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วิธีใช้โปรแกรม Picasa เบือ้งต้น  

(How to use Picasa) 

Picasa คือ โปรแกรมฟรีจากทาง Google ซึง่คณุสามารถจดัการ และ แก้ไขรูปของคณุ ซึง่บทความนีจ้ะอธิบายวิธีการใช้งาน

เบือ้งต้นของโปรแกรม Picasa ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิธีใช้โปรแกรม Picasa เบือ้งต้น .................................................................................................................... 1 

2. เข้าโปรแกรม Picasa ครัง้แรก ....................................................................................................................... 2 

3. อธิบายองค์ประกอบและฟังก์ชัน่ของหน้าแรก .................................................................................................. 3 

4. การตกแตง่รูป ............................................................................................................................................ 6 

 

1. วธีิใช้โปรแกรม Picasa เบือ้งต้น 

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Picasa ตัวล่าสุด คณุสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชัน่ลา่สดุได้ฟรี 

จากเว็บไซต์ http://picasa.google.com รองรับระบบปฏิบตักิาร PC, Mac และ Linux 

 

http://picasa.google.com/
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2. เข้าโปรแกรม Picasa คร้ังแรก 

 เม่ือเปิดหน้าแรกของ Picasa คณุสามารถเลือกขอบเขตท่ีจะให้ Picasa ค้นหารูป และ 

แสดงผลในหน้าจอถดัไป ซึง่มีอยู ่2 ตวัเลือก ตวัเลือกแรกให้ Picasa ค้นรูปใน hard drive 

ของคณุทัง้หมด และ ตวัเลือกท่ีสอง ใน Picasa ค้นรูปเฉพาะใน My Pictures, My 

Documents และ Desktop เทา่นัน้  

 

จากนัน้โปรแกรมจะแสดงรูปของคณุใน Library view คณุสามารถหารูปท่ีคณุต้องการได้อยา่ง

ง่ายดาย เพราะวา่โปรแกรมได้จดัการรูปภาพทัง้หมดของคณุไว้ใน Folder ดงัรูป หน้าถดัไป  
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3. อธิบายองค์ประกอบและฟังก์ช่ันของหน้าแรก  

 

 

3.1 Picasa จะแสดง Folder ทัง้หมดของคณุทางแถบด้านซ้ายมือ (Side Bar) โดย Folder เหลา่นีม้าจาก Folder ที่มี

รูปทัง้ใน Hard Disk หรือ เฉพาะ My Pictures, My Documents และ Desktop ตามท่ีเลือก (ข้อ 2)  

3.2 จะแสดงรูปท่ีอยูใ่นแตล่ะ่ Folder  

3.3 สามารถท าการเช่ือมตอ่กบัทาง Google Account ได้โดยการคลิกท่ี Sign in with Google Account 

 

จากนัน้ใส ่อีเมล์(Email) และ รหสัผา่น (Password) ของ Google 

Account แล้วกด Sign in เพ่ือเข้าระบบ ซึง่ข้อดีคือ เม่ือเพิ่ม

รูปภาพไปท่ี Google+ รูปเหลา่นัน้จะมีใน Picasa Albums ด้วย 
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3.4 มีรูปแบบการแสดงผลของรูป 

แสดงรูปท่ีส าคญั 

แสดงรูปท่ีมีบคุคลอยูใ่นรูป 

แสดงเฉพาะวิดีโอ  

 แสดงรูปท่ีมีการระบตุ าแหน่งของสถานท่ีถ่าย 

3.5 ฟังก์ชัน่เพิ่มเตมิของ Picasa  

  สามารถแสดงสถานท่ีท่ีถ่ายรูปใน Google Map ดงัรูปข้างลา่ง  
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        สามารถแสดงรูปใบหน้าของบคุคลในรูปได้ 

 

รูปใบหน้าของบคุคลในรูปจะแสดง

บนขวามือของหน้าตา่งโปรแกรม 

ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ใช้ส าหรับตดิ Tag รูปภาพ เพ่ือง่ายแก่การค้นหาในอนาคต 

       ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมลูของรูป เชน่ ช่ือรูป , รายละเอียด เป็นต้น 
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4. การตกแต่งรูป 

เรียนรู้การตกแตง่รูปโดยใช้ Picasa ซึง่มีฟังก์ชัน่ดงันี ้

4.1 การตกแต่งรูปแบบพืน้ฐาน (Commonly needed fixes) 

 

 รูปท่ี 1  “Crop”  ใช้ตดัสว่นของรูปท่ีคณุต้องการ 

 รูปท่ี 2 “Straighten” ใช้เอียงรูปภาพในแนวนอนเพ่ือความสวยงาม 

 รูปท่ี 3 “Redeye” ใช้เพ่ือแก้ไขรูปท่ีมีตาแดงเกิดจากการ Flash จากกล้อง 

 รูปท่ี 4 “I’m Feeling Lucky” ใช้ส าหรับการจดัแสงและสีของรูปของคณุให้ดดีูยิ่งขึน้ เหมาะส าหรับ

รูปท่ีมืดสลวั หรือ รูปท่ีมีแสงน้อย 

 รูปท่ี 5 “Auto Contrast” ใช้ส าหรับปรับระดบัความสดของภาพ (Contrast) ให้ของรูปคณุดดีูขึน้ 

 รูปท่ี 6 “Auto Color” ใช้ส าหรับปรับสีของรูปให้ดดีูขึน้ ซึ่งเหมาะส าหรับรูปท่ีมีแสงน้อย 

 รูปท่ี 7 “Retouch” ใช้เพ่ือลบรอยหรือจดุท่ีไมต้่องการในรูปของคณุ  

 รูปท่ี 8  “Text” คณุสามารถเพิ่มข้อความ(Text) ลงไปในรูปของคณุได้โดยใช้ปุ่ มนี ้

 รูปท่ี 9  “Full Light” ใช้ส าหรับเพิ่มแสงสวา่งให้รูป ใช้ส าหรับรูปท่ีมืดมาก 
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4.2 การเพิ่มและลดระดับแสงของรูป 

 

 รูปท่ี 1  “Full Light” ใช้ส าหรับเพิ่มแสงสวา่งให้รูป ใช้ส าหรับรูปท่ีมืดมากเหมือนในหวัข้อการ

ตกแตง่รูปพืน้ฐาน 

 รูปท่ี 2 “Highlights” ใช้ส าหรับเพิ่มแสงไฟในรูปให้แสงสว่างและโดดเดน่มากย่ิงขึน้ 

 รูปท่ี 3 “Shadows” ตรงกนัข้ามกบั “Highlights” ซึง่จะใช้ลดแสงไฟในรูปให้สว่างน้อยลง หรือ ท า

ให้รูปมืดลงนัน่เอง 

 รูปท่ี 4 “Color Temperature” ใช้เพ่ือปรับโทนสีของรูปภาพ สีน า้เงินคือสีโทนเย็น สีแดงคือสีโทน

ร้อน (สไลด์จาก ซ้ายไปขวา) 

 รูปท่ี 5 “Neutral Color Picker” ใช้ส าหรับลบสีท่ีไมต้่องการออกจากรูป 
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4.3 การเพิ่มและลดระดับแสงของรูป 

 

 รูปท่ี 1 “Sharpen” ท าให้รูปภาพคมชดัมากขึน้ ใช้ส าหรับรูปที่มวัหรือผิดFocus 

 รูปท่ี 2 “Sepia” ท าให้รูปเหมอืนภาพจากกล้องสมยัก่อน (Old-Fashioned) 

 รูปท่ี 3 “B&W” ท าให้รูปเป็นภาพขาว-ด า (black & write) 

 รูปท่ี 4 “Warmify” ท าให้รูปภาพอยูใ่นโทนร้อนหรือสแีดง 

 รูปท่ี 5 “Film grain” เป็นการผสมผสานระหวา่ง “Sepia” กบั “B&W” 

 รูปท่ี 6 “Tint” ท าให้รูปของคณุเปลีย่นตามสทีี่คณุเลอืก 

 รูปท่ี 7 “Saturation” ใช้ส าหรับเพิ่มหรือลดระดบัความอิ่มตวัของส ี

 รูปท่ี 8 “Soft Focus” สามารถเลอืกจดุที่ต้องการเน้นในรูป(Focus) นอกจากสว่นท่ีเน้นภาพจะ

เบลอ 

 รูปท่ี 9 “Glow” การท าให้แสงสใีนรูปเรืองแสงออกมา 

 รูปท่ี 10 “Filtered B&W” การท าให้รูปเป็นรูปขาว-ด า โดยการใช้สทีัว่ไปในการก าหนดความเข้ม

ของภาพขาว-ด า 

 รูปท่ี 11 “Focal B&W”  ท าให้จดุที่เน้นเป็นภาพส ีนอกนัน้เป็นภาพขาว-ด าทัง้หมด 

 รูปท่ี 12 “Graduated Tint” ท าให้รูปของคณุเปลีย่นเป็นสตีามที่คณุต้องการในจดุทีค่ณุเลอืก 
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สดุท้ายนี ้โปรแกรม Picasa เป็นโปรแกรมฟรีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายไมว่า่จะเป็นการแตง่ภาพท่ีมีมา

ให้อยา่งหลากหลาย, เช่ือมตอ่กบั Google Account และ การจดัการอลับัม้รูป (Album) เป็นต้น                       

หวงัวา่ทกุท่านท่ีได้อา่นบทความนี ้จะได้ประโยชน์และสนกุสนามไปกบัการตกแตง่รูปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โปรแกรม Picasa นะครับ 

 


