บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานปฎิ บตั ิ สหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การตัด ต่ อ สกู๊ปข่ า วของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์เพื่อให้สะดวกรวดเร็ วในการรับข้อมูลข่าสารและเข้าถึงได้
ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรในการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆขององค์กร
ให้กบั หน่วยงานเพื่อแพร่ กระจายข้อมูลเพื่อก็ให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้คิดวิเคราะห์ดดั แปลง
ในด้านการตัดต่อข่าวทางการศึกษาของระบบอาชีวะมากยิง่ ขึ้นโดยยึดตามหลักทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
ข่ าวเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดร.ชานาญ บัวทวน (2555) ข่าวแจกตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า
PRESS RELEASE หรื อ NEWS RELEASE เป็ นข่าวสารที่หน่วยงานองค์กรและสถาบันส่ งให้
สื่ อมวลชนเพื่อใช้เผยแพร่ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้ าหมายโดยส่ วนมากจะเป็ นข่าวสารที่แจกจ่ายให้
สื่ อ มวลชนอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ รายงานให้ป ระชาชนได้ท ราบถึ ง กิ จ กรรมและความเป็ นไปของ
หน่วยงานทุกระยะ
ข่ าวเพือ่ การประชาสั มพันธ์ ดร.ชานาญ บัวทวน (2555) โดยนํามาใช้ ตามหลักดังนี้
1. เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ข่าวสารระหว่างองค์กรและหน่วยอาชีวศึกษาทุกๆจังหวัด
2. เป็ นการรายงานข่าวสารข้อมูลหรื อข่าวประจําวันของอาชีวะให้แก่ประชาชนได้
ทราบและรู ้ถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปล
1.คุณค่ าของข่ าวขึน้ อยู่กบั องค์ ประกอบทีส่ ํ าคัญดังนี้
นางสาวฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิ ชย์ (2544)
1.1 ความสดต่อสมัย (Timeliness) นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการนําเสนอข่าว เพราะผูอ้ ่าน
มักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ หรื อเรื่ องราวที่ทนั สมัย ดังคํากล่าวที่ว่า ข่าวต้อง
สดเหมือนปลา
1.2 ความใกล้ชิด (Proximity/nearness) หมายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
1.3 ความเด่น (Prominence) หมายถึงบุคคลสําคัญที่เป็ นที่รู้จกั กันดี ซึ่งอาจรวมถึงสถานที่
สําคัญ วัตถุอนั ลํ้าค่าฯลฯ
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1.4 ความแปลกประหลาด ( Oddity / Unusualness) เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ
หรื อผิ ด วิ สั ย ในสั ง คม เหตุ ก ารณ์ น้ ั นย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนใจและมี คุ ณ ค่ า ทางข่ า วสู ง
หนังสื อพิมพ์ให้ความสําคัญแก่องค์ประกอบนี้ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่
เอื้ ออํานวยในการเสนอข่ าวเพราะถูกปิ ดกั้นเสรี ภาพของหนังสื อพิมพ์จึ งมักใช้ความแปลก
ประหลาดมาเสนอเป็ นข่าว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศที่ตึงเครี ยดให้ผอ่ นคลายลงได้ชวั่ ระยะหนึ่ง
คุณค่ าของข่ าวขึน้ อยู่กบั องค์ ประกอบที่สําคัญดังนี้ นางสาวฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ (2544) โดย
นํามาใช้ ตามหลักดังต่ อไปนี้
ในแต่ละวันองค์กรนั้นจะมีข่าวทุกๆวันวันละ 5-7 ข่าวโดยผูจ้ ดั ทําต้องจะคัดประเด็นข่าวที่มี
ความน่ าสนใจมากที่สุดและเป็ นข่าวมีความสนใจและมีผลต่อหน่ วยงานหรื อประชาชนซึ่ งในข่าว
นั้นจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความสําคัญเพื่อทําให้เนื้อข่าวดูมีค่าและมีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
และเนื้อเรื่ องของข่าวนั้นจะต้องมีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
2. คุณสมบัติทดี่ ีของข่ าว
ต้องมีความถูกต้อง (Accuracy) ความสมดุล (Balance) ความตระหนักต่อข่าว ( Objectivity,
Fairness) ความชัดเจนและกะทัดรัด (Clear and concise) ความทันต่อเวลา (Timing, Current) ความ
มีรสนิยมดี (Good taste)
3. องค์ ประกอบของ "5W1H ” ดังต่ อไปนี้
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
2. ทําอะไร(What) เกิดอะไรขึ้น การกระทําหรื อเหตุการณ์ใดที่สาํ คัญ
3. ที่ไหน (Where) เกิดขึ้นที่ไหน
4. เมื่อไร (When) เกิดขึ้นวัน เวลาใด
5. อย่างไร (How) เกิดขึ้นได้อย่างไร
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องค์ ประกอบของ "5W1H ”โดยนํามาใช้ ตามหลักดังต่ อไปนี้
ในการตัดต่อข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์น้ นั จะต้องประกอบไปหลักของ 5W1Hโดยจะต้อง
รู ้เกี่ยวกับบุคคลในงานว่าใครมีความสําคัญมากที่สุดและงานนั้นเป็ นงานเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะให้
ผูร้ ับสารนั้นรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของงานและงานนั้นเกิดขึ้นที่ไหนโดยจะต้องระบุสถานที่และวัน
เวลาให้แน่ นชัดเพื่อให้ง่ายต่ อการเข้าถึ งข่าวและงานนั้นเกิ ดขึ้นได้อย่างไร เช่ น การจัดงานของ
อังกฤษรอบรู ้ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้เพิ่มศักยะภาพให้เด็กอาชีวะ เป็ น
การบงบอกว่างานนั้นเกิดขึ้นเพราะมีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยะภาพของเด็กอาชีวะ โดยในการตัด
ต่อข่าวประชาสัมพันธ์น้ นั จะไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้เลย
4. สื่ อออนไลน์
สื่ อออนไลน์ (Online Media) สุ ดทีวลั สุ กใส (2558) มีบทบาทกับสังคมปั จจุบนั อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอ้ มูลข่าวสารบนสื่ อออนไลน์ซ่ ึงมีอยูม่ ากมาย เนื่องจากผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถทํา
หน้าที่ได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร โดยมีสื่อใหม่ )New Media) เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทูป เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจําวันซึ่ งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารแล้ว ยังมีบทบาท
ในการกําหนดประเด็นต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม ดังนั้น สื่ อออนไลน์ จึ งมี บทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผูค้ นในยุคปัจจุบนั
สื่ อออนไลน์ สุ ดทีวลั สุ กใส (2558) โดยนํามาใช้ ตามหลักดังนี้
สื่ อออนไลน์บทบาทมากยิ่งยุคสมัยนี้ เพราะคนหันมาใช้สื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะมี
ความสะดวกรวดเร็ วเข้าถึงง่ายไวต่อการรับข้อมูลข่าวสารผูจ้ ดั ทําจึงเลือกนําสื่ อออนไลน์มาใช้ใน
การส่ งข้อมูลข่ าวสารให้กับองค์กรและหน่ วยงานภายในกระทรวงศึ กษาธิ การโดยการกําหนด
ประเด็นที่สาํ คัญของข่าวรายวันและสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาํ คัญในแต่ละวัน
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รู ปที่ 2.1 แบบจําลองการสื่ อสารของแชนนันและวีเวอร์
ทฤษฎีการสื่ อสาร ( Communication theory ) เดวิค เค .เบอร์ โล ( David K.Berlro ) โดยนํามาให้
ตามหลักการดังต่ อไปนี้
ทฤษฎีการสื่ อสาร (Communication Theory) มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดต่อมากยิง่ ขึ้น
เพราะนํามาใช่ในกระบวนการสื่ อสารโดยในการตัดต่อสกู๊ปข่าวนั้นผูส้ ่ งสารนั้นคือตัวบุคคลในข่าว
ที่กาํ ลังบงบอกว่าสถานการณ์น้ นั กําลังทําอะไรอยู่เกิดอะไร เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับสถานที่นี่ หรื อ
บุ คคลนั้นต้องการที่ จะทําอะไรเป็ นการบงบอกไปยังผูร้ ั บสารก็คือหน่ วยงานภายในสํานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยภาพช่องทางสื่ ออนไลน์ออนไลน์โดยการผ่านช่องทางสื่ ออนไลน์
นั้นอาจเกิดสิ่ งที่ผดิ พลาดในการเข้าใจบ้างแต่กย็ งั สามรถเข้าใจและรับรู ้ได้วา่ ตัวของผูส้ ่ งสารนั้น
5.1กระบวนการติดต่ อสื่ อสาร ประกอบด้ วย
- ผูส้ ่ ง (sender)
หมายถึ ง ผูพ้ ูด ผูเ้ ขี ย น ผูแ้ สดงมี ข่า วสาร ความคิ ด เห็ น หรื อ
ความหมายที่ตอ้ งการส่ งไป
- การใส่ รหัส (encoding) ผูส้ ่ งพยายามเรี ยบเรี ยงความคิดนั้นๆออกมาเป็ นคําพูด
สัญลักษณ์การแสดง ซึ่ งการใส่ รหัสเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น เพราะข่าวสารจะส่ งผ่านไปถึงผูอ้ ื่นได้ดว้ ย
การมีสื่อ ถ้าผูส้ ่ งสารใช้สื่อได้ถูกต้อง และง่ายก็จะสะดวกต่อผูร้ ับสาร
- ช่องทางการสื่ อสาร (channel) เป็ นการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลหนึ่งซึ่ ง
การติดต่อสื่ อสารจะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม
กับข่าวสารที่ส่งไป
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- .ผูร้ ับ (receiver) ผูร้ ับข่าวสารได้ดี ต้องสอดคล้องกับสื่ อ ถ้าสื่ อด้วยคําพูด ผูร้ ับต้อง
เป็ นผูฟ้ ังที่ดี ถ้าสื่ อด้วยการเขียน ผูร้ ับต้องอ่านและจับใจความให้ได้
- การถอดรหัส (decoding) เป็ นกระบวนการตีความหมายของผูร้ ับ ซึ่ งมีผลขึ้นกับ
ประสบการณ์ และการประเมินผลของผูร้ ับ
- สิ่ งรบกวน (noise) เป็ นสิ่ งที่จะทําให้การส่ งสารเกิดความผิดพลาด เข้าใจผิด และ
ตีความหมายผิดไป อาจหมายถึงอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ความไม่ต้ งั ใจฟั ง สื่ อที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ
เสี ยงไม่ชดั เจน ฯลฯ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงของการใส่ รหัส และถอดรหัส
- ข้อมูลป้ อนกลับ(feedback)

เป็ นการกลับของกระบวนการติ ดต่อสื่ อสารถึ ง

ความรู ้สึกของผูร้ ับสาร และผูร้ ับสารจะกลายเป็ นผูส้ ่ งสาร ตามกระบวนการเช่นเดิมต่อไป
7.แนวทางการถ่ ายภาพเพือ่ การเผยแพร่
แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา (2541) การถ่ายภาพเพื่อการ
เผยแพร่ เป็ นภาพที่บอกเรื่ องราวต่างๆ ที่เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจได้
ง่าย ความสวยงามในภาพถ่ายจึงเป็ นส่ วนประกอบหรื อมีความสําคัญเป็ นอันดับรองลงมาเรื่ องราวที่
ต้องการจะถ่ายทอดให้ผชู ้ มภาพถ่ายมีความรู ้และเกิดความเข้าใจนั้นควรมีลกั ษณะที่เมื่อดูในภาพถ่าย
แล้วมีส่วนที่ยงั สงสัยน้อยที่สุด ถ้าจําเป็ นต้องใช้คาํ อธิบายประกอบหรื อคําบรรยายภาพบ้างก็จะต้อง
ไม่ยืดยาวนัก เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องได้ ดังนั้นในการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ ควร
ยึดหลักการถ่ายภาพดังนี้
1.ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้เนื้ อหาของภาพสมบูรณ์โดยภาพถ่ายจะสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวให้
สื่ อความหมายได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบั ความสามารถของตัวผูถ้ ่ายภาพหรื อช่างภาพว่าจะสามารถ
จัดองค์ประกอบของภาพได้ดีหรื อไม่การจัดองค์ประกอบของภาพมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ภาพถ่ายสวยงามและมีคุณค่าสําหรับในการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ สิ่ งที่ตอ้ งเน้นเป็ นพิเศษในการ
จัดองค์ประกอบก็คือต้องพยายามจัดวางวัตถุในภาพสี ของภาพการเลือกความคมชัดว่าจะให้มีความ
คมชัด อย่างไรซึ่ งในกรณี น้ ี ข้ ึ นอยู่กับสิ่ งที่ ตอ้ งการถ่ ายภาพตลอดจนการเลื อกมุ มมองของกล้อง
ถ่ายภาพการเน้นเรื่ องของเอกภาพในภาพถ่ายให้มีเรื่ องเพียงเรื่ องเดียวซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ภาพถ่าย
เผยแพร่ ได้ดีที่สุดเพราะจะเป็ นภาพที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ไม่เกิดความสับสนเรื่ องของแสงสว่าง ซึ่ งเป็ น
เรื่ องสําคัญมากในการถ่ายภาพ การจัดแสงสว่างที่มีความเข้มเกินไปภาพที่ได้จะมีเงาค่อนข้างมาก
วิธีดงั กล่าวไม่ควรนํามาใช้เนื่ องจากภาพถ่ายที่ตอ้ งการเผยแพร่ หรื อภาพถ่ายที่จะเผยแพร่ ให้ได้ผลดี
นั้นควรเป็ นภาพถ่ายที่สว่างแจ่มใสชัดเจน ถึงแม้จะมีส่วนของเงามืดบ้างก็เป็ นเงาที่ไม่มากนักและ
มิใช่เงาดําที่สนิท การจัดแสงในลักษณะดังกล่าวนี้
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อุปกรณ์การถ่ายภาพสมัยใหม่ คือ ชุดไฟแฟลชซึ่ งให้แสงนุ่ มหรื อจัดแสงไฟแฟลชให้เป็ น
แสงสะท้อนนุ่มนวล ล้วนช่วยในการถ่ายภาพได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากไฟประเภทนี้ ให้ความสว่างที่
แจ่มใส ใช้ถ่ายภาพได้ดีและสะดวกกว่าเดิมเป็ นอันมาก รายละเอียดต่าง ๆ ในภาพ รู ปทรงของวัตถุ
หรื อกิริยาอาการที่ปรากฏในภาพถ่าย ล้วนเห็นได้ชดั เจน จะหย่อนไปบ้างก็ในเรื่ องของอารมณ์หรื อ
ความรู ้ สึกภาพถ่ายประเภทสี เข้มหรื อเล่นเงามาก จะให้ความรู ้ สึกสดชื่ นรื่ นเริ งเบิ กบานซึ่ งเป็ น
อารมณ์ของภาพที่ใช้ในการเผยแพร่ ได้ดีกว่า
แนวทางการถ่ ายภาพเพือ่ การเผยแพร่ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2541) โดยนํามาใช้ ดังต่ อไปนี้
- เป็ นการถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดภาพไปยังผูช้ มเมื่อดูแล้วสามารถรับรู ้ได้ว่าภาพนั้น
เกี่ยวกับอะไรโดยมีการจัดองค์ประกอบของภาพและภาพนั้นมีลายละเอียดที่มากพอที่จะสามารถบง
บอกอะไรได้หลายๆอย่าง
- การใช้อุปกรณ์พวกแฟลชเพื่อให้ความดูมีความคมและยังคงความนิ่ มนวลของภาพ
ไว้อยูก่ ารใช้แสงหรื อโทนสี เพื่อบอกอารมณ์ของภาพและการเลือกมุมกล้องเพื่อให้เห็นองค์ประกอบ
รวมๆของภาพในการทําให้ภาพถ่ายนั้นดูมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
8. แนวทางการถ่ ายภาพเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ภาพถ่ ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นภาพถ่ายที่ ถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆตามที่ ผูถ้ ่ายภาพ
ต้องการจะแสดงให้เห็นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสดงหรื อเน้นในส่ วนที่สวยงาม ดูดี มีคุณค่าหรื อให้
เห็ น เฉพาะสิ่ ง ที่ ก่ อให้เ กิ ด ความรู ้ สึก ที่ ดี ดัง นั้น การถ่ า ยภาพที่ จ ะนํา มาใช้ใ นการถ่ า ยภาพต้อ งมี
ครบถ้วนเพื่อที่สามารถถ่ายภาพได้ตามความต้องการ
วัสดุที่เลือกใช้ตอ้ งมีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานจึงจะสามารถผลิตภาพถ่ายที่มีคุณค่าสําหรับ
การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนของการถ่ายภาพต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผูถ้ ่ายมาก เริ่ มตั้งแต่
การเลือกมุมเพื่อตั้งกล้องถ่ายภาพเป็ นส่ วนใหญ่การจัดองค์ประกอบของสิ่ งต่างๆ ที่อยูใ่ นภาพถ่ายก็
เป็ นเรื่ องสําคัญต้องหาหลักของการจัดองค์ประกอบมาใช้อย่างครบถ้วน อีกทั้งต้องพิจารณาทุกสิ่ งที่
ปรากฏในภาพถ่ายให้ดีทีสุด ซึ่งอาจแยกเป็ นกรณี เพื่อให้เห็นแนวทางชัดเจนขึ้น
แนวทางการถ่ ายภาพเพือ่ การประชาสั มพันธ์ โดยนํามาใช้ ตามหลักดังต่ อไปนี้
โดยนํามาใช้ในการเน้นภาพถ่ายบุคคลสําคัญในสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
เพื่อให้บุคคลนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นและทําให้บุคคลนั้นมีความน่ าเชื่ อถือดังนั้นภาพถ่ายบุคคลจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆอย่างเช่น การจัดองค์กรของฉาก เสื้ อผ้า ทรงผม ที่เสริ มให้บุคลิกดูเป็ นสง่าและ
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ภาพถ่ายนั้นต้องสามารถที่จะสื่ อถึงเรื่ องราวที่ผจู ้ ดั ทําต้องการที่จะสื่ อความหมายออกมาจากภาพถ่าย
ได้ดงั นั้นการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพจะต้องมีองค์กรครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการสื่ อความหมาย

9. กรณีการถ่ ายภาพทีต่ ้ องการเน้ นบุคคล
กรณี การถ่ายภาพที่ตอ้ งการเน้นบุคคล สมาน เฉตระการ (2548) ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์
ประเภทนี้มกั ใช้ในกรณี ที่จะแนะนําตัวบุคคล เช่น บุคคลสําคัญในฝ่ ายบริ หารของหน่วยงาน บุคคล
ที่เข้ารับตําแหน่งใหม่หรื อกิจกรรมอันเป็ นผลงานที่เจาะจงตัวบุคคล การถ่ายภาพประเภทนี้ ควรยึด
แนวว่าต้องถ่ายให้เห็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้นให้ดีที่สุด เริ่ มตั้งแต่การแต่งกาย เครื่ องแต่งกายต้อง
เรี ยบร้อยสวยงามกิริยาท่าทางควรดูงามสง่า ภาพถ่ายอาจเป็ นลักษณะของการโพสต์หรื อตั้งท่าจัด
เพื่อถ่ายภาพแต่ก็ไม่ควรจัดท่าให้ดูนิ่งเฉยวิธีที่ดีควรอยูใ่ นอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีบุคคลอื่น
เข้า มาเสริ มในภาพด้ว ยเช่ น เพิ่ ม เรื่ องราวเป็ นว่ า มี บุ ค คลอื่ น เข้า มาแสดงความยิ น ดี ห รื อมา
ปรึ กษาหารื อโดยใช้วิธีการเลือกมุมกล้องถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบของภาพในตัวบุคคลสําคัญ
เป็ นส่ วนประธานและบุคคลที่จดั เข้ามาเสริ มเป็ นส่ วนรองหรื อเป็ นส่ วนประกอบ เป็ นต้น
นอกจากตัวบุคคลแล้วสิ่ งอื่น ๆ ที่จะปรากฏอยู่ เช่น พวกโต๊ะเก้าอี้ทาํ งาน เครื่ องใช้อื่นๆ
ตลอดจนหนังสื อและสถานที่ซ่ ึ งจะปรากฏในฉากหลัง ส่ วนต่าง ๆ ที่เห็นเหล่านี้ ตอ้ งอยูใ่ นลักษณะที่
ดูดีและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เมื่อได้ภาพถ่ายที่บรรจุรวมทุกสิ่ งทุกอย่างแล้วก็จะทําให้ผทู ้ ี่เห็นภาพ
เกิ ดความรู ้ สึกว่าตัวบุคคลที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในภาพนั้นเป็ นคนที่มีบุคลิกดี เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยน่านับถือน่ านิ ยมยกย่องโดยที่ผเู ้ ห็นภาพถ่ายอาจจะยังไม่รู้จกั ตัวจริ งเลยว่าเป็ นอย่างไรแต่
เกิดความเลื่อมใสโดยได้เห็นจากในภาพถ่าย
กรณีการถ่ ายภาพทีต่ ้ องการเน้ นบุคคล สมาน เฉตระการ (2548) โดยนํามาใช้ ตามหลักการดังต่ อไปนี้
ในการถ่ายภาพบุคคลนั้นมักจะถ่ายเพื่อจะใช้ในการทอดเทพสัมภาษณ์ใช้ในการตัดต่อโดย
ที่จะมีรูปของบุคคลนั้นขึ้นมาและมีเสี ยงสัมภาษณ์ข้ ึนหรื อไม่ก็เป็ นการสัมภาษณ์โดยการโต้ตอบ
โดยจัดท่านัง่ ตําแหน่ งการว่างตัวและจําพวกประเภทเก้าอี้ที่ถูกว่างไว้เพื่อให้มุมกล้องที่ถ่ายออกมา
นั้นสวยงามและง่ายต่อการตัดต่อโดยภาพประเภทนี้ เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อตัวบุคคลเพื่อให้
บุคคลนั้นเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น

