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การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพด้วย Lightroom 
Lightroom หรือช่ือเตม็ๆ วา่ Adobe Photoshop Lightroom เป็นโปรแกรมจดัการภาพถ่ายส าหรับช่างภาพ
เพื่อใชจ้ดัการภาพถ่ายปริมาณมากๆ และใชจ้ดัการไฟล ์RAW (สนบัสนุนถึง 150 formats) ค าสั่งท่ีใชใ้น
การแต่งรูปถึงจะมีไม่มากเท่ากบัโปรแกรม Photoshop แต่กค็รอบคลุมกบัการแต่งรูปพื้นฐาน ดงันั้นจึงใช้
โปรแกรม Lightroom ท า Retouch ไม่ได ้แต่สามารถใชแ้ต่งรูปขั้นพื้นฐานก่อนแลว้จึงโอนไปท า Retouch 
ต่อใน Photoshop ได ้

ในหลกัสูตรน้ีจะแนะน าพื้นฐานการถ่ายภาพ พร้อมการตกแต่งดว้ยโปรแกรม Adobe Lightroom การ 
Import ภาพ การจดัการการภาพถ่ายในโมดูล Library การโพรเซสภาพดว้ยโมดูล Develop สร้างพรีเซน
เตชัน่ดว้ยโมดูล SlideShow การพิมพภ์าพจากโมดูล Print การสร้างเวบ็แกลเลอร่ีดว้ยโมดูล Web 

วตัถุประสงค์: 

 เรียนรู้ฟังกช์นัพื้นฐานของกลอ้งดิจิตอล 
 เรียนรู้พื้นฐานเบ้ืองในการถ่ายภาพ 
 เรียนรู้การเร่ิมตน้ใชง้านกลอ้งดิจิตอล 
 เขา้ใจเทคนิคการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
 เรียนรู้การควบคุมทิศทางแสงและเงา 
 เรียนรู้การควบคุม White Balance และการชดเชยแสง 
 เรียนูก้ารจดัการไฟลภ์าพ 
 เรียนรู้การแกไ้ขภาพ 
 เรียนรู้การปรับแสงสีภาพ 
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กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัเรียนนกัศึกษา 
 ครู อาจารย ์วทิยากรท่ีสนใจ 
 นกัวชิาการ นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 

ความรู้พืน้ฐาน: 

 ใชง้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 
 ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 ราคา 5,000 บาท (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อาจารยส์ามิตร โกยม 

เน้ือหาการอบรม: 

Module 1 เรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 

 แนะน าฟังกช์ัน่พื้นฐานของกลอ้งดิจิตอล 
 การจ าแนกประเภทของกลอ้งดิจิตอล 
 พื้นฐานเบ้ืองตน้ในการถ่ายภาพ 
 โปรแกรมถ่ายภาพชนิดต่างๆ และ Mode การถ่ายภาพ 



 

 

บรษิัท ไอทีจีเนียส เอน็จิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 การใชแ้ฟลช (เช่น Red Eye Reduction Flash, Slow Sync Flash, etc.) 
 การเร่ิมตน้ใชง้านกลอ้งดิจิตอล 
 เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่างๆ 
 เทคนิคการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
 ขอ้พึงระวงัในการใชก้ลอ้งดิจิตอล และการบ ารุงรักษา 
 ถ่ายภาพบุคคล, วตัถุส่ิงของ, ภาพทิวทศันโ์ดยเนน้เร่ืองแสง เงา องคป์ระกอบภาพ 
 ผูเ้ขา้อบรมรู้จกัการควบคุมแสงและเงา ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ง่ายๆ 
 การควบคุมทิศทางของแสงและเงา 
 การควบคุม White Balance และการชดเชยแสง 
 การใชไ้ฟแฟลช Manual Flash และการจดัแสง 
 ทดลองถ่ายวตัถุ ส่ิงของ และจดัแสงในมุมมองท่ีหลากหลาย 
 ขอ้แนะน าและการแกปั้ญหา 
 เขา้ใจทิศทางของแสงและเงาในสถานท่ีจริง 
 ทดลองปรับไวทบ์าลานซ์(White Balance) ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแสง 
 เทคนิคการวดัแสง กรณีท่ีตวัแบบมีความซบัซอ้นของแสงเงา 
 เทคนิคการชดเชยแสง กรณีตวัแบบยอ้นแสง หรือวตัถุสีอ่อนมาก เขม้มาก 
 การปรับค่ารูรับแสง เพื่อเพิ่มระยะชดัต้ืนในภาพบุคคล หรือระยะชดัลึกในภาพทิวทศัน์ 
 การปรับค่าความเร็วชดัเตอร์เพื่อหยดุความเคล่ือนไหวของวตัถุ เช่น นกบิน หรือเพื่อแสดงความ
เคล่ือนไหวของวตัถุ เช่น น ้าตก 

 ทดลองจดัองคป์ระกอบภาพตามหลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เช่น กฎสามส่วน ฉากหนา้ฉากหลงั 
กรอบภาพในธรรมชาติ 

 ทดลองเลือก Scene mode ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาพถ่ายวตัถุระยะใกลด้ว้ย 
Macro , ถ่ายภาพทิวทศันด์ว้ย Landscape, ถ่ายตวัแบบท่ีมีความเคล่ือนไหวดว้ย Sport / Children 

 ภาพรวมของโปรแกรม Adobe Lightroom 
 ขอ้แตกต่างระหวา่ง Raw กบั Jpeg 
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Module 2 การจัดการไฟล์ภาพผ่านโปรแกรม Adobe Lightroom 

 แนวคิดเร่ือง catalog และการ import แต่ละประเภท  
 การสร้าง Metadata ขณะ import 
 การแสดงภาพใน Library Module 
 Grid แสดงภาพทั้งหมด 
 Loupe แสดงทีละภาพ แสดงขอ้มูลภาพ ตรวจสอบความคมชดั 
 Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
 Survey คดัเลือกภาพมากกกวา่ 2 ภาพข้ึนไปเพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบภาพ 
 การจดัการภาพดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น 
 Flag and Reject 
 Rating ใหค้ะแนน 
 Label ก าหนดแถบสีตามความตอ้งการของช่างภาพ 
 Key word เพื่อคน้หาภาพในภาพหลงั 
 การคน้หาภาพดว้ย Library Filter 
 การสร้าง Collection และ Smart Collection 
 การ Back up Catalog 

Module 3 การแก้ไขภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 

 การปรับแต่งภาพอยา่งง่ายดว้ย Quick Develop 
 ปรับแต่งภาพและแสงสีอยา่งละเอียดใน Develop Module  
 Cropping rotating  
 Removing spots 
 Tone and Color 



 

 

บรษิัท ไอทีจีเนียส เอน็จิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 Sharpening Detail & Reducing noise 
 Lens Corrections 
 Adjustment brush & Gradient filter 

Module 4 การปรับแสงสีภาพ Adjustment ด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 

 ท าความเขา้ใจ Histogram 
 การแกไ้ข White Balance ท่ีผดิเพี้ยน 
 การสร้างสรรคภ์าพดว้ย White Balance 
 แกไ้ขภาพมืด ภาพสวา่ง หรือภาพท่ีมีค่าความเปรียบต่างของแสงมาก 
 การแปลงภาพเป็นขาวด า 
 เปล่ียนสีภาพเฉพาะส่วน 
 เพิ่มความสดใส ความคมชดั ลด Noise ท่ีเกิดจาก ISO สูง 
 แกไ้ขความบิดเบือนท่ีเกิดจากเลนส์ เช่น ขอบม่วง ขอบเขียว ภาพบวม 
 ปรับแต่งภาพจ านวนมาก 
 การสร้างและการติดตั้ง preset 
 การซ่อมภาพดว้ย Spot Removing 
 การใชง้าน Gradient Filter เช่น เพิ่มทอ้งฟ้าใหเ้ขม้ เปล่ียนเฉดสีทอ้งฟ้า ฯลฯ 
 การใช ้Adjustment Brush ระบายแกไ้ขภาพเฉพาะส่วน และการประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 


