
แบบสรุปรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์   หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
 
2. ช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน / ชื่อผู้ประกอบการ 

ชื่อกลุ่ม  กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
ที่ตั้ง อยู่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 
หมายเลขติดต่อ 084-814-1423 (พ่ีจู) 
 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน  
     ประกอบด้วยสาขาวิชา การพัฒนาสังคม 
     โดยบูรณาการกับรายวิชา 1) วิชาเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา 2) วิชาการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 2 วิชาเป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 
4.ชื่อผู้รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา
เบอร์ติดต่อ : 095 -6407292 email address : Okama24@hotmail.co.th 
 2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม และ อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
 3. คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อ. พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย 
 4. คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อ.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธีรา คำบุญเรือง และอ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
 5. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
 6. อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  อ.บุญมา  กุพันธ์   
 
5. รายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการดำเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย และไม่

ทันสมัย 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น สวยงาม 
3. ช่องทางการจำหน่ายยังไม่หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดทำบัญชียังไม่เป็นระบบ 
6. ไม่มี มาตรฐาน มผช. 
7. มาตรฐานเดิม 4 ดาว  
 

1. การพัฒนาผลติภัณฑ์เครือ่งเงนิชาวเขา ให้
เป็นแบบสากล 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มกีารแสดงขอ้ความ
ครบถ้วน และมขีนาดที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์   
3. พัฒนาแหลง่จำหน่ายสนิค้า   
4. พัฒนาชอ่งทางประชาสัมพันธ ์
5. การพัฒนา หรอืเพิ่มข้อมลูให้ทันสมัยเว็บไซต์ 
และสื่อประชาสัมพันธ ์
6. ส่งรับมาตรฐานให้ได้รับ มผช. 
7. ส่งรับมาตรฐานใหม่ 5 ดาว 

mailto:Okama24@hotmail.co.th
https://huso.kpru.ac.th/h-sd/?page_id=29


6. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
1 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การ
คัดเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และกล่อง
บรรจุภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา 
เพ่ือส่งคัดสรร OTOP 
5 ดาว ใน
ปีงบประมาณ 2563 
วันพุธที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 เวลา 08.30 – 
17.00 น. พ.ศ. 2562 
สถานที่ ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบล
คลองลานพัฒนา 
อำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร 
จำนวนผู้เข้าร่วม 50 
คน 

1) องค์ความรู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 
 
2) องค์ความรู้“การคัดเลือก
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา เพ่ือส่งคัดสรร 
OTOP 5 ดาว” 
 
3. แนวทาง “การทำต้นแบบ
กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขาเพ่ือส่งคัดสรร OTOP 
5 ดาว” 

รูปแบบออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หเครื่องเงิน
ชาวเขา การถอดอัต
ลักษณ์ลวดลายที่โดด
เด่น คือ 
- ใบหวาย  
- ดอกไม้ 
- ลายแตงกวา 
- เมล็ดงา  
- ลายกระปอก 
- ดอกส้มโอ 
- ลายปลา 
- ดอกหญ่านเปี้ยง 
(ดอกเงิน) 
 

- ปัญหาต้องใช้เวลาใน
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา 
- แนวทางแก้ไข ทำ
โครงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในงบประมาณ 
2563 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับเงิน
ชาวเขา สู่อัตลักษณ์
ร่วมสมัย ในระหว่าง 
วันที่ 26 – 27 
ธันวาคม พ.ศ.2562  
สถานที่ ณ ศูนย์
หัตถกรรมเครื่องเงิน
ชาวเขา ตำบลคลอง
ลานพัฒนา อำเภอ
คลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร 

1) ข้อมูลพื้นฐานหัตกรรม
เครื่องเงินบ้านคลองเตย 
งานหัตกรรมที่เป็น 
เอกลักษณ์ประจำเผ่าพันธุ์ 
คือ หัตกรรม เครื่องเงิน ไม่
ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เครื่อง ประดับ เครื่องใช้สอย 
ที่ทำมาจากเงินล้วน แล้วแต่
แสดงถึงภูมิปัญญาของ
ราษฎรที่เป็น ชาวเขาเผ่า
เมี่ยงทัง้สิ้นนับว่าเป็นช่างทํา
เงินกลุ่มแรกท่ีได้สืบทอดฝีมือ
ทำเครื่องเงินมาจาก บรรพ
บุรุษ เป็นงานฝีมือละเอียด 
ประณีต ลวดลายแบบ

1) สร้อยและตุ้มหู
ออกแบบลวดลายเป็น
คล้ายคลึงกับ ตัวเลข 8  
ลักษณะซ้อนทับกัน ไม่
มีลวดลายด้านใน 
2) สร้อยและตุ้มหู
ออกแบบลวดลายดอก
เงิน 
3) สร้อยและตุ้มหู
ออกแบบลวดลายเลข
มงคล 
4) คุณสมบัติของ
เครื่องเงินที่ออกแบบ
มาข้างต้น สมาชิกกลุ่ม
มีความเห็นว่า 

1) ปัญหาต้องใช้เวลา
ในแปรรูปตามแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา ที่ปรับปรุง
พัฒนาไว้ โยทำการ
เลือกจำนวน 3 ชิ้น  
2) แนวทางแก้ไข ทำ 
โครงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และ
มอบหมายให้สมาชิก
กลุ่มท่ีมีฝีมือดี เป็นผู้
แปรรู้ คือ ท่านรอง
ประธานกลุ่ม 
 



ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
จำนวนผู้เข้าร่วม 50 
คน 

โบราณดั้งเดิมเลียนแบบจาก 
ธรรมชาติ สิ่งที่อยู่รอบตัว
หรือสิ่งของที่ใช้ทำมาหากิน
ในชีวิตประจําวัน  
2) ระเบียบการยก
มาตรฐานเครื่องประดับ 
พัฒนามาตรฐาน
เครื่องประดับเพ่ือยกระดับสู่
สากล 
-ศึกษารูปแบบการทํา
มาตรฐานเครื่องประดับที่
เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
-ศึกษาแนวทางการจัดทํา
หรือข้อจํากัดในด้าน
กฎหมายที่มีต่อการสร้างตรา
มาตรฐานเครื่องประดับ
เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ 
-เครื่องประดับของประเทศ
ไทย สามารถทํารายได้ให้กับ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดต่างประเทศแนวทาง
ปฏิบัติที่จะได้รับการยอมรับ 
3) ลักษณะของตรา
มาตรฐานเครื่องประดับ 
รูปแบบการบังคับใช้ 
4) มาตรฐานเครื่องประดับ 
5) แนวทางในการพัฒนา
มาตรฐาน เครื่องประดับ 
การจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
6) การจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
ออกเป็น 5 ระดับตามค่า
คะแนน 
 

1. มีความคงทน ไม่พัง
ง่าย ไม่เบี้ยวง่าย ไม่
แตกหักง่าย และมี
ความแข็งแรง 
2. มีความปลอดภัย ไม่
มีส่วนที่แหลมทำให้ผู้
สวมใส่ได้รับอันตราย 
3. ประดิษฐ์ง่าย การรีด
หรือการตีเงินต้องทำ
ง่าย หรือการแกะลาย
จะต้องไม่ยุ่งยาก 
4. มีความสวยงาม การ
แกะลายอาจจะเป็น
ลายดอกไม้  
5. ทันสมัย ลายต้องไม่
หลงยุค เหมาะกับทุก
วัย ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชาย
ใส่ดี 
 
 

3) ใช้งบประมาณมาก
ในการแปรรูป
เครื่องเงินชาวเขา 
4)  แนวทางแก้ไข ทำ
โครงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในงบประมาณ 
2564 
 

 
  



7. มาตรฐานที่ได้รับหลังจากได้รับการพัฒนา 
-  ไม่ได้รับมาตรฐาน 

 
8. สรุปราคาขาย 
 

ผลิตภัณฑ์ 
ราคาขายก่อน
พัฒนา (บาท) 

ราคาขายหลัง
พัฒนา (บาท) 

ร้อยละที่
เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

ปิ่นปักผม 200 กรัมละ 40 บาท 250  
สร้อยคอ 45,000 กรัมละ 40 บาท 45,500  
สร้อยข้อมือ 8,000 กรัมละ 40 บาท 8,500  
แหวน 200 กรัมละ 40 บาท 250  
โล่ประดับชุดประจำเผ่า 5,000 กรัมละ 40 บาท 5,500  
กำไลข้อมือ 8,000 กรัมละ 40 บาท 8,500  
เข้มกลัดติดเสื้อ 350 กรัมละ 40 บาท 400  
กระดิ่งประดับชุดประจำเผ่า 60 กรัมละ 40 บาท 70  
กระเป๋า 18,000 กรัมละ 40 บาท 18,500  
ขัน 30,000 กรัมละ 40 บาท 30,500  
เข็มขัด 20,000 กรัมละ 40 บาท 20,500  

 
 
 
9. รายได้ของผลิตภัณฑ์ 
      7.1 รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา 50,000 บาทต่อเดือน 
      7.2 รายได้ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนา 60,000 บาทต่อเดือน 
 
  



10. ภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา (ขอ 8 ภาพ) 
 
 

    
 

    
 
ภาพที่ 1 – 6  สร้อยและตุ้มหูออกแบบลวดลายเป็นคล้ายคลึงกับ ตัวเลข 8  
                  ลักษณะซ้อนทับกัน ไม่มีลวดลายด้านใน 
 

ปัจจุบันการผลิตเครื่องเงินบ้านคลองเตยยังคงใช้กรรมวิธีดั้งเดิมคือ เป็นงานทำมือ โดยแทบจะไม่ใช้
อุปกรณ์สมัยใหม่และเครื่องจักรเลย ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการตอกลายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งการผลิตแต่ละ
ชิ้นใช้เวลาค่อนข้างมากนานเกือบหนึ่งเดือนต่อชิ้น เครื่องเงินที่ผลิตได้จากบ้านคลองเตยได้ถูกนำไปวางจำหน่าย
ที่ “ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านคลองเตย” (Hill Tribes Silver Handicraft Center) และวางจำหน่ายใน
ศูนย์โอทอปของตำบลคลองลานพัฒนา ซึ่งปัจจุบันด้วยความที่จำนวนช่างฝีมือมีน้อยจึงทำให้สินค้าที่นำมาวาง
จำหน่ายมีปริมาณน้อย อีกท้ังการที่ช่องทางจำหน่ายที่จำกัดอยู่ภายในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งยังเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพ
ดึงดูดให้คนเดินทางเข้ามา จึงทำให้ชื่อเสียงของสินค้าไม่ได้กระจายไปในวงกว้าง 
 



 
 
ภาพที่ 7 – 9  สร้อยและตุ้มหูออกแบบลวดลายดอกเงิน  
 
คุณสมบัติของเครื่องเงินที่ออกแบบมาข้างต้น ชาวบ้านมีความเห็นว่า 

1. มีความคงทน ไม่พังง่าย ไม่เบี้ยวง่าย ไม่แตกหักง่าย และมีความแข็งแรง 
2. มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนที่แหลมทำให้ผู้สวมใส่ได้รับอันตราย 
3. ประดิษฐ์ง่าย การรีดหรือการตีเงินต้องทำง่าย หรือการแกะลายจะต้องไม่ยุ่งยาก 
4. มีความสวยงาม การแกะลายอาจจะเป็นลายดอกไม้  
5. ทันสมัย ลายต้องไม่หลงยุค เหมาะกับทุกวัย ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายใส่ดี 

              

ภาพที่ 10 – 11  สร้อยและตุ้มหูออกแบบลวดลายเลขมงคล 
ความหมายของจี้เลขเก้าเลขมงคลนี้มาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรหรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย 
รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครอง
สิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ



พลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงจัดทำสร้อยคอจี้เลขมงคลเลขเก้า
ขึ้นมาเพ่ือลำลึกถึงรัชกาลที่เก้าเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจของคนไทย 

ประโยชน์สร้อยคอเลขมงคล จี้เลขมงคลไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่เสริมสร้างบุคลิกภาพแก่
ตัวเอง และยังเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงสถานะทางสังคม ใช้เป็นเครื่องเสริมดวง ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ด้านทางจิตใจ 

 

11. ภาพผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา (ขอ 8 ภาพ) 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการแต่ละกิจกรรม (ให้ระบุชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 

เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 

เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

  



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย  

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย  

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา 
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 


