
ការតំល ើងម៉ា សុើនថតសម្រមបក់ារថតរបូវតថុសម្បត្តិវប្បធម្ ៌

 វិធើសាស្រសដិែ ម្ិនម្រតូវការកុំព្យទូរ័ 

 

 ដូចដដលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទស្តីអំពី “ រនបៀបថត្រូប” អង្គចង្ចាំទិនន័យរបស្់រូបភាពដដលថត្នោយឌីជីថលមាន 
ពីប្បនេទគឺ RAW (នៅនពលថត្រូប មានដត្បរិមាណពនលឺដដលចាប់បាននោយមា ៉ាសុី នថត្ប ៉ុន ្៉ាោះដដលប្តូ្វបានក្ត់្ប្ា។ បនាទ៉ាប់មក្ 
ប្ត្ូវបដនថមពត៌្មានដដលចាំបាច់ និងដក្ស្ប្មួលនោយនចញជារូបភាព) និង JPEG / TIFF (នៅក្នុងមា ៉ាស្៉ុីីនថត្ទទួលបាននោយខ្លួន 
ឯងនូវបរិមាណចំាបាច់ននពនលឺដដលចាប់បាន។ បនាទ៉ាប់មក្ មា ៉ាស្៉ុីនថត្បំដលងទិនន័យទំងននាោះនៅក្នុងមា ៉ាស្៉ុីីនផ្ទ៉ាល់នោយនៅជា
រូបភាពនោយស្វ័យប្បវត្តិ) ។ ភាពខ្៉ុស្គ្ន៉ារវាងប្បនេទននរូបភាពទំងននោះប្ត្ូវបានបង្ហ៉ាញនៅក្នុងារាងខាងនប្ោម។ 
 

ប្រភេទ 
 

ការកែសប្រលួ 
 

ភតើវាសរប្សបសប្ាប់ការកែតប្រវូរូបភាពភៅភពល 

ភប្កាយឬភទ? 
 

RAW ោចនបើក្ និងដក្រូបភាពជាមួយក្មមវិធី RAW  ស្មប្ស្ប 
JPEG ោចនបើក្ និងដក្រូបភាពជាមួយក្មមវិធីទូនៅ  មិនស្មប្ស្ប 
TIFF ោចនបើក្ និងដក្រូបភាពជាមួយក្មមវិធីទូនៅ  ស្មប្ស្ប  

  

 វិធីសាស្រស្តក្នុងោរដក្ស្ប្មួលទិនន័យប្បនេទ RAW នោយនប្បើក្មមវិធ ី ក៏្ដូចជាោរបំដលងទិននន័យរូបភាពជា JPEG រឺ TIFF 
ស្រាប់ី គឺស្មបំផ៉ុត្ស្ស្រាបថ់ត្រូបវត្ថសុ្ម៉ាបត្តិវប៉ាបធម៌ដដលទមទរឲ្យមានពណ៌ និងទំហំរូបភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ នទោះយ ៉ាង ក៏្នោយី
គឺចាំ៉ាបាច់ប្ត្ូវមានក្៉ុំព៉ាយូទ័រ និងក្មមវិធីបំដលងរូបភាព ត្៉ាបិត្ទិនន័យប្បនេទ RAW ផ្ទ៉ាល់ មិនោចនប្បើោរបានន ើយ។  
ផទុយនៅវិញ  ទិនន័យប្បនេទ JPEG គឺជាប្បនេទរូបភាពដដលប្ត្ូវបាននគនប្បើយ ៉ាងទូលំទូលាយ និង្ស្មប្ស្បស្ប្មាប់ប្បតិ្បត្តិោរ 
នោយសារដត្ទំហំរបស់វាតូច។ នោយប្គ្ន់ដត្កាំណត់មុខងារកនុង្មា ៉ាស្៉ុីីនោនមរា ៉ា (Camera Setting) ឱ៉ាយបានប្តឹ្មប្ត្ូវនៅនពល 
ថត្ នគោចនប្បើទិននន័យ JPEG ដដលបនងកើត្នោយមា ៉ាស្៉ុីនថត្ផ្ទ៉ាល់បាន នទោះបីជាោរថត្រូបវត្ថុស្ម្បតតិវប្បធម៌ក៏្នោយ ។ 
 

○ អំព្ើការតំណតម់ខុងារសម្រាបថ់ត 

ម ៉ូតសម្រាបថ់ត (Shooting mode) នងិការកណំតស់ម្រាបថ់ត 

ដូចបានបង្ហ៉ាញក្នុងារាងខាងនលើរូបភាព JPEG ដដលបនងកើត្នោយមា ៉ាស្៉ុីីនោនមរា ៉ាីគឺមិនស្មប្ស្បស្ប្មាប់ោរដក្ស្ប្មួល 
នៅនពលនប្ោយនទ ពីនប្រោះនៅនពលរូបភាពប្ត្ូវបានដក្នោយនប្បើក្មមវិធីោចនធវើនោយរូបភាពោន់ដត្មិនលអ នហើយគ៉ុណភាពរូប
ក៏្ោន់ដត្ទបដដរ។ អវីដដលលអបំផ៉ុត្ីគឺរក្៉ាា និងនប្បើប្បាស្់រូបភាពនដើមដដលយកចចញពីមា ៉ាស្៉ុីីនកាចមរ ្ផ្ទ៉ាល់ដត្មតង។ 
 



 

ដូចចនេះីជាការចាំបាច់កនុង្កំ្ណត់្ឱ៉ាយបានប្តឹ្មប្ត្ូវស្ប្មាប់ការថត្ីច ើចាំណុចខាង្ចស្រកាម 
 

១-ីហវខូ្ស្ស់្៉ីុីង (Focusing) 

 

នទោះបីជាោរតំ្នលើងមា ៉ាស្៉ុីនថត្ (Camera Setting) និងពិនិត្៉ាយពណ៌បានប្ត្ឹម

ប្ត្ូវក្៏នោយ ប្បស្ិននបើ Focusing មិនស្មរម៉ាយនទ វាពិបាក្ក្នុងោរទទួ បានរូបភាពលអ។ 
ជាទូចៅមា ៉ាស្៉ុីនថត្ឌីជីថលប្បនេទធំភាគនប្ចើនមានម៉ុខ្ង្រ Focus ស្វ័យប្បវត្តិ ដដ ចៅថា
(AF) ។ីនទោះយ ៉ាង ក៏្នោយ ចំណុច Focus ដដលប្ត្ូវនផ្ត៉ាត្នលើមាននប្ចើនោប្ស្័យច ើ
វតថដុដលប្ត្ូវថត្  ដដលមុខងារ Autofocus មិនោចចាប់បានចំណុចដដលប្តូ្វថត្ទាំង្
ច េះបាន។ីមា ៉ាស្៉ុីនថត្ឌីជីថលភាគនប្ចើន ចព បចចុប្បននអាចថតផ្ទ៉ាល់នៅនលើនអប្ក្ង់ី
ខាងនប្ោយ។ នទោះប មិនោចនមើលន ើញចំណុច Focus ដដលប្តូ្វនផ្ត៉ាត្កនុង្ក្ញ្ចក់្ឆលុោះ
(Viewfinder)1 ក៏្នោយ ចេោចនប្បើនអប្ក្ង់ចស្រកាយពប្ងីក្នមើលផ្ទ៉ាល់ និង Focus បានយ ៉ាងី
ច៉ាាស្់។ 

 

២ីពនល ឺ

 ចៅកនុង្ការថតរូបជាឯការីចាំច េះវតថុមួយដដ ស្រតូវថតចោយចស្របើពនលឺីវាជាការចាំបាច់ណាស់កនុង្េិតអាំព បរិាណពនលឺ

ដដ សមស្រសបដដ ប េះចៅនឹង្ីSensor។ ជាពិចសសកនុង្ករណ ថតជារូប JPEG ដដ ជារូបពិបាកនឹង្ដកសស្រមួ ចៅចព ចស្រកាយ

ចន ីេីះីវាចាំបាច់ស្រតូវេិតអាំព ពនលឲ្ឺយបានស្រតឹមស្រតូវអាំឡុង្ចព ថត។ អនកអាចចស្របើពនលឺសវ័យស្របវតតិី(AUTO) បានីប ុដនតស្រតូវចាំបាច់ដកតស្រមូវ

ពនលឺច ើវតថុដដ ស្រតូវថត។ីជាការងាយច េះេឺីស្រតូវយ ់អាំព  អ ៊ីស្តសតូស្រកាម (Histogram) និង្ចស្របើមុខងារអ ៊ីស្តសតូស្រកាមបងាហ្ញកនុង្កាចមរ ្

ចដើម្ប ពិនិត្យចមើ ការថតន មួយៗ។ីស្របសិនចបើថិតចៅចស្រកាម (Under) ស្រតូវដកបដនថមពនលឺីប ុដនតចបើច ើស (Over) ស្រតូវដកបនថយពនលឺ។ 

ដូចបានបងាហ្ញចៅកនុង្អតថបទសត អាំព “ីវិធ ថតរូប”ីវតថុសិ ្បេះដដ ស្រតូវថតេឺភាេចស្រចើនចៅនឹង្គ្ម្នច  ីដូចចនេះជាទូចៅចេចស្របើីAvី

ម ូតចដើម្ប ថត ។ 

 

៣-ការតាំច ើង្ា ស្ ីុនកាចមរ  ្

 កត្ត្ធាំបាំផុតដដ កាត់បនថយភាពជាក់លាក់ននរូបភាពីេឺភាពរំញ័រននរូបភាព។ីដូចចនេះចៅអាំឡុង្ចព ថតីវាានារៈសាំ

ខានណាស់កនុង្ការចស្របើច ើង្កាចមរ ្ដដ ាាំីច ើយចស្របើដខ្ែីនិង្ឧបករណ៍កាំណត់ចព ចវលាចោយខលួនឯង្ចដើម្ប ថត។ ស្រពមទាំង្ីច ៀស

វាង្ការប េះា ស្ុី នកាចមរ ្។ 

 

 

1 សាំចៅច ើកញ្ចក់មូ ចៅដផនកខាង្ច ើា ្សុី នីសស្រាប់ឆលុេះចមើ ចៅចព ថត។ 



 
 

○ អាំព ការកាំណត ់MENU ា ស្ុ នថត 

ជាឧទ រណ៍ចៅទ ចនេះសូមច ើកយកផ្្ាំង្បងាហ្ញីMENU របស់ា ្សុ ីនីCanon ស្រពមជាមួយរូបភាពដដ បានថតមកពន្យ ់ជា
 ាំហានីៗី។  

ការកំណតរ់បបៀបថត ចៅចព ចង់្បចញ្ចញរូបភាពព ា ្សុ ីនកាចមរ ្ជាី JPEG ដាំបូង្ស្រតូវចូ កដនលង្សស្រាប់កាំណត់រចបៀបថត។ី

សស្រាបា់ ្សុ ីនីCanon សូមចស្រ ើសចរើសយក “ ImageQuality” ។ 

 
ចអស្រកង្់បងាហញ្របសា់ី សុី ន  Canon 

អនកស្រតូវកាំណត់ចស្រ ើសយក Image Quality។ ចៅច ើចអស្រកង្
ចនេះ េឺបានចស្រ ើសចរើសស្របចេទរូបភាព 「RAW」។ 

 

 

 

 

 

សស្រាប់ការថតជាីJPEG សូមចស្រ ើសចរើស 

「—（none）」ដដ បងាហ្ញចអស្រកង់្ីRAW  

ប ្្ប់មកចស្រ ើសចរើសីJPEG ។ 

ចៅច ើចអស្រកង្កនុង្ ួរីJPEG ានីL, M, S1 និង្ី

S2 ដដ ជាទ ត្ាំង្ជាសស្រាប់កាំណត់ស្របចេទនន

ទាំ ាំរបស់រូបភាពចផ្ែង្គ្ន។្ីរូបរង្ដូចាល្បកងាហ្រ

ចៅដផនកខាង្ចឆវង្ េឺបងាហ្ញខុសគ្ន្ននេុណភាព

របស់រូបភាព។ រូបកងាហ្ររចលាង្ចកាង្េឺេុណភាព



របស់រូបភាពខពស់ីចាំដណកកងាហ្ររង្ដូចកាាំ ចណតើរេឺេុណភាពរបស់រូបភាពទបជាង្។ 
 

ភាពខុសគ្ន្ននទាំ ាំរបស់រូបភាពន មួយៗានដូចខាង្ចស្រកាម៖ 

រូបភាពទាំ ាំ L（ចឆវង្）និង្រូបភាពពស្រង្ឹក（ាតីាំ） 

រូបភាពទាំ ាំ M（ចឆវង្）និង្រូបភាពពស្រង្ ក（ាតីាំ） 

 

រូបភាពទាំ ាំ S1（ចឆវង្）និង្រូបភាពពស្រង្ ក（ាតីាំ） 



 

 

រូបភាពទាំ ាំ S2（ចឆវង្）និង្រូបភាពពស្រង្ ក（ាតីាំ） 

 

ទាំ ាំននរូបភាពកាន់ធាំីេឺអាចការចស្របើបានកាន់ដតយ ្ង្ទូលាយ។ីច  េឺវាអាចពស្រង្ កចមើ បាន ឬក៏អាចចស្របើសស្រាប់ការ
ចបាេះពុមភផង្ដដរ។ី ចោយារី JPEG េឺជាស្របចេទខាន្តបស្រង្ួមអាចចធវើឲ្យទាំ ាំឯការតូចី ដូចចនេះទាំ ាំរូបភាពកប្ប ចស្រ ើសចរើសី(ទាំ ាំីL) 
ដដ ផត ់នូវេុណភាពរូបខពស់ព ា ្សុ ីនកាចមរ ្។ 

កនុង្ឧទ រណ៍ចនេះ េឺការកាំណត់យករូបីJPEG ទាំ ាំរូប
ធាំ “ីL” ីនិង្េុណភាពរូបភាពខពស់។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ការកាំណតត់ ុយ្ភាពពណស៌ (White balance setting) 

 

ការថតចោយចស្របើពណ៌ស្រតឹមស្រតូវ េឺជាចរឿង្សាំខាន់បាំផុតចៅចព ថតវតថុសិ ្បៈ។ី សស្រាប់ការថត ា ្សុី នកាចមរ ្ចាំបាច់
កនុង្ការចប់ចផតើមចោយកាំណត់ កខខ័ណឌចេលើង្បាំេលឺី និង្ពនលឺស្រពេះអាទិត្យ។ កនុង្ករណ ភាេចស្រចើនី ការចស្រ ើសចរើសតុ ្យភាពពណ៌សចោយ
សវ័យស្របវតតិចធវើឱ្យវាចមើ ចៅដូចជាធមមជាតិ។ ចទេះជាយ ្ង្ណាក៏ចោយ ចីៅចព ដដ ថតចោយចស្របើអាំពូ ីនិង្កនុង្ករណ អាកាសធាតុ
ស្រសទុាំានពពកីវាមិនដមនដតង្ដតរំពឹង្ថានឹង្អាចកាំណត់ពណ៌បានស្រតឹមស្រតូវច េះចទ។ 

 
 



ការចស្រ ើសចរើសត ុយ្ភាពពណស៌ចោយសវយ័ស្របវតត ិ
 

 ករណ ភាេចស្រចើន ដាំបូង្វាស្រតូវបានចស្រ ើសចរើសចោយសវ័យ
ស្របវតតិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ការថតចោយចស្របើ 
ចស្រ ើសយកមុខងារត ុយ្ភាពពណស៌ចោយ
សវយ័ស្របវតតិី (Auto white Balance)ី-នងិ្ចស្របើ 

អាំព ូបាំេល ឺ
 

ជាមួយនឹង្មុខងារតុ ្យភាពពណ៌សចោយ
សវ័យស្របវតតិ (Auto white Balance)ីវាមិនអាចចៅ
រួចចទកនុង្ការបចង្កើតចឡើង្វិញនូវតុ ្យភាពននពណ៌
ស្រក មបានស្រតឹមស្រតូវចឡើយ។ 

 

 

 

 

ការថតចោយចស្របើ 
ចស្រ ើសយកមុខងារអាំព ូបាំេលសឺវយ័ស្របវតតិី -នងិ្ចស្របើ 

អាំព ូបាំេល ឺ
 

រចបៀបននការថតចស្របើមុខងារអាំពូ ចេលើង្ី េឺចេចផទៀង្
ផ្្តី និង្ចធវើានតុ ្យភាពជាមួយនឹង្ពណ៌ដដ 
ចចញព អាំពូ ី ប ុដនតភាពចស់ននអាំពូ និង្ស្របចេទ
អាំពូ ានចស្រចើនីដូចចនេះស្រតូវដកតស្រមូវមិនចចេះចប់។ 

 

 



កនុង្ការថតចទេះត្មវិធ ណាក៏ចោយ ឧទ រណ៍ត្មរយៈការចធវើចអាយា ្សុី នកាចមរ ្កាំណត់ចោយសវ័យស្របវតតិី ី ឬអង្គ
ចង្ចាំទូចៅក៏ចោយីវាពិបាកកនុង្ការបចង្កើតចឡើង្វិញនូវពណ៌ននវតថុ ឬស្របេពពនលឺដដ ស្រតូវថត។ ការថតរូបវតថុេលឺគ្ម្នពណ៌ចឆើតី(ពណ៌
សឬពណ៌ស្របចផេះស្រា )ីជាមួយា ្សុ ីនកាចមរ ្ីចយើង្ចាំបាច់កាំណត់យក Costume White Balance ចដើម្ប ផល្ស់បតូរស្របេពពនលឺ 
និមួយៗី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករណ ការកាំណតម់ខុងារ「Custom」ីចោយ
ចស្របើា ស្ុី នីCanon 

 

រចបៀបកនុង្ការកាំណត់មុខងារី ានវិធ ាស្តសតចផ្ែ
ង្ៗគ្នអ្ាស្រស័យច ើកាចមរ ្ី ដូចជាវិធ ចស្រ ើសចរើស 

White Balance  និង្រូបផ្្ាំង្តាំណាង្ការថត
ច ើស្រកោស់ពណ៌សរ។ ឬក៏ចស្របើវិធ ចោយកាំណត់
មុខងារជាមុនីីប ្្ប់ចប់ថតរូបផ្្ ់ដតមតង្។ 

 

 

 

 

ការថតចោយដកសស្រម ួីWhite Balance ី
ចោយនដីនងិ្ចស្របើអាំព ូចេលើង្ 

 

 

នផទខាង្ចស្រកាយពណ៌ស្របចផេះស្រតូវបានបចង្កើត
ពណ៌ស្របចផេះចឡើង្វិញយ ្ង្ស្រតឹមស្រតូវី ច ើយ
ពណ៌ននវតថុីេឺាន កខណៈធមមជាតិ។ 

 

 

 



ការចស្រ ើសចរើសរបូភាព  ចៅចព បចង្កើតទិនន័យរូបភាពជាមួយកាចមរ ្ អនកអាចការដកសាំរួ រូបដដ នឹង្ចចញមកស្រសបចៅត្មវតថុដដ 
ស្រតូវថត េឺមុខងារ Picture control (កនុង្ករណ ា ្សុី ន Canon េឺីPicture style )។ 

ឧទ រណ៍  ត្មី" Default "ី  ចស្រ ើសចរើស 「Standard」ចធវើឲ្យានកស្រមិតពណ៌

(contrast)ខពស់ដូចដេនកមនុស្ែជាចស្រចើនចមើ ច ើញីដូចចនេះវាបចង្កើតនូវរូបភាពដិត។ 

「Portrait」បចង្កើតជារូបភាពដូចានព៌ណស្រក មេលឺចៅច ើដស្បកី។「Landscape

」បចង្កើតជារូបភាពានពណ៌េលឺ។ ចស្រៅព ច េះីចេអាចចស្រ ើសចរើសមុខងារជាចស្រចើនចទៀត
អាស្រស័យច ើស្របចេទរបស់ា ្សុី នកាចមរ ្។ 

កនុង្ករណ រូបថតវតថុសម្បតតិវប្បធម៌ ការបចង្កើនពណ៌ខាល្ាំង្ ឬចធវើឲពណ៌ដិត ួសីវាជាឧបសេគកនុង្ការកាំណត់េុណភាពរបស់រូបថតឲ

បានស្រតឹមស្រតូវីដូចចនេះវាចាំបាច់ស្រតូវចស្របើមុខងារ 「Neutral」ឬ 「Faithful」ី(ស្រសចដៀង្នឹង្ការដកពណ៌ចឡើង្វិញ ប ុដនតានការដក 

 មអខលេះ)ី។ី 

 

រូបដដ ចស្របើមុខងារ「Neutral」    រូបដដ ចស្របើមុខងារ「Standard」 

រូបដដ ចស្របើមុខងារ「Portrait」          រូបដដ ចស្របើមុខងារ「Landscape」 



 

ផ្ទ ំងបេម្រកងេ់ំពីរបបៀបកណំតម់ខុងារលមអិត 

សស្រាប់មុខងារនិមួយៗអាចដកសស្រមួ ភាពច្ាស់ី(Sharpness) និង្កស្រមិតពណ៌ 

(contrast) បាន។ ចាំច េះមុខងារ「Neutral」រ ់កស្រមិតសស្រាប់កាំណត់េឺសូន្យ។ 

 

ការកំណតទ់ំហំពណ ៌(Color space setting) ីចដើម្ប បចង្កើតរូបភាពពណ៌ត្មដបបឌ   ថ  ានសញ្ញ្សាគ្ ់ី「ទាំ ាំីឬទទឹង្

ននពណ៌」ដដ ានច ម្េះថា Color space។ បចចុប្បននជាទូចៅចេចស្របើមុខងារ Color Space  ដដ ានច ម្េះថា sRGB។ី

ចោយារមុខងារចនេះស្រតូវបានកាំណត់ចគ្ ចៅចស្របើចាំច េះឧបករណ៍ដូចជាម ូន ទ័រទូរទស្ែន៍ និង្ចអស្រកង់្ីដូចចនេះីទាំ ាំីឬទទឹង្ននពណ៌ 

(Color Space) ដដ ស្រតូវបានរច ចឡើង្កនុង្បាំណង្ផ ិតរូបភាពរស់រចវើកជាមួយនឹង្ការកាត់បនថយកស្រមិតវិភាេពណ៌ននដេនកមនុស្ែ។ 

ផទុយចៅវិញីAdobeRGB េឺជាីColor Space ដដ ានដដនទាំ ាំពណ៌ធាំជាង្បនតិច។ 

កនុង្ករណ រូបថតវតថសុម្បតតិវប្បធម៌ីចដើម្ប ចអាយរូបថតច េះអាចចស្របើបាន 

ចព អ េតសស្រាប់ចគ្ បាំណង្ចផ្ែង្ៗដូចជាការចបាេះពុមពជាចដើមី

ដូចចនេះចាំបាច់ស្រតូវថតចោយចស្រ ើសយកមុខងារីAdobeRGB ដដ ានការ

ទាំ ាំពណ៌ីColor Space ធាំទូលាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការកំណតម់ខុងារបសេងបទៀតកនុងា សុីនថត 

ានការកាំណត់មុខងារខលេះដដ ងាយនឹង្ចេលចដូចជា ីនថៃដខបរិចចេទ  និង្ 

ចព ចវលាចៅកនុង្ាសុី នថត។ីស្របសិនការកាំណត់បានស្រតឹមស្រតូវីវានឹង្ជា

ស្របចយ ន៌ដ ់ការចរៀបចាំ និង្ការស្រេប់ស្រេង្រូបភាពចៅចព ចស្រកាយ។ 

ច ើសព ចនេះចទៀតីចបើា ្សុ ីនកាចម រានមុខងារ GPS េឺជាចាំ្បាច់ស្រតូវការ

កាំណត់(setting)។ 



 ជាចុង្ចស្រកាយីីចាំច េះកាតចមម ូរើ (Memory card) ដដ ចស្របើកនុង្កាចមរ ្ីស្របសិនចបើវាស្រតូវបាន ុបីឬីFormat ចច  

ចោយចស្របើកុាំព្យូទ័រីីអាចជាមូ ច តុបណាត្ ឱ្យានកាំ ុសទិននន័យ (Data Error) ។ីដូចចនេះកប្ប ពិចរណាថា កាតចមម ូរើីេឺជាាព្ន

រវាង្កាចមរ ្ីនិង្កុាំព្យួទ័រីីដូចចនេះមុនចព ថតជាការសាំខាន់ណាស់កនុង្ការបចង្កើតទាំលាប់ ុបីឬ Formatីចោយចស្របើកាចមរ ្ផ្្ ់។ 

 

 


