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บทคัดย่ อ
งานวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัย เชิ ง ทดลอง มี วัตถุประสงค์เพื่ อ พัฒ นา
เครื่ อ งปั น้ ดิ น เผาด่า นเกวี ย นในงานประติม ากรรมนูน ต่ า โดยใช้ เ ศษแก้ ว
วัตถุดบิ มี 2 ชนิด ได้ แก่เศษแก้ วและดินด่านเกวียนผสมกัน ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง
(Line Blend) แบ่งออกเป็ น 2 สูตร ได้ แก่ สูตรที่ 1 เศษแก้ ว 100 % ผสมกับ
สารให้ สีทางเซรามิกโดยใช้ วิธีการโรยผงแก้ ว และสูตรที่ 2 เศษแก้ ว 96 % และ
ดินด่านเกวี ยน 4 % ผสมกับสารให้ สี ทางเซรามิ ก โดยใช้ วิธี การทาลงบน
เครื่ อ งปั น้ ดิน เผาด่า นเกวี ย น ผลการวิ จัย พบว่า การใช้ เศษแก้ วผสมสี บ น
เครื่ องปั น้ ดินเผาในการทดลอง 3 อุณหภูมิ จะให้ ผลในลักษณะการเคลือบ
แตกต่างกัน โดยการเผาในอุณ หภูมิ 1,000°C ออกสี ชัดมี ผิวกึ่ง ด้ านกึ่งมัน
ส่วนการเผาในอุณหภูมิ 1,100°C ออกสีชดั ผิวมันเงาโปร่ งแสง และการเผา
ในอุณหภูมิ 1,200°C จะให้ ผิวมันเงาโปร่งแสง
คาสาคัญ: แก้ ว เศษแก้ ว เครื่ องปัน้ ดินเผา
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Abstract
This is an experimental research which aimed to develop bas
relief of Dankwian pottery through cullet utilization. Two materials –
cullet and combination of Dankwian clay – were used. To acquire
effective data, Line Blend theory divided into two formulas was also
provided. The first formula was 100% glass powder mixed with
ceramic paint additives through sprinkle method. The second formula
was a combination of 96% glass powder and 4% Dankwian clay mixed
with ceramic paint additives through the process of painting on the
bas relief of the pottery.
Results revealed that glazing by using cullet mixed with paint
additives for painting bas reliefs on the pottery was seen differently
through different three temperatures. The pottery baked through the
temperature of 1,000°C was explicit in color, but its texture was matt
and oily. The pottery baked through the temperature of 1,100°C was
also explicit in color, and its texture was shiny and translucent. The
pottery baked through the temperature of 1,200°C was shiny in surface
and translucent in texture.
Keywords: Glass, Cullet, Pottery
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1.บทนา
เมื่อกล่าวถึงเครื่ องปั น้ ดินเผาของชุมชนบ้ านด่านเกวียนนัน้ ถือได้ ว่า
เป็ นแหล่ง เครื่ องปั น้ ดินเผาที่มี ชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสี มา แต่เดิม ถูก
ออกแบบขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความจาเป็ นในการดารงชีวิตด้ านประโยชน์ใช้
สอย ของสังคมเกษตรกรรม แล้ วค่อยๆ พัฒนาการทาเครื่ องปั น้ ดินเผาเพื่อ
แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่ องอุปโภคบริ โภคกับหมู่บ้านใกล้ เคียง เครื่ องปั น้ ดินเผา
ด่านเกวียนมีการขึ ้นรูปด้ วยพะมอน หรื อแป้นหมุน รูปแบบดังเดิ
้ มของภาชนะ
ที่สาคัญมี ครก อ่างรินน ้าข้ าว คนโท ไหปลาร้ า ตอบสนองกับวิถีชีวิตของผู้คน
ในยุค นัน้ ได้ เ ป็ น อย่า งดี ซึ่ง มี เ อกลัก ษณ์ ด้ ว ยเนื อ้ ดิน ที่ มี ค วามเหนี ย วมาก
สามารถขึน้ รู ป ได้ ดี เ มื่ อ เผาในอุณ หภูมิ 1,200 องศาเซลเซี ย ส ดิน จะเป็ น
สีน ้าตาลเข้ มถึงดา มีความแกร่ ง เนื่องจากในเนือ้ ดินด่านเกวียนมีส่วนผสม
ของเหล็ ก ออกไซด์ อ ยู่แ ละหลอมละลายออกมา เคลื อ บผิ ว เนื อ้ ดิน เผาใน
ลักษณะมันวาวที่ผิวภาชนะ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์สาคัญของเนื ้อดินด่ านเกวียน
(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2544: 107 - 108)
ครัน้ วิถีชีวิตสังคมได้ เปลี่ยนไปตามกระแสพัฒนา เครื่ องปั น้ ดินเผา
ด่านเกวียน จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ พฒ
ั นาเข้ าสู่ระบบธุรกิจ มีการพัฒนารูป
แบบอย่า งจริ ง จัง เมื่ อ มี อ าจารย์ แ ละนัก ศึก ษา เข้ า มาให้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ออกแบบ เป็ น การสานสัม พัน ธ์ ข องคนในชุม ชนและเป็ น การต่อ ยอดภู มิ
ปั ญ ญาระหว่ า งช่ า งพื น้ ฐานด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลต่อ การขยายงานของ
เครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนให้ มีความหลากหลายด้ านผลิตภัณฑ์ ตอบสนอง
ความต้ องการด้ านประโยชน์ใช้ สอยมากขึ ้น เพิ่มเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ มี
การอัดพิมพ์ การแกะลาย การเจาะ การฉลุบนเครื่ องปั น้ ดินเผา ทาให้ มีสินค้ า
รู ปแบบใหม่ๆ ตอบสนองความพึง พอใจทางความงาม ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
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พัฒ นาของด่านเกวี ยนจึง มี ลักษณะที่ เ ป็ นทัง้ วิจิ ตรศิลป์ (Fine Art) และกึ่ง
วิจิตรศิลป์ (Semi-Fine Art) เพื่อขยายการตอบสนองความต้ องการของชุมชน
ในวงกว้ าง โดยได้ มีการพัฒนารูปแบบที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม เช่น
ประติ ม ากรรมนู น สู ง ติ ด ผนั ง กระเบื อ้ งดิ น เผา ท าให้ เกิ ด กลุ่ ม ลู ก ค้ าที่
หลากหลายขึน้ มีการแสวงหาแนวทางและเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม โดยการ
ตกแต่งสีผิวบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด้ วยการใช้ สีน ้ามันและสีนา้ พลาสติก ทาลง
บนผิวเครื่ องปั น้ ดินเผา ใช้ ความร้ อนประมาณ 700 - 800 องศาเซลเซียส เป็ น
การลดต้ นทุนด้ านเชื ้อเพลิง และยังสามารถนามาตกแต่งรอยร้ าวด้ วยการทาสี
ปิ ดทั บ แต่ ห ากพิ จ ารณาในด้ านคุ ณ ภาพแล้ ว ไม่ ส ามารถทราบได้ ว่ า
เครื่ องปั น้ ดินเผาชิ ้นใดมีการแตกหรื อชารุ ด เมื่อใช้ ไปได้ สกั พักสีก็จะเกิดการ
แตกร่ อนหลุดออกมา ส่งผลให้ เกิดปั ญหาเชิงคุณภาพ สินค้ าไม่ ได้ มาตรฐาน
(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2544: 71 - 72)
การเคลื อ บในงานเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผานั น้ นอกจากจะท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแปลกตาแล้ วยังทาให้ ผิวของผลิตภัณฑ์มี ความ
แข็งแกร่ ง คงทนต่อการเสียดสี รอยขีดข่วน และยังปกปิ ดผิวเนือ้ ดินได้ ดี ซึ่ง
เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ที่ มี อ ยู่ ใ นเคลื อ บ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด จะมี
จุดประสงค์ของการเคลือบแตกต่างกัน ออกไปตามการใช้ งาน (เด่น รักซ้ อน,
2554: 50 - 51) จากการสารวจผลิตภัณฑ์ในชุมชนด่านเกวียนพบว่ามีเพียง
ร้ านดินเผา ที่มีการเคลือบผลิตภัณฑ์ โดยมีการเคลือบสีในบางจุด เพื่อตกแต่ง
และเพื่อให้ สว่ นที่เหลือได้ แสดงคุณค่าของเนื ้อดินที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะ ส่วน
ร้ านอื่นๆ ในด่านเกวียนที่ยงั ไม่มีการเผาเคลือบเพราะยังขาดองค์ความรู้ ด้ าน
การเคลือบ และเป็ นการเพิ่มต้ นทุนในการผลิตด้ านเชื ้อเพลิง เพราะต้ องเผาใน
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้น
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จากการศึก ษางานวิ จัย เรื่ อ งประยุก ต์ ใ ช้ เ ศษแก้ วเพื่ อ การเคลื อ บ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั น้ ดินเผา บนดินวิเทรี ยสไชน่า เผาที่อุณหภูมิ 1,210 องศา
เซลเซียส ผลที่ได้ คือมีความมัน วาว สวยงาม (เบญจลักษณ์ เมืองศรี , 2552:
105) ผู้วิจยั เห็นว่า บริ บทของชุมชนด่านเกวียนนัน้ อาจสามารถนาเศษแก้ ว
มาประยุกต์เป็ นเทคนิคการตกแต่งบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนได้ เพราะ
แก้ วเป็ นวัสดุที่หาง่าย มีอยู่ในชุมชน และยังเป็ นการใช้ ทรัพยากรทดแทนอีก
ทางหนึ่ง แก้ วเป็ นวัสดุที่มีผิวราบเรี ยบแข็งและใสแต่เปราะบาง แตกร้ าวได้
ง่าย สามารถหลอมให้ เป็ นรู ปร่ างและสีสันแตกต่างกันได้ ในชีวิตประจ าวัน
แก้ วถูกทิ ้งให้ เป็ นขยะออกสู่สิ่งแวดล้ อม มีแก้ วเป็ นจานวนมากที่เกิดจากการ
ใช้ งาน ซึ่งก่อให้ เกิดอันตรายและมลภาวะ โดยปรกติเศษแก้ วเหล่านี จ้ ะถูก
นาไปหลอมส่งเข้ าสู่ระบบการผลิตใหม่ มีการนาเศษแก้ วมาใช้ ในการตกแต่ง
หรื อผลิตนา้ เคลือบเซรามิ ก โดยนาเศษแก้ วมาผสมกับนา้ เคลื อบ (พิพัฒน์
จิตรอารี ย์รักษ์ , 2552: 47) ซึ่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่จะตกแต่งหรื อเคลือบด้ วย
แก้ วสีต้องมีพื ้นที่ที่เป็ นร่อง หลุมหรื อแอ่งสาหรับให้ แก้ วสีที่หลอมบรรจุอยู่ และ
ต้ องใช้ แก้ วสีผงโรยในแอ่งหนาพอสมควร เมื่อเผาแล้ วจะได้ ชนั ้ ของแก้ วสีที่
หนาจึงจะได้ รอยแตกรานเป็ นเกล็ดแก้ วสวยงาม รูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
จึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นคล้ ายกระเบื ้องแกะลวดลายมีลายเส้ นนูนหรื อต่า และมี
พื ้นที่ต่าเพื่อตกแต่งด้ วยแก้ วสี หรื อเป็ นรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบภาชนะจาน ที่
เขี่ยบุหรี่ หรื อรูปแบบอื่น เช่น แจกัน มักมีบา่ กว้ าง มีร่องหรื อลวดลายที่มีแอ่ง
ให้ แก้ วสีหลอมอยูไ่ ด้ (สุจินต์ พราวพันธุ์ และคณะ, 2547: 33)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่ องปั น้ ดินเผา
ด่านเกวียน โดยการนาเศษแก้ ว ที่หาได้ ตามท้ องถิ่น มาทดลองเป็ นเคลือบ
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ตามบริบทกระบวนการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรม
นูนต่า
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่ องปัน้ ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า
โดยการใช้ เศษแก้ ว
2. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ ทฤษฎี เส้ นตรง (Line Blend) ในการศึกษาและ
ทดลอง
2. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการทดลองนัน้ จะมีการใช้ เศษแก้ ว
บนเครื่ องปัน้ ดินเผาในแต่ละอุณหภูมิจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

ทดลองเผาเศษแก้ วบนแผ่นทดลอง
ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend )

สร้ างแนวคิด/กระบวนการทดลอง

จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ
การสังเกตรู ปแบบ เทคนิควิธีการ
เครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน
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สีออกไซด์ (oxide)

สีสาเร็จรูป (stain)

สารวจพื ้นที่ภาคสนาม
เพื่อศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ น

ประติมากรรมนูนต่า

การใช้ เศษแก้ วบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในงาน

(ต่อหน้ าถัดไป)

ทดลองเผาอุณหภูมิ 1,200°C

ทดลองเผาอุณหภูมิ 1,100°C

ทดลองเผาอุณหภูมิ 1,000°C

จาก งานวิจยั ตารา หนังสือ และ
วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ

ศึกษาข้ อมูลภาคเอกสาร

การใช้ เศษแก้ วบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

3.กรอบกระบวนการวิจัย
การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า
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ด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่ใช้ เศษแก้ วบนเครื่ องปั น้ ดินเผา

ออกแบบ ตกแต่งผลิตภัณฑ์
เผาอุณหภูมิ 1,000°C – 1,200°C

แผ่นทดลองเศษแก้ ว

เผาอุณหภูมิ 1,200°C

เผาอุณหภูมิ 1,100°C

เผาอุณหภูมิ 1,000°C

3.กรอบกระบวนการวิจัย (ต่ อ)
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

4. วิธีการทดลอง
4.1 การศึกษาข้ อมูลเอกสารภาคทฤษฎี
ศึกษาข้ อมูลเอกสารภาคทฤษฎี จากงานวิจยั หนังสือ และวารสารวิชาการที่
เกี่ยวข้ องคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
4.2 การศึกษาข้ อมูลภาคสนามจากการสารวจพื ้นที่
ศึกษาข้ อมูลภาคสนามจากการสารวจพื ้นที่ สัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการ สังเกต
รูปแบบ วัสดุ เทคนิควิธีการ กระบวนการทางาน
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารภาคทฤษฎี และข้ อมูลภาคสนามจากการ
สารวจพื ้นที่โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการทดลอง
4.4 การทดลอง
ทดลองการใช้ เ ศษแก้ ว ผสมสารให้ สี ส าเร็ จ รู ป (stain) และสี จ าก
ออกไซด์ (oxide) บนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า
ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
น าผลที่ ไ ด้ จ ากการทดลองมาท าการวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ข้ อมู ล
นาเสนอข้ อมูลในรูปแบบตาราง รูปภาพ และภาพถ่ายประกอบคาบรรยาย
5. การทดลอง
5.1 การทดลองขัน้ ตอนที่ 1 ทดลองหาสูตรเคลื อบพืน้ ฐาน โดยนา
ขวดแก้ วใสสีขาวมาบดให้ ละเอียด นามาร่อนผ่านตระแกรง จนได้ ผงแก้ วแล้ ว
นามาทดลอง โดยใช้ ทฤษฎี เ ส้ นตรง (line blend) เผาที่ อุณหภูมิ 1,000°C,
1,100°C และ 1,200°C ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 สูตร
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559
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สูตรที่ 1 เศษแก้ ว 100 % โดยใช้ เทคนิคการโรย
สูตรที่ 2 เศษแก้ ว 96 % และดินด่านเกวียน 4 % โดยใช้ เทคนิคการ
ทาผงแก้ วและดินด่านเกวียน
เนื่องจากดินด่านเกวียนนันมี
้ คณ
ุ สมบัติช่วยในการยึดเกาะให้ ผงแก้ ว
ไม่หลุดร่ อน โดยได้ เลือกจุดที่ 3 คือ แก้ ว 96 % ดินด่านเกวียน 4 % ในทัง้ 3
อุณหภูมิ เพราะเคลือบมีความใส ทาง่าย ยึดเกาะได้ ดี เหมาะแก่การนาไปใช้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาส่ วนผสมเคลือบพืน้ ฐาน ด้ วยทฤษฎี
เส้ นตรง (Line Blend)
ผลการทดลองหาส่วนผสมเคลือบพื ้นฐาน ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend )
ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
อุณหภูมิ
1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ
%

จุดที่ 1
แก้ ว 100%
ดินด่านเกวียน
0%

จุดที่ 2
แก้ ว 98%
ดินด่านเกวียน
2%

จุดที่ 3
แก้ ว 96%
ดินด่านเกวียน

4%

จุดที่ 4
แก้ ว 94%
ดินด่านเกวียน
6%

จุดที่ 5
แก้ ว 92%
ดินด่านเกวียน
8%

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

จุดที่ 6
แก้ ว 90%
ดินด่านเกวียน
10%

การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

5.2 การทดลองขันตอนที
้
่ 2 นาสูตรเคลือบทัง้ 2 สูตรที่ได้ ผสมกับสาร
ให้ สีทางเซรามิก สีจากออกไซด์ (oxide) และสีสาเร็จรูป (stain) โดยใช้ ทฤษฎี
เส้ นตรง (Line Blend) แล้ วน าไปเผาที่ อุ ณ หภู มิ 1,000°C, 1,100°C และ
1,200°C ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

ภาพที ่ 1 ขัน้ ตอนการใช้แก้วผสมสี สูตรที ่ 1 (แบบโรย) ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)

ภาพที ่ 2 ขัน้ ตอนการใช้แก้วผสมสี สูตรที ่ 2 (แบบทา) ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559
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6.ผลการทดลอง

ภาพที ่ 3 แผ่นทดลองสูตรที ่ 1 และสูตรที ่ 2 เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,000°C ในบรรยากาศ
สันดาปสมบูรณ์ (cone0.5)

ภาพที ่ 4 แผ่นทดลองสูตรที ่ 1 และสูตรที ่ 2 เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,100°C ในบรรยากาศ
สันดาปสมบูรณ์ (cone0.5)

ภาพที ่ 5 แผ่นทดลองสูตรที ่ 1 และสูตรที ่ 2 เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200°C
ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (cone5)

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ตารางที่ 2 ผลการทดลองใส่ สารสีฟ้า ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
ในสูตรที่ 1
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 1 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
Glaze Stain No.6393 สีฟ้า

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี ฟา้ สูตรที ่ 1 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 2 และจุดที่ 3 ให้ สีฟ้า ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
ส่วนจุดที่ 6 นันมี
้ การร่อน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 5 และจุดที่ 6 ให้ สีฟ้า มีการราน มีจดุ สี
น ้าตาล ผิวมันเงาทึบแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 6 ให้ สีฟ้าเข้ ม มีการเดือดมีฝา้ สีขาว
ข้ างในมีการราน ผิวมันเงาโปร่งแสง
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองใส่ สารสีฟ้า ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
ในสูตรที่ 2
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
Glaze Stain No.6393 สีฟ้า

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี ฟา้ สูตรที ่ 2 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีฟ้า มีฝ้าสีขาวบางๆ
เคลือบอยู่ ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีฟ้า มีการรานและจุด
สีน ้าตาล ผิวมันเงาโปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีฟ้า มีฝา้ สีขาว ข้ างใน
มีการราน ผิวมันเงาโปร่งแสง
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ตารางที่ 4 ผลการทดลองใส่ สารสีส้ม ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
ในสูตรที่ 1
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 1 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
อุณหภูมิ
Glaze Stain No.GS2802 สีส้ม
1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี สม้ สูตรที ่ 1 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 5 และจุดที่ 6 ให้ สีส้มอ่อน ผิวกึ่งด้ าน
กึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีส้ม ข้ างในมีผลึกสีส้ม
มีการราน ผิวมันเงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 5 และจุดที่ 6 ให้ สีส้มเข้ ม ข้ างในมีผลึก
สีส้ม มีการราน ผิวมันเงา โปร่งแสง
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองใส่ สารสีส้ม ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
ในสูตรที่ 2
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
Glaze Stain No.GS2802 สีส้ม

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี สม้ สูตรที ่ 2 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีส้มอ่อน ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีส้ม มีการเดือด ผิว
เป็ นรูมนั เงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีส้มอมน ้าตาล ข้ างใน
มีจดุ สีส้ม ผิวมันเงาโปร่งแสง
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ตารางที่ 6 ผลการทดลองใส่ สารสีแดง ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend)
ในสูตรที่ 1
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 1 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
Glaze Stain No.GM2946 สีแดง

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี แดง สูตรที ่ 1 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 3 จุดที่ 4 ให้ สีแดงเข้ ม ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
และ จุดที่ 5 มีการแตกและร่อน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 3 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีแดง ข้ างในมีผลึกสี
แดงและจุดสีดา ผิวมันเงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 3 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีแดงเข้ ม ข้ างในมีผลึก
สีแดงและจุดสีดา ผิวมันเงา โปร่งแสง
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองใส่ สารสีแดง ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง
(Line Blend) ในสูตรที่ 2
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
Glaze Stain No.GM2946 สีแดง

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
2%

จุดที่ 2
4%

จุดที่ 3
6%

จุดที่ 4
8%

จุดที่ 5
10%

จุดที่ 6
12%

ผลการทดลองใส่สารสี แดง สูตรที ่ 2 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีแดงอ่อน ผิวกึ่งด้ าน
กึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 3 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีแดง มีจดุ สีดาและ
สีน ้าตาล ผิวเป็ นรูมนั เงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีแดงเข้ ม ข้ างในมีจดุ
สีแดงและสีดา ผิวมันเงา โปร่งแสง
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ตารางที่ 8 ผลการทดลองใส่ สารโคบอลท์ ออกไซด์ ด้วยทฤษฎีเส้ นตรง
(Line Blend) ในสูตรที่ 1
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 1 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
โคบอลท์ออกไซด์

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
0.1%

จุดที่ 2
0.2%

จุดที่ 3
0.3%

จุดที่ 4
0.4%

จุดที่ 5
0.5%

จุดที่ 6
0.6%

ผลการทดลองใส่สารโคบอลท์ออกไซด์ สูตรที ่ 1 พบว่า
- อุณ หภูมิ ที่ 1,000°C ในจุดที่ 1 ถึง จุดที่ 6 ให้ สี นา้ เงิ น ผิวกึ่ง ด้ า น
กึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C จุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีนา้ เงินเข้ ม มีการราน
ผิวมันเงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C จุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีนา้ เงินเข้ ม มีการราน
ผิวมันเงาโปร่งแสง
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ตารางที่ 9 ผลการทดลองใส่ สารให้ สีส้ม ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง
(Line Blend) ในสูตรที่ 2
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
โคบอลท์ออกไซด์

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
0.1%

จุดที่ 2
0.2%

จุดที่ 3
0.3%

จุดที่ 4
0.4%

จุดที่ 5
0.5%

จุดที่ 6
0.6%

ผลการทดลองใส่สารโคบอลท์ออกไซด์ สูตรที ่ 2 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ตังแต่
้ จดุ ที่ 3 ขึ ้นไปให้ สีน ้าเงิน ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
- อุ ณ หภู มิ ที่ 1,100°C ตัง้ แต่ จุ ด ที่ 2 ขึ น้ ไปให้ สี น า้ เงิ น เข้ ม มี จุ ด
สีน ้าตาล ผิวมันเงา โปร่งแสง
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ตังแต่
้ จดุ ที่ 2 ขึ ้นไปให้ สีน ้าเงินเข้ ม มีฝา้ สีขาว
ผิวมันเงา โปร่งแสง
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ตารางที่ 10 ผลการทดลองใส่ สารโครเมียมออกไซด์ ด้ วยทฤษฎี
เส้ นตรง (Line Blend) ในสูตรที่ 1
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 1 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
โครเมียมออกไซด์

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
0.2%

จุดที่ 2
0.4%

จุดที่ 3
0.6%

จุดที่ 4
0.8%

จุดที่ 5
1%

จุดที่ 6
1.2%

ผลการทดลองใส่สารโครเมี ยมออกไซด์ สูตรที ่ 1 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 2 และจุดที่ 3 ให้ สีเขียว ผิวกึ่งด้ านกึ่ง
มัน ส่วนจุดที่ 6 นันมี
้ การร่อน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 5 และจุดที่ 6 ให้ สีเขียว มีจดุ สีน ้าตาล
ผิวมันเงา
- อุณ หภูมิ ที่ 1,200°C ในจุด ที่ 6 ให้ สี เ ขี ย ว มี ฝ้า สี ข าว ผิ ว กึ่ ง ด้ า น
กึ่งมัน
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ตารางที่ 11 ผลการทดลองใส่ สารโครเมียมออกไซด์ ด้ วยทฤษฎี
เส้ นตรง (Line Blend) ในสูตรที่ 2
ผลการทดลองใส่สารให้ สี ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง ( Line Blend ) ในสูตรที่ 2 ในบรรยากาศสมบูรณ์ (OF)
โครเมียมออกไซด์

อุณหภูมิ

1,000°C

1,100°C

1,200°C

ปริ มาณ%

จุดที่ 1
0.2%

จุดที่ 2
0.4%

จุดที่ 3
0.6%

จุดที่ 4
0.8%

จุดที่ 5
1%

จุดที่ 6
1.2%

ผลการทดลองใส่สารโครเมี ยมออกไซด์ สูตรที ่ 2 พบว่า
- อุณหภูมิที่ 1,000°C ในจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีเขียว ผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน
- อุณหภูมิที่ 1,100°C ในจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีเขียว มีจุดสีนา้ ตาล
ผิวมันเงา
- อุณหภูมิที่ 1,200°C ในจุดที่ 4 ถึงจุดที่ 6 ให้ สีเขียวเข้ ม มีฝ้าสีขาว
และมีจดุ สีน ้าตาล ผิวมันเงา
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

จากผลการทดลองในทัง้ 3 อุณหภูมิพบว่า เคลือบในแต่ละอุณหภูมิมี
ลักษณะดังนี ้ อุณหภูมิที่ 1,000°C นัน้ ลักษณะของเคลือบออกสีชดั มีผิวกึ่ง
ด้ านกึ่งมัน และมีการร่อนในบางจุด อุณหภูมิที่ 1,100°C ลักษณะของเคลือบ
ออกสีชดั มีการราน ผิวมันเงา โปร่งแสง และอุณหภูมิ 1,200°C ลักษณะของ
เคลือบมีการราน ผิวมันเงา โปร่งแสง
7.การสร้ างสรรค์ งาน
จากผลการทดลองทัง้ 3 อุณหภูมิ ผู้วิจัยได้ ทาชิน้ งานตัวอย่าง โดย
วิเคราะห์จากลักษณะของเคลือบ และ ออกแบบให้ มีความเหมาะสมในแต่ละ
อุณหภูมิ
ผลงานตัวอย่างที่ 1 การใช้ เศษแก้ วผสมสีบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียน ในอุณหภูมิ 1,000°C

ภาพที ่ 6 การสร้างสรรค์งานตัวอย่าง
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ภาพที ่ 7 ผลงานตัวอย่างการใช้เศษแก้วผสมสีบนดิ นด่านเกวียน เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,000°C
ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

จากผลการทดลองในอุณหภูมิ 1,000°C พบว่าลักษณะของเคลือบ
นันออกสี
้
ชดั มีผิวกึ่งด้ านกึ่งมัน มีเกล็ดสีขาวบางๆ เคลือบอยู่ โดยเคลือบใน
อุณ หภูมิ นี ไ้ ม่ไ หลตัว สามารถน ามาทาบนผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี รู ป ทรงสูง ได้ จึง
ออกแบบผลงาน ให้ มีความสอดคล้ องกับเคลือบและเนื ้อดินที่เป็ นเอกลักษณ์
โดยออกแบบเป็ นที่ใส่เทียนหอม และเชิงเทียนประดับตกแต่งรูปไอศกรี ม และ
ขนมชนิดต่างๆ สามารถนาไปต่อยอดเป็ นแนวทางในการออกแบบ และสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในชุมชน
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ผลงานตัวอย่างที่ 2 การใช้ เศษแก้ วผสมสีบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียน ในอุณหภูมิ 1,100

ภาพที ่ 8 กระเบือ้ งของผูป้ ระกอบการในชุมชนด่านเกวียน

ภาพที ่ 9 การสร้างสรรค์งานตัวอย่าง
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ภาพที ่ 10 ผลงานตัวอย่างการใช้เศษแก้วผสมสีบนดิ นด่านเกวียน
เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,100°C ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

จากผลการทดลองในอุณหภูมิ 1,100°C ลักษณะของเคลือบนันออก
้
สีชดั มีการราน ผิวมันเงา โปร่ งแสง โดยได้ นากระเบื ้องของผู้ประกอบการที่
ชุม ชนด่านเกวี ยนในรู ป แบบต่างๆ มาทดลองเคลื อบ พบว่าลักษณะของ
เคลือบมีสีสนั สวยงาม หลอมตัวดี เป็ นเกล็ดแก้ วข้ างใน มีการราน ผิวมันเงา มี
สีที่คงทนไม่หลุดร่อน สามารถทาแบบไล่ระดับสีได้ เหมาะแก่การนาไปใช้ งาน
ประดับตกแต่ง ในลักษณะวิจิตรศิลป์ และกึ่งวิจิตรศิลป์ อีกทังยั
้ งสามารถเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ มีราคาสูงขึ ้น
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

ผลงานตัวอย่างที่ 3 การใช้ เศษแก้ วผสมสีบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียน อุณหภูมิ 1,200°C

ภาพที ่ 11 การสร้างสรรค์งานตัวอย่าง

ภาพที ่ 12 ผลงานตัวอย่างการใช้เศษแก้วผสมสีบนดิ นด่านเกวียน อุณหภูมิ 1,200°C
ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

จากการทดลอง ในอุณหภูมิ 1,200°C ลักษณะของเคลือบมีการราน
ผิวมันเงา โปร่งแสง เหมาะกับงานในลักษณะวิจิตรศิลป์ และกึ่งวิจิตรศิลป์ จึง
ได้ อ อกแบบผลงานให้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ เคลื อบ และเนื อ้ ดิ น ที่ เ ป็ น
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เอกลักษณ์ โดยออกแบบเป็ นกระเบื ้องประดับตกแต่งผนัง ชิ ้นงานที่ได้ มีความ
สวยงามแปลกใหม่ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการสร้ างงานเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระเบื ้องประดับตกแต่ง อีกทังยั
้ งสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณ ฑ์
ให้ มีราคาสูงขึ ้น
8.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั การใช้ เศษแก้ วบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนใน
งานประติมากรรมนูนต่า มีวตั ถุดิบ 2 ชนิด ได้ แก่ เศษแก้ วและดินด่านเกวียน
ผสมกัน ด้ วยทฤษฎีเส้ นตรง (Line Blend) แบ่งออกเป็ น 2 สูตร ได้ แก่ สูตรที่ 1
เศษแก้ ว 100% ผสมกับสารให้ สีทางเซรามิก โดยใช้ วิธีการโรยผงแก้ ว และ
สูตรที่ 2 เศษแก้ ว 96% และดินด่านเกวียน 4% ผสมกับสารให้ สีทางเซรามิก
โดยใช้ วิธีการทาลงบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน พบว่า การเคลือบแก้ วนัน้
สามารถนามาใช้ กับเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในงานประติ มากรรมนูนต่า
ได้ เคลือบปกปิ ดผิวได้ ดี ไม่หลุดร่ อน มีสีสนั สวยงาม สอดคล้ องกับ (พิพฒ
ั น์
จิตรอารี ย์รักษ์ , 2552: 47) กล่าวว่า แก้ วเป็ นวัสดุที่หาง่าย มีอยูใ่ นชุมชน และ
ยัง เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรทดแทนอี ก ทางหนึ่ง แก้ ว ถูก ทิ ง้ ให้ เ ป็ น ขยะออกสู่
สิ่งแวดล้ อม มีแก้ วเป็ นจานวนมากที่ เกิดจากการใช้ งาน ซึ่งก่อให้ เกิดอันตราย
และมลภาวะ โดยปกติเศษแก้ วเหล่านีจ้ ะถูกนาไปหลอมส่งเข้ าสู่ระบบการ
ผลิตใหม่ มีการนาเศษแก้ วมาใช้ ในการตกแต่งหรื อผลิตนา้ เคลื อบเซรามิ ก
โดยนาเศษแก้ วมาผสมกับน ้าเคลือบ นอกจากจะช่วยลดจานวนเศษแก้ วและ
มลภาวะแล้ ว ยัง ถื อ เป็ น การพัฒ นาอุต สาหกรรมเซรามิ ก ที่ มี จ านวนมาก
ภายในประเทศ ซึ่งสามารถพัฒนานาเศษแก้ วมาใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในอัตรา
ส่วนผสมน ้าเคลือบที่มีความหลากหลายและสีสนั สวยงามมากยิ่งขึ ้น
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การใช้ เศษแก้ วบนเครื่องปั้ นดินเผาด่ านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่า

2. การใช้ แก้ วผสมสีบนเครื่ องปั น้ ดินเผาในการทดลอง 3 อุณหภูมิจะ
ให้ ผลในลักษณะการเคลือบ โดยอุณหภูมิ 1,000°C ออกสีชดั มีผิวกึ่งด้ านกึ่ง
มัน ส่วนการเผาในอุณหภูมิ 1,100°C ออกสีชดั ผิวมันเงาโปร่งแสง และการ
เผาในอุณหภูมิ 1,200°C จะให้ ผิวมันเงาโปร่งแสง การทดลองแต่ละครัง้ อาจ
ให้ ผลที่แตกต่างกัน เพราะแก้ วใสแต่ละชนิดมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน รวมไป
ถึงอุณหภูมิในการเผาก็มีผลต่อการคลาดเคลื่อนของสี มีความสอดคล้ องกับ
การศึกษาเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้ วยแก้ วสี ของ (สุจินต์ พราว
พันธุ์ และคณะ, 2547: 34) กล่าวว่า สีของแก้ วอาจแตกต่างออกไปจากการ
ทดลองแต่ละครัง้ ได้ ซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ คือ อุณหภูมิที่เผา บรรยากาศใน
เตาเผา อัตราการเย็นตัวของเตาเผา ส่วนผสมของแก้ วใส ส่วนผสมของนา้
เคลือบ และส่วนผสมของเนื ้อดินทาผลิตภัณฑ์
3. การทดลองในอุณ หภูมิ 1,000°C พบว่าลักษณะของเคลื อบนัน้
ออกสี ชัด มี ผิ วกึ่ง ด้ านกึ่ง มัน มี เ กล็ ดสี ขาวบางๆ เคลื อบอยู่ โดยเคลื อบใน
อุณ หภูมิ นีไ้ ม่ไ หลตัว สามารถนามาทาบนผลิ ตภัณฑ์ ที่มี รูปทรงสูง ได้ การ
ทดลองในอุณหภูมิ 1,100°C ลักษณะของเคลือบนันออกสี
้
ชดั มีการราน ผิว
มันเงา โปร่งแสง โดยได้ นากระเบื ้องของผู้ประกอบการที่ชมุ ชนด่านเกวียนใน
รู ปแบบต่างๆ มาทดลองเคลื อบ พบว่าลักษณะของเคลื อบมีสีสันสวยงาม
หลอมตัวดี สามารถทาแบบไล่ระดับสีได้ การทดลองในอุณหภูมิ 1,200°C
ลักษณะของเคลือบมีการราน ผิวมันเงา โปร่งแสง เหมาะกับงานในลักษณะ
วิจิตรศิลป์ และกึ่งวิจิตรศิลป์
9.ข้ อเสนอแนะ
1. เคลือบแก้ วนัน้ เป็ นเคลือบที่มีความสวยงาม มีสีที่คงทนไม่หลุด
ร่ อ น สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เป็ นแนวทางในการตกแต่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
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เครื่ องปั น้ ดินเผาได้ หลากหลาย เหมาะกับงานในลักษณะวิจิตรศิลป์ และกึ่ง
วิจิตรศิลป์ ซึง่ สอดคล้ องกับภูมิปัญญาของชุมชนด่านเกวียน
2. สามารถนาองค์ความรู้ ด้ านการใช้ แก้ วบนเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียน ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการเครื่ องปั น้ ดินเผาในชุมชนและผู้สนใจ
เพราะมีกระบวนการและเทคนิควิธีการที่ไม่ซบั ซ้ อน สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และต่อยอดภูมิปัญญาพื น้ บ้ านในการอนุรักษ์ ศิล ปะ
เครื่ องปัน้ ดินเผาด่านเกวียน
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