
การสอนโปรแกรม PAINT

โดย ครูศรสีมร  เพ็ญไพบูลย



PaintBrushPaintBrush  หรือหรือ  PaintPaint

เปนโปรแกรมสําหรับงานงาน

กราฟกกราฟก  ของ MS-Windows มี

ความสามารถในการสราง 

แกไขตกแตงภาพกราฟกได

หลายฟอรเมต เชน .BMP,

.PCX 

คําชี้แจง



การเรียกโปรแกรมการเรียกโปรแกรม

1. คลิกปุม Start

2. เขาแถบ Program

3. เขาแถบ Accessories

4. คลิกที่ Paint



แถบชื่อโปรแกรม

แถบเมนู

เครื่องมือ

ชุดสี แถบสถานะ



เครื่องมือในการทํางานเครื่องมือในการทํางาน

กระปองเติมสี

แวนขยาย

แปรงทาสี

เพิ่มตัวอักษร

 เครื่องมือวาดเสน สี่เหลี่ยม

เครื่องมือเลือกวัตถุ

ยางลบ 

ตัวดูดสี

ดินสอ 

กระปองพนสี



เครื่องมือในการเลือกสีเครื่องมือในการเลือกสี

สามารถเลือกสีใหกับรปูภาพ

โดยคลิกเมาสทีแ่ถบเลือกสี



เครื่องมือในการเลือกสีเครื่องมือในการเลือกสี

สามารถเลือกสีใหกับรปูภาพ

โดยคลิกเมาสทีแ่ถบเลือกสี

คลิกปุมซายของเมาส เลือกสี 

Foreground 

คลิกปุมขวาของเมาส เลือกสี 

Background

Foreground Color

Background Color



เครื่องมือวาดเสนเครื่องมือวาดเสน

การใชงานการใชงาน

1. เลือกสีที่ตองการ       

จากแถบเลือกสี



2. เลือกขนาดของเสนที่

ตองการจาก Line 

Width Box

3.1 คลิกเมาส

ที่จุดเริม่ตน

3.หาจุดเริ่มตนแลว

3.2 ลากเมาสใหมีขนาดที่

ตองการ



เครื่องมือวาดวงกลม,วงรี

คลิกเมาสเลือกเครื่องมือ

วาด วงกลม

1. เลือกสีที่ตองการ       

จากแถบเลือกสี



2. เลือกรูปแบบของวงกลม (เฉพาะลงสีเสนขอบ, ลงสีพื้นและสีเสนขอบ, เฉพาะ

ลงสีพื้น)

3. Drag เมาสวาดวงกลมให

ไดขนาดตามตองการ โดย

ลากตามทิศทางของเสน

ลูกศรนําทาง (สีแดง)

ถาเจาอยากไดวงกลมใหกด Shift 

คางไวระหวางที่ Drag เมาส



Drag เมาสเลือกวงกลม

เครื่องมือวาดวงรีเครื่องมือวาดวงรี,,วงกลมวงกลม  พรอมสีพืน้พรอมสีพืน้

คลิกเมาสปุมซายเพื่อเลือกสี 

Foreground

คลิกเมาสปุมขวาเพื่อเลือกสี Background



Drag เมาสตาม

ลูกศรจะไดผล

ลัพธดังภาพ



2. เลือกลักษณะของรูป

1. คลกิเครื่องมือวาด

เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยมพรอมสีพื้นเครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยมพรอมสีพื้น

คลิกเมาสปุมซายเพื่อเลือก

สี Foreground

คลิกเมาสปุมขวาเพื่อเลือกสีBackground



1. Drag เมาสใหไดขนาดเริ่มตน 2. นําเมาสไปวางในจุดที่ตองการ

4. หากตองการจบการสรางใหดับเบิ้ลคลิก ณ 

จุดที่ตองการจบการวาด หรือ คลิกเมาส ณ

จุดเริ่มตนของรูปจะไดพื้นหลังเปนสี 

Background



เครื่องมือสําหรับพนสีเครื่องมือสําหรับพนสี

คลิกทีเ่ครื่องมือพนสี

เลือกสีที่ตองการ



เลือกขนาดหัวเสปรยจาก 

Line Width Box

ทดลอง Drag เมาส

ดูผลลัพธทีไ่ด



เครื่องมือสําหรับลงสีเครื่องมือสําหรับลงสี  ((กระปองเทสีกระปองเทสี))

คลิกเมาสที่กระปองเทสี

เลื่อนเมาสไปยัง

ตําแหนงที่ตองการ

ลงสีแลวคลิกเมาส



ในการลงสีรูปภาพจะตองเปนรูปภาพปดหากมชีองวาง

ระหวางเสนตอจะทาํใหสีทะลักออกมาบรเิวณนอก

รูปภาพได ถาลงสีผิดพลาดก็ใชคําสั่ง Edit,Undo ทันที



แปรงและดินสอสี Brush

1. คลกิเมาสที่ปุม

แปรงหรือดนิสอสี

2. เลือกสีทีตองการ

3. เลือกลักษณะปลาย

ของแปรง



เลื่อนเมาสไปเลื่อนเมาสไป

ตําแหนงที่ตองการตําแหนงที่ตองการ

วาดแลววาดแลวDragDrag  เมาสเมาส  

ดูผลลัพธทีไ่ดดูผลลัพธทีไ่ด



เครื่องมือวาดสวนโคงเครื่องมือวาดสวนโคง

1. คลกิเมาสที่

ปุมวาดสวนโคง

2. เลือกสีทีตองการ
3. เลือกขนาดของเสน

จาก Line Width Box



จุดที่1

จุดที่ 2

จุดที่ 3
ผลลัพธ

ที่ได

คลิกเมาส 3 จุดจะไดเสนโคงแบบปด

Drag เมาสถึงจุดนี้

จุดที่2

จุดที่ 3

จุดเริ่มตน

ผลลัพธ

ที่ได

ลากเสนตรง 1 เสนแลวคลิกเมาส 2 จุดจะได

สวนโคงแบบเปด



เครื่องมือลบวัตถุเครื่องมือลบวัตถุ  ((ยางลบยางลบ))

2. เลือกขนาดของยางลบ

1. คลกิเมาสที่ปุมยางลบ



3. Drag เมาสบริเวณที่

ตองการลบ
ผลลัพธทีไ่ด



เครื่องมือเลือกวัตถุเครื่องมือเลือกวัตถุ

เครื่องมือเลือกวัตถุ

เครื่องมือเลือก

วัตถุแบบอิสระ



ชี้เมาสไปยัง

จุดเริ่มตนของวัตถุ

ที่ตองการ

ลากเมาสใหปรากฎ

เสนคลุมวัตถุนัน้

ในกรณขีองเครื่องมือเลือกวตัถุแบบอิสระเราตอง Drag เมาสไปรอบๆ

วัตถทุี่ตองการเลือกจนเมาสกลับมายงัจุดเริ่มตน จะเกิดเสนคลมุวตัถุนั้น



การพิมพตัวอักษรการพิมพตัวอักษร  หรือขอความหรือขอความ

คลิกเมาส

ที่ปุมFont

1. นําเมาสไปคลิกที่

ตองการAdd ตัวหนังสือจะ

เกิดชองใหพมิพตัวหนังสือ

และเลือก Font



2. คลิกเลือกFont ทีต่องการ

3. ปรับขนาด

ตัวหนังสือ

4. จัดตัวอักษรหนา

,เอียง,ขีดเสนใต



5. พิมพตัวหนังสือ

ทีต่องการ

6. เมื่อพิมพเสร็จให

กลับไปคลิกทีปุ่ม



คําสั่งเกี่ยวกับแฟมขอมูลคําสั่งเกี่ยวกับแฟมขอมูล

คําสั่งเปดหนาตาง

การทํางานใหม 

File>New



กรณีที่ยังไมไดเก็บ File เกาโปรแกรมจะถามเพื่อ

ยืนยันเกี่ยวกับการจัดเก็บแฟมขอมลู

คลิก Yes เพื่อทํา

การจัดเก็บขอมลู
คลิก No เมื่อไม

ตองการจัดเก็บ

ขอมูล

คลิก Cancel เมื่อ

จะยกเลิกคําสั่ง 

File New



คําสั่งการจัดเก็บแฟมขอมูลคําสั่งการจัดเก็บแฟมขอมูล Save Save

คําสั่งบันทึกขอมูลในกรณี

บันทึกครั้งแรก File > Save



1.เลือก Directories 

ที่ตองการเก็บขอมูล

3.เลือกแบบของ

รูปภาพที่ตองการจะ

Saveที่ Save as type

4.จากนั้นคลิก Save

2.พิมพชื่องานที่ 

File name



กรณี Save ครั้งที่ 2 เปนตนไปใหใชคําสั่งเดียวกับคําสั่งแรก

แตจะไมปรากฏกลองโตตอบกรณีที่ตองการเปลี่ยนไดรฟ

หรือDirectory ใหใชคําสั่ง File > Save as
จะเกิดกลองโตตอบขึ้น
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