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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช  

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช  
     ๑. การส่องแสงแฟลชทางอ้อม (Indirect 
Flash)  หรืออาจเรียกว่าแฟลชสะท้อน 
(Bounce Flash) คือ การใช้แสงแฟลชที่
สะท้อนจากเพดานก าแพงหรือ แผ่นสะท้อน
โดยเฉพาะ เพ่ือการถ่ายภาพ ล าแสงที่ตก
กระทบเพดานก าแพงหรือแผ่นสะท้อนลงบน
วัตถุจะมีลักษณะนุ่มและกระจาย (Diffused 
Light) ช่วยขจัดเงาด า หรือแสงที่แข็งกระด้าง 
     ๒. การลดแสงแฟลชให้นุ่มนวลขึ้น 
(Diffusing Flash) ในกรณีที่ต้องการลดแสง
แฟลชให้นุ่มนวลขึ้นควรใช้แผ่นกรองแสงบัง
หน้าแฟลชไว้ซึ่งแผ่นกรองแสงนี้ มีลักษณะ
เป็นพลาสติคใสอาจใช้วัสดุอ่ืน ๆ แทนได้ เช่น 
ผ้าเช็ดหน้า กระดาษเช็ดเลนส์ ถุงน่องของ
สุภาพสตรี เป็นต้น 
     ๓. การใช้แฟลชเสริม (Fill In Flash, 
Environmental Flash) ในบางครั้งการ
ถ่ายภาพกลางวันขณะที่มีแดดจัด ๆ ท าให้ตา
หยี มีเงาด ามากท าให้ ได้ภาพที่ไม่สวยงาม อาจ
ใช้แฟลชช่วยลดเงา หรือเป็นแสงเสริมดวง
อาทิตย์ เพื่อลบเงาที่ไม่ต้องการได้ 
     ๔. การใช้แฟลชโดยไม่ต่อสายเข้ากล้อง 
Painting With Flash, Open Flash ในกรณี
ที่ต้องการแสงแฟลชส่องสว่างให้แก่ภาพอย่าง
ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ในเวลาถ่ายภาพกลางคืน 
หรือฉากที่มีแสงสว่างไม่พอ แต่ฉากนั้นมีความ
กว้ าง ใหญ่มี พ้ืนที่ มากแสงแฟลชไปไม่ถึ ง 
สามารถถ่ายภาพได้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า 
การเปิดแฟลชโดยไม่ต่อสายเข้ากล้อง 
     ๕. การใช้แฟลชกับแว่นกรองแสง สีต่าง ๆ 
(Filtered Flash) ดังที่ทราบมาแล้วว่าแสง
แฟลชจะมี อุณหภูมิสีของแสงใกล้เคียงกับ
แสงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อใช้กับ ฟิล์มถ่ายภาพ
กลางวัน (Daylight) จะได้ภาพสีธรรมชาติเรา
สามารถสร้างอารมณ์ในภาพให้เกิดสีสันต่าง ๆ 
ได้โดยการสวมฟิลเตอร์เข้าที่หน้าแฟลชเพ่ือให้
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การ ฉายแสงมีสีต่าง ๆ 
     ๖. การใช้แฟลช ๒ ดวง (Multiple 
Flash) ในบางครั้งอาจใช้แฟลชดวงเดียวท าให้
ภาพที่ได้ไม่สวยงาม เพราะมีเงามากความตัด
กันของแสงสูง ขาดรายละเอียดที่จ าเป็น ดังนั้น
อาจใช้แฟลชอีกดวงหนึ่งเพ่ิมเติม โดยแฟลชตัว
แรกเรียกว่าเป็นแสงหลัก (Main Light) ติดตั้ง
ไว้ใกล้วัตถุ และอีกตัวหนึ่งติดตั้งไว้ ที่กล้องห่าง
จากวัตถุออกไป เรียกว่าเป็นแสงเพ่ิม (Fill 
Light) การใช้แฟลชสองดวง อาจใช้การต่อสาย
หรือเครื่องช่วยเปิดแสงแฟลช (Slave-Unit) 
โดยไม่จ าเป็นต้อง ต่อสายก็ได้ 
     ๗. การใช้แฟลชกับวัตถุที่เคลื่อนที่ ใน
บางครั้งการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
ต้องใช้ความไวชัตเตอร์สูงมากอาจใช้แฟลชเข้า
ช่วยได้โดยการเปิดความไวชัตเตอร์ตามที่
เหมาะสมส าหรับกล้องที่ใช้ และเปิดรูรับแสง
ตามที่ค านวณได้ จากระยะห่างจากแฟลชถึง
วัตถุที่ถ่าย ก็จะได้ภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวนั้น
คมชัด 
     ๘. การใช้แฟลชถ่ายภาพปลาในตู้กระจก
วิ ธี ใ ช้ แ ฟ ล ช ใ น ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ป ล า ใ น ตู้
กระจก ควรให้ต าแหน่งของแสงแฟลชส่องจาก
ข้างบนตู้ปลาและกล้องถ่าย อยู่ด้านหน้าของตู้
ปลาในการตั้งรูรับแสงควรค านึงถึงความชัดลึก 
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เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช  
 

        แฟลชไกด์นัมเบอร์ (Flash Guide Number) หรือแฟลชแฟคเตอร์ (Flash Factor) คือ ตัวเลขน าของแฟลช
ที่แสดงถึงความสามารถของก าลังส่องสว่างของแฟลชนั้น ๆ และตัวเลขน านี้มีประโยชน์ ในการใช้ค านวนหาการ
เปิดขนาดรูรับแสงที่พอดีซึ่งสัมพันธ์กับระยะทางจากไฟแฟลชถึงวัตถุถ่ายภาพมีสูตรดังนี้ 
 
           ๑. การส่องแสงแฟลชทางอ้อม (Indirect Flash) หรืออาจเรียกว่าแฟลชสะท้อน (Bounce Flash) คือ 
การใช้แสงแฟลชที่สะท้อนจากเพดานก าแพงหรือ แผ่นสะท้อนโดยเฉพาะ เพ่ือการถ่ายภาพ ล าแสงที่ตกกระทบ
เพดานก าแพงหรือแผ่นสะท้อนลงบนวัตถุจะมีลักษณะนุ่มและกระจาย (Diffused Light) ช่วยขจัดเงาด า หรือแสง
ที่แข็งกระด้าง ข้อควรระวังในเรื่องนี้ก็ คือ การตั้งหน้ากล้องหรือขนาดของรูรับแสง ควรเพิ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ประมาณ ๒ เอฟ สตอปจากการค านวนได้ตามวิธีปกติ อย่างไรก็ตามถ้าใช้กระดาษแข็งสีขาวติดบนแฟลชเพ่ือ
สะท้อนแสง กระดาษควรห่างจากแฟลชประมาณ ๑๓ ซม . และตั้งมุมของกระดาษที่จะสามารถสะท้อนแสงให้ตก
ลงบนวัตถุได้ถูกต้อง แผ่นกระดาษสีขาวยังช่วยสะท้อนแสงแฟลชไปยังดวงตาให้เกิดแววในดวงตาอีกด้วย 

           ๒. การลดแสงแฟลชให้นุ่มนวลขึ้น (Diffusing Flash) ในกรณีที่ต้องการลดแสงแฟลชให้นุ่มนวลขึ้น
ควรใช้แผ่นกรองแสงบังหน้าแฟลชไว้ซึ่งแผ่นกรองแสงนี้ มีลักษณะเป็นพลาสติคใสอาจใช้วัสดุอื่น ๆ แทนได้ เช่น 
ผ้าเช็ดหน้า กระดาษเช็ดเลนส์ ถุงน่องของสุภาพสตรี เป็นต้น ควรใช้ยางหรือเชือกยึดติดตัวแฟลชให้แข็งแรง การ
ตั้งขนาดรูรับแสงควรเพิ่มให้มีขนาดใหญ่ข้ึนประมาณ ๑-๒ เอฟสต๊อปจากการค านวณได้ตามวิธีการปกติ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับความหนา หรือบางของวัสดุ ที่บังหน้าแฟลช ภาพที่ได้จะมีลักษณะนุ่มนวล เพราะแสงไม่จ้าหรือแข็งเกินไป 

           ๓. การใช้แฟลชเสริม (Fill In Flash, Environmental Flash) ในบางครั้งการถ่ายภาพกลางวัน
ขณะที่มีแดดจัด ๆ ท าให้ตาหยี มีเงาด ามากท าให้ ได้ภาพที่ไม่สวยงาม อาจใช้แฟลชช่วยลดเงา หรือเป็นแสงเสริม
ดวงอาทิตย์ เพ่ือลบเงาที่ไม่ต้องการได้ ซึ่งลักษณะนี้ต้องการแสงแฟลชประมาณ ? หรือ ? เท่าของ แสงแฟลชที่ใช้
ในยามปกติ การเปิดขนาดรูรับแสงนั้นให้ใช้ขนาดเดียวกันกับที่ถ่ายด้วยแสงแดดอย่างเดียว หากแต่จะต้อง
ค านวณหาระยะทางที่เป็นที่ตั้งของแฟลช โดยเอาค่าของขนาดรูรับแสงหารด้วยไกด์นัมเบอร์ก็จะเป็นระยะห่างของ
ต าแหน่งของแฟลชหรือของกล้องด้วยเมื่อติดแฟลชไว้บนตัวกล้องลักษณะนี้ แสงอาทิตย์และ แสงแฟลชจะมีความ
เข้มเท่ากัน ถ้าต้องการภาพสวยงามข้ึน อาจให้แสงอาทิตย์ส่องหลังวัตถุ และแฟลชส่องด้านหน้าจะได้ภาพที่มีความ
สวยงามนุ่มนวลแปลกตาเพราะ มีแสงสีขาวรอบ ๆ วัตถุด้วย ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ความเข้มของแสงของแฟลช 
เท่ากับแสงดวงอาทิตย์ อาจใช้ผ้าเช็ดหน้าหุ้มหลอดแฟลชช่วยลดความสว่างลงได้ 

           ๔. การใช้แฟลชโดยไม่ต่อสายเข้ากล้อง Painting With Flash, Open Flash ในกรณีที่ต้องการแสง
แฟลชส่องสว่างให้แก่ภาพอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ในเวลาถ่ายภาพกลางคืน หรือฉากที่มีแสงสว่างไม่พอ แต่ฉาก
นั้นมีความกว้างใหญ่มีพ้ืนที่มากแสงแฟลชไปไม่ถึง สามารถถ่ายภาพได้โดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า การเปิดแฟลชโดยไม่
ต่อสายเข้ากล้อง วิธีท าก็ คือเปิดรูรับแสงไว้ที่ B หรือ T (Time Exposure) แล้วฉายแสงแฟลชซ้อนเข้าไปในภาพ
นั้น ๆ อาจฉายแสงได้มากครั้ง ตามที่ต้องการ โดยที่กล้องต้องผนึกให้แข็งแรงบนขาตั้งและการฉายแสงแฟลชอาจ
ใช้ ฟิลเตอร์สีต่าง ๆ ช่วยให้ภาพมีสีสันสวยงามตามจินตนาการได้ ในการเปิดรูรับแสงนั้น ให้ใช้หลักการค านวณ 
โดยใช้ระยะทางจากแฟลชถึงวัตถุท่ีถ่ายหารด้วยไกด์นัมเบอร์เช่นเดียวกันกับการใช้แฟลชปกติ ข้อควรค านึงในการ
ใช้เทคนิคนี้ก็ คือหลีกเลี่ยงการ ฉายแสงแฟลชเข้าหน้าเลนส์ถ่ายภาพเพราะจะท าให้เกิดแสงเป็นวง (Flare) ในภาพ
ได้ 
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          ๕. การใช้แฟลชกับแว่นกรองแสง สีต่าง ๆ (Filtered Flash) ดังที่ทราบมาแล้วว่าแสงแฟลชจะมี
อุณหภูมิสีของแสงใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อใช้กับ ฟิล์มถ่ายภาพกลางวัน (Daylight) จะได้ภาพสี
ธรรมชาติเราสามารถสร้างอารมณ์ในภาพให้เกิดสีสันต่าง ๆ ได้โดยการสวมฟิลเตอร์เข้าที่หน้าแฟลชเพ่ือให้การ ฉาย
แสงมีสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีอุ่นหรือสีเย็นได้ตามต้องการ และการสวมฟิลเตอร์ที่แฟลชจะไม่ท าให้สีธรรมชาติของ
แสงอื่น ๆ เปลี่ยนไป แตกต่างกับการสวมฟิลเตอร์ ที่หน้าเลนส์ จะมีผลกระทบต่อแสงส่วนรวม ฟิลเตอร์ที่น ามา
ครอบแฟลช อาจใช้ฟิลเตอร์แผ่นจ าพวกฟิลเตอร์ช่วยในการอัดภาพเรียกว่า CP (Color Printing) ฟิลเตอร์แก้ไขสี 
CC (Color Compensating) หรือฟิลเตอร์แก้ไขแสง (Light Balancing) ก็ได้ ซึ่งมีจ าหน่ายตามร้านถ่ายภาพทั่วไป 
หรืออาจจะประดิษฐ์ขึ้นมา ใช้เองก็ได้ โดยการน าแผ่น อาซีเดทใสชนิดด้าน มาระบายด้วยสีน้ า สีเทียนหรือ สี
เพ่ิมเติมภาพก็จะได้ฟิลเตอร์ครอบแฟลชที่ใช้งานได้มีข้อค านึงคือ เมื่อใช้ฟิลเตอร์ครอบ หน้าแฟลช รูรับแสงต้องเปิด
ชดเชย ให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการสูญเสียจากการกลืนแสงของฟิลเตอร์ 
ข้อแนะน าในการเปิดรูรับแสงเพ่ิมเติม คือถ้าใช้ฟิลเตอร์สีแดงเปิดเพ่ิม ๒ เอฟสต๊อป สีเขียว หรือน้ าเงิน เพิ่ม ๑
เอฟสต๊อป สีน้ าเงินอ่อน สีส้ม หรือ สีม่วง เพ่ิม ๑/๒ เอฟสต๊อป แต่ถ้าเป็นสีเหลืองไม่ต้องเพ่ิมขนาดของรูรับแสง 

           ๖. การใช้แฟลช ๒ ดวง (Multiple Flash) ในบางครั้งอาจใช้แฟลชดวงเดียวท าให้ภาพที่ได้ไม่สวยงาม 
เพราะมีเงามากความตัดกันของแสงสูง ขาดรายละเอียดที่จ าเป็น ดังนั้นอาจใช้แฟลชอีกดวงหนึ่งเพิ่มเติม โดยแฟลช
ตัวแรกเรียกว่าเป็นแสงหลัก (Main Light) ติดตั้งไว้ใกล้วัตถุ และอีกตัวหนึ่งติดตั้งไว้ ที่กล้องห่างจากวัตถุออกไป 
เรียกว่าเป็นแสงเพิ่ม (Fill Light) การใช้แฟลชสองดวง อาจใช้การต่อสายหรือเครื่องช่วยเปิดแสงแฟลช (Slave-
Unit) โดยไม่จ าเป็นต้อง ต่อสายก็ได้ ข้อค านึงคือ อัตราส่วนของแสงของแฟลชทั้งสองตัว ถ้าต้องการอัตราส่วน
ระหว่างแสงหลัก และแสงเพ่ิมเป็นอัตราส่วน ๒:๑ควรให้ต าแหน่งของแสง หลักห่างจากวัตถุ ๘ฟุต แสงเพ่ิม ๑๑ฟุต 
ถ้าอัตราส่วน ๓:๑ระยะห่าง ๖.๓และ ๑๑ฟุต แต่ถ้าต้องการอัตราส่วน ๔:๑ระยะห่าง ๕.๖และ ๑๑ฟุตตามล าดับ 

           ๗. การใช้แฟลชกับวัตถุที่เคลื่อนที่ ในบางครั้งการถ่ายภาพวัตถุท่ีมีการเคลื่อนไหวต้องใช้ความไวชัตเตอร์
สูงมาก โดยเฉพาะการใช้ฟิล์มชนิดที่มีความไวต่ า ท าให้ไม่สะดวกสบายในการถ่ายภาพ ในการแก้ไขอาจใช้แฟลช
เข้าช่วยได้โดยการเปิดความไวชัตเตอร์ตามที่เหมาะสมส าหรับกล้องท่ีใช้ และเปิดรูรับแสงตามที่ค านวณได้ จาก
ระยะห่างจากแฟลชถึงวัตถุที่ถ่าย ก็จะได้ภาพวัตถุท่ีเคลื่อนไหวนั้นคมชัด หยุดการเคลื่อนไหวได้และยังมีแฟลช
พิเศษ ที่มีช่วงความสว่างของแสงสั้นและเร็วมาก ๆ สามารถถ่ายภาพลูกปืนวิ่งผ่านวัตถุ ลูกธนูวิ่งหาเป้าเหล่านี้ให้
หยุดนิ่งได้ 

๘. การใช้แฟลชถ่ายภาพปลาในตู้กระจกวิธีใช้แฟลชในการถ่ายภาพปลาในตู้กระจก ควรให้ต าแหน่ง
ของแสงแฟลชส่องจากข้างบนตู้ปลาและกล้องถ่าย อยู่ด้านหน้าของตู้ปลาในการตั้งรูรับแสงควรค านึงถึงความชัด
ลึก เพราะปลาจะเคลื่อนไหวไปมา ถ้าตั้งความชัดตื้นจะได้ภาพที่ไม่หยุดนิ่งไหวพร่าได้ อย่างไรก็ตามควรตั้ง รูรับ
แสงให้กว้างกว่าปกติสัก ๑หรือ ๒เอฟสต๊อป เพ่ือชดเชยแสงที่เกิดการสูญเสียจากการหักเหภายในน้ า เนื่องจาก
ปัจจุบันอุปกรณ์ประกอบแฟลชมีให้ผู้ใช้เลือกใช้ ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นแผ่นสะท้อนแสง ร่มสะท้อนแสง ตา
ไฟฟ้า (Slave Unit) ด้ามถือสายยาวเป็นต้น เพ่ือให้การสร้างภาพได้สวยงามยิ่งขึ้น และสะดวกสบาย ในการ
ถ่ายภาพผู้ใช้สามารถเลือกซื้อหาตามต้องการ 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.mtb4.com 
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KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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KM Center 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน 

และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ ให้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ ซึ่งการใช้แฟลซมีอยู่ด้วยกัน
หลากหลายวิธี แล้วแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีหลักการท างานที่ต่างการผู้ที่จะน าเทคนิค
การถ่ายภาพด้วยแฟลซไปใช้จะต้องศึกษาให้ดีและฝึกฝนการใช้แฟลซบ่อยๆ 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ ในกรณีที่ต้องการลดแสงแฟลชให้นุ่มนวลขึ้นควรใช้แผ่นกรองแสงบังหน้า
แฟลชไว้ซึ่งแผ่นกรองแสงนี้ มีลักษณะเป็นพลาสติคใสอาจใช้วัสดุอื่น ๆ แทนได้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า กระดาษเช็ดเลนส์ 
ถุงน่องของสุภาพสตรี เป็นต้น ควรใช้ยางหรือเชือกยึดติดตัวแฟลชให้แข็งแรง การตั้งขนาดรูรับแสงควรเพ่ิมให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึนประมาณ ๑-๒ เอฟสต๊อปจากการค านวนได้ตามวิธีการปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนา หรือบางของ
วัสดุ ที่บังหน้าแฟลช ภาพที่ได้จะมีลักษณะนุ่มนวล เพราะแสงไม่จ้าหรือแข็งเกินไป 

 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพน้ าตก เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลซ ครั้งต่อไปประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 


