงสอบ
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4. แดร็กเมาสเลือกไฟล EPS ทั้งหมด 10 ไฟล แลวกดปุม Open

5. รอจนกวาจะอัปโหลดเสร็จสิ้นทุกภาพ จากนั้นกด ถัดไป (Next)
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6. เมื�อการอัปโหลดเสร็จสิ้น จะเขาสูหนา เพิ่มรายละเอียดและสงงานเพื�อพิจารณา ให

คลิกที่ เริ่มใสรายละเอียด

7. ติ๊กเลือกภาพเพื�อทําการใสคําอธิบาย สังเกตวาถาหากสงไปที่ภาพเวกเตอร ระบบจะ

ติก๊เลือก ภาพประกอบ (Illustration) ใหอตัโนมตั ิแตถาหากเราสงเปนแคภาพ JPEG 

โดยไมมีไฟล EPS แนบดวย เราจะตองทําการติ๊กชอง ภาพประกอบ (Illustration) 

ดวยตัวเอง ซึ่งภาพ Illustration หรือภาพประกอบนี้ เราจะต๊ิกเลือกก็ตอเมื�อภาพนั้น 

เปนภาพที่มีการสรางจากคอมพิวเตอรลวนๆ หรือวาดดวยมือลงสีในกระดาษแลว

สแกนเขามา แตถาหากสงเปนภาพถาย ไมตองติ๊กชองใดๆ

ในชองแรก เราจะตองใสคาํอธบิายหรอืตัง้ชื�อภาพ ในการตัง้ชื�อหรอืใหคาํอธบิายภาพ 

ใหอธิบายเปนภาษาอังกฤษตามลักษณะท่ีปรากฏภายในภาพ ย่ิงอธิบายมากเทาใด 

รูปของเราก็จะยิ่งมีโอกาสขายไดมากเทานั้น แตจะตองไมเกิน 200 ตัวอักษร ถาไม

เกงภาษาอังกฤษ ใหใช Google Translate ซึ่งในการอธิบายนั้น อยาพยายามพิมพ

โครงสรางประโยคแบบไทย ควรแตงประโยคตามโครงสรางภาษาอังกฤษ เชน นก

กาํลังบนิอยูบนทองฟา = The Bird is flying in the sky.  โครงสราง Subject+Verb to 

be+V เตมิ ing+สวนขยายหรอืกรรมท่ีมารองรับ จาํโครงสรางหลกัๆ ใหไดคอื ประธาน

+กิริยา+สวนขยาย เมื�อตั้งชื�อเสร็จแลว ใหเลือกหมวดหมูวาภาพเราอยูหมวดอะไร  
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ดงัภาพในตัวอยางท่ีสงไปเปน หนงัสอืนติยสาร เรากเ็ลอืกหมวดหมูที ่1 เปน ความงาม/ 

แฟชั่น เปนหมวดหมูหลัก และเลือกหมวดหมูที่ 2 คือ ศิลปะ เปนหมวดหมูรอง 

8. ชองดานขวามือสุด เปนสวนที่ใหเราใสคียเวิรดหรือคําคน ซึ่งการใสคําคนจะชวยให

ภาพของเราขายไดงายขึ้น ลูกคาจะเจอภาพเราที่มีคูแขงเปนลานๆ จากคําคนนั่นเอง 

แตหามสแปมคําคน (Keyword) เด็ดขาด นั่นคือ อยาใสคําซํ้าๆ กันเขาไป เชน red 

water, blue water, pink water ซึ่งจะซํ้าคําวา water ถาใสแบบนี้มีสิทธิ์โดนแจง

เตือนและปดบัญชีถาวร 

ในการใสคาํคน กจ็ะม ีKeyword suggestion ซึง่โปรแกรมจะรนัคาํคนใหอตัโนมตัจิาก

ภาพและคําอธิบายที่เราเขียน โดยใหกดเครื�องหมายบวก เลือกคําคนที่เราตองการ

เขาไปในชอง Keywords (ใสเปนภาษาอังกฤษ) หรือจะเลือกพิมพเองก็ได ยิ่งคําคน

มากก็ยิ่งมีโอกาสขายได แตหามเกิน 50 คําคน
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9. ถาหากเราใสคาํคนจากทีแ่นะนาํไปแลว และอยากใหมถีงึ 50 คาํคน แตเราคดิไมออก 

ใหไปคลิกที่ พบคําคนเพิ่มเติม (Keyword suggestion tool) เพื�อหาคําคนเพิ่มเติม

จากภาพที่ใกลเคียงกับของเรา



29CHAPTER 01 :  ทําความรูจักกับการขายภาพเวกเตอรออนไลน

10. เมื�อคลิกที่ พบคําคนเพิ่มเติม (Keyword suggestion tool) แลว ก็จะเขาสูหนาตาง

เครื�องมอืแสดงคาํคนหา ในการ Search ใหเราพมิพคาํอธบิายภาพลงไปในชอง แลว

กด Search ระบบจะทําการสุมภาพที่มีลักษณะและคําอธิบายที่ใกลเคียง จากนั้นให

ทําการติ๊กถูกในภาพที่คลายกันกับภาพของเรา เพื�อดึงคําคนจากภาพเหลานั้นออกมา

11. ทาํการคลกิเลอืกคาํคนท่ีตองการจากฝงหวัขอ คาํคนหาทีแ่นะนาํ (Keyword) เมื�อคลกิ

เลือกแลว คําคนที่ถูกคลิกจะไปปรากฏที่ฝง คําคนหาของฉัน เมื�อไดคําคนทั้งหมดที่

ตองการแลว ใหคลิกที่ เสร็จสิ้น
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12. กด บันทึก (Save) เพื�อทําการบันทึกเนื้อหา 

13. ติ๊กเลือกภาพตอไป เพื�อใสคําอธิบายและคําคนตอไปจนครบทั้ง 10 ภาพ 
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14. เมื�อใสคําอธิบายและคําคนจนครบทั้ง 10 ภาพแลว คลิกไปที่ สง (Submit)

15. เมื�อ Submit แลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นการสงภาพสอบกับ Shutterstock รูปภาพของ

เราจะเขาไปอยูในสวนของ รอดําเนินการ (Pending approval) เพื�อรอดําเนินการ

ตรวจสอบวาภาพที่เราสงไปผานเงื�อนไขรูปแบบที่ Shutterstock กําหนดไวหรือไม  
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16. หลงัจาก Submit แลวใหรอประมาณ 1-5 วนั ถาขัน้ตอนสงถกูตอง และภาพของเราไดรบั 

การอนุมัติวาผาน จะมีอีเมลสงมาแจงเราในหัวขอ คุณไดรับอนุมัติแลว... (Success! 

Your ID has been accepted) วาไอดีของเราไดรับการอนุมัติใหขายรูปไดแลว

17. ใหเรากดอานอีเมลนี้ซึ่งจะมีขอความดังภาพ แตถาไมขึ้นแบบนี้ อาจหมายถึงวาเรา

อาจจะสงเอกสารผิดพลาด หรือรูปที่สงไดรับการปฏิเสธไมผานเลยสักรูป เพราะปกติ

ถา Approved สงไป 10 ภาพ แมผานเพียงภาพเดียวก็ถือวาผาน ไมจําเปนตองผาน

ครบทั้ง 10 ภาพที่สงไปก็ได
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18. ใหทําการล็อกอินเพื�อเขาสูบัญชีของเรา โดยเขาไปที่ https://submit.shutterstock.

com กดเมนู Log in

19. กรอกอีเมลและรหัสผานที่เราใชตั้งไวตอนสมัคร ติ๊กเลือก I’m not a robot แลวกด 

Sign in 

20. เมื�อไอดีของเราไดรับการอนุมัติ ภาพที่เราสงไดรับการ Approved แลว จะเขาไปอยู

ใน Active images ซึ่งภาพเหลานี้ลูกคาจะเห็นและสามารถกดซ้ือภาพของเราไดเลย 

ซึ่งจากภาพตัวอยางที่สงไปนั้น ไดรับการตรวจสอบผานหมดทั้ง 10 ภาพ แตในกรณี

ที่มีภาพไมผาน ภาพดังกลาวจะเขาไปอยูที่ Recent rejections
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เมื�อไอดีผานเรยีบรอยแลว เราสามารถอปัภาพสงขายเพ่ิมตอไดเลย แตสิง่ทีค่วรจาํคือ 

ตองเปนงานที่เราสรางสรรคเองเทานั้น หามนําเอางานของผูอื�นมาดัดแปลง เปลี่ยน

สี หรือปรับเอามาบางสวนแลวสงขาย ซึ่งนั่นถือเปนขอหารายแรงอยางยิ่ง โดยสวน

มากจะโดนปดพอรตไปเลย 

21. เราสามารถคลิกที่เมนู Active images เพื�อดูภาพของเราที่เปดขายได เปนอันเสร็จ

สิ้นขั้นตอนการสมัครและเปดขายภาพกับ Shutterstock
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การสงภาพที่ตองแนบภาพถายตนฉบับ
1. ถาในกรณีที่เราไมไดวาดสดลงในคอมพิวเตอร แตวาดภาพเวกเตอรจากการดราฟต

มาจากภาพถาย (ตองเปนภาพถายที่เราถายเองเทานั้น หามเอาภาพของผูอื�นหรือ

จากอินเทอรเน็ตมาดราฟตอยางเด็ดขาด ไมเชนนั้นอาจจะโดนเตือนหรือปดพอรต

ไปเลย) เราจะตองทําการแนบภาพถายตนฉบับเขาไปเพื�ออางอิงดวย ขั้นตอนคลาย

กับการอัปโหลดรูปสงปกติ โดยไปที่ Upload image (อัปโหลดภาพ) เลือก Select 

multiple files แลวเลือกไฟลเวกเตอรที่ทําการดราฟตเพื�อสงเขาระบบ ทั้งไฟล EPS 

และ JPEG

2. โดยในการสงเราจะตองเตรยีมไฟลไว 2 ไฟล ท่ีเปนไฟล EPS และไฟลภาพถายตนฉบบั 

ทีเ่อามาดราฟต ซึง่ในการอปัโหลดเราจะเลอืกไฟล EPS และ JPEG เพื�ออปัโหลดกอน  

แลวจึงสงไฟลภาพถายที่ใชในการอางอิงแนบไฟลไปตอนใสคําอธิบายและคําคน
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3. จากภาพตัวอยาง เปนภาพที่ดราฟตจากภาพถายลูกแอปเปล และลงสีแบบ Mesh 

Tool รอการอัปโหลดสักครู เมื�อการอัปโหลดเสร็จสิ้นจึงกด ถัดไป (Next) 

4. เมื�อทาํการอปัโหลดเสร็จเรยีบรอยแลว ใหใสคาํอธบิายภาพ และเลอืกหมวดหมู เสร็จ

แลวคลิกที่เมนู Releases เพื�อทําการแนบภาพถายตนฉบับที่ทําการดราฟต
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5. จะมีหนาตางเดงขึ้นมา ใหเราเลือก Property releases แลวคลิกที่ Upload a new 

release เพื�อแนบไฟลภาพถายตนฉบับ

6. คลิกเลือกภาพถายตนฉบับ แลวกดปุม Open
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7. เลือก Property release แลวกด Save เพื�ออัปโหลด

8. เมื�ออัปโหลดเสร็จแลว จะขึ้นชื�อไฟลแนบดังรูป ทําการใสคําคนแลวกด Save หรือ 

Submit เพื�อสงภาพตรวจ

เราจะไดเงินจากการขายรูปภาพกับ Shutterstock อยางไร
ในการขายรูปภาพใน Shutterstock นั้นจะมีหลายราคา ซึ่งราคาเริ่มตนคือ 0.25 เหรียญ 

หรอืประมาณ 8 บาทไทย ซึง่เปนภาพทีข่นาดเลก็สดุ และผูซือ้สมคัรเปนแพ็คเกจ หรอืวาซือ้แบบ  

Subscriptions แตถาลกูคาซือ้ขนาดใหญ หรอืซือ้แบบ Single หรอื On demand ราคาท่ีไดจากการ
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ขายภาพก็ถือวาคุมคาทีเดียว อาจจะไดรูปละ 60 - 200 เหรียญ ตกประมาณ 1,800 - 6,000 บาท 

ตอภาพ หรือมากกวานั้น 

การขายภาพออนไลนนั้นจัดเปน Passive Income ที่เหมือนการลงทุนสินทรัพย แลวเรา

เกบ็ดอกผลจากภาพน้ันๆ ไดเรื�อยๆ แมวาเราจะอยูทีไ่หนเรากส็ามารถขายภาพไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

นอกจากนีย้งัสามารถขายไดไมจาํกดัจาํนวนครัง้ และสามารถสงขายไดหลายเวบ็ บางรูปอาจมคีน

ดาวนโหลดถึง 1,000 ครั้งหรือมากกวานั้น ยิ่งเปนสายเวกเตอรแลว เรียกไดวาขายไดเกือบทุก

วันเลยทีเดียว แตหลังจากที่ขายไดแลวนั้น เราจะสามารถเอาเงินจากการขายภาพมาไดอยางไร

สิง่ทีผู่ขายภาพควรทราบคอื ทาง Shutterstock จะโอนเงินคาภาพใหเรา โดยเราจะตองมี

ยอดขายขั้นตํ่า คือ 35$ หรือประมาณ 1,085 บาทไทย จะสูงหรือตํ่ากวานี้ ก็ขึ้นอยูกับอัตราแลก

เปลี่ยนเงินระหวางประเทศ ซึ่งเราจะตองมีบัญชี PayPal หรือ Payoneer ที่นิยมใชกันมาก เพื�อ

รบัเงนิโอนจาก Shutterstock โดยยอดเงินจะตดัทุกสิน้เดอืน และจะถกูโอนเขา PayPal ประมาณ

วันที่ 7 - 8 ของอีกเดือนถัดไป และโอนเงินจาก PayPal เขาบัญชีเรา ใชเวลาอีกประมาณ 5 วัน 

แตถาหากยอดขายสะสมสมไมถงึ 35 เหรียญ ก็ยกยอดไปรวมกบัเดอืนถดัไปจนกวาคณุจะไดยอด

ตามที่กําหนดไว ซึ่งเราควรจะสมัครบัญชี PayPal ทิ้งไวกอน เพราะถาหากเราขายรูปไดยอดเงิน

ตามที่กําหนดขั้นตํ่าไวแตไมมีบัญชีรองรับการชําระเงิน จะคอนขางลําบากในการติดตามทวงเงิน

จากยอดที่ถูกตัดไป ซึ่งขั้นตอนในการกรอกขอมูลเพื�อรับเงินมีขั้นตอนดังนี้
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1. ใหเขาไปที่หนา บัญชี Contributor ของเรา เพื�อทําการแกไขและกรอกขอมูลตางๆ 

เพิ่มเติม คลิกไปที่ a profile photo

11

2. ใหเราเตรียม Display ขนาด 60 × 60 พิกเซล เพื�ออัปโหลดมาเปนรูปประจําตัว และ

กรอกขอมลูอื�นลงในชองตางๆ ซึง่อาจจะไมจาํเปนตองกรอกครบก็ได กด Save Profile

22






