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 The research on The Wisdom of Teachers of The Royal Traditional Thai Crafts School 
for Women studied life and works, history and knowledge, transferring procedure of five expert 
teachers in three section; fresh flowers, food and dessert, and embroidery. The research 
method used a qualitative research and studied with the synthesis technique of documents, 
interviews, observations and group interviews. The data was analyzed, synthesized and 
presented by descriptive analysis. 
 The results founded that the wisdom teachers of handcraft fresh flowers gained 
knowledge from the master in The Royal Court as high class crafts which were created by 
the forerunners and designed in accordance with their beliefs that expressed to faith in 
religious rituals, inherited customs, and traditions in Thailand. The wisdom teachers of food 
and dessert were important to inherit a traditional cooking and baking in The Royal Court. 
Their creativity was applied from various knowledge. There were unique in both appearance 
and taste as they discovered the recipes in their own while providing contemporary and 
conservation in entirety. Also revised and updated recipes would transfer to future generation. 
For wisdom teachers in handcrafted embroidery. The wisdom teachers inherited from 
her teacher who had a high collection of wisdom knowledge, also learning interesting things 
which were combined into both of traditional and universal wisdom. Each wisdom teacher had 
the methods and knowledge transferred similarly, but some difference depended on the kind 
of work. In handcrafted fresh flowers, The teacher trained the students with patience, 
no pressure in a piece of work, and did a concentration on works. The wisdom teachers of 
food and dessert focused on learning by heart, tasting flavor, and taking notes. The wisdom 
teachers of handcrafted embroidery trained students to select and recognize the patterns and 
practiced with a mindful meditation, patience and exquisitely working. The Wisdom of Teachers     
of The Royal Traditional Thai Crafts School for Women developed knowledge by learning 
an inheritable wisdom, continuing to create work. Also transferring knowledge and skills to 
the younger generation and disseminating knowledge to the public so that knowledge had 
been abiding remained. The inspiration of the wisdom teachers were faith and royalty in 
the Royal family and appreciated in Her royal highness princess Chakri Maha Sirindhorn’s 
thought in this regard to develop The Royal Traditional Thai Crafts in court to remain forever. 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ (Stephen Brookfield) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียน

การสอน 

ผู้เรียน ผู้สอน 

Stephen 
Brookfield 
 

- การสอนเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะ
ทําให้การเรียนรู้สมบูรณ์ขึ้น 

- ให้ความสําคัญในการปฏิบัติการสอน 
โดยเชื่อวา่การสอนให้ประสบความ 
สําเร็จย่อมดีกว่าสอนอยา่งถูกต้อง  

- ตระหนักถึงการฝึกปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี 

- การเรียนรู้แบบร่วมสมยัมี
ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

- สถานทีส่อนมีความสําคัญ 
- แรงจูงใจที่สาํคัญอยูใ่นตัวของผู้เรียน  
- ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหาด้วยตัวเอง 

ปรัชญามนุษยนยิม 
-ให้ความสาํคัญและ

เคารพในอิสระของ
ผู้เรียน  

-การอํานวยความ
สะดวก  

-การชี้นําตนเอง 
-การเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

-มีอิสระและอาํนาจในตนเอง 
-หัดเป็นนักคิดวิเคราะห ์ 
-การพัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็นหลักการ

สอนที่ทา้ทายในผูใ้หญ ่ 
-เน้นการแก้ไขปัญหาและฝึกปฏิบัติด้วย

วิธีที่แตกต่างหลากหลาย 
-ให้ความสาํคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรียน 
-โปรแกรมการศึกษาควรสร้างขึ้นจาก

ความต้องการของผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญต่อการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั 

-การประชุมตกลงความตอ้งการเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษาผูใ้หญ่ 

-การสอนมักมีความ
เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพ
เสมอ 

-ผู้สอนที่ดีควรมี
ความสามารถสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียน 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ (Jerome S. Bruner) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 

Jerome S. 
Bruner 

-ความพร้อมของผู้เรียนสามารถจัดขึ้นได้
โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดขึ้นตามความพร้อม
ทางพัฒนาการ 

-การรับรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากการมี
ปฏิสังคม 

-การจัดให้เด็กอยูใ่นสังคมเป็นการศึกษา
อย่างหนึง่  

-เด็กจะสามารถสร้างความเป็นตัวตนและ
เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นไดใ้นสังคม
การเรียนรู้ร่วมสมยั 

-การจัดสภาพแวดล้อม(สภาพแวดล้อมที่
ดีจะช่วยสง่เสริมพัฒนาการในการเรียน) 

 

ปรัชญามนุษยนยิม 
-การจัดการเรียนการสอนควรเน้นไปที่เป้าหมาย

ระยะกลาง 
-ผู้เรียนควรจะแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง 
-เน้นความสาํคัญของผู้เรียน 
ทฤษฎีการเรียนการสอน 4 ประการ 
-ระบุชี้ชัดว่าประสบการณ์อะไรที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุดที่จะปลูกฝังลงในตัวคนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

-ระบุชี้ชัดถึงวิธีการที่จะทําใหค้วามรู้นั้นๆ สร้าง
ขึ้นซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถรู้ซึ้งด้วยตัวเอง 

-ชี้ชัดถึงการลําดับขั้นของสิง่ที่มีประสิทธภิาพ
ที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

วิธีการสอนให้
นักเรียนรู้จักควบคุม
จํานวนความรู้ด้วย
ตัวเอง 
 

การชี้แนะโดย
ครูผู้สอน 
Student 
Center,Teacher Center 
Relationship ระหวา่ง
ผู้เรียนกับผู้สอน 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 
Jerome S. Bruner ทฤษฎีของบรูเนอร์ตอ่ต้านภูมหิลังของระบบการศึกษาขัน้

พื้นฐาน 
ประการแรก 
-ความอยากรู้อยากเห็นกระตุน้ในผูใ้หญไ่ด้พอๆ กับเด็ก 
-สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางสงัคมมีผลต่อการจัด

ประสบการณ์ปัจจุบัน 
-การสอนผูใ้หญ่ควรจะสอนตามประสบการณ ์
-รูปแบบการเรียนรู้ในการสอนผูใ้หญ ่ 
  ควรดูความแตกต่างของอายุ ความแตกต่างในสไตล์ของ

ผู้เรียน รวมทั้งความแตกตา่งของเนื้อหา เรื่องราว 
ประการที่สอง 
-สัมพันธภาพในการสอนผูใ้หญ่ 
ประการที่สาม 
-การนําตนเองของผู้เรียน 
-การลําดับความสําคัญของปัญหา 
-ความสามารถในการทําความเข้าใจของผู้เรียน 
-การปรับเปลี่ยน(Transform) และส่งต่อ(Transfer)สิ่งที่เรียนรู้ การ

สนับสนุนผู้เรียน 

-ชี้ชัดการให้รางวัลและการลงโทษ
ในกระบวนการเรียนการสอน 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียน

การสอน 

ผู้เรียน ผู้สอน 

John Dewey 
“มนุษย์เกิดมาเพือ่ที่จะ
เติบโตและพัฒนาอยา่ง
มีศักยภาพโดยไม่
จํากัด” 

การจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึง่ที่จะช่วยสนับสนุนให้คน
เกิดการพัฒนาและเติบโต  
แนวคิด Progressive ของดิวอี้ คือ เรื่องการรับรู้ 
(Recognition) คนแต่ละคนตอ้งการเริ่มต้นด้วยปัญหา 
พัฒนาด้วยการซึมซับและทดลองแก้ไขปัญหา และจะ
เกิดเป็นความรู้ที่ประจักษ์ สัมพันธภาพระหว่างผู้สอน
และการสอน ผูส้อนควรจะอํานวยความสะดวก 
สนับสนุนและให้แนวทาง(Guide)ผู้เรียน แตไ่ม่ควรจะ
แทรกแซงหรือควบคุมกระบวนการด้วยวธิีการของครู 

ปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนนิยม  
( PROGRESSIVISM ) 
 

ประสบการณ์เป็น
หัวใจของการ

ดํารงชีวิตของมนุษย ์
ซึ่งนําไปสู่การ
เจริญเติบโต 

และวุฒิภาวะ 
 
 
 

การศึกษาผ่าน
ประสบการณ์จะ
ทําให้ผู้เรียน
เข้าใจมากขึ้น 

- Leadership ของครู 
-ตระหนักถึงความสามารถ 

สมรรถนะ ความต้องการ
และประสบการณใ์นอดีต 

-จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อจัดเตรียม class 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

-ใช้สภาพแวดล้อมและ
ประสบการณใ์นการแยก
ผู้เรียนออกจากบทเรียน 

-เลือกกิจกรรม สนับสนุน 
ส่งเสริมผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณใ์นวิชานั้นๆ 

-มองตรงไปข้างหนา้เพื่อมอง
ทิศทางของประสบการณ์
เรียนรู้ 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎี

การสอน 

ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 

John Dewey 
“มนุษย์เกิดมาเพือ่ที่จะเติบโตและ
พัฒนาอยา่งมีศักยภาพโดยไม่
จํากัด” 

 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒน
นิยม ( PROGRESSIVISM ) 
 

 -การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
-ครู ในปรัชญานี้ทําหน้าที่เตรียมการ แนะนาํ 

ให้คําปรึกษาเป็นหลักสําคัญ เป็นผู้อํานวย
ความสะดวก เป็นผู้ช่วยเหลือ ชี้แนะ สร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้เพื่อใหผู้้เรียนได้
โต้ตอบ 

-เป็นผูใ้ห้กําลงัใจและชักนําให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้มากกว่าผู้บอกเนื้อหา วิชา 

-ครูอาจจะเป็นผู้รู้ แตไ่ม่ควรไปกําหนดหรือ
กะเกณฑ์ให้เด็กทําตามอย่าง แต่ควรเป็น
ผู้สนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ กระตุน้ให้
ผู้เรียนได้คิด ได้วินิจฉัยตัดสินใจเลือกอย่าง
ชาญฉลาดและเหน็จริงด้วยตวัเอง 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 

Malcolm  

Knowles 

การสอนเหมือนกระบวนการ
ออกแบบและจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 
 

Knowles ประยุกต์ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม 
(Progressive Education )เข้ากับศาสตร์และศลิป์
ในการสอนผูใ้หญ่ (Andragogy) 
Knowles  มองการเรียนรู้ในผูใ้หญโ่ดยรวมเอา
กระบวนการสอนและการเรียนเข้าด้วยกัน 
กระบวนการสอน 7 Stage 
�. จัดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 
�. วางโครงสร้างในการวางแผนร่วมกัน 
�. วินิจฉัยความตอ้งการเรียนรู้ 
�. กําหนดทศิทางการเรียนรู้ 
�. ออกแบบรูปแบบประสบการณ์เรียนรู้ 
�. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัต ิ
	. ประเมินผลลัพธ์และประเมนิความต้องการใน

การเรียนรู้ใหม ่

 กระบวนการสอนของครู 
-ช่วยเปิดให้ผู้เรียนได้พบหนทางที่

เป็นไปไดใ้หม่ๆ เพื่อเติมเตม็ความ
ต้องการ 

-ช่วยให้ผู้เรียนได้พบความมุ่งหมายที่
ชัดเจนขึ้น 

-ช่วยผู้เรียนวินิจฉัย 
-ช่วยผู้เรียนแยกแยะปัญหาชีวิตซึ่งมีผล

จากความต้องการเรียนรู้ของพวกเขา 
-แยกแยะเงื่อนไขทางกายภาพเพื่อโน้ม

นําการเรียนรู้ของผูใ้หญ ่
-ยอมรับและปฏิบัตติ่อผู้เรียนเสมือน

บุคคล 
-ค้นหาเพื่อสร้างสมัพันธภาพของความ

น่าเชื่อถือและความร่วมมอืระหว่าง
ผู้เรียน 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎี

การสอน 

ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 

Malcolm  
Knowles 

 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
- ด้านกายภาพ 
- ด้านจติวิทยา 
- สัมพันธภาพ 
- พัฒนา – ออกแบบกระบวนการเรียน

การสอน 
- ประเมินระดับความรู้ 
- ประเมิน gab ระหว่างทั้งสอง 

 - เป็น co-learner และใสใ่จซึ่งกันและกัน 
-ร่วมกับผู้เรียนในการกําหนดวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ 
-กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การ share  ร่วมกัน

เป็นวิธีที่มีศักยภาพที่จะทําใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
-ช่วยผู้เรียนในการจัดการและยอมรับใน

ภาระหนา้ที่ของตนเอง 
-ช่วยผู้เรียนใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของ

พวกเขาในการเรียนรู้ 
-ช่วยผู้เรียนเปิดศักยภาพการเรียนรู้ของพวกเขา 
-นําเสนอวิธีการเรียนรู้ตามระดับประสบการณ์

ของผู้เรียน 
-ช่วยผู้เรียนบูรณาการความรู้ใหม่จาก

ประสบการณ์ของพวกเขาเอง 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 

 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการ

สอน 

ทฤษฎีการเรียนการ

สอน 

ผู้เรียน ผู้สอน 

Malcolm  

Knowles 

ปรัชญามนษุยนิยม 

   -วิเคราะห์และวัดความก้าวหน้า 

-ช่วยผู้เรียนพัฒนาและประยกุต์ Procedure การประเมิน

ตนเอง 

-วัตถุประสงค์การเรียนรู้สามารถกําหนดด้วยกัน(โดยครู

และผู้เรียน) 

-ออกแบบการเรียนรู้ตามประสบการณ์ 

-ครูเป็นผู้สนับสนุนเทคนิค กระบวนการ ให้ข้อเสนอแนะที่

มีประสิทธภิาพ 

-ครูควรร่วมกับนักเรียนในการประเมินกระบวนการและ

วิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ในอนาคต 

-ครูเป็นทรัพยากรบุคคลทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ 
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ตารางที่ ๓ ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ของ Brookfield,Bruner,Dewey,Knowles และ Parker ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่  (Jerome S. Bruner ) (ต่อ) 
 

นักทฤษฎี มุมมองด้านทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน 

Parker   Palmer 
 
“The Courage to teach 
กล้าสอน” 

“มุมมองทางการสอนคือ ความ
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในกฎของความ
เป็นครู” 

- การศึกษาเปรียบเสมอืนการเดินทาง
ของจิตวิญญาณ 

- การสอนเป็นศิลปะมากกว่า
วิทยาศาสตร์ 

- หัวใจของการสอน คือ ครู 
- การสอนทีด่ีขึ้นกับการบูรณาการและ

ลักษณะเฉพาะตัวของครู 
- สัมพันธภาพเป็นสิง่สาํคัญ 
- ครูสอนผู้คน ไมไ่ด้สอนวิชา 
- การใช้เทคนิคการสอนเพื่อเปิดพื้นที่ให้

กว้างขึ้น เช่น ในชุมชนทีล่งปฏบิัติจริง 
  การสร้างความนา่เชื่อถือตอ่ผูเ้รียน และ

ร่วมค้นหา สํารวจการเรียนรู้ไปด้วยกัน 

ข้อสรุปของ Palmer  เกี่ยวกับ 
Paradox (นัยยะขัดแย้ง)ของ
การสอน 
 
- ประสบการณ์อะไรก็ตามที่เรามี 

เราเป็นผู้เริ่มต้นเมือ่เราสอน
ห้องเรียนใหม่ๆ  

- ใช้ตัวเราในการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้เรียน 

- การสอนทีด่ไีมใ่ช่เกี่ยวกับเทคนิค
แต่เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะ
เฉพาะตัว 

- การสอนใช้สถานที่ทีต่ัดผา่น
ความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ 

- สติปัญญาและความรู้สึกทํางาน
ด้วยกัน 

 - ครูควรเคารพในบูรณาการของ
นักเรียน 

- มีความเป็นมิตร สนับสนุนทั้ง 
individual และ กลุ่ม 

- ทั้งเปิดการ  discuss และใช้
ความเงียบ 

- ครูควรมีความรับผิดชอบใน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ในการแสวงหาความหมายของ
ชีวิต 

 

ที่มา : Jarvis Peter, Adult Education and Lifelong Learning : Theory and Practice. Edition 4. (270 Madison Ave, Newyork : Routledge, 2010 :182-195) 
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๑๑๖ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
(วิทยาลัยในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑.หลักสูตร เปิดสอนศิลปกรรม 
สาขาช่างทองหลวง
และสาขางาน
เครื่องประดับอัญมณี 
๓ หลักสูตร ได้แก่ 
- ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

- ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  

– ปริญญาตรี 
 
 

เปิดสอนงานช่างฝีมือ ดังนี้ 
- หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง หมู่ช่างเขียน (งาน
จิตรกรรมไทย) หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) 
และหมู่ช่างรัก (งานประดับมุก)  

- หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง เปิดหมุนเวียนในแต่
ละปีสลับกันไป เช่น ร้อยมาลัย แกะสลัก 
ศิลปะการผูกผ้า ศิลาภรณ์ ปักสะดึง วาด
ภาพลายไทยเบื้องต้น  

เปิดสอนงานช่างฝีมือสตรี ๓ 
หลักสูตร ได้แก่ 
๑. วิชาอาหารและขนม 
๒. วิชาช่างดอกไม้สด 
๓. วิชาช่างปักสะดึง 
 
 

เปิดสอนงานช่างฝีมือทางด้าน
ศิลปะใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่  
- หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก)    
- หมู่ช่างเขียน (งาน
จิตรกรรมไทย)  

- หมู่ช่างแกะ (งานฉลุและ
แกะสลัก)  

- หมู่ช่างปั้น (งานปูนปั้น)  
- หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน)  

เปิดฝึกอบรมด้าน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพในทุกภาคของ
ประเทศ หลักสูตรฝึกอบรม 
มีระยะเวลาต่างกันตาม
ความยากง่าย หลักสูตรมี ๒ 
ประเภท คือ 
     ๑. หลักสูตรขั้นต้น  
สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมขั้นแรก   
     ๒. หลักสูตรขั้นปลาย 
สําหรับผู้ที่จบการฝึกอบรม
ขั้นต้นมาแล้ว เพื่อให้เกิด
ทักษะความชํานาญ  และ
ความคิดสร้างสรรค์  

      



 

๑๑๗
 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก 

(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
(วิทยาลัยในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง 
(ชาย) (วิทยาลัยในวัง

ชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๒.ระยะเวลา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีละ ๒ ภาคเรียน 
ภาคเรียนละ ๒๐ สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ ๕ วัน คาบละ 
๖๐ นาที 

- หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) กําหนด ๒ ปี 
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต่างประเภทวิชา/สาขาวิชา
ที่กําหนดประมาณ ๓ ปี) 

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาช่างทองหลวง  
ระยะเวลาเรียน  ๔  ปี  

หลักสูตรวิชาชีพใช้เวลาเรียน ๘๐๐ 
ชั่วโมง 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้เวลา
เรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ใช้เวลาเรียน  
๘๐๐ ชั่วโมง (หลักสูตร ๑ ปี)    
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน 
๒๐๐ ชั่วโมง และลงวิชาเลือกอีก ๑
วิชา โรงเรียนเปิดทําการสอนปีละ 
๒ ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐
พฤษภาคม ถึง ๑๙ ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน ถึง ๓๑ มีนาคม 
เวลาเรียน ตั้งแต่ ๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดเรียน วันเสาร์ 
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หลักสูตรวิชาชีพ ๘๐๐ 
ชั่วโมง (หลักสูตร ๑ ปี) 
 

๑. หลักสูตรขั้นต้น  
ระยะเวลาประมาณ ๒  
เดือน แผนกที่มีความ
ยากอาจใช้เวลาในการ
ฝึกนานขึ้น (1 ปี หรือ
มากกว่า) 

๒. หลักสูตรขั้นปลาย 
ระยะเวลาประมาณ ๖  
เดือน บางแผนกที่มี
ความยากอาจใช้เวลา
ในการฝึกนานขึ้น (๑ ปี 
หรือมากกว่า)   รับปีละ 
๒ รุ่น รุ่นละ ๖  เดือน  
เรียนอาทิตย์ละ ๖ วัน 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
หยุดทุกวันจันทร์ 



 

๑๑๘ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
(วิทยาลัยในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๓.กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 ๑.๑ โปรแกรมที่ ๑ ผู้เข้า
ศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) สาขาวิชาช่างทอง
หลวงและสาขาเครื่อง ประดับ
อัญมณีจํานวน ๒๐ คน 
 ๑.๒  โปรแกรมที่ ๒ ผู้เข้า
ศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) ผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ(ปวช.) ต่างสาขา  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบัน 
การศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองจํานวน ๑๐ คน 
 ๑.๓  โปรแกรมที่ ๓ ผู้เข้า
ศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) ผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ(ปวช.)ต่างสาขาหรือ
เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษา 

เปิดกว้างให้บุคคลที่มี อายุ ๑๕ ปี 
ขึ้นไป ไม่จํากัดเพศ/วุฒิการศึกษา 
อ่านออก เขียนได้ มีความศรัทธา
และรักในศิลปวัฒนธรรมไทย  
ความสามารถไม่เป็นอุปสรรคใน
การเรียน 
 

นักศึกษาหญิงอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป 
ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา  
เปิดรับสมัครประมาณต้นเดือน
เมษายนของทุกปี รับนักศึกษาวิชาละ 
๓๐ คน จะคัดเลือกโดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

เปิดรับผู้เรียนทั้งเพศหญิง
และเพศชาย ผู้เรียนมีวุฒิขั้น
ต่ํา คือ จบระดับมัธยมศึกษา
ต้น มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  
 

  ๑.เป็นเกษตรกร 
บุตรหลานเกษตรกร
ผู้ยากไร้ และคน
พิการ  
ที่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
 ๒.มีอายุระหว่าง ๑๖ 
- ๕๐ ปี 
 ๓.ไม่จํากัดวุฒิ
การศึกษา รับรุ่นละ 
๕๐๐ คน 
 



 

๑๑๙ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
(วิทยาลัยในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๓.กลุ่ม 
เป้าหมาย(ต่อ) 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
จํานวน  ๒๐ คน (สอบ  
Admissions กลาง) 
  ๑.๔  โปรแกรมที่ ๔  ผู้เข้า
ศึกษา  เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.
๖)  ผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
(ปวช.)  ต่างสาขาหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการ ศึกษาที่
กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง 
    ๑.๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการ ศึกษา
จากกลุ่มโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหใ์นโครงการ
พระราชดําริจากกลุ่มโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เลย,ศึกษา
สงเคราะห์แม่จันทร์, ศึกษา
สงเคราะห์ตาก , ศึกษา
สงเคราะห์น่าน และศึกษา
สงเคราะห์เพชรบูรณ์  จํานวน  
๒๐  คน  (โควต้า) 

    



 

๑๒๐ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัย
ในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๓.กลุ่ม 
เป้าหมาย(ต่อ) 

 ๑.๔.๒ เปน็ผู้สําเร็จการ 
ศึกษามัธยมตอนปลายหรือ
เทียบเท่าที่ไดร้ับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรครื่องประดับและ
อัญมณีจากบริษัทแพรนด้า  
มหาชนจํากัด จํานวน ๑๐ คน
(โควต้า) 

    

๔.การเรียน เนื้อหาวิชา 

งานช่างทองหลวง งาน
เครื่องประดับอัญมณี   
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน บรูณาการ
รายวิชาและนํามาต่อยอดเป็น
โครงการและชิ้นงานได้ 
 
 
 

เนื้อหาวิชา 

ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย) 
ช่างหุ่น (งานหัวโขน)  
ช่างรัก (งานประดับมุก) ช่าง
ประดิษฐ์สตรี เช่น งานร้อย
มาลัย แกะสลัก ศิลปะการผูก
ผ้า ศิลาภรณ์(เครื่องตกแต่ง
จักรๆ วงศ์ๆ ) ปักสะดึงไทย วาด
ภาพลายไทยเบื้องต้น 
 
 

เนื้อหาวิชา 

เพื่อการสืบสาน ฟื้นฟูช่างฝีมือไทย และ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มุ่งเน้น
ฝึกสอนแก่ผู้ที่ต้องการนําไปประกอบ
อาชีพ เปิดสอน ๓ วิชาคือ ๑.อาหารและ
ขนมในวัง(รวมถึงการแกะสลักผักผลไม้ 
๒.งานดอกไม้สด(การประดิษฐด์อกไม้ 
ร้อยมาลัย งานใบตอง) ๓.งานปักสะดึง
จะเป็นการสอนปักด้วยมือแบบโบราณ 

เนื้อหาวิชา 

สอนทางด้านศิลปะ ช่างสิบหมู่
อย่างเดียว (แตไ่ม่ครบทั้งสิบหมู่ 
แตใ่กล้เคียงกับกรมศิลปากร) 
ได้แก่ ช่างเขียน ช่างปั้น 
ช่างประดับมุก ช่างจักร
อุตสาหกรรม ช่างลายรดน้ํา 
ช่างแกะสลัก ช่างหัวโขน  

เนื้อหาวิชา 

งานฝีมือพื้นบ้าน หรือ
ศิลปกรรมพื้นบ้าน ๓๐ 
แผนก ได้แก่ ๑.ช่างตัด
เย็บเสื้อผ้าและปักจักร ๒.
ช่างทอผ้าลายตีน ๓.ช่าง
เป่าแก้ว  
๔.ช่างเครื่องเคลือบดิน
เผา ๕.ช่างจักสานไม้ไผ่
ลายขิด ๖.ช่างเครื่อง
เรือนไม้ ๗.ช่าง
เครื่องยนต์ ๘.ช่างศิลป
ประดิษฐ์  



 

๑๒๑ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  

ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัยใน
วังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๔.การเรียน
(ต่อ) 

 หลักสูตรวิชาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติ
จากครูภูมิปัญญาของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนา
ภิเษก การเรียนมี ๒แบบ แล้วแต่
หลักสูตร ทั้งจนัทร์ถึงศุกร์ และ
เสาร์- อาทิตย ์
 

  ๙.ช่างประดิษฐ์หัวโขน  
๑๐.ช่างเครื่องเรือนหวาย 
๑๑.ช่างจิตรกรรมประยุกต์  
๑๒.ช่างปั้นตุ๊กตาชาววังและ
ดอกไม้ขนมปัง ๑๓.วิชาชีพ
เกษตรกรรม  ๑๔.ช่างสอด
ย่านลิเภา ๑๕. ผักตบชวา  
๑๖. ช่างเขียนภาพลายไทย 
๑๗. ช่างสีและชักเงา ๑๘. 
ช่างเครื่องหนัง ๑๙. ช่างทอ
ผ้าไหม ๒๐. ช่างปัก ๒๑. 
โภชนาการ  ๒๒. ช่างดอกไม้
ประดิษฐ์  ๒๓. ช่างขนมไทย 
๒๔. ช่างประติมากรรม ๒๕.
ช่างเจียระไนพลอย ๒๖. ช่าง
โลหะ ๒๗. ช่างแกะ สลักไม้ 
๒๘.ช่างผ้าบาติก  
๒๙. ช่างวาดภาพสีน้ํามัน 
๓๐. ช่างภาพกระจกสี 
 

 



 

๑๒๒ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  

ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัยในวัง
หญิง)   
 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๕.การวัดผล มีเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 

มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา 

มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลและพิจารณา

จากเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๘๐

เปอร์เซ็นต์ ผลการเรียนมีระดับไม่ต่ํากว่า ๒ 

ทุกรายวิชา และทํากิจกรรมครบตามที่

โรงเรียนกําหนด 

มีเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแต่ละประเภท

วิชาและสาขาวิชา 

มีเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา 

๖.วิธีเรียน ทั้งทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติจริง(วิชาสามัญ
ทั่วไป วิชาสามัญ
พื้นฐานอาชีพ วิชาชีพ
สาขา) 

ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงใน
หลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง 
หลักสูตร 40 ชั่วโมงเน้นปฏิบัต ิ
 

สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิแต่เน้นปฏิบัติเพื่อ
สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิแต่
เน้นปฏิบัตเิพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้ 

ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติ 
(Work Shop Training) หรือ
ฝึกอบรมในโรงงานหรือ
ห้องปฏิบัติงาน 
(Laboratory Training) เน้น
การปฏิบัติจริง ลงมือทําจริง 

๗.
ประกาศนียบัตร 

๑.  ระดับ ปวช.  
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชา
ศิลปกรรม   
 ๑.๑ สาขางาน
ช่างทองหลวง (ระบบ
ปกติ)  
 

มีวุฒิบัตรทั้งหลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง
(มีใบแจ้งผลการเรียนรายวิชา) และ
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง  

นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนผ่าน
จบตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้รับ
ประกาศนียบัตรเมื่อเรียนผ่าน
จบตามหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร
ศิลปาชีพขั้นต้นและระดับ
ประกาศนียบัตรศิลปาชีพ
ขั้นปลาย 



 

๑๒๓ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
(วิทยาลัยในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

    ๑.๒ สาขางานเครื่อง ประดบั
อัญมณี(ระบบทวิภาคี) 
๒. ระดับ ปวส.  ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม  
แบ่งออกเป็น 
   ๒.๑ สาขาวิชาช่างทองหลวง 
(ระบบปกติ) 
๓. ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 

    

๘.สถานที่เรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง เลขที่  ๒๒๙/๑ 
หมู่ ๕ ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก ต.ศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ฝ่าย
พระราชฐานชั้นใน 
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 

อาคารหออุเทศทักษิณา 
(โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย) ใน
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้า
พระลาน แขวงพระบรม 
มหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 

แผนกฝึกอบรมภายใน
ศูนย์ 
ศิลปาชีพบางไทร  
อ.บางไทร  
จ.พระนคร  
ศรีอยุธยาและทุกภาค
ของประเทศ
(ภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ภาคกลาง ภาคใต้) 



 

๑๒๔ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัย
ในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

   ๑. เพื่อสร้างองค์ความรูใ้นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านงาน
ช่างทองหลวง  งานเครื่องเงิน  
เครื่องทองแบบโบราณของแต่
ละชุมชน   รวมถึงการพัฒนา
เป็นเครื่องประดับอัญมณีแบบ
สากล 
  ๒.  เพื่อผลติช่างฝีมือ  ช่าง
ชํานาญการช่างผู้เชี่ยวชาญใน
การสืบทอด  และพัฒนางาน
ด้านงานช่างทองหลวง งาน
เครื่องเงิน เครื่องทองแบบ
โบราณของแต่ละชุมชน  รวมถึง
การพัฒนาเป็นเครื่องประดับ 
อัญมณีแบบสากล 
 
    

 เพื่อสืบสานภูมิปัญญาช่างประดิษฐส์ตรี
ในราชสํานัก ด้วยผู้ที่มีความรู้ความ
ชํานาญทางช่าง นับวันจะหมดไป ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ก็เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 
สมเด็จพระเทพฯ จึงทรงดํารใิห้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ อันเป็นประโยชนใ์ห้แก่
อนุชนรุ่นหลัง เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์
ให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้ 

เพื่ออนุรักษ์ศลิปะไทย และสืบ
สานวิชาช่างของไทย 

อนุรักษ์ศิลปะ 
หัตถกรรมจากทุก 
ภาคของประเทศ  
อบรมฝึกฝนความรู้
เกี่ยวกับ 
ศิลปหัตถกรรม 
พื้นบ้านเพื่อเป็น 
อาชีพเสริม 
ให้กับเกษตรกร 
ราษฎรผู้ยากจน  
ผู้พิการและจัดหา 
ตลาดเพื่อจําหน่าย 
ผลผลิต 
 

 



 

๑๒๕ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  

ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัย
ในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๙.เป้าหมาย
ของการเรียน 
(ต่อ) 

 ๓. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ด้านงานช่างทองหลวง  
งานเครื่องเงิน  เครื่องทองแบบ
โบราณของแต่ละชุมชน รวมถึง
การพัฒนาเป็นเครื่องประดับ 
อัญมณีแบบสากล 
๔. เพื่อทําระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (Thailand 
Vocational Qualification : TVQ) 
ของอุตสาหกรรมเครื่อง ประดับ
อัญมณีมาใช้ในการพัฒนา 

    

๑๐.สื่อและ
อุปกรณ์ 

วิทยาลัยจัดเตรียมสื่อและ
อุปกรณ์ นักเรียนชําระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 
 

ไม่เสียค่าเล่าเรียน 
นักเรียนมีเพียงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ ์

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานทุนทรพัย์
ในการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ 
กศน.สนับสนุน งบประมาณ นักเรียนมี
เพียงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าเล่าเรียน ๑,๘๐๐ บาทต่อ
ปี งบประมาณได้มาจาก 
กศน. และพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพฯ  

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม (ยกเว้นบาง
แผนกที่ต้องจัดเตรียม
วัสดุ - อุปกรณ์เอง)     

 



 

๑๒๖ 

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาด้านประณีตศิลปโ์ดยราชสํานักไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น/
องค์ประกอบ 

กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  

ช่างทองหลวง 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
(วิทยาลัยในวัง) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) (วิทยาลัย
ในวังหญิง)   

 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(วิทยาลัยในวังชาย)   

มูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑๑.การเทียบ
โอนผลการ
เรียนรู ้

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(สาขาวิชา
เครื่องประดับอัญมณี)  
สามารถถ่ายโอนผล
การเรียนและขอเทียบ
ความรู้และ
ประสบการณไ์ด้ 
(การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย และ
การเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชา/กลุ่มวิชา
จากการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ) 

สามารถนําผลการเรียนรูไ้ปเทียบโอนได้ - เมื่อจบการศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้ เช่น ศึกษาต่อได้ที ่
วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร,์ วิทยาลัย
ช่างทองหลวง สังกัดสํานัก 
งานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
(สอศ.) 

- 

 



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง





   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๑๖๑ 

ตารางที่ ๕ สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
  

 หลังจากศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อสร้างกรอบความคิดในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 
ประเด็นการศึกษา วิธีดาํเนนิการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. ศึกษาประวัติ
ชีวิตและผลงานของ
ครูภูมิปัญญา
ประณีตศิลป์ 
 

๑.๑ ความเป็นมาด้านประวัติ
ชี วิ ต และก า ร ทํ า ง า น
อย่างละเอียด 

๑.๒ ประสบการณ์การทํางาน
ด้านที่เชี่ยวชาญ 

๑.๓ ผลงานที่ปรากฏ ผลงาน
ที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และผลงานที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ มูลเหตุจูงใจในการเรียนรู้ 
๑.๕ เนื้อหา เกี่ยวกับความรู้
และองค์ประกอบต่างๆ  

 
 
 

ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารหนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ์ บุคคลและสัมภาษณ์
เชิงลึกครูภูมิปัญญาประณีต
ศิลป์ในราชสํานักไทย: 
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) 
ดังนี้ 
๑.อาจารย์น้อย  พูนขุนทด  

๒.อาจารย์มัตติกา  เทพสิทธิ์ 

๓.อาจารย์สมพร  พ่วงพันธุ์  

๔.อาจารย์พิมพรรณ  ประณีตทอง 

๕.อาจารย์นิธิมา  ธิมากูล 

 

๑. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi–structure in–depth interview) 
ครูภูมิปัญญาโดยกําหนดประเด็น
คําถามเกี่ยวกับประวัติชีวิตผลงาน 
การสั่งสมและการถ่ายทอดองค์
ความรู้และภูมิปัญญา 

๒. แบบบันทึกประวัติชีวิตและผลงานครู
ภูมิปัญญา 

๓.สมุดบันทึก 
๔.เครื่องบันทึกเสียง 
๕.กล้องถ่ายรูป 
๖.เครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิเคราะห์เอกสาร สรุปข้อความจากการ
สัมภาษณ์ประวัติชีวิต ผลงานของครูภูมิ
ปัญญาประณีตศิลป์แต่ละบุคคล ตาม
วัตถุประสงค์และประเด็นการวิจัยโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แ ล ะ ตรวจสอบข้ อ มู ลแบบสามเส้ า 
(Triangulation)  สรุปพรรณาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive  
analysis) จากนั้นเขียนรายงานด้วยการ
บรรยายอย่างละเอียด 

     



 

๑๖๒ 

ตารางที่ ๕ สรุปวิธีดําเนินการวิจัย (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 

ประเด็นการศึกษา วิธีดาํเนนิการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ของภูมิปัญญาในวิชาช่างที่
ชํานาญ 
๑.๖ กระบวนการสั่งสมภูมิ
ปัญญา 

๑.๗ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
๑.๘ เทคนิค ทักษะและเคล็ด
วิชา 

   

 ๒. ศึกษาองค์ความรู้
ของครูภูมิปัญญา
ประณีตศิลป์ 

 

๑. สัง เคราะห์องค์ความ รู้ 
ทักษะ เทคนิค เคล็ดวิชา
ของครูภูมิปัญญาในแต่ละ
สาขาวิชา 

๑.สัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิปัญญา
โดยใช ้คําถามปลายเปิด 
เพื่อให้ครูภูมิปัญญาได้เล่า
ถึงองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค 
เคล็ดวิชาของครูภูมิปัญญา  

๒. สังเกตการสอน การสาธิต
พร้อมจดบันทึกและถ่ายภาพ
วิธีการปฏิบัติงานประณีต
ศิลป์ที่ครูภูมิปัญญาแต่ละ
ท่านมีความเชี่ยวชาญ  

๑.การสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบกึ่ งโครงสร้าง (semi–
structure in–depth interview) ครูภูมิปัญญาโดย
กําหนดประเด็นคําถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะ 
เทคนิค เคล็ดวิชาของครู ภู มิ ปัญญาในแต่ละ
สาขาวิชา 

๒. แบบบันทึกองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค เคล็ดวิชา
ของครูภูมิปัญญา 

๓.แบบสังเกตและแบบบันทึก 

วิเคราะห์เนื้อหา(Content 
Analysis) 

สรุปพรรณาเปรียบเทียบ
เหตุการณ์และสรุปอุปนัย
(Inductive  analysis) 

วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 



 

๑๖๓ 

ตารางที่ ๕ สรุปวิธีดําเนินการวิจัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 

ประเด็นการศึกษา วิธีดาํเนนิการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

   (observation and field-note) 
๔.เครื่องบันทึกเสียง 
๕.กล้องถ่ายรูป 

 

 ๓.ศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิ
ปัญญาประณีตศิลป์ ใน
แผนกวิชาอาหารและขนม 
แผนกวิชาช่างดอกไม้สด 
และแผนกวิชาช่างปักสะดึง 
 

๓.๑ สังเคราะห์กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ 
   ๓.๑.๑ วิธีการถ่ายทอด 
            -การสอน 
            -การบอกเล่า 
            -ให้ดูตัวอย่างของจริง 
            -ให้ฝึกปฏิบัต ิ
            -ให้ปฏิบัติจริงไป 
พร้อม  ๆกับผู้สอน 
           -ถ่ายทอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   ๓.๑.๒ ลําดับขั้นตอนการ 
             ถ่ายทอด 
            -ขั้นเตรียมการ 
            -ขั้นดําเนินการ 
            -ขั้นแนะนํา วิจารณ์ 
ปรับปรุง 
           -ขั้นประเมินผล 
  ๓.๑.๓ เทคนิคการถ่ายทอด   
           สื่อ วัสดุ และอุปกรณ ์

๑.ใช้วิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ประณีตศิลป์ในราชสํานัก 
ด้านวิชาอาหารและขนม 
วิชาช่างดอกไม้สด วิชา
ช่างปักสะดึง และใช้การ
สัมภาษณ์แบบไ ม่ เ ป็น
ทางการกับครูภูมิปัญญา
และนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนพร้อม
ทั้งบันทึกภาพกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา 

๒.การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group 
Interview)   นักศึกษาทั้ง 
๓ สาขาวิชา   

๑.แนวคําถามเพื่อการสัมภาษณ์กลุ่ม
(Focus group discussion)  เพื่อศึกษา
ทัศนคติ ความเ ชื่อ ความรู้สึกของ
นักศึกษาต่อบทบาทการอนุรักษ์งาน
ประณีตศิลป์ในโรงเรียนช่างฝีมือ(หญิง) 
รวมทั ้งความคิด เห็น  มุมมองของ
นักศึกษาต่อกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภูมิปัญญา โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง)  

๒.แบบสังเกตและแบบบันทึก (observation 
and field-note) กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์
โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม 

๓. แบบวิเคราะห์เอกสาร (document 
analysis)  

๔. เครื่องบันทึกเสียง 

สังเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดระบบ
รวบรวมข้อมูล จัดประเภท  ค้นหา
แบบแผน และตีความข้อมูลที่
รวบรวมมา บรรยาย อธิบาย 
ตั้งสมมติฐาน สร้างทฤษฎี และ
เชื่อมโยงสิ่งที่ศึกษาโดยการสรุป
พรรณาเปรียบเทียบเหตุการณ์  
สรุปอุปนัย(Inductive  analysis) 
และวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 



 

๑๖๔ 

ตารางที่ ๕ สรุปวิธีดําเนินการวิจัย (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประเด็นการศึกษา วิธีดาํเนนิการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.ศึกษากระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ของครูภูมิปัญญา
ประณีตศิลป์ (ต่อ) 

            -บรรยากาศการ
เรียนรู้ 
            -ระยะเวลาที่เรียนรู้ 
            -อื่นๆ 
๓.๒ ปัจจัยร่วมและเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ 

       -ด้านผู้ถา่ยทอด 
       -ด้านผู้รับการถ่ายทอด 
       -ด้านสภาพ แวดล้อม 
       -ด้านอื่นๆ 
๓.๓ การปรับปรุงและพัฒนา

วิธีการในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

       -วิธีการช่วยพัฒนาทักษะ
ฝีมือของผู้เรียน และอื่นๆ 
๓.๔ การสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาทั้งภายใน
และภายนอก 

- สัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิ
ปัญญา  

- สังเกตการถ่ายทอด
ความรู้  

- สัมภาษณ์กลุ่ม(Group 
Interview) นักศึกษา 

๕.กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพครูภูมิปัญญา
ประณีตศิลป์ วิธีการขั้นตอนและ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาประณีต
ศิลป์ไทย 

   - ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ 
   - แบบสังเกตและแบบบันทึก (observation 
and field-note) 
   - เครื่องบันทึกเสียง 

- วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
- สรุปพรรณา
เปรียบเทียบ 
- วิเคราะห์ตรวจสอบ
ความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
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๓๙๙ 

ตารางที่ ๖ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาดอกไม้สด 
 

ลักษณะเฉพาะของครูภูมิ

ปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสืบ

ทอดภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

๑. ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน 
มีความมานะอดทน 

๒.ไ ด ้ร ับ ก า ร สั ่ ง สมองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน

ด้านดอกไม้สดและเครื่อง
หอมตํารับชาววังมานาน 
จึงมีความเชี่ยวชาญใน

งานดอกไม้ทุกประเภท  
๓.เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสาน
ภูม ิป ัญญา ด้านดอกไม้

สดและเค รื่องหอมมา
อย่างต่อเ นื่องจนเป็นที่

ยอมรับ 
๔.ส ืบ ส า น ส ร ้า ง ส ร ร ค์
ผลงานด้านดอกไม้สด

ชั้นสูงมาจากชาววังใน
ราชสํานัก 

 

๑. เรียนรู้จากผู้ รู้ โดยซึมซับรับเอา
กระบวนการเรียนรู้จากเครือญาติ

และผูใ้หญ่ที่อาศัยอยู่ด้วย 
๒. เรียนรู้จากการปฏิบัติงานตาม

ภาระหน้าที่ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการทํางานที่
แผนกพัสกรและแผนกดอกไม้ 

ฝ่ายพระราชฐานชั้นในทําให้เกิด
การเรียนรู้ในการทําดอกไม้สด
ทุกแบบ ทุกขั้นตอน 

๓. เ รียน รู้ โดยการปรับประยุก ต์ 
ผสมผสานและ ต่อยอดองค์

ความรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
๔.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอนในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง

(หญิง) จากการคิดค้นวิธีการสอน
และการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา 

เรียนรู้จาก“การสังเกต” 
จดจํา  สอบถาม  และ

ลงมือปฏิบัติ โดยการ 
“ล อ ง ผ ิด ล อ ง ถ ูก ” 

เรียนรู้จากประสบการณ์ 
สะสมความรู้ของตน
ไว้แล้วถ่ายทอดส่งต่อ

ให้ชนรุ่นหลัง 

๑.การอธิบายและบอก
แนวทางในการเรียน 

๒. การทําให้ดู 
๓. การพาทํา 

๔.ให้ดูผังแบบมาลัยและ
ร้อยตามแบบ 

๕.การให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดประสบการณ์  
๖. การให้ทดลองทํา  
๗. การให้ลองผิดลองถูก 

๘.การให้คําปรึกษา การ
แนะนํา  

๙.การติชมผลงาน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง พัฒนา 

ครูภู มิ ปัญญาแผนกวิชา
ดอกไม้สดทําหน้าที่ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาในการศึกษา

น อ ก ร ะ บ บ : ก า รสอน

นักศึกษาวิชาดอกไม้สด

โรงเ รียนช ่า ง ฝ ีม ือ ใ นว ัง
(หญิง)  มีการถ่ายทอด

ความรู้ใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑. ขั้นเตรียมการ 

๒. ขั้นดําเนินการ 

๓.ขั้นแนะนํา วิจารณ์ 

ปรับปรุง 

๔. ขั้นประเมินผล 

การศึกษาตามอัธยาศัย:

ถ่ายทอดโดยการ

สาธิตและเป็น

วิทยากร 

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาใน
การเลือกสรรดอกไม้ชนิด

ต่างๆและประดิษฐ์ดอกไม้
สดในรูปแบบที่หลากหลาย 

 
 



 

๔๐๐ 

ตารางที่ ๖ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาดอกไม้สด (ต่อ) 
 

ลักษณะเฉพาะของครูภูมิ

ปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสืบ

ทอดภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

 ๕.คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา 

๖.เรียน รู้จากศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

๗.สํานึกจากการเป็นข้าราชสํานัก

และพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมา รี ในการพัฒนา

ความรู้ด้านประณีตศิลป์ในราช
สํานักไทย ทําให้เกิดการเรียนรู้ 

สืบทอด และนําภูมิปัญญาของ
ตนเองมาพัฒนาและถ่ายทอด
ต่อไป 

 ๑๐.การค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาการเรียนและ

ให้คําแนะนํา 
๑๑.การให้นักศึกษาค้นหา
ความถนัดและวิธีการ

ของตนเอง 
๑๒.สอนให้ใจเย็น ไม่ให้
เครียดกับชิ้นงานที่ทํา 

ใ ช้ สุ น ท รี ย ะ แ ล ะ มี
สมาธิ 

 

บรรยายให้แก่คณะผู้ศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมงานด้าน

ดอกไม้สดโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึง

นักเรียน นักศึกษา ในสถาบัน 
การศึกษาต่างๆที่ขอเข้ามา
ศึกษาดูงาน 

๑.การเผยแพร่ผ่านผ่านสื่อ
มวลสาขาต่างๆ และแสดง

นิทรรศการ 
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๔๒๓ 

ตารางที่ ๗ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาอาหารและขนม 
ลักษณะเฉพาะของครู

ภูมิปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสบืทอด

ภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอด

ความรู ้

การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

๑.ขยันขันแข็ง เอาการ
เอางาน มีความมานะ
อดทน 

๒.เป็นผู้สร้างสรรค์และ
สืบสานภู มิปัญญา
ด้านอาหารและขนม
มาอย่างต่อเนื่องจน
เป็นที่ยอมรับ 

๓.สืบสานสร้างสรรค์
ผลงานด้านอาหาร
และขนมชั้ น สู ง มา
จากบรรพบุรุษที่เป็น
ข้าราชสํานัก 

 

๑.เรียนรู้จากผู้รู้ โดยซึมซับรับ
เอากระบวนการเรียนรู้จาก
เครือญาติและผู้ใหญ่ที่อาศัย
อยู่ด้วย 

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
ราชสํานัก 

๓.เรียนรู้จากผู้รู้ จากอาจารย์
ที ่ม าช่ว ยสอน ใน โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ลองผิดลองถูกด้วยการลงมือทํา 

๕.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ 
ผสมผสานและต่อยอดองค์
ความรูใ้ห้เหมาะสมกับยุคสมัย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอนในโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) จากการคิดค้น
วิธีการสอนและการแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

เรียนรู้จาก“การสังเกต” 
จดจํา  สอบถาม  และลงมือ
ปฏิบัติ โดยการ “ลองผิดลอง
ถูก”เรียนรู้จากประสบการณ์ 
สะสมความรู้ของตนไว้แล้ว
ถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง 

๑.การอธิบายและบอก
แนวทางในการเรียน 

๒.การสาธิตหรือการ
ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓.การพาทํา 
๔.ก า ร ใ ห ้ล ง ม ือ ฝึก

ปฏิบัติ เ พื่อให้เกิด
ก า ร เ ร ีย น รู ้จ า ก
ประสบการณ์  

๖.การให้ลองผิดลองถูก 
๗.การให้คําปรึกษา 

การแนะนํา  
๘.การติชมผลงาน เพื่อ 

ให้เกิดการปรับปรุง 
พัฒนา 

ครู ภูมิปัญญาแผนกวิชา
อาหารและขนมทําหน้าที่
ถ่ า ยทอด ภู มิปัญญา ใ น

การศึกษานอกระบบ:การ

สอนนักศึกษาวิชาอาหาร

และขนมโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) มีการถ่ายทอด
ความรูใ้น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑.ขั้นเตรียมการ 

๒.ขั้นดําเนินการ 

๓.ขั้นแนะนํา วิจารณ์ ปรับปรุง 

๔.ขั้นประเมินผล 
 

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาใน
การทําอาหารและขนม
โดยการประยุกต์เป็นสูตร

เฉพาะตัวของตนเอง 
 
 



 

๔๒๔ 

ตารางที่ ๗ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาอาหารและขนม (ต่อ) 
 

ลักษณะเฉพาะของครู

ภูมิปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสบืทอด

ภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอด

ความรู ้

การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

 ๗.เรียนรู้จากการชิม จํารส จด
บันทึก ทดลองทํา ปรับประยุกต์ 
และเขียนสูตรบันทึกองค์ความรู้
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๘. คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

๙.เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

๑๐.สํานึกจากการเป็นข้าราช
สํานักและพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในการ
พัฒนาความรู้ ด้านประณีต
ศิลป์ในราชสํานักไทย ทําให้
เกิดการเรียนรู้ สืบทอด และ
นําภูมิปัญญาของตนเองมา
พัฒนาและถ่ายทอดต่อไป 

 ๑๐.สอนให้เอาใจใส่
ในงานที่ทํา 

 

การศึกษาตามอัธยาศัย:
ถ่ายทอดโดยการสาธิตและ
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
คณะผู้ศึ กษาดู ง านและ

เยี่ยมชมงานด้านอาหาร

และขนมโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
นัก เ รี ย น  นั กศึ กษ า  ใ น
สถาบันการศึกษาต่างๆที่
ขอเข้ามาศึกษาดูงาน 

๑.การเผยแพร่ผ่านผ่าน

สื่อมวลสาขาต่างๆ และ

แสดงนิทรรศการ 
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๔๓๙ 

ตารางที่ ๘ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาปักสะดึง 
 

ลักษณะเฉพาะของครู

ภูมิปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสืบทอด

ภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอด

ความรู้ 

การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

๑. มีความสนใจใสใ่จใฝ่รู้
และสนใจในศิลปะการ
ปักสะดึง 

๒. เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณใ์นการปัก
สะดึงมากว่า ๒๐ ปี 

๓. เป็นผู้สร้างสรรค์และ
สืบสานภูมิปัญญาด้าน
การปักสะดึงมาอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ 

๔. สืบสานสร้างสรรค์
ผลงานมาจากครูผู้สอน
วิชาช่างปักสะดึงซึ่งเป็น 
ข้าราชสํานักที่เชี่ยวชาญ
ด้านการปักสะดึง
โบราณ 

 

๑. เรียนรู้จากผู้รู้ โดยซึมซับรับ
เอากระบวนการเรียนรู้จาก
ครูผู้สอนวิชาช่างปักสะดึง 

๒. เรียนรู้ตามความสนใจ เช่น 
การเรียนรู้วิชาช่างตัดเย็บ วาด
รูป ทําให้เกิดการผสมผสานภูมิ
ปัญญาในงานปักสะดึงทั้งจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิ
ปัญญาสากลที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นเอง 

๓. เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ ได้รับความรู้
และประสบการณ์จากการ 

ทํางานที่แผนกสะดึง ฝา่ย
พระราชฐานชั้นในทําให้เกิด
การเรียนรู้ในการปักสะดึง
โบราณในทุกขั้นตอน 

 

เรียนรู้จาก“การสังเกต” 
จดจํา  สอบถาม  และ
ลงมือปฏิบัติ โดยการ 
“ลองผิดลองถูก” เรียนรู้
จากประสบการณ์ 
สะสมความรู้ของตนไว้
แล้วถ่ายทอดส่งต่อให้ชน
รุ่นหลัง 

๑. การบรรยายและ
บอกแนวทางในการ
เรียน 

๒. การสาธิตหรือการ
ทําให้ดู 

๓. การให้ดูตัวอย่างของ
จริง 

๔. การให้ฝกึปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์  

๕. การให้ทดลองทํา  
๖. การให้ลองผิดลอง
ถูก 

๗. การให้คําปรึกษา 
การแนะนํา  

๘. การติชมผลงาน 
เพื่อให้เกิดการ 

ครูภูมิปัญญาแผนกวิชา
ปักสะดึงทําหน้าที่ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาในการศึกษา
นอกระบบ : การสอน
นักศึกษาวิชาช่างปักสะดึง
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
มีการถ่ายทอดความรู้ใน 
๔ ขั้นตอน ได้แก ่
๑. ขั้นเตรียมการ 
๒. ขั้นดําเนินการ 
๓.ขั้นแนะนํา วิจารณ ์
ปรับปรุง 

๔. ขั้นประเมินผล 
การศึกษาตามอัธยาศัย:
ถ่ายทอดโดยการสาธิต
และเป็นวิทยากร 

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ในการสร้างสรรค์ลาย
ปักรูปแบบต่างๆ 
 
 



 

๔๔๐ 

ตารางที่ ๘ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาปักสะดึง (ต่อ) 
 

ลักษณะเฉพาะของครู

ภูมิปัญญา 

การเกิดภูมิปัญญา ลักษณะของการสืบทอด

ภูมิปัญญา 

วิธีการถ่ายทอด

ความรู้ 

การถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเภทของการศึกษา 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 ๔. เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ
จริง 

๕. คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ 
ใช้ภูมิปัญญา 

๖. เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

๗.สํานึกจากการเป็นข้าราช
สํานักและพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในการ
พัฒนาความรู้ด้านประณีต
ศิลป์ในราชสํานักไทย ทําให้
เกิดการเรียนรู้ สืบทอด และ
นําภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่เข้า
มานําการพัฒนาและการใช้
ชีวิต 

๘. เรียนรู้จากสื่อต่างๆ 

 ปรับปรุง พัฒนา 
๙.การเผยแพร่ผ่านผ่าน
สื่อมวลสาขาต่างๆ 
และแสดงนิทรรศการ 

บรรยาย ใ ห้ แ ก่ คณะผู้
ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม
งานด้านปักสะดึงโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) ทั้ง
หน่วยงานภาค รัฐและ
เอกชน รวมถึงนักเรียน 
น ัก ศ ึก ษ า  ใ น สถ าบ ัน 
การศึกษาต่างๆ ที่ขอเข้า
มาศึกษาดูงาน 

 

 



 

๔๔๑ 

ตารางที่ ๘ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาปักสะดึง (ต่อ) 
อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

๑. เ รียน รู้จากการช่วยงาน
ผู้ ใหญ่ ที่พระตําหนักของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
หญิงมาลิศเสาวรส 

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่
แผนกพัสกร 

๓.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ 
ผสมผสานและต่อยอดองค์
ความรู้ให้เหมาะสมกับยุค
สมัย 

๔.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอนในโรงเรียนช่าง 
ฝีมือในวัง(หญิง) จากการ
คิดค้นวิธีการสอนและการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

๕.คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

๖.เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

๑.เ รียนรู้จากการสืบทอดใน
ครอบครัวและเครือญาติ 

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
ราชสํานัก 

๓.เรียนรู้จากการศึกษาต่อใน
สาขาคหกรรมศาสตร์ เอก
อาหารและดอกไม้ ที่วิทยาลัย
ครูสวนดุสิต 

๔.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลอง
ผิดลองถูกด้วยการลงมือทํา 

๕.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ 
ผสมผสานและต่อยอดองค์
ความรู้ให้ เหมาะสมกับยุค
สมัย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอนในโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) จากการคิดค้น
วิธีการสอนและการแก้ปัญหา 

๑.เรียนรู้จากการสืบทอดใน
ครอบครัว 

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
ราชสํานัก 

๓.เรียนรู้จากผู้รู้ จากอาจารย์
ที่มาช่วยสอนในโรงเ รียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลอง
ผิดลองถูกด้วยการลงมือทํา 

๕.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ 
ผสมผสานและต่อยอดองค์
ความรู้ให้ เหมาะสมกับยุค
สมัย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอนในโรงเรียนช่างฝีมือ 
ในวัง(หญิง) จากการคิดค้น
วิธีการสอนและการแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

 

๑.เรียนรู้จากการสืบทอดใน
ครอบครัว 

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
ราชสํานัก 

๓.เรียนรู้จากผู้รู้ จากอาจารย์
ที่มาช่วยสอนในโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ลองผิดลองถูกด้วยการลง
มือทํา 

๕.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ 
ผสมผสานและต่อยอดองค์
ความรู้ให้เหมาะสมกับยุค
สมัย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอนในโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง(หญิง) จากการคิดค้น
วิธีการสอนและการแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

๑.เรียนรู้จากวิชาศิลปะการ
วาดภาพ 

๒.เรียนรู้จากการศึกษาวิชาตัด
เย็บเสื้อผ้า 

๓.เรียนรู้จากการรับถ่ายทอด
ภูมิปัญญาวิชาการปักสะดึง
ที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้จากการผสมผสาน
ความรู้ด้านการวาดภาพ 
ด้ า น ก า ร ตั ด เ ย็ บ เ สื้ อ ผ้ า 
ทฤษฎีสี เข้ากับวิชาการปัก
สะดึงแบบโบราณ 

๕.เรียนรู้จากการดูแบบ ศึกษา
แบบ จากผลงานปักสะดึง
โบราณที่ไม่มีการถ่ายทอดกัน
ต่อมาทําให้เทคนิคสูญหายไป 
แล้วนํามาลองผิดลองถูก 
คิดค้นวิธีสร้างสรรค์ลวดลาย
ขึ้นใหม่ ทั้งให้เหมือนของเดิม  



 

๔๔๒ 

ตารางที่ ๘ สังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ แผนกวิชาปักสะดึง (ต่อ) 
 

อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

 ให้กับนักเรียน 
๗. เรียนรู้จากศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 

๘. พรสวรรค์ส่วนบุคคล 

๗.เรียนรู้จากการชิม จํารส  
จดบันทึก ทดลองทํา ปรับ
ประ ยุก ต์  และ เขี ยน สูตร
บันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 และประยุกต์ลวดลาย 
๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น การแก้ปัญหาใน
งานปักฉลองพระองค์ที่ต้อง
ใช้ วัสดุทดแทน เนื่องจาก
ต้องการให้มีน้ําหนักเบา และ
วัสดุบางชนิดไม่สามารถหา
ซื้อได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔๓ 

ตารางที่ ๙ สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ 

 

ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

๑.เรียนรู้จากการช่วยงานผู้ใหญ่ การสืบทอดใน
ครอบครัวและเครือญาติ  

๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในราชสํานัก  
๓.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ผสมผสานและต่อ
ยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  

๔.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) จากการคิดค้นวิธีการสอน
และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  

๕.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูกด้วยการ
ลงมือทํา  

๖. คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  
๗. เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

๑.เรียนรู้จากการสืบทอดในครอบครัว 
๒.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในราชสํานัก 
๓.เรียนรู้จากผู้ รู้และจากอาจารย์ที่มาช่วยสอนใน
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูกด้วยการลง
มือทํา 

๕.เรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ ผสมผสานและต่อยอด
องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง(หญิง) จากการคิดค้นวิธีการสอนและ
การแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

๗.เรียนรู้จากการชิม จํารส จดบันทึก ทดลองทํา ปรับ
ประยุกต์ และเขียนสูตรบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

๑.เรียนรู้จากวิชาศิลปะการวาดภาพ 
๒.เรียนรู้จากการศึกษาวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า 
๓.เรียนรู้จากการรับถ่ายทอดภูมิปัญญาวิชาการปัก
สะดึงที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

๔.เรียนรู้จากการผสมผสานความรู้ด้านการวาดภาพ 
ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ทฤษฎีสี เข้ากับวิชาการปัก
สะดึงแบบโบราณ 

๕.เรียนรู้จากการดูแบบ ศึกษาแบบ จากผลงานปัก
สะดึงโบราณที่ไม่มีการถ่ายทอดกันต่อมาทําให้
เทคนิคสูญหายไป แล้วนํามาลองผิดลองถูก คิดค้นวิธี
สร้างสรรค์ลวดลายขึ้นใหม่ ทั้งให้เหมือนของเดิมและ
ประยุกต์ลวดลาย 

๖.เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การแก้ปัญหา
ในงานปักฉลองพระองค์ที่ต้องใช้วัสดุทดแทน เนื่องจาก
ต้องการให้มีน้ําหนักเบา และวัสดุบางชนิดไม่สามารถ
หาซื้อได้ 

 

 



 

๔๔๔ 

ตารางที่ ๑๐ สรุปองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์  
อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ใน
งานประณีตศิลป์ด้านดอกไม้
สดมาจากชาววังรุ่นก่อนที่เป็น
เจ้านายฝ่ายใน ซึ่งเป็นช่าง
ดอกไม้ชั้นสูง เป็นเอกลักษณ์
ประจําชาติ ที่บรรพบุรุษได้
ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ 
แ ล ะ ออก แบบตกแ ต่ ง ใ ห้
สอดคล้องกับความเชื่อ ความ
ศรัทธาในการแสดงออกสู่
พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
การสืบทอดขนบธรรมเนียม 
และประเพณีไทย ผลงานที่
ผ่านฝีมือของอาจารย์น้อยจึง
เปรียบเสมือนงานศิลปะที่
เรียงร้อยด้วยความประณีต
งดงามละเ อียดอ่อน และ
ละเมียดละไม โดยเฉพาะการ
ร้อยมาลัย ซึ่งอาจารย์น้อย 

องค์ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้สด 
การร้อยมาลัยแบบต่างๆ การ
จัดพานดอกไม้ การปักพุ่ม การ
ทําเครื่องห้อย เครื่องแขวน การ
ทําดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกไม้สด 
การทําส่วนประกอบงานดอกไม้
สด เช่น ร้อยอุบะ ร้อยตาข่าย 
ร้อยเฟื่อง เย็บแบบ เย็บเข็ม เย็บ
โบว์ ทําดอกข่า  และการจัด
ดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับ
ถ่ายทอดมาจากอาจารย์น้อย 
และผสมผสานกับการศึกษา
ตามห ลัก สู ต รค รุ ศ าสต ร์ ที่
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

จากการที่เข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่
อา ยุ  ๒๒  ปี  และ ได้ รับการ
ถ่ายทอดวิชาอาหารและขนม
จากชาววังโดยตรง อาจารย์สม
พรจึงเป็นบุคคลสําคัญผู้สืบทอด
การทําอาหารและขนมแบบชาว
วังดั้งเดิมอย่างแท้จริง เช่น หมู
หวาน ที่สืบทอดมาจากสมัย
รัชกาลที่ ๕ ยําทวาย แกงบวน 
ที่ทําเฉพาะงานพิธีโล้นช้างที่วัด
สุทัศน์ในสมัยก่อน กระท้อนผัด
ทรงเครื่อง สมอไทยผัดทรงเครื่อง 
แกงเลียงนพเก้า เป็นต้น แต่
อาจารย์สมพรก็หาได้หยุดอยู่กับ
อดีตไม่ยังคงมีการคิดสร้างสรรค์ 
ประยุกต์และดัดแปลงการทํา 
อาหารและขนมให้ ร่วมสมัย 
ในขณะที่ยังคงแนว 

อาจารย์พิมพรรณได้ตกตะกอน
ความรู้ความสามารถจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ นํามาประยุกต์ 
ดัดแปลง ผสมผสาน จนเกิดเป็น
ลักษณะเฉพาะหรือสูตรของ
ตนเองขึ้นมา ดังจะเห็นได้จาก
การเรียนรู้ พัฒนา และดัดแปลง 
ขนมจีนน้ําพริก จากสูตรของ
ผู้ อื่นจนกลายเป็นสูตรเฉพาะ
ของอาจารย์พิมพรรณเอง จนมี
ชื่อเสียงและได้รับรางวัล ภูมิปัญญา 
ผู้สูงอายุ ประเภทคหกรรม จาก
กรุงเทพมหานคร  และเป็นผู้คิด
เ ม น ูถ ว า ยสม เ ด ็จ พร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ เช่น แกงเนื้อโรตี 
แกงจือดอกขจร ข้าวอบสับปะรด 
ข้าวผัดปลาสลิด แต่ละเมนูที่
อาจารย์พิมพรรณ 

เ รียน รู้ วิ ธีการปักสะดึ งจาก
ครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างปัก
สะดึงโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญงิ) 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ที่สั่งสมสืบสานในวิชาช่างปัก
สะดึงชั้นสูงสืบต่อกันมา และ
เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสําคัญ 
นอกจากการเรียนรู้นอกระบบ
แล้ว อาจารย์นิธิมายังได้เรียนรู้
ตามความสนใจในวิชาช่างตัด
เย็บเสื้อผ้า และการวาดรูป ซึ่ง
ทําให้เกิดการผสมผสานภูมิปัญญา
ในงานปักสะดึงทั้งจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาสากลที่
เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน
ของอาจารย์นิธิมาเอง จนเกิด
เป็นองค์ความรู้ในการปักสะดึง
อย่างหลากหลาย 



 

๔๔๕ 

ตารางที่ ๑๐ สรุปองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ (ต่อ) 
 

อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ร้อยมาลัย องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกไม้สด การร้อยมาลัยแบบต่าง  ๆ
การจัดพานดอกไม้ การปักพุ่ม 
การทําเครื่องห้อย เครื่องแขวน 
การทําดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ดอกไม้สด การทําส่วนประกอบ
งานดอกไม้สด เช่น ร้อยอุบะ 
ร้อยตาข่าย ร้อยเฟื่อง เย็บแบบ 
เย็บเข็ม เย็บโบว์ ทําดอกข่า และ
การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ 
และสอนวิชาเลือกในงานเครื่อง
หอม เช่น การอบแป้งร่ํา การทํา
บุหงา  

 

 อนุรักษ์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อีก
ทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไขและ
จดบันทึกไว้เป็นสูตรอาหารและ
ขนมที่สามารถถ่ายทอดให้กับ
อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป 

คิดรังสรรค์ขึ้น จะมีการปรับปรุง 
ดัดแปลง ปรับประยุกต์และ
ผสมผสานจนเกิดเอกลักษณ์ทั้ง
ในด้านรูปลักษณ์และรสชาติ 

ผลงานสําคัญที่อาจารย์นิธิมาได้
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเป็น
ความภาคภูมิใจในชีวิตได้แก่งาน
ปักฉลองพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 
๕๐ ปีและ  ๖๐ ปี ซึ่งประสบการณ์
ในการปักงานฉลองพระองค์พระ
เจ้าอยู่หัว ก็ทําให้อาจารย์นิธิมา
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการ
ลองผิดลองถูก 

 

 
 



 

๔๔๖ 

ตารางที่  ๑๑  สรุปกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ 
ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

๑.การอธิบายและบอกแนวทาง
ในการเรียน 

๒.การสาธิตหรือการทําให้ดูเป็น
ตัวอย่าง 

๓.ให้ดูผังแบบมาลัยและร้อย
ตามแบบ 

๔.การให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์  

๕. การให้ทดลองทํา  
๖. การให้ลองผิดลองถูก 
๗.การให้คําปรึกษา การแนะนํา  
๘.การติชมผลงาน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนา 

๙.สอนใหใ้จเย็น มีสมาธิในการ
ทํางาน 

 

๑.การอธิบายและบอกแนวทาง
ในการเรียน 

๒.การสาธิตหรือการทําให้ดู 
๓.การให้ฝกึปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ 

๔.การให้ทดลองทํา 
๕.การให้ลองผิดลองถกู 
๖.การให้คําปรึกษา การแนะนํา 
๗.การค้นหาสาเหตุของปัญหา
การเรียนและให้คําแนะนํา 

๘.การให้นักศึกษาค้นหาความ
ถนัดและวิธีการของตนเอง 

๙.การติชมผลงาน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนา 

๑๐.สอนไม่ให้เครียดกับชิ้นงาน
ที่ทํา ใช้สุนทรียะและมีสมาธิ 

 

๑.การอธิบายและบอกแนวทาง
ในการเรียน 

๒.การสาธิตหรือการทําให้ดู 
๓.การให้นักศึกษารู้จักสังเกต
และทําตาม 

๔. การให้ฝกึปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดประสบการณ์  

๕. การให้ทดลองทํา  
๖. การให้ลองผิดลองถูก 
๗. การให้คําปรึกษา การ
แนะนํา  

๘. การประเมินและติชม
ผลงาน เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนา 

๑๐.การใหจ้ดบันทึกและจดจํา
ในสิ่งที่เรียน 

๑๑.การใช้ความอดทนและ
พยายาม  

๑. การอธิบายและบอกแนวทาง
ในการเรียน 

๒. การสาธิตหรือการทําให้ดู 
๓. การพาทําไปพร้อมๆ กัน 
๔. การให้ฝกึปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์  

๕. การให้ทดลองทํา  
๖. การให้ลองผิดลองถูก 
๗. การให้คําปรึกษา การแนะนํา  
๘. การตั้งคําถาม 
๙. การให้ชิม 
๑๐.การติชมผลงาน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนา 

๑๑.สอนให้เอาใจใสใ่นงานที่ทํา 
ทํางานด้วยใจ 

๑.การบรรยายและบอกแนวทาง
ในการเรียน 

๒.ให้นักศึกษาเลือกลายเอง พร้อม
ทั้งแนะนํา วิ ธีการมองลาย 
เลือกลาย โดยให้นักศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
และฝึกด้านความคิดสร้างสรรค์ 

๓.การสาธิตหรือการทําให้ดู 
๔.การให้ฝึกปฏิบัต ิเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ โดยให้นักศึกษา
เริ่มเรียนรู้การปักสะดึงจาก
ง่ายไปหายาก การทดลองทํา 
หรือการลองผิดลองถูก 

๕.การให้คําปรึกษา การแนะนํา  
๖.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 



 

๔๔๗
 

ตารางที่  ๑๑ สรุปกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์(ต่อ) 

 

ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

อาจารย์น้อย อาจารย์มัติกา อาจารย์สมพร อาจารย์พิมพรรณ อาจารย์นิธิมา 

๑๐.สอนใหใ้ช้ความประณีต 
ละเอียดอ่อนและใสใ่จในงานที่ทํา 

๑๑.สอนให้รู้จักการดัดแปลง นํา
ส่วนต่างๆ ของดอกไม้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้หมดทุกส่วน 

๑๑.การใหใ้ช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๑๒.สอนให้รู้จักการดัดแปลง 
นําส่วนต่างๆ ของดอกไม้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้หมดทุก
ส่วน 

๑๒.การทํางานด้วยความประณีต 
ละเอียดและรอบคอบ 

 ๗.การติชมผลงาน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนา 

๘.การสอดแทรกด้านจิตใจ 
สมาธิ ความอดทน ความ
ละเอียดปราณีต ฝึกจิตให้เป็น
คนใจเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔๘
 

ตารางที่  ๑๒  สังเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ 
 

ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

๑. การอธิบายและบอกแนวทางในการเรียน 
๒. การสาธิตหรือการทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
๓. ให้ดูผังแบบมาลัยและร้อยตามแบบ 
๔. การให้ฝกึปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์  
๕. การให้ทดลองทํา  
๖. การให้ลองผิดลองถูก 
๗.การค้นหาสาเหตุของปัญหาการเรียนและให้
คําปรึกษาแนะนํา  

๘. การติชมผลงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา 
๙. สอนใหใ้จเย็น ไม่ให้เครียดกบัชิ้นงานที่ทํา ใช้
สุนทรียะและสมาธิในการทํางาน 

๑๐.การให้นักศึกษาค้นหาความถนัดและวิธีการของ
ตนเอง 

๑๑.การใหใ้ช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
๑๒.สอนให้รู้จักการดัดแปลง นําส่วนต่างๆ ของดอกไม้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หมดทุกส่วน 

      

๑. การอธิบายและบอกแนวทางในการเรียน  
๒. การสาธิตหรือการทําให้ดู  
๓. การให้นักศึกษารู้จักสังเกตและทําตาม  
๔. การพาทําไปพร้อมๆ กัน  
๕. การให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์  
๖. การให้ทดลองทํา  
๗. การให้ลองผิดลองถูก  
๘. การให้คําปรึกษา การแนะนํา  
๙. การตั้งคําถาม  
๑๐. การให้ชิม  
๑๑. การติชมผลงาน เพื่อให้เกดิการปรับปรุง พัฒนา  
๑๒. สอนให้เอาใจใสใ่นงานที่ทํา ทํางานด้วยใจ  
๑๓. การให้จดบันทึกและจดจําในสิ่งที่เรียน  
๑๔. การใช้ความอดทนและพยายาม  
๑๕.การทํางานด้วยความประณีต ละเอียดและ
รอบคอบ 

 

๑.การบรรยายและบอกแนวทางในการเรียน 
๒.ให้นักศึกษาเลือกลายเอง พร้อมทั้งแนะนําวิธีการมอง
ลาย เลือกลาย โดยให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและฝึกด้านความคิดสร้างสรรค์ 

๓.การสาธิตหรือการทําให้ดู 
๔.การให้ฝึกปฏิบัต ิเพื่อให้เกิดประสบการณ์ โดยให้
นักศึกษาเริ่มเรียนรู้การปักสะดึงจากง่ายไปหายาก 
การทดลองทํา หรือการลองผิดลองถูก 

๕.การให้คําปรึกษา การแนะนํา  
๖.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
๗.การติชมผลงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา 
๘.การสอดแทรกด้านจิตใจ สมาธิ ความอดทน ความ
ละเอียดปราณีต ฝึกจิตให้เป็นคนใจเย็น 

 



 

๔๔๙ 

ตารางที่ ๑๓    สังเคราะห์งานประณีตศิลป์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

     ครูภูมิปัญญาเป็นผู้ชํานาญการในวังที่ได้สั่งสม
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านดอกไม้สดและ
เครื่องหอมตํารับชาววังมานาน และยังมีการสืบทอด
ให้กับข้าราชสํานักรุ่นต่อๆ มาจวบจนปัจจุบัน การสืบ
ทอดนอกจากจะเป็นการสืบทอดจากการปฏิบัติงาน
ของข้าราชสํานักแล้ว ยังเป็นการสืบทอดสู่ครอบครัว
และเครือญาติ อีกทั้งการเข้าทํางานด้านดอกไม้สด
ในสํานักพระราชวังนั้น จะเป็นไปในลักษณะของการ
ชักชวนเครือญาติหรือคนที่รู้จักให้เข้ามาถวายงาน 
ซึ่งครูภูมิปัญญาก็ได้ชักชวนพี่น้องและเครือญาติให้
เข้ามาทํางานและสอนงานต่อๆ กันมา ทั้งยังนําองค์
ความรู้ไปสร้างอาชีพและทํางานเป็นเครือข่าย เพื่อ
เพิ่มรายไดใ้ห้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย  ซึ่งถือว่า
เป็นการเผยแพร่ผลงานช่างดอกไม้สดอันเป็นประณีต
ศิลป์ชั้นสูงให้ได้เผยแพร่สู่สายตาของสาธารณชนอีก
ทางหนึ่ง  
  

      งานด้านอาหารต้องใช้การชิมรสชาติถึงจะประเมิน
ได้ว่าอาหารที่ทํานั้นอร่อยหรือไม่อย่างไร นักศึกษา
จะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
ทักษะและฝีมือ พร้อมกับต้องรู้จักสังเกต จดจําและจด
บันทึก นอกจากนี้ยังต้องเอาใจใส่ลงไปในการทําอาหาร
ทุกขั้นตอน เพื่อให้อาหารมีรสชาติที่อร่อย 
       ในด้านวิชาอาหารและขนมได้เชิญอาจารย์ผู้ทรง 
คุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ มาช่วยทําการสอนเพิ่มเติม 
ทําให้ครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการทําอาหารและขนมมาจากครอบครัว
และเครือญาติ ได้หลอมรวมความรู้และประสบการณ์
กับองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนที่เชิญมา 
และได้เกิดการเรียนรู้จากการทดลองโดยใช้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์เดิมประยุกต์ภูมิปัญญาจากประสบการณ์
ใหม่ที่เกิดขึ้น จนได้สูตรอาหารที่เป็นของตนเองและได้
บันทึกองค์ความรู้เหล่านั้นไว้เป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอด
ให้กับลูกศิษย์ต่อไป 

     งานด้านปักสะดึงมีจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนการใช้สติและสมาธิ ช่วยฝึกฝนจิตใจให้เป็นคนใจ
เย็น มีความอดทน ปราณีต ละเอียดอ่อน เป็นการ
เรียนรู้จากการลงมือทํา การทดลองทํา การลองถูกลอง
ผิดและฝึกฝนด้วยตนเอง อาจารย์จะเป็นผู้บอกเทคนิค
วิธีการและให้คําแนะนํา การฝึกฝนจนเกิดเป็นความ
ชํานาญล้วนเกิดจากการลงมือปฏิบัติเองทั้งสิ้นผ่านการ
ฝึกฝนทําซ้ําบ่อยๆ การสอนเน้นการทําให้ดู แล้วให้ทําตาม 
ลักษณะการปักของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป 
ไม่มีใครซ้ําแบบใคร เสมือนลายมือที่มีความแตกต่างกัน 
การปักสะดึงสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอของผู้ปัก
ได้อย่างน่าประหลาด ความเข้าใจและพื้นฐานทางด้าน
ศิลปะ จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานการปักที่เหมือนกับการ
ตวัดฝีแปรงลงบนผืนผ้าใบแต่ใช้ไหมปักเรียงร้อยแทน  
      งานด้านปักสะดึง ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน สํานัก
พระราชวัง ได้รับสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครู
ภูมิปัญญาเป็นผู้ชํานาญการในวังที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ใน  

 



 

๔๕๐ 

ตารางที่ ๑๓ สังเคราะห์งานประณีตศิลป์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ต่อ)    

 

ด้านช่างดอกไม้สด ด้านอาหารและขนม ด้านปักสะดึง 

     งานช่างดอกไม้สด สอนการร้อยจากง่ายไปหายาก 
สอนจากส่วนย่อย ไปหาองค์รวม จะเน้นเรื่องจิตใจมาก 
เพราะเชื่อว่าจิตใจส่งผลต่อการทํางาน เวลาสอนจะ
ไม่กดดัน ไม่ให้เครียดกับชิ้นงาน เพราะผลงานจะ
ออกมาไม่ดี การร้อยมาลัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและ
ปราณีต จึงต้องใช้สุนทรียะ ศิลปะและสมาธิ นอกจากนี้
ยังสอนให้รู้จักการเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ รู้จัก
การประหยัด ใช้ดอกไม้ ใบไม้อย่างรู้คุณค่า  
 
 

 การปักสะดึงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น แม้
องค์ความรู้ในการปักชั้นสูงในอดีตบางอย่างจะหายไป 
แต่ครูภูมิปัญญาก็มีความมุ่งมั่นที่จะสืบค้นและประยุกต์
ภูมิปัญญาด้านปักสะดึงขึ้นมา เพื่อให้ความงดงามของ
ศิลปะงานปักสะดึงโบราณได้รับการสืบทอดต่อไป 
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๔๘๗
 

 
 
 
แผนภาพที่ ๑๑ รูปแบบองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาประณีตศิลป์ 
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