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โครงการ “ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการองค์ความรู้เรื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทย

ร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก่วงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีเป้าหมายในการรวบรวม

เน้ือหาและจัดระเบียบองค์ความรู้ของเครื่องประดับไทย (อธิบายถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ณ ช่วง

ระยะเวลาสําคัญ (สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย ๒๔๗๕-ปัจจุบัน)) รวมทั้งวิเคราะห์ตัวอย่าง

ผลงานของศิลปินและนักออกแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยท่ีประสบความสําเร็จ โดยสร้างสรรค์

ระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ สามารถปรับปรุงกระบวนการความคิดสติปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้

ชัดแจ้ง นํามาพัฒนาสุนทรียภาพและรสนิยมของชนชาติ รวมทั้ง ส่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

องค์ความรู้ ท่ีจะพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการองค์ความรู้เรื่อง

เอกลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมความคิด

สร้างสรรค์ของสังคมไทยแก่เยาวชนชาวไทยรุ่นต่อๆไป สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมพร้อมสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งเน้ือหาสาระของการวิจัยจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่หน่ึง: ก้าวสู่ความทันสมัย องค์ความรู้พ้ืนฐานที่สําคัญของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของ

รสนิยมแบบประเพณีนิยมสู่สมัยใหม่ ท่ีเสริมสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

(สามารถนํามาบรรจุในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

รัฐบาลและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านประวัติศาสตร์ของชาติ อาทิ 

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นความรู้ชัดแจ้ง

อันเป็นภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เยาวชน นักศึกษา และนักออกแบบแห่งอนาคต 

ช่วงที่สอง: สมัยใหม่สมัยน่านิยม นวัตกรรมการเรียนรู้ของศิลปินนักออกแบบยุคบุกเบิกท่ี

แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นต้นทุนแห่งการผลิตที่ไร้มูลค่า มีความคาดหมายต่อการ

พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง เช่น วิชาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ความรู้ด้าน

งานช่างโบราณ การสร้างความโดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในสายตาประชาคมโลก ฯลฯ (สามารถ

ผลิตเป็นสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หอสมุด หอสมุดอิเลคทรอนิกส์ 

(World Wide Web Virtual Library)) 

ช่วงที่สาม: หลังสมัยใหม่ไทยก้าวหน้า 

การจัดการความรู้ (ท้ังในส่วนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และตัวอย่างผลงานศิลปินนัก

ออกแบบที่มีความโดดเด่นและมีอิทธิพลสําคัญในแต่ละช่วงเวลา) เพ่ือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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แก่สังคมและเศรษฐกิจไทย สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ท่ีมุ่งเน้นด้านการเผยแพร่สู่สังคม ซึ่งเยาวชน นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่สามารถ

นําตัวอย่างความรู้โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนและต่อยอดให้ประสบผลสําเร็จ เช่น การ

เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าส่งออกที่มีเอกลักษณ์ 
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Abstract 

 

“Promotion and Knowledge Management of Contemporary Thai Jewellery for 

Innovation and Competitiveness in the ASEAN Market” Project aims to consolidate 

and manage knowledge related to Thai jewellery (from Rattanakosin period, 1932-

present). It also attempts to analyse samples of successful Thai artists and designers. 

The knowledge will be captured in an information technology system which allows 

easier access that shall result in intellectual and aesthetic development of the nation 

in the future. The organised knowledge will help giving a competitive edge for Thai 

artists and designers in the ASEAN market.  

 

The content of the project is divided according to timeline in three stages. 

 

1. Early Stage – Modernisation: The chapter covers fundamental knowledge during 
the change and transition in tradition and fashion. The knowledge can be 
included as part of history lessons at university level or be used by relevant 
government agencies, for example, Office of Literature and History, Fine Arts 
Department.  
 

2. Second Stage – Popular Culture: The chapter covers innovation from pioneer 
designers. Learning from experience is critical as a building block for future 
artists and designers. For example, knowledge on creative design and traditional 
craftsmanship can enhance the image of Thai culture to the world through the 
virtual library. 

 
3. Third Stage –Post-modernisation: The chapter covers knowledge management of 

art history and work samples of prominent artists during each period of time. The 
knowledge can then be easily adapted in order to build market advantage for 
Thai artists and designers, especially their competitiveness in the ASEAN market. 
This is a capital which, in turn, should help enhancing economy and the 
uniqueness of Thai jewellery.  

 


	cover _2_
	บทคัดย่อ

