1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประวัติกำรถ่ำยภำพมีมำกว่ำ 160 ปี ที่ผำ่ นมำแล้วเป็ นกำรเกิดขึ้นของกำรวิวฒั นำกำรอธิ บำย
เล่ำควำมด้วยภำพที่มิได้สนใจเพียงกำรประดิ ษฐ์และกำรพัฒนำตัวสื่ อเท่ำนั้น แต่ได้อธิ บำยถึ งกำร
เติบโตของกำรตัวสื่ อที่มีควำมสำคัญในสังคมวัฒนธรรม และจิตวิทยำ เพื่อที่จะทำให้นกั กำรสื่ อสำร
เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ เกี่ ยวกับ ภำพถ่ ำยเนื่ องจำกวิชำกำรถ่ำยภำพเพื่อกำรสื่ อสำรนี้ เป็ นศำสตร์ ที่ให้
ควำมสำคัญกับ กำรสื่ อควำมหมำยด้วยภำพเป็ นหลัก จึ ง ต้องทำควำมเข้ำ ใจบริ บทที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภำพถ่ำยนั้น ๆในขณะที่ให้ควำมสำคัญกับเทคโนโลยีดำ้ นกล้องและอุปกรณ์ ต่ำงๆ รองลงมำโดย
กำหนดให้บทบำทของเทคโนโลยีเป็ นเพียงเครื่ องมือ เพื่อทำให้กำรสื่ อสำรนั้นๆบรรลุผล
กำรถ่ ำยภำพเพื่อกำรประชำสั มพันธ์ เป็ นกำรสื่ อสำรเนื้ อหำเกี่ ย วกับองค์กรต่อบุ ค คลทั้ง
ภำยนอก และภำยในองค์กรแม้วำ่ จะยึดหลักแนวคิดควำมจริ งนิ ยมเช่นเดี ยวกับกำรถ่ำยภำพข่ำว แต่
เป็ นควำมจริ งเฉพำะภำพที่จะสร้ำงภำพลักษณ์ (image) ด้ำนบวกต่อองค์กรดังนั้นจึงเปลี่ยนจุดเน้นมำ
ที่กำรสื่ อสำรเชิ ง สัญลักษณ์ มำกขึ้น เช่ น ภำพมหำวิทยำลัยที่เน้นควำมร่ มรื่ นของต้นไม้และน้ ำใน
สระ เป็ นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสี เขียว (green campus)หรื อถ่ำยภำพผูบ้ ริ หำรขององค์กรด้วย
ชุ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ นทำงกำรเพื่ อสื่ อสำรถึ ง ควำมเป็ นกัน เองของผูบ้ ริ ห ำรผูน้ ้ ัน เป็ นต้น นอกจำกนี้ ย งั มี
ภำพถ่ำยประชำสัมพันธ์เพื่อสื่ อสำรกิจกรรมในองค์กรเพื่อเสนอข่ำวในหนังสื อพิมพ์หรื อนำเสนอใน
รำยงำนประจำปี เป็ นต้น
“ดำรำเดลี่” อยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำรงำนของ บริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัดและมีหนังสื อพิมพ์บนั เทิง
โดยใช้ชื่อว่ำ “Daradaily” ที่ อยู่ภำยใต้คอนเซ็ ทป์ “มำกกว่ำดำรำยิ่งกว่ำบันเทิ ง” เป็ นหนังสื อพิมพ์
เกี่ยวกับวงกำรบันเทิง โดยมีเนื้ อหำหลักๆ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนเพื่อควำมชัดเจน และง่ำยต่อกำร
ติดตำมของผูอ้ ่ำนและให้ขอ้ มูลเนื้ อหำที่มีกำรวิเครำะห์ เจำะลึ กข่ำวและเป็ นกระแสอยู่ในขณะนั้น
ด้วยรู ป แบบของกำรท ำข่ ำ วนำเสนอข่ ำ วเชิ ง ลึ ก และข่ ำ วธุ รกิ จบันเทิ ง แบบเต็ม อิ่ ม จุ ใ จ อย่ำ งที่
หนังสื อพิมพ์บนั เทิงทัว่ ๆไปไม่มี และมีกำรใช้เทคนิคกำรถ่ำยภำพบุคคลแบบครึ่ งตัวหรื อเต็มตัวก็ได้
แล้วแต่คอลัมน์ของข่ำวที่ตอ้ งกำรจะใช้ภำพในส่ วนของหนังสื อพิมพ์บนั เทิงจะใช้ภำพในกำรเล่ำข่ำว
จึงเน้นใช้เทคนิ คถ่ำยภำพบุคคลนอกจำกนี้ แล้วผูศ้ ึกษำมีประสบกำรณ์ ในกำรถ่ำยภำพบุคคลมำแล้ว
บ้ำงแต่ไม่เคยนำมำใช้ประกอบกำรคอลัมน์ข่ำวจึงต้องใช้เวลำในกำรศึกษำงำนต่ำงๆเหล่ำนี้ ปั จจุบนั
“ดำรำเดลี่ ” อยู่ภำยใต้กำรบริ หำรงำนของ บริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัด และยังคงรักษำจุดแข็งในฐำนะ
หนังสื อพิมพ์บนั เทิง ที่มียอดขำยอันดับ 1 ตลอดมำ
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จำกเหตุ ผ ลดัง กล่ ำ วมำนี้ ผูจ้ ัดท ำจึ ง เห็ นควำมจำเป็ นในกำรรบรวมข้อ มู ล จัด ท ำรำยงำน
ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำเรื่ องเทคนิคกำรถ่ำยภำพบุคคลเพื่อใช้ในงำนโฆษณำของหนังสื อพิมพ์ดำรำ
เดลี่ ของบริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัดให้เกิ ดประโยชน์ต่อกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนได้อย่ำง
แท้จริ งและสำมำรถนำไปพัฒนำต่อได้อีกในอนำคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1. เพื่อศึกษำรู ปแบบกำรถ่ำยภำพบุคคล เพื่อใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily
1.2.2. เพื่อศึกษำเทคนิคกำรถ่ำยภำพบุคคล เพื่อใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily
1.2.3. เพื่อเรี ยนรู ้เทคนิคกำรจัดองค์ประกอบของกำรถ่ำยภำพและกำรใช้มุมกล้อง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษำกรณี หนังสื อพิมพ์ต้ งั แต่ฉบับที่ 1259 ประจำวันที่ 14 – 20 มิถุนำยน ถึง ฉบับที่
1264 ประจำวันที่ 19 – 25 มิถุนำยน พ.ศ.2560







ฉบับที่ 1259 ได้ใช้นำไปประกอบคอลัมน์ Hit Tracks
ฉบับที่ 1260 ได้ใช้นำไปประกอบคอลัมน์ มำเยือนดำรำ Hit Tracks
ฉบับที่ 1261 ได้ใช้นำไปประกอบหน้ำ 1 คอลัมค์ มำเยือนดำรำและFashion Focus
ฉบับที่ 1262 ได้ใช้นำไปประกอบคอลัมน์ เปิ ดกองลัน่ กล้อง
ฉบับที่ 1263 ได้ใช้นำไปประกอบคอลัมน์ มำเยือนดำรำ
ฉบับที่ 1264 ได้ใช้นำไปประกอบหน้ำ 1 คอลัมน์ มำเยือนดำรำ Looktung และ
Movies DD

1.3.2 ขอบเขตกำรศึกษำเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภำคม ถึง วันที่ 18 สิ งหำคม พ.ศ.2560
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ทรำบถึงรู ปแบบกำรถ่ำยภำพ เพื่อใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily
1.4.2 ทรำบถึงเทคนิ คกำรถ่ำยภำพบุคคล เพื่อใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily
และได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
1.4.3 ทรำบถึงเทคนิคหลักกำรจัดองค์ประกอบภำพของภำพถ่ำยและเทคนิคกำรใช้มุมกล้อง
เพื่อนำไปประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ Daradaily

