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บทความทางวิชาการ (KM) 

เรื่อง 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบแพทเทิร์นและการวางมาร์คเกอร์ 

 เรียบเรียงข้อมูลโดย นางนิภาภรณ์  เก่งน าชัยตระกูล  จากการอบรมการใช้ โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบแพทเทิร์น  และการวางมาร์คเกอร์   ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีชื่อเรียกว่า 

โปรแกรม OPTITEX   ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า    มีหน้าท่ีช่วยในการออกแบบ            

แพทเทิร์น การเกรดดิ้ง ขยายแบบและลดแบบตัด และช่วยในการวางมาร์คเกอร์ นอกจากน้ี

โปรแกรม Optitex ยังสามารถค านวณคิดต้นทุน และวัตถุดิบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นส าหรับการเปิด – ปิดโปรแกรม 

1. เปิดสวิทซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ จะขึ้นเมนูโปรแกรม 
2. คลิ๊กค าว่า  “เริ่ม Start” เลื่อนเม้าส์ไปค าว่า  “Programs” จะปรากฏโปรแกรม เลื่อน

เม้าส์ไปค าว่า  “OPTITEX Thai V 5. 11”  จากน้ันจะมีเมนูย่อยของโปรแกรม 
OPTITEX 
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3. คลิ๊กท่ี  OPTIGRADE  1 ครั้ง  หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น Optigrade และจะมีเมนู ดังน้ี 
- เมนู  แฟ้ม -   เมนู  แก้ไข 

- เมนู  แพทเทิร์น -  เมนู  เกรดดิ้ง 

- เมนู  ดีซายน์ -  เมนู  เท็มเพลท 

- เมนู  ตัวเลือก -  เมนู  แสดง 

- เมนู  ช่วยเหลือ 

4. คลิ๊กท่ี  OPTIMARK  1 ครั้ง  หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น Optimark  และจะมีเมนู ดังน้ี 
- เมนู  แฟ้ม -  เมนู  แพทเทิร์น 

- เมนู  มาร์คเกอร์ -  เมนู  จัดกรุ๊ป 

- เมนู  ตัวเลือก -  เมนู  อัตโนมัติ 

- เมนู  ช่วยเหลือ     

5. วิธีปิด  หรือออกจาก  OPTIGRADE  และ  OPTIMARK ท าได้ดังน้ี 

5.1 เข้าเมนู แฟ้ม 

5.2 เลือกค าสั่ง ออกจากโปรแกรม 

โปรแกรม OPTITEX    โปรแกรมการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- โปรแกรม  OPTIGRADE   

- โปรแกรม  OPTIMARK 
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ระบบการท างานของโปรแกรม OPTIGRADE 

 ในการท างานของโปรแกรม Optigrade เป็นโปรแกรมท่ีเริ่มการท างานตั้งแต่ การป้อน

ข้อมูล ได้ 2 แบบ คือ การดิจิไทซ์ เป็นการลอกแบบแพทเทิร์นเข้าเครื่อง    และการสร้างแบบแพ

ทเทิร์นในเครื่อง และรู้วิธีการเก็บข้อมูล จนกระท่ังถึงการเกรดดิ้ง โดยผู้ศึกษาจะต้องเรียนรู้

ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การเข้า – ออก จากโปรแกรม Optigrade  

2. การเตรียมแพทเทิร์นก่อนการท างาน 

2.1 อธิบายความหมายของจุดเกรด และไม่เกรด จุดโค้ง และไม่โค้ง 

2.2 การก าหนดจุดโค้ง รอยบาก ตะเข็บ รอยจีบ ฯลฯ 

2.3 การก าหนดเส้นเกรนผ้า 

2.4 การก าหนดช่ือช้ินและจ านวน 

3. การเปิด – ปิด กระดานดิจิไทเซอร์ และตัวเคอร์เซอร์ท่ีเป็นสื่อในการป้อนข้อมูล 

3.1 วิธีการวางแพททิร์นลงบนกระดาน ให้วางตามแนวนอนของเส้นเกรนผ้า 

3.2 หลักการดิจิไทซ์ต้องวนตามเข็มนาฬิกา 

4. วิธีการดิจิไทซ ์

4.1 การเรียกโปรแกรมดิจิไทซ์ ต้องเปิดกระดานดิจิไทซ์ให้พร้อมก่อนทุกครั้ง 

4.2 น าแบบแพทเทิร์นท่ีเตรียมไว้ติดบนกระดานดิจิไทซ์  

4.3 ทดสอบการท างานของตัวเคอร์เซอร์ โดยน าตัวเคอร์ เซอร์ทาบบนกระดานดิจิ

ไทซ์ ถ้ามีไฟสีเขียวขึ้น แสดงว่าเครื่องใช้งานได้ ปุ่มเคอร์เซอร์ มี 16 ปุ่ม 

4.4 การดิจิไทซ์แบบแพทเทิร์น โดยน าตัวเคอร์เซอร์ทาบบนแบบแพทเทิร์น ให้เริ่ม

จากมุมใดมุมหน่ึงก็ได้ แต่ต้องวนตามเข็มนาฬิกา 
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4.5 ปุ่มบนตัวเคอร์เซอร์ แทนความหมายดังน้ี 

ปุ่ม 1 แทน จุด ปุ่ม 2 แทน ปิดช้ิน 

ปุ่ม 3 แทน โค้ง ปุ่ม 4 แทน เกรด 

ปุ่ม 5 แทน รอยบาก ปุ่ม 6 แทน เส้นตรง 

ปุ่ม 7 แทน กระดุม ปุ่ม 8 แทน วงกลม 

ปุ่ม 9 แทน จุดไม่เกรด / ไม่โค้ง ปุ่ม 0 แทน จุดเกรด / โค้ง 

ปุ่ม A แทน ท าซ้ า ปุ่ม B แทน แนวผ้า 

ปุ่ม C แทน ถอยหลัง ปุ่ม D แทน จีบ 

ปุ่ม E แทน กฏ ปุ่ม F แทน Contour 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีการสร้างแพทเทิร์นในเครื่อง 

5.1 การใช้เครื่องมือวาดแบบต่าง ๆ 

5.2 ใช้ค าสั่งใน เมนู Optigrade ช่วยในการสร้าง และแก้ไขแพทเทิร์น 
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6. การเกรดดิ้ง (การขยายไซส)์ ส าหรับการดิจิไทซ์ช้ินเดี่ยว ๆ 

6.1 ก าหนดจ านวนไซส์ท่ีต้องการ และไซส์มาตรฐาน 

6.2 อธิบายการใช้แกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวต้ัง) การใส่ค่าบวก และค่าลบ 

6.3 อธิบายหลักการในการใส่ค่าเกรด และการใช้ปุ่มต่าง ๆ ในตารางการเกรด 

7. การเก็บข้อมูล และการเรียกข้อมูลเดิม 

8. การตั้งช่ือไฟล์ และชนิดของไฟล์ (.DSN) 

8.1 หลักการตั้งช่ือไฟล์ มีช่ือ และนามสกุล  โดยมีเครื่องหมาย  “จุด”  คั่นอยู่  ช่ือ

ส่วนแรกมีได้  8 ตัวอักษร  ส่วนนามสกุลต้องเป็น .DSN  เท่าน้ัน 

8.2 ท่ีอยู่ของไฟล์ คือ ไดเรคตอรี่ (DIRECTORY) ช่วยในการค้นหาไฟล์ท่ีต้องการ 
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ระบบการท างานของโปรแกรม  OPTIMARK 

ในส่วนของโปรแกรม  Optimark จะเป็นการท างานเกี่ยวกับการวางมาร์คและการค านวณ

วัตถุดิบ   ก่อนเริ่มกาท างานในส่วนน้ี   ต้องเข้าใจความแตกต่างของแฟ้มท่ีมีนามสกุล .DSN และ 

.DSP ว่ามีความแตกต่างอย่างไร 

แฟ้มท่ีมีนามสกุล  หมายถึง แฟ้มของช้ินงานท่ียังไม่ได้วางมาร์คเกอร์ ยังเป็นช้ินงานอยู่ 

(เปิดแฟ้มดีซายน์ .DSN) 

แฟ้มท่ีมีนามสกุล .DSP หมายถึง แฟ้มของช้ินงานท่ีได้วางมาร์คเกอร์แล้ว (เปิดแฟ้มมาร์ค

เกอร์ .DSP) 

การเรียกแฟ้มข้อมูล .DSN   ท่ีท าการเกรดดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเพื่อท่ีจะใช้ข้อมูล

น้ัน ไปท าการวางมาร์คเกอร์ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การเข้า – ออกจากโปรแกรม  Optimark 

2. การเรียกแฟ้ม .DSN  และ .DSP  

3. การก าหนดรายละเอียดของมาร์คเกอร ์

- ก าหนดจ านวนตัวในแต่ละไซส ์

- ก าหนดจ านวนช้ินในแต่ละแบบ 

- ก าหนดวัตถุดิบ 

- ก าหนดแบบ หรือ ข้อความก ากับ 

- ก าหนดช้ิน  ซ้าย  ขวา  หรือคู ่

4. การเข้าเมนู เรียกค าสั่ง  “ก าหนดข้อมูล” 

- อธิบายการก าหนดหน้าผ้า 

- เผ่ือซ้าย-ขวา หรือ หัว-ท้าย ของผ้า 

- ก าหนดหน่วยการวัด 

- อธิบายการค านวณพื้นท่ี   และการเปรียบเทียบค่า  ตารางเมตร  ตารางเซ็นต์  

ตารางหลา  ตารางน้ิว 
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- อธิบายความหมายของ  “บรรทัดช้ีแจงรายละเอียด” 

 

 

 

 

 

 

5. การก าหนดเง่ือนไขในการวางมาร์คเกอร ์ โดยใช้ค าสั่ง 

- อนุญาตให้พลิก 

- การหมุนทางเดียว  สองทาง  สี่ทาง  และรอบทิศ 

- การก าหนดเง่ือนไขการวางอัตโนมัติ  ล้อค  วางเป็นเซท  แทรกในช่องว่าง 

- สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการก าหนดเง่ือนไข เช่น -, *, L, H, R, F, M, B 

6. การใช้เครื่องมือช่วยในการวางมาร์คเกอร ์

- การเรียกช้ินลงมาวาง มี  2  วิธ ี

- การใช้เครื่องมือย่อ-ขยาย  หมุน 90  หรือ 180  องศา  เลื่อนช้ินซ้าย- ขวา  บน-ล่าง  

พลิกช้ิน ซ้าย-ขวา  บนล่าง  การหมุนช้ิน  การใส่ข้อความพิเศษ 

- การใช้เมาส์ปุ่มขวา  DOUBLE CLICK  คลิ้กเดียว และกดค้าง 

7. การใช้ค าสั่งจากเมนู 

- การท าช้ินซ้าย-ขวา 

- การแก้ไขแพทเทิรน์ 

- การก าหนด  DISPLAY 

- การก าหนดตัวเลือก 

- การวางแบบอัตโนมัติ 
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8. การสั่งพิมพ ์

- การก าหนดให้พิมพ์ แนวนอน  หรือแนวตั้ง 

- อธิบายข้อเลือกต่าง ๆ ก่อน การพิมพ์ เช่น ต้องการทุกไซส์แยกกัน หรือซ้อนกัน 

ขนาดเท่าจริง หรือย่อส่วน เป็นต้น 

9. การสั่งพล้อท 

- ส่วนประกอบของเครื่องพล้อทเตอร์ 

- การเปิด-ปิด เครื่องพล้อทเตอร์ 

- การตรวจสอบความกว้างของกระดาษ จะต้องกว้างกว่าความกว้างของ          

มาร์คเกอร์เสมอ 

- การเตรียมความพร้อมของเครื่องก่อนการสั่งพล้อท  ตรวจดูการใส่กระดาษให้

เสมอท้ังสองด้าน  (ซ้าย-ขวา) 

- ปากกามีหมึก  ก าหนดจุดเริ่มต้น 

10. วิธีการใช้เครื่องพล้อทเตอร์ 

- การใส่กระดาษให้ถูกต้อง 

- การเลื่อนกระดาษเดินหน้า  และถอยหลัง 

- การใช้ปุ่มควบคุมต่าง ๆ บนแผงควบคุม 
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ท่ีมาของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบแพทเทิร์นและการวางมาร์คเกอร์จากการอบรมการ

ใช้โปรแกรมของ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แอพพลายด์  คอมเมอร์เซียล 

 

อ.นิภาภรณ์   เก่งน าชัยตระกูล 

แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 


