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ประโยชน์ จึงมีบทบาทส้าคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาน้าเน่าเสียเกิดจากทิงขยะและการปล่อย
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โบล รุยซ์ ปีกัสโซ เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์การสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รูปแบบคิว
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จึ ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เนื อหาข้ อ มู ล ทั งหมดเพื่ อ น้ า มาออกแบบหั ว ข้ อ เรื่ อ ง ประติ ม ากรรมผสาน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
น้ามีความส้าคัญเกี่ยวข้องกับการด้ารงของชีวิตมนุษย์ พืชและสัตว์น้า ใช้ในการด้ารงชีวิต
อุป โภคบริ โภคและเทคโนโลยี ที่ น้ าน้ามาใช้ ประโยชน์ จึ งมี บทบาทส้ าคั ญ ต่อ สั งคมและเศรษฐกิ จ
พลั งงานจากทรั พ ยากรน้ า จะช่ ว ยสร้างออกซิเจนโดยจะเข้ าสู่ แหล่ งน้ าได้ ด้ว ยการแลกเปลี่ ยนกั บ
บรรยากาศแสงแดดจะท้าปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง ช่วยปรับให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้าให้มีสภาพที่
เหมาะสม มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ท้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับสิ่งมีชีวิตทังหลาย
ในการใช้อุปโภคและบริโภคของมนุษย์นัน ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า เช่น น้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยต่างๆที่
ปะปนอยู่ ในแหล่ ง น้ า ที่ ใช้ อุ ป โภคและบริ โภคต่ า งๆก็ จ ะส่ งผลถึ งปั ญ หาทางสุ ข ภาพ ปั ญ หาด้ า น
ทัศนียภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านีเกิดทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนสภาพสังคมโดยรวมหรือสังคมหน่วยย่อย
น้าเป็ น ปั จจั ยที่ส้ าคัญ ในการพั ฒ นาเป็นแหล่ งก้าเนิดของสิ่ งมีชีวิตท้าให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ แก่
สิ่งมีชีวิตทังหลาย เช่น การปะมง การเพาะเลียงสัตว์น้า การอุตสาหกรรม การทิงน้าจากครัวเรือน
จากโรงงาน การเกษตรและกสิกรรม ท้าให้เกิดการสะสมของสารพิษในวงจรอาหารในระบบนิเวศน์
และท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าลดลงเนื่องจากมสารอินทรีย์ละลายอยู่ (เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน์,2539) น้าเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ได้ ให้ ค วามหมาย “น้ าเสี ย ” หมายถึ ง ของเสี ยที่ อ ยู่ในสภาพของเหลวรวมมวลสารที่ ปะปนอยู่ ใน
ของเหลวนัน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2535)
1. นาเสีย น้าที่ผ่านการใช้แล้วและมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีมวลสารหรือสิ่งปฏิกูล
และไม่ละลายเจือปนอยู่ (สุวิชัย ศิริกุลวัฒนา และ สนอง ศิริกุลวัฒนา,มปป.)
ปัญหาที่เกิดขึนจากชุมชนเจริญประชากรเพิ่มมากขึนในการใช้อุปโภคและบริโภคของมนุษย์ ก่อให้เกิด
มลพิษทางน้า เช่น น้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยต่างๆที่ปะปนอยู่ในแหล่งน้าที่ใช้อุปโภคและบริโภคต่างๆก็
จะส่งผลถึงปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาด้านทัศนียภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านีเกิดทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วน
สภาพสังคมโดยรวมหรือสังคมหน่วยย่อยตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม
2. สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเรามนุษย์ทังที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นวงจรที่
เกี่ยวข้องกันไปทังระบบ สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติ
เช่ น ป่ า ไม้ ภู เขา ดิ น น้ า อากาศ ทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ น เช่ น ชุ ม ชนเมื อ ง
สิ่ งก่ อ สร้ าง โบราณสถาน ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม (ที่ ม า:รวบรวมจากหนั ง สื อ เรื่อ งการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.)

2
3. โครงการกังหันนาชัยพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีแนวความคิดในโครงการกักเก็บน้าขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทย เป็นโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าป่าสัก อันเกิดจากน้าพระราชหฤทัยทรงห่วงใยพสกนิกรถึง
วิกฤตการณ์ปัญหาน้า ที่จะเกิดขึนแก่ประเทศไทย คือปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งสลับกันอยู่ตลอด สร้าง
ความสูญเสียให้กับเกษตรกรและประชาชน จึงต้องเร่งด้าเนินการจัดสร้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531
ได้พระราชด้าริ ในการแก้ไขปัญหาน้าโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ คือใช้เครื่องกลเติมอากาศ
ที่ผิวน้าทุ่นลอยมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสีย เครื่องกังหันน้าชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชด้าริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถ
ผลิตในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ"ไทยท้าไทยใช้"ทรงได้แนวทางจาก"หลุก"ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้าเข้านาอัน
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โครงการกังหันน้าชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริโดยทรงใช้หลักทฤษฎี
“น้าดีไล่น้าเสีย” นันได้แก่ การใช้น้าที่คุณภาพช่วยผลักดันน้าเน่าเสียออกไป และช่วยท้าให้น้าเน่าเสีย
มีสภาพเจือจางและซักพาสิ่งโสโครกไปได้มาก

ภาพที่ 1เครื่องมือวิดน้า (หลุก)
(ที่มา: (http://www.chaipat.or.th http://www.raorakprajaoyuhua.com
http://www.panyathai.or.th http://www.kapook.com)

3.1 ส่วนประกอบของเครื่องกลเต็มอากาศ มีลักษณะเป็นกังหันแบบทุ่นลอยสามารถปรับตัว
ตามระดับน้าประกอบด้วยซองวิดน้ามีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูจ้านวน 6
ซองแต่ละซองจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้องเท่าๆ กัน ทังหมดถูกติดตังบนโครงเหล็ก 12 โครงใน 2 ด้าน
มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่ า"เพลากังหัน"ซึ่งวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลา ที่ติดตังอยู่บนทุ่นลอย
และมีระบบขับส่งก้าลัง ด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ส้าหรับขับเคลื่อน
ซองน้า ให้หมุนรอบเป็นวงกลม อยู่บนโครงเหล็กที่ ยึดทุ่นทัง 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกันด้านล่างของกังหัน
มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนเหมาะส้าหรับ ใช้ในแหล่งน้าซึ่งมีการผลักดันน้าผสานออกซิเจนเข้า
กับ น้ าจึ งท้ าให้ เกิดขบวนการน้ าเสี ยไหลไปในทิ ศทางที่ ก้าหนดรวดเร็ว ให้ ประโยชน์ ต่อสั งคมและ

3
สิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณค่าของออกซิเจนในน้า ท้าให้น้าใสสะอาดขึนลดกลิ่นเหม็น มีปริมาณออกซิเจนใน
น้าเพิ่มขึนและสามารถบ้าบัดความสกปรกในรูปแบบมวลสารต่างๆ ท้าให้ลดต่้าลงได้เกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนดส่ ว นประกอบกั งหั น ชัย พั ฒ นาหรือ เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่ น ลอย (Chaipattana Low
speed surface Aerator) ซึ่ ง เป็ น Model Rx-2 Royal Experimemt มี คุ ณ สมบั ติ ในการถ่ า ยเถ
ออกซิเจน ได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง สามาถน้าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุง
คุณภาพน้าได้อย่างอเนกประสงค์ เหมาะส้าหรับใช้ในแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ สระ หนอง คลอง บึง
ที่มีระดับความลึกมากกว่า 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร
3.2 หลักการและวิธีการท้างานของกังหันน้าชัยพัฒนา กังหันน้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติม
อากาศ ที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึนลงได้เองตามล้าดับน้า มีส่วนประกอบส้าคัญ
คือ โครงกังหันน้ารูป 12 เหลี่ยม ซองบรรจุน้าติดตังโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์ ในขณะที่น้าเสียถูก
ยกขึนไปสาดกระจายสัมผัสอากาศตกลงยังผิวน้าจะก่อให้เกิดฟองอากาศ หลังจากนันน้าที่ได้รับการ
เติมอากาศแล้วจะเกิดการถ่ายเทของน้าเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้า

ภาพที่ 2 เครื่องกลเต็มอากาศ
ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaittana Foundation)
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3.3 วิธีการบ้าบัดน้าเสีย หรือท้าลายสิ่งปนเปื้อนในน้าเสียให้ หมดไป โดยระบบบ้าบัดน้าเสีย
มี 3 วิธี
3.3.1. กระบวนการทางเคมี (chemical process)
3.3.2. กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process)
3.3.3. กระบวนการทางกายภาพ (physical process)
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถท้าให้น้าใสสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ลดกลิ่นเหม็นลงไปได้มาก
และมีปริมาณออกซิเจนน้าเพิ่มมากขึน สามารถบรรเทาสิ่งสกปรกในรูปแบบมวลสารให้ลดต่้าลงตาม
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด
4. กฎหมายควบคุมมลพิษทางแหล่งนาและสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการควบคุมมลพิษพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535 ได้มีบทบั ญญั ติกฎหมายควบคุมมลพิษทางแหล่งน้าจากแหล่งก้าเนิดกฎหมายมาตรา6
ร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท้าผิดต่อพนักงานในกรณีพบเห็นการกระท้าอันเป็นการละเมิดเกี่ยวกับความ
คุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง -เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มโดยเคร่ งครั ด ทั งนี ตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายว่าด้วยการนันบัญญัติไว้ (ภูมิพลอดุลยเดช ปร. ให้ไว้บัญญัติ ณ วันที่9
มีนาคม พ.ศ.2535เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน)
5. พระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
5.1 ด้านจิตรกรรม พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มีความสนใจด้านศิลปกรรม โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและฝึกจากต้า รา ทรงเขียนภาพ
อย่างจริงจังเมื่อราวพุทธศักราช 2502 พระองค์ใช้เวลาเมื่อว่างจากพระราชกรณีกิจ โดยทรง
ใช้แสงไฟฟ้าและแสงธรรมชาติ ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ซึ่ง
มั ก จะเป็ น ภาพเขี ย นครึ่ ง พระองค์ เป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละใช้ เทคนิ ค สี น้ า มั น บนผ้ า ใบในการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรม ( แหล่งข้อมูล : stood, Daily Rabbit, Manager)
5.2 ด้านประติ ม ากรรม ทรงสนพระราชหฤทั ยในงานปั้ น งานหล่ อ และการท้ า
แม่พิมพ์ ทรงค้นคว้าศึกษาวิธีท้าและเทคนิคต่างๆด้วยพระองค์เอง นอกจากนียังทรงโปรด
กล้า ให้ช่างฝีมือปั้ นพระพุทธรูปเพื่อน้าไปประดิษฐานตามที่ต่างๆและยังทรงทดลองหล่ อ
พระพุทธรูปด้วยพระองค์เอง (แหล่งข้อมูล : MotionGraphicPlus)

5
6. ประติ มากรรม (Sculpture) เป็นงานศิลปะแสดงออกด้ว ย การปั้ น การแกะ และการ
องค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มี
ความลึก นูน หนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชินงาน
ผ่านการสร้างของ ประติมากร ประติมากรรมเป็นแขนงหนึ่งของ ทัศนศิลป์ ประเภทงานประติมากรรม
แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ ประติ ม ากรรมนู น ต่้ า ประติ ม ากรรมนู น สู ง ประติ ม ากรรมลอยตั ว
(แหล่งข้อมูล : Creative Commons Deed)
7. ประวัติ ปาโบล รุยซ์ ปิกัสโซ (Pablo Ruiz Picasso) ปาโบล รุยซ์ ปิกัสโซ เกิดเมื่อวันที่
25 ตุลาคม ค.ศ.1881 ประเทศสเปน เป็นจิตรกรเอกของโลก ปิกัสโซเป็นบุตรชายของ ดอน โช รุยซ์
พ่อของเขาเป็นครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัย ผลงานของเขามีเอกลักษณ์ในแบบผลงานที่ได้แรงบัล
ดาลใจจาก ฟอร์นานเดอ ซึ่งเป็นคนรักคนแรกของเขา ค้าว่า Piz ปิกัสโซได้รับแรงบัลดาลใจจากพ่อ
ของเขาไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพสิ่งที่เขาได้เป็นจากพ่อของเขา ภาพวาดครังแรกของเขา คือ ภาพ
นกพิ ราบ ภาพเขีย นของปิ กัส โซแบ่ งเป็ นช่ว งต่างๆ 6 ช่วง คือ ยุค สี น้ าเงิน ยุค สี ช มพู ยุคอิ ทฺธิพ ล
แอฟริกา บาศกนิยม ยุคคลาสสิกและเหนือจริง ยุคสุดท้าย ผลงานสุดท้ายของปิกัสโซเป็นการผสม
รูปแบบวิธีในการแสดงออกในงานของเขาจนกระทั่งจบชีวิต โดยผลงานส่วนใหญ่นันถูกปฏิเสธไม่ได้
การยอมรับเนื่องจากเป็นผลงานที่สื่อความอนาจาร แต่ ภายหลังปิกัสโซได้เสียชีวิตลง กระแสทิศทาง
ของศิลปะเกิดเปลี่ยนแปลงจาก Abstract expressionism และกระแสรูปแบบ Neo-expression ใน
เวลาต่อมา (แหล่งข้อมูล : Picasso Random House Webster’s Unabridged Dictionary)
จากการศึ ก ษาวิ จั ย หลั ก ทฤษฏี แ ละผลงานวิ จั ย ในโครงการกั ง หั น น้ า ชั ย พั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถน้าไปใช้บ้าบัดน้าเสียจากการอุปโภคของประชาชน เช่น แหล่ง
ชุมชน อุตสาหกรรม รวมทังเพิ่มออกซิเจนให้กับน้าจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้าเสีย
ผู้วิจัยมุ่งหวังให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้กระตุ้นเกิดจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประโยชน์
ของน้าและจินตนาการจากการผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งจะน้าไปสู่ความเจริญของประเทศชาติอีก
หลายด้านตามมา
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
1. เพื่อศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีการจัดการน้า ในโครงกังหันน้าชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การด้าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
2. เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดฟองออกซิเจนในน้าลดมลภาวะน้าเน่าเสีย เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อศึกษาข้อมูลค้นคว้ารูปแบบงานประติมากรรมน้ามาสรรค์สร้างเป็นผลงานที่สามารถ
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานของการศึกษา
การน้าเอาหลักองค์ความรู้ ทฤษฎี น้าดี ไล่น้าเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยหลักการตาม
ธรรมชาติโดยการใช้น้าคุณภาพดีผลักดันน้าเน่าเสีย โดยใช้ความรู้ด้านศิลปะมาเป็นตัวก้าหนดความ
งามและเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ประกอบกับการจัดหาเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและพัฒ นา
สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม สามารถสร้างจิตส้านึกให้แก่ผู้มาชมผลงานสร้างคุณภาพชีวิต
จิตใจที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตของการศึกษา
เนื อหาที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยตามความมุ่งหมาย ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัย
ดังต่อไปนี
1. ศึกษาวิจัยประวัติแนวความคิด เนือหา ทฤษฏี ของโครงการกังหันน้าชัยพัฒ นาหลักการ
ท้างานเครื่องกลเติมอากาศ การบ้าบัดน้าเสีย รางวัลเทิดพระเกียรติคุณ
2. ศึกษาประวัติผลงานด้านพระอัจฉริยภาพ และเทคนิควิธีการ
3. ท้ า การศึ กษารู ป แบบโครงสร้างประเภท กลวิ ธี วัส ดุ แนวทางสร้ างสรรค์ เป็ น ผลงาน
ประติมากรรม เพื่อน้าไปใช้ในการผลิตฟองออกซิเจนในน้า
4. ศึ ก ษาเทคนิ ค จากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากที่ ต่ า งๆเพื่ อ น้ า มาในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ประติมากรรม
5. ศึกษาพืนที่บ่อน้าหน้าโรงอาหารเพชรรัตน์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ (ทับแก้ว) ซึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่นมีบ่อน้าและต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เหมาะกับ
การติดตังผลงานประติมากรรม
6. สรุปผลกระบวนการสร้างสรรค์
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ขอบเขตด้านเนือหา ซึ่งมีตัวแปรใช้ในการศึกษา 2 ประเภท ดังนี.
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ ได้แก่ลักษณะ ส่วนบุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย สภาพชุมชน
2. ตัวแปรตาม
ความรู้เกี่ยวกับ สิ่ งแวดล้ อมการจั ดการน้าปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมและผลของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาที่มาใช้สถานที่บริเวณสระน้าตรงกันข้ามโรงอาหาร
เพชรรั ต น์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (ทั บ แก้ ว ) วิ ท ยาเขตพระราชวัง สนามจั น ทร์ จั งหวั ด นครปฐม
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จ้านวน 1 กลุ่ม
ศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จ้านวน 1 กลุ่ม
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้สถานที่
จ้านวน 1 กลุ่ม
ขันตอนของการศึกษา
1. ก้าหนดหัวข้อ
2. รวบรวมข้อมูล
3. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. ก้าหนดขอบเขตการออกแบบ
6. ทดลองสร้างเครื่องมือประเมินผลการออกแบบ
7. ปรับปรุงแก้ไข
8. ประเมินวัดผลวิเคราะห์อภิปราย
9. สรุปผลข้อเสนอแนะ
10. เก็บข้อมูลในการติดตังรูปแบบและการใช้งาน
11. วิเคราะห์ข้อมูลขอบเขตการออกแบบประสานผู้ใช้
12. ก้าหนดขนาดชินงาน
12.1 ความกว้าง
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12.2 ความยาว
12.3 ความสูง
12.4 ประเภทวัสดุการใช้งาน
12.5 โครงสร้าง
12.6 รูปแบบ
12.7 สี
12.8 เทคนิคกลวิธี
13. ข้อมูลเอกสาร
14. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
15. ก้าหนดการออกแบบ
16. เครื่องมือใช้ออกแบบการผลิต
17. ทดลองวัสดุเนือดิน
17.1 วิธีการขึนรูป
17.2 การตกแต่ง
17.3 การเผา
18. ผลการออกแบบ
19. ประเมินผลการออกแบบ
สารวจพืนที่จริงเพื่อศึกษา
ระบบการไหลเวี ย นและการบ้ า บั ด น้ าเสี ย ของภายในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก้าหนดกรอบแนวความคิด จดบันทึก และบันทึกภาพ วีดีโอ
2. ศึกษารวมรวบข้อมูล รูปแบบแนวทางการสร้างสรรค์ เนือหาทางด้านโครงสร้าง จากหนังสือ
สื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ท วารสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ท้ า แบบร่ า งผลงานและวางแผนด้ า เนิ น การ
สร้างสรรค์ผลงาน จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน
3. ก้าหนดพืนที่ติดตังผลงาน ท้าแบบร่างให้เห็นถึงการติดตัง
4. สรุ ป ผลการศึ ก ษา บริ บ ทพื นที่ ที่ ท้ า การติ ด ตั งผลงาน และจั ด น้ า เสนอผลงานที่ ผ่ า น
กระบวนการสร้างสรรค์สู่สาธารณะประโยชน์
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กรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัย
ที่มุ่งเน้นน้าเอาหลักทฤษฎีและองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการน้า โดยการน้าเศษวัสดุเหลือใช้มาผสมผสานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเผยแพร่องค์
ความรู้ มีส่วนช่วยร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูการบ้าบัดน้าเสีย
เวลาที่ใช้ในการวิจัย
ประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเริ่มท้าการวิจัยตั่งแต่เดือน สิงหาคม 2559 และเสนอวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ภายใน 1 ปีการศึกษา
วิธีการศึกษา
เป็นลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และ ข้อ 2
คือเรื่อง ศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีการจัดการน้าในโครงกังหันน้าชัยพัฒนา และเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
ฟองออกซิเจนในน้าลดมลภาวะน้าเน่าเสีย เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคนิคการ
จัดการหาเศษวัสดุที่หมดอายุเกิดจากการใช้งาน ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม การลงพืนที่เพื่อเรียนรู้และ
สังเกต เก็บบันทึกข้อมูลให้ได้ครบถ้วนมากมี่สุดเพื่อที่จะท้าการศึกษา หลังจากนันน้าข้อมูลทังหมดมา
สร้างเป็นผลงานประติมากรรมเพื่อใช้ในการจัดการน้า จากนันน้าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลงาน โดยใช้วิธีการ ดังนี
1. ศึกษาค้น คว้า หาข้อมูล เกี่ยวกับโครงการกังหั นน้าชัยพัฒ นา กระบวนการบ้าบัดน้าเสี ย
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้าและหลักการท้างานของเครื่องกลเติมอากาศ
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร วรรณกรรม พระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านจิตรกรรมและประติมากรรม
3. ศึกษารูปแบบเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมคงทนแข็งแรง มีคุณลักษณะเฉพาะ
ของการสร้างงานวัสดุนันๆซึ่งน้ามาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงกลไกการท้างานสามารถน้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
4. ศึกษาพืนที่ส้าหรับติดตังผลงาน คือ บริเวณพืนที่สระน้าตรงกันข้ามโรงอาหาร เพชรรัตน์
มหาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด นครปฐม พืนที่แหล่งน้า บ่อระดับความลึก
3-5 เมตร ระดับความกว้าง ประมาณ 10 – 15 เมตรเป็น สถานที่เหมาะสมส้าหรับการใช้ชีวิตของ
ผู้คนที่มาใช้สถานที่
5.ท้ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ รวบรวม เพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ประยุกต์ศิลป์ เป็นงานประติมากรรมที่ได้รับความประทับใจจากกังหัน
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6.ลงมื อ ปฏิ บั ติ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน และน้ า เอาผลงานที่ ได้ รั บ การปรึ ก ษากั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ออกแบบ เพื่อบันทึกข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขเป็นผลงานที่สมบูรณ์
7.สรุปรายงานการวิจัยภาคเอกสารฉบับสมบูรณ์ ตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
8.เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในครังนี โดยน้าผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน

ภาพที่ 3 ภาพร่างผลงานประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า แบบที่ 1
ที่ได้รับความประทับใจจากรูปทรงตัดทอนเรขาคณิตจากเศษวัสดุเหลือใช้
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นิยามคาศัพท์เฉพาะ
“นาดี ไล่นาเสีย” หมายถึง การใช้น้าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้าเสียออกไปและช่วยให้น้า
เสียมีสภาพเจือจางลง (The Chaipattana Foundation)
เครื่องกลเติมอากาศ หมายถึง การเติมออกซิเจนของระบบบ้าบัดน้าเสีย ระหว่างอากาศกับ
น้ าเครื่องกลเติม อากาศที่ ผิ ว น้ าหมุนช้าแบบทุ่น ลอย สามารถปรับ ตัวขึนลงได้ เองตามล้ าดับน้ า มี
ส่วนประกอบส้าคัญ คือ โครงกังหันน้ารูป 12 เหลี่ยม ซองบรรจุน้าติดตังโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์ใน
ขณะที่น้าเสียถูกยกขึนไปสาดกระจายสัมผัสอากาศตกลงยังผิวน้าจะก่อให้เกิดฟองอากาศ หลั งจากนัน
น้าที่ได้รับการเติมอากาศแล้วจะเกิดการถ่ายเทของน้าเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้า
(สารานุกรมเสรี กังหันน้าชัยพัฒนา)
การจัดการนา หมายถึง กระบวนการจัดการน้าอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับการจัดหาและพัฒนา การใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ (ENVIRONNET)
พระอัจฉริยภาพ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารเกินระดับ พระปรีชาสามารถ
ของรัชกาลที่ 9 (พจนานุกรมไทย-ไทย)
ทับแก้ว หมายถึง พระต้าหนักทับแก้ว เป็นอาคาร 2 ชันตังอยู่ที่เชิงสะพานสุนทรถวายเป็นที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเป็นวิทยาลัยทับแก้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ชื่อว่า ทับแก้ว
ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง ผลงานศิลปะที่ มีรูปทรงพืนที่แนวราบและพืนที่ใน
อากาศ สามารถเห็นได้รอบด้านเป็นสามมิติ มีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม มีความสูง ความกว่าง ความ
ยาว ความหนา ความลึก ของผลงาน
โครงสร้าง (Construction) หมายถึง โครงสร้างของรูปทรงโปร่งโล่งไร้มวล เช่น โครงสร้าง
อาคาร เป็นต้น
แนวความคิด (Concert) หมายถึง รากฐานความคิดเป็นแนวทางในการสร้างผลงานทาง
ศิลปะ ซึ่งมีที่มาจาก ความเชื่อ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม ค้นคว้าด้วยตัวศิลปิน
โลหะ (Metal) หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุที่อิเล็กตรอนไม่จ้ากัดเฉพาะที่และไม่ได้เป็น
อะตอมใดอะตอมหนึ่ ง ท้าให้ คุณ สมบัติของโลหะเป็นตัวน้าไฟฟ้าและความร้อน จึงถูกใช้งานด้าน
โครงสร้างอย่างกว้างขวาง
สีนามัน (Oil) สีน้ามันเป็นสีทึบแสงเวลาระบายควรใช้สีชาว ผสมให้ได้สัดส่วนน้าหนักอ่อน
แก่ มีความคงทนและกันน้า ใช้ระบายบนผิวโลหะเพื่อกันสนิม
เทคนิค (Technique) หมายถึง วิธีการหรือกรรมวิธีใช้ในการสร้างสรรค์งาน เช่น การปั้น
การเชื่อม การแกะสลัก การปะติด การมัด การผูก การเข้าลิ่มเข้าเดือย เป็นต้น
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จากภาพร่างผลงานการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดสมัยใหม่มุ่งไปที่การแสดงออกทาง
อารมณ์ความรู้สึกที่สดฉับพลันผ่านสีสัน ความเป็นปัจเจกเฉพาะตัว โดยใช้วัสดุเหลือใช้หมดอายุการใช้
งาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แปลก ทันสมัย โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่
ศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
น้ามีความส้าคัญเกี่ยวข้องกับการด้ารงของชีวิตมนุษย์พืชและสัต ว์ ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และเทคโนโลยี ที่ น้ าน้ ามาใช้ป ระโยชน์ จึงมี บ ทบาทส้ าคัญ ต่ อสั งคมและเศรษฐกิจ พลั งงานจาก
ทรัพยากรน้าจะช่วยสร้างออกซิเจนโดยจะเข้าสู่แหล่งน้าได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกับบรรยากาศแสงแดด
จะท้าปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง ช่วยปรับให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้าให้มีสภาพที่เหมาะสม มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ท้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับสิ่งมีชีวิตทังหลาย ในการใช้อุปโภคบริโภค
ของมนุษย์นัน ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า เช่น น้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยต่างๆที่ปะปนอยู่ในแหล่งน้าที่ใช้อุป
ก็จะส่งผลถึงปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาด้า นทัศนียภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านีเกิดทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ส่ ว นสภาพสั งคมโดยรวมหรื อ สั งคมหน่ ว ยย่ อ ย น้ านั บ ได้ ว่ าเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาเป็ น
แหล่งก้าเนิดของสิ่งมีชีวิตท้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์การท้าอาชีพ เช่น การปะมง การเพาะเลียงสัตว์
น้า การอุตสาหกรรมส่งผลโดย การทิงน้าจากครัวเรือน จากโรงงาน การเกษตรและกสิกรรม ท้าให้
เกิดการสะสมของสารพิษในวงจรอาหารในระบบนิเวศน์และท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า
ลดลงเนื่องจากมสารอินทรีย์ละลายอยู่ สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก้าลังจะประสบปัญหาความไม่
สมดุลของน้าซึ่งเกิดจากมนุษย์ ใช้ส้าหรับ บริโภคและอุปโภค ประกอบอาหาร ล้างของเสีย ที่ทิงท้าให้
เกิดมลพิษทางน้าและสารเคมีปนเปื้อนเศษขยะและอื่นๆเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชือโรคของแมลง
น้าโรคต่างๆ อีกมากมายเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(สุวิชัย ศิริกุลวัฒนา และ สนอง ศิริกุลวัฒนา )
ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ กังหันนาชัยพัฒนา
กังหันน้าชัยพัฒนาสร้างขึน เพื่อการแก้มลพิษทางน้าซึ่งทวีความรุนแรงมากขึน ในหลายพืนที่
วิวัฒนาการของกังหันน้าชัยพัฒนานันเริ่มจากการสร้างต้นแบบได้ครังแรกในปี ๒๕๓๒แล้วน้าไปติดตัง
ยังพืนที่ทดลองเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน ปัญหาในประเทศไทยประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
ชุมชนแออัดและที่ตังบ้านเรือนอยู่ริมแหล่งน้าก้าลังประสบปัญหาภาวะน้าเน่าเสียเช่นนี ซึ่งยิ่งนับวันจะ
มีความรุนแรงเป็น ทวีคูณและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่อส่วนรวมและเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ใน
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัย อยู่ในแหล่งชุมชน
ได้เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรสภาพน้าเสียในพืนที่ หลาย ๆ แห่ง หลายครัง ทังในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทังได้ พระราชทานพระราชด้าริเรื่อง การแก้ไขน้าเสีย เริ่มด้วยการ
ง่าย ในช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ.2530 โดยการใช้น้าที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้าเสียบ้าง
ใช้วิธีกรองน้า ด้วยผักตบชวาบ้ างซึ่งก็ จะได้ผลเพียงระดับหนึ่ง เท่านัน ต่อมาตังแต่ พ.ศ.2531 ทังนี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด้าริให้มูลนิธิชัยพัฒนาด้าเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้า
ซึ่งโครงสร้างและส่วนประกอบในส่ วนที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด นับแต่มีการสร้าง
เครื่องต้นแบบ ในด้านโครงสร้างนันได้พัฒนาให้กังหันน้าหมุนด้วยความเร็ว 1,450รอบต่อนาที โดยที่
ซองตักน้าหมุนด้วยความเร็ว5รอบต่อนาที ขับด้วยมอเตอร์ขนาด๒แรงม้าและมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบตัวเครื่องให้สามารถ ขับเคลื่อนด้วยคนเพื่อใช้ในแหล่งน้า ที่ไฟฟ้ายังเข้า
ไปไม่ถึง เป็นต้นด้านประสิทธิภาพสามารถถ่ายเทออกซิเจนลงน้าได้0.9กิโลกรัมต่อแรงม้า-ชั่วโมงและมี
การพัฒนาให้ ถ่ายเทออกซิเจนได้ 1.2 กิโลกรัมต่อแรงม้า - ชั่วโมง

หลักการและวิธีการทางานของกังหันนาชัยพัฒนา
กังหันน้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึนลงได้ ตามระดับ
ขึนลงของผิ วน้ าในแหล่ งน้ าเสี ยมีส่ วนประกอบส้าคัญ คือโครงกังหั นน้ารูป 12เหลี่ ยม ซองบรรจุน้า
ติดตังโดยรอบจ้านวน 6 ซอง รูซองน้าพรุนเพื่อให้น้าไหลกระจายเป็นฝอยซองน้าจะถูกขับเคลื่อนให้
หมุนโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์ ซึ่งท้าให้การหมุนเคลื่อนที่ของซองน้าวิดตักน้าด้วยความเร็ว สามารถ
วิดลึกลงไปจากใต้ผิวน้าประมาณ0.50เมตร ยกน้าสาดขึนไปกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้าได้สูงถึง 1
เมตรท้าให้มีพืนที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ากับอากาศมาก และส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปใน
น้าได้อย่างรวดเร็วในขณะที่น้าเสียถูกยกขึนไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศ แล้วตกลงไปยังผิวน้านัน
จะก่อให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน้า ด้วยในขณะที่ซองน้าก้าลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้าแล้วกดลง
ไปใต้ผิวน้านันจะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้าภายใต้ผิวน้า จนกระทั่งซองน้าจมน้าเต็มที่ท้าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึน หลังจากนันน้าที่ ได้รับการเติมอากาศแล้วจะเกิดการ
ถ่ายเทของน้ าเคลื่ อ นที่ อ อกไปด้ ว ยการผลั ก ดัน ของซองน้ า เป้ าหมายที่ ส้ าคั ญ คื อ เพื่ อสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมอันจะ
น้าไปสู่ความมั่งคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา
สิท ธิบั ตรการประดิษฐ์ ได้รับสิ ทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิ นทางปัญ ญา เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2536 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชด้ารัสในการพัฒนา
กังหัน ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยื่นขอสิทธิบัตร วันที่ 2 มิถุนายน2535 เป็นสิทธิบัตร
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทย และครังแรกของโลกถือว่า วันที่ 2
กุมภาพันธ์เป็น วัน “นักประดิษฐ์ ” ตามทฤษฎีเครื่องเติมอากาศหรือออกซิเจนเป็นหั ว ใจของระบบ
บ้าบัดน้าเสีย เพราะถ้ามีออกซิเจนอยู่มากจุลินทรีย์ก็สามารถบ้าบัดน้าได้ดีและบ้าบัดน้าเสียได้มากขึน
แต่มีความดันบรรยากาศซึ่งเป็นความดันที่ต่้า ส้าหรับออกซิเจนในการละลายน้าจึงมีการเพิ่มพืนที่ที่
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สัมผัสระหว่างอากาศกับน้าให้ได้มากที่สุด หลักการวิดน้าขึนไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศได้
อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมผสานเข้าไปในน้าได้อย่างรวดเร็ว
ทุกครังที่ถูกตักขึนมาออกซิเจนในอากาศจะละลายในน้าได้ดีขึน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้าจะช่วยให้
ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการทางชีวภาพ ที่ใช้ในการบ้าบัดน้า
เสีย และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยในการบ้าบัดน้าเสีย การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศ
ให้กับน้าหรือใช้เพื่อขับเคลื่อนน้าได้โดยรูปแบบ ที่ติดตังอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่เพื่อเติมแหล่งน้า
เพิ่มเติมอากาศให้กับแหล่งน้าขนาดใหญ่ ที่มีความยาวมากซึ่งดัดแปลงใช้งานในรูปแบบพลั งงาน จาก
เครื่องยนต์ของกังหันน้าชัยพัฒนา Rx2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงพระราชทานพระราชด้าริ
ให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตเองได้ในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ
“ไทยท้าไทยใช้ ” โดยทรงได้แนวทางจาก “ หลุก ” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้าเข้าท้องนาอันเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบืองต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้าเสีย
อีกทางหนึ่ง การนีจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ใหม่กังหันน้าชัยพัฒนา (เครื่องกลเติมอากาศอออกซิเจน) โดยด้าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ
บ้าบัดน้าเสียร่วมกับกรมชลประทาน มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึนและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่ว
ประเทศในปัจจุบัน คือ “ กังหันน้าชัยพัฒนา”
ส่วนประกอบของกังหันชัยพัฒนา
กังหันชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย ( สามารถลอยขึนลงได้
เองตามระดับน้า) ประกอบด้วยซองวิดน้ามีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูจ้านวน
6 ซองแต่ละซองจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้องเท่าๆ กัน ทังหมดถูกติดตังบนโครงเหล็ก 12 โครงใน 2
ด้านมีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า"เพลากังหัน"ซึ่งวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลา ที่ติดตังอยู่บนทุ่น
ลอย และมีระบบขับ ส่ งก้าลั ง ด้วยเฟื องจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าขนาด 2 แรงม้า ส้าหรับ
ขับเคลื่อนซองน้า ให้หมุนรอบเป็นวงกลม อยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่นทัง 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกันด้านล่าง
ของกังหันส่วนที่จมน้า จะมีแผ่นไฮโดรฟอยล์ยึดปลายของทุ่นลอยด้านล่างปัจจุบัน ได้มีการวิจัย เพื่อ
ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ คือ
เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น้าและกระจายฟอง
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าแบบหมุนช้า หรือ "กังหันน้าชัยพัฒนา
เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น้า หรือ "ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์
เครื่องกลเติมอากาศ เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น้าหรือ "ชัยพัฒนาแอร์
เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน้าสัมผัสอากาศ หรือ "เครื่องตีน้าชัยพัฒนา"
เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน้าลงไปที่ใต้ผิวน้า หรือ "ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์"
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ก้าหนดส่ ว นประกอบกั งหั น ชัย พั ฒ นาหรือ เครื่องกลเติม อากาศแบบทุ่ นลอย (Chaipattana Low
speed surface Aerator) ซึ่งเป็น Model Rx-2 Royal Experimemt แบบที่ 2 มีคุณสมบัติในการ
ถ่ายเถออกซิ เจนได้ สู งถึง 1.2 กิ โลกรัม ของออกซิเจน/แรงม้ า/ชั่ว โมง สามาถน้ าไปใช้ในกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพน้าได้อย่างอเนกประสงค์ เหมาะส้าหรับใช้ในแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ สระ หนอง
คลอง บึง ที่มีระดับความลึกมากกว่า 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร
คุณ สมบั ติ ในการถ่ายเทออกซิเจนเหมาะส้ าหรับ ใช้ในแหล่งน้าซึ่งมีการผลั กดันน้าผสาน
ออกซิเจนเข้ากับน้าจึงท้าให้เกิดขบวนการน้าเสียไหลไปในทิศทางที่ก้าหนดรวดเร็วให้ ประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณค่าของออกซิเจนในน้า ท้าให้น้าใสสะอาดขึนลดกลิ่นเหม็น มีปริมาณ
ออกซิเจนในน้าเพิ่มขึนและสามารถบ้าบัดความสกปรกในรูปแบบมวลสารต่างๆท้าให้ลดต่้าลงได้เกณฑ์
มาตรฐาน
การบาบัดนาเสีย สามารถแบ่งได้ 3 กลไกที่ใช้การก้าจัดสิ่งเจือป่นในน้าเสีย ได้ดังนี
1. กระบวนการทางเคมี (chemical process) เป็นวิธีการบ้าบัดน้าเสียโดยการแยกสารต่างๆ
หรือสิ่งปนเปื้อนในน้าเสียที่บ้าบัด เช่น โลหะหนัก สารพิษ สภาพความเป็นกรด ด่างสูงๆ ที่ปนเปื้อน
อยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไปเพื่อให้เข้าไปท้า ปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสาร การท้า
ให้เกิดตะกอน (precipitation) อาศัยหลักการ เติมสารเคมีลง ไปท้าปฏิกิริยา ท้าให้เกิด กลุ่มตะกอน
ตกลงมา โดยทั่วไปสารแขวนจะมีประจุลบ ดังนันสารเคมีที่เติมลงไปจึงเป็นประจุบวกเพื่อท้าให้เป็น
กลาง
2. กระบวนการทางชีววิทยา (BiologicalProcess) กระบวนการทางชีววิทยา (biological
process) เป็นการอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาท้าการ ย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็น
ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็ นการบ้าบัดน้ าเสีย ที่ ดีที่สุ ดในแง่ของการลดปริมาณ
สารอินทรีย์ในแหล่งน้า แต่หลักการนีเลือก สภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการท้างานของจุลินทรีย์ โดย
สัมพันธ์กับปริมาณของจุลินทรีย์และเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายแบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วน
กลุ่มที่ 2 เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria)
3. กระบวนการทางกายภาพ (physicalprocess) กระบวนการทางกายภาพ (physical
process) เป็ น การบ้ าบั ด น้ าเสี ย อย่ างง่าย ซึ่ งจะแยก ของแข็ง ที่ ไม่ ล ะลาย น้ าออก วิธีนี จะแยก
ตะกอนได้ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่องการแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ
20-30% เท่านัน วิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการนีมีหลายวิธี เช่น การดักด้วยตะแกรง (screening)
เป็ น การแยกเศษขยะต่าง ๆ ที่มากับน้าเสีย เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรง มีหลาย
ขนาด การดั ก ด้ ว ยตะแกรงจึ ง เป็ น การแยกขั นตอนแรกในการบ้ า บั ด น้ า เสี ย การตั ด ย่ อ ย
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(combination) คือประโยชน์ ของกังหั นน้าชั ยพั ฒ นา กังหั นน้ าชัยพั ฒ นาได้น้ ามาติ ดตังใช้ งานกั บ
ระบบบ้ าบั ดน้าเสียตามสถานที่ต่างๆตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 และได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้มีการบ้าบัดน้าเสียอย่างมี ประสิทธิภาพสะดวกใน
การใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และบ้ารุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การบ้าบัด
มลพิษในน้ าด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ กังหั นน้าชัยพัฒ นาได้ผ ลดีเป็นที่น่าพอใจ ท้าให้ น้าใส
สะอาดขึน ลดกลิ่นเหม็นลงได้มากและมี ปริมาณออกซิเจนในน้าเพิ่มขึนสัตว์น้าสามารถอยู่อาศัยได้
อย่างปลอดภัย และสามารถบ้าบั ดความสกปรกในรูปของมวลสารต่างๆ ให้ ลดต่้าลงได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด
กังหันนาชัยพัฒนาประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถท้าให้ น้าใสสะอาดขึนรักษาสิ่ งแวดล้อม ลดกลิ่ นเหม็นลงไปได้มาก และมีปริมาณ
ออกซิเจนในน้าเพิ่มขึนพืชและสัตว์น้าต่างๆสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยตลอดจนสามารถบ้าบัด
ความสกปรกในรูปแบบของมวลสารต่างๆ ให้ ลดต่้าลงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ปัจจุบันมี
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั งภาครั ฐ และเอกชน ได้ ร้อ งขอให้ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและกรมชลประทานเข้ าไป
ช่วยเหลือในการบ้าบัดน้าเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจ้านวนมาก เช่น วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการอื่นๆ
ทังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กังหันน้าชัยพัฒนา จึงเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้า
เสียทังในประเทศและต่างประเทศ สามารถแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้าให้ดีขึน กฎหมายการจัดการ
และควบมลพิษทางน้ า พระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติพ.ศ.2535
มาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้าจากแหล่งก้าเนิด หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิด
มลพิษทางน้า ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวม ค่าบริการและค่าปรับ กฎหมาย
มาตรา6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม บุคคลอาจมีสิทธิ์และหน้าที่การ
ร้องเรียน
กล่ าวโทษผู้ กระท้าผิ ดต่อเจ้าหน้ าที่ในกรณี พบเห็ นการ กระท้าผิดใดๆละเมิด หรือฝ่ าฝืนกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ควบคุม มลพิ ษ ส่ งเสริ ม และรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมโดยเคร่งครัด ทั่ งนี ตาม
พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการบัญญัติไว้ (ภูมิพลอดุลยเดช ปร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม เป็น
ปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน)Sciphotha. (2556). โครงการกังหันน้าชัยพัฒนา. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ
วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2559, จากเว็ บ ไซต์ https://acharakureprasitt.wordpress.comSlideShare.
(2555). โครงการกังหันน้าชัยพัฒนา. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559, จากเว็บไซต์
http://www.slideshare.net/namtoey/ss-15583360
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พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านศิลปศึกษา
ด้านจิตรกรรม ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะด้านจิตรกรรมตังแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อครังที่
ประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังที่เสด็จขึนครองราชย์แล้ว ในปีพ .ศ. 2502 ทรงเริ่มเขียน
ภาพอย่างจริงจัง ในระยะแรกๆพระองค์ทรงเขียนภาพเหมือนจากพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ผู้ใกล้ชิดเบือง
ยุคลบาท และมีภาพผลงานที่ทรงเขียนภาพหุ่นนิ่งและภาพทิวทัศน์บ้างทรงรับสั่งเกี่ยวกับการเขียน
ภาพของพระองค์เองว่า ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือทรงวาดตามพระราชหฤทัยจะนึกวาด
มิได้ท รงค้านึ งถึงทฤษฎีห รือกฎเกณฑ์ อัน ใด ผลงานของพระองค์ท่ านออกมาจากจินตนาการของ
พระองค์

ภาพที่ 4 แสดงถึงความสามารถด้านจิตรกรรม รัชกาลที่ 9
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9
ที่มา (https://sudsapda.com/top-lists/33524.html)
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ด้านประติมากรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาค้นคว้า
เทคนิควิธีการต่างๆ ในงานประติมากรรมด้วยพระองค์เอง ทังการปั้น การหล่อ และการท้าแม่พิมพ์
โดยทรงศึกษาจากหนังสือทางด้านศิลปะและทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองงานประติมากรรมฝีพระ
หัตถ์ซึ่งเป็นประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) เก็บรักษาไว้ในตู้บนพระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต มี 2 ชินคือ รูปปั้นผู้หญิงเปลือยคุกเข่า ความสูง 9 นิว และพระรูปปั้นสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ความสูง 12 นิว ทัง 2 ชินทรงปั้นด้วยดินน้ามัน

ภาพที่ 5 แสดงถึงความสามารถด้านประติมากรรม รัชกาลที่ 9
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9
ที่มา (https://sudsapda.com/top-lists/33524.html)
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ด้านการถ่ายภาพ ทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพมาตังแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงฝึกฝน
ด้วยพระองค์เองจนทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะคิดค้นหา
เทคนิ คใหม่ๆ ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ ภาพถ่ายฝีพระหั ตถ์ส่วนใหญ่ เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และภาพถ่ายสถานที่ที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎร เป็นต้น

ภาพที่ 6 แสดงถึงความสามารถด้านการถ่ายภาพ รัชกาลที่ 9
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9
ที่มา (https://sudsapda.com/top-lists/33524.html)
ด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์จะเห็นได้จากผลงานพระราช
นิพนธ์ซึ่งถึงแม้จะมีจ้านวนไม่มาก แต่ก็เป็นผลงานที่แสดงทังความสนพระราชหฤทัยในเรื่องต่างๆ และ
พระปรีช าสามารถในการถ่ายทอดเรื่องนันๆ ออกมาเป็น ตัวอั กษร พระราชนิพ นธ์เล่ มแรก ได้ แก่
พระราชานุ กิ จ รั ช การที่ ๘ , พระราชนิ พ นธ์ แ ปล ได้ แ ก่ นายอิ น ทร์ ผู้ ปิ ด ทองหลั งพระ และติ โ ต
นอกจากนี ยังมีบทความที่พระราชนิพนธ์แปลและเรียบเรียงอีกจ้านวน ๑๐ บทความ และผลงานพระ
ราชนิพนธ์ที่เป็นที่กล่าวขานอย่างที่สุดเห็นจะเป็นเรื่อง พระมหาชนก
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ภาพที่ 7 แสดงถึงความสามารถด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ รัชกาลที่ 9
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9
ที่มา (https://sudsapda.com/top-lists/33524.html)
ด้านดนตรี ทรงฝึกฝนวิชาดนตรีอย่างลึกซึง คือการเขียนโน๊ตและบรรเลงแบบคลาสสิก แนว
ดนตรี ที่ ท รงสนพระราชหฤทั ย คื อ แนวแจ๊ ส ทรงศึ ก ษาประวั ติ นั ก ดนตรี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและทรง
เปรียบเทียบฝีมือการเล่นดนตรีต่างๆ จากแผ่นเสียงสไตล์ที่โปรด ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรง
ดนตรีเป็นพิเศษ เครื่องดนตรีที่โปรดคือ เครื่องเป่าแทบทุ กชนิด จนได้รับการถวายการยกย่องว่า ทรง
เป่าโซปราโนแซกโซโฟนได้ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ใกล้ชิดเบืองพระยุคลบาทและผู้ที่เคยได้ร่วมเล่น
ดนตรีกับพระองค์ เล่าถึงพระราชอัจฉริยภาพในการพระราชนิพนธ์เพลงว่า ทรงแต่งเพลงได้ทุกแห่ง
บางครังไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีช่วย ครังหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทัย หยิบฉวยซองจดหมาย
ได้ก็ทรงตีเส้น 5 เส้น แล้วทรงเขียนโน้ตท้านองเพลงขึนโดยฉับพลัน เช่น เพลง “เราสู้” เป็นต้น
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พระตาหนักทับแก้ว
อาคารตึกสองชันในพระราชวังสนามจันทร์ เคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารมีเตาผิงและหลังคา มีปล่องไฟตามแบบตะวันตกในระหว่างที่มี
การซ้อมรบเสือป่าพระต้าหนักเป็นที่ตังกองบัญชาการเสือป่ากองเสนาน้อยราบเบารักษาพระองค์โดย
พืนที่ด้านหลังของพระต้าหนักเป็นที่ตังของวิทยาเขตพระราชวังสนาม-จันทร์ อันเป็นที่มาของค้าว่า
"ม.ทับแก้ว"
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลับศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "ม.ทับแก้ว"ตังอยู่ใน
บริ เวณ พระราชวั ง สนามจั น ทร์ อ้ า เภอ เมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐมซึ่ ง เคยเป็ น พระราชวั ง ของ
พระบาทสมเด็จพระ -มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพืนที่ ประมาณ 888 ไร่ แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของ
มหาวิทยาลัยเพียง 404 ไร่ 38 ตารางวา "โรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร "ซึ่งก่อตังขึน
ใน พ.ศ.2476โดยศาสตราจารย์ ศิ ล ป์ พี ระศรี (เดิ ม ชื่ อ CorradoFeroci)ชาวอิ ต าลี ซึ่ งเดิ น ทางมารั บ
ราชการในประเทศไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสาโรชรัตนนิม
มานก์(สาโรชสุขยางค์) โดยใช้พืนที่วังกลางและวังตะวันออกของ วังท่าพระ ซึ่งในตอนนัน สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เสด็จไปประทับต้าหนักปลายเนินแล้ว ท่านทังสอง
จึงรับซือมาจากทายาทของพระองค์และท้าการเปิดสอนให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนันโดยไม่
เก็บค่าเล่าเรียน ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้รวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ที่ตังอยู่วังหน้าไว้ด้วย พร้อม
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนศิลปากร" มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ค้าว่า "ศิลปากร" (อ่านว่า สิน–ละ–
ปา–กอน) เป็ น ชื่อภาษาไทยของมหาวิท ยาลั ย และใช้อั กษรโรมั นว่า "Silpakorn" ศิล ปากร" เป็ น
ค้ าสมาสระหว่าง "ศิ ล ป" หมายถึ ง ฝี มื อ ฝี มื อ ทางการช่ าง, การท้ าให้ วิจิ ต รพิ ส ดาร และ "อากร"
หมายถึง บ่ อ เกิ ด , ที่ เกิ ด ดั งนั น "ศิ ล ปากร" จึงมี ค วามหมายว่ า "บ่ อ เกิ ด แห่ งศิ ล ปะ"อี ก ทั งชื่ อ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังพ้องกับชื่อของ กรมศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือก้าเนิดจาก
"โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร" และต่อมาได้พัฒนาขึนเป็นล้าดับจนเป็น "โรงเรียน
ศิลปากร" ได้รับการยกฐานะขึนเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ในปัจจุบัน
พระคเณศเป็นเทพเจ้าแห่งความส้าเร็จ ทังยังเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์
พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้าย
ล่างถือครอบน้า ประทับบนบัลลังก์เมฆที่เขียนด้วยลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า "มหาวิทยาลัยศิลปากร"
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โดยประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494 ซึ่งคล้ายคลึงกับกรมศิลปากรและเมื่อมหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากรปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก้ ากั บ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ป ระกาศใช้
ตราสั ญ ลั กษณ์ ใหม่แทนตราสั ญ ลักษณ์ ครุฑ เพื่อใช้ในหนังสือราชการ หนังสื อประทับตรา บันทึ ก
ข้อความ ค้าสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2559 สีประจ้ามหาวิทยาลัย สีเขียวเวอร์ริเดียน" หรือที่เรียกตามสีไทยโทนว่า "สีเขียวตังแช" เป็นสี
ของน้าทะเลระดับลึกที่สุด ของน้าทะเลใสและได้น้ามาเป็นสีประจ้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึง
ความสร้างสรรค์ของชาวศิลปากร

ภาพที่ 8 ภาพตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สร้างขึนเพื่อเป็ นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล บุคคลส้าคัญของโลกและ
ศิลปิน แห่งชาติอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ก่อตังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ตังอยู่
บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ ทางทิศเหนือของส้านักงานอธิการบดี(ศิลป์ พีระศรี 2487)
สระแก้ว สะพานสระแก้ว และศาลาสระแก้ว
สระน้าขนาดใหญ่กลางมหาวิทยาลัย อยู่คู่กับพระราชวังสนามจันทร์ มีบรรยากาศร่มรื่น มีการ
สร้าง สะพานข้ามสระหลายแห่ง แต่ที่โดดเด่นคือสะพานไม้หน้าโรงอาหารสระแก้วใกล้กันมีศาลาไม้
แปดเหลี่ยม แบบโปร่ง ฉลุตามแบบตะวันตก สระน้านีเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจัน ทร์เป็ น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้จัดงานลอยกระทงที่มีชื่อเสี ยง(วัฒ นะ จุฑะวิภ าต
2527)
ข้อมูลระบบรวบรวมนาเสียรวมทังประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบาบัดนาเสียและการใช้นาแบบศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผลการส้ารวจพบน้าเสีย 4 ประเภท ได้แก่น้า โสโครก น้าทิงจากครัว น้าทิงจากการซักล้าง
รวมทังน้าทิงจากห้องปฏิบัติการและจากการล้างสี น้าเสียจะ ผ่านการบ้าบัดเบืองต้นแล้วไหลลงสู่บ่อ
สูบจ้านวน 5 บ่อซึ่งสูบน้าเสียผ่านท่อแรงดันไปยังระบบบ้าบัดน้าเสีย แบบศูนย์กลางซึ่งเป็นระบบบ่อ
ปรับเสถียรประกอบด้วย 2 บ่อได้แก่ บ่อผึ่งและบ่อบ่มผลการวิจัยพบว่า อัตราการไหลเฉลี่ยในฤดูฝน
ฤดูแล้ง และเฉลี่ยตลอดทังปีเท่ากับ 1,992.49 770.12และ1,406.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามล้าดับ
ภาระบรรทุก บีโอดีเฉลี่ยในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเฉลี่ยตลอดทังปีเท่ากับ 299.32 187.48 และ 243.39
กิโลกรัม-บีโอดี/วัน ตามล้าดับ (สุวิชัย ศิริกุลวัฒนา )
ประสิทธิภาพของระบบบัดนาเสียแบบศูนย์กลาง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี
กลุ่มที่1 ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงได้แก่แบคทีเรียโคลิฟอร์มทังหมดและแบคทีเรียฟีคัลโค
ลิ-ฟอร์ม มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 82.05 และ 89.97 ตามล้าดับ
กลุ่มที่2 ประสิทธิภ าพในการบ้าบัดปานกลาง ได้แก่ เจลดาห์ ล ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ทังหมด มีประสิทธิภาพเฉลี่ย ร้อยละ 46.80 และ 5.03 ตามล้าดับ
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กลุ่ ม ที่ 3 ไม่ ส ามารถบ้ าบั ด ได้ เลยได้ แ ก่ บี โอดี และของแข็งแขวนลอยในการศึ ก ษาการ
กระจายของออกซิเจนละลายในบ่อบ้าบัดน้าเสีย พบว่าในช่วงเช้าของบ่อที่ 1 และ 2 มีความเข้มข้น
ของออกซิเจนละลายที่ต่้ามาก และมีความเข้มข้นสูงขึนในช่วงบ่าย โดยบ่อที่ 2 จะมีความเข้มข้นของ
ออกซิเจนละลายสูงกว่าบ่อที่ 1 และพบว่าการกระจายของออกซิเจนละลายในบ่อบ้าบัดทังสองบ่อนัน
มีความไม่สม่้าเสมอทั่วทังบ่อ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 มีภาระบรรทุกบีโอดีต่อพืนที่ผิวเฉลี่ยเท่ากับ 300.48
และ 111.66 กรัม/ตารางเมตรต่อวัน ตามล้าดับ ระยะเวลากักพักในบ่อที่ 1 และ 2 เท่ากับ 4 - 10
และ 5-7 วัน ตามล้าดับ โดยทัง 2 พารามิเตอร์นีไม่เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 จึงท้าให้ระบบบ้าบัดมีประสิทธิภาพการบ้าบัดต่้า ดังนันควรปรับปรุงบ่อที่ 1
และ 2 ให้เป็นบ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอนตามล้าดับ (แหล่งที่มาข้อมูล : ก้าเนิดน้าเสีย, ภาระบี
โอดี, ระบบบ้าบัดน้ าเสียแบบศูนย์กลาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,
Wastewater sources, BOD loading, Central wastewater treatment system, ภ า ค วิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จารุวรรณ หวะสุวรรณ (Jaruwan
Hawahsuwan ) อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสาตร์
แบบบันทึกรายละเอียดสถิติข้อมูลซึ่งแสดงผลการบาบัดนาเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษ มหาลัย
ศิลปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร์ เป็น เจ้าของหรื อผู้ค รอบครองแห่ลงกาเนิ ดมลพิ ษ
ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคล ซึ่งมีแผนผังการทางานของระบบนาเสีย ดังนี

ภาพที่ 9 แสดงแบบบันทึกรายละเอียดแผนการบ้าบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มาหน่วยงานอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2562 )
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ภาพที่ 10 แสดงสถิติและข้ อมูลทีเ่ ก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2562 )

ที่มา : หน่วยงานอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ (พ.ศ. 2562 )

ภาพที่ 11 แสดงสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2562 )
ที่มา : หน่วยงานอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ (พ.ศ. 2562 )

27
มหาวิทยาลัยศิลปากรงานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อสารวจประเภทของนาเสีย วิธีการคานวณหา
จานวนเครื่องกังหันนาชัยพัฒนา เพื่อใช้บาบัดนาเสีย
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด
1. อัตราการไหลของน้าเสีย(Q) มีหน่วยเป็น ม3 /วัน
2. ความสกปรกน้าเสีย(BOD5) มีหน่วยเป็น ม.ก/ลิตร
3. สมรรถนะในการถ่ ายเทออกซิเจนของกั งหั น น้ าชั ยพั ฒ นา มี ห น่ ว ยเป็ น กิ โลกรัม ของ
ออกซิเจน/แรงม้า-ชั่วโมง
4. ขนาดแรงม้าของกังหันน้าชัยพัฒนา
ตัวอย่างการคานวณ
สมมุติให้ อัตราการไหลของน้าเสีย(Q) = 300ม3 /วัน= 300 x 1,000 กก. / วัน
สมมุติ ให้ความสกปรกของน้าเสีย (BOD5) = 250 x มก./ลิตร = 250 กก. 1,000 x 1,000 ปริมาณ
ออกซิเจนที่ต้องการ = Q x BOD5 ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ = 300 x 1,000 x 250 = 75 กก./วัน
1,000 x 1,000 หรื อ = 75 = 3,125 กก./ชั่ ว โมง 24 ในการติ ด ตั งจะต้ อ งเผื่ อ ปริม าณออกซิ เจนที่
ต้องการเป็น 2 เท่า ( 2x 3.125) = 6.25 กก./ชั่วโมง
สมมุติให้ เครื่องกังหั น น้ าชัยพัฒ นามีส มรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนที่ สภาวะมาตรฐาน
เท่ากับ 1.2 กก./แรงม้า-ชั่วโมง ก้าหนดให้ ความเข้มข้นออกซิเจนในน้าเสีย =2.0 ม.ก / ลิตร อุณหภูมิ
ของน้าเสีย =30 องศาเซลเซียส จะได้ประสิทธิภาพถ่ายเทออกซิเจน ที่อุณหภูมิของน้าเสีย 30องศา
เซลเซียส= 0.613 ก้าลังม้าที่ต้องการใช้ = ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการอัตราการถ่ายเทออกซิเจนที่
สภาวะใช้งาน = 6.25 = 8.49 แรงม้า0.7356
สมมุติให้ กังหัน น้าชัยพัฒ นา 1 เครื่องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนาด 2 แรงม้าจะต้องใช้
กังหันน้าชัยพัฒนา = 8.49 = 4.242 การจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศกังหันชัยพัฒนา/เครื่อง/ลิตร/
วินาที
ค่าจัดสร้างเครื่องกังหันน้าชัยพัฒนาแบบสแตนเลส มีค่าใช้จ่ายเป็นจ้านวน 400,000 บาท/
ชุด (ยังไม่รวมอุปกรณ์การติดตัง)
ค่าจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า RX – 5C มีค่าใช้จ่ายเป็นจ้านวน
40,000 บาท/ชุดทังนี จ้านวนการติดตังเครื่องกลเติมอากาศ ขึนอยู่กับขนาดของสระน้า ค่าความ
สกปรกของน้า ค่าจัดสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้า
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ค่าด้าเนินการติดตัง เดินสายไฟฟ้า 380 v., 50 Hz, AC 4 สาย (สายดิน 1 เส้น) จากสายเมน
ไฟฟ้าไปยังจุดติดตังตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตัง breaker switch ขนาด 30 Amp
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง ได้แก่
- สายไฟฟ้า Nyy ขนาด 4 x 2.5 mm2
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 50 มม. X 6 ม
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 25 มม. X 6 ม
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Ø 2” จากตู้ควบคุมไฟฟ้าไปยังขอบสระ
- เชือกไนล่อน Ø 12 มม
- เรือชนิด 2 คนพาย จ้านวน 1 ล้า ใช้ส้าหรับติดตังและซ่อมบ้ารุง
การซ่อมบารุงดูแลรักษาเครื่อง ภายหลังจากการติดตังหน่วยงานจะต้องบ้ารุงดูแลรักษาเครื่องตาม
คู่มือบ้ารุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศ พร้อมทังเตรียมค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา ในระยะเวลาแต่ละปี
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี เครื่องกังหันน้าชัยพัฒนา ประมาณ 10,000 บาท ต่อปี
เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดู ดน้า RX – 5C ประมาณ 5,000 บาท ต่อปี นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วซึ่งจะต้องเดินเครื่องวันละ 9 ชั่วโมง ๆ โดยจะคิดเป็นค่าไฟฟ้า ชั่วโมงละ 1 ยูนิต
ยูนิตละประมาณ 3 - 4 บาท (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา) ถ้าไม่เปิดเครื่องตาม
เวลาที่ก้าหนด ก็จะไม่บังเกิดผลต่อการแก้ไขปัญหาน้าเสีย
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม
ประวัติ ปาโบล รุยซ์ ปิกัสโซ (Pablo Ruiz Picasso)
ปาโบล รุ ย ซ์ ปี กั ส โซ เกิด วัน ที่ 25 ตุล าคม ค.ศ. 1881 จนกระทั งวัน ที่ 8 เมษายน ค.ศ.
1973 ได้ เสี ย ชี วิ ต เป็ น จิ ต รกรเอกของโลก เป็ น บุ ค คลที่ นิ ต ยสาร TIME ยกย่ อ งให้ เป็ น ศิ ล ปิ น ที่ มี
พรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปีกัสโซเกิดเมื่อวันที่ 25 ตุล าคม ค.ศ.
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1881 ที่เมืองมาลากาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของประเทศสเปนเป็นบุตรชายคนโตของดอนโคเซ
รุยซ์ อี บลัสโก (ค.ศ. 1838-1913) กับมารีอา ปีกัสโซ อี โลเปซ บิดาเป็นครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัย
งานของปีกัสโซเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ แต่การเปลี่ยนแปลงทิศทาง
รู ป แบบของผลงานนั นเกิ ด จากหรื อ อาจได้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจาก เฟอร์ น านเดอ โอริ เวี ย ร์
(Fernande Olivier) ซึ่งเป็นคนรักคนแรกของเขา และเขาได้แต่งงานครังที่ 2 กับแจ็คเกอรีน โร๊ค ใน
ปี ค.ศ. 1961 และเขาจบชีวิตศิลปินลงในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1973 เสียชีวิตในวัย 91 ปี(มาโนช ถง
ถะนันท์ )
ภาพเขียนของปีกัสโซแบ่งเป็นช่วงต่าง ๆ ได้ ดังนี
1. Blue Period 1901-1904 (ยุคสีน้าเงิน) อยู่ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1901-1904 ปีกัสโซจมลงไป
ในภาวะซึมเศร้ารุนแรง เขาวาดภาพสีเดียวเป็นหลักในเฉดสีของสีฟ้า สีเขียวและสีฟ้าอ่อนผสม
กับสีอื่น ๆ ท้าให้งานของเขาในช่วงนีมีลักษณะที่อึมครึม เขาได้รับแรงบันดาลใจในการวาด
ภาพลักษณะนีจากการเดินทางผ่านประเทศสเปนและการฆ่าตัวตายของเพื่อนของเขาคาร์ลอ
Casagemas แต่วาดผลงานในเมืองปารีส เขาเลือกใช้สีที่เรียบง่ายและถ่ายทอดเรื่องเศร้าโศก
เช่นเรื่องโสเภณี ขอทานและขีเมา เป็นภาพวาดที่สะท้อนชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองปารีสที่
ไม่ได้รับการเอาใจใส่เพื่อเป็นการเสียดสีหรือวิจารณ์สังคมในขณะนัน เป็นต้น

ภาพที่ 12 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคสีน้าเงิน
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
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2. Rose Period 1904-1906 (ยุคสี ช มพู) อยู่ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1904-1906 เป็นภาพที่วาด
ด้วยโทนสีที่สดใสด้วยโทนสีส้ม สีชมพูและสีเนือ ซึ่งเป็นโทนสีที่ตรงกันข้ามกับยุคสีน้าเงิน ซึ่ง
ในช่วงปี 1904 เป็นช่วงที่เขาได้มีความสุขในความสัมพันธ์กับคนรักคนแรกของเขาคือ เฟอร์
นานเดอ โอริเวียร์ Fernande Olivier และประกอบกับสภาพจิตใจที่ดีขึน ซึ่ งอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท้าให้งานของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เขามักวาดภาพในลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับลวดลายข้าวหลามตัด นักแสดง และตัวตลกเป็นต้น

ภาพที่ 13 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคสีน้าเงิน
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
3. African-Influenced (ยุคอิทธิพลแอฟริกา) อยู่ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1906-1909 เป็นช่วงเวลา
ที่ ปี กั ส โซวาดในสไตล์ ที่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากงานประติ ม ากรรมแอฟริ กั น ที่ ถู ก น้ า กลั บ ไปยั ง
พิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีส เป็นผลมาจากการขยายตัวของจักรวรรดิฝรั่งเศสในแอฟริกา โดยงาน
ประติมากรรมจากแอฟริกาเป็นแรงบันดาลใจส้าหรับบางส่วนของการท้างานของเขา ความ
สนใจของเขาถูกจุดประกายโดยอองรีมาตีที่แสดงให้เขาเห็นหน้ากากจากภูมิภาคแดนของทวีป
แอฟริกา โดยผลงานในช่วงยุคนีได้มีอิทธิพลพัฒนาส่งต่อมาช่วงบาศกนิยมอีกด้วย
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ภาพที่ 14 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคอิทธิพลแอฟริกา
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
4. Cubism (บาศกนิยม) ยุคบาศกนิยมเป็นยุคความเคลื่อนไหวทางศิลปะอาวองการ์ดในศตวรรษ
ที่ 20 ริเริ่มโดยปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) และจอร์จส์ บราค (Georges Braque) ได้
เปลี่ยนรูป โฉมของจิตรกรรมและประติมากรรมสไตล์ ยุโรป รวมไปถึงดนตรีและงานเขียนที่
เกี่ย วข้อง สาขาแรกของบาศกนิยมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Analytic Cubism (บาศกนิยมแบบ
วิเคราะห์) เป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่มีอิทธิพลรุนแรงและมี ความส้าคัญอย่างมากใน
ฝรั่งเศส แม้ จ ะเป็ น ช่ว งเวลาที่ ไม่ น านนั กระหว่าง ค.ศ. 1907 และ 1911 ความเคลื่ อนไหว
ในช่วงที่สองนันถูกเรียกว่า Synthetic Cubism (บาศกนิยมแบบสังเคราะห์) ได้แพร่กระจาย
และตื่นตัวจนกระทั่ง ค.ศ. 1919 เมื่อความเคลื่อนไหวของลัทธิเหนือจริงเป็นที่นิยมปีกัสโซ
และบราค พยายามเน้นคุณค่าของปริมาตรกับอากาศซึ่งสัมพันธ์กันเต็มไปหมดในภาพ อีกทัง
ไม่เห็นด้วยในหลักการของพวกอิมเพรสชั่นนิสต์ ซึ่งละเลยความส้าคัญของรูปทรงและปริมาตร
ศิลปินต่างส้ารวจความละเอียดของสิ่งที่พวกเขาต้องการวาด ด้วยการท้าลายรูปทรงเหล่านันให้
กลายเป็นชินเล็กชินน้อยไม่ปะติดปะต่อกัน รูปทรงบางรูปอาจทับซ้อนกัน หรือเหลื่อมล้ากัน
และกัน โดยมีจุดประสงค์ส้าคัญในเรื่องปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด การสร้างภาพที่มีการจัด
วางแบบผสมผสานแปลกใหม่ ไม่เน้นกฎเกณฑ์ และน้าเสนอภาพแง่มุมต่างๆและที่ส้าคัญศิลปิน
ทังสองเน้ น ว่า ผลงานคิวบิ ส ม์ไม่ใช่งานสามมิติ แต่มีมิติ ที่ สี่ เช้ามา ซึ่งได้แก่ มิติของเวลา ที่
สัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์ พร้อมกันนีอาน์นาสันได้เปรียบเทียบระหว่างลัทธิโฟวิสม์กับคิว
บิสม์ ไว้ว่า แนวทางของโฟวิสม์มีลักษณะการสร้างงานในการใช้สีที่โดดเด่นกว่าลัทธิอื่น แต่การ
น้าเสนอรูปร่างของคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในขณะที่ลัทธิคิวบิสม์สามารถน้าไป
เป็ น แนวทางการสร้ างศิล ปะลัท ธิอื่นๆ ได้ต่อไป เช่นงานโครงสร้าง (Constructivism) งาน
เหนือจริง (Surrealism) รูปแบบของ ลัทธิบาศกนิยม เป็นต้นในผลงานศิลปะของบาศกนิยม
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นัน วัตถุจ ะถูกท้าให้ แตกเป็ นชิน วิเคราะห์ และประกอบกลั บขึนมาใหม่ในรูปลักษณ์ที่เป็น
นามธรรมแทนที่จะแสดงวัตถุให้เห็น จากเพียงแค่มุมมองเดียว จิตรกรนันได้ถ่ายทอดวัตถุจาก
หลายแง่มุมเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงวัตถุที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กว้างขึน บ่อยครังนักที่ผืน
ราบดูเหมือนจะตัดกันในมุมที่เป็นไปโดยบังเอิญ ปราศจากความสอดคล้องของความลึก ส่วน
พืนหลังและผืนราบแทรกเข้าไปในระหว่างกันและกันเพื่อที่จะท้าให้เกิด พืนที่ที่ไม่ชัดเจนอย่าง
ผิวเผิน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะเฉพาะของบาศกนิยม

ภาพที่ 15 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคบาศกนิยม
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
5. Classicism and surrealism (ยุคคลาสสิกและเหนือจริง) ในช่วงเวลาดังต่อไปนีเป็นกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสงครามโลกครังที่หนึ่ง ปีกัสโซผลิตงานในรูปแบบนีโอคลาสสิกนี กลับไป
ท้างานแบบตามสั่งตามรูปแบบที่เคยมีมา เห็นได้ชัดในการท้างานของศิลปินชาวยุโรปจ้านวน
มากในช่ ว งปี ค.ศ. 1920 รวมทั ง Andre Derain, Giorgio De Chirico, Gino Severini
ศิลปินของการเคลื่อนไหว Objectivity ใหม่และจาก Novecento Italiano ภาพวาดปีกัสโซ
และภาพวาดจากช่วงเวลานีคล้ายคลึงกับรูปแบบผลงานของ Raphael and Ingres เนือหา
งานที่ มี ชื่ อเสี ย งมากที่ สุ ด ของปี กั ส โซ เป็ น ภาพของเขาจากการระเบิ ด ของเยอรมั น ในช่ ว ง
สงครามกลางเมืองในสเปนบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ แสดงถึงความไร้มนุษยธรรมทารุณโหดร้าย
และความสินหวังของสงคราม
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ภาพที่ 16 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคคลาสสิกและเหนือจริง
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
6. Later works (ยุ ค สุ ด ท้ า ย) ผลงานสุ ด ท้ า ยของปี กั ส โซเป็ น การผสมของรูป แบบวิ ธี ในการ
แสดงออกในงานของเขาจนกระทั่งจบชีวิต ปีกัสโซเพิ่มเติมและแสดงออกผลงานของเขาอย่างมี
มี สี สั น และจาก ค.ศ. 1968 จนกระทั่ งถึ ง ค.ศ. 1971 เขาผลิ ต ผลงานออกมามากมายทั ง
ภาพวาดและแกะสลักทองแดงหลายร้อยชิน โดยผลงานส่วนใหญ่นั นถูกปฏิเสธไม่ได้รับการ
ยอมรับเนื่ องจากเป็ นผลงานที่สื่อความอย่างอนาจาร แต่ภ ายหลังเมื่อปีกัส โซได้เสียชีวิตลง
กระแสทิศทางของศิลปะก็ได้เปลี่ยนแปลงจาก Abstract expressionism และกระแสรูปแบบ
ศิ ล ปะแบบ Neo-expressionism ในเวลาต่ อ มาRBP (แหล่ ง ข้ อ มู ล : Picasso Random
House Webster’s Unabridged Dictionary)

ภาพที่ 17 แสดงผลงานของปีกัสโซยุคคลาสสิกและเหนือจริง
ที่มา https://chutimonchu.wordpress.com
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
ผลงานศิลปะนิพน์ธ์ คือ ชุดเครื่องบูชาพระจ้านวน 1 ชุด ประกอบด้วยแจกันทรงดอกบัว
จ้านวน 2 ชิน เชิงเทียนรูปทรงดอกบัว จ้านวน 2 ชิน กระถางธูปรูปทรงดอกบัว จ้านวน 1 ชิน รวม
ทังหมด 5 ชิน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์และปลูกศรัทธาแด่พุทธสานิกชนและสร้างความประทับใจแก่ผู้
เคราพบูชา
หลักการและเหตุผลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การคัดเลือกรูปแบบมาใช้ในงานศิลปะ
เพื่อใช้ในการออกแบบ ดังนี
1.ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลรูปแบบแนวอิมเพรชชั่นนิสน์(Expressionism)ที่แสดง
อารมณ์ทางความรู้สึกหรือเรียกว่านามธรรม(Abstract)ที่มีลักษณะจับต้องได้ยากไม่ต้องการสื่อสาร
อย่างชัดเจนมีอิทธิพล มีผลต่องานที่ออกแบบเพิ่มความน่าสนใจ โดยน้าหลักการออกแบบ วิธีการ
สร้างสรรค์ การจัดองค์ประกอบ โครงสร้าง รูปทรง สี แปลกทันสมัย และ เกิดประโยชน์ ดังนัน
ผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบนามธรรม (Abstract)
นามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิน กาย แต่รู้ได้ทางใจ.
Abstraction หมายถึง ศิลปะที่แสดงถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นศิลปะที่ไม่ได้แสดงถึงความ
สมจริงของสีสัน รูปภาพ และ สภาพแวดล้อม เน้นอิสระของเส้นสี รูปร่างที่แปลกใหม่ การตัดต่อ ตัด
ทอนรูปทรงขึนมาใหม่ ที่ไม่ได้จ้ากัด อยู่บนรูปสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม การถ่ายทอดภาพ น้าเสนออก
มาทางภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เหตุที่เป็น นามธรรม (Abstract)เพราะเป็นศิลปะแบบนามธรรมเพื่อ
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ทับแก้ว )และ
แสดงความเป็นศิลปะร่วมสมัย
2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระอัจฉริยภาพแห่งอัครศิลปินด้าน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ทรงพระปรีชาสามารถเชี่ยวชาญด้านศิลปะภาพวาดจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แบบ
นามธรรมจะเป็นแนวจิตรกรรมร่วมสมัยและพระองค์ทรงแสดงการวาดภาพแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
พระองค์อย่างชัดเจน ด้านประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษา
ค้นคว้าเทคนิควิธีการต่างๆ ในงานประติมากรรมด้วยพระองค์เอง ทังการปั้น การหล่อ และการท้า
แม่พิมพ์ โดยทรงศึกษาจากหนังสือทางด้านศิลปะและทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
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ศิลปะและการออกแบบเบืองต้น
องค์ประกอบทัศนศิลป์ หมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนประกอบส้าคัญต่าง ๆ ในงาฯทัศนศิลป์ ได้แก่
เส้น สี พืนผิว แสงเงาและช่องว่าง การวาดภาพที่ดี การน้าส่วนประกอบส้าคัญต่าง ๆ เหล่านีมาจัด
ให้เกิดความสมดุลและเกิดความงาม ซึ่งจะท้าให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ เรียกว่าการจัดทัศนธาตุห รือ
การจัดองค์ประกอบของทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์เป็นหลักส้าคัญส้าหรับผู้สร้างสรรค์
และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่า
ทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางเรื่องราว (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงษ์ 2535, ฉัตรชัย อรรถปักษ์ 2548)
มิติในด้านรูปภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สามมิติทเี่ กิดจากสี
สามมิติที่เกิดจากแสงและเงา
สามมิติที่เกิดจากบริเวณว่าง
สามมิติที่เกิดจากการบังกัน ทับกัน หรือซ้อนกัน
สามมิติที่เกิดจากการแตกต่างกันของขนาด
สามมิติที่เกิดจากเส้นและจุดรวมสายตา
สามมิติที่เกิดจากเส้น และแสงเงา
สามมิติที่เกิดจากเส้น สี และแสงเงา

มิติในด้านรูปทรง
1. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการมองเห็นรูปทรงที่เป็นปริมาตร ได้แก่ รูปทรงเรขาคณิต
ธรรมชาติ อิสระ ที่มีความกว้าง ยาว ลึกหรือหนา ของภาพ
2. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการจับต้องรูปทรงที่ เป็นปริมาตร ได้แก่ รูปทรงเรขาคณิต
ธรรมชาติ อิสระ ที่มีความกว้าง ยาว ลึกหรือหนา ตามสภาพความเป็นจริง(สังเขต นาค
ไพจิตร 2530)
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องค์ประกอบโครงสี
คู่สีมีความเข้มข้นตามธรรมชาติ ในขณะที่สีตรงกันข้ามข้างเคียงทังสองด้านหรือ tetradic
โทนสีจะใช้สองคู่ของคู่สี

ภาพที่ 18 แสดงวงจรทฤษฎีสี
ที่มา สมภพ จิตต์โพธา.//(2013).//ทฤษฎีสี.//หน้า 1.
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การวิเคราะห์ - การใช้ Form / compostion /
วิเคราะห์การใช้รูปทรงโดยน้าหลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ รูปทรงที่แปลกใหม่
การลดทอนรูปทรงที่ไม่ได้จ้ากัด การน้าเอาทัศนะธาตุ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนักอ่อนแก่
บริเวณว่าง สี และพืนผิว มาจัดประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความพอดี และเหมาะสม(ชลูด นิ่มเสมอ
2544)
1.สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ทังขนาดที่อยู่ในรูป ทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลื น
ระหว่างองค์ ป ระกอบทังหลายด้ว ย ซึ่ งเป็ นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้ อยขององค์ป ระกอบ
ทังหลายที่น้ามาจัดรวมกันความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี
1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือ
ว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของ
มนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับ
ส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม ท้าให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึนมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุก
สิ่งอย่างลงตัว
1.2 สัดส่วนจากความรู้สึกโดยที่ศิลปะนันไม่ได้สร้างขึนเพื่อความงามของรู ปทรงเพียงอย่าง
เดี ย ว แต่ ยั งสร้ า งขึ นเพื่ อ แสดงออกถึ ง เนื อหา เรื่ อ งราว ความรู้ สึ ก สั ด ส่ ว น อารมณ์ ความรู้ สึ ก
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี ท้าให้งานศิลปะของชนชาติ
ต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ
กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสาน
กลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั งเดิมเน้นที่
ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ ากลัว ดังนัน รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติ
ทั่วไป
2.ความสมดุล (Balance) หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้าหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไป
ข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วน ต่าง ๆ
ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชินหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในงานศิลปกรรมนันจะต้อง
ค้านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินัน ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้าหนักเฉลี่ยเท่ากันทุก

38
ด้าน ฉะนันในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบาบางไปก็จะท้าให้ภาพ
นันดูเอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุลเป็นการบกพร่องทางความงาม
ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน
คือ การวางรูปทังสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนีในทางศิลปะมีใช้
น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพที่
นิ่งและมั่นคงจริง ๆ
2.2 ดุ ล ยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุล แบบซ้ ายขวาไม่
เหมือนกัน มักเป็ น การสมดุล ที่เกิด จาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่
เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้าหนักของ
องค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความ สมดุลแบบอสมมาตร
อาจท้าได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้าหนักมากว่า หรือ เลื่อน รูปที่มีน้าหนักมากว่าเข้าหา
แกน จะท้าให้ เกิดความสมดุล ขึน หรือใช้ห น่วยที่มีขนาดเล็ กแต่มีรูปลั กษณะที่น่าสนใจถ่วงดุล กับ
รูปลักษณะที่ มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา
3.จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ากันขององค์ประกอบ เป็นการซ้าที่
เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึน ซับซ้อนขึนจนถึงขันเกิด
เป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือ
เกิด จาก การเลื่ อนไหลต่อ เนื่ องกั นของเส้ น สี รูปทรง หรือ น้ าหนั ก รูป แบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่า
แม่ลาย การน้าแม่ลายมาจัดวางซ้า ๆ กันท้า ให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วย
การเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลาย
เป็ นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ ความ รู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมายเป็นการ
รวมตั ว ของสิ่ งที่ เหมื อ นกั น แต่ไม่ มี ค วามหมายในตั ว เอง จั งหวะที่ น่ าสนใจและมี ชีวิต ได้แ ก่ การ
เคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเต้นร้าเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความ
บันดาลใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย
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4.การเน้น (Emphasis) หมายถึง การกระท้าให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงานศิลปะจะต้องมี ส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความส้าคัญกว่าส่วนอื่น ๆ เป็นประธานอยู่ถ้าส่วนนันๆอยู่ปะปนกับ
ส่วนอื่นๆและมีลักษณะเหมือนๆกัน ก็อาจถูกกลืน หรือถูกส่วนอื่นๆที่มีความส้าคัญน้อยกว่าบดบัง
หรื อ แย่ ง ความส้ า คั ญ ความน่ าสนใจไปเสี ย งานที่ ไม่ มี จุ ด สนใจ หรื อ ประธานจะท้ า ให้ ดู น่ า เบื่ อ
เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ากัน โดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนันส่วนนัน
จึงต้องถูกเน้นให้เห็นเด่นชัดขึนมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งจะท้าให้ผลงานมีความงามสมบูรณ์ลงตัว
และน่าสนใจมากขึน การเน้นจุดสนใจสามารถท้าได้ 3 วิธี คือ
4.1 การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลกแตกต่าง
ไปจากส่วนอื่นๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนันการใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัดแย้ง
กับ ส่ ว นอื่น ก็จะท้ าให้ เกิดจุ ดสนใจขึนในผลงานได้ แต่ทังนี ต้องพิ จารณาลั กษณะความแตกต่างที่
น้ามาใช้ด้วยว่า ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวม และท้าให้เนือหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่โดย
ต้องค้านึงว่า แม้มีความขัดแย้งแตกต่างกันในบางส่วน และในส่วนรวมยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพ
เดียวกัน
4.2 การเน้ น ด้ว ยการด้ว ยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อ สิ่ งหนึ่ งถูกแยก
ออกไปจากส่วนอื่น ๆ ของภาพ หรือกลุ่มของมัน สิ่งนันก็จะเป็นจุดสนใจเพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็
จะเกิดความส้าคัญขึนมา ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่าง ที่ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปลักษณะ แต่เป็นเรื่อง
ของต้าแหน่งที่จัดวาง ซึ่งในกรณีนีรูปลักษณะนันไม่จ้าเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่น แต่ต้าแหน่งของมัน
ได้ดึงสายตาออกไป จึงกลายเป็นจุดสนใจขึนมา
4.3 การเน้นด้วยการจัดวางต้าแหน่ง (Emphasis by Placement) เมื่อองค์ประกอบอื่น ๆ
ชีน้ ามายังจุดใด ๆ จุ ดนั นก็จะเป็ น จุดสนใจที่ถูกเน้นขึนมา และการจัดวางต้าแหน่งที่ เหมาะสม ก็
สามารถท้าให้จุดนันเป็นจุดส้าคัญขึนมาได้เช่นกัน พึงเข้าใจว่า การเน้น ไม่จ้าเป็นจะต้องชีแนะให้เห็น
เด่นชัดจนเกินไป สิ่งที่จะต้อง ระลึกถึงอยู่เสมอ คือ เมื่อจัดวางจุดสนใจแล้ว จะต้องพยายามหลีกเลี่ยง
ไม่ ให้ สิ่ ง อื่ น มาดึ ง ความสนใจออกไปจนท้ า ให้ เกิ ด ความสั บ สน การเน้ น สามารถกระท้ า ได้ ด้ ว ย
องค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี แสง-เงา รูปร่าง รูปทรง หรือ พืนผิว ทังนีขึนอยู่
ความต้องการในการน้าเสนอของศิลปินผู้สร้างสรรค์
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5.เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทังด้านรูปลักษณะ
และด้านเนือหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึน
จากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัว
กันได้โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ
5.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอน และมี
ความเรียบง่าย งานชินเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้จะท้าให้สับสนขาเอกภาพ
และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถท้าให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้
5.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ
ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้
อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่
ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์
ดังนันกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ
คือ
5.3 กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition)มีอยู่ 4 ลักษณะ คือการขัดแย้งขององค์ประกอบ
ทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย
5.3.1 การขัดแย้งของขนาด
5.3.2 การขัดแย้งของทิศทาง
5.3.3 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะ
5.4 กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การท้าให้เกิดความกลมกลืนให้ สิ่งต่าง ๆ
เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสาน
มีอยู่ 2 วิธี คือ
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5.4.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การท้าสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันด้วย
การใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาวกับสีด้า ซึ่งมีความแตกต่างขัดแย้งกันสามารถท้าให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีเอกภาพด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ท้าให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึน
5.4.2 การซ้า (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตังแต่ 2 หน่วยขึนไป
เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดแต่ก็ท้าให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อ คือ
5.5 ความเป็นเด่น (Dominance)ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
5.5.1 ความเป็ นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่มหรือลดความส้าคัญ ความ
น่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน
5.5.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน
5.6 การเปลี่ยนแปร (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ากันเพื่อป้องกัน
ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึนการเปลี่ยนแปรมี 4 ลักษณะคือ
5.6.1 การเปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ
5.6.2 การเปลี่ยนแปรของขนาด
5.6.3 การเปลี่ยนแปรของทิศทาง
5.6.4 การเปลี่ ย นแปรของจั ง หวะการเปลี่ ย นแปรรู ป ลั ก ษณะจะต้ อ งรั ก ษา
คุณลักษณะของการซ้าไว้ ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปรไปมาก การซ้าก็จะหมดไปกลายเป็นการขัดแย้งเข้า
มาแทน และถ้าหน่ วยหนึ่ งมีการเปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็วมีความแตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ มากจะ
กลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง
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6.เส้น (line) คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุดหรือถ้าเราน้าจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไปก็จะเกิด
เป็ น เส้ น ขึ นเส้ น มี มิ ติเดีย ว คื อ ความยาวไม่ มีค วามกว้าง ท้ าหน้ าที่ เป็ นขอบเขตของที่ ว่าง รูป ร่าง
รูปทรง น้าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆรวมทังเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงเส้น
เป็นพืนฐานที่ส้าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้
ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึน เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line)
และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทังสองชนิดนีเมื่อน้ามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆกัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ
และให้ความหมาย ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย
6.1 ลักษณะของเส้น
6.1.1 เส้นตัง หรือ เส้นดิ่งให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น
เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง
6.1.2 เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย
6.1.3 เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง
6.1.4 เส้น หยั ก หรือ เส้นซิกแซกแบบฟันปลา ให้ ความรู้สึ กเคลื่อนไหวอย่างเป็น
จังหวะมีระเบียบไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง
6.1.5 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆลื่นไหลต่อเนื่องสุ ภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล
6.1.6 เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่
หมุนวนออกมาถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สินสุด
6.1.7 เส้ น โค้งวงแคบ ให้ ความรู้สึ กถึงพลั งความเคลื่ อนไหวที่ รุน แรง การเปลี่ ย น
ทิศทางที่รวดเร็วไม่หยุดนิ่ง
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หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์
หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Composition) คือ การน้าเอาทัศนะธาตุ ได้แก่ จุด
เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนักอ่อนแก่ บริเวณว่าง สี และพืนผิว มาจัดประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความ
พอดี เหมาะสม ท้าให้งานศิลปะชินนันมีคุณค่าอย่างสูงสุด ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ต่อไปนี
ความหมายของมิติในทางทัศนศิลป์ หมายถึง สิ่งที่ท้าให้ภาพมีความตืน ลึก หนา บาง ตาม
สภาพความเป็นจริง จากการมองเห็นและจับต้องได้ส่วนประกอบของมิติ
จุด หมายถึง ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นส่วนเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆ
เส้น (line)
รูปร่าง (shape) หมายถึง การบรรจบกันของเส้นที่เป็นขอบเขตของวัตถุที่มองเห็นเป็น
มิติ คือ มีความกว้างและความยาว 2 ด้านเท่านัน
รูปทรง (form) หมายถึงลักษณะที่มองเห็นเป็น 3 มิติคือมีความกว้างความยาวและความหนา
ลึกประกอบด้วยรูปทรง 2 ลักษณะได้แก่รูปทรงพืนฐานและรูปทรงไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับรูปร่าง
สี (Colour)หมายถึงลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นสีต่างกันสีเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกความรู้สึก เมื่อมองเห็น
ค่าน้าหนัก (value) หมายถึง ค่าความอ่อนเข้มของสีที่เกิดจากของสีที่เกิดจากแสงและเงา
ช่องว่าง (space) หมายถึง บริเวณที่ว่างเปล่าที่เรียกกันว่า "ช่องไฟ"
การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดความคิด เป้าหมาย และความต้องการเป็นรูปธรรมหรือผลงานที่
ก่อให้เกิดคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยและความงามที่เป็นลักษณะของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ประการ
หนึ่ง รู้จักปรับปรุงแก้ไขผลงานที่มีอยู่เดิมให้เกิดคุณค่า
ขันตอนที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่จะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่
จะผลิตแล้วว่าจะออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือเพื่อความสวยงาม ซึ่งผู้ออกแบบ
จะต้ อ งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Idea) มี ค วามรู้ ท างด้ า นวั ต ถุ ดิ บ (Raw Materials) วิ ธี ก ารขึ นรู ป
(Method) และขันตอนการผลิตด้วย (Productions)
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กระบวนการทางเซรามิกส์
1.การเตรียมเนือดินปั้น (Body) และการเตรียมนาเคลือบ (Glaze)
การเตรียมเนือดินปั้ นและการเตรียมน้าเคลือบนัน การใช้วัตถุดิบ (Raw Materials) ได้แก่
ดิน หิน แร่ และสารเคมีเช่นเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่ส่วนผสมของสารประกอบเหล่านี และการใช้
หรือไม่ใช้สารประกอบเหล่านีในสูตรส่วนผสมเพื่อให้ได้เนือดินปั้นและน้าเคลือบตามความต้องการ
ขันตอนการเตรียมเนือดินปั้นและการเตรียมน้าเคลือบ โดยน้าวัตถุดิบ ได้แก่ ดิน หิน แร่ สารเคมี ไป
ทดสอบหาสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ก่อนเผาและหลังเผา น้าวัตถุดิบที่ผ่านกการทดสอบแล้วไปสู่
กระบวนการล้ างและบดย่ อย น้ าไปชั่ งและผสมวัตถุดิ บตามสู ตรของเนือดิน และน้ าเคลื อบแต่ล ะ
ประเภทที่ต้องการแล้วน้าไปบดเปียกในเครื่องบอลล์มิลล์ หลังจากบดแล้วกรองด้วยแรง ตามความ
ละเอีย ดที่ต้องการ ถ้าสู ตรส่ ว นผสมของเนือดิน ปั้นหรือเคลื อบที่ ต้องการความขาวมากเป็ นพิเศษ
จะต้องน้าเข้าเครื่องแยกเหล็ก จะได้น้าดินและน้าเคลือบตามสูตรที่ต้องการ ส่วนน้าดินที่ได้นันไปหมัก
ไว้ในถังเก็บแล้วแยกไปใช้ให้เหมาะสมกับการขึนรูปแต่ละวิธีโดยเนือดินนันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ลักษณะ คือ ลักษณะที่มีความเหนียวจะต้องน้าน้าดินไปเกรอะหรือผ่านด้วยเครื่องอัดดิน ก่อนแล้วถึง
จะน้าไปขึนรูปด้วยการปั้นด้วยมือ ลักษณะเนือดินแห้งหรือดินผงจะต้องน้าน้าดินพ่นผ่านความร้อน
จะได้ดินผง ก่อนแล้วถึงจะน้าไปขึนรูปด้วยการอัดในแบบพิมพ์ และเนือดินที่เป็นลักษณะน้าดิ น แล้ว
น้าไปขึนรูปด้วยการหล่อในแบบพิมพ์
2.วิธีการขึนรูปผลิตภัณฑ์ (Method)
วิ ธี ก ารขึ นรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก ส์ นั นมี ห ลายวิ ธี แต่ ล ะวิ ธี จ ะต้ อ งมี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะและคุณ สมบัติของเนือดินปั้นแต่ละประเภทด้วย วิธีการขึนรูปผลิตภัณฑ์นัน
ได้แก่ การขึนรูปด้วยมือ ด้วยเครื่อง และด้วยวิธีการใช้พิมพ์ส้าหรับการหล่อ (เทียนชัย ตังพรประเสริฐ
2535)
3.ขันตอนการทาผลิตภัณฑ์ให้แห้ง (Drying)
การขึนรูปผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจะต้องปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เหล้านันแห้งสนิทด้วยวิธีการผึ่ง
ด้วยลมหรือการอบด้วยเครื่อง เมื่อผลิตภัณฑ์ที่แห้งสนิทดีแล้วผลิตภัณฑ์บางประเภทจะต้องมีการขัด
แต่งให้เรียบร้อยอีกครังหนึ่งด้วยหรือมีการเขียนสีใต้เคลือบในผลิตภัณฑ์ในช่วงนีด้วยก็ได้ก่อนจะน้าไป
เผา

45
4.การเผาดิบ (Biscuit Firing) คือ การน้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่แห้งสนิทดีแล้วน้าไปเผาที่
อุณหภูมิ 750–1,250 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิในการเผาขึนอยู่กับประเภทของการผลิตภัณฑ์ เช่น
กระเบืองปู พืนหรือบุผนัง โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ประเภทนีจะเผาดิบหรือเผาครังแรกใช้
อุณหภูมิสูงกว่าการเผาเคลือบ เพราะจะได้ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะส่วนที่ดีไว้ ส่วนที่เสีย เช่น
การบิดงอ ร้าว บิ่น หรือแตก เป็นส่วนที่จะต้องคัดทิงก่อนที่จะน้าไปเคลือบ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
อย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามอาจจะมีการข้ามขันตอนนีได้ โดยเฉพาะการผลิตให้ลักษณะงานอุตสาหกรรม
ที่ขึนรูปด้วย วิธีการหล่อหรือวิธีการอัดผง
5.การตกแต่งสีใต้เคลือบ (Under Glaze Decoration) เป็นการน้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่
ผ่านการเผาดิบ มาแล้ วน้ ามาท้าการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนลวดลายหรือเป็นรูปต่างๆ โดยใช้สีใต้
เคลือบติดลงไปบนผลิตภัณฑ์ก็ได้
6.การเคลือบผลิตภัณฑ์ (Glazing) การเคลือบผลิตภัณฑ์เมื่อเราน้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ยัง
ไม่ได้เขียนสีใต้เคลือบหรือที่เขียนสีใต้เคลือบหรือที่เขียนสีใต้เคลือบเรียบร้อยแล้ว จึงน้ามาท้าการชุบ
เคลือบด้วยวิธีการเทราด จุ่ม หรือพ่นเคลือบ ส่วนการชุบเคลือบผลิตภัณฑ์เขียนสีจะต้องเป็นเคลือบใส
หลังจากนันจะต้องท้าความสะอาดเช็ดฐานผลิตภัณฑ์ที่วางตังกับพืนให้สะอาด เพื่อไม่ให้น้าเคลือบ
หลอมละลายติดพืนเตา
7.การเผาเคลือบ (Glost Firing) การเผาเคลือบผลิต ภัณฑ์เซรามิกส์นันขึนอยู่กับชนิดของ
เคลือบที่ใช้ชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ เช่น เคลือบที่ใช้เป็นเคลือบไฟต่้า หรือเคลือบไฟสูง ต้องน้าไปใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของเนือดินปั้นด้วยอุณหภูมิที่ใช้เผาเคลือบประมาณตังแต่อุณหภูมิ 750-1,350
องศาเซลเซีย ส ในการเผาเคลื อ บจะต้ องค้ านึ งถึ งบรรยากาศของเตาเผาที่ ใช้ วิธี ก ารเผาที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับเคลือบและเนือดินปั้นนันๆ
กระบวนการใช้เหล็กนามาสร้างงานประติมากรรม
1.ความหมายและคุณสมบัติ
เหล็ก คือ คือโลหะทรานซิชันหมู่ 8 ในตารางธาตุ หรือที่เรียกว่า Iron ซึงเหล็กมีคว่มส้าคัญ
มากในปั จ จุ บั น ซึ่งเป็ น การน้ าเหล็ กมาใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาธิเช่ น ด้ านอุต สาหกรรม ด้ าน
ก่อสร้าง ด้านการคมนาคมต่างๆ ด้านการแพทย์และอีกมากมายในการใช้สอยประโยชน์จากเหล็ก ซึ่ง
มีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆทังในสภาพอากาศร้อน ชืน รวมทังการ
ทนทานต่อการใช้งานต่างๆได้เป็นอย่างดี(ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม 2537)
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คุณสมบัติทางเคมี เหล็กเป็นโลหะที่ใช้งานมาก เมื่อเหล็กรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศชืน
ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี จะเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ เป็นที่รู้จักกันก็คือสนิม เหล็กยังท้าปฏิกิริยากับน้า
ร้อนได้ดีและไอน้าในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน นอกจากนียังละลายในกรดได้ดีที่สุดและท้าปฏิกิริยากับ
องค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเชิงกล เหล็กเป็นโลหะสีเงินสีขาวหรือสีเทา เป็นเงา วิธีการหล่อสามารถใช้ค้อนทุบ
เป็ นแผ่น บางๆได้ และยังสามารถยืดได้ เหล็กมีความต้านทานแรงดึงสูงมาก อีกทังยังน้าไฟฟ้า น้า
ความร้อนได้ดี แต่คุณสมบัติที่ส้าคัญที่สุดของเหล็กนันคือสามารถหล่อแล้วขึนรูปใหม่ได้และยังมีความ
ทนทานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนีเหล็กสามารถใช้ในการโค้ ง งอ ม้วน ดัดเป็นรูปร่างรูปแบบและอื่นๆ
เพื่อน้ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เราน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวัน หรือน้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้
2.ประเภทของเหล็ก
2.1 เหล็ ก หล่ อ เรี ย กตามลั ก ษณะของกรรมวิ ธี ก ารท้ า ด้ ว ยการน้ า แร่ เหล็ ก มาผสมกั บ
องค์ประกอบอื่นๆ แล้วหล่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งตามเนือเหล็กจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน
ผสมอยู่ 1.7-2 % ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ นอกจากจะน้าเหล็กไปหล่อแยกประเภท ซึ่งแบ่งได้
5 ประเภทดังนี
2.1.1 เหล็กหล่อขาว มีความแข็งแรง ทนการเสียดสีได้ดีแต่ทนแรงกระแทกได้น้อย
2.1.2 เหล็กหล่อเทา มีราคาถูก ผลิตจากเหล็กดิบโดยตรง ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2.1.3 เหล็กหล่ออบเหนียว เป็นเหล็กที่ผ่านการอบ ท้าให้เหนียวและแน่น
2.1.4 เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลม เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติของกราฟไฟต์ภายใน
2.1.5 เหล็กหล่อโลหะผสม เป็นการน้าธาตุอื่นมาผสม ทนความร้อนแรง ทนการ
เสียดสี มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี
2.2 เหล็กกล้า เป็ น เหล็ ก ที่มีความเหนี ยวและยืด หยุ่น สู ง สามารถน้ามาแปรรูป ได้ตามที่
ต้องการน้ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
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บทที่ 3
กาหนดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า มีวิธีการก้าหนด
แนวทางการด้าเนินงานเป็นขันตอนล้าดับต่อไปนีคือประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการด้าเนินการศึกษาค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ นักศึกษาและประชากรบุคคลทั่วไปที่
เข้ามาใช้สถานที่เป็นกิจกรรมต่างๆบริเวณสระน้าตรงข้ามโรงอาหารเพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1.1 ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ใช้สถานที่ลานบริเวณสระน้าฝั่งตรงข้ามโรงอาหารเพชรรัตน์
1.2 ศึกษาพฤติกรรมร้านค้าที่ใช้สถานที่บริเวณร้านอาหารเพชรรัตน์
1.3 ศึกษาพฤติกรรมบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้สถานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4 ศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
2.วิธีการดาเนินงานศึกษาค้นคว้า
2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานดังนี
หลักทฤษฏี,รูปแบบ,โครงสร้าง,ขนาดสัดส่วน,วัสดุเหลือใช้,เทคนิควิธีการสร้างสรรค์โดยจาก
หนังสือชุดวิชาการ วิธีการปรึกษากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ,อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ รวมทัง
วัสดุอุปกรณ์ทจี่ ้าเป็นและน้ามาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อน้าไปสู่การออกแบบต่อไป
2.2 ก้าหนดแนวทางในการออกแบบ ผู้วิจัยมี แรงบันดาลใจมาจากกังหันเนื่องจากกังหันมี
รูปแบบใบพัด 4 ใบ สามารถหมุนกลับไปมาได้ยามถูกลมพัดและยังมีความหมายเป็นสิริมงคล เป็นการ
เดิ น ทางไปไหนได้ อ ย่ างปลอดภั ย สุ ขภาพแข็ งแรง โชคลาภ จากนั นก้ าหนดวัส ดุที่ เหลื อ ใช้ น้ ามา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึน
2.3 ขันตอนการออกแบบ ผู้วิจัยได้ก้าหนดขันตอนการออกแบบไว้ดังนี คือ การออกแบบร่าง
เพื่อหารูปแบบของ ประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า ต่อจากนันน้าแบบร่างไปปรึกษา
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ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค้าแนะน้าหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความลงตัว
และความงาม สามารถน้าไปใช้ได้จริง
2.4 ขันตอนการ่างแบบสเก็ต
น้าแบบที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาคัดเลือกมาท้าการร่างแบบสเก็ต 2
มิติ เพื่อก้าหนดขนาด วัสดุ อุปกรณ์ และรายละเอียดต่างๆ โดยใช้มาตราส่วน 1:100
2.5 ก้าหนดแนวทางการท้าเรื่องประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า
2.5.1 การออกแบบและร่างแบบ เพื่อท้าต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
2.5.2 การเตรียมวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ประกอบในผลงานสร้างสรรค์
2.5.3 การเตรียมวัสดุโลหะเหล็ก ตัดเป็นรูปทรง เพื่อท้าการประกอบการเชี่ยมขึน
เป็นโครงสร้างรูปทรง
2.5.4 ขันการเตรียมเนือดินการท้าพิมพ์ปั้ม
2.5.5 การตกแต่งพืนผิวชินงานและการเผาเคลือบ
2.5.6 การตกแต่งพืนผิวชินงานวัสดุเหล็ก
2.5.7 การหาวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบกับโครงสร้างที่ตกแต่งพืนผิวเสร็จแล้ว
2.5.8 เทคนิคการประกอบอุปกรณ์ติดตังเครื่องปั้มเดินสายท่อน้าประกอบเข้ากับตัว
ผลงานสร้างสรรค์
2.5.9 ทดลองและวิเคราะห์ผลงาน
2.5.10 น้าผลงานที่ส้าเร็จไปติดตังและแสดงผลงาน
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ รวบรวมข้อ มูล จากหนั งสื อ และเอกสารที่ เกี่ยวข้ อง วารสารต่างๆ สื่ อออนไลน์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการศึกษาและการออกแบบในครังนี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.1 ข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฏีในโครงการจากมูลนิธิ
กังหันชัยพัฒนา
3.2 ข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารที่เกี่ยวกับหนังสือประวัติและหลักการท้างานศิลปิน ปา
โบ ปิกัสโซ เกี่ยวกับผลงานประติมากรรมโครงสร้างรวมถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สร้างสรรค์
4.การสร้างสรรค์ผลงาน
การท้าวิทยานิพนธ์เรื่องประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า ได้มี
การศึกษาเอกสารและข้อมูลจากหนังสือต้าราวิชาการต่างๆ วารสาร สื่อออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและ
ได้น้าข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท้างาน มีกระบวนการท้างาน
ตามล้าดับในการสร้างสรรค์ผลงานโดยแบ่งระยะดังนี
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นของการออกแบบ
1.1 การออกแบบร่ างสเก็ตโดยผู้ วิจัยน้าการออกแบบร่างเพื่อหารูป แบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลงานสร้างสรรค์ โดยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อล้าดับจากนันน้าแบบร่างสเก็ตไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค้าแนะน้า ชีแนะแนวทางและเลือกรูปแบบที่มีความลงตัวเหมาะสมมา
ท้าผลงานจริง(ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2532)
ระยะที่ 2 กาหนดวิธีการผลิต
การออกแบบและร่างแบบ

หาวัสดุที่เหลือใช้

การเตรียมวัสดุที่เหลือใช้

เทคนิคการประกอบอุปกรณ์

การเตรียมวัสดุโลหะ

ทดลองและวิเคราะห์

ขันการเตรียมเนือดิน

น้าผลงานไปติดตัง

การตกแต่งพืนผิว
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ระยะที่ 3 ดาเนินการผลิต
การท้าโครงการมีขันตอนการท้างานดังต่อไปนี
3.1 รูปสเก็ต 2 มิติ

ภาพที่ 19 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงการนอนพักผ่อนหย่อนใจ

ภาพที่ 20 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงลักษณะโพสท่าถ่ายรูป
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ภาพที่ 21 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงลักษณะการยีนชมทัศนียภาพ

ภาพที่ 22 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงอิริยาบถนั่งชันเข่าแบบสบาย
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ภาพที่ 23 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงจังหวะการลื่นไหลของรูปทรงอิสระ

ภาพที่ 24 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงลักษณะการตัดทอนรูปทรงไม่เน้นเหมือนจริง
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ภาพที่ 25 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงความขัดแย้งกันเองภายในรูปทรงสัดส่วนไม่เท่ากัน

ภาพที่ 26 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงระยะความหนา
และความบางไม่เท่ากันเกิดที่เจาะทะลุถึงกัน
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ภาพที่ 27 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงบุคลิกอารมณ์ทางใบหน้า
เทคนิค การเขียนคอนทัว

ภาพที่ 28 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงการแต่งตัว
ใส่เสือแฟชั่นในสมัยปัจจุบัน
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ภาพที่ 29 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงคนรุ่นใหม่
ที่กล้าแสดงออกc]tการแต่งกายที่ล่้าสมัย

ภาพที่ 30 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงแสดงอาการลักษณะทางใบหน้า
ที่มีการทับซ้อนเกิดมิติจินตนาการ
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ภาพที่ 31 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงยุคสมัยที่มีเสือผ้าน้อยชิน
กับความมาดมั่นของคนสมัยใหม่

ภาพที่ 32 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงระบบการไหลเวียนของน้า
ไปตามต้าแหน่งของตัวชินที่ก้าหนด
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ภาพที่ 33 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงแสดงถึงระบบการพักน้าภายในตัวงาน
เพื่อเพิ่มแรงผลักดันน้าท้าให้เกิดฟองออกซิเจนในน้า

ภาพที่ 34 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงใบพัดก้าลังปั้นน้า
ให้เกิดออกซิเจนในน้ามีการดูดชักขึนไปเล่นกับตัวชินงาน
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ภาพที่ 35 รูปสเก็ต 2 มิติ แสดงถึงลักษณะไม่เหมือนจริง
เป็นนามธรรมมีการตัดเสียบซ้อนและจากเศษวัสดุที่เหลืดใช้มาประกอบ
3.2 รูปสเก็ต 3 มิติ

ภาพที่ 36รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลักษณะอารมณ์ทางใบหน้า
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ภาพที่ 37 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการท้าปริมาตร
ที่ไม่กันมาซ้อนเพื่อเกิดมิติทางอารมณ์ที่ใบหน้า

ภาพที่ 38 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการตัดทอน
รูปทรงใบหน้าแสดงถึงการเข้ากัน
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ภาพที่ 39 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึง กิจกรรมในการปั้นจักยาน
ตัวผลงานต้องมีความสัมพันธ์กับกลไกการติดตังระบบบ้าบัดน้า

ภาพที่ 40 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการตัดทอนรูปทรง
ของตนกับการปั้นจักยานล้อเดียว
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ภาพที่ 41 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลวดลายเสือผ้าที่ทันสมัยดูแปลกตา

ภาพที่ 42 รูปสเก็ต 3 มิติเป็นการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปต่างๆ
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ภาพที่ 43 รูปสเก็ต 3 มิติเป็นการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปต่างๆ

ภาพที่ 44 รูปสเก็ต 3 มิติเป็นการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปต่างๆ

63

ภาพที่ 45 รูปสเก็ต 3 มิติเป็นการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปต่างๆ

ภาพที่ 46 รูปสเก็ต 3 มิติเป็นการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นรูปต่างๆ

64

ภาพที่ 47 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงคนก้าลังท้ากิจกรรมบริหาร

ภาพที่ 48 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลักษณะการก้าวเท้าสบายทอดอารมณ์

65

ภาพที่ 49 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลวดลายแฟชั่นเสือผ้า

ภาพที่ 50 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการตัดเสียบเสียบประกอบเกิดมิติ

66

ภาพที่ 51 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงรูปทรงที่เหลือล่้า

ภาพที่ 52 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงรูปทรงปริมาตรหนาบางเสียบซ้อนกัน

67

ภาพที่ 53 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงคนสมัยใหม่

ภาพที่ 54 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลักษณะคนท้อง

68

ภาพที่ 55 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการตัดต่อไม่สมส่วน

ภาพที่ 56 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการประกบเข้าเป็นมุม

69

ภาพที่ 57 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการเปิดพืนที่ว่างมองได้รอบ

ภาพที่ 58 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงการตัดช่วงของชินงาน
ให้มิติสื่ออารมณ์สนุก เบา สบาย

70

ภาพที่ 59 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงลักษณะทางใบหน้า

ภาพที่ 60 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงตัวใบพัดกังหัน

71

ภาพที่ 61 รูปสเก็ต 3 มิติ แสดงถึงกิจกรรมคนนั่งเล่นกีตาร์

72
3.2 ขยายงานสเก็ต

ภาพที่ 62 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการขยายชินงาน
เตรียมตัดแบบเพื่อขึนเป็นโครงงาน

ภาพที่ 63 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงตัดชินส่วนแยกแต่ละชิน

73

ภาพที่ 64 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงแต่ละชินจะมีหมายเลขก้ากับกันความผิดพลาด

ภาพที่ 65 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการวางชินงานที่ มีระยะที่พอเหมาะ

74

ภาพที่ 66 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงต้องเผื่อขอบด้านข้างไม่ควรชิดขอบเกินไป

ภาพที่ 67 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการวัดระยะของเหล็กตัวค้าชินงาน

75

ภาพที่ 68 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงโมเดลการขยายงานจ้าลองก่อนขยายแบบจริง

76

ภาพที่ 69 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการขยายเท่าจริงในมาตราส่วน 1: 100

ภาพที่ 70 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการการค้านวณเพื่อกันความผิดพลาดที่เกิดขึน

77

ภาพที่ 71 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการน้าเอาวัสดุเหลือใช้มาเทียบขนาดเพื่อท้าการขยายงานจริง

ภาพที่ 72 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการตัดรูปแบบที่วางไว้

78

ภาพที่ 73 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการตัดเหล็กแผ่นเพื่อไปประกอบ

ภาพที่ 74 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการวางแผ่นเหล็กที่สะดวกและปลอดภัยในการตัด

79

ภาพที่ 75 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประขึนเป็นรูปร่างรูปทรง

ภาพที่ 76 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการน้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบ

80

ภาพที่ 77 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการประกอบชินส่วนแต่ละชิน

ภาพที่ 78 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงชินส่วนที่ประเข้าด้วยกัน

81

ภาพที่ 79 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

ภาพที่ 80 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงชินส่วนที่ประเข้าด้วยกัน

82

ภาพที่ 81 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

ภาพที่ 82 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

83

ภาพที่ 83 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

ภาพที่ 84 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

84

ภาพที่ 85 รูปขยายสเก็ตแสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

ภาพที่ 86 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

85

ภาพที่ 87 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

ภาพที่ 88 รูปขยายสเก็ต แสดงถึงการประชินส่วนวัสดุที่ใช้แล้ว

86
5.สถานที่ติดตังผลงาน
พืนที่ส้าหรับติดตังผลงานบริเวณพืนที่สระน้าตรงกันข้ามโรงอาหารเพชรรัตน์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พืนที่เป็นแหล่งน้าบ่อระดับความลึก 3-5
เมตร ระดับความกว้าง ประมาณ 10-15 เมตร เป็นสถานที่เหมาะสมส้าหรับการใช้ชีวิตของผู้คนกั บ
กิจกรรมต่างๆ บริเวณนี

แหล่งน้าที่ผู้ท้าการวิจัยศึกษา
ภาพที่ 89 ภาพแสดงแผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและบริเวณแหล่งน้าที่ศึกษา

87

ภาพที่ 90ภาพถ่ายแสดงสถานที่จริงที่ท้าการศึกษา
บ่อน้าบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงอาหารเพชรรัตน์

88
บทที่ 4
การลาดับการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์
เป็ น ส่ วนหนึ่ งของวิช าศิล ปนิพนธ์ หลักสู ตรศิล ปศาสตร์ บัณ ฑิต ภาควิช าหั ตถกรรม คณะ
ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ประจ้าปีการศึกษา 2546
การศึกษาครังนีได้ศึกษาและปฏิบัติการท้าชุดเครื่องบูชาพระ โดยมีเนือหาสาระคือ เครื่อง
สักการบูชา เมื่อคนเราหรือหมู่คณะมีความเลื่อมใสศรัทธาและนับถือตามแบบแผนหรือใช้กันมีของ 4
สิ่งเป็นส้าคัญ คือ เทียน ธูป ข้าวตอก ดอกไม้ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยลักษณะผลงาน
ในช่ว งการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปริญ ญาตรีนั น มี ลั ก ษณะแนวคิด และวิธีก ารสร้างสรรค์ พั ฒ นา
ยกระดับขึนจนถึงช่วงการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา เครื่องเคลือบดินเผา โดยมีกระบวนการ
ฝึกฝนเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ตามล้าดับ
ดังนัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท้าศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ชุดเครื่องบูชาในครังนี เพื่อใช้
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา โดยมีแนวคิดมาจากดอกบัว โดยน้ากลี บของดอกบัวมาใส่ใน
รูปทรงแจกัน กระถางธูป และเชิงเทียน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและมีความงามในงานหัตถกรรม
และมีความเป็นศิลปกรรมสอดแทรกเข้าไปในชินงานและท้าความสะอาดง่าย โดยยังคงอาศัยพืนฐาน
ของฝีมือและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการปั้นดินเผา

ภาพที่ 91 ภาพถ่ายแสดงการเขียนแบบชุดเครื่องบูชาพระ ผลงานส้าเร็จของชุดเครื่องบูชาพระ

89
บทที่ 5
การวิเคราะห์

เปรียบเทียบการวิเคราะห์การออกแบบและการจัดองค์ประกอบ นักกีตาร์ตัวเก่าเป็นการน้า
รูปแบบศิลปะที่แตกต่างความนิยมยุคนัน เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน ด้านซ้ายของภาพคือความ
แตกต่าง ด้านรูปทรง สีสัน เทคนิค และสามารถน้าไปใช้โยชน์ได้

90
บทที่ 6
สรุป
จากแนวคิดและจิ น ตนาการที่ ได้รับแรงบั ลดาลจากกังหั นต่อการท้างานวิทยานิพ นธ์ชุดนี
คือ โครงการประติมากรรมผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับเรื่องน้าและหลักการท้างานของกังหันน้าชัยพัฒนากับเครื่องกลเติมอากาศออกซิเจน ได้เป็น
ที่มาของการค้นคว้าวิเคราะห์เพื่อตอบสนองประโยชน์ในการผลิตฟองออกซิเจนในน้า มีกระบวนการ
ศึกษา ทดลอง และพัฒนา จนน้าไปสู่การผลิตผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะเฉพาะตนโดยกระบวนการ
ศึกษามีขอบเขต คือ กรอบแรงบันดาลใจที่มีความเกี่ยวข้องกับกังหัน ก้าหนดรูปแบบและเทคนิค ตัด
เจาะ เชื่อม 3 มิติ ลักษณะงานประติมากรรม รูปทรงเรขาคณิต เสียบตัดทอน ประกอบเข้ากัน โดยน้า
หลักประติมากรรมโครงสร้างของ ปาโบล ปี กัส โซ หยิบยืมมาเป็นสื่ อผสมสร้างสรรค์เป็นงานของ
ตนเอง อีกทังน้าเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเข้ากับตัวชินงาน สามารถน้ามาเป็น function ให้
ใช้กับงานได้ จากการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์ แบ่งเป็นขันตอนได้เพื่อที่จะได้พัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์
การท้าวิจัยวิทยานิพนธ์ในครังนี ผู้วิจัยมีความสนใจ รูปทรงที่แปลกทันสมัย สีสันที่ตัดของตัว
ผลงานสร้างสรรค์ผลงานการิเคราะห์ภาพรวม สื่อออกมาเป็นรูปทรง 3 มิติ ลักษณะผลงานของรูปทรง
ดู ค ล้ ายคน โครงสร้ างมี ก ารตั ด น้ า มาซ้ อ นประกอบด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ใช้ แ ล้ ว หรือ วัส ดุ เหลื อ ใช้ น้ ามาจั ด
องค์ประกอบให้เกิดความสอดคล้องผสมผสานสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ สุขสบายใจ ผ่อนคลายและ
สร้างกิจกรรมต่างๆ
ขันสุดท้ายคือ การค้านึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเพราะมุ่งเน้นให้เกิดฟองอากาศก่อให้เกิด
ออกซิเจนในน้ามากขึนลดภาวะน้าเสียเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาตมัน เทพวิไล
27/04/1974
กรุงเทพ
ปริญญาตรี: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
88/196 หมู่ 7 ต้าบลบางแขม อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

