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ค�าน�า
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่และการพัฒนาการผลิต

เครือ่งป้ันดนิเผาเป็นอย่างมาก จากรูปแบบการใช้ชวีติทีเ่ปลีย่นไป รวมท้ังววิฒันาการของผลติภณัฑ์ในยุค

อุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความนิยมได้มากกว่า จึงส่งผลโดยตรงต่อการเสื่อม

ความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้ความส�าคัญต่อหัตกรรม

เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านในฐานะแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ปัญหาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ เช่นการประสบปัญหาวัตถุดิบหายาก ราคา

แพง สินค้าจ�าหน่ายในราคาถูก ขาดการพัฒนาวัตถุดิบ ปัญหาด้านการเผา หมอกควัน การควบคุม

อณุหภมูใินการเผา ท�าให้ผลติภณัฑ์คณุภาพต�า่ ผลติภณัฑ์เสยีหายมาก รวมทัง้การสนบัสนนุงบประมาณ

จากภาครฐัทีม่น้ีอย หรอืปัญหาการสบืทอดของคนรุน่เก่า ใหม่ การขาดกระบวนการสร้างงาน สร้างความ

คิด โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการ วิธีการใน

การคิดสร้างเรื่องราวให้กับงาน และการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดท้องถิ่น เป็นต้น

โครงการ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

การบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้าน

เศรษฐกจิของชมุชน สร้างงานสร้างรายได้ รวมถงึการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่กลุม่ธรุกจิชมุชน ด้วยการน�า

องค์ความรูจ้ากงานวจิยั ประยกุต์กบัองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ ด้วยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัชมุชน ใน

รปูแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากองค์ความรูจ้ากงานวจิยั และการวพิากษ์เชงินโยบาย เพือ่สร้างให้

กลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถด�ารงธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศ 

อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

คู่มือองค์ความรู้ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ได้จัดท�าขึ้นจากผลงานวิจัย องค์ความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ที่ศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)  การ

จดัการความรูง้านวจิยัเพือ่การใช้ประโยชน์เชงินโยบายสาธารณะ (Public Policy)” ภายใต้โครงการจัดการ

ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปี 2560  และมหาวิทยาลัยฯ รวม

ทั้งส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือองค์ความรู้เล่มนี้จะเป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป
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การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม ่
ด้วยการบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

01
การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้าน 

เพื่อการขึ้นรูปที่มีความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม ่
ด้วยการบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

1. การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านเพื่อการขึ้นรูป
ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้าน เพ่ือใช้ส�าหรับการข้ึนรูปช้ินงานท่ีต้องมีการต่อติด เป็นการพัฒนาสูตรเน้ือ

ดินที่ใช้ส�าหรับการขึ้นรูปที่มีการยึดติดช้ินงานเข้าด้วยกัน ด้วยการศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ 

ทางด้านเซรามิก ที่มีสมบัติที่เหมาะสมในเชิงโครงสร้างของเนื้อดิน เช่น การท�าให้ดินคงรูปเร็ว การท�าให้

โครงสร้างดินมีความแข็งแรง การท�าให้เนื้อดินมีความเหนียวยึดเกาะติดกันได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย การท�าให้

เนือ้ดินสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูภิายนอกได้ด ีให้เนือ้ดนิมคีณุสมบตัทิีค่งรปูทรงได้เรว็ มี

การยดึตดิชิน้งานได้ดทีัง้ในขณะทีป่ล่อยให้แห้งก่อนน�าชิน้งานไปเผาและชิน้งานหลงัการเผา ชิน้งานไม่แยก

ตวัออกจากกนั ภายหลงัท่ีน�าไปใช้ในสภาพภมูอิากาศภายนอกทีแ่ตกต่างกนั โดยแนวทางในการพัฒนาตาม

ข้อมูลด้านวัตถุดิบด้านต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่สามารถจัดหาได้ง่าย ราคาถูก ดังนี้ 

-การวิจัยพัฒนาจากแร่ทัลคัม 

-การวิจัยพัฒนาจากแร่เบนโทไนต์ 

-การวิจัยพัฒนาจากกาวสังเคราะห์ CMC

โดยมีการทดลองสมบัติต่างๆ ของเนื้อดินในการพัฒนา เช่นการทดสอบความเหนียวของเนื้อดิน การ

ทดสอบความแข็งของเนื้อดิน การทดสอบการโก่งงอ การทดสอบการดูดซึมน�้า การทดสอบการหดตัวของ

เนื้อดิน และทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และได้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3 วิธีด้วยกันคือ 

-การขึ้นรูปด้วยวิธีการกดอัดในแบบพิมพ์ 

-การขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นอิสระ 

-การขึ้นรูปที่ต้องมีการต่อติดชิ้นงาน
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การทดลองการขึน้รปูผลติภณัฑ์ และการปล่อย

ให้เนื้อดินคงรูปภายใต้บรรยากาศปกติ พบว่าเน้ือ 

ดินสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ภายนอกได้ดี ไม่มีการแตกร้าวและเมื่อเนื้อดินท่ี

ถูกปล่อยแห้งในบรรยากาศปกติแห้งตัวดีแล้ว จึง

ได้น�าไปทดลองเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ เพื่อทดลอง

ดูความทนไฟของผลิตภัณฑ์ โดยน�าผลิตภัณฑ์ไป

เผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และ 800 องศา

เซลเซียส

การทดลอง พบว่า เนื้อดินพ้ืนบ้านเมื่อผสม

กับเบนโตไนต์ ท�าให้เน้ือดินพื้นบ้านมีคุณสมบัติที่

ดีขึ้น ทั้งในด้านความเหนียวที่ค่อนข้างดี ถึงดีมาก 

เนื้อดินเกาะตัวกันค่อนข้างดี การหดตัวของเนื้อดิน

น้อย มีความแข็งแกร่งค่อนข้างดี การดูดซึมน�้าได้

ตามมาตรฐาน การโก่งงอค่อนข้างน้อย และบาง

สตูรไม่มกีารโก่งงอเลย ผูว้จิยัจงึได้ท�าการเลอืก เนือ้

ดินพ้ืนบ้านผสมเบนโตไนท์ ในอตัราส่วน เนือ้ดนิพืน้

บ้าน 100 % เบนโตไนท์ 15 % พบว่าสามารถขึ้นรูป

ได้ทั้งวิธีการขึ้นรูปด้วยมือ และวิธีการกดอัดลงไป

ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เนื้อดินเกาะตัวดี มีความ

เหนียว ขึ้นรูปเสร็จแล้วปล่อยไว้ในบรรยากาศปกติ  

ไม่มีการปกคลุมช้ินงาน ระยะเวลาในการคงรูป

ประมาณ 10 นาที และชิ้นงานแห้งในเวลาประมาณ 

3-4 วัน ก่อนการเผาช้ินงานไม่แตกร้าว ภายหลัง

การเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส พบว่าช้ิน

งานท่ีขึ้นรูปด้วยมือไม่มีการแตกหักและไม่มีรอย

แตกร้าว ส่วนการข้ึนรูปด้วยการอัดลงไปในแม่

พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ไม่มีรอยแตกร้าวบริเวณรอย

ต่อของพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เลย การปั้นติดก่อนเผา

ไม่มีรอยแตกร้าว ภายหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส 

การพัฒนาเนื้อดินชนิดนี้ เน้นการใช้เนื้อดินใน

ท้องถิ่น ชุมชนสามารถจัดเตรียมผสมเนื้อดินชนิด

นี้ได้เองซึ่งท�าให้ได้ผลผลิตชิ้นงานที่มีการประกอบ

ตดิกนั เป็นชิน้งานมคีณุภาพทีด่ ีลดจ�านวนชิน้งานที่

เสยีหายน้อยลง ท�าให้ผลผลิตชมุชนมีจ�านวนมากขึน้ 

สามารถส่งงานให้กับผู้สั่งซื้อทันเวลา ท�าให้เกิดการ

สั่งผลิตมากขึ้น เศรษฐกิจชุมชนก็จะดีขึ้น เศรษฐกิจ

ในภาพรวมของประเทศดีขึ้น อีกทั้งผลจากการวิจัย

นี้สามารถน�าไปถ่ายทอด ต่อยอดให้กับชุมชนผู้

ผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาแหล่งอื่น ๆ ที่ผลิตงานใน

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้





11การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม ่
ด้วยการบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

02
เคลือบไฟต�่าเพื่อการตกแต่ง

เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน หรือ เครื่องปั้นดินเผาชนิดไฟต�่า เช่น น�้าต้น หม้อน�้า เป็นเครื่องปั้นดินเผา

พื้นบ้านที่มีประวัติความเป็นมาคู่กับวิธีชีวิตของชาวล้านนามาต้ังแต่สมัยโบราณ จนถือได้ว่า หม้อน�้า น�้า

ต้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายแหล่งด้วยกัน เช่น บ้านเหมืองกุง บ้านน�้าต้น บ้านห้วยทราย บ้านกวนหาร

แก้ว และอื่นๆ

เครือ่งป้ันดนิเผาพืน้บ้าน นยิมน�าไปเป็นของตกแต่งบ้าน ในรูปแบบต่างๆเช่นน�า้พ ุน�า้ล้น แจกนัตกแต่ง 

แจกันดอกไม้ เป็นต้น ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาในอุณหภูมิต�่าประมาณ 

700 – 900 องศาเซลเซียส ซึ่งน�้าสามารถซึมผ่านได้ ท�าให้ไม่สามารถจุน�้าได้ ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่ง

น้อย แตกหักง่าย ท�าให้ราคาของเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชนิดนี้ไม่สามารถยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้
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การที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเหล่านี้ให้สูงขึ้น คือ การตกแต่งด้วยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ มีความสวยงาม มีความคงทนมากขึ้น ดังนั้นเคลือบจึงเป็นอีกวิธี

การหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้นได้

ซึ่งการที่จะน�าเคลือบมาใช้กับเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน ต้องมีการทดลอง ทดสอบวิเคราะห์ เพื่อหา

เคลือบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อดิน เช่นเคลือบสามารถเกาะติดเนื้อดินได้ดีไม่หลุดร่อน สีเคลือบมีความ

สวยงาม ผลิตภัณฑ์มีความทนทานมากข้ึน จึงจะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านได้เป็น

อย่างดี และยังสามารถน�าผลจากการวิจัยนี้ไปใช้กับชุมชนอื่นๆได้

การทดลองจะน�าเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูป น�ามาทดลองทดสอบทางกายภาพ เช่น การทดสอบการหด

ตัวของเนื้อดินก่อนและหลังเผา สีของเนื้อดินก่อนและหลังเผา ความแข็งของเนื้อดินก่อนและหลังเผา การ

ดูดซึมน�้าของเนื้อดิน โดยทดลองเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ เช่น 800 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน

การวิเคราะห์หาคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการผลติของชมุชน และเป็นข้อมลูในการพจิารณาพฒันาเคลือบไฟ

ต�่าที่เหมาะสมกับเนื้อดิน โดยในการทดลองได้ใช้เตาและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา โดยศึกษาจากศักยภาพที่

ชมุชนมอียู ่เช่นรปูแบบเตาทีใ่ช้ในการเผา อณุหภมูทิีใ่ช้ในการเผา วธิกีารเผา เชือ้เพลงิในการเผา ระยะเวลา

ในการเผา เป็นต้น เพือ่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการหาเคลอืบทีเ่หมาะสมกบัเตาและอณุหภมิูในการเผา และได้

ด�าเนินการทดลองหาสูตรเคลือบไฟต�่าที่เหมาะสมกับเนื้อดิน และกระบวนการผลิตของชุมชน 

ทดลองสูตรเคลือบไฟต�่า โดยน�าฟริต 995 100 % มาบดผสมกับสารให้สีต่างๆ เช่น ผสมคอปเปอร์

คาร์บอเนต ผสมเฟอริกออกไซด์ ผสมโครมิคออกไซด์ น�าช้ินงานไปผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิที่ 

780-800 องศาเซลเซียส จะได้เคลือบที่สามารถเกาะติดเนื้อดินได้ดี ไม่หลุดร่อน เคลือบมีความสวยงาม 

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางอัตราส่วนผสมเคลือบไฟต�่า อุณหภูมิ 780 – 800 องศาเซลเซียส

ไม่สามารถจุน้ำได้ ผลติภัณฑ์มีความแข็งแกร่งน้อย แตกหักง่าย ทำให้ราคาของเคร่ืองปั้นดินเผาพื้นบ้านชนิดนี้ไมส่ามารถยกระดับราคาให้สูงข้ึน

ได้ 

 การที่จะเพิ่มมลูค่าของผลติภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาพื้นบ้านเหล่านี้ให้สงูข้ึน คอื การตกแต่งด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผลติภัณฑ์มคีวาม

น่าสนใจ มีความสวยงาม มีความคงทนมากขึ้น ดังน้ันเคลือบจึงเป็นอีกวธิีการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าของ ผลติภัณฑ์ชุมชนให้สงูขึ้นได้ 

 ซึ่งการที่จะนำเคลือบมาใช้กับเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นบ้าน ต้องมีการทดลอง ทดสอบวิเคราะห์ เพื่อหาเคลือบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อดิน 

เช่นเคลือบสามารถเกาะติดเน้ือดินได้ดีไม่หลุดร่อน สีเคลือบมีความสวยงาม ผลิตภัณฑ์มีความทนทานมากข้ึน จึงจะนบัได้ว่าเป็นการพัฒนา

เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี และยงัสามารถนำผลจากการวิจัยนี้ไปใช้กบัชุมชนอื่นๆได้ 

การทดลองจะนำเนื้อดินท่ีใช้ในการขึ้นรูป นำมาทดลองทดสอบทางกายภาพ เช่น การทดสอบการหดตัวของเนื้อดินกอ่นและหลงัเผา สี

ของเนื้อดินก่อนและหลังเผา ความแข็งของเนื้อดินก่อนและหลังเผา การดูดซึมน้ำของเนื้อดิน โดยทดลองเผาที่อุณหภมิูต่าง ๆ เช่น 800 องศา

เซลเซียส เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์หาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการผลิตของชมุชน และเปน็ข้อมูลในการพิจารณาพัฒนาเคลือบไฟตำ่

ที่เหมาะสมกับเนื้อดิน โดยในการทดลองได้ใช้เตาและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา โดยศึกษาจากศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ เช่นรูปแบบเตาที่ใช้ในการเผา 

อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา วิธีการเผา เชื้อเพลิงในการเผา ระยะเวลาในการเผา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาเคลือบที่เหมาะสมกบัเตา

และอุณหภูมิในการเผา และได้ดำเนินการทดลองหาสตูรเคลือบไฟต่ำทีเ่หมาะสมกบัเน้ือดิน และกระบวนการผลติของชุมชน  

ทดลองสตูรเคลือบไฟต่ำ โดยนำฟริต 995 100 % มาบดผสมกับสารให้สต่ีางๆ เช่น ผสมคอปเปอร์คาร์บอเนต ผสมเฟอริกออกไซด์ 

ผสมโครมิคออกไซด์ นำชิ้นงานไปผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิที่ 780-800 องศาเซลเซียส จะได้เคลือบท่ีสามารถเกาะติดเนื้อดนิได้ดี ไม่หลุด

ร่อน เคลือบมีความสวยงาม ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางอัตราส่วนผสมเคลือบไฟต่ำ อุณหภูม ิ780 – 800 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

ลำดบัที่ ฟริต 995 % สารให้ส ี % สีหลังการเผา 

1 100 คอปเปอร์คาร์บอเนต 4 เขียวอ่อน 

2 100 คอปเปอร์คาร์บอเนต 6 เขียวเข้ม 

3 100 คอปเปอร์คาร์บอเนต 8 น้ำตาลดำ 

4 100 เฟอร์ริกออกไซด ์ 2 เขียว 

5 100 เฟอร์ริกออกไซด ์ 4 เหลือง 

6 100 โครมิคออกไซด์ 6 เหลือง 
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การตกแต่งผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา

ด้วยการทาน�้าดินสี
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3.การตกแต่งผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผา
ด้วยการทาน�้าดินสี

ในการสร้างสรรค์งานเซรามิกให้เกิดความสวยงาม ดูมีคุณค่า สมราคานั้น นักเซรามิก หรือ

ผู้ผลิตมักจะมุ่งเน้นความส�าคัญไปท่ีสีเคลือบเป็นหลัก โดยมีสูตรสีเคลือบที่ท�าให้เกิดสีสัน และ

ลวดลายต่างๆมากมายบนชิน้งาน โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ทีเ่นือ้ดนิมสีขีาวอยูแ่ล้ว จนท�าให้หลายๆ 

ผู้ผลิตนั้นแทบไม่ได้ใช้เทคนิคทาน�้าดินสี ส�าหรับรองพื้นที่ผิวเคลือบ หรือหนักกว่านั้นก็คือไม่รู้จัก

หน้าตาและประโยชน์ของเทคนิคทาน�้าดินสีเลย

ความหมายของเทคนิคทาน�้าดินสีนั้นจริงๆ แล้วก็คือเคลือบชนิดหนึ่งท่ีใช้เคลือบช้ินงานท้ัง

ที่เป็นชิ้นงานดิบหรือชิ้นงานที่เผาไฟต�่ามาแล้วก็ได้ โดยวัตถุดิบท่ีใช้น�ามาท�าเทคนิคทาน�้าดินสี

นั้น ส่วนใหญ่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุดิบที่ใช้น�ามาท�าเคลือบนั้นเอง อันได้แก่ ดินชนิดต่างๆ 

ทั้งดินขาว,ดินเหนียว และดินแดง ตัวหลอมละลายส�าหรับช่วยในการหลอมตัวเช่น เฟลด์สปาร์, 

ฟริตชนิดต่างๆ, ซิงค์ออกไซด์ วัตถุดิบที่ช่วยให้ทึบแสง เช่นเซอร์โคเนียมซิลิเกต, ทิทาเนียมได

ออกไซด์ วัตถุดิบที่ช่วยให้ทนไฟเช่น อลูมิน่า นอกจากนี้ก็ยังมีการเติมวัตถุดิบอื่นๆลงไปเพื่อปรับ

คุณสมบัติต่างๆตามที่เราต้องการเช่นเติม ซิลิกา, แบเรี่ยมคาร์บอเนต, สีเซรามิก, ออกไซด์ที่ให้สี

ประโยชน์ของเทคนิคทาน�้าดินสี ส�าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก

1. ใช้เป็นเคลอืบปิดผวิชิน้งานทีเ่นือ้ดนิมสีไีม่ขาว ทัง้ทีเ่ป็นเนือ้ดนิสคีรมี, สคีล�า้ หรอืแม้กระทัง่

สีแดง โดยเป็นตัวรองพื้นให้ผิวชิ้นงานมีสีขาวขึ้นก่อนที่จะท�าการเคลือบสี ซึ่งจะท�าให้สีเคลือบมี

ความสวยงามมากขึ้นกว่าการเคลือบสีลงไปบนชิ้นงานที่เนื้อดินไม่ขาวและไม่มีเทคนิคทาน�้าดิน

สีรองพื้นอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคทาน�้าดินสีกันอย่างแพร่หลายนั้นได้แก่กระเบื้องเซรามิก และ

กระเบื้องหลังคาเซรามิก กระถางแบบเคลือบที่ใช้ดินแดงในการท�าเนื้อดิน ซึ่งถ้าเทียบต้นทุนแล้ว

นั้นการใช้เนื้อดินที่ราคาถูกแต่มีสีไม่ขาวนัก และเพิ่มต้นทุนในการใช้เทคนิคทาน�้าดินสีลงไปเล็ก

น้อยก็ยังคุ้มกว่าการใช้เนื้อดินในราคาแพง แต่มีสีขาว

2.ใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับเคลือบ โดยการเติมสีเซรามิก หรือออกไซด์ที่ให้สีลง

ไปในเทคนิค

ทาน�้าดินสีโดยอาจมีการเคลือบทับอีกครั้งโดยใช้เคลือบใสหรือเคลือบที่มีสีคนละสีกับสีของ

เอนโกป ก็จะได้พ้ืนผิวใหม่ๆแปลกตาข้ึนได้ นอกจากนี้ในการท�าอิฐโชว์เรายังสามารถท�าสีอิฐ

ให้มีเฉดสีต่างๆกันเพื่อให้เกิดความสวยงามในการปู โดยใช้เอนโกปที่ปรับจนมีพื้นผิวที่ใกล้เคียง

กับเนื้ออิฐ

3. ส�าหรบัในเนือ้ดนิแดง ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์เทอราคอตตา ทัง้ทีเ่ป็นกระถาง อิฐโชว์ ทีพ่บปัญหา

คราบขาวจากเกลอืซลัเฟตในดนินัน้ การใช้เทคนคิทาน�า้ดนิสีจะช่วยบรรเทาหรอือาจป้องกนัปัญหา

เรื่องราขาวลงไปได้ถ้าเราปรับแต่งเทคนิคทาน�้าดินสีอย่างเหมาะสม โดยยังให้สีของเทคนิคทาน�้า

ดินสียังใกล้เคียงกับสีของผลิตภัณฑ์
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4.ในอตุสาหกรรมกระเบือ้งเซรามกิ นัน้นอกจาก

ประโยชน์ของเทคนิคทาน�า้ดนิสทีีใ่ช้ในการปิดสขีอง

เนือ้ดนิทีม่กัจะใช้ดนิแดงในการท�าเนือ้ดนิ เนือ่งจาก

มีราคาถูกกว่าดินขาวอย่างมาก เทคนิคทาน�้าดิน

สีจะยังช่วยปรับปรุงเรื่องการโค้งแอ่นของกระเบื้อง

หลังเผาได้อีกด้วย โดยพบว่าหลายคร้ังที่นักเซรา

มิกเลือกที่จะปรับสูตรของเทคนิคทาน�้าดินสีให้ค่า

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนให้อยู่

ระหว่างเนื้อดินกับสีเคลือบ เพ่ือช่วยให้ปัญหาเร่ือง

กระเบื้องโก่งหรือแอ่นหมดปัญหาลง รวมทั้งแก้ไข

ปัญหาการรานของกระเบื้องบุผนังลงได้ การที่นัก

เซรามิกเลือกท่ีจะปรับเทคนิคทาน�้าดินสีมากกว่าที่

จะไปปรบัทีเ่นือ้ดนิหรอืสเีคลอืบนัน้เป็นเพราะว่าการ

ปรับเนื้อดินนั้นจะยุ่งยากกว่าและมีผลต่อคุณสมบัติ

หลายอย่างทั้งคุณสมบัติก ่อนเผาและหลังเผา  

ส่วนในสีเคลือบนั้น เคลือบในอุตสาหกรรมเซรา

มิกมักใช้ฟริตเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากการเผา

กระเบื้องเป็นการเผาท่ีเร็วมาก ถ้าใช้เคลือบไฟต�่า 

อาจจะท�าให้เคลือบยังไม่ทันสุกได้ จึงจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องใช้ฟริตมาใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าเคลือบ ส่วน

เทคนิคทาน�้าดินสีนั้นท�ามาจากวัตถุดิบหลายอย่าง

จึงง่ายที่จะปรับสูตรเพื่อปรับค่าความถ่วงจ�าเพาะ

ได้จากการทดลองการตกแต่งด้วยเทคนิคการทาน�า้

ดินส ีได้เนื้อดินสี ที่สามารถน�ามาตกแต่งผลิตภณัฑ์ 

จ�านวน 4 สี เผาที่อุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 2 แสดงส่วนผสมของน�้าดินสี เผาที่อุณหภูมิ 780 – 800 องศาเซลเซียส

เทคนิคทาน้ำดินสีมากกวา่ที่จะไปปรับที่เนื้อดินหรือสีเคลือบนั้นเป็นเพราะว่าการปรับเนื้อดินนั้นจะยุ่งยากกว่าและมผีลต่อคุณสมบตัิหลายอย่างทั้ง

คุณสมบัติก่อนเผาและหลงัเผา ส่วนในสีเคลือบนั้น เคลือบในอุตสาหกรรมเซรามิกมักใช้ฟริตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเผากระเบื้องเป็นการ

เผาที่เร็วมาก ถ้าใช้เคลือบไฟต่ำ อาจจะทำใหเ้คลือบยังไม่ทันสุกได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ฟริตมาใช้เป็นวตัถุดิบในการทำเคลือบ ส่วนเทคนิคทาน้ำ

ดินสนีั้นทำมาจากวัตถดุิบหลายอย่างจึงง่ายที่จะปรับสูตรเพื่อปรับค่าความถ่วงจำเพาะได้จากการทดลองการตกแต่งด้วยเทคนิคการทาน้ำดินสี ได้

เนื้อดินสี ทีส่ามารถนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 สี เผาที่อุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 2 แสดงสว่นผสมของนำ้ดินสี เผาท่ีอุณหภูมิ 780 – 800 องศาเซลเซียส 

 

 

ลำดบัที่ ดินดำ % สารให้สี สารให้สีในจำนวนร้อยละ สีของน้ำดนิสีที่ได้ 

1 100 - 100 ขาว 

2 100 สีฝุ่นสีเขียว 100 เขียว 

3 100 สีฝุ่นสีแดง 100 แดง 

4 100 สีฝุ่นสเีหลือง 100 ชมพ ู

 

 
 

4 การพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์เครื่องปัน้ดินเผาพืน้บ้าน 

เครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพส่วนหนึง่ของชุมชน มีลักษณะเป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นลักษณะปั้นด้วยมือ งานเป็นงานป้ันดินเหนียวเผา

ให้แดงเป็นสีธรรมชาติของดินซึ่งเป็นงานท่ีเรียกว่า เทอราคอตตา เหมาะสำหรับการตกแต่งสวนและแตง่บ้านหรือนำไปเป็นของที่ระลึกในโอกาส

ต่างๆท่ีเน้นความเปน็ธรรมชาติ 

ชุมชนเคร่ืองปั้นดินเผาในภาคเหนือเคยมีอาชีพการปั้นดินมาก่อนหลายชั่วอายุคน เช่น การปั้นอิฐมอญ , คนโฑ , แจกัน , ออมสิน สืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษมาแทบทุกหลงัคาเรือนในหมู่บ้าน ปัจจบุันคงเหลือการปัน้อิฐมอบ , คนโฑ เพยีงไม่กี่ราย เพราะประสบกบัปัญหาทางด้าน

การตลาด 

0
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10

10
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เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
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4 . ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้น
บ้าน

เคร่ืองปั้นดินเผาเป็นอาชีพส่วนหน่ึงของชุมชน มีลักษณะเป็น

เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นลักษณะปั้นด้วยมือ งานเป็นงานปั้นดินเหนียว

เผาให้แดงเป็นสีธรรมชาติของดินซึ่งเป็นงานที่เรียกว่า เทอราคอตตา 

เหมาะส�าหรับการตกแต่งสวนและแต่งบ้านหรือน�าไปเป็นของที่ระลึก

ในโอกาสต่างๆที่เน้นความเป็นธรรมชาติ

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในภาคเหนือเคยมีอาชีพการปั้นดินมาก่อน

หลายชั่วอายุคน เช่น การปั้นอิฐมอญ , คนโฑ , แจกัน , ออมสิน 

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาแทบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน ปัจจุบัน

คงเหลือการปั้นอิฐมอบ , คนโฑ เพียงไม่กี่ราย เพราะประสบกับปัญหา

ทางด้านการตลาด

แต่จากการทีช่มุชนได้ท�าการสร้างงานเครือ่งป้ันดนิเผามาเป็นระยะ

เวลานาน อกีท้ังยงัผลติกนัเป็นชมุชนใหญ่ ท�าให้เกิดการแข่งขนักนัทาง

ด้านรปูแบบผลติภณัฑ์อย่างไร้ทิศทาง ท�าให้รปูแบบงานของชุมชนขาด

อตัลกัษณ์ของชมุชน มุง่เน้นการผลติในเชิงปรมิาณเพือ่สร้างรายได้เพยีง

อย่างเดียว ไม่ค�านึงถึงความต้องการของตลาดที่แท้จริง แข่งขันกันใน

ด้านราคา โดยไม่ค�านงึถงึต้นทนุภมูปัิญญาทีแ่ท้จรงิ ซึง่หากทิง้ให้ระบบ

การแข่งขันในชุมชนเป็นไปอย่างไร้ทิศทางแบบนี้ อาจส่งผลให้เกิดการ

สูญสลายของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ผลิตโดยชุมชนเองในอนาคตได้
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้

นั้น ควรต้องใช้หลักทางวิชาการเข้าช่วยในการจัดวางระบบ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนใน

ภมูปัิญญาของชมุชน สร้างความเข้าใจให้กบัชมุชนถงึระบบในการคดิอย่างเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่การตลาด การ

ออกแบบ การผลิต การคิดต้นทุน การจ�าหน่าย จนถึงการวางระบบการผลิตในชุมชนตนเอง และชุมชนอื่น

ที่สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในวงกว้าง ท�าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ มี

ความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถเพิ่มมูลค่าของผลงานได้อย่างเหมาะสม และ

สามารถพัฒนางานของชุมชนด้วยชุมชนและเพื่อชุมชนของตนเองได้ในอนาคตอันจะเป็นการสร้างความ

ยั่งยืนให้กับชุมชนนั้นๆ

การพัฒนารูปแบบด้วยการระดมสมองร่วมกัน เพ่ือหาข้อดี ข้อด้อยของชุมชน โดยเน้นท่ีรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง น�าผลสรุปของการวิเคราะห์ มาผสมผสานกับข้อมูลแนวโน้มการ

ตลาดเครือ่งป้ันดนิเผาภายนอกชมุชน และพฒันารปูแบบร่วมกนัระหว่างนกัวชิาการกบัชุมชน รวมทัง้มกีาร

ทดลองตลาดภายหลังการพัฒนา

การพัฒนารปูแบบเครือ่งป้ันดนิเผาพ้ืนบ้าน ทีมุ่่งเน้นการก่อให้เกดิรายได้ทีต้่องเกดิจากการเป็นผลติภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกหักง่าย มีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีสีสันสวยงาม ไม่

ซีดจาง หลุดร่อนง่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ รวมทั้งเชื่อมโยงกับความส�าคัญทางวัฒนธรรม ให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอย่างชัดเจน โดยน�าสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายหรือรูป

แบบ อันจะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในท้องถิ่น ให้มี

คณุภาพ มคีวามสวยงาม แสดงความเป็นผลติภณัฑ์เฉพาะถิน่ เพือ่เป็นการสร้าง Cultural Branding ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา มีแนวคิดการสร้างแบรนด์แบบหนึ่งที่ถูก

พูดถึงกันมาก คือ “Cultural Branding” ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้

ชื่อแบรนด์เดียวโดยแนวคิดคร่าวๆ คือ การเชื่อมโยงเอา อัตลักษณ์ (Identities) ของสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการเข้ากับอัตลักษณ์ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งนั่นหมายความว่า Cultural Branding ไม่ได้ท�าหน้าที่แค่

ขายตวัผลติภณัฑ์หรอืชือ่ยีห้่อเท่านัน้ แต่ได้ล้วงลกึเข้าไปถงึรปูแบบการใช้ชวีติ (lifestyle) และเรือ่งราวต่างๆ 

ที่เกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริการทั้งหมด จุดส�าคัญของการสร้างแบรนด์แบบ Cultural Branding นั้นอยู่ที่การ

สือ่สาร (Communications) เนือ่งจากผูบ้รโิภคทกุวนันีจ้ะเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารกเ็พือ่สมัผสักบั “โลกอกี

ใบ” ทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่งราวแปลกใหม่ โดยสนิค้าหรอืบรกิารจะท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงสือ่กลางหรอืยานพาหนะ ที่

น�าพาผู้บริโภคไปสัมผัสกับประสบการณ์ดังกล่าวเท่านั้น การสร้างแบรนด์แบบ Cultural Branding นี้ มีองค์

ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การสร้างกลุ่มหรือชุมชน คือการสร้างประสบการณ์ในรูป

แบบของ “พื้นที่” ส�าหรับผู้ที่สนใจในสิ่งเดียวกัน 

เมื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความสวยงาม รวมทั้งสามารถสื่อสารให้กับผู้บริโภค

เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งจากการบอกเล่าจากผู้จ�าหน่าย ทั้งจากการสื่อสารจากตัวผลิตภัณฑ์เองแล้ว

นั้น การจ�าหน่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นตามตัว อันจะเป็นการก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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พัฒนารูปแบบ
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการพัฒนารูปแบบตามรูปแบบที่ศึกษาโดยยึดอัตลักษณ์เดิมของผลิตภัณฑ์
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05
การพัฒนาสีเนื้อดินของผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา
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การพัฒนาสีของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน โดยศึกษาถึงปัจจัย วัตถุดิบและตัวแปรต่าง ๆ 

ที่มีผลต่อปัญหาการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพของช้ินงานให้มี

มาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง รวมทั้งพัฒนาการใช้สีจากธรรมชาติในเนื้อดินปั้น ควบคู่กับการรมด�า เพื่อให้ชิ้น

งานมีสีผิวที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

การทดสอบเน้ือดินพ้ืนบ้าน โดยใช้เน้ือดินพื้นบ้านในการขึ้นรูปเป็นหลัก ทดลอง ทดสอบสารให้สีใน

เนื้อดินด้วยการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของวัตถุดิบในการผสมเนื้อดินและวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสม และแก้ไข

อัตราส่วนผสม สารให้สีที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด และน�าชิ้นงานไปเผา ณ 

ชุมชนนั้นๆ

วตัถดุบิให้สจีากธรรมชาตทิีส่ามารถน�ามาใช้ในการพฒันาสเีนือ้ดนิ ประกอบด้วย แคลเซีย่มออกไซด์อลู

มิน่า เฟอร์ริกออกไซด์ แมงนีเซียมออกไซด์ และทิทาเนี่ยมไดออกไซด์ การปรับวัตถุดิบหลักและสารให้สี 

สามารถได้สีเนื้อดินตามที่ต้องการ สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่าย ให้สีที่มีความหลากหลาย สารให้สีสามา

รถหลอมรวมกับเนื้อดินได้ดี 

ดินแดงโดยทั่วไป หากชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของสีที่ปรากฏในเนื้อดินภายหลังการเผา 

จ�าเป็นต้องลดความเข้มของสดีนิแดงให้น้อยลง โดยทีต้่องไม่กระทบกบัคณุสมบัตติามธรรมชาตขิองดนิก่อน 

จึงจะสามารถปรับสีชิ้นงานให้ได้ตรงตามความต้องการได้ 

สารให้สีที่ใช้ในการทดลอง สามารถน�ามาใช้ในการผสมดินพื้นบ้านต่างๆ ได้ดี หากต้องการน�าสารให้

สีนี้ไปใช้กับดินพื้นบ้านของตน จะต้องน�าดินมาทดสอบคุณสมบัติก่อน หากผลการทดสอบเนื้อดินมีค่าใกล้

เคยีงกบัผลการวจิยั แสดงว่าดนิในแหล่งนัน้ สามารถใช้ได้กบัอัตราส่วนนีไ้ด้ จะท�าให้ได้สผีลติภณัฑ์ทีห่ลาก

หลายยิง่ขึน้ ควรเผาในอณุหภมู ิ700-750 องศาเซลเซยีส จะมคีณุภาพของผวิชิน้งานดกีว่า สารให้สบีางชนิด

ไม่ท�าให้เกิดสีตามที่ต้องการ สารให้สีบางชนิดมีจุดหลอมตัวสูง จึงต้องมีการปรับอัตราส่วนให้สามารถเผา

ได้ในอณุหภมูปิกตทิีช่มุชนใช้เผา เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบกบัวถิชีวีติของชมุชน เพือ่ให้การผสมสใีนเนือ้ดนิเป็น

อีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้นได้
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