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ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักโปรแกรม CorelDRAW
โปรแกรม CorelDRAW เป็ นโปรแกรมยอดนิ ยมทางด้านงานกราฟิ กโดย โปรแกรมนี้ จะทา
ให้นักออกแบบดีไซน์ท้ งั หลาย เปรี ยบได้ดงั จิตรกรเอกเพราะเป็ นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นนักออกแบบสาขาใดก็ตาม เช่น งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ ภาพการ์ตูน
และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งหมดนี้ สามารถสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมCorelDRAW ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ใช้
งานได้ง่าย

การประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
การประมวลผลเพือ่ แสดงภาพของโปรแกรมต่าง ๆ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ ีมีการเก็บไว้อยู่
ด้วยกัน 2 รู ปแบบ ได้แก่การเก็บผลแบบเวคเตอร์(Vector) และการเก็บแบบบิ ต แม็ บ (Bitmap) โดยที่
การประมวลผลทั้ง 2 จะมีขอ้ แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยูก่ บั แต่ละโปรแกรมที่ใช้ดว้ ยโปรแกรม CorelDRAW
จะเป็ นการเก็บรู ปของภาพแบบเวคเตอร์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดงั นี้

การประมวลผลแบบเวคเตอร์ (Vector)
ภาพที่แบ่งออกว่าเป็ นภาพเวคเตอร์น้ ี ให้สงั เกตง่าย ๆ ว่าต้องเป็ นภาพลายเส้นที่วาดด้วย
โปรแกรมในเครื่ องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ น CorelDRAW, Macromedia Freehand, หรื อ
Illustrator เป็ นต้น ภาพเหล่านี้จะมีการคานวณประมวลผลในรู ปแบบเวคเตอร์ทางคณิ ตศาสตร์ โดยสีสนั
เหล่านี้จะไม่แตกตัวเมื่อทาการซูมเพือ่ ขยายภาพในระยะใกล้ ดังตัวอย่าง จะเห็นว่าภาพที่ได้จากการซูมจะ
ไม่แตกออกเป็ น พิกเซล(Pixel) เหมาะกับงาน Art Work ที่ตอ้ งการวาดรู ปสินค้า โบรชัวร์ นามบัตร หรื อ
รู ปการ์ตูนที่มีสีสนั สดใส
และการประมวลผลในรู ปแบบเวคเตอร์น้ ี จะมีหมวดสีที่สาคัญอยู่ 2 โหมดได้แก่ โหมด RGB
และโหมด CMYK ซึ่งทั้ง 2 นี้ จะมีการผสมสี และการใช้งานที่ต่างกันออกไป ดังนี้

สี ในโหมด RGB
สีในโหมดจะมีแม่สีหลักอยูท่ ้งั หมด 3 สีอนั ได้แก่ R=Red(สีแดง),
G=Green(สีเขียว) และ B=Blue(สีน้ าเงิน) ทั้ง 3 สี น้ ี จะรวมตัวผสมออกมา
เป็ นเฉดสีอื่น ๆ อีก โดยที่สีในโหมด RGB นี้ ส่วนมากจะมีใช้ในงาน
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ที่แสดงผลออกมาทางหน้าคอมพิวเตอร์(Monitor) หรื องานทางด้าน Website ในโหมดนี้สามารถที่จะไล่
ระดับเฉดสีได้ถึง 256 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16.7 ล้านสี ทาให้มีสีสนั ฉู ดฉาดสดใส เหมาะกับงานทางด้าน
กราฟิ กที่สุด

สี ในโหมด CMYK
สีในโหมดจะมีแม่สีหลักอยูท่ ้งั สิ้นทั้งหมด 4 สี ได้แก่ C=Cyan(สีฟ้า), M=Magenta(สีชมพูม่วง),
Y=Yellow(สีเหลือง) และ K=Black(สีดา) เป็ นชุดโหมดสีที่เหมาะกับงานทางด้านการพิมพ์ (ที่เรี ยกว่า
พิมพ์สี่สี)

อุปกรณ์ วาดภาพเบื้องต้ น
โปรแกรม CorelDRAW เป็ นโปรแกรมที่รูปแบบการวาดภาพชิ้นงานเบื้องต้นทาให้เกิดความ
สะดวก และความง่ายในการใช้งาน แม้แต่คนที่ยงั ไม่เคยใช้งานก็สามารถทาได้อย่างสะดวก ซึ่งรู ปร่ าง
พื้นฐานเหล่านี้ จะพัฒนาไปสู่การนาเสนอผลงานออกมา
รู ปร่ างพื้นฐานของโปรแกรมที่มีมาให้ เช่น สี่เหลี่ยม, รู ปหลายเหลี่ยม, วงกลม, วงรี , เส้นตรง
เส้นโค้ง, หรื อรู ปดาว ซึ่ งรู ปทั้งหมดเหล่านี้ จะมีการใส่สีที่อิสระอยูด่ ว้ ยกัน 2 อย่างก็คือ ใส่สีที่เส้นขอบ
และใส่ที่พ้นื ใน

เขียนตัวอักษรด้ วย TEXT TOOL
สาหรับโปรแกรม CorelDRAW มีรูปแบบการเขียนตัวอักษรที่มีความยืดหยุน่ สูงอีกโปรแกรม
หนึ่ง เพราะนอกจากจะสามารถพิมพ์ตวั อักษรในแบบปกติแล้ว ยังสามารถให้ตวั อักษรนั้นเปลี่ยนจาก
โหมด Text ให้มาเป็ นโหมดกราฟิ กเพือ่ การตกแต่งตัวอักษรประกอบรู ปแบบภาพชิ้นงานต่าง ๆ ได้
โดยง่าย
Text tool เป็ นการพิมพ์ตวั อักษรในแบบปกติ แต่เมื่อตัวอักษรนั้น ๆ เปลี่ยนเป็ นโหมดกราฟิ ก
โดยคาสัง่ Convert To Curves เราก็สามารถตัดรู ปทรงตัวอักษรให้เป็ นไปตามต้องการได้
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วิธีการใช้ โปรแกรม CorelDRAW 11
เราสามารถเปิ ดโปรแกรม CorelDRAW 11 ได้จากเมนูไอคอน หรื อที่ Start >All Program
>CorelDRAW Suite 11
หลังจากที่ได้เปิ ดโปรแกรม Corel Grphic suit 11 ขึ้นมาแล้ว>CorelDRAW 11 > new graphic
ส่วนประกอบชุดคาสัง่ หน้าจอโปรแกรม CorelDRAW 11
เมื่อได้ทาการเปิ ดโปรแกรม ก็จะปรากฏหน้าหลักของการทางานออกมา โดยมีส่วนประกอบ
และรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
Title Bar

Properties Bar

Menu Bar

Standard Toolbar

Dockers

ToolBox
Artwork
Status Bar

1. Title Bar
ไตเติล้ บาร์ (Title Bar) เป็ นส่วนแสดงชื่อของโปรแกรม และชื่อของไฟล์ที่กาลังทางานอยูใ่ น
ขณะนั้น ๆ ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่แถบสีน้ าเงินก็จะเป็ นการย่อขยายขนาดของโปรแกรม
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2. Menu Bar
เมนูบาร์ (Menu Bar) เป็ นแถบแสดงกลุ่มคาสัง่ ในหมวดต่าง ๆ วิธีเรี ยกใช้ชุดคาสัง่ คือ คลิกเม้าส์
ซ้ายที่ชุดคาสัง่ ก็จะปรากฏพูลดาวน์เมนู เพือ่ คลิกเลือกคาสัง่ ที่ตอ้ งการ
Sub Pooldown Menu ถ้าคาสัง่ ใดมีลูกศรสีดาต่อท้าย หมายความว่าในคาสัง่ นั้น ยังมีชุดคาสัง่
ย่อยอยูอ่ ีก ซึ่งเราเรี ยกว่า ซับพูลดาวน์เมนู
Shortcut Key คียล์ ดั เป็ นการกดปุ่ มที่คียบ์ อร์ด เพื่อเลือกคาสัง่ ที่ตอ้ งการออกมาใช้งาน เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้งานยกตัวอย่างเช่น
Undo
=
Ctrl + Z
Redo
=
Ctrl + Shft + Z
Cut
=
Ctrl + x
Copy
=
Ctrl + C
Paste
=
Ctrl + V
New
=
Ctrl + N
Open
=
Ctrl + O
Save
=
Ctrl + V
3. Standard Toolbar
เป็ นแถบเครื่ องมือหลักของโปรแกรม เป็ นเครื่ องมือที่จะถูกเรี ยกใช้งานบ่อยๆ โดยมี
ส่วนประกอบดังนี้
New
สาหรับเปิ ดเอกสารใหม่
Open
สาหรับเปิ ดไฟล์งานที่เก็บไว้อยู่
Save
สาหรับเซฟงานที่กาลังทาอยูล่ งในฮาร์ดดิสก์
Print
สาหรับสัง่ พิมพ์เอกสารที่เปิ ดอยู่
Cut
ลบชิ้นงานที่ถูกเลือก แล้วนาไปวางไว้ยงั ที่ใหม่หรื อไฟล์อื่น
Paste
สาหรับวางชิ้นงานที่ถูกใช้คาสัง่ Cut และ Copy
Undo
สาหรับย้อนกลับไปคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ได้กระทากับชิ้นงาน
Redo
สาหรับทาซ้ าคาสัง่ ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้คาสัง่ Undo
Import
สาหรับนาไฟล์อื่นเข้ามาใช้งานร่ วมกับไฟล์ที่ทางานอยู่
Export
สาหรับนาไฟล์ที่กาลังทางาน ออกไปยังไฟล์อื่น ๆ
Application Launcher สาหรับติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน CorelDRAW
Corel Online
สาหรับติดต่อเว็บไซต์ของผูผ้ ลิตโปรแกรม
Zoom Levels
สาหรับปรับขนาดหน้ากระดาษทางานให้ยอ่ หรื อขยาย
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4. Properties Bar
เป็ นแถบเครื่ องมือที่แสดงรู ปแบบของคาสัง่ ที่เราเลือกมาใช้งาน โดยแถบสถานะแต่ละคาสัง่ ก็จะ
ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้นในการทางาน
5. Toolbox
กล่องเครื่ องมือ เป็ นชุดเครื่ องมือสาหรับสร้าง และก็แก้ไขชิ้นงานมีส่วนประกอบเป็ นรู ปไอคอน
ทาให้ง่ายต่อการเลือกเครื่ องมือขึ้นมาใช้งาน
6. Dockers
ดอคเกอร์ เป็ นแถบคาสัง่ คุณสมบัติ เพือ่ การปรับแต่งคุณสมบัติของชิ้นงาน โดยมีหน้าที่และการ
วางตาแหน่งคล้ายกับพาเลท (Palette) ของโปรแกรม Illustratior โดยสามารถเรี ยกดอคเกอร์ต่าง ๆ
ออกมาได้โดยให้เข้าไปที่เมนู Window>Dockers> เลือกชุดคาสัง่ ที่ตอ้ งการ
7. Artwork
พื้นที่การทางาน จะเป็ นพื้นที่สีขาวตรงกลางหน้าจอโปรแกรม โดยจะมีหน้ากระดาษเป็ นกรอบ
สี่เหลี่ยมอยู่ โดยสามารถเลือกปรับเปลี่ยนขนาดกระดาษได้ สามารถสร้างชิ้นงานตรงส่วนใดของ
Artwork ก็ได้แต่เมื่อทาการพิมพ์งานออกมา งานที่ได้จากการพิมพ์ออกมานั้นจะต้องเป็ นชิ้นงานที่อยูบ่ น
หน้ากระดาษเท่านั้น ถ้าอยูน่ อกกระดาษจะไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้
8. Status Bar
เป็ นแถบแสดงสถานะของเครื่ องมือที่ใช้ในขณะนั้นรวมทั้งแสดงตาแหน่งของเมาส์ (Coodinate)
แสดงค่าเป็ นพิกดั ที่แกน X และแกน Y และแสดงสีของพื้นผิว และสีเส้นขอบของชิ้นงาน
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ใบงานที่ 1 รู้จกั โปรแกรม CorelDRAW
จุดประสงค์

1. บอกคุณลักษณะการใช้งานของโปรแกรม CorelDRAW
2. เข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรม CorelDRAW

คาชี้แจง
ให้ นักเรียนทาแบบฝึ กหัดต่ อไปนี้เพื่อรู้ จักโปรแกรม CorelDRAW มากยิ่งขึน้ โดยกากบาท (x)
บนข้ อที่ถูกที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ จานวน 10 ข้ อ ( 20 คะแนน)
1. โปรแกรม CorelDRAW เป็ นโปรแกรมที่นิยมใช้ในงานประเภทใด
ก. งานพิมพ์
ข. งานคานวณ
ค. งานกราฟิ ก
ง. งานนาเสนอ
2. การประมวลผลเพือ่ แสดงภาพของโปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบคือ
ก. แบบเวคเตอร์และแบบบิตแม็บ ข. แบบเวคเตอร์และแบบPhd
ค. แบบบิตแม็บและแบบ jpg
ง. แบบ jpg และแบบ gif
3. สีในโหมด RGB ประกอบด้วยสีใดบ้าง
ก. สีแดง, สี เหลือง, สีดา
ข. สีแดง, สีเขียว, สีดา
ค. สีแดง, สีเหลือง, สีน้ าเงิน
ง. สีแดง, สีเทา, สีน้ าเงิน
4. สี ในโหมด CMYK ประกอบด้วยสีใดบ้าง
ก. สีฟ้า, สีชมพูม่วง, สีเหลือง, สีดา ข. สีฟ้า, สีน้ าเงิน, สีเหลือง, สีดา
ค. สีฟ้า, สี ชมพูม่วง, สีขาว, สีดา
ง. สีฟ้า, สีชมพูม่วง, สี เหลือง, สี เทา
ดูภาพแล้วตอบคาถามข้อ 5 – 10
5. Menu Bar คือส่วนใดของโปรแกรม CorelDRAW
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
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6. ToolBox คือส่วนใดของโปรแกรม CorelDRAW
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
7. Standard Toolbar คือส่วนใดของโปรแกรม CorelDRAW
ก. หมายเลข 2
ข. หมายเลข 3
ค. หมายเลข 4
ง. หมายเลข 5
8. Artwork คือส่วนใดของโปรแกรม CorelDRAW
ก. หมายเลข 2
ข. หมายเลข 3
ค. หมายเลข 4
ง. หมายเลข 5
9. ToolBox ทาหน้าที่ใดในโปรแกรม CorelDRAW
ก. เป็ นแถบเครื่ องมือหลักของโปรแกรม
ข. เป็ นแถบแสดงกลุ่มคาสัง่ ในหมวดต่าง ๆ
ค. เป็ นแถบเครื่ องมือที่แสดงรู ปแบบของคาสัง่
ง. เป็ นชุดเครื่ องมือสาหรับสร้างและแก้ไขชิ้นงาน
10. Menu Bar ทาหน้าที่ใดในโปรแกรม CorelDRAW
ก. เป็ นแถบเครื่ องมือหลักของโปรแกรม
ข. เป็ นแถบแสดงกลุ่มคาสัง่ ในหมวดต่าง ๆ
ค. เป็ นแถบเครื่ องมือที่แสดงรู ปแบบของคาสัง่
ง. เป็ นชุดเครื่ องมือสาหรับสร้างและแก้ไขชิ้นงาน

