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             26 กันยายน49 
กลองดิจิทัล ( Digital camera) คืออะไร กลองดิจิทัลคือกลองถายภาพที่ใชเทคโนโลยีในการ

บันทึกภาพแบบดิจิทัลรวมเขากับความสามารถของกลองถายรูปธรรมดาที่ใชฟลม  กลองดิจิทัลถูก
ออกแบบมาใหใชงานไดงาย คนทั่วไปสามารถศึกษาคูมือกลองและถายภาพไดทันท ี
  

หลักการทํางานของกลองดิจิทัล 

 สวนประกอบของกลองมีหลักการทํางานเชนเดียวกับกลองฟลม 35 SLR หรือ 35 เรนจ ไฟ
เดอร (range finder) ที่ใชฟลม เพียงแตเปนกลองดิจิทัลไมใชฟลม กลองจะใชอิมเมจเซ็นเซอร (Image 
sensor) และมีเดียสตอเรจ (Media Storage) แทน สวนประกอบหลักของกลองดิจิทัลมีเลนส อิมเมจ
เซ็นเซอร ชองมองภาพ ปุมกดชัตเตอร ปุมควบคุมหลัก มีจอ LCD DISPLAY 
 เลนสทําหนาที่รวมแสง มีรูรับแสง(aperture) ซ่ึงสามารถปรับขนาดใหแสงเขามากนอย มี
อิมเมจเซ็นเซอร ทําหนาที่รับแสงแทนฟลม ปุมชัตเตอรเปนปุมกดใหกลองทํางานและกําหนดระยะ
แสงใหผานเขากลอง  
 กลองดิจิทัลไดรับการยอมรบัวา มีลักษณะการใชงานงายกวากลองฟลม ผูใชเพียงแคเปด On 
Off  ของกลอง ยกกลองขึ้น มองที่ชองมองภาพ เล็งไปทีว่ตัถุหรือภาพทีจ่ะถายและกดชัตเตอร โดยไม
ตองใสฟลมใหยุงยาก บางคนไมสนใจแมแตจะตั้งคา ISO และ ไวท บาลานซ (White balance) ปลอย 
ใหเปนการทํางานแบบอัตโนมัติทั้งหมดหรือใหผูอ่ืนปรับตั้งใหตวัเองเล็งภาพและกดชัตเตอรเพียง
อยางเดยีว  
 ขอแตกตางทีสํ่าคัญระหวางกลองดิจิทัลกบักลองฟลมคือการไมใชฟลมดังนั้นจึงมีคําถามวา 
ภาพในกลองดจิิทัลมาไดอยางไร  
 กลองดิจิทัลใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวาอิมเมจเซ็นเซอร(Image sensor) อิมเมจ
เซ็นเซอรเปนชิป (ship) ประเภท Solid state  ซ่ึงมีความสามารถในการแปลงภาพที่เกิดจากแสงที่
กระทบวตัถุ อิมเมจเซ็นเซอรทําหนาที่จับภาพเมื่อแสงผานเลนสและรูรับแสง แสงจะกระทบอิมเมจ
เซ็นเซอรซ่ึงจะทําหนาที่ประมวลผลผานกระบวนการของการสรางภาพไปเปนไฟลดิจิทัล และสงผาน
ขอมูลนั้นไปไวที่หนวยความจําของกลอง ดังนั้นสรุปกระบวนการของกลองดิจิทัลประกอบดวย 
1. Image Sensor (IS)   
2. เลนส  Lens 
3. ตัวประมวลผล 
4. แสง 
5. ไฟลภาพดจิทิัล Digital Image file 
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6. หนวยความจํา Media Storage 
 หลักการของการเกิดภาพเปนดังนี้ เมื่อแสงไปกระทบวตัถุที่จะถาย แสงจะสะทอนเขามายัง
กลองดิจิทัลผานเลนส เลนสทําหนาที่รวมแสงและโฟกสัจุดชัดไปยังอิมเมจเซ็นเซอรแปลงแสงเปนคา
ไฟฟา คาไฟฟาตรงนี้คือสัญญาณภาพ จะถกูสงไปที่ตัวประมวลผลใหกลายเปนตวัขอมูลภาพดิจิทัล 
จากนั้นจะถูกนําไปเก็บไวในหนวยความจําของกลอง 

Image Sensor ถูกผลิตออกมาหลายแบบหลายชนิดมีรายละเอียดและมพีัฒนาการมามากเพราะ
เปนหวัใจของกลองเนื่องจากทําหนาทีแ่ทนฟลมหรือเสมือนหนึ่งเปน Light Sensitive หรือตัวแทนฟลม
นั้นเอง แตหลักการก็คือการแปลงแสงที่ผานเลนสเขามาใหกลายเปนไฟฟาโดยอาศัยเซลล
อิเล็กทรอนิกสไวแสงซึ่งจะอานคาความสวางของแสงนั้นใหเปนกระแสไฟฟา จากนั้นผาน บ็อกซ  
ชุดวงจร ADC หรือที่เรียกกนัวา A/D (Analog Digital Converter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟาชนิด Analog
เปนสัญญาณชนิดดิจิทัล (Digital) ซ่ึงภาพจะถูกเก็บอยูในรูปของไฟลดิจิทัลและถูกประมวลผลนําไป
จัดเก็บในหนวยความจําของกลอง (Media Storage) ในปจจุบันนี้ Image sensor มีหลายชนิดดวยกนั 
 

1. CCD (Charge Coupled Device) CCD เปน Image sensor ที่ใชกนัในกลองดิจิทัลตั้งแตยุค
แรกๆหลักการของ CCD คือโฟโตไดโอดที่อยูบน CCD มีลักษณะเปนตาราง (Grid) โฟโต
ไดโอดทํางานโดยการจับโฟตอนของแสงแลวแปลงออกมาเปนจดุพิกเซล (Pixel) ของภาพ การ
เรียงกันของโฟโตไดโอดเปนการเรียงตามหลักการผสมสี เรียกวาการจัดเรียงสีของ CFA โดย
ที่โฟโตไดโอดจับแสงนัน้บอกไดเพยีงวาแสงนั้นมืดหรือสวาง ไมสามารถแยกไดวาเปนแสงสี
ใด แตเพื่อใหกลองบันทึกภาพเปนสีได จงึตองแยกสีตางๆ ออกจากกนัโดยใหแสงแตละสีไป
ตกกระทบ CCD แยกชดุกัน การใชตัวกรองแสงแยกแสงเปนสีๆ คือการใชแผน Filter สีตางๆ
วางซอนขางหนาแผง CCD ซ่ึงคือการจัดเรียงตามหลักการผสมสีเรียกวา Color Filter Array 
(CFA) โดยนยันี้เมื่อแสงสีผาน Filter กระทบ CCD ณ จุดใดๆก็จะใหสีตาม Filter ณ จุดนั้นๆ 
และภาพแตละจุดนั้นหรือพิกเซลเมื่อนํามารวมกันกับพิกเซลสีอ่ืนๆก็จะทําใหไดภาพที่ปรากฏ
เหมือนจริงตามที่เลนสรับแสงมา   
หลักการผสมสีของ Color Filter Array นั้น เพื่อใหไดสีที่แทจริงของวตัถุ โดยระบบการผสม

สีใน Image Sensor มี 2 แบบคือ  
1.แบบแมสีบวก (Additive Colors)  
.ระบบผสมสีของสสาร (Subtraction Colors)  

 
1.แบบแมสีบวก (Additive Colors) หลักการคือโดยปกตสีิของแสงที่ทําใหเกิดภาพนัน้มาจาก
แมสีทั้ง 3 ของแสง คือ แดง เขียว น้ําเงิน (Red Green Blue) โดย RGB จะถูกผสมจนกลายเปน
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แสงสีขาว จากหลักการดังกลาวนี้นํามาสรางเปน CFA (Color Filter Array) เพื่อใหสีที่กรองได
จากแสงสีขาวนั้นเปนสีหลัก 3 สีของแสง 

2.ระบบผสมสีของสสาร (Subtraction Colors) เปนระบบผสมสีของสสารคือ ใชสีแบบ CMY 
โดยการผสมสีฟา (Cyan) มวงแดง (Magenta) เหลือง(Yellow) และเพิ่มสีดําเขาไป เรียกการ
ผสมสีแบบนี้วา CMYK นําหลักการตรงนี้มาสรางเปน CFA (Color Filter Array) เพื่อกรองแสง
สีขาวใหเปนสีหลัก 3 สีตามระบบนี ้
กลองดิจิทัลจะถูกออกแบบมาจากบริษัทผูผลิตใหเลือกใชระบบ Filterแบบใดแบบหนึง่โดย

หลักการก็คือ การผสมสีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแสงผานเลนสมากระทบกับ Filter ผาน CCD แตละ
พิกเซลจะไดขอมูลจุดสี จุดสีที่แตกตางกันเหลานี้ เมื่อนํามาคํานวณประกอบกนัจะเปนสัญญาณ
ภาพที่สมบูรณ 

 
2. Super CCD  บริษัทฟูจิฟลมไดพัฒนา CCD จากแบบธรรมดาใหเปน Super CCD ดวยการ 

ออกแบบ Image-Sensorใหตวัรับแสงโฟโตไดโอดเฉียงขึน้ทํามุม 45 องศา และจัดเปนรปู 8 
เหล่ียม เรียงตอกันในลกัษณะรังผ้ึง การจัดวางในลักษณะรังผ้ึง โฟโตไดโอดจะมีขนาดใหญขึ้น 
ทําใหสามารถดูดซับแสงที่สะทอนจากวัตถุไดมากเก็บรายละเอียดของภาพและแสงสีไดดีขึ้น 

 
3. CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ตัวรับแสงแบบ CMOSเปน 

Shipram ที่ทํามาจากMetal-Oxide แตเดิมนั้น CMOS ไมคอยเปนที่นยิมใชกนัในกลองดิจิทัล
เชนCCD จนกระทั่งในปจจบุันนี้เทคโนโยลีนี้ไดพัฒนาให CMOS มีคุณภาพสูงเทยีบเทากับ 
CCD  CMOS มีขนาดเล็ก ราคาถูก ทําความละเอียดไดสูง กินไฟต่ํา CMOS จึงถูกนําไปใชใน
กลองระดับโปร เชน Canon   

 
4. Foveon X3 Image sensor เปนเทคโนโลยใีหมสําหรับการถายภาพ พฒันาขึ้นโดยบริษัท 

Foveon Incโดยใชในกลองถายภาพซึ่งมีความมุงหมายใหสามารถสรางภาพคมชัด ถายทอด
สีสันไดเปนธรรมชาติที่เทากับการถายภาพดวยฟลม 35 mm โฟวีออน เอ็กซทรีอาศัย
เทคโนโลยี การตรวจจับความเขมของแมสีในแตละพิกเซลไดครบทั้ง 3 สี คือ แดง เขียว น้ําเงนิ 
(Red Green Blue RGB แมสีอิเล็กทรอนิกส) โดยปกตินั้นImage sensor ทั่วๆไปนั้นจะรับแสง
ไดจุดละ 1 แสงสี เชน 1 จุด R 1 จุด G 1 จดุ B แต Foveon X3 สามารถรับแสงสีไดถึง 3 แสงสี 
(RGB) ตอ 1 จุด นั่นคือการทาํงานของโฟวอีอนเอ็กซทรี จึงเปนการเลยีนแบบการทํางานของ
ฟลมคือมีการจัดเรียงชัน้ของ Filter ยอมสี CFA(Color Filter Array) เสียใหม ใหมีลักษณะใน
การเรียงเปน 
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เลเยอร (เปนชัน้ๆ) แสงจึงสามารถผาน ตัวกรองแสง (Filter) ไดทั้ง 3 ตวักรองพรอมๆกัน แสง
สีที่ออกมาจึงเปนสีของวัตถุจริงๆ ภาพที่ไดจึงคมชัดมากและถายทอดสสัีนเปนธรรมชาติ
เทียบเทากับฟลม 

 
5. Digital Film cassette  แนวโนมของกลักฟลมดิจิตัล  

หากกลาวถึง CMOS มีบริษัทหนึ่ง (บริษทั Silcon Film)ใชเวลาหลายปพัฒนาคาสแซ็ตตชนิด
หนึ่งที่สามารถใชเพื่อแปลงกลอง SLR เปนดิจิทัล เมื่อใดก็ได นวัตกรรมนี้ไมเปนทีน่ิยมนกั 
แมวาบริษัทจะวางตลาดมาแลวถึงสองปแลว  อันที่จริง EFS (Electronic Film from Silicon 
Film Company) นี้ ถือวาเปน CMOS Censor ที่มีresolution ที่ 1280 x 1024 pixel นั่นเอง  สวน
ที่มีรูปรางคลายคาสแซ็ตตใชบรรจุพลังงานอิเล็กทรอนิกส และจหุนวยความจํามากถึง 24 ภาพ  
เมื่อ”ฟลม” เต็ม เราก็สามารถถอดออก และสงผานภาพสูเครื่องคอมพิวเตอรโดยอุปกรณการ
อาน 

 
รูปแบบของกลองดิจิทัล  

 
กลองดิจิทัลไดรับการผลิตออกมาหลายรูปแบบมากมายมีใชกันโดยทัว่ไปขายกันอยางแพร 

หลายแตในทองตลาดที่เห็นกันอยูสวนใหญจะเปนกลอง คอมแพ็คชนดิเล็ก ราคาถูก กลองชนิดนี้
รูปรางจะคลายกัน สวนใหญจะแบงประเภทกลองดิจิทลัตามหลักการใชงานและคุณสมบัติของกลอง
ไดเปน 3 ประเภทดังนี ้

1. Slim & Compact Size Digital Camera 
 เปนกลองขนาดเล็กไดรับความนยิมเปนอยางสูงในปจจบุันเนื่องจากขนาดของกลองที่มี
ขนาดกระทดัรดั น้ําหนักเบา ราคาไมแพง สามารถพกพาไปไหนไดโดยสะดวก เหมาะมือกับ
กลุมผูหญิงและเดก็ที่ชอบพกพากลองเล็กๆติดตัวไวตลอดเวลาและถายภาพเพื่อความ
สนุกสนานและบันเทิง กลองประเภทนี้มีจดุเดนที่สําคัญคือ กลองถูกออกแบบมาใชงานได
งาย ไมมีฟงกช่ันซับซอน มีเลนสติดมากับตัวกลอง ไมสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได มีจอ 
LCD เพื่อใหมองเห็นภาพที่จะถายได 
 
2. Prosumer Digital  camera  
มีขนาดและน้ําหนักเหมาะมือและกระชับมอืข้ึน ใชบันทกึภาพเพื่อการทํางานและทองเที่ยว 
สันทนาการ กลองทํางานไดทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล และสามารถตั้งคาฟงกช่ัน
การทํางานอื่นๆได กลองใหความละเอียดสูงและมีฟงกช่ันการทํางานมากขึ้น มีคุณสมบัติ
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ตางๆที่ชางภาพตองการใชในระดับชางภาพสมัครเลนกึ่งเอาจริงเอาจัง (ซีเรียส) เลือกใชงาน
ไดครบตามวัตถุประสงค ครบตามตองการ 
 

 กลองประเภท 1 และ2 เปนกลองที่ผูผลิตผลิตออกมาเพื่อใหผูบริโภคใชงานแบบงายๆเนน
ตลาด กลองประเภทที่ 1 เนนที่ผูบริโภคทั่วๆไป กลองประเภทที่ 2 เนนชางภาพสมคัรเลนหรือ
ผูบริโภคที่กึ่งเอาจริง แตกลองทั้ง 2 ประเภทเนนที่ผูใชไมตองมีทักษะ ออกแบบมาใหถายภาพ ใชงาน
แบบงายๆ ใครๆก็ถายรูปได กลองทั้ง 2 ประเภทนี้ใหความละเอียดของภาพ (Resolution) ไดอยู
ในชวง 1-5 ลานพิกเซล 
 

3. กลองดิจิทัลแบบโปรหรือมืออาชีพ (Digital Single Lens Reflex Camera) D-SLR  
กลองประเภทนี้เปนกลองขนาดใหญ มีน้ําหนักมาก ราคาแพง มีฟงกช่ันการใชงานมากมาย
เพื่อใหผูใชซ่ึงเปนมืออาชีพสามารถเลือกใชฟงชั่นคําส่ังตางๆ เพื่อใหไดผลลัพธของการ
ถายภาพอยางดีเลิศ ผูใชสวนใหญจะมีประสบการณจากกลองที่ใชฟลมมาแตเดิม อนึ่งกลอง
ประเภทนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนสใหเหมาะสมกับการใชงานเชนเปลีย่นใช เลนสมุมกวาง
สําหรับถายในที่แคบๆ เลนสเทเลโฟโตและหรือเลนสซูมสําหรับดึงภาพจากที่ไกลๆเชน การ
ถายภาพกฬีา ถายภาพกลางแจง ถายภาพธรรมชาติ ถายภาพสัตวปา เชน นก กลอง D-SLR 
เปนกลองที่ Body (โครงสราง) เฟรมสวนใหญถูกพัฒนามาจากกลองฟลมระดับโปร เชน 
Canon EOS 1 เปน Canon EOS-1 Ds และ EOS-1D mark 2 กลองD-SLRที่ถูกพัฒนามานี้จึง
สามารถใชเลนสและอุปกรณเดิมๆของกลองในรุนที่ใชฟลมได เชน แฟลชถายภาพ (External 
Flash)เลนส ถายใกลและหรอื 2X (Extender) ไดเกือบทั้งหมด แตจะมีขอปลีกยอยบาง 
(ลูกเลนของบริษัทผูผลิต เชนตองใชแฟลชรุนดิจิทัลกับกลองดิจิทัลรุนเฉพาะนั้นๆ แฟลชจึง
จะทํางานออโตเมติก) ตองใชเลนสเฉพาะกับกลองรุนนัน้ๆ  นําเลนสไปใชขามรุนกลอง
ไมได 
กลอง D-SLR ใชงานไมยากนักตองศึกษาคูมือวิธีการใชงานตลอดจนทดสอบทดลองถายถึง 
จะไดผลดี กลอง D-SLR  ใหความละเอยีดของภาพ (Resolution)ไดตั้งแต 6 ลานพิกเซลลขึ้น
ไป ปจจุบันนีถึ้ง 14 ลานพิกเซล 
 
กลองทั้ง 3 ประเภทขางตนจะถูกออกแบบมาใหใชงานไดอยางงาย เหมาะสมกับผูใชงานแต

ละประเภทที่มคีวามตองการในการใชงานหลากหลายไมเหมือนกนั แตอยางไรก็ตามกลองทุกตัว ทุก
ประเภทจะมีสวนประกอบ หนาที่ หรือฟงกช่ันคลายๆกัน ดังนี ้

 
Power on off   ปุมควบคุมการทํางาน (เปด-ปดกลอง) 
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แฟลช Flash   กลองดิจิทัลสวนใหญมักจะติดไฟแฟลชขนาด 
เล็ก Buildin มาให เพื่อใหมแีสงสวางใชเพือ่
ถายภาพในที่มดืหรือในตวัอาคาร โดยกลอง
สามารถเลือก ใชไฟแฟลชใหเหมาะสมกบั
สถานการณ  
ผูถายปรับโหมด (mode) ของแฟลชไดหลายแบบ 
เชน แบบแมนนวล แบบออโตไฟแฟลช หรือใน
กรณีแสงนอยตองการแค Fill flash ระบบแฟลชที่
ทันสมัยของกลองบางรุนสามารถแกปญหา
ปรากฏการณตาแดง (Red Eye)ได โดยจะมีโหมด
การทํางานของแฟลชแบบ Red Eye Reduction 
เพื่อใชแกปญหาปรากฏการณตาแดง 
ในกลองระดับโปรซูเมอรและระดับโปรD-SLR 
กลองบางรุนจะมีแฟลช Built in ติดมากับตวั
กลอง บางกลองก็ไมมี แตสวนใหญแลวจะ
ออกแบบมาใหใชกับExternal Flash ได โดยใช
แฟลชเฉพาะรุนของมัน หรือของบริษัทอื่นๆที่
ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชางภาพ 

ชองมองภาพ(Viewfinder) ใชมองภาพ 
ปุมชัตเตอร   ใชเพื่อกดบันทึกภาพ 

เลนส ทําหนาที่รวมแสงจากวัตถุไปยังเซ็นเซอร(Lens Aperture)  กลองระดับ Slim 
Compact  มีเลนสขนาดเล็ก  บางรุนจะมรีะบบ zoom  เลนสติดมาดวย  แตในกลองระดับ DSLR  
เลนสของกลองจะเปนเลนสแบบเดยีวกับกลอง 35  SLR  ที่ใชฟลม  ชุดของเลนสจะประกอบไปดวย  
เลนส (Lens)  และกระบอกเลนส (Lens Tube)  เลนสทําหนาที่เปนตัวกลางรับแสงสงผานไปยังฟลม
ดานหลัง  เลนสของกลองสมัยใหมมแีกวเลนสหลายชิน้  ประกอบกันอยูภายในกระบอกเลนสซ่ึงอยู
ดานหนาของกลอง  แผนบังคับรูรับแสง (Diaphram)  เปนแผนโลหะบังคับปริมาณแสงอยูใน
กระบอกเลนสหลังแกวเลนส  แผนบังคับรูรับแสงเปนแผนโลหะกลีบเปนชั้น ๆ สานกัน  สามารถ
ปรับ  ขยายหรีรู่ได  รูที่เกิดขึน้เรียกวา  รูรับแสง (Aperture)  รูรับแสงนี้จะมีขนาดตามลําดับที่แนนอน  
จึงมีเลขกํากับขนาดเรียงกันไปเรียกวา F-stop  หรือ  f/Number  มาจากคาทางยาวโฟกัสของเลนส  
หารดวยความยาวของเสนผาศูนยกลางของเลนสนั้น  เลขลําดับจะใชเปนเลขเรียงลําดับ จาก 1, 1.2, 
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1.4, 2, 2.8, 4,5.6, 8, 11, 16, 22, 32, แตละชวงของเลขเอฟที่ เรียกวา สตอปนั้น หากมีการปรับ เรียกวา 
ลดสตอปหรือเพิ่มสตอป  
 ตัวเลขเอฟนอย เชน 1, 1.4 หมายถึงมี รูรับแสงกวาง 
 ตัวเลขเอฟมาก เชน 11, 16 หมายถึงมี รูรับแสงแคบ  
การปรับรูรับแสงที่ตัวเลขเอฟใด จะมีผลใหคาการรับแสงเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ชองรับแสงเอฟที่มี
คานอย รูรับแสงกวาง ความสวางที่แสงผานเลนสก็จะมากขึ้น เรียกวา เพิ่มสตอป       ในขณะที่ชอง
รับแสงที่มีคาเอฟมากขึ้น รูรับแสงแคบ ความสวางที่แสงผานเลนสจะนอยกวา เรียกวา ลดสตอป    
(ดังตาราง) 
 

ลดสตอป (Decrease stop) 
 
ความสวางลดลง 

1     1.4    2    2.8    4    5.6    8    11    16     22    32    45    64 
เพิ่มสตอป 

  
 ความสวางเพิม่ขึ้น 
หนึ่งสตอปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะทําใหปริมาณแสงเพิ่มขึน้สองเทาหรือคร่ึงหนึ่ง
ของปริมาณแสงที่ไดจากเลขเอฟเดิม  
                                                                                                                                                                     
จอ LCD DISPLAY                      จอ LCD DISPLAY อยูดานหลังของกลอง จอถูก       

ออกแบบมาเพือ่แสดงภาพ เชน ภาพฟงชัน่ ภาพ
เมนู การดภูาพที่ถายไปแลว แตส่ิงที่สําคัญคือ 
ความสามารถของ จอ LCD ในการแสดงภาพที่
จะถาย ทําใหชางภาพถายภาพไดสะดวกขึน้  
เราควรเลือกจอ LCD ที่ชัดเจน มองเห็นภาพชัด
ไมมีแสงสะทอน ภาพจากจอ LCDนั้นจะเปนภาพ
เดียวกับภาพทีจ่ะถูกถาย  ดังนั้นเวลาถายภาพ บาง
คนจึงชอบมองจากจอ LCD มากกวามองจากชอง
มองภาพ เพราะเหน็ภาพไดชัดเจนสามารถจัดมุม
ถาย จัดองคประกอบภาพใหดูสวยงามไดงายกวา
มองจากชองมองภาพ 
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ขอพึงระวัง    การเปดจอ LCD เพื่อแสดงภาพ
บอย ๆจะทําใหกลองสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
เร็วขึ้น 

ชองแบตเตอรี ่   ใสแบตเตอรี่เฉพาะรุนของกลองเทานั้นไม  
สามารถใสแบตเตอรี่อ่ืนได ควรเลือกกลองที่ใช
แบตเตอรี่ไดหลายแบบ เชน ใชแบตเตอรร่ี
แบบอัลคาไลนหรือใชแบตเตอรร่ีแบบชารตจะทํา
ใหประหยดัคาใชจายและมีทางเลือกมากขึน้ 
กลองบางรุนของบริษัทผลิตกลองโปรดังๆ เชน 
Nikon และ Canon หรือ Sony เมื่อผลิตกลอง
ออกมามักผลิตแบตเตอรี่เปนแบตชารตไฟไดเชน
กลองNikon D100ใชถานของ Nikonประเภท
ลิเทียมไอออน รหัสNikon Li-ion Battery Pack 
Type EN-EL3 7.4 V 1400 mAh ใชไดเฉพาะ
กลอง Nikon รุน D100เทานัน้ ไมสามารถใชถาน
อ่ืนได ถานดังกลาวมีราคาแพง เมื่อเทียบกบัถาน
ชารตในรูปแบบอื่นๆ แตเมื่อชางภาพเลือกที่จะใช
กลอง D100 ก็ตองซื้อถานรุนนี้ใช การใชถานตาง
ยี่หอตางบริษทัที่ผลิตออกมาในรูปแบบที่
ใกลเคียงกอ็าจจะมีปญหาเรื่องการันตีเร่ืองโวลต 
เร่ืองความไมเชื่อมั่น ดังนั้นการเลือกกลองจึงมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก 

ปุมควบคุมเมน เปนปุมหลักของกลองดิจิทัลสําหรับเลือกการ
ทํางานฟงกช่ันตางๆ ซ่ึงจะแตกตางกันไปใน
กลองแตละรุน ปุมโปรแกรมทํางานของกลอง  มี
หลายฟงกช่ันการทํางาน  แตในปจจุบันกลองจะ
ถูกออกแบบมาใหใชงานไดโดยสะดวก  ผูใชเมื่อ
ไมทราบจะทําอยางไรเพยีงแคตั้งปุมออโตก็ใชได
แลว   

 ระบบโปรแกรมอัจฉริยะของกลอง 
      กลองถายภาพชั้นนําในยคุไฮเทคนี้จะมี

โปรแกรมการทํางานใหเลือกหลาย
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ระบบปฏิบัติการ (mode)  ดวยกัน  ซ่ึงจะชวยให
การทํางานถายภาพเปนเรื่องไมยาก  
ระบบปฏิบัติการที่นาสนใจและเปนที่นยิมมี
ดังนี้คือ 

 P Program AE Mode 
 TV Shutter Priority AE Mode (Time Value) 
 AV Aperture Priority AE Mode (Aperture 

Value) 
 DEP Depth of field AE Mode 
 M Manual Exposure Mode 
 
 P  Program AE Mode   

ระบบโปรแกรมอัตโนมัติโปรแกรม P  
กลองจะเลือกความเร็วชัตเตอรและเลือกการเปด
หนากลองใหอยางถูกตอง  โดยระบบจะเลือกจาก
ขนาดของเลนสที่เลือกใชจากสภาพแสงขณะนั้น
ระบบโปรแกรม P เปนระบบมาตรฐานของการ
เลือกใชงานของกลอง  เพราะผูใชไมจําเปนตอง
ใชความคิดซบัซอนอยางใด 
 

 TV  Shutter Priority AE Mode (Time Value)  
ระบบปรับขนาดรูรับแสงอตัโนมัต ิ
โปรแกรม TV ในระบบนี้  กลองจะใหผูใชงาน
เปนผูเลือกความเร็วชัตเตอรที่ตองการตาม
วัตถุประสงคของการถายภาพ  จากนัน้กลองจะ
ใหผูใชงานเปนผูเลือกการเปดหนากลองที่ถูกตอง
ใหอัตโนมัติ  โปรแกรมนี้มปีระโยชนเมื่อผู
ถายภาพที่ตองการสรางสรรคการถายภาพ
ลักษณะตาง ๆ เชน  ถายภาพที่มีความเร็วหรือการ
เคล่ือนไหว  เชน  ถายภาพจากหนาจอทีวี  
ถายภาพพลุ  ถายน้ําตก  (ถายภาพความเร็วต่ํา-สูง) 
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 AV  Apertuer Priority AE Mode (Aperture 
Valre)  ระบบปรับความเร็วชัตเตอรอัตโนมัต ิ

      โปรแกรม AV ในระบบนี้ กลองจะใหผู
ถายภาพเปนผูเลือกการเปดหนากลองตาม 
วัตถุประสงคในการใชงาน  จากนั้นกลองจะเลือก
ความเร็วชัตเตอรที่ถูกตองให  การใชโปรแกรมนี้
ผูถายภาพสามารถสรางผลงานไดตามตองการ  
เชน  การเปดหนากลองแคบ  ทําใหไดความชัด
ลึก  ใชถายภาพทิวทัศน  การเปดหนากลองกวาง
ทําใหไดความชัดตื้น  เหมาะสําหรับถายภาพ
บุคคลหรือภาพที่ตองการเนนความชัดเฉพาะที ่
 

 DEP  Depth of field AE Mode 
      โปรแกรมภาพชัดลึกนี้เปนการจัดระยะชัดให

ครอบคลุมวัตถุที่ตองการจะถาย  ใหมีความคมชัด
โดยตลอดโดยผูถายภาพสามารถสั่งการใหกลอง
ลอคโฟกัสที่ตําแหนงจุดหนาและจุดหลังของวัตถุ
ที่จะถาย  กลองจะจดัโปรแกรมการทํางานโดย
เลือกรูรับแสงใหไดระยะชัดลึกตามตองการ
โปรแกรมนี้ชวยผูถายภาพใหไดรับความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

 
 M  Manual Exposure Mode 
      โปรแกรมนี้เปนการตั้งปรับกลองโดยผู

ถายภาพเอง  กลองจะวัดแสงใหตามปกติ  ผู
ถายภาพสามารถเลือกถายดวยการควบคุมทั้ง
ความเร็วชัตเตอรและเลือกเปดหนากลองเองได 

 
ชองตอไฟ DC  สําหรับตอไฟ DC จากอะแดบ็เตอรอุปกรณของ

กลองเฉพาะรุนเขาไปยังตวักลอง เปนแหลง
พลังงานทดแทน เมื่อไมตองการใชแบตเดอรี่ของ
กลองหรือกรณีที่ใชกลองตดิอยูกับทีน่านๆโดย
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ไมเคล่ือนยาย ชวยทําใหประหยัดแบตเตอรีแ่ละ
ถายรูปไดนานขึ้น  ตองใช DC  Plug-In ปล๊ักอิน
เฉพาะรุนเทานั้น 

Video out(AV out ) ชองสําหรับเลนภาพจากกลองดิจิทัลเขากบัทีวี
เพื่อแสดงภาพ โดยไมตองใชคอมพิวเตอร 

สายเคเบิล เปนอุปกรณเสริมใชเพื่อตอกลองเขากับ
คอมพิวเตอรเพื่อการถายโอนขอมูลไฟลภาพลง
คอมพิวเตอรโดยใชชองทาง USB และ Fire wire 

 
 

เลนสของกลองดิจิทัล 
 
เลนสของกลองดิจิทัลขนาดเล็กชนิด  Slim & Compact สลิมแอนดคอมแพค ราคาถูก มักไมมี

ระบบการซูมภาพ (คือการดงึภาพจากระยะไกลมาใกล ใกลไปไกล) มกัเปนเลนส Fix คือเลนสที่มีทาง
ยาวโฟกัสแนนอน ในกรณขีองกลองคอมแพคชนิดมีคณุภาพปานกลางและสูง กลองดิจิทัลประเภทนี้
โดยสวนใหญจะมีระบบการซูมภาพ ทําใหสามารถถายภาพมุมกวางหรือมุมแคบได ชวยดงึวัตถุที่อยู
ไกลๆ  เขามาใกล เรียก Zoom In   หรือ การ Zoom ใหไดภาพเปนมุมกวาง เรียก Zoom Out โดยจะมี
ปุมปรับบนตัวกลองใชเครื่องหมายสัญลักษณของปุมแสดงคําส่ังวาการดงึภาพจากไกลวา Tele ( T) 
มาจากคําวา Telephoto คือการถายภาพระยะไกล สวน Wide คือ Wide angle หมายถึงการถายภาพมุม
กวาง  

การที่กลองมีซูมหรือไมมีซูมเปนตัวเลือกอยางหนึ่งในการตัดสินใจของผูบริโภคในการที่จะ
เลือกซื้อกลอง กลองระดับโปรซูมเมอร สวนใหญมีเลนสซูมติดมาใหเลือก จะมีตั้งแตมุมกวางถึงมมุ
แคบ ทําใหผูถายภาพถายภาพไดสะดวกขึน้ กลองคอมแพล็คและกลองโปรซูมเมอรจึงถูกแบงโดย
พิจารณาจากระบบของการซูมสวนหนึ่งดวย  อยางไรกด็ีระบบซูมภาพเปนเทคโนโลยทีี่อาศัย
เทคโนโลยีดิจทิัล ซ่ึงมีการพัฒนานําไปสูกลองคอมแพ็คดวย ในปจจุบนัเราจึงแบงระบบการซูมภาพ
ไดใน 2 ลักษณะ ไดแก  

1. การซูมภาพแบบออฟติคอล  Optical Zoom การซูมภาพนี้เกดิจากเลนสของกลองและการ
เคล่ือนที่ของเลนส เพื่อเลือกระยะภาพใหใกล ไกล กลองดิจิทัลที่ใชเลนสซูมภาพแบบออพติคอลจะ
อยูในกลุมกลอง D-SLR และกลองโปรซูมเมอร ออฟติคอลซูมนี้จะใหภาพที่มีรายละเอียด สีสัน และ
ความคมชัดสูง  

2.  การซูมภาพแบบดิจิทัล Digital Zoom ภาพที่ไดใชเทคโนโลยีดิจิทลัของซอฟแวรในตัว
กลอง วิธีการคือการคําณวนคาโดยใชการสุมจุดจากจํานวนพกิเซลทั้งหมดนํามาดึงและขยายเพิ่มเตมิ
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สวนของภาพที่หายไปใหใหญเทาที่ตองการแสดงบนจอ LCD และบนัทึกใว ทําใหการซูมภาพแบบดิ
จิทัลนี้ไดภาพที่จะไมคอยคมชัดเพราะเปนการขยายอีกทีหนึ่ง ทําใหเห็นเม็ดพิกเซลของภาพที่ขยาย
ขึ้นมา ดิจิทัลซูมนี้จะพบในกลองคอมแพ็คราคาไมแพง 

 
Image  Resolution ความละเอียดในการบนัทึกภาพ  

 
ในการตัดสนิใจเลือกกลองใชงานของชางภาพนัน้  จะคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงาน

ของตน  หากประสงคจะนําภาพนัน้ๆไปใชงาน เชน ทํางาน งานพิมพ งานโฆษณา งาน
ประชาสัมพันธ จําเปนตองเลือกกลองใชงานที่มีรายละเอียดมากพอ  หนึ่งในคุณสมบัติของกลองที่
ตองพิจารณานีค้ือ เร่ืองของ Image Resolution หรือ การพจิารณาความละเอียด Resolution ของกลอง
วามีขนาด Pixel  เทาใด ซ่ึงเรามักเขาใจกันเปนปกตวิาจํานวน Pixel ที่ใหญกวามากๆ ก็จะทําใหได
ภาพที่ละเอยีดมากขึ้น  

ในการถายภาพ Resolution ของกลองดิจิทลั หมายถึง รายละเอียดภาพที่กลองสามารถบันทึก 
กลองดิจิทัลบอกคา เปนหนวยของ Pixel เชน Quality Fine Size pixels 2,048 x 1,536=3,145,728 แต
นิยมเรียกเปนหนวยใหญวา 3 ลาน Pixel   คาความละเอียดนี้เปนผลจากการคูณของ Pixel ในแนวตั้ง
กับแนวนอน เชน   2,048 x 1,536   กลองแตละตัวแตละรุนสามารถปรับตั้งคา Resolution ไดหลาย
ระดับ แสดงเครื่องหมายสถานะความละเอยีดแตกตางกนัออกไป เชน Fine หรือNormal หรือบาง
กลองแสดงคาสัญลักษณเปน L (Large) Medium (M) Small (S) ผูถายภาพตองศึกษาจากคูมือกลองวา
ตองการใหภาพที่ถายนั้นมีความละเอยีดขนาดไหน ปรับตั้งที่เมนูของกลองก็จะไดความละเอียดตาม
ตองการ แตโดยปกตแิลวบริษัทผูผลิตมักจะโฆษณาและระบุคาสูงสุดของกลองแสดงไวเพื่อจูงใจให
ผูบริโภคเลือกซื้อเชน 4 ลานหรือ5 ลาน Pixel ในปจจุบนันี้ (มีนาคม 48 )กลองโปรซูมเมอรมีความ
ละเอียดที่ถือกนัวา ”เลน” กันอยูที่ 8 ลาน Pixel เชน Canon 350D และ Sony DSC-V3 7 ลาน Pixel  

จํานวน Pixel ยิ่งมากเทาใด หมายถึงภาพทีไ่ดจะมีความละเอียดมากขึ้นเทานั้น ความละเอียด
จะเปนตัวบงชีข้องขนาดของไฟลภาพดจิิทลัที่ผูใชภาพ สามารถนําไปใชในงานตางๆ   เชน งานเว็บ 
งานพิมพ  งาน Computer Graphic หรือส่ือตางๆ   ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ผูใชจะตองปรับตั้งคา
กลองดิจิทัลโดยเลือก Resolution ใหเหมาะกับงานทีจ่ะนําไปใช 

 
ตารางแสดงคาเพื่อประกอบการพิจารณาตัง้คา Resolution ในการนําไปใชในงานแบบตางๆ 

 
  Size       Print size 

 Option           (pixels)       Quality   Description     (cm) 
  3M High         2,048x            Fine         High quality,  suitable for                    17x13 
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     (2048)           1,536            (1:4)         enlargements or high-quality prints      (7x5) 
 3M Normal      2,048x          Normal      Suited to print sizes of up to                17x13 
     (2048)           1,536            (1:8)         A4 (roughly 10x8)                                (7x5) 
 2M Normal      1,600x          Normal      Suited to print sizes ranging                13x10 
     (1600)           1,200            (1:8)         from large photo album size                 (5x4) 
                                                                             To A5 (roughly 8x6)                              
 PC PC screen   1,024x          Normal      Suited to printing at smaller              
                 (1024)             768              (1:8)         sizes (for example, in a letter                9x7 
                                                                              or report), or to display on               (3.5x2.5)    
                                                                              computer monitors 17 or larger 
 TV TV screen    640x           Normal      Can be displayed full-screen                5x4 
                 (640)               480               (1:8)        on a television or 13 monitor.            (2x1.5) 
                                                                 Suited to distribution by e-mail 
                                                                              or the web. 
 
Image Storage 
 

คาความละเอียดในการเลือกใชงานของกลองเพื่อสนองวตัถุประสงคของชางภาพนัน้  ทําให
กลองตองมีอุปกรณในการบันทึกภาพที่เรียกวา  หนวยเก็บขอมูลหรือหนวยความจํา (Image storage)  
ซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนไดในสลอตของกลอง ชางภาพสวนใหญจะมีอิมเมจสตอเรจสํารองเวลา
ถายภาพ  ทําใหชางภาพสามารถถายภาพไดตอเนื่อง (เชนเดียวกับการเปลี่ยนฟลมในกลองเมื่อฟลม
หมดมวนนัน่เอง) เมื่ออิมเมจสตอเรจเต็ม ก็เปลี่ยนอันใหมได  อุปกรณอิมเมจสตอเรจนี้มีหลาย
รูปแบบ 

ในกลองดิจทิลัแตละรุน  หรือกลองแตละประเภทจะกาํหนดชนิดของอิมเมจสตอเรจที่จะตอง
ใชมา  บางกลองจะเลือกไดเพียงแบบเดียว  บางกลองสามารถเลือกใหใชสองแบบ  อิมเมจสตอเรจ
แบงไดหลายแบบดวยกัน คือ  

1. Compact Flash cards CF หรือคอมแพคแฟลช  เปนอุปกรณเก็บขอมูล รูปรางเปนแผน
การดขนาดเลก็  4x3.5  ซม.  ใชเสียบเขาทีส่ลอตของกลอง  CF ถูกผลิตขึ้นเมื่อปค.ศ.1994  มีราคาถูก 
เปนการดที่มีความจุขอมูลในตัวการดตั้งแต 4 MB – 512 MB  จนถึง 2.2 GB  ยิ่งการดมีความจุมาก
เทาไรก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเทานั้น  การดคอมแพคแฟลชมี 2 รูปแบบ  คือ  CF Type I  และ  CF 
Type II  ทั้ง 2 แบบตางกันทีค่วามหนาคือ Type I หนา 3.3 มม.  Type II หนา 5.5 มม.  โดยที่ทั้ง 2 
แบบมีขนาดไซสเทากัน ตางกันที่ความหนาเทานั้น  ทําใหกลองที่ใช CF Type II สามารถใช  CF 
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Type I ได  แตในทางกลับกนั กลองและอปุกรณที่ใช CF Type I  จะไมสามารถใช CF Type II ได  
CF ที่ผลิตออกมามีหลายยีห่อ  เชนของบริษทัใหญ ๆ เชน Scandisk  และ  Lexar  กลองDSLR PRO  
มักชอบใช CF เปนสวนมาก เพราะทําใหกลองเก็บขอมูลภาพไดจํานวนมาก ชางภาพสามารถถายภาพ
ไดอยางตอเนือ่ง  เมื่อแผน CF เต็มก็สามารถถอดออกเปลี่ยนใสแผนใหมไดทันที  CF นี้ไมไดใช
เฉพาะกลองดจิิทัลเทานั้น แตสามารถใชกับโทรศัพทมือถือ เครื่องเลน MP3 หรือ PDA ไดเชนกัน 

2. Memory Stick cards  และ Memory Stick Pro  การดขนาดเล็กของบริษัทโซนี่Memory 
Stick  ขนาดเพียง 21.5x50 มม.  หนา 2.8 มม.   โซนี่ผลิตออกมาเพื่อใชกับกลองดิจทิัลของโซนี่
โดยเฉพาะและหมายรวมใหใชกับอุปกรณ Audio Visual  ของโซนี่อีกดวยในปจจุบัน Memory Stick 
Pro  มีความจสูุงถึง 1 GB  

 3.  XD  Picture Card  จุดเดนของ XD Card  คือเปนการดเก็บขอมูลที่เล็กที่สุด  ฟูจิโฟโต
ฟลมกับโอลิมปส  รวมกันพฒันาการดชนดินี้ขึ้นมีความจุสูงสุด 512 MB  เนื่องจากเปนการดที่พฒันา
มาจากบริษัทฟูจิกับบริษัทโอลิมปส  จึงมักพบเหน็ในกลองสองยี่หอนี้เปนสวนมากเทานั้น   

4.  SD-MMC  เปนการดขนาดเล็กที่ไดรับความนยิมมาก  เนื่องจากมีผูผลิตหลายรายใชกับ
กลองดิจิทัลและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน PDA   

5.  Smart Media  การดเก็บภาพขนาดเล็ก 45x37x0.76  มม.  ตัวการดขนาดเล็ก  แบนกวา
คอมแพคแฟลช  บริษัทโตชิบา เปนบริษัทที่ผลิตการดตัวนี้  การดมีความจุตั้งแต 4 MB – 256 MB  
Smart Media มี 2 แบบดวยกันคือ  3.3 โวลต  และแบบ 5 โวลต  ขอสังเกตความแตกตางระหวาง 2 
แบบนี้คือ แบบ 5 โวลตมีรอยหักมุมดานบนซาย  แบบ 3.3 โวลลมีรอยหักมุมที่ดานขวา 

6.   Micro Drive  เปนหนวยความจําแบบฮารดดิส  พัฒนาขึ้นโดยบริษทั IBM     
ลักษณะคลายคลึงกับ CF  เพราะผลิตออกมาตามมาตรฐาน CF Type II  จึงใชกับกลองดิจิทัลที่ใชCF 
Type II ได  มคีวามจุตั้งแต 512 MB  1  MB  และ  4 GB  เปนการดที่มฮีารดดิสในตวั ใชหัวอานจาน
ดิสก  หมุนดวยความเรว็สูง จึงเปนขอเสียวาหากทําตกหรือกระแทก  อาจทําใหฮารดดิสเสียหายได 

 
อิมเมจสตอเรจมีหลายประเภทก็จริง แตชางภาพตองดวูา สามารถใชกับกลองที่ตัวเองใชได

เทานั้น  เนื่องจากกลองแตละตัว  แตละยี่หอ  แตละรุนถูกออกแบบมาใหใชอิมเมจสตอเรจแตกตางกัน  
กลองโปรมักนิยมใชคอมแพคแฟลชเปนมาตราฐาน  ในขณะทีก่ลองเล็ก ๆ นิยมใช  SD  หรือ  MMC  
และ  XD  และแนนอนวากลองโซนี่ตองใช Memory Stick cards  หรือ Memory Stick Pro แนนอน  
ขอเท็จจริง เมือ่ชางภาพไปถายภาพ  เชน ออกทริปใหญ ๆ จําเปนตองใชอิมเมจสตอเรจเปนจํานวน
มาก  ตองวางแผนวากลองและอุปกรณของสวนตัวหรือของหนวยงานมีแนวโนมที่จะใชจะตองใช 
มีเดียประเภทใด  สามารถยืมจากหนวยงานอื่นไดหรือไม  ในบางกรณีถาอิมเมจสตอเรจไมเพยีงพอ 
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ในการถายภาพอาจใช External Hard disk  เก็บขอมูลในงานสนาม  เชน  งานกฬีา  งานแสดง
กลางแจงหรืองานOut door  ซ่ึงไมสามารถดึงขอมูลใสในคอมพิวเตอรไดทัน  External Hard disk  จึง
เปนอีกทางเลอืกหนึ่งของการเลือกใชอิมเมจสตอเรจ   

File Format  ของภาพถายจากกลองถายภาพดิจิทัลระดับโปรจะใหความละเอียดสูงมากขึ้น  
ทําใหไฟลภาพมีขนาดใหญ จําเปนจะตองใชอิมเมจสตอเรจที่มีความจจุํานวนสูงขึ้น  เราจะพบวาเมือ่
ตองการความละเอียดมากขึน้ จะมฟีงกช่ันบีบอัดขอมูลภาพในหลายรูปแบบเรียกวา File Format  ไฟล
ฟอรแมตเหลานี้มีความแตกตางกันในเรื่องของคุณภาพของภาพ  เนื่องจากการบีบอดัขอมูล  การเลือก
ขนาดของภาพที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ดวยการดอันเดิม ทําใหถายภาพไดมากขึ้น  แตเมื่อเลือกขนาดภาพ
ที่ใหญก็จะไดจํานวนภาพทีน่อยลง  ในขณะเดียวกนัการบีบอัดขอมูลนั้น ขนาดภาพที่เล็กลงก็จะมี
คุณภาพที่ลดลงดวย ในกลองดิจิทัลนั้นผูใชสามารถเลือกรูปแบบของไฟลได โดยปกติจะสามารถ
เลือกใชได 3 แบบดวยกนัคอื JPEG , TIFF , RAW   

1.  JPEG  (Joint Photographic Experts Group)  เปนไฟลฟอรแมตมาตรฐานที่ใชกันอยาง
แพรหลาย  ขอดีของ JPEG  คือ  ขนาดของไฟลภาพที่เล็ก  การบีบอัดขอมูลสามารถเลือกระดับการ
บีบอัดขอมูลไดสะดวกหลายระดับ ทําใหเปนไฟลฟอรแมตขนาดเล็ก  การบีบอัดไฟลตอนบันทึกทํา
ใหไฟลฟอรแมต JPEG  สูญเสียคุณภาพของภาพในรายละเอียดบางสวนไป ซ่ึงหากสงัเกตจะพบวา
ลักษณะภาพเปนลายตารางเหลี่ยม  ไมคอยคมชัดนกั แตอยางไรก็ตามฟอรแมต JPEG มีหลายระดบั
ใหเลือกใชงาน  ถาชางภาพเลือกใชการบีบอัดที่มีคุณภาพที่ดีในระดับใชงานก็สามารถนําภาพนัน้ไป
ใชงานไดดีในระดับหนี่งในงานทั่ว ๆ ไป  JPEG  จึงเปนไฟลนามสกุลมาตรฐานที่ใชกันมากและพบ
ในกลองดิจทิลัโดยทั่ว ๆ ไป 

2.  TIFF  (Tagged Image File Format)  ในงานสิ่งพิมพมักจะเลือกใชไฟลฟอรแมต TIFF  
คุณภาพของไฟลภาพจะดีกวาของไฟลฟอรแมต JPEG  เนื่องจากฟอรแมต TIFF ไมมกีารบีบอัด
ขอมลูภาพ ฟอรแมตTIFF  เปนผลจากการประมวลผลภายในตวักลองไฟลจะบันทกึคาสีรวมเขาไป
กับภาพดวยฟอรแมต TIFF ซ่ึงเปนฟอรแมตที่สามารถเปดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  CG  ในงาน
ตกแตงไดอยางดี  จึงเปนไฟลฟอรแมตที่ใชมากในงานสิ่งพิมพ  ในงานนิตยสาร  ในงานหนังสือ  
ฟอรแมตTIFF นี้เปนที่ยอมรบักันอยางกวางขวาง  หากตองเลือกสงงานเกี่ยวของกับงานสิ่งพิมพ 
ชางภาพกจ็ะเลือกไฟลฟอรแมตนี ้

3.  RAW   ฟอรแมต RAW  นั้นเปนฟอรแมตภาพที่ดีมากที่สุดแบบหนึ่ง ใหคณุภาพของ
ภาพถายที่ดีทีสุ่ด  ใหรายละเอียดของสีไดครบ  ไฟลภาพเปนเสมือนหนึง่ขอมูลดิบของกลอง กลองจะ
ประมวลผล เกบ็ขอมูลจากอิมเมจเซนเซอรโดยตรง  ภาพฟอรแมต RAW นี้จะไมถูกระบบของกลอง
ตกแตงใด ๆ ทัง้ส้ิน  ไฟลภาพจึงไมสูญเสียคุณภาพของภาพไปกับกระบวนการของกลอง  เชน  การ
ปรับคาความสวาง  การปรับคาไวทบาลานซ ดังนั้น RAW  ไฟลนี้จะเปนไฟลที่มีขนาดใหญมาก 
ชางภาพจะเลือกใชในงานสําคัญ ๆ เชน  งานพิมพ หรือ งานโฆษณาใหญ ๆ ที่ตองการความละเอียด
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และสีสันของภาพมาก ๆ แตเดิมRAW ไฟลจะมีเฉพาะในกลองระดับโปรเทานั้น แตปจจุบันเริ่มมใีน
กลองระดับ Top-prosumer เมื่อถายภาพโดยเลือกคําส่ัง RAW ไฟล ( นามสกุลของไฟลเปน .RAW)  
การเปดภาพทีม่ีนามสกุล RAW นั้นไมสามารถที่เปดไดดวยโปรแกรมดูภาพธรรมดา  ตองใช
โปรแกรมเฉพาะที่ติดมากับกลองเทานั้น  เชน  Raw ไฟลจากกลองนิคอน  ตองใชแผนซอฟตแวรนิ
คอนวิว  ในการเปดดู หรือใช Adobe Photoshop  CS  หรือPhotoshop บางรุนที่เปดโปรแกรมใหใช จึง
ไมคอยสะดวกในการใชงาน ถาไมมีซอฟตแวรหรือแผนโปรแกรมดงักลาว แตหากสามารถเปดขึ้น
มาแลวโดยใชโปรแกรมดังกลาว ก็จะสามารถตกแตงภาพ แกไข เพิม่เตมิ หรือจะแปลงไฟลฟอรแมต
อ่ืนๆ ได 

ในปจจุบนั Raw File ไดพัฒนามาถึงจุดที่ผูผลิตกลองแตละรายตางพัฒนาผลิตภัณฑ (กลอง
และFormat Raw ) ของตัวเอง จนอาจกลาวไดวา Raw File นั้น ไมมีมาตรฐานใดๆเลย เนื่องจาก
กลายเปนมาตรฐานของแตละคายแทน   ขณะนี้ (มีนาคม 2548) Adobe Softwareซ่ึงมีความพยายามใน
การพัฒนาซอฟตแวรจัดการภาพมาโดยตลอด ไดพัฒนาไฟลฟอรแมต .DNG (Digital Negative 
Specification) เปนไฟลฟอรแมตใหมลาสุดของ Adobe  ที่มีคุณลักษณะพเิศษ โดยเปนไฟลดิจิทัลที่ยัง
ไมผานกระบวนการใดๆในกลอง เลย ไฟลนี้ไดรับการพฒันามาพรอมกับ Free Software อีกตัวหนึ่ง
คือ Adobe DNG Converter ซ่ึงเปน Free Software ทําหนาที่แปลงไฟล .RAWโดยเฉพาะ จาก
กลองดิจิทัลทั้งหมด 65 รุน ใหเปนไฟล .DNG มาตรฐานเดียวกนั 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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