
เอกสารประกอบการบรรยาย “ปฏิบตัิการลางฟลมขาวดาํ และอัดขยายภาพขาวดํา” 
ประกอบการบรรยาย งานฝกอบรมการถายภาพ คร้ังที่ 2 วันที่ 9-13 มีนาคม 2530 
 
 การลางฟลมขาว-ดํา ไมไดเปนเรื่องยุงยากและซับซอนเกนิไปสําหรับนกัถายภาพสมคัรเลน  
ถาหากมีความตั้งใจและเขาใจขั้นตอนในการลางฟลมเปนอยางดี ตลอดจนมีความพถีิพิถันละเอียด
ประณีตบางพอสมควร สวนงานอัดขยายภาพขาวดํานั้นหากมีเครื่องอดัขยายภาพ หองมืดและ
อุปกรณประกอบอื่นๆ อีกบางก็อาจทําการขยายภาพไดหลายขนาดตามตองการ 
 การลางฟลมและอัดขยายภาพขาวดํา แมวาไมใชเร่ืองยากเย็นแสนเข็ญอะไรก็ตามทกีาร
ฝกฝนที่ถูกตอง การหมั่นลางฟลม และอัดขยายภาพบอยๆ ตลอดจนการใชความสังเกตอาการของ
ฟลมและภาพ ตลอดเวลาที่เกดิขึ้นจะทําใหสามารถลางฟลมและอัดขยายภาพไดด ี
 กอนที่จะเริ่มทาํการลางฟลม และอัดขยายรปูจําเปนตองมอุีปกรณและเครื่องมือ เครื่องใช
ดังรายการตอไปนี ้
 1. แทงคและรีลขนาดที่ใชกบัฟลม เชน รีลขนาด 135, 120 
 2. เครื่องชั่งสําหรับชั่งสารเคมี (ถาใชสําเร็จรูปก็ไมจําเปน) 
 3. บิคเกอรและภาชนะตวงบอกความจุได 
 4. ถาดน้ํายา 
 5. ขวดบรรจุน้าํยาขนาด 1 ลิตร หรือ 5 ลิตร 
 6. ไมคนน้ํายา 
 7. ปากคีบจับกระดาษ 
 8. คลิปหนีบฟลม 
 9. กรรไกร 
 10. ฟองน้ํา หรือ ผาหนังชามัวร 
 11. เครื่องอัดขยายรูป 
 12. นาฬิกาจับเวลา 
 13. ที่ยึดกระดาษ 
 14. ซองใสฟลม 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมน้ํายาลางฟลม 
 การเตรียมน้ํายาลางฟลมนับวามีความสําคัญมากควรศึกษาและทําความเขาใจถึงคุณสมบัติ
ของสูตรน้ํายาที่ใชหนาที่ของสารเคมีแตละตัว น้ํายาลางฟลมขาวดํามนี้ํายาสําคัญอยูดวยกัน 3 ชนดิ
คือ 
 1. น้ํายาสรางภาพ (Developer) 
 2. น้ํายาหยุดภาพ (Stop Bath) 
 3. น้ํายาคงสภาพ (Fixer) 
 
1. น้ํายาสรางภาพ (Developer) เปนตัวยาสรางภาพใหปรากฏบนฟลม มีน้ํายาสรางภาพอยูหลายสูตร   
     ดวยกัน และสวนประกอบของน้ํายาสรางภาพนัน้จะแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
    วัตถุประสงคของการใชงาน เชน ตองการใหมีเนื้อฟลมละเอียด ไดน้ําหนกัของสีภาพ แสง และ 
     เงาตอเนื่องกัน หรือตัดกนัสูง หรือตองการใหเนื้อฟลมละเอียดมากเปนพิเศษ ปานกลาง และ 
     หยาบ 
 1. องคประกอบของน้ํายาสรางภาพประกอบไปดวย 
  1.1 สารสรางภาพ 
  1.2 ตัวทําละลายคือน้ํา 
  1.3 ตัวเรงปฏิกิริยาสรางภาพ 
  1.4 สารกันเสีย 
  1.5 สารปองกันการเกดิฟอก 
  1.6 สารอื่นๆ เชนสารกันฟลมพอง หรือเปนรอยขีดขวน 
 
2. น้ํายาหยุดภาพ (Stop Bath) เมื่อน้ํายาสรางภาพไดสรางภาพปรากฎบนฟลมจนไดเวลาแลว น้ํายา 
    หยุดภาพจะใชเพื่อหยุดการสรางภาพตอไป นอกจากนีเ้นื่องจากน้ํายาสรางภาพเปนดาง แตน้ํายาที ่
    จะใชตวัตอไปเปนกรด การนําฟลมมาแชในน้ํายาหยุดภาพตวันี้กอนจะทําใหน้ํายาคงสภาพมีอาย ุ
    การใชงานยาวนานขึน้กวาเดิม 
 
3. น้ํายาคงสภาพ (Fixer)  หลังจากที่ฟลมถูกน้ํายาหยุดภาพปฏิกิริยาจะหยุด แตน้ํายาคงสภาพจะทํา 
    ใหฟลมนั้นมีสภาพคงที่ คือ น้ํายาตวัสุดทายตัวนี้จะทําปฏิกิริยากับเกลือเงิน สวนทีไ่มถูกแสง หรือ 
     ถูกแสงนอยมีผลทําใหเกลือเงินพวกนีห้ลุดออกมาโดยละลายน้ํา และยังจะทําใหเกลือเงินที่รับ 
     แสง (ภาพ) บนแผนฟลมติดแนนยิ่งขึ้น มีผลทําใหฟลมนั้นคงตัวไมเปลี่ยนแปลง 
 
 



 
ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้นในระหวางลางฟลม 
 
 เมื่อแสงตกกระทบฟลมจะเกดิภาพแฝง (Latent Image) และเมื่อฟลมถูกน้ํายาสรางภาพ 
น้ํายาสรางภาพจะทําปฏิกิริยากับเกลือเงิน (Silver halides) บนผิวหนาฟลมซ่ึงปฏิกิริยานี้จะเกดิ
เฉพาะสวนเกลือเงินที่ถูกแสง เมื่อเทน้ํายาสรางภาพออกจากแทงคและเมื่อใสน้ํายาหยุดภาพลงไป
ปฏิกิริยาเหลานี้จะหยดุ และภายหลังจากเทน้ํายาหยุดภาพออก และใสน้ํายาคงสภาพลงไปก็จะไปทํา
การละลายเอาสารเกลือเงินที่ไมถูกแสงละลายออกไปและมีผลทําใหฟลมนั้นคงตัวและไม
เปลี่ยนแปลง 
 
การเตรียมน้ํายาลางกระดาษ 
 
 การลางอัดขยายภาพขาวดํา ใชน้ํายา 3 ขั้นตอน เชนเดยีวกบัการลางฟลม คือ 
1. น้ํายาสรางภาพ  
2. น้ํายาหยุดภาพ น้ํายาตวันีใ้ชดวยกันไดกบัน้ํายาหยุดภาพสําหรับลางฟลม 
3. น้ํายาคงสภาพ น้ํายาตวันีใ้ชดวยกันไดกบัน้ํายาคงสภาพสําหรับลางฟลม 
 น้ํายาสรางภาพ (Developer) สําหรับน้ํายาสรางภาพบนกระดาษขาวดํานัน้มีหลายสูตร
ดวยกนั แลวแตวัตถุประสงคและการใชงาน 
 
การเตรียมสารเคมี 
 
 สารเคมีดังกลาวนี้ใชเตรียมเพื่อผสมน้ํายาทั้งลางฟลมและลางภาพขาวดํานี้ มีที่เปนตัวยา
สําเร็จรูป คือบรรจุกระปองมาสําเร็จ ผูใชเพียงแตผสมน้ําตามอัตราสวนก็ใชไดเลย มีอยูหลายยี่หอ 
และหลายบรษิัท ตามแตผูใชจะเลือกใชตามตองการ 
 อีกวิธีหนึ่งก็ไดแกการผสมตามสูตรน้ํายา วิธีการนีน้อกจากจะตองใชเครื่องตวงวัดอยาง
ละเอียด 1-5-500 กรัมแลว ยงัตองจัดซื้อสารเคมีตามสูตรน้ํายาใหครบถวน แลวจึงทําการผสมตัวยา 
แนะนําวาควรใชตัวยาสารเคมีจากบริษัทเดยีวกันทั้งหมด น้ํายาจะมีคุณภาพดแีละแนนอนกวา
สารเคมีจากหลายบริษัทปนเปกัน 
 การผสมน้ํายานั้น แตละสูตรใหผสมตามคําแนะนํา เชน อุณหภูมิของน้ําที่ใชและปริมาณ
ของน้ําที่ผสม และเรียงลําดับสารเคมีกอนหลัง หลังจากผสมเสร็จแลวควรใสขวดสีชาปดจุกใหแนน 
ติดสลากชื่อ บอกวาน้ํายาอะไร ผสมเมื่อไร และเวลาใชงานผสมอัตราสวนเทาไร 
 



 
 
 

การลางฟลมขาวดํา 
 การลางฟลมขาวดํามวีิธีการลาง 2 วิธี คือลางในแทงคและลางในถาด วธีิการลางในถาดตอง
ทําในหองมดื แสงเขาไมไดโดยเดด็ขาด วิธีการคือ หลังจากเตรียมน้ํายาในถาดแลว ผูลางจะจับปลาย
ฟลมทั้ง 2 ขาง กรณีฟลมเปนมวนยาว (ถาเปนฟลมแผนกว็างลงในถาดไดเลย) สาวฟลมในถาดใส
น้ํายาสรางภาพ สาวฟลมขึ้นลงใหถูกน้ํายาจนทั่ว ทําจนครบเวลาและทุกตัวยา จึงเสร็จสําหรับผูลาง
ฟลมหัดใหมออกจะไมสะดวกอยูบาง ผิดกบัวิธีลางฟลมโดยใชแทงค หลังจากบรรจุฟลมลงในรีล 
และบรรจุในแทงคแลวนั้น กส็ามารถลางฟลมในที่สวางได 
 
การบรรจุฟลมลงในรีล (วงลอมวนฟลม) 
 การบรรจุฟลมเขารีลไมใชเร่ืองยาก แตจําเปนตองอาศัยการฝกฝนใหมคีวามชํานาญบาง ผู
ลางฟลมหัดใหมควรหดับรรจุฟลมจนชํานาญกอนแลวจึงคอยหดัลางฟลมจริงๆ 
 เมื่อเปดฝากลกัฟลมแลว ดึงมวนฟลมออกจากกลัก แตยังคงใหมวนอยูกับแกนภายในกํามือ
อยางนั้น ใชกรรไกรตัดปลายฟลมใหตรง ขนาดนี้ฟลมจะอยูในกํามือขวา ใชนิว้มือบบีปลายฟลมให
โคง แลวสอดเขาไปที่แกนของวงลอซ่ึงถืออยูในมือซาย (คนถนัดซายใหกลับกัน) ตรงสวนกลาง
ของรีลจะมีที่ยดึฟลมอยูภายหลังจากฟลมเขาที่ยึดแลวและไมหลุด คอยๆหมุนวงลอชาๆ วงลอจะดึง
ฟลมที่อยูในอุงมือขวาไปในวงลอเองจนสดุจึงตัดปลายอกีดานหนึ่งใหเรียบรอย บรรจุรีลลงใน
แทงคบรรจุรีล ปดฝารีล จึงจะเปดไฟสวางได 
 วิธีนี้สะดวกเพราะผูลางฟลม หลังจากบรรจฟุลมเขารีลและบรรจุลงในแทงคและปดฝาแลว
ก็สามารถดําเนินกระบวนการลางฟลมดวยตนเองเพียงลําพัง และทําในที่มีแสงสวางไดทําให
สะดวกในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
 
วิธีการลางฟลมขาวดํา 
 1. ผสมน้ํายาสรางภาพ หยุดภาพ และคงสภาพ ตามอัตราสวน ควบคุมอุณหภูมิของน้าํยาให
ไดตามสูตร 
 2. เตรียมน้ําเยน็ตามอุณหภูมใินสูตร 
 3. หลังจากบรรจุฟลมเขาวงลอ และบรรจุลงในแทงคลางฟลมแลวจึงจะลงมือลางฟลมได
โดยสามารถทําในหองที่มแีสงสวางได 
 4. เร่ิมตนลาง  
  4.1 เทน้ําเยน็ใสแทงคใหทวมฟลมเขยาแลวเทออก 



  4.2 เทน้ํายาสรางภาพใสใหทวมฟลม (ถามนีาฬิกาจับเวลาใหเดนินาฬิกาได) เขยา 
        แทงค  1 นาที ตลอดเวลาและเขยา 5 วินาทีทุกๆ 30 วินาทีจนครบเวลา แลวจึง 
        เทตัวยาออก 
  4.3 เทน้ํายาหยุดภาพลงไปทันที ใหทวมฟลมควรเขยาแทงคตลอดครบ 1 นาทีแลว
        เทออก 
  4.4 เทน้ํายาคงสภาพไป เขยาแทงคน้ํา 5 วนิาทีทุกๆ 30 วินาทีจนครบเวลาประมาณ  
           5 นาที เทน้ํายาออกแลวเก็บไว 
  4.5 ลางดวยน้ําสะอาด โดยใหน้ําไหลผานประมาณ 15-30 นาที ถาไมมีน้ําไหลผาน 
                                 ใหเปลี่ยนน้ําเยน็ในแทงค ทุกๆ 5-6 นาที ประมาณ 5 คร้ังตัวยาคงสภาพจะหมด
        ไป 
  4.6 ผสม Photo Flo ลงในน้ําเล็กนอย จุมฟลมลงไปน้ํายาและนําคลิปมาแขวนหัว 
                                 ทายฟลม ถามีตูอบฟลมใหใสตูอบ ถาไมมีใหแขวนที่ไมมีลมผาน การแขวน 

      ฟลม ควรถวงหัวทายดวยคลิปแลวใชคมีปาดฟลม, ฟองน้ํา หนังชามัวร เช็ดน้ํา 
     ที่เกาะ บนผิวฟลมออกใหหมด 

  4.7 เมื่อฟลมแหงตัดและ บรรจุใสซองเก็บไว ระมดัระวังอยาใหละอองฝุนผง หรือ 
        คราบไคลจากมือเกาะและสัมผัสที่ผิวฟลมได 

ลําดับขั้นตอนการลางฟลม Kodak Plus – X Pan 68˚F (20˚C) น้ํายา D-76 (1:1) 

ลําดับ ขั้นตอนการลาง เวลา 
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ใสน้ําเขยาแลวเทออก 
ใสน้ํายาสรางภาพ เขยา 5 วนิาที ทุกๆ 30 วินาที จนครบเวลา 
เทออก 
ใสน้ํายาหยุดภาพ เขยาแลวเทออก 
ใสน้ํายาคงสภาพ เขยาทุกๆ 30 วินาทีจนครบเวลา 
เทออก 
ชะน้ําโดยใหน้าํผานตลอด 
ใสน้ํายาผสม Photo เขยาแลวเทออก 
อบแหง หรือ ผ่ึงใหแหง 
ตัดบรรจุซองฟลม 10 

 1.  แนะนําวา 1 นาทีแรกควรเขยาตลอดเวลากอน และเขยา 5 วินาทีทุกๆ 30 วินาท ี
 

30 นาที 

 



 

 
 
 
 
 



การอัดขยายภาพขาวดํา 
 ฟลมที่ลางไดแลว เราเรียกวา “เนกาตีฟ” คือฟลมที่ผิดจากความเปนจรงิ คือกลับจากขาว
เปนดํา และดําเปนขาว โดยมีความขาวดํานีต้ามคาของแสงและเงาที่ฟลมรับไดจากการถายภาพ 
 เมื่อนําเนกาตฟีนี้ไปอัดขยาย ก็จะไดภาพที่เหมือนกับภาพจริงตามที่มองเห็น ในขณะถายรูป
เปนภาพขาวดาํ 
 การอัดขยายภาพไมใชเร่ืองยากแตควรรูจักกระดาษอัดภาพขาวดําวาเปนอยางไรดวย 
 
กระดาษอัดภาพขาวดาํ 
 กระดาษอัดภาพขาวดําที่ผลิตออกมามีของหลายบริษัทใหเลือกเปนจํานวนมาก และมีหลาย
ขนาดอีกดวย กระดาษมีหลายประเภทที่ใหผลแตกตางกันแลวแตความตองการของผูใช เชน สี 
ความหนาบาง และเบอรของกระดาษ 
ขนาดกระดาษ  กระดาษมีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ตั้งแต  3" – 5" ไปจนถึง 20" – 24" ผูใช
ควรเลือกใชตามงาน ถาใชประจําขนาดไหน ควรเลือกซือ้ ไวกจ็ะสะดวก 
  ขนาดของกระดาษขยายรูป 
   3½

  " x  5 ½ "

   5"  x  7"

   8" x 10"

   10" x 12"  16" x 20"

   12" x 15"  20" x 24"

 
ความหนาของกระดาษ   ความหนาของกระดาษมี 3 ขนาด คือ 
 1. ชนิดบาง (Single Weight) ใชกับอารตเวอรคงานพิมพ 
 2. ชนิดปานกลาง (Medium Weight) ใชกบัภาพทั่วๆไป 
 3. ชนิดหนา (Double Weight) ใชกับการขยายภาพขนาดใหญ 
 และยังมีชนิดพิเศษอีก คือ บางมาก (Light Weight) ที่เจาะจงผลิตเพื่อใชกับงานอารตเวอรค 
และงานพิมพที่ตองการรูปชนิดบางมากๆ 
 
สีของกระดาษ 
 มีหลายสี เชน สีขาว สีครีม สีงาชาง สีเหลานี้มีผลทําใหภาพมีน้ําหนักความเขมของสีในตัว
ภาพเปลี่ยนไป ผูใชกระดาษจึงควรศึกษาวา กระดาษที่ใชใหสีอยางไร และเลือกใชใหถูกกับงาน 
และความตองการ 
 



เบอรของกระดาษ 
 คือคุณภาพของการรับแสงของกระดาษ และการใหสีตัดกันระหวางขาวกับดําของกระดาษ 
เบอรของกระดาษมี (0-1-2-3-4) หรือ (1-2-3-4-5)  
 กระดาษเบอร 0 ใชสําหรับเนกาตีฟที่มีสีตัดกันมาก 
            "          1                           "                      แก 
            "          2                           "                     ปานกลาง (พอดี) 
            "          3                           "                     ออน 
                         "         4                            "                     ออนมาก 
 เบอรของกระดาษจากนอยมาหามากนีจ้ะทาํใหโทนสีตัดกันของภาพ (ขาวกับดํา) ที่ตดักัน
มาก ถาเนกาตฟีพอดีแลว กระดาษเบอร 2 จะมีความพอเหมาะที่สุด แตอยางไรก็ดใีนตลาดการคา
ของผลิตภัณฑถายภาพบานเรา ตัวแทนจําหนายมกัจะสั่งกระดาษเขามาเพียง 3 เบอร คือ 1-2-3 
เทานั้น 
 
ลักษณะของพืน้ผิวของกระดาษ 
 1. กระดาษมัน  (Glossy Paper) พื้นหนาเนือ้จะละเอยีดและเรียบเปนมนั ทําใหชัดเจน
แจมใส กระดาษประเภทนี้มชีนิดบางและชนิดหนา 
 2. กระดาษพื้นเรียบ (Smooth Paper) กระดาษชนิดนีไ้มมีความมันวาว จะใหภาพละเอยีด 
กระดาษประเภทนี้มีแตชนิดดาน (Matt) และครึ่งดานครึ่งมัน (Semi matt)  
 3. กระดาษเนือ้ละเอียด (Fine-Grained Paper) กระดาษชนิดนี้มีผิวหนาเรียบ เปนเมด็
ละเอียด จะชวยเนนสวนละเอียดยิ่งขึน้ 
 4. กระดาษพื้นหยาบ (Rough Paper) ถาตองการเนนสวนที่หยาบ ความขรุขระเหมาะที่จะ
ใชกระดาษแบบนี้ 
 5. กระดาษที่มลีวดลายในตัว กระดาษแบบนี้จะมีลวดลายในตัว เชน เปนแพรไหม ลาย
สกรีน หรือกํามะหยี่ ทําใหภาพนาดยูิ่งขึ้น เนื่องจากมีลวดลายผิวพื้นอยูในตัว 
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การอัดขยายภาพ (Printing) 
 การอัดขยายภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําในหองมดืมีแตเพยีงแสงไฟปลอดภยั(Safe 
Light)  ซ่ึงสวนใหญที่นยิมใชจะเปนสแีดง เพราะจดัหาไดงายและมีราคาถูก นอกจากนั้นในหองมดื
ควรมีระบบอากาศซึ่งถายเทไดดี มีอุปกรณอ่ืนๆ ประกอบตามความจําเปน ตั้งโตะวางเครื่องขยายรูป 
ในตําแหนงที่เหมาะ วางถาดน้ํายาในตําแหนงที่ลางกระดาษไดสะดวก และควรมีน้ําไหลผานและ
อางน้ําใชไดอยางสะดวกดวย 
 
 การอัดขยายภาพ 
 เมื่อเลือกเนกาตีฟที่จะอดัขยายเปนภาพไดแลว ใหนําเนกาตีฟของภาพนั้นมาใสเขาไปใน
เครื่องขยาย เรียกสวนที่รับฟลมนี้วา Carrier  
 จัดขนาดของที่ยึดกระดาษ (easel) ตามขนาดรูปที่จะขยายจากนั้นตั้งระยะ (ระดับ) ของ
เครื่องขยาย ปรับระยะชดั โดยใชกระดาษขาววาง เปดขนาดรูรับแสงที่เลนสของเครื่องอัดขยายภาพ 
ตั้งระยะเวลาฉายแสง โดยประมาณดูจากความสวางของแสงที่ผานฟลม จากนั้นจึงเลือกกระดาษ
โดยประมาณเบอรของกระดาษ จากระดับตัดกันของสี จากเนกาตีฟฟลมจึงทําการอัดโดยวาง
กระดาษอัดภาพบนที่ยดึกระดาษ เปดใหแสงจากเครื่องขยายฉายลงบนกระดาษ จากนั้นจึงนํา
กระดาษไปลางในน้ํายาสรางภาพ น้ํายาหยดุภาพ และน้ํายาคงสภาพใหครบเวลาตามลําดับ เสร็จ
แลวนํากระดาษไปลางในน้ําเปลาอีกครั้งหนึ่ง โดยใหน้ําไหลผาน (Running Water)  จากนั้นนํา
กระดาษไปเขาเครื่องทําแหง หรือผ่ึงลมใหแหง 
 
ลําดับขั้นตอนการลาง 
 

         1 ½   นาที                  ¼ - ½   นาท ี                  5 นาที                          15-30 นาท ี

 
 น้ํายาสรางภาพ                    น้ํายาหยุดภาพ                     น้ํายาคงสภาพ                       น้ํา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


