
กระทงประทีประฆังทอง 

ธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
      ประทีปคือ แสงสวางที่สองใหเห็นสิ่งตาง ๆ  ในโลก  เพื่อความเปนสิริมงคล
ของชีวิต  พรอมทั้ง 
แสงสวางที่กองกังวานไปจึงใหรูปแบบของกระทงที่ประดับดวยดวงประทีป
และระฆัง เพื่อใหทานไดเกิดจินตนาการที่จะคิดประดิษฐกระทงตามแบบที่
เสนอมา 
วัสดุอุปกรณ 

1. ใบตองตาน ี
2. ดอกบานไมรูโรย 
3. กระเปาะกลวยไมสีฟา,แดง,เหลือง  (กลวยไมดูดสี) 
4. ใบกระบอื 

5. เชิงเทียงเครื่องรักปดทอง 
6. โฟม 
7. ระฆังทองเหลอืง 5 ใบ 
8. ลวด, เข็มหมดุ 

วิธีทํา 
1. ตัดโฟมเปนฐานกระทงเสนผาศูนยกลาง  10 นิ้ว 2 แผน ทากาวปดประกบกัน 
2. ตัดโฟมเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว 1 แผน ทากาวตดิกับ โฟมฐานกระทง 
3. ติดเชิงเทียนกบัโฟมใหอยูกึง่กลางกระทง (สวนฐานจะตดิอยูกบักึ่งกลางโฟมเสนผาศูนยกลาง  6 นิว้) 

นําโฟมเสนผาศูนยกลาง 3 นิว้ ติดที่ปากเชิงเทียนและโฟมเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว บนโฟมเสนผา
ศูนยกลาง  3 นิ้ว 

วิธีพับใบตองตกแตงกระทง 
1. บายศรี 
1.1 ฉีกใบตองขนาดกวาง 2 12 นิ้ว ทําตัวบายศรแีละขนาดกวาง 11

2  นิ้ว เพื่อทําผานุงตัวบายศรี 
1.2 ใชใบตองขนาด 2 12 นิ้วมวนตัวบายศรี (ดูภาพประกอบ) นําบายศรีทั้งสามตัวมานุงผา  
        ทําจํานวน 80 ตัว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลีบตกแตงใบกระบือ 
1. เลือกใบกระบอืที่มีขนาดเล็กใหญลางน้ําใชทางดานสีแดงมวนใบกระบอืใหเปนตวับายศรียอดแหลม 

ทําสองขนาด เล็ก,ใหญ 
2.  ฉีกใบตองขนาดกวาง 2 12 นิ้ว เพื่อใชพับเปนกลีบกุหลาบแปลง โดยใชใบกระบือที่มวนเปนตวัในศรี

สอดสลับในกลีบกุหลาบแปลง เย็บสลับทั้งเสนใบตองกวาง 1 12 นิ้ว ทํากลีบกุหลาบเสนเล็ก 
(กลีบกุหลาบแปลงเล็กมีความยาวเทากับรอบกระทง เสนผาศูนยกลาง 10  นิ้ว) 
(กลีบกุหลาบแปลงเล็กมีความยาวเทากับรอบกระทง เสนผาศูนยกลาง 6  นิ้ว) 

ตกแตงสวนประกอบและดอกไมในกระทง 
 ตกแตงดอกไมที่ฐานกระทง  ใชใบกระบอืพับครึ่งดานเขียนและแดง ติดสลับกันจนรอบฐาน กระทงชั้นที่ 
1 และ 2 ใชกระเปาะกลวยไมแดง – ฟา และดอกบานไมรูโรยแตงรอบฐาน กระทงดานลาง และกระเปาะกลวยไม
เหลือง-แดงแตงรอบฐานเชิงเทียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกแตงดอกไมท่ีโฟมบนเชิงเทียน 
 ใชกระเปาะกลวยไมสีฟา, สีเหลือง, สีแดง แตงรอบปากเชิงเทียน ดอกบานไมรูโรย สีชมพู ปูใหเตม็ปาก
เชิงเทียน แตงเทียนลงในเชิงเทียน 
ตกแตงระฆังรอบเชิงเทียน 
 ตัดลวดยาว 8 ซม. รอยดวยดอกพุดประมาณ 13 ดอก ดอกบานไมรูโรย 1 ดอกติดระฆงัที่ปลายลวด เสียบ
ลวดระฆังรอบปากเชิงเทียน จํานวน 5 เสน ติดธูปไมระกํารอบฐานกระทง 
ติดกลีบกุหลาบแปลงและตวับายศร ี
 ติดกลีบกุหลาบ ขนาด 1 12 นิ้ว ที่รอบฐานชัน้ที่สอง ตกแตงรอบกลีบกุหลาบแปลงดวยกระเปาะกลวยไมสี
ฟาอยูรอบในและดอกบานไมรูโรยสีชมพูอยูรอบนอก 
 จากนั้นติดกลบีกุหลาบแปลงขนาด   2 12  นิ้ว  ที่รอบฐานชั้นที่หนึ่ง  พรอมกับตัวบายศรีจนรอบ  ดูระยะ 
สับหวางใหสวยงาม 



ชุดกระทงลอยร่วมสมยั 

กระทงสวนครัว 

ธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ในน้ํามีปลาในนามีขาว  เปนคําที่กลาวกันมานานติดปากของ
ชาวไทยดินแดนไทยจึงอุดมสมบูรณดวยพนัธุธัญญาหารจึงทําใหเกิด
ความคิดในการเสนอรูปแบบกระทงที่ประดิษฐขึ้นจากพืชผักสวนครวั 
วัสดุอุปกรณ 

1. กะหล่ําปลี 
2. มะเขือเทศลูกเล็ก 
3. มะเขือเปราะลกูเล็ก 
4. ลูกกําจัด (พวงสีแดง) 
5. ดอกขจร, ดอกบานไมรูโรย 
6. แตงโมออน 
7. ฟกทองลูกเล็ก 

8. โหลแกวใสขนมทรงกลม 1 ใบ 
9. โฟมหนา 1 นิว้ 
10. ลวด-เข็มหมุด 
11. กระดาษสา-กาวลาเท็กซ 
12. เครื่องปนดินเผาชุดเตาเชิงกราน,กระตายขูดมะพราว (ขนาดเล็ก) 
13. ผาตวนสีแดง 

วิธีทํา 
1. ตัดโฟมทรงกลม เสนผาศูนยกลาง 10 นิว้ 2 แผน, 5 นิ้ว 1 แผน 
2. นําโฟมเสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว 2 แผน ทากาวประกอบกนั แกะสวนกลางโฟมออกใหเปนหลุมลึก 3 

ซม. ใชกระดาษสาบุทากาว นําโหลแกวมาวางในหลุมที่เจาะไวของกลางตัวฟนกระทง (กันโหลจะจด
อยูในพืน้กระทง)  เจาะโฟมเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว เปนหลุมลึก ทากาวบุกระดาษสา นํามาติดที่ปาก
โหลแกว (ปากโหลจะถูกปดดวยโฟม เสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว) ตดิโฟมเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ลง
บนโฟมเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว 



3. กลีบกระทงทําดวยใบกะหล่ําปลีแกะใบกะหล่ําปลีออก พยายามอยาใหกานใบหักนําไปแชในน้ําเยน็
จัดใหใบผักแข็งตัวเพื่องายแกการแกะ เจียนริมใบออกใหเปนรูปใบไม ใหกานใบอยูดานกลาง แกะ
ขอบนอกใบเปนหยกัแหลมคลายใบไมแกะเปน 3 ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ แชน้ําเยน็ไว 

4. แตงตัวกระทง กระทงมี 2 ช้ันแตงกระทงชัน้ลางดวยใบกะหล่ําปลีแกะสลักเปนใบคว่าํ-ใบหงาย สับ
หวางใหสวยงาม 

5. บุผาตวนสีแดงลงบนโฟม เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว แกะสลักฟกทองดวยลายรักแรแปลงนําเอาฟงทอง
วางลงบนโฟม นําเครื่องปนดนิเผา เตาเชิงกราน กระตายขูดมะพรามวางตรึงดวยลวด จดัตกแตงผัก
ตามลักษณะองคประกอบใหสวยงาม (ดภูาพประกอบ) 

6. แตงใบกะหล่ําปลีรอบโฟมชั้นที่ 2 เปนกลบี 3 ช้ัน ใชดอกขจร
แตงรอบโฟมที่ตกแตงดวยผักและเครื่องปนดินเผาเรยีบรอย
แลวใหสวยงาม 

7. เสียบมะเขือเทศแตงรอบกลีบกระทงชั้นลางใหสวยงาม 
8. เสียบดอกบานไมรูโรย รอบฐานกระทงชัน้ลาง 

 
 
 

 
 
 

 
  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


