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น่ีคือ Shutterstock
เร�มคีว�มภ�คภมูใิจท่ีได้สนับสนุนชุมชนของเหล่�ช�่งภ�พท่ีมคีว�ม
ส�ม�รถทัว่โลก ซึ่งเป็นผูส้ร�้งสรรค์เนื้อห�ท่ีลกูค้�ของเร�พึ่งพ�

 + 550,000 ช�่งภ�พ

 + จ�่ยเงิน 800 ล้�นดอลล�รส์หรฐัฯ ใหช้�่งภ�พ

 + 245 ล้�นภ�พ

 + 13 ล้�นคลิปวดิีโอ

และกำ�ลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยได้เพิม่สนิทรพัยก์ว�่ 1.5 ล้�นชิน้ ทกุ
สปัด�ห์
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ช�่งภ�พของเร�คือใคร
ตล�ดช�่งภ�พของเร�ขบัเคล่ือนโดยเหล่�ช�่งภ�พ ช�่งบนัทึกภ�พวดิีโอ 
นักว�ดภ�พประกอบ และนักแต่งเพลงทัว่โลก

ไมว่�่คณุจะเป็นช�่งภ�พท่ีเป่ียมล้นด้วยแรงบนัด�ลใจท่ีเพิง่ซื้อกล้องตัว
แรก หรอืเป็นบรษัิทโฆษณ�ท่ีมคีว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รสร�้งเนื้อห�สำ�หรบั
สต็อก Shutterstock ก็มท่ีีสำ�หรบัคณุ

 
สร�้งร�ยได้ได้อย�่งรวดเรว็ 
ม�ตรฐ�นคณุภ�พระดับสงู ท่ีม�พรอ้มกับก�รอัปโหลด ก�รสง่ และขัน้
ตอนก�รอนุมติัท่ีง่�ยและรวดเรว็

ให้คณุมอิีสระเต็มท่ี 
ใหค้ณุเป็นเจ�้ของเนื้อห�ท่ีคณุสร�้งสรรค์ขึ้น เพลิดเพลินไปกับอิสระของ
ก�รเป็นพ�รท์เนอรท่ี์ไมเ่ป็นเอกสทิธิ์

เทคโนโลยท่ีีเป็นนวตักรรมก้�วล้ำ� 
เร�มองห�วธิพีฒัน�ประสบก�รณ์ก�รของช�่งภ�พเร� อยูเ่สมอ ซึ่งรวมถึง
แอปสำ�หรบั iOS และ Android

เครื่องมอืทรงคณุค่�เพื่อคว�มสำ�เรจ็ 
เร�แบง่ปันสิง่ท่ีลกูค้�ของเร�กำ�ลังมองห� เพื่อใหค้ณุก้�วล้ำ �นำ�เทรนด์ใหม่
อยูเ่สมอ ลองใชเ้ครื่องมอืคำ�ค้นห�และร�ยก�รภ�พท่ีต้องก�รของเร�
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สต็อกคืออะไร
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สต็อกคืออะไร
สต็อกคือเนื้อห�ประเภทใดๆ ท่ี
ประกอบด้วยภ�พถ่�ย วดิีโอ 
คลิปเสยีง หรอืภ�พประกอบ
ท่ีพรอ้มใหล้กูค้�เลือกซื้อและ
ใชง้�น 
 
ไมว่�่คณุจะสร�้งเนื้อห�สำ�หรบั
สต็อกโดยเฉพ�ะ หรอืเลือกอัป
โหลดเนื้อห�ท่ีเก็บถ�วรแล้ว 
สต็อกจะเป็นชอ่งท�งในก�ร
มอบสทิธิใ์ชง้�นใหเ้นื้อห�ของ
คณุ

สว่นท่ีดีท่ีสดุคืออะไร 
ส�ม�รถข�ยเนื้อห�ได้ซ้ำ �แล้ว 
ซ้ำ�เล่� ทำ�ใหส้ต็อกท่ีคณุสร�้ง
ทำ�เงินได้เป็นระยะเวล�น�น
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สิง่ท่ีลกูค้�กำ�ลังค้นห�
เร�ทร�บถึงสิง่ท่ีลกูค้�กำ�ลังมองห�ผ�่นขอ้มูลก�รค้นห�และก�รรบัฟังขอ้คิดเหน็ พวกเข�กำ�ลังมองห�เนื้อห�สต็อกท่ีมคีณุสมบติัเหล่�นี้

ภ�พท่ีไรก้�รเติมแต่ง 
ภ�พท่ีสื่อถึงชวีติประจำ�วนั 
ภ�พท่ีสื่อถึงชวีติประจำ�วนั 
เพร�ะนี่คือชวีติ จบัภ�พใน
ชว่งเวล�ท่ีแท้จรงิ

คว�มหล�กหล�ย 
เนื้อห�ท่ีมคีว�มหล�ก
หล�ย ได้แก่ ผูค้นหล�ก
หล�ยชว่งอ�ยุ คว�ม
ส�ม�รถ เพศ เพศสภ�พ 
และช�ติพนัธุ์

เอกลักษณ์ประจำ�ท้องถ่ิน 
ก�รประชุมธุรกิจใน
ลอนดอนอ�จจะแตกต่�ง
ไปจ�กก�รประชุมในญี่ปุ่น 
แสดงใหเ้หน็ถึงวฒันธรรม
ท้องถ่ิน

คว�มหล�กหล�ย 
ถ่�ยภ�พฉ�กเดียวกันใน
มุมมองท่ีโดดเด่นและไม่
เหมอืนใคร เพื่อเพิม่ท�ง
เลือกใหล้กูค้�

คว�มคิดสร�้งสรรค์ 
ใชภ้�พท่ีห�ไมไ่ด้จ�กท่ีอ่ืน 
เนื้อห�ท่ีมเีอกลักษณ์ของ
คณุมคีณุค่�ท่ีนี่
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ก�รค้นห�แรงบนัด�ลใจ
ต่อไปน้ีคือสถ�นท่ี 6 แห่งท่ีทำ�ให้คว�มคิดสร�้งสรรค์ของ
คณุบรรเจดิขึน้

1.  สื่อสงัคม 
 หวัขอ้ท่ีกำ�ลังได้รบัคว�มสนใจเป็นจุดเริม่ต้นท่ียอดเยีย่ม พบกับเร�ได้ท่ี    
 @ShutterstockContributors บน Instagram

2.  ข�่ว 
 พ�ดหวัข�่วล่�สดุคือเรื่องอะไร สถ�นท่ีท่องเท่ียว, เหตกุ�รณ์ หรอืผูค้นท่ี   
 กำ�ลังเป็นกระแส

3.  เทรนด์แฟชัน่ 
 สไีหนท่ีกำ�ลังเป็นท่ีนิยม เสื้อผ�้ท่ีผูค้นนิยมสวมใส่

4.  เทคโนโลย ี
 เร�มองห�ภ�พใหม่ๆ  ของเทคโนโลยท่ีียอดเยีย่มและ ล่�สดุอยูเ่สมอ

5.  วนัหยุดและก�รเฉลิมฉลอง 
 เหตกุ�รณ์ยอดนิยมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของคณุหรอื สถ�นท่ีท่ีคณุท่องเท่ียว  
 ไปมอีะไรบ�้ง

6.  ศิลปะและวฒันธรรม 
 คอยติดต�มสิง่ท่ีเกิดขึ้นท่ีหอศิลป์และพพิธิภัณฑ์เสมอ สงัเกตทัง้อะไรท่ี    
 เก่�และใหมแ่ละใชป้ระโยชน์จ�กสิง่นัน้
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เร�กำ�ลังแหกกฎเกณฑ์ ของสต็
อกแบบเดิมๆ Shutterstock ให้
คว�มสนใจไปท่ี ภ�พท่ีส�ม�รถ
บอกเล่�และ ข�ยเรื่องร�วได้

เนื้อห�ท่ีทำ�เงินจะมี
คณุลักษณะดังน้ี

คณุภ�พ: ภ�พของคณุต้องคม
ชดัและมคีว�มละเอียดสงู

คว�มอเนกประสงค์: เนื้อห�
ต้องส�ม�รถปรบัใชไ้ด้กับจุด
ประสงค์ท่ีหล�กหล�ย

เอกลักษณ:์ คณุได้สร�้งและอัป
โหลดฉ�กท่ีไมซ่้ำ �ใคร

ก�รสร�้งภ�พท่ี
ข�ยได้จรงิ
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ลกูค้�ของเร�กำ�ลังค้นห�ภ�พ
ประกอบท่ีส�ม�รถปรบัใชกั้บ
จุดประสงค์ด้�นธุรกิจและก�ร
โฆษณ�ท่ีหล�กหล�ย

 
ต่อไปนี้เป็นวธิสีร�้งเนื้อห�ท่ีข�ย
ได้

คว�มยดืหยุน่ในก�รปรบัใช:้ 
ส�ม�รถใชเ้นื้อห�ได้หล�ยรูป
แบบ และเล่�เรื่องร�วได้ม�กม�ย

องค์ประกอบท่ีมสีไตล์:  
ใหพ้จิ�รณ�ก�รอัปโหลดพื้นผวิ 
ก�รเล่ือน ภ�พพื้นหลัง ขอ้คว�ม 
และกรอบ

เป็นผู้นำ�เทรนด์: ด้วย 
พรสวรรค์และแรงบนัด�ลใจ
เพยีงเล็กน้อย คณุก็ส�ม�รถ
สร�้งเทรนด์ขึ้นม�ได้

ก�รสร�้งภ�พ
ประกอบท่ีข�ยได้
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แมว้�่ก�รสร�้งวดิีโอสต็อกต้อง
อ�ศัยก�รลงทนุ แต่เนื่องจ�ก
วดิีโอมรีะดับร�ค�ค่อนข�้งสงู 
คณุจงึส�ม�รถทำ�เงินได้ม�กขึ้น 
ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในก�รสร�้ง
วดิีโอท่ีข�ยได้

 
อุปกรณ์ท่ีมคีณุภ�พ:  
กล้อง DSLR ชว่ยใหค้ณุควบคมุ
และใชตั้วเลือกสำ�หรบัก�รบนัทึก
วดิีโอได้ม�กกว�่ สิง่ท่ีลกูค้�
ต้องก�รซื้อคือไฟล์คณุภ�พ 4K 
หรอืสงูกว�่นัน้

บนัทึกภ�พชวีติประจำ�วนัท่ี
ดึงดดู:  
บนัทึกวดิีโอชวีติประจำ�วนั ก�ร
ดื่ม ก�แฟย�มเช�้ ก�รพ�สนุัข 
ไปเดินเล่น บอกเล่�เรื่องร�วอัน
สวยง�ม

ใชส้ิง่ท่ีม:ี  
คณุอ�ศัยในสถ�นท่ีท่ีมี
เอกลักษณ์หรอืไม ่ ถ้�ใช ้ก็
บนัทึกไวเ้ลย ผูส้ร�้งจะได้เปรยีบ
จ�ก สถ�นก�รณ์และสถ�นท่ี ท่ีมี
เอกลักษณ์

ก�รสร�้ง  วดีิโอท่ี 
ข�ยได้จรงิ
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สว่นประกอบสำ�คัญของสต็อกท่ีข�ยดี

1.  มมูีลค่�เชงิพ�ณิชย ์
 ยิง่ผูซ้ื้อส�ม�รถนำ�ภ�พไปปรบัใชไ้ด้ม�กเท่�ไหร ่ภ�พนัน้ยิง่มมูีลค่�เชงิ   
 พ�ณิชยม์�กเท่�นัน้

2.  เอกลักษณ์ประจำ�ท้องถ่ินท่ีหล�กหล�ย 
 ภ�พท่ีสื่อใหเ้หน็ถึงคว�มหล�กหล�ยในแต่ละพื้นท่ี เชน่ ช�วน�ช�วญี่ปุ่น   
 กำ�ลังทำ�น�เกลือในบรเิวณแนวช�ยฝ่ังของซซึึ

3.  มท่ีีว�่งสำ�หรบัขอ้คว�ม 
 ลกูค้�มกัซื้อเนื้อห�เพื่อใชใ้นก�รโฆษณ� ใหพ้จิ�รณ�ก�รสร�้งภ�พท่ีมพีื้นท่ี 
 ว�่งใหล้กูค้�ใสข่อ้คว�มทับลงไป

4.  แสดงอ�รมณ ์
 ภ�พท่ีสื่ออ�รมณ์คว�มรูส้กึ คว�มสขุ คว�มเศร�้ และคว�มรูส้กึอ่ืนๆ ใน   
 ชว่งเวล�ท่ีแท้จรงิ

5.  ชว่งเวล�ท่ีแท้จรงิท่ีแสนดึงดดู 
 รูปแบบก�รใชช้วีติท่ีพงึประสงค์และมคีว�มสมดลุในชวีติจรงิ ภ�พและ   
 วดิีโอท่ีไรก้�รเติมแต่ง สร�้งเนื้อห�ท่ีใหค้ว�มรูส้กึสมจรงิและเอ้ือมถึงได้
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ก�รสง่ไปยงั 
Shutterstock
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วธิอัีปโหลดผลง�นชิน้แรกของคณุ

1.  อ่�นแนวท�งในก�รสง่ผลง�นของ Shutterstock 
 แนวท�งนี้จะอธบิ�ยถึงเนื้อห�ท่ีเหม�ะสมในก�รอัปโหลด สทิธิแ์ละคว�มรบั  
 ผดิชอบท�งกฎหม�ย submit.shutterstock.com/guidelines

2.  ประเมนิเนื้อห�ของคณุ 
 ภ�พมมูีลค่�เชงิพ�ณิชยห์รอืไม ่ส�ม�รถใชกั้บจุดประสงค์ด้�นก�รโฆษณ� 
 หรอืบทคว�มข�่วได้หรอืไม ่ห�กเนื้อห�ของคณุตรงกับคำ�อธบิ�ยนี้ อัป  
 โหลดเลย!

3.  ตรวจสอบคณุภ�พแล้วจงึอัปโหลด 
 ดภู�พของคณุแบบขย�ย เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่ไมม่นีอยสห์รอืจุด   
 บกพรอ่งก่อนอัปโหลด

4.  ใสข่อ้มูลเมต้�และคำ�ค้นห�ท่ีเหม�ะสม 
 ยิง่คำ�ค้นห�ดีเท่�ไร ยอดข�ยยิง่ม�กขึ้นเท่�นัน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่คำ�   
 ค้นห�ถกูต้องและตรงกับภ�พแต่ละภ�พ

5.  สง่ 
 เมื่อพอใจแล้ว สง่เลย! อัปโหลดเนื้อห�ของคณุท่ี 
 submit.shutterstock.com 

 
เมื่ออัปโหลดเสรจ็ ใหค้อยดท่ีูกล่องจดหม�ยเพื่อตรวจสอบว�่เนื้อห�ท่ีสง่ได้รบั
ก�รยอมรบั ห�กเนื้อห�ถกูปฏิเสธ อย�่เพิง่ท้อไป พย�ย�มปรบัปรุงไปเรื่อยๆ และ
ลองสง่ไปท่ี Shutterstock อีกครัง้!
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ก�รใชค้ำ�ค้นห�
คำ�ค้นห�เป็นคำ�ท่ีลกูค้�อ�จใชเ้พื่อค้นห�ผลง�นภ�พ ของคณุ ต่อไปนี้คือ
เคล็ดลับในก�รเขยีนคำ�ค้นห�ใหไ้ด้ผล

 
คำ�ค้นห�ท่ีแมน่ยำ� 24-45 คำ� 
ต่อภ�พ ประกอบด้วยคำ�ค้นห�แบบหล�ยคำ� เชน่ “ห�ดแซนดี้” หรอื “ผกัสลัด
ออรแ์กนิก”

คิดแบบลกูค้� 
ใหน้ึกภ�พคนท่ีมแีนวโน้มท่ีจะด�วน์โหลดภ�พของคณุม�กท่ีสดุ เข�พวกนัน้
จะค้นห�คำ�ว�่อะไร

ชื่อเรื่องและคำ�อธบิ�ยท่ีมเีอกลักษณ ์
ใชค้ำ�ท่ีทรงพลังและทำ�ใหเ้หน็ภ�พ คำ�ท่ีใชต้้องแมน่ยำ� ม�กท่ีสดุเท่�ท่ีจะเป็นไป
ได้ ห�้มรวบรดัตัดตอนชื่อเรื่อง!

ห้�มสแปม 
คำ�ค้นห�ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งจะทำ�ใหเ้นื้อห�ของคณุปร�กฏกับลกูค้�ผดิกลุ่ม ทำ�ให้
สญูเสยียอดข�ยท่ีควรจะได้ไป

อธบิ�ยถึงตัวบุคคลให้ชดัเจน 
อย�่ใชค้ำ�ทัว่ไปอธบิ�ยถึงตัวบุคคล ใหใ้ชค้ำ�ท่ีเหน็ภ�พชดัเจนถึง น�ยแบบและ
น�งแบบของคณุโดยระบุช�ติพนัธุ ์เพศ และอ�ยุ
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วธิใีชง้�นหนังสอืให้สทิธิเ์ผยแพรภ่�พทรพัยส์นิและน�ยแบบน�งแบบ
หนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พน�ยแบบและน�งแบบเป็นเอกส�รท่ีใหน้�ยแบบและน�งแบบได้รบัอนุญ�ตและสทิธิจ์�กคณุในก�รเผยแพรผ่ลง�น
ลง Shutterstock หนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พทรพัยส์นิจำ�เป็นสำ�หรบัก�รเผยแพรส่ถ�นท่ีท่ีเป็นกรรมสทิธิส์ว่นบุคคล คณุส�ม�รถด�วน์โหลด
หนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พได้ใน โปรไฟล์ Shutterstock ของคณุ

ห�กไมม่หีนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พท่ีเหม�ะสมสำ�หรบับุคคลท่ีเป็นท่ีรูจ้กั เร�จะไมส่�ม�รถยอมรบัเนื้อห�ได้

ก�รทำ�ง�นรว่มกับน�ยแบบและน�งแบบ
อย�่เพยีงแต่จะใชเ้พื่อนของคณุ ใหล้องมองห�ต�มบรษัิท
โฆษณ� ก�รแคสนักแสดง สื่อสงัคม เพื่อนและครอบครวัเพื่อ
ห� บุคคลท่ีเหม�ะกับง�น ต้องมหีนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พ 
น�ยแบบและน�งแบบอยูเ่สมอ เผื่อกรณีท่ีสบโอก�ส

ก�รใชส้ถ�นท่ี
ห�กคณุถ่�ยทำ�ในสถ�นท่ีใดๆ ใหแ้น่ใจว�่คณุม ีหนังสอืใหส้ทิธิ์
เผยแพรภ่�พทรพัยส์นิ ใหร้ะวงัเรื่องสถ�นท่ีต่�งๆ ท่ีไมอ่นุญ�ต
ใหถ่้�ยภ�พ ก่อนจะเสยีเวล� และเงินไปกับเนื้อห�ท่ีไมม่วีนั ได้
รบัก�รยอมรบั
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5 ส�เหตท่ีุภ�พถกูปฏิเสธ
ผูต้รวจสอบของเร�มหีน้�ท่ีควบคมุคณุภ�พและบงัคับใชก้ฎหม�ยและม�ตรฐ�นเก่ียวกับ
บทคว�มข�่ว ต่อไปนี้คือส�เหตหุลักท่ีเนื้อห�ถกูปฏิเสธ รวมถึงวธิแีก้ไขปัญห�ดังกล่�วท่ี
ควรจำ�ไว้

1.  หนังสอืให้สทิธิเ์ผยแพรภ่�พ: หนังสอืให้สทิธิเ์ผยแพรภ่�พทรพัยส์นิและน�ย  
 แบ บและน�งแบบไมถ่กูต้องหรอืไมส่มบูรณ ์
 วธิแีก้ไข: มหีนังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พน�ยแบบและน�งแบบติดตัวไวเ้สมอ และ    
 ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิก่อนสง่

2.  คณุภ�พ: เนื้อห�มปัีญห�ด้�นจุดโฟกัส ก�รจดัองค์ประกอบ ก�รจดัแสง และ   
 นอยส ์
 วธิแีก้ไข: เข�้ไปท่ีบล็อกของเร�เพื่อดเูคล็ดลับคว�มรูก่้อนถ่�ยทำ� และขย�ยภ�พ   
 ของคณุก่อนสง่ เพื่อตรวจสอบขอ้บกพรอ่ง

3.  คณุภ�พวดีิโอ: คลิปท่ีมนีอยสอ์ย�่งเห็นได้ชดั ภ�พแตกจนเห็นเป็นพกิเซล    
 หรอืก�รบบีอัดขอ้มูล 
 วธิแีก้ไข: ไปท่ีบทชว่ยสอนของเร�บน YouTube เพื่อดสูื่อก�รเรยีนรูด้้�นก�รสร�้ง   
 วดิีโอ ตรวจสอบคณุภ�พทัง้บนมอืถือและเดสก์ท็อปก่อนสง่

4.  ขอ้มูลเมต้�: คำ�ค้นห�ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง และไมใ่ชข่อ้มูลเมต้�ในภ�ษ�อังกฤษ   
 วธิแีก้ไข: ใชเ้ครื่องมอืคำ�ค้นห�ก่อนสง่ และตรวจสอบคำ�ทัง้หมด ใหถ้กูต้อง

5.  ลิขสทิธิแ์ละ IP: ภ�พและคลิปท่ีมทีรพัยส์นิท�งปัญญ� หรอืสื่อท่ีมลิีขสทิธิ ์
 วธิแีก้ไข: ทำ�คว�มคุ้นเคยกับขอ้จำ�กัดเก่ียวกับภ�พท่ีเป็นท่ีรูจ้กั ตรวจสอบว�่ไมม่ ี   
 จุดท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงก�รอ้�งอิงถึง ทรพัยส์นิเชงิพ�ณิชยอ่ื์นๆ ท่ีมอียู่
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เมื่ออัปโหลดลงสต็อก คณุไม่
ส�ม�รถใสเ่นื้อห�ท่ีเป็นของ
แบรนด์ องค์กร บรษัิท หรอื
ก�รออกแบบท่ีมชีื่อเสยีงท่ีมี
อยูไ่ด้ ก�รกระทำ�นี้อ�จถือว�่
เป็นก�รละเมดิ และเนื้อห�ของ
คณุจะถกูปฏิเสธ

•  ทำ�คว�มคุ้นเคยกับ       
 ร�ยก�รขอ้จำ�กัดเก่ียวกับ 
 ภ�พท่ีเป็นท่ีรูจ้กัของเร�

•  หลีกเล่ียงก�รสง่ ภ�พ  
 ของวตัถ ุแบบแยกเดี่ยว 
 ท่ีอ�จม�จ�ก ผลิตภัณฑ์ 
 หรอื บรกิ�รท่ีมลิีขสทิธิ์

•  ห�กภ�พของคณุมอีงค์ 
 ประกอบท่ีน่�สงสยัหรอื 
 มสีิง่ท่ีติดลิขสทิธิ ์ใหล้บ 
 ภ�พนัน้ในชว่งก�รตัด 
 ต่อ ไปท่ีบล็อกของเร� 
 เพื่อดเูคล็ดลับคว�มรู ้
 ด้�นวธิกี�รทำ�สิง่ท่ีกล่�ว 
 ม�

เครือ่งหม�ยก�รค้�
และลิขสทิธิ์
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คำ�อธบิ�ยเรื่อง
ลิขสทิธิ์

โดยหลักก�รแล้ว ลกูค้�ไมไ่ด้ 
“ซื้อ” ภ�พของคณุ แต่เข�ได้รบั 
!สทิธิใ์ชง้�น! สำ�หรบัภ�พนัน้ 
คณุยงัคงเป็นเจ�้ของลิขสทิธิ์
ในก�รจดัจำ�หน่�ยและจดัแสดง
เนื้อห� แต่ได้ใหส้ทิธิใ์ชง้�นแก่
ลกูค้�เพื่อใชผ้ลง�นของคณุ

ทกุครัง้ท่ีลกูค้�ซื้อสทิธิใ์น
รูปภ�พจ�ก Shutterstock 
คณุจะได้รบัค่�ลิขสทิธิ์

คณุส�ม�รถดปูระเภทสทิธิใ์ช้
ง�นของเร�และค่�ลิขสทิธิท่ี์
เก่ียวขอ้งได้ในต�ร�งร�ยได้
ของเร�ท่ี 
submit.shutterstock.com/
earnings_schedule
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ช�่งภ�พ  
คำ�นี้หม�ยถึงตัวคณุ! ช�่งภ�พ หม�ยถึง ช�่งถ่�ยรูป ช�่งบนัทึกภ�พวดิีโอ นักแต่งเพลง หรอืนักว�ด
ภ�พประกอบท่ีสร�้งหรอืสง่ผลง�นม�ท่ี Shutterstock

ปลอดค่�ลิขสทิธิ ์(RF) 
เมื่อลกูค้�ซื้อสทิธิใ์นภ�พของคณุ พวกเข�ส�ม�รถใชภ้�พเหล่�นัน้ซ้ำ �หล�ยครัง้โดยไมม่ค่ี�ธรรมเนียม
เพิม่เติม

ก�รสมคัรสม�ชกิ 
ลกูค้�ของเร�ส�ม�รถสมคัรสม�ชกิแบบร�ยเดือนได้ ซึ่งทำ�ใหส้�ม�รถด�วน์โหลดเนื้อห�แบบร�ยวนัได้ 
คณุจะได้รบัร�ยได้จ�กทกุก�รด�วน์โหลด

สต็อก 
เป็นคำ�ในวงก�รคอลเลกชนัสต็อก ภ�พท่ีม�จ�กบุคคลใดก็ได้ ไมว่�่จะเป็นมอือ�ชพีระดับสงูหรอื
ส�ธ�รณชนทัว่ไป

ใชเ้พื่อก�รค้� 
หม�ยถึง ภ�พท่ีใชเ้พื่อก�รโฆษณ� บรรจุภัณฑ์สนิค้� และชอ่งท�งก�รตล�ดอ่ืนๆ เพื่อโปรโมทสนิค้�
หรอืบรกิ�ร ต้องใชห้นังสอืใหส้ทิธิเ์ผยแพรภ่�พ

ใชง้�นด้�นบทคว�มข�่ว 
หม�ยคว�มว�่ สิง่หรอืเหตกุ�รณ์ท่ีใชใ้นก�รทำ�ข�่วจะไมไ่ด้รบัอนุญ�ตใหใ้ชส้ำ�หรบัวตัถปุระสงค์ท�งก�ร
ค้� ห�กไมไ่ด้รบัอนุญ�ตจ�กเจ�้ของ

ลิขสทิธิ ์
เป็นรูปแบบก�รคุ้มครองท�งกฎหม�ยท่ีมอบสทิธิใ์หแ้ก่เจ�้ของผลง�นในก�ร แสดง ทำ�ซ้ำ� จดัจำ�หน่�ย 
และห�ผลประโยชน์ท�งก�รเงินจ�กผลง�นท่ีตนสร�้ง

ขอ้มูลเมต้� 
ขอ้มูลเก่ียวกับภ�พ เชน่ คำ�ค้นห�ท่ีใชส้ำ�หรบับรรย�ยภ�พก็ถือว�่เป็นขอ้มูลเมต้�

อภิธ�นศัพท์
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พรอ้มสง่ผลง�นไปยงั Shutterstock แล้วหรอืยงั

เริม่สร�้งร�ยได้ในฐ�นะศิลปินผูส้ร�้งสรรค์ผลง�นภ�ยในไมก่ี่น�ที โดยเข�้
รว่มชุมชนช�่งภ�พของเร� 
 
ไปท่ี submit.shutterstock.com เพื่อเริม่ต้นก�รสร�้งร�ยได้จ�ก ผลง�น
ของคณุ

ต้องก�รเคล็ดลับเพิม่เติมใชไ่หม

•  สมคัรสม�ชกิหรอืเข�้สูร่ะบบ 
 submit.shutterstock.com 

•  ศูนยส์นับสนุนช�่งภ�พ 
 shutterstock.com/contributorsupport

•  บล็อกช�่งภ�พ 
 shutterstock.com/blog/contributors

•  บทชว่ยสอนของ Shutterstock 
 youtube.com/channel/UCKyVN7fBTaQ3np4WOO7IK9A

•  ร�ยก�รภ�พท่ีต้องก�ร 
 shutterstock.com/explore/the-shot-list

•  ด�วน์โหลดแอปช�่งภ�พ 
 shutterstock.com/explore/contributor-mobile-app


