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ประเภทของกล้อง 
1. กลอ้งฟิลม์ 35 มม. 

2.  กลอ้ง Digital 



ประเภทของกล้อง 

3.  กลอ้งวดีิโอ 

4.  กลอ้งโลโม่   



ประเภทของกล้อง DIGITAL 

 -  Digital Compact 
 -  DSLR Like  
    ( Digital Single-Lens 
      Reflex  Like ) 

 -  DSLR   
    ( Digital Single-Lens 
      Reflex  ) 

ข้อดขีองกล้อง DSLR 

 -  ใชง้านไดห้ลากหลาย 

 -  สามารถเปล่ียนเลนส์ได ้ 

 -  เซ็นเซอร์รับภาพมีขนาดใหญ่กวา่ 

 -  คุณภาพการใชง้านโดยรวมดีกวา่ 

 -  ภาพท่ีมองเห็นจะเป็นภาพสมจริง 

    ต่างกบั Compact ,DSLR-Like จะไดแ้ค่เสมือนจริง 



-  Digital Compact 
  



-  DSLR Like ( Digital Single-
Lens Reflex Like ) 



-  DSLR  ( Digital Single-
Lens Reflex  ) 



อุปกรณ์พืน้ฐานทีใ่ช้กบักล้องดจิติอล 

- แบตเตอร่ี แท่นชาร์จแบตเตอร่ี 



แบตเตอร่ีขนาดถ่านไฟฉาย AA 

อลัคาไลน์ ( Alkaline ) หรือ ออกซิไลด ์( oxyride ) 
 แบตเตอร่ีทั้งสองแบบน้ีเป็นชนิดท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

ไม่สามารถชาร์ตเพื่อใชซ้ํ้ าได ้แต่หาซ้ือไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือ 

ทัว่ไป กลอ้งใชถ่้านรูปทรงแบบถ่านไฟฉาย AA น้ี หากถ่ายมาก ๆ  

การใชถ่้านชนิดน้ีกดู็จะส้ินเปลืองและไม่เหมาะสม ฉะนั้นควร 

ใชเ้ป็นตวัเลือกไวเ้ป็นถ่านเสริมหรือเม่ือจาํเป็นดีกวา่เช่นแบตเตอร่ี 

หมดกลางทาง เป็นตน้  



นิเกล  - เมทลัไฮไดรด์ ( NiMH ) 
 เป็นแบตเตอร่ีขนาด AA เช่นกนั แต่สามารถชาร์จเพื่อ 

ใชซ้ํ้ าไดเ้ป็นร้อย ๆ คร้ัง โดยประมาณท่ี 400 – 500 คร้ัง ปัจจุบนั 

แบตเตอร่ีชนิดน้ีมีการพฒันาจนความจุพลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

โดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ประมาณ 1800 – 2500 mah (milliampere – hour ) 
 การชาร์จแบตเตอร่ีชนิดน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองชาร์เฉพาะ ชนิดของ 

เคร่ืองชาร์จมี 2 ชนิด คือ แบบ ชาร์จเร็ว ( Rapid Charger ) กบั 

แบบชา้ (ชาร์จปกติ ) สาํหรับแบบเร็วนั้นใชเ้วลาชาร์จไม่นาน 

ประมาณ 1- 2 ชัว่โมง กเ็ตม็แต่แบบชา้จะใชเ้วลาเกือบ 10 ชัว่โมง 

แต่กมี็ขอ้ดีตรงท่ีจะช่วยยดือายแุบตเตอร่ีไดดี้กวา่การชาร์จแบบเร็ว 

  



ลเิธียมไอออน( Li-ion ) 
 มีลกัษณะเป็นกอ้นเด่ียว ๆ และมีรูปทรงเฉพาะสาํหรับ 

กลอ้งแต่ละรุ่นสามารถชาร์จแลว้ใชซ้ํ้ าได ้ใชง้านไดท้นกวา่แบตเตอร่ี 

แบบอ่ืนแต่กมี็ราคาสูงกวา่ดว้ย ยิง่ถา้เป็นของแทต้ามยีห่อ้ของกลอ้ง 

กจ็ะยิง่มีราคาสูงมากแต่กมี็แบตเตอร่ีเทียบเคียงออกมาขายซ่ึงมีราคา 

ตํ่ากวา่ เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีชนิดน้ีกต็อ้งซ้ือแยกตามขนาดและรุ่น 

ของแบตเตอร่ีนั้น ๆ อีกดว้ย 



-  สายเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง  

-  สายคล้องมอื 



- การ์ดหน่วยความจํา 

- Card Reader 



ข้อควรระวงัในการใช้งาน 

-  อย่าให้กล้องตก 

 เพราะการตกกระแทกอยา่งรุนแรง อาจ 

ทาํใหก้ลไกขบัเคล่ือนเลนส์เสียความแม่นยาํได ้

จนถึงแตกหกั วธีิป้องกนัคือหาซอ้สายคลอ้งมือ 

ไวข้ณะถ่ายภาพ 

-  ความช้ืน 

 ความช้ืนหรือนํ้าเป็นศตัรูกบักลอ้ง 

อยูแ่ลว้ โดยเฉพาะนํ้าเคม็ จะทาํลายกลไกและ 

วงจรภายในกลอ้ง  ความช้ืนจะเขา้ไปทาํให ้

เกิดเช้ือราเกาะช้ินเลนส์ได ้ 

 บริเวณท่ีมีความช้ืนสูงคือ ทะเล 

นํ้าตก หรือหมอก ป้องกนัโดยสารดูดความช้ืน 

หรือถุงกนันํ้า  



-  อุณหภูมสูิงไปกไ็ม่ด ี

 ถา้อุณหภมิูสูงมาก ๆ เช่น กลางแดด  

ใกลเ้ตาไฟ ท้ิงไวใ้นรถท่ีกลางแจง้ จะทาํใหร้ะบบ 

การทาํงานในกลอ้งไดรั้บความเสียหายได ้

-  ฝุ่นกบักล้องเป็นของคู่กนั 

 ฝุ่ นละอองนอกจากจะเกาะหนา้เลนส์ 

แลว้ มนัยงัซอกซอนเขา้ไปตามซอกหลืบของ 

กลอ้ง ตอ้งทาํความสะอาดสมํ่าเสมอดว้ยท่ีเป่า 

และผา้เชด็กลอ้งเช็ดเลนส์ 

-  แสงจ้า ๆ อย่าเลง็นาน 

 หา้มใชก้ลอ้งเลง็ไปยงัแหล่งกาํเนิด 

แสงจา้ ๆ โดยตรงเช่นดวงอาทิตยต์อนเท่ียง 

แสงไฟดวงใหญ่ ๆ ในระยะใกล ้ๆ เพราะจะทาํ 

ใหเ้ซ็นเซอร์รับภาพเสียหายไดแ้ละอาจมีผลกระทบมาถึงดวงตาของเรา 



โหมดถ่ายภาพเบ้ือตน้ 
P    Program Auto จะปรับค่าในการ 

 ถ่ายให้ทุกอย่างใช้ง่ายสะดวก 

TV  ปรับ Shutter เองได้ แต่รูรับแสง 

 และ ISO กล้องปรับให้ 

AV ปรับรูรับแสงเอง แต่ความเร็วชัตเตอร์ 

 กบั ISO กล้องปรับให้ 

M ปรับเองทั้งหมด 

B  ใช้สายลัน่ ชัตเตอร์ B 
C  Custom เป็นค่าที่ต้องใช้ถ่ายบ่อย  

 ตั้งเอาไว้ 

AUTO     คล้ายกบั P คอืกล้องปรับค่าให้ 

 หมดรวมถงึการเปิดปิดแฟลช 

MF   Manual Focus 
 ปรับโฟกสัเอง ค่อนขา้งใชง้านยาก ยกเวน้ 

 คนท่ีชาํนาญแลว้ 

AF   Auto  Focus 
 กลอ้งทาํการโฟกสัภาพให ้ 



โหมดถ่ายภาพอตัโนมตั ิ( Auto ) 
 เป็นโหมดการถ่ายภาพสาํหรับมือใหม่ เป็นโหมด 

ท่ีกลอ้งทุกตวัมีแน่นอน สาํหรับการทาํงานโหมดน้ีกลอ้ง 

จะปรับค่าทุกอยา่งในกลอ้งใหเ้องอตัโนมติั ไม่วา่จะเป็น 

ค่ารูรับแสง ความเร็วชตัเตอร์ รวมถึงค่าการทาํงานอ่ืน ๆ  

กจ็ะถกูปรับใหเ้ป็นค่าอตัโนมติั เช่น ค่าสมดุลแสงสีขาว 

ระบบการโฟกสัภาพ  ค่าความไวแสง (ISO) เป็นตน้ 

ยกเวน้เร่ืองของการใชห้รือไม่ใชแ้ฟลชท่ีกลอ้งจะ 

อนุญาตใหก้าํหนดเองได ้

 ขอ้ดีของโหมดน้ีคือ ความง่ายในการใชง้าน 

ส่วนขอ้เสียคือ ส่ิงท่ีกลอ้งคิดให ้อาจไม่ใชภ้าพท่ีเรา 

ตอ้งการหรือบางคร้ัง ระบบอตัโนมติัมกัถกูหลอกดว้ย 

สภาพแวดลอ้มหลาย ๆ อยา่งได ้
  



โหมดโปรแกรม P 
 เป็นโหมดโปรแกรม จะมีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั P การทาํงานในโหมดน้ีจะ 

คลา้ย ๆ กบัโหมดอตัโนมติัตรงท่ีกลอ้งจะเลือกค่าความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงให ้

สัมพนัธ์กนัเอง แต่ส่วนท่ีแตกต่างคือ ผูใ้ชส้ามารถปรับตั้งค่าอ่ืน ๆ ไดเ้ช่น การตั้งค่าสมดุล 

แสงสีขาว ค่าความไวแสง และการชดเชยแสง เป็นตน้ โหมดน้ีจึงเป็นโหมดท่ีเหมาะสาํหรับ 

ผูท่ี้ตอ้งการใชง้านง่าย ๆ แต่สามารถควบคุมค่าบางค่าได ้เพ่ือใหไ้ดภ้าพ 

ตามท่ีตอ้งกาน  

โหมดถ่ายภาพแบบแมนน่วล ( M ) 
 เป็นโหมดท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับค่าต่าง ๆ ไดเ้องอยา่งอิสระ 

เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการถ่ายภาพอยูแ่ลว้ โดย 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง  

รวมถึงค่าอ่ืน ๆ ในการทาํงานของระบบ ซ่ึงตอ้งใชป้ระสบการณ์ใน 

การฝึกฝนค่อนขา้งมากถึงจะใชง้านระบบน้ีไดดี้ ขอ้ดีของมนัคือสามารถ 

ทาํใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีตรงตามความตอ้งการของผูถ่้ายดีท่ีสุด 



โหมดปรับรูรับแสงเอง ( AV ) 
 Aperture Value เป็นโหมดก่ึงอตัโนมติัท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชค้วบคุมรูรับ 

แสงเองได ้ แลว้กลอ้งจะทาํการเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีสัมพนัธ์กบัรูรับแสงใหน้อกจาก 

น้ียงัสามารถปรับค่าการทาํงานอ่ืน ๆ ไดเ้หมือนในโปรแกรม P ในทางทฤษฎีแลว้  

ความกวา้งของรูรับแสงมีผลกบัระยะชดัของภาพกล่าวคือถา้รูรับแสงกวา้งจะเกิดภาพชดัต้ืน  

และถา้รูรับแสงแคบจะเกิดภาพชดัลึก  

โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์เอง ( S , TV) 
 โหมด S หรือ TV ซ่ึงยอ่มาจาก Time Value เป็น 
โหมดก่ึงอตัโนมติัอีกโหมดหน่ึงท่ีทาํงานตรงขา้มกบัโหมด AV นัน่คือ 

ไปใหค้วามสนใจกบัความเร็วชตัเตอร์แทน โดยอนุญาตใหผู้ใ้ชค้วาม 

เร็วชตัเตอร์ไดอ้ยา่งอิสระ และกลอ้งจะเลือกรูรับแสงท่ีเหมาะสมให ้ 

นิยมใชถ้่ายภาพ เช่น การถ่ายการเคล่ือนท่ีของวตัถุโดยใชค้วามเร็ว 

ชตัเตอร์ตํ่าหรือถ่ายวตัถุท่ีเคล่ือนไหวใหห้ยดุน่ิงโดยใชค้วามเร็ว 

ชตัเตอร์สูง  



SCENE MODE 

     โปรแกรมถ่ายภาพอตัโนมติัหรือท่ีเรียกวา่  
Scene Mode น้ีจะช่วยในการตั้งค่าถ่ายภาพ 

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นทางลดัให ้

นกัถ่ายภาพเลือกใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ง 

ปรับความเร็วชตัเตอร์ หนา้กลอ้งหรือค่าอ่ืน ๆ เช่น 

White Balance ดว้ยตวัเอง  

 Portrait 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบุคคล ใชเ้ม่ือ 

ตอ้งการเนน้ท่ีตวัแบบเป็นหลกั กลอ้งมกัปรับใหรู้รับ 

แสงกวา้งเพ่ือใหต้วัแบบชดัและฉากหลงัเบลอแต่ใน 

กลอ้งดิจิตอลคอมแพค็ การทาํใหเ้กิดชดัต้ืนเป็นเร่ือง 

ท่ียาก โหมดน้ีอาจใชไ้ม่ไดผ้ลเท่าไหรนกั 

 



 Night Portrait 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบุคคลเวลากลางคืน 

เช่น ตามงานเล้ียงหรือถ่ายภาพคนกบัฉากหลงั ท่ีเป็น 

สถาปัตยกรรมยามคํ่าคืน เป็นตน้ โดยกลอ้งจะใชแ้ฟลช 

เพ่ือช่วยใหต้วัแบบสวา่งแลว้ทาํการเปิดรับแสงใหน้าน 

ข้ึน ( ความเร็วชตัเตอร์ตํ่า ) เพ่ือเกบ็ฉากดา้นหลงัดว้ย  

ผลกคื็อทั้งตวัแบบและฉากหลงัจะสวา่ง 

 วธีิการใชโ้ปรแกรมน้ีใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ 

สูงสุด จะตอ้งนดัแนะกบัตวัแบบวา่ ใหอ้ยูน่ิ่งท่ีสุดใน 

ระหวา่งถ่ายภาพ และหลงัจากท่ีแฟลชยงิไปแลว้ควร 

อยูน่ิ่ง ๆ ไวจ้นกวา่เราจะใหส้ัญญาณวา่กลอ้งไดท้าํการ 

ปิดชตัเตอร์แลว้ นอกจากน้ีเพ่ือความชดัเจนของภาพ 

ควรใชข้าตั้งกลอ้งทุกคร้ัง 

 



 Party / Indoor 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพบุคคลในอาคารหรือ 

ท่ีมีแสงนอ้ย  โดยกลอ้งจะใชแ้ฟลชแบบ red – eye 
Reduction กบัความเร็วชตัเตอร์ค่าหน่ึงท่ีค่อนขา้ง 

ตํ่าการถ่ายภาพในโหมดน้ี มีโอกาสท่ีภาพจะสั่นสูงเพราะ 

ความเร็วชตัเตอร์ค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นควรใชข้าตั้งกลอ้ง 

และบอกใหต้วัแบบอยูน่ิ่งท่ีสุด 

 Landscape 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพทิวทศัน์ ภาพววิ 

ทัว่ไป เช่น ภเูขา ทะเล กลอ้งจะถ่ายโดยไม่ใชแ้ฟลช 

เหมือนกบัโหมดถ่ายภาพทิวทศัน์ทัว่ไป ส่วนการ 

ปรับ White balance และออปชัน่อ่ืน ๆ  

มกัเป็นแบบอตัโนมติั 

 



 Firework  Show 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพพลุ เป็นการถ่ายภาพ 

เวลากลางคืนอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีเสน่ห์  สาํหรับโปรแกรม 

น้ีจะตอ้งตั้งความเร็วชตัเตอร์ใหต้ ํ่า รูรับแสงแคบ และ 

ปิดแฟลช เพ่ือนจบัการเคล่ือนไหวของแสงจากพลุ ดงันั้น 

อุปกรณ์ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งมีคือขาตั้งกลอ้งนัน่เอง 

 Close Up 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพระยะใกลห้รือภาพ 

มาโคร โปรแกรมน้ีบางกลอ้งจะเป็นปุ่มใหก้ดไดอ้ยา่ง 

สะดวกอยูแ่ลว้ แต่ในบางกลอ้งอาจจะมีในโปรแกรม 

ถ่ายภาพดว้ย โดยจะเปิดหนา้กลอ้งกวา้งไม่ใชแ้ฟลช 

และเลือกโหมดมาโครใหอ้ตัโนมติั 



 Sunset 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพพระอาทิตยต์ก เป็น 

โปรแกรมท่ีปรับมาเพ่ือถ่ายภาพพระอาทิตยต์กโดยเฉพาะ 

คือจะใหสี้สันเนน้ไปทางสีส้มพร้อมทั้งปิดเฟลช แต่ขอ้ 

ควรระวงัในการถ่ายภาพลกัษณะน้ีคือ ไม่ควรถ่ายตอน 

ท่ีพระอาทิตยอ์ยูสู่งมากเกินไป เพราะความแรงของแสง 

จะทาํใหเ้ซ็นเซอร์รับภาพเสียได ้

 Sport 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพกีฬา  ซ่ึงในท่ีน้ีจะ 

หมายถึงการถ่ายภาพเคล่ือนไหวใหห้ยดุน่ิง เช่นการจบั 

จงัหวะท่ีนกัฟุตบอลกาํลงัเตะลกูบอล เป็นตน้ ดงันั้น 

กลอ้งจะตั้งความเร็วชตัเตอร์สูง เพ่ือจบัความเคล่ือนไหว 

นั้น แต่กีฬาบางประเภทท่ีตอ้งการลกัษณะภาพต่างออกไป เช่น 

การแข่งขนัจกัรยาน หรือแข่งรถ อาจใชก้ารแพนกลอ้ง เพ่ือทาํ 

ใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเร็วของกีฬานั้น ๆ ได ้ 



 Beach 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพชายหาด / ทะเล 

กลอ้งจะชดเชยแสงเพิ่มเขา้ไปอยา่งไม่รู้ตวั เพราะแสง 

ท่ีสะทอ้นจากพ้ืนทรายหรือนํ้า อาจทาํใหก้ลอ้งวดั 

แสงผดิและอาจทาํใหภ้าพมืดไป  กลอ้งบางรุ่นจะปรับ 

ใหสี้ฟ้าของนํ้าทะเลสดข้ึนดว้ย 

 Snow 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพหิมะ โปรแกรมน้ี 

จะทาํใหส้ามารถถ่ายภาพหิมะไดเ้ป็นสีขาวสมจริง 

( การถ่ายภาพหิมะจะมีแสงสะทอ้นจากหิมะมาก  

ทาํใหอ้าจไดสี้ของหิมะเป็นสีเทาแทน ) 



 Food 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพอาหาร กลอ้งจะ 

ปรับความสวา่งใหม้ากข้ึน รวมถึงทาํใหสี้ของอาหารดู 

น่าทานข้ึนดว้ย 

 Under water 
 โปรแกรมสาํหรับถ่ายภาพใตน้ํ้ า  กรณีท่ี 

กลอ้งไม่ใชก้ลอ้งกนันํ้า จะตอ้งซ้ือกล่องใส่กนันํ้าหรือ 

Housing (อุปกรณ์เสริม ) มาใส่เสียก่อน  

 การเลือกโปรแกรม Underwater  
ไม่ไดบ้อกวา่กลอ้งของคุณสามารถลงนํ้าได ้

 โปรแกรมน้ีจะปรับค่าสมดุลแสงสีขาว 

ใหเ้หมาะกบัการถ่ายภาพใตน้ํ้ า 



White Blance : WB ( แสงสมดุลสีขาว ) 

 การปรับสมดุลแสงสีขาว พดูง่าย ๆ กคื็อการ 

ปรับสีของแสงตามแหล่งกาํเนิดแสงต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย ์

แสงจากหลอดไฟ เป็นตน้  แหล่งกาํเนิดแสงเหล่าน้ีอาจทาํ 

ใหสี้ของภาพผดิเพ้ียนไป เช่น  

 ภาพถ่ายในอาคารซ่ึงใชแ้สงจากหลอด 

ฟอูอเรสเซนต ์มกัจะมีสีออกไปทางฟ้าอมเขียว 

 ส่วนภาพในบา้นท่ีใชห้ลอดไฟแบบมีไส้จะมี 

สีออกแดงและเหลืองส้ม 

 ในขณะท่ีภาพกลางแจง้ในแสงแดดจะมีสีสัน 

ใกลเ้คียงความเป็นจริง หรือบางทีอาจออกเหลืองหน่อย ๆ 

 กลอ้งดิจิตอลสามารถแกค้วามผิดเพี้ยนน้ีได ้

ดว้ยการทาํงานของซอฟตแ์วร์ในกลอ้งเอง นัน่คือการปรับตั้งค่า  
White Balance  





Tungsten 

Fluorescent 

Daylight 



Cloudy 

Flash 



เลนส์และระยะทางโฟกสัของเลนส์ 

ทางยาวโฟกสั 35 – 70 มม. 

  ทางยาวโฟกสัช่วงน้ีมกัเป็นช่วงของเลนส์ 

มาตรฐาน ( Normal Lens ) คือมีมุมรับภาพ 

ใกลเ้คียงกบัตาของคนเรา แทบไม่ก่อใหเ้กิดความผิด 

เพ้ียน หรือบีบอดัฉากหลงั เหมาะสาํหรับการถ่ายภาพ 

ทัว่ไป 



ทางยาวโฟกสัน้อยกว่า 35 มม. 

  ทางยาวโฟกสัช่วงน้ีมกัเป็นช่วงของเลนส์ 

มุมกวา้ง ( Wide Angle Lens ) ซ่ึงมีมุมรับภาพ 

กวา้งกวา่ท่ีตาเห็นทางยาวโฟกสัยิง่มีค่านอ้ย (ทางยาวโฟกสัสั้น ) 

มากเท่าไหร่ กย็ิง่รับภาพไดมุ้มกวา้งมากข้ึนเท่านั้น เหมาะ 

สาํหรับใชถ้่ายภาพในท่ีแคบหรือภาพทิวทศัน์ เพราะสามารถ 

เกบ็มุมภาพไดก้วา้ง 



ทางยาวโฟกสัมากกว่า 70 มม. 

  ทางยาวโฟกสัช่วงน้ีมกัเป็นช่วงของเลนส์ 

ถ่ายไกล ( Telephoto Lens ) หรือท่ีเรียกวา่เลนส์ 

เทเลมีมุมรับภาพแคบ ภาพท่ีไดจ้ะมีขนาดใหญ่ หรือพดูง่าย ๆ 

วา่สามารถดึงภาพจากระยะไกลเขา้มาได ้(เหมาะสาํหรับคน 

ชอบซูม ) ทางยาวโฟกสัยิง่มีค่ามากเท่าไหร่ กย็ิง่รับภาพ 

ไดมุ้มแคบลงหรือเรียกวา่ซูมภาพเขา้ไดม้ากข้ึนเท่านั้น 



Aperture and Shutter 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์ 

  
รูรับแสง ( Aperture ) 
 บางคร้ังเรียกกนัวา่ หนา้กลอ้ง เป็นช่องท่ี 

ควบคุมใหแ้สงสามารถผา่นเขา้ไปในปริมาณต่าง ๆ  

ซ่ึงขนาดของรูรับแสงนั้นจะวดัเป็นหน่วย 

F – Number โดยท่ี 

      ค่า F- Number มาก ๆ หมายถึง รูรับแสง 

แคบ  แสงสามารถผา่นเขา้ไปไดน้อ้ย ( ภาพมืด ) 

      ค่า F- Number นอ้ย ๆ หมายถึง รูรับแสง 

กวา้ง  แสงสามารถผา่นเขา้ไปไดม้าก ( ภาพสวา่ง ) 

  



 เช่นกลอ้งบางตวัอาจมีขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่งท่ี F2.8 
(กวา้งสุด) – F11 (แคบสุด) เป็นตน้  สาํหรับกลอ้งดิจิตอล DSLR ซ่ึงถอดเปล่ียน

เลนส์ได ้ ขนาดของรูรับแสงท่ีเป็นไปไดจ้ะข้ึนกบัเลนส์ท่ีกาํลงัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ค่าของ 

F-Number จะเพิ่มเป็นขั้นหรือสตอป เช่น 
F2.0 , F2.8 , F4.0 , F5.6 , F8 , F11 , F16 , F22  

โดยแต่ละขั้นจะใหป้ริมาณแสง เพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า 



รูรับแสง F (Aperture ) 
   
F/1.4 , F/2.8 ,F/22 ……… 
F มาก      รูรับแสงเลก็แสงท่ีไดเ้ขา้มานอ้ย  
     ( ภาพมืด )  ไดภ้าพชดัลึก 



F น้อย      รูรับแสงใหญ่กวา้งแสงท่ีไดเ้ขา้

     มามาก ( ภาพสวา่ง )  ไดช้ดัต่ืน 

รูรับแสง F (Aperture ) 



ความเร็วชัตเตอร์ ( Shutter Speed ) 

 เป็นความเร็วในการเปิดปิดช่องรับแสง  เพ่ือ 

ควบคุมเวลาท่ีใหแ้สงผา่นเขา้สู่กลอ้ง โดยมีเง่ือนไขวา่ 

 ความเร็วชัตเตอร์สูง หมายถึง เวลาท่ีแสงสามารถ 

ผา้เขา้สู่กลอ้งมีนอ้ย (ภาพมืด) แต่จะไดภ้าพท่ีหยดุการ 

เคล่ือนไหวของวตัถุ  นิยมใชใ้นการถ่ายภาพกีฬาท่ีมี 

การเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว เช่น 1/500 , 1/125 วนิาที 

 ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า  หมายถึง  เวลาท่ีแสง 

สามารถผา่นเขา้สู่กลอ้งไดน้าน (ภาพสวา่ง)  ซ่ึงจะได ้

ภาพท่ีเห็นการเคล่ือนไหวของวตัถุ เช่น 1/8 , 1/2 วนิาที 



 เม่ือรู้จกักบัรูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์แลว้ 

จะเห็นไดว้า่ค่าทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั ในเร่ืองของการ 

เปิดรับแสง ปกติการถ่ายภาพท่ีสวยงามจะตอ้งมีปริมาณ 

แสงท่ีพอดีไม่มากจนสวา่งจา้ หรือไม่นอ้ยจนดาํมืด  ซ่ึง 

ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมเกิดจากขนาดของรูรับแสงและ 

ความเร็วชตัเตอร์น่ีเอง โดยมีความสัมพนัธ์เพ่ือใหเ้กิด 

การเปิดรับแสงพอดี ดงัน้ี  

สรุป :  จากตารางดา้นบนสามารถบอกไดว้า่ เม่ือรูรับแสงกวา้ง กค็วรใชค้วามเร็วชตัเตอร์สูง 
แต่ถา้รูรับแสงแคบจะตอ้งใชค้วามเร็วชตัเตอร์ตํ่า แสงจึงจะพอดีโดยความสัมพนัธ์  







HISTOGRAM 

 การอ่านฮิสโตแกรม  เป็นขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็น 

ระดบัความพอดีของแสงในภาพถ่าย  โดยส่วนใหญ่จะ 

แสดงออกมาเม่ือเราเรียกดูรายละเอียดของภาพ นอกจากน้ี 

ในกลอ้งบางรุ่นยงัมี Live Histogram ใหส้ามารถ 

ดูสภาพแสงไดใ้นขณะถ่ายภาพอีกดว้ย โดยฮิสโตแกรมจะ 

อยูใ่นรูปของกราฟท่ีบอกปริมาณความสวา่งในแกนตั้ง 

และจาํนวนพิกเซลท่ีแต่ละระดบัของความสวา่งในแกนนอน 

 ประโยชน์ของมนัคือ การแสดงใหเ้ราเห็นความมืด 

และความสวา่งโดยรวมของภาพการกระจายตวัของแสง 

และความสมดุลของสี ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะของ 

ภาพและปรับแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 



HISTOGRAM 
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