บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหาร
สาเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร เป็ นการศึกษาวิจยั กระบวนการคิดและกระบวนสร้ างสรรค์งานของ
ผู้วิจยั ซึง่ ทางานในฐานะช่างภาพที่บนั ทึกภาพดิจิทลั สาหรับนาไปใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวง
ฯ ที่ ๓ (เต่างอย) โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์อนั ประกอบไปด้ วย สื่อเว็บไซต์ สื่อโปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์บตั รเชิญ
สื่อมวลชนในงานนิทรรศการภาพถ่าย ‘ศาสตร์ แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’ เป็ นต้ น
โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) เป็ นบริ ษัทนิติบคุ คลภายใต้ ชื่อบริ ษัท ดอยคา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด และอยูภ่ ายใต้ การดูแลของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เริ่มก่อตัง้
โรงงานในเขตพื ้นที่ บ้ านนางอย จังหวัดสกลนคร (ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 25 กิโลเมตร) ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
เสริมรายได้ ของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ ยงั่ ยืนด้ วยการปลูกมะเขือเทศ
และ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ในเขตพื ้นที่ลมุ่ แม่น ้ามูล โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีพื ้นที่
ทังหมดประมาณ
้
21 ไร่ ถือเป็ นโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศแห่งแรกในลุม่ แม่น ้ามูล ซึง่ มีคากล่าวเรี ยก
พื ้นที่ตลอดฝั่ งแม่น ้ามูลนี ้ว่า ‚เส้ นทางสายมะเขือเทศ‛ (Tomato Belt) เนื่องจากมีพื ้นที่สง่ เสริมการปลูก
มะเขือเทศถึง 23,000 ไร่ในปั จจุบนั
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโรงงาน
หลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของโรงงาน จึงมีพระกระแส
รับสัง่ ให้ ทาการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ขึ ้นมาใหม่ ภายใต้ แนวคิดที่ว่า ‚ชุมชน
ได้ รับประโยชน์ และธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ ‛ ทางโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จึงได้ พฒ
ั นาและ
ปรับปรุง และเปิ ดดาเนินการในปี พ.ศ. 2555 โดยมีสายการผลิตและกาลังการผลิต มะเขือเทศ ผัก-ผลไม้
อบแห้ ง ข้ าว และผลไม้ แช่แข็ง
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โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จึงมีสว่ นสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน และเป็ นตัวอย่างที่สาคัญใน
การใช้ ศาสตร์ แห่งพระราชา ในการฟื น้ ฟูและพัฒนาพื ้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็ นอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ.
2555 ทางสานักงานผู้แทนพิเศษ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ มีแผนการประชาสัมพันธ์
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ ประชาชนและผู้สนใจได้ เรี ยนรู้การพัฒนาและ
นโยบายการพัฒนาสังคมของโรงงาน จึงต้ องการผลิตสื่อภาพยนตร์ สนั ้
ที่สามารถบอกเล่าเรื่ องราว
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชุมชน และรายละเอียดของสายการผลิตของโรงงานหลวงที่ ๓ (เต่างอย) โดยจะ
มุง่ เน้ นใช้ สื่อภาพยนตร์ นี ้เปิ ดให้ แขกผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ เป็ นสาคัญ จึงได้ ประสานงานให้ ผ้ วู ิจยั เป็ น
หัวหน้ าโครงการผลิตภาพยนตร์ "โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน" เป็ นโครงการความร่วมมือครัง้ แรกระหว่าง
มหาวิทยาลัยสยามและสานักงานผู้แทนพิเศษ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และยังเป็ นครัง้
แรกที่ผ้ วู ิจยั ได้ เดินทางเข้ าพื ้นที่เพื่อเรี ยนรู้แนวคิดหลักในการวางแผนประชาสัมพันธ์ของโรงงานหลวงฯ อีก
ด้ วย นอกจากนันแล้
้ ว ทางสานักงานผู้แทนพิเศษ ยังได้ มอบหมายให้ ผ้ วู ิจยั ดาเนินการสร้ างสรรค์เว็บไซต์
www.thirdroyalfactory.org เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์อีกด้ วย
ในการทางานผลิตสร้ างสรรค์สื่อดังกล่าว ผู้วิจยั ในฐานะช่างภาพ จึงต้ องเดินทางไปยังพื ้นที่โรงงาน
หลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) บ่อยครัง้ เพื่อทาการบันทึกภาพข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และจะต้ องศึกษาทาความ
เข้ าใจกับสภาวะแวดล้ อมทังหมดของพื
้
้นที่ เช่น ลักษณะชุมชน วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ความเกี่ยวข้ องกับ
โรงงานหลวงฯ สายการผลิตของโรงงานหลวงฯ โครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และ โครงการพัฒนา
ชุมชนต่างๆ
หลังจากที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้ ผลิตภาพยนตร์ ‚โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน‛ และ เว็บไซต์เสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ได้ เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย ทังในด้
้ านการผลิตสื่อ
ในระดับอาชีพ และมีศกั ยภาพในการรวบรวมพันธมิตรเครื อข่ายสถาบันการศึกษา และได้ แลเห็นประโยชน์
ในการสร้ างกลุม่ เป้าหมายจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสังคมในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ ้น
จึงได้ ให้
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นเจ้ าภาพในการประสานงานกับเครื อข่ายนิเทศศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย และจัดแสดงภาพถ่าย ‘ศาสตร์ แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’ ในเดือนตุลาคม 2557
ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ อีกด้ วย
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ตลอดระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ เริ่มโครงการความร่วมมือร่วมกันในปี 2555 ผู้วิจยั ในฐานะช่างภาพ
ได้ เสนอแนวคิดในการสร้ างสรรค์ถ่ายภาพตามแรงบันดาลใจที่ต้องการการเล่าเรื่ องราวของโรงงานหลวงฯ
ที่ ๓ (เต่างอย) กับเจ้ าหน้ าที่จากสานักงานผู้แทนพิเศษ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึง่ คอย
ประสานงาน และให้ ข้อคิดเห็นด้ านเนื ้อหาที่เหมาะสมของการสร้ างสรรค์ภาพถ่าย ในขณะปฏิบตั งิ านโดย
ตลอด การวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงต้ องการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่สาคัญในการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับ
ใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ว่ามีแนวคิดที่สาคัญอย่างไร และ เพื่อหารูปแบบ
ในการจัดสรรเนื ้อหาของภาพถ่ายที่มีความหมายที่นามาใช้ แทนบริ บทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ได้
อย่างไร โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ นาผลของกระบวนการสร้ างสรรค์งานดังกล่าวไปพัฒนาความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ และปรับปรุงการเรี ยนการสอน ด้ านการถ่ายภาพสาหรับสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทลั ต่อไป
ปั ญหานาการวิจัย
1. ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มี
แนวทางในการสร้ างสรรค์อย่างไร
2. ภาพถ่ายที่ใช้ แทนบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีการจัดสรรเนื ้อหาอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย)
2. เพื่อศึกษาหารูปแบบในการจัดสรรเนื ้อหาของภาพถ่ายที่ใช้ แทนบริ บทของโรงงานหลวงฯ
ที่ ๓ (เต่างอย)
ขอบเขตในการทางาน
ศึกษาจากการทางานสร้ างสรรค์ภาพถ่ายในพื ้นที่จงั หวัดสกลนคร ที่นาไปใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์
ของโรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ในระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จนถึง เดือนกันยายน
พ.ศ.2557 โดยมีสื่อหลักที่สาคัญในการศึกษา คือ
1. สื่อเว็บไซต์ www.thirdroyalfactory.org

3

2. สื่อโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ศาสตร์ แห่งพระราชา :
โรงงานหลวงเพื่อปวงชน’ ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดาเนิน ระหว่างวันที่ 1431 ตุลาคม พ.ศ.2557
3. สื่อสิ่งพิมพ์สจู ิบตั ร เพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียด กิจกรรมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
‘ศาสตร์ แห่งพระราชา : โรงงานหลวงเพื่อปวงชน’ ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราช
ดาเนิน ระหว่างวันที่ 14-31 ตุลาคม พ.ศ.2557

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่ใช้ ประกอบในสือ่ เว็บไซต์ โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๓ (เต่างอย)
www.thirdroyalfactory.org
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่ใช้ ประกอบ
ในสือ่ โปสเตอร์ ขนาด A3 ซึง่ ใช้ ประชาสัมพันธ์งานจัดแสดง
ภาพถ่าย ‘ศาสตร์ แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวง
ชน’

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่ใช้ ประกอบ
ในบัตรเชิญสือ่ มวลชน ขนาด A4 ใช้ ประชาสัมพันธ์งาน
จัดแสดงภาพถ่าย ‘ศาสตร์ แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ
เพื่อปวงชน’

นิยามศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1. โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร
เป็ นบริ ษัทนิตบิ คุ คล
ภายใต้ ชื่อบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด และอยูภ่ ายใต้ การดูแลของสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ บ้ านนางอย จังหวัดสกลนคร
2. การถ่ายภาพเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ คือ การบันทึกภาพเพื่อนาไปใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์
ขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ การสร้ างและรักษาภาพลักษณ์ (image) ของ
องค์กร
3. บริบททางการสื่อสาร สภาพแวดล้ อม และเงื่อนไขต่างๆ ที่แวดล้ อมเหตุการณ์ และ
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ด้ านการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใช้ ผลของการศึกษาแนวทางการสร้ างสรรค์
ภาพถ่ายดิจิทลั สาหรับใช้ ในสื่อประชาสัมพันธ์ มาพัฒนาและปรับปรุงงานบริการวิชาการ
เพื่อสังคมทางนิเทศศาสตร์ ตอ่ ไป
2. ด้ านการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใช้ ผลของการศึกษา ทังทางแนวทางในการ
้
สร้ างสรรค์งาน และ การจัดสรรเนื ้อหาภาพถ่าย มาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การเรี ยนการสอน ในรายวิชา 144-331 การถ่ายภาพสร้ างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทลั ต่อไป
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