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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดท ารายงานการจัดการความรู้ หัวข้อการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี และความร่วมมือของคณะท างานการจัดการความรู้ สายภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกท่าน รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงความรู้และประสบการณ์ทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ นายรุจ อินทร์ใจเอ้ือ นายรังสิมันต์ 
อินทร์ใจเอื้อ นายนพพล มีชนะ และนายทศพล พันธุ์ส าลี 

 และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุนอุดหนุนการจัดท าจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2558  



ค 
 

ค าน า 
 
 การจัดท าการจัดการเรียนรู้ สายภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็น
การเผยแพร่ความรู้ในด้านการปั้นปูนสด เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอด
โดยยังคงภูมิปัญญาสืบต่อไปดังปณิธานของวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรีที่ว่า “อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม” 

 กระบวนการ น าเสนอองค์ความรู้ สายภูมิปัญญาท้องถิ่นควรได้รับการต่อยอดเพ่ือเผยแพร่ในวงกว้าง
ต่อๆไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคณะผู้จัดท าคาดหวังว่าผู้ที่ได้อ่านรายงานฉบับนี้คงได้รับประโยชน์จาก
เอกสารที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดนี้โดยสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้ไม่มากก็น้อย 
                                   
 
 ขอขอบคุณ 
 คณะผู้จัดท า 
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การจัดการความรู ้
เรื่องการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ในจังหวดัสุพรรณบุร ี

 

               การจัดการความรู้เรื่องการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่(ปูนเยื่อกระดาษ)ในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 : การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 

1.1  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือวางแผนการจัดท าองค์
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการประกอบด้วย 
                   1) นายพิวัฒน์ บุญค าภ ประธานกรรมการ 
                   2) นางฉัตรฤทัย บูรณาการ  กรรมการ 
                   3) นายพงศักดิ์ สารกุล กรรมการ 
                   4) นางสาวกานต์ชลี สุขส าราญ  กรรมการ 
                   5) นายพิษณุ ศรีไหม    กรรมการ 
                   6) นางสาวสุนันทา เงินไพโรจน์   กรรมการ 
                   7) นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพ กรรมการและเลขานุการ 

1.2  ก าหนดการจัดท า Knowledge mapping โดยการน าเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการปั้นปูนสด
ด้วยวัสดุสมัยใหม่(ปูนเยื่อกระดาษ)ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

1) นายรุจ อินทร์ใจเอื้อ   ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (รุ่น 2) 
2) นายรังสิมันต์ อินทร์ใจเอื้อ    ประติมากรอิสระ 
3) นายอ าพล อินทร์ใจเอื้อ       ประติมากรอิสระ 
4) นายนพพล มีชนะ      ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (รุ่น 5) 
5) นายทศพล พันธุ์ส าลี           ประติมากรอิสระ 
6) นายสมชาย รอดจากทุกข์     ประติมากรอิสระ 
7) นายพัฒนศักดิ์ ปรางเทศ      ประติมากรอิสระ 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
2.1  คณะกรรมการมีมติจัดท า KM เรื่องการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัด

สุพรรณบุรี     โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดท า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558    และจัดท าแผน
ตามแบบฟอร์มดังนี้ 
                   KM 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
                   KM 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

2.2  การด าเนินการเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคณะกรรมการจัดท าการจัดเก็บองค์ความรู้    เรื่องการปั้น
ปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ท าการตัดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญบางส่วนออก
เนื่องจากติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถมาให้ความรู้ได้ทันในช่วงการจัดท า ซึ่งคงเหลือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน คือ 

- นายรุจ อินทร์ใจเอื้อ   ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (รุ่น 2) 
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- นายรังสิมันต์ อินทร์ใจเอื้อ    ประติมากรอิสระ 
- นายนพพล มีชนะ      ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (รุ่น 5) 
- นายทศพล พันธุ์ส าลี           ประติมากรอิสระ 
- Explicit Knowledge โดยการศึกษาจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการปั้นปูนสดและ

การประกวด แข่งขัน ในศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 13 
- Tacit Knowledge โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายคน จ านวน 3 ครั้งดังนี ้

o ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
o ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2558 และ 
o ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2558 

 
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

3.1 ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
                   1) นายพิวัฒน์ บุญค าภา  ประธานกรรมการ 
                   2) นางฉัตรฤทัย บูรณาการ กรรมการ 
                   3) นายพงศักดิ์ สารกุล กรรมการ 
                   4) นางสาวกานต์ชลี สุขส าราญ   กรรมการ 
                   5) นายพิษณุ ศรีไหม กรรมการ 
                   6) นางสาวสุนันทา เงินไพโรจน์ กรรมการ 
                   7) นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพ   กรรมการและเลขานุการ 

3.2 หัวข้อการสนทนา มีดังต่อไปนี้ 
- ประวัติและที่มาของ ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
- วัสดุในการผสมเป็น ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
- คุณสมบัติที่โดดเด่น ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
- ความคงทนถาวรของ ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
- ขั้นตอนการปั้นขึ้นรูปงานประติมากรรมนูน และประติมากรรมลอยตัวด้วยปูนส าเร็จรูป 
- วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
- เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
- การเก็บรักษาเนื้อปูนที่ท าการผสมแล้ว 
- วิธีการติดเชื่อมเนื้อปูนเยื่อกระดาษกับปูนส าเร็จรูป 
- ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนและวิธีต่อลวดลายปูนเยื่อกระดาษหลังพักงานไว้เป็นระยะ

เวลานาน 
- วิธีการเฉพาะตนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน (Tacit Knowledge) 
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ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ( Knowledge Cedilication and Refinement) 
4.1  จัดท าและรวบรวมองค์ความรู้จากคณะผู้จัดเก็บองค์ความรู้ การปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ 

 (ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
4.2  กลั่นกรองความรู้จัดท าเป็นเอกสาร ดังนี้ 

- ประวัติและที่มาของ ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
ปูนปั้นส าเร็จรูป ทีพีไอ(ปูนเยื่อกระดาษ) เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม(ปูนต า)

ซึ่งเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่จัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมาแต่โบราณ จากความตระหนักถึง
ความส าคัญนี้เองคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน มหาชนจ ากัด ที่ด าเนินการจัดการประกวด  แข่งขัน
ศิลปกรรมปูนปั้นแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ จึงได้คิดที่จะสืบทอดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาในการปั้นปูนต าแบบโบราณให้คงอยู่โดยการผลิตปูนปั้นส าเร็จรูปที่มีคุณสมบัติคล้ายกับปูน
โบราณซึ่งก็มีความแตกต่างทางด้านส่วนผสมอยู่พอสมควร คือปูนต าแบบโบราณสูตรของเพชรบุรีจะมี   
ส่วนผสมดังนี้ ปูนขาว ฟาง ทราย น้ าอ้อย ส่วนปูนปั้นส าเร็จรูปจะที่ส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษ             
น้ ายาเคมีประสานโมเลกุล โดยการคิดค้นปูนชนิดนี้ทางบริษัททีพีไอ โพลีนได้รับความร่วมมือจาก                   
อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ประจ าปี 2554 ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในการท าปูนต าสูตรโบราณของเมืองเพชรบุรี และได้ใช้ปูนต าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ประดับสถานที่ต่างๆไว้อย่างมากมาย จากนั้นทางบริษัทได้มีการผลิตปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ)  
ขึ้นมาและท าประชาสัมพันธ์รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดประกวด แข่งขันศิลปกรรมปูนปั้นแห่งประเทศ
ไทยโดยแนะน าให้ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขันได้ใช้ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ)  ในการปฏิบัติงาน
มาเป็นระยะเวลา 5 ปี และน าผลการปฏิบัติงานไปวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้วัสดุสมัยใหม่
ที่มาทดแทนปูนต าแบบโบราณและสะดวกกับการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงเป็นการอนุรักษ์และบูรณา
การอีกด้วย 

- วัสดุในการผสมเป็น ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
ปูนปั้นส าเร็จรูป ทีพีไอ (ปูนเยื่อกระดาษ)เป็นปูนที่ได้คิดค้นขึ้นมาทดแทนปูนต าแบบโบราณโดย

ค านึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของปูนโบราณให้ได้มากที่สุด โดยปูนโบราณมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ส าหรับยุคปัจจุบันเนื่องจากการผลิตต้องน าปูนที่ได้จากการบดเปลือกหอยน ามาหมักแช่กับน้ าส้มสายชูเป็น
ระยะเวลา 3 วัน เพ่ือลดความเป็นด่างที่มีอยู่ในปูนขาว (ปูนที่ได้จากการบดเปลือกหอย) จากนั้นน าผสมกับฟาง
บดผสมกับทรายละเอียด ต าให้ส่วนผสมเข้ากันค่อย ๆ ใส่น้ าอ้อยหรือน้ าตาลโตนด พร้อมกับต าจนปูนมี
ลักษณะที่สามารถน ามาปั้นได้ซึ่งกระบวนการต้องเสียระยะเวลามาก  ส่วน ปูนปั้นส าเร็จรูป ทีพีไอ (ปูนเยื่อ
กระดาษ) กระบวนการผลิตจะใช้ปูนที่ได้จากการบดผงหิน (ปูนซีเมนต์) มาผสมกับเยื่อกระดาษแล้วใส่น้ ายา
เชื่อมประสานโมเลกุลจากนั้นน าสู่กระบวนการอบให้แห้งน ามาผสมน้ าธรรมดาแล้วท าการปั้นได้ทันที 

- คุณสมบัติที่โดดเด่น ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับปูนต าแบบโบราณมาก อีกทั้งยัง

สะดวกในการปั้นเนื่องจากน ามาผสมกับน้ าธรรมดาก็สามารถใช้ปั้นได้ทันทีและยังมีน าหนักเบากว่าปูนโบราณ
อีกด้วย 

- ความคงทนถาวรของ ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
ปูนปั้นส าเร็จรูป ที พี ไอ (ปูนเยื่อกระดาษ) มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีโดยได้ก าหนด

ระยะเวลาเสื่อมสภาพไว้ที่ 50 ปีซึ่งก็จัดได้ว่าใกล้เคียงกับปูนโบราณ 
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- ขั้นตอนการปั้นขึ้นรูปงานประติมากรรมนูน และประติมากรรมลอยตัวด้วยปูนส าเร็จรูป 
วิธีการปั้นขึ้นรูปทั้งประติมากรรมนูนและประติมากรรมลอยตัว ไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนปั้นส าเร็จรูปทีพีไอ 

(ปูนเยื่อกระดาษ) สามารถใช้ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูปปั้นขึ้นรูปก่อน จากนั้นค่อยใช้ปูนเยื่อกระดาษปั้นเพ่ิมเติมได้
โดยใช้ปูนเยื่อกระดาษผสมกับน้ าให้มีความเหลวทาลงบนปูนซีเมนต์ที่ท าการข้ึนรูปไว้ 

- วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
วัสดุที่เป็นองค์ประกอบในการการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูน คือ ไม้กระดานรองรับชิ้นงาน 

ควรเป็นไม้กระดานจริงไม่ควรใช้ไม้อัดเนื่องจากไม้กระดานอัดจะบิด โก่ง เมื่อโดยความชื้นเป็นเวลานาน และ
ต้องสามารถรับน้ าหนักของปูนได้มากโดยไม่ยุบตัวเพราะปูนเมื่อมีความหนามากขึ้นก็จะมีน้ าหนักมากขึ้นด้วย  
วัสดุอีกอย่างที่ต้องใช้ส าหรับเป็นที่ให้ปูนยึดติดแน่นกับแผ่นรองชิ้นงาน คือหมุดหรือตะปูตอกยึดกับแผ่นไม้โดย
ตอกเข้าไปพอยึดเกาะได้เหลือส่วนหัวตะปูโผล่ไว้พอเป็นที่ยึดเกาะของปูนแล้วน้ าเส้นลวดมาพันโยงกันระหว่าง
หัวตะปูเพื่อเพ่ิมตัวยึดเกาะกับเนื้อปูน 

- เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) 
เครื่องมือที่ใช้กับปูนเยื่อกระดาษก็สามารถใช้เกรียงเหมือนกับที่ใช้ปั้นปูนทั่วไปแต่ควรเป็นเกรียงที่ท า

จากเหล็กสปริงแผ่นบางเพราะจะมีความแข็งสามารถท าให้เกิดความคมเพ่ือมีประสิทธิภาพในการกรีดบาก
ลวดลายได้ดี 

- การเก็บรักษาเนื้อปูนที่ท าการผสมแล้ว 
ปูนเยื่อกระดาษที่ท าการผสมน้ าแล้วจะต้องท าการห่อด้วยถุงพลาสติกเพ่ือไม่ให้อากาศเข้าไปได้ เพ่ือ

ยืดระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนได้ประมาณ 3 ชั่วโมง 
- วิธีการติดเชื่อมเนื้อปูนเยื่อกระดาษกับปูนส าเร็จรูป 

วิธีการติดเชื่อมเนื้อปูนเยื่อกระดาษกับปูนส าเร็จรูป  ท าได้โดยการน าเอาปูนเยื่อกระดาษที่ผสมน้ าแล้ว
ไปใส่น้ าเพ่ิมอีกจนปูนกลายเป็นลักษณะคล้ายน้ าโคลนจากนั้นน าไปทาลงบนปูนส าเร็จรูปที่ท าการขึ้นเป็น
โครงสร้างของลวดลาย แล้วจึงน าปูนเยื่อกระดาษปั้นเป็นดอกลายติดลงบนปูนส าเร็จรูปที่ทาน้ าปูนเยื่อกระดาษ
ได้      

อีกหนึ่งวิธีคือใช้น้ ายาเชื่อมปูนเก่ากับปูนใหม่ (MAX 77) ทาลงบนปูนส าเร็จรูปที่ขึ้นโครงสร้างของ
ลวดลายไว้แล้วจึงน าปูนเยื่อกระดาษปั้นเป็นดอกลายติดลงบนปูนส าเร็จรูปที่ทาน้ ายาได้ 

- ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนและวิธีต่อลวดลายปูนเยื่อกระดาษ 
หลังพักงานไว้เป็นระยะเวลานานระยะเวลาแข็งตัวของปูนเยื่อกระดาษเมื่อปั้นส่วนดอกลายกดจีบบาก

ลวดลายแล้วใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม. ครึ่งดอกลาย ก็จะแข็งไม่สามารถกดหรือตบแต่งเพ่ิมเติมได้ ต้องน าน้ าปูน
เยื่อกระดาษมาทาลงบนผิวก่อนจึงท าการปั้นเพ่ิมเติมต่อได้ และปูนจะแข็งตัวเต็มที่ต้องใช้ระยะเวลาอีก 24 ช.
ม. 
                - วิธีการเฉพาะตนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน (Tacit Knowledge) 

ปูนต าโบราณและปูนเยื่อกระดาษโดยวิธีการช่างจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการปั้นปูนสดซึ่งมี
หลากหลายสูตรแต่ละสูตรก็มีวัตถุดิบในการผลิตปูนแตกต่างกัน โดยเฉพาะปูนต าแบบโบราณจะมีทั้งสูตรผสม
น้ าอ้อย สูตรผสมกาวหนังควาย สูตรผสมน้ ามันตั้งอ้ิว แล้วแต่สกุลช่างสายใด ช่างบางคนถนัดสูตรผสมน้ าอ้อย 
บางคนถนัดสูตรผสมน้ ามันตั้งอิ้วแล้วแต่ว่าใครถนัด อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ท างานกับพ้ืนที่ติดตั้งงานก็มีส่วนใน
การเลือกใช้ชนิดของปูนอีกด้วย 
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ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ที่  http://www.bpi.ac.th และ Facebook 

ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และท่ี Inbox ของคณะจัดท าองค์ความรู้การปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูน
เยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้สนในเข้าถึงความรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และข้อแนะน าเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

6.1  ด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ได้หลากหลายช่องทาง คือ 
- เอกสารเผยแพร่ 
- Facebook 
- Email 

6.2  ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย  
วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง คณะ 3 คณะ  ส านักงานอธิการบดี โดยจัดท าเอกสาร
ออกเผยแพร่ พร้อมน าเสนอองค์ความรู้ในที่ประชุม 

6.3  ด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปูนสดในจังหวัดอ่ืน
ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ (Learning) 

7.1  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือกเสรี (ปั้นปูนสด) ระดับชั้น ศ.ปวช. 1 
และรายวิชาเลือกเสรี (ปั้นปูนสด) ระดับ ปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 3 โดยแยกประเด็นการเรียนรู้ให้เหมาะสมใน
ภาคการศึกษา 1/2558 

7.2  คณาจารย์และครูน าองค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าผลงาน
สร้างสรรค ์
 
กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไป 

1. ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการท าการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
2. น าเสนอการจัดการความรู้ (KM) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเวทีระดับชาติ เพ่ือเผยแพร่องค์

ความรู้และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นที่
ประจักษ์ 
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สรุปผลการรวมกลุ่มคณะกรรมการจัดการความรู ้ 
(Tacit Knowledge) 

 
ปูนต าโบราณมีหลายสูตรแต่ละสูตรก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ทั้งสภาพการท างาน สถานที่

ท างาน และสภาพการติดตั้งงาน  
                   -   สูตรปูนน้ าอ้อย มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากส าหรับยุคปัจจุบันเนื่องจากการผลิต
ต้องน าปูนที่ได้จากการบดเปลือกหอยน ามาหมักแช่กับน้ าส้มสายชูเป็นระยะเวลา 3 วัน เพ่ือลดความเป็นด่างที่
มีอยู่ในปูนขาว (ปูนที่ได้จากการบดเปลือกหอย) จากนั้นน าผสมกับฟางบดผสมกับทรายละเอียด ต าให้
ส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่น้ าอ้อยหรือน้ าตาลโตนด พร้อมกับต าจนปูนมีลักษณะที่สามารถน ามาปั้นได้ซึ่ง
กระบวนการต้องเสียระยะเวลามาก 
                        ปูนน้ าอ้อยได้แบ่งลงไปอีกตามชนิดของปูนที่ใช้ต า คือมีทั้งปูนเปลือกหอย กับปูนแดงที่กิน
กับหมาก ปูนกินกับหมากจะมีเนื้อท่ีละเอียดกว่าปูนที่บดจากเปลือกหอย ส่วนผสมอื่นๆเหมือนกัน 

- สูตรปูนกาวหนังควาย มีวิธีการเหมือนปูนน้ าอ้อยเพียงเปลี่ยนจากน้ าอ้อยเป็นกาวหนัง
ควายหรือกาวหนังกระต่ายเท่านั้นขั้นตอนและวิธีการก็ไม่แตกต่างกับปูนน้ าอ้อย 

- สูตรปูนต าน้ ามันตั้งอ้ิวมีส่วนผสมหลักเหมือนปูนหนังควาย และปูนน้ าอ้อยแต่เวลาต าใช้
ผสมน้ ามันตั้งอ้ิว แทนน้ าอ้อย หรือกาวหนัง 

- สูตรปูนปั้นส าเร็จรูป(ปูนเยื่อกระดาษ) มีส่วนผสมหลักคือปูนซีเมนต์ ใยกระดาษ น้ ายา
เชื่อมโมเลกุลน าส่วนผสมทั้งหมดท าการอบแล้วน ามาบรรจุถุงจ าหน่าย น ามามาผสมน้ าใช้ได้ทันที 
 

ปูนต าทุกชนิดจัดเป็นการปั้นปูนสดทั้งหมดเนื่องจากวิธีการปั้นเหมือนกัน แต่ปูนที่ปั้นง่ายที่สุดจะเป็น
ปูนต ากับน้ ามันตั้งอ้ิวเพราะมีความเหนียวกว่าปูนต าชนิดอื่น การแข็งตัวก็ช้ากว่า แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะ
ปนน้ ามันเปราะกว่าขึ้นอยู่กับการต าปูนเนื่องจากน้ ามันมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ าเปล่าจึงต าให้เข้าผสมในปูนยาก
กว่า  
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ถอดเทปการสมัภาษณ ์
การจัดการความรู ้เรื่องการป้ันปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ในจังหวัดสพุรรณบุรี 

 
อาจารย์รจุน์  สวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญท้ังหลาย วันนี้คณะกรรมการจากวิทยาลัยช่างศิลปจัดท าการ

จัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปั้นปูนสดด้วยปูนสมัยใหม่ วัสดุสมัยใหม่ก็คือปูน
เยื่อกระดาษ ก็จะมีคณะกรรมการจากวิทยาลัยช่างศิลปท้ังหมด 7 ท่าน 

ก็จะมีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์พิวัฒน์ บุญค าภา, รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา อาจารย์ฉัตรฤทัย บูรณาการณ์,  อาจารย์พงศ์ศักดิ์ สารกุล, อาจารย์กานต์ชลี สุขส าราญ,  
อาจารย์สุนันทา เงินไพโรจน์, อาจารย์พิษณุ ศรีไหม, แล้วก็ผมอีกคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
ท่ีเป็นคนเรียบเรียงท้ังหมด รุจน์ ถวลัย์อรรณพ ครับ 

แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่ีเชิญมาก็จะมี จริง ๆ แล้วคัดเลือกไว้เจ็ดท่านท่ีอยู่ภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี เนื่องจากว่าโครงการนี้ผมได้ไปเอาข้อมูลมาจากการประกวดแข่งขันปูนปั้นแห่งประเทศ
ไทยหลายๆครั้งท่ีผ่านมา ก็จะได้มีหลายชื่อมา 7 ท่าน มี รุจ อินทร์ใจเอื้อ, รังสิมัน อินทร์ใจเอื้อ,  
อ าพล อินทร์ใจเอื้อ, ทศพล พันธุ์ส าลี , นพพล มีชนะ แล้วก็มีอีกสองท่านท่ีติดต่อไม่ได้ คือ           
สมชาย รอดดับทุกข์ อันนี้ติดต่อไม่ได้น่าจะอยู่ศาลาขาว แต่เขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ไม่มีเบอร์ติดต่อ  
แล้วก็พัฒนศักดิ์ ปรางเทศ เห็นว่าไปโดนทหาร  แล้วก็อ าพลนี่ก็ยังติดต่อไม่ได้เลย ก็เลยต้องตัดไป
อีกคน ก็เหลือ 4 คน ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ล้วนเป็นผู้เชียวชาญท้ังนั้น ล่ารางวัลมาเยอะแล้ว ก็น่าจะ
พอเพียงกับการจัดเก็บข้อมูล เพราะโครงการนี้ระบุว่าเป็นในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนี้ก็
อยากจะเรียนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับ  ซึ่งเมื่อวานได้เอาไกด์มาให้ดูแล้วว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบ้าง  

ก็จะมีประวัติความเป็นมาของปูนเยื่อกระดาษว่า เป็นมายังไง ผลิตขึ้นเมื่อไร แล้วก็ความ
แตกต่างระหว่างปูนเยื่อกระดาษกับปูนต าแบบโบราณ ซึ่งปูนต าแบบโบราณจะมี ท้ังสูตร       
น้ ามันน้ าอิ้วแล้วก็น้ าอ้อย ซึ่งมันมีหลายสูตร ซึ่งความแตกต่างของพวกนี้ ก็จะมีความแตกต่างของ
ด้านวัสดุที่ใช้ผสมอย่างหนึ่ง แล้วก็คุณสมบัติที่โดดเด่นระหว่างปูนต าน้ ามันน้ าอ้ิว ปูนน้ าอ้อย แล้วก็
ปูนเยื่อกระดาษ มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างและโดดเด่นต่างกันยังไง แล้วก็ความคงทนถาวร อันนี้เรารู้
แน่นอนอยู่แล้วว่าปูนต าโบราณว่าเค้าคงทนถาวร แต่ปูนเย่ือกระดาษเนื่องจากว่าเพิ่งผลิตมาไม่นาน 
แต่ทางบริษัทเค้าการันตีว่าอยู่ได้ถึง 50 ปี แต่ก็ยังไม่มีการทดสอบอย่างจริง ๆ ว่าสุดท้ายแล้วมันจะ
อยู่ได้ถึง 50 ปี จริง ๆ อย่างท่ีเค้าการันตีหรือเปล่า แต่จากการท่ีผู้ เชียวชาญท้ังหลายได้ท ามาก็
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อาจจะลองพิจารณาดูได้ว่าเป็นยังไง ความแตกต่างเป็นยังไง ก็คุณสมบัติท่ีความคงทนถาวรน่าจะ
ประมาณการได้ว่ามีความคงทนถาวรแค่ไหน อันนี้ในเรื่องของประวัติและความแตกต่างของปูน 

ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่ีมา จริง ๆ แต่เดิมโครงการนี้ในเรื่องของการท า KM ของปีท่ี
แล้วเราท าในเรื่องของการท าพระพุทธรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี การหล่อพระพุทธรูปในอ าเภออู่
ทอง  เนื่องจากว่าแต่เดิมจริง ๆ แล้วการหล่อพระพุทธรูปส าริดในอ าเภออู่ทอง ชื่อเดิมของเค้า แต่
ว่าเราหาข้อมูลแล้ว คนท่ีท าส าริดในอู่ทอง เพราะอู่ทองเป็นยุคโบราณของศิลปะซึ่งเทียบ ๆ กับ
สุโขทัย หรืออาจจะเก่าแก่กว่าหรือเทียบเคียงกัน ซึ่งคนท าในปัจจุบันไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้ว ภูมิ
ความรู้ตรงนั้นก็หายไป เราก็เลยต้องปรับมาเป็นการหล่อพระพุทธรูปภายในอ าเภอสุพรรณบุรี
เท่านั้น มันก็จะมีเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาแทรก เรื่องของการหล่อเรซินอะไรเข้ามาซึ่งมันก็จบไป
แล้ว มันไม่สามรถต่อยอดได้ เราจึงต้องคิดเรื่องใหม่ขึ้นมา  

แล้วพอเราคิดเรื่องใหม่ขึ้นมา เราก็ไม่ได้ co กับสถาบันไว้ ซึ่งแต่ละสถาบันเค้ามี 4 สาย คือ 
สายการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละสถาบันต้องท า KM ปีละ 4 เรื่อง แล้วก็ 4 สาย คือ มีสายการเรียน
การสอน สายสนับสนุน สายภูมิปัญญาท้องถิ่น กับสายวิจัยและสร้างสรรค์ ต้องท าให้ครบทุกด้าน 
เพราะฉะนั้นสายภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถาบันเค้าก็ท าในเรื่องของการท าปูนต า แต่เค้าระบุไปใน
เรื่องของการท าแบบโบราณ ซึ่งเค้าน าเสนอก่อนเรา เราจึงต้องเปลี่ยนมาเป็น ซึ่งตอนแรกผมจะท า
ครอบคลุมในเรื่องของปูนต าแบบโบราณด้วย ท้ังปูนเยื่อกระดาษด้วย แต่พอไปตรงกันก็เลยต้อง
เปลี่ยนเป็นปูนเยื่อกระดาษแทน อันนี้เป็นการท าเพื่อต่อยอดได้ด้วย หมายถึงว่า  พอเราท าเรื่องนี้ 
เราท าแค่เร่ืองของการขึ้นรูปและการเก็บรายละเอียดในส่วนของประติมากรรมนูนกับลอยตัว ก็แค่
ขึ้นรูปลายกับการเก็บรายละเอียดบางส่วน ยังไม่ถึงการออกแบบลาย วิธีกลยุทธ์ ในการออกแบบ 
เขียนลาย หรือการสร้างองค์ประกอบของภาพหรือการสร้างภาพต่างๆ เอาแค่พื้นฐานในการสร้าง
งานให้ได้ พอเราเก็บรวบรวมความรู้แล้ว เราก็จะเอาไปถ่ายทอดให้กับเด็ก ซึ่งเราก็จะเปิดเป็นวิชา
เลือกเสรีขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันผมคิดว่าในการเรียนการสอนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมของเรามันเริ่มท่ีจะ
หดไปแล้วก็เลยต้องดึงเอาภูมิปัญญานี้กลับมา เพื่อท่ีจะถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อท่ีเค้าจะได้ต่อ
ยอดกันไป ก็อยากจะรบกวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหลายให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะน า ให้ความรู้เพื่อท่ีจะท า
การรวบรวมเก็บไว้ และเพื่อน าไปถ่ายทอดต่อไปคร่าว ๆ ก็มีเท่านี้  

ส่วนเรื่องของขั้นตอน ก็จะมีการปั้นขึ้นรูปประติมากรรมนูน  ประติมากรรมลอยตัว ด้วย
ปูนส าเร็จรูปก่อน  ก็จะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น แล้วก็เครื่องมือท่ีใช้ในการปั้ นปูน  
การเตรียมพื้นหรือโครงสร้างส าหรับปูนส าเร็จรูป ส่วนขั้นตอนการปั้นเก็บรายละเอียด
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ประติมากรรมนูน ประติมากรรมลอยตัวด้วยปูนเยื่อกระดาษก็คือ ก็จะมีเทคนิคการผสมปูนเยื่อ
กระดาษกับปริมาณน้ า  การเก็บรักษาเนื้อปูนท่ีท าการผสมแล้ว  วิธีการเชื่อมติดปูนเยื่อกระดาษ
เข้ากับปูนส าเร็จรูป  ระยะเวลาแข็งตัวของปูน และวิธีการเชื่อมปูนขณะชิ้นงานยังไม่สมบูรณ์  
อย่างเช่นว่าเราท าขึ้นรูปแล้ว แปะไปแล้วบางส่วน เราจะไปเก็บรายละเอียดบางส่วนเราจะต้องท า
ยังไงถึงจะติดไปในปูนตัวใหม่ลงไปได้ ถ้าเราท้ิงระยะเวลาไว้ชั่วโมง สองชั่วโมง หรือเป็นวัน เราจะ
ท ายังไง สุดท้ายก็จะเป็นวิธีปฏิบัติงานตามความช านาญของผู้เชียวชาญแต่ละท่าน อันนี้ก็จะเป็น
เทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคน  เมื่อรวบรวมได้แล้วผมก็จะน าไปถอดเป็นหมวดหมู่ขึ้นมา แล้วก็จะ
น ามาให้ปรู๊ฟอีกทีหนึ่งเป็นครั้งท่ีสอง  หลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้คือ ครั้งนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญพูดอย่าง
เดียวในขั้นตอนท้ังหมดที่ผมกล่าว แล้วผมก็จะไปเรียบเรียงมาจัดเป็นหมวดหมู่ แล้วก็เอามาให้ปรู๊ฟ
อีกที คุยกันอีกทีว่าถูกต้องไหม ตรงนี้ผิดพลาดยังไง  เพราะผมต้องไปถอดเทปอีกทีหนึ่งแล้วเรียบ
เรียงออกมาเป็นการเขียน  แล้วพอเราปรู๊ฟเสร็จแล้ว  ก็จะมาเป็นครั้งท่ีสองก็มาดูว่าถูกต้องไหม 
เรียบเรียงเป็นยังไง จัดหมวดหมู่ถูกต้องไหม ล าดับขั้นตอนเป็นยังไง หลังจากนั้นผมก็จะน าไป
ปรับแก้  พอปรับแก้เสร็จเราก็จะรวมกันอีกทีหนึ่ง  อันนี้ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกท่านไปวิทยาลัย
เพื่อท่ีจะไปเสวนากัน แล้วเราก็จะเชิญเด็กของเรามาด้วย รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
งานเกี่ยวกับด้านนี้มาฟังด้วยว่า เราท าแล้วมันจะเป็นยังไง วิธีการตรงนี้มันจะเป็นยังไง เพราะผม
คิดว่างานประติมากรรมปัจจุบันนี้ จ านวนงานเยอะมากแต่บุคลากรท่ีจะมาท างานด้านนี้น้อยลงทุก
วัน เด็กก็สนใจเรียนน้อยลงทุกวัน  เท่าท่ีผมเข้าใจอย่างเราเรียนนี่ สมมติว่าบางคนเรียนสายอื่นมา
เก่ง เรียนจิตกรรมมาเก่งแล้ว แต่พอมาท าปั้นไม่ใช่ท าได้เลย แต่คนท่ีท าปั้นเก่งแล้วนี่สามารถท่ีจะ
พลิกไปท าอย่างอื่นได้หมด เพราะว่าการปั้นมันเข้าใจรูปทรงท้ังหมด ปริมาตรท้ังหมดแล้ว ดังนั้น
มันจึงสามารถน าไปปรบัใช้กับอย่างอื่นได้ง่าย ผมจะให้พูดไปทีละคนละกันว่าแต่ละคน ท่ีมาอาจจะ
พูดคนเดียวก็ได้ ให้แนะน าตัวก่อน 

รุจ อินทร์ใจเอื้อ  นี่ก็จะเป็นศิษย์รุ่น 2 ได้รางวัลมาเยอะแยะมาก ได้ท่ีสามของสยามเกมส์ท่ี
เพชรบุรี  ช่วยพูดถึงปูนเย่ือกระดาษทีพีไอหน่อยครับ 

อ.กานต์ชลี จะมาใชปู้นเยื่อกระดาษคิดยังไงถึงได้มาใช้ มันมีประเด็นยังไง 

รุจ(ตอบ) มันสะดวก สบายครับ 

  



25 
 

อ.กานต์ชลี แสดงว่าก่อนหน้านี้ การใช้ปูนแบบดั้งเดิม 

รังสิมันต์(ตอบ) มันหลายขั้นตอน แล้วก็เรื่องของการเตรียมวัสดุในการใช้ คนต าอีก ซึ่งถ้าเราใช้อัน
นี้เราใช้แค่คนนวดอย่างเดียว หรือนวดเองก็ได้ถ้าใช้น้อย แค่ฉีกถุงมาแล้วผสมกับ
น้ า นวดให้มันเข้ากัน ลักษณะมันจะเหมือนดินเหนียว 

อ.กานต์ชลี ก็คือหมายถึงในเรื่องของระยะเวลามันรวบรัด เร็วขึ้น 

รังสิมันต์(ตอบ) แล้วก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่เสียหายเรื่องวัสดุ ชิ้นงานเวลาไม่ทันฝนตก ปูนเรามันมี
ระยะเวลา มันอยู่ได้เต็มท่ีก็หนึ่งเดือนท่ีจะใช้งานได้ มันจะแข็งในส่วนของปูน
โบราณ  แต่นี่อยู่ในถุงมันยังไม่โดนน้ า เราก็ไม่เสียหาย ไม่ให้โดนอากาศ  

รุจ(ตอบ) เราก็ใช้แค่พอใช้ต่อครั้ง 

รังสิมันต์(ตอบ) แล้วถ้าเกิดใช้ไม่ทันก็แข็งในมุมท่ีไม่ดี ในมุมท่ีสะดวกของเรา แต่จริง ๆ คือปูนเยื่อ
กระดาษมันสุดยอดแล้ว 

รุจ(ตอบ) มันมีลักษณะเฉพาะอย่าง คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่ง   

 ในส่วนของปูนต าโบราณปูนน้ าอิ้ว วัสดุก็ล าบากกว่า มันจะล าบากไปอีกอย่าง ใน
เรื่องของเทคนิคการต าจะไม่เหมือนกัน แล้วก็ต้องซ้อมวันต่อวัน การเก็บรักษาได้
น้อยกว่าปูนน้ าตาล อยู่ได้ไม่เกิน 3 วันต้องใช้ให้หมด ถ้าเก็บอยู่ในถุงก็อยู่ได้เป็น
เดือนถ้าเรายังไม่ได้เอาออกมาปั้นไม่ให้โดนอากาศอย่างเดียว แต่อันนี้ถ้ าผสมน้ า
แล้วจะแข็งต้องใช้ให้หมดจึงต้องผสมแต่พอใช้  แต่ตัวนี้ถ้าไม่โดนอากาศก็จะไม่แข็ง 

อ.พงษ์ศักดิ์ ถ้าแข็งแล้ว เอามานวดผสมใหม่ได้ไหมหลังจากที่ผสมแล้ว 

รุจ(ตอบ) ถ้าแข็งแล้วมันก็จะมีเหมือนแค่ปูนตายประมาณไม่กี่ชั่วโมง ประมาณสามชั่วโมง 

อ.พงษ์ศักดิ์ ตัวเชื่อมท่ีมันตายไปท่ีเราผสมแล้วท่ีมันไม่สามารถยึดเกาะกันได้ 

รุจ(ตอบ) สามชั่วโมงก็ต้องท้ิง ก็คือถ้ามันแห้งสนิทก็จะมานวดไม่ได้ก็ไม่เข้ากัน แต่ถ้ายัง  
หมาด ๆ สียังเข้มอยู่ก็ยังพอนวดได้ ก็ใส่น้ าลงไปนวด ๆ ก็พอมาใช้ต่อได้ 
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 การท างานก็ต้องอาศัยความช านาญ เข้าใจปูน ต้องท าไปเรื่อย ๆ ตอนท าใหม่ก็ยาก
เหมือนกัน ลักษณะความเหนียวมันจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการปั้น ปั้น
ง่ายสุด การจับทรงปูนต ามันจะท าง่ายกว่า อยู่ตัวกว่า ได้ท่ีกว่า 

อ.รุจน ์ มีการแพ้ไหม อย่างบางคนเค้ามีการแพ้ปูน แพ้รัก ตรงนี้มีแพ้ไหมไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ 
ปูนโบราณ 

รุจ(ตอบ) ท่ีแพ้นี่ น่าจะมือจุ่มโดนน้ าบ่อย แล้วมือเปื่อย ปูนต าก็เหมือนกันครับเวลาจุ่มน้ า
บ่อย ๆ มือเราเริ่มเปื่อยก็กัดได้ 

อ.รุจน ์ ปูนเยื่อกระดาษก็เหมือนกัน 

รุจ(ตอบ) ก็เหมือนกันครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงหรือเปล่า 

อ.กานต์ชลี ทีนี้ในศิลปินท้ังสี่ท่าน ตกลงปลงใจหมายความว่าใช้ปูนเยื่อกระดาษท่ีส าเร็จรูปนี้
พร้อมกันเลยไหม หรือใครเป็นคนเริ่มต้นจุดประกายใช้ก่อน 

รังสิมันต์(ตอบ) ถ้าในการประกวดผมเป็นคนเริ่มใช้ก่อนในบรรดาสี่คน แล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็
เอามาใช้ในงาน คืออย่างนี้ครับ ท างานท่ีเค้าใช้ทาสีทองบางท่ี อันนี้เราใช้ครั้งแรก
ในงานจริงเพราะเราไม่จ าเป็นต้องโชว์เนื้อปูน ก็คือเนื้อปูนปั้นมันพิเศษ และ
ทนทานกว่า แต่ไอ้ตัวนี้เราไปใช้วัดท่ีเค้าว่าต้องทาสีทองผมก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามีสี
ไปเคลือบไม่ให้น้ าซึมอะไรเข้าไป เพิ่มความแข็งแกร่งในปูน เป็นการป้องกันในตัว 

 แล้วอย่างปั้นตัวนี้เวลาแห้งแล้วมาปั้นเก็บรายละเอียดทีหลังปั้นได้ง่ายกว่าตัวนี้ เรา
แค่ใช้น้ าประสานก็คือจบในทีเดียว เรามาต่อเล็กต่อน้อยส่วนใหญ่จะร่อนคือท างาน
ยากกว่า  

รุจ(ตอบ) เรามีพื้นท่ีของมันว่าจะท าให้เสร็จ กระบวนการต้องให้จบ ถ้าต่อก็ต้องต่อเนื่องไป
เลย 

อ.รุจน ์ คือมันท้ิงไว้ข้ามวันไม่ได้เลยไอ้ตัวนั้น 

รุจ(ตอบ) ได้ครับ แต่ว่าดูจังหวะของการท างาน ประมาณวันก็เต็มที่ 
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อ.รุจน ์ ถ้าสมมติว่าเราจะต่อเดือยออกมาอย่างนี้ พอมันจะแห้งเราเอาลวดเสียบไว้ 

รุจ(ตอบ) เราท้ิงลวดได้ครับ  

อ.รุจน ์ ก็เอามาต่อได้เหมือนกัน  

รังสิมันต์(ตอบ)  ท้ิงลวดได้ ขึ้นโครงได้ แต่อย่างพวกลายผิวๆ ถ้าเราเกิดปล่อยให้มันแห้งอย่างลาย
แขนนี้ ถ้าเกิดแขนแห้ง จะไปปั้นต่อมันก็จะหลุดร่อน แต่มีเทคนิคคือต้องใช้เฟรก 

อ.รุจน ์ อัตราส่วนเหมือนกับผสมปูนสมัยใหม่ท่ัวไป คือ 1 ต่อ 2  

รุจ(ตอบ) ใช้ตัวเชื่อมปูนเลย ใช้ตัวเฟรกทาเลยไม่ต้องผสมน้ า 

อ.รุจน ์ เฟรกคือน้ ายาผสานปูนระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่ 

อ.กานต์ชลี คือพอประสานแล้วนี่หมายความว่าระยะเวลาท่ีเหมือนกับของสองชิ้นแล้วมาต่อกัน 

อ.รุจน ์ มันเหมือนลักษณะมันคล้ายๆกับเกสโซ่ มันจะคล้ายๆกับกาวลาเทกผสมน้ า มันจะ
ออกมาข้นๆ 

อ.กานต์ชลี แต่ท่ีนี้มันเป็นวัสดุของสองหน่วย แล้วมีตัวนี้มาเป็นตัวเชื่อม มันมีเวลามั๊ยท่ีตัวนี้มัน
จะเสื่อม 

อ.รุจน ์ มันอยู่ท่ีเราผสมว่าเฟรกมันมีคุณสมบัติคือตัวมันเองก็เป็นตัวประสานได้ แล้วมีอีก
เทคนิคหนึ่งคือเอาเฟรกไปผสมน้ าในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 อันนี้เอาไปเชื่อมปูนเก่ากับ
ใหม่ ซึ่งเป็นปูนส าเร็จรูปซึ่งเป็นปูนซีเมนต์เหมือนกัน น้ าสองส่วนเฟรกหนึ่งส่วน 
แล้วเอาเฟรกท่ีผสมแล้วผสมปูนกับทราย อันนี้ก็จะท าให้ปูนมันเหนียวขึ้นแล้วก็
สามารถปั้นขึ้นรูปได้เลย 

อ.กานต์ชลี แล้วทีนี้ปูนส าเร็จท่ีน ามาใช้นี่ เอามาใช้จริงประมาณกี่ปีแล้วคะ 

รังสิมันต์(ตอบ) ประมาณ 4 ปีแล้ว 

อ.รุจน ์ ในจังหวัดสุพรรณมีจ าหน่ายท่ีเดียว ท่ีจ าหน่ายปูนตัวนี ้

รังสิมันต์(ตอบ) ก็มีที่อู่ทอง ท่ีเดียว ผมโทรหาฝ่ายการตลาดเค้าบอกมีท่ีเดียว  
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 มันมีปูนแล้วมีใยกระดาษอยู่ เหมือน ๆ ใยแก้ว ใยสังเคราะห์  คล้าย ๆ ปูนตรา
จิ้งจกแล้วเค้าน ามาประยุกต์ 

อ.รุจน ์ มันไม่ถึงกับเป็นใยแก้ว  มันเป็นไม้อัด ใยไม้ มันก็คือเยื่อกระดาษ น้ าหนักพอมัน
แห้งแล้วจะเบากว่า ถ้าแบบโบราณเค้าจะใช้ฟางมาต ากับทรายละเอียด 

อ.ฉัตรฤทัย แล้วมันสวยเหมือนกันไหม 

อ.รุจน ์ ไม่เหมือนกันครับ 

รังสิมันต์(ตอบ) ถ้าความงามด้านสุนทรีย์เหมือนกัน  แต่ในด้านคุณลักษณะของเนื้อปูน สีของมัน ไม่
เหมือนกัน คุณค่าของปูนโบราณมากกว่า 

อ.รุจน ์ ตามท่ีผมเข้าใจปูนส าเร็จรูปเค้าจะใช้ซีเมนต์ด า ส่วนปูนตัวนี้จะใช้ซีเมนต์ขาว ซึ่ง
ซีเมนต์ด ากับซีเมนต์ขาวจะแตกต่างกัน ซีเมนต์ขาวจะได้มาจากแคลเซียมพวก
เปลือกหอย พวกแคลเซียมต่าง ๆ เอามาบด  ส่วนซีเมนต์ด าได้มาจากผงหินอัคนี 
หินภูเขาไฟบดมันจึงออกมาเป็นสีด า ๆ สีเข้มกว่า 

อ.ฉัตรฤทัย แล้วในเรื่องของต้นทุน 

รุจ(ตอบ) ต้นทุนคิดว่าตัวนู้นจะแพงกว่า ยิ่งแพงกว่าใหญ่เลย เพราะต้องมีตอนต า ต้องใช้
คนงานตลอดเวลา 

อ.รุจน ์ น้ ามัน...ก็ปี๊บประมาณสองพันกว่าบาท ต้นทุนในด้านค่าแรง วัสดุแพงกว่า เพราะ
ปูนน้ ามัน...ต้องค่อย ๆ ต าในครกกระเดื่อง แล้วค่อย ๆ หยอดน้ ามัน ก็ค่อย ๆ ต า
จนกว่าน้ ามันจะซึมเข้าไปในเนื้อปูนท้ังหมด มันจะไม่มีน้ าไปผสมเลยมันจะเป็น
น้ ามันท้ังหมด แล้วกว่าจะซึมเข้าไปทั้งหมดมันใช้เวลานานมากบางทีเป็นวัน 

รังสิมันต์(ตอบ) ตัวท่ีใช้น้ ามัน ต้องใช้ในร่มอย่างเดียว แล้วถ้ามันโดนแดดโดนฝน มันจะกรอบ มา
เย็นแล้วร้อน มาเย็นแล้วร้อน คือพอน้ ามันหมดเชื้อ สมัยก่อนเค้าใช้เป็นตัวรับ เป็น
ตัวประสานต่อกับไม้ แล้วป้ันตัวนี้ทับ อยู่ด้วยรัก แต่เค้าก็มีเทคนิคให้ทนทาน 

อ.รุจน ์ ไอ้ตัวนี้มันเป็นปูนขาว แล้วเอาไปหมักกับน้ าส้มสายชูอยู่สามคืน แล้วจึงเอามาผสม
กับฟางต ากับทรายละเอียด 

รุจ(ตอบ) อันน้ันคือของโบราณแท้ ๆ แต่สมัยนี้เค้าไม่หมักแล้ว ก็คือต าดิบ ๆ เลย 
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อ.ฉัตรฤทัย แล้วตอนที่รับงานเค้าจะบอกไหมคะ หรือว่าทางเราเสนอว่าจะเอาแบบไหน 

รังสิมันต์(ตอบ) ส่วนมากเค้าจะรู้อยู่แล้วว่าเราท างานแบบนี้อยู่ 

อ.ฉัตรฤทัย แล้วเค้าจะเลือกไหมว่าจะเอาแบบเก่า หรือ แบบใหม่ 

รังสิมันต์(ตอบ) แต่ถ้าทาสีผมก็จะไม่ใช้ตัวนี้ แต่ถ้าต้องการโชว์เนื้อปูนผมก็จะใช้ ต้องแนะน าเขา มัน
ไม่จ าเป็นต้องไปใช้ตัวนู้น อย่างท่ีปั้นอยู่ท่ีวัดสวนหงส์ก็ใช้ปูนตัวนี้ แล้วเค้าก็ไม่ทาสี
นะ เค้าโชว์เนื้อปูนตัวนี้เลย สามารถไปถ่ายรูปอ้างอิงได้เลย 

อ.พงษ์ศักดิ์ ปูนต าโบราณกับปูนเยื่อกระดาษน ามาใช้ร่วมกันได้ไหม   

รังสิมันต์(ตอบ) บางทีผมใช้ตัวนี้เป็นแกน พอซีเมนต์ปุ๊บ แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเสริมอีกที แล้วก็ใช้ตัว
นู้น เพราะถ้าใส่ตัวนี้ปูนจะยึดเกาะตัวนี้มาก มันติดแน่น ไอ้ตัวนู้นมันจะช่วยดูด ปูน
ตัวนี้พอมันเซทตัว ลองเอาขี้ปูนไปโยนก็ติดเลย เราก็ปล่อยให้แห้งแล้วดึงออก มัน
จะดูดปูนตัวใหม่มากพอตัวนี้แห้งแล้ว เหมือนมันประสานกันมันจะดึงเข้าไปเลย ตัว
นี้มันจะแน่นเลยไม่ค่อยร้าว ค่อยร่อน  เราจะใช้ตัวนี้ต่อจากแกนอีกที อย่างปั้นแท่น
ตัวนู้น เราจะใช้ตัวนี้ขึ้นแกน เป็นแกนลายเล็ก 

อ.รุจน ์ แล้วปูนเป็นแกนซีเมนต์ได้ไหม 

รุจ(ตอบ) ได ้

อ.พิษณุ เคยลองเอามาผสมกับซีเมนต์ไหม 

นพพล (ตอบ) ได้ครับ ผสมจับแกนเล็ก ๆ เอามาผสมกับปูนซีเมนต์ เอามาจับ ๆ ไม่ต้องใช้เกียง 
ขึ้นทรงเทพเล็ก ๆ ได้เลย ผสมตราช้าง ตราเสือ ได้หมด 

อ.รุจน ์ ท าให้แข็งเร็วขึ้นไหม 

นพพล (ตอบ) เร็วขึ้น ขึ้นรูปอยู่ตัวแล้วจับ ซีเมนต์ล้วนท่ีเราเคยใช้ ปกติตัวเทพเล็ก ๆ ท่ีเราเอาไป
แปะก็นานต้องใช้เวลากว่าจะได้รูปทรง  แต่ถ้าเอามาผสมกันเราเอามาจับปั้นก็อยู่
เลย 

อ.รุจน ์ แล้วซีเมนต์ที่เอามาผสมนี่เราต้องผสมทรายไหม 

รังสิมันต์(ตอบ) ผสมทรายได้ ตัวนี้เอามาผสมแป๊บเดียวก็จับตัวเป็นมวลเลย 
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รังสิมันต์(ตอบ) การใช้วัสดุก็แล้วแต่โปรเจกต์งาน  ต้องการรูปแบบงานว่าลงสี หรือโชว์เนื้อปูน 

อ.กานต์ชลี แล้วมีไหมท่ีท าเนื้อปูนแบบดั้งเดิมแล้วระบายสี 

รังสิมันต์(ตอบ) ก็มีบ้าง 

อ.พิษณ ุ ถ้าเราทาสีแล้ว สีมันจะร่อนไหม 

รังสิมันต์(ตอบ) ก็แล้วแต่สี ผมใช้สีลีลาวา มาตรฐานงานวัด สีทองก็ใช้ของยี่ห้อนี้เหมือนกัน 

อ.รุจน ์ อย่างฮาโต้มีเชื้อน้ า เชื้อน้ ามัน แล้วอย่างลีลาวามีเหมือนกันไหม 

รังสิมันต์(ตอบ) มีเชื้อน้ ามันอย่างเดียว แล้วน้ ามันผสมทองก็ผสมทอง  ผสมรองพื้นก็รองพื้น ผสม
ทับหน้าก็คือทับหน้า  ผสมเกร็ดก็คือเกร็ด มันจะแยกน้ ามันด้วย น้ ามันปี๊บละสอง
ร้อยกว่าบาท  แยกน้ ามัน แยกตัวทินเนอร์ ตัวรองพื้นก็จะมีน้ าเชื่อมประสานน้ ามัน
รองพื้นอีกทีหนึ่ง 

อ.รุจน ์ แล้วใช้ทาได้กับปูนทุกตัว 

รังสิมันต์(ตอบ) ใช้ทาได้หมด รองพื้นต้องใช้ให้หมดภายในหกชั่วโมง ไม่อย่างนั้นมันจะแข็ง 

อ.พิษณ ุ ตอนประกวดปั้นค้นเจอยังไง ใครบอก 

อ.รุจน ์ บริษัทท่ีเค้าเป็นเจ้าภาพอยู่ ทีพีไอ เค้าเอามาให้ทดลองปั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลย 

รุจ(ตอบ) ครั้งแรกเลยมันเป็นซีเมนต์ธรรมดาท่ีใช้กันท่ัวไป เป็นปูนส าเร็จรูป ทีนี้เค้าก็ลอง
เหมือนทดลองเทคโนโลยีใหม่ ว่าสามารถผลิตปูนให้ใกล้เคียงกับปูนต าได้ไหมเค้าก็
เลยลองท าขึ้นมา 

 แต่อีกส่วนหนึ่งเค้าก็ไปขอความรู้จากอาจารย์ทองร่วง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่อง
ส่วนผสม แล้วก็น ามาประยุกต์เข้ากับเทคนิคตัวประสานสมัยใหม่ เขาน าตัวนี้แหล่ะ
ท่ีมาเป็นต้นแบบต้นความคิดปูนเพชรนี่แหล่ะ แล้วเขาก็ประยุกต์มาเป็นงาน
สมัยใหม่ผสมเข้าไป 

อ.พิษณ ุ หลายปีไหมกว่าเค้าจะพัฒนาออกมาเป็นตัวนี้ ออกมาขาย 

รุจ(ตอบ) สิบปีได้เค้าถึงขาย  
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อ.รุจน ์ แต่ได้ยินมาว่าซักห้าปีได้นะ 

รังสิมันต์(ตอบ) ก่อนหน้านั้นเค้าให้ช่างท่ีมาประกวดปั้นอย่างเดียว เค้าไปท่ีเพาะช่าง เค้ายังไม่ได้
วางขาย 

อ.รุจน ์ แล้วความทนทานสู้กันได้ไหม 

รุจ(ตอบ) มันยังไม่มีระยะเวลาพิสูจน์  

อ.รุจน ์ มีการแบบว่าอย่างซีเมนต์ถ้าเราบ่มไม่ดีมันจะแตกผิว ไอ้นี่มันจะมีไหม 

รุจ(ตอบ) มันจะมีตอนนวด นวดไม่เหนียว นวดไม่เข้า นวดไม่ดี แล้วก็ใช้ปูนตายแล้วคือไม่ท้ิง
ไป ปูนมันตายมันจะไม่แข็ง มันโดนน้ าโดนอะไรต่อไปมันแข็งจริงแต่มันจะร่อน
ออกมาเป็นขุยเลย  น้ าไม่ถึงมันมีปัญหาตรงนั้น 

อ.ฉัตรฤทัย เพราะฉะนั้นช่างก็ต้องใช้ความช านาญใช้ทักษะถึงจะรู้ว่ามันแค่ไหนมันถึงเหนียว 

รุจ(ตอบ) ตอนนวดนี่ส าคัญ ถ้านวดดีช่างปั้นปั้นกันเพลินเลย 

อ.กานต์ชลี เหมือนนวดดินปั้น 

รุจ(ตอบ) ใช่ครับเหมือนนวดดิน 

อ.กานต์ชลี ก็คือความคงทนนี่เรายังประมาณการไม่ได้ 

รุจ(ตอบ) ในความรู้สึกผมว่าทน 

อ.รุจน ์ ถ้าเทียบราคาแล้วตัวนู้นน่าจะแพงกว่า เพราะว่าตัวนี้ยี่สิบกิโลสองร้อยยี่สิบ ตกกิโล
ละสิบบาท อันนี้โลละห้าสิบบาท 

รุจ(ตอบ)  ห้าสิบกว่า ห้าโลสามร้อย 

อ.กานต์ชลี สมมติว่าอันนี้ยังเป็นปูนเพิ่งต า แล้วเอาอะไรไม่รู้แหล่ะ แล้วกระบวนการถึงเวลา
นวดมาใช้งาน ระหว่างตัวนี้กับตัวนู้น การใช้เวลาในการนวดให้พอดีส าหรับมา
ท างานได้เลยมันพอ ๆ กันไหม 

รุจ(ตอบ) พอ ๆ กัน เพียงแต่ว่าอันนี้มันนวดล าบากกว่า ถ้าเกิดนวดตอนท่ีมันเริ่มแข็งแล้วมัน
จะนวดล าบาก แต่ถ้ามันเริ่มแข็งมาก ๆ มันก็สามารถซ้อมได้ใหม่ 
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อ.กานต์ชลี แสดงว่าอันนี้ยากกว่าอันนั้น 

อ.พษิณุ คืออันนี้แห้งแล้วแห้งเลย 

รังสิมันต์(ตอบ) ครับ เราจะใช้แค่ไหนเราก็นวดแค่พอใช้ ที่เหลือก็ต้องทิ้งอย่างเดียว 

 ติดอยู่ในอากาศก็แห้งเหมือนกัน ถ้านวดเรียบร้อยแล้ว 

อ.กานต์ชลี ก็คืออันนี้ถ้าสมมติว่ามันแห้ง ก็ยังกลับมาต าใหม่ได้ 

รุจ(ตอบ) ก็ไม่ใช่ว่าจะแห้งสนิทก็เริ่มแข็ง 

อ.กานต์ชลี หมาด ๆ แต่ว่าถ้าอันนั้นสมมติมันแห้งแล้วก็จบเลย 

รุจ(ตอบ) ครับ คือถ้าเรานวดมาแล้วและไม่มีโอกาสท่ีจะไปใช้ใหม่ ต้องใช้ให้หมดที่นวดไว้ 

อ.กานต์ชลี แต่ว่าถ้าอันนี้แห้งไปเลย 

รุจ(ตอบ) ก็จบเหมือนกัน เอามาต ามาซ้อมก็จะเป็นเม็ด เนื้อจะไม่เข้าหมดมันเหมือนตายไป
แล้ว 

อ.รุจน ์ พอเวลาท่ีนวดแล้ว ตัวนี้กับตัวนู้นกว่ามันจะแข็งตัวในระดับหนึ่ง ระยะเวลาหน่วง
มันเท่าไร  สมมติว่านวดไปแล้วเราใส่ถุงไว้ไม่ให้โดนอากาศ ช่วงเวลากี่ชั่วโมงท่ีเรา
ยังใช้มันได้ 

รุจ(ตอบ) ไอ้ตัวนู้นถ้านวดแล้วก็อยู่ได้เหมือนเดิมปิดไว้ไม่ให้โดนอากาศ ก็ใส่ถุงไว้ปิดให้สนิท
มันก็จะอยู่ได้เหมือนเดิม 

อ.รุจน ์ แล้วตัวนี้หล่ะ 

รุจ(ตอบ) ตัวนี้ปิดยังไงก็แห้ง 

 แต่ช่วงเซฟเวลาป้ันก็ไม่หนีกันเท่าไร 

 การใช้งานพอ ๆ กัน ใช้เวลาพอกัน 

รุจ(ตอบ) แต่ถ้าเป็นปูนตั๊งอิ้วข้ามวันก็แต่งได้ ข้ามวันสองวัน ตั้งอิ้วจะแห้งตามน้ ามัน น้ ามัน
แห้งมันถึงจะแห้ง 
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อ.รุจน ์ แล้วเคร่ืองมือท่ีใช้ท ามีอะไรบ้าง  

รังสิมันต์(ตอบ) มีเกรียง ไซส์เล็กเอาไว้แกะ แล้วก็เครื่องมือท่ีไว้ใช้บากเรียกเสนียด ไม้เสนียด 
แล้วแต่ช่างแต่ละคนผลิต อันนี้เป็นเฉพาะคนแล้ว อาจจะใช้ไม้ โลหะ เป็นไม้อัน
ยาวๆ เอาไว้บากพวกลาย 

อ.รุจน ์ มีเด็กหลายคนถามเราว่าท าไมถึงต้องเป็นไม้เสนียด 

รุจ(ตอบ) เสนียดมันใช้ในการบากลาย 

อ.รุจน ์ แล้วมีเฉพาะไหม ว่าไม้ชนิดไหนใช้ท าไม้เสนียดได้ดี 

รุจ(ตอบ) แล้วแต่แต่ละคน  แต่สมัยพ่อผมใช้ไม้ไผ่อย่างเดียวเลย 

อ.รุจน ์ ใช้ด้านเนื้อหรือด้านเปลือก 

รุจ(ตอบ) ใช้ด้านเนื้อ จะเหลาผิวออก เหลาเอง ท าดินได้ท าปูนได้ แต่ถ้าเป็นตัวตั๊งอิ้วจะเป็น
โลหะ พวกทองเหลือง มันจะแต่งได้ ไม่ติด แต่ถ้าเอาทองเหลืองมาใช้กับปูนพวกนี้ก็
ไม่ดี ไม้ดีกว่า 

อ.รุจน ์ แล้วมันขัดผิวได้ไหม หมายถึงว่าอย่างซีเมนต์ถ้าเวลาจะท าให้ผิวมันเค้าจะขัดผิว ไอ้
ตัวปูนต ากับปูนเยื่อกระดาษมันขัดผิวมันได้ไหม 

รุจ(ตอบ) ขัดตอนเริ่มหมาด เราต้องรีบ 

อ.รุจน ์ มันไม่ใช่อย่างปูนซีเมนต์ เค้าจะเอาผงปูนโรยแล้วเอาเกรียงเหล็กขัด แต่อันนี้ไม่ต้อง
ขัดตัวมันเองเรื่อย ๆ ก็จะขึ้นมันเองใช่หรือเปล่า 

อ.พิษณุ ถ้าซีเมนต์กับทรายใช้กระดาษทรายขัด 

รุจ(ตอบ) แต่เยื่อกระดาษถ้าใช้ขุย จะขึ้นเป็นขนขึ้นมาเลย 

อ.รุจน ์  แล้วเวลาเชื่อมระหว่างปูนโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ปกติกับตัวปูนเยื่อกระดาษ เวลา
เชื่อมกันมันต้องมีตัวประสาน เหมือนอย่างเวลาท าเซรามิกมันมีน้ าสลิป อันนี้มัน
ต้องมีลักษณะตัวเชื่อมประสานไหม 
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รุจ(ตอบ) น้ าเปล่าไม่ต้องผสมอะไรเลย จิ้มปูนให้มันเละ มันก็เหมือนน้ าสลิป แต่เค้าเรียก
เทือก 

อ.รุจน ์ อย่างในการหล่อโลหะก็มีเทือกเหมือนกัน ใช้ขี้ผึ้งผสมน้ ามันยางเพื่อให้ขี้ผึ้งทากับ
ขี้ผึ้งบุมันติดกัน  อันนี้มันก็เทือกเหมือนกันก็มีลักษณะเป็นน้ า  

อ.รุจน ์ แล้วปูนเยื่อกระดาษนี้ก็ใช้น้ าเหมือนกัน 

รุจ(ตอบ) เหมือนกัน 

อ.รุจน ์ ถ้าเป็นตั้งอิ้ว 

รุจ(ตอบ) ใช้น้ ามันตั้งอิ้ว 

 สองอันนี้จะเป็นน้ า 

 ส่วนตั้งอิ้วจะเป็นน้ ามัน 

อ.พงษ์ศักดิ์ สิ่งท่ีถนัด 

รังสิมันต์(ตอบ) ก็ถนัดทุกอย่าง ท าได้หมด 

อ.รุจน ์ เตรียมพื้นส าหรับโครงสร้าง เตรียมพื้นยังไง ต้องมีไม้รองไหม ต้องท าแกนขึ้นมา
ตอกตะปูเหมือนตอกทอยไหม เพื่อยึดตัวนี้ สมมติเป็นงานลายหน้าบัน ต้องทิ้งเหล็ก
ขึ้นมาไหมเพื่อจะปั้น ต้องทิ้งเหล็กขึ้นมาตลอดทั้งลายหรือว่ายังไง 

รังสิมันต์(ตอบ) อย่างลายนี่ก็ตีตะปู ใช้ตะปูคอนกรีตตี แล้วก็ใช้ปูนผสมปูนซีเมนต์ขึ้นรูป โกนรูป
ก่อน แล้วก็ใช้วัสดุท่ีเป็นปูนปั้นเก็บรายละเอียด แต่ถ้าลอยมามากๆต้องเป็นเหล็ก
เจาะแล้วก็ฝังเหล็กช่วงรับน้ าหนัก 

อ.รุจน ์ แล้วอย่างงานนี้ต้องขึ้นเป็นเถาเลยไหม เหล็ก 

รังสิมันต์(ตอบ) เราวางแบบลงแล้ว ก็จะมีขั้นตอนก่อนการจะโกน ก็ต้องเจาะก่อน 

 อย่างตัวลายพวกนี้มันไม่ลอยมาก เราก็ตอกตะปูตามแกนมัน ตามโครงสร้าง ตาม
เส้นมัน  อย่างตัวภาพท่ีมันลอยๆพวกนี้ก็ต้องมีเหล็กเสริม เพราะตะปูเอาไม่อยู่
น้ าหนักเกิน ก็คือเจาะเหล็กเข้าไปเลย 
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อ.รุจน ์ แล้วอย่างสมมติลายประเภทนี้ ต้องโกนด้วยซีเมนต์ท่ัวไปก่อนหรือเปล่า หรือว่าใช้
ปูนนี้ได้เลย 

รังสิมันต์(ตอบ) ทุกอย่างต้องเร่ิมด้วยปูนซีเมนต์ท่ัวไปก่อน ถ้าเป็นงานประเภทเกี่ยวกับหน้าบัน 

อ.รุจน ์ ยกเว้นลายแบบติดพิมพ์ 

รังสิมันต์(ตอบ) ติดพิมพ์ก็จะติดไปเลย 

 แต่ก็มีครุฑน้ าหนักมาก ๆ หน้าบรรณใหญ่ ๆ ก็ต้องร้อยกับดั้ง ท่ีเค้าเทเป็น
โครงสร้างข้างใน ต้องเข้าไปร้อยข้างในแล้วทะลุออกมา ก็เสี่ยงท่ีหน้าบันจะถล่มลง
มาเหมือนกัน 

อ.พิษณุ ถ้าใช้ซีเมนต์อันนี้ก็ประหยัด 

รังสิมันต์(ตอบ) แต่ถ้าใช้อันนี้ท้ังหมดมันก็จะเปลือง 

อ.กานต์ชลี อย่างหน้าบรรณ ทางวัดสเปคหรือว่าเราเสนอ 

รังสิมันต์(ตอบ) ก็ต้องคุยกันก่อน บางทีถ้าต้องการเป็นพวกเทพ ประวัติ หรือเอาแค่ประดับให้เป็น
ลายเฉย ๆ เค้าก็จะบอกความต้องการมา ก็จะให้เค้าดูรูปแบบท่ีเสนอไปว่าพอใจ
ไหมกับราคาตรงนี้ 

อ.กานต์ชลี มีไหมที่เจ้าภาพไม่ค่อยรู้เรื่อง 

รังสิมันต์(ตอบ) ไม่ค่อยมีนะ ส่วนมากจะรู้เยอะกว่าช่างอีก นาน ๆ จะเจอแบบให้อิสระ เค้าจะ
มีสเปคเบื้องต้นมาก่อน 

อ.รุจน ์ แล้วอย่างตัวปูนต า กับ ตัวปูนเยื่อกระดาษ ระยะเวลาในการแข็งตัว หมายถึงว่าท้ิง
ได้แล้ว ระยะเวลาประมาณแค่ไหน หมายถึงว่าขึ้นรูปแล้ว ต่อลาย แล้วบากแล้ว 
นานแค่ไหนมันถึงจะแข็ง คือไม่สามารถจะไปแต่งได้อีกแล้ว 

รังสิมันต์(ตอบ) ปูนต าก็อยู่ได้ไม่เกิน ถ้าเอาการปั้นขั้นตอนสุดท้าย ก็ประมาณชั่วโมง ไม่น่าจะเกิน
ชั่วโมง ใกล้เคียงกัน แต่ว่าถ้าแข็งเต็มที่ก็ประมาณข้ามวัน 

 แต่ปูนเยื่อกระดาษจะแข็งเลย 
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 แต่ปูนเยื่อกระดาษพอเซทตัวแล้วไม่ต้องกลัวฝนสาด ส่วนปูนต าสมมติว่าเราท างาน
ไปแล้วซักหนึ่งชั่วโมงดูเหมือนจะเซฟแล้ว เย็นมาฝนสาด เช้ามาต้องท าใหม่หมดเลย 
ลอกท้ิงท้ังหน้าบัน ฝนมันชะออกหมด  แต่ถ้าอย่างตัวนี้เราท าเสร็จแล้วสองชั่วโมง 
ฝนมา บางทีก็ต้องเสี่ยง วัดใจ ว่าจะหล่นหรือไม่หล่น ฝนสาดไม่เป็นไร 

อ.รุจน ์ แล้วอย่างถ้าปูนเยื่อกระดาษ สมมติเราท าหน้าบรรณเราเห็นแล้วว่าฝนจะมาแล้ว 
เอาพลาสติกคลุมไว้ ปกติแล้วมันจะมีไอน้ าเกิดขึ้นข้างใน ความชื้นตรงนี้มันจะท าให้
เสียได้ไหม 

รุจ(ตอบ) ไม่เสีย บางทีช่วยให้เซพได้ด้วย 

 อย่างท างานภาคใต้ นี่ต้องลุ้นทุกวัน ตกทุกวัน 

 ถ้าโดนฝน อิ่มน้ าเต็มที่มาก ๆ ก็ร่วงหมด ขนาดเซฟมากๆผิวยังพรุนเลย ไม่ก็ร่อน 

อ.รุจน ์ คือมันต้องโดนน้ าแบบตรง ๆ แต่ถ้าแค่ไอน้ าไม่เป็นไร 

รุจ(ตอบ) ไม่เป็นไร 

 แต่ถ้าจะเลือกความสะดวก สบาย ปูนเยื่อกระดาษใช้สบายกว่าเขาท่ีสุด คือเอา
ความสะดวกของช่าง ของการท างานคือได้ทุกสถานการณ์ ในการท าเป็นอาชีพก็ดี  

อ.ฉัตรฤทัย คือตอนนี้มันสะดวก สบาย ประหยัด 

รุจ(ตอบ) ประหยัดกว่า 

อ.ฉัตรฤทัย แต่ว่าความยั่งยืนยังไม่ทราบ 

อ.กานต์ชลี มันมีความต่างคือความสะดวกรวดเร็ว ในเรื่องของสภาพแวดล้อม 

รังสิมันต์(ตอบ) ต้องเชื่อเขาไว้ก่อน มันน่าจะมีอะไรมาอ้างอิงอะไรท่ีเราไม่รู้ แล้วเขาก็ทดลองวิจัยมา 
เพราะถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงมันก็เสียชื่อเขา มันเป็นรูปแบบของบริษัทท่ีชัดเจน 

 ปูนต านี่ทางเหนือใช้เยอะ 

อ.รุจน ์ ช่างท่ีขึ้นท าเนียบการประกวดเยอะ ๆ ท่ีเชียงราย 

รุจ(ตอบ) เพราะว่าปกติเค้าใช้ซีเมนต์ขาวกับน้ ายา มันก็จะเหนียว แต่ว่าอันนี้เหนียวกว่า  
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อ.รุจน ์ อันนี้มันมีใยเยื่อ 

 ปูนตัวนี้มันมีปูนแดงกับปูนขาวใช่ไหม มันแตกต่างกันยังไง 

รุจ(ตอบ) แทบจะไม่แตกต่าง เพียงแค่ต าอิฐแดงละเอียดใส่เพิ่มเข้าไป แล้วบางตัวอาจมี
ส่วนผสมของปูนกินหมากเข้าไปนิดนึงให้มันเข้มขึ้น 

อ.รุจน ์ อันนี้เค้ามีวัตถุประสงค์ไหมว่าท าไมต้องให้เป็นสีแดง 

 อย่างงานของรุจล่าสุด ท่ีเกี่ยวกับปฐมเทศนานั่นก็ใช้ปูนแดง อันนั้นใช้ตั้งอิ้ว 

รุจ(ตอบ) ใช้ตั้งอิ้วผสมฝุ่นแดง พอแห้งมันก็ออกเป็นสี เราต้องการสีของวัสดุมากกว่า เนื้อหา
รายละเอียด เรื่องการคงทนก็เหมือนกัน ต้องการสีท่ีมันแตกต่าง แดงมันก็ได้อีก
อารมณ์หนึ่ง 

อ.รุจน์ แต่เรายังไม่เคยเห็นท่ีผสมสีอื่นเลย 

รุจ(ตอบ) สมมติว่าไปอยู่กลางแจ้ง ถ้าเป็นหินแดงมันก็จะดรอปลงไปไม่มาก แล้วมันก็จะอยู่
อย่างนั้น เพราะมันมีส่วนผสมของหินด้วยเป็นของธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นสีฝุ่นมัน
อาจจะมีเวลาของมัน อาจจะอยู่ไม่นาน 

รังสิมันต์(ตอบ) แต่ฝุ่นมันจะเข้ากับตัวนี้ ไม่ค่อยซีด ก็คือผสมได้เลย ผสมตอนนวด 

 คืออย่างผสมกันในนี้ เทมาเลยครับ ผมเคยผสมได้เลย ตามความเห็นของผม ก็ใส่
ไปน่าจะสิบโลได้ตอนนั้น ได้งานแผ่นนึง เคล้ากันทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดไว้ 

อ.กานต์ชลี แล้วอันนี้ได้ลองผสมสียัง 

รังสิมันต์(ตอบ) อันนี้เค้ามีท่ีเค้าต าแล้วผสมสี แต่ใช้สีฝุ่นผสมต่อไปจะจางลงเอง ฝุ่นไม่มีผลเท่าไร 
มันจะกลับมาผิวขาว 

รุจ(ตอบ) ถ้าท่ีเพชรบุรีเค้าใช้หินลูกรัง เค้าใช้อิฐแดงลูกรังแทนปูนขาวเลย แต่ตอนหลัง ๆ จะ
ใช้ฝุ่นซะเยอะผสมกับปูนกินหมาก 

อ.ฉัตรฤทัย ชอบใช้สีอะไรมากกว่ากัน 

รังสิมันต์(ตอบ) สีธรรมชาติสวยสุด  
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อ.รุจน ์ โดยคนท างาน เค้าจะชอบสีแบบนี้ มันจะออกเหลืองนวล ๆ 

รังสิมันต์(ตอบ) ยิ่งนาน ยิ่งขับ ยิ่งสวยขึ้น มันคลาสสิค 

อ.รุจน ์ มันจะเหมือนงาช้าง ยิ่งถ้าแตกลายงาด้วยแล้ว 

 จริง ๆ ถ้าจะเอาเนื้อปูน มันดีท่ีสุดแล้ว คือเค้าท ามาหลายร้อยปีแล้ว การท ามา
เรื่อย ๆ มันก็คือการวิจัย 

รังสิมันต์(ตอบ) แต่ถ้าปัญหาก็คือเรื่องรา มันจะขึ้นราด า โดนน้ า โดนฝน ผ่านกาลเวลาขึ้นรา
แน่นอน 

อ.รุจน ์ แล้วพวกนี้ยังใช้น้ าอ้อยอยู่ไหม 

รุจ(ตอบ) มันขึ้นราเพราะตัวน้ าอ้อยพวกนี ้

อ.รุจน ์ น้ าอ้อยก็ยังใช้อยู่ 

อ.พิษณุ เพราะมันเป็นน้ าตาลแทน 

อ.ฉัตรฤทัย ปูนเย่ือกระดาษยังไม่เป็นราใช่ไหม หรือเค้ารับประกันว่าไม่เป็นรา 

รังสิมันต์(ตอบ) ไม่รับประกัน แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนกันแต่เค้าก็มีน้ ายาเคลือบออกมาด้วย เค้า
จะมีน้ ายาเฉพาะตัว พ่นเคลือบไปแล้วจะไม่เกิดเชื้อรา น้ ายามันไม่เงามันคล้าย
น้ าเปล่ามันจะด้าน ๆ 

อ.รุจน ์ จริง ๆ มันมีอีกเยอะ แต่ในขั้นต้นเอาแค่นี้ก่อน เพื่อท่ีว่าปีหน้าจะได้มาต่อยอดอีก 
ถ้าท าเรื่องการออกแบบลายเป็นยังไง เรื่องเทคนิคการปั้น ลายกด ก็ค่อย ๆ 
ละเอียดขึ้น  ถ้าท าทีเดียวหมดเลยก็เวลาไม่พอ 

 ก็ต้องเอาไปเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ คราวหน้าก็จะมารบกวนอีกครั้งเพื่อท่ีจะให้ดู
ขั้นตอนถูกต้องไหม มีอะไรผิดเพี้ยนไปไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องรบกวนอีกครั้งหนึ่ง แล้ว
ก็ครั้งหน้าก็คงต้องเป็นเรื่องการไปเสวนาท่ีวิทยาลัย ก็จะเชิญลูกศิษย์และผู้ท่ีสนใจ
ในวิธีการท าอะไรพวกนี้  เพราะโครงการนี้ผมระบุไปว่ามันเป็นของจังหวัด
สุพรรณบุรี เพราะว่าปูนตัวนี้ไม่ได้มีขายอยู่ท่ัวไป คือมันมีขายเฉพาะจังหวัดท่ีมี
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คนท างานด้านนี้เท่านั้น ในละแวกนี้มีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม  เพชรบุรี แล้วก็
ไปทางเหนือเชียงราย เชียงรายนี่ก็เยอะ สุพรรณบุรีมีร้านเดียว  
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รูปภาพ 
 
  

การสร้างและแสวงหาความรู้    โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๔ ท่าน ที่ท างาน

ปั้นปูนเยื่อกระดาษใน จ.สุพรรณบุรีที่สามารถติดต่อได้     เพื่อแสวงหาความรู้ ในการปั้นปูนสด

ด้วยปูนเยื่อกระดาษ 
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ผู้ เช่ียวชาญ KM ปนูเบื่อกระดาษ 

                  - นายรุจ อินทร์ใจเอื้อ   ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณฯ รุ่นที่ ๒ 
               - นายรังสิมันต์ อินทร์ใจเอื้อ    ประติมากรอิสระ 
               - นายทศพล พันธุ์ส าลี          ประติมากรอิสระ 
               - นายนพพล มีชนะ     ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณฯ รุ่นที่ ๕ 
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การซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อปูนปั้นส าเร็จรูป ระหว่างคณะกรรมการ KM ของวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี  อ.พงศักดิ์ สารกุล กับ นายรุจ อินทร์ในเอ้ือ 
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นายรุจ อินทร์ใจเอ้ือ  ก าลังชี้ให้ดูรูปผลงานต่างๆที่ได้ท าขึ้นจากปูนปั้นส าเร็จรูป TPI (ปูนเยื่อ
กระดาษ) 

 

 

ปูน TPI ส าหรับช่างปั้นมืออาชีพ น้ าหนักสุทธิ ๒๐ กิโลกรัม ราคาถุงละ ๒๖๐ บาท หาซื้อค่อนข้าง

ยากโดยท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวแทนจ าหน่าย ที่ร้าน ลิ้มล่งฮวด อ.อู่ทอง 
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ผลงานปั้นปูนสดของนายรุจ อินทร์ใจเอ้ือ และความแตกต่างของรูปแบบของวิธีการปั้นปูนสด กับ 

ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป 
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ผลงานการท าลวดลายประดับ โดยการปั้นต้นแบบ ถอดพิมพ์เคาะ หล่อปูนซีเมนต์  
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โครงการ  การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (KM TEAM) 
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ค าสั่งวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
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KM1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป ์
ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
 

พัฒนาการจัดการเรียนด้าน
ช่างศิลป์ให้มีคุณภาพ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาการจัดการเรียนด้านช่าง
ศิลป์ให้มีคุณภาพ 

 

ร้อยละของวิชาที่ใช้การ
จัดการความรู้ เรื่อง  
การปั้นปูนสดในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

จ านวน 1 ชิ้นงานต่อปี   
 

การปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่(ปูนเยื่อกระดาษ)ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  



 

KM2  แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN)  
ชื่อหน่วยงาน               :     วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์        :     พัฒนาการจัดการเรียนด้านช่างศิลป์ให้มีคุณภาพ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)   :     การปั้นปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตัวชี้วัด                       :     ร้อยละของวิชาที่ใช้การจัดการความรู้ เรื่องการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่(ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป้าหมายของตัวชี้วัด      :     60% 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

1. 
 

การค้นหาความรู้  
- ประชุมบุคลากรในวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี แจ้งเรื่องการจัดท า เรื่อง 
การปั้นปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ และเสนอ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นปูนสดใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ประสานงาน ติดต่อ เชิญผู้เชี่ยวชาญ  

กุมภาพันธ์  1  วัน 
(ภายใน 1-10
กุมภาพันธ์) 

 

มีข้อมูลที่ได้
บ่งชี้ 1 เรื่อง 

และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ครูและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

2. 
 
 
 
 

 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้  
การแลกเปลี่ยนทัศนะภายในและ 

เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเสาะหาความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ  เป็นรายบุคคล 

กุมภาพันธ์ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
มีนาคม 2 ครั้ง 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 

 

จ านวน
บุคลากรใน
วิทยาลัย 

จ านวน
บุคลากร 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  



 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

 - จัดระบบประเด็นเพ่ือการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนรู้เรียนต่อไป 

-จัดเวทีอภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูวิทยาลัยฯและผู้สนใจ 

เมษายน 2 ครั้ง 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

เมษายน 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

      

3. จัดการความรู้ให้เป็นระบบของการปั้น
ปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรีความรู้
เกี่ยวกับจัดการความรู้ที่ใกล้เคียงกันให้
เป็นหมวดหมู่  
- จัดเรียงความรู้ให้เป็นขั้นตอน 

เพ่ือให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจน 

เช่น ด้านวัสดุ เทคนิควิธีการ 
รูปแบบ เป็นต้น 

- สร้างความรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับ 

- จัดรูปเล่ม 

กุมภาพันธ์ 2558 – 
พฤษภาคม 2558   

มีงานข้อมูล
ที่รวมอย่าง
เป็นระบบ 

อย่างน้อย 
1 รูปเล่ม 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ ด้านการจัดท า KM 

- เชิญผู้มีบทบาทในชุมชน  
เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น 

มีนาคม 2558 – 
เมษายน 2558 

กิจกรรม
เสวนา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ได้รับการ
ตรวจสอบ

แก้ไข 

อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

คณะครู 
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  



 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

5. 
 
 
 

การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ทางเอกสาร แก่บุคลากร

และผู้สนใจ 

- เผยแพร่ทางเว็บไซท์ 

- หนังสือเวียน 

เมษายน มีช่องทาง
เข้าถึง 

อย่างน้อย 
2 ทาง 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนทาง 

Website หรือ Facebook 
 
 

 

พฤษภาคม จ านวนครั้ง
ของการ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

และความถี่
ของการ

แลกเปลี่ยน 

อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อ

เดือน 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

7. การน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
วิทยาลัยฯ 

- บรรจุลงในรายวิชาเลือกเสรี หรือ
เป็นแผนการสอนในรายวิชาหรือ
จัดเป็นชมรม 

 

พฤษภาคม จ านวนครูที่
น าเทคนิค
วิธีการไปใช้ 

ร้อยละ 
100 

ของผู้เรียน
ในรายวิชา 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

 

ผู้ทบทวน :   ……………………………..……………………….. 
                (…………………………………………………...) 
                 ................./…………………./…………… 

 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
               (…………………………………………………...) 
                 ................./…………………./…………… 



 

KM3  แผนการจัดการความรู้  (KM ACTION PLAN) กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน                :     วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์        :     พัฒนาการจัดการเรียนด้านช่างศิลป์ให้มีคุณภาพ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)   :     การปั้นปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตัวช้ีวัด                       :     ร้อยละของวิชาที่ใช้การจัดการความรู้ เรื่องการปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่(ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป้าหมายของตัวชี้วัด      :     60% 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

1. 
 

การค้นหาความรู้  
- ประชุมบุคลากรในวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี แจ้งเรื่องการจัดท า เรื่อง 
การปั้นปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ และเสนอ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นปูนสดใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ประสานงาน ติดต่อ เชิญผู้เชี่ยวชาญ  

กุมภาพันธ์  1  วัน 
(ภายใน 1-10
กุมภาพันธ์) 

 

มีข้อมูลที่ได้
บ่งชี้ 1 เรื่อง 

และรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ครูและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

2. 
 
 
 
 

 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้  
การแลกเปลี่ยนทัศนะภายในและ 

เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเสาะหาความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ  เป็นรายบุคคล 

กุมภาพันธ์ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
มีนาคม 2 ครั้ง 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 

 

จ านวน
บุคลากรใน
วิทยาลัย 

จ านวน
บุคลากร 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  



 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

 - จัดระบบประเด็นเพ่ือการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนรู้เรียนต่อไป 

- จัดเวทีอภิปราย  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูวิทยาลัยฯและผู้สนใจ 

เมษายน 2 ครั้ง 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

เมษายน 1 ครัง้ 

ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

      

3. จัดการความรู้ให้เป็นระบบของการปั้น
ปูนสดในจังหวัดสุพรรณบุรีความรู้
เกี่ยวกับจัดการความรู้ที่ใกล้เคียงกันให้
เป็นหมวดหมู่  
- จัดเรียงความรู้ให้เป็นขั้นตอน 

เพ่ือให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจน 

เช่น ด้านวัสดุ เทคนิควิธีการ 
รูปแบบ เป็นต้น 

- สร้างความรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับ 

- จัดรูปเล่ม 

กุมภาพันธ์ 2558 – 
พฤษภาคม 2558   

มีงานข้อมูล
ที่รวมอย่าง
เป็นระบบ 

อย่างน้อย 
1 รูปเล่ม 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ ด้านการจัดท า KM 

- เชิญผู้มีบทบาทในชุมชน  
เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น 

มีนาคม 2558 – 
เมษายน 2558 

กิจกรรม
เสวนา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ได้รับการ
ตรวจสอบ

แก้ไข 

อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

คณะครู 
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  



 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

หมาย
เหตุ 

5. 
 
 
 

การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ทางเอกสาร แก่บุคลากร

และผู้สนใจ 

- เผยแพร่ทางเว็บไซท์ 
- หนังสือเวียน 

เมษายน มีช่องทาง
เข้าถึง 

อย่างน้อย 
2 ทาง 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนทาง 

Website หรือ Facebook 
 
 

 

พฤษภาคม จ านวนครั้ง
ของการ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

และความถี่
ของการ

แลกเปลี่ยน 

อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อ

เดือน 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

7. การน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
วิทยาลัยฯ 

- บรรจุลงในรายวิชาเลือกเสรี หรือ
เป็นแผนการสอนในรายวิชาหรือ
จัดเป็นชมรม 

พฤษภาคม จ านวนครูที่
น าเทคนิค
วิธีการไปใช้ 

ร้อยละ 
100 

ของผู้เรียน
ในรายวิชา 

คณะครู
วิทยาลัยฯ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
คณะกรรมการ KM 

  

 

ผู้ทบทวน :   ……………………………..……………………….. 
                (…………………………………………………...) 
                 ................./…………………./…………… 

 

ผู้อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
               (…………………………………………………...) 
                 ................./…………………./…………… 



 

  



 

 

 


