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เทคนิคการแปลงขอมูลฟลมโดยใชการถายภาพดวยใชกลองดิจิทัล  1 

เทคนิคการแปลงขอมูลฟลมโดยใชการถายภาพดวยใชกลองดิจิทัล 

(Digitization Of Film With Using Digital Camera) 

1.  บทคัดยอ 
จากการศึกษาเทคนิคถายภาพฟลมดวยกลองดิจิทัล ไดมีการเลือกใชเทคนิคการถายภาพดวยกลอง 

ดิจิทัลใหไดภาพถายที่เก็บรายละเอียดของฟลมใหใกลเคียงกับภาพในฟลมใหไดมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เสนอตนแบบของเทคนิคการแปลงขอมูลฟลมจากการถายภาพดวยกลองถายภาพดิจิทัลที่เหมาะสม พรอมกับ

นําเสนอแนวคิดและวิธีการเลือกใชเทคนิคตั้งแตชวงแรกๆ จนถึงเทคนิคสุดทายที่เลือกใช ที่จะชวยจุดประกายให

ผูพัฒนาตอยอดไดนําไปประกอบการพิจารณาสําหรับการหาแนวทางใหมของการจัดเก็บขอมูลภาพตอไป 

2.  บทนํา  
เน่ืองจากการอนุรักษภาพดวยฟลม ไมวาจะเปนฟลมสีกลับ (Negative film) หรือ ฟลมสีเหมือนจริง 

(Reversal film หรือ Positive film หรือ Slide film) สามารถเก็บรายละเอียดไดมาก (High resolution) เม่ือเทียบ

กับเทคโนโลยีกลองดิจิทัลในปจจุบัน แตหากเพ่ือการอนุรักษในระยะยาว และการทําสื่อการเรียนรู การอนุรักษภาพ

ดวยฟลมยังมีขอดอยอยู คือ ภาพที่อยูในฟลม อาจไดรับความเสียหายไดตามกาลเวลา ซึ่งจะชาจะเร็วข้ึนอยูกับ

วิธีการการจัดเก็บรักษา  ดังน้ันการจัดเก็บฟลมในรูปแบบดิจิทัลสามารถตอบสนองความตองการอนุรักษในระยะยาว

และการทําสื่อการเรียนรูไดเปนอยางดี วิธีหน่ึงที่จะนําภาพบนฟลมไปจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล คือ การแปลงขอมูล

ฟลมจากการถายภาพดวยกลองดิจิทัล  

3.  วัตถุประสงคการใชงาน 
• เปนแนวทางและเปนตนแบบของการเก็บขอมูลภาพสองมิตจิากฟลมถายภาพ 

• สรางคานิยมในการแสวงหาองคความรูมากกวาการมุงซื้อเทคโนโลยี หากตองการพัฒนาตอยอด 

• สรางคานิยมในการพ่ึงพาตนเอง 

• ใชอุปกรณพ้ืนฐานในการแปลงขอมูลฟลม 

4.  แนวคิดและวิธีการ 

สําหรับการถายฟลมใหไดสีออกมาเหมือนจริง มีประเด็นใหพิจารณา ดังตอไปน้ี  

• ประเด็นที่ 1 ฟลมตองวางอยูกับที่  

• ประเด็นที ่2 แสงทีผ่านเขาดานหลังของแผนฟลม เพ่ือใหเหน็ภาพดวยตาเปลาเปนสีเหมือนจริงควรเปน

แสงสีขาวที่ใหความสวางไดทัว่ทั้งแผนฟลม  

• ประเด็นที่ 3 การจัดแสงดานหนาฟลมมีผลตอการมองฟลม  

ในข้ันแรก ผูศึกษาไดทําการออกแบบอุปกรณสําหรับเก็บภาพจากฟลมสีเหมือนจริงไว 2 แบบ คือ  

อุปกรณแบบที่ 1 กลองยึดหดไดมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมผืนผาซอนตอๆ กันสามารถยืดหดได

คลายกับเสาอากาศของเครื่องรับวิทยุ ปลายแตละดานของกลองมีขนาดไมเทากัน ปลายดานที่มีขนาดใหญเปน

ดานที่ตั้งกลองถายภาพ ปลายดานที่มีขนาดเล็กเปนดานที่ใสฟลม 

อุปกรณแบบที่ 2 กลองแสงมีลักษณะเปนกลองจัตุรัสปดหกดาน ดานบนกลองปดวัสดุที่กระจายแสง 

อีกหาดานที่เหลือเปนวัสดุทึบแสง ดานในกลองมีหลอดไฟ การถายภาพฟลม ใหตั้งกลองในแนวดิ่งอยูเหนือกลอง 

วางฟลมดานบนกลอง 



   

ตอมาไดเลือกประดิษฐ อุปกรณอุปกรณแบบที่ 2 เน่ืองจาก อุปกรณอุปกรณแบบที่ 1 ขาดความยืดหยุน 

เรื่องระยะโฟกัสต่ําที่สุดของแตละกลองมีระยะแตกตาง จึงไมสามารถกําหนดความยาวที่สั้นที่สุดของกลองที่

สามารถใชไดกับกลองถายภาพทุกกลองได  

ช้ินแรก คือ กลองแสงหมายเลขหน่ึง มีลักษณะเปนกลองปดหาดาน แตดานลางของกลองเปด 

ดานหนาของกลองเจาะชองขนาด 3 × 4 cm สําหรับแนบฟลมติดกรอบ (Mount) เรียบรอยแลวในแนวนอน และ

ไดทํารางสําหรับสอดฟลมติดกรอบไดหลายอัน เพ่ือสะดวกตอการทําเก็บภาพเปนจํานวนมาก แตวางหลอดไฟไว 

ที่พ้ืน  

การวางหลอดไฟไวดานในของกลอง ทําใหแสงที่ผานฟลมออกมาไมเทากัน เชน บริเวณดานลางของ

ฟลมแสงสวางกวาบริเวณดานบนของฟลม จึงคิดวาควรใชหลอดไฟอีกหน่ึงดวง วางอยูดานในกลองดานซาย และ

ดานขวา ของชองแสงที่เจาะ เน่ืองจากมีข้ัวหลอดไฟเพียงอันเดียว จึงใชหลอดไฟไดเพียงหลอดเดียว จะไมไดใช

วิธีที่กลองมา  

ตอมาไดเพ่ิมความสวางภายในกลองดวยการติดกระดาษขาว ทั้งหกดานของกลอง โดยมีดานในของ

กลองทั้งหาดาน และ ดานลางของกลองก็มีกระดาษวางอยู จากการทํากลองแสงหมายเลขหน่ึง พบวาตองหา

ความสัมพันธระหวางขนาดของกลองกับกําลังไฟฟาของหลอดไฟที่ใช แตการหาความสัมพันธน้ีตองใชอุปกรณใน

การวัดแสงที่สามารถบอกความสวางของแสงไดเปนคาที่ใชอางอิงได ซึ่งมีราคาแพง การหาความสัมพันธดังกลาว

จึงไมไดมีการทดลอง 

 

ช้ินที่สอง คือกลองแสงหมายเลขสอง มีลักษณะกลองเล็กๆมีขนาดประมาณ 8 × 8 × 8 cm ปดดวย

แผน Future board สี่ดานคือ ดานบน ดานซาย ดานขวา ดานลาง สวนดานหนาทําเปนชองใสฟลมที่ใสกรอบ 

ดานหลังทําเปนชองสําหรับสอดกลองถายภาพ ใชแสงในหอง ในการมองภาพจากฟลม มีอุปกรณเพ่ิมคือ แผน 

Future board ที่ทําเปนฉากสะทอนแสงผานดานหลังของฟลม เพ่ือเพ่ิมความสวางใหกับภาพบนฟลม แตก็ไม

เพียงพอสําหรับการแสดงรายละเอียดของภาพบนฟลมไดทั้งหมด 

ตอมาไดใชหลอดไฟมาวางไวดานหลังของกลองแสงหมายเลขสอง ทําใหเห็นหลอดไฟจากการมอง

ฟลมทางดานหนา จึงไดทําที่กระจายแสงซึ่งทําดวยแผน Future board ยึดกระดาษที่วางในแนวตั้งฉากกับพ้ืน วาง

อยูระหวางหลอดไฟกับกลองแสงหมายเลขสอง 

 

ช้ินที่สาม คือ กลองแสงหมายเลขสาม เปนการรวมเอาลักษณะของกลองแสงหมายเลขหน่ึง(เปนกลอง

ปด ใชแสงจากหลอดไฟเปนหลัก) และ กลองแสงหมายเลขสอง (มีฉากกระจายแสง) มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยม

คอนขางจัตุรัส แยกเปนสวนเก็บแสง และ สวนสะทอนแสง  

 ตัวเก็บแสง ทําดวยแผน Future board สีดํา ดานหนาของกลองเจาะชองสําหรับนําฟลมไปแนบ ดานหลัง

มีกระดาษไขสําหรับกระจายแสง 

 ตัวสะทอนแสง ทําดวยแผน Future board สีขาว ครอบอยูดานนอกของตัวเก็บแสง 
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เริ่มขั้นตอนการแปลงขอมูล 

คุณภาพของภาพ 

สิ้นสุดขั้นตอนแปลงขอมูล
้

ต้ังคากลองถายภาพ หาระยะโฟกัสที่เหมาะสมของกลองที่ใช 

จัดเตรียมพ้ืนที่ และติดต้ังอุปกรณสําหรับการเบื้องขอมูล 

ถายภาพทดสอบ 

บันทึกการต้ังคาและระยะโฟกัสที่เหมาะสม 

ถายภาพจริง 

คุณภาพของภาพ 



   

4.1 ส่ือที่ใช 

- ฟลมสีกลับ (Negative film) และ ฟลมสีเหมือนจริง (Reversal film หรือ Positive film หรือ Slide 

film) จํานวน ทีต่องการแปลงขอมูล 

  

4.2 อุปกรณที่ใช 

- ขาตั้งกลอง จํานวน 1 อัน 

 

 

- กลองถายภาพดิจิทลัความละเอียด 5.0 พิกเซล (pixel) ข้ึนไป สามารถถายภาพในโหมดมาโคร

(macro) ได จาํนวน 1 ตัว (ทดสอบดวยใช กลองถายภาพดจิิทัล SONY รุน DSC-F707) 

 

 



   

- Future board สีดํา ขนาด กวาง 44 cm × ยาว 65 cm × หนา 0.32 cm หรือ 1/8 inch  

จํานวน 1 แผน 

- Future board สีขาว ขนาด กวาง 44 cm × ยาว 65 cm × หนา 0.32 cm หรือ 1/8 inch  

จํานวน 2 แผน 

- กระดาษไข จํานวน 1 แผน 

 

 

- ดินสอปลายแหลม จํานวน 1 แทง 

- กรรไกร จํานวน 1 อัน 

 

 

- คัตเตอร จํานวน 1 อัน 

 

 



   

 

- แผนรองตัด (Cutting Mat) จํานวน 1 แผน หรือ ใชโตะที่มีกระจกรองแทนได 

 

 

 

 

 

- เทปกาวพลาสติกใส จํานวน 1 มวน 

 

 

 

 



   

- เทปกาวผา จํานวน 1 มวน 

 

 

 

- เทปกาวสองหนา ชนิด ที่กวาง 1 inch หนา 1/16 inch จํานวน 1 มวน 

 

 

 

- ไมบรรทัดเหลก็ ยาว 60 cm หรือ 24 inch จํานวน 1 อัน 

 

 

 



   

- แทนยึดหลอดทดลอง (ring stand) จํานวน 1 อัน 

 

 

- ข้ัวหลอดไฟชนิดเกลียวแบบมทีี่หนีบ จาํนวน 1 อัน 

 

 

- หลอดประหยัดไฟอิเลคทรอนิกส(หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต)รูปเกลียว ชนิด เดยไลต 

(daylight) ขนาด 20 วัตต ใหกําลังแสง 100 วัตต (ทดสอบดวยใชหลอดไฟของ GE EDISON รุน 

FLE20HLX/865 Edison Plus ขนาด 20 วัตต ชนิด เดยไลต) จํานวน 1 หลอด 

 



   

- กลองแสง จํานวน 1 กลอง (ประกอบดวยตนเอง) 

 

 

 

- กรอบหนีบฟลมแบบเปนแถว จํานวน 1 ชิ้น (ประกอบดวยตนเอง) 

 



   

4.3 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนการแปลงขอมูล 

วิธีประกอบอุปกรณที่ตองประกอบดวยตนเอง 

กลองแสง 

ตัวอยางรปูจําลองของกลองแสง 

 

 

รูปที่ 1 รูปจําลองกลองแสงที่มองทะลุได พรอมขนาด แสดงดานบน ดานขวา ดานหนาของกลอง 

 

 

รูปที่ 2 รูปจําลองกลองแสงที่มองทะลุได พรอมขนาด แสดงดานบน ดานซาย ดานหลังของกลอง 



   

 

รูปที่ 3 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบน ดานหนา ดานซายของกลอง 

 

 

 

รูปที่ 4 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบน ดานขวา ดานหนาของกลอง 

 

 

 



   

 

รูปที่ 5 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบน ดานหลัง ดานขวาของกลอง 

 

 

 

รูปที่ 6 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบน ดานซาย ดานหลังของกลอง 

 

 



   

 

รูปที่ 7 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบนของกลอง 

 

 

รูปที่ 8 รูปจําลองกลองแสงแบบทบึ พรอมขนาด แสดงดานบนลางของกลอง 

 

4.4 การทาํกลองแสงประกอบดวยสองสวนหลัก 

 สวนเก็บแสง หรือ หองแสง (ทําดวย Future board สีดํา) 

 สวนสะทอนแสง (ทําดวย Future board สีขาว) 

วิธทีําสวนเก็บแสง 

− ดานหนาของกลองแสง และ ดานหนาของสวนเกบ็แสง 

• ตัด Future board สีดาํ ขนาด 22 × 22 cm 1 แผน 

• เจาะรสูี่เหลี่ยมขนาด 3 × 4  cm ตรงกลางของ Future board 



   

• สําหรับการเจาะรูใหมีความแมนยํา ใหวัดจากมุมดานบนขวามาตามแนวแกน X ขนาด 9 cm ใช

ดินสอทําเครื่องหมาย แลววัดจากเครื่องหมายลงมาเปนมุมฉากตามแนวแกน Y ขนาด 9.5 cm 

แลวทําเครื่องหมาย จะไดสี่เหลี่ยมที่มีขนาด 9 × 9.5 cm ดังรูป 

 

• จะเห็นไดวามีมุมดานลางซายของกรอบเครื่องหมายที่ทําข้ึน สามารถทํากรอบเครื่องหมาย

สําหรับเจาะรูได โดยวัดไปตามแกน X ขนาด 4 cm และ วัดไปตามแกน Y ขนาด 3 cm จากมุม

ดานลางซายของกรอบเครื่องหมาย  

− ดานขางของสวนเก็บแสง (ประกอบดวย ดานบน ดานซาย ดานขวา ดานลาง) 

• ตัด Future board สีดาํ ขนาด 12 × 22 cm 4 แผน 

• นําแผน Future board สีดํา ขนาด 12 × 22 cm 4 แผน ที่ตัดไดขนาดแลว มาตอกันใหเปน

กรอบ ดวยเทปกาวผา โดยการติดกันของแตละแผนใหมีมุมชิดกันเหมือนในกรอบสี่เหลี่ยม ดังรูป 

 

      

  

รูปที่ 9 การตอมุมของแผน Future board ทั้ง 4 แผน และ รปูการแผน Future board  

ทั้ง 4 แผน  



   

 

 

 

− ประกอบสวนเก็บแสงใหสมบูรณ 

• นําแผน Future board สวนดานขางของสวนเก็บแสงที่ประกอบเปนกรอบเรียบรอยแลวมาติดกับ

ดานหนาของกลองแสง ดังรูป 

 

 

แผน Future board สวนดานหนา 

  

 

 

                  แผน Future board ที่ตอเปน

กรอบ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 ตัวอยางตาํแหนงที่ใชในการตอ  รูปที่ 11 ตอสวนเก็บแสงที่แนะนํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 แบบจําลองของสวนเก็บแสงดานหลัง รูปที่ 13 แบบจําลองของสวนเก็บแสงดานหนา 

• ติดเทปกาวผาตามขอบรอยตอดานนอกทั้งแปดขอบ 

• นํากระดาษไขมาตัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรสัขนาด 32 × 32 cm 

• นํากระดาษไขที่ตดัแลวมาหุมสวนเก็บแสงที่เปดอยู แลวติดยึดดวย เทปใส 



   

วิธทีําสวนสะทอนแสง 

− ดานหลัง ดานลาง และดานขางทั้งสองดานของ สวนสะทอนแสง 

• ตัดแผน Future board สีขาว ขนาด 22 × 22 cm 3 แผน 

• ตัดแผน Future board สีขาว ขนาด 22 × 23 cm 1 แผน 

• นําแผน Future board สีขาว 3 แผน คือขนาด 22 × 22 cm 2 แผน ใชทําเปนดานขาง และ 

ขนาด 22 × 23 cm 1 แผน ใชทําเปนดานหลังของสวนสะทอนแสงที่ตัดเรียบรอยแลวมาติดกัน

ดังรูปที่ 14 แลวติดเทปกาวผาตามขอบ แตนําแผน แผน Future board สีขาว ขนาด 22 × 22 

cm 1 แผน ใชทําเปนดานลางของสวนสะทอนแสง มาตอกันชิ้นสวนที่ตอไวแลวในรูปที่ 14 มา

เปนรูปที่ 15 ดวยเทปกาวผา ดังรูป 

 

    แผน Future board ดานขางทั้งสองดาน 

 

 

 

            22 cm 

  22 cm 

 

 

 

 

 

             23 cm 

       แผน Future board ดานหลัง 

รูปที่ 14 จําลองการตอแผน Future board ดานหนา กับ ดานขางทัง้สองดาน  

มองจากดานลางของกลอง 

 

         แผน Future board ดานหลัง 

          แผน Future board ดานลาง 

 

 

 

แผน Future board ดานลาง 

 

             0.32 cm 

           

 

รูปที่ 15 จําลองการตอช้ินสวนในรูปที ่14 มาตอกบัแผน Future board ดานลาง 



   

 

วิธทีํา สวนกลองแสงขั้นตอนสุดทาย 

− นําสวนเก็บแสงท่ีประกอบเสร็จแลวมาตอกับสวนสะทอนที่ประกอบเสร็จแลวและตดิดวยเทปกาวใสดังรูป 

 

 

 

รูปที่ 16 แบบจําลองการตอกลองแสง มุมมองจากดานหนา (ซาย) และ ดานหลัง (ขวา) 

 

รูปที่ 17 แบบจําลองกลองแสงที่ตอเสร็จแลว มุมมองจากดานหนา (ซาย) และ ดานหลัง (ขวา) 

 

− นําเทปกาวสองหนามาตดัยาว 1 cm จํานวน 4 แผน มาติดเหนือและตดิใตชองในแนวนอนขนานกับชอง

ดานทีย่าว 4 cm แตละดานจาํนวน 2 แผน โดยหางจากชอง 0.5 cm 

 

กรอบหนีบฟลมแบบแถว 

อุปกรณที่ตองเตรียมกอนการประกอบกรอบหนีบฟลมแบบสไลดมีดังน้ี 



   

1. พลาสติกออน สีดําที่มีความหนาไมเกิน  1 mm แนะนําใหใชปกของแฟมพลาสติกสีดํา จํานวน 1 

เลม 

2. กาวแทง จํานวน 1 แทง 

3. ปนยิงกาว จํานวน 1 อัน 

4. คัตเตอร จํานวน 1 อัน 

5. กรรไกร จํานวน 1 อัน 

6. กระดาษ A4 หนา ประมาณ 100 แกรม 

 

วิธทีํากรอบหนีบฟลมแบบแถว 

1. นําพลาสติกออนมาตัดตามแบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 18 แบบและขนาดของ สวนหนีบฟลม 

 

 

รูปที่ 19 แบบและขนาดของ ฐานหนีบฟลม 

 

2. นํากระดาษ A4 มาตัด ขนาด 3 × 0.5 cm จํานวน 2 แผน 

3. นํากระดาษทีต่ดัแลวมาตดิดานหลังของสวนหนีบฟลมทั้ง 2 อัน ตามแนวยาวตามเสนตรงที่ขีดบน

เสี้ยววงกลม 

4. นําสวนหนีบฟลมทั้ง 2 อัน วางดานทีต่ิดกระดาษวางทับลงไปติดบนฐานหนีบฟลม ดังรูป 



   

 

รูปที่ 20 แบบและขนาดของ กรอบหนีบฟลมแบบแถว ที่สมบรูณแลว 

4.5 สถานที่และส่ิงแวดลอม 

โตะ 

 จัดหาโตะที่มีความสูงจากพ้ืน ประมาณ 70 – 80 cm จํานวน 1 โตะ ใชสําหรบัวางกลองแสง 

แสง 

 ควรถายภาพในหอง ซึ่งสามารถควบคุมแสงได  

4.6 อุปกรณที่ตองจัดเตรยีมกอน 

กลองแสง 

นํากลองแสงมาวางชดิขอบโตะ โดยใหขอบลางดานหนาของกลองหรือดานที่มีชอง 3 × 4 cm ขนานกับ

ขอบโตะ 

ขาตัง้กลอง 

 กางขาตั้งกลองใหมีความสูงจากพ้ืน ประมาณ 90 – 100 cm ปรับตัวหมุนใหหัวขาตั้งกลอง ใหขนานกับ

พ้ืน และตั้งฉากของจุดกลางของชองกลองแสง 

กลองถายภาพ 

 นําฐานรองยดึกลอง (Tripod plate) จากสวนบนของขาต้ังกลอง มาหมุนนอตติดกับตวักลองถายภาพ 

แลวนําฐานรองยึดกลองมายึดกับหัวขาตั้งกลอง 

 

 

 

รูปที่ 21 ตัวอยางของฐานรองยึดกลอง 



   

 

 

 

รูปที่ 22 ตัวอยางของหวัขาตั้งกลอง 

 

หลอดไฟ (ใชเพิ่มความสวางใหกับกลองแสง) 

• ประกอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเขากับข้ัวหลอดไฟชนิดเกลียวแบบมีที่หนีบ 

• นําแทนยึดหลอดทดลองมาวางหลังกลองแสง 

• นําข้ัวหลอดไฟที่ประกอบเขากับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไปหนีบกับแทนยึดหลอดทดลอง 

 

• เคลื่อนข้ัวหลอดไฟใหหลอดไฟอยูเหนือขอบกลองดานหลัง ดังรูป 



   

 

 

4.7 การแปลงขอมูล 

• นําฟลมที่ตองการแปลงขอมูลแนบกับชองหนากลองแสง โดยแบงเปนสองกรณี คือ 

- ฟลมสีกลับ 

- ฟลมสี่เหมือนจริง 

• เปดกลองถายภาพ และเปดหนากลอง 

• เปดหลอดไฟใหสวาง และขยบัระดับของหลอดไฟข้ึนลงใหไดระดบัแสงทีผ่านมาจากชองหนากลองแสง

พอเหมาะ คือไมสวางจนแสบตาหรือรายละเอียดภายในฟลมหายไป และไมมืดจนมองฟลมทึบ หรือ

รายละเอียดภายในฟลมไมชดัเจน 

• ปรับคาสมดลุขาว (White Balance) โดยนําฟลมออกจากชองหนากลองแสงกอนและ นําฟลมใสคืนเม่ือ

ปรับคาสมดลุขาวเรียบรอยแลว ใชกระดาษขาวมาวางแนบกับชองหนากลองแสง แลวปรับคาสมดุลแบบ

ปรับคาเอง 

• ถากลองสามารถปรับอัตราสวนของภาพควรปรับอัตราสวนของภาพเปน 3 ตอ 2 ตามอัตราสวนของฟลม 

• ตั้งคาใหกลองนับถอยหลังถายภาพอยางนอย 5 วินาท ี

• ตั้งคาใหคุณภาพของภาพอยูในระดับปกติข้ึนไป เชน normal หรือ good หรือ fine 

• ตั้งคาใหกลองสามารถถายภาพในระยะใกลๆ ได (macro) หรือ รูปดอกไม 

• ตั้งคาใหกลองหาระยะโฟกัสแบบอัตโนมัต ิ

• ปรับกลองไปโหมด Aperture-priority Auto (A / AV)  

• ปรับคากวางของรูรับแสงใหมีขนาดเล็กทีสุ่ด หรือปรับใหมีคา F มากทีสุ่ด เพ่ือใหภาพที่ไดชัดไดทั่วทั้ง

ภาพ 

• ปรับคาชดเชยแสง (EV) ใหมีคาเทากับ ศูนย 

• หาระยะโฟกัส(ระยะระหวางจากหนากลองกับฟลมที่ถาย)ที่เหมาะสม   

- เลื่อนกลองเขาออก ใหภาพทีไ่ดบนจอ LCD หรือชองมองภาพ (View Finder) มีขนาดใหญกวา

ขนาดฟลมเล็กหนอย โดยภาพที่ไดตองไมโคง ไมเบลอ 

- หากการเลื่อนกลองเขาออกปกติ ยังไมสามารถหาระยะโฟกัสที่เหมาะสม ใหเลื่อนกลองออกมา

ประมาณ 5 cm จากระยะเดิมทีห่าระยะโฟกัสไมได แลวใชการซูมเขาเพ่ือใหไดภาพที่มีขนาดฟลม

ใหญกวาขนาดฟลมเล็กหนอย โดยภาพที่ไดตองไมโคง ไมเบลอ 



   

- หากทําข้ันตอนกอนหนาแลว ยังไมสามารถหาระยะโฟกัสที่เหมาะสม ใหทํากลับกัน โดย ใหเลื่อน

กลองเขาไปประมาณ 5 cm จากระยะเดิมที่หาระยะโฟกัสไมได แลวใชการซูมเขาออกเพ่ือใหได

ภาพทีมี่ขนาดฟลมใหญกวาขนาดฟลมเล็กหนอย โดยภาพที่ไดตองไมโคง ไมเบลอ 

- หากทําข้ันตอนขางตนยังไมได ลองสังเกตวา คาความเร็วชตัเตอรที่ปรับอัตโนมัติดวยกลองหาคาที่

เหมาะสมไดหรอืไม ถาไดคาทีเ่หมาะสม คาความเร็วชตัเตอรจะไมกระพริบ แลวจะไมข้ึน Hi หรือ 

Low จากแสงทีเ่ขากลองที่มากหรือนอยกวาไป 

• หากหาระยะโฟกัสไดแลว ใหทดสอบถายภาพ ดวยกอนถายภาพใหตั้งคาใหบันทึกภาพในนามสกุลไฟล 

.JPG เพ่ือที่จะสามารถทราบวาภาพที่ถายมีการตั้งคากอนถายภาพ (คา EXIF) เปนอยางไร  เปรียบเทียบ

ภาพที่ได กับการตั้งคากอนถายภาพ 

• หากระยะโฟกัสที่ได และการตัง้คากอนถายภาพ ทําใหคุณภาพภาพเหมาะสม คือ ภาพไมบิดเบ้ียว  

รายละเอียดในภาพไมหาย หรอื ไมชัดเจน ภาพไมสวาง หรอืมืดเกินไป สีไมเพ้ียน แลวใหบันทึกคาตางๆ 

ไดไปใชอางอิงไปใชถายภาพจริงๆ และในครัง้ตอไป 

• เปลี่ยนการตั้งคาการบันทึกภาพในนามสกุลไฟล .JPG ไปเปน .RAW หรือ .TIFF หรือ .CR หรือ .CR2 

เพ่ือใหภาพที่ถายไมสญูเสียรายละเอียด 

• เริ่มถายภาพในข้ันที่ใชจริง โดยใชคาที่บันทึกไว 

• ทุกครั้งที่มีการถายเสร็จ และนําไฟลภาพเขาคอมพิวเตอร ใหทาํการเปรยีบคุณภาพภาพทุกครั้ง หากพบวา

ภาพใด ยังมีคณุภาพภาพที่ยงัไมไดดีพอให บันทึกไว และถายภาพนั้นใหม 

5.  ปญหาที่พบและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 กลองดิจิทัลแตละตัว จะใชระยะหางระหวางหนาเลนสกับหนาฟลมไมเทากัน ผูศึกษาจึงไมสามารถบอก

ระยะที่แนนอนได ผูใชงานสามารถใชวิธีการในข้ันตอนการแปลงขอมูลหาระยะหางที่เหมาะสมได สวนระยะหางที่

เหมาะสมจะไมทําใหภาพที่ถายออกมาโคง ซึ่งเปนผลที่เกิดจากเลนสมีการบิดเบ้ียว (Distortion)  

สําหรับแนวทางการแกไข ควรเลือกกลองที่มีการบิดเบ้ียวของเลนสนอย 

 ปญหาหน่ึงที่ตองการผูสนใจนําไปศึกษาตอคือการหาความสัมพันธกําลังไฟของหลอดไฟกับขนาดของ

กลอง ซึ่งผลการทดลองสามารถใชอางอิงตอไปได 

 


