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សន្លឹកកិច្ចការ     មុខងាររបស់រូបថត 

របូថត 

ការប្បើ្ាស់ 

２、តនួាទ ីនងិ្បបេទរបូថតក្នុងផ្ននក្បបតកិ្េណ្ឌ ័

      ចំប ោះរូបថតវតថសុម្បតតិវប្បធម៌ រួមមានរូបថតផ្ែល្តូវានប្បើទាក់្ទងនឹងការងារ និងរបូថតផ្ែលទទួលានមក្តាម

រយៈការ្ាវ្ាវ និងការអេិរក្្ស។ ឯក្ាររូបថត គឺមានតួនាទីនតល់នូវរូបភាពផ្ែលមានគុណ្ភាពខពស់ និងលមអិតែល់

មនុស្សជំនាន់ប្កាយ ែូបចនោះរាល់ពត៌មានទាំងអស់្តូវផ្តអាចរក្្ាទុក្ាានយូរ។ 

ច្ំណ េះដឹងជាមលូដ្ឋា ន្នន្ការថតរបូវតថុសមបត្តិវប្បធម៌

វិ
អតថបទ＆សនលឹក្ក្ិចចការ

１，បសចក្តបីនតើម 

       ស្មាប់ការ្ាវ្ាវផ្ននក្សម្បតតិវប្បធម៌ ការថតរូបគឺមិនអាចខវោះាន។ បទាោះយ ្ងណាក៏្បោយ្បសិនបបើអនក្ថត

មិនយល់អំពី “ បោលបំណ្ងននការថតរូប” និង“ យនតការស្មាប់ថតរូប” អនក្នឹងមិនអាចទទួលានរូបថត្បក្បបោយ

ពត៌មានប្ចើនបនាោះបទ។ ការថតរូបវតថសុម្បតតិវប្បធម៌ គឺាបក្ើតបចញពីការងារសម្បតតិវប្បធម៌ផ្ទ្ល់ ផ្ែលត្មូវឲ្យរូបភាពនទុក្

នូវពត៌មានប្ចើន និងអាចរក្្ាានយូរ។ ក្នុងអតថបទបនោះមានសនលឹក្កិ្ចច ្ពមទាំងការពន្យល់ពីយនតការស្មាប់ថតរូបនិង

រក្្ាទុក្រូបថតផ្ែលមានពត៌មានប្ចើន និងតនមលខពស់ក្នុងការប្បើ្ាស់។ 

ការក្ត់្តា (Record)
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３，្បបេទមា ស្ ុីនកាបមរា ្

ម    សុ ីនកាបមរា ្មានប្ចើន្បបេទែូចាមា ្សុ ីនប្បើហ្វិល និងកាបមរា ្ឌីជីថល។ ទំហ្ំហ្វិល និងទំហ្ំឌីជីថល Sensor កាន់ផ្ត

ធំកាបមរា ្ក៏្កាន់ផ្តធំ និងគុណ្ភាពរូបភាពកាន់ផ្ត្បបសើរ។ 

４ លក្ខណ្ៈពបិសសមា ស្ ុីនកាបមរា ឌ្ជីីថល 

      មា ្ស ុីនកាបមរា ្ឌីជីថលមានប្ចើន្បបេទអា្ស័យបលើទំហ្ ំនិង្បបេទននរូបភាព CCD  និង្បសិទធិភាពនន 

ចំនួនេីក្ផ្សល (ចំនួនេីក្ផ្សលមានអធិប្ាយខាងប្កាម) ។ 

សន្លឹកកិច្ចការ  ្បបេទមា ្សុីនថត 

មា ្សុីនថតហ្វិល / ទំហ្ំហ្វិល 

① មា ្សុីនថត្បបេទ 35mm

② មា ្សុីនថត្បបេទក្ណាត្ល

③ មា ្សុីនថត្បបេទធំ

មា ្សុ ីនឌីជីថលកាបមរា ្ / ទំហ្ឧំបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្ (sensor)

④ ឧបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្ sensor ្បបេទតូច

⑤ ឧបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្ sensor ្បបេទ 35mm

⑥ ឧបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្ sensor ្បបេទមធ្យម

☆ទំព័របន្សង សនលឹក្ពន្យល់អំពីទំហ្ំហ្វីល និងទំហ្ំសិនស័រ
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សន្លឹកកិច្ចការ លក្ខណ្ៈពិបសសរបស់មា ្សុីនថតឌីជីថល

◆ បតើចំនួនេីក្ផ្សលគឺាអវី?

       បៅបពលអនក្ព្ងីក្រូបថត អនក្អាចប ើញរូបរាង្ក្ឡាកាបរ៉េផ្ែលមានពណ៌្ (ឬ្ក្ឡា Mosaic) បហ្ើយរូបភាព្តូវាន

បងាហ្ញ ឬអាចបលចបចញតាមរយៈ្ក្ឡ្  បនោះ។

◆ អវីបៅាជ្មាលននពណ៌្ (gradation)?

Gradation គឺាែំណាក់្កាលននពណ៌្ ផ្ែលលាតក្នុងគនលងមួយចាប់ពីផ្ននក្ពណ៌្េលឺ បៅផ្ននក្ពណ៌្ងងឹត។ ្បសិនបបើ

Gradation ថិតក្នុងគនលងធំទូលាយបនាោះ  ពនលឺពណ៌្អាច្តូវានបងាហ្ញយ ្ងលអ។ 

◆ ភាពខុសោន្ននទំហ្ំឧបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្ ឬ Sensor

េីក្ផ្សលរបស់រូបថតមានទំហ្ំបន្សងោន្។ បរិមាណ្ននននទ 1 េីក្ផ្សលកាន់ផ្តធំ បរិមាណ្ពនលឺទទួលានក្នុងមួយែង

កាន់ផ្តប្ចើន ផ្ែលបធវើឲ្យជ្មាលននពណ៌្ (gradation) កាន់ផ្តប្ចើន។ បលើសពីបនោះបទៀត អនក្អាចទទួលានរូបភាពមាន

គុណ្ភាពខពស់ និងមានការរំខាន (Noise) តិច។
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បរិមាណ្ននទធំ បរិមាណ្ននទតូច 

គំរូននរូបភាព 50dpi・２×３inch គំរូននរូបភាព.96dpi・２×３inch

រូបភាពទី ៤ លទធនលននរូបភាពមិនច្ាស ់

ក្្មិតគុណ្ភាពរបស់រូបទាប 

រូបភាពទី ៥ លទធនលននរូបភាពចា្ស ់

ក្្មិតគុណ្ភាពរបស់រូប្គប់្ោន ់

が

          

 

េីក្ផ្សល 

ែូចោន្ 

បរិមា្ត ឬទំហ្ំកាន់ផ្តធំ អាចចាប់យក្ពនលឺកាន់ផ្តប្ចើន 

◆ អំពីក្្មិតគុណ្ភាពរូប (dpi)

ក្្មិតគុណ្ភាពរូប = dpi គឺបងាហ្ញអំពីែង់សុីបតេីក្ផ្សល (ចំណុ្ចក្នុងមួយអ ៊ីញ) ក្នុងមួយឯក្តា្បផ្វង (អ ៊ីញ) បៅ

បពលបចញលទធនលារូបថត។ វិធីាស្តសតក្នុងការបបចចញារូបថត និងទំហ្ំ្តូវានទាមទារឲ្យសុ ីោន្នឹងេីក្ផ្សល។
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５，របបៀបរក្ា្របូភាពឌជីថីល

     បៅបពលថតាមួយកាបមរា ្ឌីជីថល ពត៌មានពនលឺផ្ែលចាប់ានបោយឧបក្រណ្៍ចាប់សញ្ញ្្តូវានក្ត់្តាទិនន័យា

បលើក្ែំបូងា្បបេទ RAW ។  បនាទ្ប់ពីបនាោះ ចាំាច់បំផ្លង្ទង់្ទាយននទិនន័យបនាោះឲ្យបៅាទិនន័យរូបភាពទូបៅ្បបេទ 

JPEG និង TIFF ។ ក្នុងការបំផ្លងបអាយាទិនន័យរូបភាពបនោះអាចមានវិធីាស្តសតពីរយ ្ង គឺការក្ំណ្ត់មុខងារបៅក្នុង

មា ្សុីនថតផ្ទ្ល់ផ្តមតង ឬ អាចែំបណ្ើរការវាបៅបលើកំុ្ព្យូទ័រាមួយនឹងទិនន័យ្បបេទ RAW ។

◆RAW

ាធមមតាទិននន័យ្បបេទ RAW ្បសិនបបើមិនបំផ្លងវាបទ គឺរូបភាពមិនអាចបមើលប ើញបឡើយ។ ការផ្ក្សំរួលបន្សងៗ

អាច្តូវានបធវើបឡើងបោយបចចូលទិនន័យ្បបេទ RAW បៅក្នុងកំុ្ព្យូទ័រ បនាទ្ប់មក្បំផ្លងវាាមួយក្មមវិធីបំផ្លងរូបភាព។ 

◆JPEG

ាទ្មង់រូបភាពមួយ ផ្ែលក្នុងបនាោះរូបភាពផ្ែលានបបងកើត្តូវាន "ប្ងួមទំហ្ំ" ែល់កំ្រិតននគុណ្ភាពមួយផ្ែលមិន

អាចបងកាបញ្ហ្។ ការប្ងួមទំហ្ំ បយើងកំ្ណ្ត់យក្ក្្មិតណាមួយ បហ្ើយវាអាចប ោះ ល់គុណ្ភាពរូបអា្ស័យបោយ

ក្្មិតននការប្ងួមទំហ្ំបនោះ។

◆TIFF

      រូបភាពផ្ែលានបំផ្លងបហ្ើយអាច្តូវរក្្ាទុក្ក្នុងាថ្នភាពមួយផ្ែលមិនមានការប្ងួមទំហ្ំ។ បលើសពីបនោះបទៀត វា

មានភាពាមចញននចំនួនពនលឺស្មាប់ការប្បើ្ាស់ខពស់។  បហ្ើយវាក៏្ា្បបេទិនន័យផ្ែលមានបសថរភាព ផ្ែលអាចបបងកើត

បឡើងវិញនាបពលអនាគត។  
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សន្លឹកកិច្ចការ  ការបបងកើតរបូភាព ឬអេវិឌឍ្ឲយ្បៅារបូភាព

ែបំណ្ើរការបផំ្លងទិននយ័្បបេទ RAW បោយប្បើក្ុពំយ្ទូរ័

※ បនាទប្ព់ថីតបហ្ើយបផំ្លងារបូ〜(សមូបមើលអតថបទពនយ្ល)់

ែបំណ្ើរការបផំ្លងទិននយ័បៅារបូថត្ប្ពិតតបៅក្នងុមា ស្ ុីនកាបមរា ្ 

※ ការក្ណំ្តម់ខុងារមា ស្ ុីនកាបមរា 〜្(សូមបមើលអតថបទពនយ្ល)់

※

６- យនតការស្មាប់ថតរបូ

រហ្ូតមក្ែល់បពលបនោះបយើងានបរិយយាចម្បងអំពីកាបមរា ្  ប ុផ្នតឥឡូវបនោះខំុ្នឹងពន្យល់ពីយនតការននការថតរូបឲ្យ

ែូចអវផី្ែលអនក្ចង់ាន។

សន្លឹកកិច្ចការ    រូបថត និង ពនលឺ (Exposure)

     ការថតរូប គឺាការក្ត់្តានូវទស្សនីយភាពផ្ែលអនក្ប ើញបៅពីមុខអនក្របស់អនក្។  វាចាំាច់ក្នុងការនលត្មូវ

បរិមាណ្ពនលឺផ្ែលានឆលុោះបញ្្្ំងពីទស្សនីយភាព បហ្ើយបចចូលក្នងុកាបមរា ្តាមរយៈផ្ក្វថតាមួយនឹងចំនួនសម្សប។ 

បនោះបគបៅថា Exposure ។

◆ មុខងារ "Aperture"

“Aperture” គឺាមុខងារផ្ែលភាជ្ប់នឹងផ្ក្វថត បហ្ើយបធវើការផ្ក្ត្មូវបរិមាណ្ពនលឺបោយបតូរទំហ្ំ្បបោងផ្ែលពនលឺឆលង

កាត់។

◆ មុខងារ      Shutter speed"

“Shutter speed” គឺាមុខងារផ្ែលភាជ្ប់បៅនឹងកាបមរា ្ បហ្ើយបធវើការផ្ក្ត្មូវបពលបវលាផ្ែលពនលឺចាំងបៅបលើហ្វិល និង

សិនស័រ។

。
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◆អំពីញាណ្សមាគ្ល់នន ISO

ហ្វិល និងសិនស័រមានសមតថភាពក្នុងការសមាគ្ល់ពនលឺផ្ែលានកំ្ណ្ត់។ បនាោះគឺ “ ញាណ្សមាគ្ល់” ។ បយងតាម

ញាណ្សមាគ្ល់ផ្ែលទទួលានពីការនលបចចូលោន្ែ៏សម្សបរវាង Aperture និង Shutter speed ត្មូវឱ្យនតល់បរិមាណ្

ពនលឺផ្ែលចាំាច់ែល់ហ្វិល និងសិនស័រ។

◆ទំនាក្់ទំនងរវាង「Aperture」នងិ「shutter speed」

ផ្សវងយល់ពីការរួមបចចូលោន្រវាង Aperture  និង shutter speed 
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◆ពនលឺ្តឹម្តូវ និងមុខងារការផ្ក្ពនលឺ   (Proper exposure and Exposure correction)

ក្រណ្ីការថតរូបវតថុសម្បតតិវប្បធម៌ផ្ែលារបស់ោម្នចលនា ្តូវក្ំណ្ត់ទំហ្ំ Aperture បោយផ្នអក្បលើជប្ៅរូបរបស់វតថុ

ផ្ែល្តូវថត។   បហ្ើយ្តូវផ្ក្ស្មួលបរិមាណ្ពនលឺចំាច់ផ្ែលបយងបលើញាណ្សមាគ្ល់ បោយប្បើ Shutter speed ។

បរិមាណ្ពនលឺផ្ែលចាំាច់្តូវវាស់បោយប្បើ "ឧបក្រណ្៍វាស់ពនលឺ" ប ុផ្នតអនក្ក៏្អាចប្បើមុខងារក្ំណ្ត់ពនលឺសវ័យ្បវតតិផ្ែល

មានបៅក្នុងរបស់កាបមរា ្នងផ្ែរ។ ក្រណ្ីបនោះអនក្អាចប្បើ  “ EXPOSURE CORRECTION FUNCTION” បែើម្បីផ្ក្

ស្មួល “ បបងកើនបរិមាណ្ពនលឺបែើម្បីឱ្យេលឺ” ឬ“ បនថយបរិមាណ្ពនលឺបែើម្បីបធវើឱ្យវាកាន់ផ្តងងឹត” បបើចាំាច់។ ពនលឺផ្ែលទទួល

ានតាមវិធីបនោះគឺ  “ ពនលឺសម្សប” ។ ស្មាប់សុីនថតឌីជីថល ការវិនិចឆ័យបលើក្្មិតពនលឺ្តឹម្តូវ   ្បសិនការប្បើអ ៊ីស្តសតូ

្កាម(* សូមបមើលទំព័របន្សងសតីអំពី “ ការផ្សវងយល់អំពីអ ៊ីស្តសតូ្កាម”)

ាការងាយ្សួលយល់។

      

◆ បរិមា្តននការ Focus = ជប្ៅននរូប និងជប្ៅននការ Focus (រូបភាពទី ៧)

     ចំប ោះតួនាទីរបស ់Aperture គឺមានតួនាទីសំខាន់មួយបន្សងបទៀត។  អា្ស័យបលើផ្ល្ស់បតូរននទំហ្ំ Aperture គឺអាច 

នលទំហ្ំបរិមា្តរបស់ Focus ាន។ ទំហ្ំបរិមា្តនន focus អាចទូលាយ ឬចបងអៀតអា្ស័យបលើ Aperture។ ទំហ្ំបរិមា្ត 

របស់ Focus បនោះបគបៅថា ជប្ៅរូបរបស់រូបថត។

រូបភាពនន Aperture F22 បមើលបៅច្ាស់ាង Aperture F2.8.  បទាោះយ ្ងណា ្បសិនបបើ Aperture ប្ងួមតូចចបងអៀត 

បពក្អាចបងករាតុេូតបធវើឲ្យសមតថភាពក្នុងការបបងកើតារូបមានលក្ខណ្ោះថយចុោះ។

https://ejje.weblio.jp/content/EXPOSURE
https://ejje.weblio.jp/content/CORRECTION+FUNCTION
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7 ទសិបៅននពនល ឺ= បេលើងបេំលឺ

       បេលើងបំេលឺ គឺាចំណុ្ចសំខាន់បំនុតបៅបពលថតរូបវតថុសម្បតតិវប្បធម៌។ ទិសបៅននពនលឺផ្ែលានមក្ពីបេលើងបំេលឺ  

និងមំុរបស់ពនលឺផ្ែលចាំងបលើវតថុផ្ែល្តូវថត គឺាក្តាត្ក្នុងការក្ំណ្ត់គុណ្ភាព និងបរិមាណ្ព័ត៌មានបៅក្នុងរូប

ថត។ ពនលឺមានតួនាទីាប្ចើន ប លកាំពនលឺផ្ែលមានឥទធិពលបលើរបបៀបបងាហ្ញនិងបរិបទជំុវិញ បគបៅថា“ ពនលឺបម” 

ចំផ្ណ្ក្កាំពនលឺផ្ែលស្មាប់ផ្ក្សំរួលពនលឺននតំបន់ងងឹតបៅថា“ ពនលឺរង” ។  បលើសពីបនោះបទៀត “ ពនលឺកំ្ពូល” 

ស្មាប់ផ្ក្ពនលឺននននទខាងប្កាយ និង “ ពនលឺគនលឹោះ” ្តូវានប្បើបែើម្បីបងាហ្ញព័ត៌មានលមអិតរបស់វតថុផ្ែល្តូវថត។   

           បលើសពីបនោះបទៀត  បេលើងបំេលឺមាន្បបេទបន្សងៗោន្បហ្ើយបរិមាណ្ក្បៅត្និងពណ៌្ខុសោន្។

សនលកឹ្ក្ិចចការ: ទិសបៅពនលឺ

◆ ទិសបៅ និងឥទធិពលននពនលឺបមបលើវតថុ

＊ពនលឺបៅមុខ (ពនលឺចំពីខាងមុខ)：

＊ពនលឺបចាត ឬបចឆិតចំបហ្ៀង (ពនលឺផ្ែលចាំងបចឆិតបចញពីចំបហ្ៀង )：

＊ពនលឺចំបហ្ៀង (ពនលឺចាំងបចញពីចំបហ្ៀងចំ ឬទំាង្សុង)：

＊ពនលឺខាងបលើ (ពនលឺចាំពីខាងបលើចំបោយផ្ទ្ល់)៖：

＊កុ្ងពនលឺ
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◆ការថតរូបកុ្លាភាចន៏ និងពូបៅថមចំពីបលើ

បៅបពលថត បែើម្បីបជៀសវាង្សបមាលននវតថុចំាងបៅបលើននទខាងប្កាយ និងការបធវើឱ្យ្ ល ្តូវោក់្ក្ចចក់្ថាល្អផ្ណ្ែតពីននទ

ខាងប្កាយ និងចាំាច់ោក់្វតថបុៅបលើក្ចចក់្បែើម្បីថត។

◆ ថតវតថុននទរាបបសមើែូចាឯក្ារចាស់ៗ

បំេលឺពនលឺទាំងមូលបៅបលើវតថុផ្ែល្តូវថត។  ចំប ោះ្បេពពនលឺ សូមោក់្ចបងកៀងមាខ្ង ១ ឬ ២ បៅខាងបឆវងនិងខាងាត្ំ

ក្នុងមំុ ៤៥ ែឺប្ក្ តាមអងកត់្ទូងផ្បរប ្្ោះបៅតុផ្ែលោក់្វតថុស្មាប់ថត។

８，អពំបីលងថត

រូបថត គឺាសក្មមភាពោក្ប់ងខំឲ្យវតថុផ្ែល្តូវថតចូលក្នុងស ុមមានកំ្ណ្ត់មួយ។ វិធីបចចូលអា្ស័យបលើបលងថត 

ផ្ែលអាចបធវើឲ្យទ្មងរូបភាពរបស់មានការផ្ល្ស់បតូរ។

＊បលង់1/3：

វិធីាស្តសតផ្បងផ្ចក្បអ្ក្ង់ាននទបច្ឈរ និងបនដក្ បោយមានទំហ្ំ១/៣ែូចោន្ បហ្ើយោក់្វតថុផ្ែល្តូវថត។

＊បលងផ្ែលោក់្វតថុ្ តូវថតចំក្ណាត្ល់：

បលងថតផ្ែលវតថុ្ តូវានោក់្បៅចំក្ណាត្លបអ្ក្ង់។ ្ពមទាំងថតរូបចំពីបលើ។ ល។

＊មំុកាបមរា ្៖ ខពស់ឬទាប

រូបភាពអាចបធវើឲ្យមានការចាប់អារមមណ៌្ខុសោន្អា្ស័យបលើថា បតើវាាមំុខពស់ មុំទាប ឬមំុចំពីមុខ។
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９、អពំផី្ក្វថត

បៅបលើក្ចចក់្ផ្ក្វថតមានក្្មិតមីលីផ្ម ្ត។ បនោះបៅថា្បផ្វង Focus (្បផ្វងពីផ្ក្វថតបៅវតថុ) បៅបពល្បផ្វងបនោះ

តូចវាអាចថតានទូលាយ (ផ្ក្វថតមំុធំ) បហ្ើយបៅបពលក្្មិតមីលីផ្ម ្តមានទំហ្ំធំអាចថតរូបប្ងួមឱ្យជិតាន 

(ផ្ក្វព្ងីក្)។

    បៅបពលថតសមាភរ្ៈបៅារមនទីរអាចប្បើក្ចចក់្ផ្ក្វសតង់ោ  ឬក្ចចក់្ព្ងីក្ ផ្ែលសុទធផ្តមានសមតថភាណ្ក្នុងការ

ចាប់យក្រូបភាពធមមាតិាន។ បៅបពលផ្ែលអនក្្តូវការថតបៅតំបន់ធំទូលាយខាងប្ៅ ្តូវប្បើក្ចចក់្ផ្ក្វផ្ែលមានមំុ

ធំ។ ប្បើផ្ក្វថតផ្ែលមានមំុធំទូលាយ ។

       ាទូបៅផ្ក្វថតផ្ែលមានមំុធំទូលាយ   រូបភាពមានភាពបកាង ឬខូច្ទង្ទាយកាន់ផ្តធំ។ បោយផ្ឡក្ចំប ោះក្ចចក់្
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4/3 サイズ→多くのミラーレスなど（フォーサーズ）

APS-C・フルサイズ→一眼レフタイプなど

フ  
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