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การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผ้ าจก
Development of a Jok designing program
เจียรนัย เล็กอุทยั และจักราวุธ พานิชโยทัย
ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
โปรแกรมออกแบบลายผ้าจกนี( สามารถใช้ออกแบบลวดลายผ้าเพื.อใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าขนาดเล็ก
หรื อใช้เป็ นโปรแกรมพื(นฐานในการเรี ยนการสอนวิชาออกแบบลวดลายผ้าจก โดยโปรแกรมนี( ใช้ภาษา Visual
Basic ในการออกแบบ ซึ. งสามารถทํางานได้หลายลักษณะ เช่น การออกแบบลวดลายใหม่ ปรับปรุ งจากลวดลาย
จากที.มีอยูเ่ ดิม การถอดแบบลวดลายจากรู ปภาพหรื อจากภาพ Cross Stitch และการถอดลวดลายจากภาพสแกน
ผ้าจกจริ ง ซึ.ง ข้อมูลของลวดลายที.ออกแบบหรื อถอดแบบจะอยูใ่ นรู ปของตารางกราฟและถูกเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูล
ที.ผใู ้ ช้สามารถเรี ยกขึ(นมาใช้งานหรื อปรับปรุ งเพิ.มเติมให้เป็ นลวดลายใหม่ได้ตามที.ตอ้ งการ นอกจากนี( โปรแกรม
ยังสามารถพิมพ์ลวดลายและเบอร์สีของเส้นด้ายที.ใช้ออกทางเครื. องพิมพ์ และยังเหมาะอย่างยิง. ในการนําไปใช้ถอด
ลวดลายผ้าโบราณโดยไม่ทาํ ให้ผา้ ชํารุ ดเสี ยหาย รวมทั(งยังสามารถใช้เป็ นคลังของฐานข้อมูลผ้าจกเพื.อนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย
คําสําคัญ: ผ้าจก ลวดลายผ้า

Abstract
A Jok designing program could help in creating the patterns of Jok fabrics for the textile industries and
used as a basic program in a pattern design subject. This program was designed using Visual Basic computer
language. The program can be used in many applications such as creating new design patterns, modifying the
existing patterns, and decoding the pattern from the scanned pictures, Cross stitches and Jok patterns of the real
fabrics. The data of the created patterns or the decoded patterns are collected in form of the graph table and data
files which can be recalled and modified by users. In addition, the program can display and print out the pattern
and the number of the used yarns by the printer and it is suitable for decoding the patterns of the ancient fabrics
without any damage on them. Furthermore, the designed patterns can be collected as database for a further
development in textile design.
Keywords: Jok farbic, fabric pattern
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ศักยภาพในการออกแบบผ้าจกเพื.อให้ยกระดับสู งขึ(น
ซึ. งหากมี ก ารสร้ า งโปรแกรมนี( ขึ( นมาก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์แก่บุคลากรที.เกี.ยวข้องเช่นนักออกแบบและ
ประชาชนผูเ้ กี.ยวข้องด้านการออกแบบลวดลายผ้าจก
และยัง เป็ นการสนับสนุ นการพึ.งพาตนเองและเป็ น
รากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูงต่อไปใน
อนาคตและสามารถนําเอาความรู ้ที.ได้ไปสู่ เชิงปฏิบตั ิ
ได้จริ งทั(งในอุสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก อุ ต สาหกรรมครั ว เรื อ น ตลอดจนกลุ่ ม
แม่บา้ นที.รวมกลุ่มทอผ้าในท้องถิ.น
โครงการวิจยั นี( มีวตั ถุประสงค์เพื.อต้องการ
พัฒนาโปรแกรมออกแบบลวดลายผ้าจกที. สะดวกใน
การใช้งานโดยใช้ภาษา Visual Basic ซึ. งเป็ นภาษา
พื(นฐานมาสร้ างเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปที. ใช้งานบน
เครื. องคอมพิวเตอร์แบบ PC โดยสร้างภาพบนจอ และ
ฟั ง ก์ ชั. น ต่ า ง ๆ ที. ใ ช้ ใ นการออกแบบลวดลายผ้า
ตัวอย่าง เช่ น กล่องเครื. องมื อที. จาํ เป็ นต้องใช้ในการ
ออกแบบลวดลายผ้า การเลือกสี การตกแต่งและตัด
ต่อ การแก้ไข การเก็บข้อมู ลในแฟ้ มข้อมูล และการ
แสดงผล เป็ นต้น ซึ. งนักออกแบบหรื อผูใ้ ช้ที.มีความรู ้
ทางคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถพัฒ นาโปรแกรมนี( ให้ มี
ศักยภาพเพิ.มขึ( นได้อีกด้วย รวมทั(งเป็ นการประหยัด
เวลาและเพิ.มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบมากขึ( น
ผลที. ไ ด้จ ากการวิจัย นี( คื อ การนําไปเผยแพร่ ใ ห้แ ก่
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในหมู่ บ้ า นที. เกี. ยวข้ อ งและ
สถานศึกษาที.สนใจเพื.อใช้ประโยชน์ต่อไป

1. บทนํา
อุ ต สาหกรรมสิ. ง ทอเป็ นอุ ต สาหกรรมที.
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
และเป็ นสิ นค้าส่ งออกที. ทาํ รายได้เข้าสู่ ประเทศเป็ น
อัน ดับ ต้น ๆ ของประเทศ และเป็ นอุ ต สาหกรรม
ขนาดใหญ่ที.ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสาขา ต่าง ๆ
เช่ น อุตสาหกรรมผลิ ตเส้นใย เส้นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
ฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งสําเร็ จ และเสื( อผ้าสําเร็ จรู ป
เป็ นต้น โดยมี ก ารนํา เข้าเทคโนโลยีด้านเครื. อ งมื อ
เครื. องจั ก รจากต่ า งประเทศและได้ มี ก ารนํ า เข้ า
เทคโนโลยีดา้ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปที.ใช้
ในเพื.อใช้ในการออกแบบลวดลาย เช่น ผ้าทอและผ้า
ถัก เพื.อใช้ในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ ว ในการใช้ง าน แต่
อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และอุตสาหกรรมครัวเรื อนซึ. งมีเงิ นลงทุนที. จาํ กัดไม่
สามารถซื( อหาเทคโนโลยีเหล่านี( มาใช้ได้ ทําให้เกิ ด
ปั ญ หาด้ า นการแข่ ง ขัน และการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
เพื. อ ให้ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการของตลาดที.
เปลี.ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ.งสามารถแก้ปัญหาได้โดย
การสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง ก็จะสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ.มศักยภาพในการแข่งขันได้อีก
ด้วย
ผ้าจกเป็ นการทอผ้าที.มีกระบวนการจกสลับ
กับการทอถือว่าเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไท เช่น
ไทลื(อ ไทพวน ไทยวน ที.สร้างสรรค์ข( ึนมาสื บทอดกัน
มาจากบรรพบุ รุ ษ จนถึ ง ปั จ จุ บัน [1] ซึ. งในขณะนี( มี
เพียงโปรแกรมที. ออกแบบออกแบบลายผ้าจกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล [2] และโปรแกรม HANDHI-TECH [3] ซึ. งเป็ นโปรแกรมฝึ กหัดทอผ้าจกให้แก่
นักเรี ยนและนักศึ กษา แต่ยงั ไม่มีโปรแกรมออกแบบ
ลายผ้า จกในเชิ ง พาณิ ช ย์ที. ส ามารถเข้า มาช่ ว ยเพิ. ม

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
โปรแกรมที. ออกแบบนี( จะใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลที.มีคุณสมบัติ คือ Intel Core 2 Duo
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2.8 GHz และมีหน่วยความจําอย่างน้อย 2 GB RAM
และมีค่า Resolution ของจอภาพอย่างน้อย 1280 x
768 จุด (pixel)
ในการศึกษามีขNันตอนดําเนินการดังนีN
1. ศึกษาและเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ทว.ั ไปที.
เหมาะสมในการใช้งาน เช่น Visual Basic
2. ออกแบบโปรแกรมสร้างลวดลายพื(นฐาน
โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที.มีฟังก์ชนั. หรื อคําสั.งต่าง ๆ
ที.สะดวกในการประยุกต์ใช้งานที.สามารถใช้กบั เครื. อง
คอมพิวเตอร์บุคคลทัว. ๆ ไป
3. ออกแบบโปรแกรมที.สามารถรับรู ปภาพ
ของผ้าจกที.ได้จากเครื. องสแกนหรื อจากกล้องถ่ายรู ป
เพื.อนํามาถอดลวดลายผ้าได้
4. ออกแบบโปรแกรมเก็บรักษาข้อมูลของ
ลวดลายจกที.ออกแบบหรื อถอดแบบไว้ในฐานข้อมูล
และสามารถเรี ย กข้อมู ลลวดลายเดิ มจากฐานข้อมู ล
เพื.อนํามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้เป็ นลวดลายใหม่ได้
และสามารถพิ ม พ์ล วดลายที. อ อกแบบไว้อ อกทาง
เครื. อง พิมพ์
5. ทดสอบและปรั บปรุ งการทํางานของ
โปรแกรมที.พฒั นาขึ(นเพื.อให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด

รู ปที. 3 และหน้าจอสําหรับใช้งานขณะทําการทอผ้า
แสดงดังรู ปที. 4

รู ปที 1 หน้าจอสําหรับออกแบบลวดลายจก

รู ปที 2 หน้าจอสําหรับการถอดลวดลายผ้าจกจากภาพ
สแกนหรื อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
ในการออกแบบหน้ า จอหลั ก และเมนู
เครื. องมือต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
หน้าจอสําหรับออกแบบลวดลายจก แสดงดังรู ปที. 1
หน้าจอสําหรั บการถอดลวดลายผ้าจกที. ได้จ ากภาพ
สแกนหรื อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล แสดงดังรู ปที. 2
และหน้าจอสําหรับพิมพ์ออกทางเครื. องพิมพ์ แสดงดัง

รู ปที 3 หน้าจอสําหรับพิมพ์ออกทางเครื. องพิมพ์
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ตัวอย่ างที 2 ลวดลายผ้าที.ออกแบบจากรู ปภาพโดย
สามารถใช้โปรแกรมที.พฒั นาขึ(นมาเปลี.ยนรู ปภาพให้
เป็ นลวดลายในรู ปของตารางกราฟ แสดงดังรู ปที. 6

รู ปที 4 หน้าจอสําหรับใช้งานขณะทําการทอผ้า
ผลจากการออกแบบลวดลายผ้าจกโดยใช้
โปรแกรมออกแบบลายผ้าจกที.แสดงวิธีการออกแบบ
ไว้ สามารถนําลวดลายที. ออกแบบไว้ไปเปรี ยบเที ยบ
กับผ้าจริ ง แสดงได้ดงั ตัวอย่างต่อไป

ก) รู ปภาพที.ใช้ในการถอดลวดลาย

ตั ว อย่ างที 1 ลวดลายผ้า ที. อ อกแบบจริ งโดย
เปรี ยบเที ยบลวดลายที. ออกแบบด้วยโปรแกรมและ
จากผ้าจกจริ งที.ทอจากตารางกราฟที.ออกแบบ แสดง
ดังรู ปที. 5

ข) หน้าจอตารางกราฟที.ถอดลวดลาย

ก) หน้าจอที.ออกแบบลวดลาย

ค) ลักษณะผ้าที.ทอจกจริ ง
รู ปที 6 ลวดลายผ้าที.ออกแบบจากรู ปภาพ
ข) ผ้าจริ งที.จกจากตารางกราฟที.ออกแบบ
รู ปที 5 ลวดลายผ้าที.ออกแบบจริ ง
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ตัวอย่ างที 3 ลวดลายผ้าที. ออกแบบจากผ้าจริ งลาย
Cross stitch โดยสามารถใช้โปรแกรมที.พฒั นาขึ(นมา
เปลี.ยนรู ปภาพให้เป็ นลวดลายในรู ปของตารางกราฟ
แสดงดังรู ปที. 7

ข) หน้าจอตารางกราฟที.ถอดลวดลาย
รู ปที 8 ลวดลายผ้าที.ถอดแบบจากผ้าจกจริ ง
ก) ลวดลายจากภาพสแกนผ้าจก

สําหรับตัวอย่างลักษณะของโปรแกรมการ
พิมพ์ลวดลายที.ออกแบบและตัวอย่างการใช้โปรแกรม
ทอผ้าจก สามารถแสดงได้ดงั รู ปที. 9 และรู ปที. 10
ตามลําดับ

ข) หน้าจอตารางกราฟที.ถอดลวดลาย
รู ปที 7 ลวดลายผ้าที.ออกแบบจากรู ปภาพ
รู ป ที 9 ตัว อย่ า งโปรแกรมการพิ ม พ์ล วดลายที.
ออกแบบทางเครื. องพิมพ์

ตั ว อย่ า งที 4 ลวดลายที. ถ อดแบบจากผ้า จกจริ งที.
สแกนด้ ว ยเครื. องสแกนดิ จิ ตอลซึ. งสามารถใช้
โปรแกรมที. พ ัฒ นาขึ( นมาเปลี. ย นรู ปภาพให้ เ ป็ น
ลวดลายในรู ปของตารางกราฟ แสดงได้ดงั รู ปที. 8

รู ปที 10 ตัวอย่างการใช้โปรแกรมทอผ้าจก

ก) ลวดลายจากภาพสแกนผ้าจก
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ลายผ้า ในคอมพิ ว เตอร์ ซึ. งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาและการพัฒนาลวดลายผ้าจกต่อไป

4. สรุ ปผลการทดลอง
จากการใช้งานโปรแกรมออกแบบลายผ้าจก
สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี(
1. สามารถออกแบบลวดลายผ้า จกจาก
เครื. องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว และยังสามารถ
แสดงข้อมูลของลวดลายเพื.อใช้ในกระบวนการจกผ้า
จริ งได้
2.โปรแกรมสามารถเก็บลวดลายที.ออกแบบ
ไว้ในแฟ้ มข้อมูลและสามารถเรี ยกขึ(นมาใช้งานหรื อ
ปรับปรุ งเพิ.มเติมลวดลายได้ตามที.ผูอ้ อกแบบต้องการ
ได้ และเพื.อเก็บเป็ นฐานข้อมูลที.จะนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
3. สามารถนําไปใช้ถอดลายจากผ้าจกจริ ง
โดยใช้วิธีการนําเอาผ้าจริ งมาสแกนด้วยเครื. องสแกน
(Scanner) ซึ. งไม่ทาํ ให้ผา้ จกจริ งเกิ ดความเสี ยหายแต่
อย่างใด ดังนั(นจึงเหมาะสมเป็ นอย่างยิ.งที.จะนําวิธีการ
นี( ไปใช้ถอดลายผ้าจกโบราณ หรื อผ้าจกที. ได้รับการ
อนุรักษ์ ได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ทาํ ให้ผา้ นั(นเสี ยหายและ
เป็ นการอนุ รักษ์ลายผ้าโบราณไว้ได้ในรู ปของแฟ้ ม

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที.ได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั นี(

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]
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