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บทคัดย่อ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพในยุคปัจจุบัน ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงจากกล้องถ่ายภาพระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล ท้ังกล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์ และกล้องถ่ายภาพยนตร์ 
ซ่ึงจากการพัฒนาของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพนี้ทําให้เกิดผลกระทบในหลากหลายด้าน ท้ังในด้านสื่อมวลชน เช่น ด้านพึง
ประสงค์มีความคล่องตัวในการทํางานรวดเร็วข้ึน ด้านไม่พึงประสงค์กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องสู่คอมพิวเตอร์อาจทํา
ให้ข้อมูลบางส่วนหรือท้ังหมดสูญหายได้ สถาบันการศึกษา ด้านพึงประสงค์นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของกล้องได้ง่ายกว่าอดีตท่ี
ผ่านมาทําให้มีโอกาสใช้กล้องให้เกิดความชํานาญได้มากขึ้น ด้านไม่พึงประสงค์สถาบันการศึกษาต้องเสียงบประมาณในการ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้เป็นระบบดิจิทัล และประชาชนท่ัวไป ด้านพึงประสงค์ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง 
ด้านไม่พึงประสงค์การทําตัวเป็นนักข่าวพลเมืองของประชาชน โดยขาดความรู้ ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีตามมา อาจจะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนและสังคมได้ ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงมีความประสงค์ท่ีจะนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพอันเนื่องจากการหลอมรวมกัน
ของเทคโนโลยี 

คําสําคัญ: กล้องถ่ายภาพ, เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ 

Abstract 

At present, the advancement of technology affects the development of the camera technology, 
as the development of camera technology from analog system to digital system comprising still camera, 
video camera, and moving picture camera. The development of the camera technology has affected in 
the several dimensions such as mass media, educational institution and general public. Therefore, the 
objective of this article is to present the opinion on the positive and negative effects of the camera 
technological development as the result of the technological convergence. 
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1. บทนํา
  กล้องเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้บันทึกเหตุการณ์ เร่ืองราว 
และข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือยํ้าเตือนความทรงจําต่าง ๆ 
ให้กับคนเราได้ท้ังในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่าง ๆ  เป็นต้น  ซ่ึงสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
ท้ังในลักษณะท่ีเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนํามาใช้
ประโยชน์นานัปการ นอกจากนี้บทบาทของกล้องยังสามารถ
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กําหนดหรือสร้างความหมายให้กับภาพได้ เช่น ภาพท่ีปรากฏ
ผ่านกล้องสามารถบันทึกเล่าเร่ืองเพ่ือสร้างความหมาย
บางอย่างให้กับ object ผ่านทางขนาดภาพ มุมกล้อง หรือ
การเคล่ือนไหวกล้อง นอกจากนั้นยังมีกล้องมือถือจากสมาร์ท
โฟนท่ีสามารถถ่ายได้ท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวเพ่ือเก็บ
ภาพไว้ดูเองหรือส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมได้รับรู้ กล้อง
วงจรปิด (CCTV) มีประโยชน์ในการเฝ้าดูสถานการณ์ตาม
สถานท่ีต่าง  ๆ และนํามาเป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นกล้องถ่ายภาพจึง
นับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมโดยท่ัวไปในทุกวงการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทํางานด้านการสื่อสารมวลชนท่ี
กล้องถ่ายภาพนับเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างย่ิงท่ีมีส่วนช่วยให้
สื่อมวลชนสามารถบันทึกเหตุการณ์ เร่ืองราว ข่าวสารที่
เกิดข้ึนในสังคม และนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่
ประชาชนผู้รับสารได้เป็นอย่างดี       
  เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง นับจากการเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการถ่าย
ภาพน่ิงครั้งละภาพ (กล้องถ่ายภาพน่ิง ) และพัฒนาให้
สามารถถ่ายภาพนิ่งคร้ังละหลาย ๆ ภาพ (กล้องภาพยนตร์)   
จ น ก ร ะ ท่ั ง มี ก า ร พัฒ น า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ภ า พ เ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหวและสามารถบันทึกเสียงในขณะถ่ายภาพได้ 
(กล้องวีดิทัศน์) ซึ่งกล้องแต่ละชนิดนั้นก็จะมีพัฒนาการและ
หลักการทํางานที่แตกต่างกันไป โดยเร่ิมจากกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ถือกําเนิดมาจากหลักการของกล้องรูเข็มซ่ึงถูกค้นพบ
โดยบังเอิญของชาวอาหรับท่ีเห็นภาพหัวกลับปรากฏท่ีผนัง
กระโจม เป็นภาพท่ีเกิดจากแสงสะท้อนจากกลุ่มคนภายนอก
ผ่านรูเล็ก ๆ เข้าไปในกระโจม [1] ต่อมาได้มีการพัฒนากล้อง
รูเข็มอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกล้องท่ีสามารถถ่ายภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยบันทึกภาพลงบนแผ่นฟิล์ม หลักการ
ทํางานของกล้องถ่ายภาพนิ่ง SLR (single lens reflex) เร่ิม
จากแสงสะท้อนจากวัตถุผ่านเข้าเลนส์ของกล้องท่ีซ่ึงมีวง
แหวนเรียกว่า รูรับแสงควบคุมปริมาณแสง (นัมเบอร์หรือเอฟ) 
เช่น f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 เป็นต้น กล่าวคือ ถ้าตัวเลข
ของเอฟนัมเบอร์ตํ่าจะทําให้รูรับแสงของเลนส์เปิดกว้างแสง
จะเข้าไปทําปฏิกิริยากับฟิล์มได้มาก ถ้าเอฟนัมเบอร์สูงจะทํา
ให้รูรับแสงของเลนส์เปิดแคบลงแสงจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับ
ฟิล์มได้น้อย จากนั้นแสงผ่านม่านชัตเตอร์ซ่ึงเป็นประตู
อัตโนมัติสําหรับเปิดและปิดทางของแสงท่ีผ่านเข้าไปตก
กระทบและทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มท่ีวางไว้หลังม่านชัตเตอร์ 
เกิดเป็นภาพแฝงบนแผ่นฟิล์มซ่ึงกระบวนการน้ีเรายังไม่
สามารถท่ีจะเห็นภาพบนฟิล์มได้ จนกว่าจะนําฟิล์มผ่าน
กระบวนการล้างฟิล์มเสียก่อนและจะได้เป็นฟิล์มเนกาทีฟ 
(negative) จากนั้นนําฟิล์มเนกาทีฟไปอัดขยายกับกระดาษ

อัดภาพจะได้ภาพท่ีสามารถมองเห็นแสงและสีท่ีเป็นปกติ ถ้า
ถ่ายด้วยฟิล์มขาวดําผลท่ีได้จากการอัดขยายจะเป็นภาพขาว
ดํา ถ้าถ่ายด้วยฟิล์มสีผลท่ีได้จากการอัดขยายภาพจะได้ภาพ
ท่ีสีตรงกับความเป็นจริง 
  ในเวลาต่อมาได้มีการต่อยอดจากการถ่ายภาพนิ่งซ่ึง
ถ่ายภาพได้คร้ังละภาพเป็นการถ่ายภาพคร้ังละหลาย ๆ ภาพ 
โดยใช้ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเรียกว่า “ภาพติดตาหรือการคงสภาพ
ของการมองเห็นวัตถุท่ีเคลื่อนไหว” บรรดานักประดิษฐ์จาก
หลายประเทศได้ทําการประดิษฐ์กล้องและเคร่ืองฉายกันก่อน 
โดยพยายามท่ีจะถ่ายภาพเคล่ือนไหวแล้วนําไปฉายให้ปรากฏ
บนจอได้ ในปี พ .ศ .  2423 จูลส์ เอเตียน มารี (Jules 
Etienne Marey) ได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพรูปแบบปืน 
(photographic gun) ขึ้นมา กล้องนี้มีรูปร่างโดยทั่วไป
เหมือนกับปืนยาว สามารถบันทึกภาพได้อย่างรวดเร็ว ต้ังแต่ 
12 - 120 ภาพ ต่อ 1 วินาที   
  ต่อมาเอดิสันได้สร้างกล้องถ่ายภาพยนตร์ ชื่อ “คินีโต
กราฟ” (Kinetoraph) ซ่ึงเป็นกล้องท่ีทํางานด้วยระบบไฟฟ้า
และถือเป็นการพัฒนากล้องถ่ายทําภาพยนตร์อีกระดับหนึ่ง 
[2] วิวัฒนาการจากกล้องถ่ายภาพยนตร์ถูกพัฒนาขึ้นเป็น
ลําดับ ในปี พ.ศ. 2499 กินส์เบิร์ก (Ginsburg) แอนเดอร์สัน 
(Anderson) และดอลบี (Dolby) ได้เปิดเผยว่า ในการ
บันทึกภาพลงเทป วีดิทัศน์นั้นสามารถทําได้และเป็นความ
จริงท่ีมีการบันทึกภาพและเสียงได้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงใน
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า videotape recording ซึ่งโดยอาศัย
หลักการทํางานหลักการผสมแสงและการทํางานของ
ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดสัญญาณภาพ เม่ือ
แสงจากวัตถุสะท้อนผ่านเลนส์เข้าไปจะมีกระจกเรียกว่า    
ไดโครอิก (dichroic) แยกแสงออกเป็นแสงแม่สี 3 แสง 
คือ แดง เขียว และน้ําเงิน คลื่นแสงจะถูกแปลงเป็นสัญญาณ
ภาพ โดยหลอดรับภาพ (camera tubes) ภายในตัวกล้อง 
วีดิทัศน์ สัญญาณภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุดคือ สัญญาณส่องสว่าง (luminance) ซ่ึง
มีรายละเอียดของภาพท้ังหมดเป็นโทนสีขาวและดํา อีก
ส ัญญาณหนึ ่ง ค ือ ส ัญญาณส ี ( chrominance)  ซึ ่ง ใ ห้
รายละเอียดของภาพเป็นสีต่าง ๆ อันเกิดจากการผสมของแม่
สีของแสง โดยท้ังสัญญาณส่องสว่างและสัญญาณสีนั้นถูก
จัดเป็นหมู่หรือกลุ่มเสียใหม่ โดยอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า coder 
matrix แล้วแต่ระบบ ได้แก่ PAL NTSC และ SECAM และ
สัญญาณจะถูกส่งผ่านต่อไปยังจอภาพหรือช่องมองภาพ
มอนิเตอร์ เคร่ืองบันทึกวีดิทัศน์หรือบันทึกลงม้วนวีดิทัศน์ใน
ตัวกล้องเอง 
  จากหลักการทํางานของกล้องแต่ละประเภทจะเห็น
ได้ว่ามีลักษณะการทํางานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น 
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กล้องถ่ายภาพนิ่ง (SLR) จะสามารถถ่ายภาพเฉพาะภาพนิ่ง
ได้เท่านั้นและบันทึกภาพลงแผ่นฟิล์ม เช่นเดียวกับกล้องถ่าย
ทําภาพยนตร์สามารถบันทึกภาพได้เฉพาะลงบนแผ่นฟิล์ม  
และกล้องวีดิทัศน์ท่ีสามารถบันทึกภาพลงม้วนเทปหรือแถบ
วีดิทัศน์เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นการทํางานด้วยระบบแอนะล็อก แต่
หลังจากนั้นเม่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัลกล้องท้ังสามชนิดนี้ก็ได้มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพทันกับยุคสมัย กล่าวคือ งานท่ีได้จาก
กล้องดิจิทัลจะเป็นไฟล์ฟอร์แมตท่ีถูกออกแบบเพ่ือรองรับการ
นําไปใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นการหลอม
รวมความสามารถของเทคโนโลยีกล้องท้ังสามชนิดเข้า
ด้วยกันคือ กล้อง DSLR (digital single lens reflect) 1 ตัว
สามารถใช้งานแทนกล้องท้ังสามชนิดท่ีกล่าวข้างต้นได้เป็น
อย่างดี กล่าวคือ สามารถถ่ายภาพน่ิง ถ่ายทําภาพยนตร์ และ
ถ่ายทําวีดิทัศน์ได้นอกจากนี้ในด้านการบันทึกภาพจากเดิมใช้
การบันทึกภาพด้วยฟิล์มและเทปวีดิทัศน์ ก็ได้มีการพัฒนา
เป็นบันทึกภาพโดยการรับแสงด้วยเซ็นเซอร์ (sensor) และ
บันทึกภาพด้วยเมมโมรีการ์ดหรือฮาร์ดดิสก์ ซ่ึงการพัฒนา
กล้องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับกลุ่มคนและองค์กรท่ี
เกี่ ยวข้องกับสื่อมวลชน  เช่น  กลุ่มของสื่อสารมวลชน 
สถาบันการศึกษาและนักศึกษา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กล้อง 
และประชาชนท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กล้อง 
 
2. ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีกล้อง
ถ่ายภาพ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ
ชนิดต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างท้ังเชิงบวกและ
เชิงลบ ซ่ึงในท่ีนี้ผู้เขียนขอนําเสนอเก่ียวกับผลกระทบท่ีมีต่อ
งานด้านสื่อมวลชน ด้านการศึกษา และประชาชนท่ัวไป  
ดังนี้ 
  2.1 ด้านสื่อมวลชน 
  จากพัฒนาการของกล้องถ่ายภาพท่ีมีการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากระบบแอนะล็อกในอดีต
จนกระทั่งเป็นระบบดิจิทัลท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น สามารถ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ ภาพและ
เสียงท่ีได้จากกล้องดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้อง
ถ่ายวีดิทัศน์ และกล้องถ่ายภาพยนตร์ มีการบันทึกข้อมูลภาพ
และเสียงในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล (file format) เช่น 
MOV, AVI, MPEG, JPEG, RAW, MP3, WAV ฯ แทน
รูปแบบฟิล์ม และเทปวีดิทัศน์ในระบบ ซ่ึงจากการพัฒนาของ
กล้องเหล่านี้จะส่งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบกับ
บุคลากรทางด้าน การสื่อสารมวลชนท่ีถือได้ว่าเป็นกลุ่มของผู้

ทํางานที่จะต้องใช้กล้องถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนี้ 
  ผลกระทบเชิงบวก 
  1. ความคล่องตัวในการทํางานรวดเร็วข้ึน การส่งผ่าน
ข้อมูลภาพและเสียงจากแหล่งข่าวไปยังสถานีหรือองค์กร 
สามารถทําได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ นักข่าวภาคสนามสามารถ
ส่งข้อมูลดิจิทัลซ่ึงเป็นเนื้อข่าวและภาพข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
มายังสถานีได้ทันที สามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้
เป็นอย่างมาก  
  2. การพัฒนาคุณสมบั ติของกล้องภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหวไว้ในอุปกรณ์เดียว เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
หนึ่งตัวสามารถถ่ายท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวได้ ใน
ปัจจุบันมีกล้องดิจิทัลเพียงหนึ่งตัวสามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่าย
วีดิทัศน์ และถ่ายทําภาพยนตร์ได้ ถึงแม้ว่าคุณสมบัติด้าน
ภาพและเทคนิคต่าง  ๆ อาจจะไม่ทัดเทียมกับกล้อง ท่ี
ออกแบบมาเพ่ือการใช้งานเฉพาะด้านก็ตาม 
  3. ความสามารถในการตรวจสอบภาพและเสียงได้
ทันที หลังจากถ่ายทําเสร็จแต่ละคร้ัง ถ้าภาพและเสียงไม่เป็น
ท่ีน่าพอใจสามารถถ่ายใหม่หรือถ่ายซ่อมได้ทันที  
  4. การเพ่ิมความคมชัดท้ังภาพและเสียง คุณภาพของ
ภาพและเสียงจะมีความคมชัดที่สูงขึ้น เมื่อกล้องพัฒนามา
เป็นระบบดิจิทัลความคมชัดเพ่ิมข้ึน จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพ
ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  5. ความสามารถในการสําเนาเหมือนต้นฉบับ การทํา
สําเนาภาพและเสียงยังคงเหมือนต้นฉบับทุกประการไม่ว่าจะ
ทําสําเนาก่ีคร้ังก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับในอดีตท่ีการทํา
สําเนาเทปวีดิทัศน์แต่ละคร้ังจะทําให้คุณภาพของภาพและ
เสียงลดน้อยลงไปทุกคร้ังท่ีมีการทําสําเนา 
  ผลกระทบเชิงลบ 
  1. ข้อมูลอาจขาดหายได้ ในกรณีหลังการถ่ายทําเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การนําภาพหรือเสียงมา
ตกแต่งชิ้นงานให้สมบูรณ์และเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
นําเสนองานในสื่อต่าง ๆ จําเป็นจะต้องผ่านกระบวนการโอน
ถ่ายข้อมูลจากกล้องไปสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
ดังกล่าวอาจทําให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายไปในขณะโอนถ่าย
ข้อมูล ทําให้เกิดผลเสียกับงานได้ สอดคล้องกับ สุรัตน์ ทองหรี่  
ที่กล่าวว่า ข้อดีของการพัฒนากล้อง คือมีความคมชัดสูง มี
ความรวดเร็วในการทํางาน สามารถเก็บข้อมูลได้มากข้ึน ถ่าย
ได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่ง งานวีดิทัศน์หรืองาน
ภาพยนตร์ แต่จะมีข้อเสีย คือ ระยะเวลาในการบันทึกภาพ
และเสียงสั้น (กล้องบางรุ่น) เทคนิคด้านการซูม แพน ทิวส์ 
สําหรับงานโทรทัศน์ขาดหายไปเน่ืองจากใช้เลนส์ซ่ึงเป็นเลนส์
สําหรับถ่ายภาพนิ่ง จึงทําให้ขณะเคล่ือนกล้อง ช่างภาพจะ
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ควบคุมความคมชัดได้ยากลําบาก นักศึกษาจึงหลีกเลี่ยงการ
เคลื่อนกล้อง [3]  
  2. การใช้คําสั่งผิดอาจทําให้งานเสียหาย ในกระบวนการ
ตกแต่งชิ้นงาน (post production) อาจจะใช้คําสั่งผิด ส่งผล
ให้งานอาจถูกลบท้ิงไปจากฮาร์ดดิสก์ได้ ผู้ใช้โปรแกรมอาจจะ
ใช้คําสั่งผิดอาจจะทําให้งานชิ้นนั้นเสียหาย  
  3. การเสียงบประมาณสําหรับการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ เพ่ือความทันสมัยรวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ทําให้องค์กรสื่อมวลชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์จากระบบแอนะล็อกเป็นอุปกรณ์ระบบดิจิทัล  
  4. การเสียเวลาและงบประมาณอบรมบุคลากรใน
องค์กรสื่อมวลชนจะมีบุคลากรท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ บุคลากร
รุ่นเก่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์แบบใหม่ท่ีเป็นระบบ
ดิจิทัล องค์กรสื่อมวลชนต้องเสียงบประมาณและเสียเวลาใน
การอบรมบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์ระบบดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. การละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพของสื่อมวลชนโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สื่อมวลชนในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง
ประกอบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อก
เป็นระบบดิจิทัลทําให้การทํางานง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุก
ข้ันตอน ต้ังแต่การถ่ายภาพ การบันทึกเก็บไว้ในระบบ การ
ปล่อยภาพสู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับสื่อใหม่ 
การทํางานท่ีรวดเร็วในบริบทของการแข่งขันกันท่ีความ
รวดเร็ว ฉับไว ใหม่ สดในการนําเสนอข่าวสาร อาจทําให้เกิด
การละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สร้าง
ความเสียหายในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับสังคม 
ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพสื่อ สอดคล้องกับ 
นภดล อินนา ท่ีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนอย่างรวดเร็วได้มีการเปลี่ยนแปลงสังคม ซ่ึง
ส่งผลต่อปัจเจกชน สังคม และธุรกิจ รวมถึงการตระหนักถึง
จริยธรรมในการนําเสนอสื่อและการจัดการกับสื่อท่ีสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ในองค์กรธุรกิจได้ อันจะส่งผลดีและผลเสีย
ให้กับองค์กรหรือกลุ่มสังคมท่ีถูกกระแสความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีครอบงําอยู่ [4] 
  นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 
กล่าวว่า ในกรณีของดีเจเก่งเกิดข้ึนแตกต่างจากเดิม คือ
เม่ือก่อนแพลตฟอร์มของสื่อมีค่อนข้างจํากัด ขณะนี้เรามี
โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายทอดสื่อสารต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
เม่ือก่อนสื่อมวลชนเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสาร แต่ทุกวันนี้
ประชาชนทุกคนมีช่องทางส่ือสารของตัวเอง สามารถบอกได้
ว่านี่คือประเด็นที่ฉันอยากสื่อสาร ประเด็นที่อยากจะแสดง
ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกใจท่ีประเด็นในโลก
ออนไลน์ทุกวันนี้เป็นประเด็นหลักข้ึนมามากมาย สื่อมวลชน

กระแสหลักกลับมากระโดดหยิบเอาประเด็นในโลกออนไลน์
ไปนาํเสนอ [5] 
  6. ความอึดอัดคับข้องใจของบุคลากรรุ่นอาวุโส 
พัฒนาการของเทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบ
ดิจิทัลทําให้บุคลากรท้ังหมดถูกคาดหวังจากองค์กรวิชาชีพให้
ต้องปรับตัว เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีและการทํางานในยุคสื่อ
หลอมรวม บุคลากรรุ่นอาวุโสบางส่วนซ่ึงไม่คุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอาจรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ ต่อต้านเทคโนโลยี 
เหนื่อยล้าท่ีจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ รู้สึกกดดัน เกิดความเครียด 
และออกจากวิชาชีพ  
   สอดคล้องกับ จิรภัทร นามสว่าง กล่าวว่า “มีบุคลากร
บางคนท่ียังพอใจกับอุปกรณ์ท่ีเป็นอนาล็อกอยู่ เพราะคุ้นชิน
กับการทํางานกับอุปกรณ์แบบเดิม ในขณะที่อุปกรณ์ระบบ
ดิจิทัลสามารถทํางานได้รวดเร็ว มีความทันสมัย สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร แต่มีข้อเสียคืออายุการใช้งานไม่ยาว
เท่าไรนักเม่ือเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ท่ีเป็นระบบอนาล็อก 
ส่วนตัวแล้วชอบอุปกรณ์ท่ีเป็นอนาล็อกมากกว่า” [6] 
  2.2 ด้านการศึกษา 
  กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดิทัศน์ และกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสําคัญกับการเรียน   
การสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาท่ีเรียนในด้านนิเทศ
ศาสตร์จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ดังนั้น
พัฒนาการของกล้องถ่ายภาพท้ัง 3 ประเภทนี้จึงน่าจะมีส่วน
ท่ีส่งผลกระทบท้ังกับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  ผลกระทบเชิงบวก  
  ความสามารถในการเป็นเจ้าของกล้องอันเนื่องจาก
ราคาท่ีถูกลง เมื่อมีการพัฒนากล้องถ่ายภาพจากระบบ      
แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล กล้องถ่ายภาพมีราคาถูกลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีกําลังซ้ือกล้อง
ถ่ายภาพเป็นของส่วนตัวได้มากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือมี
กล้องเป็นของตัวเองแล้วนักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะการ
ถ่ายภาพได้อย่างอิสระ การท่ีนักศึกษาเป็นเจ้าของกล้องทําให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนและมีความชํานาญในการใช้กล้องมาก
ย่ิง ข้ึน  มี ทักษะในการใช้กล้องได้ เป็นอย่างดี สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและมี
กําลังใจในการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลา 
  จากประโยชน์ข้างต้นท่ีกล่าวมานักศึกษายังใช้ความรู้
และทักษะ และมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเอง การท่ีกล้อง
ถ่ายภาพมีราคาถูกลง ทําให้นักศึกษาสามารถซ้ือกล้องและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ได้ง่ายข้ึน ทําให้ได้ฝึกฝนทักษะการ
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไป
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ใช้ในการหารายได้พิเศษ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 
ทําให้เกิด ความภาคภูมิใจ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อีกด้วย 
  ผลกระทบเชิงลบ 
  1. การเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียน
การสอน สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้าน 
นิเทศศาสตร์ต้ังแต่ยุคแรก ๆ จะมีอุปกรณ์ระบบแอนะล็อกใช้
อ ยู่ ก่ อน  แ ต่ เ ม่ื อ มีกา ร พัฒนากล้ อ ง เป็ นกล้ อ ง ดิจิ ทั ล 
สถาบันการศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิทัลเพ่ือให้ทันกับยุคสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน และสร้างภาพลักษณ์ การเป็นผู้นําด้านการสอน
สาขานิเทศศาสตร์  
  2. การเสีย เวลาในการฝึกอบรม  อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีเสียเวลาฝึกอบรม จะต้องเรียนรู้อุปกรณ์ท่ีเป็น
ระบบดิจิทัล เพ่ือนําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และ
สอนนักศึกษาให้ตระหนักถึงจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการใช้อุปกรณ์ 
  3. การเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น นักศึกษา
อาจจะแข่งกันเป็นเจ้าของอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพย่ีห้อดัง ๆ 
เห็นว่าการเป็นเจ้าของกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ล่าสุด แสดงถึง
ความทันสมัย นํามาซ่ึงการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจนเกินความ
จําเป็น  
  4. การไม่เห็นความสําคัญของความรู้พ้ืนฐานด้านการ
ถ่ายภาพ การที่กล้องถ่ายภาพเป็นระบบดิจิทัล ทําให้เกิด  
ความง่ายในการใช้งานมากกว่ากล้องถ่ายภาพแบบเดิมท่ีเป็น
ระบบฟิล์ม นักศึกษาจึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับกล้อง และเทคนิคการถ่าย เนื่องจากสามารถ
ตรวจสอบภาพได้ทันที และเห็นว่าสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การปรับแต่งภาพได้ สอดคล้องกับ กิติพงษ์ จีนะวงค์ ท่ีกล่าว
ว่า ผู้สอนสามารถสาธิตให้นักศึกษาได้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
และทําให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว แต่จะมีข้อเสีย
นักศึกษาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการปรับค่าพ้ืนฐานของ
กล้องในการถ่าย เช่น ค่าของรูรับแสง ค่าของความเร็วชัต
เตอร์ ค่าของความไวแสง แต่นักศึกษาจะมาให้ความสําคัญ
กับการตรวจเช็คภาพและเสียงท่ีมอนิเตอร์ ซ่ึงอาจจะทําให้
ผิดพลาดได้ [7] และ อิทธิพล ซิ้มรักษา ที่ให้ความคิดเห็นว่า 
ข้อดีของกล้อง DSLR สามารถตรวจสอบไฟล์ภาพและเสียงได้
ทันที เก็บไฟล์สะดวก สามารถตกแต่งได้หลากหลาย แต่จะมี
ข้อเสีย ผู้ถ่ายจะไม่ประณีตในการถ่ายเพราะคิดว่าถ้าถ่ายมา
เสียจะสามารถลบและถ่ายใหม่ได้ และสามารถไปแก้ไขใน
กระบวนการหลังการถ่ายทํา [8] 
 

 
  2.3 ด้านประชาชนท่ัวไป 
  สําหรับประชาชนท่ัวไป กล้องนับเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
บันทึกเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการท่ีจะช่วยกระตุ้น
หรือยํ้าเตือนความทรงจําต่าง ๆ อันมีค่าในอดีตและปัจจุบัน
ไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ในอดีตนั้นกล้องถ่ายภาพค่อนข้างมีราคา
แพงและมีการทํางานท่ีแยกขาดจากกัน แต่สําหรับปัจจุบัน
กล้องถ่ายภาพมีระบบการทํางานท่ีง่ายข้ึน สามารถถ่าย
ภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอได้ภายในกล้องตัวเดียวกัน และ
ค่อนข้างมีราคาท่ีถูกลงจึงทําให้ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจการ
ถ่ายภาพและผลิตวีดิทัศน์สามารถท่ีจะเป็นเจ้าของกล้อง
ถ่ายภาพได้ง่ายกว่าในอดีต ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้   
  ผลกระทบเชิงบวก 
  1. ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
ตั ว เอ ง  ประชาชนสามารถ นํ ากล้ อ ง ไปผลิ ตสื่ อ เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร ชุมชนของตนเองให้เป็นท่ี
รู้จักต่อสาธารณชน ซ่ึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก 
ถึงแม้ว่าคุณภาพอาจจะไม่เทียบเท่ากับหน่วยงานท่ีรับผลิตสื่อ
โดยเฉพาะก็ตาม 
  2. ความสามารถในการเข้าถึงสื่อหลักได้ง่ายข้ึนใน
อดีตเม่ือประชาชนประสบปัญหาหรือต้องการท่ีจะเรียกร้อง
สิทธิของตัวเองต้องเดินทางไปท่ีหน่วยงานหรือองค์กรของสื่อ
นั้น ๆ ด้วยตนเองทําให้รู้สึกเป็นเร่ืองยากลําบาก เสียเวลา 
และเสียค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบัน เม่ือประสบปัญหาหรือต้องการ
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อหลักได้อย่าง
รวดเร็วด้วยการผลิตสื่อง่าย ๆ ด้วยตัวเอง แล้วส่งข้อมูลท้ัง
ภาพและเสียงด้วยระบบดิจิทัลเข้าไปท่ีองค์กรสื่อหลัก ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้เป็นช่องทางการ
นําเสนอไปสู่สังคมในวงกว้างได้รับรู้ ทําให้เกิดการแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว 
  3. ความหลากหลายของข่าวสาร ประชาชนสามารถ
ทําหน้าท่ีเป็นนักข่าวพลเมือง ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร   
ต่าง ๆ  ไปสู่สาธารณะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ง่าย ผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพในระบบ
ดิจิทัลท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ทําให้ข่าวสารมีความ
หลากหลาย ไม่ต้องพ่ึงพาสื่อมวลชนเพียงช่องทางเดียว
เหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 
  ผลกระทบเชิงลบ 
  1. การทําให้สังคมเกิดความสับสนและวุ่นวาย การท่ี
ประชาชนสามารถทําหน้าท่ีเป็นนักข่าวพลเมืองได้เช่นเดียวกับ
สื่อมีผลดีในแง่ของการทําให้ข่าวสารมีความหลากหลาย แต่ก็
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อาจส่งผลกระทบเชิงลบท้ังในแง่ของการทําให้สังคมเกิดความ
ตระหนก สับสนและวุ่นวาย อันเนื่องจากการขาดความรู้ 
ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีตามมา ปราศจากความรู้ความ
เข้าใจในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อ และปราศจากการ
กลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อมูลว่าจริงหรือเท็จก่อนเผยแพร่
ข่าวสารสู่สาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้สังคมเกิดความ
สับสนวุ่นวายได้ 
  2. การบิดเบือนความจริง บุคคลบางกลุ่มอาจนําภาพ
ท่ีได้จากการถ่ายภาพไปตัดต่อ ตกแต่งแก้ไข สร้างภาพใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นภาพส่วนบุคคล ภาพของหน่วยงาน ภาพข่าว
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท้ังโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ และเผยแพร่สู่
สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ภาพบิดเบือนไปจากความจริง 
สร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณะ สอดคล้องกับ นพดล อินนา 
ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารบางครั้งก็เป็นดาบสองคม ถ้าผู้ ท่ีใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารนําเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในทางท่ีไม่
ถูกต้องและสร้าง ความเดือดร้อนให้กับบุคคลอ่ืน [9] 
  3. การสร้างความเสียหายกับตัว เองและผู้ อื่น  
เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลอาจทําให้เกิดความ
เสียหายกับตนเอง เช่น เก็บภาพท่ีไม่เหมาะสมของตนเองไว้
ในเคร่ือง ทําให้ภาพอาจถูกนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังเช่น
การนํากล้องถ่ายภาพไปซ่อมท่ีร้านและภาพถูกนําไปเผยแพร่
สู่สาธารณะ 
  4. การเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น กระแสการไล่
ตามเทคโนโลยีในประชาชนบางกลุ่มท่ีต้องการเป็นเจ้าของ
กล้องดิจิทัลเพ่ือท่ีจะได้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนทันสมัย โดยไม่
คํานึงถึงความจําเป็นและประโยชน์ท่ีจะได้รับว่ามีความคุ้มค่า
กับการลงทุนหรือไม่ อาจสร้างภาระหนี้สินให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
 
3. บทสรุป 
  จากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกล้อง
ถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบท้ังระบบ
และเป็นวงกว้าง ท้ังทางด้านเทคนิค (อุปกรณ์) และสังคม ซ่ึง
การพัฒนาของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพส่งผลท้ังเชิงบวกและ
และเชิงลบสามด้านในมุมมองของผู้เขียน คือ ด้านสื่อมวลชน 
ด้านเชิงบวกมีความคล่องตัวของการทํางาน ด้านเชิงลบต้อง
ลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ท้ังระบบ รวมถึงบุคลากรรุ่น
เก่าต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ระบบดิจิทัล ส่วนของการศึกษา 
ด้านเชิงบวกนักศึกษามีเวลาเรียนรู้อุปกรณ์กล้องมากข้ึน
เนื่องจากกล้องมีราคาถูก ด้านเชิงลบสถาบันการศึกษาต้อง
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นระบบดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ของหน่วยงานภายนอก และด้านบุคคลทั่วไป ด้าน

เชิงบวกบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงอุปกรณ์กล้องได้ง่ายมาก
ข้ึนและสามารถสร้างสื่อด้วยตัวเอง ด้านเชิงลบบุคคลท่ัวไป
โดยขาดความรู้ ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
บันทึกสิ่งท่ีเห็นโดยไม่กลั่นกรองว่าจริงไม่จริง ผิดจริยธรรม
หรือไม่ และปล่อยสู่สาธารณะได้ง่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในท่ีนี้
ผู้เขียนขอพิจารณาผลกระทบของกลุ่ม สื่อมวลชน การศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับเดนิส แมคเควล (Denis 
McQuail) ได้สรุปทัศนะของนักวิชาการสํานักโตรอนโต ที่มี
จุดร่วมกันของแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีการสื่อสารว่า 
การปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารจะนําไปสู่การปฏิวัติทาง
สังคม กระบวนทัศน์นี้มาจากนักวิชาการอย่าง ฮาโรลด์ อิน
นิส อธิบายว่า ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเทคโนโลยีการ
สื่อสารย่อมเป็นสาเหตุเบื้องต้นของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
สังคมเสมอ [10] ในทัศนะของผู้ เขียนพิจารณาว่าการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพด้านเชิงบวกจะมี
คุณประโยชน์มากกว่าด้านเชิงลบ เนื่องจากทําให้การสื่อสาร
ในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าอดีตอย่างชัดเจน เทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดย้ังทําให้แนวโน้มของกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลในอนาคตจะถูกพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการใช้งานของมนุษย์ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ทางด้าน
วิชาการในการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับสื่อมวลชนซ่ึงจะต้อง
ติดตามกันต่อไปในอนาคตว่า กล้องถ่ายภาพและกล้องชนิด
อ่ืน ๆ จะมีการพัฒนาไปในทางทิศใดบ้าง นอกจากนี้ยังมีอีก
หลายมิติท่ีได้รับผลกระทบจากกล้องดิจิทัลท่ียังไม่ได้กล่าวถึง
ข้ึนมาพิจารณาในคร้ังต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Chetrakan S. The basic of photography. Bangkok:  
  Suan Sunandha College; 1985. 
[2] Sukhothai Thammathirat Open University. Introduction  
  to photography and film; 2003. 
[3] Tonglee S. Lecturer, Department of Radio and  
  Television Arts. Rangsit University. Interview 17  
  February; 2016. 
[4] Inna N. Information technology and computer  
  management. Bangkok: Jamjuree Production; 2006. 
[5] Matichon on line. Lesson “DJ Kaeng hit back”  
  reflecting the new media reinforces previous  
  journalists, 12 January; 2016. 
[6] Namsavang J. Senior Electronics Technician Technical  
  Support MCOT Plc. (Company). Interview 26 January;  
  2016. 



          Journal of Thai Interdisciplinary Research                       7 

[7] Genawong K. Department of Film and Video. Arts  
  Rangsit University. Interview 17 February; 2016. 
[8] Simraksa I. Students at four major radio and  
  television broadcasting. Faculty of Management  
  Nakhon Pathom Rajabhat University. Interview  
  18 February; 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[9] Inna N. IT and mass communication. Bangkok:  
  Thammasat University Book Center; 2005. 
[10]  Boonyapuranon A. “Boxing in the box”:  
   development from Thai Boxing ring to  
   television boxing programme (1955-2009).  
   [Master’s thesis]. Faculty of Journalism and Mass  
   Communication, Thammasat University; 2010. 
 


