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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ(Studio Media) 
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หน่วยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายชื่อสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอ านวย นายเพชร สายเสน 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา 
 คุณกิจ  น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร 
 คุณประสาน น.ส.ณัฏฐริกา   คล้ายสงคราม 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
 ๒. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
 ๓. นายกิตต ิ  แย้มวิชา 
 ๔. น.ส.วันธนา  แก้วผาบ 
 ๕. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนก าจร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗. นายภานุพงศ์  พันธ์บัวหลวง 
 ๘.  น.ส.สุวล ี  บัวสุวรรณ ์
 ๙.  น.ส.ปริญญ ์  โชคอุดมไพศาล 
 ๑๐.น.ส.พัฒนาพร ดอกไม้ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
   ส่วนประกอบที่ส าคัญของกล้องถ่ายรูปกล้อง
ถ่ า ย รู ป ที่ นิ ย ม ม า ก ใ น ปั จ จุ บั น  แ ม้ จ ะ มี
ความสามารถ และคุณลักษณะแตกต่างกันบ้าง 
แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบ คล้ายคลึงกันคือ 
๑. ตัวกล้อง (Body)  
๒. เลนส์ (Lens)  
๓. ช่องมองภาพ (View Finder)  
๔. ชัตเตอร์ (Shutter)  
๕. แผ่นไดอะแฟรม (Diaphram)  
๖. รูรับแสง (Aperture) 
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ส่วนประกอบของกล้องถา่ยภาพ 
 

          ส่วนประกอบที่ส าคัญของกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปที่นิยมมากในปัจจุบัน แม้จะมีความสามารถ และ
คุณลักษณะแตกต่างกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบ คล้ายคลึงกันคือ 

          ๑. ตัวกล้อง (Body) ท าหน้าที่เป็นห้องมืด ป้องกันแสงภายนอกเข้าไปถูกฟิล์มที่บรรจุอยู่ภายในและเป็น
ที่ยึดส่วนประกอบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการถ่ายรูป 

          ๒. เลนส์ (Lens) ท าหน้าที่รับแสงสะท้อนจากวัตถุ ส่งไปยังฟิล์มที่บรรจุอยู่ในตัวกล้องฟิล์มจะบึนทึกภาพ
เอาไว้ กล้องบางชนิดสามารถถอด เปลี่ยนเลนส์ได้ตามความต้องการ เช่น กล้องประเภท SLR (Single len 
Reflex) หรือเรียกว่ากล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยว เลนส์จะผนึกอยู่ข้างหน้าตัวกล้อง ซึ่งมีขนาด ความยาวโฟกัสแตกต่าง
กัน เช่น ๕๐ มม . ๓๕ มม . ๑๐๕ มม . เป็นต้น 

          ๓. ช่องมองภาพ (View Finder) ปกติช่องมองภาพจะอยู่ด้านหลังของตัวกล้องเป็นจอมองภาพ เพ่ือช่วย
ในการประกอบ และจัดองค์ประกอบของภาพ ให้มีความสวยงามตามหลักของศิลปะการถ่ายรูป 

          ๔. ชัตเตอร์ (Shutter) ท าหน้าที่ควบคุมเวลาฉายแสง (Exposure Time) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ความไวของชัดเตอร์ (Shutter Speed) 

          ๕. แผ่นไดอะแฟรม (Diaphram) ท าหน้าที่ควบคุมปริมาณความเข้มของการส่องสว่างของแสงที่ตกลง
บนแผ่นฟิล์ม มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ หลาย ๆ แผ่นซ้อนเหลี่ยมกันอยู่ 

          ๖. รูรับแสง (Aperture) เป็นรูเปิดของแผ่นไดอะแฟรมให้มีขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น เมื่อต้องการ
ให้แสงเข้ามากก็เปิดรูรับแสงให้มีขนาดใหญ่ และทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการปริมาณแสงเข้าไปถูกฟิล์มน้อยก็เปิดรู
ให้เล็กลง การเปิดขนาดของรูรับแสงแตกต่างกันนี้มีตัวเลขก าหนดเอาไว้ ซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นวงแหวน ติดอยู่ที่ตัว
เลนส์เรียกตัวเลขต่าง ๆ ว่าเอฟสตอป (F-Stop) หรือ เอฟนัมเบอร์ (F-Number) นอกจากส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ 
ของกล้องถ่ายรูปดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ควรจะศึกษาปุ่มปรับและควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่บนกล้องถ่ายรูป กล้องทั่ว ๆ ไปจะ
มีปุ่มควบคุมดังนี้คือ 

          นอกจากส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ ของกล้องถ่ายรูปดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ควรจะศึกษาปุ่มปรับและควบคุมต่าง 
ๆ ที่อยู่บนกล้องถ่ายรูป กล้องทั่ว ๆ ไปจะมีปุ่มควบคุมดังนี้คือ 
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ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก WBI (Web base Instruction) 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 

 

 

 

 

 



 
KM Center 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KM Center 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเตรียมการใช้งานกล้องถ่ายภาพ เพื่อให้การใช้งาน ให้มีรูปแบบ
การท างานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้กล้องถ่ายภาพที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ถูกต้องและสามารถดูแลส่วนประกอบต่างๆของ
กล้องได้ 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญของกล้องถ่ายภาพที่นิยมกันมากใน
ปัจจุบัน 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 ๔.๑  กล้องถ่ายภาพมีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีกลไกการท างานที่สอดคล้องกัน 
 ๔.๒  กล้องถ่ายภาพจะต้องมีส่วนประกอบของกล้องครบทุกชิ้น เพราะหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป กล้อง
ถ่ายภาพจะไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
  
๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม พ้ืนฐานในการควบคุมกล้องถ่ายภาพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ ครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤษศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
  
   
 

 


