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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ เทคนิ คการถ่ายภาพบุคคลเพื่อใช้ในงานโฆษณา
ของหนังสื อพิ ม พ์ดาราเดลี่ ” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษารู ป แบบการถ่ ายภาพ เทคนิ คการถ่ ายภาพ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily รวมถึงเรี ยนรู้เทคนิคการจัดองค์ประกอบของ
ภาพถ่ายบุคคล และการใช้มุมกล้องในลักษณะต่างๆ
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งช่ างภาพ มีวิธีการศึ กษาดังต่อไปนี้ เริ่ ม
ศึกษาเรี ยนรู ้ วิธีการถ่ายภาพในฐานะช่ างภาพจากหัวหน้าช่ างภาพโดยการสักถามพูดคุ ยถึงวิธีการ
ถ่ายภาพบุคคลในลักษณะต่าง ๆ และได้ฝึกปฏิ บตั ิการถ่ายภาพในสถานการณ์ จริ งภายใต้การดูแล
ของพนักงานที่ปรึ กษา
จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบการถ่ายภาพบุคคลเพื่อใช้เป็ นภาพประกอบในหนังสื อพิมพ์
ดาราเดลี่มีท้ งั หมด 3 รู ปแบบ คือ 1) รู ปแบบการถ่ายภาพงานบวงสรวงละคร 2 ) รู ปแบบการถ่ายภาพ
เปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ และ 3) รู ปแบบการถ่ายภาพแถลงข่าวเปิ ดตัวภาพยนตร์ ใหม่ มีการใช้เทคนิ คการ
ถ่ า ยภาพบุ ค คลทั้ง หมด 2 เทคนิ ค คื อ เทคนิ ค ชัด ลึ ก กับ เทคนิ ค ชัด ตื้ น โดยทั้ง 3 รู ป แบบนี้ จะใช้
หลักการจัดองค์ประกอบภาพแบบวางตาแหน่งของวัตถุหลักให้อยูใ่ นบริ เวณศูนย์กลางของภาพถ่าย
(Center Weighted) โดยใช้มุมกล้องในระดับสายตา (Eye-level) ทั้งหมด
ซึ่ งมี ขอ้ เสนอแนะดังนี้ ช่ างภาพควรรั กษาเวลาในการไปร่ วมงานก่ อนเวลาประมาณ 30
นาที เพื่อเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง ช่างภาพฝึ กงานจะทางานยากกว่าช่างภาพประจาเพราะดารา
บางคนจะจาช่ างภาพประจาได้และจะให้ความสาคัญมากกว่า ช่ างภาพที่เป็ นผูห้ ญิ งจะเสี ยเปรี ยบ
มากกว่าในเรื่ องของการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ไม่สะดวก ส่ วนสู งที่นอ้ ยกว่า ช่างภาพชาย ซึ่ งช่างภาพ
ชายส่ วนใหญ่มีส่วนสู งที่สูงมากกว่า
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Abstract
This Co-operative project entitled, “ Portrait Techniques for Advertising of Daradaily
Newspaper ”, has the objective in order to study the photography form, the portrait photography
technique in order to use for columns in the Daradaily newspaper including learning the technique
to set the composition of the portrait photography and using of the camera angle in other aspects.
The student was assigned to work as the photographer. Student had to study and learn the
photography method in the position of the photographer from the photographer head by asking to
talk about the method of the portrait photography in other aspects and trained to operate the
photography in the real situation.
It is found that the portrait photography illustrated in the Daradaily newspaper consist of:
1) The photography form of the Drama worship, 2) the photography form of launching the new
product and 3) the photography form to make a statement to start the new movie. There is using
of the portrait photography technique for all 2 techniques that are, the clear deep technique and
the Lens Blur technique by all this 3 forms will use the principle of setting the image composition
in the form of positioning of the main object to be in the center area of the photograph (Center
Weighted) by using the camera angle in the Eye-level for all.
The photographer shall be punctual in going to join in the work before the time for
approximately of 30 minutes in order to prepare the self-readiness. The photographer trainee will
work more difficult than the regular photographer because some stars will recognize the regular
photographer and will give the importance more. The photographer who is the woman, will have
more disadvantage in the body movement that isn’t convenient. The height is less than the
photographer who is the man. The photographer who is the man, will have more height than the
photographer who is the woman.
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