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ประเภทของกล้อง 

 

 

ประเภทของกล้อง DIGITAL 

-  Digital Compact 

 -  DSLR Like ( Digital Single-LensReflex  Like ) 

 -  DSLR  ( Digital Single-LensReflex  ) 

ข้อดขีองกล้อง DSLR 

-  ใช้งานได้หลากหลาย 

 -  สามารถเปลีย่นเลนส์ได้  

 -  เซ็นเซอร์รับภาพมีขนาดใหญ่กวา่ 

 -  คณุภาพการใช้งานโดยรวมดกีวา่ 



  -  ภาพท่ีมองเห็นจะเป็นภาพสมจริงตา่งกบั Compact ,DSLR-Like จะได้แคเ่สมือนจริง 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณ์พืน้ฐานที่ใช้กับกล้องดิจิตอล 

-  แบตเตอร่ี แทน่ชาร์จแบตเตอร่ี 

   

แบตเตอร่ีขนาดถ่านไฟฉาย AA 

อัลคาไลน์ ( Alkaline ) หรือ ออกซไิลด์ ( oxyride ) 

 แบตเตอร่ีทัง้สองแบบนีเ้ป็นชนิดท่ีใช้แล้วหมดไป ไมส่ามารถชาร์ตเพ่ือใช้ซํา้ได้ แตห่าซือ้ได้งา่ยตามร้านสะดวกซือ้

ทัว่ไป กล้องใช้ถ่านรูปทรงแบบถา่นไฟฉาย AA นี ้หากถ่ายมาก ๆ การใช้ถ่านชนิดนีก็้ดจูะสิน้เปลอืงและไมเ่หมาะสม ฉะนัน้

ควรใช้เป็นตวัเลอืกไว้เป็นถา่นเสริมหรือเมื่อจําเป็นดีกวา่เช่นแบตเตอร่ีหมดกลางทาง เป็นต้น  

 

นิเกล  - เมทัลไฮไดรด์ ( NiMH ) 

เป็นแบตเตอร่ีขนาด AA เช่นกนั แตส่ามารถชาร์จเพ่ือใช้ซํา้ได้เป็นร้อย ๆ ครัง้ โดยประมาณท่ี 400 – 500 ครัง้ ปัจจบุนั

แบตเตอร่ีชนิดนีม้ีการพฒันาจนความจพุลงังานไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆโดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ประมาณ 1800 – 2500 mah 
(milliampere – hour ) 

 การชาร์จแบตเตอร่ีชนิดนีต้้องใช้เคร่ืองชาร์เฉพาะ ชนิดของเคร่ืองชาร์จมี 2 ชนิด คือ แบบ ชาร์จเร็ว ( Rapid 

Charger ) กบัแบบช้า (ชาร์จปกติ ) สาํหรับแบบเร็วนัน้ใช้เวลาชาร์จไมน่านประมาณ 1- 2 ชัว่โมง ก็เต็มแตแ่บบช้าจะใช้

เวลาเกือบ 10 ชัว่โมงแตก็่มีข้อดตีรงท่ีจะช่วยยืดอายแุบตเตอร่ีได้ดีกวา่การชาร์จแบบเร็ว 

 

 



ลิเธียมไอออน( Li-ion ) 

 มีลกัษณะเป็นก้อนเดี่ยว ๆ และมรูีปทรงเฉพาะสาํหรับกล้องแตล่ะรุ่นสามารถชาร์จแล้วใช้ซํา้ได้ ใช้งานได้ทนกวา่

แบตเตอร่ีแบบอ่ืนแตก็่มีราคาสงูกวา่ด้วย ยิ่งถ้าเป็นของแท้ตามยีห้่อของกล้องก็จะยิง่มีราคาสงูมากแตก็่มีแบตเตอร่ี

เทียบเคยีงออกมาขายซึง่มีราคาตํ่ากวา่ เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีชนิดนีก็้ต้องซือ้แยกตามขนาดและรุ่นของแบตเตอร่ีนัน้ ๆ อีก

ด้วย 

 

-  สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  

  

-  สายคล้องมือ 

 

- การ์ดหน่วยความจาํ 

 



-  Card Reader 
-  

 

ข้อควรระวังในการใช้งาน 

-   อย่าให้กล้องตก 

 เพราะการตกกระแทกอยา่งรุนแรง อาจทําให้กลไกขบัเคลือ่นเลนส์เสยีความแมน่ยาํได้จนถงึแตกหกั วิธีป้องกนั

คือหาซ้อสายคล้องมือไว้ขณะถ่ายภาพ 

-   ความชืน้ 

 ความชืน้หรือนํา้เป็นศตัรูกบักล้องอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะนํา้เคม็ จะทําลายกลไกและวงจรภายในกล้อง  ความชืน้จะ

เข้าไปทําให้เกิดเชือ้ราเกาะชิน้เลนส์ได้ บริเวณท่ีมีความชืน้สงูคือ ทะเลนํา้ตก หรือหมอก ป้องกนัโดยสารดดูความชืน้หรือ

ถงุกนันํา้  

-   อุณหภมิูสูงไปก็ไม่ด ี

 ถ้าอณุหภมูิสงูมาก ๆ เช่น กลางแดด ใกล้เตาไฟ ทิง้ไว้ในรถท่ีกลางแจ้ง จะทําให้ระบบการทํางานในกล้องได้รับ

ความเสยีหายได้ 

- ฝุ่นกับกล้องเป็นของคู่กนั 

 ฝุ่ นละอองนอกจากจะเกาะหน้าเลนส์แล้ว มนัยงัซอกซอนเข้าไปตามซอกหลบืของกล้อง ต้องทําความสะอาด

สมํ่าเสมอด้วยท่ีเป่าและผ้าเช็ดกล้องเช็ดเลนส์ 

- แสงจ้า ๆ อย่าเล็งนาน 

 ห้ามใช้กล้องเลง็ไปยงัแหลง่กําเนิดแสงจ้า ๆ โดยตรงเช่นดวงอาทิตย์ตอนเท่ียงแสงไฟดวงใหญ่ ๆ ในระยะใกล้ ๆ 

เพราะจะทําให้เซ็นเซอร์รับภาพเสยีหายได้และอาจมีผลกระทบมาถึงดวงตาของเรา 

โหมดถ่ายภาพเบือ้ต้น 

P    Program Auto จะปรับคา่ในการ 

 ถ่ายให้ทกุอยา่งใช้ง่ายสะดวก 

TV  ปรับ Shutter เองได้ แตรู่รับแสง 



 และ ISO กล้องปรับให้ 

AV ปรับรูรับแสงเอง แตค่วามเร็วชตัเตอร์ 

 กบั ISO กล้องปรับให้ 

M ปรับเองทัง้หมด 

B  ใช้สายลัน่ ชตัเตอร์ B 

C  Custom เป็นคา่ท่ีต้องใช้ถา่ยบอ่ย  

 ตัง้เอาไว้ 

AUTO     คล้ายกบั P คือกล้องปรับคา่ให้ 

 หมดรวมถึงการเปิดปิดแฟลช 

MF         Manual Focus 

 ปรับโฟกสัเอง คอ่นข้างใช้งานยาก ยกเว้น 

 คนท่ีชํานาญแล้ว 

AF   Auto  Focus 

 กล้องทําการโฟกสัภาพให้  

โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ ( Auto ) 

เป็นโหมดการถ่ายภาพสาํหรับมอืใหม ่เป็นโหมดท่ีกล้องทกุตวัมีแนน่อน สาํหรับการทํางานโหมดนีก้ล้องจะปรับคา่ทกุอยา่ง

ในกล้องให้เองอตัโนมตัิ ไมว่า่จะเป็นคา่รูรับแสง ความเร็วชตัเตอร์ รวมถงึคา่การทํางานอ่ืน ๆ ก็จะถกูปรับให้เป็นคา่

อตัโนมตัิ เช่น คา่สมดลุแสงสขีาวระบบการโฟกสัภาพ  คา่ความไวแสง (ISO) เป็นต้นยกเว้นเร่ืองของการใช้หรือไมใ่ช้แฟลท่ี

กล้องจะอนญุาตให้กําหนดเองได้ 

 ข้อดีของโหมดนีค้ือ ความง่ายในการใช้งานสว่นข้อเสยีคือ สิง่ท่ีกล้องคิดให้ อาจไมใ่ช้ภาพท่ีเราต้องการหรือ

บางครัง้ ระบบอตัโนมตัิมกัถกูหลอกด้วยสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อยา่งได้ 

โหมดโปรแกรม P 

เป็นโหมดโปรแกรม จะมีสญัลกัษณ์เป็นรูปตวั P การทํางานในโหมดนีจ้ะคล้าย ๆ กบัโหมดอตัโนมตัติรงท่ีกล้องจะเลอืกคา่

ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงให้สมัพนัธ์กนัเอง แตส่ว่นท่ีแตกตา่งคือ ผู้ใช้สามารถปรับตัง้คา่อ่ืน ๆ ได้เช่น การตัง้คา่สมดลุ

แสงสขีาว คา่ความไวแสง และการชดเชยแสง เป็นต้น โหมดนีจ้ึงเป็นโหมดท่ีเหมาะสาํหรับผู้ ท่ีต้องการใช้งานงา่ย ๆ แต่

สามารถควบคมุคา่บางคา่ได้ เพ่ือให้ได้ภาพตามท่ีต้องกาน  

 



โหมดถ่ายภาพแบบแมนน่วล ( M ) 

เป็นโหมดท่ีผู้ใช้สามารถปรับคา่ตา่ง ๆ ได้เองอยา่งอิสระเหมาะสาํหรับผู้ ท่ีมีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการถา่ยภาพอยูแ่ล้ว 

โดยผู้ใช้จะต้องเข้าใจความสมัพนัธ์ของความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง รวมถงึคา่อ่ืน ๆ ในการทํางานของระบบ ซึง่ต้องใช้

ประสบการณ์ในการฝึกฝนคอ่นข้างมากถึงจะใช้งานระบบนีไ้ด้ดี ข้อดีของมนัคือสามารถทําให้ได้ภาพถ่ายท่ีตรงตามความ

ต้องการของผู้ถา่ยดีท่ีสดุ 

โหมดปรับรูรับแสงเอง ( AV ) 

 Aperture Value เป็นโหมดกึ่งอตัโนมตัิท่ีอนญุาตให้ผู้ใช้ควบคมุรูรับแสงเองได้  แล้วกล้องจะทําการเลอืก

ความเร็วชตัเตอร์ท่ีสมัพนัธ์กบัรูรับแสงให้นอกจากนีย้งัสามารถปรับคา่การทํางานอ่ืน ๆ ได้เหมือนในโปรแกรม P ในทาง

ทฤษฎีแล้ว ความกว้างของรูรับแสงมีผลกบัระยะชดัของภาพกลา่วคือถ้ารูรับแสงกว้างจะเกิดภาพชดัตืน้ และถ้ารูรับแสง

แคบจะเกิดภาพชดัลกึ  

โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์เอง ( S , TV) 

 โหมด S หรือ TV ซึง่ยอ่มาจาก Time Value เป็นโหมดกึ่งอตัโนมตัิอีกโหมดหนึง่ท่ีทํางานตรงข้ามกบัโหมด AV 

นัน่คือไปให้ความสนใจกบัความเร็วชตัเตอร์แทน โดยอนญุาตให้ผู้ใช้ความเร็วชตัเตอร์ได้อยา่งอิสระ และกล้องจะเลอืกรูรับ

แสงท่ีเหมาะสมให้ นิยมใช้ถา่ยภาพ เช่น การถ่ายการเคลือ่นท่ีของวตัถโุดยใช้ความเร็วชตัเตอร์ตํา่หรือถ่ายวตัถท่ีุเคลือ่นไหว

ให้หยดุน่ิงโดยใช้ความเร็วชตัเตอร์สงู  

 

SCENE MODE 

โปรแกรมถ่ายภาพอตัโนมตัิหรือท่ีเรียกวา่ Scene Mode นีจ้ะช่วยในการตัง้คา่ถ่ายภาพ 

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นทางลดัให้นกัถ่ายภาพเลอืกใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว โดยไมต้่องปรับความเร็วชตั

เตอร์ หน้ากล้องหรือคา่อ่ืน ๆ เช่นWhite Balance ด้วยตวัเอง 

Portrait  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบคุคล ใช้เมื่อต้องการเน้นท่ีตวัแบบเป็นหลกั กล้องมกัปรับให้รูรับแสงกว้างเพ่ือให้ตวั

แบบชดัและฉากหลงัเบลอแตใ่นกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค การทําให้เกิดชดัตืน้เป็นเร่ืองท่ียาก โหมดนีอ้าจใช้ไมไ่ด้ผลเทา่ไหร

นกั 



 Night Portrait  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบคุคลเวลากลางคืนเช่น ตามงานเลีย้งหรือถ่ายภาพคนกบัฉากหลงั ท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมยามคํา่คืน เป็นต้น โดยกล้องจะใช้แฟลชเพ่ือชว่ยให้ตวัแบบสวา่งแล้วทําการเปิดรับแสงให้นานขึน้ ( ความ

เร็วชตัเตอร์ตํ่า ) เพ่ือเก็บฉากด้านหลงัด้วย ผลก็คือทัง้ตวัแบบและฉากหลงัจะสวา่ง 

 วิธีการใช้โปรแกรมนีใ้ห้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุ จะต้องนดัแนะกบัตวัแบบวา่ ให้อยูน่ิ่งท่ีสดุในระหวา่งถ่ายภาพ และ

หลงัจากท่ีแฟลชยงิไปแล้วควรอยูน่ิ่ง ๆ ไว้จนกวา่เราจะให้สญัญาณวา่กล้องได้ทําการปิดชตัเตอร์แล้ว นอกจากนีเ้พ่ือความ

ชดัเจนของภาพควรใช้ขาตัง้กล้องทกุครัง้ 

Party / Indoor  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบคุคลในอาคารหรือท่ีมีแสงน้อย  โดยกล้องจะใช้แฟลชแบบ red – eyeReduction 

กบัความเร็วชตัเตอร์คา่หนึง่ท่ีคอ่นข้างตํา่การถา่ยภาพในโหมดนี ้มีโอกาสท่ีภาพจะสัน่สงูเพราะความเร็วชตัเตอร์คอ่นข้าง

ตํ่า ดงันัน้ควรใช้ขาตัง้กล้องและบอกให้ตวัแบบอยูน่ิ่งท่ีสดุ 

Landscape  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพทิวทศัน์ ภาพวิวทัว่ไป เช่น ภเูขา ทะเล กล้องจะถา่ยโดยไมใ่ช้แฟลชเหมอืนกบัโหมด

ถ่ายภาพทิวทศัน์ทัว่ไป สว่นการปรับ White balance และออปชัน่อ่ืน ๆ มกัเป็นแบบอตัโนมตั ิ

Firework  Show  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพพล ุเป็นการถา่ยภาพเวลากลางคืนอีกลกัษณะหนึง่ท่ีมีเสนห์่  สาํหรับโปรแกรมนีจ้ะต้อง

ตัง้ความเร็วชตัเตอร์ให้ตํ่า รูรับแสงแคบ และปิดแฟลช เพ่ือนจบัการเคลือ่นไหวของแสงจากพล ุดงันัน้อปุกรณ์ท่ีสาํคญัอีก

อยา่งหนึง่ท่ีต้องมีคือขาตัง้กล้องนัน่เอง 

 

 



Close Up  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพระยะใกล้หรือภาพมาโคร โปรแกรมนีบ้างกล้องจะเป็นปุ่ มให้กดได้อยา่งสะดวกอยูแ่ล้ว 

แตใ่นบางกล้องอาจจะมใีนโปรแกรมถ่ายภาพด้วย โดยจะเปิดหน้ากล้องกว้างไมใ่ช้แฟลชและเลอืกโหมดมาโครให้อตัโนมตั ิ

Sunset  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก เป็นโปรแกรมท่ีปรับมาเพ่ือถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกโดยเฉพาะคือจะให้

สสีนัเน้นไปทางสส้ีมพร้อมทัง้ปิดเฟลช แตข้่อควรระวงัในการถ่ายภาพลกัษณะนีค้ือ ไมค่วรถ่ายตอนท่ีพระอาทิตย์อยูส่งู

มากเกินไป เพราะความแรงของแสงจะทําให้เซ็นเซอร์รับภาพเสยีได้ 

Sport  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพกีฬา  ซึง่ในท่ีนีจ้ะหมายถงึการถ่ายภาพเคลือ่นไหวให้หยดุน่ิง เช่นการจบัจงัหวะท่ีนกั

ฟตุบอลกําลงัเตะลกูบอล เป็นต้น ดงันัน้กล้องจะตัง้ความเร็วชตัเตอร์สงู เพ่ือจบัความเคลือ่นไหวนัน้ แตกี่ฬาบางประเภทท่ี

ต้องการลกัษณะภาพตา่งออกไป เช่นการแขง่ขนัจกัรยาน หรือแขง่รถ อาจใช้การแพนกล้อง เพ่ือทําให้เกิดความรู้สกึถึง

ความเร็วของกีฬานัน้ ๆ ได้  

Beach  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพชายหาด / ทะเลกล้องจะชดเชยแสงเพ่ิมเข้าไปอยา่งไมรู้่ตวั เพราะแสงท่ีสะท้อนจากพืน้

ทรายหรือนํา้ อาจทําให้กล้องวดัแสงผิดและอาจทําให้ภาพมืดไป  กล้องบางรุ่นจะปรับให้สฟ้ีาของนํา้ทะเลสดขึน้ด้วย 

 

 



Snow  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพหิมะ โปรแกรมนีจ้ะทําให้สามารถถ่ายภาพหิมะได้เป็นสขีาวสมจริง( การถ่ายภาพหิมะ

จะมีแสงสะท้อนจากหิมะมาก ทําให้อาจได้สขีองหิมะเป็นสเีทาแทน ) 

Food  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพอาหาร กล้องจะปรับความสวา่งให้มากขึน้ รวมถึงทําให้สขีองอาหารดนูา่ทานขึน้ด้วย 

Under water  

 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพใต้นํา้  กรณีท่ีกล้องไมใ่ช้กล้องกนันํา้ จะต้องซือ้กลอ่งใสก่นันํา้หรือHousing 

(อปุกรณ์เสริม ) มาใสเ่สยีก่อน การเลอืกโปรแกรม Underwater ไมไ่ด้บอกวา่กล้องของคณุสามารถลงนํา้ได้ 

โปรแกรมนีจ้ะปรับคา่สมดลุแสงสขีาวให้เหมาะกบัการถา่ยภาพใต้นํา้ 

White Blance : WB ( แสงสมดุลสีขาว ) 

การปรับสมดลุแสงสขีาว พดูง่าย ๆ ก็คือการปรับสขีองแสงตามแหลง่กําเนิดแสงตา่ง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ 

แสงจากหลอดไฟ เป็นต้น  แหลง่กําเนิดแสงเหลา่นีอ้าจทําให้สขีองภาพผิดเพีย้นไป เช่น ภาพถ่ายในอาคารซึง่ใช้แสงจาก

หลอดฟอูอเรสเซนต์ มกัจะมีสอีอกไปทางฟ้าอมเขยีวสว่นภาพในบ้านท่ีใช้หลอดไฟแบบมีไส้จะมีสอีอกแดงและเหลอืงส้ม

ในขณะท่ีภาพกลางแจ้งในแสงแดดจะมีสสีนัใกล้เคยีงความเป็นจริง หรือบางทีอาจออกเหลอืงหนอ่ย ๆ 

 กล้องดิจิตอลสามารถแก้ความผิดเพีย้นนีไ้ด้ด้วยการทํางานของซอฟต์แวร์ในกล้องเอง นัน่คือการปรับตัง้คา่ 

White Balance  



 

 



เลนส์และระยะทางโฟกัสของเลนส์ 

ทางยาวโฟกัส 35 – 70 มม. 

  ทางยาวโฟกสัชว่งนีม้กัเป็นช่วงของเลนส์มาตรฐาน ( Normal Lens ) คือมีมมุรับภาพใกล้เคียงกบัตาของคนเรา 

แทบไมก่่อให้เกิดความผิดเพีย้น หรือบีบอดัฉากหลงั เหมาะสาํหรับการถา่ยภาพทัว่ไป 

 

ทางยาวโฟกัสน้อยกว่า 35 มม. 

  ทางยาวโฟกสัชว่งนีม้กัเป็นช่วงของเลนส์มมุกว้าง ( Wide Angle Lens ) ซึง่มีมมุรับภาพกว้างกวา่ท่ีตาเห็นทาง

ยาวโฟกสัยิง่มคีา่น้อย (ทางยาวโฟกสัสัน้ )มากเทา่ไหร่ ก็ยิง่รับภาพได้มมุกว้างมากขึน้เทา่นัน้ เหมาะสาํหรับใช้ถา่ยภาพใน

ท่ีแคบหรือภาพทิวทศัน์ เพราะสามารถเก็บมมุภาพได้กว้าง 

 

ทางยาวโฟกัสมากกว่า 70 มม. 

  ทางยาวโฟกสัชว่งนีม้กัเป็นช่วงของเลนส์ถ่ายไกล ( Telephoto Lens ) หรือท่ีเรียกวา่เลนส์เทเลมมีมุรับภาพ

แคบ ภาพท่ีได้จะมีขนาดใหญ่ หรือพดูง่าย ๆวา่สามารถดงึภาพจากระยะไกลเข้ามาได้ (เหมาะสาํหรับคนชอบซูม ) ทาง

ยาวโฟกสัยิง่มคีา่มากเทา่ไหร่ ก็ยิง่รับภาพได้มมุแคบลงหรือเรียกวา่ซูมภาพเข้าได้มากขึน้เทา่นัน้ 

 



  

Aperture and Shutter 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์ 

รูรับแสง ( Aperture ) 

 บางครัง้เรียกกนัวา่ หน้ากล้อง เป็นช่องท่ีควบคมุให้แสงสามารถผา่นเข้าไปในปริมาณตา่ง ๆ ซึง่ขนาดของรูรับ

แสงนัน้จะวดัเป็นหนว่ย 

F – Number โดยท่ี 

      คา่ F- Number มาก ๆ หมายถึง รูรับแสงแคบ  แสงสามารถผา่นเข้าไปได้น้อย ( ภาพมืด ) 

      คา่ F- Number น้อย ๆ หมายถงึ รูรับแสงกว้าง  แสงสามารถผา่นเข้าไปได้มาก ( ภาพสวา่ง ) 

เช่นกล้องบางตวัอาจมีขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปได้อยูร่ะหวา่งท่ี F2.8 (กว้างสดุ) – F11 (แคบสดุ) เป็นต้น  สาํหรับกล้อง

ดิจิตอล DSLR ซึง่ถอดเปลีย่นเลนส์ได้  ขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปได้จะขึน้กบัเลนส์ท่ีกําลงัใช้อยูใ่นขณะนัน้ คา่ของ F-

Number จะเพ่ิมเป็นขัน้หรือสตอป เช่น 

F2.0 , F2.8 , F4.0 , F5.6 , F8 , F11 , F16 , F22  

โดยแตล่ะขัน้จะให้ปริมาณแสง เพ่ิมขึน้เป็นสองเทา่ 

 

 

 

 



รูรับแสง F (Aperture ) 

   

F/1.4 , F/2.8 ,F/22 ……… 

F มาก      รูรับแสงเลก็แสงท่ีได้เข้ามาน้อย ( ภาพมืด )  ได้ภาพชดัลกึ 

 

F น้อย      รูรับแสงใหญ่กว้างแสงท่ีได้เข้ามามาก ( ภาพสวา่ง )  ได้ชดัตื่น 

 

ความเร็วชตัเตอร์ ( Shutter Speed ) 

เป็นความเร็วในการเปิดปิดช่องรับแสง  เพ่ือควบคมุเวลาท่ีให้แสงผา่นเข้าสูก่ล้อง โดยมเีง่ือนไขวา่ 

 ความเร็วชตัเตอร์สูง หมายถงึ เวลาท่ีแสงสามารถผ้าเข้าสูก่ล้องมีน้อย (ภาพมดื) แตจ่ะได้ภาพท่ีหยดุการ

เคลือ่นไหวของวตัถ ุ นิยมใช้ในการถ่ายภาพกีฬาท่ีมีการเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็ว เช่น 1/500 , 1/125 วินาที 

 ความเร็วชตัเตอร์ตํ่า  หมายถึง  เวลาท่ีแสงสามารถผา่นเข้าสูก่ล้องได้นาน (ภาพสวา่ง)  ซึง่จะได้ภาพท่ีเห็นการ

เคลือ่นไหวของวตัถ ุเช่น 1/8 , 1/2 วินาที 

เม่ือรู้จักกบัรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์แล้วจะเหน็ได้ว่าค่าทัง้สองมีความสัมพันธ์กนั ในเร่ืองของ

การเปิดรับแสง ปกตกิารถ่ายภาพที่สวยงามจะต้องมีปริมาณแสงที่พอดีไม่มากจนสว่างจ้า หรือไม่น้อยจนดาํมืด  

ซึ่งปริมาณแสงที่เหมาะสมเกดิจากขนาดของรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์น่ีเอง โดยมีความสัมพันธ์เพื่อให้เกดิ

การเปิดรับแสงพอดี ดังนี ้ 



 

สรุป :  จากตารางด้านบนสามารถบอกได้วา่ เมื่อรูรับแสงกว้าง ก็ควรใช้ความเร็วชตัเตอร์สงูแตถ้่ารูรับแสงแคบจะต้องใช้

ความเร็วชตัเตอร์ตํา่ แสงจงึจะพอดีโดยความสมัพนัธ์  

 

 

 

HISTOGRAM 

การอา่นฮิสโตแกรม  เป็นข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นระดบัความพอดีของแสงในภาพถา่ย  โดยสว่นใหญ่จะแสดง

ออกมาเมื่อเราเรียกดรูายละเอียดของภาพ นอกจากนีใ้นกล้องบางรุ่นยงัมี Live Histogram ให้สามารถดสูภาพแสงได้



ในขณะถา่ยภาพอีกด้วย โดยฮิสโตแกรมจะอยูใ่นรูปของกราฟท่ีบอกปริมาณความสวา่งในแกนตัง้และจํานวนพิกเซลท่ีแต่

ละระดบัของความสวา่งในแกนนอน 

 ประโยชน์ของมนัคือ การแสดงให้เราเห็นความมดืและความสวา่งโดยรวมของภาพการกระจายตวัของแสงและ

ความสมดลุของส ีซึง่จะช่วยให้เราเข้าใจลกัษณะของภาพและปรับแตง่ได้อยา่งเหมาะสม  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


