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การถ่ายภาพได้รับความนิยมเป็นอนัมาก เน่ืองจากภาพหน่ึงภาพสามารถส่ือความหมาย
แทนค าพดูไดเ้ป็นพนัค า และยงัช่วยบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ไวเ้ป็นหลกัฐานให้คนรุ่นหลงัใชศึ้กษาหา
ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ใครๆ ก็สามารถถ่ายภาพ กระแสความนิยมกลอ้งดิจิทลั (Digital Camera) ได้
เพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบติัท่ีน่าสนใจหลาย ๆ ประการ 

  

ความหมายของกล้องดิจิทลั 
กลอ้งดิจิทลั คือกลอ้งถ่ายภาพท่ีไม่ตอ้งใช้ฟิล์ม แต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกว่า

เซ็นเซอร์เป็นตัวรับแสงผ่านการประมวลผลได้ภาพดิจิทัล บันทึกไวใ้นรูปของไฟล์ในส่ือ
บนัทึกภาพภายในกลอ้ง  ซ่ึงสามารถส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์ เพื่อตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมต่าง ๆ 
แลว้พิมพอ์อกมาเป็นภาพหรือส่งผา่นอินเทอร์เน็ต และใชง้านในลกัษณะอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
บนพื้นผิวของเซ็นเซอร์รับภาพจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ท่ีเรียกกนัวา่ พิกเซล (Pixel) ซ่ึงแต่ละ
พิกเซลจะบนัทึกขอ้มูล 1 จุดภาพเม่ือรวมกนัหลาย ๆ จุดอดักนัแน่นจะกลายเป็นภาพท่ีสามารถ
มองเห็นไดว้า่เป็นภาพอะไร (ศกัด์ิคเรศ ประกอบผล. 2553. หนา้ 1)   

 
 

 ภาพการท างานของกลอ้งดิจิทลั 



 

ประเภทของกล้องดิจิทลั 
ประเภทของกลอ้งดิจิทลัออกเป็น 2 ประเภทตามหลกัสากล โดยอาศยัการใชง้านและ

คุณสมบติัของกลอ้ง ดงัน้ี  
1.  กลอ้งคอมแพค็  (Compact Digital Camera) 

 เป็นกลอ้งดิจิทลัขนาดเล็ก  กะทดัรัด พกพาสะดวกสบาย ใช้งานง่าย  เหมาะกับการใช้
ถ่ายภาพทัว่ไป ไม่สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได ้ มีโหมดส าเร็จรูปในการถ่ายภาพต่าง ๆ  เช่น โหมด
ถ่ายภาพบุคคล  ถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ ถ่ายภาพดอกไม ้ฯลฯ   แต่บางรุ่นจะมีโหมดคล้ายกบักล้อง
ดิจิทลัแบบ SLR  เช่น โหมด A S M แต่มีขอ้จ ากดัในการปรับค่ารูรับแสง และความไวชตัเตอร์ จน
บางคร้ังผูใ้ชอ้าจเขา้ใจผิดวา่เป็นกลอ้งดิจิทลัแบบ DSLR   
 

 

 
ภาพกลอ้งคอมแพค็ 

 



 
2. กลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียว หรือ D-SLR (Digital Single Lens Reflex Camera) 

เป็นกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัขนาดใหญ่กว่าดิจิทลัแบบคอมแพค   มีคุณภาพสูงกว่าเน่ืองจากขนาด
ของหน่วยประมวลผลภาพขนาดใหญ่กว่า  มีโหมดการท างานครอบคลุมทุกโหมดการถ่ายภาพ  
สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได ้ สามารถปรับค่าต่าง ๆ รองรับการถ่ายภาพแบบมือสมคัรเล่นจนถึงมือ
อาชีพ  เพื่อให้ภาพเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชก้ลอ้ง D-SLR  ใชห้ลกัการท างานเสมือนกลอ้ง
ฟิลม์แบบ SLR เม่ือผูใ้ชม้องผา่นช่องมองภาพเหมือนมองจากเลนส์จริง ๆ 
 

 
 

ภาพกลอ้งดิจิทลั  D-SLR   

 

ส่วนประกอบของกล้องดิจิทลั 
กลอ้งดิจิทลัทั้งแบบคอมแพค็และกลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียว จะมีส่วนประกอบท่ี

ส าคญัคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

กล้องดิจิทลัคอมแพค็ 

 

 

 

 

 



 

กล้องดิจิทลั  D-SLR 
 

 

 

 

 

 



กระบวนการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทลั 
กลอ้งถ่ายภาพแบบดิจิทลั เม่ือถ่ายภาพแสงจะเขา้ไปในกลอ้งถ่ายภาพ และเขา้ไปยงัหน่วย

ประมวลผล (image sensor) ก่อน แลว้ส่งภาพท่ีแปลงเป็นสัญญาณดิจิทลัไปเก็บท่ีหน่วยความจ าของ
กลอ้งถ่ายภาพ (memory card)  การท างานของกลอ้งดิจิทลัสามารถอธิบายไดต้ามภาพดงัน้ี 

 

 

               
 
 
 
 

 
        กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั                                                                         ตวัแบบ  
                                                                                
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                  เซ็นเซอร์รับภาพ                                ประมวลผลร่วมกบัค่าการท างานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                               บนัทึกลงหน่วยความจ า 



ไฟลภ์าพท่ีไดจ้ากกลอ้งดิจิทลัท่ีพบมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือไฟลรู์ปแบบ Jpeg ซ่ึงเป็นไฟลท่ี์ถูก 
บีบอดัแลว้ ท าใหส้ามารถถ่ายภาพไดเ้ป็นจ านวนมากไม่เปลืองเน้ือท่ีในการเก็บขอ้มูลลงการ์ด 
หน่วยความจ า ซ่ึงการบีบอดัน้ีท าไดห้ลายระดบัตั้งแต่บีบอดัให้เล็กลงไม่ก่ีเท่าจนถึงเล็กลงเป็นสิบ
หรือร้อยเท่า แล้วแต่ว่าจะยอมให้ขอ้มูลของภาพนั้นมีคุณภาพลดลงหรือมีความผิดเพี้ยนไปจาก
ตน้ฉบบัมากนอ้ยแค่ไหน ยิ่งบีบอดัมากก็ยิ่งเพี้ยนมาก ถา้บีบอดันอ้ยก็จะเพี้ยนเล็กนอ้ยจนแทบมอง
ไม่เห็นความแตกต่างเม่ือมองดูดว้ยตาเปล่า การบีบอดัขอ้มูลดว้ยวธีิน้ีจะลดขอ้มูลของภาพแต่ละภาพ
ลงไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัวา่สีของจุดต่าง ๆ ในภาพนั้นมีลกัษณะอยา่งไร ซ ้ ากนัหรือใกลเ้คียงกนัมาก
นอ้ยแค่ไหนถา้ซ ้ ากนัหรือใกลเ้คียงกนัก็บีบอดัไดม้าก ดงันั้นจะสังเกตเห็นไดว้่าการถ่ายภาพดว้ย
กล้องดิจิทัลตัวเดียวกันและถ่ายด้วยความละเอียดเดียวกัน เม่ือถ่ายแต่ละคร้ังจนเต็มการ์ด
หน่วยความจ า จ านวนภาพท่ีไดม้กัไม่เท่ากนั นอกจากน้ีกลอ้งดิจิทลัส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาบา้งในการ
บีบอดัขอ้มูลให้มีขนาดเล็กลง รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลเหล่านั้นลงในการ์ดหน่วยความจ า แลว้จึง
น ามาแสดงผลท่ีจอภาพ LCD ดงันั้นหลงัจากกดชตัเตอร์ใหบั้นทึกภาพแลว ้จึงมกัตอ้งรอเวลาสักครู่
เพื่อใหก้ลอ้งพร้อมท่ีจะถ่ายภาพต่อไป 

 

เซ็นเซอร์รับภาพในกล้องดิจิทลั 
 หน่วยประมวลผลของกล้องถ่ายภาพดิจิทลัหรือเรียกว่า “เซนเซอร์รับภาพ” นั้น หาก
เปรียบเทียบเท่ากบัขนาดของฟิลม์ในกลอ้งฟิลม์ 35 มม. เท่ากบัขนาดเซนเซอร์ 25x36.5 มม. เรียกวา่ 
full frame sensor  ซ่ึงส่วนใหญ่กลอ้งดิจิทลัจะมีขนาดเซนเซอร์ท่ีเล็กกวา่ขนาดฟิล์ม  โดยเฉพาะ
กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัแบบคอมแพค็ (compact)  ท  าใหมี้ผลคุณภาพของภาพถ่ายและมุมมองในการ
ถ่ายภาพดว้ย  ดงันั้นกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัท่ีมีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ท าใหคุ้ณภาพของภาพมากกวา่ เช่น 
กลอ้ง Nikon D80 ขนาดเซนเซอร์ใหญ่กวา่กลอ้ง Nikon Coolpix 8800 ยอ่มท าใหภ้าพท่ีถ่ายจาก
กลอ้ง Nikon D80 มีคุณภาพมากกวา่ เพราะวา่พิกเซลมีขนาดใหญ่กวา่ ท าใหมี้รายละเอียดไดช้ดัเจน
กวา่  สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ CCD (charge couple device) และ CMOS (complementary 
metal oxide semiconductor) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

ภาพเซนเซอร์ของกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั 

 CCD (charge couple device) เป็น image sensor ท่ีท างานโดยจบัโฟตอนของแสงแลว้ 
แปลงออกมาเป็นจุดพิกเซลของภาพดว้ยการท างานของโฟโตไดโอดท่ีอยูบ่น CCD  มีลกัษณะเป็น
ตารางท่ีเรียงตามหลกัารผสมสี มีการส่งผา่นสัญญาณสม ่าเสมอท าให้คุณภาพของภาพดี   ส่วนใหญ่ 
CCD มีหลายขนาด ซ่ึงน ามาใช้กลอ้งขนาด DSLR และคอมแพ็ค  เพื่อใช้ในการแปลงขอ้มูลภาพ  
ปัจจุบนัมีการพฒันา CCD เพื่อปรับสีสันของภาพใหดู้สมจริงข้ึน อยา่งค่าย Sony  อยา่งไรก็ตาม CCD 
จะกินไฟมากกวา่ แต่ส่วนใหญ่ก็นิยมใชม้ากกวา่ CMOS 
 CMOS (complementary metal oxide semiconductor) ใช้เทคโนโลยีเดียวกบัการท า 
วงจรอิเล็กทรอนิคส์ในซีพียขูองคอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนจะเป็นตวัรับแสง และมีส่วนใชแ้ปลงประจุ
ไฟฟ้าเป็นสัญญาณอนาล็อกดว้ย ท าให้พื้นท่ีรับแสงนอ้ยลง ความสม ่าเสมอของสัญญาณไม่ค่อยดี นกั 
ปัจจุบนัมีการพฒันา CMOS ให้มีคุณภาพดีข้ึน กลอ้ง DSLR บางรุ่นน า CMOS มาใชง้านเน่ืองจาก
กินไฟนอ้ยกวา่ CCD และราคาประหยดักวา่  
 

การเลอืกใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทลั 
 การน ากลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัไปใช้งานไดต้ามวตัถุประสงค ์ นอกจากจะพิจารณาถึงประเภท
ของกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัแลว้ ส่วนต่าง ๆ ของกลอ้งยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือและเลือกใช้
กลอ้งดิจิทลัเช่นกนั บางคร้ังผูใ้ชก้ลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัไม่เขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของกลอ้งท าให้ไม่ทราบ
ถึงคุณสมบติัของกลอ้งและใช้ไม่เป็น  ดงันั้นการเลือกใช้กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัควรพิจารณาถึงส่วน
ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความละเอียด (resolution)  ผูใ้ชค้วรพิจารณากลอ้งดิจิทลัวา่มีความละเอียดเท่าใดท่ี
เหมาะสมกบัการใช้งาน  ส่วนใหญ่กลอ้งดิจิทลัท่ีจ  าหน่ายนั้นจะบอกคุณสมบติัความละเอียดมาก
ท่ีสุดของกลอ้งนั้น ๆ  เช่น  7 ลา้นพิกเซล  8 ลา้นพิกเซล ฯลฯ  ซ่ึงไดค้่าจ  านวน Pixel ของภาพใน



แนวตั้งและแนวนอนคูณกนัเป็นจ านวนพิกเซลทั้งหมด ไดเ้ท่าไรและน า 1 ลา้นพิกเซลมาหาร  (1 
ลา้นพิกเซลเท่ากบั 1 เมกกะพิกเซล) จะไดค้วามละเอียดของภาพเป็นหน่วยลา้นพิกเซล 
 

Image-recording 
Quality 

Pixels Mega pixels Print Size 

Large Fine 3504x2336 8.2 A3  or larger 
Medium Fine 2544x1696 4.3 A5-A4 
Small Fine 1728x1152 2.00 A5-smaller 

 
 นอกจากนั้นคุณภาพของไฟลใ์นการบนัทึกภาพเป็นส่ิงส าคญั ไดแ้ก่  
  -  ไฟล์ภาพ JPEG  เป็นไฟล์ภาพทัว่ไปท่ีใชก้นัมากในกลอ้งดิจิทลัทุกประเภท  สามารถ
น าไปอดัภาพไดเ้ลย  เป็นไฟล์ขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นท่ีเก็บขอ้มูล มีขนาดประมาณ 2 เมกกะพิกเซล
ต่อภาพ มีความรวดเร็วในการส่งผ่านขอ้มูล และการบีบอดัไฟล์ โดยมีการแสดงผลออกมาเป็น 8 
bite/chanel เท่า 256 เฉดสี  ภาพท่ีไดจึ้งมีคุณภาพดีระดบัหน่ึง 
  -  ไฟลภ์าพ RAW  เป็นสกุลไฟลท่ี์มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกบัไฟล์ TIFF  ไฟล์ RAW จะ
มีขนาดไฟล์ใหญ่กวา่ไฟล์ JPG มากเพราะมีการบนัทึกขอ้มูลสีทั้งหมดในไฟล์  การใช้ไฟล์ RAW 
จะตอ้งมีโปรแกรมในการ converter เพื่อน าภาพไปใชง้านต่อไป เช่น โปรแกรม Nikon Capture 
ของ Nikon  โปรแกรม Capture One ของ Phase One ฯลฯ 
 2.  ความยาวโฟกัส (focus length)  และการซูมได้กี่เท่า (zoom range)  ความยาวโฟกสั
ของเลนส์กลอ้งดิจิทลันั้นให้มุมมองในการถ่ายภาพต่าง ๆ ไดเ้หมือนกบัการใชก้ลอ้งฟิล์ม  ซ่ึงการ
เลือกใชค้วรพิจารณาจากการวตัถุประสงค์และความคุม้ค่าของการถ่ายภาพ  เช่น  ถา้ตอ้งถ่ายภาพ
กีฬาควรเลือกเลนส์ช่วง 70-300 มม. มากกวา่ 24-85 มม.  ถา้มีเลนส์ 24-80 มม. กบัเลนส์  35-70 มม.  
ควรพิจารณาเลือกช่วงเลนส์ 24-85 มม. มาใชง้าน เพราะมีมุมมองในการรับภาพไดค้รอบคลุมกว่า 
35-70 มม.     
 ส่วนการซูมเลนส์ของกลอ้งดิจิทลันั้น มีลกัษณะการซูมได ้2 แบบ ไดแ้ก่ การซูมออปติคลั 
(optical zoom)  และการซูมแบบดิจิทลั (digital zoom) 
  -  การซูมออปติคลั  ไดแ้ก่  การซูมโดยการใชช่้วงความยาวโฟกสัของเลนส์เหมือนกบั
การปรับซูมท่ีกระบอกเลนส์ จะไดมุ้มมองของภาพท่ีแตกต่างกนั  กลอ้งดิจิทลัแบบ compact และ 
prosumer จะบอกเป็นเท่า  ระดบัมาตรฐานการซูม จะซูมไดอ้ยา่งต ่า 3 เท่า หรืออาจมากวา่น้ี  ผูใ้ช้



ควรพิจารณาในส่วนออปติคลัมากกว่าเพราะเป็นการซูมจากเลนส์ ซ่ึงไม่ท าให้คุณภาพของภาพ
นอ้ยลง 
 -  การซูมแบบดิจิทลั  เป็นการซูมโดยการขยายจากภาพ เสมือนการซูมในคอมพิวเตอร์
เพื่อดูภาพ ดงันั้นจะท าให้ภาพมีความคมชดันอ้ยลง คุณภาพต ่าลง และเกิด noise จุดแตกท่ีไม่ตอ้งการ
ของภาพ  ซ่ึงกลอ้งดิจิทลัส่วนใหญ่จะเนน้จ านวนเท่าของการซูมดิจิทลัมากเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถซูมช่วงออปติคลัไดต้ามท่ีตอ้งการ  คุณสมบติัซูมดิจิทลัก็สามารถช่วยให้ผู ้
ใชไ้ดภ้าพดงัท่ีตอ้งการได ้
 3.  รูรับแสง (lens aperture)  รูรับแสงเป็นส่วนส าคญัในการพิจารณา หากรูรับแสงกวา้ง
มากจะถือว่าเลนส์ตวันั้นมีความเร็วเลนส์มาก  มีคุณสมบติัดี  เช่น  กลอ้งดิจิทลั A มีค่า f3.5  กบั 
กลอ้งดิจิทลั B มีค่า f 4.5  ผูใ้ชค้วรเลือกกลอ้งดิจิทลั A เพราะมีความเร็วเลนส์ดีกวา่ ในกรณีท่ีถ่ายภาพ
แสงนอ้ยจะท าใหไ้ดภ้าพดีกวา่ กลอ้งดิจิทลั B 
 4.  แฟลช (flash)  เป็นส่วนประกอบในตวักลอ้งดิจิทลั (built in) ท าหนา้ท่ีเพิ่มแสงสวา่ง
ในกรณีถ่ายภาพท่ีมีแสงน้อยหรือตอ้งการลบเงา  ซ่ึงแฟลชท่ีติดตั้งมากบักลอ้งดิจิทลันั้นจะมีก าลงั
สว่างน้อยและส่งความสว่างไปไดใ้นระยะใกล ้ ๆ   หากตอ้งเพิ่มแสงสว่างโดยการใช้แฟลชขณะ
ถ่ายภาพในห้องประชุมหรืองานเล้ียงกลางคืน  อาจจะได้ภาพท่ีไม่สว่างพอหรืออาจจะได้ภาพท่ี
สว่างแต่ดา้นหน้า ดา้นหลงัมืด  ดงันั้นควรใช้แฟลชภายนอกที่มีต่อพ่วงกบักลอ้งดิจิทลัเพิ่มเติม   
ส่วนการใช้แฟลชในกล้องดิจิทลัมีให้เลือกหลายแบบ ว่าจะใช้แฟลชระบบอตัโนมติัหรือแบบ
ก าหนดเอง  ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชต้ามลกัษณะของการถ่ายภาพ  
 5.  จอภาพแอลซีดี (LCD display)  เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาเลือกซ้ือกลอ้งดิจิทลั 
เพราะจอแอลซีดีเป็นส่วนในการดูภาพหลงัการถ่ายภาพ  จุดเด่นของกลอ้งดิจิทลันั้น เม่ือถ่ายภาพ
เสร็จแลว้สามารถเปิดดูภาพไดท้นัที ท าให้ผูถ่้ายภาพไดรู้้วา่ภาพท่ีถ่ายไปเป็นอย่างไร ดงันั้นขนาด
ของจอแอลซีดีมีผลอยา่งมาก เพราะส่วนใหญ่ผูใ้ชจ้ะชอบจอแอลซีดีขนาดใหญ่  ปัจจุบนัมีขนาดถึง 
3 น้ิว เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดดู้รายละเอียดของภาพไดม้ากข้ึน แต่อยา่งไรการดูภาพจากจอแอลซีดีอาจจะไม่
ถูกตอ้งร้อยเปอเซ็นต ์เพราะบางส่วนอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพเหมือนกบัการดูจากจอภาพ
ของคอมพิวเตอร์  อีกทั้งค่าแสงอาจจะสวา่งหรือมืดกวา่ภาพจริง  เพราะกลอ้งดิจิทลัสามารถปรับค่า
ความสว่างและความมืดของจอแอลซีดีได ้ และท่ีส าคญัในการเปิดดูภาพท่ีจอแอลซีดีบ่อยจะท าให้
เปลืองแบตเตอร่ีมาก 
 6.  แบตเตอร่ี (battery)  การใชก้ลอ้งดิจิทลันั้นตอ้งใชแ้บตเตอร่ี หากขาดแบตเตอร่ีเท่ากบั
ว่าไม่สามารถใช้กลอ้งดิจิทลัไดเ้ลย  ฉะนั้นการเลือกใช้กลอ้งดิจิทลัตอ้งพิจารณาถึงประเภทของ
แบตเตอร่ีท่ีใชง้านดว้ย  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 



  6.1  อัลคาไลน์ (alkaline/AA)  เป็นแบตเตอร่ีใชแ้ลว้ทิ้งไม่สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้มี
อายกุารใชง้านสั้น ใหแ้รงดนัไฟฟ้า 1.5 V  กลอ้งดิจิทลัและแฟลชนิยมใชใ้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
  6.2  นิเกิล-เมตัลไฮไดร์ (Ni-MH)  เป็นแบตเตอร่ีใชแ้ลว้สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้โดย
การชาร์จแบตเตอร่ี  เม่ือน าไปใชแ้ลว้แบตเตอร่ีหมด ก็น ามาชาร์จใหม่    แบตเตอร่ีชุดหน่ึงจะมีอายุ
การใชง้านไดน้าน 1-2 ปี   ใหแ้รงดนัไฟฟ้าไดห้ลายค่า เช่น  1.5 V   2.5 V  ซ่ึงกลอ้งดิจิทลัและแฟลช
นิยมใชเ้พราะคุม้ค่า และไม่ส้ินเปลือง  แต่หากแบตเตอร่ีเตม็และปล่อยทิ้งไวไ้ม่ไดใ้ชง้าน  แบตเตอร่ี
จะคลายประจุเองท าใหพ้ลงังานหมดในไม่ก่ีวนัได ้
  6.3  ลิเธียมไอออน (Li-ion)  เป็นแบตเตอร่ีท่ีไดป้ระจุไฟใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุด  มีรูปร่างต่างกนัไปในกลอ้งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น  มีความจุพลงังานไฟฟ้าสูง มีอายุการใช้งาน
ไดน้าน มีการปล่อยพลงังานออกมาไดน้าน เหมาะกบักลอ้งดิจิทลัและแฟลชรุ่นใหม่ ๆ แต่มีราคาสูง
กวา่แบตเตอร่ีแบบอ่ืน ๆ  
 7.  หน่วยบันทึกภาพ (memory card)  หน่วยบนัทึกภาพหรือการ์ดหน่วยความจ า (flash 
memory card)  ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลภาพถ่ายของกลอ้งดิจิทลั  เม่ือกลอ้งมีการประมวลผลภาพถ่าย
แลว้จะส่งขอ้มูลภาพมาบนัทึกหน่วยความจ า ซ่ึงในปัจจุบนัมีขนาดของภาพใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้มี
หลายบริษทัผลิตกลอ้งดิจิทลัและหน่วยความจ าออกมามากข้ึนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช้
กลอ้งดิจิทลั   
 ชนิดของหน่วยความจ าบันทกึภาพ 
  7.1  Compact Flash Card  (CF card)  เป็นหน่วยความจ าขนาดใหญ่ท่ีสุดไดรั้บ 
ความนิยม  และมีการผลิตการ์ดคร้ังแรกเม่ือปี 1994 (ณัฐพงศ ์ ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัด์ิ สิทธิวิไล,  
2550, หนา้ 17-20) ซ่ึงมีขนาด 43x36  มม. และมีความหนา 3.3 มม.ในรุ่น I  และ หนา 5 มม. ในรุ่น 
II  มีความจุ 4 MB-10 GB  และมีความร็วในการอ่านการ์ด 6 MB/s  ต่อมาไดมี้การพฒันาการ์ดความจ า
ใหมี้ขนาดเล็กลงตามขนาดของกลอ้งท่ีมีการพฒันาใหเ้ล็กลงดว้ย 
  7.2  Multimedia Card (MMC card)  เป็นการ์ดท่ีมีขนาด 24x32x1.4 มม. ขนาด 
เล็กกวา่ CF card แต่มีปัญหาทางเทคโนโลยี จึงถูกพฒันาเป็น SD card  ท่ีมีความหนาข้ึน แต่ MMC 
card สามารถน าไปใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได ้เช่น PDA  โทรศพัทมื์อถือ  ท่ีรองรับ SD 
card ไดเ้พราะมีขนาดเท่ากบั SD card แต่ SD card ไม่สามารถน ามาใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ใช ้MMC card ได ้ เพราะมีความหนากวา่ 
  7.3  Secure  Digital  Card  (SD card)  ปัจจุบนั SD card เป็นหน่วยความจ าท่ีไดรั้บ 
ความนิยมมากท่ีสุด  มีพฒันาจาก MMC card เพื่อให้มีความจุมากข้ึน กลอ้งดิจิทลัคอมแพคจะนิยม
ใชก้าร์ดชนิดน้ี ไม่วา่จะเป็นยีห่อ้ Nikon  Canon  Fuji  หรือ Panasonic  มีความเร็วในการบนัทึกภาพ



แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  ระดบัปกติ  และระดบั  High speed  โดยมีหน่วยเป็น “X”   ซ่ึงเท่ากบั  
150  KB/s  เช่น  1X = 150KB/s   16X = 16x150 = 2.4 MB/s 
  7.4  Memory Stick  เป็นการ์ดท่ีผลิตโดยบริษทั Sony  ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิคส์ของ Sony เท่านั้น  ในช่วงผลิตตอนแรก การ์ดมีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ สีม่วง 
ขนาด 21.5x50x2.8 มม.  มีความจุ 256 MB (ณัฐพงศ ์ ฐิติมานะกุล และรักษศ์กัด์ิ  สิทธิวิไล, 2550, 
หนา้ 14)  ต่อมามีการพฒันาการ์ดให้มีขนาดเล็กลง มีการบนัทึกเร็วข้ึนและเพิ่มความจุมากข้ึน  ซ่ึง 
Memory Stick แบ่งออกเป็นหลายรุ่น ไดแ้ก่ Memory Stick Pro, Memory Stick Duo และ Memory 
Stick Pro Duo  
  7.5  XD-Picture Card (XD card)  ขนาด 24.9x20 มม. ผลิตโดยบริษทั ฟูจิ ฟิลม์จ ากดั  
มีขนาดเล็กท่ีสุดในบรรดาท่ีกล่าวมา ราคาค่อนขา้งสูง จะใชก้บักลอ้งดิจิทลัของ Fuji  Olympus และ
Kodak  ปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมใชเ้ท่าได 
 

ระบบการตั้งค่าของกล้องถ่ายภาพดิจิทลั 
 การถ่ายภาพโดยใช้กลอ้งดิจิทลันั้น ผูใ้ชก้ลอ้งดิจิทลัจะตอ้งมีความเขา้ใจการใช้งานหรือ
การปรับตั้งค่าตามสถานการณ์ของการถ่ายภาพท่ีแตกต่างกนัดว้ย  เม่ือใชก้ลอ้งดิจิทลัถ่ายภาพจึงควร
พิจารณาการตั้งค่าท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดภ้าพตามตอ้งการ ดงัน้ี 
 1.  ความไวแสง (ISO)  การปรับความไวแสงในการถ่ายภาพ ควรพิจารณาจากสภาพแสง 
ในการถ่ายภาพว่ามีแสงมากหรือน้อย  หากสถานท่ีถ่ายภาพมีปริมาณแสงมาก แดดจา้ เช่น  ตอน
เท่ียงวนั ตอนบ่าย  ควรใชค้วามไวแสงนอ้ย คือ ISO 100 หรือ ISO 200  แต่หากสถานท่ีถ่ายภาพมี
ปริมาณแสงนอ้ย เช่น ตอนเยน็ ตอนกลางคืน ควรใชค้วามไวแสงมาก คือ ISO 400, ISO 800 หรือ 
ISO 1600  การปรับความไวแสงในการถ่ายภาพนั้นนอกจากมีผลในการควบคุมปริมาณแสงเขา้ไป
ในกลอ้งถ่ายภาพแลว้ จะมีผลต่อคุณภาพของภาพถ่าย ถา้ปรับความไวแสงมาก  ภาพอาจเกิดจุดท่ีไม่
ตอ้งการ (noise) มาก เสมือนภาพแตก (grin)ในระบบฟิล์ม เพราะการรับแสงเร็ว รับแสงไดม้าก  แต่
ถา้ปรับความไวแสงนอ้ยภาพเกิดจุดท่ีไม่ตอ้งการนอ้ย  ภาพจะละเอียดคมชดัมากกวา่   
 2.  ความสมดุลแสงสีขาว (white balance)  เวลาถ่ายภาพนั้น  หากไม่ไดป้รับในส่วนของ 
ความสมดุลแสงสีขาวแลว้ อาจท าให้โทนสีของภาพผิดเพี้ยนไปไม่เหมือนจริง  ดงันั้น ผูใ้ช้กลอ้ง
ถ่ายภาพดิจิทลัควรปรับสมดุลแสงสีขาวใหต้รงกบัแสงตามแหล่งแสงท่ีใช ้ เช่น  เม่ือถ่ายภาพในช่วง
กลางวนั แสงธรรมชาติ ดวงอาทิตย ์ควรปรับความสมดุลแสงสีขาวไปท่ีรูปดวงอาทิตย ์ หากปรับไป
ท่ีแสงจากหลอดไฟนีออนอาจท าใหภ้าพมีโทนสีเพี้ยนไป  ซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเร่ืองความสมดุลแสง
สีขาวโดยละเอียดในบทท่ี 3 



 3.  คุณภาพภาพถ่าย (image quality)  เม่ือถ่ายภาพควรพิจารณาวตัถุประสงค์ของการ 
น าไปใช้งาน เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถก าหนดคุณภาพของภาพถ่ายได ้  ซ่ึงคุณภาพของภาพถ่ายนั้นแบ่ง
ออกเป็นประเภทของไฟล์ตามลกัษณะการน าไปใช้งาน เช่น เม่ือถ่ายภาพแลว้ตอ้งการไฟล์ที่เป็น
ตน้ฉบบัจริง ๆ ไม่ถูกบีบอดัขอ้มูล  เพื่อน าไปใชใ้นการตกแต่งเพิ่มเติมอีกในโปรแกรมท่ีรองรับของ
กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั  ควรเลือกไฟล์ RAW  หากตอ้งการถ่ายภาพเพื่อไปใช้งานทัว่ไป ไม่ไดเ้น้น
รายละเอียดของภาพมาก  ควรเลือกใชไ้ฟล์ JPEG   นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกคุณภาพในระดบั
มาก ปานกลาง และนอ้ย ไดต้ามล าดบั 
 4.  ขนาดของภาพถ่าย (image size)  การปรับขนาดของภาพถ่ายมีผลกบัการพิมพภ์าพ  
ผูใ้ช้ควรพิจารณาว่า การถ่ายภาพแต่ละงานตอ้งน าไปพิมพภ์าพหรือไม่ หากตอ้งน าไปพิมพค์วรดู
ขนาดว่าเท่าใด แลว้จึงน ามาตั้งค่าของขนาดภาพ เช่น ขนาดภาพ 1200x1600 หากน าไปพิมพจ์ะ
สามารถพิมพไ์ดข้นาดสูงสุดท่ีมีความคมชดัขนาด 4x6 น้ิว  (น า 300 dpi ไปหารขนาดภาพทั้งสอง
ดา้น) 
 
5.  โหมดการถ่ายภาพ  ผูใ้ชก้ลอ้งดิจิทลัควรเลือกโหมดการถ่ายภาพใหต้รงกบัความ 
ตอ้งการ  กลอ้งดิจิทลัส่วนใหญ่จะมีโหมดการถ่ายภาพ ดงัต่อไปน้ี 
  5.1  Auto  เป็นโหมดถ่ายภาพอตัโนมติั  ผูใ้ชก้ลอ้งดิจิทลัไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้อะไร  
กลอ้งจะปรับค่าต่าง ๆ อตัโนมติัให ้เพียงแต่ผูใ้ชดู้องคป์ระกอบของภาพและกดปุ่มชตัเตอร์เม่ือ
ถ่ายภาพเท่านั้น  
  5.2  P  มาจาก Program  เป็นโหมดการถ่ายภาพท่ีใชง้านสะดวก คลา้ยกบัโหมดออโต ้ 
แตกต่างกนัตรงโหมด P นั้นจะสามารถปรับค่าความไวแสง และการชดเชยแสงได ้ ส่วนค่ารูรับแสง 
และความไวชตัเตอร์นั้น กลอ้งจะปรับใหอ้ตัโนมติั 
  5.3  A  มาจาก Aperture โหมดน้ีผูใ้ชส้ามารถปรับรูรับแสงไดเ้อง กลอ้งจะปรับความ 
ไวชตัเตอร์ให้  เหมาะกบัการถ่ายภาพท่ีตอ้งการเนน้ช่วงความชดัของภาพ แต่หากถ่ายภาพในสภาพ
แสงนอ้ย ตอ้งระวงัความไวชตัเตอร์ท่ีกลอ้งปรับให้ เพราะอาจจะชา้จนท าใหเ้กิดการสั่นไหวของ
กลอ้งได ้อาจจะท าใหภ้าพเบลอโดยผูใ้ชไ้ม่รู้ตวั 
  5.4  S  มาจาก Shutter  โหมดน้ีผูใ้ชส้ามารถปรับความไวชตัเตอร์ไดเ้อง  กลอ้งจะปรับ
รูรับแสงใหอ้ตัโนมติั เหมาะกบัการถ่ายภาพเคล่ือนไหว เป็นเทคนิคในการปรับเปล่ียนความไว  
ชตัเตอร์  แต่ตอ้งระวงัเร่ืองรูรับแสงท่ีกลอ้งปรับอตัโนมติั เพราะจะมีผลกบัเร่ืองช่วงความชดัของภาพ 
  5.5  M  มาจาก Manual  โหมดน้ี ผูใ้ชจ้ะตอ้งปรับความไวชตัเตอร์และรูรับแสงเอง  



ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองถ่ายภาพจะใชโ้หมดน้ี เพราะท าใหเ้กิดผลของภาพตามความตอ้งการ
มากท่ีสุด  และสามารถใชเ้ทคนิคถ่ายภาพไดเ้ตม็ท่ี   แต่ส าหรับผูใ้ชมื้อใหม่อาจจะไม่ค่อยสะดวกใน
การปรับค่าความไวชตัเตอร์และรูรับแสงเท่าใดนกั อาจจะเลือกใชโ้หมด P A S จะสะดวกกวา่ 
  นอกจากน้ี กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัยงัมีโหมดการถ่ายภาพส าเร็จรูป ท่ีแสดงเป็นสัญลกัษณ์
ในเมนูถ่ายภาพ หรือบริเวณปุ่มบนตวักลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั  ซ่ึงหมายถึงกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัจะตั้งค่า
ความเร็วชตัเตอร์ รูรับแสง ใหเ้หมาะสมกบัการถ่ายภาพตามรูปแบบต่าง ๆ  ผูถ่้ายภาพไม่ตอ้งมาปรับ
ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงเอง  ท าใหก้ารใชก้ลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัง่าย สะดวกสบายมากข้ึน โดยมี
โหมดการใชง้าน 

 

  การถ่ายภาพบุคคล                                      การถ่ายภาพบุคคลตอนกลางคืน 
    
 การถ่ายภาพดอกไม ้หรือ                                                    การถ่ายภาพเคล่ือนไหวหรือภาพกีฬา                                                    
 การถ่ายระยะใกล ้
 

  การถ่ายภาพววิทิวทศัน์                                        การถ่ายภาพพระอาทิตยต์กดิน 
 

การถ่ายภาพพลุ              การถ่ายภาพงานเล้ียงในสถานท่ี    
 

                                                                                                                 

  การใชง้านในกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการวตัถุประสงค์ของการ
ถ่ายภาพนั้น  การเลือกโหมดการถ่ายภาพนบัวา่เป็นส่วนส าคญั ผูถ่้ายภาพควรพิจารณาปัจจยัในการ
ถ่ายภาพ  เช่น  วตัถุท่ีจะถ่ายภาพ  สภาพแสง  องคป์ระกอบภาพ ฯลฯ เพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีสวยงาม
ตามตอ้งการ 
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