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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ณัฏฐริกา  คล้ายสงคราม 
 

เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลาย
ฉากหลัง หรือ การทิ้งฉากหลัง  
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 

เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การ
ละลายฉากหลัง หรือ การทิ้งฉากหลัง 
นั้นสามารถปรับใช้ได้หลายวิธีด้วยกัน 
เช่น  
๑. การก าหนดรูรับแสง (แบบกว้าง) ซ่ึง
เป็นเทคนิคพ้ืนฐานที่สุดในการที่จะ
ถ่ายภาพให้หลังเบลอ 
๒. การเลี่ยงฉากหลัง, ผลักฉากหลัง 
พยายามหาฉากหลังที่มีโทนสีมืดกว่าตัว
แบบ (ในบางกรณีอาจจะสว่างกว่าก็ได้) 
แต่ก็ไม่ควรให้มีสีสันเจิดจ้ารบกวนมาก
เกินไป 
๓. การท าหลังด า วิธีการปรับเทคนิคนี้ก็
คือ หลังจากปรับไปที่โหมด M แล้ว ให้
ปรับขนาดรูรับแสงให้แคบที่สุด ปรับ
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด หลังจากนั้นจึง
ค่อยไปปรับอัตราค่า fill flash เพ่ือ
ก าหนดให้ตกกระทบที่ตัวแบบ 
๔. การก าหนดรูรับแสง (แบบแคบ) ใน
กรณีท่ีต้องการถ่ายตัวแบบ แต่..มีข้อ
แม้ว่าให้ได้ฉากหลังด้วยเงื่อนไข คือ อย่า
ให้ฉากหลังมารบกวนหรือดึงจุดสนใจไป
จากตัวแบบมากเกินไป 
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เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การทิ้งฉากหลัง  

สามารถปรับใช้ได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น 

๑. การก าหนดรูรับแสง (แบบกว้าง) 

ซึ่งเป็นเทคนิคพ้ืนฐานที่สุดในการที่จะถ่ายภาพให้หลังเบลอ นั่นคือ หลังจากได้ตัวแบบแล้ว ก็ให้ปรับขนาดรูรับ
แสงให้กว้างที่สุด ส่วนใครจะถนัดใช้โหมดไหนก็ให้โยกสวิทช์ไปยังโหมดนั้น ๆ เช่น 

โหมด AV(EV) :ข้อดีของโหมดนี้ คือ กล้องจะปรับความเร็ว(ชัตเตอร์)ให้สัมพันธ์กับขนาดรูรับแสงที่เราได้
ปรับตั้งไว้แต่ต้น รวมถึงปรับค่าไวบาลานด์เป็นค่าอัตโนมัติ ลักษณะแสงที่ตกกระทบของการใช้โหมดนี้ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้แสงธรรมชาติ) จะค่อนข้างสมดุล พอดี ๆ แต่...หากใครต้องการใครต้องการค่าแสงตามใจฉันซัก
หน่อย เช่น ต้องการให้โอเวอร์นิด หรืออันเดอร์หน่อย "แบบว่า..ตามใจฉัน" ก็ให้โยกไปที่... 

โหมด M :โหมดนี้เราจะสามารถปรับขนาดความเร็วชัตเตอร์ ค่าไวท์บาลานด์ ค่า ISO ค่าชดเชยแสง อัตรา
แฟรช และค่าอ่ืน ๆ ได้ตามใจฉันอย่างแน่นอน 

ในสภาพแสงน้อย หากต้องการให้ได้ภาพที่เป็นแสงธรรมชาติจริง ๆ ก็ควรระวังเรื่องกล้องสั่นด้วย 

อย่างไรก็ดี เทคนิคนี้จะบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจยิ่งก็ต่อเมื่อ ควรปรับที่อัตรา ๑:๑ ซึ่งหมายความว่า เพราะหากปรับ
ขนาดรูรับแสงที่ ๒.๘ แล้ว ผู้ถ่ายเองจะต้องเป็นเดินเข้าหาตัวแบบเองจนกว่าจะได้ขนาดเฟรมเป็นที่น่าพอใจ เพราะ
หากผู้ถ่ายยืนจุดเดิมแล้วใช้การดึงซูมแล้วไซร้ ค่าของแสงเข้า(f-stop)ก็จะมีอัตราเป็นปฏิภาคกับขนาดช่วงซูมทันที
...สว่นว่าจะมาก/น้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้อง/เลนส์รุ่นนั้น ๆ.. 

๒. การเลี่ยงฉากหลัง, ผลักฉากหลัง 

ต่อเนื่องจากข้างบน แต่อาศัยความพิถีพิถันอีกนิดในการก าหนดฉากหลัง นั่นคือ การเลี่ยงฉากหลังที่จะมารวบ
กวน(แย่งจุดสนใจ)จากตัวแบบไปจนหมดสิ้น กล่าวคือ พยายามหาฉากหลังที่มีโทนสีมืดกว่าตัวแบบ (ในบางกรณี
อาจจะสว่างกว่าก็ได้) แต่ก็ไม่ควรให้มีสีสันเจิดจ้ารบกวนมากเกินไป แต.่.ในบางกรณีก็อาจจะต้อง "มีการจัดฉาก" 
กันบ้างล่ะ   กล่าวคือ อาจจะต้องมีการการผลัก หรือ ดึงฉากหลังให้ออกห่างตัวแบบให้มากที่สุด(สมัยเรียนวิชาการ
ถ่ายภาพ..อาจารย์มักก าชับว่า.."นักศึกษาทุกคนควรพกผ้าโทนสีเข้ม, ด า ที่ไม่สะท้อนแสง เช่น ผ้าก ามะหยี่ ขนาด
อย่างน้อย ๑.๕ x ๑.๕ เมตร และเชือกไนล่อนสีทึมๆ ไว้ในกระเป๋าเสมอ ทั้งนี้เพราะบางครั้งเราอาจจะจ าเป็นที่
จะต้องเอาผ้ามาท าเป็นฉากหลังเสียเอง หรือในบางกรณีก็อาจจะจ าเป็นต้องใช้เชือกผูก ยึด และโยง ฯลฯ เพ่ือดึง
ฉากหลัง (สิ่งรบกวน) ให้พ้นจากตัวแบบให้มากท่ีสุด 

     ในกรณีที่ผู้ถ่ายไม่สามารถเข้าใกล้ตัวแบบได้มากกว่ากว่านั้นอีกแล้ว...จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยอาศัยการซูม
เข้าช่วย ก็พยายามปรับขนาดรูรับแสงให้กว้างที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ จากนั้นก็พยายามหามุมภาพที่มีหลังฉากหลังอยู่
ห่างจากตัวแบบให้มากที่สุด  
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๓. การท าหลังด า 

ในกรณีเช่นนี้กล้องในระดับ DSLR/SLR หรือ Prosumer, จะได้เปรียบกล้องคอมแพ็คค่อนข้างมากทีเดียว 
เทคนิคนี้จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับเทคนิคการทิ้งฉากหลัง หรือการละลายฉากหลัง (แบบหลังเบลอ) ข้างต้นโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ วิธีการปรับเทคนิคนี้ก็คือ หลังจากปรับไปที่โหมด M แล้ว ให้ปรับขนาดรูรับแสงให้แคบที่สุด ปรับ
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด หรือ อาจจะรวมไปถึงต้องปรับค่าชดเชยแสง ค่า ISO ค่าไวท์บาลานด์ ฯลฯ (ภาพที่ปรากฏ
ในหน้าจอจะอันเดอร์มากจนมองแทบไม่เป็นตัวแบบเลยก็ได้) หลังจากนั้นจึงค่อยไปปรับอัตราค่า fill flash เพ่ือ
ก าหนดให้ตกกระทบที่ตัวแบบ 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่มีกล้องท่ีสามารถแยกแฟรช (sync flash) ได้ก็ยิ่งดีแล้วใหญ่ ทั้งนี้เพราะจะมีความ
สะดวกในการใช้เทคนิคนี้เป็นอย่างมากทีเดียว เพราะในการ fill flash นั้นจะสามารถก าหนดทิศทางการเข้าของ
แสงจากทิศทางใดก็ได้ เช่น ก าหนดให้เข้าทางด้านซ้าย/ขวา หน้า/หลัง กดแสงลงมาจากด้านบน หรือเงยทะแยง
จากด้านล่างก็ยังได้ หรือทิศทางอ่ืนใดก็ได้ รวมทั้งสามารถน าแฟรชเข้าไปจ่อ ใกล้ ๆ ตัวแบบ และสามารถจะ
ก าหนดอัตราแสงตกระทบได้มากมาก/น้อยตามต้องการ เช่น ในกรณีการถ่ายภาพชิ้นงาน ถ่ายแบบ หรือ อ่ืนใด...
ในลักษณะที่ต้องการ"เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได"้ 

จุดเด่นของการใช้เทคนิคนี้ ก็คือ จะได้ภาพที่มีลักษณะหลังด า คือ ตัวแบบเด่น ฉากหลังมืด  

ข้อแนะน า : ถ้าจะให้ดี..หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีเลี่ยงฉากหลัง หรืออาจจ าเป็นต้องจัดฉาก โดยการผลักให้ฉากหลัง
ออกห่างจากตัวแบบให้มากท่ีสุด...เพ่ือไม่ให้มารกรุงรังอยู่ใกล้ๆ ตัวแบบนั่นเอง  

๔. การก าหนดรูรับแสง (แบบแคบ)  

เทคนิคการก าหนดรูรับแสง (แบบแคบ) นี้มีวิธีการแทบจะเหมือนๆ กับเทคนิคหลังด าดังกล่าว เพียงแต่ให้ดีกรี
ความเข้มในการปรับให้อ่อนลงมาหน่อยเท่านั้น กล่าวคือ ในกรณีที่ต้องการถ่ายตัวแบบ แต่..มีข้อแม้ว่าให้ได้ฉาก
หลังด้วยเงื่อนไข คือ อย่าให้ฉากหลังมารบกวนหรือดึงจุดสนใจไปจากตัวแบบมากเกินไป เช่น กรณีต้องการถ่ายตัว
แบบ กับฉากหลังที่เป็นแนวถนน ไฟประดับสถานที่ อาคารประดับไฟ หรือ สถานที่อ่ืนใด ฯลฯโดยเราสามารถปรับ
กล้องในลักษณะให้รูรับแสงแคบได้ดังนี้ครับ คือ  

ปรับไปที่โหมด M : ปรับขนาดรูรับแสงให้แคบสุด (หรือ เหมาะสม) ปรับความเร็วชัตเตอร์ในระดับหนึ่ง ปรับ
ค่าไวท์บาลานด์ (เพ่ือให้ตรงกับสภาพแสงในขณะนั้น) หรืออาจจะหมายรวมไปถึงจะต้องปรับค่าชดเชยแสง และค่า 
ISO ด้วยก็ได้ โดยให้วัดแสงที่ฉากหลัง...ปรับจนกว่าฉากหลังอันเดอร์อย่างน้อย ๒ - ๓ สตอ็ปขึ้นไป (หรือจนกว่าจะ
พอใจ) จากนั้นจึงค่อยไปปรับอัตรา fill flash ยิงแสงไปยังตัวแบบ (จะให้แสงที่ตัวแบบพอดี ๆ หรืออันเดอร์นิด โอ
เวอร์หน่อย... นั่นก็แล้วแต่ความพอใจ) 

     จุดที่น่าสนใจของการปรับด้วยเทคนิคนี้ก็คือ นอกจากจะขับเน้นให้ตัวแบบโดดเด่นแล้ว เรายังจะได้ฉากหลังอีก
ด้วย(ให้รู้ว่าถ่ายบริเวณใด)  
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ทริกเล็กๆ เกิดจุดน่าสนใจก็คือ หากเราปรับรูรับแสงแคบลงไปในระดับหนึ่ง เราจะได้ประกายแสงไฟจาก
หลอด(ไม่ว่าจะมาจากรถยนต์ ไฟราวประดับ ไฟอาคาร ฯลฯ )เป็นแฉกๆ สวยงาม ดูแปลกตาออกไปอีกแบบหนึ่ง  

หมายเหตุ :การใช้เทคนิคนี้สามารถปรับน าไปใช้กับการถ่ายภาพในกรณีที่ตัวแบบ และฉากหลังมีค่าความ
ต่างของแสง (contrast) มากเกินไป แต่..เราต้องการให้ได้ทั้งตัวแบบและโลเคชั่น หรือฉากหลังด้วยในคราว
เดียวกัน เช่น ชายทะเล หรือบริเวณน้ าตก หรืออ่ืนใด ซึ่งฉากหลังมักจะมีแสงแดดจัด (แต่ตัวแบบหลบอยู่ในที่ร่มไม่
ยอมออกไป..กลัวผิวเสียอะไรประมาณนั้น)... แต่กระนั้นก็ยังอยากจะได้วิวทะเลหรือน้ าตกสวย ๆ ด้านหลังด้วย ซึ่ง
หากเราถ่ายโดยใช้โหมดอัตโนมัติหรือโหมดส าเร็จรูปที่กล้องให้มา (ซึ่งกล้องก็มักจะวัดแสงให้พอดีที่ฉากหลังแทน) 
ตัวแบบด้านหน้าก็จะมืดตึ๊ดตื๋อ ไม่เป็นไปอย่างใจต้องการ 

แนะน าเล็กๆ :วิธีการที่จะได้ภาพออกมาอย่างที่ต้องการนั้นแทบจะเหมือนกับท่ีกล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ให้
เราวัดแสงที่ฉากหลังที่พอดี หรือเป็นที่น่าพอใจ (ซึ่งแน่นอนว่าภาพตัวแบบที่ปรากฏในจอนั้นอันเดอร์หลายสต็อป)  

หลังจากนั้นผู้ถ่ายจึงไปปรับอัตราการ fill flash เพ่ือให้ไปตกกระทบที่ตัวแบบ (ซึ่งอาจจะใช้วิธีการ
ถ่ายเทสต์ดูจนกว่าจะได้สภาพภาพที่ตัวแบบเป็นที่น่าพอใจ หรืออย่างในกรณีของกล้องฟิล์มก็อาจจะใช้วิธีการถ่าย
คร่อม)อีกเทคนิคหนึ่ง ก็คือ การใช้ "เทคนิค Slow flash" กล่าวคือ ในกรณีท่ีเราต้องการเก็บฉากหลังในลักษณะ/
สภาพทีเ่ห็นเช่นปกติ(ไม่ต้องการให้เกิดแสงแฉก) ในกรณีนี้..หากเราต้องการสภาพแสงในส่วนฉากหลังที่พอดี อีกทั้ง
ยังต้องการที่จะได้แสงที่พอดีที่ตัวแบบด้วย ก็เพียงแค่วัดแสงให้พอดีที่ฉากหลัง (ซึ่งในสภาพที่มีแสงน้อยมากๆ ก็
อาจจะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ ามากๆๆๆ เช่น ๒ - ๔ วินาทขีึ้นไป เป็นต้น) หลังจากนั้นก็ก าหนดแฟรชให้ตกกระทบ
ให้พอดีที่ตัวแบบ และ..."เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว" ก็กดชัตเตอร์ได้เลย  

ข้อพึงระวัง ก็คือ ต้องพยายามให้กล้องนิ่งที่สุด(ใช้ขาตั้งกล้องเป็นดีที่สุด) รวมทั้งจะต้องพยายามให้ตัว
แบบอยู่นิ่งๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะนิ่งได้(ในท่าเดิม) เพราะไม่อย่างงั้น...ก็จะกลายเป็นว่าได้ภาพในลักษณะ 
Movement ไป 

อีกตัวช่วยหนึ่ง ซึ่งจะให้คุณภาพแจ่มแจ๋วที่สุดในการถ่ายให้ฉากหลังเบลอ ก็คือ การใช้เลนส์จ าเพาะนั่นเอง 
กล่าวคือ การใช้เลนส์เทเลโฟโต้ หรือ เลนส์ซูม ที่มีช่วงยาวๆ อย่างน้อยก็ซัก ๑๓๕ มม.ขึ้นไป (และ..หากมีรูรับแสง
กว้างๆ หน่อยก็ยิ่งดีใหญ่เลย) 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SiamFreestyle.com 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การทิ้ง
ฉากหลัง ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การท้ิงฉาก
หลัง  เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การน าเทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉาก
หลัง หรือ การทิ้งฉากหลัง ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การท้ิงฉาก
หลังมาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การทิ้ง
ฉากหลัง ส าหรับกล้องที่สามารถแยกแฟรช (sync flash) ได้ก็ยิ่งดีแล้วใหญ่ ทั้งนี้เพราะจะมีความสะดวกในการใช้
เทคนิคนี้เป็นอย่างมากทีเดียว เพราะในการ fill flash นั้นจะสามารถก าหนดทิศทางการเข้าของแสงจากทิศทางใด
ก็ได้ เช่น ก าหนดให้เข้าทางด้านซ้าย/ขวา หน้า/หลัง กดแสงลงมาจากด้านบน หรือเงยทะแยงจากด้านล่างก็ยังได ้
หรือทิศทางอ่ืนใดก็ได้ รวมทั้งสามารถน าแฟรชเข้าไปจ่อ ใกล้ ๆ ตัวแบบ และสามารถจะก าหนดอัตราแสงตกระทบ
ได้มากมาก/น้อยตามต้องการ เช่น ในกรณีการถ่ายภาพชิ้นงาน ถ่ายแบบ หรือ อ่ืนใด...ในลักษณะที่ต้องการ"เน้น
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได้ 

  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง หรือ การทิ้งฉากหลัง การใช้เทคนิคนี้สามารถปรับ
น าไปใช้กับการถ่ายภาพในกรณีท่ีตัวแบบ และฉากหลังมีค่าความต่างของแสง (contrast) มากเกินไป แต.่.เรา
ต้องการให้ได้ทั้งตัวแบบและโลเคชั่นหรือฉากหลังด้วยในคราวเดียวกัน เช่น ชายทะเล หรือบริเวณน้ าตก หรืออ่ืนใด 
ซึ่งฉากหลังมักจะมีแสงแดดจัด (แต่ตัวแบบหลบอยู่ในที่ร่มไม่ยอมออกไป..กลัวผิวเสียอะไรประมาณนั้น)... แต่
กระนั้นก็ยังอยากจะได้วิวทะเลหรือน้ าตกสวย ๆ ด้านหลังด้วย ซึ่งหากเราถ่ายโดยใช้โหมดอัตโนมัติหรือโหมด
ส าเร็จรูปที่กล้องให้มา (ซึ่งกล้องก็มักจะวัดแสงให้พอดีที่ฉากหลังแทน) ตัวแบบด้านหน้าก็จะมืดตึ๊ดตื๋อ ไม่เป็นไป
อย่างใจต้องการ 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  
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กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง ครั้งต่อไปประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 


