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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อสืบทอดและพัฒนาลวดลายมัดหมี่ของไทย ผูวิจัยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้ันตอนกระบวนการคิดสรางสรรคลวดลาย จึงไดจัดทําเครื่องมือชวย
ในการออกแบบลวดลายมัดหมี ่ชิ ้นนี ้ขึ ้น ใหกับกลุมคนทอผาไหมมัดหมี ่ซึ ่งเปนผูที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญในการทอผาไหมมัดหมี่ที่มีประสบการณไมตํ่ากวา 10 ป ไดทดลองใชงาน และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชเครื่องมือ จํานวน 15 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนคารอยละ 
                ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของการประเมินการทดลองใชเคร่ืองมือชวยในการออกแบบ
ลวดลายมัดหมี่ ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 23.3 ตอบวา ดีมาก รอยละ 70.0 ตอบวา ดี รอยละ 
6.7 ตอบวาปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ ที่มีขอมูลหลากหลาย ตาม
มุมมองความเห็นในสถานะอาชีพ ประสบการณ อายุ ของแตละคน  
 โดยผลการออกแบบเครื่องมือชวยในการออกแบบลวดลายมัดหมี่ ผูวิจัยไดออกแบบ
ผลงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งไดประยุกตรูปแบบตางๆใหมีแนวโนม
ตอบสนองความเปนไปไดในการใชงาน ใหรูปแบบของเคร่ืองมือสามารถอํานวยความสะดวกใหกบั
กลุมคนทอผาในการออกแบบลวดลาย  เชน  มีการใชวัสดุแมเหล็ก ขนาดของเคร่ืองมือที่มีความ
เหมาะสมในการใชงาน รูปแบบของเคร่ืองมือเปนไปในทางการใชดวยมือ ซึ่งสงผลตอการใชงานที่
งายข้ึน 
 เคร่ืองมือชวยในการออกแบบลวดลายมัดหมี่ เคร่ืองมือนี้เกิดข้ึนจากการศึกษาขอมูล
ข้ันตอนวิธีการออกแบบลวดลาย และการทอผาไหมมัดหมี่ในทุกข้ันตอน กอนที่จะสามารถ
ออกแบบเคร่ืองมือชิ้นนี้ได จากผลการประเมิน เคร่ืองมือสามารถชวยในการออกแบบลวดลาย
มัดหมี่ไดและยังสามารถนําลายที่ไดจากเคร่ืองมือนําไปทอเปนผืนผาไหมไดอีกดวยซ่ึงถือวา
งานวิจัยคร้ังนี้ไดตอบสมมุติฐานที่ต้ังข้ึน และส่ิงที่สําคัญมากกวานั้นคือ การไดอนุรักษและพัฒนา
ซึ่งงานหัตถศิลปไทยซ่ึงมีมาชานานใหอยูคูกับวัฒนธรรมไทยสืบตอไป 
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 This research aims to preserve and develop Thai Mud mee pattern and design. I, 

the researcher, have seen this important creative design process so that I have invented the 

useful tool for mudmee designing pattern for 15 people who have at least ten years 

experience in mudmee weaving to use it and give me their satisfaction of this tool. The result 

of this experiment has been analyzed in percentage. 

 The results showed that Overview of the evaluation tool was used in the design 

pattern Mud-mee. Respondents 23.3 percent said very well said 70.0 percent of 6.7 percent 

of said medium. Respondents gave suggestions.  A broad range of information.  The view of 

the profession in the state over the individual.  

 The results of the design tools to design patterns Mud-mee. The works were 

designed according to the objectives of the study. Application forms, which are likely to 

respond to the possibility of use. The form of tools to facilitate the weaving groups in the 

design patterns are used as magnetic materials, the size of the tools that are appropriate for 

use, a form of tool use as the official manual. This leads to more user-friendly. 

 Design patterns Mud-mee. This tool is formed by step learn how to design 

patterns. And Mud Mee silk at all stages. Before you can design this tool. 

 From the evaluation of Mud mee pattern device can help in the design and Mud 

Mee patterns can also be obtained from the design tool to a piece of woven silk, which has 

also considered this research responded to the established hypothesis. What is more 

important. For the conservation and development of Thai craftsmanship, which works with a 

long double to the Thai culture to carry on.  

 Much of the content of this article was compiled from a Master of Arts thesis. 

Visual Communication Arts. Silpakorn University, 2553 academic year on "creative graphic 

design Mud-mee analysis tools.  

 

 

 

  
Department of Visual Communication Design        Graduate School, Silapakorn University Academic years 2010 

Student signature  ...................................................................................... 

A Thesis Advisors’ signature   1. ......................................................................... 2. ..................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความอนุเคราะหชี้แจงและใหคําปรึกษาจาก 

อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท  ผศ.ดร. น้ําฝน ไลศัตรูไกล ผศ.ดร. ขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิริ  

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  รวมทั้งคณาจารยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ที่กรุณาให    

ความคิดเห็นจนวิทยานิพนนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  และ

ถายทอดความรูประสบการณการทํางาน  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระบวนการสราง

ลวดลายผาไหมมัดหมี่ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม    

 ขอชอบคุณและขอบใจ นอง เพื่อน ๆ พี่ ๆ รวมงาน เพื่อนรวมเรียน ที่คอยชวยเหลือใน

ดานตาง ๆ 

                 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


