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มาตรฐานการคดิราคาค่าปักงาน 

มาตรฐานการคิดราคาค่าปักงาน ใหค้  านึงถึงหลกัการเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

1. ต้นทุน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  

1.1 ต้นทุนค่าเคร่ืองจักร เป็นตน้ทุนหลกัในการเร่ิมก่อตั้งธุรกิจ ซ่ึงเคร่ืองถา้เป็นเคร่ืองท่ีผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น จะมี

อายกุารใชง้านมากกวา่ 10 ปี (120 เดือน) ซ่ึงหมายถึงการลงทุนต่อเคร่ือง เราจะสามารถใชง้านเคร่ืองไดถึ้ง 10 ปี 

เป็นอยา่งนอ้ย สามารถคิดตน้ทุนค่าเคร่ืองจกัรคร่าวๆดว้ยการ น าค่าเคร่ืองจักร หารด้วย จ านวนเดือนท่ีต้องการ

คืนทุน ส่วนท่ีเหลือคิดเป็นก าไร เช่น จักรราคา300,000 บาท ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะคืนทุนภายใน 2 ปี (24 เดือน) 

 วิธีคิด   ราคาเคร่ือง 300,000.00 

   หารดว้ย   24 

   ผลลพัธ์     12500.00 

จะไดจ้ านวนเงินตน้ทุนเบ้ืองตน้ของค่าเคร่ืองจกัรท่ี 12,500 ต่อเดือน ในระยะเวลา 24 เดือน จากนั้นตั้งแต่เดือน ท่ี        

25 – 120 จึงเร่ิมเป็นก าไรท่ีไดจ้ากตวัเคร่ือง (12,500 x 96 = 1,200,000) ตลอดระยะเวลาของการลงทุน เม่ือไดทุ้น

ขั้นต ่าของค่าเคร่ืองจกัรแลว้ ตอ้งคิดต่อไปวา่จะบริหารอยา่งไรใหมี้รายไดข้ั้นต ่าไม่นอ้ยไปกว่าตน้ทุนค่าเคร่ืองจกัร

ต่อเดือน 

1.2 ต้นทุนค่าวัสดุส้ินเปลือง เป็นตน้ทุนท่ีใชส้ าหรับการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงจะแปรเปล่ียนตามการผลิตหรือการท างาน 

เช่น ถา้ท างานมาก ตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลืองจะใช้มากเช่นกนั ตวัอย่างตน้ทุนค่าวสัดุส้ินเปลือง เช่น ค่าไหมปัก   

ค่าผา้วีราเน่รองปัก, ค่าผา้ปัก, ค่าบลอ็ก, ค่าบ ารุงรักษาเคร่ือง, ค่าไฟฟ้า และค่าพนกังาน เป็นตน้  

วิธีคิด ตน้ทุนของวสัดุส้ินเปลืองหลกัๆคือ ค่าไหมปัก และเม่ือค านวณตน้ทุนแลว้คิดเป็นสัดส่วนออกมาท่ี 

นอ้ยมากๆ เช่น การปักเส้ือนกัเรียน ช่ือ-นามสกุล ไหมปัก 1 หลอด(ราคา 80บาท) สามารถปักช่ือ-นามสกุล

ไดถึ้ง 300 ช่ือ คิดเป็นตน้ทุนแลว้อยูท่ี่ 80/300=0.27 บาท หรือ 27 สตางค ์ เป็นตน้ ส าหรับตน้ทุนวสัดุ

ส้ินเปลืองอ่ืนๆ ขึ้นอยูก่บัปริมาณงานเช่นกนั ซ่ึงถา้เฉล่ียตน้ทุนออกมาแลว้ ถือเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือ

เทียบกบัตน้ทุนค่าเคร่ืองจกัร  

2. จ านวนชิ้นงาน และอตัราการมาปักงานบ่อย ๆ (ลูกคา้ประจ า) 

โดยปกติแลว้ถา้ลูกคา้มาสั่งงานปักท่ีจ านวนมาก เราสามารถใหส่้วนลดไดม้ากกวา่ลูกคา้ท่ีมาสั่งปักจ านวนนอ้ย 

สามารถคิดโดยเอาราคาอา้งอิงของโรงงานมาเป็นตวัตั้งและคูณไปดว้ยระดบัราคาตามจ านวนช้ินงานได ้ซ่ึงราคาอา้งอิง

โรงงานนั้นอยู่ท่ี 1000 ฝีเข็มต่อ 1 บาท (100 ฝีเข็มต่อ10 สตางค)์ ราคาขั้นต ่าเร่ิมท่ี 3 บาท ( ถึงแมว้่าจะนอ้ยกว่า3000 ฝี

เขม็ก็ตาม) โดยทางโรงงานจะรับปริมาณงานขั้นต ่าอยูท่ี่ 500ช้ิ น ต่อแบบต่อลาย ต่อต าแหน่ง แต่ถา้ปริมาณงานนอ้ยกว่า

ท่ีก าหนดขั้นต ่า ราคาค่าปักจะปรับตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ราคาปักน้ีจะใช้ไหมปักธรรมดา (ไหมเรย่อน) หากใช้ไหม

พิเศษ เช่น ด้ินเงิน ด้ินทอง ทางโรงงานจะคิดราคาเพิ่มซ่ีงจะตอ้งตีราคาใหม่เป็นกรณีไป 
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ตารางการค านวณราคาค่างานปัก คิดตามปริมาณงาน 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 1 ลายปักฝีเขม็ 12500 ฝีเขม็ จ านวน 10 ช้ิน 

ราคาโรงงาน    12500 x 0.00300 = 37.50  บาท/ช้ิน  ราคาหน้าร้าน  12500 x 0.00900 = 112.50 บาท/ช้ิน 

     ตัวอย่างที่ 2 ลายปักฝีเขม็ 12500 ฝีเขม็ จ านวน 50 ช้ิน 

       ราคาโรงงาน    12500 x 0.00200 =   25  บาท/ช้ิน  ราคาหน้าร้าน  12500 x 0.00440 =   55   บาทต่อช้ิน 

ตัวอย่างที่ 3 ลายปักฝีเขม็ 12500 ฝีเขม็ จ านวน 600 ช้ิน 

ราคาโรงงาน    12500 x 0.00100  = 12.50  บาท/ช้ิน  ราคาหน้าร้าน  12500 x 0.00120 = 15  บาท/ช้ิน 

      จะสังเกตเห็นไดว้่าถา้จ านวนมากขึ้นราคาจะถูกลง  อตัราส่วนของราคาหน้าร้านจะลดลง เพื่อป้องกนัไม่ให้ลูกคา้เขา้หา

โรงงานเองโดยตรง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท าใหต้อ้งคิดราคาแตกต่างจากตารางราคามาตรฐาน น้ีไดอี้ก เช่น  

1. ค่าตีบลอ็ก เราควรคิดค่าบลอ็กลูกคา้ แต่ถา้หากลูกคา้ไม่ประสงคืจะจ่ายค่าบลอ็กหรือถา้คิดค่าบลอ้กลูกคา้แลว้ อาจ 

ท าใหลู้กคา้ไม่มาปัก เราจะมีวิธีคิด ดงัน้ี น าเอาค่าบลอ็กไปหารจ านวนช้ินท่ีลูกคา้ปัก แลว้ไปบวกเพิ่มกบัค่าปักในแต่ละ

ช้ิน เช่น ลายปักฝีเขม็ 12500 ฝีเขม็ จ านวน 50 ช้ิน ค่าบลอ็ก 500 บาท 

ราคาหนา้ร้าน 12500 x 0.00440 = 55 บาท/ช้ิน ราคาค่าบลอ็กต่อช้ิน 500/50 = 10 บาท  

รวมราคาปัก 55+10 = 65 บาท/ช้ิน และแจง้ลูกคา้วา่ ถา้กลบัมาปักเพิ่ม จะลดใหช้ิ้นละ 10 บาทเป็น 55 บาท/ช้ิน 

2. งานปักท่ีใชด้ิ้นเงิน ด้ินทอง หรือด้ินสีเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงราคาจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใชด้ิ้น 

3. งานปักท่ีใชเ้ทคนิคพิเศษเพิ่มเติม เช่น การปักลงบนต าแหน่งท่ียากกวา่ปกติ การปักแบบใชผ้า้ติด การปักลงบนผา้ขนหนู 

หรือการปักแบบนูนโดยใชโ้ฟม เป็นตน้  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคืนทุน 

1. การคิดราคา ราคาเป็นปัจจยัหลกัท่ีสามารถท าใหร้ายไดต้่อเดือนสูงหรือต ่า เราไม่ควรคิดราคาแพงหรือถูกเกินไป การคิด

ราคาแพงเกินไปอาจท าใหลู้กคา้ไม่เขา้ร้าน 

2. การควบคุมการผลติ การท างานปักใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งควบคุมการผลิต อยา่ใหมี้การปักผิดลาย ผิดสี และผิดต าแหน่ง ซ่ึง

เป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ าไรท่ีควรจะไดล้ดลง อีกทั้งท าใหลู้กคา้ไม่ประทบัใจและไม่กลบัมาปักอีก 

3. การควบคุมการใชว้สัดุส้ินเปลือง  

วสัดุส้ินเปลืองเป็นตน้ทุนอีกตวัท่ีตอ้งค านึงถึง เพราะการจดัการท่ีไดจ้ะท าใหใ้ชว้สัดุส้ินเปลืองไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

  

เรทราคา 1-19 ชิ้น 20-49 ชิ้น 50-99 ชิ้น 100-299 ชิ้น 300-499 ชิ้น 500 ชิ้นขึน้ไป 
ราคาโรงงาน 0.00300 0.00250 0.00200 0.00140 0.00115 0.00100 
ราคาหนา้ร้าน 0.00900 0.00625 0.00440 0.00238 0.00173 0.00120 
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โปรแกรมสร้างลายปัก I-Cliqq  

I-Cliqq คือโปรแกรมออกแบบลายปักท่ีใชง้านง่าย มีรูปแบบตวัอกัษรท่ีสวยงามและมีฟังกช์ัน่ท่ีหลากหลาย ผูใ้ชง้าน

สามารถเรียนรู้และใชโ้ปรแกรมไดโ้ดยง่าย  

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม I-Cliqq V. 3  

1) น าแผน่ติดตั้งโปรแกรมเขา้เคร่ืองอ่าน CD-DVD ใน

คอมพิวเตอร์ เลือกท่ีไดรฟท่ีอยูข่อง CD  คอมพิวเตอร์จะ

ปรากฎหนา้ต่างการท างานข้ึนมา  ดบัเบ้ิลคลิกตวัติดตั้ง

โปรแกรม  I-Cliqq Version 3.0  ดงัรูป  

 

2)  โปรแกรมจะปรากฎหนา้ต่างการติดตั้ง   Open File – Security 

Warning ใหค้ลิก RUN                 

 

 

3) จากนั้นโปรแกรมจะปรากฎหนา้ต่างการติดตั้งโปรแกรมให้
รอจนเสร็จส้ิน   

 

          4)  จะมีหนา้ต่าง l-Cliqq Ver3 – InstallShield 

Wizard ข้ึนมาใหค้ลิก OK และรอสักครู่ 

 

 

5) เม่ือมีหนา้ต่าง Sentinel Run-time Environment 

lnstaller Ver3 ใหค้ลิกปุ่ม OK  
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6) เม่ือปรากฎหนา้ต่าง I-Cliqq Ver3- InstallShield Wizard ใหค้ลิก

ท่ี Next  

 

 

7) จะปรากฎหนา้ต่าง License Agreement ข้ึนมา ใหเ้ลือก 

l accept the terms of the license agreement เพื่อยอมรับ

เง่ือนไขในการติดโปรแกรม และคลิกท่ี Next  

 

  8) จากนั้นจะปรากฎหนา้ต่าง Customer Information ใหใ้ส่

ขอ้มูล Username และ Company Name ลงในกล่องขอ้ความ 

จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อด าเนินการขั้นต่อไป ดงัรูป 

 

 

9)  จะปรากฎหนา้ต่าง Choose Destination Location ให้

เลือก ไดรฟ์ ท่ีตอ้งการติดตั้ง (ในท่ีน้ี ติดตั้งท่ี C:\Program 

Files (x86)\I-Cliqq Ver.3) เม่ือเลือกเสร็จแลว้ คลิกท่ี 

Next  

 

 

10)  เม่ือมีหนา้ต่าง Ready to Install the Program ใหค้ลิก
ท่ี install เพื่อติดตั้งโปรแกรม l-Cliqq Ver.3  
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11) การติดตั้งขั้นตอนน้ีอาจใชเ้วลาสักครู่  รอจนกระทัง่

ติดตั้งจนเสร็จส้ิน 

 

 

12) 

เม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใหก้ด Finish เท่ากบัเป็นการ
ติดตั้งโปรแกรม I-Cliqq Version 3 เสร็จเรียบร้อย  

 

1. ขั้นตอนการใส่ License โปรแกรม I-Cliqq 

 

1) เม่ือเปิดโปรแกรม I-Cliqq ข้ึนมา จะปรากฎหนา้ต่าง I-

Cliqq Serial License เป็นหนา้ต่างถามหา License ของ

โปรแกรม ใหค้ลิกปุ่ม Browse เพื่อท าการเปิด License ท่ี

เก็บไว ้

 

2) จะปรากฏหนา้ต่าง  License  จากนั้นเลือก 

License แลว้คลิกปุ่ม Open ดงัรูป  

 

3) License ท่ีเราเลือกไวจ้ะมาปรากฎท่ีหนา้ต่าง I-Cliqq Serial 

License ดงัรูป คลิกปุ่ม OK เพื่อเขา้สู่โปรแกรม  
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2. ขั้นตอนการใส่ Font Code ในโปรแกรม I-Cliqq 

1) เปิดแผน่โปรแกรม i-Cliqq จากนั้นเลือก 

Font_Pack_By_Goodwork_2015 ดงัรูป 

 

 

 

 

2)    จะปรากฏหนา้ต่างใหติ้ดตั้ง Fonts โดยปลายทางท่ีจะติดตั้ง 

Fonts คือต าแหน่งท่ีไดติ้ดตั้งโปรแกรม i-Cliqq เอาไว ้ในท่ีน้ีคือ 

C:\Program Files\I-Cliqq Ver3/Fonts  ดงัรูป จากนั้นกดปุ่ ม 

Extract เพื่อท าการติดตั้ง  

โปรแกรมจะด าเนินการติดตั้ง Fonts รอจนกระบวนการติดตั้ง

ด าเนินการเสร็จส้ิน 

 
3) จากนั้นเปิดโปรแกรม I-Cliqq ขึ้นมา จะมีหนา้ต่างใหใ้ส่ Font 

Code ปรากฏ ดงัรูป 

 

 

 
4) เปิดแผ่นโปรแกรมขึ้นมา เปิดไฟล ์Text 
ท่ีมีรหสั Key ขึ้นมา จากนั้นคดัลอกรหสัทั้งหมด 
ดงัรูป 

 

 

 

5) น ารหสัท่ีคดัลอกไว ้มาใส่ลงในช่อง Font unlock code จากนั้น

กดปุ่ ม OK เสร็จส้ินขั้นตอนการใส่ Font Code 

  

1 
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3. แนะน าส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม i-Cliqq  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แถบเมนู (Menu Bar)    

 คือแถบท่ีรวบรวมค าสั่งหลกัทุกค าสั่งในการใชง้านโปรแกรม เช่น การเปิดไฟลง์าน การบนัทึกไฟล์

งาน การคดัลอกไฟลง์าน เป็นตน้ 

2. แถบเคร่ืองมือ (Tools Bar) 

  คือแถบเคร่ืองมือใชเ้ก็บปุ่มค าสั่ง ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสั่งท่ีถูกเรียกใชง้านบ่อย ๆ 

3. แถบจัดการวัตถุ (Object Manager Bar)  

คือแถบท่ีใชส้ าหรับแสดงจ านวนของวตัถุหรือช้ินงานต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา นอกจากน้ียงัใชใ้นการ

ก าหนดขั้นตอนล าดบัการปักของงานและใชบ้อกประภทของฝีเขม็ของช้ินงานนั้น ๆ  

4. แถบคุณลกัษณะ (Properties Bar)  

 คือแถบท่ีก าหนดคุณลกัษณะใหก้บัวตัถุหรือช้ินงานต่าง ๆ ท่ีก าลงัใชง้าน โดยจะแสดงคุณลกัษณะ

ทั้งหมดของช้ินงานท่ีถูกเลือก 

5. พ้ืนที่การท างาน  

  คือพื้นท่ีท่ีใชส้ร้างช้ินงานของโปรแกรม โดยสามารถก าหนดขนาดของเส้น Grid รวมถึง

คุณลกัษณะต่าง ๆ ได ้เช่น การเปล่ียนสีพื้นหลงั การปิดการใชง้านเส้น Grid เป็นตน้ 

  

2. แถบเคร่ืองมือ (Tools Bar) 

3. แถบจัดการวัตถุ (Object Manager Bar) 

1. แถบเมนู (Menu Bar) 

4. แถบคุณลกัษณะ 
(Properties Bar) 

5. พ้ืนที่การท างาน 
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4.  แนะน าเคร่ืองมือเบ้ืองต้น 

เคร่ืองมือหรือค าสั่งท่ีใชง้านในการอบรมหลกัสูตร Course A และ Course B ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ ดงัน้ี 

 

ล าดับ ช่ือเคร่ืองมือ สัญลกัษณ์ หน้าที่ /การใช้งาน 

1 Object Edit  ใชจ้บการท างานของช้ินงาน ท่ีก าลงัท าอยู่ 

2 Path Edit  ใชแ้กไ้ขช้ินงาน สามารถแกไ้ข/ตดัฝีเขม็และวดัขนาดของช้ินงานได ้

3 Lasso  ใชใ้นการเลือกวตัถุแบบอิสระ 

4 Zoom , Pan  ใชใ้นการขยายช้ินงานและเล่ือนพื้นท่ีการท างาน 

5 Running 
 

เคร่ืองมือเส้นเด่ียว เป็นการเดินฝีเขม็ไปเพียงคร้ังเดียว 

6 Contour Stitch 
 

เคร่ืองมือเส้นเด่ียว เป็นการเดินฝีเขม็ แบบไปกลบั  

7 Single Path Satin 
 

เคร่ืองมือเส้นเด่ียว สามารถปรับหนา-บางได ้

8 Satin  
เคร่ืองมือเส้นคู่ขนาน เป็นฝีเขม็เดินขอบและท าตวัหนงัสือ จะมี
ลกัษณะการเดินแบบสลบัฟันปลา 

9 Tatami 
 

เคร่ืองมือรูปร่างปิด เป็นฝีเขม็ทอพื้น เหมาะกบับริเวณพื้นท่ีขนาดใหญ่ 

10 Text bottom curve 
 

เคร่ืองมือใชพ้ิมพต์วัอกัษร สามารถก าหนดลกัษณะของตวัอกัษรได ้

11 Hoop Center 
 

การก าหนดจุดเขา้-จุดออกใหอ้ยูก่ึ่งกลางของสะดึง 

12 View Design Start-End 
 

การแสดงจุดเร่ิมและจุดจบของช้ินงาน 

13 Import 
 

การน าเขา้ไฟลช้ิ์นงานท่ีเราตอ้งการเขา้มาในไฟลง์านท่ีก าลงัท างานอยู่ 

14 Export 
 

การส่งออกไฟลช้ิ์นงานท่ีสร้างเป็นไฟลปั์ก (นามสกุล DST) 

15 Object Manager 
 

เคร่ืองมือแสดงแถบจดัการวตัถุ กดเพื่อใหแ้สดงท่ีหนา้จอโปรแกรม  

16 Open  
การเรียกภาพพื้นหลงั 

17 Send to Machine   การส่งลายปักไปยงัเคร่ืองจกัร 

18 Draft View  การแสดงมุมมองของช้ินงานเฉพาะโครงร่าง 

19 Normal View 
 

การแสดงมุมมองของช้ินงานเฉพาะโครงและเส้นไหม 

20 Normal Enhance View 
 

การแสดงมุมมองของช้ินงานเฉพาะโครง/เส้นไหมและจุดลงเขม็ 

21 Stitches View 
 

การแสดงมุมมองของช้ินงานเฉพาะเส้นไหม 

22 Stitches Enhance View 
 

การแสดงมุมมองของช้ินงานเฉพาะเส้นไหมและจุดลงเขม็ 

23 3D View 
 

การแสดงมุมมองของช้ินงานเสมือนจริง 
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Esc 

5.  คีย์ลดัในโปรแกรม i-Cliqq ท่ีควรรู้ 

คีย์ลดั หน้าที ่/การใช้งาน คีย์ลดั  

 การดูช้ินงานแบบ 3D (3 Dimension)  การซูมดูช้ินงานท่ีเราเลือกไว ้

                      + การท าซ ้ าช้ินงาน  (Duplicate)  การดูช้ินงานทั้งหมดท่ีเราสร้าง 

 การรวมช้ินงานเป็นช้ินเดียวกนั (Group)  การวดัขนาดของช้ินงาน (Measure) 

      + 
การแยกกลุ่มช้ินงาน (Ungroup) 

 
การรวมจุดเป็นจุดเดียว ใชใ้นกรณีท่ี 
ตอ้งการต่อจุดต าแหน่งเดียวกนั 

6.  เคร่ืองหมายส าคัญทีค่วรจ า 

 

 

ล าดับ ช่ือเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หน้าที่/การใช้งาน 

1 First Stitch (จุดเขา้)  จุดเร่ิมตน้การปักช้ินงาน 

2 Last Stitch (จุดออก)  จุดส้ินสุดการปักของช้ินงาน 

3 ไฟลง์าน Clq  ไฟล ์Clq คือไฟลล์ายปักท่ีสามารถแกไ้ขได ้เป็นไฟล์
ตน้ฉบบัของโปรแกรม i-Cliqq 

4 ไฟลง์าน DST 
 

ไฟล ์DST  คือไฟลล์ายปักท่ีถกูส่งออกจากโปรแกรมเขา้
สู่เคร่ืองจกัร เป็นไฟลท่ี์เคร่ืองจกัรสามารถมองเห็นได ้

แบบเส้นเดี่ยว แบบคู่ขนาน แบบวตัถุปิด 

                   ใชเ้ช่ือมเส้นอตัโนมติั  

 

  

   ใชก้  าหนดจุดออกของ Satin 

  

  ใชก้  าหนดจุดออกของ Tatami 

                         ใชก้  าหนดจุดออกของ
ช้ินงาน 

    ใชจ้บการท างานของช้ินงาน
เม่ือสร้างงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

                       ใชจ้บการท างานของ         
                        ช้ินงาน       

                       ใชใ้นการเดินเส้นเช่ือมของ       
                      Contour Stitch โดยตดัเส้นจาก
จุดท่ีหน่ึงไปจุดท่ีสองโดยไม่จบการท างาน                        ใชใ้นการเจาะรูแบบทอพื้น 

เม่ือตอ้งการเจาะรูใหก้ดปุ่ ม Enter จากนั้น
เลือกบริเวณท่ีตอ้งการเจาะรู                        ใชจ้บการท างานของช้ินงาน  

Alt 

D 

D Ctrl 

G 

F5 

F7 

Shift G 

F4 

A 

Esc 

Esc 

Enter 

Enter 
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   A1-1 การพิมพ์ชื่อนักเรียน  
  
 

  

1. เปิดไฟล์งานใหม่ โดยคลิกที่เมนู เริ่ม (File) เลือก งานใหม่  
2. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC        ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ  

3. คลิกท่ีหน้าจอ 1 ครั้ง เลือก Font 1001Thai กำหนดความสูงของตัวอักษรเป็น 7 mm.  

4. จากนั้นพิมพ์ กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด ที่ช่องพิมพ์ตัวอักษรด้านขวา  

5. คลิกปุ่ม Apply              และกดปุ่มจบการทำงาน  หรือปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์ 

6. กดปุ่ม F4 ที่แป้นพิมพ์เป็นการขยายชิ้นงานที่สร้างข้ึนให้เต็มหน้าจอ  

7. กำหนด Center คลิกที่ ปุ่ม Auto Center  

8. Save ชิ้นงานเพื่อนำไปปักท่ีเครื่องจักร โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Export       

9. ไฟล์งานจะเป็นนามสกุล .DST ตั้งชื่อไฟล์งาน  A 1-1 Name จากนั้นกดปุ่ม Save เพ่ือ Export ชิ้นงาน 
 

A1-2 การพิมพ์ตัวอักษรโค้ง  

 

1. เปิดไฟล์งานอาร์มโค้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคลิกปุ่ม Open     และเลือกไฟล์งานอาร์มโค้ง 
2. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC  ลำดับที่ 4         
3. คลิกเมาส์ค้างในกรอบอาร์มโค้งด้านซ้ายตามภาพ จากหมายเลข 1  ค้างไว้และลากไปด้านขวาตามหมายเลข 2 กดปุ่ม 

Ctrl ค้างไว้ เพื่อกำหนดเส้นที่ลากให้ตรง จากนั้นปล่อยเมาส์และเลื่อนเมาส์มาในตำแหน่งหมายเลข 3 คลิกเมาส์ซ้าย 1 

ครั้ง และเลื่อนขึ้นบนตามภาพหมายเลข 4 และคลิกเมาส์ซ้ายอีก 1 ครั้ง 
 

  
4. คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่ช่องพิมพ์ข้อความ พิมพ์ กู๊ดเวิร์คอินเตอร์เทรดเลือก Font 1001 Thai  

        ไปที่แท็บ Position ด้านขวา เปลี่ยน Alignment จาก Center เป็น Full  

5.  คลิก ปุ่ม Auto Center         และ Save ชิ้นงานเพื่อนำไปปักที่เครื่องจักร โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Export       

6. ไฟล์งานจะเป็นนามสกุล . DST ตั้งชื่อไฟล์งาน  A1-2 Curve จากนั้นกดปุ่ม Save เพ่ือ Export ชิ้นงาน 
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  A1-3 การใช้งานคำสัง่ Team Names สำหรับงานนักเรียน 

1. เปิดไฟล์งานใหม่ จากนั้นพิมพ์ชื่อนักเรียน เพ่ือเป็นต้นแบบในการใช้คำสั่ง Team Names 1 ไฟล์ โดยไฟล์งานนั้นจะต้อง

ประกอบไปด้วย ชื่อนักเรียน (ชิ้นงานที่ 1) และ นามสกุล (ชิ้นงานที่ 2) ตามรูปภาพ 

  

 

 

 

2. ใช้ Font สำหรับปักนักเรียน 1001Thai จากนั้นกำหนดความสูงของตัวอักษรเป็น 7 mm.  
3. คลิกปุ่ม Apply        และกดปุ่มจบการทำงาน  หรือปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์ 

 

 

 

4. จัดตำแหน่งตัวอักษรของชิ้นงานที่ 1 ให้อยู่ทางด้านขวา โดยไปท่ีไปที่แท็บ Position ด้านขวามือ เปลี่ยน Alignment 

จาก Center ให้เป็น Right ให้ชิ้นงานที่ 1 อยู่ตามตำแหน่งรูปภาพด้านล่าง 

                                                                                           

 

 
 

5. จัดตำแหน่งตัวอักษรของชิ้นงานที่ 2 ให้อยู่ทางด้านซ้าย โดยไปท่ีไปที่แท็บ Position ด้านขวามือเปลี่ยน  Alignment 

จาก Center ให้เป็น Left ให้ชิ้นงานที่ 2 อยู่ตามตำแหน่งรูปภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

ชิ้นงานที่ 1 ชิ้นงานที่ 2 

ชิ้นงานที่ 1 / ชิ้นงานที่ 2 
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6. Save ชิ้นงานเป็นไฟล์นามสกุล. Clq เพ่ือใช้งานคำสั่ง Team Name โดยคลิกที่คำสั่ง Save   
7. สร้างรายชื่อและนามสกุลในโปรแกรม Excel เสร็จแล้ว ให้ Save As เป็นไฟล์นามสกุล .CSV และปิดโปรแกรม Excel 

ก่อนเริ่มใช้ฟังก์ชั่น Team Name 

 

8. ไปที่โปรแกรม I-Cliqq และเปิดไฟล์งาน .Clq ขึ้นมา จากนั้นไปที่ เมนู สร้าง(Punch) และเลือกคำสั่ง Team Name 

 

9. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Team Names ให้เลือกปุ่ม Open และเลือกเปิดไฟล์ Excel ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้   

         

 

10. เลือกไฟล์งาน Excel ที่พิมพ์รายชื่อเอาไว้แล้วขึ้นมา และคลิก Open เพ่ือเปิดไฟล์งานนั้น 

 

11. ข้อความที่พิมพ์ไว้ในโปรแกรม Excel จะแสดงขึ้นมา ให้คลิก Create เพ่ือสร้างไฟล์งาน 

 

 

 
12. โปรแกรมจะนำรายชื่อใน Excel ไปสร้างเป็นฝีเข็มในโปรแกรม I-Cliqq และแบ่งเป็น ไฟล์แยกออกมา               
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A1-4 การสร้างอาร์มรปูแบบต่าง ๆ   

 

 

 

 

 

1. เปิดไฟล์งานอาร์มรูปแบบต่าง ๆ โดยคลิกปุ่ม Open    และเลือกไฟล์งาน อาร์มรูปแบบต่าง ๆ 
2. สร้างเส้นขอบอาร์ม คือ โดยใช้ฝีเข็ม  Single Path Satin แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 8 

 

 
 

3.  เริ ่มคลิกเมาส์ซ้ายที่อาร์มหมายเลข 1  โดยมีหลักการคลิกคือ คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง  ให้คลิก

ตามลำดับภาพด้านล่าง เมื่อคลิกตามลำดับเรียบร้อยแล้ว จะได้ขอบอาร์ม ตามรูปภาพด้านขวา 

 

 

 

 

 

 

4.  เมื่อสร้างอาร์มหมายเลข 1 เรียบร้อยแล้ว ให้สร้างอาร์มหมายเลข 2-5 ตามลำดับ โดยใช้หลักการสร้างเดียวกับการสร้าง

อาร์มหมายเลข 1  
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A1-5 การสร้างลายดอกบัว 
- การเปิดภาพและปรับแต่งรูปภาพ  

1.  เปิดไฟล์งานใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม (File) เลือก งานใหม่  
2. เปิดภาพสแกนคลิกท่ี Image –Import  

 

 

 

3. เลือก ปลายทางที่เก็บภาพต้นฉบับ จากนั้นกดปุ่ม Open เพ่ือเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาทำงาน 
 

 

4. กำหนดเส้นแบ่งครึ่งของดอกบัว โดยการคลิกท่ีมุมบนซ้าย จะมีตัวอักษร MM   

5. คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปตำแหน่งกึ่งกลางของดอกบัว ดังรูป 

 

  

 

 

 

6. ปรับแสงรูปภาพ โดยคลิกท่ีภาพสแกน แล้วปรับที่ Contrast และ Brightness 
7. คลิกท่ีปุ่ม Lock/Unlock Background เพ่ือล็อคภาพ 
8. Save ภาพ โดยคลิกที่คำสั่ง Save      และตั้งชื่อไฟล์งาน  A1-5 Lotus 
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- การเดินเส้นขอบดอกบัวและการรวมกลุ่มชิ้นงาน   

 

 

1. สร้างเส้นของดอกบัว คือ เส้นสีดำ โดยใช้ฝีเข็ม Contour  แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 5 

 

2. เริ่มคลิกเมาส์ซ้ายที่กึ่งกลางของดอกบัว  โดยมีหลักการคลิกคือ คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง 

3. เดินจนครบทุกเส้นของดอกบัว  โดยจะเดินฝีเข็มแค่ครึ่งเดียว  ดังรูป 

 

 

4. คัดลอกชิ้นงาน โดยการคลิกที่ชิ้นงานดอกบัวที่เดินฝีเข็มไว้ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + D เพ่ือทำการคัดลอกชิ้นงาน 

5.  คลิกท่ีปุ่ม Flip horizontal           เพ่ือทำการพลิกดอกบัวกลับด้าน 

6. ใส่ค่าที่ช่อง       ให้เป็น 14.94 (โดยลบเครื่องหมายลบออก เพื่อให้ภาพย้ายไปอยู่ทางด้านขวามือ) 

7. รวมกลุ่มชิ้นงาน (Group) โดยคลิกเลือกชิ้นงานดอกบัวที่ต้องการจะรวมกลุ่ม จากนั้นกดปุ่ม G ดังรูป 

   +       =  

- การสร้างพื้นหลังเกสรสีชมพู   

1. คลิกท่ีเครื่องมือ Tatami เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 7 ลำดับที่ 1 

 

 

2. เดินฝีเข็มตามเส้นขอบพ้ืนหลังเกสร เมื่อเดินฝีเข็มเสร็จแล้ว กดปุ่มจบการทำงาน หรือ ESC 

3. คลิกเปลี่ยนสีที่ช่องสี ที่แถบ Color Manager ให้เป็นสีชมพู  

 

  

G 
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-  การสร้างเกสรสีเขียว  

1. เลือกคำสั่ง        เพ่ือเปิดภาพพ้ืนหลังในการสร้างเกสรดอกบัว  เลือกสีเป็นสีเขียวเพื่อเตรียมสีทำเกสรดอกบัว  

2. เลือกที่คำสั่ง Satin เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 6 ลำดับที่ 1 พร้อมกับเลือกคำสั่งรูปแบบ เป็นรูปทรงวงกลม  จากนั้น

คลิกลากให้เป็นวงรีตามรูปเกสรดอกบัวจนครบ กดปุ่มจบการทำงาน หรือ Esc 

 

 

3.  คลิกเลือกชิ้นงานเกสรทั้งหมด แล้วกดปุ่ม G เพ่ือทำการรวมกลุ่มชิ้นงาน  
 

- การสร้างดอกบัวสีเหลือง     

1. ปิดภาพพ้ืนหลังให้มองเห็นเฉพาะฝีเข็ม โดยเลือกคำสั่ง         เพ่ือเปิด/ปิด ภาพพ้ืนหลัง 

2. คลิกท่ีคำสั่ง Tatami เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 7 ลำดับที่ 1 

 

3. เริ่มคลิกตรงกลางกลีบดอกบัวส่วนล่าง โดยการคลิกเมาส์ซ้าย เป็นการเริ่มต้นการเดินฝีเข็มเสมอ  โดยมีหลักการคลิกคือ 

คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง เสร็จแลว้ กดปุ่ม  Enter แล้วเดินตรงกลางดอกบัวเพ่ือเจาะรู เมื่อทำการเจาะรู

เรียบร้อยแล้ว กดปุ่มจบการทำงาน หรือ Esc 

4. คลิกเปลี่ยนสีที่ช่องสี ที่แถบ Color Manager ให้เป็นสีเหลือง  
 

- การสร้างเส้นน้ำสีฟ้า   

1. คลิก เปิดภาพพ้ืนหลังขึ้นมา 

2. คลิกคำสั่ง Single path satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 7 

 

3.  เริ่มเดินฝีเข็มชิ้นงานโดย โดยมีหลักการคลิกคือ คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโคง้ เมื่อเดินจนจบเส้นให้กดปุ่ม 

Spacebar เพ่ือย้ายจุดออกและสร้างเส้นที่ 2 และ 3 ต่อไป จนเสร็จสิ้น จากนั้นกดปุ่มจบการทำงาน หรือ Esc 

4. คลิกเลือกชิ้นงาน (เส้นน้ำสีฟ้า) ที่สร้างทั้งหมด จากนั้น กดปุ่ม G เพ่ือทำการรวมกลุ่มชิ้นงาน  

5. กำหนดค่าความกว้างของชิ้นงาน ให้เป็น 1.5 mm. ดังรูป 

6. คลิก ปุ่ม Apply 
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- การสร้างเส้นขอบนอกขอบในสีแดง    

 

 

 

 

 

 

1. คลิกคำสั่ง Single Path Satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 7 

 

2. เริ่มคลิกเมาส์ขวา เริ่มจากตรงกลางด้านบนของเส้นวงกลม แล้วคลิกวนขวาทั้งหมด 3 จุด จากนั้นคลิกคำสั่ง         Auto 

Close  หรือกดปุ่ม A เพ่ือเป็นการปิดเส้นอัตโนมัติ 

3. คัดลอกเส้นวงกลม โดยกดปุ่ม Ctrl + D  เมื่อได้ชิ้นงานที่คัดลอกแล้ว คลิกเมาส์ค้างตรงมุมของวงกลม กดปุ่ม Shiftพร้อม

กับลากเส้นวงกลมให้ตรงกับภาพสแกน 

4. กำหนดค่าความกว้างของชิ้นงาน ให้เป็น 1.5 

5. คลิกปุ่ม Apply  และเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน 

 

- การสร้างดาวสีแดง   

1. เลือกที่คำสั่ง Satin เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 6 ลำดับที่ 1 เพ่ือสร้างแฉกดาว 

2. คลิกเมาส์ที่หน้าจอทำงาน เริ่มโดยคลิกเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง และกดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ และคลิกเมาส์ซ้ายอีก 1 ครั้ง 

ซ้ำจุดเดิม  เพ่ือเป็นการรวมจุดให้ลักษณะลายปักเป็นปลายแหลม (ตามหมายเลข 1) 

 

        

 

   



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมไอคลิกและหลกัสูตรอบรมพ้ืนฐาน  หน้า 24   

 

3. สร้างลายปักต่อโดยการคลิกเมาส์ซ้าย ให้ห่างกันออกมาตามภาพหมายเลข 2 และเดินเส้นแบบรวมจุดอีกครั้งที่  

       หมายเลข 3 โดยการคลิกเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง และกดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ และคลิกเมาส์ซ้ายอีก 1 ครั้ง ซ้ำจุดเดิม  

จะได้ลายปักตามตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่มจบการทำงาน         หรือปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์ 

4. เมื่อสร้างแฉกดาวแล้ว ให้เลือกเมนูจัดเรียง (Arrange) เลือก จัดขบวน (Array) และเลือกคำสั่ง วงกลม (Circular) 

   

 

5. โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง ให้ใส่จำนวนแฉกของดาวลงไป (Count = 5)                       และกดปุ่ม Enter  จากนั้น

คลิกเมาส์ซ้ายค้างในตำแหน่งที่มาร์คไว้ และลากเมาส์จัดเรียงให้เป็นรูปดาวและคลิกซ้าย 1 ครั้ง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม 

Apply กดจบการทำงาน        หรือ Esc และ Ctrl+D เพื่อ Copy ชิ้นงาน กด Ctrl ค้างลากไปวางอีกฝั่ง     

 

 

 

-  การพิมพ์ตัวอักษรด้านบนสีแดง  

1. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC  ลำดับที่ 4    

      
2. คลิกเมาส์ค้างตรงฐานล่างของตัว G กดปุ่ม Ctrl แล้วลากไปจนถึงฐานตัว E  จากนั้นปล่อยเมาส์ ปล่อย Ctrl และคลิก

เมาส์ที่ฐานตัว I แล้วลากเมาส์ขึ้นไปคลิกตรงด้านบนตัว I กำหนดความสูงที่ 7 mm.  
3. พิมพ์ข้อความในช่องพิมพ์ตัวอักษรด้านขวามือ  
4. เลือก Font Arial จากนั้นไปที่สันแฟ้ม Position ด้านขวามือ เปลี่ยน Alignment จาก Center ให้เป็น Full  
5. กดปุ่ม Apply และกดปุ่มจบการทำงาน        หรือ Esc 
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- การพิมพ์ตัวอักษรโค้งล่างสีแดง   

1. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC  ลำดับที่ 5  

       
2. คลิกเมาส์ค้างตรงฐานล่างของตัว ก กดปุ่ม Ctrl แล้วลากไปจนถึงฐานตัวสระอา จากนั้นปล่อยเมาส์ ปล่อย Ctrl และคลิก

เมาส์ที่ฐานตัวสระอา แล้วลากเมาส์ขึ้นไปคลิกตรงด้านบนตัวสระอา กำหนดความสูงที่ 6 mm. 
3. พิมพ์ข้อความในช่องพิมพ์ตัวอักษรด้านขวามือ  
4. เลือก Font  1001Thai  จากนั้นไปท่ีสันแฟ้ม Position ด้านขวามือ เปลี่ยน Alignment จาก Center ให้เป็น Full  
5. กดปุ่ม Apply และกดปุ่มจบการทำงาน        หรือ Esc 

 

- จัดลำดับชิ้นงาน    

          Logo นี้ มี ชิ้นงาน ทั้งหมด 7 ชิ้นงาน ประกอบด้วย 

1. กลีบดอกบัว  2. พ้ืนหลังเกสร   3. เกสร   4. เส้นสีดำ 

5. เส้นน้ำ  6. ขอบวงกลมในและนอก  7. ดาวและตัวอักษรตัวอักษร  

วิธีการการย้ายชิ้นงาน 

คลิกเลือกชิ้นงานที่ต้องการย้าย โดยนำเมาส์ไปคลิกค้างที่ช่องเล็กๆ ดังรูป  

จากนั้นลากมาวางตำแหน่งที่ต้องการ 

 

- การตั้ง Center   

1. คลิกท่ีปุ่ม Auto Center   

2. คลิกปุ่ม Export        เพ่ือ Export ชิ้นงานไปปักที่เครื่องจักร ตั้งชื่อไฟล์งาน A1-5 Lotus จากนั้นกดปุ่ม Save เพ่ือ

เป็นการ Export ชิ้นงาน 
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   B1-1 การสร้างโลโกเ้ทศบาลนครเชียงใหม ่

   - เปิดภาพและปรับแต่ง  
1. เปิดไฟล์งานใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม (File) เลือก งานใหม่  
2. เปิดภาพสแกนคลิกท่ี Image –Import  

 

3. เลือก ปลายทางที่เก็บภาพต้นฉบับ จากนั้นกดปุ่ม Open เพ่ือเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาทำงาน 

 

 
4. หมุนภาพ คลิกที่ภาพ 1 ครั้ง แล้วคลิกเมาส์ค้างตรงมุมด้านขวาของภาพเพ่ือหมุนภาพ 

 
 

5. กำหนดเส้นแบ่งครึ่งของโลโก้ โดยการคลิกท่ีมุมบนซ้าย จะมีตัวอักษร MM   

 

 

6. คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปตำแหน่งกึ่งกลางของลายเทศบาลนครเชียงใหม่ เพ่ือทำการแบ่งครึ่งรูปภาพ ดังรูป 
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-  การปรับแสง     
1. คลิกท่ีภาพสแกน แล้วปรับที่ Contrast และ Brightness 

2. คลิกท่ีปุ่ม Lock/Unlock Background เพ่ือล็อคภาพ 

3. Save ภาพ โดยคลิกที่คำสั่ง Save           และตั้งชื่อไฟล์งาน  B1-1 ChiangMai 

- การสร้างพื้นสีเขียว 

 

  
1. เริ่มสร้างที่พ้ืนสีเขียวก่อน เพราะเป็นพื้นที่ต้องปักเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกปักทับ  

2. คลิกท่ีเครื่องมือ Tatami เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 7 ลำดับที่ 1 

 

 

3. เริ่มคลิกทางด้านซ้ายของลายปัก โดยการคลิกเมาส์ซ้าย เป็นการเริ่มต้นการเดินฝีเข็ม  ซึ่งมีหลักการคลิกคือ คลิก

ซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง เสร็จแล้ว กดปุ่ม  Enter แล้วเดินตรงขอบชิ้นงาน (วงกลมสีแดง)   เพ่ือเจาะ

รู เมื่อทำการเจาะรูเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มจบการทำงาน หรือปุ่ม  Esc 

4. คลิกเปลี่ยนสีที่ช่องสี ที่แถบ Color Manager ให้เป็นสีเขียว 

- การสร้างพื้นสีแดง 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ Tatami เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 7 ลำดับที่ 1 

2. คลิกให้เกินเข้าไปในพ้ืนที่ของสีเขียว เพ่ือเผื่อไหมหดในกรณีท่ีนำไปปักที่เครื่องจักร 

3. เมื่อเดินฝีเข็มตามรูปร่างแล้ว กดปุ่มจบการทำงาน หรือ  ปุ่ม Esc 
 

- การสร้างเส้นขอบนอกสีแดง 

1. คลิกคำสั่ง Single path satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 7 

 
 

2. เริ่มเดินฝีเข็มชิ้นงานโดย โดยมีหลักการคลิกคือ คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโคง้ กำหนดความกว้างของ
ฝีเข็ม  2 mm.  เมื่อเดินฝีเข็มตามรูปร่างแล้ว  เปลี่ยนสีเป็นสีแดง  กดปุ่มจบการทำงาน หรือ ปุ่ม Esc 
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- การสร้างเส้นขอบด้านในสีขาว  

 

 

1. คลิกคำสั่ง Single path satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 5 ลำดับที่ 7 

 

2. เริ่มเดินฝีเข็มชิ้นงานโดย โดยมีหลักการคลิกคือ คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง กำหนดความกว้าง
ของฝีเข็ม  1.5 mm.  เมื่อเดินฝีเข็มตามรูปร่างแล้ว  เปลี่ยนสีเป็นสีขาว  กดปุ่มจบการทำงาน หรือ ปุ่ม  Esc 

- การสร้างรัศมี  

 

 

1. เลือกที่คำสั่ง Satin เลือกท่ีแถบเครื่องมือ แถวที่ 6 ลำดับที่ 1   

 
 

2. เริ่มสร้างจากชิ้นที่อยู่ด้านล่างซ้าย เริ่มเดินฝีเข็ม โดยเดินฝีเข็มเป็นคู่ขนาน เมื่อมาถึงปลายรัศมีให้คลิกรวมจุดตรง

ปลายรัศมี โดยการกด Alt ไปจนจบชิ้นงาน  

3. กดปุ่ม Spacebar  เพ่ือกำหนดจุดเข้าจุดออกของชิ้นงาน (จะมีสัญลักษณ์จุดออกติดกับเมาส์) นำไปวางใกล้กับ

ชิ้นงานที่จะเริ่มทำชิ้นถัดไป  สร้างชิ้นงานจนถึงชิ้นงานที่อยู่ตรงกลาง  เปลี่ยนสีเป็นสีขาว   

4. กดปุ่มจบการทำงาน หรือ ปุ่ม Esc 

- การ คัดลอกและกลับด้านชิ้นงาน  

 

 
 

1.  คลิกเลือกชิ้นงานที่ต้องการคัดลอก โดยเลือกชิ้นงานลำดับที่ 6 ย้อนกลับไปลำดับที่  1  

2.  กดปุ่ม Ctrl + D เพ่ือทำการคัดลอกชิ้นงาน และกดปุ่ม Flip horizontal       เพ่ือทำการกลับด้านรัศมี           

3. ใส่ค่าที่ช่องแกน X โดยกำหนดค่าให้ตรงข้ามกับค่าเดิมของชิ้นงานต้นฉบับแล้วกด Enter 

4. ชิ้นงานจะถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการ  



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมไอคลิกและหลกัสูตรอบรมพ้ืนฐาน  หน้า 29   

 

- การสร้างลายใบไม้สีเขียว 

 

 

1. เลือกที่คำสั่ง Satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 6 ลำดับที่ 1  คลิกเมาส์ โดยเดินฝีเข็มเป็นคู่ขนาน ใช้หลักการ 

เดิม คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง เมื่อทำเสร็จ 1 ใบ ให้กดปุ่ม Spacebar เพ่ือย้ายจุดเข้า-จุดออก 

2. เมื่อทำครบทุกใบแล้ว  คลิกเลือกชิ้นงานใบไม้ทั้งหมด โดยการคลิกชิ้นงานใบไม้ใบแรก กดปุ่ม Shift  ค้างและ

คลิกใบไม้ใบสุดท้าย กดปุ่ม G เพ่ือรวมกลุ่มชิ้นงาน จากนั้นเปลี่ยนสีชิ้นงานเป็นสีเขียว   

3. กดปุ่ม Ctrl + D เพ่ือทำการคัดลอกชิ้นงาน และกดปุ่ม Flip horizontal       เพ่ือทำการกลับด้านใบไม้ 

4. ใส่ค่าที่ช่องแกน X โดยกำหนดค่าให้ตรงข้ามกับค่าเดิมของชิ้นงานต้นฉบับแล้วกด Enter 

5. ชิ้นงานใบไม้จะถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการ  

 

 

 

-  การสร้างลายไทยสีฟ้า 

 

 

1. เลือกที่คำสั่ง Satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 6 ลำดับที่ 1  คลิกเมาส์ โดยเดินฝีเข็มเป็นคู่ขนาน ใช้หลักการ

เดิม คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง เมื่อทำเสร็จ 1 ชิ้น ให้กดปุ่ม Spacebar เพ่ือย้ายจุดเข้า-จุดออก 

2. เมื่อทำครบทุกชิ้นแล้ว  คลิกเลือกชิ้นงานลายไทยทั้งหมด โดยการคลิกชิ้นงานลายไทยชิ้นแรก กดปุ่ม Shift  ค้าง

และคลิกชิ้นงานลายไทยชิ้นสุดท้าย กดปุ่ม G เพ่ือรวมกลุ่ม ชิ้นงาน เปลี่ยนสีชิ้นงานเป็นสีฟ้า   

3. กดปุ่ม Ctrl + D เพื่อทำการคัดลอกชิ้นงาน จากนั้นทำการกดปุ่ม Flip horizontal        เพื่อทำการกลับด้าน

ชิ้นงานลายไทย 
 

4. ใส่ค่าที่ช่องแกน X โดยกำหนดค่าให้ตรงข้ามกับค่าเดิมของชิ้นงานต้นฉบับ ชิ้นงานจะถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการ  
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- การสร้างเจดีย์  

 

   

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. เริ่มตีลายจากยอดของเจดีย์ (ตำแหน่งที่ลูกศรชี้) โดยการคลิกเลือกท่ีคำสั่ง Satin เลือกที่แถบเครื่องมือ แถวที่ 

6 ลำดับที่ 1  คลิกเมาส์ โดยเดินฝีเข็มเป็นคู่ขนาน ใช้หลักการเดิม คลิกซ้ายได้เส้นตรง คลิกขวาได้เส้นโค้ง  

2. สร้างชิ้นที่ 1 จบชิ้นงานกด Spacebar เพ่ือย้ายจุดออกไปวางในตำแหน่งที่จะเชื่อมกับชิ้นถัดไป  

3. สร้างชิ้นที่ 2 ชิ้นที่กั้นฐานเจดีย์ และกด  Spacebar เพ่ือย้ายจุดออกไปวางในตำแหน่งที่จะเชื่อมกับชิ้นถัดไป 

4. สร้างชิ้นที่ 3 เสร็จแล้ว กดปุ่ม Spacebar เพ่ือย้ายจุดออกไปวางในตำแหน่งที่จะเชื่อมกับชิ้นถัดไป 

5. สร้างชิ้นที่ 4 เดินฝีเข็มเริ่มจากจุดออกของชิ้นงานที่ 3 เสร็จแล้ว กดปุ่ม Spacebar เพ่ือย้ายจุดออกไปวางใน

ตำแหน่งที่จะเชื่อมกับชิ้นถัดไป 

6. สร้างชิ้นที่ 5 เริ่มเดินจากจุดออกของชิ้นที่ 4 กด Spacebar เพื่อย้ายจุดออกไปวางในตำแหน่งที่จะเชื่อมกับ

ชิ้นถัดไป 
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7. สร้างชิ้นที่ 6 เริ่มเดินจากจุดออกของชิ้นก่อนหน้า กด Spacebar เพื่อย้ายจุดออกไปวางตำแหน่งที่จะเชื่อม

กับชิ้นถัดไป จากนั้นกดปุ่ม R เดินเส้น Running (เลข 7) จากชิ้นที่ 6 เดินมาถึงหลังคาของฝั่งขวา  โดยการ

คลิกชิ้นที่ 5 กด Shift ค้างแล้วคลิกชิ้นที่ 6 กดปุ่ม Ctrl + D จากนั้น กดปุ่ม Flip horizontal        เพ่ือทำ

การกลับด้านชิ้นงาน แล้วลากชิ้นงานที่คัดลอกมาวางด้านขวา 

8. กดปุ่ม R เดินเส้น Running (เลข 9) ลงมาทางชิ้นที่ 10 ดังรูป 

9. สร้างชิ้นงานด้วยการกดปุ่ม S เดินฝีเข็ม Satin ตั้งแต่ชิ้นที่ 10 จนถึงชิ้นที่ 19  

10. กดปุ่ม R เดินเส้น Running (เลข 20) จากจุดออกของชิ้นที่ 19 มาจนถึงรั้วฝั่งซ้ายของลายปัก 
 

- การ Copy ชิ้นงาน 

1. คลิกชิ้นที่ 10 ถึงชิ้นที่ 19  จากนั้นทำการ คัดลอกชิ้นงาน (รั้วเจดีย์ฝั่งขวา) โดยการกดปุ่ม Ctrl + D  จากนั้น 

กดปุ่ม Flip horizontal         เพ่ือทำการกลับด้านชิ้นงาน แล้วลากมาวางตรงตำแหน่งรั้วทางด้านซ้ายของ

ลายปัก 

2. สร้างชิ้นที่ 22-32 โดยเดินฝีเข็ม Satin ตามรูปภาพต้นฉบับ จากนั้นกดปุ่มจบการทำงาน หรือ ปุ่ม Esc 
 

- การสร้างตัวอักษรโค้งบน 

 

 

 

1. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC  ลำดับที่ 4  เพื่อพิมพ์ตัวอักษร 
 

2. คลิกเมาส์ค้างตรงฐานล่างของตัวอักษร กดปุ่ม Ctrl แล้วลากไปจนถึงฐานตัวอักษรตัวสุดท้าย  จากนั้น

ปล่อยเมาส์ และปล่อยปุ่ม Ctrl และ กำหนดความสูงของตัวอักษรที่  7  mm.  
3. พิมพ์ข้อความในช่องพิมพ์ตัวอักษรด้านขวามือ  
4. เลือก Font 1001Thai จากนั้นไปที่แท็บ Position ด้านขวามือ เปลี่ยน Alignment จาก Center ให้

เป็น Full  
5. กดปุ่ม Apply และกดปุ่มจบการทำงาน หรือ Esc 
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- การสร้างตัวอักษรตรง 

 

 

 

 

1. คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ ABC         ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ  

2. คลิกท่ีหน้าจอ 1 ครั้ง จากนั้นพิมพ์ข้อความ ที่ช่องพิมพ์ตัวอักษรด้านขวามือ  

3. ใช้ Font 1001Thai กำหนดความสูงของตัวอักษรเป็น 7 mm.  

4. คลิกปุ่ม Apply             และกดปุ่มจบการทำงาน         หรือปุ่ม Esc ที่คีย์บอร์ด 

5. เลื่อนชิ้นงานไปตำแหน่งที่ต้องการ 
 

- การจัดเรียงลำดับชิ้นงาน 

1. พื้นสีเขียว        2. พื้นสีแดง         3. ขอบสีแดง           4. ขอบสีขาว             5. รัศมี                     

6. ลายสีฟ้า         7. ใบไม้              8. เจดีย์                 9. ตัวอักษร 
 

- การตั้ง Center ของชิ้นงาน 

1. คลิกท่ีปุ่ม Auto Center   

2. คลิกปุ่ม Export        เพ่ือ Export ชิ้นงานไปปักที่เครื่องจักร ตั้งชื่อไฟล์งาน B1-1 ChiangMai  

3. กดปุ่ม Save เพ่ือเป็นการ Export ชิ้นงาน 

 

 

 

 


