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ภัทรพร สุ ขะกูล: เครื่ องประดับโลหะมัดหมี่ร่วมสมัยและสุ นทรี ยภาพแห่งความขัดแย้ง.
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ผ้ามัดหมี่เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่ งมี
เอกลักษณ์การสร้างลวดลายให้ปรากฏบนผืนผ้าด้วยวิธีการย้อมเส้นใยก่อนนาไปทอ ผ้ามัดหมี่จึงทอ
จากเส้นใยที่มีลวดลายที่ต่อเนื่องกันบนเส้นเดียว ลักษณะ เฉพาะของผ้ามัดหมี่คือรอยซึ มของสี ที่ซึม
ไปตามส่ วนที่เว้นไว้ไม่ถูกมัดขณะย้อม ลวดลายจะไม่คมชัด ความเหลื่อมของลวดลายในตาแหน่ ง
การวางเส้นด้ายที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยในกระบวนการทอจึงเป็ นเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่ ที่ทาให้ผา้ แต่
ละผืนเกิดความแตกต่างถึงแม้จะเป็ นแบบลวดลายเดียวกัน
จากวิธีการทอผ้ามัดหมี่ที่มีกระบวนการอันน่ าสนใจดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงนามาประยุกต์ใช้
กับชิ้ นงานเครื่ องประดับ โดยศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ความงามบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอผ้า
มัดหมี่ และวิจยั เชิ ง ปฏิบตั ิการ โดยประยุกต์ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวร่ วมกับสมบัติของโลหะ เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุ นทรี ยะที่แสดงให้เห็นถึงความงามที่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุสองชนิด
ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันคือ ผืนผ้าและโลหะ
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นามาสร้ างสรรค์ผลงานสามกระบวนการได้แก่ การทดลองสร้างพื้นผิวบนโลหะ การทดลองทาสี
บนพื้นผิวโลหะ และการทดลองการขึ้นชิ้ นงาน จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า วิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดที่สามารถนามาใช้สร้างชิ้นงานได้แก่ การพับเส้นโลหะ การทาสี สนิ มบนโลหะ(Patina) และ
การพันรอบแกน จึงนาวิธีการทั้งสามมาจัดองค์ประกอบเพื่อสร้างชิ้ นงานเครื่ องประดับที่แสดงถึง
สุ นทรี ยภาพในความขัดแย้ง ของวัส ดุ ท้ งั สองให้เกิ ดเป็ นเครื่ องประดับ ร่ วมสมัย ที่ สามารถสร้ า ง
เอกลักษณ์ใหม่ให้แก่วงการเครื่ องประดับไทย
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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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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การทอผ้าเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การ
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ทอผ้า มัดหมี่ เป็ นวิธี ก ารทอผ้า ที่ นิย มท าสื บ ทอดกันมายาวนาน และเป็ นที่ รู้จกั กันมานานหลาย
ศตวรรษ วิธีการมัดหมี่คือการสร้างสรรค์ลวดลายให้ปรากฏบนผืนผ้าด้วยวิธีการย้อมเส้นใย ให้เกิด
สี และลวด ลายตามต้องการก่อนแล้วจึงนาเส้นใยที่เป็ นเส้นยาวที่มีลวดลายต่อเนื่องกันตลอดเส้นไป
ทอเรี ยงบนกี่ออกมาเป็ นผืนผ้า ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่คือรอยซึ มของสี ที่ซึมไปตามส่ วนที่เว้น
ไว้ไม่ถูกมัดขณะย้อม ลวดลายจะไม่คมชัด ความเหลื่อมของลวดลายในตาแหน่งการวางเส้นด้ายที่
คลาดเคลื่อนเล็ก น้อยในกระบวนการทอจึงเป็ นเสน่ ห์ของผ้ามัดหมี่ ที่ทาให้ผา้ แต่ละผืนเกิ ดความ
แตกต่างถึงแม้จะเป็ นแบบลวดลายเดียวกัน จากการคานวณการมัดหมี่แต่ละปล้องอย่างพิถีพิถนั และ
ประณี ตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะบนผืนผ้านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการคิดที่พฒั นาให้เกิดรู ปแบบลวดลายใหม่ๆขึ้นอย่างหลากหลาย ทาให้เกิ ดเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วย
สร้างศิลปวัฒนธรรม เพื่อสื บทอดวิธีการอันล้ าค่าที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านสิ่ งทอมาจนถึงปัจจุบนั
ในรายวิชา366 315 โครงงานส่ วนบุคคล (Individual Project) ข้าพเจ้าได้ทาการศึกษา
และนากระบวนการดังกล่ าวมาประยุกต์ใช้กบั งานเครื่ องประดับ โดยได้ทดลองวิธีการวัสดุ และ
เทคนิคในการขึ้นชิ้นงาน เพื่อให้เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับ เริ่ มต้นด้วยการทดลองวัสดุโดยนา
วัสดุหลากหลายชนิดทั้งที่อ่อนนุ่มจาพวกเส้นใยต่างๆ หรื อแข็งอย่างเช่นเส้นลวดโลหะ รวมถึงวัสดุ
อื่นเช่นกระดาษ เอ็นตกปลา และลูกปั ด ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ โลหะเป็ นวัสดุที่มีความเหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากสามารถคงรู ปอยูไ่ ด้ดี หลังจากนั้นจึงได้ทาการทดลองที่ 2 วิธีการในการขึ้นชิ้นงาน
จากเส้นเพียงเส้นเดียว จึงทาการต่อลายขึ้นเป็ นชิ้นงานโดยทดลองวิธี การต่อลาย 2 แบบคือการพัน
รอบแกน และการสานสลับไปมาโดยมีกรอบเป็ นโครงสร้างในการสาน ได้ผลการทดลองดังนี้

1

2

ภาพที่1 ภาพการทดลองการพันรอบแกน

ภาพที่2 ภาพการทดลองการสานโดยมีกรอบ
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จากการทดลองสรุ ปได้ว่าลักษณะการนาเส้นวัสดุมาพันรอบแกนนั้นมีความเป็ นไปได้
มากกว่าการสาน เพราะกรอบที่ใช้สานจะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นชิ้นงาน ลวดลายจึงอาจไม่
ต่อกันตามที่ตอ้ งการ
หลังจากนั้นจึงทาการทดลองที่ 3 การทดลองเพื่อหาชนิ ด ขนาด และความหนาของ
โลหะที่เหมาะสมที่จะสามารถนามาทาชิ้ นงานจริ ง ผลการทดลองสรุ ปได้ว่าวัสดุที่เหมาะสมที่จะ
นามาขึ้นชิ้นงานเครื่ องประดับคือโลหะเงิน ที่เมื่อนามาทาเป็ นเส้นที่มีขนาดเท่าใดก็ได้ มีความคงรู ป
อยูต่ วั มากที่สุดและมีความอ่อนตัวดัดได้ง่ายกว่าโลหะชนิดอื่น แต่โลหะเงินยังมีขอ้ บกพร่ องคือ ยังมี
การคลายตัวออกเล็กน้อย ทาให้มีช่องว่างไม่ชิดกันสนิท ข้าพเจ้าจึงต้องทาการทดลองที่ 3 เพื่อหา
วิธีการสร้างตัวล็อคระหว่างเส้นให้เหมาะสมและสวยงาม ได้ผลการทดลองดังตารางแสดงผลการ
ทดลองที่ 3
ผลการทดลองทาชิ้นงานจากแบบร่ างตัวล็อคทั้ง 6 แบบ สรุ ปได้วา่ แบบที่ 1,2,3 เป็ นแบบ
ที่สามารถล็อคกันได้อยู่คงรู ปสามารถนามาทาชิ้ นงานจริ งได้ ข้าพเจ้าจึงนาตัวล็อคทั้ง 3 แบบมา
พัฒนาเป็ นแบบร่ างและสร้างชิ้นงานจริ ง
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ตารางที่1 ตารางแสดงผลการทดลองการสร้างตัวล็อค
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ภาพที่3 ชิ้นงานชิ้นที่1

ภาพที่4 ชิ้นงานชิ้นที่2
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ภาพที่5 ชิ้นงานชิ้นที่3
จากการศึกษาข้างต้นในความคงรู ปของโลหะที่นามาใช้สร้างชิ้นงานเครื่ องประดับจาก
เทคนิ ค ในการทอผ้า มัด หมี่ ข้า พเจ้า เห็ นความน่ า สนใจในความแตกต่ า งระหว่า งที่ ม าของการ
สร้ า งสรรค์ก ับ วัส ดุ ที่ นามาใช้ท าชิ้ นงาน จึ ง ต้องการนามาพัฒนาต่ อเพื่อให้เกิ ดผลงานที่ มี ค วาม
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
ศิลปะที่มีความงามเกิ ดได้จากองค์ประกอบของงานจะต้องประสานเข้าด้วยกันอย่างมี
เอกภาพ จากทฤษฎีองค์ประกอบของศิลปะ หนึ่งในวิธีการสร้างเอกภาพคือการใช้ความขัดแย้ง เป็ น
การสร้างเอกภาพจากสองสิ่ งที่ตรงข้ามกัน การขัดแย้งที่พอเหมาะต้องอาศัยตัวกลางเป็ นตัวประสาน
ให้เกิ ดความกลมกลืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ1 จากทฤษฎีการสร้างเอกภาพในงานศิลปะ
ดังที่กล่าวมา ข้าพเจ้าจึงมีแนวความคิดที่จะนาเทคนิคการสร้างลวดลายในแบบการทอผ้ามัดหมี่ซ่ ึ ง
ทอให้เกิ ดลัก ษณะที่ อ่อนนุ่ ม พลิ้ วไหว มาใช้ก ับ โลหะซึ่ ง มี คุ ณสมบัติแข็ง แรง คงทน คงรู ป มา
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ จากการใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติแข็ง ซึ่ งเป็ นการยากที่จะทาให้ดู
อ่อนนุ่มเหมือนกับผืนผ้า
1

ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ ประกอบของศิลปะ (กรุ งเทพฯ: อัมริ นทร์ , 2554), 136.
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จากลักษณะของความขัดแย้งก่อให้เกิ ดการส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยการนาเทคนิ คที่
ใช้ในการทาผ้ามัดหมี่มาสร้างสรรค์บนโลหะ เช่นการทาสี การสร้างลวดลาย หรื อการสร้างพื้นผิวที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดเป็ นเทคนิคมัดหมี่ในรู ปลักษณ์ใหม่ แสดงให้เห็นเป็ นภาพลักษณ์ที่มีความร่ วม
สมัยเหมาะกับสังคมปั จจุบนั และยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์เทคนิ คในการทาผ้าไหม
มัดหมี่ที่จะใช้เฉพาะกับงานสิ่ งทอเท่านั้น สามารถพัฒนามาสู่ วงการเครื่ องประดับเพื่อเป็ นการสร้าง
เอกลักษณ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสร้างผืนผ้าของไทยมาสู่ ผลงานเครื่ องประดับไทย
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ส างสรรค์ความงามบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอผ้ามัดหมี่ และวิจยั
2.1 ศึกษากระบวนการสร้

2. วัตถุประสงค์ โครงงำน

เชิงปฏิบตั ิการ โดยประยุกต์ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวร่ วมกับสมบัติของโลหะ

2.2 เพื่ อ สร้ า งสรรค์นวัตกรรมทางสุ นทรี ย ะที่ แสดงให้เห็ นถึ ง ความงามที่ เกิ ดจาก
ธรรมชาติของวัสดุ 2 ชนิ ดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันคือ ผืนผ้าและโลหะ ให้เกิดเป็ นเครื่ องประดับที่
มีลกั ษณะใหม่ที่ สร้างสรรค์ข้ ึนจากความขัดแย้งกันของความแตกต่างในวัสดุ
3. ขอบเขตของโครงงำน
3.1 ศึกษาความเป็ นมา วิธีการทาและเอกลักษณ์ของหัตถศิลป์ ผ้ามัดหมี่
3.2 ศึกษาคุณสมบัติ วิธีการทาสี และสร้างพื้นผิวบนโลหะ
3.3 ศึกษาความขัดแย้งและลักษณะที่แตกต่างของวัสดุ โดยศึกษาและปฏิบตั ิการโลหะ
เพื่อวิจยั ความแตกต่าง ขัดแย้งและความกลมกลืนของเอกภาพ
3.4 ประยุกต์ผลการศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการออกแบบแนวความคิดหรื อรู ปลักษณ์ที่สามารถ
แสดงความงามขององค์ความรู ้ดงั กล่าวผ่านชิ้นงานเครื่ องประดับ
4. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
รู ปลักษณ์ เครื่ องประดับไทยทัว่ ไปในปั จจุบนั มีรูปแบบที่ไม่แน่ นอน ตามแต่กระแสจะ
นิยม จึงขาดเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะความเป็ นไทยเหมือนกับเครื่ องประดับไทยใน
สมัยโบราณต้องการแนวทางการออกแบบและการผลิตที่แตกต่างที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ จึงจะต้อง
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ทาการวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์รูปแบบเครื่ องประดับไทยร่ วมสมัย ที่แสดงองค์ความรู้ดา้ นการประยุกต์
ภูมิปัญญาไทยแก่วงการเครื่ องประดับ โดยมีแนวคิดในการสร้างชิ้นงานมาจากทฤษฎีความงามที่วา่
เอกภาพสามารถเกิ ดได้จากสิ่ งคู่ตรงข้ามหรื อขัดแย้งกัน ความงามที่กลมกลืนอันมาจากธรรมชาติ
ของวัสดุ 2 ชนิด ที่มีความขัดแย้งจะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความกลมกลืนเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและ
ยากที่จะทาได้ เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะแก่ผสู้ วมใส่ และสังคมร่ วมสมัย
5. วิธีกำรศึกษำ
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5.1 ศึกษาความเป็ นมา เทคนิคและกระบวนการสร้างลวดลายของผ้ามัดหมี่จ ากผูร้ ู้และ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

5.2 ศึกษาและทดลองวิธีการต่างๆที่ทาให้เกิดสี และพื้นผิวที่แตกต่างกันบนผิวโลหะ
5.3 ศึกษาธรรมชาติและลักษณะที่ขดั แย้งกันระหว่างวัสดุท้ งั 2 ชนิด เพื่อค้นหาความงาม
ที่กลมกลืนและเป็ นเอกภาพ
5.4 นาผลการศึกษาที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ โดยการทาแบบร่ างและ
ผลิตชิ้นงาน
6. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
6.1 ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผ้ามัดหมี่

ระยะเวลา
1 ธ.ค. 55 -22 ธ.ค. 55

6.2 ศึ กษาธรรมชาติ ของวัส ดุ รู ปร่ า งภายนอก รวมถึ งลักษณะที22่ ธ.ค. 55 -15 ม.ค. 56
ขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความงาม
6.3 ศึกษาและทดลองวัสดุเพื่อหาวัสดุที่สามารถนามาใช้ใน การท15
า ม.ค. 56 – 22 ก.พ. 56
ชิ้นงานที่เหมาะสม สรุ ปผลการทดลอง
6.4 ทาแบบร่ างและชิ้นงานจริ ง

22 ก.พ. 56 – 31 มี.ค. 56
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7. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
7.1 ผลงานเครื่ องประดับมัดหมี่ร่วมสมัยและองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการประยุกต์
ภูมิปัญญาของหัตถศิลป์ มัดหมี่ พร้อมนาเสนอผ่านศักยภาพของโลหะแก่วงการเครื่ องประดับไทย
7.2 สุ นทรี ยภาพของความกลมกลืนอันขัดแย้ง โดยสร้างสรรค์ประสบการทางสุ นทรี ยะ
ที่มีความแตกต่างจากเครื่ องประดับในปัจจุบนั
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บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
1.ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับผ้ ามัดหมี่
ผ้า ทอพื้ น บ้า น เป็ นองค์ค วามรู้ อ ยู่คู่ ป ระเทศสยามมาช้า นาน ภู มิ ปั ญ ญาการถัก ทอ
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ความคิด ตามจินตนาการและจิตวิญญาณของผูค้ นหลากหลายชาติพนั ธุ์ได้จรรโลงจนเป็ นผ้าทอ
พื้นบ้านที่มีคุณค่า มูลค่า และความหมาย จนถือได้ว่าไม่ว่าจะไปท้องถิ่ นไท ในจังหวัดใดก็จะพบ
เห็นผ้าทอพื้นบ้านเป็ นตัวแทนของความเป็ นชาติพนั ธุ์ ความเป็ นวิถีชีวติ และความเป็ นวัฒนธรรม1
ผ้ามัดหมี่เป็ นหนึ่ งในวิธีการทอผ้าพื้นบ้านของไทย เป็ นศิลปะการทอผ้าที่นิยมทากันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณและสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบและ
ชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันออกไป
ภาคเหนือ มีชื่อเรี ยกมัดหมี่ในภาษาคาเมืองว่า “มัดก่าน” มีที่มาจากการผลิต เนื่องจากคา
ว่า “ก่าน”หมายถึงลายพาดขวาง พบได้ในจังหวัดกาแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และยัง
พบได้ในชนกลุ่มน้อยคือ เผ่าลัวะ และกะเหรี่ ยง
ภาคใต้ ผ้ามัดหมี่ของภาคใต้อนั มีจงั หวัดปั ตตานี สตูล ยะลา และนราธิ วาส มีคาเรี ยก
ขานผ้าชนิ ดนี้ ในคามลายูทอ้ งถิ่นว่า “ลีมา” ซึ่ งแปลว่า “ห้า” บ่งบอกถึงสี สันของผ้าที่มีสีหลัก 5 สี
นิยมใช้ฝ้ายในการทาผ้ามัดหมี่แทนไหม เนื่องจากภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ที่ฝนตกชุกไม่เหมาะกับ การ
ปลู ก หม่ อนเลี้ ย งไหม ลัก ษณะลายมัดหมี่ จะปรากฏอยู่ตรงเชิ ง ผ้า เป็ นส่ วนใหญ่ และลวดลายไม่
ซับซ้อน
ภาคกลาง ชาวไทยภาคกลางเรี ยกผ้าชนิดนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า “ผ้าปูม” นิ ยมทอผ้า
ฝ้ ายมัดหมี่ผสมกับตีนจกและนิยมใช้สีที่ตดั กัน พบได้มากที่จงั หวัดลพบุรี

ประไพ ทองเชื้อ, นีค้ ือผ้าทอพืน้ บ้ าน (เชียงใหม่: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) สานักงานภาค, 2548), คานา.
1
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ภาคอีสาน มีคาเรี ยกขานในหมู่ชาวไทยอีสานหรื อไทยลาวว่า “หมี่” หรื อ “มัดหมี่” คาว่า
หมี่น้ นั หมายถึงไหม ผ้ามัดหมี่ในภาคอีสานจึงหมายถึง การมัดย้อมเส้นไหมก่อนนาไปทอเป็ นผืนผ้า
พื้นที่ภาคอีสานมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเลี้ยงไหมจึงนิยมใช้ไหมในการมัดหมี่ เนื่องจากมีอารย
ธรรมที่ยาว นานจึงมีการพัฒนาลวดลายที่มีความซับซ้อนและละเอียดสวยงามมากกว่าภาคอื่นๆ ทาง
อีสานใต้น้ นั จะได้รับอิทธิ พลมาจากเขมร มีเอกลักษณ์ที่ความงามโดดเด่น ประณี ต จากการใช้เส้น
ไหมน้อย โดย เฉพาะในจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นหัตถกรรมที่สวยงามเป็ นที่กล่าวขานและเป็ น ที่รู้จกั มา
นาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่ น แตกต่างจากที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชจะเป็ นอีกรู ปแบบ ที่แปลก
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ลวดลายมัด หมี
ส ่ที่มีการสื บทอดต่อกันมาตั้งแต่าสมังยโบราณนั้น ส่ วนใหญ่ได้รับแรง

ตา มีสีสันที่สดใสและเนื้อละเอียดแน่น ลวดลายอิสระและทันสมัย2

บัน ดาลใจมาจากธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ มในวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้า น รวมถึ ง ความเชื่ อ และ

ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆด้วย อาทิ ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายกวาง ลายนกยูง ลายเต่า ลาย
พญานาค ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด เป็ นต้น
ผ้า มัด หมี่ มี บ ทบาทในวิ ถี ชี วิ ต ตั้ง แต่ เ กิ ด จนตาย หญิ ง สาวต้อ งทอผ้า เพื่ อ ท าเป็ น
เครื่ องนุ่งห่ม วัสดุเส้นที่ใช้สามารถบ่งบอกถึงฐานะความเป็ นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และยัง
สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแต่ละกลุ่มชนได้อีกด้วย
2. การผลิตผ้าไหมมัดหมี่
ผ้ามัดหมี่ คือผ้าที่ทอจากด้ายหรื อไหมที่ผกู มัดเป็ นลวดลาย แล้วนาไปย้อมสี ก่อนทอ ทั้ง
ที่ ยอ้ มที่ ด้ายพุ่งและด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกมาเป็ นผืนแล้วเกิ ดเป็ นลวดลายและสี สันตามที่
ต้องการ โดยมีข้ นั ตอนในการผลิตดังนี้
2.1 ขั้นตอนในการเตรี ยมเส้นไหมมัดหมี่
2.1.1 การสาวหลอก คือกรรมวิธีการสาวเอาใยไหมออกมาจากฝักหลอก (ฝักไหม)
มาเป็ นเส้ นไหม โดยนาเอาฝั กหลอกต้มใส่ หม้อขนาดใหญ่ มีเครื่ องมือคีบดึงเส้นไหมออกมาเป็ น
เส้นยาวติดต่อกันเป็ นเส้นเดียวกันตลอดจนหมดทุกฝัก ไหมที่ได้จากการสาวหลอกนี้เป็ นเส้นไหม
แข็งเรี ยกกันว่า ไหมดิบ
ธีรพันธุ์ จันทร์ เจริ ญ, มัดหมี่มัดใจ สานใยวัฒนธรรม เขมร ลาว ไทย (กรุ งเทพฯ:
มูลนิธิเจมส์เอช ดับเบิล้ ยู ทอมป์ สัน, 2547), 1.
2
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2.1.2 การเหล่งไหม ไหมที่สาวออกมาจากฝักหลอกนั้นจะยาวติดต่อกันเป็ นเส้นเดียว
ตลอด นาเส้นไหมดิบมาเหล่งไหม (กรอ) เพื่อทาเส้นไหมให้เป็ นปอย
2.1.3 การด่องไหม คือกรรมวิธีการนาปอยไหมที่ได้จากการเหล่งไหมมาต้มในน้ า
เดือดประมาณ 5-10 นาที โดยเติมผงด่างทับทิมเพื่อให้เส้นไหมอ่อนตัวลง จากนั้นนามาบิดเอาน้ า
ออกจนหมด
2.1.4 การกวักไหม หลังจากทาการด่องไหมแล้วนาเอาปอยไหมมากวัก เพื่อทาให้
เส้นไหมติดต่อเป็ นเส้นเดียวกันตลอด โดยใช้เครื่ องมือสองอย่างคือ กงและกวัก
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ขนาดเท่า กับความกว้างของผื
ส นผ้าไหมที่ตอ้ งการ เพื่อจะนาไปมัางดหมี่ต่อไป

2.1.5 การค่นไหม เครื่ องมือที่ใช้ในการข้นหมี่เรี ยกว่า ฮงค่นหมี่ ข้นปอยหมี่ให้มี
2.1.6 การมัดหมี่ เป็ นกรรมวิธีที่สาคัญที่สุดที่ จะทาผ้าไหมให้เกิดเป็ นลวดลายและ

สี สันต่างๆ การมัดหมี่ให้เป็ นลายต่างๆขึ้นอยูก่ บั แบบลวดลายที่จะทา เช่น ถ้าต้องการผ้าที่มีลายเล็กๆ
หลายๆสี ต้องใช้ความละเอียดและประณี ตในการมัดหมี่ ขั้นตอนมัดหมี่เริ่ มจากการเอาปอยหมี่ที่ค่น
เสร็ จแล้วใส่ ฮงหมี่ ใช้เชือกฟางเส้นเล็กๆมัดลาหมี่แต่ละลาไปตามแบบลายที่ตอ้ งการ ส่ วนของไหม
ที่ถูกมัดนี้เวลานาไปย้อมสี สี จะไม่สามารถซึ มเข้าไปในส่ วนนั้นได้ จะคงสี ตามเดิม ส่ วนที่ไม่ถูกมัด
ก้อจะถูกสี อื่นย้อมทับไปเรื่ อยๆ
2.1.7 การย้อมหมี่ คือการทาให้เส้นไหมมีสีต่างๆโดยนาปอยหมี่ที่มดั เรี ยบร้อยแล้ว
ไปย้อมสี ในน้ าเดือด โดยย้อมสี ไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผา้ ไหมมีหลายๆสี เมื่อย้อมหมี่
ด้วยสี แรกแล้วควรใช้เชื อกฟางมัดเก็บสี ไว้ เพื่อไม่ให้สีที่สองที่จะย้อมผสมกับสี แรก ทาแบบนี้ ไป
เรื่ อยๆจนกว่าจะครบสี ตามลวดลาย
2.1.8 การแก้หมี่ คือวิธีการแก้เชื อกฟางที่ใช้มดั ลาหมี่แต่ละลาออกให้หมดโดยใช้มีด
บางๆเล็กๆ การแก้หมี่จะต้องทาอย่างระมัดระวังอย่าให้มีดถูกเส้นไหมขาด ไหมที่แก้เชือกฟางออก
หมดแล้วจะเห็นลายมัดหมี่ที่ชดั เจนขึ้น
2.1.9 การกวักหมี่ คล้ายๆกับการกวักไหม โดยใช้อุปกรณ์ในการกวักเหมือนกัน นา
หมี่ ที่แก้เรี ยบร้ อยแล้วใส่ กง และกวักออกจนหมด ต้องระวัง อย่าให้เส้นไหมขาดตอนเพราะเมื่ อ
นาไปทออาจจะทาให้ลายคลาดเคลื่อนได้
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2.1.10 การปั่ นหลอด วิธีการนาเอาหมี่ที่กวักเรี ยบร้อยแล้วไปปั่ น(กรอ)ใส่ หลอด โดย
ใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า ไน หมี่หนึ่ งปอยจะปั่ นใส่ หลอดได้ประมาณ 35-45 หลอด โดยปั่ นเรี ยงลาดับ
ของหลอดไว้ต้ งั แต่หลอดแรกจนถึงหลอดสุ ดท้าย ต้องระวังการเรี ยงลาดับเป็ นส่ วนที่สาคัญเพราะถ้า
หากการเรี ยงลาดับสลับที่กนั จะทาให้ลายไม่ประติดประต่อตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 6 การค่นไหม

ภาพที่ 7 การมัดหมี่
ที่ ม า:

Mudmee

Silk,

เข้ า ถึ ง เมื่ อ 10

http://www.pompgorn.com/mudmee-silk.html

มกราคม 2556,

เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
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ภาพที่ 8 หมี่ที่ยอ้ มเสร็ จแล้ว

ภาพที่ 9 การแก้หมี่
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ภาพที่ 10 การกวักหมี่

ภาพที่ 11 การปั่ นหลอด
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ภาพที่ 12 หลอดหมี่ที่ป่ั นเสร็ จแล้ว
2.2 ขั้นตอนการเตรี ยมไหมเครื อ (ไหมเส้นยืน)
2.2.1 การค่นหู ก คือการนาไหมที่เตรี ยมไว้สาหรับเป็ นไหมเครื อ(ไหมเส้นยืน) ไป
กรอให้ได้ความยาวของผืนผ้าตามที่ตอ้ งการ โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า หลักเผือ ไหมหนึ่งเครื อจะทา
เป็ นผ้าไหมได้ประมาณ 20-30 ผืน
2.2.2 การสื บหู ก การนาเอาไหมเครื อ (ไหมเส้นยืน)ที่ยอ้ มสี แล้วไปต่อกับกกหู ก คือ
ส่ วนที่ติดอยูก่ บั ฟื ม ซึ่ งป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับทอผ้าไหม ฟื มมีอยู่ 2 ชนิดคือ ฟื มฟันไม้(ฟันทาด้วย
ไม้) และฟื มฟันเหล็ก(ฟันทาด้วยเหล็ก) ส่ วนประกอบสาคัญของฟื มอีกอย่างหนึ่ งคือ เขาหรื อตะกอ
มี 2 ชนิดคือ 2 เขา(2 ตะกอ) และ 3 เขา(3 ตะกอ) เขาหรื อตะกอจะทาด้วยด้ายถักเรี ยงกับไม้ไผ่ที่เหลา
เป็ นเรี ยวให้ขนานกับฟื ม ยาวเท่ากับความยาวของฟื มพอดี ถ้าฟื มมี 2เขา จะเรี ยกกันว่า ฟื มสองเขา
ถ้าฟื มมี 3 เขาเรี ยกกันว่า ฟื มสามเขา ส่ วนของฟื มที่อยูด่ า้ นตรงข้ามกับเขาหรื อตะกอ จะมีดา้ ยหรื อ
ไหมทาเป็ น กกหูก หมายถึงส่ วนที่จะนาไปต่อกับเครื อไหม
2.2.3 การพันหู ก คือการนาเอาฟื มที่ผ่านการสื บหู กเรี ยบร้อยแล้วมาพันไหมเครื อ
(ไหมเส้นยืน)ใหม่ให้เป็ นระเบียบ เพื่อนาไปทอเป็ นผ้าไหมต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับพันหูกคือ ไม้
กระดานยาวเท่ากับขนาดของฟื มหรื อยาวกว่าเล็กน้อย และจะต้องใส่ ไม้ให้เรี ยบที่สุดเพื่อสะดวกใน
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การพัน ในการพันหู กนี้จะต้องใช้ความละเอียดถี่ถว้ นมากเพราะถ้าหากเส้นไหมขาดจะต้องทาการ
ต่อเส้นไหมให้เรี ยบร้อยทุกๆเส้น

ภาพที่ 13 การสื บหูก

ภาพที่ 14 ฟื ม
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ภาพที่ 15 กกหูก

ภาพที่ 16 ไหมเส้นยืนที่เตรี ยมเสร็ จแล้ว
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2.3 การทอผ้าไหม
การทอผ้าเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการผลิตผ้าไหม เครื่ องมือที่ใช้ในการทอผ้าคือ กี่ มี 2
ชนิดคือ กี่ธรรมดาและกี่กระตุก หลักของการทอผ้าคือการทาให้เส้นได้สองกลุ่มขัดกันโดยตั้งฉาก
เส้นด้ายที่ติดกับกี่คือ เส้น ด้ายยืน ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่งที่นามาขัดเรี ยกว่า เส้นด้ายพุง่
การทอผ้ามัดหมี่ทว่ั ไปจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 1.การทอผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอเป็ นลายขัด
ธรรมดา ผ้าจะใช้ได้เพียงหน้าเดียว 2.การทอผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ เป็ นการทอผ้าลายสอง เนื้ อผ้าจะ
แน่นสามารถใช้ได้ท้ งั สองด้าน โดยด้านหน้าจะให้สีสันสดใสและลวดลายชัดกว่าด้านใน การทอผ้า
มีข้ นั ตอนดังนี้
2.3.1 เริ่ มการทอโดยการเหยียบเท้าเหยียบเพื่อแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายชุดที่ 1 จะถูก
แยกออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้านพุ่งที่ใส่ หลอดด้ายไหมมัดหมี่ที่กรอแล้วผ่านสลับตะกอ
ชุดที่ 1 เหยียบเท้าเหยียบอีกด้านเพื่อยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุง่ กลับ ทาสลับกันไปเรื่ อยๆ
2.3.2 การกระทบฟั นหวี (ฟื ม) เมื่อสอดกระสวยด้านพุ่งกลับก็จะกระทบฟั นหวี
เพื่อให้ดา้ ยพุง่ แนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา
2.3.3 การเก็บหรื อม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า
โดยผ่ อ นแกนด้า ยยื น ให้ ค ลายออกและม้ว นเข้า กับ แกน จากนั้น ปรั บ ความตึ ง หย่ อ นใหม่ ใ ห้
พอเหมาะ3
ข้อควรระวังในการทอผ้ามัดหมี่ คือต้องทอผ้าตามลาดับของหลอดด้ายมัดหมี่ที่เรี ยงไว้
อย่างถูกต้อง ไม่เช่น นั้นลายมัดหมี่จะไม่เป็ นไปตามแบบที่ตอ้ งการ และยังต้องใช้ความชานาญใน
การจัดปรับลวดลายที่เหลื่อมล้ ากันให้ออกมาเรี ยงกันอย่างสวยงาม

กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.siamfabric.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
3
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ภาพที่ 17 กระสวย

ภาพที่ 18 การกระทบฟันหวี
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3. ความน่ าสนใจของผ้ามัดหมี่
การมัดหมี่ถือเป็ นศิลปะการทาผ้าชนิ ดหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่
มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ด้วยวิธีการที่ซบั ซ้อนจึงต้องใช้ความชานาญในการ
ผลิต ทาให้ผนื ผ้าอันวิจิตรงดงามที่ได้ออกมานั้นมีคุณค่า ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่คือรอยซึ มของ
สี ที่วง่ิ ไปตามบริ เวณของลวดลายที่ถูกมัดเหลื่อมล้ ากันในตาแหน่งของเส้นด้าย ความแม่นยาในการ
ทอและความกลมกลืนไร้รอยต่อของเส้นด้ายระหว่างการสลับสี จึงทาให้ผนื ผ้ามัดหมี่มีลกั ษณะที่ให้
ความอ่อนนุ่มและกลมกลืน เอกลักษณ์ดงั กล่าวทาให้เกิดลักษณะที่แตกต่างจากผ้าทอชนิดอื่นๆ สี ที่
ซึ มเข้าหากันทาให้เกิดความรู้ สึ กนุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง

ภาพที่ 19 ผ้าไหมมัดหมี่
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaitelecentrecharms.com/index.php?
route=product/product&product_id=216
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ภาพที่ 20 รอยซึมของสี
ที่ ม า: เข้า ถึ ง เมื่ อ 10 มกราคม 2556, เข้าถึ ง ได้จาก http://vintagefashionguild.org/fabricresource/ikat/
ความรู ้เกี่ยวกับผ้ามัดหมี่ ภูมิปัญญาที่มีมายาวนานสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศ
ไทย ซึ่ งจะมีชื่อเรี ยกและรู ปแบบแตกต่างกันออกไป ลวดลายส่ วนมาใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ วิถีชีวติ รอบตัวและ ความเชื่อของชาวบ้านตามแต่ละวัฒนธรรม
ในการผลิตผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีที่ซบั ซ้อนและละเอียดอ่อน ผูท้ าจึงต้องมีความชานาญใน
การผลิตผ้ามัดหมี่ กรรมวิธีการดังกล่าวทาให้เกิ ดเอกลักษณ์ที่ประณี ตคือ การสร้างลวดลายบนเส้น
ใยที่ต่อเนื่องเป็ นเส้นเดียวก่อนนามาทอเป็ นผืนผ้า และเกิดลักษณะเฉพาะที่สวยงามจากรอยซึ มของ
สี ตามเส้นใย จึงทาให้ผา้ มัดหมี่มีคุณค่าทั้งสาหรับผูส้ วมใส่ และผูท้ า
ความน่ าสนใจในวิธีการของภูมิปัญญาชาวบ้าน ทาให้เกิ ดแรงบันดาลใจที่ขา้ พเจ้าจะ
สามารถนามาใช้พฒั นาประยุกต์ใช้กบการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ ทาให้เกิ ดเป็ นองค์ความรู้ใหม่
จากการทดลองกับวัสดุชนิดอื่นซึ่ งก็คือโลหะ ที่ลกั ษณะของคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง ให้
เกิดลักษณะที่มีความอ่อนนุ่มและพลิ้วไหวที่ได้มาจากผืนผ้ามัดหมี่

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผ้ามัดหมี่ ส่วนใหญ่ทอจากเส้นใยธรรมชาติคือเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้ าย เส้นใยจาก
ธรรมชาติมี คุณสมบัติเมื่ อนามาทอเป็ นผืน ผ้าท าให้มี ความอ่อนนุ่ ม พลิ้ วไหว ยืดหยุ่นได้ ดูดซับ
ความชื้ นได้ดี เนื่ องจากมีความชื้ นในตัวเองจึงทาให้ยอ้ มสี ได้ง่าย สี สามารถซึ มผ่านลงไปในเส้นใย
ได้เกิดเป็ นรอยซึมของสี ตามเส้นใย
จากทฤษฎี ศิล ปะที่ ว่า ความงามเกิ ดได้จากองค์ป ระกอบของงานจะต้องประสานเข้า
ด้วยกันอย่างมีเอกภาพ หนึ่งในวิธีการสร้างเอกภาพคือการใช้ความขัดแย้ง เป็ นการสร้างเอกภาพจาก
สองสิ่ งที่ตรงข้ามกัน การขัดแย้งที่ประสานกันอย่างพอเหมาะและกลมกลืน ข้าพเจ้าจึงต้องการใช้
วัสดุที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับผืนผ้าและเส้นใยซึ่ งได้แก่ โลหะ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผืนผ้าและโลหะ
ผืนผ้า

โลหะ

1. มีความอ่อนนุ่ม

1. มีลกั ษณะแข็ง คงทน

2. ยืดหยุน่ ได้

2. ไม่ยดื หยุน่

3. ดูดซับความชื้น ย้อมสี ง่าย สี สามารถซึ ม

3. ไม่ดูดความชื้ น สี ไม่สามารถซึ มลงไป

ลงไปได้

ได้
4. คงรู ปอยูต่ วั

4. ไม่คงรู ป
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โลหะ เป็ นวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็ง คงทน แข็งแรง สามารถเปลี่ยนรู ปร่ างได้ ไม่ยืดหยุ่น
คงรู ป ไม่ดูดความชื้ น จึ งทาให้ไม่สามารถย้อมสี ได้ ทาได้แค่เคลือบสี บนพื้นผิวโลหะเท่านั้น ไม่
สามารถทาให้เกิดเป็ นรอยซึ มได้
จากคุณสมบัติของวัสดุท้ งั 2 ชนิด สังเกตได้วา่ คุณสมบัติของโลหะนั้นสามารถทาให้มี
ลักษณะคล้ายกับผืนผ้านั้นเป็ นไปได้ยาก ข้าพเจ้าจึงต้องทาการทดลองเพื่อศึกษาและค้นหาวิธีการที่
สามารถทาให้โลหะมีลกั ษณะที่ดูอ่อนนุ่ ม และรอยซึ มคล้ายกับลักษณะของผืนผ้า ทั้งวิธีการทาสี
และการสร้างลวดลาย พื้นผิวบนโลหะ
1. กำรทดลองกำรสร้ ำงลวดลำยและพืน้ ผิวบนโลหะ
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองการสร้ างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ ทั้งแบบเส้นและ
แบบแผ่นเพื่อหาลักษณะที่เหมาะสมที่ ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม พลิ้วไหว และให้ร่องรอยที่คล้ายคลึง
กับการซึมของสี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของผืนผ้ามัดหมี่สามารถนามาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงาน
โลหะทีน่ ำมำใช้ ในกำรทดลอง
1. ทองแดง
2. ทองเหลือง
3. เงิน
โดยนาโลหะทั้ง 3 ชนิดนี้มาสร้างพื้นผิวด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดลักษณะที่ให้อารมณ์
คล้ายกับผืนผ้ามากที่สุด ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ
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ตารางที่ 4 การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ (ต่อ)
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จากผลการทดลองที่ ได้สรุ ปได้ว่า การทดลองสร้ างพื้นผิวบนแผ่นโลหะนั้นให้ความ
อ่อนนุ่มของพื้นผิวและลวดลายได้นอ้ ย ส่ วนในการใช้เส้นโลหะแบนและเส้นลวดมีความเป็ นไปได้
มากกว่าในทุกๆการทดลอง แต่ยงั ไม่สารารถสรุ ปได้ว่าจะเลื อกใช้ลกั ษณะแบบใดมาสร้ างสรรค์
ชิ้นงาน จึงต้องทาการทดลองในการทาสี และการขึ้นชิ้นงานอีกในขั้นตอนต่อไปเพื่อหาความลงตัว
ของชิ้นงานทั้งหมด
2. กำรทดลองทำสี บนพืน้ ผิวโลหะ
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองทาสี บนพื้นผิวโลหะ เพื่อหาวิธีการสร้ างสี ให้มีลกั ษณะ
คล้ายรอยซึ มบนเส้นใยที่นาไปทอเป็ นผ้ามัดหมี่ โดยจะทดลองทั้งบนแผ่นที่มีพ้ืนผิว เส้นลวด และ
เส้นโลหะแบนได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 5 การทดลองการทาสี บนโลหะ
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ตารางที่ 5 การทดลองการทาสี บนโลหะ (ต่อ)

การทดลองการทาสี บนโลหะสรุ ปได้ดงั นี้คือ
2.1 การพันด้วยเส้นไหมและด้ายสี ต่างๆ ทาให้ปิดบังความเป็ นเส้นโลหะ และแต่ละ
รอยต่อของสี ไม่แสดงการซึ มสี เข้าหากัน แบ่งออกจากกันเป็ นช่วงๆ
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2.2 การทาสี Epoxy มีลกั ษณะเงาจึงไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกับผืนผ้าแต่จะให้ความรู้สึก
เหมือนกับพลาสติก
2.3 การใช้ทองคาเปลวปิ ดเคลือบบนแผ่นโลหะ ให้ความรู้สึกถึงความมีค่า มีราคาได้ดี
แต่ทองคาเปลวไม่ติดแน่นอยูก่ บั แผ่นเงินจึงหลุดออกได้ง่ายไม่สามารถสร้างเป็ นลวดลายได้
2.4 การทาสี สนิม(Patina)โดยใช้ความร้อนบนพื้นผิวโลหะ ไม่ทาเกิดลักษณะของรอย
ซึ มและความอ่อนนุ่ม
2.5 การทาสี สนิม(Patina)ด้วยสารเคมีบนเส้นเงิน(แบน) ให้ความรู้สึกถึงความอ่อน เข้ม
ของสี ได้ชดั เจน
2.6 การทาสี สนิ ม(Patina)โดยใช้ความร้ อนบนเส้นลวดทองเหลือง ไล่ สีอ่อนเข้ม ให้
ความรู้สึกถึงการซึมของสี ได้ดี
2.7 การแช่แผ่นเงินลงใน Sodium Thiosulphate แสดงให้เห็นการซึ มของสี ได้ดี แต่มีวิธี
ในการทาที่ยุง่ ยาก เนื่ องจากจะต้องให้ความร้อนกับ Sodium Thiosulphate ตลอดเวลาสี โลหะจึงจะ
เปลี่ยนแปลง
จากการทดลองข้างต้นวิธีการทาสี บนโลหะที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับการซึมของสี บนเส้น
ใยผ้ามัดหมี่มากที่สุดได้แก่ วิธีการทาสี สนิ ม(Patina) เนื่ องจากเห็นการไล่ระดับเข้มอ่อนของสี ได้
อย่างชัดเจนและมีข้ นั ตอนที่ไม่ยงุ่ ยากเมื่อเทียบกับการแช่โลหะลงใน Sodium Thiosulphate แล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน
3. กำรทดลองกำรขึน้ รู ปชิ้นงำน
ในบทนาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการทดลองในการขึ้นชิ้นงานเครื่ องประดับโลหะที่เกิดจาก
เส้นเพียงเส้นเดียวที่ได้ศึกษามาแล้วในวิชา366315 โครงงานส่ วนบุคคล(Individual Project)ไว้
เบื้องต้น จากการทดลองในครั้งนั้นสรุ ปได้วา่ การขึ้นชิ้นงานโดยการพันรอบแกนและมีตวั ล็อคเป็ น
ลวดลายของเครื่ องประดับมีความเป็ นไปได้มากที่สุด แต่เนื่องจากในการทดลองนั้นใช้เส้นโลหะที่
มีขนาดใหญ่กว่าจึงไม่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนนุ่มของผืนผ้า และในการศึกษาครั้งนี้ ตอ้ งการศึกษา
ถึงการสร้ างชิ้ นงานเครื่ องประดับที่ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับผืนผ้า อาจต้องใช้เส้นโลหะขนาดเล็ก
มากทาให้ไม่สามารถเชื่ อมตัวล็อคให้เกิ ดเป็ นลวดลายได้ จึงต้องทาการศึกษาและทดลองวิธีการ
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เพิ่มเติมเพื่อให้ได้เทคนิคที่จะทาให้ชิ้นงานอยูค่ งรู ป ไม่คลายตัวออกได้อย่างเหมาะสมและลงตัวมาก
ขึ้น
ข้าพเจ้าจึงทาการทดลองการขึ้นชิ้ นงานกับเส้นโลหะที่มีขนาดเล็ก เพื่อแสดงถึงความ
เป็ นไปได้ในการทาชิ้นงานจริ งที่ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงความประณี ตและละเอียดอ่อนของผ้ามัดหมี่
3.1 การเชื่ อมเส้นโลหะเข้าด้วยกันโดยไม่ตอ้ งมีตวั ล็อค เริ่ มจากการนากระดาษทนไฟ
แบบปั้ นได้ม าปั้ นให้ เป็ นโครงร่ า งอิ ส ระตามต้อ งการ จากนั้นจึ ง น าเส้ นลวดโลหะมาพันรอบๆ
กระดาษทนไฟที่ป้ ั นเสร็ จแล้ว และนาไปเชื่ อมเส้นลวดแต่ละเส้นติดเข้าด้วยกัน เพื่อไม่ให้ชิ้นงาน
คลายตัวออก ได้ผลการทดลองดังภาพ

ภาพที่ 21 การทดลองเชื่อมเส้นโลหะเข้าด้วยกันแบบที่ 1

ภาพที่ 22 ชิ้นงานเมื่อแกะออกจากโครงแบบที่ 1
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จากภาพการทดลองเชื่ อมเส้นโลหะเข้าด้วยกันในแบบที่ 1 พบปั ญหาคือ เส้นลวดคลาย
ออกไม่คงรู ปอยูต่ วั ตามแบบเนื่ องจากโครงร่ างมีพ้ืนผิวที่ไม่เรี ยบ และมีรูปทรงที่ไม่เท่ากันตลอด จึง
ไม่สามารถเชื่ อมให้ติดกันได้ และเส้นลวดมีขนาดเล็กมากเมื่อให้ความร้ อนนานๆทาให้เกิ ดการ
หลอมเส้นลวดขาดได้ง่าย
ข้าพเจ้าจึงทาการทดลองในแบบที่ 2 คือปั้ นโครงร่ างกระดาษทนไฟให้มีขนาดเท่ากัน
ตลอดคล้ายกับทรงกระบอก

ภาพที่ 23 การทดลองเชื่อมเส้นโลหะเข้าด้วยกันแบบที่ 2

ภาพที่ 24 ชิ้นงานเมื่อแกะออกจากโครงแบบที่ 2
การทดลองเชื่อมเส้นโลหะแบบที่ 2 เส้นลวดที่พนั รอบโครงคลายออกไม่มาก สามารถ
เชื่ อมติดกันได้ดี แต่พบปั ญหาคือแกะออกจากโครงได้ยากจึงทาให้เส้นลวดที่แกะออกมาได้น้ นั มี
ลักษณะโค้งงอและบิดเบี้ยว
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สรุ ปได้วา่ การทดลองขึ้นชิ้นงานโดยการเชื่อมเส้นลวดให้ติดกันนั้น ผลที่ได้ไม่สามารถ
นามาปรับใช้ในการทาชิ้นงานจริ งได้
3.2 การนาเส้นลวดและเส้นใยมาสานหรื อทอเข้าด้วยกัน ข้าพเจ้าแบ่งการทดลองเป็ น 2
รู ปแบบคือการสานกลับไปมาเหมือนกับการทอผ้า และการสานเป็ นวงกลมวนขึ้นไป
3.2.1 การสานกลับไปมาเริ่ มจากการนาเส้นด้ายมาขึ้นเป็ นเส้นยืนก่อน จากนั้นจึงนา
เส้นลวดโลหะมาสาน ได้ผลการทดลองดังภาพ

ภาพที่ 25 การทดลองการสานแบบที่ 1
ผลการทดลองการสานในแบบที่ 1 พบปั ญหาคือ เส้นลวดมีความแข็งจึงต้องมีช่องว่าง
ในการดัดโค้งขณะที่สานสลับไปมา ทาให้เส้นลวดมีระยะห่ างจึงไม่สามารถกาหนดลวดลายได้
อย่างชัดเจน
3.2.2 การสานวนเป็ นวงกลมขึ้นไป เริ่ มจากการพันเส้นลวดกับแกนก่อนแล้วจึงนา
ด้ายมาพันเข้าด้วยกันดังภาพ
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ภาพที่ 26 การทดลองการสานแบบที่ 2
ผลการทดลองการสานในแบบที่ 2 พบปั ญหาเช่นเดียวกันกับแบบที่ 1 คือเกิดช่องว่าง
ระหว่างเส้นลวดและเกิดการคลายตัวจึงทาให้ไม่สามารถกาหนดลวดลายได้อย่างชัดเจน
สรุ ปได้วา่ ผลการทดลองการขึ้นชิ้นงานโดยการสานทั้ง 2 แบบนั้น ไม่สามารถนาใช้กบั
ชิ้นงานจริ งได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่ องระยะระหว่างเส้นลวดทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างลวดลาย
และทาสี บนพื้นผิวโลหะ
จากการทดลองทั้งหมดข้างต้น ไม่พบวิธีการที่จะสามารถขึ้นชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
อาจสรุ ปได้ว่าวิธีการขึ้ นชิ้ นงานที่เหมาะสมที่สุดคือการนาเส้นลวดมาพันเข้ากับแกน ข้าพเจ้าจึง
กลับไปศึกษาวิธีการขึ้นชิ้ นงานโดยการนาเส้นลวดมาพันรอบแกนและล็อคกันด้วยตัวล็อค แต่จะ
พัฒนาโดยไม่แสดงตัวล็อคให้เห็นเป็ นลวดลายแต่จะซ่อนไว้กบั แกนที่นามาพันเส้นลวดแทน
ข้าพเจ้าจึงนาผลการทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะที่มีความเป็ นไปได้
ทั้งหมดมาทดลองพันกับแกนเพื่อสรุ ปวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะที่
จะนามาใช้กบั ชิ้นงานจริ ง
3.4 นาผลการทดลองการสร้างลวดลายที่มีความเป็ นไปได้ท้ งั หมดมาทดลองพันกันแกน
ได้ผลการทดลองดังนี้
3.4.1 นาเส้นที่บิดเกลียวมาพันรอบแกน
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ภาพที่ 27 การนาเส้นที่บิดเกลียวมาพันรอบแกน
3.4.2 นาเส้นที่ดดั โค้งมาพันรอบแกน

ภาพที่ 28 การนาเส้นที่ดดั โค้งมาพันรอบแกน
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3.4.3 นาเส้นที่พบั มาพันรอบแกน

ภาพที่ 29 การนาเส้นที่พบั มาพันรอบแกน
3.4.4 นาเส้นโลหะที่ใช้คอ้ นทุบให้แบนเป็ นช่วงๆมาพันรอบแกน

ภาพที่ 30 การนาเส้นโลหะที่ใช้คอ้ นทุบให้แบนเป็ นช่วงๆมาพันรอบแกน
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3.4.5 นาเส้นโลหะที่มดั เป็ นปมมาพันรอบแกน

ภาพที่ 31 การนาเส้นโลหะที่มดั เป็ นปมมาพันรอบแกน
3.4.6 นาเส้นที่ใช้คอ้ นหัวเหลี่ยมทุบให้เกิดลายเส้นมาพันรอบแกน

ภาพที่ 32 การนาเส้นที่ใช้คอ้ นหัวเหลี่ยมทุบให้เกิดลายเส้นมาพันรอบแกน
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จากผลการทดลองนาเส้นลวดโลหะที่สร้างพื้นผิวทั้งหมดที่มีความเป็ นไปได้มาพันรอบ
แกน สรุ ปได้วา่ วิธีการบิดเกลียว การใช้คอ้ นทุบให้แบนเป็ นช่วงๆ การมัดปม การใช้คอ้ นหัวเหลี่ยม
ทุบให้เกิดเป็ นลายเส้น เมื่อนามาพันกับแกนแล้วทาให้เกิดช่องว่าง ซึ่ งอาจจะทาให้ลวดลายที่กาหนด
ไว้ไม่สมบูรณ์ ส่ วนวิธีการสร้างพื้นผิวที่สามารถนามาใช้ได้คือ วิธีการดัดโค้ง และวิธีการพับ เพราะ
ทาให้เส้นลวดเรี ยงต่อกันได้สนิทไม่เกิดช่องว่าง และเกิดลวดลายที่ชดั เจน
4. สรุ ปผลกำรทดลอง
ผลการวิจยั ทั้งหมดสรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้

ภาพที่ 33 แผนภูมิสรุ ปผลการทดลอง
ในการทดลองเกี่ ยวกับศักยภาพของโลหะข้างต้น ข้าพเจ้าได้แบ่งการทดลองออกเป็ น3
การทดลองได้แก่
1. การทดลองการสร้างลวดลายและพื้นผิวบนโลหะ ข้าพเจ้าได้สร้างพื้นผิวในลักษณะ
ต่างๆที่น่าจะเกิดรู ปลักษณ์ที่คล้ายกับผืนผ้าและลวดลายของผ้ามัดหมี่ ทั้งกับแผ่นโลหะและเส้นลวด
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โลหะ ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ โลหะที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นทั้งแบนและกลมให้ความรู้สึกที่อ่อนนุ่ ม
ให้ความรู ้สึกที่คล้ายคลึงกับลักษณะของเส้นใยและผืนผ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับโลหะที่มีลกั ษณะเป็ น
แผ่น ลวดลายที่เกิ ดขึ้นบนการทดลองพื้นผิวบนเส้นโลหะทุกแบบมีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถ
นามาใช้ข้ ึนชิ้นงานจริ ง
2. การทดลองทาสี บนพื้นผิวโลหะ เพื่อค้นหาวิธีการทาให้เกิ ดสี บนแผ่นโลหะให้มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกับรอยซึ มของสี บนเส้นใยที่เป็ นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ ข้าพเจ้าได้ทดลองทาสี
วิธีต่างๆกับโลหะสองชนิ ดคือ เงิน และทองเหลือง บางการทดลองอาจเหมาะสมกับโลหะชนิ ดใด
ชนิดหนึ่งเท่านั้น ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ การทาสี สนิม(Patina)ให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับรอยซึ ม
ของสี บนเส้ นใยมากที่ สุ ด เนื่ องจากสี ที่เกิ ดจากการทาสี ส นิ ม (Patina)จะเป็ นสี น้ า ตาล จึง มีค วาม
กลมกลืนกับสี ของทองเหลืองมากกว่าเงิน ทองเหลืองจึงเป็ นวัสดุที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทาชิ้นงาน
จริ ง
3. การทดลองขึ้ นรู ปชิ้ นงาน การทดลองนี้ ทาขึ้ นเพื่อค้นหาวิธีการขึ้ นรู ปชิ้ นงานที่มี
ลักษณะเป็ นเส้ นให้มีความเหมาะสมกับวัสดุ และรู ปแบบของชิ้ นงานมากที่สุด ข้าพเจ้าได้ทาการ
ทดลองขึ้นชิ้นงานในรู ปแบบต่างๆทั้งการสาน การเชื่อมเส้นโลหะและการพันรอบแกน สรุ ปผลการ
ทดลองได้วา่ การขึ้นชิ้นงานที่เหมาะสมที่สุดคือ การนาเส้นโลหะมาพันรอบแกน เพราะการพันรอบ
แกนที่มีลกั ษณะเท่ากันตลอดแท่งจะทาให้เส้นโลหะเรี ยงกันเป็ นระเบียบ ลวดลายจึงปรากฏชัดเจน
และสวยงาม ลักษณะของพื้นผิวเส้นลวดที่มีความเหมาะสมและแสดงให้เห็นถึ งลักษณะของผ้า
มัดหมี่ได้ดีที่สุดคือ วิธีการพับเส้นโลหะแบน
จากการสรุ ปผลการทดลองเกี่ ยวกับศักยภาพของโลหะทั้งหมดข้างต้น ข้าพเจ้าจึ งนา
ข้อสรุ ปที่ได้ท้ งั หมดมาใช้เพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบต่อไป

บทที่ 4
แนวทางการออกแบบและขั้นตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
1. แนวทางการออกแบบ
จากทฤษฎีองค์ประกอบของศิลปะ หนึ่งในวิธีการสร้างเอกภาพคือการใช้ความขัดแย้ง
เป็ นการสร้างเอกภาพจากสองสิ่ งที่ตรงข้ามกัน ให้เกิดการขัดแย้งที่ประสานกันอย่างพอเหมาะและ
กลมกลืนสามารถเกิดขึ้นจากการขัดแย้งของขนาด ทิศทาง สี ที่วา่ งและองค์ประกอบที่ต่างชนิดกัน1

ภาพที่ 34 การใช้สีคู่ตรงข้ามประสานกัน
ที่ ม า : The Beauty In contrast, เข้า ถึ งเมื่ อ 28 เมษายน 2556,

เข้า ถึ ง ได้จ าก

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

1

ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ ประกอบของศิลปะ (กรุ งเทพฯ. อัมริ นทร์ , 2554.), 136.
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เพื่อให้เกิดสุ นทรี ยภาพจากความขัดแย้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงนาผลการทดลองคุณสมบัติ
ของโลหะที่มีความแข็ง ไม่นุ่มนวล ไม่ยืดหยุ่น ที่จะสามารถทาให้เกิ ดเป็ นลักษณะที่นุ่มนวล พลิ้ว
ไหวได้คล้ายกับลักษณะที่ เป็ นอยู่ของผืนผ้ามัดหมี่ที่มีความอ่อนนุ่ ม ความกลมกลืนของรอยซึ มสี
อารมณ์พลิ้วไหว มาเป็ นการกาหนดแนวทางการออกแบบให้เกิดเป็ นชิ้นงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้
เห็นถึงความขัดแย้งในลักษณะของวัสดุที่แข็งเช่นโลหะสามารถก่อให้เกิดความนุ่มนวลได้ดงั ผืนผ้า
ในลักษณะที่ แตกต่างจากเครื่ องประดับโลหะทัว่ ไป แสดงความนุ่ มนวล พลิ้ วไหวของโลหะใน
รู ปลักษณ์ใหม่

ภาพที่ 35 เครื่ องประดับโลหะที่เกิดจากเทคนิคสิ่ งทอทัว่ ไป
ที่มา :เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2556,เข้าถึงได้จาก http://www.portlandart.net/archives/2008/01/

ภาพที่ 36 เครื่ องประดับโลหะที่เกิดจากเทคนิคสิ่ งทอทัว่ ไป 2
ที่มา : Mary Lee Hu, Using metal the way clothiers use thread, เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2556,
เข้าถึงได้จากhttp://bijoucontemporain.unblog.fr/2010/04/21
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ภาพที่ 37 ผ้ามัดหมี่
ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2556,เข้าถึงได้จาก http://thaifoodandtravel.com/blog/ne-thailandweaving-villages/

ภาพที่ 38 ผ้ามัดหมี่ 2
ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จากhttp://www.thaifoodandtravel.com/travel/ne_
fabric/pages/ 01_ne_fabric.html
จากการทดลองเพื่ อ ค้น วิ ธี ก ารที่ จ ะสามารถท าให้ โ ลหะเกิ ด ลัก ษณะที่ ใ ห้ อ ารมณ์
รู ปลักษณ์ ที่ก่อให้เกิดความนุ่มนวล พลิ้วไหว สรุ ปได้วา่ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถนามาใช้
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ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ การพับเส้นโลหะ พื้นผิวที่เกิ ดขึ้นความมีมิติจากการสร้างผิวสัมผัสที่
นู น ขึ้ นให้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ แตกต่ า งจากผ้า แต่ ย งั คงให้ค วามรู้ สึ ก เดี ย วกัน กับ ร่ อ งรอยการซึ ม ของสี
เปลี่ยนเป็ นแสงและเงาที่ตกกระทบตามรอยพับ รวมถึงการทาสี สนิมบนโลหะ(Patina) เพิ่มความ
เข้มอ่อน ไล่ระดับสี ของเส้นโลหะเพื่อความกลมกลืนกันในชิ้นงาน และการขึ้นชิ้นงานโดยการพัน
รอบแกนในลักษณะที่แตกต่างจะรู ปแบบการทอผ้ามัดหมี่ที่ทอสลับซ้ายขวาเป็ นการพันในลักษณะ
วนรอบแกนโลหะ เกิดการเรี ยงตัวของเส้นโลหะขนาดเล็กเพื่อแสดงถึงความประณี ต แสดงให้เห็น
เป็ นลักษณะที่คล้ายกันแต่ใช้วธิ ี การที่แตกต่างกัน ทั้งสัดส่ วนของแกนโลหะ วิธีการจัดวาง ทาให้เกิด
เป็ นแนวทางการออกแบบ 3 แนวทางได้แก่
แนวทางที่ 1 ออกแบบลวดลายบนแกนทีม่ ีขนาดเท่ากัน
การออกแบบลวดลายบนแกนโลหะที่มีขนาดเท่ากัน เพื่อเน้นให้เห็ นลวดลายชัดเจน
แกนกับขนาดที่เท่าๆของแกนจะไม่ดึงความสนใจออกจากลวดลาย และจะทาให้เวลาพันเส้นลวด
กับแกนแล้วจะเห็นแกนโลหะน้อยที่สุด
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ภาพที่ 39 แบบร่ างแนวทางที่ 1

44

แนวทางที่ 2 ออกแบบลวดลายบนแกนทีใ่ ช้ เป็ นส่ วนสร้ างมิติให้ ลวดลาย
การออกแบบโดยใช้ขนาดแกนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ทาให้ชิ้นงานเกิ ด
มิติมีความสู งต่ามากขึ้น เพื่อเพิ่มความพลิ้วไหว

ภาพที่ 40 แบบร่ างแนวทางที่ 2

45

แนวทางที่ 3 ออกแบบลวดลายและแกนให้ มีลกั ษณะพลิว้ ไหวไปด้ วยกัน
การออกแบบแกนให้ก ลมกลื นกันไปกับ ลวดลายที่ พ ลิ้ วไหว เพื่อเพิ่ ม ความนุ่ ม นวล
ให้กบั ลักษณะของแกนโลหะ

ภาพที่ 41 แบบร่ างแนวทางที่ 3
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จากแบบร่ างทั้ง 3 แนวทาง สามารถนามาวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 6 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ

แนวทางที่แสดงออกถึงความพลิ้วไหว นุ่มนวล และกลมกลืน สามารถส่ งเสริ มความ
งามทางสุ นทรี ยะได้เด่ นชัดที่ สุดได้แก่ แบบร่ า งในแนวทางที่ 3 เนื่ องจากลักษณะของแกนและ
ลวดลาย มีการจัดการแนวทางของวัสดุ การโค้งรับกันได้อย่างดี ไม่ดูแยกกันเป็ นส่ วนๆ แกนโลหะ
ไม่ดูเด่ นเกิ นลวดลายที่ เป็ นส่ วนสาคัญของชิ้ นงาน มีความละเมียดละมัย แสดงความประณี ตใน
หัตถกรรมแบบไทย โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวทางที่ 1 ที่มีรูปแบบที่เท่ากัน การซ้ า และแนวทางที่
2 ที่ดูหวือหวาสะดุดตา ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดูเป็ นอุตสาหกรรมมากกว่า
ข้าพเจ้าจึงนาแนวทางที่ 3 มาพัฒนาแบบร่ าง เพื่อส่ งเสริ มความโค้งรับกันของชิ้ นงานจึงต้องการ
พื้นที่ที่สามารถรองรับการจัดวาง การสวมใส่ ชิ้นงาน โดยกาหนดพื้นที่สวมใส่ เป็ นช่ วงที่มีระนาบ
กว้างบนร่ างกาย และเกิดเป็ นแบบร่ างดังนี้
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ภาพที่ 42 แบบร่ างที่ 1

ภาพที่ 43 แบบร่ างที่ 2
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ภาพที่ 44 แบบร่ างที่ 3

ภาพที่ 45 แบบร่ างที่ 4
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ภาพที่ 46 แบบร่ างที่ 5

ภาพที่ 47 แบบร่ างที่ 6
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ภาพที่ 48 แบบร่ างที่ 7

ภาพที่ 49 แบบร่ างที่ 8
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ภาพที่ 50 พื้นที่สวมใส่
จากแบบร่ างทั้งหมดแบบร่ างที่1,2,3 และ 4 แสดงให้เห็นถึงความพลิ้วไหว ความไหล
ลื่นต่อเนื่ องของเส้นและลวดลาย ทั้งแกนและลวดลายที่ แบบร่ างที่ 3 มีการจัดองค์ประกอบของ
ขนาดแกนที่มาขนาดเรี ยงกันจากเล็กไปใหญ่ ได้อย่างลงตัวที่สุด จึงนาแบบร่ างที่ 3 มาสร้างสรรค์
เป็ นแบบร่ างที่สมบูรณ์

ภาพที่ 51 แบบร่ างที่สมบูรณ์
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2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
หลังจากที่ได้แบบร่ างที่สมบูรณ์แล้วจึงเริ่ มทาชิ้นงาน เนื่องจากจากกระบวนการทดลอง
เส้นโลหะที่ จะนามาใช้สร้ างลวดลายนั้น สี โลหะที่มีลกั ษณะกลมกลืนกับการทาสี สนิ มบนโลหะ
มากที่สุดคือทองเหลือง เส้นลวดที่ใช้สร้างลวดลายนั้นจึงเป็ นเส้นลวดทองเหลือง และใช้เส้นลวดที่
มีขนาดเล็กแสดงความละเอียดของลวดลาย เพื่อจะชัดลวดลายที่ชดั เจนสี ของแกนที่ใช้จึงต้องเป็ นสี
ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มากจนเกิ นไป ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้โลหะทองแดงที่มีสีใกล้เคียงกับทองเหลือง
โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
วัสดุที่ใช้
1.แผ่นทองแดงความหนา 0.8 มิลลิเมตร
2.เส้นลวดทองเหลืองความหนา 0.2 มิลลิเมตร
2.1.สร้างแกนโลหะ
2.1.1 สร้างร่ างแบบของแกนแต่ละชิ้นในลักษณะที่คลี่ออกเป็ นแผ่นแบน

ภาพที่ 52 แบบร่ างแกนโลหะ
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ภาพที่ 53 แบบแกนโลหะที่คลี่แล้วส่ วนที่1

ภาพที่ 54 แบบแกนโลหะที่คลี่แล้วส่ วนที่2
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2.1.2 ตัดแผ่นทองแดงตามแบบแต่ละชิ้นส่ วน

ภาพที่ 55 แผ่นทองแดงที่ตดั เรี ยบร้อยแล้ว
2.1.3 นาแผ่นทองแดงแต่ละชิ้นส่ วนมาเชื่อมให้มีลกั ษณะเป็ นท่อ

ภาพที่ 56 แผ่นทองแดงที่เชื่อมแล้ว
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2.1.4 ขัดแต่งให้เรี ยบร้อย
2.2 การเตรี ยมเส้นโลหะที่จะใช้สร้างลวดลาย
2.2.1 นาเส้นลวดทองเหลืองขนาด 0.2 มิลลิเมตร มาทาสี สนิ ม(Patina)โดยการใช้
ความร้อน เพื่อให้ในหนึ่ งเส้นนั้นมีสีสันที่ต่างกันคล้ายลักษณะร่ องรอยในการย้อมเส้นใยในการทา
ผ้ามัดหมี่

ภาพที่ 57 การทาสี สนิม(Patina)บนเส้นโลหะ

ภาพที่ 58 เส้นโลหะที่ได้
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2.2.3 นาเส้นโลหะที่ได้ไปรี บให้แบน

ภาพที่ 59 เส้นโลหะที่รีดเสร็ จแล้ว
2.3 การสร้างลวดลาย
2.3.1 เผาปลายเส้นโลหะให้มีลกั ษณะเป็ นตุ่มเล็กๆ เพื่อเป็ นตัวกั้นไม่ให้ชิ้นงานหลุด
ออกจากแกน

ภาพที่ 60 ลักษณะตุ่มโลหะที่ได้
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2.3.2 สร้างลวดลายโดยการหักพับเส้นโลหะให้เกิดเป็ นมุมตามไปเรื่ อยๆแบบร่ าง

ภาพที่ 61 พับโลหะตามแบบร่ าง

ภาพที่ 62 เส้นโลหะที่พบั เสร็ จแล้ว
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2.3.3 ทาร่ องที่แกนโลหะเพื่อใช้เป็ นที่ก้ นั ไม่ให้เส้นโลหะหลุดออกจากแกน

ภาพที่ 63 ทาร่ องที่แกนโลหะ
2.3.4 นาเส้นโลหะที่พบั เป็ นลวดลายเสร็ จแล้วมาพันรอบแกนโลหะ แต่เนื่องจากพบ
ปั ญหาคือ หลังจากนามาพันรอบแกนแล้ว ลวดลายจะเลื่อนเพราะเส้นโลหะที่พบั ไว้ยืดออก จึงต้อง
ใช้วธิ ี การแก้ปัญหาโดยการ วาดลายลงบนแกนโลหะด้วยเพื่อเป็ นการกาหนดตาแหน่งของลวดลาย
ให้ชดั เจน

ภาพที่ 64 วาดลายลงบนแกนโลหะ
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ภาพที่ 65 การพันลวดลาย

ภาพที่ 66 ชิ้นงานที่พนั เสร็ จแล้ว
2.3.5 พันแกนทั้งหมดตามแบบร่ างทั้ง 14 ชิ้น
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ภาพที่ 67 ผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์
ผลงานที่ เสร็ จสมบูรณ์ สามารถนามาแยกชิ้ นใส่ เป็ นเครื่ องประดับได้ตามแต่ความพึง
พอใจของผูส้ วมใส่ และตามความเหมาะสม

ภาพที่ 68 ตัวอย่างการใส่ เครื่ องประดับ
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หลังจากที่ทาชิ้นงานเครื่ องประดับในชุดแรกเสร็ จสมบูรณ์แล้ว สังเกตได้วา่ การสวมใส่
เครื่ องประดับต้องใส่ แยกกันออกเป็ นส่ วนๆ และด้วยขนาดแล้วจะมีเพียงบางชิ้ นเท่านั้นที่สามารถ
นามาสวมใส่ ได้จริ ง ทาให้องค์ประกอบของลวดลายนั้นขาดหายไป ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับขึ้นมาอี กหนึ่ งชุ ด เพื่อให้สามารถใส่ ได้ในลักษณะการจัดองค์ประกอบจาก
หลายชิ้นส่ วน
โดยออกแบบให้มีข นาดเล็ก ลงและสามารถนาชิ้ นเล็ก หลายๆชิ้ นมาประกอบกันบน
ร่ างกาย ข้าพเจ้าจึงเลื อกทาชิ้ นงานเข็มกลัด เพราะอยากให้องค์ประกอบที่เกิ ดขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กบั
ร่ างกายมากกว่าขนาดชิ้นที่ใหญ่ เพิ่มเป็ นการออกแบบติดตั้งบนร่ างกายมีองค์ประกอบมากขึ้น เกิ ด
เป็ นแบบร่ างดังนี้

ภาพที่ 69 แบบร่ างเข็มกลัด
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จากนั้น จึ ง นาแบบร่ า งทั้ง 6 แบบไปทดลองจัดประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ ง กับ ชิ้ นงาน
เครื่ องประดับที่ทาเสร็ จแล้ว เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสม

ภาพที่ 70 ทดลองจัดองค์ประกอบ
การจัดองค์ประกอบในแบบที่ 3 ที่ประกอบด้วยแบบร่ างเข็มกลัดชิ้นที่ 1และ 5 มีความ
กลมกลืนมาที่สุด ด้วยการเรี ยงตัวของแกนที่เรี ยงจากเล็กไปใหญ่และการโค้งพลิ้ว มีทิศทางที่รับกับ
ชิ้ นงานแรกได้ดี ส่ วนการจัดองค์ประกอบแบบอื่ นทิศทางการเรี ยงตัวของแกนดูกระจายไม่เป็ น
เส้นแนวเดียวกับเหมือนกับการจัดองค์ประกอบในแบบที่ 3 เพราะฉะนั้นจึงนาการจัดองค์ประกอบ
ในแบบที่สร้างมาร่ างเป็ นแบบร่ างชุดเข็มกลัดที่สมบูรณ์ รวมถึงการออกแบบรู ปการติดตั้งเข็มกลัด
ด้วย โดยเลือกจากแบบที่กระทบกับการสร้างลวดลายน้อยที่สุดและแสดงลวดลายได้มากที่สุด
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ภาพที่ 71 แบบร่ างวิธีการติดตั้งเข็มกลัด

ภาพที่ 72 แบบร่ างชุดเข็มกลัดที่สมบูรณ์
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จากนั้นจึงนามาสร้ างเป็ นชิ้ นงานด้วยวิธีเดี ยวกับการทาชิ้ นงานในชุ ดแรก แต่ขา้ พเจ้า
เลื อกใช้แกนที่สีต่างจากเดิมที่เป็ นทองแดงมาเป็ นแกนทองเหลือง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสี
ให้กบั ชิ้นงาน
หลังจากที่สร้างเป็ นชิ้ นงานด้วยวิธีเดียวกันกับในเครื่ องประดับชุ ดแรกแล้ว นามาติดตั้ง
เข็มกลัดดังภาพที่ 61

ภาพที่ 73 เข็มที่ใช้ติดตั้ง

ภาพที่ 74 เข็มกลัดที่เสร็ จแล้ว
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ภาพที่ 75 ชุดเข็มกลัดที่เสร็ จสมบูรณ์ชุดที่1

ภาพที่ 76 ชุดเข็มกลัดที่เสร็ จสมบูรณ์ชุดที่2
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ภาพที่ 77 ตัวอย่างการสวมใส่

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ความงามบนผืนผ้า
ด้วยวิธีการทอผ้ามัดหมี่ และวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยประยุกต์ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวร่ วมกับสมบัติ
ของโลหะ เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางสุ นทรี ยะที่แสดงให้เห็นถึงความงามที่เกิ ดจากธรรมชาติ
ของวัสดุ 2 ชนิ ดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันคือ ผืนผ้าและโลหะ ให้เกิดเป็ นเครื่ องประดับที่มีลกั ษณะ
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ทาและเอกลักษณ์ ของหัส
ตถศิลป์ ผ้ามัดหมี่ และนามาสู่ สาเหตุในการค้นคว้าทดลองศักยภาพของ

ใหม่ที่ สร้างสรรค์ข้ ึนจากความขัดแย้งกันของความแตกต่างในวัสดุ โดยศึกษาความเป็ นมา วิธีการ

โลหะ ค้นหาคุ ณสมบัติที่มีความขัดแย้งด้านลักษณะที่แตกต่างของวัสดุ เพื่อวิจยั ความแตกต่าง
ขัดแย้งและความกลมกลืนของเอกภาพประยุกต์ผลการศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการออกแบบแนวความคิด
หรื อรู ปลักษณ์ที่สามารถแสดงความงามขององค์ความรู้ดงั กล่าวผ่านชิ้นงานเครื่ องประดับ
ผ้ามัดหมี่ คือผ้าที่ทอจากการสร้างสรรค์ลวดลายให้ปรากฏบนผืนผ้าด้วยวิธีการย้อมให้
เกิ ด สี แ ละลวดลายตามต้ อ งการก่ อ นแล้ ว จึ ง น าเส้ น ใยที่ ไ ด้ ไ ปทอออกมาเป็ นผื น ผ้า จึ ง เกิ ด
ลักษณะเฉพาะคือทอจากเส้นใยที่สร้างลวดลายในเส้นเดียวและรอยซึมของสี ที่ซึมไปตามส่ วนที่เว้น
ไว้ไม่ถูกมัดขณะย้อม ลวดลายจะไม่คมชัด ความเหลื่อมของลวดลายในตาแหน่งการวางเส้นด้ายที่
คลาดเคลื่ อนเล็ก น้อยในกระบวนการทอจึงเป็ นเสน่ ห์ของผ้ามัดหมี่ ที่ทาให้ผา้ แต่ละผืนเกิ ดความ
แตกต่างถึงแม้จะเป็ นแบบลวดลายเดียวกัน
ความน่าสนใจในวิธีการของภูมิปัญญาชาวบ้านจึงนามาประยุกต์สู่ การทดลองเกี่ ยวกับ
ศัก ยภาพของโลหะ ที่ มี คุ ณ สมบัติที่ แตกต่ า งกับ ผืนผ้า อย่า งสิ้ นเชิ ง ด้วยวิธี ก ารต่ า งๆที่ มี พ้ืนฐาน
แนวความคิดเบื้องต้นมาจากการสร้างลวดลายผ้ามัดหมี่ ทั้งการทาสี การสร้างพื้นผิว และวิธีการขึ้น
รู ปชิ้นงาน ที่สามารถแสดงถึงความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของคุณสมบัติโลหะที่เห็นได้
ทัว่ ไป ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับลักษณะของผืนผ้ามัดหมี่ ที่เกิ ด
จากวิธีการที่ แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นจากวิธียอ้ มเส้นใยให้เกิดสี และร่ องรอยการซึ ม แปรค่าเป็ น
แสงและเงาที่เกิดขึ้นจากการสร้างพื้นผิวโลหะ จากการทอเส้นใยสลับไปมาออกมาเป็ นผืนผ้าที่เห็น
67
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เพียงสองเปลี่ยนเป็ นวิธีการพันเส้นโลหะไปรอบแกนแสดงให้เห็นผลงานเครื่ องประดับที่มีมิติมาก
ยิง่ ขึ้น
ภาพลักษณ์ ของผ้าไหมมัดหมี่ในปั จจุบนั ในความคิดของคนทัว่ ไป อาจแสดงถึงความ
ประณี ต มีราคา ดูภูมิฐาน ผูท้ ี่สามารถสวมใส่ จึงจะต้องเป็ นผูใ้ หญ่หรื อผูส้ ู งวัย วัยรุ่ นและวัยทางานจึง
ไม่กล้าที่จะสวมใส่ ผลงานเครื่ องประดับที่เกิ ดขึ้นจากการประยุกต์วิธีการมัดหมี่ในแนวทางใหม่
อาจจะเป็ นอีกทางเลือกที่วยั รุ่ นหรื อวัยทางานที่มีความสนใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยแต่ไม่
กล้านามาใช้สามารถนามาสวมใส่ ได้
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สวยเส้นไหมที่ผูกลายขึ้นก่อนแล้วาจึงงนาไปย้อม ผืนผ้าที่ได้จึงเกิดจากการ
จากภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้านในการทาผืนผ้ามัดหมี่ที่ซบั ซ้อน

ทอด้วยเส้ นใยเพียงเส้ นเดี ยวยาวต่อเนื่ อง วิธีการดังกล่ าวก่ อให้เกิ ดความงามที่มีคุณค่าและสร้ า ง

เอกลักษณ์ ในผืนผ้าแต่ละผืน ข้าพเจ้าจึงเทคนิ คในการสร้างศิลปะบนผืนผ้าที่คุณค่านี้ มาประยุกต์
ศึ ก ษาและทดลองวิธี ก ารดังกล่ า วกับ คุ ณสมบัติข องโลหะ สู่ ก ารสร้ างสรรค์ค วามงามที่ เกิ ดจาก
สุ นทรี ยภาพในความขัดแย้งของผืนผ้าที่มีลกั ษณะที่อ่อนนุ่ม พลิ้วไหว ด้วยวัสดุโลหะที่มีคุณสมบัติ
ตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิง ถ่ายทอดผ่านผลงานเครื่ องประดับร่ วมสมัยที่แสดงความกลมกลืนจากความ
ขัดแย้งดังกล่าว และยังสามารถแสดงให้เห็นเอกลักษณ์อนั งดงามของผืนผ้ามัดหมี่
ผูว้ ิจยั การค้นคว้าและทดลองเพื่อหาลักษณะที่เหมาะสม ทั้งการสร้ างพื้นผิว การทาสี
และการขึ้นรู ปชิ้นงาน เมื่อทดลองได้ลกั ษณะของวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้ จึงนาลักษณะ
ที่ ได้ม าจัดองค์ป ระกอบให้วิธีการทั้ง หมดมี ความเป็ นเอกภาพ กลมกลื นกัน โดยใช้ลกั ษณะที่ มี
ข้อจากัดในการสร้างชิ้นงานโดยต้องมีการพันรอบแกนเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบของผลงาน
ผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สามารถเป็ นไปได้ยากของโลหะที่มีลกั ษณะแข็ง
ไม่ยดื หยุน่ ไม่พลิ้วไหว เกิดเป็ นรู ปลักษณ์ที่ดูอ่อนนุ่ม พลิ้วไหว นุ่มนวลคล้ายกับลักษณะของผืนผ้า
ที่เกิดจากวิธีการพับเส้นโลหะพื้นผิวที่นูนขึ้นมีมิติ แสดงให้เห็นความรู้สึกที่นุ่มนวล จากแสงและเงา
ที่ตกกระทบบนเส้นโลหะ ลักษณะการทาสี เพื่อเพิ่มความกลมกลืนของชิ้นงานทั้งหมด และวิธีการ
ขึ้นชิ้นงานที่แตกต่างจากการทอผ้ามัดหมี่ คือการพันในลักษณะวนไปรอบแกน งานสร้างสรรค์ที่ได้
ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ กิ ด จาการสร้ า งผลงานเครื่ อ งประดับ โลหะโดยใช้เ ทคนิ ค มัด หมี่ แต่ ส ามารถพัฒ นา
ภาพลักษณ์ของชิ้นงานเครื่ องประดับโลหะให้เกิดเป็ นลักษณะเฉพาะ รู ปแบบที่แปลกใหม่ และร่ วม
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สมัย การสร้างสรรค์ดงั กล่าวทาให้เกิ ดเป็ นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของโลหะ วิธีการทา
ชิ้นงาน ที่ก่อให้เกิดรู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของวงการเครื่ องประดับที่มาจากภูมิปัญญาไทย
จากการศึ กษาทั้ง หมดองค์ค วามรู้ ที่ ได้จากงานวิจยั ฉบับ นี้ สามารถนาไปพัฒนาเพื่อ
ค้นหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่ อง หรื อกาจัดข้อจากัดในการขึ้ นรู ปชิ้ นงานโดยไม่ตอ้ งพันรอบแกน
เพื่อให้เส้นโลหะที่นามาสร้างลวดลายสามารถคงรู ปอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวของเส้นวัสดุเอง หรื อสามารถหา
วิธีการในการกาหนดตาแหน่งของลวดลายที่ไม่ยดื ไม่คลายตัวออก และมีความแม่นยามากขึ้น
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554

นางสาวภัทรพร สุ ขะกูล
41/1 หมู่ 1 ตาบลทรงคนอง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
สาเร็ จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบพัส
ตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
เครื่ องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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