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Abstract 
Code of project     :   A61/2557 
Project name         :  Is the Process of Making Mould and Cast Important to Model 
Sculpture? 
Researcher name   :  Associate Professor Chaichan Jantasri  (Lieutenant to be) 
 

This research aims to study whether the process of making mould and cast 
important to model sculpture,  to apply the result of the study for the 
improvement of the course syllabus in sculpturing field at POH-CHANG Academy of 
Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin and to publicize the 
research findings  to provide knowledge to the various institutes offering art 
program. The tool used in collecting the data was a questionnaire containing two 
parts. Part one asked about the autobiography of the selected sculpture experts. 
Part two  described comments of the 35 experts who have expertise in sculpturing 
and who teach sculpturing art, and 35 sculptors including artists, sculptors, freelance 
sculptors and freelance artists in the filed of sculpturing.  

The research results show that a great sculptor should have the capability of 
making mould and cast with the score of the highest level of agreement of 77.14 %. 
The answers received from the respondents are relevant; it is very crucial to the 
sculptors and also helps in planning in the work procedure effectively. Pieces of 
work are finely, neat, perfect and close to the original and it is also helpful in saving 
cost. The sculptural works which have passed the casting process are close to the 
prototype. There is no need to ask the other sculptors subcontracting for the 
process of making mould and cast. The owners of the sculptural works themselves 
will understand the nature of   their own works better than anyone. The processes 
of casting, assembling parts of sculptures, finishing the surface of sculpture and 
making mould and cast are important to the model sculpture, with the highest level 
of agreement of 70 %. The answers received from the respondents are relevant; the 
sculptural works which have passed the casting process are close to the prototype. 
It can help save time and cost in the processes of making mould. The process of 
work requires mutual relationship and reduction of the mistakes. There should be a 
course of making mould and cast for the students majoring in sculpturing with the 
score of level of agreement of 82.6%. The answers received from the respondents 
are relevant; the students have the opportunity to learn the process of making 
mould and cast and can apply knowledge from the course to their careers. It is very 
necessary for students in the sculpturing field to learn how to make mould and 
cast. The students should join the apprentice program during taking the course. 
Keywords: model, casting, sculpture, process 
E-mail Address: chaichan.Jan @rmutr.ac.th 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 

ในอดีตที่ผ่านมาน้ัน ช่างหรือประติมากรผู้ป้ันงานประติมากรรมเม่ือป้ันสําเร็จแล้วก็จะ
สามารถทําพิมพ์และหล่อผลงานประติมากรรมของตัวเองต่อให้แล้วเสร็จภายในคนเดียวกันได้ (ช่าง
ป้ันและช่างทําพิมพ์หล่อจะเป็นคนเดียวกัน) แต่ปัจจุบันน้ีผู้ป้ันงานประติมากรรมที่มีความสามารถ
เช่นน้ีมีจํานวนน้อยลงจนน่าเป็นห่วง กล่าวคือเม่ือปั้นผลงานประติมากรรมเสร็จแล้วจะต้องจ้างช่าง
ทําพิมพ์มาช่วยทําพิมพ์และช่วยหล่อผลงานอีกทอดหนึ่ง สาเหตุมาจากในช่วงหลังช่างป้ันผลงาน
ประติมากรรมไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาเรียนรู้วิชาการทําพิมพ์และหล่อ จึงส่งผลทําให้เกิด
ปัญหาติดตามมาถึงผลงานประติมากรรมที่ป้ันและหล่อสําเร็จออกมา ไม่มีคุณภาพตามที่ช่างป้ันหรือ
ผู้ว่าจ้างต้องการ รายละเอียดประณีตหาย ผลงานมีความผิดเพ้ียนไม่เหมือนงานป้ันต้นแบบ ปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดข้ึนอาจเกิดจากหลักสูตรหรือการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาศิลปะต่างๆ ที่
ไม่ให้ความสําคัญต่อการเรียนวิชาการทําพิมพ์และหล่อ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การเรียนการสอนทางศิลปะ ในสาขาวิชาประติมากรรมเม่ือเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประติมากรรมต่อไป 
 ปัญหาในปัจจุบันผู้สร้างสรรค์ป้ันงานประติมากรรม ไม่มีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์
และหล่อ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่สําคัญต่อยอดมาจากการป้ันงานประติมากรรม เพ่ือเปลี่ยนสื่อวัสดุ
ใหม่ ให้มีความแข็งแรงมากย่ิงขึ้น หรือเพ่ือให้ได้ผลงานประติมากรรมจํานวนมากกว่าหนึ่งช้ิน ซ่ึงจะ
แตกต่างจากในอดีตช่างป้ันรูปประติมากรรม ช่างทําพิมพ์และช่างหล่อ จะอยู่ในบุคคลเดียวกัน 
กล่าวคือ ช่างป้ันทุกคนหลังจากท่ีป้ันรูปประติมากรรมเสร็จแล้วก็จะทําพิมพ์และหล่อผลงานช้ินน้ันๆ
ได้ด้วยตนเองทุกคน ทําให้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเกิดปัญหาน้อยลงหรือไม่เกิด
ปัญหา ผลงานสําเร็จจึงมีความสวยงามมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปต้นแบบที่ป้ันขึ้นมา  แต่ใน
ปัจจุบันระยะช่วงหลังน้ี ช่างปั้น ประติมากร หรือศิลปิน จะศึกษาฝึกทักษะการปั้นรูปให้มี
ความสามารถในการป้ันเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน เม่ือเวลาต้องการผลงานหล่อสําเร็จท่ีเปลี่ยนเป็นวัสดุ
มีความคงทนถาวร เช่น เรซ่ิน ไฟเบอร์กล๊าส ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  จะต้องจัดจ้างช่างพิมพ์
และช่างหล่ออีกครั้ง ส่งผลทําให้เกิดปัญหาตามมาจากการทําพิมพ์และหล่ออีกมากมาย แต่ถ้าช่างปั้น 
ประติมากร  หรือผู้สนใจศึกษาผลงานประติมากรรมในปัจจุบันมีความสามารถในการทําพิมพ์และ
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หล่อเหมือนช่างป้ันในอดีตจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนต่อจากกระบวนการป้ันงานประติมากรรม
ได้มาก เช่น จะช่วยลดต้นทุนในการจัดจ้างช่างทําพิมพ์และหล่อ จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของช่างที่ไม่เข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของการทําพิมพ์และหล่อมาก ได้แก่ การแบ่ง
พิมพ์ การต่อพิมพ์ การประกอบพิมพ์ การตกแต่งพ้ืนผิวผลงาน การทิ้งร่องรอยพ้ืนผิว การเก็บส่วน
ละเอียด การต่อเช่ือมจุดตําแหน่งของท่าทางรูปทรงประติมากรรม ฯลฯ ผลงานประติมากรรมสําเร็จ
ที่ได้จากการทําพิมพ์และหล่อ จะถูกใจมีลักษณะตามที่ช่างป้ันหรือประติมากรได้ปั้นต้นแบบไว้  

น่ีคือท่ีมาและปัญหาท่ีทําให้ทําวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือต้องการรู้ว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่อจะ
มีผลต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริงหรือ จะได้นําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนวิชาเอกประติมากรรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยตามลําดับต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อการปั้นรูปประติมากรรมจริง
หรือ  

2.2 เพ่ือรู้ผลกระบวนการทําพิมพ์และหล่อว่ามีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริง
หรือ  

2.3 นําผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในวิชาเอก
ประติมากรรม สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์

2.4 นําผลท่ีได้จากการวิจัยออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสาร
ต่างๆ 
 
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

3.1 เน้ือหาในบทที่ 2 หรือบทนํา จะใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญอาวุโสที่ได้ศึกษา
และปฏิบัติงานประติมากรรมติดต่อกันมาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 20 ปี มาเป็นข้อมูลใช้ประกอบเนื้อหา
บางส่วนในบทน้ี 

3.2 จะใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ถามผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การทํางาน
ประติมากรรม เช่น ช่างปั้น ประติมากร ศิลปินอิสระ นักวิชาการศิลปะ ครูหรืออาจารย์ผู้สอนวิชา
ประติมากรรมทั่วประเทศ จํานวน 70 คน 

3.3 ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น คือผู้เช่ียวชาญมีประสบการณท์าง
ประติมากรรม เช่น ช่างปั้น ประติมากร ศิลปินอิสระจะต้องจบการศึกษาในวิชาเอกประติมากรรม 
วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าอนุปริญญาตรี และได้ทํางานประติมากรรมอย่างต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3.4 ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น คือ ผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์ทาง
ประติมากรรม เช่น นักวิชาการศิลปะ ครูหรืออาจารย์สอนศิลปะจะต้องจบการศึกษาในวิชาเอก
ประติมากรรมวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และได้ทํางานประติมากรรมอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อย
กว่า 10 ปี 
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สมมุติฐานการวิจัย  
1. กระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริง  
2. ผลจากการศึกษากระบวนการทําพิมพ์และหล่อว่ามีความสําคัญต่อการปั้นรูป

ประติมากรรมจริง  
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

4.1 การทําพิมพ์ คือ กระบวนการเทคนิคหน่ึงที่ต่อยอดจากการป้ัน ที่มีจุดประสงค์ใหญ่เพ่ือ
เปลี่ยนสื่อวัสดุที่ใช้ในการปั้นรูปประติมากรรมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพอ่อนนิ่มไม่มีความคงทน
ถาวร เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ฯลฯ เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นสื่อวัสดุที่แข็งแรงมีความคงทนถาวร เช่น ปูน
ปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ เรซ่ิน ไฟเบอร์กล๊าส ทองเหลือง หรือโลหะต่างๆ โดยช่างหรือประติมากร
จะต้องนําสื่อวัสดุที่เป็นของเหลว เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ยางหรือพลาสติกชนิดต่างๆนํามา 
ทา ดีด สลัด หรือเท เคลือบผิวด้านนอกให้ทั่วบริเวณท่ีต้องการตามเทคนิคกรรมวิธีนั้นๆ ปล่อยไว้ให้
เซ็ดตัวแข็งตัวแล้วแกะออกก็จะได้แม่พิมพ์ตามต้องการ 

4.2 การหล่อ คือ กระบวนการทางเทคนิคหนึ่งของงานประติมากรรม เป็นเทคนิคที่ต่อ
ยอดจากการป้ันและการทําพิมพ์ตามลําดับ การหล่อเป็นการเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างท่ีทําให้
เกิดปฏิกิริยามีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ําดิน ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ พลาสติก หรือ
สารเคมีต่างๆ ฯลฯ หยดหรือเทใส่ลงไปในแบบพิมพ์หรือแบบหล่อ โดยใช้เทคนิคตามกรรมวิธีน้ันๆท่ี
แตกต่างกัน ปล่อยให้เซ็ตจับตัวแข็ง ก็จะได้รูปหล่อท่ีเหมือนกับรูปต้นแบบ  

4.3 กระบวนการ คือ การเปล่ียนแปลงที่เป็นไปตามลําดับ ดําเนินการตามระบบแบบแผน
และขั้นตอนที่กําหนดไว้แน่นอน 

4.4 ประติมากรรม คือ งานศลิปะท่ีเป็นสามมิติจริงมีความกว้าง ความยาว ความลึก กิน
ระวางเนื้อท่ีในอากาศ สัมผัสได้จริง โดยผู้สรา้งสรรค์ผลงานนําเอาสื่อวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ ดิน หิน แร่
ธาตุชนิดต่างๆ เขางาหรือกระดูกสัตว์ วัสดุเคมีสังเคราะห์ ฯลฯ นําเข้ามาสู่กระบวนการต่างๆในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ เช่น ป้ัน แกะสลัก หล่อ ดุล ตัด เจาะ เช่ือม ต่อติด ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง เน้ือหา 
เรื่องราว แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตามแนวคิดจินตนาการหรือจุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์
ผลงานน้ันๆ  

4.5 งานต้นแบบ คือ งานศิลปะท่ีผู้สร้างมีเจตนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบเป็น
ตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบในการผลิตผลงานช้ินต่อไป  

4.6 ประติมากรรมต้นแบบ คือ ผลงานประติมากรรมช้ินแรกและช้ินเดียวที่ผู้สร้างสรรค์
ผลงานขึ้นมาให้ดีที่สุด เพ่ือใช้เป็นแบบในการทําพิมพ์และหล่อ 

4.7 ส่ือวัสดุ คือ วัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้นํามาใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดรูปทรง เน้ือหา เรื่องราว ตามเจตนาของผู้สร้างสรรคง์าน 

4.8 ครู คือข้าราชการที่ศึกษาจบหลักสูตรวิชาเอกประติมากรรม ได้รับการแต่งต้ังบรรจุให้
ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และสอนนักเรียนในช้ันระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ในโรงเรียนหรือ
วิทยาลัยมีตําแหน่งต้ังแต่ครูผูช่้วย ถึงตําแหน่งครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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4.9 อาจารย์ คือ ข้าราชการที่ศึกษาจบหลกัสูตรวิชาเอกประติมากรรม ได้รับการแต่งต้ัง
บรรจุให้ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และสอนนักศกึษาระดับปรญิญาตรีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย 
มีตําแหน่งอาจารย์ ถึงศาสตราจารย์ 

4.10 นักวิชาการ คือ ผู้ได้ศึกษาจบหลักสตูรทางศิลปะและได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางศิลปะ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง มีหนังสือบทความและเอกสาร ฯลฯ ทางวิชาการออกเผยแพร่
เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมศิลปะ 

4.11 ข้าราชการบํานาญ คือ ข้าราชการประจําได้ปฏิบัติงานจนอายุครบ 60 ปี และได้
เกษียณอายุราชการออกไปตามระเบียบข้าราชการ แต่ยังได้รับเงินบําเหน็จ หรือบํานาญ 

4.12 ช่างปั้น คือ ข้าราชการที่ศึกษาจบหลกัสูตรประติมากรรม ได้รับการแต่งต้ังบรรจุให้
ปฏิบัติงานในสาํนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีตําแหน่งต้ังแต่ผู้ช่วยช่างปั้น ถึงผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

4.13 อิสระ คือ การประกอบอาชีพที่อิสระ ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ไม่เป็นลูกน้องหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ปฏิบัติงานหรือรับงานศิลปะด้วย
ตนเอง 

4.14 ช่างปั้นอิสระ คือ บุคคลที่ศึกษาศลิปะสาขาวิชาเอกประติมากรรมจบหลักสูตรได้
ประกอบอาชีพหลัก คือรับทํางานประติมากรรมอย่างอิสระ งานจะมีลักษณะใช้ทักษะทางช่างและ
ฝีมือ ผลงานเน้นตอบสนองความต้องการทางตลาด 

4.15 ศิลปินอิสระ คือ บุคคลที่ศึกษาศิลปะสาขาเอกประติมากรรมจบหลักสูตรได้ประกอบ
อาชีพหลัก รับทํางานศิลปะทกุแขนงสาขาอย่างอิสระ งานจะมีลักษณะใช้ความคิดสร้างสรรค์
โดยเฉพาะผลงานเน้นตอบสนองความรู้สึกของตนเอง 

4.16 ประติมากรอิสระ คือ บุคคลท่ีศึกษาศลิปะสาขาวิชาเอกประติมากรรมจบหลักสูตรได้
ประกอบอาชีพหลัก รับทํางานประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างอิสระ สามารถทํางานประติมากรรมได้
ทั้งงานทักษะฝีมือ และงานสร้างสรรค ์
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 รู้ผลว่ากระบวนการทําพิมพ์ และหล่อมีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริง
หรือไม่ 

5.2 นําผลที่ ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในวิชาเอก
ประติมากรรม สาขาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

5.3 นําผลท่ีได้จากการวิจัยออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสาร
ต่างๆ ฯลฯ 
6. หน่วยงานท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในหลักสูตรวิชาเอกประติมากรรม 
 6.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่สนใจหรือเปิดสอน
ศิลปะท่ัวประเทศ 

6.3 กลุ่มงานประติมากรรม สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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 บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลภาคทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ วารสาร หนังสือตํารา งานวิจัย ฯลฯ เน้ือหาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในบทท่ี 2 จะใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ และได้ปฏิบัติงาน
ด้านประติมากรรมติดต่อกันมาไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวนไม่ตํ่ากว่า 20 คน เช่น ศิลปินแห่งชาติ 
ข้าราชการบํานาญ ข้าราชการประจํากรมศิลปากร ฯลฯ (เหตุผลท่ีจะต้องสัมภาษณ์หาข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญ  เพราะผู้เช่ียวชาญสายศิลปะส่วนมากจะชอบปฏิบัติงานจริงเม่ือมีลูกศิษย์คนใดสนใจ
ศึกษาเรียนศิลปะก็จะต้องเข้าเรียนฝึกปฏิบัติจริงกับครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว  แต่ไม่ชอบเขียนตําราหรือ
หนังสือวิชาการให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา จึงส่งผลถึงจํานวนงานวิจัยหนังสือและตําราศิลปะสาขา
ประติมากรรมที่จะใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาคทฤษฎีมีจํานวนน้อย  ผู้ทําวิจัยจึงเลือกใช้วิธี
สัมภาษณ์ข้อมูลโดยตรงจากผู้เช่ียวชาญ มาประกอบบางส่วนในงานวิจัยบทที่ 2)   
 
1. ลักษณะของการทําพิมพ์และหล่อ 

การทําพิมพ์และหล่อได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติ กล่าวคือ เพราะผลจากพลังตาม
ธรรมชาติของโลกทําให้มีการทําพิมพ์และหล่อข้ึน โดยมีซากพืชและซากสัตว์ที่ตายแล้วถูกทราย ดิน 
โคลน ทับถมลงบนซากเป็นเวลานานหลายๆล้านปี จนซากน้ันแข็งกลายเป็นหิน และส่วนของทราย 
ดิน โคลนก็กลายเป็นหิน ต่อมาเม่ือหินน้ันแยกแตกออกจากกันเป็นช้ินส่วนตามแนวท่ีมีซากแข็งติดอยู่
และหลุดออก จะเห็นร่องรอยปรากฏเป็นรูปร่างลวดลายที่ตรงกันข้ามกับซากพืชซากสัตว์และเม่ือมี
ของเหลวไหลเข้ามาแทรกอยู่ภายในพิมพ์นั้นก็จะเกิดกระบวนการหล่อรูปโดยธรรมชาติขึ้นในทันที ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่อได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติในโลกใบน้ี มนุษย์ยุค
ก่อนได้พบเห็นจึงเกิดแรงบันดาลใจ นํามาประยุกต์สร้างสรรค์ขั้นตอนกระบวนการทําพิมพ์และหล่อ
แบบง่ายๆขึ้น มนุษย์มีแนวคิดจะเอาชนะธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด และตอบสนองความสุขสบาย
ของตนเอง จึงคิดพัฒนาเคร่ืองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง เช่น จาก
การนําเอาหิน งา เขา และกระดูกสัตว์ต่างๆมาใช้งาน มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ค้นพบทองแดงมา
ใช้งานเป็นครั้งแรก เห็นว่าทองแดงเม่ือถูกความร้อนสูงจะหลอมละลายตัวและขณะเดียวกันเม่ือเย็น
ตัวลงก็จะแข็งตัวเหมือนเดิม แต่ถ้าผสมกับโลหะชนิดใหม่ เช่น ดีบุก  ก็จะเกิดเป็นโลหะชนิดใหม่คือ
สําริด ทองแดงมาผสมกับสังกะสีก็จะเกิดเป็นโลหะชนิดใหม่ขึ้น คือ ทองเหลืองเป็นต้น จากความ
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ฉลาดและสร้างสรรค์ของมนุษย์ จึงคิดนําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีลักษณะคุณสมบัติแข็งแกร่ง เช่น 
หินชนิดต่างๆ และโลหะที่ทนความร้อนสูง มา แกะ ขุด ขีด ขูด ให้เกิดหลุมหรือแอ่งเป็นรูปร่างต่างๆ
ตามต้องการลงไปภายในหินหรือโลหะ จากนั้นเทโลหะที่หลอมละลายด้วยความร้อนลงไปเม่ือโลหะ
เย็นตัวลงจะมีความแข็งแกร่ง แกะออกมาก็จะได้รูปร่างรูปทรงตามร่องรอยที่แกะขูดไว้ ขั้นตอน
กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการทําพิมพ์และหล่อ จากน้ันมาโลหะก็ได้ถูกนํามาใช้งานต่อเนื่องและ
พัฒนากระบวนการทําพิมพ์และหล่อตามยุคสมัยจนถึงทุกวันน้ี  

การทําพิมพ์และหล่อของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ 
 การทําพิมพ์และหล่อมีมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ที่ปรากฏหลักฐานมีข้อมูลท่ีอ้างอิง
ได้ก็ในยุคประวัติศาสตร์ เช่น อารยธรรมของอียิปต์โบราณ เมโสโปเตเมีย กรีก อีทรัสคัน โรมัน คริส
เตียน ไบแซนทิน โรมันเนสก์ กอธิค เรอนาซอง บาโรก โรโกโก นีโอคลาสสิค โรแมนติค ฯลฯ 
ตามลําดับ มีนักวิชาการกล่าวว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักถลุงแร่ทองแดง และชาวกรีก
เป็นชาติแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทําพิมพ์และหล่อทองสําริดอย่างมีคุณภาพ แล้วส่งต่อชาวอีทรัสคัน 
และชาวโรมัน การทําพิมพ์และหล่องานช้ินใหญ่จะไม่ปรากฏให้เห็นในยุคของอียิปต์โบราณ เมโสโปเต
เมีย และกรีกเพราะในยุคดังกล่าวนิยมนําวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ไม้และหินชนิดต่างๆ มา
แกะสลักเป็นงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม แต่การทําพิมพ์และหล่องานช้ินเล็กๆ เช่น 
เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยประจําวัน และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมืออาวุธต่างๆ ยังมีและนิยมเหมือนเดิม 
ส่วนผลงานรูปป้ันเพ่ือการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมขนาดใหญ่ เริ่มเห็นในยุคสมัยอีทรัสคัน 
โรมัน คริสเตียน ไบแซนทิน โรมันเนสก์ กอธิค เรอนาซอง บาโรก โรโกโก นีโอคลาสสิค โรแมนติค 
เรียลลิสม์ติค ฯลฯ ตามลําดับจนถึงยุคปัจจุบัน  
 การทําพิมพ์และหล่อของไทยเรามีมานานแล้วอาจสืบย้อนหลังขึ้นไปได้จนถึงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักการทําแม่พิมพ์เพ่ือใช้ในการหล่อมาต้ังแต่ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบ
โบราณวัตถุที่เกิดจากการหล่อสําริดจํานวนมาก ได้แก่ กลองมโหระทึก อาวุธ เครื่องใช้ เครื่องประดับ
ต่างๆ แหล่งที่ค้นพบอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น แหล่ง
อารยธรรมบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่คนไทยรู้จักกันดีมีอายุมากกว่า4500ปี
มาแล้ว หรือวัฒนธรรมยุคสมัยเชียงแสนและสุโขทัยก็มีอายุมากกว่า 700 ปี ส่วนมากเป็นการรับใช้
ทางคติความเชื่อศาสนา ผลงานจะเห็นได้ชัดเจน คือ พระพุทธรูปยุคสมัยเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามลําดับ คนไทยสมัยโบราณมีความชํานาญการทําพิมพ์และหล่อ
พระพุทธรูปจากโลหะมาก สามารถหล่อพุทธปฏิมากรขนาดใหญ่ๆได้ เช่น พระศรีศากยมุณี วัดสุทัศน
เทพวราราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชิน
สีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ฯลฯ ล้วนแต่เป็นพระพุทธปฎิมาสวยงามขนาดใหญ่ที่สร้างและทําพิมพ์หล่อเป็นผลสําเร็จในยุคสมัย
ดังกล่าวทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการทําพิมพ์และหล่อมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นที่น่าภูมิใจ คนไทย
สมัยโบราณรู้จัก ชํานาญการทําพิมพ์และหล่อมากโดยกรรมวิธีเฉพาะตน ซ่ึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครคิดหา
วิธีได้ดีกว่า แม้ว่าจะมีความเจริญทางวัตถุด้านวิทยาศาสตร์มากเพียงใด แต่กรรมวิธีการทําพิมพ์และ
หล่อของไทยยังไม่ล้าสมัย ชาวต่างชาติเห็นยังต้องยอมรับในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงเราได้ช่ือว่าเป็นชาติ
แรกๆของโลกที่รู้จักการทําพิมพ์และหล่อทองสําริดและหล่อได้บางที่สุด สื่อวัสดุที่ใช้ในการทําพิมพ์
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และหล่อของไทยในสมัยโบราณนั้นใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังน้ันช่างของไทยจึงสามารถ
ปฏิบัติงานการทําพิมพ์และหล่อได้ทุกภูมิประเทศของไทย ในปัจจุบันนี้แผนกช่างหล่อของกอง
หัตถศิลป์ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ก็ยังใช้วิธีการหล่อของช่างไทยแบบโบราณนี้อยู่ เพียงแต่
ดัดแปลงประยุกต์บางส่วนให้มีความสะดวกสบายย่ิงขึ้นโดยใช้วัสดุเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาบ้าง
เล็กน้อย นอกจากน้ีโรงงานทําพิมพ์และหล่อเอกชนท่ัวประเทศก็ยังใช้เทคนิควิธีนี้เช่นเดียวกัน เป็น
การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมมิให้สูญหาย 

ชนิดการทําพิมพ์และหล่อโลหะท่ีนิยมทําในบ้านเรา 
 การทําพิมพ์และหล่อแบบสํารอกขี้ผึ้ง หรือขับขี้ผึ้ง หรือสูญขี้ผ้ึง(Lost wax or Invesment 
Cast) เป็นวิธีการทําพิมพ์และหล่อท่ีเก่าแก่ของชาติและของโลกแม้ประเทศที่เจริญแล้วของโลกหลาย
ประเทศก็ยังใช้วิธีน้ีอยู่ เช่น ประเทศอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ ฯลฯ เป็นกระบวนการที่
มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
 การทําพิมพ์ดิบ(Sand Casting) เป็นการทําพิมพ์และหล่อใช้เทคนิคกระบวนการหล่อ เท
โลหะลงในแม่พิมพ์ ที่เกิดจากการอัดแกลบกับทรายละเอียดท่ีมีความช้ืน เป็นกระบวนการทําพิมพ์
และหล่อท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากวิธีหนึ่งเหมือนกับวิธีสํารอกขี้ผึ้ง 
 การทําพิมพ์และหล่อวิธี Ceramic shell เป็นกระบวนการทําพิมพ์และหล่อทางอุตสาหกรรม
ที่นิยมมากในปัจจุบันนี้ นํามาใช้ในการสร้างงานหล่อประติมากรรม เป็นเทคนิคการหล่อท่ีทําให้ผลงาน
หล่อสําเร็จออกมามีผิวเรียบ คงรายละเอียดสวยงามตามงานต้นแบบ 
 ในปัจจุบันน้ีกระบวนการทําพิมพ์และหล่อได้มีการพัฒนาปรับปรุงการทําพิมพ์และหล่อให้มี
ความเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรกลรวมถึงความต้องการทาง
พาณิชของยุคปัจจุบัน เช่น แต่ก่อนการป้ันแกนทรายจะนําดินเหนียวมาผสมกับทรายละเอียดแม่นํ้า
แต่ปัจจุบันจะใช้ปูนปลาสเตอร์มาผสมกับทรายทดแทนหรือปัจจุบันใช้พลาสติกสังเคราะห์มาทดแทน
ขี้ผึ้งแท้ที่มีราคาแพงต้นทุนสูงหายาก และเสียเวลาในการทํางานมาก ปัจจุบันน้ีถ้ามีการหล่อรูปขนาด
เล็กจะมีการนํายางซิลิโคนมาเป็นแม่พิมพ์ในการหล่อ เพราะยางซิลิโคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดีมาก คือ 
มีความยืดหยุ่นมาก มีความถาวร ทนต่อความร้อนสูง สามารถผลิตงานได้มากต่อจํานวนพิมพ์หนึ่งช้ิน 
 จะเห็นได้ว่าบทบาทของการทําพิมพ์และหล่อในปัจจุบันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่การตอบสนอง
ความต้องการของงานประติมากรรมเท่าน้ัน แต่ยังมีบทบาทกว้างขวางในการสร้างสรรค์งานประยุกต์
ศิลป์ในเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย์ เช่น เครื่องประดับ ของที่ระลึก สิ่งของหรือเครื่องใช้ เครื่อง
ตกแต่งภายในและภายนอกต่างๆ ฯลฯ ความเจริญทางด้านสังคมและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ แนวคิด 
ความเช่ือ อาจเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้งานการทําพิมพ์และหล่อประเภทชนิดต่างๆพัฒนาต่อไป ดังน้ัน
เพ่ือให้การทําพิมพ์และหล่อประสบความสําเร็จอย่างเรียบร้อย ประติมากรหรือช่างปั้นจําเป็นจะต้อง
ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถึงขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค หลักการทําพิมพ์และหล่อ รวมถึงองค์ประกอบ
ต่างๆที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพได้แม่พิมพ์ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์งานหล่อตามลําดับต่อไป 
 วิชาการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนศิลปะโดยเฉพาะสาขาวิชาเอกประติมากรรมย่ิงสมควรจะต้องศึกษา ฝึกฝน ทักษะ เทคนิค
ขั้นตอนให้เข้าใจ การทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อประติมากรหรือช่างปั้นและนักศึกษาผู้ที่เรียน
ศิลปะวิชาเอกประติมากรรม จําเป็นจะต้องเข้าใจการทําพิมพ์และหล่อเพ่ือจะได้นําไปใช้ประกอบการ
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ปฏิบัติงานประติมากรรมให้ผลงานที่สําเร็จออกมาดีมีความสมบูรณ์รับใช้ตนเองและสังคมให้มี
ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
 
2. ความหมายของการทําพิมพ์และหล่อจากการสัมภาษณ์ประติมากร ศิลปินอิสระ 

2.1 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการป้ันด้วยดินเหนียวหรืออ่ืนๆ เม่ือ
สําเร็จแล้วนํามาสู่เทคนิคกระบวนการถอดทําพิมพ์ทุบ พิมพ์ช้ินเพ่ือหล่อเป็นปูนปลาสเตอร์ ไฟ
เบอร์กล๊าสบรอนท์ ฯลฯ (เข็มรัตน์ กองสุข. 4 มีนาคม 2556. สัมภาษณ์.) 

2.2 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการที่สืบเนื่องมาจากการป้ัน เป็น
การเก็บรักษางานและเพ่ิมปริมาณงานให้มากขึ้นตามท่ีเราต้องการ เพ่ือท่ีเราจะนําไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆได้ (ชิน ประสงค์. 8 กุมภาพันธ์ 2556. สัมภาษณ์.) 

2.3 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ หลังจากที่เราปั้นงานประติมากรรมเสร็จ
เรียบร้อยดีแล้ว เราก็เข้าสู่กระบวนการทําพิมพ์และหล่องาน เพ่ือให้มีความคงทนถาวรของช้ินงาน 
เป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น(ชําเรือง วิเชียรเขตต์. 31 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์.) 

2.4 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการที่เกิดหลังจากท่ีเราป้ันงาน
ประติมากรรมเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการทําพิมพ์และหล่อเพ่ือเปล่ียนสื่อวัสดุให้มีความแข็งแรง
คงทนถาวร(วิชัย สิทธิรัตน์. 18 กุมภาพันธ์ 2556. สัมภาษณ์.) 

2.5 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ รูปแบบหรือกระบวนการแทนรูปทรงงานให้
ออกมาเป็นวัสดุต่างๆ เพ่ือรักษางานต้นแบบ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจอาจทําให้งานเกิด
ข้อผิดพลาดหรือเสียหายได้ (อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์. 31 มกราคม 2556. สัมภาษณ์.) 
 2.6 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการหน่ึงในการต่อยอดงาน
ประติมากรรม เป็นกระบวนการต่อยอดเพ่ิมคุณค่าหรือมูลค่าให้กับช้ินงานประติมากรรม(นภดล 
สุวรรณสมบัติ. 9 กุมภาพันธ์ 2556. สัมภาษณ์.) 
 2.7 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ เทคนิครูปแบบการเปล่ียนสื่อวัสดุให้มีความ
คงทนแข็งแรงและจะได้งานประติมากรรมจํานวนหลายๆช้ิน ได้ตัวงานท่ีออกมาเหมือนกันกับต้นแบบ
แต่ถ้าไม่ทําพิมพ์แล้วหล่อก็จะได้ผลงานแคช้ิ่นเดียว (ริหาร โอภาส. 16 มกราคม 2556. สัมภาษณ์.) 

2.8 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การถอดแบบและเปลี่ยนสื่อวัสดุให้มีความ
คงทนถาวรอยู่นานตามความต้องการของผู้สร้างงาน ที่สําคัญสามารถผลิตได้จํานวนมากตามต้องการ
(สมชาย เถาทอง. 3 กุมภาพันธ์ 2556. สัมภาษณ์.) 

2.9 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ รูปแบบหน่ึงของการรักษางานประติมากรรม
จากต้นฉบับไว้ เป็นการเปลี่ยนคุณค่าของวัตถุให้เป็นแบบสมบูรณ์ สามารถหล่องานประติมากรรมได้
จํานวนมากและลักษณะเหมือนกันกับต้นฉบับ(ประดับ เต็มดี. 21 มีนาคม 2556. สัมภาษณ์.) 

2.10 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการหน่ึงเพ่ือสร้างช้ินงาน
ประติมากรรมให้สมบูรณ์ตามต้องการเป็นการเก็บรักษาต้นแบบ และเป็นการสร้างงานให้สามารถผลิต
งานได้หลายช้ินตามเจตนาของผู้สร้างงาน(สมควร อุ่มตระกูล. 21 มีนาคม 2556. สัมภาษณ์.) 
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2.11 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การดีดสลัดปูนปลาสเตอร์หรือพิมพ์ยาง
โดยการเทลงบนงานประติมากรรมเพ่ือทําพิมพ์แล้วนําของเหลวที่มีความสามารถในการแข็งตัวเช่นเร
ซ่ินปูนชนิดต่างๆมาเทหรือราดลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้(กองเกต ชนะพันธ์.19 กุมภาพันธ์ 2556.
สัมภาษณ์.) 

2.12 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การถ่ายทอดงานประติมากรรมให้เป็นวัสดุ
อย่างอ่ืนโดยประติมากรหรือเจ้าของช้ินงานเป็นผู้กําหนดว่างานที่จะจัดสร้างเป็นวัสดุอะไรเป็น
กระบวนการต่อยอดเพื่อเพ่ิมคุณค่าหรือมูลค่าให้กับงานประติมากรรม(นิกร คชพงค์. 20 มกราคม 
2556. สัมภาษณ์.) 

2.13 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ ขั้นตอนต่อเนื่องจากการป้ันส่วนใหญ่การ
ป้ันงานน้ันจะต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่แข็งแรงทนทาน เช่น ดินเหนียว ดินน้ํามัน ชันขี้ผึ้งฯลฯ จึง
จําเป็นต้องผ่านขั้นตอนเปลี่ยนวัสดุใหม่โดยการทําพิมพ์หล่อจึงจะสามารถเก็บงานต้นแบบหรือผลงาน
ด้วยวัสดุที่แข็งแรงเอาไว้ได้ เช่น หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กล๊าส โลหะชนิดต่างๆ หรือต้องการ
ที่จะหล่องานจาํนวนหลายๆช้ินได้ (โสพิศ พุทธรักษ์. 1 กุมภาพันธ์ 2556.สัมภาษณ.์)                                           

2.14 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการหน่ึงของงานประติมากรรม
หลังจากป้ันต้นแบบเสร็จแล้วจะต้องทําพิมพ์เป็นโครงสร้างเพ่ือหล่อโดยใช้วัตถุตามเจตนาของลูกค้า
หรือตามที่ช่างต้องการเช่นปูนปลาสเตอร์ โลหะ ทองเหลือง ไฟเบอร์กล๊าส ฯลฯ (เครน กุญชศิลป์. 8
กุมภาพันธ์  2556. สัมภาษณ์.) 

2.15 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายจากงานปั้นท่ี
เป็นดินเหนียวหรือวัสดุที่นิ่ม เป็นการเก็บรักษาผลงานท่ีป้ันไว้เพ่ือท่ีเราจะได้ทําการหล่องานได้หลายๆ
ช้ิน และสามารถเก็บไว้ได้เพ่ือนําไปหล่อครั้งต่อไป(ประสพสุข รัตน์ใหม่. 21 มกราคม 2556.
สัมภาษณ์.) 

2.16 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การถอดแบบเพ่ือเปลี่ยนสื่อวัสดุรูปในงาน
ประติมากรรมจากผลงานท่ีประติมากรสร้างเอาไว้ให้มีความสมบูรณ์เหมือนงานต้นแบบมากที่สุดโดย
การนําเอาของเหลวเทลงไปในแม่พิมพ์ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ทองเหลือง เป็นต้น เพ่ือให้วัสดุเหลวนั้น
ติดด้านในของแม่พิมพ์และพอแห้งหรือแข็งตัวจึงแกะแม่พิมพ์ออก(ภราดร เชิดชู. 21 กุมภาพันธ์ 
2556. สัมภาษณ์.) 

2.17 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การแบ่งกั้นและถอดพิมพ์จากผลงาน
ประติมากรรมต้นแบบ แล้วนําส่ือวัสดุที่เป็นของเหลวเทเขา้ไปแทนที่ในพ้ืนท่ีว่าง ปล่อยให้สื่อวัสดุเกิด
การแข็งจับตัวเกาะติดกันแล้วเกิดเป็นรูปทรงผลงานข้ึนจะมีแม่พิมพ์ช้ินจะสามารถหล่อซํ้าได้หลายๆ
ช้ิน แม่พิมพ์ทุบจะสามารถหล่อผลงานได้เพียงช้ินเดียว (พีระพงษ์ ดวงแก้ว.23 มกราคม 2556.
สัมภาษณ์.) 

2.18 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ รูปแบบการรักษาต้นแบบผลงาน
ประติมากรรมที่ทําด้วยวัสดุที่ไม่คงทนถาวรเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะนําไปหล่อ
ออกมาเป็นช้ินงานต่อไป (ประเสริฐ  วรรณรัตน์. 22 มกราคม 2556. สัมภาษณ์.) 

2.19 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม คือ การทําพิมพ์หล่อผลงานประติมากรรมเพื่อ
เปลี่ยนวัสดุที่อยู่ในสภาพไม่ถาวร เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ขี้ผึ้ง ฯลฯ ให้ออกมาเป็นวัสดุอยู่ในสภาพ
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ถาวรหรือก่ึงถาวร เช่นสําริด ทองเหลือง ไฟเบอร์กล๊าส ปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ โดยอยู่ในกระบวนการ
เทคนิคการหล่องานจากแม่พิมพ์แบบต่างๆ (นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน.9 กุมภาพันธ์ 2556.
สัมภาษณ์.) 

2.20 การทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมคือ กระบวนการทางเทคนิคการออกแบบงาน
ประติมากรรมหรือรูปทรงอ่ืนๆผ่านกรรมวิธีให้ได้รูปด้านนอก (Negative) ซ่ึงมีหลายวิธีด้วยกันเช่น
พิมพ์ทุบ พิมพ์ช้ินฯลฯ โดยการนําวัสดุที่ น่ิมผ่านการผสมรวมกันทําให้เกิดความเหลว เช่นปูน
ปลาสเตอร์ ทองเหลือง เป็นต้น นํามาเทหล่อในพิมพ์เพ่ือให้เกิดรูป(Positive) แทนรูปในบริเวณว่างท่ี
เกิดจากพิมพ์เม่ือถอดพิมพ์ออกก็จะได้รูปหล่อตามต้องการ(คมสันต์ คําสิงหา. 25 เมษายน 2556.
สัมภาษณ์.) 

 
3. ความหมายของการทําพิมพ์และหล่อจากนักวิชาการ 

3.1 ความหมายของการทําพิมพ์ 
   ช่างป้ัน ช่างหุ่นและช่างหล่อ ย่อมมีความสัมพันธ์กันมาก เพราะบางทีก็อยู่ในคนคน

เดียวกัน แต่บางทีก็แยกกันออกไปตามตําแหน่งหน้าท่ี หรือความถนัดหรืออย่างไรก็ตามช่างป้ันน้ัน 
มิได้ใช้แต่เพียงดินเหนียว หรือปูน เป็นวัสดุในการป้ันเท่าน้ัน ยังมีขี้ผึ้ง ฯลฯ เป็นอันว่าความสามารถใน
การสร้างรูปที่เป็นสามมิติ คือรูปแบนก็ดี รูปลอยตัวก็ดี ฝ่ายช่างป้ันเป็นผู้ลงมือทํารองลงมาจากช่าง
เขียนท่ีเป็นผู้วางแบบอย่าง ให้ช่างคนใดเป็นท้ังช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก และช่างหล่อด้วย
ก็นับว่าโชคดีมาก และในสมัยโบราณก็มักจะเป็นเช่นน้ัน จนมีคําเรียกกันว่า “สารพัดช่าง” เพราะเม่ือ
จับงานช่างได้สักอย่างแล้วก็มักจะเก่ียวพันไปถึงงานช่างอ่ืนๆด้วยเสมอ ในเรื่องนี้แม้นทางตะวันตกก็
เช่นเดียวกัน เช่น ไมเคิลแองเจโล่ ก็เป็นทั้งช่างเขียน ช่างป้ัน ช่างแกะ และเป็นสถาปนิก คงจะ
เน่ืองจากในสมัยโบราณยังไม่แยกงานต่างๆ ออกจากกันอย่างเด็ดขาดเหมือนปัจจุบันน้ี (สัญชัย       
รัตนโนภาศ. 2521: 6.) 

   แม่พิมพ์หรือแบบหล่อน้ี จะไม่เป็นประโยชน์อันใด ถ้าไม่ได้ใช้หล่อรูปหรือหล่อรูปไม่ได้
เพราะแม่พิมพ์หรือแบบหล่อย่อมมีลวดลายและรูปทรงตรงข้ามกับของจริงเม่ือหล่อรูปแล้ว จึงจะได้รูป
หล่อท่ีเหมือนรูปต้นแบบ ซ่ึงถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็ต้องเปรียบแม่พิมพ์หรือแบบหล่อซ่ึงมี
ลักษณะตรงข้ามกับของจริงเป็นลบเหมือนกับ “ผู้หญิง” จึงเรียกว่าแม่พิมพ์ และรูปหล่อซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนจริงเป็นบวกหรือเป็น “ผู้ชาย”(จีรพันธ์ สมประสงค์. 2533: 20.) 

   การทําพิมพ์โดยท่ัวไปมีอยู่ 2 วิธี คือ พิมพ์ทุบ และพิมพ์ช้ิน พิมพ์ทุบน้ันเวลาถอดพิมพ์ต้อง
ทุบแม่พิมพ์และได้รูปหล่อเพียงรูปเดียว ซ่ึงต่างกับพิมพ์ช้ิน เวลาถอดพิมพ์ถอดเป็นช้ินเล็กๆ และจะ
หล่อสักก่ีรูปก็ได้ วิธีทําพิมพ์ทั้งสองอย่างนี้สัมพันธ์กัน ช่างส่วนมากเม่ือป้ันดินแล้วมักจะทําพิมพ์ทุบ
ก่อน เม่ือแต่งรูปจากแม่พิมพ์ทุบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงทําพิมพ์ช้ิน ( อารี สุทธิพันธ์ุ. 2528: 43 ) 

   การทําพิมพ์ คือ การถอดแบบออกมาจากของจริง ที่มีตัวตนหรือรูปทรงใหม่ ซ่ึงได้จาก
ส่ิงของตามธรรมชาติ มีพืช สัตว์ สิ่งของ และสิ่งที่มนุษย์สร้าง ได้แก่ รูปป้ัน รูปแกะสลัก เป็นต้น 
เรียกว่ารูปต้นแบบ แล้วเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อน มีปูนปลาสเตอร์ 
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  เป็นต้น เทหุ้มรูปต้นแบบพ้ืนผิวและรูปทรง แล้วปล่อยผ่านให้วัสดุที่เป็นของเหลว
อย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวจับต่อติดพ้ืนผิวและรูปทรงด้านใน กลับทางกับพ้ืนผิวและรูปทรงของรูป
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ต้นแบบ เม่ือล้วงหรือแกะเอารูปออกมาแล้ว ก็จะได้สิ่งท่ีต้องการ คือ แม่พิมพ์ หรือเรียกว่า “แบบ
หล่อ” ( เสถียร วงศ์ลอย. มปป: 50. )  

   การทําพิมพ์ หมายถึง การนําเอาสิ่งที่มีปริมาตร หรือรูปทรงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นผลงานศิลปะ 
เช่น งานป้ัน งานแกะสลัก หรือสิ่งต่างๆ จากธรรมชาติ เรียกว่า รูปต้นแบบ มาถอดแบบด้วยการนํา
ของเหลวที่สามารถเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งได้มาเทหุ้ม หรือเคลือบรูปต้นแบบเอาไว้ 
เรียกว่า การทําพิมพ์ เม่ือของเหลวนั้นแข็งตัว จึงถอดเอารูปต้นแบบออกมาก็จะปรากฏรูปทรง และ
พ้ืนผิวท่ีตรงข้ามกับรูปต้นแบบอยู่ในของแข็งน้ัน เรียกว่า แม่พิมพ์ หรือแบบหล่อ (สุวิทย์ วิทยาจักษ์ุ.
2550: 5) 

   การทําแม่พิมพ์และการหล่อปูนปลาสเตอร์ เป็นกระบวนการในการทําผลงานให้คงสภาพ
อยู่ได้ยาวนาน มีความแข็งแรงทนทานมากข้ึน กลวิธีดังกล่าวสามารถแบ่งตามลักษณะการทําแม่พิมพ์
ได้ 2  วิธี คือ การทําพิมพ์ทุบ และแม่พิมพ์ช้ิน (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเช่า. 2553: 73.) 

   การทําพิมพ์ คือการถอดแบบจากของจริง ที่มีปริมาตรหรือรูปทรงขนาดต่างๆ ซ่ึงอาจเป็น
วัสดุสิ่งของตามธรรมชาติ หรือผลงานต่างๆ เช่น รูปป้ัน รูปแกะสลัก เป็นต้น ซ่ึงเราเรียกรูปเหล่าน้ีว่า 
รูปต้นแบบ ( วิเชียร อินทรกระทึก. 2539: 75. ) 

   แม่พิมพ์ช้ิน แม่พิมพ์ช้ินที่มีการจัดแบ่งเป็นช้ินๆ ใช้หล่อรูปได้หลายรูป เพราะสามารถถอด
แม่พิมพ์แต่ละช้ินออกและประกอบกันเข้าใหม่ได้ ( พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. 2541: 183.)  

   แม่พิมพ์ทุบ แม่พิมพ์ที่ทําด้วยปูนปลาสเตอร์ ซ่ึงใช้หล่อได้เพียงรูปเดียว เพราะต้องทุบ
แม่พิมพ์ทิ้งจึงจะสามารถนํารูปหล่อภายในพิมพ์น้ันออกมาได้ ( พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2541: 230.)  

   การทําพิมพ์ คือ การถอดแบบออกมาจากของจริงท่ีมีตัวตนหรือรูปทรงให้จับต้องได้ ซ่ึง
อาจจะเป็นสิ่งของตามธรรมชาติ มีพืช สัตว์ และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ รูปป้ัน รูปแกะสลัก เป็นต้น 
เรียกว่ารูปต้นแบบแล้วเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อนมีปูน
ปลาสเตอร์ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เป็นต้น เทหุ้มรูปต้นแบบเพ่ือลอกแบบพ้ืนผิวและรูปทรง แล้วปล่อยผ่อน
ให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวจับตัวแข็งมีพ้ืนผิวและรูปทรงด้านในกลับทางกับ
พ้ืนผิวและรูปทรงของรูปต้นแบบ เม่ือล้วงหรือแกะเอารูปต้นแบบออกมาแล้ว ก็จะได้สิ่งที่ต้องการคือ 
แม่พิมพ์ หรือเรียกว่า “แบบหล่อ” (จํารัส เกตุดารา. 2530: 55.) 

   แม่พิมพ์ คือรูปเว้าหรือแบบสําหรับทํารูปหล่อ โดยท่ัวไปทําจากปูนปลาสเตอร์ของปารีส 
โดยเคลือบรูปคลุมบนรูปต้นแบบที่ต้องการหล่อจนหนาตามต้องการ แล้วแกะออกในภายหลัง ถ้า
ต้องการจะหล่อรูปด้วยปูนปลาสเตอร์เช่นกัน ก็นําปูนปลาสเตอร์เหลวเทลงไปในบริเวณท่ีกลวงของ
แม่พิมพ์น้ีถ้าแม่พิมพ์เป็นแบบใช้เพียงครั้งเดียว จะทุบแม่พิมพ์ทิ้ง เรียกแม่พิมพ์แบบน้ีว่า แม่พิมพ์แบบ
ส้ินเปลือง ซ่ึงเป็นแม่พิมพ์ช้ินเดียวถ้าแม่พิมพ์มีหลายช้ินคือ 2 ช้ินขึ้นไป เรียก แม่พิมพ์แยกชิ้น ซ่ึงทํา
ให้รูปหล่อแยกออกจากแม่พิมพ์ได้โดยไม่ต้องทําลายแม่พิมพ์ การหล่อแบบน้ีจะต้องใช้สารเคลือบกัน
ติดเคลือบผิวภายในเสียก่อน แม่พิมพ์ยางซ่ึงพัฒนาข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ีย่ีสิบ ก็เป็นแม่พิมพ์ประเภท
ที่นิยมใช้กัน ในการหล่อรูปปูนปลาสเตอร์กันอย่างกว้างขวาง ซ่ึงบางคร้ังก็ใช้วัสดุตัวอ่ืนทําแทนยาง 
เช่น กาว เจลาติน และยางลาเท็กซ์ ถ้ารูปหล่อโลหะมักใช้แม่พิมพ์ในกระบวนการหล่อด้วยทราย หรือ
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กระบวนการสูญขี้ผึ้ง ซ่ึงแม่พิมพ์อาจทําด้วยเจลาตินปลาสเตอร์ ทราย หรือขี้ผึ้ง  ( มะลิฉัตร เอ้ือ
อานันท์. 2545: 331.) 

   การทําพิมพ์ คือ การหล่อรูปเป็นปูนปลาสเตอร์โดยวิธีทําพิมพ์น้ันก็คือ การถอดแบบจาก
รูปต้นแบบหล่อมาเป็นวัสดุที่ต้องการ เช่น รูปปั้น รูปแกะสลัก หรือสิ่งของตามธรรมชาติ มีพืช สัตว์
เป็นต้น โดยเอาวัสดุบางอย่างที่เป็นของเหลว เช่น ปูนปลาสเตอร์ ผสมน้ํา ฯลฯ เทหุ้มรูปต้นแบบให้
ปูนปลาสเตอร์ลอกแบบพ้ืนผิว(texture)และรูปทรง(from)ของรูปต้นแบบ ปล่อยให้ปูนฯ แข็งตัวแล้ว
จึงเอารูปต้นแบบออก ก็จะได้แบบหล่อที่เป็นปูนปลาสเตอร์หรือเรียกว่า“พิมพ์”หรือ“แม่พิมพ์”(ชาญ
ณรงค์ ดิฐานนท์. มปป: 255.) 

3.2 ความหมายของการหล่อ 
   วิธีการถอดแบบ (Molding) เป็นกระบวนการถ่ายแบบออกมาจากของจริง หรือจากรูป

ต้นแบบที่ มีรูปทรงซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งของตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ หรือพืชก็ตาม ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธ์กับการหล่ออันเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกัน(จีรพันธ์ สมประสงค์. 2533: 1.)  

   ช่างหล่อแต่ก่อนน้ันมักเป็นช่างป้ันพร้อมไปในตัวช่างคนเดียว โดยเฉพาะช่างหล่อทํา
พระพุทธรูปน้ัน ช่างจะต้องทําการป้ันแล้วหล่อสําเร็จเองโดยตลอด กระบวนการหล่อของช่างไทยเรา
น้ันเป็นการหล่อแบบ “สํารอกขี้ผึ้ง” ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกับทางตะวันตก(สัญชัย รัตนโนภาศ. 2521: 7.) 

    ในปัจจุบันกระบวนการหล่อมีวิวัฒนาการไปมาก อาจกล่าวได้ว่าวัสดุที่นํามาใช้หล่อเป็น
ตัวกําหนดกระบวนการหล่อ และเป็นตัวกําหนดคุณภาพของช้ินงานหล่อ และเป็นตัวกําหนดคุณภาพ
ของช้ินงานหล่อด้วย ส่วนความต้องการหรือการนําผลงานหล่อไปใช้เป็นตัวกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของรูปแบบ ดังน้ันความเจริญทางสังคมการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางคติความเช่ือย่อมเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้งานหล่อประเภทต่างๆ พัฒนาต่อไปอย่างไม่
หยุดย้ัง  (สุวิทย์ วิทยาจักษุ์. 2555: 10) 

   งานของช่างป้ันในสมัยโบราณของไทย ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด แม้ว่าจะมีผลงานให้ศึกษาได้
ก็ตาม เพราะส่วนมากมักจะรู้กันในนามของช่าง “ช่างหล่อ”เพราะผลของงานป้ันย่อมจะทําสําเร็จ
เสร็จสิ้นอยู่ที่การหล่อน่ันเอง ดังนั้น   งานปั้นจึงแอบแฝงอยู่ในงานหล่อเกือบท้ังหมด(สัญชัย รัตน  
โอภาศ. 2521: 4.) 

   การหล่อ คือ การปฏิบัติงานท่ีนับว่าสําคัญอีกอย่างหนึ่ง หลังจากการป้ันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไม่ว่างานน้ันจะป้ันด้วยดินเหนียวหรือนํ้ามันก็ตาม ขั้นตอนต่อไป คือ “การหล่อ” ซ่ึงจะทําให้งานป้ันมี
ความคงทนถาวร และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

   การหล่อ หมายถึง การหล่อเพ่ือใช้ในการถอดแบบ เช่น ในงานประติมากรรมมีการหล่อ
โดยใช้แม่พิมพ์ รวมถึงการจําลองหรือถ่ายแบบออกมาใหม่ให้มีรูปแบบเหมือนกับต้นแบบ ซ่ึงรูปที่ได้น้ี
จะมีความคงทนถาวรมากกว่ารูปต้นแบบ (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์, 2540: 152)  

   ช่างหล่อเป็นช่างที่มีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะทางด้านพุทธ
ศิลป์มาก เพราะพระมหากษัตริย์แต่ก่อนทรงเป็นเอกองค์ศาสนูปถัมภกทรงทํานุบํารุงการศาสนาให้
รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น ด้วยการสร้างพระอารามเสนาสนะ(สัญชัย รัตนโอภาศ.2521:11.) 
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   จุลทัศน พยาฆรานนท์ ได้กล่าวถึงความหมายของการหล่อไว้ว่า เป็นวิธีการสร้างรูปภาพ
ประติมากรรมให้ได้จํานวนเพ่ิมข้ึนจากรูปต้นแบบ โดยจํากัดจํานวนหรือเป็นการเปลี่ยนสภาพรูปแบบ 
จากวัสดุที่ไม่คงทนไปใช้วัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานกว่า (จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์.2529:242.) 

    งานหล่อ คือ งานที่ต้องรับช่วงต่อจากงานปั้นโดยมีหน้าท่ีทําแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เหมาะกับช้ินงานน้ันๆเพ่ือสามารถถอดแบบออกมาแล้วหล่อเป็นต้นแบบ คือ หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์
หรือขี้ผึ้ง เพ่ือแต่งเก็บรายละเอียดก่อนถอดพิมพ์เพ่ือหล่อจริงเป็นวัสดุคงทนอีกที เช่น หล่อด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก โลหะ ไฟเบอร์กล๊าส เป็นต้น ในบางกรณีอาจต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับงาน ช่างปั้น
ปูนสด ดังกรณีทําแม่พิมพ์ตีลายเพ่ือประดับดอกลายบนช้ินงานด้วยเน้ือปูนดํา และถอดแม่พิมพ์
ออกมาสําหรับหล่อช้ินงานเพ่ือให้ได้ความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นงานปั้นสด (สุนทรี   ประสงค์และคณะ.
2551 : 21) 

   การหล่อ เป็นวิชาอย่างหนึ่ง ซ่ึงทําจําลองรูปทรงและลวดลาย หรือภาชนะต่างๆจากรูปหุ่น
ที่สร้างขึ้นเป็นแบบอย่างช่ัวคราวท่ีเรียกว่า “รูปต้นแบบ” ใช้เป็นสิ่งถาวรด้วยปูนปลาสเตอร์ปูนทราย 
หรือซีเมนต์ หรือโลหะต่างๆ ช่างหล่อก็คือคนผู้มีความรู้ความสามารถทําการจําลองรูปทรงและ
ลวดลายจากรูปแบบออกมาเป็นรูปถาวรด้วยวิธี การหล่อ คนไทยเรารู้จักการทําการหล่อมานาน พระ
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่หล่อด้วยโลหะ เป็นฝีมือของช่างหล่อคนไทยได้ทํามาแล้วต้ังแต่สมัยเชียงแสน ใน
สมัยสุโขไทยน้ัน ( เสถียร วงศ์ลอย.มปป: 5. ) 

   การหล่อรูป คือการเอาสิ่งของ หรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อน 
มี ดิน ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ สารเคมี ฯลฯ  เป็นตัน ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ หรือแบบหล่อ 
แล้วปล่อยผ่อนให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าว จับตัวแข็ง มีรูปทรงเป็นไปตามแบบ
หล่อบังคับ เม่ือทุบหรือถอดแบบหล่อออกมาแล้ว ก็จะได้รูปหล่อเหมือนกับรูปต้นแบบ ซ่ึงเป็นวิธีการ
สร้างรูปประติมากรรม ให้ได้จํานวนเพ่ิมขึ้นจากรูปต้นแบบโดยไม่จํากัดจํานวน ( เสถียร วงศ์
ลอย.มปป: 134. ) 

   ช่างหล่อแต่ก่อนน้ันมักเป็นช่างป้ันพร้อมไปในตัวช่างคนเดียว โดยเฉพาะช่างหล่อทํา
พระพุทธรูปน้ัน ช่างจะต้องทําการป้ันแล้วหล่อสําเร็จเองโดยตลอด กระบวนการหล่อของช่างไทยเรา
น้ัน เป็นการหล่อแบบ “สํารอกขี้ผึ้ง” ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกับทางตะวันตก ซ่ึงใช้วิธีที่เรียกว่า “ Lost wax” 
มีกรรมวิธีและกระบวนการอันน่าสนใจอยู่มิใช่น้อยโดยเฉพาะการหล่อพระพุทธปฏิมาขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามลําดับ ( เสถียร วงศ์ลอย.มปป: 6. )  

   วิธีการหล่อ คือ เป็นกระบวนการทางการผลิตประติมากรรมท่ีป้ันแล้ว เพ่ือให้ได้จํานวน
มากตามความต้องการ”(จีรพันธ์ สมประสงค์. 2533: 1.) 

   ช่างหล่อ เป็นช่างท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะทางด้านพุทธ
ศิลปะมาก พระมหากษัตริย์แต่ก่อนทรงเป็นเอกองค์ศาสนูปถัมภกทรงทํานุบํารุงการศาสนาให้รุ่งเรือง
เป็นปึกแผ่น ด้วยการสร้างพระอาราม เสนาสนะต่างๆ ให้เป็นที่พํานักใช้ประกอบสังฆกรรม และ 
อาศัยเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมวินัยแล้วยังได้สร้างพระพุทธปฏิมาไว้เป็นสิ่งเคารพกราบไหว้         
ลํารึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระประธานแห่งพระอุโบสถ จึงต้องใช้ช่างหล่อเป็นผู้
เนรมิตรสร้างสรรค์ให้มีขึ้น ( เสถียร วงศ์ลอย. มปป: 10. ) 
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    การหล่อ กระบวนการหน่ึงในการสร้างงานประติมากรรมเป็นการถ่ายแบบจากหุ่น
ต้นแบบโดยใช้วัสดุที่คงทนกว่าวัสดุเดิม ในการหล่อต้องมีการทําแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนจากตัวหุ่นต้นแบบ 
เพ่ือเก็บรูปทรงและรายละเอียดเอาไว้ให้วัสดุใหม่ก่อรูปขึ้นตามแม่พิมพ์น้ันๆ สําหรับงานช้ินเล็กๆอาจ
หล่อเป็นรูปต้นไม้ แต่งานใหญ่ต้องทําเป็นรูปกลวง ( พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. 2541: 64.) 

   วิธีหล่อ เป็นกระบวนการทางการผลิตประติมากรรมท่ีป้ันแล้ว เพ่ือให้ได้จํานวนมากตาม
ความต้องการ การหล่อช่วยให้รูปป้ันที่เสร็จแล้วคงทนถาวร เพราะรูปป้ันถ้าไม่หล่ออาจจะชํารุดได้ง่าย 
(อารี สุทธิพันธ์ุ. 2528: 43 ) 

   ศิลปินและผู้ที่สนใจทางประติมากรรม โดยเฉพาะส่วนมากจะรู้วิธีหล่อ วิธีทําพิมพ์สําหรับ
หล่อ แม่พิมพ์ อาจจะเป็นปูนปลาสเตอร์ ยาง ดินนํ้ามัน ฯลฯ และยังต้องรู้จักคุณภาพของแม่พิมพ์ 
แม่พิมพ์ที่พิมพ์รูปแรกๆ จะให้ผลละเอียดชัดเจน มีความคมมากกว่าพิมพ์คราวหลังๆ ซ่ึงใช้แม่พิมพ์อัน
เดียวกัน ( อารี สุทธิพันธ์ุ. 2528: 43 ) 

   โรแดง ก็เป็นอีกคนหนึ่งในระยะต่อมา ที่มีทักษะในการป้ันการหล่อ และการแสดงออก
อย่างยอดเย่ียมของโลกอีกผู้หน่ึง โรแดง เป็นผู้ที่ช่วยให้ศิลปะสมัยใหม่มีบทบาทอันสําคัญต่อมนุษย์ 
และเป็นแนวทางในการให้การศึกษาในปัจจุบัน ( อารี สุทธิพันธ์ุ. 2528: 52. ) 

   การหล่อ เป็นกระบวนการทางการผลิตประติมากรรมที่ป้ันแล้ว เพ่ือให้ได้จํานวนมากตาม
ความต้องการ การหล่อช่วยให้รูปป้ันที่เสร็จแล้วคงทนถาวร เพราะรปูป้ันถ้าไม่หล่ออาจจะชํารุดได้ง่าย 
(อารี สุทธิพันธ์ุ. 2535: 43) 

   การหล่อ  หมายถึง สิ่ ง ท่ีทํ าจําลองรูปทรงชนิดต่างๆ  จากศิลปวัตถุประเภทงาน
ประติมากรรม ลวดลาย หรือภาชนะต่างๆจากหุ่นท่ีเรียกว่า รูปต้นแบบ ให้เป็นสิ่งถาวร ( วิเชียร อินทร
กระทึก. 2539: 66. )  

   จากความหมายของการหล่อและกลวิธี สรุปได้ว่า กลวิธีการหล่อ หมายถึง วิธีการและ
กระบวนการในการผลิตประติมากรรม เพ่ือเป็นการจําลองรูปทรงให้คงทนถาวรและให้ได้จํานวนมาก
ตามต้องการ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า. 2553:70.) 

   การหล่อรูป คือ การเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อน 
มีดินขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ สารเคมี เป็นต้น ใส่ลงไปในแม่พิมพ์หรือแบบหล่อ แล้ว
ปล่อยผ่อนให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว จับตัวแข็งมีรูปทรงเป็นไปตามแบบหล่อ
บังคับ เม่ือทุบหรือถอดแบบหล่อออกมาแล้ว ก็จะได้รูปหล่อเหมือนกับรูปต้นแบบ ซ่ึงเป็นวิธีการสร้าง
รูปประติมากรรมให้ได้จํานวนเพ่ิมข้ึนจากรูปต้นแบบโดยไม่จํากัดจํานวน หรืออีกในหน่ึง ก็คือต้องการ
ที่จะเปลี่ยนสภาพรูปต้นแบบซ่ึงสร้างด้วยวัสดุอ่อนไม่คงทน เช่น ขี้ผึ้ง ดินน้ํามัน เป็นต้น ไปใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติดีกว่า เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ ซ่ึงแข็งแกร่งคงทน เข้ามาแทนท่ีจะทําได้ด้วย 
“การหล่อ” (จีรพันธ์ สมประสงค์. 2533: 51.) 

   กลวิธีการหล่อ หมายถึง วิธีการและกระบวนการในการผลิตประติมากรรม เพ่ือเป็นการ
จําลองรูปทรง ให้คงทนถาวร และได้จํานวนมากตามต้องการ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเช่า.2553:80.) 

   การหล่อ มีความหมายโดยท่ัวไป หมายถึง กระบวนการสร้างงานประติมากรรมที่จะทําให้
ผลงานที่เกิดจากการป้ัน ที่เรียกว่า รูปต้นแบบนั้น มีความคงทน แข็งแกร่งมากข้ึนและสามารถสร้าง
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ช้ินงานเป็นจํานวนมากๆด้วยการนํารูปต้นแบบมาถอดพิมพ์ เพ่ือเก็บรูปร่างและรายละเอียดเอาไว้ให้
ได้ เรียกว่า แม่พิมพ์ แล้วจึงนําแม่พิมพ์น้ันมาเทหล่อด้วยวัสดุของเหลวที่สามารถเปล่ียนสภาพเป็น
ของแข็งได้ ( สุวิทย์ วิทยาจักษุ์. 2555: 6.) 

   บทบาทของงานหล่อในปัจจุบันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่การตอบสนองการสร้างงาน
ประติมากรรมเท่าน้ัน แต่ยังมีบทบาทโดยกว้างในการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆด้วย 
เช่น เครื่องประดับ ของที่ระลึก สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ การหล่อสิ่งประดับส่วนต่างๆ ของอาคาร ศาสน
สถาน กรอบรูป ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย ( สุวิทย์ 
วิทยาจักษุ์. 2555: 6.) 

   การหล่อเป็นวิชาช่างอย่างหน่ึง ซ่ึงทําจําลองรูปทรงและลวดลาย หรือภาชนะต่างๆ จากรูป
หุ่นที่สร้างเป็นแบบอย่างช่ัวคราวที่เรียกว่า “รูปต้นแบบ” ให้เป็นสิ่งถาวรด้วยปูนทราย หรือโลหะต่างๆ 
ช่างหล่อก็คือคนผู้มีความรู้ความสามารถทําการจําลองรูปทรงและลวดลายจากรูปต้นแบบออกมาเป็น
รูปถาวรด้วยวิธี การหล่อคนไทยเรารู้จักทําการหล่อมานาน (จํารัส เกตุดารา. 2530: 18.) 

   การหล่อรูปคือ การเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อน มี
ดินขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ สารเคมี ฯลฯ เป็นต้น ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ หรือแบบหล่อ แล้ว
ปล่อยผ่อนให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าว จับตัวแข็ง มีรูปทรงเป็นไปตามแบบหล่อ
บังคับ เม่ือทุบหรือถอดแบบหล่อออกมาแล้ว ก็จะได้รูปหล่อเหมือนกับรูปต้นแบบ ซ่ึงเป็นวิธีการสร้าง
รูปประติมากรรมให้ได้จํานวนเพิ่มข้ึนจากรูปต้นแบบโดยไม่จํากัดจํานวน หรืออีกในหน่ึง ก็ต้องการท่ี
จะเปลี่ยนสภาพรูปต้นแบบซ่ึงสร้างด้วยวัสดุอ่อนไม่คงทน  มีขี้ผึ้ง หรือดินน้ํามัน ฯลฯ เป็นต้น ไปใช้
วัสดุที่มีคุณสมบัติดีกว่า เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ พลาสติกเหลว ซ่ึงแข็งแกร่ง คงทน เข้า
มาแทนท่ีจะทําได้ด้วย “การหล่อ” (พจน์ศิลป์ หวลมานพ. 2521: 134.) 

   การหล่อรูป คือ การเอาสิ่งของ หรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้เป็นของเหลวเสียก่อน มี ดิน 
ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ สารเคมี ฯลฯ ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ แล้วปล่อยผ่อนให้วัสดุที่เป็น
ของเหลว จับตัวแข็ง มีรูปทรงเป็นไปตามแบบหล่อบังคับเม่ือหุบหรือถอดแบบหล่อออกมาแล้ว ก็จะได้
รูปหล่อเหมือนกับรูปต้นแบบ ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างรูปประติมากรรม ให้ได้จํานวนเพิ่มข้ึนจากรูปต้นแบบ
โดยไม่จํากัดจํานวน หรืออีกนัยหน่ึง ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนสภาพรูปต้นแบบซ่ึงสร้างด้วยวัสดุอ่อน ไม่
คงทน มีขี้ผ้ึง หรือดินน้ํามัน ฯลฯ ไปใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดีกว่า เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ 
พลาสติก ซ่ึงแข็งแกร่ง คงทนเข้ามาแทนที่ (จํารัส เกตุดารา. 2530: 95.) 

   ปัจจุบันการป้ัน หล่อ และการเข้าดินไทยแบบโบราณกําลังจะสูญหายไปจากสังคมไทยด้วย
หลายปัจจัยเช่น ปัจจัยด้านเวลา อาจเป็นเพราะผู้ว่าจ้างให้สร้างผลงานในเวลาที่จํากัดมากเกินไป โดย
บางครั้งขาดความเข้าใจว่ากระบวนการช่างไทยต้องใช้เวลาในการทํางานที่ เหมาะสมอีกทั้ ง
กระบวนการแข่งขันทางการตลาดอย่างเสรีก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําให้เกิดการปรับลดต้นทุนการผลิต 
และปรับลดเวลาในการทํางานให้สั้นลง เพ่ือเป็นการทํากําไรให้เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน ความอยู่รอดในการ
แข่งขันทางธุรกิจ จึงทําให้ไม่สามารถทํางานในรูปแบบโบราณได้ ( สัมพันธ์  อุทธโยธาและคณะ. 
2551: 7) 

   ในปัจจุบันกรรมวิธีการหล่อโลหะแบบโบราณกําลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยเพราะ
ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการผลิตได้เข้าสู่ประเทศ ทําให้ผู้ผลิตงาน
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ศิลปกรรมนําวัสดุที่ใช้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมมาใช้ปฏิบัติงานแทน เพ่ือแข่งขันด้านการผลิตโดย
ผลิตงานไปตามแผนงานรายการท่ีกําหนด โดยช่างอาจไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในกระบวนการทั้งหมด 
เพราะแบ่งการปฏิบัติงานเป็นแต่ละหน้าท่ีไป ผิดกับช่างหล่อท่ีปฏิบัติงานด้วยกรรมวิธีหล่อแบบโบราณ 
ช่างจะต้องเสียสละและอุทิศตนเพ่ือศึกษาและเรียนรู้จากครูช่างหรือช่างรุ่นพ่ีๆ ด้วยการเป็นลูกมือก่อน 
เป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์และเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนต่างๆให้ขึ้นใจ จนเกิดเป็นความ
ชํานาญและเช่ียวชาญ ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ( สัมพันธ์  อุทธโยธาและ
คณะ. 2551: 42) 

   การหล่อแบบโบราณทํามาต้ังแต่สมัยปู่  ย่า ตา ทวด แล้วท่ีบ้านช่างหล่อ ต่อมากรม
ศิลปากรโดยอาจารย์ศิลปะ ( ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) นํามาใช้บ้าง แต่ต่อมาภายหลังเริ่มมีการ
พัฒนา ผสมผสานเทคนิค วัสดุ เริ่มใช้ปูนปลาสเตอร์เข้ามาช่วย เพราะสะดวก รวดเร็ว (สัมพันธ์  อุทธ
โยธา และคณะ. 2551: 66) 

   มนุษย์รู้ จักทําแม่พิมพ์ เพ่ือใช้ในการหล่อมาต้ังแต่ยุคโลหะ ซ่ึงอยู่ในยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ โดยมีการค้นพบโบราณวัตถุที่ เกิดจากวิธีการหล่อสําริดจํานวนมาก เช่น กลอง
มโหระทึก  อาวุธ เครื่องใช้และเครื่องประดับ แหล่งท่ีค้นพบเครื่องใช้สําริดเกือบทุกชนิด ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กาญจนี 
ละอองศรี. 2522: 80.) 

   การหล่อ หมายถึง การทําซํ้าจากต้นแบบเพ่ือให้ได้ผลงานเพ่ิมข้ึน หรือเพ่ือให้ผลงานท่ีหล่อ
มีความคงทนถาวร และอาจจะได้จํานวนผลงานเพียงช้ินเดียวหรือหลายช้ินก็ได้ ( นันทวัลย์   ต้ัง
ประเสริฐ. 2552:34.) 

   การหล่อ คือ การถอดแบบโดยใช้แม่พิมพ์ เช่น การหล่อประติมากรรมหมายรวมถึงการ
จําลองหรือถ่ายแบบวัสดุหน่ึงออกมาใหม่ให้เหมือนรูปต้นแบบ ซ่ึงรูปจําลองน้ีมักจะเป็นวัสดุที่คงทน
แข็งแรงมากกว่ารูปต้นแบบ ( มะลิฉัตร เอ้ืออานนท์. 2545: 98) 

3.3 ความหมายของการทําพิมพ์หล่อ 
   การทําพิมพ์ คือ การถอดแบบออกมาจากของจริง ที่มีตัวตนหรือรูปทรงให้จับต้องได้ ซ่ึง

อาจจะเป็นสิ่งของตามธรรมชาติ มีพืช สัตว์ สิ่งของ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ รูปป้ัน รูปแกะสลัก 
เป็นต้น เรียกว่า รูปต้นแบบ แล้วเอาสิ่งของหรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อน 
มีปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  เป็นต้น เทหุ้มรูปต้นแบบเพ่ือลอกแบบพื้นผิวและรูปทรง แล้วปลอ่ย
ผ่อนให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจับตัวแข็งมีพ้ืนผิวและรูปทรงด้านใน กลับทาง
กับพ้ืนผิวและรูปทรงของรูปต้นแบบ เม่ือล้วงหรือแกะเอารูปออกมาแล้ว ก็จะได้สิ่งท่ีต้องการ คือ 
แม่พิมพ์ หรือเรียกว่า “แบบหล่อ” (จีรพันธ์ สมประสงค์. 2533: 19.)  

   ช่างป้ันแต่ก่อนหรือแม้ในปัจจุบันมักเป็นช่างหล่อพร้อมกันไปโดยเฉพาะช่างหล่อ
พระพุทธรูป จะต้องรู้จักและเข้าใจในการป้ันและหล่อโลหะจนเป็นผลสําเร็จ กระบวนการปั้นของช่าง
ไทยเราน้ัน เป็นวิธีการที่มีกระบวนการอันน่าสนใจ โดยเฉพาะการป้ันพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และ
ขนาดย่อม ที่อาจสร้างขึ้นได้ด้วยวิธีการป้ัน ตามคําอธิบายเป็นลําดับดังน้ี (สัมพันธ์ อุทรโยธาและคณะ.
2551: 33.) 
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   งานของช่างป้ันในสมัยโบราณของไทย ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด แม้ว่าจะมีผลงานให้ศึกษาได้
ก็ตาม เพราะส่วนมากมักจะรู้จักกันในนามของ “ช่างหล่อ” เพราะผลงานป้ัน ย่อมจะสําเร็จเสร็จสิ้น
อยู่ที่การหล่อน่ันเอง ดังน้ัน “งานป้ัน” จึงแอบแฝงอยู่ในงานหล่อเกือบทั้งหมด ( จํารัส เกตุดารา.
2530: 13. ) 

   เม่ือป้ันรูปด้วยดินเหนียวหรือดินนํ้ามันเสร็จแล้ว จําเป็นต้องหล่อรูปป้ันเป็นวัสดุที่คงทน
ถาวรต่อไป เพราะดินเหนียวหรือดินนํ้ามันไม่อาจคงเป็นรูปถาวรได้ 

   การหล่อรูปป้ันหรืองานประติมากรรมน้ันจะต้องหล่อด้วยวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ได้แก่ หล่อเป็นรูปปูนปลาสเตอร์ หล่อเป็นรูปซีเมนต์ หล่อเป็นรูปโลหะ หล่อเป็นพลาสติก เป็นต้น 

   แต่ส่วนมากแล้วในเชิงประติมากรรมน้ันจะต้องหล่อเป็นรูปปูนปลาสเตอร์ก่อนเสมอ คือ
หล่อด้วยวิธีทําพิมพ์ โดยใช้ปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุสําคัญ (ชาญณรงค์ ดิฐานนท์. มปป: 254.) 

   การหล่อรูปเป็นปูนปลาสเตอร์โดยวิธีทําพิมพ์นั้นก็ คือ การถอดแบบจากรูปต้นแบบหล่อมา
เป็นวัสดุที่ต้องการ เช่น รูปป้ัน รูปแกะสลัก หรือสิ่งของตามธรรมชาติ มีพืช สัตว์ เป็นต้น โดยเอาวัสดุ
บางอย่างที่เป็นของเหลว เช่น ปูนปลาสเตอร์ผสมนํ้า ฯลฯ เทหุ้มรูปต้นแบบให้ปูนปลาสเตอร์ลอกแบบ
พ้ืนผิว และรูปทรง ของรูปต้นแบบ ปล่อยให้ปูนฯแข็งตัวแล้วจึงเอารูปต้นแบบออก ก็จะได้แบบหล่อท่ี
เป็นปูนปลาสเตอร์หรือเรียกว่า “พิมพ์”หรือ “แม่พิมพ์” (ชาญณรงค์ ดิฐานนท์. มปป: 255.) 

   แม่พิมพ์หรือแบบหล่อนี้จะต้องนําไปใช้หล่อ เพ่ือให้ได้รูปหล่ออีกทีหน่ึง ลําพังแม่พิมพ์จะมี
ลักษณะตรงข้ามกับรูปต้นแบบจริง คือ เป็นลบ หรือ “Negalvew”ส่วนรูปหล่อซ่ึงมีลักษณะเหมือน
แบบจริงน้ันเป็นบวก หรือ “Positive” (ชาญณรงค์ ดิฐานนท์. มปป: 255.) 

   การหล่อ หากลองมองดูผลงานประติมากรรมรอบๆตัวในทุกวันนี้ จะพบเห็นผลงาน
ประติมากรรมลักษณะการหล่ออยู่ทั่วไป แต่ใครเลยจะรู้ว่ากระบวนการระยะแรกแห่งการสร้างผลงาน
หล่อน้ันเป็นลักษณะใดมาก่อน ถ้ากล่าวว่า ลักษณะการป้ันเป็นกระบวนการแรกที่นํามาสู่งานหล่อการ
แกะสลักและการฉลุลายก็เป็นกระบวนการมาสู่การหล่อได้เช่นกัน กล่าวคือ ผลงานท่ีเกิดจากลักษณะ
การป้ันการแกะสลักและการฉลุลายที่เสร็จสมบูรณ์ อาจไม่มีความคงทนถาวรเน่ืองจากวัสดุที่นํามาใช้ 
เช่น ดินเหนียว ดินน้ํามัน โฟม และอ่ืน ๆ เกิดการแตกร้าวหรือชํารุดหักได้ง่าย จําเป็นต้องทําแม่พิมพ์
จากผลงานที่ป้ันหรือแกะสลักหรือฉลุลายน้ันไว้ โดยทําเป็นแม่พิมพ์จากต้นแบบแล้วทําการหล่อด้วย
วัสดุที่เหลว ต่อมาวัสดุที่หล่อก็แปรสภาพแข็งตัวเกิดรูปทรงตามต้องการภายในแม่พิมพ์เม่ือแกะ
แม่พิมพ์ ออกก็จะได้ผลงานหล่ออยู่ภายใน อีกอย่างเม่ือต้องการผลงานประติมากรรมจํานวนมากช้ิน  
( มัย ตะติยะ. 2549: 36.) 

   ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เริ่มเข้ารับราชกาตําแหน่งช่างป้ัน กรมศิลปากร กระทรวงวัง 
เม่ือวันที่ 14  มกราคม พุทธศักราช 2466 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2469 กระทรวงวังได้จัดให้มี
การศึกษาวิชาประติมากรรม และแต่งต้ังให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นอาจารย์ผู้สอนในตําแหน่ง
อาจารย์ช่างป้ันหล่อ แผนกศิลปากรสถาน แห่งราชบัณฑิตสภา (ทรงสรรค์ นักกําแหงและคณะ. 
2525: 35. ) 

   นายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น พิจารณาเห็นว่างานดังกล่าวเป็นงานที่
เริ่มต้นและยิ่งใหญ่กว่าท่ีเคยสร้างสรรค์มาในอดีต จําเป็นต้องมีวิธีการดําเนินงานในลักษณะที่มีความ
คล่องตัว ทั้งระเบียบการดําเนินงานและการเงิน จึงมีคําสั่งเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 
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ต้ังหน่วยงานระดับกองขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าวเรียกว่า กองงานดําเนินการป้ันหล่อพระพุทธรูป
พระประธานพุทธมณฑล ประดิษฐาน ณ บริเวณพุทธมณฑล (ทรงสรรค์ นักกําแหงและคณะ. 2525: 
63. ) 

3.4 การทําพิมพ์ช้ิน 
    การทําพิมพ์ช้ินขึ้นอยู่กับส่วนท่ีมีรายละเอียดในพ้ืนผิวของงาน เช่น มีซอกเล็กซอกน้อย

หรือแง่มุมมาก ได้แก่ส่วนพระพักตร์และส่วนพ้ืนผิวจีวรบางส่วน หากทําพิมพ์ช้ินเดียวจะถอดพิมพ์ไม่
สะดวกหรือถอดไม่ออก จําเป็นต้องแบ่งพิมพ์ใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆหลายช้ิน เพ่ือที่จะคงรายละเอียด
ของรูปต้นแบบไว้ให้ได้มากท่ีสุด นอกจากน้ีพิมพ์ช้ินยังมีประโยชน์ใช้สําหรับหล่อได้หลายครั้ง ผิดกับ
พิมพ์ต่อยหรือพิมพ์ทุบที่ใช้หล่อได้เพียงครั้งเดียว (ทรงสรรค์ นักกําแหงและคณะ. 2525: 116. ) 

     พูดได้ว่ารูปป้ันอนุสาวรีย์ใหญ่ๆ ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยน้ี (ยกเว้นพระบรมรูปทรงม้า ร. 
9 ซ่ึ งป้ัน -หล่อในประเทศฝร่ังเศส ) ได้ ป้ันขึ้นในประเทศเราเองท้ังสิ้น  สําหรับพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ที่ประดิษฐานที่เชิงสะพานพุทธฯ น้ัน ได้ป้ันขึ้นในประเทศไทยโดย
ฝีมือท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แต่ได้ไปหล่อเป็นโลหะในประเทศอิตาลี เพราะการหล่อโลหะของ
เราในเวลานั้น การหล่อรูปในท่าทางและขนาดใหญ่โตเช่นน้ี ยังขาดผู้ช่วยเหลือมีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่
เพียงพอ ความไว้วางใจในผลงานยังไม่แน่นอนนัก จําเป็นต้องส่งไปหล่อท่ีต่างประเทศ และด้วยเหตุน้ี
เอง ท่านศาสตราจารย์ศิลปะ พีระศรี ผู้ซ่ึงควรถือเป็นอย่างย่ิงว่า เป็นผู้จุดเทียนให้แสงสว่างนําทางให้
พวกช่างฝ่ายป้ัน-ฝ่ายหล่อ และช่างเขียนในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในวงการช่างประเภทเหล่าน้ีของกรม
ศิลปากรเจริญก้าวหน้าขึ้น (วิโชค มุกดามณี บรรณาธิการ. 2536:111.) 

   สมมุติว่า การปั้นได้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วทุกประการแต่งองค์ครบถ้วนเพียบพร้อมด้วยราช
อิสริยาภรณ์ จัดท่าประทับทรง ไม่มีการแก้ไขใดๆ เลยแล้ว คราวน้ีถึง การทําแม่พิมพ์ เรียกตามกิริยา
ว่า ทําพิมพ์ทุบ หรือพิมพ์ต่อยเพราะเราต้องทุบหรือต่อแม่พิมพ์ทิ้งเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยหลังจากที่เรา
นําเอาปูนปลาสเตอร์มาผสมน้ําหุ้มพอกลงไปบนรูปปั้นดินเหนียวตลอดท้ังองค์ รอจนปูนแห้งแข็งตัวดี
แล้วก็เปิดช่องส่วนใดส่วนหน่ึงของรูปตามท่ีกะไว้ ส่วนมากมักเปิดช่องหลังของร่างกาย การเปิดลองนึก
ดูถึงการเจาะเปลือกผลทุเรียน เพ่ือดูเนื้อข้างใน แผ่นที่เปิดจะปิดไว้รอยสนิทเช่นเดิม เปลือกคือปูน
ปลาสเตอร์ เน้ือทุเรียน คือดินเหนียว แต่รอยที่เปิดเราใช้สังกะสีก้ันเป็นกรอบตามรอยที่จะเปิด โดยปัก
ลงไปในเนื้อดินก่อนท่ีจะใช้ปูนปลาสเตอร์หุ้มพอก ความสูงของสังกะสีเท่ากับความหนาของแม่พิมพ์ที่
หุ้มพอก ฉะนั้นจึงมีรอยเปิดได้พอดี 

   ขั้นต่อไปก็ขุดสํารอกดินเหนียว และโครงเหล็กข้างในออกจนหมดสิ้น แล้วผสมปูน
ปลาสเตอร์หล่อลงไปข้างในแทนดินเหนียว เม่ือแข็งตัวดีแล้วก็ทุบแม่พิมพ์ออกดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รูป
ป้ันเป็นรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์หน่ึงรูป (วิโชค มุกดามณี บรรณาธิการ. 2536: 112.) 

   งานหล่อเป็นวิชาช่างอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับช่างป้ัน เพราะถ้า
ปราศจากกรรมวิธีหรือขบวนการหล่อแล้ว งานปั้นชนิดต่างๆ ก็มิอาจคงรูปทนทานถาวรอยู่ได้ งาน
หล่อหมายถึงสิ่งซ่ึงทําจําลองรูปทรงชนิดต่างๆ จากศิลปวัตถุประเภทงานประติมากรรมลวดลาย หรือ
ภาชนะต่างๆ จากหุ่นที่เรียกว่า รูปต้นแบบให้เป็นสิ่งถาวร ช่างหล่อก็คือ คนผู้มีความรู้ความสามารถ
ทําการจําลองรูปทรง และลวดลายจากรูปต้นแบบออกมาเป็นรูปถาวรด้วยวิธีการหล่อ ( วิเชียร อินทร
กระทึก. 2539: 66. )  
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   การหล่อรูป คือ เม่ือป้ันรูปด้วยดินเหนียวหรือดินนํ้ามันเสร็จแล้ว จําเป็นต้องหล่อรูปป้ัน
เป็นวัสดุที่คงทนถาวรต่อไป เพราะดินเหนียวหรือดินน้ํามันไม่อาจคงเป็นรูปถาวรได้ การหล่อรูปป้ัน
หรืองานประติมากรรมน้ันจะต้องหล่อด้วยวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ หล่อเป็นรูปปูน
ปลาสเตอร์ หล่อเป็นรูปปูนซีเมนต์ หล่อเป็นรูปโลหะ หล่อเป็นพลาสติก เป็นต้น แต่ส่วนมากแล้วใน
เชิงประติมากรรมน้ันจะต้องหล่อเป็นรูปปูนปลาสเตอร์ก่อนเสมอ คือหล่อด้วยวิธีทําพิมพ์ โดยใช้ปูน
ปลาสเตอร์เป็นวัสดุสําคัญ (ชาญณรงค์ ดิฐานนนท์. มปป: 254.) 

   การหล่อ คือ การเอาสิ่งของ หรือวัสดุบางอย่างที่ทําให้มีลักษณะเป็นของเหลวเสียก่อนมี 
ดิน ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ สารเคมี ฯลฯ เป็นต้น ใส่ลงไปในแม่พิมพ์หรือแบบหล่อ แล้ว
ปล่อยผ่อนให้วัสดุที่เป็นของเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจับตัวแข็ง มีรูปทรงเป็นไปตามแบบหล่อ
บังคับ เม่ือทุบหรือถอดแบบหล่อออกมาแล้ว ก็จะได้รูปหล่อเหมือนกับรูปต้นแบบ(Original from) ซ่ึง
เป็นวิธีการสร้างรูปประติมากรรม ให้ได้จํานวนเพิ่มข้ึนจากรูปต้นแบบโดยไม่จํากัดจํานวน หรืออีกนัย
หน่ึงก็ต้องการที่จะเปลี่ยนสภาพรูปต้นแบบซ่ึงสร้างด้วยวัสดุอ่อนไม่คงทน มีขี้ผึ้งหรือดินนํ้ามัน ฯลฯ 
เป็นต้น ไปใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดีกว่า เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ พลาสติกเหลว ซ่ึง
แข็งแกร่ง คงทน เข้ามาแทนที่จะทําได้ด้วย“การหล่อ”(พจน์ศิลป์ หวลมานพ. 2512. 134) 

   การหล่อ Casting มีความหมายโดยท่ัวไป หมายถึง กระบวนการสร้างงานประติมากรรมที่
จะทําให้ผลงานท่ีเกิดจากการป้ัน ที่เรียกว่ารูปต้นแบบนั้นมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นและสามารถ
สร้างช้ินงานได้เป็นจํานวนมากๆด้วยการนํารูปต้นแบบมาถอดพิมพ์ เพ่ือเก็บรูปร่างและรายละเอียด
เอาไว้ให้ได้เรียกว่าแม่พิมพ์แล้วจึงนําแม่พิมพ์น้ันมาเทหล่อด้วยวัสดุของเหลวท่ีสามารถเปลี่ยนสภาพ
เป็นของแข็งได้ (สุวิทย์ วิทยาจักษุ์. 255: 6.) 

   การหล่อ คือ งานของช่างป้ันในสมัยโบราณของไทย ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด แม้ว่าจะมี
ผลงานให้ศึกษาได้ก็ตาม เพราะส่วนมากมักจะรู้จักกันในนามของช่าง“ช่างหล่อ” เพราะผลงานป้ัน
ย่อมจะสําเร็จอยู่ที่การหล่อน่ันเอง ดังนั้น งานป้ันจึงแอบแฝงอยู่ในงานหล่อเกือบท้ังหมด (สัญชัย รัตน
โนภาส.2521:4.) 

    การหล่อ คือ ช่างหล่อแต่ก่อนนั้นมักเป็นช่างป้ันพร้อมไปในตัวช่างคนเดียว โดยเฉพาะช่าง
หล่อทําพระพุทธรูปน้ัน ช่างจะต้องทําการป้ันแล้วหล่อสําเร็จเองโดยตลอด กระบวนการหล่อของช่าง
ไทยเราน้ัน เป็นการหล่อแบบ“สํารอกขี้ผึ้ง”ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกับทางตะวันตก (สัญชัย รัตนโอภาส. 
2521: 7.) 

   การหล่อ คือ ช่างหล่อเป็นช่างที่มีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะ
ทางด้านพุทธศิลปะมาก พระมหากษัตริย์แต่ก่อน ทรงเป็นเอกองค์ศาสนูปถัมภกทรงบํารุงการศาสนา
ให้รุ่งเรื่องเป็นปึกแผ่น ด้วยการสร้างพระอาราม เสนาสนะ(สัญชัย รัตนโอภาส. 2521: 11.) 

3.5 สรุปการทําพิมพ์และหล่อ  
   การทําพิมพ์ คือ การแบ่งกั้นพิมพ์ลงบนตัวงาน โดยช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องนํา

ความรู้ประสบการณ์ ทักษะ มาบริหารจัดการในการแบ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับผลงาน
ประติมากรรมช้ินน้ันๆ และนําของเหลวที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งได้ตามเวลาที่กําหนด เช่น 
ปูนปลาสเตอร์ เรซ่ิน ยางพารา ฯลฯ มาสลัด ดีด เท หรือทาลงไปบนผิวนอกบริเวณงานที่กั้นไว้ทั้งหมด
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ให้ทั่วบริเวณตามทฤษฏีและทักษะขั้นตอนที่ปฏิบัติ จนได้ความหนาบางตามต้องการ ปล่อยให้วัสดุเย็น
หรือแข็งตัวแล้วค่อยแกะพิมพ์ออกทําความสะอาดตกแต่งพิมพ์เพ่ือใช้ในการหล่อตามลําดับต่อไป 

   การหล่อ คือ การนําเอาสื่อวัสดุต่างๆท่ีเป็นของเหลวสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งได้
ตามเวลาที่กําหนดเช่น ปูนปลาสเตอร์ เรซ่ิน โลหะ ฯลฯ เทลงในแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ ตามทฤษฏี
และทักษะข้ันตอนที่ปฏิบัติ ปล่อยท้ิงไว้ให้เกิดการเช็คหรือแข็งตัวจึงแกะแบบพิมพ์หรือถอดแบบพิมพ์
ออกก็จะได้ผลงานหล่อตามต้องการ 

   การทําพิมพ์และหล่อ หมายถึง เทคนิครูปแบบกระบวนการหนึ่งทางประติมากรรมเพื่อต่อ
ยอดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัว
ช้ินงาน เป็นการปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุตัวใหม่จากเดิมให้มีความคงทนแข็งแรงถาวรเป็นการรักษาต้นแบบ
ไว้ไม่ให้ผิดเพ้ียนสามารถผลิตผลงานซํ้าได้มากกว่าหนึ่งช้ิน การทําพิมพ์จะควบคู่กับการหล่อเสมอจน
แยกออกจากกันไม่ได้ กล่าวคือถ้ามีการทําพิมพ์ก็จะต้องมีการหล่อ ถ้ามีการหล่อก็จะต้องมีการทํา
พิมพ์เช่นนี้เสมอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริง

หรือ” และเพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีศึกษา 
   ประชากรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญจบการศึกษาไม่ตํ่ากว่า

ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกประติมากรรม และจะต้องปฏิบั ติงานหรือประกอบอาชีพด้าน
ประติมากรรมต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นที่ยอมรับหรือรู้จัก ในวงการศิลปะสาขาประติมากรรม
ภายในประเทศ เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอิสระ ช่างป้ัน นักวิชาการ ครู อาจารย์ และข้าราชการ
บํานาญจํานวน 20 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง            
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 35 คน รวม 70 คน ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 คือ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ที่ได้ปฏิบัติงานประติมากรรมควบคู่กับการสอน

ศิลปะในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศที่เปิดสอนศิลปะและเป็นที่รู้จักในวงการ
ประติมากรรม มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี จํานวน 35 คน  

กลุ่มที่ 2 คือ ช่างปั้นอิสระ ประติมากรอิสระ และศิลปินอิสระที่ประกอบอาชีพอิสระทาง
ศิลปะในสาขาประติมากรรม และมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีด้านศิลปะจากสถาบันต่างๆและ
ได้ประกอบอาชีพด้านประติมากรรมอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 35 คน 
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มี 2 ตอน ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติของผู้เช่ียวชาญด้านประติมากรรม ประกอบด้วย ช่ือ ที่อยู่ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ ตําแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน ประสบการณ์การทํางานและผลงาน ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการป้ันรูปประติมากรรม ด้าน
การสอนศิลปะในสาขาประติมากรรม และศิลปินอิสระที่ประกอบอาชีพทางศิลปะในสาขา
ประติมากรรม 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครู 

อาจารย์ ประติมากร ศิลปิน ช่างปั้นอิสระกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
35 คน รวม 70 คนดังน้ี คือ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ที่ได้ปฏิบัติงานประติมากรรมควบคู่กับการสอน
ศิลปะในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศที่เปิดสอนศิลปะและเป็นที่รู้จักในวงการ
ประติมากรรม มีประสบการณ์อย่างน้อย 10  ปี จํานวน 35  คน และ คือ ช่างป้ันอิสระ ประติมากร
อิสระ และศิลปินอิสระที่ประกอบอาชีพอิสระทางศิลปะในสาขาประติมากรรม และมีวุฒิการศึกษาไม่
ตํ่ากว่าปริญญาตรีด้านศิลปะจากสถาบันต่างๆและได้ประกอบอาชีพด้านประติมากรรมอย่างต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 35  คน โดยมีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
    3.10ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้ด้านประติมากรรม
ตามท่ีได้กําหนดไว้ เช่น นักวิชาการ ครูอาจารย์ ช่างป้ันอิสระ ศิลปินอิสระ ประติมากรอิสระ ทั่ว
ประเทศจํานวน 70 คน  

     3.2 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเพาะช่าง ส่งถึง
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ประติมากร ศิลปิน ช่างป้ันอิสระ ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.3 นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดต่อผู้บริหารขออนุญาต ในการเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ที่อยู่ในองค์กรท่ีต้องได้รับการอนุญาต) 

     3.4 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีจ้างส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ หรือ
จ้างนิติบุคคลแบบเหมาจ่าย และผู้วิจัยเป็นผู้ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองเป็นบางส่วน 

     3.5 การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบท้ังหมด 70 ชุด 
จากน้ันนําขอ้มูลที่ได้ทั้งหมดมาจําแนกข้อมูลในแต่ละข้อ เพ่ือนําข้อมูลน้ันมาเขียนสรุปในเชิงบรรยาย 

     3.6 สรุปผลเขียนรายงานการวิจัย 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ  ดังน้ี จําแนกข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือเขียน
รายงานผลในเชิงบรรยายโดยเขียนบรรยายเป็นรายข้อ และเขียนในภาพรวมเป็นการสรุปของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละท่าน 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ การจําแนกและร้อยละ 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย  

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายของกลุ่มตัวอย่าง

ในแต่ละหัวข้อโดยสรุปเป็นภาพรวมตามลําดับ  ดังนี้ 
1.ประติมากรหรือช่างปั้นที่ดีนั้น ควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมได้
ด้วย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามว่าประติมากรหรือ
ช่างป้ันที่ดีน้ัน ควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมได้ด้วย ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ 
  

ความเห็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากท่ีสุด
จํานวน (คน) - 1 15 54 
คิดเป็นร้อยละ - 1.43 21.43 77.14 
  
        จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญ เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในประเด็นที่ว่า ประติมากรหรือ
ช่างป้ันที่ดีน้ันควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมได้ด้วย คิดเป็นร้อยละ 
77.14 เหตุผลเพราะ 

1.1 ช่างป้ันที่ดีควรจะทําท้ังงานพิมพ์และงานหล่อเป็นด้วยเพราะคนป้ันจะเข้าใจงานของ
ตนเองดี รับถึงการหล่อ การโป๊วแต่งจึงทําให้ผลงานตรงกับต้นแบบที่ปั้นไว้มากท่ีสุด (สัญญา สาโรจน์ 

1.2 เพราะผลงานประติมากรรม เป็นผลงานประเภท 3 มิติ เป็นส่วนใหญ่ทั้งยังสามารถ
สร้างสรรค์ได้หลากหลายขนาดและจํานวน เทคนิคการ ทําพิมพ์และหล่องานเป็นอีกหนึ่งเทคนิค
สําคัญเพ่ือถ่ายทอด ความรู้สึก อารมณ์และสาระในช้ินงาน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและจํานวนของ
ผลงานได้มากข้ึนทั้งยังสามารถทดลองเทคนิคในทัศนศิลป์ด้านอ่ืน เช่น พ้ืนผิวและสีสันในการหล่อ 
(เกษมศานติ์ เกลื่อนกุศล)  

1.3 เพราะช่างปั้นเป็นเจ้าของผลงาน จะเอาใจใส่เป็นอย่างดีกับทุกข้ันตอนในการทํางาน 
เพ่ือจะให้ได้ผลงาน ออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุด (ทนงศักด์ิ ฤทธ์ิศักด์ิ) 

1.4 คนเป็นช่างนอกจากความรู้หลักคือการป้ันแล้ว ควรมีความรู้พ้ืนฐาน ในสายงานของ
ตนเองด้วย เพราะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผลงานของตนและให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน และท่ีสําคัญ 
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ช่างป้ันที่มีความรู้ในการทําพิมพ์และการหล่อจะผลิตผลงาน ที่เอ้ือให้การทําพิมพ์ การหล่อ
ทําได้ง่ายข้ึน สะดวกขึ้น (รัชต์ น้อยจ้อย)  

1.5 ช่างป้ันที่ดี ควรมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมในเรื่องของงานประติมากรรมซ่ึง
กระบวนการในการถอดพิมพ์และหล่องานก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนงานประติมากรรม ช่างปั้นที่มี
ความรู้ความสามารถจะสามารถควบคุมงานได้ทุกขั้นตอน จะทําให้งานหล่อรูปประติมากรรมออกมา
ได้ใกล้เคียงกับงานต้นแบบได้มากท่ีสุด (คเณศ สมุดหยา) 

1.6 การสร้างผลงานประติมากรรมน้ันไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะการป้ันเพียงอย่างเดียว แต่
จะต้อง มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องาน รวมทั้งทําสีด้วยซ่ึงผลงานที่
เสร็จจะดีหรือไม่ กระบวนการ เหล่านี้ย่อมมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกัน (วัชรินทร์ เฉย
กลาง) 

1.7 ช่างป้ันจะต้องสามารถวางแผนข้ันตอนกระบวนการป้ันงาน ให้เหมาะกับการทําพิมพ์ 
และหล่องาน ไม่ว่าช่างป้ันจะลงมือเป็นผู้ป้ันหรือผู้วางแผนการทํางานจะต้องวางแผนต้ังแต่โครงสร้าง
แกนในฐานรองรับงานวัสดุทีใ่ช้ป้ันจะต้องเหมาะสมกับวัสดุถอดพิมพ์ และวัสดุถอดพิมพ์ก็ต้องเหมาะ
หล่องานด้วย (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 

1.8 ช่างป้ันจะต้องเป็นผู้รู้ปัญหาในการทํางานป้ัน ถอดพิมพ์และหล่อผลงานให้สามารถทําได้
จริงเนื่องจากมีหลายคร้ังที่ช่างปั้นสร้างงานต้นแบบ วิจิตรพิสดาร แต่ไม่สามารถ ถอดพิมพ์หรือทําให้
กระบวนการทําพิมพ์  และหล่อเพ่ิมความยาก เสียเวลา เพ่ิมขั้นตอนเสียงบประมาณ ซ่ึงควรให้ช่าง
ป้องกันปัญหาได้ต้ังแต่การทําต้นแบบได้ (กิตติคุณ อารีรุ่งเรือง) 

1.9 ประติมากรรมนั้นควรที่จะทําพิมพ์และหล่อด้วยตนเองจะได้รู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละจุด 
ของการทําพิมพ์และหล่องาน เพ่ือนํามาปรับปรุงในชิ้นงานต่อไปและเพ่ิมความชํานาญในการทํางาน 
เห็นด้วยมากท่ีสุด (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 

1.10 เนื่องจากประติมากรรมหรือช่างป้ันก่อนเริ่มต้นและลงมือทํางานได้คิดและสร้างสรรค์
จินตนาการของตน แล้วบรรจงสร้างสรรค์เป็นช้ินงานประติมากรรมออกมา การทําพิมพ์และหล่องาน 
จึงจําเป็นอย่างย่ิงต่อการคงไว้ของผลงานที่ผ่านมาจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของประติมากร
ให้คงและสวยงามตลอดไป (คณิต จันทนป) 

1.11 การเป็นช่างปั้นก็งานหนักอยู่แล้ว ในกรณีไม่มีช่างทําพิมพ์และหล่อ ช่างป้ันก็ต้องทํา
เอง ไม่เช่นนั้นงานก็ไม่สําเร็จตามกําหนด ในขณะที่ทําพิมพ์ไม่สมบูรณ์ ช่างป้ันสามารถตกแต่งแบบ
พิมพ์ ช่างป้ันไม่สามารถป้ันแต่งพิมพ์ได้ (สมบูรณ์ ณจันทร์ดา) 

1.12 งานประติมากรรม จะได้รายละเอียดต่างๆครบถ้วนพิถีพิถันดังต้นแบบเดิมมากท่ีสุดซ่ึง
ต่างจากให้ช่างพิมพ์หรือช่างหล่อ ประกอบให้ขึ้นมาใหม่มากครับ จากประสบการณข์องเราซ่ึง
ปัจจุบัน บริษัทเราควบคุมดูแลและเน้นเรื่องนี้มากครับ (เดโช ชูบัวทอง) 

1.13 เป็นขั้นตอนของกระบวนการ ประติมากรรม อีกแขนงหน่ึง ที่จะทําให้ผลงานต้นแบบ
สําเร็จสมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น ฉะนั้นช่างป้ันท่ีดี ควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน
ด้วยตนเอง ผลงานจะได้ตรงกบัความคิดความสร้างสรรค์ของช่างป้ันท่ีจะแสดงถ่ายทอดได้สมบูรณ์
แบบตามต้องการ (ชลอ  เกตุเอ่ียม) 
          1.14 การสร้างสรรคผ์ลงานแต่ละช้ิน การศึกษาขั้นตอนในการทาํงาน ถือเป็นพ้ืนฐานของ
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งานป้ัน ควรจะได้ศึกษาวิธีการ และลงมือปฏิบัติการให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ ไม่ว่าขั้นตอนใด ช่าง
ป้ันควรเรียนรู้ และศึกษาให้เกิดผลจึงนับเป็น นักประติมากรรม หรือ ช่างป้ันที่ดี อย่างแท้จรงิ (เสน่ห์ 
เกตุเอ่ียม) 

1.15 การทําพิมพ์ เพ่ือเป็นหลักฐานสามารถติดตามงานต้นแบบได้และเป็นสื่อในการสอนใน 
วิชางานหล่ออีกด้วย การทําพิมพ์ นั้นสามารถแยกประเภทได้หลายขั้นตอนจึงมีความจําเป็นต้องมี
การทําพิมพ์ (ไพฑูลย์ พันธ์วิเศษ) 

1.16 เพราะในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหรืองานป้ัน การทําพิมพ์เป็นขั้นตอน
หนึ่งที่มีความสําคัญที่ศิลปิน หรือช่างป้ันควรให้ความสําคัญในทุกรายละเอียดของผลงาน ต้ังแต่
เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการข้ันตอนสุดท้าย ดังน้ันประติมากรหรือช่างป้ันท่ีดีน้ันต้องมีความรู้ในการ
ทําพิมพ์ (ไกรสร ศรีบุญ) 

1.17 ช่างที่เป็นช่างปั้นงานจะรู้ว่าส่วนใดควรที่จะต้องระมัดระวังในการทําพิมพ์ และเข้าใจ
ในรายละเอียดในผลงานของตนเองเป็นอย่างดี (นงลักษณ์ เวียงสงค์) 

1.18 ทุกขั้นตอนของการทํางานประติมากรรมควรทําได้ทุกขั้นตอน ต้ังแต่ต้นจนจบ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือจะได้เรียนรู้ มีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาผลงานในครั้งต่อไปรู้ทั้ง
ข้อผิดพลาดและข้อที่ประสบความสําเร็จ (สมยศ ยังตาล) 

1.19 เพราะสามารถรู้ถึงกระบวนการการทํางานทุกข้ันตอนสามารถวางแผนงานได้อย่าง
แม่นยํา (อาทร ชินคํา) 

1.20 จะได้นําความสามารถตัวน้ี ไปประกอบอาชีพได้ เพราะบางทงีานป้ันมักจะมาพร้อม
การทําพิมพ์+หล่อ+ติดต้ัง มันถึงจะครบถ้วนถ้าขาดสิ่งหน่ึงสิง่ใดไปแล้ว มันจะทําให้เราเป็นจุดบอด 
ถ้ารู้ทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของกิจการด้วยได้ไม่ยาก (สกนธ์ พูลสุข) 

1.21 มีความเข้าใจเทคนิคกระบวนการข้ันตอนและรายละเอียดสําคัญทีนํ่าไปสู่ตัวผลงาน
ประติมากรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามต้นฉบับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ (สุนทร สุวรรณเหม) 
  1.22 จะทําให้กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเกิดมีปัญหาน้อยลงเพราะมี
ความเข้าใจในลักษณะงานรูปต้นแบบท่ีป้ันดี (วิชาญ ยะพงษ์) 

1.23 การทํางานประติมากรรมที่เน้นการปั้นทําแม่พิมพ์ และหล่อเป็นกระบวนการทํางานที่
สัมพันธ์กัน ประติมากรรมที่ดีควรเข้าใจในทุกกระบวนการทํางานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (รณชิด บุมี) 

1.24 การป้ันเป็นกระบวนการหนึ่ งในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ผลงาน
ประติมากรรมท่ีสมบูรณ์ต้องมีความถาวร ผลงานท่ีถาวรจะต้องผ่านกระบวนการป้ัน การทําพิมพ์ 
และการหล่อ ดังนั้นช่างป้ันจึงควรท่ีจะต้องมีความสามารถในการทําพิมพ์และการหล่อด้วย (พูล
สวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 

1.25 เป็นกระบวนการที่ช่างหรือประติมากร จะต้องมีทักษะที่ดี สามารถทําได้อย่างเข้าใจ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองและในการทํางานสร้างสรรค์ผลงาน (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์) 

1.26 ช่างป้ันที่สามารถทําพิมพ์ได้หล่องานได้ จะวางแผนการทําพิมพ์ควบคู่ไปกับการป้ัน
ผลงานได้ และจะสามารถรู้จุดท่ีทําพิมพ์ยากและสามารถแก้ไขได้ต้ังแต่เป็นงานป้ัน จึงส่งผลดีต่องาน 
และรวดเร็ว (สรไกร เรืองรุ่ง) 
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1.27 การสร้างผลงานของประติมากรบางครั้งท่ีใช้เทคนิคการป้ันขึ้นรูปด้วยดินเหนียว การ
ทําแม่พิมพ์ทุบหรือแม่พิมพ์ยาง เพ่ือเปลี่ยนจากวัสดุดินเหนียว หรือดินนํ้ามันขี้ผึ้งให้เป็นวัสดุถาวร 
โดยนําไปผ่านกระบวนการหล่อเป็นเนื้อวัสดุที่ไม่มีความคงทน แข็งแรง เช่น ทองเหลือง หรือ 
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (สุระชาติ พละศักด์ิ) 

1.28 การทําพิมพ์และการหลอ่งานประติมากรรม เป็นการทําให้ ประติมากรรมต้นแบบ
ได้รับการตกแต่งและเพิ่มเติม รายละเอียดและเพ่ิมความคงทนแข็งแรงให้กับช้ินงาน (ชัยชาญ จา
รุกลัส) 

1.29 การท่ีช่างมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อแบบได้ด้วยตนเองย่อมเป็นผลดีต่อ
ผลงานอย่างแน่นอน เพราะทุกขั้นตอนได้ผ่านกระบวนการและผ่านตาของช่าง ซ่ึงจะทาํให้ผลงาน
ออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข ผลงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือไม่ตรงตามต้องการ จากช่างหล่อ แต่โดยท่ัวไปเข้าใจว่าช่างป้ันมีความสามารถทําได้ แต่
เลือกไม่ทํามากกว่า (วังชา ชุมทัพ) 

1.30 เป็นพ้ืนฐานที่ดีในการสร้างผลงานประติมากรรมออกมาอีกแนวทางหน่ึง  (อุดม      
ฉิมภักดี) 

1.31 นอกจากการป้ันงานแลว้ ช่างป้ันควรจะมีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์ หล่อ
งาน เพราะงานบางช้ินไปจ้างช่างทําพิมพ์หล่องานกไ็ม่คุ้มกัน ถ้าป้ันได้หล่องานได้จะดีกว่ามาก (เกษม 
ย้ิมฉาย) 

1.32 เป็นการปฏิบัติงานได้อย่างครบวงจรมีมุมมองในงานประติมากรรมดียิ่งขึ้นอาจมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆได้ ถึงแม้จะไม่ลงมือทําเองก็ยังสามารถควบคุมคุณภาพได้
ทุกขั้นตอนและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดในงานประติมากรรมก็ยังต้องทําด้วยมือเป็นส่วน
ใหญ่ ดังเช่นในอดีตท่ีช่างป้ันต้องมีความรู้รอบด้านเข้าใจถึงปัญหาต่างๆของการทําพิมพ์และหล่อ
ผลงาน (เอกชัย จิตต์วิชัย) 

1.33 ในการป้ัน-หล่องานประติมากรรมมีการวางแผนให้สัมพันธ์กันต้ังแต่การข้ึนโครงสร้าง 
การปั้น การถอดพิมพ์ และการหล่อ เช่น โครงเหล็กภายในรูปป้ันนอกจากรับน้ําหนักดินที่ป้ันแล้ว 
จะต้องผูกยึดให้สอดคล้องกับขั้นตอนของการถอดพิมพ์ ส่งผลต่อความเรียบร้อยสมบูรณ์ของการหล่อ
ผลงาน ซ่ึงผู้ที่ไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์จะไม่สามารถวางแผนได้ และหากประติมากรสามารถ
ถอดพิมพ์และหล่อเองได้ จะสามารถสร้างงานได้ตามความต้องการ หรือ สามารถควบคุมการหล่อได้ 
(บุญพาด ฆังคะมะโน) 

1.34 ประติมากรที่ดีต้องรู้จักกระบวนการทํางานต้ังแต่เริ่มต้นจนสําเร็จเป็นผลงาน
ประติมากรรมท่ีสมบูรณ์ สามารถนําออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน (ชัชวาล อํ่าสมคิด) 

1.35 การป้ันมีผลต่อการทําพิมพ์และหล่อ ถา้เราเข้าใจและมีความสามารถในการทําพิมพ์
และหล่อจะทําให้เรามีการวางแผนการสร้างรูปต้ังแต่ต้นเพ่ือให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ (ลูกปลิว จันทร์
พุดซา) 

1.36 ใช้เป็นแนวทางในการทํางานแต่ละช้ิน,กําหนดระยะเวลาได้,กําหนดค่าใช้จ่าย ต้นทุน
ได้,เรียนรู้และสามารถนํามาใช้ในการปั้น (จรูณ ผ่านคํา) 
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1.37 กระบวนการทําพิมพ์และการหล่องานประติมากรรมเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกับการปั้น
เพ่ือให้ได้ทราบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพช่างป้ันควรที่จะสามารถ
ทําพิมพ์และสามารถหล่อผลงานได้ด้วยตนเอง (ศรีพัฒน์ เทศารินทร์) 

1.38 เม่ือเราเป็นเจ้าของผลงานทุกส่วนต้ังแต่โครงสร้างรูปทรงจนถึงพ้ืนผิวถูกกําหนดโดยเรา 
หากขั้นตอนทําพิมพ์หล่ออยู่ในมือผู้ที่ไม่เข้าใจ ผลงานท่ีแสดงออกอันดับแรกที่สูญเสียและเห็นชัดเจน
คือ พ้ืนผิว หากเปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะทาน้ํามันที่พิมพ์แล้วข้ีเกียจเช็ด ร่องรอยที่ต้องการเก็บไว้
และเป็นส่วนสําคัญในงานน้ันจะไม่ชัดเจนเสียคุณค่าท่ีเรากําหนดไว้ (ปารณ์โสมย์ช เสปาจารย์) 

1.39 ประติมากรคือผู้ที่รู้ว่าผลงานประติมากรรมของตนเองควรจะแบ่งแม่พิมพ์ หรือ ตัดต่อ
ส่วนใดให้ผลงานมีความสมบูรณ์และคงรูปเดิมให้มากท่ีสุด (ทรงศักด์ิ นามโพธ์ิ) 

1.40 การสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองถือเป็นเรื่องสําคัญหากประติมากรคิดได้แต่ไม่สามารถ
ทําได้คุณค่าของการทํางานมันก็น้อย ประติมากรเม่ือป้ันได้ก็ควรท่ีจะต้องหล่อและทําพิมพ์ได้ด้วย
ตนเองจะได้เข้าใจและแก้ปัญหาในการทํางานได้และได้ผลงานตามที่ตนเองประสงค์ที่จะได้ (วิจิตร 
วินทะไชย) 
          1.41 ปัจจุบันมีวัสดุทดแทน และมีช่างท่ีสามารถรับงานต่อจากประติมากรได้ (กิตติกรณ์ 
บํารุงบุญ) 

1.42 แน่นอนช่างปั้นที่ดีจําเป็นต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทําพิมพ์และหล่อ เน่ืองจาก
จะทําให้สามารถมองออกว่าผลงานที่เสร็จสิ้นจนสําเร็จในขั้นตอนสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไร 
(ประสิทธ์ิ วิชายะ) 

1.43 เพราะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ทั้งเวลาและคุณภาพของผลงาน 
ตลอดจนการลดต้นทุนในการผลิตลงได้ (ชัย ชนะชัยชัย) 

1.44 ในกระบวนการสร้างงานประติมากรรมนั้น กระบวนการป้ันต้นแบบเป็นเพียงขั้นตอน
แรก ขั้นตอนต่อมาคือการทําพิมพ์ และสุดท้ายคือการหล่อ จึงจะทําให้ผลงานของประติมากรรมเสร็จ
สมบูรณ์ได้ในเรื่องของความคงทนถาวร และจํานวนท่ีต้องการผลิตจํานวนมากซ่ึงจําเป็นมากที่       
ประติมากรต้องมีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ (อรุณ อุ่นวงศ์) 

1.45 สามารถอธิบายข้ันตอนกระบวนการทาํพิมพ์และหลอ่ให้กับเจ้าของผลงาน ผู้ซ้ือ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจนถูกต้อง (กิตติชัย กันแตง) 

1.46 เหตุว่าการหล่อด้วยตนเองจะทําให้งานออกมาเหมือนต้นแบบที่ป้ันมากที่สุดเพราะ
ประติมากรรมผู้ที่ป้ันจะรู้ว่าตรงไหนควรที่จะต้องระวังและจะต้องเก็บรายละเอียดที่ทําไว้ได้เป็นอย่าง
ดี (ประเสริฐ วรรณรัตน์) 

1.47 เพราะถ้าช่างปั้นหรือประติมากรรมไม่รู้การหล่อการทําแม่พิมพ์ประติมากรจะได้งานที่
ตัวเองสร้างสรรค์มาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประติมากรจําเป็นต้องรู้ เพ่ือ
แนะนําหรือบอกให้ช่างทําให้ หรือปฏิบัติด้วยตนเองได้ (บุญยืน ต้นไพบูลย์)  

1.48 การทําพิมพ์งานหล่อเป็นงานที่อาศัยทกัษะทางด้านเทคนิคการคํานวณ และความ
ประณีตละเอียดอ่อน ประติมากรหรือช่างป้ันจะต้องเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ เพราะเป็นหนึ่งใน
กระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรม เพราะลําพังเพียงป้ันงานออกมามีคุณภาพแต่ในขั้นตอน
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สุดท้ายที่จะต้องแปรสภาพงานให้เป็นวัสดุถาวร คือ งานทําพิมพ์-หล่อดังน้ันจะต้องเรียนรู้การทํา
พิมพ์-หล่อเพ่ือให้งานสมบูรณ ์(คมสันต์ คําสิงหา) 

1.49 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่วนใหญ่ เน้นกระบวนการที่เป็นจุดประสงค์
ปลายทาง ผู้สร้างสรรคผ์ลงาน จําเป็นต้องรู้ผลงานท้ังระบบของการปฏิบติังาน เพ่ือแก้ปัญหาช่องว่าง 
ที่เกิดจากการแยกส่วนการสร้างสรรค์ ซ่ึงพบปัญหาบ่อยครั้งในการสร้างสรรค์ผลงาน (นภดล เพ็งชม
จันทร์) 

1.50 นอกจากการสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และ
หล่องานได้พอสมควร เพ่ือสามารถคาดเดารูปทรงที่นําไปสร้างได้จริง (ธวัชชัย ช่างเกวียน) 

 
 

2. ท่านคิดว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม มีความสําคัญต่อการปั้นรูปงาน
ประติมากรรมหรือไม่    
 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามท่านคิดว่า
กระบวนการทําพิมพ์และหลอ่งานประติมากรรม มีความสําคัญต่อการป้ันรูปงานประติมากรรม
หรือไม่    
  

ความเห็น ไม่มีความสําคัญ มีความสําคัญน้อย มีความสําคัญมาก มีความสําคัญมาก
ที่สุด 

จํานวน (คน) - 3 18 49 
คิดเป็นร้อยละ - 4.29 25.71 70 
 
          จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่า กระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมมี
ความสําคัญมากท่ีสุดต่อการปั้นรูปงานประติมากรรม คิดเป็นร้อยละ 70 เหตุผลเพราะ 

2.1 การทําพิมพ์ และหล่องานประติมากรรม มีความสําคัญต่อการป้ันรูปงานมาก เพราะ 
การทําพิมพ์ และหล่องานที่ดีน้ันต้องให้เหมือนต้นแบบมากที่สุด (สัญญา สาโรจน์) 

2.2 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างสรรค์ผลงานว่าในข้ันตอนต้นแบบศิลปินหรือประติมากร        
ประติมากรเลือกใช้วัสดุใดในการสร้างผลงานต้นแบบ และต้องการทําซํ้าเพ่ิมจํานวนในผลงานชิ้นนั้น
หรือไม่ ทั้งน้ีในขั้นตอนการทําซํ้าผู้ปฏิบัติงานยังสามารถทดลอง เทคนิค การสร้างทัศนะธาตุใหม่ได้
ด้วย (เกษมศานติ์ เกลื่อนกุศล)  

2.3 กระบวนการทําพิมพ์ ถ้าผิดพลาดหรือทําไม่ดี จะทําให้ช้ินงานป้ัน ผิดส่วน บิดเบ้ียวได้ 
การหล่อก็มีผลต่อช้ินงาน ต้ังแต่ช่างรูปขี้ผึ้งต้องแต่งให้สมบูรณ์มากที่สุดโดยช่างปั้นดีที่สุด การเข้าปูน
พันลวด การเผา การเททอง ต้องควบคุมดูแลทุกข้ันตอน เพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ (ทนงศักด์ิ ฤทธ์ิ
ศักด์ิ ) 

2.4 การทําพิมพ์และการหล่อ มีความสําคัญต่อการป้ันและมีความสําคัญมากในกระบวนการ
ผลิตผลงานประติมากรรมเพราะเก่ียวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ ยกเว้น งานช้ินนั้นๆใช้วัสดุไม่ต้องหล่อ 
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เช่น งานดินเผา ดินเยื่อกระดาษ ดินญ่ีปุ่น หินอ่อน งานแกะไม้ต่างๆ(เรามักใช้การทําพิมพ์ และการ
หล่อในข้ันตอนการป้ัน ในกรณี การทําลายประดับต่างๆ) (รัชต์ น้อยจ้อย)  

2.5 ทุกๆข้ันตอนในการทํางานประติมากรรมล้วนมีความสําคัญช่างปั้นถ่ายทอดรูปผลงาน
ออกมาโดยกระบวนการป้ันต้นแบบด้วยดินฯลฯ ขั้นตอนต่อไปก็ต้องถอดพิมพ์ เพ่ือจะไปสู่
กระบวนการหล่องาน ดังน้ัน กระบวนการถอดพิมพ์ ก็มีความสําคัญ  เพ่ือให้ได้งานหล่อรูป
ประติมากรรม ที่ดี ใกล้เคียงกับงานต้นแบบที่สุด งานหล่อจะเป็นงานสําเร็จจึงมีความสําคัญฯลฯ
(คเณศ สมุดหยา) 

2.6 สามารถนํามาประยุกต์ ดัดแปลง แก้ไขปัญหา งานที่กําลังจะเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดใน
ระหว่าง การปฏิบัติงาน ในกระบวนการต่างๆ ได้จนสําเร็จ (วัชรินทร์ เฉยกลาง) 

2.7 กระบวนการปั้น ทําพิมพ์ และหล่อเป็นกระบวนเพ่ือสร้างงานประติมากรรม แต่ใน
หลายๆงานป้ัน การถอดพิมพ์และหล่อจะต้องเป็นตัวช่วยให้งานปั้นต้นแบบสําเร็จ เช่น ต้องการปั้น
เจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ ก็ไม่ต้องป้ันมือเป็นพันๆมือ เพียงช่างป้ันมือ 1 มือ แล้วถอดพิมพ์หล่อเพ่ิม
จํานวน แล้วนํามาประกอบเป็นงานต้นแบบ (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 

2.8 การทําพิมพ์และหล่อก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างงานป้ัน ในบางช้ิน เช่น ผู้จ้างให้ป้ัน
ต้องการป้ันเพราะที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่มีฐาน และเครื่องทรงประดับต่างกัน ช่างก็จะ
สามารถใช้เทคนิคของการถอดพิมพ์มาช่วยขึ้นแบบโดยการปั้นขึ้นต้นแบบแล้วหล่อ ออกมา เป็น
ต้นแบบงานอีกหลายๆ ช้ิน แค่ทําฐาน และตกแต่งต่างกัน (กิตติคุณ อารีรุ่งเรือง) 

2.9 ผลงานของประติมากร แต่ละคนแตกต่างกัน และการถอดพิมพ์และหล่อผลงาน น้ันมี
ความยากง่ายแตกต่างกันไป ประติมากรบางท่านไม่มีความรู้ด้านการทําพิมพ์และหล่อ การสร้างงาน
นั้นอาจมีความสลับซับซ้อนจนไม่สามารถทําพิมพ์ได้และหล่องานได้ (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 

2.10 คุณค่าของจินตนาการและการสร้างสรรค์ของประติมากรนั้นมีความสําคัญมากมาย 
เพราะประติมากรรมบางอย่างไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ประติมากรรมสามารถบันทึก
เรื่องราว และประวัติศาสตร์ต่างๆที่สําคัญได้ เพราะฉะน้ัน การทําพิมพ์และหล่อประติมากรรมจึงมี
ความสําคัญ และความจําเป็นมากที่สุด (คณิต จันทนป) 

2.11 การทําพิมพ์จะต้องคงรูปเดิมตามแบบให้มากท่ีสุด อาจจะมีการตกแต่งเส้นขอบ 
ดวงตา ค้ิว มุมปากให้ชัดเจน (สมบูรณ์ ณจันทร์ตา) 

2.12 การทํางานจะต้องวางแผนงานต้ังแต่การขึ้นโครงเหล็ก ก่อนท่ีจะขึ้นเพ่ือให้การทํางาน
ในขั้นตอนต่อๆไปจะได้ทํางาน เช่น การตัด การแบ่งรายละเอียดออกมาทําพิมพ์และหล่อแล้ว
สามารถประกอบได้เหมือนเดิม ปัจจุบัน ละเลยกันไปมาก (เดโช ชูบัวทอง) 

2.13 ฝึกให้ช่างมีความเป็นระเบียบ มีขั้นตอน ประณีต ในการสร้างสรรค์ผลงาน (ชลอ  เกตุ
เอ่ียม) 

2.14 ถือเป็นกระบวนการ งานหล่อ ต้องอาศัยการทําพิมพ์ก่อนทั้งส้ิน ไม่เช่นน้ัน จะสร้าง
ช้ินงาน ในขั้นตอนการหล่องานต่อไปไม่ได้ (เสน่ห์ เกตุเอ่ียม) 

2.15 เพ่ือเป็นการสื่อถึงกระบวนการป้ันหล่อในยุคปัจจุบันซ่ึงต่างกับสมัยโบราณ มีการป้ัน
ปูนสด จึงไม่มีการทําพิมพ์ เพราะการหล่อเป็นหน่ึงในช่างสิบหมู่ของกระบวนการจึงมีความสําคัญ
ทางด้านสืบทอดงานศิลปะประติมากรรมได้ (ไพฑูลย์ พันธ์วิเศษ) 
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2.16 เพราะว่าการที่จะให้งานป้ันหรืองานประติมากรรมออกมาเหมือนกับต้นแบบน้ันขึ้นอยู่
กับ แม่พิมพ์ดังน้ัน การทําพิมพ์ จึงมีความสําคัญ ต่อการป้ันรูปงานประติมากรรมมากท่ีสุด (ไกรสร 
ศรีบุญ) 

2.17 ถึงแม้ว่าเราจะป้ันงานออกมาดีอย่างไร ถ้าพิมพ์ออกมาไม่ดี งานของเราก็จะเพ้ียน 
ดังนั้นการทําพิมพ์จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง (นงลักษณ์ เวียงสงค์) 

2.18 ทุกลายละเอียด เราควรใส่ใจ ทุกข้ันตอน เพ่ือมิให้มีข้อผิดพลาดหรือจะมีก็ให้น้อยลง 
(สมยศ ยังตาล) 

2.19 ทําให้งานท่ีหล่อออกมาเหมือนกับต้นแบบไม่ต้องขัดแต่งมาก ลดเวลาในขั้นตอนน้ีลง
ได้มากถือว่าขั้นตอนการทําพิมพ์น้ีมีความสําคัญรองจากงานป้ันเลยทีเดียว (อาทร ชินคํา) 

2.20 จะได้รู้ว่าป้ันอย่างไรถึงจะทําพิมพ์ง่ายต่อการหล่อมันมีผลต่อการทํางานเป็นขั้นตอน 
ป้ัน-ทําพิมพ์-หล่อ-ประกอบจะได้ทํางานง่ายขึ้นเยอะ (สกนธ์ พูลสุข) 

2.21 เป็นหัวใจสําคัญของสายประติมากรรม ต้องคู่กัน เพ่ือความเรียบร้อยของผลงาน
ประติมากรรม ผลงานท่ีดีเป็นส่วนใหญ่ก็มาจากขั้นตอน กระบวนการทําพิมพ์ มีความสมบูรณ์เข้าใจ
เรื่องของโครงสร้างรูปทรงว่ามีความเหมาะสมกับวิธีการทําพิมพ์ในลักษณะอย่างไรซ่ึงส่งผลไปสู่การ
หล่อตัวผลงานประติมากรรมได้อย่างสมบูรณ์ได้ (สุนทร สุวรรณเหม) 

2.22 งานปั้นต้นแบบทําด้วยวัสดุไม่คงทนและแข็งแรงจึงต้องมีกระบวนการทําพิมพ์และหลอ่
งานประติมากรรม เพ่ือให้งานน้ันมีความคงทนถาวร แข็งแรง (วิชาญ ยะพงษ์) 

2.24 ในกระบวนการทําพิมพ์ จะมีส่วนเก่ียวข้องกับการป้ันในส่วนที่สําคัญท่ีสุดคือการ
วางแผนในการทําโครงสร้างก่อนการขึ้นรูปอย่างไรให้เวลาทําแม่พิมพ์จะได้ถอดได้สะดวกซ่ึงเป็นการ
ลดปัญหาต่างๆ ทําให้ผลงานไม่แตกหักและสมบูรณ์ในขั้นตอนการทําแม่พิมพ์ (รณชิด บุมี) 

2.25 การป้ันสามารถใช้วัสดุได้สองชนิด คือ วัสดุที่คงรูปถาวรเม่ือป้ันเสร็จได้แก่ ปูนซีเมนต์ 
ปูนตํา อีกชนิดหน่ึงเป็นวัสดุที่ไม่คงรูปได้แก่ ดินเหนียวหรือดินนํ้ามันป้ันรูป จําเป็นต้องมีการทําพิมพ์
เพ่ือนําไปหล่อเป็นวัสดุที่มีความคงทนถาวร เช่น หล่อด้วยเรซ่ิน ไฟเบอร์กล๊าส ปูนปลาสเตอร์ หรือ
โลหะ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 

2.26 กระบวนการทําพิมพ์และหล่อมาหลังจากการข้ึนแล้วช่างป้ันจะสามารถหล่อทําพิมพ์ได้
จะสามารถแก้ปัญหาหรือรู้ว่าจะเริ่มกระบวนการหล่อทําพิมพ์ได้ง่ายขึ้นช่างหล่อและทําพิมพ์อาจจะ
ป้ันไม่ได้เลยแต่มีทักษะการหล่อหรือทําพิมพ์แต่ช่างป้ันอาจจะมีทักษะบ้างจะมีน้อยหรอืมากแต่ถ้าทํา
ได้จะเป็นสิ่งที่ดี (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์) 

2.27 ควรศึกษาควบคู่กันไป (สรไกร เรืองรุ่ง) 
2.28 ถ้าช้ินงาน นั้นต้องการ เปลี่ยนให้เป็นวัสดุ ที่มีความคงทนถาวร (สุระชาติ พละศักด์ิ) 
2.29 ช่างปั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจในช้ินงานมากกว่าคนอ่ืนดังน้ันการอ่านแบบเพ่ือทํา

แม่พิมพ์จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก สําหรับช่างหรือศิลปินล้วนมีเทคนิค วัสดุ และกระบวนการ
หล่อน้ัน ช่างป้ันจะต้องให้ความสําคัญต่อการเลือกสรรวัสดุที่ใช้ในการหล่อและควรที่จะเป็นผู้ลงมือ
ทําด้วยตนเองในทุกขั้นตอน (ชัยชาญ จารุกลัส) 

2.30 หากไม่มีกระบวนการทําพิมพ์และหล่อแบบ ก็จะไม่สามารถผลิตผลงานเดียวกัน 
เพ่ิมเติมหรือ ทําให้ผลงานน้ันๆคงทนถาวรได้ หากจะทําให้คงทนถาวรได้ โดยไม่ต้องถอดแบบก็
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จะต้องใช้เป็นวิธีการป้ันปูนสด หรือการแกะสลักจากวัสดุต่างๆซ่ึงวิธีดังกล่าวก็จะมีผลงานเดียวกัน
เพียงช้ินเดียว แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัสดุประสงค์ของช่าง (วังชา ชุมทัพ) 

2.31 พิมพ์ที่ดีมีผลต่อรูปผลงาน ผลงานก็สวยงาม มีความจําเป็นมากที่สุด (อุดม ฉิมภักดี) 
2.32 ถ้าเรารู้ขั้นตอนกระบวนการของการทําพิมพ์ให้ออกมาดีแล้ว เราสามารถหล่องาน

ออกมาได้เหมือนต้นแบบงานป้ัน และผลิต ผลงานออกมาได้จํานวนหลายๆช้ิน ไม่เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (เกษม ย้ิมฉาย) 

2.33 หมายถึงคุณภาพของผลงานท่ีผลิตออกมา แม่พิมพ์ที่ดีทําให้งานที่หล่อออกมามี
ข้อบกพร่องน้อย หรือ ไม่มีเลย ถ้าผลิตเป็นอุตสาหกรรมแล้วซ่ึงมีจํานวนมากจะได้ไม่ต้องแก้ไขทุก
ช้ินงานทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยลง (เอกชัย จิตต์วิชัย) 

2.34 การปั้นรูป (ยกเว้นการป้ันปูนสด) จะใช้วัสดุที่ไม่ถาวร เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ขี้ผึ้ง 
ฯลฯ การจะรักษารูปทรงประติมากรรมไว้ให้ยืนยาวน้ัน ต้อง เปลี่ยนวัสดุเป็นวัสดุถาวร ซ่ึงต้องใช้
กระบวนการถอดพิมพ์และหล่อ (บุญพาด ฆังคะมะโน) 

2.35 เวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานป้ันดิน เวลาคิดรูปทรง จะคิดถึงวิธีการทําแม่พิมพ์และ
กระบวนการหล่อไปด้วย ผลงานท่ีใช้วิธีป้ันดินเหนียว จะไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักแต่ถ้าคิด
ผลงานท่ีมีความสลับซับซ้อนมากๆ จะเลือกวิธีการอย่างอ่ืนขึ้นรูปแทน เช่น การแกะสลัก หรือ ใช้
วัสดุสําเร็จรูป ประเภทผลงานสื่อผสม (ชัชวาล อํ่าสมคิด) 

2.36 การทําพิมพ์หล่องาน คือ หนึ่งในกระบวนการสําคัญ ที่จะทําให้งานประติมากรรมที่
เกิดจากการป้ันสําเร็จสมบูรณ์ (ลูกปลิว จันทร์พุดซา) 

2.37 ผลงานจะดีได้นอกจากป้ันดีแล้ว การกระทําแม่พิมพ์ต้องดี ต้องรู้ว่าจะทําพิมพ์อย่างไร 
เม่ือรู้การทําพิมพ์และหล่อแล้ว ก็จะทําให้รู้ว่าควรจะลดหรือเพ่ิมในจุดต่างๆในผลงานได้ (จรูณ ผ่าน
คํา)  

2.38 เป็นการเปล่ียนวัสดุให้มีความม่ันคงแข็งแรงสามารถเก็บผลงานให้มีอายุยาวนานขึ้น 
และเป็นกระบวนการที่จะทําให้ผลงานมีความสมบูรณ์ มีความม่ันคงถาวร และ เป็นการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการป้ัน การทําพิมพ์การหล่อผลงานประติมากรรมแก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป (ศรีพัฒน์ 
เทศารินทร์) 

2.39 อย่างน้อยที่สุดของผลงานจะเป็นอะไรก็ตามการทําพิมพ์ทุบเพ่ือให้ได้ต้นแบบแรกก็
ต้องมีขั้นแม้แต่รถยนต์1คัน ที่ดูหรูหราตอนคนซ้ือไปขับขี่ ก็ต้องผ่านดิน ผ่านพิมพ์ทุบมาท้ังน้ัน 
(ปารณ์โสมย์ช เสปาจารย์) 

2.40 การแบ่งแม่พิมพ์ และ การทําแม่พิมพ์ อย่างเข้าใจ และมี ความชํานาญ จะได้ แม่พิมพ์
ที่สมบูรณ์ ซ่ึงจะทําให้ กระบวนการหล่อในงานประติมากรรมมีปัญหาน้อยท่ีสุด และมีความสมบูรณ์ 
คงรูปของประติมากรรมได้เป็นอย่างดี (ทรงศักด์ิ นามโพธ์ิ) 

2.41 ในการปั้นหล่อ การทําพิมพ์ และการหล่อ ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญจะขาด
ไม่ได้ เว้นแต่ประติมากรไปทําเทคนิคอ่ืนๆ เช่นป้ันปูนสด ฯลฯ กระบวนการทําพิมพ์และหล่องาน มี
ความสําคัญและจําเป็นมากสําหรับการทํางานประติมากรรม (วิจิตร วินทะไชย) 

2.42 การจําลองเพ่ือ การเสพงานประติมากรรมให้กับผู้สนใจประติมากรรม (กิตติกรณ์ 
บํารุงบุญ) 
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2.43 แม้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์ ประติมากรรม ในรูปแบบสมัยใหม่จะมีแนวทาง
หลากหลาย แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธการทําพิมพ์ และหล่อ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีอยู่ คู่กับการสร้าง
ประติมากรรม (ประสิทธ์ิ วิชายะ) 

2.44 ถ้าสร้างต้นแบบมาแล้ว ไม่สามารถหล่อได้ หรือหล่อ แล้วผลงานผิดเพ้ียนไป ก็จะลด
คุณค่าของงานช้ินน้ันไป (ชัย ชนะชัยชัย) 

2.45 ผลงานประติมากรรมที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้จําเป็นผ่านกระบวนการทําพิมพ์ และ
กระบวนการหล่อท่ีถ่ายทอด ถ่ายแบบจากผลงานการป้ันได้อย่างถูกต้อง สวยงามไม่ผิดเพ้ียนไปจาก
รูปแบบเดิมที่ประติมากรหรือช่างป้ันต้องการ ต้องอาศัยเทคนิคการทําพิมพ์ที่ดี และวัสดุที่จะนํามา
หล่อก็มีความสําคัญ มีความหมายต่อผลงานที่ต้องการสร้างสรรค์ (อรุณ อุ่นวงศ์) 

2.46 กระบวนการนี้ถ้าผู้หล่อ ไม่มีความสามารถ ความเข้าใจ จะทําให้ผลงานประติมากรรม
ในขั้นตอนเสร็จ ไร้ความสมบูรณ์ ความงาม จากต้นแบบท่ีป้ันไว้ (กิตติชัย กันแตง) 

2.47 งานปั้นจะป้ันด้วยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามัน หรือแม้แต่
ขี้ผึ้ง จะไม่อยู่คงสภาพได้จะต้องทําการหล่อเป็นวัสดุ ถาวรเช่น ปูนปลาสเตอร์ เอาไว้ก่อน หลังจากท่ี
ป้ันแล้วเสร็จ (ประเสริฐ วรรณรัตน์) 

2.48 งานน้ันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองหรือไฟเบอร์กล๊าสต้องผ่านกระบวนการทํา
พิมพ์และหล่ออยู่แล้ว จึงเห็นว่ามีความจําเป็นมาก นอกเสียจากเป็นงานปั้นขี้ผ้ึง หรืองานป้ันปูนสด 
ซ่ึงไม่ได้อาศัยการถอดพิมพ์และการหล่อ (บุญยืน ต้นไพบูลย์ ) 

2.49 การป้ัน คือ นําวัสดุน่ิมมาป้ัน เป็นดินเหนียว ดินนํ้ามัน เป็นต้น วัสดุน่ิมจะไม่คงทน
ถาวรอย่างดินเหนียวเม่ือท้ิงไว้นานๆ จะแตก หดตัว ดังน้ันจึงจะต้องจําเป็นอย่างย่ิง ในการทําพิมพ์
เพ่ือหล่อ ให้เป็นวัสดุแข็งแรง ทนทาน ย่ิงโดยเฉพาะงานช้ินใหญ่ และติดต้ังท้ังในร่มและกลางแจ้ง 
จะต้องแปรสภาพการทําพิมพ์-หล่อเท่าน้ัน (คมสันต์ คําสิงหา) 

2.50 ประติมากรรมบางประเภท การทําพิมพ์มีความสําคัญมาก อาทิ เช่น การหล่อโลหะ 
กระบวนการทําพิมพ์ ส่งผลต่อผลงานโดยตรง ความสมบูรณ์ของผลงาน ในบางประเภทต้องทําพิมพ์
แทบทุกช้ิน ฉะนั้นกระบวนการทําพิมพ์จึงมีความสําคัญ (นภดล เพ็งชมจันทร) 

2.51 กระบวนการทําพิมพ์และหล่องาน จะทําให้เข้าใจโครงสร้าง ปริมาตร ผิวของผลงาน 
รวมถึงอาจมีเทคนิคเพ่ิมเติมเข้าไป ทําให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงช่างที่เราจ้างไม่สามารถเข้าใจ 
และเพ่ิมเติมบางอย่างเข้าไปในช้ินงาน (ธวัชชัย ช่างเกวียน) 
3. ท่านคิดว่าควรจะมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม ให้กับ
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกประติมากรรมหรือไม ่
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามท่านคิดว่าควรจะมี
การเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอก
ประติมากรรมหรือไม่ 

ความเห็น ไม่ควรมี ควรมีน้อย ควรมีมาก ควรมีมากที่สุด 
จํานวน (คน) - - 12 58 
คิดเป็นร้อยละ - - 17.14 82.86 
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      จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ควรมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และ
หล่องานประติมากรรมให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.86 

3.1 เวลาป้ันงานจะได้มีผลงานเก็บไว้ดูพัฒนาการ การเรียนรู้ ในการสร้างงานประติมากรรม 
พร้อมกันน้ัน ก็ได้เรียนรู้ ในการสร้างงานประติมากรรม พร้อมกันนั้นก็ได้เรียนรู้ การทําพิมพ์ และการ
หล่อด้วย (สัญญา สาโรจน์) 

3.2 ดังเหตุที่ได้กล่าวไว้ในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 (เกษมศานติ์ เกลื่อนกุศล) 
3.3 การรู้ขั้นตอน การทําพิมพ์ การหล่องาน จะเป็นประโยชน์กับช่างปั้นเอง เพราะช่างปั้น

ทําเองจะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการตกแต่งรูปขี้ผึ้ง ก่อนเข้าปูน พันลวด ก็ต้องใช้ช่างป้ัน เพ่ือให้ได้
ผลงานออกมาสมบูรณ์ เพ่ือหล่อออกมาเป็นทองเหลือง เพ่ือให้ได้ไม่ต้องแต่งช้ินงานมาก (ทนงศักด์ิ 
ฤทธ์ิศักด์ิ) 

3.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสายงานประติมากรรม และจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
(ได้ยินมาว่า ม.จุฬาสอนการทําพิมพ์ และหล่อทองเหลือง ในนักศึกษาศิลปกรรมแผนกประติมากรรม
ด้วย) (รัชต์ น้อยจ้อย)  

3.5 ช่างปั้น หรือประติมากรที่ดี มีคุณภาพ ควรท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในงานทุกๆข้ันตอน 
เพราะทุกข้ันตอนล้วนมีความสําคัญ ในการที่จะได้ผลงานประติมากรรมที่ดี ช่างป้ันท่ีดีต้องมีบทบาท 
ในการป้ันงานต้นแบบ ควบคุมกระบวนการถอดพิมพ์ และหล่องานเพ่ือให้ได้งานตามความต้องการ 
ถ้าช่างป้ันมีความรู้ ความเข้าใจงาน จะสามารถควบคุมช่างที่ทําให้ถ่ายทอดงานออกมาได้ดี (คเณศ 
สมุดหยา) 

3.6 ปัจจุบันนี้ นักศึกษาท่ีจบมาใหม่ ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงส่งผลให้อนาคตอาจขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านนี้จริงๆยากยิ่งขึ้น ซ่ึง
ช่างบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในด้านน้ีมากนัก มาแอบอ้างและเอาเปรียบ ทําให้เกิดความ
เสียหาย ทั้งด้านทรัพย์สินและจรรยาบรรณของสถาบันการศึกษา (วัชรินทร์ เฉยกลาง) 

3.7 การเรียนการสอนในวิชาประติมากรรมควรครอบคลุมองค์ความรู้ให้สามารถนําไป
ประกอบวิชาชีพได้จริง จึงจําเป็นมากที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจกระบวนสร้างงานประติมากรรมท่ีมีทั้งป้ัน 
ทําพิมพ์และหล่อและสามารถทําได้จริง (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 

3.8 อย่างน้อยก็ให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือทําการป้ันถอดพิมพ์ และหลอ่ได้ครบทุก
กระบวนการงานประติมากรรมเพ่ือเก็บรักษาผลงานของนักศึกษาเอง (กิตติคุณ อารีรุ่งเรือง) 

3.9 จะได้เพ่ิมความรู้ในการถอดพิมพ์ และหล่อผลงานได้ด้วยตนเอง (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 
3.10 สิ่งที่คิดและสิ่งที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมท้ังหมดนั้น บทแรกที่ขาดมิได้คือเม่ือมา

เป็นช้ินงานประติมากรรม การทําพิมพ์หล่อจึงเป็นการต่อยอดของการถนอมความคิดและจินตนาการ
ด้วยงานประติมากรรมให้คงทนและคงอยู่ รู้และเข้าใจวิธีการแก้ไขช้ินงานในบางคร้ังที่ผิดพลาด จาก
กระบวนการทําพิมพ์หล่อ ให้คงสภาพได้ (สุคณิต จันทนป) 

3.11 นักศึกษาที่จบออกไปประกอบอาชีพประติมากรรม จะต้องเข้าใจการหล่อและทําพิมพ์ 
ควรมีมาก (สมบูรณ์ ณจันทร์ตา) 
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3.12 การปฏิบัติจริงจะมีความเข้าใจได้เร็วขึ้น ซ่ึงเม่ือก่อนช่างป้ันได้ทํางานนอกเลี้ยงชีพไป
พร้อมกับการเรียนในโรงเรียน จึงได้ประสบการณ์มากกว่าตอนน้ี  (เดโช ชูบัวทอง) 

3.13 ส่วนใหญ่นักศึกษาที่ป้ันงานได้แต่ทําพิมพ์หล่อผลงานไม่เป็นและขาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ (ชลอ เกตุเอ่ียม) 

3.14 การทําพิมพ์และหล่องาน ถือเป็นสิ่งสําคัญในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ของขั้นตอนการ
ทํางานป้ันเลยทีเดียว ควรจะส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบถึง เทคนิค ต่างๆ ในแต่ละ
ช้ินงานมีความแตกต่างกัน ควรฝึกทักษะ และเรียนรู้ให้เกิดความชํานาญมองช้ินงานที่ได้สร้างสรรค์
ออก ควรมีมากที่สุด คุณเสน่ห์ เกตุเอ่ียม 

3.15 สามารถเรียนควบคู่กันไปเพราะในวิชาประติมากรรมนอกจากจะเรียนการป้ันและการ
หล่อหรือการทําพิมพ์ควบคู่กันไป จึงจะสมบูรณ์แบบ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าการทําพิมพ์สืบทอด
กันมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว (ไพฑูลย์ พันธ์วิเศษ) 

3.16 ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม โดยปกติแล้ว 
ตามธรรมชาติของการเรียนป้ัน หรืองานประติมากรรม จะมีการเรียนการสอน เกี่ยวกับการทําพิมพ์
อยู่แล้ว แต่ถ้าหากเปิดการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมให้กับนักศึกษา
วิชาเอกก็เห็นว่าสมควรเป็นอย่างมาก (ไกรสร ศรีบุญ) 

3.17 นักเรียนจะได้เข้าใจในขั้นตอนการทําพิมพ์การหล่องานให้ออกมาดี (นงลักษณ ์    
เวียงสงค)์ 

3.18 จะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนทางกระบวนการและปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือจะแก้ไขพัฒนาสร้าง
งานต่อไป (สมยศ ยังตาล) 

3.19 งานที่ดีต้องมาจาก 1 ป้ันดี 2 ทําพิมพ์ดี 3 หล่อดี 4 ทําสีดี ขาดไปแม้แต่อย่างเดียว
ผลงานก็ออกมาไม่ดีไม่มีคุณภาพ (อาทร ชินคํา) 

3.20 จะได้เอาไปประกอบอาชีพต่อไปภายภาคหน้า (สกนธ์ พูลสุข) 
3.21 เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ถ้าเกิดข้ึน ได้เป็นวิชาโดยตัวมันเองก็จะมีประโยชน์มากๆ ต่อนักศึกษา 

สามารถส่งผลไปสู่เรื่องของการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี (สุนทร สุวรรณเหม) 
3.22 นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการทําพิมพ์แต่ละชนิดและสามารถหล่องาน

ประติมากรรมท่ีน่ันได้ (วิชาญ ยะพงษ์ ) 
3.23 นักศึกษาควรได้เรียนรู้ให้ครบในทุกกระบวนการ และย่ิงเจาะลึกลงไปในทุกวิธีการของ

รูปแบบต่างๆ ยิ่งจะทําให้นักศึกษามีความชํานาญมากข้ึน (รณชิด บุมี) 
3.24 นักศึกษาจะได้มีความรู้ในการทําพิมพ์และการหล่อเพ่ือทําให้ผลงานปั้นคงสภาพถาวร 

และนักศึกษาสามารถนําความรู้ออกไปสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือประกอบอาชีพได้ ถ้านักศึกษาไม่มี
ความรู้ในการทําพิมพ์และการหล่อจะทําให้มีปัญหาเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน และ
ประกอบอาชีพ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 

3.25 นักศึกษาที่เรียนทางประติมากรรมควรมีความรู้ด้านหล่อและทําพิมพ์เพ่ือกระบวนการ
ทํางานให้เด่นชัดขึ้นเม่ือผลงานสําเร็จสมบูรณ์ตามที่คาดหวังไว้ (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์) 

3.26 จะดีสําหรับตัวนักศึกษา เพราะสามารถจบงานด้วยตนเองได้เลย และงานที่สร้างสรรค์
จะมีคุณภาพที่สมบูรณ์ (สรไกร เรืองรุ่ง) 
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3.27 เพราะเป็นกระบวนการที่สําคัญจะทําให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมามีคุณค่า และเป็น
ถาวรวัตถุที่คงทน (สุระชาติ พละศักด์ิ) 

3.28 ควรมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการทําแม่พิมพ์ และเทคนิควัสดุ และ
กระบวนการต่างๆในการหลอ่ให้กับนักศึกษา เพราะตอนสมัยเรียนได้เรียนรู้น้อยมาก ประสบการณ์
จึงเกิดจากการลองผิดลองถูกจากการทํางาน จึงมักเกิดปัญหาในการร่วมงานกับผู้อ่ืน ซ่ึงตาม
มหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะได้รบัการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการป้ัน (ชัยชาญ จารุกลัส) 

3.29 โดยส่วนตัวเข้าใจว่า นักศึกษาเอกประติมากรรม น่าจะมีการเรียนการสอน การทํา
พิมพ์ และหล่ออยู่แล้ว เช่น การทําพิมพ์ทุบ แม่พิมพ์ช้ิน กระบวนการหล่อ โลหะโดยรวม แต่ใน
ปัจจุบันมีวัสดุในการทําพิมพ์และหล่อ เพ่ิมข้ึนหลายชนิด ฉะนั้น การเรียน การสอนก็น่าพัฒนาตาม
เทคโนโลยีปัจจบัุนด้วย (วังชา ชุมทัพ) 

3.30 นักศึกษาจะได้รู้เทคนิคและนําไปใช้งานได้ ในการป้ันหล่อผลงาน (อุดม ฉิมภักดี) 
3.31 เป็นความรู้ความสามารถของการสร้างผลงานออกมาให้ดี สมบูรณ์แบบ ตามความ

ต้องการ ของผูส้ร้างสรรค์งานและยังนําไปประกอบอาชีพหารายได้ จากการท่ีเรียนประติมากรรม 
(เกษม ย้ิมฉาย) 

3.32 เม่ือเรียนประติมากรรมแล้วจะขาดการเรียนทําพิมพ์และหล่องานไม่ได้ เพราะเป็น
ขั้นตอนท่ีสําคัญ เม่ือทําขั้นตอนนี้จนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถทําได้ด้วยตนเองทําให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายซ่ึงมีราคาพอควร และยงัสามารถผลิตงานขายเป็นรายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือจบ
การศึกษาไปแล้วก็สามารถทํางานได้ในหน่วยงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว (เอกชัย จิตต์วิชัย) 

3.33 นักศึกษาควรได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทุกข้ันตอน ซ่ึงนอกจากสามารถ 
ทําได้ทุกข้ันตอนด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถเลือกข้ันตอนต่างๆเป็นอาชีพได้ เช่น ช่างถอดพิมพ์ ช่าง
หล่อ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความอดทน ใจเย็น เข้าใจคุณค่าของงาน และยังนําความเข้าใจข้ันตอน
ต่างๆ มาใช้ในการประมาณราคาต้นทุนได้เป็นอย่างดี (บุญพาด ฆังคะมะโน) 

3.34 นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ กระบวนการต่างๆ ก่อนท่ีผลงานประติมากรรมจะสําเร็จ
ออกมา1ช้ิน ว่าผ่านกระบวนการแบบไหนบ้าง มีเทคนิคอย่างไรในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นองค์ความรู้ 
สําหรับประกอบอาชีพประติมากรรม ช่างพิมพ์ ช่างหล่อ อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต (ชัชวาล อํ่าสมคิด) 

3.35 นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจในการเรียนรู้ต้ังแต่กระบวนการแรกต้ังแต่ภาพร่าง 2 มิติ 3 
มิติ ขยายผลงานจริงการทําพิมพ์ การหล่อช้ินงาน และขัดแต่งให้เรียบร้อยถึงกระบวนการสุดท้ายจะ
ได้มีความรู้ครอบคลุม เข้าใจ ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง สําเร็จ (ลูกปลิว จันทร์พุดซา) 

3.36 ทําให้เรียนและเข้าใจ เทคนิค ความยาก ความง่าย และความต่อเนื่องในช้ินงานน้ันๆ 
คือ ก่อให้เกิดแนวคิด ริเริ่มจินตนาการ เพราะเข้าใจในกระบวนการทั้งหมด (จรูณ ผ่านคํา ) 

3.37 ทําให้นักศึกษาทางด้านประติมากรรมได้เรียนรู้กระบวนการในงานประติมากรรมต้ังแต่
การปั้น การทําพิมพ์ไปจนถึงการหล่อผลงานได้ด้วยตนเองสามารถเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้องค์ความรู้ด้านประติมากรรมยังคงอยู่และเผยแพร่ต่อสังคมต่อไป (ศรีพัฒน์ เทศา      
รินทร์) 
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3.38 ทุกวันนี้ก็คงสอนอยู่ไม่ว่าจะปรับหลักสูตรไปแล้วอย่างไร เราชาวประติมากรทุกคนยัง
อยู่กับสิ่งเหล่าน้ี และยังคงให้ความสําคัญกับลูกศิษย์ในวิชา การทําแม่พิมพ์-การหล่อ ทุกขั้นตอน 
(ปารณ์โสมย์ช เลปาจารย์) 

3.39 หากนักศึกษา สามารถป้ันงานประติมากรรมแล้วไม่สามารถทําพิมพ์ และหล่อผลงาน
ประติมากรรมได้ก็ไม่สามารถ สร้างประติมากรรมให้แล้วเสร็จได้ หากมีการว่าจ้างช่างพิมพ์และช่าง
หล่อ ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และอาจถูกเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นเกินความเป็นจริงได้ (ทรงศักด์ิ นาม
โพธ์ิ) 

3.40 เม่ือกระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมมีความสําคัญจึงคิดว่าควรจัดให้มี
การสอนกระบวนการเหล่านี้เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทําพิมพ์และ
การหล่องานประติมากรรม โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาเอกทางด้านประติมากรรม (วิจิตร วินทะไชย) 

3.41 นักศึกษาจะได้นําไปใช้และทราบกระบวนการเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์งานในอนาคต
ได้ (กิตติกรณ ์บํารุงบุญ) 
          3.42 เป็นกระบวนการศึกษาที่จําเป็นสําหรับนักศกึษา (ประสิทธ์ิ วิชายะ) 

3.43 นักศึกษาสามารถมีทักษะในการผลิตช้ินงานได้ทําใหผ้ลงานทีห่ล่อออกมามีคุณภาพดี 
(ชัย ชนะชัยชัย) 

3.44 หากช่างป้ันหรือประติมากรไม่มีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และการหลอ่ ช่าง
ป้ันก็จะไม่บรรลุจุดประสงคใ์นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ทักษะ ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ ให้มีความสามารถในการทํางานป้ันสมบูรณ์ตาม
จุดประสงค์ (อรุณ อุ่นวงศ์) 

3.45 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้กระบวนการถอดพิมพ์ หล่อท่ีถูกต้อง เพ่ือนักศึกษา ศึกษา
จบไปถ้าจะยึดอาชีพประติมากรรมแล้วสามารถทําการหล่อผลงานด้วยตนเองได้ (กิตติชัย กันแตง) 

3.46 ถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็จะทําให้นักศึกษา เข้าใจวิธีการแบ่งพิมพ์ การใส่ปูน ถอด
พิมพ์ เพ่ือความเข้าใจและต่อยอดต่อไป (ประเสริฐ วรรณรัตน์) 

3.47 ช่างต้องรู้การทําพิมพ์และการหล่อไม่เช่นนั้นช่างต้องทําผลงานท่ีสําเร็จในข้ันสุดท้ายได้
อย่างไร (บุญยืน ต้นไพบูลย์) 

3.48 ในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาในสาขาประติมากรรมสร้างผลงานประติมากรรมป้ันงาน
ประติมากรรมขึ้นมาแต่มาจบท่ีการทําพิมพ์หล่องานด้วยวัสดุต่างๆ ถ้าอย่างน้ันก็แสดงว่านักศึกษา
ปฏิบัติงานทําพิมพ์-หล่อเพ่ือแสดงงาน เกิดจากกระบวนการต่อเนื่องโดยปริยายจึงจะสมบูรณ์ในการ
ทําพิมพ์-หล่อจึงเกิดจากการเรียนรู้ด้วยกันเองมีความเข้มข้นในหลักสูตร (คมสันต์ คําสิงหา) 

3.49 ความจริงแล้ว ควรใช้กระบวนการสอนวิชาการทําพิมพ์และการหล่อในทุกสาขาวิชา 
ทั้งประยุกต์ศิลป์ และวิจัยศิลป์ เพ่ือช่วยในการเรียนรู้อย่างครบวงจร ทางศิลปะ เพ่ือการประกอบ
อาชีพและ การคิดวิเคราะห์อย่างมีกระบวนการและเป็นระบบ (นภดล เพ็งชมจันทร)์ 

3.50 ควรจะมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่อผลงานทัง้ในแบบที่ใช้ปูน
ปลาสเตอร์  และแบบที่ใช้ มูลวัว ดินปลวก (ธวัชชัย ช่างเกวียน) 
4. ท่านคิดว่าข้อดีของประติมากรหรือช่างปั้นทีม่ีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน
ประติมากรรมได้ด้วยตนเองเมื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเสร็จมดีังนี ้
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          4.1 ลดต้นทุนในการจ้างทําพิมพ์ และหล่อ 
          4.2 เรียนรู้และเข้าใจในผลงาน 
          4.3 ทําให้ผลงานที่ออกมาสําเร็จตรงกับความต้องการ (สัญญา สาโรจน์) 
          4.4 เป็นการเพ่ิมความชํานาญในการสร้างสรรค์ และทดลองการใช้ทัศนะธาตุในการทํางาน 
          4.5 เป็นหลักประกนัการชํารุดเสียหายของผลงานต้นแบบ 
          4.6 สามารถเพ่ิมจํานวนการสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานได้มากจํานวนขึ้นจากผลงาน
ต้นแบบเพ่ือเป็นการแบ่งปัน สุนทรีย์รมณ์ในการเสพศิลปะได้หลากหลายช้ิน                    
(เกษมศานติ์ เกลื่อนกุศล) 
          4.7 งานจะออกมาตามที่ช่างป้ันต้องการมีความสมบูรณ์ สวยงาม 
          4.8 เกิดข้อผิดพลาดน้อย 
          4.9 สดัส่วนจะไม่ผิดเพี้ยน (ทนงศักด์ิ ฤทธ์ิศักด์ิ) 
          4.10 ประหยัดค่าใช้จ่าย หากเราทําเองสามารถซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานได้เหมาะสมกับ
คุณภาพ และราคา 
          4.11 มีความผิดพลาดน้อยในการทํางาน สามารถเช็คการทํางานได้ตลอด ทุกขั้นตอน 
สะดวกต่อการปรับปรุง แก้ไข 
          4.12 ได้ผลงานเร็ว เพราะเราผลิตงานได้เอง ทําได้ทุกเวลา (ณรัชต์ น้อยจ้อย) 
          4.13 ช่างปั้นเป็นผู้เริ่มงานต้นแบบถ้ามีความเข้าใจงานถอดพิมพ์ และหล่องาน จะสามารถ
แบ่งพิมพ์ แยกช้ินงานออกเพ่ือให้สามารถทําการหล่องานและประกอบช้ินงานกลับเข้าท่ีให้ใกล้เคียง
งานต้นแบบได้ 
          4.14 ช่างปั้นจะมีความรู้และเข้าใจงานตัวเองมากท่ีสุด จะต้องเน้นหรือหลบส่วนใดในงาน 
จะแบ่งพิมพ์ และช้ินงานยังไง เพ่ือให้ถอดพิมพ์ออกมาได้ จึงจะไปหล่องานมาประกอบได้ เน้นจุดเด่น
จุดโชว์ของงานได้  
          4.15 ช่างปั้นต้องควบคุมกระบวนการทํางานประติมากรรมทุกขั้นตอน ถ้ามีความรู้
ความสามารถ จะถ่ายทอดผลงานสําเร็จออกมาได้ดีตามความต้องการหากมีปัญหาอะไร ก็สามารถ
ปรับแก้งานได้ ช่างปั้นจึงต้องเข้าในทุกขั้นตอน (คเณศ สมุดหยา) 
          4.16 เข้าใจกระบวนการทํางาน อย่างถ่องแท้ สามารถนํามาใช้ และแก้ไขปัญหา ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตผลงานตามจํานวนมากได้ 
          4.17 ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการผลิตซ่ึงบางอย่างสามารถปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องเสีย
เงิน ลดต้นทุนในการผลิตได้ 
         4.18 สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดข้ึนในการทํางาน พัฒนา ผลงานให้ ได้ตามเป้าหมายจน
สําเร็จ (วัชรินทร์ เฉยกลาง ) 
         4.19 เพ่ือเป็นการลัดข้ันตอนการทํางานให้สําเร็จโดยเร็ว ประหยัดเวลาการสร้างผลงานป้ัน
ต้นแบบได้ 
         4.20 เพ่ือให้ช่างป้ันพัฒนาต้นแบบเป็นสินค้า จากช่างผู้ผลิตต้นแบบจะสามารถเป็นผู้จําหน่าย
ได้เอง 
         4.21 เพ่ือให้ช่างป้ันวางแผนงาน ล่วงหน้า ให้งานสําเร็จได้โดยง่ายทุกข้ันตอนจนได้งาน
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ประติมากรรม (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 
         4.22 ทาํให้ลดเวลาการทํางานปั้นด้วยกระบวนการทําพิมพ์และหล่อช่วย 
         4.23 ทําให้ช่างปั้นสามารถวางแผนล่วงหน้าก่อนเร่ิมงานปั้นเพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆในการ
ถอดพิมพ์และหล่อ 
         4.24 ทําให้สามารถคํานวณราคางานราคาวัสดุ ค่าแรง ได้แม่นยําไม่ขาดทุน (กิตติคุณ อารี
รุ่งเรือง) 
         4.25 ประติมากรสามารถคํานวณระยะเวลาในการทํางานของแต่ละขั้นตอนได้ด้วยตนเอง 
         4.26 ประติมากรสามารถคํานวณระยะเวลาและใช้วัสดุในการทําพิมพ์และหล่อผลงานแต่ละ
ช้ินได้เหมาะสม 
         4.27 ประติมากรที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน จะมีความชํานาญมากขึ้น
ด้วยประสบการณ์ (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 
         4.28 การกําหนดทิศทางของวัสดุที่จะนํามาใช้ ให้เกิดความสอดคล้องกับจินตนาการแห่งการ
สร้างสรรค์ได้ 
         4.29 เพ่ิมโอกาสในการผลิตจํานวนมากๆ ในการทําพิมพ์หล่อเพ่ือเป็นรายได้และรางวัลแห่ง
จินตนาการ ซ่ึงอาจจะเป็นมูลค่าแห่งการทํางาน ของความคิดท่ีกลั่นกรองออกมาในงาน
ประติมากรรม (สุคณิต จันทนป) 
         4.30 ช่างป้ันสามารถประกอบอาชีพได้เลย โดยไม่ต้องมีช่างทําพิมพ์ และหล่อคอ่นข้างหา
ยาก ช่างหล่ออาจจะใช้คนหล่อหลายคน แต่ช่างป้ันสามารถควบคุมคนท่ีไม่ใช่ช่างมาหล่อได้ 
         4.31 ช่างป้ันสามารถทําพิมพ์และหล่อได้เลย โดยไม่ต้องรอช่างพิมพ์และหล่อ อาจจะทํางาน
นั้นล่าช้าไม่ไปตามกําหนด 
         4.32 ช่างป้ันสามารถแก้ไขตกแต่งพิมพ์ให้เหมือนต้นแบบเดิมได้ แต่ช่างทําพิมพ์อาจไม่เข้าใจ 
เรื่องต้นแบบป้ันที่ดีเท่ากับช่างป้ัน (สมบูรณ์ ณจันทร์ตา) 
         4.33 ลดปัญหาในการทํางานได้มาก ลดต้นทุนได้มาก การประเมินงาน เช่น ราคา ระยะเวลา 
จะควบคุมได้ งานจะสมบูรณ์ตามที่ช่างต้องการถูกใจลูกค้า 
         4.34 จะมีการวางแผนให้สอดคล้องกับการทําพิมพ์ เช่น การตัดทําพิมพ์ การใส่เหล็กตอนทํา
โครงสร้างเพ่ือจะตัดแบ่งพิมพ์งานจะได้ไม่เสียหาย 
         4.35 การหล่อก็จะเกดิปัญหาน้อยมากจึงทํางานได้สวยงามสมบูรณ์ เหมือนตอนป้ันต้นแบบ 
(เดโช ชูบัวทอง) 
         4.36 ผลงานสําเร็จได้ดังใจท่ีต้องการ จะถ่ายทอดให้ตรงกับความคิดท่ีช่างต้องการ 
         4.37 ฝกึให้ช่างป้ันมองผลงานปั้นว่าจะกระทําการถอดพิมพ์อย่างไรผลงานป้ันถงึจะได้
สมบูรณ์แบบ ตามต้นแบบที่สร้างมา คือ การฝึกความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
         4.38 ฝกึให้ช่างป้ันทํางานได้หลากหลายมีความรู้มากขึ้นนอกจากการสร้างผลงานแล้วก็ยัง
สามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จด้วยตนเอง (ชลอ เกตุเอ่ียม) 
         4.39 เป็นการฝึกทักษะการทําพิมพ์และการหล่อให้มีความชํานาญ ยิ่งๆข้ึนไป ภมิูใจในผลงาน 
         4.40 ช่างป้ันสามารถเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ขาดเกินทําได้ 
         4.41 ช่างป้ัน สามารถกําหนดระยะเวลางานได้ (เสน่ห์ เกตุเอ่ียม) 
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         4.42 ความสําเร็จเต็มรูปแบบ และพร้อมด้วยความสามารถ ในตัวของศิลปินเอง 
         4.43 จะได้ทราบถึงขัน้ตอนในตัวงานอีกด้วยและได้เห็นปัญหาและการแก้ปัญหาได้              
         4.44 รู้จักขั้นตอนการทําพิมพ์ได้ทุกขั้นตอน การแยกผลของงานได้ถูกต้อง (ไพฑูลย์ พันธ์
วิเศษ) 
         4.45 สามารถควบคุมรายละเอียดของผลงานด้วยตนเองได้เพ่ือไม่ให้ส่วนสําคัญ หรือจุดท่ี
ศิลปิน ต้องการนําเสนอเลือนหายไป 
         4.46 ประติมากรสามารถสร้างสรรค ์ผลงานประติมากรรมหรืองานป้ัน จากกระบวนการป้ัน 
ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนขัน้ตอนสุดท้าย คือ การทําพิมพ์ได้ด้วยตนเอง 
         4.47 ประติมากรสามารถสร้าง หรือ สะสมประสบการณ์ หรือ ปัญหาในการทําพิมพ์ และ
หล่องานประติมากรรรม เพ่ือสามารถพัฒนาไปสู่การทําพิมพ์ในคร้ังต่อๆไป (ไกรสร ศรีบุญ) 
         4.48 ผลงานของเราทีอ่อกมาจึงได้ไม่เพ้ียนจากเดิม  
         4.49 รู้และเข้าใจในขัน้ตอนการทํางานว่าเราจะจัดพิมพ์อย่างไรให้ออกมาดี (นงลักษณ์ เวียง
สงค์) 
         4.50 ประหยัดงบประมาณในการสร้างแม่พิมพ์ 
         4.51 เม่ือมีปัญหาในระหว่างทําพิมพ์สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ 
         4.52 เป็นความสําเร็จจากตัวผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริง มีความภูมิใจในผลงาน (สมยศ ยังตาล) 
         4.53 การประหยัดค่าใช้จ่าย 
         4.54 สามารถได้งานตามต้องการ 
         4.55 ฝึกให้มีความอดทนสามารถ หาเทคนิคใหม่ๆในการทําพิมพ์ (อาทร ชินคํา) 
         4.56 ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนทําพิมพ์ ในการประกอบอาชีพ 
         4.57 ทําให้งานเร็วขึ้นเพราะคนป้ันงานกับคนทําพิมพ์เป็นคนเดียวกัน 
         4.58 เวลาคุยกับลูกคา้เราจะได้พูดคุยเรื่องงานขั้นตอนจนจบได้โดยมีความรู้จริงจะได้สรุปจบ
ในคนคนเดียว และมีความเช่ือถือในเรา (สกนธ์ พูลสุข) 
         4.59 มีความเข้าใจเรื่องของการแบ่งพิมพ์ได้ชัดเจนแยกความสําคัญได้อย่างพอเหมาะ 
สามารถกําหนดความหนาบางของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี 
         4.60 สามารถคํานวณวัสดุที่ใช้ในการทําพิมพ์ได้อย่างมีความลงตัว 
         4.61 งบประมาณที่ใช้สามารถกําหนดได้เลย (สุนทร สุวรรณเหม) 
         4.62 ประติมากรหรือช่างป้ันจะเกิดปัญหาน้อยในงานป้ันของตัวเองเพราะมีความเข้าใจ
ลักษณะงานของตัวเองอยู่แลว้ 
         4.63 สามารถประหยัดเรื่องการจ้างในการทําพิมพ์และการหล่อ การเดินทาง และเวลาการ
ทํางาน และการเสียหายของรูปต้นแบบในการเคลื่อนย้าย 
         4.64 ประติมากรรมเกิดความเข้าใจในผลงานประติมากรรมของตัวเองต่อให้แล้วเสร็จภายใน
คนเดียวกันได้ (วิชาญ ยะพงษ์) 
         4.65 วางแผนการทํางานเองได้อย่างดีและมีระบบ 
         4.66 จัดการเร่ืองการทํางานในเรื่องของระยะเวลาได้ดีกว่า 
         4.67 สามารถจัดการและกําหนดต้นทุนได้ส่งเสริมให้จัดการงานสําเร็จได้มีประสทิธิภาพ
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มากกว่า (รณชิด บุมี) 
         4.68 รูปทรงของผลงาน ถ้าช่างป้ันมีความรู้ในการทําแม่พิมพ์และการหล่อในข้ันตอนการป้ัน 
ช่างป้ันจะสามารถป้ันรูปทรงของประติมากรรมให้เอ้ือต่อการทําพิมพ์และการหล่อ 
         4.69 ประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าช่างป้ันทําพิมพ์และหล่อเองได้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
เน่ืองจาก วัสดุที่ใช้ในการหลอ่และทําพิมพ์มีราคาไม่สูงมากนักแต่ถ้าไปจ้างทําพิมพ์และหล่อค่าจ้าง
ค่อนข้างสงูมาก 
         4.70 ผลงานมีคุณภาพ การทําพิมพ์และการหล่อ ในกระบวนการนี้ช่างปั้นจะรู้และวางแผนไว้
ต้ังแต่ในขั้นตอนการออกแบบเม่ือทําทุกขั้นตอนเองจะได้ผลงานตรงตามต้องการ ถ้าจ้างทําพิมพ์และ
หล่อผลงานอาจจะมีรูปทรงและพ้ืนผิวทีแ่ตกต่างจากต้นแบบได้ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 
         4.71 มีศักยภาพรอบด้านครบกระบวนการทางประติมากรรม 
         4.72 ลดระยะเวลาหรอืช่วงเวลาทําให้เร็วขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านความชํานาญ
เพ่ิมรายได้ในการหล่อและทําพิมพ์ 
         4.73 แสดงจิตวิญญาณของช่างป้ันหรือประติมากรได้อย่างประจักษ์ (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์) 
         4.74 ทํางานได้รวดเร็ว สามารถวางแผนงานคนเดียวได้ 
         4.75 งานมีความสมบูรณ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวประติมากรเอง 
         4.76 ไม่ต้องให้ใครมาช่วย ไม่ต้องลุ้นว่างานจะชํารุดจากช่างทําพิมพ์ ช่างหล่อหรือไม่ (สรไกร 
เรืองรุ่ง) 
         4.77 สามารถออกแบบรูปทรงช้ินงานให้สอดคล้องการทําพิมพ์หล่อได้ 
         4.78 สามารถแบ่งช้ินแม่พิมพ์ที่จะนําไปหล่อได้เองอย่างเหมาะสม 
         4.79 สามารถแก้ปัญหาในขณะหลอ่ช้ินงานเองได้ (สุระชาติ พละศักด์ิ) 
         4.80 รู้เข้าใจและสามารถวางแผน ขัน้ตอน การปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองต้ังแต่ต้นจนจบ ได้
อย่างเหมาะสม 
         4.81 รู้และเข้าใจกระบวนการการทําแม่พิมพ์ และสามารถแยกแยะประเภทของพิมพ์ได้ตาม
ความเหมาะสมกับประเภทของงาน 
         4.82 รู้และเข้าใจเทคนิคกระบวนการและวัสดุที่จะใช้และสามารถเลือกสรรวัสดุได้อย่าง
เหมาะสม (ชัยชาญ จารุกลัส) 
         4.83 ประหยัดต้นทุนในการปฏิบัติงาน และควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่ต้นจนจบ 
ด้วยตัวประติมากร 
         4.84 หากพบข้อตําหนิ ช่างสามารถแก้ไขโดยทันที 
         4.85 ผลงานที่ได้จะเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการของช่างมากท่ีสุด (วังชา ชุม
ทัพ) 
         4.86 สามารถเข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
         4.87 ควบคุมกระบวนการอย่างที่ตนเองต้องการ 
         4.88 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ (อุดม ฉิมภักดี) 
         4.89 ประกอบอาชีพหลัก-เสริมได้ 
         4.90 สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่สนใจงานดา้นน้ีได้ 
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         4.91 ช่างด้านประติมากรรมนับวันย่ิงหายากมีน้อยลง อยากให้งานน้ันมีอยู่ทั่วๆไป (เกษม ย้ิม
ฉาย) 
         4.92 ประหยัดค่าจ้างทําพิมพ์และผลิตงาน สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามต้องการ 
         4.93 เม่ือมีความชํานาญ เป็นมืออาชีพส่งผลให้เกดิความเช่ือมันของลูกค้านํามาซ่ึงรายได้และ
ช่ือเสียง (ในกรณีที่รับทําพิมพ์และผลิตผลงานตามที่มีผู้ว่าจ้าง) 
         4.94 เป็นการรักษาภมิูปัญญาที่มีมาแต่อดีตไม่ให้สูญหายไปสามารถสอนคนรุ่นหลงัได้ 
         4.95 จากประสบการณ์ที่ทํางานในลกัษณะน้ีมาพอสมควรถือเป็นความสุนทรียะรูปแบบหน่ึง
คือมีความสุขที่ได้ทําพิมพ์และหล่องานของตนเองจนครบวงจร (ในกรณีทีเ่ป็นงานป้ันของตนเอง) ทํา
ให้เกิดความภาคภูมิใจและความครอบคลุมมากขึ้น (เอกชัย จิตต์วิชัย) 
         4.96 ประติมากรสามารถสร้างสรรคผ์ลงานได้ตามต้องการและควบคุมการสร้างงานได้ทุก
ขั้นตอน 
         4.97 ประติมากรจะเป็นนักวางแผนในการทํางานและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทุกขั้นตอน
ของการสร้างสรรค์งาน 
         4.98 ขั้นตอนต่างๆของการสร้างงานขึ้น-หล่อ มีความยากลําบาก และใช้เวลามากเป็นโอกาส
อันดีในการฝึกตนด้านความอดทน ความรับผิดชอบและสมาธิซ่ึงประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้เป็น
อย่างดี (บุญพาด ฆังคะมะโน) 
         4.99 พ่ึงพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย 
         4.100 มีองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ ไม่ได้ป้ันเป็นอย่างเดียว  
(ชัชวาล อํ่าสมคิด) 
         4.101 ประติมากรจะมีความเข้าใจในผลงานของตนเองจึงรู้ว่าควรจะทําพิมพ์และหล่องาน
อย่างไรผลงานจึงจะออกมาสมบูรณ์ที่สุด (ลูกปลิว จันทร์พุดซา) 
         4.102 ทํางานเสร็จทุกขั้นตอนได้ในคนเดียว 
         4.103 เม่ือมีข้อผิดพลาดก็แก้ไขได้เอง 
         4.104 ทํางานเร็วและดี (จรูณ ผ่านคํา) 
         4.105 ช่างป้ันมีความรู้ทางด้านทฤษฏีในการทําพิมพ์และการหล่อผลงานประติมากรรม 
สามารถเรียนรู้ขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.106 ช่างป้ันสามารถปฏิบัติการทําพิมพ์และหล่อผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏบิัติงานได้ด้วยตนเอง 
         4.107 ช่างป้ันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการนําเสนอผ่านงานประติมากรรมได้
ตรงความต้องการและสามารถควบคุมคุณภาพของผลงานได้ (ศรีพัฒน์ เทศารินทร์) 
         4.108 ก่อนสร้างงานป้ัน1ช้ินจะจินตนาการได้ว่างานสําเร็จเป็นอย่างไร และเม่ืองานเสร็จจะ
ได้ผลงานตามนั้น ไม่กังวล ไม่ต้องคาดเดา 
         4.109 สามารถควบคุมเทคนิค ควบคุมกระบวนการ ควบคุมงบประมาณ ควบคุมผลสัมฤทธ์ิ 
ใครหลอกไม่ได้ สามารถมีความคิดต่อยอด พัฒนาเทคนิคได้เม่ือชํานาญ 
         4.110 เป็นคนใจเย็นรอบคอบพิถีพิถัน และ ถ้าได้ลงมือทําเองจะเกิดความสนุกในการทํางาน 
มีความคิดสร้างสรรค์เชิงช่าง เช่น รู้ลักษณะของปูน สร้างเครื่องมือแต่งทุกชนิดเป็น งานบกพร่องจะ
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แก้สถานการณก์ลับให้งานสมบูรณ์ได้โดยไม่กังวล ฯลฯ (ปารณ์โสมย์ช เลปาจารย์) 
         4.111 ประติมากรสามารถควบคุมข้ันตอนการทํางาน และคุณภาพผลงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ประติมากรเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
         4.112 ประติมากร คือ ผู้ที่รู้ว่าผลงานประติมากรรมของตนเอง ควรจะตัดแบ่งแม่พิมพ์ในส่วน
ใดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการหล่อประกอบ และควบคุมการผิดเพ้ียนของรูปทรงในงานประติมากรรม 
         4.113 ประติมากรไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ยในการจ้างช่างพิมพ์ และช่างหล่อซ่ึงอาจจะถูก
เรียกร้องค่าจ้างสงูเกินกว่าปกติ ( ทรงศักด์ิ นามโพธ์ิ) 
         4.114 ภูมิใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือตัวเองทุกขั้นตอน 
         4.115 สามารถควบคุมให้ผลงานเป็นไปตามท่ีตัวเองต้องการ 
         4.116 ลดต้นทุนในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรม เนื่องจากไม่ต้องจ้างคนอ่ืนทําให้ 
(วิจิตร วินทะไชย) 
         4.117 ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้มีผู้รับช่วงต่อ 
         4.118 เข้าใจในการแก้ปัญหา รวมถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งาน 
         4.119 โดยไม่ต้องถ่ายทอดให้ใครมาช่วยแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน (กิตติกรณ์ บํารุงบุญ) 
         4.120 ถ้าไม่เป็นการยุ่งยาก และต้องใช้เวลาก็เป็นความรื่นรมย์ที่ทําให้คนทํางาน
ประติมากรรมมีความสุข 
         4.121 การทําพิมพ์เองสามารถทําใหเ้ข้าใจและรู้ปญัหา สามารถหยุดหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ของผลงาน (ประสทิธ์ิ วิชายะ) 
         4.122 ดูน่าเช่ือถือ 
         4.123 ทํางานออกมาได้อย่างที่ต้ังใจไว้ 
         4.124 ควบคุมเวลาในการผลิตช้ินงานได้ด้วยตนเองได้ (ชัย ชนะชัยชัย) 
         4.125 ทํางานประติมากรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองรู้ว่าจะทําพิมพ์ลักษณะแบบไหน
และหล่อด้วยอะไรจึงจะทําให้ผลงานของตัวเองมีคุณค่ามากที่สุด 
         4.126 การทําพิมพ์มีเทคนิคและวิธีการท่ีสําคัญ หลายอย่างท่ีประติมากรหรือช่างปั้น
จําเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดรูปแบบงานป้ันที่ตนสร้างสรรค์ป้ันมา ให้ได้ผลงานท่ีถกูต้องไม่
ผิดเพ้ียน และผลิตออกมาได้ 
         4.127 หากช่างปั้นหรือประติมากรไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทําพิมพ์และการ
หล่อ จะมีปัญหาในการที่จะทําให้ผลงานการป้ันไม่ประสบความสําเร็จดังที่ใจต้องการได้ (อรุณ อุ่น
วงศ์) 
         4.128 สามารถสร้างผลงานประติมากรรมในข้ันตอนสําเร็จได้ดังทีต่นต้องการ ไม่ผิดเพ้ียน 
         4.129 ลดต้นทุนในการผลิต ผลงานประติมากรรม (กิตติชัย กันแตง) 
         4.130 สามารถถอดพิมพ์หลังงานที่สาํเร็จแล้ว ด้วยความรวดเร็วไม่ต้องรอ เวลาให้ช่างหล่อ
มาทําให้ เพราะอาจเสียหายได้ 
         4.131 เก็บรักษารายละเอียดผลงานที่ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์เพราะช่างป้ันจะรู้ว่าตรงไหน
ควรระวัง 
         4.132 ได้ผลงานที่หลงัออกมาเป็นวัสดุที่ต้องการได้สมบูรณ์และเหมือนกันต้นแบบท่ีป้ันเอาไว้ 
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(ประเสริฐ วรรณรัตน์) 
         4.133 ได้ผลงานตามที่ต้องการโดยไม่ผิดเพ้ียน 
         4.134 สามารถ่ายทอดประสบการณ์ สอนให้ผู้อ่ืนรู้อย่างเท็จจรงิ 
         4.135 รู้ข้อบกพร่อง และสามารถแก้ไข ได้อย่างราบรื่น (บุญยืน ต้นไพบูลย์) 
         4.136 มีความภูมิใจและพอใจในผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ต้ังแต่ต้นจนจบ ประติมา
กรหรือช่างปั้นได้ใช้ความสามารถ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรก ความคิดสร้างสรรค์กับฝีมือ สร้าง
ประติมากรรมอย่างวิจิตร ส่วนที่สองคือการคิดคํานวณเชิงช่าง การแก้ปัญหา การนําหลัก
วิทยาศาสตร์มาใช้ เม่ือผลงานสําเร็จจะเกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความรู้ประสบการณส์ะสมสามารถ
นําข้อผิดพลาดไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
         4.137 ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายได้มากเพราะงานทําพิมพ์-หล่อ ที่มีการว่าจ้างน้ันใช้งบ
การจัดจ้างราคาสูงในงานบางช้ินราคาว่าจ้างพอๆกับงานป้ันหรือสูงกว่ากมี็ถ้าสามารถทําได้เองจะ
ประหยัดงบประมาณ 
         4.138 เกิดความรู้สึกทางจิตวิทยา เพราะ เม่ือประติมากรหรือช่างป้ันมีความสามารถครบ
วงจรจะมีความม่ันใจสูงมากในการเจรจางานหรือเกิดความศรัทธาในผู้คนท่ีรู้จักเราว่ามีความสามารถ
ครบวงจร (คมสันต์ คําสิงหา) 
         4.139 ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตัดกระบวนการจากภาระที่ต้องจ้างช่างหล่อ
ผลงาน และสามารถเป็นผู้รับเหมาผลงานได้ทั้งระบบ โดยไม่ผ่านเทคนิคทางธุรกิจในบางกรรมวิธีได้ 
ประติมากรสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ครบทั้งวงจร 
         4.140 ปัญหาจากการหล่อ ประติมากรสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นแบบสมบูรณ์กระบวนการ
การหล่อโดยที่ตัวของประติมากรไม่ได้ลงมือ ผลงานส่วนมากออกมาไม่สมบูรณ์อาทิ เช่น ความ
ละเอียดของผลงานซ่ึงไม่ตรงกับความต้องการของผู้สร้าง 
         4.141 วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการ มีความสําคัญมาก ประติมากรจําเป็นที่ต้องเรียนรู้
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการรวมถึงหลักการทาง
กฎหมาย ขอบเขตต่างๆ ซ่ึงใช้ทักษะทางสุนทรียะภาพอย่างเดียวไม่พอ (นภดล เพ็งชมจันทร์) 
         4.142 ประติมากรสามารถจะเห็นความงามได้มากกว่าช่างรับจ้าง และสามารถให้
รายละเอียดในส่วนท่ีต้องการหากประติมากรมีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน 
(ธวัชชัย ช่างเกวียน) 
5. ท่านคิดว่าข้อเสียของประติมากรหรือช่างปั้นที่ไมม่ีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ
ผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเอง เมื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสําเร็จ มีดังนี ้
เหตุผลเพราะ 
         5.1 เพ่ิมต้นทุนในการสร้างงานประติมากรรม 
         5.2 ไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในการสรา้งผลงานสําเรจ็ 
         5.3 ผลงานที่ออกมาอาจไม่ตรงกับความต้องการ (สัญญา สาโรจน์) 
         5.4 ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานประติมากรรมของตนเองได้กว้างขวาง 
         5.5 ไม่สามารถเข้าใจในผลงานของตนได้อย่างทะลุปรุโปร่งจากนอกเข้าใน และในออกนอก 
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         5.6 ได้ท้าทายศักยภาพของตนในการเป็น“ประติมากรรม” (เกษมศานติ์ เกลื่อนกุศล) 
         5.7 งานออกมาไม่ได้ตามต้องการ 
         5.8 เกิดข้อผิดพลาดมากกับช้ินงาน 
         5.9 สัดส่วนจะผิดเพ้ียน แก้ไขลําบาก (ทนงศักด์ิ ฤทธ์ิศักด์ิ) 
         5.10 ใช้เงินเยอะในการจ้างผลิต เพราะการทําพิมพ์การหล่อต้องมีค่าใช้จ่าย และแน่นอนผู้รับ
ผลิตก็ต้องการกําไรย่ิงผลิตน้อยราคาก็ย่ิงแพง 
         5.11 เกิดความผิดพลาดและไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ เช่น รอยต่อไม่ตรง รายละเอียดหาย 
น้ําหนักโดยเฉพาะถ้าผลิตเป็นจํานวนมากย่ิงควบคุมมาตรฐานได้ยาก 
         5.12 ได้งานช้า หรือ ไม่ตรงเวลา รอนาน (ณรัชต์ น้อยจ้อย) 
         5.13 ช่างป้ันที่ไม่เข้าใจไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหลอ่ผลงานจะไม่สามารถ
ถ่ายทอดผลงานสําเร็จออกมาได้ตามความต้องการหรือใกล้เคียงงานต้นแบบได้ จะเป็นงานในรูปแบบ
แก้ปัญหามากกว่า 
         5.15 ช่างป้ันต้องควบคุมงานประติมากรรมถ้าไม่มีความรู้ความสามารถก็ไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมงานหรือช่างที่ทํางานให้ได้ งานสําเร็จท่ีจะออกมาจึงยากที่จะเดาได้ แก้ปัญหางานได้ไม่ดี 
ส่งผลต่องานอย่างมาก (คเณศ สมุดหยา) 
         5.16 ไม่มีความเข้าใจในการทํางาน อย่างถ่องแท้ อาจทําให้งานเกิดความเสียหายได้ ในขณะ
ปฏิบัติงาน 
         5.17 ไม่มีความรู้ความสามารถในการประเมินราคางาน ต้นทุนวัสดุสิ่งของต่างๆ 
         5.18 โดนเอารัดเอาเปรียบ จากนายทุนผู้จ้างงาน ให้ราคาตํ่าเกินจริงและช่างถอดพิมพ์ และ
งานหล่อ คิดราคาสูงเกินไปช่างไม่เข้าใจงานศิลปะทําให้งานออกมาไม่มีคุณภาพ (วัชรินทร์ เฉยกลาง) 
         5.19 เสียเงินค่าจ้างช่างทําพิมพ์เพ่ิมข้ึนในงานที่ช่างป้ันทําเองไม่ได้และหากไม่รู้กระบวนการ
โดยรวมก็อาจได้ราคาแพงเกินจริง 
         5.20 จะเป็นการเสียเวลามาก หากมีการแก้ไขงานหรือตัดบางส่วนก่อนทําพิมพ์ แต่หากช่าง
ไม่ได้คิดวางแผนเผื่อกระบวนการทําพิมพ์และหล่อ ก็จะพลาดต้ังแต่ขึ้นโครงสร้างแล้ว 
         5.21 เสียโอกาสพัฒนาวิชาชีพให้แตกแขนงไปให้ไกลมากขึ้นช่างปั้นทุกคนอาจมีจุดอ่ิมตัวใน
การทํางานป้ันหากช่างป้ันสามารถกว่าการป้ัน แปรรูปงานโดยใช้กระบวนการถอดพิมพ์และหล่อจะ
สร้างงานและรายได้ให้มากข้ึนด้วย (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 
         5.22 เสียเวลากับการทํางานบางช้ินท่ีต้องทําซํ้าโดยการปั้นแทนท่ีจะใช้การถอดพิมพ์และช่วย
ในการสร้างต้นแบบงานปั้นได้ 
         5.23 ไม่สามารถรับจ้างงานได้มากเพราะถูกจํากัดเรื่องความสามารถท่ีไม่ครบทั้งกระบวนการ
ซ่ึงช่างท่ีป้ันได้อย่างเดียวก็อาจจะต้องเสียค่าแรงจ้างช่างถอดพิมพ์ และหลอ่เพ่ิมเติมให้งานสําเร็จ 
         5.24 ไม่สามารถขยายกิจการเพ่ิมรายได้ให้ช่างปั้นได้เป็นการเสียโอกาสที่น่าเสียดาย (กิตติคุณ 
อารีรุ่งเรือง) 
         5.25 งานที่ประติมากรทุกช้ินท่ีสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ไม่ถาวรอาจทําให้งานชํารุดได้หากไม่ได้ทํา
พิมพ์และหล่อเพราะประติมากรไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์ 
         5.26 ถ้าประติมากรต้องการท่ีทําพิมพ์เพ่ือท่ีจะหล่อผลงานของตนเองในการหาช่างทําพิมพ์
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นั้นอาจจะพบช่างท่ีไม่มีความชํานาญในการถอดพิมพ์อาจทําให้ผลงานที่ออกมาได้รับความเสียหายได้ 
         5.27 ประติมากรที่สรา้งผลงานน้ันแต่ละผลงานมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันและถ้า  
ประติมากรต้องการถอดพิมพ์และหล่อช้ินงานขนาดใหญ่ (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 
         5.28 การคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของจินตนาการไม่เต็มท่ีเพราะกลัวจะทําพิมพ์และ
หล่อผลงานออกมาไม่ได้ 
         5.29 กําหนดทิศทางและลักษณะของวัสดุที่จะนํามาแสดงร่วมกับจินตนาการไม่ได้ (สุคณิต 
จันทนป) 
         5.30 ช่างป้ันไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์มีข้อเสียงานไม่สําเร็จ 
         5.31 ช่างทําพิมพ์ไม่เข้าใจพ้ืนผิวงานป้ันเดิมจะทําให้เสียรูปทรงไป 
         5.32 ข้อเสียของช่างป้ันไม่สามารถหล่อคนเดียวได้ในขณะงานมีขนาดใหญ่ต้องใช้คนจํานวน
มาก (สมบูรณ์ ณจันทร์ตา) 
         5.33 งานจะผิดเพ้ียนจากเดิม 20-30% ซ่ึงจะทําให้งานขาดความสวยงามไป 
         5.34 ไม่สามารถควบคุมราคาในการประเมินแต่ละคร้ังได้เลย ซ่ึงต้องบวกราคาให้สูงไว้เพ่ือจะ
ได้ไม่ขาดทุนต่างจากช่างท่ีมีกระบวนการจบในงานซ่ึงจะควบคุมได้ดีกว่า 
         5.35 การแก้ปัญหาเม่ืองานเสร็จ เช่น งานไฟเบอร์ทองเหลือง ซีเมนต์ จะยากมากเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น งบจะบานปลายซ่ึงเป็นปัญหาที่สําคัญมาก เจอกันบ่อยๆ (เดโช ชูบัวทอง) 
         5.36 ผลงานท่ีเสร็จแล้วไม่ได้ตามที่ช่างต้องการไม่ตรงกับความคิดท่ีช่างอยากจะแสดงออกมา 
         5.37 ประติมากรไม่เข้าใจกระบวนการทําพิมพ์และหล่อทําให้ขาดความรู้ความผิดพลาด ทํา
ให้ผลงานทีส่ําเร็จแล้วออกมาไม่สมบูรณ์ 
         5.38 ทําให้ประติมากรปิดก้ันตัวเอง ความคิดการถ่ายทอด ผลงานไร้ระเบียบ วินัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ว่าเป็นอย่างไร (ชลอ เกตุเอ่ียม) 
         5.39 รายละเอียดที่ทาํไว้ช่างทําพิมพ์หรือช่างหล่ออาจจะไม่ทราบกับช่างป้ันถึงรายละเอียด 
อาจผิดเพ้ียนได้ 
         5.40 ไม่เช่ียวชาญในงานด้านทําพิมพ์และการหล่อ 
         5.41 กําหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (เสน่ห์ เกตุเอ่ียม) 
         5.42 ทําให้ประติมากรจะต้องเสียเวลา เสียเงิน ในการจ้างช่างมาทําพิมพ์และหล่อต่อจาก
ตนเอง ซ่ึงผลงานที่ได้จากการทําพิมพ์และหล่ออาจจะมีความคาดเคลื่อน ไม่ได้ผลงานตามที่ตนเอง
ป้ันไว้ 
         5.43 ประติมากรไม่สามารถควบคุมรายละเอียดของผลงานประติมากรรมได้หากเกิด
ข้อผิดพลาด 
         5.44 ประติมากรต้องคอยตรวจสอบติดตามการทํางานของช่างพิมพ์อยู่ทุกระยะ 
         5.45 ประติมากรต้องใช้งบประมาณในการจัดจ้างช่างพิมพ์ (ไกรสร ศรีบุญ) 
         5.46 ผลงานท่ีออกมาอาจเพ้ียนจากเดิมไป 
         5.47 ลายละเอียดของผลงานอาจจะไม่ดีเท่าท่ีควร 
         5.48 ความประณีตในผลงานอาจจะน้อยกว่าช่างป้ันที่ทําพิมพ์ด้วยตนเอง (นงลกัษณ์ เวียง
สงค์) 
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         5.49 ไม่รู้งบประมาณที่แท้จรงิ 
         5.50 ไม่สามารถสร้างพิมพ์ด้วยตนเอง และให้ความรู้ผู้อ่ืนได้ 
         5.51 จะไม่ประสบความสําเร็จด้านการสร้างงานท่ีสร้างขึ้นไม่เกิดการเรียนรู้ในการสร้าง
ผลงาน (สมยศ ยังตาล) 
         5.52 ผลงานอาจจะมีความคลาดเคล่ือนหรือไม่เหมือนต้นแบบ          
         5.53 ควบคุมเวลาลําบาก 
         5.54 งานอาจไม่มีคุณภาพตามที่ต้องการ (อาทร ชินคํา) 
         5.55 เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนทําพิมพ์โดยใช่เหตุ 
         5.56 ควบคุมการใช้แม่พิมพ์ไม่ได้และระยะเวลาไม่ได้ 
         5.57 ไม่สามารถควบคุมค่าวัสดุสิ่งของให้เป็นไปตามแบบท่ีวางไว้ (สกนธ์ พูลสุข) 
         5.58 ความเข้าใจในการใช้วัสดุต่างๆในการทําพิมพ์อาจขาดความชํานาญ และรู้เทคนิคการใช้
วัสดุใหม่ได้ยาก 
         5.59 ไม่สามารถ คํานวณราคาวัสดุที่จําเป็นต้องใช้และมีความสําคัญโดยตรงกับการทําพิมพ์ 
และหล่อในลักษณะผลงานประติมากรรม ตามขนาดต่างๆ 
         5.60 การแต่งรายละเอียดอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการ (สุนทร สุวรรณเหม) 
         5.61 ปัญหาของต้นแบบไม่คงรูปแบบเดิม 
         5.62 ปัญหาการเคลื่อนย้ายงานจะทําให้เกิดความเสียหายได้ 
         5.63 ปัญหาเรื่องของงบประมาณในการว่าจ้างในการทําพิมพ์การหล่อแบบ (วิชาญ ยะพงษ์) 
         5.64 ไม่สามารถวางแผนการทํางานเองได้อย่างมีระบบ 
         5.65 ไม่สามารถจัดการเรื่องการทํางานในเร่ืองของระยะเวลาได้ 
         5.66 ไม่สามารถจัดการและกําหนดต้นทุนได้ (รณชิด บุมี) 
         5.67 รูปทรงของผลงาน ในขั้นตอนการป้ัน ถ้าป้ันรูปทรงซับซ้อนหรือมีรูปทรงเปิดมากเกินไป 
จะทําให้ยุ่งยากต่อกระบวนการทําพิมพ์และการหล่ออาจจะทําใหรู้ปหล่อเสียรูปทรง หรอืค่าจ้างทํา
พิมพ์และหล่อจะมีราคาสูง 
         5.68 ด้านทุนของผลงานมีราคาสูง เนื่องจากต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทําพิมพ์และการหล่อ 
         5.69 ผลงานมาถาวร เม่ือช่างป้ันทําพิมพ์และหล่อไม่เป็นต้องจ้างทํา สถานท่ีจ้างทําพิมพ์หล่อ
ไม่มีโดยท่ัวไปอย่างแพร่หลายในบางจังหวัด หรือ ท้องถ่ินไม่มีรองรับ จะทําให้ไม่สามารถจ้างทําได้ ถ้า
เอาต้นแบบดินส่งโรงงานหล่อท่ีอยู่ไกลจะทําให้ต้นแบบเสียหายได้ (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 
         5.70 ขาดศักยภาพรอบด้าน (แต่ในปัจจุบันไม่จําเป็นมากนักเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
ลักษณะงานท่ีสะดวกต่อการใช้เทคโนโลยี และมีแบ่งชัดเจนว่าช่างป้ันหรือช่างหล่อทําพิมพ์) 
         5.71 เพ่ิมช่วงระยะเวลามากขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีช่างป้ันทําไม่ได้ส่วนในกรณีรับเหมา
ทําให้ต้องเพ่ิมเวลามากขึ้นขั้นตอนการประสานงานติดต่อเพ่ิมเข้ามาเสียเวลา 
         5.72 ไม่สามารถควบคุมกระบวนการทําพิมพ์หรือหล่อให้ได้ตามท่ีช่างป้ันหรือประติมากร
ต้องการได้ 100 % เพราะบางครัง้กระบวนการหล่อทําพิมพ์สําหรับช่างที่ไม่ชํานาญอาจทําลายความ
งามลงได้ (ในกรณีจ้างทําพิมพ์หล่อ) (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์) 
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         5.73 ไม่สามารถจบงานด้วยตนเองได้ 
         5.74 ต้องรอช่างทําพิมพ์ ไม่สามารถเร่งงานได้ด้วยตนเอง 
         5.75 ไม่สามารถบอก หรือ อธิบาย ขั้นตอนการสร้างสรรคง์านได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน   
(สรไกร เรืองรุง่) 
         5.76 ผลงานท่ีหล่อออกมาอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของผู้สร้าง 
         5.77 ผลงานท่ีเกิดจากการทําพิมพ์หล่อ ขัดแต่งทีไ่ม่ได้เกิดจากประติมากรโดยตรงทุกขั้นตอน
ผลงานช้ินนั้นดูแล้วไร้อารมณ์ความรู้สึก (สุระชาติ พละศักด์ิ) 
         5.78 ไม่สามารถจบงานด้วยตนเองได้ ทําให้ไม่ได้ช้ินงานตามต้องการ และมักมีปัญหาตามมา
เสมอ จากการทําแม่พิมพ์และการหล่อและการตกแต่งผิวในข้ันสุดท้าย (ชัยชาญ จารุกลัส) 
         5.79 การสื่อสารความต้องการของช่างกับช่างหล่ออาจจะไม่ตรงกัน 
         5.80 การประหยัดต้นทุนของช่างหลอ่ อาจทําให้ผลงานไม่สมบูรณ์หรือมีตําหนิ ชํารุดง่าย 
         5.81 หากผลงานไม่ตรงตามความต้องการ อาจต้องเสียเวลาในการแก้ไขและส่งผลกระทบ
ระยะเวลาในการส่งผลงาน เสียความน่าเช่ือถือ (วังชา ชุมทัพ) 
         5.82 ไม่มีความรู้จริงในเรื่องการทําพิมพ์ อาจจะมีผลในการแบ่งพิมพ์ทําให้ผลงานเสียหายได้ 
         5.83 มีข้อจํากัดในการสร้างผลงานเกิดความกังวลใจ 
         5.84 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึนในการสร้างผลงาน (อุดม ฉิมภักดี) 
         5.85 เสียเวลาหาช่างทําพิมพ์-หล่องาน 
         5.86 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่างานช้ินเล็กหรอืช้ินใหญ่ 
         5.87 ผลงานอาจะไม่ดีเท่าที่ควรไม่ตรงตามความพอใจของช่างป้ัน (เกษม ย้ิมฉาย) 
         5.88 มีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่สร้างงานเพ่ือผลิตเป็นช้ินงานซ่ึงมีค่าทําพิมพ์และหล่อมากัน
พอสมควร 
         5.89 ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างท่ีต้องการทําให้เสียเวลาที่ต้องทําใหม่ต้นแบบเกิด
ความเสียหายได้ 
         5.90 ในกรณีที่เข้าทํางานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกับงานประติมากรรมแต่ไม่มี
ความรู้ความสามารถในด้านน้ี ส่งผลถึงช่ือเสียงของสถาบันท่ีจบมาว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอและไม่ให้
ความสําคัญกับขั้นตอนน้ี (เอกชัย จิตต์วิชัย) 
         5.91 ไม่สามารถควบคุมการหล่อผลงานให้มีผลสําเร็จตามต้องการ 
         5.92 ความไม่เข้าใจกระบวนการทําพิมพ์และหล่อ ทําให้ต้องพ่ึงผูอ่ื้นและไม่สามารถควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นอย่างทีค่วรเป็น 
         5.93 อาจทําให้เสียเปรียบในเชิงธุรกจิได้ (บุญพาด ฆังคะมะโน) 
         5.94 ไม่สามารถรู้และเข้าใจในขั้นตอนทําพิมพ์และหล่อผลงานระยะเวลาที่ใช้ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 
         5.95 ไม่สามารถตําหนิช่างพิมพ์และช่างหล่อได้เม่ือผลงานขาดความสมบูรณ์ เพราะไม่รู้ช่าง
ทําผิดพลาดขั้นตอนใด 
         5.96 จะไม่รู้เลยว่า แม่พิมพ์ที่ดีเป็นอย่างไร ส่งผลต่อผลงานหล่ออย่างไร และช่างพิมพ์-ช่าง
หล่อที่เก่งจริงเป็นอย่างไร (ชัชวาล อํ่าสมคิด) 
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         5.97 หากประติมากรไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์ก็อาจจะป้ันรูปงานที่ยากเกินกว่าจะทาํ
พิมพ์ได้ หรือ ช้ินงานมีความสลับซับซ้อนมาก (อาจจะต้องเปลี่ยนจากการป้ันทําพิมพ์เป็นป้ันสด) 
         5.98 ปัญหาเชิงช่าง หากเราทําพิมพ์โม่ (ให้ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์ได้เราก็ต้องจ้างช่าง ถ้า
เราไม่ศึกษาว่าช่างมีความรู้มีฝีมือเพียงไรงานก็อาจจะออกมาไม่สมบูรณ์มีความคลาดเคลื่อนผิด
รูปร่าง) (ลูกปลิว จันทร์พุดซา) 
         5.99 ใช้ระยะเวลามากขึ้น 
         5.100 แก้ไขผลงานได้ช้า 
         5.101 ไม่รู้เทคนิคที่ต้องเพ่ิมเติม ที่นํามาปรับใช้ในการป้ันแบบ (จรูณ ผ่านคํา) 
         5.102 ไม่มีความรู้ด้านการทําพิมพ์และการหล่องานประติมากรรมทําให้ไม่ทราบกระบวนการ
ในการสร้างงานประติมากรรมทั้งหมดส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ 
         5.103 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการทําพิมพ์และการหล่อ
ผลงานประติมากรรม 
         5.104 ความรู้ด้านการทําพิมพ์และการหล่องานประติมากรรมอาจสูญหายไปจากช่างป้ันที่ไม่
มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทํางานประติมากรรม (ศรีพัฒน์ เทศารินทร์) 
         5.105 ไม่ใช่ช่างป้ันประติมากรตัวจริง (ปารณ์โสมย์ช เสปาจารย์) 
         5.106 ประติมากรไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการตัดแบ่งแม่พิมพ์ซ่ึงอาจเกิดผลเสีย และ
ความไม่สมบูรณ์ของผลงานประติมากรรมได้ 
         5.107 ประติมากรท่ีไม่สามารถทําแม่พิมพ์ และหลอ่ผลงานได้ก็ไม่สามารถสร้างผลงาน
ประติมากรรมให้สําเร็จด้วยตนเองได้ 
         5.108 ประติมากรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างพิมพ์และช่างหล่อ และไม่สามารถควบคุม
การทํางานและแก้ไขปัญหาได้หากเกิดปัญหาขึ้นในการทาํพิมพ์และการหล่อ (ทรงศักด์ิ นามโพธ์ิ) 
         5.109 ความภูมิใจตนเองน้อยลง เพราะไม่ได้ทําด้วยตัวเองในทุกข้ันตอน 
         5.110 บางข้ันตอนไม่สามารถควบคุมให้ผลงานเป็นไปตามท่ีคิด 
         5.111 มีค่าใช้จ่ายในการทํางานเพ่ิมจากการว่าจ้างให้คนอ่ืนทํางานแทน (วิจิตร วินทะไชย) 
         5.112 ไม่สามารถรักษางานต่อจากการป้ันได้ โดยกระบวนการ หล่อด้วยวัสดุแทน เช่น ปูน 
เรซ่ิน ฯลฯ 
         5.113 แต่หากประติมากรหรือช่างป้ันเข้าใจวัสดุและจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ได้ ก็ไม่
ถือว่าเป็นข้อเสียแต่อย่างใด (กิตติกรณ์ บํารุงบุญ) 
         5.114 ไม่เข้าใจปัญหาของเทคนิคในการสร้างงานมองงานไม่ออกว่าจะจบงานอย่างไร     
(ประสิทธ์ิ วิชายะ) 
         5.115 ต้องพ่ึงพากระบวนการหล่อจากคนอ่ืน ทําให้ผลงานออกมาผิดเพ้ียนไปได้ 
         5.116 ผลงานล่าช้าเพราะสร้างต้นแบบออกมาแล้วทําพิมพ์เสีย หรือคอยซ่อมผลงาน 
         5.117 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ชัย ชนะชัยชัย) 
         5.118 ไม่สามารถผลิตผลงานประติมากรรมได้จํานวนมากตามความต้องการ 
         5.119 ไม่สามารถถอดพิมพ์ที่ตนเองป้ันขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีความรอบรู้ความสามารถในการทํา
พิมพ์และการหล่อ 
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          5.120 การหล่อด้วยวัสดุที่ต่างกันก็มีเทคนิคการทําพิมพ์ที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะน้ันช่างป้ัน
ต้องเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆให้เกิดความชํานาญจึงจะสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานได้ตามความ
ต้องการ (อรุณ อุ่นวงศ์) 
          5.121 เม่ือผลงานประติมากรรมของตนเองที่ช่างหล่อ หล่อมาแล้วเกิดปัญหา รูปทรง
ผิดเพ้ียนไปจากต้นแบบ ประติมากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
          5.122 ทําให้ผลงานไม่ตรงกับความต้องการของผูจ้้างถ้าประติมากรน้ันไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านการหล่องานทีผ่ิดเพ้ียน (กิตติชัย กันแตง) 
          5.123 ผลงานอาจเสยีหายหากไม่รีบทําพิมพ์หล่อผลงานเพราะต้องรอให้ช่างทําพิมพ์มาทํา
ให ้
          5.124 รายละเอียดบางสิ่งอาจหายหรือเสียหายได้หากช่างป้ันไม่ได้ควบคุมดูแลขณะท่ีช่าง
หล่อ หล่อผลงานเพราะอาจไม่ได้สนใจในผลงานเท่าที่ควร 
          5.125 ได้ผลงานท่ีออกมาไม่ตรงกับแบบที่ปั้นเท่าใดนัก หากช่างหล่อไม่ระวังเพราะไม่มี
ความประณีต (ประเสริฐ วรรณรัตน์) 
          5.126 ไม่อาจได้ผลงานตามตัวเองต้องการ เพราะความผิดเพ้ียนของช่างหล่อ (บุญยืน ต้น
ไพบูลย์) 
          5.127 ไม่เกิดการเรียนรู้ครบวงจรบางคร้ังปั้นงานออกมาดีมากแต่มาล้มเหลวที่งานทําพิมพ์-
หล่อผิดพลาด เช่น พิมพ์ไม่สนิทไม่แข็งแรง หล่องานเสียรปูทรง เป็นต้น ถ้าเปรียบก็เหมือนกับขับรถ
เก่งแต่ไม่รู้เรื่องเคร่ืองรถยนต์ 
          5.128 เกิดความรู้สึกไม่ม่ันใจในข้ันตอนต่อไป เช่น การคํานวณค่าจ้างค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น หรือ การจัดจ้างโรงหล่อ บางครั้งหล่อออกมาไม่ได้ดังใจ จึงเกิดกรณี พิพาทระหว่างคนป้ันกับคน
หล่องาน 
          5.129 ในเชิงจิตวิทยาเม่ือป้ันงานและมีทักษะความรู้ด้านงานทําพิมพ์-หล่อจะมีความม่ันใจ
ในการเจรจา ถ้าขาดความสามารถด้านงานหล่อจะไม่ทันเหตุการณ์ในเทคนิคต่างๆทีมี่การ
เปลี่ยนแปลง จึงทําให้การเจรจางานจะไม่ทนัเหตุการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานหลอ่ (คมสันต์ 
คําสิงหา) 
          5.130 รายได้เกิดจากการประกอบอาชีพลดน้อยลง เพราะรายได้ส่วนหน่ึงเสียไปกับ
กระบวนการในการหล่อ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ระบบของนายทุนเพราะประติมากรมี
ความรู้ไม่ครอบคลุม 
          5.131 ความงามที่เกิดจากประติมากรรมต้นแบบน้อยลง จากกระบวนการท่ีไม่ได้กระทําด้วย
ตนเองในทุกกระบวนการ คุณค่าของศิลปกรรมลดน้อยลง 
          5.132 ประติมากรขาดความรู้ในเชิงปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ลดคุณภาพ
ของงานศลิปกรรมในประเทศ  เพราะหยุดแค่กระบวนการในเชิงธุรกิจ มากกว่าการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ (นภดล เพ็งชมจันทร์) 
          5.133 อาจคาดเดาผลงานที่ออกมาได้ยาก 
          5.134 อาจไม่สามารถเพ่ิมเติม รายละเอียดตามต้องการ เน่ืองจากไม่มีความสามารถในการ
ทําพิมพ์และหล่อผลงาน 
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          5.135 อาจไม่สามารถประเมินราคาท่ีเหมาะสมในการต่อรองราคา เม่ือต้องการจ้างหล่อ
ผลงาน (ธวัชชัย ช่างเกวียน) 
6. ข้อเสนอแนะ 
          6.1 กลุ่มศิลปินอิสระ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
             6.1.1 ทุกวันนี้คนทํางานประติมากรรมมากข้ึนการเรียนรู้การทําพิมพ์ หล่อผลงานใน
ห้องเรียนน้ันเป็นการดี เม่ือจบออกมาประกอบอาชีพเราจะได้มีความรู้เราจะได้สอนคนอื่นได้ โดยที่
เราก็ต้องคอยดู คอยแนะนํา เพ่ือให้ผลงานท่ีช่างน้ันสร้างมา มีความสมบูรณ์มากที่สุด การเรียนรู้
อย่างหน่ึงก็คือ การทํางานในแต่ละช้ินงาน จะไม่เหมือนกัน เพราะฉะน้ันงานทุกช้ินท่ีผ่านเข้ามามันก็
จะเพ่ิมประสบการณ์ให้เราเสมอ (สัญญา สาโรจน์) 

   6.1.2 แขนงการทําพิมพ์และหล่อผลงานเป็นส่วนจําเป็นอย่างย่ิงของบุคคลท่ีจะก้าวขึ้นมา
เป็น “ประติมากร” หน้าท่ีหลักของ“ประติมากร”คือต้องเป็นผู้เข้าใจลึกซ้ึงในทัศนะธาตุทั้งปวง 
เพราะประติมากรรมเป็นศิลปะวิชาหน่ึงที่มีอํานาจ ขอบเขตในการแสดงออกได้กว้างขวาง หลากมิติ 
สีสัน“ประติมากร”ที่ดีจึงควรเรียนรู้และหม่ันฝึกฝนท่ีจะสร้างสรรค์“ประติมากรรม”ที่ดีที่สุดในทุก
แขนงวิชาและโอกาส (เกษมศานต์ิ เกลื่อนกุศล) 

   6.1.3 ควรมีการเรียนการสอน เกี่ยวกับการทําพิมพ์การหล่อเพราะถ้าช่างป้ันทําเองทุก
ขั้นตอนผลงานท่ีออกมาจะสมบูรณ์ และสวยงาม ตามท่ีต้องการหรือไม่ถ้าช่างป้ันไม่ทําเองก็ยัง
สามารถควบคุมคนอ่ืนให้ทําตามที่ต้องการได้โดยอาศัยจากประสบการณ์ การเรียน การสอน มา
ควบคุมได้ (ทนงศักด์ิ ฤทธ์ิศักด์ิ) 

   6.1.4 การปั้น การทําพิมพ์ การหล่อ มีความสัมพันธ์และเก่ียวเน่ืองกันอยู่เสมอ ช่างควรมี
ความรู้ในทุกข้ันตอน มากบ้างน้อยบ้างก็ยังดี ช่างป้ันก็ควรมีความรู้เรื่องการทําพิมพ์ การหล่อไว้บ้าง 
ช่างทําพิมพ์ก็ควรมีความรู้ทางการป้ัน และการหล่อไว้บ้าง ขณะเดียวกันช่างหล่อก็ต้องมีความรู้ใน
ทางการปั้นและทําพิมพ์ไว้บ้างเช่นกัน ย่ิงใครมีความรู้ความสามารถในทุกข้ันตอนย่ิงดี หรือจะแยก
การผลิตออกมาเป็นแผนกๆก็ได้เช่นกัน แล้วแต่ความสะดวกในการบริหารงานหรือผลิตผลงานในแต่
ละรายๆไป ปัจจุบันอาจมีวัสดุที่ไม่จําเป็นต้องหล่อ เช่น ดินเย่ือกระดาษ ดินญ่ีปุ่น ฯลฯ ก็สามารถป้ัน
แล้วทําสีได้เลย แต่ถ้าหากว่าต้องการช้ินงานจํานวนมากๆแล้ว การป้ัน การหล่อ การทําพิมพ์ มักจะ
ต้องถูกใช้อยู่เสมอๆจนกลายเป็น กระบวนการสําคัญในการผลิตผลงานที่เราเรียกว่า“ประติมากรรม”
ปล.กระบวนการทําพิมพ์และการหล่อมีความสําคัญต่อการป้ันรูปและมีความสําคัญอย่างมากใน
กระบวนการผลิตผลงานประติมากรรมจํานวนมากๆ (รัชต์ น้อยจ้อย) 

   6.1.5 ประติมากรรมหรือช่างป้ันท่ีดีมีคุณภาพน้ันควรที่จะมีความรู้ความสามารถเข้าใจใน
ขั้นตอนกระบวนการทํางานทุกๆข้ันตอน เพราะงานประติมากรรมน้ันมีความสําคัญทุกๆข้ันตอน การ
จะได้งานหล่อรูปประติมากรรมที่ ดี สมบูรณ์แบบ กระบวนการถอดพิมพ์และหล่องานล้วนมี
ความสําคัญ  พิมพ์ที่ดีย่อมนําไปสู่งานหล่อที่ดีทํางานง่ายเพราะช่างปั้นต้องคํานึงถึงงานสําเร็จท่ีดี 
ฉะนั้น การจะได้งานสําเร็จท่ีดี ทุกๆข้ันตอนมีความสําคัญ ถ้าช่างปั้นมีความรู้ เข้าใจงานจะสามารถ
ควบคุมงานได้และแก้ปัญหาที่จะเกิดในขั้นตอนการทํางานได้ งานสําเร็จท่ีจะออกมาทุกช้ินต้องมีการ
แก้ปัญหาที่ดี วางแผนการทํางานได้ ฉะนั้น ช่างป้ันทุกคนควรที่จะต้องเข้าใจงานและกระบวนการ
ขั้นตอนการทํางานทุกๆข้ันตอน ฯลฯ ผมเห็นด้วยอย่างมากท่ีนักศึกษาประติมากรรม ควรจะมีการ
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เรียนการสอนวิชาทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่จะจบออกมาเป็นช่างปั้น 
ประติมากรรมที่มีคุณภาพ มาสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ  หรืออาจจะมาควบคุมงานประติมากรรมของ
ตัวเองได้ควบคุมช่างที่จะมาทํางานให้เราได้ จะได้ถ่ายทอดผลงานออกมาได้ตามความต้องการ เพราะ 
งานประติมากรรมที่สําเร็จ จะเป็นช่ือของช่างป้ัน  ประติมากรคนน้ันๆ (คเณศ สมุดหยา) 

   6.1.6 ปัจจุบันช่างป้ันช่างฝีมือดีๆมีคุณภาพเหลือน้อยเต็มที นักศึกษาท่ีจบมาแล้วก็หันไป
ยึดกับเทคโนโลยี เสียส่วนใหญ่ จึงสมควรเป็นอย่างย่ิงที่จริงซ่ึงปัจจุบันมีช่างจํานวนมากที่ไม่มีความรู้
ในด้านน้ี ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจในด้านศิลปะมาเลยมาแอบอ้าง และเอาเปรียบ และเกิดความ
เสียหาย เพราะ บุคคลเหล่านี้ไม่มีความรู้ แม้กระท่ังความงามยังมองไม่เป็น ต่อให้สร้างสรรค์ผลงาน
ดีเด่นแค่ไหน ถ้าช่างถอดพิมพ์ ช่างหล่อ ไม่ชํานาญงาน ผลงานที่ออกมาก็ไม่สามารถออกมาดีได้งาน
ไม่มีคุณภาพ (วัชรินทร์ เฉยกลาง) 

   6.1.7 ในการปฏิบัติงานการป้ัน การทําพิมพ์ และการหล่อล้วนเป็นองค์ประกอบที่ต้องมี
ร่วมกันเพ่ือให้ออกมาเป็นผลงานประติมากรรม ดังน้ันช่างป้ันควรมีความรู้ถึงกระบวนการ การทํางาน
อย่างครบถ้วนช่างป้ันนั้นจะต้องสามารถวางแผนการดําเนินงานและแก้ปัญหาได้ในทุกขั้นตอนซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์กันช่างป้ันเอง และรวมไปถึงผู้ร่วมงานในด้านอ่ืนๆท่ีร่วมกันผลิตผลงานช้ินน้ันๆในการ
ทํางานช่างปั้นควรจะต้องเป็นผู้ควบคุมงบประมาณต้ังแต่คํานวณค่าแรงช่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบรรจุ
ภัณฑ์ ค่าขนส่งและต้องคํานวณเร่ืองเวลาทํางาน และเผื่อเวลาการแก้ไขต้นแบบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ขั้นตอนการทําที่มีความสําคัญและสัมพันธ์กันทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทํางานมีอีกหลายๆอย่างท่ี
งานถอดพิมพ์ และหล่อก็ถูกใช้เป็นผลงานปั้น เช่น ผู้จ้างต้องการการรักษางานช้ินเดิมแต่ต้องการท่ีจะ
เพ่ิมเติมรายละเอียด แก้ไขลวดลายบางตําแหน่งก็ใช้กระบวนการถอดพิมพ์และหล่อเข้ามาจัดการได้น่ี
เป็นเพียงตัวอย่าง แต่หากช่างจะอยากพัฒนาตนเองให้มาก นอกจากการเป็นช่างป้ันแล้วก็ยังสามารถ
เป็นผู้ผลิตงานป้ันเพ่ือจําหน่ายเองหรือจะจ้างช่างอ่ืนป้ันแล้วถอดพิมพ์หล่อขายเอง หรือแม้จะจ้าง
ผู้อ่ืนทั้งป้ันทั้งถอดพิมพ์ทั้งหล่อเองเพ่ือเพ่ิมมูลค่างาน สร้างรายได้ใหม่ ก็ควรที่จะรู้และเข้าใจใน
กระบวนการสร้างงานประติมากรรมในทุกๆข้ันตอนเช่นกัน (ประภาพรรณ อารีรุ่งเรือง) 

   6.1.8 การทํางานช่างป้ันจะสามารถเก็บรักษาผลงานให้อยู่ทนทานไว้ได้ต้องอาศัย
กระบวนการทําพิมพ์และหล่อเข้ามาช่วยจะน่าเสียดายมากหากช่างป้ันสร้างผลงานมาด้วยความต้ังใจ
แต่เก็บรักษาไม่ได้หรือไม่สามารถนําออกมาสู่สายตาผู้ชมได้อีกท้ังช่างป้ันก็ควรจะเป็นผู้วางแผนและ
ออกแบบกระบวนการทํางานได้เองเพ่ือป้องกันปัญหาการทํางานก่อนลงมือสร้างผลงานช้ินนั้นซ่ึงถ้า
ช่างปั้นมีความรู้ลงมือก็จะสามารถค้นคิดเทคนิคด้วยตนเองอีกด้วย จะทําให้เกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร (กิตติคุณ อารีรุ่งเรือง) 

   6.1.9 ผมเห็นด้วยกับการท่ีจะมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องาน
ประติมากรรมให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม (พงษักด์ิ สุขคุ้ม) 

   6.1.10.ประติมากรรมไม่ใช่แค่เพียงศิลปะที่สร้างสรรค์จินตนาการออกมาเพียงเพ่ือความ
สวยงามแต่ประติมากรรมยังบ่งบอกในการบันทึกประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติต่างๆไว้เป็นอย่าง
ดีเพ่ืออนุชนรุ่นต่อไป ประติมากรรมจึงเห็นสมควรอย่างย่ิงที่จะมีการเพ่ิมกระบวนการทําพิมพ์และ
หล่อผลงานของตนควบคู่กันไป (สุคณิต จันทนป) 
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              6.1.11 การที่หล่อบรอนด์หรือทองสัมฤทธ์ิขนาดใหญ่ขึ้น จะต้องมีอุปกรณ์ยกงาน เพราะ 
มีนํ้าหนักมาก เช่น เครนยกในโรงหล่อขนาด 3 ตัน ช่างป้ันต้องมีความเข้าใจในกระบวนการหล่อต้ัง
หล่อเป็นหุ่นปูนแต่งปูนให้ใกล้เคียงรูปทรงเดิมรวมทั้งพ้ืนผิวเดิมและกระบวนการหล่อข้ีผึ้งต้นแบบ 
การแยกช้ินส่วนประกอบ การแต่งผิวขี้ผึ้ง  การใช้รัดหุ่นด้วยเหล็กเส้น เข้าใจการเผาแบบข้ีผึ้งหมด
จากตัวพิมพ์ เข้าใจในเรื่องของทองที่จะหล่อ ต้องดูเป็น ความร้อนเท่าไร และการใช้คานเททองอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะได้หุ่นเททองสมบูรณ์แบบ (สมบูรณ์ ณจันทร์ตา) 

    6.1.12 การเรียนประติมากรรมที่ดีจะต้องมีพ้ืนฐานที่แน่นพอสมควร และตัวนักเรียนเอง 
จะต้องใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา เม่ือเรียนในห้องเรียนแล้วก็จะต้องลงมือปฏิบัติฝึกซ้อมเป็น
ประจําจนให้เกิดความชํานาญก่อนที่จะจบการศึกษา รู้ถึงปัญหาต่างๆด้วยตนเองแล้วแก้ไขจากการ
ปฏิบัติจริง หลักสูตรการเรียนการสอนต้องปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคด้วย จะต้องมีการ
ฝึกงานจริงให้ได้ 1 เทอม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและได้รับคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆ
นักศึกษาถึงจะมีความม่ันใจในการทํางาน กล้าท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ การนํา
ความรู้ที่ไปใช้ในการประกอบอาชีพก็มีส่วนสําคัญในการเรียนการสอน ภาระแต่ละคน ทํางาน
หลากหลายความรู้ต่างๆต้องปรับตามสภาพงานแต่ละงานไป ส่วนน้ีเด็กจะต้องได้ฝึกงานจริงๆจนเกิด
ความชํานาญจึงจะได้ผลดีต่อไป เน้นฝึกงานจากสถานท่ีจริงบ่อยๆจึงจะได้ผล เพราะสุดท้ายแล้วจบ
ไป เด็กก็ต้องทํางาน ไม่ว่าจะเป็นครู ทํางานอิสระต้องนําไปใช้ 100 % แน่นอน (เดโช ชูบัวทอง) 

    6.1.13 การมีการเรียนการสอน การทําพิมพ์การหล่อจะทําให้ประติมากร ช่างป้ันมี
ความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากข้ึน สามารถนํามาใช้กับการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ 
การรับงาน การอธิบายในการรับงานในอาชีพ ต่อลูกค้าได้อย่างชัดเจน มีผลต่อการตัดสินใจในการรับ
งานทํางานในการประกอบอาชีพด้านศิลปะ (ชลอ  เกตุเอ่ียม) 
               6.1.14 หม่ันฝึกฝนทักษะนอกห้องเรียนกับผู้เช่ียวชาญในงานปั้น หล่อ ตามสถานท่ี 
ประกอบการจริง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์จริงให้บรรลุผลสําเร็จ ต้องทุ่มเท อดทน ต้ังใจ งานป้ัน งาน
หล่อ เป็นงานหนัก ถ้ากลัวลําบากอาจสําเร็จยาก ใจเกินร้อยเสร็จแน่ (เสน่ห์ เกตุเอ่ียม) 
               6.1.15 เพ่ือความรู้ในการทําพิมพ์น้ันเป็นเรื่องดี ถ้าเป็นด้านผลประโยชน์แล้วไม่ดี เพราะ 
ไม่ต้องการเผยแพร่ผลงาน จึงเป็นการกีดกันทางด้านความรู้ในด้านการหล่อและการทําแม่พิมพ์ จึงมี
ความเห็นในด้านการศึกษาให้มากๆ (ไพฑูลย์ พันธ์วิเศษ) 
               6.1.16 ช่างป้ันที่ดีควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องาน เพราะ เราจะเข้าใจ
ในผลงานของตนเอง และมีความละเอียดในผลงานของตนเองมีความระมัดระวังในการทําพิมพ์ และ
หล่องานผลงานที่ได้มาก็จะออกมาดี (นงลักษณ์ เวียงสงค์) 
               6.1.17 การทําพิมพ์ในงานประติมากรรม ผู้ที่เป็นประติมากรจะต้องเรียนรู้ มีความรู้ใน
การทําพิมพ์ทุกอย่างทุกประเภท และยังต้องพัฒนาการทําพิมพ์ให้มีความคงทน ในงานได้นานมาก
ขึ้น พัฒนาวัสดุที่จะนํามาทําพิมพ์ให้ประหยัดงบประมาณให้มากข้ึน การทําพิมพ์และหลอ่ในงาน
ประติมากรรม ด่ังหัวใจหลักของประติมากรรม อีกหลักหน่ึงในงานป้ันและเพ่ือทุกครัง้เม่ือเสร็จงาน 
(สมยศ ยังตาล) 
               6.1.18 ควรจะมีการให้หล่อผลงานทุกคน ทุกช้ินได้ย่ิงดีเพราะ ประเมินความสามารถ
ของนักศึกษา ทําให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการทําพิมพ์และการหล่อ ทําให้นักศึกษามีความรู้
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ความเข้าใจในงานประติมากรรมมากข้ึนต้องผ่านขั้นตอนใดมาบ้าง ขั้นตอนการทํางานประติมากรรม 
ที่ทํากันมาประกอบด้วย ต้นแบบประติมากรรม การทําพิมพ์ การหล่อประกอบงานวางโครงสร้าง
ภายใน การทําสี การติดต้ังงาน ทุกขั้นตอนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง (อาทร ชินคํา) 
               6.1.19 ควรมีหลักสูตรการทําพิมพ์ พร้อมไปกับงานป้ันให้เร็วท่ีสุด เพราะ ตลาดยังขาด
การทําพิมพ์ที่ ดี เด็กจบมาจะเอาความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้า          
(สกนธ์    พูลสุข) 
  6.2 กลุ่มนักวิชาการ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
              6.2.1 อาจจะเปดิให้มีการเรียนการสอนเป็นวิชาทําแม่พิมพ์และหล่อผลงาน
ประติมากรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคเฉพาะทางให้มีความเข้มแข็งรู้จริงทําให้เกิด
ความชํานาญเราอาจจะได้บุคคลมาเป็นกําลังสําคัญในการสร้างผลสําเรจ็ในเสนอทางของการทํางาน
ประติมากรรมกไ็ด้ถ้าเริ่ม ณ บัดน้ี (สุนทร สุวรรณเหม) 
              6.2.2 อยากจะให้วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้
พิจารณากระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขา
ประติมากรรมมาก (วิชาญ ยะพงษ์)(รณชิด บุมี) 
               6.2.3 การเรียนการสอนประติมากรรมในหลักสูตรหรือคําอธิบายรายวิชา น่าจะระบุการ
ทําพิมพ์และการหล่อให้อยู่ในวิชาการป้ัน อาจจะเขียนให้ชัดเจนมากข้ึนดังเช่น ปั้นนูนตํ่า และการทํา
แม่พิมพ์การหล่อ ป้ันนูนสูง และการทําพิมพ์การหล่อ ป้ันลอยตัวและการทําแม่พิมพ์การหล่อ ป้ัน
ลอยตัวอาจจะแยกรายละเอียดของรูปทรงปิด และรูปทรงเปิดเพราะการทําแม่พิมพ์และการหล่อมี
ความซับซ้อนต่างกัน ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนมีความรู้ครบกระบวนการ เม่ือจบไปแล้วก็สามารถสร้างสรรค์
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (พูลสวัสด์ิ มุมบ้านเซ่า) 
              6.2.4 ช่างปั้นหรือประติมากรควรจะมีทักษะด้านการทําพิมพ์หรือการหล่อด้วย เพ่ิมเสริม
ประสบการณ์ มีความชํานาญรอบด้านประติมากรรมด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าสามารถทําได้จะเสริม
ศักยภาพในการทํางานการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้อย่างท่ีเราต้องการ ในกรณีของการเรียนการสอน
ควรแบ่งให้มีวิชาเทคนิคการหล่อและทําพิมพ์ด้วยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ทาง
ประติมากรรมอย่างรอบด้าน จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ระดับหน่ึง แต่ในปัจจุบันการ
ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางที่ดีมาก สามารถเห็นขั้นตอนต่างๆอย่าง
ชัดเจนและสะดวกรวดเร็วเป็นลักษณะการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนก็จะช่วยแก้ปัญหา
ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้เช่นกัน (ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน)์ 
                6.2.5 เห็นสมควรอย่างย่ิงที่จะมีวิชาการทําพิมพ์และการหลอ่ประติมากรรม เพ่ิมใน
รายวิชาของสาขาประติมากรรม (สรไกร เรืองรุ่ง) 
                6.2.6 ขอยืนยัน ว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญ ต่อการปั้ นรูป
ประติมากรรมจริงตามท่ีแสดงความคิดเห็นน้ัน ควรจัดให้มีการสอนในระดับปริญญาเอกตามที่เสนอ
ไว้ข้างต้น  (สุระชาติ พละศักด์ิ) 
                6.2.7 ควรเสริมรายวิชาในการทําพิมพ์และหล่อช้ินงานด้วยเทคนิคและวัสดุหลายๆชนิด 
และควรมีโรงหล่อท่ีจะทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง  รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
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การป้ัน-หล่อเข้ามาให้มากย่ิงขึ้น จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้กับนักศึกษา (ชัยชาญ จา
รุกลัส) 
                 6.2.8 ความรู้จากการปั้นและทําพิมพ์น้ันจะมีความรู้จากการฝึกฝนปฏิบัติจริงอย่าง
สมํ่าเสมอ วิธีการแบ่งพิมพ์ สามารถที่จะพลิกแพลง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว ต้องเรียนรู้จาก
คนอ่ืน เพ่ิมเติมอยู่เสมอ (อุดม ฉิมภักดี) 
                 6.2.9 จากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยฝึกสอนนักศึกษาเวชนิทัศน์ซ่ึงนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้
เรียนจบศิลป์มาทางโรงเรียนก็ได้มีการเรียนป้ันขั้นพ้ืนฐานด้วยรูปนูนตํ่าขนาดท่ีไม่ใหญ่ นักศึกษา
สามารถปฏิบัติขั้นตอนการเรียนทําพิมพ์และหล่อผลงานด้วยตนเองได้ ก่อนที่จะปฏิบัติงานข้ันตอน
ต่างๆก็ต้องเรียนเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน เพราะเป็นอุปกรณ์และสารเคมี
ที่มีผลกับร่างกาย ผลงานที่อาจารย์ได้เห็นครั้งท่ีมาดูนักศึกษาฝึกงาน ก็เป็นผลงานท่ีนักศึกษาเวช
นิทัศน์ โดยเร่ิมจากป้ัน-ทําพิมพ์ปูนหรือยางพารา-หล่อเป็นปูนตกแต่งให้เรียบร้อย-ทําพิมพ์เป็นยาง
ซิลิโคน-หล่อด้วยเรซ่ิน-ตกแต่งผลงานและลงสี นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทําพิมพ์ช้ิน และแม่พิมพ์
ต้นแบบลอยตัวได้ ผลิตผลงานได้ ปัญหาท่ีพอจะรู้สมัยเรียนเพาะช่างคือไม่มีเครื่องมือท่ีจะช่วยลด
ขั้นตอนความยุ่งยากในการตกแต่งผลงาน หรือ เอ้ืออํานวยให้ผลิตผลงานท่ีไม่ใช่ปูนได้จะซ้ือเอง ก็มี
ราคาแพง อาจเป็นสาเหตุที่นักศึกษาต้องจ้างคนอ่ืนแทน และถ้าจะทําพิมพ์เป็นยางซิลิโคน ก็ต้องใช้
เงินของตัวเองในการซ้ือยางซิลิโคนและเรซ่ินซ่ึงก็มีราคาแพง ถ้าทางวิทยาลัยเพาะช่างจะเปิดสอนจะ
เปิดสอนผมขอแนะนําว่าควรมีเครื่องมือให้พร้อม ให้นักศึกษาป้ันงานนูนตํ่าขนาดเล็กๆ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการทําพิมพ์ขั้นต้นจะเป็นพิมพ์ปูนก่อนหรือจะเป็นยางพาราแล้วแต่อาจารย์จะเห็นสมควร
เม่ือนักศึกษาเข้าใจพอสมควรแล้วก็ให้ปั้นงานลอยตัว เพ่ือเรียนรู้เรื่องการแบ่งพิมพ์ควรจะกําหนด
ขนาดผลงานให้มีขนาดที่เหมาะสมเพราะจุดประสงค์หลักคือการทําพิมพ์และหล่อผลงาน ถ้ามีขนาด
ใหญ่เกินไปทําให้สิ้นเปลืองและเสียเวลาใช้พ้ืนที่ในการเก็บมาก  และควรจะเก็บผลงานของนักศึกษา
ที่ดีๆไว้ให้นักศึกษารุ่นหลังได้ศึกษาในเรื่องแนวคิดของแต่ละยุคสมัยท่ีผ่านไป ถ้าถ่ายเป็นวิดีโอสื่อการ
เรียนก็จะทําให้นักศึกษาเห็นภาพได้ดีย่ิงขึ้นและเป็นการช่วยลดความเสียหายของวัสดุซ่ึงมีราคาแพง
และปลอดภัยท้ังหมดนี้แล้วแต่อาจารย์จะเห็นสมควร (เอกชัย จิตต์วิชัย) 
                 6.2.10 ทุกข้ันตอนของการป้ันการถอดพิมพ์และการหล่อมีความละเอียดอ่อน ความ
ผิดพลาดในข้ันตอนหน่ึง สามารถส่งผลเสียต่อข้ันตอนอ่ืนได้เสมอ การลดความผิดพลาดนั้นจะต้องฝึก
ทักษะให้เช่ียวชาญ อดทน คิดวิเคราะห์ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ จนเม่ือเช่ียวชาญแล้ว ปัญหา
จะลดน้อยลงไปได้มากผู้ที่สนใจการป้ันหล่อจึงต้องอดทนฝึกฝนอยู่เสมอ ผู้ที่ฝึกฝนน้อยจะเหน่ือยยาก
ในการทํางาน เสี่ยงต่อความเสียหายมาก ถ้าเปรียบกับนักมวยที่ซ้อมน้อยย่อมเจ็บตัวมากเมื่อข้ึนชก
บนเวที แต่หากซ้อมมากนอกจากเจ็บตัวน้อยแล้วโอกาสชนะก็สูง ในด้านประติมากรรมถ้าเช่ียวชาญ
จะได้งานสมบูรณ์ประติมากรจะมีความม่ันใจ สนุก และเห็นคุณค่าของตน (บุญพาด ฆังคะมะโน) 
                 6.2.11 ในการศึกษาของนักศึกษาประติมากรรมควรให้มีวิชาที่สอนเก่ียวกับ
กระบวนการทําพิมพ์-หล่อ ด้วยวัสดุพ้ืนฐาน เช่น ปูนปลาสเตอร์ เรซ่ิน ไฟเบอร์กล๊าส ให้นักศึกษา
ประติมากรรมมีความเข้าใจ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต ในสาขา
ศิลปกรรมท่ี ส.จ.ล.ทีผ่มสอนอยู่ก็ได้สอนนักศึกษา(ปี2)วิชาประติมากรรมในเรื่องน้ี วิชาประติมากรรม                    
4 เป็นการปั้นฟิกเกอร์สร้างสรรค์นักศึกษาสง่โมเดลขนาดไม่ตํ่ากว่า 15 ซ.ม.ป้ันด้วยดินนํ้ามันเป็น
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มนุษย์ท่าทางสร้างสรรค์ พร้อมแนวความคิด คัดเลือกผลงานที่ดีเด่น 5-6 ช้ิน ให้นักศึกษาจับกลุ่ม
แบ่งงาน ขึ้นรูปด้วยดินเหนียวขนาดเท่าคนจริงหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย ทําแม่พิมพ์ทุบ และหล่อผลงาน
ด้วยไฟเบอร์กล๊าส ตบแต่งสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช้เวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์ ได้ผลงานท่ีสามารถ
ออกเผยแพร่สูส่าธารณชน แล้วให้นักศึกษาจัดผลงานแสดง จะภายในสถาบันหรือนอกสถาบันก็ได้
เป็นการเรียนรู้ต้ังแต่เริ่มคิดเร่ิมทําจนแสดงผลงาน เก็บผลงานทุกขั้นตอนสมบูรณ์เป็นองค์ความรู้ที่
สําคัญมากเป็นประสบการณท์ี่ดีที่นักศึกษาประติมากรรมควรได้จะชอบ หรือ ไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องแต่
ทุกคนต้องทําต้องรู้ ตอนน้ีสอนแบบน้ีมา 3 รุ่น ผลก็คือนักศึกษาทํางานและเข้าใจขั้นตอนได้เป็น
อย่างดี พ่ึงพาตนเองได้ปิดเทอมหารายได้พิเศษบ้างจากการทําพิมพ์และรบัจ้างหล่อผลงาน ส่วน
นักศึกษาที่ไม่เลือกวิธีการปั้นหล่อก็มีความเข้าใจในข้ันตอนกว่าจะเป็นประติมากรรมสามารถทํางาน
ออกมาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน (ชัชวาล อํ่าสมคิด) 
                 6.2.12 การท่ีจะเป็นประติมากรควรจะมีความรู้พ้ืนฐาน ในเร่ืองทางเทคนิคประกอบ
กับการสร้างรปูเม่ือเรามีความเข้าใจแล้วหลงัจากนั้นหากเราไม่มีเวลาหรือไม่มีกําลังพอท่ีจะทําพิมพ์
ด้วยตนเองได้เราก็ยังสามารถแนะนําตรวจสอบช่างหรือผู้ช่วยทําพิมพ์ เพ่ือผลงานออกมาสมบูรณ์
ที่สุด (ลูกปลิว จันทร์พุดซา )                                                                                                          
                 6.2.13 ควรใหมี้การเรียนรู้ในการทําพิมพ์และหล่อผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเอง 
เม่ือเสริมสร้างประสบการณ์ เทคนิค และแนวคิดในการทํางาน และเพ่ือคุณภาพของผลงานและช่าง
ป้ัน (จรูณ ผ่านคํา) 
                 6.2.14 ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านประติมากรรมโดยการจัดทําเป็นหนังสือ เอกสาร การอบรมภาคปฏิบัติโดยเฉพาะทางด้านการ
ป้ัน การทําพิมพ์ การหล่อผลงานประติมากรรมด้วยวัสดุ ชนิดต่างๆให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ที่มีความสนใจในการปั้น การทําพิมพ์ และการหล่องานประติมากรรมเพ่ือเป็นการสืบทอด ความรู้ 
และภูมิปัญญาทางด้านประติมากรรม ควรมีการเก็บข้อมูลในการปั้น การทําพิมพ์และการหล่อ
ผลงานประติมากรรมจากช่างป้ัน ที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และการหล่อท้ังท่ีอยู่ในส่วน
ราชการ และบริษัทเอกชน โรงปั้น โรงหล่อ นํามารวบรวมเทคนิควิธีการต่างๆเป็นหนังสอืเอกสาร
หรือรูปแบบต่างๆเพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป          
(ศรีพัฒน์ เทศารินทร์) 
                  6.2.15 ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปมากเท่าไร พ้ืนฐานวิชาช่างป้ัน แม่พิมพ์ หล่อ และหรือ
เชิงช่างอ่ืนยังแฝงอยู่เสมอในความก้าวหน้าของโลก ทุกอย่างที่เป็นรูป ไม่เพียงแต่งานศิลปะก็ต้องผ่าน 
คําว่าต้นแบบ-แม่พิมพ์มาหมด การศึกษาศิลปะทุกกระบวนวิชาท้ังด้านวิชาการและงานปฏิบัติจะ
เปลี่ยนปรับหลักสูตรอย่างไร วิชาช่างพ้ืนฐานนี้คงยังต้องมีหากนักศึกษามิได้จบไปเป็นศิลปิน อย่าง
น้อยการทํา Job ทุกช้ินของสายปั้นก็ต้องใช้วิชาทําแม่พิมพ์-การหล่อไปหากินได้ คณะศิลปะวิจิตร 
เปิดสอนวิชานี้ ช่ือว่า “การทําแม่พิมพ์-การหล่อ”เปิดสอนจนทุกวันน้ี ในช้ันปีที่ 2 ที่ต้องกวดขันมาก
ที่สุดคือ การทําพิมพ์ทุบ หล่อ แต่งปูน เทคนิคอ่ืน เช่น พิมพ์ซิลิโคน พิมพ์ช้ินใครต้องการจะให้ทํา
นอกเวลา นักศึกษาสมัยน้ีแม้แต่พิมพ์ทุบ หล่อ แต่งปูนจะใช้เวลาสูงกว่ารุ่นอาจารย์ ที่ครูพักรักจําไม่มี
ใครสอน ที่ศิลปากรว่ากันแต่เน้ือหาการสร้างสรรค์ เทคนิคต้องหาเอาเอง แต่นักศึกษาสมัยน้ียกเป็น 



59 
 

1วิชายังทําได้คุณภาพไม่เทียบเท่าคนรุ่นก่อน ดังน้ัน การกําหนดเป็นรายวิชาว่า “การทําแม่พิมพ์-การ
หล่อ” ที่คณะดําเนินอยู่สมควรจะต้องมีต่อไป (ปารณ์โสมย์ช เลปาจารย์) 
                  6.2.16 นักศึกษาที่กําลังเรียนรู้วิชาประติมากรรม มีการเรียนรู้ขั้นตอนในการสร้าง
รูปทรงด้วยดินเหนียวขั้นตอนต่างๆในการสร้างรูปทรง ต้ังแต่รูปนูนตํ่า นูนสูง และลอยตัว ตามลําดับ 
เป็นเทคนิคข้ันพ้ืนฐาน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความต้ังใจ และความสนใจของแต่ละบุคคล หลังจาก
ผ่านการเรียนรู้การสร้างรูป จนมีความชํานาญทางด้านการปั้น ขั้นตอนต่อจากน้ัน คือ การทําแม่พิมพ์ 
และการหล่อผลงานเพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์คงทนสามารถเก็บรักษาได้ประติมากรผู้ป้ันงาน
ประติมากรรม ต้องทําแม่พิมพ์และหล่อผลงานด้วยตนเอง หรือ กรณีที่จ้างช่างพิมพ์และช่างหล่อมา
ทํางานให้ประติมากร ผู้ป้ันงานก็ต้องควบคุมและแก้ปัญหา เพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ตรงใจ  
ประติมากรท่ีสามารถป้ันรูปประติมากรรมต้อง ทําแม่พิมพ์ และการหล่อได้ จะสามารถควบคุมการ
ทํางาน และคุณภาพผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนําความรู้ความสามารถไป
ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และยังสามารถนําความรู้ต่างๆไปพัฒนาผลงานประติมากรรม ตาม
แนวคิด ของประติมากรได้อย่างหลากหลาย ประติมากรจําเป็นต้องมีทักษะในการป้ันรูป
ประติมากรรมรวมไปถึง การทําแม่พิมพ์ และการหล่อผลงานประติมากรรมได้อย่างเข้าใจ ( ทรงศักด์ิ 
นามโพธ์ิ) 
                  6.2.17 เห็นควรว่าประติมากรหรือช่างป้ัน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ทําพิมพ์และการหล่องานประติมากรรม เพราะกระบวนการดังกล่าวมีความสําคัญ และจําเป็นสําหรับ
ผู้ที่จะทํางานประติมากรรม (วิจิตร วินทะไชย) 
                  6.2.18 ปัจจุบันแม้จะยังไม่เป็นที่กว้างขวางในการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม
เท่าท่ีควร หากประติมากร หรือช่างปั้นรวมถึงนักศึกษาที่เรียนด้านศิลปะได้เรียนรู้ และเข้าใจพ้ืนฐาน 
การทําแม่พิมพ์เบื้องต้นก็สามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับหน่ึง หาก
ประติมากรหรือช่างป้ันรวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจในงานประติมากรรมแล้ว ปัจจุบันก็มีกลุ่ม หรือ
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําแม่พิมพ์และการหล่อมารับงานจากประติมากรหรือช่างป้ันได้เช่นกัน ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีก็จะตามมาหากประติมากรผู้น้ันรับงาน ส่วนที่เป็นกําไร ก็จะลดลง หากเป็น
นักศึกษาค่าใช้จ่ายก็จะมีมากข้ึน สําหรับการสร้างสรรค์งานนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาก็จะไม่มี (กิตติกรณ์ บํารุงบุญ) 
                  6.2.19 ทั้งหมดที่กล่าวมาเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าประติมากรควรมีความเช่ียวชาญใน
การหล่อด้วยจะเป็นการดี แต่ถ้าไม่มีทักษะการหล่อ ก็ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆได้แต่ต้องมี
กระบวนการ จัดการที่ดี เช่น มีทีมงานหล่อหรือทําพิมพ์ที่ได้มาตรฐานไว้ใจได้อยู่ด้วยเสมอ (ชัย ชนะ
ชัยชัย) 
                  6.2.20 กระบวนการทํางานด้านประติมากรรม ประกอบด้วยการปั้น-การทําพิมพ์ 
ต้นแบบและการหล่อที่เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานการสร้างสรรค์บรรลุจุดประสงค์
ในการทํางาน กระบวนการเหล่าน้ีมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของการ
ออกแบบรูปทรงของงานป้ันในงานเคร่ืองป้ันดินเผาที่เม่ือนําไปเผาแล้วจะล้มเอียงไปด้านใดด้านหน่ึง
และต้องมีรูปแบบที่ที่ไม่ซับซ้อน คือ เป็นรูปทรงทีส่ามารถถอดพิมพ์ได้ง่ายเพราะต้องทําพิมพ์ด้วย
พิมพ์ช้ินปูนปลาสเตอร์ที่มีขีดจํากัดในการถอดแบบไม่มีการใช้พิมพ์ยางมาเป็นตัวช่วยในความยืดหยุ่น 



60 
 

สรุปแล้วคือกระบวนการทั้งสามมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันซ่ึงประติมากร หรือ ช่างป้ันต้องมีความรู้ 
มีทักษะความชํานาญความสามารถในการป้ันการทําพิมพ์ และการหล่อจงึจะสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามความต้องการ (อรุณ อุ่นวงศ์) 
                  6.2.21 โดยพ้ืนฐานของด้านความเป็นจริงประติมากรควรได้เรียนรู้พ้ืนฐาน
กระบวนการทําพิมพ์และหลอ่ผลงานเป็นบ้างเผื่อได้ใช้ความรู้น้ีนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมที่ดีย่ิงๆข้ึนไป (กิตติชัย กันแตง) 
                  6.2.22 อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้ช่างหล่อฝีมือดีๆมีมาก ช่างป้ันอาจไม่จําเป็นต้อง
หล่องานของตนเองก็ได้หากป้ันผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ขอให้ช่างป้ันต้องคอยควบคุมดูแลช่าง
หล่อ อย่างใกล้ชิดก็จะได้ผลงานออกมาตามที่เราต้องการ แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วก็ยังเห็น
ว่าช่างป้ันทุกคนควรท่ีจะทําพิมพ์และหล่องานของตนเองให้เป็นในข้ันพ้ืนฐานก่อน อาจไม่จําเป็นต้อง
ชํานาญการอย่างมากเท่ากับพวกช่างหล่ออาชีพก็ได้ แต่ขอให้ทําเป็นเพราะจะได้เก็บรักษาผลงานของ
ตนเองที่เสร็จสมบูรณ์เป็นผลงานท่ีเหมือนต้นแบบมากท่ีสุด (ประเสริฐ วรรณรัตน์) 
                  6.2.23 ประติมากรควรมีความรอบรู้ในการทําแม่พิมพ์และการหล่อ เพ่ือให้ผลงานที่
สําเร็จได้สมบูรณ์ตามที่ประติมากรต้องการ และถ่ายทอดได้อย่างมีอัจฉริยะภาพ (บุญยืน ต้นไพบูลย์) 
                 6.2.24 ในปัจจุบันประติมากรหรือช่างป้ันสรา้งผลงานประติมากรรมหลากหลาย
รูปแบบในการสร้างสรรค์ประติมากรรมท่ีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่ต้องพ่ึงพาบรรดาช่างด้วยกัน
หลายๆคนน่าจะเป็นการป้ันและหล่อโดยเฉพาะงานช้ินใหญ่และทําพิมพ์-หล่อโลหะหรืออ่ืนๆ        
ประติมากรหรือช่างป้ันคงปฏเิสธมาได้ว่าการทํางานน้ันจะต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันผลงานจึงจะ
ออกมาสําเร็จ แต่ในปัจจุบัน ประติมากรและช่างป้ันมีตัวแทนในการท่ีจะมารับช่วงจากงานป้ัน ช่าง
พิมพ์ช่างหล่อทําให้คนป้ันไม่เหน่ือยเม่ือยล้าและได้พักผ่อนพร้อมที่จะป้ันงานช้ินต่อไป ถึงอย่างไรก็
ตาม ประติมากรหรือช่างป้ันควรท่ีจะมาควบคุมเทคนิคการทําพิมพ์-หล่อด้วย เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดและเป็นการเรียนรู้ไปในตัวเอง โดยที่ป้ันไม่จําเป็นลงมือปฏิบัติก็ได้แต่สําหรับงานช้ินเล็ก
หรืองานไม่ใหญ่มากนักประติมากรหรือช่างปั้นบางรายกมี็การลงมือปฏิบัติเหมือนกัน ในการศึกษา
สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะไม่ว่าจะเป็นระดับอาชีวะศึกษา อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆใน
หลักสูตรวิชาประติมากรรม ยังขาดความสมบูรณ์แบบเก่ียวกับการบูรนาการของรายวิชาโดยเฉพาะ
รายวิชาประติมากรรมที่เน้นทักษะการเรียนรู้ประติมากรรมการปฏิบัติการป้ันเป็นส่วนใหญ่แต่พอป้ัน
เสร็จขาดการต่อเนื่องการจัดการขั้นตอน ต่อไปว่าจะแปรเปลี่ยนสภาพอย่างไรไปสู่เทคนิค สําเร็จรูป
เป็นงานหล่อนักศึกษาจึงขาดการเรียนรู้ที่เป็นภาควิชาการทฤษฎแีละปฏบัิติ อย่างจริงจังเพราะไม่ได้
บรรจุหลักสูตรแต่สถาบันบางท่ีมี แต่น้อยนักศึกษาเรียนรู้ด้วยสิ่งที่จําเป็นต้องทําเฉพาะจะต้องนํา
ผลงานไปแสดงซ่ึงอาศัยการเรียนรู้แบบพ่ึงพาจากอาจารย์หรือรุ่นพ่ีเพ่ือนๆ มันจึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มี
ในรายวิชาทําให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเวลา วัสดุต่างๆ (คมสันต์ คําสิงหา) 
                 6.2.25 โครงสร้างของหลักสูตรที่ เจาะจง เฉพาะสาขาวิชาไม่ครอบคลุมต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต รวมถึงขั้นตอนการผลิตซ่ึงน่าจะมีการแทรกในหลักสูตรการ
เรียนรู้ ทั้งในสาขาทางวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่ครบวงจร และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ การให้ความสําคัญต่อการพิมพ์ หลักการน้ีจะส่งผลสําคัญต่อการให้ค่า
ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กัน วิธีการปฏิบัติงาน การหล่อและ
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ประติมากรรมทางตะวันออก ซ่ึงในสถานศึกษาส่วนมากให้ความสําคัญกับศิลปะตะวันออกน้อยมาก 
ความรู้ในเชิงประติมากรวิทยาศาสตร์น้อยมาก น่าจะมีการสอนในเชิงวิชาการมากขึ้น เพ่ือความ
หลากหลายทางกรรมวิธี การให้ความสําคัญของวัสดุในงานประติมากรรม ความแตกต่างระหว่างเร
ซ่ิน และหล่อโลหะสําริด มีความแตกต่างกันในด้านคุณค่า ซ่ึงสถานศึกษาน่าจะมีหลักสูตรท่ีแทรกการ
หล่อโลหะในทุกกรรมวิธีจากการปฏิบัติงานจริงซ่ึงอยู่กับระบบการจัดการในสถานศึกษา การ
สอดแทรกการเรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะกระบวนการหล่อเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แทบท้ังสิ้น เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและยกระดับการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเกิดจากวัสดุ ระบบการจัดการทางธุรกิจในเชิงประติมากรรม กฎหมายที่เกิดจากการ
จ้างงาน การรับเหมารวมถึง มลพิษต่างๆท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การเสียภาษีในการประกอบอาชีพซ่ึงการ
ประกอบอาชีพทางศิลปกรรมในไทยยังไม่ชัดเจนต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้
ประกอบอาชีพเองน้ันจะทําให้มีมาตรฐานมากข้ึนรวมถึงสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
สากลสมัย (นภดล เพ็งชมจันทร์) 
 



 

  

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษากระบวนการทําพิมพ์และหล่อมี

ความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริงหรือ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญอาวุโสที่มีช่ือเสียง เช่น นักวิชาการ ครูอาจารย์ ศิลปินอิสระ ศิลปินแห่งชาติ ช่างป้ันสํานัก
ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร และได้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างต่อเน่ืองมี
ประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 20 คน แจกแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นข้าราชการ ครู
อาจารย์ นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐบาล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ที่จบการศึกษาวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สายศิลปกรรม วิชาเอกประติมากรรม และทําหน้าท่ีสอนวิชา
ประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 15 ปี จํานวน 35 คน และแจกแบบสอบถามท่ี
เป็นศิลปินหรือประติมากรและช่างป้ันที่ปฏิบัติงานอิสระหรือในหน่วยงานภาคเอกชน จบการศึกษา
วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สายศิลปกรรม วิชาเอกประติมากรรมและปฏิบัติงานตามวิชาที่จบการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 15 ปี จํานวน 35 คน 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ประติมากร ศิลปิน ช่าง
ป้ันอิสระท้ัง 70 ท่าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันผู้ทําวิจัยจึงได้สรุปและ
รายงานผลเป็นหัวข้อๆ ดังต่อไปน้ี 

1.1 ประติมากรหรือช่างปั้นที่ดีนั้น ควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องาน
ประติมากรรมได้ด้วย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครูอาจารย์ 
ประติมากร ศิลปิน และช่างป้ันอิสระ ได้ตอบแบบสอบถามว่า เห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
77.14  มีรายละเอียดดังนี้ การทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญมากต่อประติมากรหรือช่างปั้น การป้ัน
งานประติมากรรมจะมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองมาพร้อมกับการทําพิมพ์และหล่อ ประติมากรหรือช่าง
ป้ันจะต้องให้ความสนใจทุกข้ันตอน ต้ังแต่แรกเร่ิมจนจบกระบวนการ ประติมากรหรือช่างปั้นที่ดี
จะต้องมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องานได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน งานการทําพิมพ์และหล่อ
เป็นงานท่ีอาศัยเทคนิค ทักษะและประสบการณ์สูง ควรเรียนรู้ให้เข้าใจทุกข้ันตอน ถ้ามิฉะนั้นจะเป็น
จุดบอดของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถทําพิมพ์
และหล่อได้ด้วยตนเองจะสามารถควบคุมกําหนดวางแผนงาน ระยะเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยําและจบงานได้ด้วยตนเอง สามารถวางแผนงานให้
สัมพันธ์เหมาะสมกับการป้ันงานต้นแบบและการทําพิมพ์หล่อ ประติมากรหรือช่างปั้นที่ มี
ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเอง จะมีความสามารถควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการได้ และเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
ดีกว่า ประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเอง ผลงาน
ประติมากรรมท่ีหล่อออกมาจะดีมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับการปั้นต้นแบบตรงตามความต้องการ 
เพราะทุกข้ันตอนได้ผ่านกระบวนการและสายตาของประติมากรหรือช่างป้ัน ประติมากรหรือช่างปั้น
ที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ จะสามารถควบคุมดูแลความละเอียดประณีตของผลงาน
ประติมากรรม ช่างพิมพ์และช่างหล่อควรเป็นคนเดียวกันกับช่างป้ันหรือประติมากรท่ีปั้นงานจะได้รู้
ว่าส่วนใดควรระมัดระวังเวลาการทําพิมพ์ ผลงานประติมากรรมท่ีหล่อออกมาจะได้คงรายละเอียด
ของลักษณะพ้ืนผิว และรายละเอียดต่างๆดังเช่นงานป้ันต้นแบบ ประติมากรหรือช่างป้ันที่ มี
ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นการปฏิบัติงาน
ครบวงจรช่วยให้ประหยัดเงินลดต้นทุนไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหาช่างมารับเหมาช่วงทําพิมพ์และหล่อ
ต่อจากตนเอง ประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองจะ
สามารถแก้ปัญหาป้องกันต้ังแต่ขั้นตอนการป้ันงานต้นแบบ เพราะประติมากรหรือช่างป้ันจะเข้าใจ
ลักษณะงานของตนเองดีกว่าใครรวมถึงการหล่อ การติดประกอบช้ินส่วน การโป๊วแต่งผิว จึงทําให้
ผลงานประติมากรรมตรงกับงานป้ันต้นแบบที่ป้ันไว้มากท่ีสุด ประติมากรหรือช่างปั้นเป็นเจ้าของ
ผลงานประติมากรรม จะเอาใจใส่อย่างดีทุกข้ันตอน เพ่ือจะให้ผลงานออกมาดีและสมบูรณ์มากที่สุด 
ประติมากรหรือช่างปั้นที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองจะสามารถอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการทําพิมพ์และหล่อให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้องชัดเจนมีความม่ันใจ 
และสามารถนําความรู้การทําพิมพ์และหล่อไปประกอบอาชีพได้ 

เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีรายละเอียดดังนี้ ประติมากรหรือช่างปั้นที่ดีจะต้องมี
ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน งานการทําพิมพ์หล่อเป็นงานท่ีจะต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถ เทคนิค ทักษะและประสบการณ์อย่างสูง ควรเรียนรู้ให้เข้าใจทุกข้ันตอน 
ถ้ามิฉะน้ันจะเป็นจุดบอดหรือจุดด้อยต่อการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของตนเอง สามารถ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้ดี ประติมากรหรือช่างป้ันท่ีมีความสามารถในการทําพิมพ์ได้ด้วยตนเอง 
จะสามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ลดต้นทุน ถ้าประติมากร
หรือช่างป้ันสามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานได้ครบวงจร ช่วยให้
ประหยัดเงินลดต้นทุนไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหาช่างมารับช่วงเหมางานต่อ 

เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.43 มีรายละเอียดดังนี้ ปัจจุบันมีวัสดุทดแทนและมีช่างที่
สามารถรับงานต่อจากประติมากรหรือช่างป้ันได้  

1.2  ท่านคิดว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม มีความสําคัญต่อการปั้น
รูปงานประติมากรรมหรือไม่ ในความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครูอาจารย์ ประติมากร 
ศิลปิน และช่างปั้นอิสระ ได้ตอบแบบสอบถามว่า เห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ70 มีรายละเอียด
ดังนี้ ผลงานประติมากรรมที่หล่อออกมาจะมีลักษณะใกล้เคียงกับงานต้นแบบ ผลงานประติมากรรม
ที่ดี ที่ได้จากการทําพิมพ์และหล่อ จะต้องคงรูปทรงเหมือนเดิมกับงานปั้นต้นแบบ สามารถควบคุม
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การหล่อได้ดี เม่ือป้ันงานต้นแบบออกมาได้ดีเช่นไรแต่ถ้าการทําพิมพ์และหล่อไม่ดี ผลงาน
ประติมากรรมก็จะผิดเพ้ียน เป็นการเปล่ียนสื่อวัสดุให้มีความแข็งแรงคงทนถาวร การป้ันงาน
ประติมากรรมต้นแบบส่วนมากจะทําด้วยสื่อวัสดุที่อ่อนนิ่ม ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงสื่อวัสดุใหม่
ด้วยวิธีเทคนิคการทําพิมพ์และหล่อ ประติมากรหรือช่างป้ันต้องมีความรู้ ความสามารถ เทคนิคและ
ทักษะในการทําพิมพ์และหล่อ สามารถ แก้ปัญหาเวลาทําพิมพ์ เพราะประติมากรหรือช่างป้ัน จะ
แก้ปัญหาในการทําพิมพ์และหล่อ ต้ังแต่ขั้นตอนแรกเช่นการออกแบบ การขึ้นโครงสร้างผลงาน   
ประติมากรหรือช่างป้ัน จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจในชิ้นงานตนเองมากกว่าคนอ่ืน จะต้องเข้าใจ
เรื่องโครงสร้างรูปทรงว่ามีความเหมาะสมในการทําพิมพ์ลักษณะใด ลดเวลาและต้นทุนในการ
ปฏิบัติงาน ประติมากรหรือช่างป้ันไม่เสียเวลาลดระยะเวลาและต้นทุนให้ตํ่าลงได้ ลักษณะของงานมี
ความสัมพันธ์กัน เพราะการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและการทําพิมพ์และหล่อมีความสัมพันธ์
กันทุกกระบวนการขั้นตอนเก่ียวเน่ืองเหมือนลูกโซ่ ประติมากรหรือช่างป้ันจะต้องเรียนรู้ศึกษาอย่าง
เข้าใจ ลดปัญหาและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ประติมากรหรือช่างป้ันที่ทําพิมพ์และหล่อได้
ด้วยตนเองจะช่วยลดปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทําพิมพ์และหล่อให้น้อยลง มีผลต่อ
รายละเอียดของผลงานประติมากรรม เพราะประติมากรหรือช่างปั้นท่ีมีความสามารถในการทําพิมพ์
และหล่อจะเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้ดี ทําให้ได้ผลงานที่มีความ
ละเอียดสวยงามสมบูรณ์ดังงานป้ันต้นแบบ 

มีความสําคัญมาก คิดเป็นร้อยละ 25.71 มีรายละเอียดดังนี้ กระบวนการทําพิมพ์และหล่อมี
ความสําคัญมากต่อประติมากรหรือช่างป้ัน เป็นกระบวนการที่อยู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรม จะปฏิเสธไม่ได้ควรจะต้องศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงาน ประติมากรหรือช่างท่ีทํา
พิมพ์และหล่องานได้ด้วยตนเองสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน ผลงานประติมากรรม
จะออกมาดีไม่ผิดเพ้ียน เป็นการปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุให้มีความแข็งแรงถาวร เพราะการป้ันงาน
ประติมากรรมต้นแบบส่วนมากจะทําด้วยสื่อวัสดุที่น่ิมอ่อน ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสื่อ
วัสดุใหม่ด้วยวิธีการทําพิมพ์และหล่อ ประติมากรหรือช่างป้ันที่ทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองจะ
สามารถแก้ปัญหาการทําพิมพ์และหล่อได้ต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

มีความสําคัญน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.29 มีรายละเอียดดังนี้ ปัจจุบันน้ีช่างหล่อฝีมือดีๆมีมาก 
ช่างป้ันอาจไม่จําเป็นต้องหล่องานของตนเองก็ได้หากปั้นผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ขอให้ช่างป้ันต้อง
คอยควบคุมดูแลช่างหล่อ อย่างใกล้ชิดก็จะได้ผลงานออกมาตามท่ีเราต้องการ  ในการทําพิมพ์และ
หล่อจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้ัน ส่วนท่ีสําคัญที่สุด คือ การวางแผนการทําโครงสร้างก่อนการป้ันรูป
ว่าอย่างไรทําให้แม่พิมพ์ถอดได้สะดวกทําให้ไม่แตกหัก การป้ันสามารถใช้สื่อวัสดุได้สองชนิดคือสื่อ
วัสดุที่คงรูปถาวรเม่ือป้ันเสร็จได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ํามัน จึงจําเป็นต้องมีการทําพิมพ์และหล่อ เป็น
การนําสื่อวัสดุที่มีความคงทนถาวร เช่น เรซ่ิน ไฟเบอร์กล๊าส ปูนปลาสเตอร์ และโลหะต่างๆ  
 1.3 ท่านคิดว่าควรจะมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม 
ให้กับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกประติมากรรมหรือไม่ ในความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ครู
อาจารย์ ประติมากร ศิลปิน และช่างป้ันอิสระ ได้ตอบแบบสอบถามว่า เห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 82.86 มีรายละเอียดดังนี้ จะได้เรียนรู้การทําพิมพ์และหล่อเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเปิดการ
เรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่อให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม เพ่ือเพ่ิมพูน
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ความรู้ เทคนิค ทักษะ ความชํานาญและข้ันตอนการทําพิมพ์และหล่อ จะได้นําไปประยุกต์ใช้งาน 
เม่ือมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน นักศึกษาที่
เรียนจบหลักสูตรไปแล้วจะได้นําความรู้เรื่องการทําพิมพ์และหล่อไปประกอบอาชีพของตนเองได้ มี
ความจําเป็นมากที่จะต้องศึกษาการทําพิมพ์และหล่อ เพราะนักศึกษามีความจําเป็นมากจะต้อง
เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการทําพิมพ์และหล่อ เป็นกระบวนการที่สําคัญต่อนักศึกษาที่เรียนวิชาเอก
ประติมากรรม นักศึกษาจะได้เข้าใจดี เป็นการเปลี่ยนสื่อวัสดุให้มีความคงทนถาวรเพ่ือเก็บไว้ 
หลังจากนักศึกษาปฏิบัติงานปั้นรูปต้นแบบแล้วเสร็จจะสามารถปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุที่อ่อนน่ิมให้มี
ความแข็งแรงถาวรมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น โดยใช้วิธีการทําพิมพ์และหล่อ นักศึกษาที่สามารถทําพิมพ์และ
หล่อได้ด้วยตนเอง จบกระบวนการงานประติมากรรมได้ด้วยตนเอง จะสามารถผลิตช้ินงาน ออกมามี
ความสมบูรณ์ คุณภาพดี ควรฝึกงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย อยากให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเรียน
ในช้ันเรียนและออกฝึกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการจริงควบคู่กันไปด้วยจะเป็นสิ่งท่ีดี ใน
อนาคตอาจขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ ถ้าไม่มีการเรียนการ
สอนอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันโรงหล่อหรือโรงงานต่างๆยังต้องการอีกมาก 
 ควรมีมาก คิดเป็นร้อยละ 17.14 มีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรมมี
ความจําเป็นมากที่จะต้องศึกษาเรียนรู้การทําพิมพ์และหล่อให้เข้าใจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองใน
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม จะเป็นสิ่งท่ีดีมากถ้ามีการเปิดสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่อ
นักศึกษาจะได้เข้าใจมีความรู้ เทคนิค ทักษะ ความชํานาญ ในขั้นตอนต่างๆของการทําพิมพ์และหล่อ
นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรไปแล้วจะได้นําความรู้เรื่องการทําพิมพ์และหล่อ ไปประกอบอาชีพของ
ตนเองได้อีกทางหน่ึง 
 

1.4 ท่านคิดว่าข้อดีของประติมากรหรือช่างปั้นทีม่ีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ
ผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเองเมื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเสร็จม ีดังนี้ 

ลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนทําพิมพ์และหล่อ ประติมากรหรือช่างป้ันสามารถ
วางแผนและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า ผลงานประติมากรรมสําเร็จตามวันเวลา
ที่กําหนด  ทําให้ผลงานประติมากรรมที่ได้ออกมาสําเร็จสวยงามมีความสมบูรณ์ตรงตามประติมากร
ต้องการ สัดส่วนจะไม่ผิดเพ้ียนหรือเกิดความผิดพลาดน้อยในการปฏิบัติงาน ประติมากรหรือช่างปั้น
สามารถตรวจเช็ค การปฏิบัติงานได้ตลอดทุกขั้นตอน และสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน      
ประติมากรหรือช่างป้ันวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆใน
ขั้นตอนการถอดพิมพ์และหล่อถ้ามีความรู้ความสามารถการทําพิมพ์และหล่อจะสามารถควบคุม
กระบวนการทํางานประติมากรรมทุกข้ันตอน สามารถถ่ายทอดผลงานป้ันได้ดีตามความต้องการถ้ามี
ปัญหาอะไรสามารถปรับแต่งแก้งานได้ สามารถคํานวณเวลาค่าแรง ค่าวัสดุ ได้อย่างแม่นยํา(ประเมิน
ราคาในการรับงานจะไม่ตํ่าหรือสูงมากจนเกินไป) ประติมากรหรือช่างปั้นเป็นผู้ป้ันงานต้นแบบ ถ้ามี
ความเข้าใจการถอดพิมพ์และหล่อจะสามารถแบ่งพิมพ์ ก้ันพิมพ์ แยกช้ินพิมพ์ออกจากกันได้ดีกว่า 
เพ่ือให้สามารทําการหล่องานและประกอบช้ินส่วนงานให้กลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมได้ใกล้เคียงต้นแบบท่ี
ป้ันไว้ ถ้าประติมากรหรือช่างป้ันมีความรู้ในการทําพิมพ์และหล่อ ในเวลาป้ันงานประติมากรรม
สามารถออกแบบหรือเน้นเน้ือหาและจุดเด่นเพ่ือหลบตําแหน่งในการทําพิมพ์ แบ่งพิมพ์ และแบ่ง
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ช้ินงานได้ดี  ในเวลาติดต่อพูดคุยงานกับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า เราสามารถพูดคุยเร่ืองงานแต่ละขั้นตอน
จนจบอย่างม่ันใจโดยมีความรู้จริงสรุปงานจบได้ในตัวคนเดียว สร้างความน่าเช่ือถือต่อผู้ว่าจ้าง     
ประติมากรหรือช่างป้ันผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถเลือกใช้สื่อวัสดุในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน
ประติมากรรมแต่ละช้ินได้อย่างเหมาะสมกับงาน 

1.5 ท่านคิดว่าข้อเสียของประติมากรหรือช่างปั้นที่ไม่มคีวามสามารถในการทําพิมพ์และ
หล่อผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเอง เมื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเสร็จ มดัีงนี้ 

ต้นทุนสูงขึ้นประติมากรหรือช่างป้ันต้องเสียค่าใช้จ่ายมากย่ิงขึ้นในการจ้างช่างมาทําพิมพ์
และหล่อเพ่ือมารับช่วงต่อจากตนเองเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับตนเองโดยใช่เหตุ ความละเอียด
ประณีตของผลงานประติมากรรมหายไป มักเกิดความผิดพลาดเสียหาย ความละเอียดประณีตบนผิว
ของผลงานประติมากรรมหายไป ได้ผลงานประติมากรรมที่สําเร็จออกมาไม่ตรงตามกับงานต้นแบบท่ี
ป้ันไว้ สัดส่วนผิดเพ้ียนได้ผลงานประติมากรรมไม่เป็นไปตามความต้องการ ผลงานหล่อมีความ
คลาดเคล่ือนผิดเพ้ียนตรงรอยต่อต่างๆทําให้จังหวะ ท่าทาง ตําแหน่งของรูปทรงประติมากรรม ไม่มี
ความสามารถในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของช่างป้ัน ช่างทําพิมพ์ ช่างหล่อได้ด้วย
ตนเอง เม่ือเกิดปัญหาจาการหล่อและการทําพิมพ์ ทําให้ผลงานประติมากรรมมีความผิดเพ้ียน ซ่ึงจะ
นําผลไปสู่ความเสียหาย เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ทําให้ประติมากรหรือช่างป้ันต้องเสียเวลาติดต่อ
ประสานงานช่างทําพิมพ์และหล่อมารับช่วงงานต่อจากตนเอง คุณภาพผลงานประติมากรรมตํ่าลง
ประติมากรหรือช่างป้ันที่ไม่มีความรู้ในการทําพิมพ์และหล่อ หรือไม่มีเวลาควบคุมการทําพิมพ์และ
หล่อผลงานประติมากรรมท่ีหล่อสําเร็จออกมาได้ไม่ตรงตามความต้องการของช่างป้ันและผู้ว่าจ้าง 
ผลงานไม่มีคุณภาพทางความงามทางศิลปะ ความคงทนถาวร วัสดุตํ่าลง ไม่มีความเช่ือม่ันในตนเอง
ไม่สามารถอธิบายข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้ทุกข้ันตอนอย่างถูกต้องให้กับลูกค้า 
มีข้อจํากัดในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความกังวลใจ ขาดความภูมิใจ ไม่มีความเช่ือม่ันในตนเอง วาง
แผนการปฏิบัติงานได้ไม่ดี ประติมากรหรือช่างปั้นไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้จบงานด้วย
ตนเองได้ทั้งระบบ ประเมินราคาผลงานได้ไม่ดี ไม่สามารถประเมินราคาที่เหมาะสมในการต่อรอง
ราคาในแต่ละครั้งได้เม่ือต้องการรับเหมางานหรือต้องการจ้างช่างมารับช่วงทําพิมพ์และหล่อ 
ประเมินค่าวัสดุอุปกรณ์ได้ไม่ดี ไม่สามารถควบคุมคํานวณราคาค่าวัสดุสิ่งของการทําพิมพ์และหล่อได้
ถูกต้อง 

 
2. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคน้คว้าครั้งน้ีอภปิรายผลได้ดังนี ้

2.1 จากการศึกษากระบวนการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริง
หรือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.14  ซ่ึงมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันใน
เรื่องประติมากร หรือช่างป้ันที่ดีควรมีความสามารถในการทําพิมพ์ และหล่องานประติมากรรมได้ด้วย 
เพราะการทําพิมพ์และหล่อมีความสําคัญมากในการปฏิบัติงานของประติมากรรมจะมีความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองมาพร้อมกับการทําพิมพ์และหล่อ ดังนั้นประติมากรหรือช่างป้ันที่ดีจะต้องมีความสามารถพิมพ์
และหล่องานได้ด้วยตนเองทุกข้ันตอน ซ่ึงสอดคล้องกับเอกสารวิชาการของ สัญชัย รัตนโนภาศ (2521: 
6.) กล่าวว่า  ช่างคนใดเป็นทั้งช่างเขียน ช่างป้ัน ช่างแกะ ช่างสลัก และช่างหล่อด้วยก็นับว่าโชคดี
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มาก และในสมัยโบราณก็มักจะเป็นเช่นน้ัน จนมีคําเรียกกันว่า “สารพัดช่าง”  การทําพิมพ์และหล่อ
เป็นงานท่ีอาศัยเทคนิค ทักษะและประสบการณ์สูง  ควรเรียนรู้ให้เข้าใจทุกขั้นตอน จะสามารถ
ควบคุมกําหนดวางแผนงาน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานได้อย่าง
แม่นยําและจบงานได้ด้วยตนเอง เป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ดี วางแผนงาน
ให้สัมพันธ์เหมาะสมกับการปั้นงานต้นแบบ และการทําพิมพ์หล่อ  มิฉะน้ันจะเป็นจุดบอดต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของประติมากรหรือช่างป้ันซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ อริยะ 
กิตติเจริญวิวัฒน์ (31 มกราคม 2556. สัมภาษณ์.) กล่าวว่าถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจอาจทําให้
งานเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหายได้ และ การสัมภาษณ์ของ ประเสริฐ  วรรณรัตน์ (22 มกราคม 
2556. สัมภาษณ์.) กล่าวว่า รูปแบบการรักษาต้นแบบผลงานประติมากรรมท่ีทําด้วยวัสดุที่ไม่คงทน
ถาวรเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ ผลงานประติมากรรมท่ีหล่อออกมาจะดีมีความสมบูรณ์มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับงานป้ันต้นแบบ ตรงตามความต้องการ เพราะทุกข้ันตอนได้ผ่านกระบวนการและสายตา
ของประติมากรหรือช่างป้ัน ประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเอง 
จะสามารถควบคุมดูแลความละเอียดประณีตของผลงานประติมากรรมไว้ได้ เพราะงาน
ประติมากรรมเป็นงานที่มีความละเอียดประณีต ช่างทําพิมพ์และหล่อควรเป็นคนเดียวกันกับประติ
มากรหรือช่างป้ัน จะรู้ว่าส่วนใดท่ีควรจะต้องระมัดระวังในการทําพิมพ์ ผลงานประติมากรรมที่หล่อ
ออกมาจะได้คงรายละเอียดของพ้ืนผิวและรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังเช่นงานต้นแบบ และไม่ต้อง
เสียเวลาติดต่อช่างมารับเหมาช่วงงานทําพิมพ์และหล่อต่อจากตนเอง เพราะจะเข้าใจลักษณะผลงาน
ของตนเองมากกว่าใครรวมถึง การหล่อ การติดประกอบช้ินส่วน การโป๊วแต่งผิว จึงทําให้ผลงานท่ีได้
ออกมาตรงกับงานต้นแบบมากที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของคมสันต์ คําสิงหา (25 
เมษายน 2556 สัมภาษณ์.) พูดถึง กระบวนการทางเทคนิคการออกแบบงานประติมากรรมหรือ
รูปทรงอ่ืนๆ แทนรูปในบริเวณว่างท่ีเกิดจากพิมพ์เม่ือถอดพิมพ์ออกก็จะได้รูปหล่อตามต้องการ 

2.2 จากการศึกษาท่านคิดว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมมีความสําคัญต่อ
การป้ันรูปประติมากรรมหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความสําคัญมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงทุกท่านได้ให้เหตุผลท่ีตรงกันคือ ผลงานประติมากรรมท่ีหล่อออกมาจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับงานป้ันต้นแบบ เพราะผลงานประติมากรรมท่ีได้จากการทําพิมพ์และหล่อต้องคง
รูปเหมือนเดิมดังเช่นงานต้นแบบ สามารถควบคุมการทําพิมพ์และหล่อได้ดี ป้ันงานต้นแบบออกมาดี
อย่างไร แต่การทําพิมพ์และหล่อไม่ดี ผลงานประติมากรรมก็ผิดเพ้ียน  ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ของ ประเสริฐ  วรรณรัตน์ (22 มกราคม 2556. สัมภาษณ์.) กล่าวว่า รูปแบบการรักษาต้นแบบ
ผลงานประติมากรรมที่ทําด้วยวัสดุที่ไม่คงทนถาวรเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้  การป้ันงานประติมากรรม
ต้นแบบส่วนมากจะทําด้วยสื่อวัสดุที่นิ่มไม่แข็งแรงถาวร ดังนั้นการทําพิมพ์จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสื่อ
วัสดุให้มีความแข็งแรงถาวรอีกวิธีหน่ึง ประติมากรหรือช่างปั้นจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ เทคนิค 
ทักษะในการทําพิมพ์และหล่อ สามารถแก้ปัญหาเวลาทําพิมพ์และหล่อได้ เพราะประติมากรหรือช่าง
ป้ันจะแก้ไขปัญหาการทําพิมพ์และหล่อต้ังแต่ขั้นตอนแรก เช่น การออกแบบ การขึ้นโครงสร้าง
ผลงาน ประติมากรหรือช่างป้ันจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจในช้ินงานของตนเองมากกว่าคนอื่น 
จะต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างรูปทรงว่ามีความเหมาะสมในการทําพิมพ์ลักษณะใด ซ่ึงสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ของ  โสพิศ พุทธรักษ์ (1 กุมภาพันธ์ 2556 สัมภาษณ์.) พูดถึง ขั้นตอนต่อเนื่องจากการปั้น
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ส่วนใหญ่การป้ันงานน้ันจะต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่แข็งแรงทนทาน เช่น ดินเหนียว ดินน้ํามัน ชันขี้ผึ้ง
ฯลฯ จึงจําเป็นต้องผ่านขั้นตอนเปลี่ยนวัสดุใหม่โดยการทําพิมพ์หล่อจึงจะสามารถเก็บงานต้นแบบ
หรือผลงานด้วยวัสดุที่แข็งแรงเอาไว้ได้ เช่น หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กล๊าส โลหะชนิดต่างๆ 
หรือต้องการที่จะหล่องานจํานวนหลายๆช้ินได้ ประติมากรหรือช่างป้ันไม่เสียเวลาและสามารถลด
ระยะเวลาต้นทุนการผลิตให้ตํ่าลงได้ เพราะการสร้างสรรค์งานประติมากรรมและการทําพิมพ์หล่อมี
ความสัมพันธ์กันทุกกระบวนการขั้นตอน มีความเก่ียวเน่ืองเหมือนลูกโซ่ ประติมากรหรือช่างป้ัน
จําเป็นจะต้องเข้าใจ  ลดปัญหาข้อผิดพลาด  ประติมากรหรือช่างป้ันที่ทําพิมพ์และหล่องานได้ด้วย
ตนเองจะช่วยให้กระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมไม่มีปัญหาหรือสามารถลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง มีผลต่อรายละเอียดของผลงานประติมากรรม เพราะประติ
มากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ จะเอาใจใส่ในรายละเอียดและขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน ทําให้ได้ผลงานที่มีความละเอียดสวยงามสมบูรณ์ดังงานป้ันต้นแบบ ซ่ึงสอดคล้อง
ของประดับ เต็มดี (21 มีนาคม 2556.สัมภาษณ์ .) กล่าวว่า รูปแบบหน่ึงของการรักษางาน
ประติมากรรมจากต้นฉบับไว้ เป็นการเปลี่ยนคุณค่าของวัตถุให้เป็นแบบสมบูรณ์และการสัมภาษณ์
ของ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ (31 มกราคม 2556 สัมภาษณ์) กล่าวว่าถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจ
อาจทําให้งานเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหายได้ 

2.3 จากการศึกษา พบว่าควรมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม
ให้กับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกประติมากรรม อยู่ในระดับควรมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซ่ึงทุก
ท่านได้ให้เหตุผลท่ีตรงกันคือจะได้เรียนรู้การทําพิมพ์และหล่อเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเปิดการเรียน
การสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่อให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
เทคนิค ทักษะ ความชํานาญงาน และข้ันตอนการทําพิมพ์จะได้นําไปประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน นําวิชาความรู้การทําพิมพ์และหล่อไปประกอบอาชีพได้ เพราะนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรไป
แล้วจะได้นําความรู้เรื่องการทําพิมพ์และหล่อไปประกอบเป็นอาชีพของตนเองได้อีกทางหนึ่ง   มี
ความจําเป็นมากจะต้องศึกษาการทําพิมพ์และหล่อ เพราะนักศึกษามีความจําเป็นต้องเรียนรู้ขั้นตอน
ต่างๆของการทําพิมพ์และหล่อ เป็นกระบวนการที่สําคัญต่อนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม 
นักศึกษาจะได้เข้าใจการทําพิมพ์และหล่อได้ดี เพ่ือเปล่ียนสื่อวัสดุให้มีความแข็งแรงถาวรเพ่ือเก็บไว้ 
หลังจากนักศึกษาปฏิบัติงานปั้นรูปต้นแบบแล้วเสร็จจะสามารถปรับเปล่ียนสื่อวัสดุที่อ่อนน่ิมให้มี
ความแข็งแรงถาวรมีคุณค่ามากขึ้นโดยวิธีการทําพิมพ์และหล่อ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน
ประติมากรรม เพราะนักศึกษาที่สามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเอง จบกระบวนการงาน
ประติมากรรมได้ด้วยตนเอง จะสามารถผลิตช้ินงานออกมามีความสมบูรณ์คุณภาพดี ควรมีการ
ฝึกงานควบคู่กับการเรียนไปด้วยอยากให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช้ันเรียนและออกฝึกงาน
ในโรงงานหรือสถานประกอบการจริงควบคู่กันไปด้วยจะเป็นเรื่องดี ในอนาคตอาจขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ ถ้าไม่มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
เพราะปัจจุบันโรงงานและโรงหล่อต่างๆยังต้องการช่างทําพิมพ์และหล่อจํานวนมาก  
 2.4 จากการศึกษาข้อดีของประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อ
งานประติมากรรมได้ด้วยตนเองเมื่อสร้างสรรค์ป้ันผลงานประติมากรรมแล้วเสร็จมีดังนี้คือ ลดต้นทุน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทําพิมพ์และหล่อ สัดส่วนจะไม่ผิดเพ้ียนหรือเกิดความผิดพลาด
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น้อยลงในการปฏิบัติงาน  ประติมากรหรือช่างปั้นสามารถตรวจเช็คการปฏิบัติงานได้ตลอดทุก
ขั้นตอน และสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขตัวผลงาน ประติมากรหรือช่างป้ันสามารถวางแผนและ
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า ผลงานประติมากรรมสําเร็จตามวันเวลาที่กําหนดไว้ 
ประติมากรหรือช่างป้ันที่มีความสามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองผลงานประติมากรรมท่ีได้
ออกมาจะสําเร็จ สวยงามมีความสมบูรณ์ ตรงตามต้องการ สามารถคํานวณราคาค่าแรง ค่าวัสดุได้
อย่างแม่นยํา (ประเมินราคาค่ารับจ้างเหมางานจะไม่ตํ่ากว่าหรือสูงมากเกินไป) สามารถพูดคุยเรื่อง
งานแต่ละขั้นตอนจนจบกระบวนการอย่างม่ันใจ โดยมีความรู้จริง สรุปงานได้ในตัวคนเดียว สร้าง
ความน่าเช่ือถือ ประติมากรหรือช่างปั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถเลือกใช้สื่อวัสดุ ในการทําพิมพ์
และหล่อผลงานประติมากรรมแต่ละช้ินได้อย่างเหมาะสม  
 2.5 จากการศึกษาข้อเสียของประติมากรหรือช่างป้ันท่ีไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์และ
หล่อผลงานประติมากรรมได้ด้วยตนเองเม่ือสร้างสรรค์ป้ันผลงานประติมากรรมแล้วเสร็จ คือ ประติ
มากรหรือช่างป้ันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นในการว่าจ้างช่างมารับเหมาช่วงทําพิมพ์และหล่อต่อ
จากตนเอง เป็นการเพ่ิมภาระต้นทุน ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น ความละเอียดประณีตของผลงาน
ประติมากรรมหายไป เกิดความผิดพลาดเสียหาย ความละเอียดประณีตบนผิวผลงานประติมากรรม
หายไป ผลงานประติมากรรมท่ีสําเร็จออกมาไม่ตรงตามต้นแบบ สัดส่วนผิดเพ้ียนได้ผลงาน
ประติมากรรมไม่ตรงตามความต้องการพอใจของประติมากรหรือช่างป้ัน ผลงานหล่อมีความ
คลาดเคลื่อน ผิดเพ้ียน ในตําแหน่งของรูปทรงประติมากรรม คุณภาพผลงานประติมากรรมตํ่าลง ไม่
ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผลงานไม่มีคุณภาพทางสื่อวัสดุและความงามทางศิลปะ  ความ
คงทนถาวรก็ตํ่าลง ไม่มีความเช่ือม่ันในตนเอง ไม่สามารถอธิบายข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมได้ทุกข้ันตอนอย่างถูกต้องให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง มีข้อจํากัดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เกิดความกังวลใจ ขาดความภูมิใจ ความเช่ือม่ันในตนเอง วางแผนการปฏิบัติงานได้ไม่ดี จะไม่
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้จบงานด้วยตนเองได้ทั้งระบบ ประเมินราคาของผลงานไม่
เหมาะสมในการต่อรองราคาในแต่ละคร้ัง  เม่ือต้องการรับเหมางานหรือต้องการจ้างช่างมาทําพิมพ์
และหล่อ ประเมินค่าวัสดุอุปกรณ์ผิดพลาด เพราะไม่มีความรู้จึงมองการปฏิบัติงานไม่จบได้ด้วย
ตนเอง ประติมากรหรือช่างป้ันที่ไม่สามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วยตนเองไม่ใช่ประติมากรหรือช่าง
ป้ันตัวจริง  
 
 
 
 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
     3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการวิจัย 
          3.1.1 ควรมีการเรียนการสอนวิธีการทําพิมพ์และหล่อ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการ
ทําพิมพ์และหล่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกประติมากรรม เพ่ือสร้างศักยภาพ เสริมประสบการณ์ 
เทคนิค ทักษะ และแนวคิดกระบวนการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
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3.1.2 ประติมากร ช่างป้ัน นักศึกษา จําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการทําพิมพ์และ
หล่อ ประติมากรหรือช่างปั้นที่ดีมีคุณภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถทําพิมพ์และหล่อได้ด้วย
ตนเอง จะต้องเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สามารถควบคุมวางแผนและแก้ปัญหาที่เกิด
ในขั้นตอนการทํางานได้ดังนั้นประติมากรหรือช่างปั้นทุกคนจะต้องเข้าใจกระบวนการทาํพิมพ์และ
หล่อ  

3.1.3 การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให้การเรียนการสอนเข้ากับ
ความเป็นจริง ความต้องการของผู้บริโภค ตลาดยังขาดช่างทําพิมพ์และหล่อท่ีมีฝีมือดีอีกมาก  
 3.1.4 นําไปประกอบอาชีพ ถ้าประติมากร ช่างปั้นหรือนักศกึษาที่มีความสามารถทําพิมพ์
และหล่อได้ด้วยตนเอง จะสามารถนําเอาวิชาความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ สามารถ
อธิบายนําเสนอผลงานและรบัเหมาจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้  

3.1.5 ให้ออกฝึกงานนอกช้ันเรียน จะต้องมีการออกฝึกงานจริงให้ได้อย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อ
ภาคการศึกษา ในบริษัท โรงงาน โรงหล่อ หรือสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริงๆ เช่น 
ผู้ประกอบการ ฯลฯ  

3.1.6 ด้านเทคโนโลยี ในปัจจุบันช่างประติมากรรมฝีมือดีมีคุณภาพลดเหลือน้อยลงทุกที 
นักศึกษาที่จบหลักสูตรมาก็หันไปยึดเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ประกอบการป้ัน การทําพิมพ์และหลอ่ให้มากย่ิงขึ้นจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

3.1.7 ควรมีการเผยแพร่การวิจัย ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกสู่สถาบันการศึกษาที่มี
การเรียนการสอนด้านประติมากรรม โดยการจัดทําเป็นหนังสือ เอกสาร หรือการอบรมภาคปฏิบัติ
การ การทําพิมพ์และหล่อด้วยสื่อวัสดุชนิดต่างๆให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสนใจ เพ่ือ
เป็นการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านประติมากรรม ควรมีการเก็บข้อมูลองค์ความรู้น้ีอย่าง
เป็นระบบ  
     3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

3.2.1 ควรทําวิจัยศึกษาการทําพิมพ์และหล่อของช่างชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือค้นหา
องค์ความรู้ วิธีการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการทําพิมพ์และหล่อท่ีมีความแตกต่างลักษณะ
เฉพาะตัว 

3.2.2 ควรทําการวิจัยศึกษาการทําพิมพ์และหล่อแบบโบราณ (ด้ังเดิม) ที่เหลืออยู่ เพ่ือค้นหา 
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ วิธีการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการทําพิมพ์และหล่อ เพ่ือจัดเก็บรวบรวม
เป็นพ้ืนฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

3.2.3 ควรทําการวิจัยศึกษาความต้องการช่างทําพิมพ์และหล่อจากผู้ประกอบการ ของโรง
หล่อ โรงงาน หรือสถานที่ประกอบการ เพ่ือศึกษาปัจจัย แนวคิด ความต้องการของผู้ประกอบการท่ี
มีต่อช่างทําพิมพ์และหล่อ 

3.2.4 ควรทําการวิจัยศึกษาสกุลของช่างทําพิมพ์และหล่อท่ีเก่าแก่เหลืออยู่ยังสืบสานการ
ทํางานมาถึงทุกวันน้ี เพ่ือค้นหาสกุลช่างท่ีทําพิมพ์และหล่อ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ 
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3.2.5 ควรทําการวิจัยศึกษาและสร้างสรรคต่์อยอด โดยนําผลข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง
กระบวนการทําพิมพ์และหลอ่มีความสําคัญต่อการป้ันรูปประติมากรรมจริงหรือ ควรทําวิจัยศึกษาถึง
หลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

3.2.6 การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลต่างๆ มีข้อมูลน้อยหายากมาก เพราะไม่มีงานวิจัย วารสาร 
หนังสือ ตําราทางศิลปะที่เกีย่วข้องมาอ้างอิง อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

เรือ่ง 

กระบวนการทําพิมพ์และหล่อ 
มีความสําคัญต่อการปั้นรปูประติมากรรมจริงหรือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีความประสงค์ ท่ีจะสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านการปั้นรูปผลงานประติมากรรม ท่ีสอนศิลปะสาขาประติมากรรม และศิลปิน
อิสระท่ีประกอบอาชีพทางศิลปะในด้านประติมากรรม เพ่ือนําข้อมูลข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทาง
ในการทํางานวิจัย 
          2. ในการตอบแบบสอบถามขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านคําช้ีแจงของแบบสอบถามแต่
ละตอนอย่างละเอียด 
          3. แบบสอบถามมี 2 ตอน 
          ตอนท่ี  1 เป็นข้อมูลด้านส่วนตัว 
          ตอนท่ี  2 เป็นข้อคําถามแบบปลายเปิดจํานวน 5 ข้อ และทําเคร่ืองหมาย ลงใน 
ท่ีตรงกับความพึงพอใจมากท่ีสุดในแต่ละหัวข้อและให้เหตุผลเพราะอะไร 

                                                                                                            
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

รองศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยโท ชัยชาญ    จันทศรี 

                                                                  หัวหน้าโครงการวิจัย 

               ( โทร 081-5650136 ) 

     



 
 

82 
 

ข้อมูลด้านส่วนตัว 
ตอนท่ี 1  ประวัติผู้เช่ียวชาญ 
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83 
 

 ตอนที่ 2แบบประเมินฉบับนี้ มีความประสงค์ ที่จะสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีความ
เช่ียวชาญด้านประติมากรรม ที่สอนศิลปะในสาขาประติมากรรม และประติมากรหรือศิลปินอิสระที่ประกอบ
อาชีพศิลปะในสาขาประติมากรรม เพ่ือนําข้อมูลและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการทํางานวิจัย 

1. ประติมากรหรือช่างป้ันที่ดีนั้น ควรมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรมได้ด้วย 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
    ไม่เห็นด้วย              เห็นด้วยน้อย           เห็นด้วยมาก         เห็นด้วยมากท่ีสุด 
เพราะอะไร............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
2.ท่านคิดว่ากระบวนการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม มีความสําคัญต่อการปั้นรูปงาน

ประติมากรรมหรือไม่ 
     ไม่มีความสําคัญ       มีความสําคัญน้อย         มีความสําคัญมาก        มีความสําคัญมากที่สุด 

 เพราะอะไร............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
3.ท่านคิดว่าควรจะมีการเรียนการสอนวิชาการทําพิมพ์และหล่องานประติมากรรม ให้กับนักศึกษาที่เรยีน

วิชาเอกประติมากรรมหรือไม่ 
    ไม่ควรมี                   ควรมีน้อย            ควรมีมาก         ควรมีมากที่สุด 
เพราะอะไร............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4.ท่านคิดว่าข้อดีของประติมากรหรือช่างป้ันท่ีมีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน
ประติมากรรมได้ด้วยตนเองเม่ือสร้างสรรคป้ั์นงานประติมากรรมสําเร็จมีดังน้ี 

4.1……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................................................... 
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5.ท่านคิดว่าข้อเสียของประติมากรหรือช่างป้ันท่ีไม่มีความสามารถในการทําพิมพ์และหล่อผลงาน
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         ของ ชําเรือง วิเชียรเขตต์ มาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลักษณะเฉพาะตัว”  
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