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54155303: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

คําสําคัญ: ผามัดยอม / ผลิตภัณฑทําผามัดยอม / พัฒนาการเด็กวัยตอนกลาง 

   กิดากร  อินทลุะหาน: การออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12  ป.  

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ผศ.ดร. รัฐไท พรเจริญ. 131 หนา. 

  

                การออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป โดยแบงออกเปนสองสวน 

คือ สวนของเตาทําความรอน  ประกอบดวย เตา หมอสําหรับใสน้ํา 4 ใบและหมอตะแกรง 2 ใบ สวนที่

สองคือสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 15 ชิ้น โดยไดออกแบบใหงายตอการใชงาน คํานึงถึงความ

ปลอดภัยของเด็กเปนหลัก และเสริมพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก การทําผามัด

ยอมนี้เปนการทําขึ้นจากภูมิปญญาชาวบานที่ใชกันมาชานาน โดยกผูวิจัยใชวิธีการยอมแบบรอน ซึ่ง

วิธียอมรอนจะยอมผาไดหลากหลายชนิดกวาและใชเวลายอมที่นอยกวาการยอมเย็น ประโยชนจาก

การทําผามัดยอมก็มีอยูมาก ทั้งฝกสมาธิและชวยในเรื่องจินตนาการตอนท่ีเรากําลังมัดหรือผูกผา

เพ่ือใหลายออกมาตามที่เราตองการ รวมถึงยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงการทําผา

มัดยอมนี้ยังเปนการไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรอีกดวย เชน ชนิดของผาหรือน้ําหนักของ

ผาที่ตางกันก็จะทําใหสีติดผาไดไมเทากัน หรือกระบวนการผสมสีตาง ๆ   

 จากการทดลองใชงานกับเด็กผูวิจัยพบวาเม่ือเด็กไดทดลองทําการมัดยอมดวยตัวเองทํา

ใหเด็กไดเรียนรูที่จะทําอะไรดวยตัวเอง เด็กเห็นคุณคาของของส่ิงเล็ก ๆ มากขึ้น รวมถึงเปนการเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก การมัดยอมใหเด็กรวมทํางานกับเพ่ือน ๆ รวมถึง

คุณครูหรือผูปกครองที่คอยชวยอยูทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน ๆ และ  

เด็ก ๆ ยังสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันกับผูคนรอบตัวได การทํามัดยอมยังเปนการสราง

อารมณสุนทรี สรางความเพลินเพลินและทักษะทางดานศิลปะใหกับเด็ก รวมถึงทําใหเด็กรูจักมีความ

อดทนรอส่ิงตาง ๆ ทําใหสมาธิเด็กนิ่งข้ึนอีกดวย ขอเสนอแนะท่ีผูวิจัยตองการเสนอแนะคือผูที่จะ

ทําการศึกษาตอไป ควรหาขอมูลเก่ียวกับวิธีการมัดยอมดวยสีอยางอื่นที่ไมใชสีสังเคราะห อาจจะเปน

สียอมจากธรรมชาติแทน เนื่องจากเด็กอาจเผลอหรือเกิดเหตุการณไมคาดคิดแลวสีเขาตาหรือปากได 

ถาเปนสีจากธรรมชาติก็จะปลอดภัยกวาสีที่มาจากการสังเคราะห นอกจากนี้ยังเปนการใหความรูเด็ก

ไปในตัวเรื่องพันธุไมและสีที่ไดจากพันธุไมอีกดวย เปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ รักธรรมชาติไปในตัว 

 

ภาควชิาการออกแบบผลิตภัณฑ                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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54155328: MAJOR: PRODUCT DESIGN 

KEY WORDS: TIE DYE DESIGN / CHILD DEVELOPMENT     

 KIDAKORN  INTULAHAN: TIE DYE DESIGN FOR KIDS AGES 6-12 YEARS. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASST.PROF. RATTHAI PORNCHAROEN Ph.D. 131 pp. 

 
 Product design, tie-dye fabric for children aged 6-12 years , divided into two parts , 
consisting of microwave oven heating water pots to four leaves and pot rack , 2 is the second 
part of a pattern, 15 pieces of equipment . was designed to be easy to use. Regard to the 
safety of children as the main And enhance the social and emotional development of the 
children. Doing tie dye is made up of folk wisdom used for a long time . The research , by 
means of a thermal dye . Thermal dye method to dye fabrics and take diverse species than 
less dye staining cold Benefit from the tie- dye , it is very Both meditation and helps in the 
imagination when we were binding or tying boards to make this out as we want . To preserve 
the folk wisdom. The fabric is dyed to learn the scientific process as well as the type of fabric 
or the weight of the fabric makes it a different color fabrics are not equal. Or blending color Of 
the trial , the researchers found that when young children have been dying to try making my 
own children learn to do something by yourself. Kids appreciate the little things more. And 
encouraging them to develop emotionally and socially to children. Tie dye to work with 
children , including teachers or parents to assist their child in making human interaction and 
relationships with friends and kids can also be adapted for use in daily life with . people 
around them . The tie dye also creates aesthetic emotion . The enjoyment and skills in the 
arts to children. Including the children to have patience waiting for things to calm hyperactive 
children as well. Suggestion that the research suggests is the need to investigate further. 
Should find out about how to tie-dye with colors other than synthetic dyes. May be a natural 
dye instead. Because children may accidentally or unexpected happens, then the eyes or 
mouth. If the color of nature , it is safer than the color of the synthetic It also is to educate 
children in the colors of the trees and plants as well. Instill a love of nature in children 
 Product design, tie-dye fabric for children aged 6-12 years , divided into two parts , 
consisting of microwave oven heating water pots to four leaves and pot rack , 2 is the second 
part of a pattern, 15 pieces of equipment . was designed to be easy to use. Regard to the 
safety of children as the main And enhance the social and emotional development of the 
children. Doing tie dye is made up of folk wisdom used for a long time . The research , by 
means of a thermal dye . Thermal dye method to dye fabrics and take diverse species than 
less dye staining cold Benefit from the tie- dye , it is very Both meditation and helps in the 
imagination when we were binding or tying boards to make this out as we want . To preserve 
the folk wisdom. The fabric is dyed to learn the scientific process as well as the type of fabric 
or the weight of the fabric makes it a different color fabrics are not equal. Or blending color Of 
the trial , the researchers found that when young children have been dying to try making my 
own children learn to do something by yourself. Kids appreciate the little things more. And 
encouraging them to develop emotionally and socially to children. Tie dye to work with 
children , including teachers or parents to assist their child in making human interaction and 
relationships with friends and kids can also be adapted for use in daily life with . people 
around them . The tie dye also creates aesthetic emotion . The enjoyment and skills in the 
arts to children. Including the children to have patience waiting for things to calm hyperactive 
children as well. Suggestion that the research suggests is the need to investigate further. 
Should find out about how to tie-dye with colors other than synthetic dyes. May be a natural 
dye instead. Because children may accidentally or unexpected happens, then the eyes or 
mouth. If the color of nature , it is safer than the color of the synthetic It also is to educate 
children in the colors of the trees and plants as well. Instill a love of nature in children 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จไดดวยดี จากความอนุเคราะหในทุก ๆ ดานของทาน

ทั้งหลายเหลานี้ 

 ขอบพระคุณคุณพอ คุณแม กงและสมาชิกในครอบครัวอินทุละหานทุกคนที่คอยเปน

กําลังใจ สนับสนุน และชวยเหลือขาพเจามาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐไท พรเจริญ ที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูใหคําปรึกษา 

และชวยเหลือในดานตาง ๆ  รวมถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจนสารนิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวง

ไดดวยดี ขอบคุณคณะอาจารยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ที่ถายทอดวิชา

ความรู ใหคําปรึกษาและคําแนะนําตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

 ขอบคุณพี่  ๆ เพื่อน ๆ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  คณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคนที่คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกัน  

และกันมาโดยตลอด 

 ขอบคุณเด็ก ๆ และอาจารยโรงเรียนณดรุนรวมถึงเด็ก ๆ ที่ขาพเจาไดไปทําการทดสอบ

การใชงานท่ีใหความรวมมือและความชวยเหลือ ในการเก็บขอมูลและทําการทดสอบผลิตภัณฑ

เปนอยางดี  
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