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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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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การทอผา้เป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ การ

ทอผา้มัดหม่ีเป็นวิธีการทอผา้ท่ีนิยมท าสืบทอดกันมายาวนาน และเป็นท่ีรู้จกักันมานานหลาย

ศตวรรษ วิธีการมดัหม่ีคือการสร้างสรรคล์วดลายให้ปรากฏบนผืนผา้ดว้ยวิธีการยอ้มเส้นใย ให้เกิด

สีและลวด ลายตามตอ้งการก่อนแลว้จึงน าเส้นใยท่ีเป็นเส้นยาวท่ีมีลวดลายต่อเน่ืองกนัตลอดเส้นไป

ทอเรียงบนก่ีออกมาเป็นผืนผา้ ลกัษณะเฉพาะของผา้มดัหม่ีคือรอยซึมของสีท่ีซึมไปตามส่วนท่ีเวน้

ไวไ้ม่ถูกมดัขณะยอ้ม ลวดลายจะไม่คมชดั ความเหล่ือมของลวดลายในต าแหน่งการวางเส้นดา้ยท่ี

คลาดเคล่ือนเล็ก น้อยในกระบวนการทอจึงเป็นเสน่ห์ของผา้มดัหม่ี ท่ีท าให้ผา้แต่ละผืนเกิดความ

แตกต่างถึงแมจ้ะเป็นแบบลวดลายเดียวกนั จากการค านวณการมดัหม่ีแต่ละปลอ้งอยา่งพิถีพิถนัและ

ประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรคช้ิ์นงานศิลปะบนผืนผา้นั้น ยงัแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการคิดท่ีพฒันาให้เกิดรูปแบบลวดลายใหม่ๆข้ึนอยา่งหลากหลาย ท าให้เกิดเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย

สร้างศิลปวฒันธรรม เพื่อสืบทอดวธีิการอนัล ้าค่าท่ีไดรั้บการถ่ายทอดผา่นส่ิงทอมาจนถึงปัจจุบนั 

 ในรายวิชา366 315 โครงงานส่วนบุคคล (Individual Project) ขา้พเจา้ไดท้  าการศึกษา

และน ากระบวนการดงักล่าวมาประยุกต์ใช้กบังานเคร่ืองประดบั โดยได้ทดลองวิธีการวสัดุและ

เทคนิคในการข้ึนช้ินงาน เพื่อให้เหมาะสมกบังานเคร่ืองประดบั เร่ิมตน้ดว้ยการทดลองวสัดุโดยน า

วสัดุหลากหลายชนิดทั้งท่ีอ่อนนุ่มจ าพวกเส้นใยต่างๆ หรือแข็งอยา่งเช่นเส้นลวดโลหะ รวมถึงวสัดุ

อ่ืนเช่นกระดาษ เอ็นตกปลา และลูกปัด ผลการทดลองสรุปไดว้า่โลหะเป็นวสัดุท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุด เน่ืองจากสามารถคงรูปอยูไ่ดดี้ หลงัจากนั้นจึงไดท้  าการทดลองท่ี 2 วิธีการในการข้ึนช้ินงาน

จากเส้นเพียงเส้นเดียว จึงท าการต่อลายข้ึนเป็นช้ินงานโดยทดลองวิธี การต่อลาย 2 แบบคือการพนั

รอบแกน และการสานสลบัไปมาโดยมีกรอบเป็นโครงสร้างในการสาน ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 
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ภาพท่ี1 ภาพการทดลองการพนัรอบแกน 

 

 
ภาพท่ี2 ภาพการทดลองการสานโดยมีกรอบ 
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 จากการทดลองสรุปไดว้่าลกัษณะการน าเส้นวสัดุมาพนัรอบแกนนั้นมีความเป็นไปได้

มากกว่าการสาน เพราะกรอบท่ีใชส้านจะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นช้ินงาน ลวดลายจึงอาจไม่

ต่อกนัตามท่ีตอ้งการ 

หลงัจากนั้นจึงท าการทดลองท่ี 3 การทดลองเพื่อหาชนิด ขนาด และความหนาของ

โลหะท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถน ามาท าช้ินงานจริง ผลการทดลองสรุปไดว้่าวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีจะ

น ามาข้ึนช้ินงานเคร่ืองประดบัคือโลหะเงิน ท่ีเม่ือน ามาท าเป็นเส้นท่ีมีขนาดเท่าใดก็ได ้มีความคงรูป

อยูต่วัมากท่ีสุดและมีความอ่อนตวัดดัไดง่้ายกวา่โลหะชนิดอ่ืน แต่โลหะเงินยงัมีขอ้บกพร่องคือ ยงัมี

การคลายตวัออกเล็กน้อย ท าให้มีช่องว่างไม่ชิดกนัสนิท ขา้พเจา้จึงตอ้งท าการทดลองท่ี 3 เพื่อหา

วิธีการสร้างตวัล็อคระหว่างเส้นให้เหมาะสมและสวยงาม ไดผ้ลการทดลองดงัตารางแสดงผลการ

ทดลองท่ี 3  

ผลการทดลองท าช้ินงานจากแบบร่างตวัล็อคทั้ง 6 แบบ สรุปไดว้า่แบบท่ี 1,2,3 เป็นแบบ

ท่ีสามารถล็อคกนัไดอ้ยู่คงรูปสามารถน ามาท าช้ินงานจริงได ้ขา้พเจา้จึงน าตวัล็อคทั้ง 3 แบบมา

พฒันาเป็นแบบร่างและสร้างช้ินงานจริง 
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ตารางท่ี1 ตารางแสดงผลการทดลองการสร้างตวัล็อค 
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ภาพท่ี3 ช้ินงานช้ินท่ี1 

 

 
ภาพท่ี4 ช้ินงานช้ินท่ี2 
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ภาพท่ี5 ช้ินงานช้ินท่ี3 

  

 จากการศึกษาขา้งตน้ในความคงรูปของโลหะท่ีน ามาใชส้ร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัจาก

เทคนิคในการทอผา้มัดหม่ี ข้าพเจ้าเห็นความน่าสนใจในความแตกต่างระหว่างท่ีมาของการ

สร้างสรรค์กับวสัดุท่ีน ามาใช้ท าช้ินงาน จึงต้องการน ามาพฒันาต่อเพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีความ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

ศิลปะท่ีมีความงามเกิดไดจ้ากองค์ประกอบของงานจะตอ้งประสานเขา้ดว้ยกนัอย่างมี

เอกภาพ จากทฤษฎีองคป์ระกอบของศิลปะ หน่ึงในวิธีการสร้างเอกภาพคือการใชค้วามขดัแยง้ เป็น

การสร้างเอกภาพจากสองส่ิงท่ีตรงขา้มกนั การขดัแยง้ท่ีพอเหมาะตอ้งอาศยัตวักลางเป็นตวัประสาน

ให้เกิดความกลมกลืนและอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีเอกภาพ1 จากทฤษฎีการสร้างเอกภาพในงานศิลปะ

ดงัท่ีกล่าวมา ขา้พเจา้จึงมีแนวความคิดท่ีจะน าเทคนิคการสร้างลวดลายในแบบการทอผา้มดัหม่ีซ่ึง

ทอให้เกิดลักษณะท่ีอ่อนนุ่ม พล้ิวไหว มาใช้กับโลหะซ่ึงมีคุณสมบติัแข็งแรง คงทน คงรูป มา

สร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ จากการใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัแข็ง ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะท าให้ดู

อ่อนนุ่มเหมือนกบัผนืผา้ 

                                                           
1 ชลูด  น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์, 2554), 136. 
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จากลกัษณะของความขดัแยง้ก่อให้เกิดการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยการน าเทคนิคท่ี

ใชใ้นการท าผา้มดัหม่ีมาสร้างสรรคบ์นโลหะ เช่นการท าสี การสร้างลวดลาย หรือการสร้างพื้นผิวท่ี

แตกต่างกนั ท าใหเ้กิดเป็นเทคนิคมดัหม่ีในรูปลกัษณ์ใหม่ แสดงใหเ้ห็นเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีความร่วม

สมยัเหมาะกบัสังคมปัจจุบนั และยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการประยุกตเ์ทคนิคในการท าผา้ไหม

มดัหม่ีท่ีจะใชเ้ฉพาะกบังานส่ิงทอเท่านั้น สามารถพฒันามาสู่วงการเคร่ืองประดบัเพื่อเป็นการสร้าง

เอกลกัษณ์จากภูมิปัญญาพื้นบา้นในการสร้างผนืผา้ของไทยมาสู่ผลงานเคร่ืองประดบัไทย 

 

2. วตัถุประสงค์โครงงำน 

2.1 ศึกษากระบวนการสร้างสรรคค์วามงามบนผืนผา้ดว้ยวิธีการทอผา้มดัหม่ี และวิจยั

เชิงปฏิบติัการ โดยประยกุตผ์ลการศึกษาวจิยัดงักล่าวร่วมกบัสมบติัของโลหะ 

2.2 เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมทางสุนทรียะท่ีแสดงให้เห็นถึงความงามท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติของวสัดุ 2 ชนิดท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัคือ ผืนผา้และโลหะ ให้เกิดเป็นเคร่ืองประดบัท่ี

มีลกัษณะใหม่ท่ี สร้างสรรคข้ึ์นจากความขดัแยง้กนัของความแตกต่างในวสัดุ 

 

3. ขอบเขตของโครงงำน 

3.1 ศึกษาความเป็นมา วธีิการท าและเอกลกัษณ์ของหตัถศิลป์ผา้มดัหม่ี 

3.2 ศึกษาคุณสมบติั วธีิการท าสีและสร้างพื้นผวิบนโลหะ 

3.3 ศึกษาความขดัแยง้และลกัษณะท่ีแตกต่างของวสัดุ โดยศึกษาและปฏิบติัการโลหะ

เพื่อวจิยัความแตกต่าง ขดัแยง้และความกลมกลืนของเอกภาพ 

3.4 ประยกุตผ์ลการศึกษาวจิยั ดว้ยวธีิการออกแบบแนวความคิดหรือรูปลกัษณ์ท่ีสามารถ

แสดงความงามขององคค์วามรู้ดงักล่าวผา่นช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

4. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

รูปลกัษณ์เคร่ืองประดบัไทยทัว่ไปในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีไม่แน่นอน ตามแต่กระแสจะ

นิยม จึงขาดเอกลกัษณ์ท่ีสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะความเป็นไทยเหมือนกบัเคร่ืองประดบัไทยใน

สมยัโบราณตอ้งการแนวทางการออกแบบและการผลิตท่ีแตกต่างท่ีก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ จึงจะตอ้ง
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท าการวิจยัเพื่อสร้างสรรครู์ปแบบเคร่ืองประดบัไทยร่วมสมยั ท่ีแสดงองคค์วามรู้ดา้นการประยุกต์

ภูมิปัญญาไทยแก่วงการเคร่ืองประดบั โดยมีแนวคิดในการสร้างช้ินงานมาจากทฤษฎีความงามท่ีวา่

เอกภาพสามารถเกิดไดจ้ากส่ิงคู่ตรงขา้มหรือขดัแยง้กนั ความงามท่ีกลมกลืนอนัมาจากธรรมชาติ

ของวสัดุ 2 ชนิด ท่ีมีความขดัแยง้จะสามารถสร้างสรรคใ์ห้เกิดความกลมกลืนเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและ

ยากท่ีจะท าได ้เพื่อก่อใหเ้กิดประสบการณ์ทางสุนทรียะแก่ผูส้วมใส่และสังคมร่วมสมยั 

 

5. วธีิกำรศึกษำ 

5.1 ศึกษาความเป็นมา เทคนิคและกระบวนการสร้างลวดลายของผา้มดัหม่ีจากผูรู้้และ

แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

5.2 ศึกษาและทดลองวธีิการต่างๆท่ีท าใหเ้กิดสีและพื้นผวิท่ีแตกต่างกนับนผวิโลหะ 

5.3 ศึกษาธรรมชาติและลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งวสัดุทั้ง 2 ชนิด เพื่อคน้หาความงาม

ท่ีกลมกลืนและเป็นเอกภาพ 

5.4 น าผลการศึกษาท่ีไดม้าสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั โดยการท าแบบร่างและ

ผลิตช้ินงาน 

 

6. แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

6.1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัผา้มดัหม่ี 1 ธ.ค. 55 -22 ธ.ค. 55 

6.2 ศึกษาธรรมชาติของวสัดุ รูปร่างภายนอก รวมถึงลกัษณะท่ี

ขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดความงาม 

22 ธ.ค. 55 -15 ม.ค. 56 

6.3 ศึกษาและทดลองวสัดุเพื่อหาวสัดุท่ีสามารถน ามาใชใ้น การท า

ช้ินงานท่ีเหมาะสม สรุปผลการทดลอง 

15 ม.ค. 56 – 22 ก.พ. 56 

6.4 ท าแบบร่างและช้ินงานจริง 22 ก.พ. 56 – 31 มี.ค. 56 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ผลงานเคร่ืองประดบัมดัหม่ีร่วมสมยัและองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการประยุกต ์

ภูมิปัญญาของหตัถศิลป์มดัหม่ี พร้อมน าเสนอผา่นศกัยภาพของโลหะแก่วงการเคร่ืองประดบัไทย 

7.2 สุนทรียภาพของความกลมกลืนอนัขดัแยง้ โดยสร้างสรรคป์ระสบการทางสุนทรียะ

ท่ีมีความแตกต่างจากเคร่ืองประดบัในปัจจุบนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบังานวจัิย 

 

1.ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผ้ามัดหมี่ 

 ผา้ทอพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้อยู่คู่ประเทศสยามมาช้านาน ภูมิปัญญาการถักทอ

ความคิด ตามจินตนาการและจิตวิญญาณของผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุได้จรรโลงจนเป็นผา้ทอ

พื้นบา้นท่ีมีคุณค่า มูลค่า และความหมาย จนถือไดว้่าไม่ว่าจะไปทอ้งถ่ินไท ในจงัหวดัใดก็จะพบ

เห็นผา้ทอพื้นบา้นเป็นตวัแทนของความเป็นชาติพนัธ์ุ ความเป็นวถีิชีวติและความเป็นวฒันธรรม1 

 ผา้มดัหม่ีเป็นหน่ึงในวิธีการทอผา้พื้นบา้นของไทย เป็นศิลปะการทอผา้ท่ีนิยมท ากนัมา

ตั้งแต่สมยัโบราณและสามารถพบไดใ้นทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบและ

ช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ภาคเหนือ มีช่ือเรียกมดัหม่ีในภาษาค าเมืองวา่ “มดัก่าน” มีท่ีมาจากการผลิต เน่ืองจากค า

วา่ “ก่าน”หมายถึงลายพาดขวาง พบไดใ้นจงัหวดัก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และยงั

พบไดใ้นชนกลุ่มนอ้ยคือ เผา่ลวัะ และกะเหร่ียง 

ภาคใต ้ผา้มดัหม่ีของภาคใตอ้นัมีจงัหวดัปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส มีค าเรียก

ขานผา้ชนิดน้ีในค ามลายทูอ้งถ่ินว่า “ลีมา” ซ่ึงแปลวา่ “ห้า” บ่งบอกถึงสีสันของผา้ท่ีมีสีหลกั 5 สี 

นิยมใชฝ้้ายในการท าผา้มดัหม่ีแทนไหม เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีท่ีฝนตกชุกไม่เหมาะกบั การ

ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ลกัษณะลายมดัหม่ีจะปรากฏอยู่ตรงเชิงผา้เป็นส่วนใหญ่และลวดลายไม่

ซบัซอ้น 

ภาคกลาง ชาวไทยภาคกลางเรียกผา้ชนิดน้ีมาตั้งแต่คร้ังโบราณว่า “ผา้ปูม” นิยมทอผา้

ฝ้ายมดัหม่ีผสมกบัตีนจกและนิยมใชสี้ท่ีตดักนั พบไดม้ากท่ีจงัหวดัลพบุรี 

                                                           
1
 ประไพ ทองเช้ือ, นีค้ือผ้าทอพืน้บ้าน (เชียงใหม่: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั

(สกว.) ส านกังานภาค, 2548), ค  าน า. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคอีสาน มีค าเรียกขานในหมู่ชาวไทยอีสานหรือไทยลาววา่ “หม่ี” หรือ “มดัหม่ี” ค าวา่

หม่ีนั้นหมายถึงไหม ผา้มดัหม่ีในภาคอีสานจึงหมายถึง การมดัยอ้มเส้นไหมก่อนน าไปทอเป็นผืนผา้ 

พื้นท่ีภาคอีสานมีภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การเล้ียงไหมจึงนิยมใชไ้หมในการมดัหม่ี เน่ืองจากมีอารย

ธรรมท่ียาว นานจึงมีการพฒันาลวดลายท่ีมีความซบัซอ้นและละเอียดสวยงามมากกวา่ภาคอ่ืนๆ ทาง

อีสานใตน้ั้นจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเขมร มีเอกลกัษณ์ท่ีความงามโดดเด่น ประณีต จากการใช้เส้น

ไหมนอ้ย โดย เฉพาะในจงัหวดัสุรินทร์ เป็นหตัถกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ีกล่าวขานและเป็น ท่ีรู้จกัมา

นาน มีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน แตกต่างจากท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชจะเป็นอีกรูปแบบ ท่ีแปลก

ตา มีสีสันท่ีสดใสและเน้ือละเอียดแน่น ลวดลายอิสระและทนัสมยั2 

ลวดลายมดัหม่ีท่ีมีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมยัโบราณนั้น ส่วนใหญ่ได้รับแรง

บันดาลใจมาจากธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงความเช่ือและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆดว้ย อาทิ ลายดอกแกว้ ลายตน้สน ลายกวาง ลายนกยูง ลายเต่า ลาย

พญานาค ลายโคมหา้ ลายโคมเจด็ เป็นตน้ 

 ผ้ามัดหม่ีมีบทบาทในวิถี ชีวิตตั้ งแต่เกิดจนตาย หญิงสาวต้องทอผ้าเพื่อท าเป็น

เคร่ืองนุ่งห่ม วสัดุเส้นท่ีใชส้ามารถบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู ่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีและยงั

สะทอ้นถึงความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคของแต่ละกลุ่มชนไดอี้กดว้ย 

2. การผลติผ้าไหมมัดหมี่ 

 ผา้มดัหม่ี คือผา้ท่ีทอจากดา้ยหรือไหมท่ีผกูมดัเป็นลวดลาย แลว้น าไปยอ้มสีก่อนทอ ทั้ง

ท่ียอ้มท่ีด้ายพุ่งและด้ายยืน เพื่อให้เม่ือทอผา้ออกมาเป็นผืนแล้วเกิดเป็นลวดลายและสีสันตามท่ี

ตอ้งการ โดยมีขั้นตอนในการผลิตดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนในการเตรียมเส้นไหมมดัหม่ี 

 2.1.1 การสาวหลอก คือกรรมวิธีการสาวเอาใยไหมออกมาจากฝักหลอก (ฝักไหม) 

มาเป็นเส้นไหม โดยน าเอาฝักหลอกตม้ใส่หมอ้ขนาดใหญ่ มีเคร่ืองมือคีบดึงเส้นไหมออกมาเป็น

เส้นยาวติดต่อกนัเป็นเส้นเดียวกนัตลอดจนหมดทุกฝัก ไหมท่ีไดจ้ากการสาวหลอกน้ีเป็นเส้นไหม

แขง็เรียกกนัวา่ ไหมดิบ 

                                                           
2
 ธีรพนัธ์ุ จนัทร์เจริญ, มัดหมี่มัดใจ สานใยวฒันธรรม เขมร ลาว ไทย (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเจมส์เอช ดบัเบิ้ลย ูทอมป์สัน, 2547), 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.2 การเหล่งไหม ไหมท่ีสาวออกมาจากฝักหลอกนั้นจะยาวติดต่อกนัเป็นเส้นเดียว

ตลอด น าเส้นไหมดิบมาเหล่งไหม (กรอ) เพื่อท าเส้นไหมใหเ้ป็นปอย 

2.1.3 การด่องไหม คือกรรมวิธีการน าปอยไหมท่ีไดจ้ากการเหล่งไหมมาตม้ในน ้ า

เดือดประมาณ 5-10 นาที โดยเติมผงด่างทบัทิมเพื่อให้เส้นไหมอ่อนตวัลง จากนั้นน ามาบิดเอาน ้ า

ออกจนหมด 

2.1.4 การกวกัไหม หลงัจากท าการด่องไหมแลว้น าเอาปอยไหมมากวกั เพื่อท าให้

เส้นไหมติดต่อเป็นเส้นเดียวกนัตลอด โดยใชเ้คร่ืองมือสองอยา่งคือ กงและกวกั 

2.1.5 การค่นไหม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการขน้หม่ีเรียกว่า ฮงค่นหม่ี ขน้ปอยหม่ีให้มี

ขนาดเท่า กบัความกวา้งของผนืผา้ไหมท่ีตอ้งการ เพื่อจะน าไปมดัหม่ีต่อไป 

2.1.6 การมดัหม่ี เป็นกรรมวิธีท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าผา้ไหมให้เกิดเป็นลวดลายและ

สีสันต่างๆ การมดัหม่ีใหเ้ป็นลายต่างๆข้ึนอยูก่บัแบบลวดลายท่ีจะท า เช่น ถา้ตอ้งการผา้ท่ีมีลายเล็กๆ

หลายๆสี ตอ้งใชค้วามละเอียดและประณีตในการมดัหม่ี ขั้นตอนมดัหม่ีเร่ิมจากการเอาปอยหม่ีท่ีค่น

เสร็จแลว้ใส่ฮงหม่ี ใชเ้ชือกฟางเส้นเล็กๆมดัล าหม่ีแต่ละล าไปตามแบบลายท่ีตอ้งการ ส่วนของไหม

ท่ีถูกมดัน้ีเวลาน าไปยอ้มสี สีจะไม่สามารถซึมเขา้ไปในส่วนนั้นได ้จะคงสีตามเดิม ส่วนท่ีไม่ถูกมดั

กอ้จะถูกสีอ่ืนยอ้มทบัไปเร่ือยๆ 

2.1.7 การยอ้มหม่ี คือการท าให้เส้นไหมมีสีต่างๆโดยน าปอยหม่ีท่ีมดัเรียบร้อยแลว้

ไปยอ้มสีในน ้ าเดือด โดยยอ้มสีไหมท่ีมีคุณภาพดี ถา้หากตอ้งการให้ผา้ไหมมีหลายๆสี เม่ือยอ้มหม่ี

ดว้ยสีแรกแลว้ควรใช้เชือกฟางมดัเก็บสีไว ้เพื่อไม่ให้สีท่ีสองท่ีจะยอ้มผสมกบัสีแรก ท าแบบน้ีไป

เร่ือยๆจนกวา่จะครบสีตามลวดลาย 

2.1.8 การแกห้ม่ี คือวิธีการแกเ้ชือกฟางท่ีใชม้ดัล าหม่ีแต่ละล าออกให้หมดโดยใชมี้ด

บางๆเล็กๆ การแกห้ม่ีจะตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัอยา่ให้มีดถูกเส้นไหมขาด ไหมท่ีแกเ้ชือกฟางออก

หมดแลว้จะเห็นลายมดัหม่ีท่ีชดัเจนข้ึน 

2.1.9 การกวกัหม่ี คลา้ยๆกบัการกวกัไหม โดยใชอุ้ปกรณ์ในการกวกัเหมือนกนั น า

หม่ีท่ีแก้เรียบร้อยแล้วใส่กง และกวกัออกจนหมด ตอ้งระวงัอย่าให้เส้นไหมขาดตอนเพราะเม่ือ

น าไปทออาจจะท าใหล้ายคลาดเคล่ือนได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.10 การป่ันหลอด วธีิการน าเอาหม่ีท่ีกวกัเรียบร้อยแลว้ไปป่ัน(กรอ)ใส่หลอด โดย

ใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ ไน หม่ีหน่ึงปอยจะป่ันใส่หลอดไดป้ระมาณ 35-45 หลอด โดยป่ันเรียงล าดบั

ของหลอดไวต้ั้งแต่หลอดแรกจนถึงหลอดสุดทา้ย ตอ้งระวงัการเรียงล าดบัเป็นส่วนท่ีส าคญัเพราะถา้

หากการเรียงล าดบัสลบัท่ีกนัจะท าใหล้ายไม่ประติดประต่อตามท่ีตอ้งการ 

 

 
ภาพท่ี 6 การค่นไหม 

 

 
ภาพท่ี 7 การมดัหม่ี 

ท่ีมา : Mudmee Silk, เข้า ถึง เ ม่ือ 10 มกราคม 2556, เข้า ถึงได้จาก 

http://www.pompgorn.com/mudmee-silk.html 
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ภาพท่ี 8 หม่ีท่ียอ้มเสร็จแลว้ 

 

 
ภาพท่ี 9 การแกห้ม่ี 
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ภาพท่ี 10 การกวกัหม่ี 

 

 
ภาพท่ี 11 การป่ันหลอด 
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ภาพท่ี 12 หลอดหม่ีท่ีป่ันเสร็จแลว้ 

 

2.2 ขั้นตอนการเตรียมไหมเครือ (ไหมเส้นยนื) 

2.2.1 การค่นหูก คือการน าไหมท่ีเตรียมไวส้ าหรับเป็นไหมเครือ(ไหมเส้นยืน) ไป

กรอใหไ้ดค้วามยาวของผนืผา้ตามท่ีตอ้งการ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ หลกัเผือ ไหมหน่ึงเครือจะท า

เป็นผา้ไหมไดป้ระมาณ 20-30 ผนื 

2.2.2 การสืบหูก การน าเอาไหมเครือ(ไหมเส้นยืน)ท่ียอ้มสีแลว้ไปต่อกบักกหูก คือ

ส่วนท่ีติดอยูก่บัฟืม ซ่ึงป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับทอผา้ไหม ฟืมมีอยู ่2 ชนิดคือ ฟืมฟันไม(้ฟันท าดว้ย

ไม)้ และฟืมฟันเหล็ก(ฟันท าดว้ยเหล็ก) ส่วนประกอบส าคญัของฟืมอีกอยา่งหน่ึงคือ เขาหรือตะกอ 

มี 2 ชนิดคือ 2 เขา(2 ตะกอ) และ 3 เขา(3 ตะกอ) เขาหรือตะกอจะท าดว้ยดา้ยถกัเรียงกบัไมไ้ผท่ี่เหลา

เป็นเรียวให้ขนานกบัฟืม ยาวเท่ากบัความยาวของฟืมพอดี ถา้ฟืมมี 2เขา จะเรียกกนัว่า ฟืมสองเขา 

ถา้ฟืมมี 3 เขาเรียกกนัวา่ ฟืมสามเขา ส่วนของฟืมท่ีอยูด่า้นตรงขา้มกบัเขาหรือตะกอ จะมีดา้ยหรือ

ไหมท าเป็น กกหูก หมายถึงส่วนท่ีจะน าไปต่อกบัเครือไหม 

2.2.3 การพนัหูก คือการน าเอาฟืมท่ีผ่านการสืบหูกเรียบร้อยแล้วมาพนัไหมเครือ

(ไหมเส้นยนื)ใหม่ใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อน าไปทอเป็นผา้ไหมต่อไป อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับพนัหูกคือ ไม้

กระดานยาวเท่ากบัขนาดของฟืมหรือยาวกวา่เล็กนอ้ย และจะตอ้งใส่ไมใ้ห้เรียบท่ีสุดเพื่อสะดวกใน



17 
 

การพนั ในการพนัหูกน้ีจะตอ้งใช้ความละเอียดถ่ีถว้นมากเพราะถา้หากเส้นไหมขาดจะตอ้งท าการ

ต่อเส้นไหมใหเ้รียบร้อยทุกๆเส้น 

 

 
ภาพท่ี 13 การสืบหูก 

 

 
ภาพท่ี 14 ฟืม 
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ภาพท่ี 15 กกหูก 

 

 
ภาพท่ี 16 ไหมเส้นยนืท่ีเตรียมเสร็จแลว้ 
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2.3 การทอผา้ไหม  

การทอผา้เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตผา้ไหม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้คือ ก่ี มี 2 

ชนิดคือ ก่ีธรรมดาและก่ีกระตุก  หลกัของการทอผา้คือการท าให้เส้นไดส้องกลุ่มขดักนัโดยตั้งฉาก 

เส้นดา้ยท่ีติดกบัก่ีคือ เส้น ดา้ยยนื ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีน ามาขดัเรียกวา่ เส้นดา้ยพุง่  

การทอผา้มดัหม่ีทัว่ไปจะมีอยู่ 2 ลกัษณะคือ 1.การทอผา้มดัหม่ี 2 ตะกอเป็นลายขดั

ธรรมดา ผา้จะใช้ไดเ้พียงหนา้เดียว  2.การทอผา้มดัหม่ี 3 ตะกอ เป็นการทอผา้ลายสอง เน้ือผา้จะ

แน่นสามารถใชไ้ดท้ั้งสองดา้น โดยดา้นหนา้จะใหสี้สันสดใสและลวดลายชดักวา่ดา้นใน การทอผา้

มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 เร่ิมการทอโดยการเหยียบเทา้เหยียบเพื่อแยกหมู่ตะกอ เส้นดา้ยชุดท่ี 1 จะถูก

แยกออกและเกิดช่องวา่ง สอดกระสวยดา้นพุ่งท่ีใส่หลอดดา้ยไหมมดัหม่ีท่ีกรอแลว้ผา่นสลบัตะกอ

ชุดท่ี 1 เหยยีบเทา้เหยยีบอีกดา้นเพื่อยกตะกอชุดท่ี 2 สอดกระสวยดา้ยพุง่กลบั ท าสลบักนัไปเร่ือยๆ 

2.3.2 การกระทบฟันหวี (ฟืม) เม่ือสอดกระสวยด้านพุ่งกลบัก็จะกระทบฟันหว ี

เพื่อใหด้า้ยพุง่แนบติดกนัไดเ้น้ือผา้ท่ีแน่นหนา 

2.3.3 การเก็บหรือมว้นผา้ เม่ือทอผา้ไดพ้อประมาณแลว้ก็จะมว้นเก็บในแกนมว้นผา้ 

โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและม้วนเข้ากับแกน จากนั้ นปรับความตึงหย่อนใหม่ให้

พอเหมาะ3 

 ขอ้ควรระวงัในการทอผา้มดัหม่ี คือตอ้งทอผา้ตามล าดบัของหลอดดา้ยมดัหม่ีท่ีเรียงไว้

อยา่งถูกตอ้ง ไม่เช่น นั้นลายมดัหม่ีจะไม่เป็นไปตามแบบท่ีตอ้งการ และยงัตอ้งใชค้วามช านาญใน

การจดัปรับลวดลายท่ีเหล่ือมล ้ากนัใหอ้อกมาเรียงกนัอยา่งสวยงาม 

 

                                                           
3
 กรรมวธีิการผลติผ้าไหมมัดหมี่, เขา้ถึงเม่ือ 8 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.siam-
fabric.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0 
%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b
8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%
ab%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94.htm 
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ภาพท่ี 17 กระสวย 

 

 
ภาพท่ี 18 การกระทบฟันหว ี
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3. ความน่าสนใจของผ้ามัดหมี่ 

การมดัหม่ีถือเป็นศิลปะการท าผา้ชนิดหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นท่ี

มีเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน ดว้ยวิธีการท่ีซบัซ้อนจึงตอ้งใช้ความช านาญในการ

ผลิต ท าใหผ้นืผา้อนัวจิิตรงดงามท่ีไดอ้อกมานั้นมีคุณค่า ลกัษณะเฉพาะของผา้มดัหม่ีคือรอยซึมของ

สีท่ีวิง่ไปตามบริเวณของลวดลายท่ีถูกมดัเหล่ือมล ้ากนัในต าแหน่งของเส้นดา้ย ความแม่นย  าในการ

ทอและความกลมกลืนไร้รอยต่อของเส้นดา้ยระหวา่งการสลบัสี จึงท าใหผ้นืผา้มดัหม่ีมีลกัษณะท่ีให้

ความอ่อนนุ่มและกลมกลืน เอกลกัษณ์ดงักล่าวท าให้เกิดลกัษณะท่ีแตกต่างจากผา้ทอชนิดอ่ืนๆ สีท่ี

ซึมเขา้หากนัท าใหเ้กิดความรู้ สึกนุ่มนวลไม่แขง็กระดา้ง 

 

 
ภาพท่ี 19 ผา้ไหมมดัหม่ี 

ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaitelecentrecharms.com/index.php? 

route=product/product&product_id=216  
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ภาพท่ี 20 รอยซึมของสี 

ท่ีมา: เข้าถึงเม่ือ 10 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://vintagefashionguild.org/fabric-

resource/ikat/ 

  

ความรู้เก่ียวกบัผา้มดัหม่ี ภูมิปัญญาท่ีมีมายาวนานสามารถพบไดใ้นทุกภาคของประเทศ

ไทย ซ่ึงจะมีช่ือเรียกและรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ลวดลายส่วนมาใหญ่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก

ธรรมชาติ วถีิชีวติรอบตวัและ ความเช่ือของชาวบา้นตามแต่ละวฒันธรรม 

 ในการผลิตผา้มดัหม่ีมีกรรมวธีิท่ีซบัซอ้นและละเอียดอ่อน ผูท้  าจึงตอ้งมีความช านาญใน

การผลิตผา้มดัหม่ี กรรมวิธีการดงักล่าวท าให้เกิดเอกลกัษณ์ท่ีประณีตคือ การสร้างลวดลายบนเส้น

ใยท่ีต่อเน่ืองเป็นเส้นเดียวก่อนน ามาทอเป็นผืนผา้ และเกิดลกัษณะเฉพาะท่ีสวยงามจากรอยซึมของ

สีตามเส้นใย จึงท าใหผ้า้มดัหม่ีมีคุณค่าทั้งส าหรับผูส้วมใส่และผูท้  า 

 ความน่าสนใจในวิธีการของภูมิปัญญาชาวบา้น ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้จะ

สามารถน ามาใชพ้ฒันาประยุกต์ใช้กบการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั ท าให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่

จากการทดลองกบัวสัดุชนิดอ่ืนซ่ึงก็คือโลหะ ท่ีลกัษณะของคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ให้

เกิดลกัษณะท่ีมีความอ่อนนุ่มและพล้ิวไหวท่ีไดม้าจากผนืผา้มดัหม่ี 



23 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 ผา้มดัหม่ีส่วนใหญ่ทอจากเส้นใยธรรมชาติคือเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย เส้นใยจาก

ธรรมชาติมีคุณสมบติัเม่ือน ามาทอเป็นผืนผา้ท าให้มีความอ่อนนุ่ม พล้ิวไหว ยืดหยุ่นได้ ดูดซับ

ความช้ืนไดดี้ เน่ืองจากมีความช้ืนในตวัเองจึงท าให้ยอ้มสีไดง่้าย สีสามารถซึมผา่นลงไปในเส้นใย

ไดเ้กิดเป็นรอยซึมของสีตามเส้นใย  

 จากทฤษฎีศิลปะท่ีว่า ความงามเกิดได้จากองค์ประกอบของงานจะตอ้งประสานเข้า

ดว้ยกนัอยา่งมีเอกภาพ หน่ึงในวธีิการสร้างเอกภาพคือการใชค้วามขดัแยง้ เป็นการสร้างเอกภาพจาก

สองส่ิงท่ีตรงขา้มกนั การขดัแยง้ท่ีประสานกนัอย่างพอเหมาะและกลมกลืน ขา้พเจา้จึงตอ้งการใช้

วสัดุท่ีมีคุณสมบติัตรงกนัขา้มกบัผนืผา้และเส้นใยซ่ึงไดแ้ก่ โลหะ 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบติัของผนืผา้และโลหะ 

ผนืผา้ โลหะ 

1. มีความอ่อนนุ่ม  

2. ยดืหยุน่ได ้

3. ดูดซบัความช้ืน ยอ้มสีง่าย สีสามารถซึม

ลงไปได ้

4.  ไม่คงรูป 

1. มีลกัษณะแขง็ คงทน 

2. ไม่ยดืหยุน่ 

3. ไม่ดูดความช้ืน สีไม่สามารถซึมลงไป

ได ้ 

4. คงรูปอยูต่วั 
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โลหะ เป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัแข็ง คงทน แข็งแรง สามารถเปล่ียนรูปร่างได ้ไม่ยืดหยุ่น 

คงรูป ไม่ดูดความช้ืน จึงท าให้ไม่สามารถยอ้มสีได้ ท าไดแ้ค่เคลือบสีบนพื้นผิวโลหะเท่านั้น ไม่

สามารถท าใหเ้กิดเป็นรอยซึมได ้

จากคุณสมบติัของวสัดุทั้ง 2 ชนิด สังเกตไดว้า่คุณสมบติัของโลหะนั้นสามารถท าให้มี

ลกัษณะคลา้ยกบัผนืผา้นั้นเป็นไปไดย้าก ขา้พเจา้จึงตอ้งท าการทดลองเพื่อศึกษาและคน้หาวิธีการท่ี

สามารถท าให้โลหะมีลกัษณะท่ีดูอ่อนนุ่ม และรอยซึมคลา้ยกบัลกัษณะของผืนผา้ ทั้งวิธีการท าสี

และการสร้างลวดลาย พื้นผวิบนโลหะ 

 

1. กำรทดลองกำรสร้ำงลวดลำยและพืน้ผวิบนโลหะ 

 การทดลองน้ีเป็นการทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ ทั้งแบบเส้นและ

แบบแผน่เพื่อหาลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม พล้ิวไหว และให้ร่องรอยท่ีคลา้ยคลึง

กบัการซึมของสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผนืผา้มดัหม่ีสามารถน ามาใชส้ร้างสรรคช้ิ์นงาน 

โลหะทีน่ ำมำใช้ในกำรทดลอง 

1. ทองแดง  

2. ทองเหลือง  

3. เงิน  

โดยน าโลหะทั้ง 3 ชนิดน้ีมาสร้างพื้นผวิดว้ยวธีิการต่างๆเพื่อให้เกิดลกัษณะท่ีให้อารมณ์

คลา้ยกบัผนืผา้มากท่ีสุด ไดผ้ลการทดลองดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4 การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผวิบนโลหะ 
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ตารางท่ี 4 การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผวิบนโลหะ (ต่อ) 
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จากผลการทดลองท่ีได้สรุปได้ว่า การทดลองสร้างพื้นผิวบนแผ่นโลหะนั้นให้ความ

อ่อนนุ่มของพื้นผวิและลวดลายไดน้อ้ย ส่วนในการใชเ้ส้นโลหะแบนและเส้นลวดมีความเป็นไปได้

มากกว่าในทุกๆการทดลอง แต่ยงัไม่สารารถสรุปไดว้่าจะเลือกใช้ลกัษณะแบบใดมาสร้างสรรค์

ช้ินงาน จึงตอ้งท าการทดลองในการท าสีและการข้ึนช้ินงานอีกในขั้นตอนต่อไปเพื่อหาความลงตวั

ของช้ินงานทั้งหมด 

 

2. กำรทดลองท ำสีบนพืน้ผวิโลหะ 

 การทดลองน้ีเป็นการทดลองท าสีบนพื้นผิวโลหะ เพื่อหาวิธีการสร้างสีให้มีลกัษณะ

คลา้ยรอยซึมบนเส้นใยท่ีน าไปทอเป็นผา้มดัหม่ี โดยจะทดลองทั้งบนแผน่ท่ีมีพื้นผิว เส้นลวด และ

เส้นโลหะแบนไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5 การทดลองการท าสีบนโลหะ 
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ตารางท่ี 5 การทดลองการท าสีบนโลหะ (ต่อ) 

 
 

 การทดลองการท าสีบนโลหะสรุปไดด้งัน้ีคือ 

2.1 การพนัดว้ยเส้นไหมและดา้ยสีต่างๆ ท าให้ปิดบงัความเป็นเส้นโลหะ และแต่ละ

รอยต่อของสีไม่แสดงการซึมสีเขา้หากนั แบ่งออกจากกนัเป็นช่วงๆ 
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2.2 การทาสีEpoxy มีลกัษณะเงาจึงไม่ไดค้วามรู้สึกเหมือนกบัผืนผา้แต่จะให้ความรู้สึก

เหมือนกบัพลาสติก 

2.3 การใชท้องค าเปลวปิดเคลือบบนแผน่โลหะ ให้ความรู้สึกถึงความมีค่า มีราคาไดดี้ 

แต่ทองค าเปลวไม่ติดแน่นอยูก่บัแผน่เงินจึงหลุดออกไดง่้ายไม่สามารถสร้างเป็นลวดลายได ้

2.4 การท าสีสนิม(Patina)โดยใชค้วามร้อนบนพื้นผิวโลหะ ไม่ท าเกิดลกัษณะของรอย

ซึมและความอ่อนนุ่ม 

2.5 การท าสีสนิม(Patina)ดว้ยสารเคมีบนเส้นเงิน(แบน) ให้ความรู้สึกถึงความอ่อน เขม้

ของสีไดช้ดัเจน 

2.6 การท าสีสนิม(Patina)โดยใช้ความร้อนบนเส้นลวดทองเหลือง ไล่สีอ่อนเขม้ ให้

ความรู้สึกถึงการซึมของสีไดดี้ 

2.7 การแช่แผน่เงินลงใน Sodium Thiosulphate แสดงให้เห็นการซึมของสีไดดี้ แต่มีวิธี

ในการท าท่ียุง่ยาก เน่ืองจากจะตอ้งให้ความร้อนกบั Sodium Thiosulphate ตลอดเวลาสีโลหะจึงจะ

เปล่ียนแปลง 

จากการทดลองขา้งตน้วธีิการท าสีบนโลหะท่ีใหค้วามรู้สึกคลา้ยกบัการซึมของสีบนเส้น

ใยผา้มดัหม่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีการท าสีสนิม(Patina) เน่ืองจากเห็นการไล่ระดบัเขม้อ่อนของสีได้

อยา่งชดัเจนและมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากเม่ือเทียบกบัการแช่โลหะลงใน Sodium Thiosulphate แลว้เกิด

ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

3. กำรทดลองกำรขึน้รูปช้ินงำน 

 ในบทน าขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึงการทดลองในการข้ึนช้ินงานเคร่ืองประดบัโลหะท่ีเกิดจาก

เส้นเพียงเส้นเดียวท่ีได้ศึกษามาแลว้ในวิชา366315 โครงงานส่วนบุคคล(Individual Project)ไว้

เบ้ืองตน้ จากการทดลองในคร้ังนั้นสรุปไดว้า่ การข้ึนช้ินงานโดยการพนัรอบแกนและมีตวัล็อคเป็น

ลวดลายของเคร่ืองประดบัมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด แต่เน่ืองจากในการทดลองนั้นใชเ้ส้นโลหะท่ี

มีขนาดใหญ่กวา่จึงไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนนุ่มของผนืผา้ และในการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการศึกษา

ถึงการสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีให้ความรู้สึกเช่นเดียวกบัผืนผา้ อาจตอ้งใชเ้ส้นโลหะขนาดเล็ก

มากท าให้ไม่สามารถเช่ือมตวัล็อคให้เกิดเป็นลวดลายได้ จึงตอ้งท าการศึกษาและทดลองวิธีการ
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เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดเ้ทคนิคท่ีจะท าใหช้ิ้นงานอยูค่งรูป ไม่คลายตวัออกไดอ้ยา่งเหมาะสมและลงตวัมาก

ข้ึน 

 ขา้พเจา้จึงท าการทดลองการข้ึนช้ินงานกบัเส้นโลหะท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อแสดงถึงความ

เป็นไปไดใ้นการท าช้ินงานจริงท่ีตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความประณีตและละเอียดอ่อนของผา้มดัหม่ี 

 3.1 การเช่ือมเส้นโลหะเขา้ดว้ยกนัโดยไม่ตอ้งมีตวัล็อค เร่ิมจากการน ากระดาษทนไฟ

แบบป้ันได้มาป้ันให้เป็นโครงร่างอิสระตามต้องการ จากนั้นจึงน าเส้นลวดโลหะมาพนัรอบๆ

กระดาษทนไฟท่ีป้ันเสร็จแลว้ และน าไปเช่ือมเส้นลวดแต่ละเส้นติดเขา้ดว้ยกนั เพื่อไม่ให้ช้ินงาน

คลายตวัออก ไดผ้ลการทดลองดงัภาพ 

 

 
ภาพท่ี 21 การทดลองเช่ือมเส้นโลหะเขา้ดว้ยกนัแบบท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 22 ช้ินงานเม่ือแกะออกจากโครงแบบท่ี 1 



31 
 

 จากภาพการทดลองเช่ือมเส้นโลหะเขา้ดว้ยกนัในแบบท่ี 1 พบปัญหาคือ เส้นลวดคลาย

ออกไม่คงรูปอยูต่วัตามแบบเน่ืองจากโครงร่างมีพื้นผิวท่ีไม่เรียบ และมีรูปทรงท่ีไม่เท่ากนัตลอด จึง

ไม่สามารถเช่ือมให้ติดกนัได้ และเส้นลวดมีขนาดเล็กมากเม่ือให้ความร้อนนานๆท าให้เกิดการ

หลอมเส้นลวดขาดไดง่้าย   

ขา้พเจา้จึงท าการทดลองในแบบท่ี 2 คือป้ันโครงร่างกระดาษทนไฟให้มีขนาดเท่ากนั

ตลอดคลา้ยกบัทรงกระบอก 

 

 
ภาพท่ี 23 การทดลองเช่ือมเส้นโลหะเขา้ดว้ยกนัแบบท่ี 2 

 
ภาพท่ี 24 ช้ินงานเม่ือแกะออกจากโครงแบบท่ี 2 

 

 การทดลองเช่ือมเส้นโลหะแบบท่ี 2 เส้นลวดท่ีพนัรอบโครงคลายออกไม่มาก สามารถ

เช่ือมติดกนัไดดี้ แต่พบปัญหาคือแกะออกจากโครงไดย้ากจึงท าให้เส้นลวดท่ีแกะออกมาไดน้ั้นมี

ลกัษณะโคง้งอและบิดเบ้ียว  
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สรุปไดว้า่การทดลองข้ึนช้ินงานโดยการเช่ือมเส้นลวดให้ติดกนันั้น ผลท่ีไดไ้ม่สามารถ

น ามาปรับใชใ้นการท าช้ินงานจริงได ้

3.2 การน าเส้นลวดและเส้นใยมาสานหรือทอเขา้ดว้ยกนั ขา้พเจา้แบ่งการทดลองเป็น 2 

รูปแบบคือการสานกลบัไปมาเหมือนกบัการทอผา้ และการสานเป็นวงกลมวนข้ึนไป 

3.2.1 การสานกลบัไปมาเร่ิมจากการน าเส้นดา้ยมาข้ึนเป็นเส้นยืนก่อน จากนั้นจึงน า

เส้นลวดโลหะมาสาน ไดผ้ลการทดลองดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 25 การทดลองการสานแบบท่ี 1 

  

ผลการทดลองการสานในแบบท่ี 1 พบปัญหาคือ เส้นลวดมีความแข็งจึงตอ้งมีช่องวา่ง

ในการดดัโคง้ขณะท่ีสานสลบัไปมา ท าให้เส้นลวดมีระยะห่างจึงไม่สามารถก าหนดลวดลายได้

อยา่งชดัเจน  

3.2.2 การสานวนเป็นวงกลมข้ึนไป เร่ิมจากการพนัเส้นลวดกบัแกนก่อนแลว้จึงน า

ดา้ยมาพนัเขา้ดว้ยกนัดงัภาพ 
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ภาพท่ี 26 การทดลองการสานแบบท่ี 2 

 

 ผลการทดลองการสานในแบบท่ี 2 พบปัญหาเช่นเดียวกนักบัแบบท่ี 1 คือเกิดช่องวา่ง

ระหวา่งเส้นลวดและเกิดการคลายตวัจึงท าใหไ้ม่สามารถก าหนดลวดลายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปไดว้า่ผลการทดลองการข้ึนช้ินงานโดยการสานทั้ง 2 แบบนั้น ไม่สามารถน าใชก้บั

ช้ินงานจริงได ้เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองระยะระหวา่งเส้นลวดท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างลวดลาย

และท าสีบนพื้นผวิโลหะ 

 จากการทดลองทั้งหมดขา้งตน้ ไม่พบวิธีการท่ีจะสามารถข้ึนช้ินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อาจสรุปได้ว่าวิธีการข้ึนช้ินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการน าเส้นลวดมาพนัเขา้กบัแกน ขา้พเจา้จึง

กลบัไปศึกษาวิธีการข้ึนช้ินงานโดยการน าเส้นลวดมาพนัรอบแกนและล็อคกนัดว้ยตวัล็อค แต่จะ

พฒันาโดยไม่แสดงตวัล็อคใหเ้ห็นเป็นลวดลายแต่จะซ่อนไวก้บัแกนท่ีน ามาพนัเส้นลวดแทน  

 ขา้พเจา้จึงน าผลการทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะท่ีมีความเป็นไปได้

ทั้งหมดมาทดลองพนักบัแกนเพื่อสรุปวธีิการท่ีเหมาะสมในการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะท่ี

จะน ามาใชก้บัช้ินงานจริง 

 3.4 น าผลการทดลองการสร้างลวดลายท่ีมีความเป็นไปไดท้ั้งหมดมาทดลองพนักนัแกน 

ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

3.4.1 น าเส้นท่ีบิดเกลียวมาพนัรอบแกน 
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ภาพท่ี 27 การน าเส้นท่ีบิดเกลียวมาพนัรอบแกน 

 

3.4.2 น าเส้นท่ีดดัโคง้มาพนัรอบแกน 

 
ภาพท่ี 28 การน าเส้นท่ีดดัโคง้มาพนัรอบแกน 
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3.4.3 น าเส้นท่ีพบัมาพนัรอบแกน 

 
ภาพท่ี 29 การน าเส้นท่ีพบัมาพนัรอบแกน 

 

3.4.4 น าเส้นโลหะท่ีใชค้อ้นทุบใหแ้บนเป็นช่วงๆมาพนัรอบแกน 

 
ภาพท่ี 30 การน าเส้นโลหะท่ีใชค้อ้นทุบใหแ้บนเป็นช่วงๆมาพนัรอบแกน 
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3.4.5 น าเส้นโลหะท่ีมดัเป็นปมมาพนัรอบแกน 

 
ภาพท่ี 31 การน าเส้นโลหะท่ีมดัเป็นปมมาพนัรอบแกน 

 

3.4.6 น าเส้นท่ีใชค้อ้นหวัเหล่ียมทุบใหเ้กิดลายเส้นมาพนัรอบแกน 

 
ภาพท่ี 32 การน าเส้นท่ีใชค้อ้นหวัเหล่ียมทุบใหเ้กิดลายเส้นมาพนัรอบแกน 
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จากผลการทดลองน าเส้นลวดโลหะท่ีสร้างพื้นผิวทั้งหมดท่ีมีความเป็นไปไดม้าพนัรอบ

แกน สรุปไดว้า่วธีิการบิดเกลียว การใชค้อ้นทุบให้แบนเป็นช่วงๆ การมดัปม การใชค้อ้นหวัเหล่ียม

ทุบใหเ้กิดเป็นลายเส้น เม่ือน ามาพนักบัแกนแลว้ท าใหเ้กิดช่องวา่ง ซ่ึงอาจจะท าให้ลวดลายท่ีก าหนด

ไวไ้ม่สมบูรณ์ ส่วนวธีิการสร้างพื้นผวิท่ีสามารถน ามาใชไ้ดคื้อ วิธีการดดัโคง้ และวิธีการพบั เพราะ

ท าใหเ้ส้นลวดเรียงต่อกนัไดส้นิทไม่เกิดช่องวา่ง และเกิดลวดลายท่ีชดัเจน 

 

4. สรุปผลกำรทดลอง    

ผลการวจิยัทั้งหมดสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี 33 แผนภูมิสรุปผลการทดลอง 

 

 ในการทดลองเก่ียวกบัศกัยภาพของโลหะขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น3 

การทดลองไดแ้ก่ 

1. การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ ขา้พเจา้ไดส้ร้างพื้นผิวในลกัษณะ

ต่างๆท่ีน่าจะเกิดรูปลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบัผนืผา้และลวดลายของผา้มดัหม่ี ทั้งกบัแผน่โลหะและเส้นลวด
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โลหะ ผลการทดลองสรุปไดว้า่ โลหะท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นทั้งแบนและกลมให้ความรู้สึกท่ีอ่อนนุ่ม 

ใหค้วามรู้สึกท่ีคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของเส้นใยและผนืผา้มากกวา่เม่ือเทียบกบัโลหะท่ีมีลกัษณะเป็น

แผ่น ลวดลายท่ีเกิดข้ึนบนการทดลองพื้นผิวบนเส้นโลหะทุกแบบมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถ

น ามาใชข้ึ้นช้ินงานจริง 

2. การทดลองท าสีบนพื้นผิวโลหะ เพื่อคน้หาวิธีการท าให้เกิดสีบนแผ่นโลหะให้มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัรอยซึมของสีบนเส้นใยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผา้มดัหม่ี ขา้พเจา้ไดท้ดลองท าสี

วิธีต่างๆกบัโลหะสองชนิดคือ เงิน และทองเหลือง บางการทดลองอาจเหมาะสมกบัโลหะชนิดใด

ชนิดหน่ึงเท่านั้น ผลการทดลองสรุปไดว้า่ การท าสีสนิม(Patina)ให้ความรู้สึกท่ีใกลเ้คียงกบัรอยซึม

ของสีบนเส้นใยมากท่ีสุด เน่ืองจากสีท่ีเกิดจากการท าสีสนิม(Patina)จะเป็นสีน ้ าตาล จึงมีความ

กลมกลืนกบัสีของทองเหลืองมากกวา่เงิน ทองเหลืองจึงเป็นวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชท้  าช้ินงาน

จริง 

3. การทดลองข้ึนรูปช้ินงาน การทดลองน้ีท าข้ึนเพื่อคน้หาวิธีการข้ึนรูปช้ินงานท่ีมี

ลกัษณะเป็นเส้นให้มีความเหมาะสมกบัวสัดุและรูปแบบของช้ินงานมากท่ีสุด ขา้พเจา้ไดท้  าการ

ทดลองข้ึนช้ินงานในรูปแบบต่างๆทั้งการสาน การเช่ือมเส้นโลหะและการพนัรอบแกน สรุปผลการ

ทดลองไดว้า่การข้ึนช้ินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การน าเส้นโลหะมาพนัรอบแกน เพราะการพนัรอบ

แกนท่ีมีลกัษณะเท่ากนัตลอดแท่งจะท าให้เส้นโลหะเรียงกนัเป็นระเบียบ ลวดลายจึงปรากฏชดัเจน

และสวยงาม ลกัษณะของพื้นผิวเส้นลวดท่ีมีความเหมาะสมและแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผา้

มดัหม่ีไดดี้ท่ีสุดคือ วธีิการพบัเส้นโลหะแบน 

จากการสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัศกัยภาพของโลหะทั้งหมดขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงน า

ขอ้สรุปท่ีไดท้ั้งหมดมาใชเ้พื่อก าหนดแนวทางการออกแบบต่อไป 
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บทที ่4 

แนวทางการออกแบบและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

1. แนวทางการออกแบบ 

 จากทฤษฎีองคป์ระกอบของศิลปะ หน่ึงในวิธีการสร้างเอกภาพคือการใชค้วามขดัแยง้ 

เป็นการสร้างเอกภาพจากสองส่ิงท่ีตรงขา้มกนั ให้เกิดการขดัแยง้ท่ีประสานกนัอยา่งพอเหมาะและ

กลมกลืนสามารถเกิดข้ึนจากการขดัแยง้ของขนาด ทิศทาง สี ท่ีวา่งและองคป์ระกอบท่ีต่างชนิดกนั1  

 

 
ภาพท่ี 34 การใชสี้คู่ตรงขา้มประสานกนั 

ท่ีมา : The Beauty In contrast, เข้าถึงเม่ือ 28 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก 

http://www.fineartamerica .com /featured/the-beauty-in-contrast-sally-trace.html 

                                                           
1
 ชลูด  น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ. อมัรินทร์, 2554.), 136. 



40 
 

เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพจากความขดัแยง้ดงักล่าว ขา้พเจา้จึงน าผลการทดลองคุณสมบติั

ของโลหะท่ีมีความแข็ง ไม่นุ่มนวล ไม่ยืดหยุ่น ท่ีจะสามารถท าให้เกิดเป็นลกัษณะท่ีนุ่มนวล พล้ิว

ไหวได้คลา้ยกบัลกัษณะท่ีเป็นอยู่ของผืนผา้มดัหม่ีท่ีมีความอ่อนนุ่ม ความกลมกลืนของรอยซึมสี 

อารมณ์พล้ิวไหว มาเป็นการก าหนดแนวทางการออกแบบให้เกิดเป็นช้ินงานสร้างสรรคท่ี์แสดงให้

เห็นถึงความขดัแยง้ในลกัษณะของวสัดุท่ีแข็งเช่นโลหะสามารถก่อให้เกิดความนุ่มนวลไดด้งัผืนผา้ 

ในลกัษณะท่ีแตกต่างจากเคร่ืองประดบัโลหะทัว่ไป แสดงความนุ่มนวล พล้ิวไหวของโลหะใน

รูปลกัษณ์ใหม่ 

 
ภาพท่ี 35 เคร่ืองประดบัโลหะท่ีเกิดจากเทคนิคส่ิงทอทัว่ไป 

ท่ีมา :เขา้ถึงเม่ือ 27 เมษายน 2556,เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portlandart.net/archives/2008/01/  

 

 
ภาพท่ี 36 เคร่ืองประดบัโลหะท่ีเกิดจากเทคนิคส่ิงทอทัว่ไป 2 

ท่ีมา : Mary Lee Hu, Using metal the way clothiers use thread, เขา้ถึงเม่ือ 27 เมษายน 2556,

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://bijoucontemporain.unblog.fr/2010/04/21 
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ภาพท่ี 37 ผา้มดัหม่ี 

ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 27 เมษายน 2556,เขา้ถึงไดจ้าก http://thaifoodandtravel.com/blog/ne-thailand-

weaving-villages/ 

 

 
ภาพท่ี 38 ผา้มดัหม่ี 2 

ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 27 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.thaifoodandtravel.com/travel/ne_ 

fabric/pages/ 01_ne_fabric.html 

 

 จากการทดลองเพื่อค้นวิธีการท่ีจะสามารถท าให้โลหะเกิดลักษณะท่ีให้อารมณ์

รูปลกัษณ์ท่ีก่อให้เกิดความนุ่มนวล พล้ิวไหว สรุปไดว้า่วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถน ามาใช้
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ในการสร้างสรรคผ์ลงานคือ การพบัเส้นโลหะ พื้นผิวท่ีเกิดข้ึนความมีมิติจากการสร้างผิวสัมผสัท่ี

นูนข้ึนให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากผา้ แต่ยงัคงให้ความรู้สึกเดียวกันกับร่องรอยการซึมของสี

เปล่ียนเป็นแสงและเงาท่ีตกกระทบตามรอยพบั รวมถึงการท าสีสนิมบนโลหะ(Patina) เพิ่มความ

เขม้อ่อน ไล่ระดบัสีของเส้นโลหะเพื่อความกลมกลืนกนัในช้ินงาน และการข้ึนช้ินงานโดยการพนั

รอบแกนในลกัษณะท่ีแตกต่างจะรูปแบบการทอผา้มดัหม่ีท่ีทอสลบัซ้ายขวาเป็นการพนัในลกัษณะ

วนรอบแกนโลหะ เกิดการเรียงตวัของเส้นโลหะขนาดเล็กเพื่อแสดงถึงความประณีต แสดงให้เห็น

เป็นลกัษณะท่ีคลา้ยกนัแต่ใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนั ทั้งสัดส่วนของแกนโลหะ วิธีการจดัวาง ท าให้เกิด

เป็นแนวทางการออกแบบ 3 แนวทางไดแ้ก่ 

 

 แนวทางที ่1 ออกแบบลวดลายบนแกนทีม่ีขนาดเท่ากนั 

การออกแบบลวดลายบนแกนโลหะท่ีมีขนาดเท่ากนั เพื่อเน้นให้เห็นลวดลายชัดเจน 

แกนกบัขนาดท่ีเท่าๆของแกนจะไม่ดึงความสนใจออกจากลวดลาย และจะท าให้เวลาพนัเส้นลวด

กบัแกนแลว้จะเห็นแกนโลหะนอ้ยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 39 แบบร่างแนวทางท่ี 1
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แนวทางที ่2 ออกแบบลวดลายบนแกนทีใ่ช้เป็นส่วนสร้างมิติให้ลวดลาย 

 การออกแบบโดยใช้ขนาดแกนท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เท่ากนั ท าให้ช้ินงานเกิด

มิติมีความสูงต ่ามากข้ึน เพื่อเพิ่มความพล้ิวไหว 

 
ภาพท่ี 40 แบบร่างแนวทางท่ี 2 
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 แนวทางที ่3 ออกแบบลวดลายและแกนให้มีลกัษณะพลิว้ไหวไปด้วยกนั 

การออกแบบแกนให้กลมกลืนกันไปกับลวดลายท่ีพล้ิวไหว เพื่อเพิ่มความนุ่มนวล

ใหก้บัลกัษณะของแกนโลหะ 

 
ภาพท่ี 41 แบบร่างแนวทางท่ี 3
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จากแบบร่างทั้ง 3 แนวทาง สามารถน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 6 วเิคราะห์แนวทางการออกแบบ 

 
 

แนวทางท่ีแสดงออกถึงความพล้ิวไหว นุ่มนวล และกลมกลืน สามารถส่งเสริมความ

งามทางสุนทรียะได้เด่นชัดท่ีสุดได้แก่ แบบร่างในแนวทางท่ี 3 เน่ืองจากลักษณะของแกนและ

ลวดลาย มีการจดัการแนวทางของวสัดุ การโคง้รับกนัไดอ้ยา่งดี ไม่ดูแยกกนัเป็นส่วนๆ แกนโลหะ

ไม่ดูเด่นเกินลวดลายท่ีเป็นส่วนส าคญัของช้ินงาน มีความละเมียดละมยั แสดงความประณีตใน

หตัถกรรมแบบไทย โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางท่ี 1 ท่ีมีรูปแบบท่ีเท่ากนั การซ ้ า และแนวทางท่ี 

2 ท่ีดูหวอืหวาสะดุดตา ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดูเป็นอุตสาหกรรมมากกวา่  

ขา้พเจา้จึงน าแนวทางท่ี 3 มาพฒันาแบบร่าง เพื่อส่งเสริมความโคง้รับกนัของช้ินงานจึงตอ้งการ

พื้นท่ีท่ีสามารถรองรับการจดัวาง การสวมใส่ช้ินงาน โดยก าหนดพื้นท่ีสวมใส่เป็นช่วงท่ีมีระนาบ

กวา้งบนร่างกาย และเกิดเป็นแบบร่างดงัน้ี 
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ภาพท่ี 42 แบบร่างท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 43 แบบร่างท่ี 2  

 



48 
 

 
ภาพท่ี 44 แบบร่างท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 45 แบบร่างท่ี 4 
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ภาพท่ี 46 แบบร่างท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 47 แบบร่างท่ี 6 
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ภาพท่ี 48 แบบร่างท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 49 แบบร่างท่ี 8 



51 
 

 
ภาพท่ี 50 พื้นท่ีสวมใส่ 

 

 จากแบบร่างทั้งหมดแบบร่างท่ี1,2,3 และ 4 แสดงให้เห็นถึงความพล้ิวไหว ความไหล

ล่ืนต่อเน่ืองของเส้นและลวดลาย ทั้งแกนและลวดลายท่ี  แบบร่างท่ี 3 มีการจดัองคป์ระกอบของ

ขนาดแกนท่ีมาขนาดเรียงกนัจากเล็กไปใหญ่ ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด จึงน าแบบร่างท่ี 3 มาสร้างสรรค์

เป็นแบบร่างท่ีสมบูรณ์ 

 
ภาพท่ี 51 แบบร่างท่ีสมบูรณ์ 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 หลงัจากท่ีไดแ้บบร่างท่ีสมบูรณ์แลว้จึงเร่ิมท าช้ินงาน เน่ืองจากจากกระบวนการทดลอง

เส้นโลหะท่ีจะน ามาใช้สร้างลวดลายนั้น สีโลหะท่ีมีลกัษณะกลมกลืนกบัการท าสีสนิมบนโลหะ

มากท่ีสุดคือทองเหลือง เส้นลวดท่ีใชส้ร้างลวดลายนั้นจึงเป็นเส้นลวดทองเหลือง และใชเ้ส้นลวดท่ี

มีขนาดเล็กแสดงความละเอียดของลวดลาย เพื่อจะชดัลวดลายท่ีชดัเจนสีของแกนท่ีใชจึ้งตอ้งเป็นสี

ท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่มากจนเกินไป ขา้พเจา้จึงเลือกใช้โลหะทองแดงท่ีมีสีใกลเ้คียงกบัทองเหลือง 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

วสัดุท่ีใช ้  

  1.แผน่ทองแดงความหนา 0.8 มิลลิเมตร 

2.เส้นลวดทองเหลืองความหนา 0.2 มิลลิเมตร 

2.1.สร้างแกนโลหะ 

2.1.1 สร้างร่างแบบของแกนแต่ละช้ินในลกัษณะท่ีคล่ีออกเป็นแผน่แบน 

 
ภาพท่ี 52 แบบร่างแกนโลหะ 

 



53 
 

 
ภาพท่ี 53 แบบแกนโลหะท่ีคล่ีแลว้ส่วนท่ี1 

 

 
ภาพท่ี 54 แบบแกนโลหะท่ีคล่ีแลว้ส่วนท่ี2 
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2.1.2 ตดัแผน่ทองแดงตามแบบแต่ละช้ินส่วน 

 
ภาพท่ี 55 แผน่ทองแดงท่ีตดัเรียบร้อยแลว้ 

 

2.1.3 น าแผน่ทองแดงแต่ละช้ินส่วนมาเช่ือมใหมี้ลกัษณะเป็นท่อ 

 
ภาพท่ี 56 แผน่ทองแดงท่ีเช่ือมแลว้ 
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2.1.4 ขดัแต่งใหเ้รียบร้อย 

2.2 การเตรียมเส้นโลหะท่ีจะใชส้ร้างลวดลาย 

2.2.1 น าเส้นลวดทองเหลืองขนาด 0.2 มิลลิเมตร มาท าสีสนิม(Patina)โดยการใช้

ความร้อน เพื่อให้ในหน่ึงเส้นนั้นมีสีสันท่ีต่างกนัคลา้ยลกัษณะร่องรอยในการยอ้มเส้นใยในการท า

ผา้มดัหม่ี 

 
ภาพท่ี 57 การท าสีสนิม(Patina)บนเส้นโลหะ 

 

 
ภาพท่ี 58 เส้นโลหะท่ีได ้
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2.2.3 น าเส้นโลหะท่ีไดไ้ปรีบใหแ้บน 

 
ภาพท่ี 59 เส้นโลหะท่ีรีดเสร็จแลว้ 

 

2.3 การสร้างลวดลาย 

2.3.1 เผาปลายเส้นโลหะให้มีลกัษณะเป็นตุ่มเล็กๆ เพื่อเป็นตวักั้นไม่ให้ช้ินงานหลุด

ออกจากแกน 

 
ภาพท่ี 60 ลกัษณะตุ่มโลหะท่ีได ้
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2.3.2 สร้างลวดลายโดยการหกัพบัเส้นโลหะใหเ้กิดเป็นมุมตามไปเร่ือยๆแบบร่าง 

 
ภาพท่ี 61 พบัโลหะตามแบบร่าง 

 

 
ภาพท่ี 62 เส้นโลหะท่ีพบัเสร็จแลว้ 
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2.3.3 ท าร่องท่ีแกนโลหะเพื่อใชเ้ป็นท่ีกั้นไม่ใหเ้ส้นโลหะหลุดออกจากแกน 

 
ภาพท่ี 63 ท าร่องท่ีแกนโลหะ 

 

2.3.4 น าเส้นโลหะท่ีพบัเป็นลวดลายเสร็จแลว้มาพนัรอบแกนโลหะ แต่เน่ืองจากพบ

ปัญหาคือ หลงัจากน ามาพนัรอบแกนแลว้ ลวดลายจะเล่ือนเพราะเส้นโลหะท่ีพบัไวย้ืดออก จึงตอ้ง

ใชว้ธีิการแกปั้ญหาโดยการ วาดลายลงบนแกนโลหะดว้ยเพื่อเป็นการก าหนดต าแหน่งของลวดลาย

ใหช้ดัเจน 

 
ภาพท่ี 64 วาดลายลงบนแกนโลหะ 
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ภาพท่ี 65 การพนัลวดลาย 

 

 
ภาพท่ี 66 ช้ินงานท่ีพนัเสร็จแลว้ 

 

2.3.5 พนัแกนทั้งหมดตามแบบร่างทั้ง 14 ช้ิน 
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ภาพท่ี 67 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์สามารถน ามาแยกช้ินใส่เป็นเคร่ืองประดบัไดต้ามแต่ความพึง

พอใจของผูส้วมใส่ และตามความเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 68 ตวัอยา่งการใส่เคร่ืองประดบั 
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หลงัจากท่ีท าช้ินงานเคร่ืองประดบัในชุดแรกเสร็จสมบูรณ์แลว้ สังเกตไดว้า่การสวมใส่

เคร่ืองประดบัตอ้งใส่แยกกนัออกเป็นส่วนๆ และดว้ยขนาดแลว้จะมีเพียงบางช้ินเท่านั้นท่ีสามารถ

น ามาสวมใส่ไดจ้ริง ท าให้องคป์ระกอบของลวดลายนั้นขาดหายไป ขา้พเจา้จึงตอ้งการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบัข้ึนมาอีกหน่ึงชุด เพื่อให้สามารถใส่ไดใ้นลกัษณะการจดัองค์ประกอบจาก

หลายช้ินส่วน 

 โดยออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและสามารถน าช้ินเล็กหลายๆช้ินมาประกอบกนับน

ร่างกาย ขา้พเจา้จึงเลือกท าช้ินงานเข็มกลดั เพราะอยากให้องค์ประกอบท่ีเกิดข้ึนมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ร่างกายมากกวา่ขนาดช้ินท่ีใหญ่ เพิ่มเป็นการออกแบบติดตั้งบนร่างกายมีองคป์ระกอบมากข้ึน เกิด

เป็นแบบร่างดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 69 แบบร่างเขม็กลดั 
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จากนั้นจึงน าแบบร่างทั้ง 6 แบบไปทดลองจดัประกอบเป็นส่วนหน่ึงกับช้ินงาน

เคร่ืองประดบัท่ีท าเสร็จแลว้ เพื่อเลือกแบบท่ีเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 70 ทดลองจดัองคป์ระกอบ 

 

การจดัองคป์ระกอบในแบบท่ี 3 ท่ีประกอบดว้ยแบบร่างเข็มกลดัช้ินท่ี 1และ 5 มีความ

กลมกลืนมาท่ีสุด ดว้ยการเรียงตวัของแกนท่ีเรียงจากเล็กไปใหญ่และการโคง้พล้ิว มีทิศทางท่ีรับกบั

ช้ินงานแรกได้ดี ส่วนการจดัองค์ประกอบแบบอ่ืนทิศทางการเรียงตวัของแกนดูกระจายไม่เป็น

เส้นแนวเดียวกบัเหมือนกบัการจดัองคป์ระกอบในแบบท่ี 3 เพราะฉะนั้นจึงน าการจดัองคป์ระกอบ

ในแบบท่ีสร้างมาร่างเป็นแบบร่างชุดเข็มกลดัท่ีสมบูรณ์ รวมถึงการออกแบบรูปการติดตั้งเข็มกลดั

ดว้ย โดยเลือกจากแบบท่ีกระทบกบัการสร้างลวดลายนอ้ยท่ีสุดและแสดงลวดลายไดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 71 แบบร่างวธีิการติดตั้งเขม็กลดั 

 

 
ภาพท่ี 72 แบบร่างชุดเขม็กลดัท่ีสมบูรณ์ 
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จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นช้ินงานด้วยวิธีเดียวกบัการท าช้ินงานในชุดแรก แต่ขา้พเจา้

เลือกใชแ้กนท่ีสีต่างจากเดิมท่ีเป็นทองแดงมาเป็นแกนทองเหลือง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสี

ใหก้บัช้ินงาน 

หลงัจากท่ีสร้างเป็นช้ินงานดว้ยวิธีเดียวกนักบัในเคร่ืองประดบัชุดแรกแลว้ น ามาติดตั้ง

เขม็กลดัดงัภาพท่ี 61  

 
ภาพท่ี 73 เขม็ท่ีใชติ้ดตั้ง 

 

 
ภาพท่ี 74 เขม็กลดัท่ีเสร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 75 ชุดเขม็กลดัท่ีเสร็จสมบูรณ์ชุดท่ี1 

 

 
ภาพท่ี 76 ชุดเขม็กลดัท่ีเสร็จสมบูรณ์ชุดท่ี2 
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ภาพท่ี 77 ตวัอยา่งการสวมใส่  
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ความงามบนผืนผา้

ดว้ยวธีิการทอผา้มดัหม่ี และวจิยัเชิงปฏิบติัการ โดยประยกุตผ์ลการศึกษาวิจยัดงักล่าวร่วมกบัสมบติั

ของโลหะ เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมทางสุนทรียะท่ีแสดงให้เห็นถึงความงามท่ีเกิดจากธรรมชาติ

ของวสัดุ 2 ชนิดท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัคือ ผืนผา้และโลหะ ให้เกิดเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะ

ใหม่ท่ี สร้างสรรคข้ึ์นจากความขดัแยง้กนัของความแตกต่างในวสัดุ โดยศึกษาความเป็นมา วิธีการ

ท าและเอกลกัษณ์ของหัตถศิลป์ผา้มดัหม่ี  และน ามาสู่สาเหตุในการคน้ควา้ทดลองศกัยภาพของ

โลหะ คน้หาคุณสมบติัท่ีมีความขดัแยง้ด้านลกัษณะท่ีแตกต่างของวสัดุ เพื่อวิจยัความแตกต่าง 

ขดัแยง้และความกลมกลืนของเอกภาพประยุกตผ์ลการศึกษาวิจยั ดว้ยวิธีการออกแบบแนวความคิด

หรือรูปลกัษณ์ท่ีสามารถแสดงความงามขององคค์วามรู้ดงักล่าวผา่นช้ินงานเคร่ืองประดบั 

ผา้มดัหม่ี คือผา้ท่ีทอจากการสร้างสรรคล์วดลายให้ปรากฏบนผืนผา้ดว้ยวิธีการยอ้มให้

เกิดสีและลวดลายตามต้องการก่อนแล้วจึงน าเส้นใยท่ีได้ไปทอออกมาเป็นผืนผ้า  จึงเกิด

ลกัษณะเฉพาะคือทอจากเส้นใยท่ีสร้างลวดลายในเส้นเดียวและรอยซึมของสีท่ีซึมไปตามส่วนท่ีเวน้

ไวไ้ม่ถูกมดัขณะยอ้ม ลวดลายจะไม่คมชดั ความเหล่ือมของลวดลายในต าแหน่งการวางเส้นดา้ยท่ี

คลาดเคล่ือนเล็ก น้อยในกระบวนการทอจึงเป็นเสน่ห์ของผา้มดัหม่ี ท่ีท าให้ผา้แต่ละผืนเกิดความ

แตกต่างถึงแมจ้ะเป็นแบบลวดลายเดียวกนั  

ความน่าสนใจในวิธีการของภูมิปัญญาชาวบา้นจึงน ามาประยุกต์สู่การทดลองเก่ียวกบั

ศกัยภาพของโลหะ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกับผืนผา้อย่างส้ินเชิง ด้วยวิธีการต่างๆท่ีมีพื้นฐาน

แนวความคิดเบ้ืองตน้มาจากการสร้างลวดลายผา้มดัหม่ี ทั้งการท าสี การสร้างพื้นผิว และวิธีการข้ึน

รูปช้ินงาน ท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนรูปลกัษณ์ของคุณสมบติัโลหะท่ีเห็นได้

ทัว่ไป ผลการทดลองท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงคุณลกัษณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของผืนผา้มดัหม่ี ท่ีเกิด

จากวิธีการท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่นจากวิธียอ้มเส้นใยให้เกิดสีและร่องรอยการซึม แปรค่าเป็น

แสงและเงาท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างพื้นผิวโลหะ จากการทอเส้นใยสลบัไปมาออกมาเป็นผืนผา้ท่ีเห็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพียงสองเปล่ียนเป็นวิธีการพนัเส้นโลหะไปรอบแกนแสดงให้เห็นผลงานเคร่ืองประดบัท่ีมีมิติมาก

ยิง่ข้ึน 

  ภาพลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีในปัจจุบนัในความคิดของคนทัว่ไป อาจแสดงถึงความ

ประณีต มีราคา ดูภูมิฐาน ผูท่ี้สามารถสวมใส่จึงจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่หรือผูสู้งวยั วยัรุ่นและวยัท างานจึง

ไม่กล้าท่ีจะสวมใส่ ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต์วิธีการมดัหม่ีในแนวทางใหม่

อาจจะเป็นอีกทางเลือกท่ีวยัรุ่นหรือวยัท างานท่ีมีความสนใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยแต่ไม่

กลา้น ามาใชส้ามารถน ามาสวมใส่ได ้

จากภูมิปัญญาในการสร้างสรรคง์านหตัถกรรมพื้นบา้นในการท าผืนผา้มดัหม่ีท่ีซบัซ้อน 

ละเอียดอ่อน โดยการทอดว้ยเส้นไหมท่ีผูกลายข้ึนก่อนแลว้จึงน าไปยอ้ม ผืนผา้ท่ีไดจึ้งเกิดจากการ

ทอด้วยเส้นใยเพียงเส้นเดียวยาวต่อเน่ือง วิธีการดงักล่าวก่อให้เกิดความงามท่ีมีคุณค่าและสร้าง

เอกลกัษณ์ในผืนผา้แต่ละผืน ขา้พเจา้จึงเทคนิคในการสร้างศิลปะบนผืนผา้ท่ีคุณค่าน้ีมาประยุกต ์

ศึกษาและทดลองวิธีการดังกล่าวกับคุณสมบติัของโลหะ สู่การสร้างสรรค์ความงามท่ีเกิดจาก

สุนทรียภาพในความขดัแยง้ของผืนผา้ท่ีมีลกัษณะท่ีอ่อนนุ่ม พล้ิวไหว ดว้ยวสัดุโลหะท่ีมีคุณสมบติั

ตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง ถ่ายทอดผา่นผลงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีแสดงความกลมกลืนจากความ

ขดัแยง้ดงักล่าว และยงัสามารถแสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณ์อนังดงามของผนืผา้มดัหม่ี 

ผูว้ิจยัการคน้ควา้และทดลองเพื่อหาลกัษณะท่ีเหมาะสม ทั้งการสร้างพื้นผิว การท าสี 

และการข้ึนรูปช้ินงาน เม่ือทดลองไดล้กัษณะของวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาใช ้จึงน าลกัษณะ

ท่ีได้มาจดัองค์ประกอบให้วิธีการทั้งหมดมีความเป็นเอกภาพ กลมกลืนกัน  โดยใช้ลกัษณะท่ีมี

ขอ้จ ากดัในการสร้างช้ินงานโดยตอ้งมีการพนัรอบแกนเป็นตวัก าหนดรูปแบบของผลงาน 

ผลงานท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะท่ีสามารถเป็นไปไดย้ากของโลหะท่ีมีลกัษณะแข็ง 

ไม่ยดืหยุน่  ไม่พล้ิวไหว เกิดเป็นรูปลกัษณ์ท่ีดูอ่อนนุ่ม พล้ิวไหว นุ่มนวลคลา้ยกบัลกัษณะของผืนผา้ 

ท่ีเกิดจากวธีิการพบัเส้นโลหะพื้นผวิท่ีนูนข้ึนมีมิติ แสดงใหเ้ห็นความรู้สึกท่ีนุ่มนวล จากแสงและเงา

ท่ีตกกระทบบนเส้นโลหะ ลกัษณะการท าสีเพื่อเพิ่มความกลมกลืนของช้ินงานทั้งหมด และวิธีการ

ข้ึนช้ินงานท่ีแตกต่างจากการทอผา้มดัหม่ี คือการพนัในลกัษณะวนไปรอบแกน งานสร้างสรรคท่ี์ได้

ไม่ใช่แค่เกิดจาการสร้างผลงานเคร่ืองประดับโลหะโดยใช้เทคนิคมัดหม่ี แต่สามารถพฒันา

ภาพลกัษณ์ของช้ินงานเคร่ืองประดบัโลหะให้เกิดเป็นลกัษณะเฉพาะ รูปแบบท่ีแปลกใหม่ และร่วม
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สมยั การสร้างสรรค์ดงักล่าวท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัคุณสมบติัของโลหะ วิธีการท า

ช้ินงาน ท่ีก่อใหเ้กิดรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวงการเคร่ืองประดบัท่ีมาจากภูมิปัญญาไทย 

จากการศึกษาทั้งหมดองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัฉบบัน้ี สามารถน าไปพฒันาเพื่อ

คน้หาวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรือก าจดัขอ้จ ากดัในการข้ึนรูปช้ินงานโดยไม่ตอ้งพนัรอบแกน 

เพื่อให้เส้นโลหะท่ีน ามาสร้างลวดลายสามารถคงรูปอยูไ่ดด้ว้ยตวัของเส้นวสัดุเอง หรือสามารถหา

วธีิการในการก าหนดต าแหน่งของลวดลายท่ีไม่ยดื ไม่คลายตวัออก และมีความแม่นย  ามากข้ึน 
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