
ชนิดของกลอ้งถ่ายรูป สว่นประกอบของกลอ้ง รูรบัแสง 

สปีตชตัเตอร ์ เลนส ์ 



ชนิดของกลอ้งถ่ายรูป 

กลอ้งถา่ยรูปนบัเป็นเครื่องมอืส าคญัชิ้นหนึ่งทีม่วีวิฒันาการมาจากกลอ้งออบสคูร่า 

(Obscura) ทีม่ลีกัษณะเป็นกลอ้งมดื (Dark room) และไดร้บัการพฒันามา
เรื่อย ๆ โดยผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญ เป็นตน้วา่ ดารแ์ก ทลัโบต บารแ์นก , ดนัคนั อสิแมนต ์, 

แลนด ์และคนอืน่ ๆ

กลอ้งถา่ยภาพ หรอื กลอ้งถา่ยรูป เป็นเหมอืนกลอ่งทบึแสง ท าหนา้ทีร่บัแสงในปรมิาณที่

เหมาะสมเพือ่ใชใ้นการสรา้งภาพ กลไกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกลอ้งท างานสมัพนัธก์นัในการที่

จะควบคุมปรมิาณแสงไปยงัหน่วยรบัภาพอย่างถกูตอ้งแมน่ย า อกีท ัง้ยงัควบคุมความคมชดัของ

ภาพ ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบนัทกึภาพ



ความหมายของการถ่ายภาพ 

1. เชงิวทิยาศาสตร ์หมายถงึ การท าปฏกิริยิาระหวา่งวสัดุไวแสงกบัแสง

2. เชงิศิลปะ หมายถงึ การวาดภาพดว้ยแสงและเงารวมท ัง้การผสมสเีพือ่ถ่ายทอด

ความหมาย ความรูส้กึ อารมณ ์หรอืทศันคติ

สรุป : การถ่ายภาพ คอื การสรา้งภาพเพือ่สือ่ความหมาย ความรูส้กึ อารมณ์ รวมท ัง้

ทศันคต ิโดยใชก้ระบวนการทีป่ลอ่ยใหแ้สงสวา่งสะทอ้นมาจากวตัถผุ่านเขา้ไปกระทบ

กบัวตัถไุวแสง แลว้จงึน าวตัถไุวแสงไปผ่านกระบวนการสรา้งภาพใหป้รากฏ



ประเภทของกลอ้งถ่ายภาพ



1. กลอ้งบอ๊กซ ์(Box Camera) 

เป็นกลอ้งทีไ่มม่กีลไกสลบัซบัซอ้น มขีนาดรูรบัแสงคงที ่อาจเป็น 8 หรอื 11 อนัใดอนัหน่ึง 

และมคีวามเรว็ชดัเตอรเ์ดยีวปกตปิระมาณ 1/60 กลอ้งชนิดนี้ใหร้ะยะชดัต ัง้แต่ 6 ฟตุขึ้นไป

จนถงึไกลทีสุ่ด ฟิลม์ทีใ่ชก้บักลอ้งชนิดน้ีอาจเป็นฟิลม์ขนาด 120, 127 และ 620 บางชนิดอาจ

ใชฟิ้ลม์ขนาด 126 ก็ได ้



2. กลอ้งพบั (Folding Camera)

เป็นกลอ้งทีม่หีอ้งมดืชนิดพบัระหว่างตวักลอ้งกบัเลนสส์ามารถพบัเก็บ หรอืยดื

ออกมาได ้นอกจากนัน้กลอ้งชนิดนี้ยงัเพิม่ขนาดของรูรบัแสง และสามารถ

ปรบัเปลีย่นความเรว็ของชตัเตอรไ์ดห้ลายระดบัมากยิง่ขึ้น และอาจใชก้บัไฟแวบอกี

ดว้ยฟิลม์ทีใ่ชอ้าจมขีนาดต่าง ๆ เช่น 120,127 และ 620 เป็นตน้



3. กลอ้งรเีฟลก็ซ ์(Reflex Camera)



กลอ้งแบบเลนสคู่์ (Twin Lens Reflex)

 กลอ้งชนิดนี้มเีลนส ์2 ตวั เลนสต์วับนท าหนา้ทีส่ะทอ้นภาพเขา้สู่ช่องมองภาพซึง่มี

กระจกเป็นตวัสะทอ้นท าใหผู้ถ้่ายรูปมองเหน็วตัถทุีจ่ะถ่ายได ้ส่วนเลนสต์วัลา่งท าหนา้ที่

รบัแสงเพือ่ส่องผ่านไปยงัฟิลม์ 

กลอ้งรเีฟลก์ซเ์ลนสคู่์รวมเอาขอ้ด ีของกลอ้งใหญ่ (View Camera) และ

กลอ้งเรนจไ์ฟเดอร ์(Range finder) เขา้ดว้ยกนัโดยเฉพาะสามารถทีม่อง
ภาพ จากบา้งบนกลอ้งไดโ้ดยลดกลอ้งใหต้ า่ลงแลว้ก็มองภาพจากช่องมองไดส้ะดวก



กลอ้งแบบเลนสคู่์ (Twin Lens Reflex)

กลอ้งชนิดนี้ก็มขีอ้เสยี คอื

การใชเ้ลนส ์2 ตวั ตัง้อยู่ในแนวดิง่ซึง่กนัและกนั



กลอ้งแบบเลนสคู่์ (Twin Lens Reflex)

ดงันัน้ภาพทีม่องเหน็จากเลนสต์วับนอาจจะไม่เหมอืนกนัเลยทีเ่ดยีวกบัภาพทีถ่่าย ซึง่เรยีกว่าเกดิ

อาการผดิเพี้ยน จากการตดัส่วนของภาพ (Parallax) ยิง่เป็นการถา่ยรูปใกล ้ๆ บางส่วนของ
ภาพ จะถกูตดัออกไปแมว้า่เวลามอง ทีช่่องมองภาพนัน้เป็นภาพสมบูรณก์็ตาม อกีประการหนึ่งภาพ

ทีเ่หน็ทีช่่องมองภาพจะกลบัซา้ยเป็นขวาเสมอ นอกจากนี้ กลอ้งชนิดนี้ส่วนมากจะเปลีย่นเลนสไ์ม่ได ้

จงึเป็นขอ้เสยีเปรยีบเช่นกนั ฟิลม์ทีใ่ชอ้าจมขีนาด 120, 220 หรอื 35 มม . ได ้



กลอ้งแบบเลนสเ์ดีย่ว (Single Len Reflex)

กลอ้งแบบเลนสเ์ดีย่ว หรอืเรยีกวา่ SLR ซึง่เป็นทีไ่ดร้บัความนิยมมาก เพราะสะดวก
และงา่ยต่อการประกอบภาพ นอกจากนัน้มอีปุกรณต่์าง ๆ ทีใ่ชร่้วมกนัไดม้ากมาย 

กลอ้งชนิดนี้สามารถถอดเปลีย่นเลนสไ์ด ้และไมม่อีาการผดิเพี้ยนจากการตดัส่วนภาพ 

(Parallax) เลย 

ใชเ้ลนสต์วัเดยีวท าหนา้ทีท่ ัง้มองภาพ หาระยะชดั และบนัทกึภาพ 



กลอ้งแบบเลนสเ์ดีย่ว (Single Len Reflex)

ระบบการท างานของกลอ้งแบบนี้ คอื แสงสะทอ้นจากวตัถจุะผ่านเลนสเ์ขา้ไปยงักลอ้ง

ซึง่ภายในมกีระจกสะทอ้นภาพวางท ามมุ 45o เพือ่สะทอ้นภาพขึ้นสู่ปรซิมึ 5 เหลีย่ม ซึง่

เรยีกวา่ “Penta prism” ภาพทีเ่หน็ในช่องมองภาพจะเป็นภาพทีถ่กูตอ้ง เมือ่กดชตัเตอร์

ถ่ายภาพ ระบบกลไกของกลอ้งจะท าใหก้ระจกสะทอ้นภาพกระดกตวัขึ้นดา้นบน พรอ้ม

กบัมา่นชตัเตอรก์็จะเปิดออกใหแ้สงผ่านแสงผ่านตรงเขา้ไปยงัฟิลม์ทีอ่ยู่ดา้นหลงัจากนัน้

มา่นชตัเตอรท์ีต่ดิต ัง้อยู่หลงักระจกก็จะปิดเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ



กลอ้งแบบเลนสเ์ดีย่ว (Single Len Reflex)



กลอ้งแบบเลนสเ์ดีย่ว (Single Len Reflex)

ขอ้เสยี

ช ารุดไดง้า่ย เพราะการกระดกข้ึนลง ของกระจก 45 องศา 

 เม่ือกดชตัเตอรจ์ะมีเสยีงดงัมาก อาจท าใหเ้กดิการรบกวน

ในที่ ๆ แสงมีนอ้ยอาจท าใหก้ารมองภาพที่ช่องมองไม่ชดัเจนเพราะมีการสะทอ้นหลายคร ัง้ที่กระจก 

และปรซิึ่มภายในตวักลอ้งท าใหค้วามเขม้ ของแสงลดลงไปได ้

ขอ้ดี

กลอ้งรเีฟลกซเ์ลนสเ์ดี่ยวสว่นมากใชร้ะบบชตัเตอรม่์านจงึท าใหใ้ชค้วามเรว็ของชตัเตอรไ์ดสู้งมาก 

การเปลี่ยนขนาดของรูรบัแสง กมี็มากฟิลม์ที่ใชก้บักลอ้งชนิดน้ีมีเบอร ์135, 126, 120, 220 และ 110

ซึ่งสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้าก



กลอ้งคอมแพค (Compact Camera)

1. กลอ้งคอมแพค (Compact Camera) เป็นกลอ้งที่พฒันามาจาก

กลอ้งขนาดเลก็ที่เรยีกว่า Miniature เป็นกลอ้งขนาดเลก็ น ้าหนกัเบา พกพา
สะดวก มีกลไกอเิลก็ทรอนิกสค์วบคมุโดยอตัโนมตัเิกอืบทัง้หมด 

บางคนเรยีกว่า กลอ้ง 35 มม . มาตรฐาน (35 mm. Standard 
Camera) เพราะใชก้บัฟิลม์ขนาดมาตรฐานคอื 35 มม . กลอ้งชนิดน้ีเหมาะ
ที่สดุ ส าหรบันกัถ่ายภาพสมคัรเลน่ เพราะออกแบบเพือ่ใหส้ะดวกสบายในการจบัถอื 

มีท ัง้ชนิดที่ตอ้งปรบัแต่ง และไม่ปรบัแต่งความชดั ความเรว็ชดัเตอรแ์ละขนาด ของรู

รบัแสงกลอ้งชนิดน้ีมีลกัษณะกระทดัรดัใชง้า่ย ราคาไม่แพงนกั



กลอ้งคอมแพค (Compact Camera)



กลอ้งนกัสบืหรอืกลอ้งเลก็พเิศษ 

( Ultra-Miniature Camera / Pocket Camera)

เป็นกลอ้งที่มีน ้ าหนกัเบามาก กระทดัรดั มีขนาดเลก็ สามารถพกตดิตวัไปได้

สะดวกสบาย และสามารถแอบซ่อนเพือ่บนัทกึภาพ ในกรณีที่ไม่ใหผู้ถ้กูถ่ายรูปสงัเกต

ไดก้ลอ้งชนิดน้ี ปรบัหนา้กลอ้งโดยอตัโนมตั ิมีไฟแวบ(แฟลช) พรอ้มในตวักลอ้งใช้

ฟิลม์ 16 มม . และกลกัเบอร ์110



( Ultra-Miniature Camera / Pocket 

Camera)



กลอ้งหนงัสอืพมิพ ์(Press Camera)

กลอ้งที่ออกแบบใชก้บังานดา้นหนงัสอืพมิพ ์ตวักลอ้งมีขนาดใหญ่ ส่วนประกอบของ

กลอ้งคลา้ยคลงึกบักลอ้งพบัคอืมีเบลโล (Bellow) สามารถปรบัยดืย่นย่อไดต้าม
ตอ้งการ 

ปกตกิลอ้งชนิดน้ี ใชก้บัฟิลม์ 120 หรอื ฟิลม์แผ่นขนาด 2 1/4 X 3 1/4 

น้ิว และ 4 X 5 เน่ืองจากกลอ้งมีน ้ าหนกัมาก ดงันั้นนกัข่าวหนงัสอืพมิพ ์และ

นิตยสารจงึหนัมาใชก้ลอ้งแบบสะทอ้นเลนสเ์ดี่ยวแทนกลอ้งหนงัสอืพมิพใ์นปจัจุบนั 



กลอ้งหนงัสอืพมิพ ์(Press Camera)



กลอ้ง Medium format 

 ช่างภาพอาชพีทีร่บัจา้งถ่าย เช่นถ่ายภาพแฟชัน่ ถา่ยภาพโฆษณา ฯลฯ ทีต่อ้งการคุณภาพของภาพสูง

มากเพือ่ไปใชใ้นทางพาณิชย ์เช่น ลงตพีมิพใ์นหนงัสอื โปสเตอรข์นาดใหญ่ๆ ภาพตอ้งคมชดัมาก 

การขยายภาพก็ตอ้งใชฟิ้ลม์ขนาดใหญ่ ซึง่ก็มกีลอ้ง Medium format นี่แหละที่
รองรบัไดอ้ย่างเหมาะเจาะ 



กลอ้ง Medium format 

กลอ้ง Medium format ส่วนใหญ่ก็จะเป็น system 

camera คอืชิ้นส่วนต่างๆสามารถแยกส่วนและมอีปุกรณห์ลากหลาย ที่เปลีย่น

ใชท้ดแทนกนัไดอ้ย่างสะดวก เช่นเลนสร์ะยะต่างๆ , camera back 

(magazine) ส าหรบัใส่ฟิลม์ ทีต่อ้งมหีลายอนั เพราะฟิลมม์หีลายประเภท 
ท ัง้ฟิลม์ส ีขาวด า และสไลด ์(แลว้แต่การใชง้าน ไมเ่หมอืนกลอ้งดจิติอล ถ่ายมนัอย่าง

เดยีว แลว้ไปปรบัเปลีย่นในคอมฯ) เวลาถ่ายไมห่มดมว้น ก็สามารถถอดเปลีย่นใชไ้ด ้

ทนัท ี, มหีวักระโหลก view finder แบบต่างๆ เป็นตน้ 



กลอ้ง Medium format 



กลอ้ง Medium format 

 มกัจะเป็นกลอ้งระบบ manual ขณะทีก่ลอ้งเลก็ๆ แบบกลอ้ง 

compact มรีะบบ autofocus มาตัง้แต่ปี 1977 แต่ 

medium format เพิง่จะมใีชก้นัเมือ่ปี 1990 คงเพราะตลาด หรอืผูใ้ชท้ี่
เป็นมอือาชพีไมต่อ้งการใหก้ลอ้งถ่ายภาพท างานใหแ้ทน เพราะภาพทีต่อ้งการความ

สวยงามหรอืศิลปชัน้สูงนัน้ ตอ้งมคีวามพถิพีถินัในการปรบัค่าต่างๆ ทีร่ะบบ 

autofocus มนัไมย่ดืหยุ่นดพีอนัน่เอง 



กลอ้ง Medium format 



กลอ้ง Medium format 

ฟิลม์มาตรฐานของกลอ้ง medium format คอื 120 (คอืขนาด 6 x 6 

ซม.) ซึง่เป็น format จตรุสั แต่ก็ยงัมขีนาด 220 และ 645 (6x 4.5) ทีเ่ลก็

ลงและเป็น format ผนืผา้ ขอ้เสยีของกลอ้ง medium format 
เมือ่ใชฟิ้ลม์ 120 ก็จะถ่ายได ้12 ภาพ ท าใหต้อ้งเปลีย่นฟิลม์บ่อยๆ ท าใหยุ้่งยากและ

เสยีเวลามาก ต่างกบักลอ้ง 35 มม.ทีถ่่ายได ้36 ภาพ กลอ้ง medium 

format จงึม ีmagazine ใส่ฟิลมท์ีแ่ยกส่วนไดท้  าใหก้ารท างานสะดวก
ขึ้น 



กลอ้ง Medium format 



กลอ้งใหญ่ (Studio Camera)

กลอ้งวิว (View Camera) เป็นกลอ้งที่นิยมใชต้ามรา้น ถา่ยรูปเพื่อธุรกจิการคา้ 
กลอ้งชนิดน้ีมีขนาดใหญ่โตมีน ้าหนกัมากจงึไม่เหมาะที่จะน าไปใชง้านภายนอกหอ้งถ่ายรูปและใน

การใชก้ลอ้งจ าเป็นตอ้งมีขาต ัง้ (Tripod) รองรบัตวักลอ้ง ตวักลอ้งยงัเป็นการท างานแบบ
โบราณ อาศยัหลกัการและสว่นประกอบแบบโบราณเช่นกนั ที่เหน็ไดช้ดัคือตวั “กระโปรง” ที่ท า

หนา้ที่เป็นหอ้งมืด การท างานอาศยักลไกทัง้หมดอยู่ที่เลนสต์วัหนา้ ดา้นหลงัเป็นกระจกฝ้ารบัภาพ

เพื่อจดั composition และ focus



กลอ้งใหญ่ (Studio Camera)

ฟิลม์ที่ใชก้บักลอ้งชนิดน้ีเป็นฟิลม์แผ่นมีขนาดต่าง ๆ เช่น 2 X 3 น้ิว 5 X 7 น้ิว 8 X 10 

น้ิว และ 11 X 14 น้ิว เม่ือถา่ยรูปเสรจ็สามารถถอดฟิลม์ออกไดท้นัท ีขอ้ดีของกลอ้งชนิดน้ีคอื

จะไม่เกดิ อาการผิดเพี้ยนจากการตดัสว่นของภาพ (Parallax) และยงัสามารถมองเหน็ภาพที่
ช่องมองไดอ้ย่างดี เพราะที่มองมีขนาดใหญ่ ท าใหเ้หน็รายละเอยีดของภาพที่จะบนัทึกนั้นไดดี้

เน่ืองจากมีกระจกขยายอนัเป็นสว่นประกอบในช่องมองภาพ 

นอกจากนั้นยงัสามารถปรบัมมุของภาพไดต้ามตอ้งการอย่างไรกต็ามกลอ้งชนิดน้ีกมี็ขอ้เสยีเปรยีบคอื 

ภาพที่เกดิข้ึนที่ช่องมองภาพนั้นจะมีลกัษณะหวักลบัและกลบัซา้ยขวา อกีท ัง้ภาพจะไม่ชดัเจนดงันั้นผู ้

ถา่ยรูปตอ้งใชผ้า้สดี า คลมุขา้งหลงักลอ้งบนช่องมองภาพ และคลมุศีรษะผูใ้ชใ้หส้ามารถมองภาพได้

ชดัเจน ในขณะปรบัความคมชดั 



กลอ้งใหญ่ (Studio Camera)



กลอ้งใหญ่ (Studio Camera)



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอย่าง

เป็นกลอ้งที่ประดิษฐข้ึ์นมาเพือ่ใชส้ าหรบัถ่ายภาพเฉพาะอย่างตามลกัษณะของงาน 

ไดแ้ก่ 

1. กลอ้งโพลาลอยด ์(Polaroid camera) เป็นกลอ้งที่สามารถ
ถ่ายภาพแลว้อดัภาพลงกระดาษออกมาไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการลา้งฟิลม์

และอดัขยายภาพ สรา้งภาพภายในเวลาเพยีง 2-3 นาทเีท่านั้น ภาพที่จะเป็นภาพโฟสิ

ตฟิ (Positive) กลอ้งชนิดน้ีเหมาะในการใชง้านที่ตอ้งการความรวดเรว็รบีด่วน 
และเพือ่งานบางอย่างเท่านั้น ขอ้เสยีกค็อื ฟิลม์ที่ใชก้บักลอ้งชนิดน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง

และภาพที่ไดไ้ม่มีความคงทนเกบ็ไวไ้ดไ้ม่นาน เหมือนขบวนการถ่ายรูปทัว่ ๆ ไป



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งพาโนรามา (Panoramic camera)
เป็นกลอ้งที่สามารถหมนุตามแนวนอน แสงหกัเหจากเลนสผ่์านช่องแคบๆ ซึ่งหมนุตาม

เลนสไ์ปตกลงบนฟิลม์ซึ่งวางในแผงโคง้ตลอดแนวดา้นหลงักลอ้ง สามารถถ่ายภาพมมุ

กวา้งถงึ 140๐



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถ่ายภาพใตน้ า้(Underwater camera) เป็นกลอ้งทีส่รา้งขึ้นมาเพื่อใช ้
ถา่ยภาพใตน้ า้ จงึตอ้งบรรจใุนกลอ่งทีแ่ขง็แรงและสามารถป้องกนัน า้เขา้ได ้ทนทานต่อแรงกดดนั 

รวมท ัง้ตอ้งมรีะบบกลไกควบคุมกลอ้งจากภายนอกในการปรบัโฟกสั เลือ่นฟิลม์ และการกดชตั

เตอร ์เช่น กลอ้ง Nikonos



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถ่ายภาพจากกลอ้งจลุทรรศ ์(Microscope camera) 

เป็นกลอ้งทีต่ดิต ัง้บนกลอ้งจลุทรรศเ์พือ่ถ่ายภาพทีข่ยายมาจากกลอ้งจลุทรรศ์



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถ่ายรูปแบบสเตอรโิอ (Stereo Camera) หรอืเรยีกว่ากลอ้งถ่ายรูปสามมติ ิ

(Three Dimension Camera) 

 เป็นกลอ้งทีอ่อกแบบ มาเพือ่ถ่ายรูปสามมติ ิในตวักลอ้งจะมเีลนส ์2 ตวัเมือ่ถ่ายรูปจะได ้2 ภาพ ซึง่

ภาพแรกเป็นภาพทีต่าขา้งขวามองเหน็ และภาพที ่2 เป็นภาพทีต่าขา้งซา้ยมองเหน็ ดงันัน้ภาพท ัง้สอง

จงึมคีวามแตกต่างกนัเลก็นอ้ยในเวลาทีดู่ภาพลกัษณะนี้ ตอ้งใชเ้ครื่องดูภาพพิเศษจงึจะท าใหเ้หน็

ภาพ 3 มติไิดอ้ย่างชดัเจน 



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอย่าง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอย่าง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถ่ายรูปทางอากาศ (Aerial Camera) 

 เป็นกลอ้งทีอ่อกแบบมาใชง้านเฉพาะ การถา่ยรูปทางอากาศเท่านัน้ มนี า้หนกัมาก ใชต้ดิต ัง้กบั

เครื่องบนิ หรอืยานอวกาศเพือ่การถ่ายรูปส ารวจ หรอืท าแผนทีต่่าง ๆ ส่วนประกอบของกลอ้งชนิดนี้

ถกูออกแบบพเิศษมาเพือ่ใชง้านเฉพาะจงึไม่สามารถทีจ่ะน ามาใชใ้นงานท ัว่ ๆ ไปได ้



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งรโีปร (Repro-Camera)

 เป็นกลอ้งทีอ่อกแบบเพือ่ใชก้บังานการพมิพ ์เพือ่ถา่ยรูปลายเสน้ ภาพแยกสแีละพวกฮาลฟัโทน 

ต่าง ๆ ซึง่วสัดุตน้แบบอาจเป็น พวกภาพถา่ย หรอืภาพวาดก็ไดห้ากแต่ตอ้งมลีกัษณะเป็นแผ่นเรยีบ 



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถา่ยรูปความไวสูง (High Speed Camera) 

 เป็นกลอ้งที่ออกแบบมาเพื่อใชก้บังานถ่ายรูปน่ิงที่ตอ้งการถา่ยวตัถทุี่เคลื่อนที่อย่างเรว็มาก ซึ่งกลอ้ง

ธรรมดาไม่สามารถถา่ยได ้กลอ้งชนิดน้ีมีความไวของชตัเตอรสู์งมาก อาจใชถ้า่ยรูปลูกปืน หรอืลูก

ธนูที่ก าลงัเขา้หาเป้าได ้



กลอ้งถา่ยภาพเพือ่ผลพเิศษเฉพาะอยา่ง

กลอ้งถ่ายรูปส าหรบัผลติภาพขนาดเลก็ (Microphotogra-phic

Camera) เป็นกลอ้งถ่ายรูปที่ออกแบบมาเพือ่ใชถ้่ายรูปขนาดไม่เลก็กว่า 1/10
ของวตัถตุน้ฉบบั ดงันั้นจงึเหมาะที่จะน ามาถ่ายรูปวาดวงจรอเิลก็โทรนิคและวงจร

ไฟฟ้าต่าง ๆ 



กลอ้งสะทอ้นภาพเลนสเ์ดี่ยวระบบดิจติอล

Digital Single Lens Reflex 

กลอ้งดิจติอล SLR มีตน้ก าเนิดมาจากกลอ้งฟิลม์ SLR และสามารถจดัการกบั
ความตอ้งการดา้นการถ่ายภาพที่แตกต่างกนัออกไปไดด้ว้ยการใชเ้ลนสแ์บบถอด

เปลี่ยนเลนสไ์ด ้ในทางกลบักนั กลอ้งดิจติอลคอมแพคใชเ้ลนสซ์ึ่งไม่สามารถถอด

เปลี่ยนได ้ ดงันั้น ไม่ว่าเลนสซู์มจะมีพลงัมากแค่ไหน กเ็ทยีบไม่ไดก้บัเลนสแ์บบถอด

เปลี่ยนไดส้ าหรบักลอ้ง DSLR ที่มีใหเ้ลอืกมากมาย



1. เทคโนโลยกีระจกสะทอ้นภาพแบบโปร่งแสง Translucent 

Mirror

 เป็นการน ากระจกสะทอ้นภาพแบบใหม่ซึ่งมีความโปร่งแสงมาใชแ้ทนชุดกระจกสะทอ้นภาพ

แบบเดิมๆที่ใชใ้นกลอ้ง DSLR ทัว่ไป 

จุดเด่นของกระจกโปร่งแสงกค็อื แสงที่ผ่านจากเลนสส์ามารถทะลตุวักระจกผ่านไปยงัเซ็นเซอรท์ี่อยู่

ดา้นใตไ้ดเ้ลย ในขณะที่แสงบางสว่นกจ็ะถกูสะทอ้นกลบัข้ึนไปยงัเซ็นเซอรโ์ฟกสัภาพ ท าใหช้ดุกระจก

แบบน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีการยกตวัข้ึนในขณะถ่ายภาพเหมือนกลอ้ง DSLR ทัว่ๆไป ช่วยใหส้ามารถ

ใชร้ะบบโฟกสัภาพแบบ Phase Detection ในขณะถา่ยภาพผ่าน Live View 

และวิดีโอได ้(กลอ้งสามารถแสดงภาพในโหมด Live View ไดพ้รอ้มๆกบัจบโฟกสัแบบ 

Phase Detection ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งมีจงัหวะที่จอดบัเหมือนค่ายอืน่ๆ) 



เทคโนโลยกีระจกสะทอ้นภาพแบบโปรง่แสง Translucent Mirror

ระบบ Phase Detection น้ีจะท างานไดร้วดเรว็ และแม่นย ากว่าระบบโฟกสัแบบ 

Contrast Detection ซึ่งเป็นระบบหลกัที่ใชเ้วลาถ่ายภาพในโหมด Live 

View และวิดีโอในกลอ้ง DSLR ทกุรุ่น 

 เทคโนโลยกีระจกโปร่งแสงน้ีท าใหก้ลอ้ง DSLR  ของโซน่ีสามารถโฟกสัภาพไดร้วดเร็วข้ึน

อย่างเหน็ไดช้ดัท ัง้ในการถ่ายภาพน่ิงใน Live View และการถา่ยวิดีโอ 

 เทคโนโลยกีระจกสะทอ้นภาพแบบโปร่งแสงน้ียงัท าใหส้ามารถถา่ยภาพต่อเน่ืองไดเ้รว็ข้ึนถงึกว่า 

10 เฟรมต่อวินาท ีเน่ืองจากไม่ตอ้งมีการขยบัชุดกระจกสะทอ้นภาพ ข้ึน-ลง เหมือนในกลอ้งยี่หอ้

อืน่ๆ และยงัท าใหต้วักลอ้งมีขนาดเลก็ลงอกีดว้ย



เทคโนโลยกีระจกสะทอ้นภาพแบบโปรง่แสง Translucent Mirror

ปจัจุบนั DSLR ของโซน่ีรุ่นใหม่ๆจะถกูแทนที่ดว้ยช่ือ SLT ซึ่งย่อมาจาก 

Single Lens Translucent นัน่เอง



เทคโนโลยจีอภาพทชัสกรนี (Touch Screen)

แคนนอนถอืเป็นค่ายแรกที่มีการน าเทคโนโลยีทชัสกรีนมาใสใ่นกลอ้ง DSLR นัน่กค็อื

กลอ้งรุ่น EOS 650D ซึ่ง มีจอภาพ Vari-angle (หมนุได)้ พรอ้มระบบ
สมัผสั 

ขอ้ดีของการน าจอทชัสกรีนมาใชก้บักลอ้ง DSLR ที่เหน็ไดช้ดัเลยกค็อื ช่วยใหก้าร

ควบคมุกลอ้งท าไดส้ะดวกมากข้ึนการปรบัค่าต่างๆ สามารถที่จะแตะค าส ัง่บนหนา้จอได ้

เลยโดยไม่ตอ้งกดปุ่ มใดๆ โดยเฉพาะการโฟกสั ช่างภาพกส็ามารถใชน้ิ้วแตะไปบนจอภาพ

เพื่อเลอืกจุดโฟกสั หรอืจะส ัง่ใหก้ลอ้งโฟกสัแลว้ถา่ยภาพเลย (Touch 

Shutter) ทนัทีโดยไม่ตอ้งแตะปุ่ มชตัเตอรก์ไ็ด ้จอทชัสกรีนของกลอ้ง EOS 

650D เป็นแบบ Capacitive ซึ่งเป็นแบบเดียวกบัที่ใชใ้นสมารท์โฟนและ
แทบ็เลต็รุ่นในปจัจุบนั จงึท าใหก้ารตอบสนองมีความไวและลื่นไหลเช่นเดียวกนั



เทคโนโลยจีอภาพทชัสกรนี (Touch Screen)



Built-in Wi-Fi และ GPS

แคนนอน EOS 6D ถอืว่าเป็นกลอ้งตวัแรกที่มีระบบภายในตวั ขอ้ดีของ GPS หลายๆคนคงรูอ้ยู่
แลว้ว่าใชส้ าหรบับนัทกึต าแหน่งที่เราถา่ยลงไปในภาพ ท าใหเ้ราสามารถดูไดเ้ลยว่าภาพที่ถา่ยมาถกูถา่ย ณ 

สถานที่ใด ส าหรบักลอ้งที่ไม่มี GPS ตดิตัง้มาใหห้ากอยากบนัทกึพกิดัที่ถา่ยลงไปในภาพบา้ง กต็อ้งไป
หาซ้ืออปุกรณ์เสรมิมาใช ้ซ่ึงกม็าราคาที่ค่อนขา้งแพง (เม่ือเทยีบกบัประโยชนท์ี่ไดร้บั)

 สว่นระบบ Wi-Fi นอกจากจะช่วยใหเ้ราสามรถสง่ภาพถา่ยจากกลอ้งไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์
อืน่ๆที่มีตวัรบัสง่สญัญาณ Wi-Fi เหมือนกนัแลว้ เรายงัสามารถที่จะใชอ้ปุกรณ์มือถอืท ัง้หลาย ไม่ว่าจะ

เป็นสมารท์โฟน หรอืแท็บเลต็ ในการควบคมุกลอ้งแบบไรส้าย เช่น การเปิดดูภาพในกลอ้ง การเล็งภาพใน

ช่องมองภาพผ่านทางหนา้จอแท็บเลต็ พรอ้มทัง้ส ัง่ล ัน่ชตัเตอรไ์ดเ้ลย ซ่ึงกมี็ประโยชนส์ าหรบับางงาน เช่น 

ในงานถา่ยภาพในสตูดิโอหรอืงานลกัษณะแอบถา่ยโดยไม่ใหแ้บบรูต้วั เป็นตน้ (เช่น การถา่ยภาพสตัวป่์า)



Built-in Wi-Fi และ GPS



กลอ้ง Mirrorless

กลอ้ง Mirrorless กค็อืกลอ้งที่มีการผสมผสานขอ้ดีระหว่างกลอ้ง 2 
แพลตฟอรม์เขา้ดว้ยกนั นัน่กค็อืมีเซ็นเซอรท์ี่มีขนาดใหญ่ ใหคุ้ณภาพสูงเหมือนกลอ้ง 

DSLR แต่ในขณะเดียวกนักม็ีขนาดเลก็กะทดัรดั พกพางา่ยเหมือนกลอ้งคอมแพค็ 

กลอ้ง Mirrorless นั้นมีความแตกต่างจากกลอ้งคอมแพค็อย่างเหน็ไดช้ดัเลย

กค็อื สามารถถอดเปลี่ยนเลนสไ์ดเ้หมือนกลอ้ง DSLR นัน่เอง



ความแตกต่างของกลอ้ง Mirrorless

กลอ้ง Mirrorless แตกต่างจากกลอ้ง DSLR คอื กลอ้ง Mirrorless 

จะไม่มีชุดกระจกสะทอ้นภาพแบบในกลอ้ง DSLR (เป็นที่มาของค าว่า 

Mirrorless นัน่เอง) ท าใหส้ามารถออกแบบตวักลอ้งใหม้ีขนาดที่เลก็ลงไดม้าก 

และเม่ือไม่มีชดุกระจกสะทอ้นภาพ ช่องมองภาพของกลอ้ง Mirrorless จงึเป็น

แบบอเิลก็ทรอนิกสค์อืใชจ้อ LCD ขนาดเลก็ ตดิต ัง้ไวใ้นช่องมองภาพ แต่กลอ้ง

หลายๆรุ่นกไ็ม่มีช่องมองภาพมาใหจ้งึตอ้งเลง็ภาพผ่านทางจอ LCD ดา้นหลงัแทน



ขอ้ดี-ขอ้เสยีของกลอ้ง Mirrorless

ขอ้ดี

- มีขนาดที่เลก็ น ้ าหนกัเบา พกพาสะดวก

- ใหคุ้ณภาพสูงพอๆ กบักลอ้ง DSLR

- มีการออกแบบรูปทรงและหนา้ตาที่สวยงามทนัสมยั มีหลายสใีหเ้ลอืก



ขอ้ดี-ขอ้เสยีของกลอ้ง Mirrorless

 ขอ้เสยี

 - เน่ืองจากช่องมองภาพเป็นแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละในบางรุ่นกไ็ม่มีช่องมองภาพมาให ้ท าใหต้อ้งเลง็ภาพ

ผ่านจอ LCD ตลอดเวลา จงึเป็นการสิ้นเปลอืงแบตเตอรร์ี่

 - การตอบสนองของกลอ้งยงัชา้กว่ากลอ้ง DSLR

 - คณุภาพของไฟลแ์มว่้าจะเทยีบเท่ากบักลอ้ง DSLR แต่กย็งัมีจดุรบกวนมากกว่า

 - อปุกรณ์เสรมิหลายๆอย่างยงัมีจ ากดั โดยเฉพาะเลนสซ์ึ่งไม่สามารถใชร้่วมกบักลอ้ง DSLR ได ้
โดยตรง ตอ้งซ้ืออแดปเตอรแ์ปลงเลนสม์าต่อจงึจะสามารถน าเลนสม์าใชร่้วมกนัได ้



กลอ้ง Mirrorless



กลอ้ง Mirrorless



กลอ้ง Mirrorless



การแบ่งระดบักลอ้ง DSLR 

กลอ้งระดบัเริ่มตน้ (Entry Level)

เป็นกลอ้งส าหรบักลุม่ผูใ้ชม้อืใหมท่ ัว่ๆไป ทีเ่พิง่จะเริ่มหนัมาจบักลอ้ง DSLR มจีดุเด่น
ตรงทีม่รีาคาถกู น า้หนกัเบา มฟีงักช์ ัน่การใชง้านครอบคุลมการถ่ายภาพพื้นฐานท ัว่ๆไป มี

โหมดอตัโนมตัใิหเ้ลอืกใชง้านครบครนั บางรุ่นสามารถถ่ายวดิโีอได ้ส่วนที่เป็นรองกลอ้งใน

กลุม่อืน่ๆ คอืเรื่องของวสัดุทีดู่บอบบางกวา่ (โครงสรา้งเป็นสแตนเลส) ความเร็วในการท างาน

ทีช่า้กวา่ เช่น การถ่ายต่อเนื่องหรอืการโฟกสั ขนาดทีเ่ลก็กว่า โดยรวมแลว้กลอ้งกลุม่นี้จงึ

เหมาะส าหรบัผูท้ีช่ื่อชอบการถ่ายภาพเป็นงานอดเิรก แต่ไมไ่ดค้ดิจรงิจงัเป็นอาชพี หรอืผูท้ี่

ก าลงัเริ่มตน้เรยีนรูก้ารถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR



การแบ่งระดบักลอ้ง DSLR 

กลอ้งระดบักึ่งมืออาชีพ (Semi-pro Level)

 กลอ้งในกลุม่น้ีจะมปีระสทิธภิาพการท างานในดา้นต่างๆสูงกวา่กลอ้งในระดบัตน้ ไมว่า่

จะเป็นโครงสรา้งทีแ่ขง็แรง (โครงสรา้งเป็นแมก็นีเซยีมอลัลอย) มกีารซลีกบัฝุ่ นและ

ละอองน า้ มขีนาดและน า้หนกัทีม่ากกวา่ ความเรว็ในการท างานทีเ่ร็วขึ้นระบบการท างาน

หลายๆส่วนจะมมีาใหเ้หมอืนกบัในกลอ้งรุ่นโปร แต่ก็ยงัมโีหมดการถ่ายภาพแบบ

อตัโนมตัอิยู่ กลอ้งในกลุม่นี้จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีคุ่น้เคยกบัการใชง้านกลอ้ง DSLR 

มาบา้งแลว้หรอืผูท้ีจ่รงิจงักบัการถ่ายภาพ



การแบ่งระดบักลอ้ง DSLR 

กลอ้งระดบัมืออาชีพ (Pro Level)

 เป็นกลอ้ง DSLR ระดบัสูงสุดของค่าย กลอ้งในกลุม่นี้จะมปีระสทิธภิาพการท างานทีสู่ง
กวา่กลอ้งระดบัอืน่ในทกุๆดา้น เริ่มต ัง้แต่บอดี้ภายนอกทีดู่บกึบนึ มขีนาดใหญ่ มโีครงสรา้งที่

แขง็แรง ซลีรอยต่อต่างๆเป็นอย่างด ีทนทานต่อทกุสภาพการใชง้าน ส าหรบัคุณภาพของภาพ

ไมต่อ้งพดูถงึ เรยีกไดว้่าสูงมาก เน่ืองจากใชเ้ซน็เซอรท์ีม่ขีนาดใหญ่เทียบเท่ากบัฟิลม์ 35 
มม. (Full-frame) ถ่ายภาพต่อเนื่องไดร้วดเร็ว ระบบวดัแสงทีท่  างานไดแ้ม่นย ากวา่ 

จดุโฟกสัทีม่มีากกว่า ฯลฯ กลอ้งในระดบันี้จงึเหมาะส าหรบัช่างภาพมอือาชีพอย่างแทจ้รงิ และ

แน่นอนวา่เป็นกลอ้ง DSLR ทีม่รีาคาแพงทีสุ่ดในกลุม่ดว้ย



สว่นประกอบของกลอ้ง



ปุ่ มชตัเตอร ์



ไฟลดตาแดง/ตวัต ัง้เวลา



เมาทข์องเลนส ์



ดชันีส าหรบัตดิต ัง้เลนส ์



ปุ่ มปลดเลนส ์



กระจก



ไมโครโฟน



แฟลชติดกลอ้ง



การแสดงผลบนช่องมองภาพ



จุด AF



ความเรว็ชตัเตอร ์ / ค่ารูรบัแสง /ความไวแสง ISO



ดา้นหลงั



ยางรองตา



เลนสใ์กลต้าที่ช่องมองภาพ



หนา้จอ LCD



ปุ่ ม MENU



ปุ่ ม Playback



ไฟ Wi-fi



ไฟแสดงการเขา้ใชข้อ้มูล



ปุ่ ม SET/Multi-controller



ปุ่ มต ัง้ค่าความไวแสง ISO



ปุ่ ม Quick Control



ปุ่ มแสดงขอ้มูล



ปุ่ มลบ



ปุ่ มเลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตัิ



ปุ่ มเปลี่ยนโหมดการถา่ยภาพ Live View/การถา่ยภาพเคลื่อนไหว



ปุ่ มปรบัแกส้ายตา



การตัง้ค่าบนหนา้จอ Quick Control



โหมดการถา่ยภาพ / ความเรว็ชตัเตอร ์



ระดบัแบตเตอรี่ / จ านวนภาพที่ยงัถา่ยได ้



รูปแบบ/คณุภาพการบนัทึกภาพ / ความไวแสง ISO / ค่ารูรบัแสง



ดา้นบน



สวติชเ์ปลี่ยนโหมดโฟกสั / ล าโพง



จุดยดึสายคลอ้ง / ฐานเสยีบแฟลช



สวติชปิ์ดเปิด / วงแหวนปรบัโหมด



ปุ่ มแฟลช / วงแหวนควบคมุหลกั



วงแหวนซูม / วงแหวนโฟกสั



ดา้นขา้ง



ช่องต่อรโีมทคอนโทรล, ช่องต่อ Audio/Video OUT/Digital, ช่อง

ต่อ HDMI Mini OUT, เครื่องหมาย N



ดา้นลา่ง



ช่องใสก่ารด์ ช่องบรรจุแบตเตอรี่ / รูยดึขาตัง้กลอ้ง



รูรบัแสง



Diaphragm



รูรบัแสง คอื ?

รูรบัแสง คือแผ่นม่านไดอะเฟรม (Diaphragm) ที่ซอ้นกนัเป็น
กลบีบางๆอยู่ในกระบอกเลนส ์โดยจะมีรูตรงกลางเพื่อใหแ้สงผ่านเขา้สูก่ลอ้ง 

รูรบัแสงถอืเป็นปราการด่านแรกที่ท าหนา้ที่ควบคมุปรมิาณของแสงเขา้สู่

กลอ้งถา้รูรบัแสงแคบ แสงกจ็ะเขา้มาไดน้อ้ย ถา้รูรบัแสงกวา้ง แสงกจ็ะเขา้

มาไดม้าก





หนา้ที่ของรูรบัแสง

รูรบัแสงท าหนา้ที่ควบคมุปรมิาณแสงที่เขา้สู่เลนส ์

ค่าตวัเลขของขนาดรูรบัแสงที่แตกต่างกนัเรยีกว่า ค่า f ซ่ึงค่า f มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8… ฯลฯ การเพิม่ขนาดรูรบัแสง
ใหก้วา้งข้ึนจะเป็นการลดค่า f ใหน้อ้ยลง ขณะที่การลดขนาดรูรบัแสงลงจะเป็นการเพิม่

ค่า f ใหสู้งข้ึน

ขนาดของพื้นที่ภาพที่อยู่ในระยะโฟกสัยงัเปลี่ยนไปดว้ย และยิ่งค่า f ต า่ลงมากเท่าใด 

พื้นที่ภาพในระยะโฟกสัจะมีขนาดเลก็ลงเช่นกนั ในทางกลบักนั หากค่า f มากข้ึน พื้นที่
ภาพที่อยู่ในระยะโฟกสัจะมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงผลภาพที่ไดจ้ะมีความคมชดัจนถงึสว่น

แบ็คกราวด์

เม่ือค่า f มีค่าต า่ที่สดุ คณุจะได ้"รูรบัแสงกวา้งสดุ" ซ่ึงจะช่วยใหป้รมิาณแสงเขา้สูก่ลอ้ง

ไดม้ากที่สดุ อกีท ัง้ไดว้งกลมโบเกท้ี่ดูสะดดุตามากที่สดุ ("ขนาดใหญ่ที่สดุ") อกีดว้ย



การปรบัเปลี่ยนช่วงของพื้นที่ในระยะโฟกสัโดยการปรบัค่ารูรบัแสง





ระยะชดัของภาพ (Depth of Field (DOF))

"ระยะชดั" หากช่วงของโฟกสันอ้ย เราเรยีกวา่ "ระยะชดัตื้น" ในท านอง

เดียวกนั หากช่วงของโฟกสักวา้ง เราเรยีกวา่ "ระยะชดัลกึ“



A: ระยะชดัของภาพในสว่นโฟรก์ราวด์

B: ระยะชดัของภาพในสว่นแบค็กราวด์

C: ต าแหน่งโฟกสั



ความสมัพนัธร์ะหว่างรูรบัแสงและ f-stop

การตัง้ค่าการเปิดรบัแสงหรอืที่โดยทัว่ไปช่างภาพนิยมเรยีกกนัว่า "f-stop“

เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า "EV" หรอืค่าการเปิดรบัแสงไดเ้ช่นกนั



ค่ารูรบัแสงกวา้งสดุแตกต่างกนัในแต่ละเลนส ์

เลนสซู์มมีแบบที่มีช่วงของค่า f อยู่ระหว่าง f/3.5-5.6 ซึ่งเลนสเ์หล่าน้ีเรยีกว่า "เลนส ์
ซูมที่มีรูรบัแสงแบบปรบัได"้ โดยค่ารูรบัแสงจะเปลี่ยนไปตามทางยาวโฟกสั ในกรณีที่เป็น

เลนส ์EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM รูรบัแสง (ค่า f) ที่ระยะมมุ
กวา้ง (24 มม.) จะมีค่า f/3.5 และรูรบัแสงที่ฝัง่เทเลโฟโต ้ (105 มม.) จะมีค่า f/5.6 

สว่นเลนสท์ี่รูรบัแสงไม่เปลี่ยนค่าแมว่้าทางยาวโฟกสัจะเปลี่ยนไปเราเรยีกว่า "เลนสซู์มที่มีรู

รบัแสงแบบคงที่"

A: ค่ารูรบัแสงกวา้งสุด 
(ระยะมมุกวา้ง)

B: ค่ารูรบัแสงกวา้งสดุ 
(ระยะเทเลโฟโต)้



ความเรว็ชตัเตอร ์



ความเรว็ชตัเตอร ์ คือ ?

ความเรว็ชตัเตอร ์ (หรอืที่เรยีกว่าเวลาการเปิดรบัแสง) คอืระยะเวลาที่ชตัเตอรข์อง

กลอ้งเปิดออกเพือ่รบัแสงเขา้มายงัเซนเซอรภ์าพในตวักลอ้ง โดยความเรว็ชตัเตอรจ์ะ

ระบเุป็น 1 วนิาท,ี 1/2 วนิาท,ี 1/4 วนิาท.ี.. 1/125 วนิาท ีจนถงึ 1/250 วนิาท ีฯลฯ

เม่ือความเรว็ชตัเตอรเ์พิม่ข้ึน ระยะเวลาการเปิดรบัแสงจะลดลง และเม่ือความเรว็ชตั

เตอรล์ดลง ระยะเวลาการเปิดรบัแสงจะเพิม่ข้ึน ดงันั้น เม่ือความเรว็ชตัเตอรล์ดต า่ลง 

ปรมิาณแสงที่เขา้สูก่ลอ้งจะเพิม่มากข้ึน

ยงัเปลี่ยนแปลงลกัษณะการเคลื่อนไหวของตวัแบบที่ถ่าย



หลกัการและผลการท างานของความเรว็ชตัเตอร ์

เม่ือก าหนดความเรว็ชตัเตอรใ์หท้ างานเรว็ ชตัเตอรจ์ะช่วยหยุดสิง่ที่เคลื่อนไหวใหน่ิ้งสนิท 

เม่ือก าหนดใหช้ตัเตอรช์า้ จะเกดิเอฟเฟ็กต์ “Motion Blur (ภาพเบลอขณะ

เคลื่อนไหว)” เพือ่แสดงการเคลื่อนไหวที่เกดิข้ึนในภาพ

ความเรว็ชตัเตอรย์งัควบคุมระยะเวลาการรบัแสงของเซนเซอรภ์าพ ซ่ึงจะก าหนดปรมิาณ

แสงต่อไป เพือ่ใหย้งัคงปรมิาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่เซนเซอรภ์าพที่เหมาะสมไว ้จะตอ้ง

ลดขนาดรูรบัแสงลงหากตอ้งการเปิดชตัเตอรค์า้งไวเ้พือ่รบัแสงยาวนานข้ึน ในทางกลบักนั 

ถา้ความเรว็ชตัเตอรสู์งข้ึน รูรบัแสงจะตอ้งเปิดกวา้งข้ึนเพือ่จะเปิดรบัแสงไดม้ากกว่า 

ความเรว็ชตัเตอรมี์ความสมัพนัธก์บัค่ารูรบัแสงอย่างใกลชิ้ดและเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่

ช่วยใหภ้าพสวย







หนา้ที่ของความเรว็ชตัเตอร ์

ความเรว็ชตัเตอรท์ี่เรว็ข้ึนจะหยดุตวัแบบที่ก าลงัเคลื่อนไหว

ความเรว็ชตัเตอรท์ี่ชา้ลงจะสรา้งเอฟเฟ็กตภ์าพเบลอจากการเคลื่อนไหว

สามารถปรบัปรมิาณแสงโดยการเปิด/ปิดชตัเตอร ์



ความไวแสง ISO



ความส าคญัของความไวแสง ISO

ความไวแสง ISO คอืความสามารถในการรบัแสงของเซนเซอรภ์าพ ซึ่งสะทอ้น
ออกมาเป็นค่าตวัเลข 

ความไว ISO เป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดการเปิดรบัแสง

ค่าความไวแสง ISO จะอธบิายถงึความสามารถในการรบัแสงของเซนเซอรภ์าพ ยิ่ง
มีค่าสูงเท่าไหร่ กลอ้งจะยิ่งมีความไวแสงมากข้ึน

ปรบัความไวแสง ISO กจ็ะเพิม่ความเรว็ชตัเตอร ์ โดยปกต ิจะปรบั ISO ให ้
เพยีงพอที่จะป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาพเบลอจากกรณีที่กลอ้งส ัน่ไหว



โหมด ISO อตัโนมตัิ

ตัง้กลอ้งไวใ้นโหมด ISO อตัโนมตัไิด ้โดยคณุสมบตัน้ีิจะช่วยอ านวยความสะดวก

ในการปรบัค่าความไวแสง ISO ในกลอ้งใหโ้ดยอตัโนมตัิ





เลนส ์(LENS)



เลนสส์ าหรบักลอ้ง DSLR

เลนส ์เป็นอปุกรณช์ิ้นส าคญัทีสุ่ดอกีชิ้นหนึ่งของกลอ้ง DSLR 
เพราะหากไมม่เีลนส ์เราก็ไมส่ามารถถ่ายภาพได ้เลนสถ์า่ยภาพของ

กลอ้ง DSLR มกัจะถกูแบ่งตามทางยางของโฟกสั หรอืตามมมุรบั
ภาพ



ทางยาวโฟกสั Focal Length

นิยามของค านี้คอื ระยะห่างระหวา่งเลนสจ์นถงึระนาบเซน็เซอรเ์มือ่

โฟกสัไปทีร่ะยะอนิฟินิตี้ (Infinity) ของเลนสต์วันัน้ๆเช่นเลนส ์

50 มม. หมายความว่าเลนสต์วันี้มรีะยะระหวา่งเลนสช์ิ้นหลกัทีท่  า

หนา้ทีร่บัแสงถงึระนาบของเซน็เซอรท์ี ่50 มม. 



ทางยาวโฟกสั





ทางยาวโฟกสัมนัจะมผีลกบัภาพเราหลกัๆคอื

มมุรบัภาพหรอืองศารบัภาพ (Field of View)













การแบ่งประเภทของเลนส ์

เลนสม์มุกวา้งหรอืเลนสไ์วด ์(Wide angle Lens)



เลนสม์มุกวา้งหรอืเลนสไ์วด ์(Wide angle Lens)

 เลนสม์มุกวา้ง คอืเลนสท์ีม่ทีางยาวโฟกสัต า่กวา่ 35 มม. ลงมา เช่น เลนส์ 24 มม. 

หรอื 16 มม. เป็นตน้ เลนสป์ระเภทนี้จะมอีงศาการรบัภาพหรอืมมุมองทีก่วา้งกวา่
สายตาของมนุษย ์(เลนสท์ีม่อีงศาการรบัภาพใกลเ้คยีงกบัตาคนเราคอืเลนสท์างยาวโฟกสั 

50 มม.) ภาพทีไ่ดจ้ะมอีงศากวา้งมากหรอืนอ้ยขึ้นอยู่กบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

 เลนสม์มุกวา้งนิยมใชใ้นการถา่ยภาพทวิทศัน ์อาคารบา้นเรอืนหรือสถานที่แคบๆ ทีม่พีื้นที่

จ ากดั เช่น ในโบสถ ์หอ้งประชมุ หรอืในอาคารทีเ่ราไม่สามารถถอยหลงัไปเพื่อเก็บ

องคป์ระกอบทัง้หมดได ้เลนสม์มุกวา้งสามารถเก็บภาพไดโ้ดยไม่ตอ้งอยู่ห่างจากสิง่ทีถ่่าย

มากนกั



เลนสม์มุกวา้งหรอืเลนสไ์วด ์(Wide angle Lens)

ลกัษณะพเิศษของเลนสช์นิดนี้ก็คือ ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวามชดัลกึทีสู่ง คือชดัต ัง้แต่วตัถทุีอ่ยู่

ใกลเ้ลนสไ์ปจนถงึวตัถทุีอ่ยู่ห่างออกไปไกล แต่ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวามบดิเบอืนคอื วตัถใุน

ภาพจะดูและเหมอืนอยู่ห่างกนัมากกว่าปกตแิละบริเวณขอบภาพจะดูโคง้ ยิง่เลนสม์มุกวา้ง

มากๆก็จะยิง่เหน็ความบดิเบอืนมากขึ้น





เลนสม์าตรฐานหรอืเลนสน์อรม์อล (Normal Lens)

เลนสท์ีใ่หส้ดัส่วนภาพใกลเ้คยีงกบัสายตาคนเราเรยีกไดว้า่ ตาเรามองเหน็ยงัไง 

มองผ่านกลอ้งก็จะใกลเ้คยีงแบบนัน้ 

เลนสป์ระเภทน้ีจะมทีางยาวโฟกสัอยู่ทีร่ะหวา่ง 35-50 มม. แต่ปกตแิลว้เรา

มกัถอืวา่เลนสท์างยาวโฟกสั 50 มม. เป็นเลนสน์อรม์อลเพราะจ างา่ย เลนส์
ชนิดน้ีถอืเป็นเลนสอ์เนกประสงคท์ีใ่ชถ้่ายไดท้ ัว่ๆไป ไมก่่อใหเ้กิดความผดิเพี้ยน

เหมอืนเลนสม์มุกวา้ง และดว้ยความทีม่นัใหอ้งศาการรบัภาพใกลเ้คียงกบัสายตา

คนเรา ภาพทีไ่ดจ้ากเลนสม์าตรฐานนี้จงึอาจดูไมค่่อยน่าสนใจนกั 



เลนสม์าตรฐานหรอืเลนสน์อรม์อล (Normal Lens)

ส าหรบักลอ้งตวัคูณหากตอ้งการองศาของเลนสน์อรม์อล ตอ้งเป็นเลนส์

ในช่วงประมาณ 35 มม. 





เลนสถ์า่ยไกลหรอืเลนสเ์ทเลโฟโต ้(Telephoto Lens)

บางคนเรยีกเลนสเ์ทเลฯ เนื่องจากคุณสมบตัคิลา้ยๆกลอ้งส่องทางไกลก็คือ 

ช่วงดงึวตัถทุีอ่ยู่ไกลๆเขา้มาใหม้องดูใกล ้เลนสช์นิดนี้จะมอีงศาการรบัภาพที่

แคบกวา่สายตามนุษย ์จงึเหมาะกบัการถ่ายภาพเฉพาะทาง เช่น ถ่ายภาพสตัว์

ป่า คอนเสริต์ การแขง่กฬีา หรอือื่นๆทีไ่มส่ามารถเขา้ไปใกลต้วัแบบได ้

นอกจากนี้ยงันิยมใชเ้ลนสเ์ทเลฯ มาถ่ายภาพบคุคลหรอื Portrait เพราะ
ใหม้ติขิองภาพทีดู่ด ีไมผ่ดิเพี้ยนเท่ากบัเลนสช์นิดอื่นๆ ท ัง้ยงัเป็นเลน่ทีม่ี

คุณสมบตัเิบลอฉากหลงัไดง้า่ย (เลนสเ์ทเลฯ มคีวามชดัลกึนอ้ย) ท าใหต้วัแบบ

เด่น 



เลนสถ์า่ยไกลหรอืเลนสเ์ทเลโฟโต ้(Telephoto Lens)

ขอ้เสยี 

 มขีนาดและน า้หนกัค่อนขา้งใหญ่ มมุรบัภาพแคบ อาจท าใหดู้อึดอดั อกีท ัง้มี

โอกาสทีภ่าพจะเบลอไดง้า่ยกว่าเลนสม์มุกวา้ง

มรีาคาทีแ่พง (เลนสท์ีม่รูีรบัแสงกวา้ง ยิง่แพงมาก)







เลนสเ์ฉพาะทาง



เลนสม์าโคร (Macro Lens)



เลนสม์าโคร (Macro Lens)

เลนสท์ีม่คีวามสามารถในการโฟกสัวตัถทุีอ่ยู่ใกล ้และมกี าลงัขยายมากกวา่เลนสท์ ัว่ๆไป

เลนสป์กตทิีไ่มใ่ช่เลนสม์าโคร มกัจะโฟกสัวตัถรุะยะใกลม้ากๆไมไ่ด ้ขึ้นอยู่กบัระยะ

โฟกสัใกลท้ีสุ่ดทีเ่ลนสช์นิดนัน้ๆท าได ้หากเราน าเลนสไ์ปจ่อวตัถใุกลก้วา่นัน้ เลนสจ์ะไม่

สามารถโฟกสัภาพใหช้ดัไดแ้ต่เลนสม์าโครสามารถน าเลนสไ์ปจ่อใกลว้ตัถมุากๆได ้ซึง่

ผลทีไ่ดก้็คอื ไดภ้าพวตัถมุขีนาดทีใ่หญ่ขึ้น



เลนสม์าโคร (Macro Lens)

เลนสม์าโครยงัมอีตัราก าลงัการขยายทีสู่ง เช่น 1:1 หมายถงึ ภาพ
บนเซน็เซอร ์จะมขีนาดเท่ากบัตวัวตัถทุีจ่ะถ่าย ท าใหเ้หน็รายละเอยีด

ต่างๆไดช้ดัเจน เลนสม์าโครจงึนิยมน ามาใชถ้่ายวตัถชุิ้นเลก็ทีต่อ้งการ

ขายใหค้นดูเหน็รายละเอยีด



เลนสม์าโคร (Macro Lens)

เลนสม์าโครจงึนยิมน ามาใชถ้า่ยวตัถชุิ้นเลก็ทีต่อ้งการขายใหค้นดูเหน็

รายละเอยีด เช่น แมลงต่างๆทีเ่ราเหน็มนัดูใหญ่โต ชดัเจน ท ัง้ๆทีต่าเราแทบ

มองไมเ่หน็ 

วธิสีงัเกตวา่เลนสไ์หนเป็นเลนสม์าโครก็ใหดู้ทีก่ลอ่งหรอืกระบอกเลนสจ์ะมคี า

วา่ Macro ตดิไว ้



เลนสม์าโคร (Macro Lens)

การเลอืกเลนสม์าโครควรเลอืกใหเ้หมาะกบั

วตัถปุระสงคใ์นการน าไปใชง้าน 

เช่น หากตอ้งการถ่ายแมลง แนะน าวา่ใหเ้ลอืกเลนสม์าโครที่มทีาง

ยาวโฟกสัสูงๆ เช่น 100 มม. ขึ้นไป เพราะเลนสม์าโครในช่วง
เทเลฯ มกัจะมรีะยะโฟกสัใกลสุ้ดทีค่่อนขา้งห่างจากวตัถพุอสมควร 

ขอ้ดคีอืช่วยใหเ้ราไมต่อ้งน ากลอ้งเขา้ไปจ่อใกลว้ตัถมุากเกนิไป หาก

เป็นเลนสม์าโคร 60 มม. เราตอ้งน าเลนสเ์ขา้ไปจ่อใกลว้ตัถุ

มากกวา่ (เพือ่ใหไ้ดอ้ตัราขยายที ่1:1 เท่ากนั)





เลนสต์าปลา (Fisheye Lens)

เป็นเลนสท์ีม่มุรบัภาพกวา้งมากถงึ 180 องศา ภาพทีไ่ด ้

จะมลีกัษณะเป็นวงกลม ดูผดิเพี้ยนไปหมด มกัน ามาใชเ้พือ่

สรา้งสรรคภ์าพใหดู้แปลกตา







เลนสถ์า่ยภาพสถาปตัยกรรม (TS-E หรอื PC Lens)

เป็นเลนสเ์ฉพาะทาง ใชส้  าหรบัการถ่ายภาพสถาปตัยกรรม เช่น อาคารต่างๆเพื่อ

ควบคุมไมใ่หภ้าพเกดิการบดิเบี้ยว เช่น เวลาเราถ่ายตกึสูงๆ ทีต่อ้งเงยกลอ้งถ่าย ภาพ

ตกึจะดูลูข่ึ้น (ตรงยอดเลก็ ส่วนฐานดูใหญ่) ซึง่ไมต่รงกบัความจรงิ แกไ้ขโดยการใช ้

เลนสช์นิดน้ีถ่าย จดุเด่นของมนัก็คอื สามารถบดิกระบอกเลนสใ์หเ้ลือ่นไปมาซา้ยขวา

หรอืขึ้นลงได ้เพือ่ปรบัระนาบโฟกสั ท าใหเ้วลาถ่ายภาพอาคารสูงๆจะไมเ่กิดการ

ผดิเพี้ยน (Distortions)



เลนสถ์า่ยภาพสถาปตัยกรรม (TS-E หรอื PC Lens)

นอกจากเลนส ์TS-E และ PC จะใชใ้นการถ่ายภาพงานสถาปตัยกรรมต่างๆแลว้ 
ยงันิยมน ามาใชถ้่ายภาพอาหาร เน่ืองจากสามารถก าหนดระนาบความค าชดัไดท้  าให ้

สามารถเนน้ใหภ้าพชดัตรงบรเิวณอาคารทีต่อ้งการและปลอ่ยใหส้่วนอืน่ๆเบลอไป 

นอกจากนี้หากน าเลนสช์นิดน้ีมาถ่ายภาพทวิทศันท์ ัว่ๆไปแลว้ ยงัใหภ้าพออกมาดูเหมอืน

วตัถจุ  าลอง (Model) ดูสวยงามแปลกตาไปอกีแบบ





เลนสซู์ม (Zoom Lens)

เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกเลนสท์ี่เปลี่ยนทางยาวโฟกสัไดป้จัจบุนัเลนสป์ระเภทนี้ไดร้บั

ความนิยมเป็นอย่างมากผูผ้ลติเลนสส์่วนใหญ่ก็มกัจะผลติเลนสซู์มช่วงต่างๆ

ออกมาเสมอเพราะใชง้านสะดวก ไมต่อ้งเปลีย่นเลนสบ์่อย ประหยดัเพราะไม่ตอ้ง

ซื้อเลนสห์ลายช่วง เลนสซู์มมลีกัษณะพเิศษคอื ตวักระบอกเลนสจ์ะมวีงแหวน

ซูมเพิม่เขา้มา เพือ่ใชห้มนุเปลีย่นทางยาวโฟกสั

ปจัจบุนันี้ เลนสท์ีต่ดิมากบักลอ้ง DSLR ของเราส่วนใหญ่ก็เป็นเลนสซู์มกนั

หมดแลว้ เช่น เลนส ์18-55 มม. ทางดา้นคุณภาพ เลนสซู์มก็ยงัเป็นรอง

เลนสท์างยาวโฟกสัคงที ่(Prime Lens) อยู่บา้ง 



เลนสซู์ม (Zoom Lens)

10-20 มม. (ซูมมมุกวา้ง Wide angle Zoom) 

24-70 มม. (นอรม์อลซูม Normal Zoom) 

80-200 มม. (เทเลโฟโตซู้ม Telephoto Zoom) 

 เลนสซู์มขา้มระยะ หรอืมกัจะเรยีกว่าเลนสค์รอบจกัรวาล เช่นเลนส ์18-200 มม. ซึง่

ครอบคลมุตัง้แต่ช่วงมมุกวา้ง (Wide) มาตรฐาน (Normal) ไปจนถงึเทเลฯ

(Telephoto) 





เลนสท์างยาวโฟกสัคงที่ (Prime Lens)

หรอืเรยีกกนัวา่เลนสฟิ์กซ ์(Fixed focal Length) หากเรยีกตาม

ลกัษณะของเลนสก์็คอื เลนสท์างยาวโฟกสัคงที ่(ซูมไมไ่ดน้ ัน่เอง) เช่น เลนส ์

24 มม. 50 มม. 300 มม. เป็นตน้ เลนสช์นิดน้ีปจัจบุนัก็ยงัคงไดร้บั
ความนิยมอยู่ เนื่องจากคุณภาพของภาพทีไ่ดด้มีาก มรูีรบัแสงที่กวา้ง มคีวาม

คมชดัสูง ความผดิเพี้ยนนอ้ยกวา่เมือ่เทยีบกบัเลนสซู์ม

ปจัจบุนัเลนสท์างยาวโฟกสัคงที ่ทีน่ิยมใชก้นัก็จะม ี24 มม. 35 มม. 50 

มม. และ 85 มม. เป็นตน้ ส าหรบัมอืใหมท่ีอ่ยากลองหาเลนส ์Prime มา

ลองใช ้อาจเริ่มที ่50 มม. ก่อนก็ได ้เพราะมรีาคาทีไ่มแ่พงมากแต่มรูีรบัแสง

กวา้งและน า้หนกัเบา



เลนสเ์กรดโปร Professional Grade

 เลนสเ์กรดโปรนัน้ ใชเ้รยีกเลนสท์ีท่างผูผ้ลติไดว้างต าแหน่งการขายไวท้ี่ระดบับน คอื

ส าหรบัมอือาชพี รวมไปถงึผูท้ีม่งีบประมาณเหลอืเฟือ เพราะมนัมรีาคาที่แพงอย่างมาก 

เลนสเ์กรดโปรหลายๆตวัแพงกวา่กลอ้ง หรอืรถยนตบ์างคนัเสยีอกี

คุณภาพของเลนสเ์รยีกไดว้า่ ดกีวา่เลนสเ์กรดธรรมดาๆในทกุๆดา้น ต ัง้แต่วสัดุทีใ่ช ้จะมี่

ความแขง็แรง ทนทาน อดึกวา่เลนสร์ะดบัลา่งๆ (เพราะมอือาชพีมกัใชง้านแบบ

สมบกุสมบนั) สามารถกนักระแทก กนัละอองน า้ได ้และไมต่อ้งพดูถงึในเรื่องของคุณภาพ

ทางดา้นออปตกิ หรอืดา้นภาพ เช่น สสีนั ความคมชดั การเก็บรายละเอยีด ก็ดีกวา่เลนส์

ทัว่ไปมาก ความเพี้ยนของสสีนันอ้ยกวา่



แคนนอนเลนสเ์กรดโปรก็คือ เลนส ์L ซึง่ย่อมาจาก Luxury แปลวา่หรูหรา 

นัน่เอง สงัเกตงา่ยๆก็คือ เลนส ์L ของแคนนอนจะมเีสน้วงกลมสแีดง วงรอบอยู่ตรง

กลางปลายกระบอกเลนส ์และมตีวัอกัษร L สแีดงแปะอยู่



 ค่ายนิคอน จะไมม่สีญัลกัษณใ์ดๆแสดง วา่เป็นเลนสเ์กรดโปร แต่จะสงัเกตไดจ้ากตวัอกัษร ED สทีองแปะ

อยู่ แสดงวา่เป็นเลนสท์ีม่คีุณภาพในระดบัทีสู่งกวา่ปกต ิมกีารใชช้ิ้นเลนสก์ระจายแสงต า่ (Extra-low 

Dispersion: ED) ปจัจบุนัเลนสท์ีแ่ปะตวั N สทีอง (Nano Coating) ก็ถอืวา่เป็น

เลนสเ์กรดโปรเช่นกนั



เลนสค์ิท

เลนสค์ทิ คอืเลนสท์ีผู่จ้ดัจ าหน่ายแถมมาใหเ้ป็นอปุกรณม์าตรฐานกบัตวักลอ้ง 

เลนสค์ดิจะเป็นเลนสอ์ะไรช่วงใด ขึ้นอยู่กบักลอ้งรุ่นทีใ่ชไ้ด ้ ในบา้นเราทีม่กัพบได ้

บ่อยๆก็มกัจะเป็นเลนสซู์มช่วงมมุกวา้ง-มาตรฐาน เช่น 17-55 มม. หรอื 

18-55 มม.

ในกลอ้งระดบัโปรก็มกัจะจดัเลนสเ์กรดโปรมาเป็นเลนสค์ทิ เช่น แคนนอน 5D 

มาพรอ้มกบัเลนสค์ทิ 24-105 มม. 

ดงันั้นเลนสค์ทิ จงึไม่ไดห้มายความว่าเป็นเลนสค์ณุภาพต า่ที่แถมมากบักลอ้ง

เสมอไป แต่หมายถงึชุดเลนสท์ี่ตดิมาพรอ้มกบักลอ้ง 



เลนสค์่ายอสิระ

 ผูผ้ลติเลนสค่์ายอสิระทีผ่ลติเลนสใ์หก้บักลอ้ง DSLR ทกุๆค่ายอยู่ 3 เจา้ใหญ่ๆ คอื 

Sigma, Tamron และ Tokina ซึง่ผูผ้ลติแค่ละรายต่างก็มปีระสบการณ์

การผลติเลนสใ์หก้บักลอ้งฟิลม์มานานแลว้และยงัมเีทคโนโลยใีหม่ๆทีพ่ฒันาขึ้นมาเทยีบเท่า

กบัเลนสค่์าย ไม่ว่าจะเป็นระบบกนัส ัน่ หรอืมอเตอรแ์บบอลัตรา้โซนิค เป็นตน้ ขอ้ดขีองการ

เลอืกใชเ้ลนสก์ารผูผ้ลติเหลา่นี้ก็คอื มรีาคาถกู 

 เลนสค่์ายอสิระกลายเป็นอกีตวัเลอืกหนึ่งส  าหรบัคนทีม่งีบประมาณจ ากดัหรอืไมอ่ยาก

สิ้นเปลอืงไปกบัค่าเลนส ์

การเลอืกใชเ้ลนสค่์ายไหนก็ควรดูเรื่องวสัดุทีใ่ช ้ชิ้นเลนสแ์ละระบบต่างๆ รวมไปถงึดูดว้ยวา่

ใชก้บัเมาทข์องกลอ้งไดห้รอืเปลา่หากใครใชก้ลอ้งฟูลเฟรมก็อย่าลมืดูดว้ยวา่ เลนสน์ี้

ออกแบบมาใหใ้ชก้บักลอ้งฟูลเฟรมดว้ยหรอืไม่



อปุกรณ์เสรมิที่เกี่ยวกบัเลนส ์

ฟิลเตอร ์ ฟิลเตอรเ์ป็นอปุกรณเ์สรมิชิ้นส าคญัทีแ่ทบจะขาดไม่ไดเ้ลยประเภท

ของฟิลเตอรท์ีน่ิยมกนัมดีงันี้



UV หรอื Protect

 เป็นฟิลเตอรท์ีท่  าจากแกว้ ใชส้วมทีห่นา้เลนสเ์พือ่ช่วยป้องกนัเลนสเ์ป็นรอยขูดขดีหรอืรอยนิ้ว

มอื ฟิลเตอร ์UV หรอื Protect จะแบง่ออกเป็น 2 แบบคือ แบบทีไ่ม่มกีาร
เคลอืบผวิ หรอืโคท้ พวกนี้จะมรีาคาถกูอนัละไมก่ี่รอ้ย เมือ่น ามาสวมหนา้เลนส ์มกัจะมี

ปญัหาแสงรบกวน (Flare, Ghosting) เกดิขึ้นเวลาถา่ยยอ้นแสง ไม่แนะน าให ้

ใชเ้พราะมผีลกบัคุณภาพของภาพ 

อกีแบบคอื แบบทีม่กีารเคลอืบผวิเพือ่กนัแสงสะทอ้น หรอืมลัตโิคท้ (Multi 

Coated: MC) พวกน้ีจะมรีาคาแพงกวา่ สงัเกตงา่ยๆจะมคี าวา่ MC หรอื 

Multi Coated แปะอยู่ ขอ้ดกี็คือ ช่วยป้องกนัแสงรอ้นหรอืแสงแฟลรท์ีอ่าจ
เกดิขึ้น 



ขอ้แตกต่างระหว่างฟิลเตอร ์UV กบั Protect

 ฟิลเตอร ์UV นัน้มคีุณสมบตัใินการตดัรงัส ีUV ซึง่จะท าใหภ้าพมคีอนทราสตม์าก

ยิง่ขึ้นซึง่จะเหน็กบัการถ่ายภาพดว้ยฟิลม์ขาวด าเท่านัน้กบักลอ้ง DSLR ไม่ค่อยมผีล
อะไรนอกจากจะช่วยในการป้องกนัหนา้เลนสเ์ป็นรอย

 ฟิลเตอร ์Protect ถกูผลติขึ้นเพือ่ใชใ้นการปกป้องหนา้เลนสโ์ดยเฉพาะจงึมี

คุณสมบตัใินการป้องกนัแสงหลอนต่างๆ ไดด้กีวา่ฟิลเตอรแ์บบ UV ดงันัน้แนะน าให ้

ซื้อฟิลเตอรแ์บบ Protect ไปเลยจะดกีวา่เพราะปจัจบุนัมใีหเ้ลอืกมากมายหลาย

รุ่นกวา่ฟิลเตอร ์UV



ฟิลเตอร ์C-PL (Circular Polarize Filter)

 ฟิลเตอรพ์เิศษทีช่่วยตดัแสงสะทอ้นจากวตัถตุ่างๆ (แสง Polarized) ทีไ่ม่ใช่

โลหะ เช่น เงาสะทอ้นจากผวิน า้หรอืกระจก ลกัษณะเป็นชิ้นแกว้สเีขม้ ตรงขอบ

สามารถหมนุได ้เมือ่สวมฟิลเตอรน์ี้ เขา้ไป จะช่วยลดเงาสะทอ้นเหลา่นี้ ใหห้ายไปได ้มี

ประโยชนเ์วลาถา่ยภาพผ่านกระจก ผวิน า้หรอืวตัถมุนัวาว ทีไ่ม่ตอ้งการเหน็ภาพ

สะทอ้น

 นอกจากนี้ยงัมคีุณสมบตัช่ิวยท าใหท้อ้งฟ้าและน า้มสีทีีเ่ขม้ขึ้น จงึนิยมน ามาใชส้วม

เพือ่ถา่ยภาพทวิทศัน ์เช่น ทอ้งทะเล เพือ่ใหไ้ดฟ้้าสเีขม้ๆ



ฟิลเตอร ์C-PL (Circular Polarize Filter)

วธิกีารใชง้านก็คือ ตวัฟิลเตอร ์C-PL นี้จะมขีอบทีส่ามารถหมนุได ้เวลาสวมไวท้ี่
หนา้เลนสแ์ลว้ ใหล้องมองในช่องมองภาพแลว้ใชม้อืหมนุของฟิลเตอรไ์ปเรื่อยๆ จน

แสงสะทอ้นจากน า้หรอืกระจกในภาพหายไปหรอืหมนุจนไดฟ้้าสเีขม้ขึ้นตามทีเ่รา

ตอ้งการ





ฟิลเตอร ์ND (Neutral Density)

 ฟิลเตอรพ์เิศษอกีแบบหนึ่ง มสีเีขม้ มคีุณสมบตัคิอืช่วยลดสงทีจ่ะเขา้สู่กลอ้ง (คลา้ยๆกบัแวน่กนัแดด) เวลา

ถ่ายภาพบางอย่างทีอ่ยากใชค้วามเรว็ชตัเตอรต์ า่ๆ เช่น ถ่ายภาพน า้ตกหรอืฟองคลืน่เป็นสาย แต่วา่แสงใน

ตอนนัน้แรงมาก 

 หากใชค้วามเราชตัเตอรท์ีต่  า่ แสงก็จะเขา้กลอ้งมากเกนิไป ภาพก็จะโอเวอร ์(สวา่งเกนิ) 

 ดงันัน้จงึตอ้งใชฟิ้ลเตอร ์ND มาสวมเพือ่ลดแสงใหน้อ้ยลง ฟิลเตอร์ ND จะมหีลายเบอร ์ขึ้นอยู่กบั

ความสามารถในการลดแสง เช่น ND2 ลดแสงลงไป 1stop, ND4 ลดแสงลง 2stop

 นอกจากนี้ยงัมฟิีลเตอร ์ND แบบครึ่งซกี หรอืทีเ่รยีกวา่ GND (Graduated

Neutral Density) ซึง่จะมลีกัษณะเป็นแผ่นสีเ่หลีย่มมสีเีขม้ตรงครึ่งดา้นบนแลว้ไลล่งมาจนใสที่

ครึ่งลา่ง เวลาจะสวมกบัเลนสต์อ้งสวมผ่านตวัจบั (Holder) มปีระโยชนค์อืใชล้ดแสงเฉพาะในส่วนของ
ทอ้งฟ้า









ฟิลเตอร ์Close-up

มคีวามพเิศษของฟิลเตอรน์ี้คอื ชิ้นแกว้ทีใ่ชจ้ะมกี าลงัขยาย ท าใหว้ตัถใุน

ภาพมขีนาดใหญ่ขึ้น เหมอืนเอาแวนสข์ยายไปสวมไวท้ีห่นา้เลนส์ สามารถ

สวมฟิลเตอร ์Close-up หลายๆชิ้นรวมกนัเพือ่เพิม่อตัราการขยาย
ใหม้ากขึ้นได ้แต่จะเสยีแสงมากขึ้นและอาจเกดิขอบมดืบรเิวณมมุภาพ ขอ้ดี

ของฟิลเตอร ์Close-up ก็คอืมรีาคาถกูเหมาะส าหรบัคนทีอ่ยากลอง
ถ่ายภาพมาโครเป็นครัง้คราวและไมอ่ยากลงทนุไปกบัเลนสม์าโครแบบจรงิๆ 

จงัๆ





Extension Tube หรอืท่อต่อเลนส ์

ท่อต่อเลนส ์มลีกัษณะเป็นท่อทรงกระบอกกลวงๆไมม่ชีิ้นเลนสใ์ดๆอยู่ภายในดา้นหนึ่งเป็น

ข ัว้ส  าหรบัยดึกบัเมาทข์องตวักลอ้ง ส่วนอกีดา้นเป็นเมาทส์  าหรบัน าเลนสเ์ขา้มาสวม โดยมี

ส่วนเชื่อมวงจรไฟฟ้าเพือ่ใหส้่งผ่านขอ้มลูไดต้ามปกต ิท่อต่อเลนสใ์ชส้  าหรบั เพิม่อตัราขยาย

ของเลนสท์ าใหว้ตัถใุนภาพดูใหญ่ขึ้นคลา้ยๆกบัการใชเ้ลนสม์าโครถ่ายนัน่เอง (เพราะ

ระยะห่างระหวา่งเลนสก์บัวตัถใุกลม้ากขึ้น อตัราการขยายจงึมากตามไปดว้ย)

ขอ้เสยีของท่อต่อเลนสก์็คอื เมือ่สวมไปแลว้เราจะไมส่ามารถโฟกสัไปทีร่ะยะอินฟินิตี้ได ้คอื

สามารถโฟกสัไดแ้ค่ระยะใกล ้ๆ เท่านัน้อกีท ัง้มกีารเสยีแสงท าใหต้อ้งใชส้ปีดชตัเตอรท์ีต่  า่กวา่

ปกตมิาก จงึควรใชร่้วมกบัแฟลชภายนอกเพือ่ไม่ใหไ้ดส้ปีดชตัเตอรท์ีต่  า่เกนิไป





เลนสเ์พิ่มทางยาวโฟกสั (Tele-Converter)

 มกัเรยีกย่อๆวา่ TC (Tele-Converter) เป็นอปุกรณเ์สรมิส าหรบัเลนสอ์กีชิ้นหนึ่ง ทีไ่ดร้บั
ความนิยมในหมูน่กัถ่ายภาพนกหรอืสตัวป่์า ใชส้  าหรบัการเพิม่ทางยาวโฟกสัใหม้ากขึ้น (ท าใหภ้าพวตัถใุหญ่

ขึ้นตามไปดว้ย) ลกัษณะหนา้ตาของอปุกรณต์วันี้ ดูเผนิๆจะเหมอืนกบัท่อต่อเลนส ์เพยีงแต่ตวั TC จะมชีิ้น

เลนสต่์างๆอยู่ภายในเพือ่ท าหนา้ทีข่ยายภาพ โดยระดบัการเพิม่ทางยาวโฟกสัจะขึ้นอยู่กบัค่าตวัคูณของ TC 

ทีน่ ามาสวม เช่นใช ้TC 2X มาสวมทีเ่ลนส ์300 มม. ภาพทีไ่ดก้็จะใหญ่ขึ้นเทยีบเท่ากบัการใชเ้ลนส ์

600 มม. ถ่าย (คูณ 2)

 ขอ้เสยีของอปุกรณต์วันี้ก็คือท าใหเ้กดิการเสยีแสงขึ้นตามค่าตวัคูณ เช่น TC ขนาด 1.4x จะเสยีแสงไป 

1syop TC ขนาด 2x จะเสยีแสงไป 2stop รวมถงึท าใหคุ้ณภาพของภาพลดลงไปดว้ย 

เนื่องจาก TC มชีิ้นเลนสอ์ยู่ขา้งใน 

 ดงันัน้หากอยากไดป้ระสทิธภิาพทีสู่งสุดจงึควรใชร่้วมกบัเลนสเ์ทเลฯเกรดโปร หรอืเลนสไ์วแสงจะดทีีสุ่ด





การจบัถอืกลอ้งที่ถกูวิธี

การจบัถอืกลอ้ง DSLR ทีถ่กูวธิ ีจะช่วยใหช่้างภาพสามารถถ่ายภาพไดม้ ัน่คง
ขึ้น ลดโอกาสส ัน่ไหวของกลอ้ง ซึง่จะมผีลต่อความคมชดัของภาพ ท่าทางการ

จบัถอืกลอ้งทีถ่กูวธิคีอื

 Step 1. รอ้ยสายคลอ้งคอใหเ้รยีบรอ้ย ควรคลอ้งกลอ้งไวก้บัคอเสมอ

ทกุครัง้ทีใ่ชง้าน หากตอ้งการความคลอ่งตวัก็อาจพนัสายคลอ้งเขา้กบัมอืแทน

 Step 2. ใชม้อืซา้ยจบัทีก่ระบอกเลนส ์ตรงวงแหวนซูม การหมนุวงแหวน
ซูมใหใ้ชป้ลายนิ้วชี้และนิ้วโป้ง มอืขวาจบัตรงบรเิวณกรปิ วางนิ้วโป้งไวต้รงปุ่มชตั

เตอร์













การทดสอบถา่ยภาพแบบงา่ยๆ

1. เปิดสวทิชก์ลอ้งไปที ่ON กลอ้งจะพรอ้มใชง้านทนัที

 2. ปรบัสวทิชเ์ลอืกระบบโฟกสัไปที ่AF (Auto Focus)

 3. หมนุแป้นปรบัโหมดไปทีโ่หมดอตัโนมตัิ

 4. ยกกลอ้งขึ้นมา เลง็ภาพในช่องมองภาพดว้ยตาขา้งทีถ่นดั

 5. การถอืกลอ้งขณะภาพดว้ย Live View โดนกางจอ LCD ออกมา

 6. เลง็วตัถทุีจ่ะถ่ายใหอ้ยู่บนจดุโฟกสัจดุใดจดุหน่ึง



 7. กดปุ่มชตัเตอรไ์ปครึ่งหนึ่ง กลอ้งจะท าการโฟกสัให ้เมือ่กลอ้งโฟกสัได ้จดุโฟกสัจะ
เปลีย่นเป็นสแีดงพรอ้มท ัง้มเีสยีงปิบ๊ดงัขึ้น ภาพวตัถทุีเ่ราจะถา่ย จะคมชดัขึ้น (อย่าเพิง่ปลอ่ย

ปุ่ มชตัเตอรใ์หก้ดคา้งไวก่้อน)

 8. กดชตัเตอรล์งจนสุด กลอ้งจะท าการบนัทกึภาพใหแ้ละแสดงภาพทีถ่า่ยแลว้ขึ้นมาบนจอ 

LCD ใหเ้ราดู

หมายเหตุ : ก่อนจะเริ่มถ่ายภาพ ควรตรวจดูใหแ้น่ใจก่อนวา่

 - ใส่เมมโมรกีารด์และแบตเตอรี่เรยีบรอ้ย

 - เชค็เมมโมรกีารด์ก่อนทกุครัง้วา่ไฟลข์า้งในเต็มแลว้หรอืยงั มภีาพอะไรอยู่ขา้งในและโหลด

ลงเครื่องคอมพวิเตอรไ์วห้รอืยงั เพราะอาจจะเผลอไปลบภาพทีย่งัไมไ่ดเ้อาลงเครื่องได ้

 - ควรฟอรแ์มตเมมโมรกีารด์ก่อนใชง้านทกุครัง้

 - ชารจ์แบตเตอรี่ใหเ้ตม็พรอ้มใชง้านเสมอ


