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บทที่ 5 การ Export ภาพถ่ายไปใช้งาน 

5.1 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Export ภาพ 
เมื่อเราท าการปรับแสงสีของภาพตามต้องการแล้วจะสามารถท าการ Export ภาพที่เปิดอยู่สามารถ

กดคลิกขวาที่รูปภาพ แล้ว เลือก Export > Export  

 

หรือสามารถกดไปที่แถบเมนู  File > Export  หรือสามรถกดคีย์ลัดโดยกด Ctrl + Shift+E ได้เช่นกัน 
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ในหน้าต่าง Choose เราจะสามารถเลือกที่อยู่ของไฟล์ภาพที่เราจะ Export เก็บไว้ตามโฟล์เดอร์ที่ต้องการได้ 

 

ในส่วนของค าสั่ง Export with previous เป็นค าสั่งที่จะสามารถ Export ไฟล์ได้เลยโดยโปรแกรมจะ
เก็บไฟล์ให้เราไว้ที่โฟล์เดอร์เดิมที่เราต้ังค่าให้โปรแกรมเก็บไฟล์ที่ Export ก่อนหน้า 
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5.2 วิธีการ Export ไฟล์ Raw ไปเป็นไฟล์ Jpeg ,Tiff, PSD 

         ในการ Export ไฟล์ภาพให้เป็นชนิดต่างๆ สามารถเลือกได้ที่หน้าต่าง Export โดยเลือก File Settings 
> image format จะสามารถเลือกชนิดไฟล์ ที่เราต้องการ Export ได ้

 

5.3 วิธีการ Export ไฟล์ Raw ไปเป็นไฟล์ DNG 

          ไฟล์ DNG คือ (digital Negative File) เป็นไฟล์ raw ชนิดหนึ่ง ซึ่งออกแบบและสร้างโดย Adobe มี
หลักการว่า เนื่องจากไฟล์ raw มีหลายฟอร์แมท ข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผลิตกล้อง หากบริษัทไม่พัฒนา raw ของ
ตัวเอง หรือเลิกกิจการไป อาจท าให้ไฟล์ไม่สมารถเกิดข้ึนมาได้ เพราะเมื่อเวลานานไป Software ที่เปิดไฟล์ 
raw นั้น อาจหาไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น Adobe จึงสร้างฟอร์แมทไฟล์นี้ข้ึนมา และเชิญชวนผู้ใช้งาน เปลี่ยนแปลง
มาใช้ raw ที่เป็น DNG แทน  
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ส่วนประกอบของไฟล์ DNG นั้นมีสามส่วนตามภาพ คือ 

1. Raw File : CR2 , NEF ฯลฯ 

2. XMP file : metadata หรือ ค่าที่ปรับแต่งใน LR 

3. Preview file : ไฟล์ Jpg ที่ embeded อยู่ด้วย 

ในการ Export ให้เป็นไฟล์ DNG นั้นสามารถเลือกได้จาก Image format ได้เลย โดยเลือก Export > 
File Setting > File format > DNG 

 

Compatibillity : เลือกเวอร์ช่ันล่าสุดครับ หากเลือกเวอร์ช่ันเก่าๆ ทาง adobe ไม่การันตีว่ามันจะ 
compatible กับเวอร์ช่ันใหม่ๆ ที่จะออกมา  

JPEG Preview : เลือกขนาดไฟล์ jpeg ที่จะ embed เข้าไปกับไฟล์ DNG แนะน าให้ใช้ Medium 
ครับ เพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดด้วยโปรแกรม 3rd Party อย่าง Faststone , Acdsee จะได้มีคุณภาพไฟล์ที่ดูดีสัก
หน่อยครับ เล็กไปก็ดูยาก ใหญ่ไปก็กินเนื้อที่ 

Embed Fast Load Data :  ส่วนน้ีจะเป็น data ที่ถูก render มาแล้วบางส่วน เพื่อที่เวลาเอากลับมา
เปิดใน ACR / LR จะได้รวดเร็วข้ึน การติ๊กช่องนี้ก็ไม่ท าให้ขนาดไฟล์เพิ่มข้ึนมากนัก แนะน าให้เลือกไว้ครับ 

Use Lossy Compression : เราต้องการ Export ไฟล์คุณภาพสูงสุด จึงไม่ต้องการให้มีการบีบอัดใดๆ 
เพราะฉะนั้น ช่องนี้ไม่เลือกครับ 
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Embed Original Raw File : หัวข้อนี้เป็นประเด็นหลักของบทความนี้ครับ … จริงๆ ถ้าไม่ติ๊กไว้ก็ได้ 
เพียงแต่ไฟล์ต้นฉบับเราก็จะไม่ได้ถูกมัดรวมกันไปด้วย อย่างไรเสีย เพื่อคุณภาพสูงสุดที่จะ Export ออกไป และ
เผื่อว่าในอนาคต เราจะเอาไฟล์ต้นฉบับ .CR2 กลับมา เราจะสามารถ Extract ออกมาจาก DNG ได้ 
เพราะฉะนั้น หัวข้อนี้ส าคัญมากที่จะต้องเลือกไว้ 

 

ภาพการเปรียบเทียบให้เห็นขนาดไฟล์ของการแนบ และไม่แนบ original RAW จะเห็นว่าขนาดไฟล์
ต่างกันราวๆ สองเท่า แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ขนาดไฟล์ Original Raw ด้วย 

การ Extract กลับมาเป็น Original Raw 

การ Extract ไฟล์ Cr2 หรือฟอร์แมทอื่นๆ จาก DNG นั้น ก่อนอื่นต้องไป download โปรแกรมที่ช่ือ
ว่า Adobe DNG Converter  มาก่อนนะครับ  จากนั้นก็ติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมข้ึนมา หน้าตามันก็จะ
ประมาณรูปด้านล่างนี้ 

 

จากนั้นก็กด Extract มันก็จะมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งแสดงออกมาตามภาพด้านล่าง 
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โดยการ Extract นี้จะต้องเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับ ไม่สามารถเลือกเป็นไฟล์เดี่ยวๆ ได้  แต่ก็ไม่มี
ปัญหาอะไรครับ ถ้าเราต้องการ Extract แค่ไฟล์เดียว เราก็สร้างโฟลเดอร์ข้ึนมาแล้วก็เอาไฟล์ที่ต้องการ 
Extract ใส่เข้าไป หลังจากเลือกแล้วก็กด Extract ได้เลยครับ  ไฟล์ก็จะถูก Extract ออกมาในโฟลเดอร์
เดียวกัน ดังภาพด้านล่าง 

 

5.4 วิธีการ Export ไฟล์ ส าหรับใช้ส่งอีเมล์หรือโพสต์ขึ นเว็บบอร์ด 

การ Export ไฟล์ส าหรับใช้ส่ง E-mail สามารถ เลือกไปที่ Export  > For Email 
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หรือไปที่เมนูบาร์ เลือก File > Email Photo 
 

 

จะสามารถเลือก E-mail ที่ต้องการส่ง โดยใส่ที่อยู่ E-mail และเลือก E-mail ปลายทางที่จะส่งได้ทันที 
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5.5 วิธีการใส่ลายน  าแบบตัวอักษรให้ไฟล์ภาพท่ีจะ Export 

          การใส่ลายน้ าผ่านโปรแกรม Lightroom สามารถท าได้ ต้องท าการดาวน์โหลด LR/Mogrify 2 เป็น 
plugin ส าหรับ Lightroom ส าหรับการใส่ลายน้ าก่อน 

 คลิกขวาเลือก Export > Export 

 

จะมีแถบ plugin เพิ่มข้ึนมา 
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สามารถใส่ลายน้ าแบบตัวอักษรหรือภาพกราฟฟิคได้โดยเลือก choose ได้เลย และ Export ได ้
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5.6 วิธีการ อัพโหลดรูปภาพขึ น Facebook หรือ Social network อย่างรวดเร็ว 

          หากต้องการอัพรูปข้ึนสังคมออนไลน์ อย่างเช่น facebook อย่างรวดเร็ว จะสามารถท าได้โดยการผูก
บัญชี facebook เข้ากับ Lightroom โดยการกด Aurhorize on facebook  เพื่อยืนยันตัวตน   ภาพที่อัพจะ
สามารถเลือกได้ ว่าจะอัพไว้ที่อัลบั้มใด และภาพไม่แตกและยังคงคุณภาพอยู่  สามารถท าได้ดังนี้  

    ไปที่หน้า Libraly ที่มุมล่างซ้ายสามารถเลื่อนลงมาจนสุด จะพบกับ  Publish Services ซึ่งจะมี 
โซเช่ียลต่างๆให้เราเลือก Log-in 
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เลือกไปที่ Aurhorize on facebook  เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานได้เลย 

 

คลิก Ok เพื่อเข้าสู่การยืนยันตัวตนผ่าน Facebook  
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เมื่อยืนยันผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งช่ือและเซ็ท ค่าต่างๆของไฟล์ที่จะอัพลง  facebook หรือเลือก
อัลบั้มได้ที่จะอัพได้เลย   

หากมีรูปไหนที่อยากอัพ สามารถลากรูปนั้นเข้าไปที่ ไอคอน Facebook แล้วกด Publish ได้เลย 

 

 

 


