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โดย วรพจน นวลสกุล 
นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ชาํนาญการพิเศษ 
สํานกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 

……………………………………………………………………………………………………………….

Adobe Photoshop Lightroom CC คือช่ืออยางเปน

ทางการ โดยท่ี “CC” หมายถึง Create Confusion สําหรับ
โทรศัพทมือถือ (Smartphone) ทั้งระบบ iOS และ Android 
เปนแอพที่ใชในการปรับแตงถาพถายจากกลองในโทรศัพท ใหมี
ความสวยงามสดใสคมชัดยิ่งข้ึน กอนนําไปใชงานสงตอ หรือ
เผยแพรผานโซเชียลเน็ตเวิรค มีวิธีการใชงานงายไมซับซอน แตได
ผลงานระดับเทพก็วาได จริงอยูในปจจุบัน Application ทีต่ิดตัง้
มากับสมารทโฟนน้ันมีคุณสมบัติท่ีเพียบพรอม มีโหมดการตกแตง
ภาพสําเร็จรูปใหเลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ แตบางครั ้ง
เจาของภาพก็ยังมีความรู สึกวา ภาพยังไมสวยเทาที ่ตองการ 
Lightroom จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีผู่ ใชงานสามารถปรับแตง
ภาพถายของตนเองได ลองมาเริ่มตนใชงานกัน 
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 โดยภายหลั งจากที ่เ ราได อัพโหลดแอพมาติดตั ง้บน
โทรศัพทมือถือของเราแลว (ตัวทดลองใชฟรี) มีข้ันตอนดังน้ี 

1. แตะเปดแอพ Lr ขึน้มาใชงาน ภาพทีเ่ราถายไวในอัลบ้ัม 

ภาพถายของสมารทโฟนเราท้ังหมด จะถูกนําเขามาใน Lr โดย
อัตโนมัติเพ่ือใหเราปรับแตง 

2. เลอืกและทําการปรับแตงภาพตามตองการ 
3. บันทึกเปนภาพใหมท่ีสวยงามกลับไปไวในอัลบ้ัมเดิม 
4. นําไปใชงานตามตองการภายหลัง 
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• อัตโนมตัิ

• 

  ; สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับภาพถายดวย
ฟงกช่ันการตกแตงภาพดวยการแตะเพียงครั้งเดียว 

เคิรฟ

• 
 ; ปรบัแก แสง คอนทราสต และส ีอยางงาย 

โปรไฟล

• 

 ; บันทึกการใชงานกับภาพในลักษณะเดียวกัน เพ่ือ
ความรวดเรว็ในการปรบัแก 

มิกซสี

• 

 ; ปรับแตงสี อุณหภูมสิี รายละเอียดแตละสี ใหภาพ
มีความโดดเดนยิ่งข้ึน 

เอฟเฟกซ

• 

  ; ความชัด รายละเอียดพ้ืนผิว ลบหมอกควัน
ของภาพใหคมชัดยิ่งข้ึน 

กลองถายภาพ

• 
 ; แบบอัตโนมตั ิและแบบมอือาชีพ 

การจดัระเบียบ

• 

 ; เปนการตั้งคาคณุสมบัติเบ้ืองตนของ Lr  
เพ่ือใหทํางานไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 

การแชร

 คุณสมบัติน้ีเปนเพียงสวนหน่ึง หากตองการปรับแตงภาพให
สวยแบบมืออา ชีพยิ ง่ ขึ น้  ก็สามารถดาวน โหลดแอพฯ 
ระดับพรีเมียมมาใชได แตมีคาใชจายรายเดือน ในราคา 169.00 
บาท/เดือน และมีใหทดลองใชฟรี 7 วันกอนอีกดวย ซึ่งมี
คุณสมบัติฟงกชัน่ในการแตงภาพอีกมาก ซึ่งผูใชงานก็สามารถ
ยกเลกิภายหลังไดเชนกัน. 

 ; สามารถใสลายนํ้าบนภาพไดเพ่ือแสดงความเปน
เจาของภาพอยางถูกตอง 
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อัตโนมตั ิปรับเปลี่ยนภาพถายดวยการกดเพียงครั้งเดียว ภาพจะ
มีความความคมชัดสดใสสวยงามเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

    

แสง/เคิรฟ ; จัดการกับการปรับแก แสง เงา โทนสีและคอน 
ทราสตของภาพใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้นตามตองการ ดวยการลาก
ซาย-ขวา คาการรับแสง คอนทราสต ไฮไลท เงา สีขาว สีดํา ตาม
ตองการ หรือจะปรับตั้ง เคิรฟ ดวยเสนทแยงมุมแสงสีของภาพ 
จะเลอืกปรบัเฉพาะส ี(แดง เขียว นํ้าเงิน R G B) ก็ไดเชนกัน 

   

สี/มิกซสี ; ปรับแตงสี อุณหภมูิสี โดยรวม เชน โทนรอน/เยน็ 
ออน/เขม รายละเอียดแตละสี ใหภาพมีความโดดเดนยิ่งข้ึน หรือ
จะเลือก ตัวมิกซสี เพ่ือเลือกปรับสใีดๆ เฉพาะตามตองการก็ได
อยางละเอียดยิ่งข้ึน 

  

   

เอฟเฟกซ/แบงโทนสี ; ปรับแตงรายละเอียดพ้ืนผิว ความคมชัด 
ลบหมอกควันของภาพใหสดใสยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังทําขอบภาพ
ดํา/ขาว เพ่ือเนนจดุสนใจกลางภาพใหมีความโดดเดนยิ่งข้ึน การ 
แบงโทนส ีชวยปรบัแตงแสง-เงา และแสงสมดลุของภาพใหมี
เสนห ไดตามท่ีเราตองการเพ่ิมมากข้ึน 

 

รายละเอียด ; เก็บรายละเอียด เพ่ิม/ลดเกรนของภาพ เลก็ๆ 
นอยๆ เพ่ือใหภาพดูคมชัดมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน 



 

ออปติกส ; ชวยลดความคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนของสี และเลนส
จากกลองโทรศพัท 

 

คาท่ีต้ังไว ; เปนคาสําเร็จรูปของ Lr ท่ีไดจดัเตรียมไวให เพ่ือความ
รวดเร็ว มีใหเลือกหลายรูปแบบ 

 

รีเซ็ต ; เปนการกลับคืนการตั้งคาปรับเปลีย่นท่ีเกิดข้ึนกับภาพ 
ยอนไปถึงการนําเขาภาพครั้งแรก 

 

ครอบตัด&หมนุ ; เครื่องมือท่ีใชในการปรับขนาดสัดสวนภาพ 
ดวยการหมุน/พลิกกลับดานของภาพ  
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จดัระเบียบ ; คือการตั้งคาการนําภาพท่ีปรับแตงแลวไปเก็บยัง
แฟม Lightroom Albumn ท่ีเราสามารถเพ่ิมแฟมท่ีเก็บภาพได
เปนหมวดหมู เพ่ือใหสะดวกยงข้ึนในการนําออกไปใชแกไข หรือ
เผยแพรภายหลัง 



   

ดูตวัเลอืก ; การแสดงขอมูลรายละเอียดรูปภาพน้ันๆ เชน คา  
f-stop คา Speed Shutter ขนาดของภาพ วันท่ี เวลา ในการ
บันทึกภาพ (เปด คือการแสดงขอมูลบนรูปภาพน้ัน) 
แสดง/ซอนฮสิโตแกรม บนรูปภาพเพ่ือดูกราฟคลื่นของสีแสง 

 

คัดลอกการต้ังคา ; การเลือกแสดงเครื่องมือท่ีใชบนหนาจอเพ่ือ
ใชในการปรับแตงภาพถาย บางฟงกช่ันท่ีไมใชงานก็สามารถปดได 

 

การต้ังคาลวงหนาใหม ; เปนการบันทึกคาการปรับแตงภาพให
เปนสไตลของตนเอง แลวสามารถนํามาใชไดกับภาพอ่ืนๆตาม
ตองการในสไตลท่ีไดบันทึกไว 

 

การแสดงภาพสไลด ; เปนการเปดหรือแสดงภาพสไลดท้ังหมดท่ี
ทําการเซฟไวในอัลบ้ัม โดยมีเอฟเฟกซการตั้งเวลาเปลีย่นภาพ 

   

 

ตัวเลอืกการแชร ; เราสามารถกําหนดคารูปภาพท่ีเราทําการ
ปรบัแตงไว ดวยการทําลายนํ้าแสดงความเปนเจาของภาพ ดวย
การตั้งช่ือไวบนภาพกอนการจัดเก็บเขาอัลบ้ัมภาพ 

  



Lightroom Camera 

นอกจากกลองที่ติดมากับสมารทโฟนแลว Lr ยังมีฟงกชั่นการ
ถายภาพระดับมืออาชีพใหไดลองถายรูปกันอีกดวย ซึ ่งผู ใชงาน
สามารถเลือกเปนแบบอัตโนมัติ หรือปรับคากลองแบบมืออาชีพก็
ไดหากมีความรูพ้ืนฐานในการถายภาพ แตผูเขียนขอแนะนําใหใช
รวมกับขาตั้ง เชนการถายภาพชวงเวลากลางคืน เราสามารถที่จะ
กําหนดคา Sec (Shutter Speed) ต่าํ และคา Exp (Exposure) 
รวมทัง้การตั้งคา ISO หรือคาความไวแสง ทีช่วยในการถายภาพ
ในสภาพแสงนอย/มาก คา WB (White Balance) ทีช่วยใหการ
ถายภาพใหตรงกับสภาพแสงจริง 

 

 

 

  

 ผูเขียนหวังวาบทความน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับผูท่ีช่ืนชอบการถายภาพดวยสมารทโฟน และพัฒนาทักษะฝมือ ใหได
ผลงานท่ีดี มีคุณภาพ สวยงามและนาสนใจมากกวาเดิม สามารถนําไปใชงานเผยแพร หรือจะใชเพือ่การพักผอน ทองเทีย่วกับครอบครัว
บันทึกภาพไวดูเองใน กับเพื่อนๆ ญาติสนิท หรือแมแตการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันก็ไดเชนกัน. ทัง้นีแ้อพลิเคชั่นที่ใชในการตกแตง
แกไขภาพถาย ในปจจบุันมีจํานวนมากใหผูใชงานได ดาวนโหลดมาใช ตัวอยางเชน Google Photos, Snapseed ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ตกแตงแกไขภาพถายใหสวยงามยิ่งข้ึน เชนกัน. 

ตลุาคม 2562 
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