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โดย วรพจน นวลสกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Adobe Photoshop Lightroom CC คือชื่ออยางเปน
ทางการ โดยที่ “CC” หมายถึง Create Confusion สําหรับ
โทรศัพทมือถือ (Smartphone) ทั้งระบบ iOS และ Android
เปนแอพที่ใชในการปรับแตงถาพถายจากกลองในโทรศัพท ใหมี
ความสวยงามสดใสคมชั ด ยิ่ ง ขึ้ น ก อ นนํ า ไปใช ง านส ง ต อ หรื อ
เผยแพรผานโซเชียลเน็ตเวิรค มีวิธีการใชงานงายไมซับซอน แตได
ผลงานระดับเทพก็วาได จริงอยูใ นปจจุบัน Application ทีต่ ิดตัง้
มากับสมารทโฟนนั้นมีคุณสมบัติที่เพียบพรอม มีโหมดการตกแตง
ภาพสําเร็จรูปใหเลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ แตบางครั้ง
เจ า ของภาพก็ ยั ง มี ค วามรู สึ ก ว า ภาพยั ง ไม ส วยเท า ที ่ต อ งการ
Lightroom จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีผ่ ูใชงานสามารถปรับแตง
ภาพถายของตนเองได ลองมาเริ่มตนใชงานกัน
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โดยภายหลั ง จากที ่เ ราได อั พ โหลดแอพมาติ ด ตั ง้ บน
โทรศัพทมือถือของเราแลว (ตัวทดลองใชฟรี) มีขั้นตอนดังนี้

• อัตโนมัติ ; สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับภาพถายดวย
ฟงกชั่นการตกแตงภาพดวยการแตะเพียงครั้งเดียว
• เคิรฟ ; ปรับแก แสง คอนทราสต และสี อยางงาย
• โปรไฟล ; บันทึกการใชงานกับภาพในลักษณะเดียวกัน เพื่อ
ความรวดเร็วในการปรับแก
• มิกซสี ; ปรับแตงสี อุณหภูมสิ ี รายละเอียดแตละสี ใหภาพ
มีความโดดเดนยิ่งขึ้น
• เอฟเฟกซ ; ความชัด รายละเอียดพื้นผิว ลบหมอกควัน
ของภาพใหคมชัดยิ่งขึ้น
• กลองถายภาพ ; แบบอัตโนมัติ และแบบมืออาชีพ
• การจัดระเบียบ ; เปนการตั้งคาคุณสมบัติเบื้องตนของ Lr
เพื่อใหทํางานไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
• การแชร ; สามารถใสลายน้ําบนภาพไดเพื่อแสดงความเปน
เจาของภาพอยางถูกตอง

1. แตะเปดแอพ Lr ขึน้ มาใชงาน ภาพทีเ่ ราถายไวในอัลบั้ม
ภาพถายของสมารทโฟนเราทั้งหมด จะถูกนําเขามาใน Lr โดย
อัตโนมัติเพื่อใหเราปรับแตง
2. เลือกและทําการปรับแตงภาพตามตองการ
3. บันทึกเปนภาพใหมที่สวยงามกลับไปไวในอัลบั้มเดิม
4. นําไปใชงานตามตองการภายหลัง

คุณสมบัตินี้เปนเพียงสวนหนึ่ง หากตองการปรับแตงภาพให
สวยแบบมื อ อาชี พ ยิ ง่ ขึ น้ ก็ ส ามารถดาว น โหลดแอพฯ
ระดับพรีเมียมมาใชได แตมีคาใชจายรายเดือน ในราคา 169.00
บาท/เดื อ น และมี ใ ห ท ดลองใช ฟ รี 7 วั น ก อ นอี ก ด ว ย ซึ่ ง มี
คุณสมบัติฟงกชัน่ ในการแตงภาพอีกมาก ซึ่งผูใชงานก็สามารถ
ยกเลิกภายหลังไดเชนกัน.
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สี/มิกซสี ; ปรับแตงสี อุณหภูมิสี โดยรวม เชน โทนรอน/เย็น
ออน/เขม รายละเอียดแตละสี ใหภาพมีความโดดเดนยิ่งขึ้น หรือ
จะเลือก ตัวมิกซสี เพื่อเลือกปรับสีใดๆ เฉพาะตามตองการก็ได
อยางละเอียดยิ่งขึ้น

อัตโนมัติ ปรับเปลี่ยนภาพถายดวยการกดเพียงครั้งเดียว ภาพจะ
มีความความคมชัดสดใสสวยงามเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

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

เอฟเฟกซ/แบงโทนสี ; ปรับแตงรายละเอียดพื้นผิว ความคมชัด
ลบหมอกควันของภาพใหสดใสยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําขอบภาพ
ดํา/ขาว เพื่อเนนจุดสนใจกลางภาพใหมีความโดดเดนยิ่งขึ้น การ
แบงโทนสี ชวยปรับแตงแสง-เงา และแสงสมดุลของภาพใหมี
เสนห ไดตามที่เราตองการเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียด ; เก็บรายละเอียด เพิ่ม/ลดเกรนของภาพ เล็กๆ
นอยๆ เพื่อใหภาพดูคมชัดมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

รีเซ็ต ; เปนการกลับคืนการตั้งคาปรับเปลีย่ นที่เกิดขึ้นกับภาพ
ยอนไปถึงการนําเขาภาพครั้งแรก

ออปติกส ; ชวยลดความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนของสี และเลนส
จากกลองโทรศัพท
ครอบตัด&หมุน ; เครื่องมือที่ใชในการปรับขนาดสัดสวนภาพ
ดวยการหมุน/พลิกกลับดานของภาพ
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คาที่ตั้งไว ; เปนคาสําเร็จรูปของ Lr ที่ไดจดั เตรียมไวให เพื่อความ
รวดเร็ว มีใหเลือกหลายรูปแบบ

จัดระเบียบ ; คือการตั้งคาการนําภาพที่ปรับแตงแลวไปเก็บยัง
แฟม Lightroom Albumn ที่เราสามารถเพิ่มแฟมที่เก็บภาพได
เปนหมวดหมู เพื่อใหสะดวกยงขึ้นในการนําออกไปใชแกไข หรือ
เผยแพรภายหลัง

ดูตวั เลือก ; การแสดงขอมูลรายละเอียดรูปภาพนั้นๆ เชน คา
f-stop คา Speed Shutter ขนาดของภาพ วันที่ เวลา ในการ
บันทึกภาพ (เปด คือการแสดงขอมูลบนรูปภาพนั้น)
แสดง/ซอนฮิสโตแกรม บนรูปภาพเพื่อดูกราฟคลื่นของสีแสง

การแสดงภาพสไลด ; เปนการเปดหรือแสดงภาพสไลดทั้งหมดที่
ทําการเซฟไวในอัลบั้ม โดยมีเอฟเฟกซการตั้งเวลาเปลีย่ นภาพ

คัดลอกการตัง้ คา ; การเลือกแสดงเครื่องมือที่ใชบนหนาจอเพื่อ
ใชในการปรับแตงภาพถาย บางฟงกชั่นที่ไมใชงานก็สามารถปดได

ตัวเลือกการแชร ; เราสามารถกําหนดคารูปภาพที่เราทําการ
ปรับแตงไว ดวยการทําลายน้ําแสดงความเปนเจาของภาพ ดวย
การตั้งชื่อไวบนภาพกอนการจัดเก็บเขาอัลบั้มภาพ
การตัง้ คาลวงหนาใหม ; เปนการบันทึกคาการปรับแตงภาพให
เปนสไตลของตนเอง แลวสามารถนํามาใชไดกับภาพอื่นๆตาม
ตองการในสไตลทไี่ ดบันทึกไว

Lightroom Camera
นอกจากกลองที่ติดมากับสมารทโฟนแลว Lr ยังมีฟงกชั่นการ
ถายภาพระดับมืออาชีพใหไดลองถายรูปกันอีกดวย ซึ่งผูใชงาน
สามารถเลือกเปนแบบอัตโนมัติ หรือปรับคากลองแบบมืออาชีพก็
ไดหากมีความรูพื้นฐานในการถายภาพ แตผูเขียนขอแนะนําใหใช
รวมกับขาตั้ง เชนการถายภาพชวงเวลากลางคืน เราสามารถทีจ่ ะ
กําหนดคา Sec (Shutter Speed) ต่าํ และคา Exp (Exposure)
รวมทัง้ การตั้งคา ISO หรือคาความไวแสง ทีช่ วยในการถายภาพ
ในสภาพแสงนอย/มาก คา WB (White Balance) ทีช่ วยใหการ
ถายภาพใหตรงกับสภาพแสงจริง

ผูเขียนหวังวาบทความนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับผูที่ชื่นชอบการถายภาพดวยสมารทโฟน และพัฒนาทักษะฝมือ ใหได
ผลงานที่ดี มีคุณภาพ สวยงามและนาสนใจมากกวาเดิม สามารถนําไปใชงานเผยแพร หรือจะใชเพือ่ การพักผอน ทองเทีย่ วกับครอบครัว
บันทึกภาพไวดูเองใน กับเพื่อนๆ ญาติสนิท หรือแมแตการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันก็ไดเชนกัน. ทัง้ นีแ้ อพลิเคชั่นที่ใชในการตกแตง
แกไขภาพถาย ในปจจุบันมีจํานวนมากใหผูใ ชงานได ดาวนโหลดมาใช ตัวอยางเชน Google Photos, Snapseed ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ตกแตงแกไขภาพถายใหสวยงามยิ่งขึ้น เชนกัน.
ตุลาคม 2562
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