
ฟลมลิท ( Lith Film) 
 
 
 
  ฟลมลิทเปนฟลมที่มีความแตกตางจากฟลมถายรูปทั่วไป  เพราะวาเปนฟลมที่มี
โทนไมตอเนื่อง มีคอนทราสสูงมาก  ฟลมชนิดนี้จะใหภาพฉายที่ปรากฏเปนสีขาวกับสีดําเทานั้น 
ไมมีสีเทา ตางจากฟลมแพน (Pan) ซ่ึงเปนฟลมปกติในการถายภาพขาว – ดําทั่วๆ ไป และเนื่องจาก
ฟลมลิทไมมีสีเทา จึงใชผลิตภาพลายเสน ภาพตัวหนังสือ ตัวพิมพไดด ี
 
โครงสรางของฟลม 
  ฟลมลิทก็เชนเดียวกับฟลมถายรูปทั่วๆ ไป คือ ประกอบดวยช้ันบางๆ ของสาร
ตางๆ ซอนกันอยูบนเบส (Base)  รองรับอยู  เยื่อไวแสงเหลานี้ประกอบไปดวยเกลือคลอไรดอยาง
ดียวและบางชนิดอาจผสมเกลือเงินโบรไมดและสารเพิ่มความไวแสง  ดวยเหตุทีฟ่ลมลิทมีจํานวน
อนุภาคของเงนิตอพื้นที่มากกวาฟลมปกติ จึงมีผลใหคาความดําสูงสุดของฟลมลิทสูงถึง 6 สวนฟลม
ธรรมดามีคาความดําสูงสุดเพียง 3 
 
 
การเลือกใช 
  ฟลมลิท เชน Kodalith  ortho Film 6556, type 3   35mm X 100 ft.ฟลมชนิดนี้เปน
มวนความยยาง 100 ฟุต เวลาใชงาน กใ็หตดัแบงลงในกลักเล็ก  มวน 100 ฟุต จะตดัลงกลักเล็กความ
ยาว 36 รูป ไดประมาณ 17 มวน  การตดันีท้ําไดโดยไมยากภายใตไฟแดงนิรภยั ฟลม 100 ฟุตนี้ ม ี
ราคาไมแพงมาก ถาทําสไลดจํานวนมากๆ ควรซื้อมาก และยอมเสยีเวลาตัดแบง ตนลงการผลิดจะ
ต่ําลงไปมาก ในขณะเดยีวกนั ถาไมสะดวกที่จะซื้อจํานวนมาก เชนนีก้็อาจซื้อฟลมปกติเปนกลักเล็ก 
รหัสสินคาคือ Kodak Extragraphic HC Slide Film 135-36  HCS 135-36 มีจํานวน 36 รูป เหมือน
ฟลมปกติทั่วไป แตราคาดูจะแพงไปเมื่อเทยีบสัดสวนกับ 100 ฟุต  ถาใชนอยๆ ก็เหมาะสม แต
อยางไรก็ตาม ฟลมลิทจะมีอายุในการเก็บคอนขางนานกวาปกติ  เมื่อเทียบกับฟลมอ่ืนๆ  ก็นาจะซื้อ
เปนฟลม 100 ฟุต มากกวา 







กระบวนการถายทํา 
  ฟลมลิทเปนฟลม ISO ต่ําประมาณ 6  เปนฟลมที่ใหความเปรียบตางสูงระหวางสี
ขาวและสีดํา ภาพที่ไดจะมแีตบางจัด ดําจดั เทานั้น  จึงเหมาะในการทาํตนฉบับที่มีลักษณะเปน
ตัวหนังสือ ลายเสน วิธีการถายจําเปนตองใชแทนกอปปภาพ ( Copy stand) ใชสายล่ันไกชัตเตอร ที่ 
speed Shutter B 
 
การทดสอบ 
  การถายรูปดวยฟลมลิทจึงตองเลือกเปดหนากลองและเลือกสปดชัตเตอรให
ถูกตอง ทั้งนี้ยอมแลวแตชนดิหรือประเภทดวงไฟ และปริมาณกําลังไฟที่เลือกใช ดังนั้นจึงอาจตอง
ทดสอบหลายครั้งกอน จึงจะทราบวาจะเปดหนากลองเทาไรจึงจะพอ  อยางไรก็ดี ในกลองบรรจุ
ฟลมจะมีเอกสารกํากับมา เพือ่แนะนําวาควรเลือกเปดหนากลอง (F.Stop)  และ เวลา (Speed 
Shutter) อยางไรกับไฟชนดิไหน เชน ฟลม Kodak ortho film 6556, type 3  35mm. 100 ft. 
 
การลางฟลมลิท 
  น้ํายาลางฟลมลิทมีหลายแบบ และหลายบริษัทใหเลือก  ควรเลือกใชน้าํยาที่สราง
ภาพไดคอนทราสสูงมาก (lith developer) จะไดฟลมที่มคีวามขาว – ดําตัดกันสูงมาก เหมาะจะ
นําไปใชในงาน ลักษณะน้ํายาลางฟลมลิทจะมีทั้งชนิดเปนผลสารเคมี และสารละลายที่เปน 2 สวน 
คือสวน A และสวน B เพื่อนําไปผสมกันกอนนําไปใชงาน ตัวยาลางฟลมเหลานี้มีช่ือเรียกตางๆ  
กันไปตาม Trade name แตสวนมากตัวยาเหลานี้จะมีคําวา “lith” อยูดวย เชน Kodalith developer, 
Novolith เปนตน 
 
  น้ํายาเหลานี้มลัีกษณะการใชงานเหมือนๆ กัน คือ 

1. ผสมสวน A และสวน B อยางละเทาๆ กัน ผสมกับน้ําตามอัตราสวนทีแ่จงไว 
2. เวลาที่ใชในการลางฟลมประมาณ 2 ¾  - 3 ¾  นาที 

 
กระบวนการลางฟลม 
  เมื่อถายตนฉบบัแลวใหนําฟลมเขาหองมืด หรือถุงดํา โหลดฟลมเขารีลและใส
แทงค เพื่อเตรยีมการลาง ในชวงขณะโหลดฟลมอาจเปดไฟนิรภยัสีแดงก็ได (ฟลม ortho ไมไวตอ
แสงสีแดง โดยใชฟลเตอรแดงรหัส  1A. จะมีสีแดงออน โดยมีกําลังดวงไฟ 15 วัตต) 
 
 
 



การเตรียมน้ํายาลาง 
  เตรียมน้ํายาลางฟลมลิท ดังนี้ 
  1. น้ํายาสรางภาพ (Developer) ซ่ึงเปนสวนผสมของน้ํายา A และB 
  2. น้ํายาหยุดภาพ (Stop Bath)  ในน้ํายาสรางภาพนัน้มีความเปนดางอยู ฟลมที่ผาน
น้ํายาสรางภาพก็เชนเดียวกนั จําเปนตองผานน้ํายาหยุดภาพ กจ็ะทําการหยุดสรางและฟลมเปนกลาง 
  3. น้ํายาคงสภาพ (Fixer) ฟลมที่ผานน้ํายาสรางภาพยังคงมีผลึกของเงินที่ไมถูก
แสงปนอยู เมือ่ถูกน้ํายาคงสภาพ จะแยกเกลือเงินที่ไมถูกแสงออกไปจากสารไวแสง ทําใหฟลมนัน้
คงตัวตลอดไป 
 
  ฟลมลิทมีความสะดวกในการลางดวยตวัเองอยูมาก เพราะผูลางฟลมสามารถเปด

ไฟแดงลางดไูด วึ่งฟลมลิทจะเริ่มมีภาพปรากฏขึ้นในเสลาประมาณ 2 -3 ¾  นาที ตองหมั่นคอย

สังเกตวาฟลมเมื่อใกลครบกําหนดเวลาลางวาฟลมขึ้นเต็มที่แลวหรือยัง จากนั้นเทน้ํายาสรางภาพ
ออกจากแทงค ใสน้ํายาตวัที่ 2 คือน้ํายาหยดุภาพ จากนัน้เทออกแลวนําน้ํายาคงสภาพมาใส โดยใช
เวลาประมาณ 2-5 นาที เมื่อหมดเวลาจึงเปดไฟขาวได จากนั้นจึงนําไปลางในน้ําสะอาดใหน้ํายาคง
สภาพหมดไป แลวจึงนําไปผึ่งใหแหง  
  ขอสังเกต ขณะฟลมลิทอยูในน้ํายาสรางภาพ ภาพจะคอยๆ ขึ้นจนเพียงพอ คือ มี
ความขาวจดั ดาํจัดตัดกัน หากยังไมเอาออกจากน้ํายาสรางภาพ หรือไมใสน้ํายาหยุดภาพกจ็ะเขมขึน้
เร่ือยๆ จนเปนสีดําทั้งหมด ในทางกลับกัน ถาลางครบเวลาแลวภาพยังไมขึ้นก็แสดงวา การถายไม
ถูกตอง อาจเปดหนากลองนอยไป หรือใชเวลาในการถายนอยไป ตองตั้งหนากลองหรือเวลาถาย
ใหม 
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