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1. บทนํา 

2. Prerequisites 

 

2.1 Program installation 

2.2 การใชงานโปรแกรมในครั5งแรก้  

จะมกีารกําหนดคา่บางอยา่ง ซงจะตอ้งึ�
กระทําผา่น File > Save setup เพื�อทําให ้
ArahWeave สามารถใชงานได ้้ . การ
กําหนดเหลา่นี5คอื: 

•••• การเปิดการใชงาน้  

•••• ภาษา 

•••• ระบบหว่ยวัด 

•••• ขนาดหนา้จอ 

คลกิที�ไอคอนโปรแกรม  บนเดสทท์๊
อป. เนื�องจากเป็นการใชงานครั 5งแรก และ้
ยงัไมถ่กูทําใหโ้ปรแกรมใชงานจรงิ้ , 
โปรแกรมจะทําการเปิดหนา้ตา่ง Save setup 
อยา่งอตัโนมตั.ิ 

 

2.2.1 การตั 5งภาษา 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาเริ�มตน้ของ
โปรแกรม สามารถเขา้สหูนา้ตา่งหนา้ตา่ง่  

Figure 1: ArahWeave on OpenSUSE Linux using KDE Desktop 

Figure 2: Save setup window 
Figure 3: Language selection 
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Save setup จากเมนู File > Save setup. คณุสามารถเลอืกได ้1 ภาษา จาก 9 ภาษา. 

2.2.2 Program activation 

2.2.3 ระบบหน่วยวดั 
คลกิที�  Measurement system ในหนา้ตา่ง Save setup. สามารถทําการเลอืก ระบบเมตรกิ Metric (m, 
cm, kg),องักฤษ Imperial (yards, inches, pounds),หรอื ผสม Mixed. 

แบบ Mixed จะใหค้ณุสามารถทําการเลอืกแสดง
ระบบของตัวแปรที�แตกตา่งกนัใน 15 ตัวแปร, 

คณุสามารถกดคยีล์ัด U เพื�อทําการสลับระบบไป
มาในโปรแกรมได.้ 

2.2.4 ขนาดหนา้จอ 
การกําหนดขนาดภาพบนหนา้จอ ๖ความกวา้ง 
และสงู)  ดว้ยขอ้มลูนี5 จะทําใหโ้ปรแกรมแสดงการ
จําลองภาพผา้ ที�ขนาด 1 ตอ่ 1ให ้โดยที�การ
แสดงไมบ้รรทัดจะเทา่กบัของจรงิๆ. 

2.2.5 ขนาดหนา้ตา่งตอนเริ�มตน้ 
เมื�อคณุทําการบนัทกึ setup, ขนาดของหนา้ตา่งตอนนั5นจะถกูบนัทกึไปดว้ย และเมื�อคณุทําการเปิด
โปรแกรมขึ5นมาใหม ่ ขนาดของหนา้ตา่งตอ่ไปนี5 - Weave editor, Decomposed weave editor, 
Print preview, Main window, Multi-image jacquard conversion, Multi-fabric print 
setup, Weave browser, Image browser, Fabric browser, Image area of jacquard 
conversion window, Consumption calculation HTML area, Warp sections HTML, จะ
เป็นไปตามที�เคยเป็น เมื�อคณุมกีารบนัทกึ setup. แตตํ่าแหน่งจะไมถ่กูทําการบนัทกึ. 

3. การทํางานกบัไฟล ์

3.1 ไดเรกทอรี�และชนดิไฟล ์
เนื�องจาก ArahWeave เป็นโปรแกรมแบบอเนกประสงค,์ มนัจงึตอ้งทําการอา่นและเขยีนในไฟลห์ลายๆ
แบบ สาหรับหลายๆจดุประสงค์ํ . คณุจําเป็นที�จะตอ้งทําความเขา้ใจไอเดยีการอา่นและเขยีนของ 
ArahWeave ซะกอ่น และที�อยู ่แตล่ะชนดิของไฟล.์ 

ไฟลท์ั 5งหมดของผูใ้ชจะเก็บอยูใ่นไดเรกทอรี�้  /home/capdam/data ซงจะประกอบดว้ยไดเรกทอรี�ยอ่ยึ�
ดังนี5: 

•••• img (สภาพสาหรับการแปลงลายแจ๊คการด์ ี ํ ,รปูแบบมาตรฐาน )) นามสกลุ : .PNG, .GIF, .PCX, .JPG, 
.TIF, .BMP 

•••• textures (การจําลองภาพผา้ที�ใชกบัโปรแกรม ้ ArahDrape, รปูแบบมาตรฐาน) 

•••• models (รปูภาพโมเดลสาหรับใชกบัโปรแกรมํ ้  ArahDrape, รปูแบบมาตรฐาน) 

•••• colors (ฐานขอ้มลูสพรอ้มรายละเอยีด ในพื5นที�ของี  CIE Lab, รปูแบบของ Arahne)นามสกลุ .col (การ
วัดสสาหรับี ํ ขอ้มลู CIE Lab ที�อา่นคา่ดว้ย  spectrophotometer, ASCII, รปูแบบของ Arahne) 
นามสกลุ .cm 

•••• fabrics (บรรจดุว้ยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัผา้: ส ี,เสนดา้ย้ ,ลายทอ,ความหนาแน่น และรายละเอยีดดา้น
เทคนคิอื�นๆ , รปูแบบของ Arahne) ไมม่นีามสกลุ 

•••• demo (ตัวอยา่ง 100 ไฟล ์ไวใ้หท้า่นไดทํ้าการเรยีนรูโ้ปรแกรม)  

•••• tartans (ตัวอยา่ง 300 ไฟลข์องผา้ตาสกอ๊ต ) 

Figure 5: Screen size Figure 4: Mixed measurement system 
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•••• yarns (เสนดา้ย ที�ประกอบดว้ยสดา้ย ้ ี ,เบอร,์เกลยีว ,เป็นตน้ รปูแบบของ Arahne) ไมม่นีามสกลุ 

•••• weaves (ลายทอ  ประกอบดว้ย การรอ้ยตะกอ และการยกตะกอ; สามารถเป็นลวดลายทอแจ๊คการด์
ขนาดใหญ ่ถงึ 65520x65520, รปูแบบของ Arahne) ไมม่นีามสกลุ 

•••• demo (100 ลาย) 

•••• Fressinet (2900 ลายจากหนังสอลายทอเกา่ื ) 

•••• Gunetti (1700 ลายจากหนังสอลายทอเกา่ื ) 

•••• Poma (2200 ลายจากหนังสอลายทอเกา่ื ) 

•••• Posselt (1900 ลายจากหนังสอลายทอเกา่ื ) 

•••• Serrure (3200 ลายจากหนังสอลายทอเกา่ื ) 

•••• selvedges (พื5นที�ที�คณุควรจะนําลายรมิผา้มาใสไว ้่ ) 

•••• shading (ลายซาตนิและลายบางลาย ,ที�เหมาะสมสาหรับการแปลงลายผา้แจ๊คการด์แบบแรงเงาํ
สเทาี ) 

•••• cards (ไฟลแ์จ๊คการด์ที�พรอ้มสาหรับทําการทอเป็นผา้ํ ; ในฟอรแ์มทของแจ๊คการด์, ตัวอยา่งเชน่ 
Staübli JC5, Grosse, Bonas) 

•••• conversion (การแปลงลายแจ๊คการด์, บรรจดุว้ยสองคป์ระกอบของสที�จะใชทอ ี ี ้ ,ชนดิของการแปลง
ลาย, รปูแบบของ Arahne) ไมม่นีามสกลุ 

•••• loom (ผังเครื�องแจ๊คการด์ , ผังลายดา้ยพุง่; ลักษณะของตําแหน่งเข็ม และการเปลี�ยนเสนพุง่ ้ ,รปูแบบ
ของ Arahne) ไมม่นีามสกลุ (การคํานวณดา้นเทคนคิ, ไฟลม์าตรฐาน HTML 3.2 ) นามสกลุ .html 

ไดเรกทอรี�นี5ยงับรรจไุฟล ์.looms , ที�ใชใ้นระบบเครอืขา่ย แจ๊คการด์. 

•••• warp pattern (แพทเทิsนลายดา้ยยนื ในรปูแบบของ Arahne) 

•••• weft pattern (แพทเทิsนลายดา้ยพุง่ ในรปูแบบของ Arahne) 

•••• draftings (ขอ้มลูการรอ้ยตะกอ ในรปูแบบของ Arahne) 

•••• denting (ขอ้มลูการแซคหว ีในรปูแบบของ Arahne) 

•••• HTML (การคํานวณดา้นเทคนคิของผา้ ในรปูแบบ  HMTL ) 

•••• XML (ขอ้มลูดา้นเทคนคิของผา้  สงออกมาในรปูแบบของ่  XML format),และก็ยงัเป็นที�อยูข่องไฟล ์
XML ที�ถกูนําเขา้ดว้ย  

•••• drape (โปรเจ๊กทข์อง drape , ในรปูแบบของ Arahne) 

การแบง่ไดเรกทอรี�ดา้นบนรี5เป็นการแนะนําจาก Arahne ; คณุสามารถทําเป็นแบบของคณุไดอ้ยา่งอสิสระ
ได.้ ในการสรา้งไดเรกทอรี�ใหม ่ใหใ้ช ้file manager. 

. 

3.2 ไฟลผ์า้ 

ไฟลผ์า้ที�เกี�ยวขอ้ง อยูภ่ายใตเ้มนู File บนหนา้ตา่งหลักของ
โปรแกรม  ArahWeave . 

3.2.1 โหลดและบันทกึ ผา้ 
ในการโหลดผา้ ,ใหเ้ลอืก File > Load fabric. ดับเบิ5ลคลกิ หรอืคลกิ
เลอืกไฟลท์ี�ตอ้งการแลว้ แลว้กดปุ่ ม OK. หนา้ตา่งที�ใหเ้ลอืกนี5จะไม่
ปิดลงเอง เพื�อใหค้ณุงา่ยตอ่การเลอืกดขูอ้มลูผา้. 

ในการบนัทกึผา้ที�จะใชชอที�แสดงตอนนั5น ้ ื� (บนัทกึทับลงไป) ,ให ้
เลอืก Save fabric ในเมนู File, หรอืเลอืก Save fabric as เมื�อคณุ
ตอ้งการทําการบนัทกึลงไปในชอใหม่ื� . Aขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัลายผา้นี5จะถกูทําการบนัทกึไวท้ั 5งหมด. 

Figure 6: Fabric files related menus 
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3.2.2 การโหลดไฟลผ์า้ที�ใชเมื�อเร็วๆนี5้  
ArahWeave จะจําไฟล ์และไดเรกทอรี�ที�ถกูใชเมื�อเร็วๆนี5้ . ในการเปิดไฟลเ์หลา่นี5ใหเ้ลอืกที� File > Load 
recent...  

กําหนดจํานวนไฟลท์ี�ใชเร็วๆนี5ไดใ้นชอง้ ่  Number of recent files ในหนา้ตา่ง Save setup > Appearance. 
คณุยงัสามารถที�จะทําการกําหนดขนาดของไอคอน ,และคณุตอ้งการใหแ้สดงรายละเอยีดของผา้ดว้ย
หรอืไม.่ 

ในหนา้ตา่งเลอืกดลูายผา้ fabric browser, ในชองที�ใชป้อนชอไดเรกทอรี� ่ ้ ื� , จะมปีุ่ มลกูศรเล็กๆ ที�เป็นเมนู
แบบเลื�อนลงของไดเรกทอรี�ที�ใชไปเมื�อเร็วๆนี5้ . คณุก็จะสามารถสลับไปยงัไดเรกทอรี�นั 5นไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ได.้ 

3.2.3 การซอนเมนูบันทกึ่  
. 

ในการซอนเมนู่  Save, ใหเ้ปิดหนา้ตา่ง Save setup, คลกิที�แท็ป 
Appearance, แลว้ทําเครื�องหมายที�หนา้ปุ่ ม Hide save menu . 

3.2.4 การถอยกลับมายังผา้ที�บันทกึไว ้
ฟังชั�น Revert to saved... จะทําการโหลดผา้ ที�ทํางาน ณ.ขณะนั5นจาก
ดสิค ์และลา้งการเปลี�ยนแปลงของผา้ที�ไดทํ้าไวใ้นตอนนั5น. คยีล์ัดคอื 
[Ctrl+U]. มนัมปีระโยชนใ์นขณะที�คณุทําการทดลอง , และมนัไมส่ามารภทําการยกเลกิการกระทําไดแ้ลว้ 
และเพยีงแตใ่หก้ารนําไฟลเ์กา่กลับมาอยา่งรวดเร็วเทา่นั5น. 

3.2.5 การบันทกึไฟลผ์า้ในรปูแบบ  .WIF  
ฟอรแ์มท WIF เป็นงา่ยๆธรรมดารปูแบบ  ASCII ไวส้าหรับการแลกเปลี�ยนไฟลร์ะหวา่งโปรแกรมในการํ
ทอผา้แตกตา่งกนั    ในการบนัทกึแบบ wif, คณุตอ้งทําการเตมินามสกลุ .wif ใหก้บัชอผา้ ในหนา้ตา่งื�  
Save fabric as... . 

สงที�ไฟล์ิ�  WIF ขาดหายไป (และ ArahWeave รองรับ): 

•••• สพื5นหลังของผา้ี  

•••• คา่วัดสแบบี  CIE Lab (รองรับเฉพาะ RGB, เพยีงสเดยีวี  - ไมม่รีะยะระหวา่งหนา้จอและเครื�องพมิพ)์  

•••• แนวคดิในเรื�องรพีที 

•••• การแซค 

•••• คา่เรกกเูรเตอร ์

•••• สวนผสมของดา้ย่  

•••• สดา้ย แบบมลัติี  

•••• ดา้ย mouline / melange / chenille / printed / slub 

•••• ขอ้มลูที�จําเป็นสาหรับการคํานวณปรมิาณการใชวัตถดุบิํ ้  (จํานวนเสนดา้ยยนืทั 5งหมด้ , รมิผา้, ความกวา้ง
ในการแซคหว,ีความกวา้งผา้สาเร็จํ  , ...)  

•••• เบอรด์า้ย 

สงที�ิ�  WIF ม(ีใน ArahWeave ก็มใีห)้  

•••• ลายทอสงูสดุ 99 ตะกอ  

•••• แพทเทิsนดา้ยยนืและพุง่ 

•••• สดา้ยยนืและพุง่ี  

•••• ความหนาแน่นดา้ยยนืและพุง่ (ในรปูแบบพื5นที�ของดา้ย)  

•••• เสนผา่ศนูยก์ลางดา้ย ้ ; เสนดา้ยแตล่ะเสนมขีองมนัเอง้ ้  

Figure 7: Hiding the Save menu 
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3.2.6 การโหลดไฟลผ์า้จากหนา้ตา่งเลอืกดFูabric browser 
ในการโหลดผา้โดยใชหนา้ตา่ง ้  Fabric Browser ใหเ้ลอืกที�  File > Browse... (คยีล์ัด B). รปูขนาดยอ่
ของผา้จะถกูแสดงเพื�อระบลุวดลายผา้. 

ดับเบิ5ลคลกิที�รปูผา้ หรอืคลกิเลอืกภาพผา้ แลว้กดปุ่ ม OK หรอืกด Enter. 

 

ความหมายของไอคอนในแถบเครื�องมอืที�อธบิายไวใ้นตารางดา้นลา่ง 

 ถอยไดเรกทอรี�ข ึ5นไป 

 กลับ 

 เดนิหนา้ 

 โหลดใหม ่

 ไดเรกทอรี�เร ิ�มตน้ 

 
สลับมมุมอง ระหวา่งแสดงรายละเอยีด และ แสดงเป็นรปู 

 
แบบการเรยีงลําดับ 

 คน้หาไฟลผ์า้ 

 

สรา้งไดเรกทอรี�ใหม ่

 เปลี�ยนชอไฟลผ์า้ื�  

 ลบไฟลผ์า้ 

 

เปิดไฟลผ์า้ที�เลอืกในหนา้ตา่ง ArahWeave ใหม ่(ใชปุ่ มกลางเมา้สคลกิที�บนรปูผา้ก็ได ้้ ์ ) 

Figure 8: Icon fabric browser 
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ตวักรอง Filter เป็นตวัเลอืกที�ชวยใหค้ณุสามารถคน้หาผา้โดยเฉพาะ่   ขนาดลาย
ทอดา้น weave size x, weave size y, วันที�สรา้ง date of creation, 
จํานวนตะกอที�ใช ้number of shafts,ดา้ยยนืและพุง่  warp and weft 
yarns, จํานวนเสนดา้ยยนื ้ number of threads in fabric width,ความ
หนาแน่น  warp and weft density, การแซคและเรกกเูรเตอร ์denting and 
regulator, และชอไฟล ์ื�  file name.     ถา้คณุใชชอไฟลก์รอง้ ื� , โปรแกรมการ
จะเปลี�ยนการแสดง เพื�อแสดงเฉพาะผา้ซงตรงกบัการคน้หาตวักรองึ� เทา่นั5น ดว้ยวธิี
นี5คณุจะพบกบัผา้ของคณุอยา่งรวดเร็ว. 

3.2.6.1  ตัวกรองที�คลา้ยกนั Similar  
ตวัเลอืกที�คลา้ยกนัจะชวยใหก้ารคน้หาสาหรับผา้ที�มลีักษณะคลา้ยกบัผา้ที�โหลดขณะนี5่ ํ  . โดยการทํา
เครื�องหมายที� ชองเลอืก ่  Similar แลว้กําหนดระดับของความคลา้ยคลงึ. คณุจะสามารถทําการหาผา้ ซงึ�
มขีนาด ลาย ,ความหนาแน่น ยนื ,พุง่ ,จํานวนเสนดา้ยยนืทั 5งหมด ้ ,จํานวนตะกอที�ใช ้,รพีทีของแพทเทริs
นลาย ดา้ยยนื,ดา้ยพุง่ ,หรอือื�นที� ที�เหมอืนได ้ (ไมจํ่าเป็นตอ้งคลกิเลอืกทั 5งหมด). 

รปูที� 15 แสดง,วา่มผีา้ 6 ไฟลใ์นไดเรกทอรี�นั 5นที�มขีนาด x และจํานวนดา้ยยนืทั 5งหมด เหมอืนกบัผา้ที�
โหลดอยูใ่นโปรแกรม ArahWeave. 

 

3.2.6.2  การใชทปิของเครื�อ้ งมอืtool tips 
วางตําแหน่งตัวชบนไอคอนี5 , และหยดุการทํางานชวคราว คําแนะนําเครื�องมอืั�
จะปรากฏขึ5น แสดงชอวันของการดัดแปลงื� , ขนาดลายผา้ดา้ยยนืและพุง่, 
จํานวนเพลา ความหนาแน่นยนืและพุง่, จํานวนดา้ยยนืในความกวา้งของผา้ ,รี
พทีและ จํานวนเสนดา้ยที�แตกตา่งกนั้ ที�ใชในดา้ยยื้ นและดา้ยพุง่ , การแซคหวี
,เรกกเูรเตอร ์และขนาดไฟล ์. 

3.2.6.3  การเลอืกดลูายจากไดเรกทอรี�ยอ่ย 
เบราวเ์ซอรข์อง ArahWeave มคีวามสามารถในการแสดงไฟลใ์นไดเรกทอรี
ยอ่ย ซงมปีระโยชนม์ากเมื�อคณุคน้หาไฟล ์แตค่ณุไมท่ราบวา่ในที�ไดเรกทอรทีี�คณุไดบ้นัทกึไว ้หากมไีดึ�

เรกทอรยีอ่ยในไดเรกทอรหีลักของคณุ เบราวเ์ซอรจ์ะแสดงไอคอนรปู"ตน้ไมไ้มม่ใีบ”  ที�มมุดา้นขวา
บนของหนา้ตา่ง   ในการจะใหแ้สดงไฟลท์ั 5งหมดในไดเรกทอรี�ยอ่ยดว้ยใหทํ้าการคลกิที�ปุ่ มนี5 แลว้ไอคอน

นี5จะเปลี�ยนรปูไปเป็น “ตน้ไมท้ี�มผีลปละใบไม”้  , ซงหมายความวา่ หนา้ตา่งเลอืกดลูายจะแสึ� ดงไฟล์
ทั 5งหมดที�มอียู ่ในไดเรกทอรี�ปัจจบุนัและไดเรกทอรี�ยอ่ยของมนัให.้. 

คณุควรจะระมดัระวังในการใชตัวเลอืกนี5เพราะอาจจะใชเวลานานมากที�จะเสร็จสน้ ้ ิ5 ในแสดงผา้ 

Figure 9: The Similar filter option 

Figure 10: Fabric tool tip 
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ถา้คณุเปิดใชงานไดท้ี�จดุเริ�มตน้ของดสิกข์องคณุ ้ (/)  โปรแกรมจะทํางานโดยไม ่crash แตก่็ตอ้งอา่น
ไฟลท์ั 5งหมดในฮารด์ดสิกข์องคณุและตอ้งใชเวลานี5บ ้้ าง ดังนั5นจะใชเ้พยีงการเรยีกดไูดเรกทอรยีอ่ยในได
เรกทอรทีี�มผีา้นั5นเทา่นั5น. 

3.2.6.4  การเลอืกดจูากการแสดงรายละเอยีด 
รายละเอยีดไฟลผ์า้แสดงคณุลักษณะหลักของผา้: ชอื� ,วันที�แกไ้ข,ขนาดลายยนื,ขนาดลายพุง่,จํานวน
ดา้ยยนืทั 5งหมด , รพีทียนื, จํานวนดา้ยยนืที�แตกตา่ง, รพีทีพุง่, จํานวนดา้ยพุง่ที�แตกตา่ง, จํานวนชองแซค่
ในรพีที, เรกกเูรเตอร ์และขนาดไฟล.์ คณุสามารถทําการเรยีงลําดับมนัตามเกณฑต์า่งๆได ้ โดยที�คอลัมน์
ที�เป็นเกณฑจ์ะแสดง เนน้เป็นสเหลอืงให ้ี . 

 

3.2.6.5  การลบไฟลจ์ากระบบของ ArahWeave  
ถา้คณุตอ้งการทําการลบไฟลผ์า้, ไฟลล์ายทอ,หรอืไฟลร์ปูภาพ ใหทํ้าการเลอืก File > Browse... จาก
หนา้ตา่งหลัก ArahWeave, หนา้ตา่งEdit weave, หรอืหนา้ตา่ง Jacquard conversion, ทําการเลอืกไฟล์

ที�คณุตอ้งการลบมนั แลว้กดคยีบ์อรด์ Delete หรอืคลกิที�ปุ่ ม  คณุจะไดรั้บการเตอืนกอ่นที�จะทําการลบ
จรงิ เพราะเมื�อคณุกระทําไปแลว้มนัจะไมม่วีันกลับมาไดอ้กีเลย.. 

3.2.6.6  การเปลี�ยนชอไฟล์ื�  
คณุสามารถทําการเปลี�ยนชอไฟลจ์ากหนา้ตา่ง ื�  Browse : คลกิปุ่ มขวาของเมา้สลงที�ชอดา้นลา่งไอคอน์ ื�

ผา้ ,หรอืคลกิที� . หนา้ตา่งเล็กๆจะปรากฏขึ5น คณุแคพ่มิพช์อแลว้กดื�  Enter. สาหรับไฟลอ์ื�นๆใหใ้ชํ  ้
file manager. 

3.3 การเปลี�ยนไดเรกทอรี�ไฟลเ์ริ�มตน้  
ในการเปลี�ยนคา่เริ�มตน้แฟ้มหรอืไดเรกทอรทีี�ไฟลจ์ะถกูบนัทกึไว,้ คณุจะตอ้งโหลดไฟลท์ี�ตอ้งการจาก
ตําแหน่งที�ระบใุน ArahWeave (ไฟลผ์า้ในหนา้ตา่งหลักของ ArahWeave, ไฟลล์ายทอในหนา้ตา่ง Weave 
editor, ไฟลด์า้ยในหนา้ตา่ง Edit yarns , ไฟลภ์าพในหนา้ตา่ง Jacquard conversion , ผังเครื�องทอในหนา้ตา่ง 
Save cards from production, เป็นตน้...). แลว้เลอืกคําสงั�  File > Save setup. แคค่ลกิที�ปุ่ ม OK ในหนา้ตา่ง 
Save setup. คา่เริ�มตน้ของผา้ จะเป็นไปตามการโหลด ณ.ขณะนั5นทนัท.ี 

Figure 11: Detailed fabric browser view 
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3.4 การแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการใหส้ทธฺ์ิ  
เมื�อผูใ้ชหลายคนกําลังทํางานกบัแฟ้มขอ้มลูเดยีวกนัและไฟลท์ี�ใชรว่มกนัผา่นทางเครอืขา่ย้ ้  ผูใ้ชคนหนึ�ง้
ไมส่ามารถปรับเปลี�ยนหรอืการอา่นไฟลท์ี�เขยีนโดยผูใ้ชอื�นก็้ สามารถเกดิขึ5น  โดยคา่เริ�มตน้แฟ้มทั 5งหมดที�
เขยีนโดยโปรแกรม Arahne ของจะถกูบนัทกึไวด้ว้ยอา่น / เขยีนไดรั้บอนุญาตใหท้กุคน   เพื�อใหปั้ญหานี5
จะไมเ่กดิขึ5น ถา้คณุไมช่อบพฤตกิรรมนี5 ,คณุสามารถที�จะทําปิดมนัไดใ้นสวน่ e Expert บนหนา้ตา่ง Save 
setup. 

แตใ่นกรณีที�คณุคัดลอกไฟลจ์ากแหลง่ภายนอกเชนจากสงที�แนบ ่ ิ� e - mail, CD - ROM หรอืคยี์
หน่วยความจํา USB, สทธิsจะถกูตั 5งคา่ิ ตามคา่เริ�มตน้ระบบ ซงหมายความวา่คนอื�นไมส่ามารถแกไ้ขไฟล์ึ�
ของคณุ คณุควรจําไวว้า่ใหใ้ชเมาสปุ่ มขวาที�ไฟลท์ี�คัดลอกใหมแ่ละเปลี�ยนสทธิsการเขา้ถงึเพื�อใหทุ้้ ์ ิ กคน
สามารถอา่นและแกไ้ขพวกเขา หากคณุลมืทําแบบนี5และคณุไดรั้บขอ้ผดิพลาดจํานวนมาก  คณุสามารถ
ใชคําสงหนึ�งที�จะไดรั้บสทธิsทั 5งหมด้ ั� ิ . 

เปิด terminal แลว้พมิพ:์ 

su root 

---ป้อนระหัสผา่น--- 

chmod -R a+rw /home/capdam/data 

exit 

4. มมุมองภาพผา้ 
หนา้ตา่งหลักของโปรแกรม ArahWeave จะแสดงผา้ในรปูแบบมมุมองที�โหมดเฉพาะเจาะจงและคา่การ
ซมู  โหมดดจูะเป็นตัวกําหนดคณุภาพ (และความเร็ว) ของการจําลอง  ในขณะที�ซมูจะอนุญาตใหค้ณุ
สามารถทํางานดว้ยความแมน่ยํามากขึ5นหรอืตรวจสอบรายละเอยีดมากขึ5นของผา้มคีวามหนาแน่นมาก 
พื5นที�จอแสดงผลของผา้จะตรงกบัจํานวนรวมของเสนดา้ยยนื้ ในผา้ ดังนั5นจงึเป็นสงสาคัญมากทเีดยีวที�จะิ� ํ
ใสค่า่นี5อยา่งถกูตอ้ง คณุสามารถกําหนดจํานวนเสนดา้ยยนืไดท้ี�หนา้ตา่ง้  Consumption จาก (Fabric > 
Consumption). 

4.1 ระดับการซมูภาพ 

มอียู ่5 วธิใีนการยอ่ขยายภาพในโปรแกรม  ArahWeave: 

1. เลอืกจากเมนู  Zoom , แลว้เลอืกจากรายการ . มทีั 5งหมด 31 ระดับใหเ้ลอืก 1:16 ถงึ 16:1. 1:8 
หมายถงึ 12,5%, 1:1 หมายถงึ 100%, และ 1:15 หมายถงึ 1500%. 

2. กดคยี ์ + ในการขยาย, หรอื – เพื�อยอ่ลง. 

3. กดปุ่ มคยี ์Ctrl คา้งไวแ้ลว้ใชปุ่ มกลางเมา้สเลื�อนขึ5นหรอืลง้ ์  

4. ถา้คณุกดปุ่ มตัวเลขใดๆจาก 0-9 แป้นคยีบ์อรด์ คณุจะทําการเปลี�ยนระดับการยอ่ขยายตรงตามระดับ 
(1 หมายถงึ 100%, 6 หมายถงึ 600%, 0 หมายถงึ 1000%). 

5. ถา้คณุกดปุ่ มตัวเลขใดๆจาก0-9 + CTRL แป้นคยีบ์อรด์ คณุกําลังทําการยอ่ขนาดภาพ (CTRL + 1 
หมายถงึ 10%, CTRL + 5 หมายถงึ 50%). นี�จะทําไดเ้ฉพาะมมุมองการจําลองจรงิเทา่นั5น. 

4.2  โหมดมมุมอง 

มโีหมดมมุมองภาพให ้4 โหมด, มนัมใีหเ้ลอืกจากเมนู View: Weave [w], Integer [a], Shaded integer 
[s], และ Simulation [s] . การจําลองจรงิ Simulation จะมใีหเ้ลอืกแบบภาพหลายคณุภาพจาก 1 ถงึ  8. 
ตามที�คณุไดทํ้าการเพิ�มระดับในการจําลองจรงิ, โปรแกรมจะทําการคํานวณ จดุมากขึ5นสาหรับในแตล่ะจดุํ
ของหนา้จอ และคํานวณคา่เฉี�ยของส และคณุก็จะไดค้ณุภาพการจําลองภาพผา้ที�ถกูตอ้งมากยิ�งขึ5นี . โดย
วธิกีารนี5 คณุก็จะสามารถ เปลี�ยนแปลงความเร็วและคณุภาพของการจําลองตามความเร็วของคอมพวิเตอร ์
ประเภทของการออกแบบของคณุ และขั 5นตอนของการออกแบบ (การปรับเปลี�ยนความคดิสรา้งสรรคห์รอื
แสดงตัวอยา่งในขั 5นตอนสดุทา้ย). 
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คยีล์ัดจะทํางานเฉพาะขณะที�หนา้ตา่งหลัก ArahWeave กําลังทํางานเทา่นั5น. 

4.2.1 มมุมองลายทอ 
มมุมองนี5จะแสดงลายทอเป็นขาว
และดํา มนัมปีระโยชนใ์นการวาด
ลายทอ เพราะจะงา่ยตอ่การ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ถา้เปิดการ
ใชงาน แสดงชายดา้ย้  Fringe คณุ
สามารถจะเห็นแพทเทริsนลายดา้ย
ยนืและพุง่ได.้ 

4.2.2 มมุมองแบบเต็ม 
โหมดนี5จะเพยีงแคแ่สดงผา้ในรพีที  
หนึ�งพกิเซลบนหนา้จอ จะใชในการ้
จําลองเสนดา้ยหนึ�งเสน ถา้ใชระดับ้ ้ ้
การซมูที�ใหญก่วา่ (200%, 300%) 
เสนดา้ยหนึ�งเสนจะใช ้ ้ ้ 2พกิเซล  
หรอืมากกวา่ในการจําลอง. นี�เป็น
การจําลองภาพที�เร็วที�สดุ ใชใน้
ขั 5นตอนการออกแบบลาย  ในโหมด
มมุมองภาพทั 5งหมด การจําลอง
ภาพจะเริ�มตน้จากดา้นลา่ง ตาม
วธิกีารทอ บนแถบไตเติ5ลของ
หนา้ตา่งหลัก ArahWeave คณุจะ
เห็นชอลายที�โหลดอยู ่ขนาดของรีื�
พทีทางแนวดา้ยยนืและพุง่ ใน
รปูแบบจํานวนเสน  ถา้ขนาดแพท้
เทริsนและลายทอของดา้ยยนื / ดา้ย
พุง่หารไมล่งตัวกนั, ตัวเลขนี5จะเป็นคา่ตัวหารรว่ม ที�นอ้ยที�สดุของคา่เหลา่นี5  คา่สงูสดุของขนาดรพีทีคอื  
65520 คณู 65520 เสน ้ . ถา้คณุเห็นคา่นี5บนหนา้ตา่งหลักละก็ ขนาดรพีทีของขนาดแพทเทริsนและลาย
ทอบางทอีาจผดิพลาด เนื�องจากมนัหารกนัไมล่งตัว. 

 

4.2.3 มมุมองแบบเต็มมเีงา 
โหมดนี5แสดงภาพผา้แบบรพีที , 
แตเ่มอืมรีะดับการซมูภาพที�สงูกวา่ 
300 % มนัจะทําการเพิ�มเงาใหก้บั
เสนดา้ย เพื�อใหค้ณุดกูารขดัสาย้
ลายระหวา่งดา้ยยนืและดา้ยพุง่ได ้
งา่ยขึ5น. 

4.2.4 มมุมองภาพจําลอง
จรงิ -การกําหนดความ
หนาแน่น 
โหมดการจําลองจรงิ Simulation 
จะแสดงภาพผา้ในอตัราความ

Figure 12: Weave view of the fabric with fringe 
Figure 13: Integer view of the fabric with fringe 

Figure 14: Shaded integer view of the fabric with fringe 
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หนาแน่นจรงิ ตามผา้สาเร็จ คณุตอ้งทําการป้อนความหนาแน่นสาหรับดา้ยยนืและดา้ยพุง่ ํ ํ , ที�กําหนดใน
หน่วยเสนตอ่ซ้ .ม. หรอืนิ5ว.).ในการกําหนดคา่นี5ใหเ้ลอืก Fabric > Density. 

คณุสามารถที�จะกําหนดในหน่วยเสนตอ่ซ้ .ม. หรอืนิ5ว หรอืขนาดรพีทีเป็นซ.ม. หรอืนิ5ว สาหรับทั 5งสองดา้น ํ
โปรดจําไวว้า่จํานวนเสนตอ่ซ้ .ม.จะถกูทําการบนัทกึลงในไฟลเ์ทา่นั5น,ขนาดรพีทีจะคํานวณจากขอ้มลูอื�นๆ 
คณุยงัสามารถทําการกําหนดระยะซมู (%) ไปที�คา่ใดๆไดร้ะหวา่ง 5% ถงึ 1500%. การจําลองภาพจรงิ
ผา้จะแสดงผา้ในขนาดอตัราสวนจรงิ ที�มเีสนผา่ศนูยก์ลางดา้ย และ ร ู่ ้ (ในสพื5นหลัง ี ,ซงคณุสามารถทําึ�
การกําหนดไดใ้นหนา้ตา่ง Edit colors),. 

จะมปีุ่ มอกีปุ่ มที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง Set weaving density คอื- Density 
from technical data. ถา้คณุเปิดการใชงานมนั  ความหนาแน่นจะถกูทํา้
การคํานวณจากขอ้มลูอื�นๆใหอ้ยา่งอตัโนมตั,ิ ซงขอ้มลูนี5เป็นขอ้มลูที�ป้อนึ�
อยูใ่นหนา้ตา่ง Calculation of thread consumption window 
(รายละเอยีดเพิ�มเตมิใหด้ใูนบทที� 11. ). ชองสาหรับป้อนคา่ความ่ ํ
หนาแน่นจะแปลงไปเป็นสเทา ซงคณุจะไมส่ามี ึ� ารถทําการเปลี�ยนแปลงมนั
ไดจ้ากหนา้ตา่งนี5. Density from technical data จะตอ้งเปิดการใชงาน ถา้้
คณุตอ้งการการจําลองภาพผา้ที�แสดงผลของการแซคตา่งและการทอ
กระทบ  มฉิะนั5นการจําลองภาพผา้จะจําลองโดยความหนาแน่นเดยีวกนั
ตลอด... 

. 

 

4.2.4.1  การตั 5งหน่วยความหนาแน่นของผา้ 
ArahWeave มทีางเลอืกในสวน ่ Measurement system 
ในหนา้ตา่ง Save setup , เพื�อกําหนดหน่วยของ  
Density unit. ยกตัวอยา่ง , ลกูคา้หลายคน ชอบให ้
แสดงความหนาแน่นเสนดา้ยตอ่ ้ 10 ซ.ม., ไมใ่ชตอ่ ่  1 
ซ.ม., ซงเป็นคา่เริ�มตน้ของึ�  ArahWeave. เมื�อคณุไดทํ้าการปรับแตง่คา่แลว้ โปรแกรมจะทําการแสดงคา่
ความหนาแน่นทั 5งหมดเป็นหน่วยนั5นๆ. 

4.3 การจําลองผา้สาเร็จแบบฟูํ  

Figure 16: Simulation view of the fabric 
Figure 17: Setting density unit 

Figure 15: Set weaving density 
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ถา้คณุตอ้งการใหภ้าพในการจําลองฟ ู
คณุตอ้งเลอืกคําสงั�  Simulation จากเมนู 
Fabric . คณุจะสามารถที�จะทําการ
กําหนดคา่ความยาวในการฟขูึ5น ในหนึ�ง
ในสบสวนของ มิ ่ .ม. สาหรับดา้ยยนืและํ
พุง่, ตามทศิทาง (ขึ5น / ลง / ซาย้  / 
ขวา) และความเขม้ (0-10). ใชคา่้  
length ที� 10 (1 ม.ม.) และคา่ strength 
ที� 4 (40% points affected) เพื�อสรา้ง 
ความเบรอรอบๆเสนดา้ยบนผา้   คณุควร้
จะทําการทดลองเปลี�ยนคา่มนั เพื�อที�จะ
หาคา่ที�ทําใหผ้า้ทปีรากฏเป็นเหมอืนจรงิ
กบัที�คณุใชงาน  ในหนา้ตา่ง ้ raised 
finish จะแสดงภาพใหด้กูอ่นตามผลที�
คณุเลอืกใหอ้ยา่งอตัโนมตั ิเมื�อคณุพอใจ 
ใหค้ลกิที�ปุ่ ม OK แลว้มนัก็จะทําการ
แปลงไปยงัหนา้ตา่งที�แสดงผนืผา้
ทั 5งหมด. 

4.4 ฟังชนแสดงชายดา้ยั�  

ตัวเลอืกนี5จะยนิยอมใหค้ณุมองเห็นลายแพทเทริsนยนืและพุง่ ที�บรเิวณดา้นซายและลา่งสดุของหนา้ตา่ง้
โปรแกรม ArahWeave . ตัวเลอืก Fringe เป็นปุ่ มเลอืกสลับไปมาในเมนู View, แตค่ณุสามารถใชคยีล์ัด้
ไดค้อื กด f. มนัจะทํางานทกุโหมดของมมุมองภาพ, แตค่ณุตอ้งทําการเลื�อนหนา้จอไปที�ขอบซายและ้
ขอบลา่งเพื�อจะดมูนั. 

4.5 ไมบ้รรทัด 

เมื�อมนัแสดง, ไมบ้รรทัดจะปรากฏไปตามแนวดา้บนและดา้นซายมอืของหนา้ตา่งหลัก เครื�องหมายในไม ้้
บรรทัดจะแสดงตําแหน่งตัวชเมา้สี5 เ์มื�อคณุเคลื�อนที�มนั. ในการแสดงหรอืซอนไมบ้รรทัด ใหเ้ลอืก่  View > 
Ruler หรอืกด Ctrl+R.  มนัจะแสดงความยาวและตําแหน่ง เป็นเสนดา้ย หรอืในหน่วยวัด ในการสลับไปมา้
ระหวา่งสองหน่วย , ใหค้ลกิที�ตัวอกัษรแสดงหน่วยบนไม ้(points, cm) (ดรูปูที� 25). ถา้คณุตอ้งการใหไ้ม ้
บรรทัดแสดงเป็นหน่วย ซ.ม. หรอืนิ5ว คณุจะตอ้งทําการเปลี�ยนหน่วยในการวัด ในเมนู File > Save setup. 
ไมบ้รรทัดนี5ยงัม ี2 ฟังชนที�จะชวยคณุในการหาตําแหน่ง ในแพทเทริsั� ่ นยนืหรอืพุง่ได ้(คลกิขวาลงบนไม้
บรรทดั เพอืวางเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งนั5นในหนา้ตา่งแกไ้ขแพทเทริsน thread pattern editor) 
และการแซค หรอืเรกกเูรเตอร ์(คลกิปุ่ มกลางบนไมบ้รรทัด เพื�อวางตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นหนา้ตา่ง weave 
editor ไปยงัตําแหน่งของมนั  ที�  denting หรอื regulator). 

 
Figure 19: Ruler with unit in threads and centimeters 

Figure 18: Raised finish simulation 
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4.6 หนึ�งรพีที 

มุมมองผา้ One repeat อยูใ่นเมนู.มันจะมปีระโยชนม์ากถา้คณุทําผา้หม่ ผา้คลมุไหล ่ผา้เชดมอื หรอือื�นๆที�เป็นผา้็

แบบชน คณุจะเห็นมันไดช้ดเจนวา่รพีทีจบลงที�ิ5 ั . One repeatหมายถงึ รพีทีหนึ�งของตวัแปรทั 5งหมดบนผนืผา้  : 
ขนาดลายทอ , แพทเทริsนดา้ยยนืและพุ่ง และความหนาแน่น / เรกกเูรเตอร.์ ถา้คา่ใดคา่หนึ�งหารไมล่งตวักบัคา่อื�นๆ ,
รพีทีลายจะใหญก่วา่ที�ตอ้งการ. One repeat เป็นทั 5งโหมดมมุมอง และคณุลกัษณะผา้ . มันจะถกูทําการบนัทกึลงใน
ไฟลผ์า้   คณุยังสามารถที�จะเลอืกมมุองแบบหนึ�งรพีที เฉพาะทศิทางดา้ยยนื หรอืดา้นพุ่งได ้นี�จะมปีระโยชนส์าหรับํ
ลวดลายผา้แคบๆ ที�คณุตอ้งการใหม้ันมรีพีทีเพยีงดา้นใดดา้นหนึ�ง. 

4.7 เครื�องมอืเลื�อนภาพ 

ใชเครื�องมอืนี5เลื�อนผา้ ในขณะที�คลกิปุ่ มซายเมา้สคา้งไว ้้ ้ ์ . ในระหวา่งการเลื�อนภาพ รปูของเมา้สจะเปลี�ยน์
จากรปู  ไปเป็นรปู . คณุสามารถเปลี�ยนสรปูมอืนี5ไดจ้ากี  Save setup > Colors โดยการเปลี�ยนคา่ 
RGB เครื�องมอืนี5จะไมทํ่าการ เมื�อหนา้ตา่ง warp/weft editor, yarn editor หรอื color editor ถกูเปิดใช ้
งานอยู ่. เพราะเมา้สจะถกูใชในการ วาดแพทเทริsนลาย์ ้ . แตถ่า้คณุยงัคงอยากใชมนัในขณะที�้ หนา้ตา่ง
เหลา่นี5เปิดอยู ่ใหทํ้าการเลอืกสพื5นหลังี  (#) ที�อยูช่วงทา้ยสดุของ ตัวอกัษรดา้ยนื ่ /พุง่ ในหนา้ตา่งนั5นๆ.   

4.8 สถานะในการการดัดแปรแกไ้ข 

สของสเหลี�ยมจัตรัุส ที�อยูม่มุขวาลา่งี ี�
ของหนา้ตา่งหลักของArahWeave 
จะแสดงสถานะในการแกไ้ขลายผา้ 
สเหลี�ยมจะเปลี�ี� ยนจากสเขยีวเป็นสี ี
แดง ภายหลังจากมกีารแกไ้ข
บางอยา่งในผา้ (yarn, color, 
weave, technical data). เมื�อคณุ
ไดทํ้าการบนัทกึผา้แลว้ มนัจะ
กลับมาเป็นสเขยีวตามเดมิี . 

5. การแกไ้ขลวดลายทอ 
ลายทอเป็นองคป์ระกอบพื5นฐาน ของโครงสรา้งผา้ เพื�อควบคมุวธิกีารที�ดา้ยจะทําการขดัสานกนั. สดําี
หมายถงึดา้ยยนื (ดา้ยแนวตั 5ง) จะอยูด่า้นบน, และสขาวหมายถงึดา้ยพุง่ี  (ดา้ยแนวนอนจะอยูด่า้นบน. 

ในการทําลายทอใหม ่ใหเ้ลอืก Edit จากเมนู Weave, แลว้หนา้ตา่ง weave editor จะแสดงขึ5น(ใชเมา้ส้ ์
ปุ่ มขวาคลกิลงบนผนืผา้). ในขณะที�คณุทําการแกไ้ขลายทอ ,คณุสามารถทําการตรวจสอบลายทอใหมว่า่
เป็นอยา่งไรบนผนืผา้ไดต้ลอดเวลา. 

5.1 การกําหนดขนาดลายทอ 

ในการเปลี�ยนขนาดลายทอ,ใหเ้ลอืก Change > Dimension. คณุจะสามารถที�จะเปลี�ยน : 

•••• Repeat -ขนาดของดา้ยยนืและพุง่ (สงูสดุ 65520 x 65520, ตํ�าสดุ 1x1) 

•••• Grid – จํานวนพกิเซลเทา่ไร ที�จะใชสาหรับจดุลาย้ ํ ทอหนึ�งจดุ (แคบ่นหนา้จอ, คา่ที�เหมาะสม ขึ5นอยู่
กบัสายตาคณุ ,ขนาดหนา้จอ และคา่ความละเอยีดของการด์จอที�คณุเลอืก) 

•••• Thicken – จํานวนเสนกี�เสน จงึจะมกีารแสดงเสนทบึ เพื�องา่ยตอ่การนับ ้ ้ ้ (บนจอ และในการพมิพ)์ 

•••• System - จํานวนเสนดา้ยในดา้ยยนืและพุง่้  (ใหเ้ป็น 1 สาหรับํ ผา้แบบชนเดยีวั 5 ). มนัมคีวามหมายแคใ่น
ดา้นเอกสาร มนัจะแสดงจดุมงุหมายของผูใ้ชในลายทอนี5 และไมไ่ดส้งผลกบัผลที�เกดิขึ5นจรงิบนผนื้ ่
ผา้. 

•••• Shafts -จํานวนตะกอที�คณุตั 5งใจจะใชงาน้  (ไมจํ่าเป็นตอ้งกําหนดคา่ทมีากๆบนลายทอแจ๊คการด์ ,ให ้
ปลอ่ยมนัไวต้ามเดมิ) 

Figure 20: After change, the square turns to red 
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คณุสามารถที�จะเปลี�ยนคา่นี5ไดอ้ยา่งอสิสระ; คณุจะไมม่กีารสญูเสยขอ้มลูที�ไดทํ้าการป้อนคา่ไว ้แมว้า่คณุี
ลดขนาดลายทอลงเล็กกวา่ที�คณุไดทํ้าการวาดกอ่นหนา้นี5  เพยีงแคทํ่าใหม้นัมขีนาดใหญข่ึ5นอกีครั 5ง. คณุ
ตอ้งทําการกดปุ่ ม OK เพื�อยนืยนัการกําหนดคา่ใหม.่ 

5.2 สวนประกอบของการแกไ้ขลายทอ่  

รปูที� 30 แสดงองคป์ระกอบของหนา้ตา่ง Edit weave. 

ลายทอ weave มนัจะอยูท่ี�ดา้นซายลา่งสดุ้ . ในการวาดจดุสดําี  (ยนืเหนอืพุง่), วางตําแหน่งเมา้สไปที�ที�์
ตอ้งการ แลว้กดปุ่ มซายเมา้ส้ ,์ใขณะที�ปุ่ มขวาจะเป็นการวาดจดุสขาวี . คณุสามารถที�จะกดปุ่ มเมา้สคา้งไว ้์
แลว้วาดมนัอยา่งตอ่เนื�องได.้ จดุเริ�มตน้ลายทอ – ดา้ยยนืเสนแรก ้ , ดา้ยพุง่เสนแรก จะอยูท่ี�มมุลา่งซาย้ ้
สดุ. 

ดา้นบนจะเป็นการแซคหว ีdrafting, ดา้นขวามอืจะเป็นลายยกตะกอ  dobby card และที�มมุขวาบน
คณุจะเห็นการโยงตะกอ ซงไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้ึ� , อยา่งไรก็ด ีก็สามารถทําการเลอืกวา่คา่สณัฐาน
ของด๊อบบี5ของเครื�องเป็นแบบดา้นซายหรอืดา้ยขวา ้ dobby on left และ dobby on right. คณุสามารถ
ทําการสลับมนัจากเมนู Dobby ในหนา้ตา่ง Edit weave . 

บนสวนขอบซายของหนา้ตา่งนี5 จะเห็นแพทเทริsนดา้ยพุง่แสดงอยู ่่ ้ (เริ�มจากลา่งสดุ) และที�ขอบดา้นลา่ง 
จะเห็นแพทเทริsนดา้ยยนืแสดงอยู ่(เริ�มจากซายสดุ้ ). มนัจะมปีระโยชนม์าก เมื�อลายแพทเทรน์ดา้ยยนืและ
พุง่จําเป็นตอ้งไดแ้นวเดยีวกบัลายทอ. 

 denting การแซคหวจีะแสดงอยูด่า้นบนของลายทอ และใตว้ธิกีารรอ้ยตะกอ. 

 regulator การทอกระทบจะแสดงอยูท่ี�ดา้นขวามอืของการยกตะกอ.  

ฟังชนอื�นๆที�ใั� ชควบคมุดา้ยพุง่ จะถกูวางถัดจาก คา่้  regulator. คณุจําเป็นตอ้งไปเปิดการใชงานมนัใน้
หนา้ตา่ง Density, ดบูทที� 11.7.1 . 

 
รปูสามเหลี�ยมสแดงเล็กๆี  (หัวลกูศร) แสดงจดุจบของรพีที. มนัจะแสดงสาหรับํ  warp and weft pattern, 
denting, และสาหรับํ  regulator. 

จะมอียู ่3 วธิใีนการวาดลายทอ: 

•••• กําหนดขนาดลายทอที�คณุตอ้งการใช ้,ทําการวาดลายทอ แลว้ใชคําสง้ ั�  Check weave > 
Optimize the number of shafts > Left จากเมนู Dobby ในหนา้ตา่ง Edit weave. ลายยก
ตะกอ และลายรอ้ยตะกอ จะถกูวาดขึ5นใหเ้อง. 

Figure 21: Weave editor 
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•••• เพยีงแคว่าดลายยกตะกอ แลว้ตามดว้ยการรอ้ยตะกอ ลายทอก็จะถกูวาดขึ5นมาเอง. 

•••• คณุยงัคงสามารถวาดลายทอ (หรอืโหลดจากฐานขอ้มลู ),กําหนดจํานวนตะกอที�ใช,้ แลว้วาดวธิรีอ้ย
ดว้ยเมา้สปุ่ มกลาง์ – การด์ยกตะกอจะถกูวาดขึ5นมาเอง.. 

ถา้คณุตอ้งการวาดลายทอแบบอสิระ ใขณะที�มกีารกําหนดวธิรีอ้ยแลว้ แตค่ณุตอ้งการจะเปลี�ยนมนั คณุ
จะตอ้งทําการลา้งวธิรีอ้ยตะกอออก โดยเลอืกคําสง ั� Dobby > Drafting > Clear (x). คณุยงัสามารถ
เปลี�ยนลายด๊อบบี5ระหวา่ง ซายและขวาไดโ้ดยใชคําสง ้ ้ ั� Dobby > Dobby on right. 

On บนพื5นที�ของวธิกีารรอ้ยตะกอ  จะใชปุ่้ มเมา้สซายในการวาดจสุดําลงไป ซงมนัจะทําการคัดลอกลายด๊์ ้ ี ึ�
อบบี5ไปยงัลายทอ ปุ่ มกลางเมา้สวาดเป็นจดุสดํา แตจ่ะทําการคัดลอกลายทอไปยงัด๊อบบี5แทน์ ี . ปุ่ มขวา
เมา้สจะทําการลา้งวธิกีารรอ้ยตรงจดุที�คลกิ์ . 

 

บนแถบไตเติ5ลหนา้ตา่ง Edit weave จะแสดงขอ้มลูเพิ�มเตมิบางอยา่ง: ชื�อไฟลล์ายทอ ,ขนาดรพีทีลาย
ทอ , จํานวนตะกอที�ใชสาหรับลายทอนี5 ้ ํ (ถา้มนัเป็นลายด๊อบบี5), และจํานวนของระบบดา้ยยนื /พุง่ (ถา้
แตกตา่งจาก 1) 

 
ถา้จํานวนตะกอไมใ่ชจํานวนนอ้ยที�สดุ มนัจะแสดงเป็นลักษณะคลา้ยกบัแบบนี5 ่ 8/6, ซงมคีวามหมายวา่ ึ� 8 
ตะกอ แตจํ่าเป็นใชแค่้  6 ตะกอ. จํานวนการใชตะกอที�มากขึ5นถกูใชงานบอ่ยๆเพื�อลดภาระการทํางานของ้ ้
ตะกอ. 

หนา้ตา่ง Weave editor รองรับลายทอที�ใหญม่ากๆ; ในความจรงิ แจ๊คการด์ลายใหญ่ๆ สามารถทําการ
โหลดเขา้มาในหนา้ตา่งนี5 โดยที�โปรแกรมจะไมม่กีารแสดงวธิกีารรอ้ยและด๊อบบี5ให.้ มนัจะไมแ่สดงเมื�อ
ขอ้มลูของตะกอเกนิกวา่ 99 ตะกอ  โดยปรกตแิลว้จะไมม่ใีครใชตะกอมากกวา่ ้ 36 ตะกอ แตท่ี�มถีงึ 99 
ตะกอ เพื�อประโยชนใ์นการแกไ้ขเทา่นั5น. 

5.3 แถบเครื�องมอืในการแกไ้ขลายทอ 

กลอ่งเครื�องมอืจะอยูท่ี�มมุซายบนของหนา้ตา่ง มนัจะมอียู ่้ 20 ไอคอน ซงอธบิายในรปูที� ึ� 32 . 

Figure 22: Edit weave window for a weave with regulator (extra wefts) 
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เมื�อคณุทํางานแกไ้ขไปที�ลายทอ , ไมว่า่จากการวาด หรอืใชเครื�องมอืเหลา่นี5 ผลของมนัจะแสดงใน้
หนา้ตา่งหลักใหเ้ห็นอยา่งทันททีันใด  ยกเวน้วา่มมุมองภาพอยูใ่นโหมดการจําลองภาพจรงิเทา่นั5น ถา้คณุ
อยูใ่นโหมดการจําลองภาพจรงิ คณุจะตอ้งทําการคลกิที�ปุ่ ม apply the changes in the weave (ไอ
คอนขวาลา่ง) เพื�อดผูลของมนั. 

5.4 โหมดมมุมองหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ 

5.4.1 Yarn ดา้ย 

ถา้คณุเปิดการใชงานปุ่ ม้  Yarn 
colors จากเมนู View , ลายทอจะ
แสดงผลเป็นสของดา้ยยนืและพุง่ี . บน
การด์ดอีบบี5 จดุดา้ยพุง่จะแสดงเป็นสี
ดา้ยพุง่ ในขณะที�ดา้ยยนืยังเป็นสดําี
อยูไ่มเ่ปลี�ยน.. 

5.4.2 Jacquard แจ๊คการด์ 

Jacquard colors สแจ๊คการด์ เป็นี
มมุมองเพิ�มเตมิ ในหนา้ตา่ง weave 
editor. คณุสามารถเขา้ถงึมนัไดท้ี�เมนู 
View. มนัตั 5งใจจะใชสาหรับลายแจ๊ค้ ํ
การด์ ,ขณะที�คณุกําลงัแกปั้ญหาดา้ย
ลอยขา้มยาว, และตอ้งการที�จะ
สามารถเห็นการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งระหวา่งผลของสองส.ี ถา้คณุดลูาย
ทอในสขาวดํา ี ,คณุจะไมส่ามารถเห็นการเปลี�ยนแปลงที�แน่นอน จากผลลายหนึ�งIf 
you only see the, เนื�องจากลายทอ บางครั 5งคลา้ยๆกนั มมุมองนี5สามารถเปิดการ

Figure 23: Tools for weave editor 

Figure 24: Yarn colors view mode 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

ใชงาน้ ไดเ้ฉพาะถา้ขนาดลายทอแจ๊คการด์ ในสวนการแปลงลายแจ๊คการด์ตรงกบ่
ขนาดลายทอ โหมดมมุมองนี5ยังทํางานบนมมุมองแยกลายทอ. 

 

5.4.3 มมุมอง เรกกเูรเตอร ์

มมุมอง เรกกเูรเตอร ์ชวยใหค้ณุทําการแยกระหวา่ง เสนพุง่ธรรมดา และเสนพุง่ที�มี่ ้ ้
การทอกระทบ มนัจะมปีระโยชนบ์นขนาดลายทอแจ๊คการด์ใหญ่ๆ  โดยเฉพาะถา้
คณุตอ้งการที�จะทําการวาดการควบคมุของ regulator ดว้ยมอื ,จดุของเสนยนืจะ้
เป็นสฟ้า และดา้ยพุง่จะเป็นสเหลอืงี ี . 

 

5.4.4  มมุมองดอ๊บบี5 
มมุมองด๊อบบี5 dobby เพื�อใหค้ณุสามารถสลับไปมาระหวา่งใหแ้สดงลายดอีบบี5หรอืไม ่ ,เนื�องจากใน
บางครั 5งคณุไมต่อ้งการที�จะดมูนั.  

Figure 26: Normal weave view and regulator view mode 

Figure 25: Jacquard colors view mode, you can see the weave of each color 
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5.4.5 มมุมองภาพตัดขวาง 
คณุสามารถที�จะเปิดการใชง้านภาพตัดขวางทางแนวตั 5งและแนวนอนได ้  โดยภาพตัดขวางนี5จะแสดง
ภาพตัดในตําแหน่งตัวชเมา้สในขณะนั5นี5 ์  .คณุสามารถที�จะเคลื�อนตัวชเมา้สเพื�อเปลี�ยนตําแหน่งของดา้ยี5 ์
แลว้ลายทอจะถกูแสดงเปลี�ยนไปตาม. 

 

ในการควบคมุจํานวนเสนดา้ยในภาพตัด้ , ใหกํ้าหนดคา่  System บนหนา้ตา่ง Change 
weave dimension (ดภูาพ 38). 

5.4.6  มมุมองภาพสแบบแยกสวนี ่  

โหมดมมุมอง Decomposed colors เป็นเครื�องมอืที�ดมีากสาหรับการแยกสวนลายทอํ ่
หลายชนั5 , โดยเฉพาะสาหรับการวางตําแหน่งในการเกาะเกี�ยวระหวา่งผา้ทั 5งสองชนเขา้ํ ั 5
ดว้ยกนั. ในแตล่ะชนจะมชีดุสสาหรับแสดงจดุดา้ยยืั 5 ี ํ นและพุง่, ซงสามารถทํางานไดอ้ยา่งึ�
รวดเร็วและวางตําแหน่งจดุเกาะเกี�ยวไดอ้ยา่ง. 

 

5.5 การโหลดและบันทกึลายทอ 

คณุสามารถทําการโหลดและบนัทกึลายทอจากเมนู File ในหนา้ตา่ง Edit 
weave . 

โปรดจําไวว้า่ลายทอจะตอ้งครบองคป์ระกอบ ในตอนที�คณุจะทําการบนัทกึ
มนั. ในกรณีของลายทอด๊อบบี5, นี�หมายถงึลายทอนั5น จะตอ้งมวีธิกีารรอ้ย
และลายยกตะกออยูใ่นตําแหน่งของมนัที�สมพันธก์นัดว้ยั . โปรแกรมจะทํา
การตรวจสอบลายทอที�มอียูเ่พื�อทําการบนัทกึ , แตม่นัจะทําการสรา้งวธิกีาร
รอ้ยและการยกตะกอใหถ้า้พบวา่มกีารเปลี�ยนแปลง.  โดยปรกตแิลว้ มนัจะ
ใหผ้ลที�ด ีแตถ่า้คณุวาดเฉพาะลายยกตะกอ ในขณะที�วธิกีารรอ้ยและลาย
ทอวา่งเปลา่ มนัจะทําการลา้งลายยกตะกอในระหวา่งการบนัทกึ  . 

นอกเหนอืจากฟอรแ์มทลายทอของ Arahne, ArahWeave  ยงัสามารถทํา
การโหลดฟอรแ์มท GIF, PNG, JPG, PCX, BMP, และ TIFF  ได,้ หรอื
ฟอรแ์มทของแจ๊คการด์อเิลคโทรนคิ (Bonas, Grosse, Schleicher, 
Stäubli JC3, JC4, JC5, TIS/Actrom). ฟอรแ์มทฟล๊อปปี5แจ๊คการด์ สวน่
ใหญเ่ป็น MS-DOS ,  ดังนั5นคณุสามารถทําการคัดลอกมนัผา่น Linux โดย
ใช ้file manager. ขอ้ยกเวน้คอื  Stäubli JC3 และ JC4,ดังนั5นเราจงึมฟัีงชน ั�  Read Jacquard floppy ใน
เมนู Weave ในหนา้ตา่งหลัก , เพื�อทําการคัดลอกมนัไปยงั Linux (ไปที�ไดเรกทอรี� /tmp/floppy). 

Figure 29: Normal and Decomposed colors view 

Figure 30: Choosing a weave format 

Figure 27: Setting the value of weave System 

Figure 28: Cross section in the weave editor 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

คณุสามารถทําการบนัทกึลายในฟอรแ์มท Arahne, หรอืใน ฟอรแ์มท WIF, PNG, TIFF, GIF, BMP, ถา้
คณุจะตอ้งการสงออกลายทอไปยงัโปรแกรมอื�นบางโปรแกรม ทําการเลอืกฟอรแ์มทสาหรับการบนั่ ํ ทกึใน
เมนูที�เลื�อนลงไดใ้นหนา้ตา่ง Save weave. 

5.5.1 Weave browser หนา้ตา่งเลอืกดลูายทอ 
คณุสามารถที�จะทําการเลอืกดขูอ้มลูลายทอที�แสดงรปูแบบกราฟฟิค, และทําการเลอืก / โหลดลายจาก
รปูที�แสดงได.้ ในหนา้ตา่ง Edit weave ใหเ้ลอืก File > Browse (ALT+B). โปรแกรมจะทําการโหลดลาย
ทอทั 5งหมดที�อยูใ่นไดเรกทอรี�ปัจจบุนัขึ5นมา. โดยจะแสดงจํานวนลายทอที�โหลดขึ5นมาบนไตเติ5ลหนา้ตา่ง 

 
 ความหมายของปุ่ มเครื�องมอืตา่งอธบิายในตารางดา้นลา่งนี5. 

เลื�อนไดเรกทอรี�ข ึ5น 
กลับ 

 
เดนิหนา้ 

 
โหลดใหม ่

ไดเรกทอรี�เร ิ�มตน้ 

 
คน้หาลายทอ 

 
สรา้งไดเรกทอรี�ใหม ่

 
เปลี�ยนชอลายื�  

 
ลบลาย 

ตัวเลอืก ตัวกรอง Filter ยนิยอมใหค้ณุทําการคน้หาลายจาก weave size x, weave size y, number of 

shafts, effect (warp or weft), float x, float y, total float, K factor x, K factor y, K factor xy. ถา้คณุ
ใชตัวกรองช้ ื�อไฟล ์โปรแกรมการจะเปลี�ยนการแสดงเพื�อแสดงเฉพาะลายทอซงตรงกบัการคน้หาึ� จากตัว
กรองทา่นั5น  

คณุสามารถทําการสลับขนาด Grid (จํานวนพกิเซลของจอ) จาก 1 ถงึ 4 ได ้. you คณุสามารถที�จะเลอืก
ระหวา่ง 30, 40, 50 และ 60 จดุลาย. ภาพลายสามารถใหแ้สดงรพีที ,เป็นสดําขาว หรอืในี สเสนดา้ย ี ้ ,
และสามารถมชีอไฟลแ์ละขนาดแสดงบนป้ายมนัได ้ื�  (Label). ในการโหลดลายแคทํ่าการดับเบิ5ลคลกิที�
ลาย หรอืคลกิที�ลายแลว้กดปุ่ ม OK  

Figure 31: Weave browser 
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5.5.1.1  การลดภาพลายลงใหเ้ล็ก 
เมื�อลายทอใหญ ่รปูที�แสดงเริ�มที�จะเล็กเกนิกวา่ที�แสดงมนั. ใน
หนา้ตา่ง Weave browser มโีหมดการแสดงเพิ�มเตมิ: โหมด
Shrink oversized . ในโหมดนี5 ,มนัจะทําการสเกลลายทอใหญ่ๆ ,
เพื�อใหค้ณุจะไดม้องภาพลายทอไดอ้ยา่งกระจา่ง . ในการเปิด

การใชงานโหมด้  Shrink oversized, คลกิเลอืก . รปูที� 42 
แสดงภาพไอคอนเดยีวกนั ในโหมดมมุมองเริ�มตน้ และในโหมด
มมุมอง Shrink oversized. 

5.5.1.2  การเลอืกดลูายในไดเรกทอรี�ยอ่ย 
เหมอืนกบัในบทการเลอืกดลูายผา้ในไดเรกทอรี�ยอ่ย 

5.5.2 ฐานขอ้มลูลายทอ 
ฐานขอ้มลูขนาดใหญข่องลายทอ 35.000 ลายในไดเรกทอรี� Ashenhurst, Donat, Serrure, Gunetti, 
Fressinet และ Poma มใีหใ้นโปรแกรม ArahWeave . 

5.6 วธิกีารรอ้ยตะกอ 

วธิกีารรอ้ยตะกอเป็นตัวกําหนดวา่ตะกอใดควบคมุเสนยนืเสนใดบา้ง ้ ้ ,และจํานวนตะกอที�ใชจะขึ5นอยูก่บั้
ความซบซอนของลายทอั ้ . 

ใน ArahWeave จะมอียู ่2วธิใีนการวาดกําหนดซงไดก้ลา่วไปแลว้ในบทกอ่นๆึ� : 

คณุสามารถเขา้สฟัูงชนนี5ไดผ้า่นเมนู่ ั�  Dobby ในหนา้ตา่ง Weave editor. 

5.6.1 การกําหนดจํานวนตะกอที�เหมาะสม 
ภายหลังที�ไดส้รา้งลายทอ, วธิทีี�เร็วที�สดุในการสรา้งวธิรีอ้ยตะกอคอื Change > Optimize the number of 

shafts > Left (หรอื Right). Left หมายความวา่โปรแกรมจะทําการเริ�มวาดตะกอจากดา้นซายมอืของลาย้
ทอ, right หมายความวา่โปรแกรมจะทําการเริ�มวาดตะกอจากดา้นขวามอืของลายทอ. 

ถา้คณุตั 5งใจที�จะทําการบนัทกึลายทอดว้ยจํานวนตะกอที�นอ้ยที�สดุที�ทําได,้คณุไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก 
Optimize the number of shafts –เพราะโปรแกรมจะทํามนัใหเ้องโดยอตัโนมตัใินชวงที�ทําการบนัทกึ่ . 

5.6.2  การเพิ�มจํานวนตะกอที�ใชงาน้  

บางครั 5งในการปฏบิตังิาน มนัจะเป็นการดเีมื�อใชงานตะกอที�มากกวา่จํานวนที�นอ้ยกวา่ที�เป็นไปได ้ ้ , 
เนื�องจากจํานวนเสนดา้ยยนืที�มจํีานวนมากๆ้ . 

รปูที� 43 แสดงลายรอ้ยที�ม ี6 ตะกอ จากขอ้มลูในหนา้ตา่ง  Consumption บอกเราวา่ใน 2 ตะกอแรกรับ
นํ5าหนักของเสนดา้ยในแตล่ะตะกอ้  1600 เสน้. เราคดิวา่มนัมากเกนิไป ดังนั5นเราตอ้งการแบง่จํานวนดา้ย
จากตะกอทั 5งสองไปยงัตะกอที�จะเพิ�มเขา้ไปอกี 2ตะกอ ใหเ้ลอืก  Check weave > Balance the weight of 
shafts. ทําการเปลี�ยนคา่ Desired number of shafts ไปที� 8. โปรแกรมจะทําการวาดการอ้ยตะกอใหใ้หม ่
พรอ้มทั 5งคํานวณจํานวนลวดตะกอตอ่เฟรมใหใ้หมด่ว้ย. 

Figure 32: Shrink oversized view disabled and enabled on a large 
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5.6.3 ยา้ยตะกอที�ทํางานหนักไวห้นา้(ดอ๊บบี5) 
ฟังชนนี5อยูใ่นเมนู ั�  Dobby > Check weave . มนัจะนําตะกอทหีนักไปไวต้ะกอหนา้. 

5.6.4 การโหลดและบันทกึวธิกีารรอ้ยตะกอ 
คณุสามารถที�จะทําการบนัทกึ และโหลดวธิกีารรอ้ยตะกอใดๆจากเมนู File ในหนา้ตา่ง  Edit weave มนัมี
ประโยชน ์เมื�อคณุตอ้งการจะดัดแปรวธิกีารรอ้ยตะกอที�ซบซอนจากลายหนึ�งไปลายอื�นั ้ . 

5.6.5 Heavy shafts first (dobby) 

5.6.6 ลดการกระโดดตะกอ(ดอ๊บบี5) 
ฟังชนนี5อยูใ่นเมนู ั�  Dobby >Check weave. มนัจะพยายามจัดลําดับของตะกอใหใ้หม ่เพื�อลดการกระโดด
ตะกอที�ไกลที�สดุของวธิกีารอ้ย (เชนจ่ ากตะกอแรกไปตะกอสดุทา้ย) โดยมไิดเ้ปลี�ยนลวดลายทอ. 

5.6.7 Pointed drafting การรอ้ยแบบฟันปลา 
ถา้ลายทอของคณุเป็นลายแบบสะทอ้น คณุสามารถที�จะทําการวาดลายเพยีงครึ�งเดยีวแลว้ใชฟังชน้ ั�  
Drafting > Pointed > Add จากเมนู Dobby   โปรแกรม ArahWeave จะทําการขยายลายและสะทอ้นมนั
ใหใ้นทศิทางแนวตั 5ง. โปรแกรมก็ยงัวาดวธิกีารรอ้ยใหด้ว้ย, โดยที�จํานวนตะกอยงัคงเทา่เดมิ. โปรดทราบ
ไวว่า่ที�ดา้ยยนืแรก และสดุทา้ยจะไมส่ะทอ้นลาย เพื�อหลกีเลี�ยงลายที�เหมอืนกนัอยูต่ดิกนั. ถา้ลายของ
คณุกวา้ง 10 แลว้คณุใชคําสงนี5้ ั� ,มนัจะกลายไปเป็น 18. ถา้คณุเกดิเปลี�ยนใจใหค้ลกิที� Drafting > 
Pointed > Remove. 

Figure 33: Changing from 6 shaft draft to 8 shaft draft 



วชิยตนัตคิณุากรรัตน์ั  

แปลเมื�อเดอืน เมายน 2554 

 
ฟังชนนี5อยูใ่นเมนูั�  Dobby , แตม่นัสามารถใชไดเ้ยี�ยม ในลายแจ๊คการด์้ .เพื�อกําจัดขอบเขตจากจํานวนเข็ม
ตะกอที�จํากดั,แตค่นทอจะตอ้งทําการจัดเรยีงการโยงตะกอบอ่ยๆ,เพื�อใหม้ผีลตอ่ลายที�มขีนาดเป็นสอง
เทา่ . ในการผลติผา้ดังกลา่ว ตอ้งการลายทอเพยีงครึ�งเดยีวเทา่นั5น, และมนัจะเป็นวธิกีารที�ดทีี�ตอ้งทําการ
วาดภาพสเพยีงครึ�งเดยีว เพื�อลดขนาดของมนัลง  แตถ่า้คณุตอ้งการทําการจําลองภาพจรงิของมนั และี
ตอ้งการเห็นภาพที�มนัสะทอ้นบนผนืผา้เหมอืนที�ทอจรงิดว้ย. ใหใ้ชฟังชนนี5 แลว้สามารถทําการสลับเพื�้ ั� อ
มมุมองเพื�อดภูาพระหวา่งโหมดทั 5งสองได.้ 

5.6.8 การแบง่การรอ้ยตะกอ 
วธิกีารรอ้ยลายเป็นขั 5นแบบอตัโนมตั ิ2,3,4,5 มใีหใ้ชในเมนู้  Dobby > Drafting > Step. Step 2 จะเรยีกใช ้
การแบง่วธิรีอ้ยแบบปรกต,ิและ step 3 หรอื 4จะเป็นการรอ้ยซาตนิ, ขึ5นอยูก่บัขนาดของลาย. โดยทั�วๆไป, 
มนัควรจะมกีารรอ้ยแบบขั 5น 1 เพื�อแทนที�การรอ้ยแบบ,แตเ่รามกีารตั 5งชอมนัวา่ื�  t Straight drafting เพื�อให ้
เขา้ใจงา่ยขึ5น. 

5.6.9 การลดจํานวนการใชตะกอ้  

ในการทอผา้ด๊อบบี5 , บอ่ยๆครั 5งที�เราทําการ
ทอลายแบบงา่ยๆบนจํานวนตะกอที�มาก
เกนิกวา่ คา่ที�นอ้ยที�สดุของมนั.
ตัวอยา่งเชน่ เราทอลายขดับน 6 หรอื 8 
ตะกอ. ในยอ่หนา้นี5เรา จะจัดการกบั
เหตกุารณ์ที�ตรงกนัขา้มกนั –เครื�องทอของ
เรามตีะกอที�สามารถใชงานไดส้งูสดุ้  16, 
20 หรอื 24 ตะกอ,และเราตอ้งการทอ
ลวดลายที�คอ่นขา้งซบซอนั ้ . แน่นอนละ ,
เราตอ้งทําการกําหนดจํานวนการใชตะกอที�้
เหมาะสมเสยกอ่นี ,โดยโปรแกรมจะแสดง
จํานวนตะกอที�ตอ้งใชนอ้ยที�สดุใหเ้อง้ ,โดย
วาดลายยกตะกอ และลายรอ้ยให ้แตถ่า้
จํานวนตะกอที�ตอ้งการใช ยงัคงมากกวา่ที�้
เราจะทําการทอได?้ 

ดว้ยโปรแกรม ArahWeave, คณุยงัมี
ทางเลอืกใหค้ณุอกีทางหนึ�ง –เราสามารถ
ที�จะทําการแกไ้ขลายทอเล็กนอ้ย เพื�อจะ
ไดล้ดจํานวนการใชตะกอลง้ . โดยเลอืก
คําสงั�  Dobby > Check weave > Suggest 
shaft merge. โปรแกรมจะทําการคน้หา 2 
ตะกอที�มลีายยกที�คลา้ยๆกนัที�สดุให,้และทําการวาดเสนสเหลี�ยมสแดงรอบๆทั 5งสองตะกอให ้้ ี� ี ,และแสดงชี5

Figure 34: Suggestion to merge two shafts 
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ไปยงัจดุที�แตกตา่งในลายทอให.้ ถา้จําเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงมนั เพื�อที�จะทั 5งสองตะกอเหมอืนกนั และคณุ
ยอมรับได ้ เพี�ยงทําการแกไ้ขมนัแลว้ใหโ้ปรแกรมทําการคํานวณปรมิาณการใชตะกอนอ้ยที�สดุใหใ้หมอ่กี้
ครั 5ง. ถา้จํานวนตะกอยงัคงเกนิอยูใ่หทํ้าซาตามขบวนการนี5อกี จนไดผ้ลที�คณุพอใจํ5 . 

5.6.10 การป้อยวธิกีารรอ้ยแบบตัวเลข 
เลอืก Dobby > Numeric drafting เพื�อป้อนวธิกีารรอ้ยตะกอดว้ยตัวเลข หลังจากคลกิที�ปุ่ ม OK โปรแกรม
จะทําการวาดลายรอ้ยใหเ้อง. ในรปูที� 46 จะมวีธิรีอ้ยแบบ 1, 2, 3, 4, จํานวน 8 ครั 5ง แลว้ ตามดว้ยการ
รอ้ยแบบ 5, 6, 7, 8 จํานวน 5 ครั 5ง แลว้รอ้ยแบบ 1, 2, 3, 4.อกี 6 ครั 5ง 

 

5.7 การแซคเสนดา้ยบนฟันหวี้  

การแซคหวเีป็นการสรา้งใหเ้กดิความหนาแน่นที�แตกตา่งกนับนผนืผา้. คณุสามารถใช วงเล็บ ในการ้

กําหนดคา่การแซค / เรกกเูรเตอรไ์ด ้เชน่ : 2 2 10(3) ซงจะขยายออกเป็น ึ� : 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 
คณุสามารถที�จะมจํีานวนเสนตอ่ชองที�หลากหลายไดใ้นสวนของรพีที้ ่ ่ , เชน่ 2 2 7(1 2 3). 

ArahWeave รองรับจํานวนเสนในการแซคตอ่ชองถงึ้ ่  125 เสน้ 

5.7.1 การเวน้แซคหว ี 
ในการกําหนดตําแหน่งการเวน้แซคชองหว ีใหใ้สคา่่ ่  0 ลงในแพทเทริsนการแซค . เสนสเขยีวและตัวเลข้ ี
ในหนา้ตา่ง Weave editor จะแสดงตําแหน่งของชองที�วา่งให ้่  (ดรูปู 47). สงทีdสาคญัิd ํ : ผา้ในโปรแกรม 
ArahWeave ไมส่ามารถทีdจะเร ิdมตน้ดว้ยการเวน้ชองในการแซคได้่ . 

Figure 35: Numeric drafting 
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ลายทอ ซงมกีารเวน้การแซค บนแพทเทริsนการแซคบนหนา้ตา่งแกไ้ข  จะดแูตกตา่งจากภาพที�ทําการึ�
พมิพอ์อกมาเล็กนอ้ย. โดยที�มนัจะเวน้เป็นพื5นที�วา่งๆบนลายทอแทนเสนสเขยีวให ้้ ี  (รปูที� 48). 

 
ในการที�จะไดก้ารจําลองภาพผา้ที�มกีารเวน้ชองแซคที�ถกูตอ้งนั5น คณุจําเป็นที�จะตอ้งไปทําการกําหนดคา่่
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ (Threads in fabric width, Reed width, Finished width, Denting, Weft density) ใน
หนา้ตา่ง Calculation of thread consumption (Fabric > Consumption), แลว้ทําการคลกิที�ปุ่ ม Density 
from technical data. สาหรับรายละเอยีดใหไ้ปดใูนบทที�ํ  11. . 

 

Figure 38: Simulation of fabric with empty dents  

Figure 37: Printout of a weave with empty dents 

Figure 36: Empty dents in the denting pattern 
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การแซค และคา่เรกกเูรเตอร ์ถกูจัดการในวธิกีารที�แตกตา่งกนั ในหนา้ตา่ง weave editor, ทั 5งๆที�ความ
จรงิแลว้ คา่ทั 5งสองสามารถทําการป้อนคา่ในหนา้ตา่ง Edit weave ดว้ยวธิกีารเดยีวกนัได.้ เหตผุลของมนั
ก็คอื, คา่เรกกเูรเตอรจ์ะเชอมโยงไปยงัลายทอโดยตรง ื� ,เนื�องจากมนัจะแสดงบนลายยกตะกอด๊อบบี5. 

การแซคหว ี,มนัไมไ่ดเ้ชอมโยงโดยตรงกบัลวดลายทอ รีื� พทีของมนัสามารถที�จะยาวกวา่ลายทอได ้,ดงัที�
แสดงในรปูที� 50. 

 

5.7.2 การวาดการแซคดว้ยเมา้ส ์
คณุสามารถทําการวาดการแซคดว้ยเมา้สไดโ้ดยตรงในหนา้ตา่งแกไ้ขลาย ชอง ์ ่ denting จะถกูเขยีนขึ5น
ใหมเ่อง. 

ใชปุ่ มซายเมา้สคลกิในการเพิ�มเสนในชอง้ ้ ์ ้ ่ , และปุ่ มขวาในการลดจํานวนเสนในชอง้ ่  (รปูที� 51). 

 
 

คลกิซายที�ดา้นใตใ้นการเพิ�มจํานวนชอง้ ่  (โดยจะทําการคัดลอกให ้)ในแพทเทริsนแซค ,และคลกิขวา 
เพื�อนําชองนั5นออกไป่  (รปู 52). 

 

5.7.3 ดอ๊บบี5และแจ๊คการด์ 

Figure 41: Adding or deleting dents: left click below dent (red area) duplicates dent (center image), right click deletes dent (right image) 

Figure 40: Adding or deleting threads from dent: left click on dent adds one thread in dent (center image), right click takes out one thread (right image) 

Figure 39: Fabric with denting 
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ในเครื�องทอบางเครื�อง จะมกีลไกในการยกตะกอแบบด๊อบบี5และแจ๊คการด์ในเครื�องเดยีวกนั. เสนดา้ยที�้
เป็นด๊อบบี5จะถกูยกขึ5นดว้ยลวดตะกอที�มนัรอ้ยผา่น สวนดา้ยยนืที�เป็นแจ๊คการด์ถกูยกขึ5นดว้ยเข็ม่ . ในการ
แยกเสนดา้ยทั 5งสองออกจากกนั ้  ใหทํ้าเครื�องหมายอยูใ่นการแซคหว,ีบนสวนที�เป็นแจ๊คการด์ใหใ้สคา่ลบ่ ่
ในชองหวนัี5นๆ ในหนา้ตา่ง่  Weave editor จะแสดงชองนั5นๆเป็นสเทา ่ ี (Figure 53). 

5.8 เรกกเูรเตอร ์

การทอกระทบ (มว้นผา้). ใบบางครั 5งคณุตอ้งการที�จะหยดุการมว้นผา้เพื�อใหด้า้ยพุง่แน่นขึ5นในจังหวะนั5นๆ, 
ดังนั5นเสนพุง่ ้ 2 หรอืมากวา่ 2เสนจะถกูสอดแทรกอยูใ่นตําแหน่งเดยีวกนันั5นได ้้ . เมื�อคณุตอ้งการทําแบบ
นี5สามารถทําการคําหนดจากคา่ regulator. บางครั 5งจะเรยีกวา่ “dead pick”.ในองักฤษจะเรยีกมนัวา่. 
cramming, เนื�องจากเรายดัเสนดา้ย ้ 2 เสนหรอืมากกวา่เขา้ไปในที�ๆ เดยีวกนั้ .  

ในArahWeave, คา่ regulator มรีปูแบบการป้อนแบบเดยีวกนักบัการแซคหว.ี ถา้คณุไมใ่ชงานมนัให ้้
ปลอ่ย คา่ใหเ้ป็น 1, หรอืวา่งๆไว.้ คณุสามารถที�จะใชวงเล็บในคา่้  regulator ไดเ้ชน ่ : 2 2 10(3) ซงจะึ�
ขยายออกเป็น: 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. ในคา่นี5ไมไ่มม่กีารใชคา่้  0 ในการสรา้งลายทอที�ไมม่เีสนพุง่้  
(fringe). แตจ่ะใชป้อนคา่้  y ในแพทเทริsนพุง่แทน. ลายทอก็จะยดืออกในตําแหน่ง yให.้  

 

 ผา้ไมส่ามารถทีdเร ิdมตน้ทอดา้ยพุง่เสนแรกดว้ยคา่เรกกเูรเตอรไ์ด้้ .  

การแซคหวแีละคา่เรกกเูรเตอรม์กีารจัดการที�
แตกตา่งกนัในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ                                                                                                                                             

ขนาดรพีทีของเรกกเูร
เตอรค์วรจะตอ้งไมใ่หญ่
เกนิกวา่ลายทอ ถา้เป็น
เชนน ัvนจะตอ้งทําการขยาย่
ลายทอตามไปดว้ย. 
โปรแกรมจะแสดงการเตอืน 
ถา้แพทเทริsนของ regulator 
ของคณุหารไมล่งตัวกบัความ
สงูของลายทอ– มนัจะแสดง
ชองที�ป้อนคา่นี5เป็นสแดง แต่่ ี
ถา้มนัหารลงตัว ชองจะแ่ สดง
เป็นสเขยีว  รปูที� ี 54 แสดง
ลายทอที�ม ีรพีทีดา้ยพุง่ 24 
เสนพุง่ แตค่า่เรกกเูรเตอร ์คอื ้
22 เสนพุง่ ้ ( 16 บวก 6) 
ขนาดมนัไมเ่ทา่กนั ชองที�ใช่ ้
ป้อนแสดงเป็นสแดงี  

Figure 43: Repeat size of regulator is different than size of weave - red field warning Figure 42: "Dobby" and "Jacquard" dents 
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5.8.1 การวาดคา่ regulator ดว้ยเมา้ส ์
คณุสามารถทําการวาดคา่นี5ไดด้ว้ยเมา้สได ้์  
โดยตรงในหนา้ตา่ง weave editor (ดรูปูที� 
55). ทกุๆครั 5งที�คณุทําการวาดคา่นี5, 
โปรแกรมจะทําการเขยีนแพทเทริsนคา่นี5ให.้ 
ถา้คณุทําการเขยีนแพทเทริsนเองแลว้หาร
ไมล่งตัวกบัความสงูของลายทอ ใหเ้พยีง
คลกิจดุๆหนึ�งของเรกกเูรเตอรบ์นลายทอ 
แลว้ลบมนัทิ5งอกีครั 5ง มนัจะทําคา่เรกกเูร
เตอรข์องคณุเทา่กบัความสงูของลายทอ
เองให.้ 

5.9 Tools menu เมนูเครื�องมอื  

ในเมนู Tools คณุสามารถทําการคน้หา
ฟังชนการแกไ้ขลายแบบพเิศษได ้ซงใชได ้ั� ึ� ้
ทั 5งในลายด๊อบบี5 หรอืแจ๊คการด์. 

 

5.9.1 Editing decomposed การ
แยกสวนลายในการแกไ้ข่  

5.9.1.1  Basics พื5นฐาน 
ArahWeave มฟัีงชนพเิศษในการสรา้งลายทอผา้หั� ลายชนให ้ั 5  multiple layer (double); คณุกําหนดลาย
ทอพื5นฐานใหก้บัแตล่ะชดุของดา้ยยนื และดา้ยพุง่ แลว้โปรแกรมจะทําการผสมลายเพื�อสรา้งลายใหเ้อง. 
ฟังชนนี5จะแสดงหนา้ตา่งใหมเ่พิ�มเตมิขึ5นจากหนา้ตา่งั�  weave editor.ในการเปิดมนัใหเ้ลอืก Tools > Edit 
decomposed. 

Figure 44: Regulator column 
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ในหนา้ตา่ง Edit decomposed 
คณุจะตอ้งทําการะบ ุจํานวนชดุ
ของดา้ยยนื (Warp layout), และ
ดา้ยพุง่ (Weft layout). โหมด
เริ�มตน้ของผังทั 5งสองคอืโหมด  
Custom , ซงจะใหค้ณุทําการึ�
ป้อนคา่จํานวนผังของดา้ยยนืและ
พุง่. พื5นที�ลายจะถกูแบง่ออกไป
เป็นตารางลายทอ “weave 
table”, ซงจํานึ� วนแถวแนวตั 5งคอื 
จํานวนชดุของดา้ยยนื และจํานวน
แถวในแนวนอนคอืจํานวนชดุของ
เสนพุง่้ . ตารางเล็ๆที�อยูด่า้น
ขวามอืของแถบเครื�องมอื เป็น
ตัวแทนแสดงตารางลายทอ 
“weave table”,เพื�อไวเ้ป็น
เครื�องมอืสาหรับการเลอืก และคัดลอกลายํ  , และจะแสดงดว้ยสแดง เมื�อตําแหน่งลายนั5นถกูเลืี อก  
เครื�องมอืบนแถบจะทํางานบนตําแหน่งที�เลอืก. เหมอืนกนักบัในหนา้ตา่ง Weave editor คณุสามารถที�จะ
ทําการโหลดลายเขา้มาในหนา้ตา่ง Edit decomposed นี5ได:้ เลอืก File > Browse, ดับเบิ5ลคลกิบนลายที�
คณุจะใชงาน แลว้มนัจะถกูโหลดเขา้มาในพื5นที�ที�คณุเลอืก้ . ในการคัดลอกลายไปยงัพื5นที�อื�นๆ ,ทําการ
เลอืกดว้ยปุ่ มซายเมา้ส แลว้คลกิขวาลงบนพื5นที�ที�ตอ้งการคัดลอกมนัไป้ ์ . รปูที� 56 แสดงลายทอที�มดีา้ย
ยนื 5ชดุ ดา้ยพุง่ 3 ชดุ. ลายทอที�ถกูเลอืกในตอนนี5คอืลาย Twill 3 /1. 

รปูที� 57 แสดงลายทอที�มดีา้ยยนื 1 ชดุ และดา้ยพุง่ 3 ชดุ,. 

 

Figure 46: Edit decomposed window and the resulting weave in the Weave editor 

Figure 45: Edit decomposed window 
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5.9.1.2  ผังดา้ยยนืและพุง่แบบพเิศษ 

Custom กําหนดเอง 
คณุสามารถที�จะทําการแกไ้ขลายที�ซบซอนได ้ั ้ ,ยกตัวอยา่งเชน่ มคีวามหนาแน่นของผา้ดา้นบนและ
ดา้นลา่งที�แตกตา่งกนั. รปูที� 58 แสดงผา้สองชนพเิศษที�มคีวามหนาแน่นดา้ยบนและลา่งไมป่รกติั 5 ,และมี
การเพิ�มดา้ยพุง่ที�ซอนไวต้่ รงกลางเพื�อยดึตดิผา้ทั 5งสองชนเขา้ดว้ยกนัั 5 .ผังดา้ยยนืงา่ยๆคอื: 112 - มนัมี
ความหมายวา่ดา้ยยนืสองเสนแรกจะอยูใ่นบล็อกแรก และเสนที�สามจะไปอยูใ่นบล๊อกที�สอง้ ้ . ในวธินีี5คณุ
จะมดีา้ยยนืในบล็อกแรกมากกวา่ในบล็อกที�สอง 1 เทา่ตัว  ในดา้นพุง่กค๊ลา้ยกนั,เพยีงแตค่ณุตอ้งทํารพีที
มนัใหค้รบ, ดังนั5นคณุสามารถที�จะเพิ�มบล๊อกที�สามสาหรับดา้ยพุง่พเิศษที�จะซอนไวต้รงกลางํ ่ : 
1121121121121121121121123 (คณุสามารถที�จะเขยีนเป็น 8(2a1b)1cได ้). 

คณุใสลายสองแบบดัดแปรสาหรับผา้ผนืบน ่ ํ , และลายสอง 2/2 ธรรมดาสาหรับผา้ชนลา่งํ ั 5 . เสนดา้ยตรง้
กลางจะมเีพยีงสองจดุที�เชอมผา้ทั 5งสองผนืเขา้ดว้ยกนัื� . Note สงเกตวา่การจําลองภาพจรงิของผา้ไมไ่ด ้ั
แสดงเสนดา้ยใดๆของผา้ดา้นหลัง ้ (สเทาี ) หรอืดา้ยพุง่ที�ซอนตรงกลาง่ (สแดงี )เลย เนื�องจากมนัถกู
ครอบคลมุโดยผา้ผนืบนทั 5งหมด  

 

ผังดา้ยยนืตามการแซค denting ,ดา้นพุง่ตามเรกกเูรเตอร ์regulator 

ในบางครั 5งคณุตอ้งการที�จะเปลี�ยน(หรอืตรวจสอบแบบงา่ยๆ) ลายทอยนืพเิศษ, ลายทอพุง่พเิศษ หรอื
ลายทอพื5น. งานที�ทําจะยุง่ยากมากเนื�องจากลายพเิศษไมไ่ดอ้ยูต่อ่เนื�องกบัลายพื5น. แตค่ณุสามารถที�จะ
เลอืกใช ้Denting แทนที�จะใช ้Custom ในปุ่ มเลอืกของ Warp layout (หรอื Regulator ในปุ่ มเลอืกของ 
Weft layout ) โปรแกรมจะทําการแยกลายทอพื5นและลายทอพเิศษให.้ 

 ผังจากแพทเทริsนสดา้ยี  
ในผา้หลายๆแบบ ผังลายดา้ยยนืและพุง่เทา่กบัแพทเทริsนสดา้ยี .ถา้เป็นแบบ
นี5 ใหทํ้าการเลอืก Yarns แทนที�จะใชวธิพีมิพใ์นแบบ้  custom . 

การใชผังลายเกนิกวา่ ้ 9 ผังในโครงสรา้งลายทอ 

ในหนา้ตา่ง decomposed weave editor, ผูใ้ชบางคนที�ชานาญ ตอ้งการ้ ํ
ทํางานกบับล๊อกลายที�มากกวา่ 9 บล๊อก. มนัไมส่ามารถทําไดจ้ากการป้อน
ตัวเลข 1 ถงึ 9 เขา้ไปในผัง. 

Figure 47: Edit decomposed - different density in layers 

Figure 48: Layout as a thread pattern 
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แตจ่ะมสีองวธิทีี�จะใชงานเกนิกวา่ ้ 9 บล๊อกได:้ 

•••• ใชผังจากเส้ น้ดา้ย yarns,  

•••• ทําการพมิพผั์งในแบบ custom เหมอืนแพทเทริsน (เชน่ 2a2b2c), แทนที�แบบตัวเลข (112233).. 

5.9.1.3  Resize to divisible การยอ่ขยายลายใหม้ันหารลงตัวกนั 
ถา้คณุสรา้งการผสมลายทอ ที�มขีนาดรพีทีลายที�แตกตา่งกนั และคณุใชความหนาแน่นในแตล่ะชนที�้ ั 5
แตกตา่งกนั, มนัคอ่นขา้งจะยุง่ยากในการคํานวณขนาดรพีทีที�ถกูตอ้งของลายผสมนี5. ฟังชนั�  Resize to 
divisible ในเมนู Tools จะชวยคณุคํานวณ่ . รปูที� 60 แสดงลายผา้สองชนที�ม ีลายสองั 5  2/1 อยูด่า้นบน 
และลายขดัอยูท่ี�ดา้นหลัง.ดา้ยยนืสองเสนอยูบ่น และหนึ�งเสนอยูล่า่ง้ ้  (ผังมนัคอื 112).กําหนดขนาดลาย
สดุทา้ยที�  12 คณู 12, เพื�อใหแ้น่ใจวา่มนัมพีื5นที�เพยีงพอสาหรับลายทั 5งสองํ . แลว้ทําการวาด หรอืโหลด
ลายทอเขา้ไปในหนา้ตา่ง decomposed weave editor.ขนาดพื5นที�ของลายสองคอื  8 * 8 จดุ : คณุจะ
เห็นวา่มนัผดิไดอ้ยา่งชดเจน เพราะวา่ขนาดรพีทีลายสองคอื ั 3 * 3 แตม่นัเป็น 8 ซงหาร ึ� 3 ไมล่งตัว  . 

 
ตอนนี5ใหเ้ลอืก Tools > Resize to divisible. โปรแกรมจะทําการยอ่ขยาย ลายใหเ้อง.เราจะไดร้พีทีลายทอ
ขนาด 18 * 18 จดุ  , ตอนนี5ลายสองที�เลอืกมขีนาดเป็น 12 * 12  . 

 

5.9.1.4  การขยายลายโดยใชปุ่ มเมา้สกลาง้ ์  

ใน decomposed weave editor, คณุไมส่ามารถทําการเลอืกและคัดลอกดว้ยปุ่ มกลางเมา้ส เหมอืนกบั์
ในหนา้ตา่ง  main weave editor. แตจ่ะมฟัีงชนใชงานปุ่ มกลางเมา้ส สาหรับการชวยคณุทําการคัดลอก ั� ้ ์ ํ ่

Figure 50: Same weave as above, but now it is divisible; the weave in the background is now correct 

Figure 49: Editing compound weave with twill on face and plain weave on back: notice the mistake in weave repeat in background 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

(ขยาย) เต็มบล็อกที�ทํางานอยู.่ เพยีงแคว่าดลายทอ 1 รพีที แลว้ใชปุ่ มกลางคลกิลงบนมมุ้ ขวาบนสดุของ
รพีทีลายนั5น. 

รปูที� 62 ถงึ 64 แสดงการวาดลายผสมระหวา่ง of satin-16 และ twill-4, ยนื 1 และ พุง่ 2 ชน เนื�องจากั 5
ขนาดรพีทีของซาตนิค ื16x16, และลายสองคอื 4x4, ขนาดรวมกนัคอื 16x32. กําหนดขนาดในหนา้ตา่ง
แกไ้ขลายเป็น 16 คณู 32, แลว้เปิดหนา้ตา่ง Edit decomposed editor, กําหนดผังดา้ยพุง่เป็น Weft 

layout 2.วาดรพีทีลายสองในบล็อกบน และเพนีงจดุเดยีวในบล็อกดา้นลา่ง คลกิปุ่ มเมา้สกลางไปที�์
มมุซายบนของลายที�ทํา ้ , เพื�อทําการคัดลอกมนัใหเ้ต็มบล๊อก. 

 

ตอนนี5คณุจําเป็นตอ้งคลกิที�ปุ่ ม  3 ครั 5งเพื�อขยบัจดุของเสนตรง้ แตล่ะจดุไปทางซายทลีะหนึ�งจดุ ้
เพื�อใหไ้ดล้าย satin16 . 

 
รปู 64 sแสดงลายผสมที�มลีายซาตนิอยูด่า้นหนา้ และลายสองอยูท่ี�ดา้นหลัง. 

Figure 52: Extended weaves 

Figure 51: Middle mouse click extend 
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5.9.2 Select/copy area  การเลอืก / คัดลอกพื5นที� 
บอ่ยๆครั 5งที�คณุตอ้งการที�จะจํากดัพื5นที�เฉพาะสวนสาหรับทํางานใน่ ํ ลายทอ.โดยการทําการเลอืกขอบเขต
สเหลี�ยมผนืผา้ี�  ,เพื�อใหไ้ดข้อบเขตสาหรับทํางาน คณุยงัสามารถทําการบนัทกึเฉพาะสวนที�เลอืกเป็นลายํ ่
ทอก็ได ้เพยีงใชคําสง้ ั�  File > Save weave, มนัมปีระโยชนอ์ยา่งมาก เมื�อคณุตอ้งการบนัทกึลายที�ไดจ้าก
ลายทอแจ๊คการด์ที�ซบซอนั ้ . 

คณุสามารถทําการเลอืกพื5นที�ได ้2 วธิ:ี 

•••• กดปุ่ มกลางเมา้สคา้งไว ้แลว้ลากไปจนกระทั�งไดพ้ื5นที�ๆ คณุตอ้งการ โโยเสนตารางในสวนที�ถกูเลอืกจะ์ ้ ่
เปลี�ยนมาเป็นสแดงี  

•••• เลอืก Tools > Select/copy area. ในหนา้ตา่ง Select/copy area นี5 ใหทํ้าการป้อนจดุเริ�มตน้และจดุจบ
ของสวนที�ตอ้งการเลื่ อก    หรอือาจจะกําหนดขนาด Size. แทนที�จะเป็นจดุจบลายก็ได ้ 

พื5นที�ๆ ถกูเลอืกจะมเีสนตารางเป็นสแดง เครื�องมอืทั 5งหมดจะทํางานบนสวนที�ไดเ้ลอืกไวเ้ทา่นั5น้ ี ่ . 

 
คณุสามารถทําการคัดลอก และทวคีณู สวนที�ถกูเลอืกไว ้ดว้ยวธิ ี่ 2วธิ ีคอื: 

•••• คลกิปุ่ มซายคา้งไวแ้ล ้้ วลากเมา้สไปเพื�อวาดพื5นที�รพีที   ตัวชเมา้สจะเปลี�ยนไปเป็นสแดงถา้คณุไดทํ้า์ ี5 ์ ี
การเลอืกพื5นที�ไว.้ 

Figure 54: Weave selection 

Figure 53: Final weave 
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•••• ในสวน่ Copy to ในหนา้ตา่ง Select/copy ป้อนพกิดัของจดุเริ�มตน้ (From, To) และขนาดของพื5นที� ที�
คณุจะทําการคัดลอกสวนที�เลอืกลงไป่  

Iถา้คณุตอ้งการที�จะทําการคัดลอกลาย ใหไ้ดต้รงตําแหน่งรพีทีละก็ จะตอ้งทําการเลอืกใช ้Copy in 
repeat ในเมนู Change .. 

ในการปิดสวนที�เลอืก ่ ,คลกิปุ่ มเมา้สกลาง บนที�ใดๆบนพื5นที�ลายทอ หรอืคลกิที�ปุ่ ม์  ( ) ในแถบเครื�องมอื
ของหนา้ตา่ง Weave editor. รปูไอคอนนี5จะเปลี�ยนไปเป็นสดําี . 

โปรดตรวจสอบที� http://www.arahne.si/tutorial16.html 

หนา้เว๊ปนี5จะบรรจแุอนเิมชน ซงแสดงฟังชนพเิศษของหนา้ตา่งั� ึ� ั�  weave editor. 

5.9.2.1  การทําการโฆลดลายทอ เขา้ไปในสวนที�เลอืกไว ้่  
คณุสามารถที�จะทําการโฆลดลายใดๆก็ไดเ้ขา้ไปสใูนสวนที�ไ่ ่ ดทํ้าการเลอืกไว ้ใชหนา้ตา่ง้  weave 
browser หรอืหนา้ตา่ง Load weave . 

ถา้สวนที�เลอืกมพีื5นที�ๆ ใหญก่วา่ลายทอ ่ , มนัจะทําการรพีทีลายมนัใหจ้นเต็มพื5นที�ๆ ไดเ้ลอืกไว.้ 

ถา้ลายทอ ที�คณุตอ้งการโหลดเขา้ไปในสวนที�เลอืกใหญก่วา่สวนที�เลอืกไว ้แลว้โปรแกรม่ ่  ArahWeave 
จะนําสวนของลายทอบางสวน ที�ใหญเ่พยีงพอเตมิลงไปในสวนที�เลอืกไว ้่ ่ ่ . 

ตัวเลอืก Offset ในหนา้ตา่ง  Select/Copy area ยนิยอมใหค้ณุกําหนดจดุเริ�มตน้ของพื5นที�ในลายทอ,ซงึ�
คณุตอ้งการทําการโหลดเขา้ไปในสวนที�เลอืก โดยมากมนัจะมปีระโยชน ์เมื�อคณุทําการคัดลอก บางสวน่ ่
ของลายทอแจ๊คการด์ เขา้ไปสลูายทอแจ๊คการด์ลาย่ . 

รปูที�  66 แสดงลายทอแจ๊คการด์ 2 ลาย เราตอ้งการทําการคัดลอกลาย โลโก ้และตัวเลขจากลายทอ
หนึ�งไปยงัลายอื�นๆ. 

 
ทําการเลอืกพื5นที�ในลายทอแรก กําหนดคา่ตัวแปร offset: ลายชวงโลโกเ้ริ�มตน้ที�จดุ่  1056 (ยนื), 6 
(พุง่). ทําการโฆลดลายที�สองจากหนา้ตา่ง weave browser.ลายโลโกจ้ะถกูวางลงบนสวนที�เลอืกอยา่ง่
แมน่ยํา (Figure 67). 

Figure 55: We want to copy the logo and numbers from one weave to another 
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5.9.2.2  Weave pen 

Weave pen เป้นฟังชนที�ใหค้ณุทําการวาดอยา่งอสิระ ดว้ยสวนที�ไดเ้ลอืกไว ้ในการใชมนัคณุจะตอ้งมกีารั� ่ ้
เลอืกในลายทออยู;่ ใชปุ่ มขวาเมา้สคลกิแ้ ์ ลว้ลากเมา้สไป โปรแกรมจะทําการวาดดว้ยลายที�อยูใ่นสวนที�์ ่
ไดเ้ลอืกไวใ้ห ้ ขนาดพื5นที�ในการวาดคอื 3 * 3 จดุ. แตถ่า้คณุกดปุ่ มคยีบ์อรด์ Shift คา้งไวใ้นระหวา่งการ
วาด ขนาดพื5นที�ในการวาดคอื 5 * 5 จดุ.. 

5.9.2.3  การคน้หารพีทีลายในสวนที�ไดทํ้าการเลอืก่   

ฟังชนนี5มปีระโยชนม์าั� ก เมื�อคณุตอ้งการลายๆหนึ�งจากลายแจ๊คการด์ที�ซบซอนั ้ .  

กอ่นอื�นใหทํ้าการเลอืกพื5นที� ซงครอบคลมุเฉพาะลายทอนั5นๆแลว้เลอืกคําสงึ� ั�  Change > Find repeat in 
selection. โปรแกรมจะทําการลดขนาดที�เลอืกลงเหลอืเพยีงรพีทีเดยีวของลายนั5นๆ. 

 
ในการบนัทกึลายนั5น แคเ่พยีงใช ้File > Save weave, มนัจะบนัทกึลายเฉพาะสวนที�เลอืกไวใ้ห ้ไมใ่ชลาย่ ่
ทั 5งหมด. 

5.9.2.4  การแทนที�ลาย(แจ๊คการด์) 
Replace weave เป็นฟังชนที�มปีระโยชนส์าหรับการแกไ้ขเครื�องทอั� ํ , ซงจะทําการแทนที�ลายทอหนึ�งๆจากึ�
ลวดลายทอของการด์แจ๊คการด์ที�ทําสาเร็จแลว้ํ ,หรอืทําการสรา้งภาพสตน้แบบ บนพื5นฐานภาพการด์แจ๊คี
การด์. ฟังชนนี5มจีดุประสงคส์าหรับโรงทอผา้ ที�มลีวดลายทอเกา่ๆในรปูแบบฟอรแ์มทแจ๊คการด์ั� ํ , ซงพวกึ�
เขาตอ้งการที�จะทําการดัดแปร หรอืนํามาใชใหม ่ เพื�อสรา้งดไีซนใ์หมด่ว้ยลายทอที�ใสเขา้ไปใหม่้ ่ . 

Figure 57: Selection, and finding a repeat in selection 

Figure 56: Setting the offset option; weave after copying another weave into selection 
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กอ่นอื�นใหทํ้าการวาดพื5นที�เลอืกโดยใชปุ่ มกลางเมา้ส้  ์(หรอืใชกําหนดคา่ในโหมด้  Tools > Select/copy 
area), ซงคณุตอ้งการที�จะแทนที�มนั    สวนที�เลอืกจะตอ้งครอบคลมุลายอยา่งนอ้ยหนึ�งรพีทีของมนัแลว้ึ� ่
เลอืก  Jacquard > Replace selected weave. 

โปรแกรมจะทําการคน้หาในพื5นที�ลายทั 5งหมด ที�ปกคลมุดว้ยลายทอนี5 แลว้ทําเครื�องมหายมนัดว้ยสี
บานเย็น แตถ่า้ผลที�ออกมามลีายทออื�นๆอยูด่ว้ย ใหทํ้าการแกไ้ขคา่ตัว Thin แตถ่า้ผลที�ออกมามนัไม่
ครอบคลมุพื5นที�ลายนี5ทั 5งหมด ใหทํ้าการแกไ้ขคา่ Grow. คา่ Times หมายถงึจํานวนครั 5งรพีทีของคา่ 
thinning หรอืคา่ growing . คา่ Neighbors หมายถงึจํานวนจดุตํ�าสดุของลายที�อยูต่ดิกนั(สงูสดุ)คอื8) 
ซงควรจะเทา่กบัลายทอที�เลอืก สาหรับการทําพื5นที�ึ� ํ . คณุสามารถใชปุ่ มซาย ้ ้ (เพื�อเพิ�มจดุปกคลมุ) และปุ่ ม
ขวา (ลบจดุจากพื5นที�ปกคลมุ) สาหรับการวาดปกคลมุพื5นที�ได ้ถา้คา่ตัวแปรที�เรากําหนดยงัใหผ้ลที�ยงัไม่ํ
น่าพอใจ. 

 
 

 

พื5นที�ๆ ถกูปกคลมุยงัมแีสดงใหใ้นหนา้ตา่งหลักดว้ย (โหมดมมุมองตอ้งเป็นแบบ Integer). 

 
Tแลว้ทําการโหลดลายใหมท่ี�แตกตา่งเขา้ไปในพื5นที�ๆ ถกูปกคลมุ. 

Figure 59: The masked area in the main window 

Figure 58: Selection and masked area 
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ในบางกรณีโปรแกรมคน้พบสวนที�คณุไมต่อ้งการบนพื5นที�ลายทอ่ . รปูที� 72 แสดงตวัอยา่งนี5 ,โปรแกรม
สรา้งพื5นที�การปกคลมุไปยงัลายขดั  เพื�อป้องกนัสงนี5 ใหด้ัดแปรคา่ิ�  Thin, และเพิ�มคา่ Neighbors แลว้กด
ปุ่ ม OK โปรแกรมจะทําการคํานวณพื5นที�ๆ จะปกคลมุใหใ้หม.่ 

 
ความหมายของฟังชน ั�  Get image from weave, ที�ใชไดใ้นหนา้ตา่ง้  Replaced selected 
weave จะอธบิายใน Jacquard conversion บทที� (8.15.3 ). คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชมนัถา้เป็นการ้
แทนที�ลายแบบงา่ยๆ. 

5.9.3 การแทรกหรอืลบดา้ยยนื/พุง่ในลายทอ 
คณุสามารถที�จะทําการสอดแทรกดา้ยยนืและพุง่ ณ.จดุใดๆในลายทอได ้คณุสามารถกระทํามนัได ้2 ทาง
คอื: 

•••• ใชปุ่ มซายเมา้สคลกิลงบนพื5นที�สเทา ที�อยูด่า้นซายมอื หรอืดา้นลา่งของลายทอ้ ้ ์ ี ้  (ดรูปูที� 30: weave 
control row, weave control column) เป็นการคัดลอกลายบนจดุที�เลอืกแลว้แทรกลงไป, และ
ใชปุ่ มขวาในการลบตําแหน่้ งที�คลกิ. ในการเพิ�มพื5นที�เปลา่ๆ empty space ในพนืทีdลายทอv , ใหก้ด
ปุ่ ม Shift พรอ้มกบัคลกิปุ่ มซายเมา้ส้ ,์ ลายรอ้ยและลายยกจะยอ่ขยายตามไปดว้ย. มนัก็ยงัสามารถทํา
การเพิ�มหรอืลดจํานวนตะกอที�ใชงานไดด้ว้ย้  -แคค่ลกิบนพื5นที�สเทาที�อยูใ่ตล้ายยกตะกอี . ฟังชนนี5ยงัคงั�
สามารถทําการยอ่ขยายขนาดลายไดอ้ยา่งรวเร็วได.้ จะมขีอ้แตกตา่งเล็กนอ้ยในการใชฟังชนนี5เพื�อการ้ ั�
ยอ่ขยายขนาดลายทอ จากทั 5งสองวธิ ีคอื  การยอ่ขยายลายแบบธรรมดาจะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงใดๆใน
ลายทอ ดังนั5นจงึเป็นการงา่ยในการนําลายเกา่กลับมาใหม ่ แตถ่า้คณุทําการลบดา้ยพุง่ดา้ยยนืจํานวน
มากๆครั 5ง มนัจะไมส่ามารถนําลายเกา่กลับมาได ้เพราะลายทอถกูขยบั / คัดลอก ทกุครั 5ง 

. หมายเหต:ุ Regulator และ denting ไมถ่กูเปลี�ยนแปลงจากฟังชนนี5ั� . 

•••• เลอืกe Tools > Insert/delete warps/wefts. จะแสดงหนา้ตา่งในรปู 73. คณุตอ้งทําการเลอืกโหมดใน
การใชงาน ้ (insert หรอื delete) และทศิทาง (warp หรอื weft). แลว้ป้อนคา่ตําแหน่งเริ�มตน้สาหรับํ

Figure 61: Explanation of the Thin parameter 

Figure 60: Load a different weave into the masked area 
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การแทรก /ลบ ในชอง่  From และจํานวนของการแทรก / ลบ ลงในชองขนาด่  Size. โปรแกรมจะทํา
การวาดเสนสบานเย็นเพื�อแสดง้ ี จดุเริ�มตน้ในการแทรก. Note พื5นที�จะถกูทําการแทรกไปทางดา้น
ขวามอื หรอืเหนอืเสนที�แสดง้ .  แตถ่า้คณุจะทําการลบดา้ยยนื /ดา้ยพุง่, พื5นที�ๆ จะถกูลบจะมเีสนสมว่ง้ ี
ขดีครอ่มในตารางนั5นๆ. 

เมื�อคณุคลกิที�ปุ่ ม OK, ArahWeave จะทําการเปลี�ยนพื5นที�ๆ ไดแ้ทรกไวไ้ปเป็นพื5นที�เลอืกแทน ดังนั5น
คณุสามารถทําการโหลดลายเขา้ไปในพื5นที�เลอืกไดเ้ลย. 

 

5.9.4 การแทรกหรอืลบดา้ยยนื/พุง่ในลายทอพรอ้มแพทเทริsน 
ที�ปุ่ มสาหรับสลับํ  warp / weft pattern ในหนา้ตา่ง Insert/delete warps/wefts ถา้ถกูเปิดใชงาน้ , แลว้
โปรแกรมจะทําการแทรกแพทเทริsนดา้ย ,ที�คณุไดทํ้าการเขยีนเขา้ไปในชองดา้นขวามอืที�อยูถ่ัดจากปุ่ มนี5่
,ลงในแพทเทริsนลายให.้ รปูที� 74 แสดงตัวอยา่ง, ในตําแหน่งที�เราทําการแทรกดา้ยสเสนลงในลายทอ ี� ้ ,
และลายแพทเทริsนที�แทรกคอื 1a1b (สสม ี ้ 1 เสน และสฟ้า ้ ี 1 เสน้). 

 

Figure 63: Inserting warp in weave and thread pattern simultaneously 

Figure 62: Insert warps/wefts: set From and Size, then click on the OK 
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5.9.4.1  การแทรกดา้ยยนืทั 5งในลายทอและลายแพทเทริsนดว้ยเมา้ส ์
คณุสมบตัพิเิศษนี5จะชวยคณุเพิ�มดา้ยยนืเพิ�มขึ5น   รี่ พทีแพทเทริsนดา้ยยนืและรพรทชองหวจีะตอ้งมขีนาด่
เทา่กนักบัขนาดลายทอดา้ยยนืดว้ย. ถา้คณุมลีายทอ 84 จดุ และคณุมลีายแพทเทริsนแค ่ส ีA 1เสน ้ , ส ีB 
1 เสน ้ , ครุควรจะเขยีนลายแพทเทริsนใหเ้ป็น 42(1a1b). เชนเดยีวกนักบัการแซคหวี่ : ถา้คณุแซคดา้ย 2 
เสนตอ่ชอง้ ่ , คณุควรแกไ้ขเป็น 42(2). 

ทําการเลอืกสดา้ยที�คณุตอ้งการทําการแทรกี , จากหนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern  กดปุ่ ม Shift 
คา้งไว ้ในระหวา่งการวาดแพทเทริsนลายดว้ยเมา้สในแพทเทริsนลายดา้ย์  โปรแกรมก็จะทําการเพิ�มพื5นที�
วา่งถัดจากจดุไปทางขวาที�ตําแหน่งที�คลกิเมา้ส,์และทําการแทรกดา้ยยนืที�เลอืกไว ้และเพิ�มจํานวนดา้ย
ในชองหวใีห ้่ ในครั 5งเดยีวกนั ดังนั5นมนัจะเป็นวธิทีี�งา่ยมากในการที�จะทําการเพิ�มดา้ยเขา้ไปในพื5นผา้ 
เสนดา้ยใหมถ่กูแทรกไปดา้นขวามอื ดังนั5นเสนดา้ยพื5นจะอยูท่ี�จดุเริ�มตน้ของชองนั5น้ ้ ่ .  นี�อาจจะเป็น
ประโยชน ์ถา้คณุมกีารแบง่ลายแพทเทริsนดา้ยยนืและลายทอตามลําดับเสนในชองหวไีดใ้นภายหลัง ใน้ ่
การลบดา้ยในวธิกีารเดยีวกนันี5 คณุสามารถที�จะกดปุ่ ม Shift  และปุ่ มขวาเมา้ส แตม่นัจะลบดา้ยใน์
ตําแหน่งที�ทา่นคลกิ. 

 

5.9.5 ทําซาลายทอํ5  

 คณุสามารถที�จะทําการซาบางสวนของลายได ้ใหทํ้าการเลอืกที�ปุํ5 ่ ่ ม Repeat แลว้เลอืกสวนของลายทอ่
ที�คณุตอ้งการทําซามนั โดยการกําหนดคา่ํ5  From และ Size. โปรแกรมจะทําการวาดเสนสองเสนที�จะ้ ้
แสดงพื5นที�ๆ ตอ้งการกําซาให ้ ถา้พวกมนัเป็นสเขยีว แสดงวา่ ขนาดของพื5นที� หารกบัรพีทีชองแซคไมไ่ด ้ํ5 ี ่
แตถ่า้มนัหารไดเ้สนจะเป็นสบานเย็น แลว้ทําก้ ี ารกําหนดคา่จํานวนการทําซาํ5  (Times). ในรปูที�  76, เรา
ทําการซาดา้ย ํ5 3เสน เป็นจํานวน ้ 4 ครั 5ง ดังนั5นเทา่กบัเราเพิ�มขนาดลาย 12 เสนดว้ยกนั้ . 

Figure 64: Inserting warp in weave and thread pattern simultaneously with mouse 
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5.9.6 การขยายลายทอออก 

ในการทําซาํ5  (ขยาย) ลายทั 5งหมด, เลอืก Change > Extend weave. ในหนา้ตา่ง Extend weave ใหทํ้า
การกําหนดจํานวนของการทําซา ํ5 , ที�คณุตอ้งการใหม้ใีนลายทอใหม ่ โปรแกรมก็จะทําการขยายลายทอ
ตามจํานวนการทําซาที�ไดกํ้าหนดไวใ้ห ้เราสามารถตรวจดขูนาดลายสดุทา้ยไดจ้ากแถบไตเติ5ลขอํ5
หนา้ตา่งแกไ้ขลายทอได.้ 

 
ถา้คณุตอ้งการใชคยีล์ัด มนัจะรวดเร็วและสะดวกมากขึ5นที�จะใช้  ้Double weave size in warp; คยีล์ัดคอื 

(,หรอื Double weave size in weft; คยีล์ัดคอื ). ฟังชนนี5ั� มใีหใ้ชในเมนู้  Change,  และคณุสามารถที�จะทํา
มนัซาหลายๆครั 5งตามที�คณุตอ้งการได ้ทกุๆครั 5งที�คณุเลอืกใชมนั ลายทอจะขยายออกเป็นหนึ�งเทา่ตัวขอํ5 ้
ลายที�มอียูท่กุครั 5ง ดงันั5นลายจะขยายออกเร็วมาก .. 

. 

5.9.7 การทวคีณูบางสวนในลายทอ่  

ในบางครั 5งคณุตอ้งการที�จะทําการทวคีณูในบางสวนของลายทอ ในรปูที�่  78, เราเลอืกดา้ย 6 เสน เพื�อจะ้
ทําการทวคีณูมนั 3 ครั 5ง times.  

Figure 66: Extending the weave in a quick way 

Figure 65: Repeating part of the weave 
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5.9.8 การสรา้งลายแบบ crepe (sable)  
Weave editor มเีครื�องมอืในการชว่ยสรา้งลายแพรยน่ให.้ ในหนา้ตา่ง Edit weave เลอืกคําสงั�  
Change > Make crepe weave... เครื�องมอืนี5ทํางานทั 5งในสวนที�ถกูเลอืก หรอืในลายทั 5งหมดได ้่ , 
แตจ่ะมตีัวเลอืกในการทํางานมากกวา่ในการทําบนลายทั 5งหมด  เครื�องมอืนี5น่าจะเหมาะสมกวา่ในการใช ้
งานบนผา้แจ๊คการด์ เนื�องจากไมต่อ้งหว่งในเรื�องจํานวนตะกอที�ตอ้งใชงาน้ . ถา้ทํางานในเฉฑาะสวนที�่
เลอืก การควบคมุการลอยขา้มของเสนดา้ยไมส่ามารถใชงานได ้้ ้ . ชองแรกที�คณุจะตอ้งทําการป้อนคา่คอื่   
Effect 1 -คา่ของมนัเริ�มจาก 1 ถงึ 254. ถา้คณุเลอืกคา่ 1, ผลที�ไดจ้ะเป็นผลจากทางดา้ยยนืถา้คณุ
เลอืกคา่ที�ใกลก้บัคา่ 254, มนัจะแสดงผลจากทางดา้นพุง่มากขึ5น. ในคา่ที� 128 เป็นคา่ที�มผีลสมดลุยใ์น
ทั 5งสองดา้น. ตอ่ไปคอืการควบคมุดา้ยลอยขา้ม Long floats, ซงคณุสามารถปิดการใชงานมนัก็ได ้ึ� ้ . คณุ
ทําการระบคุา่สงูสดุในการลอยขา้มของดา้ยสาหรับในดา้นยนืและดา้นพุง่ํ .. มนัคลา้ยกบัเป็นการแนะนํา
โปรแกรมเทา่นั5น,สวนใหญใ่นการลอยขา้มของดา้ยจะเป็นไปตามคา่ที�กําหนด แตจ่ะมบีางสวนไมเ่ป็นไป่ ่
ตาม  คณุสามารถทําการตรวจสอบมนัในหนา้ตา่งการควบคมุการลอยขา้มของดา้ย จากคําสงั�  Change 
> Floats...  แตถ่า้คณุไมต่อ้งการที�จะทํางานดว้ยตัวเอง  คณุแคทํ่าการเปิดการใชงาน้  Fix floats 
face and back.  ถา้คณุตั 5งคา่ float ที� 3, โปรแกรมจะกําหนดคา่สงูสดุที�ยนิยอมใหล้อยขา้มคอื 4. 

คณุสามารถที�จะใชการหมนุปุ่ มกลางเมา้ส เพื�อตรวจสอบดผูลที�เกดิขึ5นได ้้ ์ . 

ในรปูที�  80 แสดงผลจากการสรา้งลาย – ที�มคีา่ของ Effect 1 ที�กําหนดไวแ้ตกตา่งกนัเทา่นั5น(15 และ 
135). 

 
Figure 68: Making crepe weave 

Figure 67: Multiplying part of the weave 
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5.9.8.1  ลาย crepe แบบเลน่เงา 
ที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง  Make crepe weave คณุ
สามารถเลอืกเปิดการใชงานปุ่ ม ้  Shaded ซงจะึ�
ยนิยอมใหค้ณุกําหนดคา่ 2 คา่ของการทํางานได ้, 
โดยโปรแกรมจะทําการไลเ่งาในแนวตั 5งให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

5.9.8.2  การไลเ่งาสองทศิทางของลาย  crepe 
ถา้คณุเปิดการใชงานปุ่ ม้  Bidirectional, โปรแกรมจะ
ทําการไลเ่งาลายระหวา่งพื5นที�สเขม้และสออ่นให ้ี ี
(ผลจากยนืและพุง่). 

 

 

 

 

5.9.8.3  การไลเ่งาลาย crepe 
เป็นองศา 
คณุสามารถที�จะทําการกําหนด คา่ผลการไลเ่งาเป็น
แบบองศาไดผ้า่นการใชงานปุ่ ม้  Angle . มนัทํางาน
ทั 5งในการไลเ่งาแบบธรรมดาและแบบสองทศิทาง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69: Shaded crepe weave 

Figure 70: Bidirectional shaded crepe weave 

Figure 71: Setting the angle of crepe shading 
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5.9.8.4  การใชรปูภาพในการสรา้งลายแบบ้  crepe  
คณุสามารถที�จะใชรปูภาพเป็นฐานสาหรับสรา้งลายผา้แบบ้ ํ  crepe ได.้ ใหเ้ปิดการใชงานปุ่ มทั 5งสองนี5้  
Shaded และ Image. ทําการโหลดภาพเขา้ไปในหนา้ตา่ง (Weave > Jacquard conversion). แลว้คลกิที�
ปุ่ ม OK, โปรแกรม ก็จะทําการสรา้งลาย crepe บนพื5นฐานของรปูให.้ 

 

5.9.9 การเพิ�มคา่ regulator หรอื fringe ไปยังเสนดา้ย้  
ฟังชนั�  Add to yarn Regulator/Fringe ยนิยอมใหค้ณุทําการแกไ้ขแพทเทริsนของ regulator ในวธิทีี�
รวดเร็วได.้ มนัจะทําการเพิ�มคา่ regulator หรอื fringe ไปยงัดา้ยพุง่ที�กําหนดให,้ และทําการสรา้งแพท
เทริsนของan regulator ใหใ้หม,่ ดังนั5นคณุไมจํ่าเป็นตอ้งทําการวาดหรอืพมิพม์นัเลย. มนัจะมปีระโยชน์
อยา่งมากๆถา้คณุมลีายของ regulator อยูแ่ลว้ (เชนลายที�มกีารทอกระทบ่ ), และคณุตอ้งการที�จะทําการ
เพิ�มคา่ regulator ไปยงัเสนพุง่พื5นบางสวน้ ่ . 

ใชฟังชนนี5ที� ้ ั�  Tools > Add to yarn, แลว้เลอืกวา่จะใชงานคา่้  regulator หรอืคา่ fringe. ในชอง่  Yarns 
ป้อนชอดา้ยื� , ที�คณุตอ้งการที�จะเพิ�มตัวเรกกเูรเตอรเ์ขา้ไป 

 

5.10 ขอ้มลูการทอ (jacquard) 

5.11 สถติแิละการแกไ้ขดา้ยลอยขา้มยาว (jacquard) 

 

Figure 73: Adding regulator to yarn 

Figure 72: Using image as a base for crepe 
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หนึ�งในคณุลักษณะที�สาคัญมากของลายทอคอืความยาวสงูสดุของดา้ยลอยํ – มนัทั 5งหมดจะขึ5นอยูก่บั
ความหนาแน่นของคณุและจดุประสงคข์องผนืผา้.  

โดยปรกตคิณุจะใชการนําดา้ยลอยขา้มยาออกใน้  jacquard.ในทกุๆกรณี , มนัสามารถที�จะดขูอ้มลูไดจ้าก
รายงานของเสนด ้้ ายลอยขา้ม ทําไมตอ้งมปัีญหาเรื�องดา้ยลอยขา้มในผา้แจ๊คการด์ ก็เพราะวา่เรานําลาย
ทอหลายๆลายมาใสเขา้ไป โดยลายแตล่ะลายนั5นไมม่ปัีญหา ่ มแีตเ่ฉพาะชวงตอ่ระหวา่ง่ แตล่ะลาย. 

คณุภาพของลายทอที�เลอืก และจํานวนผลของดา้ยลอยขา้ม ขึ5นอยูก่บัประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ. คณุ
สามารถที�จะใชรายงานดา้ยลอยขา้มยาวในการเตอืนลว่งหนา้้  – บางสงอาจจะผดิพลาดจากการเลอืกลายิ�
ของคณุ ถา้มดีา้ยลอยขา้มยาวมากมาย. คณุสามารถที�จะยงัใชการแกไ้ขปัญหาดา้ยลอยขา้มยาวอตัโนมตัิ้
ได ้ แตไ่มไ่ดป้ระโยชนจ์ากมนั   ถา้คณุมดีา้ยลอยขา้มยาวมากกวา่ 1000 จดุ, คณุควรจะทบทวนดไีซน์
และลายทอของคณุ.. 

ในการเปิดรายงาน long float, ใหเ้ลอืก Float จากเมนู Change . คณุจะเห็นหนา้ตา่งที�แสดงรายงานแยก
แบบกราฟฟิคของความยาวสาหรับดา้ยยนืและดา้ยพุง่ ํ ,ในดา้นหนา้และดา้นหลังของผนืผา้.คณุอาจจะ
ตอ้งทําการขยายหนา้ตา่งเพื�อจะดขูอ้มลูทั 5งหมด  ถา้มนัมพีื5นที�พอโปรแกรมจะแสดงจํานวนของความยาว
ที�ดา้ยลอยใหอ้ยา่งชดเจน   สมมตุวิา่ตอ้งการดวูา่มดีา้ยยนืลอยขา้มมากวา่ ั 5 อยูเ่ทา่ไร เพนีงแคนํ่าเมา้ส์
ไปคลกิที�คอลัมน ์5 หรอืป้อนคา่เขา้ไปที� Warp Face ., แลว้โปรแกรมจะทําการรวมจํานวนดา้ยที�ลอยขา้ม
ยาวเกนิกวา่คา่ที�กําหนดใหแ้ละจะแสดงมนัเป็นตัวอกัษรสแดงที�มมุดา้นขวาบนของสวนนั5นให ้ี ่ นอกจากนี5 
มนัยงัแสดงความยาวของดา้ยที�ลอยขา้มเป็นหน่วย mm, ใหต้ามความหนาแน่นที�ไดกํ้าหนดไวณ้.ปัจจบุนั
ใหด้ว้ย. 

 
โดยการคลกิที�รายงาน float, จะเป็นการทําการกําหนดความยาวดา้ยลอยที�ยอมรับได ้ ถา้ตอ้งการดวูา่
ตําแหน่งของมนั ใหค้ลกิเลอืกที�ปุ่ ม Mark long floats, ดา้ยพุง่ลอยขา้มยาวเกนิคา่ที�เลอืกไวจ้ะแสดงเป็นสี
บานเย็น ในขณะที�ดา้ยยนืจะแสดงเป็นสแดงใหท้ันทีี . โดยโปรแกรมจะแสดงเฉพาะบนดา้นหนา้ของผนืผา้
เทา่นั5น โดยแสดงในทั 5งสอง Edit weave และหนา้หลักที�เป็นโหมดมมุมองแบบ Weave หรอื Integer. ใน

การจะดดูา้ยลอยดา้นหลังใหทํ้าการสลับดา้นลายโดยคลกิที�ปุ่ ม  , หรอื กลับดา้นผา้ Reverse. คณุ
สามารถทําการแกไ้ขโดยตรงไปที�ลายทอไดโ้ดยการใชปุ่ มเมา้สกลางคล ิสถติกิ็จะทําการอฟัเดรดไปให ้้ ์
ทันท.ี  เมื�อคณุไมต่อ้งการใชหนา้ตา่งนี5แลว้ควรจะปิ้ ดมนัลง เนื�องจากมนัจะทําใหก้ารทํางานคณุชาลง ้
เพราะมนัตอ้งคํานวณตลอดเวลา โดยเฉพาะในการทํางานบนลายใหญ่ๆ . 

Figure 74: Correcting long floats 
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ถา้ลายคอ่นขา้งใหญ ่และคณุไมส่ามารถคน้หาตําแหน่งดา้ยลอยขา้มได ้เพยีงแคค่ลกิที�ปุ่ ม Find. มนัจะ
ทําการเลื�อนหนา้จอไปที�ตําแหน่งจดุแรกที�ผดิพลาดโโยเริ�มจากมมุลา่งซา้ย ในการจะไปตําแหน่งตอ่ๆไป
ใหทํ้าการคลกิที�ปุ่ ม Find อกีครั 5ง. 

หนา้ตา่ง Float report สามารถแสดงได ้แมว้า่หนา้ตา่ง window ไมถ่กูแสดงอยู.่ 

รายงาน Float สามารถทําไดใ้น 3 รปูแบบ (สาหรับทั 5งดา้ยยนืและพุง่ํ ): แบบรวมทั 5งหมด total,  ตาม 
threads และตามคา่ denting / regulator. นี�จะชวยใหค้ณุสามารถแยกการแกไ้ขดา้ยลอยตามประเภท่
เสนดา้ยที�แตกตา่งกนัได ้้ . ตัวอยา่งเชน ่ , คณุมดีา้ยพุง่ที�เป็นลายพื5นผา้บางสวน และ เป็นดา้ยพเิศษที�ใช่ ้
ในการแสดงลาย. คณุสามารถที�จะยนิยอมใหด้า้ยพุง่ที�ใชสรา้งลายยาวกวา่ และดา้ยพุง่ที�เป็นพื5นสน้ ั 5 . 

ในการนําดา้ยลอยขา้มยาวออกอยา่งอตัโนมตั ิใหค้ลกิที�ปุ่ ม Remove.ฟังชนนี5จะทํางานก็ตอ่เมื�อมกีารทําั�
เครื�องหมายในตําแหน่งดา้ยลอยที�กําหนดเทา่นั5น, และจะทําการแกไ้ขเฉพาะหนา้ผา้เทา่นั5น. ในการแกไ้ข
ดา้นหลังคณุจะตอ้งทําการกลับดา้นผา้, หรอืทําการเลอืกคําสงั�  Fix float face and back จากเมนู Change 
ในหนา้ตา่ง Edit weave. ในบางครั 5ง, มนัอาจจะไมทํ่าใหถ้กูตอ้งทั 5งหมด เนื�องจากตามที�มนัไดแ้กไ้ขบน
ดา้นหนา้ มนัอาจจะไปสรา้งขอ้ผดิพลาดขึ5นในดา้นหลัง. อยา่งแน่นอน โปรแกรมจะยงัคงพยายามลองใน
จดุอื�นๆในทั 5งสองทศิทาง. 

การทํางานในการแกไ้ขดา้ยลอยขา้มนั5นเป็นอยา่งไร? การแกไ้ขแบบ Automatic float correction 
สามารถทําใน 2 วธิ:ี 

1. ถา้คณุมลีายทอที�ไมไ่ดแ้ปลงมาจากรปูภาพ มนัจะใสจดุเกาะเกี�ยวบรเิวณตรงกลาง หรอืตามระยะ่
ความยาวที�ยนิยอมใหถ้า้มหีลายๆจดุที�จะตอ้งเกี�ยวไวบ้นเสนลอยเสนหนึ�ง้ ้ . 

2. ในวธิจีะเป็นแบบอตัโนมตั,ิ ถา้เป็ยลายทอที�แปลงมาจากรปูภาพ กอ่นอื�นโปรแกรมจะพยายามทําจดุ
เกี�ยวบรเิวณตําแหน่งที�เปลี�ยนส;ี นี�จะเป็นการตัดสนใจที�คอ่นขา้งถกูตอ้งสาหรับคนทอสวนใหญ ่ ในิ ํ ่
การทําแบบนี5คณุตอ้งการรปูภาพสตน้แบบอยา่งแน่นอน ดังนั5นเราแนะนําใหค้ณุทําการแกไ้ขดา้ยลอยี
ขา้มยาวทันททีี�คณุไดใ้สลายทอลงไปแลว้่ . 

โดยคา่เริ�มตน้, รปูภาพ jacquard ถกูบนัทกึลงในไฟลผ์า้ดว้ย .ดังนั5นคณุยงัคงสามารถที�จะใชการแกไ้ข้
แบบที�สอง ในวันตอ่ๆไปได,้ แตถ่า้คณุไดทํ้าการเปลี�ยนแปลงใดๆ และลมืที�จะนําดา้ยลอยขา้มออก และ
ภาพถกูลบออกจากผา้ (ใช ้File > Free image ในหนา้ตา่ง Jacquard conversion), แลว้ละก็การแกไ้ข
แบบแรกจะถกูนํามาใชแทน้ . 

ถา้คณุเกดิพลาดไปคลกิที�ปุ่ ม Remove โดยไมไ่ดต้ั 5งใจ สามารถเรยีกลายกลับมาไดโ้ดยคลกิที�ปุ่ ม Undo 
บนเครื�องมอืแกไ้ขลายทอ. 

5.12 Printing the weave 

ในการพมิพภ์าพลายทอ , ใหเ้ลอืก File > Print 
weave. รปูที� 89 แสดงหนา้ตา่ง Print weave, ซงึ� คณุ
ตอ้งทําการกําหนดคณุลักษณะที�ใชในการพมิพ์้ . 

5.12.1 การกําหนดเครื�องพมิพ ์
ถา้คณุไมไ่ดทํ้าการบนัทกึการกําหนดเครื�องพมิพใ์น 
Save setup, หรอืคณุตอ้งการทําการพมิพด์ว้ย
เครื�องพมิพอ์ื�น หรอืเป็นไฟล ์ คณุตอ้งทําการเลอืก 
Printer setup เพื�อเปลี�ยนคา่การกําหนดเครื�องพมิพ.์ ใน
หนา้ตา่งนี5 (รปู 90), คณุจะตอ้งทําการเลอืก
เครื�องพมิพ ์หรอืไฟลก์ราฟฟิกที�ตอ้งการ  ,โหมด
พมิพ ์และคา่ ความหนาแน่น (ใน dpi - จดุตอ่นิ5ว). 
สาหรับการพมิพภ์าพคณุภาพสงู ใชํ  ้1440 dpi, แต่ ใน
กรณีสวนใหญใช่  ้720 dpi ก็ไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจ
แลว้. 

 Figure 75: Print weave window 
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5.12.2 ขนาดพมิพ ์
ในการควบคมุขนาดและตําแหน่งในการพมิพ์
ออกมา ใหป้้อนคา่ในชอง่   Print size. ขอบจะวัด
จากดา้นซายและดา้นบน ซงรวมทั 5งพื5นที�สขาวที�้ ึ� ี
ไมส่ามารถพมิพไ์ดด้ว้ย ในการตรวจสอบขนาด
สงูสดุที�สามารถพมิพไ์ด ้ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Full page. 
ถา้คณุป้อนคา่เกนิระยะที�กําหนด มนัจะแกไ้ขให ้
และทําเสยงเตอืนี . 

5.12.3 Grid  เสนตาราง้  

คณุทําการกําหนดขนาดตารางที�นี�  คา่เริ�มตน้คอื 1.5 มลิลเิมตร. 

5.12.4 ทางเลอืกในการพมิพ ์

ปุ่ มตัวเลอืกในการพมิพ ์อยูด่า้นใตช้องป้อน่  Print size. ทํางา่ยๆ โดยการคลกิเลอืกหนา้ตัวเลอืก วา่คณุ
ตอ้งการใหม้นัพมิพอ์ะไรออกมาดว้ยบา้ง. 

•••• Title; yคณุจะไดไ้ตเตลิที�ม ีวันที� ็ ,ชอผูใ้ชงาน ื� ้ ,ชอบรษัิท ื� ,และเวอรช์นของโปรแกรมอยูท่ี�ดา้นบนสดุั�
ของหนา้. 

•••• Denting การแซคหว ี

•••• Selvedges; โปรแกรมจะทําการพมิพล์ายรมิผา้ที�ดา้นซายมอืของลายทอ ้ ,แตค่ณุตอ้งทําการโหลดลาย
ทอของรมิผา้เขา้ไปในหนา้ตา่ง Save cards for production ดว้ย 

•••• One repeat; โปรแกรมจะทําการพมิพเ์ฉพาะลายทอเพยีงรพีทีเดยีวให ้ 

•••• Yarns; คณุจะไดแ้พทเทริsนดา้ยยนืและพุง่บรเิวณดา้นบนและดน้ขวามอืของลายทอ 

•••• Compress; ถา้ลายประกอบดว้ยหลายๆรพีที คณุสามารถใชฟังชนนี5ในการยอ่ลายในการพมิพไ์ด ้้ ั�   

Figure 76: Printer set-up 
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•••• Card; โดยปรกตแิลว้, คณุตอ้งการพมิพล์ายยกตะกอดว้ย แตถ่า้คณุไมต่อ้งการพมิพม์นัใหค้ลกิเลอืก
ไมพ่มิพม์นัได.้ 

•••• Mark first thread; ในบางโรงงาน เสนดา้ยเสนแรกจะอยูท่ี�ดา้นซายมอื แตบ่างแหง่จะอยูท่ี�ดา้นขวามอื ้ ้ ้
อยูส่ามารถใหม้นัพมิพแ์สดงตําแหน่งดา้นเสน้แรกไดโ้ดยจะเป็นเครื�องหมายสามเหลี�ยมสแดงี เล็กๆ. 

•••• 123; โปรแกรมจะทําการพมิพเ์ป็นตัวเลข
แทนที�จดุสดํา ในแพทเทริsนการรอ้ย และลายี
ยกตะกอ ขนาดตารางที�พมิพค์วรจะตอ้งตั 5งที� 
3 ขึ5นไปเพื�อใหม้พีื5นที�เพยีงพอที�จะอา่น
ตัวเลขออก  

••••  

••••  

••••  

••••  

•••• . 

5.12.5 Print preview มมุมองภาพกอ่นพมิพ ์

เมื�อคณุกําหนดคา่ตา่ง
ถกูตอ้งแลว้ ใหค้ลกิที�ปุ่ ม 
Print preview. มนัจะแสดง
สงที�จะทําการพมิพใ์หด้ ูให ้ิ�
ตรวจสอบด ูถา้ทกุอยา่ง
สมบรูณ์ใหผ้ดิหนา้ตา่งนี5ลง 
แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK.เพื�อทํา
การพมิพ ์

 

 

 

 

 

 

 

5.13 การแยกลายทอออกจากแผน่ฟลอ๊ปปี5 (jacquard) 

ArahWeave ยนิยอมใหค้ณุทําการดัดแปลง แกไ้ข ทํามนัใหถ้กูตอ้ง ในลวดลายทอเกา่ๆที�ไดเ้ตรยีมไวใ้น
การทอได.้ เลอืกคําสงั�  Weave > Read Jacquard floppy. รอจนมนัอา่นแผน่ดสิคเ์สร็จ แลว้โหลดไฟลท์ี�
ตอ้งการขึ5นมา. ในการทํางานภายใตต้รรกะของ ArahWeave, คณุจะตอ้งนําเฉพาะลายทอออกมาเทา่นั5น, 
โดยทําการลบชวง่ วา่งๆของเข็ม ,รมิผา้ ,ขอ้มลูในการควบคมุ เป็นตน้   . แลว้คณุก็จะไดเ้ฉพาะลายทอ
เทา่นั5น  ตอนนี5คณุสามารถที�จะทําการแกไ้ขลาย หรอือื�นๆ แลว้ทําการบนัทกึเป็นแผน่ลายแจ๊คการด์ ลงใน

Figure 77: The same weave in "normal", and compressed mode 

Figure 78: Weave draft marked with numbers 

Figure 79: Print preview of the weave; compress option is on 
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ฟอรแ์มทที�ตา่งออกไป หรอืในผังเข็มอื�นๆ  ในยอ่หนา้ตอ่ไปจะอธบิายความตอ้งการของฟังชนนี5ั� ในการนํา
เฉพาะขอ้มลูลายทอออกมา. 

ในเมนู Jacquard ของหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ weave editor คณุสามารถคน้หาฟังชนในการคาดเดา คา่ั�  
regulator จากจดุลายที�กําหนด และสาหรับการคาดเดา การสงคา่การเปลี�ยนเสนดา้ยพุง่จากจดุลายที�ํ ่ ้
กําหนด และความยาวของพื5นที�ลายที�น่าจะบรรจขุอ้มลู. ยกตัวอยา่งเชน่, คณุมกีารด์ลายแจ๊คการด์หรอืด๊
อบบี5ที�มขีอ้มลูควบคมุทั 5งหมดนี5อยู.่ ในการนําเฉพาะลายทอออกมานั5น คณุจะตอ้งทําการตัดขอ้มลูในการ
ควบคมุออก แตเ่ราจะยงัคงสามารถใชงานมนักอ่นขั 5นตอนนั5นได ้้ . ในหนา้ตา่ง weave editor ที�เมนู  
Jacquard, ใหเ้ลอืก Guess weft change หรอื Guess regulator, เลื�อนเมา้ส ไปในหนา้ตา่ง์  Edit weave 
เพื�ออา่นคา่ตําแหน่งของเข็มของลายทอ ซงบรรจขุอ้มลูเหลา่นี5 แลว้พมิพต์ัวเลขนี5ลงไปแลว้คลกิที�ปุ่ ม ึ�  
OK, โปรแกรมจะพยายามทําความเขา้ใจกบัขอ้มลูเหลา่นี5. 

เมนู Jacquard ของหนา้ตา่ง  weave editor ยงัมฟัีงชน ั�  Remove selvedges และ Remove extra warps / 

wefts. ฟังชนแรกนี5จะนํารมิผา้ออกั� . ฟังชนที�สองมปีระโยชนใ์นการนําพื5นที�วา่งั� (พื5นที�ลอยขา้มยาวตลอด
ไมว่า่แนวยนืหรอืพุง่). 

. 

6. เสนดา้ย้  

ในการแกไ้ขดา้ย, เลอืก Fabric > Yarns. 

ที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง Yarns คณุจะพบสดา้ยยนืี  (A...Y) และ weft (a...y). ในการแกไ้ขดา้ยที�ใชงาน ให ้้
คลกิเลอืกมนั. สและรหัสดา้ยที�เลอืกจะแสดงอยูท่ี�ดา้นลา่งี . คณุลักษณะที�สาคัญมากของเสนดา้ยคอืเบอร์ํ ้
ดา้ย Count, คณุสามารถทําการเลอืกเป็นหน่วยตา่งๆได.้ เบอรด์า้ยจะเป็นตัวควบคมุเสนผา่ศนูยก์ลาง้ ของ
เสนดา้ยบนผนืผา้ในการจําลองภาพ ตามสตูรการ้  Dimension factor: 

diameter=


count
tex

Dimension
factor  

คา่เริ�มตน้สาหรับํ  dimension factor คอื 18.0. คา่ factors ที�ตา่งออกไป ถกูแนะนําสาหรับดา้ยชนดิํ
ตา่งๆกนั (carded cotton 18.7, combed cotton 22.5, combed wool 25.3, wool 16.7, linen 27.1, 
etc.), แตย่งัมตีัวแปรอกีหลายอยา่งที�มผีลตอ่คา่ dimension factor นี5. วธิกีารที�ดทีี�สดุจะตอ้งทําการวัด
เสนผา่ศนูยก์ลาง้ เสนดา้ยในหอ้งแล็ป แลว้มาทดลองเปลี�ยนคา่้  dimension factor จนกระทั�งได ้
เสนผา่ศนูยก์ลางตามที�ไดท้ดสอบวัดไว ้้ . 
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เมื�อคณุป้อนเบอรด์า้ย หรอื dimension factor ที�แตกตา่งออกไปแลว้กด Enter, คณุจะเห็นการ
เปลี�ยนแปลงทางทฤษฎเีสนผา่ศนูยก์ลางเสนดา้ยที�ดา้นลา่งของหนา้ตา่ง้ ้  คา่เสนผา่ศนูยก์ลางนี5จะใชเป็น้ ้
พื5นฐานสาหรับการจําลองภาพจรงิในมมุมองํ  Simulation . 

หนา้ตา่ง yarn editor ยงัยนิยอมใหค้ณุทําการแปลงหน่วยเบอรด์า้ยไดด้ว้ย. คณุเพยีงคลกิเลอืกหน่วยที�
ตอ้งการ แลว้คา่ตา่งๆจะถกูแปลงมายงัหน่วยนั5นทันท.ี ในโปรแกรมเองจะทําการบนัทกึในหน่วย Nm, 
ดังนั5นในบางครั 5งคณุอาจจะไดรั้บเบอรท์ี�คลาดเคลื�อนจากการปัดเศษ ในการเปิดลายผา้นี5ในครั 5งตอ่ไปได ้
หน่วยที�รองรับคอื: 

•••• Tex The ISO standard 

•••• Nm Metric 

•••• NeC Cotton (English) 

•••• NeW Worsted 

•••• Np Woolen (Prato) 

•••• Ny Woolen (Yorkshire) 

•••• NeL Linen 

•••• NeS Silk 

•••• Td International Denier 

•••• Run American woolen unit 

•••• dTex equals 0,1 tex 

Luster กําหนดคา่ความสวา่งของความแตกตา่งระหวา่งเงาสออ่นี และเงาสเีขม้ ในการจําลองเสนดา้ย้ . คา่
เริ�มตน้คอื 10 คณุสามารถใชคา่ ตั 5งแต ่้ 0 ถงึ 20 ได ้ คา่ 20 คอืคา่ผลของเงาคมชดที�สดุ  รปูที� ั 95 แสดง
ดา้ยที�การตั 5งคา่ luster ที�แตกตา่งกนั 3 ระดับ .รปูเสนดา้ยนํามาจากภาพแสดงกอ่น ในหนา้ตา่ง้  Yarns; 
ซงภาพจะแสึ� ดงตเ่มื�อบนหนา้ตา่งหลักอยูใ่นมมุมอง Simulation view เทา่นั5น. 

Figure 80: Yarn editor 
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ตัวแปร Name ใชป้อนรหัสของเสนดา้ยตามที�โรงทอหรอืผูผ้ลติใชจรงิ้ ้ ้ . คา่ Price หมายถงึราคาตน้ทนุตอ่
หน่วย 1 kg ในคา่เงนิของคณุ. คา่เงนิกําหนดไดใ้นหนา้ตา่ง (File > Save setup). 

Twist contraction จะป้อนเป็น %,และมันจะเพิ�มคา่นํ5าหนักของดา้ย และเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยจา้
คา่เปอรเ์ซนตท์ี�ป้อนไวน้ี5. 

Twist sense มเีกลยีว S (ซาย้ ) หรอืเกลยีว Z (ขวา), หรอืคณุสามารถกําหนดตัวเลขคา่ไวท้ี� 0, ถา้คณุไม่
ตอ้งการใหก้ารจําลองจรงิมเีกลยีวดา้ย (รปูที� 96). 

Twists per meter กําหนดองศาเกลยีวดา้ย. 

 
 

 

 

 

 

 

คา่ตัวแปร Variation % (มมุขวาบนในหนา้ตา่ง Yarns) ยนิยอมใหค้ณุกําหนดคา่เบี�ยงเบนของ
เสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยได ้้ , เพื�อใหม้นัดเูหมอืนผา้จรงิๆ. ใชคา่้  10 ถงึ 20% สาหรับผา้ขนสตว์ํ ั , และไมม่ ี
(คา่แรกเริ�ม 0)สาหรับดา้ยที�ปรกตทิั�วๆไปํ . คา่นี5สามารถสงูสดุได ้ +-50%. คา่เบี�ยงเบนจะทําการสมุ่
ภายในขอบเขตที�กําหนด. ภาพเสนดา้ยพุง่ในรปูที�้  97 นํามาจากภาพแสดงในหนา้ตา่ง Yarns . 

คณุสามารถทําการกําหนดระดับของคา่โปรง่แสง Transparency จาก 0 ถงึ 9, ที�คา่ 9 หมายถงึโปรง่แสง 
90%. คา่Transparencyนี5จะใชสาหรับดา้ย้ ํ สพเิศษ ซงใชในผา้มา่นเป็นสวนใหญ ่ี ึ� ้ ่  , ซงเป็นเสนดา้ยโพลีึ� ้
เอสเตอรใ์ยยาวแบบกึ�งโปรง่แสง 
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6.1 สวนผสมเสนใยของเสนดา้ย่ ้ ้  

คณุสามารถทําการกําหนดคา่สวนผสมของเสนใยสาหรับเสนดา้ยทกุๆ่ ้ ํ ้
เสนได ้้ . กอ่นอื�นใหใ้หป้้อนจํานวนสวนผสม่   Components, แลว้ป้อนคา่
สวนผสมของแตล่ะเส่ น้ใย, และรหัสของมนั Code. ถา้คณุจํารหัสไมไ่ด ้
ใหเ้ลอืก Help ในหนา้ตา่ง Yarns, คณุสามารถที�จะคน้หาระหัสจาก
หนา้ตา่งชวยเหลอืนี5ได ้่  (รปู 98).. โปรแกรม ArahWeave จะทําการ
คํานวณสวนผสมในผนืผา้ในหนา้ตา่ง ่  Consumption ให(้รปูที�  99),แต่
ตอ้งป้อนสวนผสมเสนใยทกุๆเสนด ้่ ้ ้ วย 

. 

 

 

 

 
 

Figure 81: Fiber codes 
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6.2 รปูแบบเสนดา้ย้  

คณุสามารถที�จะทําการเลอืกชนดิของเสนดา้ยจากเมนู้  Model 

  
คณุสามารถที�จะทําการเลอืกชนดิของเสนดา้ยจากเมนู้  Model 

รปูแบบเริ�มแรกคอื. SIMPLE  คอืดา้ยปรกต ิ, ดา้ยสเดยีวี . รปูแบบอื�นๆคอื  Mouliné, Mélange, 
Multicolor, และ Custom. 

6.2.1 ดา้ยแบบพเิศษ (Mouliné, Mélange, Multicolor) 

เมื�อคณุไดเ้ลอืกดา้ยแบบพเิศษชนดิใดชนดิหนึ�ง (mouline, melange, multicolor),จํานวนของสดา้ยจะี
เปลี�ยนไปเป็นสองส คณุสามารถเปลี�ยนไปไดถ้งึ ี 6 ส.ี 

 
ในสวนขวามอืของหนา้ตา่งแสดงสดา้ย จะบรรจสุยอ่ยของเสนดา้ยไว ้ซงสามารถทําการ่ ี ี ้ ึ� เลอืกคลกิสแตล่ะี
สได ้ี .      ในหนา้ตา่ง Edit color, คณุสามารถที�จะทําการคัดลอก ,แลกเปลี�ยน หรอืแกไ้ขสไดเ้หมอืนกนัี
กบัคณุมสีเดยีวในเสนดา้ยได ้ี ้ .  ในมมุมองภาพแบบ Integer, จะใชสเพยีงสเดยีวในการแสดงภาพทา่นั5น้ ี ี . 
ในมมุมองภาพแบบ Simulation, เสนดา้ยจะจําลองภาพจรงิ้ ดว้ยดา้ยที�มอีงคป์ระกอบครบให.้ สาหรับสํ ี
ดา้ยแตล่ะส คณุสามารถทําการป้อนขนาดของแตล่ะองคป์ระกอบในเสนดา้ยสดุทา้ยได ้ี ้ . โดยคา่ที�ป้อนมนั
จะมผีลตอ่ภาพสโดยรวมของเสนดา้ย คณุสามารถป้อนคส่เป็นแบบเปอรเ์ซนตก์็ได ้แตโ่ปรแกรมไมไ่ดทํ้าี ้ ี ็
การตรวจสอบวา่ผลรวมมนัเป็น 100 เปอรเ์ซนตห์รอืไม.่ 

คา่ตัวแปร Correlation (รปูที� 103) ถกูใชสาหรับดา้ย ้ ํ  mouline และ mélange . ตามที�คณุไดทํ้าการเพิ�ม
คา่ correlation จาก 0 ถงึ 8,   ถา้ใชคา่้  0 (คา่เริ�มตน้), แลว้แตล่ะจดุจะทําการสมุอยูภ่ายในสดสวนที�่ ั ่
กําหนดใหก้อ่นหนา้นั5น   แตเ่มื�อคณุทําการเพิ�มคา่ correlation, ดา้ย melange จะเริ�มดเูหมอืนมนัผสมกนั
ไมค่อ่ยด ี คณุสามารถตั 5งคา่นี5ไดส้งูสดุที� 8. 
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รปูแบบ Multicolor จะจําลองเสนดา้ยที�ประกอบดว้ยแถบสที�แตกตา่งให ้มนัจะแสดงเป็นแบบสมุให ้้ ี ่ , 
ในขณะที�ความเป็นไปไดข้องรปูรง่ของพวกมนั จะถกูควบคมุโดยคา่ที�คณุป้อนใหม้นัในแตล่ะส  คณุใชคา่ ี ้  
Length เพื�อควบคมุความยาวในแตล่ะปลอ้งของส.ี ในการสรา้งชวงรอยตอ่ระหวา่งสใหด้กูลมกลนื ใหป้รับ่ ี
ที�คา่ Smooth. มนัมคีา่ตั 5งแต ่0 (แขง้กระดา้ง) ถงึ 30 (กลมกลนืที�สดุ). รปูที� 104 แสดงภาพดา้ย  
multicolor yarn. 

 
เมื�อคณุมเีสนดา้ยเพยีงแคส่เดยีว กลอ่งและลกูศรสาหรับป้อนขนาดขององคป์ระกอบสจะไมแ่สดงขึ5น ้ ี ํ ี , 
มนัจะปรากฏขึ5นใหมเ่มื�อคณุเพิ�มจํานวนของส    ปุ่ ม ี Model ก็จะไมแ่สดงถา้คณุมดีา้ยเพยีงสเดยีวี . 

ดา้ย Chenille: ในแตล่ะเสน้, คณุสามารถทําการะบ ุhair length และ  hair probability. คา่ Hair length 
จะแสดงเป็นในสวนสบของเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยให ้่ ิ ้ . ดังนั5นคา่ 10 หมายถงึคา่ความยาวขนเทา่กบั
เสนผา่ศนูยก์ลางดา้ย  คา่ความยาวขนสงูสดุคอื้  50, ซงเทา่กบัึ�  5 เทา่ของเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ย้ . ขนจะ
แสดงในทศิทางแบบสมุในจํานวนเทา่กบัความน่าจะเป็น่ . รองรับใน 16 ทศิทาง. คณุตอ้งทําการ
กําหนดคา่ความน่าจะเป็นใน hair probability. คา่สงูสดุคอื 20. คณุสามารถเลอืกใชคา่ระหวา่ง้  0 และ 20 
(ครอบคลมุทั 5งหมด) สาหรับผลตามที�คณุตอ้งการ ํ .  สงที�ดดูใีนการจําลองดา้ยแบบิ�  chenille คอืคณุ
สามารถใชมนัในดา้ยทกุๆรปูแบบที�รองรับโดยโปรแกรม้  ArahWeave ได:้ ดา้ยสเดยีวี , ดา้ย mouline, 
ดา้ย melange, ดา้ย multicolor, และดา้ยที�วาดเอง drawn yarns. ดา้ย Chenille มมีลูฐานที�แตกตา่งกบั
ดา้ยอื�นๆ, เนื�องจากขนของมนัจะปกคลมุไปยงัเสนดา้ยอื�นๆที�อยูต่ดิกบัมนั้ . ดว้ยเหตผุลนี5 มนัจงึเป็นไป
ไมไ่ดท้ี�จะจําลองภาพดา้ย chenille โดยแคก่ารเพิ�มเบอรด์า้ยของมนัเทา่นั5น (ความหนา).,คา่เบอรด์า้ยที�
สมพันธก์บัขนาดเสนผา่ศนูยก์ลางที�คํานวณโดยคา่เริ�มตน้ของั ้  dimension factor ที� 18.0 บางทอีาจจะ
ไมถ่กูตอ้ง. คณุจําเป็นตอ้งทําการปรับคา่นี5ใหส้งูขึ5น หรอืตํ�าลง. 

6.2.1.1  การสรา้งดา้ยแบบ chenille yarn  

ในดา้ยบางอยา่ง, โดยเฉฑาะแบบ chenille, รปูลักษณ์ จะดเูหมอืนทํามาจากดา้ยไลเ่งาหลายๆเฉดของสี
หนึ�งๆ. ถา้คณุตอ้งการที�จะทําใหด้า้ยชนดินี5ดเูหมอืนจรงิ,คณุจะตอ้งทําเป็นดา้ยแบบส ีmulticolor yarn ที
มสีวนตา่งๆแตกตา่งกนั แตส่คลา้ยๆกนั่ ี , จะมฟัีงชนพเิศษในหนา้ต่ั� าง Yarns editor,ซงจะชวยคณุสรา้งึ� ่
ดา้ยชนดินี5ไดว้ยวธิทีี�รวดเร็ว. 

กอ่นอื�น, ใหเ้ลอืกสสาหรับดา้ยในหนา้ตา่ง ี ํ  Edit colors. ในหนา้ตา่ง  Yarns เลอืกชนดิดา้ยเป็นแบบ 
Multicolor, เลอืกจํานวนของเฉดในเสนดา้ย้  (สงูสดุไดถ้งึ 6), แลว้เลอืก Tools > Make yarn color 
shades.... คณุสามารถเพิ�มคา่ Length และคา่ Smoothen ได.้ ในหนา้ตา่ง  Make color shades คณุทํา
การกําหนดคา่  Luminosity, ซงกําหนดความแตกตา่งของความสวา่งในระหวา่งเฉดึ� (luminosity). ถา้คณุ
มดีา้ย 5 ส,ี แลว้คา่ความแตกตา่งของ luminosity ควรจะเป็น -+5, โปรแกรมจะเก็บสพื5นี ฐานไว ้แลว้ทํา
การสรา้งการเปลี�ยนแปลงที�แตกตา่งของมนัซงจะเป็นคา่ึ�  +5, -5, +10, -10 ตามคา่ Luminosity ใน 
แล็ป. โดยทั�วๆไปแลว้คา่ 3-5 จะใหผ้ลที�ด.ี 

 Figure 82: Multicolor yarn without smooth (top), and with the smooth option set to 15 
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6.2.2 กําหนดเอง -การวาด
ดา้ย 
คณุสามารถทําการวาดดา้ยของคณุเองได ้
โดยใชเครื�องมอืวาดภาพ้ . เสนดา้ยเริ�มตน้้
จะเป็นเหมอืนกบัดา้ยที�คณุไดทํ้าการเลอืก
รปูแบบไวใ้นกอ่นหนา้นี5  ดังนั5นถา้คณุ
ตอ้งการที�ประหยดัเวลาในการทํางาน มนั
จะเป็นความคดิที�ดใีนการกําหนดคา่ตัวแปร
ตา่งๆของดา้ย (เบอร)์ ใหใ้กล้เคยีงกบัดา้ย
ที�คณุตอ้งการจะทําการวาดเสยกอ่นี  
(ตัวอยา่งเชนดา้ย ่ , melange), แลว้สลับ
ไปเป็นรปูแบบ Custom.  

 

 

 

 

 

แลว้ทําการเพิ�มจํานวนส ี(ถา้คณุตอ้งการใหม้นัมสีมากกวา่ ี 1 ส)ี, คลกิที�ปุ่ ม Draw yarn, หนา้ตา่ง Draw 
yarn ก็จะแสดงขึ5นมา (Figure 107). 

 
หนา้ตา่ง Draw yarn ประกอบดว้ยพื5นที�หลายๆสวน ่ . ดา้นบนเป็นพื5นที�สาหรับการวาดภาพดา้ยํ ,. เสนดา้ย้
จะถกูวาดลงในตารางซงคณุสามารถทําการซมูไดโ้ดยใชปุ่ ม ึ� ้ + และ - บนแป้นคยีบ์อรด์,หรอืโดยใช ้คยี ์
Ctrl+ เลื�อนปุ่ มกลางเมา้ส.์ ที�ดา้นบนของดา้ยจะแสดงไมบ้รรทัด ซงจะทําใหค้ณุสามารถทราบขนาดที�ึ�
แทจ้รงิ และความยาวของผลที�เกดิขึ5นได.้ ใตพ้ื5นที�ที�ใชวาดจะมกีารแสดงดา้ยช้ นดิเดยีวกนัซาๆให ้ํ็ 5 ครั 5ง,

  

Figure 83: Making yarn color shades for chenille 

Figure 84: Luminosity parameter 
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เพื�อใหค้ณุเกดิไอเดยีวา่เสนดา้ยมลีักษณะอยา่งไรเมื�อมนัรพีทีกนัหลายๆครั 5ง ในแตล่ะเสนจะมจีดุเริ�มตน้ที�้ ้
เหลื�อมกนัแบบสมุ่. 

สที�ถกูใชในเสนดา้ยจะแสดงที�ดา้นลา่ง ี ้ ้ ,พรอ้มกนักบัมติขิองดา้ยที�เป็นจรงิ,คา่ทั 5งสองเป็นหน่วยพกิเซล 
(จดุ) ตามความยาวจรงิ. ถา้คณุตอ้งการทจีะเพิ�มความยาวมากขึ5น สามารถไปเพิ�มคา่ไดท้ี�  Length ที�อยู่
มมุขวาลา่งของหนา้ตา่ง. คา่ length ของเสนดา้ยจะทําการยกกําลังจาก ้ 2 ทกุครั 5ง. ตัวอยา่งเชนคา่่  
length ที� 11 หมายความวา่ 2 ยกกําลัง 11, นั�นคอื 2048.      ใชคา่้  Stretch จะเป็นตัวกําหนดความยาว
ใหต้รงกบัที�คณุตอ้งการในรพีทีของดา้ย.  

คณุอาจจะรูส้กลําบากในการวาดภาพดา้ยที�มคีวามยาวมากๆ  ดังนั5นเราจงึมเีครื�องมอืบางอยา่งที�จะชวยให ้ึ ่
คณุสะดวกขึ5น: คณุยงัสามารถทําการเลื�อนไปมาบนเสนดา้ยดว้ยปุ่ มกลางของเมา้ส และโปรแกรมยงั้ ์
รองรับการวาดแบบเลื�อนอตัโนมตัดิว้ย. 

สที�ใชงานที�ใชในการวาดดา้ยจะแสดงอยูด่า้นลา่งของดา้ย ทกุๆสมรีะดับสที�ี ้ ้ ี ี
แตกตา่งของสในสพื5นฐานให ้ี ี 5ระดับ .สพื5นฐานจะอยูต่รงกลาง ที�ระบเุป็นคา่ ี 0  . 
และมสีที�ออ่นกวา่ ี 2ระดับ คอื -1 และ -2, และสที�เขม้กวา่ี  2 ระดับ คอื +1 และ 
+2 (Figure 108). 

 
 

คณุจะมตีัวเลอืกความหนาของปากกาวาด  ในปุ่ มนี5มใีหเ้ลอืกตั 5งแต ่1 ถงึ 9 

จะมไีอคอนหรอืเมนูอกีหลายอนัใหเ้ลอืก จากดา้นลา่งของหนา้ตา่ง Draw yarn.อนัแรกจากดา้นซายมอื้  

 เป็นการยนิยอมใหค้ณุดัดแปรเสนดา้ยลงในผนืผา้ เพื�อตรวจสอบดดูา้ยที�เปลี�ยนแปลงในผื้ นผา้จรงิ. 

 

อนัตอ่มา วาดอสิระ  วาดสเหลี�ยม   ี�  พน่สเปรย์  ผสมส ี , ใชปุ่ มซายเมา้สในการวาดดว้ยสที�้ ้ ์ ี
ไดเ้ลอืกไว ้,ใชปุ่ มขวาเมา้สในการวาดสพื5นหลัง ้ ์ ี (มนัคอื รรูะหวา่งดา้ย)  

หลังจากนั5นคณุตอ้งทําการเลอืก โหมดในการวาด Draw mode: อนัแรกคอืแบบธรรมดา normal ซงึ�

แสดงเป็นรปูปากกา  แลว้ตามดว้ย เครื�องมอืเปลี�ยนส ี  ซงแสดงเป็นรปูวงกลมขาวและดํา ึ�
เครื�องมอืนี5จะทําการรักษาเฉดของภาพดา้ยไว ้และทําการเปลี�ยนสไปเป็นสอื�นให ้ดว้ยวธิกีารนี5 จะงา่ยตอ่ี ี

Figure 86: Yarn colors 
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การรักษาเกลยีวในเสนดา้ยไวใ้นภาพ และทําดา้ยพมิพส์ที�ซบซอน ไปตลอดเสน้ ี ั ้ ้ ดา้ย  โหมดสดุทา้ยคอื 

ออ่นลง / เขม้ขึ5น lighten/darken  แสดงดว้ยสญลักษณ์ ั + -  มนัจะยนิยอมใหค้ณุทําการวาดใน
พื5นที�ดว้ยสเขม้กวา่ ี (ปุ่ มซายเมา้ส้ )์ หรอืเป็นสออ่นกวา่ ี (ปุ่ มขวาเมา้ส)์  

. มนัทําสงนี5โโยไมส่งผลกระทบตส่ที�มอียู ่ดังนั5นถา้คณุวาดผา่นตําแหน่งที�เิ� ่ ี ป็นสเหลอืง มนัแคทํ่าใหส้ี ี
เหลอืงเขม้ขึ5น แตถ่า้คณุวาดผา่นสเขยีวมนัก็ทําใหส้เขยีวเขม้ขึ5น  ดว้ยวธิกีารนี5ควรจะงา่ยในการวาดเกลยีวี ี
เสนดา้ย หรอืทําเงาบนเสนดา้ยจากบนลงลา่ง้ ้ . 

หลังจากการทํางานหลักเหลา่นี5แลว้ คณุยงัคงมเีครื�องมอือื�นๆ ,สวนใหญค่วรจะงา่ยตอ่การเขา้ใจ่ การ
ทํางานของมนั,ถา้คณุเขา้ใจ ArahPaint หรอื weave editor. มไีอคอน 2 ไอคอนที�ใชสลับดา้นทาง้

แนวนอนและแนวตั 5ง  และ  . ไอคอนกรรไกร  ใชในการเลื�อนจดุเริ�มตน้ดา้ยไปยงัจดุกึ�งกลาง ้
เพื�อใหง้า่ยตอ่การแกไ้ขรพีทีระหวา่งจดุเริ�มตน้และจดุจบ. 

เครื�องมอืตอ่ไป  ไวทํ้าใหเ้สนดา้ยเล็กลง  มนัจะทําการลดขนาดดา้ยใหเ้ล็กลงตามจํานวนจดุปากกาที�้
เลอืกอยูใ่นขณะนั5น  ถา้ปากกาที�คณุเลอืกมขีนาด 3 ,มนัก็จะนํา 3 พกิเซลจากดา้าบนและลา่งออก.ฟังชนั�
นี5ไวส้าหรับรองรับการสรา้งพื5นที�สาหรับการสรา้งดา้ยํ ํ  boucle หรอืแบบ flame yarn. ซงจะตอ้งทําึ�
เสนด ้้ ายใหเ้ล็กลงกอ่น เพื�อจะสามารถทําการวาดสวนที�หนาขึ5นในภายหลังได ้่ . 

หลังจากนั5นก็ยงัมไีอคอนสาหรับการขยบัเอยีงของดา้ยํ  ซาย้   และขวา  . คณุสามารถใชมนัในการ้
ปรับแตง่องศาของเกลยีวไดo้u. 

คณุสามารถมรีะดับการยกเลกิการวาดภาพ   ได ้1 ระดับเหมอืนกนักบัในหนา้ตา่ง weave editor. 

ในการปรับระยะซมู ,ใหไ้ปแกไ้ขคา่ซมูแฟกเตอร ์หรอืใชปุ่ มเมา้สกลางเลื�อนขึ5นลงในขณะที�กดคยี์้ ์  Ctrl 
คา้งไว.้ 

6.2.2.1  เมนูแกไ้ข Edit menu 

เมนูในการแกไ้ขของหนา้ตา่ง Draw yarn wบรรจเุครื�องมอื / ฟังชน เพิ�มเตมิที�ใชในการวาดดา้ยใหเ้ร็วขึ5นั� ้ . 
Clear shades ทําการเปลี�ยนเฉดส ี5ระดับไปเป็นสเดี�ยว ี (โทนตรงกลาง),ซงจะทําใหก้ารวาดงา่ยขึ5นึ� . ใน
การนําเฉดดา้ยกลับมา ,ใช ้Edit > Add top/bottom shades, แลว้ตามดว้ย Edit > Add twist. โปรแกรมจะ
วาดเกลยีวใหเ้อง. 

 
เมื�อคณุทําการวาดดา้ยเสร็จ คณุสามารถทําการบนัทกึเก็บมนัไวไ้ด ้,เพื�อไวใ้ชในผา้ลายอื�นๆ้ . และ
สามารถเปลี�ยนสดา้ยในหนา้ตา่ง ี Edit colors เหมอืนดา้ยประเภทอื�นๆได.้  คณุสามารถมนัสาหรับดา้ยํ
หลายๆเบอรห์ลายๆสไดโ้โยไมต่อ้งวาดมนัใหม่ี . 

6.2.2.2  Loading yarn shape การโหลดรปูรา่งเสนดา้ย้  

Load yarn shape เป็นวาดทับรปูรา่งและเกลยีวของดา้ยที�มอียูใ่นหนา้ตา่ง Draw yarn ดา้ยรปูรา่งและ
เกลยีวของดา้ยที�ทําการโฆลดขึ5นมา, แตย่งัรักษาสไวใ้ห ้ี . มนัจะมปีระโยชน ์ถา้คณุตอ้งการเปลี�ยนไปเป็น
ดา้ยแบบ melange, multicolor, หรอื mouline จากดา้ยที�ไดเ้ตรยีมไวแ้ลว้ เชน่ ดา้ย bouclé, flamme 
(slub), หรอืดา้ยที�คลา้ยๆกนั. 

Figure 87: Add shades and twist 
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6.3 Saving and loading yarns การบันทกึและโหลดดา้ย 

มรีองรับใหใ้นเมนู  File บนหนา้ตา่ง Yarns. ในการบนัทกึดา้ย ,สจะถกูบนัทกึลงไปดว้ยี . แตถ่า้คณุไม่
ตอ้งการโหลดสของเสนดา้ย ี ้ ,ใหทํ้าการโหลดมนับนดา้ยที�ไมไ่ดใ้ชงาน แลว้ทําการคัดลอกขอบเขตของ้
ดา้ยดว้ยปุ่ มขวาเมา้ส ไป์ ตลอดเสนของดา้ยที�ตอ้งการ้      บนหนา้ตา่ง Yarns. 

6.4 Yarn browser การเลอืกดดูา้ย 

บนหนา้ตา่ง yarn browser ยนิยอมใหผู้ใ้ชกําหนดรหัสรหัสตามคณุลักษณะของดา้ยได ้้  

ในการโหลดดา้ยและกําหนดรหัสดว้ย yarn browser, กอ่นอื�นใหทํ้าการเปิดหนา้ตา่ง yarn editor แลว้
คลกิเลอืกดา้ยที�ตอ้งการแกไ้ข แลว้เลอืก File > Browse หนา้ตา่งในรปูที� 114 จะแสดงขึ5นมา. 

 
มนัจะแสดงดา้ยที�มอียูท่ั 5งหมดขึ5นมา คณุสามารถเรยีงลําดับมนัตาม yarn code, count, ply, twist, 
composition หรอื name ได ้. ในการเปลี�ยนตัวกําหนดการเรยีงลําดับ ,ใหค้ลกิบนไตเติ5ลของรายการ
นั5นๆ. เมื�อคณุคลกิลงบนเสนดา้ย โปรแกรมจะแสดงสทั 5งหมดที�มใีนดา้ยนั5นๆให ้รวมทั 5งจํานวนสต๊อก และ้ ี
ราคา. ถา้คณุดับเบิ5ลคลกิที�บนดา้ย มนัจะโหลดคา่เหลา่นี5เขา้ไปบนดา้ย. ในกรณีสวนใหญ่ๆ  คณุแคเ่พยีง่
ตอ้งการสงผา่นคา่่  codes, yarn count และ composition. ปุ่ มสลับไปมา  Load only codes จะถกูเปิดใช ้
งานจากคา่เริ�มตน้. ถา้มนัไมถ่กูเลอืกใหเ้ปิดใชงาน โปรแกรมจะทําการโหลดคณุลักษณะของดา้ยขึ5นมา้
ทั 5งหมด ,เชน คา่สจรงิ ่ ี (ไมใ่ชแคร่หัสส่ )ี, ภาพดา้ย, คา่การปรับแตง่ดา้ย melange / mouline เป็นตน้ . 

Figure 88: Melange yarn before and after loading boucle yarn shape 

Figure 89: Yarn browser 
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เมื�อคณุตอ้งการโฆลดดา้ยมาใชงาน ใช้  ้File > Load yarn, โปรแกรมก็จะทําการโหลดคณุลักษณะของ
ดา้ยมาใหท้ั 5งหมด. 

สวนเลอืกสดา้ย สามารถทําการเรยีงลําดับตาม่ ี  code, name, weightและ price. นี�จะมปีระโยชนเ์มื�อ
เสนดา้ยเสนหนึ�งๆมอียูห่ลายส้ ้ .ี 

หนา้ตา่ง browserมเีครื�องมอืบางอยา่งสาหรัํ บการเลอืกดา้ย ยกตัวอยา่ง มตีัวกรอง ในการเลอืกเฉพาะที�ม ี
รหัส, ชอื� , หรอื กํานหดในฤดกูาลที�แน่นอน.เสนดา้ย เฉพาะฤดกูาล้  yarn season ไมส่ามารถระบไุดใ้น 
ArahWeave, มนัถกูกําหนดจากไฟล ์XML ที�นําเขา้มา. ดเูพิ�มเตมิในสวนที�่  17. . นี�จะทําใหค้ณุทํางานได ้
เร็วขึ5นกบัดา้ยที�ใชเฉพาะฤดกูาลนี5เทา่นั5น้ . 

ถา้คณุตอ้งการฟื5นฟขูอ้มลูดา้ยที�มอียู ่ใหเ้ลอืก Tools > Import yarn availability จากหนา้ตา่ง Yarn 
โปรแกรมจะทําการโหลดไฟล ์XML สต๊อกดา้ยขึ5นมาใหมใ่ห ้และทําใหข้อ้มลูสต๊อกของคณุทันสมยัทันท.ี 

7. Editing warp and weft pattern  การแกไ้ขลายสดา้ยยนืและพุง่ี  
รปูที� 115 หนา้ตา่งสาหรับการป้อนลายสดา้ยยนืและพุง่ํ ี . สวนหลักมนัมี่  : 

1. แถบเมนู 

2. เมนูทางเลอืก สาหรับการเลอืกหน่วยในการป้อน ระหวา่งเป็นเสน ํ ้ threads และความยาวlength, และ
ตัวเลอืกสาหรับชนดิของวงเล็บ สาหรับการแสดงบนดา้ยยนืและพุง่ํ ํ , แบบ ( ) หรอื [ ] 

3. ปุ่ มทางเลอืกโหมดของ Warp pattern (asymmetrical, symmetrical, pivot1, pivot2) 

4. ปุ่ มทางเลอืกสาหรับํ  2 warp beams 

5. แถบไอคอนสาหรับํ  warp pattern 

6. แถบชองสาหรับป้อนดา้ยยนื่ ํ   

7. กลอ่งสดา้ย  ดา้นี บนสาหรับดา้ยยนื และลา่งสาหรับดา้ยพุง่ํ ํ . ชองสสดุทา้ยเป็นสพื5นหลังของผา้่ ี ี . ส ีY 
ดา้นพุง่จะเป็นคา่สาหรับํ  fringe – การทอที�ไมม่เีสนพุง่้ . ปุ่ มลกูศรดา้นซายมอืของกลอ่งส ใช้ ี ้
สาหรับการคัดลอก ยนืไปพ่งุ และพุง่ไปยนืํ ,และปุ่ มลกูศรดา้นขวามอืของกลอ่งส ไวส้าหรับการี ํ
แลกเปลี�ยนลายสระหวา่งยนื และี . 

8. แถบชองสาหรับป้อนดา้ยพุง่่ ํ  

9. ปุ่ มทางเลอืกโหมดของ Weft pattern (asymmetrical, symmetrical, pivot1, pivot2) 

10ใปุ่ มเลอืกสาหรับํ  Double weft insertion 

11.แถบไอคอนสาหรับํ . weft pattern 

12. ปุ่ ม OK, Exit, Help 

ArahWeave ใชวธิแีบบงา่ยๆในก้ ารป้อนลายสสาหรับดา้ยยนืและพุง่ี ํ . คณุเพยีงแคทํ่าการป้อนจํานวนเสน้
ที�ตอ้งการแลว้ตามดว้ยชอส  ในวธินีี5ื� ี  2A 3B 1C จะถกูขยายออกไปเป็น AABBBC|AABBBC|AA...
เครื�องหมาย ( | ) ใชแคแ่สดงใหเ้ห็น จบของลายซา้ ํ5 . 

 Figure 90: Warp and weft pattern editor 
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คณุตอ้งใชชอสจาก้ ื� ี  A ถงึ Y; คณุสามารถมองเห็นสทีี�ใชงานจรงิ ใตช้องสาหรับการป้อนลายสดา้ยยนื และ้ ่ ํ ี
ดา้นบนของชองสาหรับป้อนลายสดา้ยพุง่่ ํ ี  . ดา้ยยนืจะใชอกัษรตัวใหญ่้ .คณุสามารถใช ้แป้นคยี ์[Space] 
ได.้ ขนาดที�แทจ้รงิของรพีทีดา้ยยนืและพุง่จะแสดงไวท้ี�ตอนทา้ย ของแถบไตเติ5ลบนหนา้ตา่ง. ในชอง่
อกัษรของดา้ยยนื /พุง่ที�ถกูใชงานในลาย จะมเีครื�องหมาย้  (*)แสดงกํากบัอยู ่. สสดุทา้ยของกลอ่งสี  ี(ใน
รปูที� 115 เป็นสขาวอยู่ี , ที�มเีครื�องหมาย #) เป็นสพื5นหลังี . ถา้ผา้ที�สรา้งเป็นผา้แบบโปรง่ ,เชนผา้มา่น่ ,
คณุสามารถจะมองเห็นสพื5นหลังผา่นตัวผา้ได ้ี . 

ดา้ยที�ถกูเลอืกใชงานในขณะนั5น้  (ส ีD ในดา้ยยนืในรปู 115)จะถกูสรา้งแถบสทับในลายส ทําใหค้ณุคน้หาี ี
มนังา่ยขึ5น  

มวีธิชีวยคณุในการป้อนลายสที�ซบซอน และมกีารซารพีที่ ี ั ้ ํ5   วงเล็บแบบกลม ( ) จะชวยคณุในการทําซาลา่ ํ5
ยตามจํานวนตัวเลขที�อยูด่า้นหนา้วงเล็บ ในขณะที�วงเล็บแบบสเหลี�ยม ี� [ ]จะชวยคณุในการทํา่ ซาลายํ5
จนกระทั�งไดจํ้านวนรวมตามตัวเลขที�อยูด่า้นหนา้วงเล็บ. 

อนุกรม 2a 3(1b 1c) 2d จะถกูขยายไปเป็น aabcbcbcdd|aabc... 

อนุกรม 2a 5[1b 1c] 2d จะถกูขยายไปเป็น  aabcbcbdd|aabc... 

การป้อนวงเล็บแบบซอนกนัเชน้ ่  5(1a 20(1b1c)) ก็สามารถทําได.้ 

คณุอาจจะทําการป้อนวงเล็บแบบผสมได ้,โดยที�คอมพวิเตอรจ์ะใชมนัเพยีงแบบเดยีว ตามปุ่ มที�เลอืกไว ้้
บนปุ่ มที�อยูแ่ถวๆมมุขวาบนของหนา้ตา่ง. 

7.1 Warp and weft pattern modes โหมดของลายสยนื ี / พุง่ 

ArahWeave ยงัจัดเครื�องมอืสมมาตรพเิศษให ้ลายสแีบบไมส่มมาตรจะถกูทําใหข้ยายออกในแบบ
สมมาตรให,้ แตค่ณุตอ้งทําการเลอืกจากปุ่ มเลอืก asymmetrical ใน warp หรอื weft pattern, คณุ
สามารถจะเห็นทางเลอืกแบบ symmetrical, pivot1, และ pivot2. 

คา่ symmetrical ของลายส ี1a1b1f2c3d จะถกูขยายไปเป็น abfccddddddccfba|abfccddddddcc... 

สงเกตด ูจะเห็นวา่ ลายสแรกและสดุทา้ยจะซากนัั ํ vี เป็นสองเทา่ ซงในบางคร ัvงเราอาจจะไมึd
ตอ้งการ. 

ในการหลกีเลี�ยงปัญหานี5 คณุสามารถที�จะใช ้pivot1 ในการป้อนแบบสมมาตรได.้ โดยมนัจะทําการ
สมมาตรลายโดยจะไมทํ่าซาในลายสแรกและสดุทา้ย มนัใชมากในการทําผา้ลายตาสกอ๊ตหมากรกุํ5 ี ้  
Scottish tartans. จากตัวอยา่งดา้นบนจะถกูขยายออกไปเป็น 
abfccdddccfb|abfccdddccfb|ab... 

สมมาตรแบบ pivot2 จะกระทําเหมอืนแบบ pivot1, เพยีงแตจ่ะไมทํ่าซา ชดุสํ5 2ีชดุแรก และสดุทา้ย. 
ดังนั5นจากตัวอยา่งดา้นบนจะถกูขยายออกไปเป็น 
abfccdddf|abfccdddf|abfcc... 

7.2 Loading and saving thread patterns การโหลดและบันทกึลายส ี 

การโหลดและบนัทกึลายส จะใชคําสงในเมนูี ้ ั�  File ของหนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern. 

การบนัทกึลายส เลอืกี File 
> Save warp pattern... 

7.3 Browsing 
warp / weft 
patterns 

ในการเปิด browserดา้ยยนื
, เลอืก File > Browse 
warp patterns. มนัจะแสดง
ชอลายสยนื ื� ี , ลาย ,รพีี
ทลาย,จํานวนดา้ยสที�ใช ี ้ ,
วันที�สรา้ง  คณุสามารถทํา Figure 91: Browse warp pattern 
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การเรยีงลําดับในทกุๆเกณณืได.้ บรเิวณดา้นลา่งจะแสดงภาพ ของสผา้ที�เลอืกให ้ี  

 

 

 

 

 

หนา้ตา่งWeft pattern browser จะคลา้ยกบัดา้ยยนื แตจ่ะแสดงภาพที�ดา้นขวามอืของหนา้ตา่ง 

 
 

7.4 Toolbar แถบเครื�องมอื  

ในหนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern จะมแีถบเครื�องมอืของมนัเอง – โดยแบง่เป็น 2 ชดุ ชดุหนึ�ง
สาหรับดา้ยยนื อกีชดุสาหรับดา้ยพุง่ํ ํ . 

 เลื�อน ไปทางซาย ้ 8 เสน ้  

 เลื�อน ไปทางซาย ้ 1 เสน้ 

 กลับดา้นดา้ยยนื 

 เลื�อน ไปทางขวา 1 เสน้ 

 เลื�อน ไปทางขวา 8 เสน้ 

 ทําใหล้ายส ตรงกบัขนาดี ลายทอ(ถา้มนัเทา่กนัแลว้ ไอคอนจะเปลี�ยนไปเป็นสเทาี  -  ) 

 undo ยกเลกิการทํางาน 

 redo ทําซาในการทํางานํ5  

 ลา้งลาย 

ในการคัดลอกลายยนืไปพุง่ หรอืพุง่ไปยนื, หรอืแลกเปลี�ยนลาย. 

 คัดลอกลายยนืไปพุง่ 
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 คัดลอกลายพุง่ไปยนื 

 แลกเปลี�ยนลายยนืและพุง่ 

7.5 การวาดลายสยนืและพุ่ี งโดยใชเมา้ส้  ์

นอกเหนอืจากการป้อนลายสแบบตัวเลข คณุยงัสามารถทําการวาดดว้ยเมา้สได ้ี ์ . 

กอ่นอื�นคณุตอ้งทําการกําหนดขนาดของรพีทีกอ่น ไมว่า่จะเป็นแบบขนาดลาย หรอืแบบจํานวนเสนก็ได ้้ .
เลอืกสดา้ยี (ยนื หรอื พุง่) ที�คณุตอ้งการใช  คณุสามารถใชงานมนัไดท้ั 5งในหนา้ตา่ง้ ้  yarn editor, color 
editor หรอื warp and weft entry . ตามที�คณุไดค้ลกิเลอืก คณุจะเห็นรปูและสของตัวชเมา้สเปลี�ยนไปี ี5 ์

(เป็นรปูหลอดดา้ย  สาหรับการเลอืกดา้ยยนืํ , หรอืกระสวย  สาหรับการเลอืกดา้ยพุง่ํ ), และสที�ได ้ี
ถกูเลอืกจะถกูตกีรอบสเหลี�ยมสขาวหรอืดําี� ี . 

ในการใชงานก้ ารวาดลายสดว้ยเมา้ส หนา้ตา่งี ์  Edit warp and weft pattern, หรอื Edit colors window, หรอื 
Yarns window จะตอ้งเปิดแสดงอยูด่ว้ย, และรพีทีลายยนื หรอื พุ่ง ตอ้งมอียา่งนอ้ย 10 เสนขึ5นไป้ . 

มโีหมดการวาดลายสดว้ยเมา้สอยู ่ี ์ 2 แบบ คอื การแทนที� และการแทรก และลบ ลายดา้ยส.ี 

7.5.1 การแทนที�ลายสดา้ยี  
คลกิลงบนดา้ยบนผา้ในตําแหน่งที�คณุตอ้งการแทนที�มนัดว้ยสที�เลอืก  แตถ่า้คณุคลกิคา้งไวแ้ลว้ลากี
เมา้ส มนัจะทําการวาดลายสอยา่งตอ่เนื�องให ้ ผา้จะถกูเปลี�ยนในทันท ีโดยที�ลายสในหา้ตา่งแกไ้ขลายส ์ ี ี ี
จะถกูเขยีนใหใ้หมอ่ยา่งอตัโนมตั ิ คณุสามารถใชมนัในการวาดลายใหมจ่นเสร็จ หรอืเพยีงเปลี�ยน ดา้ยใน้
ลายที�มอียูแ่ลว้. 

ฟังชนนี5ยงัสามารถใชงานไดใ้นโหมดการป้อนลายแบบสมมาตรั� ้  symmetrical. 

 

7.5.2 การแทรก หรอื ลบ ลายสดา้ยี  
ในการทําการแทรกลายสดา้ยดว้ยเมา้ส ใหใ้ชปุ่ มคยีบ์อรด์ี ์ ้  Shift + คลกิซาย ้ . มนัจะทําการแทรกดา้ย
ไปยงัดา้นซายของดา้ยที�ถกูคลกิ้ . 

ในการทําการลบลายสดา้ยดว้ยเมา้ส ใหใ้ชปุ่ มคยีบ์อรด์ี ์ ้  Shift + คลกิขวา ลงบนดา้ยที�ตอ้งการลบ. 

7.5.3 Protected yarns   การป้องกนัเสนดา้ย้  

ในการวาดลายสดา้ยยนืและพุง่ดว้ยเมา้ส  คณุสามารถทําการป้องกนัสไดใ้นการแกไ้ขลายที�ี ์ ี . คณุเพยีงทํา
การดับเบิ5ลคลกิลงบนชองสที�ตอ้งการป้องกนัในกลอ่งสดา้ย ่ ี ี (จะมเีสนกากบาททับตัวอกัษร้ ) แลว้คณุก็
สามารถทําการวาดลายส ดว้ยดา้ยสที�แตกตา่งกนัไป โดยที�สที�ถกูป้องกนัไวจ้ะยงัี ี ี . นี�จะเป็นประโยชน์
อยา่งมากในลายผา้ที�ม ีดา้ยพุง่เสรมิพเิศษ extra weft หรอืผา้ตัดเสนพุง่้  fil coupé, และคณุตอ้งการ
จะทําการแกไ้ขเฉพาะชวงลายสเสนพุง่พื5น่ ี ้ ..การป้องกนัสมผีลตอ่การวาดลายสดว้ยเมา้สเทา่นั5น คณุยงัคงี ี ์
สามารถทําการป้อนลายสไดเ้หมอืนเดมิได ้ี . 

ในรปูที�  119 เราตอ้งการเปลี�ยนดา้ยพุง่ส ีc เป็นส ีd. โดยปรกตคิณุสามารถทําการเลอืกสพุง่ี  d, แลว้คลกิ
ดว้ยเมา้สไปบนสพุง่์ ี  c, ทกุๆเสนที�ตอ้งการเปลี�ยนไดเ้ลย้ . 

Figure 92: Drawing warp and weft pattern with mouse 
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แตด่ว้ยการป้องกนัส งานก็จะงา่ยขึ5นี . เพยีงทําการดับเบิ5ลคลกิที�สพุง่ี  a และ b , แลว้เลอืกส ีd, แลว้ลาก
เมา้สไปบนพื5นที�ที�คณุตอ้งการเปลี�ยนส์  ีc ไปเก็นส ีd. มนัก็จะเปลี�ยนให,้ โดยที�ส ีa และ b ไมม่กีาร
เปลี�ยนแปลงใดๆ. 

 
การป้องกนัดา้ย ยงัมปีระโยชนใ์นการใชงานอื�นๆ ้ :มนัยงัป้องกนัพื5นที�ในหนา้ตา่ง weave editor ดว้ย – 
ดังนั5นคณุสามารถทําการคัดลอก , วาด ลายทอในหนา้ตา่ง Weave editorได ้,แตจ่ดุลายทอที�ตรงกบั
ดา้ยที�ถกูป้องกนัจะไมเ่ปลี�ยนแปลง.ในกรณีที�คณุมกีารเลอืกสวนในลายทอ ่ , ดา้ยที�ถกูป้องกนัโดยปรกติ
จะสรา้งพื5ที�ป้องกนั (หนา้กาก) ในสวนที�เลอืก ่ . ถา้คณุทําการโหลดลายทออื�นๆเขา้ไปในสวนที�เลอืกไว ้ ่
พื5นที�ที�ครอบคลมุดว้ยดา้ยที�ถกูป้องกนัจะยงัคงเหมอืนเดมิ. 

7.6 Adjusting warp symmetry การจัดลายใหส้มดลุย ์

มนัจําเป็นอยา่งยิ�งในการจัดลายสผา้ใหส้มดลุกนัตามความกวา้งของผนืผา้ เนื�องจากมนัจะงา่ยตอ่การตัดี
ผา้สาหรับการเ์มนต ์ เศษเหลอืจากการตัดจะนอ้ยลง ถา้ลายดา้ยยนืสมมาตรกนัํ . ในการจัดสมดลุลายสี
ดา้ยยนื ,คณุจําเป็นตอ้งป้อนลําดับเสนดา้ยยนืและพุง่กอ่น และจํานวนเสนยนืที�ใชทั 5้ ้ ้ งหมดตลอดหนา้ผา้ 
ในหนา้ตา่ง Fabric > Consumption. แลว้เลอืก  Fabric > Center (คยีล์ัด F7).หนา้ตา่งใหมจ่ะปรากฏขึ5น
รปูที� 121. 

บนดา้นซายมอืของหนา้ตา่งการจัดสมดลุยล์าย คณุจะมรีมิดา้นซายของผา้้ ้ , และดา้นขวามรีมิผา้ดา้น
ขวามอื  จะมเีสนขาวและดําอยา่งละ ้ 1เสนอยูต่้ รงกลางเพื�อแบง่ดา้นของผา้ทั 5งสอง.ที�ดา้นบนจะมตีัวเลื�อน 
ที�ใชควบคมุการเลื�อน้ ดา้ยยนื   ตามที�คณุไดเ้ปลี�ยนแปลงมนั คณุจะสามารถมองเห็นการเปลี�ยนแปลง
ในชวงรมิผา้ทั 5งสอง่ . ในกรณีนี5 ขนาดรพีทีดา้ยยนื คอื 224, มนัจะเป็นคา่สงูสดุสาหรับการเลื�อนลายสดา้ยํ ี
ยนื. ตัวเลขบนขอบขวาและซายสดุ จะบอกจํานวนดา้ยที�มบีนดา้นซายและขวา้ ้ ,เพื�อคณุจะไดไ้มต่อ้งนับ
มนัเอง   คณุยงัสามารถใช ้Automatic,แลว้ใหโ้ปรแกรมความสมดลุจากลายให ้ถา้มนัม ี  แลว้คณุสามารถ
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จะใชขอ้มลูนี5ในการเขยีน ลายโดยการเลื�อนลายไปตามจํานวนดา้ยที�แสดงที�ดา้นบน  หรอืเพยีงคลิ้ กที�ปุ่ ม 
OK โปรแกรมจะทํามนัใหเ้อง มนัก็ยงัชวยเลื�อนลายทอใหด้ว้ย และการจําลองภาพจรงิก็จะทําขึ5นใหมใ่ห ้่ . 

 
การสมดลุยล์ายยงัสามารถที�จะใชปรับลายสาหรับ้ ํ  warp blanket หรอื weft blanket, เมื�อลวดลายของ
คณุตอ้งการ จัดกึ�งกลางลายในแนวตั 5ง บนเสนดา้ยพุง่จํา้ นวนแน่นอน เพยีงแคกํ่าหนดจํานวนเสนดา้ยที�้
ตอ้งการ ใน weft  blanket , แลว้ดําเนนิขั 5นตอนตามวธิทีี�อธบิายไปกอ่นหนา้นี5. 

7.7 Splitting or merging weft threads การแยก และรวมเสนดา้ยพุง่้  

ฟังชนนี5จะชวยในการแกปั้ญหารอยริ5ว จากการที�ดา้ยพุง่ไมส่มํ�าเสมอ และคณุจะตอ้งการั� ่ แยกเสนพุง่หนึ�ง้
ออกไปเป็นหลายๆหลอด. ใหเ้ลอืก Tools > Split/merge warp/weft... จากเมนูในหนา้ตา่ง Edit warp 
and weft pattern . ถา้คณุป้อน aef และมเีพยีงดา้ย a ใชในลายสเทา่นั5น้ ี , เมื�อลายสถกูเขยีนขึ5นมาใหม่ี , 
โดยดา้ยจะถกูแยกการใชงานออกเป็น้  a, e, f. If,  ในดา้ตรงกนัขา้ม, ดา้ย a, e, และ f ทั 5งหมดถกูใชใน้
ลายส ี, มนัจะรวมมาเป็นส ีa  สเดยีวี . 

7.7.1 Random การสมุ่ 
มนัจะเป็นวธิทีี�ดมีากในการป้องกนัปัญหารอยริ5วจากเสนดา้ยพุง่ที�ไมส่มํ�าเสมอ ถา้ใชการแยกแบบปรกตชิว้ ้ ่
ไมไ่ด.้ กอ่นอื�นคณุจําเป็นตอ้งทําการป้อนจํานวนดา้ยพุง่ที�คณุตอ้งการใหม้นัแยกทั 5งหมดในลายเสนพุง่ ้
(40a ในรปู  123). แลว้เลอืก Tools > Split/merge warp/wefts. ป้อนสเสนพุง่ที�คณุจะใชแทนทใีนเสนี ้ ้ ้
พุง่เดี�ยว บนหนา้ตา่งใหม ่(wefts abcd ในรปู 123). แลว้คลกิ OK (ตอ้งเลอืกเปิดการใชงาน ้ Random 
). โปรแกรมจะทําการแยกเสนพุง่้  a  แบบสมุออกใหเ้ป็น ่ a,b,c, และ d; รพีทีของลายสคอืี  40. 

Figure 93: Adjusting the warp symmetry 
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7.8 Sorting การเรยีงลําดับ 

ทางเลอืก Sort จะทําการเขยีนลายสใหใ้หม ่เพื�อใหม้นัเริ�มตน้จากี  A, ตามดว้ย B, และตอ่ไปเรื�อยๆ  ใช ้

มนัโดยคลกิที�ปุ่ ม   

 

7.9 Remapping yarns การวางผังดา้ยใหม ่

ฟังชั�น yarn remappingจะชวยคณุในการเปลี�ยนตัวอกัษรดา้ยในลายสที�ซบซอนให ้่ ี ั ้  (ถา้ลายแบบงา่ยๆ 
คณุเพยีงพมิพม์นัใหมเ่ทา่นั5น ). ยกตัวอยา่งเชน ถา้คณุตอ้งการที�จะเปลี�ยนจากดา้ยส่  ีa ไปเป็นดา้ยส ีc, 
แตเ่นื�องจากมนัมตํีาแหน่งส ีa อยูป่ระมาณ 100 ตําแหน่ง , คณุไมส่ามารถทําการพมิพท์ับมนัได ้แตถ่า้ใช ้
Remap yarns, คณุสามารถที�จะทํามนัไดใ้นขั 5นตอนเดยีว. ในการใชงานมนัใหเ้ลอืก้  Tools > Remap 

yarns. ในหนา้ตา่ง  Remap yarns ใหเ้ลอืกวา่จะทํากบัดา้ยยนืหรอืดา้ยพุง่. ใชเมา้สคลกิเพื�อเปลี�ยน้ ์
ตําแหน่งตัวอกัษรส.ี ในตัวอยา่งบนรปูที� 125แสดงการวางผังดา้ยพุง่ใหม.่ ส ีa จะเปลี�ยนเป็นส ีc, b จะ
เปลี�ยนเป็นส ีa, c จะเปลี�ยนเป็นส ีe, d จะเปลี�ยนเป็นส ี e, e ะเปลี�ยนเป็นส ีb. 

 
Figure 96: Remap yarn table 

Figure 95: Using Sort function 

Figure 94: Split weft in the Random mode (splitting weft “a” among a, b, c and d) 
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7.10 Two warp beams ดา้ยยนื 2 บมี 

ในการป้อนลายสดา้ยยนืและพุง่ คณุสามารถทําการระบเุป็นแบบ ี 2บมีได ้และวธิใีนการแบง่บมีคอื 

•••• by number of shafts จากลําดับของตะกอ 

•••• by thread in dent จากเสนดา้ยในชองหวี้ ่  

•••• by yarn ตามเสนดา้ย ้  

•••• in half แบง่ครึ�ง 

ในบางตัวเลอืก จะมคีา่แปรที�เกี�ยวขอ้งใหทํ้าการป้อน, ยกตัวอยา่งเชน ลําดับเสนที�เทา่ไรในแตล่ะชองหวี่ ้ ่
ที�จะเป็นบมีที� 2  ลําดับตั 5งแตต่ะกอที�เทา่ไรที�จะเป็นบมีที� 2  . 

 

7.11 Editing decomposed การแยกแกไ้ขลาย 

จดุประสงคข์องฟังชนนี5เพื�อทําใหส้ามารถทําการแกไ้ขลายสดา้ยยนืหรอืพุง่ที�ซบซอนไดง้า่ยขึ5น โดยทําั� ี ั ้
การแยกลายออกเป็นสวนๆ่ . ในหนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern window ใหเ้ลอืก Tools > Edit 
decomposed. คณุตอ้งทําการเลอืก บนหนา้ตา่ง Edit decomposed วา่จะทําการแกไ้ขในสวนดา้ยยนืหรอื่
พุง่ และชนดิของการแยกลาย คณุสามารถที�จะใชแบบกําหนดเองได ้้  Custom (คา่เริ�มตน้),การแซค 
Denting (ยนื), 2 บมี Two warps beam (ยนื), Regulator (พุง่). 

7.11.1 Custom การกําหนดเอง 
หลักการในโหมดกําหนดเอง Custom จะเหมอืนกนัทั 5งดา้ยยนืและพุง่, ดังนั5นจะอธบิายเฉพาะดา้ยยนื
เทา่นั5น. 

คณุจะตอ้งทําการระบผัุงดว้ยวธิกีารเดยีวกนักบัในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ: ป้อน 112 (มนัคอื แรก , แรก , 
สอง)  2 เสนในชดุแรก เสนที� ้ ้ 3 ในชดุที� 2. หรอืป้อนคา่ 3 เพื�อแบง่ลายเป็นสามชดุเทา่ๆกนั (เหมอืนกบั
การป้อนแบบ 123). โปรแกรมจะนําลายสที�มอียูม่าทําการแยกออกตามที�คณุกําหนดี , และแสดงตารางที�
แบง่ลายให.้ มนัรองรับการแบง่ลายไดถ้งึ 9 ชดุ. 

รปูที� 127 แสดงลายสดา้ยยนืี , ที�มดีา้ยอยู ่96 เสน้. กําหนดให ้2 เสนแรกอยูบ่น เสนที�สามอยูล่่้ ้ าง. บน
หนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern ป้อนคา่ 96a เป็นลายส.ี แลว้เลอืก Tools > Edit decomposed.    
ในหนา้ตา่ง Edit decomposed ทําการพมิพผั์งลายดา้ยยนื ซงจะเป็นึ� . 112. โปรแกรมจะทําการแบง่ดา้ย
ทั 5ง 96 เสนออกเป็นสองชดุ้  สวนแรก ่ 64 เสน สวนที� สอง ้ ่ 32 เสน้. 

ในตอนนี5คณุสามารถที�จะทําการแกไ้ขทั 5งสองชนได ้ั 5 . ลายสในหนา้ตา่งี  Edit warp and weft pattern จะ
ทําการเขยึนจากการผสมของดา้ยทั 5งสองสวนเขา้ดว้ยกนัให ้่ . 

Figure 97: Two warp beams 
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7.11.2 Denting การแซคหว ี  
เป็นวธิทีี�สองในการแบง่ลายสยนื จากลําดับเสนยนืในชองหวีี ้ ่ . คลกิที�ปุ่ ม  Custom บนหนา้ตา่ง Edit 
decomposed แลว้เลอืก Denting จากรายการ. 

7.11.3 Two warp beams ดา้ยยนื 2 บมี 
ถา้คณุมลีายสดา้ยยนืที�ถกูแบง่เป็นสองบมีทอ คณุสามารถที�ี ใชตัวเลอืก้  Two warp beams. 

7.11.4 Regulator เรกกเูรเตอร ์
การแบง่โดยคา่  regulator เป็นเกณณ์อยา่งหนึ�งที�นยิมใชมากในหนา้ต่้ าง Edit decomposed. มนัจะ
ยนิยอมใหค้ณุแกไ้ขลายสพุง่ชวงพื5นี ่  (ซงจะเป็นสเดยีวภายหลังการแปลงลายแจ๊คการด์ใน ึ� ี ArahWeave) 
แยกออกจากลายสพุง่พเิศษี . 

รปูที� 128 แสดงดไีซนด์า้ยพุง่เสรมิ ที�มดีา้ยพุง่เสรมิสองส ี  คณุตอ้งการที�จะเปลี�ยนสพื5นที�เป็นสเดยีว ไปี ี
เป็นแบบรพีที 2a1d.     ในสวนส่  ีb ของสวนดา้ยพุง่เสรมิแรกตอ้งการใหม้สี่  ีb และส ีe; ในสวนพุง่เสรมิที�่
สองเราตอ้งการใหม้สี ีc และ f แทนที�ส ีc.   ในหนา้ตา่ง Edit decomposed ใหค้ลกิเลอืกปุ่ ม Weft, แลว้
เลอืก Regulator เป็นแฟกเตอรใ์นการแบง่. โปรแกรมจะทําการแบง่ลายสพุ่ี งออกเป็นสามชดุ: 300a คอืสี
พื5น, 159b เป็นดา้ยเสรมิชดุแรก, 22c เป็นดา้ยเสรมิชดุสอง. 

 
ตอนนี5เราจะทําการแกไ้ขลายสในแตล่ะสวนี ่ : ที� 300a ใหพ้มิพแ์ทนที�ลงไปเป็น 300[2a1d], ที� 159b ให ้
พมิพแ์ทนที�ลงไปเป็น 159[1b1e]., ที� 22c ใหพ้มิพแ์ทนที�ลงไปเป็น 22[1c1f]. ภายหลังจากคลกิที�ปุ่ ม 
OK, ลายสใหมจ่ะปรากฏขึ5นในหนา้ตา่งี  Edit warp and weft pattern. มนัจะลดเวลาในการทํางานลงมาก 
เมื�อเทยีบกบัการทํางานโดยปราศจากเครื�องมอื Edit decomposed. 

Figure 98: Warp pattern decomposed 

Figure 99: Weft pattern divided by regulator 
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7.12 Double weft insertion ดา้ยพุง่ซาํ5  

ถา้คณุตอ้งการที�จะทําการใสดา้ย่ พุง่สองเสนในเวลาเดยีวกนัเขา้ไปในเฉดดา้ยยนื้ , ใหทํ้าเครื�องหมายที�
กลอ่ง Double weft insertion ในหนา้ตา่ง  Edit warp and weft pattern.เครื�องทอควรจะตอ้งมกีารรองรับ
ฟอรแ์มท  CAM (ด๊อบบี5และแจ๊คการด์)ดว้ย . ลายสดา้ยยนืจะถกูเขยีนในวธิทีี�แตกตา่งออกไป ี : ตัวเลข
จํานวนรพีทีควรจะตามดว้ยตัวอกัษรสพุง่ี 2ตัว. ในรปูที� 130 ลายส ี4ab 3cd มคีวามหมายวา่ , เครื�องทอนั5น
จะทําการใสดา้ยพุง่่  a และ b 4 ครั 5ง , และดา้ยพุง่ส ี c และ d 3 ครั 5ง. 

 

7.13 Fringe (weaving without weft) ทอเวน้ (ทอไมม่เีสนพุง่้ ) 

เป็นการสรา้งลายในแนวพุง่ใหเ้หมอืนกนักบัการเวน้
ชองการแซคหวใีนดา้ยยนื่ , ใช ้Fringe (ทอผา้โดย
ปราศจากการสงเสนพุง่่ ้ ). มนัใชในการออกแบบ หรอื้
เป็นการทําเครื�องหมายจดุจบ ของ “ลายผา้แบบผนื”, 
หรอืไวส้าหรับการแบง่ผา้สองผนืใหง้า่ยขึ5น เป็นตน้ํ . ใน
การกําหนด คา่นี5จะใชการป้อนคา่อกัษร ้  y iเขา้ไปใน
ลายสพุ่ี ง. 

ในการจําลองภาพจรงิผา้เพื�อแสดงการทอเวน้นี5 คณุ
จะตอ้งทําการกําหนดคา่ดา้นเทคนคิดว้ยกอ่น 
technical data (Threads in fabric width, Reed 
width, Finished width, Denting, Weft density) ใน
หนา้ตา่ง Calculation of thread consumption (Fabric > Consumption), และทําเครื�องหมายที�กลอ่ง 
Density from technical data. สาหรับคําอธบิาย สาหรับเรื�องํ ํ  Consumption และวธิกีารกําหนดคา่ทาง
เทคนคิ ใหด้ใูนบทที� 11. . 

Figure 100: “Complicated” extra weft pattern 

Figure 101: Yarn letter “y” marks weaving without weft 
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7.14 Resizing warp or weft pattern การยอ่ขยายลายสดา้ยยนื ี / พุง่ 

ในการสเกลลายสดีา้ยยนืและพุง่ ไปยงัขนากใหม ่ใหใ้ช ้Tools > Resize warp/weft pattern. ในนหา้ตา่ง  
ใหเ้ลอืกวา่จะทําในดา้นใด ระหวา่งยนื หรอื พุง่ ในชอง ่ Repeat (threads) ใหป้้อนขนาดลายสใหม ่ี
(จํานวนเสน้) โปรแกรมจะทําการสเกลลายตามสวนให ้่  

ถา้คณุใชปุ่ มเมา้สกลาง หมนุขึ5นลงในช้ ์ อ่ง Repeat (threads)  จํานวนตัวเลขที�เปลี�ยนไปตามที�คณุหมนุ
เลื�อน และโปรแกรมจะแสดงผา้ใหมต่ามไปดว้ย 

ใรรปูที� 133 แสดงภาพผา้กอ่นที�จะทํา (ดา้ยยนืที� 94 เสน้/รพีที) และภาพหลังจากการยอ่ลง (ร◌ีพีทใหม ่
32เสน้/รพีที)  

 

7.15 Pattern Generator เครื�องมอืในการสรา้งลายใหม ่

Pattern generator จะสรา้งลายสแบบสมุ ี ่ (สมุบางสวน ่ ่ , ควบคมุบางสวน่ ) โดยทั�วไปจะซบซอนมาก โดยั ้
ทําการคา่ตัวแปรที�กําหนดใหม้นั  ในการใชงานมนัใหเ้ลอืก ที�  ้ Tools > Pattern Generator ในหนา้ตา่ง 
Edit thread pattern  บนหนา้ตา่งจะม ีปุ่ มและชองหลายๆอนัอยู่่    ในชองที�ไมม่ผีลตอ่การกําหนดณ่ .
ขณะนั5น จะเปลี�ยนเป็นสเทา หนา้ตา่งจะแสดงการกําหนดคา่อยูห่ลายๆอยา่ง แตจ่ะมเีพยีงประมาณี

Figure 103: Resizing warp pattern 

Figure 102: Fabric simulation with fringe 
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ครึ�งหนึ�งที�จะทํางานในเวลาเดยีวกนั ดังนั5นมนัจะไมซ่บซอนมากนัก แตเ่ราสามารถผสมผสานมนัไดใ้นั ้
หลายๆวธิ ีซงมนัจะมปีระโยชนอ์ยา่งมากเลยึ� . 

บนหนา้ตา่ง e Pattern generator ใหเ้ลอืก
กอ่นวา่จะทําบนดา้นใด ยนื หรอืพุง่  
โปรแกรมจะนําขนาดรพีทีจากหนา้ตา่ง  Edit 
warp and weft pattern ดังนั5นคณุ
จําเป็นตอ้งกําหนดขนาดรพีทีใหใ้หญ่
เพยีงพอสาหรับการทํางานเสยกอ่น ํ ี  วธิกีาร
ที�งา่ยที�สดุในการใชงานฟังชนนี5คอื คณุ้ ั�
ผสมสงิ� สองสง ิ� : ดา้ยที�ตอ้งการใสเขา้ไป ่
(ดา้ย a,b,c,d ในรปูที� 134) และความยาวที�
ตอ้งการ คณุสามารถระบคุวามยาวไดใ้น
ชอง่  Minimum และ Maximum แลว้
โปรแกรมก็จะทําการสมุใสเสนดา้ย ่ ่ ้  ดว้ย
ตัวเลขรพีทีดา้ยตามขอ้กําหนด จนเต็มรพีที
ให.้ 

 

 

 

เมื�อคณุกําหนดคา่ตัวแปร 
แลว้กดป่มุ ok โปรแกรมก็จะ
ทําการสรา้งลายใหมใ่ห ้เมื�อ 
คณุกดปุ่ ม ok อกีครั 5ง มนัก็
จะทําการสรา้งลายใหมข่ึ5น
ใหอ้กีซงจะเป็นลายอื�นๆไปึ� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสามารถที�จะทําการ
ควบคมุจํานวนดา้ยที�
ตอ้งการใสเขา้ไป ่ : ถา้คณุ
ป้อนเป็นแบบ aaaabc (หรอื 4abc)ในชอง ่ Yarn  แลว้โปรแกรมจะทําการใสด ้่ ายส ีa มากกวา่ ส ีb และ ส ี
c ประมาณสเทา่ตัวให ้ี� . 

Figure 104: Pattern Generator 

Figure 105: Generated pattern 
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คา่ Yarns มทีางเลอืกให ้2 ตัวเลอืก . Allow equal consecutive หมายถงึ ความเป็นไปไดท้ี�ลําดับสี
เดยีวกนัสามารถอยูต่อ่กนัได ้บนความเป็นไปไดท้างสถติ.ิถา้ตัวเลอืกนี5ถกูปิดการใชงาน โปรแกรมจะ้
ป้องกนัมใิหลํ้าดับสเดยีวกนัอยูต่ดิตอ่กนัให ้ี  ดังนั5นความยาวของแถบสจะไมย่าวไป ี .  

ถา้เปิดการใชงาน้  Follow yarn sequence โปรแกรมก็จะทําการเขยีนลายสตามลําดับเสนดา้ยที�ป้อนไว ้บนี ้
ความเป็นไปไดท้างสถติ.ิ  

แทนที�คณุจะกําหนดคา่ระยะความยาวตํ�าสดุ/สงูสดุ Minimum / Maximum, คณุสามารถที�เปิดการใชงาน ้
Specify lengths เพื�อใหโ้ปรแกรมยนิยอมใหทํ้าการระบ ุความยาวของรพีทีของดา้ยเสนหนึ�งๆ ซงจะใสเขา้้ ึ� ่
ไปในลาย ในรปูที� 137 คา่ที�ยยิอมคอื 2, 4 และ6. 

 
ตามลําดับดา้ย ,คณุยงัสามารถเปิดการใชงาน้  Follow length sequence ซงมนัหมายถงึจําึ� นวนของ
เสนดา้ยในลายสจะเป็นไปตามลําดับที�คณุไดร้ะบไุสในชอง ้ ี ้ ่  Specify lengths. 

Figure 107: Follow yarn sequence and Specify lengths options 

Figure 106: Generated pattern 
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7.15.1 Complex shading patterns - Ombré patterns การไลส่แบบซบซอน ี ั ้  

ถา้คณุเปิดการใชงานปุ่ ม้  Follow yarn sequence และ Follow length sequence, แลว้แพทเทริsนจะเป็น
แบบมกีฏเกณฑ ์ มนัจะมปีระโยชนม์ากในลวดลายแบบไลเ่งาที�ซบซอนั ้ ,ซงคณุจะมรีพีทีลายตัวเลขที�ซาึ� ํ5
กนัเหนอืลําดับสที�แตกตา่งกนัไป   ในกรณีเชนนี5 มนัจะคอ่นขา้งยากในการคน้หาความยาวของรพีทีี ่
สดุทา้ย ดังนั5นคณุจะมตีัวเลอืก Fix repeat ซงยนิยอมใหโ้ปรแกรม ึ� ArahWeave  ทําการเขยีนทับขนาดรี
พทีที�คณุกําหนดไวก้อ่นหนา้นี5แลว้ดว้ยขนาดลายใหม ่คณุสามารถใชงานวงเล็บในชองของ ้ ่ Yarns และ 
Specify lengths ได.้  

ลําดับขั 5นตอนที�แนะนําคอื :  

เลอืกปุ่ ม Specify lengths และ Follow yarn sequence. ทําการป้อนลําดับความยาว. ในตัวอยา่งบนรปูที� 
138  ในชองป้อนดา้นลา่ง เริ�มต ้่ นจาก 15 แลว้ 1 ตามดว้ย 5 และ 1 จํานวน 4 ครั 5ง และตอ่ๆไป แลว้ให ้
คลกิที�ปุ่ ม ok โปรแกรมจะทําการคํานวณตัวเลขของลําดับสให ้ี  -จะม ี98 ลําดับ และจํานวนเสนดา้ยคอื ้
184  ถา้คณุตอ้งการเปลี�ยนจํานวนใหม้ากขึ5นหรอืลดลง ใหเ้ปลี�ยนตัวเลขจํานวนบางตัวในชอง ่ lengths 
แลว้กดปุ่ ม ok อกีครั 5ง.  

แลว้ไปที�ชอง ่ Yarns เนื�องจากม ี98 ลําดับ,ซงควรจะเป็นการแบง่กนัระหวา่งสสองสที�อยูต่ดิกนั ึ� ี ี , เพยีงแค่
ป้อนคา่เป้ 49(ab),และตอ่ๆไป ตามแตจํ่านวนสที�คณุตอ้งการจะใชี .้ ในตัวอยา่งเราตอ้งการที�จะใช ้4 สในี
การป้อน: 49(ab) 49(bc) 49(cd) 49(da). ผลลัพทท์ี�ไดค้อ่นขา้งซบซอน ในขนาดรพีที ั ้ 736 เสน้ 

 

7.15.2 Stretch pattern function ฟังชนในการยดืลายสั�  ี

ถา้คณุป้อนคา่ในชอง ่ Yarns (ในรปู 139: aabcb), แลว้เปิดการใชงาน้  Follow yarn sequence และ 
Stretch pattern, คณุก็สามารถที�จะกําหนดความยาวของรพีทีตามตอ้งการไดอ้ยา่งอสิสระ (บนตัวอยา่ง
เราป้อนไวท้ี� 500). ฟังชนั�  Stretch จะทําใหโ้ปรแกรมทําการยดืลายสไปใหเ้ต็มตามความยาวรพีทีที�ระบุี
ไว ้มนัจะสรา้งลายสเป็นี  200A 100B 100C 100B. 

Figure 108: Completely controlled pattern 
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จรงิๆแลว้ นี�ไมใ่ชจดุประสงคข์องฟังชนนี5 ่ ั� , แตค่ณุสามารถที�จะทําการกําหนดคา่ความยาวไปที� 1 และทํา
การสมุมนั่   Randomize ไปที�, สมมตุวิา่ 150, ไมเ่พยีงแตโ่ปรแกรมจะทําการคาดการณ์ที�จะเลอืกเสนดา้ย้
ตอ่ไป มนัยงัทําการสมุไลเ่งาระหวา่งสวนของส ่ ่ ี 2สวนใหด้ว้ย่ . คา่T Randomize ที�เพิ�มขึ5น ,การสมุจะมาก่
ขึ5นตามไปดว้ย. 

 
เรายงัสามารถใชฟังช้ ั�น Stretch นี5 ในการยอ่ขยายลายสที�มอียูไ่ปเป็นขนาดใหมไ่ดด้ว้ย ี . ยกตัวอยา่งเชน ่
เรามลีายสอยู ่ี 356 เสน และตอ้งการจะยอ่ขยายมนัตามสวนไปเป็น ้ ่ 220 เสน  คณุควรจะเปิการใชงานปุ่ ม ้ ้
Follow yarn sequence กอ่น แลว้ก็ Stretch  แลว้ใชงานปุ่ ม  ้ Copy pattern ซงจะทํากึ� ารคัดลอกลายสที�มีี
อยู ่356 เสนเขา้มาในชอง้ ่  Yarns. 

Figure 110: Stretch with the Randomize option 

Figure 109: Stretch pattern 
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แลว้ทําการกําหนดคา่ในชอง่  Repeat ดว้ยตัวเลข 220 แลว้คลกิที� OK. มนัก็จะทําการยอ่ลายสใหต้ามี
สดสวน  ั ่  

ถา้คณุอาจจะตอ้งการที�จะใช ตัวเลอืก้  Randomize กบัฟังชนนี5ดว้ย เพื�อใหโ้ปรแกรมชวยสรา้งลายส ั� ่ ี ดว้ย
คา่ความยาวที�ระบ ุ ยกตัวอยา่งเชน ใช ่ ้ 2ส จากดา้ยสเดยีวเป็นตน้ี ี . 

 

7.15.3 การสรา้งลายใหม ่และป้องกนัไวบ้างสวน่  

ความพเิศษที�สาคัญในเครื�องมอืชวยสรา้งลายคอื มนัจะไมทํ่าการเขยีนลายใหมท่ับบนเสนดา้ยที�ถกูํ ่ ้
ป้องกนัไว,้ ในรปูที�  143 แสดงผา้ที�มดีา้ยพุง่เสรมิพเิศษอยู,่ wเราตอ้งการที�จะทําการแกไ้ขเฉพาะชวงพุง่่
ที�เป็นสพื5นเทา่นั5นี . มนัคอ่นขา้งยากมากถา้เราทํางานแบบปรกต ิ  . 

Figure 112: Fabric after stretching the pattern 

Figure 111: Fabric before stretching the pattern 
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ใชเมา้สดับเบลิคลกิที�สดา้ยพุง่ที�ตอ้งการป้องกนั บน้ ์ ี็  Edit warp and weft pattern (ไดแ้กส่:ี b, c, d, e, 
f). เมื�อมนัถกูป้องกนัจะมเีครื�องหมาย X. 

 
ในหนา้ตา่ง  Pattern generator คณุกําหนดปุ่ มทางเลอืก Skip protected yarns. 

 
แลว้กดปุ่ ม OK, คณุก็จะไดล้ายชวงพื5นใหมท่ันที่ .... 

Figure 115: Skip protected yarns option 

Figure 114: Protected yarns 

Figure 113: Extra weft fabric with solid ground weft 
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...ดว้ยลายสที�ซบซอนี ั ้  (Figure 147). 

 

7.16 การป้อนลายสใหม ่สาหรับผี ํ ลติจากคา่ความหนาแน่น 

ทําการกําหนดคา่ความหนาแน่นดา้ยยนืและพุง่ตามตอ้งการ, แลว้เลอืกปุ่ มที�อยูด่า้นบนของหนา้ตา่งแกไ้ข
ลายส ไปเป็นแบบี  mm.(Inches) ตอนนี5ทําการวัดขนาดของแตล่ะแถบส แลว้ป้อนคา่มนัลงี , ยกตัวอยา่ง
เชน่: 
2.5a 10(3.5b 3.5c) 0.5d 1e 0.5d 

Figure 117: A complex pattern after splitting the ground weft 

Figure 116: New ground weft pattern 
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แลว้คลกิเปลี�ยนปุ่ ม ไปเป็น Threads ใหม ่โปรแกรมจะทําการคํานวณจํานวนเสนดา้ยที�จําเป็น ตามคา่้
ความกวา้งจของแถบสที�ป้อนไว ้มนัอาจจะมกีารปัดเศษ แตก่็จะเป็นเหมอืนกบัคณุทําดว้ยมอืี . 

7.17 การเปลี�ยนลายสจากโครงสรา้งหนึ�งไปเป็นอกีโครงสรา้งี  

โปรดจําไวว้า่การปรับลายแบบอตัโนมตั ิจากโครงสรา้งหนึ�งไปยงัโครงสรา้งใหม ่จะทํางานไดด้เีฉพาะ
สาหรับดไีซนท์ี�มลีายทอเหมอืนกนัํ  (เชนลายทอแบบ่  plain weave, satin, twill, crepe) และลายสแบบี
ธรรมดาๆ(ไมใ่ชแบบ่  10(1a1b)1c.) . 

กอ่นอื�นใหทํ้าการโหลดลายที�ตอ้งการจะแกไ้ขเปลี�ยนความหนาแน่น ใหเ้ลอืกมมุมอง Simulation view ที�
ปานกลาง (4), อาจจะขยายภาพดว้ย, ดวูา่มนัเกดิอะไรขึ5นบา้ง . ใหเ้ปลี�ยนการกําหนดคา่ warp / weft 
จาก Threads ไปเป็น mm. ขั 5นตอนตอ่ไปคอืเปิดหนา้ตา่ง Density แลว้กําหนดคา่ความหนาแน่นใหม.่ 
แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK ในหนา้ตา่ง  Edit warp and weft pattern (ไมใ่ชหนา้ตา่ง่  density ), แลว้มนัก็จะทํา
การคํานวณลวดลายสไปยงัความหนาแน่นใหม ่  ถา้คณุชอบตามที�คณุไดเ้ห็น   หรอืไมงั่ 5นก็เปลี�ยนมนัี
กลับไปเป็น Threadsใหม ่, แลว้ทําการแกไ้ขมนัเล็กนอ้ยเพื�อใหไ้ดต้ามตอ้งการ. 

มนัเป็นการดทีี�จะรูว้า่ มอีะไรเกดิขึ5นภายในวงเล็บบา้งจากการแปลง Threads ไป mm ตัวเลขดา้นหนา้
วงเล็บแบบ ( ), ที�แสดงจํานวนซายงัไมเ่ปลี�ยนแปลง  แตต่ัวเลขที�อยูห่นา้วงเล็บแบบํ5  [ ], ซงเป็นการึ�
แสดงจํานวนเสนดา้ยรวมของลายในวงเล็บ จะเปลี�ยนไป้ .  ดังนั5นในลายสเดยีวกนั สามารถใชวงเล็บทั 5งี ้
สองแบบได ้แตม่นัจะใหผ้ลลัพทท์ี�แตกตา่งกนัในการแปลงโครงสรา้ง. 

7.18 Square designs with different warp and weft densities ผา้ลายตา
สเหลี�ยม กับความหนาแน่นดา้ยยนืและพุง่ที�แตกตา่งี�  

กอ่นอื�นทําการป้อนลายสยนืหรอืี  พ่งุ ตามวธิกีารที�คณุชอบ. แลว้ทําการกําหนดคา่ความ.แปลงมนัไปเป็น 

mm, แลว้คลกิที�ปุ่ ม  เพื�อทําการคัดลอกลายดา้ยยนืไปพุง่ แลว้แปลงมนักลับไปเป็น Threads แลว้
เลอืกมมุมองแบบ Simulation. 

7.19 Exchanging warp and weft (rotation by 90°)การแลกเปลี�ยน ยนืและพุง่ 
(หมนุ 90 องศา) 

บนเมนู Fabric จะมฟัีงชนั�  Warp<->weft ซงจะทําารสลับดา้ยยนืและพุง่ให ้ มนัจะทําการเปลี�ยนสทั 5งหมด ึ� ี
, เสนดา้ย ้ , และหมนุลายทอไป 90 องศา. ฟังชนนี5สามารถทํากลับไปกลับมาไดโ้ดยไมทํ่าลายขอ้มลูั�
เลย. น่าเสยดาย มนัไมส่ามารถแลกเปลี�ยนความหนาแน่นยนืและพุง่ได ้เพราะวา่มนัมขีอ้มลูหลายๆอยา่งี
ที�แตกตา่งกนั ดังนั5นจงึจําเป็นที�จะตอ้งทําการแกไ้ขมนัตามที�จําเป็น. 

7.20 Blankets (dobby) การทําผา้ตัวอยา่ง (ดอ๊บบี5) 

การทํา Blankets เป็นวธิกีารในสรา้งลายสที�แตกตา่งหลายๆสบนผา้ผนืเดยีว หรอืเป็นการทดลองสรา้งผา้ี ี
หลายๆอยา่งบนผา้ผนืหนึ�งๆ. ตลอดหนา้ผา้จะถกูแบง่ออกมาเป็นหลายๆสวน ดา้ยที�แตกตา่งกนัจะถกู่
กําหนดใหว้างแทนที�ตําแหน่งของลายสตน้แบบ  สวนใี ่ นดา้นพุง่ มนัไมถ่กูจํากดัจากความกวา้งของผา้ 
ดังนั5นคณุสามารถทํามนัหลายๆสวนได ้่ . 

ในระดับเมนูของ Blankets คณุจะมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะมองเห็นการผสมผสานของลหีลายๆส ของผา้ผนืี
หนึ�งๆ ภายในโปรแกรม ArahWeaveได ้ และทําการแกไ้ข blanketsในหนา้ตา่ง  blanket editorได,้ คณุ
สามารถที�จะกําหนดจํานวนดา้ยยนืและดา้ยพุง่ที�แตกตา่งได ้จาก 1 ถงึ 30 และจํานวนเสนดา้ยในแตล่ะ้
ชดุ จาก 10 ถงึ 3000 เสนได ้้ . ลายทอจะตอ่เนื�องไปตามชดุ ดังนั5นจะเป็นการดมีากที�จะทําการกําหนด
ขนาดของแตล่ะชดุจากผลคณูของรพีทีลายทอ. ถา้คณุเลอืกเปิดการใชงานปุ่ ม้  Reset, ลายสยนืและพุง่จะี
เริ�มตน้ลายใหมท่กุครั 5งในแตล่ะสวน  มฉิะนั5นลายสจะตอ่เนื�องกนัไปตลอด เพยีงแคเ่ปลี�ยนเสนดา้ยให ้ ่ ี ้
หนา้ตา่ง blanket editor จะแสดงสทีี�ไดเ้ลอืก ตามดว้ยรหัส และชอของสของดา้ยนั5นๆื� ี .. 

ตามที�คณุไดเ้ลอืกดา้ย ตําแหน่งที�บรรจดุา้ยนี5จะถกูเนน้ใหเ้ห็น คณุก็จะงา่ยตอ่การแยกแยะมนัจากการใช ้
งานสที�มคีวามใกลเ้คยีงกนัได ้ ี . ในการกําหนดสดา้ยของสวนสอื�นๆ ใชวธิกีารปรกตใินโปรแกรมี ่ ี ้  
ArahWeave –( ใชปุ่ มซายเลอืกส ใชปุ่ มขวาคัดลอกลงไป ้ ้ ี ้ ,สลับสใชปุ่ มกลางี ้  ). 
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.ขั 5นตอนแรกใหส้รา้งลายของคณุกอ่น ,แลว้ทําการคัดลอก /โหลด /แลกเปลี�ยน /แกไ้ข ดา้ยที�ตอ้งการใช ้
ทั 5งหมดกอ่น (A...T),ถา้ดา้ยสของคณุไมไ่ดอ้ยูต่ามลําดับตดิกนัไปทางซาย ใหก้ดปุ่ มี ้ .Sort ที�อยูบ่น
หนา้ตา่ง warp / weft editor, แลว้คณุก็จะทํางานงา่ยขึ5นในการเพิ�มดา้ยเขา้ไปใน. มโีหมดการมองภาพ
สาหรับํ  blankets อยู ่3 โหมด: View all แสดงภาพทั 5งหมด, View selected แสดงเฉพาะที�เลอืกเทา่นั5น, 
and View 1/1 (คา่เริ�มตน้) แสดงผา้ตน้แบบ.. 

 
เมื�อคณุเลื�อนเมา้สไปบนผนืผา้ในโหมดผา้แบบธรรมดา์ ,มนัจะแสดง จํานวนดา้ยยนืและพุง่ใหท้ี�ดา้นบนมมุ
ขวามอืบรเิวณ help. แตถ่า้คณุอยูใ่นโหมดมมุมอง blankets,มนัจะแสดงสวนผสม่  blanket, เชน่ 2/7 
(ดา้ยยนืชดุที� 2 ดา้ยพุง่ชดุที� 7). ในแถบไตเติ5ลของหนา้ตา่ง, คณุสามารถจะมองเห็นจํานวนชดุของ 
blanket ที�คณุกําลังดอูยู ่เชน่ [1-7/1-5]หรอื [2,4,5,7/1,3,5], แลว้แตช่ดุที�คณุไดเ้ลอืกใหแ้สดง.  
วธิกีารเลอืกชดุที�จะแสดง โดยการคลกิที�ตัวเลขแสดงชดุ สวนที�ถกูเลอืกจะมเีครื�องหมาย ่ * แสดงขึ5นมา 
เมื�อคลกิอกีครั 5ง มนัจะยกเลกิการเลอืก เครื�องหมาย * ก็จะหายไป จะตอ้งมกีารเลอืกชดุอยา่งนอ้ย 1 ชดุ
ทกุครั 5ง โปรแกรมจะป้องกนัการลบชดุสดุทา้ยให ้

ระหัสดา้ย(A-Y)ที�ใชบนผา้ตน้แบบจะมเีครื�องหมาย ้ * กํากบัอยู ่และดา้ยที�ใชใน้  blankets จะมี
เครื�องหมาย – กํากบัอยู ่ และดา้ยที�ใชในชดุ้  blanket ที�กําลังแสดงจะมเีครื�องหมาย + กํากบัอยู ่ทําให ้
คณุรูว้า่ดา้ยใดถกูใช ดา้ยใดยงัไมม่กีารใชงาน โดยงา่ยดาย้ ้ . 

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งของ blanket จะถกูบนัทกึลงในไฟลด์ว้ย. 

Figure 118: Blanket editor 
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8. Colors  ส ี
Colors เป็นสวนปฏบิตังิานที�สาคัญในโปรแกรม ่ ํ CAD ของสงทอิ� . โปรแกรม ArahWeave® เก็บคา่ตัว
แปรหลายๆคา่ในแตล่ะสไว ้ี . คา่ส ีRGB ของหนา้จอและ คา่ RGB  การพมิพ ์ใหเ้หมาะสาหรับการํ
ปฏบิตังิาน บนพื5นฐานของคา่ CIE Lab. คณุสามารถที�จะกําหนดรหัส และชอสาหรับแตล่ะสื� ํ ไีด ้
โดยทั�วๆไปแลว้โรงงานทอผา้ทํางานกบัจํานวนสดา้ยที�จํากดั ดังนั5นมนัจะงา่ยกวา่ที�จะทําการเก็บสในไฟล์ี ี
แยกออกไป และสามารถเพิ�มสใหมเ่มื�อี , แลว้ทําการสรา้งผา้ใหมด่ว้ยสดา้ยที�มอียูไ่ดร้วดเร็วขึ5นี . 
ArahWeave® ไดจั้ดเครื�องมอืเพิ�มเตมิในการอํานวยความสะดวก เชนการเรี่ ยงลําดับส ตามคา่ตา่งๆี  
(Name, Code, CIE L - lightness, CIE a - redness, CIE b - yellowness, CIE H - hue, CIE C – 
chroma, CIE dE – color matching error in print).คณุสามารถทําการกําหนดจํานวนสในแตล่ะแถว ี
เพื�อใหม้นัเป็นไปตามกระดาษมาตราฐาน. 

จานส ีPANTONE Textile Color System® เป็นตัวเลอืกที�ขายใหก้บั  ArahWeave®. การจําลองภาพ 
หรอืพมิพภ์าพ PANTONE® อาจจะไมต่รงกนักบัมาตราฐานของ PANTONE®-identified solid color 
standards. ใหใ้ชคูม่อือา้งองิ้  PANTONE® Color Reference Manuals ปัจจบุนัในการแกไ้ขมนัให ้
ถกูตอ้ง   นามสกลุ CVT ใชในการแสดงการจําลองภาพบนหนา้จอ ในขณะที�นามสกลุ ้ CHT ใชในการ้
พมิพภ์าพจําลอง ของส ีPANTONE Textile Color System©. 

คําวา่  "match" ซงใชตอ่จากขอ้ความึ� ้ , จะมคีวามหมายเสมอวา่ตรงกนัภายในขอบเขตเทคโนโลยกีาร
ผลติส และคา่ตัวแปร ี / ความสามารถของอปุกรณ์ที�จะใชในการแสดง้ ส ี(หนา้จอ / เครื�องพมิพ,์ ไมต่รงกนั
อยา่งสมบรูณ์ ไมว่า่ กบัมาตราฐาน PANTONE®-identified solid color standards หรอืกบัสที�ปฏบิตัอิยู่ี
ที�ระบคุา่เป็นแบบ CIE Lab color space. 

กระทําแบบเดยีวกนัใน RAL Design System©. RAL เมตตาใหเ้ราแจกจา่ย รุน่แบบอเิลคโทรนคิของ 
RAL Design System โดยไมค่ดิมลูคา่ แตค่ณุจะตอ้งซอหนังสอกระดาษจรงิของเขาเพื�อใชอา้งองิในการื5 ื ้
แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง. 

ทําการเลอืกสที�คณุตอ้งการทําการแกไ้ขี  (ดา้ยยนื ,พ่งุ หรอืจานส)ี ใชปุ่ มซายเมา้สทําการเลอืกมนั สที�ได ้้ ้ ์ ี
เลอืกจะแสดงอยูท่ี�มมุดา้นขวาลา่งของหนา้ตา่งแกไ้ขส ี(color edit window). ถา้คณุตอ้งการจะทําการ
คัดลอกสที�คณุเลอืกไปยงั ชองอื�นๆี ่ (ดา้ยยนื ,พ่งุ หรอืจานส)ี แคช่ไปที�ตําแหน่งที�ตอ้งการแลว้คลกิขวาี5
เมา้ส  หรอืตอ้งการทําการสลับมนั ก็ใชปุ่ มกลางแทน์ ้ . 

หนา้ตา่งEdit colors จะมชีองสดุทา้ยดา้นขวามอืที�มเีครื�องหมา่ ย #. เป็นสสาหรับพื5นหลังี ํ . มนัจะถกู
บนัทกึไปพรอ้มกบัลายผา้ เพื�อประหยดัหมกึใหป้ลอ่ยมนัเป็นสขาวี เป็นคา่เริ�มตน้ไว ้ 

บนผา้สเขม้มากๆ สขาวถา้ทะลผุา่นผา้ขึ5นมาจะรบกวนกบัสของผา้ ใหป้รับมนัไปเป็นสเทาเขม้ เราแนะนําี ี ี ี
ใหใ้ชแตส่เทาเทา่นั5น เนื�องจากสอื�นๆบางสจะทํา้ ี ี ี ลาย
ความสมดลุยข์องสบนผา้คณุได ้ี . 

 

 

 

 

 

 

จะมวีธิกีารป้อนที�แตกตา่งกนั 2 วธิ ี

1. ป้อนคา่ CIE Lab สาหรับ สที�ตอ้งการ ํ ี
หลังจากเลอืกโมเดลของ CIE Lab  กด Enter  
หลังจากป้อนคา่(number, code or name).  
เมื�อคา่ CIE Lab ถกูป้อนเขา้ไปสที�เหมาะสมี
ที�สดุจะถกูสรา้งขึ5นโดยอตัโนมตัติาม
เครื�องพมิพท์ี�เฉพาะเจาะจงและรปูแบบหนา้จอ  

Figure 119: Edit colors window 
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ไมม่คีวามจําเป็นสาหรับการเทยีบดว้ยสายตา ํ  คณุจะไมส่ามารถเปลี�ยนคา่ RGB หรอื HSL เมื�อคณุ
ไดป้้อนคา่แบบ CIE Lab เนื�องจากมนัจะตรงกนัโดยอตัโนมตั ิแตถ่า้คณุตอ้งการสลับมนัไปเป็นแบบ 
แมนนวล จะตอ้งใสคา่ ่ L, a, และ b ไปที� 0 ทั 5งหมด ประโยชนเ์พิ�มเตมิของการใชคา่โมเดลแบบนี5้
คอื ถา้ในอนาคต เมื�อมเีครื�องพมิพร์ุน่ใหม่ๆ ในตลาด (แน่นอนคณุตอ้งลงไดรเ์วอรเ์ครื�องพมิพ์
เสยกอ่นี ) บนไฟลผ์า้เกา่ๆที�มอียูจ่ะมสี ตรงกนัโดยอตัโนมตั ิ  แตถ่า้คณุใชโมเดลแบบ ี ้ RGB ไฟล์
ทั 5งหมดมนัจะตรงกนักบัหนา้จอและเครื�องพมิพท์ี�ถกูระบไุวแ้ลว้เทา่นั5น 

2. สสามารถป้อนคา่เขา้ไปในแบบี  RGB (Red, Green, Blue) หรอื HSL (Hue, Saturation, 
Luminosity) โมเดลแบบ RGB เป็นธรรมชาตขิองหนา้จอ และคา่ทั 5งสามสสามารถปรับคา่ จาก ี 0 
ถงึ 255  คณุสามารถเห็นการเปลี�ยนแปลงของสทันท ี ี   โมเดลแบบ HSL เป็นเพยีงมมุมองอื�นใน
การมองสเทา่นั5น  โดยที�คา่ ี Hue  เป็นมมุองศาของวงลอ้ส ที�มคีา่จาก ี 0 ถงึ 359 ในขณะที�คา่ 
Saturation และคา่ Luminance เปลี�ยนแปลงจากคา่ 0 ถงึ 1000 ผูอ้อกแบบจะคุ็นเคยกบัการใช ้
แบบ HSL ในขณะที�คนที�ใชคอมพวิเตอรจ์ะคุน้เคยกบั้ แบบ RGB 

หนึ�งในคณุสมบตัพิเิศษของ ArahWeave คอื โปรแกรมจะแสดงความเห็น เกี�ยวกบัความแมน่ยําของ
หนา้จอและการพมิพข์องสที�ทา่นเลอืก โดยจะแสดงเป็นคา่ี  dE  บนดา้นขวามอืของหนา้ตา่งแกไ้ข ถา้คา่นี5
แสดงคา่นอ้ยกวา่ 2 แสดงวา่สนั5นอยูภ่ายใต ้ี โทนส และสนั5นี ี  ถกูตอ้งอยา่งมเีหตผุล..ถา้คณุมคีา่นี5เทา่กบั 
15 คณุไมส่ามารถจะไดส้ที�ตอ้งการ  อยา่งนอ้ยดว้ยวธิกีารนี5คณุสามารถที�จะแจง้ลกูคา้ของคณุวา่สที�จะทําี ี
ไมถ่กูตอ้งได.้ 

8.1 Sorting colorsการเรยีงลําดับส ี 

คณุสามารถทําการเรยีงลําดับส ในไฟลส์ไดโ้ดยใชเกณฑ ์ี ี ้ : Code, Name, CIE L (Luminosity), CIE a, 
CIE b. 

คณุสามารถทําการเรยีงสดว้ยการลากแลว้ปลอ่ยดว้ยมอืไดด้ว้ยี . 

8.2 Finding colors การคน้หาส ี 

ถา้คณุมชีอส หรอืรหัส และคณุไดทํ้าการื� ี
โหลดผังสที�มสีนี5ข ึ5นมาดว้ย คณุสามารถใช ี ี ้
ฟังชน ั� Find color ในการคน้หาส คณุสามารถี

ใชงานมนัโดยกดที�ปุ่ ม ้  ที�อยูใ่นหนา้ตา่งนี5 
หรอืจากเมนู. พมิพอ์กัษรของรหัส หรอืชอ ื�
(เพยีงบางสวน่ ) แลว้กด Enter. มนัจะทํา
การหาสแรกที�เจอและเนน้มนัใหเ้ห็น ี (เลอืก
ให)้ คณุสามารถกดปุ่ ม OK อกีครั 5งเพื�อหาสี
ตอ่ๆไป ใชปุ่ มเครื�องหมายลกูศรเดนิหนา้และ้
ถอยหลัง ที�คน้หาเ◌นิหนา้ หรอืถอยหลัง  
ตัวอกัษรใหญห่รอืเล็กไมม่ผีลคน้หาไม่
แตกตา่งกนั. 

แถบสดา้ยที�อยูด่า้นขา้งขวาในหนา้ตา่งแกไ้ขี
ส เป็นตัวชวยในการคน้หาสใหเ้ร็วขึ5น  โดยมนัจะแสดงสี ่ ี ี
ทั 5งหมดที�มอียูใ่นไฟลส์ที�คณุเปิดใชงานอยูใ่ห ้เมื�อคณุี ้
คลกิที�สบนแถบดา้นขา้งนี5 มนัก็จะแสดงสที�คณุเลอืกในี ี
พื5นที�แสดงส.ี 

8.3 Printing Color databases การพมิพ์
ขอ้มลูส ี

คณุสามารถที�จะทําการพมิพข์อ้มลูส โดยการเลอืกี
ฟังชน  ั� Print colors จากเมนู File ในหนา้ตา่ง  Edit 
colors. คณุก็จะพรอ้มที�พมิพจ์ากหนา้ตา่ง print 

Figure 120: Finding color in the color library 

Figure 121: Setting number of colors (rows) 
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window ,ที�ซงคณุสามารถที�จะทําการเลอืกชนดิการพมิพ ์และขนาดที�พมิพ ์ึ� ,ตามจํานวนแถวที�คณุ
ตอ้งการที�จะพมิพ ์จํานวนแถวที�คณุตอ้งการพมิพจ์ะเทา่กนักบัการกําหนดใน (Figure 151),และแถว
เริ�มตน้ของคณุของขอ้มลูสของคณุจะตรงกนักบัตําแหน่งที�แสดงบนหนา้จอในขณะนั5น ี  . เพื�อเป็นการงา่ย
ตอ่การจัดแนวในฐานขอ้มลูสที�ใหญ่ๆ  แนวที�ของสที�ถกูเลอืกณี ี .ปัจจบุนัจะถกูแสดงอยูท่ี�ดา้นบนขวาของ
หนา้ตา่งแกไ้ขส ีEdit colors  

 

 

 

 

 

 

ดว้ยการเปิดการใชงานปุ่ ม้  Title ในหนา้ตา่ง Print colors คณุจะไดช้อส และรหัส พมิพอ์ยูท่ี�ดา้นใตข้องื� ี
แตล่ะส ตอนนี5คณุจะตอ้งตัอสนใจวา่คณุจะทําการพมิพส์กี�แถว ี ิ ี (ในรปูที� 152 จํานวนแถวที�พมิพค์อื 15 
แถว). 

 
 

 

 

 

8.3.1 Understanding color gamut 

 

 

 

 

 

Figure 122: Print color window and Print preview 

Figure 123: PANTONE Textile Color System® 
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คณุอาจจะประหลาดใจวา่เราใชเครื�องมอือะไรในการสรา้งภาพของโทนสเหลา่นี5 ้ ี color gamut? เราใช ้
โปรแกรม ArahWeave ในการสรา้ง ,. ทําการโหลดขอ้มลูสที�คณุตอ้งการทดสอบขึ5นมา  ทําการเลื�อนี
หนา้จอใหข้ึ5นไปดา้นบนสดุของหนา้ตา่ง แลว้ทําการคลกิที�ปุ่ มเลอืก CIE Lab เป็นพื5นที�ส ในหนา้ตา่งี
แกไ้ขส ีcolor edit window. กราฟของคา่ CIE Lab จะแสดงในมมุซายบนสดุของหนา้ตา่ง  แตถ่า้คณุจะ้
ทดสอบในสทั 5งหมดใหทํ้าการเลอืกที�สพื5นหลัง  ถา้คณุคลกิเลอืกสใดสหนึ�งในฐานขอ้มลู ทกุๆี ี ี ี สในแถวี นั5น
จะถกูแสดงขึ5นมา คณุสามารถทําการเปลี�ยนแปลงจํานวนสตอ่แถวไดถ้า้คณุตอ้งการทําการสารวจเฉพาะี ํ
กลุม่ 
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8.4 How to 
make your 
own color 
database 

ถา้คณุมตีัววัดคา่
ส หรอืสเป็คี
โตโฟโตม้เิตอร ์
spectrophotom
eter,ซงสามารถึ�
ทําการเขยีน CIE Figure 124: RAL Design System© Figure 125: Epson Stylus Photo 750/1200 
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Lab ไปเป็นไฟล ์ASCII file, ชวติคณุก็จะงา่ยขึ5นิ  

กลา่วคอื คณุสามารถที�จะทําการสรา้งฐานขอ้มลูของสของคณุในวธิกีารที�งา่ยมากๆ คณุจะตอ้งทําการี
ไฟล ์ASCII กบัคา่ CIE Lab ไปยงัไดเรกทอรี� , โดยปรกตแิลว้จะเป็น:  
/home/capdam/data/colors/myYarns.cm 

โปรดจําไวว้า่จะตอ้งใสนามสกลุ่ ใหม้นัเป็น.cm, เพื�อใหโ้ปรแกรมรูว้า่มนัคอืการวัดคา่ส.ี ไฟลค์วรจะมี
ฟอรแ์มทดังนี5: 
#COLOR_SAMPLES=75 

34.25 -17.32 -6.98 Code1 Name1 

64.87 37.32 -14.15 Code2 Long_Name2 

55.01 12.67 23.55 Long_Code3 Name3 

42.68 -6.05 -13.87 Code4 Name4 

ในแถวแรก จะแสดงจํานวนสที�บรรจใุนไฟลน์ี5  แลว้ก็จะมแีถวของส ี ี 1 แถว 1 ส ตัวเลขใน ี 3 ชองแรกเป็น่
คา่ CIE L, a, และ b และก็เป็นรหัส และชอ เมื�อคณุตอ้งการใหช้อและรหัสวา่ง ใหใ้ชเสนขดีลา่ง ื� ื� ้ ้ _. มนัจะ
แสดงเป็นชองวา่งใหเ้มื�อโหลดไฟลข์ึ5นมา  คณุสามารถมขีอ้มลูสไดส้งูสดุ ่ ี 250,000 สในี ไฟลห์นึ�งๆ ซงึ�
น่าจะเพยีงพอในทกุกรณี เมื�อคณุมไีฟลเ์หลา่นี5แลว้ คณุสามารถที�จะทําการโหลดมนัขึ5นมาโดยใช ้Load 
color measurements จากเมนู File ในหนา้ตา่ง  Edit colors . กอ่นที�คณุจะทําการนี5 คณุควรจะตอ้งทําการ
เพิ�มจํานวนสในเมนูี  Change เสยกอ่นี  เพื�อใหค้ณุมพีื5นที�เพยีงพอสาหรับการโฆลดสใหม่ๆ เหลา่นี5ข ึ5นมา  สํ ี ี
จะถกูโหลดขึ5นมาในตําแหน่งที�คณุเลอืกในฐานขอ้มลูส.ี ดว้ยวธิกีารนี5คณุก็จะสามารถทําการเพิ�มสใหม่ๆี
ไปที�ฐานขอ้มลูสที�มอียูไ่ดโ้ดยงา่ยดาย  ี  

คณุสามารถที�จะทําการเปลี�ยนการแสดงของสในแตล่ะแถวไดโ้ดยการเลอืกใชี  ้Number of colors จากเม
นุ Change. 

8.5 Random colors การสมุใชส่ ้  ี

คณุสามารถที�จะใชฟังชนนี5 ในการสรา้งลายสใหมบ่นผนืผา้ที�คณุกําลังทํางานอยูไ่ด ้ทําการโหลดขอ้มลูส้ ั� ี ี
ที�บรรจสุของดา้ยที�จะใชในคอลเล็กชนปัจจบุนัขึ5นมา ถา้มนัมสีมากเกนิไป ใหทํ้าการคัดลอกสที�คณุี ้ ั� ี ี
ตอ้งการใช ไ้ ปบรเิวณสวนแรกๆของจานส แลว้ทําการลดจํานวนสในจานสลงเหลอืสที�ตอ้งการใช  เมื�อ่ ี ี ี ี ้
คณุเรยีกใชฟังชน ้ ั� Random colors จากเมนู Change, สในจานสจะถกูทําการสมุคัดลอกมาใสในลายสดา้ยี ี ่ ่ ี
ยนืและพุง่  เมื�อคณุเห็นบางสงบางอยา่งที�คณุชอบ เพยีงแคบ่นัทกึมนัไว ้ิ� . 

8.6 Color cross-reference การอา้งองิขา้มส ี

ใบบางครั 5งจะมปีระโยชนม์ากในการเทยีบขอ้มลูสสองส  คณุอาจจะตอ้งการหาสที�ใกล้เคยีงกบัสของคณุี ี ี ี
ในผังสที�มอียู ่ เพยีงทําการโหลดขอ้มลูสขึ5นมา แลว้เลอืกคําสง ี ี ั� Cross reference to จากเมนู File ใน
หนา้ตา่ง  Edit colors,แลว้ทําการเลอืกขอ้มลูสอื�น โปรแกรมก็จะทําการคน้หาสที�ใกลเ้คยีงที�สดุและวางี ี
ชอสของคณุดว้ยรหัสของขอ้มลูอื�นให ้รหัสตน้แบบยงัอยู ่และคา่สก็มไิดเ้ปลี�ยนแปลงไปื� ี ี . 

คณุยงัสามารถที�จะใชฟังชน้ ั�  Find closes color เพื�อตรวจสอบหาสที�คลา้ยๆกนักบัสหนึ�งๆได ้ี ี . กอ่นอื�นให ้
เลอืกสดา้ยสหนึ�ี ี ง และเมื�อคณุคลกิที�ฟังชนนี5 โปรแกรมก็จะทําการคน้หาสที�ใกลเ้คยีงที�สดุในขอ้มลูสที�ั� ี ี
โหลดขึ5นมาในปัจจบุนัให ้. มนัก็จะแสดงคา่ dE ให ้(ถา้คา่ทั 5งสองสอยูบ่นพื5นฐาน ี CIE Lab เหมอืนกนั) 
มฉิะนั5นจะตอ้งทําการเปรยีบเทยีบเพยีงคา่ RGB เทา่นั5น. 

8.7 Gamma correction การแกไ้ข แกมมา่ 

การทําคา่แกมมา่ของหนา้จอ.มนัสามารถที�จะกําหนดคา่ในกลอ่ง Gamma บนขวามอืของหนา้ตา่งแกไ้ขส ี
ใสคา่มนัแบบงา่ยๆ่ : 1.0 จะปิดการใชงานการแกไ้ข้  Gamma correction, 1.5 จะทําใหภ้าพสวา่งขึ5น, และ 
0.5 จะทําใหภ้าพมดืขึ5น. มนัสามารถกําหนดคา่ที�แมน่ยําไดถ้า้รูค้า่แกมมา่ของหนา้จอ, มฉิะนั5นผูใ้ช ้
สามารถทําการทดลองและกําหนดคา่เองไปเป็นคา่ที�ตอ้งการ  มนัจะมปีระโยชนม์ากเมื�อสรา้งผา้ที�สเขม้ี
มากๆ ใหทํ้ามนัใหส้วา่งขึ5น เพื�อใหภ้าพงา่ยตอ่การดมูนั. 
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คา่ Gamma มขีอบเขตระหวา่ง 0.5 และ 3.0. คา่ Monitor gamma value มผีลเฉพาะการมองบนหนา้จอ
เทา่นั5น. มนัไมม่ผีลตอ่การพมิพภ์าพ แตจ่ะมผีลตอ่ภาพการจําลองที�บนัทกึเป็น GIF หรอื JPEG. ในกรณี
เชนนี5 มนัจะดกีวา่ที�จะตั 5งคา่ไวท้ี�่  1.0 (ปิดการใชงาน้ ), เนื�องจากคณุไมรู่ค้า่แกมมา่ของหนา้จอ  

8.8 Jacquard conversion การแปลงลายแจ๊คการด์ 

เป็นการใหผู้ใ้ชงานโหล้ ดภาพส ขึ5นมาแลว้ทําการกําหนดลายทอใหแ้กแ่ตล่ะส เพื�อสรา้งเป็นลายทอแจ๊คี ี
การด์. คณุสามารถทําการโหลดภาพที�มสีเต็ม ี 256สได ้ี .ในการเปิดหนา้ตา่ง Jacquard conversion ให ้
เลอืก  Weave > Jacquard conversion จากหนา้ตา่งหลักของ ArahWeave  หนา้ตา่ง Jacquard 
conversion จะมเีมนูของมนัเอง  ในการโหลดภาพใหเ้ลอืก Images > Load image หรอื Images > 

Browse. 

โปรแกรม ArahWeave จะแตกตา่งกบัโปรแกรมอื�นๆ เนื�องจากภาพจะไมบ่รรจชุองควบคมุเสนพุง่  ่ ้
โปรแกรม ArahWeave จะนําขอ้มลูเหลา่นี5จากไฟลผ์า้ คา่เรกกเูรเตอรจ์ากหนา้ตา่ง Weave editor การ
เปลี�ยนเสนพุง่จากหนา้ตา่ง้  Edit warp and weft pattern คา่ variable weft density จาก
หนา้ตา่ง Set weaving density  

•••• มวีธิกีารเปลี�ยนระดับการซมูภาพ อยู ่4วธิ ีในหนา้ตา่ง Jacquard conversion เหมอืนกบัหนา้ตา่งหลัก
ของโปรแกรม และหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ 

โดยปรกตแิลว้ในโปรแกรม ArahWeave, พกิดัของเมา้ส ในภาพจะแสดงบนขอบขวาของแถบเมนู ไตเติ5ล์
หนา้ตา่งแสดงไฟลภ์าพ ,จํานวนส ี, มติ ิและระดับการซมูภาพปัจจบุนั. 

หนา้ตา่ง Jacquard conversion จะมฟัีงชนสาหรับการวาดเล็กนอ้ย ซงคณุสามารถทําการเลอืกส จากจานั� ํ ึ� ี
สที�อยูใ่ตภ้าพ และทําการวาดรปูโดยี ใชป่มกลางของเมา้สในการวาด คา่ ้ ์ Draw pen size จะควบคมุขนาด
ความกวา้งของปากกาเป็นพกิเซล. 

นอกจากการแปลงลายแบบธรรมดา Normal (ชนดิคา่แรกเริ�ม - ที�คณุตอ้งทําการเลอืกใสลายทอในแตล่ะ่
ส)ี, จะมชีนดิการแปลงที�รองรับอกีหา้แบบ: shading, random shading, extra weft, fil coupe, and 
weave blanket. 

8.8.1 Image browser หนา้ตา่งเลอืกดภูาพ  

ใชคําสง้ ั�  Images > Browse จากหนา้ตา่ง Jacquard conversion รปูภาพเล็กๆของไฟลภ์าพ จะแสดง
รายละเอยีดของภาพในแตล่ะภาพให ้  ใหก้ระทําสงหนึ�งสงใดดังตอ่ไปนี5 ในการโฆลดภาพเขา้สหูนา้ตา่ง ิ� ิ� ่
Jacquard conversion: 

•••• ดับเบิ5ลคลกิที�ภาพ 

•••• คลกิเลอืกภาพ แลว้คลกิปุ่ ม OK หรอืกด Enter. 
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แถบอกัษรดา้ยลา่งไอคอนภาพจะมสีพีื5นหลังที�แตกตา่งกนั ภาพที�ถกูเลอืกจะเป็นสเปลอืงเพื�อใหค้ณุี
คน้หาไดง้า่ยขึ5น. ภาพสสองระดับี (ดําและขาว) จะมสีเทาี , และภาพแบบ true color จะมสีพื5นหี ลังสชมพูี
ออ่น. ภาพแบบจานส ี(8-bit) จะเป็นสขาวี . ดังนั5คณุจะเห็นความแตกตา่งของการด์แจ๊คการด์หรอืลายทอ 
อยา่งรวดเร็ว. 

Tความหมายของไอคอนบนเครื�องมอืจะอธบิายในตารางดา้นลา่งนี5. 

 ถอยไดเรกทอรี�ข ึ5นไป 

 กลับ 

 เดนิหนา้ 

 โหลดใหม ่

 ไดเรกทอรี�แรกเริ�ม 

 
สลับมมุมองไปมาระหวา่ง   แบบรายละเอยีด,แบบรปูไอคอน 

 
เรยีงลําดับ 

 คน้หาภาพ 

 

สรา้งไดเรกทอรี�ใหม ่

 เปลี�ยนชอใหม่ื�  

 ลบภาพ 

 

เปิดภาพที�เลอืกดว้ยโปรแกรม ArahPaint4(เหมอืนการใชปุ่ มกลางเมา้สคลกิที�ไอคอนภาพ้ ์ ) 

ตัวเลอืก Filter ใหค้ณุสามารถทําการคน้หาภาพจากตวัแปร ของ size x, size y, size xy, number of 

colors, date of creation, และ file name. ถา้คณุใชตัวกรองแบบชอไฟล์้ ื� ,โปรแกรมจะสนองตอบในการ
เปลี�ยนแปลงการแสดงภาพเฉพาะ ที�ตรงกบัคา่ตัวกรองทันท ี . ดว้ยวธิกีารนี5จะทําใหค้ณุคน้หาภาพได ้
อยา่งรวดเร็ว. 

ในการมองภาพกอ่น, ใหเ้ลื�อนตัวชเมา้สเหนอืรปูภาพเล็กๆ แลว้ใชปุ่ มขวาเมา้สคลกิที�ภาพ หนา้ตา่งี5 ์ ้ ์  
Preview ในโหมดมมุมองเต็มจะแสดงขึ5นมา. 

Figure 126: Browsing images 
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คยีล์กูศร (← ↑ → ↓)ใชเลื�อนภาพในหนา้ตา่งไปในทศิทางตามลกูศรที�ใช้ .้ คา่แรกเริ�มของขนาดภาพ
ถกูกําหนดที� 100%, มมุมองรพีทีเปิดใชงาน้ . กดคยี ์F เพื�อทําใหภ้าพพอดกีบัหนา้ตา่ง. ใชปุ่ ม้  + และ – 
ในการยอ่ขยายภาพ (หรอื 1,2,3,... สาหรับการซมูํ  100%, 200%, 300%...). R สลับไปมาระหวา่ง 
แสดงรพีทีเดยีว และภาพแบบรพีที. คยี ์Page Down จะทําการโหลดภาพถัดไป  คยี ์Page Up จะทําการ
โหลดภาพกอ่นหนา้. คยี ์Home ทําการโหลดภาพแรกในไดเรกทอรี� คยี ์End โหลดภาพสดุทา้ยในไดเรก
ทอรี�.  

ในการปิดหนา้ตา่ง Preview ใหก้ดคยี ์Esc หรอืคลกิขวาลงในหนา้ตา่ง. 

หนา้ตา่งเลอืกดภูาพยงัรองรับมมุมองแบบแสดงรายละเอยีด, ซงจะแสดงแตล่ะไฟล ์หรอืโฟลเดอร ์แยกึ�
เป็นแถวๆ,เชนชอไฟลต์ามดว้ยขอ้มลูเกี�่ ื� ยวกบั: Name, Date, File type, Size x, Size y, Colors, dpi X, dpi 
Y, File size. คณุสามารถทําการเรยีงลําดับภาพดว้ยเกณฑต์า่งๆได.้ในการเปลี�ยนเกณฑก์ารเรยีงลําดับ ให ้
คลกิลงบนไตเติ5ลของรายการ. คอลัมนนั์5นจะถกูเนน้เป็นสเหลอืง  ในการสลับไปมาระหวา่งหนา้ตา่งทั 5งี

สองแบบ ใหค้ลกิที�ปุ่ ม  และ  . 

 

Figure 128: Detailed list view of images 

Figure 127: Full screen preview of selected image 
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8.8.1.1  Browsing subdirectories 

8.8.2 Inserting weaves in Jacquard conversion 

แท็ปสจะอยูใ่ตพ้ื5นที�ภาพี . โดยปรกตแิลว้ (เมื�อการแปลงลายเป็นแบบ Normal),คณุควรจะทําการโหลด
ลายในทกุๆส จะมสีองวธิใีนการเลอืกสเพื�อทําการโหลดลายทอเขา้ไปี ี : 

•••• คลกิลงบนแท็ปสโดยตรงี   

•••• คลกิลงบนพกิเซลสในภาพ บนหนา้ตา่งี  Jacquard conversion  

ในการโหลดลายทอเขา้ไปในสที�เลอืก ใชคําสงี ้ ั�  Choose weaves > Load weaves... คณุสามารถใชคําสง้ ั�  
Browse เพื�อเลอืกดลูายทอแบบกราฟฟิก   โดยใชคําสง้ ั�  Choose weaves > Browse... หรอืคณุแคด่ับเบิ5ล
คลกิบนพื5นที�การเลอืกลายในหนา้ตา่งแปลงลายแจ๊คการด์ โรแกรมก็จะแสดงหนา้ตา่งเลอืกลายขึ5นมาให ้
ทันท.ี เมื�อคณุดับเบิ5ลคลกิในลายที�จะเลอืก มนัจะทําการโหลดลายเขา้ไปยงัสที�คณุเลอืกไว ้ี . ถา้เกดิ
ขนาดลายที�เลอืกหารไมล่งตัวกบัขนาดภาพสดุทา้ยของแจ๊คการด์ ชอของมนัจื� ะแสดงเป็นสแดง   ดังนั5นี
คณุควรจะเลอืกลายที�แสดงเป็นสดําเทา่นั5น หรอืตอ้งแน่ใจกอ่นวา่คณุกําลังทําอะไรอยู่ี . 

ในพื5นที�แสดงลายทอ  คณุสามารถจะเห็นสที�คณุเลอืกถกูแทนที�ดว้ยลายทอ ี ,และเปอรเ์ซนตก์ารใชสนั5น็ ้ ี
บนภาพ percentage. ที�ดา้นใตนั้5น จะม ีweave name, weave repeat และ maximum floats ของลายทอ
แสดงอยู ่. ลายทอแสดงแบบกราฟฟิกที�ดา้นลา่ง. คณุสามารถทําการคัดลอก หรอืแลกเปลี�ยนลายทอไป
ยงัสอื�นๆได ้ี :คัดลอกใชปุ่ มขวา ้  , แลกเปลี�ยนใชปุ่ มกลาง้ . สจะถกูเรยีงลําดับตามเปอรเ์ซนตก์ารใชของมนัี ้
ในภาพ. 

 
คณุมทีางเลอืกในเรื�องขนาดตาราง, เพื�อใหค้ณุสามารถแสดงภาพลายที�ใหญข่ึ5นหรอืเล็กลงได.้ รพีทีลาย
ทอจะแสดงเป็นจดุสแดงและเทา ถา้คณุคลกิปุ่ มสลับไปมาของี  Color (Figure 160), คณุจะสามารถเห็น
ลายทอเป็นสดา้ยยนืและพุง่ได ้โดยจะเป็นไปตามมมุมองภาพ และระดับการซมูของภาพผา้ปัจจบุนับนี
หนา้ตา่งหลักของโปรแกรม ArahWeave. 

 
ปุ่ ม OK bอยูท่ี�มมุซายลา่งของหนา้ตา่ง มไีวส้าหรับ ดัดแปรลายทอและสรา้งลายทอผา้แจ๊คการด์ให ้้ ํ  

Figure 130: Color option in jacquard conversion – look at the fabric simulation of each weave 

Figure 129: Jacquard conversion window 
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8.8.3 Modifying weaves in Jacquard conversion (Toolbox) 

บนขอบขวาของหนา้ตา่งเลอืกลายทอ, คณุจะเห็นเครื�องมอืแกไ้ขลายทอทั�วไปอยู.่ ซงมกีารใชงานึ� ้
เหมอืนกบัในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ. คณุจะใชมนัในการแกไ้ขลายทอที�คณุไดเ้ลอืกไวบ้นหนา้ตา่ง้  
Jacquard conversion . 

ถา้คณุตอ้งการดัดแปรลายทอทั 5งหมดในหนา้ตา่ง Jacquard conversion ใน
วธิกีารเดยีวกนั, ใหเ้ปิดการใชงานที�ปุ่ ม ้ All. ยกตัวอยา่งเชน ่ คณุไดทํ้าการใส่
ลายทั 5งหมด 200 ลายทอในหนา้ตง่แปลงลาย แคท่กุลายจะตอ้งทําการขยบั
ไปหนึ�งเสน เนื�องจากลําดับของดา้ยยนืที�แตกตา่ง  คณุแคเ่ลอืกปุ่ ม ้ All แลว้เค
ลกิปุ่ มเลื�อนลายไปหนึ�งครั 5ง ลายทั 5งหมดจะถกูขยบัในการใชเมา้สคลกิแคค่รั 5ง้ ์
เดยีว. 

8.8.4 Editing weave from Jacquard conversion in Weave editor 

ในบางครั 5งคณุตอ้งการทําการแกไ้ขลายทอซงไดทํ้าการโหลดเขา้มาแลว้ในหนา้ตา่งแปลงลาย ดว้ยึ�
เครื�องมทืี�ทรงพลังของหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ  เชนการคัดลอก การแยกสวนแกไ้ขลายทอ  ดังนั5นคณุจงึ่ ่

อยากจะนําลายเขา่ไปในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ สามารถทําไดโ้ดยการคลกิที�ปุ่ ม   .ลายทอที�คณุเลอืก
อยูจ่ะถกูคัดลอกไปยงัหนา้ตา่ง  weave editor และจะแสดงหนา้ตา่งนี5ข ึ5นมา  ตอนนี5คณุสามารถทําการ

ดัดแปรลายทอได ้เมื�อทําเสร็จแลว้ ใหค้ลกิที�ปุ่ ม  . มนัก็จะทําการคัดลอกลายทอจากหนา้ตา่งแกไ้ข
ลายกลับไปยงัตําแหน่งลายที�เลอืกไวก้อ่นหนา้นั5น.. 

8.8.5 Options and settings in Jacquard conversion 

8.8.5.1  Jacquard weave size 

โดยคา่เริ�มตน้ ขนาดของแจ๊คการด์จะกําหนดโดยขนาดของภาพ ที�โหลดเขา้มาในหนา้ตา่ง Jacquard 
conversion. ชองตัวอกัษรเลขดา้นลา่ง ่ 2 ชอง  ชองหนึ�งเป็นดา้ยยนื สวนอกีชองเป็นดา้ยพุง่ แสดงขนาด่ ่ ่ ่
ลายแจ๊คการด์อยู ่(Figure 163). 

Figure 131: Fabric simulation of the Jacquard fabric after weave insertion 

Figure 132: The All option  
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8.8.5.2  Changing the Jacquard weave size 

คณุสามารถทําการเปลี�ยนขนาดลายแจ๊คการด์ได ้2 วธิดีว้ยกนั: 

•••• ทําการพมิพข์นาดที�ตอ้งการลงในชองทั 5งสอง่  

 

•••• เลอืกคา่ทวคีณู จากขนาดภาพเริ�มตน้  จากปุ่ มเลื�อนลงเพื�อเลอืก (  ). คสุามารถเลอืกการทวคีณู 
จาก 1 ถงึ 16 ได ้ในรปูที� 165 เป็นการทวคีณูดว้ย สอง(x2) สาหรับในดา้นยืํ น และทวคีณูดว้ยสี� 
(x4)ใชในดา้นพุง่้ . 

Figure 134: Jacquard weave size changed manually 

Figure 133: Jacquard weave size is same as image size 
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8.8.5.3  Density (changing the weft size) 

ถา้คณุคลกิที�ปุ่ ม Density, จํานวนเสนพุง่ จะถกูทําการคํานวณจากความหนาแน่นของผ ้้ า ซงถกูกําหนดคา่ึ�
ในหนา้ตา่ง Set weaving density (Fabric > Density...). 

8.8.5.4  Divisor option 

ตัวเลอืกนี5 ยนิยอมใหก้ารเพิ�มจํานวนของลายงา่ยขึ5น เมื�อคณุตอ้งการทํารพีทีลายหลายๆรพีที ในพื5นที�ๆ

กําหนด. ตัวเลอืกในการหารอยูท่ี�ปุ่ ม  ที�อยูต่ดิกบัชองขนาดสดุทา้ยของลาย ในห่ นา้ตา่ง Jacquard 
conversion. โดยคา่เริ�มตน้ มนัจะเป็นคา่ /1, ซงหมายความวา่คณุมเีพยีงหนึ�งรพีทีในพื5นที�ที�กําหนด  คณุึ�
สามารถทําการเปลี�ยนมนัไดไ้ปเป็น o /2, or /3, or /4... เพื�อใหม้นัทําลายหลายรพีทีในพื5นที�ๆ
กําหนดให ้(2 หรอื 3, หรอื  4, ...). 

นี�จะเป็นการงา่ยในการทํารพีทีภาพหลายๆครั 5ง จากคา่ที�ไมส่ามารถหารลงตัวจากจํานวนเข็มได.้ในรปูที� 
166 แสดงตัวอยา่ง เมื�อเราตอ้งการรพีทีลายภาพขนาด 200 คณู 200 พกิเซล ตลอดในเข็มจํานวน 1200 
เข็ม เป็นจํานวน 7 รพีที. เนื�องจาก 7 ไมส่ามารถหาร 1200 ไดล้งตัว,. แตโ่ปรแกรม ArahWeave ใหค้ณุ
สามารถทํามนัไดจ้ากการกําหนดคา่ divisor factor ไปที� /7. โปรแกรมจะจัดการใหค้ณุเอง 

 
คณุลักษณะพเิศษนี5 ยงัมปีระโยชนเ์มื�อคณุตอ้งการใสลายทอที�มขีนาดใหญก่วา่รปูภาพตน้แบบ มนัเป็น่
สถานการณ์คอ่นขา้งทั�วไป ในการทํารพีทีหลายๆรพีทีตลอดความกวา้งของแจ๊คการด์  ยกตัวอยา่งเชน ่

Figure 136: Using divisor 

Figure 135: Jacquard weave size changed by multiplying 
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2400 เข็ม.. มนังา่ยมากที�จะทํา เนื�องจากโปรแกรมทํามนัใหโ้ดยอตัโนมตั ิ แตว่า่ถา้ลายทอของคณุมี
ขนาดที�ใหญก่วา่ขนาดภาพ เชนเต็ม ่ 2400 เลย, มนัจะตัดลายออกแคร่พีทีเล็กๆของภาพ ถงึแมว้า่การทํารี
พทีมนัจะถกูตอ้ง.. 

8.8.5.5  System option 

ในผา้ที�มโีครงสรา้งหลายชั 5น ตอ้งการที�จะทําการทวคีณูพกิเซลภาพเพื�อใหไ้ดช้วงรอยตอ่ระหวา่งลายทอ่
ที�แตกตา่งกนับนทั 5งสองดา้นของผา้ดเูรยีบรอ้ยด.ี โดยปรกตคิณุจะตอ้งดแูลขนาดภาพกอ่นที�จะมาทําการ
แปลงมนัไปเป็นลายแจ๊ค, แตถ่า้คณุไมไ่ดทํ้า นี�คอืตัวเลอืก System ในหนา้ตา่ง Jacquard conversion. 
ตามความเป็นจรงิแลว้ มนัก็คอืชนดิหนึ�งของการยอ่ขยายภาพ. 

ยกตัวอยา่งเชน ่ , ถา้คณุตอ้งการสรา้งดไีซนท์ี�มดีา้ยยนื 2 ชน และดา้ยพุง่ ั 5 3 ชนั5 . รพีทีดไีซนค์อื 1200 
คณู 900 เสน ดังนั5นขนาดภาพควรจะเป็น ้ 600 คณู 300 พกิเซล, แลว้คณุจะไดข้นาดสดุทา้ย โดยการ
ทวคีณูความกวา้งของภาพดว้ย 2 เพื�อใหไ้ด ้1200  และทวคีณูความสงูของภาพดว้ย 3 เพื�อใหไ้ด ้900.  

ถา้ขนาดของภาพของคณุไมใ่ช ่600x300 พกิเซล , แตค่ณุตอ้งการมลีายทอขนาด 1200x900, จะมวีธิี
อกีวธิ:ี ในชอง่  System ใหใ้สคา่่  2 สาหรับยนืํ , และ 3 สาหรับพุง่ํ . ป้อนคา่ 1200 ในชอง่  Warp, และ 900 
ในชอง่  Weft แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK. โปรแกรมจะทําการสเกลภาพไปที� 600x300 พกิเซลกอ่น , แลว้ทําการ
ทวคีณูลายดว้ย 2 ไปในทศิทางดา้ยยนื และ 3 ในทศิทางดา้ยพุง่ให ้เพื�อจะทําใหข้นาดสดุทา้ยคอื  
1200x900 พกิเซล. 

 

8.8.5.6  Instant conversion 

ถา้ปุ่ มสลับไปมา Instant conversion เปิดใชงาน้ , แลว้โปรแกรมก็จะทําการคํานวณและวาดลายทอให ้
ใหมท่กุๆครั 5งที�คณุทําการแกไ้ขลายทอในสวนที�เลอืก ดังนั5นคณุไมจํ่าเป็นตอ้งคลกิที�ปุ่ ม่  OK. สวนใหญ่่
คณุจะใชมนั เมื�อคณุตอ้งการทําการขยบัลวดลายทอสาหรับจดุหนึ�งเพื�อใหเ้กดิชวงลายตอ่ที�สวยงาม้ ํ ่
ระหวา่งลายซาตนิดา้ยยนืและพุง่. 

8.8.5.7  Keep weave size 

ถา้คณุเปิดการใชงานปุ่ ม ้  Keep weave size, จะทําใหข้นาดของลายทอแจ๊คการด์ (ที�เขยีนในชอง่  Warp 
และในชอง ่ Weft ในหนา้ตา่ง Jacquard conversion) เหมอืนเดมิทกุครั 5งภายหลังจากทําการโหลดภาพ
ใหมข่ึ5นมา  มฉิะนั5นขนาดจะถกูรเีซทไปเป็็ นขนาดของภาพที�โหลดขึ5นมา. 

Figure 137: System option 
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8.8.5.8  Point tie simulation 

แทนที�การรพีทีลายแบบดา้นชนดา้น  คณุสามารถที�จะใชการโยงตะกอแบบพเิศษบนเครื�องทอ ทําลาย้
แบบสวนกลับทางเพื�อสรา้งลายแบบสมดลุได ้ซงขนาดลายจะกวา้งเป็นเทา่ตัว  ภาพที�ใชจะมเีพยีงครึ�งึ� ้
เดยีว เนื�องจากมนัเกดิขึ5นจากเครื�องทอ. 

ถา้คณุตอ้งการจะเห็นภาพการจําลองผา้ ที�มนัทอจรงิ  ใหทํ้าการเปิดการใชงานปุ่ ม้  Point tie simulation, 
แลว้ป้อนจํานวนเข็ม ดา้ย) ในชองป้อนของ่  Point tie simulation. ในรปูที� 168, เรามอียู ่300 เข็ม, wซงึ�
จะทําลายสวนกลับไปเป็นขนาดรพีที 598 เข็ม  คา่ point tie simulation ควรจะเขยีนเป็น 1-300 299-2. 
คณุสามารถที�จะมกีารกําหนดที�ซบซอนกวา่นี5ได ้ั ้ . 

 

 

8.8.6 Fix satin 

ในบางครั 5ง ,การใชลายซาตนิแบบตรงกนัขา้ม ้ (ผลทางยนื และผลทางพุง่)ไมไ่ดใ้หผ้ลตามที�ตอ้งการ ชวง่
ตอ่ลายทั 5งสองขรขุระหรอืไมส่มํ�าเสมอ  คณุอาจจะใช ้Fix satin ชวย บางที�คณุอาจจะไดผ้ลลัพทท์ี�ดกีวา่่ . 

8.9 Grayscale shading 

เมื�อคณุใชการแรงเงาสเทา้ ี  grayscale shading, คณุเพยีงตอ้งการแคโ่หลดลายทอขึ5นมาเพยีงลายเดยีว 
แตภ่าพของคณุตอ้งเป็นโหมดภาพแบบแรงเงาสเทาดว้ยี , ซงจะมสีเทาทั 5งหมด ึ� ี 256 เฉด. คณุสามารถที�

Figure 139: Point tie fabric simulation 

Figure 138: Setting the Point tie simulation 
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จะทําการแปลงภาพแบบโหมดดัชน ี(8-bits per pixel) และภาพ true color ไปเป็นแบบ grayscaleได ้, 
ไมว่า่จะทําใน  ArahPaint หรอืในหนา้ตา่งแปลงลายแจ๊คการด์ (Images > Conversion > Grayscale). 

แลว้ทําการโหลดลายทอขึ5นมาหนึ�งลาย ซงจะตอ้งมเีพยีงจดุดําหนึ�งจดุบนเสนพุง่ทกุเสึ� ้ น้  และอยา่งนอ้ย
หนึ�งจดุบนเสนยนืทกุเสน   ลายซาตนิดา้ยพุง่ทกุลายใชงานแบบนี5ได ้้ ้ ้ . ลายทอที�เหมาะสมควรจะมใีชงาน้
แยกในไดเรกทอรี� shading. ทําการเลอืกแบบการแปลงเป็นแบบ Shading แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK. โปรแกรม
จะทําการแปลงลายเป็นแจ๊คการด์ให.้ 

 
การใช ้Random shading จะสรา้งลายทอที�ใหญก่วา่อยา่งอตัโนมตั ิเพื�อขจัด horizontal moiré 
patterns, ซงบางครั 5งเกดิขึ5น ึ�  

8.9.1 Combining grayscale and normal Jacquard conversions 

คณุสามารถที�จะใชการแรงเงสเทาบางสวนในภาพได ้และทําการแทรกลายธรรมดาไปยงัพื5นที�สอื�นๆได ้ ้ ี ่ ี
ชนดิในการแปลงควรจะเป็น Shading.สาหรับในสวนที�เป็นสเทา ของภาพ โปรแกรมจะทําการสรา้งลายํ ่ ี
จากลายพุง่ที�โหลดขึ5นมา แตส่าหรับที�ไมใ่ชสเทา คณุจะตอ้งเลอืกใสลายเขา้ไปเองํ ่ ี ่ . 

Figure 140: Grayscale image to weave conversion 
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8.9.2 Double option 

ตัวเลอืก Double นี5จะยนิยอมใหม้กีารสรา้งเงาจากดา้ยสองสบนผนืผา้ได ้ โดยทั�ี วไปมนัหมายถงึผา้หม่ที�
มดีา้ยพุง่ 2ระบบ ดา้ยยนืจะถกูซอนอยา่งสมบรูณ์ในตรงกลางระหวา่งดา้ยพุง่ทั 5งสอง  และมนัจะมเีสน่ ้
คอ่นขา้งเล็กเมื�อเทยีบกบัขนาดดา้ยพุง่ ซงจะไมม่ผีลตอ่สทั 5งหมดึ� ี  

กอ่นอื�นใหไ้ปกําหนดลายสดา้ยกอ่น ี ดา้ยยนื 1 เสน และพุง่ ้ 2 เสนสลับกนั ้ 1a 1b  สดีา้ยพุง่ทั 5งสองควร
เป็นสที�ตรงกนัขา้มกนั โดยปรกตใิชสออ่นและเขม้ ในขณะที�ดา้ยยนืไมค่อ่ยสาคัญมากนักเพราะมนัจะมองี ้ ี ํ
ไมเ่ห็นเลยในผา้สาเร็จํ  

แลว้เลอืกใช  ้ Random shading เป็นชนดิในการแปลงลาย แลว้เปิดการใชงาน้  Double  ทําการโหลดลาย
ทอแบบสาหรับการไลเ่งาขึ5นมา ํ (ลายซาตนิพุง่) โปรแกรมจะทําการสรา้งลายทอผา้แจ๊คการด์สองชนจากั 5
คา่ที�ป้อนนี5ใหเ้อง คณุสามารถตั 5งคา่ Offset ซงจะเป็นตัวกําหนดจํานวนเสนดา้ยสาหรับใหโ้ปรแกรมทําการึ� ้ ํ
เลื�อนลายทอดา้นหลังไปจากลายทอดา้ยหนา้ . 

. 

Figure 141: Grayscale shading, combined with "normal" Jacquard conversion 
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Figure 144: Face and back of the shaded fabric 

Figure 143: The detail of double shaded fabric 

Figure 142: Random shading for blankets 
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8.10 Color shading 

8.10.1 How does it work?  

ArahWeave ทําการคํานวณผลของสของทกุๆลาย ี ,ที�โหลดขึ5นมาตอนในหนา้ตา่งแปลงลาย  สจะขึ5นอยู่ี
กบั ลายทอ ,ลายสดา้ยยนืและพุง่ี  และสเสนดา้ย  แลว้มนัจะทําการขยบัลายทอในทกุทศิทางเพื�อสรา้งี ้
ลายทอ – ส ใหมใ่ห ้ เมื�อี  ArahWeave ทําการคํานวณความเป็นไปไดข้องการผสมลวดลายทอ   ,มนัจะ
ทําการตรวจสอบภาพ และแทนที�พกิเซลสในภาพดว้ยลายทอที�เหมาะสมมากที�สดุ บนพื5นฐานความคลา้ยี
เคยีงของส.ี 

 
ผา้มเีสนดา้ยยนืและดา้ยยนืที�มสีที�แตกตา่งกนั ้ ี 4 ส.ี โครงสรา้งลายทอจะบงัคับเพยีงดา้ยยนืหนึ�งเสนและ้
ดา้ยพุง่หนึ�งเสนเทา่นั5นในหนึ�งค้ รั 5ง บนดา้นหนา้ผา้    ดังนั5น จะมลีายทอได ้16 ลาย / การผสมสที�ี
แตกตา่ง (warp1-weft1, warp1-weft2, warp1-weft3....warp4-weft3, warp4-weft4)). 

ตารางจะแสดงลายทอพื5นฐาน (ตขีอบดว้ยเสนสแดง้ ี ) และอนุพันธข์องมนั   ลายทออนุพันธจ์ะถกูสรา้งขึ5น
ในโปรแกรม  ArahWeave โดยการเลื�อนมนัจากซายไปขวา และ บน และลา่ง ที�ใหไ้ดก้ารผสมสที�เป็นไป้ ี
ไดท้ั 5งหมด  และคณุไมจํ่าเป็นตอ้งทําการโฆลดพวกมนัเขา้ไปในหนา้ตา่งการแปลงลาย. 

warp1-weft4 warp2-weft4 warp3-weft4 warp4-weft4 

warp1-weft3 warp2-weft3 warp3-weft3 warp4-weft3 

warp1-weft2 warp2-weft2 warp3-weft2 warp4-weft2 

Figure 145: The initial fabric for color shading 
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warp1-weft1 warp2-weft1 warp3-weft1 warp4-weft1 

ทําการโหลดภาพที�ตอ้งการจะทําการทอเขา้มาในหนา้ตา่ง Jacquard conversion. รปูภาพที�โหลดตอ้ง
เป็นภาพแบบสเต็ม ี color – 24 bits per pixel.  

ขั 5นตอนตอ่ไปคอืการระบขุนาดลายที�ตอ้งการ ซงโดยทั�วไปจะเทา่กบัจํานวนเข็มของหัวแจ๊คการด์ที�มีึ� . 
ป้อนจํานวนลงในชอง่  Warp แลว้กดปุ่ ม Density เพื�อใหม้นัคํานวณหาจํานวนเสนพุง่จากความหนาแน่น้
เสนพุง่ให ้้   

ปุ่ มตัวเลอืกที�แตกตา่งกนัที�อยูท่ี�ดา้นขวามอืของภาพ มนัจะเป็นตัวกําหนดการแปลงภาพไปเป็นลายทอ. 

กอ่นอื�นคณุจะตอ้งตันสนใจวา่จะใหโ้ปรแกรมใชิ  ้Dithering (การเกลี�ยส)ี เทคนคิในการลดจํานวนของสในี
ภาพใหต้รงกบัจํานวนลายทอ หรอืไม.่. 

ถา้คณุตัดสนใจวา่จะไมใ่ชตัวเลอืกิ ้  dithering, จะมตีัวเลอืก Noise,ซงจะทําใหก้ารเปลี�ยนแปลงระหวา่งึ�
สองเฉดเรยีบเนยีนขึ5น คา่มจีาก 0 ถงึ 99 (Figure 176). มนัไมม่กีฏเกณฑ ์วา่เทคนดิไหนทํางานดกีวา่ 
(dithering หรอื non-dithering),คณุสามารถทําการลองดทูั 5ง 

สองแบบ ตรวจสอบภาพจําลองจรงิ แลว้เลอืกวา่จะใชอนัไหนไปทําการทอ้ . 

 
ตัวเลอืกอื�นคอื: 

•••• Reinforce: เมื�อเปิดใชงาน้ ,โปรแกรมจะทําลายเพิ�มเตมิจากลายพื5นฐานหนึ�ง เพื�อใหค้วามถกูตอ้งของ
สมากขึ5น  ตัวเลอืกนี5จะทํางานเฉพาะบนลายทอบางลายเทา่นั5นี   . 

•••• Flat to flat: ในบางครั 5งคณุตอ้งการแถบตัวอกัษร หรอืขอบในภาพแรงเงาส ใหย้งัคงไมถ่กูผลกระทบี
ของ noise. เมื�อเปิดการใชงาน ้  Flat to flat,โปรแกรมจะทําการคน้หาพื5นที�ที�เป็นสแีบบเรยีบ ใน
ภาพ true color  และจะไมม่กีารดัดแปรฟังชน  ั� noise ลงบนพื5นที� . ฟังชนนี5ไมทํ่างารว่มกบัตัวเลอืกั�  
Dithering. 

•••• Warp / weft color ratio:. 
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,  

 

8.10.2 Color shading with tapestry weaves 

.  

 

8.10.3 Loading / Saving all weaves 

. 

Figure 147: Image for color shading and the resulting color shaded fabric simulation 

Figure 146: Image and fabric simulation 
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8.10.4 Reverse shading 

 

8.10.5 Show color gamut 

8.10.6 Remap yarns - Jacquard conversion 

8.11 Extra wefts 

นี�หมายถงึคณุจะใชดา้ยพุง่หลายๆเสน เฉพาะบางตําแหน่ง ที�ซงคณุตอ้งการมนัใฝนการแสดงผลของส ้ ้ ึ� ี
เทคนคินี5ตอ้งการใชคา่้ . regulator, หรอื ความหนาแน่นที�แตกตา่งดา้นพุง่. เมื�อคา่ regulator ทํางาน, 
บมีดา้ยยนืจะไมม่กีารคลายดา้ยยนื และเราจะไดค้วามหนาแน่นเสนพุง่เป็นเทา่ตัวในตําแหน่งนั5นๆ ้  . อยา่ง
แน่นอน ลายทอจะตอ้งมคีวามเหมาะสมดว้ย - เราตอ้งบงัคับใหเ้สนพุง่ขึ5นไปอยูด่า้นบนของเสนพุง่อกีเสน้ ้ ้
หนึ�งดว้ยลายทอที�เหมาะสม. ยกตัวอยา่งเชน ่ ,ลายซาตนิพุง่สาหรับดา้ยพุง่ที�ตอ้งการใหไ้ปอยูด่า้นบน ํ
และซาตนิยนืสาหรับดา้ยพุง่ที�ตอ้งการใหอ้ยูด่า้นลา่ง  ถา้คณุใชลายขดัในเสนพุง่ทั 5งสองดา้ยจะแยง่พื5นทีํ ้ ้
กนัที�ดา้นบนของผา้ และคณุจะไมส่ามารถที�จะทําการทอใหไ้ดค้วามหนาแน่นตามที�ตอ้งการได.้ 

กําหนด Extra wefts เป้นชนดิในการแปลงลาย. 

Figure 148: Reverse shading – a tool to check correctness of color shading 
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มคีา่ตัวแปรใหม ่8 คา่อยูท่ี�ดา้นขวามอืของหนา้ตา่ง ซงจะใหค้ณุควบคมุเพื�อใหเ้กดิผลตามที�คณุตอ้งการึ� : 

1. System: หมายถงึจํานวนชน ั 5 – ในกรณีสวนใหญพ่ื5น บวก เสนพุง่เพิ�ม่ ้ . 

2. Always คา่ตัวแปรที�บอกโปรแกรมวา่ จะมเีสนพุง่ที�แสดงบนผนืผา้เสมอกี�เส้ น้  ในบางครั 5งโครงสรา้งผา้
ตอ้งการดา้ยพุง่เสรมิในเฉพาบางสวน ่ , ในพื5นที�ที�ไมม่จีดุประสงคส์าหรับลวดลาย และมนัจะเป็นลายํ
พื5นนเทา่นั5น. 

3. Ground layout เป็นคณุลักษณะที�ทรงพลัง สาหรับการกําหนดความหนาแน่นที�แตกตา่ง ํ (จํานวน) 
สาหรับดา้ยพุง่ในแตล่ะชนํ ั .ถา้ชองนี5วา่งเปล่่ า โปรแกรมก็จะนําลําดับแบบงา่ยๆสาหรับดา้ยพุง่ ในรปูที� ํ  
181 แสดงพื5นและดา้ยพุง่เสรมิ2เสนในลําดับแบบงา่ยๆ ้ 123, และถา้แบบซบซอน ั ้ ground layout, 
เขยีนเป็นแบบ 1213, ที� 1 หมายถงึพื5น , 2 และ3 คอืดา้ยพุง่เสรมิ. 

 
Ground layout can also be written with repeats and parenthesis (similar as thread pattern), to 
allow extremely complex irregular extra weft insertion. 

Figure 149: Jacquard conversion; extra weft mode 
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4. Skip face: คณุสามารถทําการกําหนดจดุที�ใกลท้ี�สดุของการเชอมตอ่ที�จดุขอบของดา้ยพุง่เสรมิื� ที�
สงผลตอ่ขอบที�เนยีนขึ5น ถา้คณุกําหนดคา่ ่ Skip face ไปที� 3, แลว้จดุเชื�อมตอ่จะเทา่กบั 3 จดุจาก
ขอบ. 

5. Skip ground: เหมอืนกนักบั skip face, แตม่นัจะทํางานกบัดา้ยพุง่พื5น ground wefts. 

6. Skip back: เหมอืนกนักบั skip face, แตม่นัจะทํางานกบัดา้ยพุง่เสรมิที�ดา้นหลังลายทอ. 

 

7. Attach at length: ในการป้องกนัดา้ยลอยขา้มยาวในดา้นหลังของผา้ ,ซงบางครั 5งเกดิขึ5นจากการึ�
รวมกนัของดา้ยที�ลอย ,คณุสามารถที�จะกําหนดวา่ดา้ยลอยขา้ยยาวสงูสดุไดเ้ทา่ไรได.้ 

8. Protect: ในบางครั 5งมนัจําเป็นที�จะตอ้งตอ่เนื�องดว้ยดา้ยพุง่อกีเล็กนอ้ย ,แมว้า่มนัอาจจะไมต่อ้งการจาก
ภาพ; เพยีงเพื�อป้องกนัดา้ยเสนสดุทา้ยในลวดลายไมใ่หเ้คลื�อนไถลออก ในรปูที� ้ 183 แสดงลาย
เดยีวกนัที�ปราศจากการป้องกนัเสนดา้ย และที�ป้องกนัไวส้ามเสน้ ้ . 

 
ภายหลังที�คณุทําการกําหนดคา่ตัวแปรทั 5งหมดแลว้ ,คณุตอ้งทําการโหลดลายทอ  ,ทกุๆสในภาพตอ้งการี
จํานวน System's ของลายทอ. พื5นที�ลายทอของหนา้ตา่ง Jacquard conversion จะถกูแบง่ออกไปตาม
จํานวนของสดา้ยพุง่ี  (system). จะมแีถวเพิ�มเตมิในลายทอ ซงแสดงการผสมลายทอสาหรับทกุๆสมาึ� ํ ี
รวมกนัให.้ในรปูที�  184 แสดงพื5นที�แสดงลายทอ จากรปูที� 180;คณุไดทํ้าการโหลดลายทอ 3 ลาย 
(เพราะคณุกําหนด System (จํานวนชั 5นไปที� 3) สาหรับในทกุสบนภาพํ ี . 

ในการโหลดลายทอเขา้ไปในพื5นที�ลายทอ ,ทําการเลอืกมนัดว้ยปุ่ มซาย ้ แลว้เลอืกโหลดมนัจากกลอ่ง
เลอืกไฟล ์หรอืจากหนา้ตา่ง Browse . 
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หลังจากที�คณุทําการโหลดลายทอทั 5งหมด แลว้คลกิที�ปุ่ ม ok คณุก็จะไดล้ายแจ๊คการด์เต็มทั 5งหมด. 

โปรแกรมจะทําการทวคีณูขนาดลายดา้ยพุง่ตามจํานวนเสยพุง่  แตม่นัก็ฉลาดที�จะไมใ่สลายทอใน้ ่
ตําแหน่งที�ไมจํ่าเป็น ดว้ยเหตนุี5คณุจําเป็นจะตอ้งนําดา้ยพุง่ที�ไมจํ่าเป็นออก ซงมนัจะลอยขา้มยาวตลอดึ�
หนา้กวา้งของผนืผา้  โดยใชฟังชน้ ั�  Jacquard > Remove extra warps/wefts ในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ 

weave editor (หรอืคลกิที�ไอคอน  ในหนา้ตา่ง  Jacquard conversion). ตรงจดุนี5 คณุไดม้าถงึขนาด
สดุทา้ยของลายแลว้ โปรแกรมจะทําการเขยีนลายสดา้ยพุง่ใหอ้ยา่งถกูตอ้ง และวางคา่เรกกเูรเตอรบ์นี
ตําแหน่งที�เหมาะสมให ้ ในการจําลองภาพจรงิจะตอ้งทําใหค้า่ความหนาแน่นและคา่เรกกเูรเตอรท์ถกูตอ้ง 
โดยการทําใหปุ้่ ม  Density from technical data ในหนา้ตา่ง Density หรอืในหนา้ตา่ง Consumption ถกู
เลอืกเปิดการใชงาน้  (จํานวนดา้ยยนืตลอดหนา้ผา้,เบอรห์ว ีและเฟืองที�ใชจะตอ้งทําใหถ้กูตอ้ง้ !). 

 
ในบางครั 5งคณุไดเ้ปลี�ยนลายสดา้ยพุง่ภายหลังี จากการแปลงลายแจ๊คการด์แลว้ แตถ่า้คณุทําการแปลง
ลายซาอกีไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ  โปรแกรมจะทําการเขยีนทับลายสพุง่ของคณุ  ถา้ตอ้งการลายสกลับมํ5 ี ี

ใหค้ลกิที�ปุ่ ม  2 ครั 5ง ในหนา้ตา่าง Edit warp and weft pattern ที�อยูต่รงบรเิวณป้อนลายสพุง่ี . 

Figure 150: Simulation on face and back of the fabric 
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8.11.1 Advanced extra weft conversion control with yarn letters 

8.11.1.1  Define yarns in Jacquard conversion window 

โดยคา่เริ�มตน้ของ ArahWeave จะนําดา้ยพุง่สแรกๆในหนา้ตา่งี  Edit warp and weft pattern เพื�อเขยีน
ลายสให ้ี ; ถา้คณุป้อนคา่ System เป็น 3, มนัจะนําดา้ยส ีa, b, และ  c. ถา้คณุตอ้งการใชดา้ยที�้ แตกตา่ง
ออกไป, ใหทํ้าการเลอืกชองลายทอดา้ยพุง่เสรมิในหนา้ตา่ง่  Jacquard conversion, แลว้ป้อนอกัษรชอสื� ี
จากคยีบ์อรด์  จะมสีเหลี�ยมเล็กๆที�มตีัวอกัษรชอสที�ป้อนแสดงขึ5นที�มมุขวาบนของชองลายทอพุง่เสรมิที�ี� ื� ี ่
เลอืก  โปรแกรมจะใชดา้ยสนั5นแทนที�คา่เริ�มตน้ให ้แต่้ ี ถา้คณุป้อนดา้ยสผดิ ใหก้ดปุ่ มคยี์ี  Escape โรแกรม
จะนําอกัษรชอสออกจากพื5นที�ที�เลอืกใหเ้องื� ี . 

 
ฟังชนนี5ยงัมสีวนขยายที�ทรงพลัง ยกตัวอยา่งเชน คณุตอ้งการใหด้อกกหุลาบในแถวที�สอง ในรปูที� ั� ่ ่ 185 มี
สที�แตกตา่งกบัแถวแรก ี , และไมต่อ้งการเสยเวลาในการแก ้ี ไข ั คณุจําเป็นที�จะทําการวาดดอกกหุลาบไป
เป็นอกีส และกําหนดดา้ยสาหรับสใหม ่ในรปูที�ี ํ ี  186 ดา้ยพุง่พื5นจะใชคา่เริ�มตน้คอืส ้ ี a, สาหรับสเขยีวคสืํ ี  ี
b, สาหรับสแดงคอืสํ ี  ีc, aและสาหรับสองสใหม่ํ ี , สมและฟ้า้ , จะเป็นพุง่ d และ e. 

Figure 151: Define yarn colors in Jacquard conversion window 
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8.11.1.2  Extra weft as a warp effect weave 

ArahWeave ทําการเขยีนลายสพุง่บนพื5นฐานของลายทอ ซงคณุมใีนหนา้ตา่งี ึ�  Jacquard conversion: 
ลายทอที�แสดงผลทางพุง่  หมายถงึ คณุตอ้งการมเีสนพุง่เสรมิบนพื5นที�ของสนั5นๆ  ถา้คณุตอ้งการที�จะใส้ ี ่
ดา้ยพุง่เสรมิ ที�มเีฉพาะลายทอที�แสดงผลทางยนืขา้มดา้ยพุง่ตลอด ,ใหทํ้าการระบตุัวอกัษรสเสนพุง่บนี ้
ลายทอที�แสดงผลลายดา้นยนื , และดว้ยวธิกีารนี5 ลายทอจะไมถ่กูรักษาใหเ้ป็นแบบลายเกาะเกี�ยว แตม่นั
จะเป็นลายทอซงคณุจะตอ้งการใหม้นัปรากฏึ� ในลายทอแจ๊คการด์เป็นดา้ยพุง่เสรมิ. มนัจะทํางานบนทั 5งใน 
fil coupe, มนัจะถกูใชมากในผา้มา่น้ . 

8.11.1.3  Stitching weave as a weft weave 

ดา้ยพุง่เสรมิจะเกาะเกี�ยวไปยงัพื5นของผา้ ในบรเิวณที�ไมต่อ้งการจะแสดงเป็นรปูรา่ง โดยทั�วๆไปลาย
สาหรับเกาะเกี�ยวจะเป็นลายที�แสดงผลทางยนืํ . ถา้คณุใสลายทอที�มผีลทางดา้นพุง่สาหรับเป็นลายเกาะ่ ํ
เกี�ยว โปรแกรมจะคดิวา่มนัเป็นลายดา้ยพุง่เสรมิ ที�บรเิวณนั5น และจะใสดา้ยพุง่เสรมิขา้มพื5นที�นั 5นทั 5งหมด   ่
แตถ่า้คณุตอ้งการมนั เพื�อจดุประสงคข์องการออกแบบลวดลาย เทา่นั5น ,ใหทํ้าเครื�องหมายตัวอกัษร z ลง
ในลายที�ใชเกาะเกี�ยวดา้ยพุง่เสรมิ้ . ตอนนี5โปรแกรมรูแ้ลว้วา่คณุตอ้งการมมีนัเพยีงแคบ่รเิวณที�ตอ้งการ
สาหํ รับลวดลายเทา่นั5น. 

8.12 Fil coupé 

คํานี5เป็นภาษาฝรั�งเศส, มนัมคีวามหมายวา่ "ตัดดา้ยพุง่". เทคนคิคลา้ยๆกบัดา้ยพุง่เสรมิพเิศษ เพยีงแตว่า่ 
ดา้ยในสวนที�ไมใ่ชเพื�อแสดงรปูรา่งจะถกูทําการตัดออกในภายหลัง่ ้ . โดยทั�วๆไปมนัก็คอืลายดา้ยพุง่เสรมิ 
แตม่กีารดัดแปรบางอยา่ง ,ลายทอที�ใชเกาะเกี�ยวดา้นหลังผา้จะเป็นลายลอยขา้มตลอดแทน  และมกีาร้
เพิ�มลายในชวงขอบรปูรา่งที�ใชดา้ยพุง่เสรมิ ่ ้ (โดยทั�วๆไปเป็นลายขดั) ซงจะใชป้องกนัดา้ยพุง่หลดุออกในึ� ้
ระหวา่งขั 5นตอนการตัดออก. 

คา่ตัวแปร System, Always, Ground layout, Skip face, Skip back, Attach at length มคีวามหมาย
เดยีวกนักบัในบทเรื�องดา้ยพุง่เสรมิพเิศษ. นอกจากคา่ Protection, จะมคีวามหมายที�แตกตา่งจากใน 
Extra weft conversion, มนัจะมชีองสาหรับป้อนคา่ตัวเลขใหม่่ ํ  Coupe length, และมปีุ่ มใหเ้ลอืกอกี 3 ปุ่ ม
คอื: Fil coupe on face, Protection always, และ Double. 

Figure 152: Simulation with two extra wefts in four colors 
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8.12.1 Protection 

Protection มคีวามหมายแตกตา่งกบัในการแปลงแบบ Extra weft: มนัจะเป็นจํานวนจดุของลายทอตรง
ขอบ ,ซงโปรแกรมจะทําการแทรกไปบนดา้นซายและขวาที�ผลของลาย ึ� ้ extra weft fil coupe. ลายทอ
ชวงขอบจะสามารถทําการระบแุยกตา่งหากสาหรับพุง่ทกุสได ้่ ํ ี . โปรแกรมจะทําการเพิ�มสใหม่ี (สเทาี )
สาหรับลายป้องกนัใหอ้ยา่งอตัโนมตัิํ .  ในพื5นที�แสดงลายทอบนหนา้ตา่ง Jacquard conversion จะเห็นสี
ลายทอขอบอยูใ่นตําแหน่งขวาสดุ (สลําดับที� ี 5 ในรปูที� 188). 

8.12.2 Coupé length 

Coupé length หมายถงึ พื5นที�ที�สนกวา่คา่นี5จะถกูเกาะตดิไปกบัพื5ั 5 น และที�ยาวกวา่คา่นี5จะปลอ่ยใหล้อย
ขา้มตลอด เพื�อตัดออกไปในภายหลัง. 

8.12.3 Fil coupé on face 

Fil coupé on face ยนิยอมใหค้ณุมดีา้ยลอยขา้มยาวที�ดา้นบน หลังจากการแปลงลาย jacquard. ในวธินีี5 
ดา้ยที�จะตอ้งตัดออกจะมผีลอยูท่ี�ดา้นบนของผนืผา้.  ในบางครั 5งจะใชมนับนลายทอ้ ผา้มา่น  . เมื�อเปิดการ
ใชงานปุ่ มนี5  คา่้  Attach at length จะถกูปิดการใชงาน้ . 

8.12.4 Protection always 

มนัมคีวามหมายวา่, โปรแกรมจะทําการใสลายทอป้องกนับนขอบทั 5งหมด ่  ไมว่า่ในสวนที�ไมจํ่าเป็น ่ (บน
เสนดา้ย ที�จะไมถ่กูตัดออก เนื�องจากมนัสนเกนิไปและมกีารเกาะเกี�ยวกบัพื5้ ั 5 น),แตล่วดลายจะดปูรกตมิาก
ขึ5น. 

Figure 153: Fil coupé jacquard conversion 
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8.12.5 Double 

ในบรเิวณซงมนัสนเกนิกวา่ที�จะทําการตัดออก โปรแกรมจะทําการแทรกลายเกาะเกี�ยวแทนที�การลอยขา้มึ� ั 5
ยาวใหเ้อง (Figure 190). นี�เป็นสงที�ไมต่อ้งการในบนผนืผา้บางผนื ซงตอ้งการใหด้สูวา่งขึ5น หรอืบางสวนิ� ึ� ่
ดโูปรง่. ในกรณีเชนนี5่  ใหใ้ชตัวเลอืก้  Double. โปรแกรมจะทําการแบง่เสนพุง่นี5เป็นสอง้ ชดุ วางสวนหนึ�ง่
ของผา้บนดา้ยพุง่เสนหนึ�ง และอกีสวนไป้ ่ ยงัเสนอื�น  ผลที�ได ้้ ,พื5นที�ทั 5งหมดจะยาวพอสาหรับการตัด ํ
ดังนั5นจงึไมจํ่าเป็นที�จะตอ้งเกาะเกี�ยวดา้ยพุง่ไปที�ดา้นหลัง. อยา่งแน่นอน,คณุตอ้งการเสน้พุง่มากกวา่ลาย 
fil coupéแบบปรกต,ิ ดังนั5นราคาผา้จะสงูขึ5น 

ในรปูที�  190แสดงผา้ตัดเสนพุง่แบบธรรมดา ้ – ดา้นในวงกลมบรเิวณที�ดา้ยลอยสนไป ั 5 ,โปรแกรมจะทํา
การเกาะเกี�ยวดา้ยพุง่ใหท้ี�ลายทอพื5นผา้   แตด่ว้ยฟังชนั�  Double โปรแกรมจะทําการแบง่เสนดา้ยไปเป็น้
สองชดุ ชดุหนึ�งสาหรับสวนดา้นซาย และอกีชดุสาหรับสวนดา้นขวาํ ่ ้ ํ ่ . 

 
การจําลองภาพจรงิแสดงใหเ้ห็นวา่ไมม่อีะไรแตกตา่งกนัในผา้สาเร็จ ยกเวน้แตค่ณุจะไมม่เีสนดา้ยพุง่ในํ ้
วงกลมของผา้ ที�ใชฟังชน้ ั�  Double. 

Figure 154: “Normal” fil coupe, and fabric created with the Double option 
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8.12.6 Fil coupé simulation การจําลองภาพจรงิผา้แบบตัดเสนพุ่้ ง 

8.13 Weave blanket 

8.13.1 Overview. 

8.13.2 Creating Weave blanket 

ในการสรา้งตัวอยา่งลายทอบนเครื�องแจ๊คการด์ ทําการ
โหลดภาพใดๆ (8-bits per pixel) เขา้ไปในหนา้ตา่ง 
Jacquard conversion แลว้เลอืก Weave blanket เป็น
แบบการแปลงลาย 

จะมกีารกําหนดคา่ทั�วๆไป 5 คา่สาหรับการแปลงลายํ
แบบนี5: 

•••• Filename weaves โปรแกรมจะเพิ�มลายทอชอไฟล์ื�
ในแตล่ะลายทอใหเ้องอยา่งอตัโนมตั ิดังนั5นคณุ
จําเป็นตอ้งทําการเลอืกลายทอสาหรับใชแสดงชอํ ้ ื�
ไฟล ์และพื5นหลังชอไฟล ์  ทําการโหลดลายทออื�
โดยการเปิด Browse จากเมนู Choose weaves ของ
หนา้ตา่ง Jacquard conversion. ในหนา้ตา่ง 
Browse. ใหทํ้าการโหลดลายทอสาหรับพื5นหลังในแท็ปสแรก และลายทอสาหรับชอไฟลใ์นแท็ปที�ํ ี ํ ื�
สอง. 

•••• Number of weaves คณุจะตอ้งตัดสนใจวา่จะมหีลายทอทั 5งหมดเทา่ไรในิ  Weave blanket. นี�จะทําได ้
โดยกําหนดจํานวนคอลัมนใ์น ชอง่  Horizontal, และจํานวนลายในแถวนอนในชอง ่ Vertical. โปรแกรม
จะนําลายทอจากไดเรกทอรี�ปัจจบุนัที�แสดงในหนา้ตา่ง Browse weaves.  แตถ่า้ลายทอที�คณุตอ้งการ
ทออยูแ่ยกกนัในไดเรกทอรี�ตา่งๆ คณุจะตอ้งนํามนัมาอยูใ่นไดเรกทอรี�เดยีวกนัเสยกอ่นี . 

•••• Title size เลอืกจํานวนเสนพุง่ ซงตอ้งการจะใชสาหรับชอไฟลใ์นชอง้ ึ� ้ ํ ื� ่   Title height .  

•••• Top edge เปิดการใชงาน  แลว้มนัจะเพิ�มจํานวนเสนพุง่ให ้้ ้ (ขนาด เป็นสองเทา่ของ title height) ไว ้
สาหรับทอพื5นหลังชอไฟล ์ เพื�อเพิ�มพื5นที�ในการตัดผา้ที�ทอออกจากเครื�องทอ  คณุสามารถทําการํ ื�
กําหนดใหพ้ื5นที�ๆ เพิ�มนี5ทอเป็นชอบรษัิท หรอือื�นได ้ตามที�คณุไดพ้มิพล์งในชื� อ่งที�อยูใ่ตต้ัวเลอืก Top 
edge.  

•••• Weave blanket size คณุจําเป็นตอ้งกําหนดจํานวนเสนยนื ้ (เข็ม)ในชอง ่  Warp, และจํานวนเสนพุง่ใน้  
Weft.  

ในรปูที� 194 แสดงตัวอยา่ง ที�มดีา้ยยนื 2400 เสน และดา้ยพุง่ ้ 2160    weave blanket นี5ม ี6 คอลัมน ์
และ 12 แถวนอน ดังนั5นจะไดล้ายทอทั 5งหมด 72 ลาย ที�จะอยูใ่น weave blanket นี5  ขนาดลายทอหนึ�งๆ
จะมดีา้ยยนื 400 เสน ้ ( 400 * 6 ) และเสนพุง่ ้ 180 เสน ้ (180 * 12) และจะมดีา้ยพุง่ 36 เสนสาหรับเป็น้ ํ
ไตเตลิชอไฟลล์าย  จะมคํีาวา่็ ื� "Made by ArahWeave"  ทอที�ไตเติ5ลดา้นบน  

Figure 155: Fabric simulations of “Normal” fil coupe fabric, and fabric created with the Double option 

Figure 156: Weave blanket 
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ตอนนี5คณุมหีนา้ที�ๆ จะตอ้งทําการเลอืกลายทอในหนา้ตา่ง Browse  วา่จะเป็นลายทอลายแรกในผา้ 
weave blanket fabric (ในมมุซายลา่งผา้้ ).  

 
แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK ในหนา้ตา่ง Jacquard conversion, แลว้โปรแกรมจะทําการสรา้งลายทอแจ๊คการด์
ตามที�คณุไดทํ้าการกําหนดไวใ้ห.้ ในรปูที� 196 แสดงการจําลองภาพจรงิของผา้ weave blanket.  คณุ
เหลอืแคทํ่าเป็นไฟลแ์จ๊คการด์แลว้นําไปทอมนัจรงิเทา่นั5น. 

Figure 158: Weave browser - color view mode 

Figure 157: Weave blanket conversion 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

 

8.14 Images menu 

หนา้ตา่ง Jacquard conversion มเีครื�องมอืหลายอยา่งในการจัดการรปูภาพ คณุสามารถเลอืกใชไดจ้าก้
เมนู Images ในหนา้ตา่งนี5. 

8.14.1 Get image from weave (black and white) 

ในโปรแกรม ArahWeave สามารถที�จะนําลายทอที�ทํางานอยูนํ่าเขา้มาเป็นรปูภาพได ้  ทําการวาด หรอื
โหลดลายที�ตอ้งการขึ5นมาในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ แลว้นํามนัเขา้มาในหนา้ตา่ง Jacquard conversion 
โดยใชฟังชน้ ั�  Get image from weave จากเมนู Images   แลว้ทําการใสลายทอเขา้ไปเหมอืนรปูภาพ่
ปรกตสิองส    ี . 

8.14.2 Free image  

ถา้คณุไมต่อ้งการจะทําการบนัทกึภาพและลายที�ใชในหนา้ตา่งแปลงลายแจ๊คการด์ เขา้ในไฟลผ์า้ ให ้้
เลอืกคําสงั�  Free image. 

8.14.3 Printing image with jacquard weave selection  

คณุสามารถที�จะทําการพมิพ ์รปูภาพ ที�มลีายทอและส จากหนา้ตา่งี  Jacquard conversion ได ้โดยการ
เลอืก Images > Print picture... บนหนา้ตา่งในรปูที�198 คณุสามารถทําการกําหนดระยะขอบและขนาดที�
ตอ้งการทําการพมิพไ์ด ้  แตถ่า้คณุเลอืก ตัวเลอืก One repeat โปรแกรมจะทําการปรับขนาดของภาพให ้
พอดกีบัพื5นที�ที�กําหนด  ในรปูที� 197 แสดงภาพกอ่นพมิพข์องรปูภาพที�มสีและลายที�เลอืกี . 

Figure 159: Weave blanket simulation 
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8.15 Tools menu 

8.15.1 Getting warp/weft pattern from image 

ในหนา้ตา่ง Jacquard conversion มฟัีงชนสาหรับการสรา้งแพทเทริsนสดา้ยยนื ั� ํ ี / พุง่จากภาพ นี�จะเป็น
ประโยชนส์าหรับดไีซนเ์นํ อร ์ผูท้ี�ไดรั้บภาพจากลกูคา้ที�ทําการวาดแพทเทริsนสดา้ยยนื ี / พุง่จากโปรแกรม
วาดภาพ . ภาพดังกลา่วจะตอ้งถกูทําการลดสใหเ้หลอืเทา่กบัจํานวนสเสนดา้ย โปรแกรมจะนําพกิเซลแรกี ี ้
ของคอลัมนจ์ากดา้นซายมอืมาทําการสรา้งแพทเทริsนสดา้ยพุง่ และพกิเซลแรกของแถวบนสดุของภาพ้ ี
มาสรา้งแพทเทริsนสดา้ยยนื   ทําการโหลดภาพเขา้มาในหนา้ตา่ง ี jacquard conversion, แลว้ทําการ
เรยีกใชฟังชน ้ ั� Images > Get warp/weft pattern from image. 

 Figure 161: Print picture 

 Figure 160: Print preview from Jacquard conversion 
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ใหเ้ลอืกวา่คณุ
ตอ้งการจะทําการ
สรา้งมนัสาหรับยนืํ  
warp หรอืพุง่ weft, 
และกําหนดความยาว
ของรพีที repeat ที�
ควรจะเป็น. ถา้คณุทํา
การเลอืกปุ่ ม Yarn 
colors, สของภาพจะี
ทําการคัดลอกจาก
ภาพไปยงัสเสนดา้ยี ้
ใหด้ว้ย. 

เมื�อคลกิที�ปุ่ ม OK, 
แพททริsนดา้ยจะถกู
ดัดแปรไปยงัผา้ทันท.ี 

 

 

 

 

 

 

คณุสามารถที�จะใชภาพเดยีวกนันี5ในการสรา้งแพทเทริsนดา้ยยนืไดด้ว้ย โดยการคลกิที�ไอคอน ้  จาก
เมนู Images เพื�อพลกิภาพไป 90 องศา แลว้เลอืก Warp, กําหนดขนาดรพีที แลว้ก ็OK. 

Figure 163: After applying Get warp/weft pattern from image – the yarn colors are taken from the image 

Figure 162: Getting warp/weft pattern from image 
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8.15.2 Multi image convert 

ฟังชนั�  Multi image convert ยนิยอมใหก้สามารถทําการแปลงภาพหลายๆภาพ ไปเป็นไฟลแ์จ๊คการด์
แบบเป็นชดุ. 

โหลดผา้แมแ่บบ,ซงมกีารบนัทกึเป็นไฟลแ์ลว้ ึ� (มรีปูภาพและลายทอแลว้)  คณุสามารถที�จะใช ้Multi 
image convert กบัการแปลงแบบ Normal หรอืแบบ Color shading ก็ได ้ ถา้คณุทําการแปลง
แบบ Normal (จานสภาพ แบบ ี 8 บทิตอ่พกิเซล), เราแนะนําใหค้ณุใชจานสเดยีวกนั ้ ี (สเหมอืนกนัี ) ใน
ภาพทั 5งหมด, และคณุควรจะทําการเลอืกตัวเลอืก Reload jacquard weaves only to equal 
colors ในแท็ป Weaving ในหนา้ตา่ง Save setup.  ตัวเลอืกนี5จะบงัคับโปรแกรมใหทํ้าการโหลด
ลายทอเดยีวกนัเขา้ไปในสเดยีวกนัี   เพื�อหลกีเลี�ยงจากการวางลายทอไปยงัสที�ใกลเ้คยีงกนั ี  จํานวนสในี
จานสของภาพจะตอ้งไมม่ากกวา่ในจานสของผา้ที�เริ�มตน้ มฉิะนั5ี ี นโปรแกรมจะไมรู่ ้วา่ลายทอไหนใช ้
สาหรับสาหรับสที�เกนิมา ดังนั5นคณุจะไดรั้บขอ้ความผดิพลาด และการแปลงจะถกูยกเลกิํ ํ ี  

คณุจําเป็นที�จะตอ้งทําการโหลดผังเครื�องทอที�จะใชทําการทอเขา้ไปในหนา้ตา่ง ้ Save cards for 
production ดว้ย แลว้เลอืก Tools > Multi image covert จากหนา้ตา่ง Jacquard conversion  

 
Figure 165: Jacquard conversion with Multi image convert dialog box 

Figure 164: Getting warp pattern from same image as weft pattern 
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ม ี4วธิใีนการทําขนาดลายแจ๊คการด์ใหต้รงกบัขนาดภาพ: 

•••• None: โปรแกรมจะใชขนาดภาพสาหรับขนาดลายแจ๊คการด์้ ํ  

•••• Density:โปรแกรมกําหนดความกวา้งลายทอตามจํานวนเข็มในชอง่  Warp 
บนหนา้ตา่ง Jacquard conversion , และจะทําการคํานวณจํานวนเสนพุ่้ ง บนพื5นฐานของความหนาแน่น
เสนพุง่ของผา้เริ�มตน้้   

•••• Keep weave size: โปรแกรมจะทําการยอ่ขนาดภาพใหต้รงกบัจํานวนยนื 
Warp และพุง่ Weft Jacquard conversion . 

•••• Multiply: โปรแกรมจะทําการทวคีณูขนาดภาพตาม
คา่ตัวแปร System จากหนา้ตา่ง jacquard conversion. มนัเป็นการทําใหค้ณุ
สามารถใชการแปลงหลายๆภาพ บนภาพที�มขีนาดแตกตา่งกนั้ . 

ตัวเลอืกอื�นๆ: 

•••• HTML report: โปรแกรมจะทําการสรา้งรายงานแบบ 
HTML ที�มภีาพและการจําลองภาพผา้ ,ดังนั5นคณุสามารถที�จะทําการตรวจสอบผล
ที�ไดก้อ่นที�จะทําการผลติเป็นผา้จรงิ คณุยงัสามารถใชมนัเป็นเอกสารในการกําหนดการผลิ้ ตไดด้ว้ย 

•••• Weaving program: ถา้คณุใชฟอรแ์มทของ้  Staubli JC4, JC5,หรอื JC6, 
ArahWeave สามารถทําการสรา้งโปรแกรมลายทอ,ที�สามารถทําการกําหนดลําดับการทอ และจํานวนรี
พทีของแตล่ะลายที�จะทอได.้ 

•••• Fix floats face and back แกไ้ขดา้ยลอยขา้มยาว บนพื5นฐานคา่กําหนด
ที�ตั�งคา่ไวบ้นผนืผา้เริ�มตน้กอ่นที�จะทําการสรา้งไฟลแ์จ๊คการด์  ถา้เปิดการใชงาน แตไ่มไ่ดทํ้าการ้
กําหนดคา่ดา้ยลอยบนหนา้ตา่ง Float , โปรแกรมจะทําการยกเลกิกการแปลงนี5. คณุสามารถไปทําการ
กําหนดคา่จํากดัของดา้ยลอยขา้ม หรอื ปิดการใชงานตัวเลอืก้  Fix floats face and back ก็ได.้ 

•••• Create new directory: ArahWeave จะทําการสรา้งไดเรกทอรี�ใหม่
สาหรับจัดเก็บการด์ไฟลแ์จ๊คการด์ให ้โดยมชีอตามที�กําหนดในชองดา้นบน ํ ื� ่ (โดยคา่เริ�มตน้ โปรแกรมจะ
ทําการกําหนดชอใหเ้ป็นวันที� ณื� .ปัจจบุนัให)้. 

•••• Date จะเขยีนเป็นวันที�ปัจจบุนั บนขอบดา้นบนขวาของรายงาน HTML  

ใช ้Browse หรอื Load image ในการนําภาพ
เขา้มาในหนา้ตา่ง Multi image convert. 
คณุสามารถทําการโหลดภาพไดถ้งึ 50 ภาพ ตัว
โหลดภาพนี5จะป้องกนัการโหลดภาพที�ไม่
เหมาะสมกบัชนดิของการแปลงลายที�ทา่นได ้
เลอืกไว ้ถา้ทา่นเลอืกการแปลงแบบ Normal, 
แลว้คณุจะสามารถทําการโหลดเฉพาะภาพที�
ระบเุป็น 8 บติเทา่นั5น), ถา้คณุเลอืกใชการแปลง้
แบบ Color shading, คณุสามารถที�จะเลอืก
แบบสจรงิ ี (true color). ฃื�อภาพจะแสดงที�ดา้น
ซายมอื  ชวงกลางจะบรรจชุอไฟลแ์จ๊คการด์ ซง้ ่ ื� ึ�
โปรแกรมจะเตมิชอใหต้ามชอภาพใหเ้องอยา่งื� ื�
อตัโนมตั ิแตค่ณุสามารถทําการเปลี�ยนมนัได ้, 
เนื�องจากเครื�องทอบางรุน่จะไมย่อมรับชอไฟลท์ี�ยาวเกนิไปื� . ถา้คณุจะทําการทอลายผา้แบบเป็นผนืๆ คณุ
สามารถทําการระบจํุานวนผนืที�ตอ้งการทําการทอได ้โดยทําการพมิพล์งบนดา้นขวามอืของหนา้ตา่ง  ถา้
ชอภาพเป็นรปูแบบนี5ื�  xyz_4.jpg, โปรแกรมจะทําการเตมิจํานวนรพีที 4 รพีที ใหเ้องอยา่งอตัโนมตั ิแตถ่า้
คณุตอ้งการทําการเปลย่นมนั ใหนํ้าเมา้สไปชที�ชองตัวเลขรพีที แลว้ใหปุ้่ มกลางเมา้สเลื�อนเปลี�ยนจํานวน์ ี5 ่ ์
มนั แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK, แลว้การแปลงลายก็จะเริ�มขึ5น. 

ถา้ทกุอยา่งถกูตอ้ง โปรแกรมจะจะเขยีนคําวา่ OK หลังชอไฟลท์กุไฟลใ์ห ้และจะทําการปิดหนา้ต่ื� างลง.
คณุสามารถทําการสารวจดกูารดําเนนิการประมวลผลของโปรแกรมได ้ํ  ไฟลแ์จ๊คการด์จะถกูบนัทกึไปยงั
ตําแหน่งที�ทา่นไดทํ้าการกําหนดไวใ้นหนา้ตา่ง Save cards for production. 

Figure 167: Images loaded into Multi image convert dialog box 

Figure 166: Setting the Multiply parameter 
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ถา้ตัวเลอืก รายงาน HTML report เปิดใชงาน้ , คา่เริ�มตน้ของ browser จะเปิดขึ5น และแสดงรายงาน
ขึ5นมา (Figure 205). 

 

8.15.3 Getting image from weave (reverse Jacquard) 

ฟังชนั�  Get image from weave เป็นสวนขยายจากฟังชน่ ั�  Replace selected weave ในหนา้ตา่ง
แกไ้ขลายทอ (ดบูทที� 4.9). มนัจะชวยคณุไดภ้าพสจากลายทอแจ๊คการด์ ่ ี (การด์ภาพ), ถา้คณุตอ้งการที�
จะใชภาพใ้ นการกําหนดลายทอที�แตกตา่งออกไป หรอืตอ้งการที�จะทําการยอ่ขยายไปเป็นภา้ที�มคีณุภาพ
แตกตา่ง     เปิดหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ Weave editor, ใชปุ่ มกลางเมา้สวาดเลอืกลายทอที�ตอ้งการถกู้ ์
แทนที� (หรอืใชแบบ้  Change > Select/copy area),. สวนที�ถกูทําการเลอืกจะตอ้งมขีนาด่
ครอบคลมุอยา่งนอ้ยหนึ�งรพีทีของลาย. แลว้เลอืกคําสง ั� Jacquard > Replace selected weave. 
ถา้การครอบคลมุแทนที�ลายทอเป็นที�น่าพอใจ  , ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Get image from weave ที�อยูบ่น
หนา้ตา่ง Replace selected weave . มนัจะทําการเปิดหนา้ตา่ง Jacquard conversion ขึ5นมา, 
และจะนําภาพที�มขีนาดเทา่กบัลายทอแจ๊คการด์เขา้ไปในหนา้ตา่งนี5. พื5นที�ครอบคลมุจะถกูแทนที�ดว้ยสี
ทบึ, ในขณะที�ลายอื�นๆจะยงัคงเป็นสขาวดําอยูเ่หมอืนเดมิี . 

ถา้คณุตอ้งการทําตอ่ในลายอื�นๆในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ ใหทํ้าการเลอืกลายอื�นๆ และทําการครอบคลมุ
มนัแลว้คลกิที�ปุ่ ม OK บนหนา้ตา่ง Replace selected weave , แลว้ก็ใช ้Get image from 
weaveอกีครั 5ง. ในทกุๆครั 5งที�คณุทําการแยกลายทอไปเป็นส ลายทอนั5นๆจะถกูทําการคัดลอกไปยงัสวนี ่
เลอืกลายทอบนหนา้ตา่ง Jacquard conversion ดว้ย. 

จากหนา้ตา่ง Jacquard conversion ,คณุสามารถทําการบนัทกึภาพสที�ี เกดิขึ5น (Images > Save 
image as...). ในการกําจัดจดุขาวและดําในพื5นที� ซงคณุไมส่ามารถึ� ทํามนัใหถ้กูตอ้งไดจ้ากสวนประกอบ่
ของลายทอหนึ�งๆ (เนื�องจากภาพที�ซบซอน ั ้ ,หรอืชวงตอ่ลายทอที�มดีา้ยลอยขา้มยาว่ ), จําเป็นที�จะตอ้ง

                              Figure 168: HTML report of multi  image conversion in Firefox browser 
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ไปทําการแกไ้ขมนัในโปรแกรม ArahPaint4, แลว้ทําการบนัทกึมนัใหม.่ มนัจะเป็นการปฏบิตังิานที�ดแีละ
งา่ยถา้คณุรักษาสเดมิที�โปรแกรมสรา้งขึ5นใหไ้ว ้เพื�อจะไดนํ้ามนัมาใชในการกําหนดลวดลายทอ  ี ้  

คณุสามารถเปลี�ยนสใหมไ่ด ้แตค่ณุจะตอ้งมาทําการกําหนดลวดลายทอใหมภ่ายหลังอกีครั 5งี . 

 
 
                                                             Figure 206: Get image from weave 
 

หมายเหต ุจะตอ้งไมส่บสนกบัฟังชนั ั�  Guess image from weave ในเมนู Images ของหนา้ตา่ง 
Jacquard conversion. ฟงัชน ัd Guess image from weave เป็นความพยายามในการคาดเดาทกุ
สงในขั 5นตอนเดยีวิ�  - ลายทอทั 5งหมด, ถงึแมว้า่มนัจะไมใ่ชรพีทีที�สมบรูณ์่ .,ดังนั5นมนัจะทํางานไมด่ใีน
หลายๆกรณี  การใชการผสมผสานของฟังชน้ ั�  Replace selected weave และ Get image from 
weave, เป็นการที�คณุชวยคอมพวิเตอรใ์นการกําหนดพื5นที�ลายทอในแตล่ะลายและจํานวนลาย ่ ,มนัจะ
ชวยใหค้ณุไดผ้ลลัพธท์ี�ถกูตอ้งมากกว่่ า การใช ้Guess image from weave . 

8.16 Weave pen in Jacquard conversion 

ถา้คณุใชปุ่ มกลางเมา้สคลกิลงบนผนืผา้บนหนา้ตา่งหลักของ้ ์  ArahWeave , แลว้จดุแสดงดา้ยยนืขา้ม
(ดํา) จะเปลี�ยนเป็นดา้ยพุง่ขา้ม (ขาว) และในทางตรงกนัขา้ม.    แตถ่า้หนา้ตา่ง Jacquard conversion 
window ถกูเปิดขึ5นมา , จะใชปุ่ มกลางเมา้สในการวาดทอลงบนผนืผา้ดว้ยลายทอที�กําลังถกูเลอืกอยูบ่น่ ์
หนา้ตา่ง Jacquard conversion    ขนาดในการวาดคอื 3 คณู 3 จดุ.  แตถ่า้คณุกดปุ่ ม Shift ดว้ยในขณะ
ทําการวาด ขนาดการวาดจะเป็น 5 คณู 5 จดุ. ดังนั5นคณุสามารถทําการเก็บรายละเอยีดชวงตอ่ลายทอได ้  ่
แตโ่ปรดจําไวท้กุอยา่งจะหายไป ถา้คณุมกีารใชงาน้  jacquard conversion อกีครั 5ง. 

คณุสามารถใช ้weave pen ในการวาดสที�เลอืกลงบนภาพโดยตรงได ้ี  . โดยใชปุ่ มเมา้ส้ .์ 

8.17 Loading and saving jacquard conversion 

ฟังชนนี5อยูใ่นเมนู ั� Conversions บนหนา้ตา่ง Jacquard conversion เป็นการยยิอมในการบนัทกึคา่ตัว
แปรของการแปลงแจ๊คการด์– ความสมพนัธข์องลายทอกบัส ั ี , ชนดิของการแปลงลาย. 
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ถา้คณุใชงานจานสหนึ�งและรักษาไว ้้ ี ,คณุสามารถที�จะวาดภาพหลายๆภาพ และใชการแปลงแบบเดมิของ้
มนัได ้ ระหวา่งการโหลดการแปลงลายทอแจ๊คการด์ โปรแกรมจะทําการโหลดลายทอเขา้มายงัตําแหน่ง
สที�ตรงกนัให ้  มนัทํางานแตกตา่งกนั ี 2: 

1. โหมดดฟีอลท ์Default mode: โปรแกรมจะทําการโหลดลายทอเขา้ไปในสที�เทา่กนั หรอืมนัไมใ่ชสี ่ ี
เดยีวกนั โปรแกรมจะนําไปใสในสที�ใกลเ้คยีงให ้่ ี . 

2. โปรแกรมจะทําการโหลดลายทอใหเ้ฉพาะสที�เหมอืนเทา่นั5นี . ถา้คณุโหลดภาพที�มจีานสแตกตา่งกนัี
ข ึ5นมา  ชองที�ไวเ้ลอืกลายจะวา่งเปลา่    ในการเปิดการใชงานโหมดนี5 ใหไ้ปเปิดการใชงานไดท้ี�่ ้ ้
ตัวเลอืก Reload jacquard weaves only to equal colors (Save setup > Weaving). 

9. Weft blanket 

9.1 Introduction 

weft blanket เป็นเครื�องมอืพเิศษของโปรแกรม ArahWeave, ซงยอมใหค้ณุทําการผสมผา้หลายลายในึ�
ไฟลท์อผา้เดยีวกนัให ้มนัมฟัีงชนที�แตกตา่งกนั ั� 2 ฟังชนั� : 

•••• Sample production; ตอ่ผา้หลายๆลายเขา้ไปเป็นไฟลผ์า้เดยีว(ลายทอ)  ซงคณุตอ้งการจะทํามนัึ�
เพยีงขั 5นตอนเดยีว โดยไมต่อ้งจอดเครื�องทอเพื�อเปลี�ยนไฟลใ์หม.่ 

•••• Design; คณุสามารถใชเครื�องมอื้  Weft blanket สาหรับการสรา้งดไีซนใ์หม ่เนื�องจากคณุสามารถํ
ทํางานการรวมสวนของผา้ที�แตกตา่งเขา้ไปเป็นลายใหม ่ไดเ้ร็วและงา่ย่ . 

9.2 Editing weft blanket 

ในการเปิดหนา้ตา่ง weft blanket editor, ใหเ้ลอืก Blanket > Weft blanket. 

 

9.2.1 General settings 

การกําหนดทั�วๆไปสาหรับการแกไ้ขํ  Weft blanket คอื: 

•••• ในชอง่  Fabrics , ทําการป้อนจํานวนผา้ ที�คณุตอ้งการใชส้าหรับการสรา้งํ  weft blanket      เพื�อที�จะ
โหลดลายผา้เขา้สหูนา้ตา่ง่  Weft blanket editor, เลอืก Fabrics > Browse (หรอื Load). หนา้ตา่ง
แกไ้ขจะแสดงผา้ ที�จะสรา้งเป็น weft blanket, ในคอลัมนแ์รกของพื5นที�แสดงไอคอน ,ผา้ลายแรกจะ
อยูท่ี�ดา้นลา่งของหนา้คา่ง ในรปูที� 209 แสดงผา้ 3 ลายในหนา้ตา่ง Weft blanket editor. 

•••• ในการดัดแปรลายโดยไมต่อ้งคลกิที�ปุ่ ม ok ใหทํ้าเครื�องหมายที�ชอง่ T Instant conversion . 

•••• ในชอง ่  Yarns, มใีหไ้วป้้อนจํานวนของดา้ย , ที�จะใชใน ้ Blanket เราใชดา้ยพุง่ ้ 8 ชนดิที�แตกตา่งกนั
ใน  blanket ในรปูที�  209. 

•••• ในชอง่  Separating yarn, ป้อนลายสดา้ยี  (โดยปรกตใิชเพยีงสเดยีว้ ี ) ของขอบระหวา่งแตล่ะรุน่ 
(ปลอ่ยมนัวา่ง ถา้คณุไมต่อ้งการขอบรอยตอ่ระหวา่งลาย). ลายสองจะเป็นลายทอเริ�มตน้สาหรับชวงํ ่
ขอบ ,แตค่ณุสามารถทําการแกไ้ขเปลี�ยนมนัไดโ้ดยการเลอืก Weaves > Browse จากเมนู และทําการ
โหลดลายเขา้ไปในชอง ่ Separation นี5. 

Figure 169: Weft blanket editor as it opens 
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•••• Title – ทําเครื�องหมายเพื�อเปิดการใชงาน ถา้คณุตอ้งการใหม้ไีตเติ5ลลายทอ ้ – ชอไฟลแ์ละเสนพุง่ที�ื� ้
ใช ในบรเิวณชวงขอบตอ่ลาย   สาหรับในวธิกีารนี5 คณุจําเป็นตอ้งมอียา่งนอ้ย ้ ่ ํ 2 ซ.ม. หรอื 1 นิ5ว ของ
พื5นที�ที�แยกออกมา คณุสามารถทําการเปลี�ยนลายทอสาหรับอกัษรชอไฟลผ์า้ได ้ ํ ื� : โหลดมนัเขา้ไปใน
พื5นที� Title weave  

 

9.2.2 Fabric specific settings 

การกําหนดคณุลกัษณะผา้คอื: 

•••• ในชอง่  Version, eป้อนจํานวนของแตล่ะรุน่ ที�คณุตอ้งการทําการทอ
สาหรับผา้ที�คอ้งการํ . ในแตล่ะผนือาจจะมตีัวเลขของรุน่ก็ได ้ ในรปูที� 
209 , ผา้ลายแรกม ี3 รุน่ , ผา้ลายที�สองม ี4 รุน่ และผา้ลายที�สามม ี2 
รุน่    ไอคอนรุน่จะสรา้งโดยอตัโนมตั ิ รุน่แรกของผา้ผนืแรกจะระบเุป็น 
1A   ตามดว้ย 1B และ  1C   ดา้ยพุง่เริ�มตน้ของแตล่ะชดุจะเขยีนตอ่จาก 
(2C @3461 หมายถงึ รุน่ที� 3 ของผา้ลายที� 2 เริ�มตน้ที�เสนพุง่ ้ 3461). 

ในการเปลี�ยนเสนพุง่้ , คลกิที�แท็ปสดว้ยปุ่ มซายเมา้ส แลว้ทําการคัดลอกี ้ ์
ดว้ยปุ่ มขวาเมา้สไปยงัพื5นที�ๆ์ ตอ้งการ. 

•••• ในชอง ่  Weft,กําหนดจํานวนการใชดา้ยพุง่ ซงจะใชทอในแตล่ะรุน่้ ึ� ้    ,รุน่
ของผา้เหมอืนกนัจะมจํีานวนสพ่งุเทา่กนัี .. 

 
Figure 171: Weft blanket editor with loaded fabrics 

Figure 170: General settings in the Weft blanket editor 

Figure 172: Weft blanket simulation 
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9.2.3 Saving the weft blanket fabric 

เมื�อคณุกดที�ปุ่ ม ok โปรแกรมจะรวมทกุรุน่และลายผา้เขา้เป็นผา้ผนืเดยีวให ้,และเขยีน weft pattern, 
regulator, และอื�นๆ (weft density, warp tension, loom speed, selvedges, terry variables)ใหใ้หมเ่อง  
คณุสามารถทําการบนัทกึมนัเป็นไฟลผ์า้ใหมถ่า้คณุตอ้งการ  ในรปูที� 162แสดงการกําหนดปรับแตง่คา่
ของผา้ เพื�อใหเ้ป็นผา้ดังรปูที� 163. 

ถา้คณุตอ้งการที�จะแยกบางสวนอ่ อกมาจากผา้ที�รวมกนัแลว้นี5 ใหทํ้าการเลอืก Tools > Extract fabric. โร
แกรมจะทําการดงึลายทอ,ลายส และคา่เรกกเูรเตอร ์ออกมาให ้ี ,. 

9.2.4 Weft blanket as a design tool 

Weft blanket editor จะมเีครื�องมอืพเิศษที�ใชในการออกแบบ ้ ,และบางสวนของมนัชวยในการรวม่ ่
ลวดลายหลายๆลายเขา้ดว้ยกนัอยา่งรวดเร็วและมปีระสทธภิาพิ . การใชงานทั�วไปของเครื�องมอืเหลา่นี5คอื้
เมื�อคณุตอ้งการรวมผา้หลายๆผนืที�มคีอ่นขา้งมคีวามแตกตา่งกนัโดยธรรมชาต ิ  ยกตัวอยา่งเชน ขอบ่
ผา้ขนหนู ,รมิดา้นบนและลา่งของผา้ขนหนู และลวดลายชวงพื5นผา้ขนหนู พลังหลักของ ่ weft blanked 
คอืสามารถเปลี�ยนความยาวของแตล่ะสวนได ้ ในบอ่ยๆครั 5งเราจะทําผา้ที�ซบซอนซงมคีวามยาวสดุทา้ยที�่ ั ้ ึ�
ไมส่ามารถจบในขั 5นตอนการออกแบบได ้เนื�องจากความซบซอนของลายทอั ้ ,ดา้ยและขบวนการทําสาเร็จ ํ
คณุตอ้งการทอตัวอยา่งและทํามนัสาเร็จ และคณุตอ้งการเพยีงตัดสนใจวา่จะทําพื5นที�ใํ ิ หย้าวขึ5นหรอืลดลง
ตามจดุประสงคข์อง. 

•••• คณุสามารเปลี�ยนจดุเริ�มตน้ของแตล่ะรุน่ได ้โดยเปลี�ยนที�คา่  First warp, หรอื First weft. นี�เป็น
ประโยชนม์ากๆสาหรับผา้คลมุไหล ่ํ ,เมื�อคณุตอ้งการรวมผา้คลมุไหลห่ลายๆผนืเป็นดไีซนใ์หม.่ 

•••• เปิดการใชงานปุ่ ม้  Continue, ถา้คณุตอ้งการที�จะทําการทออยา่งตอ่เนื�องดว้ยสรุน่ตอ่ไปจากลําดับลายี
สตอ่เนื�องจากรุน่กอ่นี . 

•••• ถา้คณุตอ้งการที�จะสลับดา้นลาย คลกิที�  เพื�อสลับลายในแนวตั 5ง, หรอื  เพื�อสลับลายใน
แนวนอน.. 

•••• ตัวเลอืก Pattern ยอมใหค้ณุสามารถที�จะเขยีน weft blanket เป็นลายสพุง่ได ้ี , ของผา้มากกวา่สอง
ผนืได ้มนัมปีระโยชนม์าก เมื�อคณุมผีา้แบบเดยีวกนั ซาๆกนัในหลายๆพื5นที�ใน ํ5 weft blanket, และคณุ
ตอ้งการทําการโหลดมนัเขา้ไปใน weft blanket editor หลายๆครั 5งตามผา้ที�เกดิขึ5นใน weft blanket. 

ในรปูที� 164 แสดง weft blanket, ที�ทําจากลายผา้สองลาย  ในโหมดการแกไ้ขแบบปรกต,ิคณุ
จําเป็นตอ้งโหลดลําดับของผา้ทั 5งสองใหถ้กูตอ้ง ,ผา้ผนืแรก 5 ครั 5ง และผา้สเขยีว อกี ี 4  แตถ่า้คณุ
เปิดการใชงานโหมด ้ Pattern, คณุจําเป็นเพยีงโหลดมนัทั 5งสองเขา้มาเพยีงครั 5งเดยีว  ในชอง่  Pattern 
คณุสามารถเขยีน weft blanket เป็นแพทเทริsนได:้ 90a 102b 90a 102b 194a 102b 90a 102b 90a , 
ใช ้a แทนผา้ผนืแรก ,และ b แทนผา้ผนืที�สอง. จํานวนตัวเลขดา้นหนา้ตัวอกัษรเป็นจํานวนเสนพุง่ใน้
แตล่ะสวน  ถา้คณุตอ้งการเพิ�มจํานวนบนแถบที�ตอ้งการแคเ่ปลี�ยนจํานวนของเสนพุง่ แลว้คลกิที�ปุ่ ม ่ ้ ok 
เทา่นั5น. 
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9.2.5 Weft blanket keyboard and mouse  

•••• กด Alt + คลกิบนผา้ weft blanket, เพื�อเปิดหนา้ตา่ง weft blanket editor (ถา้มนัยงัไมไ่ดเ้ปิด
ขึ5นมา), และเลอืกไอคอนของรุน่ version ในหนา้ตา่งweft blanket editorให ้, ตามตําแหน่งของสวน่
ที�คณุคลกิ.  วธินีี5มปีระโยชนม์าก เมื�อคณุตอ้งการทําการดัดแปร weft blanket เกา่ที�เคยทําไว ้, ซงึ�
ประกอบดว้ยผา้หลายๆผนื และคณุไมส่ามารถหา versionที�ถกูตอ้งไดใ้นหนา้ตา่ง  weft blanket 
editor. 

•••• ดับเบิ5งคลกิบนไอคอน version จะแสดงสวนของผา้ในหนา้ตา่งหลักของ่  ArahWeave ให.้ นี�เป็นการ
ทํางานตรงกนัขา้กนัของการใช ้(Alt + click). 

•••• กด Alt + หมนุ ปุ่ มกลางเมา้ส เหนอืผา้์  blanket fabric ในหนา้ตา่งหลัก เพื�อเพิ�มหรอืลดจํานวนเสน้
บนพื5นที�ๆ ทํางานที�เมา้สชอยูอ่ยู ่์ ี5 (ข ึ5นอยูก่บัทศิทางในการหมนุเมา้ส)์   มนัยงัคงทํางานอยูถ่งึแมว้า่
หนา้ตา่ง  weft blanket editor ไมไ่ดถ้กูเปิดขึ5นมา  ขอ้มลูในหนา้ตา่งจะถกูแกไ้ขตามที�คณุไดทํ้าการ
หมนุเมา้ส.์ 

10. Overprint, Chiné, Ikat, Seersucker simulation 

10.1 Overprint 

คณุสามารถทําการจําลองการพมิพบ์นผา้ทอไดใ้นโปรแกรม ArahWeave. ทําการโหลด (หรอืสรา้ง)ผา้ ที�
ตอ้งการใชฟังชนการพมิพน์ี5 แลว้เลอืก้ ั�  Fabric >Simulation.  บนหนา้ตา่ง Simulation คลกิที�แท็ปw 
Overprint. 

ทําการโหลดภาพ (โดยปรกตเิป็นภาพที�ใชสาหรับการพมิพแ์บบสกรนี้ ํ ) คลกิที�ปุ่ ม Browse,และโหลด
ภาพเขา้มาในหนา้ตา่ง Simulation. รปูภาพควรเป็นแบบโหมด 8 บติ (8 bits per pixel). แตถ่า้ไมใ่ช ้,
โปรแกรมจะทําการแปลงมนัมาเป็น 8 บติให ้(128 ส)ี. 

Figure 173: The pattern option in the weft blanket editor 
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โปรแกรมจะทําการวาดรปูเหนอืผนืผา้ เหมอืนผา้พมิพ.์ ดว้ยปุ่ มเลื�อนไปมา Zoom ใหค้ณุสามารถควบคมุ
ขนาดการพมิพบ์นผนืผา้ได.้ สวน ่ Strength ควบคมุความเขม้ของส ี(ความจาง) สาหรับการพมิพ์ํ  (ที� 
100% มนัจะครอบคลมุผา้ทั 5งหมด). ดว้ยคา่ transparency คณุสามารถที�จะระบสุในภาพที�ไมต่อ้งการี
พมิพ.์ บนตัวอยา่งมนัคอืสขาวี ; โปรดจําไวว้า่การนับเริ�มตน้จากคา่ 0 ไมใ่ชคา่่ 1 - ดังนั5นคา่สแรกในภาพี
คอื 0 และเป็นสที�ใชมากที�สดุบนภาพี ้ . 

 

Figure 175: Overprint simulation 

Figure 174: Loading image into simulation window 
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Figure 214 demonstrates the same image printed at different Strength levels. 

 
ตัวเลอืก Overprint fabric transparency มี
ประโยชนใ์นการจําลองการพมิพเ์หนอืผา้โปรง่ๆ, 
เชนผา้มา่น่ . ชองวา่งระหวา่งเสนดา้ยจะถกูพมิพ์่ ้
ทับ หรอืไมข่ึ5นอยูก่บัชนดิดของสที�พมิพ์ี . ถา้เปิด
การใชงานตัวเลอืกนี5 ้ , โปรแกรมจะทําการวาด
ภาพพมิพบ์นพื5นที�วา่งระหวา่งเสนดา้ย้ .รปูที� 215 
แสดง เปรยีบเทยีบการพมิพแ์บบโปรง่และไม่
โปรง่. 

10.2 Printed warp, Ikat, Chiné 
simulation 

หนา้ตา่งการจําลองการพมิพ ์simulation window ยงัมตีัวเลอืกอื�นๆใหอ้กี, ซงยนิยอมใหค้ณุสามารถึ�
จําลองสงที�แปลกออกไปได ้ิ� .  สงแรกจากทั 5งิ� 3ฟังชน ในหนา้ตา่งั�  overprint คอืใหค้ณุสามารถระบุ
เสนดา้ยบนผนืผา้ที�จะไมถ่กูทําการพมิพไ์ด ้้ .  นี�จะเป็นการยนิยอมใหทํ้าการจําลองผา้ที�มกีารพมิพเ์สนดา้ย้
ยนื , ผา้มดัหมี� (ดา้นยนื ,พุง่ ,หรอืทั 5งสองดา้น) และแมแ้ตผ่า้ซงทํามาจากดา้ยที�มสีวนผสมเสนใยที�ึ� ่ ้
แตกตา่งกนั ดังนั5นจงึมคีวามสมัพันธก์บัสที�แตกตา่งกนัี .  

รปูที� 216 แสดงผา้ที�มดีา้ยพุง่ส ีa (จรงิๆแลว้เป็นดา้ยพุง่ทั 5งหมด เนื�องจากดา้ยพุง่ใชแคส่เดยีว้ ี ), และดา้ย
ยนืส ีb. ที�พมิพไ์มต่ดิส ี

 
ตัวเลอืก Ikat สาหรับดา้ยยนืและพุง่ เป็นการยนิยอมใหค้ณุทําการจําลองภาพพมิพแ์บบผดิสวนให ้ํ ่  
(รปูแบบขอบเหลื�อมไปมา), ซงเป็นลักษณะของผา้เทคนคิึ� ,ที�ดา้ยยนื ,ดา้ยพุง่ หรอืทั 5งสอง ถกูมดัยอ้ม 

Figure 178: Unprintable yarns 

Figure 176: Overprint strength levels: 100%, 80%, 60% and 40% 
Figure 177: Overprint fabric transparency: off and on 
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หรอืถกูพมิพเ์ป็นรปูแบบ กอ่นนําไปทอผา้ ,เพื�อสรา้งดไีซนบ์นผา้สาเร็จํ .ผา้มดัหมี�  Ikat ถกูเรยีกใน
ภาษาญี�ปุ่ นวา่ kasuri. 

 
ในการจําลองภาพผา้ของ  ArahWeave , คา่ของผล ikat จะถกูระบเุป็นจํานวนของพกิเซล ของภาพที�จะ
พมิพ.์ คา่ที�สงูๆ การบดิเบอืนของภาพก็ใหญม่าก. 

มมุมองภาพที�ใกลข้ึ5นในการแสดงการจําลองในภาพตอ่ไป แสดงใหค้ณุเห็นวา่ ArahWeave การสรา้งการ
จําลองแบบ chiné อยา่งไร . บนตัวอยา่ง คา่ ikat ถกูตั 5งไวท้ี� 12 ในทศิทางดา้นยนื  -มนัมคีวามหมายวา่ 
ขอบของการพมิพจ์ะเปลี�ยนแปลงแบบสมุ จาก ่ 0 ถงึ 12 พกิเซล. 

 

Figure 180: Zoom in chiné simulation 

Figure 179: Chiné simulation 
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การจําลองแบบ Ikat simulation จะทํางานไดด้ ีดว้ยการผสมผสานกบั ฟังชนั�  Dye absorption. มนั
เป็นคา่กําหนดการดดูซมสของขอบรปูที�พมิพ ์  นี�ข ึ5นอยูก่บัวัตถดุบิของเสนึ ี ้ ดา้ย , ชนดิของส และเทคนคิี
ในการพมิพ ์ มนัสามารถตั 5งคา่ไดอ้ยา่งอสิระสาหรับยนืและพุง่ และมนัํ มคีา่สบในมลิลเิมตริ  tenth of a 
millimeter. 

รปู 219 แสดงการจําลอง ที�ตั 5งคา่ Dye absorption ที� 0,ในขณะที�ภาพดา้นขวาถกูสรา้งที�คา่ Dye 
absorption ที� 35. 

 

10.2.1 Simple warp ikat plaid 

ภาพตอ่ไปจะแสดงใหค้ณุเห็นการกําหนดคา่สาหรับดา้ยยนืแบบํ  ikat, ที�มเีฉพาะส ดา้ยยนืสี  ีc เทา่นั5นที�
ถกูพมิพ ์(หรอืยอ้ม / วาด ) กอ่นทําการทอเป็นผา้. ดังนั5นดา้ยสอื�นๆ จะตอ้งถกูกําหนดใหเ้ป็น พมิพไ์มต่ดิี
ส ี(unprintable). ตามที�คณุสามารถเห็น คา่ตัวแปรตา่งๆถกูปรับแตง่อยา่งเหมาะสม   .  คณุสามารถทํา
การเปลี�ยนคา่ตา่งๆไดจ้นกระทั�งคณุไดผ้ลลัพธต์ามที�ตอ้งการ. 

 

Figure 182: Warp ikat 

Figure 181: Dye absorption 
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10.2.2 Simple weft ikat plaid 

ลายมดัหมี�ทางดา้นพุง่ (Weft ikat) คอ่นขา้งยากกวา่ในการทํา เนื�องจากการเริ�มตน้ของแตล่ะเสนพุง่ ้
จะตอ้งมกีารจัดแนวไปยงัขอบของผา้  โดยปรกตแิลว้จะทําไมไ่ดใ้นโรงทอผา้ที�ผลติเป็นแบบอตุสาหกรรม  
แตค่นทอมอืเทา่นั5นที�สามารถทํา

ได.้  

 
รปูที� 222 แสดงการกําหนดคา่สาหรับลายมดัหมี�ทางพุง่  โดยจะมเีพยีงดา้ยพุง่ส ํ ี d เทา่นั5นที�สามารถพมิพ์
ตดิส  คา่ตัวแปรอื�นๆจะคล ้ี ายกนักบัการทําทางแนวดา้นยนื เพยีงแตม่าปรับแตง่ทางแนวพุง่. 

10.2.3 Simulation of embroidery 

Figure 183: Weft ikat plaid 

Figure 184: Ikat settings 
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ฟังชนั�  Overprint ยงัมปีระโยชนส์าหรับํ
การจําลองผา้สาหรับการปักผา้ดว้ยํ   

 

เนื�องจากโปรแกรม ArahWeave ไมใ่ช ่
CAD ที�ไวส้าหรับการปักผา้   ํ ( 
embroidery), ดังนั5นคณุจําเป็นที�จะตอ้ง
ทําการสแกนดไีซนเ์ขา้มา (หรอืนําการ
จําลองเขา้มาจากโปรแกรมอื�น). คณุ
เพยีงแคจํ่าเป็นที�จะตอ้งปรับคา่ความ
เขม้ไปที� 100% และคา่ transparency 
ควรจะเปิดการใชงาน้ . รปูที� 223 แสดง
การจําลองภาพ การปักผา้เหนอืผา้ลาย
ตา. 

10.2.4 Simulation of wrinkles 

Wrinkle เป็นการทําผา้สาเร็จชนดิํ หนึ�ง 
,มใีหใ้ชในหนา้ตา่ง้  Simulation  ดว้ย  
มนัยอมใหค้ณุทําการโหลดภาพใดๆเขา้
มา แลว้ใชมนัเป็นภาพการยบัยน่แบบ้
โทนสเทาี . ถา้รปูภาพที�นําเขา้มาไมใ่ชโทนสเทา ่ ี ,มนัจะทําการแปลงใหเ้องอยา่งอตัโนมตั.ิ  เหมอืนกนักบั
การพมิพภ์าพ overprint, คณุยงัคงสามารถทําการปรัยระดับการยอ่ขยาย และระดับความเขม้ได.้ การยบั
ยน่ Wrinkle นี5ทํางานแตกตา่งไปจากภาพพมิพ,์ คอืมนันําสมาจากผา้ที�อยูด่า้นลา่ง แลว้ทําการดัดแปรี
แสงเงาตามภาพการยบัยน่ที�นําเขา้มา. ในการโหลดการยบัยน่เขา้มา, ใหค้ลกิที�ปุ่ ม browse, แลว้เลอืก
ภาพที�ตอ้งการขึ5นมา. แลว้โปรแกรมก็จะสรา้งภาพตามพื5นฐานระดับโทนสเทาของภาพที�โหลดขึ5นมาให ้ี
อยา่งอตัโนมตั ิ    โปรแกรมทําการจําลองภาพผา้สาเร็จเป็นลําดับ ดังนั5นคณุสามารถจะมทีั 5งภาพพมิพแ์ละํ
การยบัยน่บนผา้ผนืเดยีวกนัได.้  คณุยงัสามารถทําการะบวุา่เสนดา้นใดไมถ่กูผลของการยบัยน่ไดด้ว้ย ้ ซงึ�
จะสามารถใหค้ณุทําการจําลองแบบผา้ seersucker ไดด้ว้ย. 

 

Figure 186: Simulating the seersucker fabric 

Figure 185: Embroidery simulation 
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ในการจําลองภาพผา้ใหด้เูหมอืนจรงิมากขึ5น ,คณุสามารถทําการปรับคา่ฟังชน ั� Displacement,ซงจะทําึ�
เสนดา้ยใหโ้คง้ตามการยบัยน่ และคา่ตัวแปร ้  displacement ที�ตั 5งคา่ไวr้.  

 

11. Fabric technical data calculation 
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ และการคํานวณปรมิาณการใชวัตถดุบิ  สามารถเขา้ไปใชงานไดจ้ากเมนู ้ ้  
Consumption ที�อยูใ่นเมนู Fabric . คณุควรจะตอ้งทําการกําหนดเบอรด์า้ยใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นในสวน่
ของ Yarns . 

หนา้ตา่ง Calculation of thread consumption ถกูแบง่ออกเป็นสองสวนดว้ยกนัคอื่ : 

•••• gray สวนที�เป็นสเทา ซงจะมชีองใหใ้สขอ้มลูในดา้นเทคนคิของผา้่ ี ึ� ่ ่  

•••• white, สวนที�เป็นพื5นที�สขาว จะเป็นสวนแสดงผลการคํานวณ และขอ้มลูจากหนา้ตา่งอื�นๆ ่ ี ่ (ส ี,ลาย
แพทเทริsนส ี, อื�นๆ) 

คณุจะตอ้งทําการป้อนคา่ตัวแปรที�ตอ้งการแลว้คลกิที�ปุ่ ม OK เพื�อจะดผูลจากการคํานวณทางดา้นลา่ง. 

11.1 Number of threads, reed number, reed width 

จํานวนเสนดา้ยตลอดความกวา้งผา้ คอืคา่ตัวแปรสาหรับการผลติที�สาคัญที�สดุ ้ ํ ํ ,นอกเหนอืจากความ
หนาแน่นเสนพุง่้ . คณุสามารถทําการป้อนจํานวนเสนดว้ยตัวคณุเองที�ชอง้ ่  Threads in fabric width, 
หรอืจะดกีวา่ ,โดยการเปิดการใชงานปุ่ ม้  Density from technical data (คณุยงัสามารถเปิดการใช ้
งานมนัไดบ้นหนา้ตา่ง Density ), แลว้โปรแกรมจะทําการคํานวณมนัจากความกวา้งในการแซค Reed 
width และเบอรห์ว ีReed number ((และจํานวนแซค Denting - เสนตอ่ชอง้ ่ ), ซงคณุไดทํ้าการึ�
กําหนดไวแ้ลว้ในหนา้ตา่ง Edit weave ). ชอง่  Number of threadsจะเปลี�ยนจากชองที�สามารถเตมิ่
คา่ไดม้าเป็นสเทา ที�คณุไมส่ามารถทําการเปลี�ยนคา่ไดเ้องี .. 

Figure 187: Simulating the seersucker fabric with Displacement function 
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ถา้คณุไมเ่ปิดการใชงาน้  Density from technical data คณุสามารถที�จะใชวธิกีารอื�นในการคํานวณ้  
Total number of threads, Reed widthและ Reed number ได(้ตามที�คณุทราบทั 5งสามคา่นี5มี
ความสมพันธก์นัั ). คณุสามารถทําการเปลี�ยนคา่ในชองหนึ�งชองใด่ ่  (ชอง ่ Threads in fabric width 
จะถกูแสดงเป็นสแดง ี , ซงหมายถงึคา่หนึ�งคา่ใดจะตอ้งถกูทําการคํานวณใหม ่ึ� - ซงขึ5นอยูก่บัคณุวา่จะให ้ึ�
คํานณชองไหนใหม่่ ). 

 

โดยการคลกิที�ปุ่ ม  iที�อยูถ่ัดกบัชองที�คณุตอ้งการใหม้นัคํานวณใหม่่ . คา่นั5นจะถกูคํานวณจากคา่อื�นๆ
อกีสองคา่ ในรปูที�  228 เราทําการคํานวณเบอรห์ว ีReed number ใหม.่ มนัเปลี�ยนจากเปอร ์10 ไป
เป็นเบอร ์8,5. ชอง่  Threads in fabric width เปลี�ยนจากสแดงมาี เป็นปรกต ิ,คา่ทั 5งสามถกูตอ้งแลว้. 

 

11.1.1 Calculating the Number of threads and Reed number from Density 

คณุสามารถทําการคํานวณ Threads in fabric widthและ Reed number จากคา่ที�กําหนดใน
หนา้ตา่ง Set weaving density.   คา่ ความกวา้งผา้สาเร็จ ํ Finished width และความกวา้งในการ
แซค  Reed width ควรถกูกําหนดไปยงัคา่ที�ตอ้งการกอ่น . แลว้เลอืก  Fabric > Density.ทําการ
กําหนดคา่ความหนาแน่นดา้ยยนื  warp density, เลื�อนตัวชเมา้สไปที� ชองความหนาแน่นยนื ี5 ์ ่ (warp 
density field) , แลว้กดปุ่ ม space bar.  จํานวนเสนดา้ยตลอดความกว ้้ าง และเบอรห์ว ีในหนา้ตา่ง 
Calculation of thread consumption จะถกูคํานวณให.้ 

Figure 190: After pressing space bar in the Reed number field 

Figure 189: Calculation of number of threads, reed number and reed width 

Figure 188: Calculation of number of threads from reed number and reed width with Density from technical data option on 
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11.1.2 Number of dents 

แทนที�จะใชจํานวนเสนตลอดความกวา้ง ้ ้  Threads in 
fabric width คณุสามารถใชจํานวนชองหวทีี�ใชตลอด้ ่ ้
ความกวา้ง  Number of dents in fabric width แทน 
. คณุจะตอ้งไปทําการเปลี�ยนการปรับแตง่คา่โดยเลอืกเมนู 
File > Save setup. บนหนา้ตา่ง Save setup เลอืก
แท็ป Weaving (Figure 230), แลว้เปลี�ยนปุ่ มทางเลอืก
จาก Reed width -> Dents ไปเป็น Dents -> Reed width. 

11.2 Fabric width 

ที�ขอบขวามอืดา้นบนของหนา้ตา่ง, คณุทําการป้อนคา่พื5นฐานความกวา้งของผา้:ความกวา้งหว ี(เฉพาะ
ลายแพทเทริsน ไมร่วมรมิผา้), ความกวา้งผา้ดบิ และผา้สาเร็จํ . สงเหลา่นี5จําเป็นมากถา้คณุตอ้งการให ้ิ�
โปรแกรมทําการคํานวณความหนาแน่นในผา้สาเร็จใหค้ณุํ . ถา้คณุไมม่ขีอ้มลูเหลา่นี5 ,คณุจําเป็นที�จะตอ้ง
ทําการป้อนคา่ความหนาแน่นดว้ยตัวคณุเองในหนา้ตา่ง Set weaving density (Fabric > Density 
and control...). 

11.3 Fabric (or warp) length 

ขึ5นอยูก่บัความตอ้งการของคณุ , ทําการป้อนความยาวผา้ Fabric length, เพื�อใหท้ันทําการคํานวณ
ปรมิาณการใชวัตถดุบิใหค้ณุ ้ , และโปรแกรมจะทําการคํานวณความยาวที�จําเป็นสาหรับการสํ บืผา้ให ้แต่
ถา้คณุตอ้งการใหม้นัเริ�มตน้จากความยาวสบผา้ คํานวณมาเป็นความยาวผา้ ื ,ใหไ้ปเปลี�ยนการปรับแตง่ใน
หนา้ตา่ง Save setup. 

ที�ปุ่ มทางเลอืก Fabric length -> 
Warp length ใหเ้ลอืกเองวา่จะใช ้
แบบไหน Fabric length หรอื 
Warp length ที�จะใชในหนา้ตา่ง้  
Consumption . 

Figure 191: Set warp density and press space bar; program will calculate Threads in fabric width and Reed number in the Calculation of thread consumption window 
Figure 192: Changing Reed width to Dents setting in the Save setup window 

Figure 193: Choosing either Fabric length or Warp length 
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ความยาวผา้ดบิ (raw fabric length) คอืความยาวดา้ยสบื(warp length) ที�ถกูหดตัวลงจากคา่ take-up. 
คา่ take-up คอืคา่ความยาวแตกตา่งกนัระหวา่งดา้ยสบ และความยาวของผา้ที�สามารถทอได ้ื . 

ความยาวผา้ดบิ (ม.) = ความยาวสบื (ม.)  x ( 100 - เปอรเ์ซนตก์ารหดตวั) / 100 

ความยาวผา้สาเร็จ คอืความยาวผา้ดบิที�ถกูหดลงจากการหดตัวจากการทําผา้สาเร็จํ ํ  

ความยาวผา้สาเร็จ ํ (ม.) = ความยาวผา้ดบิ (ม.)  x ( 100 - เปอรเ์ซนตก์ารหดตวัการทําสาเร็จํ ) / 100 

 

 

 

 

11.4 Weft density 

มชีนดิความหนาแน่นเสนพุง่ ้ 3 ประเภท: 

Figure 195: Calculating the warp length 
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•••• ความหนาแน่นเสนพุ่้ งบนเครื�องทอ (จํานวนเสนพุง่ที�สอดใสตอ่หน่วยความยาว้ ่ ) – คณุตอ้งทําการป้อน
มนั 

•••• ความหนาแน่นเสนพุง่ในผา้ดบิ ้ - คํานวณ 

•••• ความหนาแน่นเสนพุง่ในผา้สาเร็จ ้ ํ - คํานวณ 

11.4.1 Weft density on the loom 

Weft density คอืคา่ความหนาแน่น ,ที�กําหนดบนเครื�องทอ  มนัเป็นคา่ความหนาแน่นเดยีวที�คณุ
จะตอ้งทําการป้อนเขา้ไปในหนา้ตา่ง Calculation of the thread consumption . 

11.4.2 Weft density of the raw (gray) fabric 

คา่เปอรเ์ซนตก์ารหดตัว Weaving shrinkage เป็นตัวกําหนดความเปลี�ยนแปลงความหนาแน่น 
Density ในผนืผา้ดบิ . โดยทั�วๆไปขึ5นอยูก่บัการปรับแตง่เครื�องจักรทอผา้  – – ดา้ยยนื และความตงึผา้ 
,ลายที�ใชทอ ้ ,วัตถดุบิ  และเนื�องจากความแตกตา่งของความหนาแน่นบนเครื�องทอและผนืผา้ดบิ คา่ 
weaving shrinkage เป็นสวนหนึ�งของคา่่  take-up, และมนัไมส่ามารถที�จะมคีา่ที�มากกวา่คา่. หน่วย
การหดตัวจากการทอเป็น เปอรเ์ซนต ์(%). 

 

11.4.3 Weft density of the finished fabric 

ความหนาแน่นผา้สาเร็จ ถกูคํานวณบนพื5นฐาน ของคา่การหดตัวจากการทําผา้สาเร็จํ ํ  Finishing 
shrinkage, ซงหมายถงึ การหดตัว ึ� (หรอืยดืออก) ของผา้ (ดา้ยยนื) ระหวา่งขบวนการทําผา้สาเร็จ ํ
โปรแกรม ArahWeave ยงันําคา่เรกกเูรเตอร ์regulator หรอืความหนาแน่นหลายๆคา่ variable weft 
density มาคํานวณความหนาแน่นของผา้สาเร็จดว้ยํ . 

หน่วยการหดตัวจากการทําผา้สาเร็จเป็น เปอรเ์ซนต์ํ   

 

 

 

11.5 Selvedges 

คณุสามารถป้อนคา่รมิผา้ได ้2 วธิคีอืYou: 

•••• ป้อนคา่แพท
เทริsนรมิผา้ Selvedge pattern, ซงจะึ�
เป็นแพทเทริsนเต็ม ของรมิดา้ยซายมอื้  
(รมิขวามอืจะถอืวา่เหมอืนกนั ) 

Figure 196: Weft density calculation 

Figure 197: Selvedge pattern and selvedge denting 
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โปรแกรมก็จะทําการคํานวณ จํานวนชองและพื5นที�รมิผา้บนหว ีที�ตอ้งการให ้่ . 

 

 

 

 

•••• ถา้คณุตอ้งการ 
,รมิผา้ที�นํามาจากเนื5อผา้ ,ใหทํ้าการป้อน
จํานวนชองหวขีองรมิผา้่  Selvedge 
dents and Denting, และปลอ่ยชอง่  
Selvedge pattern วา่งไว.้ รปูที� 236 
แสดงขอ้มลูของผา้ ,ที�ใชดา้ยเนื5อมาทํา้
รมิผา้ขา้งละ 12 เสน ้ (ชองหว ีคณูดว้ย่
การแซคตอ่ชอง่ ). 

11.6 Yarn consumption 

หนา้ที�อยูด่า้นลา่งของหนา้ตา่งสาหรับป้อนคา่ ํ ,  ซงมนัสามารถเลื�อนขึ5นลงได ้จะแสดงการคํานวณึ�
ปรมิาณการใชวัตถดุบิอยา่งสมบรูณ์ให ้มั้ นอยูใ่นรปูแบบของฟอรแ์มท HTML , และจะเทา่กนักบัหนา้ที�จะ
ใชพมิพข์อ้มลูดา้นเทคนคิ้ .คณุสามารถทําการบนัทกึมนั โดยใชฟังชน ้ ั�  Save technical data as 
HTML จากเมนูหลัก File. โดยคา่เริ�มตน้ ,มนัจะถกูบนัทกึเขา้ไปในไดเรกทอรี� 

/home/capdam/data/html/FabricFilename.html 

ขอ้มลูที�บรรจจุากการคํานวณ ควรจะเป็นที�น่าพอใจสาหรับทกุๆคน ซงทําการคํานวณมนัดว้ยมอืํ ึ� . จะมจีดุที�
จะตอ้งทําการเปรยีบเทยีบในอนาคต ตอ่ๆไปอกีเล็กๆนอ้ยๆ สตูรที�ใชในการคํานวณ มดีังนี5้  s: 

คา่ TakeUp(%) ที� 2% จะสรปุเป็น 1.02 

คา่ Loss(%) ที� 2% จะสรปุเป็น 0.98 

หน่วยจะแสดงอยูใ่นวงเล็บ. 

 
การคํานวณจํานวนเสนดา้ยที�ใชในแตล่ะส้ ้ ,ี ปรมิาณทั 5งหมดที�ใช,้ นํ5าหนักตอ่ตารางเมตร ,เป็นตน้.เป็นเรื�อง
เล็กนอ้ย และไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้ไปดใูนรายละเอยีดของมนั. 

ในตารางที�อยูใ่ตข้อ้มลูฟันหว ี,คณุจะไดภ้าพรวมของรพีทีทั 5งหมดในผนืผา้  จากวธิกีารนี5ทา่นสามารถทํา
การตรวจสอบวา่มนัไดถ้กูแบง่กนัตามที�ไดค้าดหวังหรอืไม ่ ,หรอืขนาดรวมของรพีทีเป็นตัวเลขที�มาก
เกนิไปหรอืไม ่   ในปัจจบุนันี5 ขนาดจํากดัของรพีทีสาหรับการคํานวณอยูท่ี� ํ 65520 เสน้. 

คา่ cover factor สาหรับดา้ยยนืและพุง่ ถกูคํานวณจากพื5นฐานํ  ความหนาแน่นในการทอ และ
เสนผา่ศนูยก์ลางเสนดา้ย มนัไมใ่ชคา่สมบรูณ์ ้ ้ ่ ั ,คณุจะเรยีนรูว้า่ผา้จะหนาอยา่งไรเมื�อคา่รวมของ cover 
factor อยูท่ี�78%. คา่ transparency จะแสดงเปอรเ์ซนตพ์ื5นที�ของสพื5นหลังในการจําลองภาพผา้ี . ตาราง
แสดงจํานวนลวดตะกอ จะแสดงจํานวนที�ในแตล่ะตะกอตอ้งใชงาน้ . 

ที�ดา้นลา่งของตาราง ,คณุจะพบนํ5าหนักที�จะเกดิขึ5นในแตล่ะตะกอ ในหน่วย g/m. เราตั 5งสมมตฐิานวา่ใน
แตล่ะตะกอจะยกดา้ยยนืยาว 1 เมตร ,และโปรแกรมจะทํารายงานตามนํ5าหนักที�เกดิขึ5น. 

Figure 198: Selvedge from ground 
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11.7 Advanced loom control functions 

ArahWeave รองรับฟังชน ที�ควบคมุเครื�องทอดังั� ตอ่ไปนี5: 

•••• Variable weft density  

•••• Warp Tension 

•••• Loom Speed 

•••• Selvedges 

•••• Terry 

•••• Pile height 

•••• Tension pile 

•••• Tension ground 

ในการเปิดการใชงานฟังชนควบคมุเหลา่นี5 ้ ั� ,ใหเ้ปิดหนา้ตา่ง Set weaving density ขึ5นมา, และคลกิ
เลอืกปุ่ มซายของแตล่ะตัวเลอืก้ . คณุสามารถทําการป้อนขอ้มลูสาหรับฟังชนเหลา่นี5ได ้ํ ั� 2 แบบ: โดยการ
ป้อนแพททริsนที�เหมาะสมในชองที�สาหรับป้อนคา่  ่ ํ ,หรอืโดยการใชเมา้สวาดแพทเทริsน บนดา้นขวามอื้ ์
ของหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ weave editor ในคอลัมนค์วบคมุของแตล่ะคา่. 

 Figure 199: Yarn consumption calculation 
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11.7.1 Variable weft density 

คา่ความหนาแน่นหลายแบบจะกําหนดคา่ในหนา้ตา่ง Density (Fabric > Density and control...). 
คณุตอ้งคลกิเลอืก Weft density. 

แลว้ในชองสาหรับการป้อน ใหป้้อนแพทเทริsนข่ ํ
องความหนาแน่น. ในรปู 238, มคีวามหมายวา่
ดา้ยพุง่ 400 เสนจะมคีวามหนาแน่นแบบ้  a, ซงึ�
กําหนดใหม้คีา่ 25 เสนตอ่ซ้ .ม. , และ 50 เสน้
จะมคีวามหนาแน่นแบบ b, กําหนดใหม้คีา่28 
เสนตอ่ซ้ .ม.,แลว้ก ็112 เสนจะมคีวามหนาแน่น้
แบบ c, กําหนดใหม้คีา่ 34 เสนตอ่ซ้ .ม., แลว้ก็
มาทออกี 50 เสนพุง่ที�ความหนาแน่นแบบ้  b. 
โปรแกรมยงัทําการคํานวณจํานวนเสนพุง่รวม้
ทั 5งหมดของรพีทีความหนาแน่นหลายแบบให ้
ดว้ย  (612), และคา่ความหนาแน่นเฉลี�ย (27 
เสนตอ่ซ้ .ม.). 

 

 

นอกจากการใชวธิกีารป้อน แลว้ ้ ,
คณุสามารถใชเมา้สในการวาดคา่้ ์  
variable densityในหนา้ตา่งแกไ้ข
ลายทอได ้(weave editor). แพท
เทริsนของ variable density จะ
แสดงถัดไปทางขวามอืจากคอลัมน์
ของเรกกเูรเตอร ์(regulator ). 
วธิกีารวาด ใหเ้ลอืกส(ีอกัษร)ที�
ตอ้งการ ที�อยูต่รงหัวมมุดา้นขวาบน
ของหนา้ตา่ง Edit weave  

(คณุจะตอ้งเปิดการใชงานคา่้  
Variable ในหนา้ตา่ง Set 
weaving density ดว้ยกอ่น). 
เมื�อคณุทําการวาดมนั ,คา่ตัวแปรใน
หนา้ตา่ง Set weaving density 
จะเปลี�ยนตามไปตลอด. 

 

ในหลายๆครั 5งที� คา่ variable weft density 
เหมอืนกนั (หรอืใกลก้นัมาก) กบัลายแพท
เทริsนพุง่ (พุง่ส ีa มคีวามหนาแน่นแบบหนึ�ง, 
พุง่สtี b อกีหนึ�งแบบ เป็นตน้). ในกรณีเชนนี5 ่
คณุสามารถทําการคัดลอก ลาย weft ไปยงั
ชอง่  variable weft density ได ้ดว้ยการใช ้
ปุ่ มซายเมา้สเลอืกชดุอกัษรในชอง้ ์ ่  weft 
pattern (มนัจะถกูแรงเงาเป็นสดําี ), แลว้ทํา
การคัดลอกมนัไป  โดยใชปุ่ มกลางเมา้สคลกิ้ ์
ที�ชองป้อนคา่ ่ variable weft density.  

 

 Figure 200: Setting variable weaving density 

Figure 201: Variable weft density in Weave editor 
 Figure 202: Selecting text in the Edit warp and weft pattern 
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วธิกีารคัดลอกแบบนี5 สามารถทําไดใ้นชองป้อนคา่แบบอกัษร ทั 5งหมดในโปรแกรม่  ArahWeave. 

11.7.2 Density from regulator 

ถา้คณุตอ้งการทําการแปลง ดไีซนห์นึ�งๆ ที�ถกูสรา้งขึ5นโดยใชคา่้  regulator,ไปยงัแบบ variable density, 
ใหเ้ปิดการใชงาน้  Weft density, แลว้ทํากาคลกิที�ปุ่ ม Density from regulator. โปรแกรมจะทํา
การคํานวณ และเขยีนแพทเทริsนของ variable densityให.้ 

 

11.7.3 Simulate regulator with variable density 

ฟังชั�นนี5จะแปลงแพทเทริsนของ regulator ไปเป็นแพทเทริsน variable density  คณุจะไดค้า่ความ
หนาแน่นที�แตกตา่งกนัเพยีงสองคา่เทา่นั5น, คา่หนึ�งสาหรับในชวงพื5นผา้ และอกีคา่หนึ�งสาหรับดา้ยพุง่ที�มีํ ่ ํ
คา่ “regulator”. (และในกรณี ,ที�คณุมกีารทอเวน้ ที�เปิดการใชงานจากหนา้้ ตา่ง save cards for 
production, คณุจะไดค้า่ความหนาแน่นที�สามของการทอเวน้นี5). 

ในการใชงานฟังชนนี5้ ั� , เปิดการใชงาน้  Variable weft density option ในหนา้ตา่ง Set weaving 
density, แลว้คลกิที�ปุ่ ม Simulate regulator with variable density. โปรแกรม ArahWeave จะ
ทําการเขยีนแพทเทริsน variable density, และทําการวาดมนัในคอลัมน ์variable weft density column 
บนหนา้ตา่ง weave editor ดว้ย. 

 Figure 203: Density from regulator 
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11.7.4 Regulator from density 

ถา้คณุคลกิที�ปุ่ ม  Regulator from density, บนหนา้ตา่ง Regulator from density คณุสามารถ
ทําการกําหนด แพทเทริsนเรกกเูรเตอรส์าหรับในแตล่ะสวนของแตล่ะความหนาแน่นได ้ํ ่ . โปรแกรม
ArahWeave  จะคํานวณผลที�เกดิขึ5นของ regulator pattern ให.้ 

 
 

 

 Figure 205: Regulator from density 

 Figure 204: Simulate regulator with variable density 
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11.8 Saving and printing technical data sheet 

ขอ้มลูดา้นเทคนคินี5สามารถทําการบนัทกึคา่
ในฟอรแ์ม็ทแบบ HTMLหรอื XML ได.้ ใน
การบนัทกึขอ้มลูดา้นเทคนคิ ใหเ้ลอืกเมนู 
File > Save technical data as 
HTML... ที�อยูใ่นหนา้ตา่งหลักของ
โปรแกรม ArahWeave.  คณุจะไดห้นา้ตา่ง
ใหมแ่สดงขึ5นมา ที�มตีัวเลอืกมากมาย ,ซงจะึ�
ชวยคณุในการปรับแตง่่ แผน่ขอ้มลูของคณุ 
ถา้คณุตอ้งการแคทํ่าการบนัทกึมนั ใหค้ลกิ
ที�ปุ่ ม OK , แตถ่า้คณุตอ้งการทั 5งบนัทกึและ
พมิพ ์ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Print . ไฟล ์HTML จะ
ถกูเปิดขึ5น บนหนา้ตา่ง web browser, ซงึ�
คณุจะสามารถทําการพมิพม์นัได.้ ชอของื�
ไฟล ์จะเป็นชอเดยีวกนักบัชอไฟลผ์า้ ื� ื� ,
โปรแกรมแคเ่พิ�มนามสกลุ html ให.้ 

ขอ้มลูดา้นเทคนคิ HTML ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบเหลา่นี5: 

•••• Fabric quality data  

•••• Warp pattern 

•••• Weft pattern 

•••• Weave 

•••• Fabric simulations 

ถา้คณุคลกิยกเลกิปุ่ มเปิดปิดที�อยูด่า้นซายมอืของแตล่ะสวน ้ ่ ,แลว้สวนนั5นจะไมถ่กูทําการบนัทกึ ่ (และ
พมิพ)์ ในไฟล ์HTML . แพทเทริsนดา้ยยนืและพุง่มตีัวเลอืกแบบแนวตั 5ง Vertical ;นั�นหมายความวา่ พวก
มนัสามารถเขยีนเป็นแบบแนวตั 5งได.้ ถา้คณุตอ้งการใหม้สีพื5นหลังของตัวอกัษร บนสดา้ยยนืและพุง่ี ี  ให ้
คลกิเลอืกที� Color letters . 

•••• Fabric quality data (number of threads, density, reed number, width, fiber composition 
of the fabric, denting, regulator, repeat, cover factor) 

Figure 206: Save (and print) technical data window 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

••••  
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•••• Warp pattern (มกีารเลอืก Vertical, และถา้คณุตอ้งการสงแคข่อ้มลูนี5เขา้ไปยงัโรงทอ่ ,จะมปีุ่ ม
ใหเ้ลอืกบนัทกึเป็นหนา้ใหม ่New page).  

Selvedge pattern: 36A 

Warp pattern (66x): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C 3A 2B 1A 48B  

Leftover (36 threads): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C  

1 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z  

2 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z  

3 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z  

3 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z  

3 d 12-0106 Meadow Mist 17/1 tex 470 Z  

8 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z  

3 e 18-1454 Red Clay 17/1 tex 470 Z  

7 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z  

3 d 12-0106 Meadow Mist 17/1 tex 470 Z  

3 c 14-0755 Sulphur 17/1 tex 470 Z  

3 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z  

2 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z  

1 a 16-4019 Forever Blue 17/1 tex 470 Z  

48 b 14-0114 Celadon Green 17/1 tex 470 Z 

90 
 

Warp 
Repeat 

threads 

Design 

threads 

Selvedges 

threads 

Total 

threads 

Repeat 

% 

Design 

kg 

Selvedges 

kg 

Total 

kg 

A 8 532 2*36 604 8.89 5.463 0.739 6.203 

B 52 3434 0 3434 57.78 35.265 0.000 35.265 

C 21 1407 0 1407 23.33 14.449 0.000 14.449 

D 6 402 0 402 6.67 4.128 0.000 4.128 

E 3 201 0 201 3.33 2.064 0.000 2.064 

Total 36+66*90 =5976 +72 =6048  61.369 +0.739 =62.109 

Warp A B C D E  

Count 17/1 tex 17/1 tex 17/1 tex 17/1 tex 17/1 tex  

Composition 
60% CO Cotton 

40% PL Polyester 

60% CO Cotton 

40% PL Polyester 

60% CO Cotton 

40% PL Polyester 

60% CO Cotton 

40% PL Polyester 

60% CO Cotton 

40% PL Polyester  

Twists(/m) 470 Z 470 Z 470 Z 470 Z 470 Z  

1 
16-4019 

Forever Blue 

14-0114 

Celadon Green 

14-0755 

Sulphur 

12-0106 

Meadow Mist 

18-1454 

Red Clay   



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

 

•••• Weft pattern (คณุสามารถทําการบนัทกึในรปูแบบแนวตั 5งได ้Vertical , และเป็นหนา้ใหม ่New; 
ตัวอกัษรของแพทเทริsนสามารถเขยีนเป็นสตามดา้ยได ้ี )  

Weft pattern : 8b 153d 9b 37a 9b 36a 8b 68a 106(1c 1a) 1c 67a 8b 36a 9b 37a 

8 b 17-2120 Chateau Rose   

153 d 16-1143 Honey Yellow   

9 b 17-2120 Chateau Rose   

37 a 15-1309 Moonlight   

9 b 17-2120 Chateau Rose   

36 a 15-1309 Moonlight   

8 b 17-2120 Chateau Rose   

68 a 15-1309 Moonlight   

1 c 14-1318 Coral Pink 

1 a 15-1309 Moonlight  
 

106 X 

= 212 

1 c 14-1318 Coral Pink   

67 a 15-1309 Moonlight   

8 b 17-2120 Chateau Rose   

36 a 15-1309 Moonlight   

9 b 17-2120 Chateau Rose   

37 a 15-1309 Moonlight  

698   

Weft 
Repeat 

threads 

Repeat 

% 

Weight 

% 

Fil coupe 

% 
kg 

a 387 55.44 52.40 0.00 453.130 

b 51 7.31 3.54 8.92 30.623 

c 107 15.33 33.43 37.88 289.117 

d 153 21.92 10.62 0.00 91.869 

Total 698    864.739 

Weft a b c d  

Count 78/1 dtex 4/1 tex 18/1 tex 4/1 tex  

Composition 100% PL Polyester 100% PL Polyester 100% CO Cotton 100% PL Polyester  

Twists(/m) 0 0 420 S 0  

1 15-1309 Moonlight 
17-2120 

Chateau Rose 

14-1318 

Coral Pink 

16-1143 

Honey Yellow   
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•••• Weave ลายทอในฟอรแ์มท GIF 

format  
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11.8.1 Changing the default web browser 

browser เริ�มตน้ บนon Open SUSE Linux คอื Firefox.  Firefox จะพมิพก์ารแบง่หนา้อยา่งถกูตอ้ง 
ในขณะที� browser อื�นๆไมส่นับสนุนคณุลกัษณะนี5. คณุสามารถทําการเปลี�ยน browser ในหนา้ตา่ง  
Save setup ได(้ปรกตแิลว้Firefox ควรจะถกูตดิตั 5งในระบบคณุแลว้). เลอืก File > Save setup, ใน
หนา้ตา่ง Save setup เลอืกแท็ป Expert . พมิพคํ์าวา่ /usr/bin/firefox ในชอง่  WWW browser. 

12. Warping 
คณุลักษณะของ การคํานวณ Warping: 

•••• ปรมิาณการใชวัตถดุบิของดา้ยยนืที�ทํางานอยู ่้  

•••• จํานวนหลอดที�ตอ้งการใชในแตล่ะส ้ ี  

•••• ความยาว(นํ5าหนัก) ของดา้ยในแตล่ะหลอด 

•••• ผังการปักหลอดดา้ยส สาหรับชดุที�เลอืกี ํ . 

12.1 Warper configuration 

กอ่นอื�นคณุตอ้งทําการแกไ้ข หรอืเพิ�ม ไฟลน์ามสกลุ .warper ที�อยูใ่น ไดเรกทอรี�  
/home/capdam/data/warp/ directory. ไฟลจ์ะเป็นตัวอธบิายเครื�องสบของคณุื : 

•••• จํานวนแกนปักหลอด 

•••• จํานวนแทน่แกนปักหลอด 

•••• การเรยีงลําดับหลอด 

•••• Simulation การจําลองผา้ในแบบ JPG format: คณุมทีางเลอืก 3แบบ: จําลองขนาดจรงิ, จําลอง
หนึ�งรพีที (ถา้ขนาดรพีทีใหญม่าก, โปรแกรมจะทําการยอ่สวนลงใหพ้อด ี่ ), หรอืทั 5งสองแบบ. คณุ
สามารถกําหนดคา่ความละเอยีดเป็น dpi (คา่เริ�มตน้คอื 100 dpi) ขนาดความกวา้งและยาวของการ
จําลองผา้ (คา่เริ�มตน้คอื150 mm) 
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ผังของเครื�องสบ ื  warper(s), ที�ถกูใชใน ไดเรกทอรี�้  warp จะถกูอน่ขึ5นตอนเริ�มตน้โปรแกรม จาก
ตําแหน่ง /home/capdam/data/warp/.warper 

ตําแหน่งของไฟล ์ .warper file ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได.้ ดังนั5นแถวในไฟล.์arahne จะตอ้งกําหนด
ตําแหน่งในการอา่นเป็น   

#PATH_WARP=/home/capdam/data/warp 

และไมใ่ชอยา่งนี5่  

#PATH_WARP=../data/warp 

คณุจําเป็นที�จะตอ้งแกไ้ขไฟล.์arahne ของคณุดว้ยมอื , เพื�อแกปั้ญหานี5. 

โครงสรา้งของการตั 5งคา่สณฐานของไฟล์ั  .warper เขม้งวดมากๆ. ถา้มขีอ้ผดิพลาดแมแ้ตน่อ้ย ,โปรแกรม
จะยกเลกิมนั และจะใช  ้ default warper. ไฟล.์warper จะตอ้งใชแบบ้  Unix line endings, ไมใ่ชt่ 
MSDOS (CR/LF). คณุควรจะใชการแกไ้ขแบบอกัษรงา่ยๆบน ้ Linux (kwrite, kate...),หรอืคอยระวัง การ
แปลงไฟลต์อนทา้ย,  

นี�คอืตัวอยา่งแบบหนึ�ง ของรายละเอยีดของไฟล.์warper, ดังดา้นลา่งนี5: 

#WARPER 
#NUM_WARPERS=2 
#WARPER_NAME=warper1 
#NUM_DIRECTIONS=2 
DR 
UL 
#NUM_CREELS=3 
#CREEL_NAME=A 
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 
6x7 
6x7 
5x7 
5x7 
5x7 
5x7 
#CREEL_NAME=B 
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 
5x7 
5x7 
5x7 
5x7 
6x7 
6x7 
#CREEL_NAME=C 
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 
5x7 
#WARPER_NAME=warper2 
#NUM_DIRECTIONS=1 
LU 
#NUM_CREELS=2 
#CREEL_NAME=A 
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 
24x7 
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#CREEL_NAME=B 
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 
24x7 
ไฟลต์ัวอยา่งกําหนดใหม้เีครื�องสบื 2 แบบ คณุสามารถกําหนดได ้5 แบบ แตล่ะแบบควรจะมชีอของมนัื�
เอง. แตล่ะแบบของเครื�องสบ สามารถมชีดุแกนปักหลอดได ้ื 5 ชดุ  ในแตล่ะชดุ สามารถมไีดถ้งึ 50 
บล๊อก  มติขิองบล๊อกหนึ�งๆ สามารถสงูถงึ 100. ลองดตูัวอยา่งและคําอธบิายของมนั: 
#WARPER --- ชอไฟล์ื� , ไมม่ตีัวแปรใดๆ. 
#NUM_WARPERS=2 --- จํานวน warpers  
#WARPER_NAME=warper1 --- ชอของื�  warper แรก 
#NUM_DIRECTIONS=2 --- จํานวนทศิทางที�ยนิยอม สาหรับการปักหลอดํ   
DR --- ทศิทางแรก: เริ�มจากมมุซายบน ้ ,แลว้ลงมาลา่ง ,แลว้ขยบัไปทางขวา 
UL --- ทศิทางที�สอง: เริ�มจากมมุขวาลา่ง,แลว้ขึ5นบน ,แลว้ขยบัไปทางซาย้  
#NUM_CREELS=3 --- จํานวนชดุของแทน่ปักหลอด 
#CREEL_NAME=A --- ชอชดุแรกื�  
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 --- จํานวนบล๊อกของแทน่ปักหลอด 
6x7 --- ขนาดของบล๊อก, แนวนอน x แนวตั 5ง 
6x7 --- ทําซาจนครบตามจํานวนบล๊อกํ5  
... 
#CREEL_NAME=B --- ชอชดุที�สองื�  
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 --- จํานวนบล๊อกของแทน่ปักหลอด 
5x7 --- ขนาดของบล๊อก, แนวนอน x แนวตั 5ง 
... 
#CREEL_NAME=C --- ชอชดุที�สามื�  
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 --- ชดุสดุทา้ยมเีพยีงบล๊อกเดยีว 
5x7 --- ขนาดของบล๊อก 
#WARPER_NAME=Cantra Vecchia --- ชอของื�  warper ที�สอง 
#NUM_DIRECTIONS=1 --- จํานวนทศิทางที�ยนิยอม สาหรับการปักหลอดํ  
LU ---เริ�มจากมมุขวาลา่ง ,เสยบหลอดไปทางซาย แลว้ขยบัขึ5นบนในแถวตอ่ไปี ้   
#NUM_CREELS=2 --- มชีดุแทน่ปักหลอด สองชดุ 
#CREEL_NAME=A --- ชอชดุแรกื�  
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 ---จํานวนบล๊อกในชดุแรก  
24x7 --- จํานวนแนวนอน x แนวตั 5ง ของตําแหน่งแกนปักหลอด  

12.2 Editing the warp 

ในการกําหนดคา่การสบ ื , ใหเ้ลอืก Fabric > Warping. 

คณุจะตอ้งทําการป้อนขอ้มลูตอ่ไปนี5: 

•••• Number of sections – ขึ5นอยูก่บัจํานวนเสนดา้ยในแนวกวา้ง และรพีทีของแพทเทริsนดา้ยยนื้ . 
จํานวนเสนดา้ย และความยาวในการสบ จะนํามาจาก ้ ื Calculation of thread consumption. 

•••• Threads – จํานวนของหลอดดา้ยในสวนหนึ�งๆ่  

•••• Times - จํานวนรพีทีของสวน่  

•••• ทศิทางในการปักหลอดดา้ยของเครื�องสบผา้ื . โปรแกรมยนิยอมใหปั้กหลอดตามทศิทางตอ่ไปนี5 
(อกัษรแรกกําหนดทศิ อกัษรตอ่มาคอืการเคลื�อนที�), ซงคณุจะตอ้งทําการประกาศคา่สึ� ณัฐานมนัในไฟล ์
warper. ในการเปลี�ยนทศิทางใหค้ลกิที�ไอคอน. 

••••  DR - ลงลา่ง แลว้ไปขวา (เริ�มจากมมุซายบน้ ) 

••••  LU – ไปซาย แลว้ขึ5นบน้  (เริ�มจากมมุขวาลา่ง) 
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••••  RD – ไปขวา แลว้ลงลา่ง (เริ�มจากมมุซายบน้ ) 

••••  UL – ขึ5นบน แลว้ไปซาย้  (เริ�มจากมมุขวาลา่ง) 

เป้าหมายของ ArahWeave คอืยนิยอมใหค้ณุทําการกําหนดรายละเอยีดแบบกราฟฟิค ของจํานวนสวน่
ของการสบื,ความยาวของแตล่ะสวน ่ , จํานวนรพีทีของแตล่ะสวน ่  . ขอ้มลูที�สงออกมาจากโปรแกรม่  จะ
นับจํานวนหลอดที�แน่นอนสาหรับดา้ยในแตล่ะส และสาหรับในแตล่ะความยาวให ้ํ ี ํ (จํานวนของรพีทีการ
สบดา้ยื ). 

 
โปรแกรมยงัแสดงภาพกราฟฟิคผังของการปักหลอด.  ในหนา้ตา่ง warping จะมกีารบง่ชดว้ยสแดง หรอืี5 ี
เขยีว ,ถา้จํานวนรพีทีของในแตล่ะสวนถกูตอ้ง่ . 

12.3 HTML output 

ในสวนของ่  warping สาหรับการสงขอ้มลูออกแบบ ํ ่  HTML, ขณะนี5คณุมทีางเลอืกเพิ�มเตมิ 3 ทางคอื: 

- warp simulation การจําลองภาพการสบื 

จะแสดงภาพของเสนยนื ้ , โดยแสดงเพยีงรพีทีเดยีว. 

- section image ภาพในสวน่  

จะแสดงภาพของสวนสบตอนนั5นให ้่ ื , โดยบรเิวณที�ไมใ่ชงานจะแสดงเป็นตาหมากรกุขาวดําให ้้   

- cone layout ผังหลอด 

คณุสามารถทําการเปิด หรอืปิดการใชงานผังการปักหลอดได ้คา่ตัวแปรเหล่้ านี5ทั 5งหมดถกูบนัทกึใน 
program setup. 

ในรายงานสวนของ่  warping , โปรแกรมจะบอกอยา่งชดเจนวา่ สวนนั5นๆเทา่กนักบั หรอืสะทอ้นกลับ กบัั ่
สวนที�มากอ่นหนา้   ่ ,ถา้มนัเป็นการทําซาจากสวนกอ่นหนา้     ํ5 ่  

ในรายงานแบบ HTML จะไมม่กีารแสดงให ้เพื�อประหยดัเนื5อ. 

13. Calculating the price of fabric 
คณุจะตอ้งทําการป้อนขอ้มลูเหลา่นี5ในหนา้ตา่ง Price window (Fabric > Price) ถา้ตอ้งการคํานวณ
ราคาผา้: 

•••• ราคาของดา้ยแตล่ะชนดิที�ใชบนผนืผา้้  (ในหนา้ตา่ง Yarns ) 

•••• ตน้ทนุการสบผา้ื  warping ตอ่หน่วยความยาว 

•••• ตน้ทนุการลงแป้ง  sizing ตอ่หน่วยนํ5าหนัก 

Figure 207: The Warping dialog 
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•••• ตน้ทนุการทอ  weaving ตอ่จํานวนเสนพุง่ ้  (หน่วยเริ�มตน้คอื 1,000 เสนพุง่้ ; คณุสามารถเปลี�ยนได ้
ที�  Save setup >Units) 

•••• ตน้ทนุการตบแตง่  darning ตอ่หน่วยความยาว 

•••• ตน้ทนุการยอ้มผา้แบบผนื piece dying ตอ่หน่วยนํ5าหนัก 

•••• ตน้ทนุการขนสง่ transport ตอ่หน่วยนํ5าหนัก 

ในการคํานวณขั 5นทา้ย ,คณุจําเป็นตอ้งป้อนคา่สดสวนทางการเงนิบางคา่ดว้ยั ่ : 

•••• มารจ์ิ5นการดําเนนิงาน  Operating margin (%) 

•••• การเงนิ Financing (%) 

•••• หนี5สน ิ Provisions (%) 

•••• มารจ์ิ5นเชงพาณชิย ์ิ Commercial margin (%) 

หลังจากการป้อนแลว้ใหค้ลกิที�ปุ่ ม  OK เพื�อใหม้นัคํานวณให.้ 

 
ถา้คณุไมไ่ดใ้ชขั 5นตอนบางขั 5นตอน ใหป้ลอ่ยมนัเป็นคา่ ศนูย์้ .  คณุสามารถทําการพมิพก์ารคํานวณผา้นี5
ออกมาได,้ โดยเลอืกมนัในระหวา่งที�บนัทกึหรอืพมิพ ์HTML.  ถา้คณุตอ้งการการคํานวณราคาแบบ
ออนไลน,์ ในระหวา่งการทําการออกแบบ , คณุสามารถเปิดการใชงานมนัในเมนู้  View, แลว้โปรแกรมจะ
แสดงราคาที�แถบไตเติ5ลของโปรแกรม จากพื5นฐานคา่ตัวแปรผา้ที�กระทําตอนนั5น. 

ตน้ทนุของขั 5นตอนที�ข ึ5นอยูก่บันํ5าหนัก ,จะใชนํ5าหนักของผา้ดบิในการคํานวณ้ ( raw fabric ). 

ในการกําหนดระบบเงนิ ซงคณุตอ้งการใหแ้สดงบนราคาึ� , เปิดหนา้ตา่ง Save setup, แลว้ป้อนโค๊ดของ
รบบเงนิตราในชอง ่ Currency. 

 

 

Figure 208: The price calculation dialog 
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ในการแสดงตัวอกัษรเราใช ้UTF8 (with anti aliased fonts), บนไตเติ5ลของหนา้ตา่ง, เราไดแ้ทนที�
หน่วยเงนิดว้ยสญลักษณ์ทางการเงนิแลว้ั .  ณ.ขณะนี5เรารองับระบบการเงนิดังตอ่ไปนี5: 

 
Currency name in ArahWeave Currency name Sign 

EUR Euro € 

GBP Pound £ 

JPY, YEN Yen ¥ 

CNY, RMB Chinese Renminbi Yuan ¥ 

THB Thai Baht ฿ 

INR, PKR, RS. Rs Rupee ₨ 

สาหรับ ํ USD, มนัไมจํ่าเป็น , เนื�องจากเราแคใ่ส ่ $, ถา้คณุไมช่อบ  “USD”. 

14. Printing the fabric simulation 
จดุประสงคห์นึ�งของโปรแกรมนี5 คอืยนิยอมใหค้ณุสง่ภาพพมิพก์ารจําลองภาพใหล้กูคา้ทําการยนืยนั. คณุ
จะตอ้งทราบวา่ ระบบจะทําการพมิพต์ามที�คณุมองเห็นบนหนา้จอตามการปรับแตง่มมุองที�ไดต้ั 5งไวณ้,ตอน
นั5นๆ  ถา้คณุตั 5งระยะการยอ่ขยายเป็น 300%, ผา้ก็จะถกูพมิพอ์อกมาตามนั5น . ขอบลา่งซายของการพมิพ์้
การจําลองภาพผา้จะตรงกนักบัตําแหน่งมมุมองณ,ตอนนั5นๆ. ดังนั5นถา้คณุตอ้งการใหม้นัเริ�มพมิพจ์ากดา้ย
ยนืและพุง่เสนแรก คณุจะตอ้งทําการเลอืน่ภาพใหม้ายงัตําแหน่งซายและลา่งสดุเสมอ้ ้ .  ดว้ยวธิกีารนี5ทํา
ใหค้ณุสามารถทําการพมิพท์กุๆสวนในลวดลายทอที�ใหญ่ๆ ได ้่ . ในการพมิพ ์,ใหเ้ลอืกฟังชนั�  Print 
fabric to printer จากเมนู File. 

14.1 Printer setup 

ถา้คณุไมไ่ดทํ้าการบนัทกึการปรับแตง่เครื�องพมิพ ์   
ในหนา้ตา่ง Save setup, หรอืคณุตอ้งการที�จะทําการพมิพใ์นเครื�องพมิพห์รอืไฟลอ์ื�นๆ , คณุควรทําการ
เลอืกที�ปุ่ ม  Printer setup ในหนา้ตา่ง Print fabric to printer dเพื�อทําการเปลี�ยนเครื�องพมิพ.์ In 
บนหนา้ตา่ง Printer setup (Figure 248), คณุทําการเลอืกเครื�องพมิพห์รอืฟอรแ์มทไฟล ์,โหมดการ
พมิพ ์และคา่ความละเอยีด dpi ตามที�ตอ้งการ. สาหรับคณุภาพการพมิพส์งูสดุคอืํ  1440 dpi, แตใ่นกรณ
สวนมากใชแค ่่ ้ 720 dpi ก็เพยีงพอแลว้ 

.  



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

14.2 Print size 

ในการควบคมุขนาดและตําแหน่งของการพมิพ ์ใหทํ้าการป้อนคา่ในชอง บรเิวณ่  Print size. ขอบจะวัด
จากดา้นซาย และบน ซงจะรวมถงึพื5นที�ๆ ไมส่ามารถพมิพด์ว้ย  ในการตรวจสอบพื5นที�สงูสดุที�สามารถพมิพ์้ ึ�
ได ้ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Full page. แตถ่า้คณุใสคา่ที�เกนิขอบเขตที�พมิพไ์ดล้งไป มนั่ จะถกูปรับใหม ่และแสดง
เสยงเตอืนี . 

14.3 Printing options 

ปุ่ มทางเลอืกแบบเปิดปิด จะอยูท่ี�ดา้นลา่งของชองเตมิขนาดการพมิพ์่  Print size. ทํางา่ยๆโดยการคลกิ
เลอืกเพื�อทําเครื�องหมายดา้นหนา้ของตัวเลอืกนั5นๆ คณุก็จะไดส้งนั5นพมิพเ์พิ�มเตมิเขา้ไปิ�  

•••• Title; คณุจะไดส้วนที�เพิ�่ มเตมิเขา้มาคอืไตเติ5ลที�ม ีวันที� ,ชอผูใ้ชงาน ื� ้ ,ชอลกูคา้ ื� (ชอบรษัิทคณุื� ) และ
รุน่ของโปรแกรม  โดยแสดงที�ดา้นบนของหนา้. 

••••  ; คณุไดภ้าพผา้แบบถกูตัดแบบซกแซกิ  

•••• Density; ความหนาแน่นของผา้ แสดงในแนวไตเติ5ล  

•••• Yarns; คณุจะไดแ้ทปสเสนดา้ยี ้   

•••• Color; คณุสามารถจะใหแ้สดงรหัส  Code และชอื�  Name บนแทปสที�พมิพห์รอืไม่ี  

•••• Warp/weft pattern; คณุจะไดแ้พทเทริsนดา้ยยนืและพุง่ ที�ดา้นลา่งในการพมิพ.์ 

•••• One repeat, จะทําการพมิพเ์พยีงรพีทีเดยีวของผนืผา้ให,้ โดยสวนใหญม่ปีระโยชนส์าหรับหนึ�งรพีที่ ํ
ของดไีซน(์ ผา้หม่ , ผา้ปโูต๊ะ ) 

•••• ; อกัษร , :ที�คณุไดทํ้าการเตมิเขา้ไปในชอง ่  
Registered design text ในหนา้ตา่ง  Save 
setup > Appearance, จะถกูพมิพ ์(หรอืบนัทกึ)
ออกมาดว้ย 

•••• ชอง่  Custom print text ยนิยอมใหค้ณุป้อน
อกัษร ที�ตอ้งการออกมาบนการพมิพไ์ด ้(ที�แสดงเป็น
รปูตัว" A ") 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 Print preview 

เมื�อการปรับแตง่เรยีบรอ้ย ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Print 
preview. มนัจะแสดงภาพกอ่นพมิพใ์ห.้ และเมื�อคณุ
พอใจใหปิ้ดหนา้ตา่งนี5ลง แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK. 

 

 

 

 

 Figure 210: Print preview 

Figure 209: Printing the fabric simulation 
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14.5 Printing three simulations on one page in one step 

ในการพมิพภ์าพการจําลองผา้หลายภาพบนหนา้เดยีวกนั โดยไมม่กีารคํานวณการวางตําแหน่งภาพที�
ผดิพลาด,คณุสามารถเลอืกพมิพเ์พิ�มเตมิอกีสองภาพ (รวมเป็นสามภาพ) ที�จะสามารถพมิพเ์ขา้มาบน
พื5นที�เดยีวกนันี5ได.้ เพยีงแคค่ลกิที�ปุ่ ม Fabric 2 หรอืปุ่ ม Fabric 3 บนหนา้ตา่ง Print fabric to 
printer.  มนัจะใหค้ณุสามารถทําการเลอืกผา้ที�ตอ้งการพมิพเ์พิ�มเตมิเขา้มา ,พื5นที�ในการพมิพจ์ะถกูแบง่
ออกเป็นสองหรอืสามสวนเทา่ๆกนัให ้่ . 

14.6 Customizing printout – logo and a website 

14.6.1 Logo 

ในการเปลี�ยนโลโก ้,ซงตอ้งการใหพ้มิพด์ว้ยบนภาพผา้ที�ึ�
มมุดา้นชวาบน , คณุจะตอ้งไปทําการแทนที�ไฟล ์
logo.gif , ซงอยูใ่นโฟลด์เดอร์ึ�  
/home/capdam/data/html , ดว้ยไฟลภ์าพโลโก ้
ของทา่น.มนัสามารถเป็นภาพกราฟฟิกแบบงา่ยๆ ,แตช่อื�
ไฟลจ์ะตอ้งเป็น logo.gif.เทา่นั5น 

 

Figure 211: Printing of two fabrics 

Figure 212: Logo and website in the printout 
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14.6.2 Website 

คณุสามารถมทีี�อยู ่website ของคณุใกล ้ๆ กบัโลโกไ้ด.้ เพยีงแคพ่มิพล์งในชอง ่ Print www ในหนา้ตา่ง  
Save setup > Appearance (ใหด้ใูนบทที� 19.2  เกี�ยวกบัการบนัทกึการปรับแตง่). 

 

 

 

 

 

 

 

14.7 Multi-fabric print 

มคีวามเป็นไปไดใ้นการพมิพจํ์าลองภาพผา้ครง้เดยีว
หลายๆภาพได.้ ในหนา้ตา่ง Print fabric (Figure 249), 
ทําเครื�องหมายที�ปุ่ ม Multi-fabric. คณุจะไดห้นา้ตา่ง
ใหมข่ ึ5นมา (Figure 253). จํานวนของภาพผา้กําหนดไดใ้น
ชอง ่ Fabrics X และ Fabrics Y. คณุสามารถทําการ
พมิพผ์า้ไดส้งูถงึ 8 คณู 8. ในการโหลดผา้ใช ้Browse 
window, ซงคณุสามารถทําไดโ้ดยการดับเบิ5ลคลกิที�ในึ�
หนา้ตา่ง หรอืคลกิที�ปุ่ ม Browse...ที�อยูท่ี�มมุซายของ้
หนา้ตา่ง. คณุสามารถทําการกําหนดการจัดแนวของไตเติ5ล
ผา้ไดท้ี�ปุ่ ม Title. 

ในการดภูาพกอ่นพมิพใ์หค้ลกิที�ปุ่ ม 
Preview ที�อยูใ่นหนา้ตา่ง Print fabric to 
printer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8 Printing to file (saving fabric simulation as a digital image) 

Figure 213: Multi-fabric print 

Figure 214: Multi-fabric print preview 
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แทนที�คณุจะทําการพมิพม์นัออกมา, คณุยงัสามารถทําการบนัทกึภาพการจําลองผา้แบบภาพดจิติอลได.้ 
ในหนา้ตา่ง  Print fabric to printer คลกิที�ปุ่ ม Printer setup.   ในหนา้ตา่ง Printer setup ให ้
ทําการเลอืกฟอรแ์มทแบบกราฟฟิก ซงคณุตอ้งการจะทําการบนัทกึเป็น ภาพึ�  (PNG, GIF, JPEG, TIFF)
และคา่ความละเอยีด  dpi (จดุตอ่นิ5ว) ของภาพ. คา่ Dpi สามารถเลอืกอยา่งอสิระสาหรับความสงูและํ
ความกวา้ง ของภาพ. คลกิที�ปุ่ ม OK แลว้ปิดหนา้ตา่ง. 

ในหนา้ตา่ง  Print fabric to printer, คณุสามารถที�จะทําการเลอืกใหไ้ฟลถ์กูเขยีนบนัทกึไปไวท้ี�ใดๆ
ได ้: ตรงไปยงัฟล๊อปปี5ไดรว์ (A:), ไปยงั /tmp หรอืไดเรกทอรี� Desktop, หรอืเลอืก Browse ไปยงั
ตําแหน่งอื�นๆ. แลว้ป้อนชอไฟลส์าหรับภาพื� ํ  (ในรปูที� 256 เป็น ตัวอยา่ง ). โปรแกรมจะทําการเพิ�ม
นามสกลุใหเ้องอยา่งอตัโนมตั.ิ เมื�อคณุปิดหนา้ตา่ง Printer setup, จะมกีารแสดงขอ้มลูใหมใ่นหนา้ตา่ง 
Print fabric to printer window: ชอเครื�องพมิพใ์หมจ่ะถกูเลอืกใชื�  ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟอรแ์มท ,ความละเอยีดพกิเซล และขนาดของภาพใน หน่วย
พกิเซล   เมื�อคณุคลกิที�ปุ่ ม OK, การจําลองภาพก็จะถกูบนัทกึเป็นภาพแบบดจิติอลทันท.ี 

14.9 Printing to an unsupported printer 

โปรแกรม ArahWeave  มคีณุภาพในการพมิพท์ี�ดเียี�ยม มนัเป็นผลมาจากการจัดทําไดรว์เวอรแ์ละขอ้มลู
ของสเอง เนื�องจากมเีครื�องพมิพใ์นตลาดเป็นจํานวนมาก ทางี  Arahne ไมส่ามารถรองรับมนัไดห้มด   
อยา่งไรก็ด ีถา้เครื�องพมิพค์ณุไมส่ามารถรองรับการพมิพโ์ดยตรงจากโปรแกรม ArahWeave, คณุยงัคง
สามารถที�จะทําการพมิพม์นัได ้(อยา่งแน่นอน, มนัควรจะรองรับใน  Linux OS),แตก่ารพมิพท์ี�ออกมา
อาจจะไมเ่หมอืนกบัเครื�องพมิพท์ี�โปรแกรมรองรับ. 

Figure 215: Printer setup for saving simulation as an image file 

  Figure 216: Printing to file 
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ในการพมิพบ์นเครื�องพมิพ ์ที�ไมม่อียูใ่นรายการของหนา้ตา่ง Printer setup , คณุควรจะเลอืก TIFF 
เป็นชนดิของเครื�องพมิพข์อง. ขั 5นตอนที�เหลอืจะเหอืนกบัการพมิพใ์นเครื�องพมิพป์รกต.ิ ArahWeave จะ
ทําการสรา้งไฟลภ์าพในฟอรแ์มท tiff, แลว้ระบบการพมิพ ์Linux จะกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้ง, ภาพแบบ 
TIFF จะถกูยอมรับอยา่งอตัโนมตั ิและจะถกุแปลงไปยงัรหัสที�ใชกําหนดในการพมิพ์้ . 

14.10 Suggested paper type 

เราทําการสอบเทยีบ เครื�องพมิพร์ปูภาพของ EPSON โดยใชกระดาษคณุภาพ ้ Ink Jet  S041061, ดังนั5น
คณุจะไดผ้ลลัพธก์ารพมิพท์ี�ตรงเฉพาะกบัชนดิของกระดาษแบบนี5เทา่นั5น.จะมขีอ้ยกเวน้ใน, Epson 
Stylus Photo R2400 ใชกระดาษ้  Mate Paper Heavyweight S041256. 

14.11 Saving fabric texture 

ในการบนัทกึภาพการจําลองผา้เป็นแบบเนื5อผา้ (รปูภาพเป็นรพีทีที�ใชสาหรับโปรแกรม ้ ํ ArahDrape, 
สาหรับพื5นหลังของหนา้ํ  web เป็นตน้) เลอืก File > Save fabric texture... จากหนา้ตา่งหลักของ 
ArahWeave. 

 
ชอไฟลจ์ะถกูกําหนดใหอ้ยา่งอตัโนมตั ิตามชอของไฟลผ์า้ตอนนั5นื� ื� . คณุสามารถเลอืกฟอรแ์มทภาพ 
(JPG, PNG, TIFF),คา่ dpi;สวนใหญแ่ลว้ใชคา่ที� ่ ้ 100 ถงึ 150 dpi ก็น่าจะเพยีงพอแลว้, และจํานวนรพีที
ของลายผา้. 

โปรแกรมจะแสดงขนาดที�แทจ้รงิของเนื5อผา้เป็นพกิเซล เหนอืชอไฟลใ์ห ้ื� , เพื�อใหค้ณุรูถ้งึขนาดของ
เนื5อผา้นั5นๆได.้ ถา้ขนาดรพีทีผา้คณุไมม่าก, และขนาดพกิเซลเป็น 3000x3000, แสดงวา่บางทคีา่ dpi 
อาจจะสงูเกนิไป . แตถ่า้ขนาดของรพีทีคณุใหญม่ากๆ ,คณุสามารถที�จะลดคา่ dpi ลง เพื�อใหไ้ดข้นาด
เนื5อผา้ที�ดมูเีหตผุล ขึ5น. ในกรณีเดยีวกนั,ถา้ขนาดมนัใหญไ่ป คณุสามารถทําการเลอืกฟอรแ์มทไฟลแ์บบ  
PNG, และเลอืกปุ่ ม 8-bit button เพื�อเลอืกบนัทกึภาพ เป็นโหมดสแบบี  256ส.ี  นี�จะทําใหข้นาดไฟล์
ภาพเล็กลง, และในโปรแกรม ArahDrape จะทําการเร็วขึ5นดว้ย, และมนัใชความจํานอ้ยกวา่ดว้ย้ .. 

15. Saving loom data 
ถา้คณุตอ้งการที�จะทําการผลติผา้แบบ jacquard, คณุจําเป็นที�จะตอ้งทําการสงผา่นขอ้มลูที�จําเป็่ น
สาหรับหัวแจ๊คการด์และเครื�องทอํ we. ใชโปรแกรม้  ArahWeave, เพื�อสรา้งไฟลล์ายทอแบบ jacquard, 
ซงเราจะสงขอ้มลูผา่น ึ� ่ floppy, หรอื network,ไปยงัตูค้วบคมุของหัว  jacquard , หรอืไปยงัเครื�องเจาะ

Figure 217: Saving fabric texture 
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การด์กระดาษอเิลคโทรนคิ, ที�ใชทําการเจาะกระดาษลายแจ๊คการด์้ , โดยปรกตจิะใชฟอรแ์มทแบบ้  
Verdol. 

ขอ้มลูอะไรที�เราตอ้งทําการสงผา่นดว้ยวธินีี5ละ ่ ? แน่นอนละ ลายทอ ,และในหลายๆกรณี ตอ้งมรีมิผา้ และ
การสงเสนพุง่ ่ ้  .ความตอ้งการ หรอื ความเป็นไปได ้ในการสงผา่นขอ้มลูในการควบคมุอื�นๆ จะขึ5นอยูก่บั ่
ความสามารถของเครื�องทอ / แจ๊คการด์ และการเชอมตอ่ของพวกื� . 

เมื�อลวดลายทอของคณุพรอ้มสาหรับทําการทอแลว้ ใหเ้ลอืกํ  Save cards for production จากเมนุ 
Weave  

 

15.1 Setting the number of hooks 

ทําการป้อนจํานวนเข็มในหัวแจ๊คการด์ที�ใช ้ในชอง่  Number 
of hooks.  

สาหรับํ  Jacquards แบบกลไก , ฟังชนเพิ�มเติั� ม สาหรับแจ๊คํ
การด์ (การสงเสนพุง่ ่ ้ , คา่ regulator...) สามารถทําการ
ควบคมุจากการใชเข็มของหัวแจ๊คการด์้ . แทนที�จะใชเข็มแบบฟังชน ้ ั� (function hooks), สวนใหญข่องหัว่
แจ๊คการด์แบบอเิลคโทรนคิ จะมฟัีงชนแบบอเิลคโทรนกิ ั� , ซงจะไมม่ใีหเ้ห็นเป็นแบบกายภาพ ในหัวแจ๊คึ�
การด์. จะใชการป้อนเข็มแบบอเิลคโทรนคินี5ในชอง้ ่  Weft bytes. โดยปรกตแิลว้ ใช ้4 ไบรท์ (32 เข็ม). 
สาหรับตําแหน่งของพวกมนัํ  จะตอ้งอา้งองิจากเอกสารของเครื�องทอและหัวแจ๊คการด์. 

15.2 Setting hooks position and function (Loom layout) 

โดยทั�วๆไปแลว้เราจะใชเข็มบางสวนในหัวแ้ ่ จ๊คการด์เพื�อ
จดุประสงคอ์ื�นๆที�ไมใ่ชการยกตะกอ่  (ดา้ยยนื), ยกตัวอยา่งเชน ่
การเปลี�ยนสเสนพุง่ ี ้ , การทอกระทบ ,รมิผา้ , ความหนาแน่นเสน้
พุง่  เป็นตน้. คณุจะทําการกําหนดตําแหน่งของคา่ตา่งๆไดใ้นผัง
เครื�องทอ Loom layout ที�เป็นสวนหนึ�งในหนา้ตา่ง ่ Save cards 
for production . 

Figure 218: Save cards for production window 
Figure 219: Number of hooks and Weft bytes fields 

Figure 220: The Position and element type button and the Length field 
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ใหทํ้าการเลอืกชนดิของแตล่ะชวง ่ (เข็มฟังชนั�  hooks function),คลกิที�ปุ่ มของชวงนั5น่  (มนัจะแสดงเป็น
คา่ Empty hook ตอนเริ�มตน้) แลว้ทําการเลอืกชนดิของฟังชนั�  จากเมนูแบหลน่มา (Figure 261).ใน
ชอง่  Lengthป้อนคา่จํานวนเข็มที�ใชในฟังชนนั5นๆลงไป้ ั�  . คณุสามารถมชีองสาหรับป้อนคา่ไดส้งูสดุ ่ ํ 45 
ชอง่ . 

เมื�อคณุป้อนคา่ชองทั 5งหมดแลว้ ่ ,ใหทํ้าการบนัทกึผังเครื�องทอของคณุ (File > Save loom layout), 
เพื�อไวใ้ชในโอกาสตอ่ๆไป้ . 

ชองทั 5งหมดที�เตมิอาจจะมองไมเ่ห็นหมดในครั 5งเดยีว ่ ,เพื�อใหด้ไูมยุ่ง่ยาก  ชองเพิ�มเตมิจะแสดงขึ5น ่
ตอ่เมื�อมชีองสดุทา้ยที�ไมใ่ชคา่ ่ ่ 0 เกดืขึ5น  และจะไมแ่สดงเพิ�มเมื�อเข็มทั 5งหมดถกูใชงานครบ   ถา้คา่ ้
bytes เป็น 0, ผังพเิศษจะไมแ่สดงขึ5นใหเ้ห็น. 

ในองคป์ระกอบของเครื�องบางอยา่ง, เชนรมิผา้ จะตอ้งทําการป้อนแยกสวนตา่งหาก  ใหทํ้าการโหลดลาย่ ่
ทอสาหรับรมิผา้ํ , โดยการดับเบิ5ลคลกิที�พื5นที�ที�มชีอื�  Selvedge ที�อยูด่า้นขวามอืของหนา้ตา่ง. มนัจะเปิด
หนา้ตา่งสาหรับใหเ้ลอืกลายที�ตอ้งการจะทําการโหลดเขา้ไปใชสาหรับรมิํ ้ ํ . (ถา้คณุยงัไมม่ลีายรมิผา้ ให ้
ไปเปิดโปรแกรม ArahWeave อกีหนา้ตา่งหนึ�ง แลว้ทําการวาดลายแลว้ทําการบนัทกึมนั ,คณุก็จะ
สามารถทําการโหลดลายรมิในหนา้ตา่งแรกได)้. ถา้ลายรมิผา้สามารถหารลงตัวกบัจํานวนเสนพุง่ใน้
ลวดลาย ,คา่แสดงมติขิองลายรมิจะแสดงเป็นสดํา แตถ่า้ไมจ่ะแสดงเป็นสแดง   ในการนําลายรมิออกจากี ี
ชอง ใหทํ้าการเลอืกชองแลว้กด่ ่  Delete. 

มนัเป็นสงสาคัญมากที�จะตอ้งเขา้ใจวา่แตล่ะชองแติ� ํ ่ กตา่งกนัอยา่งไร, ถา้คณุตอ้งป้อนมนัหลายๆครั 5งดว้ย
ความยาวที�แตกตา่งกนั. ถา้คณุมขีอ้มลูที�สนกวา่จํานวนเข็มทั 5งหมด ั 5 ,มนัจะทําการรพีทีอยา่งอตัโนมตัใิห ้
เอง  ดังนั5นถา้คณุมขีนาดลายกวา้ง 640 เสนยนื  คณุไมจํ่าเป็นตอ้งทําการคัดลอกลายสองครั 5ง เพื�อจะทอ้
บนแจ๊คการด์ 1344 เข็ม คณุเพยีงกําหนดเข็มลายที� ใช ้1280 เข็ม. ถา้คณุตอ้งการลายขดัสาหรับรมิผา้ํ  
40 เสน ้ , คณุไมจํ่าเป็นตอ้งวาดลายขดัใหเ้ต็ม 40 เสน คณุแคป้่อนลายขดัธรรมดาแค ่้ 2x2 แลว้กําหนด
ชวงยาวเป็น ่ 40 .  มขีอ้ยกเวน้อยา่งเดยีวคอื การสงดา้ยพุง่ ่ weft change;  มนัจะเริ�มตน้จากเข็มที�อยูซ่าย้
สดุเสมอๆ,ซงจะเป็นตัวเลอืกสแรกึ� ี  (A).  โดยทั�วไปแลว้ ความยาวทั 5งหมดที�ทําการป้อน 
ควรจะเทา่กนักบัจํานวนของเข็มทั 5งหมด.  มฉิะนั5นแลว้ ถา้มชีวงสาหรับเตมิคา่อกี มนัจะ่ ํ
ถกูเตมิเป็นลายที�ตอ่เนื�องตลอดไป . มนัจะเป็นประโยชนม์ากในการทอป้ายชอ ซงทอื� ึ�
เหมอืนๆกนับนหัวแจ๊คการด์ขนาดใหญ ่  แตถ่า้คณุไมต่อ้งการผลแบบนี5 ใหป้้อนมนัเป็น 
เข็มวา่งจนครบตามจํานวนเข็ม empty hooks . โดยที�คณุไมจํ่าเป็นตอ้งทําการคํานวณวา่
เหลอือกีเทา่ไรที�ตอ้งเตมิ แคป้่อนเป็นตัวเลข เชน   ่ 99999 แลว้โปรแกรมจะทําการลดมนั
เป็นจํานวนที�ยนิยอมใหเ้อง. 

Figure 221: Menu for selecting function of hook(s) 
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ที�บรเิวณดา้นลา่งของหนา้ตา่ง Save cards from production window คณุสามารถที�จะ : 

• ป้อนคา่คําสงสลับลายทอ ั� (weave shuffle )–  ตอนนี5ปลอ่ยมนัวา่งไวก้อ่น  ใหไ้ปดใูนบทที� 15.4  วา่
มนัเป็นอยา่งไร และทําไมเ่ราตอ้งการมนั. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 222: Saving jacquard cards file 
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• ทําการเลอืกฟอรแ์มทแจ๊คการด์ที�ตอ้งการ. ในกรุ๊ป
แรกจะบรรจฟุอรแ์มทแจ๊คการด์แบบอเิลคโทรนคิจรงิๆ 
,ในสวนที�สอง จะบรรจฟุอรแ์มทไฟลก์ราฟฟิก ่ (คณุ
อาจจําเป็นตอ้งใชเพื�อสงขอ้มลู ไปยงัระบบ ้ ่ CAD อื�น 
), ในสวนที� สาม จะบรรจฟุอรแ์มทด๊่ อบบี5แบบอเิลค
โทรนคิ , และส สาหรับเครื�องรอ้ยตะกออตัโนมตัิี� ํ . 

• เลอืก ปลายทางสาหรับไฟล์ํ : A: (floppy), หรอื  
Desktop (มนัจะงา่ยตอ่การคัดลอกไปยงั USB), 
หรอื /tmp (ใสมนัในไดเรกทอ่  temporary ของ  
Linux), หรอื Browse เพื�อทําการเลอืกไดเรกทอรี� 
หรอืสง  ่ Send มนัผา่นระบบเครอืขา่ยไปยงัเครื�อง
ทอ. 

• แนะนําโปรแกรม ใหทํ้าซา ที�ดา้ยพุง่เสนแรกํ5 ้  
Repeat the first weft, ซงจะทําใหก้ารตอ่ึ�
กระดาษการด์แจ๊คการด์งา่ยขึ5น  คณุไมต่อ้งใชมนัถา้้
เครื�องจักรของคณุเป็นแบบอเิลคโทรนคิ. 

• ทําการเลอืกปุ่ มสลับปิดเปิด Raise unused, เข็มที�
ไมถ่กูใชงานจ้ ะถกูยกขึ5นหมด บนหัวแจ๊คการด์บางรุน่ 
พลังงานที�ใชในการยกจะนอ้ยลงถา้เข็มถกูยกขึ5น ้
ดังนั5นจงึตอ้งการใหพ้วกมนัไปอยูใ่นตําแหน่งนั5น. 

• Weft bytes first: คา่ weft bytes จะถกูเขยีน ที�
ดา้นขวามอืของการด์ (หลังจากสวนที�เป็นเข็มจรงิ่ ). 
ในบางฟอรแ์มทไฟล ์ตอ้งการใหม้นัอยูท่ี�จดุเริ�มตน้ 
(ดา้นซายมอืของการด์้ ) ถา้ตอ้งการเชนนี5 ใหเ้ปิดการ่
ใชงานปุ่ มสลับปิดเปิด ้ Weft bytes first นี5. 

• ฟังชนั�  Regulator in ground สามารถใชในการ้
ลดความผดิพลาดในการทอ ในขณะที�เครื�องทอสลับ
การทอจากการทอแบบมคีา่ regulator  มาทอแบบ
ธรรมดา บนผา้ที�หนามากเชนผา้เฟอรน์เิจอร ์และใน่
ผา้มา่น ซงสามารถมองเห็นเป็นแนวผดิปรกติึ� .  ถา้คณุตั 5งคา่นี5ไปที� 1 , แลว้โปรแกรมจะเพิ�มคา่ 
regulator ไปที�ทกุๆดา้ยพุง่พื5นเสนที�สองอกีหนึ�ง  นี�จะสงผลใหค้วามหนาแน่นเพิ�มอกีหนึ�งเทา่ตัว้ ่ ,
ดังนั5นคณุจําเป็นตอ้งลดความหนาแน่นของเครื�องทอลงครึ�งหนึ�ง เพื�อรักษาความหนาแน่นปรกตขิอง
เครื�องทอไว.้ เครื�องทอจะทําการทอดว้ยคา่ regulator บนทกุพื5นที� ดังนั5นการเปลี�ยนการทอจากมคีา่ 
regulator ไปยงัแบบไมม่คีา่ regulator จะมองเห็นนอ้ยลง  นี�เป็นเพยีงคา่ตัวแปรของผังเครื�องทอซงึ�
จะบนัทกึในผา้ ,ไมไ่ดอ้ยูใ่นผังเครื�องทอ  เหตขุองมนัก็คอื การจัดการปัญหาของคา่ regulator จะ
เหมาะสมบนผา้ที�กําลังทํางานมากกวา่บนเครื�องทอ. 

• Elongate selvedge on regulator ทํามนัเพื�อเพิ�มพื5นที�บนรมิผา้สาหรับดา้ยพุง่เสรมิ ผูใ้ชบางคนํ ้
ไมช่อบมนั ดังนั5นใหปิ้ดการใชงานมนั้ . 

• Fil coupe selvedge เปิดการใชงานฟังชนพเิศษนี5สาหรับการจัดการเรื�องรมิผา้บนผา้แบบ ้ ั� ํ fil 
coupe. ลกูคา้บางคนตําหนเิกี�ยวกบัดา้ยพุง่ที�ถกูตัดออกทํารมิผา้ขาด ถา้มนัถกูทอเขา้ไปในรมิผา้ดว้ย   
แตเ่ราจะปลอ่ยมนัไมเ่กาะเกี�ยวกบัรมิไมไ่ดเ้พราะมนัจะยอ้นกลับเขา้ไปในเนื5อผา้ได ้โดยการเปิดการ
ใชงานคา่ ้ Fil coupe selvedges, โปรแกรมจะนํามนัเขา้ไปในรมิผา้แคเ่พยีงใหม้นัอยูก่บัที�ของมนั
ในระหวา่งการทอ และหลดุออกโดยงา่ยระหวา่งการตัดดา้ยพุง่   ถา้ไมช่อบมนัใหปิ้ดการใชงานมนั้ . 
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• Invert regulator: คา่เริ�มตน้ สาหรับคา่ํ  regulator จะเป็นจดุสดํา ี (ยกขึ5น) ในเครื�องทอบางรุน่ ใช ้
สขาวสาหรับคา่นี5 และสดําสาหรับปิดคา่นี5  ถา้เป็นเชนนี5 ใหเ้ปิดการใชงานปุ่ ม ี ํ ี ํ ่ ้ Invert regulator. 

• ป้อนชอไฟลข์องแจ๊คการด์ ื� ,หรอืคณุสามารถคลกิที�ไอคอนลกูศร  ที�อยูถ่ัดจากซายของชองเตมิ้ ่
ชอื�  Filename มนัจะทําการคัดลอกชอไฟลผ์า้มาใหใ้นชองเติื� ่ ม. ชอนามสกลุตามฟอรแ์มทที�ได ้ื�
เลอืกจะเพิ�มเขา้ไปใหเ้องอยา่งอตัโนมตั ิในฟอรแ์มทไฟลแ์จ๊คการด์บางประเภทจะไมย่นิยอมใหม้ชีอื�
ไฟลย์าวเกนิไป; ใหใ้ชแค ่้ 7 ตัวอกัษรสาหรับฟอรแ์มทนั5นๆํ . ArahWeave. 

เราตอ้งการใหแ้น่ใจวา่สวนดไีซนล์ายทออยูต่รงตามตําแหน่งของมนัหรอืไม ่่ ,ดงันั5นจะมปีุ่ มที�อยูก่ ึ�งกลาง
ดา้นบนของหนา้ตา่ง สาหรับภาพมมุมองการด์แบบํ  Verdol ,และมมุมองการด์แบบ linear ให.้ 

 
เมื�อคณุเลื�อนเมา้สไปมาในภาพมมุมอง มนัจะแสดงตําแหน่งเข็มและเสนพุง่ตําแหน่งนั5นให ้เพื�อจะใหค้ณุ์ ้
ไดแ้น่ใจวา่ทกุสงถกูตอ้ง เนื�องจากไมต่อ้งการใหค้ณุิ� เสยเวลาบนเครื�องทอ   ถา้คณุยงัใชแผน่ฟล๊อปปี5ี ้
ดสิค ์ใหใ้สแผน่เปลา่ที�เป็น  ่ empty MS-DOS formatted แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK รอสกครูด่ไีซนข์องคณุก็ั
พรอ้มสาหรับการทอแลว้ ํ ,หรอืทําการเลอืกบนัทกึลงบนฮารด์ดสิค ์,หรอืสงมนัโดยระบบเครอืขา่ยไปยงั่
เครื�องทอเลย. 

ผังเครื�องทอจะตอ้งทําใหถ้กูตอ้งตามกําหนดกฏเกณฑ:์ 

•••• ถา้รายละเอยีดของผังเครื�องทอ สนกวา่จํานวนเข็ม ั 5 ,มนัจะทําการทําซาใหใ้นเข็มที�ไมถ่กูใชงาน ดังนั5ํ5 ้
ถา้คณุตอ้งการใหเ้ข็มไมถ่กูใชงาน คณุตอ้งเพิ�มชวงเข็มเปลา่้ ่  "empty" ใหจ้นสดุ. 

•••• ถา้คณุมคีา่ที�ป้อนสาหรับการเปลี�ยนเสนพุง่ถงึ ํ ้ 20 เข็ม  ,คณุตอ้งการที�จะทําบางสงที�ซบซอนขึ5น คณุิ� ั ้
ควรใช ้weave shuffle function, ซงจะอธบิายใหต้อ่ไปึ� . 

•••• "selvedge mirror" ใชสาหรับการสวนทางของรมิดา้นซายกบัดา้นขวา ถา้คณุตอ้งการ้ ํ ้ . 

•••• ArahWeave อนุญาตใิหส้รา้งดไีซน ์ที�มรีมิผา้ ซงหารไมล่งตัวกบัลายแจ๊คการด์ึ� ,หรอืแพทเทริsนสพุง่ที�ี
หารไมล่งตัวกบัลายแจ๊คการด์ได.้ 
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15.3 Weft change, Custom weft change 

การเปลี�ยนสงดา้ยพุง่แบบธรรมดา ก็คอืหนึ�งเข็มสงคา่สาหรับเสนพุง่สหนึ�ง  ในหนา้ตา่ง่ ่ ํ ้ ี  Save cards for 
production จะกําหนดเป็นแบบ Weft change. มนัเป็นคา่เริ�มตน้ที�กําหนดไวใ้นโปรแกรม ArahWeave, 
และโปรแกรมจะใชเ้ข็มหนึ�งเข็มสาหรับพุง่ ํ 1 สโีดยอตัโนมตั ิเข็มแรกสาหรับสํ  ีa ,และตอ่ไปเป็นส ีb etc. 
แตใ่นการกําหนดของแจ๊คการด์บางแบบจะใชแบบการกําหนด้ . ในกรณีนี5คณุควรจะเลอืก Custom weft 
change บน Loom layout ของคณุแลว้โหลดลายทอซงใชแสดงตําแหน่งขึ� ้ องเข็มเลอืกดา้ยพุง่ขึ5นมา 
ในชอง่  Custom weft change ที�อยูใ่นคอลัมนด์า้นขวามอืของหนา้ตา่ง  Save cards for 
production. (คณุจะตอ้งทําการเตรยีมแลว้บนัทกึมนัเป็นลายทอไวก้อ่นแลว้) ดับเบิ5ลคลกิที�ชอง ่
Custom weft change.หนา้ตา่งสาหรับใชเลอืกลายจะปรากฏขึ5นมา แลว้ํ ้ คณุก็ทําการเลอืกไฟลท์ี�
ตอ้งการ. 

Figure 266 แสดงตําแหน่งของการสงเสนพุง่ ่ ้ 8ส:ี แบบธรรมดา และตัวอยา่ง 2 ตัวอยา่งสาหรับการํ
กําหนดเอง: แบบ binary และแบบ doubled weft change. 

 
 

Figure 267 แสดงแพทริsนของการสงเสนพุง่ ่ ้  
1a1b2c1b1d  ในการด์แจ๊คการด์ที�มกีารกําหนด แบบ). 
คอลัมนส์ดุทา้ยเป็นการแสดงตําแหน่งสพุง่ให ้ี
เปรยีบเทยีบเทา่นั5น. 

ไมว่า่คณุจะใช แบบใดๆ แพทเทรน์ของการสงสเสนพุง่้ ่ ี ้
จะนํามาจากหนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern 
เสมอ. 

 

ถา้ขนาดลายทอทางแนวเสนพุง่ของคณุ หารไมล่งตัว้
กบัรพีทีของแพทเทรน์สพุง่  โปรแกรมจะทําการสรา้งี
ขนาดการด์ที�มตีัวคณูตํ�าที�สดุ  ยกตัวอยา่งเชน่:ถา้รพีที
ของแพทเทรน์สพุง่  คอืี  6, และขนาดลายทอคอื 100, 
ความสงูของการด์คอื 300. 

15.4 Weave shuffle 

ฟังชน ั� Weave shuffle ยนิยอมใหค้ณุทําการผสม แพทเทริsนของเข็มในลําดับที�ตอ้งการได ้.ถา้คณุปลอ่ย
ชองนี5วา่งไว ้จะไมม่กีาร่ เปลี�ยนแปลงใดๆในรพีที  . แตถ่า้คณุทําการปลอ่ย เชน คา่ ่  1 2 3 0 แพทเทริsน
จะแปลผลเป็น 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9 0 10 11 12 0 ....ซงคา่ึ�  0 หมายถงึการเวน้ใชงานเข็ม้ . นี�เป็น
วธิกีารที�มปีระโยชนส์าหรับการทําความหนาแน่นเสนยนืใหน้อ้ยลงโดยไมต่อ้งทําการแขวนเข็มใหม่ํ ้ . 

คณุยงัสามารถทําการผสมเข็มเชนนี5ได ้่ 1 3 2 4 จะแปลผลเป็น 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 
16 17 19 18 20 ... ซงจะมปีระโยชนส์าหรับผา้ ขนหนู  หรอืผา้กํามะหยี� ึ� ํ ,ซงคณุตอ้งการจัดการเข็มของึ�
คณุในวธิพีเิศษ เนื�องจากวธิกีารทํางานบนเครื�องทอของคณุ.  และสดุทา้ย แตไ่มท่า้ยสดุ คณุสามารถทํา
การเขยีนแพทเทรน์ผังที�สมบรูณ์จากเข็มแรกถงึเข็มสดุทา้ยได.้ นี�จะเป็นการใหค้ณุสามารถที�จะทําการ
กําหนดไดอ้ยา่งอสิระตามที�คณุตอ้งการ . ชองสาหรับป้อนคา่อาจจะดเูล็กไปหน่อย แตม่นัสามารถใส่ ํ ่
ขอ้มลูไดม้าก ถงึ  60000 ตัวอกัษร, ซงเพยีงพอสาหรับการกําึ� ํ หนดเข็ม 20000 เข็มได.้ ขอ้มลูเหลา่นี5
สามารถที�จะทําการบนัทกึไปกบัผังเครื�องทอได ้ . 

Figure 224: Weft change 1a1b2c1d1b 
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คณุยงัสามารถใชการระบเุป็นแบบชวง้ ่ . โดยการเขยีนแบบ 5-10, ซงหมายถงึ ึ� 5 6 7 8 9 10, หรอื 10-5, 
ซงหมายถงึ ึ� 10 9 8 7 6 5. คณุไมค่วรจะเตมิชองวา่งระหวา่งเสนขดีกลาง่ ้  (-) กบัตัวเลข. 

เมื�อคณุใช ้weave shuffle, มนัสาคัญมากที�จะตอ้งรูจํ้านวนทั 5งหมดของเข็มในการสลับเปลี�ยนํ .โปรแกรม
จะทําการคํานวณใหค้ณุ และแสดงบนป้ายชอ ื�  Weave shuffle ยกตัวอยา่ง  Weave Shuffle 
[4800].   นี�จะเป็นประโยชนพ์เิศษถา้คณุมกีารเวน้การใชงานเข็ม้  (กําหนดโดยใชคา่ ้ 0 ), เนื�องจาก
โปรแกรมจะทําการคํานวณจํานวนเข็มทั 5งสอง. นี�คอืสงที�มนัแสดง ิ� Weave shuffle [1320->1200]. 

โดยปรกตแิลว้  การสลับตําแหน่งนี5จะถกูใชบนลายทอเทา่นั5น  แตใ่นบางกรณีพเิศษ คณุตอ้งการมนับน้
เข็มรมิผา้ดว้ย  คณุสามารถเปิดการใชงานมนัโดยทําการเลอืกปุ่ ม ้ สลับปิดเปิด Selvedge ที�อยูภ่ายใน 
Weave shuffle ได.้ 

15.4.1 Changing starting point of jacquard card with weave shuffle 

ในบางครั 5งคณุไมต่อ้งการที�จะเริ�มการด์แจ๊คการด์ที�เสนแรกของลายทอ  คณุสามารถทําการขยบัลายทอ ้
แตม่วีธิทีี�เร็วกวา่คอื บอกโปรแกรมวา่ คณุจะทําการเริ�มตน้ที�จดุไหน เพยีงแคป้่อนตําแหน่งที�ตอ้งการลงไป 
ยกตัวอยา่งเชน ่ 1201 – แลว้โปรแกรมจะนําลายทอที�ที�ตําแหน่ง นี5มาเป็นเข็มแรกให.้  

15.4.2 Make shuffle: double repeat halve density 

เครื�องทอที�ตดิตั 5งหัวแจ๊คการด์ สามารถทอลายทอไดท้กุอยา่งโดยไมต่อ้งทําการแกไ้ขเครื�องทอ เข็มของ
แจ๊คการด์ถกูแขวนอยูด่ว้ยวธิกีารที�แน่นอน และไมม่วีธิกีารที�งา่ยในการเปลี�ยนแปลงมนั  การทําการแก ้
ไขมนัจะตอ้งใชเวลา หนึ�งถงึสองสปดาห ์ซงคณุคงไมต่อ้งการทําแบบ้ ั ึ� . 

ดังนั5นผูท้อจงึตอ้งหันไปใชเทคนคิชนสงูในการทอผา้ที�มคีวามหนาแน่นนอ้ยลง  เราจะพยายามทอลายที�้ ั 5
ความหนาแน่นยนืลดลงเทา่ตัว,. เทคนคินี5คอืการประยกุตก์ารใชงาน ้ ,เมื�อคณุมแีจ๊คการด์ที�เล็กกวา่ ซงึ�
ตอ้งการรพีทีเข็มสองครั 5งหรอืมากกวา่ เพื�อจะทําการทอดา้ยยนืทั 5งหมด  บนความกวา้งเต็มของหัวแจ๊ค
การด์(จัมโบ)้ ,คณุสามารถใช การสลับแบบงา่ยๆ ใน้  weave shuffle เป็นคา่ “1 0”, ทกุๆเข็มคูจ่ะถกูเวน้   
จะลดจํานวนเข็มที�ใชลง  ยกตัวอยา่ง จาก ้ 1200 เป็น  600 เราไมต่อ้งการสงเหลา่นี5 เราตอ้งการความิ�
หนาแน่นที�ตํ�าลงเทา่ตัว เราไมต่อ้งการเปลี�ยนแปลงการจัดการเข็มบนเครื�องทอ และยงัคงตอ้งการใชเข็้
 1200 เข็มสาหรับลายทอ  มนัทําไดไ้หม คนที�ฉลาดสามารถํ ทํามนั. 

ฟังชนนี5จะทําการเขยีนการสลับใหอ้ยา่งอตัโนมตัิั� , ซงจะทําใหค้ณุสามารถสรา้งลายที�มขีนาดรพีทีกวา้งขึ5นึ�
เทา่ตัว ดไีซนจ์ะมคีวามหนาแน่นลดลงครึ�งหนึ�งจากการปรับแตง่นี5  เนื�องจากเราใชเข็มคี� ้ (1,3,5,...) ใน
สวนครึ�งแรกของรพีที ่ (เข็มคูจ่ะไมถ่กูใชในสวนนี5้ ่ ), และใชเข็มคูใ่นสวนครึ�งหลังของรพีที้ ่ (เข็มคี�จะไมถ่กู
ใชในสวนนี5้ ่ ),. ยกตัวอยา่ง, iถา้คณุมเีข็มดไีซน ์2400เข็ม , ArahWeave จะเขยีนการสลับใหด้ังนี5: 1, 
1201, 2, 1202, 3, 1203, 4, 1204... 

Figure 268 แสดงผา้สองผนืที�ทอบนเครื�องเดยีวกนั ,แตผ่า้ดา้นขวามอืทําแบบความหนาแน่นครึ�งหนึ�ง
ของผา้ผนืแรก ,ดังนั5นขนาดรพีทีจะใหญข่ึ5นเทา่ตัว การด์แจ๊คการด์จะถกูดัดแปรจากการใชฟังชน ้ ั� Double 
repeat- halve densityนี5. 
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15.4.3 Skipped hooks map 

แทนที�จะใชการป้อนคา่การเวน้เข็มดว้ยคา่ ้ 0 ,คณุสามารถทําการวาดมนัแบบภาพได ้(หรอืลายทอใน
หนา้ตา่ง weave editor), โดยมขีนาดทางแนวตั 5งเทา่กบัจํานวนเข็ม ขนาดทางแนวนอนไมส่าคัญใชแค ่ํ ้ 2 
ก็พอ. แลว้ทําการวาดเป็นจดุดําในเข็มที�ตอ้งการเวน้  มนัคัดลอกไดง้า่ยในหนา้ตา่งแกไ้ขลายนี5 แลว้คณุก็
จะไดภ้าพของการเวน้เข็ม Skipped hooks map,  ทําการบนัทกึการเวน้เข็มนี5 เพราะจะตอ้งนําไป
โหลดเขา้ไปในหนา้ตา่ง Save cards for production window. 

 
เปิดหนา้ตา่ง Save cards for production. ชองใหเ้ลอืกอนัสดุทา้ยดา้น่ ซายมอืคอื้  Skipped 
hooks map. ทําการโหลดลายภาพการเวน้เข็มเขา้ไปในชองนี5่ . จํานวนของ weave shuffle จะบอกคณุ

Figure 226: Draw the skipped hooks image (weave) 

Figure 225: Double repeat halve density 
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วา่, จํานวนเข็มเทา่ไรที�ถกูเวน้จากเข็มทั 5งหมด ในรปูที� Figure 270 จํานวนเข็มทั 5งหมดคอื 2688. จํานวน
เข็มเวน้คอื 168. ที�ออกจากเข็มลายทอ 2400 จะเหลอืเข็มที�ทํางาน 2250 เข็ม. 

 
ภาพมมุมองการด์แสดงตําแหน่งการเวน้เข็ม. 

 

15.4.4 Extracting weave shuffle with skipped hooks from old files 

ในบางครั 5งคณุมผัีงลายที�ซบซอนั ้  ซงเข็มถกูหยดุแบบไมป่รกต ิึ� , ยกตัวอยา่ง เข็มจํานวน 100 เข็มแรกจะ
เวน้ที�ทกุๆเข็มที� 9th, บนเข็มที�  101-1100 จะเวน้ที�ทกุๆเข็มที� 8th, และบนเข็มที�  1101-1200 จะเวน้ที�
ทกุๆเข็มที� 9th. 

Figure 228: Cards preview; notice the skipped hooks 

Figure 227: Save cards for production with skipped hooks map 
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ในบางครั 5งคณุโชคดทีี�มดีไีซนท์ี�ทําแบบนี5ไวแ้ลว้. คณุก็จะสามารถนํามนัออกมาแบบอตัโนมตัไิด ้กอ่นอื�น
ทําการโหลดภาพการด์นี5เขา้ไป แลว้นําพื5นที�วา่งและการสงเสนพุง่ออก  ตอนนี5คณุจะเหลอืเพยีงลายทอ่ ้
(ที�มกีารเวน้เข็ม)อยูใ่นหนา้ตา่งweave editor.  แลว้ไปที�หนา้ตา่ง Save cards for production, 
เรยีกใช ้Change > Guess skipped hooks. โปรแกรมจะทําการตรวจสอบเข็มใหเ้อง, และทําการ
เขยีน weave shuffle ใหอ้ยา่งอตัโนมตั ิ. 

15.5 Weft repeat limit (65520 threads) 

ในบางครั 5งผูใ้ชงาน ทําการรวมลายทอและแพทเทริsนพุง่ที�้
หารไมล่งตัวกนั. โปรแกรมจะทําการเขยีนลายใหย้าวขึ5นจน
หารลงตัวกนั หรอืหยดุมนัที�เสนพุง่ที�้  65520.  มนัจะแสดง
บนไตเติ5ลหนา้ตา่ง. ขณะนี5มนัสามารถสรา้งปัญหาตอนคณุ
ทําการบนัทกึการด์แจ๊คการด์ เพราะมนัไมส่ามารถบนัทกึลง
บนแผน่ดสิคแ์ผน่เดยีวได ้หรอืมนัสรา้งไฟลท์ี�ใหญม่ากให,้ 
ในการป้องกนัปัญหานี5, ArahWeave  จะแสดงขอ้ผดิพลาด
ถา้รพีทีสดุทา้ยถกูตัดที�เสนพุง่ที�  ้ 65520, โดยที�ลายทอ และ
พุง่มรีพีทีที�ไมใ่ช ่65520. คณุจะไมส่ามารถทําการบนัทกึไฟลน์ี5ได ้ยกเวน้วา่ ลายทอของคณุมขีนาด
เทา่กบั 65520 เสนพุง่้ . 

15.6 Stäubli JC5 zones 

ถา้ฟอรแ์มทแจ๊คการด์ของคณุคอื  Stäubli JC5, คณุจะมสีวนเพิ�มเตมิ ที�สวนทา้ยของการกําหนดเข็ม ่ ่ : 
Zones. ชอง่  Zones นี5จะยนิยอมใหค้ณุแบง่พื5นที�เข็มของคณุออกเป็นสวนอยา่งชดเจน ่ ั (โซน), โดยจะมี
ชอของมนัเองื� . โดยทั�วๆไป, คณุจะมเีข็มที�โซนที� 1 และ weft bytes ในโซนที� 2 . คณุสามารถใชปุ่ ม ้  
Weft bytes first ในการวางตําแหน่งมนักอ่นหรอืหลัง โซนเข็มแจ๊คการด์ได.้ ถา้คณุตอ้งการบางอยา่ง
ที�ซบซอนขึ5น คณุตอ้งใชชองั ้ ้ ่  Zones  นี�คอืตัวอยา่งในการป้อนคา่โซน: 

48(left selvedge)2400(design)48(right selvedge)32(control) 

นี�เป็นการกําหนดของเข็มทั 5งหมด 2528 และใหช้อที�เหมาะสมสาื� ํ หรับแตล่ะโซน  (อยูใ่นวงเล็บ). ถา้
จํานวนเข็มไมต่รงกบัผลรวมของโซน ,โซนจะไมถ่กูใชงาน้ .   

ในบางครั 5ง จําเป็นตอ้งทําการระบโุซนนี5 เพื�อทําการโหลดลายเขา้ไปใน Stäubli JC5 controller,ถา้ผูใ้ช ้
ไมส่ามารถทําการแกไ้ขคา่ตัวกรองการนําเขา้บนตูค้วบคมุได ้  คณุจําเป็นจะตอ้งเขยีนดไีซนท์ี�ตอ้งมผัีง
เครื�องที�เหมอืนกบัที�กําหนดไวบ้น. 

15.7 Stäubli JC6 

ใน Stäubli JC6 controllers ใหมส่ามารถทําการแสดงภาพ และขอ้มลูเพิ�มเตมิบางสวนได ้่ ,ซงไดบ้รรจไุว ้ึ�
ในไฟลก์ารด์ JC5.  โปรแกรม ArahWeave จะบรรจกุารจําลลองภาพผา้, ชอลายทอื� , จํานวนดา้ยยนื, 
ความหนาแน่นพุง่ , ชอส ื� ี , จํานวนของแตล่ะสพุง่ ี . ถา้คณุเลอืก JC6 jacquard format พวกมนัจะถกู
บนัทกึอยา่งอตัโนมตั.ิ  แตน่ามสกลุยงัเป็น JC5, เนื�องจากเหตผุลที�มนัยงัเขา้ไดก้บัตูค้วบคมุแบบ JC5 
controllers. ขนาดของไฟล ์JC6 ใหญก่วา่ JC5 เล็กนอ้ย. 

Figure 229: Error message tells you to check the weave and weft pattern repeat 
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15.8 One piece designs 

ในดไีซนผ์า้บางอยา่งเชนผา้หม่ ผา้คลมุไหล ่ผา้ปโูต๊ะ หรอื ผา้เชดมอื จะเป็นแบบผนื ่ ็ “one piece 
designs”, ดังนั5นคณุตอ้งการพื5นที�สาหรับตัดแบง่ระหวา่งํ . แทนที�คณุจะทําการวาดมนัเป็นภาพ หรอืใน
ลายทอ ,คณุสามารถที�จะทําการเพิ�มเสนพุง่สาหรับ ้ ํ ขอบบน Top edge,ขอบลา่ง Bottom edge, ทอ
เวน้ Fringe และตําแหน่งตัดผา้ Cut mark ไดใ้นหนา้ตา่ง Save cards for production ไดเ้ลย. คณุจะ
ไดต้ัวเลอืกเหลา่นี5หลังจากการเลอืกเปิดการใชงานปุ่ ม ้ One piece. ในทกุๆตัวเลอืกคณุสามารถทําการ
ป้อนจํานวนเสนพุง่ที�ตอ้งการ้ . ถา้คณุเลอืกTop edge หรอื Bottom edge, แลว้คณุจําเป็นที�จะตอ้งทํา

Figure 231: Full screen simulation preview on Stäubli JC6 controller 

Figure 230: Stäubli JC6 controller 
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การโหลดลายทอใหแ้กม่นั. ในการโหลดลาย,แคด่ับเบิ5ลคลกิที�พื5นที� Top edge ที�อยูใ่นคอลัมนข์วามอื. 
มนัก็จะเปิดหนา้ตา่งสาหรับเลอืกลายขึ5นมาํ  ทําการเลอืกลาย และก็ทําซาในสวนํ5 ่  Bottom edge. ใน
ระหวา่งผนืคณุสามารถที�จะทําการทอโดยปราศจากเสนพุง่ได ้ทําการระบจํุานวนเสนพุง่ที�ตอ้งการเวน้ลง้ ้
ในชอง่  Fringe.  ถา้คณุคลกิเลอืก Cut mark,โปรแกรมจะทําการใสเสนพุง่สองเสน่ ้ ้ และลายขดัให ้
ระหวา่งกลางของการทอเวน้  , เพื�อใหค้ณุสามารถแยกผา้สองผนืออกจากกนัไดง้า่ย. ถา้คณุตอ้งการมี
การทอเวน้ที�จดุเริ�มตน้ และจดุจบของรพีที ใหเ้ปิดการใชงานปุ่ ม้  Center. โปรแกรมจะทําการแบง่การทอ
เวน้เป็นสองสวน นําไปไวท้ี�จดุเริ�มและจดุจบของรพีทีให ้่ . 

 

15.9 Support for Dobby CAM interfaces 

คณุสามารถทําการบนัทกึการด์ลายทอในฟอรแ์มทด๊อบบี5ตอ่ไปนี5ได ้dobby formats: 
•••• CCI Tech (write) 

•••• Dornier AMV (write) 

•••• Dornier DoTech (write) 

•••• Dornier DoStyle (write) 

•••• JiangYin TongYuan SGA598 (write) 

•••• Nuovo Pignone FAST (write) 

•••• Panter (read and write) 

•••• SmitTextile G6300 (read and write) 

•••• Somet DOP / COP (read and write) 

•••• Stäubli 1858III (read and write) 

•••• Toyota JAT710 (write) 

•••• Vamatex PID / PIW (read and write) 

ตอ้งแน่ใจวา่ทําการใสแผน่ดสิคท์ี�เป็น ่ MS-DOS formatted floppy เสนกอ่นี . การปรับแตง่ในผังเครื�องทอ
ที�ซบซอนทั 5งหมด จะถกูนํามาใชงาน ั ้ ้ ,ตามแตฟ่อรแ์มทของแตล่ะเครื�องที�กําหนด. 

15.10 Support for drawing-in machines 

ในปัจจบุนัจะมเีพยีง VEGA drawing-in machines รองรับใน ArahWeave. สวน ่ Stäubli Delta 200 และ 
110 รองรับเมื�อลกูคา้ตอ้งการ. 

เมื�อคณุเลอืก VEGA format, ผังลายทอสวนใหญจ่ะหายไปหมด ่ ,เนื�องจากมนัไมไ่ดถ้กูใชงาน้ . แตจ่ะมี
ชองใหมแ่สดงขึ5น่ – Drop wire rows,ใชสา้ ํ หรับเลอืกจํานวนแถวของใบ drop wires. คา่ตัวแปรสวนใหญ่่
ทั 5งหมด สาหรับการรอ้ยตะกอ แสดงในหนา้ตา่งํ ลายทอ weave window (drawing-in) และใน 
consumption window (denting for selvedge, denting for pattern, number of threads for 
selvedge, etc.)แลว้ . มเีพยีงคา่ตัวแปรอื�น ซงคณุสามารถป้อนคอื ลายรมิผา้ึ�  selvedge weave – คณุแค่
ทําการโหลดมนั สวนใหญต่ะกอสาหรับรมิผา้ จะเป็นตะกอแยกจากลายผา้่ ํ . 

Figure 232: Settings for One piece design in the Save cards for production window 
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15.11 Network data transfer 

ArahWeave รองรับการสงผา่นขอ้มลูโดยตรงไปยงัตูค้วบคมุ ่ jacquard controller ผา่น FTP protocol. 
ในการทําใหม้นัทํางาน, คณุจะตอ้งมตีูค้วบคมุ jacquard controllers ตอ่อยูก่บัระบบเครอืขา่ยเดยีวกนักบั 
Linux computer. แตล่ะ controller จะตอ้งม ีIP address ของมนั และคณุตอ้งรูด้ว้ย กอ่นที�จะทําการ
กําหนดการสงผา่น ่  ftp ใน ArahWeave, คณุควรจะทําการตรวจสอบวา่มนัทํางานปรกตดิหีรอืไม ่ ใน
บทเรยีนนี5, เราจะใช ้129.0.0.19 เป็นIP address ของตูค้วบคมุ  Jacquard controller, คณุควรจะใช ้
address ที�เป็นจรงิในตูค้วบคมุ jacquard controller ของคณุ . เปิดหนา้ตา่ง terminal แลว้พมิพ:์ 

ping 129.0.0.19 

และ CTRL-C เพื�อหยดุ. ถา้การสงผา่นไมม่ขีอ้ผดิพลาด มนัแสดงว่่ ามนักําลังตอ่ตรงไปยงัเครื�องทอผา่น 
TCP/IP แลว้ . ตอนนี5เราตอ้งการที�จะตรวจสอบวา่คณุสามารถคยุกบั FTP server บน controllerไดไ้หม. 
พมิพ ์

ftp 129.0.0.19 

คณุจะไดแ้จง้การใสชอผูใ้ช่ ื� ,้ ป้อน "anon" แลว้ใสรหัสผา่น ่ . การทํานี5จะใชไดใ้นตูข้อง้  JC5 controllers 
(JC4 controller ไมร่องรบัคาํสงัd  ping, คณุควรจะพยายามเชอตอ่โดยคาํสง ืd ัd  ftp),แตค่ณุอาจจะ
จําเป็นที�ใชชอผูใ้ชที�ระบแุละรหัสผา่นสาหรับ้ ื� ้ ํ  jacquard controllersอื�นๆ . โปรดอา้งองิจากเอกสารคูม่อื
ของ jacquard controller เกี�ยวกบั usernames และ passwords สาหรับ ํ  FTP server. ในขณะที�คณุ
เชอมตอ่ื�  ftp server ผา่นคําสงั�  ftp, คณุควรจะพยายามสงไฟลห์นึ�ง เราจะกําหนดคา่่  binary transfer, 
สงไฟล์่  test.jc5 แลว้ logout. 

bin 
put test.jc5 
bye 

ถา้การทํางานปราศจากขอ้ผดิพลาด, 
เราสามารถรวม FTP เขา้ไปใน 
ArahWeave. คณุจําเป็นตอ้งทําการ
เซทอฟัไฟล์็  .looms ในไดเรกทอรี�
เร ิ�มตน้ของการตั 5ง loom 
configurations. วธิกีารที�งา่ยสาหรับํ
การแกไ้ขไฟล ์.looms คอืจาก 
ArahWeave. คณุยงัสามารถใช ้
nedit, kate หรอื text editorอื�นๆ
ได.้ เปิด File > Save setup, 
คลกิที�แทป Expert, แลว้คลกิที�ปุ่ ม 
Loom network 
configuration. 

ทําการแกไ้ขไฟลใ์น หนา้ตา่ง Loom 
network configuration ทํามนัให ้
เหมอืนนี� ดว้ยขอ้มลูที�ถกูตอ้งของคณุ. 

#Name  IP_address_or_path Username Password Path Format  Default_layout Hooks 

Loom1 194.162.123.106  anon secret "" "Staubli JC6" lm-1 9600 

Loom2 192.168.123.108  staubli guess "" "Staubli JC5" terry 6144 

Loom3 194.162.126.107  anon guess "" "Bonas" lm-3 4848 

Loom4 194.162.126.112 design guess "" "Staubli JC5" tz4 2688 

Loom5 194.162.126.113  design guess "" "Staubli JC5" tz4 2688 

Base /home/capdam/data/cards "" "" "" "" "" 0 

Figure 233: Starting Loom network configuration editor 
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ตามที�คณุเห็น - คณุตอ้งป้อนชอเครื�องื� (หรอืตําแหน่ง)ซงผูใ้ชโปรแกรมสามารถึ� ้  (ดังนั5นผูใ้ชไมจํ่าเป็นตอ้ง้
คอยจํา IP addresses). แลว้คณุยงัตอ้งป้อน IP address (หรอืชอื�  ftp server หรอืทางผา่นของไดเรก
ทอรี�  ), ชอผูใ้ชื� ,้ รหัสผา่น, ทางผา่น path (ถา้คณุตอ้งการใหไ้ฟลไ์ปวางไวใ้นทางผา่นที�แตกตา่งไปจาก
ไดเรกทอรี�เร ิ�มตน้ ภายในที�ผูใ้ช ้ftp ได ้log in), jacquard format, และจํานวนเข็ม. จํานวนเข็มไมไ่ด ้
นํามาใชงานถา้ไมรู่ใ้หใ้ส้  ่0 ไว ้. คา่อื�นๆที�ไมจํ่าเป็น ใหป้้อน "". โปรดเครง่ครัดเกี�ยวกบัฟอรแ์มทของ
ไฟล.์ หมายเหตฟุอรแ์มทแจ๊คการด์จะตอ้งเขยีนในแบบเดยีวกบัที�มนัแสดงในเมนู ,คณุสามารถป้อน 
"Staubli JC5". คณุสามารถใสขอ้คดิเห็นในไฟลไ์ด ้โดยใส่  ่# ที�จดุเริ�มตน้แถว  คณุสามารถใชวธิกีารนี5้
กําหนดเครื�องทอได ้300.  เมื�อคณุทําการกําหนดไฟล.์looms file ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง , มนัจะทําการอา่น
ทกุๆครั 5งที�ระหวา่งโปรแกรมสตารท์อฟั. 

15.11.1 Sending file to the loom 

มวีธิกีารสงไฟลไ์ปที�เครื�องทอ สองแบบคอื่ : 

•••• วธิแีรก: สงไฟลจ์ากหนา้ตา่ง่  Save cards for production: 

เลอืก Send (Figure 278) เป็นปลายทางของไฟลใ์นหนา้ตา่ง Save cards for 
production window, แลว้ก ็OK.หลังจากที�ระบบสรา้งไฟลข์ึ5นมาและเขยีนมนัไปที�ไดเรก
ทอ /tmp, มนัก็จะแสดงหนา้ตา่ง Send file production ขึ5นมา. 

 

 

 

 

มนัจะแสดงเครื�องทอที�มจํีานวนเข็มเทา่กนักบัที�กําหนดไวใ้น Number of 
hooks ของหนา้ตา่ง  Save cards for production. คลกิเลอืกเครื�องที�คณุ
ตอ้งการจะสงไฟลไ์ป่ , แลว้คลกิที�ปุ่ ม OK. Figure 279 แสดงตัวอยา่ง, 
เครื�อง 3 เครื�องที�ไฟลแ์จ๊คการด์จะถกูสงไป่   คณุจะไดรั้บการแจง้วา่การสง่
ไฟลป์ระสบความสาเร็จหรอืไม่ํ . 

•••• วธิทีี�สอง : สงไฟลโ์ดยตรงจากหนา้ตา่ง ่ Send file to the 
production: 

เลอืก Weave > Send file to production จากหนา้ตา่งหลัก. 
หนา้ตา่ง Send file to production จะแสดงเครื�องทั 5งหมด,ที�คณุมอียู่
ในไฟล.์looms. คลกิ Browse เพื�อเลอืกการด์ Jacquard, ที�คณุตอ้งการ
จะสงไปยงัเครื�องที�ไดเ้ลอืกไว ้แลว้คลกิ่   OK เพื�อยนืยนัการสง่. 

15.12 Loading / saving loom layout 

จากการแนะนําไฟลผั์งเครื�องทอ เราตอ้งแยกคา่ตัวแปรสาหรับการผลติ และดไีซนอ์ยา่งชดเจน   ํ ั
เนื�องจากความสามารถของเครื�องจักรคลา้ยๆกนั เราสามารถประยกุตใ์ชผังที�แตกตา่งกนั แตเ่ราไม่้
สามารถสงเข็ม ่ 1344 ไปยงัเข็ม 2688 ได ้

Figure 234: Loom network configuration editor 

Figure 236: Send file to production 

 Figure 235: Selecting file destination 
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นอกเหนอืจากผังเครื�องแลว้ , คณุสามารถทําการป้อนผังของดา้ยพุง่ได ้weft layout. ผังนี5จะเหมอืนกบั
ทางเลอืกของผังเครื�องทอ และรองรับการกําหนดชวง ที�สงคําสงอเิลคโทรนคิในแตล่ะเสนพุง่จากหัวแจ๊ค่ ่ ั� ้
การด์ไปยงัเครื�องทอ ถา้หัวแจ๊คการด์ของคณุเป็นแบบกลไก หรอืคณุไมม่กีารตอ่สายจากหัวไปยงัเครื�อง
ทอ คณุสามารถไมยุ่ง่เกี�ยวกบัตัวเลอืกเหลา่นี5 และกําหนดคา่ Weft bytes เป็น 0.  

คณุจะใชอยา่งนอ้ยกบัการเปลี�ยนเสนพุง่ และบางครั 5งเพิ�มเตมิบางสวนกบัคา่้ ้ ่  regulator, loom speed, 
weft density, etc. ขอ้มลูนี5จะถกูบนัทกึในผังเครื�องทอดว้ย คณุจะตอ้งทําการป้อนจํานวนไบรท์ที�จะ
สงผา่นออกไป่ ,ซงจะจํากดัความยาวของชวงขอ้มลู ึ� ่ (x8). ไมต่อ้งทําการทดสอบกบัมนัถา้คณุไมเ่ขา้ใจกบั
ฟังชนของเครื�องทอ ผังแบบทั�วๆไปจะมใีหอ้ยูแ่ลว้ในโปรแกรม เชนั� ่ : Dornier, Sulzer 4 bytes และ 
Sulzer 6 bytes.  ตัวเลอืกนี5จะเป็นพื5นฐานในการใหค้ณุทําการกําหนดคา่ใหมข่องผังดา้ยพุง่เมื�อคณุมี
เครื�องทอใหมท่ี�เขา้กนัไมไ่ด.้ 

ตัวควบคมุเสนพุง่แบบอเิลคโทรนคิ สามารถตรวจสอบดไูดใ้นมมุมองการด์แบบ้  linear, ซงอยูต่อ่ทา้ยจากึ�
เข็ม  โดยมนัจะแสดงอยูบ่นสพื5นหลังสเทาออ่นี ี , electronic weft control ทํางานสาหรับฟอรแ์มทของํ  
Bonas, Stäubli JC4, Stäubli JC5 และ Grosse . 

15.13 Extracting data from card using loom layout 

นี�เป็นการทํางานตรงกนัขา้มกบั  Save cards for production. ใชมนัเมื�อคณุมแีคไ่ฟลก์ารด์ แตไ่มม่ี้
ไฟลผ์า้หรอืลายทอ และคณุตอ้งการจะสรา้งการจําลองภาพผา้ หรอืบนัทกึลายทอไปเป็นฟอรแ์มทอื�นๆ. 

ทําการโหลดการด์เขา้ไปในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ weave editor. ทําการโหลดผังเครื�องที�เกี�ยวขอ้ง
ขึ5นมาในหนา้ตา่ง Save cards for production. เลอืก Change > Extract data using loom 
layout ที�อยูใ่นหนา้ตา่ง Save cards for production .ถา้การกําหนดคา่ถกูตอ้งคณุจะไดล้ายทอ
แจ๊คการด์ และคา่แพทเทริsน regulator pattern ในหนา้ตา่ง weave editor และ weft pattern ใน
หนา้ตา่ง Edit warp and weft pattern. 

15.14 Converting the jacquard design from one loom layout into 
another loom layout 

16. Fabric properties 
หนา้ตา่ง Properties จะใหค้ณุทําการป้อน
ขอ้มลูมากมายที�แตกตา่งกนัสาหรับผนืผา้นั5น ํ
คณุสามารถเขา้ไปในหนา้ตา่งนี5ไดโ้ดยเมนู 
Fabric > Properties หรอืใชคยีล์ัด้  
Ctrl+I. 

มชีองป้อนอยู ่่ 2 แบบในหนา้ตา่ง Properties 
window นี5: 

•••• ชองป้อนอกัษรปรกต ิ่ - ใหค้ณุป้อนขอ้มลู 

•••• ชองป้อนแบบใหเ้ลอืก แบบ ่ drop down– 
คณุจะใชการป้อนปรอืเลอืกจากรายการได ้้ . 
รายการนี5ถกูกําหนดดว้ยรหัสลกูคา้และคา่ 
โดยใชไฟล์้  XML files,ที�คณุเพิ�มเขา้ไปใน
ไดเรกทอรี�  XML directory ของคณุ.  

คณุสามารถทําการระบ:ุ 

•••• ลวดลายทําสาหรับลกูคา้ใดํ   

•••• ชนดิของการทําผา้สาเร็จํ  (แมก่ระทั�งรหัส
ขบวนการทําผา้สาเร็จํ , เป็นแบบปุ่ มเลอืก)  

•••• ชนดิของผา้ (เป็นรายละเอยีดแบบอสิระ 
หรอืใชปุ่ มกําหนด้ as) 

Figure 237: The properties dialog 
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•••• คนทําดไีซน ์ 

•••• ตน้แบบลายที�นํามาพัฒนาตอ่  

•••• สถานะของผา้ (เป็นผา้ทดลองหรอืผลติจรงิ)  

•••• หมวดหมู ่(เมื�อบรษัิทมกีารแบง่กลุม่ของผลติภณัฑ ์/ ตลาด) 

•••• ชอ ื� ,คณุภาพ, ดไีซน ์,และหมายที�มปีระโยชน ์

17. Database connectivity by XML 

17.1 Introduction 

 CAD ไมส่ามารถเพยีงพอที�จะใชในโรงงานทอที�มกีารจัดการที�ด ีมนัไมใ่ชแคส่รา้งการจําลองภาพผา้ที�้ ่
สวยงาม,และทําไฟลส์งไปที�เครื�องทอเทา่นั5น  ในโรงงานที�เล็กๆ่  HTML technical calculation ของเรา
สามารถใชเป็นใบสงงานในการผลติได ้้ ั� . แตใ่นโรงงานใหญ่ๆ เราตอ้งการที�จะทําการ integrate โปรแกรม
ArahWeave เขา้กบัระบบอื�น. เราจะตอ้งสรา้งขอ้มลูดว้ย CAD เขา้ไปสรูะบบการจัดการผลติของบรษัิท่ . 
ที�เราคุน้หใูนชอ ื� ERP - Enterprise Resource Planning. ระบบการวางแผนการผลติ สามารถเริ�มการผลติ
จากการสบผา้ื ,การใชงานเสนดา้ยที�ถกูตอ้งในสที�ถกูตอ้งดว้ยปรมิาณที�ถกูตอ้ง  ระบบ ้ ้ ี  ERP จะตอ้งทําการ
พมิพเ์อกสารทั 5งหมด,ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการนั5น สงผา่นไปตามขั 5นตอนของการผลติ   เพื�อทําสงนี5 เรา่ ิ�
จะตอ้งใชรหัสเดยีวกนัทั 5ง้  ArahWeave และระบบ ERP system. 

ดไีซนเ์นอรย์งัตอ้งการรูเ้กี�ยวกบัสต๊อกดา้ยและราคา พวกเขาไมค่อ่ยจะวา่งเทา่ไร  แตใ่นลกูคา้บางสวน ่
ไดกํ้าหนดราคาผา้สงูสดุที�เขายอมรับได ้หรอืวันกําหนดสงที�ตอ้ง่ . ดังนั5นพวกเขาจําเป็นจะตอ้งรูต้น้ทนุ
ของเสนดา้ย และราคาผา้สดุทา้ยจะเป็นเทา่ไร   และจําเป็นตอ้งรูว้า่มดีา้ยสใดบา้งในสต๊อก เพื�้ ี อจะไดทํ้า
การสงยอ้มสเพิ�มเตมิในสที�ไมม่ไีดท้ันทีั� ี ี . 

ArahWeave เป็นระบบ CAD แรกที�บรษัิทจะม ี. อยา่งโชคดทีี� ArahWeave สามารถทําการนําเขา้ไฟล์
ลายทอ หรอืแจ๊คการด์เกา่ๆที�มฟีอรแ์มทแบบมาตรฐานได.้    แลว้คา่อื�นๆละ โดยปรกตแิลว้ โปรแกรม  
CAD ทั�วๆไปไมม่กีาระบคุา่มากมาย จงึไมง่า่ยเลยในการสงคา่ทั 5งหมด ่  . ดว้ยเหตผุลนี5เราไดว้างแผน
กําหนดมาตรฐาน เพื�อใหล้กูคา้สามารถเขยีนขอ้มลูเหลา่นี5ในฟอรแ์มทที�กําหนด,ที� ArahWeave สามารถ
ทําการนําเขา้และใชในดไีซนใ์หมไ่ด ้้ . แตพ่วกเขาจะสามารถเขยีนไฟลเ์หลา่นี5ไดอ้ยา่งไรละ  มนัเป็นการ
ยากสาหํ รับผูข้าย CAD ที�แตกตา่งกนั จะสามารถทํางานรว่มกนัได ้เนื�องจะมเีพยีงหนึ�งที�สาเร็จบนความํ
ลม้เหลวของอกีฝ่าย แตผู่จํ้าหน่ายระบบ ERP และ CAD จะเขา้กนัไดด้.ี เนื�องจากผูจํ้าหน่ายระบบ ERP 
ของคณุจําเป็นที�จะตอ้งทําการศกษาเอกสารเหลา่นี5 และทําการเขยีนโปรแกรมสาหรับการนําึ ํ เขา้และ
สงออกขอ้มลู โดยใชมาตราฐาน่ ้ . ถา้คณุมรีะบบ ERP systemที�คณุสรา้งขึ5นเอง ,  ITของคณุจําเป็นที�
จะตอ้งทํางานนี5   

Arahneไดทํ้าการพัฒนาเครื�องมอืหลายๆอยา่ง ในการนําเขา้และสงออกขอ้มลู เพื�อเขา้และออกจาก  ่  
ArahWeave,  ดังนั5นจะไมม่ปัีญหาเหลา่นี5  มนัอาจจะดยูุง่ยาก แตไ่มต่อ้งกงัวล  มนัเป็นไปไดท้ี�จะทําการ
เชอมตอ่กนันี5 และคณุอาจจะเป็นผูห้นึ�งที�สามารถทํามนัได ้ื� . 

17.2 Import of data 

ฟอรแ์มทขอ้มลูนําเขา้และสงออก เป็นพื5นฐานของ ่ XML. XML เป็นมาตรฐานงา่ยๆ ที�ผูจํ้าหน่ายจะใชมนั้
อธบิายฟอรแ์มทที�ไฟลท์ี�ใชแลกเปลี�ยนกนั้ . เราใชเ้วอรช์นของั�  XML ที�พื5นฐานมาก  - ไฟล ์XML อนัหนึ�ง , 
และไฟล ์ DTDอนัหนึ�ง  ที�จะอธบิายโครงสรา้งของ ไฟล ์XML ที�ถกูตอ้ง. คณุสามารถใชไฟล ์้ DTD เพื�อ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของไฟลท์ี�นําเขา้ หรอืสงออกได ้ ไฟล์่  DTD ไมไ่ดใ้ชจรงิในการนําเขา้หรอืสงออก ้ ่
,มนัเพยีงเป็นตวักําหนดโครงสรา้งของไฟล ์XML , เพื�อใหค้ณุทราบวา่ชวงใดเป็นชวงบงัคับ และชวงใด่ ่ ่
เป็นทางเลอืก . ถา้คณุวางไฟล ์DTD อยูตํ่าแหน่งเดยีวกบัไฟล ์XML ที�เกี�ยวขอ้งกนั , แลว้ browsers 
บางอยา่งสามารถที�จะ สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของโครงสรา้งไฟล ์XML, และแสดงโครงสรา้งไฟล ์
XML ได.้ 

ทําไมเราเลอืกใชไฟลแ์บบ้  XML? เพราะ XML ขยายออกได ้- เราสามารถทําการเพิ�มชวงใหมไ่ดโ้ดยไม่่
หยดุความเขา้กนัไดก้บัใครบางคนที�ไดทํ้าการสรา้งการกรองคา่การนําเขา้สงออกแลว้่ . XML iจะมี
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ประสทธภิาพนอ้ยลงเล็กนอ้ย ิ ,เนื�องจากขอ้มลูทั 5งหมดถกูเก็ยในฟอรแ์มทแบบ ASCII ที�มป้ีายชอเพิ�มเตมิื�
มากมาย. แตค่อมพวิเตอรม์คีวามเร็ว,ฮารด์ดสิคใ์หญ ่,เราสามารถบบีไฟลส์าหรับสงผา่นทางเครอืขา่ย   ํ ่
สามารถเห็นไฟล ์XML ดว้ยตัวแกไ้ขคํางา่ยๆ (text editor) ยิ�งเป็นขอ้ด ี  มเีครื�องมอืที�ดมีากมายในตลาด
ที�จะทําการสรา้งและแยกไฟลแ์บบ XML files. 

 
กอ่นที�จะเขา้ไปในรายละเอยีดของฟอรแ์มทขอ้มลู ,เราตอ่งรูก้อ่นวา่พวกมนัมาจากไหน  ในสถานะการณ์
ที�งา่ยที�สดุ คณุเพยีงคัดลอกไฟลนํ์าเขา้ XML ไปยงัตําแหน่งมาตราฐานสาหรับ ไฟล์ํ  XML ของ 
ArahWeave's . นี�คอื /home/capdam/data/xml หรอืตําแหน่งอื�นๆ, ตามที�กําหนดไวใ้น ไฟล ์
.arahne. คณุสามารถเปลี�ยนตําแหน่งเริ�มตน้ของ XML โดยการสงออกไฟล์่  XML fileไปยงัตําแหน่งอื�น 
แลว้ทําการบนัทกึ setup. 

 Figure 239: XML file in Nedit 

Figure 238: Data export in Save setup 



 ArahWeave
®

 5.3 User's Manual ©1993-2010 Arahne, d.o.o.                   http://www.arahne.si 

ในการปรับแตง่แบบซบซอน ั ้ ,คณุสามารถใช ้FTP protocol ในการนําเขา้ไฟลจ์ากคอมพวิเตอรอ์ื�นๆ.
ขอ้กําหนด และการนําเขา้/สงออกจรงิ่ ดําเนนิการไดท้ี�แทป Data export  ใน  File > Save setup . 
ในการใช ้FTP, กรอกขอ้มลูในชองที�มชีอ่ ื�  Send XML data by FTP.  คณุตอ้งทําการระบ ุIP address 
(เป็นตัวเลข หรอืชอโดเมนื� ),ชอผูใ้ช ื� ้  username,รหัสผา่น  password,และจะใช ้FTP ในโหมดแบบ
passive หรอืไม ่

ตําแหน่ง FTP สาหรับสงออกและนําเขา้จะเหมอืนกนั  การใชํ ่  ้FTP ในการนําเขา้ XML , คณุตอ้งทําการ
เปิดการใชงาน้  FTP ในกลอ่ง Import data, และทางเลอืก ,ที�คณุสามารถระบไุดเรกทอรี�สาหรับการํ
นําเขา้ไฟลไ์ด.้  มนัเป็นประโยชน ์,เพื�อไมใ่หไ้ฟลก์ารสงออกและนําเขา้ปนกนั ในไดเรกทอรี�เดี่ ยวกนั  
ตัวเลอืกสาหรับการลบไฟลเ์กา่ระหวา่งการนําเขา้  ใชมนัอยา่งระมดัระวัง มนัจะมปีระโยชนม์ากระหวา่งํ ้
ขั 5นตอนการทดสอบการนําเขา้ไฟล,์ เนื�องจากโปรแกรมจะทําการลบไฟลท์ั 5งหมดที�นําเขา้กอ่นหนา้นี5อยา่ง
อตัโนมตั ิ เมื�อระบบทํางานเป็นปรกตแิลว้ ,คณุควรจะไมต่อ้งใชการลา้ง้ ไฟลนํ์าเขา้นี5อกีแลว้, เนื�องจาก
การสรา้งทางผา่นชดเจน และนําเขา้เพยีงครั 5งเดยีว โดยไมม่กีารซาั ํ5 . 

ตอนนี5เราจะเริ�มตน้กบัขอ้กําหนดของไฟลท์ี�นําเขา้. ถา้คณุมปีระสบการณ์เกี�ยวกบัเรื�องฐานขอ้มลู คณุจะ
ปราศใจเกี�ยวกบัคยีท์ี�เราใชในการกําหนด ทกุๆรายการที�บรรจรุหัสคําควร้ จะไมซ่ากนัํ5 .  

17.2.1 Warp patterns 

17.2.2 Weft patterns 

17.2.3 Yarn color names 

17.2.4 Yarns 

17.2.5 Yarn to color association with prices and availability 

17.3 Export of data - user's view 

17.4 Export of data - expert's view 

17.5 Case study: Protex - Computer House di Prato 

18. Internet integration 
ArahWeave รองรับโดยตรงตามขอ้กําหนดฟอรแ์มทของ Internet: HTML (Hypertext Mark-up 
Language) format สาหรับการสงออกและแสดงขอ้มลูการคํานวณดา้นํ ่ ,และ JPEG และ GIF file 
formats สาหรับการบนัทกึการจําลองภาพผา้ หรอืลายทอไปเป็นไฟล์ํ  . นี�จะใหค้วามอสิระอยา่งเต็มที�และ
ยดืหยุน่สงู ในการทําขอ้มลูของคณุสามารถใชไดก้บัทกุคนที�ทําการเลอืก้ .. 
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19. Saving Setup (Preferences) 

19.1 Weaving section 

ในหนา้ตา่ง Save setup จะมสีวนการทอผา้พเิศษสาหรับการกําหนดคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทอผา้ทั 5งหมด ่ ํ
เขา้ถงึมนัไดจ้ากการเลอืก File > Save setup, แลว้คลกิที�แทป Weaving . 

 Figure 240: ArahWeave's HTML data read in Mozilla Firefox 
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•••• คณุสามารถที�จะเลอืกจาก Reed width -> Dents ไปเป็น  Dents -> Reed width เพื�อใช ้

Number of dents in fabric width แทนที� Threads in fabric width ในหนา้ตา่ง 
Consumption . 

•••• ปุ่ มตัวเลอืก Fabric length -> Warp length ใหค้ณุเลอืกวา่จะใช ้Fabric length หรอื Warp 
length ในการป้อนคา่ในหนา้ตา่ง Consumption . 

•••• ปุ่ มเลอืก Left ใหค้ณุเลอืกวา่จะเริ�มตน้ผา้จากดา้นซายหรอืดา้นขวา้ . 

•••• คา่เริ�มตน้ของ  Reed unit คอื 1 เซนตเิมตร,แตค่ณุสามารถเปลี�ยนมนัตามที�คณุใชงานได ้้  . 

คณุจะพบทางเลอืกอกี 11 อยา่งในหนา้ตา่งนี5 ที�คณุสามารถทําการเลอืกวา่จะเปิดการใชงานหรอืไม่้ : 

•••• Save/load selvedges in weave ถา้เปิดใชงานมนั้ , ลายรมิผา้ที�คณุโหลดเขา้ไปที�หนา้ตา่ง 
Save cards from production ที�ใชงานอยูต่อนนั5น จะถกูบนัทกึกบัลายทอ เมื�อคณุทําการโหลด้
ลายทอนั5นๆมนัจะทําการเขยีนทับรมิผา้ที�โหลดเขา้ไปในหนา้ตา่ง  Save cards from production 
ที�ใชงานอยูต่อนนั5น้ . 

•••• Save/load selvedge weave in fabric - ถา้เปิดใชงานมนั้ , ลายรมิผา้ที�คณุโหลดเขา้ไปที�
หนา้ตา่ง Save cards from production ที�ใชงานอยูต่อนนั5น จะถกูบนัทกึกบัลายผา้้ . เมื�อคณุทํา
การโหลดลายผา้นั5นๆมนัจะทําการเขยีนทับรมิผา้ที�โหลดเขา้ไปในหนา้ตา่ง  Save cards from 
production ที�ใชงานอยูต่อนนั5น้ . 

•••• Use final yarn count – ถา้เปิดใชงานมนั้ , โปรแกรมเบอรด์า้ยที�แทจ้รงิ สาหรับการคํานวณ ในการํ
จําลอง (เสนผา่ศนูยก์ลาง้ ) และปรมิาณการใชวัตถดุบิ การแสดงเบอร์้ ดา้ยจะแตกตา่งไป ถา้เลอืกใชคา่ ้
use final yarn count. นี5 

•••• Mirror numeric drafting – เลอืกวา่ตะกอแรก คอื ดา้นหนา้หรอืดา้นหลังเครื�องทอ. 

•••• Print dobby rectangle in light red – คา่สเริ�มตน้ของกรอบด๊อบบี5 คอืสแดงี ี  – แตถ่า้คณุพมิพ์
ภาพลายทอ แลว้ไมส่ามารถแยกกรอบกบัลายทอได ้ใหพ้มิพม์นัเป็นสแดงี . 

•••• Report weft density per yarn – พื5นที�สงทอบางแหง่ใน อติาล ีจะใชความหนาแน่นของแตล่ะส ิ� ้ ี
ชวยในการคํานวณปรมิาณวัตถดุบิ ่ ,ดังนั5นเราจงึเพิ�มตัวเลอืกนี5ใหใ้นi ArahWeave. 

Figure 241: Save setup - weaving 
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•••• Sort Jacquard image colors by popularity – มนัจะทําการเรยีงลําดับสขีองภาพในหนา้ตา่ง 
Jacquard conversion window ตามจํานวนการใชงาน แตถ่า้ไมเ่ปิดการใชงาน มนัจะแสดง้ ้
เหมอืนกบัที�เขยีนและบนัทกึภาพมา. 

•••• Always fix floats on saving jacquards cards – ถา้คณุมกีารกําหนดคา่ขอบเขตในการลอย
ขา้มของดา้ยไวใ้นผนืผา้ (ดบูทที� 4.19), และคณุเปิดการใชงานปุ่ มนี5้ , โปรแกรม ArahWeave จะทํา
การตรวจสอบและทําการแกไ้ขความผดิพลาดจากดา้ยลอยขา้มยาวใหอ้ยา่งอตัโนมตั.ิ 

•••• Reload jacquard weaves only to equal colors –ถา้คณุทําการโหลดภาพอื�นมาใหม ่,ลาย
ทอจะคงอยูเ่ฉพาะสที�เหมอืนกนั ี ,และโปรแกรมจะไมพ่ยายามวางลายทอไปยงัสที�ใกลเ้คยีงมากี . 

และก็ชวง่  Warning on saving wrong ม ี2 ตัวเลอืก: 

•••• Threads in fabric width – ถา้จํานวนเสนดา้ย เขา้กนัไมไ่ดก้บัการแซคหว ีและเบอรห์วี้ , 
ArahWeave จะทําการเตอืนคณุกอ่นการบนัทกึผา้. 

•••• Weave -ถา้ลายทอของผา้ ที�คณุตอ้งการจะบนัทกึ ยงัทําไมเ่สร็จ (หรอืไมม่)ี ArahWeave จะทําการ
เตอืนคณุกอ่นการบนัทกึผา้.. 

19.2 Personalizing ArahWeave 

สวน่  Appearance ในหนา้ตา่ง Save setup บรรจกุารปรับแตง่รปูลักษณ์ของโปรแกรม. 

 

19.2.1 Font 

 

ถา้คณุคลกิเลอืกปุ่ ม Antialiased font, คณุสามารถที�จะกําหนด
อกัษรเฉพาะสาหรับการตดิตอ่กบัํ ผูใ้ช.้ ถา้คณุใชภาษาลาตนิ อกัษร้
เริ�มตน้ (Sans) เป็นทางเลอืกทดีอียูแ่ลว้  สาหรับภาษาไทย ํ
เลอืกใช ้Garuda หรอื Tahoma, คณุสามารถใช ้FZKaiTi หรอื
ใกลค้ยีงสาหรับภาษาจนี ํ  (simplified); แพ๊คเกจภาษาจนีตอ้ง
ตดิตั 5งบน Linux.ดว้ย 

ArahWeave ใชอกัษรแคส่องขนาดคอื ้ : Normal (อกัษรของ
โปรแกรมสวนใหญ่่ ) และ Small (ชอไฟลใ์นหนา้ตา่ง ื� browse, ชอื�
ส ี). คณุสามารถปรับขนาดโดยการเปลี�ยนคา่ที�ชอง ่ number of points.  

 Figure 242: The Appearance section of Save setup 

Figure 243: Choosing font 
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ถา้คณุไมช่อบอกัษร Antialiased , คณุแคไ่มค่ลกิเลอืกมนั. ArahWeave จะใชอกัษรตามที�ระบไุวใ้น้
ชอง่  Screen, และอกัษรสาหรับกาํ รพมิพไ์ตเติ5ลในชอง ่  Printer  

คณุยงัสามารถทําการเลอืกอกัษรสาหรับํ  HTML (ขอ้มลูเทคนคิในหนา้ตา่ง  the consumption). 

19.2.2 Customizing simulation printout 

ชองป้อนคา่ ่ 3 คา่ จะชวยคณุกําหนดการพมิพภ์าพการจําลองผา้่ . 

•••• Registered design text – ถา้คณุเปิดการใชงานปุ่ ม ้ (  )ในหนา้ตา่ง Print fabric to 
printer,แลว้ขอ้ความที�คณุมใีนชองป้อน ่  Registered design text จะถกูพมิพ ์(หรอืบนัทกึ)ใน
การพมิพภ์าพการจําลองผา้  . 

•••• Print www – คลา้ยดา้นบน  - ขอ้ความที�คณุป้อนที�ชองนี5 ่ (ยกตัวอยา่ง หนา้ website addressของ
คณุ ), จะถกูพมิพท์ี�มมุขวาบนของการจําลองผา้ ใกลก้บัโลโกแ้ละวันเดอืนปี.  

•••• Custom print text เป็นชองเตมิขอ้ความที�จะพมิพเ์หนอืการจําลองภาพผา้ ่  

19.2.3 User interface colors 

คลกิแทป Colors ในหนา้ตา่ง Save setup เพื�อกําหนดสในการสอสารของผูใ้ชงาน คณุสามารถเปลี�ยนี ื� ้
สของมนัได ้ี  s: 

••••Background color สพีื5นหลังของโปรแกรม  

••••Mouse pointer color สลกูศรเมา้สี  ์

••••Background color สพื5นหลังของี หนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ Weave editor (บนหนา้จอ LCD บางรุน่สี
เริ�มตน้ของมนัออ่นมาก , ดังนั5นจงึเป็นการยากในการแยกแยะพื5นหลังกบัพื5นที�ทํางาน) 

••••สเสนตารางระดับแรกของหนา้ตา่ง ี ้ Weave editor (Grid 1) 

••••สเสนตารางระดับสองของหนา้ตา่งี ้ Weave editor (Grid 2) 

ในการเปลี�ยนแปลงส ี,ใหค้ลกิที�ปุ่ ม Edit. ใชหนา้ตา่งแกไ้ขส ้ ี Color editor ในการกําหนดสสาหรับสวนี ํ ่
ที�เลอืกแกไ้ข. มนัจะแสดงชวงสใหทํ้าการเลอืก่ ี . ลกูศร cross hairs จะบง่ชสณี5 ี .ปัจจบุนั  คลกิที�ใดในเขต
ขอ้มลูก็ได ้หรอืลากในชองเพื�อเลอืกระดับส ่ ี luminosity, หรอืใชป้อนคา่ ้ luminosity ก็ได ้. การ
เปลี�ยนแปลงทั 5งหมดจะถกูเก็บไว ้เมื�อคณุคลกิที�ปุ่ ม OK . 

 
Figure 244: Color editor used to select user interface colors 
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19.2.4 Miscellaneous settings 

19.2.4.1  Thin user interface 

คณุสามารถตัดสนใจเลอืกระหวา่งความหนาหรอืบางขอิ งหนา้ตา่ง ,ปุ่ ม หรอืขอบใดๆในการสอสารของวื�
ผูใ้ชกบัโปรแกรม  ้ ArahWeave ได.้ 

19.2.4.2  Open with browse 

ถา้คณุเลอืกมนั , ทกุครั 5งที�เปิดโปรแกรม ArahWeave ขึ5นมา มนัจะเปิดหนา้ตา่งเลอืกผา้ fabric browser 
ใหเ้องโดยอตัโนมตั.ิ 

19.2.4.3  Browse with filter 

หนา้ตา่ง browse เปิดขึ5นโดยแสดงการกรองคา่ให ้ซงคณุสามารถใชมนัในการคน้หาลายไดร้วดเร็วขึ5นึ� ้
โดยการพมิพช์อไฟล์ื� . 

19.2.4.4  Hide save menu 

ในลกูคา้บางคนทํางานเร็วมาก และในบางครั 5งเขาเลอืก บนัทกึ  Save แทนที�จะเป็น บนัทกึเป็น  Save 
as. ซงจะไมม่ทีางนํามนักลับมาได ้เมื�อไฟลถ์กูเขยีนทับลงไป  แตเ่มื�ึ� อเปิดการใชงานปุ่ ม ้ Hide save 
menu, จะไมม่เีห๖กรณ์นี5เกดิขึ5นอกี. 

19.2.4.5  Mouse wheel down – zoom in 

คณุสามารถเปลี�ยนคา่เริ�มตน้ทศิทางการยอ่ขยายภาพจากการเลื�อนปุ่ มกลางเมา้ส.์ 

19.2.4.6  HTML logo size % 

ใน HTML ที�พมิพอ์อกมา , มนัคอ่นขา้งยากที�จะไดข้นาดโลโกท้ี�ตอ้งการอยา่งอตัโนมตั ิ ดังนั5นคณุ
สามารถที�จะปรับ HTML logo size%ได ้. 

ไฟลโ์ลโกท้ี�เหมอืนกบัที�พมิพอ์อกมา - ถกูเก็บไวใ้นไดเรกทอรี�  /home/capdam/data/html และ
ชอไฟลค์วรจะตอ้งเป็น ื�  logo.gif แตม่นัสามารถเป็นฟอรแ์มทกราฟฟิกแบบอื�นๆได.้ 

20. Supported formats 

20.1 Weaving CAM formats 

คณุสามารถเขยีนฟอรแ์มทเหลา่นี5จากหนา้ตา่ง  Save cards for production ได,้และอา่นจาก
หนา้ตา่ง  Browse Jacquard cards ,หรอืหนา้ตา่ง Browse weaves หรอื Load weave ได.้ 
ArahWeave จําแนกฟอรแ์มทไฟลไ์ดอ้ยา่งอตัโนมตั,ิ และแสดงไอคอนไฟลใ์นหนา้ตา่ง browse . 
ฟอรแ์มท CAM ทั 5งหมด เป็นรปูแบบ แบบไบนารี� binary, ภาพดําและขาว. 

Name Read 
Writ
e 

Filename 
extension 

Type Notes 

Stäubli JC3  rw .JC3 jacquard •••• non-DOS floppy, one design per floppy 
•••• multiple floppy support for large designs 
•••• can be written as a DOS file, for sending by e-
mail 

Stäubli JC4 
Stäubli 
JC4B 

rw .JC4 jacquard •••• non-DOS floppy, several designs per floppy 
possible 

•••• multiple floppy support for large designs 
•••• can be written as a DOS file, for sending by e-
mail 
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Name Read 
Writ
e 

Filename 
extension 

Type Notes 

Stäubli JC5 rw .JC5 
.ZC5 

jacquard •••• optional compression (good) 
•••• multiple floppy support for large designs 

Stäubli JC6 rw .JC5 
.ZC5 

jacquard •••• same as JC5, but with fabric simulation for the 
file icon on the loom, weft yarn count and color 
information in the text field 

Bonas EP rw .EP jacquard •••• optional compression (poor) 
•••• multiple floppies 

Grosse rw .WEA jacquard •••• multiple floppies support (filenames on all 
floppies are same; if you send files by email you 
have to rename them, and when you copy them 
back to floppies, you have to rename them back 
to original filename 

Schleicher rw .S01 jacquard  

AVL 
Copu-Jacq 

rw .JP1 jacquard •••• handloom electronic jacquard format 
•••• includes support for display of weft colors 

Takemura rw .DAT jacquard  

TIS 
Actrom 

rw .P 
.S01 

jacquard •••• including support for multiple floppies 
•••• two files for one design! 

Varitex rw .PAT jacquard •••• for narrow weaving 

Arahne 
weave 

rw  native •••• textile CAD manufacturer 
•••• compressed format 
•••• ideal for browsing of weaves, will load fastest 
•••• unified format for jacquard and dobby weaves 
•••• contains shaft information 
•••• contains weave system information 
•••• optional separate weaves for left and right 
selvedges 

Sophis 
card 

rw  punch •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 

Sophis 
weave 

r  import •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 
•••• only normal weaves are supported, not 
compound weaves 

EAT card rw  punch •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 

IAM weave r .BBI import •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 

Viable r .PUN punch •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 

QTE r .QTE import •••• textile CAD manufacturer (reverse engineering) 
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Name Read 
Writ
e 

Filename 
extension 

Type Notes 

PNG rw .PNG image •••• Arahne's default format 
•••• compressed format 
•••• supported in browsers and mailing programs 

GIF rw .GIF image •••• compressed format 
•••• supported in browsers and mailing programs 

TIFF rw .TIF 
.TIFF 

image •••• optional compression 

BMP rw .BMP image •••• optional compression 
•••• For use with Digital Weaving TC-1 

Weaving 
Information 
File 

rw .WIF dobby •••• for interchange of weaving files among hobbyist 
programs 

•••• up to 99 shafts 
•••• up to 24 weft selectors 
•••• warp/weft pattern 
•••• warp/weft colors 
•••• warp/weft density 

CCI Tech w .SF2 dobby •••• up to 24 shafts 
•••• variable weft density 
•••• fringe 
•••• regulator 

Dornier w .AMV dobby •••• writing to floppy 

Dornier 
DoStyle 

w  dobby •••• up to 28 shafts 
•••• variable weft density 
•••• variable warp tension 
•••• variable weft speed 

Dornier 
DoTech 

w  dobby  

JiangYin 
TongYuan 
SGA598 

rw .DY dobby •••• up to 20 shafts 
•••• up to 8 weft selectors 
•••• up to 4 variable densities, regulator interpreted 
as second weft density 

Nuovo 
Pignone 
FAST 

w .ARM dobby •••• filename limit 6 characters 
•••• up to 20 shafts 
•••• up to 8 weft selectors 
•••• variable weft density 
•••• regulator 
•••• pile height 
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Name Read 
Writ
e 

Filename 
extension 

Type Notes 

Panter w .D dobby •••• up to 28 shafts 
•••• variable weft density 

Smit Textile 
G6300 

rw .ARM dobby •••• up to 24 shafts 
•••• up to 16 weft selectors 
•••• fringe 
•••• double weft insertion 
•••• up to 16 variable weft densities 

Somet rw .DOP dobby •••• dobby information (can also contain weft change) 

Somet rw .COP dobby •••• weft change information 

Stäubli 
1858 III 

rw .DB1 dobby •••• up to 28 shafts (26, if used with variable density) 
•••• up to 8 weft selectors 
•••• regulator 
•••• up to 4 variable weft densities 

Vamatex rw .PID dobby •••• up to 27 shafts 
•••• up to 12 weft selectors 
•••• fringe 
•••• regulator 
•••• variable weft density 

Vamatex rw .PIW dobby •••• up to 12 weft selectors 
•••• fringe 
•••• regulator 
•••• variable weft density 

Toyota 
JAT710 

rw  dobby •••• up to 20 shafts 
•••• weft change information 
•••• variable weft density, with absolute density 
values 

•••• fringe 
•••• regulator 
•••• double weft insertion 

20.2 Image formats 

ฟอรแ์มทรปูภาพทั 5งหมดจะถกูพบอยา่งอตัโนมตั,ิ โดยไมต่อ้งใหผู้ใ้ชงานชวยเหลอื ฟอรแ์มท ้ ่ CAM ทอผา้ 
ยงัอา่นรปูภาพดําขาวดว้ย. 

สาหรับการเลอืกฟอรแ์มทที�ใชบนัทกึ ํ ้ ,เพยีงแคเ่ตมินามสกลุใหก้บัชอไฟล ์  แตถ่า้ไมเ่ตมิโปรแกรมจะทําื�
การบนัทกึรปูภาพเป็นไฟลแ์บบ PNG . 

File 
format 

Read 
Write 

Filename 
extensio

n 

1-
bit 

8-bit 
colormap 

24-bit 
true color 

Notes 
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File 
format 

Read 
Write 

Filename 
extensio

n 

1-
bit 

8-bit 
colormap 

24-bit 
true color 

Notes 

PNG rw .PNG ���� ����  ����  •••• Arahne's default format 
•••• very good compression 
•••• Alpha channel transparency is not 
supported 

GIF rw .GIF ���� ����   •••• good compression 
•••• interlaced GIF is not supported 
•••• transparent colors in GIF are not 
supported 

JPEG rw .JPG 
.JPEG 

 ����  
grayscale 

only 

����  •••• lossy compression – saving image 
several times will lose details; 

•••• not appropriate for saving cleaned up 
jacquard images 

TIFF rw .TIF 
.TIFF 

���� ����  ����  •••• optional compression 

BMP rw .BMP ���� ����  ����  •••• optional compression, but very bad 
•••• 24-bit is not supported in Arahne's 
programs 

PBM r .PBM 
.PGM 

���� ����  ����  •••• not compressed 

Sophis 
image 

r   ����   •••• textile CAD manufacturer 
•••• (reverse engineering) 
•••• not compressed 

EAT 
image 

r   ����   •••• textile CAD manufacturer 
•••• (reverse engineering) 
•••• not compressed 
•••• .eatpc not supported 

IAM 
image 

r .PAT  ����   •••• textile CAD manufacturer 
•••• (reverse engineering) 
•••• not compressed 

20.3 Other CAM formats 

ArahWeave  ยงัรองรับเครื�องรอ้ยตะกออตัโนมตั ิและเครื�องสบื Suzuki warper. 
Name Read Write Filename extension Type Notes 

CCI Tech w .SF2 warper  

Elm Vega w .VIF drawing-in •••• shafts 
•••• reed 
•••• empty dents 
•••• drop wires 

Stäubli   drawing-in •••• not yet implemented 
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Delta 110 •••• documentation available 

Suzuki w .MZ warper  

JiangYin 
TongYuan 

w .CEL warper  

20.4 XML formats 

ไฟล ์XMLทั 5งหมดควรจะอยูท่ี�ตําแหน่งเริ�มตน้ของ xml , ตามที�กําหนดไวใ้นไฟลส์ณฐาน ั .arahne 
configuration file. 
ถา้ไฟลใ์ชในการแชรโ์ดย ้ NFS เทา่นั5น , แลว้ตําแหน่งโดยทั�วไปอยูท่ี� /home/capdam/data/xml 
ถา้ไฟลถ์กูแชรโ์ดย  web server, แลว้ตําแหน่งโดยทั�วไปอยูท่ี�/srv/www/htdocs/xml 
สาหรับํ  simulation/weave orders/replies เราจะวางไฟล ์XML ในไดเรกทอรี�ยอ่ย ,เพื�อหลกีเลี�ยงการ
สบสนั . 

ArahWeave ยงันําเขา้ไฟล ์XML โดย ftp จาก host ที�กําหนดไว ้, ตั 5งคา่ไดใ้นสวน่  Data export ของ
หนา้ตา่ง  Save setup, และบนัทกึในไฟล ์สณฐานั .arahne configuration file. 

Name Read 
Write 

Format DTD 
(document type definition) 

Notes 

xyz.xml w ArahneFabric.dtd •••• xyz corresponds to 
fabric name 

•••• contains all fabric 
related data, which 
EDP software would 
need 

ArahneWarpPatternImport.xml r ArahneWarpPatternImport.dtd •••• warp patterns and 
codes, no colors 

•••• all patterns in one 
file 

ArahneWeftPatternImport.xml r ArahneWeftPatternImport.dtd •••• weft patterns and 
codes, no color 

•••• all patterns in one 
file 

ArahneYarnColorImport.xml r ArahneYarnColorImport.dtd •••• list of yarn colors 
•••• all colors in one file 

ArahneYarnImport.xml rw ArahneYarnImport.dtd •••• yarn definitions from 
database point of 
view 

•••• all yarns in one file 

ArahneYarnToColor.xml r ArahneYarnToColor.dtd •••• association of yarn 
color code to yarn 
code, with price and 
availability 

•••• all yarns in one file 
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Name Read 
Write 

Format DTD 
(document type definition) 

Notes 

ArahneWarpImport.xml rw ArahneWarpImport.dtd •••• all the information 
necessary for the 
warp simulation 

•••• all warps in one file 

xyz.xml 
...xml/simulationOrder/in 

r ArahneSimulationOrder.dtd •••• xyz corresponds to 
simulation order 

•••• specifies request for 
generation of fabric 
simulation based on 
warp, jacquard card, 
weft density and 
weft yarns 

xyz.xml 
...xml/weaveOrder/in 

r ArahneWeaveOrder.dtd •••• xyz corresponds to 
weave order 

•••• specifies request for 
sending jacquard 
card file to certain 
loom 

xyz.xml 
...xml/deleteOrder/in 

r ArahneDeleteOrder.dtd •••• xyz corresponds to 
delete order 

•••• specifies request for 
deleting jacquard 
card file from the 
loom 

xyz.xml 
...xml/simulationOrder/out 

w ArahneSimulationOrderReply.d
td 

•••• xyz corresponds to 
simulation order 
reply 

•••• reports success or 
reason for failure 

xyz.xml 
...xml/weaveOrder/out 

w ArahneWeaveOrderReply.dtd •••• xyz corresponds to 
weave order reply 

•••• reports success or 
reason for failure 

xyz.xml 
...xml/deleteOrder/out 

w ArahneDeleteOrderReply.dtd •••• xyz corresponds to 
delete order reply 

•••• reports success or 
reason for failure 

ArahneFabricStatus.xml r ArahneFabricStatus.dtd •••• list of different 
statuses, like 
Sample, Production, 
Test... 
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Name Read 
Write 

Format DTD 
(document type definition) 

Notes 

ArahneFabricTypeBits.xml r ArahneFabricTypeBits.dtd •••• list of fabric types, 
finishing processes 

ArahneFinishingBits.xml r ArahneFinishingBits.dtd •••• list of finishing 
processes 

ArahneDesigners.xml r ArahneDesigners.dtd •••• list of designers 

ArahneFinishingImport.dtd r ArahneFinishingImport.dtd •••• list of different 
finishing processes 
with code for each 
process 

ArahneCustomerImport.dtd r ArahneCustomerImport.dtd •••• list of customers 

ArahneSeasonImport.dtd r ArahneSeasonImport.dtd •••• List of seasons, like 
Spring 2012, ... 

21. Glossary 

22. Keyboard accelerators 
หนา้ตา่งหลัก ArahWeave window: 

•••• a สลับไปเป็นมมุมองภาพแบบ integer  

•••• b แสดงหนา้ตา่งเลอืกลายผา้  

•••• c สลับมมุมองแบบ weave และแบบ shaded integer ในหนา้ตา่งหลัก,มมุมองลายทอแบบส ในี
หนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ หรอืมมุมองการด์แจ๊คการด์  

•••• d สลับไปยงัภาพการจําลองผา้คณุภาพระดับที� 1 

•••• D เปิดมมุมองแยกสในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอี  

•••• e แสดงหนา้ตา่งมติลิายทอ 

•••• f แสดง / ไมแ่สดง ชายเสนดา้ยบนการแสดงภาพผา้้  

•••• g การรอ้ยตะกอแบบเรยีง 

•••• h แกไ้ขดา้ยลอยขา้มยาวที�ดา้นหนา้และดา้นหลัง 

•••• i แสดงหนา้ตา่งขอ้มลูและสถติลิายทอ 

•••• j แสดงหนา้ตา่งแปลงลายแจ๊คการด์ 

•••• k บนัทกึการด์เพื�อการผลติ 

•••• lแสดงหนา้ตา่งรายงานเสนดา้ยลอยขา้ม้  

•••• m ทําเครื�องหมาย / ซอน ขอ้ผดิพลาดของดา้ยลอยขา้มยาว่  

•••• n นําดา้ยยนื /พุง่พเิศษออก 

•••• o หนา้ตา่งแกไ้ขลายทอแบบแยกสวน่  

•••• p ภาพตัดขวางบนหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ 

•••• q สลับไปที�มมุมองการจําลองภาพผา้คณุภาพระดับ  4  

•••• r กลับดา้นหนา้/หลังผา้ 

•••• s สลับไปมมุมองภาพผา้แบบ shaded integer  

•••• t หนา้ตา่งการจําลองภาพ (fil coupe, raised finish) 

•••• u สลับหน่วยวัด (ระหวา่งแบบเมตรกิ และแบบองักฤษ) 
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•••• v สลับสแจ๊คการด์ในหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอี  

•••• w สลับมมุมองผา้ไปเป็นแบบ weave  

•••• x ลา้งวธิรีอ้ยตะกอ 

•••• y การคาดคะเน ผังลายทอสองชนั5  

•••• z คน้หารพีทีในสวนที�เลอืกไว ้่  (หนา้ตา่งweave editor) 

•••• / สลับไปมาของการจําลองผา้ fil coupe  

•••• * สลับไปมา หนึ�งรพีที 

•••• & สรา้งเงาดา้ย สาหรับดา้ยแบบํ  multicolor 

•••• ! สลับมมุมองสของ ี regulator ในหนา้ตา่ง  weave editor 

•••• ( เพิ�มลายทอสองเทา่ทางแนวตั 5ง (ดา้ยยนื), เป็นการทําซาํ5  

•••• ) ( เพิ�มลายทอสองเทา่ทางแนวนอน (ดา้ยพุง่), เป็นการทําซาํ5  

•••• < คํานวณตะกอและการรอ้ยในหนา้ตา่ง weave editor 

•••• > แนะนําการรวมตะกอในหนา้ตา่ง weave editor 

•••• = ในหนา้ตา่ง decomposed weave editor, วเิคราะหล์ายทอและยอ่ขยายขนาดมนัเพื�อใหห้ารลงตัว
กนั 

•••• # นําเข็มรมิผา้และเข็มวา่งออก 

•••• [space] พรอ้มกบัตัวชของเมา้สเหนอืตําแหน่งที�ตอ้งการเพื�อใหส้นั5นถกูเลอืกทํางานี5 ์ ี  

•••• . สลับมมุมองด๊อบบี5ในหนา้ตา่ง weave editor 

•••• , การแกไ้ขลายอตัโนมตั ิmagic weave correction 

•••• Ctrl+a เลอืกทั 5งหมด (ลายทอ) 

•••• Ctrl+e ขยายลายทอ 

•••• Ctrl+r แสดงไมบ้รรทัด 

•••• Ctrl+s บนัทกึผา้ (ลายทอ) 

•••• Ctrl+Shift+s บนัทกึผา้เป็น (ลายทอ)  

•••• Ctrl+P แสดงหนา้ตา่งสาหรับทําการพมิพ์ํ  

•••• Ctrl+q ออกจากโปรแกรม 

•••• Ctrl+t บนัทกึ textureของผา้  

•••• F2 แสดงหนา้ตา่ง weave editor 

•••• F3แสดงหนา้ตา่งwarp / weft pattern editor 

•••• F4 แสดงหนา้ตา่ง color editor 

•••• F5 แสดงหนา้ตา่ง yarn editor 

•••• F6 แสดงหนา้ตา่งdensity set-up  

•••• F7แสดงหนา้ตา่งsymmetry set-up  

•••• F8 แสดงหนา้ตา่ง consumption calculation  

•••• F9 แสดงหนา้ตา่ง blanket editor 

•••• 1, 2,... 9, 0 100% 200% .. 900% 1000% ระดับการซมูสาหรับการแสดงภาพผา้ และภาพสํ ี
ในหนา้ตา่ง jacquard conversion. บนหนา้ตา่ง weave editor,จะใชในการเลอืกขนาดเสนตารางของ้ ้
ลายทอ, คา่ 1 แสดงขนาดตารางเล็กที�สดุ - 3, และคา่ 0 คอืตารางขนาด 12. 

•••• + ขยายภาพ 

•••• - ยอ่ภาพ 

•••• 1 - ใชมนัสาหรับใหผ้า้เป็นขนาดจรงิ้ ํ  (ซมู100%). 
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•••• Ctrl+1, 2, 3, ... 9 สลับภาษาจนี,องักฤษ ,ฟินแลนด ์,ฝรั�งเศส ,....ตรกุ.ี 

•••• Home เลื�อนบารแ์ถบเลื�อนไปยงัตําแหน่ง 1,1 ที�มมุลา่งซายสดุของหนา้ตา่ง้  ArahWeave โดยไม่
เปลี�ยนคา่การซมู  

•••• Ctrl+ เลื�อนปุ่ มกลางเมา้สm์ouse wheel: ยอ่, ขยายภาพ 

•••• Ctrl+  ตัวเลขบนคยีบ์อรด์: เพิ�ม หรอื ลดขนาดเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยยนืทั 5งห้ มด (ไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลง
เบอรด์า้ย) 

•••• Alt+  ตัวเลขบนคยีบ์อรด์: : เพิ�ม หรอื ลดขนาดเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยพุง่ทั 5งหมด ้ (ไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลง
เบอรด์า้ย) 

•••• Ctrl + Alt +  ตัวเลขบนคยีบ์อรด์: : เพิ�ม หรอื ลดขนาดเสนผา่ศนูยก์ลางดา้ยยนืและดา้ยพุง่ทั 5งหมด ้
(ไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลงเบอรด์า้ย) 

•••• Enter ฟื5นฟผูา้ใหม ่

•••• คลกิขวาบนหนา้ตา่งหลัก จะแสดงหนา้ตา่งweave editorขึ5นมา . ถา้หนา้งแกไ้ขลายเปิดอยูแ่ลว้ จะ
เป็นการเลื�อนมมุมองลายทอไปยงัตําแหน่งที�คลกิลงบนผา้ 

•••• คลกิซายไปที�พกิเซลสในภาพบนหนา้ตา่ง้ ี  Jacquard conversion window เพื�อเลอืกสบนพื5นที�ที�จะี
ทําการกําหนดลายทอ ในหนา้ตา่ง the Jacquard conversion window. 

•••• คลกิขวาบนพื5นที�บนภาพในหนา้ตา่ง Jacquard conversion เป็นการวางตําแหน่งพื5นที�นั 5นของผา้ 
(โปรแกรมจะเลื�อนผา้) ไปที�มมุซายลา่งของหนา้ตา่งหลัก้ . 

ในฟังชนตอ่ๆไปั� , คณุควรจะตอ้งทําการเลอืกดา้ยเสนหนึ�งเสนใดใ้ ้ นหนา้ตา่ง Edit thread pattern , 
หรอืในหนา้ตา่ง Edit yarns หรอืในหนา้ตา่ง Edit colors. และหนา้ตา่งเหลา่นี5อยา่งนอ้ยหนึ�งหนา้ตา่ง
ตอ้งแสดงอยูด่ว้ย   การปฏบิตัทิั 5งหมดคอื: 

•••• ใชการคลกิซาย้ ้ -ใชในการวาดแพทเทริsนดา้ยยนืและพุง่ตามเสนดา้ยที�คณุไดเ้ลอืกไว ้้ ้   

•••• ใชปุ่ มกล้ างเมา้สคลกิ ์ - คณุกําลังวาดลายทอ - ถา้คณุคลกิลงในตําแหน่งที�ดา้ยยนืยก มนัจะสลับไป
เป็นไมย่ก และในทางตรงกนัขา้มกนั. 

•••• Shift+คลกิซาย เป็นการแทรกดา้ยลงใน ้  warp หรอื weft pattern 

•••• Shift+คลกิขวา เป็นการลบดา้ยจาก warp หรอื weft pattern 

•••• Ctrl+คลกิขวา เป็นการวางตําแหน่งเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งที�คลกิบนหนา้ตา่งแกไ้ขแพทเทริsน  - 
คณุจะไดฟั้งชนเดยีวกนัโั� ดยการคลกิขวาบนไมบ้รรทัด 

•••• Ctrl+คลกิปุ่ มกลาง เป็นการวางตําแหน่งเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งที�คลกิบนหนา้ตา่งแกไ้ขลายทอ 
ในชวงการแซคหว ีหรอืคา่การทอกระทบ่ ( denting or regulator) - คณุจะไดฟั้งชนเดยีวกนัโดยการั�
คลกิปุ่ มกลางบนไมบ้รรทัด 

•••• ปุ่ มคยีล์ัดสาหรับการเปลี�ยนมมุมองผา้จะจัดเป็นกลุม่ไวบ้นมมุซายบนของแป้นคยีบ์อรด์ํ ้  “qwerty” เพื�อ
จะไดใ้ชงา่ยสะดวก้  (q simulation 3, w weave, a integer, s shaded integer). 

ปุ่ มลกูศร (← ↑ → ↓) จะเลื�อนการเลอืกไปยงัทศิทางที�ตามตอ้งการ, ยกตัวอยา่งเชน ในการเลอืกสใน่ ี
หนา้ตา่ง color editor. ในหนา้ตา่ง weave editor,มนัจะเลื�อนลายทอไปยงัทศิทางตามที�. คยีบ์อรด์ 
[PageUp], [PageDown], [Home]และ [End] ยงัคงทํางาน. 

23. Limits 

24. กติตกิรรมประกาศ 
โปรแกรมที�เขยีนโดย Dušan Peterc 
คูม่อืการใชงานเขยีนโดย ้ Dušan Peterc และ Anton Gregorčič 
ภาพ ของคูม่อืนี5เราจะใชผา้และขอ้มลูของลกูคา้ ้ Arahne  
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โปรแกรมแปลภาษาจนีขอ้ความ : Peak Ding 
โปรแกรมแปลภาษาฟินแลนดข์อ้ความ : Antti Alalami 
โปรแกรมแปลภาษาฝรั�งเศสขอ้ความ : Alexander Peterc, Vincent Masurel 
โปรแกรมแปลภาษาเยอรมนัขอ้ความ : Polona Dobnik Durbrovski, Andreja 
Gutmaher ,Peter Elsebach 
โปรแกรมแปลภาษาอติาลขีอ้ความ : Riccardo Sattier, Dušan Peterc  ,Stefano 
Bellanca 
โปรแกรมแปลภาษาสเปนขอ้ความ : Jaime Vives Piqueres, แปล Manual : 
Flavia Esperón 
ขอ้ความที�เป็นภาษาไทยและคูม่อืการแปล : วชิย ตนัตคิณุากรรัตน์ั  
ขอ้ความที�เป็นภาษาตรุกแีละคูม่อืการแปล : Sabri Sever 
 

 


