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โหมดถา่ยภาพตา่งๆ

โปรแกรมถ่ายภาพอตัโนมตัิ

 เป็นโหมดการถ่ายภาพแบบต่างๆไวม้ากมายซ่ึงกลอ้งจะท าการปรบัคา่ต่างๆ

ใหเ้องทั้งหมด ชา่งภาพแทบไมต่อ้งท าอะไรเลย นอกจากหมุนปุ่มเลือกโหมด

ไปใหต้รงกบัสถานการณท่ี์ตอ้งจะถ่าย เล็งภาพแลว้กดปุ่มชตัเตอร์

โปรแกรมอตัโนมติัน้ีในกลอ้ง DSLR ส่วนใหญ่จะแทนดว้ยสญัลกัษณ์
ต่างๆ เชน่ รูปคนวิ่ง รูปภูเขา หรือรูปผูห้ญิงเป็นตน้ และในกลอ้งบางรุ่นบาง

ยี่หอ้ จะมีโหมดอตัโนมติัแบบเดียวกบัท่ีมีในกลอ้งคอมแพ็คเพิ่มเขา้มาเพื่อเป็น

ทางเลือกใหก้บัชา่งภาพท่ียงัไมช่ินกบัการใชง้านกลอ้ง DSLR ไดเ้ลือกใช้
ดว้ย



โหมดอตัโนมตัเิตม็รูปแบบ 

(Full Automatic Mode)

แทนท่ีดว้ยสญัลกัษณส่ี์เหล่ียมสีเขียวโหมดน้ีเป็นโหมดท่ีกลอ้งจะท า

การตั้งค่าต่างๆใหท้ั้งหมด ไมว่า่จะเป็นสปีดชตัเตอรห์รือรูรบัแสง 

รวมถึงแฟลชก็จะท างานโดยอตัโนมติัดว้ยผูใ้ชไ้มส่ามารถตั้งคา่อะไร

ไดม้ากนัก จึงเหมาะส าหรบัคนท่ีถ่ายไมเ่ป็นหรือไมมี่พื้ นฐานในการ

ถ่ายภาพมากอ่นเลย เพราะเม่ือใชโ้หมดน้ีชา่งภาพเพียงแค่กดปุ่มชตั

เตอรล์งเพื่อโฟกสัและถ่ายภาพ กลอ้งจะท าการตั้งค่าต่างๆใหเ้อง

ทั้งหมด สามารถใชถ้่ายไดแ้ทบทุกสถานการณ์



โหมดอตัโนมตัแิบบปรบัค่าได ้

(Creative Auto Mode : CA)

 มีเฉพาะในกลอ้งแคนนอนเท่านั้น เป็นโหมดอตัโนมติัแบบใหม่ท่ีแคนนอน

เพิ่มเขา้มาเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัชา่งภาพมือใหม่ท่ียงัใชก้ลอ้งไมช่ านาญแต่

ควบคุมความชดัลึกโดยไมต่อ้งอาศยัความรูท้างการถ่ายภาพ โหมดน้ีมี

หลกัการท างานเหมือนโหมดอตัโนมติัทุกอยา่งคือกลอ้งจะตั้งค่าต่างๆใหเ้รา

หมด แต่จะสามารถท่ีจะปรบัพารามิเตอรไ์ดเ้อง 2 คา่ คือ เลือกวา่จะให้
ฉากหลงัเบลอหรือคมชดั (ปรบัระยะชดัลึก) และปรบัโทนสีของภาพถ่าย 

(ปรบั White balance) ซ่ึงการปรบัทั้งสองค่าน้ีสามารถท าได้

ง่ายๆโดยการกดปุ่มซา้ยหรือขวา



โหมดบนัทกึคา่การถา่ยภาพส่วนตวั 

(Custom Shooting Modes)

มีเฉพาะกลอ้งระดบัมืออาชีพข้ึนไปเท่าน้ัน (เช่น แคนนอน 

6D และนิคอน D600) เป็นโหมดท่ีใชบ้นัทึกการตั้ง

ค่าต่างๆของกลอ้งเก็บเอาไวเ้ป็นโหมดถ่ายภาพส่วนตวัไม่วา่

จะเป็น โหมดถ่ายภาพ (เช่น P, A, S หรือ M ) รวม
ไปถึงระบบถ่ายภาพอ่ืนๆ เช่นระบบขบัเคล่ือน ระบบโฟกสั 

ฯลฯ มีประโยชน์เวลาเราตอ้งการถ่ายภาพในลกัษณะเดิม

บ่อยๆ



โหมดถา่ยภาพทวิทศัน ์(Landscape 
Mode)

ใชส้ าหรบัการถ่ายภาพทิวทศัน์ทัว่ๆไป ในโหมดน้ีกลอ้งจะ

ท าการปรบัค่ารูรบัแสงใหแ้คบๆ เพ่ือใหภ้าพท่ีความชดัลึก

สูงรวมถึงมีการปรบัพารามิเตอรสี์สนัของทอ้งฟ้าและตน้ไม้

ใหดู้เขม้ข้ึน ปรบัความคมชดัของภาพใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 

เมื่อใชง้านโหมดน้ีบางครั้งกลอ้งจะปรบัรูรบัแสงใหแ้คบมาก

จนสปีดชตัเตอรต์ า่ลงตามไปดว้ย จึงควรระวงัเร่ืองกลอ้งสัน่ 

แนะน าใหใ้ชข้าตั้งกลอ้งดว้ยเสมอ



โหมดถา่ยภาพบุคคล (Portrait Mode)

เป็นโหมดท่ีใชถ่้ายภาพบุคคล กลอ้งจะท าการปรบัรู

รบัแสงใหก้วา้งมากๆ เพื่อใหไ้ดร้ะยะชดัต้ืนเพื่อเบลอ

ฉากหลงัท้ิงไป เช่น ภาพสาวๆท่ีนิยมถ่ายใหข้า้งหลงั

เบลอเป็นตน้ และในบางครั้งกลอ้งจะท าการยงิแฟลช

เองเพื่อช่วยลบเงา หรือเพิ่มประกายตาใหก้บั

นางแบบ



โหมดถา่ยภาพระยะใกล ้(Close-up Mode)

 เหมาะส าหรบัการถ่ายภาพระยะใกลว้ตัถุมากๆ หลายคนเขา้ใจผิดวา่น่ีคือ

โหมดมาโครท่ีชว่ยใหเ้ราจอ่กลอ้งเขา้ไปไดใ้กลแ้ละชว่ยขยายภาพวตัถุใหมี้

ขนาดใหญ่ข้ึนเหมือนในกลอ้งคอมแพ็ค 

โหมดน้ีไมไ่ดช้ว่ยใหจ้อ่กลอ้งไดใ้กลว้ตัถุหรือขยายวตัถุใหใ้หญ่ขึ้ นแต่อยา่งใด 

(ทั้งหมดน้ีขึ้ นอยูก่บัเลนสเ์ท่าน้ัน) 

โหมดน้ีกลอ้งจะท าการปรบัรูรบัแสงใหเ้ราโดยอตัโนมติั เพื่อใหไ้ดภ้าพวตัถุ

คมชดัทั้งหมดแต่เบลอฉากหลงัออกไป เมื่อใชง้านโหมดน้ีบางครั้งแฟลชจะ

ท างานเองและสปีดชตัเตอรอ์าจต า่ลงจนตอ้งใชข้าตั้งกลอ้งชว่ย หากอยากได้

ภาพมาโครแท้ๆ  ควรเลือกใชเ้ลนสม์าโครในการถ่ายภาพ



โหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว (Sport Mode)

ใชส้ าหรบัถ่ายภาพส่ิงต่างๆท่ีเคล่ือนไหว เช่น เด็กหรือสตัวเ์ล้ียงท่ี

ชอบวิ่งไปมา ในโหมดน้ีกลอ้งจะปรบัไปใชร้ะบบโฟกสัแบบติดตาม

วตัถุ (Auto Tracking Focus) ช่วยตามโฟกสัภาพ
วตัถุใหโ้ดยแค่กดปุ่มชตัเตอรค์า้งเอาไวเ้ท่าน้ัน 

กลอ้งจะพยายามใชส้ปีดชตัเตอรส์ูงๆเพ่ือจบัการเคล่ือนไหวของวตัถุ

ดงักล่าวใหห้ยุดน่ิงดว้ย (Continuous shooting) ท า

ใหเ้ราไดภ้าพท่ีคมชดั 

หากอยากใชโ้หมดน้ีใหไ้ดผ้ลดีแนะน าใหถ่้ายภาพในท่ีมีแสงสวา่ง

เพียงพอ



โหมดถา่ยภาพบุคคลตอนกลางคนื 

(Night Portrait)

 เป็นโหมดส าหรบัการถ่ายภาพคนรว่มกบัแสงไฟในยามค า่คืน โหมดน้ีกลอ้งจะช่วยเก็บ

ภาพคนและบรรยากาศแสงสีของฉากหลงัไปพรอ้มๆกนัดว้ย โดยยงิแฟลชรว่มกบัการใช้

สปีดชตัเตอรต์ า่ (Slow-sync Flash) หากไมใ่ชง้านโหมดน้ี เวลาเราเปิด

แฟลชถ่ายภาพคนเฉยๆ เราจะไดภ้าพคนสวา่งชดัเจน แต่ฉากหลงัจะมืดไปหมดจนดูไม่รู ้

วา่ถ่ายท่ีไหน

 เมื่อใชง้านโหมดน้ี ควรบอกใหน้างแบบยนืน่ิงๆหลงัจากแฟลชยงิแลว้อยา่เพิ่งเคล่ือนไหว

เพราะกลอ้งจะยงัเปิดรบัแสงต่ออีกสกัครูเ่พื่อเก็บแสงฉากหลงั หากนางแบบรีบขยบักอ่น

จะท าใหภ้าพเบลอได ้และท่ีส าคญัคือ ตอ้งใชข้าตั้งกลอ้งในการถ่ายภาพทุกครั้งเพราะส

ปีดชตัเตอรจ์ะต า่มากจนไมส่ามารถใชม้ือถือกลอ้งใหน่ิ้งได้



โหมดถา่ยภาพเดก็ (Child Mode)

มีเฉพาะในกลอ้งบางยี่หอ้โหมดน้ีออกแบบมาส าหรบั

ถ่ายภาพเด็กโดยเฉพาะ เน้นการเร่งสีสนัของเส้ือผา้

และฉากหลงัใหส้ดใส และปรบัสีผิวใหดู้นุ่มนวล



โหมดถา่ยภาพตอนกลางคนื 

(Night Mode)

มีเฉพาะในกลอ้งบางยีห่อ้ โหมดน้ีใชส้ าหรบัการถ่ายภาพทิวทศัน์

ยามค า่คืน กลอ้งจะท าการเปิดรูรบัแสงใหก้วา้งและใชส้ปีดชตั

เตอรต์ า่ๆ เพื่อเก็บแสงในตอนกลางคืนเมื่อใชง้านโหมดน้ีตอ้งใช้

ขาตั้งกลอ้งช่วยเสมอเพราะปีดชตัเตอรจ์ะต า่มาก



โหมดไม่ใชแ้ฟลช (Flash off Mode)

โหมดน้ีแฟลชจะไมท่ างาน ไมว่า่ฉากหลงัจะมืดเพียงใดก็ตาม หรือแมแ้ค่

ผูใ้ชก้ดเปิดแฟลชข้ึนมาเองแฟลชก็จะไมท่ างานอยูดี่ กลอ้งจะใชก้ารเปิดรู

รบัแสงใหก้วา้งท่ีสุดและเร่ง ISO ใหสู้งขึ้ นเพื่อชว่ยใหร้บัแสงไดดี้ขึ้ น
แทน โหมดน้ีจะเหมาะส าหรบัการใชถ้่ายในสถานท่ีท่ีหา้มเปิดแฟลช เชน่ 

ในการแสดงละครเวที คอนเสิรต์ หรือในพิพิธภณัฑ ์เมื่อใชง้านโหมดน้ี

ควรระวงัเร่ือง Noise ท่ีจะตามมาดว้ย



โหมดถา่ยภาพตามสถานการณแ์บบตา่งๆ 

(Scene Mode)

 มีเฉพาะในกลอ้งยีห่อ้ Sony, Nikon, Olympus และ 
Pentax เป็นโหมดพิเศษท่ีออกแบบมาส าหรบัการถ่ายภาพใน
สถานการณต่์างๆ เชน่ ถ่ายภาพใตแ้สงเทียน ถ่ายภาพพระอาทิตยต์ก 

ถ่ายภาพพลุ เป็นตน้ ในโหมดน้ีกลอ้งจะปรบัคา่ต่างๆใหเ้ราโดยอตัโนมติั 

ตามท่ีถูกโปรแกรมมาเหมาะส าหรบัชา่งภาพท่ีไมมี่ความรูใ้นการถ่ายภาพมา

กอ่น หากเจอสถานการณแ์ปลกๆท่ีคิดวา่ถ่ายไดย้ากก็สามารถเลือกใชโ้หมดท่ี

ตรงกบัความตอ้งการน้ีไดท้นัที



โปรแกรมถา่ยภาพกึง่อตัโนมตัแิละแมนนวล

โปรแกรมถ่ายภาพน้ีจะมีโหมดถ่ายภาพแบบต่างๆใหเ้ลือกใชม้ากมาย

เชน่เดียวกนั เพียงแต่วา่ในโปรแกรมก่ึงอตัโนมติั (และแบบแมนนวล) 

 เราสามารถเขา้ไปปรบัคา่ต่างๆเองได ้ท าใหก้ารใชง้านในโหมดน้ีค่อนขา้ง

ยดืหยุน่และมีประโยชน์มากกวา่โหมดอตัโนมติัทั้งหลาย

หลายๆคนซ้ือกลอ้ง DSLR มาแต่ไมเ่คยใชง้านโปรแกรมถ่ายภาพฝั่งน้ี
เลย เพราะคิดวา่ใชง้านยาก ซ่ึงจริงๆแลว้โหมดก่ึงอตัโนมติัต่างๆเหล่าน้ี

ไมไ่ดใ้ชง้านยากแต่อยา่งใด 

ชา่งภาพพอจะรูห้ลกัการถ่ายภาพมาบา้ง ก็สามารถใชง้านโหมดน้ีได้



โหมดอตัโนมตัแิบบปรบัต ัง้ได ้

(Program Auto)

 โหมด "พี" (P) หรือโหมดโปรแกรมชิฟท ์

 โหมดถ่ายภาพน้ีมีหลกัการท างานคลา้ยกบัโหมดอตัโนมติัเต็มรปูแบบคือ กลอ้งจะ

ท าการวดัแสงและเลือกค่ารรูบัแสงและสปีดชตัเตอรข์องเราโดยอตัโนมติั

 ส่ิงท่ีต่างไปก็คือ หากเราไมช่อบค่าใดค่าหน่ึงท่ีกลอ้งเลือกให ้สามารถปรบัเพิ่ม-
ลดเองได ้เช่น กลอ้งวดัแสงใหเ้ราท่ี 1/200 วนิาที รูรบัแสงท่ี f/7.1 หาก
เราอยากไดรู้รบัแสงท่ีกวา้งกวา่น้ี เราสามารถปรบัรรูบัแสงเป็น f/5.6 ไดโ้ดยท่ี
กลอ้งจะท าการปรบัชดเชยสปีดชตัเตอรใ์หเ้ราเป็น 1/320 วนิาที เพื่อใหไ้ดค้า่
แสงเท่าเดิม 

 ในทางตรงขา้มหากเราอยากไดส้ปีดชตัเตอรท่ี์ 1/125 วนิาที เราก็สามารถ
ปรบัเองไดก้ลอ้งก็จะไปชดเชยรรูบัแสงใหเ้ราแทนโดยปรบัรรูบัแสงใหแ้คบลงเป็น 

f/9 เพื่อใหไ้ดค้า่แสงเท่าเดิม จะเห็นวา่ในโหมดน้ี หากเราปรบัคา่ใดคา่หน่ึง
ระหวา่งรรูบัแสงและสปีดชตัเตอรก์ลอ้งจะท าการปรบั (ชิฟท)์ อีกค่าตามให้

อตัโนมติั เพื่อใหเ้ราไดค้า่แสงท่ีเท่าเดิม



โหมดอตัโนมตัแิบบปรบัต ัง้ได ้

(Program Auto)

ประโยชน์หลกัของโหมดน้ีก็คือ "ความง่าย" และ "ยดืหยุน่" นัน่เอง 

โหมดน้ีใหค้วามง่ายเหมือนกบัโหมดอตัโนมติั คือสามารถหยบิกลอ้ง

ข้ึนมาเล็งถ่ายไดท้นัที ไมต่อ้งปรบัค่าอะไรเพราะกลอ้งจะปรบัใหเ้อง 

ท าใหเ้ราไมพ่ลาดโอกาสดีๆท่ีเกิดขึ้ นเพียงไมก่ี่วินาทีตรงหน้า

หมายเหตุ : ส าหรบัช่างภาพมือใหม ่แนะน าใหใ้ชโ้หมด P แทน
โหมด Auto ของกลอ้ง เพราะโหมดน้ีใชง้านง่ายไมต่่างอะไรกบั
โหมดอตัโนมติั แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถลองปรบัค่านัน่ค่าน่ีดว้ย

ตวัเองได ้นับวา่ช่วยฝึกความคุน้เคยในการใชก้ลอ้ง DSLR ไดดี้

อีกดว้ย



โหมดควบคมุรูรบัแสงดว้ยตวัเอง (Av, A)

 ถือเป็นโหมดยอดนิยมส าหรบัชา่งภาพมืออาชีพอีกโหมดนึง นิยมใชใ้นการถ่ายภาพ

ทิวทศัน์หรือภาพบุคคลท่ีตอ้งการควบคุมระยะชดัเอง 

ในโหมดน้ีชา่งภาพจะเป็นคนปรบัรูรบัแสงเอง อยากไดรู้รบัแสงแคบๆเพื่อใหภ้าพชดั

ลึก หรืออยากใหรู้รบัแสงกวา้งๆเพื่อเบลอฉากหลงัท้ิงไป ก็สามารถก าหนดเองไดโ้ดย

ท่ีกลอ้งจะท าหน้าท่ีเป็นคนคุมสปีดชตัเตอรใ์หส้มัพนัธต์ามรูรบัแสงท่ีเราเลือกใช ้เชน่ 

 เราใชรู้รบัแสงท่ี f/4 กลอ้งเลือกสปีดชตัเตอรใ์หท่ี้ 1/125 วินาที หากเราปรบั
รูรบัแสงไปท่ี f/8 กลอ้งจะท าการปรบัสปีดชตัเตอรไ์ปท่ี 1/30 วินาที ใหเ้รา
ทนัที เพื่อชดเชยใหแ้สงปริมาณเท่าเดิม 

ดงัน้ันเวลาใชง้านโหมดน้ี เราสนใจแคค่ าเดียวคือรูรบัแสง ส่วนสปีดชตัเตอรไ์มต่อ้ง

ไปกงัวลเพราะกลอ้งจะปรบัตามไปใหเ้ราเอง ส่วนระบบอ่ืนๆ เชน่ ระบบขบัเคล่ือน

ภาพ ระบบแฟลช ระบบวดัแสง ฯลฯ เราสามารถเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการ



โหมดคุมสปีดชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง (Tv, S)

โหมดน้ีจะตรงขา้มกบัโหมด Av,A คือ ชา่งภาพจะเป็นคนปรบัสปีดชตัเตอร์

ดว้ยตวัเอง อยากไดช้ตัเตอรช์า้ๆ เพื่อถ่ายน ้าตกหรือเก็บแสงตอนกลางคืน หรือ

อยากไดช้ตัเตอรเ์ร็วๆเพื่อหยุดรถวิ่ง ก็เลือกปรบัไดต้ามตอ้งการ กลอ้งจะสลบั

ไปท าหน้าท่ีพี่เล้ียงคอยปรบัรูรบัแสงตามไปให ้เพื่อใหไ้ดค้า่แสงเท่าเดิม เชน่ 

วดัแสงไดส้ปีดชตัเตอรท่ี์ 1/125 วินาที f/2 

แต่เราอยากเปิดชตัเตอรท้ิ์งไวส้กั 1 วินาที เพื่อเก็บภาพน ้าใหดู้เป็นฟอง ก็
ปรบัชตัเตอรไ์ปท่ี 1 วินาที (เมื่อชตัเตอรช์า้ลงแสงจะเขา้ไดม้ากกวา่เดิม) 
กลอ้งจะหร่ีรูรบัแสงใหเ้ป็น f/22 ทนัทีเพื่อคุมแสงใหไ้ดป้ริมาณเท่าเดิม 
โหมดน้ีนิยมใชใ้นการถ่ายภาพท่ีเราตอ้งเล่นกบัสปีดชตัเตอรเ์ป็นหลกั เชน่ 

ภาพน ้าตก ภาพแสงไฟตอนกลางคืน ภาพรถแขง่ ภาพพลุ ฯลฯ



หมายเหตุ : ควรระวงัเม่ือใชโ้หมดน้ี หากเราปรบัชตัเตอรช์า้หรือ
เร็วมากๆ กลอ้งอาจจะหร่ีหรือขยายรูรบัแสงตามไปไมพ่อท่ีจะชดเชย

แสงใหไ้ดป้ริมาณ "เท่าเดิม" อาจท าใหภ้าพเราออกมืด 

(Under) หรือสวา่ง (Over) เกินปกติไดใ้หส้งัเกตตวัเลขรูรบั
แสงบนจอกลอ้ง ถา้ตวัเลขน้ีกระพริบแสดงวา่ เราใชส้ปีดชตัเตอรท่ี์

สูงหรือต า่เกินท่ีกลอ้งจะชดเชยใหพ้อดีได ้ใหป้รบัความเร็วชตัเตอร์

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี (จนกวา่เลขรูรบัแสงหยุดกระพริบ) แลว้คอ่ย

ถ่าย



โหมดปรบัต ัง้คา่เอง (Manual)

 โหมดปรบัค่าเองหรือเรียกกนัวา่แมนนวล เป็นโหมดท่ีเราท าหนา้ท่ีในการควบคุมกลอ้งเอง

ทั้งหมด ช่างภาพสามารถเลือกใชรู้รบัแสง สปีดชตัเตอร ์ระบบวดัแสง ระบบขบัเคล่ือนภาพ 

ฯลฯ ไดอ้ยา่งอิสระ ดงัน้ันภาพจะออกมาดีหรือไมจ่ึงขึ้ นอยูก่บัช่างภาพเป็นหลกั 

 ส าหรบัมือใหม ่โหมดแมนนวลอาจจะดูเหมือนยากและใชง้านไดช้า้ เพราะตอ้งมานัง่ปรบัค่า

ต่างๆเอง แต่หากฝึกฝนจนคล่องแลว้จะพบวา่ในบางสถานการณโ์หมดแมนนวลช่วยใหเ้รา

ถ่ายภาพไดร้วดเร็วกวา่โหมดอ่ืนๆมาก เช่น การถ่ายภาพในสตูดิโอท่ีใชแ้ฟลชภายนอกหรือ

ในงานพิธีการต่างๆท่ีสภาพแสงไมเ่ปล่ียนไปมากนัก 

 ลกัษณะน้ีเราสามารถปรบักลอ้งแค่ครั้งเดียวและถ่ายไดเ้ร่ือยๆตลอดงาน โดยไม่ตอ้งกลวัวา่

กลอ้งจะไปเปล่ียนค่ารรูบัแสงหรือสปีดชตัเตอรใ์หเ้รา (ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้ลใหค้่าแสง

เปล่ียนแปลงได)้ นอกจากน้ีโหมดแมนนวลยงัเหมาะส าหรบัการถ่ายภาพบางประเภท เช่น 

ภาพพลุ ภาพดวงดาวท่ีไมส่ามารถใชร้ะบบวดัแสงของกลอ้งได ้เป็นตน้



การเลอืกความละเอยีดของภาพ

การปรบัเลือกความละเอียดและชนิดของไฟลภ์าพ มีความส าคญัมากเพราะ จะ

ท าใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชง้านมากท่ีสุด

 ขั้นตอนการก าหนดความละเอียดและชนิดของไฟล ์จะแตกต่างกนัไปตามกลอ้ง

แต่ละยี่หอ้ บางรุ่นก็มีปุ่มลดัใหป้รบัเลือกไดเ้ลย แต่บางรุ่นก็ตอ้งกดเขา้ไปเลือก

ในเมนู ท่ีหน้าจอเลือกความละเอียดของไฟลภ์าพ เราจะเห็นขนาดของภาพ ซ่ึง

มกัจะมี 3 ขนาดหลกัๆก็คือ ขนาดเล็ก (แทนดว้ย S : Small) ขนาด
กลาง (แทนดว้ย M : Medium) และขนาดใหญ่ (แทนดว้ย L : 
Large)



การเลอืกความละเอยีดของภาพ

ในกลอ้งบางยี่หอ้ก็มีการแบ่งยอ่ยลงไปอีก เชน่ ของแคนนอนก็จะแบ่งออกเป็น

แบบ (บีบอดัน้อย ใหคุ้ณภาพดีสุด) 

ส่วนอีกแบบคือ (ขนาดไฟลเ์ล็ก บีบอดัมาก ใหคุ้ณภาพปานกลาง)

 ส าหรบันิคอนก็จะมี FINE ซ่ึงหมายถึงคุณภาพดีท่ีสุด และแบบ 
NORM คุณภาพปานกลาง BASIC คุณภาพต า่ ส่วน RAW และ 
NEF หมายถึงเลือกบนัทึกภาพเป็นไฟล ์RAW



เลือกขนาดไฟล์ภาพอะไรดี??

การเลือกไฟลข์นาดเท่าใดน้ัน ใหดู้งานท่ีจะน าไปใชเ้ป็นส าคญั 

กลอ้งปัจจุบนัมกัจะมีความละเอียดสงูเกิดจ าเป็นส าหรบัการใชง้าน

ทัว่ๆไป 

หากถ่ายภาพเล่นๆกนัในครอบครบัอาจจะเก็บเผ่ือไวส้ าหรบัน าไป

อดัขนาดจมัโบต้ามรา้น ก็อาจตั้งขนาดไฟลไ์วท่ี้กลางหรือใหญ่ไวก็้

ไดเ้วน้แต่หากจะเผ่ือไวส้ าหรบัการพิมพภ์าพขนาดใหญ่ก็ควรตั้ง

ขนาดไฟลไ์ปท่ี Large ไปเลยส่วนคุณภาพใหเ้ลือกแบบ 
Fine เอาไวเ้ลยดีท่ีสุด



RAW และ JPEG จะเลอืกแบบไหนดี

 ไฟล ์RAW ก็คือขอ้มลูดิบท่ีไดจ้ากเซ็นเซอรโ์ดยตรง โดยท่ียงัผ่านการประมวลผล
และบีบอดัของกลอ้งท าใหไ้ฟลช์นิดน้ีมีขอ้มลูอยูม่าก น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีวา่ไฟล ์

RAW มีคุณภาพดีกวา่ไฟล ์JPEG และเน่ืองจากมนัยงัไม่ไดถู้กประมวลผล จึง
ท าใหเ้ราสามารถน าไฟล ์RAW มาเปล่ียนแปลงค่าบางอยา่งได ้เช่น เปล่ียนคา่ 
White balance ไดเ้หมือนถ่ายใหมห่รือแมแ้ต่การปรบัชดเชยแสงใหภ้าพ
มืดลงหรือสวา่งขึ้ น ก็สามารถท าไดด้ว้ยโปรแกรมปรบัแต่งไฟล ์RAW โดยเฉพาะ 

 ไฟล ์RAW มีขนาดใหญ่กวา่ไฟล ์JPEG ท่ีมีความละเอียดเท่าๆกนั ถึง 5 
เท่า อีกทั้งไฟล ์RAW ไมไ่ดเ้ป็นฟอรแ์มตมาตรฐาน โปรแกรมเปิดดูภาพส่วน
ใหญ่รวมถึงเวบ็บราวเซอรจ์ึงไมส่ามารถเปิดดูไฟล ์RAW ได ้ช่างภาพจงึตอ้งน า
ไฟลเ์หล่าน้ีไปปรบัแต่งคา่ต่างๆแลว้แปลงออกมาเป็นไฟลม์าตรฐาน (เช่น

JPEG, TIFF) เสียกอ่น จึงจะสามารถใชง้านได้



การปรบัแต่งไฟล ์RAW ก็ตอ้งอาศยัความรูพ้อสมควร 
ดงัน้ันไฟลช์นิดน้ีจึงเหมาะกบัช่างภาพท่ีตอ้งการคุณภาพ

ของภาพท่ีดีท่ีสุดและพอมีความรูท้างดา้นการปรบัแต่งภาพ



JPEG ไฟลม์าตรฐาน 

ไฟลช์นิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กัของคนส่วนใหญ่ เพราะเป็นไฟลม์าตรฐานของ

รูปภาพต่างๆในระบบคอมพิวเตอรม์านานแลว้ ไฟล ์JPEG จากกลอ้ง
ดิจิตอลเกิดจากการท่ีกลอ้งประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร ์แลว้ใส่

คา่พารามิเตอรต่์างๆลงไป 

จากน้ันจึงท าการบีบอดัและแปลงออกมาเป็นไฟลใ์หก้บัเรา 

ขอ้ดีคือ ความเป็นมาตรฐาน ไมว่า่จะส่งไฟล ์JPEG น้ีไปใหใ้ครก็
ตามท่ีมีคอมพิวเตอรห์รือแมแ้ต่มือถือ เคา้ก็สามารถเปิดดูภาพของคุณได ้

แถมไฟล ์JPEG ยงัสามารถน าไปใชท้ั้งในการอดัภาพตามแลปสีทัว่ไป 
ไปจนถึงกระบวนการพิมพ ์



ขอ้เสียของไฟลช์นิดน้ีก็คือ มีการบีบอดัขอ้มูล จึงท าใหเ้สียคุณภาพ

ไปบา้ง อีกทั้งเวลาน าไปใชป้รบัแต่งก็จะท าไดไ้มดี่ เช่น จะไม่

สามารถเปล่ียนคา่ White balance ไดเ้หมือนถ่ายใหม่
เพราะไฟล ์JPEG ไดถู้กประมวลผลไปแลว้ และทุกครั้งท่ีน าไฟล ์
JPEG ไปปรบัแต่งและเซฟเก็บไว ้ไฟลจ์ะถูกบีบอดัอีกรอบ ท าให้

คุณภาพของไฟลล์ดลงไปเร่ือยๆ 

อยา่งไรก็ตามไฟลช์นิดน้ียงัคงเป็นฟอรแ์มตท่ีเหมาะสมส าหรบั

ชา่งภาพทัว่ๆไปท่ีไมไ่ดน้ าไฟลไ์ปใชง้านจริงจงั เชน่ ถ่ายกนัเล่นๆ ใน

บา้น ในครอบครวั หรือเอาข้ึนเว็บไซต ์ก็เหมาะท่ีจะใชไ้ฟล์ JPEG 



การโฟกสัภาพ

การโฟกสัภาพ คือการปรบัระยะโฟกสัของเลนสเ์พื่อใหว้ตัถุท่ีเราจะถ่ายมี

ความคมชดั 

การโฟกสัภาพในกลอ้ง DSLR แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

AF หรือโฟกสัอตัโนมติั 

MF หรือโฟกสัเองดว้ยมือ การเลือกโหมดโฟกสัของกลอ้ง DSLR ส่วน
ใหญ่จะสามารถปรบัไดจ้ากสวิทชบ์นกระบอกเลนส ์แต่ก็มีกลอ้งบางรุ่น ท่ีมี

สวิทชป์รบัเลือกโหมดโฟกสับนตวักลอ้งเลย



ระบบขบัเคลือ่นภาพของกลอ้ง DSLR

One shot

 การถ่ายทีละภาพ คือกดชตัเตอรล์งสุด 1 ครั้งกลอ้งจะ
บนัทึกภาพหน่ึงภาพ หากตอ้งการถ่ายต่อ ตอ้งปล่อยปุ่มชตั

เตอรแ์ลว้กดซ ้าอีกรอบ เป็นระบบพื้ นฐานส าหรบัการ

ถ่ายภาพทัว่ๆไป



ระบบขบัเคลือ่นภาพของกลอ้ง DSLR

Continuous shooting

 คือการถ่ายภาพต่อเน่ือง เมื่อเรากดปุ่มชตัเตอรค์า้งไว ้ กลอ้งจะท า

การบนัทึกภาพต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกวา่เราจะปล่อยน้ิวออกจาก

ปุ่มชตัเตอร ์(หรือจนถึงระดบัสูงสุดท่ีกลอ้งจะถ่ายต่อเน่ืองได)้ ระบบ

ถ่ายต่อเน่ืองน้ีเหมาะส าหรบัการเก็บภาพวตัถุท่ีเคล่ือนไหวหรือภาพ

กีฬาท่ีเราไมส่ามารถคาดเดาเหตุการณล์่วงหน้าไดว้า่จงัหวะเหมาะๆ

จะมาตอนไหน การใชร้ะบบถ่ายต่อเน่ืองชว่ยใหเ้ราบนัทึกภาพเก็บไว ้

ไดห้ลายๆภาพแลว้คอ่ยมาเลือกเอาภาพท่ีดีท่ีสุดเก็บไว ้



ระบบขบัเคลือ่นภาพของกลอ้ง DSLR

 Self-Timer

 ระบบหน่วงเวลาถ่าย การท างานก็คือ เมื่อเรากดปุ่มชตัเตอรล์งไปจนสุด กลอ้งจะนับถอย

หลงัเป็นเวลา 2-10 วนิาที (แลว้แต่รุน่) จากน้ันจึงค่อยท าการบนัทึกภาพ ระบบน้ีใช้
ส าหรบัการถ่ายภาพตวัเองคือกดชตัเตอรแ์ลว้จึงวิง่ไปอยูใ่นเฟรมเพื่อใหก้ลอ้งบนัทึกภาพ 

นอกจากน้ียงัสามารถน ามาใชเ้พื่อลดแรงสัน่สะเทือนจากการกดชตัเตอรอี์กดว้ย เพราะ

เวลาท่ีเรากดชตัเตอรล์งไปจนสุดกลอ้งจะมีแรงสัน่สะเทือนเพียงเล็กนอ้ยซ่ึงอาจส่งผลให้

ภาพเบลอหรือไมค่มเท่าท่ีควรโยเฉพาะเวลาใชส้ปีดชตัเตอรต์ า่ๆ การใชร้ะบบน้ีเมื่อเรา

กดชตัเตอร ์กลอ้งสัน่ก็จริงแต่จะยงัไมบ่นัทึกภาพพอกลอ้งหน่วงเวลาเสร็จ (2-10 
วนิาที) จึงค่อยบนัทึกภาพ แรงสัน่สะเทือนก็หมดไปแลว้ใหล้ดโอกาสเกิดภาพเบลอได ้

ระบบน้ีจึงสามารถน ามาใชท้ดแทนในกรณีท่ีเราไม่มีสายลัน่ชตัเตอร์



White balance

แสงในแหล่งก าเนิดหรือชว่งเวลาท่ีแตกต่างกนัจะมีอุณหภูมิของสีท่ีแตกต่าง

กนั เชน่ แสงในยามเชา้จะมีอุณหภูมิและสีสนัท่ีแตกต่างจากแสงในตอน

กลางวนั แสงในวนัท่ีทอ้งฟ้าเต็มไปดว้ยเมฆ ก็จะมีอุณหภูมิและสีท่ีแตกต่าง

กนัไปจากวนัท่ีฟ้าแจม่ใส แสงจากหลอดไฟกบัแสงจากดวงอาทิตย ์ก็มี

อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัอุณหภูมิท่ีสูงมากๆ แสงจะมีสีออกไปทางฟ้าหรือน ้า

เงินเขม้ (จนถึงด า) อุณหภูมิสีมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (Kelvin)



White balance

ดวงตาของมนุษยเ์รามีความสามารถในการปรบัสภาพของแสงไดอ้ยา่งยอด

เยีย่มกวา่เคร่ืองมือใดๆ แต่กลอ้งดิจิตอลก็ยงัท างานไดไ้มดี่เท่า 

ภายใตแ้สงไฟจากหลอดฟลอูอเรสเซนตด์วงตาของเรายงัมองเห็นกระดาษสี

ขาวเป็นสีขาว แต่หากเราถ่ายภาพภายใตส้ภาพแสงเชน่น้ี เส้ือเช้ิตสีขาวของ

เพื่อนเราจะดูอมเขียว แทนท่ีจะออกมาเป็นสีขาวเหมือนอยา่งท่ีดวงตาเราเห็น 

เน่ืองมาจากภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนตจ์ะมีการกระจายสีเขียวออกมา

มากกวา่ปกติ ท าใหก้ลอ้งมองเห็นสีขาว (และสีอ่ืนๆ) เพี้ ยนไป



ในปัจจุบนักลอ้งดิจิตอล ช่วยใหเ้ราถ่ายภาพไดอ้ยา่งสะดวกกว่ายุคของ

กลอ้งฟิลม์ เน่ืองจากกลอ้งดิจิตอลสามารถปรบัภาพใหร้บัสภาพแสงได้

หลากหลาย อีกทั้งมีระบบปรบัค่าสมดุลสีขาวโดยอตัโนมติั ไม่วา่จะ

ถ่ายภาพภายใตแ้สงอาทิตย ์แลว้น ากลอ้งมาถ่ายภายในอาคารท่ีใช้

หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ภาพท่ีไดก็้มีสีสนัท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัท่ีตาเห็น 

แต่ไม่มีกลอ้งดิจิตอลตวัใดท่ีจะปรบัค่า White balance ได้
สมบรูณแ์บบไปทุกสภาพแสงถึงแมเ้ราจะเลือกปรบัตั้งค่าในกลอ้งตรง

กบัสภาพแสงน้ันๆแลว้ก็ตาม



การต ัง้คา่ White balance ใหเ้ทีย่งตรงดว้ยตวัเอง

 เราสามารถปรบัค่า White balance ใหเ้ท่ียงตรงไดอี้ก คือการท า Custom 
White balance วธีิท าจะแตกต่างกนัไป ขึ้ นอยูก่บักลอ้งแต่ละรุน่แต่ขั้นตอน
หลกัๆจะเหมือนกนัคือ

 1. ภายใตส้ภาพแสงท่ีจะถ่ายภาพ ใหถ่้ายภาพกระดาษสีขาวสะอาด 1 แผ่น โดยซมูให้
เห็นแต่แผ่นกระดาษเต็มๆเฟรม

 2. ปรบัค่า White balance ไปท่ี Custom แลว้เลือกภาพกระดาษท่ีเรา
ถ่ายไว ้จากน้ันเราสามารถใชค้่า WB ดงักล่าวถ่ายภาพในสภาพแสงน้ีไดท้นัที แต่ถา้หาก
มีการเปล่ียนสถานท่ี หรือแสงเปล่ียนก็ควรท าซ ้าขั้นตอนท่ี 1 อีกครั้ง

 Note : การท า Custom WB ของกลอ้งแต่ละรุน่อาจแตกต่างจากท่ีบอกไว ้
แนะน าใหศึ้กษาขั้นตอนจริงๆ จากคู่มือกลอ้งของเราเองอีกครั้ง


