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บทคัดยGอ 
งานวิจัยช้ินน้ีนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมจําลองสําหรับการทอผEาไหมมัดหมี่แบบหมี่รวด จากการถอดองค�

ความรูEภูมิปKญญาทEองถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย� เพ่ือคํานวณปริมาณเสEนไหมในการสรEางลวดลายบนผืนผEา และจําลองลาย

ผEาท่ีเกิดข้ึนโดยใชEหลักการทางคณิตศาสตร� หาความสมัพันธ�ระหว*างจํานวนรอบในการคEนหมี่กับความยาวผEา ร*วมกับ

การแปลงเมทริกซ�สําหรับการสะทEอนลายของการมัดหมี่แบบหมี่รวด ผูEวิจัยไดEสรEางโปรแกรมท่ีแบ*งการทํางานเปTน 3 

ส*วนดEวยกัน ประกอบดEวยส*วนแรกใชEในการสรEางลาย ส*วนท่ีสองคํานวณการใชEเสEนไหมและจําลองลายผEา ส*วน

สุดทEายแสดงผลและจัดเก็บขEอมูล โดยพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน จากน้ันทดสอบการใชEงานกับกลุ*ม

ทอผEาในจังหวัดบุรีรัมย� พบว*ามีความพึงพอใจในการใชEงานในระดับดี และทดสอบการจําลองลายผEาเปรียบเทียบกับ

การทอผEาจริง พบว*าลายผEาจากการโปรแกรมจําลองสอดคลEองกับลายผEาท่ีไดEจากการทอจริง  

 

คําสําคัญ : โปรแกรมจําลอง; ไหม; การมัดหมี่; ผEาทอ; ภูมิปKญญาทEองถ่ิน 
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Abstract 
This study presented the development of simulation software for Mudmee silk weaving of 

one step tie-dye technique (Ruad technique) through lesson distilled from local wisdom’s body of 
knowledge in Buriram province in order to calculate the amounts of silk threads in creating the 
patterns on the silk as well as to simulate the silk patterns by using mathematics principles for 
finding the relation between iteration of the technique and silk length together with matrix 
transformation for mirroring Mudmee patterns of the technique. The software was developed and 
can be divided into 3 parts: (1) creating the patterns, (2) calculating the use of silk threads and 
simulating the silk patterns, and (3) showing the results and collecting data. This was done in the 
form of a web application. After that, a try-out was conducted with the silk weavers groups in 
Buriram province. It was found that the satisfaction towards the software as a whole was at high 
level and the try-out of silk patterns simulation comparing with the real Mudmee silk weaving also 
showed that the silk patterns created by using the software was consistent with the patterns 
created by the real weaving process.  

 

Keywords: simulation software; silk; Mudmee (tie-dying); weaving cloth; local wisdom 
 
1. บทนํา 

การพัฒนาโปรแกรมจําลองสําหรับการทอผEา
ไหมมัดหมี่แบบหมี่รวด จากการถอดองค�ความรูE         
ภูมิปKญญาทEองถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย� โดยใชEกระบวนการ
แปลงเมทริกซ� เพ่ือคํานวณปริมาณเสEนไหมในการสรEาง
ลวดลายบนผืนผEา และจําลองลายผEาท่ีเกิดจากการ
มัดหมี่แบบหมี่รวด โดยใชEหลักการทางคณิตศาสตร� หา
ความสัมพันธ�ระหว*างจํานวนรอบในการคEนหมี่กับความ
ยาวผEา ร*วมกับการแปลงเมทริกซ�สําหรับการสะทEอน
ลายของการมัดหมี่แบบหมี่รวด ซ่ีงผืนผEาน้ันเกิดจาก
เสEนพุ*ง และเสEนยืนทอขัดกันแบบตั้งฉาก และเสEนท่ีทํา
ใหEเกิดลวดลายน้ันจะเปTนเสEนพุ*งเท*าน้ัน ดังน้ันมัดหมี่
เพ่ือนําไปยEอมสีจะทําเฉพาะเสEนพุ*ง ในกระบวนการทอ
ผEาน้ันเสEนพุ*งจะยาวเปTนเสEนเดียวกันตลอดท้ังผืน คือ 
ดEายของเสEนพุ*งจะตEองเดินจากไปและกลับเรียงต*อกัน
จนก*อใหEเกิดลายผEา [1] แต*ขนาดเสEนผ*านศูนย�กลาง
ของเสEนไหมเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวของผEา ลาย

ท่ีเกิดข้ึนจึงมีขนาดท่ีเล็กไปดEวย ภูมิปKญญาทEองถ่ินจึงไดE
เพ่ิมจํานวนดEายลงในตําแหน*งสีเดิม เพ่ือขยายลายใหE
สามารถมองเห็นไดEชัดเจนข้ึน โดยมากจะซํ้า 4 เสEน [2] 
เรียกว*าปอ [3] ในข้ันตอนแรกของการมัดไหมเพ่ือนําไป
ยEอมน้ัน ตEองนําดEายเสEนพุ*งจากกงไหมเขEาเครื่องคEนหมี่
โดยหมุน 2 รอบ เพ่ือใหEไดE 4 เสEน ในแต*ละตําแหน*งสี 
สําหรับการคEนหมี่แบบหมี่รวดน้ันเมื่อถึงตําแหน*ง
สุดทEายจะหมุนเช*นเดิมแต*ใหEวนกลับจนไดEตามความ
ยาวของผEานํา จากน้ันจะนําไหมท่ีการมัดหมี่ท่ีคEนแบบ
หมี่รวดไปมัดและนําไปยEอมสี แลEวแบ*งใส*อักเพ่ือนําเขEา
กระสวยและนําไปทอต*อไป ซ่ึงในกระบวนการคEนหมี่
จะเปTนตัวกําหนดความยาวของผEา ภูมิปKญญาชาวบEาน
ใชEการช่ังนํ้าหนักของเสEนไหมท่ีจะทําเสEนพุ*ง โดยใชE 
2.5-3.0 ขีด เพ่ือใหEไดEผEาความยาว 4 เมตร จากน้ันจึง
คEนหมี่ตามจํานวนขนาดของลาย (ลํา) ไปตามจํานวนซํ้า 
(รอบ, ขีน, ไพ) จนหมดเสEนไหมท่ีช่ังนํ้าหนักเตรียมไวE 
[4] ทําใหEอาจไดEผEาท่ีมีความยาวไม*คงท่ีคาดคะแน
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ลวดลายเต็มผืนไดEยาก น้ันคือ ท่ีมาของโจทย�ในการหา
ปริมาณของไหมท่ีเหมาะสมกับความยาว อีกท้ังผูEสั่งทอ
ผEาจะเลือกลายผEาจากแม*แบบ ก็จะไม*สามารถเห็นลาย
ท่ีถูกประกอบท้ังผืนไดE ซ่ึงเปTนตัวแปรท่ีสําคัญในการสั่ง
ทอ ผูEวิจัยจึงไดEสรEางโปรแกรมเพ่ือใชEเปTนเครื่องมือใน
การคํานวณการใชEเสEนไหม และสรEางลวดลายท่ีเกิดข้ึน
จากการมัดหมี่แบบหมี่รวด แบ*งการทํางานเปTน 3 ส*วน
ดEวยกัน ประกอบดEวยส*วนในการสรEางลาย ส*วนคํานวณ
การใชEเสEนไหม และส*วนแสดงผลและจัดเก็บขEอมูล โดย
พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
 

2. ข้ันตอนวิธีในการค�นหม่ีแบบหม่ีรวด 
การคEนหมี่แบบหมี่รวด คือ การคEนหมี่จนครบ

ตามจํานวนลําท่ีตEองการหลังจากน้ันจะคEนยEอนกลับ
ทางเดิมจนมาถึงจุดเริ่มตEนนับเปTน 1 รอบ การคEนหมี่
แบบหมี่รวดทําใหEเกิดลายสมมาตรตามแนวแกน x ซ่ึง
เกิดการสะทEอนดEานบนและดEานล*าง ส*วนการสมมาตร
บนแกน y ข้ึนอยู*กับกระบวนการมัดยEอม (รูปท่ี 1) 
 

 
 

รูปท่ี 1  ภาพการเกิดลวดลายของหมี่รวด 

 
ลวดลายของผEาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการมัดยEอม

เสEนพุ*ง เรียงต*อกันไปและกลับ สําหรับการทอผEาไหม
มัดหมี่แบบหมี่รวด ลายท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะสะทEอนลาย
แม*แบบท่ีอยู*ในโฮงมัดหมี่ กลับไปมา [5] บทความน้ีจึง
เสนอข้ันตอนวิธีสําหรับกระบวนการจําลองลวดลายผEา
ท้ังผืนแบบหมี่รวด จากการแปลงเมทริกซ� ดังน้ี 

กําหนด A เปTนตัวแปร 2 มิติ (เมทริกซ�) เพ่ือ
เก็บค*าของสีของแม*ลายจากโฮงมัดหมี่ และ (1) สรEาง

ตัวแปร A[m][n] โดย m คือ จํานวนปอ (จํานวนช*อง
ของลายโฮงในแกนนอน) และ n คือ จํานวนลํา (2) ตั้ง
ตEนจํานวนการวนรอบเปTน 1 ( 3) ตั้งตEนจุดเริ่มตEนเปTน 
true (4) สรEางลาย โดย (4.1) จุดเริ่มตEนเปTน true ลงสี
จากขEอมูลของ A[m][n] โดยอ*านจากค*าดัชนี 1 ไป n 
และ 1 ไป m ทีละแถว จากน้ันกําหนดค*าจุดเริ่มตEน
เปTน false (4.2) จุดเริ่มตEนเปTน false ลงสีจากขEอมูล
ของ A[m][n] โดยอ*านจากค*าดัชนี n-1 ไป 1 และ 1 
ไป m ทีละแถว จากน้ันกําหนดค*าจุดเริ่มตEนเปTน true 
และ (5) ตรวจสอบจํานวนการวนรอบ หากครบตาม
ความยาวท่ีกําหนด จบการทํางาน มิฉะน้ัน ไปขEอ 4 
จากข้ันตอนวิธีจะเห็นว*าเปTนการสรEางลายผEาโดยการ
นําช้ินส*วนของลายมาต*อกัน ดังรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2  การสรEางลายผEา 

 

จากรูปท่ี 2 เปTนลายท่ีเกิดจากแม*ลายขนาด 11 
ลํา จะเห็นว*าในตําแหน*งท่ี 6 น้ัน จะเกิดการสะทEอน
ของลาย ซ่ึงเปTนรูปแบบของลายมัดหมี่แบบหมี่รวด 

ผลการเก็บขEอมูลลายผEา พบว*าผEาไหมความ
ยาว 1 เมตรจะใชEเสEนไหมท้ังสิ้นประมาณ 2,320 เสEน 
การศึกษาความสัมพันธ�ของลําและรอบของการคEนไหม
มัดหมี่น้ัน ไดEผลโดยตรงจากการถอดภูมิปKญญาการคEน
หมี่แบบหมี่รวด ซ่ึงไดEแบบจําลองทางคณิตศาสตร� [5] 
ดังน้ี 

กําหนดตัวแปรในการสรEางแบบจําลองดังน้ี x  
คือ ความยาวผEา (เมตร), m  คือ จํานวนเสEนไหมใน 1 
ลํา (เสEน), n  คือ จํานวนลํา (ลํา), y  คือ จํานวนรอบ 
( ขีนหรื อ ไพ )  โ ดย จํ านวน เสE น ไหม  1  รอบ  คือ 
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( )2 1 2n m m mn m− + = −  เสEน ดังน้ันผEายาว x  เมตร 

ใชEไหมท้ังหมด 2,320x  เสEน จึงไดEว*า 
2,320

2

x
y

mn m
=

−
 

 

 
 

รูปท่ี 3  กระบวนการทํางานโปรแกรมจําลองลายผEา
ไหมมัดหมี่ 

 

3. การพัฒนาโปรแกรมจําลองลายผ�าไหม
มัดหม่ี 

โปรแกรมจําลองลายผEาไหมมัดหมี่แบบหมี่รวด 
พัฒนาโดยใชEภาษา HTML ร*วมกับ PHP ทํางานผ*าน
ไลบรารี่ jQuery โดยเก็บขEอมูลในไฟล� โปรแกรมมี
ลักษณะเปTนรายการใหEเลือก หรือปuอนค*าลงในช*องว*าง
ท่ีกําหนดใหE ซ่ึงสามารถคํานวณปริมาณการใชEไหม 

และสามารถออกแบบลายผEามัดหมี่ท่ีคEนไหมแบบหมี่
รวด แสดงผลเปTนลายผEาเต็มผืน และจัดเก็บขEอมูลลาย
ผEา โดยเริ่มจากกําหนดจํานวนเสEนไหมต*อลํา (4 เสEน 
เปTนค*ามาตรฐาน) ขนาดโฮงมัดหมี่ (102 เซนติเมตร 
เปTนค*ามาตรฐาน) ขนาดเข่ือน (12 เซนติเมตร เปTนค*า
มาตรฐาน) ความกวEางของปอ ความยาวของผEา และ
จํานวนลํา เพ่ือคํานวนจํานวนการคEนไหมในหน*วย รอบ 
โปรแกรมทําสรEางตารางตามความกวEางของปอและ
จํานวนลําตามท่ีกําหนด เพ่ือลงสีในการสรEางลาย และ
เก็บขEอมูลลายผEา ดังรูปท่ี 3 

3.1 เริ่มตEนโปรแกรมจากเมนูหลักซ่ึงประกอบ 
ดEวยวิธีคEนหมี่ จํานวนเสEนไหมต*อลํา ความยาวของผEาท่ี
ตEองการ จํานวนลําท่ีใชEในการสรEางลาย เมื่อปuอนค*า
ครบแลEวโปรแกรมจะคํานวณจํานวนการคEนไหม ดัง
แสดงในรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4  ส*วนติดต*อกับผูEใชEงาน 

 

3.2 ออกแบบลายผEาโดยผูEใชEกําหนดความยาว
ของโฮงมัดหมี่ และจํานวนช*องท่ีตEองการ จากน้ันเลือก
สีจากเครื่องมือสีในรูปท่ี 5ก แลEวลงสีโดยเลือกช*องของ
ตารางออกแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 5ข 

3.3 ผลลัพธ�ท่ีไดEจากการออกแบบจะแสดงผล
เปTนค*าตัวแปรต*าง ๆ จะอยู*ในหนEาหลัก โปรแกรมจะ
จัดเก็บขEอมูลลายผEาอัตโนมัติ และแสดงลายผEาแบบ
เต็มผืน เมื่อทอเสร็จ ซ่ึงคํานวณจากค*าตัวแปรขEางตEน 
(รูปท่ี 6) 
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(ก) 

  

 

(ข) 

 

รูปท่ี 5  เครื่องมือในการออกแบบลายผEา (ก) เครื่องมือ
สี และ (ข) ลายบนตารางออกแบบ 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6  ลายจําลองบนผEา
จ ากกา รคE นหมี่
แบบหมี่รวด 

 
จากน้ันไดEทดสอบจากกลุ*มผูEใชEโปรแกรม ใชE

งานโดยใชEเครื่องคอมพิวเตอร�โนwตบุค และแทบเล็ต 
เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการใชEงาน และ
นําไปปรับปรุงโปรแกรมใหEเหมาะสมกับกลุ*มผูEใชE และ
สามารถใชEงานไดEอย*างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลงานวิจัยน้ีไดEการคํานวณปริมาณการใชEไหม

การจําลองลายผEามัดหมี่ท่ีคEนไหมแบบหมี่รวด การ
แสดงผลของลายผEาเต็มผืน และระดับความพึงพอใจ
ของผูEใชEงานต*อโปรแกรม โดยใชEโปรแกรมท่ีผูE วิจัย 
พัฒนาข้ึน เปรียบเทียบกับผEาไหมมัดหมี่จากกลุ*มทอผEา

ไหมหมู*บEานนาโพธ์ิ หมู*บEานตาลอง และหมู*บEานหนอง
ตราดนEอย จังหวัดบุรีรัมย� โดยผลการวิจัยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

4.1 การคํานวณปริมาณการใช�ไหม 
การคํานวณปริมาณการใชEไหมซ่ึงข้ึนอยู*กับ

จํานวนการคEนไหม จากภูมิปKญญาชาวบEานหากตEองการ
ผEายาว 4 เมตร ซ่ึงมีลวดลายจากโฮงมัดหมี่ 49 ลํา 
จะตEองคEนไหม 24 รอบ ในภาพท่ี 7 จะเห็นไดEว*า
โปรแกรมคํานวณไดE 23.92 เมื่อเกิดจุดทศนิยมจะปKด
ข้ึนเปTนจํานวนเต็มเสมอ เปTน 24 ซ่ึงเปTนค*าเดียวกัน
จํานวนรอบจากภูมิปKญญาชาวบEาน 
 

 
 

รูปท่ี 7  ผลการคํานวณปริมาณการใชEไหม 
 

4.2 การจําลองลายผ�ามัดหมี่ท่ีค�นไหมแบบ
หมี่รวด 

การจําลองลายผEามัดหมี่ท่ีคEนไหมแบบหมี่
รวดเมื่อออกแบบลายบนตาราง และใส*ค*าตัวแปร   ต*าง 
ๆ แลEว โปรแกรมจําลองลายผEาเต็มผืน โดยประเด็น
เปรียบเทียบความคลEายของลายท่ีไดEจากการจําลอง
และผEาจริงประกอบดEวย 4 หัวขEอ คือ (1) ทิศทางการ
วางลาย (2) โครงสรEางลาย (3) จํานวนซํ้าของลาย และ 
(4) สัดส*วนของลาย ดังรูปท่ี 8 

การเปรียบเทียบผลงานทอผEาไหมมัดหมีกั่บ
โปรแกรมจําลองลายผEาไหมมัดหมี่    เพ่ือหาความคลEาย  
ในแต*ละประเด็น ดังรูปท่ี 9 

การนับจํานวนลายของผลงานผEาไหม
มัดหมี่พิจารณาตําแหน*งท่ีมีการซํ้ากับของลาย ซ่ึงมี
ระยะ ห*างระหว*างลายใกลEเคียงกัน ส*วนการวางทิศทาง
ของลายพิจารณาจากลักษณะของลายท่ีหัวซ่ินและตีน
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ซ่ิน จากน้ันนํามาคํานวนหารEอยละความคลาดเคลื่อน
เทียบกับโปรแกรมจําลอง และสัดส*วนของลายเทียบ
กับโปรแกรมจําลอง (ตารางท่ี 1) 

จากตารางท่ี 1 พบว*าท้ัง 3 ผืน มีการวาง
ลายท่ี โครงสรEางของลายเหมือนกัน แต*มีจํานวนซํ้าของ
ลายไม*เท*ากัน เน่ืองจากสัดส*วนของลายมีขนาดไม*
เท*ากัน แต*ใกลEเคียงกัน ทําใหEความจํานวนซํ้าของลาย
ไม*เท*ากัน โดยหมู*บEานหนองตราดนEอยมีลายมีลักษณะ
ลายดEานขEางกวEางนEอยกว*าหมู*บEานนาโพธ์ิและหมู*บEาน

ตาลอง ตามลําดับ หรือหมู*บEานตาลองมีความกวEางของ
ลายมากท่ีสุด ท้ังน้ีข้ึนอยู*กับปKจจัยขนาดของเสEนไหม 
ความแน*นของผEาจากการกระทบฟ|มขณะทอ และการ
ทอแบบสอดเสEนพุ*งเพ่ิมในลายมัดหมี่มีผลใหEเกิดการ
ขยายตัวของลายในแต*ลําซํ้า เปTนตEน โดยภาพรวมแลEว
เห็นไดEว*าลายผEาจริงมีความคลEายกับลายผEาท่ีสรEางโดย
โปรแกรมจําลอง ซ่ึงหมู*บEานหนองตราดนEอยมีความ
คลEายมากท่ีสุด รองลงมา คือ หมู*บEานนาโพธ์ิ และ
หมู*บEานตาลอง ตามลําดับ

 

 

(ก) 

 

(ข) 

    

(ค) 

 

(ง) 

 

รูปท่ี 8  ผลการทอผEาลายใบไมE 49 ลํา คEนหมี่แบบหมี่รวด (ก) ภาพจากโปรแกรมจําลองการออกแบบลายมัดหมี่   
(ข) ผลงานผEามัดหมี่ของหมู*บEานนาโพธ์ิ (ค) ผลงานผEามัดหมี่ของหมู*บEานตาลอง และ (ง) ผลงานผEามัดหมี่
ของหมู*บEานหนองตราดนEอย 

 

 
 

รูปท่ี 9  การเปรียบเทียบภาพจําลองจากโปรแกรมกับผลงานผEามดัหมี่จากหมู*บEานหนองตราดนEอย 
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ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลงานผEาไหมมัดหมี่ของกลุ*มผูEผลิตผEาทอกับภาพจําลองจากโปรแกรม 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ โปรแกรมจําลอง หมู*บEานนาโพธิ ์ หมู*บEานตาลอง หมู*บEานหนองตราดนEอย 
ทิศทางการวางลาย (ตามความกวEางของผEา) บนลงล*าง บนลงล*าง บนลงล*าง บนลงล*าง 
โครงสรEางลายเทียบกับโปรแกรมจําลอง ตEนแบบ ครบถEวนสมบูรณ� ครบถEวนสมบูรณ� ครบถEวนสมบูรณ� 
จํานวนซํ้าของลาย 53 46 45 50 

รEอยละความคลาดเคลื่อนเทียบกับ
โปรแกรมจําลอง 

0.00 13.20 15.09 5.66 

สัดส*วนของลายเทียบกับโปรแกรมจําลอง 1.00 1.15 1.17 1.06 

ตารางท่ี 2  ค*าสัมประสิทธ์ิความเร็วในการใชEงานโปรแกรม 
 

เวลาท่ีสรEางลายโดยเฉลีย่  เชิงกรวย 10 ตาขอหวีกลEวย 2 ตาข*ายดอกไมE 1 เถาดอกไมE ทEองหนอน เฉลี่ย 
ไม*ใชEแม*ลาย (วินาที) 392 400 642 527 433 479 
ใชEแม*ลาย (วินาที) 224 183 258 321 200 237 

ค*าสัมประสิทธ์ิความเร็ว 1.75 2.18 2.48 1.64 2.16 2.04 
 
ตารางท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผูEใชEงานต*อโปรแกรม 
 

รายการ 
ส*วนติดต*อกับ

ผูEใชEงาน 
ความง*ายใน
การทํางาน 

ความถูกตEอง 
การใชEงานกับ

เมาส� 
การใชEงานกับ

จอสัมผสั 
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลีย่ 4.72 4.33 5.00 3.47 5.00 4.49 
ค*าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 0.78 0.00 1.12 0.00 0.47 
ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด ปานกลาง มากท่ีสุด มาก 

4.3 ผลการทดสอบการใช�โปรแกรมจาก
ผู�ใช�งาน 

การดําเนินการวิจัย ทีมวิจัยไดEวิเคราะห�
ระยะเวลาในการใชEงาน และความพึงพอใจของผูEใชEงาน
ต*อโปรแกรมจําลองการออกแบบลายมัดหมี่ จํานวน 
57 คน จากผูEใชEท่ัวไปและตัวแทนของกลุ*มทอผEาใน
หมู*บEานนาโพธ์ิ หมู*บEานตาลอง และหมู*บEานหนองตราด
นEอย โดยผูEใชEงานทําเลือกลายผEามาเพ่ือทดสอบจํานวน 
5 ลาย จากท้ังหมด 100 ลาย (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พบว*าหากผูEใชEงานเลือกสรEางลาย
โดยใชEแม*ลาย โดยเฉลี่ยแลEวผูEใชEงานมีความเร็วในการ

สรEางลายเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท*า และยังพบว*าสําหรับ
ลายท่ีมีแม*ลายขนาดเล็ก เช*น ตาข*ายดอกไมE  1 
โปรแกรมจะสามารถเพ่ิมความเร็วในการทํางานไดEสูง
ท่ีสุดน้ัน คือ 2.48 เท*า และเมื่อพิจารณาขEอมูลแลEวพบ
ความสัมพันธ�ระหว*างขนาดของลายกับระยะเวลาท่ีใชE
งานพบว*า จํานวนครั้งท่ีซํ้าจะเปTนตัวลดระยะเวลาท่ีใชE
เปTนจํานวนเท*า เช*น หากมีการซํ้าของแม*ลาย 3 ครั้ง 
ระยะเวลาท่ีใชEในการสรEางลายแบบเต็มผืนจะลดลงราว 
3 เท*า เช*นกัน และจากการสัมภาษณ�ในประเด็น ส*วน
ติดต*อกับผูEใชEงาน ความง*ายในการทํางาน ความถูกตEอง
ของโปรแกรม และใชEงานโปรแกรมกับเมาส�และจอ
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สัมผัส พบว*าผูEใชEงานบางส*วนตEองการระยะเวลาในการ
เรียนรูEการใชEงานโปรแกรม จึงทําใหEคะแนนในส*วนของ
ความง*ายในการทํางานนEอยกว*าประเด็นอ่ืน เครื่องมือมี
ความคลEายกับโปรแกรมลงสีท่ัวไป โปรแกรมมีกระบวน 
การลงสีคลEายกับการมัดหมี่ในโฮง ทําใหEสามารถลด
ระยะเวลาในการเรียนรูEไดEส*วนหน่ึง ในทางปฏิบัติแลEว
การใชEงานจอสัมผัสท่ีมีขนาดใหญ*จะมีราคาสูง และหา
ค*อนขEางยาก (ขนาดแนะนําท่ี 14 น้ิว) แต*เมื่อผูEใชEทุก
คนไดEทดลองใชEแลEวพบว*ามีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก ซ่ึงจอสัมผัสมีความน*าสนใจ แม*นยํา และ
สามารถทํางานไดEรวดเร็วกว*า (ตารางท่ี 3) 
 

5. สรุปและวิจารณ2 
บทความน้ีเสนอข้ันตอนวิธีในการจําลองลายผEา

ไหมมัดหมี่แบบหมี่รวดโดยใชEคอมพิวเตอร� เครื่องมือท่ี
ใชEเปTนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บแอปพลิเค-
ชัน ซ่ึงผลการทดสอบการใชEงานกับผูEใชEงาน พบว*ามี
ความพึงพอใจในการใชEงานในระดับดี โดยทดสอบการ
จําลองลายผEาเปรียบเทียบกับการทอผEาจริง พบว*าลาย
ผEาจากการโปรแกรมมีทิศทางการวางลาย โครงสรEาง
ลาย จํานวนซํ้าของลาย และสัดส*วนของลายเปTนไปใน
แนวเดียวกับกับลายผEาท่ีไดEจากการทอจริง ซ่ึงผล
สอดคลEองกับผลการวิจัยของโปรแกรมการจําลองภาพ
สามมิติของโครงสรEางผEาทอ [6] โปรแกรมออกแบบ
ลวดลายผEาทอ [7] และเทคนิคการจําลองภาพพรมทอ
มือโดยบูรณาการเทคนิคการทอ [8] ท่ีมีความแม*นยํา
ในการสรEางลวดลายจําลอง เมื่อเปรียบเทียบกับดEาน
การใชEงาน พบว*าการใชEงานโปรแกรมในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใชEงานมากกว*า 
เน่ืองจากไม*ตEองติดตั้งตัวโปรแกรม และสามารถเป~ดใน
อุปกรณ�พกพาไดE เช*น สมาร�ทโฟน แท็บเล็ต เน่ืองจาก
ในงานวิจัยอ่ืนผูEใชEจะตEองมีทักษะในการติดตั้งโปรแกรม 
และโปรแกรมไม*สามารถใชE งานผ* านเครื อข* าย

คอมพิวเตอร� ดังน้ันการจําลองลายผEาไหมมัดหมี่แบบ
หมี่รวดโดยใชEคอมพิวเตอร�ช*วยใหEผูEผลิตและผูEเลือกซ้ือ
สามารถจําลองลวดลายท้ังผืนก*อนนําไปทอจริงไดE 
ประกอบคําสั่งซ้ือ หรือประยุกต�ใชEในการออกแบบ
ลวดลายใหม* 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ โครงการส*งเสริมการวิ จัยใน

ระดับอุดมศึกษา (HERP) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผูEสนับสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณ กลุ*ม
ทอผEาไหมศูนย�หัตถกรรมพ้ืนบEานอําเภอนาโพธ์ิ กลุ*ม
ทอผEาบEานหนองตราดนEอย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย� 
และกลุ*มทอผEาบEานตาลอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย� 
ผูEใหEขEอมูลในการทอผEาและจัดทําผEาตEนแบบ รวมท้ัง
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย� ดEานการ
สนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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