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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายกิตติ   แย้มวิชา เทคนิคการถ่ายภาพพลุ 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
เทคนิคการถ่ายภาพพลุ 
       เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

         ๑. กล้อง ควรจะเป็นกล้อง ดิจิตอล SLR 
จะสามารถปรับค่าต่างๆได้สะดวก แต่ถ้าเป็น
กล้องคอมแพคท่ีมีโหมดถ่ายภาพแบบ M หรือ 
ซีนโหมดส าหรับถ่ายภาพพลุก็น่าจะพอใช้งาน
ได้ในระดับหนึ่ง 
         ๒. ขาตั้งกล้อง ขาดไม่ได้เลยส าหรับ
การถ่ายภาพพลุ เพราะเราต้องใช้ความเร็วชัต
เตอร์ต่ า คงจะเป็นไปได้ยากมากท่ีจะถือกล้อง
ให้นิ่งได้ 
         ๓. สายลั่นชัตเตอร์ รีโมท อันนี้ไม่
จ าเป็นแต่มีไว้จะได้ภาพที่นิ่งชัวร์ เพราะบางคน
กดปุ่มชัตเตอร์โดยตรงอาจท าให้กล้องสั่นไหว
ได้ 
 
     วิธีการถ่ายภาพ 
         ๑. ขั้นแรกให้ปรับโหมดกล้องมาท่ี M 
ตั้งค่า ISO ๑๐๐ ตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ ๘ หรือ 
๑๑ ค่ารูรับแสงจะเป็นตัวก าหนดว่าเส้นพลุที่
เราถ่ายจะเล็กหรือใหญ่ ยิ่งแคบเส้นพลุก็จะเล็ก
ตามไปด้วย ถามว่าท าไมไม่ใช้แคบมากๆตอบ
คือจะท าให้เห็นเส้นพลุเล็กเกินไปนั่นเองดังนั้น 
โยมากจะใช้กันที่ ๘๑๑ หรือ ๑๖ เป็นหลัก 
         ๒. ให้มองหาฉากหน้าสวยๆ แทนการ
ถ่ายแต่ภาพพลุเปล่าๆ ฉากหน้าสวยๆอาจจะ
เป็น วัดวา อาคาร ตึก ต่างๆตามแต่ว่าพลุจุดที่
ไหน ตั้งกล้องจัดองค์ประกอบโดยเหลือพ้ืนที่ 
ด้านบนไว้ส าหรับพลุที่จะถูกจุดขึ้นไป 
        ๓. มาถึงค่าความเร็วชัตเตอร์ จะใช้ ๒ 
วิธี คือวิธีแรก ใช้ชัตเตอร์ B โดยจับจังหวะการ
กดชัตเตอร์ เมื่อพลุถูกจุดขึ้นเราจะเห็นเส้นไฟ
วิ่งขึ้นฟ้า ให้กดชัตเตอร์ในจังหวะนี้ (กดค้างไว้) 
พอพลุแตกบานออก เต็มที่เราค่อยปล่อยปุ่มชัต
เตอร์ กับวิธีที่ ๒ วัดแสงที่ฉากหน้าที่เราเลือกไว้ 
โดยให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ ประมาณ ๔-๖ 
วินาที ซึ่งโดยมากจะสัมพันธ์กับรูรับแสง ไม่ ๘ 
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ก็ ๑๑ หรือ ๑๖ ตามแต่ว่าฉากหน้าของเรา
สว่างมากน้อยเพียงใด เมื่อวัดแสงได้แล้ว ให้
ลองถ่ายดูเพ่ือเชคว่าฉากหน้าของเราสว่างหรือ
มืดเกินไปด้วย จากนั้นให้รอพลุจุดขึ้นก็กดชัต
เตอร์ในจังหวะก่อนที่พลุจะบานนั่นเอง ซึ่ง
โดยมากจะมีเส้นพลุวิ่งขึ้นไปให้เรามองเห็น
ก่อนแล้ว 
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เทคนิคการถ่ายภาพพลุ 
 

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

         ๑. กล้อง ควรจะเป็นกล้อง ดิจิตอล SLR จะสามารถปรับค่าต่างๆได้สะดวก แต่ถ้าเป็นกล้องคอมแพคท่ีมีโหมด

ถ่ายภาพแบบ M หรือ ซีนโหมดส าหรับถ่ายภาพพลุก็น่าจะพอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง 

         ๒. ขาตั้งกล้อง ขาดไม่ได้เลยส าหรับการถ่ายภาพพลุ เพราะเราต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ า คงจะเป็นไปได้ยาก

มากที่จะถือกล้องให้นิ่งได้ 

         ๓. สายลั่นชัตเตอร์ รีโมท อันนี้ไม่จ าเป็นแต่มีไว้จะได้ภาพที่นิ่งชัวร์ เพราะบางคนกดปุ่มชัตเตอร์โดยตรงอาจท า

ให้กล้องสั่นไหวได้ 

 

 
 

 
มาถึงวิธีการถ่ายภาพ 
         ๑. ขั้นแรกให้ปรับโหมดกล้องมาท่ี M ตั้งค่า ISO ๑๐๐ ตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ ๘ หรือ ๑๑ ค่ารูรับแสงจะเป็น
ตัวก าหนดว่าเส้นพลุที่เราถ่ายจะเล็กหรือใหญ่ ยิ่งแคบเส้นพลุก็จะเล็กตามไปด้วย ถามว่าท าไมไม่ใช้แคบมากๆตอบ
คือจะท าให้เห็นเส้นพลุเล็กเกินไปนั่นเองดังนั้น โยมากจะใช้กันที่ ๘๑๑ หรือ ๑๖ เป็นหลัก 

         ๒. ให้มองหาฉากหน้าสวยๆ แทนการถ่ายแต่ภาพพลุเปล่าๆ ฉากหน้าสวยๆอาจจะเป็น วัดวา อาคาร ตึก 
ต่างๆตามแต่ว่าพลุจุดที่ไหน ตั้งกล้องจัดองค์ประกอบโดยเหลือพ้ืนที่ ด้านบนไว้ส าหรับพลุที่จะถูกจุดข้ึนไป 
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        ๓. มาถึงค่าความเร็วชัตเตอร์ จะใช้ ๒ วิธี คือวิธีแรก ใช้ชัตเตอร์ B โดยจับจังหวะการกดชัตเตอร์ เมื่อพลุถูก
จุดขึ้นเราจะเห็นเส้นไฟวิ่งขึ้นฟ้า ให้กดชัตเตอร์ในจังหวะนี้ (กดค้างไว้)พอพลุแตกบานออก เต็มท่ีเราค่อยปล่อย
ปุ่มชัตเตอร์ กับวิธีที่ ๒ วัดแสงที่ฉากหน้าที่เราเลือกไว้ โดยให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ ประมาณ ๔-๖ วินาที ซึ่งโดยมาก
จะสัมพันธ์กับรูรับแสง ไม่ ๘ ก็ ๑๑ หรือ ๑๖ ตามแต่ว่าฉากหน้าของเราสว่างมากน้อยเพียงใด เมื่อวัดแสงได้แล้ว 
ให้ลองถ่ายดูเพ่ือเชคว่าฉากหน้าของเราสว่างหรือมืดเกินไปด้วย จากนั้นให้รอพลุจุดขึ้นก็กดชัตเตอร์ในจังหวะก่อนที่
พลุจะบานนั่นเอง ซึ่งโดยมากจะมีเส้นพลุวิ่งขึ้นไปให้เรามองเห็นก่อนแล้ว 

 
* วิธีแรกกับวิธีที่สองนั้นมีข้อดีข้อเสียต่างกัน วิธีการใช้ชัตเตอร์ B จะมีข้อดีคือ เราเลือกปิดชัตเตอร์ก่อนได้ถ้าพลุลูก
ที่เราถ่ายไม่สวย แต่วิธีที่สองเราต้องรอให้ชัตเตอร์ปิดเอง แต่ท าให้ได้ภาพพลุชัวร์ๆไม่พลาดง่ายเท่าวิธีแรก 
** ส าหรับใครที่ยัง งง ยังไงลองหยิบกล้องในมือเรามาปรับค่าต่างๆแล้วลองถ่ายดูครับ จะเข้าใจมากขึ้น  

*** ส าหรับกล้องคอมแพคที่ไม่มีโหมด M ให้ใช้ซีนโหมดที่เป็นซีนถ่ายภาพพลุ แล้วคอยชดเชยแสง +/- เอา 

 

เคล็ดลับ 
     - พลุลูกแรก เราอาจจะใช้เป็นไกด์ในการจัดองค์ประกอบภาพให้ลงตัวก่อน โดยยังไม่ล๊อคขาตั้งกล้องให้แน่น
มากนัก รอดูพลุลูกแรกบานเต็มที่จะพอเผื่อพ้ืนที่ถ่ายภาพได้ 
     - ถ้าพลุที่ถ่ายเป็นประเภทพลุไซโก้รูปต่าง ๆหรือ ตัวเลข ควรใช้ชัตเตอร์ B แล้วกดชัตเตอร์ปล่อยมือเมื่อพลุ
บานเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขพอดีแล้ว (จะ เร็วกว่าพลุปกติ) 
     - ถ้าพลุที่ถ่าย ค่อยๆถูกจุดขึ้นทีล่ะดอก อาจจะใช้ผ้าด า บังหน้ากล้อง ตั้งชัตเตอร์ B แล้วคอยเปิดปิดผ้าเพ่ือ
ซ้อนพลุสัก ๒-๓ ลูก ก็ได้ 
     - ถ้ายังไม่มั่นใจในฝีมือถ่ายแบบธรรมดาไปก่อนชัวร์ที่สุดครับ คือ วัดแสงที่ฉากหน้า จะท าให้ได้ภาพพลุแน่นอน 
ถ้าไม่กดชัตเตอร์ผิดจังหวะ 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพพลุ ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ เทคนิคการถ่ายภาพพลุเพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็น
ขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การใช้เทคนิคการถ่ายภาพพลุให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า เทคนิคการถ่ายภาพพลุมาปรับใช้ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพพลุ ถ้าพลุที่ถ่ายเป็นประเภทพลุไซโก้รูป
ต่าง ๆหรือ ตัวเลข ควรใช้ชัตเตอร์ B แล้วกดชัตเตอรป์ล่อยมือเมื่อพลุบานเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขพอดีแล้ว (จะ 
เร็วกว่าพลุปกต)ิ 
 
๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 เทคนิคการถ่ายภาพพลุ ถ้าพลุที่ถ่าย ค่อยๆถูกจุดข้ึนทีล่ะดอก อาจจะใช้ผ้าด า บังหน้ากล้อง ตั้งชัตเตอร์ B 
แล้วคอยเปิดปิดผ้าเพ่ือซ้อนพลุสัก ๒-๓ ลูก ก็ได้ 
 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพกีฬา เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เทคนิคการถ่ายภาพพลุ ครั้งต่อไปประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 


