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Abstract 
 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ1)บูรณาการการเรียนการสอนก ั บการบริการวิชาการแก ่ ชุมชุนวิชาการออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย2)ออกแบบเครื
องประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อย่างน้อย 20 รูปแบบทีสามารถแข่งขันทางธุรก ิจได ้ 3) 
ให้บริการวิชาการแก ่ สังคมทีมีการบูรณาการเข้าก ั บการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบเครืองประดับ ของนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิธีดําเนินการวิจัย ศึกษาความต้องการของชุมชน จัดโครงการและก ิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ปฏิบัติงานร่วมก ั บชุมชน 
บูรณาการในรายวิชาออกแบบเครืองประดับ อาจารย์และนิสิตร่วมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบร่วมก ั บชุมชน จํานวน 7 ชุด 33 ชิน 
หลังจากนั นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 

ได้รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนก ั บการบริการวิชาการแก ่ ชุมชุนวิชาการออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย ประกอบด้วย 5 ขั นตอนคือ ขั นที 
1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการขั นที  2  พิจารณารายวิชาทีสอดคล้องก ั บองค์ความรู้หรือการดําเนินการขั นที  3 
ระบุก ิจกรรมในแผนการสอนและการประเมินผลขั นที 4 ดําเนินการเรียนการสอนก ั บบริการวิชาการและงานวิจัยสร้างสรรค์ขั นที 5 วัดประเมินผลการเรียนรู้  2) 
ได้ต้นแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยทีสามารถแข่งขันได้ในระบบธุรก ิจและ 3) ผู ้ รับบริการมีความพึงพอใจในก ิจกรรมอยู่ในระดับสูง (88.20 
เปอร์เซ็นต)์ รูปแบบเครืองประดับทีพัฒนาขึนสามารถเพิมมูลค่าได้เป็นอย่างดี 
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บทนํา 
 

รัฐบาลได้มีนโยบายเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์เพือให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย

รัฐพร้อมทีจะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน 
และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและการตลาดเพือเชือมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั งในประเทศและต่างประเทศ(กรมการพัฒนาชุมชน,2555 หน้า 6) 
การดําเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC) 
เป็นโครงการตามนโยบายการดําเนินงานโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์เพือจัดทําฐานข้อมูลผู ้ผลิผู ้ประกอบการและจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ(์1-5 
ดาว)ทีจะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ที ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมือว่างเว้นจากงานในไร่นาแล้ว ก ็ จะออกไปรับจ้างทํา "เครืองเงิน" 
เพือเสริมรายได ้ แต่ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา หลายครอบครัวได้หันมายึดการทําเครืองเงินเป็นอาชีพหลักพร้อมทั งรวมตัวก ั นตั ง"กลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองเงินลายโบราณ 
เมืองศรีสัชนาลัย" ทําเครืองประดับเงินรูปแบบต่าง  ๆ จําหน่าย โดยเน้นลวดลายโบราณซึงเป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีสัชนาลัย ทําให้ทุกวันนีสมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลียคนละ 
3,000 บาทต่อเดือน เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีชือเสียงด้านการทําทองโบราณมาแต่สมัยบรรพบุรุษ 
จนมาถึงยุคนี เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการทํานาทําไร่มาเป็นลูกจ้างทําเครืองประดับเงิน แต่เมือปี พ.ศ.2545 ได้รวมตัวก ั นตั งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองเงินลายโบราณ 
เมืองศรีสัชนาลัย และได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย ช่วยทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึน 
 

สําหรับผลิตภัณฑ์เครืองเงินลายโบราณ เมืองศรีสัชนาลัยมีจุดเด่นทีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลียนแบบได้ยาก อาทิ ลายกนก ลายเครือวัลย ์ เป็นต้น นอกจากนี 
กลุ่มยังประยุกต์ลวดลายมาจากลายของวัตถุโบราณ เช่น เสา ก ํ าแพง ปูนปั น และไม่ใช้วิธีการหล่อเงิน แต่จะนําเม็ดเงินมารีดเป็นเส้นเล็ก  ๆ
และถักร้อยเป็นลวดลายเงินของสุโขทัยทีมีความบริสุทธิ ของเนือเงินสูงกว่าทีอืน คือมีความบริสุทธิ ถึง 98%ผลิตภัณฑ์ทีขายดีได้แก ่ แหวน ก ํ าไล สร้อยคอ และต่างหู 
ซึ งนอกจากการจําหน่ายทีศูนย์จําหน่ายสินค้าสหกรณ์ใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังออกร้านตามงานสําคัญ  ๆ และมีลูกค้ามาซือไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
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โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมก ั นมาก ทําให้ทุกวันนีสมาชิกกว่า 30 คน มีรายได้คนละ 3,000 บาทต่อเดือน 
เพราะมีใบสังซือเข้ามาอย่างต่อเนืองโดยในปีหน้าตั งเป้าว่า สมาชิกจะต้องมีรายได้เดือนละ 5,000 บาทต่อคน 
งานถักทอเครืองเงินลายโบราณ เป็นงานทีมีความละเอียดอ่อน ประณีตและงดงาม 
เป็นสิงบ่งบอกถึงความเป็นศิลปะอันงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั งโบราณกาลนานนับหลายร้อยปี ทีผู ้คนในยุคนครศรีสัชนาลัยในอดีตได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรไว้ 
และเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ งทีได้มีส่วนช่วยสืบทอดเจตนารมย์และผลงานของบรรพชนชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป 
จากความสําคัญดังกล่าวผู ้ วิจ ัยร่วมก ั บนักศึกษาจักได้นําไปสู่การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน  
โดยการบรูณาการความรู้ด้านการออกแบบกลับสู่สังคมในประเด็นต่าง  ๆ เช่น ด้านการผลิต การขยายปัจจจัยการผลิต การรักษาสิงแวดล้อม 
ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพือการจําหน่าย ประเด็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปีทีผ่านมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ ์การมีส่วนร่วมก ั บชุมให้ผลิตภัณฑ์ทีสะท้อนความเป็นเลิศของภูมิปัญญาไทย ด้วยรูปแบบ สีสัน ลวดลาย สวยงาม โดดเด่นตรงก ั บความต้องการของตลาด 
ผู ้ วิจ ัยจึงต้องการให้คําปรึกษา บริการวิชาการแก ่ ชุมชน ในการออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัยเป็นแนวคิดการสร้างเศรษฐก ิจชุมชนทีสอดคล้องก ั บการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง  และเป็นเครืองมือกระตุ้นให้เก ิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถินสร้างชุมชนทีเข้มแข็งพึงตนเองได้ 
วัตถุประสงค ์

 
1.เพือบูรณาการการเรียนการสอนก ั บการบริการวิชาการแก ่ ชุมชุนวิชาการออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย 
2. ออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อย่างน้อย 20 รูปแบบทีสามารถแข่งขันทางธุรก ิจได้ 
3. ให้บริการวิชาการแก ่ สังคมทีมีการบูรณาการเข้าก ั บการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบเครืองประดับ ของนิสิต 
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั นตอนที 1 พิจารณารายวิชาทีสอดคล้องก ั บองค์ความรู้จากการบริการวิชาการวิชาชีพได้แก ่ วิชาออกแบบเครืองประดับ และวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์ ของนิสิตชั นปีที 3 
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 คน ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู ้ประกอบการด้านเครืองประดับ จํานวน 3 
ราย ได้แก ่ ร้านไหมเงิน ร้านลําตัด และร้านเจ้าจอม อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และช่างผู ้ผลิตในชุมชน 15 คน 
ขั นตอนที 2 ระบุก ิจกรรมการบูรณาการในแผนการสอนและการประเมินผล 
ขั นตอนที 3 จัดให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการวิชาชีพก ั บชุมชนโดยให้นิสิตการเป็นผู ้ช่วยวิทยากร 
และการดําเนินงานอืนๆตลอดจัดก ิจกรรมการให้คําปรึกษาและพัฒนาผลงานการออกแบบเครืองประดับเงินโดยใช้ภูมิปัญญาการออกแบบ 
และผลิตเครืองประดับอัตลักษณ์ไทยร่วมก ั บผู ้ประกอบการและช่างผู ้ผลิตชินงาน 
ขั นตอนที 4 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพืออภิปรายปรากฏการณ์พร้อมทั งค้นพบองค์ความรู้หรือ 
เทคนิคของการบริการวิชาการ/วิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงในขั นตอนนีจัดให้นิสิตค้นคว้าเอกสารและศึกษาผลงานการออกแบบ 
หลังจากนั นออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทย ทําต้นแบบเครืองประดับ เสนอผลงานร่วมก ั บชุมชน ปรังปรุงผลงาน 
และวางแผนการผลิตต้นแบบเครืองประดับ 
ขั นตอนที 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน ผลงานการออกแบบเครืองประดับ 
การออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับ 
อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 
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แผนภูมิที 1  แบบจําลองกระบวนการ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ สังคม 
 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถินเครืองประดับทองคําสุโขทัยนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Heritage) 
ทีน่าภูมิใจในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ลักษณะรูปแบบของเครืองทองสุโขทัยด้วยความสามารถของชาวสุโขทัยทีนําแนวคิด 
และแรงบันดาลใจจากลวดลายโบราณสถานโบราณวัตถุ ในสมัยสุโขทัยมาประยุกต์ก ั บเทคนิค กรรมวิธีการทําทองโบราณ สร้างลักษณะพิเศษทีเห็นชัดเจน 
ซึ งเป็นเอกลักษณ์ของเครืองทองสุโขทัย เช่น ลักษณะการถักเส้นทอง การทําลูกปัดทอง การลงยา สร้างเสน่ห์ ลักษณะพิเศษให้ก ับชินงาน 
จูงใจให้ผู ้พบเห็นพอใจและต้องการเป็นเจา้ของความพิเศษของกรรมวิธีการผลิตเครืองทองโบราณนี เป็นตัวสร้างมูลค่าเพิม (Value Added) ให้ก ั บเครืองประดับทุกชิน 
วัตถุดิบหลักคือทองบริสุทธิ 
เครืองประดับแบบสุโขทัยนั นได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสิงต่าง ๆ ดังนี 
 

1. เครืองทองสมัยโบราณ  
2. รูปแบบลวดลายจากประติมากรรม รูปเคารพ ลายปูนปั นและจิตรกรรมฝาผนังทีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
ดังเช่นลายเครือวัลย ์ลายนางพญา แหวนหัวมังกร ลายนะโม  
3.แนวคิดทีเก ิดจากสุนทรียภาพ จินตนาการและความคิดความสร้างสรรค์ของช่างทองทีประจงทําลวดลายรูปแบบตามจินตนาการของตนเองประดิษฐ์สร้อยข้อมือ 
หัวแหวนหรือการลงยาเครืองประดับ การตอกลายตามธรรมชาติเป็นลายเทพพนม ลายกนก ลายนักษัตริย์ตามปีเก ิด  
4.แนวคิดทีเก ิดจากการศึกษารูปภาพเครืองทองแหล่งอืน ๆ หรือการศึกษาของจริงแล้วนํามาประดิษฐ์เพิมเติม ปรับเปลียนตามจินตนาการของช่างทอง  
5.แนวคิดทีเก ิดจากจินตนาการของลูกค้า หรือความต้องการของลูกค้านําแบบมาให้หรือมาบอกกล่าวด้วยตนเองว่าต้องการรูปแบบอย่างใด 
ช่างจะประดิษฐ์ให้ตรงตามทีลูกค้าสั งทํา  
6.แนวคิดทีเก ิดจากสิงของเครืองใช้ในชีวิตประจําวันทีพบเห็น เช่น ลายสุ่ม ลายลูกตะกร้อ ลายตะกรุด ลายมัดหมี ลายจักรสาน ลายปีบ ลายมุมเมอแรงเป็นต้น  
7.แนวคิดทีเก ิดจากรูปแบบลวดลายธรรมชาติ เช่น ลายเม็ดมะยม ลายหยดนํ า ลายไข่ปลา ลายดอกพิกุล ลายเถาวัลย ์ลายลูกประคํา ลายหัวใจ เป็นต้น  
วัสดุทีใช้ทําเครืองประดับมีหลากหลายประเภท วัสดุหลัก  ๆ ในการทําตัวเรือน คือ เงิน และทอง  ส่วนประดับตกแต่งเป็น อัญมณีประเภทต่าง  ๆ เช่น เพชร พลอย 
ตลอดจนข้าวตอกพระร่วงตามความเชือต่าง  ๆ  
 

เครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจากการลงพืนทีให้บริการวิชาการแกสั่งคมในรอบปีทีผ่านมา 
ผู ้ รับผิดชอบโครงการการดําเนินการตามตัวชี วัดทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการออกแบบได้รูปแบบเครืองประดับ 
 

 

บูรณาการในรายวิชา 
1. ออกแบบเครื่องประดับ 
2. ออกแบบผลิตภัณฑขั้นสูง 
3. ออกแบบขั้นสูง 
โดยถายทอดเทคนิคการออกแบบ
และการสรางแรงบันดาลใจในกา
รออกแบบและองคความรูท่ีไดจา
กการดําเนินงานบริการวิชาการ 

 

ชุมชนตองการองคความรูดาน
การออกแบบเครื่องประดับ 

องคความรูท่ีไดรับ 
1. 
การออกแบบเครื่องประดับ 
2. การผลิตเครื่องประดับ 

จัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบ
สนองความตองการของชุมชน 

นิสิตลงมือปฏิบัติการออกแบบกับ 
สถานประกอบการในชุมชุน 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกชุมช
นหรือปฎิบัติงานรวมกับชุมชน 

อาจารยสังเกตพฤติกรรม 
และประเมินผลการเรียนรูจากผลงา
นการออกแบบเครื่องประดับ 
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ขั นตอนการผลิตปรกอบด้วย 5 ขั นตอนหลัก  ๆคือ การขึนรูป การแต่งตัวเรือน การลงยาหรือฝังอัญมณี การชุบ(ถ้ามี)และการตรวจสอบความเรียบร้อยของชินงาน 
 
 
 
 

แผนภูมิที 2สรุปขั นตอนการผลิตเครืองประดับเงิน 

 
ภาพ 1เม็ดเงินสําหรับเตรียมไปหลอม 

 
ภาพ 2 เทเงินทีหลอมละลายแล้วในรางเท 
 

 
ภาพ 3 
เมือเย็นตัวลงจะเป็นแท่งเงินสําหรับนําไปรีดเป็

นแผ่นหรือเป็นเส้นตามต้องการ 

 
ภาพ 4 
เครืองรีดแผ่นและรีดเป็นเส้นโดยใช้แรงงานคน 

 
ภาพ 
5การขึนรูปเครืองประดับโดยใช้ไฟจากตะเก ียง 

 
ภาพ 6 
การเชือมชินส่วนต่างๆด้วยนํ ายาประสานทอง 

 
ภาพ 7การลงยาสี enanal  

 
ภาพ 8การทําต้มทําความสะอาดเครืองประดับเงิน 

 
ภาพ 9 
ผลงานสําเร็จของการออกแบบและผลิตเครือง

ประดับเงินรูปแบบไทย 

 
ภาพ  10  
การนําเสนอผลงานการออกแบบให้อาจารย์และผู ้ป

ระกอบการพิจารณา 

ภาพ 11 
ก ิจกรรมให้คําปรึกษาการวางแผนการผลิตเครืองป

ระดับ 

 
 
 
 
 
 
ภาพ12 ตัวอย่างผลงานการออกแบบ 

 

การแตงตัวเรือ
น 

การลงยา /ฝงอัญมณี  การชุบ การตรวจสอบ การข้ึนรูป 
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ผลการออกแบบเครืองประดับเงินทีร่วมผลิตก ั บชุมชน จํานวน 3 สถานประกอบการคือ 1) ร้านไหมเงิน 2) ร้านลําตัด และ 3) ร้านเจ้าจอม 
สามารถพัฒนาต้นแบบเครืองประดับเงินอัตลักษณ์ไทยได้  7 แนวทางการออกแบบ 
โดยใช้ภูมิปัญญษด้านการผลิตทีเก ิดในชุมชนทีจังหวัดสุโขทัยตั งแต่เริมจนสินสุดกระบวนการเป็นเครืองประดับทีสวยงาม ดังรายละเอียดดังนี 
 

1. ชุดดาวล้อมนิลประกอบด้วยสร้อยคอ จี ต่างหู แหวน 5 ชินแนวความคิด 
:การนําเทคนิคการใช้ลายดาวลักษณะของแม่ลายดาวแม่ลายดาวรูปร่างส่วนใหญ่จะอยู่ในวงกลม 
มีลักษณะเหมือนนําแม่ลายประจํายามมาวางซ้อนสับหว่างก ั นตั งแต่ 2 ชั นขึนไป 

2. ชุดเครืองแขวนดอกไม้สดประกอบด้วย สร้อยคอ จี ต่างหู แหวน 5 ชินแนวความคิด : การนําเทคนิคการงานเครืองแขวนดอกไม้สด 
เป็นงานประดิษฐ์ทีทําขึนเพือใช้ในการประดับตกแต่งอาคาร สถานที และสิงเคารพบูชา มีรูปร่างเป็นช่อเป็นพวงทีรังสรรค์ขึนจากการนําดอกไม้เล็ก  ๆ
มาเรียงร้อยรวมก ั นด้วยเส้นด้าย ประดิษฐ์เป็นเส้น ลาย เป็นตาข่ายรูปต่างๆ 

3. ชุดกนกนางคลอ้งใจประกอบด้วย สร้อยคอ จี ต่างหู แหวน 5 ชินแนวความคิด : งานวาดเส้น ลายไทย และจิตกรรมไทย 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยทีมีความเด่นชัด ทางศิลปะสืบทอดมายาวนานอย่างมีทีมาของการสร้างสรรค์โดยความรู้สึก ลายไทย จะเป็นลวดลายทีเป็นมงคล 
เป็นของสูง เพราะส่วนใหญ่จะเห็น ประดับ ตกแต่งอยู่ในวัด และพระราชวัง ซึ งเป็น สิงทีชาวไทยให้ความเคารพ ศรัทธา และเป็นทียกย่องว่าสวยงาม 

4. ชุดหน้าขบคุ้มภัยประกอบด้วย จี ต่างหู แหวน 4  ชินแนวความคิด : ลักษณะของแม่ลายพุ่มหรือลายหน้าขบแม่ลายพุ่ม 
เป็นแม่ลายทีเขียนขึนเป็นแบบภายในรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ ์ทีมีรูปสีเหลียมขนมเปียกปูน  ส่วนประกอบของลายหน้าขบ ประกอบไปด้วย จมูก ฟัน ปาก เขี ยว ตา 
คิว คาง แก ้ ม หน้าผาก 

5. ชุดประจํายามคู่กายประกอบด้วยสร้อยคอ จี ต่างหู แหวน 5 ชินแนวความคิด : 
ลักษณะของแม่ลายประจํายาม สันนิษฐานว่ามีทีมาจากดอกจันหรือลูกจันทีผ่าเอาเนือข้างในออกแล้วเหลือเพียงเปลือกนอก 
เป็นแม่ลายทีเขียนอยู่ในรูปร่างสีเหลียมจัตุรัสตะแคง มีลักษณะคล้ายดอกไม ้ มีเกสรเป็นรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง มีกลีบมนแหลมดล้ายกลีบบัวล้อมอยู่โดยรอบ 4 
กลีบ 

6. ชุดประดับบัวราชินีประกอบด้วย ต่างหู แหวน 3 ชินแนวความคิด : ดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจําศาสนาพุทธตามพุทธประวัติพบว่า บัวมีส่วนเก ียวข้องตั งแต่ 
เมือพระพุทธเจ้าประสูตติตรัสรู้ และปรินิพาน 

7. ชุดตุงไชยร่วมสมัย ประกอบด้วย  ต่างหู แหวน 3 ชินแนวความคิด:ตุงเป็นภาษาถินประจําภาคเหนือซึงตรงก ั บคําว่า ธง  
8. ในภาษาไทยภาคกลางและตรงก ั บคําว่าธงนิยมใช้ในการเดินขบวนเมือมีงานเฉลิมฉลองต่าง  ๆ

 

ภาพ 13 แหวนเงินลงยาสีฟ้าประดับนิล 
 

ภาพ 14 ต่างหู 
ได้แรงบันดาลใจมาจากลายดาวทีพบในภาพจิตรกรรมแบบไทย 

 
ภาพ 15สร้อยคอและจีประดับด้วยนิล 

 
ภาพ 16แหวนเงินทับทิมลงยาสีแดง 

 
ภาพ 17ต่างหู 
ได้แรงบันดาลใจมาจากเครืองแขวนดอกไม้สดแบบไทย 

 
ภาพ 18สร้อยคอและจีประดับด้วยพลอย 
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ภาพ 19 แหวนเงินทับทิม 

ภาพ20 
ต่างหูได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ลายกนก ภาพ21 สร้อยคอลายกนกประดับด้วยทับทิม 

 
ภาพ22แหวนเงิน 

 
ภาพ23ต่างหูได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายหน้าขบ 

 
ภาพ24 สร้อยคอลายและจีลายหน้าขบ 

 
ภาพ25 แหวนเงินประดับลายประจํายาม 

 
ภาพ26 ต่างหูลายประจํายาม 

 
ภาพ27จี ลายประจํายาม 

 

 
ภาพ 28แหวนลายดอกบัว 

 
ภาพ 29ต่างหูดอกบัวลงยาสีดํามีสายห้อย 3 เส้น 

 
ภาพ30แหวนเงินสวมสองนิวลงยาสีดําเหลือง 

 
ภาพ31ต่างหูทีได้แรงบันดาลใจมาจากธง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจและความรู้ทีได้รับเพิมเติม ออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครืองประดับ อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 
ตารางที3  ผลการประเมินของผู ้ เข้ารับการอบอมจํานวน 25 คน จําแนกเป็นเพศหญิง 15เพศชาย 10 
 

รายการ Mean S.D แปลความหมาย 
มีขั นตอนการจัดก ิจกรรม 4.20 .64 มาก 
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดก ิจกรรมทุกขั นตอน 4.50 .80 มาก 
ความเหมาะสมในการให้บริการอบรม 4.50 .68 มาก 
เจ้าหน้าที/วิทยากรอบรมด้วยความสุภาพและไมตรีจิต 4.40 .64 มาก 
เจ้าหน้าที/วิทยากรให้บริการด้วยความกระตือรือร้นรวดเร็วฉับไว 4.48 .65 มาก 
เจ้าหน้าที/วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการให้การอบรมเช่นการตอบคําถามชี แจงข้อสงสัยแนะนํา 4.24 .59 มาก 
เจ้าหน้าที/วิทยากรบริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 4.32 .62 มากทีสุด 
สือทีใช้ในการจัดก ิจกรรมมีความทันสมัย 4.44 .65 มาก 
ได้เข้าร่วมก ิจกรรมได้อย่างประทับใจ 4.28 .73 มาก 
ได้เข้าร่วมก ิจกรรมทีได้ตรงตามความต้องการ 4.48 .51 มาก 
ได้เข้าร่วมก ิจกรรมทีเป็นประโยชน์ 4.40 .76 มาก 
สามารถนําความรู้จากการเข้าร่วมก ิจกรรมไปใช้ร่วมก ั บการประกอบอาชีพได้ดี 4.48 .65 มาก 
สามารถนําความรู้จากการเข้าร่วมก ิจกรรมไปใช้ร่วมก ั บชีวิตประจําวัน 4.68 .62 มาก 
รวมทุกด้าน 4.41 .62 มาก 

 

จากตารางพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการจัดทําก ิจกรรมและโครงการอยู่ในระดับมากมีคะแนน 4.41 คิดเป็น 88.20 
เปอร์เซ็นต์ด้านการเพิมมูลค่าให้ก ั บผลิตภัณฑ์พบว่าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถขายได้ในราคาทีสูงกว่าเดิม 
อภิปรายผล 
การบูรณาการการเรียนการสอนก ั บการบริการวิชาการแก ่ ชุมชุนวิชาการออกแบบเครืองประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย ประกอบด้วย 5 ขั นตอนคือ ขั นที 1 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการขั นที 2 พิจารณารายวิชาทีสอดคล้องก ั บองค์ความรู้หรือการดําเนินการขั นที 3 
ระบุก ิจกรรมในแผนการสอนและการประเมินผลขั นที 4 ดําเนินการเรียนการสอนก ั บบริการวิชาการและงานวิจัยสร้างสรรค์ขั นที 5 วัดประเมินผลการเรียนรู้ทงั 5 
ขั นตอนทีพัฒนาขึนเป็นการเน้น 
การนําเอาแหล่งเรียนเรียนจากชุมชนการทําเครืองประดับเงินมาให้ก ั บนิสิตทีมีความสามารถด้านการออกแบบได้มีโอกาสได้เรียนรู้ก ั บผู ้ เชียวชาญในชุมชน 
เก ิดเป็นผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ก ั บช่างพืนถินในชุมชน องค์ประกอบกของการบูรณาดังกล่าวสอดคล้องก ั บ Hataikarn  
Samruanhunt.(2006).ได้ทําวิจัยเรืองการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เรือง ถลกบาตร (เป็นภาษาถิน หมายถึง 
ชุมชนทีผลิตผ้าทีใช้เครืองหุ้มบาตรสําหรับพระสงฆ ์ ) องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้มี 5 ขั นตอน คือ สร้างความสนใจ วางแผน สํารวจและสืบค้น อภิปรายสรุปผล 
และประเมินผล แผนการเรียนสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้สูงขึนอย่างมีนัยสําคัญในขณะที Chaturong Louhapensang(2015) 
ได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40  ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรีได้กระบวนการในรูปแบบจํานวน 3 
กระบวนการประกอบด้วย 1)กระบวนการเรียนรู้และการยอมรับ 2)กระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 เพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 3 ) 
กระบวนการวัดและประเมินผลรูปแบบทีได้มีความเป็นระบบสามารถทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายผู ้ เรียนสามารถติดตามผลความก ้ าวหน้าในการเรียนรู้และการออกแบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษามีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05สําหรับกระบวนพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 
มีขั นตอนทีมีความสัมพันธ์ก ั นคือการวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์การพัฒนาและออกแบบร่างและการสร้างหุ่นจําลองเพือทดสอบ 
 

จากการศึกษาและพัฒนาเครืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเครืองประดับไทย เพือการส่งออกของSunsanee Otnafai(2012) ทีมุ่งศึกษา1) 
แนวทางการพัฒนาเครืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเครืองประดับไทยเพือการส่งออก 2) ออกแบบเครืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเครืองประดับไทย 
เพือการส่งออกด้านคุณภาพให้สามารถแข่งขันไปยังตลาดระดับบน โดยการออกแบบให้สอดคล้องก ั บ ความต้องการของตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ 3) 
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบเครืองประดับ โลหะผสมจากผู ้จ ําหน่ายสินค้างานเครืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาผลการวิจัย พบว่า 
ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั น มีความต้องการสินค้าทีแตกต่างก ั น โดยตลาดสหรัฐ อเมริกาต้องการสินค้าเครืองประดับทีมีรูปแบบคลาสสิค เรียบหรู ไม่ซับซ้อน 
ส่วนตลาดยุโรป ต้องการความหลากหลายตามกระแสแฟชัน ในด้านการออกแบบ พบว่า เครืองประดับ โลหะผสมทีได้รับความนิยม 
และควรทีจะนํามาพัฒนาการออกแบบมากทีสุด คือ 1) สแตนเลส เป็นโลหะทีเหมาะก ั บการ ฉลุลวดลาย เพือให้เห็นความมันวาวของเนือโลหะ ไม่เหมาะก ั บงานทีซับซ้อน 
และงานทีใช้ฝังอัญมณีจํานวนมาก 2) ทองเหลือง สามารถใช้ก ั บงานออกแบบทีซับซ้อน พลิวไหว ฝังอัญมณีได ้ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและอ่อนตัวได้ดี 
ปัจจัยสําคัญในด้านคุณภาพทีจะพัฒนาให้สามารถ เข้าสู่ตลาดระดับบนได้นั น คือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต ให้ได้คุณภาพชินงานคงที ความพิถีพิถัน 
ด้านการผลิตและการออกแบบทีสร้างสรรค ์ อีกทั งย ังต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ในสินค้าเครืองประดับไทย เพือให้แข่งขันก ั บคู่แข่งสําคัญอย่างเช่นจีนและอินเดียไต้ 
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สําหรับการออกแบบเครืองประดับแบบสุโขทัย ส่วนใหญ่นิยมใช้เทคนิคการลงยา (Enamel) เพือเน้นลวดลายให้เด่นชัดขึน เกสร  ธิตะจารี(2543) กล่าวว่า 
การทําเครืองประดับ Enamel มี 2 ชนิด คือแบบใสคล้ายแก ้ ว และแบบขุ่นคล้ายกระเบี อง วัสดุทีใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากอังกฤษและออสเตรเลีย คนไทยเรียกว่า 
“หินลงยา” นิยมใช้เขียนรายละเอียด เช่น  แหวน ก ํ าไล ต่างหู แล้วใช้ความร้อนเป่าให้หลอม ช่างทองนิยมใช้ตกแต่งเครืองประดับเงินและทองทีเรียกว่า “ลงยา” 
สีของอีแนมเออล์จะสดใสเป็นมันวาวและแตกได้เหมือนแก ้ ว คุณสมบัติไม่มีการเปลียนแปลง สีมีความความคงทนWarangkanang Wannatung and Nirat 
Soodsang.(2011).ได้ทําวิจัยเรืองDevelopment of silver jewelry format and identity for hill tribeLee–sor (Lee-
su)community, See Dong Yen Village,Maetang District, Chaingmai Provinceโดยมีวัตถุประสงค์คือ 
ศึกษาความเป็นมาและกระบวนการทําเครืองประดับเงินของชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) หมู่บ้านศรีดงเย็นอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 
และสร้างองค์ความรู้เก ียวก ั บอาชีพการทําเครืองประดับเงินของชาวเขาและเพือศึกษาอัตลักษณ์ของเครืองประดับเงินชาวเขาเผ่าลีซอ 
เพือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองประดับเงินในรูปแบบใหม่เครืองมือทีใช้ในการในการศึกษาประกอบด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตโดยศึกษาจากกลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอผู ้ผลิตเครือ

งประดับเงินหลังจากนั นนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และเชือมโยงประเด็นต่างๆเพือสร้างองค์ความรู้เก ียวกั บการประกอบอาชีพของชาวเขาทําการออกแบบเครืองประดับเงินในรู

ปแบบใหม่ผลการวิจัยพบว่าหลักเกณฑ์ในการออกแบบเครืองประดับ 
โครงสร้างของการออกแบบเช่นเส้นสีรูปทรงพืนผิวฯลฯนํามาจัดวางรวมก ันต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆได้แก ่ความสมดุลการตัดก ั นการเน้นขนาดและสัดส่วนจังหวะและเอก

ภาพรูปทรงการออกแบบรูปทรงสําหรับงานออกแบบเครืองประดับสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี1) 
รูปทรงธรรมชาติคือการออกออกแบบให้เรียบง่ายเป็นการสร้างงานออกแบบจากรูปทรงทางธรรมชาติโดยมีการลดทอน 
(Distortion)สิงทีเห็นว่าเก ินความจําเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะหรือโครงสร้างทีสําคัญการประดิษฐ์ตกแต่งเป็นการออกแบบรูปทรงธรรมชาติโดยมีการแต่งเติมลวดลายบน
รูปทรงธรรมชาติ2) 
รูปทรงอิสระเป็นการออกแบบเครืองประดับโดยใช้รูปทรงทีเก ิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ออกแบบเองอาจมีความคล้ายคลึงก ั บรูปทรงตามธรรมชาติซึงเป็น

รูปทรงทีเปลียนแปลงได(้Elastic Form)ไม่ใช่รูปทรงทีมีโครงสร้างแน่น และ 3) 
รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงอีกประเภทหนึงซึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ก ั บงานออกแบบต่อไปอย่างกว้างขวางคือรูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมสามเหลียมหน้าจั วสามเหลียมด้านเท่

าสีเหลียมจัตุรัสรูปทรงกรวยรูปทรงกระบอกฯลฯในปัจจุบันลักษณะการออกแบบร่วมสมัยนิยมเครืองประดับทีมีความเรียบง่ายสง่างามนักออกแบบจึงนํารูปทรงเรขาคณิตมาใช้

ในงานออกแบบ อย่างไรก ็ตามนอกจากผลงานการออกแบบทีสวยงาม ตรงก ั บความต้องการของผู ้บริโภคแล้วนั น 
การนํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครืองประดับระดับประเทศเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตทั ง 5 ด้านได้แก ่1) วัตถุดิบ 2) แรงงาน 3) ทุน 4) 
เครืองมือและอุปกรณ์และ 5) เทคโนโลยีก ็ เป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้งานเครืองประดับแบบไทย ยังคงได้รับความนิยมต่อไป 
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