
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຖ່າຍຮູບວັດຖຸບູຮານ 

ສູນຄ້ົນຄວ້າວັດຖຸບູຮານນະຣະ ຫ້ອງຖ່າຍຮູບ 
 
1. ຄໍານໍາ 

ຄວາມຈໍາເປັນແລະຂາດບ່ໍໄດ້ຂອງຮູບພາບໃນການສໍາຫຼວດວັດຖຸບູຮານເປັນສິ່ງທ່ີຮູ້ກັນດີໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທ່ີເຮັດວຽກສໍາຫຼວດ. ແຕ່ກໍມັກຖ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ “ເປົ້າໝາຍຂອງການຖ່າຍຮູບ” ແລະ 
“ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງການຖ່າຍຮູບ” ຈຶ່ງບ່ໍສາມາດຖ່າຍຮູບທ່ີກໍາໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີມີຄຸນຄ່າ.ຮາກຖານຂອງຮູບ
ພາບວັດຖຸບູຮານແມ່ນການບັນທຶກເປັນເອກະສານທ່ີບໍ່ມີຂ້ໍມູນໃດຂາດຕົກບົກຜ່ອງເພື່ອເກັບໄວ້ຍາວນານ, 
ໃນປະເດັນນ້ີຈະເປັນການຖ່າຍຮູບທ່ີມີປະລິມານຂ້ໍມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງເປັນຮູບທ່ີມີຄຸນຄ່າໃນການນໍາໃຊ້
ສູງ ແລະເກັບຮັກສາໄວ້, ລະບົບໂຄງສ້າງເຫ່ົຼານ້ີເປັນສິ່ງທ່ີຢາກໃຫ້ຮຽນຮູ້ເອົາ. 
2. ພາລະໜ້າທ່ີ ແລະປະເພດຂອງຮູບພາບໃນຂະແໜງວັດຖຸບູຮານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນຮູບພາບວັດຖຸບູຮານ ດັ່ງຮູບ-1 ຮູບພາບບັນທຶກເປັນຮູບພາບນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຮູບ
ພາບທ່ີໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າສໍາຫຼວດ ຫືຼໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ. ນອກນ້ີ ຮູບ-2 ຮູບພາບທ່ົວໄປທ່ີນໍາ
ໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະຮູບພາບທ່ີໃຊ້ຖ່າຍດ້ວຍແສງອິນຟາເຣດ ຫືຼວ່າ ແສງເອັກສເຣທ່ີ
ໃຊ້ໃນການສໍາຫຼວດແບບວິທະຍາສາດແສງ. 
 
ຮູບ-1 ພາລະໜ້າທ່ີຂອງຮູບພາບ 

   ສາໍລັບບນັທກຶໃສປ່ຶມ້ບນັຊໃີຫຍ：່ 
 ຮູບພາບໃສ່ປ້ຶມບັນຊີພ້ືນຖານຂອງເອກະສານຂອງຫໍພິພິດຕະພັນ

 

ຮູບພາບ 

ນໍາໃຊ້ 

ບັນທຶກ 

 
   ສາໍລັບກາຕາລກົ ຫຼພືາແນວ： 

   ຮູບພາບເພ່ືອການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ 

ສໍາລັບໃຫ້ຢມື： 
 ຮູບພາບໃຫ້ຢືມອອກເພື່ອຈັດພມິ ຫຼືການຄົ້ນຄວາ້ 

ເອກະສານຄົນ້ຄວ້າ： 
 ຮູບພາບເອກະສານສໍາລັບການສຶກສາຄົ້ນຄວາ້ 

ສໍາລັບບນັທກຶການບູລະນະປະຕສິງັຂອນ：
ຮູບພາບກ່ອນຫັຼງປະຕິສັງຂອນ ຫືຼຄວາມເປັນໄປຂອງປະຕິສັງຂອນ

ສໍາລັບເປນັເອກະສານເກບັຮກັສາ： 
ເກັບຮັກສາດ້ວຍຮູບພາບບັນທຶກສະພາບຂອງວັດຖຸເອກະສານ 

 



ຮູບ-2 ປະເພດຂອງຮູບພາບ 

   ຮບູພາບປກົະຕ：ິ 
ພາບລວມຂອງວັດຖຸເອກະສານ ຫືຼຂະບວນຂັ້ນຕອນ  

 
   ຮບູພາບລາໍແສງສະຫຼຽ່ງ： 

ດ້ວຍລໍາແສງສະຫ່ຼຽງ ເປັນການເນ້ັນຍໍ້າພາກສ່ວນລະອຽດທົ່ວໄປ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ຊະນິດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ 

 ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີຫຼາຍຊະນິດອີງຕາມຂະໜາດຂອງຟິມ. ເມ່ືອຟິມມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂ້ຶນ ໂຕກ້ອງຖ່າຍຮູບກໍໃຫຍ່
ຂ້ຶນ, ຄຸນະພາບຂອງຮູບພາບກໍດີຂ້ຶນ. ສະນ້ັນ ຖ້າຢາກໄດ້ຮູບພາບທີ່ມີຄຸນະພາບດີກໍຈະຕ້ອງໃຊ້ກ້ອງຂະໜາດ
ໃຫຍ່. ນອກຈາກນ້ີ ຂະໜາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະບໍ່ປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ຄຸນະພາບຂອງຮູບພາບເທົ່ານ້ັນ. ກ້ອງ
ປ່ຽນເລັນ ທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຟອກແມັດສີ່ແຈສາກ 24ມມx26ມມ, ແລະ ຍັງມີກ້ອງຖ່າຍ ດ້ວຍຟອກແມັດຈະຕຸລັດ 60
ມມx60ມມ. ຄວາມຕ່າງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ແລະຮູບຈະຕຸລັດຈະເຮັດໃຫ້ພາບລັກຂອງຮູບພາບແຕກຕ່າງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ. ກ້ອງດີຈີຕອນກໍມີແຜ່ນຈໍຮັບພາບ(ແຜ່ນບັນທຶກພາບ)ທີ່ເອີ້ນວ່າ CCD, CMOS, ແລະກໍເປັນແບບ
ດຽວຂະໜາດຂອງຟິມ ໂດຍທົ່ວໄປເມ່ືອມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂ້ຶນຄຸນະພາບຂອງພາບກໍຈະດີຂ້ຶນ. 
① ກ້ອງປ່ຽນເລັນ35ມມ  

ເປັນກ້ອງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປແລະຫຼວງຫຼາຍ, ເປັນກ້ອງທີ່ມີທັງຖ່າຍຮູບແບບໂຟກັດອັດຕະໂນມັດ, ແບບໂຟ
ກັດມື, ຖ່າຍໃກ້, ແບບປ່ຽນເລັນ ແລະອື່ນໆ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນກ້ອງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງຢືດຍຸ່ນກັບຫຼາຍໆ
ສະພາບການຖ່າຍຮູບ. 

②  ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດກາງ 
ຄວາມກວ້າງຂອງຟີມ60ມມ ແບບກໍ້ ເຊ່ິງຟີມແບບນ້ີເອີ້ນວ່າ ຟີມບາວນີ(Browne). ກ້ອງທີ່ໃຊ້ຟີມບາວນີ
ແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດກາງ, ແຜ່ນຟີມມີຂະໜາດ 60ມມx45ມມ, 60ມມx90ມມຕ່າງໆ. ກ້ອງຖ່າຍ 
ຮູບຂະໜາດກາງສ່ວນຫຼາຍມີຕົວກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຕົວຈັບຟີມແຍກກັນ. ສະນ້ັນ ກ້ອງຖ່າຍບາງອັນເມ່ືອ
ປ່ຽນແຜ່ນຟີມເປັນແຜ່ນຈໍຮັບພາບແບບCCDຫຼືແບບອື່ນໆ ກໍຈະໃຊ້ເປັນກ້ອງດີຈີຕອນ. 

  ຮບູພາບລາຍລະອຽດ： 
 ເຮັດໃຫ້ຮູ້ພາກສ່ວນຂອງວັດຖຸເອກະສານຢ່າງລະອຽດ ຮູບພາບ 
ແສງອນິຟາເຣດ・ແສງສມີວ້ງ： 
 ຮູບພາບໃນຂົງເຂດຄວາມຍາວຄື້ນແສງດັ່ງກ່າວ 

ຮູບພາບກອ້ງຈຸລະທດັ： ວິທະຍາ 
ສາດແສງ  ຮູບພາບຂະຫຍາຍ ຫືຼ ສ່ອງຊອດອັນນ້ອຍໆ 

ຮູບພາບແສງເອກັສເຣ： 
ເຮັດໃຫ້ຮູ້ໂຄງສ້າງພາຍໃນແລະອ່ືນໆ 



③  ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດໃຫຍ່ 
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດໃຫຍ່ຈະປ່ຽນຟີມທີ່ເປັນໃບທຸກໆທີ່ຖ່າຍຮູບ. ຂະໜາດຂອງຟີມແມ່ນ 4x5ນ້ິວ(ໂປສ
ຄາດ), 8x10ນ້ິວ(ເຈ້ຍA4) ແລະອື່ນໆ ເຊ່ິງຖ່າຍໄດ້ພາບທີ່ມີຄນຸະພາບອົດງາມ. ການຖ່າຍຮູບຈໍາເປັນຕ້ອງ
ເລີ່ມຈາກປັບຈຸດໂຟກັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງເລັນ, ຄວາມໄວຂອງຊັດເຕີ ແລະຄ່າອື່ນໆ ດ້ວຍຕົນເອງ. ເລນັ 
ແລະຕົວຈັບຟີມຈະເຊ່ືອມຕ່ໍກັນດ້ວຍແຜ່ນຍດືຫດົໄດ້ ຍ້ອນແນວນ້ີ ເລັນບາງອັນຈະມີຈຸດແຂງໃນການ
ຖ່າຍຮູບຂ້ວມເງີຍໄດ້ ເຊ່ິງຈະສາມາດດັດແກ້ຄວາມບິດບ້ຽວຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍທີ່ຕັ້ງຢູ່. ກ້ອງກໍເຊ່ັນກັນ 
ເມ່ືອປ່ຽນແຜນຈັບຟີມເປັນແຜ່ນຈໍຮັບພາບແບບCCDຫຼືແບບອືນ່ໆ ກໍຈະໃຊ້ເປັນກ້ອງດີຈີຕອນ. 

4. ກ້ອງດີຈີຕອນດີເອສເອວອາ 

ກ້ອງດີຈີຕອນຈະຖືກແບ່ງປະເພດຕາມຂະໜາດຂອງຈໍຮັບພາບ CCDຫຼືຈໍຮັບພາບແບບອື່ນໆ, ປະເພດ
ຂອງຈໍຮັບພາບ, ຂະໜາດຈຸດຮັບພາບທີ່ມີຜົນ(ຄວາມຄົມຊັດ) ແລະອື່ນໆ. ນະທີ່ນ້ີ ຈະກ່າວເຖິງຈຸດພິເສດ
ຂອງກ້ອງດີເອສເອວອາທີ່ມີຈຮັໍບພາບຂະໜາດ 35ມມ. 
◆

  

   ◆

   ◆

 

ຂະໜາດຈຸດຮັບພາບ 
ເມ່ືອເຮົາຂະຫຍາຍຮູບພາບໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນຈະເຫັນເປັນສີ່ແຫຼ່ມຄືກັບພາບເຊັນເຊີລຽງກັນຢູ່. ນ້ີ ແຕລ່ະ

ອັນແຕ່ລະອັນເອີ້ນວ່າ ຈຸດພາບ(pixel). ແລະຂະໜາດຈຸດຮັບພາບເປັນສິ່ງທີ່ສແດງເຖິງຈໍານວນຂອງ
ຈຸດພາບເຫຼົ່ານ້ີມີຫຼາຍປານໃດ. ຕົວຢ່າງ ທາງຕັ້ງ 4000ຈຸດພາບ・ທາງຂວາງ 6000ຈຸດພາບລຽງກັນ
ຈະໄດ້ຮູບພາບທີ່ມີຂະໜາດ 4000x6000 ຈະເປັນຮູບພາບທີ່ມີ2.4ລ້ານຈຸດພາບ. ຂະໜາດຈຸດຮັບ
ພາບນ້ີເປັນໜ່ຶງໃນດັດສະນີວັດແທກຄຸນະພາບຂອງການບັນທຶກພາບ, ແຕ່ກໍບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຂະ
ໜາດຈຸດຮັບພາບຫຼາຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນະພາບຫຼາຍຂ້ຶນ, ຄວາມສາມາດການສາຍຂອງເລັນ ແລະ
ວິທີການບັນທຶກພາບຂອງຈໍຮັບພາບCCD ແລະປັດໄຈຕ່າງໆມາເປັນຄວາມອາດສາມາດໂດຍລວມ
ເປັນຕົວກໍານົດຄຸນະພາບຂອງການບັນທຶກພາບ. 
ລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີ 

“ລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີ” ເປັນອົງປະກອບ ຫຼືປັດໄຈໜ່ຶງທີ່ບົ່ງບອກຄຸນະພາບຂອງຮູບພາບເຊ່ິງສະແດງ
ເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສີສັນ. ລະດບັຊ້ັນຂ້ັນໝາຍເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການສາຍຮູບ
ພາບ(ສະແດງ). ເມ່ືອລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີອຸດົມສົມບູນເທົ່າໃດຍ່ິງເຮັດໃຫ້ສີສນັມີຄວາມລຽບນວນ. ຢູ່
ລະຫວ່າງສີຂາວແລະສີດໍາແມ່ນສີຂ້ີເຖ່ົາ, ໃນສີຂາວກໍຈະມີສີຂາວທີ່ຢູ່ໃກ້ສີຂ້ີເຖົ່າ, ສີດໍາກໍເຊ່ັນກັນ ກໍ
ຈະມີສີດໍາທີ່ຢູ່ໃກ້ສີຂ້ີເຖົ່າ. ຖ້າລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີມີອຸດົມສົມບູນ ຈາກສີຂາວຫາສີດໍາ ສີກໍຈະປ່ຽນຢ່າງ
ລຽບແລະນຸ້ມນວນ. ແຕ່ຖ້າລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີຂາດຄວາມອຸດົມສົມບູນຄວາມລຽບແລະນຸ້ມນວນນ້ີກໍຈະ
ຂາດຫາຍໄປ. 
ຈໍຮັບພາບ 
ຈໍຮັບພາບຈະມີຫຼາຍໆຂະໜາດ. ໃນມ່ໍໆນ້ີ ກ້ອງດີເອສເອວອາທີ່ມີຂະໜາດຈໍຮັບພາບ 24x36ມມ  

ມີຫຼາຍ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບກະທັດຮັດສ່ວນໃຊ້ຈໍຮັບພາບຂະໜາດ1/1.8 ເຊ່ິງມີຂະໜາດພຽງແຕ່1
ສ່ວນ16ເທົ່າຂອງຈໍຮັບພາບ35ມມເທົ່ານ້ັນເອງ. ຖ້າວ່າ ຈໍຮັບພາບເຫຼົ່ານ້ີມີຂະໜາດຈຸດຮັບພາບ 10
ລ້ານຈຸດຄືກັນ ສະແດງວ່າ 1ຈຸດຮັບພາບຂອງຂະໜາດ35ມມຈະມີເນ້ືອທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ເນ້ືອທຕີໍ່ຈຸດຮັບ
ພາບໃຫຍ່ຈະສາມາດຮັບຂ້ໍມູນປະລິມານແສງໃນໜ່ຶງເທື່ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບ
ປ່ຽນຊ້ັນສີອຸດົມສົມບູນ.(ຮູບ-3) 



ຮູບ-3 ຄວາມສໍາພັນຂອງຈໍຮັບພາບ ແລະ ລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີ 

    ເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ ຈະສາມາດຮັບແສງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. 

    

                         

    ◆

      

◆

  

ເນືອ້ທີໃ່ຫຍ ່

ເນືອ້ທີໃ່ຫຍ ່

ຜົນປະໂຫຍດລະດັບເຊັນເຊີ(ຮັບຮູ້)ສູງ ແລະການປ້ອງກັນສິ່ງລົບກວນ(ນອຍສ໌) 
ເມ່ືອຈໍຮັບພາບໃຫຍ່ຂ້ຶນເນ້ືອທີ່ຕໍ່1ຈຸດຮັບພາບກ່ໍເພ່ີມຂ້ຶນ, ປະລິມານຂ້ໍມູນຂອງແສງກໍເພ່ີມຂ້ຶນ. 

ຍ້ອນແນວນ້ັນ ຈະໄປຍົກສູງປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນຈາກແສງປ່ຽນເປັນຂ້ໍມູນເອເລັກຕົງ, 
ເຮັດໃຫ້ສິ່ງລົບກວນ(ນອຍສ໌)ເກີດຍາກຂ້ຶນ. ນອກນ້ີ, ຍ້ອນປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນດີຂ້ຶນ ຈະ
ສາມາດບັນທຶກແສງທີ່ມີລະດັບປະກາຍໜ້ອຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍພາບ
ລະດັບເຊັນເຊີສູງໄດ້ດີອີກ. 
ຄວາມລະອຽດຄົມຊັດ 
ຄວາມລະອຽດຄົມຊັດບົ່ງບອກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸດພາບຕ່ໍຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ໃນເວລາພິມ

ອອກມາ. ຈດຸພາບຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງຕາມວິທີການ ແລະຕາມຂະໜາດພິມອອກມາ, 
ຖ້າວ່າ ຈໍານວນຈຸດພາບບ່ໍພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມລະອຽດຄົມຊັດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕໍ່າບ່ໍດີ (ຮູບ-4), 
ຈຸດພາບກໍຢູ່ໃນສະພາບບ່ໍຄົມຊັດ. ດັ່ງນ້ັນ ຈໍານວນຈຸດພາບຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງກັບຂະໜາດ
ທີ່ໃຊ້ ແລະສະໜອງກັບຄວາມລະອຽດຄົມຊັດ. 

ຮູບ- ພິມສະແດງບໍ່ຄົມຊັດ                                       ຮູບ-5 ພິມສະແດງຄົມຊັດ  

ຄວາມລະອຽດຄົມຊັດຕ່ໍາ                                   ຄວາມລະອຽດຄົມຊັດພຽງພໍ 

 

Ex.

    

    

    

    

ຈໍຮບັພາບທີ່ມ ີ

ຈໍານວນຈດຸຮບັ 

ພາບເທົາ່ກັນ 

ພິມ50dpi・２×３inch        Ex.ພິມ96dpi・２×３inch 



5. ຮູບແບບຟາຍເກັບຮັກສາຮູບພາບຖ່າຍດີຈີຕອນ 

ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງດີຈີຕອນຈະຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບຟາຍRAWກ່ອນ, ໃນກ້ອງດີເອສເອວອາໂດຍ
ທົ່ວໄປຈະເລືອກເອົາRAWຫຼJືPEG, ຫຼວື່າ ເລືອກໃຫ້ບັນທຶກທັງສອງຮູບແບບ. ໃນກ້ອງດີຈີຕອນແບບກະທັດຮັບ
ໂດຍທົ່ວໄປຈະບັນທຶກໄດ້ພຽງແຕ່ແບບJPEGເທົ່ານ້ັນ. ຟາຍແບບJPEGຈະສາມາດສາຍເບ່ິງໄດ້ກັບຄອມພິວເຕີ 
ຫຼືເຄື່ອງຫຼິ້ນດີຈຕີອນທົ່ວໆໄປໄດ້ເລີຍ. ອີກອັນໜ່ຶງຟາຍແບບRAW ຈະບໍ່ສາມາດນໍາມາສາຍເບ່ິງຮູບໄດ້ເລີຍໂລດ
, ເຊ່ິງຈໍາຕ້ອງໄດ້ “ຜ່ານການລ້າງຮູບ-DEVELOP” ໃນຄອມພິວເຕີກ່ອນ. ການລ້າງຮູບນ້ີ ໝາຍເຖິງຂະບວນ
ການປ່ຽນຂ້ໍມູນດີຈີຕອນຂອງຂ້ໍມູນແສງໃຫ້ເປັນຮູບແບບຟາຍທີ່ສາມາດເບ່ິງເຫັນເຊ່ັນJPEG ຫຼື TIFFແລະ
ແບບອື່ນໆ. (ຮູບ-6)  
 ◆

   

◆

  

   

 ◆TIFF 

F

RAW(ຂ້ໍມູນດິບ) 
RAW ໝາຍເຖິງ “ຂ້ໍມູນຂອງແສງ” ທີ່ຮັບມາເມ່ືອຖ່າຍຮູບນ້ັນເອງ, ເຊ່ິງເປັນຕົວເລກຂ້ໍມູນດິບ

(RAW)ກ່ອນການລ້າງເປັນຮູບ. ຕົວເລກຂ້ໍມູນດິບທີ່ປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບ
ພາບຖ້າບ່ໍເອົາມາລ້າງຮູບກ່ອນຈະບໍ່ສາມາດເບ່ິງເຫັນເປັນຮູບ. ຮູບພາບJPEG ກໍມີເຄົ້າກໍາເນີດຈາກຕົວ
ເລກຂ້ໍມູນດິບRAWຄືກັນ. ຂ້ໍມູນດິບດັ່ງກ່າວແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບລ້າງຮູບແລະບີບອັດເປັນຮູບພາບໃຫ້ເຮົາ
ເບິ່ງເຫັນໂດຍອັດຕະໂນມັດເທົາ່ນ້ັນ. ຖ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນຕົວລ້າງຮູບເອງ ຄຸນະພາບຂອງຮູບພາບກໍຢູ່ໃນ
ສະພາວະທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ດັ່ງນ້ັນຖ້າຍັງເປັນຕົວເລກຂ້ໍມູນດິບRAW ກໍສາມາດຫີຼກລຽ້ງບັນຫານ້ີໄດ້. 
ການຖ່າຍຮູບວັດຖຸບູຮານຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່າຍດ້ວຍຮູບແບບຂ້ໍມູນດິບRAW. 
JPEG 

ຮູບທີ່ຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງດີຈຕີອນແລ້ວເກັບຮັກສາແບບຟາຍJPEG ແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງໃຊ້ຂ້ໍມູນດິບ
RAW ມາ “ລ້າງຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ”. ຮູບພາບທີ່ລ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດນ້ີ ຈະຖືກ “ບີບອັດ” ໃນລະດັບທີ່
ບໍ່ເປັນບັນຫາກັບຄຸນະພາບຂອງຮູບພາບ. ການບີບອັດນ້ີ ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເລືອກລະດັບບີບອັດໄດ້, 
ກໍລະນີ ຈະບີບອັດຮູບພາບຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີຄຸນະພາບສູງຈະຕ້ອງເອົາ “ອັດຕາບີບອັດຕໍາ່ລົງ”, ກໍລະນີ
ບໍ່ສົນໃຈກັບຄຸນະພາບແລະຢາກໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍກໍຕ້ອງເອົາ “ອັດຕາບີບອັດສູງຂ້ຶນ”. ເມ່ືອການປ່ຽນ 
ແປງຂອງອັດຕາບີບອັດນ້ີຫຼາຍຂ້ຶນກໍຕາມ ການເກັບຮັກສາແບບ “JPEG”ນ້ັນ ເມ່ືອທຽບກັບການປ່ຽນແປງ
ແລ້ວຍັງຄົງຄຸນະພາບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍຖືກວ່າເປັນຮູບແບບທີ່ດີເດັ່ນ.  
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດອ່ອນຂອງຮູບພາບJPEGທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນຕົວຈັດການເກັບຮັກສາແມ່ນການບີບ

ອັດຂ້ໍມູນຈະຂ້ຶນກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບນ້ັນເອງ. ຂ້ໍມູນທີ່ຖືກບີບອັດແລ້ວ ຈະຂ້ີຮ້າຍກວ່າຂ້ໍມູນຕ້ົນສະບັບກ່ອນ
ການລ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະ ຂ້ໍມູນທີ່ເສຍໄປແລວ້ກໍບໍ່ສາມາດເອົາກັບຄືນມາໄດ້
ອີກ. ນອກຈາກນ້ີ ການລ້າງອັດຕະໂນມັດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບນ້ັນ ສີສັນຕ່າງໆຈະຖືກກໍານົດໄວ້ແລ້ວ, ແລະ
ບໍ່ສາມາດຈັດການນອກເໜືອໄປຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ນ້ັນ. ສະນ້ັນ ຮູບພາບຂອງວັດຖຸບູຮານທີ່
ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ ຫຼືມີຂະບວນຈັດການຫຼາຍໆຢ່າງເພ່ືອການໃຊ້ສອຍພາຍຫຼັງນ້ັນ ຮູບ
ແບບການເກັບຮັກສານ້ີຈຶ່ງບ່ໍແທດເໝາະ. 

ຮູບແບບTIF ເປັນການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ຄັດຈ້ອນຂ້ໍມູນຮູບພາບໃນເວລາລ້າງຮູບ, ເຊ່ິງສາມາດເກັບສາຢູ່
ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີການບີບອັດ. ນອກນ້ີ ພ້ືນຖານຂອງຮູບແບບແມ່ນຂ້ໍມູນບິດແມັບເຊ່ິງເປັນຕາຕະລາງຄ່າ
ຂອງແສງແບບງ່າຍດາຍ ຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຮອດອະນາຄົດ
ຖືເປັນຮູບແບບທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ຂ້ໍມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ບີບອດັຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຕາມ ແຕຂ້ໍ່ມູນພາບຂອງ



ວັດຖຸບູຮານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ ຫຼືມີຂະບວນຈັດການຫຼາຍໆຢ່າງເພ່ືອການໃຊ້ສອຍພາຍຫຼັງ
ນ້ັນ ຮູບແບບການເກັບຮັກສານ້ີ ຈຶ່ງແທດເໝາະທີ່ສຸດ. 

ເຖິງວ່າຈະເກັບຮັກສາໃນຮູບແບບໃດ໋ ຫຼືໃຊ້ຂະບວນຂ້ັນຕອນແນວໃດ໋ກໍຕາມ ກໍລະນີຖ່າຍຮູບດີຈີຕອນ ໃນເວລາ
ຖ່າຍຮູບນ້ັນ ຈະໃຊ້ເກຣຄາດ ຫຼື ຄໍເລທີາເກັດຖ່າຍກໍຕາມສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນການບັນທຶກສະພາບຖືກຕ້ອງແທດເໝ
າະຂອງສີສັນແລະແສງໄວ້, ແລ້ວບັນທຶກຂ້ໍມູນຮູບພາບທີ່ລ້າງຈາກຂ້ໍມູນຕ້ົນສະບັບຢ່າງແທດເໝາະ ແລ້ວມາ
ນໍາໃຊ້ພາຍຫຼັງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ-6 ກໍລະນຖີາ່ຍຮູບແບບJPEG 
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ວິທີການຖ່າຍຮູບດ້ວຍເກຣຄາດແມ່ນການສະແດງສະພາບແຫຼ່ງກໍາເນີດແສງແລະສີສັນທີ່ເປັນກາງຂອງ 
ຮູບພາບຄືນ ໂດຍເອົາສີເກຣ(ຂ້ີເຖ່ົາ)ທີ່ບໍ່ສີທີ່ຜິດພ້ຽນເປັນພ້ືນຖານໃນເວລາລ້າງຮູບຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ, ສໍາລັບຮູບ
ພາບວັດຖຸບູຮານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແລ້ວ ສໍາຄັນທີສຸ່ດທີ່ຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາຮູບພາບດີ
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ຄາ່ສສີັນ
ຕາ່ງໆແມ່ນ
ກ້ອງກາໍນດົ
ອດັຕະໂນມດັ 

ຂະໜາດ
ໃຫຍຈ່ຶງ່
ບບີອດັ 

ການກະທາໍທີກ່ອ້ງເຮດັອດັຕະໂນມດັ 
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ຈີຕອນທີ່ສ້າງພາບຂ້ຶນມາຈາກວິທີການຖ່າຍຮູບຄືແນວນ້ີ. ລາຍລະອຽດຂອງວິທີການຖ່າຍຮູບ, ວິທີການຈັດ 
ການການສ້າງພາບຄືນແມ່ນຢູ່ນໍາເອກະສານຕິດຄັດ. ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນເວຟໄຊດັ່ງລຸ່ມນ້ີ(ພາສາຍ່ີປຸ່ນ) 

 http://maishaken.cool.ne.jp/cgi-bin/diarypro/data/upfile/5-1.pdf 

6. ລະບົບໂຄງສາ້ງການຖ່າຍຮູບພາບ 
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ມາຮອດຈຸດນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າກັນເຖິງເລື່ອງກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນຕ້ົນຕໍ, ຈາກນ້ີຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງ
ເລື່ອງລະບົບໂຄງສ້າງການຖ່າຍຮູບພາບໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ. 

ຮູບພາບແລະການອາບແສງ 
ການຖ່າຍຮູບພາບແມ່ນການຖ່າຍທອດສ່ິງທີ່ເຫັນຢູ່ຕໍໜ້່າໃຫ້ຄົງໄວ້ດັ່ງມັນເປັນ. ເພ່ືອການຖ່າຍຮູບພາບ

ຄືແນວນ້ີ ຈະຕ້ອງຕ້ັງຄ່າ “ຮູຮັບແສງ” ແລະ “ສປີດຊັດເຕີ(ຄວາມໄວໃນການປິດປະຕູຮັບແສງ)” ປະກອບ
ເຂ້ົາກັນ, ເຊ່ິງການບັນທຶກແສງທີ່ສະທ້ອນອອກຈາກວັດຖຸຖືຖ່າຍ ຜ່ານເລັນເຂ້ົາມາໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເຂ້ົາ
ຫາແຜ່ນຟີມ ຫຼືຈໍຮັບແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການດັດປັບປະລິມານແສງໃຫ້ເໝາະສົມນ້ີເອີ້ນວ່າ “ການອາບ
ແສງ(exposure)”. ຖ້າການປັບປະລິມານໄດ້ເໝາະສົມແລ້ວ ຈະຖືວ່າຖ່າຍຮູບໄດ້ຕາມ “ການອາບແສງ
ພໍດີ”. “ຮູຮັບແສງ” ແມ່ນຮູທີ່ແສງສ່ອງຜ່ານ, ເຊ່ິງສາມາດປັບປະລິມານແສງເຂ້ົາໂດຍເຮັດໃຫ້ຮູໃຫຍ່ຂ້ຶນ ຫຼື
ນ້ອຍລົງ. ເມ່ືອເປີດ“ຮູຮັບແສງ” ໃຫຍ່ຂ້ຶນແສງກໍເຂ້ົາມາໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ, ເມ່ືອຮູນ້ອຍລົງແສງກໍເຂ້ົາມາໄດ້
ໜ້ອຍລົງ. “ສປີດຊັດເຕີ” ເຮັດໜ້າທີ່ປັບໄລຍະເວລາເປີດໃຫ້ແສງເຂົ້າໃນ “ຮູຮັບແສງ”. 

ເມ່ືອໃຫ້ແສງເຂ້ົາໄລຍະເວລາຍາວເກີນກວ່າການອາບແທດເໝາະນ້ັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ອອກມາ
ເປັນສີຂາວໆ. ສະພາບທີ່ແສງຫຼາຍເກີນໄປເອີນ້ວ່າ “ໂອເວີເອັສໂພສ(ອາບແສງຫຼາຍເກີນ)”. ກົງກັນ ຂ້າມ 
ຖ້າປະລິມານແສງໜ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບມືດ. ສະພາບນ້ີເອີ້ນວ່າ “ອັນເດີເອັສໂພສ(ອາບແສງ
ໜ້ອຍເກີນ)”.  
ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ “ຮູຮັບແສງ”  
ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າ ປະລິມານການເປີດ “ຮູຮັບແສງ” ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງແສງປ່ຽນແປງ. 

ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່າເຮັດວຽກດ້ວຍລະບບົຄືແນວໃດ?. ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະມີຄ່າＦ○． ຽນໃສ່ຢູ່ຕົວ
ເລັນ. ອັນນ້ີເອີນ້ວ່າ ຄ່າＦ, ເ ັນຫົວໜ່ວຍສະແດງຄ່າຂອງຮູຮັບແສງ. ຄ່າຮູຮັບແສງນ້ີໃຫຍ່ຂ້ຶນເທົ່າໃດ ຮູທີ່
ປ່ອຍໃຫ້ແສງຜາ່ນເຂ້ົາໄປຍິ່ງນ້ອຍລົງ, ຄ່າຍິ່ງນ້ອຍລົງເທົ່າໃດຮູທີ່ປ່ອຍໃຫ້ແສງຜ່ານຍິ່ງໃຫຍ່ຂ້ຶນ. 
ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ “ສປີດຊັດເຕີ”  

“ສປີດຊັດເຕີ”ແມ່ນໄລຍະເວລາຈາກການເປີດມ້ານປະຕູຮັບແສງຢູ່ໜ້າຟີມເມ່ືອກົດຊັດເຕີ(ກົດຖ່າຍຮູບ)
ແລະຮັບເອົາແສງຜ່ານເຂ້ົາຮູຮັບແສງແລ້ວ ຫາການປິດມ້ານປະຕູແສງເປັນຢຸດການອາບແສງ. ໃນຕົວ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະມີຟັງຊັນເພ່ືອປັບຄວາມໄວນ້ີຢູ່ນໍາ. 
 ຄວາມສາໍພັນຂອງ “ຮູຮັບແສງ” ແລະ “ສປີດຊັດເຕີ” 

ຮູຮັບແສງແລະສປີດຊັດເຕີຈະສົງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບຮູບພາບ?. ມີຮູບພາບທີ່ອາບແສງພໍດເີວລາ
ຖ່າຍດ້ວຍຄ່າຂອງຮູຮັບແສງແມ່ນ F8 ແລະ ສປີດຊັດເຕີແມ່ນ1/125ວິນາທີ. ດັ່ງທີ່ກ່າວຜ່ານມາ ການ
ອາບແສງພໍດີຈະມີການກຽມໄວ້ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼາຍຮູບແບບ. ຕົວຢ່າງ ຈາກຮູຮັບແສງ F8 ປ່ຽນເປັນ 
F16 ແລ້ວຢາກຖ່າຍດ້ວຍການອາບແສງພໍດີນ້ັນ ເມ່ືອຕັ້ງໃສ່ F16 ຈະມີຮູຮັບແສງນ້ອຍ ປະລິມານແສງ
ເຂ້ົາກໍຈະໜ້ອຍລົງ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫສ້ປີດຊັດເຕີຊ້າລົງ ເພ່ືອຮັບປະກັນປະລິມານແສງໃຫ້ພຽງພໍ
ກັບການອາບແສງພໍດີ. ກົງກັນຂ້າມ ກໍລະນີຈາກ F8 ປ່ຽນເປັນ F4ແສງເຂ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ
ໃຫ້ສປີດຊັດເຕີໄວຂ້ຶນ. 
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ການອາບແສງພໍດີແລະການດັດສົມອາບແສງ 
ເມ່ືອໃຊ້ຟັງຊັນອາບແສງອັດຕະໂນມັດໃນຕົວກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງຈະພິຈາລະນາປະລິມານແສງຕາມ

ແລ້ວເລືອກຮູຮັບແສງ ແລະສປີດຊັດເຕີໃຫ້ມີການອາບແສງພໍດີ. ແຕ່ວ່າ ວດັຖຸທີ່ຖືກຖ່າຍອາດຈະແຈ້ງໂພດ 
ຫຼື ມືດໂພດ ຫຼືວາ່ ກໍລະນີການຖ່າຍຮູບວັດຖຸຖືກຂຸດພົບທີ່ມີສາກຫຼັງສີຂາວແລະກໍລະນີອື່ນໆ ຈະມີທັງສອງ
ແຈ້ງໂພດມືດໂພດອອກມາພ້ອມກັນ, ເຊ່ິງວັດຖຸຖືກຖ່າຍກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະມີການອາບແສງພໍດີ. ຕາມຈຸດ
ພິເສດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ກ້ອງຈະວັດແສງທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນໜ້າຈໍທັງໝົດແລ້ວມາຄິດໄລກ່ານອາບແສງ 
ເຊ່ິງກ້ອງບ່ໍສາມາດພິຈາລະນາວ່າວັດຖຸຖືກຖ່າຍຈະແມ່ນຫຍັງ. ກໍລະນີ ຖ່າຍສາກຫຼັງແຈ້ງ ແລະວັດຖຸຖືກ
ຖ່າຍມືດ ກ້ອງກໍຈະພິຈາລະນາປະລິມານແສງຈາກໜ້າຈໍທັງໝົດແລ້ວ ກ້ອງປັບໃຫ້ມືດລົງ, ສະນ້ັນໃນ
ການຖ່າຍຮູບຈຶ່ງຕ້ອງປັບ “ໃຫ້ແຈ້ງຂ້ຶນກວ່າກ້ອງວັດ” ຈຶ່ງຈະໄດ້ການອາບແສງພໍດີ. ກໍລະນີ ການຖ່າຍຮູບ
ທີ່ມີສາກຫຼັງສີດາໍ ຫຼືສີຂ້ີເຖ່ົາ ແລະວັດຖຸຖືກຖ່າຍແຈ້ງ ຈະຕ້ອງປັບ“ໃຫ້ມືດລົງກວ່າກ້ອງວັດ” ກໍຈະຖ່າຍໄດ້
ດີ. ການປັບນ້ີເອີ້ນວ່າ “ການດັດສົມອາບແສງ”. ວັດຖຸຖືກຖ່າຍແຈ້ງດັດສົມບວກ, ວັດຖຸຖືກຖ່າຍມືດດັດສົມ
ລົບ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດໄດ້ການອາບແສງພໍດີ. ວິທີການດັດສົມອາບແສງຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຈະຕ້້ອງອ່ານຄູ່ມືກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງລະອຽດ ແລ້ວຈື່ດ້ວຍການຖ່າຍຕົວຈິງ. 
ຂອບເຂດຂອງໂຟກັດຊັດເຈນ(ຈຸດສຸມຖືກຕ້ອງ)＝ຂອບເຂດຄວາມເລິກທີ່ຊັດເຈນ ແລະຄວາມເລິກຈຸດໂຟ 

       ກັດ(ຮູບ-7) 
ພາລະໜ້າທີ່ຂອງຮູຮັບແສງແມ່ນການດັດປັບປະລິມານແສງ, ນອກນ້ີຍັງມີພາລະໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນອີກ

ອັນໜ່ຶງ. ສິ່ງນ້ັນແມ່ນການປັບ “ຂອບເຂດຂອງໂຟກັດຊັດເຈນ” ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຄ່າຮັບແສງ. ເມ່ືອເຮັດ
ໃຫ້ຄ່າຮູຮັບແສງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ຂອບເຂດຂອງໂຟກັດຊັດເຈນຈະຂະຫຍາຍອອກ, ເມ່ືອຄ່າຮູຮັບແສງນ້ອຍລົງ 
ຂອບເຂດຂອງໂຟກັດຊັດເຈນກໍແຄບລົງ. ຂອບເຂດຂອງໂຟກັດຊັດເຈນເອີ້ນວ່າ “ຂອບເຂດຄວາມເລິກທີ່
ຊັດເຈນ”. ຂອບເຂດຄວາມເລິກທີ່ຊັດເຈນຈະປ່ຽນແປງບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນຮູຮັບແສງເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຍັງປ່ຽນແປງ
ຍ້ອນປະເພດຂອງເລັນນໍາອີກ. 
ຮູບ-7 ຂອບເຂດຄວາມເລິກທ່ີຊັດເຈນ ແລະຄວາມເລິກຈຸດໂຟກັດ 

 

ພິກັດໂຟກັດຊັດເຈນ(ຈຸດສຸມ)

         ８     ຮູຮັບແສງＦ２．８  ຮູຮັບແສງＦ ຮູຮັບແສງＦ２２ 

         ຮູບພາບຂອງຮູຮັບແສງ F22 ຈະແຈ້ງຊັດກວ່າຂອງ F2.8 ຮູ້ໄດ້ວ່າ ຂອບເຂດ(ຂອບເຂດຄວາມເລິກທີຊັ່ດ 
        ເຈນ)ຈະກວ້າງ. ນອກນ້ີ ເມ່ືອເບິ່ງຮູບຂອງຮູຮັບແສງF2.8ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ດ້ານຫຼັງຂອງ“銀将” ໂຟກັດຈະ 
        ເລິກ. ຄວາມເລິກຈຸດໂຟກັດຈະເລິກເຂ້ົາໄປດ້ານຫຼັງ. 
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ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອນັໜ່ຶງຂອງລະບົບໂຄງສ້າງການຖ່າຍຮູບແມ່ນ “ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້”. 
ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຂອງ“ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ ISO” ບົ່ງບອກດ້ວຍລະດັບປະຕິກິລິຍາຂອງ

ຟີມເມ່ືອຮັບແສງ. ເວົ້າອີກແບບແມ່ນ ເມ່ືອຮັບແສງໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນ ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຂອງ
ຟີມທີ່ຕ່າງກັນ ຈະມີປະຕິກິລິຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ຮູບ-8 ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ ISOຂອງຟີມ 

ສູງ                   ຕ່ໍາ 

 ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ສູງ         ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຕໍ່າ 

ດັ່ງຮູບ-8 ເມ່ືອຄ່າໃຫຍ່ຂ້ຶນເທົ່າໃດ ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຍິ່ງສູງຂ້ຶນ, ແລະຄ່ານ້ອຍລົງ ກໍຍິ່ງຕ່ໍາລົງ. ນ້ີ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຍິ່ງສູງເທົ່າໃດ ກໍຈະສາມາດຖ່າຍຮູບທີ່ມີແສງໜ້ອຍໄດ້, ເຊ່ິງນ້ີ
ບົ່ງບອກວ່າ ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ຕໍ່າເທົ່າໃດ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແສງຫຼາຍເພ່ືອໃຫ້ໄປຮອດລະດັບອາບ
ແສງພໍດີ.  

ເມ່ືອປະກອບລະຫວ່າງຮູຮັບແສງທີ່ໃຫ້ລະດັບອາບແສງພໍດີ ແລະສປີດຊັດເຕີຈະສາມາດປະກອບໄດ້
ຫຼາຍຮູບແບບ, ຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ ISO ກໍຄືກັນ. ກໍລະນີ ປ່ຽນ ISO100 ເປັນ ISO200 ກໍຈະທຽບ
ເທົ່າກັບປຽນຮູຮັບແສງ ຫຼືປ່ຽນສປີດຊັດເຕີໄປອີກຂ້ັນໜ່ຶງ. ແຕ່ຖ້າເອົາຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ ISO ຂ້ຶນສູງ
ເທົ່າໃດ, ເຖິງແມ່ນຖ່າຍດ້ວຍຟີມກໍຕາມ ຫຼື ຖ່າຍດ້ວຍດີຈີຕອນກໍຕາມ ລະດັບປ່ຽນຊ້ັນສີຂອງຮູບພາບ ແລະ
ຄວາມຊັດເຈນກໍຈະຂາດຫາຍໄປ. ດັ່ງນ້ັນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລະວັງການຕ້ັງຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້
ISO. ກໍລະນີຂອງການຖ່າຍພາບວັດຖຸບູຮານ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະຖ່າຍດ້ວຍຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ 
ISO100-200. 

ຮູບ-9 ຄວາມສໍາພັນຂອງຄວາມໄວຂອງການຮັບຮູ້ISO ແລະຮູຮັບແສງແລະອ່ືນໆ 

 

ເປດີຮຮູບັແສງງາ່ຍ   ຮຮູບັແສງ  ເປດີຮຮູບັແສງຍາກ 

 ໄວ                       ສປດີຊດັເຕ ີ                     ຊາ້ 

  ຫຍາບ                  ຄນຸະພາບ                   ລະອຽດ 

     ສງູ               ຄວາມໄວຂອງການຮບັຮູ ້            ຕໍາ່ 



7. ທິດທາງຂອງແສງ = ໄລຕິງ 

ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບວັດຖຸບູຮານນ້ັນ ຈຸດສໍາຄນັແມ່ນການໄລຕິງ ແລະການຈັດໂຄງປະກອບພາບ ເຊ່ິງເວົ້າໄດ້
ວ່າ ເປັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ທິດທາງຂອງແສງ ແລະມູມຂອງແສງທີ່ສ່ອງໃສ່ວັດຖຸຖືກຖ່າຍເປັນອົງປະກອບທີ່ເປັນ
ຕົວກໍານົດຄຸນະພາບຂອງພາບຖ່າຍ. ຍົກເວັນກໍລະນີພິເສດ ພ້ືນຖານຂອງການໄລຕິງແມ່ນການໃຫ້ຝາສະທ້ອນ
ມາໃສ່ ຫຼືວ່າ ສ່ອງແສງໃສ່ເຈ້ຍແກ້ວ ຫຼື ຜ້າຂາວໃຫ້ແສງກະຈາຍອອກ, ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ແສງນຸ້ມນວນ ດ້ວຍ 
“ການສ່ອງແສງໃສ່ທາງອ້ອມ”. ຖ້າສ່ອງແສງໃສ່ໂດຍກົງ ມູມຂອງແສງບາງມູມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີບາງບ່ອນເປັນ
ເງົາເຂ້ັມ ຫຼືບາງເທື່ອກໍເກີດມີປະກາຍແສງສະທ້ອນໃສ່ເລນັ(Lens Flare)  ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ບໍ່
ສາມາດບອກຂ້ໍມູນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ໃນການໄລຕິງ ຈະນໍາໃຊ້ການເຍືອງແສງຫຼາຍປະເພດທີມີ່ພາລະບົດບາດແຕ່
ລະຢ່າງ. ລໍາແສງທີ່ສົ່ງຜົນເຖິງທ່າທາງພາບລັກ ຫຼືບັນຍາກາດ ເອີ້ນວ່າ “ເມນໄລ(ແສງຕົ້ນຕໍ)”, ລໍາແສງທີດ່ັດ
ປັບຄວາມມືດແຈ້ງຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ ເອີ້ນວ່າ “ສັບໄລ(ແສງສາໍຮອງ)”. ນອກນ້ີ ຍັງມີ “ທ໊ອບໄລ - ສກາຍໄລ”ທີ່
ໃຊ້ດັດປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງສາກຫັຼງ, “ຄີໄລ” ໃຊ້ສໍາລັບສະແດງລາຍລະອຽດພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງວັດຖຸຖືກ
ຖ່າຍ. 
ນອກນ້ີ  ໃນບັນດາອຸປະກອນເຍືອງແສງກໍມີບາງອັນທີ່ກໍາເນີດຄວາມຮ້ອນຫາຼຍ. ໂດຍສະເພາະ ກໍລະນີ ວັດຖຸ

ທີ່ເປັນອົງຄະທາດ ການທີ່ຖືກຄວາມຮ້ອນແລ້ວແຫ້ງລົງກະທັນຫັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. 
ດັ່ງນ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄດິວ່າການໃດໜ່ຶງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາການສ່ອງແສງສະຫວ່າງສັ້ນເທົ່າທີ່ຈະ
ເປັນໄປໄດ້. 

◆
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  ＊

    

  ＊

    

＊

  ＊

    

  ＊

    

  ＊

    

ທິດທາງການສ່ອງແສງເມນ ແລະຜົນ 
ແສງກົງໜ້າ(ແສງສ່ອງຈາກດ້ານໜ້າ)： 

ສະພາບທີ່ວັດຖຸຖືກຖ່າຍຮັບແສງຈາກທາງກົງໜ້າ, ຈະໄດ້ຮູບພາບທີ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນລັກສະນະແຜ່ນ
ລຽບ. ຈະມີເງົາເຂ້ັມທາງຕ້ັງຕາມບ່ອນລູບໂນນຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ. ຍ້ອນຮູບພາບແບບນ້ີ ບໍ່ສາມາດ
ສະແດງໃຫ້ເຫນັເງົາມືດຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈຶ່ງບ່ໍໃຊ້ແສງແບບນ້ີ. 
ແສງສະຫຼຽງ(ແສງສ່ອງສະຫຼຽງຈາກດ້ານຂ້າງ)： 

ແສງສ່ອງສະຫຼຽງດ້ານຂ້າງທາງໜ້າ. ໃນສ່ວນທີ່ແສງເຮັດເປັນມູມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີເງົາມືດ
ຈະແຈ້ງ, ຈະໄດ້ຮູບພາບທີ່ມີມິຕິກວ່າແສງກົງໜ້າ, ເປັນແສງທີ່ເປັນພ້ືນຖານກວ່າໝູ່. 
ແສງທາງຂ້າງ(ແສງສ່ອງຈາກຊ່ືຂ້າງ)： 

ແສງສ່ອງຈາກຊ່ືຂ້າງຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ. ເຮັດໃຫ້ເຫັນບ່ອນລູບໂນນຂອງດ້ານໜ້າຂອງວັດຖຸຖືກ
ຖ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
ແສງທາງເທິງ(ແສງສ່ອງຈາກຊ່ືເທິງ)： 

ສະພາບທີ່ວັດຖຸຖືກຖ່າຍຮັບແສງຈາກຊ່ືເທິງ.ເງົາມືດເກີດມີຍາກ, ແລະເງົາບ່ໍຄ່ອຍມີ ຈຶ່ງບ່ໍຈໍາເປັນ
ຕ້ອງສົນໃຈ. 
ແສງສວນຄືນ： 

ແສງສ່ອງທາງຫຼັງຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍກົງໆ. 
ແສງເຄິງສວນຄືນ： 

ແສງສ່ອງທາງຫຼັງສະຫຼຽງຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ. 
ແສງສ່ອງຜ່ານ： 

ແສງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນຂອບຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໃຊ້ແສງກົງແລະແສງສະຫຼຽງຄວບໃສ່ກັນ. 



 

   

◆

   

  ◆

    

  ◆

    

 

ການຖ່າຍຮູບທີ່ເອົາແສງເຫຼົ່ານ້ີມາປະກອບໃສ່ກັນຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ວັດຖຸຖືກຖ່າຍໄດ້ດ.ີ 

ການຖ່າຍຮູບເສຍເຄື່ອງປັນດິນເຜົາ ແລະເຄື່ອງມືຫີນຕ່າງໆຈາກມູມສູງ 
 ເພ່ືອຫຼີກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ເງົາຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍຕົກໃສ່ສາກຫຼັງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂອບຂອງວັດຖຸບໍ່ເຫັນຈະແຈ້ງ
ດີນ້ັນ ໃຫ້ເອົາແວ່ນໄສຮອງກ່ອນສາກ ແລ້ວເອາົວັດຖຸຖືກຖ່າຍວາງຢອງໃສ່ເທິງແວ່ນໄສກ່ອນຈຶ່ງຖ່າຍ 
ຮູບ. ກໍລະນີ ສາກຫຼັງແຈ້ງບ່ໍພໍ ກໍດັດປັບດ້ວຍການສ່ອງແສງຊ່ວຍໃຫ້ສາກຫຼງັແຈ້ງຂ້ຶນແຕ່ລະວັງບ່ໍໃຫ້
ເປັນຜົນກະທົບແກ່ວັດຖຸຖືກຖ່າຍ. ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ ສາຍແສງໃຫ້ກັບວັດຖຖຸືກຖ່າຍແລະສາກຫຼັງ
ດ້ວຍເມນໄລ. ເຄື່ອງມືຫີນທີ່ເຮັດດ້ວຍObsidian ເຊ່ິງວັດຖຸຖືກຖ່າຍທີ່ເປັນທາດແກ້ວນ້ັນ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້
ເກີດມີແສງສະທ້ອນເຂ້ົາເລັນ ຫຼືເລັນຝະເລ ຈະຕ້ອງໃຊ້ແສງສະທ້ອນ, ຫຼືວາ່ ໃຊ້ເຈ້ຍແກ້ວກະຈ່າຍ
ເປັນການສາຍແສງແບບທາງອ້ອມ. 
ການຖ່າຍຮູບປຶ້ມເກ່ົາແລະອື່ນໆທີ່ເປນັວັດຖຸຖືກຖ່າຍເປັນແຜ່ນຈາກມູມສູງ 

ເຖິງວ່າຈະຢອງໃສ່ແຜ່ນຕ້ັງຖ່າຍສໍາເນົາແລ້ວຖ່າຍຮູບຈາກມູມສູງກໍຕາມ ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດຈະ
ຕ້ອງຕ້ັງກ້ອງໃສ່ເຄື່ອງວັດລະດັບ, ຈດັໃຫ້ວດັຖຸຖືກຖ່າຍແລະກ້ອງຖ່າຍຂະໜານກັນ. ສາຍແສງໃຫ້
ວັດຖຸຖືກຖ່າຍທງັໝົດມີແສງທີ່ເທົ່າກັນ. ແຫຼ່ງກໍາເນີດແສງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ສ່ອງໄປທາງທິດແຜ່ນຕ້ັງ
ຖ່າຍສໍາເນົາຊ້າຍ-ຂວາເປັນມູມ45ອົງສາ. 
ການຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ເຈ້ຍສາກຫຼັງ 
ເລືອກເຈ້ຍສາກຫຼັງຕາມສີຂອງວັດຖຸຖືກຖ່າຍ, ແຕໂ່ດຍທົ່ວໄປແລວ້ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ສີຂອງສາກຫຼັງສາຍ

ໃສ່ວັດຖຸຖືກຖ່າຍມັກຈະໃຊ້ສີຂາວ ຫຼືສີຂ້ີເຖ່ົາເຊ່ິງເປັນສີທີ່ບໍ່ມີສີສັນ. ການສາຍແສງກໍຂ້ຶນກັບຂະໜາດ 
ແລະໂຄງສ້າງທີ່ເປັນມິຕິຫຼືບໍ່, ແຕ່ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ ຈະສາຍແສງທີ່ປະກອບມີແສງທ໊ອບ ແລະ ແສງ
ເມນ. 

8.ໂຄງປະກອບຂອງພາບ 

ຮູບພາບເປັນການເອົາວັດຖຸຖືກຖ່າຍເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນກອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ວິທີການເອົາໃສ່ກອບ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ໂຄງປະກອບພາບຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບນ້ັນມີພາບລັກທີ່ຕ່າງອອກໄປ. 
  ＊

    

  ＊

    

  ＊

    

ໂຄງປະກອບແບບ1/3： 

ເປັນວິທີການຈັດວາງວັດຖຸຖືກຖ່າຍໃສ່ໃນ ໜ້າຮູບທີ່ແບ່ງທັງທາງຕ້ັງທາງນອນເປັນ 1/3ເທົ່າກັນ. 
ໂຄງປະກອບພາບທີ່ຈັດວາງວັດຖຸຖືກຖ່າຍໃສ່ໃຈກາງ： 

ໂຄງປະກອບພາບທີ່ຈັດວາງວັດຖຖຸືກຖ່າຍໃສ່ໃຈກາງໜ້າຮູບ. ສາມາດສະແດງສ່ິງທີ່ຢາກຖ່າຍ, 
ສິ່ງທີ່ຢາກບອກໄດ້ໂດຍກົງ. ກໍລະນີຂອງການຖ່າຍຮູບວັດຖຸເອກະສານຂອງຫໍພິພິດທະພັນ ສ່ວນ
ຫຼາຍຈະໂຄງປະກອບພາບນ້ີໃນການຖ່າຍພາບ. ຍ້ອນວ່າຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເອກະສານໃນສ່ິງພິມ, 
ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ມີສີຂາວຢູ່ອ້ອມຮອບຊໍາໃດຊໍາໜ່ຶງໄວ້. 
ມູມເງີຍຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ： 

ໃນເວລາຄິດໂຄງປະກອບພາບວ່າ ຈະວາງຫຍັງໃສ່ບ່ອນໃດນ້ັນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ,ນອກນ້ີ ຈະຖ່າຍ
ວັດຖຸຖືກຖ່າຍຈາກບ່ອນໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ມູມຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ຈາກມູມສູງ ຫຼ ືຈາກມູມຕ່ໍາ ຫຼືວ່າ 
ຖ່າຍຈາກດ້ານກົງໜ້າໃນມູມເງີຍໃດນ້ັນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພາບລັກຂອງຮູບພາບປ່ຽນໄປທັນທີ. ນອກ ນ້ີ 
ເມ່ືອຖ່າຍຮູບໂດຍປ່ຽນມູມຊ້າຍຂວາລອງເບ່ິງ ກໍຈະເຫັນວ່າການເບ່ິງເຫັນວັດຖຸຖືກຖ່າຍປ່ຽນໄປ. 



9. ເລັນ 

ໃນເລັນຈະມີຄ່າມມໝາຍຢູ່ນໍາ.ຄ່ານ້ີແມ່ນໄລຍະໂຟກັດ(ຈຸດສຸມ) 
ຖ້າຄ່າມມຂອງໄລຍະໂຟກັດນ້ອຍຈະຖ່າຍຮູບໃນມູມກວ້າງ(ເລັນ 
ມູມກວ້າງ)ໄດ້, ຄ່າມມໃຫຍ່ຈະສາມາດຖ່າຍຮູບໃນຂອບເຂດທີ່ 
ຈໍາກັດໃດໜ່ຶງ(ເລັນຊູມ). ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີເລັນທີ່ສາມາດຖ່າຍ 
ຮູບໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບສິ່ງທີ່ຕາມະນຸດເຫັນ ເຊ່ິງເປັນເລັນມາດຕະ 
ຖານ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

10. ການຈັດການຮູບພາບ 

ກໍລະນີຂອງຟີມ, ຈະດໍາເນີນຂະບວນການປັບສີເຂ້ັມຈາງໃນເວ 
ພິມຮູບ. ກໍລະນີຮູບດີຈີຕອນ ຫຼງັຈາກຖ່າຍຮູບແລ້ວ ຈໍາເປັນຕ້ອງ 

ເລັນຊມ

ເລັນມາດຕະຖານ 

ໄດ້ໃຊ້Photoshop ຫຼືໂປແກຣມຈັດການກັບຮູບພາບອື່ນໆມາ 
ຈັດການກັບຮູບພາບ. ການຈັດການແບ່ງອອກເປັນ “ການປັບ” 
ແລະ “ການຕົບແຕ່ງ”.  ວິທີປະຕິບັດໃນການຈັດການຂອງແຕ່ 

                                    ເລັນມູມກວ້າງ ລະໂປແກຣມຈະແຕກຕ່າງກັນ ສະນ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄູ່ 
ມືຂອງໂປແກຣມແລ້ວໃຊ້ໃຫ້ລຶງ້ເຄີຍກັບມັນ. 
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  ◆

    

ການປັບ 
ການປັບໝາຍການປັບການສະແດງໂທນສີ-ຄວາມເຂ້ັມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼືການຕັດເອົາແຕ່ພາກສ່ວນທີ່

ຕ້ອງການ. ໃນເວລາລ້າງຮູບດີຈີຕອນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂະບວນການນ້ີຢ່າງແນ່ນອນ. ສາໍລັບພາບດີຈີ
ຕອນເພ່ືອການເກັບຮັກສາຍາວນານ ດີທີ່ສດຸແມ່ນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປ່ຽນຫຍັງເກີນຄວາມຈໍາເປັນ. 
ສະນ້ັນ ສິ່ງທີ່ສາໍຄັນແມ່ນການຄໍານຶງເຖິງສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງການຖ່າຍຮູບກ່ອນການຖ່າຍຮູບ. 
ການຕົບແຕ່ງ 
ການຕົບແຕ່ງໝາຍເຖິງ ການລືບວັດຖຸທີ່ເຂ້ົາມາໃນຮູບໂດຍບ່ໍໄດ້ຕັ້ງ, ການປັບປ່ຽນໂທນສີ ຫຼືປບັປ່ຽນ

ສີສັນຂອງວັດຖຖຸືກຖ່າຍເປັນພ້ືນຖານ, ຕົບແຕງ່ຮູບພາບໂດຍໃຊ້ແອຟເຟັກພິເສດ ເຊ່ິງເປັນໃຊ້ຮູບໃນຂ້ັນ
ຕໍ່ໄປ. ການຕົບແຕ່ງຮູບພາບວັດຖຸເອກະສານທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ເຊ່ິງເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ບັນທຶກນ້ັນ ຈະມີຫຼາຍບັນຫາ. ດັ່ງນ້ັນ ຕາມປົກະຕິຈະບໍ່ຕົບແຕ່ງ. 


