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ความกาวหนาของเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอการพัฒนาการของเทคโนโลยกีลองถายภาพในยุคปจจุบัน ดังจะเห็น
ไดจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกลองถายภาพจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัล ทั้งกลองถายภาพน่ิง กลองวีดิทัศน และ
กลองถายภาพยนตร จากการพัฒนาของเทคโนโลยีกลองถายภาพทําใหเกิดผลกระทบในหลากหลายดานทั้งในดานส่ือมวลชน  
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เปนตน ดังน้ันในบทความฉบับน้ีจึงมีความประสงคที่จะนําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของของเทคโนโลยีกลองถายภาพอันเน่ืองจากการหลอม
รวมกันของเทคโนโลยี   
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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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บทนํา 
 
 กลองเปนอุปกรณที่ใชบันทึกเหตุการณ เรื่องราว และขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อย้ําเตือนความ ทรงจําตางๆ ใหกับ
คนเราไดทั้งในอดีตและปจจุบันไมวาจะเปนเรื่องราวทางประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีตางๆ  
เปนตน ซ่ึงสามารถเก็บไวเปนหลักฐานไดทั้งในลักษณะที่เปนภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเพื่อนํามาใชประโยชน  

เทคโนโลยีกลองถายภาพไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง นับจากการพัฒนากลองถายภาพน่ิงใหสามารถบันทึกภาพ
ไดครั้งละภาพ การพัฒนากลองภาพยนตรใหสามารถถายภาพน่ิงครั้งละหลาย ๆ ภาพ จนถึงการพัฒนากลองวีดิทัศนให
สามารถถายภาพเปนภาพเคล่ือนไหวและสามารถบันทึกเสียงในขณะถายภาพได กลองถายภาพถือกําเนิดมาจากหลักการของ
กลองรูเข็มซ่ึงถูกคนพบโดยบังเอิญของชาวอาหรับ ที่เห็นภาพหัวกลับปรากฏที่ผนังกระโจม [1] ตอมาไดมีการพัฒนากลอง
อยางตอเน่ืองจนกลายเปนกลองที่สามารถถายภาพไดอยางมีประสิทธิภาพโดยบันทึกภาพลงบนแผนฟลม ในเวลาตอมาไดมี
การตอยอดจากการถายภาพน่ิงซ่ึงถายภาพไดครั้งละภาพเปนการถายภาพครั้งละหลายๆ ภาพ โดยใชทฤษฎีพื้นฐานที่เรียกวา 
“ภาพติดตาหรือการคงสภาพของการมองเห็นวัตถุที่เคล่ือนไหว” ในป พ.ศ. 2423 จูลส  เอเตียนมารี (Jules Etienne Marey) 
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ไดประดิษฐกลองถายภาพรูปแบบปน (photographic gun) ขึ้นมา กลองน้ีมีรูปรางโดยทั่วไปเหมือนกับปนยาว สามารถ
บันทึกภาพไดอยางรวดเร็ว ตั้งแต 12 - 120 ภาพ ตอ 1 วินาที   

หลังจากน้ันเอดิสันไดสรางกลองถายภาพยนตร ชื่อ “คินีโตกราฟ” (kinetoraph) ซ่ึงเปนกลองที่ทํางานดวยระบบ
ไฟฟาและถือเปนการพัฒนากลองถายทําภาพยนตรอีกระดับหน่ึง[2]  วิวัฒนาการจากกลองถายภาพยนตรถูกพัฒนาขึ้นเปน
ลําดับ ในป พ.ศ. 2499  กินสเบิรก (Ginsburg), แอนเดอรสัน (Anderson) และดอลบี (Dolby) ไดเปดเผยวามีการบันทึกภาพ
ลงเทปวีดิทัศนน้ันสามารถทําได ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําวา videotape recording หลังจากน้ันเม่ือเขาสูยุคดิจิทัลกลองทั้ง
สามชนิดน้ีก็ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพทันกับยุคสมัย และมีความสะดวกรวดเร็วในการใชงานมากขึ้น โดยมีลักษณะเปน
การหลอมรวมความสามารถของเทคโนโลยีกลองทั้งสามชนิดเขาดวยกันคือ กลอง DSLR (Digital single lens reflect) หน่ึง
ตัวสามารถถใชงานแทนกลองทั้งสามชนิดที่กลาวขางตนได จากน้ันไดมีการพัฒนาบันทึกภาพโดยการรับแสงดวยเซ็นเซอร 
(sensor) และบันทึกภาพดวยเมมโมรีการดหรือฮารดดิสก  ซ่ึงการพัฒนากลองดังกลาว อาจสงผลกระทบกับกลุมคนและ
องคกรที่เก่ียวของกับส่ือมวลชน อาทิเชน กลุมของส่ือสารมวลชน สถาบันการศึกษาและนักศึกษา บริษัทผูผลิตอุปกรณกลอง 
และประชาชนทั่วไปที่เก่ียวของกับการใชกลอง 

 
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีกลองถายภาพ 

จากเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีกลองถายภาพชนิดตางๆ น้ัน ไดสงผลกระทบเปนวงกวางทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึง
ในที่น้ีผูเขียนขอนําเสนอเก่ียวกับผลกระทบที่มีตองานดานส่ือมวลชน  ดานการศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ดังน้ี 
 

1. ดานส่ือมวลชน 
จากพัฒนาการของกลองถายภาพที่มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองจากระบบอนาล็อกในอดีต

จนกระทั่งเปนระบบดิจิทัลที่ใชกันอยูในปจจุบันน้ัน สามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนอยางหน่ึงคือ ภาพและเสียงที่
ไดจากกลองดิจิทัลไมวาจะเปนกลองถายภาพน่ิง  กลองถายวีดีทัศน และกลองถายภาพยนตร  มีการบันทึกขอมูลภาพและ
เสียงในรูปแบบของขอมูลดิจิทัล (File format) เชน MOV, AVI, MPEG, JPEG, RAW, MP3, WAV ฯ แทนรูปแบบฟลมและ
เทปวีดิทัศนในระบบ ซ่ึงจากการพัฒนาของกลองเหลาน้ีจะสงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับบุคลากรทางดานการ
ส่ือสารมวลชนที่ถือไดวาเปนกลุมของ ผูทํางานที่จะตองใชกลองถายภาพชนิดตางๆ เหลาน้ีในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยาง
หลีกเล่ียงไดยาก ดังน้ี 

ผลกระทบเชิงบวก 
1.  ความคลองตัวในการทํางานรวดเร็วขึ้น การสงผานขอมูลภาพและเสียงจากแหลงขาวไปยังสถานีหรือองคกร  

สามารถทําไดรวดเร็วทันเหตุการณ นักขาวภาคสนามสามารถสงขอมูลดิจิทัลซ่ึงเปนเน้ือขาวและภาพขาว ผานอินเทอรเน็ต
มายังสถานีไดทันทีสามารถประหยัดเวลาในการทํางานไดอยางมาก  

2. การพัฒนาคุณสมบัติของกลองภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไวในอุปกรณเดียว เชน กลองถายภาพดิจิทัลหน่ึงตัว
สามารถถายทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได ในปจจุบันมีกลองดิจิทัลเพียงหน่ึงตัวสามารถถายภาพน่ิง ถายวีดิทัศน และถาย
ทําภาพยนตรได ถึงแมวาคุณสมบัติดานภาพและเทคนิคตางๆ อาจจะไมทัดเทียมกับกลองที่ออกแบบมาเพื่อการใชงานเฉพาะ
ดานก็ตาม 

3. ความสามารถในการตรวจสอบภาพและเสียงไดทันท ีหลังจากถายทําเสร็จแตละครั้ง ถาภาพและเสียงไมเปนที่นา
พอใจสามารถถายใหมหรือถายซอมไดทันท ี 

4. การเพิ่มความคมชัดทั้งภาพและเสียง คุณภาพของภาพและเสียงจะมีความคมชัดที่สูงขึ้น เม่ือกลองพัฒนามาเปน
ระบบดิจิทัลความคมชัดเพิ่มขึ้น จึงเปนการเพิ่มคุณภาพของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    

5. ความสามารถในการสําเนาเหมือนตนฉบับ การทําสําเนาภาพและเสียงยังคงเหมือนตนฉบับทุกประการไมวาจะทํา
สําเนาก่ีครั้งก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับในอดีตที่การทําสําเนาเทปวีดิทัศนแตละครั้งจะทําใหคุณภาพของภาพและเสียงลด
นอยลงไปทุกครั้งที่มีการทําสําเนา  

 



 

ผลกระทบเชิงลบ 
1.ขอมูลอาจขาดหายได ในกรณีหลังการถายทําเสร็จเรียบรอยแลว  ขั้นตอนตอไปคือการนํา 

ภาพหรือเสียงมาตกแตงชิ้นงานใหสมบูรณและเพื่อใหเหมาะสมกับการนําเสนองานในส่ือตางๆ จําเปนจะตองผานกระบวนการ
โอนถายขอมูลจากกลองไปสูเครื่องคอมพิวเตอร กระบวนการดังกลาวอาจทําใหขอมูลบางสวนขาดหายไปในขณะโอนถาย
ขอมูล ทําใหเกิดผลเสียกับงานได  สอดคลองกับ สุรัตน  ทองหรี่   ที่กลาววา ขอดีของการพัฒนากลอง คือมีความคมชัดสูง มี
ความรวดเร็วในการทํางาน สามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้น ถายไดครอบคลุมไมวาจะเปนงานภาพน่ิง งานวีดิทัศนหรืองาน
ภาพยนตร แตจะมีขอเสีย คือ ระยะเวลาในการบันทึกภาพและเสียงส้ัน (กลองบางรุน) เทคนิคดานการซูม  แพน  ทิวส 
สําหรับงานโทรทัศนขาดหายไปเน่ืองจากใชเลนสซ่ึงเปนเลนสสําหรับถายภาพน่ิง จึงทําใหขณะเคล่ือนกลอง ชางภาพจะควบคุม
ความคมชัดไดยากลําบาก นักศึกษาจึงหลีกเล่ียงการเคล่ือนกลอง[3]  

2. การใชคําส่ังผิดอาจทําใหงานเสียหาย ในกระบวนการตกแตงชิ้นงาน (post production) อาจจะใชคําส่ังผิด 
สงผลใหงานอาจถูกลบทิ้งไปจากฮารดดิสกได ผูใชโปรแกรมอาจจะใชคําส่ังผิดอาจจะทําใหงานชิ้นน้ันเสียหาย  
 3. การเสียงบประมาณสําหรับการเปล่ียนแปลงอุปกรณ เพื่อความทันสมัยรวมถึงการแขงขันในอุตสาหกรรม ทําให
องคกรส่ือมวลชนตองเสียคาใชจายในการเปล่ียนแปลงอุปกรณจากระบบอนาล็อกเปนอุปกรณระบบดิจิทัล  
 4. การเสียเวลาและงบประมาณอบรมบุคลากร ในองคกรส่ือมวลชนจะมีบุคลากรทั้งรุนเกาและรุนใหม บุคลากรุน
เกาอาจจะไมคุนเคยกับอุปกรณแบบใหมที่เปนระบบดิจิทัล องคกรส่ือมวลชนตองเสียงบประมาณและเสียเวลาในการอบรม
บุคลากรเพื่อใหสามารถใชอุปกรณระบบดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพของส่ือมวลชนโดยรูเทาไมถึงการณ  ส่ือมวลชนในปจจุบันมีการแขงขันกันสูง

ประกอบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลทําใหการทํางานงาย สะดวก รวดเร็ว ทุกขั้นตอน 

ตั้งแตการถายภาพ การบันทึกเก็บไวในระบบ การปลอยภาพสูสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับส่ือใหม การทํางานที่

รวดเร็วในบริบทของการแขงขันกันที่ความรวดเร็ว ฉับไว ใหมสดในการนําเสนอขาวสาร อาจทําใหเกิดการละเมิดจริยธรรมใน

วิชาชีพโดยรูเทาไมถึงการณ สรางความเสียหายในระดับบุคคล ระดับองคกรและระดับสังคม สงผลตอวิกฤตศรัทธาในจริยธรรม

วิชาชีพส่ือ สอดคลองกับ นภดล อินนา ที่กลาววา การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอยางรวดเร็วไดมีการ

เปล่ียนแปลงสังคม ซ่ึงสงผลตอ ปจเจกชน สังคมและธุรกิจ รวมถึงการตระหนักถึงจริยธรรมในการนําเสนอส่ือและการจัดการ

กับส่ือที่สามารถสรางภาพลักษณในองคกรธุรกิจได อันจะสงผลดีและผลเสียใหกับองคกรหรือกลุมสังคมที่ถู กกระแส

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ครอบงําอยู[4] 

นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน กลาววา ในกรณีของดีเจเกงเกิดขึ้นแตกตางจากเดิม คือ
เม่ือกอนแพลตฟอรมของส่ือมีคอนขางจํากัด ขณะน้ีเรามีโทรศัพทมือถือที่สามารถถายทอดส่ือสารตางๆ ได ซ่ึงเม่ือกอน
ส่ือมวลชนเปนผูกําหนดวาระขาวสาร แตทุกวันน้ีประชาชนทุกคนมีชองทางส่ือสารของตัวเอง สามารถบอกไดวาน้ีคือประเด็นที่
ฉันอยากส่ือสาร ประเด็นที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพราะฉะน้ันแลวจึงไมแปลกใจที่ประเด็นในโลกออนไลนทุกวันน้ีเปน
ประเด็นหลักขึ้นมามากมาย ส่ือมวลชนกระแสหลักกลับมากระโดดหยิบเอาประเด็นในโลกออนไลนไปนําเสนอ[5] 
 6. ความอึดอัดคับของใจของบุคลากรรุนอาวุโส พัฒนาการของเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลทําให
บุคลากรทั้งหมดถูกคาดหวังจากองคกรวิชาชีพใหตองปรับตัว เรียนรูวิธีใชเทคโนโลยีและการทํางานในยุคส่ือหลอมรวม 
บุคลากรรุนอาวุโสบางสวนซ่ึงไมคุนเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลอาจรูสึกอึดอัดคับของใจ ตอตานเทคโนโลยี เหน่ือยลาที่จะตอง
เรียนรูส่ิงใหม รูสึกกดดัน เกิดความเครียดและออกจากวิชาชีพ  

 สอดคลองกับ กับจิรภัทร  นามสวาง กลาววา “มีบุคลากรบางคนที่ยังพอใจกับอุปกรณที่เปนอนาล็อกอยู เพราะคุน
ชินกับการทํางานกับอุปกรณแบบเดิม ในขณะที่อุปกรณระบบดิจิทัลสามารถทํางานไดรวดเร็ว มีความทันสมัย สรางภาพลักษณ
ใหกับองคกร แตมีขอเสียคืออายุการใชงานไมยาวเทาไรนักเม่ือเปรียบเทียบกับอุปกรณที่เปนระบบอนาล็อก สวนตัวแลวชอบ
อุปกรณที่เปนอนาล็อกมากกวา”[6] 

 
2. ดานการศึกษา 
ดานของการศึกษา กลองถายภาพน่ิง กลองถายวีดิทัศน และกลองถายภาพยนตร นับไดวาเปนอุปกรณมีความสําคัญ

กับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่เรียนในดานนิเทศศาสตรจะตองมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับการถายภาพ 



 

ดังน้ันพัฒนาการของกลองถายภาพทั้ง 3 ประเภทน้ีจึงนาจะมีสวนที่สงผลกระทบทั้งกับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรและการส่ือสารมวลชนในดานตางๆ ดังน้ี 

 ผลกระทบเชิงบวก  
ความสามารถในการเปนเจาของกลองอันเน่ืองจากราคาที่ถูกลง เม่ือมีการพัฒนากลองถายภาพจากระบบอนาล็อก

เปนระบบดิจิทัล กลองถายภาพมีราคาถูกลงอยางตอเน่ือง ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึง และมีกําลังซ้ือกลองถายภาพเปนของ

สวนตัวไดมากกวาในอดีตที่ผานมา เม่ือมีกลองเปนของตัวเองแลวนักศึกษาสามารถฝกฝนทักษะการถายภาพไดอยางอิสระ  

การทีนั่กศึกษาเปนเจาของกลองทําใหนักศึกษาไดฝกฝนและมีความชํานาญในการใชกลองมากยิ่งขึ้น มีทักษะในการใชกลองได

เปนอยางดี สามารถสรางสรรคผลงานของตัวเองใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นและมีกําลังใจในการพัฒนาทักษะการถายภาพอยู

ตลอดเวลา 

    จากประโยชนขางตนที่กลาวมานักศึกษายังใชความรูและทักษะ และมีโอกาสสรางรายไดใหกับตัวเอง การที่กลอง

ถายภาพมีราคาถูกลง ทําใหนักศึกษาสามารถซ้ือกลองและอุปกรณตางๆ มาใชไดงายขึ้น ทําใหไดฝกฝนทักษะการถายภาพ

อยางตอเน่ือง สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปใชในการหารายไดพิเศษ ลดภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจ และยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย 

ผลกระทบเชิงลบ 
 1.  การเสียคาใชจายในการเปล่ียนอุปกรณการเรียนการสอน สถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนดานนิเทศ
ศาสตรตั้งแตยุคแรกๆ จะมีอุปกรณระบบอนาล็อกใชอยูกอน แตเม่ือมีการพัฒนากลองเปนกลองดิจิทัล สถานบันการศึกษา
จําเปนตองเปล่ียนระบบเปนระบบดิจิทัลเพื่อใหทันกับยุคสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสรางภาพลักษณการ
เปนผูนําดานการสอนสาขานิเทศศาสตร  
 2.  การเสียเวลาในการฝกอบรม อาจารยและเจาหนาที่เสียเวลาฝกอบรม จะตองเรียนรูอุปกรณที่เปนระบบดิจิทัล 
เพื่อนําไปถายทอดความรูใหกับนักศึกษา และสอนนักศึกษาใหตระหนักถึงจริยธรรมในวิชาชีพส่ือมวลชนอยางเครงครัด รวมถึง
การแกไขปญหาเหตุขัดของที่เกิดขึ้นในระหวางการใชอุปกรณ 
 3.  การเสียคาใชจายเกินความจําเปน นักศึกษาอาจจะแขงกันเปนเจาของอุปกรณกลองถายภาพยี่หอดังๆ เห็นวา
การเปนเจาของกลองถายภาพรุนใหมลาสุด แสดงถึงความทันสมัย นํามาซ่ึงการส้ินเปลืองคาใชจายจนเกินความจําเปน  
 4.  การไมเห็นความสําคัญของความรูพื้นฐานดานการถายภาพ  การที่กลองถายภาพเปนระบบดิจิทัล ทําใหเกิด
ความงายในการใชงานมากกวากลองถายภาพแบบเดิมที่เปนระบบฟลม  นักศึกษาจึงไมคอยใหความสนใจกับความรูพื้นฐาน
เก่ียวกับกลอง และเทคนิคการถาย เน่ืองจากสามารถตรวจสอบภาพไดทันที  และเห็นวาสามารถใชเทคโนโลยีในการปรับแตง
ภาพได  สอดคลองกับกิติพงษ จีนะวงค ที่กลาววา ผูสอนสามารถสาธิตใหนักศึกษาไดเห็นภาพอยางชัดเจน และทําใหนักศึกษา
เขาใจไดอยางรวดเร็ว แตจะมีขอเสียนักศึกษาจะไมสนคอยสนใจเรื่องของการปรับคาพื้นฐานของกลองในการถาย เชน คาของรู
รับแสง คาของความเร็วชัตเตอร คาของความไวแสง แตนักศึกษาจะมาใหความสําคัญกับการตรวจเช็คภาพและเสียงที่
มอนิเตอร ซ่ึงอาจจะทําใหผิดพลาดได[7] และ อิทธิพล ซ้ิมรักษา ที่ใหความคิดเห็นวา ขอดีของกลอง DSLR สามารถตรวจสอบ
ไฟลภาพและเสียงไดทันที เก็บไฟลสะดวก สามารถตกแตงไดหลากหลาย แตจะมีขอเสีย ผูถายจะไมประณีตในการถายเพราะ
คิดวาถาถายมาเสียจะสามารถลบและถายใหมได และสามารถไปแกไขในกระบวนการหลังการถายทํา[8] 
 

3. ดานประชาชนทั่วไป 
 สําหรับประชาชนทั่วไป กลองนับเปนอุปกรณที่ชวยบันทึกเรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ ในการที่จะชวยกระตุนหรือ
ย้ําเตือนความทรงจําตางๆ อันมีคาในอดีตและปจจุบันไวไดเปนอยางดี  แตในอดีตน้ันกลองถายภาพคอนขางมีราคาแพงและมี
การทํางานทีแ่ยกขาดจากกัน แตสําหรับปจจุบันกลองถายภาพมีระบบการทํางานที่งายขึ้น สามารถถายภาพน่ิงและถายวิดีโอ
ไดภายในกลองตัวเดียวกัน และคอนขางมีราคาที่ถูกลงจึงทําใหประชาชนทั่วไปที่สนใจการถายภาพและผลิตวีดิทัศนสามารถที่
จะเปนเจาของกลองถายภาพไดงายกวาในอดีต ซ่ึงสามารถสงผลกระทบในดานตาง ๆ ดังน้ี   

 



 

 ผลกระทบเชิงบวก 
 1.  ความสามารถในการผลิตส่ือประขาสัมพันธดวยตัวเอง ประชาชนสามารถนํากลองไปผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน องคกร ชุมชนของตนเองใหเปนที่รูจักสาธารณชน ซ่ึงสามารถลดภาระคาใชจายไดอยางมาก ถึงแมวาคุณภาพ
อาจจะไมเทียบเทากับหนวยงานที่รับผลิตส่ือโดยเฉพาะก็ตาม 
 2.  ความสามารถในการเขาถึงส่ือหลักไดงายขึ้น  ในอดีต เม่ือประชาชนประสบปญหาหรือตองการที่จะเรียกรองสิทธิ
ของตัวเองตองเดินทางไปที่หนวยงานหรือองคกรของส่ือน้ันๆ ดวยตนเองทําใหรูสึกเปนเรื่ องยากลําบาก เสียเวลาและเสีย
คาใชจาย แตปจจุบัน เม่ือประสบปญหาหรือตองการเรียกรองสิทธิตางๆ  ประชาชนสามารถเขาถึงส่ือหลักไดอยางรวดเร็วดวย
การผลิตส่ืองายๆ ดวยตัวเองแลวสงขอมูลทั้งภาพและเสียงดวยระบบดิจิทัลเขาไปที่องคกรส่ือหลัก ไดแก หนังสือพิมพ  และ
วิทยุโทรทัศน เพื่อใหเปนชองทางการนําเสนอไปสูสังคมในวงกวางไดรับรู ทําใหเกิดการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
 3.  ความหลากหลายของขาวสาร  ประชาชนสามารถทําหนาที่เปนนักขาวพลเมือง ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ตางๆ  ไปสูสาธารณะผานทางส่ือสังคมออนไลนในรูปแบบตางๆ ไดงาย ผานการใชอุปกรณกลองถายภาพในระบบดิจิทัลที่
สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหขาวสารมีความหลากหลาย ไมตอง
พึ่งพาส่ือมวลชนเพียงชองทางเดียวเหมือนในอดีตที่ผานมา 

ผลกระทบเชิงลบ 
 1.  การทําใหสังคมเกิดความสับสนและวุนวาย  การที่ประชาชนสามารถทําหนาที่เปนนักขาวพลเมืองไดเชนเดียวกับ
ส่ือมีผลดีในแงของการทําใหขาวสารมีความหลากหลาย แตก็อาจสงผลกระทบเชิงลบทั้งในแงของการทําใหสังคมเกิดความ
ตระหนก สับสนและวุนวายอันเน่ืองจากการขาดความรู ความตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา ปราศจากความรูความเขาใจใน
หลักจริยธรรมวิชาชีพส่ือ และปราศจากการกล่ันกรองหรือตรวจสอบขอมูลวาจริงหรือเท็จกอนเผยแพรขาวสารสูสาธารณะผาน
ชองทางการส่ือสารตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเครือขายสังคมออนไลน ทําใหสังคมเกิดความสับสน วุนวายได 
 2.  การบิดเบือนความจริง  บุคคลบางกลุมอาจนําภาพที่ไดจากการถายภาพไปตัดตอ ตกแตงแกไข สรางภาพใหม ไม
วาจะเปนภาพสวนบุคคล ภาพของหนวยงาน ภาพขาวเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ และเผยแพรสูสาธารณะได
อยางรวดเร็ว ทําใหภาพบิดเบือนไปจากความจริง สรางความเขาใจผิดแกสาธารณะ สอดคลองกับ นพดล อินนา ที่กลาววา 
การส่ือสารบางครั้งก็เปนดาบสองคม ถาผูที่ใชเทคโนโลยีในการส่ือสารนําเทคโนโลยีน้ันไปใชในทางที่ไมถูกตอง และสรางความ
เดือดรอนใหกับบุคคลอ่ืน[9] 
 3.  การสรางความเสียหายกับตัวเองและผูอ่ืน  เทคโนโลยีกลองถายภาพระบบดิจิทัลอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
ตนเอง เชน เก็บภาพที่ไมเหมาะสมของตนเองไวในเครื่อง ทําใหภาพอาจถูกนําไปเผยแพรสูสาธารณะ ดังเชนการนํากลอง
ถายภาพไปซอมที่รานและภาพถูกนําไปเผยแพรสูสาธารณะ 
 4.  การเสียคาใชจายเกินความจําเปน กระแสการไลตามเทคโนโลยีในประชาชนบางกลุมที่ตองการเปนเจาของกลอง
ดิจิทัลเพื่อที่จะไดรูสึกวาตนเองเปนคนทันสมัย โดยไมคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับวามีความคุมคากับการ
ลงทุนหรือไม อาจสรางภาระหน้ีสินใหกับตนเองและครอบครัว  
 
สรุป  

      จากการพัฒนาเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีกลองถายภาพชนิดตาง ๆ ที่กลาวขางตนสงผลกระทบทั้งระบบและเปนวง
กวาง ทั้งทางดานเทคนิค (อุปกรณ) และสังคม ซ่ึงการพัฒนาของเทคโนโลยีกลองถายภาพสงผลใหเกิดทั้งดานที่เชิงบวกและ
และเชิงลบ ตอส่ือมวลชน  การศึกษาและ ประชาชนทั่วไปในมุมมองของผูเขียน ซ่ึงยังมีอีกหลายมิติที่ผูเขียนไมไดนํามา
พิจารณา ในโอกาสตอไปผูเขียนจะนําผลกระทบของกลองดิจิทัลในมิติอ่ืนๆ ที่ยังไมไดกลาวถึง ขี้นมาพิจารณาในครั้งตอไป 
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