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แนะนําการใช้ งานทัวไป
โปรแกรม Mosaic Converter เป็ นโปรแกรมทีใช้ ออกแบบและสร้ างภาพลดสี (ภาพโมเสค) ซึง
สามารถประยุกต์ใช้ กบั ลักษณะงานได้ หลากหลายเช่น งานปูกระเบื >องโมเสค งานแปรอักษร ปั กครอสติส
และงานทีมีลกั ษณะของการใช้ วสั ดุหลายสีมาเรี ยงต่อกันเป็ นรูปภาพ เช่น เม็ดกระดุม หรื อวัสดุทีหาได้ ใน
ท้ องถินนํามาย้ อมสี
ภาพลดสีคืออะไร?

รูปภาพปกติทีเรามองเห็นกันอยูท่ วั ไปจะมีจํานวนสีทีแตกต่างกันเป็ นจํานวนมาก (ในทาง
คอมพิวเตอร์ สามารถมีได้ ถึง 16 ล้ านสี) ตัวอย่างของภาพเหล่านี >ได้ แก่ ภาพถ่าย ภาพบนจอคอมพิวเตอร์
ภาพพิมพ์ INKJET ภาพเหล่านี >จะให้ สีสรรทีดเู ป็ นธรรมชาติ แต่ก็มีบางลักษณะงาน ซึงส่วนมากจะเป็ นงาน
ศิลปะ ซึง จําเป็ นจะต้ องสร้ างรูปภาพทีจํากัดจํานวนสี แต่ยงั คงทีจะต้ องสามารถมองเห็นเป็ นภาพเดิมได้
ตัวอย่างของงานทีต้องการภาพลดสีได้ แก่
การแปรอักษร
การแปรอักษรเป็ นลักษณะของการแสดงภาพบนอัฐจรรย์ โดยผู้แสดงแต่ละคนจะต้ องถือแผ่นเพลท
ทีมี กระดาษสีแผ่นเล็กๆจํานวนหลายสีในลักษณะตาราง โดยผู้แสดงแต่ละคนจะได้ รับรหัสสีประจําตัวของ
แต่ละภาพทีใช้ แสดงแตกต่างกันไป จํานวนสีทีถกู จํากัดในการแสดงอาจมีตงแต่
ั > 10 สีขึ >นไป
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จากจุดสีเล็กๆบนเพลทของผู้แสดง แต่เมือมองรวมกันจากระยะไกล กลับกลายมาเป็ นรูปภาพทีมีสี สรร
แปลกตาสวยงาม และน่าสนใจเป็ นอย่างมาก

การสร้ างรหัสสีสําหรับการแปรอักษรแต่ละภาพเป็ นงานทีต้องใช้ เวลาและความอดทนอย่างมาก
คุณจะมามัว เสียเวลาอันมีคา่ ไปทําไม ด้ วยโปรแกรมนี >คุณเพียงแค่กําหนดขนาดเพลท กําหนดขนาดอัฐ
จรรย์ กําหนดจํานวนสีทีต้องการ จากนันออกแบบภาพที
>
ต้องการ ภายในไม่ถึง10นาทีคณ
ุ ก็จะได้ รหัสสี
สําหรับผู้แสดงแต่ละคนออกมาทันที
การสร้ างภาพจากกระเบือ! งโมเสค
กระเบื >องโมเสคเป็ นแผ่นกระเบื >องขนาดเล็กมีทงรู
ั > ปทรงสีเหลียมและวงกลม สีของกระเบื >องโมเสค
จะ ถูกจํากัดไว้ ตามทีผ้ ผู ลิตกระเบื >องผลิตขึ >นมา เราสามารถนํากระเบื >องโมเสคทีมีสีสรรแตกต่างกัน นํา มา
เรี ยงต่อกันให้ ออกมากลายเป็ นภาพทีเราต้ องการ เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพสถานทีสําคัญ ภาพ บุคคลสําคัญ
หรื อแม้ กระทัง ภาพบุคคลในครอบครัวของเราเอง
คุณลอกนึกดูวา่ ถ้ าฝาผนังในบ้ านคุณเป็ นภาพของคุณและครอบครัวทีเกิดจากการเรี ยงเม็ด
กระเบื >อง โมเสคจํานวนหลายร้ อยหลายพันชิ >น ฝาผนังด้ านนันจะเป็
>
นจุดสนใจของแขกได้ ผา่ นมาเยียมเยียน
บ้ าน ของคุณมิใช่น้อย และด้ วยความทนทานของกระเบื >องโมเสคทีเกิดจากการเผาด้ วยความร้ อนสูง ภาพนี >
ก็จะยังคงชัดและสดใสไปอีกหลายร้ อยปี
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การปั กครอสติส
การปั กครอสติสเป็ นงานศิลปะชนิดหนึง ทีเกิดจากการปั กผ้ าด้ วยด้ ายทีมีสีแตกต่างกันออกไป ให้
กลายมาเป็ นรูปภาพทีมีความละเอียดและสวยงาม เพิมมูลค่าให้ กบั ผ้ าและด้ ายมิใช่น้อย ภาพครอสติสส่วน
มากจะมีรูปแบบภาพทีจํากัดตามแต่จะมีผ้ อู อกแบบมาให้ ทา่ นเลือก

แต่ด้วยโปรแกรมนี > คุณสามารถออกแบบลวดลายสําหรับใช้ ปักภาพได้ เองตามทีต้องการ จะมามัว
เสียเวลาเลือกหาภาพทีเขามีให้ เลือกทําไม ในเมือคุณเพียงเลือกภาพทีคณ
ุ ต้ องการ จากนันโปรแกรมของ
>
เราก็จะจัดการสร้ างแบบสําหรับใช้ ปักให้ ทา่ นเอง
คุณจะใช้ โปรแกรมนีท! าํ มาหากินได้ อย่ างไร?
จากตัวอย่างของงานทังสามประเภทข้
>
างต้ น เป็ นลักษณะงานทีพบเห็นได้ ทวั ไป แต่ถ้าเราบอกคุณ
ว่า คุณสามารถประยุกต์ใช้ ความสามารถของโปรแกรมนี >มาสร้ างสรรค์งานศิลปะทีจะเพิมมูลค่าให้ กบั
วัตถุดบิ ทีนํามาใช้ ได้ อย่างมาก
คุณสามารถทีจะรับปั กภาพจากเม็ดกระดุมให้ เป็ นรูปภาพทีลกู ค้ าต้ องการ จากกระดุมเม็ดละไม่ถึง
บาท คุณสามารถเอาห้ ามาคูณจํานวนเม็ดกระดุมทีต้องใช้ ให้ กลายมาเป็ นราคาของภาพทีลกู ค้ าต้ องการได้
ทันที จะเห็นได้ วา่ จากวัตถุดิบธรรมดาทัง ไป เมือกลายมาเป็ นงานศิลปะแล้ วจะสามารถเพิมมูลค่าให้ กบั ตัว
มันเองได้ หลายเท่า
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ด้ วยโปรแกรมนี >คุณสามารถทีจะรับสร้ างภาพตามทีลกู ค้ าต้ องการจากวัตถุดิบที คุณเลือกใช้ หรื อ
สร้ างภาพทีคนนิยมเพือทํามาเป็ นสินค้ าจําหน่ายให้ กบั ผู้สนใจ ก็จะเป็ นช่องทางในการสร้ างรายได้ ให้ กบั คุณ
อีกทางหนึง
เราจะแบ่งชิ >นงานออกตามวัตถุดบิ ได้ สองแบบ
1. วัตถุหลายสี เป็ นวัตถุดิบทีมีสีหลายสีอยูแ่ ล้ ว ซึง ส่วนมากจะเป็ นวัตถุดบิ ทีเกิดจากการผลิตของ มนุษย์
เช่น เม็ดกระดุม เม็ดพลาสติก กระดาษสี แผ่นพลาสติก ลูกปั ด

การเลือกใช้ วตั ถุดิบประเภทนี >เราเพียงแค่ซื >อวัตถุดิบในขนาดทีเราเลือกใช้ ตามจํานวนทีต้องใช้ งานในแต่ละสี
2. วัตถุดบิ สีเดียว เป็ นวัตถุดบิ ทีมีสีไม่กีสี ซึง ส่วนมากจะเป็ นวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย เมล็ด
พืชบางชนิด เม็ดหิน กรวด เศษไม้ ตดั เป็ นรูปสีเหลียม
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การเลือกใช้ วตั ถุดิบชนิดนี >เราจําเป็ นทีจะต้ องเลือกวัตถุดิบทีมีขนาดและรูปทรงทีใกล้ เคียงกัน และ
ต้ องทําการย้ อมสีให้ กบั วัตถุดบิ เหล่านันให้
> ออกมาเป็ นสีตา่ งๆตามจํานวนทีต้องใช้
ความละเอียดของชิ >นงานจะขึ >นอยู่กบั ขนาดของชิ >นงานและจํานวนสีทีคณ
ุ เลือกใช้ ถ้ าคุณสร้ างชิ >นงาน ทีมี
จํานวนชิ >นทีสงู และมีจํานวนสีทีสงู คุณก็จะได้ ชิ >นงานทีมีความละเอียดและสีสรรทีสมจริง

ในขันตอนของการผลิ
>
ต สําหรับชิ >นงานทีมีความละเอียดสูง คุณสามารถทีจะแบ่งงานออกเป็ นส่วน
ย่อยๆทีเรี ยกว่าแผ่นชีต และแบ่งออกไปให้ คนหลายๆคนช่วยกันจัดเรี ยงสี จากนันจึ
> งนํามาประกอบรวมกัน
เมือแล้ วเสร็จ เช่น ภาพทีประกอบด้ วยชิ >นงานจํานวน 2000 ชิ >น โดยแต่ละแผ่นชีตมีชิ >นงาน จํานวน 25 ชิ >น
และมีจํานวนแผ่นชีตรวมทังสิ
> >น 80 แผ่น คุณสามารถแบ่งไปให้ คน 10 คนช่วยกันทํา โดยแต่ละคนจัดเรี ยงสี
คนละ 8 แผ่นชีต เมือทุกคนจัดเรี ยงสีแล้ วเสร็จ คุณก็เพียงนําแผ่นชีตมาเรี ยง ต่อกันตามลําดับหมายเลข คุณ
ก็จะได้ ชิ >นงานทีแล้ วเสร็จอย่างรวดเร็ว

คุณไม่จําเป็ นต้ องรับผลิตชิ >นงานสําเร็จรูปก็ได้ เพียงแค่รับสร้ างแบบสําหรับจัดเรี ยงภาพและขาย
พร้ อมวัตถุดิบตามจํานวนสีทีต้องใช้ ในแต่ละสี โดยให้ ลกู ค้ าของคุณเป็ นผู้สร้ างผลงานขึ >นมาเองใน ลักษณะ
DIY (Do It Yourself) ก็เป็ นอีกหนึง ทางเลือกในการสร้ างรายได้ จากโปรแกรมนี >
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ความสามารถของโปรแกรม
โปรแกรมมีความสามารถในการออกแบบภาพต้ นแบบ โดยผู้ใช้ สามารถทีจะออกแบบภาพต้ นแบบ
ได้ ตามต้ องการ โดยสามารถทีจะแทรกรูปภาพ ข้ อความ รูปทรงเรขาคณิต ได้ โดยอิสระ เมือได้ ภาพต้ นแบบ
ทีต้องการแล้ วก็สามารถส่งต่อไปยังส่วนของการคํานวณภาพลดสี เพือทีจะทําการแปลงภาพต้ นแบบให้
เหลือในจํานวนสีทีต้องการได้

ภาพต้ นแบบ

กําหนดสีทีต้องการและจํานวนสีทีต้องการใช้

ภาพลดสี
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นอกจากนันโปรแกรมยั
>
งสามารถแสดงข้ อมูลการจัดเรี ยงสีตา่ งๆโดยแบ่งเป็ นชีตย่อยๆได้ เพือความ
สะดวกในการจัดทําภาพตามทีต้องการ
โปรแกรมยังสามารถสร้ างรายงานสรุปการจัดวางสําหรับชีตต่างๆทีต้องการ และแฟ้มแสดงรหัสการ
จัดวางทังรู> ปในแบบไฟล์ CSV ซึง แฟ้มชนิดนี >สามารถเปิ ดในโปรแกรม Microsoft Excel © จึงสามารถนํา
ข้ อมูลทีได้ ไปดําเนินการต่อได้ หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนันผู
> ้ ใช้ ยงั สามารถทีจะกําหนดสีทีต้องการและราคาต่อสี เพือใช้ ในการสรุปรวมต้ นทุนของ
ภาพทีคํานวณได้ ได้ ทงหมดอี
ั>
กด้ วย

หน้ าจอหลัก
โปรแกรมประกอบด้ วยส่วนของการทํางานหลัก 2 ส่วน คือส่วนของการออกแบบภาพต้ นแบบ และ
ส่วนของการคํานวณภาพลดสี
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ส่วนของการออกแบบภาพต้ นแบบ เป็ นส่วนทีใช้ ในการออกแบบภาพต้ นแบบ โดยผู้ใช้ สามารถทีจะ
ออกแบบภาพต้ นแบบในส่วนนี > โดยผู้ใช้ สามารถทีจะกําหนดขนาดชิ >นงาน ขนาดชีต แทรกรูปภาพ ข้ อความ
รูปทรงเรขาคณิต ได้ โดยอิสระ
ส่วนของการคํานวณภาพลดสี เป็ นส่วนทีใช้ ในการคํานวณภาพลดสีจากภาพต้ นแบบทีสง่ มาจาก
ส่วนของการออกแบบ ผู้ใช้ สามารถทีจะเลือกชุดสีทีต้องการ เพิมลดสีทีต้องการได้ โดยอิสระ เมือทําการ
คํานวณภาพลดสีแล้ ว ผู้ใช้ ยงั สามารถสร้ างรายงานสรุปการจัดวางสําหรับชีตต่างๆทีต้องการ และแฟ้มแสดง
รหัสการจัดวางทังรู> ปในแบบไฟล์ CSV ได้ อีกด้ วย

ส่ วนของการออกแบบภาพต้ นแบบ
เป็ นส่วนทีใช้ ในการออกแบบภาพต้ นแบบ โดยผู้ใช้ สามารถทีจะออกแบบภาพต้ นแบบในส่วนนี >
โดยผู้ใช้ สามารถทีจะกําหนดขนาดชิ >นงาน ขนาดชีต แทรกรูปภาพ ข้ อความ รูปทรงเรขาคณิต ได้ โดยอิสระ
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ส่วนของการออกแบบภาพต้ นแบบ ประกอบไปด้ วยส่วนย่อย 4 ส่วนดังนี >
1. เมนหลั
ู ก เป็ นส่วนของเมนูข้อความ
2. แถบเครืองมือ เป็ นส่วนของเมนูแบบสัญลักษณ์
3. แถบตัวเลือก เป็ นส่วนของตัวเลือกสําหรับวัตถุทางวางในพื >นทีทํางาน
4. พืน! ทีทาํ งาน เป็ นส่วนทีใช้ ในการจัดวางชิ >นงาน
เมนหลั
ู ก เมนูหลักประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยๆดังต่อไปนี >

เมนู แฟ้ม เป็ นเมนูเกียวกับแฟ้มข้ อมูลต่างๆ
เมนู แก้ ไข เป็ นเมนูเกียวกับวัตถุตา่ งๆมีอยูใ่ นชิ >นงาน
เมนู วัตถุ เป็ นเมนูสําหรับเพิมวัตถุตา่ งๆลงในชิ >นงาน
เมนู มุมมอง เป็ นเมนูทีใช้ กําหนดการแสดงขนาดของพื >นทีชิ >นงาน
เมนู กําหนด เป็ นเมนูทีใช้ กําหนดค่าองค์ประกอบต่างๆของชิ >นงาน
เมนู ช่ วยเหลือ เป็ นเมนูทีบอกรายละเอียดต่างๆเกียวกับโปรแกรม

สร้ างชิน! งานใหม่ ใช้ สําหรับสร้ างชิ >นงานใหม่ (พื >นทีทํางานเปล่า)
เปิ ดแฟ้มชิน! งาน ใช้ สําหรับเปิ ดแฟ้มชิ >นงานทีมีอยูแ่ ล้ วขึ >นมาใช้ งาน
เปิ ดแฟ้มเก่ า ใช้ สําหรับเปิ ดแฟ้มชิ >นงานทีเคยทําก่อนหน้ านัน> โดยจะมีรายการข้ อมูลแฟ้มแสดงขึ >นมา
บันทึกแฟ้มชิน! งาน ใช้ สําหรับบันทึกแฟ้มชิ >นงานปั จจุบนั
บันทึกเป็ นแฟ้ม ใช้ สําหรับบันทึกแฟ้มชิ >นงานปั จจุบนั เป็ นชือแฟ้มอืน
ส่ งออกเป็ นแฟ้ม
แฟ้มรปภาพ
Bitmap ใช้ สําหรับบันทึกชิ >นงานปั จจุบนั เป็ นแฟ้มรูปภาพ Bitmap (*.bmp)
ู
แฟ้มรปภาพ
Jpeg ใช้ สําหรับบันทึกชิ >นงานปั จจุบนั เป็ นแฟ้มรูปภาพ Jpeg (*.jpg)
ู
Dreamsofts.com
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ตัง! ค่ ารายละเอียดชิน! งาน ใช้ สําหรับเปิ ดหน้ าต่างตังค่
> ารายละเอียดชิ >นงาน
ออกจากโปรแกรม ใช้ สําหรับเลิกการใช้ งานโปรแกรม Mosaic converter
เลิกทํา ใช้ สําหรับเลิกทําเหตุการณ์ทีได้ ทําไปก่อนหน้ านี >
ทําซํา! ใช้ สําหรับทําซํ >าเหตุการณ์ทีได้ ทําไปก่อนหน้ านี >
ตัด ใช้ สําหรับตัดวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน ไปเก็บไว้ ในคลิปบอร์ ด
ของวินโดวส์
คัดลอก ใช้ สําหรับคัดลอกวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน ไปเก็บไว้ ใน
คลิปบอร์ ดของวินโดวส์
วาง ใช้ สําหรับวางวัตถุทีอยูใ่ นคลิปบอร์ ดของวินโดวส์ลงบนชิ >นงาน
ลบ ใช้ สําหรับลบวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน
เลือกทัง! หมด ใช้ สําหรับเลือกวัตถุทงหมดที
ั>
มีอยูใ่ นชิ >นงาน
นํามาไว้ ข้างหน้ า ใช้ สําหรับย้ ายเลือกวัตถุทีเลือกมาไว้ บนสุด เหนือวัตถุอืนๆ
ส่ งไปข้ างหลัง ใช้ สําหรับย้ ายเลือกวัตถุทีเลือกไปไว้ ล่างสุด ใต้ วตั ถุอืนๆ
วัตถุเคลือนย้ ายไม่ ได้ ใช้ สําหรับกําหนดให้ วตั ถุไม่สามารถเคลือนย้ ายตําแหน่ง หรื อย่อขยายขนาดได้
วัตถุเคลือนย้ ายได้ ใช้ สําหรับกําหนดให้ วตั ถุสามารถเคลือนย้ ายตําแหน่ง หรื อย่อขยายขนาดได้
ข้ อความ ใช้ สําหรับเพิมข้ อความลงบนชื >นงาน
ข้ อความหมุนได้ ใช้ สําหรับเพิมข้ อความกําหนด
ทิศทางได้
รปภาพ
ใช้ สําหรับเพิมรูปภาพลงบนชื >นงาน
ู
เส้ นตรง ใช้ สําหรับเพิมเส้ นตรงลงบนชื >นงาน
สีเหลียม ใช้ สําหรับเพิมรูปทรงสีเหลียมลงบนชื >นงาน
สีเหลียมมุมมน ใช้ สําหรับเพิม รูปทรงสีเหลียมมุมมน
วง ใช้ สําหรับเพิมรูปวงลงบนชื >นงาน
ภาพฉากหลัง
เลือกภาพฉากหลัง ใช้ สําหรับเลือกแฟ้มรูปภาพทีจะนํามาเป็ นฉากหลัง
ไม่ ใช้ ภาพฉากหลัง ใช้ สําหรับกําหนดใช้ ไม่ต้องแสดงภาพฉากหลัง
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50 – 500 % ใช้ สําหรับกําหนดขนาดของการแสดงพื >นทีชิ >นงานตังแต่
> 50% –
500%
พอดีความสงู ใช้ สําหรับกําหนดขนาดของการแสดงพื >นทีชิ >นงานให้ พอดีกบั
ความสูงของชิ >นงาน
พอดีความกว้ าง ใช้ สําหรับกําหนดขนาดของการแสดงพื >นทีชิ >นงานให้ พอดีกบั
ความกว้ างของชิ >นงาน

ถามยืนยันการลบ ใช้ สําหรับกําหนดการถามยืนยันก่อนการลบวัตถุ
แสดงไม้ บรรทัด ใช้ สําหรับกําหนดการแสดงไม้ บรรทัดเพือกะขนาด
แสดงจุดแบ่ งพืน! ที ใช้ สําหรับกําหนดการแสดงจุดแบ่งพื >นทีบน
ชิ >นงาน
อ้ างอิงจุดแบ่ งพืน! ที ใช้ สําหรับอ้ างอิงจุดแบ่งพื >นทีกบั วัตถุ
ตัวอักษรปกติ ใช้ สําหรับกําหนดขนาดอักษรปกติทีจะใช้ ใน
โปรแกรม
วิธีการใช้ งานโปรแกรม ใช้ สําหรับเปิ ดแฟ้มข้ อมูลการใช้ งาน
Dreamsofts.com ใช้ สําหรับเปิ ดเว็บไซต์ของผู้พฒ
ั นาโปรแกรม
วิธีการสังซือ! รุ่นเต็ม ใช้ สําหรับแสดงข้ อมูลการสัง ซื >อรุ่นเต็ม
เกียวกับโปรแกรม… ใช้ สําหรับแสดงข้ อมูลของโปรแกรม
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แถบเครื องมือ

ประกอบด้ วยปุ่ มต่างๆ และมีการใช้ งานดังนี >
ใช้ สําหรับสร้ างชิ >นงานใหม่ (พื >นทีทํางานเปล่า)
ใช้ สําหรับเปิ ดแฟ้มชิ >นงานทีมีอยูแ่ ล้ วขึ >นมาใช้ งาน
ใช้ สําหรับบันทึกแฟ้มชิ >นงานปั จจุบนั
ใช้ สําหรับตัดวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน ไปเก็บไว้ ในคลิปบอร์ ดของวินโดวส์
ใช้ สําหรับคัดลอกวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน ไปเก็บไว้ ในคลิปบอร์ ดของวินโดวส์
ใช้ สําหรับวางวัตถุทีอยูใ่ นคลิปบอร์ ดของวินโดวส์ลงบนชิ >นงาน
ใช้ สําหรับลบวัตถุทีเลือกออกจากชิ >นงาน
ใช้ สําหรับเลิกทําเหตุการณ์ทีได้ ทําไปก่อนหน้ านี >
ใช้ สําหรับทําซํ >าเหตุการณ์ทีได้ ทําไปก่อนหน้ านี >
ใช้ สําหรับเลือกวัตถุเพือกําหนดค่าต่างๆ
ใช้ สําหรับเพิมข้ อความลงบนชื >นงาน
ใช้ สําหรับเพิมข้ อความทํากําหนดทิศทางได้
ใช้ สําหรับเพิมรูปภาพลงบนชื >นงาน
ใช้ สําหรับเพิมเส้ นตรงลงบนชื >นงาน
ใช้ สําหรับเพิมรูปทรงสีเหลียมลงบนชื >นงาน
ใช้ สําหรับเพิมรูปทรงสีเหลียมมุมมน
ใช้ สําหรับเพิมรูปวงลงบนชื >นงาน
ใช้ สําหรับเลือกแฟ้มรูปภาพทีจะนํามาเป็ นฉากหลัง
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ใช้ สําหรับย้ ายเลือกวัตถุทีเลือกมาไว้ บนสุด เหนือวัตถุอืนๆ
ใช้ สําหรับย้ ายเลือกวัตถุทีเลือกไปไว้ ลา่ งสุด ใต้ วตั ถุอืนๆ
ใช้ สําหรับกําหนดขนาดของการแสดงพื >นทีชิ >นงานตังแต่
> 50% – 500%
ใช้ แสดงหน้ าต่างตังค่
> ารายละเอียดชิ >นงาน
ใช้ สง่ ภาพต้ นแบบไปยังส่วนของการคํานวณภาพลดสี
หมายเหตุ ความสามารถในการใช้ งานปุ่ มต่างๆจะขึ >นอยู่กบั สถานการณ์ตา่ งๆของโปรแกรม
แถบตัวเลือก

แถบนี >จะเปลียนไปตามวัตถุทีกําลังถูกเลือกอันได้ แก่ ข้ อความ ข้ อความหมุนได้ รูปภาพ เส้ นตรง
สีเหลียม สีเหลียมมุมมน และวง
ั > หน้ า 14 ถึงหน้ า 21
หมายเหตุ ข้ อมูลโดยละเอียดสําหรับแต่ละแถบจะมีอยูใ่ นหน้ าของการแทรกวัตถุตงแต่
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พืน! ทีทาํ งาน

พื >นทีสว่ นนี >ใช้ ในการออกแบบและจัดวางวัตถุตา่ งๆ เพือจัดทําภาพต้ นแบบ คลิกเมาส์ปมขวาบน
ุ่
พื >นทีนี >เพือแสดงเมนูลดั ซึง รายละเอียดการใช้ จะเหมือนกับเมนูหลักในหน้ าที 5

หมายเหตุ คุณสามารถดับเบิ >ลคลิกบนพื >นทีทํางานเพือเลือกภาพฉากหลัง
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การคํานวณหาขนาดของงาน
โปรแกรม Mosaic Converter สามารถประยุกต์ใช้ กบั ลักษณะงานได้ หลากหลาย เช่น งานปั กครอ
สติส งานปูกระเบื >องโมเสค งานแปรอักษร ซึง งานแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการกําหนดขนาดทีแตกต่างกัน
ออกไปเล็กน้ อย แต่ก็สามารถทีจะประยุกต์ใช้ งานร่วมกันได้
เนืองจากการคํานวณภาพลดสีจะประกอบด้ วยจุดของสีเป็ นชิ >นๆ เรี ยงกันไปตามแนวกว้ างและสูง
แต่เพือความสะดวกในการจัดทําภาพรวมจึงต้ องมีการแบ่งจุดทังหมดออกเป็
>
นช่วงย่อยๆ ซึง ในทีนี >โปรแกรม
จะเรี ยกแผ่นงานย่อยๆนันว่
> าชีต ชีตแต่ละชีตจะประกอบด้ วยช่องของสี ในลักษณะของกว้ าง x สูง

สําหรับงานแปรอักษร ขนาดชีตจะหมายถึงขนาดเพลต ส่วนขนาดชิ >นงานจะหมายถึงขนาดของอัฒจรรย์
Dreamsofts.com
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การสร้ างชิน! งานใหม่ และการกําหนดรายละเอียดชิน! งาน
ทีจะเริมสร้ างชิ >นงานใหม่ได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู แฟ้ม > สร้ างชิน! งานใหม่ หรื อกด Ctrl+N
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะปรากฏหน้
>
าต่างตังค่
> ารายละเอียดชิ >นงาน

ทีจะกําหนดรายละเอียดชิ >นงานในพื >นทีสว่ นนี >
ส่วนของ ข้ อมลชิ
ู น! งาน กําหนดข้ อมูล ชืองาน, สถานที,
เจ้ าหน้ าทีดแู ล และผู้ออกแบบ
ส่วนของ ขนาดชิน! งาน เลือกขนาดจากตัวช่วย หรื อกําหนด
ขนาดเอง โดยเป็ นจํานวนความกว้ างและสูงของชีต และ
กําหนดขนาดชีต ว่ามีสีกว้ างกีชิ >นและสูงกีชิ >นในแต่ละชีต
หมายเหตุ เมือมีการเปลียนแปลงข้ อมูลในส่วนของขนาด
ชิ >นงาน โปรแกรมจะทําการคํานวณขนาดโดยรวมให้ ใหม่โดย
อัตโนมัติ
ส่วนนี >จําเป็ นการกําหนดลักษณะของการเรี ยงชิ >นสี
ระหว่างเรี ยงแบบจัตรุ ัส และเรี ยงแบบทแยง
Dreamsofts.com
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กด ตกลง เพือทําการบันทึกข้ อมูล
กด ยกเลิก เพือไม่บนั ทึกค่าการเปลียนแปลง
ถ้ าคุณไม่สะดวกในการกําหนดค่าชิ >นงาน โดยการกําหนดจากขนาดชิน! งาน คุณสามารถใช้ สว่ น
ของ
ตัวช่ วยคํานวณขนาดในการคํานวณหาขนาดชิ >นงานจากข้ อมูลขนาดพื >นทีงาน ขนาดของชิ >นสี
และขนาดชีต
ขนาดพืน! ทีงาน เป็ นขนาดของพื >นทีๆต้ องการ
ทํางาน หน่วยเป็ นเซนติเมตร สามารถมีทศนิยมได้
ขนาดชิน! สี เป็ นขนาดของชิ >นสี 1 ชิ >น (จัตรุ ัส)หน่วย
เป็ นเซนติเมตร สามารถมีทศนิยมได้ ถ้ าการเรี ยงชิ >น
สีมีการเว้ นช่วงตรงรอยต่อ เช่น รอยต่อของกระเบื >อง
ขนาดทีกําหนดก็จะต้ องรวมรอยระยะต่อนี >ด้ วย
ขนาดชีต เป็ นจํานวนการเรี ยงชิ >นสีทางด้ านกว้ าง
และสูงใน 1 ชีต
จากนันให้
> คณ
ุ กดปุ่ มคํานวณ โปรแกรมจะทําการคํานวณขนาดชิ >นงาน และส่งต่อข้ อมูลไปยังส่วน
ของขนาดชิ >นงานให้ ทนั ที หากคํานวณแล้ วขนาดชิ >นงานไม่ลงตัวกับพื >นทีงานทีกําหนด โปรแกรมจะแสดง
ข้ อความ “คําเตือน ขนาดชีตทีคาํ นวณได้ ไม่ ลงตัว” กระพริบเป็ นจังหวะ กรณีนี >เกิดจากการคํานวณ
ข้ อมูลจากพื >นทีแล้ วจะต้ องมีการปั ดเศษของจํานวนชีตขึ >นไป ซึง จะส่งผลให้ ชิ >นงานทีได้ มีขนาดใหญ่กว่า
พื >นทีงานจริง ซึง ควรจะทําการปรับค่าของขนาดชีตให้ เหมาะสม หรื อทําการลดขนาดพืน! ทีงานลงเล็กน้ อย
จํานวนชีตตามความกว้ าง = ความกว้ างของพื >นทีงาน / ขนาดชิ >นสี /ขนาดชีต(ความกว้ าง)
จํานวนชีตตามความสูง = ความสูงของพื >นทีงาน / ขนาดชิ >นสี /ขนาดชีต(ความสูง)
หมายเหตุ จํานวนชีตทีเหมาะสมคือจํานวนชีตทีไม่มีทศนิยมต่อท้ าย
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การกําหนดภาพฉากหลังของชิน! งาน
คุณสามารถกําหนดภาพฉากหลังให้ กบั ชิ >นงานได้ 3 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > ภาพฉากหลัง > เลือกรปภาพ
ู
2. ดับเบิ >ลคลิกบนพื >นทีทํางานเพือเลือกภาพฉากหลัง
3. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะปรากฏหน้
>
าต่างให้ เลือกแฟ้มรูปภาพทีต้องการใช้ เป็ นฉากหลัง

เลือกแฟ้มทีต้องการและกด Open
หมายเหตุ
หากคุณต้ องการยกเลิกการใช้ ภาพฉากหลังให้ กดเมนู วัตถุ > ภาพฉากหลัง > ไม่ ใช้ ภาพฉาก
หลัง
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การแทรกข้ อความลงบนชิน! งาน
ทีจะแทรกข้ อความลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > ข้ อความ
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันแถบตั
>
วเลือกของข้ อความจะปรากฏขึ >นมา
พิมพ์ข้อความทีต้องการในช่องข้ อความ :
กําหนดลักษณะของตัวอักษรได้ ในแบบ ตัวหนา ตัวเอียง ขีด
เส้ นใต้
กําหนดวิธีการจัดเรียงของข้ อความในกรอบพื >นทีได้ ระหว่าง
ชิดซ้ าย กึงกลาง และชิดขวา
กําหนดชือตัวอักษรของข้ อความได้
กําหนดสีข้อความได้
กําหนดขนาดตัวอักษรของข้ อความได้ (สามารถพิมพ์ขนาดที
ต้ องการได้ เองในช่องขนาด)
กําหนดสีเงาและทิศทางเงาตามแนวตังและแนวนอนได้
>
นอกจากนันกดปุ่
>
มแก้ ไขเพือแสดงหน้ าต่างแก้ ไขข้ อความ และ
กดปุ่ มอักษรเพือแสดงหน้ าต่างรูปแบบตัวอักษร
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การแทรกข้ อความหมุนได้ ลงบนชิน! งาน
คุณสามารถแทรกข้ อความหมุนได้ ลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > ข้ อความหมุนได้
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันแถบตั
>
วเลือกของข้ อความหมุนได้ จะปรากฏขึ >นมา
พิมพ์ข้อความทีต้องการในช่องข้ อความหมุนได้ :
กําหนดแนวการหมุนของข้ อความได้ 4 แบบ ระหว่าง ซ้ าย
ไปขวา ล่างขึ >นบน บนลงข้ างและขวามาซ้ าย
กําหนดลักษณะของตัวอักษรได้ ในแบบ ตัวหนา ตัวเอียง ขีด
เส้ นใต้
กดปุ่ มอักษรเพือแสดงหน้ าต่างรูปแบบตัวอักษร
กําหนดชือตัวอักษรของข้ อความได้
กําหนดสีข้อความได้
กําหนดขนาดตัวอักษรของข้ อความได้ (สามารถพิมพ์ขนาด
ทีต้องการได้ เองในช่องขนาด)
กําหนดสีเงาและทิศทางเงาตามแนวตังและแนวนอนได้
>
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การแทรกรปภาพลงบนชิ
น! งาน
ู
คุณสามารถแทรกรูปภาพลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > รปภาพ
ู
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะเป็
>
นการกําหนดขอบเขตของภาพบนชิ >นงานและปรากฏหน้ าต่างให้ เลือกแฟ้มรูปภาพ
ทีต้องการ และแถบตัวเลือกของรูปภาพจะปรากฏขึ >นมา
กดปุ่ มเปลียนรปภาพ
เพือเลือกรูปภาพใหม่
ู
กดปุ่ มหมุนภาพเพือหมุนภาพไปครัง> ละ 90 องศา
กดปุ่ มกลับภาพซ้ าย-ขวาเพือกลับภาพในแนวนอน
กดปุ่ มกลับภาพบน-ล่ างเพือกลับภาพในแนวตัง>
กดปุ่ มแต่ งสีรูปภาพเพือปรับแต่งสีของรูปภาพระหว่าง
เปลียนเป็ นสีขาวดํา เปลียนเป็ นโทนสีเทา
กลับค่ าสี ปรับระดับสีแดงเขียวนํา! เงิน
ปรับระดับสีชัดมัว ปรับระดับสีสว่ าง-มืด
ปรับระดับสีเข้ ม-อ่ อน
กดปุ่ มแต่ งลักษณะรปภาพ
เพือปรับแต่งลักษณะรูปภาพ
ู
ระหว่าง
ภาพมัว ภาพมัวละเอียด ภาพเลนส์ กระจก
ภาพลายนนู ภาพลายกระเบือ! ง ภาพเม็ดสี ภาพเน้ น
ขอบเขต ภาพสีสเปรย์ ภาพบิดหมุน และ ภาพคลืน

หมายเหตุ การปรับแต่งลักษณะสีและลักษณะรูปภาพ จะมีตวั เลือกย่อยในการปรับแต่ง
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การแทรกเส้ นตรงลงบนชิน! งาน
คุณสามารถแทรกเส้ นตรงลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > เส้ นตรง
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะเป็
>
นการกําหนดขอบเขตของเส้ นบนชิ >นงานและแถบตัวเลือกของเส้ นตรงจะปรากฏ
ขึ >นมา
กําหนดสีเส้ นทีต้องการ
กําหนดขนาดเส้ นทีต้องการ
กําหนดลักษณะเส้ นทีต้องการ
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การแทรกรู ปสีเหลียมลงบนชิน! งาน
คุณสามารถแทรกรูปสีเหลียมลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > สีเหลียม
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะเป็
>
นการกําหนดขอบเขตของรูปสีเหลียมบนชิ >นงานและแถบตัวเลือกของสีเหลียมจะ
ปรากฏขึ >นมา
กําหนดสีเส้ นทีต้องการ
กําหนดขนาดเส้ นทีต้องการ
กําหนดสีพืน! ทีต้องการ
กําหนดรปแบบพื
น! ทีต้องการ
ู
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การแทรกรปสี
ู  เหลียมมุมมนลงบนชิน! งาน
คุณสามารถแทรกรูปสีเหลียมมุมมนลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > สีเหลียมมุมมน
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะเป็
>
นการกําหนดขอบเขตของรูปสีเหลียมมุมมนบนชิ >นงานและแถบตัวเลือกของ
สีเหลียมมุมมนจะปรากฏขึ >นมา
กําหนดสีเส้ นทีต้องการ
กําหนดขนาดเส้ นทีต้องการ
กําหนดสีพืน! ทีต้องการ
กําหนดรปแบบพื
น! ทีต้องการ
ู
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การแทรกรปวงลงบนชิ
น! งาน
ู
คุณสามารถแทรกรูปวงลงบนชิ >นงานได้ 2 วิธี
1. บนเมนูหลัก กดเมนู วัตถุ > วง
2. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
หลังจากนันจะเป็
>
นการกําหนดขอบเขตของรูปวงบนชิ >นงานและแถบตัวเลือกของวงจะปรากฏขึ >นมา
กําหนดสีเส้ นทีต้องการ
กําหนดขนาดเส้ นทีต้องการ
กําหนดสีพืน! ทีต้องการ
กําหนดรปแบบพื
น! ทีต้องการ
ู
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การเลือกวัตถุบนชิน! งาน
คุณสามารถเลือกวัตถุบนชิ >นงานได้ 2 แบบระหว่าง การเลือกวัตถุชิ >นเดียว และการเลือกวัตถุหลาย
ชิ >น
การเลือกวัตถุชิ >นเดียว สามารถทําได้ โดย
1. คลิกเมาส์ซ้ายลงบนวัตถุทีต้องการ
2. เมือวัตถุถกู เลือกจะปรากฏจุดล้ อมรอบ 8 จุด

3. บนแถบตัวเลือกจะปรากฏตัวเลือกสําหรับวัตถุนนๆขึ
ั > >นมา

การเลือกวัตถุหลายชิ >น สามารถทําได้ โดย
1. กดปุ่ ม Shift บนคีย์บอร์ ดค้ างไว้
2. คลิกเมาส์ซ้ายลงบนวัตถุทีต้องการเลือกทีละตัว
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การเคลือนย้ ายวัตถุ การย่ อ-ขยายวัตถุ และการลบวัตถุ
การเคลือนย้ ายวัตถุ สามารถทําได้ โดย
1. เลือกวัตถุทีต้องการ
2. กดปุ่ มซ้ ายของเมาส์ค้างไว้ บนวัตถุทีต้องการ
3. ลากวัตถุไปยังตําแหน่งทีต้องการ (ยังกดปุ่ มซ้ ายของเมาส์ค้างไว้ )
4. เมือวัตถุอยูใ่ นตําแหน่งทีต้องการแล้ ว ให้ ปล่อยมือจากปุ่ มซ้ ายของเมาส์
การย่อ-ขยายวัตถุ สามารถทําได้ โดย
1. เลือกวัตถุทีต้องการ
2. เมือวัตถุถกู เลือกจะปรากฏจุดล้ อมรอบ 8 จุด

3. กดปุ่ มเมาส์ซ้ายของเมาส์ค้างบนจุดใดจุดหนึง
4. ลากเมาส์ไปยังขนาดทีต้องการ (ยังกดปุ่ มซ้ ายของเมาส์ค้างไว้ )
5. เมือวัตถุเปลียนขนาดตามทีต้องการแล้ ว ให้ ปล่อยมือจากปุ่ มซ้ ายของเมาส์
การลบวัตถุ สามารถทําได้ โดย
1. เลือกวัตถุทีต้องการ
2. คุณสามารถลบวัตถุทีเลือกได้ 3 วิธี
2.1. บนเมนูหลัก กดเมนู แก้ ไข > ลบ
2.2. กดปุ่ ม Delete บนคีย์บอร์ ด
2.3. บนแถบเครื องมือ กดปุ่ ม
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ส่ วนของการคํานวณภาพลดสี
เป็ นส่วนทีใช้ ในการคํานวณภาพลดสีจากภาพต้ นแบบทีสง่ มาจากส่วนของการออกแบบ ผู้ใช้
สามารถทีจะเลือกชุดสีทีต้องการ เพิมลดสีทีต้องการได้ โดยอิสระ เมือทําการคํานวณภาพลดสีแล้ ว ผู้ใช้ ยงั
สามารถสร้ างรายงานสรุปการจัดวางสําหรับชีตต่างๆทีต้องการ และแฟ้มแสดงรหัสการจัดวางทังรู> ปในแบบ
ไฟล์ CSV ได้ อีกด้ วย

ส่วนของการคํานวณภาพลดสี ประกอบไปด้ วยส่วนย่อย 4 ส่วนดังนี >
1. แถบตัวเลือกการคํานวณ เป็ นส่วนทีแสดงตัวเลือกระดับการคํานวณภาพ
2. แถบสถานะ เป็ นส่วนทีแสดงข้ อมูลรายละเอียดของชิ >นงาน
3. แถบเครืองมือ เป็ นส่วนของเมนูแบบสัญลักษณ์
4. พืน! ทีทาํ งาน เป็ นส่วนทีใช้ ในการแสดงภาพต้ นแบบหรื อภาพลดสี
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แถบตัวเลือกการคํานวณ
ประกอบด้ วยปุ่ มต่างๆ และมีการใช้ งานดังนี >
ปุ่ มเลือกชุดสี ใช้ สําหรับเพือซ่อน-แสดง หน้ าจอชุดสี
ตัวเลือกระดับสี ใช้ ปรับระดับโทนสีในการคํานวณ กรณีทีต้องการปรับ
ผลลัพธ์ โดยสามารถปรับได้ 3 โทนสีระหว่าง สีแดง สีเขียว สีนํ >าเงิน
ปุ่ มระดับปกติ ใช้ สําหรับปรับระดับโทนสีให้ เป็ นระดับปกติ
ข้ อมูลแสดงจํานวนสีท ตี ้ องการ
แถบเลือนกําหนดจํานวนสีท ตี ้ องการ (ใช้ เมาส์ปรับเลือนได้ )
ปุ่ ม – เพือลดจํานวนสีทีต้องการทีละ 1 สี
ปุ่ มคํานวณภาพ ใช้ สําหรับเริมต้ นการคํานวณภาพลดสี
ปุ่ ม + เพือเพิมจํานวนสีทีต้องการทีละ 1 สี
หมายเหตุ การกําหนดจํานวนสีทีต้องการจะเป็ นการระบุจํานวนสีสงู สุดทีต้องการให้ โปรแกรม
นํามาใช้ ซึง จํานวนนี >จะไม่เกียวข้ องกับจํานวนสีทีเลือก เช่น คุณอาจจะเลือกสีมาทังหมด
>
200 สี แต่คณ
ุ
สามารถกําหนดจํานวนสีทีต้องให้ เป็ น 25 ได้ โดยเมือทําการคํานวณโปรแกรมจะเลือกมาเฉพาะ 25 สีทีถกู
ใช้ งานมากทีสดุ เท่านัน>
แถบสถานะ
ประกอบด้ วยชุดข้ อมูลต่างๆอันได้ แก่ ขนาดชิ >นงาน (สูง x กว้ าง) จํานวนชิ >นงานรวม ขนาดชีต (แถว x
คอลัมภ์) จํานวนชีตรวม และเวลาปั จจุบนั
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แถบเครื องมือ

ประกอบด้ วยปุ่ มต่างๆ และมีการใช้ งานดังนี >
กลับไปสู่หน้ าจอออกแบบชิ >นงาน
เลือกการแสดงภาพต้ นแบบ
เลือกการแสดงภาพลดสี
แสดงหน้ าจอการสร้ างรายงาน(ถ้ าไม่เปิ ดการแสดงภาพลดสีจะไม่สามารถใช้ งานได้ )
เปิ ด-ปิ ดการแสดงหมายเลขชีต
เปิ ด-ปิ ดการแสดงเส้ นแบ่งชีต
เลือกสีเส้ นแบ่งชีต(ถ้ าไม่เปิ ดการแสดงเส้ นแบ่งชีตจะไม่สามารถใช้ งานได้ )
เลือกสีเส้ นแบ่งชิ >นงาน
ใช้ สําหรับกําหนดขนาดของการแสดงพื >นทีชิ >นงานตังแต่
> 50% – 300%
สําเนาภาพต้ นแบบ/ภาพลดสี/ภาพรายงาน ไปยังคลิปบอร์ ดของวินโดวส์
บันทึกภาพต้ นแบบ/ภาพลดสี เป็ นแฟ้มรูปภาพ
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พืน! ทีทาํ งาน
เป็ นส่วนทีแสดงภาพต้ นแบบหรื อภาพลดสี โดยการกดปุ่ ม

ภาพต้ นแบบ

หรื อปุ่ ม

ภาพลดสี

หมายเหตุ
1. คุณสามารถดับเบิ >ลคลิกบนพื >นทีทํางานเพือเข้ าสู่การแสดงภาพแบบเต็มจอและดับเบิ >ลคลิกอีก
ครัง> เพือกลับสู่หน้ าจอปกติ
2. ถ้ าคุณอยูท่ ีหน้ าจอภาพลดสี คุณสามารถกด ctrl บนคีย์บอร์ ด + คลิกปุ่ มซ้ ายบนเมาส์ เพือทีจะดู
ข้ อมูลรายงานของชีตทีคลิก
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ข้ อมลชุ
ู ดสี
คุณสามารถกดปุ่ ม

เพือเข้ าสูห่ น้ าจอข้ อมูลชุดสี

ส่วนของการออกแบบภาพต้ นแบบ ประกอบไปด้ วยส่วนย่อย 4 ส่วนดังนี >
1. ฐานข้ อมลชุ
ู ดสี เป็ นส่วนของรายการชุดสีทีมีในโปรแกรม
2. รายการสีในชุดสี เป็ นส่วนของรายการสีทงหมดในชุ
ั>
ดสีปัจจุบนั
3. รายการสีท เี ลือก เป็ นส่วนของสีทีถกู เลือกในชิ >นงานปั จจุบนั
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ฐานข้ อมลชุ
ู ดสี
ประกอบด้ วยรายละเอียดต่างๆดังนี >
ปุ่ ม

ใช้ สําหรับนําเข้ ารายการสีใหม่เข้ าสูฐ่ านข้ อมูล

ปุ่ ม
ใช้ สําหรับส่งออกรายการสีชดุ ปั จจบันเป็ นแฟ้ม
ตัวเลือก ตารางรายการชุดสี เป็ นตารางแสดงรายการชุดสีทีมีใน
ฐานข้ อมูล
คุณสามารถคลิกเพือเลือกดูชดุ สีทีต้องการ
คุณสามารถดับเบิ >ลคลิกเพือเปลียนชือชุดสี
ปุ่ ม

ใช้ สําหรับสร้ างข้ อมูลสีชดุ ใหม่

ปุ่ ม

ใช้ สําหรับลบชุดสีปัจจุบนั ออกจากฐานข้ อมูลชุดสี

ปุ่ ม
ใช้ สําหรับบันทึกข้ อมูลชุดสี
ส่วน ข้ อมลสี
ู ใช้ แสดงรายละเอียดสีปัจจุบนั
รหัสสี เป็ นข้ อมูลชือรหัสของสี
ราคา เป็ นราคาต่อหน่วยของสี
สีตัวอย่ าง เป็ นส่วนแสดงสี
แดง เป็ นแถบเลือนระดับสีแดง มีคา่ ตังแต่
> 0 - 255
เขียว เป็ นแถบเลือนระดับสีเขียว มีคา่ ตังแต่
> 0 - 255
นํา! เงิน เป็ นแถบเลือนระดับสีนํ >าเงิน มีคา่ ตังแต่
> 0 - 255

ปุ่ ม
ปุ่ ม

ใช้ สําหรับเลือกข้ อมูลสีจากหน้ าต่างสี
ใช้ สําหรับเพิม/ลบ/บันทึก/ยกเลิกการแก้ ไข สี
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รายการสีในชุดสี
ประกอบด้ วยรายละเอียดต่างๆดังนี >
สีตัวอย่ าง เป็ นส่วนแสดงสีทีมีในชุดสีปัจจุบนั
คุณสามารถทีจะคลิกบนสีตวั อย่างเพือทีจะสร้ าง
เหตุการณ์ตา่ งๆเหล่านี >
คลิกเมาส์ ซ้าย เพือเพิมสีทีคลิกเข้ าสูร่ ายการสีที
เลือก
คลิกเมาส์ ช้าย+กด Ctrl บนคีย์บอร์ ด เพือส่งข้ อมูล
สีทีคลิกไปแก้ ไขในส่วนข้ อมูลสี
คลิกเมาส์ ช้าย+กด Alt บนคีย์บอร์ ด เพือลบข้ อมูล
สีทีคลิกออกจากชุดสีปัจจุบนั
ปุ่ ม
เพือซ่อน/แสดง รหัสสีบนสีตวั อย่าง
ช่องแสดงจํานวนสีในชุดสี
ปุ่ ม
เข้ าสูร่ ายการสีทีเลือก

เพือเลือกสีทงหมดในชุ
ั>
ดสี
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รายการสีท เี ลือก
ประกอบด้ วยรายละเอียดต่างๆดังนี >
สีตัวอย่ าง เป็ นส่วนแสดงสีทีมีในชุดสีปัจจุบนั
คุณสามารถทีจะคลิกบนสีตวั อย่างเพือทีจะลบ
ข้ อมูลสีทีคลิกออกจากรายการสีทีเลือก
ปุ่ ม
ล้ างข้ อมูลสีออกจากรายการ โดย
เลือกได้ ระหว่างสีทงหมด,
ั>
สีทีไม่ได้ ถกู ใช้ งาน, สีทีใช้
งาน <= 5 สีทีใช้ งาน <= 10, สีทีใช้ งาน <= 10, สีที
ใช้ งาน <= 20 สีทีใช้ งาน <= 30, สีทีใช้ งาน <= 50
และ สีทีใช้ งาน <= 100
ช่องแสดงจํานวนสีทีเลือกไว้
เพือซ่อน/แสดง รหัสสีบนสีตวั อย่าง
ปุ่ ม
หมายเหตุ สีทีถกู ใช้ งานจะแสดงเมือผ่านการ
คํานวณแล้ ว
ปุ่ ม

เพือซ่อน/แสดง รหัสสีบนสีตวั อย่าง
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การเพิมชุดสีชุดใหม่
การเพิมชุดสีชดุ ใหม่เข้ าสูฐ่ านข้ อมูลชุดสีทําได้ ตามขันตอนต่
>
อไปนี >
1. กดปุ่ ม
2. กําหนดข้ อมูลชือชุดสี
3. กดปุ่ ม

เพือบันทึกข้ อมูล

หมายเหตุ
ข้ อมูลชุดสีสามารถนําเข้ าได้ จากแฟ้มภายนอก
ซึง สามารถหาได้ จากเว็บไซต์ของผู้พฒ
ั นา และผู้พฒ
ั นา
ยินดีรับข้ อมูลชุดสีตา่ งๆเพือนํามาเผยแพร่ตอ่ ไป

การเพิมสีใหม่ เข้ าส่ ูชุดสี
การเพิมชุดสีใหม่เข้ าสูข่ ้ อมูลชุดสีทําได้ ตามขันตอนต่
>
อไปนี >
1. กดปุ่ ม
2. กําหนดข้ อมูลรหัสสี และราคา
3. กําหนดค่าสีโดยการเลือนแถบ แดง เขียว นํ >าเงิน
ซึง จะมีข้อมูลระดับค่าสีของแต่ละแถบแสดงขึ >นมา
หรื อ กดปุ่ ม
4. กดปุ่ ม

และเลือกจากตาราง
เพือบันทึกข้ อมูล
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การเพิม/ลบสีเข้ าส่ ูชนิ ! งาน

สีในรายการชุดสี

สีทีเลือก (สีในชิ >นงาน)

การเพิมสีเข้ าสูช่ ิ >นงานสามารถทําได้ 2 วิธี
1. คลิกเมาส์บนสีในตารางรายการสี
2. กดปุ่ ม
เพือเลือกสีในรายการทังหมด
>
หมายเหตุ สีทีมีรหัสสีตรงกันจะไม่ถกู เพิมเข้ าในรายการสีทีถกู เลือก
การลบสีออกจากรายการสีทีเลือกสามารถทําได้ 2 วิธี
1. คลิกเมาส์บนสีในตารางรายการสีทีถกู เลือก เพือลบสีทีถกู คลิกครัง> ละสี
2. กดปุ่ ม
ล้ างข้ อมูลสีออกจากรายการ โดยเลือกได้ ระหว่างโดยเลือกได้ ระหว่างสี
ทังหมด,
>
สีทีไม่ได้ ถกู ใช้ งาน, สีทีใช้ งาน <= 5 สีทีใช้ งาน <= 10, สีทีใช้ งาน <= 20, สีทีใช้ งาน <= 30, สีทีใช้
งาน <= 50 และ สีทีใช้ งาน <= 100
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รายงาน
กดปุ่ ม

เพือแสดงข้ อมูลรายงาน (ปุ่ มรายงานจะใช้ ได้ เมืออยูท่ ีมมุ มองภาพลดสี

เท่านัน)
>

ส่วนของรายงาน ประกอบไปด้ วยส่วนย่อย 4 ส่วนดังนี >
1. ภาพการจัดเรียง เป็ นส่วนของภาพการเรี ยงของชีตปั จจุบนั
2. แถบตัวเลือกการแสดงผล เป็ นส่วนของตัวเลือกในการแสดงภาพการจัดเรี ยง
3. ข้ อมลชี
ู ต เป็ นส่วนของข้ อมูลชีตปั จจุบนั
4. แถบการสร้ างรายงาน เป็ นส่วนตัวเลือกต่างๆในการสร้ างรายงาน
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ภาพการจัดเรียง
เป็ นส่วนแสดงภาพการจัดเรี ยงในชีตนันๆ
>
โดยจะแสดงสี รหัสสี ในภาพตามการตังค่
> าใน
แถบตัวเลือกการแสดงผล
หมายเหตุ
1. คุณสามารถกดปุ่ ม
บนแถบเครื องมือ
เพือสําเนาภาพไปยังคลิปบอร์ ด
2. คุณสามารถเลือนไปดูชีตอืนๆโดยการเลือน
แถบด้ านข้ างและด้ านล่าง

แถบตัวเลือกการแสดงผล

กําหนดแบบอักษรของรหัสสี ในภาพการจัดเรี ยง
กําหนดขนาดตัวอักษรของรหัสสี ในภาพการจัดเรี ยง
กําหนดการแสดง/ไม่แสดงสี ในภาพการจัดเรี ยง
กําหนดการแสดง/ไม่แสดงรหัสสี ในภาพการจัดเรี ยง
กําหนดแสดงรหัสสีแบบทุกช่องของภาพการเรี ยง
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ข้ อมลชี
ู ต

เป็ นส่วนแสดงข้ อมูลของชีตปั จจุบนั
แถบการสร้ างรายงาน
ประกอบด้ วยรายละเอียดต่างๆดังนี >
จากชีต กําหนดชีตเริมต้ นในการสร้ างรายงานหรื อ
แฟ้มรูปภาพ
ถึงชีต กําหนดสุดท้ ายในการสร้ างรายงานหรื อแฟ้ม
รูปภาพ
ชือไฟล์ กําหนดชือแฟ้มรูปภาพ (กรณีทีสร้ างแฟ้ม
รูปภาพ)
ชนิดแฟ้ม เลือกชนิดของแฟ้มรูปภาพระหว่าง bmp
และ jpg (กรณีทีสร้ างแฟ้มรูปภาพ)
เลือกโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สําหรับบันทึกแฟ้ม
รูปภาพ (กรณีทีสร้ างแฟ้มรูปภาพ)
สร้ างแฟ้ม เริมการสร้ างแฟ้มรูปภาพ (กรณีทีสร้ าง
แฟ้มรูปภาพ)
รายงานสรปการจัดวาง เริ มการสร้ างรายงานสรุป
รายงานสรปการใช้ สี เริมการสร้ างรายงานสรุปข้ อมูลการใช้ สีพร้ อมราคา
แบบการปู (*.csv) เริมการสร้ างแบบการปู
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การสร้ างแฟ้มรปภาพการจั
ดวาง
ู
การสร้ างแฟ้มรูปภาพการจัดวางสามารถทําได้ ตามขันตอนต่
>
อไปนี >
1. กําหนดชีตเริมต้ นทีต้องการจากแถบเลือน

2. กําหนดชีตสุดท้ ายทีต้องการจากแถบเลือน
3. กําหนดชือไฟล์ทีต้องการ
4. เลือกชนิดของแฟ้มรูปภาพ

5. กดปุ่ ม
รูปภาพ

สําหรับบันทึกแฟ้ม

6. กดปุ่ ม
หมายเหตุ
โปรแกรมจะสร้ างแฟ้มรูปภาพตามชือไฟล์โดยมีหมายเลยชีตต่อท้ ายชือ โดยจัดเก็บในโฟลเดอร์ ที
กําหนด

Sample_0001.jpg

Sample_0002.jpg

Sample_0003.jpg

ภาพทีได้ จะเป็ นไปตามการตังค่
> าในแถบตัวเลือกการแสดงผล
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การสร้ างรายงานสรุปการจัดวาง
การสร้ างรายงานสรุปการจัดวางสามารถทําได้ ตามขันตอนต่
>
อไปนี >
1. กําหนดชีตเริมต้ นทีต้องการจากแถบเลือน

2. กําหนดชีตสุดท้ ายทีต้องการจากแถบเลือน
3. กดปุ่ ม

หมายเหตุ
โปรแกรมจะสร้ างรายงานสรุปการจัด
วางในช่วงชีตทีกําหนด
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การสร้ างรายงานสรุปการใช้ สี
การสร้ างรายงานสรุปการใช้ สีสามารถทําได้ โดยกดปุ่ ม

รายงานสรุปการใช้ สีจะแสดงข้ อมูลสีทีถกู ใช้ ทงหมด
ั>
พร้ อมจํานวนสีทีถกู ใช้ โดยเรี ยงตามจํานวนสีที
ใช้ พร้ อมสรุปค่าใช้ จา่ ยมูลค่าสีทีใช้ และมูลค่าสีรวมทังหมด
>
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การสร้ างข้ อมลแบบการป
ู
ู
การแฟ้มข้ อมูลแบบการปูสามารถทําได้ โดยกดปุ่ ม

แฟ้มข้ อมูลแบบการปูจะเป็ นแฟ้มข้ อมูลทีแสดงรหัสสีทีใช้ ในการสร้ างภาพลดสีทงหมด
ั>
โดยเรี ยง
ข้ อมูลไปในลักษณะตาราง แฟ้มจะถูกบันทึกในรูปแบบของไฟล์ CSV (comma separate value) ซึง แฟ้ม
ชนิดนี >สามารถเปิ ดในโปรแกรม Microsoft Excel © จึงสามารถนําข้ อมูลทีได้ ไปดําเนินการต่อได้ หลากหลาย
รูปแบบ
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ตัวอย่ างการใช้ กับงานปกระเบื
อ! ง
ู
การใช้ กบั งานปูกระเบื >องโมเสค กระเบื >องโมเสคเป็ นชิ >นงานทีมีหลากหลายสีและรูปทรง เราสามารถ
นํากระเบื >องโมเสครูปทรงสีเหลียมและวงกลมมาใช้ ในการสร้ างภาพทีต้องการ

กระเบื >องโมเสค 1 ชิ >น จะเปรี ยบได้ กบั จุดสี 1 จุด แผ่นชีตกระเบื >อง 1 ชีต จะเปรี ยบได้ กบั ชีต 1 ชีต

ตัวอย่างนี > เราจะมาลองสร้ างภาพวิวบนฝาผนังขนาด กว้ าง 3.50 เมตร สูง 3.00 เมตร โดยใช้
กระเบื >องโมเสคขนาด 2.40 x 2.40 เซนติเมตร โดยมีร่องยาแนวระหว่างกระเบื >อง 0.2 เซนติเมตร โดยแผ่น
ชีต 1 แผ่น ปูกระเบื >องกว้ าง 11 ชิ >น สูง 12 ชิ >น
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เราจะเริมด้ วยการสร้ างงานใหม่โดยการกดปุ่ ม
และปุ่ ม
บน
แถบเครื องมือ จากนันหน้
> าต่างกําหนดรายละเอียดชิ >นงานจะแสดงขึ >นมา ให้ เรากําหนดข้ อมูลจากลักษณะ
งานดังนี >

ในส่วนของ ตัวช่ วยคํานวณขนาด ให้ เรากําหนดขนาดพืน! ทีงานเป็ นกว้ าง 350 ซม. สูง 300 ซม.
ขนาดชิน! สีกําหนดเป็ น 2.6 ซม. ขนาดชีตกําหนดเป็ นกว้ าง 11 ชิ >น สูง 12 ชิ >น จากนันกดปุ่
>
ม คํานวณ
โปรแกรมจะส่งค่าทีได้ ไปในส่วนขนาดชิน! งาน โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ ค่าทีเรากําหนดไปนี >จะได้ ขนาดชิ >นงานทีไม่ลงตัว ชิ >นงานทีได้ จะใหญ่กว่าพื >นทีจริง
เล็กน้ อย
จากนันเลื
> อกวิธีการเรียงทีต้องการ ในทีนี >เราเลือกการเรี ยงแบบจัตรุ ัส กําหนดส่วนของข้ อมลู
ชิน! งานตามทีต้องการ จากนันกดปุ่
>
มตกลง เพือกลับไปส่วนออกแบบ
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ในทีนี >เราจะใช้ รูปภาพวิวเพือเป็ นฉากหลัง ให้ กดปุ่ ม
รูปภาพขึ >นมา ให้ เลือกรูปทีต้องการ และกดปุ่ ม Open

บนแถบเครื องมือ และจะมีหน้ าต่างเลือก

หน้ าจอภาพออกแบบจะเปลียนพื >นฉากหลังเป็ นรูปทีเราเลือก

จากนันกดปุ่
>
ม

บนแถบเครื องมือเพือส่งภาพไปคํานวณลดสี

หน้ าต่างการคํานวณภาพลดสีจะแสดงขึ >นมา
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กดปุ่ ม

เพือเข้ าสูห่ น้ าจอข้ อมูลชุดสี

ในทีนี >เราจะใช้ ชดุ สี 50 สี ให้ กดเลือก 50 สี จากนันกด
>
เพือเลือกสีทงหมด
ั>
สีทีถกู เลือกทังหมดจะถู
>
กเพิมเข้ ามาแสดงในด้ านขวามือ (สีทีถกู เลือก)
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จากนันกดปุ่
>
มคํานวณภาพ เพือเริมต้ นการคํานวณภาพลดสี เมือการคํานวณสิ >นสุดจะแสดงภาพ
ลดสี

จากนันกดปุ่
>
ม

เพือเข้ าสูก่ ารเลือกพิมพ์รายงานทีต้องการต่อไป (หน้ า 34 - 40)
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ตัวอย่ างการใช้ กับงานแปรอักษร
งานแปรอักษรเป็ นงานทีสามารถประยุกต์ใช้ กบั โปรแกรมได้ อย่างง่ายดาย เนืองจากงานแปรอักษร
มีขนาดของเพลททีเทียบได้ กบั ขนาดชีตและมีขนาดของอัฒจรรย์เทียบได้ กบั ขนาดงานโดยตรง

ขนาดอัฒจรรย์ (ทีนงั x แถว) จะเปรี ยบได้ กบั ขนาดชิ >นงาน (กว้ าง x สูง) ขนาดเพลท จะเปรี ยบได้ กบั ขนาด
ชีต
การเรี ยกขนาดเพลทแปรอักษรจะเรี ยกเป็ นสัดส่วนจํานวนชิ >นสีตอ่ เพลท เช่น 1:9 (ขนาด 3 x 3
ช่อง) 1:16 (ขนาด 4 x 4 ช่อง) 1:25 (ขนาด 5 x 5 ช่อง) ส่วนสีทีใช้ ก็มีหลายรูปแบบเช่น 16 สี 20 สี งานแปร
อักษรทีใช้ สดั ส่วนจํานวนชิ >นสีตอ่ เพลทสูง เช่น 1:25 และใช้ จํานวนสีทีมากจะได้ ภาพทีมีรายละเอียดมาก

ตัวอย่างนี >เราจะมาลองสร้ างภาพแปรอักษร บนอัฒจรรย์ขนาดสูง 20 แถว แต่ละแถวมี 30 ทีนงั
โดยใช้ เพลทขนาด 1: 25 (5 x 5 ช่อง) โดยใช้ ชดุ สี 17 สีในการคํานวณ
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เราจะเริมด้ วยการสร้ างงานใหม่โดยการกดปุ่ ม
และปุ่ ม
บน
แถบเครื องมือ จากนันหน้
> าต่างกําหนดรายละเอียดชิ >นงานจะแสดงขึ >นมา ให้ เรากําหนดข้ อมูลจากลักษณะ
งานดังนี >

กําหนดส่วนของข้ อมลชิ
> าหนดขนาดชิน! งาน กว้ างเท่ากับจํานวนที
ู น! งานตามทีต้องการ จากนันกํ
นัง คือ 30 สูงเท่ากับจํานวนแถวคือ 20 ขนาดชีต กําหนดเท่ากับขนาดเพลทคือกว้ าง 5 ชิ >น สูง 5 ชิ >น
จากนัน> เลือกวิธีการเรียงทีต้องการ ในทีนี >การแปรอักษรจะต้ องเลือกเป็ นเรี ยงแบบจัตรุ ัส จากนันกดปุ่
>
มตก
ลง เพือกลับไปส่วนออกแบบ
หมายเหตุ ในการแปรอักษรเราไม่จําเป็ นต้ องใช้ สว่ น ตัวช่ วยคํานวณขนาด (แถบทึบสีแดง)

จากนันทํ
> าการออกแบบรูปทีต้องการโดยการแทรกวัตถุตา่ งๆ กําหนดพื >นหลัง จนได้ ตามทีต้องการ
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จากนันกดปุ่
>
ม
ภาพลดสีจะแสดงขึ >นมา

กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือเพือส่งภาพไปคํานวณลดสี หน้ าต่างการคํานวณ

เพือเข้ าสูห่ น้ าจอข้ อมูลชุดสี
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ในทีนี >เราจะใช้ ชดุ สี แปรอักษร ให้ กดเลือกแปรอักษร จากนันกด
>

เพือเลือกสีทงหมด
ั>

จากนันกดปุ่
>
มคํานวณภาพ เพือเริมต้ นการคํานวณภาพลดสี เมือการคํานวณสิ >นสุดโปรแกรมจะ
แสดงภาพลดสี
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จากนันกดปุ่
>
ม

เพือเข้ าสูก่ ารเลือกพิมพ์รายงานทีต้องการต่อไป (หน้ า 34 - 40)

รายงานทีการแปรอักษรจําเป็ นต้ องใช้ คือรายงานสรุปการจัดวาง (หน้ า 38) เพือแจกจ่ายให้ ผ้ แู ปร
อักษรตามตําแหน่งทีนงั ทีกําหนด โดยจะต้ องพิมพ์รายงานทังหมดแล้
>
วตัดแบ่งครึง (1 แผ่นได้ 2 ทีนงั )
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ตัวอย่ างการใช้ กับงานปั กครอสติส
การใช้ กบั งานปั กครอสติส เป็ นงานทีทําผลงานออกมาได้ คอ่ นข้ างละเอียดเนืองจากงานครอสติสมี
สีให้ เลือกใช้ มากมาย ผลงานทีออกมาจึงมีความหลากหลายของสีสนั และค่อนข้ างสมจริง

ผังลายปั กครอสติสจะแบ่งเป็ นช่วงๆละ 10 ช่องปั กเปรี ยบได้ กบั ขนาดชีต

ตัวอย่างนี >เราจะมาลองสร้ างผังลายปั กภาพขนาด กว้ าง 12 นิ >ว สูง 10 นิ >ว โดยใช้ ชดุ สีของไหมปั ก
DMC ในการคํานวณ โดยเราจะจํากัดจํานวณสีทีต้องการเพียง 50 สี
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เราจะเริมด้ วยการสร้ างงานใหม่โดยการกดปุ่ ม
และปุ่ ม
บน
แถบเครื องมือ จากนันหน้
> าต่างกําหนดรายละเอียดชิ >นงานจะแสดงขึ >นมา ให้ เรากําหนดข้ อมูลจากลักษณะ
งานดังนี >

กําหนดส่วนของ ข้ อมลชิ
> าหนด ขนาดชิน! งาน โดยเลือกจากแถบ
ู น! งานตามทีต้องการ จากนันกํ
ตัวช่วยสร้ างขนาด เลือกไปที ครอสติส 10 x 12 นิ >ว แนวนอน ขนาดทีเหมาะสมก็จะถูกสร้ างขึ >นมาโดย
อัตโนมัติ จากนัน> เลือกวิธีการเรียงทีต้องการ ในทีนี >เลือกเป็ นเรี ยงแบบจัตรุ ัส จากนันกดปุ่
>
มตกลง เพือ
กลับไปส่วนออกแบบ
หมายเหตุ ในผังปั กครอสติส เราไม่จําเป็ นต้ องใช้ สว่ น ตัวช่ วยคํานวณขนาด (แถบทึบสีแดง)

จากนันทํ
> าการออกแบบรูปทีต้องการโดยการแทรกวัตถุตา่ งๆ กําหนดพื >นหลัง จนได้ ตามทีต้องการ
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จากนันกดปุ่
>
ม
ภาพลดสีจะแสดงขึ >นมา

กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือเพือส่งภาพไปคํานวณลดสี หน้ าต่างการคํานวณ

เพือเข้ าสูห่ น้ าจอข้ อมูลชุดสี
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ในทีนี >ให้ กดเลือกไหมครอสติส DMC จากนันกด
>

เพือเลือกสีทงหมด
ั>
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จากนันกํ
> าหนดจํานวนสีท ตี ้ องการเป็ น 50 กดปุ่ มคํานวณภาพ เพือเริมต้ นการคํานวณภาพลดสี
เมือการคํานวณสิ >นสุดโปรแกรมจะแสดงภาพลดสี โดยเป็ นการเลือกมาใช้ งานเฉพาะ 50 สีตามทีต้องการ
เท่านัน>

จากนันกดปุ่
>
ม

เพือเข้ าสูก่ ารเลือกพิมพ์รายงานทีต้องการต่อไป (หน้ า 34 - 40)

รายงานทีการทําผังลายปั กครอสติสจําเป็ นต้ องใช้ คือรายงานข้ อมูลแบบการปู (หน้ า 40)
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เทคนิคการใช้ งานโปรแกรม Mosaic Converter
1. ชิ >นงานทีมีลกั ษณะวงกลมสามารถใช้ การปูแบบทแยงได้ ซึง จะให้ ภาพการปูทีสวยงามแปลกตา

2. หลังการคํานวณทุกครัง> สีทีถกู เลือกจะเปลียนไปเรี ยงตามจํานวนสีทีใช้ เพือสะดวกต่อการยกเลิก
สีทีไม่ได้ ใช้ งาน หรื อใช้ ในปริ มาณทีน้อย

ก่อนคํานวณ (เรี ยงตามการเลือก)
หลังคํานวณ (เรี ยงตามจํานวนทีใช้ )
3. ในการทํางานทีมีสีให้ เลือกมากๆเช่นการสร้ างผังลายปั กครอสติส เราสามารถลดสีทีใช้ งานจริง
ได้ โดยการเลือกสีทีมีทงหมดและกํ
ั>
าหนดจํานวนสีทีต้องการ (หน้ า 25) จากนันจึ
> งทําการคํานวณ
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4. เวลาทีใช้ คํานวณแปรผันตามขนาดงานและจํานวนสี ดังนันถ้
> าไม่จําเป็ น ไม่ควรเลือกสีในจํานวน
ทีมากเกินไป และลบสีทีไม่ได้ ใช้ งานออกเพือความรวดเร็ วในการคํานวณซํ >า
5. ตัวเลือกการคํานวณให้ ผลลัพธ์ทีแตกต่าง ในกรณีทีผลการคํานวณได้ ภาพออกมาไม่ตรงความ
ต้ องการคุณสามารถทีจะปรับแต่งระดับสีในการคํานวณซึง จะให้ ผลลัพธ์ทีแตกต่างออกไป (หน้ า 25)
6. ในการผลิตชิ >นงานบางประเภท เช่น โมเสค คุณสามารถทีจะแยกงานไปผลิตตามชีตเพือความ
รวดเร็วและก่อให้ เกิดการจ้ างงาน
7. การประยุกต์ใช้ โปรแกรมนี >เพือการทํามาหากิน คุณสามารถนําโปรแกรมนี >ไปใช้ ในการ
7.1 รับสร้ างผังลายปั กครอสติส ตัวอย่างราคานี >เป็ นเฉพาะค่าสร้ างผังลายปั กเท่านันไม่
>
รวมค่าอุปกรณ์
ขนาดเป็ นนิ >ว

จํานวนช่องปั ก

ราคาเฉพาะผังลาย

8 x 10

110 x 140

495 บาท

10 x 12

130 x 160

495 บาท

12 x 14

160 x 200

595 บาท

13 x 16

180 x 220

595 บาท

15 x 19

200 x 260

695 บาท

16 x 20

220 x 280

695 บาท

18 x 24

250 x 330

895 บาท

22 x 30

300 x 420

895 บาท

26 x 34

360 x 480

1,195 บาท

32 x 40

440 x 560

1,195 บาท

36 x 46

500 x 640

1,695 บาท

40 x 50

560 x 700

1,695 บาท

7.2 เพิมมูลค่าของวัสดุหลายสี เช่น กระดุม กระดาษสี ลูกปั ด โดยการนํามาทําภาพลดสี
7.3 เพิมมูลค่าให้ กบั วัสดุในท้ องถิน โดยการนํามาย้ อมสีและนํามาจัดทําเป็ นภาพลดสี

Dreamsofts.com

62

วิธีการสังซือ!
คุณสามารถสัง ซื >อซอฟต์แวร์ รุ่นเต็มได้ โดยการชําระค่าสินค้ ามาที
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขา
โนนไทย
ชือบัญชี
นายยุทธนา ท้ าวนอก
บัญชีเลขที
483-0-274-827
*** ถ้ าเป็ นการโอนทาง ATM กรุณาอย่าโอนทีเครื องทีไม่มี slip ***
ราคาซอฟต์แวร์
550 บาท สําหรับการปลดล็อก 3 ครัง>
850 บาท สําหรับการปลดล็อก 6 ครัง>
1200 บาท สําหรับการปลดล็อก 10 ครัง>
หมายเหตุ : คุณสามารถติดตังโปรแกรมลงในเครื
>
 องคอมพิวเตอร์ ได้ มากกว่า 1 เครื อง
และถ้ าคุณฟอร์ แมทฮาร์ ดดิสก์ คุณไม่จําเป็ นทีจะต้ องขอรหัสปลดล็อคใหม่
หลังจากชําระค่าสินค้ าแล้ วคุณสามารถยืนยันการชําระค่าสินค้ าได้ 2 วิธี
1.Fax หลักฐานการชําระเงินมาที 02-903-0080 ต่อ 3240 พร้ อมแจ้ งข้ อมูลการติดต่อและอีเมล์
2.Scan หลักฐานการชําระเงินและส่งอีเมล์มาที info@dreamsofts.com พร้ อมแจ้ งข้ อมูลการ
ติดต่อ
สิงทีทา่ นจะได้ รับ
1.ข้ อมูลการดาวน์โหลดชุดติดตังซอฟต์
>
แวร์ รุ่นเต็ม
2.สิทธิในการสร้ างรหัสปลดล๊ อคตามจํานวน
3.สิทธิในการ Upgrade ซอฟต์แวร์ รุ่นต่อไปฟรี ตลอดอายุการใช้ งาน
*** หากท่านเป็ นผู้ผลิตสินค้ าทีเกียวข้ อง เช่น เม็ดกระดุม ลูกปั ด กระเบื >อง หรื อสินค้ าทีเกียวข้ อง
เรายินดีรับผลิตซอฟต์แวร์ รุ่นพิเศษเพือส่งเสริมการขายของท่าน โดยการบรรจุข้อมูลสีและสินค้ า
ของท่านลงในซอฟต์แวร์ เพือง่ายต่อการใช้ งานของลูกค้ า ***
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วิธีการปลดล็อค
ขัน! ตอนที 1 : ดาวน์โหลดไฟล์ตดิ ตังรุ> ่นเต็ม (Setup.exe) และรับข้ อมูล Activation Key ของคุณ

หลังจากทีคณ
ุ สัง ซื >อโปรแกรมเราจะจัดส่งอีเมล์แจ้ งลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นเต็มและรหัส
ประจําตัวลูกค้ า (Activation Key) สําหรับใช้ ในการสร้ างรหัสปลดล็อค
หมายเหตุ : รหัสประจําตัวลูกค้ า (Activation Key) เป็ นรหัสประจําตัวลูกค้ าแต่ละราย รหัสนี >จะ
แสดงในรูปแบบ XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
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ขัน! ตอนที 2 : ติดตังโปรแกรมรุ
>
่นเต็ม

ติดตังโปรแกรมรุ
>
่นเต็มโดยเรี ยกไฟล์ setup.exe
ขัน! ตอนที 3 : หน้ าต่างลงทะเบียน

เมือคุณเรี ยกใช้ โปรแกรมหรื อเรี ยกไฟล์ Register.exe.
หน้ าต่างลงทะเบียน (Product Registration) จะแสดงขึ >นมา โดยแสดงรหัสลงทะเบียน
(Registration ID) ขึ >นมาในหน้ าต่างนี >
หมายเหตุ : รหัสลงทะเบียน (Registration ID) เป็ นรหัสประจําเครื องคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงใน
รูปแบบ XXXXXXXXXXXXXXXX
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ขัน! ตอนที 4 : ลงทะเบียนเพือรับ รหัสปลดล็อค (License Key)

ให้ คณ
ุ เปิ ดเว็บไซต์หน้ าเว็บระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของเรา (เราจะให้ ลิงก์ไปยังหน้ าเว็บนี >พร้ อม
Activation Key). กรอกข้ อมูลรหัส Activation Key และ Registration ID จากนันกดปุ่
>
ม
ลงทะเบียน และรอสักครู่
หมายเหตุ : รหัสประจําตัวลูกค้ า (Activation Key) จะแสดงในรูปแบบ XXXX-XXXX-XXXXXXXX-XXXX รหัสลงทะเบียน (Registration ID) จะแสดงในรูปแบบ XXXXXXXXXXXXXXXX
ขัน! ตอนที 5 : ลงทะเบียนเพือรับ รหัสปลดล็อค (License Key)

ถ้ าคุณกรอกข้ อมูลรหัส Activation Key และ Registration ID ทีถกู ต้ อง
หลังจากกดปุ่ ม ลงทะเบียน สักครู่ รหัสปลดล็อค (License Key) จะแสดงให้ มา
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ให้ คณ
ุ จดบันทึก รหัสปลดล็อค (License Key) ไว้ ในทีปลอดภัย (คุณสามารถนํามาใช้ งานได้ ใน
ภายหลัง)
ขัน! ตอนที 6 : ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรอกข้ อมูล รหัสปลดล็อค (License Key) ทีได้ ลงในหน้ าต่างลงทะเบียน (Product Registration)
และกดปุ่ ม OK ก็จะสิ >นสุดการลงทะเบียน

ขัน! ตอนที 7 : วิธีการตรวจสอบจํานวนครัง> การลงทะเบียน

เพือตรวจสอบจํานวนครัง> การลงทะเบียนทีถกู ใช้ งาน ให้ คณ
ุ เปิ ดเว็บไซต์หน้ าเว็บระบบลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของเรา จากนันกรอกข้
>
อมูล รหัสประจําตัวลูกค้ า (Activation Key) ใน ข้ อมูลการ
ลงทะเบียน จากนันกดปุ่
>
ม ดูข้อมูล เพือดูรายละเอียดการลงทะเบียน
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ขัน! ตอนที 8 : ถ้ าคุณฟอร์ แมทฮาร์ ดดิส (format Harddisk) หรื อติดตังระบบปฏิ
>
บตั กิ ารใหม่
(reinstall OS)
ถ้ าคุณฟอร์ แมทฮาร์ ดดิสก์ (format harddisk) หรื อติดตังระบบปฏิ
>
บตั กิ ารใหม่ (ต้ องเป็ น
ระบบปฏิบตั กิ ารตัวเดิม). เมือคุณติดตังโปรแกรมแล้
>
ว รหัสลงทะเบียน (Registratration ID) จะไม่
เปลียนแปลง ดังนันคุ
> ณจึงสามารถใช้ รหัสปลดล็อก (License Key) ตัวเดิมทีได้ จดบันทึกไว้
คุณไม่จําเป็ นทีจะต้ องลงทะเบียนซํ >าอีกครัง>

คําแนะนําในการติดตัง!
ในกรณี Windows ทีมีการตัง! Admin/User Account ไว้
ผู้ดแู ลระบบ (Administrator) จําเป็ นต้ องตังค่
> าสิทธิผ้ ใู ช้ User Permission เพือให้ สามารถใช้
งานโปรแกรมได้ ต้องตังค่
> า Permission ให้ User สามารถ อ่าน/เขียน (full access)
1. ไฟล์ C:\Pdoxusrs.net
2. โฟล์เดอร์ C:\program files\dreamsofts\

สําหรับผ้ ูท ีใช้ Windows Vista/7
หลังจากติดตังโปรแกรมเสร็
>
จแล้ วให้ ทําดังนี >
1. คลิกขวา (Right Click) ทีไอคอน ShortCut ของโปรแกรมบนหน้ า Desktop แล้ วเลือกเมนู
Property
2. ไปที Tab -> Compatibility -> Compatibility Mode ให้ เลือกกาเครื องหมายถูกทีช่อง Run
this program in compatibility mode for "Windows XP SP2"
3. ให้ เลือกกาเครื องหมายถูกทีชอ่ ง Run this program as Administrator
4. กดปุ่ ม OK
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ข้ อมลผ้
ู ูผลิต
ถ้ าต้ องการความช่วยเหลือ หรื อคําแนะนํา เกียวกับซอฟต์แวร์ นี > กรุณาติดต่อ
หจก. ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชัน
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ info@dreamsofts.com เว็บไซต์ http://www.dreamsofts.com
โทร 08-1264-3240 (8.00 – 20.00 น. ทุกวัน)
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