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ผา้มดัหม่ีเป็นหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงมี
เอกลกัษณ์การสร้างลวดลายใหป้รากฏบนผนืผา้ดว้ยวธีิการยอ้มเส้นใยก่อนน าไปทอ ผา้มดัหม่ีจึงทอ
จากเส้นใยท่ีมีลวดลายท่ีต่อเน่ืองกนับนเส้นเดียว ลกัษณะ เฉพาะของผา้มดัหม่ีคือรอยซึมของสีท่ีซึม
ไปตามส่วนท่ีเวน้ไวไ้ม่ถูกมดัขณะยอ้ม ลวดลายจะไม่คมชดั ความเหล่ือมของลวดลายในต าแหน่ง
การวางเส้นดา้ยท่ีคลาดเคล่ือนเล็กนอ้ยในกระบวนการทอจึงเป็นเสน่ห์ของผา้มดัหม่ี ท่ีท าให้ผา้แต่
ละผนืเกิดความแตกต่างถึงแมจ้ะเป็นแบบลวดลายเดียวกนั  

จากวิธีการทอผา้มดัหม่ีท่ีมีกระบวนการอนัน่าสนใจดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงน ามาประยุกตใ์ช้
กบัช้ินงานเคร่ืองประดบั โดยศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ความงามบนผืนผา้ดว้ยวิธีการทอผา้
มดัหม่ี และวิจยัเชิง ปฏิบติัการ โดยประยุกตผ์ลการศึกษาวิจยัดงักล่าวร่วมกบัสมบติัของโลหะ เพื่อ
สร้างสรรคน์วตักรรมทางสุนทรียะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความงามท่ีเกิดจากธรรมชาติของวสัดุสองชนิด
ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัคือ ผนืผา้และโลหะ  

ผูว้ิจยัจึงท าการทดลองศกัยภาพของโลหะเพื่อคน้หาลกัษณะท่ีเหมาะสมของวสัดุ ท่ีจะ
น ามาสร้างสรรคผ์ลงานสามกระบวนการไดแ้ก่ การทดลองสร้างพื้นผิวบนโลหะ การทดลองท าสี
บนพื้นผิวโลหะ และการทดลองการข้ึนช้ินงาน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า วิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีสามารถน ามาใชส้ร้างช้ินงานไดแ้ก่ การพบัเส้นโลหะ การท าสีสนิมบนโลหะ(Patina) และ
การพนัรอบแกน จึงน าวิธีการทั้งสามมาจดัองคป์ระกอบเพื่อสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึง
สุนทรียภาพในความขดัแยง้ของวสัดุทั้งสองให้เกิดเป็นเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีสามารถสร้าง
เอกลกัษณ์ใหม่ใหแ้ก่วงการเคร่ืองประดบัไทย 
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 Mudmee, a handcrafted created from intellectual carried through time from past time 
period. The identity of Mudmee is the design and pattern as a result of the dyeing of fabric. 
Mudmee, therefore is weaved by using one single fabric and has its own identity. The unique 
character of Mudmee from the shimmering colors running along the threads, and its slightly 
rough texture that made each piece of fabric looks different in the same pattern. 
 By researching on the process of creating pattern and texture by using Mudmee 
method and operational analysis by applying the result of the studies together with the 
characteristics of metal for create innovation that shows the aesthetic from two natural materials 
that have different characteristics which are metal and textile. The combination will altogether 
make new creative jewelry as a result of opposition of the two. 
 Therefore, I test the potential of the metal to find becoming characteristic of material 
for the work by three process which are experiments on a metal surface, experiments painted 
metal and experiments of forming part. As a result, the becoming characteristics are folded flat 
metal wire, patina and wrapped around the core, As a result, I apply the method that has the 
aesthetic in combination of opposition between the characteristics of two materials; metal and 
textile, to create contemporary jewelry that can create new identity to Thai jewelry. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถส าเร็จไปได้ด้วยดี เพราะการให้ค  าแนะน า ความกรุณา
ช่วยเหลือจาก อาจารยผ์ศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์และอาจารยศิ์ดาลยั ฆโนทยั ขอขอบพระคุณ
ส าหรับค าปรึกษาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้งคณาจารยทุ์กท่านในภาค
วิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้ค  าแนะน าในเร่ือง
ต่างๆท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณเพื่ อนๆ พี่ๆ  น้องๆนัก ศึกษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบ
เคร่ืองประดบัรุ่นแรกทุกท่าน ส าหรับก าลงัใจ ความช่วยเหลือและค าแนะน าทุกๆอยา่ง ท่ีช่วยให้
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์  

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัในทุกกระบวนการท างาน ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนถึงส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

และสุดทา้ยน้ีวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไม่อาจส าเร็จไดเ้ลย หากขาดก าลงัใจส าคญั ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนและก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
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