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เทคนิคการแปลงขอมูลไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ 1 

เทคนิคการแปลงขอมลูไมโครฟลมดวยเคร่ืองสแกนเนอรตั้งโตะ 

(Digitization of Microfilm Using Common Flat Base Scanner) 

1.  บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนการนําเสนอเทคนิคการแปลงขอมูล  ท่ีถูกบันทึกไวในไมโครฟลมใหอยูในรูปแบบไฟลภาพ 

ดิจิทัล โดยใชเครื่องสแกนเนอรแบบตั้งโตะเปนอุปกรณหลัก  เน่ืองจากเครื่องสแกนเนอรแบบต้ังโตะเปนอุปกรณ 

ท่ีสามารถหาซ้ือไดงายและมีราคาไมสูงเกินไป  นอกจากนั้นบทความน้ียังเปนการเสนอแนวคิดตนแบบในการ 

แปลงขอมูลในไมโครฟลมดวยอุปกรณราคาถูก  ซ่ึงผูท่ีมีขอมูลอยูในไมโครฟลม เพื่อใหสามารถศึกษาหาความรู  

และตอยอดความสามารถของอุปกรณ เพื่อการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษขอมูลท่ีสําคัญน้ีไว เพื่อใหคนรุนหลังไดรูจัก

และศึกษาตอไป  กอนท่ีส่ือไมโครฟลมจะเส่ือมไป 

2.  บทนํา 

ในชวงท่ียังไมมีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรน้ัน การเก็บเอกสารท่ีมีคุณคาดานประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมสําคัญ และองคความรูตางๆ ตองใชพื้นท่ีมากจึงไดนําขอมูลน้ันมาอยูในรูปแบบไมโครฟลม เพื่อให

ประหยัดพื้นท่ี และทําใหงายตอการรักษาเอกสารท่ีมีอยูเปนจํานวนมากไวดวยกัน 

ปจจุบันเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการอาน และแปลงขอมูลบนไมโครฟลมน้ันมีราคาสูง และไมเปนท่ี

แพรหลาย อีกท้ังส่ือในรูปแบบไมโครฟลมน้ีมีความยากลําบากในการเก็บรักษา ดวยเหตุน้ีทําใหไมโครฟลม 

บางสวนท่ีไมไดรับการแปลงขอมูลสูส่ืออ่ืน และเสียหายไปตามกาลเวลา เปนท่ีนาเสียดายขอมูลท่ีมีประโยชนเหลาน้ัน 

แตก็มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีบทบาทมากในดานของการอนุรักษขอมูล เอกสารท่ี 

เกิดข้ึนใหม  จึงถูกเก็บไวในรูปแบบส่ือทางคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ เพราะมีคาใชจายในการจัดทํานอย และมีแนวโนม

วาจะถูกลงเรื่อยๆ 

3.  ขอบเขตและวิธีการสํารวจ 

เพื่อนําเสนอเทคนิคในการแปลงขอมูลท่ีถูกบันทึกไวในไมโครฟลม โดยใชอุปกรณแปลงขอมูลราคาถูก 

สามารถนําเทคนิคน้ีไปปฏิบัติตามและตอยอด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 



 

เทคนิคการแปลงขอมูลไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ 2 

4.  ผังแสดงลําดับขัน้ตอนในการแปลงขอมูล 

 

 
 

5.  สื่อที่ใช 
 
 

 
 

ไมโครฟลม แบบมวนขนาดความกวาง 35 มิลลิเมตร ยาว 100 ฟุต 

คัดเลือกไมโครฟลมท่ีตองการแปลงขอมูล

จัดเตรยีมอุปกรณสําหรับใชในการสแกน

สแกนไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรแบบตั้งโตะ 

ปรับแตงความคมชดัของภาพดวยโปรแกรมปรับแตงภาพ

จัดเก็บไฟล

เริ่มตน

ส้ินสุด
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6.  อุปกรณสําหรับใชในการสแกน 

ท่ี รายการ รูปภาพ 

1 

เครื่องสแกนเนอรแบบตั้งโตะ(flat base) 

ท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา 

1200dpi(ppi) 

 

2 
ข้ัวหลอดไฟ 

 

 

 
 

3 

หลอดประหยัดไฟอิเลคทรอนกิส(หลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต)รูปเกลียว 

ชนิด เดยไลต (daylight) ขนาด 25 

วัตต ใหกําลังแสง 130 วัตต 

 

 

 
 

4 

แผนอะคริลิกสีขาว ขนาดกวาง 30

เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 1.5 

มิลลิเมตร 

 

 
 



 

เทคนิคการแปลงขอมูลไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ 4 

ท่ี รายการ รูปภาพ 

5 แทน (Ring Stand) 

 

 
 

6 ไมบรรทัด 

 

 
 

 

7.  ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนการแปลงขอมลู 

7.1 ตอหลอดไฟเขากับข้ัวหลอดไฟ 

 

 
 



 

เทคนิคการแปลงขอมูลไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ 5 

7.2 นําไมโครฟลม มาวางบนเคร่ืองสแกนตามแบบการสแกนเอกสารท่ัวไป 

 
 

 
 
 
 

7.3 เอาแผนอะคริลิกมาวางทับบนไมโครฟลม 
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7.4 หนีบขั้วหลอดไฟเขากับแทน 

 

 
 
 

 

7.5 วัดระยะหางระหวาง หลอดไฟ กับ แผนอะคริลิก ใหมีระยะหางประมาณ 1.50 เซนติเมตร* 
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7.6 เปดไฟใหเกิดแสงบนบริเวณทีต่องการขอมูลจากไมโครฟลม 

 

 
 

8.  การแปลงขอมูล 

8.1 เปดโปรแกรมของเครื่องสแกนเนอรนั้นๆ 
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8.2 เริ่มทําการ preview กอนสแกนจริง 

 

 
 

8.3 จัดแสงไฟท่ีเตรียมไวใหเกิดความสวางในบริเวณท่ีตองการสแกน 
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8.4 เลือก crop เฉพาะสวนท่ีตองการ 

  

 
 

8.5 เปล่ียน Mode ของภาพใหเปน Grayscale 
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8.6 ปรับคาความละเอียดของชิ้นงานไวท่ีไมนอยกวา 1200 dpi(ppi) 

 

 
 

8.7 เลือกใหบันทึกขนาดของภาพตามท่ีสแกนมา ไมตองลดความละเอยีดตามท่ีโปรแกรมแนะนํา 
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8.8 เลือกบันทึกไปยังท่ีหมายท่ีตองการ เพิ่มเริ่มการสแกน 

 

 
 
 

* หมายเหตุ ถาภาพท่ีไดมามีความสวางเกนิไป จนรายละเอียดของขอมูลขาดหายไป ใหกลับไปเล่ือนระยะหางของ

หลอดไฟออกจากแผนอะคริลิกออกอีก ในทางกลับกันถาภาพท่ีไดมืดเกินไปก็ใหนําหลอดไฟเขาไป

ใกลกับแผนอะคริลิกมากขึ้น 

9.  รูปภาพตัวอยางผลลัพธจากการสแกน 

 

 
 

รูปภาพประกอบท่ี 1 ตัวอยางการสแกนไมโครฟลมท่ีความละเอียด 600 dpi 
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รูปภาพประกอบท่ี 2 ตัวอยางการสแกนไมโครฟลมท่ีความละเอียด 1200 dpi 

 

 
 

รูปภาพประกอบท่ี 3 ตัวอยางการสแกนไมโครฟลมท่ีความละเอียด 2400 dpi 

 

 
 
 

รูปภาพประกอบท่ี 4 ตัวอยางการสแกนไมโครฟลมท่ีความละเอียด 2400 dpi 

และปรับแตงความคมชัดของภาพ 

10.  สรุปภาพรวมของเทคนิค 

การแปลงขอมูลบนไมโครฟลมดวยเทคนิคการสแกน โดยใชเครื่องสแกนเนอรแบบตั้งโตะรวมกับอุปกรณ

พ้ืนฐานอ่ืนๆ ทําใหเกิดเปนอุปกรณสําหรับสแกนไมโครฟลมราคาถูก ท่ีสามารถแปลงขอมูลบนไมโครฟลมใหอยูในรูป

ไฟลภาพดิจิทัลได จากที่ไดทดลองดูความละเอียดของภาพพบวาตองสแกนภาพจากไมโครฟลมออกมาไมนอยกวา 



 

เทคนิคการแปลงขอมูลไมโครฟลมดวยเครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ 13 

1200 dpi เพื่อใหสามารถอานได แตภาพท่ีไดมาน้ันยังขาดความคมชัด และความเร็วในการทํางานของเทคนิคน้ีซ่ึงเปน

ปญหาท่ีตองนําไปแกไขตอไป 

11.  ปญหาที่พบและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
• พื้นท่ีในการสแกนแตละครั้ง มีขนาดท่ีเล็กตามความสวางของไฟ จึงใชเวลาในการสแกนไมโครฟลมท้ังมวน

เปนเวลามาก 

• ความคมชดัของภาพท่ีไดมายงัไมดีพอ 

แนวทางในการแกไข  
• ในอนาคตจะสามารถประดิษฐ อุปกรณเสริมเพือ่ชวยในการสแกนขอมูลท่ีเร็วข้ึน เชน อุปกรณในการชวย

หมุนมวนไมโครฟลม ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนกลองครอบท้ังไฟและแผนอะครลิิก ตามการสแกนแบบอัตโนมัติ 

โดยสามารถตั้งคาไดวาจะใหสแกนท่ีละก่ีเฟรมตามจํานวนท่ีกําหนดได 

• อาจตองใชอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อเสริมใหเครื่องสแกนเนอรแบบตั้งโตะสามารถสแกนภาพออกมาไดชดัข้ึน 


