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สวัสดีครับ.....สมาชิกชาวสามโหลที่หนาตาดีทุกทาน!!!
รวมฉลองการเปดตัวหนาตาของเว็ปสามโหลใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น ดวยการมาเปนเจา
ประจําคอลัมสกลอง (สงสัยเว็ปมาสเตอรเห็นโพสรูปบอยมั้ง...เอิ้กๆๆๆๆ) สําหรับทานใด
ที่สนใจในเรื่องการถายภาพก็คงไดรวมแจมกันในหองแหงนี้นะครับ สาระดีๆเกี่ยวกับ
กลอง และการถายภาพ รวมไปถึงเทคนิคอะไรตางๆที่เปนประโยชน ผมจะสรรหามา
นําเสนอใหทุกทานไดรับทราบ หรือทานใดคิดวาสิ่งไหนที่เราไปพบ ไปเจอ ไปอาน มา
แลวนาจะเปนประโยชนตอสวนรวมก็ยินดีเสมอนะครับ........
•

เริ่มประเดิมตอนแรกดวยบทความการเลือกซื้อกลองกันเลย............

Digital Camera การเลือกซื้อ กลองดิจิตอล อยางไรใหโดนใจ
กลองถายภาพดิจิตอล หรือ กลองดิจิตอล Digital Camera นั้นมีหลายยี่หอที่ผลิตออกมาใหผูใชงานได
เลือกใชกัน บางยี่หอก็เปนที่รูจักและคุนเคยกันดี บางยี่หอก็เปนแบบ OEM บางยี่หอก็มีการนําเขามาขายในบานเรา
ไดพักหนึ่งแลวก็หายไป หรืออะไรก็แลวแต ก็เลยนํายี่หอตางๆ ที่มีอยูมาใหดูกัน
Agfa
Aiptek
Archos
Argus
Avermedia
Bell & Howell
Benq
Buslink
Canon
Casio
Concord
Contax
Cool-Icam
Creative Labs
D-link
Dakota

DXG
Epson
Ezonics
FUJI
Gateway
Hawking
HP
IBM
Intel
IXLA
Jazz
JVC
Kb Gear
Kensington
Kicker
Kodak

Konica Minolta
Kyocera
Labtec
LARGAN
Leica
Lifeview
Logitech
Mattel
Meade
MERCURY
Micro Innovations
Microtek
Minox
Mustek
Nexian

Nikon
Nokia
Olympus
Oregon Scientific
palmOne
Panasonic
Pentax
PictureTel
Polaroid
RCA
Relisys
Ricoh
Samsung
Sanyo
Sea Life

Sealife
Sharp
Sigma
Sipix
SNAP
Sony
Sprint
Toshiba
Unibrain
VEO
Visio
Visioneer
Vivitar
Zoom

หลายคนอาจจะแปลกใจ โอว...พระเจา กลองดิจิตอล Digital Camera มียี่หอมากมายขนาดนี้เลยหรือ
ซึ่งก็เปนความจริงครับ แตบางยี่หอก็ไมมีจําหนายในบานเรานะครับ

กลองดิจิตอล Digital Camera นั้นเริ่มมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นและก็ทําการแพรหลายไปยัง
อุปกรณตางๆ มากขึ้นดวย ซึ่งสิ่งที่เห็นและรับรูไดมากที่สุดก็คือ ในเครื่องโทรศัพท แมวาจะมีความละเอียดที่ไมสูง
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นักแตนั่นก็ถือวาเปนแนวทางที่ดีที่จะไดมีการพัฒนาความสามารถตอยอดใหดีมากยิ่งขึ้น
มาเขาเรื่องกลองดิจิตอลของเราตอ กลองดิจิตอล Digital Camera ที่เปน กลองดิจิตอล Digital
Camera เพรียวนั้นไดรับการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นและในอนาคตอาจจะมาแทนกลองฟลมเลยก็ได
เนื่องจากมีตนทุนในระยาวที่ต่ําและมีความสะดวกในการใชงาน กอปรกับสามารถที่จะนําภาพที่ถายไปใชงานยังสวน
อื่นๆ ไดทันทีอีกดวย ไมวาจะเปนการสงอีเมลล, การนําภาพมาประกอบรายงาน เปนตน
ประเภทของกลองดิจิตอล
ตัวอยางกลองแบบ Ultra Compact

Casio Exilim EX-Z750

Sony DSC-T7

Canon Digital IXUS 700
ตัวอยางกลองแบบคอมแพค (Compact)

Canon PowerShot A520

Nikon Coolpix 7900

Panasonic DMC-LZ2

ตัวอยางกลองแบบ SLR-Like

Konica Minolta DiMAGE A200

Nikon Coolpix 8800

Sony DSC-H1
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ตัวอยางกลองแบบ Digital SLR ที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนสได

Nikon D70s

Canon EOS 350D

Olympus E-300

กอนอื่นเรามารูจักประเภทของกลองดิจิตอลกัน ซึ่งมีอยู 2 ประเภทใหญๆ คือ กลองแบบคอมแพค (Compact) เปน
กลองที่พรอมใชแบบสําเร็จรูป ใชงานไดงายไมจําเปนตองปรับแตงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมาก เนื่องจากมีฟงกชัน
ใหใชงายๆ โดยสมบูรณแบบอยูแลว ไมวาจะเปน P/A/S/M หรือ Auto (อัตโนมัติ), Portrait (ถายภาพบุคคล),
Landscape (ถายภาพวิว), Sports (ถายภาพกีฬา), Night scene (ถายภาพกลางคืน) เหมาะสําหรับผูที่เพิ่งเริ่มใช
งานกลองดิจิตอล อีกแบบหนึ่งก็คือกลองแบบดิจิตอล SLR โดยกลองแบบนี้จะมีลักษณะที่คลายกับกลองฟลมก็คือ
สามารถที่จะถอดเปลี่ยนเลนสได และมีฟงกชันในการใชงานที่มากกวากลองแบบคอมแพค แตจะมีขอดีที่สามารถ
ถายภาพไดความคมชัดที่ดีกวา สวนในเรื่องของราคานั้นกลองแบบคอมแพคจะมีราคาที่ถูกกวากลองแบบดิจิตอล
SLR
ในทองตลาดก็ไมไดมีเพียงกลองแบบคอมแพคและกลองดิจิตอล SLR เพียงเทานั้น แตยังมีกลองอีกประเภทที่เขา
มาแทรกตรงกลางระหวางกลองแบบ Compact กับกลองดิจิตอล SLR ซึ่งหลาย ๆ คนมักเรียกกวากลองแบบ
Semi-Pro หรือ SLR-like หรือกึ่งมืออาชีพนั่นเอง โดยกลองประเภทนี้สวนใหญแลวจะมีหนาตาเหมือนกับกลอง
ถายรูปแบบ SLR แตวาเลนสไมสามารถถอดเปลี่ยนได แตวาเลนสที่ใชจะมีคุณภาพและคุณสมบัติของการใชงานได
ดีกวากลองแบบคอมแพค ซึ่งกลองแบบนี้ก็เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะราคาไมสูงจนเกินไป (อาจจะสูงกวา
กลองแบบคอมแพคแตไมแพงถึง SLR)
ดูไรบางกอนซื้อ?
กลองดิจิตอลนั้นก็จะมีรายละเอียดหรือคุณสมบัติมากมายในแตละตัว ซึ่งรายละเอียดเหลานี้ก็จะเหมือนหรือ
แตกตางกันบาง เราก็มาดูกันวากลองนั้นมีรายละเอียดอะไรบาง
Format (ประเภทของกลอง)
ประเภทของกลองสวนใหญแลวก็จะมีอยู 2 แบบ คือ Compact กับ SLR สวนอื่นๆ ก็เปนรูปแบบที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานโดยใชการประยุกตจากกลองแบบ Compact กับ SLR นั่นก็คือ SLR-like,
Compact swivel, Ultra Compact และ Ultra Compact swivel
Also known as (ชื่อเรียกอื่นๆ)
กลองบางรุนนั้นมีการผลิตขึ้นมาแลวมีการจําหนายในประเทศตางๆ ก็จะมีการใชชื่อที่จําหนายในประเทศนั้นๆ ไม
เหมือนกัน แตเปนกลองรุนเดียวกัน โดยยี่หอที่พบปลอยที่สุดก็คือ Canon กับ Olympus
Camera body (วัสดุของตัวกลอง)
วัสดุของตัวกลองนั้นเปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหกลองนั้นมีความทนทานแข็งแรง ซึ่งในการเลือกซื้อนั้นตอง
สังเกตจากตรงนี้ดวย โดยในสวนนี้กลองสวนใหญจะทํามาจากแมกนิเซียมอัลลอยดหรือพลาสติกผสมหรือกึ่งโลหะ
กึ่งพลาสติกเพื่อใหมีความทนทานและมีน้ําหนักเบา ซึ่งถาเปนโลหะอยางเดียวก็จะมีน้ําหนักที่มากเกินไป
Resolution (ขนาดของภาพ)
จะเปนตัวบอกความสามารถของกลองอีกสวนหนึ่งแมวาจะไมสวนที่สําคัญมากนักก็ตาม เนื่องจากขนาดของภาพที่
ตัวกลองทําไดในหลายๆ ขนาดในกลองแตละรุนอาจจะไมเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ผูใชงานอาจจะมองที่ตัวกลองไมเห็น
ตองอาศัยอานจากคูมือหรือทดลองถายภาพดวนตนเอง เชน กลอง 2 รุนมีความละเอียดในการถายภาพที่ 8 ลาน
พิกเซลเหมือนกัน แตขนาดของภาพที่สามารถเลือกไดจากกลองไมเหมือนกัน คือ บางรุนอาจจะเลือกไดที่ 3264 x
2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 พิกเซล แตบางรุน
อาจจะเลือกไดที่ 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2288 x 1712, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960,
1024 x 768, 640 x 480 พิกเซล (แตขนาดสูงสุดจะเทากัน 3264 x 2448 = 7990272) ซึ่งถาผูใชงานที่จะเลือก
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ซื้อตองการขนาดภาพที่หลากหลายก็ใหเลือกกลองที่สามารถใหขนาดภาพไดมากๆ ก็ไมผิดอะไร
Effective pixels (ความละเอียดที่ใชงานจริง)
ความละเอียดที่ใชงานจริง เปนความละเอียดของตัวเซ็นเซอรที่สามารถในการบันทึกภาพได ซึ่งกลองแตละยี่หอนั้น
ก็จะมี Effective pixels (ความละเอียดที่ใชงานจริง) แตกตางกัน ยิ่งยี่หอใดที่มี Effective pixels มากก็จะทําให
สามารถถายภาพไดที่ขนาดมาก สําหรับความละเอียดตรงนี้ก็เปนสวนที่บอกถึงประสิทธิภาพของกลองได และใน
การเลือกซื้อก็ควรที่จะดูตรง Effective pixels นี้ โดยกลองที่มี Effective pixels ตางกันก็จะมีราคาที่ตางกันดวย
ซึ่ง Effective pixels ที่ระดับ 3.0 ลานพิกเซล ราคาของกลองก็จะอยูในชวง ต่ํากวา 10,000 ถึง 12,000 บาท สวน
กลองที่มี Effective pixels ที่ 4.0 ลานพิกเซล ราคาของกลองก็จะอยูในชวง 12,000 ถึง 15,000 บาท สวนกลอง
ในระดับ 5.0 ลานพิกเซล ราคาก็จะอยูในชวง 15,000 ถึง 20,000 บาท สวนกลองที่มีความละเอียดในระดับ 6.0 8.0 ลานพิกเซล ราคาจะอยูในชวง 25,000 - 40,000 บาท อีกอยางหนึ่งที่เปนที่สังเกตก็คือ กลองที่มีความ
ละเอียดต่ํากวา 8.0 ลานพิกเซลที่สามารถจะตอแฟลชภายนอกราคาก็จะแพงกวาปกติประมาณ 3,000 บาท
ในการเลือกพิจารณาความละเอียดของกลองมาใชงานก็ใหดูลักษณะของการใชงานเปนหลัก ถาผูใชงานตองการที่
จะถายภาพเพื่อที่จะทําการสงอีเมลลไปใหเพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ที่อยูหางไกลออกไปดูความละเอียดในระดับ 3 ลาน
พิกเซลก็สามารถที่จะถายไดดี และราคาก็ไมแพงจนเกินไป ถาตองการนําไปอัดเปนภาพ 4x6 นิ้ว หรือพิมพดวย
เครื่องพิมพ Photo นาจะใชกลองที่มีความละเอียดในระดับ 5 ลานพิกเซลดีกวา สวนกลองในระดับ 8.0 ลาน
พิกเซลนั้นก็ใชสําหรับงานที่ตองการความละเอียดของงานสูงๆ หรือไมก็ใชกลองดิจิตอลแบบ SLR ไปเลยก็จะได
ภาพที่สวยงามและมีความหลากหลายของงานที่ดีกวา แตกลองดิจิตอลแบบ SLR นั้นที่ความละเอียดเทากับหรือ
ใกลเคียงกับกลองแบบคอมแพคจะมีราคาแพงกวากันอยูประมาณ 2-3 เทาตัวเลย
Sensor photo detectors (ความละเอียดของเซ็นเซอร)
เปนความสามารถของตัวเซ็นเซอรของตัวกลองที่รับภาพได โดยความละเอียดนี้จะเปนความละเอียดที่ผลิตออกมา
จากโรงงาน และสวนใหญนั้นก็จะเปนเปนความละเอียดที่ติดอยูขางกลอง เชน 17.2 ลานพิกเซล (16.6 ลาน
พิกเซล - Effective pixels), 3.3 ลานพิกเซล (3.2 ลานพิกเซล - effective pixels) เปนตน
Sensor type (ประเภทของเซ็นเซอร)
เซ็นเซอร เปนสวนที่มีความสําคัญสําหรับกลองถายภาพเปนอยางมากหรืออาจจะกลาวไดวาเปนหัวใจหลักเลยก็ได
เนื่องจากเซ็นเซอรนี้จะเปนตัวรับภาพและทําการแปลงเปนสัญญาณดิจิตอลไปประมวลผลเก็บลงสื่อบันทึกขอมูล
โดยเซ็นเซอรก็จะเปนตัวบอกถึงความละเอียดในการถายภาพของตัวกลองวาจะสามารถถายภาพไดที่ความละเอียด
เทาไร สําหรับเซ็นเซอรที่นิยมใชกันก็จะมีอยู 2 แบบคือ CCD และ CMOS ซึ่งก็มีขอแตกตางกันที่วา CCD จะกินไฟ
มากกวา CMOS แตก็ใหความละเอียดมากกวา CMOS ถึงอยางไรก็ตาม CMOS ก็ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถ
สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความละเอียดมากขึ้นแตก็ยังมีใชในกลองไมมากนัก นอกจากของทาง Canon
Sensor size (ขนาดของเซ็นเซอร)
เปนขนาดของตัวรับภาพ ซึ่งจะมีการวัดตามแนวของเสนทแยงมุม เชน 1/3.2 นิ้ว (4.54 x 3.42 มม.), 1/1.8 นิ้ว
(7.18 x 5.32 มม.) เปนตน ซึ่งจากตัวอยางนั้น ขนาดของเซ็นเซอร 1/1.8 นิ้ว จะมีขนาดที่ใหญกวา 1/3.2 นิ้ว
Sensor manufacturer (เซ็นเซอรที่ใชงาน)
สวนมากแลว เซ็นเซอรที่ใชงานของกลองยี่หอไหนก็จะเปนเซ็นเซอรของยี่หอนั้นๆ ไปเลย เนื่องจากจะไดมีการ
รองรับการทํางานที่ดี เชน กลองของ Canon ก็ใชเซ็นเซอรของ Canon, กลองของ Nikon ก็ใชเซ็นเซอรของ
Nikon เปนตน แตก็อาจจะมีบางยี่หอที่ใชเซ็นเซอรของยี่หออื่นโดยสวนมากนั้นก็จะเปนกลองแบบ OEM สะ
สวนมาก
ISO rating (ความไวแสง)
ความไวแสงเปนตัววัดประสิทธิภาพของกลองอีกตัวหนึ่ง โดยในการเลือกซื้อก็ใหเลือกซื้อชวงของ ISO ที่มีคาให
หางกันพอสมควร เชน 50 กับ 400 หรือ 100 กับ 800 เปนตน แตสวนใหญแลวกลองแบบคอมแพคนั้นจะมีคาไว
แสงอยูที่ Auto, 50, 100, 200, 400 สวนกลองแบบ SLR นั้นคาความไวแสงจะสามารถปรับไดตามความตองการ
เชน 100 - 1600 ครั้งละ 1/3 stops เปนตน ขอดีของคา ISO นอยก็คือ จะทําใหสามารถถายภาพไดคมชัดดีกวา
ISO สูงแตถายภาพในที่มืดไมคอยดีนัก สวนคา ISO สูงก็จะมีสวนดีที่ทําใหสามารถถายภาพในสภาวะแสงนอยไดดี
แตความคมชัดของภาพนั้นจะลดลงไป แตกลองในปจจุบันนั้นก็ไดทําการพัฒนาระบบที่เรียกวา Noise Reduction
ขึ้นมาเพื่อที่จะแกปญหาในสวนนี้ แตระบบนี้ของกลองแตละตัวก็จะมีการทํางานที่ไมเหมือนกันแลวแตเทคโนโลยีที่
คิดคนกันขึ้นมา
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Zoom wide - tele (W) - (T), Digital zoom (อัตราการซูม, ดิจิตอลซูม)
การซูมของเลนส นั้นก็จะมีการซูมอยู 2 แบบ ก็คือการซูมแบบออฟติคอล
และการซูมแบบดิจิตอล โดยการซูมแบบออฟติคอลนั้นก็จะเปนการซูมจริง
ของตัวกลองที่เกิดจากกระบวนของเลนส ยิ่งกลองที่มีความสามารถใน
การซูมออฟติคอลมากเทาไรตัวกลองก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมากไปดวย สวน
การซูมแบบดิจิตอลนั้นเปนการซูมโดยใชตัวซอฟตแวรขยายขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
ซึ่งจะทําใหภาพที่ออกมานั้นไมชัดเทาไรนัก อาจจะไมมีความจําเปนมากนัก
โดยถาจะเลือกซื้อก็ใหเลือกซื้อการซูมแบบดิจิตอลนอยๆ เอากลองที่มีการ
ซูมแบบดิจิตอลมากๆ จะเปนการดี แตในการเลือกอัตราการซูมของกลองก็
จะตองดูดวยเนื่องเหลาบรรดาผูผลิตนั้นอาจจะมีการแสดงคาของการซูมรวม
กันมาก็ได เชน 30x ซึ่งอาจจะหมายถึง ซูมแบบออฟติคอลได 10x และซูม
ดิจิตอลได 3x หรืออาจจะเปนซูมแบบออฟตอคอลได 6x และซูมดิจิตอล
ได 5x โดยทั้งสองกรณีนี้ก็สามารถที่จะรวมได 30x เหมือนกันแลวเราจะ
เลือกอยางไรละ? ก็บอกไดเลยวาใหเลือกกลองที่มีความสามารถในการซูม
แบบออฟติคอลใหมากๆ เขาไว ดังนั้นเราจึงตองเลือกกลองที่ซูมแบบออฟ
ตอคอลได 10x และซูมดิจิตอลได 3x เนื่องจากการซูมแบบออฟติคอลนั้นก็
จะทําใหผูใชงานนั้นจับภาพไดความละเอียดที่ชัดเจนกวารวมถึงสามารถจับ
ภาพวัตถุที่อยูไกลๆ ไดดีกวาดวย

Image stabilization (ระบบปองกันภาพสั่นไหว)

เปนระบบที่ชวยในการถายภาพเพื่อใหภาพที่ออกมานั้นนิ่งและมีความแมยํา
ในการถายมากยิ่งขึ้นซึ่งระบบนี้ก็เปนระบบที่คลายๆ กับกลองวิดีโอ โดยถา
เลือกซื้อกลองที่มีระบบนี้ก็จะทําใหการถายภาพงายมากขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปดวย
จากรูปเปนระบบ Anti Shake ของกลอง DiMAGE A2 ที่มีการวาง CCD ให
เคลื่อนไหวไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน

Auto Focus, Manual Focus (โฟกัสอัตโนมัติ, แมนนวลโฟกัส)
เปนระบบที่ที่ชวยใหผูใชกลองสามารถถายภาพไดงายขึ้น เนื่องจากตัวกลองนั้นจะทําการคนหาตําแหนงของวัตถุ
และจับภาพเอง ซึ่งถาเปนระบบโฟกัสอัตโนมัติก็จะเปนการดีสําหรับผูใชงานกลองมือใหมหรือผูใชงานที่ไมตองการ
ความยุงยากในการใชงาน และโดยสวนมากแลวกลองถายภาพดิจิตอลนั้นก็จะมีระบบ โฟกัสอัตโนมัติอยูดวยแลว
ทุกตัว สวนระบบแมนนวลโฟกัสนั้นก็จะเหมาะสํารับผูใชงานที่ตองการปรับการทํางานของกลองที่มากกวาปกติ
เพื่อใหไดภาพออกมาตามความตองการ โดยระบบแมนนวลโฟกัสนั้นจะไมมีมากับกลองทุกรุนโดยเฉพาะกลอง
ราคาถูก ฉะนั้นในการเลือกซื้อก็จะตองดูตามความเหมาะสมของการใชงานดวย

Auto focus type (ประเภทของการโฟกัส)
สวนนี้จะเปนระบบของตัวกลองที่จะเปนสวนชวยใหการทํางานของโฟกัส ซึ่งเปนระบบเชิงเทคนิคผูใชงานอาจจะไม
ตองสนใจมากก็ไดในสวนอีก แตถาคนที่เปนมืออาชีพจะตองใหความสนใจเพราะจะหมายถึงคุณภาพและความ
แมนยําของภาพที่ออกมาดวย
Focus range (ระยะโฟกัส)
ระยะโฟกัสนั้นสวนมากแลวจะมีอยู 2 แบบ คือ ระยะการทํางานปกติ (Normal focus range) กับ ระยะมาโคร
(Macro focus range) โดยระยะนี้ก็จะขึ้นอยูกับความสามารถของตัวเลนสและระบบการทํางานของกลอง โดยตรง
นี้อาจจะไมตองใหความสนใจมากนักก็ไดในสวนของกลองแบบคอมแพค แตสําหรับกลองแบบ SLR หรือ SLR-Like
ก็ใหมามองในสวนของมาโครแทนเนื่องจากจะทําใหสามารถายภาพในระยะใกลๆ ไดดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลอง
แบบ SLR ที่มีการถายภาพแบบมาโครก็จะมีภาพแปลกๆ มาใหเห็นอยูเสมอ
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White balance (ไวทบาลานส หรือการปรับแสงขาว)
ไวทบาลานส นั้นเปนสวนชวยใหความถูกตองของภาพมีมากยิ่งขึ้น โดยคาไวทบาลานสของกลองแตละรุนนั้น
อาจจะใหมาไมเหมือนกันซึ่งจะตองไปลองที่รานเองหรือดูจากคูมือก็ได ซึ่งถาไปดูที่รานก็ใหดูจากเมนูของตัวกลอง
วามีอะไรบาง เชน Auto, Daylight, Incandescent, Fluorescent, Cloudy, Speedlight, Shade หรือ Manual
preset อะไรแบบนี้ซึ่งกลองที่มีคาของไวทบาลานสใหเลือกมากๆ ก็จะทําใหเกิดประโยชนในการถายภาพ ณ
สถานที่ตางๆ มากขึ้น
Aperture range (รูรับแสง)
เปนชองของตัวเลนสที่สามารถใหแสงผานเขาไปในตัวกลองได โดยคายิ่งมากก็จะรูรับแสงก็จะแคบ ในการเลือก
ซื้อก็ใหเลือกดูกลองที่มีชวงของรูรับแสงหางกันสักหนอย เชน F2.4 - F8.0 กับ F3.5 - F8.0 ใหเลือกกลองที่มี
F2.4 - F8.0 จะดีกวาเพราะใหคาของรูรับแสงที่กวางกวาคือ F2.4
Shutter Speed (ความเร็วชัตเตอร)
ความเร็วชัตเตอร เปนความเร็วในการเปด-ปดรูรับแสงตามชวงเวลาที่กําหนด เชน 15 วินาที - 1/4000 วินาที
หมายถึงมีชวงระยะเวลาในการเปดมานชัตเตอรรับแสงนานสุดที่ 15 วินาที และมีชวงระยะเวลาในการเปดมานชัต
เตอรรับแสงเร็วที่สุดที่ 1/4000 วินาที สําหรับกลองบางรุนจะมีฟงกชัน Bulb ซึ่งก็หมายถึงใหผูใชงานสามารถที่จะ
กดชัตเตอรคางไวตามความตองการของตนเองไดซึ่งถากลองมีฟงกชันนี้ก็จะเปนประโยชนมากสํารับการถายภาพ
ในเวลากลางคืน โดยสวนใหญแลวกลองแบบคอมแพคนั้นจะมีฟงกชันนี้บางรุนเทานั้น แตกลองแบบ SLR จะมี
ฟงกชันนี้รวมอยูดวย ฉะนั้นในการเลือกซื้อก็ใหดูชวงหางของความเร็วต่ําสุดและสูงสุดใหหางกันมากๆ จะเปนการดี
เชน เชน 15 วินาที - 1/4000 วินาที กับ 30 วินาที + Bulb - 1/8000 วินาที ก็ใหเลือกกลองที่ความเร็วชัตเตอร 30
วินาที + Bulb - 1/8000 วินาที ดีกวา
Built-in Flash, External flash (แฟลชที่มาพรอมตัวกลอง, แฟลชภายนอก)
ตัวอยาง Flash Build-in ที่มากับตัวกลอง

ตัวอยาง Flash ที่ใชงานภายนอก
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แฟลชที่มาพรอมตัวกลอง นั้นสวนใหญแลวก็จะสามารถชวยในการถายภาพในทีที่แสงนอยไดระดับหนึ่งแตอาจจะ
ทํางานไดไมดีนักสําหรับกลองแบบคอมแพค แตถาถามวาถายแลวใชงานไดไหม ก็บอกวาได แตความสามารถของ
แฟลชที่มากับตัวกลองนั้นจะสูแฟลชภายนอกไมได เนื่องจากมีความสามารถในการทํางานที่ดีกวา ซึ่งกลองที่ใช
งานแฟลชภายนอกก็จะมีอยู 2 แบบ คือกลองแบบคอมแพคที่เปนแบบกึ่ง Semi-Pro กับกลองดิจิตอล SLR แตสวน
ใหญแลวแฟลชภายนอกจะนิยมใชงานกับกลองดิจิตอลแบบ SLR มากกวาเพราะเมื่อมองลักษณะการใชงาน
โดยรวมจะใหความคุมคาที่มากกวา สวนการดูในสวนนี้ก็ใหดูระยะการทํางานของแฟลชวาอยูในชวงใดใหเลือกชวง
ที่มากๆ ไวกอน
สําหรับแฟลชที่ใชงานภายนอกนั้นก็จะมีราคาและความสามารถที่แตกตางกันไปในแตละรุนแตละยี่หอ และอาจจะ
ไมสามารถที่จะนํามาใชงานดวยกันได เชน แฟลชของ Nikon ก็จะใชงานกับกลองของ Nikon เปนตน อีกอยาง
หนึ่งสําหรับกลองที่ใชงานแฟลชภายนอกก็จะมีงบประมาณที่สูงกวากลองแบบคอมแพคอยูมาก ซึ่งราคาของแฟลช
นั้นอาจจะซื้อกลองแบบคอมแพคไดอีกตัวหนึ่งเลย
Flash modes (โหมดการทํางานของแฟลช)
โหมดการทํางานของแฟลช นี้ก็จะมีอยู 2 แบบคือโหมดการทํางานของแฟลชแบบที่มากับตัวกลอง กับโหมดการ
ทํางานของแฟลชที่เปนแฟลชภายนอก ซึ่งอาจจะมีการทํางานที่ตางๆ หรือเหมือนกันก็ได ซึ่งในสวนนี้ก็ไมตองให
ความสําคัญมากนัก ยกเวนคนที่ใชงานกลองดิจิตอล SLR ที่อาจจะมีลักษณะใชงานแทนกลองฟลมเพื่อใหภาพที่
ถายนั้นออกมาดี มีความคมชัด มีการใหแสงเงาที่ดี ตัวอยางโหมดการทํางานของแฟลชที่มีก็คือ Auto, On, Off,
Manual (Red Eye On/Off)

Exposure compensation (การปรับชดเชยแสง)
การปรับชดเชยแสง เปนอีกสวนหนึ่งในความสามารถของกลองซึ่งก็มีสวนที่ชวยใหการถายภาพนั้นไดภาพออกมาดี
ยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพแสงหรือบรรยากาศในการถายภาพขณะนั้นไมเหมาะสมหรือไมไดดังใจผูใชงานก็สามารถที่
จะปรับชดแสงได โดยสวนมากแลวจะมีการปรับคาในทาง + และ - ซึ่งถาปรับไปในทาง + ก็จะทําใหความสวาง
ของภาพมากเกินกวาความจริงหรือที่เรียกกันวา Over ถาปรับไปในทาง - ก็จะทําใหความสวางของภาพลดลงกวา
ภาพจริงหรือที่เรียกวา Under โดยสวนมากแลวกลองแบบคอมแพคทั่วไปจะมีการปรับคาชดแสงอยูที่ -2EV ถึง
+2EV ครั้งละ 1/3EV แตสําหรับกลอง SLR นั้นจะสามารถปรับไดมากกวาเชน -3EV ถึง +3EV ครั้งละ 1/3EV หรือ
1/2EV
Metering (การวัดแสง)
การวัดแสง เปนลักษณะการทํางานของกลองเพื่อทีจะใชในการวัดแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ ซึ่งก็จะมีผลกับภาพที่
ออกมาดวย ซึ่งถาใครที่ชอบถายในโหมด Auto หรือ อัตโนมัติอาจจะไมตองสนใจเพราะตัวกลองนั้นจะจัดการให
หมดแลว แตถาตองการถายภาพแบบแมนนวลก็จะตองใชการวัดแสงแบบปรับแสงหรือแมนนวลซึ่งสวนใหญแลวก็
จะมีการวัดแสงแบบ Evaluative (แบงพื้นที่), Center Weighted (เฉลี่ยหนักกลาง), Spot (เฉพาะจุด)
Continuous Drive (การถายภาพตอเนื่อง)
การถายภาพตอเนื่อง อาจจะไมมีความจําเปนสําหรับคนที่กดแลวถายหรือใชงานในโหมด Auto แตสําหรับคนที่
ตองการความแปลกใหมของภาพอาจจะมีความจําเปนเพราะจะไดภาพเปน Shot-Shot ไปที่มีความตอเนื่องของ
ภาพ ซึ่งถามีความจําเปนที่ตองการใชงานก็ใหเลือกที่มีความเร็วในการทํางานที่สูงๆ หนอยและสิ่งที่ตองทราบก็คือ
การถายภาพตอเนื่องนี้จะมีการเก็บภาพที่ถายไวที่หนวยความจําของตัวกลองกอนจากนั้นก็ทําการบันทึกลงสื่อ
บันทึกขอมูลในภายหลังเพื่อความเร็วในการทํางาน
Movie Clips (การถายภาพวิดีโอ)
การถายภาพวิดีโอ ของกลองถายภาพดิจิตอลนั้นไมคอยมีความจําเปนเทาไรนัก เพราะความสามารถนั้นไมเทากับ
กลองถายภาพวิดีโอ แมวาจะสามารถถายภาพไดชวยเลาหนึ่งก็ตาม และถาจะตองการความสามารถนี้ในกลอง
ถายภาพดิจิตอลนั้นก็ใหเลือกกลองที่สามารถถายภาพไดขนาดสูงๆ เชน ขนาด 640x480 พิกเซล และระยะเวลาใน
การถายก็ควรเลือกแบบไมจํากัดเวลาเพราะจะไดไมตองมากดถายบอย
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Storage types (สื่อบันทึกขอมูลที่ใชงาน)
สื่อบันทึกขอมูลรูปแบบตางๆ

Compact Flash (CF)

Secure Digital Card (SD)

xD Picture Card

Smart Media (SM)

Multi Media Card (MMC)

Memory Stick Pro

Memory Stick Pro Duo

Memory Stick

สื่อบันทึกขอมูลที่ใชงานเปนสวนที่ผูใชงานนั้นตองใหความสําคัญสักเล็กนอย เนื่องจากกอนที่จะเลือกซื้อกลองก็ให
หันกลับมามองอุปกรณไอทีของเราที่ใชอยูกอนวาใชสื่อบันทึกขอมูลชนิดใด และก็ใหซื้อกลองที่ใชสื่อบันทึกขอมูล
ที่ตรงกันมาใชงานจะดีกวา เพราะจะทําใหเกิดความสะดวกและลดตนทุนไปไดสวนหนึ่ง แตสวนนี้ก็ไมไดกําจัดอยู
แคตรงนี้โดยถาไปซื้อกลองแลวถูกใจตรงกับความตองการ สื่อบันทึกขอมูลอาจจะไมตองตรงกับของที่มีใชอยูแลวก็
ได โดยสื่อบันทึกขอมูลที่เห็นๆ กันอยูก็จะมี Compact Flash (Type I or II), SD card, MMC Card, Smart
Media, Memory Stick, xD Picture Card
Viewfinder (ชองมองภาพ)
ชองมองภาพเปนสวนที่ใชการมองภาพโดยจะมีลักษณะที่คลายๆ กับกลองฟลม ซึ่งในปจจุบันนี้กลองไดมีการ
พัฒนาความสามารถไปมากโดยชองมองภาพนี้ก็จะมีการทําเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ก็คือ ผูใชงานจะเห็นลักษณะ
การทํางานเหมือนกับเห็นที่จอ LCD เลยก็จะทําใหผูใชงานเกิดความสะดวกและชวยประหยัดพลังงานดวยเนื่องจาก
ไมตองเปดจอ LCD มาดู และก็มักจะเรียกการทํางานแบบนี้วา EVF ซึ่งกลองสวนมากที่จะมีการทํางานแบบนี้จะเปน
กลองดิจิตอลแบบ SLR เสียเปนสวนมาก แตกลองแบบ SLR-Like ก็มีเหมือนกัน
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LCD (จอ LCD)
ตัวอยางจอ LCD ที่อยูทางดานหลังกลอง

Sony DSC-F828

ตัวอยางจอ LCD ที่สามารถพับและหมุนบิดได

Konica Minolta DiMAGE A200
จอ LCD เปนสวนที่ทําใหผูใชงานนั้นมองเห็นภาพที่ตองการจะถายรวมถึงเมนูหรือคําสั่งตางๆ ที่ใชในการปรับการ
ทํางาน ในการเลือกซื้อบอกไดเลยวาจอ LCD นี้ตองไปเห็นไปจับที่รานอยางเดียวเลย เพราะจะทําใหผูที่ตองการ
ซื้อเห็นดวยตาวาภาพที่เห็นจากจอ LCD นี้ชัดเจนมากนอยเพียงใด ยิ่งจอ LCD ที่มีขนาดใหญและมีความคมชัดมาก
เทาไรราคากลองก็จะสูงตามไปดวย ซึ่งปกติหนาจอก็จะอยูที่ 1.5 นิ้ว
I/O Port (พอรตการเชื่อมตอภายนอก)
พอรตการเชื่อมตอภายนอก นั้นก็มีความสําคัญจริงๆ อยู 1 พอรต ก็คือ พอรตที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ก็จะ
มีอยู 2 พอรตก็คือ USB กับ Firewire (IEEE 1394) สําหรับกลองแบบคอมแพคนั้นจะมีพอรตการเชื่อมตอแบบ
USB ถาซื้อก็ใหดูดวยวาลองรับ USB 2.0 หรือไม สวนพอรตแบบ Firewire (IEEE 1394) นั้นจะมีการเชื่อมตออยูใน
กลองแบบ SLR บางรุนบางยี่หอเทานั้น แตสวนที่เหมือนกันของทั้งกลองคอมแพคและ SLR ก็คือ จะมีพอรต Video
out สําหรับตอกับโทรศัพท และ สาย AC Adapter สําหรับเสียบใชไฟภายนอก
Uncompressed, Compressed format (โหมดการบันทึกภาพ)
ในการบันทึกภาพของกลองนั้นก็มีอยูหลายๆ แบบแตก็ไมมากนักซึ่งกลองบางรุนอาจจะใชรูปแบบของการบันทึก
ตามโหมดขนาดของรูปภาพก็ไดโดยโหมดการบันทึกภาพที่นิยมใชกันก็จะมีแบบ JPEG, TIFF และแบบ RAW โดย
แตละแบบนั้นก็จะมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันออกโดยซึ่งไฟลแบบ JPEG นั้นก็จะมีขนาดที่เล็กที่สุดเมื่อเทียบกับ
TIFF และแบบ RAW แตการบันทึกขอมูลขอแบบ RAW นั้นก็มีขอดีที่สามารถนําภาพนั้นมาตกแตงแกไขหรือ
ดัดแปลงในสวนของคาตางๆ ได เชน ความเพี้ยนของสีหรือความไมคมชัดของภาพ แตในขณะเดียวกันกลองราคา
ต่ํามักจะไมมีโหมดการบันทึกภาพแบบนี้มาให ซึ่งในการถายภาพนั้นก็จะตองดูความจําเปนดวยเราตองการที่จะ
บันทึกภาพแบบไหน
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Battery (แบตเตอรี่ที่ใชงาน)
ตัวอยางกลองที่ใชแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน ขนาด AA

Canon PowerShot A520

Fuji FinePix E550

ตัวอยางกลองที่ใชแบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน

Panasonic DMC-FZ5

Canon EOS 350D

แบตเตอรี่ที่ใชงานกับกลองถายภาพดิจิตอลนั้นสวนใหญก็จะมีอยู 3 แบบ คือ แบบลิเทียมไอออน, แบบ AA และ
แบบ AAA ซึ่งแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนั้นจะเปนแบตเตอรี่แบบเฉพาะสามารถใชงานไดเฉพาะรุนนั้นเทานั้นไม
สามารถที่จะใชงานกับรุนอื่นไดและมีราคาที่แพงแตสามารถใชงานไดนานกวา สวนแบบ AA และแบบ AAA นั้นก็จะ
มีราคาที่ถูกกวา ซึ่งก็ขอแนะนําใหใชแบบ Ni-MH จะดีกวาเพราะสามารถชารจไฟไดถึงแมวาจะมีราคาที่แพงกวาอัล
คาไลนแตก็มีราคาที่ถูกกวาแบบลิเทียมไอออนแตก็จะมีขอเสียก็คือ จะทําใหตัวกลองนั้นมีน้ําหนักกวากลองที่ใช
แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน
Dimensions, Weight (ขนาด น้ําหนัก)
ขนาด น้ําหนัก มีกลองจํานวนไมนอยที่ใหความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกัน เนื่องจากตองการใหกลองถายภาพของ
ตนเองสามารถที่ใชงานพรอมกับสามารถที่จะพกพาไดสะดวก ซึ่งตัวกลองนั้นก็จะมีน้ําหนักอยูที่ประมาณ 120 กรัม
ถึง 1.2 กิโลกรัม เมื่อกลองที่มีน้ําหนักเบานั้นก็จะมีขนาดที่เล็กมีความสะดวกในการพกพาหรือใชงานแตใน
ขณะเดียวกันฟงกชั่นตางๆ ก็อาจจะมีนอยรวมถึงปุมใชงานตางๆ ก็อาจจะตองตัดออกไปเพื่อใหเกิดความงายและ
สะดวกแตในขณะเดียวกลองที่มีน้ําหนักมากขึ้นมาหนอยก็อาจจะมีฟงกชันตางๆ ที่เพิ่มขึ้นมามากหนอยแตอาจจะทํา
ใหพกพาไมสะดวกหนักเนื่องดวยน้ําหนักของตัวกลองเองและพลังงานที่ใชงานดวย กอปรกับขนาดและน้ําหนักนั้น
ก็จะทําใหมีลักษณะของการออกแบบนั้นแตกตางกันไปซึ่งก็จะทําใหเกิดลักษณะของตัวกลองตางๆ ออกมาเพื่อให
ดูสวยงามมากที่สุด
Menu (ลักษณะของเมนู)
ในการเลือกใชกลองสวนหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันก็คือเมนูเนื่องจากเปนสวนหลักหรือสวนพื้นฐานที่จะใชใน
การปรับการทํางานตางๆ ของตัวกลองเชน ความละเอียด, ลักษณะการถายภาพ, โหมดการถายภาพ, แฟลช หรือรู
รับแสง และในขณะเดียวกันก็จะเกี่ยวโยงถึงการดูภาพที่ถายไปแลวดวย ซึ่งก็ไมใชวากวาจะถายภาพไดตองมีการ
ปรับโนนปรับนี่ตางๆ มากมาย ในสวนของตรงนี้ก็จะตองไปลองสัมผัสหรือใชงานที่รานดูวาลักษณะของเมนูของ
กลองแตละตัวนั้นเปนอยางไร แตสําหรับเมนูที่มีลักษณะโดดเดนที่สุดของกลองก็คือการดูภาพ (playback) ซึ่ง
จะตองทําใหงายหรือใชขั้นตอนนอยที่สุดในการทํางานโดยถาปุมดูภาพใชงานยากแลวปุมการทํางานอื่นๆ ก็คงจะ
ไมตองพูดถึงวาจะเปนอยางไร และตัวเมนูนั้นตองครอบคลุมการทํางานในทุกๆ อยางตัวกลองดวย

11 | P a g e
ตัวอยางเมนูการใชงานของกลอง

Canon PowerShot SD500

Nikon D50

ทิปเล็กนอยกอนเลือกซื้อ
จะเห็นไดวาสเปคของตัวกลองนั้นมีมากมายก็ขอใหศึกษารายละเอียดตางๆ กอนที่จะซื้อและดูใหรอบคอบ ซึ่งเมื่อ
พรอมที่จะซื้อกลองกันแลวก็ขอสรุปทิปเล็กๆ นอยๆ เพื่อที่จะไดเปนแนวในการเลือกซื้อดังนี้
• ความละเอียดตรงตามความตองการใชงาน - กลองระดับ 2 ลานพิกเซลนั้นอาจจะไมใชกลองที่หลายๆ คน
ตองการแตมันก็เปนกลองที่มีราคาถูก และใชงานงาย แตถาตองการนํามาพิมพภาพขนาดใหญสัก 8x10
นิ้วกลองระดับ 3 ลานพิกเซลอาจจะเหมาะสมกวาหรือกลองระดับ 4-5 ลานพิกเซลก็จะใหภาพที่มีขนาด
ใหญกวาและเกิดความผิดพลาดนอยกวาดวย
• มองที่แบตเตอรี่และแทนชารจ - ในสวนนี้จะเปนตนทุนระยะยาวของการใชงานกลองถายภาพซึ่งกลอง
บางรุน ใชแบบ AA หรือบางรุนใชแบบเฉพาะก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันแตแนะนําใหหาแบตเตอรี่ที่
สามารถชารจไดมาใชก็จะเปนการประหยัดตนทุนไปไดมากหรืออาจจะมีอยางนอยสัก 2 ชุดก็ไดเพื่อที่จะ
เวลาหมดชุดหนึ่งชารจไวอีกชุดหนึ่งนําไปใชงานสลับกันก็จะไดไมเสียเวลา
• การซูมแบบออฟติคอล - ตัวกลองนาจะสามารถทําการซูมแบบออฟติคอลไดอยางนอย 2x เพือ
่ ใหการ
ถายภาพนั้นมีความคมชัดมากขึ้นซึ่งโดยมากแลวกลองสวนใหญจะใหการซูมแบบดิจิตอลมาซึ่งผลของ
การซูมแบบดิจิตอลนี้ใหคุณภาพของภาพออกมาสูการซูมแบบออฟติคอลไมได
• ระบบชวยโฟกัสในสภาวะแสงนอย - กลองถายภาพบางรุนจะมีในสวนนี้เพื่อที่จะทําใหการถายภาพนั้นงาย
ขึ้นดังนั้นระบบนี้จึงมีความสําคัญเมื่อถายภาพในที่ที่มีแสงนอยหรือในเวลากลางคืน
• ดูใหแนใจวาสามารถใชงานสื่อภายนอกได - กลองบางรุนนั้นจะมีหนวยความจําภายในมาใหแลว โดยที่ไม
ตองใชงานสื่อบันทึกขอมูลภายนอกทําใหเกิดความสะดวกอยางมาก แตในขณะเดียวกันอาจจะไม
สามารถใชสื่อบันทึกขอมูลภายนอก ซึ่งอาจจะทําใหการถายภาพนั้นถายไดไมมากนักหรือจํากัดจํานวน
เกินไป ดังนั้นใหดูกอนวามีชองตอสื่อขอมูลภายนอกหรือไมและเปนแบบใดเพื่อที่จะไดเลือกซื้อใหถูก
ตามความตองการ
• หลีกเลี่ยงกลองที่ใช FDD หรือ compact discs ในการบักทึกขอมูล - ในสวนนี้ไมไดบักคับแตเปนการ
แนะนําซึ่งแมวา FDD หรือ CD จะมีราคาที่ถูกและประหยัดก็ตามแตสื่อเหลานี้ไมสามารถที่จะบันทึก
จํานวนภาพจํานวนมากๆ ไดและบันทึกภาพไดที่ความละเอียดไมสูงมากนักกอปรกับมีการทํางาที่ชากวา
สื่อบันทึกขอมูลแบบอื่นๆ แตมีขอดีคือคาใชจายตางๆ จะถูกกวาสื่อบันทึกขอมูลแบบอื่นๆ
• ลองใชกอนซื้อ - ของไมไดดูไมไดเห็นไมไดจับอยาซื้อ ถึงแมวาเราจะมีขอมูลมากแคไหนก็ตามแตถาได
ไปสัมผัสหรือจับของจริงลองเลนสักครั้งสองครั้งก็จะเปนสวนชวยใหการตัดสินใจในการเลือกทําไดมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถที่ใชเทียบกับรุนอื่นๆ ก็ได ซึ่งสิ่งที่นาจะลองก็มีชวงเวลาของการถายภาพ
หลังจากกดชัตเตอรไปแลวใชระยะเวลานานหรือไม, ทดลองการซูมวาสามารถทําไดดีเพียงใดทําได
นุมนวลรวดเร็วหรือไม, การหาจุดโฟกัสของภาพทําไดรวดเร็วแคไหน และจอ LCD มีความคมชัดและใช
งานไดในสถานที่ตางๆ มากนอยเพียงใด
• ดูซอฟตแวรที่ใหมาพรอมตัวกลอง - ในสวนนี้ก็จะเปนประโยชนในการแตงภาพหรือแกไขภาพใหไดตาม
ความตองการโดยที่ไมตองไปหาซื้อซอฟตแวรเพิ่มเติมอยาง Adobe Photoshop Elements และ Ulead
PhotoImpact
• จอ LCD ถาเปนไปไดใหเลือกจอที่มีความคมชุดสูงๆ ดูแลวสบายตา และควรจะมีชองมองภาพแบบ
viewfinder เพื่อที่จะชวยประหยัดพลังงานของตัวกลองได
• ลักษณะของการถายภาพเคลื่อนไหว - ในสวนนี้ก็ไมตองไปใหความสําคัญมากนักหรืออาจจะมองเลยผาน
ไปก็ไดมีก็ดีไมมีก็เฉยๆ เนื่องจากการถายภาพเคลื่อนไหวดวยกลองถายภาพภาพนิ่งนั้นคอนขางที่จะมี
การจํากัดอยูมากซึ่งถาคิดจะถายภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของวิดีโอใหไปซื้อกลองแบบวิดีโอจะดีกวา

12 | P a g e
• เลือกสื่อบันทึกขอมูลที่จะใชงาน - สื่อบันทึกขอมูลนี้ก็เปรียบเสมือนฮารดดิสกที่บันทึกขอมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอรเนื่องเปนสวนที่เก็บขอมูลภาพตางๆ กอนที่จะโอนเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรหรือสื่ออื่นๆ ซึ่ง
สื่อบันทึกขอมูลที่สามารถอานเขียนไดเร็วก็จะชวยประหยัดเวลาในการทํางานลงไปไดมากเลยทีเดียว
ที่มา : http://www.buycoms.com/buyers-guide/digital-camera/index.asp
แลวคอยติดตามตอนตอไปนะครับ วาผมจะนําเสนอเรื่องอะไร หรือวาทานใดอยากใหหาเรื่องใดมาเลาสูกันฟงก็
ยินดีรับฟงเสมอนะครับ.............
โดย..birdbird

