
 

 

    โปรแกรมเพนต(์Paint)เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมกราฟิกซึ่งใช้ส าหรับวาด
ภาพ และตกแต่งภาพบนจอภาพ สามารถน ามาสร้างภาพศิลปะภาพประกอบเอกสารหรอื
ค าบรรยาย และภาพส าหรับกราฟิกอื่นๆ ได้การเรียกใช้โปรแกรมเพนต์ 

การเรียกใช้โปรแกรมเพนต์ มีขั้นตอนดังนี้ 



 

 

                                       1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ปุ่ม Start 

  2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปท่ี All Programs 

3. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปท่ี Accessories 

                                       4. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ Paint แล้วคลิก จะปรากฏหน้าต่าง 

                                        untitled – Paint ของโปรแกรมเพนต์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หมายเลข 1 แถบหัวเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรม  และเอกสารที่ก าลังใช้งานอยู่ 

หมายเลข 2 แถบเมนู (Menu Bar) เป็นที่รวมค าสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรมเพนต์ เมื่อคลิกเลือกที่ค าสั่งใด จะ

แสดงรายการค าสั่งย่อยให้เลือก ดังนี้ 
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Naw สร้างแฟ้มใหม ่

Open เปิดแฟ้มทีม่ีอยู ่

Save บนัทกึงานท่ีก าลงัก าลงัท าอยูแ่ฟ้ม 

Save As บนัทกึงานท่ีก าลงัท าอยูเ่ข้าแฟ้มใหม่ 

Print Preview ดผูลงานก่อนสัง่พิมพ์ 

Print พิมพ์งานท่ีก าลงัท าอยู ่

Send สง่งานไปท่ี (เลอืกก าหนด) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเลข 1 ดินสอ                                    หมายเลข 5  ตัวอักษร 

                 หมายเลข 2 ยางลบ                                    หมายเลข 6 แว่นขยาย 

                 หมายเลข 3 กระป๋องเทสี                              หมายเลข 7 แปรงทาสี 

                 หมายเลข 4 หลอดดูดสี                                หมายเลข 8 รูปทรงต่างๆ 

                 หมายเลข 9 ส ี
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การขยายภาพและกลับสู่ขนาดเดิม  

การขยายภาพและกลับสู่ขนาดเดิม 

การขยายภาพ 

1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ  

2.เลือกจ านวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะ 

ขยายตามจ านวนเท่านั้น 

3.หากเลือกจ านวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องส่ีเหลี่ยมท่ี ได้ไปยังส่วน 

ท่ีต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคลิก 

การกลับสู่ขนาดเดิม 

1. เลือกเครื่องมือ  จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง 

2. คลิกท่ีรูปนัน้ 
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1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ  
2. น ามาลากบนพื้นท่ีวาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม 
3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดด าตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยมแล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้  
4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกค าส่ัง Text Toolbar 

5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ท่ีลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย 

6. เลือกขนาดตัวอักษรท่ีต้องการแล้วพิมพ์ข้อความท่ีต้อง การได้ ดังตัวอย่าง 

 

      การวาดรูปวงกลม / วงรี  

1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป วงกลม  
2. น ามาวางบนพื้นท่ีวาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลม
ต้องกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย 
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีชอบ 
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามท่ีเราต้องการ 
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การวาดรูปหลายเหลี่ยม  

1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป เหลี่ยม  หรือ   
2. น ามาวางบนพื้นท่ีวาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็น 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย  
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีชอบ 
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามท่ีเราต้องการ 

การวาดเส้นตรง  

1. ให้ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป เส้นตรง  
2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็น
เส้นตามท่ีเราลาก  
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีชอบ 
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่ 
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การวาดเส้นโค้ง  

1. ให้ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป เส้นโค้ง  

2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้

เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะไดเ้ส้นโค้งตามต้องการ  

3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีนักเรียนชอบ 

4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามท่ีเราต้องการ 
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การวาดเส้นอิสระ   

1. ให้ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป เส้นอิสระ  

2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลากไปตามท่ีเราต้องการเมื่อต้องการ

จะหยุดให้กดเมาส  ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได ้

3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีชอบ 

4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามท่ีเราต้องการ 

 

การเลือกถังส ี  

1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป ถังสี  

2. สามารถเลือกสีตามท่ีเราต้องการได้ แล้วน าไปคลิกบนรูปท่ีนักเรียนต้องการ 
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การใช้ดินสอ   

1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป ดินสอ   
2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ 
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีนักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่ 

 

 

การเลือกสีหลัก / สีพื้น  

1. เลื่อนตัวชี้ต าแหน่งไปยังสีท่ีเราต้องการ แล้วคลิกดว้ยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อก าหนดให้เป็น สีหลัก 
2. เลื่อนตัวชี้ต าแหน่ง ไปยังสีท่ีเราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อก าหนดให้เป็น สีพื้น 
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1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป สีสเปรย์  
2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องสีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อย
จะพ่นเหมือน สเปรย์  
3.ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่ 
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ 

 
 
 
 
 
 
 

http://school.obec.go.th/aml/aml/paint/image014.png
http://school.obec.go.th/aml/aml/paint/image014.png


 

 

การใช้เครื่องมือตัดรูป  
ส าหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธดีังนี้ 

1. ใช้เมาส์คลิกท่ีรูปเครื่องมือ หรือ  
2. น ามาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปท่ีต้องการตัด 
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามท่ีต้องการ แล้วปล่อย 
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การใช้แปรงทาสี  

1. ให้ใช้เมาส์คลิกท่ีรูป แปรงทาสี  
2. แล้วน ามาวางที่พื้นท่ีวาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ 
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกท่ีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีท่ีนักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่ 
4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปท่ีวาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ 

 

 
 

การบันทึกจัดเก็บ   
1. คลิกเมาส์ท่ีเมนู File เลือกค าส่ัง Save As จะพบภาพ 
2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มท่ีจะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ใน My Picture เป็นต้น 
3. ตอบ Save 
4. ให้ออกจากโปรแกรม 
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ใบงานที1.1 
ให้นักเรียนวาดภาพตามจิตนาการของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมเพนต์ มา 1ภาพ  (10 คะแนน) 


