
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 6 | 18 

   

บทท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปและการจัดการกับภาพถ่าย 

2.1 รู้จักกับหน้าตาของโปรแกรม adobe photoshop lightroom  

 

 

ส่วนท่ี 1 ส่วนน้ีเราสามารถแบ่งโหมดการท างานหลักๆ ของ LR6  ได้ดังต่อไปนี้ 

   1. Library เอาไว้จัดการหมวดหมู่รูปให้เป็นระบบ รวมไปถึงเรื่องของการปรับแต่งภาพเบื้องต้นด้วย 

   2. Develop เป็นส่วนส าหรับตกแต่งภาพละเอียด 

   3. Map เป็นส่วนของการก าหนดจุดพิกัดของการถ่ายภาพ 

   4. Book การจัดท าหนังสือ หรือสมุดภาพ หลังจากที่เราแต่งภาพเสร็จแล้ว สามารถน าภาพมาท าเป็นหนังสือ 
หรือสมุดภาพได้เลย 

   5. SlideShow คือส่วนที่น าเอาภาพมาสร้างเป็น Slideshow  

   6. Print ส่วนใช้ส าหรับจัดการและก าหนดรูปแบบของการพิมพ์ภาพแบบต่างๆ 

   7. Web ส่วนใช้แอดมินชอบเป็นพิเศษ เป็นส่วนที่ส าหรับน าภาพมาสร้างเป็นเว็บแกลอรี่ได้เลย แล้วเรา
สามารถน าไปอัพข้ึน Server ได้เลย 
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ส่วนท่ี 2 ส่วนน้ีเป็นพาเนลส าหรับการแต่งภาพครับ โดยพื้นที่ส่วนน้ีจะใช้งานกับภาพที่เลือกอยู่ในขณะนั้น โดย
ค าสั่งทั้งหมดจะเปลี่ยนไปตามการท างาน เช่น หากเราเลือกท างานในโหมด Develop ค าสั่งบยพาเนลก็จะ
เปลี่ยนมาเป็นค าสั่งส าหรับการตกแต่งภาพเท่านั้น 

ส่วนท่ี 3 พาเนล Navigator เป็นพื้นที่ส าหรับควบคุมกรย่อภาพหรือขยายภาพ สามารถเลือกระดับการซูมได้
หลายระดับเลยทีเดียว 

ส่วนท่ี 4 เป็นพาเนลที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเลือกโหมดของเรา ที่เราเลือกท างาน เช่นถ้าเราเลือกเป็น 
Develop ก็จะแสดงส่วนช่วยในการแต่งภาพ จ าพวก Preset ลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Action ใน 
Photoshop  เพื่อให้เราแต่งภาพได้รวยเร็วกว่าเติม เพียงแค่คลิกเดียว 

ส่วนท่ี 5 ส่วนน้ีเรียกว่า Filmstrips คือพื้นที่แสดงภาพทั้งหมดที่เรา Import เข้ามาจาก Folder ถ้าเราต้องการ
แต่งภาพไหน ก็เพียงกดเลือกที่ภาพน้ัน 

ส่วนท่ี 6 เป็นส่วนที่แสดงภาพที่เราเลือกมาแต่งหรือมาท างานเท่านั้นเองครับ ส่วนเรื่องหมุมมองภาพ เพื่อนๆ 
สามารถปรับแต่งได้ที่เมนู View ครับ 

 

2.2 การ Import ภาพเข้าสู่โปรแกรม 

เปิดโปรแกรม Adobe Lightroom ข้ึนมาได้เลยครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้แนะน าว่าให้เปิดแบบเต็มหน้าจอ 
เพื่อจะได้มีพื้นที่ท างานมากข้ึนโดยกดแป้น F ที่คีย์บอร์ด หรือไปที่เมนู Windows > Screen Mode > Full 
screen ถ้าจะปรับกลับ ก็เลือก Normal แทน 
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ข้ันตอนการน าเข้าดังนี้ 

1. การ import รูปเข้า library อันดับแรกสุดในข้ันตอนการรีทัชรูปด้วย Lightroom  คือการน ารูปเข้ามาอยู่
ในคลังภาพของ LR โดยไปที่ File > Import photos & videos แล้วเราก็จะเจอกับหน้าต่างลักษณะเช่นน้ี 

 

1.1. อันดับแรก ให้เลือกไดร์ฟ/โฟลเดอร์ ที่มีรูปอยู่ ทางแถบด้านซ้ายที่ด้านบนระบุว่า "Select a source" ครับ 
ถ้าเสียบเคเบิ้ลจากกล้อง ตรงบริเวณ Source ก็จะมีไดร์ฟของกล้องโผล่ข้ึนมา คลิ้กเลือกเลยครับ โดยมากแล้ว
มักจะมีโฟลเดอร์ DCIM อยู่ ก็คลิ้กไปจนบริเวณตรงกลางของหน้าต่างนี้ ปรากฏภาพครับ 

1.2. อันดับต่อมา ก็คัดเลือกภาพที่ต้องการจะน าลงคลังภาพ โดยติ๊กเอาเลยครับว่าต้องการภาพไหนบ้าง ถ้าจะ
เอาทั้งหมดก็คลิ้กปุ่ม Check All ด้านล่าง (หรือถ้ามีรูปเยอะ แต่ต้องการเลือกแค่สองสามรูป ก็ให้ Uncheck 
All แล้วค่อยต๊ิกรูปที่ต้องการ) ทีนี้ให้สังเกตด้านบนนะครับว่าเลือกโหมดไหนอยู่ 

- Copy as DNG อันน้ีจะ convert ไฟล์ภาพไปเป็นสกุล DNG ของ Adobe เค้าก่อนจะก็อปปี้ลงคลัง อันน้ีถ้า
มีหลายร้อยรูปก็คงจะรอนาน (ไม่แนะน าเท่าไหร่  เพราะอาจจะไม่ทันใจ) 

- Copy อันนี้จะชัวร์กว่า Move  เพราะหากเป็นกรณีดูดรูปจากกล้องเพื่อน รูปในกล้องก็จะยังคงอยู่หลัง 
import เสร็จ 

- Move จะท าการย้ายรูปจากไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ภาพมาไว้ในที่ที่เราระบุไว้เลย หลังจาก import แล้ว ภาพ
จากโฟลเดอร์นั้น ก็จะถูกลบไป อันนี้จะเหมาะส าหรับดูดรูปจากกล้องเราเอง เพราะเสร็จแล้ว จะได้ไม่ต้อง
มาตามลบรูปในการ์ดอีกทีนึง 
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- Add อันน้ีกรณีที่เราไม่ต้องการย้ายต าแหน่งรูปใดๆ เพียงแค่ต้องการเพิ่มรูปเข้ามาในคลังภาพเท่านั้น (เหมาะ
ส าหรับกรณีที่เรามีระบบจัดเก็บ จ าแนกประเภทรูปด้วยตัวเอง) กรณีนี้ถ้าโฟลเดอร์ที่มีรูปอยู่เปลี่ยนช่ือ หรือ
ย้ายต าแหน่ง LR จะงงว่าภาพหายไปไหน ต้องมา locate อีกทีนึง 

ส าหรับผม ปกติแล้วจะตั้งค่าไว้เป็น Copy จะได้ไม่เผลอเวลาไปดูดรูปจากกล้องเพื่อนน่ะครับ แล้วค่อยมา 
format card เอาอีกทีเวลาจะน ากล้องไปใช้งานใหม่ 

1.3. อันดับสุดท้ายคือระบุว่าจะให้เอารูปพวกนี้ไปไว้ไหน ตรงนี้มีออฟช่ันให้เลือกดังนี้ครับ 

- File Handling: ในเวอร์ช่ัน 5 นี้มีฟังก์ช่ัน Smart Preview ท าให้เราสามารถท างานแต่งภาพเมื่อไหร่ก็ได้ 
แม้ว่าไฟล์ต้นฉบับ (ที่อาจจะอยู่ใน external drive) อาจจะลืมอยู่บ้าน อันนี้สะดวกมากครับ ส าหรับผู้ที่แต่ง
ภาพด้วยโน้ตบุ้คแล้วเก็บรูปเอาไว้ในไดร์ฟแยกต่างหาก โดย LR จะสร้างภาพขนาดย่อไว้พอให้เราสามารถแต่ง
ภาพได้ตามใจ เมื่อเราเอาไดร์ฟมาเสียบทีหลัง ค่าที่ปรับตั้งต่างๆ ก็จะซิงค์กับรูปต้นฉบับเองโดยอัตโนมัติ 
แนะน าให้ใช้ครับ สะดวกจริงๆ (กรณีที่ถ้ารูปทั้งหมดของคุณอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องใช้นะครับ เปลืองพื้นที่
เครื่องเปล่าๆ) 

- File Renaming: ถ้าต้องการเปลี่ยนช่ือก่อนลงรูป (เช่นว่าตั้งช่ือเป็นสถานที่ที่ไป) ก็ไปตรงนี้ ติ๊ก Rename 
Files แล้วเลือก Template เป็น Custom Name - Sequence ทีนี้ก็ใส่ช่ือตรงช่อง Custom Text ก็จะได้ว่า 
London-1.jpg, London-2.jpg เป็นต้น 

- Apply During Import: อันน้ีหากต้องการปรับตั้งค่ามาตรฐานก่อนจะเอารูปลงคลังภาพเลย (สมมติมีพรีเซ็ต
มาตรฐานอยู่แล้ว) ก็เลือก Develop settings ได้เลย (ปกติผมไม่ได้ใช้ครับ อันนี้) และหากต้องการระบุ 
keywords ให้กับภาพ ก็กรอกตรงช่องได้เลยครับ เว้นคีย์เวิร์ดด้วยคอมม่า วันหลังเราเสิร์ชจะ ได้หาง่ายๆ 
หน่อย เช่นว่า ลอนดอน, ปีใหม่, 2557, บิ๊กเบน เป็นต้น ถ้ามีเวลาก็กรอกได้ครับ ถ้าไม่มี ก็ไม่จ าเป็นแต่อย่างใด 

- Destination: ตรงนี้ ก็ระบุไปว่าจะให้รูปเหล่าน้ีไปไว้ที่ไหน โดยปกติแล้วผมจะเลือกให้ LR จัดการใส่เรียงตาม
วันที่ เพราะฉะนั้นผมก็จะติ๊ก Into Subfolder แล้วตรง Organize ก็เลือก By Date เอาครับ 

หลักๆ ในข้ันตอนน้ี ก็คือ เลือกโฟลเดอร์ภาพ, เลือกภาพ, ระบุโฟลเดอร์ที่จะให้รูปไปลง เท่านั้นเองซึ่งข้ันตอน
ระบุโฟลเดอร์อันสุดท้ายน้ี ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เราก็ตั้งแค่ตอนแรกครับ วันหลังๆ ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิม 
ไม่ต้องเลือกใหม่ทุกครั้ง ทีนี้ พอเรามีรูปในคลังภาพแล้ว ก็เริ่มข้ันตอนการตกแต่งรีทัชได้เลยครับ โดยคลิ้กรูปที่
ต้องการจะแต่ง แล้วกดแป้น D บนคีย์บอร์ดหรือคลิ้กที่แถบด้านบนเปลี่ยนจากโหมด Library ไปเป็น Develop 
ก็ได้ครับ (D ก็มาจาก Develop นั่นเอง) หากต้องการจะย้อนกลับมาที่หน้า Library เหมือนเดิมก็คลิ้กแถบ
ด้านบน หรือกดแป้น G บนคีย์บอร์ดได้เลยครับ ( หรือจะไปคลิ้กภาพที่ต้องการจากแถบภาพด้านล่างจอก็ได้
เช่นกัน) สองปุ่มนี้ ผมใช้บ่อยสุดละ D กับ G เร็วดี ) 
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2.3 ย่อขยายมุมมองภาพ  

การย่อ-ขยายมุมมองภาพ  

        เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของภาพที่แสดงบนหน้าจอหลักของโมดุล Library ได้ง่ายๆ ดังนี้ 

1. panel เนวิเกเตอร์ให้คลิกเลือกระดับการซูมที่ต้องการจากปุ่มซูมภาพซึ่งมีให้เลือก 4 แบบคือ 

 

หมายเลข 1 fit  แสดงภาพแบบเต็มภาพแต่จะเหลือพื้นที่รอบรอบหน้าจอหลัก 

หมายเลข 2 fill ขยายภาพข้ึนมาเต็มหน้าจอหลักโดยไม่เหลอืขอบ 

หมายเลข 3 1:1 ขยายภาพข้ึนมาเป็นขนาดเท่าจรงิ 

หมายเลข 3 1:3 ย่อภาพให้เล็กลงกว่าจริง 3 เท่า 

2. การซูมภาพอีกวิธีหนึ่งคือใช้ปุ่มสไลด์ซูมที่อยู่ด้านล่างหน้าจอหลัก โดยสามารถคลิกลากกลุ่มไปทางซ้าย-ขวา
เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนของภาพที่หลากหลายกว่า 
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3. ในมุมมองแบบซูมเราสามารถคลิกเมาส์ลากกรอบสี่เหลี่ยมให้หน้าต่าง Navigator เพื่อลากโดยส่วนอื่นๆของ
ภาพได ้

 

 

2.4 ค้นหาภาพท่ีต้องการแบบรวดเร็วและการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ 

ค้นหาภาพที่ต้องการจากภาพทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลของ lightroom ได้ง่ายๆและรวดเร็วดังนี ้

 

1. ก่อนอื่นให้ระบบ folder ที่เราต้องการค้นหาภาพก่อนโดยใช้ที่ folder ตรงช่อง folder หากต้องการค้น
ภาพจากฐานข้อมลูทั้งหมดให้คลิกที่ออกโฟโต้กราฟใน panel catalog 

2. เลือก All Photogrphs 

3.กดคีย์ G  เพื่อสลับกลับไปมุมมองแบบกริด 
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4. ไปที่ช่อง Libraly Filter 

5. ตรงช่องนี้เราสามารถค้นหาภาพได้หลากหลายรูปแบบ  หากอยากหารปูภาพที่ถ่ายจากรุ่นกล้องก็ให้คลกิที่ 
mata data โปรแกรมจะแสดงช่ือของกล้องข้ึนมา 

5. คลิกเลอืกรุ่นกลอ้งที่ต้องการ 

6. ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องรุ่นน้ีจะปรากฏข้ึนมาใหเ้ราเลอืก หรอืจะเลือกคนตามวันที่ก็เลือกวันทีท่ี่ต้องการที่ช่อง 
date  ทุกภาพที่ถ่ายในวันที่เราเลือกก็จะปรากฏข้ึนมา 

7. หากต้องการค้นหาใหเ้ฉพาะเจาะจงมากขึ้น ให้ลองคลิกที ่Text แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการ 

8. โปรแกรมจะค้นหาภาพถ่ายทุกภาพทีม่ีข้อมลูตรงที่เรากรอก ไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีช่ือไฟลเ์ดียวกันกับข้อความ
ที่เราพมิพ์ หรือภาพที่ม ีkeyword ให้เราใสล่งไปก็จะปรากฏข้ึนมา 

 

2.5 การสรา้งคอลเลคชั่นส่วนตัว 

 

1.คลิกขวาที่  collection แล้วเลอืก create collection 

2 .ตั้งช่ือให้กับ collection 

3.เอาเครือ่งหมายถูกหน้าช่อง include select photo ออกก่อน 

 

 

 



การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 6 | 25 

   

 

 

4.คลิก  create 

5 .ที่ panel collection จะปรากฏคลอเลคช่ันที่เราจะสร้างไว้ข้ึนมา 

6.การเพิม่ภาพเข้าไปไว้ใน collection จะท าได้ง่ายๆโดยคลกิเมาส์ค้างแล้วลากภาพถ่ายไปวางที่ช่ือคอเลคช่ัน
ที่เราเพิ่งสร้าง  

7.คลิกที่ช่ือคอลเลคช่ันจะปรากฏภาพถ่ายที่อยู่ใน collection ข้ึนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


