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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อวิเคราะหบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ 3. เพื่อประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน
วัฒ นธรรมแห งอนาคตของชุ มชนรอบอุ ท ยานประวัติ ศาสตรศ รีสั ชนาลัย จังหวัด สุโขทั ย เครื่องมือ ที่ ใช ในการวิจั ย คื อ การ
สัมภาษณเจาะลึก สังเกตแบบไมมีสวนรวม การสนทนากลุม แบบสอบถาม สัมมนา และจัดนิทรรศการ ผลการวิจัย พบวา ชุมชน
ที่ยินดีใหความรวมมือในการวิจัยคือ ชุมชนศรีสัชนาลัยและชุมชนทาชัย ซึ่งมีกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินที่เหมือนกัน
คือ แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตจำหนาย การพัฒนากระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต พบวา มี 7 ขั้นตอน คือ กำหนดขอบเขตของปญหา การรวบรวมขอมูล วิธี
แกป ญ หา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ สรางตน แบบ และการสรุป และประเมิน ผล ผลการประเมิน กระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุด
ปลายทาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 นักวิชาการ พบวา มีความพึงพอใจตอ
เครื่องประดับเงินชุดบุบผาแรกแยม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.72 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 นักออกแบบ
พบวา มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดปลายทาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.62 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 และผลการประเมินโดยผูป ระกอบการ พบวา มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุษกร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
รวม 4.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30
คำสำคัญ : กระบวนการออกแบบ วัฒนธรรมแหงอนาคต เครื่องประดับเงิน
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
ABSTRACT
The purpose of this research had three folds: 1. to analyze the community context, and the design
process for silver jewellery across the communities of the Si Satchanalai Historical Park, Sukhothai Province;
2. to develop the future design process for cultural silver jewellery across these communities; and 3. to
evaluate the future design process for cultural silver jewellery across these communities. The research
instruments included in-depth interview, non-participatory observation, focus group discussion,
questionnaires, seminar, and displaying. The future design process for cultural silver jewellery comprised 7
areas, namely: 1.data collection, 2. identification of scope of problems, 3. solutions, 4.design concept, 5.
sketching, 6) prototyping, and 7) evaluation and conclusion. The evaluation of future cultural silver jewellery
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design process involved 10 aspects including 1. situation, 2.features 3. concept, 4. design selection,
5.prototyping, 6. evaluation, 7. circular products, 8. product background, 9. sustainable materials, and
10).public relations. The evaluation result suggests a highest level of satisfaction on the silver jewellery 10
collections as rated by the community sages for the Devious Collection with mean=4.81, S.D.=0.35; by
academics for the Blooming Collection with mean=4.72, S.D.=0.49; by the designers for the Devious
Collection with mean=4.62, S.D.=0.50; and by the entrepreneurs for the Lotus Collection with mean=4.79,
S.D.=0.30.
Keywords : Design Process,Culture of the Future, Silver Jewellery,
The Communities of the Si Satchanalai Park

บทนำ

อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนอีก 1 ใน 10 อุทยานประวัติศาสตรในประเทศไทยที่มีความงดงามทั้งในดาน
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่เปนเอกลักษณ เฉพาะตัวแสดงใหเห็น ถึงวัฒ นธรรมของชาวไทยในอดีต เมื่อ พ.ศ.2496 กรม
ศิลปากรไดเขามาดูแลปรับปรุงเมืองโบราณศรีสัชนาลัย โดยจัดทำเปนโครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จนองคการ
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห งสหประชาชาติ หรื อ ยู เนสโก (UNESCO) ยกย อ งให เป น มรดกโลกร ว มกั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร โดยรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยมีการผลิตเครื่องประดับ
เงิน อยู 2 ตำบลคือ ตำบลศรีสัชนาลัย และตำบลทาชัย ซึ่งมีความโดดเดนในดานเดียวกันคือการผลิตเครื่องประดับเงินที่มีการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบันนั่นเอง ผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องเงิน เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตออกสูตลาดเหมือนกัน ซึ่ง
อาจแตกตางกันที่รูปแบบเทคนิคและกระบวนการผลิต ตลอดจนการใชภูมิปญญาของแตละชุมชนที่ไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ทั้งนี้เครื่องประดับเงินเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ประณีต งดงามและมีคุณคา มนุษยรูจักนำเงินมาใชประโยชนนานพอ
กับการนำทองคำมาใช การทำเครื่องประดับเงินของไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยในอดีตเปนหัตถกรรมพื้นบานทำใชเฉพาะใน
ครอบครัว ตอมาได แพรห ลายทำกันอยางกวางขวางกระบวนการผลิ ตแบบพื้ นบ านของชาวนาซึ่ ง เป นการผลิต โดยการใช
เครื่องมืออยางงายที่หาไดในทองถิ่น (ทศพร หุนแกว, 2551, หนา 2-3)
เครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นั้นเกิดขึ้นมาจากการทำเลียนแบบ
เครื่องทองลายโบราณสุโขทัย แตกตางตรงวัตถุดิบในการทำ ซึ่งจะใชเม็ดเงินบริสุทธิ์ รูปแบบ ลวดลายไดมาจากเครื่องประดับ
โบราณ และไดมาจากลวดลายของชิ้นสวนตาง ๆ ในงานจิตรกรรม ประติมากรรมในสมัยสุโขทัย (ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, 2556,
หนา 102-103) เกิดจากความมุงมั่นตั้งใจในการผลิต จนทำใหเครื่องประดับเงิน มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลาย มีรูปแบบ
ลวดลายที่สวยงาม มีคุณ คาเปนเอกลักษณ ที่แตกตางจากเครื่องประดับอื่นๆ เครื่องประดับเงินจึงนับวาเปนเครื่องประดับที่
ทรงคุณคา เปนภูมิปญญาไทยที่ควรสงเสริมและอนุรักษไวใหเยาวชนคนรุนหลังไดเรียนรู ไดศึกษาสืบทอดเปนมรดกวัฒนธรรมที่
ล้ำคาของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แมวาการทำเครื่องประดับเงินจะนำรายไดและความสามาน
ฉันทสูระบบครอบครัวดังที่ชุมชนเปนอยู แตกระนั้นเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย โดยภาพรวมกลับยังมีสภาพการณ ที่ไมแตกตางจากเดิมที่เคยเปนมาเทาใดนัก กลาวคือยังไมสามารถพัฒนาลักษณะ
รูปแบบศิลปหัตถกรรมและพัฒนาการจัดการเครื่องประดับเงินในเขตพื้นที่ชุมชนของตนใหกาวลวงไปจากเดิมดังที่ไดกลาวไวใน
ตอนตน
เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพของความแตกตางระหวางลักษณะรูปแบบศิลปหัตถกรรมและการจัดการผลิตภัณ ฑ
เครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยอยางกระจางชัด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของแตละชุมชนมาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับเงิน
ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการผลิตเครื่องประดับเงินของทุกชุมชนในประเทศไทย จะไดนำเอาผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน ลักษณะรูปแบบที่ทันสมัย มีพัฒนาการที่กาวหนาไดอยางรวดเร็ว และมีทิศทางที่ชัดเจน
นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังจะเปนประโยชนตอกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกรมศิลปากร รวมทั้ง
หนวยงานตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาทั้งทางดานการผลิตและจำหนาย จะเปนประโยชนตอการศึกษาดาน
ศิลปกรรมทองถิ่นในทุกระดับการศึกษาเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยนี้มีเปาหมายหลักเพื่อการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับ
เงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการศึกษากระบวนการออกแบบ
76
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ของแตละกลุมชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาเครื่องประดับเงินของชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทาสากล ทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
และเปนพลังขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาของ สังคมและประเทศชาติไดในอนาคต

จุดมุงหมายของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ขอบเขตการวิจัย

การพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูวิจัยไดแบงขอบเขตในการศึกษาออกเปน 6 ดานดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน
1.1 ชุมชนศรีสัชนาลัย ไดแก กลุมทองเอกรัช กลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย
1.2 ชุมชนทาชัย ไดแก กลุมลำตัดเงินโบราณ กลุมเงินบานชางแอด
2. ขอบเขตดานบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน
2.1 เนื้อหาดานบริบทชุมชน ไดแก ชุมชนศรีสัชนาลัย และชุมชนทาชัย ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูล
ทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเงิน และแนวโนมในการผลิตเครื่องประดับเงิน (อดีต ปจจุบัน อนาคต)
2.2 เนื้อหาดานกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินศรีสัชนาลัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ แนวคิดในการ
ออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจำหนาย
3. ขอบเขตดานการออกแบบผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยไดการศึกษาขอมูลดานเอกสารและวิเคราะหแนวคิดเชิงเนื้อหาจากซารา (Sarah, 2013, p. 1) และจิรวัฒน
พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวยสาระสำคัญ 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และ
การประชาสัมพันธ ตามลำดับ
4. ขอบเขตดานการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อหาคาความถี่
รวมทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิโดยเกณฑดังกลาวมีความสอดคลองกับเดวิส (Davis, 1982, p. 168)
และประยุกตใชเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑเครื่องเงิน (2549, หนา 2) รวมดวย เพื่อใหเกณฑดังกลาวมีความเปน
สากลมากขึ้น ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความงาม วัสดุ ลักษณะเฉพาะ สีสัน ราคา และกระบวนการผลิต รวมถึงขอบเขตดาน
ผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคตของซารา (Sarah, 2013, p. 1) และจิรวัฒน พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และการประชาสัมพันธ ตามลำดับ
5. ขอบเขตดานการพัฒนาเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมู ลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการออกแบบและพั ฒ นาเครื่องประดับ ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อหาคาความถี่ รวมทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกระบวนการดังกลาว
มีความสอดคลองกับราจิลิ (Rajili, 2015, pp. 303-313) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก การกำหนดขอบเขตของปญหา การ
รวบรวมขอมูล วิธีแกปญหา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ สรางตนแบบ และการสรุปและประเมินผล ตามลำดับ
6. ขอบเขตดานการประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยและตำรา ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งแบบสอบถาม
แบบและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาความถี่ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระของขอบเขตดานการประเมินกระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก สถานการณ รูปลักษณ แนวความคิด การเลือก
แบบ การสรางตนแบบ และการประเมินผล รวมถึงขอบเขตดานผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคตของซารา (Sarah, 2013, p. 1)
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และจิรวัฒน พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และ
การประชาสัมพันธ ตามลำดับ

วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้ น ที่ 1 ด า นบริ บ ทชุ ม ชนและกระบวนการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น ของชุ ม ชน ผู วิ จั ย ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนและ
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน โดยการเก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ ศิลปนพื้นบาน ผูนำกลุม/ชุมชน นักวิชาการ
และตัวแทนชุมชน เพื่อรวบรวมเปนขอมูลบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเปน
ลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจำหนาย
ตามลำดับ
ขั้นที่ 2 ดานสรางกระบวนการออกแบบและเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยศึกษา
ดานเอกสารและขอมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณมาประยุกตใช ซึ่งแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมแหงอนาคต ประกอบดวยสาระสำคัญ 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และการ
ประชาสัมพันธ ตามลำดับ สวนเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงิน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ หาค าความถี่ สามารถสรุ ป เกณฑ ดั ง กล าวได 6 ด า น คื อ ความงาม วั ส ดุ ลั ก ษณะเฉพาะ สี สั น ราคา และ
กระบวนการผลิต โดยนำแนวคิดและเกณฑดังกลาวมาขมวดรวมกันเปนเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหง
อนาคต
ขั้นที่ 3 ดานการพัฒนาเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยรวมกับนักออกแบบและศิลปนพื้นบาน ทำการ
ออกแบบตนแบบเครื่องประดับเงินทั้งหมด 10 ชุด โดยการรางแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตสำหรับกลุมตัวอยาง
2 ชุมชน ซึ่งแบงเปน 4 กลุม ทั้งนี้หลังจากปราชญชุมชน นักวิชาการ นักออกแบบและกลุมผูประกอบการ ใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบภาพรางตนแบบเครื่องประดับเงิน จากนั้นทำการปรับปรุงพัฒนาตนแบบและสรางตนแบบ
เพื่อนำตนแบบเครื่องประดับมาสนทนากลุมสำหรับตรวจสอบตามเกณฑประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตตอไป
ขั้นที่ 4 ดานการประเมินกระบวนการออกแบบเครือ่ งประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยดำเนินการสัมมนาและจัด
นิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จาก ปราชญชุมชน นักวิชาการ
นักออกแบบ และผูประกอบการ โดยวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จำนวน 7
ขั้นตอน ประกอบดวย การกำหนดขอบเขตของปญหา การรวบรวมขอมูล วิธีแกปญหา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ
สรางตนแบบ และการสรุปและประเมินผล ตามลำดับ จากนั้นนำตนแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากชุมชนศรีสัชนาลัย ไดแก กลุมทองเอกรัช และกลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย
ชุมชนทาชัย ไดแก กลุมลำตัดเงินโบราณ และกลุมเงินบานชางแอด มาประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรม
แหงอนาคต ซึ่งตนแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
จำนวน 10 ชุด ดังภาพประกอบดานลาง (ภาพโดยวิไลลักษณ ชูชวย. 2561)

ภาพ 1 เครื่องประดับเงินของกลุม ทองเอกรัช ชุดลูกประคำรอยเรียงและชุดความงามของศรีสัช
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ภาพ 2 เครื่องประดับเงินของกลุม พนมเครื่องเงิน ชุดวงกมแหงรักและชุดซอนกลิ่น

ภาพ 3 เครื่องประดับเงินของกลุม ลำตัดเงินโบราณ ชุดผีเสื้อและบุษบาอิงแอบ

ภาพ 4 เครื่องประดับเงินของกลุม เงินบานชางแอด ชุดกันและกันกับชุดบุษกรประดับมณี

ภาพ 5 เครื่องประดับเงินของกลุมเงินบานชางแอด ชุดปลายทางและชุดบุษกร
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ขั้นที่ 5 สรุปและอภิปรายผลขอเสนอแนะ
1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก บทความทางวิชาการ ตำรา งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
วิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สื่ออิเลคทรอนิคสและจากฐานขอมูลสถาบันตาง ๆ
2. ศึ ก ษาจากเอกสารทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Source) ศึ ก ษาจากรายงานชี ว ประวัติ ผู น ำกลุ ม ด า นศิ ล ปหั ต ถกรรม
ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงาน รายงานประจำปของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร คือ ผูที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดแก ปราชญชุมชน นักวิชาการ นักออกแบบ และผูประกอบการ
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ปราชญ
ชุมชนจำนวน 8 คน นักวิชาการ จำนวน 5 คน นักออกแบบจำนวน 3 คน และผูประกอบการ จำนวน 4 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสัมภาษณ เจาะลึก แบบสังเกตแบบไมมีส วนรวม แบบสอบถามกึ่งสั มมนา แบบประเมิ นเกณฑ การออกแบบ
เครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต แบบประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต

การวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยดานวัฒนธรรม ชุมชนและการออกแบบเครื่องประดับ
2. การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณ การจดบันทึกประเด็นสำคัญ ๆ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงซ้ำจากการสัมภาษณ
3. การวิเคราะห ขอ มูล จากการสนทนากลุม จากการจดบั น ทึ กประเด็ น สำคัญ ๆ ขณะสนทนากลุม ตลอดจนการ
บันทึกเสียงเพื่อปองกันการความสับสนหรือความจำที่อาจจะลบเลือนไดในอนาคต
4. การวิเคราะหขอมูลดานเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินเครื่องประดับเงิน และการวิเคราะหขอมูลดานการ
ประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ในรูปแบบสถิติ ไดแก รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห บ ริ บ ทชุ ม ชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดั บ เงิน ของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1. ผลการสำรวจพื้นที่เปาหมายเพื่อสืบคนหาประชากรและกลุมตัวอยาง พบวา มีชุมชนที่ยินดีใหความรวมมือ 2
ชุมชน จำนวน 4 กลุม ไดแก ชุมชนศรีสัชนาลัย ประกอบดวย กลุมทองเอกรัชและกลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย สวนชุมชนทาชัย
ประกอบดวย กลุมลำตัดเงินโบราณ และกลุมเงินบานชางแอด ตามลำดับ
2. ผลการศึ ก ษาบริบ ทชุ ม ชน 3 ด า น ได แ ก ข อ มู ล ทั่ วไป ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งประดั บ เงิน แนวโน ม ในการผลิ ต
เครื่องประดับเงิน (อดีต ปจจุบัน อนาคต) พบวา กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน มีท้ังหมด 5 ขั้นตอนหลักๆ
ประกอบดวย แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจำหนาย ตามลำดับ
3. ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอ เกณฑการประเมินเครือ่ งประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยรวม 4.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 นักวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.59 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 นักออกแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.34 และผู ป ระกอบการ มี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย รวม 4.72 และค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36
ตามลำดับ
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ตอนที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการออกแบบเครื่องประดั บ เงิน วั ฒ นธรรมแห งอนาคตของชุ ม ชนรอบอุท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ประกอบดวย 7 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
2.1 การกำหนดขอบเขตของปญหา ผูการนำเอาโจทยหรือปญหาที่ไดรับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาอยางถี่ถวน
เพื่อใหเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของและทำการกำหนด ขอบเขตการทำงานเพื่อการแกปญหาอยางเหมาะสมไมกวางหรือแคบ
จนเกินไป
2.2 การรวบรวมขอมูล คือเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยนำขอมูลมาจัดจำแนกอยางเปนระบบ
ตามหัวขอที่มีความสัมพันธกับปญหา เพราะเชื่อวาขอมูลที่มีคุณคาจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจ และชวยเสนอแนะวิธีการตาง
ๆ สำหรับแกปญหาในอนาคตได ซึ่งปฏิเสธไมไดวาการดำรงชีวิตในปจจุบันจำเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพื่อชวยใหงานนั้น ๆ
ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจะเห็นวาการศึกษาและรวบรวมขอมูลมีสวนสำคัญ ในการแกปญ หาและการ
ตัดสินใจในการดำรงชีพ เนื่องการไดรับขอมูลอันเปนขอเท็จจริงสามารถทำใหการตัดสินใจในดานตาง ๆ ถูกตองแมนยำมากขึ้น
2.3 วิธีแกปญหา ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแกปญหาใหเขากับตัวปญหาและประสบการณที่มีอยูของผูวิจัย โดยวิธีจัดการ
หรือแกปญหาเหลานั้นแตกตางกันไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามแตละวิธีการอาจใหผลลัพธที่เหมือนหรือแตกตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคคลผูนั้น
2.4 แนวคิด ในการออกแบบ เป นป จจัย สำคัญ ของการแกไขปญ หาได อยางตรงประเด็น และมีเทคนิ คตาง ๆ เพื่ อ
สรางสรรค โดยแนวความคิดหลักในการออกแบบซึ่งเปนสิ่งที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูออกแบบจนทำใหเกิดเปนชิ้นงาน เชน
สภาพแวดลอม วิถีชีวิต คานิยม ตลอดจนคุณคาทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นนั้นๆ เปนสำคัญ
2.5 การรางแบบ เปนการถายทอดแนวคิดจากนามธรรมสูรูปธรรมนั้นตองผานกระบวนการรางแบบ ซึ่งถือวาเปนสิ่ง
สำคัญของกระบวนการออกแบบ โดยสวนใหญแลวการรางแบบจะทำลงบนกระดาษ ขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุด
เพราะกระบวนการคิดและการสรางสรรคจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ทั้งสิ้น เมื่อขั้นตอนรางแบบเสร็จสมบูรณและสามารถสรุปแบบที่
ตองการไดแลว จึงนำงานที่รางไวในสมุดหรือกระดาษมาลงคอมพิวเตอร ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถแกไขปรับปรุงแบบไดงายที่สุด ไมวา
จะเปนการเพิ่มเติมรายละเอียด การใสสีสัน การตลอดจนการลดหลั่นตัดทอนใหแบบออกมาเหมือนจริงและตอบโจทยมากที่สุด
2.6 สรางตนแบบ ตนแบบเครื่องประดับเงินถือเปนสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินตนทุนการผลิต ระยะเวลา แรงงาน
วัสดุ และเทคนิควิธีการทำ เพื่อใหตอบความตองการของผูบริโภคมากที่สดุ ทั้งนี้การที่ผบู ริโภคสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
หรือขอแนะนำในการปรับปรุงตนแบบนั้น สามารถทำใหนักออกแบบทราบถึงความตองการที่แทจริงไดอยางชัดเจน ซึ่งมีผลให
กระบวนการพัฒนารวดเร็วและงายขึ้น รวมทั้งชวยใหนักออกแบบสามารถสำรวจการออกแบบ ทดสอบตามทฤษฏี หรือยืนยัน
ประสิทธิภาพกอนที่จะเริ่มตนการผลิตเปนสินคาจริงตอไป
2.7 การสรุปและประเมินผล การนำเครื่องประดับเงินทั้ง 10 ชุด ที่ผานการออกแบบและพัฒนาแลวมาทบทวนผลที่
เกิดขึ้น วิจารณอยาง ตรงไปตรงมาและมีหลักเกณฑ เพื่อใหรูวาผลงานนั้นมีขอดีและขอบกพรองทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
อยางไร ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ไดไปปรับปรุงในอนาคตตอไป
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุด
ปลายทาง จากกลุมเงินบานชางแอด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.35 นักวิชาการ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุบผาแรกแยม จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่ สุด มี คาเฉลี่ยรวม 4.72 และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.49 นักออกแบบ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงิน ชุด
ปลายทาง จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.62 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 และผูประกอบการ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุษกร จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ตามลำดับ
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อภิปรายผล

1. การศึกษาบริบทชุมชน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและภาคเอกสาร พบวา การออกแบบเครื่องประดับเงินของทั้ง 2 ชุมชน จำนวน 4
กลุม นั้น ผูนำกลุมจะเปนผูถายทอดความรูใหกับสมาชิกในกลุมทั้งนี้ผูนำกลุมไดเริ่มตนจากการเปนชางฝมือประจำรานทองใน
จังหวัดสุโขทัยมากอน จากนั้นจึงผันตัวเองเปนชางทำเครื่องประดับเงินในเวลาตอมา โดยการถายทอดความรูจากผูริเริ่มทำ
เครื่องประดับเงินเปนคนแรกของชุมชน คือ คุณเตือนใจ เบาบาง เมื่อมีทักษะความชำนาญแลว จึงแยกตัวออกมาเพื่อสรางกลุม
ของตนเอง และถายทอดความรูใหกั บสมาชิกในกลุ มตอ ไป จึ งไม สามารถปฏิเสธได วา ทั้ ง 4 กลุ ม มีก ระบวนการออกแบบ
เครื่องประดับเงินคลายคลึงกัน ไดแก แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิต
จำหนาย ทั้งนี้กระบวนการออกแบบดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการผลิต เชน กลุมเงินบานชางแอด และกลุมพนม
เครื่องเงินสุโขทัย จะทำหนาที่เปนชางฝมือใหกลุมอื่น ๆ ในจังหวัดสุโขทัยดวย ดังนั้นกระบวนการออกแบบขางตนจึงมีเพียงการ
ผลิตและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับเงินกอนนำสงเทานั้น
2. การอภิปรายผลเกณฑการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
จากการสรางเกณฑการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จำนวน 10 ดาน ไดแก 1) ความงาม 2) วัสดุ
3) ลักษณะเฉพาะ 4) สีสัน 5) ราคา 6) กระบวนการผลิต 7) ผลิตภัณฑหมุนเวียน 8) ภูมิหลังผลิตภัณฑ 9) วัสดุแบบยั่งยืน และ
10) การประชาสัม พั น ธ ตามลำดั บ โดยหลั งจากการประเมิ น โดยผูท รงคุณ วุฒิ 4 ด าน ประกอบด วย 1) ปราชญ ชุ มชน 2)
นักวิชาการ 3) นักออกแบบ และ 4) ผูประกอบการ มีความเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด และเปนสิ่งที่ดี หากจะนำเกณฑดังกลาวมา
ใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเครื่องประดับเงินของกลุมใหไดคุณภาพและมีมาตรฐานสากล เนื่องจากเกณฑ
ดังกลาวเปนคุณสมบัติสำคัญที่พึงมีในการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งสอดคลองกับ วรรณรัตน ตั้งเจริญ (2526, หนา 9) ที่กลาววา
ลักษณะของเครื่องประดับที่ดี ควรมีความสัมพันธกันระหวางแบบและวัสดุ มีความสวยงามและนำไปใชประโยชนไดจริง แต
คุณประโยชนที่ใชไมจำเจเพียงดานเดียวสามารถดัดแปลงไปใชกรณีอื่น ๆ ไดบางตามความเหมาะสม มีรูปแบบแบบเรียบงายไม
รุงรังเกะกะ ไมเกาะเกี่ยวเสื้อผา ใชสบายไมเปนอันตรายตอผูใช ทั้งนี้ราคาไมสูงหรือแพงจนเปนอันตรายตอผูใช สามารถสราง
ความสงาภาคภูมิใหกับผูใช เสริมบุคลิกของผูใชใหดีขึ้น และทำความสะอาดงาย วัสดุที่ใชทำมีความทนทาน ทนตอดินฟาอากาศที่
เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนสภาพไดงายเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ ตลอดจนมีความสมดุลกันในรูปราง สีสันกลมกลืน มีจุดเราความ
สนใจที่ดี
3. การอภิปรายผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ
การพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย มีสาระสำคัญ 7 ดาน คือ 1) การกำหนดขอบเขตของปญหา 2) การรวบรวมขอมูล 3) วิธีแกปญหา 4) แนวคิด
ในการออกแบบ 5) การรางแบบ 6) สรางตนแบบ 7) การสรุปและประเมินผล ตามลำดับ จากการพูดคุยสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ เห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุดในการนำมาใชเพื่อพัฒนาเครื่องประดับเงินในอนาคต
เนื่องจากทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกลุมชุมชน สามารถเพิ่ มยอดขายใหกลุมชุมชน และการทำใหเครื่อ ง
เครื่องประดับเงินศรีสัชนาลัยเปนที่รูจักของผูบริโภคมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนากระบวนการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใน
อนาคต ขึ้นอยูกับความถนัด ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณที่สะสมมาอยางยาวนานของชางฝมือแตละคน ซึ่งความ
สอดคลองกับ ลาวสันต (Lawson, 2006, pp. 112-123) ที่กลาววา การพัฒนากระบวนการออกแบบ คงไมสามารถกำหนดได
ตายตัว เนื่องจากความแตกตางของเครื่องประดับแตละประเภท ในการสรุปรูปแบบของเครื่องประดับ ตองผานกระบวนการตาง
ๆ ทางการออกแบบและการผลิตมากอน ซึ่งตองมีลำดับขั้นตอนและการแกปญหาอยางตอเนื่องจนสามารถสนองความตองการทั้ง
ทางหนาที่ทางกายภาพและเลือกแบบที่สื่อความหมายทางการสรางสรรคมากที่สุด
4. การอภิปรายผลการประเมินกระบวนการออกแบบ
จากเกณฑ ก ารประเมิ น กระบวนการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น วั ฒ นธรรมแห ง อนาคตของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 ดาน ไดแก 1) สถานการณ 2) รูปลักษณ 3) แนวความคิด 4) การเลือกแบบ
5) การสร า งต น แบบ 6) การประเมิ น ผล 7) ผลิ ต ภั ณ ฑ ห มุ น เวี ย น 8) ภู มิ ห ลั งผลิ ต ภั ณ ฑ 9) วั ส ดุ แ บบยั่ ง ยื น และ10) การ
ประชาสัมพันธ ตามลำดับ โดยการประเมินจากผูท รงคุณ วุฒิ 4 ดาน ประกอบดวย 1) ปราชญ ชุมชน 2) นักวิชาการ 3) นั ก
ออกแบบ และ4) ผูประกอบการ มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือ เกณฑดังกลาวสามารถทำใหเครื่องประดับเงินของแตกลุมเปน
ที่รูจักของคนภายนอกมากขึ้น การนำเกณฑมาใชในครั้งนี้ สามารถวัดคุณภาพ จุดเดน จุดดอย เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องประดับใน
82

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2562
_____________________________________________________________________________________
อนาคต โดยเฉพาะประเด็นของผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ และวัสดุแบบยั่งยืน ซึ่งมุงเนนและใหความสำคัญตอ
สิ่งแวดลอม โดยมิอาจปฏิเสธไดเลยวาผลิตภัณฑแตละชิ้นตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดังนั้นหากการผลิตเกิดขึ้นโดย
ไมคำนึงถึงปริมาณที่จำกัดของทรัพยากรก็จะสงผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอมไดในอนาคต ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิต และการบริโภคให ยั่งยืน จึงเป น แนวทางที่ เหมาะสมที่ สุด ในการแก ไขป ญ หาดั งกลาว ด วยการสรางกลไกสงเสริม และ
สนับสนุนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นั่นคือการใชสินคาและบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในขณะที่มี
การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลอยมลพิษตลอดวัฎจักรชีวิต ใหเหลือนอยที่สุดจนไมสงผลกระทบตอคนรุนหลัง
สอดคลองกับ Laroche (2001, pp. 503-520) กลาววา จากกระแสของโลกและแนวโนมความตองการของผูบริโภคจากนานา
ประเทศ ลวนใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม สงผลใหผูผลิตตองตื่นตัวในการ
พัฒ นาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหรองรับแนวทางการตลาดในอนาคต การคำนึงถึงการออกแบบเพื่อ
สามารถนำวัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑมาทำการคืนสภาพ รวมถึงการซอมแซมใหสามารถนำกลับมาใชไดอีกครั้งจึง
เปนสิ่งสำคัญ และ Messelbeck (2000, pp. 997-1002) กลาววา การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดตองเริ่มตั้งแตกระบวนการออกแบบ โดย ผลิตภัณฑตองไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยหรือสัตว และเปนผลิตภัณฑที่
สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีกไมวาจะเปนการประดิษฐจากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธียอยสลายแลวดัดแปลงมาใชใหม

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช
จากการวิจัยทำใหทราบวาถึงแมกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตสิ่งหนึ่งที่มิอาจ
ปฏิเสธไดคือ เครื่องประดับเงินของแตละกลุมมีลักษณะรูปลักษณที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับทักษะ ฝมือของชางแตละกลุมที่
ถายทอดชิ้นงานออกมานั้น ลวนแลวแตมีเอกลักษณแตกตางกันชัดเจน ทั้งนี้ในสวนของผูประกอบการนั้น ควรใหความสำคัญกับ
การบริการหลังการขาย ไมวาจะเปนการบำรุงหรือซอมแซมเครื่องประดับเงินใหสามารถนำกลับมาใชไดเหมือนเดิมอีกครั้ง
ตลอดจนการทดลองใชวัสดุใหม ๆ ที่สามารถผสมผสานแทนเนื้อเงินบริสุทธิ์ไดในอนาคต เพื่อชวยลดการใชวัสดุธรรมชาติที่นับวัน
จะหมดสิ้นไป ตามแนวคิดวัสดุยั่งยืน เปนตน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาและทำความเขาใจกับขีดจำกัดของชางฝมือเนื่องจากโดยธรรมชาติแลวนั้นชางฝมือในชุมชนมีแนวคิดในการ
ออกแบบ แตไมสามารถถายทอดออกมาเปนรูปแบบ 2 มิติหรือการรางแบบได การสรางตนแบบจึงเปนการถายทอดแนวความคิด
โดยตรงมาสูตนแบบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายตลอดเวลา ขึ้น อยูกับ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน เชน
อารมณ ความรูสึก อากาศ เวลา เปนตน
ควรศึกษาวิจัยถึงการสืบสานคุณคาทางดานการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันเปนภูมิปญญา
รากเหงาที่มีคุณคาและความสำคัญ ซึ่งเปยมดวยเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่บรรพบุรุษรังสรรคขึ้น
ควรมีการวิจัยเพื่อตอยอดสำหรับการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชน
รอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปปรับใชใหสอดคลองกับพื้นที่อื่น ๆ ไดในอนาคต
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