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หนา 2

โปรแกรมระบบบริหาร Riches
Riches แปลวาผูมั่งคั่งหรือคนรวย นั่นก็คือเปนการบริหารกิจการเจามือหวยไปสูความรวยนั่นเอง

หลักการการรับแทงหวย ควรยึดหลักการประกันภัย นั่นก็คือจะไมรับเสี่ยงภัยเลขใดเลขหนึ่งเกินกําลังตัวเอง หากมี
ผูแทงเบอรนั้นเปนจํานวนมาก ก็ควรจะตีออกไปใหกับเจามือรายอื่น

คุณสมบัตขิ องโปรแกรม
1. พัฒนาสําหรับใชงานบนระบบเครือขาย (LAN) โดยเฉพาะใชฐานขอมูลระดับ Database Server

จึงมั่นใจในความถูกตองของขอมูล
2. มีการใชงานมาตั้งแตเดือนเมษายน ป 2545 โดยมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพมาโดยตลอด
3. มีระบบการกําหนดรหัสผานและแยกระดับผูใชโปรแกรม
4. มีระบบการตั้งยอดรับ เพื่อปองกันการลมของเจามือ
5. มีการแยกเปอรเซ็นตของผูสงเปนรายบุคคล
6. มีระบบการผันตัวเลขของยอดเกินเปนเลข 3 ตัวบนและ 2 ตัวลาง เก็บและตีออกเพื่อกินเปอรเซ็นตที่สูง
กวาการตีออกไปตรงๆ
7. มีระบบการตีออกที่สามารถปรับปรุงแกไขบางรายการตัวเลขที่เจามือใหญไมรับ หรือทําการลบเลมที่
สงออกไปแลวเจามือใหญไมรับ
8. มีระบบเบอรค้ําที่ชวยสงรายการเลขที่มีผูนิยมแทงโดยกําหนดเปนชวงเมื่อถึงเพดานที่กําหนดก็สามารถ
พิมพสงเบอรค้ําออกไป หากเปนเบอรที่ถูกรางวัลจะทําใหชวยลดภาระของเจามือ
9. มีระบบการตั้งเวลาตีออกแบบอัตโนมัติไวใชในชวงเวลาที่ไมเรงดวน
10. มีระบบการตรวจผลรางวัล เพื่อพิมพรายงานเลขที่ถูกและบัญชีรับจายของผูสง ทําใหเมื่อผลรางวัลออก
แลวก็เทากับทํางานเสร็จพรอมกันไปในตัว
11. เมื่อขึ้นงวดใหม ระบบจะทําการลางขอมูลทิ้งไมมีการเก็บขอมูลการรับแทงไว พรอมทั้งลางขอมูลขยะ
ทิ้งไป ทําใหเกิดความรวดเร็วและคงประสิทธิภาพการทํางานอยางเสมอตนเสมอปลาย
การเขาโปรแกรม
ผูใชโปรแกรมตองปอน UserName และ Password โดยคาเริ่มตนของระบบ UserName=
002 และ Password = 123 ซึ่งเปนผูใชงานระดับผูดูแลระบบ สามารถทําการเพิ่มเติมและแกไขผูใช
โปรแกรมไดเองในภายหลัง

หนา 3

ในกรณีที่โปรแกรมชุดที่ทานใชอยูยังไมไดลงทะเบียนเปนชุดใชงานจริง จะปรากฏปุม “ลงทะเบียนชุดใชงาน
จริง” อยู ซึ่งทานสามารถติดตอกับผูพัฒนาโปรแกรมไดตามหมายเลขโทรศัพท 06-953-1353 หรือที่
http://www.qsofttech.com หรือ Email สอบถามรายละเอียดไดที่ prasitws@hotmail.com ราคา
สําหรับการใชงานตอเครื่องเริ่มตนที่ 8,000 บาท ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

การลงทะเบียนขอใหทานแจงหมายเลข Version และ Machine ID ใหทางเราทราบเพื่อที่ทางเราจะไดจัดสง
Release Code เพื่อยันยันการลงทะเบียนใหกับทานตอไป
การกําหนดเครื่องแมขาย
ในกรณีที่ทานใชงานแบบหลายเครื่องพรอมกัน ใหคลิกที่ปุม “กําหนดแมขาย” เพื่อบอกโปรแกรมใหรู
วาฐานขอมูลที่ใชงานรวมกันนั้นอยูที่เครื่องใด

โดยมีขอกําหนดวา Database Path นั้นตองเปน c:\lotto3000\lotto.gdb เสมอ โดยไฟลฐานขอมูล
lotto.gdb จะเก็บไวที่ Drive C: ที่ Folder ชื่อ Lotto3000 สวน Server IP Address ของเครื่องแม

หนา 4
ขายก็ขึ้นอยูกับวาทานกําหนดใหเครื่องแมขายมีหมายเลข IP Address หมายเลขอะไร จากตัวอยางก็คือ
หมายเลข 192.168.0.1 ในกรณีที่ทานใชงานเพียงเครื่องเดียว ก็ไมตองใสคาใดๆ ลงไปในชอง Server IP
Address

เมื่อผูใชงานใสรหัสผานถูกตอง ก็จะเขาสูฟอรมที่เปนฟอรมหลักหรือเมนูหลัก โดยมีปุมตางๆ ใหเลือก
เพื่อเขาสูการทํางานในระบบตางๆ ตอไป

กําหนดสิทธิ์ผูใชโปรแกรม
ใหคลิกที่ปุม “พนักงาน” โดยโปรแกรมจะแบงผูใชงานออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับ 1 คือผูใชงาน
ทั่วไป สามารถเขาทํางานในเมนูปอนยอดรับเทานั้น สวนระดับที่ 2 เปนผูดูแลระบบสามารถทํางานไดทุกเมนู
จําเปนตองมีผูดูแลระบบอยางนอย 1 คน เพราะถาไมมีจะทําใหไมมีใครเขาเมนูอื่นๆ ไดเลย นอกจากเมนูปอนยอด
รับเทานั้น “สําคัญมากขอบอก” เพราะมีผูใชหลายทานที่ไปลบพนักงานหมด ผลสุดทายก็ตองติดตั้งโปรแกรมกัน
ใหมอีก

ในการเพิ่มพนักงานใหม โปรแกรมจะทําการกําหนดรหัสผานใหเปน “new” แลวก็ใหทานไปเปลี่ยนเปน
รหัสผานตามที่ตองการภายหลัง
การเปลี่ยนรหัสผาน
ใหคลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน F11” จะมีหนาตางมาใหทานใส UserName และ รหัสผานเดิม
เมื่อทานใสถูกตองก็จะมีหนาตางใหทานใสรหัสผานใหม ใหทานใสรหัสผานใหม ใหเหมือนกันทั้ง 2 ชอง
โปรแกรมก็จะทําการเปลี่ยนรหัสผานใหกับผูใชคนนั้นตอไป
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หมายเหตุ จะสังเกตเห็นวา ในปุมตางจะมีการใชปุม Function เชน ปุมเปลี่ยนรหัสผานคือ F11 นั่นหมายความ
ถึงวา ทานสามารถใชวิธีกดปุม F11 แทนการเอาเมาสไปคลิกที่ปุมก็ทํางานไดเชนเดียวกัน
กําหนดผูสง
ผูสงก็คือผูที่เปนนายหนาตัวแทนที่ไปรับการแทงมาใหเจามือ โดยผูสงจะไดผลตอบแทนเปนคา
เปอรเซ็นตนายหนาจากยอดที่นําสง โดยแตละประเภทก็จะมีคานําสงไมเทากัน

โดยทานสามารถกําหนดเปอรเซ็นตนําสงแตกตางกันไดไมจําเปนตองเทากันทุกราย คลิกที่ปุม “เพิ่ม F4” เมื่อ
ตองการเพิ่ม โดยรหัสผูสงแตละคนตองไมซ้ํากัน หรือกดปุม “แกไข F2” เมื่อแกไขเสร็จก็คลิกที่ปุม “บันทึก
F9” หรือถาเปลี่ยนใจก็ใหคลิกปุม “ไมบันทึก Esc” เพื่อยกเลิกการเพิ่มหรือแกไขขอมูลผูสง
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การกําหนดยอดรับ
ยอดรับหมายถึงยอดสูงสุดที่เจามือจะสามารถรับไวได ตรงนี้ก็ขึ้นอยูกับเงินทุนที่มีอยูวามีมากนอยเทาใด
แนะนําวาไมควรเสี่ยงรับไวเยอะๆ เพราะหากมีผูถูกรางวัลแลวจะไมมีเงินจาย ภัยรายจะถึงตัวทาน แทที่จริงแลว
แมไมมีเงินทุน ก็สามารถเปนเจามือได นั่นก็คือ สงตอใหกับเจามือใหญตอไป โดยทานก็ไดเปอรเซ็นตคานายหนา
จากการนําสงจากผลตางที่ไดมากกวาที่ทานใหกับผูสงนั่นเอง

โดยยอดรับสูงสุดจะมี 2 หมวด คือ เลขทั่วไป กับเลขวิ่ง สําหรับเลขวิ่งนั้นสามารถกําหนดเปนราย
หมายเลข ไวเผื่อเลขที่มันดังมากๆ ไมอยากรับก็ใหกําหนดยอดรับสูงสุดเปนศูนย คือไมรับนั่นเอง

หากยอดเกินยอดรับสูงสุด โปรแกรมก็จะแสดงยอดเกินเพื่อใหเราตีออกหรือผันตัวเลขเก็บ ซึ่งจะกลาว
ตอไปในการจัดการยอดเกิน
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ความหมายประเภทการรับแทง
1. บน 2 ตัว หมายถึง การแทงเลขทาย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ตองตรงทั้งตําแหนงและตัวเลขถึงจะถือวาแทง
ถูก
2. บน 3 ตัว หมายถึง การแทงเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ตองตรงทั้งตําแหนงและตัวเลขถึงจะถือวาแทง
ถูก
3. โตด 2 ตัว หมายถึง การแทงเลข 2 ตัว หากมีอยูในเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ไมวาอยูตําแหนงใดก็
ถือวาแทงถูก
4. โตด 3 ตัว หมายถึง การแทงเลข 3 ตัว หากมีอยูในเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ไมวาอยูตําแหนงใดก็
ถือวาแทงถูก
5. โตด 4 ตัว หมายถึง หากเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีอยูในเลข 4 ตัวที่แทงไมวาอยูตําแหนงใดก็ถือวา
แทงถูก
6. โตด 5 ตัว หมายถึง หากเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีอยูในเลข 4 ตัวที่แทงไมวาอยูตําแหนงใดก็ถือวา
แทงถูก
7. วิ่งบน หมายถึง การแทงเลข 1 ตัว หากมีอยูในเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ไมวาจะอยูตําแหนงใดก็ถือ
วาแทงถูก
8. วิ่งลาง หมายถึง การแทงเลข 1 ตัว หากมีอยูในรางวัลเลขทาย 2 ตัว ไมวาอยูตําแหนงใดก็ถือวาแทงถูก
9. 2 ตัวลาง หมายถึงการแทงเลข 2 ตัว หากตรงกับรางวัลเลขทาย 2 ตัว ทั้งตําแหนงและตัวเลขก็ถือวาแทง
ถูก
10. 3 ตัวลาง หมายถึงการแทงเลข 3 ตัว ของรางวัลเลขทาย 3 ตัวที่ออก 4 ครั้ง หากไปตรงกับรางวัล
ดังกลาวไมวาครั้งใด ก็ถือวาแทงถูก
11. ปกหนา หมายถึงการแทงเลข 1 ตัวใหตรงกับตําแหนงแรกของเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ถือวาถูก
รางวัล เชนรางวัลออก 123 หากแทงหมายเลข 1 ก็จะถือวาแทงถูก
12. ปกกลาง หมายถึงการแทงเลข 1 ตัวใหตรงกับตําแหนงที่สองของเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ถือวาถูก
รางวัล เชนรางวัลออก 123 หากแทงหมายเลข 2 ก็จะถือวาแทงถูก
13. ปกหลัง หมายถึงการแทงเลข 1 ตัวใหตรงกับตําแหนงแรกของเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 ถือวาถูก
รางวัล เชนรางวัลออก 123 หากแทงหมายเลข 3 ก็จะถือวาแทงถูก
กําหนดอัตราการจายรางวัล
ใหคลิกที่ปุม “ตรวจรางวัล” ในเมนูหลัก ใหคลิกที่แท็บ อัตราการจายรางวัล แลวทําการคลิกปุม “แกไข
F2” แลวทําการกําหนดอัตราการจายรางวัล เชน 3 ตัวบน เทากับ 525 หมายถึง มีคนแทง 1 บาท หากแทงถูก
เจามือตองจาย 525 บาท เปนตน

หนา 8

การปอนยอดรับแทง
การปอนยอดรับแทงมีดวยกันหลายรูปแบบใหเลือก แตรวมไวในหนาตางเดียวกัน ทําใหผูใชไมตอง
เปลี่ยนหนาตาง เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปอนยอดรับแทง โดยรูปแบบเริ่มตนของโปรแกมจะเปนแบบ
“ไมล็อก”
การขามชองที่ไมตองการ
ถาไมตองการปอนประเภทใด ทานสามารถติ๊กตรงชองสี่แหลี่ยมเล็กๆ บนประเภทนั้นๆ เมื่อเวลาที่ปอน
โปรแกรมก็จะขามชองของประเภทนั้นไป
รูปแบบการปอนยอดรับ แบงออกเปน หลายรูปแบบดังนี้
1. ไมล็อก หมายถึงผูใชสามารถปอนเลขที่รับแทงไดทุกประเภท
2. ล็อก 1 ตัว หมายถึง การปอนไดเฉพาะการรับแทงเลข 1 ตัว ไดแก วิ่งบน วิ่งลาง ปกหนา ปกกลาง ปก
หลัง
3. ล็อก 2 ตัว หมายถึง การปอนไดเฉพาะการรับแทงเลข 2 ตัว ไดแก 2 ตัวบน 2 ตัวลาง และ 2 ตัวโตด
ตรงชองเลขชุด จะหมายถึงโปรแกรมจะกลับเลขที่แทงใหเองโดยอัตโนมัติ เชน แทง 23 แลวใสจํานวน
เงินตรงชอง เลขชุด 100 จะหมายถึง การแทง 25, 52 ตัวละ 100 บาท รวมเปนเงินที่รับแทง 200
บาท ในกรณีที่มีการแทงทั้งตัวเลข เงินบน และเงินชุด สําหรับเลข 2 ตัว เชน รับแทงเลข 12 ชองเงิน
บน เทากับ 120 และ เงินชุด เทากับ 100 จะหมายถึง การแทง เลข 12 สําหรับ 2 ตัวบนเปนเงิน 120
บาท และตัวกลับ 21 เปนเงิน 100 บาท รวมรับแทง แปนเงิน 220 บาท
4. ล็อก 3 ตัว หมายถึง การปอนไดเฉพาะการรับแทงเลข 3 ตัว ไดแก 3 ตัวบน 3 ตัวลาง และ 3 ตัวโตด
ตรงชองเลขชุด จะหมายถึงโปรแกรมจะกลับเลขที่แทงใหเองโดยอัตโนมัติ เชน แทง 123 แลวใส
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จํานวนเงินตรงชอง เลขชุด 100 จะหมายถึง การแทง 123, 132, 213, 231, 312, 321 แตละตัว
เปนเงิน 100 บาท รวมรับแทงเปนเงิน 600 บาท ในกรณีที่มีการปอน ทั้งตัวเลข เงินบน และเงินชุด
สําหรับเลข 3 ตัว เชน รับแทงเลข 123 ชองเงินบน เทากับ 120 และ เงินชุด เทากับ 100 จะหมายถึง
การแทง เลข 123 สําหรับ 3 ตัวบนเปนเงิน 120 บาท และตัวกลับอื่นๆ อีก 5 ตัว ตัวละ 100 บาท
รวมรับแทง แปนเงิน 620 บาท
5. ล็อค 4 ตัว หมายถึง การปอนไดเฉพาะเลข 4 ตัวโตด
6. ล็อก 5 ตัว หมายถึง การปอนไดเฉพาะเลข 5 ตัวโตด
7. ล็อก 2 ตัวบนลาง และ 3 ตัวโตด หมายถึงไดเฉพาะ 2 ตัวบน และ 2 ตัวลาง และ 3 ตัวโตดเทานั้น

เริ่มตนปอนขอมูลรับแทง
ผูใชตองกําหนดเลมที่รับแทงเสียกอน โดยคลิกที่ปุม “F3 เพิ่ม” โดยหมายเลขเลมโปรแกรมจะทําการ
รันใหเองโดยอัตโนมัติ แลวใหทําการกําหนดผูสง ก็คือนายหนาตัวแทนที่สงเงินรับแทงใหกับทานนั่นเอง

ความหมายของเลม หมายถึง แผนกระดาษที่จดหมายเลขรับแทงซึ่งโดยปกติก็จะมีเลขที่แทงเขามาอยู
หลายประเภท เจามือบางรายก็มีการจัดการใหผูสงทําการคัดลอกหมายเลขใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อสะดวกใน
การปอนขอมูล เมื่อปอนเลมแลว ผูใชควรจดหมายเลขเลมลงไปที่กระดาษแผนนั้น เพื่อไวตรวจสอบการปอนยอด
รับหรือ ไวตรวจสอบรางวัลเมื่อมีการถูกรางวัล วามาจากเลมไหน
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เมื่อปอนขอมูลหมดเลมแลว ก็ใหคลิกปุม “F9 พิมพ “ เพื่อใหพนักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปอน
ขอมูลวาปอนไปถูกตองหรือไม การบริหารจัดการการปอนตรงนี้ก็ขึ้นอยูกับเจามือมีทีมงานหรือไม หากเปนราย
เล็กไมมีผูชวย ในการปอนก็คงตองปอนไปตรวจสอบไปเปนระยะๆ
การแกไขเลขที่ปอนผิดพลาด
ความผิดพลาดอาจเกิดจากปอนตัวเงินที่รับแทงผิด หรือ ปอนเลขรับแทงผิด หรือทําผิดทั้งสองอยาง
สามารถจัดการได 2 วิธีคือ เรียกรายการนั้นมาแกไข หรือทําการลบรายการนั้นทิ้ง แลวทําการปอนหมายเลขที่
ถูกตองเขาไปใหม
เริ่มตนโดยการคนหาเลมที่ปอนผิด กรณีที่เลมปจจุบัน
ไมใชที่ปอนผิด
แลวคลิกที่หัวกริด ตรงคําวาลําดับ เพื่อ
คนหาวาลําดับใดผิด กรณีนี้ใชไดดีในกรณีที่ในเลมมี
รายการเปนจํานวนมาก ซึ่งปกติเราสามารถกดปุม
Page Up หรือ Page Down ในปุม Keyboard
หรือใชเมาสเลื่อนตรง Scroll Bar ของตารางกริด
โดยเลื่อนขึ้นลงเพื่อคนหา แตถาจํานวนรายการเยอะ
อาจเสียเวลาในการคนหา จึงควรใชการคลิกที่หัวกริด
แทน จะมีหนาตางใหปอนลําดับที่จะแกไข เมื่อปอน
หมายเลขลําดับเสร็จ โปรแกรมก็จะทําการคนหา
ลําดับที่ตองการให
เมื่อเจอจะปรากฏแทบสีน้ําเงิน ตรงรายการในตางรา
งกริด ขึ้นตอนตอไปใหใชเมาส ดับเบิลคลิก (คลิกสอง
ครั้งติดๆกัน) ตรงรายการปอนเลขแทงจะปรากฎสี
เพื่อบอกใหรูวาขณะนี้อยูในสถานะแกไข
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ก็ใหปอนเลขที่ถูกตอง แลวปอนจํานวนเงินตรงชองตางที่ตองการใหตรงกับความเปนจริง
การลบรายการที่ปอนผิด
ใหทําการคนรายการที่ตองการเหมือนกับการแกไขขอมูลเสียกอน หลังจากนั้นใหทํากดปุม Ctrl พรอม
ปุม Delete บนแปน Keyboard จะมีหนาตางใหทานตอบยืนยันการลบ

การลบเลมทั้งเลม
อาจมีกรณีที่เกิดการผิด เชนปอนเลมซ้ํา มีการบริหารจัดการผิดพลาด อีกคนปอนไปแลว แลวอีกคนมา
ปอนซ้ํา เมื่อพบการเลยตองลบทั้งเลมทิ้ง การลบก็ใหทําการคนหาเลมเสียกอน โดยคลิกที่ปุม “F5 คนหา” เมื่อ
คนหาเจอแลวก็คลิกปุม “F4 ลบ” ตอบยืนยันขอมูลทั้งเลมก็จะถูกลบออกไปหมด
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การดูยอดรับ
เมื่อปอนขอมูลในหนาปอนยอดรับแลว ขอมูลจะถูกไปเก็บในฐานขอมูล ซึ่งสามารถที่ปอนพรอมๆกัน
ไดหลายๆเครื่อง เมื่อเราตองการดูก็คลิกที่ปุม “ยอดรับ” ในเมนูหลัก

โดยมีตัวเลือกรายการอยู 3 ตัวเลือกคือ ยอดทั้งหมด ยอดที่เหลือ และยอดสงเลม โดยยอดทั้งหมด
หมายถึงยอดเกิดจากการปอนยอดรับ รวมยอดที่ผันเขามาเก็บ โดยเปนยอดที่ยังไมไดตีออกไปยังเจามือรายอื่น
สวนยอดคงเหลือ หมายถึงยอดที่เหลือจากการตีออกไปแลว สวนยอดสงเลม เปนยอดที่แบงใหกับหุนสวนแตละ
คนที่มาลงขันรับแทง ซึ่งจะกลาวถึงการสงเลมอีกทีภายหลัง
จะสังเกตเห็นวามีปุมคํานวณใหม ปกติโปรแกรมจะคํานวณตัวเลขทุกๆ 5 วินาที เนื่องจากอาจมีหลาย
เครื่องที่ทํางานรวมกันอยู แตขอมูลยังไมแสดงผลบนหนาจอเปนปจจุบันทันที (แตในฐานขอมูลจัดเก็บเปน
ปจจุบันตลอดเวลา) ดังนั้นถาทานจะดูขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมรอใหครบ 5 วินาที ทําไดโดยการปุม “คํานวณ
ใหม F10”
การจัดการยอดเกิน
ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่เจามือทุกทานตองทําความเขาใจใหดี ดวยเหตุผลที่การรับแทงเหมือนกับการ
รับประกันภัย ไมควรที่จะเสี่ยงรับไวเกินเงินทุนที่ตัวเองมีอยู และถาตัวเลขที่รับเขามานั้นกระจายไมทั่วถึง ก็ตอง
พิจารณาลดยอดรับสูงสุดใหต่ําลงมาอีก เพื่อความสมดุลกับยอดรับแทง
ในการจัดการกับเลขเกินนั้น ขึ้นอยูกับทานเปนเจามือรายใหญ หรือรายยอย หากเปนรายยอยมักจะนิยม
หาวิธีเพื่อที่จะไดเปอรเซ็นตคานายหนาใหมากที่สุด ปกติเปอรเซ็นตตอบแทนคาสงเงินแทงสําหรับ 3 ตัวบน จะมี
เปอรเซ็นตสูงสุด จึงทําใหเกิดแนวคิดที่วาหากทําการแปลงตัวเลข เชน วิ่งบน 2 ตัวบน กับบรรดาตัวโตดทั้งหลาย
แปลงเปนตัวเลข 3 ตัวบนแลวคอยทําการตีออกไปยังเจามือใหญ ก็จะไดคาตอบแทนที่สูงขึ้น นั่นก็คือการผัน
ตัวเลขนั่นเอง
ใหทานคลิกที่ปุม “ดูยอดเกิน” ในเมนูหลัก เพื่อเขาสูหนาตางดูยอดเกิน จะสังเกตเห็นวามี แท็บ ใหเลือก
อยูหลายแท็บ โดยคาเริ่มตนของโปรแกรมจะอยูที่แท็บ “ตั้งคาตีออก” ซึ่งเปนเหมือนบทสรุปยอๆ ที่แสดงใหเห็น
วาการรับแทงในแตละประเภทนั้น มีประเภทไหนที่มียอดเกินอยูบาง หากตองการดูรายละเอียดวาเลขอะไรที่เกิน
ก็ใหคลิกไปยังแท็บที่ตองการ เชนอยากดูประเภทยอดเกิน 2 ตัวก็คลิกไปยังแท็บ “เกิน 2 ตัว”
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ในภาพจะเห็นมีคันโยก ปด เปด เพื่อใหระบบการตั้งเวลาการตีออกทํางานโดยอัตโนมัติ โดยทาน
สามารถกําหนดเวลาที่จะตีออกไดในแตละประเภท เชน เกิน 2 ตัว ตั้งเวลาตีออกไวที่ 59 นาที เมื่อเวลาเดินไป
กําหนด โปรแกรมก็จะทําการตีออกยอดเกิน 2 ตัว ไดแก 2 ตัวบน 2 ตัวลาง และ 2 ตัวโตดออกไป โดยมีตัวเลือก
“กระจาย 2 ตัวโตด” ใหติ๊กเครื่องหมายถูก หมายถึงแทนที่จะตีออก 2 ตัวโตดไปตรงๆ ก็จะทําการแปลงเปน 3
ตัวบนแลวทําการตีออกไป แตในกรณีตามภาพนั้นไมไดตั้งเวลาไว เพราะคันโยก ยังอยูที่ “ปด”

อยางที่กลาวไวขางตน กรณีเจามือรายยอยตองการคานําสงที่มากขึ้น แทนที่จะตีออกไปตรงๆ ก็ใชวิธีผัน
ตัวเลข เชน หากมียอดเกิน 2 ตัวบน ก็ทําการผัน 2 ตัวบนแปลงไปเปน 3 ตัวบน โดยคลิกที่เมนูผันบนลาง แลว
เลือก “ผัน 2 ตัวบน=>3 ตัวบน” เลข 2 ตัวบนก็จะทําการแปลงเปน 3 ตัวบนใหโดยอัตโนมัติ
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ความแตกตางระหวางการกระจายแลวตีออกไป กับการผัน อยูตรงที่การการกระจาย จะทําการตีออกไป
เลย แตการผัน จะเปนการนํายอดไปเก็บไวในยอดรับเสียกอน ซึ่งอาจสะสมยอดไวแลวคอยทําการตีออกภายหลัง
การตีออก
เมื่อตัวเลขยอดเกินสะสมมาสมควรแลวก็ทําการตีออกไปยังเจามือใหญ โดยทานสามารถเลือกคลิกการตี
ออกในแตละประเภท หรือ คลิกที่ปุม “ตีออกทั้งหมด F7” เพื่อตีออกทุกประเภท แตแนะนําวาตีออกทีละประเภท
จะดีกวา เพราะเราสามารถจะเลือกประเภทการตีออกไปยังเจามือใหญ ตางเจามือก็ไดตามชอบใจ โดยทานกรอก
ชื่อเจามือใหญที่รับแทงตอจากทาน โปรแกรมก็จะทําการพิมพเลมที่ตีออกไปใหโดยอัตโนมัติ
การลบเลมที่ตีออก
อาจเกิดกรณีที่ทานตีออกไปแลวเจามือไมรับบางเลข หรือไมรับทั้งเลม ทานสามารถเขาไปแกไขหรือลบ
เลมที่ออกไดในเมนู “ลบรายการตีออก”

ในหนาตางลบรายการตีออก ตาราง
กริดดานบน จะแสดงเลมที่ตีออก ซึ่งจะมีเลม
ที่เกิดจากการผันมารวมอยูดวย หากตองการ
ลบทั้งเลมที่ตีออก ใหทานเลื่อนหาเลมที่
ตองการแลวใชเมาสคลิกตรงเลมที่ตองการลบ
แลวก็ใหคลิกที่ปุม “ลบเลมตีออกทั้งเลม”
รายการตีออกทั้งหมดในเลมนั้นก็จะถูกลบ
ออกไป
ในตารางกริดสวนลางจะแสดง
รายการเลขที่ตีออกในเลมนั้นๆ สัมพันธกับ
เลมดานบน หากทานตองการลบหมายเลขใด
ก็ใหคลิกที่รายการหมายเลขนั้น แลวคลิกที่ปุม
“ลบรายการที่ตีออกบางรายการ”
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การพิมพเลมที่ตีออกยอนหลัง
อาจเกิดกรณีที่การพิมพมีปญหาตอนตีออก เชน กระดาษติดเครื่องพิมพ จําเปนตองพิมพเลมที่ตีออกอีก
ครั้ง ใหทานเขาเมนูรายงาน “การตีออก”

คลิกตรงปุม “...” เพื่อเลือกเลมที่ตีออก ที่ตองการพิมพซ้ําอีก

การสงเบอรค้ํา
เบอรค้ําหมายถึง การที่เจามือบางคนเห็นวาเลข 3 ตัวบนที่มีคนแทงเยอะๆ แลวเห็นควรที่จะแทงตาม
บาง หากเลขนั้นถูกรางวัลก็จะไดแบงเบาภาระการจายเงินรางวัลไดอีกทางหนึ่ง โดยกําหนดชวงเงินที่จะค้ําเปน
ชวง ๆ
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ใหคลิกที่เมนูหนาที่พิเศษ “กําหนด
ชวงค้ํา” จากตัวอยาง มีคนแทงเปน
เงิน 0 – 500 จะทําการแทงค้ําไป
เปนเงิน 5 บาท ถาเปนชวง 501 –
1,000 จะแทงค้ําเปนเงิน 100
บาท ซึ่งควรกําหนดเปนชวงไมให
ตัวเลขชวงค้ํามาซอนกัน

เมื่อตัวเลขเงิน 3 ตัวบนสะสมมาชวงหนึ่ง ก็ทําการ “พิมพสงเบอรค้ํา” อยูในเมนู “หนาที่พิเศษ” ตอไป

หนา 17
การสงเลมใหกับหุนสวน
ในกรณีที่เจามือบางรายมีหุนสวนที่มาลงขันหลายคน ซึ่งแตละคนก็มักจะมาลงหุนไมเทากันตามกําลัง
ทรัพยของแตละคน ในขบวนการนี้จะทําหลังจากตีออกไปใหกับเจามือใหญหมดแลว
ใหทานคลิกที่ปุม “ยอดรับ” ในเมนูหลัก แลวทําการคลิกที่เมนู “หนาที่พิเศษ” เลือกเมนู “สงเลม”

หนา 18
สวนใหญแลวหุนสวนที่มาลงหุน จะลงหุนสําหรับ 3 ตัวบนเทานั้น โดยระบุชื่อหุนสวน และ ยอดสง 3 ตัวบน ดัง
ภาพ นาย A เขาหุน 10 บาท นาย B เขาหุน 30 บาท โดยมีวิธีการสงเลมไว 2 ประเภท คือสงเลมแบบอัดยอด
กับสงเลมแบบ %
สงเลมแบบอัดยอด หมายถึง การสงเลมใหกับหุนสวน โดยทําการตัดตัวเลขจากยอดรับแทง ทุก
หมายเลขที่เหลืออยู จากตัวอยางนาย A เขาหุน 10 สังเกตตรงชอง “แบงเปน %” ไมมีเครื่องหมายถูก หมายถึง
นาย A เปนหุนสวนประเภทอัดยอด ดังนั้นจะทําการตัดสงเงิน 10 บาททุกๆ หมายเลขที่มีอยูไปใหกับนาย A
สวนหุนสวนที่เหลือก็จะแบงตามสัดสวน โดยถือวาหุนสวนเปนแบบ % รวมกันเปน 100% แลวเฉลี่ย
เงินไปตามสัดสวนไลเรียงลงไปจนไปถึงคนสุดทาย ดังนั้นการสงเลมจะตองทําการสงเลมใหกับเลมที่เปน “เลม
อัดยอด” เสียกอน แลวจึงคอย ”สงเลมเปน %” ตอไป โดยคลิกที่ปุมทางดานขวามือ โดยดูจากคําแนะนําดานบน

การตรวจรางวัล
เปนขั้นตอนสุดทายของงาน เมื่อทุกอยางเสร็จสิ้น ผลรางวัลออกเรียบรอยแลว ก็จะทําการตรวจรางวัล
เพื่อดูวาเลมที่รับแทง มีเลมไหนถูกบาง พรอมทั้งคิดบัญชีใหกับผูสงเงินรับแทง ที่เปนตัวแทนนายหนาของเจามือ
ตอไป
ใหทานคลิกที่ปุม “ตรวจรางวัล” ในเมนูหลัก ที่แท็บ “ผลการออกรางวัล” ใหทานกรอกผลรางวัลที่ออก
ไลเรียงจาก 3 ตัวบน 2 ตัวลาง ไปจนถึง 3 ตัวลาง ไมควรเวนวางไว แมวาบางประเภทจะไมรับแทงก็ตาม

หนา 19

หลังจากนั้นใหคลิกที่ปุม “ตรวจสอบรางวัล” โปรแกรมจะทําการคํานวณวาเลมใดถูก พรอมทั้งคิดบัญชี
ใหกับผูสงที่เปนนายหนาตัวแทนของทาน
ทําการเขาเมนูรายงานเพื่อพิมพรายงาน “แสดงยอดถูก” ใหทําการเลือกผูสงแตละคนโดยคลิกที่ปุม
“...” แลวเลือกผูสงจากหนาตาง จากตัวอยางเลือกผูสงชื่อ “สายันต” แลวคลิกที่ปุมตัวอยางเพื่อแสดงรายงาน

หนา 20

และใหทานพิมพรายงาน “สรุปเปอรเซ็นผูสง” เพื่อคิดบัญชีรับจาย โดยสามารถแสดงเปนยอดสรุปทุกคน หรือ
แสดงรายละเอียดในแตละประเภทของแตละเลม เพื่อนําไปตรวจสอบตอไป

หนา 21
การขึ้นงวดใหม
เมื่อคิดบัญชีกับผูสงเรียบรอยแลว และมาถึงวันที่ตองรับแทงครั้งตอไป ก็ใหเขาเมนูหลักคลิกปุม “ตรวจ
รางวัล” แลวเขาเมนูหนาที่พิเศษ ใหทําการเลือกทํางานในเมนูของหนาที่พิเศษนี้ทุกเมนู ไลเรียงลงไปตั้งแต ขึ้น
งวดใหม จัดระเบียบขอมูล ดึงขอมูลที่จัดระเบียบมาใช และ เปดใชขอมูลอีกครั้ง

การทํางานในเมนูหนาที่พิเศษดังกลาวนี้ จะเปนการลางขอมูลเกาทิ้งทั้งหมด พรอมทั้งลางขยะที่มีอยู จัด
ระเบียบขอมูล เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพดีสม่ําเสมอตลอดไป
การใชงานจะตองมีเครื่องสํารองไฟ เพื่อปองกันฐานขอมูลเสียหาย เกิดไฟฟาดับกลางคัน ขณะที่ทําการ
ปอนขอมูล ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค มีราคาถูกลงมาก แนะนําใหใชโนตบุค เปนเครื่องแมขาย เพราะมี
แบตเตอรี่สํารองไฟในตัว

หนา 22

ฐานขอมูลที่ใชมีชื่อไฟลวา “LOTTO.GDB” เก็บอยูในโฟลเดอร C:\Lotto3000 เพียงไฟลเดียว
ดังนั้นทานสามารถ Copy เพื่อทําสําเนาไวได หากฉุกเฉิน ทานสามารถนําไฟที่ทําสําเนาไวลงมาทับที่เดิมก็
สามารถใชงานตอไดทันที
สุดทายขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหกับสนับสนุนใชงานโปรแกรม Riches และขอใหทานผูใชร่ํารวย
สมดังคําวา “Riches” ยิ่งๆ ขึ้นไป แวะชมดูโปรแกรมที่ทีมงานคิวซอฟทเทคไดพัฒนา ไดที่
www.qsofttech.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 06-953-1353

