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ม ุมมองภาพผา้ในโปรแกรม ARAHWEAVE

โปรแกรมของท่านจะถ ูกเป ิดข ึ้นด ้ายลายผ ้าท ี่ค ่าเริ่มต ้น

ด ้ายเส้นแรกของผ ืนผ ้าจะอย ู่ท ี่ม ุมซ้ายล ่าง

การเปลี่ยนค่าลายผา้เริ่มตน้
ในการเปล ี่ยนลายผ ้าเริ่มต ้น
ให ้ทำการโหลดลายผ ้าท ี่ต ้องการข ึ้นมา แล ้วไปที่เมน ู
ช่วยเหลือ ที่อย ู่ม ุมบนขวาของหน้าต ่าง เล ือก
บันทึกการปรับ setup แล ้วคล ิกท ี่ป ุ่ม ตกลง

ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่น ชื่อไฟล ์

ขนาดรีพ ีทผ ้า เป ็นจำนวนเส้น ซูม

ค ุณภาพชองม ุมมอง

แดง = ยงัไม ่ได ้บ นัท ึก เม ื่อม ีการแก ้ไข
เข ียว = การแก ้ไขได ้ถ ูกบนัท ึกแล ้ว

เคอร์เซอร์เม ้าส์ใช้เม ้าส์
คล ิก เพ ื่อ เล ื่อนภาพ ตำแหน่งด ้ายย ืน และพ ุ่งตาม

ตำแหน่งท ี่เม ้าส์เคล ื่อนไปมา

การจำลองภาพผ ้า

ไม ้บรรทดั เป ็นซม. คล ิกจะเปล ี่ยนเป ็นเส้น

ขนาดรีพ ีทผา้

ทำการรวมรีพ ีทของสิ่งเหล ่านี้ :
• ลายทอ
• thread patternแพทเทริ์นลายด ้าย
• การแซคหว ี / ทอกระทบ (เรกก ูเรเตอร์)

ถ ้าท ั้งสามค ่าหารกนัลงตวั
ขนาดของรีพ ีทผ ้าก ็ค ือขนาดที่ใหญ่ท ี่สุดของรีพ ีท
ถ ้ามนัหารไม ่ลงตวักนั จะเป ็นค ่าน้อยท ี่สุด
ท ี่ขนาดรีพ ีททั้งสามสิ่งหารลงตวักนั

การสรา้งผา้ครัง้แรกดว้ยโปรแกรม ArahWeave

Tในการสร้างลายผ ้า ค ุณจะต ้องทำการกำหนด ค ่า
ห ้าอย ่าง :
•ลายทอ (การขดัสานของด ้าย )
• สีเส้นด ้าย
• แพทเทริ์นลายย ืนและพ ุ่ง (จดัลำดบัด ้าย)
• ความหนาแน่นของผ ้า
• ค ุณลกัษณะด ้ายท ี่ใช้

ซูม

การย ่อขยายภาพสามารถทำได ้หลายว ิธ ี:
• เล ือกจากเมนู ซูม
• กดป ุ่ม ค ีย ์บอร์ด + หรือ -
• กดป ุ่ม Ctrl ค ้างไว ้แล ้วเล ื่อนล ้อป ุ่มกลางเม ้าส์
• กดค ีย ์ลดั0 - 9 หรือ Ctrl + 0 - 9

ค ่าซูม 1 จะแสดงภาพผ ้าในการจริง

โหมดมุมมองภาพ

ลายทอ=
แสดงลวลายทอ
ในรีพ ีท

Iสมบ ูรณ์ =
แสดงสีด ้าย ,
ไม ่ใช้ค ่าความหนาแน่น

การจำลองภาพ =
การจำลองภาพผ ้า
เสม ือนจริง ,ต วั เลข
กำหนดค ุณภาพของภาพ
ในการจำลอง

เต ็มแบบเงา =
iเหม ือนสมบ ูรณ์
แต ่เพ ิ่มแรงเงา

การเล ือก , คัดลอก และสลับ คุณลกัษณะ

คล ิกซ้าย = เล ือกต ้นแบบ

คล ิกขา = คดัลอกลงไป

คล ิกป ุ่มกลาง = สลบักนั
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เชื่อมโยง

ว ิธ ีการร้อยตะกอ

1. ไปที่เมนู แกไ้ขลายทอ , เล ือก ลายทอ > แกไ้ข ,
หรือใช้เม ้าสคล ิกป ุ่มขวาลงบนภาพจำลองผ ้า ์.

2. ถ ้าต ้องการให ้แสดงการ์ดด ๊อบบ ี้
และการร้อยให ้เล ือกเมนู มุมมอง > ดอ๊บบี.้

3.ใช้ป ุ่มกลางเม ้าส์คล ิกท ี่พ ื้นท ี่สีเทาท ี่อย ู่ต ิดกบัแพทเทริ์น
ย ืนและพ ุ่ง เพ ื่อทำการแก ้ไขขนาดลายทอ .
หรือไปที่เมนู แกไ้ข > สัญฐาน.

4. ในการสร้างลายทอ ,ให ้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้:
• วาดจ ุดสีดำด ้วยการคล ิกป ุ่มซ็ายเม ้าส์ ,และจ ุดขาว
ด ้วยการคล ิกป ุ่มขาเม ้าส์ ใช้เครื่องม ือ
จากกล ่องเครื่องม ือในการเพ ิ่มความเร็ว
ในการวาดลายทอ.

• ไปที่เมนู ไฟล์ > เรียกดู
แล ้วโหลดลายทอจากฐานข ้อม ูลของโปรแกรม.

5. ใช้เครื่องม ือใน กล ่องเครื่องม ือ เพ ื่อเพ ิ่มความเร็วใน
การทำงานของค ุณ
เครื่องม ือสามารถทำงานเฉพาะในส่วนลายที่ค ุณทำการ
เล ือกได ้ ทำการเล ือกเฉพาะส่วนด ้วยการกดป ุ่ม Shift
ค ้างไว ้ในขณะทำการวาดลากด ้วยเม ้าส์.

6. ในการแก ้ไข การแซคหรือ ค ่าเรกก ูเรเตอร์,ให ้ทำ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้:
• ทำการป ้อนค ่า ในช่องป ้อน การแซค และช่อง
ตัวควบคุม ที่อย ู่ถดัจากกล ่องเครื่องม ือ

• ทำการวาดในแถว ตัวควบคุม
,บนตารางท ี่ถดัจากการ์ดด ๊อบบ ี้ คล ิกซ้าย วาดจ ุดดำ
, คล ิกขวา วาดจ ุดขาวright
.ค ่าเรกก ูเรเตอร์จะทำงานเม ื่อเป ็นจ ุดดำ .

การวาดลายทอ การแยกส ่วนแก ไ้ขลายทอ

1. เป ิดหน้าต ่าง แกไ้ขลายทอ โดยไปที่เมนูลายทอ >
แกไ้ข .

2. ในหน้าต ่างใหม ่, ไปท ี่เมนู แกไ้ข > สัญฐาน
แล ้วทำการกำหนด ขนาดลายทอ . ระบบ
ซึ่งหมายถ ึงจำนวนชั้นลายในแนวย ืน และพ ุ่ง

ขนาดลายทอ

จำนวนชั้นลาย
ในแนวย ืน

3. ในหน้าต ่าง แกไ้ขลายทอw, ไปที่เมนู เครื่องมือ >
การแกไ้ขแบบแยกส่วน. ทำการป ้อนค ่าระบบ,
จำนวนชั้น ในแนวด ้ายย ืน และพ ุ่ง ท ี่ช่องม ุมขวาบน
ของหน้าต ่าง

4. เป ิดหน้าต ่างทั้งสองไว ้ แกไ้ขลายทอ และ
การแกไ้ขแบบแยกส่วน , เพ ื่อให ้ค ุณสามารถเห ็น
ลายผสมจากลายแยกส่วน ในเวลาเด ียวกนัได ้
การแก ้ไขท ี่เก ิดข ึ้นทั้งหมดในหน้าต ่าง
การแกไ้ขแบบแยกส่วน จะแสดงให ้เห ็นทนัท ี
ในหน้าต ่าง แกไ้ขลายทอ และม ีผลในทางกลบักนั.

5. Iในหน้าต ่าง แกไ้ขลายทอ , ไปท ี่เมนู มุมมอง >
ภาพตัดขวาง เป ิดการใช้งานมนั

การ์ดด ๊อบบ ี้

จ ุดจบรีพ ีทลายสีด ้ายย ืน

ลายสีด ้ายย ืน

ลายทอ

ขนาดลายทอ; จำนวนตะกอท ่ี่่ใช้

ตำแหน่ง เม ้าส์

กล ่องเครื่องม ือ

ลายสีด ้ายพ ุ่ง

หมายเหต ุ: ถ ้าค ุณต ้องการคดัลอก
หรือวางบางส่วนของลาย,ให ้ทำการเล ือกส่วนท ี่ต ้องการค ั
ดลอกก ่อน(กดป ุ่ม Shift ค ้างไว ้ในขณะทำการวาด
ลากด ้วยเม ้าส์).แล ้วทำการวางมนัโดยการลากวาดด ้วย
เม ้าส. ทำการล ้างส่วนท ี่เล ือกออก เม ื่อเสร็จ
โดยการคล ิกท ี่ป ุ่มบน กล ่องเครื่องม ือ

จ ุดจบรีพ ีทลายสีพ ุ่ง

ค ่า เรกก ูเรเตอร์

การแซค

จ ุดจบรีพ ีทการแซ๕หว ี

จำนวนชั้นลาย
ในแนวพ ุ่ง
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การเปล ี่ยนสเสน้ด า้ย

1. เป ิดหน้าต ่าง แกไ้ขสี, ไปท ี่ เมนุ ผา้ > ส ี.

2. ไปที่ เล ือก แล ้วเล ือก จานสีท ี่จะใช้งาน
,ยกตวัอย ่างเช่น PANTONE® for fashion and
home.

3. ทำการเล ือกสีจากจานสีของ PANTONE® palette
ด ้วยป ุ่มซ้ายเม ้าส์ แล ้วคดัลอกมนัลงในจานสีย ืน / พ ุ่ง
ด ้วยป ุ่มขวาเม ้าส์

4. เล ือกสีสำหรบัพ ื้นหลงั.

จานสี PANTONE®
จานสีด ้ายย ืน

สีของพ ื้นหลงั

ระบบ / ชั้น

6. ในการแก ้ไขลายแบบแยกส่วน ให ้กระทำ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้:
•วาดจ ุดสีดำด ้วยการคล ิกป ุ่มซ็ายเม ้าส์ ,และจ ุดขาว
ด ้วยการคล ิกป ุ่มขาเม ้าส์ ใช้เครื่องม ือ
จากกล ่องเครื่องม ือในการเพ ิ่มความเร็ว
ในการวาดลายทอ.

• ไปที่เมนู ไฟล์ > เรียกดู
แล ้วโหลดลายทอจากฐานข ้อม ูลของโปรแกรม.

ลายท ี่รวมกนัแล ้ว

เส้นสีแดงแสดงตำแหน่งท ี่ภาพตดัขวางแสดงอย ู่

ภาพตดัขวาง ผ ้า

ลายท ี่แยกส่วน

เล ือกลายทอ

• กดค ีย ์ลดั 0 ถ ึง 9 เพ ื่อโหลดลายพื้นฐาน.

7. การคดัลอกบนนห้าต ่าง การแกไ้ขแบบแยกส่วน wi,
ทำการคล ิกซ้ายเล ือกพ ื้นท ี่สีเทารอบลายทอ
เม ื่อมนัถ ูกเล ือก เส้นตารางจะเปล ี่ยนเป ็นสีแดง,
แล ้วใช้ป ุ่มเม ้าส์ขวาทำการคดัลอกลายทอไป .

จานสีด ้ายพ ุ่ง

คำเต ือน! การคดัลอกในหน้าต ่าง แกไ้ขสี
นี้จะทำการคดัลอกเฉพาะสีเท ้านั้น ไม ่คดัลอกเบอร์
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การแก ไ้ขลายส ีด า้ยย ืนและด า้ยพ ุ่ง

1. เป ิดหน้าต ่าง แพทเทริน์ ย ืน/พุ่ง , โดยเล ือกเมนู ผา้
> แพทเทริน์ดา้ย .

2. เล ือกหน่วยท ี่ต ้องการใช้ในการเข ียนลายสี (หน่วยวดั
หรือ เส้น ) จากป ุ่มรายการเล ือกท ี่อย ู่ม ุมขวาบน

3. ทำการเข ียนลายสี ย ืนและพ ุ่ง . ตวัอย ่าง 5A10B
หมายถ ึง ลายสด ้านีย ืน ค ือ ใช้ด ้ายสี เอ 5 เส้น แล ้ว
เป ็นสี บ ี 10 เส้น.
• ใช้วงเล ็บแบบวงกลม ในการทว ีค ุณลายสี .
ตวัอย ่างเช่น 3(1A1B) ม ีความหมายว ่า ลาย 1A1B
จะซ้ำกนัทั้งหมด สามครั้ง เป ็น : 1A1B1A1B1A1B

• ใช้วงกลมแบบสี่เหล ี่ยม
ในการรีพ ีทลายในจำนวนเส้นท ี่แน่นอน fตวัอย ่างเช่น
5[1A1B] หมายความว ่า จะทำการซ้ำลายรีพ ีท 1A1B
เป ็นจำนวนเส้นรวมเท ่กบั ห ้าเส้น เป ็นดงันี้ :
1A1B1A1B1A

คล ิกเล ือกการป ้อนแบบหน่วยว ดั
หรือ เส้น

Tเครื่องม ือสำหรบัพ ุง ่

เครื่องม ือสำหรบัย ืน

ลายสีด ้านพ ุ่ง

ลายสีด ้านย ืน

ขนาดรีพ ีทเป ็นจำนวนเส้น
ขนาดรีพ ีทเป ็นหน่วยว ดั

4. ใช้เครื่องม ือในการเล ื่อนลาย , สลบัด ้านลาย หรือ
ย ืดหดลาย สีออก.

5. คดัลอกลายสีย ืนไปพุ่ง หรือ ในทางกลบักนัโดยใช้ป ุ่ม
ล ูกศรสีเข ีียว
ค ุณยงัสามารถทำการคดัลอกลายสีบางส่วนได ้
เล ือก = คล ิกซ้าย, วาง = คล ิกขวา, แลกเปล ี่ยน =
ปคล ิกป ุ่มกลาง.

การวาดลายสีโดยตรงลงบนการจำลองภาพผา้

ม ีอ ีกว ิธ ีในการเปล ี่ยนลวดลายสีด ้ายย ืนและพ ุ่ง
โดยการทำการวาดโดยตรงบนการแสดงภาพผ ้า
ฟงัชั่นนี้จะไม ่ทำงาน บนขนาดรีพ ีทท ี่ต ่ำกว ่า 10 เส้น

1. หน้าต ่าง แพทเทริน์ ย ืน/พุ่ง ต ้องเป ิดอย ู่ ,
ทำการป ้อนจำนวนเส้นด ้ายรวมในรีพ ีท.ยกตวัอย ่าง 500A
(สี เอ 500 เส้น). แล ้วคล ิกป ุ่ม ตกลง .

2. ในหน้าต ่าง แพทเทริน์ ย ืน/พุ่ง ,
ให ้คล ิกเล ือกอกัษรทีค ุณต ้องการ่จะใช้ในการวาดลายสี.

3.ล ูกศรเม ้าส์เม ื่อเคล ื่อนไปบนภาพจะเปล ี่ยนเป ็นรูปหลอดด ้
าย หรือกระสวย ตามสีท ี่เล ือก.
ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้ :
• คล ิกลากเพ ื่อวาดทบั.
• กดป ุ่ม Ctrl แล ้วคล ิกเพ ื่อเต ิม.
• กดป ุ่ม Shift แล ้วคล ิกเพ ื่อแทรก.

จานด ้ายพ ุ่ง

จานด ้ายย ืน

ล ูกศรเม ้าส์ท ี่แสดงสำหรบั
การวาดลายสีย ืน

คำเต ือน! ในการคดัลอกในหน้าต ่าง แพทเทริน์ ย ืน/พุ่ง
มนัจะทำการคดัลอกสีและเบอร์ด ้ายไปหมด.

ทริป: เครื่องหมายดอกจนัท ี่แสดงในตวัอกัษร
ของจานด ้านเป ็นการแสดงเส้นด ้ายท ี่ถ ูกใช้บน
ผ ้า .ถ ้าต ้องการด ูว ่ามนัใช้ท ี่ใดให ้คล ิกลงบน อกัษร.

เรียงลำดบัอกัษร
หมายเหต ุ: ดบัเบ ิ้ลคล ิกบนอกัษรด ้ายในจาน
เป ็นการทำการป ้องกนัด ้ายสีนั้น
.พ ื้นท ี่ของสีนั้นจะไม ่สามารถแก ้ไขทบัได ้ .
การป ้องกนัยงัทำงานบนหน้าต ่างแก ้ไขลายทอด ้วย
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การกำหนดความหนาแน ่นผ า้

1. ในการเปล ี่ยนค ่าความหนาแน่น , ไปที่เมนู ผา้ >
ความหนาแน่น. ถ ้าช่องป ้อนค ่าเป ็นสีเทาf
,ให ้ป ิดการใช้งานป ุ่มเล ือก
ความหนาแน่นจากขอ้มูลเทคนิค
(ม ุมซ้ายบนหน้าต ่าง). ทำสิ่งใดๆต ่อไปนี้:
• ป ้อนค ่าความหนาแน่นย ืนและพ ุ่ง
• ป ้อนความกว ้างของรีพ ีทผ ้าในหน่วยวดั
แล ้วโปรแกรมจะคำนวณความหนาแน่นให ้เอง,
รีพ ีทผ ้าเป ็นการผสมกนัระหว ่างรีพ ีทลายทอและสี.

ความหนาแน่นย ืน

ขนาดรีพ ีทลาย
แนวนอน

ขนาดรีพ ีทลาย
แนวต ั้ง

ความหนาแน่นพ ุ่ง

1. ป ้อนรายละเอ ียดด ้านเทคนิคผ ่าน เมนู ผา้ >
ปริมาณวัตถุด ิบ .
ค ุณจำเป ็นต ้องทราบรายละเอ ียดการปรบัแต ่งเครื่องทอ
ของท่าน .

2. ทำการป ้อนข ้อม ูลท ี่ต ้องการ ค ่าตวัแปรทั้งหมด
ตามความกว ้างของผ ืนผ ้า ไม ่รวมริมผ ้า .

ช่องต ่างๆท ี่ใช้ป ้อนค ่า
ด ้านเทคนิค

ข ้อม ูลท ี่โปรแกรม
คำนวณให ้

หมายเหต ุ: เม ื่อป ิดการใช้งาน ความหนาแน่นจากข ้อม ูล
เทคนิค , จะไม ่แสดงการจำลองผ ้าบางอย ่าง (เว ้นหว ี,
ความหนาแน่นท ี่แตกต ่าง, การทอกระทบ).

การปอ้นค่าดว้ยมือ ความหนาแน่นจากขอ้มูลเทคนิค

3. ถ ้าช่องป ้อนเปล ี่ยนเป ็นสีแดงIf , มนัแสดงว ่า ค ่าใด
ค ่าหนึ่งของตวัแปรผ ิดพลาด.
แก ้ไขมนัโดยการคล ิกท ี่ป ุ่มรูป มนัจะทำการ
คำนวณค่าให ้ใหม ่อย ่างอตัโนมตั ิ.

4. ความหนาแน่นจากข ้อม ูลเทคนิค

คล ิกเป ิดการใช้งาน
ข ้อม ูลด ้านเทคนิค

ป ิดการใช้งานป ุ่ม ความ
หนาแน่นจากข ้อม ูล เทคนิค l
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การเปล ี่ยนขนาดเสน้ผ ่าศ ูนย ก์ลางด า้ย

1. เป ิดหน้าต ่าง ดา้ย , ไปท ี่เมนู ผา้ > ดา้ย .

2. เครื่องหมายดอกจนัท ี่กำกบัอกัษร บนจานด ้าย
เป ็นการบ ่งชี้ด ้ายท ี่ใช้บนผ ืนผ ้านั้น . คล ิกบนด ้าย
ท ี่ต ้องการแก ้ไข .

3. เล ือกระบบเบอร์ด ้าย, ทำการป ้อนเบอร์ และ
จำนวนควบ.

4. ทำการขยายภาพจำลองด ้าย แล ้วทำการเพ ิ่มหรือลด
ค ่าแฟกเตอร์ เพ ื่อให ้ได ้ เส้นผ ่าศูนย ์กลางท ี่ต ้องการ.

จานด ้ายพ ุ่ง

การจำลองภาพด ้าย

การบ ันท ึกลายผ า้

1.ในการบนัท ึกลายผ ้า,ไปที่ ไฟล์ > บันทึกผา้เป ็น..

2. เล ือกโฟลเดอร์ท ี่ค ุณต ้องการใช้บรรจ ุไฟล ์.
• เล ือกโดยการพ ิมพ ์ ทางผ ่าน ท ี่ม ุมซ้ายบน.
• ดดยการดบัเบ ิ้ลคล ิก ท ี่รูป จ ุดสองจ ุด (. .)
ท ี่อย ู่ในส่วนไดเรกทอรี่, มนัจะเล ื่อนไดเรกทอรี่ข ึ้น มา.

• โดยการดบัเบ ิ้ลคล ิกท ี่ชื่อไดเรกทอรี่

3. ป ้อนชื่อผ ้า หรือคล ิกท ี่ป ุ่ม
iเพ ื่อให ้โปรแกรมสร้างชื่อจากค ุณลกัษณะของป ้ายชื่อท ี่
กำหนดไว ้ ในค ุณลกัษณะ.

หมายเหต ุ: เม ื่อทำการบนัท ึกผ ้า,
ตวัแปรต ่อไปนี้จะถ ุกบนัท ึก: ลายทอ, ลายสี, สีท ี่ใช้,
ด ้ายท ี่ใช้, tข ้อม ูลเทคนิค, ความหนาแน่น, เรกก ูเรเตอร์,
การแซคหว ี. การบนัท ึกผ ้าไม ่ได ้บนัท ึกผ ้าเป ็นรูปภาพ

ไดเรกทอรี่ป จัจ ุบ นั

ไดเรกทอรี่ท ี่ม ีอย ู่ในไดเรกทอรี่ป จัจ ุบ นั

ดบั เบ ิ้ลคล ิก เพ ื่อ เล ื่อนไดเรกทอรี่ข ึ้น

ชื่อไฟล ์ท ี่ม ีอย ู่ในไดเรก
ทอรี่ป จัจ ุบ นั

ทางผ ่านของไดเรกทอรี่ แยกโดยเครื่องหมาย /

การบ ันท ึกการจำลองภาพผา้ เป ็นร ูปภาพ

1. ไปที่ ไฟล์ > ส่งภาพผา้ไปยังเครื่องพิมพ์

2. ทำการเล ือกชนิดไฟล ์ (JPG, PNG,TIFF,. . .)
โดยการคล ิกท ี่ป ุ่ม ตัง้ค ่าเครื่องพิมพ .์ ทำการเล ือก
จ ุดต ่อนิ้ว DPI. แล ้วคล ิก ตกลง .

3. ป ้อนขนาดที่ต ้องการพ ิมพ ์ บนช่องป ้อนม ุมบนขวา
ของหน้าต ่าง

4. ทำการเป ิดค ่าต ่างๆท ี่ค ุณต ้องการให ้แสดง
บนภาพที่จะพ ิมพ ์ออกมา.

ระบบเบอร์ด ้ายจานด ้ายย ืน

คำเต ือน! การคดัลอกบนหน้าต ่าง ดา้ย จะทำการคดัลอก
เฉพาะค ุณลกัษณะด ้าย ไม ่รวมสีด ้าย

ป ้อนขนาดพ ิมพ ์
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การบ ันท ึกลายทอและการด์ด ็อบบ ีเ้ป ็นร ูปภาพ

1. ไปที่ ลายทอ > แกไ้ข ,
หรือดบัเบ ิ็ลคล ิกบนการจำลองภาพผ ้า , หรือเป ิด
หน้าต ่าง แกไ้ขลายทอ .

2. ในหน้าต ่าง แกไ้ขลายทอ , ไปท ี่ ไฟล์ >
พิมพล์ายทอ . ทำการเล ือกชนิดไฟล ์ (JPG,
PNG,TIFF,. . .) ดดยการคล ิกท ี่ป ุ่ม ตัง้ค ่าเครื่องพิมพ์
เล ือกขนาดจ ุดต ่อนิ้ว DPI. แล ้วคล ิก ตกลง .

3. ป ้อนขนาดที่ต ้องการพ ิมพ ์ บนช่องป ้อนม ุมบนขวา
ของหน้าต ่าง

4. ทำการเป ิดค ่าต ่างๆท ี่ค ุณต ้องให ้พ ิมพ ์ออกมา
การ์ดด ๊อบบนี้ ก ็เป ็นตวัเล ือกหนึ่งในนั้น

การบ ันท ึกแผ ่นข อ้ม ูล เทคน ิค

1. ไปที่ไฟล์ > บันทึกขอ้มูลดา้นเทคนิคเป ็นแบบ
HTML

2.ทำการเป ิดการใช้งานข ้อม ูลท ี่ค ุณต ้องการให ้แสดงบนแผ่
นข ้อม ูล, แล ้วทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้:
• คล ิก ตกลง เพ ื่อบนัท ึกแผ ่นข ้อม ูลเป ็นไฟล ์
.รายละเอ ียดตำแหน่ง ท ี่บนัท ึกแสดงอย ู่ม ุมซ้ายล ่าง

• คล ิก พ ิมพ ์ เพ ื่อเป ิดแผ ่นข ้อม ูลด ้านเทคนิค
บนเว ็ปบราวเซอร์ และบนัท ึกมนัไปพร้อมกนั.

Sตำแหน่งในการบนัท ึก

ขนาดลายทอ

ถ ้าค ุณต ้องการสร้างไฟล ์แบบ PDF ,ให ้เป ิดแผ ่นข ้อม ูล
ในเว ็ปบราวเซอร์ openr (ในขั้นตอนก ่อนหน้า
ให ้คล ิกท ี่ป ุ่ม พ ิมพ ์).

ในเว ็ปบราวเซอร์r, ไปที่ ไฟล์ > พิมพ ์.
ข ึ้นอย ู่กบัเว ็ปบราวเซอร์, เล ือก PDF หรือ พิมพเ์ป ็นไฟล์
> PDF. ใส่ชื่อ แล ้วคล ิก พ ิมพ ์ หรือ บนัท ึกแฟ้ม.

แผ ่นข ้อม ูล เทคนิค
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