
การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบ 
เคร่ืองประดบัเงินชุบทองในระบบอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

กนกวรรณ ใจหาญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

     มกราคม 2554 



การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบ 
เคร่ืองประดบัเงินชุบทองในระบบอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

กนกวรรณ ใจหาญ 
 
 
 
 
 

 
 

 
เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

มกราคม 2554 
ลขิสทิธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบเคร่ืองประดบั 
เงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
ของ 

กนกวรรณ ใจหาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

     มกราคม 2554 



กนกวรรณ ใจหาญ. (2554). การศึกษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: กรณีศึกษาการออกแบบและท า 
 ตน้แบบเคร่ืองประดบัเงินชุบทองในระบบอตุสาหกรรม. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.(นวตักรรมการ 
 ออกแบบ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการ 
 ควบคมุ: รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวนั. 

 
 การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายในการศึกษา 2 ประการดงันี ้ประการแรก เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
เคร่ืองประดับทองสุโขทัย ในประเด็น รูปแบบ ลวดลาย และการผลิต เพ่ือประยุกต์ออกแบบ
เคร่ืองประดบัเงินชบุทองท่ีสามารถผลิตในระบบอตุสาหกรรมได้ โดยยงัคงเอกลกัษณ์ทองสโุขทัย และ
สามารถสวมใส่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้ และประการท่ีสอง เ พ่ือศึกษาการผลิตต้นแบบ
เคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม ซึ่งในงานวิจยันีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การสงัเกต 
และการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 2 ครัง้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนต่อ
รูปแบบเคร่ืองประดบัสโุขทยั จ านวน 300 ชดุ และแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นหรือเยาวชนต่อ
รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  จ านวน 100 ชุด  โดยข้อมลู
จากแบบสอบถามทัง้หมดใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจยัพบวา่ เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัสว่นใหญ่ใช้ตวัเรือนท่ีมีลายถกัมากท่ีสดุ  มีการใช้
ลกูประค า/ลกูอะหลั่ยท่ีมีลวดลายเป็นส่วนประกอบมากกว่าแบบเกลีย้ง และนิยมเพ่ิมสีสันให้แก่
เคร่ืองประดบัด้วยการลงยาสี มากกวา่การฝังพลอยและสีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุคือ สีแดง นอกจากนีว้ยัรุ่น
หรือเยาวชนยงัมีความคิดเห็นตอ่เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัด้านรูปแบบ ลวดลาย ประโยชน์ใช้สอย และ
การตดัสินใจซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุคือรูปแบบท่ี 4 สร้อยคอ
หัวบัวไขว้ลายเครือวลัย์ และมีความต้องการให้ออกแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัยเป็นรูปแบบท่ีคง
เอกลกัษณ์เดิมไว้มากท่ีสดุ รองลงมาต้องการให้น าวสัดอ่ืุนมาใช้แทนทองค าเพ่ือให้เหมาะสมกับวยัรุ่น
หรือเยาชน และต้องการให้มีรูปแบบท่ีมีความเป็นสากล ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวจึงเป็น
ประเดน็สูก่ารน ามาออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน จ านวน 10 รูปแบบ พบวา่ รูปแบบการออกแบบเคร่ืองดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน
ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 7 เป็นเคร่ืองประดบัประเภทสร้อยหนงัประดบัจีล้ายเครือวลัย์
ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 รูปแบบ น ามาเป็นผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับเงินชุบทองในระบบ
อตุสาหกรรม แล้วประเมินต้นแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาต้นแบบท่ีคง
เอกลักษณ์ทองสุโขทัยโดยเพ่ิมการลงยาสีแดงท่ีตัวเรือนและปรับให้สามารถเปลี่ยนตัวเรือนของ
สร้อยคอให้มีลกัษณะท่ีเป็นโลหะเงินชบุทองเพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้บริโภค  
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There were two objectives of this research. Firstly, styles, patterns and production of 
Sukhothai style gold jewelry was analyzed for applying to design the modern style of 
Sukhothai jewelry with gold plated which preserved the Sukhothai identity for teenagers and 
possibly produced in an industrial system. Secondary, the research aimed to study the 
production of gold plated prototypes jewelry in an industrial system. The research collected 
the data from interviews, observation, and questionnaires. The questionnaires consisted of 
two times. The first, 300 questionnaires were observed the attitude of teenagers to Sukhothai 
style gold jewelry and the second was 100 questionnaires that observed the attitude of 
teenagers to the new modern design of Sukhothai style gold jewelry. The data from both 
questionnaires were statically analysis. 
 The results from observation and interviews found that Sukhothai style gold jewelry 
mostly used knitting pattern. Curving beads were used to decorate the Sukhothai style gold 
jewelry rather than curving beads. The red color was favorable enameled in the Sukhothai 
jewelry. Moreover, overall attitude of teenagers to styles, patterns, functions and purchasing 
decision of Sukhothai style gold jewelry were found to be at low level. Hua - Bua Kwai styles 
with Krue - Wan pattern necklace was the most favorite among teenagers. In addition, they 
required the modern design of jewelry which should retain the Sukhothai identity and use 
other materials replacing gold. Then, the ten modern Sukhothai style gold jewelry were 
designed depending on comment from teenagers. Next, the attitude of teenagers to them 
was surveyed. The result showed that they preferred leather necklace with Krue – Wan 
pattern pendant. Thus, it was select to produce the prototypes jewelry in an industrial 
system by using silver with gold plated. The prototypes were later evaluated by specialists. 
They recommended to develop the end prototypes for customer’s choice by adding the red 
enamel coating and optional gold plated silver necklace. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ าเ ร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน 
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ท่ีให้ความกรุณากับผู้ วิจัยเป็นอย่างย่ิงในการให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าตา่งๆ ท่ีมีคณุคา่จนกระทัง่งานวิจยัได้เสร็จสมบรูณ์   
 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ และรองศาสตราจารย์จนัทร์จรัส ศรีศิริ 
ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าแนะน าเพ่ือท าให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึน้ รวมทัง้คณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ให้ความรู้แก่ผู้ วิจยัด้วยความรัก ความเมตตามาโดยตลอด 
 ผู้ วิจยัขอขอบคณุในความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสนุานนท์  ดร.วรรณะ 
บรรจง และดร.กรกลด ค าสขุ ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ จนท าให้เคร่ืองมือมีความสมบรูณ์  

 ขอขอบคณุร้านทองทัง้ 5 แห่งของอ าเภอศรีสชันาลยั จังหวดัสโุขทัย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู และต้องขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามนีด้้วยความเสียสละและอดทนย่ิง 
 ขอขอบคณุก าลงัใจทกุก าลงัใจจากบุคคลรอบข้างท่ีคอยให้ค าปรึกษาและให้ก าลงัใจด้วยดี
เสมอมา โดยเฉพาะดร.สปุรีดา หอมกลิ่น อาจารย์ศิริวรรณ วิบลูย์มา อาจารย์ยงยุทธ์ิ ผนัแปรจิตร์ และ
นางสาวสดุศิริ หอมกลิ่น   
 ท่ีส าคัญท่ีสดุคือ บุคคลในครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีให้ความห่วงใย ก าลังใจและได้ช่วยเหลือ
ผู้ วิจยัมาโดยตลอดผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนีด้้วย  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 
 ทองสโุขทยัเป็นศิลปะท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ และเป็นมรดกของวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ แตค่นทัว่ไปเข้าใจวา่ ทองสโุขทยั  คือทองโบราณในสมยัสโุขทัย ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีผิด
เพราะทองสโุขทยันัน้ไมใ่ช่ทองโบราณแตเ่ป็นทองท่ีท าเลียนแบบลวดลายทองโบราณ (อโนมา เขาเหิน. 

2545: ไมป่รากฏเลขหน้า) และการท่ีเรียกวา่ทองสโุขทยันัน้เพราะมีสถานท่ีก าเนิดท่ีอ าเภอศรีสชันาลยั 
จังหวัดสโุขทัย เหมือนกับทองป้าเน่ืองท่ีเรียกกันว่า ทองเพชรบุรี ตามสถานท่ีก าเนิด ไม่ใช่งานทอง
ศิลปะสมยัเพชรบรีุ  ทองสโุขทยัเป็นงานหตัถศิลป์ท่ีมีความประณีตงดงามท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของคน
ไทย ท่ีเป็นท่ียอมรับของทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  จึงนับได้ว่าทองสุโขทัยนัน้ เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมไทย (Thai Cultural Heritage) ท่ีน่าภมูิใจ  
 เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยเป็นงานหัตถศิลป์เร่ืองช่ือของต าบลท่าชัย และต าบลศรีสชันาลยั 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ท่ีเกิดจากการเลียนแบบเคร่ืองประดบัทองสมยัโบราณท่ีขดุค้นพบริม
ฝ่ังแมน่ า้ยม โดยเช่ือกนัวา่เร่ิมแรกทองโบราณเกิดขึน้มาจากความคิดของช่างทองตระกูล "วงศ์ใหญ่" 
โดยมีนายเชือ้ วงศ์ใหญ่ อยู่ท่ีต าบลศรีสชันาลยั มีอาชีพท าทองและรับซือ้ทองเก่าหรือวตัถโุบราณท าให้
มีโอกาสเห็นเคร่ืองทองรูปพรรณแบบโบราณต่างๆ เป็นจ านวนมากซึ่งนับวนัจะหายาก แล้ววนัหนึ่งมี
ผู้น าสร้อยโบราณท่ีได้จากริมฝ่ังแมน่ า้ยมมาให้ดสูร้อยท่ีพบนัน้เป็นสร้อยท่ีท าด้วยสัมฤทธ์ิถักสานเป็น
สร้อยสี่เสา และจึงได้แกะลายออกมาเพ่ือศึกษา โดยการใช้วิธีการแกะลายออกมาทีละปล้อง ทีละข้อ 
โดยใช้ลวดทองแดงถักร้อยตามรูปแบบเดิม แต่ไม่ส าเร็จจึงตดัสินใจไปหาชาวบ้านท่ีมีอาชีพถักสาน
กระบงุ ตะกร้าให้มีลวดลายมาลองถัก  หลงัจากนัน้จึงได้ใช้ทองค าท่ีเป็นเนือ้ทองสมยัใหม่มาถักสาน 
เรียกว่า สร้อยสี่ เสา นับเป็นสร้อยเส้นแรกท่ีเลียนแบบโบราณแท้ๆ ได้ส าเร็จหลังจากนัน้ก็ได้            
ผลิตน าออกจ าหน่ายท่ีร้านขายของเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ และร้านขายทองในตลาดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท าให้ทองโบราณเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป และได้รับความนิยมอย่างสงู  ตัง้แต่ปีพ.ศ.
2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั (จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ. 2544: ออนไลน์) ส่วนลกัษณะ
รูปแบบและลวดลายในช่วงแรกของเคร่ืองทองสโุขทยัมาจากลวดลายจากงานศิลปกรรม และลวดลาย
จากโบราณสถานโบราณวตัถุท่ีส าคญัและในยุคหลงัด้วยความสามารถของช่างทองสโุขทัยนัน้  ได้มี 
การสร้างเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของรูปแบบลวดลายงานเคร่ืองทองโบราณเอาไว้    
โดยน าแนวคิดและแรงบนัดาลใจมาจากลวดลายโบราณสถานโบราณวตัถุบริเวณเมืองเก่าของอ าเภอ 
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย มาประยุกต์กับเทคนิคและกรรมวิธีการท าทองโบราณ เพ่ือสร้างลกัษณะ
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พิเศษท่ีเห็นชดัเจน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองทองสโุขทยั เช่น ลกัษณะการถกัเส้นทอง การท าลกูปัด
ทองหรือลกูอะหลัย่ทอง และเพ่ิมสีสนัด้วยการลงยา เป็นการสร้างเสน่ห์และลกัษณะพิเศษให้กบัชิน้งาน 
จูงใจให้ผู้ พบเห็นพอใจและต้องการเป็นเจ้าของความพิเศษของลวดลายและกรรมวิธีการผลิต
เคร่ืองประดบัทองโบราณนี ้อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิม (Value Added) ให้กับเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยั 
 เน่ืองด้วยการท าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัหรือทองโบราณนัน้  ใช้วตัถุดิบหลกัคือทองบริสทุธ์ิ 
หรือทอง 99.99% ท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ โดยทองท่ีน ามาผลิตสมยัก่อนใช้ทองท่ีผา่นกระบวนการท า
ให้บริสทุธ์ิโดยใช้กรด แต่ปัจจุบันใช้ไฟฟ้าในการแยกความบริสทุธ์ิของเนือ้ทอง ท่ีมีคณุสมบัติท่ีดีคือ  
เมื่อน ามาหลอมเหลวแล้วจะมีความยืดหยุ่นดีสามารถประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ได้ง่าย (จันทร์เพ็ญ 
ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ. 2544: ออนไลน์)   และทองสโุขทยันัน้มกัจะนิยมท าเป็นทองรูปพรรณเพราะ
สามารถจ าหน่ายได้ง่าย เน่ืองจากผู้ ซือ้นัน้สามารถซือ้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งร่างกายเพ่ือความ
สวยงาม เพ่ือการสะสม และเพ่ือการรักษาคณุคา่แห่งภมูิปัญญาไทยท่ีน่าหวงแหนไว้ชัว่ลกูชัว่หลาน 
 จึงถือได้วา่งานเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาศกึษา เพ่ือน ามาประยุกต์
ให้เหมาะสมกบัการผลิตในระบบอตุสาหกรรม เน่ืองจากด้านกระบวนการผลิตสมยัใหมไ่ด้มีการพฒันา
ทางด้านเทคโนโลยีมากย่ิงขึน้ ซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตยุคแรกๆในสงัคมกสิกรรมท่ีท าการผลิต
สินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนจากเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีต้องอาศยัฝีมือและแรงงานคน ตอ่มาเมื่อความต้องการ
สินค้ามีมากขึน้  จึงได้มีเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตเป็นการผลิตแบบจ านวนมาก  เมื่อเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรมได้มีการคิดค้นและสร้างเคร่ืองจักรช่วยในการผลิตท่ีสามารถควบคุมได้ง่ายขึน้ แต่
เคร่ืองจักรเหล่านีย้ังคงอาศยัแรงงานคนอยู่ (Manual Machine) โดยระยะหลงัได้มีการพัฒนาเป็น
เคร่ืองจกัรแบบอตัโนมตัิ (Automatic Machine) ท่ีมีกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้รูปแบบเดียวซ า้กันเป็น
จ านวนมากๆ ซึ่งในระบบอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดบัก็ได้น าเอาเคร่ืองจักรอตัโนมตัิมาช่วยใน
การผลิตเช่นกนั ซึ่งเทคโนโลยีนีจ้ะช่วยท าให้การน าผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้  ทัง้ยงัเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัทางด้านการตลาดในธุรกิจการค้าเคร่ืองประดบั 
และอญัมณีในระดบัสากล  และในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในปัจจุบัน   เทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิตา่งๆ กลายเป็นเทคโนโลยีพืน้ฐานแทบทกุโรงงานอตุสาหกรรม ได้น ามาใช้เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถในการท างานให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ แตเ่คร่ืองประดบัทองสโุขทยันัน้เป็นงาน
หตัถศิลป์ เน้นการผลิตด้วยมือทัง้หมด แม้จะมีรูปแบบการผลิตท่ีประณีตก็ตามแตส่ามารถผลิตได้ทีละ
น้อยชิน้ และใช้เวลาการผลิตมาก ซึ่งต่างจากการผลิตในระบบอตุสาหกรรมท่ีสามารถผลิตได้ครัง้ละ
เป็นจ านวนมาก ในรูปแบบของการซ า้กัน และใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่า ท าให้สามารถผลิตสินค้า
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เร็วกวา่ ใช้แรงงานคนน้อยกว่า และราคาถูกกว่าท่ีท าด้วย
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มือ (Handmade)  ท าให้เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิตอีกด้วย  อีกทัง้เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยนัน้      
ไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน ท าให้มีกลุ่มเป้าหมายท่ีจ ากัดอยู่ในกลุ่มสตรีวยัท างานใหญ่
จนถึงผู้สงูอาย ุเน่ืองจากรูปแบบไมเ่หมาะกบัวยัรุ่นและเยาวชนรวมทัง้ประโยชน์ใช้สอยน้อยแต่มีราคา
สงู 
 ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือต้องการแก้ปัญหาด้านการผลิตเคร่ืองประดบัให้เร็วขึน้ โดย
การท าต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมท่ีคงเอกลกัษณ์เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย 
โดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษาเคร่ืองประดับทองสุโขทัยและการศึกษาความคิดเห็นและความ
ต้องการของวัย รุ่นและเยาวชนต่อ รูปแบบเคร่ืองประดับทองสุโขทัย  มาบูรณาการออกแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีสามารถสวมใสใ่นกลุม่วยัรุ่นและเยาวชนได้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย ในประเด็น รูปแบบ – ลวดลาย – การผลิต 
เพ่ือประยุกต์ออกแบบเคร่ืองประดับเงินชุบทองท่ีสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้  โดยยังคง
เอกลกัษณ์ทองสโุขทยั และสามารถสวมใสใ่นกลุม่วยัรุ่นและเยาวชนได้ 
 2.เพ่ือศกึษาการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม 
  
ความส าคัญของการวิจยั 
 1.เป็นประโยชน์เชิงวิชาการและกระบวนการปฏิบตัิงานต้นแบบเคร่ืองประดบัอตุสาหกรรมตอ่
สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั 
 2.เป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติต่อนักออกแบบเคร่ืองประดบัและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    
อญัมณีและเคร่ืองประดบั  
 3.เป็นการสืบทอดให้ภมูิปัญญาพืน้ถ่ินได้คงอยู่ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร คือ เคร่ืองประดบัทองสุโขทัย  ของต าบลท่าชัย และต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอ
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั   
 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ของต าบลทา่ชยั  และต าบลศรีสชันาลยั  
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั จ านวน 50 ชิน้ โดยเลือกเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม 1 ใน
10 ของร้าน ท่ีพบในแหล่งผลิตในปีพ.ศ.2550-2551 ของร้านทองสโุขทัยแต่ละร้าน ร้านละ 10 ชิน้   
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จากทัง้หมด 5 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยสร้อยคอ จี ้ก าไลข้อมือ และสร้อยข้อมือ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้าน
รูปแบบ ลวดลาย และการผลิตเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แล้วคดัเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประเภท รูปแบบ และลวดลายท่ีแตกต่างกันจากจ านวนทัง้หมด 
50 ชิน้ ให้เหลือ 20 ชิน้ เพ่ือน ามาใช้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบ 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 โดยท าการศึกษาจากร้านทองสุโขทัยของต าบลท่าชัย และต าบลศรีสัชนาลัย อ าเภอ      
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยัท่ียงัคงด าเนินกิจการอยู่ในปีพ.ศ.2551 ทัง้หมด 5 ร้าน ดงันี ้  
  1. ร้านทองสมสมยั  95/1 ต.ศรีสชันาลยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั         
  2. ร้านทองสมศกัดิ์ วงศ์ใหญ่ 4 ต.ศรีสชันาลยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั  
  3. ร้านทองอรอนงค์ 88/1 ต.ท่าชยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั 
  4. ร้านทองนนัทนาช่างทอง 80-81 ต.ศรีสชันาลยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั  

 5. ร้านทองอรพินช่างทอง 1 ต.ท่าชยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.เคร่ืองประดับเงนิชุบทอง หมายถึง เคร่ืองตกแตง่ร่างกายมีตวัเรือนท่ีท าจากเงินชุบด้วย
ทอง 24 เค 
 2.เคร่ืองประดับทองสุโขทัย หมายถึง เคร่ืองตกแตง่ร่างกายท าจากทองค าบริสทุธ์ิ เป็นงาน
หตัถศิลป์ และท่ีมีแหลง่ผลิตใน อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั   
 3.ต้นแบบเคร่ืองประดับ หมายถึง เคร่ืองตกแตง่ร่างกายมีตวัเรือนท่ีท าจากเงินชุบด้วยทอง 
24 เค ท่ีใช้เป็นหุ่นต้นแบบ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 

 
 

แนวทางการออกแบบ 
 

ออกแบบเคร่ืองประดบั 
 

ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองที่ผลติใน
ระบบอตุสาหกรรม 

 

ประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบั 

 ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 รูปแบบ 

 ลวดลาย 

 การผลิต 

ความคิดเห็นต่อเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 ผู้ประกอบการ 
> ส ารวจ 
> สมัภาษณ์ 

 วยัรุ่นและเยาวชน 300 คน 

> แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นต่อการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 วยัรุ่นและเยาวชน 100 คน 
> แบบสอบถาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ตอ่ไปนี ้
  1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทองค า 
    1.1 แหลง่ก าเนิดทองค า 

   1.2 แหลง่แร่ทองค าในประเทศไทย  
    1.3 คณุลกัษณะของทองค าและการน ามาใช้ประโยชน์  
  2. ประวตัิความเป็นมาของเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
  3. การถ่ายทอดภมูิปัญญาการท าทองสโุขทยั 
  4. เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
     4.1 ประเภทและรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
    4.2 ลวดลายเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
    4.3 แนวความคิดการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั   
  5. ลกัษณะเดน่ของเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
  6. กระบวนการสร้างงานเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
    6.1 วสัดแุละอปุกรณ์ในการท าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
    6.2 ขัน้ตอนและวิธีการท าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
  7. การผลิตเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม 
    7.1 วสัดแุละอปุกรณ์ส าหรับท าแมพิ่มพ์ยาง  
    7.2 การท าต้นแบบเคร่ืองประดบั 
    7.3 การหลอ่เคร่ืองประดบั 
  8. การออกแบบเคร่ืองประดบัและสร้างแมพิ่มพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

8.1 การออกแบบเคร่ืองประดบั 
8.2 การสร้างงานเคร่ืองประดบัด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
8.3 การท าต้นแบบขีผ้ึง้ (Wax) ด้วยเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) 3 แกน 
8.4 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype)  

  9. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับทองค า 
 ทองค าเป็นแร่ธาตชุนิดหนึ่งจัดอยู่ในจ าพวกโลหะท่ีมีเนือ้อ่อน  สีเหลืองสกุปลัง่ มีอณุหภูมิ
หลอมละลายท่ี  1063 องศาเซลเซียส  และสามารถตีให้บางเป็นแผ่นจนมีความหนาเพียง 0.0001
มิลลิเมตร  หรือท่ีเรียกกนัวา่  ทองค าเปลว (ทวีศกัดิ์ เกษปทมุ. 2548: ออนไลน์)  คณุสมบัติของทองค า
นัน้มีลกัษณะเฉพาะตวั คือ  มีเนือ้สีเหลืองสกุปลัง่เป็นประกาย  ไม่เป็นสนิม  ไม่มีความหมอง  ไม่มี
คราบไคลท าให้ดสูะอาดตา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  ซึ่งมนุษย์ได้รู้จักการน า
ทองค ามาใช้ท าเป็นเคร่ืองประดบัมานานกว่า 5,000 ปี  โดยมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ตัง้แต่สมยั
อียิปต์โบราณท่ีเห็นได้ชดัเจนวา่ มีการน าทองมาใช้เป็นจ านวนมากในชนชัน้กษัตริย์ นอกจากนีท้องค า
เป็นโลหะหายากอนัดบัสองรองจากอิริเดียม  โดยทองค าเพียง 1 ออนซ์สามารถตีเป็นแผ่นหนาเพียง 
1/280,000 นิว้ ซึ่งเกือบโปร่งใสและได้พืน้ท่ีถึง 100 ตารางฟุต  หรือดึงได้ความยาวประมาณ 50 ไมล์  
(ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั (ปฏิมากร  คุ้มเดช. 2544: 183) ซึ่งการท่ีทองค ายังเป็นแร่ท่ีหายาก
และมีปริมาณน้อย ประกอบกับคณุสมบัติท่ีคงทนและสวยงาม จึงท าให้ทองค าเป็นแร่โลหะท่ีมีค่า
สามารถตีราคาให้เป็นมลูคา่ซือ้ขายแลกเปลี่ยนกบัมลูคา่สินค้าอ่ืนได้ ในสมยัก่อนเคยใช้ทองค าเป็นทุน
ส ารองในการผลิตธนบัตรของประเทศต่างๆ แต่ปัจจุบันได้เลิกใช้ไปแล้ว หลงัจากท่ีได้ยกเลิกการใช้
มาตรฐานทองค าในด้านการเงินระหวา่งประเทศ (ทวีศกัดิ์ เกษปทมุ. 2548: ออนไลน์) 
 1.1 แหล่งก าเนิดทองค า 

  ทองค ามีแหล่งก าเนิดท่ีเกิดขึน้จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งปฐมภมูิ (Primary Deposit) และ
แหลง่ทตุิยภมูิ (Secondary Deposit) 
  1.1.1 แหลง่ปฐมภมู ิเป็นแหลง่แร่ท่ีอยู่ในสายแร่ทองค า (Gold bearing Vein) ซึ่งเกิดรวม 
กบัหินอคันี เช่น เกิดรวมในสายแร่ควอตซ์ปนกับแร่ไพไรต์ แร่กาลีนา แร่คาลโดไพไรต์ แร่สฟาเลอไรต์ 
ซึ่งแร่เหลา่นีม้ีความสมัพนัธ์กับมวลหินแกรนิต ดงันัน้การเกิดของแร่ทองค าแบบนีจ้ะมีสารละลายน า้
ร้อน (Hydrothermal Solution) ท่ีมาจากต้นก าเนิดท่ีเรียกวา่ หินหนืด (Magma) ซึ่งเคลื่อนตวัตามรอย
แตกของหินภายใต้เปลือกโลก สว่นบนของมวลหินหนืดจะเป็นหิน แกรนิต และสารละลายน า้ร้อนจะตก
ผลกึให้เป็นแร่ หรือสายแร่ตามรอยแตก (ทวีศกัดิ์ เกษปทมุ. 2548: ออนไลน์) 
  1.1.2 แหลง่ทตุิยภมู ิเป็นแหลง่แร่บนลานแร่ (Placer Deposit) ซึ่งมีธารน า้ไหลผา่นโดย 
มกัจะปนกบัแร่หนกัชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีความทนต่อการสึกกร่อน เช่น แร่แมกนีไทต์ แร่อิลเมไนต์ แร่กาเนต 
และทองค าขาว เป็นต้น โดยมีชัน้ดินหรือกรวดทรายปิดทบัชัน้ท่ีมีแร่ไว้ การเกิดแบบนีหิ้นต้นก าเนิดมกั
อยู่ในภมูิประเทศท่ีเป็นภเูขาหรือพืน้ท่ีลาดชนั เมื่อเกิดการผสุลายตวัไปตามธรรมชาติจะถูกธารน า้ไหล
พดัพาไปจากแหลง่เดิม แตท่องค าและแร่อ่ืนท่ีหนักและทนต่อการสึกกร่อนผพุัง ก็จะแยกตวัออกจาก
เศษหินดินทรายอ่ืนๆ และสะสมมากขึน้ตรงบริเวณท่ีเป็นแหล่งลานแร่ ซึ่งถ้าเป็นแหล่งแร่ท้องน า้ 
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(Stream Deposit) (ทวีศกัดิ์ เกษปทุม. 2548: ออนไลน์) แร่จะสะสมรวมตวักันมากขึน้บริเวณท้องน า้
จนกลาย เป็นแหลง่แร่ สว่นการสะสมของแร่ท่ีมีอยู่ตามไหลเ่ขา หรือท่ีลาดชนัใกล้กบัหินต้นก าเนิด หรือ
สายแร่เดิม จะเป็นแหลง่แร่พลดั (Eluvia Deposit) ตอ่มาจะมีตะกอนของดินทรายและกรวด มาทับถม
กนัเป็นชัน้หนา จนเกิดเป็นลานหรือแหลง่แร่ทองค า การผลิตทองค าของโลกส่วนใหญ่จะได้จากแหล่ง
ลานแร่ซึ่งพบได้ในทกุทวีป แหลง่แร่ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสดุอยู่ท่ีมณฑลทรานสวาล ในประเทศแอฟริกาใต้ 
ซึ่งเป็นประเทศท่ีผลิตทองค าได้ถึงร้อยละ 40 ของผลผลิตทั่วโลก (ทวีศักดิ์ เกษปทุม. 2552: 78) 
 
 1.2 แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย  
  ในประเทศไทยได้พบแหลง่แร่ทองค า มาแล้วในหลายจงัหวดั  ท่ีรู้จกักนัดี  ได้แก่  แหลง่แร่
ทองค าโต๊ะโมะ อยู่ท่ีอ าเภอสคุิริน จงัหวดันราธิวาส  และแหลง่ทองค าในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี ้ยังมีแหล่งแร่ทองค าในอ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัด
กาญจนบรีุ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพนู และจงัหวดัเลย และมีการท าเหมืองแร่ทองค าในเชิงพาณิชย์
ท่ีแหลง่แร่ทองค าชาตรี ในบริเวณอ าเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดย
ได้พฒันาเปิดเหมืองทองค า รวมทัง้ตัง้โรงงานถลงุแร่ทองค าและเงิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 
(ทวีศกัดิ์ เกษปทมุ. 2548: ออนไลน์) 
 
 1.3 คุณลักษณะของทองค าและการน ามาใช้ประโยชน์  
 ทองค ามีความงามและเป็นโลหะชนิดแรกท่ีมนษุย์น ามาใช้ประโยชน์นานนบัศตวรรษ  โดยใช้
เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา  ใช้ประกอบท าเคร่ืองประดับเพชรพลอยเป็นรูปแบบต่างๆ  เช่น           
ท าแหวน ตุ้มหู เข็มขดั สร้อยคอ เป็นต้น (ปฏิมากร คุ้มเดช. 2544: 182)  ทองค าถูกน ามาสร้างสรรค์
งานเคร่ืองประดับเพราะไม่เป็นพิษ  ไม่ย่อยสลาย  และคงอยู่ได้ด้วยคุณค่าอมตะของมัน  ด้วย
คณุสมบัติท่ีอ่อนของทองจึงสามารถน ามาดัดแปลงและสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม และ
งดงามตามจินตนาการของนกัศิลปะเคร่ืองประดบัได้เป็นอย่างดี  ความนิยมในสีของทองค าคือ เฉดสี
เหลืองธรรมชาติ  ทองค าสีเหลืองมกัจะถูกผสมรวมกับทองแดงและเงินเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  ส่วน
ทองค าสีขาวซึ่งเป็นแนวโน้มของเคร่ืองประดบัได้ผสมกบันิเกิล พาราเดียม เหล็ก และทองแดง การน า
โลหะทองแดงมาผสมกับทองค าสามารถสร้างทองค าท่ีมีสีชมพู  โดยในขณะท่ีส่วนผสมของเงิน  
ทองแดง  และสงักะสีจะให้ทองสีเขียว เป็นต้น (ปฏิมากร คุ้มเดช. 2544: 183)  
 คณุภาพของทองจะเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะของเนือ้ทองค า ซึ่งเป็นการพิจารณาเนือ้
ทองจากการตัง้พิกัดราคาทองตามคณุลกัษณะของเนือ้ทองนัน้ๆ โดยมีตัง้แต่เนือ้สี่ถึงเนือ้เก้า ตาม
ประกาศของรัชกาลท่ี 4 เช่น ทองเนือ้หก คือ ทองหนัก 1 บาท ราคา 6 บาท ทองเนือ้เก้า คือ ทองหนัก 
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1 บาท ราคา 9 บาท ซึ่งทองเนือ้เก้าจะเป็นทองท่ีมีความบริสทุธ์ิ 100 เปอร์เซ็นต์ เนือ้ทองนัน้จะสกุปลัง่
สีเหลืองอมแดง เป็นทองธรรมชาติ บางครัง้เรียกว่า “ทองชมพูนุท” หรือ “ทองเนือ้แท้” นอกจากนีใ้น
รัชกาลท่ี 4 ยงัก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนทอง (เหรียญทองกษาปณ์) ไว้ด้วย คือ 

- ทองทศ  มีคา่เท่ากบั 1 ใน 10 ของ ชัง่ หรือเท่ากบั 8 บาท (1 ชัง่ = 80 บาท) 
          - ทองพิศ  มีคา่เท่ากบั 1 ใน 10 ของชัง่ หรือเท่ากบั 4 บาท  
          - ทองพดัดงึส ์ มีคา่เท่ากบั 1 ใน 32 ของชัง่ หรือเท่ากบั 2.50 บาท  

 นอกจากการก าหนดอตัราการแลกเปลี่ยนทองค าตามมลูค่าท่ีก าหนดโดยความบริสทุธ์ิของ
เนือ้ทองแล้วยังได้ก าหนดคณุสมบัติของเนือ้ทอง โดยพิจารณาจากรูปลกัษณ์ สี และวิธีการน ามาใช้
งานหรือการแปรรูปให้เหมาะสมกบังานประเภทนัน้ๆ เนือ้ทองท่ีเป็นท่ีนิยมเรียกกนั คือ 

 - ทองดอกบวบ เป็นทองเนือ้หกท่ีมีสีเหลืองออ่นคล้ายสีของดอกบวบซึง่เรียกกนัมาตามความ 
รู้สกึของคนโบราณ นิยมน ามาใช้ท าเป็นภาชนะตา่งๆ และพระพทุธรูป 

 - ทองนพคณุ เป็นทองค าแท้  ทองค าบริสทุธ์ิ  หรือทองเนือ้เก้า 
 - ทองแลง่ เป็นทองค าท่ีน ามาแลง่ หรือท าเป็นเส้นลวดเลก็ๆ มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตา่งกนั
หลายขนาด แล้วแตจ่ะน าไปใช้งานในลกัษณะใด เช่น สาน ขดั หรือทอ เป็นลกัษณะผ้า หรือใช้ปักเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีท าขึน้พิเศษ หรือใช้จกัสานเป็นเคร่ืองประดบัตา่งๆ เชน่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือมงกฎุ อาจ
ใช้เป็นสว่นย่อยของเคร่ืองประดบัชนิดตา่งๆ หรือใช้คาดรัดร้อยยอดเจดีย์ท่ีห่อหุ้มปลยีอดด้วยทองค า 
 - ทองแป คือ เหรียญทองในสมยัโบราณชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราน ามาใช้ซือ้
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามมลูคา่ได้  
  - ทองใบ เป็นทองค าท่ีตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ ขนาดหรือความหนาขึน้อยู่กับการน าไปใช้งาน
จากนัน้น าไปตดัเป็นชิน้ๆเพ่ือน าไปพบัหรือม้วน  บางครัง้ก็เรียกวา่ “ทองม้วน” ทัง้นีเ้พ่ือน าไปใช้งานใน
ลกัษณะตา่งๆ 
  - ทองเค เดิมเป็นช่ือใช้เรียกทองค า เพ่ือเป็นเกณฑ์วดัความบริสทุธ์ิ โดยทอง 14 กะรัต หรือ 
24 เค ถือเป็นทองค าแท้ ส่วนทอง 14 เค หมายถึง ทองท่ีมีจ านวนเนือ้ทองค า 14 กะรัต ท่ีเหลือ 10 
กะรัต จะมีเนือ้โลหะอ่ืนเจือปน ปัจจบุนัค านีม้กัหมายถึง ทองท่ีมีเนือ้โลหะอ่ืนเจือปนอยู่ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งวา่ “ทองนอก” 
 - ทองค าเปลว เป็นทองค าท่ีตีออกเป็นแผน่บางมาก ชาวไทยรู้จกัทองชนิดนีเ้ป็นอย่างดีเพราะ
ใช้ส าหรับปิดองค์พระพทุธรูปงานหตัถกรรมชัน้สงูอ่ืนๆ เช่น ตู้พระธรรม งานไม้แกะสลกัลาย มีการลง
รักแล้วน าทองไปปิด จนเรียกกนัตอ่มาวา่ “ลงรักปิดทอง” ซึ่งหมายถึง กระบวนการปิดทองท่ีต้องการให้ 
เนือ้ทองติดบนวตัถตุามลวดลายท่ีต้องการ   
           - ทองรูปพรรณ คือ ทองค าท่ีน ามาเป็นเคร่ืองประดบัตา่งๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตา่งห ู
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ก าไล และแหวน เป็นต้น ทองรูปพรรณยังใช้เป็นเคร่ืองสินสอดทองหมัน้ เพ่ือสู่ขอในพิธีแต่งงานของ
หญิงชายตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบัน จนมีค าเรียกกันระหว่างคู่สมรสว่า “เป็นทองแผ่นเดียว 
กนั” ทองรูปพรรณนีเ้องเป็นท่ีมาของเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลายละเอียดอ่อนขึน้อยู่กับว่าช่างผู้ท าจะมี
ความคิดสร้างสรรค์แบบชิน้งาน ทองรูปพรรณให้มีลวดลายออกมาเช่นใด  ความประณีตของ
ทองรูปพรรณซึ่งจดัวา่อยู่ในระดบัยอดฝีมือของประเทศไทย และถือเป็นเอกลกัษณ์ของงานหัตถศิลป์
ชัน้สงู เป็นฝีมือช่าง ทองของอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั จึงมีผู้ ต้องการครอบครองเคร่ืองประดบั
จากสโุขทยักนัมากทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ (ทวีศกัดิ์ เกษปทมุ. 2548: ออนไลน์) 
 ทองค าได้รับความนิยมอย่างสงูสดุ เพราะเป็นโลหะท่ีมีคณุสมบตัิพืน้ฐาน 4 ประการ ท่ีท าให้
โดดเดน่กวา่โลหะมีคา่ชนิดอ่ืน คือ 
  - ความมนัวาว (Luster) สีสนัท่ีสวยงามตามธรรมชาติผสานกบัความมนัวาวก่อให้เกิด 
ความงามอมตะ ทองค าสามารถเปลี่ยนเฉดสีทองโดยการน าทองค าไปผสมกบัโลหะมีคา่อ่ืนๆ ช่วยเพ่ิม
เฉดสีมากย่ิงขึน้ 
  - ความคงทน (Durable) ทองค าไมข่ึน้สนิม ไมห่มอง และไม่ผกุร่อน แม้กาลเวลาจะผ่าน
ไปนานเท่าใดก็ตาม 
  - ความหายาก (Rarity) ทองค าเป็นแร่ท่ีหายากกว่าจะได้ทองค ามาหนึ่งออนซ์ (31.167 
gram) จะต้องถลงุก้อนแร่ท่ีมีทองค าอยู่เป็นจ านวนหลายตนั และต้องขดุเหมืองลกึลงไปหลายสิบเมตร 
จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการค้นหาท่ีสงูมาก 
  - น ามาใช้ประโยชน์ซ า้ (Reusable) ทองค าเหมาะสมต่อการน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบั
เพราะมีความเหนียว ความออ่นตวั และควรคา่แก่การสะสม อีกทัง้สามารถน ามาใช้ขึน้รูปเคร่ืองประดบั
และชิน้งานต่างๆ ได้ แล้วยังสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยการหลอมเหลวเพ่ือน ามาขึน้รูปชิน้งาน
รูปแบบใหมไ่ด้อีก ซึ่งสามารถท าการผลิตซ า้ได้นบัครัง้ไมถ้่วน  
 ทองค าบริสทุธ์ิ (99.99%) มีความอ่อนตวัมาก จึงไม่สามารถน ามาประดิษฐ์เป็นลวดลาย
เคร่ืองประดบัได้หลายลวดลายมากนัก ดงันัน้ช่างทองจึงต้องผสมโลหะอ่ืนๆ ลงไปเพ่ือปรับเปลี่ยน
คณุสมบตัิทางกายภาพของทองค าให้มีความแขง็เพ่ิมขึน้  

โลหะท่ีนิยมน ามาผสมกบัทองค า ได้แก่ เงิน ทองแดง นิเกิล และสงักะสี มากน้อยนัน้จะแบ่ง 
ตามอตัราสว่นสมัพนัธ์กบัความต้องการของผู้ผลิต การผสมโลหะอ่ืนในทองค านัน้ยงัท าให้สีของทองค า
จะเปลี่ยน แปลงไปตามโลหะท่ีผสมไปด้วย ซึ่งเฉดสีท่ีเปลี่ยนไปนัน้ยงัขึน้อยู่กบัความนิยมของผู้บริโภค
ในแตล่ะประเทศ  
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กะรัต/หน่วย %ความบริสทุธ์ิ เฉดสีท่ีได้ ประเทศท่ีนิยม  
24 K 99.99% ทอง สวิส จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย  
23.16 K 96.5% เหลืองทองเข้ม ไทย  
22 K 91.7% เหลืองทองอินเดีย อินเดีย ตะวนัออกกลาง มาเลย์ สิงคโปร์  
21 K 87.5% เหลืองทอง กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง  
18 K 75% เหลือง อิตาลี สวิส ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น อเมริกา  
14 K 58.3% เหลือง สหรฐัอเมริกา อเมริกาเหนือ องักฤษ เยอรมนั  
10 K 41.6% เหลือง สหรฐัอเมริกา อเมริกาเหนือ  
9 K 37.5% เหลืองปนเขยีว องักฤษ  
8 K 33.3% เหลืองซีด เยอรมนั อิตาลี กรีซ (สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัแห่งชาต.ิ ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

 จากอดีตจนถึงปัจจบุนัทองค าถกูผลติขึน้ใช้กนัทัว่โลกรวมกวา่ 150,000 ตนั โดยในจ านวนนีม้ ี
นับพันตนัท่ีหมนุเวียนใช้จากเศษท่ีเหลือของการผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองประดบั ชิน้ส่วนทางทันตกรรม 
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าเหรียญทอง และวตัถเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณจ านวนทองน้อยมาก อาทิ สารละลายและขี ้
โลหะจากการหลอ่ เคร่ืองประดบัทองค า (ปฏิมากร คุ้มเดช. 2544: 184) 

 

2. ประวัตคิวามเป็นมาของเคร่ืองประดบัทองสุโขทยั 
 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยันบัได้ว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคณุค่า ด้วยลกัษณะพิเศษ
จากกระบวนการท าด้วยการถกัเส้นทองอย่างละเอียด ประณีต แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีบ่งบอก
ถึงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรมของสโุขทยัได้เป็นอย่างดี  
 การท าเคร่ืองประดับทองสุโขทัย ของอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยนัน้  เป็นอาชีพ
หตัถกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านทอง  และมีส่วนส าคญัในการสร้างงานให้แก่
ชมุชน เน่ืองจากชาวบ้านท่ีวา่งงานสามารถรับจ้างถกัทองเป็นงานอดิเรกได้ เพียงแตเ่อาใจใสส่นใจท่ีจะ
ศึกษาวิธีการ ตลอดจนมีความมานะพากเพียร และมีความตัง้ใจจริงท่ีจะเรียนรู้และหมัน่ฝึกฝนจน
ช านาญ  เศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจของท้องถ่ินก็จะดีขึน้  ซึ่งแรงงานในการท าทองก็มีทัง้คนใน
ท้องถ่ินและผู้ ท่ีอพยพมาจากถ่ินอ่ืน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลกูหลานในอ าเภอศรีสชันาลยัโดยเฉพาะผู้มี
ฝีมือในการท าเคร่ืองเงินอย่าชาวเขาก็เปลี่ยนมาท าเคร่ืองทองแทน เพราะอตัรารายได้นัน้จะมากกว่า
การท าเคร่ืองเงินมาก และเน่ืองจากจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีมรดกโลกอย่างอุทยาน
ประวตัิศาสตร์สโุขทยั และอทุยานประวตัิศาสตร์ศรีสชันาลยั มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามตามธรรมชาติ
อย่างอทุยานแห่งชาติรามค าแหงและอ่ืนๆ ด้วยแล้ว ย่ิงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาว
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ไทยและชาวต่างประเทศจ านวนมากหลัง่ไหลกันเข้ามาเท่ียวชม เมื่อมีนักท่องเท่ียวเข้ามามาก งาน
ศิลปะหตักรรมย่อมจ าหน่ายได้ดี และทองสโุขทยัหรือทองโบราณนีจ้ึงเป็นสินค้าศิลปหตัถกรรมท่ีขายดี  
 ทองสโุขทยั เป็นงานศิลปหตัถกรรม ท่ีมีช่ือเสียงของชาวบ้านต าบลท่าชยั และต าบลศรีสชันา
ลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ท่ีบรรจงท าทองรูปพรรณเลียนแบบอย่างเคร่ืองทองสมยัโบราณ
ได้อย่างสวยงาม จนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยเร่ิมแรกเกิดขึน้จาก
ความคิดของช่างทองตระกลู “วงศ์ใหญ่” ซึ่งมีนายเชือ้ วงศ์ใหญ่ อยู่ท่ีต าบลศรีสชันาลยั มีอาชีพท าทอง
และรับซือ้ของเก่าหรือวตัถโุบราณ อาชีพรับซือ้ของเก่านีเ้กิดขึน้กบัแหลง่ท่ีเป็นเมืองโบราณ โดยอาชีพท่ี
ซือ้ขายไปท าให้เห็นและสมัผสักบัเคร่ืองทองรูปพรรณแบบโบราณต่าง ๆ ผ่านมือตนเองไปเป็นจ านวน
มาก และนบัวนัจะหายากย่ิงขึน้พร้อมกบัราคาท่ีสงูขึน้เป็นทวีคณู จนวนัหนึ่งมีผู้น าสร้อยโบราณท่ีได้มา
จากริมฝ่ังแมน่ า้ยมมาให้ด ูจึงเกิดความคิดน่าจะท าสร้อยลายแบบนีบ้้าง สร้อยท่ีเห็นนัน้เป็นสร้อยท่ีท า
ด้วยสมัฤทธ์ิถกัสานเป็นสร้อยส่ีเสา จึงได้แกะลายออกมาศึกษาจุดเร่ิมต้นและสิน้สดุ แกะออกมาทีละ
ปล้องทีละข้อ ใช้ลวดทองแดงถกัร้อยตามรูปแบบเดิมแตไ่ม่ส าเร็จ จึงตดัสินใจไปหาชาวบ้านท่ีมีอาชีพ
สานกระบุงตะกร้าให้มีลวดลายถัก และทดลองถักเลียนแบบจนเป็นผลส าเร็จ หลงัจากนัน้จึงได้ใช้
ทองค าน ามาถกัสานในรูปแบบของทองโบราณ แตเ่นือ้ทองท่ีท าเป็นเนือ้ทองสมยัใหม่ เพียงแตล่ายเป็น
ลายโบราณแท้ ๆ มีช่ือเรียกวา่ สร้อยสี่เสา นบัวา่เป็นสร้อยเส้นแรกท่ีเลียนแบบโบราณได้ส าเร็จ จากนัน้
จึงน าออกมาจ าหน่ายท่ีร้านขายของเก่าในจังหวัดเชียงใหม่  และร้านขายทองในสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท าให้ทองโบราณเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไปและได้รับความนิยมอย่างสงูตัง้แต่ปี  พ.ศ. 
2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั (จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ. 2544: ออนไลน์)   
 ทองสโุขทยัเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไปอีกช่ือหนึ่งว่า “ทองโบราณ” เน่ืองจากมีการศึกษาและฟื้นฟู
กรรมวิธีการถักทองของคนโบราณขึน้มาใหม่อีกครัง้ เช่ือกันว่าผู้ ท่ีริเร่ิมฟื้นฟูกระบวนการผลิตทอง
โบราณ ดงักลา่วคือ นายเชือ้ วงศ์ใหญ่ ผู้สร้างต านาน “ทองโบราณสโุขทยั ขณะนัน้ผลงานสว่นใหญ่จะ
มีรูปแบบเรียบง่าย และใช้กระบวนการท าทัง้หมดด้วยมือโดยใช้เคร่ืองมือท่ีประดิษฐ์ขึน้มาเองอย่าง
ง่ายๆ นายเชือ้ได้ถ่ายทอดวิชาช่างทองทัง้หมดให้บตุรสาวคือ นางสมสมยั ให้เป็นคนสานตอ่การท าทอง   
ตอ่มาได้ก่อตัง้ "บ้านทองสมสมยั" ขึน้ในอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั คณุสมสมยัได้ค้นพบวิธีการ
ถกัทองแบบโบราณ จากเส้นถักส าริดท่ีลกูค้าน ามาให้ถอดแบบเส้นถักทองอย่างเดียวท่ีดเูรียบๆ เป็น
เส้นถกัล้วนๆ ด้วยความเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ประกอบกบัการได้ซึมซบักบัศิลปวฒันธรรมของ
สโุขทัย จึงได้พัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามหลากหลายขึน้  และในท่ีสุดก็สามารถพัฒนาเป็น
ลวดลายอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ลายหวัใจ ลายการบินไทย ลายดอกพิกลุ ลายไข่ปลา ลายหยดน า้ 
เป็นต้น 
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 นอกจากนีท้องสโุขทยัยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หลายประการเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนกระบวนการ
ผลิตจะผลิตด้วยมือ เป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีมีความละเอียด ประณีต กระบวนการผลิตไม่ใช้
เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ มีเคร่ืองทนุแรงบ้าง แตเ่ป็นแบบภมูิปัญญาไทย การผลิตยงัเป็นแบบโบราณ 
 อโนมา เขาเหิน (2550: สมัภาษณ์) ได้เลา่วา่ ร้านทองร้านแรกท่ีถือว่าเป็นผู้ ให้ก าเนิดรูปแบบ
ทองลายโบราณหรือทองสโุขทยันัน้ก็คือ ร้านทองสมสมยั ก่อนท่ีจะมาเป็นร้านทองสโุขทยัในปัจจบุนันัน้
เลา่กนัวา่ สมยัก่อนมีช่างชาวจีน 2 คน จากกรุงเทพฯ ช่ือ พ้ง กบั ขุย่ ล่องเรือมาเพ่ือหาพืน้ท่ีตัง้ถ่ินฐาน
ท ามาหากิน โดยให้ฝีมือด้านการท าทองในการท ามาหาเลีย้งชีพ ในท่ีสดุก็ตกลงใจตัง้ปักฐานท ากินใน
จงัหวดัสโุขทยัจึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนในท้องถ่ิน นายเชือ้ วงศ์ใหญ่ คณุพ่อของ
คณุสมสมัย ได้เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ และในเวลาต่อมาจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาช่างทองจาก
ช่างทองชาวจีนท่านนัน้ นายเชือ้ใช้เวลาสัง่สมและศึกษาขัน้ตอนการท าทองทุกรูปแบบจนกระทั่ง
สามารถท าได้ด้วยตัวเอง จึงเปิดร้านทองขึน้มารับท าทองตามสัง่ และร้านในปัจจุบันนีก้็คือ ร้าน ๆ 
เดียวกบัท่ีเปิดครัง้แรกเมื่อหลายสิบปีก่อน  สร้อยทองโบราณเส้นท่ีพบท่ีริมฝ่ังแม่น า้ยมนัน้ท าจากทอ
สมัฤทธ์ิท่ีถักสานเป็นสร้อยส่ีเสา นายเชือ้ วงศ์ใหญ่ จึงเร่ิมสังเกตและแกะลายออกมาศึกษา ตัง้แต่
จดุเร่ิมต้นจนถึงจดุสิน้สดุทีละป้องทีละข้อ แล้วเร่ิมถกัร้อยทอลายตามแบบเดิมโดยมีลวดทองแดงเป็น
วสัดใุนการทดลองท า การทดลองท าในครัง้นัน้ไม่ประสบผลส าเร็จ นายเชือ้ วงศ์ใหญ่ จึงน าไปให้
ชาวบ้านท่ีมีอาชีพสานกระบงุตะกร้าท่ีมีลวดลายทดลองถกัเลียนแบบ จนในท่ีสดุก็ส าเร็จ  ต่อมาจึงน า
ทองค ามาถักสานตามแบบท่ีได้ทดลองไปแล้ว เนือ้ทองค าท่ีน ามาท านีเ้ป็นเนือ้ทองท่ีผลิตขึน้ใหม่ มี
เพียงลายเท่านัน้ท่ีเป็นลายโบราณแท้ๆ ไม่มีการคิดท าใหม่เพ่ิมเติม สร้อยดงักล่าวนีม้ีช่ือเรียกกันว่า 
สร้อยสี่เสา จึงนบัได้วา่เป็นสร้อยเส้นแรกท่ีเลียนแบบสร้อยโบราณแท้ๆ ได้ส าเร็จและได้น าออกจ าหน่าย
ยงัร้านขายของเก่าท่ีเชียงใหม ่ท่ีสวนจตจุกัรในกรุงเทพฯ จากนัน้เป็นต้นมา สร้อยสี่เสาก็เป็นท่ีรู้จักใน
หมูผู่้ นิยมเคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ นับเป็นงานทองโบราณชิน้แรกท าให้ทองโบราณชิน้ต่อๆ มารับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจบุนั 
 ด้วยสองมือท่ีสร้างสรรค์งานทองรูปพรรณโบราณท าให้ได้มาซึ่งงานทองหตัถศิลป์ล า้คา่หลาย
แบบหลากลวดลาย  โดยในระยะแรกได้แบบอย่างมาจากเคร่ืองทองโบราณ ลวดลายประติมากรรม  
รูปเคารพ ลายปนูปัน้ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมไปถึงลวดลายของเคร่ืองทองโบราณท่ีได้มาจาก
แหลง่ค้นพบอ่ืนๆ จากนัน้จึงน ามาประมวลขึน้เพ่ือผลิตเป็นงานทองรูปแบบทองศรีสชันาลยัโดยเฉพาะ
(ชไมพร พรเพ็ญพิพฒัน์. 2546: 152-153) 
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 อโนมา เขาเหิน. (2545: ไมป่รากฏเลขหน้า) ได้กลา่วถึง งานทองสโุขทยั ไว้วา่ 
 

 งานทองสโุขทยัเร่ิมมีรูปแบบเฉพาะตวัขึน้มาเมื่อประมาณสบิปีกว่าที่ผ่านมานีเ้อง จากการค้นพบ 
เส้นถกัส าริดโบราณที่ลกูค้าน ามาให้ท าเลยีนแบบ คุณสมสมัยได้ใช้พืน้ฐานความรู้เร่ืองการท าทองที่สืบ
ทอดมาจากคุณพ่อในการแกะลวดลายออกมาว่าสร้อยเส้นนัน้เร่ิมต้นและสิน้สดุการถักอย่างไร ด้วย
ความตัง้ใจจริงของคุณสมสมัย ที่เพียรพยายามค่อยๆ แกะลายออกมาทีละปล้องทีละข้อ จนสามารถ
ทราบถงึขัน้ตอนในการท าโดยเร่ิมจากการขมวดเส้นลวดทองแล้วเร่ิมถักเส้นทองนัน้ขึน้มาเป็นเส้นสร้อย
ซึง่มีลายใกล้เคียงกบัต้นแบบดงักลา่ว จากนัน้จงึน าลวดทองไปให้นายเลื่อน ลอยฟ้า คนในหมู่บ้านซึ่งมี
ความรู้ในเร่ืองการจกัรสานเป็นคนถกัเส้นทองนัน้ 

 งานทองสโุขทยัในช่วงแรกๆ นัน้จะเป็นงานผลติตามสัง่ กลา่วคือ เมื่อลกูค้าต้องการสร้อยถกัเส้นก็ 
จะน าทองมาให้ท า ทางร้านก็จะคิดเฉพาะค่าแรงเท่านัน้ แบบในช่วงแรกๆจะมีไม่หลากหลายมากนักจะ
เป็นเพียงเส้นถกัและลกูปะค าติดลายต่างๆ ร้อยกบัเส้นถกัเท่านัน้ ในเวลาต่อมาจึงค่อยๆ พัฒนารูปแบบ
มีการเดินลายงานฉล ุและลงยา 
 ในระยะแรกนัน้กลุม่ลกูค้าของทองสโุขทยั คือคนที่สนใจนิยมสะสมของเก่าและชื่นชอบในงานศิลปะ 
และเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาขายที่สูงกว่าราคาทองปกติ เหตุที่ราคาทอง
ธรรมดาทัว่ไป (ทองตู้แดง 96.5%) ก็เพราะทองสโุขทัยเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้มือท าขึน้มาล้วนๆ ต้องใช้
เวลาในการผลตินานและผลติได้ปริมาณน้อย นอกจากนีย้งัใช้ทองสงูถงึ 99.99 เปอร์เซ็นต์ 
 เหตทุี่ทองสโุขทยัต้องใช้ทองเปอร์เซ็นต์สงูถงึ 99.99% นัน้เพราะคณุสมสมยัสงัเกตว่างานทอง 
โบราณในสมัยเก่าแท้ๆ ที่ชาวบ้านขุดคนพบแล้วน ามาให้แก่คุณสมสมัยดูนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นทอง
เปอร์เซ็นต์สงู สขีองทองจะเป็นสเีหลอืงจ าปา ไม่ใช่เหลอืงสีดอกบวบ เหมือนเช่นทองในปัจจุบัน (ทองตู้
แดง 96.5%) คณุสมสมยัคิดว่าถ้าน าทองเปอร์เซ็นต์สงูมาใช้ในการผลิต จะท าให้งานทองมีคุณค่าและ
สวยงามแปลกตา จึงเป็นผู้ ริเร่ิมน าทอง 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาผลิตชิน้งาน เพื่อให้งานมีความสวยงาม
ดงัเช่นทองในสมยัโบราณตัง้แต่นัน้มา 
 

 เคร่ืองประดับทองสโุขทัยเป็นงานหัตถศิลป์ท่ีมีลวดลายงดงามแสดงเอกลักษณ์โดดเด่น 
เพราะมีรูปแบบและลวดลายแบบโบราณ ซึ่งช่างทองได้รูปแบบและแนวคิดมาจากเคร่ืองประดบั เช่น 
กรองศอ จากเทวรูปสมัฤทธ์ิสโุขทยัท่ีค้นพบ และจากลวดลายท่ีปรากฏในประติมากรรมโบราณสถาน
ตา่งๆ เช่น วดัมหาธาต ุวดัพระพายหลวง วดันางพญา เป็นต้น ปัจจุบันช่างท าทองได้พัฒนารูปแบบ
เป็นเคร่ืองประดบัตา่งๆ จ าพวกก าไล สร้อยคอ แหวน ตา่งห ูฯลฯ 
 การท าทองสโุขทยัหรือทองโบราณ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทเคร่ืองประดบั จะ
นิยมท าเป็นทองรูปพรรณ เช่น สร้อยสามเสา สี่เสา ห้าเสา หกเสา แปดเสา สร้อยก้านแข็ง ก าไลข้อมือ 
ก าไลหลอด ข้อมือถกัลายเปีย แหวนทอง แหวนทองลงยา เขม็ขดั ตา่งหู เข็มกลดั และอ่ืนๆ 2.ประเภท
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เคร่ืองใช้สอย เช่น กระเป๋า ผอบ เช่ียนหมาก กระถางโพธ์ิเงิน กระถาง โพธ์ิทอง เสือ้ถักทอง กรอบรูป
ทอง เป็นต้น 
 
3. การถ่ายทอดภมิูปัญญาการท าทองสุโขทยั 
 การถ่ายทอดภมูิปัญญาการท าทองสโุขทัย แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การถ่ายทอดให้คน
ในครอบครัว การถ่ายทอดจากเจ้าของร้านให้แก่ลกูจ้าง และการถ่ายทอดระหว่างช่างทองกับช่างทอง
ซึ่ง เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง โดยการให้ปฏิบตัิจริงและเลียนแบบชิน้งาน  ตวัอย่างจนเกิด
ความช านาญ และคิดประดิษฐ์ลวดลายได้ด้วยตนเอง (จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา; และคนอ่ืนๆ: 2544: 
ออนไลน์) 
 โดยการถ่ายทอดให้แก่บคุคลใกล้ชิด โดยสว่นใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากช่างทองด้วยกนัเอง
และฝึกฝนด้วยตนเองจะมากกวา่การได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและญาติ โดยสามารถแยก
การถ่ายทอดภมูิปัญญาการท าทองออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การถ่ายทอดให้คนในครอบครัว การ
ถ่ายทอดจากเจ้าของร้านให้แก่ลกูจ้าง และการถ่ายทอดระหวา่งช่างทองกบัช่างทอง  
 การถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว  ลกัษณะของการถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว
นัน้ท าได้โดยจากการสอนทางตรง และทางอ้อมคือ จากความคุ้นเคย ความผกูผนั ในสภาพแวดล้อม 
ท าให้ซึมซบัจึงก่อให้เกิดใจรักในงานหัตถศิลป์นี ้ จึงได้มีการสืบทอดกิจการสืบต่อมาเป็นรุ่นๆ จนถึง
ปัจจบุนั  
 การถ่ายทอดจากเจ้าของร้านให้แก่ลูกจ้าง เจ้าของร้านท าทองสโุขทัยจะสอนความรู้เชิง
ช่าง วิธีการท าลวดลายตา่งๆ ให้แก่ลกูจ้าง สว่นใหญ่เป็นเดก็หนุ่มสาวท่ีเป็นคนท้องถ่ิน ต าบลท่าชยัและ
ต าบลศรีสชันาลยั เมื่อมีความรู้ความสามารถกลายเป็นช่างทองประจ าร้าน  ซึ่งแต่ละคนจะมีความ
ช านาญในการท าลวดลายท่ีแตกต่างๆ กัน และได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกันตามฝีมือและความ
ประณีตในการตกแตง่ชิน้งาน (จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา; และคนอ่ืนๆ: 2544: ออนไลน์) การถ่ายทอด
ความรู้ให้ลกูจ้างนัน้ เจ้าของธุรกิจจะสอนให้แก่ทุกคนท่ีต้องการเรียนรู้ และเมื่อลกูจ้างเรียนรู้จนเกิด
ความช านาญ ก็มีแยกตวัไปท าธรุกิจด้วยตนเอง หรือไปเป็นช่างให้ร้านอ่ืนภายต าบลท่าชัย และต าบล
ศรีสชันาลยั ในจงัหวดัสโุขทยั 

 การถ่ายทอดระหว่างช่างทองกับช่างทอง ช่างทองแตล่ะร้านสว่นใหญ่เป็นเครือญาติและ
เพ่ือนบ้านกนั จึงได้เรียนรู้การท าลวดลายทองจากกันและกัน โดยการสอน การสงัเกต การฝึกท าเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาฝีมือให้ดีย่ิงขึน้ (จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา; และคนอ่ืนๆ: 2544: 
ออนไลน์) 
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4. เคร่ืองประดบัทองสุโขทยั 
 4.1 ประเภทและรูปแบบเคร่ืองประดับทองสุโขทัย เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยท่ีท าขึน้มา
นัน้มีประเภทและรูปแบบ ดงันี ้ 
  - เคร่ืองประดบัคอ แบ่งออกเป็นประเภทของสร้อยคอ ได้แก่ สร้อยสามเสา สร้อยสี่เสา 
สร้อยห้าเสา สร้อยหกเสา สร้อยแปดเสา สร้อยก้านแขง็ สร้อยปล้อง และเป็นจีส้ร้อยตา่งๆ   

  - เคร่ืองประดบัแขน แบ่งออกเป็นก าไลข้อมือและสร้อยข้อมือ ได้แก่ ก าไลหลอด ก าไล
หลอดแฝด สร้อยข้อมือถกัลายเปีย สร้อยข้อมือถกัลายแบน สร้อยข้อมือถกัย่ีสิบเสา และอ่ืนๆ 

  - เคร่ืองประดบันิว้ แบ่งออกเป็นแหวนรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แหวนเกลีย้งไม่มีลวดลาย 
แหวนมีลวดลาย แหวนลงยาสี และแหวนฝังพลอย  

  - เคร่ืองประดับเอว ได้แก่ เข็มขดัท่ีตวัมีลวดลายและไม่มีลวดลาย ส่วนหัวเข็มขัดจะมี
ลวดลายท่ีตา่งกนั โดยทัง้ท่ีประดบัพลอย ลงยาสี และท่ีมีแตล่วดลายทอง 

  - เคร่ืองประดบัห ูได้แก่ ตา่งหแูบบตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นทองถกั ฉลลุาย และท่ีเป็นก้านทองแข็ง
มีลายและไมม่ีลาย 

   - เคร่ืองประดบัเท้า ได้แก่ ก าไลข้อเท้า และสร้อยข้อเท้า 
 

 จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ. (2544) ได้กลา่วถึง ประเภทเคร่ืองประดบัไว้วา่ 
 
 ประเภทเคร่ืองประดบั ได้แก่ 

  1. เคร่ืองประดบัคอ มีสร้อยสามเสา สีเ่สา ห้าเสา หกเสา แปดเสา จี ้สร้อยคอหลอดก้าน 
แข็ง และทัง้กรอบพระประกอบกบัสร้อยเป็นลายฉลดุอกพิกลุ  

  2. เคร่ืองประดบัแขน มีก าไลข้อมือ ก าไลหลอด ก าไลหลอดแฝด สร้อยข้อมือ ถกัลาย 
เปีย ลายย่ีสบิเสา และการถกัแบน 

  3. เคร่ืองประดบันิว้ มีแหวนทองค าลงยา แหวนหวัมงักร แหวนพ่อขนุ  
4. เคร่ืองประดบัเอว มีเข็มขดัลายต่าง ๆ และหวัเข็มขดัแกะสลกัลวดลายฉลหุรือการตอก 

ลายนนู  
5. เคร่ืองประดบัห ูมีต่างหแูบบต่าง ๆ ทัง้ลายฉล ุลายหลอดก้านแข็ง  
6. เคร่ืองประดบัเท้า มีผู้สัง่ท าบ้าง แต่จ านวนน้อย เช่น ก าไลข้อเท้า เข็มกลดั และ 

เคร่ืองประดบัอื่น ๆ สว่นใหญ่มกัสัง่เป็นลายฉล ุการตอกลาย หรือลายประดิษฐ์  
  

 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัประเภทมีผู้สัง่ท าน้อยสดุ เป็นประเภทก าไลหรือสร้อยข้อเท้า 
นอกจากนัน้ยงัมีเขม็กลดัและเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ อาทิ  ป่ินปักผม เป็นต้น 
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 4.2 ลวดลายเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
  เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีท าจากต าบลศรีสชันาลยัและต าบลท่าชัย อ าเภอศรีสชันาลยั
จงัหวดัสโุขทยั จะมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกตา่งจากเคร่ืองทองแหล่งอ่ืน ๆ โดยลวดลาย
ของเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีหลายลกัษณะซึ่งสามารถแบ่งได้ ดงันี ้
  ลวดลายถัก มากจากการถักทองคล้ายกับการถักโครเชต์ มีการถัก 2 รูปแบบ คือ ถัก
กลมและถกัแบน  
   - การถกักลม เป็นการถักลวดลายตัง้แต่สามเสา สี่เสา ห้าเสา หกเสา ถึงสิบเสา ถ้า
ต้องการให้ทองมีเส้นขนาดใหญ่หรือเลก็นัน้ไม่ได้อยู่ท่ีจ านวนเสามากหรือน้อย แต่ขึน้อยู่กับขนาดของ
เส้นลวดทองท่ีน ามาถกันัน้ มีขนาดใหญ่หรือเลก็ กลา่วคือถ้าต้องการให้ทองมีขนาดใหญ่ก็รีดเส้นลวด
ทองให้มีขนาดใหญ่ขึน้นัน่เอง และมกัจะนิยมน าลายถกัเพ่ือใช้ประกอบเป็นสร้อยคอ หรือลายสร้อยคอ
มือ ได้แก่ ลายกระดกูง ูเกลียวเชือก เกล็ดมงักร (มงักรคาบแก้ว) กระดกูแย้ สี่เสา หิว้เย้า ตะขาบ ผ่า
หวาย สายรุ้ง สนเกลีย้ง และพวงมาลา เป็นต้น 

   - การถกัแบน เป็นการถกัแบนท าสร้อยข้อมือเป็นลายเปีย ลายเย้า และเคยมีการถัก
ถึงสองร้อยเสา ส าหรับถกัเป็นเสือ้และกระเป๋า เป็นต้น 
  ลูกอะหล่ัย  เป็นลกัษณะลูกปัด มีรูตรงกลางเพ่ือน าไปร้อยเพ่ือประกอบตกแต่งสร้อย 
ตา่งห ูหรือก าไล เช่น ตะกร้อ มะยม ลกูสุ่ม ป๊ิบ ลกูสน ตะกรุด มมุเมอแรง ลกูประค าเกลีย้ง ลกูกลอง 
ลกูรักบี ้ตะกรุดข้าวหลามตดั ตะกรุดสโุขทยั ตะกรุดไอน า้ ลกูเงาะ ลกูหกเหลี่ยม วงแหวน ไขป่ลา รัดข้อ
ผา่หวาย เป็นต้น 
  ลวดลายประดิษฐ์  มีช่ือเรียกตา่งๆ กนั บางครัง้อาจเป็นลายลกูประค าหลากหลายแบบ 
หรือลายถกัผสมลายลกูประค าตา่งๆ ชนิดและการลงยา เมื่อน ามาผสมกนัแล้วเรียกช่ือลายตามรูปแบบ
ท่ีลอกเลียนมา หรือตามช่ือช่างผู้ประดิษฐ์ เช่น ลายบ้านเชียง ลายเธค ลายหวัใจ ลายการบินไทย ลาย
ดอกพิกลุ ลายไขป่ลา ลายหยดน า้ ลายมดัหมี่ ลายหวัใจไขป่ลา ลายบวัคว ่า ลายพวงมาลยั เป็นต้น 
  
  นอกจากนีย้งัมีการคิดดดัแปลง โดยการท าเป็นรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ 
   - การฉลลุาย ท าเป็นก าไล จี ้กรอบพระ ฉลเุป็นลายเครือวลัย์ เป็นรูปหัวใจ ลายเทพ
พนม 
    - งานตอกลายนนู ท าเป็นก าไล จี ้เขม็ขดั หรือเคร่ืองใช้ เช่น ป่ินโต กระเป๋า 
    - หลอดก้านแขง็ คือการตดัทองเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วม้วนเป็นหลอดตกแต่งลวดลาย 
ประดิษฐ์เป็นก าไลข้อมือ และสร้อยคอ 
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  เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีความแตกตา่งจากทองรูปพรรณสมยัใหม่อย่างสิน้เชิง แม้เนือ้
ทองจะไมแ่ตกตา่งด้วยความท่ีเป็นของสมยัใหมเ่หมือนๆ กนั แตล่วดลาย รูปแบบและกระบวนการผลิต
นัน้มีความแตกตา่งกนั เน่ืองจากความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของงานหตัถศิลป์ 

  ลวดลายเคร่ืองประดบัทองทองสโุขทัยท่ีปรากฎบนตวัเรือนเคร่ืองประดบั สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ลวดลายประกอบลกูอะหลั่ย ลวดลายสร้อยหรือลวดลายบนตัวเรือน
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
    ลกูอะหลัย่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลกูประค าหรือลกูประหล ่า และลกูอะหลัย่อื่นๆ   
  ลกูประค า หรือลกูประหล ่า เป็นลกัษณะกลมคล้ายลูกปัด มีรูตรงกลาง เพ่ือน าไปร้อย
ตกแต่งหรือประกอบเป็นสร้อยคอ ต่างหู และก าไลข้อมือ รูปแบบของลกูประค ามี 3 ประเภท คือ 
ประค าเกลีย้ง ลกูประค าติดลาย ลกูประค าฉลลุาย โดยลกูประค าหรือประหล ่าเป็นการน าแนวความคิด
ของลกูประค ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัทอง ซึ่งช่างทองสโุขทัยได้มีการประดิษฐ์ลวดลายประกอบใหม่
เพ่ิมเติมโดยสว่นใหญ่จะเป็นลายไทย มีการถกัเปียหรือใสไ่ขป่ลาเพ่ิมเข้าไป ตามแตช่่างเห็นสวยงาม 
 
 

   
 

ภาพประกอบ 1 ลกูประค าเกลีย้ง ลกูประค าติดลาย และลกูประค าติดลายลงยาสีแดง 
 
  ลกูอะหลัย่อื่นๆ ท่ีมีรูปทรงตา่งๆ ดงันี ้ 
   - ทรงส่ีเหลี่ยม หรือทรงป๊ิบ เป็นลายท่ีท าเลียนแบบจากป๊ิบสี่เหลี่ยม และนิยมตกแต่ง
ด้วยลายไทย ลายลกูป๊ิบนีใ้ช้ประกอบทัง้ในสร้อย และก าไล   
   - ทรงจานบิน หรือลกูบ้านเชียง   
   - ทรงหกเหลีย่ม  
   - ทรงกระบอก หรือตะกรุด หรือกะตรุด มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก 
   - ทรงรักบี ้มีลกัษณะคล้ายลกูรกับี ้
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  ลกูอะหลัย่เหลา่นี ้นิยมน ามาประกอบเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ได้แก่ ตะกร้อ มะยม 
ลกูสุม่ ป๊ิบ ลกูสน ตะกรุด มมุเมอแรง ลกูประค าเกลีย้ง ลกูกลอง ลกูรักบี ้ตะกรุดข้าวหลามตดั ตะกรุด
สโุขทยั ตะกรุดไอน า้ ลกูเงาะ ลกูหกเหลี่ยม วงแหวน ไขป่ลา รัดข้อผา่หวาย เป็นต้น        
  ลวดลายลกูประค า หรือลกูประหล ่า และลกูอะหลัย่  ได้แก่  ประค าข้าวหลามตดัไข่ปลา  
ประค าเครือวลัย์ ประค ากลีบบวั ประค าพวงมาลยั เป็นต้น 
  ลวดลายสร้อยและตัวเรือนเคร่ืองประดับทองสุโขทัย ชนิดตา่งๆ ได้แก ่

   - ลวดลายถกัโปร่ง เป็นลายท่ีแสดงความสามารถของช่างทองสโุขทัยได้อย่างดี และ
นับเป็นลวดลายยุคแรกๆ ของทองสโุขทัยเพราะในสมยัก่อนคนไทยใช้ดาบเป็นอาวธุ จึงต้องมีสาย 
สะพายแลง่ส าหรับสะพายดาบ จึงมีการคิดประดิษฐ์ทองเป็นสายแลง่ นอกจากนีใ้นสมยัสโุขทัย พวกท่ี
สืบเชือ้สายมาจากตระกลู (ศิริรัตนา นนัสนุานนท์. 2547: 62) 
   - ลวดถกัเสา 3 เสา - 20 เสา เป็นลายถกัสายสร้อยท่ีแตกตา่งจากลายถกัโปร่งคือ ใน
ขัน้ตอนแรกของการขึน้ลาย และใช้เขม็เย็บผ้าหรือเขม็หมดุ เป็นแกน สายสร้อยลายนี ้
   - ลวดลายยอดมะพร้าว มีลกัษณะคล้ายกบัฟันเรียงตอ่กนั 
   - ลวดลายพิกลุไขป่ลา   ลวดลายดอกพิกลุ เป็นลายท่ีท าเลียนแบบจากลายดอกพิกลุ 
ซึ่งพิกลุไขป่ลาจะเป็นการประกอบไขป่ลาเป็นลายดอกพิกลุ 
   - ลวดลายพิกลุฝอย การประกอบลวดลายโดยการเช่ือมอะไหลด่อกพิกลุขนาดเลก็
ประกอบกนันิยมประกอบเป็นสร้อยทรงกลม 
   - ลวดลายพิกลุฉล ุเกิดจากการฉลลุายเลียนแบบดอกพิกลุ 
   - ลวดลายพิกลุตะขาบ การประกอบลวดลายโดยการเช่ือมอะไหลด่อกพิกลุขนาดเลก็
ประกอบกนัในแนวระนาบ มีลกัษณะเป็นแผงแบนยาว 
   - ลวดลายพวงมาลยั เป็นสร้อยท่ีท าเลียนแบบการร้อยพวงมาลยั  โดยท าทองค าให้
เป็นดอกไม้เลก็ๆ มีรูตรงกลาง สมารถน ามาร้อยประกอบเป็นพวงมาลยัตามขนาดท่ีต้องการ นิยมไล่
ขนาดใหญ่เลก็ตา่งกนั โดยตรงกลางจะมีขนาดใหญ่สดุแล้วไลข่นาดเลก็ลงไปจนถึงปลายสร้อย 
   - ลวดลายเครือวลัย์ เป็นลวดลายท่ีมีความออ่นช้อยสวยงาม คล้ายเถาวลัย์ 
   - ลวดลายข้าวหลามตดั เป็นลวดลายท่ีเกิดจากการประกอบไขป่ลาเป็นรูปสีเ่หลีย่ม
ข้าวหลามตดั 
   - ลวดลายพนัเกลียว เป็นลายท่ีใช้ส าหรับก าไล มีแนวคิดมาจากการเลยีนแบบ 
กระบององยกัษ์ในวรรณคด ี
   - ลายผา่หวาย เป็นลายท่ีเกิดจากการใช้ห่วงทองทรงกลมมาร้อยสลบัลายบนเคร่ือง- 
ประดบั อาทิ สร้อยคอ และก าไล เป็นต้น  
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   - ลวดลายมะยม เป็นลายท่ีท าเลียนแบบจากลกูมะยมใช้ส าหรับร้อยรวมกบั 
ลายค าและลายอื่นๆ 
   - ลวดลายสมอเกลยีว เป็นลายจากการขดทองค า เป็นห่วงแล้วน ามาตอ่กนัเป็นลกูโซ่  
   - ลวดลายลกูสน เป็นลายทองรูปพรรณท่ีมีลกัษณะคล้ายลูกสนทะเล เป็นลายท่ี
ละเอียดและใช้เวลาการท านานมาก ลายลกูสนในอดีตนิยมใช้ท าเป็นสร้อยคอ สายสะพายแล่ง สร้อย
ข้อมือและตุ้มห ู 
   - ลวดลายลูกโคม เป็นลายท่ีท าเลียนแบบจากโคมไฟท่ีใช้ในสมัยโบราณ แล้วมี
ประกอบลวดลายอย่างประณีต โดยการน าลกูโคมมาร้อยต่อประกอบเข้ากันเป็นสายสร้อย (ศิริรัตนา 
นนัสนุานนท์. 2547: 65) 
  ลวดลายท่ีใช้ประดิษฐ์ มีช่ือเรียกต่างๆ กัน บางครัง้อาจเป็นลายลกูประค าหลากหลาย 
แบบ หรือลายถกัผสมลายลกูประค าตา่ง ๆ ชนิดและการลงยา เมื่อน ามาผสมกันแล้วเรียกช่ือลายตาม
รูปแบบท่ีลอกเลียนมา หรือตามช่ือช่างผู้ประดิษฐ์ เช่น ลายบ้านเชียง ลายเธค ลายหัวใจ ลายการบิน
ไทย ลายดอกพิกลุ ลายไขป่ลา ลายหยดน า้ ลายมดัหมี่ ลายหัวใจไข่ปลา ลายบัวคว ่า ลายพวงมาลยั 
ลายนางพญา  ลายดอกแก้ว  เส้นเกลียว  กระดกูงู เกล็ดมงักร ช่อมะพร้าว 8 ห่วง พิรอด พรายชุมพล 
เป็นต้น  
  ในช่วงหลงัลวดลายประกอบเคร่ืองประดับทองนัน้มีมากมาย เน่ืองจากมีการพัฒนา
คิดค้นรูปแบบใหมต่ามแนวคิดของนกัออกแบบและช่างผู้สร้างงาน 
    
 4.3 แนวคดิการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
  การออกแบบลวดลายทองสโุขทยันัน้ได้รับแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบจาก
สิ่งต่างๆ รอบตวั ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือความศรัทธา งานศิลปกรรมท้องถ่ิน แรงดลใจจากธรรมชาติ 
และวฒันธรรม จึงสามารถจ าแนกแนวคิดในการออกแบบรูปแบบลวดลายออกเป็นดงันี ้

  เคร่ืองทองสมัยโบราณ ได้แนวความคิดมาจากรูปแบบลวดลายมาจากประติมากรรม 
รูปเคารพ ลายปูนปัน้และจิตรกรรมฝาผนังท่ีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  และอุทยาน
ประวตัิศาสตร์ศรีสชันาลยั เช่น ลายเครือวลัย์ ลายนางพญา แหวนหวัมงักร ลายนะโม เป็นต้น 
  เคร่ืองทองสุโขทัยในปัจจุบัน ได้แนวคิดจาก 
   - เคร่ืองทองสมยัโบราณ คณุปราโมทย์ เขาเหิน ผู้จัดการร้านทองสมสมยั กล่าวว่า 
เคร่ืองทองโบราณท่ีขดุค้นพบชิน้แรกนัน้เป็น แหวนทอง ท่ีขดุค้นพบและบงัเอิญเจอในจงัหวดัสโุขทยั 
   - ได้แนวความคิดจากลวดลายปนูปัน้ประดบัสถาปัตยกรรมของวดัในจงัหวดัสโุขทยั  
โดยการแกะลายและดดัแปลงลวดลาย 



21 

 

  จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา; และคนอ่ืนๆ. (2544) ได้กล่าวถึง การออกแบบลวดลายทอง
สโุขทยันัน้ได้รับแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

 - รูปแบบลวดลายจากประติมากรรม รูปเคารพ ลายปูนปัน้และจิตรกรรมฝาผนังที่บริเวณอุทยาน
ประวติัศาสตร์สโุขทยั และอทุยานประวติัศาสตร์ศรีสชันาลยั ดงัเช่นลายเครือวัลย์ ลายนางพญา แหวน
หวัมงักร ลายนะโม  
 - แนวคิดที่เกิดจากจินตนาการและความคิดความสร้างสรรค์ของช่างทอง ที่ประจงท าลวดลาย
รูปแบบตามจินตนาการของตนเองประดิษฐ์สร้อยข้อมือ หวัแหวนหรือการลงยาเคร่ืองประดับ การตอก
ลายตามธรรมชาติเป็นลายเทพพนม ลายกนก ลายนกักษัตริย์ตามปีเกิด  
 - แนวคิดที่เกิดจากการศกึษารูปภาพเคร่ืองทองแหลง่อื่น ๆ หรือการศกึษาของจริงแล้วน ามา 
ประดิษฐ์เพิ่มเติม ปรับเปลีย่นตามจินตนาการของช่างทอง  
 - แนวคิดที่เกิดจากจินตนาการของลกูค้า หรือความต้องการของลกูค้าน าแบบมาให้หรือมาบอก
กลา่วด้วยตนเองว่าต้องการรูปแบบอย่างใด ช่างจะประดิษฐ์ให้ตรงตามที่ลกูค้าสัง่ท า  
 - แนวคิดที่เกิดจากสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันที่พบเห็น  เช่น ลายสุ่ม ลายลกูตะกร้อ ลาย
ตะกรุด ลายมดัหมี่ ลายจกัรสาน ลายป๊ีบ ลายมมุเมอแรง เป็นต้น  
 - แนวคิดที่เกิดจากรูปแบบลวดลายธรรมชาติ เช่น ลายเม็ดมะยม ลายหยดน า้ ลายไข่ปลา ลาย
ดอกพิกลุ ลายเถาวลัย์ ลายลกูประค า ลายหวัใจ เป็นต้น  

 
5. ลักษณะเด่นของเคร่ืองประดบัทองสุโขทยั    
 ทองสโุขทยัเป็นงานศิลปหตัถกรรมของช่างฝีมือท้องถ่ิน มีความละเอียดงดงาม มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซึ่งจ าแนกลกัษณะเดน่ของทองสโุขทยัได้ดงันี ้
 - การผลิตเคร่ืองประดบัทองนัน้จะผลิตโดยการขึน้รูปด้วยมือ ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีมี
ความประณีต ไมใ่ช้เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิ  มีเคร่ืองทนุแรงบ้างแตเ่ป็นแบบภมูิปัญญาไทย การผลิตยัง
เป็นแบบโบราณแทบทกุขัน้ตอน  
 - เนือ้ทอง ใช้ทอง 99.99% ซึ่งเป็นเนือ้ทองบริสทุธ์ิ เป็นทองท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ และ
ระยะหลงั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 มีการสกัดทอง 99.99 % ได้มีคณุภาพเท่ากับของต่างประเทศ ร้านทอง
สโุขทัยจึงได้หันมาใช้ทองในประเทศไทยกันมากขึน้  (จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา; และคนอ่ืนๆ: 2544: 
ออนไลน์) 
 - ทองท่ีน ามาผลิต สมยัก่อนใช้ทองท่ีผา่นกระบวนการท าให้บริสทุธ์ิ โดยใช้กรด แตปั่จจบุนัใช้
ทองสวิสซึ่งเป็นทองท่ีสัง่มาจากตา่งประเทศ เป็นทองท่ีบริสทุธ์ิโดยการใช้ไฟฟ้าแยกความบริสทุธ์ิ มีเนือ้
ทอง 99.99% คณุสมบตัิเมื่อน ามาหลอมแล้วยืดหยุ่นดีสามารถประดิษฐ์ลวดลายตา่ง ๆ ได้ง่าย  
 - สีทอง ทองสโุขทัยจะมีสีจ าปา เพราะเนือ้ทองมาก (99.99%) ส่วนทองรูปพรรณ(เนือ้ทอง 
96.50%) ทัว่ไปจะมีสีเหลืองดอกบวบ 
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 - ลวดลายมีความละเอียดออ่น งดงาม มีความประณีตมากกวา่ทองรูปพรรณทัว่ไป  
 - มีคณุคา่ทางจิตใจ เพราะช่างประดิษฐ์ด้วยมือ ต้องใช้แรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะให้มีความละเอียดออ่น ประณีต งดงาม ใช้ระยะเวลาในการผลิตเป็นงานศิลปหตัถกรรมของ
ช่างท้องถ่ินสโุขทยั  
 - มีราคาแพงกวา่ทองรูปพรรณท่ีใช้เคร่ืองผลิตในระบบอสุาหกรรมเน่ืองจากเป็นงานหตัถศิลป์
ท่ีมีความละเอียดงดงาม  และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ไมซ่ า้แบบกนัเหมือนทองรูปพรรณท่ีใช้เคร่ืองจกัร
ผลิตตามรูปแบบท่ีก าหนด  ซึ่งการผลิตแตล่ะครัง้จะผลิตได้จ านวนมาก และราคาทองท่ีน ามาผลิต
ต้นทนุจะถกูกวา่เพราะใช้เนือ้ทอง 96.50% แตท่องสโุขทยั ผลิตจากเนือ้ทอง 99.99%  
 
6. กระบวนการสร้างงานเคร่ืองประดบัทองสุโขทยั 
 กระบวนการสร้างงานเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยนัน้   มีวสัดแุละอุปกรณ์  และกระบวนการ
ผลิต  ท่ีเช่ือว่ามีการสืบทอดกันมาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะช่างทองสโุขทัยนัน้มีความช านาญ
ความประณีต และความทดทน ต่อการสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบัทองท่ีละเอียดสวยงามท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
  6.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการท าเคร่ืองประดับทองสุโขทัย  ส าหรับเคร่ืองมือการท า
ทองสโุขทยันัน้ มีดงันีค้ือ โต๊ะท าทอง เคร่ืองมือพ่นไฟ เคร่ืองมือตีทอง เคร่ืองมือในการรีดทอง เคร่ืองมือ
และวสัดใุนการชกัลวด เคร่ืองมือส าหรับแกะทอง เคร่ืองมือส าหรับตดัทองค า เคร่ืองมือและวสัดชุ่วยใน
การจบัหรือยึดทอง เคร่ืองมือท่ีช่วยในการท าสว่นประกอบตา่ง ๆของทองรูปพรรณ เคร่ืองชัง่ทอง วสัดท่ีุ
ใช้ในการท าทองรูปพรรณ 

   6.1.1 โต๊ะท าทอง เป็นโต๊ะท่ีท าจากไม้มีขนาดความสงูเท่ากบัโต๊ะนักเรียน จะมีลิน้ชัก
ส าหรับเก็บเคร่ืองมือ และรองเศษทองเมื่อตะไบหรือตดัแต่งชิน้งาน เป็นโต๊ะท่ีใช้ประดิษฐ์ทองเป็น
ลวดลายตา่งๆ โคมไฟติดตัง้ท่ีโต๊ะด้วยเน่ืองจาก งานทองนัน้เป็นงานท่ีต้องอาศยัความปราณีตในการ
ท าสงูดังนัน้จึงต้องใช้โคมเพ่ือช่วยเพ่ิมแสงสว่างให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของชิน้งานชัดเจน
ย่ิงขึน้ 
   6.1.2 เคร่ืองมือพ่นไฟ หรือท่ีเรียกกนัภาษาช่างวา่ เป่าแลน่ เป็นเคร่ืองมือใช้แรง 
เหยียบของคนเพ่ือให้ได้เปลวไฟท่ีพ่นออกมาเพ่ือใช้ความร้อนของไฟช่วยหลอมทอง  และเช่ือมประกอบ
ชิน้งานทองเข้าด้วยกนัเพ่ือประดิษฐ์ลวดลาย  
   6.1.3 เคร่ืองมือตีทอง จะประกอบไปด้วย ทัง่ และค้อน โดยค้อนมี 2 แบบ คือ ค้อนไม้ 
ค้อนโลหะ  ทั่งจะใช้ส าหรับรองทองก่อนตีทองด้วยค้อนเพ่ือให้ได้แผ่นทองตามต้องการเพ่ือตีให้ได้
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รูปทรงตามต้องการ ซึ่งขนาดของทัง่และค้อนจะมีขนาดหลายขนาดโดยเลือกให้ตามความต้องการใช้
ประดิษฐ์รูปทรง 
   6.1.4 เคร่ืองมือในการรีดทอง เป็นเคร่ืองจกัรท่ีช่วยในการรีดทองให้เป็นแผน่ และม ี
ขนาดความหนาบางตามต้องการ 
   6.1.5 เคร่ืองมือและวสัดใุนการชกัลวด จะใช้เคร่ืองจกัรในการชักลวดให้ได้ขนาดเล็ก 
หรือใหญ่ ขึน้อยู่กับความต้องการ โดยมีเคร่ืองจะมีขนาดของรูส าหรับชักลวดนัน้จะมีขนาดท่ีต่างกัน 
แล้วใช้คีมช่วยในการดงึลวดขณะเคร่ืองก าลงัท างาน   
    6.1.6 เคร่ืองมือส าหรับแกะทอง ประกอบด้วย แทน่รอง แป้นส าหรับแกะทอง สิ่ว ตุ๊ดตู ่
และค้อน 
   6.1.7 เคร่ืองมือส าหรับตดัทองค า ประกอบด้วย คีมใหญ่ กรรไกรตดัแตง่ทอง 
   6.1.8 เคร่ืองมือและท่ีใช้ในการจบัหรือยึดทอง เช่น คีมและแหนบชนิดตา่งๆ นัน้มีไว้ 
หนีบหรือยึดจับชิน้งานทอง และใช้ชันซึ่งเป็นยางธรรมชาติชนิดหนึ่ง เมื่อโดนความร้อนจะเกิดความ
เหนียวสามารถยืดหยุ่นตวัได้ดีใช้ส าหรับยึดชิน้งานทองเพ่ือให้ง่ายตอ่การประกอบชิน้งาน 
    6.1.9 เคร่ืองชัง่ทอง มหีลายรูปแบบใช้ในการชัง่น า้หนกัทอง 
   6.1.10 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการท าสว่นประกอบตา่งๆ ของทองรูปพรรณ เช่น เหลก็โอ 
ซึ่งเป็นเหล็กหลมุนัน้จะมีหลมุหลายขนาด เมื่อใช้งานสามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ โดยจะใช้
วิธีการเคาะขึน้รูปทองเพ่ือให้ได้รูปโค้งนนู หรือรูปทรงคร่ึงวงกลมท่ีเป็นชิน้สว่นของลกูประค า   
    6.1.11 วสัดท่ีุใช้ในการท าทองรูปพรรณ เชน่ โลหะทอง น า้ประสานหรือผงบอแรกซ์ 
ส าหรับเช่ือมชิน้งานทองเข้าด้วยกนั กรดก ามะถนั เกลือ มะขามเปียก และพู่กนัขนออ่น เป็นต้น 
 

 6.2 ขัน้ตอนและวธีิการท าเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
  การท าทองสโุขทยันัน้ยงัคงภมูิปัญญาการท าทองแบบโบราณคือการท าด้วยมือมีการใช้

เคร่ืองจกัรช่วยในการท างานเป็นสว่นน้อย กรรมวิธีในการท าทองนัน้มีหลายขัน้ตอน โดยทกุขัน้ตอนนัน้
ล้วนต้องใช้ความพิถีพิถัน ความช านาญ และฝีมืออนัประณีตทัง้สิน้ ซึ่งวิธีการท าเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

   6.2.1 การหลอมทอง การขึน้รูปทรงตา่งๆ ต้องเร่ิมจากการแปรรูปชิน้งานจากวตัถุดิบ
ก่อน ซึ่งขัน้ตอนการท าทองตามแบบฉบบัทองสโุขทยัโบราณ จะเร่ิมจากการหลอมทอง ช่างทองจะน า
ทองค าแท่งบริสทุธ์ิท่ีเรียกวา่ ทองสวิสมาหลอมเหลว โดยใช้เป่าแล่น ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ให้ความร้อน
โดยจะมีเปลวไฟพุ่งออกมาซึ่งจะใช้พ่นเปลวไฟลงในเบ้าหลอมเพ่ือให้ทองหลอมละลายกลายเป็น
ของเหลว จากนัน้ก็เททองท่ีได้ท าการหลอมเหลวแล้วนัน้ลงในรางพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทิง้ไว้จนทอง
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แขง็ตวักลายเป็นแท่ง จากนัน้จะการน าทองแท่งไปตีให้เป็นแผ่นทองตามขนาดหนาบางตามต้องการ
ก่อนการขึน้รูป โดยการตีทองจะมี 2 แบบ คือ ตีเป็นแผ่น และตีให้เป็นเส้นยาวเพ่ือน าไปชักลวด  หรือ 
ชกัลวดเป็นการน าทองท่ีตีเป็นเส้นยาวๆ มาเป่าให้อ่อนตวั แล้วทาขีผ้ึง้แท้ จากนัน้จะชักลากผ่านแป้น
ชกั ซึ่งมีขนาดตา่งๆ มีทัง้กลม สี่เหลี่ยม เส้นเลก็ เส้นใหญ่ ไขป่ลา คือการท าเป็นหยดทองค ากลมขนาด
ตา่งๆ จะใช้ลวดตดัเป็นท่อนเล็กแล้วเป่าแล่น หรืออาจใช้ทองแผ่นใช้คีมเจาะเป็นรู และเศษทองท่ีได้
จากการเจาะน ามาเป่าแลน่จะได้ไขป่ลาเลก็ๆ 

   6.2.2 การตีทองหรือการรีดทอง ช่างทองจะน าทองท่ีหลอม แล้วมาตีแผเ่ป็นแผน่หรือ
รีดยาวเป็นเส้นหรือเป็นแผน่ โดยเคร่ืองรีดแผน่ทอง และเคร่ืองชกัทองเป็นเส้นขนาดตา่ง ๆ กนั ตาม
ความต้องการแล้วจึงจะน ามาสูก่รรมวิธีการประดษิฐ์ทองสโุขทยั 

   การตีทอง เป็นการน าทองมาตีแผใ่ห้เป็นแผน่ โดยวงทาบบนทัง่แล้วใช้ค้อนทบุ  
(ชไมพร พรเพญ็พิพฒัน์. 2546: 157) 

  การรีดทอง เป็นการน าทองไปรีดให้ยาวเป็นเส้น โดยตีทองท าให้สว่นปลายเรียวแล้ว 
สอดเข้าไปในแป้นชักทองเพ่ือชักให้ยาวเป็นเส้นลวด ปัจจุบันจะใช้การรีดทองด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิ 2 
แบบ คือ รีดให้เป็นแผน่และรีดเป็นเส้นลวด การรีดทองเป็นการรีดทองให้เป็นแผน่ขนาดกว้าง ยาว และ
หนาตามต้องการเพ่ือส าหรับขึน้รูปชิน้งาน ช่างทองจะน าทองท่ีหลอมแล้วมาตีแผ่เป็นแผ่นหรือรีดยาว
เป็นเส้นหรือเป็นแผน่ โดยเคร่ืองรีดแผน่ทอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 การรีดทองให้เป็นแผน่ 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการชกัลวด 
 

   6.2.3 การประดิษฐ์รูปทรงและลวดลายเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีการประดิษฐ์ 
ลวดลายเป็นทองรูปพรรณหลายลกัษณะ ซึ่งมีวิธีการดงันี ้ 

  - การถกัหรือการสานทอง ในการท าทองรูปพรรณประเภททองถกัจะต้องน าทอง 
ไปผ่านการรีดให้เป็นเส้นลวดก่อนน ามาถักเป็นลวดลายซึ่งจะได้รูปทรงท่ีมีลกัษณะกลมและแบน    
(ชไมพร พรเพ็ญพิพฒัน์. 2546: 157) เช่น สร้อยสี่เสา หกเสา แปดเสา เป็นต้น โดยสามารถเส้นทองถัก
หรือสานมาใช้ประกอบตกแตง่ให้เกิดลวดลายตามต้องการ 
 

  
 

ภาพประกอบ 4 การถกัทอง 
 

  - การขึน้ป๊ิบ จะใช้ทองท่ีตีหรือรีดเป็นแผน่แล้วมาตดัให้เป็นแผน่สี่เหลี่ยมขนาด 
เท่ากนัทัง้หมด มาประกอบและเช่ือตอ่ด้วยน า้ประสานทอง จากนัน้ท าการเช่ือมปิดฝาด้านบนและล่าง
แล้วจึงท าการเจาะรูให้ทะลตุรงกลางเพ่ือส าหรับใช้ร้อยประกอบขึน้รูปเป็นตวัเรือนเคร่ืองประดบัหรือใช้
ร้อยประดบัตกแตง่ตวัเรือนให้สวยงามตามต้องการ 
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  - การขึน้ลกูประค า จะใช้ทองท่ีตีหรือรีดเป็นแผน่แล้วตอกลงบนรางโอเพ่ือให้แผน่ 
ทองเกิดความโค้งตามขนาดท่ีต้องการ โดยรางโอจะมหีลมุทรงกลมหลายขนาดให้เลือก ท าการตอกให้ 
โค้งจ านวน  2 ชิน้  แล้วจะน าประกอบกนัแล้วเช่ือมติดโดยใช้น า้ประสานทอง จากนัน้จึงท าการเจาะรู
ให้ทะลุตรงกลางเพ่ือส าหรับใช้ร้อยประกอบขึน้รูปเป็นตวัเรือนเคร่ืองประดบัหรือใช้ร้อยประดับตก
แตง่ตวัเรือนให้สวยงาม 

  - การฉลลุวดลายบนเนือ้ทองค า  เป็นการใช้เลื่อยฉลแุผน่ทองเพ่ือเกิดลวดลาย 
เป็นเทคนิคการเอาเนือ้โลหะออก  

 
 

ภาพประกอบ 5 การฉลลุาย 
 

    - การขึน้เมด็มะยม ลกูเงาะ ลกูสน หรือตะกล้อ มีขัน้ตอนในการท าคล้ายกนั แต่
จะขึน้อยู่กบัการตดัลวดและจ านวนดอกท่ีโค้ง (ชไมพร พรเพ็ญพิพฒัน์. 2546: 158)  

   6.2.4 การเช่ือมและบดักรีทอง จะเช่ือมประสานชิน้งานให้ติดกนัโดยใช้น า้ประสาน 
ทอง  โดยน า้ประสานทองก็ คือ วตัถท่ีุมีคณุสมบัติในการเช่ือมทองให้ยึดติดกัน  ดงันัน้คณุสมบัติของ
น า้ประสานจะต้องหลอมเหลวก่อนท่ีทองจะละลายนั่นคือจะต้องมีจุดหลอมเหลวท่ีต ่ากว่าทองนั่นเอง   
ตวัอย่างเช่น ทองค าบริสทุธ์ิ 99.99% หลอมเหลวท่ี 1,000 องศาเซนเซียส น า้ประสานทองจะต้องมีจุด
หลอมเหลวท่ี 800 องศาเซนเซียส (บ้านทองสมสมยั. ม.ป.ป.: ออนไลน์) เพราะเมื่อน า้ประสานหลอม
ละลายแล้วจะท าให้ทองยึดติดกนัได้ก่อนท่ีเนือ้ทองจะหลอมละลายนั่นเอง   ซึ่งในการผลิตทองนัน้น า้
ประสานจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัตวัหนึ่งเพราะถ้าไม่มีน า้ประสานทอง จะไม่สามารถติดลวดลาย
หรือเช่ือมทองให้ติดกนัได้ น า้ประสานทองจะเป็นทองท่ีมีจดุหลอมเหลวต ่ากวา่ทองท่ีน ามาผลิตชิน้งาน 
ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น ดงันัน้งานท่ียุ่งยากสลบัซบัซ้อนและมีลวดลายมากก็จะใช้น า้ประสานมาก แต่เรา
ต้องมาท าความเข้าใจเสียใหมว่า่งานท่ียากและซบัซ้อนคา่แรงย่อมจะต้องสงูตามเช่นกัน  เพราะฉะนัน้
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เวลาขายคืนนัน้ก็จะคิดให้ลกูค้าเฉพาะคา่ทองเท่านัน้ไม่ได้หมายความว่าจะถูกตดัราคาหรือตดัค่าน า้
ประสาน  แตท่องทกุชนิดจะถกูรับซือ้เข้าเฉพาะเนือ้ทองท่ีไมร่วมคา่แรงเท่านัน้  น่ีคือหลกัสากล  
   สว่นการเช่ือมทองเพ่ือประกอบลวดลายตา่งๆ สามารถเช่ือมด้วยน า้ประสาน ซึ่งท าได้ 
2 วิธี คือ เช่ือมโดยใช้ทองเป็นตวัประสานโดยมีสดัส่วนของแต่ละร้านว่าจะใช้สตูรใด หรือช่างคนใด 
โดยสว่นใหญ่จะใช้ทอง 96.5 เปอร์เซ็นต์ สว่นการน าทองมาเป็นมาใช้เป็นตวัเช่ือมประสานนัน้สามารถ
ท าได้โดยการใช้ทองท่ีรีดเป็นเส้นมาเช่ือมตอ่ด้วยน า้ประสานทอง และการเช่ือมโดยการใช้ผงทอง เป็น
การใช้ตะไบขดัแผน่ทองเพ่ือให้ได้ผงทอง แล้วแช่ลงในน า้ประสานทอง หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า เผ่งแช 
(ชไมพร พรเพ็ญพิพฒัน์. 2546: 158) เมื่อท าการเช่ือทองรูปพรรณนัน้จะใช้พู่กันขนอ่อนจิม้ผงทองมา
แตะตรงจดุเช่ือมแล้วจึงใช้ไฟเป่าเพ่ือให้เช่ือมติดกนั   
 

 
 

ภาพประกอบ 6 การเช่ือมประกอบลวดลาย 
   
    6.2.5 การต้มและย้อมทอง การต้มทองเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการท าเคร่ืองทองเป็น
การท าความสะอาดเคร่ืองทองไมใ่ห้มีน า้ประสานทองเจือปน และย้อมเพ่ือให้ทองมีสีสวยสกุปลัง่ขึน้  
    การต้มนัน้มีขัน้ตอนคือ เร่ิมจากการน าทองท่ีท าเสร็จเป็นรูปแบบตามต้องการหรือ
ตามแบบท่ีวางไว้มาเผาไฟจนสกุแดงร้อนทัว่ทัง้ชิน้งาน แล้วน าทองท่ีเผาไฟแล้วไปแช่ลงในกรดก ามะถนั
เพ่ือให้กรดก ามะถันนัน้กัดเซาะโลหะท่ีเป็นส่วนของน า้ประสานทองออกให้หมด  จากนัน้น าไปแช่ใน
น า้เกลือเข้มข้นสักพัก แล้วน าไปเผาไฟอีกครัง้ให้สกุแดงทั่วทัง้ชิน้งาน แล้วจึงน าไปล้างด้วยน า้ใน
อณุหภมูิปกติ  

   ขัน้ตอนตอ่ไปคือ น าทองลงไปต้มในน า้ส้มมะขามเปียก (น า้ใส่มะขามเปียก) แล้วจะ
ได้ทองรูปพรรณท่ีสกุปลั่ง สวยงาม น าไปจ าหน่ายหรือไปประดบัตกแต่งร่างกาย (ชไมพร พรเพ็ญ
พิพฒัน์. 2546: 163) สว่นการย้อมทอง คือ ท าน า้ย้อมทอง ซึ่งมีน า้ส้มมะขาม ก ามะถนั น า้เกลือเข้มข้น 
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น าทองไปต้มจะได้ทองท่ีสกุปลัง่ มีสีสนัสวยงาม และน าทองมาท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก และขดั
ด้วยแปรงก็จะได้ทองท่ีสกุสวยงาม  

   ทองสโุขทัยนัน้นอกจากจะมีรูปแบบขัน้ตอนการผลิตดงักล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้มี
การพฒันาตกแตง่ลวดลายด้วยการลงยา เพ่ือให้มีสีสนัสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ของทองสโุขทยั 

   6.2.6 การลงยาสี  นบัเป็นการพฒันาการตกแตง่เคร่ืองประดบัทองอีกรูปแบบหนึง่
ด้วยการตกแตง่ให้มีสนัสวยงาม  สีท่ีนิยมใช้ คือ สีแดง เขยีว น า้เงิน และฟ้า  
    การลงยาสีเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัจะลงด้วยยาสีร้อน  โดยจะลงยาสีท่ีต้องการบน
ตวัเรือนทองในต าแหน่งท่ีต้องการหรือท่ีออกแบบไว้ เมื่อน ามาลงยาเสร็จแล้วจะเผาไฟให้ร้อนโดยใช้เป่า
แลน่ จากนัน้จะเปลี่ยนสี สีขาวเป็นสีแดง สีน า้เงินเป็นน า้เงิน เขียวได้เขียว และฟ้าได้ฟ้า โดยสีจะเข้ม
ขึน้มากกวา่สีในจานสีท่ีก่อนลงสี 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 การลงยาสี 
 

  ความแตกต่างของ ถม กับ ลงยา 
   ถม คือ การใช้น า้ยาแต้มลงในร่องลายท่ีคนไว้ของภาชนะ อาวธุ หรือเคร่ืองประดบัท่ี
เป็นโลหะ แล้วใช้ไฟเป่าหรือเผาให้น า้ยาละลายลงในร่องลายท่ีต้องการ  จากนัน้จึงลงตะไบและ
กระดาษทรายให้ผิวโลหะเรียบเสมอกัน  ก็จะเกิดลวดลายเด่นชัดขึน้ น า้ยาถมนีท้ าจากโลหะผสมใช้
ความร้อนต ่าในการหลอมละลาย 
    ลงยา คือ การแต้มสีหรือน า้ยาท่ีลงในร่องลายของภาชนะ อาวธุ หรือเคร่ืองประดบัท่ี
เป็นโลหะแทนการฝังอญัมณี เดิมใช้เฉพาะสีแดง เขียว ตอ่มามีสีเพ่ิมคือ แดง เขียว น า้เงิน และฟ้า 
   ลงยาราชาวดี คือ การลงยาด้วยน า้ยา สีขึน้การเวก หรือสีฟ้า เขียว ซึ่งเป็นสีท่ี
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรด ตามค าบอกเล่า



29 

 

ของพระยาอนมุานราชทนั  ซึ่งเป็นสีท่ีพบใหมใ่นสมยันัน้จึงเรียกวา่ “ราชาวดี” (อโนมา เขาเหิน. 2545: 

ไมป่รากฏเลขหน้า)   

  จากทองโบราณท่ีได้ขดุพบ ซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีแบบท่ีใช้เป็นตวัอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน
เคร่ืองประดบั จนกระทัง่ผา่นวนัเวลาอนัยาวนาน ผา่นการสัง่สมประสบการณ์อาชีพการท าทองและนัก
ค้าของโบราณ ผา่นสติปัญญาอนัชาญฉลาด และภมูิปัญญาท่ีสร้างสรรค์ จนในท่ีสดุก็ได้กลายมาเป็น
เคร่ืองประดบัทองสุโขทัยท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ  และหลากหลายลวดลาย ซึ่งเป็นมรดกแห่ง
ความภาคภมูิใจอนัเป็นท่ีนิยม 
  ซึ่งในปัจจบุนัการท าทองได้รับการพัฒนารูปแบบประยุกต์ใช้ให้มีความหลากหลายมาก
ขึน้ นอกเหนือจากเคร่ืองประดบัทองเพียงอย่างเดียว เช่น ท ากระเป๋าสภุาพสตรี เสือ้ทองค าถักทอ ด้วย
ลวดลายฝีมือประณีต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท าให้ชาวท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมขึน้ รวมไปถึงการ
พฒันาการท าเคร่ืองประดบัด้วยเงินในปี 2545 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง  
 

7. การผลิตเคร่ืองประดบัในระบบอุตสาหกรรม 
 ในการผลิตเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรมนัน้ เป็นการผลิตชิน้งานในจ านวนมาก และ
รวดเร็วกวา่การผลิตด้วยมือท่ีไมใ่ช้เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิในการช่วยผลิตเน่ืองจากในปัจจุบันแทบทุก
โรงงานอุตสาหกรรมนัน้ใช้เคร่ืองจักรกลต่างๆ มาช่วยในการท างาน เพ่ือให้สามารถผลิตชิน้งานได้
รวดเร็ว แมน่ย า และมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายรูปแบบ แต่ขัน้ตอนแรกท่ีขาดมิได้
คือการออกแบบและเขียนแบบชิน้งานก่อนการผลิต  ดงันัน้การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจุบัน
สามารถออกแบบได้ทัง้การเขียนด้วยมือ และคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ จากนัน้จึงท า
ต้นแบบ เพ่ือท าการหลอ่เคร่ืองประดบั ขัน้ตอนสดุท้ายคือการท าความสะอาดชิน้งานเคร่ืองประดบั  

 
  7.1 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับท าแม่พมิพ์ยาง 
  7.1.1 บลอ็กอดัยาง (Mold Frame) เป็นบล็อกส่วนใหญ่ท าด้วยอลมูิเนียม ใช้เป็นกรอบ
ส าหรับอดัยางหุ้มตวัต้นแบบท าแมพิ่มพ์ โดยปกติมีขนาด กว้างxยาวxหนา เป็น 1 7/8”x2 7/8” x1 1/4” 
ถ้าขนาดใหญ่กวา่นีจ้ะท าด้วยเหลก็ บลอ็กอดัยางมีทัง้ชนิดกรอบเดียวและสองกรอบในบล็อกเดียวกัน
(สวสัดิ์ ปานเนาว์. 2540: 89) 
  7.1.2 ยางท าพิมพ์ ยางส าหรับท าแมพิ่มพ์ จะมีลกัษณะเป็นแผน่เป็นยางท่ียงัเคยผา่นการ
รอบความร้อนมาก่อน หรือเรียกว่า ยางดิบ มีลกัษณะไม่หยุ่นตวัเหมือนยางทั่วไป ถ้าดดัให้งอมากๆ
อาจฉีกขาดได้โดยง่าย แตห่ลงัจากน าเข้าอบให้ร้อนแล้วจะมีคณุสมบตัิเป็นแม่พิมพ์ยางท่ีดี คือมีความ
ยืดหยุ่นมากทนตอ่การฉีกขาด ตดัง่าย และรอยตดัเรียบตรง นอกจากนีย้งัมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน 
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  ยางส าหรับท าแบบนีจ้ะมีขายโดยทั่วไปเป็นยางท าแบบพิมพ์ส าเร็จรูปขนาดความหนา
หลายขนาดตามความเหมาะสม เช่น เป็นแผ่นยางขนาดกว้าง 2 7/8 นิว้ ยาว 18 นิว้ หรือ ชนิดม้วน 
ขนาดกว้าง 18 นิว้ ลักษณะทั่วไป จะมีแผ่นผ้าหรือพลาสติกปิดด้านหน้าแผ่นยางไว้ด้านหนึ่งเพ่ือ
ป้องกนัสิ่งสกปรก อายขุองแผน่ยางท่ียงัไมผ่า่นการอบความร้อน จะมีอายกุารใช้งานประมาณ 1 ปี เมื่อ
มีการเก็บรักษาท่ีถกูต้อง คือต้องเก็บอยู่ในท่ีมืดและไมม่ีความร้อนไมเ่ช่นนัน้ยางจะแขง็ตวัเร็วแล้วจะใช้
งานไมไ่ด้ 
  7.1.3 มีดผา่พิมพ์ยาง มีดส าหรับผา่แมพิ่มพ์ยางท่ีผา่นการอบให้เป็นเนือ้เดียวกันแล้ว จะ
มีหลายลักษณะ และมีความคมสูง มีดท่ีนิยมใช้จะมีลักษณะคล้ายกับมีดผ่าตัดของหมอท่ีใช้ใน
โรงพยาบาลทัว่ไป ด้ามมีดนิยมใช้โลหะไร้สนิม เช่น สแตนเลส เป็นต้น ส่วนใบมีดสามารถถอดเปลี่ยน
ได้ มีทัง้ชนิดใบตรงและชนิดใบโค้ง 
  7.1.4 น า้มนัเบนซิน จะใช้ส าหรับท าความสะอาดแผ่นยางก่อนท่ีจะน าไปอดัพิมพ์ด้วย
ความร้อน  เพ่ือไมใ่ห้มีฝุ่ นผงเกาะติดเนือ้ยาง ความสกปรกเป็นสิ่งท่ีต้องระวงัเป็นอย่างย่ิง ได้แก่ พวก
ฝุ่ นตา่งๆ แป้ง น า้มนัจารบี และส่ิงสกปรกท่ีเกิดจากมือท่ีจบัแผน่ยางท าแบบพิมพ์ แล้วพิมพ์ยางท่ีได้จะ
มีความละเอียดตามต้องการ  
  7.1.5 ท่อทองเหลืองต้นแบบท าช่องจ่ายขีผ้ึง้ หรือก้านของต้นแบบ มกันิยมท าจากท่อ
ทองเหลืองแต่อาจใช้โลหะอ่ืนท าก็ได้ต้นแบบท าช่องจ่ายขีผ้ึง้  จะใช้ท่อทองเหลืองขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 1/8 นิว้ ยาวประมาณ 11/2 นิว้ (สวสัดิ์ ปานเนาว์. 2540: 91) เมื่อใช้งานจะบัดกรีเช่ือมติด
กบัต้นแบบตวัเรือนโลหะเคร่ืองประดบั ปลายด้านหนึ่งของท่อจะเปิดออกเพ่ือใช้ส าหรับฉีดขีผ้ึง้เข้าไปใน
แบบหลอ่ เมื่อขีผ้ึง้เย็นตวัจะเป็นตวัแบบขีผ้ึง้  
  7.1.6 โลหะต้นแบบท ารูเท ต้นแบบรูเท ท าด้วยทองเหลือง น าไปใช้เพ่ือเป็นต้นแบบของ
ระบบจ่ายขีผ้ึง้เหลว โดยสอดเข้าไปท่ีปลายด้านหนึ่งของท่อทองเหลือง เพ่ือให้แมพิ่มพ์ยางมีรูเปิดกว้าง
เพ่ือเป็นท่ีสวมหวัฉีดขีผ้ึง้เหลวเข้าไปในยางได้ง่าย  
  7.1.7 เคร่ืองอดัยาง 
  7.1.8 แผน่เหลก็ประกบอดัยาง หรือกรอบส าหรับท าพิมพ์ยาง จะมีรูปสี่เหล่ยมผืนผ้าท า
จากโลหะ มกัจะใช้อลมูิเนียม เพราะมีน า้หนกัเบา ขนาดท่ีใช้ขึน้อยู่กบัขนาดต้นแบบเคร่ืองประดบั โดย
ขนาดท่ีใช้ทัว่ไปมีขนาดความกว้าง 1 7/8 นิว้ ยาว 2 3/4  นิว้ ลกึ 7/8 นิว้ ถ้าหากชิน้งานต้นแบบมีขนาด
ใหญ่มากจะต้องสัง่ท ากรอบส าหรับท าแมพิ่มพ์ยางมีหลายประเภทเช่น กรอบเดี่ยว กรอบคู่ และกรอบ
แบบมี 4 ช่อง เป็นต้น แบ่งเป็นแผน่บนกบัแผน่ลา่ง แนวกึ่งกลางระหว่างแผ่นบนและล่างของกรอบจะ
เจาะรูส าหรับสอดก้านท่ีเช่ือมติดกบัหุ่นแล้ว เพราะจะท าให้หุ่นลอยอยู่ในระดบักึ่งกลางของกรอบสวม
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ก้านโลหะรูปกรวยให้ฐานกรวยชนกบัด้านในของกรวย โดนกรวยนีจ้ะท าให้เกิดช่องส าหรับอดัขีผ้ึง้เข้า
แบบหลอ่ 
  7.1.9 ต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีใช้ท าแมพิ่มพ์ยาง ต้นแบบท่ีจะท าแม่พิมพ์ยาง สามารถท า
ได้จาก โลหะหรือโลหะผสม เช่น ทองเหลือง ทองแดง เงิน ทอง ทองค าขาว หรือท าจากวสัดท่ีุมีรูปร่าง
แน่นอน  มีจดุหลอมเหลวประมาณ 150 องศาเซลเซียส หรือมากกวา่อณุหภมูิการอบยางให้แขง็ตวั 
 
 7.2 การท าต้นแบบเคร่ืองประดับ ต้นแบบเคร่ืองประดบั มี 2 ชนิด คือ ต้นแบบจากขีผ้ึง้ 
และต้นแบบจากโลหะ  แตใ่นปัจจบุนับางโรงงานมีการใช้ต้นแบบจากเรซ่ินแทนการใช้ขีผ้ึง้  เน่ืองจากมี
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิช่วยในการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั โดยการสัง่งาน ด้วยคอมพิวเตอร์  
  ขีผ้ึง้(Wax) หมายถึง อินทรีย์ของสารผสมหรือสารประกอบท่ีมีน า้หนักโมเลกุลสงูระหว่าง 
400 ถึง 4,000 แต่มีจุดหลอมตัวต ่า สามารถกลายเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องปฏิบัติการและมี
สว่นประกอบเหมือนกบัไขมนัและน า้มนั เว้นแตไ่มม่ีกลีเซอไรด์ (สวสัดิ์ ปานเนาว์. 2540: 67) 
  สวสัดิ์ ทรัพย์บญุ กลา่ววา่ ขีผ้ึง้ธรรมชาติ (Natural Waxes) มีผู้น ามาใช้เก่ียวกับงานทาง
ทนัตกรรมประมาณ 200 ปีเศษมาแล้ว โดยใช้เป็นวสัดพิุมพ์ปากและงานเก่ียวกบัการขึน้ต้นแบบรูปฟัน 
ต่อมาจึงได้มีผู้น ามาใช้ในการท ากระสวนขีผ้ึง้ของการหล่อเคร่ืองประดบั  ในระยะแรกๆ ขีผ้ึง้ท่ีใช้ท า
ต้นแบบในงานหลอ่จะเป็นขีผ้ึง้ท่ีได้จากแมลงและยางไม้ ซึ่งหาได้ง่ายจากธรรมชาติแต่ต่อมาใช้ขีผ้ึง้ท่ี
แยกออกจากแร่ (Mineral Waxes) และขีผ้ึง้สงัเคราะห์ (Synthetic Waxes) ผสมเพ่ิม ใช้แทนขีผ้ึง้ท่ีได้
จากตวัผึง้และจากยางไม้ นอกจากนัน้ยังใส่สารเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือดดัแปลงสมบัติของขีผ้ึง้ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัเป็นขีผ้ึง้ท่ีได้จากธรรมชาติและขีผ้ึง้สงัเคราะห์ท่ีผสมกนัมีลกัษณะ
เหนียวข้น มีจุดหลอมตัวต ่า และท าให้มีสีซึ่งแตกต่างออกไปตามคุณสมบัติการใช้งาน (สวัสดิ์      
ทรัพย์บญุ. 2545: 70) สว่นวิธีการท าต้นแบบขีผ้ึง้สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การขึน้รูปด้วยมือและเคร่ือง- 
จกัรกลอตัโนมตัิ 
 
  ขีผ้ึง้ หรือ แวก็ซ์ (Wax) ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัจ าแนกคณุสมบตัิของแวก็ซ์ตาม
สี ดงันี ้
  ขีผ้ึง้สีเขียวหรือแวก็ซ์สีเขียว (Green Wax) เป็นแวก็ซ์ท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุ  มีความแขง็
สงู สามารถเก็บรายละเอียดของแบบได้ดี ขดัตกแตง่ให้เรียบจนเป็นเงาได้ และสามารถขึน้รูปชิน้สว่น
เคร่ืองประดบัท่ีมีขนาดเลก็ๆ ได้ โดยไมเ่สยีรูปทรง เพราะจดัเป็นวสัดท่ีุมีความเหนียวแขง็ ไมแ่ตกหกั
ง่ายขณะขึน้รูป จึงเหมาะกบัต้นแบบท่ีมีลกัษณะบอบบาง และการสร้างชิน้งานท่ีต้องการความแมน่ย า
ของขนาด 
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  ขีผ้ึง้สีชมพอูมมว่งหรือแว็กซ์สีชมพูอมม่วง (Purple Wax) มีคณุสมบัติระดบักลางน ามา 
ใช้งานได้หลายรูปแบบมีความยืดหยุ่นและทนตอ่การแตกหักได้ดีกว่าแว็กซ์สีเขียว แต่มีความแข็งแรง
น้อยกว่า ขึน้รูปโดยการแกะสลักด้วยมีด เหมาะกับต้นแบบเคร่ืองประดับท่ีมีขนาดใหญ่และเล็ก 
สามารถแกะสลกัลวดลายท่ีผิวได้ อีกทัง้ยงัสามารถขึน้รูปได้ด้วยการดดั การบิดงอ โดยไม่เกิดรอยแตก 
สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีขึน้รูปแบบ ท่ีใช้กบัแว็กซ์สีเขียว ได้ แต่ไม่เหมาะกับเคร่ืองมือท่ีมีคมตดัละเอียด 
เพราะมีความยืดหยุ่นสงู เมื่อถกูคมตดัของเคร่ืองมือ เศษแวก็ซ์ท่ีคมตดัจะคายออกมาไมเ่ป็นผงเหมือน
แวก็ซ์สีเขียว แตจ่ะเป็นอนภุาคเลก็ๆ เข้าไปอดุตนัคมตดัของเคร่ืองมือท่ีมีฟันคมตดัละเอียดได้  
  ข้อเสียของแวก็ซ์สีชมพอูมมว่ง คือไมส่ามารถท่ีจะท าชิน้งานท่ีมีพืน้ผิวเป็นลวดลายหรือมี
รายละเอียดเล็กๆได้ดีเท่ากับแว็กซ์สีเขียว ในการขึน้รูปแว็กซ์ ถ้าแว็กซ์มีความยืดหยุ่นมากเท่าใด 
ความสามารถท่ีจะลวดลายท่ีละเอียดเลก็ๆ ก็ย่ิงท าได้น้อยลง  
  แวก็ซ์สีชมพอูมมว่ง มีความยืดหยุ่นระดบัปานกลางและมีข้อดี ข้อเสียดงันี ้
  - เมื่อขดัละเอียดจะไมเ่กิดริว้รอยบนพืน้ผิว อนัเน่ืองมาจากคมตดัของเคร่ืองมือ 
  - ไมส่ามารถขดัให้ผิวเรียบจนเป็นมนัเงาได้ 
  - ไมส่ามารถท าให้บางลง จนมีความหนาน้อยกวา่ 0.5 มิลลิเมตรได้ 
  - ไมส่ามารถใช้แทนแวก็ซ์สีเขียว ท่ีแขง็กวา่ได้ 
  - เหมาะจะใช้ท าต้นแบบท่ีมีชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่ได้ 
  - เหมาะท่ีจะใช้งานกบัชิน้งานท่ีไมม่ีรายละเอียดและไมต้่องการความแมน่ย าของขนาด 
  - อาจใช้ร่วมกบัแวก็ซ์สีเขียว สว่นท่ีต้องการรายละเอียด ใช้แวก็ซ์สีเขียว สว่นท่ีไมต้่องการ
รายละเอียด ใช้แวก็ซ์สีชมพอูมมว่ง ซึ่งขึน้รูปได้ง่ายกวา่ 
   แว็กซ์สีน า้เงิน (Blue Wax) มีความยืดหยุ่นสงู แว็กซ์สีน า้เงิน มีความหนา 3 มิลลิเมตร 
หลงัจากน าไปจุ่มในน า้เดือด 1-2 วินาที สามารถดดัให้โค้งงอให้เป็นคร่ึงวงกลมและจะคงรูปถาวรได้ 
เป็นแวก็ซ์ท่ีมีคณุสมบตัิขึน้รูปด้วยการแกะสลกั หรือตดัด้วยคมของเคร่ืองมือได้โดยง่าย และเศษของ
คมตดัจะมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ เหมือนแว็กซ์สีชมพูอมม่วง ถ้าเคร่ืองมือท่ีตดัมีความคมมากพอ 
สามารถท าให้เศษท่ีตดัออกมาเป็นแผน่ใหญ่ได้ การขึน้รูปจะไมค่อ่ยแตกหกั เหมาะกบัส่วนของชิน้งาน
ท่ีมีขนาดบาง เหมาะกับงานฉลลุวดลาย แผ่นแว็กซ์ท่ีมีขนาดบาง 1 มิลลิเมตรสามารถทนต่อแรงกด
ขณะตะไบได้โดยไม่แตกหัก แต่อาจจะเสียรูปทรง จึงไม่เหมาะท่ีจะใช้ขึน้รูปชิน้งานท่ีต้องการความ
แมน่ย าของขนาด เหมาะกบัท่ีจะใช้กบัชิน้งานท่ีมีลวดลายเลก็ๆ ลายนนูสงูเพียงเล็กน้อย และเหมาะท่ี
จะผสมกนัระหวา่งการแกะสลกักบัการก่อตวัขณะหลอมเหลว ไม่เหมาะกับการใช้ตะไบตกแต่งผิว ถ้า
จะใช้ต้องใช้ตะไบฟันหยาบปานกลาง โดยตะไบช้าๆ ซึ่งเศษตะไบมกัจะอดุฟันตะไบ หรือคมตดัของ
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เคร่ืองขดั จึงควรใช้แปรงลวดขดัออกบ่อยๆ และไมเ่หมาะท่ีจะใช้กบัหวัขดัหรือหวัตดัท่ีติดกับสว่านสาย 
(สวสัดิ์ ทรัพย์บญุ. 2545: 75-77) 
 
 7.3 การหล่อเคร่ืองประดับ 

  การหล่อเคร่ืองประดับเป็นการผลิตเพ่ือให้ได้ชิน้งานเคร่ืองประดับท่ีมีรูปแบบซ า้กัน
หลายๆ ชิน้ โดยมีขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงันี ้
  - การเตรียมต้นแบบ เมื่อออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีจะท าการหลอ่แล้ว ต้องท าต้นแบบหรือ
แบบหุ่น(Model) เพ่ือน าไปท าแบบส าหรับหล่อแม่แบบขีผ้ึง้ วิธีท าต้นแบบหรือหุ่นท าได้ 2 วิธี คือ การ
ท าต้นแบบด้วยขีผ้ึง้ หรือเรซ่ิน สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การขึน้รูปมือ และการขึน้รูปด้วยเคร่ืองกัดหรือ
เคร่ืองฉีดขีผ้ึง้อตัโนมตัิ  และการท าต้นแบบด้วยโลหะทอง ทองเหลือง หรือเงิน โดยวิธีการช่างทอง
ทัว่ๆไป และควรชบุแบบหุ่นโลหะด้วยโรเดียม หรือนิกเกิลเสียก่อน เพ่ือให้ได้ผิวท่ีสวยงาม (กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

  - การท าพิมพ์ยาง น าต้นแบบโลหะมาท าพิมพ์ยางเพ่ือน าพิมพ์ยางไปฉีดขีผ้ึง้เพ่ือท า 
ต้นแบบขีผ้ึง้ แล้วน าไปหล่อโลหะ สามารถท าพิมพ์ยางโดยการน าต้นแบบโลหะไว้ตรงกลางแผ่น
ยางพาราแล้วน าแผน่ยางอีกแผน่มาวางประกบกนัในบลอ็กอดัยางท่ีท าจากโลหะแล้วน าไปอบให้แผ่น
ยางประสานเป็นเนือ้เดียวกนัจนหลอมหุ้มต้นแบบโลหะ จากนัน้ผ่าแม่พิมพ์ยางโดยใช้มีดปลายแหลม
กรีดเป็นฟันปลาให้แยกออกเป็น 2 สว่น แล้วน าต้นแบบโลหะออกจะเกิดช่องว่างท่ีมีรูปทรงตามโลหะ
ต้นแบบ 

  - การท าแมพิ่มพ์ขีผ้ึง้ น าพิมพ์ยางท าความสะอาดด้วยการตบด้วยแป้งแล้ววางประกบกนั
ให้สนิทโดยรัดด้วยหนงัยาง แล้วน าไปฉีดพิมพ์ขีผ้ึง้เหลว เมื่อขีผ้ึง้เย็นตวัจะได้แมพิ่มพ์ขีผ้ึง้แล้วน าไปขึน้ 
ต้นเทียนเพ่ือท าการหลอ่เป็นต้นโลหะตอ่ไป 

  - การท าบลอ็กปนูหรือแบบปนูหลอ่ ใช้เคร่ืองหลอ่แบบสญุญากาศ  เพ่ือจะได้ไมเ่กิดฟอง 
อากาศโดยขนาดของบลอ็กปนูนัน้ มีมาตรฐานความกว้าง คือ 3 นิว้ และสงู 6-8 นิว้  

  - การอบบลอ็กปนูเพ่ือเผาไลข่ีผ้ึง้ 
  - กรรมวิธีการหลอ่ การหลอ่สญุญากาศ จะเป็นการดดูไลอ่ากาศออกก่อน  แล้วจึงแทนท่ี

ด้วยโลหะท่ีหลอมละลายแล้ว 
  - การท าความสะอาดชิน้งาน 
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   7.3.1 การหล่อเคร่ืองประดับด้วยวธีิแทนท่ีขีผ้ึง้ (Lost Wax Method Jewelry 
Casting) 
   การหลอ่แทนท่ีขีผ้ึง้เป็นแบบหนึ่งของการหลอ่แบบประณีต และบางทีก็เรียกวา่การ
หลอ่สวมท่ี (Investment Casting) การหลอ่แบบนีเ้ป็นการลดการท างานด้วยมือ และสามารถท า
รูปแบบซ า้กนัได้ทีละหลายชิน้ในทีเดียว เพ่ือเป็นการลดเวลาในการผลิต เหมาะส าหรับการผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรมโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
   7.3.1.1 เตรียมต้นแบบ หลงัจากออกแบบแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือ 

    - การท าต้นแบบขีผ้ึง้หรือโลหะท่ีจะท าการหลอ่จงึต้องก าหนดขนาดของต้นแบบ 
ท่ีจะน ามาเป็นแบบส าหรับหลอ่นัน้จะต้องเผื่อการหดตวัของขีผ้ึง้ หรือโลหะและการขดัแตง่ชิน้งานด้วย 
โดยการต้องเผื่อให้มีขนาดใหญ่เพ่ิมขึน้ประมาณ 10% 
    - น าต้นแบบติดก้านโลหะ เพ่ือเป็นช่องทางไหลของน า้โลหะเข้าไปในโพรงแบบ
หลอ่ ขนาดหน้าตดัของก้านจะต้องได้ขนาดสดัส่วนกับขนาดของชิน้ส่วนโดยปกติแล้วจะใช้ขนาดเส้น
ผา่นศนูย์กลางประมาณ 1/8 นิว้ และติดในต าแหน่งท่ีเหมาะสม คือสะดวกส าหรับการไหลของน า้โลหะ
และสะดวกต่อการตกแต่งผิวในภายหลงั และก้านหรือทางเดินน า้โลหะ (กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม. 
ม.ป.ป.: ออนไลน์) ก้านหรือทางเดินน า้โลหะควรมีความหนาพอสมควรเพ่ือน า้โลหะจะได้ไหลเข้าสูแ่บบ
ได้สะดวก และไมก่่อให้เกิดการแขง็ตวัก่อนท่ีจะไหลลงไปแทนท่ีช่องวา่งจนเตม็แบบ  
   7.3.1.2 ท าแม่พมิพ์ยาง 
    - เลือกบลอ็กอดัยาง ให้ได้ขนาดเท่ากบับล็อกยาง น าบล็อกยางท่ีผ่าเอาต้นแบบ
โลหะ 
    - อบอดัยาง โดยน าแผ่นยางท่ีมีต้นแบบโลหะบรรจุอยู่ภายใน แล้วน ามาวางใน
บล็อกอดั แล้วจึงท าการอบให้ยางแข็งติดกัน โดยความร้อนและแรงอดัจะท าให้ยางแข็งตวั มีความ
แขง็แรงและยืดหยุ่นสงูกวา่ก่อนอบ 
    - ผา่พิมพ์ยาง การผา่พิมพ์ยางจะผา่ได้ก็ตอ่เมื่อยางท่ีผา่นการอบนัน้เย็นแล้ว การ
ผา่พิมพ์ยางจะใช้มีดกรีดด้านหนาของแผ่นยางโดยการกรีดแบ่งคร่ึงด้วยมีดตดัแบบซึ่งปกติจะใช้มีด
ผา่ตดัเพราะมีความคมสงูเพ่ือจะได้ผา่ได้เนือ้เรียบ  ซึ่งจะต้องผ่าให้เป็นรูปฟันปลา เพราะเวลาท่ีจะน า
บลอ็กยางไปฉีดขีผ้ึง้นัน้จะได้ประกอบกนัสนิท  
    เทคนิคการตดั แบ่งได้ดงันี ้การตดัแบบท าล็อค การตดัขอบนอก การตดัภายใน 
การตดัท าร่องระบายอากาศ การตดัท าไส้แบบ โดยเร่ิมตดัท่ีก้านทางเดินน า้โลหะ ออกมาจากกึ่งกลาง
ก้านไปตามแนวท่ีขีดเส้นแบ่งคร่ึงไว้จนรอบ แล้วตดัเข้าด้านในตวัหุ่น โดยแบ่งแบบสว่นบนและสว่นล่าง
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ให้อยู่กึ่งกลางหุ่นพอดี จากนัน้แกะหุ่นออกจากพิมพ์ยาง แล้วตดัสว่นท่ีเหลือเพ่ือตดัแบบยางออกเป็น 2 
ซีก (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
   7.3.1.3 ขัน้ตอนการหล่อ หลงัจากได้พิมพ์ยางแล้วน าไป 

    - ฉีดขีผ้ึง้ ก่อนท่ีจะน าบลอ็กยางต้นแบบไปฉีดขีผ้ึง้ จะต้องทาแป้งท่ีบลอ็กก่อน
เพ่ือป้องกนัการเกิดฟองอากาศและฝุ่ นผงท่ีเกาะอยู่ท่ีบลอ็กยาง เมื่อตบแป้งเสร็จ ก็น าไปฉีดขีผ้ึง้  
    - แตง่ขีผ้ึง้  น าขีผ้ึง้ท่ีได้จากการอดัพิมพ์มาตดัแตง่เอาเศษขีผ้ึง้ท่ีเป็นสว่นเกินออก  
    - ขึน้ต้นเทียน  น าต้นแบบขีผ้ึง้ไปติดขึน้ต้นเทียนหรือติดต้นช่อยึดติดกบัฐานยาง
ให้เรียบร้อยก่อนน าไปหลอ่ โดยก่อนหลอ่ต้องท าการชัง่น าหนกัต้นเทียนเพ่ือค านวณน า้หนกัโลหะ 
    - เตรียมปนูหลอ่ ส าหรับหลอ่ชิน้งาน 
    - หลอ่แมพิ่มพ์ปนู  
    - อบปนูไลข่ีผ้ึง้ การอบปนูท าเพ่ือเผาไลข่ีผ้ึง้ในแมพิ่มพ์ออก เพ่ือให้ได้บลอ็กปนู 
    - หลอ่ด้วยเคร่ืองหลอ่สญุญากาศ หรือเคร่ืองหลอ่โลหะความดนัต ่า เคร่ืองจะท า
การดดูเอาอากาศออก แล้วแทนท่ีช่องวา่ด้วยน า้โลหะ เมื่อหลอ่เสร็จน าปนูไปพกัไว้ให้เย็น แล้วน าไปฉีด
ด้วยน า้แรงดนัสงู  แกะเอาต้นโลหะออกจากบลอ็กปนู 
    - ตดัต้นแบบโลหะออกจากต้นโลหะท่ีผา่นการหลอ่แล้ว 
    - ท าความสะอาดชิน้งาน ล้างด้วยกรด แล้วตกแต่งซ่อมแซมชิน้งาน ขดัชิน้งาน 
อาจชบุเคลือบผิวเพ่ือให้ดสูวยงาม แล้วชัง่น า้หนกั 
 
8. การออกแบบเคร่ืองประดบัและสร้างแม่พมิพ์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 การออกแบบ  หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ น ามาประมวลเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  การออกแบบจะต่างจาก
การลอกแบบเพราะการลอกแบบ คือการคดัลอกให้เหมือนต้นแบบทกุอย่างโดยไมผ่ิดเพีย้นจากต้นแบบ  
 วฒันะ จฑูะวิภาต กลา่ววา่ ในทางศิลปะให้ค าจ ากัดความของการออกแบบว่า “การรวมมลู
ฐานทางศิลปะทัง้หลายเข้าด้วยกัน  ด้วยการเลือกหรือการจัด ไม่ว่าจะจัดด้วยวสัดอุะไร ผู้ออกแบบ
จะต้องน าเอาซึ่งสิ่งนัน้ไปใช้ คือ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ช่องวา่ง และความงามของพืน้ผิว” 
 การออกแบบเคร่ืองประดับก็เหมือนกับการออกแบบงานชนิดอ่ืนๆ ท่ีผู้ ออกแบบจะต้อง
ประยกุต์หลกัเกณฑ์พืน้ฐานทางศิลปะมาเป็นชิน้งานท่ีมีความสวยงามเพ่ือเสริมบุคลิกภาพของผู้สวม
ใส่ ซึ่งการออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้หนึ่งๆ นัน้ นอกจากจะต้องใช้จินตนาการทางการออกแบบแล้ว 
ผู้ออกแบบยงัต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองโครงสร้างของชิน้งาน ท่ีต้องการจะออกแบบด้วย โดยการศึกษา
เร่ืองของลกัษณะรูปร่าง ช่องวา่ง เนือ้วสัด ุน า้หนกัของวสัดท่ีุจะใช้มาตราสว่น และขนาดเพ่ือให้ชิน้งาน
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มีความ สมัพันธ์กันระหว่างรูปแบบและวสัดท่ีุใช้  โดยตัง้แต่ขัน้ตอนของการออกแบบเคร่ืองประดับ
จนถึงขัน้ตอนของการประดิษฐ์ชิน้งานเคร่ืองประดบัแตล่ะชิน้ช่างจะใช้ความประณีต ละเอียดอ่อนเป็น
อย่างมากในการสร้างสรรค์งานแตล่ะชิน้เพ่ือให้สะดดุตาผู้พบเห็น (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 69) 
 
 8.1 การออกแบบเคร่ืองประดับ 
  เกสร ธิตะจารี กลา่วถึง วตัถปุระสงค์ของการออกแบบเคร่ืองประดบั ดงันี ้
   - เพ่ือความสวยงาม เช่น เคร่ืองประดบักาย เคร่ืองประดบัศีรษะ และเคร่ืองประดบั
เสือ้ผ้า เช่น การระบายสีบนหน้าและร่างกาย การใช้พวงมาลยัและดอกไม้ประดบัคอ เคร่ืองประดบั
ศีรษะ และเคร่ืองประดบับนเสือ้ผ้าเพ่ือให้ดโูดดเดน่และสวยงาม เป็นต้น  
   - เพ่ือแสดงต าแหน่งหน้าท่ี ได้แก่ เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีแสดงถึงยศศกัดิ์ เช่น ต ารวจ
ทหาร และข้าราชการ เป็นต้น นอกจากนัน้ เคร่ืองราชท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัก็จดัเป็นเคร่ืองประดบัชัน้สงูท่ีมีการออกแบบเฉพาะส าหรับบคุคลท่ีจะได้รับเกียรติเท่านัน้ ใน
สมัยโบราณหัวหน้าเผ่าจะมีเคร่ืองประดับเฉพาะท่ีบ่งบอกถึงฐานะ เคร่ืองประดับประเภทนีจ้ะมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีได้รับการออกแบบอย่างเป็นทางการ 
   - เพ่ือแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ เช่น เคร่ืองประดบัของแต่ละชาติ เผ่า กลุ่ม หมู่ และ
คณะ ท่ีได้รับการยอมรับก็จะมีเคร่ืองประดบัเป็นสญัลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะประเทศหรือแตล่ะท้องถ่ิน 

  วฒันะ จฑูะวิภาต กลา่วว่า วตัถุประสงค์ของการใช้เคร่ืองประดบัของมนุษย์ทุกชาติทุก
เผา่พนัธุ์ มีแตกต่างกันหลายประการ แต่ข้อท่ีน่าจะใกล้เคียงกันมากท่ีสดุคือ เพ่ือสร้างคณุค่าให้เกิด
ความสวยงามแก่ตนเองซึ่งความสวยงามนีก้็เป็นลกัษณะหนึ่งท่ีไม่สามารถวดัได้ด้วยมาตรฐานเพียง
อย่างหนึ่งอย่างใด เพราะเป็นสิ่งท่ีขึน้อยู่กบัคา่นิยม บรรทดัฐานของสงัคมนัน้ๆ อาจเหมือนหรือมีความ
แตกตา่งจากสงัคมอ่ืนก็ได้ และการสร้างสรรค์ความสวยงามอย่างลงตวันัน้  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้วย ดงันัน้การออกแบบจึงเข้ามาช่วย เพ่ือสื่อให้ชิน้งานท่ีประดิษฐ์ขึน้มานัน้
ตอบสนองตอ่ผู้ใช้ได้อย่างสมบรูณ์ โดยอาศยัคณุสมบตัิของนกัออกแบบท่ีดี คือ 

   - เป็นผู้สามารถประยกุต์ใช้หลกัการและประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นเพ่ือการออกแบบ
ได้อย่างเหมาะสม  

   - ศึกษาความต้องการของคน เพราะการออกแบบท่ีดีนัน้ต้องมาจากความเป็นจริง 
และสามารถสนองความต้องการของคนในขณะนัน้ได้ 

   - สามารถออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
   - มีความรู้และความเข้าใจเร่ืองวสัด ุและกระบวนการท างานเป็นอย่างดี 
   - สามารถถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
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   - มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ๆ  เสมอ 
   - ใจกว้างไมต่กอยู่ใต้อิทธิพลใด 
   - เป็นผู้ เข้าใจขัน้ตอนของการออกแบบตามจุดมุ่งหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้

ฉบัไว 
 

  วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ กลา่วถึง คณุสมบตัิของนกัออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีคณุภาพ ดงันี ้
    - ศกึษาพืน้ฐานทกัษะทางด้านการวาดเส้น การลงสี การสร้างงานสองมิติและสามมิติ 
    - ศกึษาพืน้ฐานการทดลองการออกแบบเพ่ือกลุม่เป้าหมาย 
    - ศกึษาพืน้ฐานการแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะเพ่ือสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบทัง้ท่ีเป็นภาคเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา 
    - ศกึษาพืน้ฐานการวิเคราะห์แบบเพ่ือการผลิตเคร่ืองประดบัจริง 
     - ศกึษาพืน้ฐานทางประวตัิศาสตร์และการแสวงหาข้อมลูลวดลาย และรูปทรง จาก
ศิลปกรรมตา่งๆ ในประวตัิศาสตร์ศิลป์ (วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ. 2551: 43) 

  พืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองประดบั ประกอบด้วย 
    - แนวความคิดของนกัออกแบบ    20% 
   - ความคิดของลกูค้า   20% 
   - เทรนด์     60% 

  ประโยชน์ของการออกแบบ แบ่งได้ดงันี ้
   - เป็นสื่อท่ีใช้ถ่ายทอดความคิดและความรู้สกึให้ผู้ อ่ืนทราบและเข้าใจ โดยการใช้เส้น 
สี และรูปร่าง น ามาประกอบกนัเข้าให้เป็นรูปทรง โดยให้ผู้ อ่ืนมีความเข้าใจในสิ่งนัน้ 
   - ช่วยในการวางรูปแบบและโครงสร้างให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีการใช้สอย 
   - ช่วยให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สกึคล้อยตามด้านความงามและคณุคา่ทางความงามนัน้ 
   - ช่วยให้เกิดการค้นคว้าทดลอง ทัง้ในด้านวสัดแุละวิธีการใหม่ (วฒันะ จูฑะวิภาต. 
2545: 69) 

  ปัจจบุนัเคร่ืองประดบักลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือหรือ
ก าไล แหวน เขม็กลดั เป็นต้น โดยเฉพาะสร้อยคอจะนิยมคล้องส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือบ ารุงขวญัก าลงัใจบาง
คนใสเ่พ่ือความสวยงามหรือแสดงถึงฐานะ ส่วนเคร่ืองประดบัส่วนอ่ืนก็เช่น เดียวกัน  อย่างเช่น เข็ม
กลดัก็ใช้ประดบับนเสือ้ผ้าเพ่ือเสริมความงามของเสือ้ผ้านัน้ด้วย 

  ส าหรับวยัรุ่นก็จะนิยมเคร่ืองประดบัเพ่ือความสวยงาม ความเก๋ตามสมัยนิยม ซึ่งไม่มี
ราคามากมายและเปลี่ยนง่าย ซึ่งเคร่ืองประดบัเหลา่นีม้ีขายทัว่ไป ราคาย่อมเยา บางคนท าใช้เองสร้าง
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ความภาคภมูิใจให้กบัตนเองในสถานศึกษาจึงจัดวิชานีไ้ว้ในหลักสตูรโดยเน้นทางด้านการออกแบบ
และการประดิษฐ์เคร่ืองประดบัเพ่ือใช้เองได้ด้วยวิธีง่ายๆ และรู้จักเลือกวัสดุมาใช้ในการประดิษฐ์ 
นอกจากนีย้งัเน้นในการออกแบบและหลกัการเคร่ืองประดบันกัออกแบบท่ีดีจะต้องออกแบบให้ทนัสมยั
ตามสงัคมนิยมและรู้จกัการเลือกใช้วสัดเุพ่ือการผลิตด้วย (เกสร ธิตะจารี. 2543: 2-3) 

  8.1.1 การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีดี คือ 
    - ต้องค านึงถึงด้านประโยชน์ใช้สอย 
         - ต้องค านึงถึงคณุคา่ทางด้านความงาม 

   วัฒนะ จูฑะวิภาต กล่าวว่า การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีดีนัน้  นอกจากการยึด
หลกัเกณฑ์ทัว่ๆ ไปของการออกแบบแล้วนกัออกแบบต้องค านึงถึงความสวยงามเหมาะสมเป็นประการ
ส าคญั เพราะงานเคร่ืองประดบัเกิดขึน้ด้วยจดุประสงค์ของการเสริมสร้างความมัน่ใจให้ผู้สวมใส่ ฉะนัน้
งานทกุชิน้จะต้องมีความเดน่ในตวัเอง และก่อนขัน้ตอนของการร่างแบบ นักออกแบบต้องตอบตวัเอง
ก่อนเสมอวา่เคร่ืองประดบัชิน้นัน้ๆ ออกแบบมาเพ่ือใคร นั่นคือ ต้องมีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย 
เมื่อรู้เป้าหมายก็จะท าให้ความคิดไม่กระจัดกระจาย เพราะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีบุคลิกเฉพาะ
กลุม่อยู่แล้ว เช่น กลุม่สภุาพสตรีวยัท างาน ต้องการเคร่ืองประดบัท่ีเรียบ แตเ่ดน่ด้วยแบบและลวดลาย 
กลุ่มสภุาพสตรีท่ีออกงานสงัคมบ่อย จะชอบเคร่ืองประดบัท่ีเน้นความใหญ่โต หรือมีลวดลายวิจิตร
บรรจง มองดอูลงัการ สว่นเดก็กลุม่วยัรุ่นจะชอบอะไรท่ีเลก็ๆ ดนู่าเอน็ดสูมวยั ส าหรับสภุาพบุรุษ มีอยู่
สองแบบ คือ แบบท่ีชอบเรียบๆ และแบบท่ีเน้นขนาด 
   ความงามของตัวเคร่ืองประดับจึงเป็นเร่ืองมุมมองของแต่ละคน อย่างไรก็ตามมี
หลกัการท่ีนกัออกแบบเคร่ืองประดบัควรค านึงอยู่ 3 ประการ คือ ความเป็นเอกภาพ ความสมดลุ และ
ความสมัพนัธ์ทางศิลปะ  
   - ความเป็นเอกภาพ การออกแบบเคร่ืองประดบัก็เป็นเช่นเดียวกับงานออกแบบอ่ืนๆ  
ท่ีมองเฉพาะรายละเอียดสว่นย่อยไมไ่ด้ แตน่กัออกแบบต้องค านึงถึงภาพรวมของชิน้งานงานอย่างเป็น
เอกภาพหรือเป็นกลุม่ก้อน มองทกุอย่างให้สมัพนัธ์กนั แล้วจึงพิจารณาสว่นย่อยและต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องของรูปแบบ เช่น จะออกแบบสร้อยคอหนึ่งเส้นหากมีจีป้ระกอบ จะต้องคิดสมัพันธ์กันหมด
ทัง้ตวัสร้อยและจีใ้ห้สอดคล้องกนั แล้วจึงลงรายละเอียด ตวัสร้อย แบบ-ลาย-ขนาด จะต้องไปด้วยกัน 
หากมีจีต้้องสมัพนัธ์กบัตวัสร้อยคือทุกอย่างต้องสอดคล้องกันเพ่ือแสดงความเป็นเอกภาพ จึงจะเกิด
ความสวยงาม 

   - ความสมดลุ เป็นหลกัการขัน้พืน้ฐานของการออกแบบทกุประเภทอยู่แล้ว แตเ่มื่อพดู
ถึงการออกแบบเคร่ืองประดบั ความสมดลุเป็นสิ่งแรกท่ีสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์ในเร่ืองความงาม เพราะ
ความงามของเคร่ืองประดบัอยู่ท่ีความพอดีไมม่ากหรือน้อยเกินไป เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในส่วนของ
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ความคิดท่ีด าเนินควบคู่ไปกับความสมดลุในการออกแบบ ซึ่งดุลยภาพหรือความสมดลุ (Balance) 
หมายถึง การจดัองค์ประกอบท่ีมีน า้หนกัหรือความสมดลุกนัไม่แอนเอียงไม่ข้างใดข้างหนึ่ง โดยความ
สมดลุแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ สมดลุแบบสมมาตร คือน า้หนกัซ้ายขวาเท่ากัน รูปทรง ลวดลาย สีและ
รายละเหมือนกัน และสมดลุแบบอสมมาตร คือน า้หนักซ้ายขวาเท่ากัน เป็นการสมดลุท่ีแตกต่างกัน
ด้านรูปทรง ลวดลาย สี และรายละเอียด แตด่แูล้วรู้สกึน า้หนกัสมดลุกนั 

  ความรู้สึกทางสมดลุ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ ความสมดลุแบบสมมาตรหรือสมดลุแบบ
เท่ากนัและเหมือนกนัทัง้สองด้าน ตวัอย่างเช่น การออกแบบตุ้มหตู้องค านึงถึงความสมดลุแบบเท่ากัน
ในภาพรวมเพ่ือเวลามองดจูะไม่ได้รู้สึกผิดส่วนผิดมาตรฐาน ถ้าออกแบบสร้อยคอ ก็อาจน าหลกัการ
ความสมดลุแบบอสมมาตรหรือสมดลุแตร่ายละเอียดไมเ่หมือนกนัทัง้สองด้านมาใช้ เพราะความสมดลุ
ในลกัษณะนี ้หมายถึงรายละเอียดสว่นย่อยของงานไมเ่หมือนกนั แตด่แูล้วให้ความความรู้สกึท่ีมีความ
สมดลุกนั ซึ่งลกัษณะดงักลา่วนี ้จะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยการใช้องค์ประกอบอ่ืนเข้ามาช่วย เช่น อาจสมดลุ
กนัด้วยผิวด้วยสีของอญัมณี หรือด้วยแสงเงาของวสัดท่ีุใช้ท าเคร่ืองประดบันัน้ๆ 

   การออกแบบเคร่ืองประดบัเป็นการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งถ้าออกแบบไม่ความสมดลุ จะ
เห็นวา่น า้หนกัเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งได้อย่างชดัเจน วิธีแก้ปัญหาเร่ืองความสมดลุในเคร่ืองประดบัอาจ
แก้ปัญหาได้ดงันี  ้ สมดลุด้วยรูปทรง แก้ปัญหาด้วยการออกแบบให้แต่ละส่วนมีขนาดรูปทรงเท่ากัน
สมดลุด้วยสี แก้ปัญหาด้วยการใช้สีให้กลมกลืน และสมดลุด้วยลกัษณะผิว แก้ปัญหาด้วยการสร้างให้
เกิดลกัษณะของผิวท่ีแตกตา่งกนั 
   - ความสมัพนัธ์ทางศิลปะ  หมายถึง  การวางองค์ประกอบทางการออกแบบอย่าง 
เหมาะสม เพราะเคร่ืองประดบัมีจดุขายท่ีความสวยงามและลกัษณะเดน่เฉพาะอย่าง  นักออกแบบจึง
ต้องออกแบบให้เห็นสว่นดีของงานอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างความรู้สกึประทบัใจให้เกิดขึน้แก่ผู้พบเห็น ซึ่ง
ไมจ่ าเป็นเสมอไปวา่จะ ต้องมีจดุเดน่เพียงหนึ่งเดียว อาจมีมากกว่าหนึ่ง เพียงแต่ว่าเมื่อดโูดยรวมแล้ว 
จดุเดน่ท่ีสองยังด้อยกว่าจุดแรก ฉะนัน้ในเร่ืองของการสวงหาจุดเด่นให้กับงานเคร่ืองประดบันัน้  นัก
ออกแบบควรคิดเผื่อไว้สองชัน้ เช่น จะออกแบบก าไรข้อมือ ก็อาจเน้นจุดสนใจท่ีแบบ ความทันสมยั
คลาสสิก ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเผื่อถึงลกัษณะผิวท่ีเน้นความแตกต่างของเนือ้วสัดุ  เพ่ือให้เกิดมิติใน
ด้านความงามด้วย 

   นอกจากจุดเด่นหรือจุดสนใจแล้ว ความสมัพันธ์กันในทางศิลปะยังหมายรวมถึง
จังหวะและระยะหรือความถ่ีห่างในตัวเอง กล่าวส าหรับงานเคร่ืองประดบัแล้ว จังหวะในตวัชิน้งาน
เคร่ืองประดบันบัวา่มีความส าคญัไมน้่อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง งานเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลายมาก เช่น
การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยใช้ลายไทย ความงามก็จะอยู่ท่ีระยะช่องไฟ และการวางลายอย่าง
เหมาะสมกบัตวัโครงสร้างของเคร่ืองประดบันัน้ๆ หรือการออกแบบสร้อยข้อมือแบบมีตุ้ งติง้ห้อยรอบๆ
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หากนกัออกแบบวางโครงสร้างของขนาดตุ้งติง้ไม่สมัพันธ์กับสร้อย และกะระยะความถ่ีห่างผิดพลาด
แล้ว สร้อยข้อมือเส้นนัน้ก็จะไม่มีจุดเด่น ธรรมชาติของงานศิลปะท่ีสมัพันธ์กับงานเคร่ืองประดบัอีก
ประการก็คือ หลกัการเร่ืองความแตกต่างและความกลมกลืน ความรู้สึกในเร่ืองความกลมกลืนและ
ความแตกต่างเป็นสิ่งท่ีนักออกแบบแทบทุกคนได้หยิบใช้  โดยความกลมกลืนท่ีว่านี ้หมายถึงความ
กลมกลืนในภาพรวม ถึงแม้โดยส่วนย่อยจะมีความขดักัน ทัง้จากแบบลวดลาย พืน้ผิว หรือเส้น หาก
พิจารณาในส่วนรวมทัง้หมดแล้ว ไม่เกิดความรู้สึกแย้งก็คือว่างานเคร่ืองประดับชิน้นัน้บรรลุถึง
องค์ประกอบศิลป์ อย่างไรก็ตาม การท่ีนกัออกแบบเลือกใช้ความแตกตา่งในสว่นใหญ่เพ่ือดึงดดูความ
สนใจ ก็สามารถสร้างความประทบัใจได้เช่นกนั 
    แม้ว่าลักษณะเด่นของงานการออกแบบเคร่ืองประดบัจะเน้นท่ีความสวยงามเป็น
ประการแรกหากแตเ่ร่ืองท่ีหน้าท่ีใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นสิ่งท่ีนักออกแบบควรค านึงถึงด้วยเช่นกัน 
การออกแบบท่ีดีจึงต้องวางโครงสร้างของงานอย่างพอดี เลือกใช้วสัดใุห้ตรงกับแบบและลวดลาย รวม
ไปถึงค านึงถึงหน้าท่ีใช้สอยและความทนทานของวสัดท่ีุใช้ให้สมัพันธ์กัน จึงถือได้ว่าการออกแบบนัน้
ประสบผลส าเร็จ (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 73-74) 

 8.1.2 องค์ประกอบของการออกแบบ มีดงันี ้

  เส้น (Line) วฒันะ จฑูะวิภาต กลา่ววา่ ตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์งานทศันศิลป์ชิน้
แรกๆ ของมนษุย์นัน้ เร่ิมจากเส้นดงัท่ีเราจะได้พบเห็นได้จากภาพท่ีเขียนตามผนังถ า้ของมนุษย์ดึกด า
บรรพ์ (Primitive) การเร่ิมต้นของงานศิลปะในวัยเด็กก็ใช้เส้นเช่นเดียวกัน  เส้นเป็นพืน้ฐานของ
โครงสร้างของทกุสิ่ง เส้นแสดงความรู้สึกได้ทัง้ด้วยตวัของมนัเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ 
งานจิตรกรรมของไทย จีน ญ่ีปุ่ น ล้วนมีเส้นเป็นหวัใจของการออกแบบ 
  เส้นในการออกแบบเคร่ืองประดบั หมายถึง เส้นท่ีมีความยาว ความกว้าง ความหนา ซึ่ง
มองเห็นได้ด้วยตา และพืน้ท่ีวา่ง 
   - คณุสมบตัิของเส้น เส้นมีมิติเดียว คือ มีความยาว มีลกัษณะต่างๆ มีทิศทาง และ
ขนาด 
   - ลกัษณะของเส้น ได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด คลื่น ฟันปลา เกล็ดปลา ก้นหอย 
ชดั พร่า และเส้นประ เป็นต้น  
   - ทิศทางเส้น ได้แก่ แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง แนวลกึ   
   - ขนาดของเส้น เส้นไมม่ีความกว้าง มีเส้นหนา บาง หรือเส้นใหญ่ เลก็ ความหนาของ
เส้นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความยาว ถ้าเส้นสัน้แต่มีความหนามากไปจะหมดคณุลกัษณะ
ของความเป็นเส้นนัน้จะกลายเป็นรูปร่าง (Shape)  
 



41 

 

  ความรู้สึกท่ีเกิดจากคุณลักษณะของเส้น 
   - เส้นตรง ให้ความรู้สึกแน่นอน แข็งแรง ตรง เข้ม ไม่ประนีประนอม หยาบ และ 

เอาชนะ 
   - เส้นโค้งน้อย หรือ เส้นเป็นคลื่นน้อยๆ ให้ความรู้สกึสบาย เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหล  

มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง ความเคลื่อนไหวช้า สภุาพ เป็นผู้หญิง น่ิมและอ่ิมเอิบ ถ้าใช้เส้น
แบบนีม้ากเกินไปจะให้ความรู้สกึกงัวล เฉ่ือยชาขาดจดุหมาย 

   - เส้นโค้งวงแคบ เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลงัเคลื่อนไหวรุนแรง 
   - เส้นโค้งวงกลม การเปลี่ยนแปลงทิศทางท่ีตายตวั มีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้สกึ 

เป็นเร่ืองซ า้ๆ เป็นเส้นโค้งท่ีมีระเบียบท่ีสดุ แตจื่ดชืดท่ีสดุ ไมน่่าสนใจ เพราะขาดความแปรเปลี่ยน 
   - เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สกึเคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโต เมื่อมองจากภายใน 

ออกมา แตถ้่ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้ความรู้สกึท่ีไมส่ิน้สดุของพลงัเคลื่อนไหว เส้นก้นหอยท่ีพบ
ในธรรมชาติจะวนทวนเข็มนาฬิกา พบได้ในก้นหอย ลกัษณะการพันเก่ียวของไม้เลือ้ย เป็นเส้นโค้งท่ี
ขยายตวัออกไมม่ีจดุจบ 
   - เส้นฟันปลา จะให้ความรู้สกึน่าตื่นเต้น 
  ความรู้สึกท่ีเกิดจากทศิทางของเส้น 

   - เส้นนอน กลมกลืนกบัแรงดงึดดูของโลก ให้ความรู้สกึพักผ่อน เงียบ เฉย สงบ ผ่อน
คลาย 

   - เส้นตัง้ ให้ความสมดลุ มัน่คง แขง็แรง พุ่งขึน้ จริงจัง และเงียบขรึม เป็นสญัลกัษณ์
ของความถกูต้อง ซ่ือสตัย์ มีความสมบรูณ์ในตวั ดสูง่า ทะเยอทะยาน และความรุ่งเรือง 

   - เส้นเฉียง เป็นเส้นท่ีอยู่ระหวา่งเส้นนอนกับเส้นตัง้  จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวท่ีไม่
สมบรูณ์และไมม่ัน่คง ต้องการเส้นเฉียงอีกเส้นหนึ่งมาช่วยให้มัน่คง สมดลุในรูปของมมุฉาก 

   - เส้นท่ีเฉียงและโค้ง ให้ความรู้สึกท่ีขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งขึน้
หรือพุ่งออกจากท่ีวา่ง 
  การน าเส้นต่างๆ มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของ
สว่นรวมทัง้หมด และผู้ออกแบบต้องระบใุห้ชดัเจนวา่จะใช้วสัดอุะไร เทคนิคของการผลิตช่วยให้เส้นมี
การเคลื่อนไหว ได้แก่ เส้นลวด เส้นโลหะอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น ก่อนน าเส้นมาใช้ จะต้องมีการ
ออกแบบให้ชัดเจน อาจมีการทดลองออกแบบเส้นชนิดต่างๆ ไว้ก่อน  แล้วจึงเลือกเส้นท่ีมีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบใสล่งไป เส้นเรขาคณิต เป็นเส้นท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะให้ลกัษณะรูปทรงท่ี
เรียบง่ายแขง็แรง เส้นเรขาคณิต ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นตรง ท่ีมาบรรจบกนัเป็นรูปร่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
วงกลม เป็นต้น (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 75-76) 
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  รูปทรงและบริเวณว่าง 
   รูปทรง (Form) คือ โครงสร้างของงาน ท่ีรวมทัง้รูปร่างภายในและภายนอก จะเป็น
โครงสร้างท่ีก่อรูปขึน้ด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมตวักนัขึน้ก็ได้หรือสิ่งท่ีมีความหนา
แบบ 3 มิติ หรือสิ่งท่ีมีรูปนอกแน่นอนมีความหมาย และหรือสิ่งท่ีมีโครงสร้าง มีความหมาย มีเอกภาพ
ในตวั (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 81) 
   ประเภทของรูปทรงในงานออกแบบเคร่ืองประดบั ได้แก่ 
    - รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)  ได้แก่  รูปทรงท่ีมลีกัษณะเป็นแบบ
เรขาคณิต เชน่ รูปกลม รูปสามเหลี่ยม สีเ่หลีย่มฯลฯ ในธรรมชาติผลกึของสสารตา่งๆ จะมีรูปทรงแบบ
เรขาคณิต รูปทรงเหลา่นีเ้ป็นรูปทรงท่ีให้โครงสร้าง หรือ เป็นพืน้ฐานของรูปทรงอ่ืนๆ ทกุประเภท 
    - รูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) หมายถึง รูปทรงของสิ่งมีชีวิต และมีลกัษณะ
คล้ายสิ่งมีชีวิต รูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ มีโครงสร้างท่ีประกอบขึน้ด้วยการขยายตวัและผนึกตวัของ
เซลล์ตา่งๆ ได้แก่ คน สตัว ์พืชเมื่อกลา่วถึงอินทรีย์รูปในงานศิลปะมกัจะหมายถึง ทรงให้ความรู้สึกว่ามี
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและเติบโตได้ เช่น รูปใบไม้ รูปเปลือกหอย รูปผีเสือ้ รูปผลไม้ เป็นต้น (วฒันะ 
จฑูะวิภาต. 2545: 82) 
    - รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงท่ีไมม่ีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตวัเอง 
เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เป็นรูปทรงสร้างสรรค์ มีลกัษณะลื่นไหล รูปทรงเรขาคณิตให้
ความรู้สกึเป็นกลาง รูปทรงอินทรีย์รูปให้ความมีชีวิต รูปทรงอิสระให้ความเคลื่อนไหว ซึ่งมีความขดัแย้ง
กบัรูปทรงเรขาคณิตแตก่ลมกลืนกบัรูปทรงอินทรีย์รูป 
    - รูปทรงบริสทุธ์ิ (Pure Form) หมายถึง รูปทรงท่ีไมไ่ด้เป็นตวัแทนของสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดในธรรมชาติ เป็นรูปทรงของตัวมันเองแสดงออกด้วยตัวเอง  โดยไม่อาศัยการอ้างอิงหรือ
เปรียบเทียบกบัธรรมชาติ การเข้าถึงรูปทรงบริสทุธ์ิมี 2 วิธี คือ 1. พยายามตดัทอนส่วนท่ีไม่จ าเป็นต่อ
สาระแท้จริงของรูปทรงจากธรรมชาติออกไปให้มากท่ีสดุ ด้วยกระบวนการท่ีควบคมุโดยการเห็นแจ้ง
หรือ สญัชาตญาณ  2. สร้างรูปทรงขึน้มาใหม ่โดยไมอ่าศยัรูปทรงจากธรรมชาติเลย ด้วยกระบวนการท่ี
หนกัไปทางปัญญา (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 84) 
   บริเวณวา่ง (Space) เป็นทศันธาตท่ีุมองไมเ่ห็น จะปรากฏตวัก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตอ่ืุน
มาก าหนดรูปร่าง หรือมาก่อให้เกิดปฏิกิริยาขึน้ ท่ีว่างหมายถึง พืน้ท่ีว่างซึ่งสมัพันธ์อยู่กับรูปร่างและ
รูปทรง ในวงการประดิษฐ์เคร่ืองประดบัในปัจจุบัน ท่ีเป็นงานศิลปะเคร่ืองประดบั ไม่ใช่งานช่างหรือ
มวลผลิตเพ่ือการค้า มกันิยมออกแบบเป็นรูปทรงเสรีและรูปทรงเรขาคณิต โดยออกแบบเฉพาะผลงาน
แตล่ะชิน้ ซึ่งจะท าให้ได้ผลงานแปลกใหมไ่มซ่ า้กบัรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ ผู้ออกแบบเคร่ืองประดบัในแต่ละ
รูปทรงจะต้องค านึงถึงความงดงามน่าสนใจในตวัของมนัเอง รูปทรงจะต้องมีความสมัพนัธ์กบัสว่น รวม
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ทัง้หมด และควรค านึงถึงความสัมพันธ์กับบริเวณท่ีว่างด้วย  การออกแบบเคร่ืองประดับรูปทรง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เน้นการเลียนแบบหรือลดตดัทอนให้ง่ายขึน้ เพ่ือน ามาใช้ในงานออกแบบโดย
ค านึงถึงวสัดท่ีุจะน ามาใช้ให้มีความสมัพนัธ์กบัการออกแบบให้มากท่ีสดุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 รูปภาพเขม็กลดัท่ีใช้หลกัของบริเวณวา่งในการออกแบบ (Heather White. 2005: 500 
Brooches: Inspiring Adornments for the Body: 172) 

 
  สี (Color) เกิดจากการท่ีแสงสอ่งกระทบวตัถ ุแล้ววตัถนุัน้ดดูซบับางสีไว้โดยสะท้อนสีบาง
สีออกมาสูส่ายตาเรา โดยทัว่ไปแล้ว สีจะสร้างความประทบัใจตอ่ผู้พบเห็นได้มากพอๆ กับรูปแบบเนือ้
วสัด ุและความละเอียดประณีตของชิน้งานไมว่า่เคร่ืองประดบันัน้จะท ามาจากวสัดสุงัเคราะห์หรือวสัดุ
ธรรมชาติ ย่ิงถ้าเป็นเคร่ืองประดบัท่ีโดดเดน่ด้วยสีจากหินท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติแล้ว ย่อมมีค่ากว่า
หินหรือพลอยท่ีเกิดจากการสร้างขึน้จากทางวิทยาศาสตร์ 
  การใช้สีในการท าเคร่ืองประดับต่างจากการใช้สีทางการเขียนภาพ เพราะสีของงาน
เคร่ืองประดบัเป็นสีจากวตัถ ุซึ่งผสมผสานกันเองตามธรรมชาติ เป็นการตกผลึกท่ียาวนาน อย่างไรก็
ตามผู้ออกแบบควรจะมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของสีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ
ตอ่ไป (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 86) 
   ค่าของสี แบ่งได้ดงันี ้
    - สีแท้ (Hue) คือ สีท่ีสดใส ยงัไมผ่า่นการผสมให้ความเข้มหรือสีเปลี่ยนไป เช่น สี
เขียว สีแดง สีน า้เงิน สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น 
    - สีคา่ออ่น (Tint) คือ สีท่ีถกูผสมด้วยสีขาว หรือมีตวัท าละลายท่ีท าให้สีออ่นลง 
    - สีคา่แก่ (Shade) คือ สีท่ีถกูผสมด้วยสีด าและท าให้สีเข้มหรือแก่ขึน้ 
    - สีคา่คล า้ (Tone) คือ สีท่ีผสมด้วยสีเทา ท าให้คา่ของสีคล า้ล 
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   การใช้สีกลมกลืนกัน และสีตัดกัน 
    - สีกลมกลืน (Harmony) ได้แก่ การใช้สีท่ีคล้ายๆ กัน มารวมกันไว้ด้วยกันให้
เหมาะสมกลมกลืนกนัท่ีจะไปกนัได้ แตต้่องไมใ่ห้รู้สกึจืดชืดไมน่่าสนใจ 

   - สีตดักัน (Contrast) ได้แก่ การใช้สีให้รู้สึกตดักันสดใสซึ่งการใช้รวมกันนี  ้ควร
ค านึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนกนัด้วย ไมใ่ช่รู้สกึตดักนัรุนแรงเกินไป 
   จติวทิยาสี 

    สีแดง (Red) ให้ความรู้สกึตื่นเต้น แสดงจุดเด่นอนัน่าสนใจ สะดดุตา มีลกัษณะ
เร้าความสนใจตลอดเวลาท่ีพบเห็น แตถ้่าใช้สีแดงมากเกินไปความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความฉดูฉาด สี
แดงเข้ากบัสีมว่ง สีน า้ตาล สีด า สีเหลืองทอง สีเขียวเข้ม ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบับริเวณการใช้สีให้เหมาะสม
ด้วยส าหรับเคร่ืองประดบัแล้วสีแดงจะได้แก่ ทบัทิม พลอยสีแดง สีท่ีเข้ากนัได้จะได้แก่ สีเงิน สีทอง สีด า 
สีเขียว สีน า้เงินเข้ม แตจ่ะต้องขึน้อยู่กบัรูปแบบของเคร่ืองประดบันัน้ด้วย 

    สีแดงเข้ม (Crimson) แสดงถึงความมัง่คัง่ สมบรูณ์ และดสูง่า ได้แก่ สีของพลอย
โกเมน เป็นต้น 

    สีเหลือง (Yellow) เป็นสีกลางในวงจรสี แสดงออกถึงสามญัส านึก สดใส ร่าเริง 
เบิกบาน เกิดพลงักระชุ่มกระซวย เป็นสญัลกัษณ์แสดงความมัน่คง พลอยสีเหลือง ได้แก่ บษุราคมั เป็น
ต้น 

    สีด า (Black) มีลกัษณะสงบเงียบ อบัทึบ นากลวั สง่า ถ้าอยู่ในบริเวณกว้างๆ จะ
ให้ความรู้สกึอ้างว้างเงียบเหงา มากกวา่อยู่ในบริเวณแคบๆ ส าหรับเคร่ืองประดบัท่ีเป็นสีด า ได้แก่ นิล 
เป็นต้น สีโลหะท่ีจะใช้ให้เข้ากบัสีด าเมื่อเป็นเคร่ืองประดบั ได้แก่ สีเงิน สีทอง เป็นต้น 

    สีน า้เงิน (Blue) เป็นสีโทนเย็น เมื่อมีความเข้มจัดจะให้ความรู้สึกเยือกเย็น สงบ 
เข้ากบัสีเขียว สีเหลือง สีน า้ตาลและกลมกลืนกบัสีด า เป็นสีท่ีอยู่ตรงข้ามกบัสีส้ม เคร่ืองประดบัท่ีเป็นสี
น า้เงิน ได้แก่ หินสีน า้เงินท่ีเรียกวา่ไพลิน นบัวา่เป็นหินท่ีมีราคาแพง ชาวยโุรปนิยมใช้เป็นแหวนหมัน้ ถ้า
ได้รับการเจียระไนอย่างดี จะมีราคาแพงมาก 

    สีเขียว (Green) เป็นสีโทนเย็นจึงให้ความรู้สึกเย็น ให้ความรู้สึกเป็นกลาง มอง
แล้วสบายตา สดช่ืน เป็นสีท่ีเข้ากลบัสีเทา สีน า้ตาล แต่ตรงข้ามกับสีแดง เคร่ืองประดบัท่ีเป็นสีเขียว
ได้แก่ หินสีเขียวท่ีเรียกว่า เขียวส่องพลอยสีเขียว มรกต สีท่ีเข้ากับสีเขียวได้ดีเมื่อเป็นเคร่ืองประดับ 
ได้แก่ สีขาว สีเงิน เป็นต้น 
  ประโยชน์ของการใช้สีในการออกแบบ 

   1. ให้ความรู้สกึเร่ืองขนาด ในการมองสีออ่นจะท าให้มองวตัถมุีขนาดใหญ่กวา่สีเข้ม 
   2. น า้หนกัสีมีผลเก่ียวกบัน า้หนกัของวตัถ ุสีออ่นจะมองดเูบา สีเข้มท าให้มองดหูนกั 
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   3. ความแขง็แรง เช่น สีแดง แสด เหลืองเข้ม สีทอง มกัจะแสดงความแขง็แรงมากกวา่ 
สีเข้มกวา่หรือสีท่ีมีสีเทากวา่ แตส่ีปนบรอนซ์และสีน า้เงินอมเทาจะท าให้ดมูีความรู้สกึเหมือนเหลก็ 

   4. ความสะอาด สีขาวเมื่อถกูผสมให้ไปทางสีน า้เงิน มองดจูะรู้สกึสกปรกไมบ่ริสทุธ์ิ 
สว่นมากมกัจะแปลงสีขาวโดยการใช้สีเหลืองและสีแดง สีงาช้าง จัดว่าเป็นสีท่ีแสดงถึงความสะอาด
และสขุลกัษณะ 

  5. ความภมูิฐาน สง่างาม ถ้าต้องการลักษณะนีไ้ม่ควรใช้สีร้อนแรง นอกจากจะใช้
ประกอบเป็นส่วนน้อย สีเทาเป็นสีท่ีแสดงความเป็นภมูิฐาน สง่างามได้ดีท่ีสดุ ส่วนเฉดสีท่ีสามารถ
เลือกใช้ได้ก็คือ เทาอมน า้เงิน เทาอมมว่ง เทาอมเขียว และสีแดงคล า้ (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 89) 
  การเลือกลักษณะพืน้ผวิ 
   วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า กล่าวว่า พืน้ผิว (Texture) คือ ส่วนท่ีมองเห็นได้รอบๆ รูปทรง 
หรือรูปร่างนัน้ๆ ซึ่งอาจเป็นลกัษณะขรุขระเป็นมนั หยาบ ด้าน โปร่งใส ฯลฯ ลกัษณะผิวเป็นสิ่งหนึ่งท่ี
สามารถสร้างความรู้สึกต่อการพบเห็นท าให้เกิดความรู้สึกอยากจับต้องลบูคล า  โดยลกัษณะผิวท่ี
แตกตา่งกนัจะให้ความรู้สกึตอบสนองตา่งกนั ตามแตค่วามรู้สกึของแตล่ะบคุคลว่าจะตอบสนองไปใน
ด้านใด ลกัษณะผิวจึงมีความส าคญัต่อรูปทรงมาก ในด้านการสมัผสั ลกัษณะผิวมีส่วนช่วยในการ
ออกแบบรูปทรงเป็นอย่างย่ิง สิ่งของเคร่ืองใช้ตามบริเวณท่ีเป็นด้ามหรือท่ีจับถือ มกัจะออกแบบให้ผิว
ขรุขระเพ่ือท่ีจะจบัได้กระชบัมือและถ้าสิ่งของนัน้เป็นเคร่ืองประดบั ลกัษณะผิวจะต้องมีความกลมกลืน
กบัสว่นรวมทัง้หมดของรูปทรง ผิวจะเรียบหรือขรุขระขึน้อยู่กบัแบบและความไปกันได้กับวตัถุโดยรวม 
ตลอดจนการน าไปใช้เป็นส าคญัด้วย 
   การออกแบบเคร่ืองประดับให้ลกัษณะผิวสะดดุตาได้นัน้  มิใช่จะเน้นท่ีลักษณะผิว
อย่างเดียวแตต้่องค านึงถึงแบบและวสัดท่ีุจะน ามาใช้ด้วย เช่น ถ้าผู้ออกแบบต้องการท่ีจะเน้นผิวของ
โลหะท่ีจะท าเป็นเคร่ืองประดับ ก็ไม่ควรมีหินสีหรือสิ่งอ่ืนๆ มารวมในแบบนัน้อีก เพราะจะท าให้
เคร่ืองประดบันัน้มีจดุสนใจหรือจดุเร้าสบัสน แตใ่นขณะเดียวกนั หากจะท าให้เคร่ืองประดบัเดน่ท่ีความ
แตกต่างของพืน้ผิว โดยให้มีผิวเรียบและขรุขระต่างกันก็ไม่ควรใช้ปริมาณเนือ้ท่ีเท่ากัน (วรรณรัตน์ 
อินทร์อ ่า. 2536: 22) 
   จิตวิทยาพืน้ผิว  พืน้ผิวทกุชนิดเมื่อมองแล้วจะให้ความรู้สกึท่ีแตกต่างกันตามลกัษระ
ของพืน้ผิวนัน้ๆ เช่น  
   - ผิวเรียบ ให้ความรู้สกึบริสทุธ์ิ เงียบ เรียบร้อย และสงบ 
   - ผิวมนั จะให้ความรู้สกึลื่น เบา และไมเ่ขง็แรง 
   - ผิวหยาบ จะให้ความรู้สกึขรุขระ น่าสนใจ น่ากลวั แขง็แกร่ง มองดมูีน า้หนกั  
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   ทัง้นีห้ากพืน้ผิวของวตัถุมีลกัษณะเดียวกัน หากมีสีท่ีแตกต่างกันก็จะท าให้เกิดการ
กระตุ้นความรู้สกึท่ีตา่งกนั  (ทวีรัตน์ กลุด ารงวิวฒัน์. 2551?: 121) เช่น มองแล้วท าให้เกิดความรู้สกึเก่า
ใหมแ่ตกตา่งกนั เป็นต้น อีกทัง้ยงัสามารถสง่ผลตอ่การถ่ายทอดอารมณ์งานศิลปะได้  

  8.1.3 กระบวนการออกแบบเคร่ืองประดับ 
   แรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดบัการออกแบบเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความรู้สึก

นึกคิดของมนษุย์ ซึ่งท าให้เกิดสร้างสรรค์ผลผลิตตา่งๆ เป็นจ านวนมากในโลกและยงัมีการตกทอดเป็น
มรดกให้รุ่นลกูรุ่นหลานได้ใช้ประโยชน์ รวมทัง้ใช้ศกึษาอ้างอิงเพ่ือพฒันารูปแบบชีวิตให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ 
ทัง้ในแง่ของความจ าเป็นเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต โดยสิง่ท่ีมนษุย์ได้ประดิษฐ์
ขึน้นี ้ล้วนเป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากพลงัความคิดสร้างสรรค์ภายในตวัของมนษุย์ทัง้สิน้ 
ดงันัน้ในปัจจบุนัและในอนาคตการออกแบบจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ไม่ว่ารูปแบบ
ชีวิตของคนกลุม่นัน้จะเรียบง่ายธรรมดาสักเพียงใด ก็ล้วนต้องมีการออกแบบเข้ามาเก่ียวข้องด้วยไม่
มากก็น้อย ตวัอย่างเช่น วิถีชีวิตของกลุม่ชนพืน้เมืองชนเผา่กะเหร่ียงเผา่หนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบความเช่ือของ
กลุม่ตนเองวา่สตรีท่ีงามท่ีสดุก็คือสตรีท่ีมีห่วงสามคอมากท่ีสดุ ห่วงคอนีก้็คือรูปแบบหนึ่งของความคิด
ในการออกแบบเพ่ือให้กลุม่ชนของตนแตกตา่งไปจากกลุม่อ่ืนนัน้เอง ในท านองเดียวกนั หากเราศึกษา
รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวบ้านเชียง จังหวดัอบุลราชธานีในอดีต จากเศษภาชนะเขียนสีลวดลาย
ตา่งๆ ก็จะพบพฒันาการทางความคิดท่ีทันสมยักับยุคนัน้ๆ อนัเป็นแม่แบบให้นักออกแบบรุ่นหลงัได้
ศกึษาถึงรูปแบบลวดลายท่ีดีงามอย่างไรก็ตามท่ีมาแห่งแรงดลใจในการสร้างงาน นอกจากลวดลายซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของทกุคนตัง้แตด่งัเดิมแล้วธรรมชาติก็เป็นจุดก าเนิดส าคญัให้มนุษย์ได้จินตนาการสาน
ตอ่เป็นผลผลิตตา่งๆ 
   ในกลุม่ประเทศทางตะวนัออกกลาง และเอเชีย เช่น อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย ไทย 
และอีกหลายประเทศในละแวกนี ้ถือเป็นตวัอย่างแห่งการศึกษารูปแบบงานศิลปะท่ีโดดเด่นจากการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  จนกล่าวได้ว่า นักออกแบบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดซึ่ง
สร้างสรรค์ผลงานมากมายได้เป็นมรดกทางความคิดสืบเน่ืองต่อๆ กันมาหลายยุคหลายสมยั ก็คือ
ธรรมชาตินัน้เอง รูปแบบจากธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกตา่งและความกลมกลืนในแต่ละระดบั ได้น ามา
ซึ่งแรงบนัดาลใจให้ช่างแขนงตา่งๆ สร้างสรรค์ชิน้งานการออกแบบเพ่ือสนองตอบตอ่การด าเนินชีวิต 
   สว่นกลุม่ประเทศทางตะวนัตกและตะวนัออกไกล รูปแบบของงานศิลปะนัน้ค่อนข้าง
ท่ีจะมีลกัษณะเฉพาะตนมาก คือ เป็นรูปแบบอนัแสดงถึงความมีอิสระและเสรีภาพ หรือถ้าเป็นงานท่ี
สื่อถึงเร่ืองของธรรมชาติจะเป็นแบบเหนือธรรมชาติ เช่น พีระมิดของชาวอียิปต์ เป็นต้น (วัฒนะ      
จฑูะวิภาต. 2545: 95-96) 
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   การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัและลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี สามารถสงัเกต
ได้ ดงันี ้

    - พืน้ฐานความงามทางศิลปะด้านการออกแบบ 
    - ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ซึ่งสามารถดดัแปลง

เพ่ือการน าไปใช้ได้ในหลายโอกาส 
    - เทคนิคทางการผลิตท่ีไม่ซ า้ของเดิมและรักษาคณุสมบัติของวสัดท่ีุน าไปใช้มี

อายกุารใช้งานยาวนาน (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 133) 
   การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัตา่งจากการออกแบบเคร่ืองประดบัในอดีตคือ

ด้านรูปทรง และวสัดท่ีุน ามาใช้ การออกแบบในปัจจุบันเน้นท่ีความเรียบง่ายของรูปทรงมากกว่า ใช้
ลวดลายไม่มาก มีรูปแบบท่ีสมัพันธ์กับวสัดุ เน้นท่ีโครงสร้าง ใช้วสัดท่ีุแปลกใหม่ มีประโยชน์ใช้สอย
มากขึน้ สาเหตท่ีุการออกเคร่ืองประดบัในในปัจจุบันมีความเรียบง่ายทางด้านรูปแบบ มีปัจจัยอัน
เน่ืองมาจากการผลิตในระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ การใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิช่วยในการออกแบบและ
การผลิต อีกทัง้เน้นการผลิตจ านวนมากในระยะเวลาท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึน้ สภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไปท าให้คา่นิยม และรสนิยมของคนในสงัคมเปลี่ยน อีกทัง้ท าให้
เกิดเสรีภาพทางความคิดท่ีหลากหลาย 

 
   วฒันะ จฑูะวิภาต กลา่วถึงลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี มีข้อสงัเกตดงันี  ้
    - มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งแบบและวสัด ุ
    - มีความสวยงาม และน าไปใช้ประโยชน์ ได้จริงสามารถดดัแปลงไปใช้ในกรณี

อ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม 
    - แบบเรียบง่ายไม่รุงรังเกะกะ ไม่เกาะเก่ียวเสือ้ผ้า ใช้สบาย ไม่เป็นอนัตรายต่อ

ผู้ใช้ 
    - ราคาไมส่งูจนเกินไป 
    - สร้างความสง่าภาคภมูิให้กบัผู้ใช้เสริมบคุลิกภาพของผู้ใช้ให้ดีขึน้ 
    - ท าความสะอาดง่าย วสัดท่ีุใช้ท ามีความทนทาน ทนต่อดินฟ้าอากาศท่ีเปลี่ยน 

แปลงและไมเ่ปลี่ยนสภาพได้ง่ายเมื่อเปลี่ยนอณุหภมูิ 
    - มีความสมดลุกนัในรูปทรง สีสนักลมกลืน มีจดุเร้าความสนใจท่ีดีการเลือกวสัดุ

มาใช้ท าเคร่ืองประดบั (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 121) 
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 ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทตอ่การด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึน้ รวมทัง้ยังส่งผลต่อ
การออกแบบและการท าต้นแบบเคร่ืองประดบัก็เช่นกนั ได้มีการน าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มา
ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมการผลิต โดยการน าเอาคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การน าเอาเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิมาช่วยในการผลิต และตรวจสอบ
คณุภาพซึ่งเทคโนโลยีเหลา่นีช้่วยท าให้การน าผลิตภณัฑ์ใหมเ่ข้าสูผู่้บริโภคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ยังเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางด้านการตลาดในธุรกิจการค้าอญัมณีและเคร่ือง 
ประดบั ซึ่งเทคโนโลยีท่ีน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและการผลิต เรียกว่า เทคโนโลยี
ทางด้าน CAD/CAM การสร้างเคร่ืองประดบัขัน้พืน้ฐานด้วยโปรแกรม SolidWorks การท าต้นแบบด้วย
การควบคมุการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กบัเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) ชนิด 3 แกน ซึ่งมีลกัษณะ
การท างานเป็นแกน XYZ ท่ีเป็นเส้นตรง (Linear Motion) การสร้างเคร่ืองประดบัขัน้พืน้ฐานด้วย
โปรแกรมก็เป็นโปรแกรมหนึ่งท่ีน่าสนใจเพราะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการออกแบบและ
สร้างงาน 3 มิติ ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั 

ประโยชน์ในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในออกแบบและเขียนแบบ   มีดงันี ้        
 -  ท าให้การเขียนแบบท าได้ง่ายขึน้  ได้สดัสว่นท่ีถกูต้อง และสะอาดสวยงาม 
 -  การจดัเก็บได้สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดเวลาการท างาน 
 - การแก้ไขแบบของชิน้งาน สามารถท าได้โดยง่าย เน่ืองจากการสามารถแก้ไขแบบด้วย

ฐานข้อมลูเดิมท่ีมีอยู ่
 - สามารถเช่ือมโยงกบัเคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิสมยัใหมเ่พ่ือผลิตต้นแบบ 3 มิติ ได้ 
 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองประดบัขัน้พืน้ฐานด้วยโปรแกรม SolidWorks การท าต้นแบบด้วยการ
ควบคมุการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กบัเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) ชนิด 3 แกน  ดงันี ้

 
 8.2 การสร้างงานเคร่ืองประดับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

  - ขัน้ตอนการสร้างแหวนอย่างง่ายด้วยโปรแกรม SolidWorks 
 8.1.1 เปิดโปรแกรม SolidWorks 
 8.1.2 คลิกท่ี New บน Standard Toolbar หรือคลิกเลือก New document บน     

เมนบูาร์จะมีหน้าตา่งใหมข่ึน้มา 
 8.1.3 เลือก Part จากนัน้คลิก OK จะได้หน้าตา่ง Part  
 8.1.4 คลิก  Sketch  บน Sketch Toolbar   
 8.1.5 คลิกวงกลม บน Sketch Toolbar   
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 8.1.6 วางเมาส์ท่ีจดุ 0,0 กดปุ่ มค้างไว้แล้วลากเมาสท์ ารูปวงกลม จากนัน้ปลอ่ย 
เมาส์ให้ได้รูปวงกลมท าทัง้หมด 2 วง 

 8.1.7 คลิก Dimension   จะเปลี่ยนเป็นตวับอกขนาด คลกิขอบวงกลมแล้ว 
ก าหนดขนาดวงกลมวงใน 18 mm.  วงกลมวงนอก 21 mm. 
   8.1.8 คลิก Line  แล้วท าการ  Sketch  ให้ได้ตามรูปภาพด้านลา่งซ้าย  
   8.1.9 คลิก Dimension   จะเปลี่ยนเป็นตวับอกขนาด  คลิกท่ีเส้นก าหนดขนาด 
ความสงู 12 mm. และยาว 21 mm.  

 8.1.10 คลิก Trim   แล้วชีท่ี้เส้น Sketch ท่ีต้องการตดัออกเพ่ือลบทิง้ไปดงัรูป 
ด้านลา่งขวา 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงขัน้ตอนในข้อ 8.1.10 
 

 8.1.11 คลิก Extruded boss/base  กลอ่งข้อความ Extrude  จะขึน้มาพร้อมกบั 
การเปลี่ยนมมุมองของภาพเป็นแบบ Isometric 
   8.1.12 ก าหนด Direction 1 เป็นแบบ Mid Plane และให้คา่ความลกึ (D1) ของการ
ยืดเป็น 8 mm. 
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ภาพประกอบ 10 แสดงขัน้ตอนในข้อ 8.1.12 
 

8.1.13 คลิก OK (ท่ีเคร่ืองหมายถกู) เพ่ือตกลงการยืดขนาด 

8.1.14 คลิก  เพ่ือเปลี่ยนมมุมองเป็นด้านบน 
8.1.15 คลิก line  แล้วท าการ sketch  ให้ได้ตามรูปภาพด้านลา่งนี ้
8.1.16 คลิก centerline  ลากให้อยู่จดุกึ่งกลาง 
8.1.17 คลิก dimension   เลือกท่ีเส้น centerline -----  แล้วเลือกอีกเส้นท่ีจดุ 

ของฐานสามเหลี่ยมท่ีสร้างจาก line ดงัภาพด้านลา่งนี ้ ก าหนดขนาด 1.50 mm. ตามรูป   
8.1.18 คลิก Ctrl ค้างแล้วเลือกเส้นและเส้น centerline -----  ท่ีจะท าการ copy รูป 

สามเหลี่ยมมาอีกฝ่ัง โดยคลิกเลือก  sketch mirror 

       8.1.19 คลิก Extruded Cut  เลือกก าหนด Direction 1 เป็นแบบ Through All  
 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงขัน้ตอนในข้อ 8.1.19 
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   8.1.20 คลิกตกลงท่ีเคร่ืองหมายถกู เพ่ือยืนยนัการตดัชิน้สว่นของชิน้งาน 
   8.1.21 คลิกเลือกเส้นขอบท่ีต้องการจะลบมมุ  ถ้าเลือกหลายเส้นให้กดคีย์ Ctrl ค้าง
จึงเลือก 

   8.1.22 คลิกFillet  เพ่ือท าการลบขอบของชิน้งาน ก าหนดรัศมีท่ี Item to Fillet 
ก าหนดขนาด 0.2 mm. จากนัน้คลกิเคร่ืองหมายถกู 

 8.1.23 คลิก  เพ่ือเปลี่ยนมมุมองเป็นด้านบน 
 8.1.24 คลิก  กดปุ่ มค้างไว้แล้วลากเมาส์สร้างรูปสีเ่หลี่ยม  

 8.1.25 คลิก Extruded Cut  เลือกก าหนด Direction 1 เป็นแบบ Bilnd  
ใสค่า่ D18 mm. จากนัน้คลิกเคร่ืองหมายถกู 

 8.1.26 คลิกเลือกเส้นขอบท่ีต้องการจะลบมมุ  ถ้าเลือกหลายเส้นให้กด Ctrl ค้างจึง 
ท าการเลือก 

 8.1.27 คลิก Fillet  เพ่ือท าการลบขอบของชิน้งาน ก าหนดรัศมีท่ี Item To Fillet  
ใสข่นาด 0.2 mm. 
   8.1.28 คลิกเคร่ืองหมายถกู เพ่ือยืนยนัและให้ได้ชิน้งานตามต้องการ ดงัรูปภาพ 
ด้านลา่งนี ้

 
 

ภาพประกอบ 12 แสดงขัน้ตอนในข้อ 8.1.28 
 

 8.3 การท าต้นแบบขีผ้ึง้ (Wax) ด้วยเคร่ือง CNC 3 แกน 
8.3.1 เปิดโปรแกรม Solid Works แล้ว Save สกลุ File เป็น STL  
8.3.2 เปิดโปรแกรม Modelra Player เข้าไปท่ี File คลิก Open เพ่ือท าการเปิดงานท่ี  

Save ไว้ 
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8.3.3 เลือก Rotate เพ่ือปรับมมุมองของชิน้งานท่ีจะท าการแกะ แล้วคลิก Next 
8.3.4 ปรับขนาดชิน้งานให้เหมาะสม โดยก าหนดความกว้าง ความยาวและความหนา 

ของขีผ้ึง้ จากช่องตารางสี่เหลี่ยมซึ่งหน่วยเป็นเซนติเมตร แล้วคลิก Next 
8.3.5 ก าหนดความลกึในการแกะ (Cutting Depth) วา่ต้องการแกะลกึเท่าใดใน 

ชิน้งาน ความลกึของการแกะงานในแตล่ะครัง้ไมค่วรแกะลกึเกิน 2 มิลลิเมตร เพราะถ้าลึกไปจะท าให้
ดอกสวา่นหกัได้ แล้วคลิก Next 

8.3.6 ก าหนดขนาดของหวัดอกสวา่น และเลือกแบบของดอกสวา่นวา่มีลกัษณะใด 
ถ้าต้องการปาดหน้าเรียบของขีผ้ึง้จะใช้หัว Flat ให้เลือกท่ี Straight หลงัจากนัน้ท าการเลือกชนิดของ
วสัด ุในช่องของ Material เป็น Modeling Wax และเลือกลกัษณะของการแกะเป็นแบบละเอียดหรือ
หยาบ แล้วคลิก Next 

8.3.7 คลิกTool Path เพ่ือดภูาพรวมการแกะชิน้งาน หรือเข้าไปท่ี File คลิก Output  
Preview ดลูกัษณะการแกะขีผ้ึง้ (Wax) 

8.3.8 ไปท่ี Option บนเมนบูาร์ เลือก Layout เพ่ือก าหนดต าแหน่งการแกะชิน้งาน 
โดยก าหนดในเคร่ืองซีเอ็นซี (CNC) ไปท่ี Option-Layout  เปลี่ยน Lower Left X และ Lower Left Y 
เหมาะสม แล้วเปลี่ยนขนาดหวักดัขีผ้ึง้ (Wax) ตรงกบัขนาดท่ีจะใช้กดั คลิก OK 

8.3.9 เตรียมขีผ้ึง้ (Wax) ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัชิน้งานท่ีได้ออกแบบไว้ 
8.3.10 ใสห่วักดัแบบหวัมน  ขนาด 2 ม.ม. 
8.3.11 น าขีผ้ึง้ไปวางท่ีถาดของเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) ในต าแหน่ง 0.0 
8.3.12 เปิดเคร่ือง และกด View เพ่ือให้ถาดเคลื่อนท่ีไปยงัต าแหน่งท่ีพร้อมจะแกะ 
8.3.13 กดปุ่ ม Down เพ่ือเลื่อนให้ดอกสวา่นลงให้พอดีกบัผิวด้านบนของขีผ้ึง้พอด ี
8.3.14 คลิก Start ในโปรแกรม Modelra Player เคร่ืองกจ็ะท าการแกะขีผ้ึง้ (Wax)  

ตามค าสัง่ท่ีก าหนดไว้  
 

              
 

ภาพประกอบ 13 รูปภาพแสดงตวัอย่างต้นแบบขีผ้ึง้ (Wax) จากเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) 
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 8.4 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype)  
  วิวฒันาการเทคโนโลยี  การสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping หรือ RP) เร่ิมขึน้
เมื่อปี พ.ศ. 2521 และมีการผลิตออกเพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองแรกในปี พ.ศ. 2531นบัแตน่ัน้มาอตุสาหกรรม
การผลิตตา่งๆ ท่ีต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสงูและออกสูต่ลาดได้ภายในระยะท่ีสัน้ เช่น ใน
อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์ชิน้สว่นพลาสติก  อปุกรณ์ของใช้ครัวเรือน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอปุกรณ์ไฟฟ้า  
ของเลน่  และเคร่ืองประดบั เป็นต้น   

  การสร้างต้นแบบรวดเร็ว(Rapid Prototyping, RP) คือ การท าต้นแบบรวดเร็วโดยการใช้
ข้อมลูต้นแบบ 3 มิติ จากคอมพิวเตอร์ (CAD data) ซึ่งวตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการ คือ  

  1. เพ่ือดรููปร่างของผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกแบบและใช้สื่อสารกนัได้ง่ายขึน้ในการผลิต  
  2. เพ่ือใช้ทดลองในการประกอบเข้าด้วยกนั 

  3. เพ่ือใช้ทดสอบการท างาน (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 2)  
   

วธิกีารท าตน้แบบโดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 3 กรรมวธิ ีคอื  
1. กรรมวธิกีารหกัอออก(Subtractive process)  
2. กรรมวธิเีพิม่เขา้ (Additive process) 
3. กรรมวธิอีดัขึน้รปู (Compressive process) ซึง่กรรมวธิกีารต่างๆ สามารถอธบิายได ้

ดงันี้ 
  กรรมวิธีการเอาออก (Subtractive process) เป็นกรรมวิธีท่ีใช้กันมากและใช้มานาน 

การท าต้นแบบเร่ิมจากการน าก้อนวสัดมุาแกะเอาเนือ้วสัดอุอกเพ่ือให้ได้รูปร่างตามท่ีต้องการโดยใช้
เคร่ืองมือทัว่ๆ ไป เช่น เคร่ืองกลงึ เคร่ืองแกะ เคร่ืองเลื่อย เคร่ืองเจาะ เป็นต้น กรรมวิธีนีจ้ะใช้เวลาใน
การท าต้นแบบ แตปั่จจบุนัได้มีซีเอน็ซี (CNC, Computer Numerical Control) ท่ีช่วยให้การท างานได้
เร็วขึน้และแมน่ย าขึน้ แตเ่คร่ืองซีเอน็ซี (CNC) ยงัมีข้อจ ากดัคือไมส่ามารถท าต้นแบบท่ีมีรูปร่างซบัซ้อน
มากๆ ได้ โดยเฉพาะพืน้ผิวท่ีต้องการเอาออกมีสว่นอ่ืนบดบงัอยู่ (ฉตัรชยั  จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 2)  

  กรรมวธีิการเพิ่มเข้า (Additive process) เป็นกรรมวิธีท่ีเคร่ือง RP ใช้หลกัการนี ้การท า
ต้นแบบจะท าโดยการเติมวสัดลุงตามพืน้ท่ีภาคตดัขวางในแนวนอนของต้นแบบทีละชัน้ โดยเร่ิมจากชัน้
ลา่งสดุ (พืน้ท่ีภาคตดัขวางด้านลา่งสดุของต้นแบบ) ขึน้มาถึงชัน้บนสดุ (พืน้ท่ีภาคตดัขวางด้านบนสดุ
ของต้นแบบ)  ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละชัน้จะมีความเนาประมาณ 0.1 มม. (ความหนาแต่ละชัน้ขึน้อยู่กับ
กรรมวิธีและวสัดท่ีุใช้) กรรมวิธีนีส้ามารถสร้างต้นแบบได้รวดเร็วและมีรูปร่างท่ีซบัซ้อนได้ แตม่ีข้อจ ากดั
เร่ืองวสัดท่ีุใช้ท าต้นแบบ (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 3)  
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  กรรมวธีิอัดขึน้รูป (Compressive process) เป็นกรรมวิธีการท าต้นแบบโดยการหล่อ 
การทบุ หรือป๊ัมขึน้รูปวสัดโุดยใช้แมพิ่มพ์เป็นแบบ กรรมวิธีนีค้อ่นข้างใช้เวลามากเพราะต้องท าแมพิ่มพ์
และไมส่ามารถท าต้นแบบท่ีมีรูปร่างซบัซ้อนได้ (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 3)  

 
  ขัน้ตอนการผลิตต้นแบบด้วย RP โดยทัว่ไปประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้ 
  1. การออกแบบผลิตภณัฑ์ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ (3D CAD Model) โปรแกรมท่ีใช้

อาจจะเป็น AutoCAD, Pro/Engineer, Unigraphics หรือโปรแกรม CAD อ่ืนๆ 
  2. น าไฟล์ 3D CAD มาแปลงเป็นไฟล์ STL (Stereo Lithography) ซึ่งเป็นไฟล์ท่ีเก็บ
พืน้ผิวของชิน้งานในรูปของสามเหลี่ยมหลายๆ รูปประกอบกนั 
  3. แบ่งไฟล์ STL ออกเป็นหลายๆ ไฟล์เป็นชัน้ๆ ตามพืน้ท่ีภาคตดัขวางในแนวนอนของ
แบบชิน้งานแล้วเก็บในไฟล์ SLI (Slice) หลายๆ ไฟล ์
  4. รวบรวมไฟล ์SLI ไว้ในไฟล์สร้างต้นแบบ (Build file) ซึ่งจะใช้เป็นค าสัง่ให้สร้างต้นแบบ
ในเคร่ือง RP 

5. สร้างต้นแบบขึน้ท่ีละชัน้จากไฟล์สร้างต้นแบบจนได้ต้นแบบท่ีสมบรูณ์ 
6. ท าความสะอาดและตกแตง่ผิวต้นแบบ 

 

                                
 
 
 

              
 
 
 

           
 

ภาพประกอบ 14 ลกัษณะของการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (สมเกียรติ ตัง้จิตสติเจริญ. 2551: 18) 
 
 

กระบวนการขึน้รูปด้วยเคร่ืองจกัรที่
ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) 

วิธีการดัง้เดิม 

การสร้างต้นแบบ
รวดเร็ว 

กระบวนการเพิ่มเข้า หรือ 

กระบวนการสร้างแบบชัน้ 

SLA SGC SLS 
FDM  DSPC  etc. 

   3DP     LOM 
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   8.4.1 กรรมวธีิการสร้างต้นแบบ  
                  กรรมวิธีการสร้างต้นแบบสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกั ดงันี ้

    8.4.1.1 กรรมวธีิพืน้ฐาน ได้แก่ การปัน้ขึน้รูปทรงสามมิติ การตดัแผ่นกระดาษ 
พลาสติก ไม้ หรือโลหะ วางเรียงเป็นชัน้หรือน าชิน้สว่นรูปทรงตา่งๆ มาประกอบเป็นชิน้งานต้นแบบตาม
ต้องการ โดยกรรมวิธีดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องพ่ึงเทคโนโลยีชัน้สงูใดๆ เพราะเป็นการอาศยัฝีมือ แรงงาน 
และความประณีตในการประกอบและตกแตง่ แตต้่องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน มีความไมเ่ท่ียงตรง 
และความไมแ่น่นอนสงูในการผลิตซ า้ 

    8.4.1.2 กรรมวิธีระดับกลาง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองจักรกล
อตุสาหกรรม ได้แก่ เคร่ืองกลงึ เคร่ืองเจาะ และสิ่งท่ีส าคญัคือ เคร่ืองกัดหรือเคร่ืองมิลลิ่งควบคมุด้วย
ระบบซีเอน็ซี (CNC Milling Machine) แล้วใช้ฝีมือในการขดัผิวและตบแต่งประกอบชิน้ส่วนปลีกย่อย
ให้ได้ตามต้องการ ข้อเสียนอกเหนือจากไม่สามารถสร้างรูปทรงท่ีมีการตดัส่วนล่างของวตัถุ (Under 
Cut) เช่น ขวดน า้ เป็นต้น แล้วการใช้เคร่ืองมิลล่ิงซีเอน็ซี ยงัมีความยุ่งยากในการเตรียมการ การเตรียม
วสัด-ุอปุกรณ์ตดัและการจับชิน้งาน และอุปสรรคท่ีส าคญัส าหรับชิน้งานท่ีซับซ้อนมากคือ มีการจับ
ชิน้งานหลายขัน้ตอนจึงมีโอกาสของความผิดพลาดสงู อปุสรรคในการท าชิน้งานท่ีมีความบางมากๆ 
เช่น การแตกร้าว และหัก เน่ืองจากปัญหาของการจับ และจากแรงท่ีเกิดในขณะตดัหรือกัดชิน้งาน 
ถึงแม้เคร่ืองมิลลิ่งซีเอ็นซี 5 แกน จะดเูหมือนช่วยลดปัญหาด้านการจับชิน้งานได้ระดบัหนึ่ง แต่เมื่อ
รูปทรงของชิน้งานเปลี่ยนแปลงไป ชดุจับชิน้งานต้องออกแบบและผลิตใหม่ให้เหมาะสมกับงาน และ
เคร่ืองแมชชีนน่ิงเซ็นเตอร์ซีเอน็ซีความเร็วสงู (High Speed Cutting-HSC) จะช่วยลดระยะเวลาในการ
ผลิตให้น้อยลง แตเ่คร่ืองจกัรและซอฟแวร์ CAD/CAM ท่ีจะท างานดงักลา่วคอ่นข้างมีราคาสงูมาซึ่งการ
ท่ีจะน ามาใช้เฉพาะการท างานต้นแบบจึงไม่คุ้ มค่าต่อการลงทุนส าหรับผู้ ประกอบการระดับ
อตุสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง 

    8.4.1.3 กรรมวธีิระดับสูง เป็นการใช้เคร่ืองสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid 
Prototyping Machine) โดยมีหลักการสร้างวัตถุ 3 มิติ จากการสร้างเป็นชัน้บางของพืน้ท่ีหน้าตัด
ประกบซ้อนกนัทีละชัน้จากชัน้ลา่งไปจนถึงชัน้บนสดุ หลกัการนีเ้รียกวา่ Layering Technique กรรมวิธี
นีจ้ึงเป็นการเสริมสร้างหรือเพ่ิมเนือ้วตัถขุึน้เป็นรูปทรง ซึ่งต่างกับกรรมวิธีระดบักลางท่ีใช้เคร่ืองมิลลิ่ง
ซีเอน็ซี ซึ่งเป็นการลดเนือ้วตัถโุดยการตดัหรือแกะเนือ้วตัถอุอกท าให้เกิดวตัถสุิน้เปลือง 

    8.4.1.4 กรรมวิธีสนับสนุนต่อเน่ือง เป็นการสร้างชิน้งานจากตัวชิน้งานจริง 
หรือจากชิน้งานต้นแบบท่ีได้จากกรรมวิธีใดวิธีหนึ่งเบือ้งต้น โดนกรรมวิธีในลอกแบบจากชิน้งานจริงนี ้
ได้แก่การหลอ่พิมพ์ โดยใช้แมพิ่มพ์ยางหรือซิลิโคน หรือ (Soft Molding) การใช้ทราย (Sand Casting) 
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การใช้แว็กซ์ในการหล่อสญุญากาศ (Investment Casting) ฯลฯ ส าหรับหล่อเป็นโลหะ เรซ่ิน หรือ
พลาสติก ให้ได้จ านวนตามต้องการเพ่ือใช้ในการทดสอบการตลาด และการวา่จ้างการผลิต 

  8.4.2 เทคโนโลยี Stereolithography Apparatus (SLA)  
   เทคโนโลยีนีเ้ป็นเทคโนโลยีแรกของ RP ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนีค้ือ Charles Hull ในปี
ค.ศ.1984  และได้ร่วมกับ  Ray Freed เ พ่ือก่อตัง้บ ริ ษัท3D System Corporation, Valencia,  
California  ขัน้ตอนการท าต้นแบบเร่ิมจากการวาดต้นแบบ 3 มิติ ( 3D CAD)  ในคอมพิวเตอร์หลกัการ
ท างานของเคร่ือง Stereolithography  คือ การใช้แสงเลเซอร์อลัตร้าไวโอเลท  (Ultra-Violet  laser)  ยิง
บนเรซ่ิน (Resin) เหลวท่ีไวตอ่แสง (Photopolymer) เรซ่ินท่ีถกูแสงเลเซอร์จะแขง็ตวั  การสร้างต้นแบบ
โดยวิธีนี ้ เร่ิมจากการจุ่มแท่นรองต้นแบบ (Platform) ลงในอา่งบรรจเุรซ่ินเหลว  โดยให้เรซ่ินเหลวท่วม
แท่นรองต้นแบบ  สงูเท่ากบัความหนาของภาคตดัขวางชัน้แรกของชิน้งาน  เมื่อเรซ่ินแข็งตวัแล้ว  แท่น
รองจะเลื่อนต ่าลงเท่ากบัความหนาของชัน้ตอ่ไป เพ่ือให้เรซ่ินท่วมชิน้งานชัน้แรก  แล้วด าเนินการยิงแสง
เลเซอร์โดยจะท าเช่นนีไ้ปเร่ือยๆ จนได้ต้นแบบท่ีสมบรูณ์ (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 6)  

  8.4.3 เทคโนโลยี Laminated Object Manufacturing (LOM)  
   เทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้ในปี ค.ศ.1985 โดย Michael Feygin ประธานบริษัท Helisys, 

Inc., Torrance, California มีหลกัการคล้ายกับ Stereolithography หลงัจากการออกแบบด้วย 3D 
CAD  และแปลงเป็นไฟล์ .STL แล้วรูปต้นแบบในไฟล์ .STL จะถกูแบ่งออกเป็นชัน้ๆ ตามภาคตดัขวาง
ในแนวนอนโดยโปรแกรม LOM slice ซึ่งความหนาของแตล่ะชัน้จะเท่ากบัความหนาของแผ่นวสัดท่ีุใช้
ท าต้นแบบ 

   หลกัการท างานของ LOM คือ ใช้ล าแสงเลเซอร์อินฟราเรดท่ีเกิดจากก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ (CO2) ตดักระดาษตามเส้นรอบรูปของชิน้งานทีละชัน้ สว่นใดท่ีไม่ใช่เนือ้ของชิน้งานจะถูก
เลเซอร์ตดัเป็นลกูบาศก์เลก็ๆเพ่ือง่ายตอ่การแกะออกจากชิน้งาน หลงัจากการตดัแตล่ะชัน้จะมีลกูกลิง้
ร้อน (Heated bonding roller) กลิง้ทับด้วยความดันเพ่ือให้โพลีเอทิลีนเปลี่ยนเป็นกาวยึดติดกับ
กระดาษชัน้ลา่งแท่นรองแบบจะถกูเลื่อนต ่าลงเท่ากบัความหนาของกระดาษและกระดาแผน่ใหมจ่ะถกู
ดงึมาวางและพร้อมท่ีจะท าชัน้ตอ่ไป (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 8)  

  8.4.4 เทคโนโลยี Selective Laser Sintering (SLS)  
   เทคโนโลยีนีถ้กูพฒันาโดย Carl Deckard  ท่ีมหาวิทยาลยั Texas, Austin ในปี ค.ศ.

1986 หลกัการท างานคือการใช้ล าแสงเลเซอร์อินฟราเรดท่ีเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลอมวสัดุ
ผงให้เป็นรูปร่างของต้นแบบ การท างานเร่ิมจากไฟล์ 3D CAD แปลงเป็นไฟล์ .STL ซึ่งรูปต้นแบบจะถกู
ตดัเป็นชัน้ๆ ตามภาคตดัขวางในแนวนอน  วสัดผุงท่ีเก็บไว้ในกระบอกสบูจะถกูเพ่ิมอณุหภมูิจนใกล้จุด
หลอมเหลวแล้วถกูลกูกลิง้ดนัมายังกระบอกสบูท่ีใช้สร้างชิน้งานซึ่งลกูกลิง้จะเกลี่ยทับผงวสัดเุป็นชัน้
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บางๆ สม ่าเสมอ จากนัน้จะยิงเลเซอร์ลงบนผงวัสดุตามพืน้ท่ีภาคตัดขวางของชิน้งานตามชัน้
นัน้ๆ พลงังานของแสงเลเซอร์จะหลอมอนภุาคของผงวสัดใุห้ติดกนั  การท าชัน้ตอ่ไป ลกูสบูในกระบอก
สบูท่ีเก็บผงวสัดผุงจะเลื่อนสงูขึน้ และลกูสบูในกระบอกสบู ท่ีสร้างชิน้งานจะเลื่อนต ่าลงเท่ากับความ
หนาของชิน้งานของชัน้ตอ่ไป (ฉตัรชยั  จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 10)  

  8.4.5 เทคโนโลยี Fused Deposition Modeling (FDM) 
   Scott Crump ประธานบริษัท Stratasys,Inc., of Eden Prairie, Minnesota ได้

พฒันาเทคโนโลยีนีข้ึน้ ในปี ค.ศ.1988 โดยใช้เส้นใย เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Filament) วิธี
นีจ้ะไมใ่ช้ล าแสงเลเซอร์ กระบวนการผลิตเร่ิมจากรูปต้นแบบในไฟล์ .STL โดยจะถูกตดัออกเป็นชัน้
บางๆ ตามภาคตดัขวางในแนวนอนแล้วเก็บในไฟล์ .STL ไฟล ์.SLC จะถกูแปลงเป็นไฟล์ .SML ซึ่งเป็น
ไฟล์ท่ีเก็บรหัสค าสัง่ของเคร่ือง FDM ท่ีใช้ในการเคลื่อนหัวอดัรีด (Extrusion Nozzle) ซึ่งใช้หลกัการ
เดียวกบัเคร่ืองซีเอน็ซี (CNC) แกนเส้นใยวสัดจุะถกูดนัผา่นหวัอดัรีดท าให้เกิดเป็นแถบบางๆ เล็กๆ ฝัง
ลงตามภาคตัดขวางของต้นแบบแต่ละชิน้ และจะถูกท าให้เย็นลงท่ีอณุหภมูิต ่ากว่าจุดหลอมเหลว
เลก็น้อยเพ่ือให้วสัดแุขง็ตวัและการยึดติดท่ีดีกบัชัน้ตอ่ไป ระบบทัง้หมดจะถกูควบคมุในห้องท่ีอณุหภมูิ
ต ่ากวา่จดุหลอมเหลวของวสัดเุล็กน้อย (ฉัตรชัย  จันทร์เด่นดวง. 2546: 12) ข้อดีคือ ใช้วสัดไุด้หลาก- 
หลายรวมทัง้เปลี่ยนวสัดรุะหว่างการผลิตได้ง่าย ประหยัด ไม่มีก๊าซพิษ ไม่มีเศษวสัด ุไม่ต้องตกแต่ง
ชิน้งานหรือท าความสะอาดชิน้งาน ผลิตชิน้งานท่ีมีรูกลวงและท่ีมีผิวบางได้เร็ว แต่มีข้อเสีย คือใช้
เวลานานในการผลิตชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่  และชิน้งานท่ีออกมาไมแ่ขง็แรงการสร้างงานต้องมีโครงค า้  

  8.4.6 เทคโนโลยี Solid Ground Curing (SGC) 
   วิธีนีพ้ฒันาขึน้โดยบริษัท Cubital, Ltd., an Isreali company โดยใช้วสัดเุรซ่ินเหลว

ไวตอ่แสงซึ่งจะแขง็ตวัเมื่อถกูแสงอลัตร้าไวโอเลต (Ultra-Violet) การสร้างชิน้งานใช้หลกัการคล้ายกับ
เคร่ืองถ่ายเอกสารคือน าแผ่นกระจกใสมาบรรจุประจุไฟฟ้าตามรูปภาคตดัขวางในส่วนท่ีไม่ใช่เนือ้
ชิน้งาน จากนัน้น าผงหมกึสีด ามาโรยให้ทัว่ ผงหมกึนีจ้ะยึดติดกบักระจกในส่วนท่ีมีประจุไฟฟ้ากระจก
จะให้แสงผา่นได้ในสว่นท่ีไมม่ีผงหมกึซึ่งก็คือส่วนท่ีเป็นเนือ้ชิน้งาน ในสว่นท่ีมีผงหมกึติดอยู่จะทึบแสง 
จากนัน้น าแผ่นกระจกนีม้าวางเหนือผิวเรซ่ินเหลว และฉายแสงอลัตร้าไวโอเล็ท เพ่ือให้เรซ่ินแข็งตัว     
เรซ่ินเหลวท่ีเหลือจะถกูก าจดัออกแล้วลงแว็กซ์เหลวบนชิน้งานและบริเวณรอบๆ แล้วท าให้แวก็ซ์แขง็ตวั
ด้วยแผน่ความเย็น จากนัน้ท าการปาดหน้าให้ชัน้ของชิน้งานได้ความเรียบและความหนาตามต้องการ
เพ่ือเตรียมผิวส าหบัการท าชัน้ตอ่ไป เมื่อชิน้งานเสร็จสมบูรณ์แล้วน ามาล้างแว็กซ์ออกด้วยกรด Citric 
ผสมน า้ท่ีอณุหภมูิสงู (ฉตัรชยั  จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 14)  

  8.4.7 เทคโนโลยี Three Dimension Printing (3DP) 
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   หลักการท างานของ 3D printing พัฒนาขึน้โดย Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) หลกัการท างานคล้าย SLS เพียงแตเ่ปลี่ยนจากการใช้ล าแสงเลเซอร์มาเป็นการใช้
หัวพ่น Ink-Jet ซึ่งจะพ่นสารยึดติดเหลวหรือกาวลงบนวัสดุผง  ท าให้วัสดุผงยึดติดกันตามรูป
ภาคตดัขวางของชิน้งานแตล่ะชัน้ โดยหัวพ่นจะมีหลายรูซึ่งสามารถควบคมุต าแหน่งการพ่นได้  ซึ่งใน
ปัจจบุนัมีหลายบริษัทได้น าเทคโนโลยี 3DP ไปพฒันามากมาย 

   การสร้าง RP  โดยวิธี 3D Printing  การท างานเร่ิมจากลกูสบูท่ีใสว่สัดผุงเคลื่อนตวัขึน้ 
เพ่ือให้ลกูกลิง้เกลี่ยวสัดผุงไปยงัลกูสบูท่ีใช้สร้างชิน้งาน และบดทบัให้แน่น หวัพ่นจะท าการพ่นกาวตาม
พืน้ท่ีภาคตดัขวางชัน้นัน้ๆ ของชิน้งานเสร็จแล้วลกูสบูท่ีใช้สร้างชิน้งานจะเคลื่อนท่ีลงเท่ากับความหนา
ของชัน้ต่อไป หลังจากได้ชิน้งานสมบูรณ์แล้ววสัดุผงท่ีไม่โดนกาวจะถูกก าจัดออกไปส าหรับชิน้งาน
โลหะจะถกูน ามาอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง 

   ข้อดี คือ สามารถใช้วสัดผุงได้ทกุชนิด (โลหะ เซรามิกส์ โพลิเมอร์ และคอมโพสิท) ไม่
ต้องสร้างโครงสร้างค า้ยนัและสามารถสร้างต้นแบบได้ทกุรูปร่าง ส่วนข้อเสีย คือ ส าหรับวสัดบุางชนิด
ชิน้งานต้องน ามาอบด้วยความร้อน และผิวไมเ่รียบ (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 15)  

  8.4.8 การใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วในระบบอุตสาหกรรม 

   โดยการใช้ RP ในระบบอตุสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การท า 
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ การท าเคร่ืองมืออย่างรวดเร็ว และการท าการผลิตอย่างรวดเร็ว  

   การท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototyping)  การท าต้นแบบด้วย RP จะช่วยลด
ระยะเวลาการผลิต  ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบผลิตภัณฑ์  ทัง้ยังช่วยให้การสื่อสาร
ความหมายของการผลิตต้นแบบระหวา่งนกัออกแบบและผู้ผลิตได้ดีและชดัเจนย่ิงขึน้ 

   การท าเคร่ืองมืออย่างรวดเร็ว (Rapid Tooling, RT) เป็นการใช้เคร่ือง RP ช่วยลด
ระยะ เวลาในการผลิตได้ถึงประมาณ 5 เท่าและยงัช่วยลดคา่ใช้จ่าย สว่นใหญ่ใช้ท างานแมพิ่มพ์ในงาน
หลอ่โลหะหรืองานฉีดพลาสติกตา่งๆ  

   การท าการผลิตอย่างรวดเร็ว (Rapid Manufacturing, RM) เป็นการท าชิน้งานจาก
ข้อมลู CAD โดยใช้เคร่ือง RP โดยตรง การผลิตด้วยวิธีนีม้ีข้อจ ากัดเร่ืองวสัด ุเหมาะส าหรับการผลิต
จ านวนน้อย เพราะราคาถกู 

   การใช้ RP ได้ถูกน ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
เคร่ืองประดบั อตุสาหกรรมยานยนตร์ อตุสาหกรรมการแพทย์ และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
อตุสาหกรรมท่ีใช้เคร่ือง RP จะช่วยลดระยะเวลาการผลิตผลิตภณัฑ์เข้าสู่ตลาดได้มาก และมีหลาย
ระบบ ซึ่งแต่ละระบบจะใช้วสัดตุ่างกัน จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอตุสาหกรรมในแต่ละ
ประเภท อาทิ  
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   อตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั  การออกแบบและผลิตเคร่ืองประดบั สามารถใช้เคร่ือง 
RP แบบ FDM และ 3DP ในการท าต้นแบบเคร่ืองประดบัเพ่ือใช้ในงานหล่อแบบอินเวสเมนต์ โดย
ต้นแบบท่ีได้สว่นใหญ่มกัจะเป็นต้นแบบขีผ้ึง้ (Wax) และต้นแบบเรซ่ิน ซึ่งแล้วแต่ต้นทุนของการผลิต
เคร่ืองประดบัและการเลือกใช้เหมาะสมกับประเภทของงาน ซึ่งถ้าหากต้นแบบเป็นเรซ่ินจะใช้ต้นทุน
การผลิตสงูกวา่ต้นแบบขีผ้ึง้ 

   อตุสาหกรรมทางการแพทย์  การใช้ RP ทางการแพทย์สว่นใหญ่จะประยกุต์ใช้งานใน
ด้านศลัยแพทย์ท่ีส าคญั คือการเตรียมชิน้ส่วนปลกูฝังของผู้ ป่วยไว้ก่อนท่ีแพทย์จะท าการผ่าตดั  โดย
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพแบบ 3 มิติ และการเตรียมต้นแบบของชิน้ส่วนปลกูฝัง
จาก RP ช่วยให้การท างานของศลัยแพทย์ได้ สะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นย าของขนาดชิน้ส่วนที
ปลกูฝัง อีกทัง้รูปทรงจะมีความใกล้เคียงกบัของเดิม เช่น การผ่าตดัเปลี่ยนสะโพกเทียม การผ่าตดัใส่
กะโหลกเทียม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการท าศลัยกรรมตกแตง่ และใช้ท าชิน้สว่นทดแทนกระดกู เช่น การท า
กะโหลกจ าลองของคนไข้เพ่ือใช้วางแผนการผา่ตดัก่อนการลงมือผา่ตดัจริง วสัดท่ีุใช้คือ พลาสติก โดย
เคร่ือง RP ท่ีใช้จะเป็นแบบ SLA, FDM, SLS และ 3DP 

   อตุสาหกรรมงานหล่อ  เคร่ือง RP ท่ีสามารถใช้กับอสุาหกรรมงานหล่อมีอยู่หลาย
ระบบ ขึน้อยู่กบัชนิดของงานหลอ่ เช่น งานหลอ่ทราย เคร่ือง RP ท่ีสามารถใช้ได้ คือ LOM, SLA, SGC, 
SLS งานหลอ่แบบอินเวสเมนต์สามารถใช้ FDM, SLA, 3DP (ฉตัรชยั จนัทร์เดน่ดวง. 2546: 28)  

   อตุสาหกรรมยานยนต์  การใช้เคร่ือง RP ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ สามารถใช้
เคร่ืองRP ทกุชนิด เพ่ือใช้ส าหรับท าต้นแบบ ใช้ทดสอบการท างาน และใช้ทดลองการประกอบขึน้รูป
เน่ืองจากการผลิตรถยนต์นัน้จะต้องใช้ชิน้สว่นประกอบของรถยนต์จ านวนมากในการผลิต 

   อตุสาหกรรมงานสถาปัตยกรรม  การใช้ RP ในงานสถาปัตยกรรมจะใช้เพ่ือการสร้าง
แบบจ าลองสิ่งก่อสร้างท่ีออกแบบไว้ เช่น ตกึ อาคาร สนามกีฬา และสะพานเคร่ือง RP (ฉตัรชยั   จนัทร์
เดน่ดวง. 2546: 29)  
   

9. งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
  กลุเชษฐ์ ชนะภยั (2549) ได้ท าวิจยัเร่ือง ความจงรักภกัดแีละพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบั
ทองรูปพรรณ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มจีดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความ
จงรักภกัดี และพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 9 9 . 9 9  เปอร์เซน็ต์ ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัประชากรในเขต 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้เคร่ืองประดับทองค ารูปพรรณ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะ
บุคลิกภาพ  แรงจูงใจของผู้บริโภค  พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ  99.99 เปอร์เซ็นต์
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ความจงรักภักดีของผู้บริโภค และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดับทองรูปพรรณ 99.99 
เปอร์เซ็นต์ ในอนาคต โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพทัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน เพศหญิง 
สถานภาพโสดอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ต่อปีระหว่าง 
5,001-10,000 บาท 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี .05 พบวา่ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบั
การศกึษา และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 99.99% 
ในเร่ืองน า้หนักทองรูปพรรณท่ีซือ้ในรอบหนึ่งปีท่ีผ่านมาและมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ทองรูปพรรณ 
99.99% ในเร่ืองจ านวนเงินท่ีซือ้เคร่ืองประดบัทองในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
แตกตา่งกนั 
  ความคิดเห็นด้านผลิตภณัฑ์ทอง 99.99% ในด้านประโยชน์หลกั ในด้านการซือ้เพ่ือเก็งก าไร 
ร้านทองท่ีซือ้ รูปแบบเคร่ืองประดับท่ีสวยงาม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดับ
ทองรูปพรรณ 99.99% ทัง้ในรอบหนึ่งปีท่ีผ่านมา และในรอบห้าปีท่ีผ่านมาของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านการรับซือ้ทองคืนแบบไม่หักเงิน การรับประกันจากทางร้าน
และท าความสะอาดตวัเรือนให้ฟรี การรับซือ้ทองคืนแบบไมห่กัเงิน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 99.99% ทัง้ในรอบหนึ่งปีท่ีผ่านมาและในรอบห้าปีท่ีผ่านมา ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ปัจจยัแรงจงูใจของผู้บริโภค ในด้านการซือ้เพ่ือเป็นของขวญั มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 99.99% ในรอบหนึ่งปีท่ีผา่นมาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ปัจจยัแรงจงูใจของผู้บริโภค ในด้านมีรสนิยมล า้สมยั เห็นคณุคา่ ต้องการความแปลกใหม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ  99.99% ในรอบห้าปีท่ีผ่านมา ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ความจงรักภกัดี ในด้านการซือ้เคร่ืองประดับทองรูปพรรณ 99.99% โดยเฉลี่ยเร่ืองมลูค่า
ประมาณการเลือกซือ้เคร่ืองประดับทองรูปพรรณ 99.99% ในหนึ่งปี ด้านการซือ้เคร่ืองประดับ
ทองรูปพรรณ  99.99% เป็นประจ าเมื่อได้รับเงินเศษ  ด้านเมื่อมีเงินออมมากขึน้จะซือ้เคร่ืองประดบั
ทองรูปพรรณ 99.99%  ด้านการได้รับค าแนะน าให้เลือกซือ้เคร่ืองประดบัชนิดอ่ืน มีความสมัพันธ์กับ
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พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 99.99% ทัง้ในรอบหนึ่งปีท่ีผา่นมาและในรอบห้าปีท่ีผ่าน
มา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  จ าเนียร ตมูหอม และคนอ่ืนๆ (2547) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศกึษากระบวนการถ่ายทอดความรู้
และทกัษะการท าทองสโุขทยั มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะการท า
ทองลายโบราณของช่างทอง  ในต าบลศรีสชันาลยั  อ าเภอศรีสชันาลยั  จังหวดัสโุขทัย  และศึกษา
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการท าทองลายโบราณ ประชากรท่ี
ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นช่างทองลายโบราณท่ีประกอบอาชีพท าทองลายโบราณ และถ่ายทอดความรู้
ไปพร้อมๆ กัน ในปัจจุบันท่ีอาศยัอยู่ในต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวดัสโุขทัย จ านวน   
12 คน โดยก าหนดกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู
เป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured  Interview) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา
(Content Anaalysis) การตีความข้อมลู (Interpretation) แล้วสรุปและน าเสนอด้วยกรบรรยายตาม
ประเดน็ท่ีศกึษา 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะการท าทองลายโบราณ เป็น
ลกัษณะการสอนตางอธัยาศยั โดยผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดมีความสมัพนัธ์กนั 3ลกัษณะ คือ 
 ก) เป็นเครือญาต ิ
  ข) ไมเ่ป็นเครือญาติ และ 
  ค) เป็นลกูจ้างในสถานประกอบการ 
1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 
 1.1 เนือ้หาท่ีถ่ายทอด ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หา
เรียงล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิ มีการบรูณาการเนือ้หาหลายเร่ืองเข้าด้วยกนั 
 1.2 วิธีการถ่ายทอด เน้นการถ่ายทอดเป็นรายบุคคลหรือตวัต่อตวั และเป็นการสอนปฏิบัติ 
สาธิตให้ดเูป็นตวัอย่างควบคูก่บัการบอกเลา่ 
 1.3 สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  ก) สื่อท่ีเป็นตวับคุคล คือ ตวัช่างผู้ถ่ายทอด และตวัผู้ เรียน เป็นสิ่งท่ีใช้สงัเกตอากัปกิริยา 
ท่าทางการปฏิบตัิงาน 
  ข) สื่อท่ีเป็นของจริง คือ สื่อวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่างผู้ถ่ายทอดใช้ปฏิบัติ 
งาน เป็นปกติประจ าวนัรวมถึงชิน้งานส าเร็จ 
 1.4 ระยะเวลาในการถ่ายทอด ไมม่ีการก าหนดระยะเวลาในการถ่ายทอดท่ีแน่นอน แต่ขึน้อยู่
กบัความสนใจ ความตัง้ใจของผู้เรียน รวมถึงลกัษณะงานนัน้ๆ โดยถ้าเลือกเรียนเฉพาะบางขัน้ตอนจะ
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ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ถ้าเรียนครบทุกขัน้ตอนจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี จึงจะเกิดทักษะและ
ความช านาญ 
 1.5 การประเมิน เป็นการตรวจสอบหรือพิจารณาว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะมาก
น้อยเพียงใด โดยดจูากพฤติกรรมขณะปฏิบตัิงานของผู้เรียน และตรวจสอบชิน้งานส าเร็จ 
2. องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการท าทองลายโบราณนัน้ 
ประกอบด้วย 
 2.1 คณุคา่ของอาชีพท าทองลายโบราณ เป็นความต้องการของช่างผู้ถ่ายทอดท่ีต้องการให้
อาชีพนีค้งอยู่ตลอดไปควบคูก่บัชมุชน 
 2.2 คา่นิยมเก่ียวกบัความเช่ือและทกัษะ โดยท่ีคา่นิยมเก่ียวกบัอาชีพซึ่งเป็นสิ่งเพ่ิมคณุคา่ใน
ตวัเรียน สว่นความเช่ือเก่ียวกบัทกัษะจะปลกูฝังให้มคีวามเช่ือเก่ียวกบัการเคารพนบัถือ กตญัํกูตเวที
ตอ่ครูผู้ถ่ายทอด 
 2.3 สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งช่างผู้ถ่ายทอดกบัผู้เรียน ซึ่งมี 2
กลุม่ คือ ก) ผู้ เรียนท่ีเป็นเครือญาติ  และ ข) ผู้ เรียนท่ีไมเ่ป็นเครือญาติ ซึ่งในการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะให้ผู้เรียน 2 กลุม่นี ้ไมม่ีความแตกตา่งกนั แตผู่้ เรียนท่ีเป็นเครือญาติช่างผู้ถ่ายทอดสามารถถ่าย 
ทอดความรู้ และทกัษะได้อย่างตอ่เน่ือง 
 2.4 คณุคา่ทางศิลปะของทองลายโบราณ เป็นคณุคา่ท่ีเก่ียวกบัคณุคา่ในลกัษณะท่ีเป็นงาน
หตัถกรรม และคณุคา่ด้านความสวยงาม 
 
 จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ (2544) ได้ท าวิจัยเร่ือง “ทองสโุขทัย: กระบวน การคิด 
การถ่ายทอดภมูิปัญญา การพฒันารูปแบบลวดลาย และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ” จากการศึกษา
พบวา่แหลง่การท าก าเนิดทองสโุขทยัไมม่ีหลกัฐานแน่ชดั แตเ่ช่ือว่าเกิดจากครอบครัวช่างทอง ตระกูล
วงศ์ใหญ่ ปัจจุบันแหล่งท าทองสโุขทัยมีอยู่ท่ีต าบลท่าชัยและต าบลศรีสชันาลยั  อ าเภอศรีสชันาลัย 
จงัหวดัสโุขทยั มีผู้สืบทอดภมูิปัญญาการท าทองสโุขทยัแบบโบราณเป็นงานท่ีประดิษฐ์ด้วยมือ นับว่า
เป็นงานศิลปหตัถกรรมท่ีสร้างขึน้จากฝีมือช่างท้องถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความละเอียดออ่นช้อย 
งดงาม และทรงคณุคา่ควรแก่การอนรุักษ์ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบไป การถ่าย ทอดภมูิปัญญา 
จะมีการถ่ายทอดแก่คนใกล้ชิด เครือญาติ เช่น การถ่ายทอดให้แก่บตุรหลานและคนในครอบครัว จาก
เจ้าของธรุกิจสูล่กูจ้าง ระหวา่งช่างทองกบัช่างทองท่ีมีความรู้จกัสนิทสนม วิธีการถ่าย ทอดเกิดจากการ
ฝึกท าจากของจริงด้วยตนเอง ทดลองท าจากรูปแบบลวดลายง่ายๆ ไปสู่ลายท่ียากขึน้ช่างทองจะต้อง
เป็นผู้ ท่ีมีใจรักศิลปะ ใจเย็น มีความละเอียดรอบครอบ รักการเรียนรู้ ช่างจดจ า ช่างสังเกต มี
จินตนาการและความคิดริเร่ิมสงู จึงจะท างานได้อย่างมีความสขุประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
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และภาคภูมิใจในชิน้งานท่ีประดิษฐ์ขึน้  กระบวนการพัฒนารูปแบบลวดลายทองสุโขทัยนัน้ ได้
แนวความคิดมาจากการประดิษฐ์เลียนแบบเคร่ืองประดบัโบราณท่ีเป็นเส้นถักหรือลกูประค าแบบ
เกลีย้งๆ ท่ีได้พบเห็น และช่างได้ศึกษาลวดลายไทยจากโบราณสถาน โบราณวตัถุ เคร่ืองสงัคโลกใน
เขตอทุยานประวตัิศาสตร์สุโขทัยและศรีสชันาลยั สิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั น ามาประดิษฐ์ลวดลายลงบนเคร่ืองประดบัท่ีท าด้วยทองเกิดเป็นลวดลายสวยงาม 
จนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ รูปแบบลวดลายทองสุโขทัยจะมีลักษณะเด่น
เฉพาะตวั คือเป็นทองถักหรือลกูประค าแบบต่างๆ ท่ีมีลวดลายแบบโบราณ มีการเรียกช่ือลายตาม
ลกัษณะท่ีคิดประดิษฐ์ขึน้ เช่น ลายนางพญา เกิดจากการเลียนแบบลายปนูปัน้ท่ีวดันางพญา ลายตระ
กร้อ เลียนแบบลกูตระกร้อ ลายเครือวลัย์เลียนแบบเถาวลัย์ เป็นต้น เคร่ืองทองสโุขทัยมีทัง้ท่ีประดิษฐ์
เป็นเคร่ืองประดบั ได้แก่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไล แหวน จี ้เข็มกลดั กรอบพระ และประดิษฐ์เป็น
เคร่ืองใช้ไม้สอย เช่น เสือ้ถกัทอง ป่ินโต เช่ียนหมาก เน็คไท เป็นต้น 
 

ฐิติมา ศรีบรรณสาร (2548) ได้ท าวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซือ้ เคร่ืองประดับอัญมณีแท้ 
ผู้หญิงวยัท างาน การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของ 
ผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ ศกึษาระดบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้
นี ้คือ ผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  200 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บและ
รวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล  
 ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของผู้หญิงวยัท างานพบว่า
สว่นใหญ่มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภทแหวน มากท่ีสดุ และนิยมซือ้เข็มกลดัน้อยท่ีสดุ มีการ
เลือกอญัมณีท่ีชอบ คือ เพชรมากท่ีสดุ และนิยมโอปอลน้อยท่ีสดุ โดยส่วนใหญ่เลือกซือ้เคร่ืองประดบั 
อญัมณีแท้ท่ีเป็นงานส าเร็จรูปมากกวา่ งานสัง่ท า โดยมีพฤติกรรมการซือ้โดยไม่ค านึงถึงร้านหรือตรา
ย่ีห้อของเคร่ืองประดบัท่ีมีช่ือเสียง 2.ผู้หญิงวยัท างานมีทศันคติตอ่ส่วนประสมการตลาดต่อของเคร่ือง 
ประดบัอัญมณีแท้โดยรวม ซึ่งมีทัศนคติแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก โดยมีทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัสงูท่ีสดุ โดยมีทศันคติด้านการจดัจ าหน่ายต ่าท่ีสดุ และเมื่อท าการพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 2.1 
ด้านผลิตภณัฑ์ มีระดบัทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีทศันคติในเร่ืองเคร่ืองประดบัอญัมณีแท้
ต้องมีมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้สูงท่ีสุด โดยมีทัศนคติต่อบรรจุภณัฑ์มีส่วนท าให้ตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้      
ในระดบัต ่าสดุ 2.2 ด้านราคา มีระดบัทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีทศันคติเร่ืองเคร่ืองประดบั 
อัญมณีแท้ควรมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพสูงท่ีสุด  โดยมีทัศนคติในเ ร่ืองการให้ช าระค่า
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เคร่ืองประดบัโดยแบ่งช าระเป็นงวดในระดบัต ่าสดุ 2.3 ด้านการจดัจ าหน่าย มีระดบัทศันคติโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีทศันคติในเร่ืองร้านจ าหน่ายควรมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีและเป็นมาตรฐาน
สงูท่ีสดุ โดยมีทศันคติในเร่ืองการจ าหน่ายเคร่ืองประดบัอญัมณีผ่านอินเตอร์เน็ต มีความน่าเช่ือถือใน
ระดบัต ่าสดุ 2.4 ด้านการสง่เสริม การตลาด มีระดบัทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีทัศนคติใน
เร่ืองบคุลิกภาพของพนกังานขายมีสว่นช่วยในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของเคร่ืองประดบัสงูท่ีสดุ โดยมี 
ทศันคติในเร่ืองการโฆษณาเคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ผา่นอินเตอร์เน็ตในระดบัต ่าท่ีสดุ 
 

 พระมหาเมธา ค าไหล (2547) ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในการท าเคร่ืองทองลงหินบ้านหนองบัวน้อย  ต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิว้ จังหวัด
นครราชสีมา  วิทยานิพนธ์ฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือศกึษากระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาในการ
ท าเคร่ืองทองลงหิน ของบ้านหนองบวัน้อย ต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิว้ จังหวดันครราชสีมา การ
วิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็น
แนวทางในการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู กระบวนการวิจัยประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรในพืน้ท่ีบ้านหนองบัวน้อย จ านวน 20 คน โดยมีแนวค าถาม
เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา คติความเช่ือ กระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาการและการด ารงอยู่ของ
ภมูิปัญญาในการท าเคร่ืองทองลงหิน รวมถึงได้ใช้ข้อมลูจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิด มาประกอบก่อนท่ีจะสรุปผลการวิจยั 1.ผลการศกึษาพบวา่ กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาใน
การท าเคร่ืองทองลงหิน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะความช านาญในการท าเคร่ืองทองลง
หินให้กบัสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง โดยผู้ถ่ายทอด คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้
และทกัษะในงานนีเ้ป็นอย่างดี และทัง้หมดเป็นหวัหน้าครอบครัว ดงันัน้ ผู้ รับการถ่ายทอดจึงเป็นบุตร
หลานหรือภรรยา รวมทัง้เพ่ือนบ้านใกล้เคียง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของกลุ่มผู้ท า
เคร่ืองทองลงหิน ท่ีอยู่ในชมุชนเดียวกนัลกัษณะเนือ้หาของกระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญา ในการท า 
เคร่ืองทองลงหินครอบคลมุการจดัหาวสัดอุปุกรณ์เพ่ือใช้ในการผลิตกระดิ่งทองลงหิน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การผลิตและกระบวนการผลิต ทกุขัน้ตอน จนกระทัง่ส าเร็จเป็นกระดิ่งโดยสมบรูณ์ส าหรับกระบวนการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาในการท าเคร่ืองทองลงหินนัน้ พบวา่ ผู้ถ่ายทอดให้ผู้ รับการถ่ายทอดซึ่งเป็นผู้ ท่ีอยู่
อาศยัภายในครอบครัวเดียวกนัหรือเพ่ือนบ้านในละแวกเดียวกนัได้ด  ู2.ตวัอย่างของจริง ได้สมัผสังาน 
เห็นแบบอย่างและสงัเกตการปฏิบตัิงานหรือการสาธิตให้ดขูองผู้ถ่ายทอดเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั
ของผู้รับการถ่ายทอดจึงจดจ าได้ มีการท าเลียนแบบ การฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการ
เรียนรู้จะเป็นการรับการถ่ายทอดท่ีเกิดจากการท างานจริง เร่ิมจากงานท่ีง่ายไปสู่งานท่ียากตามล าดบั 
รวมทัง้การได้รับการบอกกลา่วและแนะน าจากผู้ถ่ายทอดเพ่ิมเติมอีก ท าให้เกิดเป็นความช านาญและ
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ความสามารถผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพดีเทียบเท่ากับผลงานของผู้ถ่ายทอดสื่อในการถ่ายทอดความรู้ 
ในการท าเคร่ืองทองลงหิน ได้แก่ สื่อของจริง ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท า
กระดิ่งทองลงหิน เช่น ดินเหนียว ขีว้วัแห้ง กาละมงั น า้ กระป๋อง ขีผ้ึง้ เคร่ืองกลงึ ฯลฯ รวมถึงการใช้สื่อ
บุคคล คือ ผู้ ถ่ายทอดเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้วิธีการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้  ใช้วิธีการ
สงัเกต การสอบถาม การตรวจสอบตลอดจนการวิเคราะห์วิจารณ์จุดดีและจุดเสียร่วมกันระหว่างผู้
ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดการประเมินกระบวนการท างานและผลงาน จะดจูากชิน้งานท่ีท าเป็น
หลัก เช่น ความประณีตสวยงาม ความไพเราะกังวานของเสียงกระดิ่งทองลงหินว่าเป็นไปตามท่ี
ต้องการก็ถือวา่มีคณุภาพใช้ได้ แสดงถึงผู้ รับการถ่ายทอดมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความช านาญ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทุกขัน้ตอนจนผู้ถ่ายทอดมัน่ใจว่า  ผู้ รับความรู้จะสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ช่างรุ่นตอ่ไปได้เป็นอย่างดี 

 
 ราตรี แสงวัฒน์ (2550) ได้ท าการศึกษาเคร่ืองประดับทองในศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโครงสร้าง ลวดลาย การออกแบบ 
และกรรมวิธีการผลิต ประชากรคือเคร่ืองประดบัทองมีจ านวน 30 ชิน้ 
 ผลการศึกษา พบว่า เคร่ืองประดับทองเป็นเคร่ืองประดับท่ีมีรูปลักษณะโครงสร้างทัง้
ภายนอกและภายในเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตมีทัง้วงกลม สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยมและหกเหลี่ยม 
ลวดลายมีการใช้ลวดลายท่ีหลากหลายโดยเฉพาะลายไทยท่ีเป็นพืน้ฐานของการออกแบบลายแบบ
ตะวันตก ลายตามธรรมชาติ ผสมผสานกับโครงสร้าง และฝีมือของช่างผู้ช านาญโครงสร้าง และ
ลวดลายขึน้อยู่กบัรสนิยม กบัยคุสมยันัน้รวมถึงการเลือกใช้วสัด ุประกอบกับเคร่ืองมือท่ีมีการพัฒนา 
การออกแบบมีการใช้หลกัการออกแบบ มีการใช้ลายซ า้ๆ เพ่ือทดแทนพืน้ท่ีวา่ง กบัการเว้นพืน้ท่ีให้เป็น
จงัหวะลื่นไหล เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนมีเอกภาพ มีจุดเด่นในการใช้สีตดักันอย่างชัดเจนสดใสและ
ขนาดเพ่ือเน้นให้ชิน้งานมีความโดดเดน่เรียก จุดเด่น ส่วนกรรมวิธีการผลิตก็ยังคงสืบทอดต่อๆกันมา
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากการศึกษาก็ยังพบว่ามีการหลอม การตี การชักลวด การถัก การขึน้
กระเปาะ การเช่ือมท่ีมีน า้ประสานทอง โดยใช้ความร้อน การเจาะ การฉล ุการแกะ การฝัง ตบแต่งโดย
ใช้การท าไขป่ลา การใช้ตะไบ และการท าความสะอาด 
 ผู้ วิจยั มีข้อเสนอแนะวา่ ควรจะมีการท าวิจัยเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองประดบัทองของไทย
กบัเคร่ืองประดบัตะวนัตกท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 
  
 วฒันะ จูฑะวิภาต (2548) ได้ท ารายงานผลวิจัยเร่ือง ศิลปหัตถกรรมทองลายโบราณของ
ช่างทองสโุขทัย เป็นการศึกษาวิจัยท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักในภูมิปัญญาของคนใน
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ท้องถ่ินท่ีสามารถพัฒนาฝีมือการท างานทองพืน้บ้าน จนกระทั่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึง
ฝีมือการออกแบบลาย ความประณีตของชิน้งาน รวมถึงกระบวนการท างานและวิธีการถ่ายทอดความรู้
เชิงช่าง และกระบวนการศึกษาถึงแหล่งต้นก าเนิดของการผลิตงานหัตถกรรมนี ้โดยพิจารณาถึง
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ รูปแบบการด าเนินงาน ลวดลายและความเช่ียวชาญเฉพาะของช่างทอง 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตงาน ซึ่งเป็นเร่ืองของภูมิปัญญาและการสั่งสม
ประสบการณ์ จนเกิดความเช่ียวชาญ โดยเน้นท าการศกึษาวิจยัในเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วย
การสมัภาษณ์ผู้ผลิตทองสโุขทยั ช่างทองพืน้บ้าน และการสงัเกตวิธีการท างานของช่างทอง และสงัเกต
กระบวนการท างานในแต่ละขัน้ตอนแล้วจดบันทึกพร้อมทัง้ถ่ายภาพประกอบ รวมทัง้ค้นคว้า
เอกสารรายงานตา่งๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการ ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทองสโุขทัยเป็นงาน
หตัถศิลป์ท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์แห่งความงดงามด้วยลวดลายไทยได้ไม่เสื่อมคลาย โดยรูปแบบการ
สืบทอดยงัคงรักษาเอกลกัษณ์แห่งความงดงามด้วยลวดลายไทยได้อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยรูปแบบ
การสืบทอดยงัคงอิงแบบประเพณีท่ีผกูพนักบัระบบครอบครัว สงัคม และการถ่ายทอดความรู้ทางช่าง
มิได้จ ากดัแตเ่ฉพาะลกูหลาน หากยงัเผื่อแผ่ไปยงัคนในหมูบ้่านทีสนใจประกอบอาชีพทางด้านการท า
ทอง ส าหรับผลการวิจัย พบว่างานทองสโุขทัยเป็นตวัอย่างท่ีดีของการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินอัน
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและส่งผลต่อการร่างแผนการพัฒนาในเชิงบูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือการปัญหาด้านการพฒันางานหตัถกรรมท้องถ่ินเป็นรูปธรรมย่ิงขึน้ ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับทองรูปพรรณท่ีใช้ลวดลายไทยพืน้ฐาน โดยงานทอง
สโุขทยัมีความใกล้เคียงกบังานทองเพชรบรีุ ในเร่ืองวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการท างานทอง โดยช่างทองจะ
ใช้อปุกรณ์พืน้ฐานเหมือนกนั จะแตกตา่งกนัในเคร่ืองมือบางชนิดท่ีช่างทองดดัแปลงเพ่ือเพ่ิมความถนดั
ในการใช้งานมากขึน้ สว่นในเร่ืองของกระบวนลายพบวา่มีความแตกตา่งกนัเน่ืองจากงานทองสโุขทยัมี
ความทนัสมยัและมีความออ่นช้อยงดงามของลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง ผลงานท่ีเกิดขึน้จึงได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง 
 
 วีรภทัร ลีลามานิตย์ (2549) ได้ท าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลกูค้าต่างประเทศต่อลกัษณะ
ทางกายภาพของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู ได้การค้นคว้าแบบ
อิสระ เร่ือง ความพึงพอใจของลกูค้าตา่งประเทศตอ่ลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขา
เผา่ปกาเกอะญอ อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของลกูค้าตา่งประเทศ
ตอ่ลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อ าเภอลี ้จังหวดัล าพูน โดย
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลกูค้าซึ่งเป็นผู้ ค้าส่งต่างประเทศท่ีเป็นลกูค้าปัจจุบันของร้าน
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เชียงใหมด่ีไซน์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2549 จ านวน 25 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา หาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉล่ีย 
 จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี โดย
ส่วนใหญ่มีบริษัท/ร้านค้า ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ ประเทศอิตาลี และญ่ีปุ่ น 
ตามล าดบั ลกัษณะของธรุกิจเป็นธรุกิจขายปลีก โดยผู้ตอบแบบ สอบถามทัง้หมดเป็นเจ้าของกิจการ
หรือผู้ประกอบการ ซึ่งจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเงิน และทุกคนซือ้เคร่ืองประดบัเงินในประเทศไทยจาก
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ความเห็นว่า เคร่ืองประดับเงินจากเชียงใหม่ มีความแตกต่างจาก
เคร่ืองประดบัเงินจากแหลง่อ่ืนๆในประเทศไทย ได้แก่ แบบของเคร่ืองประดบัเงินความบริสทุธ์ิของเนือ้
เงิน ลกัษณะการท าด้วยมือ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองประดบัเงินของแหลง่เชียงใหม่ 
 ประเทศท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยซือ้เคร่ืองประดบัเงินนอกเหนือจากประเทศไทย  
คือ ประเทศอิตาลี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เคร่ืองประดบัเงินของไทยมีความแตกต่าง
จากเคร่ืองประดับเงินของประเทศอ่ืนโดยความแตกต่างระหว่างเคร่ือง  ประดับเงินของไทยและ
เคร่ืองประดบัเงินของประเทศอ่ืน ได้แก่ แบบของเคร่ืองประดบั ความบริสทุธ์ิของเนือ้เงินและคณุภาพ
ของเคร่ืองประดบัเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้เคร่ืองประดบัเงินจากประเทศไทยมากกว่า   
ร้อยละ 50 ขึน้ไป เมื่อเทียบกับสดัส่วนการซือ้เคร่ืองประดบัเงินจากประเทศอ่ืน  และมีลกูค้าหลกัเป็น
ลูกค้าประเภทลูกค้าปลีก มีฐานะดี ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับการปรับปรุง
เคร่ืองประดับเงินชาวเขาเพ่ือให้สามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดระดับสูงในประเทศของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ท าบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม สร้างตราย่ีห้อ รักษาคณุภาพสินค้าและประชาสมัพันธ์
ให้ชาวตา่งประเทศรู้จกัเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาให้มากขึน้ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อลกัษณะทางกายภาพต่างๆของ
เคร่ืองประดบัเงินชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ อ าเภอลี ้จังหวดัล าพูน ได้แก่ ความเงาวาว ความชัดเจน
ของลวดลาย จ านวนแบบ ความเข้มของการลงด า ความบริสทุธ์ิ และน า้หนักของเคร่ืองประดบั โดย
แบ่งเคร่ืองประดบัออกเป็น 5 หมวด คือ แหวน ต่างหู ก าไล จีแ้ละเม็ดเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่มีความพึงพอใจตอ่ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาในทุกหมวด 
โดยหมวดท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอ ใจต่อลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมากท่ีสดุ คือ หมวดเม็ด
เงิน ลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาท่ีมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ คือ จ านวนแบบของเคร่ืองประดบั และลกัษณะทางกายภาพท่ีมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่ึง
พอใจมากท่ีสดุ คือ น า้หนกัของเคร่ือง ประดบัเงินชาวเขา โดยระบุสาเหตคุวามไม่พึงพอใจต่อน า้หนัก
ของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาวา่ น า้หนกัของเคร่ืองประดบัมากเกินไป 



68 

 

 ศิริรัตนา นนัสนุานนท์ (2547) ได้ท าปริญญานิพนธ์เร่ือง การศึกษางานหัตถกรรมเคร่ืองทอง
ในต าบลท่าชยัและต าบลศรีสชันาลยัจงัหวดัสโุขทยั มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาการออกแบบเคร่ืองประดบั
และกระบวนการผลิตทองรูปพรรณของช่างทองในต าบลท่าชยัและต าบลศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 
 ผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองทองสโุขทัยได้รับอิทธิพลมาจากงานศิลปกรรมสโุขทัย ซึ่งมาจาก
ความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา และสงัคม ร้านทองสโุขทยัทกุร้านได้รับแนวความคิดและแรง
บนัดาลใจในการออกแบบลวดลายทองสโุขทยัเหมือนๆกนั ช่างทองมีความสามารถในการท าลวดลาย
ทองประเภทเดียวกนัได้ทกุร้าน แตค่วามประณีต ความสวยงามนัน้ขึน้อยู่กบัความสามารถของช่างทอง
แตล่ะบคุคล การออกแบบลวดลายของงานหัตถกรรมเคร่ืองทองโดยพิจารณาจากรูปทรง โครงสร้าง 
ลวดลาย และวสัดท่ีุใช้ มีลกัษณะคล้ายๆ กนั เช่น ความสมดลุเหมือนกนั มีการก าหนดแกนกลาง เพ่ิม
ลวดลายซ า้กนัมีขนาดเท่ากนัทัง้ซ้ายขวา เพ่ือแก้ปัญหาท่ีวา่ง จงัหวะหรือลีลาเกิดจากลวดลายซ า้ๆกัน 
สลบักนั เพ่ิมขึน้ และลื่นไหล เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน และมีเอกภาพจุดสนใจมีการเน้นบริเวณพืน้ที
สว่นหนึ่งของพืน้ท่ีโดยรวมให้โดดเดน่ อาจกระจายอยู่ตามโครงสร้าง การเลือกใช้สีลงยา มีการใช้คูส่ีตดั
กนั 
 กระบวนการผลิตพบวา่ ร้านทองทกุร้านมีกระบวนการการผลิตท่ีเหมือนกนั ทัง้เคร่ืองมือ วสัด ุ
และอปุกรณ์  ขัน้ตอนการผลิตทองสโุขทัย จะมีความแตกต่างกันท่ีคุณภาพ ราคา และปริมาณของ
เคร่ืองมือ วสัด ุและอปุกรณ์ ซึ่งขึน้อยู่กับศกัยภาพของร้านทองสโุขทัย กระบวนการผลิตมีดังนี ้การ
หลอมทอง การตีทอง การถกัทอง การท าไขป่ลา การท าลกูประค า การท าลกูอะหลัย่ทรงป๊ิบ การท าลกู
มะยม ลกูเงาะ ลกูตะกร้อ ลกูสน การเช่ือมทองโดยใช้ทองเป็นตวัประสาน การลงยาราชาวดี และการ
ท าความสะอาดชิน้งาน   
 
  สมบูรณ์ ท านอง (2540) ได้ท าวิจัยเร่ือง กระบวนการฝึกลกูมือช่างงานหัตถกรรมในชุมชน
เมือง มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษากระบวนการฝึกลกูมือช่างงานหตัถกรรมในชมุชนเมือง และองค์ประกอบ
ท่ีสมัพนัธ์กบักระบวนการฝึกหดัลกูมือช่างฝีมือลกูช่างงานหัตถกรรม เช่น เจ้าของสถานประกอบการ 
ลกูจ้าง ลกูมือ ผู้ชมุชน ช่างเคร่ืองเงิน พ่อค้าภายนอกขายสง่ ผู้อาวโุส และอดีตช่างในพืน้ท่ีชุมชนบ้าน
ววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่
โครงสร้างและแบบสงัเกต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ การใช้การสงัเกต  
ผลการวิจัยพบว่า  ครอบรัวมีบทบาทส าคัญเบือ้งต้นในการท าหน้าท่ี ถ่ายทอดความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ และเทคนิควิธีตา่งๆ ให้สมาชิกในครัวเรือน โดยมีการฝึกอย่างใกล้ชิด นอกจากนีก้็มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบับคุคลท่ีเป็นเครือญาติ และบคุคลในชมุชนตามแตค่วามเหมาะสม  โดยท่ี 
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 ก. ผู้ถ่ายทอด (ผู้ ฝึก) ในการท าเคร่ืองเงินนัน้ มีผู้อาวโุสในครอบครัวซึ่งมีความช านาญเป็นผู้
ถ่ายทอด ซึ่งได้แก่ พ่อ แม ่ปู่  ย่า ตา ยาย คอยชีแ้นะ เก่ียวกับเทคนิคอย่างใกล้ชิดด้วยความอบอุ่นเอือ้
อาทร พร้อมกบัจริยธรรมของการเป็นช่างท่ีดี และเน้นย า้ถึงประวตัิแห่งความภาคภมูิใจของบรรพบุรุษ
ในงานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ซึ่งได้สืบทอดตอ่กนัมาถึงลกูหลานจนเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน  
 ข. เนือ้หาท่ีถ่ายทอด ไมไ่ด้ท าเป็นเอกสารหรือลายลกัษณ์อกัษร แต่เป็นการถ่ายทอดเนือ้หา
โดยการบอกเล่า การอธิบาย เร่ิมจากเนือ้หาง่ายสู่เนือ้หาท่ียาก ทัง้นีไ้ม่อาจชีช้ัดได้ว่า เนือ้หาแต่ละ
เนือ้หาแต่ละเร่ืองนัน้ต้องอาศยัระยะเวลานานเท่าไหร่ จึงเพียงพอกับการเรียนรู้ แต่ขึน้อยู่กับความ
สนใจ ตัง้ใจเป็นส าคญัในการผลิตเคร่ืองเงินนัน้ เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องตระหนักถึงความพร้อมทัง้ทาง
ร่างกายและสติปัญญาของผู้รับการถ่ายทอด (ผู้ รับการฝึก) เพราะเนือ้หาในหลายส่วนของการผลิต
เคร่ืองเงินนัน้ต้องใช้ก าลงักายและสมองเป็นสิ่งส าคญัในการเรียนรู้ เช่น การหลอมโลหะทอง การผสม
โลหะ การขึน้รูปทรงภาชนะ การออกแบลวดลาย และการสลกัลวดลาย เหมาะสมกับชิน้งาน และมี
ความสวยงาม ดงันัน้ผู้ถ่ายทอดเห็นว่า ผู้ รับการถ่ายทอดมีความพร้อม หรือความสามารถท่ีเรียนรู้ได้  
ฝึกได้ ก็เร่ิมจากเนือ้หาท่ีง่ายก่อน 
 ค. วิธีการถ่ายทอด เร่ิมต้นโดยให้ผู้รับการถ่ายทอด (ผู้รับฝึก) ท างานช่วยเหลือเป็นลกูมือ โดย 
ผู้ถ่ายทอดอธิบาย บอกเลา่ ปฏิบตัิให้ด ูและให้ผู้ รับการถ่ายทอดฝึกฝนจนมีความช านาญจนสามารถ
ท างานได้ในระดบัหนึ่ง จากนัน้ก็เปิดโอกาสให้ท างานด้วยตนเอง 
 ง. สื่อ ในการถ่ายทอด เป็นสื่อท่ีมีอยู่จริง คือวสัดอุปุกรณ์ และแบบชิน้งานส าเร็จ 
 จ. การประเมนิผลการถ่ายทอด มีการประเมินผลจากการฝึกทกุขัน้ตอนจากผู้รับการถ่ายทอด 
เองในรายละเอียดทุกขัน้ตอน และเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ ถ่ายทอดฝึกฝนกับผู้ รับการ
ถ่ายทอดในผลงานท่ีผลิตออกมาวา่มีความสมบรูณ์ของรูปทรง ความสวยงาม และความต้องการของ
ลกูค้า เป็นการประเมินผลในระหวา่งฝึกหดัท าชิน้งาน และหลงัจากชิน้งานส าเร็จ มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับการถ่ายทอดได้มีสว่นร่วมในการวิจารณ์ผลงานของตวัเอง เพ่ือให้เกิดกรเรียนรู้จุดดี จุดด้อยและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขให้ดีขึน้ พร้อมกันนีไ้ด้กล่าวชมเชยในความพยายาม ซึ่งเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ความสามารถของตนเอง อนัเป็นการสร้างแรงจงูใจและทศันคติท่ีดีตอ่งานอาชีพ 
 ส่วนการประเมินผลการถ่ายทอดของผู้ รับการถ่ายทอดท่ีมาเรียนรู้ใหม่นัน้  ใช้วิธีการ
ประเมินผลเฉพาะคณุภาพของงานเป็นส าคญั และเมื่อมีความช านาญขึน้ก็มีการเพ่ิมการประเมินเร่ือง
ปริมาณของงานร่วมด้วยส าหรับองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการฝึกลูกมือช่างฝีมืองาน
หตัถกรรมนัน้ ประกอบด้วย 
  ก. องค์ประกอบทางด้านสงัคม ได้แก่ สถานการณ์ในการเรียนรู้ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
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อ านวยตอ่การฝึก ความถ่ีของการฝึก นโยบายสง่เสริมการท่องเท่ียวซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจ ใน
การฝึกยงัมีการคิดสร้างสรรค์เนือ้หาการเรียนรู้เพ่ิมขึน้ 
 ข. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ท าให้เกิดการ
แยกเนือ้หาการฝึกตามความสนใจและคา่ตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทัง้ยงัเป็นแรงจงูใจในการเลือกเข้าสู่
อาชีพของลกูมือช่าง 
 ค. องค์ประกอบทางวฒันธรรม ได้แก่ คา่นิยมเก่ียวกบังานอาชีพซึ่งมีผลตอ่การเลือกเข้าสู่ 
อาชีพของลกูมือช่าง และการสืบทอดงานหตัถกรรมแก่คนรุ่นใหมใ่นชมุชน 
นอกจากนีร้ะบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมยงัเป็นองค์ประกอบทางวฒันธรรมท่ีสมัพันธ์กับกระบวนการ
ฝึกด้วย ดงัพบวา่ รากฐานความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนในชมุชนุววัลาย ส่วนมากมีความสมัพันธ์ใน
ระบบเครือญาติ ความสมัพนัธ์ดงักล่าวนีท้ าให้เกิดความเกือ้กูล ผกูพัน ระหว่างกันโดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นการรับการถ่ายทอดจากครอบครัว โดยพ่อ แม ่ปู่  ย่า ตา ยายเป็นผู้สอนให้ซึ่งระดบัเนือ้หาของการ
ถ่ายทอดมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับระดับความสมัพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ ถ่ายทอดกับผู้ รับการ
ถ่ายทอด 
 โดยทั่วไปแล้ว ความรู้เก่ียวกับการท าเคร่ืองเงินไม่นิยมถ่ายทอดให้แก่คนภายนอกชุมชน
เพราะความหวงแหนตอ่งานอาชีพของชุมชน  ซึ่งเช่ือกันว่าการท าเคร่ืองเงินเป็นของบ้านววัลาย จึงมี
การถ่ายทอดเฉพาะลกูหลานของบ้านววัลายเท่านัน้ ด้วยเกรงว่าเป็นการแย่งอาชีพของลกูหลานใน
อนาคตได้ และหากคนภายในชมุชนมีความต้องการฝึกหัดเพ่ือเป็นช่างท าเคร่ืองเงินนัน้ ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของผู้ ท่ีถ่ายทอดว่าต้องการถ่ายทอดให้ ซึ่งก็ขึน้อยู่กับระดบัความสมัพันธ์ส่วนตวัท่ีมีต่อกัน
ของผู้ถ่ายทอด (ผู้ ฝึก) และผู้รับการถ่ายทอด (ผู้รับการฝึก) 

 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากร คือ เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย ของต าบลท่าชัยและต าบลรรีสัชนาลยั อ าเภอ
รรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  
  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ของต าบลท่าชยั และต าบลรรีสชันาลยั  
อ าเภอรรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั จ านวน 50 ชิน้ โดยเลือกเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม 1 ใน
10 ของร้าน ท่ีพบในแหลง่ผลิตในปีพ.ร.2550-2551 ของร้านทองสโุขทยัแตล่ะร้าน ร้านละ 10 ชิน้  จาก
ทัง้หมด 5 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยสร้อยคอ จี ้ก าไลข้อมือ และสร้อยข้อมือ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้าน
รูปแบบ ลวดลาย และการผลิตเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แล้วคดัเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประเภท รูปแบบ และลวดลายท่ีแตกต่างกันจากจ านวนทัง้หมด 
50 ชิน้ ให้เหลือ 20 ชิน้ เพ่ือน ามาใช้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 โดยท าการรึกษาจากร้านทองสุโขทัยของต าบลท่าชัย  และต าบลรรีสัชนาลัย  อ าเภอ      
รรีสชันาลยั  จงัหวดัสโุขทยัท่ียงัคงด าเนินกิจการอยู่ในปีพ.ร.2551 ทัง้หมด 5 ร้าน  ดงันี ้  
  1. ร้านทองสมสมยั  95/1 ต.รรีสชันาลยั อ.รรีสชันาลยั จ.สโุขทยั         
  2. ร้านทองสมรกัดิ์ วงร์ใหญ่ 4 ต.รรีสชันาลยั อ.รรีสชันาลยั จ.สโุขทยั  
  3. ร้านทองอรอนงค์ 88/1 ต.ท่าชยั อ.รรีสชันาลยั จ.สโุขทยั 
  4. ร้านทองนนัทนาช่างทอง 80-81 ต.รรีสชันาลยั อ.รรีสชันาลยั จ.สโุขทยั  

 5. ร้านทองอรพินช่างทอง 1 ต.ท่าชยั อ.รรีสชันาลยั จ.สโุขทยั 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้
  1. การสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยการใช้วิธีการสมัภาษณ์เป็น 
รายบุคคล เพ่ือใช้ในการเขียนแบบพรรณนาความ ซึ่งมีประเด็นหัวข้อดังนี  ้ประวัติความเป็นมา
แนวความคิด รูปแบบ ลวดลาย และการผลิต  
  2. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ชดุ คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัย จ านวน 300 
ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัยในปัจจุบัน 
จากนัน้น าผลสรุปท่ีได้จากการส ารวจมาออกแบบเคร่ืองประดบัทองสุโขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน
แล้วท าการคดัเลือกมา จ านวน 10 รูปแบบ เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและ
เยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 100 ฉบบั 
 - แบบสอบถามความคดิเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั    
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท
(Likert Scale) ดงันี ้
   5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ  
   4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย 
   1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 
 ตอนท่ี 3 สอบถามความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบัของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form)  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในตอนท่ี 2 และตอน   
ท่ี 3                                                                                         
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 - แบบสอบถามความคดิเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบั 
ทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้
   5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ  
   4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย 
   1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 
 และแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัในแต่ละรูปแบบอย่าง
เจาะจงซึ่งนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบ  
สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อภาพรวมของการออกแบบเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 

 และแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ ยความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามท่ี เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert 
Scale) ผู้ วิจยัได้แปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ียในแตล่ะด้านตามระดบัความคิดเห็นตา่งๆ ดงันี ้

   4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
   2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัน้อย 
   1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัน้อยท่ีสดุ 

  3. แบบประเมิน เป็นแบบประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 การประเมนิต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม เป็นแบบประเมนิแบบท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form)  
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 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ 
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม เป็นแบบประเมินแบบท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended 
Form)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้5 วิธี  คือ  การสมัภาษณ์  การสงัเกต  การรกึษารูปแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบสอบถาม และแบบประเมิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ (Interview) ด้านประวตัิความเป็นมา แนวความคดิ รูปแบบ 
 ลวดลาย และการผลิตเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
  2. ข้อมลูจากการสงัเกต (Observation) เป็นการสงัเกตการผลิต สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ทัว่ไปของร้านทอง 
  3. การรกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั จ านวน 50 ชิน้ จากร้านทอง 5 ร้าน ร้านละ 
10 ชิน้ รวมเป็นจ านวน 50 ชิน้    
  4. การเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม จ านวน 2 ชดุ ดงันี ้
   4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทอง 
สโุขทยั จ านวน 300 ฉบบั ซึ่งเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัในปัจจบุนักบัความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยในอนาคต และเก็บข้อมลูในกลุ่ม
วยัรุ่นและเยาวชน ของกรุงเทพฯ จาก 3 เขตพืน้ท่ีคือ เขตวฒันา เขตปทุมวนั และเขตบางเขน จ านวน 
300 คน  แล้วน าข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสุโขทัยส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชน 
   4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบ 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั จ านวน 100 ฉบบั และเก็บข้อมลูในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 100 คน
ของกรุงเทพฯ จาก 3 เขตพืน้ท่ีคือ เขตวฒันา เขตปทมุวนั และเขตบางเขน  แล้วน าข้อมลูมาใช้วิเคราะห์
เพ่ือการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชุบทองท่ีสามารถผลิตในระบบอตุสาหกรรมได้ (เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) 
  5. การเก็บข้อมลูจากแบบประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ 
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ แล้วน าข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์เพ่ือพฒันาต้นแบบเคร่ืองประดบั 
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การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้น าข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม จากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์  
โดยมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
  1. น าข้อมลูการรกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัและข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
มาวิเคราะห์ข้อมูล และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบตามความมุ่งหมายและประเด็นการวิจัยด้าน
รูปแบบ ลวดลาย และการผลิต จ านวน 50 ชิน้ มาแกะลวดลายเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พรรณนาความ 
  2. น าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมาวิเคราะห์ จ านวน 50 ชิน้ ในเชิงลกึโดยแบ่งเป็น 3 
ประเดน็ ดงันี ้

2.1 เคร่ืองประดบัท่ีเป็นแบบลายถกัและไมใ่ช่ลายถกั 
2.2 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีใช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ และไมใ่ช้ลกูประค า/ลกู 

อะหลัย่   
2.3 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีลงยาสีและไมล่งยาสี  

  จากข้อมลูข้างต้นน าไปออกแบบแบบสอบถาม โดยคดัเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัจาก
ข้อมลูภาคสนาม จ านวน 20 ชิน้ จากจ านวนทัง้หมด 50 ชิน้ เพ่ือน าไปประกอบการสร้างแบบ สอบถาม
ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย จ านวน 300 ฉบับ ซึ่งจะเป็น
ค าถามประกอบภาพ 
  3. น าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ความสมบรูณ์ 
และลงรหสัของข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ตอ่ไป 
  4. วิเคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั จ านวน 300 ฉบบั 
  5. น าข้อมลูจากการสรุปผลการส ารวจความคิดเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั มาออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
  6. คดัเลือกรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบั จ านวน 10 รูปแบบ มาท าการสร้างแบบ 
สอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 100 ฉบบั 
  7. น าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความคดิเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการ 
ออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน มาวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ี
นิยมมากท่ีสดุ จ านวน 1 รูปแบบ  
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  8. น ารูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุมาพฒันารูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบ
เคร่ืองประดบัเงินชบุทองส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม 

  9. แล้วท าการสร้างต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบางสว่น 
  10. ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม 
  11. สร้างแบบประเมนิต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิต
ในระบบอตุสาหกรรม โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุเิป็นผู้ประเมนิ 
  12. วิเคราะห์ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม เพ่ือพฒันาต้นแบบเคร่ืองประดบั 
  13. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
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 บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในงานวิจยันีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือออกแบบและท าต้นแบบเคร่ืองประดบั
เงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม ดงันี ้
  1. วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต จ านวน 50 ชิน้ 
  2. วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัในเชิงลกึ จ านวน 50 ชิน้ แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ 
ดงันี ้
   2.1 เคร่ืองประดบัท่ีเป็นแบบลายถกัและไมใ่ช่ลายถกั 
   2.2 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีใช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ และไมใ่ช้ลกูประค า/ลกู
อะหลัย่ 

 2.3 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีลงยาสีและไมล่งยาสี  
  3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
จ านวน 20 ชิน้ 
  4. การออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน    
  5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
  6. การผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชน 
  7. การวิเคราะห์ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิต
ในระบบอตุสาหกรรม 
 
1. วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสุโขทยั ด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต จ านวน 
50 ชิน้ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย    
อย่างเจาะจง จ านวน 50 ชิน้  โดยเลือกรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบั 1 ใน 10 ของร้าน ท่ีพบในแหล่งผลิต
ในปีพ.ศ.2550-2551 ของร้านทองสโุขทัยแต่ละร้าน  ร้านละ 10 ชิน้  จากทัง้หมด 5 ร้านคือ ร้านทอง  
สมสมยั  ร้านทองสมศกัดิ์ วงศ์ใหญ่  ร้านทองอรอนงค์  ร้านทองนันทนาช่างทอง  และร้านทองอรพิน
ช่างทอง  ซึ่งเป็นร้านทองท่ีจ าหน่ายเคร่ืองประดบัทองรูปพรรณสโุขทยั  ของอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั 
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สโุขทยั  โดยประกอบด้วยเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัประเภทสร้อยคอ  จี ้ ก าไลข้อมือ  และสร้อยข้อมือ 
ท่ีได้น ามาแกะลวดลายเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ ลวดลาย และการผลิต ดงันี ้
 
1.1 รูปแบบท่ี 1 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอหยดน า้สามเสา โดยร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 15 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.1.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอถกัลายตอ่ด้วยจี ้
 1.1.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอถกัลายตอ่ด้วยจีรู้ปหยดน า้ลวดลายข้าวหลามตดัจดัวางเรียงให้ 
เป็นเส้นเฉลียงจากซ้ายไปขวาในรูปแบบของการซ า้ขนาดของลวดลาย แต่มีขนาดต่างกันเพียง 1 จุด 
คือ จุดกึ่งกลางของจีห้ยดน า้ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และการจัดองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบ
สมมาตร 
 1.1.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยสว่นตวัสร้อยคอเป็นการถกัแบบ 
สามเสา สว่นประกอบจีรู้ปหยดน า้ใช้วิธีการขึน้รูปด้วยมือและติดไขป่ลาเป็นลายข้าวหลามตดั แล้วเพ่ิม
สีสนัในชิน้งานด้วยการลงยาสีแดง  
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1.2 รูปแบบท่ี 2 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอสไบนาง พกุิลกลมสามเสา โดยร้าน
อรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 16 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.2.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอถกัลาย 
 1.2.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอถกัลายสามเสา ลวดลายดอกพิกลุกลมตอ่ด้วยสไบนาง  
ลวดลายเครือวลัย์ประกอบดอกบัวตมูติดลาย และมีการจัดองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบ
อสมมาตร 
 1.2.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด คือสร้อยคอเป็นการถกัแบบสามเสาตอ่ด้วย 
หลอดกลมติดลวดลายดอกพิกุล และตรงกลางเป็นสไบนางติดลวดลายเครือวัลย์ต่อประกอบดอก
บวัตมูติดลาย  
 
1.3 รูปแบบท่ี 3 เคร่ืองประดับทองประเภทจีห้างปลาลงยาสี ของร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 17 จี ้โดยร้านอรพินช่างทอง 
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 1.3.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทจี ้
 1.3.2 ลวดลาย  เป็นจีห้างปลาลวดลายเครือวลัย์ผสมลายไทยประยกุต์ ร้อยด้วยสร้อยคอ
ไหมญ่ีปุ่ นถกัเลียวเชือกสีด า  และเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.3.3 การผลิต  ตวัจีห้างปลาใช้วิธีการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยการเช่ือมลวด 
เกลียวดดัลายเป็นลวดลายเครือวลัย์ลงยาสี 3 สี คือ สีแดง เขียว และน า้เงิน   
 
1.4 รูปแบบท่ี 4 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอสามเส้นพันสายรุ้ง แผ่นจีฉ้ลุติดลาย โดย
ร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 18 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.4.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอตุ้งติง้ 
 1.4.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอตุ้งติง้  มีลกัษณะการจดัวางองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็น 
แบบสมมาตร ประกอบด้วยตวัสร้อยท่ีเป็นเส้นทองถกัลายเกลียวเชือกต่อกับส่วนประกอบตวัสร้อยรูป
พระจนัทร์เสีย้วลวดลายเครือวลัย์ลงยาสีแดงและเขียวห้อยตุ้งติง้ติดลายดอกพิกลุไขป่ลา  
 1.4.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยคอใช้วิธีการถกัแบบสาม 
เสาจ านวน 3 เส้นแล้วน ามาพนัเป็นลายเกลียวเชือก และสว่นประกอบสร้อยคอใช้การติดลวดลายแล้ว
ลงยาสี 2 สี คือ สีแดง และสเีขียว  
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1.5 รูปแบบท่ี 5 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอกระพรวนดิ่งถุงทอง ประค ามัดหม่ี ดอก
พกุิล สามเสาโดยร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 19 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.5.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอถกัสามเสา 
 1.5.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอถกัสามเสาตอ่ด้วยลวด  ลายดอกมาลยัเรียงขนาดจากเลก็ไป 
ใหญ่ ขัน้ด้วยประค าลายมดัหมี่ลงยาสีแดง ตรงบริเวณจดุกึ่งกลางของตวัสร้อยห้อยด้วยตุ้งติง้กระพรวน
ดิ่งถงุทองลายมดัหมี่ลงยาสีแดงและเขียว 
 1.5.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยคอใช้วิธีการถกัสามเสา  
และสว่นประกอบสร้อยคอเป็นลวดลายมาลยั และประค าไข่ปลาลงยาสีแดงห้อยด้วยตุ้งติง้กระพรวน
ดิ่งถงุทองลงยาสีแดงและเขียว 
 
1.6 รูปแบบท่ี 6 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอพกุิลกลมห้อยจีห้ยดน า้ โดยร้านอรพนิ
ช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 20 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 



82 
 

 

 1.6.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอพิกลุกลมห้อยจีห้ยดน า้   
 1.6.2 ลวดลาย  ตวัสร้อยคอเป็นลวดลายดอกพิกลุกลมตอ่ด้วยประค าพิกลุไขป่ลา ห้อยด้วย 
ตุ้งติง้รูปหยดน า้ลายดอกพิกลุไขป่ลา ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.6.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ซึง่ประกอบด้วยตวัสร้อยคอใช้วิธีการเช่ือม 
ประกอบลายดอกพิกลุกลม และสว่นประกอบสร้อยคอท่ีเป็นตุ้งติง้ใช้วิธีการประกอบขึน้รูปด้วยมือโดย
วิธีการเช่ือมและติดลวดลายแล้วลงยาสีแดงบริเวณรูปหยดน า้ชัน้ในท่ีอยู่กึ่งกลางตุ้งติง้หยดน า้   
 
1.7 รูปแบบท่ี 7 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอโบว์ทอง สายรุ้ง โดยร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 21 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.7.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ 
 1.7.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอโบวท์องลายเครือวลัย์ห้อยตุ้งติง้รูปหวัใจลงยาสีแดง  และสร้อย
ถกัลายเกลียวเชือก ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.7.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยคอเป็นการถกัแบบสาม 
เสาจ านวนสามเส้นแล้วพนัเป็นเกลียวเชือก และส่วนประกอบสร้อยคอโบว์ทองลงยาสี 2 สี คือ สีแดง
กบัสีเขียว ห้อยด้วยตุ้งติง้รูปหวัใจลงยาสีแดง  
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1.8 รูปแบบท่ี 8 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอมาลัย แผ่นจีฉ้ลุติดลาย โดยร้านอรพิน
ช่างทอง 

 

   
 

ภาพประกอบ 22 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
 
 1.8.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ 
 1.8.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายดอกมาลยัตอ่ด้วยจีล้ายเครือวลัย์ลงยาสีห้อยตุ้งติง้  ซึ่ง
เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.8.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยดอกมาลยัไลข่นาดจาก
ใหญ่ไปเลก็จากตรงกลางเส้น และสว่นประกอบสร้อยใช้วิธีการฉลแุล้วติดลวดลาย แล้วลงยาสีแดงและ
สีเขียว 
 
1.9 รูปแบบท่ี 9 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอหัวใจผูกหางกระรอก โดยร้านอรพนิ
ช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 23 สร้อยคอ โดยร้านอรพินช่างทอง 
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 1.9.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ 
 1.9.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอถกัลายเปียคล้องหวัใจติดลายพิกลุไขป่ลาลงยาสีแดงผกูเป็น 
หางกระรอกตอ่ด้วยดอกบวัตมูติดลายลงยาสีแดง  
 1.9.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยคอใช้วิธีการถกัเปียตอ่ 
ด้วยดอกบวัตมูติดลายลงยาสีแดงปิดปลายตวัสร้อย และสว่นประกอบสร้อยรูปหวัใจใช้การฉลลุายแล้ว
เคาะขึน้รูปติดลวดลายพิกลุไขป่ลาและลงยาสีแดง 
 
1.10 รูปแบบท่ี 10 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอตาบทองฉลุ โดยร้านอรพนิช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 24 จี ้โดยร้านอรพินช่างทอง 
 

 1.10.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทจีต้าบ 
 1.10.2 ลวดลาย  เป็นจีต้าบลวดลายเครือวลัย์ เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็น
แบบสมมาตร 
 1.10.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการฉลลุายและการติดลวดลาย
โดยการใช้เส้นทองดดัและการติดไขป่ลาให้เกิดลวดลาย  
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1.11 รูปแบบท่ี 11 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอซองพลูลายมัดหม่ี โดยร้านทองอร
อนงค์ 

 

   
 

ภาพประกอบ 25 สร้อยคอ โดยร้านทองอรอนงค ์
 
 1.11.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอซองพล ู
 1.11.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอซองพลลูายมดัหมี่ เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวม 
เป็นแบบอสมมาตร 
 1.11.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัเปีย  และ 
สว่นประกอบสร้อยเป็นรูปซองพลตูิดลายมดัหมี่ลงยาสีแดงสีเขียว และต่อด้วยสร้อยถักเปียต่อประค า
ติดลายลงยาสี 2 สี คือ สีแดงและสีเขียว   
 
1.12 รูปแบบท่ี 12 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือสปริงสองสาย ต่อก้านลายเครือ
วัลย์ลงยาสี โดยร้านทองอรอนงค์ 
 

   
 

ภาพประกอบ 26 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
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 1.12.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.12.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายเกลยีวเชือกคูต่อ่ประกอบลวดลายเครือวลัย์  และ 
จดัองค์ประกอบเป็นแบบอสมมาตร 
 1.12.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือเป็นสปริงสอง 
สายใช้วิธีการดดัลวดทองเป็นเกลียวสปริง และการติดลายเครือวลัย์ลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และ
สีน า้เงิน  
 
1.13 รูปแบบท่ี 13 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอถักลาย รัดหวายหลอดเครือวัลย์ โดย
ร้านทองอรอนงค์ 

 

   
 

ภาพประกอบ 27 สร้อยคอ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.13.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอถกัลาย 
 1.13.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอถกัลาย  หลอดลายเครือวลัย์ห้อยด้วยจีรู้ปหวัใจลายเครือวลัย์ 
และเป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.13.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยถกัตอ่ด้วยตะกรุดลาย 
เครือวลัย์ลงยาสี 3 สี  และส่วนประกอบสร้อยเป็นจีรู้ปหัวใจติดลายเครือวลัย์ลงยาสี 3 สี คือ  สีแดง     
สีเขียว  และสีน า้เงิน 
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1.14 รูปแบบท่ี 14 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมืองาช้างลายเครือวัลย์ โดยร้านทอง  
อรอนงค์ 
 

   
 

ภาพประกอบ 28 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
 
 1.14.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมืองาช้างหุ้มแผน่ทองฉลลุาย 
 1.14.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมืองาช้างหุ้มด้วยแผน่ทองรูปทรงวงรีฉลลุวดลายเครือวลัย์เป็น
ลวดลายหลกั โดยจดัองค์ประกอบแบบอสมมาตร 
 1.14.3 การผลิต  ใช้เทคนิคการขึน้รูปด้วยมือโดยน าแผน่ทองฉลลุวดลายลงยาสี 3 สี คือ      
สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน แล้วน ามาหุ้มตวัก าไลข้อมืองาช้าง 
 
1.15 รูปแบบท่ี 15 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือฉลุลายเครือวลัย์ โดยร้านทอง     
อรอนงค์ 
 

   
 

ภาพประกอบ 29 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.15.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ 
 1.15.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือ ลวดลายเครือวลัย์ เป็นการจดัรูปแบบโดยใช้ลกัษณะการ 
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ซ า้ของลวดลายเครือวลัย์ ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบอสมมาตร 
 1.15.3 การผลิต  ตวัก าไลข้อมือเป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  โดยการฉลลุายและการติด
ลวดลายเครือวลัย์ แล้วการลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน 
 
1.16 รูปแบบท่ี 16 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือหัวบัวไขว้ โดยร้านทองอรอนงค์ 

 

    
 

ภาพประกอบ 30 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.16.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือบวัใหญ่ 
 1.16.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือบวัใหญ่ลวดลายเครือวลัย์ มีการจดัวางรูปแบบของตวัเรือน 
เป็นแบบอสมมาตร คือ  ซ้ายขวาสมดลุกันแต่ไม่เหมือนกัน  ด้านรายละเอียดของลวดลายโดยหัวบัว
เหมือนกนัทัง้สองข้างแตม่ีความขดัแย้งกันท่ีลวดลายคือไม่มีลวดลายเป็นโลหะลกัษณะเกลีย้งมนัเงา 
สว่นอีกข้างมีลวดลายโดยการฉลโุปร่งเป็นลวดลายเครือวลัย์เพ่ือท าให้งานดนู่าสนใจย่ิงขึน้  
 1.16.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัก าไลเป็นโลหะทองมนัวาว 
ติดลายเครือวลัย์ และสว่นปลายก าไลเป็นหวับวัใหญ่ติดลายเครือวลัย์หนึ่งด้านและไม่มีลายด้านหนึ่ง 
แล้วลงยาสี 3 สี คือ  สีแดง  สีเขียว  และสีน า้เงินในสว่นท่ีเป็นลวดลาย 
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1.17 รูปแบบท่ี 17 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอมาลัยดอกแคทรียา โดยร้านทอง  
อรอนงค์ 

 

   
 

ภาพประกอบ 31 สร้อยคอ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.17.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ 
 1.17.2 ลวดลาย  ตวัเรือนของสร้อยคอเป็นลวดลายดอกมาลยัร้อยตอ่กนัขัน้ด้วยลกูประค า
ติดลายและสว่นประกอบสร้อยเป็นดอกแคทรียาห้อยตุ้งติง้ประค าติดลาย 
 1.17.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยดอกมาลยัลงยาสี 3 สี  
คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงินร้อยตอ่กนั  และสว่นประกอบสร้อยเป็นดอกแคทรียาลงยาสีแดงประกอบ
กบัใบไม้ท่ีใช้วิธีการเช่ือมเฉลียงเข้าหาจุดกึ่งกลางของใบด้วยเส้นทองให้มีลกัษณะโปร่งเป็นรูปใบไม้ 
แล้วห้อยตุ้งติง้ลกูประค าติดลายลงยาสีแดง  
 
1.18 รูปแบบท่ี 18 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอพวงองุ่น โดยร้านทองอรอนงค์ 
 

   
 

ภาพประกอบ 32 สร้อยคอ โดยร้านทองอรอนงค ์
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 1.18.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอพวงองุ่น  
 1.18.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอพวงองุ่น ลวดลายเกลียวเชือก การจดัวงองค์ประกอบเป็นแบบ
อสมมาตร 
 1.18.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยใช้วิธีการถกัสามเสา 2 
เส้นแล้วพนัเกลียว และสว่นประกอบสร้อยท่ีเป็นพวงองุ่นแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นของใบใช้วิธีการ
ฉลุลายลงยาสีแดง  และการเช่ือมประกอบกับส่วนท่ีเป็นผลองุ่นซึ่งมีลักษณะเป็นทองทรงกลมมี
ลกัษณะผิวเกลีย้งมนัเงา  
 
1.19 รูปแบบท่ี 19 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือหลอดลงยาสีถักเปีย โดยร้านทอง 
อรอนงค์ 

 

   
 

ภาพประกอบ 33 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.19.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.19.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายข้าวหลามตดัไขป่ลา ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบ
รูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.19.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือเป็นการถกัแบบ 
สองเสาจ านวน 6 เส้นน ามาถกัเปีย แล้วร้อยตอ่ด้วยลกูประค าเกลีย้ง  และลกูป๊ิบติดลาย   ลงยาสีแดง
และสีเขียว   
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1.20 รูปแบบท่ี 20 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค์ 
 

   
 

ภาพประกอบ 34 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองอรอนงค ์
 

 1.20.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.20.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือลวดลายไขป่ลา เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.20.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัเรือนเกลีย้ง ติดเมด็ทองกลม
เป็นรูปไขป่ลาตอ่กนั แล้วลงยาสีแดง 
 
1.21 รูปแบบท่ี 21 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอร้อยลูกป๊ิบ โดยร้านทองสมสมัย 
 

   
 

ภาพประกอบ 35 สร้อยคอ โดยร้านทองสมสมยั 
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 1.21.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.21.2 ลวดลาย  สว่นท่ีเป็นสร้อยคอ  ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  สว่นตวัสร้อยด้านหน้า  และ 
ด้านหลงั โดยด้านหน้าเป็นลวดลายลกูป๊ิบติดลายไทยร้อยตอ่ด้วยประค าเกลีย้ง และลกูประค าติดลาย  
เครือวลัย์สลบักนัในลกัษณะของการซ า้ และด้านหลงัตวัสร้อยเป็นลกูประค าเกลีย้งร้อยต่อกัน ซึ่งเป็น
การจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.21.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยการติดลวดลาย และการร้อย
ด้วยประค าและลกูอะหลัย่  
 
1.22 รูปแบบท่ี 22 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 36 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.22.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.22.2 ลวดลาย  เป็นเสร้อยข้อมือแบบถกัลายเกลียว  ซึง่เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบ 
โดยรวมเป็นแบบอสมมาตร 
 1.22.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยการถกั  การตดิลวดลาย  และ
การลงยาสีแดงและสีเขยีว 
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1.23 รูปแบบท่ี 23 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมืองาช้างติดลาย โดยร้านทองสมสมัย 
 

   
 

ภาพประกอบ 37 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองสมสมยั 
 
 1.23.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมืองาช้างติดลาย  
 1.23.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมืองาช้างติดลาย ลวดลายเครือวลัย์  โครงสร้างเป็นรูปวงรี
ภายใน ประกอบด้วยเส้นโค้งเช่ือมตอ่เน่ืองกนั  โดยเป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.23.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ตวัเรือนเป็นงาช้างหุ้มด้วยทองฉลลุาย   
เครือวลัย์ลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน  
 
1.24 รูปแบบท่ี 24 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 38 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.24.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.24.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือลวดลายไทยประยกุต์  ซึง่เป็นการจดัองคป์ระกอบรูปแบบ 
โดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
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 1.24.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัเรือนท่ีใช้วิธีการเคาะขึน้รูป 
และสว่นประกอบตวัเรือนนัน้ใช้การติดลายไขป่ลา แล้วลงยาสีแดงและสีเขียว  

 
1.25 รูปแบบท่ี 25 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 39 สร้อยคอ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.25.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ 
 1.25.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายดอกกหุลาบ เป็นการจดัองค์ประกอบแบบอสมมาตร 
 1.25.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัลายเกลยีว
แบน และสว่นประกอบสร้อยเป็นดอกกหุลาบเช่ือมประกอบใบไม้แล้วลงยาสีแดงและสีเขียว  
 
1.26 รูปแบบท่ี 26 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 40 สร้อยคอ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.26.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
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 1.26.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายผกับุ้ง ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็น
แบบสมมาตร 
 1.26.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัลายเกลยีว
แบน  และสว่นประกอบสร้อยเป็นดอกผกับุ้งใช้เทคนิคการติดลวดลายแล้วลงยาสีแดงและสีเขียว 
   
1.27 รูปแบบท่ี 27 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 41 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.27.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบ 
รูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.27.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายตะขาบไขป่ลาร้อยตอ่กนัในลกัษณะของการซ า้  
 1.27.3 การผลิต  ตวัเรือนเป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการร้อยห่วง และการ
เช่ือมประกอบลวดลายดอกพิกลุ  
  
1.28 รูปแบบท่ี 28 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมัย 

 

    
 

ภาพประกอบ 42 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมสมยั 
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 1.28.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.28.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายดอกพิกลุกลมร้อยตอ่ด้วยประค าพิกลุไขป่ลา ซึ่ง 
เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.28.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือใช้วิธีการร้อย 
ดอกพิกลุไขป่ลาให้มีเป็นลกัษณะเส้นกลม และส่วนประกอบสร้อยเป็นลกูประค าติดลายพิกุลไข่ปลา 
ลงยาสีแดง 
 
1.29 รูปแบบท่ี 29 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมสมัย 

 

   
 

ภาพประกอบ 43 สร้อยคอ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.29.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.29.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายเครือวลัย์ เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.29.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัสี่เสา  และ 
สว่นประกอบสร้อยเป็นลกูประค าติดลาย และประค าเกลีย้งร้อยสลบักันโดยการจัดวางแบบเรียงจาก
จดุกึ่งกลางสร้อยออกไปโดยไลข่นาดจากใหญ่ไปเลก็ 
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1.30 รูปแบบท่ี 30 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมสมัย 
 

     
 

ภาพประกอบ 44 สร้อยคอ โดยร้านทองสมสมยั 
 

 1.30.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.30.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายดอกพิกลุ 
 1.30.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัสามเสา 
และสว่นประกอบสร้อยลงยาสีแดงห้อยด้วยดอกบวัตมู  

 
1.31 รูปแบบท่ี 31 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  
  

    
 

ภาพประกอบ 45 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.31.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.31.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายดอกพิกลุ  เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
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 1.31.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยดอกพิกลุกลมและ
สว่นประกอบสร้อยใช้วิธีการติดลายแล้วการลงยาสีแดงและสีเขียวห้อยตุ้งติง้ 
 
1.32 รูปแบบท่ี 32 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอประค า โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  

 

    
 

ภาพประกอบ 46 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.32.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.32.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายประค าไขป่ลา  เป็นการจดัองคป์ระกอบแบบสมมาตร 
 1.32.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยถกัสามเสา  และสว่น  
ประกอบสร้อยเป็นประค าติดลายลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงินร้อยตอ่กนัโดยการไล่ขนาด
จากใหญ่ไปเลก็จากจดุกึ่งกลางของสร้อยห้อยอบุะท่ีท าจากห่วงร้อยตอ่กนั   
 
1.33 รูปแบบท่ี 33 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  

 

   
 

ภาพประกอบ 47 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
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 1.33.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอระย้า  
 1.33.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอระย้า ลวดลายเกลียวเชือก ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบ
โดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.33.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัแบบสาม
เสาจ านวน 2 เส้นน ามาพนัเป็นเกลียวเชือก และสว่นประกอบสร้อยใช้วิธีการตดิลายเครือวลัย์ลงยาสี 3 
สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน ห้อยตุ้งติง้ทรงกลม 
 
1.34 รูปแบบท่ี 34 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอตะกรุด โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  

 

   
 

ภาพประกอบ 48 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่ 
  

 1.34.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอตะกรุด 
 1.34.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอตะกรุดลวดลายเครือวลัย์ การจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวม
เป็นแบบสมมาตร 
 1.34.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นการถกัแบบหกเสา 
และสว่นประกอบสร้อยทรงตะกรุดตดิลวดลายเครือวลัย์ลงยาสีแดงและสีเขียว 
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1.35 รูปแบบท่ี 35 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  
 

    
 

ภาพประกอบ 49 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.35.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.35.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายเกลียวเชือก การจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.35.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยสว่นตวัสร้อยเป็นการถกัแบบ
แบนและสว่นประกอบสร้อยลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน ห้อยตุ้งติง้ทรงกลม 
 
1.36 รูปแบบท่ี 36 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือไพลินสามสี โดยร้านทองสมศักดิ์ 
วงศ์ใหญ่  
 

   
 

ภาพประกอบ 50 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.36.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.36.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือลวดลายไทยประยกุต์ใช้วิธีการซ า้ลวดลาย  ซึ่งเป็นการจดั
องค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.36.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยการฉลลุายและการลงยาส ี3 สี 
คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน  
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1.37 รูปแบบท่ี 37 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอพู่ระหง โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  
 

   
 

ภาพประกอบ 51 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.37.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอพูร่ะหง  
 1.37.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอพู่ระหง 3 สี 4 เสาเย้า ลกูกรองลายไขป่ลาเฉลียง การจดั
องค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.37.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยถกัสีเ่สา  และสว่น 
ประกอบสร้อยใช้วิธีการเคาะขึน้รูปพู่ระหงและการลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงินห้อยตุ้งติง้
รูปเมด็ข้าวสารลงยาสีแดง  

 
1.38 รูปแบบท่ี 38 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือเถาวลัย์ดอกพกุิลลงยาพันเกลียว  
โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  

 

   
 

ภาพประกอบ 52 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
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 1.38.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.38.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือ ลวดลายดอกมาลยัพนัเกลียว เป็นการจดัองค์ประกอบ
แบบสมมาตร 
 1.38.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือเป็นเส้นถกัสี่เสา 
พนัสลบักบัสร้อยดอกมาลยัลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน โดยส่วนประกอบสร้อยข้อมือ
เป็นตุ้งติง้หวัใจฉลลุวดลายลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน  
 
1.39 รูปแบบท่ี 39 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอหัวบัวไขว้ลายเครือวัลย์ โดยร้านทอง
สมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  

 

   
 

ภาพประกอบ 53 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.39.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.39.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอหวับวัไขว้ลวดลายเครือวลัย์ ซึ่งเป็นการจดัองค์ประกอบ 
รูปแบบโดยรวมเป็นแบบอสมมาตร 
 1.39.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการฉลแุละการติดลวดลายและ
การลงยาสี 3 สี ประกอบด้วย สีแดง สีเขยีว และสีน า้เงิน 
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1.40 รูปแบบท่ี 40 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอ โดยร้านทองสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่  
 

   
 

ภาพประกอบ 54 สร้อยคอ โดยร้านทองสมศกัดิ ์วงศ์ใหญ่  
 

 1.40.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ ท่ีมีรูปแบบประยกุต์มาจาก
พวงมาลยั  
 1.40.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายประยกุต์ เป็นการจดัองค์ประกอบแบบอสมมาตร 
 1.40.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยถกัสามเสาพนัเกลียว 
และสว่นประกอบสร้อยใช้วิธีการติดลวดลายแล้วลงยาสีแดงและสีเขียว  และสร้อยลกูประค าเกลีย้ง 2 
เส้นมีตุ้งติง้ทรงหยดน า้ลายไขป่ลาเฉียง 
 
1.41 รูปแบบท่ี 41 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือไทยผสมเครือวัลย์ โดยร้านทอง
นันทนาช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 55 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
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 1.41.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.41.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือลวดลายเครือวลัย์  เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.41.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยการฉลลุวดลายและการลงยาสี
แดงและสีเขียว 

 
1.42 รูปแบบท่ี 42 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือมาลัยลงยาสี โดยร้านทองนันทนา
ช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 56 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
 

 1.42.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.42.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายดอกมาลยั เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.42.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือเป็นการถกัสาม
เสาพนัเกลียว และสว่นประกอบสร้อยข้อมือดอกมาลยัลงยาส ี3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน 
 
1.43 รูปแบบท่ี 43 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมือลายข้าวหลามตัด โดยร้านทอง
นันทนาช่างทอง 

 

    
 

ภาพประกอบ 57 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
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 1.43.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.43.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือลวดลายข้าวหลามตดั โดยใช้เทคนิคการซ า้ของลวดลาย ซึง่
เป็นการจดัองค์ประกอบรูปแบบโดยรวมเป็นแบบสมมาตร 
 1.43.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการติดลวดลาย และการลงยาสี
แดงและสีเขียว 
 
1.44 รูปแบบท่ี 44 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือร้อยสวน โดยร้านทองนันทนา
ช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 58 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
 

 1.44.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.44.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลกูประค าลายข้าวหลามตดั  โดยเป็นการจดัองค์ประกอบ
แบบสมมาตร 
 1.44.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัสร้อยข้อมือเป็นการถกั และ
สว่นประกอบของสร้อยข้อมือเป็นสร้อยถกัสามเสาร้อยสวนลกูประค าตดิลายข้าวหลามตดัลงยาสีแดง 
และสีเขียว  
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1.45 รูปแบบท่ี 45 เคร่ืองประดับทองประเภทจีสั้งวาลร้อยเส้นไหม ลายเครือวัลย์ห้อยตุ้งติง้ 
โดยร้านทองนันทนาช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 59 จีส้งัวาล โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
 

 1.45.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทจี ้ 
 1.45.2 ลวดลาย  เป็นจีล้วดลายเครือวลัย์ห้อยตุ้งติง้รูปทรงมาคีย์หรือทรงเมด็ข้าว ตวัจีเ้ป็น
การจดัวางองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.45.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยตวัจีใ้ช้การฉลลุายและการลงยา
สีแดงและสีเขียวห้อยด้วยตุ้งติง้รูปทรงเมด็ข้าวเปลือกลงยาสีแดง 
 
1.46 รูปแบบท่ี 46 เคร่ืองประดับทองประเภทก าไลข้อมืองาช้างลายเครือวัลย์ผสมลาย
ประยกุต์ โดยร้านทองนันทนาช่างทอง 
 

    
 

ภาพประกอบ 60 ก าไลข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
  

 1.46.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทก าไลข้อมือ  
 1.46.2 ลวดลาย  เป็นก าไลข้อมือติดลวดลายเครือวลัย์ผสมลายประยกุต์  และเป็นการจดั
องค์ประกอบแบบสมมาตร 
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 1.46.3 การผลิต  ตวัก าไลเป็นงาช้างหุ้มติดด้วยทองฉลลุายโดยสว่นประกอบนีท่ี้เป็นทองใช้
วิธีการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการลงยาสแีดงและสีเขียว 
 
1.47 รูปแบบท่ี 47 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยข้อมือพกุิลไข่ปลาลงยาสี โดยร้านทอง
นันทนาช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 61 สร้อยข้อมือ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
  
 1.47.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยข้อมือ  
 1.47.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยข้อมือลวดลายดอกพิกลุไขป่ลา โดยใช้ลกัษณะของการซ า้ของ
ลวดลายตลอดทัง้เส้น 
 1.47.3 การผลิต  ตวัสร้อยข้อมือเป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด ประกอบด้วยการเช่ือม
ประกอบและการลงยาสีแดงและสีเขียว 
 
1.48 รูปแบบท่ี 48 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอมาลัยอุบะ โดยร้านทองนันทนา
ช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 62 สร้อยคอ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
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 1.48.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.48.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอท่ีมีลวดลายมาลยัตอ่ด้วยอบุะเส้นถกั เป็นการจดัองค์ประกอบ
แบบสมมาตร   
 1.48.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยเป็นดอกมาลยั  และ 
สว่นประกอบของสร้อยเป็นมาลยัอบุะ หรือลกูอะไหล่ทองกลมลายดอกมาลยัการลงยาสีแดง และสี
เขียวตอ่อบุะเส้นถกัสามเสา จ านวน 5 เส้น 

 
1.49 รูปแบบท่ี 49 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอระย้า โดยร้านทองนันทนาช่างทอง 
 

  
 

ภาพประกอบ 63 สร้อยคอ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
 

 1.49.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอระย้า  
 1.49.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอระย้าลวดลายดอกไม้เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.49.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยถกัแบบสี่เสาขัน้ด้วย 
ซองพลตูิดลายข้าวหลามตดัไขป่ลาลงยาสีแดงตอ่ด้วยสร้อยถกัสามเสา 4 เส้น และสว่น ประกอบสร้อย
รูปดอกไม้ลงยาสีแดงห้อยด้วยตุ้งติง้ลกูประค า จ านวน 6 ลกู ลงยาสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียวและสีน า้เงิน
โดยจดัให้ลกูประค าท่ีลงยาสีน า้เงินอยู่ตรงกลางของอบุะระย้า 
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1.50 รูปแบบท่ี 50 เคร่ืองประดับทองประเภทสร้อยคอสายพนิ โดยร้านทองนันทนาช่างทอง 
 

   
 

ภาพประกอบ 64 สร้อยคอ โดยร้านทองนนัทนาช่างทอง 
 

 1.50.1 รูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  
 1.50.2 ลวดลาย  เป็นสร้อยคอลวดลายสายพิน  เป็นการจดัองค์ประกอบแบบสมมาตร 
 1.50.3 การผลิต  เป็นการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมด  ประกอบด้วยตวัสร้อยการถกัสามเสา และ 
สว่นประกอบสร้อยลายสายพินใช้สร้อยทองถกัสามเสาพนัเกลียวแล้วคลี่กระจายเป็นแผอ่อกห้อยตุ้งติง้
ทอง 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยข้างต้น พบว่า เคร่ืองประดบัส่วน
ใหญ่เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอ  ท่ีตวัเรือนท าด้วยเส้นทองถักหรือเป็นการร้อยด้วยลูก
อะหลัย่หรือลกูประค าลายตา่งๆ  โดยลวดลายสว่นใหญ่เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายเครือ
วลัย์ ลายดอกพิกลุ ลายข้าวหลามตดั และลายมาลยั เป็นต้น โดยใช้การผลิตด้วยวิธีการขึน้รูปด้วยมือ
ทัง้หมดและการลงยาสีเพ่ือเพ่ิมสีสนัและความสวยงามอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั  ซึ่งสีท่ีนิยมใช้นัน้เป็นคูส่ีตรงกนัข้าม หรือสตีดักนัในงานเคร่ืองประดบัคือ สีแดง และสีเขียว 
แตห่ากมีการใช้สีใดสีหนึ่งมกัจะใช้สีแดงเป็นหลกั 
 
2. วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสุโขทยัในเชิงลึก จ านวน 50 ชิน้ 
 ผลการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัในเชิงลกึ จ านวน 50 ชิน้ แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ 
ดงันี ้
 2.1 เคร่ืองประดบัท่ีเป็นแบบลายถกัและไมใ่ช่ลายถกั (ดตูาราง 6 ภาคผนวก ข) พบวา่ 
 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีเป็นแบบลายถกั มีจ านวน 30 ชิน้ และไมใ่ช่ลายถกั มีจ านวน 20 ชิน้ 
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 2.2 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีใช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ และไมใ่ช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่  
(ดตูาราง 7 ภาคผนวก ข) พบวา่ เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีใช้ประค า/ลกูอะหลัย่ มีจ านวน 30 ชิน้ และ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีไมใ่ช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ มีจ านวน 20 ชิน้ 
 2.3 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีลงยาสีและไมล่งยาสี (ดตูาราง 8 ภาคผนวก ข) พบวา่ 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีลงยาสีมีจ านวน 43 ชิน้ และเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยท่ีไม่ลงยาสีมีจ านวน  
7 ชิน้ 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสุโขทัยในเชิงลึก จ านวน 50 ชิน้ ใน 3 ประเด็น
ข้างต้น พบวา่ รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัสว่นใหญ่นัน้ใช้ตวัเรือนท่ีมีลายถกัมากท่ีสดุ  และมีการ
ใช้ลกูประค าหรือลกูอะหลัย่ท่ีมีลวดลายมากกว่าแบบท่ีมีลวดลายหรือแบบเกลีย้ง และนิยมเพ่ิมสีสนั
ให้แก่เคร่ืองประดับด้วยการลงยาสีมากกว่าการฝังพลอย ส่วนสีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดนัน้คือ สีแดง 
รองลงมาคือ ใช้ทัง้สีแดงและสีเขียว 
 
3. วิเคราะห์ความคิดเหน็ของวัยรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สุโขทัย จ านวน 20 ชิน้ 
 ในบทนีจ้ะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยเร่ิมจากการพิจารณาข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากแบบสอบถามความคดิเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยั ทัง้หมด 300 คน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
 ตอนท่ี 3 ความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูใน 
กลุม่วยัรุ่นและเยาวชนในช่วงอายุ 12-25 ปี จ านวน 300 คน (ดตูาราง 1) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสดุคือ อายุ 19 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมาคือ อายุ 20 ปี จ านวน 50 คน    
คิดเป็นร้อยละ 16.7 สว่นจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ อายุ 12 ปี จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 210 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทมีน้อยท่ีสดุ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.7 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.อาย ุ   

 12 3 1.0 

 13 7 2.3 

 14 12 4.0 

 15 9 3.0 

 16 17 5.7 

 17 17 5.7 

 18 32 10.7 

 19 52 17.3 

 20 50 16.7 

 21 46 15.3 

 22 14 4.7 

 23 14 4.7 

 24 14 4.7 

 25 13 4.3 

 รวม 300 100.0 

2. อาชีพ    

 นกัเรียน 74 24.7 

 นิสิต/นกัศกึษา 210 70.0 

 ข้าราชการ 3 1.0 

 พนกังานรฐัวิสาหกิจ 4 1.3 

 อ่ืนๆ 
รวม 

5 
300 

1.7 
100.0 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

3. ระดบัการศกึษา    

 มธัยมศกึษา 76 25.3 

 ปริญญาตรี 198 66.0 

 ปริญญาโท 26 8.7 

 อ่ืนๆ 0 0 

 รวม 300 100.0 

  
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั (ดตูาราง 2)  
พบวา่ คา่เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัโดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 2.88 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ความคิดเห็นต่อ
ความช่ืนชอบรูปแบบโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียท่ี 2.60 ความคิดเห็นต่อรูปแบ
ท่ีเป็นสากล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.06 ความคิดเห็นตอ่รูปแบบท่ีสวมใสไ่ด้
หลายโอกาส มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.95 ความคิดเห็นต่อความช่ืนชอบ
ลวดลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.20 และความคิดเห็นต่อการเลือกซือ้ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียท่ี 2.58 สว่นความคิดเห็นต่อรูปภาพเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
มากท่ีสดุคือ  รูปแบบท่ี 4 สร้อยคอหัวบัวไขว้ลายเครือวลัย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.31 รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 11 ก าไลข้อมืองาช้างลายเครือวลัย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.30 โดยรูปแบบท่ีมีระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 8 จีส้งัวาลร้อย
เส้นไหม ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย และมีคา่เฉล่ียท่ี 2.20  
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ตาราง 2 แสดงคา่เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

รูปแบบ ประเด็น 

 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ชื่นชอบ
รูปแบบ 

รูปแบบเป็น
สากล 

สวมใสไ่ด้ 
หลายโอกาส 

ชื่นชอบ
ลวดลาย 

เลอืกซือ้ รวม 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

1. 

 

2.85 
ปาน
กลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 

3.15 
ปาน
กลาง 

 
3.35 

 

ปาน
กลาง 

2.48 น้อย 3.02 
ปาน
กลาง 

2. 

 

2.91 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

3.07 
ปาน
กลาง 

3.38 
ปาน
กลาง 

2.80 
ปาน
กลาง 

3.09 
ปาน
กลาง 

3. 

 

2.18 น้อย 2.60 น้อย 2.16 น้อย 2.87 
ปาน
กลาง 

2.07 น้อย 2.38 น้อย 

 

4.  

 

3.02 
ปาน
กลาง 

3.43 มาก 3.50 มาก 3.52 มาก 3.10 
ปาน
กลาง 

3.31 
ปาน
กลาง 

5. 

 

2.80 
ปาน
กลาง 

3.53 มาก 3.46 มาก 3.43 มาก 2.84 
ปาน
กลาง 

3.21 
ปาน
กลาง 

6. 

 

2.26 น้อย 2.86 
ปาน
กลาง 

2.64 
ปาน
กลาง 

2.91 
ปาน
กลาง 

2.25 น้อย 2.58 น้อย 

7. 

 

2.62 
ปาน
กลาง 

3.02 
ปาน
กลาง 

2.82 
ปาน
กลาง 

3.27 
ปาน
กลาง 

2.50 น้อย 2.85 
ปาน
กลาง 

8. 

 

1.95 น้อย 2.38 น้อย 2.10 น้อย 2.63 
ปาน
กลาง 

1.94 น้อย 2.20 น้อย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

รูปแบบ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ชื่นชอบ
รูปแบบ 

รูปแบบเป็น
สากล 

สวมใสไ่ด้ 
หลายโอกาส 

ชื่นชอบ
ลวดลาย 

เลอืกซือ้ รวม 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

9. 

 

2.67 
ปาน
กลาง 

3.13 
ปาน
กลาง 

2.92 
ปาน
กลาง 

3.37 
ปาน
กลาง 

2.62 
ปาน
กลาง 

2.94 
ปาน
กลาง 

10. 

 

2.33 น้อย 2.73 
ปาน
กลาง 

2.43 น้อย 2.89 
ปาน
กลาง 

2.20 น้อย 2.52 น้อย 

11. 

 

2.99 
ปาน
กลาง 

3.40 
ปาน
กลาง 

3.48 มาก 3.57 มาก 3.07 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

12. 

 

2.49 น้อย 2.92 
ปาน
กลาง 

2.92 
ปาน
กลาง 

3.19 
ปาน
กลาง 

2.55 น้อย 2.81 
ปาน
กลาง 

13. 

 

2.88 
ปาน
กลาง 

3.23 
ปาน
กลาง 

3.37 
ปาน
กลาง 

3.38 
ปาน
กลาง 

2.92 
ปาน
กลาง 

3.16 
ปาน
กลาง 

14. 

 

2.61 
ปาน
กลาง 

3.13 
ปาน
กลาง 

3.26 
ปาน
กลาง 

3.15 
ปาน
กลาง 

2.74 
ปาน
กลาง 

2.98 
ปาน
กลาง 

15. 

 

2.24 น้อย 2.74 
ปาน
กลาง 

2.60 น้อย 2.97 
ปาน
กลาง 

2.34 น้อย 2.58 น้อย 

16. 

 

2.69 
ปาน
กลาง 

3.07 
ปาน
กลาง 

2.92 
ปาน
กลาง 

3.12 
ปาน
กลาง 

2.55 น้อย 2.87 
ปาน
กลาง 

17. 

 

2.93 
ปาน
กลาง 

3.38 
ปาน
กลาง 

3.37 
ปาน
กลาง 

3.59 มาก 3.00 
ปาน
กลาง 

3.25 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

รูปแบบ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ชื่นชอบ
รูปแบบ 

รูปแบบเป็น
สากล 

สวมใสไ่ด้ 
หลายโอกาส 

ชื่นชอบ
ลวดลาย 

เลอืกซือ้ รวม 
 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

18. 

 

2.58 น้อย 2.93 
ปาน
กลาง 

2.89 
ปาน
กลาง 

3.24 
ปาน
กลาง 

2.68 
ปาน
กลาง 

2.86 
ปาน
กลาง 

19.   

 

2.29 น้อย 2.91 
ปาน
กลาง 

2.70 
ปาน
กลาง 

3.02 
ปาน
กลาง 

2.35 
ปาน
กลาง 

2.65 
ปาน
กลาง 

20. 

 

2.66 
ปาน
กลาง 

3.22 
ปาน
กลาง 

3.18 
ปาน
กลาง 

3.06 
ปาน
กลาง 

2.62 
ปาน
กลาง 

2.95 
ปาน
กลาง 

รวม 1-20 2.60 น้อย 3.06 
ปาน
กลาง 

2.95 
ปาน
กลาง 

3.20 
ปาน
กลาง 

2.58 น้อย 2.88 
ปาน
กลาง 

  
 ตอนท่ี 3 ความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย (ดู
ตาราง 3) พบว่า วัยรุ่นและเยาวชนมีความต้องการเคร่ืองประดับทองสุโขทัยท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 อย่างมากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.12 รองลงมาคือ 
ต้องการให้ออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีรูปแบบท่ีคงเอกลกัษณ์ไว้เหมือนเดิม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.99 และไมต้่องการเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีมีขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียท่ี 2.37  
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ตาราง 3 แสดงความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 

รายการ x  
ระดบั 

ความต้องการ 

1. เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยแต่ละชิน้ควรมีลวดลายเยอะๆ 3.23 ปานกลาง 

2. ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรมีรูปแบบที่เป็นสากล 3.72 ปานกลาง 

3. เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยแต่ละชิน้ควรมีขนาดใหญ่ 2.37 น้อย 

4. ข้าพเจ้าอยากให้มีการปรับปรุงลวดลายให้มีความหลากหลายมากขึน้ 3.67 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยที่มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 
(ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

4.12 มากที่สดุ 

6. ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัต้องมีการลงยาสเีพื่อเพิ่มความสวยงาม 3.46 มาก 

7. ตวัเรือนเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรจะเป็นทองทัง้หมด 3.09 ปานกลาง 

8. ตวัเรือนเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรจะน าวัสดอุื่นๆ มาใช้แทนทองค า เพื่อให้
เหมาะสมกบักลุม่วยัหรือเยาวชน 

3.83 ปานกลาง 

9. เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยควรออกแบบเพื่อให้สามารถสวมใสใ่นกลุม่วัยรุ่นและ
เยาวชนได้ 

4.15 มาก 

10. ข้าพเจ้าปรารถนาให้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมีลวดลายที่คงเอกลกัษณ์ไว้
เหมือนเดิม 

3.99 มาก 

 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อ
รูปแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัย มีดงันี ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบและ
ลวดลายท่ีสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์บ่งบอกความเป็นไทย แต่เป็นเคร่ืองประดบัท่ีไม่เหมาะสมกับ
วยัรุ่น เพราะรูปแบบล้าสมยัและไมเ่ป็นสากล 
 ความคิดเห็นด้านความต้องการอ่ืนๆ ของผู้บริโภคตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย พบว่า 
วยัรุ่นและเยาวชนต้องการให้ประยกุต์รูปแบบเคร่ืองประดบัให้เข้ากบัสมยันิยมแต่คงเอกลกัษณ์เดิมไว้ 
โดยเป็นรูปแบบเรียบง่าย ดดูี ลวดลายน้อย และอยากให้เลือกหลากหลายลวดลายในรูปแบบท่ีทนัสมยั   
 ส่วนความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ พบว่า วัยรุ่นและเยาวชนต้องการให้พัฒนาสีท่ีใช้ลงยาสีบน
เคร่ืองประดบัเน่ืองจากสีท่ีใช้นัน้คอ่นข้างตดักนัมากจนเกินไปท าให้ไม่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส 
และมีความต้องการให้เคร่ืองประดบัมีน า้หนกัเบา 
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4. การออกแบบเคร่ืองประดบัเงนิชุบทองในระบบอุตสาหกรรมส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน   
 การออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  โดย
การน าข้อมลูจากการวิเคราะห์รูปแบบ ลวดลาย และการผลิตเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย และข้อมลูจาก
การวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัของอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย ในเชิงลึก จ านวน 
50 รูปแบบ และข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนต่อ
รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมาออกแบบเพ่ือพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยตามผลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยและข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่น
และเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั โดยการออกแบบและร่างแบบพร้อมลงสี จ านวน 50 
รูปแบบ (ดภูาคผนวก ง) จากนัน้คดัเลือกรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัอย่างเจาะจงประเภทและ
รูปแบบท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ 1 รูปแบบ และรูปแบบท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัเป็นหลกัในการคดัเลือก จ านวน 10 รูปแบบ (ดภูาพประกอบ 64) เพ่ือน าไป
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  ซึ่งเป็นการส ารวจความต้องการของผู้บริโภค หรือความนิยมในกลุ่ม
วยัรุ่นและเยาวชนก่อนน าไปผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบัจริง 
 

        
 

     
 

ภาพประกอบ 65 รูปแบบเคร่ืองประดบั จ านวน 10 แบบ ท่ีใช้สร้างแบบสอบถามคดิเหน็ของวยัรุ่น 
และเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
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5. วิเคราะห์ความคิดเหน็ของวัยรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบการออกแบบ 
เคร่ืองประดบัทองสุโขทยัส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเร่ิมจากการพิจารณาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ทัง้หมด 100 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง 
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่ภาพรวมของรูปแบบการออกแบบ 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน  
 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูใน 
กลุม่วยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 100 คน ประกอบด้วยวยัรุ่นและเยาวชนทัว่ไปและวยัรุ่นและเยาวชนท่ีมี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั (ดตูาราง 4) พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามอาย ุ
21 ปี มีจ านวนมากท่ีสดุ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคืออายุ 25 ปี จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 21 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสดุมีอายุ 18  ปี จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 6  และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 71 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 71 รองลงมา
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ (นกัออกแบบเคร่ืองประดบั) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21และประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีมากท่ีสดุ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และมีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาโท จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.อาย ุ   

 18 6 6.0 

 20 12 12.0 

 21 26 26.0 

 22 16 16.0 
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ตาราง 4 (ตอ่)  

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.อาย ุ(ตอ่)    

 23 8 8.0 

 24 11 11.0 

 25 21 21.0 

 รวม 100 100.0 

2. อาชีพ    

 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 71 71.0 

 ข้าราชการ 0 0.0 

 พนกังานรฐัวิสาหกิจ 7 7.0 

 ธรุกิจสว่นตวั 1 1.0 

 อ่ืนๆ 21 21.0 

 รวม 100 100.0 

3. ระดบัการศกึษา   

 มธัยมศกึษา 0 0.0 

 ปริญญาตรี 94 94.0 

 ปริญญาโท 6 6.0 

 อ่ืนๆ 0 0.0 

 รวม 100 100.0 

 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน (ดตูาราง 5) พบวา่ คา่เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
รูปแบบท่ี 7 มากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.64 รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 9 มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.45 และมีความคิดเห็นต่อรูปแบบท่ี 2 น้อยท่ีสดุ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมีคา่เฉล่ียท่ี 3.12  
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 

รูปภาพ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

รูปแบบ ลวดลาย สี 

รวม 
สวยงาม ประโยชน์ 

ใช้สอย
มากกว่า1 

ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

สวยงาม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

เหมาะสมกบั
วยัรุ่น 

เหมาะสม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ใช้ได้หลาย
โอกาส 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

1. 

 

3.62 มาก 3.42 มาก 3.39 
ปาน
กลาง 

3.61 มาก 3.31 
ปาน
กลาง 

2.90 
ปาน
กลาง 

3.41 มาก 3.46 มาก 3.50 มาก 3.40 
ปาน
กลาง 

2. 

 

3.17 
ปาน
กลาง 

3.49 มาก 2.71 
ปาน
กลาง 

3.13 
ปาน
กลาง 

2.94 
ปาน
กลาง 

3.24 
ปาน
กลาง 

3.16 
ปาน
กลาง 

2.85 
ปาน
กลาง 

3.40 
ปาน
กลาง 

3.12 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

รูปภาพ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

รูปแบบ ลวดลาย สี 

รวม 
สวยงาม ประโยชน์ 

ใช้สอย
มากกว่า1 

ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

สวยงาม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

เหมาะสมกบั
วยัรุ่น 

เหมาะสม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ใช้ได้หลาย
โอกาส 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

3. 

 

3.55 มาก 3.26 
ปาน
กลาง 

3.12 
ปาน
กลาง 

3.50 มาก 3.10 
ปาน
กลาง 

2.74 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

3.26 
ปาน
กลาง 

3.04 
ปาน
กลาง 

3.21 
ปาน
กลาง 

4.  

 

3.67 มาก 3.42 มาก 3.44 มาก 3.53 มาก 3.39 
ปาน
กลาง 

3.10 
ปาน
กลาง 

3.34 
ปาน
กลาง 

3.46 มาก 3.34 
ปาน
กลาง 

3.41 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

รูปภาพ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

รูปแบบ ลวดลาย สี 

รวม 
สวยงาม ประโยชน์ 

ใช้สอย
มากกว่า1 

ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

สวยงาม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

เหมาะสมกบั
วยัรุ่น 

เหมาะสม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ใช้ได้หลาย
โอกาส 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

5. 

 

3.25 
ปาน
กลาง 

3.26 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.32 
ปาน
กลาง 

3.07 
ปาน
กลาง 

3.14 
ปาน
กลาง 

3.31 
ปาน
กลาง 

2.97 
ปาน
กลาง 

3.19 
ปาน
กลาง 

3.34 
ปาน
กลาง 

6. 

 

3.42 มาก 3.50 มาก 3.55 มาก 3.48 มาก 3.45 มาก 2.72 
ปาน
กลาง 

3.32 
ปาน
กลาง 

3.44 มาก 3.21 
ปาน
กลาง 

3.34 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

รูปภาพ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

รูปแบบ ลวดลาย สี 

รวม 
สวยงาม ประโยชน์ 

ใช้สอย
มากกว่า1 

ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

สวยงาม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

เหมาะสมกบั
วยัรุ่น 

เหมาะสม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ใช้ได้หลาย
โอกาส 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

7. 

 

3.80 มาก 3.79 มาก 3.26 
ปาน
กลาง 

3.82 มาก 3.52 มาก 3.66 มาก 3.73 มาก 3.58 มาก 3.61 มาก 3.64 มาก 

8. 

 

3.47 มาก 3.29 
ปาน
กลาง 

2.91 
ปาน
กลาง 

3.46 มาก 3.11 
ปาน
กลาง 

3.53 มาก 3.40 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

3.43 มาก 3.32 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

รูปภาพ ประเด็น 

เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

รูปแบบ ลวดลาย สี 

รวม 
สวยงาม ประโยชน์ 

ใช้สอย
มากกว่า1 

ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

สวยงาม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

เหมาะสมกบั
วยัรุ่น 

เหมาะสม ความเป็น
เคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั 

ใช้ได้หลาย
โอกาส 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

x  

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

9. 

 

3.72 มาก 3.16 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

3.63 มาก 3.32 
ปาน
กลาง 

3.55 มาก 3.56 มาก 3.47 มาก 3.36 
ปาน
กลาง 

3.45 มาก 

10. 

 

3.39 
ปาน
กลาง 

3.41 มาก 3.57 มาก 3.30 
ปาน
กลาง 

3.52 มาก 2.61 
ปาน
กลาง 

3.21 
ปาน
กลาง 

3.65 มาก 2.91 
ปาน
กลาง 

3.29 
ปาน
กลาง 

รวม 1-10 3.51 มาก 3.40 
ปาน
กลาง 

3.23 
ปาน
กลาง 

3.48 มาก 3.27 
ปาน
กลาง 

3.12 
ปาน
กลาง 

3.37 
ปาน
กลาง 

3.34 
ปาน
กลาง 

3.30 
ปาน
กลาง 

3.34 
ปาน
กลาง 
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ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 1 ก าไลข้อมืออเนกประสงค์ประค าลาย
เครือวัลย์ประยกุต์ 
 - ด้านรูปแบบ  เป็นรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีความสวยงาม เรียบหรู และทนัสมยั สามารถ 
สวมใสไ่ด้หลายโอกาส แตไ่มเ่หมาะกบัวยัรุ่น  ถ้าหากปรับโครงสร้างของตวัเรือนก าไลท่ีเป็นเส้นโค้งนัน้
ให้มีการไลข่นาดความกว้างจากเลก็ไปใหญ่ และมีการปรับขนาดลกูประค าให้มีขนาดเลก็ใหญ่แตกตา่ง
กนัจะท าให้เคร่ืองประดบัมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้  
 - ด้านลวดลาย  เป็นลวดลายท่ีมีความออ่นช้อยสวยงาม บ่งบอกความเป็นเคร่ืองประดบั 
ทองสโุขทัยได้ดี มีประโยชน์ใช้สอยท่ีสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายได้ตามความต้องการ และถ้าหาก 
เพ่ิมลวดลายมากขึน้จะท าให้ชิน้งานดสูมบรูณ์   
 - ด้านสี  ตวัเรือนเคร่ืองประดบัควรใช้สีเดียวกนัทัง้หมด และควรมีการลงยาสีจะท าให้มี 
ความน่าสนใจย่ิงขึน้  
 - ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรจะใช้ไขม่กุหรือพลอยสี่เหลี่ยมแทนลกูประค า เพ่ือเพ่ิมความโดด 
เดน่  เเละเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย (Functions) ด้านรูปเเบบการใช้งาน เช่น สว่นท่ีเป็นลกูประค าสามารถ
ถอดออกมาใช้เป็นจีไ้ด้ เป็นต้น และถ้าหากใสพื่น้ผิว (Texture) เพ่ิมบนชิน้งานจะท าให้เคร่ืองประดบัมี
ความน่าสนใจมากขึน้  
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 2 สร้อยคออเนกประสงค์ประค าลงยาสีลาย
เครือวัลย์ประยุกต์ 
 - ด้านรูปแบบ  รูปแบบเคร่ืองประดบัมคีวามสวยงาม  เก๋  และทนัสมยั  ช่ืนชอบรูปทรงหวัใจ
และสร้อยข้อมือเพราะมคีวามสวยงามและมจีดุเดน่ในงาน 
 - ด้านลวดลาย  ลวดลายเยอะเกินไป ไม่ดึงดูดความสนใจ ดทูันสมยัแต่ยังไม่บ่งบอกถึง
ความเป็นทองสโุขทยัเท่าท่ีควร  
 - ด้านสี  การใช้สใีนงานเคร่ืองประดบันีย้งัไมล่งตวัเท่าท่ีควร  ถ้าหากเปลีย่นสีของตวัเรือน
เคร่ืองประดบัให้เป็นใดสีหนึ่งสเีพียงสเีดียวโดยเว้นสว่นท่ีเป็นลวดลาย จะท าให้มีความน่าสนใจย่ิงขึน้ 
 - ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรจะใช้วสัดอุย่างอ่ืนเเทนเชือกจะท าให้ดสูวยงามมากขึน้  และควร
ออกแบบให้มีความทนัสมยัแตค่งเอกลกัษณ์ของทองสโุขทยั 
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 3 สร้อยคอหัวใจอเนกประสงค์เครือวลัย์
ประยกุต์ 
 - ด้านรูปแบบ รูปเเบบมีความสวยงาม ทนัสมยั และสามารถสวมใสง่่าย รวมทัง้มกีารผสม 
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ผสานระหวา่งความเป็นสโุขทยัท่ีเข้ากบัยคุปัจจบุนัได้ดี (มีความร่วมสมยั) โดยรูปแบบเคร่ืองประดบันี ้
น่าจะเหมาะส าหรับสวมใส่เพ่ือออกงานกลางคืนมากกว่าสวมใส่ในชีวิตประจ าวนั  และขนาดของ
ชิน้งานท่ีเท่ากนัทัง้เส้นท าให้ชิน้งานไมน่่าสนใจเท่าท่ีควร 
 - ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความออ่นช้อยสวยงาม แตล่วดลายเยอะไปจึงท าให้ดเูเน่น มีการ
ประยกุต์ลวดลายได้ดีท าให้ไมด่แูก่และไมโ่บราณจนเกินไป 
 - ด้านสี  ถ้าตวัเรือนเป็นสใีดสีหนึ่ง  เชน่ สีทองล้วนจะท าให้ดหูรูหรา  สีเงินล้วนก็จะสามารถ
สวมใสไ่ด้หลายโอกาส และถ้าหากลงยาสีหลายๆ สี จะท าให้งานมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
 - ข้อเสนอแนะอื่นๆ  รูปแบบโดยรวมยงัเหมาะกบัผู้ใหญ่มากกวา่วยัรุ่นสวมใส่ และควร
ออกแบบให้มีลวดลายบนโครงสร้างแบบอ่ืนๆ ด้วย  เช่น รูปทรงทรงส่ีเหลีย่ม และวงรี เป็นต้น 
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 4 สร้อยคอประดับจีป้ระค าลายเครือวัลย์
อเนกประสงค์ 
 - ด้านรูปแบบ  เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย แตด่เูก๋ไก๋ และทนัสมยั โดยเฉพาะ 
สว่นท่ีเป็นสร้อยข้อมือนัน้มีความสวยงามดี แตเ่มื่อสวมใสเ่ป็นจีจ้ะมีขนาดความยาวมากเกินไป  ดงันัน้
ควรท าให้สามารถปรับเปลี่ยนให้มีขนาดสัน้-ยาวได้ตามต้องการจะดี  
 - ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความละเอียดสวยงาม สามารถผสมผสานลวดลายท่ีมคีวาม 
แตกตา่งกนัมาใช้ได้อย่างลงตวั หากเพ่ิมลวดลายในบางส่วน เช่น น าเอาลวดลายในรูปแบบท่ี 3 ลาย
หวัใจเครือวลัย์มาใสต่รงกลางของตวัเรือนเคร่ืองประดบัจะท าให้ชิน้งานมีความน่าสนใจมากขึน้  
 - ด้านสี  การใช้สีเเละการจดัวางจงัหวะสีมีความสวยงามดี สว่นท่ีเป็นลกูประค าสีเงินถ้าหาก
ลงยาสีเป็นสีตา่งๆ จะท าให้ชิน้งานมีความโดดเดน่ย่ิงขึน้ 
 - ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยของเคร่ืองประดบั เน่ืองจากเคร่ืองประดบันีม้ ี
รูปแบบท่ีเรียบ และไม่แปลกใหม่ จึงท าให้ขาดความน่าสนใจ ดงันัน้ควรใช้ขนาดท่ีแตกต่างกันมาจัด
องค์ประกอบเเละน าสีอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 5 สร้อยคอประดับจีลู้กอะไหล่รูปหัวใจลาย
เครือวัลย์อเนกประสงค์ 

- ด้านรูปแบบ  รูปแบบเคร่ืองประดบันีม้ีความสวยงาม และทนัสมยั โดยการน าเอารูปทรง 
หวัใจมาใช้ท าให้ดนู่ารักเหมาะสมกบัวยัรุ่น และรูปทรงหวัใจท่ีมีการเว้าสลบัซ้ายขวาท าให้น่าสนใจมาก
ขึน้  แต่ความยาวของสร้อยยาวเกินไป อย่างไรก็ตามควรปรับให้เคร่ืองประดับมีรูปแบบใช้งานได้
มากกวา่ 2 รูปแบบ  

- ด้านลวดลาย  ลวดลายประณีตสวยงาม สร้างสรรค์ และทนัสมยั มกีารประยกุต์ท่ีดที าให้ด ู
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ไม่โบราณแต่คงเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยท่ีเหมาะสมกับวยัรุ่น ควรเพ่ิมจ านวน
ลวดลายให้มากขึน้ หรือน าลายของภาพท่ี 6 มาใช้เพ่ือให้เกิดความโดดเดน่มากขึน้ 

- ด้านสี  การลงยาสีบนรูปทรงหวัใจท าให้สามารถสวมใสไ่ด้ในทกุวยั ควรเพ่ิมสีแดงลงไป 
เพ่ือความสวยงามและคงเอกลกัษณ์เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย เเต่สีของตวัเรือนควรใช้สีทองทัง้หมด
เพ่ือความเหมาะสมและดหูรูหรา 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยรวมมีความคิดสร้างสรรคด์ี เหมาะสมกบัวยัรุ่น เเตย่งัไมค่อ่ยบ่ง 
บอกความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัเท่าท่ีควร 
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 6 สร้อยคออเนกประสงค์ลูกประค าลาย
เครือวัลย์และประค ามัดหม่ี 

- ด้านรูปแบบ  รูปแบบมีความสวยงาม เก๋ และแปลกใหม ่แตก่ารใช้การซ า้ของรูปทรงกลม 
ท าให้งานขาดความน่าสนใจ ควรน ารูปทรงอ่ืนๆหรือใช้ขนาดท่ีมีความเเตกต่างกันมาใช้ผสมผสานใน
งานจะท าให้ดนู่าสนใจมากขึน้  

- ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความละเอียดและสวยงามดี  แตม่ีการน าลวดลายมาใช้มากไป
ท าให้ดเูเน่นไป อย่างไรก็ตามควรจะน าลวดลายในภาพท่ี 4 ลกูประค าติดลายเครือวลัย์มาใช้ 

- ด้านสี  สีท่ีใช้ในงานเคร่ืองประดบัมีความสวยงาม ช่ืนชอบการแบ่งสีโดยเฉพาะสีของสร้อย 

ข้อมือ  
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรปรับขนาดของเคร่ืองประดบัให้บางช่วงมีขนาดใหญ่บ้างเลก็บ้าง

สลบักนัทัง้เส้น โดยรูปแบบของสร้อยข้อมือเส้นแรกมีความสวยงามมากกวา่เส้นอ่ืนๆ 
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 7 สร้อยคออเนกประสงค์ลูกประค าลาย
เครือวัลย์และประค ามัดหม่ี 

- ด้านรูปแบบ  รูปแบบเคร่ืองประดบันีม้ีความสวยงาม  เรียบหรู  เก๋ไก๋  ทนัสมยั  และเเปลก 
ใหม ่รูปแบบมีความเป็นไทยท่ีผสมสานกับความเป็นสมยัใหม่ได้ดี และควรเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือถอดประกอบชิน้งานได้จะท าให้น่าสนใจย่ิงขึน้ 

- ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความสวยงามลงตวั ดโูปร่งสบายตา เรียบง่าย ดดูี และดทูนัสมยั 

แตย่งับ่งบอกความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้ดี  
- ด้านสี  การใช้สีมีความสวยงาม สีตา่งๆท่ีน ามาใช้มกีารผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั สมดลุ  

ดกูลมกลืนกนัดี และมีความหรูหราน่าใช้  
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  การออกแบบเคร่ืองประดบันีม้ีการออกแบบทกุอย่างได้ลงตวัไมต้่อง 
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แก้ไข  รูปแบบตอบโจทย์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย และถ้าหากพัฒนาจีใ้ห้มีรูปแบบความท่ี
หลากหลายจะดีมาก อีกทัง้ยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกและควรเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยให้มีความ
หลากหลายจะท าให้ชิน้งานมีความน่าสนใจย่ิงขึน้  
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 8 ก าไลข้อมืออเนกประสงค์ลายเครือวัลย์
ประยุกต์ 

- ด้านรูปแบบ  การออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้นีม้ีความสร้างสรรค์ดี มีรูปแบบท่ีทนัสมยั 
เก๋ไก๋ เท่ห์  และมีความแปลกใหม่  โดยรูปแบบมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น อีกทัง้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายน่าใช้งาน ดมูีคณุค่าและ
แขง็แรงทนทาน แตต่วัเรือนมีขนาดใหญ่และหนาไป   

- ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความสวยงาม  ทนัสมยั  มกีารตดัทอนลวดลายได้ดี  แฝงด้วย 

ความออ่นช้อย และแขง็เเกร่ง  ถ้าหากใช้ลายกระหนกมาใช้แทนโครงสร้างท่ีเป็นลายจ๊ิกซอร์จะท าให้
ชิน้งานมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

- ด้านสี  ควรเพ่ิมสีอ่ืนเข้าไปด้วย  หรือจะใช้สีใดสหีนึ่งเพียงสีเดยีวทัง้เส้น  และควรปรับสใีห้ 
ออ่นลงจะดสูวยงามมากขึน้ 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรเพ่ิมรูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึน้ระวงัเร่ืองข้อ 

ตอ่ของเคร่ืองประดบัท่ีสามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยท่ีมีผลตอ่การสวมใส ่
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อรูปแบบท่ี 9 สร้อยข้อมืออเนกประสงค์ห้อยตุ้งติง้
ลูกประค าลายเครือวัลย์และประค าเกลีย้ง 

- ด้านรูปแบบ  รูปแบบเคร่ืองประดบันีม้ีความออ่นช้อยสวยงามแสดงถึงเอกลกัษณ์ความ 
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้ดี และเป็นรูปแบบท่ีมีความแปลกใหม ่ อย่าไรก็ตามควรระวงัเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนรูปการใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมต่อการสวมใส่  ส่วนขนาดชิน้งานมีความ
เหมาะสมดี 

- ด้านลวดลาย  เป็นการออกแบบโดยใช้ลวดลายผสมผสานกบัความทนัสมยัได้ดี  และ      
บ่งบอกถึงความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้อย่างชดัเจน  และมีความเรียบง่ายลงตวั 

- ด้านสี  การใช้สีในรูปแบบท่ี 9 นี ้เป็นการใช้สทีองท่ีคงเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบั 
ทองสโุขทยั อย่างไรก็ตามสีทองยงัเป็นสีท่ีไมต่รงกบัความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชน เน่ืองจากท า
ให้ดแูก่เกินวยั ดงันัน้เพ่ือแก้ปัญหาจุดนีค้วรปรับใช้สีด าหรือสีเงินมาใช้ในบางส่วน จะท าให้สามารถ
สวมใสไ่ด้หลายโอกาสและเหมาะสมกบัวยัรุ่นและเยาวชนมากขึน้  
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- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรระวงัเร่ืองการใช้งานของสร้อยข้อมือในสว่นท่ีเป็นช่องส าหรับ
คล้องสายสร้อยข้อมือท่ีอาจจะหลดุง่ายขณะใช้งานเพราะไมม่ีตวัลอ็ค  
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อรูปแบบท่ี 10 สร้อยคออเนกประสงค์ดอกบัวคว ่าสลับ
ลูกประค าลายเครือวัลย์และประค าเกลีย้ง 

- ด้านรูปแบบ  รูปแบบเคร่ืองประดบัขาดความน่าสนใจ เน่ืองจากการออกแบบโดยใช้การ 
ซ า้ของรูปทรงและลวดลายมากจนเกินไปท าให้เคร่ืองประดบัดแูขง็ ขาดความออ่นช้อย และไม่โดดเด่น  
อย่างไรก็ตามด้านประโยชน์ใช้สอยหรือฟังก์ชั่นดีมาก แต่มีขนาดของชิน้งานมีขนาดใหญ่ไป และถ้า
หากตดัทอนบางสว่นให้เป็นจีจ้ะน่าสนใจกวา่ 

- ด้านลวดลาย  ลวดลายมีความละเอียดปราณีต  และแปลกใหม ่แตย่งัไมท่นัสมยัเพราะ 
ลายรูปผกับวัคว ่าท าให้ดแูก่ ไมเ่หมาะกบัวยัรุ่น เน่ืองจากการใช้ลวดลายโดยรวมในงานเยอะเกินไปท า
ให้ดรูก ควรจะออกเเบบลวดลายใหมห่รืออาจเพ่ิมลายในรูปแบบท่ี 3 ลายหวัใจเครือวลัย์ลงไป อย่างไร
ก็ตามเคร่ืองประดบันีม้ีรูปแบบสวยงามท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้ดีมาก  

- ด้านสี  การใช้สทีองแสดงถงึเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้ดี แตไ่มค่อ่ย 
เหมาะกบัผู้สวมใสท่ี่เป็นวยัรุ่นนกั  เร่ืองสีจึงควรจะลดความเข้มของสีทองลงบ้าง อย่างไรก็ตามถ้าใช้สี
เงินจะท าให้ดสูวยงามและเหมาะสมมากกวา่ หรืออาจจะน าสีอ่ืนมาใช้ควบคูก่บัสีทอง เช่น สีเงิน หรือสี
ด า เป็นต้น 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ควรตดัทอนรูปแบบเคร่ืองประดบัให้เหมาะสมกบัวยัรุ่น และควรจะน า 
วสัดปุระเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากทองค ามาใช้ผสมผสานในงานเพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่ และความ
น่าสนใจย่ิงขึน้ เช่น  เชือก  ลงยาสีด้วยสีขาวหรือด า เป็นต้น 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่ภาพรวมการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยั พบวา่  

- รูปแบบเคร่ืองประดบัโดยภาพรวมมีความสวยงาม ละเอียด และปราณีต มีการออกแบบท่ี 
สร้างสรรค์ สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายโอกาส ท าให้ผู้ใช้มทีางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใช้
เคร่ืองประดบั ท่ีส าคญัคือแสดงถึงความสวยงามและความทนัสมยัท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัได้อย่างลงตวั 
 - โดยภาพรวมนัน้ยงัมีบางรูปแบบท่ีไมน่่าสนใจ เน่ืองจากการใช้รูปทรงซ า้ๆ กนั แตรู่ปแบบ 
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เคร่ืองประดบับางชิน้มีความเรียบง่ายแตม่ีลกูเลน่สวมใส่ได้หลายโอกาสท าให้รูปแบบไม่แก่จนเกินไป 
และควรจะน าวสัดอ่ืุนๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่ และแก้ปัญหาของการใช้ทองท่ีท าให้รูปแบบ
เคร่ืองประดบันัน้ดแูก่ 
 - ภาพรวมการออกแบบเหมาะกบัวยัรุ่นตอนปลาย เเละวยัท างาน  โดยสิ่งท่ีต้องค านึงในการ 
ออกเเบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน คือ  การออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอย
อย่างไรให้ไมด่แูก่  เเละการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยจะต้องไมส่ลบัซบัซ้อนมากจนเกินไป ซึ่งทัง้นี ้
โดยรวมเป็นการออกแบบท่ีเน้นประโยชน์ใช้สอยท าให้ มีความหลากหลายของรูปแบบท่ีสามารถน ามา
ดดัแปลงเป็นเคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนๆ ได้  

- สีของเคร่ืองประดบัโดยรวมดี แตอ่าจจะปรับสขีองเคร่ืองประดบั โดยให้ใช้สีทองในปริมาณ 
น้อยลง หรือปรับให้สีออ่นลง หรือปรับให้เป็นสีเหลือง-ด า จะท าให้เหมาะสมกับวยัรุ่นมากกว่า หรือใช้
การลงยาสีบนลวดลายแทน เพราะสีทองเป็นสีท่ีค่อนข้างดแูก่เกินไปส าหรับวยัรุ่น ถ้าหากจะใช้สีทอง
ควรจะเป็นเคร่ืองประดับทองท่ีมีรูปแบบเรียบๆ หรือลวดลายน้อย อีกทัง้ควรมีขนาดท่ีเล็กกะทัดรัด
หรือไมใ่หญ่จนเกินไป 

- ลวดลายของเคร่ืองประดบัมีความสวยงามแตม่เีพียงบางลวดลายเท่านัน้ท่ีไมเ่หมาะสมกบั 
วยัรุ่นและเยาวชน อีกทัง้ยงัไมบ่่งบอกเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมากนัก อีกทัง้บาง
รูปแบบมีการน าลวดลายมาใช้ในปริมาณมากเกินไป ท าให้ดรูก และดแูก่เกินวยัจึงไม่เหมาะสมกับ
วยัรุ่นเท่าท่ีควร 
 
6. การผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัเงนิชุบทองในระบบอุตสาหกรรมส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน 

 ในการผลิตเคร่ืองประดบัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบเคร่ืองประดับทองสุโขทัยท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยท่ีเป็นท่ี
นิยมอนัดบั 1 คือ ภาพท่ี 7 โดยมีลกัษณะเป็นสร้อยคอหนงัประดบัจีล้ายเครือวลัย์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
มากกวา่ 1 รูปแบบ (ดภูาพประกอบ 66) และได้เพ่ิมการออกแบบจีรู้ปทรงหัวใจให้อยู่ในคลอเล็กชัน
เดียวกนัอีก 1 ชดุ ตามผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้างต้น 
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ภาพประกอบ 66 รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบั 1 จากความคิดเห็นของวยัรุ่น

และเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
 

โดยมีขัน้ตอนการผลิตเคร่ืองประดบั ดงันี ้
 6.1  การเขียนแบบ (Drawing) เคร่ืองประดบัด้วยมือเพ่ือก าหนดขนาดของชิน้งาน  
  

 6.2 สร้างต้นแบบเคร่ืองประดบั แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ สร้างสว่นตวัจีแ้ละตา่งหท่ีูมีลวดลาย
เครือวลัย์ท าด้วยคอมพิวเตอร์ และสว่นก้านของจีท้ าต้นแบบโดยการแกะแวก็ซ์ด้วยมือ   
 การสร้างต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมจิวเวลแคด (JewelCAD) ซึ่งประกอบด้วย 
2 รูปทรง คือ รูปทรงกลม และรูปทรงหวัใจ ส าหรับส่วนท่ีเป็นจีแ้ละต่างหู คือ จีท้รงกลมขนาด 17 มม.  
ตา่งหทูรงกลมขนาด 7.5 มม. และจีรู้ปหวัใจขนาด 17x17 มม. ตา่งหหูวัใจขนาด 7.5 มม. 
 สว่นก้านของจีเ้ป็นการท าต้นแบบด้วยการแกะแวก็ซ์ด้วยมอื โดยมีขนาดความสงู 43 มม. 
กว้าง 7 มม. 
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จีแ้ละต่างหูรูปทรงกลม (ลูกโคมฉลุลาย) 
 
 จี ้

 
 
 
 
  
 
 ตา่งห ู
 

 
 
 

ภาพประกอบ 67 สร้างต้นแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

จีแ้ละต่างหูรูปทรงหัวใจ 
 
 จี ้

 
 
 
 
 ตา่งห ู
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 68 สร้างต้นแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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  - ตรวจสอบความถกูต้องของการออกแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านรูปแบบ ขนาด และลวดลาย  
  - ปรับแก้ไขลวดลายให้เหมาะสมและถกูต้องตามท่ีออกแบบไว้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เมื่อผลงานสมบรูณ์ถกูต้องแล้วท าขัน้ตอนตอ่ไปทนัที 
 

      
ภาพประกอบ 69 สร้างต้นแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 6.3 พริน้ท์ต้นแบบด้วยเคร่ือง RP เมื่อได้ต้นแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติ แล้วก็ท าการพริน้ท์  

(Printing) ด้วยเคร่ือง (EnvisionTEC) ผลิตในเยอรมนันี (Made in Germany) โดยเคร่ืองจักรตวันี ้
ท างานควบคูก่บัโปรแกรม JewelCAD (สามารถพริน้ท์ตอ่ครัง้ประมาณ 10 - 20 ชิน้) ใช้เวลาประมาณ 
3 ชัว่โมงตอ่การพริน้ท์ 1 ครัง้ เคร่ืองตวันีเ้ป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในวงการเคร่ืองประดบั 
ทัว่โลกงานท่ีได้ออกมาจากเคร่ืองนีจ้ะเป็นเรซ่ิน (Rasin r11) ซึ่งออกมาเป็นชิน้งานตามท่ีได้ออกแบบใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

  
 

ภาพประกอบ 70 เคร่ือง RP ส าหรับสร้างต้นแบบเคร่ืองประดบั 3 มิติ จากเรซ่ิน  
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     ภาพประกอบ 71 ต้นแบบเรซ่ิน  
 

 6.4 เมื่อได้เรซ่ินต้นแบบแล้วก็ท าการท าความสะอาดชิน้งานแล้วท าการอดัชิลิโคน (silicon)  
แล้วผา่ชิน้งาน (ภาพประกอบ 73) เพ่ือให้ได้แมแ่บบเรซ่ิน (ระยะเวลาในการท าทุกขัน้ตอนอยู่ท่ี 2-4 วนั 
ตอ่ 3-8 ชิน้ ตอ่งาน) 
 

  
 

ภาพประกอบ 72 ขนาดของบลอ็กพิมพ์ซิลิโคน 
 

  
 

ภาพประกอบ 73 แสดงการผา่บลอ็กพิมพ์ซิลิโคน 
 

 6.5 น าแมพิ่มพ์ซิลิโคนไปฉีดเทียนหรือขีผ้ึง้เหลว ให้ได้จ านวนตามต้องการ แล้วผา่แมพิ่มพ์ 
จะได้ต้นแบบแวก็ซ์ (ภาพประกอบ 74-75) 
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ภาพประกอบ 74 แสดงการผา่บลอ็กพิมพ์ซิลิโคนหลงัจากท่ีฉีดเทียนหรือขีผ้ึง้เหลว 
 

   
 

ภาพประกอบ 75 รูปภาพต้นแบบแวก็ซ์ท่ีแกะจากบลอ็กพิมพ์ซิลิโคน  
  

 6.6 น าต้นแบบแวก็ซ์ (สว่นตวัจีแ้ละก้านจี)้ ไปตกแตง่ให้เรียบร้อย แล้วน าไปติดต้นช่อ       
ก่อนน าไปหลอ่ชิน้งาน (ภาพประกอบ 76-77) 

 

  
  

ภาพประกอบ 76 การแตง่แวก็ซ์  
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ภาพประกอบ 77 และการขึน้ต้นเทียน (ติดต้นช่อ) 
 
 6.7 ท าการหลอ่ชิน้งานต้นแบบโลหะเงิน 

 

  
 

  
 

ภาพประกอบ 78 การหลอ่ชิน้งาน  
  
 
 

ก. ข. 

ค. ง. 
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 6.8 ต้นแบบโลหะเงิน ท่ีเป็นชิน้สว่นเคร่ืองประดบั 
 

     

  
 

  
 

  
 

ภาพประกอบ 79 ต้นแบบโลหะเงิน 

 
 



138 
 

 

6.9 การอดับลอ็กยาง น าก้านจีท่ี้เป็นต้นแบบโลหะแล้วมาท าการอดับลอ็กยาง เพ่ือน าพิมพ์
ยางไปฉีดเทียนหรือขีผ้ึง้เหลวให้ได้ก้านจีต้ามจ านวนท่ีต้องการ จากนัน้น าไปติดต้นช่อก่อนน าไปหลอ่ 

 

   
 

   
 

  
 

ภาพประกอบ 80 การอดับลอ็กยาง 
   
 
 
 
 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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 6.10 การกลงึข้อตอ่ของจี ้ต้องท าเกลียว 2 แบบคือ เกลยีวนอก (ตวัผู้ ) และเกลียวใน (ตวัเมยี) 
โดยใช้เคร่ืองมือส าหรับกลงึหรือขึน้เกลียว หรือการต๊าป (Tap) เกลยีว (ภาพประกอบ 81)  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพประกอบ 81 เคร่ืองมือกลงึเกลยีวข้อตอ่ของจี ้ 
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 6.11 การเช่ือมประกอบชิน้สว่นเคร่ืองประดบั   
  

  
 

    

  
 

  
 

ภาพประกอบ 82 การเช่ือมประกอบชิน้สว่นเคร่ืองประดบั 
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หลงัจากเช่ือมประกอบชิน้งานเคร่ืองประดบัเสร็จแล้ว ต้องน าชิน้งานมาท าความสะอาด และ
ขดัแต่งให้เรียบร้อย จากนัน้น าต้นแบบท่ีได้ไปชุบเคลือบผิวโลหะด้วยทองค า 24 เค (Gold) ชุบเงิน 
(Silver) และชบุแบลค็โรเดียม (Black Rhodium)   
 

6.12 ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
ประกอบด้วย สร้อยคอหนังประดบัจีล้ายเครือวลัย์ รูปทรงกลมและรูปทรงหัวใจท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
มากกวา่ 1 รูปแบบ ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใสเ่ป็นจีไ้ด้หลายรูปแบบและสามารถถอดสว่นท่ี
เป็นตุ้งติง้มาใช้เป็นตา่งหไูด้ (ดภูาพประกอบ 83)   

 

 
 

ภาพประกอบ 83 แสดงต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม 
 (เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) 
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7. การวิเคราะห์ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงนิชุบทองสุโขทยัส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชุบทองในระบบอตุสาหกรรม (เคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) จากการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบโดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 การประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม 
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม 
  
 ตอนท่ี 1 การประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม จากผู้ทรงคณุวฒุิในรายด้านมีดงันี ้ 
 ด้านรูปแบบ พบวา่  รูปแบบท่ีน าเสนอนีม้ีความทันสมยัดี หากแต่ความทันสมยันัน้อาจต้อง
มองเอกลกัษณ์ความเป็นทองสโุขทัยให้ชัดเจน โดยบ่งบอกความเด่นชัดของรูปลกัษณ์ทองสุโขทัย 
เน่ืองจากลายเครือวลัย์ท่ีปรากฏอาจมองได้คลมุเครือว่าเป็นลายเถาธรรมชาติทั่วไปจึงอาจคล้ายคลึง
กับของในตลาดซึ่งอาจถูกลอกเลียนได้ง่ายการก าหนดประเด็นอตัลกัษณ์ทองสโุขทัยจึงควรแก่การ
แสดงออกในรูปแบบเคร่ืองประดบัได้ชดัเจน รูปแบบตวัจีท่ี้เป็นหลกั ไมค่วรมีห่วงกลมด้านลา่งเพราะถ้า
ใช้เป็นจีชิ้น้เดียวจะท าให้เห็นห่วงชดัดไูมค่อ่ยสวยงามเท่าท่ีควร ส่วนรูปแบบหรือรูปทรงท่ีได้ออกแบบ
มาใหมท่ี่มีลกัษณะเป็นลกูทรงกลมมีลวดลายและลกัษณะคล้ายกบัเคร่ืองประดบัของผู้ผลิตบางรายท่ี
วางขายในท้องตลาดปัจจบุนัรวมทัง้สีสนัท่ีวางขายก็เป็นสีเงินและสีทองเช่นกนั จึงท าให้เมื่อมองผิวเผิน
จะมองไมอ่อกวา่เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 ด้านลวดลาย พบว่า ลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์จริงคือลายจากการหยอดไข่ปลา เพราะลายนี ้
ผู้ วิจัยใช้ลายดัง้เดิมไม่ได้น ามาประยุกต์ แต่การน ามาประกอบเป็นเคร่ืองประดบัเห็นไม่ชัดเพราะ
ต าแหน่งในการน ามาใช้และมีขนาดเลก็เกินไปจึงเห็นไมช่ดัเจนทัง้ท่ีน่าจะเป็นจดุเดน่ได้ 
 ด้านประโยชน์ใช้สอย (การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการสวมใส่ได้หลายโอกาส) พบว่า ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยดีมาก และควรเน้นการใช้ทองมากกวา่การใช้เส้นหนงัหรือวสัดอ่ืุน 
 แนวคิดในการออกแบบผู้ วิจยัสามารถออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอย (Functions) ในการใช้
งานได้หลายรูปแบบเป็นแนวคิดท่ีดีแล้ว 
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 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม พบวา่ 
 วสัดท่ีุท าสายสร้อยคอท่ีเป็นสายหนงัสีด า เมื่อน ามาใช้กบัจีส้ีทองจะไมค่อ่ยเข้ากนั เพราะตวัจี ้
มองดหูรูหรา แตส่ายหนงัท าให้มองแล้วด้อยคณุคา่ลง ถ้าจะผลิตในเชิงอตุสาหกรรมน่าจะมีวสัดอ่ืุนๆท่ี
เป็นสร้อยให้เป็นทางเลือกส าหรับกลุม่เป้าหมาย เช่น สร้อยทอง หรือสร้อยเงินให้เข้ากบัจี ้เป็นต้น 
 สีทองของเคร่ืองประดบัถ้าเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีกลุม่เป้าหมายพิจารณาในการเลือกซือ้ซึ่งถ้าเป็น
กลุม่วยัรุ่นและเยาวชนนัน้จะชอบหรือนิยมสีทองน้อยกวา่สีเงินหรือสีอ่ืน 
 ความยาวของสร้อยคอในรูปแบบท่ีวางขวาง น่าจะเป็นสร้อยคอท่ีสัน้จะเหมาะสมกวา่ 
 ควรค านึงถึงเอกลกัษณ์ของรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย เช่น ลวดลาย และการลงยาสี 
ให้คงไว้ แตส่ามารถพฒันาให้เป็นสีเดียวได้ แตส่ามารถออกแบบรูปทรงของเคร่ืองประดบัและประกอบ
ขึน้รูปให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ แตย่งัคงมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
 อีกทัง้ผู้ วิจัยอาจน าผลท่ีออกแบบแล้วเป็นต้นแบบเพ่ือประเมินความพึงพอใจของวัยรุ่น 
หลงัจากท่ีได้น าเอกลกัษณ์ทองสโุขทยัมาเป็นแนวทางในการออกแบบท่ีเสริมประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ 
 
 จากการวิเคราะห์การประเมินต้นแบบเคร่ืองประดับเงินชุบทองในระบบอุตสาหกรรม 
(เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) โดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบข้างต้น
ผู้ วิจยัได้น าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชุบทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชน เพ่ือให้คงเอกลักษณ์ทองสุโขทัย โดยการเพ่ิมการลงยาสีแดงท่ีตวัเรือนต้นแบบ
เคร่ืองประดบัเงินชบุทอง และปรับให้สามารถเปลี่ยนตวัเรือนของสร้อยคอให้มีลกัษณะท่ีเป็นโลหะเงิน
ชบุทองเพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้บริโภค (ดภูาพประกอบ 84)  สว่นรูปทรงของตวัจีผู้้ วิจยัยงัคงรูปแบบเดิม
เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ท าต้นแบบเคร่ืองประดบันัน้ตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยั การวิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย และการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชน มาพฒันารูปทรงของตวัจีแ้ล้วโดยการเพ่ิมรูปทรงท่ีเป็นหวัใจเข้ามา 
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ภาพประกอบ 84 แสดงต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม 
 (เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ในประเดน็ รูปแบบ ลวดลาย 
และการผลิต เพ่ือประยกุต์ออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชุบทองท่ีสามารถผลิตในระบบอตุสาหกรรมได้  
โดยยงัคงเอกลกัษณ์ทองสโุขทยั  และสามารถสวมใส่ในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนได้ และเพ่ือศึกษาการ
ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม  
 โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง  คือ เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  ของต าบลท่าชยั  และต าบล 
ศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั จ านวน 50 ชิน้ โดยเลือกเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบท่ีเป็น
ท่ีนิยม 1 ใน 10 ของร้าน ท่ีพบในแหลง่ผลิตในปีพ.ศ.2550-2551 ของร้านทองสโุขทยัแตล่ะร้าน ร้านละ 
10 ชิน้ จากทัง้หมด 5 ร้าน  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิตเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทัย แล้วคดัเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยแบบเจาะจง ประเภท รูปแบบ และลวดลายท่ี
แตกตา่งกนัจากจ านวนทัง้หมด 50 ชิน้ ให้เหลือ 20 ชิน้  เพ่ือน ามาใช้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ได้กระท า 5 วิธี ดงันี ้

1. น าข้อมลูจากการสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ประกอบการร้านทองสโุขทยั จ านวน 5 ร้าน   
มาวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัในด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต 

2. น าข้อมลูจากการสงัเกต (Observation) เป็นการสงัเกตกระบวนการผลิต สภาพแวดล้อม  
และสถานการณ์ทัว่ไปของร้านทอง เพ่ือน ามาวิเคราะห์การผลิต  
 โดยข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตได้น ามาใช้วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
จ านวน 50 ชิน้ ในด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต 

3. ศกึษารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั จากร้านทอง จ านวน 5 ร้าน ร้านละ 10 ชิน้ แล้ว 
วิเคราะห์ด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต  
 จากการเก็บรวมรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 3 วิธี ข้างต้นนัน้ ผู้ วิจยัได้ท าการคดัเลือก 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัอย่างเจาะจงประเภท รูปแบบ และลวดลายท่ีแตกตา่งกันจาก จ านวน 50 ชิน้
ให้เหลือ  จ านวน  20  ชิน้   เพ่ือน ามาออกแบบสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัใน 5 ด้าน  คือ  ความช่ืนชอบรูปแบบ รูปแบบเป็นสากล การสวมใส่ได้หลาย
โอกาส ความช่ืนชอบลวดลาย และการตดัสินใจซือ้ แล้วท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ
ของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  

4. แบบสอบถาม ผู้ วิจยัเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองกบัวยัรุ่นและเยาวชน ในพืน้ท่ี 3 เขต คือ เขต 
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วัฒนา เขตปทุมวัน และเขตบางเขน ของกรุงเทพมหานคร แล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาคา่เฉล่ียความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
และคา่เฉล่ียความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
 แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูมี  2 ขัน้  คือ ขัน้ท่ี 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของ
วยัรุ่นและเยาวชนต่อรูปแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัย โดยเก็บข้อมลูกับวัยรุ่นและเยาวชน จ านวน  
300 คน  สรุปผลรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ เพ่ือน ามาออกแบบเคร่ืองประดบัโดยผู้ วิจัย และขัน้ท่ี 2 
เป็นการสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  โดยเก็บข้อมูลกับวยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 100 คน  แล้วสรุปผลเพ่ือ
คดัเลือกรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ น ามาใช้ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั
เงินชบุทองท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม 

5. แบบประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตในระบบ 
อตุสาหกรรม โดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบ แล้วน าข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาต้นแบบ
เคร่ืองประดบั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูมีผลการวิเคราะห์ใน 4 ประเดน็ส าคญั ได้แก่  

1. จากการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัด้านรูปแบบ ลวดลาย และการผลิต 
จ านวน 50 ชิน้ พบวา่ เคร่ืองประดบัส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองประดบัทองประเภทสร้อยคอท่ีมีตวัเรือนเป็น
เส้นถกัหรือเป็นการร้อยด้วยลกูประค าหรือลกูอะหลัย่ลายต่างๆ  โดยลวดลายส่วนใหญ่เกิดจากการ
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายเครือวลัย์ ลายดอกพิกลุ ลายข้าวหลามตดั และลายมาลยั เป็นต้น โดยใช้
การผลิตด้วยวิธีการขึน้รูปด้วยมือทัง้หมดและการลงยาสีเพ่ือเพ่ิมสีสนัและความสวยงามอนัแสดงถึง
เอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ซึ่งสีท่ีนิยมใช้นัน้เป็นคู่สีตรงกันข้ามหรือสีตดักันในงาน
เคร่ืองประดบัคือ สีแดงและสีเขียว แตห่ากมีการใช้สีเดียวเพียงสีเดียวมกัจะใช้สีแดงเป็นหลกั  
 2. จากการวิเคราะห์ความคดิเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
พบวา่ ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนท่ีมีต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 2.88 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ 

2.1 ด้านรูปแบบ พบวา่ วยัรุ่นและเยาวชนมีความคดิเห็นตอ่ความช่ืนชอบด้านรูปแบบ 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  มีคา่เฉล่ียท่ี 2.60 โดยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบเป็นสากลมากท่ีสดุ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่เฉล่ียท่ี 3.06  รองลงมาคือ  การสวมใสไ่ด้หลายโอกาส มีค่าเฉลี่ยท่ี 
2.95 

2.2 ด้านลวดลาย พบวา่ ระดบัความช่ืนชอบลวดลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั 
ปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.20 
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2.3 ด้านการเลือกซือ้ พบวา่ วยัรุ่นและเยาวชนมีความคิดเห็นตอ่การเลือกซือ้อยูใ่นระดบั 
น้อย มีคา่เฉล่ียท่ี 2.58 
 สว่นระดบัความคิดเห็นตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 4 สร้อยคอ
หวับวัไขว้ลายเครือวลัย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.31 
 ด้านความต้องการ พบว่า วยัรุ่นและเยาวชนมีความต้องการด้านรูปแบบเคร่ืองประดบัทอง
สโุขทยัท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ 1 รูปแบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.12 
รองลงมาคือ ต้องการให้ออกแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัยมีรูปแบบท่ีคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิม 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.99 และต้องการรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยท่ีมีขนาด
ใหญ่ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียท่ี 2.37 ตามล าดบั   

2.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่ ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่ 
รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย มีดงันี ้เคร่ืองประดับทองสโุขทัยมีรูปแบบมี่มีความสวยงามและมี
ลวดลายท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ไม่เหมาะกับวัยรุ่นและเยาวชนเพราะมีรูปแบบไม่
ทนัสมยั 
  ด้านความต้องการของผู้บริโภคต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสุโขทัยพบว่า วัยรุ่นและ
เยาวชนต้องการให้ประยกุต์รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัให้เข้ากบัสมยันิยมแตค่งเอกลกัษณ์เดมิไว้ 
โดยมีรูปแบบเรียบง่าย ลวดลายน้อย และมีให้เลือกหลากหลายลวดลายในรูปแบบท่ีทนัสมยั 
  ความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ พบวา่ วยัรุ่นและเยาวชนต้องการให้พัฒนารูปแบบเคร่ืองประดบั
ทองสุโขทัยโดยการพัฒนาสีท่ีใช้ลงยาสีบนเคร่ืองประดับเน่ืองจากสีท่ีใช้นัน้ค่อนข้างตัดกันมาก
จนเกินไปสามารถสวมใสไ่ด้ไมห่ลากหลายโอกาส และมีความต้องการให้เคร่ืองประดบัมีน า้หนกัเบา 
 3. จากการศกึษาความคดิเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบั 
ทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ประกอบด้วยวยัรุ่นและเยาวชนทั่วไป และวยัรุ่นและเยาวชนท่ีมี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามตอ่รูปแบบท่ี 7 สร้อยหนงัประดบัจีล้ายเครือวลัย์มากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียท่ี 3.64 ความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก  
 4. จากการวิเคราะห์การประเมนิต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม 
(เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) โดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบ พบว่า 
ควรแสดงเอกลกัษณ์ของเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัให้ชดัเจน สว่นด้านประโยชน์ใช้สอยดีมาก และควร
เน้นการใช้ทองมากกวา่การใช้เส้นหนงัหรือวสัดอ่ืุน 
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การอภปิรายผล 
 ในการอภปิรายผลมีการอภปิรายผล 2 ประเด็นหลัก ดังนี ้
 1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ในประเดน็รูปแบบ ลวดลาย และการผลิต 
   1.1 การออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัเดิม 
   จากการศึกษาเคร่ืองประดบัทองสุโขทัยด้านรูปแบบ ลวดลายและการผลิต พบว่า 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยส่วนใหญ่นัน้ใช้ตวัเรือนท่ีมีลายถักมากท่ีสดุ และมีการใช้ลกูประค าหรือลกู
อะหลัย่ท่ีมีลวดลายเป็นสว่นประกอบมากกว่าแบบเกลีย้ง และนิยมเพ่ิมสีสนัให้แก่เคร่ืองประดบัด้วย
การลงยาสีมากกวา่การฝังพลอยบนเคร่ืองประดบั ซึ่งสีท่ีนิยมใช้นัน้เป็นคู่สีตรงกันข้ามหรือสีตดักันใน
งานเคร่ืองประดบั คือ สีแดงและสีเขียว แตห่ากมีการใช้สีเดียวเพียงสีเดียวมกัจะใช้สีแดงเป็นหลกั ซึ่ง
สอดคล้องกบั จนัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา และคนอ่ืนๆ (2544)  คือ รูปแบบและลวดลายทองสโุขทัยจะมี
ลกัษณะเดน่เฉพาะตวั คือเป็นทองถกัหรือลกูประค าแบบตา่งๆ ท่ีมีลวดลายแบบโบราณ การออกแบบ
ลวดลายของเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัจะพิจารณาจากรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย และวสัดท่ีุใช้ โดยแต่
ละร้านทองจะใช้ลวดลายท่ีมีลกัษณะคล้ายๆ กัน เช่น ใช้หลกัความสมดลุเหมือนกัน มีการก าหนด
แกนกลาง เพ่ิมลวดลายซ า้กนัมีขนาดเท่ากนัทัง้ซ้ายขวา เพ่ือแก้ปัญหาท่ีว่าง จังหวะหรือลีลาเกิดจาก
ลวดลายซ า้ๆ กนั สลบักนัเพ่ิมขึน้ และล่ืนไหล เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน และมีเอกภาพจุดสนใจมีการ
เน้นบริเวณพืน้ทีสว่นหนึ่งของพืน้ท่ีโดยรวมให้โดดเดน่ อาจกระจายอยู่ตามโครงสร้าง การเลือกใช้สีลง
ยามีการใช้คูส่ีตดักนั (ศิริรัตนา นนัสนุานนท์. 2547: บทคดัย่อ)  
  1.2 ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนท่ีมีตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั  
   ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ของรูปแบบทัง้หมด เมื่อพิจารณาในประเดน็ความช่ืนชอบด้านรูปแบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 
ด้านรูปแบบมีความเป็นสากล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง การสวมใสไ่ด้หลายโอกาส มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ช่ืนชอบลวดลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และการเลือกซือ้ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย สว่นระดบัความคิดเห็นตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยมากท่ีสดุคือ 
รูปแบบท่ี 4 สร้อยคอหวับวัไขว้ลายเครือวลัย์ มีคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  
   ด้านความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชนเก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองประดับทองสโุขทัย 
พบวา่ วยัรุ่นและเยาวชนมีความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 
1 รูปแบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ต้องการให้ออกแบบเคร่ืองประดบัทอง
สุโขทัยมีรูปแบบท่ีคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และไม่ต้องการ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีมีขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย  
 



 
 

149 

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่ วยัรุ่นและเยาวชนมีความคิดเห็นตอ่รูปแบบ
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัวา่ เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีความสวยงามและมีลวดลายแสดงเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย แตเ่ป็นเคร่ืองประดบัท่ีไมเ่หมาะกบัวยัรุ่น เพราะรูปแบบล้าสมยัและไม่เป็นสากลและมีความ
ต้องการให้ประยกุต์รูปแบบเคร่ืองประดบัให้ทนัสมยัแตค่งเอกลกัษณ์ของทองสโุขทยัไว้ โดยเป็นรูปแบบ
ท่ีเรียบง่าย สวยงาม ลวดลายน้อย และความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ พบว่า วยัรุ่นและเยาวชนต้องการให้
พฒันาสีท่ีใช้ลงยาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัไมค่วรใช้สีตดักนั และต้องการเคร่ืองประดบัท่ีมีน า้หนกัเบา  

1.3 ความคิดเห็นของวยัรุ่นท่ีมีตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
   ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนพบวา่ คา่เฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่รูปแบบท่ี 7 มากท่ีสดุ 
ซึ่งเป็นรูปภาพสร้อยคอหนงัประดบัจีล้ายเครือวลัย์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ 1 รูปแบบ 
   โดยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่รูปแบบท่ี 7 สร้อยหนงัประดบัจีล้ายเครือ
วลัย์ พบวา่ ด้านรูปแบบเคร่ืองประดบันีม้ีความสวยงาม เรียบหรู เก๋ไก๋ ทนัสมยั และเเปลกใหม่ มีความ
เป็นไทยท่ีผสมผสานกบัความเป็นสมยัใหมไ่ด้ดี และควรเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยให้สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบโดยการถอดประกอบชิน้งานจะท าให้น่าสนใจย่ิงขึน้ ด้านลวดลายมีสวยงามลงตวั ดโูปร่งสบาย
ตา เรียบง่าย ดดูี และดทูนัสมยัแตย่งับ่งบอกความเป็นทองสโุขทยัได้ดี  สว่นด้านสีท่ีใช้มีความสวยงาม 
สามารถน าสีตา่งๆ มาผสมกนัได้ลงตวั สมดลุ ดกูลมกลืนกนัดี หรูหราน่าใช้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ
รูปแบบท่ี 7 สร้อยหนังประดบัจีล้ายเครือวลัย์ พบว่า การออกแบบเคร่ืองประดบันีม้ีการออกแบบทุก
อย่างได้ลงตวัไมต้่องแก้ไข  รูปแบบตอบโจทย์ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย และถ้าหากพัฒนาจี ้
ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายจะดีมาก อีกทัง้ยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกและควรเ พ่ิมประโยชน์ใช้สอยให้มี
ความหลากหลายจะท าให้ชิน้งานมีความน่าสนใจย่ิงขึน้  
   ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของวยัรุ่นและเยาวชนต่อภาพรวมของการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั พบวา่ การออกแบบเคร่ืองประดบัมีความสวยงาม ละเอียด ประณีต 
เรียบง่าย และมีความสร้างสรรค์ รูปแบบสามารถปรับใช้ได้หลายโอกาส และสามารถปรับใช้ในยุค
ปัจจบุนัได้อย่างลงตวั แตย่งัมีบางรูปแบบท่ีไมน่่าสนใจ เน่ืองจากการใช้รูปทรงซ า้ๆ และบางรูปแบบยัง
ไมเ่หมาะสมกบัวยัรุ่น และควรจะน าวสัดอ่ืุนๆ มาใช้เพ่ิมด้วย เพราะการใช้ทองมาท าเป็นเคร่ืองประดบั
ทัง้หมดท าให้ดแูก่ จึงต้องมีการปรับแก้บางรูปแบบเพ่ือให้เหมาะกบัวยัรุ่นและเยาวชน ภาพรวมรูปแบบ
เหมาะกับวยัรุ่นตอนปลายเเละวัยท างานมากกว่า ดังนัน้การออกเเบบเคร่ืองประดบัสโุขทัยส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชนสิ่งท่ีต้องให้ความส าคญัเป็นพิเศษก็คือ การใช้สอยอย่างไรให้ไม่ดูแก่ เเละการ
ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยต้องไม่ซับซ้อนเกินไป ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบการใช้งานรูปแบบต่างๆ มี
ความหลากหลายดี สามารถน ามาดดัแปลงเป็นเคร่ืองประดบัในส่วนอ่ืนๆได้ ควรปรับสีโดยให้ใช้สีทอง
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ปรับให้ออ่นลง หรือปรับให้เป็นสีเหลือง ด า น่าจะเหมาะกบัวยัรุ่นมากกวา่ สีของเคร่ืองประดบั น่าจะใช้
การลงยาบนลวดลายแทน เพราะสีทองเป็นสีท่ีค่อนข้างดแูก่เกินไปส าหรับการสวมใส่ของวยัรุ่นถ้าใส่
ทองก็อาจจะเป็นทองรูปแบบหรือลายเลก็ๆ กะทดัรัดไมใ่หญ่หรือเทอะทะเกินไป  
 2. เพ่ือประยกุต์ออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองท่ีสามารถผลิตในระบบอตุสาหกรรมได้ 
โดยยงัคงเอกลกัษณ์ทองสโุขทยั และสามารถสวมใสใ่นกลุม่วยัรุ่นและเยาวชนได้ 
  2.1 การออกแบบเคร่ืองประดบั 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อรูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่น จ านวน 10 รูปแบบ พบวา่ รูปแบบการออกแบบเคร่ืองดบัทองสโุขทัยส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ คือ รูปแบบท่ี 7 สร้อยหนังประดบัจีล้ายเครือวลัย์ท่ีมี
ประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ 1 รูปแบบ  
  โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 7 สร้อยหนงัประดบัจีล้ายเครือวลัย์มี
ดงันี ้ด้านรูปแบบมีความสวยงาม เรียบหรู มีความเป็นทองสโุขทยัท่ีผสมสานกบัความทันสมยัได้อย่าง
ลงตวั และหากเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย (Functions) จะท าให้น่าสนใจย่ิงขึน้ ด้านลวดลายมีความสวยงาม 
เรียบง่าย และดทูนัสมยัแตย่งับ่งบอกความเป็นสโุขทัยได้ดี  ส่วนด้านสี มีความสวยงาม สามารถน าสี
ตา่งๆ มาผสมกนัได้ลงตวั และดกูลมกลืน หรูหราน่าใช้ หรืออาจจะใช้สีเดียวทัง้หมด ส่วนข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ พบวา่ ทกุอย่างลงตวัทัง้หมดไม่ต้องแก้ไข งานตอบโจทย์ ถ้าหากพัฒนาจีใ้ห้มีหลายรูปแบบ (จี ้
เเบบต่างๆ) จะเป็นการเพ่ิมทางเลือก ด้านรูปเเบบของการใช้งานให้มีความหลากหลายจะท าให้
น่าสนใจขึน้ และอาจจะเปลี่ยนรูปแบบสร้อยคอ   
  ดงันัน้ในการผลิตเคร่ืองประดบัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย ท่ีได้
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบั 1 คือ รูปแบบท่ี 7 เป็นเคร่ืองประดบัประเภทสร้อยหนังประดบัจีล้ายเครือวลัย์ท่ีมี
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 รูปแบบ (ดภูาพประกอบ 66) ไปผลิตจริง โดยเคร่ืองประดบันีเ้ป็นการ
ออกแบบตามผลการวิเคราะห์ด้านความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองประดบั
ทองสโุขทยั ท่ีต้องการให้ประยกุต์รูปแบบเคร่ืองประดบัให้ทันสมยัแต่คงเอกลกัษณ์ของทองสโุขทัยไว้ 
โดยเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย สวยงาม ลวดลายน้อย มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 รูปแบบ มีขนาดเล็ก
และน า้หนกัเบา ประกอบกบัผลจากการวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย พบว่า นิยมน าลกูประค า
หรือลกูอะหลั่ยท่ีมีลวดลายมาใช้ในงานทองสโุขทัย จึงน ามาสู่ผลของการออกแบบเคร่ืองประดบันี ้ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กลุเชษฐ์ ชนะภยั (2549) ว่า “การออกแบบเป็นงานท่ีเก่ียวกับรูปแบบท่ี
ต้องศกึษาความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือออกแบบสินค้าให้ดงึดดูความสนใจและให้เป็นท่ีต้องการของ
ผู้ บริโภค นอกจากนีก้ารออกแบบยังใช้เป็นเกณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง (Product 
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Differentiation)  โดยค านึงถึงเหตจุงูใจให้ลกูค้าซือ้สินค้าทัง้ด้านเหตผุลและอารมณ์”  และเป็นการน า
ผลงานวิจยัไปใช้จริงในการผลิตระบบอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั เพราะหากรูปแบบไม่ตรงกับรสนิยม
ของผู้ ซือ้ แม้วา่งานในกระบวนการผลิตจะส่งออกมาดี เมื่อถึงขัน้ตอนการจ าหน่าย (Marketing) ย่อม
พบกบัอปุสรรคเพราะสินค้าไม่เป็นท่ีต้องการทางการตลาด (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 2547: 111)  ซึ่ง
ตามผลการศกึษาข้างต้นจึงเป็นประเดน็ในน ามาใช้การออกแบบเคร่ืองประดบัเพ่ิมอีก 1 ชุด ให้อยู่ใน
คลอเลก็ชนัเดียวกนั โดยเป็นสร้อยคอหนงัประดบัจีรู้ปหัวใจ แล้วน ามาผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัเงิน
ชบุทองท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม  โดยมีประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ 1 รูปแบบ  และคงเอกลกัษณ์ทอง
สโุขทยั แล้วประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม (เคร่ืองประดบัทองสโุขทัย
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน) โดยผู้ทรงคุณวฒุิทางด้านการออกแบบซึ่งน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนา
ต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน เพ่ือให้คงเอกลกัษณ์
ทองสโุขทยั โดยการเพ่ิมการลงยาสีแดงท่ีตวัเรือนต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทอง และปรับให้สามารถ
เปลี่ยนตวัเรือนของสร้อยคอให้มีลกัษณะท่ีเป็นโลหะเงินชบุทองเพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้บริโภค  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีศึกษาสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์เพ่ือไปต่อยอดในการพัฒนา
รูปแบบของต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ โดยให้มีความทนัสมยัตามกาลเวลา 
อีกทัง้ยังควรมีการศึกษาวสัดทุ้องถ่ินเพ่ือน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั
ทองสุโขทัยท่ีคงเอกลักษณ์ให้คงอยู่ และการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีมีประโยชน์สอยท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายในชิน้เดียวนัน้ควรค านึงความสมบูรณ์ของทุกรูปแบบท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเพ่ือค านึงความสวยงามเมื่อสวมใส่  และสามารถเพ่ิมทางเลือกให้แก่
ผู้บริโภคด้วยการลงยาสีท่ีตัวเรือนเคร่ืองประดบั และออกแบบสร้อยคอให้มีลวดลาย และใช้วัสดุท่ี
หลากหลายให้เลือกตามความพึงพอใจและก าลงัซือ้ของผู้บริโภค อีกทัง้เมื่อผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั
แล้วควรน าไปสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ต้นแบบท่ีตรงตามความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: 
กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม” ท่านเป็นผู้หนึ่ง
ท่ีได้รับการคดัเลือกเพ่ือตอบแบบสอบถาม ค าตอบจากความคิดเห็นของท่านมีคณุค่าอย่างย่ิงต่อการ
ท าปริญญานิพนธ์เร่ืองนี ้ 

ฉะนัน้ขอให้ท่านอ่านข้อค าถามในแต่ละข้อด้วยความตัง้ใจและเลือกตอบให้ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านให้มากท่ีสดุ  ซึ่งผู้ วิจยัจะน าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์นีเ้ท่านัน้    

ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีได้เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
เป็นอย่างสงู       

                   
           กนกวรรณ ใจหาญ 

นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    
 
 
 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเหน็ของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ตอนท่ี 3 สอบถามความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทอง

สโุขทยั 
ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

เร่ือง ความคิดเห็นของวยัรุ่นและเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
................................ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้และท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  หรือกรอกข้อความใน
ช่องวา่ง.................... 

 
1. อายุ…………….ปี 
 
2. อาชีพ  

   นกัเรียน  

 นิสิต/นกัศกึษา  

 ข้าราชการ 

   พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

    ธรุกิจสว่นตวั  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 
3. ระดบัการศกึษา  

   มธัยมศกึษา  

 ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของวยัรุ่นหรือเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
โปรดพิจารณารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัในแตล่ะแบบ และตอบข้อค าถามในแต่ละข้อ
ให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ แล้วท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง  โดยมีระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบั ให้ท่านเลือกซึ่งมีความหมายดงันี ้ 

5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ  4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

รูปแบบ 
ที่ 

 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
 

ลวดลาย 

  

1.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

1.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

1.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

1.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

2 รูปแบบ 

 
 

ลวดลาย 

  
 

2.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ 
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

2.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

2.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

2.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

2.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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รูปแบบ 
ที่ 

 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

       
 

3.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ 
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

3.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

3.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

3.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

3.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

4 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 

4.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ 
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

4.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

4.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

4.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

4.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
 

     

5 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

   

5.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ     
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

5.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

5.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

5.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

5.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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รูปแบบ 
ที่ 

เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
 

รายการ 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

   
 

6.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ 
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

6.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

6.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

6.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

6.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

7 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

    

7.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ      
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

7.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

7.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

7.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

7.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

8 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 
 

8.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

8.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

8.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

8.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

8.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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รูปแบบ 
ที่ 

เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
 

รายการ 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

9 รูปแบบ 

 
 
ลวดลาย 

     

9.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

9.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

9.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับทอง
สโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

9.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

9.5 ถ้าหากมีทนุทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่าจะ
เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

10 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
 
ลวดลาย 

  
 

10.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

10.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

10.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

10.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

10.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
 

     

11 รูปแบบ 

 
 
ลวดลาย 

 
 

 
 

11.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

11.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

11.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

11.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

11.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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รูปแบบ 
ที่ 

 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

12 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 

12.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

12.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

12.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

12.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

12.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

13 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 
 

13.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

13.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

13.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

13.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

13.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

14 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 

14.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

14.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

14.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

14.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

14.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     



165 
 

รูปแบบ 
ที่ 

 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

15 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

 
 
 

15.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

15.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

15.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

15.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

15.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

16 รูปแบบ 

 
ลวดลาย 

  

16.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

16.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

16.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

16.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

16.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

17 รูปแบบ 

 
 
 
ลวดลาย 

 

17.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

17.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

17.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

17.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

17.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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รูปแบบ 
ที่ 

 
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

18 

 
 
 
 

รูปแบบ 

 
 

ลวดลาย 
 

18.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

18.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

18.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

18.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

18.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
 

     

19 รูปแบบ 

    
 
ลวดลาย 

             

19.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

19.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

19.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

19.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

19.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
 

     

20 รูปแบบ 

 
 

ลวดลาย 

 
 

20.1 ข้าพเจ้าชื่นชอบรูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

20.2 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นีม้ีความเป็นสากล 

     

20.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยันีส้ามารถสวมใสไ่ด้หลายโอกาส 

     

20.4 ข้าพเจ้าชื่นชอบลวดลายของเคร่ืองประดับ
ทองสโุขทยัชิน้นี ้

     

20.5 ถ้าหากมีทุนทรัพย์เพียงพอข้าพเจ้าคิดว่า
จะเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัชิน้นี ้
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ตอนท่ี 3 ความต้องการของวยัรุ่นและเยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

  โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงในข้อค าถามในแตล่ะข้อ ให้ตรงกบัสภาพความต้องการของท่าน  
  มากท่ีสดุ  
 

ล าดบั
ที่ 

รายการ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1 

1 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัแต่ละชิน้ควรมีลวดลายเยอะๆ      
2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยควรมีรูปแบบที่เป็นสากล      
3 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัแต่ละชิน้ควรมีขนาดใหญ่      
4 ข้าพเจ้าอยากให้มีการปรับปรุงลวดลายให้มีความหลากหลายมากขึน้      
5 ข้าพเจ้าต้องการเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัที่มปีระโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 

(ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 
     

6 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบัทองสโุขทัยต้องมีการลงยาสเีพื่อเพิ่มความสวยงาม      
7 ตวัเรือนเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรจะเป็นทองทัง้หมด      
8 ตวัเรือนเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรจะน าวสัดอุื่นๆ มาใช้แทนทองค า เพื่อให้

เหมาะสมกบักลุม่วยัหรือเยาวชน 
     

9 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัควรออกแบบเพื่อให้สามารถสวมใสใ่นกลุ่มวยัรุ่นหรือ
เยาวชนได้ 

     

10 ข้าพเจ้าปรารถนาให้เคร่ืองประดบัทองสโุขทัยมีลวดลายที่คงเอกลกัษณ์ไว้เหมือนเดิม      
 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ความคิดเหน็ของวยัรุ่นหรือเยาวชนตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั………………….…….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………….…………………………………………….…. 
ความต้องการของวยัรุ่นหรือยาวชนเก่ียวกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั…………………..….….. 
.……………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………….…………………………………………………….…… 
………………………………………………….………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: 
กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม” ท่านเป็นผู้หนึ่ง
ท่ีได้รับการคดัเลือกเพ่ือตอบแบบสอบถาม ค าตอบจากความคิดเห็นของท่านมีคณุค่าอย่างย่ิงต่อการ
ท าปริญญานิพนธ์เร่ืองนี ้ 

ฉะนัน้ขอให้ท่านอ่านข้อค าถามในแต่ละข้อด้วยความตัง้ใจและเลือกตอบให้ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านให้มากท่ีสดุ  ซึ่งผู้ วิจยัจะน าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์นีเ้ท่านัน้    

ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีได้เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
เป็นอย่างสงู       

                   
            กนกวรรณ ใจหาญ 

       นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
    

 
 
 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเหน็ของวยัรุ่นตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

  ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่ภาพรวมการออกแบบเคร่ืองประดบัทอง    
            สโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
 

เร่ือง ความคิดเห็นของวยัรุ่นหรือเยาวชนตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 

........................................................................... 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้และท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  หรือกรอกข้อความใน
ช่องวา่ง.................... 

 
1. อายุ…………….ปี 
 
2. อาชีพ  

   นกัเรียน /นิสิต/นกัศกึษา  

 ข้าราชการ 

   พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

    ธรุกิจสว่นตวั  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
 
3. ระดบัการศกึษา  

   มธัยมศกึษา  

     ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................... 
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ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเหน็ของวยัรุ่นตอ่รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับ 
วยัรุ่นและเยาวชน 
โปรดพิจารณารูปแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัในแตล่ะภาพ และตอบข้อค าถามในแต่ละข้อ
ให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ แล้วท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง  โดยมีระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบั ให้ท่านเลือกซึ่งมีความหมายดงันี ้ 

5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ  4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ท่านเหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

 
รูปแบบ
ที่ 
1 

 
รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 1.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

1.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

1.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

1.2 ลวดลาย 1.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

1.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

1.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

1.3 สี 1.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

1.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

1.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 1 
-ด้านรูปแบบ………………………..……….……………................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านสี............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………..……………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

2 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 2.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

2.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

2.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

2.2 ลวดลาย 2.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

2.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

2.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

2.3 สี 2.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

2.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

2.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 2 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านสี............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

3 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 3.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

3.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

3.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

3.2 ลวดลาย 3.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

3.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

3.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

3.3 สี 3.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

3.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

3.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 3 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านสี............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

4 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 4.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

4.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

4.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

4.2 ลวดลาย 4.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

4.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

4.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

4.3 สี 4.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

4.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

4.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 4 
-ด้านรูปแบบ………………………………….……………................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
 

 



179 
 

ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 5.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

5.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

5.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

5.2 ลวดลาย 5.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

5.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

5.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

5.3 สี 5.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

5.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

5.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 5 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

6 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 



181 
 

ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 6.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

6.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

6.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

6.2 ลวดลาย 6.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

6.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

6.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

6.3 สี 6.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

6.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

6.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 6 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

7 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 7.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

7.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

7.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

7.2 ลวดลาย 7.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

7.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

7.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

7.3 สี 7.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

7.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

7.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 7 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

8 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
8.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 8.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

8.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

8.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

8.2 ลวดลาย 8.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

8.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

8.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

8.3 สี 8.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

8.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่ งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

8.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 8 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

.………………………………………………………….…………………………………………….….. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

9 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
9.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 9.1.1 ข้าพเ จ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนี ม้ีความ
สวยงาม 

     

9.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

9.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

9.2 ลวดลาย 9.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

9.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความ
เป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

9.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

9.3 สี 9.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

9.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

9.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 9 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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รูปแบบ
ที่ 

10 

 

รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน 
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ข้อท่ี 
 

รายการ 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10.1 

 
 
 
 

รูปแบบ 10.1.1 ข้าพเจ้าคิดว่า รูปแบบของเคร่ืองประดับนีม้ีความ
สวยงาม 

     

10.1.2 ข้าพเจ้าคิดว่าเคร่ืองประดบันีเ้พราะมีประโยชน์ใช้สอย
มากกว่า 1 (ได้หลายโอกาสหรือหลายรูปแบบใน 1 ชิน้) 

     

10.1.3 ข้าพเจ้าคิดว่ารูปแบบเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

10.2 ลวดลาย 10.2.1 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีม้ี
ความสวยงาม  

     

10.2.2 ข้าพเจ้าคิดว่าลวดลายของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอก
ความเป็นเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

10.2.3 ข้าพเจ้าเห็นว่าลวดลายเหมาะสมกบัวยัรุ่น      

10.3 สี 10.3.1 ข้าพเจ้าเห็นว่าสขีองเคร่ืองประดบันีม้ีความเหมาะสม      

10.3.2 ข้าพเจ้าคิดว่าสีของเคร่ืองประดับนีบ้่งบอกความเป็น
เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 

     

10.3.3 ข้าพเจ้าคิดว่าสขีองเคร่ืองประดับนีเ้หมาะสมกับการใช้
ในหลายโอกาส 

     

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่รูปแบบท่ี 10 
-ด้านรูปแบบ………………………………….…………….................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
-ด้านลวดลาย……………………….………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 -ด้านสี............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…..…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
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ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่ภาพรวมการออกแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
  ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
…………………………………………………………………………………………………...

……….………………………………………………………….……………………………….……….
…….….……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมิน 
 

เรียน  ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 

แบบประเมนินีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศกึษาเคร่ืองประดบัทองสโุขทยั: 
กรณีศกึษาการออกแบบและท าต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรม” โดยมคีวามมุง่
หมายของการวิจยั ดงันี ้
 1.เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ในประเดน็รูปแบบ – ลวดลาย – การผลิต เพ่ือ
ประยุกต์ออกแบบเคร่ืองประดับเงินชุบทองท่ีสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้  โดยยังคง
เอกลกัษณ์ทองสโุขทยั และสามารถสวมใสใ่นกลุม่วยัรุ่นและเยาวชนได้ 
 2.เพ่ือศกึษาการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม 

ดงันัน้จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์ให้ท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านต่อแบบ
ประเมินเพ่ือประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัเงินชบุทองในระบบอตุสาหกรรมส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  
โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมีคณุค่าอย่างย่ิงต่อการท าวิทยานิพนธ์เร่ืองนี ้ซึ่งผู้ วิจัยจะ
น าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์นีเ้ท่านัน้    

 
ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุท่านท่ีได้เสียสละเวลาในการตอบแบบแบบสอบถามนีเ้ป็นอย่างสงู

       
                    

          กนกวรรณ ใจหาญ 
นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ 

              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    

 
 

ค าชีแ้จง แบบประเมินนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 การประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม 
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แบบประเมิน 
 

เร่ือง การประเมนิต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิต 
ในระบบอตุสาหกรรม  
................................ 

 

โปรดพิจารณาภาพประกอบ1-2 แล้วแสดงความคิดเห็นในตอนท่ี 1 และ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 

ลกูอะหลัย่หวัใจ/ประค า 
หยอดไข่ปลา 

ลกูอะหลัย่/ประค า 
ลายเครือวัลย์ประยกุต์ 

ลวดลายจากการ
หยอดไข่ปลา 
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ภาพประกอบ 2 ต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
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ตอนท่ี 1 การประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนท่ีผลิตใน
ระบบอตุสาหกรรม 

ด้านรูปแบบ  ..………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….……… 

ด้านลวดลาย  …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………. 

ด้านประโยชน์ใช้สอย (การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการสวมใสไ่ด้หลายโอกาส) 
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัต้นแบบเคร่ืองประดบัทองสโุขทยัส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชนท่ีผลิตในระบบอตุสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
วิเคราะห์เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั จ านวน 50 ชิน้ 

 
 

ตาราง 6 เคร่ืองประดบัท่ีเป็นแบบลายถกัและไมใ่ช่ลายถกั   

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

1 

 

/ - 

2 

 

/ - 

3 

 

- / 

4 

 

/ - 

5 

 

/ - 

6 

 

- / 

 

 



196 
 

ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

7 

 

/ - 

8 

 

/ - 

9 

 

/ - 

10 

 

- / 

11 

 

/ - 

12 

 
- / 

13 

 

/ - 

14 

 

- / 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

15 

 

- / 

16 

 

- / 

17 

 

/ - 

18 

 

/ - 

19 

 

/ - 

20 

 

- / 

21 

 

- / 

22 

 

/ - 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

23 

 

- / 

24 

 

- / 

25 

 

/ - 

26 

 

/ - 

27 

 

- / 

28 

 

- / 

29 

 

/ - 

30 

 

/ - 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

31 

 

/ - 

32 

 

/ - 

33 

 

/ - 

34 

 

/ - 

35 

 

/ - 

36 

 

- / 

37 

 

/ - 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

38 

 

/ - 

39 

 

- / 

40 

 

/ - 

41 

 

- / 

42 

 

/ - 

43 

 

- / 

44 

 

/ - 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั แบบลายถกั แบบท่ีไมใ่ช่ลายถกั 

45 

 

- / 

46 

 

- / 

47 

 

- / 

48 

 

/ - 

49 

 

/ - 

50 

 

/ - 
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ตาราง 7 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีใช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่และไมใ่ช้ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 

1 

 

/ - 

2 

 

/ - 

3 

 

- / 

4 

 

/ - 

5 

 

/ - 

6 

 

/ - 

7 

 

/ - 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 

8 

 

/ - 

9 

 

- / 

10 

 

- / 

11 

 

/ - 

12 

 
- / 

13 

 

/ - 

14 

 

- / 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 

15 

 

- / 

16 

 

/ - 

17 

 

/ - 

18 

 

/ - 

19 

 

/ - 

20 

 

/ - 

21 

 

/ - 

22 

 

- / 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่  

23 

 

- / 

24 

 

- / 

25 

 

- / 

26 

 

- / 

27 
 

 

- / 

28 

 

/ - 

29 

 

/ - 

30 

 

/ - 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่  

31 

 

- / 

32 

 

/ - 

33 

 

/ - 

34 

 

- / 

35 

 

- / 

36 

 

- / 

37 

 

/ - 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่  

38 

 

/ - 

39 

 

/ - 

40 

 

/ - 

41 

 

- / 

42 

 

/ - 

43 

 

- / 

44 

 

/ - 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั 
ประเภทท่ีใช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่ 
ประเภทท่ีไมใ่ช้ 

ลกูประค า/ลกูอะหลัย่  

45 
 

 

- / 

46 

 

- / 

47 

 

/ - 

48 

 

/ - 

49 

 

/ - 

50 

 

/ - 
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ตาราง 8 เคร่ืองประดบัทองสโุขทยัท่ีลงยาสีและไมล่งยาสี 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

1 

 

/ - 

2 

 

- / 

3 

 

/ - 

4 

 

/ - 

5 

 

/ - 

6 

 

/ - 

7 

 

/ - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

8 

 

/ - 

9 

 

/ - 

10 

 

- / 

11 

 

/ - 

12 

 
/ - 

13 

 

/ - 

14 

 

/ - 

15 

 

/ - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

16 

 

/ - 

17 

 

/ - 

18 

 

- / 

19 

 

/ - 

20 

 

/ - 

21 

 

- / 

22 

 

/ - 

23 

 

/ - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

24 

 

/ - 

25 
 

 

/ - 

26 

 

/ - 

27 

 

- / 

28 

 

/ - 

29 

 

- / 

30 

 

/ - 

31 

 

/ - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

32 

 

/ - 

33 

 

/ - 

34 

 

/ - 

35 

 

/ - 

36 

 

- / 

37 

 

/ - 

38 

 

/ - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

39 

 

/ - 

40 

 

/ - 

41 

 

/ - 

42 

 

/ - 

43 

 

/ - 

44 

 

/ - 

45 

 

/ - 

46 

 

/ - 

 



215 
 

ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดบั เคร่ืองประดบัทองสโุขทยั ลงยาสี ไมล่งยาสี 

47 

 

/ - 

48 

 

/ - 

49 

 

/ - 

50 

 

/ - 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพถ่ายจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

 
 

การผลติเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
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วัสดุและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
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รูปแบบเคร่ืองประดับทองสุโขทัย 
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รูปภาพร้านทองและผู้ประกอบการร้านทองสุโขทัย 
 

   
 

ร้านทองนนัทนาช่างทอง          ร้านทองอรพินช่างทอง 
 

   
 

ร้านทองสมศกัดิ์ วงศใ์หญ่         ร้านทองสมสมยั 
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ภาคผนวก ง 
รูปภาพการออกแบบเคร่ืองประดับทองสุโขทัยส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารขอความอนุเคราะห์เพื่อการวจิัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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