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บทคดัยอ่ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและศกึษาการใชง้านโปรแกรมในการออกแบบลายผา้ ที่

พฒันาขึน้ตามวงจรการพฒันาระบบ บนแนวคดิการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ ด้วย Microsoft Visual 

Studio C#.NET ทีม่เีครื่องมอืช่วยในการออกแบบลายผา้ดว้ยวธิกีารสร้างลายดว้ยมอืเปล่า และการ

สบืคน้จากฐานขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่าโปรแกรมมกีารทาํงานหลกั 2 สว่นคอื สว่นสรา้งและแกไ้ขลาย

ผา้ ทีม่ฟัีงกช์นัการทํางานในการสรา้ง แกไ้ข คดัลอกลาย การนํารูปภาพรวมถงึลายเดมิมาสรา้งเป็น

ลายใหม ่และสว่นแสดงภาพจาํลองของผา้ ทีแ่สดงภาพจาํลองผา้ตามลายทีอ่อกแบบ สเีสน้ยนื จาํนวน

เสน้พุ่งทีต่้องการ และมเีครื่องมอืพมิพ์ลายสําหรบัใช้ประกอบการมดัหมี่ ย้อมส ีและทอผ้าออกทาง

เครื่องพมิพ ์จากการทดสอบการใชโ้ปรแกรมกบักลุ่มทอผา้จงัหวดับุรรีมัย ์พบว่า 1) ผลการออกแบบ

ลาย สมาชกิสามารถสรา้งสรรคล์วดลายใหม่ไดอ้ย่างไม่จาํกดั และสามารถนําลายผา้เดมิของชุมชนมา

ทําการแกะลายและบนัทึกไว้ในรูปไฟล์ดิจิทลัได้ มีผลการประเมินคุณภาพการออกแบบลายโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ ในความถูกตอ้งของจาํนวนลาํ ความถูกตอ้งของตาํแหน่งลาย ขนาดของลาย และลกัษณะ

ของโครงสรา้ง/รปูทรงของลายมคุีณภาพอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ สว่นสสีนัของลายเป็นไปตามทีอ่อกแบบ

มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมาก และ 2) ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในการใชง้านโปรแกรมอยู่ในระดบัมาก

ทีส่ดุ ทัง้ในสว่นแสดงผลและพมิพล์ายผา้ สว่นออกแบบลายผา้ และภาพรวมการออกแบบโปรแกรม 
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Abstract 

 This research aimed to develop and study the Textile Design program to design fabric 

patterns. The program has been developed according to the system development life cycle 

based on the concept of object–oriented programming using the Microsoft visual studio C#. 

NET. It has the tools to design fabric patterns with freehand editing and findings in databases. 

The results showed that the program had two major parts: 1) creating and editing pattern part, 

it had the functions to create, edit, copy, and import images, including the original patterns to 

create a new one; and 2) the part of fabric simulation image preview, it displayed fabric 

simulation images according to the designed patterns, warp colors, and number of wefts that 

were required. It also included a tool to print the patterns for tying, dyeing, and weaving 

processes. From testing the use of the program by the weaving groups in Buriram, the findings 

were as follows: 1) the pattern design results: the members could create an unlimited number 

of new designs. They could also copy the original patterns of their community and save them 

as digital files. The quality assessment results of the pattern designs by the experts in the 

accuracies of thread count, pattern position, size of the patterns, and characteristics of the 

pattern structures/shapes were at the highest level. The results of similarity evaluation between 

the fabric pattern colors and the designed colors were at a high level; and 2) the users were 

satisfied with the use of the program at the highest level in the pattern display and print part, 

the pattern design part, and the overall program design. 

Keywords: Fabric pattern design program, Creation of Thai fabric pattern, The continuation 

of Thai fabric pattern, Thai fabric wisdom 
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บทนํา 

 จากนโยบายของรฐับาลทีใ่หค้วามสาํคญั

กบัการใชน้วตักรรมเพื่อการขบัเคลื่อนประเทศให้

มีการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยให้ความสําคญักบั

แนวคดิเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อเป็นรากฐาน

การสรา้งเศรษฐกจิสู่อนาคตตามยุทธศาสตรช์าต ิ

20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ที่เป็นแผนแม่บทหลกั

ของการพฒันาประเทศ และเป็นเป้าหมายการ

พฒันาที่ยัง่ยืน (sustainable development goals: 

SDGs) รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย 4.0 ทีม่หีลกัการสาํคญัคอื ยดึหลกั-

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีล่ดความเหลื่อม

ลํ้าและขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม

ผลติภณัฑก์ารผลติบนฐานของการใชภู้มปัิญญา

และนวตักรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างการเจริญ-

เติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทัว่ถึง

เพื่อขยายฐานกลุ่มประชากรชัน้กลางใหก้วา้งขึน้ 

(Office of the National Economic and Social 

Development Council, 2021) การพฒันาผลติภณัฑ์

ชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป็นแนว-

ทางหน่ึงทีส่าํคญัในภาคการปฏบิตั ิผลติภณัฑผ์า้

ทอมอืลวดลายมดัหมีเ่ป็นลวดลายทีม่กีารสบืทอด

ต่อกนัมาแต่โบราณของแต่ละชุมชนโดยได้แรง

บนัดาลใจจากธรรมชาติ สิง่แวดล้อมในวถิีชวีติ 

ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี จากการ

ใชแ้ละต่อยอดงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ พบว่า 

การไดร้บัประโยชน์จากการผลติผ้าทอมอืที่มคุีณ-

ภาพ มเีอกลกัษณ์ ทาํใหชุ้มชนเกดิรายไดท้ีส่งูขึน้ 

และมคีวามสุขที่ได้ลายผ้าที่เป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน (Yathongchai et al., 2019) 

 จากการศกึษาพบปัญหาการออกแบบ

ลายผา้คอื ผูท้ีม่คีวามสามารถในการออกแบบลาย

มจีํานวนไม่มากนักและเป็นผู้สูงอายุ นอกจากน้ี

ในการออกแบบลายผา้บางครัง้เป็นเรื่องยากทีจ่ะ

สร้างสรรคล์ายให้ออกมาได้ตามต้องการ เน่ือง-

จากการออกแบบลายต้องอาศยัความคดิสร้าง-

สรรคใ์นการออกแบบ ลวดลายจะอยู่ในความคดิ

และจนิตนาการของผูอ้อกแบบไม่สามารถแสดง

ออกมาใหเ้หน็ไดก่้อนนําไปทอ ส่งผลใหก้ารประ-

ยุกต์ลวดลายต่าง ๆ จงึไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อกีทัง้

ยงัขาดนวตักรรมทีม่าช่วยในการสรา้งสรรคล์วด-

ลาย การเกบ็รกัษา การเผยแพร่ และถ่ายทอดลาย 

สู่เยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลใหห้ลายชุมชนไม่สามารถ

สบืทอดภูมปัิญญาลายผา้ทอของชุมชนไวไ้ด ้ดงันัน้

การนําเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็นแนวทางหน่ึงที่

จะช่วยในการอนุรกัษ์ลายผา้ทีเ่ป็นภูมปัิญญาของ

ไทย และยงัช่วยในการออกแบบลายใหม้กีารประ-

ยุกต์และทนัสมยัมากขึน้ โดยวธิกีารสรา้งลายผา้

ทอสามารถทําไดห้ลายวธิ ีคอื การสรา้งลายดว้ย

มือเปล่า (freehand editing) การสืบค้นจากฐาน 

ขอ้มลู (Database) และการสรา้งดว้ยแบบจําลอง

คณิตศาสตร ์(mathematical modeling) (Potiya-

raj and Udomkichdecha, 2006) ซึ่งมีงานวิจัย

ก่อนหน้าน้ีที่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประ-

ยุกต์ใชก้บัการออกแบบลายผา้ อาท ิการใชโ้ปร-

แกรมสําเรจ็รูปทางคณิตศาสตร์ (GSP) มาช่วย

ในการสรา้งและออกแบบลายผา้ยกเมอืงนคร ทําให้

ลดระยะเวลาในการแกะลาย และสามารถจดัเกบ็

ลายผ้าในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัการ

สูญหาย (Jitmanas et al., 2017) นอกจากน้ี Rux-

pakawong (2014) ได้ทําวิจยัการออกแบบลาย

ผา้จกและผา้ขดิดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยมี

ส่วนการวิเคราะห์ภาพเพื่อนํามาเป็นต้นแบบ 

การแก้ไข การคดัลอกลายที่ต้องการ การประ-

กอบกนัเพื่อใหเ้กดิลายใหม่ เช่นเดยีวกบั Vong-

pramate et al. (2018) ทีพ่ฒันาโปรแกรมจาํลอง
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สําหรับการทอผ้าไหมมดัหมี่แบบหมี่รวด จาก

การถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด

บุรรีมัย์เพื่อคํานวณปรมิาณเสน้ไหมในการสรา้ง

ลวดลายบนผนืผา้ และจําลองลายผา้โดยใชห้ลกั 

การทางคณิตศาสตร ์Lek–Uthai and Panityotai 

(2011) ได้พฒันาโปรแกรมการออกแบบผ้าจก

สามารถใช้ออกแบบลายผ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ทอผา้ขนาดเลก็ หรอืใชเ้ป็นโปรแกรมพืน้ฐานใน

การเรียนการสอนวิชาออกแบบลวดลายผ้าจก 

รวมถงึ Mikhaila et al. (2019) ไดพ้ฒันา AdaCAD 

ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนัสําหรบัการร่างแบบสาํหรบั

การทอสิง่ทออจัฉริยะที่ช่วยให้ช่างทอสามารถ

ออกแบบโครงสรา้งการทอผา้และสนับสนุนเทคนิค

ในการผลติสิง่ทออจัฉรยิะ นอกจากน้ียงัมนีกัวจิยั

หลายคนที่มแีนวคดิของการพฒันาซอฟต์แวรท์ี่

ช่วยในการออกแบบงานฝีมอื (Lingel and Regan, 

2014; Posch, 2017) ซึง่งานวจิยัดงักล่าวมเีทคนิค 

วธิกีารสรา้งลวดลายทีใ่ชก้บัผา้แต่ละแบบทีแ่ตก-

ต่างกนัไป 

 การวจิยัน้ีจงึมแีนวคดิในการพฒันาและ

ศกึษาการใชง้านโปรแกรมออกแบบลายผา้ทีช่่วย

ในการสรา้งสรรคแ์ละสบืสานลวดลายผา้ทอมอืที่

เป็นภูมปัิญญาของไทย โดยโปรแกรมไดร้บัการ

พฒันาขึน้บนหลกัการออกแบบลายดว้ยการสรา้ง

ลายดว้ยมอืเปล่า และการสบืคน้จากฐานขอ้มลูที่

ผูใ้ชส้ามารถสรา้งลายดว้ยตนเอง หรอืการนําเขา้

ไฟล์รูปภาพมาออกแบบลายได้ ด้วยวธิกีารดงั-

กล่าวจะทาํใหเ้กดิลวดลายผา้ทีไ่ม่จาํกดั สามารถ

สรา้งสรรคล์วดลายตามจนิตนาการไดอ้ย่างเตม็ที ่

รวมถึงประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บ ประหยัด 

เวลาในการสรา้งสรรคล์าย โดยโปรแกรมมเีครื่องมอื

ช่วยอํานวยความสะดวกในการออกแบบลาย 

ได้แก่ การแก้ไข คดัลอกลาย การนํารูปภาพที่

ต้องการมาประกอบเป็นลายใหม่ นอกจากน้ียงั

สามารถแสดงภาพจาํลองของลายทีอ่อกแบบเป็น

ผนืผา้โดยการกาํหนดสเีสน้ยนืและจาํนวนเสน้พุ่ง

ไดต้ามต้องการ ทําใหผู้อ้อกแบบลายสามารถมอง 

เหน็ลกัษณะของลายผา้เสมอืนจรงิก่อนนําไปทอ 

ซึง่เป็นปัจจยัทีส่าํคญัในการแกปั้ญหาของการออก-

แบบลายผ้า ช่วยให้สมาชกิกลุ่มทอผ้าออกแบบ

ได้ง่ายและครอบคลุมการออกแบบผ้าทอมือทุก

ประ-เภท ทุกเทคนิควธิ ีแมล้วดลายทีอ่อกแบบไว้

จะจดัหมวดหมู่สาํหรบัทอผา้ต่างประเภทกนั แต่

ดว้ยโครงสรา้งการขดักนัของผา้ทอ ช่างทอสามารถ

ปรบัเปลี่ยนและเลอืกใช้ตามความถนัดของตน-

เองได้ เพราะการออกแบบลายผา้ทออยู่บนพืน้ฐาน

การขดักนัของเสน้ยนืและเสน้พุ่งเสมอ ซึง่ช่วยใน

การสรา้งและคดิประดษิฐ์ลายผ้าแบบใหม่เป็นการ 

เพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑผ์า้ทอมอื ลดค่าใชจ้่าย

ในการซือ้ซอฟต์แวรท์ีม่รีาคาสงู อกีทัง้ยงัเป็นการ

นําคนรุ่นใหม่เขา้มาเรยีนรู ้สรา้งสรรค ์และถ่าย-

ทอดวฒันธรรมการทอผ้าให้สามารถสบืทอดไป

ยงักลุ่มคนในรุ่นต่อไป 

 

ขัน้ตอนวิธีการออกแบบลวดลายและการสรา้ง

ผา้จาํลองลายผา้ 

 Chaiyachotanan (2013) สรุปความเรื่อง 

การออกแบบลายผา้ทอพืน้บา้นคอื ลายสว่นใหญ่

เป็นลายในโครงสรา้งผา้ทัง้ลายทีเ่กดิจากการออก-

แบบทางเสน้พุ่ง เสน้ยนื หรอืทัง้เสน้พุ่งและเสน้

ยนืพรอ้มกนัโดยต้องพจิารณาปัจจยัในการออก-

แบบลายคอื 1) ประโยชน์ใช้สอย เช่น นําไปใช้

เป็นผา้ชนิดใด ผา้นุ่ง ผา้เมตร ผา้พนัคอ ผา้คลุม

ไหล่ ผ้าทอหมอน 2) การให้สเีสน้ยนื และสเีสน้

พุ่ง เมื่อทอออกมาแลว้จะไดส้อีะไร และ 3) ความ

สวยงามของลาย ช่องว่าง และความสมดุล โดย
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ลวดลายผ้าทอพื้นบ้านของชาวจังหวัดบุรีรมัย์ 

จําแนกออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ (Yathongchai 

et al., 2019) (ภาพที่ 1) ได้แก่ 1) ลายลกัษณะ

รปูทรงเรขาคณิต 2) ลายลกัษณะรปูสตัว ์3) ลาย

จากรูปลกัษณ์ของขา้วของเครื่องใช ้4) ลายจากรูป-

ลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรม 5) ลายจากรูปลกัษณ์

ของพืชพรรณธรรมชาติ และ6) ลายประยุกต์

ผสมผสานจากจนิตนาการและอื่น ๆ 

 
(ก)                         (ข)                                (ค) 

ภาพท่ี 1 ตวัอย่างลวดลายผา้ทอพืน้บา้นของชาวจงัหวดับุรรีมัย ์(ก) ผา้มดัหมีร่ปูทรงเรขาคณิต (ข) 

ผา้มดัหมีก่ลุ่มลายนาค และ (ค) ผา้มดัหมีก่ระแปะดนิเผา 

ท่ีมา: Yathongchai et al., 2019 
 

 วธิกีารออกแบบลายผา้เดมิใชก้ราฟใน

การเขยีนลายโดยกําหนดช่องบนกระดาษกราฟ

ให ้1 ช่องเท่ากบัลายมดัหมี ่1 ลํา การเขยีนลาย

ใชด้นิสอจุดลงในช่องกราฟใหเ้หน็โครงสรา้ง จาก-

นัน้ระบายสใีห้เต็มช่องกราฟ โดยเขยีนลายจาก

ด้านบนลงล่าง และเขยีนลายตรงกลางกระดาษ

กราฟก่อน หากเป็นลายเรขาคณิตมุมทุกมุมตอ้ง

ตรงกนั และสามารถแบ่งครึง่ไดเ้สมอกนัหรอืเท่า 

กนัทัง้สองดา้น หลงัจากเขยีนลายส่วนบนของผ้า

แลว้ ทําส่วนเชงิผา้ และลงสใีหส้วยงาม (ภาพที ่2) 

แสดงการออกแบบลายมดัหมีก่ลุ่มลายขาเปีย และ

ลายขอลอ้มลายโคม 

 
            (ก)        (ข) 

ภาพท่ี 2 ตวัอย่างวธิกีารออกแบบลวดลายผา้ทอพืน้บา้น (ก) ลายมดัหมีก่ลุ่มลายขาเปีย และ (ข) ลาย

ขอลอ้มลายโคม 

ท่ีมา: Yathongchai et al., 2019 
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การจาํลองลายผา้ 

 การจําลองลายของผ้าเกิดขึน้จากการ

มดัยอ้มเสน้พุ่งเรยีงต่อกนัไปและกลบั สาํหรบัการ

ทอผา้มดัหมี ่ลายทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะสะทอ้นลาย

แม่แบบทีอ่ยู่ในโฮงมดัหมีก่ลบัไปมา โดยมแีนว-

คดิสาํหรบักระบวนการจาํลองลายผา้ ดงัน้ี 

 (1) กําหนดค่าจํานวนเสน้พุ่งทีต่้องการ

ทอซํ้า 

 (2) อ่านค่าสขีองจุดภาพแต่ละจุดของลาย 

ที่เลอืกเพื่อแสดงผ้าจําลอง ซึ่งเป็นภาพบติแมป 

(bitmap) 

 (3) อ่านค่าสขีองจุดภาพแต่ละจุดของลาย 

เสน้ยนื หรอืกําหนดสขีองเสน้ยนืในกรณีทีใ่ชเ้สน้

ยนืสเีดยีว 

 (4) สรา้งลายผา้จําลอง 1 รอบ (repeat) 

โดยอ่านค่าสขีองลายเสน้พุ่งและลายเสน้ยนื ตาม

ตําแหน่งของจุดภาพครัง้ละ 1 จุด นํามาแสดงผล

เป็นแบบไขว ้2×2 จุด สลบักนัในลกัษณะลายขดั 

กนัหรอืการสาน จนครบทุกจุด 

 (5) ทําซํ้าลายผา้จาํลองจนเตม็พืน้ทีแ่สดง 

ผล 

 ตัวอย่างการแสดงผ้าจําลองจากภาพ

ลายผา้ขนาด 2×2 จุด (ภาพที ่3ก) เมื่อ F คอื จุด

ของลายเส้นพุ่ง และ W คอื จุดของลายเสน้ยนื 

กรณีกําหนดเสน้พุ่ง 2 เสน้ (สอดกระสวยไปและ

กลับ 1 รอบ) จะได้รูปแบบการแสดงจุดภาพ

ขดักนั (ภาพที ่3ข) และในกรณีทีก่ําหนดเสน้พุ่ง 

4 เสน้ (สอดกระสวยไปและกลบั 2 รอบ) จะไดรู้ป-

แบบการแสดงจุดภาพขดักนั (ภาพที ่3ค) 

 จากแนวคดิการจําลองลายผา้ สามารถ

นํามาเขยีนเป็นสมการเพื่อหาตําแหน่งการแสดง

จุดภาพบนผ้าจําลองสําหรบัการเขยีนโปรแกรม

เพื่อแสดงเป็นผา้จาํลองในแต่ละจุดของลายผา้ได ้

 

 

F1,1 F1,2 

F2,1 F2,2 
 

W F1,1 W F1,2 

F1,1 W F1,2 W 

W F2,1 W F2,2 

F2,1 W F2,2 W 
 

(ก) (ข) 

W F1,1 W F1,2 

F1,1 W F1,2 W 

W F1,1 W F1,2 

F1,1 W F1,2 W 

W F2,1 W F2,2 

F2,1 W F2,2 W 

W F2,1 W F2,2 

F2,1 W F2,2 W 
 

(ค) 

ภาพท่ี 3 การแสดงผา้จาํลองจากจุดของภาพลาย

ผา้ขนาด 2×2 จุด (ก) ลายผ้า (เสน้พุ่ง) (ข) 

การทอเสน้พุ่ง 2 เสน้ ด้วยเสน้ยนืสดีํา และ 

(ค) การทอเสน้พุ่ง 4 เสน้ ดว้ยเสน้ยนืสน้ํีาเงนิ 
 

ดงัน้ี 

 Wx = 2i – 2 (1) 

 Wy = j * l – k (2) 

 Fx = 2i – 1 (3) 

 Fy = j * l – k  (4) 

 เมื่อ l คอื จาํนวนเสน้พุ่ง, k คอื ลาํดบัของ

เส้นพุ่งต่อ 1 รอบ (repeat), x คือ ตําแหน่งของ

จุดภาพของผา้จาํลองในแนวแกน x, i คอื ตําแหน่ง

ของจุดภาพลายผา้ในแนวแกน x, y คอื ตําแหน่ง

ของจุดภาพของผา้จําลองในแนวแกน y, j คอื ตํา-

แหน่งของจุดภาพลายผา้ในแนวแกน y, F คอื จุด

ของลายเสน้พุ่ง และ W คอื จุดของลายเสน้ยนื 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัน้ีดาํเนินการตามวงจรการพฒันา

ระบบ (system development life cycle: SDLC) 

ม ี4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 (1) การวางแผนระบบ (system planning) 

โดยการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลกระบวนการทอ

ผ้า เอกลกัษณ์ลวดลายผ้ามดัหมี่และอตัลกัษณ์

ผา้ทอทีเ่ป็นภมูปัิญญาพืน้บา้นจงัหวดับุรรีมัยจ์าก

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นัก

ออกแบบและผูผ้ลติผา้ทอ จากนัน้ลงพื้นที่ระดม

ความคิดและความต้องการของสมาชกิกลุ่มทอ

ผา้ทีม่ต่ีอการใชน้วตักรรมในการออกแบบลายผา้ 

 (2) การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ (sys-

tem analysis and design) นําแนวคดิต่าง ๆ มา

ทําการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบดว้ยหลกัการ

เชงิวตัถุ (object–oriented analysis and design) 

และนําเสนอการทํางานของระบบด้วยแผนภาพ

ยเูอม็แอล (UML diagram) 

 (3) การพฒันาและทดสอบระบบ (sys-

tem development and testing) ระบบได้รบัการ

พัฒนาบนแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

(object–oriented programming) ด้วย Visual Studio 

C#.NET จากนัน้ทดสอบระบบ 

 (4) การนําระบบไปใช้ (system imple-

mentation) นําระบบไปติดตัง้ ถ่ายทอดเทคโน-

โลย ีและใชง้านโดยสมาชกิกลุ่มทอผา้บา้นหนอง

เพชร ตําบลบวัทอง อาํเภอเมอืงบุรรีมัย ์กลุ่มสตรี

ทอผ้าวดับ้านกระโดนไมแ้ดง และศูนยศ์ลิปาชพี

ลําดวน อําเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย ์โดยประเมนิ 

ผลการใชง้าน 2 สว่นคอื การประเมนิผลคุณภาพ

การออกแบบลายโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นผา้ทอ จํา-

นวน 7 คน และศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช ้คอื 

สมาชิกกลุ่มทอผ้าทัง้ 3 กลุ่ม จํานวน 45 คน ที่

ไดม้าโดยวธิกีารชกัตวัอย่างแบบเจาะจง (purpo-

sive sampling) และนํามาสรุปเป็นผลการวจิยั 

 

ผลการวิจยั 

ผลการพฒันาโปรแกรมออกแบบลายผา้ 

 การทํางานหลกัของโปรแกรมออกแบบ

ลายผ้าม ี2 ส่วน คอื ส่วนสร้างและแกไ้ขลายผา้ 

(CreatePattern) ที่มีฟังก์ชันการทํางานในการ

สรา้ง แกไ้ข คดัลอกลวดลาย การนํารูปภาพมาประ-

กอบเป็นลายผ้า และส่วนแสดงภาพจําลองของ

ผ้า (ViewPattern) ที่มฟัีงก์ชนัการทํางานในการ

แสดงภาพจําลองของลวดลายทีอ่อกแบบตามลาย

ทีอ่อกแบบ สเีสน้ยนื จาํนวนเสน้พุ่งทีต่อ้งการ และ

มเีครื่องมอืในการพมิพล์ายสําหรบัใชป้ระกอบการ

มดัหมี ่ยอ้มส ีและทอผา้ออกทางเครื่องพมิพ์ดว้ย 

ซึง่แสดงดว้ยแผนภาพยสูเคส ดงัในภาพที ่4 

จากกระบวนการทํางานของการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ ทําให้ได้โปรแกรมที่มเีครื่องมอื

ช่วยในการออกแบบลายผา้ ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ส่วนการสรา้งและแก้ไขลาย

ผ้า ผา้ทอเกดิจากการขดัสานของดา้ยยนืดา้ยพุ่ง 

ซึง่มลีกัษณะโครงสรา้งเป็นแบบ 2 มติ ิในการออก-

แบบลาย โปรแกรมมหีน้าจอการออกแบบที่กํา-

หนดให ้1 ช่องเท่ากบัลายมดัหมี ่1 ลํา ผูใ้ชส้ามารถ

ออกแบบลายไดโ้ดยมเีครื่องมอืช่วยในการสรา้ง 

ลบ คดัลอก ยา้ย และแกไ้ขลายผา้ทีอ่อกแบบพรอ้ม

ทัง้กําหนดสขีองลายไดต้ามต้องการ นอกจากน้ียงั

มเีครื่องมอืนําเขา้ไฟลร์ูปภาพเพื่อใชใ้นการออก-

แบบ และบนัทกึลายผา้ทีอ่อกแบบในรปูแบบของ

ไฟลร์ปูภาพเพื่อนําไปใชง้าน หน้าจอสว่นการสรา้ง

และแกไ้ขลายผา้แสดงดงัในภาพที ่5 

 ส่วนท่ี 2 ส่วนแสดงภาพจาํลองของ

ผา้ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ลกัษณะของผา้ก่อน 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพยสูเคสโปรแกรมออกแบบลายผา้ 

 

 
ภาพท่ี 5 หน้าจอการสรา้งและแกไ้ขลายผา้ 
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การทอ โดยผูใ้ชส้ามารถกาํหนดสเีสน้ยนืและจาํ-

นวนเสน้พุ่งของลายผา้ จากนัน้โปรแกรมจะแสดง

ภาพจาํลองของผา้เสมอืนจรงิทัง้ผนืจากลายทีส่รา้ง

ขึน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจเลอืกสเีสน้ยนื และ

จํานวนของเส้นพุ่งที่ต้องการสําหรบัลายผ้าผืน

นัน้ ๆ และเพื่อพจิารณาความงดงามของผา้จาก

การออกแบบลายก่อนการนําไปทอ (ภาพที่ 6) 

การออกแบบลวดลายดอกกนัเกรา (ภาพที่ 6ก) 

และการจาํลองลายผา้โดยกาํหนดสเีสน้ยนื (ภาพ

ที ่6ข)  คอื สชีมพ ูและจาํนวนเสน้พุ่ง 2 เสน้ เมื่อ

นําลายไปทอดว้ยเทคนิคการยกดอก จะไดผ้า้ไหม

ยกดอกลายดอกกนัเกรา (ภาพที ่6ค) 

 

ผลการใช้โปรแกรม 

 ผลการออกแบบลายผ้า จากการออก-

แบบลายผา้ดว้ยโปรแกรมออกแบบลายผา้พบว่า 

โปรแกรมช่วยอํานวยความสะดวกในการออก-

แบบลายโดยช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสรา้งสรรคล์วด-

ลายใหม่ไดอ้ย่างไม่จาํกดัสง่ผลใหเ้กดิผา้ทีเ่ป็นอตั-

ลกัษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากน้ียงัสามารถนํา 
 

 
                    (ก)                          (ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 6 ภาพจาํลองของลายผา้โดยใชโ้ปรแกรมและผา้ทีท่อแบบยกดอกจากลวดลายทีอ่อกแบบ 

 (ก) ลวดลายดอกกนัเกรา (ข) การจาํลองลายผา้ และ (ค) ผา้ไหมยกดอกลายดอกกนัเกรา 
 



วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่13 ฉบบัที ่2 (2565) 

 

207 

ลวดลายผา้เดมิของชุมชนมาแกะลายและบนัทกึ

ไว้ในรูปไฟล์ดิจิทลั ซึ่งเป็นการอนุรกัษ์สืบสาน

ลวดลายผา้ของชุมชน รวมถงึโปรแกรมยงัสามารถ

จาํลองลายผา้ทีอ่อกแบบในรปูแบบของผา้เสมอืน

จรงิทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพรวมของผา้ทัง้ผนืเพื่อใหผู้้

ใช้ได้พจิารณาโครงสร้างลาย ตําแหน่งของลาย 

สสีนัของผา้เพื่อตดัสนิใจก่อนการนําไปทอ อกีทัง้

ยงัช่วยอํานวยความสะดวกในการพมิพล์ายเพื่อ

นําไปใชป้ระกอบการมดัหมี ่ยอ้มส ีและทอผา้ได้

โดยง่าย การประเมนิคุณภาพของการออกแบบ 

ลายผ้าด้วยโปรแกรมออกแบบลายผ้าที่พัฒนา 

ขึน้ คณะผูว้จิยัคดัเลอืกลายทีอ่อกแบบจํานวน 3 

ลาย คอื ลายดอกกนัเกรา ลายดอกจามจุร ีและ

ลายดอกแก้วผสมลายม้า จากนัน้นําไปทอด้วย

เทคนิคการทอต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้นืผา้ คอื ผา้ยก 

ดอกลายดอกกนัเกรา ผ้าโฮลเปราะห์จกขดิดาว

ลายดอกจามจุร ีและผา้ขาวมา้ยกขดิลายดอกแก้ว

และลายม้า ซึ่งผ้าทัง้ 3 ชนิดเป็นอตัลกัษณ์ของ

ชุมชนกลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรจงัหวดับุรรีมัย ์การแสดง 

ตัวอย่างการออกแบบลายดอกจามจุรี และการ

จําลองลายผา้ จากการกาํหนดสเีสน้ยนืคอื สมี่วง 

และจาํนวนเสน้พุ่ง 4 เสน้ และผา้จรงิทีท่อขึน้จาก

ลายทีไ่ดอ้อกแบบไว ้คอื ผา้โฮลเปราะหจ์กขดิดาว

ลายดอกจามจุร ีแสดงดงัในภาพที ่7 

 
                              (ก)         (ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 7 การออกแบบผา้โฮลเปราะหจ์กขดิดาว ลายดอกจามจุร ี(ก) ลวดลายดอกจามจุร ี(ข) การจําลอง

ลายผา้ และ (ค) ผา้จรงิทีท่อ 
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 จากประเมนิคุณภาพของการออกแบบ

ลายผา้ดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นผ้าทอ โดยพจิารณา

ลายที่ออกแบบผ่านมุมมองลวดลายสําหรบัการ

มัดหมี่พร้อมผ้าจริงที่ได้จากการนําลายไปทอ 

โดยมเีกณฑ์การประเมนิจากโครงสร้างของลาย

ในส่วนของขนาด สีสัน รูปทรงของลาย และ

ความถูกตอ้งของลายใน 2 สว่น คอื ความถูกตอ้ง

ของจํานวนลํา และตําแหน่งของลายบนผืนผ้า 

(ตาราง 1) พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าลาย

ที่ออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบลายผ้ามคุีณ-

ภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x� = 4.38) เมื่อ

พิจารณาแต่ละเกณฑ์ พบว่า เกณฑ์ที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ความถูกต้อง

ของจํานวนลํา (x� = 4.66) ความถูกต้องของตํา-

แหน่งลาย (x� = 4.38) ขนาดของลาย (x� = 4.34) 

และลกัษณะของโครงสรา้ง/รูปทรงของลาย (x� = 

4.33) ส่วนสสีนัของลายเป็นไปตามทีอ่อกแบบ มี

ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.09) นอก-

จากน้ีผูเ้ชีย่วชาญยงัมขีอ้เสนอแนะ คอื ในการทอ

ผา้มดัหมีใ่หไ้ดล้ายตามการออกแบบ ช่างทอควร

รู้ขนาดของเสน้ด้ายพุ่งเพื่อใหส้มดุลกบัการออก

เสน้ด้ายเวลาค้น เช่น ถ้าใช้เสน้เลก็ควรใช้ 6–8 

เสน้ใน 1 ลํา ถ้าเส้นใหญ่ใช้ 4 เสน้ และถ้าเป็น

ฝ้ายเสน้ใหญ่กค็วรออก 2 เสน้ ลายจงึจะไดเ้ท่า-

กบัการออกแบบลายทีท่าํไว ้การมดัหมีข่ ึน้อยู่กบั

ฝีมอืการมดัหมี่ และขนาดของเสน้ดา้ย ถ้าฝีมอื

การมดัด ีการยอ้มด ีเสน้ดา้ยเลก็ การทอด ีทาํให้

ไดผ้า้ตามลายทีอ่อกแบบซึง่สามารถดูไดผ้่านมุม 

มองเสมอืนจรงิทีแ่สดงจากโปรแกรม ด้วยความ

ถูกต้องของจํานวนลําโดยพิจารณาจากความ

สวยงามของลาย ช่องว่างและความสมดุล 

 

ตาราง 1 ผลการประเมนิคุณภาพการออกแบบลายโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการ 

เกณฑก์ารประเมนิ/ระดบัความคดิเหน็ 

ขนาดของ

ลาย 

สสีนัของลาย

เป็นไปตามที่

ออกแบบ 

ลกัษณะของ

โครงสรา้ง/

รปูทรงของลาย 

ความถูกตอ้ง

ของจาํนวนลาํ 

ความถูกตอ้ง

ของตําแหน่ง

ลาย 

x� SD x� SD x� SD x� SD x� SD 
ลายดอกกนัเกรา 4.43 0.53 4.14 0.38 4.29 0.76 4.71 0.49 4.43 0.79 

ลายดอกจามจุร ี 4.29 0.58 4.00 0.58 4.14 0.38 4.57 0.53 4.29 0.49 

ลายดอกแกว้ผสมลายมา้ 4.29 0.49 4.14 0.69 4.57 0.53 4.71 0.49 4.43 0.53 

ภาพรวมแต่ละเกณฑ ์ 4.34 0.53 4.09 0.55 4.33 0.56 4.66 0.50 4.38 0.60 

ระดบั มากทีสุ่ด  มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

ภาพรวมทัง้หมด x�  = 4.38, S.D = 0.55 
 

 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ ี

ต่อการใชง้านโปรแกรม จากการนําโปรแกรมไป

ตดิตัง้ใชง้านและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ผูใ้ชท้ี่

เป็นสมาชกิกลุ่มทอผา้ (ตาราง 2) พบว่า โดยรวม

และรายด้านผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน

โปรแกรมออกแบบลายผ้าอยู่ในระดบัมากที่สุด 

(x� = 4.43) ไม่ว่าจะเป็นความพงึพอใจในสว่นแสดง 

ผลและพมิพล์ายผา้ (x� = 4.53) ภาพรวมการออก-

แบบโปรแกรม (x� = 4.38) และสว่นออกแบบลาย

ผา้ (x� = 4.38) ตามลาํดบั 
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อภิปรายและสรปุผล 

 โปรแกรมออกแบบลายผ้าเป็นนวัต-

กรรมที่พฒันาขึน้เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดลาย

ผา้ใหม่และสบืสานลวดลายผ้าดัง้เดมิ ซึง่ช่วยให้

การออกแบบลายทําไดโ้ดยสะดวก และครอบคลุม

การออกแบบลายผา้ทอมอืไดทุ้กประเภท ทุกเทค-

นิควิธี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Friske et al. 

(2019), Irene (2017), Lingel and Regan (2014) 

และ Saiyakit et al. (2015) ทีเ่หน็ว่าการออกแบบ

และพฒันาลายทีจ่ดัทําโดยการใชเ้ทคนิคโปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์ะช่วยในการสรา้งลวดลายใหม่โดย

ประยุกต์ลวดลายดัง้เดมิกบัแนวคดิใหม่ทีม่คีวาม

ทนัสมยัตามสมยันิยมมากขึน้ และงานวจิยัของ 

Dononbao and Peerasan (2020) ไดค้ดิคน้ลาย

ราชวฒัน์ ที่เป็นลายต้นแบบในการผลิตผ้าทอมือ 

อตัลกัษณ์ทอ้งถิน่จงัหวดัเลยทีเ่ป็นการเพิม่มลูค่า

ผลิตภัณฑ์ด้วยนวตักรรมภายใต้แนวคิดการใช้

ความรูท้างดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมร่วมกบั

การออกแบบเชงิสรา้งสรรค ์เช่นเดยีวกบังานวจิยั

ของ Ruxpakawong (2014) ทีไ่ดพ้ฒันาโปรแกรม 

ตาราง 2 ผลการศกึษาความพงึพอใจในการใชง้านโปรแกรม 

ประเดน็คาํถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

x� SD ระดบั 

ส่วนออกแบบลายผ้า  

1. พืน้ทีใ่นการวาดลวดลายมคีวามเหมาะสม 4.38  0.57 มากทีสุ่ด 

2. รปูแบบการวาดลวดลายมคีวามเหมาะสม  4.42 0.50 มากทีสุ่ด 

3. เครือ่งมอืสาํหรบัการวาดลวดลายมคีวามครบถว้น 4.15 0.73 มาก 

4. เครือ่งมอืสาํหรบัการแกไ้ขลวดลายมคีวามครบถว้น  4.35 0.56 มากทีสุ่ด 

5. ความสะดวกในการออกแบบลวดลาย 4.58 0.58 มากทีสุ่ด 

รวม 4.38 0.59 มากท่ีสดุ 

ส่วนแสดงผล และพิมพล์ายผา้ 

1. ความเหมาะสมของเครือ่งมอืสาํหรบัการแสดงผา้ 4.50 0.65 มากทีสุ่ด 

2. การแสดงผา้จาํลองมคีวามเสมอืนจรงิ 4.62 0.49 มากทีสุ่ด 

3. การแสดงผา้จาํลองมสี่วนชว่ยตดัสนิใจในการเลอืกลายสาํหรบัการทอได ้ 4.50 0.65 มากทีสุ่ด 

4. ความเหมาะสมของการพมิพล์ายผา้สาํหรบันําไปใชใ้นการมดัหมี/่ยอ้มส ี 4.58 0.50 มากทีสุ่ด 

5. ความเหมาะสมของการพมิพผ์า้จาํลองเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผา้ทอ  4.58 0.50 มากทีสุ่ด 

6. การบนัทกึลวดลายสามารถทาํไดอ้ย่างเหมาะสม 4.42 0.58 มากทีสุ่ด 

รวม  4.53 0.56 มากท่ีสดุ 

ภาพรวมการออกแบบโปรแกรม 

1. การใชถ้อ้ยคาํบนจอภาพสามารถสือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจงา่ย 4.35 0.49 มากทีสุ่ด 

2. โปรแกรมสามารถใชง้านไดง้า่ย 4.54 0.51 มากทีสุ่ด 

3. โปรแกรมสามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ตามความตอ้งการ 4.19 0.57 มาก 

4. หากมโีอกาสท่านจะแนะนําใหผู้อ้ื่นออกแบบลวดลายผา้ดว้ยนวตักรรม  4.46 0.58 มากทีสุ่ด 

รวม 4.38 0.54 มากท่ีสดุ 

รวมทุกด้าน 4.43 0.56 มากท่ีสดุ 
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คอมพวิเตอร์ช่วยใหผู้ใ้ชอ้อกแบบลายผา้จกและ

ผา้ขดิไดโ้ดยสะดวก Pratwet et al. (2018) Thiti-

kunperom (2010) ที่นําเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้

มาใชใ้นการสร้างสรรค์งานการพฒันาลวดลายปัก 

ผา้เพื่อให้งานนัน้สนองต่อจนิตนาการการสรา้ง-

สรรค์และความต้องการงานที่แปลกใหม่ โดย 

เฉพาะการนําเทคนิคของคอมพวิเตอรก์ราฟิกมา

ประยุกตใ์ชใ้นสว่นของรปูภาพ ซึง่ช่วยทาํใหภ้าพ

มมีติิ มสีสีนั มชีวีติชวีา รวมทัง้ยงัการลดต้นทุน

การผลิต ลดขัน้ตอนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Lek–Uthai and Panityotai (2011) 

ที่พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายผ้าจกเช่นกัน 

โดยโปรแกรมออกแบบลายผ้าน้ีมีแนวคิดการ

พฒันาโปรแกรมจากวธิกีารสร้างลายผา้ทอดว้ย

วธิกีารสรา้งลายดว้ยมอืเปล่า และการสบืคน้จาก

ฐานข้อมูล ที่มีการทํางานหลกั 2 ส่วนคือ ส่วน

สรา้งและแกไ้ขลายผา้ และส่วนแสดงภาพจาํลอง

ของผา้ ซึง่จากผลการศกึษาการใชง้านโปรแกรม

ใน 2 ส่วน คอื 1) ผลการออกแบบลายผา้ พบว่า 

โปรแกรมช่วยอํานวยความสะดวกในการออก-

แบบลายโดยช่วยให้สมาชกิสามารถสร้างสรรค์

ลวดลายใหม่ได้อย่างไม่จํากดั ส่งผลให้เกดิผ้าที่

เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากน้ียัง

สามารถนําลวดลายผา้เดมิของชุมชนมาแกะลาย

และบนัทกึไวใ้นรปูไฟลด์จิทิลั ซึง่เป็นการอนุรกัษ์

สบืสานลวดลายผ้าของชุมชน รวมถึงโปรแกรม

ยงัสามารถจําลองลายผ้าที่ออกแบบในรูปแบบ

ของผา้เสมอืนจรงิทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพรวมของผา้

ทัง้ผนืเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาโครงสร้างลาย ตํา-

แหน่งของลาย สสีนัของผา้เพื่อตดัสนิใจก่อนการ

นําไปทอ อกีทัง้ยงัช่วยอํานวยความสะดวกในการ

พมิพล์ายเพื่อนําไปใชป้ระกอบการมดัหมีไ่ดโ้ดย 

ง่าย ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบลาย

โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ลายทีอ่อกแบบโดยโปร-

แกรมออกแบบลายผ้ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด โดยเกณฑท์ีม่ผีลการประเมนิอยู่

ในระดบัมากที่สุด คอื ความถูกต้องของจํานวน

ลาํ ความถูกตอ้งของตําแหน่งลาย ขนาดของลาย 

และลกัษณะของโครงสรา้ง/รูปทรงของลาย ส่วน

สีสันของลายเป็นไปตามที่ออกแบบ มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากบาง 

ครัง้ยากทีจ่ะยอ้มสใีหไ้ดต้ามตน้แบบลายจงึทาํให้

สีของผ้าใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกบัสีของลายที่

ออกแบบทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความชํานาญ

และเทคนิคการย้อมสขีองช่างทอ ซึ่งสอดคล้อง

กบั Vongpramate et al. (2018) ทีพ่ฒันาโปรแกรม

สําหรบัจําลองการทอผ้าไหมมดัหมีแ่บบหมีล่วด 

ที่มีผลการทดสอบการใช้โปรแกรมพบว่าผู้ใช้มี

ความเรว็ในการสรา้งลายเพิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่า 

และมรีะดบัความพงึพอใจในการใชโ้ปรแกรมใน

ระดบัมาก 

 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ ี

ต่อโปรแกรม พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจส่วน

แสดงผล และพมิพล์ายผา้ในระดบัมากทีสุ่ด เน่ือง-

จากการแสดงผา้จําลองมคีวามเสมอืนจรงิ ความ

เหมาะสมของเครื่องมอืสาํหรบัการออกแบบลาย

ผ้า ความเหมาะสมของการพมิพ์ลายผ้าสําหรบั

มดัหมี่ การย้อมสแีละการทอ นอกจากนัน้ส่วน

แสดงผ้าจําลองมสี่วนช่วยตดัสนิใจในการเลอืก

ลายสําหรบัการทอได้ อกีทัง้โปรแกรมออกแบบ

ลายผ้ายงัมีคุณสมบตัิคือ เป็นซอฟต์แวร์ขนาด

เลก็ ตดิตัง้ง่าย ใชเ้น้ือทีใ่นดสิกแ์ละหน่วยความจํา

น้อย ทํางานได้เร็ว ใช้งานง่าย มีลกัษณะคล้าย

โปรแกรมวาดภาพโดยทัว่ไป ไม่ซบัซอ้น สามารถ

ทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทัว่ไปที่ใช้ระบบ 

ปฏบิตัิการ Windows XP ขึน้ไป และสามารถใช้
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งานได้ทัว่ไปทัง้ในครอบครวั กลุ่มสมาชกิผ้าทอ 

หน่วยงาน โรงงาน สถานศกึษา เป็นต้น ซึง่โปร-

แกรมได้ช่วยในการสร้างและคิดลายผ้าใหม่ ๆ 

เพื่อนําเสนอให้แก่ผู้บรโิภค เป็นการช่วยพฒันา

ผลติภณัฑช์ุมชนทอ้งถิน่ใหม้มีลูค่าสงูขึน้ทีนํ่าราย-

ไดใ้หเ้กดิแก่ชุมชน อกีทัง้ยงันําคนรุ่นใหม่เขา้มา

เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดวฒันธรรมการทอผา้ใหส้ามารถ

สบืทอดไปยงักลุ่มคนในรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อการสรา้ง-

สรรคแ์ละสบืสานภูมปัิญญาผา้ไทย 

 จากการตดิตามการใชง้านและถ่ายทอด

เทคโนโลยโีปรแกรมออกแบบลายผา้ พบว่า แม้

โปรแกรมจะสามารถใชง้านได้ง่าย แต่ด้วยผูท้ีม่ ี

ความสามารถในการออกแบบลายส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นปัญหาในทางปฏบิตัิ ดงันัน้

เพื่อความยัง่ยนืในการใชง้านโปรแกรมออกแบบ

ลายผ้า จึงจดักิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้

การใช้งานโปรแกรมออกแบบลายผ้าขึน้ ได้แก่ 

การสรา้งสรรคแ์ละสบืสานลวดลายผา้มดัหมีด่ว้ย

นวตักรรมออกแบบลายผา้จากแม่ผูค้ดิสูล่กูหลาน

ผูส้รา้งสรรค ์การร่วมสรา้งหลกัสตูรการออกแบบ

ลายผา้ตามโครงการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูส้ําหรบั

นกัเรยีนในชุมชน นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัยงัมแีนว 

คดิในการปรบัปรุงโปรแกรมใหอ้ยู่ในแพลตฟอรม์

ของเวบ็แอปพลเิคชนั และโมบายแอปพลเิคชนั

เพื่อให้เกดิความสะดวกต่อผู้ใช้ รวมถึงการเพิม่

ช่องทางการจดัจาํหน่ายผา้ทอพืน้บา้นของชุมชน

ในรูปแบบการขายออนไลน์ทีลู่กคา้สามารถออก-

แบบลายผา้ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของตนซึ่งถอื

เป็นการเพิม่มูลค่าใหก้บัผลติภณัฑผ์า้ทอมอืเป็น

สนิคา้ระดบัพรเีมีย่มทีส่รา้งรายไดใ้ห้กบัชุมชนที่

ยัง่ยนืต่อไป 
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