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แนะนําโปรแกรม Nesting Optimizer 

Nesting Optimizer เป็นโปรแกรมที�ใช้ในการคํานวณหาวิธีการตดัชิ )นงานแบบ 1 มิต ิ(ตดัความ
ยาว) และคํานวณหาวิธีการตดัชิ )นงานแบบ 2 มิต ิ(ตดัรูปสี�เหลี�ยม) สามารถใช้ได้ กบัวสัดหุลายรูปแบบ 
เชน่ เหล็กเส้น ท่อนไม้ ท่อนํ )า กระจก ไม้อดั แผน่โลหะ รวมไปถึงแผน่กระดาษ โดยโปรแกรมมุง่คํานวณหา
วิธีการตดัเพื�อทําให้เกิดการใช้งานวตัถดุบิให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

โปรแกรมมีความสามารถในการคํานวณและออกแบบวิธีการตดัชิ )นงานที�ต้องการ จากวตัถดุิบ 
โดยผู้ใช้สามารถกําหนดขนาดชิ )นงาน ขนาดวตัถดุิบ ขนาดรอยตดั รวมไปถึงราคาวตัถดุบิเพื�อคํานวณหา
ต้นทนุชิ )นงาน 

 

โปรแกรมมีรายงานที�จําเป็นตา่งๆให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความต้องการ รวมไปถึง
ความสามารถในการนําเข้าและสง่ออกข้อมลูผา่นไฟล์ xls สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตัิการณ์ 
Windows 95/98/ME/XP/NT/2000/Vista/7/8 
 
สําหรับ Windows Vista/7/8 กรุณาอ่านคําแนะนําในการตดิตั )ง อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 60 
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เริ�มต้นการใช้งาน 
 
เพื�อที�จะทําการคํานวณการตดัชิ )นงาน คณุเพียงทําตามขั )นตอนตา่งๆเหล่านี ):  

1. ตั !งค่าการใช้งานเริ�มต้น  

ตั )งคา่การใช้งานทั�วไป - อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 48 
ตั )งคา่ตวัเลือกรายงาน - อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 49 
ตั )งคา่ตวัเลือกการแสดงผล - อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 50-52 
ตั )งคา่ตวัเลือกการแปลภาษา - อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 53 

2. สร้างข้อมลจาํเป็นพื !นฐานู  (ถ้าข้อมลูที�ต้องใช้ยงัไมมี่อยูใ่นฐานข้อมลู) 

สร้างข้อมลูวตัถดุบิ 1 มิต ิ- ที�เมนซู้ายเลือกเมน ูDatabase > Material 1D อา่นเพิ�มเติมที�หน้า 24 
สร้างข้อมลูชิ )นงาน 1 มิต ิ- ที�เมนซู้ายเลือกเมน ูDatabase > Part 1D อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 17 
 
สร้างข้อมลูวตัถดุบิ 2 มิต ิ- ที�เมนซู้ายเลือกเมน ูDatabase > Material 2D อา่นเพิ�มเติมที�หน้า 27 
สร้างข้อมลูชิ )นงาน 2 มิต ิ- ที�เมนซู้ายเลือกเมน ูDatabase > Part 2D อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 20 
 
สร้างข้อมลูขนาดรอยตดั - ที�เมนซู้ายเลือกเมน ูDatabase > Sawkerf อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 30 

ถ้าเราได้สร้างข้อมลูแล้ว ไมจํ่าเป็นที�จะต้องสร้างข้อมลูที�มีอยูแ่ล้วอีก สามารถข้ามไปที�ขั )นตอนที� 3 ได้เลย 
 
หมายเหตุ : คณุสามารถใช้งานโดยไมกํ่าหนดข้อมลูเหล่านี )ได้ โดยการใช้ปุ่ ม Direct input ซึ�งจะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดสิ�งเหลา่นี )ลงไปที�งานตดัโดยตรง เหมาะสําหรับการใช้งานกรณีที�ไมต้่องการเก็บบนัทกึ
ข้อมลูไว้ใช้ภายหลงั 

3. สร้างงานตัดใหม่ (Cutting Job) 

สร้างงานตดัใหม ่- อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 34 

4. กาํหนดตัวเลือกการคาํนวณและเริ�มการคาํนวณ 
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กําหนดตวัเลือกการคํานวณ - อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 10 
 

กดปุ่ ม  เพื�อเริ�มการคํานวณ  

เมื�อสิ )นสดุการคํานวณ หน้าจอผลการตดั CUTTING SUMMARY จะแสดงขึ )นมา คณุสามารถดผูลการ
คํานวณ จากนั )นเลือกดวิูธีการตดัจากหน้าจอภาพการตดั CUTTING LAYOUT และพิมพ์รายงานตา่งๆได้ 
ตามที�ต้องการ  

กรุณาดทีู�อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 59 เพื�อศกึษาเทคนิคการใช้งานเพื�อให้คณุสามารถใช้โปรแกรมให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ   
 

ชุดควบคุมฐานข้อมล ู Database Navigation 
 

Nesting Optimizer ใช้รูปแบบของการจดัการฐานข้อมลูผา่น Navigator Bar ดงัตวัอยา่ง 

 

ปุ่ม การกระทาํ 

 สร้างข้อมลูชดุใหม ่

 สําเนาข้อมลูปัจจบุนัไปเป็นข้อมลูใหม ่

 ลบข้อมลูปัจจบุนั 

 บนัทกึข้อมลู 

 เลื�อนไปยงัข้อมลูรายการแรก 

 เลื�อนไปยงัข้อมลูรายการก่อนหน้า 

 เลื�อนไปยงัข้อมลูรายการถดัไป 

 เลื�อนไปยงัข้อมลูรายการสดุท้าย 
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เมนหลักด้านบน ู Main Menu 
 
 
Main Menu (เมนหลักู ) เป็นสว่นที�คณุสามารถใช้สั�งงานตา่งๆให้กบัโปรแกรมได้ 

 

เมน ูMain คณุสามารถเลือกออกจากโปรแกรม (Exit) 

 

เมน ูDatabase ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมลูตา่งๆของโปรแกรม 

 

เมน ูReports คณุสามารถเลือกแสดงรายงานตา่งๆที�มีในโปรแกรมได้ (เมนรูายงานแตล่ะตวัจะสามารถใช้
งานได้ในสถานะตา่งๆกนัขึ )นอยูก่บัวา่กําลงัอยู่ที�หน้าจอใด)  

 

เมน ูHelp ใช้ในการเข้าถึงสว่นชว่ยเหลือตา่งๆ About this product ใช้แสดงข้อมลูผู้ผลิต 
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แถบเครื�องมือหลัก Main Toolbar 
 
ภายใต้ Main Menu (เมนหลักู ) เป็น Main Toolbar (แถบเครื�องมือหลัก) 

 

ปุ่ มตา่งๆบนแถบเครื�องมือจะปรับเปลี�ยนสถานการณ์ใช้งานไปตามสถานการณ์ตา่งๆ.  

ปุ่ ม  ใช้สลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า 
 
Database Navigator (แถบควบคมุฐานข้อมลู) จะทํางานกบัข้อมลูที�กําลงัเปิดหน้าจอปัจจบุนั 

หน้าจอปัจจุบัน ฐานข้อมลู  
MATERIAL 1D MATERIAL 1D (วตัถดุบิ 1 มิต)ิ  
PART 1D PART 1D (ชิ )นงาน 1 มิต)ิ 
MATERIAL 2D MATERIAL 2D (วตัถดุบิ 2 มิต)ิ 
PART 2D PART 2D (ชิ )นงาน 2 มิต)ิ 
SAWKERF SAWKERF (ขนาดรอยตดั) 
CUTTING JOB CUTTING JOB (งานตดั) 
CUTTING LAYOUT CUTTING LAYOUT (ภาพการตดั) 

 

ปุ่ ม  แสดงข้อมลูปัจจบุนัในรูปแบบตาราง 

ปุ่ ม  เปิดหน้าตา่งการนําเข้าข้อมลู 

ปุ่ ม  เปิดหน้าตา่งการสง่ออกข้อมลู 
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เมนด้านซ้าย ู Left Menu 

เมนซู้าย เป็นตวัชว่ยในการเข้าถึงเมนตูา่งๆเหมือนที�คณุสามารถเข้าถึงได้ในเมนหูลกัด้านบน แถบ
เมนแูรกเป็นรายการปุ่ มที�คณุสามารถใช้ในการสร้างงานตดั โดยผา่นขั )นตอนตา่งๆตามที�เรียงลําดบัเอาไว้ 
สว่นสามแถบเมนทีู�เหลือช่วยให้คณุสามารถเข้าถึงหน้าจอและเรียกใช้คําสั�งตา่งๆที�ถกูใช้เป็นประจําได้
อยา่งรวดเร็ว 

  

 

 

 

ปุ่ มลัด Shortcut Keys 
 
คณุสามารถกดปุ่ มตา่งๆเหล่านี )เพื�อไปยงัหน้าจอตา่งๆของ Nesting Optimizer 

ปุ่ม การกระทาํ 
F3 เปิดหน้างานตดั Cutting Job database 

F4 เปิดฐานข้อมลูวตัถดุบิ Material database * 

F5 เปิดฐานข้อมลูชิ )นงาน Part database * 

F6 เปิดฐานข้อมลูรอยตดั Sawkerf database 
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หมายเหตุ วตัถดุบิ (Material) และชิ )นงาน (Part) จะเปิดตามชนิดของงานตดัที�กําลงัเปิดอยูปั่จจบุนั (1 
มิตแิละ 2 มิต)ิ โดยอตัโนมตั ิ 

 

ความต้องการของระบบ System Requirements 
 

ซอฟต์แวร์ทํางานบนระบบปฏิบตักิาร Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8, และมีความ
ต้องการระบบพื )นฐานดงันี ) 

Hardware  Minimum Recommended  
CPU Pentium 120  Pentium 4 2MHz  

RAM  32 Mb  256 Mb  

Hard disk 
space  

20 Mb  50 Mb  

Display 
resolution 

1024 x 768 pixel 1366 x 768 pixel 

Graphics  16 bit (65,535 colors)  32 bit (16M colors, or True Color)  

Nesting Optimizer สามารถรองรับหน้าจอที�ความละเอียดตํ�าสดุ 1024x768 pixel แตจ่ะทําให้
การแสดงผลบางสว่นถกูตดัออกไป 
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แนะนําการใช้งาน  

 

ขั )นตอนหลกัๆในการใช้งานโปรแกรมแสดงตามลําดบัดงัแผนผงั 

 

บนเมนซู้าย Left menu ที�เมน ูCutting job คณุสามารถกดปุ่ มตา่งๆเพื�อให้เกิดการกระทําหรือเปิดหน้าจอ
ดงันี ) 

 ปุ่ม หน้าจอ / การกระทาํ 

 
เปิดหน้างานตดั Cutting Job 

 
เพิ�มชิ )นงานเข้าสูง่านตดั 

 
เพิ�มวตัถดุิบเข้าสูง่านตดั 
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เริ�มการคํานวณ 

 
เปิดหน้าผลการตดั Cutting Summary 

 
เปิดหน้าภาพการตดั Cutting Layout 

 

หน้าจองานตัด Cutting Job  
 

งานตดั (Cutting Job) เป็นหน้าจอหลกัที�คณุจะพบเมื�อเข้าสูโ่ปรแกรม Nesting Optimizer 
หน้าจอนี )จะเป็นสว่นที�แสดงข้อมลูของงานตดั 

 

 

 

 



  10 

ตัวเลือกการคาํนวณ Cutting Options 
 

ตวัเลือกนี )อยูบ่ริเวณด้านลา่งซ้ายของหน้าจองานตดั คณุสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ในการ
ตดั โดยดจูากกราฟเปรียบเทียบพื )นที�ของชิ )นงานและวตัถดุบิที�เลือกไว้  

     

Nesting Optimizer มีรายละเอียดของตวัเลือกการคํานวณดงันี ) 

ปุ่ม Alignment ใช้ควบคมุทิศทางการตดัของโปรแกรมระหวา่งชิดด้านซ้าย หรือ ชิดด้านบน  
(สามารถใช้งานได้เฉพาะงานตดัแบบ 2 มิตเิทา่นั )น แนะนําให้ใช้กรณีที�ชิ )นงานมีพื )นที�น้อยกวา่วตัถดุบิ) 
หากไมจํ่าเป็นต้องใช้ให้ปลอ่ยให้ลอยขึ )นทั )งสองปุ่ มตามภาพจะได้ผลลพัธ์การตดัที�ดีกวา่ 
 

ตัดแบบชิดซ้าย 

ตดัแบบชิดบน 
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ตัวเลือก Auto material qty. ใช้กําหนดเพื�อให้โปรแกรมใช้จํานวนวตัถดุบิแบบอตัโนมตั ิโดยโปรแกรมจะ
เพิ�มจํานวนวตัถดุิบโดยอตัโนมตัจินกวา่จะตดัชิ )นงานได้หมด 
 
ปุ่ม Material Cost ใช้เลือกวา่จะค้นหาจํานวนวตัถดุิบที�ใช้งานน้อยที�สดุ (Material) หรือ มลูคา่วตัถดุบิที�
ถกูใช้น้อยที�สดุ (Cost) 
 
ตัวเลือกระดับการคาํนวณ ใช้กําหนดระดบัระยะเวลาในการคํานวณจากเร็วสดุ(ซ้าย)จนถึงช้าสดุ(ขวา) 
การคํานวณที�ใช้เวลานานจะสามารถให้ประสิทธิภาพการตดัที�ดีกวา่ 
 
ปุ่ม >> CALCULATE<< ใช้กดเพื�อเริ�มการคํานวณ หลงัจากกดไปแล้ว สามารถกดปุ่ มนี )อีกครั )งเพื�อยกเลิก
การคํานวณ  
 
หมายเหตุ การใช้งานในแบบที�ต้องการค้นหาจํานวนวตัถดุบิที�จําเป็นต้องใช้จากรายการชิ )นงานที�กําหนด 
คณุสามารถกําหนดเพียงขนาดวตัถดุบิ โดยใสจํ่านวนเป็น 1 จากนั )นกําหนดให้ใช้งานตวัเลือก Auto 
material qty. 
 
*** เวลาในการประมวลผลจะขึ !นอย่กับจาํนวนู รายการวัตถุดบิและจาํนวนรายการชิ !นงาน จึงไม่

ควรสร้างงานตัดที�มีรายการชิ !นงานหรือวัตถุดบิมากเกินไป *** 

เมื�อกําหนดตวัเลือกการคํานวณที�ต้องการได้แล้ว ให้คณุกดปุ่ ม  เพื�อเริ�มการ
คํานวณ 
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หน้าจอผลลัพธ์การตัด Cutting Summary 
 

หลงัจากสิ )นสดุการคํานวณ หน้าจอ CUTTING SUMMARY จะแสดงขึ )นมา หรือ คณุสามารถกด

ปุ่ ม  เพื�อดผูลการตดัที�เคยคํานวณไว้แล้วก็ได้ 

 

CUTTING SUMMARY จะแสดงผลลพัธ์การตดัให้คณุทราบวา่ ใช้วตัถดุบิไปกี�ชิ )น สามารถตดัชิ )นงานได้
หมดหรือไม ่

สีที�แสดงในรายการวตัถดุิบ (Material List) จะแสดงถึงความแตกตา่งของวตัถดุบิที�ถกูใช้งานดงันี ) 

สี รายละเอียด 

สีขาว ถกูใช้งาน 

สีครีม ไมถ่กูใช้งาน 

สีชมพ ู จํานวนติดลบ 

หมายเหตุ ถ้าทําการคํานวณเพื�อค้นหาจํานวนวตัถดุบิที�ต้องใช้ อาจมีวตัถดุบิบางรายการที�จํานวนต้องใช้
มากกวา่จํานวนที�กําหนดไว้ ทําให้จํานวนติดลบได้  
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สีที�แสดงในรายการชิ )นงาน (Part List) จะแสดงถึงความแตกตา่งของชิ )นงานที�ถกูตดัดงันี ) 

สี รายละเอียด 

สีขาว ตดัได้ทั )งหมด 

สีครีม ตดัได้ไมห่มด 

สีชมพ ู ไมส่ามารถตดัได้ 

คณุสามารถกดปุ่ ม  ที�เมนดู้านซ้ายเพื�อไปด ูภาพการตดัที�หน้า CUTTING LAYOUT ได้ 

 

หน้าจอภาพการตัด Cutting Layout 
 
CUTTING LAYOUT เป็นหน้าจอที�แสดงภาพการตดัชิ )นงานที�คํานวณได้ 

 

คณุสามารถ Double click บนภาพการตดัเพื�อ copy ภาพไปที� Clipboard 
คณุสามารถเลื�อนไปดกูารรูปแบบการตดัแผน่อื�นๆ ได้ (กรณีที�ผลลพัธ์การตดัมีรูปแบบการตดัมากกวา่ 1 

แบบ) โดยการกด  บนแถบเครื�องมือ 
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ด้านบนของภาพการตดัจะแสดงข้อมลูวตัถดุบิที�ถกูนํามาตดัในรูปแบบการตดันั )น พร้อมข้อมลูจํานวนที�
ต้องตดั (Quantity) ประสิทธิภาพการตดั (Utilization) และขนาดรอยตดั (Saw kerf)  
 

 
ด้านขวาของภาพการตดัจะแสดงตารางรายการแบบการตดั (Pattern list) และ รายการชิ )นงาน (Part 
details) ที�อยูใ่นแบบการตดัปัจจบุนั 

 

ด้านลา่งของภาพการตดัจะแสดงตวัเลือกการแสดงผลของภาพการตดั  

 

คณุสามารถกดปุ่ ม  เพื�อดรูายละเอียดชิ )นงานในรูปแบบการตดันั )นๆ 
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คณุสามารถปรับแตง่วิธีการแสดงรูปภาพการตดัได้หลายรูปแบบดงันี ) 
 
1. ใช้แถบเครื�องมือ 

 

ตวัเลือกเกี�ยวกบัการแสดงภาพการจดัเรียงหลายๆตวั สามารถเลือกได้จากแถบเครื�องมือเหลา่นี ).  

 Update material stock ใช้เปิดหน้าจอการปรับปรุงจํานวน
วตัถดุบิคงเหลือ  
 

 Color mode ใช้กําหนดการแสดงผลแบบสีหรือขาวดํา 

 Show all ใช้กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงานและขนาดวตัถดุิบที�เหลือทั )งหมด (บงัคบัให้
แสดงทกุกรณี)  

 Show part size ใช้กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงาน (หากพื )นที�ไมพ่อจะไมแ่สดง)  

 Show unused material size ใช้กําหนดการแสดงผลขนาดวตัถดุบิที�เหลือทั )งหมด (หากพื )นที�ไม่
พอจะไมแ่สดง) 

 Show Part ID ใช้กําหนดการแสดงรหสัชิ )นงานบนภาพการตดั 
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 Show square mesh ใช้กําหนดการแสดงเส้นตารางเพื�ออ้างอิงตําแหนง่บนภาพการตดั 
 

Decimal option ใช้กําหนดรูปแบบการแสดงทศนิยมของขนาดชิ )นงานและขนาดพื )นที� 

 Option ใช้เปิดหน้าจอการตั )งคา่เพิ�มเตมิ 

 
2. ใช้แถบข้อมลด้านข้างู  

คณุสามารถเลื�อนไปรูปแบบการตดัอื�นๆได้ (กรณีที�รายการการตดัมากกว่า 1รายการ) โดยการกดที�แถว
การตดัในตาราง Pattern List 

 

 
เพื�อที�จะแสดงเฉพาะชิ )นงานที�ต้องการคณุสามารถกด Double click ที�ชื�อชิ )นงานที�ต้องการในตาราง 
Part Details 
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ชิ !นงาน 1 มิต ิ 
 

ชิ )นงาน 1 มิต ิ(1D Part) หมายถึง ชิ )นงานที�ต้องการนํามาคํานวณตดัออกมาจากวตัถดุิบ ที�มี
รูปทรงเชิงเส้น เชน่ เหล็กเส้น ทอ่นํ )า ท่อนไม้  

 

 ชิ )นงาน 1 มิตทิกุตวัจะต้องมีข้อมลูตา่งๆดงันี ) 

Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 

Length ความยาวของชิ )นงาน  
Red คา่สีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255) 
Green คา่สีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ระหวา่ง 0 - 255) 
Blue คา่สีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255)  

ชิ )นงานจะถกูจดัอยูเ่ป็นกลุม่ๆตาม รหสัชิ )นงาน โดยแตล่ะรหสัชิ )นงานสามารถมีความยาวได้หลายขนาด
โดยแสดงผลอยูใ่นรูปตาราง  
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เราสามารถประยกุต์ใช้รหสัชิ )นงานเป็นคา่ความแตกตา่งของชิ )นงานแตล่ะชนิดได้ เชน่ แตล่ะรหสัชิ )นงานคือ
ชิ )นงานที�มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางที�ตา่งกนั  

เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Part 1D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

 

 

หน้าจอ Part List จะแสดงขึ )นมา หน้าจอนี )จะแสดงความยาวของชิ )นงานทั )งหมดที�อยูใ่นชิ )นงานปัจจบุนั 
คณุสามารถ Double click ที�ชิ )นงานใดๆเพื�อดขู้อมลูชิ )นงานนั )นใน Part 1D Database. 
 
บนสดุของ Part List เป็นตวัเลือกการค้นหา (search option) คณุสามารถค้นหาข้อมลูชิ )นงานใดๆ 

การสร้างชิ !นงานใหม่ 

การสร้างชิ )นงาน 1 มิต ิมี 2 ขั )นตอนคือ การสร้างชิ )นงานขึ )นใหมแ่ละการเพิ�มขนาดของชิ )นงาน 

1. การสร้างชิ !นงานใหม่ 

1. เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Part 1D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 
2. ใสร่ายละเอียดชิ )นงาน 

 
 
Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 
 

3. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 
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2. การเพิ�มขนาดชิ !นงาน 

1. เลื�อนไปยงัชิ )นงานที�ต้องการเพิ�มขนาดโดยกดที�   บนแถบเครื�องมือ หรือกดที�  

 เพื�อเลือกชินงานที�ต้องการ  

2 . กดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิ�มเข้ามาอีก 1 แถว 
3. ใสค่วามยาวที�ต้องการเพิ�มในแถวที�สร้างขึ )นมาใหมต่าราง 

 
 
เลื�อนแถบ Red Green และ Blue เพื�อกําหนดคา่สีให้กบัชิ )นงานใหม ่ 

4. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 

เทคนิคการใช้งานเพิ�มเตมิ 

การแก้ไขข้อมลชิ !นงานรายการเดียวู  คณุสามารถแก้ไขข้อมลูชิ )นงานที�ต้องการได้โดยการ double click 

ที�ข้อมลูที�ต้องการแก้ไข จากนั )นพิมพ์คา่ใหมเ่ข้าไปและกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 
การลบขนาดออกจากชิ !นงาน กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยงัรายการขนาดที�ต้องการลบ จากนั )นกด 

 ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาดเพื�อลบรายการที�ถกูเลือก 
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ชิ !นงาน 2 มิต ิ 
 

ชิ )นงาน 2 มิต ิ(2D Part) หมายถึง ชิ )นงานที�ต้องการนํามาคํานวณตดัออกมาจากวตัถดุิบ ที�มี
รูปทรงสี�เหลี�ยม เชน่ แผน่กระจก โลหะแผน่ แผน่ไม้อดั แผน่กระดาษ 

 

  

ชิ )นงาน 2 มิตทิกุตวัจะต้องมีข้อมลูตา่งๆดงันี ) 

Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 

Length ความยาวของชิ )นงาน  
Width ความกว้าง (หรือความสงู) ของชิ )นงาน  
Qty จํานวนชิ )นงาน  
Normal รูปแบบการวางปกต ิ(ความยาวชิ )นงานวางตามความยาวของวตัถดุิบ)  
Turn รูปแบบการวางแบบหมนุ 90 องศา (ความยาวชิ )นงานวางตามความกว้างของวตัถดุบิ)  
Red คา่สีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255) 
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Green คา่สีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ระหวา่ง 0 - 255) 
Blue คา่สีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255)  

ชิ )นงานจะถกูจดัอยูเ่ป็นกลุม่ๆตาม รหสัชิ )นงาน โดยแตล่ะรหสัชิ )นงานสามารถมีได้หลายขนาดโดยแสดงผล
อยูใ่นรูปตาราง  

เราสามารถประยกุต์ใช้รหสัชิ )นงานเป็นคา่ความแตกตา่งของชิ )นงานแตล่ะชนิดได้ เชน่ แตล่ะรหสัชิ )นงานคือ
ชิ )นงานที�มีขนาดความหนาที�ตา่งกนั  

เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Part 2D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

 

 

 
หน้าจอ Part List จะแสดงขึ )นมา หน้าจอนี )จะแสดงขนาดของชิ )นงานทั )งหมดที�อยู่ในชิ )นงานปัจจบุนั คณุ
สามารถ Double click ที�ชิ )นงานใดๆเพื�อดขู้อมลูชิ )นงานนั )นใน Part 2D Database. 
 
บนสดุของ Part List เป็นตวัเลือกการค้นหา (search option) คณุสามารถค้นหาข้อมลูชิ )นงานใดๆ 

 

การสร้างชิ !นงานใหม่ 

การสร้างชิ )นงาน 2 มิต ิมี 2 ขั )นตอนคือ การสร้างชิ )นงานขึ )นใหมแ่ละการเพิ�มขนาดของชิ )นงาน 

1. การสร้างชิ !นงานใหม่ 

1. เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Part 2D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 
2. ใสร่ายละเอียดชิ )นงาน 
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Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 
 

3. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 

 

2. การเพิ�มขนาดชิ !นงาน 

1. เลื�อนไปยงัชิ )นงานที�ต้องการเพิ�มขนาดโดยกดที�  บนแถบเครื�องมือ หรือกดที� 

 เพื�อเลือกชินงานที�ต้องการ  

2 . กดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิ�มเข้ามาอีก 1 แถว 
3. ใสข่นาดที�ต้องการเพิ�มในแถวที�สร้างขึ )นมาใหมต่าราง 

 

Length ความยาวของชิ )นงาน  
Width ความกว้าง (หรือความสงู)ของชิ )นงาน  
 
กดตั )งคา่การหมนุในคอลมัน์ Normal และ Turn โดยละมีเช็คบอกซ์ให้กดเพื�ออนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
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เลื�อนแถบ Red Green และ Blue เพื�อกําหนดคา่สีให้กบัชิ )นงานใหม ่ 
 

4. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 
เทคนิคการใช้งานเพิ�มเตมิ 

การแก้ไขข้อมลชิ !นงานรายการเดียวู  คณุสามารถแก้ไขข้อมลูชิ )นงานที�ต้องการได้โดยการ Double click 

ที�ข้อมลูที�ต้องการแก้ไข จากนั )นพิมพ์คา่ใหมเ่ข้าไปและกดปุ่ ม ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 
การลบขนาดออกจากชิ !นงาน กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยงัรายการขนาดที�ต้องการลบ จากนั )นกด 

 ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาดเพื�อลบรายการที�ถกูเลือก 
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วัตถุดบิ 1 มิต ิ 
 

วตัถดุบิ 1 มิต ิ(1D Material) หมายถึง วตัถดุิบที�นํามาตดัออกเป็นชิ )นงาน ที�มีรูปทรงเชิงเส้น เชน่ 
เหล็กเส้น ท่อนํ )า ทอ่นไม้  

 

  

วตัถดุบิ 1 มิตทิกุตวัจะต้องมีข้อมลูตา่งๆดงันี ) 

ID รหสัวตัถดุิบ 
Description รายละเอียดวตัถดุบิ 

Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Qty จํานวนวตัถดุิบที�คงเหลือ  

วตัถดุบิจะถกูจดัอยูเ่ป็นกลุม่ๆตาม รหสัวตัถดุิบ โดยแตล่ะรหสัวตัถดุบิสามารถมีได้หลายขนาดโดย
แสดงผลอยูใ่นรูปตาราง  
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เราสามารถประยกุต์ใช้รหสัวตัถดุบิเป็นคา่ความแตกตา่งของวตัถดุิบแตล่ะชนิดได้ เชน่ แตล่ะรหสัวตัถดุิบ
คือวตัถดุบิที�มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางที�ตา่งกนั  

เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Material 1D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

 

การสร้างวัตถุดบิ 1 มิต ิ

การสร้างวตัถดุบิ 1 มิต ิมี 2 ขั )นตอนคือ สร้างวตัถดุิบใหม่และการเพิ�มขนาดของวตัถดุิบ 

1. สร้างวัตถุดบิใหม่ 

1. เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Material 1D Database ให้คณุกดปุ่ ม บนแถบเครื�องมือด้านบน 
2. ใสร่ายละเอียด 

 
 
ID รหสัวตัถดุิบ 
Description รายละเอียดวตัถดุบิ 
 

3. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 

 

2. การเพิ�มขนาดวัตถุดบิ 

1. เลื�อนไปยงัวตัถดุบิที�ต้องการเพิ�มขนาดโดยกดที�  บนแถบเครื�องมือ หรือกดที� 

 เพื�อเลือกวตัถดุิบที�ต้องการ  

2 . กดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิ�มเข้ามาอีก 1 แถว 
3. ใสข้่อมลูที�ต้องการเพิ�มในแถวที�สร้างขึ )นมาใหมต่าราง 
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Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Qty จํานวนวตัถดุิบคงเหลือ  
 

4. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 
เทคนิคการใช้งานเพิ�มเตมิ 

การแก้ไขข้อมลวัตถุดบิรายการเดียวู  คณุสามารถแก้ไขข้อมลูวตัถดุิบที�ต้องการได้โดยการ double 

click ที�ข้อมลูที�ต้องการแก้ไข จากนั )นพิมพ์คา่ใหมเ่ข้าไปและกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการ
ขนาด 

 
การลบขนาดออกจากวัตถุดบิ กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยงัรายการขนาดที�ต้องการลบ จากนั )นกด 

 ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาดเพื�อลบรายการที�ถกูเลือก 

 

 
 
 

  



  27 

วัตถุดบิ 2 มิต ิ 
 

วตัถดุบิ 2 มิต ิ(2D Material) หมายถึง วตัถดุิบที�นํามาตดัออกเป็นชิ )นงาน ที�มีรูปทรงสี�เหลี�ยม เชน่ 
แผน่กระจก โลหะแผน่ แผ่นไม้อดั แผ่นกระดาษ 

เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Material 2D Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

 

 
หน้าจอ Material List จะแสดงขึ )นมา หน้าจอนี )จะแสดงขนาดของวตัถดุิบทั )งหมดที�อยู่ในวตัถดุิบปัจจบุนั 
คณุสามารถ Double click ที�วตัถดุบิใดๆเพื�อดขู้อมลูวตัถดุบินั )นใน Material 2D Database. 
 
บนสดุของ Material List เป็นตวัเลือกการค้นหา (search option) คณุสามารถค้นหาข้อมลูวตัถดุิบใดๆ 
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วตัถดุบิ 2 มิตทิกุตวัจะต้องมีข้อมลูตา่งๆดงันี ) 

ID รหสัวตัถดุิบ 
Description รายละเอียดวตัถดุบิ 

Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Width ความกว้าง (หรือความสงู)ของวตัถดุบิ 
Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Qty จํานวนวตัถดุิบที�คงเหลือ  

วตัถดุบิจะถกูจดัอยูเ่ป็นกลุม่ๆตาม รหสัวตัถดุิบ โดยแตล่ะรหสัวตัถดุบิสามารถมีได้หลายขนาดโดย
แสดงผลอยูใ่นรูปตาราง  

เราสามารถประยกุต์ใช้รหสัวตัถดุบิเป็นคา่ความแตกตา่งของวตัถดุิบแตล่ะชนิดได้ เชน่ แตล่ะรหสัวตัถดุิบ
คือวตัถดุบิที�มีขนาดความหนาที�ตา่งกนั  
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 การสร้างวัตถุดบิ 2 มิต ิ

การสร้างวตัถดุบิ 2 มิต ิมี 2 ขั )นตอนคือ การสร้างวตัถดุบิขึ )นใหมแ่ละการเพิ�มขนาดของวตัถดุบิ 

1. การสร้างวัตถุดบิขึ !น 

1. เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Material 2D Database ให้คณุกดปุ่ ม บนแถบเครื�องมือด้านบน 
2. ใสร่ายละเอียด 

 
 
ID รหสัวตัถดุิบ 
Description รายละเอียดวตัถดุบิ 
 

3. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือด้านบน 

2. การเพิ�มขนาดวัตถุดบิ 

1. เลื�อนไปยงัวตัถดุบิที�ต้องการเพิ�มขนาดโดยกดที� บนแถบเครื�องมือ หรือกดที� 

 เพื�อเลือกวตัถดุิบที�ต้องการ  

2 . กดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิ�มเข้ามาอีก 1 แถว 
3. ใสข้่อมลูที�ต้องการเพิ�มในแถวที�สร้างขึ )นมาใหมต่าราง 
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Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Width ความกว้าง(หรือความสงู)ของวตัถดุบิ  
Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Qty จํานวนวตัถดุิบคงเหลือ  
 

4. บนัทกึข้อมลูชิ )นงานโดยกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาด 

 
เทคนิคการใช้งานเพิ�มเตมิ 

การแก้ไขข้อมลวัตถุดบิรายการเดียวู  คณุสามารถแก้ไขข้อมลูวตัถดุิบที�ต้องการได้โดยการ double 

click ที�ข้อมลูที�ต้องการแก้ไข จากนั )นพิมพ์คา่ใหมเ่ข้าไปและกดปุ่ ม  ที�อยูใ่ต้ตารางรายการ
ขนาด 
การลบขนาดออกจากวัตถุดบิ กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยงัรายการขนาดที�ต้องการลบ จากนั )นกด 

 ที�อยูใ่ต้ตารางรายการขนาดเพื�อลบรายการที�ถกูเลือก 

 

ขนาดรอยตัด Saw Kerf  
 

ขนาดรอยตดั (Saw Kerf) หมายถึง ขนาดของรอยตดัเมื�อตดัลงไปบนวตัถดุิบ 
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การสร้างขนาดรอยตัดใหม่ 
 

1. เมื�อคณุอยูที่�หน้าจอ Saw Kerf Database ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 
2. ใสข้่อมลูขนาดรอยตดัในแถวที�เพิ�มเข้ามา 

3. บนัทกึข้อมลูโดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

  

ฐานข้อมลงานตัด ู Cutting Job  
 

งานตดั (Cutting Job) เป็นชดุข้อมลู ของวตัถดุบิ และชิ )นงาน  
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ทกุงานตดัจะต้องมีข้อมลูตา่งๆเหลา่นี ) 

 
 
Type ชื�อชนิดงาน (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 
Date วนัที� 
ID รหสังานตดั 
Description รายละเอียดงานตดั 
Currency สกลุเงิน (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 
Unit หนว่ยวดัที�ใช้ในงานตดั (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 

 วตัถดุิบในงานตดั จะต้องมีข้อมลูตา่งๆเหล่านี ) 

 

Material ID รหสัวตัถดุิบ 
Material Description รายละเอียดวตัถดุิบ  
Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Width * ความกว้าง(หรือความสงู)ของวตัถดุิบ 
Stock จํานวนวตัถดุิบที�มีในฐานข้อมลู (ไมส่ามารถแก้ไขได้)  
Qty จํานวนวตัถดุิบที�อนญุาตให้ใช้  
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Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Saw Kerf ขนาดรอยตดั  
 
หมายเหตุ คา่ความกว้าง (Width) จะแสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิตเิทา่นั )น  

 ชิ )นงานในงานตดั จะต้องมีข้อมลูตา่งๆเหล่านี )  

 

 
Material ID รหสัวตัถดุิบที�จะใช้กบัชิ )นงาน 
Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 
Length ความยาวของชิ )นงาน  
Width * ความกว้าง(หรือความสงู)ของชิ )นงาน (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิต)ิ 
Qty จํานวนชิ )นงาน  
Normal * รูปแบบการวางปกต ิเมื�อเทียบกบัทิศทางของวตัถดุบิ (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิต ิTrue = 
วางแบบนี )ได้, False = ไมส่ามารถวางแบบนี )ได้)  
Turn * รูปแบบการวางแบบหมนุได้ 90 องศา เมื�อเทียบกบัทิศทางของวตัถดุบิ (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 
มิต ิTrue = วางแบบนี )ได้, False = ไมส่ามารถวางแบบนี )ได้) 
Red คา่สีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255) 
Green คา่สีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ระหวา่ง 0 - 255) 
Blue คา่สีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255)  
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หมายเหตุ คา่ความกว้าง (Width) รูปแบบการวางปกต ิ(Normal) และ รูปแบบการวางแบบหมนุได้ 90 
องศา (Turn) จะแสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิตเิทา่นั )น  

  

การสร้างงานตัดใหม่ 
 
เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Job คณุสามารถสร้างงานตดัใหม ่ได้โดยทําตามขั )นตอนเหลา่นี ) 
 

1. ให้คณุกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 
2. เลือกชนิดของงานตดัระหวา่ง 1 และ 2 มิต ิ

 

 
หมายเหตุ ตวัเลือกนี )จะไมแ่สดงขึ )นมาหากคณุตั )งประเภทงานตดัไว้เป็นประเภทใดประเภทหนึ�ง ใน
หน้าตา่งตวัเลือก  

3 .ใสข้่อมลูงานตดั 
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Type ชื�อชนิดงาน (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 
Date วนัที� 
ID รหสังานตดั 
Description รายละเอียดงานตดั 
Currency สกลุเงิน (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 
Unit หนว่ยวดัที�ใช้ในงานตดั (ปกตจิะใช้ตามคา่เริ�มต้นในหน้าตา่งตวัเลือก) 

 

4. บนัทกึข้อมลูงานตดั โดยกดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ  

5. การกําหนดข้อมลูชิ )นงาน (Part) ในรายการชิ )นงาน (Part list) 

 

 
คณุสามารถเพิ�มชิ )นงาน (Part) เข้าสูง่านตดัได้ 2 วิธี ดงันี ) 
 
วิธีที� 1 เลือกจากฐานข้อมลชิ !นงานู  (เป็นชิ !นงานที�มีอย่แล้วในฐานข้อมลชิ !นงานู ู ) 
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โดยกดปุ่ ม ใน Part list (คณุจะต้องมีชิ )นงานที�ต้องการอยู่ในฐานข้อมลูแล้ว ) 
 

 

 
กดเลือกวตัถดุบิที�จะใช้ (Material) กดเลือกชิ )นงาน (Part) ที�ต้องการ กดเลือกขนาดชิ )นงาน (Part size) ที�
ต้องการ และกําหนดจํานวน (Quantity) 

และกดปุ่ ม  
 
หรือ คณุสามารถกด double click ในขนาดชิ )นงาน (Part size) ที�ต้องการ ก็สามารถเพิ�มชิ )นงานเข้าสู ่Part 
List ได้เชน่กนั 
หลกัจากนั )นจงึไปกําหนดรายละเอียดอื�นๆ ภายหลงั ในตาราง Part List 
 
ทําซํ )าขั )นตอนเดมิ ถ้าคณุต้องการเพิ�มชิ )นงานอื�นๆ 

 
 
วิธีที� 2 เพิ�มข้อมลชิ !นงานโดยตรง ู (ชิ !นงานจะไม่เกี�ยวข้องกับฐานข้อมลชิ !นงานู ) 

โดยกดปุ่ ม  ใน Part list  
จะมีหน้าตา่งสอบถามจํานวนรายการที�ต้องการเพิ�ม ให้คณุใสต่วัเลขจํานวนที�ต้องการ และกด OK 
จะปรากฏ แถวข้อมลูเพิ�มเข้ามาตามจํานวนที�กําหนด ให้คณุกรอกข้อมลูตา่งๆลงในแถวเหลา่นั )น 
 
Material ID รหสัวตัถดุิบที�จะใช้กบัชิ )นงาน 
Part ID รหสัชิ )นงาน 
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน 



  37 

Length ความยาวของชิ )นงาน  
Width * ความกว้าง(หรือความสงู)ของชิ )นงาน (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิต)ิ 
Qty จํานวนชิ )นงาน  
Normal * รูปแบบการวางปกต ิเมื�อเทียบกบัทิศทางของวตัถดุบิ (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิต ิTrue = 
วางแบบนี )ได้, False = ไมส่ามารถวางแบบนี )ได้)  
Turn * รูปแบบการวางแบบหมนุได้ 90 องศา เมื�อเทียบกบัทิศทางของวตัถดุบิ (แสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 
มิต ิTrue = วางแบบนี )ได้, False = ไมส่ามารถวางแบบนี )ได้) 
Red คา่สีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255) 
Green คา่สีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ระหวา่ง 0 - 255) 
Blue คา่สีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ระหว่าง 0 - 255)  

หมายเหตุ คา่ความกว้าง (Width) รูปแบบการวางปกต ิ(Normal) และ รูปแบบการวางแบบหมนุได้ 90 
องศา (Turn) จะแสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิตเิทา่นั )น  

บนัทกึข้อมลูชิ )นงาน โดยกดปุ่ ม  ใน Part list  

6. การกําหนดข้อมลูวตัถดุบิ (Material) ในรายการวตัถดุิบ (Material) 

 

 
คณุสามารถเพิ�มวตัถดุบิ (Material) เข้าสูง่านตดัได้ 3 วิธี ดงันี ) 
 
วิธีที� 1 เลือกจากฐานข้อมลวัตถุดบิู  
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โดยกดปุ่ ม  ใน Material list (คณุจะต้องมีวตัถดุิบที�ต้องการอยูใ่นฐานข้อมลูแล้ว) 
 

 

 
กดเลือกวตัถดุบิที�จะใช้ (Material) กดเลือกขนาดวตัถดุิบ (Material size) ที�ต้องการ กดเลือกขนาดรอยตดั 
(Saw kerf) ที�ต้องการ 

และกดปุ่ ม  
 
หรือคณุสามารถกด double click ในขนาดวตัถดุิบ (Material size) ที�ต้องการ ก็สามารถเพิ�มวตัถดุิบเข้าสู ่
Material List ได้เชน่กนั 
หลกัจากนั )นจงึไปกําหนดรายละเอียดอื�นๆภายหลงั ในตาราง Material list 
 
ทําซํ )าขั )นตอนเดมิ ถ้าคณุต้องการเพิ�มวตัถดุบิอื�นๆ 

หมายเหตุ วิธีนี )จํานวนวตัถดุบิจะถกูดงึมาจากจํานวนที�เหลืออยูใ่นฐานข้อมลูโดยอตัโนมตั ิ

 

วิธีที� 2 เพิ�มข้อมลวัตถุดบิโดยตู รง  

โดยกดปุ่ ม  ใน Material list  
จะมีหน้าตา่งสอบถามจํานวนรายการที�ต้องการเพิ�ม ให้คณุใสต่วัเลขจํานวนที�ต้องการ และกด OK 
จะปรากฏ แถวข้อมลูเพิ�มเข้ามาตามจํานวนที�กําหนด ให้คณุกรอกข้อมลูตา่งๆลงในแถวเหลา่นั )น 
 
Material ID รหสัวตัถดุิบ 
Material Description รายละเอียดวตัถดุิบ  
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Length ความยาวของวตัถดุิบ  
Width * ความกว้าง(หรือความสงู)ของวตัถดุิบ 
Stock จํานวนวตัถดุิบที�มีในฐานข้อมลู (ไมส่ามารถแก้ไขได้)  
Qty จํานวนวตัถดุิบที�อนญุาตให้ใช้  
Unit Price ราคาตอ่หนว่ย  
Saw Kerf ขนาดรอยตดั  
 
หมายเหตุ คา่ความกว้าง (Width) จะแสดงเฉพาะงานตดัแบบ 2 มิตเิทา่นั )น  
 

บนัทกึข้อมลูวตัถดุบิ โดยกดปุ่ ม  ใน Material list  

วิธีที� 3 เพิ�มข้อมลวัตถุดบิโดยอัตโนมัติู   

โดยกดปุ่ ม  ใน Material list  
โปรแกรมจะทําการค้นหาวตัถดุบิที�ตรงกบัวตัถดุบิที�กําหนดไว้ในรายการชิ )นงาน (Part list) โดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ โปรแกรมจะค้นหาวตัถดุิบจากคา่รหสัวตัถดุิบ (Material ID) ในรายการชิ )นงาน (Part list)  
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รายงาน Reports 
 
ในเมนหูลกัเลือก Reports.  

 
 
โปรแกรมมาพร้อมกบัรายงานหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ 
รายงานทกุตวัจะแสดงภาพ Preview ก่อน (ยกเว้น Cut list xls) ถ้าต้องการสั�งพิมพ์ให้กดปุ่ มรูป printer.  
 
นี�คือรายชื�อรายงานที�มีให้เลือกใช้ 

Cut list (xls) บนเมนหลกัเลือก Reports > Cut list (xls) 

 

รายงานนี )แสดงข้อมลูชิ )นงานที�ถกูตดัในรูปแบบของไฟล์ xls 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Layout เทา่นั )น 
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Cutting Detail Report บนเมนหลกัเลือก Reports > Cutting detail 

 

 

รายงานนี )แสดงข้อมลูชิ )นงานที�ถกูตดัในรูปแบบการตดัในงานตดั 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Layout เทา่นั )น 



  42 

Cutting Detail with pattern Report  บนเมนหลกัเลือก Reports > Cutting detail with pattern  

 

 

 
รายงานนี )แสดงข้อมลูชิ )นงานที�ถกูตดัในรูปแบบการตดัในงานตดั พร้อมภาพการตดั 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Layout เทา่นั )น 
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Cutting pattern Report บนเมนหลกัเลือก Reports > Cutting pattern > 1 Pattern per page 

 

รายงานนี )แสดงภาพการตดั จํานวน 1 รูปแบบตอ่ 1 แผน่ 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Layout เทา่นั )น 
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Cutting pattern Report  บนเมนหลกัเลือก Reports > Cutting pattern > 2 Patterns per page 

 

 

 
รายงานนี )แสดงภาพการตดั จํานวน 2 รูปแบบตอ่ 1 แผน่ 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Layout เทา่นั )น 
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Cutting job Report  บนเมนหลกัเลือก Reports > Cutting job  

 

 

 
รายงานนี )แสดงข้อมลูชิ )นงานที�เลือกไว้ในหน้า Cutting job 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Job เทา่นั )น 
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Job Summary Part Report บนเมนหลกัเลือก Reports > Job Summary part  

 

 
รายงานนี )แสดงข้อมลูชิ )นงานที�สามารถตดัได้ทั )งหมด 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Summary เทา่นั )น 
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Job Summary Material Report  บนเมนหลกัเลือก Reports > Job Summary material  

 

 

 
รายงานนี )แสดงข้อมลูการใช้วตัถดุบิ 
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้งานได้เมื�ออยูที่�หน้าจอ Cutting Summary เทา่นั )น 
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การตั !งค่าทั�วไป General 
 
บนเมนซู้าย Left Menu เลือก Setting > General 

 

 
คณุสามารถกําหนดทั�วไปได้ในหน้าตา่งนี ) ซึ�งข้อมลูนี )จะถกูนําไปใช้เป็นคา่เริ�มต้นของการสร้างงานตดัใหม ่

ชื�อเรียกงานตัดแบบ 1 มิต ิ(1D name) กําหนดชื�อที�จะใช้เรียกงานตดัแบบ 1 มิต ิ(ถกูนําไปใช้เมื�อสร้าง
งานตดัใหม)่ 
ชื�อเรียกงานตัดแบบ 2 มิต ิ(2D name) กําหนดชื�อที�จะใช้เรียกงานตดัแบบ 2 มิต (ถกูนําไปใช้เมื�อสร้าง
งานตดัใหม)่ 
รปแบบการคาํนวณเริ�มต้น ู (Default mode) กําหนดชนิดของการคํานวณที�คณุต้องการใช้เป็นคา่หลกั  

หากเลือกเป็น 1 มิตเิทา่นั )น (1D only) หรือ 2 มิตเิทา่นั )น (2D only) เมื�อสร้างงานตดัใหมโ่ปรแกรมจะไม่
ถามชนิดของงานที�ต้องการสร้าง 

วิธีการคาํนวณต้นทุนชิ !นงาน (Part cost calculation mode) กําหนดวิธีการคํานวณต้นทนุของชิ )นงาน
ระหวา่ง 

 พื !นที�ชิ !นงานต่อพื !นที�วัตถุดบิทั !งหมด (Part area per material area) คํานวณต้นทนุของชิ )นงาน
โดยเทียบกบัวตัถดุบิทั )งชิ )น 
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พื !นที�ชิ !นงานต่อพื !นที�วัตถุดบิที�ถกใช้งานู  (Part area per used material area) คํานวณต้นทนุ
ของชิ )นงานโดยเทียบกบัวตัถดุบิที�ถกูนํามาใช้งานทั )งหมดในวตัถดุิบชิ )นนั )น  

Decimal ใช้กําหนดรูปแบบของทศนิยมสําหรับการแสดงขนาด  
Currency สกลุเงิน (ถกูนําไปใช้เมื�อสร้างงานตดัใหม)่ 
Unit หนว่ยวดัที�ใช้ในงานตดั (ถกูนําไปใช้เมื�อสร้างงานตดัใหม)่ 

คณุสามารถกําหนดรายละเอียดเหลา่นี ) โดยการแก้ไขคา่ที�ต้องการ จากนั )น กดปุ่ ม  บน
แถบเครื�องมือ เพื�อบนัทกึความเปลี�ยนแปลง  

 

การตั !งค่ารายงาน Report 
 
บนเมนซู้าย Left Menu เลือกSetting > Report 

 

 

 
คณุสามารถกําหนดข้อมลูผู้ใช้ได้ในหน้าตา่งนี ) ซึ�งข้อมลูนี )จะถกูใช้แสดงในพื )นที�ด้านบนของรายงาน 
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การตั !งค่าการแสดงภาพการตัด Layout options  
 
บนเมนซู้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Layout options 

 

 

 
คณุสามารถกําหนดตวัเลือกการแสดงผลของภาพการตดั 

Show Color ใช้กําหนดการแสดงผลแบบสีหรือขาวดํา 
Show Part ID ใช้กําหนดการแสดงรหสัชิ )นงาน บนภาพการตดั  
Show part size ใช้กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงาน บนภาพการตดั  
Show unused material size ใช้กําหนดการแสดงผลขนาดวตัถดุบิที�เหลือ บนภาพการตดั  
Show square mesh ใช้กําหนดการแสดงเส้นตาราง บนภาพการตดั 
 
Square mesh size ใช้กําหนดความละเอียดของเส้นตารางกําหนดพิกดั 

 

คณุสามารถแก้ไขรายละเอียดเหลา่นี ) จากนั )น กดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ เพื�อบนัทกึความ
เปลี�ยนแปลง  
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การตั !งค่าสีวัตถุดบิที�ไม่ใช้งาน Unused material color 
 
 
บนเมนซู้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Unuse material color 

 

 

 
คณุสามารถกําหนดสีของพื )นที�วตัถดุบิที�ไมถ่กูใช้งาน โดยการ เลื�อนแถบ Red Green และ Blue เพื�อ
กําหนดคา่สีให้กบัชิ )นงานใหม ่ 

จากนั )น กดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ เพื�อบนัทกึความเปลี�ยนแปลง  
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การตั !งค่าสีเส้นรอยตัด Saw kerf color 
 
 
บนเมนซู้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Saw kerf color 

 

 

 
คณุสามารถกําหนดสีของเส้นรอยตดั โดยการ เลื�อนแถบ Red Green และ Blue เพื�อกําหนดคา่สีให้กบั
ชิ )นงานใหม ่ 

จากนั )น กดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ เพื�อบนัทกึความเปลี�ยนแปลง  
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ระบบการแปลภาษา Translation 
 
 
บนเมนซู้าย Left Menu Tools เลือก Setting > Translation  

 

 
คณุสามารถแปลข้อความใน "Translation" คอลมัน์ เป็นข้อความที�คณุต้องการ หรือ Import ชดุภาษาเข้า
มาในโปรแกรม หรือ Export ชดุภาษาออกไป 
 
คณุสามารถเลือกใช้ภาษาที�สองโดยเลือก Use translation language 
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การจัดการฐานข้อมล ู Database Tools  

 

 

 
คณุสามารถเปิดโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู (Database tools) ได้จากเมน ู 

Start>Program>Dreamsofts>Nesting Optimizer>Database tools  

หรือเรียกโดยตรงจาก c:\program files\dreamsofts\nesting optimizer\nesting optimizer\fixdb.exe 
 
โปรแกรมจดัการฐานข้อมลูสามารถซอ่มแซมฐานข้อมลูกรณีที�ไมส่ามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ 
 
เมื�อเรียกโปรแกรมขึ )นมาแล้วให้เลือกฐานข้อมลูชื�อ Nesting Optimizer จากนั )นกดปุ่ ม Start 

 
หมายเหตุ ก่อนเรียกโปรแกรมนี )คณุต้องออกจากโปรแกรม Nesting Optimizer ก่อน 

 
การสาํรองฐานข้อมลู  

 
คณุสามารถสํารองฐานข้อมลูโดยใช้ Database Tools หรือทําการสําเนาแฟ้มทั )งหมดจากโฟล์เดอร์ 

c:\Program files\Dreamsofts\Nesting Optimizer\Database 

ไปไว้ยงัโฟล์เดอร์ใดๆ ที�คณุต้องการ 



  55 

เมื�อคณุต้องการเรียกคืนฐานข้อมลูจากที�สํารองไว้ คณุก็เพียงสําเนาแฟ้มทั )งหมดกลบัมายงัโฟล์เดอร์ 
c:\Program files\Dreamsofts\Nesting Optimizer\Database 

*** ถ้าคณุสํารองฐานข้อมลูไว้บนสื�อ CD ROM หรือ DVD เมื�อคณุเรียกคืนฐานข้อมลูแล้ว คณุจะต้องแก้ไข 
attributes ของแฟ้ม ไมใ่ห้เป็น No Read only ก่อน จงึจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ ***  

หมายเหตุ คณุควรทําการสํารองฐานข้อมลูอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั )ง เพื�อสํารองไว้ใช้งานกรณีที�
ฐานข้อมลูเกิดความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมได้ 

 

การนําเข้าข้อมล ู Import Data  
Optimizer อนญุาตให้คณุ นําเข้าข้อมลูจากภายนอกเข้าสูโ่ปรแกรม เพื�อลดเวลาในการป้อนข้อมลู  
ข้อมลูที�สามารถนําเข้าได้ มีดงัตอ่ไปนี )  

1. งานตดั (Cutting Job)  
2. ข้อมลูวตัถดุบิ 1 มิต ิ(Material 1D) 
3. ข้อมลูชิ )นงาน 1 มติ ิ(Part 1D) 
4. ข้อมลูวตัถดุบิ 2 มิต ิ(Material 2D) 
5. ข้อมลูชิ )นงาน 2 มิต ิ(Part 2D) 
6. ขนาดรอยตดั (Saw kerf)  

เมื�ออยูที่�หน้าจอของแตล่ะข้อมลู ให้กดปุ่ ม บนแถบเครื�องมือ 
 
หมายเหตุ ห้ามเปิดไฟล์ที�ต้องการนําเข้าทิ )งไว้ ในขณะที�นําเข้าข้อมลู 
 
สําหรับงานตดั (Cutting Job) คณุเพียงเลือกไฟล์ที�ต้องการนําเข้ามา 
 
สําหรับ ข้อมลูวตัถดุบิ 1 มิต ิ(Material 1D), ข้อมลูชิ )นงาน 1 มิต ิ(Part 1D), ข้อมลูวตัถดุบิ 2 มติ ิ(Material 
2D) ข้อมลูชิ )นงาน 2 มิต ิ(Part 2D) และขนาดรอยตดั (Saw kerf) จะปรากฎหน้าตา่งนําเข้าข้อมลู (Import 
data) 
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ทําตามขั )นตอนการนําเข้าดงัตอ่ไปนี ) 

1. เลือกไฟล์ที�ต้องการนําเข้ามาโดยกดที�ปุ่ ม Browse .. เลือกไฟล์ที�มีข้อมลูที�ต้องการนําเข้า 

.  

ในกรอบชนิดของข้อมลูที�นําเข้า (Data to import) กดเลือกชนิดของข้อมลูที�ต้องการนําเข้า 
ในตวัเลือกชื�อแผน่งาน (Sheet name) กดเลือกแผน่งาน (Sheet) ที�ต้องการนําเข้าข้อมลู 

2. ทําการจบัคูร่ะหวา่งข้อมลู (Data field) และ คอลมัน์ (Column to match) ที�มีอยูใ่นแผน่งานที�เลือก 
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.  

หากแฟ้มที�คณุเลือกเป็นแฟ้มที�สร้างจากโปรแกรม โปรแกรมจะทําการจบัคูค่อลมัน์ให้โดยอตัโนมตั ิ

หากแฟ้มที�คณุเลือกไมใ่ชแ่ฟ้มที�สร้างจากโปรแกรม คณุต้องกดเลือกคอลมัน์ที�ต้องการจบัคูใ่นช่อง 
Column to match  
ถ้าข้อมลูใดที�ไมมี่อยูใ่นไฟล์ โปรแกรมจะเลือกใช้คา่ที�อยูใ่นชอ่ง คา่เริ�มต้น (Default Value) โดยอตัโนมตั ิ
 
หมายเหตุ คณุสามารถแก้ไขคา่เริ�มต้น (Default Value) ได้ 

3. กดที�ปุ่ ม Preview เพื�อดรูายการข้อมลูที�เกิดจากการจบัคูค่อลมัน์ตามที�กําหนด 
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.  

หมายเหตุ คณุสามารถแก้ไขคา่ที�อยูใ่นตารางข้อมลูนี )ได้ 

หากข้อมลูตรงตามที�ต้องการนําเข้าให้คณุกดปุ่ ม Import เพื�อเริ�มการนําเข้าข้อมลู  

 

การส่งออกข้อมลู  Export Data 
 
Export Data เป็นการสง่ออกข้อมลูเพื�อนําเข้าไปยงัเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องอื�น หรือเพื�อจดัเก็บไว้นําเข้า
ภายหลงั ข้อมลูที�สามารถสง่ออกได้ มีดงัตอ่ไปนี )  

1. งานตดั (Cutting Job)  
2. ข้อมลูวตัถดุบิ 1 มิต ิ(Material 1D) 
3. ข้อมลูชิ )นงาน 1 มิต ิ(Part 1D) 
4. ข้อมลูวตัถดุบิ 2 มิต ิ(Material 2D) 
5. ข้อมลูชิ )นงาน 2 มิต ิ(Part 2D) 
6. ขนาดรอยตดั (Saw kerf)  
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เมื�ออยูที่�หน้าจอของแตล่ะข้อมลู ให้กดปุ่ ม  บนแถบเครื�องมือ 

แฟ้มข้อมลูจะถกูบนัทกึในรูปแบบของ *.xls ซึ�งสามารถเปิดและแก้ไขได้ในโปรแกรม Microsoft Excel. 

 
เทคนิคการใช้งาน 

คณุสามารถสง่ออกข้อมลู ข้อมลูวตัถดุิบ 1 มิต ิ(Material 1D), ข้อมลูชิ )นงาน 1 มิต ิ(Part 1D), ข้อมลู
วตัถดุบิ 2 มิต ิ(Material 2D), ข้อมลูชิ )นงาน 2 มิต ิ(Part 2D) และขนาดรอยตดั (Saw kerf) ที�มีอยูใ่น
โปรแกรมออกเป็นไฟล์ xls ไฟล์เดียวได้โดยเลือกที�เมนซู้าย Database > Export all 

  

คาํแนะนําในการใช้งาน Nesting Optimizer  

1. เวลาในการประมวลผลจะขึ !นอย่กับจาํนวู นรายการวัตถุดบิและจาํนวนรายการชิ !นงาน คณุจงึไม่
ควรเลือกวตัถดุบิเข้ามาคํานวณมากเกินไป หากมีจํานวนรายการมากควรแยกออกเป็นหลายงานตดัเพื�อ
ลดเวลาในการประมวลผล 
2 . เพื�อความถกูต้องในการคํานวณ กรุณาใช้ข้อมลขนาดที�ตรงกับความเป็นจริงู  

3. สําหรับ Windows Vista/7/8 กรุณาอา่น อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 60 

4. คณุสามารถใช้การค้นหาเพื�อไปยงัข้อมลูที�ต้องการตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว ในหน้าจอรายการตา่งๆ 

5. คณุควรสาํรองฐานข้อมลู  (Backup Database) ไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั!ง 

6. หากไม่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ คณุควรใช้ Database tools เพื�อซอ่มแซมฐานข้อมลู อา่น
เพิ�มเตมิที�หน้า 54 

7. ถ้าต้องการกําหนดข้อมลูครั )งละมากๆ คณุควรใช้การนําเข้าข้อมลู อา่นเพิ�มเตมิที�หน้า 55 

8. รูปภาพที�แสดงผลอยูใ่นโปรแกรม สามารถทําการสําเนาไปที�คลิปบอร์ดได้โดยการ Double click บนรูป 

9. คณุสามารถใช้การเลือกวตัถดุบิแบบอตัโนมตั ิเพื�อความรวดเร็วในการกําหนดข้อมลู  

10. เพื�อลดความซํ )าซ้อนในการประมวลผล คณุสามารถลดจํานวนรายการชิ )นสว่นที�ซํ )ากนัได้  
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11. หากคุณต้องการคาํนวณหาวัตถุดบิที�ต้องการใช้งาน คณุเพียงป้อนขนาดวตัถดุบิเป็น 1 และ
เลือกใช้ตวัเลือกค้นหาจํานวนวตัถดุบิ  
12. คณุสามารถกําหนดข้อมลูหวักระดาษที�ใช้บนรายงานได้หลายรายการ  
13. คณุสามารถกดปุ่ ม Enter บนคีย์บอร์ด เพื�อไปยงัข้อมลูถดัไป 

 

 

คาํแนะนําในการตดิตั !ง Setup Instruction  
 
 
ถ้าคุณตดิตั !งโปรแกรมผ่านระบบ User Account ของ Windows (admin/user), 

กรุณาแจ้งให้ Admin (ผู้ดแูละระบบ) 

1. แชร์ folder C:\Program Files\Dreamsofts\ to full access 
2. แชร์ File C:\PDOXUSRS.NET to full access 

 
สาํหรับ Windows Vista/7/8 หลังตดิตั !งเสร็จกรุณาทาํตามขั !นตอนนี !: 

1. คลิ�กขวาบนไอคอนของซอฟต์แวร์บน on Desktop, จากนั )นเลือกเมน ูProperties 
2. ไปที�แท็ป -> Compatibility -> Compatibility เลือกไปที� 
Run this program in compatibility mode for "Windows XP SP2" 
3. เช็คถกูบนตวัเลือก Run this program as Administrator 
4.กดปุ่ ม OK 
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ข้อมลการตดิต่อ ู Support 
 
ถ้าต้องการความชว่ยเหลือ หรือคําแนะนํา กรุณาตดิตอ่  
 
หจก. ดรีมซอฟต์ ออฟตไิมเซชั�น 
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 

โทรศัพท์ 081-264-3240 
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E-mail  dreamsofts@gmail.com 
Skype Dreamsofts 
Website http://www.dreamsofts.com 
 


