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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบประติมากรรมทางพุทธศิลป์ จากเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสร้างงานประติมากรรมลอยตัว เป็นองค์พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ เผาที่อุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียส วิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบจินตนาการ ขั้นตอนที่ 2 การ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคจํานวน 121 คน ผลการวิจัยพบว่า1) ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุดในด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (x=5.00 SD=0.00) มีความเหมาะสมระดับมากได้แก่ด้าน
องค์ประกอบศิลป์ (x=4.44 SD=0.55) ด้านทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อย (x=4.44 SD=0.55) , ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( x=4.48 SD=0.45),ด้ า นจิ น ตนาการทางศาสนา ( x=4.48 SD=0.45) ,ด้ า นการสื่ อ ความหมายและความสามารถในการใช้ วั สดุ
สร้างสรรค์ (x=4.46 SD=0.55), ด้านเทคนิควิธีการและสื่อความหมายของวัสดุ (x=4.48 SD=0.45), ด้านจินตนาการในผลงาน
(x=4.46 SD=0.55ด้านคุณค่าของผลงาน (x=4.48 SD=0.45), ภาพรวมของผลงาน (x=4.48 SD=0.45) 2) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด ในด้านคุณค่าทางจิต ใจ (x=4.66 SD=0.53), ด้านความสอดคล้องกับความเชื่อ (x=4.56 SD=0.55), ด้านความ
เหมาะสมกับการสักการบูชา (x=4.50SD=0.62),และด้านความแข็งแรงทนทาน (x =4.66 SD=0.71) มีความพึงพอใจระดับมากใน
ด้านความสวยงาม (x=4.45 SD=0.58), ความมีเอกลักษณ์ (x=4.40 SD=0.61), ความประณีต (x=4.39 SD=0.70), ความคิด
สร้างสรรค์ (x=4.38 SD=0.67), และการทําความสะอาด (x=4.29 SD=0.61)
คําสําคัญ : ประติมากรรมพุทธศิลป์, เครื่องปั้นดินเผา, วังดินสอ
ABSTRACT
The purposes of this study was to develop a model of Buddhist Sculpture from the Pottery Ban
Wangdinsor, Wang Thong District, Phitsanulok Province. Create a sculpture float in the form of imagination the
first five disciples of the Buddha. The products burn at temperatures of 950° C. The research has 3 steps : Step 1
Create a sculpture of Buddhist art pottery in the form of imagination. Step 2 Expert evaluation by 5 people and
Step 3 Evaluates user satisfaction.The research found that 1) Experts found that the highest level of ethical
morality (x= 5.00 SD = 0.00). There was a high of Art elements (x= 4.44 SD = 0.55), the skill was neat (x= 4.44 SD
= 0.55), Initiatives (x= 4.48 SD = 0.45), Religious imagination (x= 4.48 SD=0.45), Meaning and ability to use creative
materials (x= 4.46 SD = 0.55),Technically, the mean and the mean of the materials (x= 4.48 SD = 0.45), Imagination
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in work ( x= 4.46 SD = 0.55),Value of work ( x= 4.48 SD = 0.45) and overall performance ( x= 4.48 SD = 0.45). 2)
Consumers have the highest level of satisfaction. In terms of mental values ( x= 4.56 SD = 0.55), suitability for
worship ( x= 4.50 SD = 0.62), and strength ( x= 4.66 SD = 0.71), suitability for worship ( x= 4.50 SD = 0.62), and
strength (x= 4.66 SD = 0.71),There was a high level of satisfaction in the aesthetics(x= 4.45 SD = 0.58),Identity (x=
4.40 SD = 0.61),Exquisite (x= 4.39 SD = 0.70), Creativity (x = 4.38 SD = 0.67) and cleaning (x= 4.29 SD = 0.61).
Keywords : Buddhist Arts Sculptures, Pottery ,Wangdinsor

บทนํา
ปั จจุ บั น แหล่ ง ผลิต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นวัง ดิ น สอ ตํ า บลวั ง นกแอ่ น อํ า เภอวัง ทอง จัง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ซึ่ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิทเทิ่นแวร์ (earthenware) เป็นเนื้อดินที่ มีรูพรุนมาก มีสีตามธรรมชาติของแหล่งดิน แต่อาจมีการปรับปรุง
สีให้มีความสวยงามตามต้องการ นิยมใช้ในงาน ศิลปะและงานประดับตกแต่งสถานที่ เป็นเนื้อเซรามิกที่มีรูพรุน มีการผลิตได้อย่าง
ง่ า ยๆ มี ช่ ว งของการดู ด ซึ ม น้ํ า ร้ อ ยละ 10-15 (Singer.1960, p. 394) ผลิ ต ด้ ว ยเนื้ อ ดิ น ที่มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า และไม่ มี ก ารเคลื อ บ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระถางสําหรับปลูกต้นไม่ซึ่งมีมูลค่าต่ําและต้องใช้วัตถุดิบและแรงงานจํานวนมาก ซึ่งในอนาคตมีโอกาสสูงที่จะไม่
สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยที่ชัดเจน จําเป็นต้อง
เปลี่ยนจากการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่การผลิตมูลค่าสูง ด้วยการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (จุฑามาศ ศรีรัตนา.2561). ตามแนวทางการ ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”
ผู้วิจัยเห็นความจําเป็นในการเร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการผลิต โดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมซึ่งเป็นทัศนศิลป์แขนงหนึ่ง ซึ่งแสวงหาความ
งามทางรูปทรง โดยการสร้างสรรค์งานจากวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ อาจใช้กรรมวิธีการ ปั้น แกะ สลัก หล่อ ทุบ เคาะ เชื่อม ยึด
ดึง หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ไม่จํากัดขนาด สามารถรับรู้ชื่นชมได้ในลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความ
หนา (วิรุฬ ไทรทอง2543:1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตามแนวทางพุทธศิลป์ครั้งนี้ เป็นงานประติมากรรมลอยตัว
ในรูปแบบจินตนาการองค์พระ ปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มนักบวชที่ตั้งขึ้นมาเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธในฐานะภิกษุชุดแรกที่เข้า
มาบวชเป็นสาวก มีทั้งหมด ๕ รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ แต่เดิม ปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชที่ออกบวช
ติดตามปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกผนวชใหม่ ๆ ทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ฟังปฐมเทศนา
เป็นรุ่นแรก ได้เป็นภิกษุรุ่นแรก และได้เป็นพระอรหันต์ (http://www.dhammathai.org/) ซึ่งมีความสําคัญในทางพุทธศาสนาที่ยัง
ไม่มีการนํามาสร้างงานประติมากรรม ซึ่ง นอกจากเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาแล้วยังเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องถิ่นของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกได้โดยตรง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบ ประติมากรรมทางพุทธศาสนา จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตการวิจัย
1. เป็นการสร้างงานประติมากรรมลอยตัวในรูปแบบจินตนาการ พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ ได้แก่
1.1 องค์ที่ 1 คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
1.2 องค์ที่ 2 คือ พระวัปปะ
1.3 องค์ที่ 3 คือ พระภัททิยะ
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1.4 องค์ที่ 4 คือ พระมหานามะ
1.5 องค์ที่ 5 คือ พระอัสสชิ
2. ใช้เนื้อดินจากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อัตราส่วนผสม
ได้แก่
2.1 ดินท้องถิ่น ร้อยละ 75
2.2 ทรายละเอียด ร้อยละ 15
3. เผาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส

วิธีดําเนินการวิจัย
1.การสร้างงานประติมากรรมพุทธศิลป์เครื่องปั้นดินเผา ขนาดหน้าตักกว้าง 15 นิ้ว จากเนื้อดินที่มีส่วนผสมทราย ร้อยละ15
มีลักษณะเหนียวนุ่ม ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1ขั้นที่1 เป็นการปั้นฐานขององค์พระโดยกําหนดความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นรูปด้วย
การปั้นใช้มือบีบเนื้อดินให้ติดกันสนิท และต้องปั้นส่วนค้ํายันเพื่อให้เนื้อดินทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ยุบเสียรูปทรง ดังภาพ 1

ภาพ 1 การปั้นฐานพระ
1.2 ขั้นที่ 2 เมื่อปั้นฐานองค์พระเสร็จแล้วเริ่มปั้นองค์พระจากส่วนเท้าและขาในท่านัง่ ขัดสมาธิให้เป็นเนื้อเดียวกับ
ส่วนฐาน ความหนาลดลงเหลือประมาณ 2 เซนติเมตร ดังภาพ 2

93

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
________________________________________________________________________________________________

ภาพ 2 การเริ่มปั้นองค์พระ
1.3 ขั้นที่ 3 ปั้นส่วนที่เป็นผ้าจีวรในส่วนขา และเริ่มปั้นส่วนเอวของลําตัวไปพร้อมกับส่วนมือ ดังภาพ 3

ภาพ 3 การปั้นองค์พระ
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1.4 ขั้นตอนที่ 4 ปั้นส่วนลําตัว แขน และส่วนเศียรพระให้ได้สัดส่วน พร้อมกับการปั้นผ้าจีวร ดังภาพ 4

ภาพ 4 การปั้นองค์พระครบทั้งองค์
1.5 เมื่อปั้นองค์พระครบทุกส่วนแล้ว ดําเนินการปั้นเก็บรายละเอียดทั้งองค์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วปล่อยให้แห้ง
ด้วยอัตราการระเหยของน้ําที่ต่ํา ให้แห้งสนิทอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังภาพ 5

ภาพ 5 การปั้นองค์พระเสร็จสมบูรณ์และแห้งสนิท
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1.6 เมื่อองค์พระแห้งสนิทแล้วทําการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร่งอุณหภูมิที่ต่ํา ไม่เกิน 20 องศา
เซลเซียส ต่อชั่วโมง และรอให้เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิห้องในอัตราเดียวกับอัตราเร่ง เพื่อป้องกันการแตกร้าวเสียหายเนื่องจากเนื้อดินมี
ความหนามาก หลังจากนั้นจึงนําออกจากเตาเผาจะได้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปดังภาพ 6

ภาพ 6 พระอัญญาโกณฑัญญะ

ภาพ 8 พระภัททิยะ

ภาพ 7 พระวัปปะ

ภาพ 9 พระมหานามะ

ภาพ 10 พระอัสสชิ

จากภาพ 6 จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินในท้องถิ่นในลักษณะลอยตัว ในรูปแบบ
จินตนาการ พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่จินตนาการเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา ขององค์พระปัญจวัคีย์ ซึ่งรูปร่างของทุกองค์
จะมีความสมส่วนเนื่องจากจินตนาการว่า ดั้งเดิมเกิดในตระกูลเป็นพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติทั่วไปคือรูปงามทั้งยังเป็นผู้ที่ได้สร้างสมบุญ
บารมีมาอย่างมาก ส่วนใบหน้าของแต่ละองค์นั้นนอกจากใบหน้าที่คมเข้ม จมูกที่โด่งแล้ว จะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด
กล่าวคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระสาวกที่มีอาวุโสมากกว่าทุกองค์ตามประวัติแล้วจะมีอายุในวันบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น
ประมาณ 60 ปี จึงมีใบหน้าที่ค่อนข้างมีริ้วรอยมากกว่าองค์อื่น ส่วนใบหน้าของปัญจวัคคีย์อีก 4 องค์นั้น ที่เป็นบุตรพราหมณ์ที่มีอายุ
ประมาณ 45 ปี ในวันบรรลุเป็นพระอรหันต์ อาศัยการเปรียบเทียบกับพระพักต์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีที่ทรงตรัสรู้
คือ 35 พรรษา จินตนาการว่า พระวัปปะมีใบหน้าเรียวยาว พระภัททิยะมีใบหน้าอวบอิ่ม พระมหานามะมีใบหน้าค่อนข้างเหลี่ยม และ
พระอัสชิมีใบหน้าคมสัน แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกองค์นั่งสมาธิอยู่ในอาการสํารวม สงบ ปิติด้วยสุขอันเกิดจากการบรรลุมรรคผลรู้
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แจ้งเหมือนกัน ส่วนท่านั่งสมาธิ เป็นจินตนาการว่ากําลังนั่งเจริญสมาธิในวันแรม 5 ค่ํา เดือน 8 หลังจากที่ได้สดับรับฟังปฐมเทศนา
ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตร จนดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันแล้ว เมื่อพระพุทธองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วจนทั้ง 5 องค์ ได้
เจริญสติจนเห็นแจ้งในกายตนบรรลุเป็นพระอานาคามี และได้เข้าเจริญสมาธิเห็นแจ้งโลกเป็นพระอรหันต์
2. ประเมินผลงานงานประติมากรรมพุทธศิลป์เครื่องปั้นดินเผา
2.1กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ
3.การสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.1กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผู้บริโภค จังหวัดพิษณุโลก จานวน 121 คน
3.2เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผลการประเมินงานประติมากรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการประเมินงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยผู้เชี่ยวชาญ
หัวข้อประเมิน
1.มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เหมาะสมสวยงาม
2.ทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์
3.ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงความก้าวหน้าความแปลกใหม่
4.เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5.แสดงถึงความคิดและจินตนาการด้านศาสนา
6.มีการสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กําหนด
7.เทคนิควิธีการและสื่อความหมายของวัสดุ
8.แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการในผลงาน
9.เทคนิควิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงานมีคุณค่า
10. ภาพรวมของผลงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.40
4.40
4.80
5.00
4.80
4.60
4.80
4.60
4.80
4.80
4.70

ค่าสถิติ
SD
0.55
0.55
0.45
0.00
0.45
0.55
0.45
0.55
0.45
0.45
0.19

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของผลงานผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด โดยทุกด้านมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ยกเว้นทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์มีและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เหมาะสม
สวยงามงามความเหมาะสมในระดับมาก
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปัน้ ดินเผา มีผลการวิจัยดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยผู้บริโภค
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าสถิติ
x

1.ความสวยงาม
2.ความมีเอกลักษณ์ไทย
3.ความเหมาะสมกับการสักการบูชา
4.ความคิดสร้างสรรค์
5.ความประณีต
6.ความสอดคล้องกับความเชื่อ
7.การทําความสะอาด
8.ความแข็งแรงทนทาน
9.คุณค่าทางจิตใจ
รวม

4.45
4.41
4.50
4.38
4.39
4.56
4.29
4.27
4.66
4.44

ระดับความพึงพอใจ
SD
0.58
0.61
0.62
0.67
0.70
0.55
0.61
0.71
0.53
0.13

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าด้านที่มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความคุณค่าทางจิตใจด้านความสอดคล้องกับความเชื่อ และด้านความเหมาะสมกับการสักการบูชา
ด้านที่มีความพึงพอใจระดับมากได้แก่ความสวยงามคิด ด้านความมีเอกลักษณ์ด้านความประณีต ด้านความคิดสร้างสรรค์คุณค่าทาง
จิตใจค่าเฉลี่ย ด้านการทําความสะอาดและด้านความแข็งแรงทนทานตามลําดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นทีน่ ่าสนใจควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. ส่วนผสมของเนื้อดินที่มีส่วนผสมของทราย ที่อาจทําให้การปั้นอาจจะทําให้ผิวมาเรียบและมีพื้นผิวที่แตกต่างออกไป
ตามที่ผู้วิจัยต้องการ นั้นในการปั้นประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดใหญ่ จําเป็นต้องขึ้นรูปให้มีความหนาอย่างน้อย 2-3
เซนติเมตร ซึ่งถือว่าหนามาก เนื่องจากต้องคํานึงถึงความแข็งแรงเมื่อแห้งเพื่อป้องกันการแตกหักในกระบวนการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
แต่ในขณะเดียวกันการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามากๆนั้นจะมีปัญหาการแตกร้าวในกระบวนการทําให้แห้งและกระบวนการเผา
ซึ่งเกิดจากการหดตัวจากการระเหยของน้ําในเนื้อดินที่มีความหนามากจะทําให้การหดตัวของเนื้อดินด้านผิวนอกและในเนื้อผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันจึงทําให้เกิดการแตกร้าวได้ รวมทั้งอาจมีการแตกร้าวในช่วงเย็นตัว ซึ่งในกระบวนการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการป้องกันดังนี้
1.1การป้องกันการแตกร้าวระหว่างกระบวนการทําแห้งนั้นเบื้องต้นป้องกันโดยการผสมทรายละเอียดในเนื้อดิน
ระหว่างร้อยละ 15-20 และใช้ระยะเวลาในการทําให้แห้งอย่างช้าๆอย่างน้อย 3-4 เดือน ซึ่งนอร์ตัน ( F.H. Norton,1957: 108 )กล่าว
ว่า การระเหยของน้ําที่พื้นผิวของเนื้อดินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การระเหยของไอน้ําจากผิวหน้าของเนื้อดิน เป็นการระเหย
ของน้ําอิสระที่ผิว(free Water Surface) อัตราการระเหยจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วของลม ปริมาณน้ําในอากาศ และ
อุณหภูมิของน้ํา สอดคล้องกับปรีดา พิมพ์ขาวขํา (2539: 332) ที่กล่าวว่าช่วงอุณหภูมิ 100-200 องศาเซลเซียส น้ําที่เกาะที่ผิวของ
อนุภาคจะเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ในช่วงนี้ต้องเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้า ๆ ตามความหนาของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อดินที่
ภายในยังไม่แห้งสนิท หากไม่ระมัดระวังปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มอย่างรวดเร็วเนื้อดินอาจเกิดแตกในลักษณะระเบิดจากภายในได้
1.2 การป้องกันการแตกร้าวในกระบวนการการเผาผลิตภัณฑ์นั้นได้ดําเนินการวางแผนการเผาให้มีอัตราเร่งของ
อุ ณหภู มิค วามร้ อนเป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆประมาณ 10 -20 องศาเซลเซี ยสต่ อชั่ วโมง และในช่ ว ง 573 องศาเซลเซีย สซึ่ ง จะเกิด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของซิลิกาจะต้องทําการเผาให้มีอัตราเร่งของอุณหภูมิความร้อนเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 5 องศาเซลเซียสต่อ
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ชั่ วโมง สอดคล้ อ งกับ Singer(1960, p. 100) ที่ ร ะบุ ว่า โครงสร้า งแบบควอตซ์ ที่ อุณหภูมิต่ํา (-Quartz) จะเปลี่ ยนเป็ น ควอตซ์ ที่
อุณหภูมิสูง (-Quartz) เมื่ออุณหภูมิถึง 573 องศาเซลเซียส และขยายตัวตามปริมาตรเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ หรือความถ่วงจําเพาะ
ลดลงเหลือ 2.6 ดังนั้นถ้าเราใช้อัตราเร่งของอุณหภูมิในช่วงที่สั้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทที่มีซิลิกาลักษณะนี้อยู่ในส่วนผสม
1.3 การป้องกันการแตกร้าวในกระบวนการเย็นตัว ผู้วิจัยป้องกันการแตกร้าวในช่วงนี้ด้วยการลดอุณหภูมิอย่าง
ช้าๆในอัตราลด10-20องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงและในช่วง 573 องศาเซลเซียสซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของซิลิกาจะต้องทํา
การเผาให้มีอัตราเร่งของอุณหภูมิความร้อนเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 5 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง
2.จากผลการการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่พบค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านแสดงถึงความคิดและจินตนาการด้านศาสนาเทคนิค
วิธีการและสื่อความหมายของวัสดุและเทคนิควิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงานมีคุณค่าซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการออกแบบการปั้นนั้นว่าผู้วิจัยยึดหลักการจินตนาการให้เหมือนจริงกล่าวคือจากเอกสารตําราเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
ประวัติของพระปัญจวัคคีย์เพื่อให้เกิดจินตนาการรูปแบบลักษณะของแต่ละองค์ และนําเสนอถึงเหตุการณ์ วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมอานัตลักขณสูตรในวันแรม 5 ค่ําเดือนแปดที่ทําให้พระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ สอดคล้องกับ มัย ตะติยะ (2549: 4143) ระบุ ว่ า รู ป แบบงานประติ ม ากรรมนั้ น สามารถแบ่ ง เป็ น 2 รู ป แบบใหญ่ คื อ รู ป แบบเหมื อ นจริ ง (Realistic) และ รู ป แบบ
จินตนาการ(Imagination) โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การสร้างงานประติมากรรมในรูปแบบจินตนาการ เป็นการสร้างงานประติมากรรมที่
อาศัยการถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านความนึกคิดและความทรงจําจากการพบเห็น สร้างผลงานตามคติ
ความเชื่อแห่งตนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วซึ่งอาจจะเป็น รูปแบบที่มีอยู่ จริง หรือจินตนาการที่แตกต่างจากความเป็นจริง โดยการ
จินตนาการให้เหมือนจริง เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องดูจากต้นแบบหรือหุ่นจริง หรือจากภาพถ่าย แต่สามารถสร้างสรรค์ได้
สมจริงจากการนึกคิด จากเนื้อหาเรื่องราวทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติของประวัติของพระปัญจวัคคีย์ และ
ได้จินตนาการว่าเป็นชนชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกรุงกบิลพัสดุ์ ในปี ซึ่งในพ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนว
ที่ตั้งของเสาพระเจ้าอโศก และตํานานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ "ติเลาราโกต" อยู่ในตําแหน่งที่ตรงกับกรุง
กบิลพัสดุ์ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ "อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร สวนลุมพินีวันห่างออกไป 35 กิโลเมตร ทาง
ตะวันออก ทางตะวันตกมีลําน้ําสาขาของแม่น้ําคงคาไหลผ่าน และสันนิษฐานว่าพวกอินโดอารยันเป็นชนชาติแรกๆที่อพยพเข้ามาซึ่ง
เป็นชาวเปอร์เซียเป็นเชื้อสายอินโดยูโรเปียน สาขาอินโดอารยัน ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีก ได้ยกทัพมารุกราน
พวกดราวิเดียน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองจนถึงลุ่มน้ําสินธุ ทําให้ชาวดรา วิเดียน ซึ่งมีลักษณะผิวดําจมูกแบน รูปร่างเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณ
นั้นต้องถอยร่นลงมาทางใต้ ชนชาติกรีกได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนี้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธศักราช ได้อพยพมาจากที่ราบภาค
กลาง ของเอเชียใกล้ทะเลสาบแคสเปียน บุกรุกเข้ามาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณช่องแคบไคเบอร์ เข้าสู่อินเดียบริเวณลุ่มน้ํา
สินธุ แล้วเข้าครอบครองลุ่มแม่น้ําสินธุแทน และได้สร้างสรรค์ อารยธรรมที่มีความโดดเด่นทางภาคเหนือของอินเดีย มีผิวขาว ใบหน้า
ที่คมเข้ม จมูกที่โด่ง รูปร่างสูงใหญ่
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