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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ องนี ้ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการและการพัฒนาของเนื ้อดินปั น้
ด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็ นแหล่งเครื่ องปั น้ ดินเผาแห่ง
หนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ประเด็นหลักที่นาเสนอในบทความนี ้
ได้ แก่ ลักษณะและอัตลักษณ์ ที่ ส าคัญของเนื อ้ ดินปั น้ ด่านเกวี ยน ปั ญหาที่ มี
ผลกระทบต่อความงามตามอัตลักษณ์ของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน รวมถึงขันตอน
้
และวิธีการเพื่อพัฒนาเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียนให้ คงความงามตามอัตลักษณ์
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้ านหรื อผู้ประกอบการในชุมชนด่านเกวี ยน
สามารถรักษาความงามของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียนให้ คงอยู่ตามอัตลักษณ์ดงเดิ
ั้ ม
ได้ โดยการใช้ วสั ดุและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่นของตน เนื่องจากหาได้ ง่ายและ
ราคาถูก ขณะที่ขนตอนวิ
ั้
ธีการการเผานันสามารถใช้
้
ทฤษฎีสามเหลี่ยมด้ านเท่า
และทฤษฎีเส้ นตรงเข้ ามาช่วยเพื่อทาให้ เนื ้อดินปั น้ มีความเหนียว เหมาะต่อการ
ขึ ้นรู ป มีการหดตัวที่น้อยลงทาให้ ลดการแตกร้ าวของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะที่การ
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เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะทาให้ มีสีสนั ที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้ อง
กับอัตลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน ที่สีของเนื ้อดินจะมีสีน ้าตาลดา
แดงเข้ มม่วง คล้ ายเปลือกมังคุด ซึ่งถื อเป็ นการลดปั ญหาในกระบวนการผลิ ต
และทาให้ คณ
ุ ภาพการเผาคงความงามตามอัตลักษณ์ดงเดิ
ั้ ม
คาสาคัญ: เนื ้อดินปัน้ ด่านเกวียน อัตลักษณ์ดงเดิ
ั ้ ม การพัฒนา ความงาม

Abstract
This article aimed to examine evolution and development of Dan
Kwian clay in Chok Chai District of Nakhon Ratchasima Province where has
been well-known for long historical pottery. Main issues revealed through
this article were consisted of: 1) significant features and identities of Dan
Kwian clay, 2) problems affected aesthetic identity of Dan Kwian clay, and
3) methods and procedures for developing Dan Kwian clay to retain
original aesthetic identity.
Results indicated that villagers and traders of Dan Kwian District
were still able to retain Dan Kwian clay according to their original identity.
They used materials and raw materials easily found from their places
because these were cheap and breakeven. Methods and procedures of
firing pottery were done through utilization of Equilateral Triangle Theory
and Line Blend Theory because: 1) it made the clay sticky, 2) it was suitable
for clay forming, 3) it had less shrinkage, and 4) it reduced pottery’s cracks.
Firing the pottery at 1,250oC made its colors beautiful and similar to original
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clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
Dan KwianEvolution
clay’s and
colorDevelopment
that wasof black-brown
or crimson-purple like the
color of mangosteen peel. These procedures reduced production
problems and also made quality of firing pottery retain original aesthetic
identity.
Keyword: Dan Kwian Clay, Original Identity, Development, Beauty

บทนา
ด่านเกวียน เป็ นตาบลหนึ่งใน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ตัง้ อยู่ ห่ างจากตัวจั ง หวั ด 15 กิ โลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 224 สาย
นครราชสีมา – อาเภอโชคชัย มีร้านค้ าที่ทาธุรกิจขายเครื่ องปั น้ ดินเผาอยู่ริมทาง
สองฝั่ งถนน จนเข้ าไปถึงภายในตัวเทศบาลตาบลด่านเกวียน เป็ นชุมชนขนาด
ใหญ่ในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา มีร้านค้ าและลานขายเครื่ องปั น้ ดินเผาเอกชน
ต่างๆ มากกว่า 500 ร้ านค้ าในปั จจุบนั มีทงผู
ั ้ ้ ประกอบกิจการในท้ องถิ่นและต่าง
พื ้นที่นาสินค้ ามาวางขายเป็ นจานวนมาก โดยอาชีพต่างๆ ในชุมชนด่านเกวียน ที่
มีความเกี่ยวข้ องกับเครื่ องปั น้ ดินเผา มีหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้ขายเครื่ องปั น้
(ซื ้อมาขาย) ช่างปั น้ (รับขึ ้นรู ป) ช่างทาสี ช่างแกะสลักลวดลาย ช่างซ่อม (งาน
แตกร้ าว) ช่างเผา ขายดิน ขายไม้ ฟืน เป็ นต้ น
จากการสารวจพบว่า ผู้ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาที่ทาตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลาย
น ้า มีน้อยรายมาก ส่วนมากจะเป็ นร้ านขนาดใหญ่ที่ดาเนินกิจการมายาวนาน
ทังนี
้ ้แล้ ว จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ประสบปั ญหา
ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความใส่ใจในการผลิตสินค้ า คุณภาพลดน้ อยลง
ด้ วยต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นโดยเฉพาะกับสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดี ทาให้ ขาย
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ของได้ น้ อยลง ผู้บริ โภคขาดความเชื่ อมั่นในคุณภาพของตัวสิ นค้ า ที่ มี การ
แตกร้ าว ซ่อมทาสีอาพราง เผาไม่สกุ ตัว เมื่อใช้ แล้ วเกิดปั ญหาการลอกร่อนของสี
หรื อการทรุ ดตัวสลายของเนื อ้ ดิ นที่ เ ผาไม่ สุกตัว ท าให้ เกิ ดการต่อรองทาง
การตลาดมาก สินค้ าราคาตกต่า แข่งกันขายลดราคา ทาให้ ชุมชนเกิดปั ญหา
การค้ าขายและรายได้ ภาวะหนี ้สิน ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายแห่งเริ่ มปิ ดตัวลง
แต่ในทางกลับกัน ยังมีผ้ ปู ระกอบการที่ยงั คงไว้ ซึ่งคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน และยังมีโอกาสในการขาย
อย่างต่อเนื่อง
ในสภาพปั จจุบนั ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ผู้ประกอบการเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียนที่ยงั คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ ม ในกระบวนการผลิต รู ปแบบ แบบดังเดิ
้ ม
และการมองเห็นโอกาส ในการขายเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ยังคงมีให้ เห็นอยู่
บ้ าง ส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่อาศัยอยู่มาแต่เดิมในชุมชนด่านเกวียน ตังแต่
้ รุ่นปู่ ย่า
มาจนถึงรุ่ นลูกที่ยงั ทาเครื่ องปั น้ ดินเผาแบบดังเดิ
้ มอยู่ โดยส่วนมากจะเป็ นช่าง
ชาวบ้ านที่เคยทางานอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ เช่น ร้ านดินเผา ร้ านดินดา ร้ าน
ชาวดิน ร้ านอาแดง เป็ นต้ น หรื อผู้ที่เป็ นนักศึกษาและเห็นช่องทางการทาธุรกิจ
ด้ วยความรู้ทางศิลปะเข้ ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ ามาอยูใ่ นพื ้นที่เป็ นเวลานานจน
ตังรกรากอยู
้
่ที่ชุมชนด่านเกวี ยน เช่น คุณวัฒนา ป้อมชัย คุณสุวนีย์ เนตวงศ์
คุณเดช นานกลาง และคุณสมาน แสนทอน เป็ นต้ น ซึ่งได้ เข้ ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน จนมาถึงปัจจุบนั และยังเป็ นผู้ที่ถ่ายทอด
ความรู้อนั มีประโยชน์และประสบการณ์ให้ แก่ในชุมชน
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เนือ้ ดินปั ้นEvolution
ด่ านเกวีand
ยนDevelopment of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
เนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน คือ เนื ้อดินเหนียวอยู่บริ เวณที่ราบลุ่มแม่นา้ มูล
ซึ่งเป็ นบริ เวณผืนดินที่มีลาน ้า 4 สายไหลมารวมกัน อันได้ แก่ ลาแซะ ลาสาราย
ลาพระเพลิง และลามูลบน ได้ ไหลลงมาจากภูเขาได้ นาพาเอาแร่ธาตุ เจือปนมา
ด้ วย โดยเฉพาะธาตุเหล็ ก (Iron Oxide) ที่ได้ ไหลลงมาปะปนเป็ นจ านวนมาก
ประกอบกับตาบลด่านเกวียนเป็ นแอ่ง จึงได้ มากองรวมกันอยู่บริ เวณนี ้จ านวน
มาก โดยชาวบ้ านเรี ยกแหล่งดินที่นามาใช้ ในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาว่า “กุด”
หรื อ “ตะกุด” ในทางวิชาการ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นบริ เวณลาน ้าเวลา
หน้ าแล้ ง ที่น ้าจะขาดเป็ นช่วงๆ มีลกั ษณะโค้ งตวัด (Meander) และเกิดการเซาะ
ริ มตลิ่งอีกด้ านเป็ นร่ องนา้ ส่วนอีกด้ านเกิดการทับถมตกตะกอนกันด้ วยระยะ
เวลานานจนประชิดขาดจากกันเป็ นเส้ นตรงและเกิดดินดอนไหลอ้ อม กลายเป็ น
รูปโค้ งหรื อทะเลสาบรูปแอกวัว (Oxbow Lare) ซึง่ ชาวอีสานเรี ยกว่า “ลาน ้าด้ วน”
หรื อ “กุด” โดยดินที่นามาใช้ ในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน จะมีชื่อเรี ยก
ต่างๆ เช่น กุดดอนตาล กุดเสือตาย กุดตะเกียด กุดมูลหลง กุดคลองตาแย กุด
หนองโชติ กุดวังใหญ่ กุดหนองงูเขียว กุดเวียน กุดสองคืน และกุดข่า เป็ นต้ น
(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2544: 31- 34) ในปัจจุบนั กุดต่างๆ เหล่านี ้ ยังมีการใช้ งาน
อยู่และเพิ่มจานวนในการนาดินมาใช้ อีกหลายจุดด้ วยกัน เช่น กุดโคน เป็ นต้ น
โดยมีเจ้ าของที่ดนิ ในการขุดจาหน่ายเอง
อัตลักษณ์ สาคัญของเนือ้ ดินปั ้นด่ านเกวียน
ด้ วยลักษณะของเนื ้อดินที่มีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพ จึงทาให้ เนื ้อดินปั น้
ด่านเกวียนมีความแตกต่างจากดินแหล่งอื่น ที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ คือเนื ้อดินมีสี
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น ้าตาล ชมพู หรื อเหลือง มีจุดดาคล้ ายโลหะปะปนอยู่ มีความเหนียวหนืดมาก
ขึ ้นรู ปบางหรื อหนาได้ ดีและทรงตัวรวดเร็ ว เมื่อเผาในอุณหภูมิ 800 - 900องศา
เซลเซียส จะได้ สีน ้าตาลส้ ม มีการดูดซึมน ้ามาก และเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,250
องศาเซลเซียส ขึ ้นไป เนื ้อดินจะมีสีน ้าตาลเข้ มแดง คล้ ายสีเปลือกมังคุดและมี
น ้ามันสีดาหรื อจุดเคลือบดามันที่เกิดจากการหลอมตัวของเหล็กออกไซด์ (Iron
Oxide) ที่ มี มากในเนื อ้ ดิ น ไหลซึ มออกมาเป็ นจุด หรื อไหลเยิ ม้ ที่ บริ เวณผิ ว
ผลิตภัณฑ์ เป็ นจานวนมาก เนื ้อดินจะมีความแข็งแกร่ง เคาะมีเสียงดังกังวาน มี
การดูดซึมน ้าที่ต่า สามารถใส่น ้าหรื อของเหลวได้ ดี มีการหดตัวของเนื ้อดินสูง ใน
ชุมชนด่านเกวียนใช้ ดินชนิดนี ้ขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น หม้ อ ไห โอ่ง
ไหปลาร้ า มาเป็ นระยะเวลาอั น ยาวนานจนเป็ นที่ ร้ ู จั ก จากคุณภาพและ
เอกลักษณ์ รู ปทรงต่างๆ ด้ วยเนื อ้ ดิ นสี ดังกล่ าวจนเป็ นที่ จดจ าได้ ถึ งความ
แตกต่างกับเนื ้อดินจากแหล่งอื่นๆ ในการเปรี ยบเทียบอย่างชัดเจน

ภาพที ่ 1 แหล่งดิ น “กุดโคน” ในเทศบาลตาบลด่านเกวียน ใช้ในการผลิ ตเครื ่องปั้น
ดิ นเผาด่านเกวียน ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2557.
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Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
วิวัฒนาการของเครื
่ องปั ้นดินเผาด่ านเกวียน
จากข้ อสันนิษฐานที่พบ เกี่ยวกับเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ในช่วงที ่ 1
เกิดจากการค้ าขายในสมัยก่อน โดยมี “ชาวข่า” นาสินค้ ามาขาย ใส่เกวียนเข้ ามา
พักแรมในบริ เวณจุดพักเกวียน ก่อนเข้ าเมืองโคราช บริเวณด่านเกวียนปั จจุบนั มี
การแลกเปลี่ยนสินค้ าและตังรกรากย้
้
ายถิ่น เข้ ามาอาศัยอยู่ ด้ วยเห็นว่าในแหล่ง
นี ้มีเนื ้อดินที่สามารถนามาใช้ ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาได้ และได้ ถ่ายทอดให้ กับคน
ในชุมชนด่านเกวี ยน ในการผลิ ตเครื่ องใช้ สอยในครั วเรื อน เช่น โอ่ง ไห และ
ภาชนะต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ จะได้ รับอิทธิ พลจากเขมร ที่ขึน้ รู ปด้ วย
แป้นหมุน เผาไฟสูงมีความแข็งแกร่งมาก
ช่วงที ่ 2 เป็ นช่วงที่คนในชุมชนด่านเกวียนได้ รับความรู้จากภูมิปัญญา
ชาวข่า และได้ ผลิตเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนของตนเอง เริ่ มผลิต ครก โอ่งแป้น โอ่ง
มอญ ไหปลาร้ า และแป้นใส่เหล้ า ด้ วยเนื ้อดินและส่วนผสมในการเตรี ยมแบบ
ดังเดิ
้ ม โดยการเหยียบดิน เพื่อนวด และการขึ ้นรู ปด้ วย พะมอน ที่จะต้ องใช้ การ
หมุนด้ วยมือ และเผาในเตาที่โครงสร้ างที่เป็ นเนินจอมปลวก ที่ขุดลงไปให้ เกิ ด
โพรงช่องว่างสาหรับบรรจุ ชิ ้นงานในเตาเผา ใช้ ไม้ ฟืนที่สามารถหาได้ ในบริ เวณ
เป็ นเชื อ้ เพลิ งในการเผาในอุณหภูมิ สูง ท าให้ เนื อ้ ดินที่ ได้ จะมี ความมันวาว
สวยงาม
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ภาพที ่ 2 เตาขุดหรื อเตาจอมปลวก แบบดัง้ เดิ มทีเ่ ลิ กใช้แล้วในการเผาเครื ่องปั้นดิ นเผา
ด่านเกวียน ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2557.

ช่วงที ่ 3 เป็ นช่วงการพัฒนารู ปแบบเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ทาให้
เป็ นที่ร้ ู จัก โดย อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง และทีมพัฒนารู ปแบบจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ เล็งเห็นคุณค่าความและคุณสมบัติพิเศษ
ของเนื ้อดินด่านเกวียน รวมถึงทักษะฝี มือเชิงหัตถกรรมของชาวบ้ านด่านเกวียน
จึงได้ พฒ
ั นารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีแต่ โอ่ง ไห ครก ให้ เป็ นรูปแบบผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นที่มีมลู ค่ามากขึ ้น และสวยงามมากขึ ้นเพื่อขยายกลุ่มผู้บริ โภค โดยในช่วง
เวลานัน้ อาจารย์และนักศึกษาได้ เข้ ามามีบทบาท และความสาคัญในชุมชนด่าน
เกวียน มีการเปิ ดร้ านเพื่อผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ในรู ปแบบต่างๆ อัน
เป็ นการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิค และการเผา ทาให้ เกิดความงาม
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ใหม่ๆ เช่น การท
าโคมไฟเจาะฉลุ ของอาจารย์วิโรฒ ศรี สุโร ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
ของร้ านดินดา และร้ านดินเผา ของอาจารย์พิศ ป้อมสินทรัพย์
ต่อมาได้ ร่วมกันพัฒนาเตาเผาแบบก่อ ในรูปแบบเตาอุโมงค์แทนการเผา
ด้ วยเตาขุดจอมปลวก ในด้ านรู ปแบบผลิตภัณฑ์มีมากมาย เช่น รูปแบบดังเดิ
้ ม
โอ่ง ไห ครก แป้น ของประดับตกแต่งบ้ าน เช่น โคมไฟนกฮูก ปลาสะบัดหาง ปลา
แขวน แจกันลายฉลุ หอยโข่ง จระเข้ กระเบื ้องดินเผาประดับฝาผนัง และผลงาน
วิจิตรต่างๆ เครื่ องปัน้ ดินเผาในสมัยนันยั
้ งคงมีความงามตามเนื ้อดินเผาที่เรี ยกว่า
“เผาดา” มีความแข็งแกร่ งสูง (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , 2544: 44 - 54) และสินค้ า
ประเภทเครื่ องประดับ สร้ อยคอ ต่างหูต่างๆ ที่ ผลิ ต และออกแบบด้ วยกลุ่ม
นักศึกษาและทาขายกันเอง จนได้ รับความนิยมจาก ภาพยนตร์ เรื่ อง “น ้าพุ” โดย
มีตวั เอก อาพล ลาพูน ใส่ในภาพยนตร์ จึงทาให้ เครื่ องประดับที่ทาจากดินด่าน
เกวียน ขายดีจนผลิตรูปแบบออกมามากมาย (สุวนีย์ เนตวงศ์, สัมภาษณ์)

ภาพที ่ 3 รู ปแบบเครื ่องปั้นดิ นเผาด่านเกวียน “เผาดา” อันเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ทีม่ า: ศุภชัย รอดกลาง, 2538.
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ภาพที ่ 4 โอ่งเผาดา ในรู ปแบบดัง้ เดิ ม ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2558.

ภาพที ่ 5 เตารู ปแบบก่อด้วยอิ ฐหรื อเตาอุโมงค์ ก่อด้วยดิ นด่านเกวียนทีใ่ ช้กนั อยู่ถึงปัจจุบนั
ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2553.
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ช่วงที
่ 4 เป็ นช่วงที่ยงั มีความเกี่ยวเนื่องกับกับช่วงที่ 3 แต่เริ่ มมีการทาสี
จากภายนอกด้ วยการสัง่ สินค้ าจากต่างประเทศ ด้ วยการใช้ สีพลาสติก และทา
โคลนสีขาวในการตกแต่งผิวภายนอกบนเนื ้อดินด่านเกวียนให้ เกิดการเลียนแบบ
คล้ ายของเก่า โดยเนื ้อดินไม่จาเป็ นต้ องเผาดา ในอุณหภูมิสงู เพียงแค่เผาแดงให้
สามารถคงรูปได้ ก็สามารถทาสีได้ อันเป็ นการลดต้ นทุนในการเผา ซึง่ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ก็มีความคล้ ายคลึงกับ ช่วงที่ 3 มากเพียงแต่ทาสีให้ เกิดความสวยงาม
ตามความต้ องการของผู้ซื อ้ โดยมี การผลิ ตตัง้ แต่ช่วงปี พ.ศ.2525 เป็ นต้ นมา
ในช่วงนันเอง
้ ส่งผลต่อทัศนะของช่างชาวด่านเกวียน โดยคุณวัฒนา ป้อมชัยและ
ช่างชาวด่านเกวี ยน ให้ ความคิดเห็ นว่าเป็ นการท าลายคุณค่าที่ แท้ จริ งและ
ทาลายเอกลักษณ์เครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ซึง่ หากทาสีเช่นนี ้ไม่จาเป็ นต้ องใช้
ดินปั น้ ด่านเกวียน ไม่ต้องมีการเผา หรื อใช้ วสั ดุอะไรมาทาก็ได้ ในขณะเดียวกัน
คุณสมหมาย ปรื อกระโทก ก็ให้ แนวคิดทางด้ านการผลิ ตเพื่ อการตลาด ตาม
ความต้ องการของลูกค้ า และเศรษฐกิจ ในชุมชนที่ทาให้ ยอดจาหน่ายมากขึ น้
(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2544: 72) ในช่วงเวลานันจึ
้ งสินค้ าที่เกิดจากการทาสีขึน้
มากมาย และเกิ ดการเคลื่ อนย้ ายของคนงานที่ เคยท าในโรงงานขนาดใหญ่
ออกมาเป็ นผู้ผลิตและประกอบการค้ าเองมากขึ ้น
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ภาพที ่ 6 วิ วฒ
ั นาการทาสี ด้วยสีพลาสติ กและการทาเลียนแบบของเก่า ยังมี ให้พบเห็นจนถึง
ปัจจุบนั ทีม่ า: ศุภชัย รอดกลาง, 2538. (ซ้าย). เด่น รักซ้อน, 2553. (ขวา)

ช่ วงที ่ 5 เป็ นช่วงหลังพ.ศ.2525 ถึงปั จจุบนั เป็ นช่วงที่ไม่มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใด มากนัก มียอดสัง่ ซื ้อและขายลดลง ตลอดเวลา กับการผ่าน
วิกฤติ เศรษฐกิจที่ไม่ดีหลายครัง้ จนฟองสบู่แตก ทาให้ ช่วงปี ตังแต่
้ พ.ศ.2540
เริ่ มซบเซา มีผ้ ผู ลิตมากขึ ้นแต่รายได้ น้อยลง คุณภาพสินค้ าไม่ดี มีการแตกร้ าว
มากขึ ้น เกิดจากความไม่ใส่ใจในกระบวนการผลิต ที่ขาดความรู้ความเข้ าใจ เกิด
ปัญหาการลอกเลียนแบบกันเอง ไม่คงเอกลักษณ์ความเป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียนในภาพรวมอยู่ เริ่ มมีวสั ดุอื่น เช่นหินทรายเทียม เข้ ามาขายเพิ่มมากขึ ้นใน
ร้ านค้ าด่านเกวียน จากหมู่บ้านหนองโสน ที่ใกล้ เคียงทาให้ เครื่ องปั น้ ดินเผาด่าน
เกวียน ซบเซาลงอย่างต่อเนื่องแต่เกิด อาชีพรายย่อย ต่างๆ ขึ ้นมาแทนการผลิต
ตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด กลายเป็ นสีสนั ที่สดใสจากสี
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้ นด่ านเกวียนให้ คงความงาม
ตามอัตลักษณ์
of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
พลาสติก หรืEvolution
อสี นา้ and
มันทีDevelopment
่ ท าเลี ยนแบบการเคลื
อบทางเซรามิ ก หรื อการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ให้ คล้ ายงานสังกะสีจากต่างประเทศหรื องานโลหะและปูนปั น้ แบบ
ยุโรป
จากการสารวจของนักวิจัยในทุกตลาดเครื่ องปั น้ ดินเผาทัง้ ภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและตะวันตก มีความเหมือนกันไปทุกแหล่งผลิต ไม่มี
เอกลั ก ษณ์ ส าคั ญ เป็ นของตนเองเลย ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาส าคั ญ ของวงการ
เครื่ องปัน้ ดินเผา ในขณะเดียวกันในชุมชนเครื่ องปัน้ ดินเผาด่านเกวียน ก็เป็ นช่วง
รุ่ นลูกของช่างปั น้ ในช่วงที่ 2 และ 3 ที่ยงั คงสืบทอดวัฒนธรรมเครื่ องปั น้ ดินเผา
ด่านเกวียนต่อมา เช่น คุณเมีย้ น สิงห์ทะเล คุณมิตร สิงห์ทะเล ลูกชายของ
ลุงหมี สิงห์ทะเล และอีกหลายตระกูลที่เป็ นช่างปั น้ ดังเดิ
้ ม ที่ยงั ดาเนินกิจการ
และผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน ในรูปแบบของตนเอง เช่น การทาดิน การ
ขึน้ รู ป การผลิตนกฮูก ครก โอ่ง ไห แจกันแขวนนกฮูก ปลาสะบัดหาง ซึ่งเป็ น
รูปแบบวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดและพัฒนาความเฉพาะตน โดยไม่ทาสีแต่อย่างใด
เพียงเผาให้ สุกตัวและมีความแข็งแกร่ ง ที่หน้ าเตาในอุณหภูมิสูงและสม่าเสมอ
ทัว่ กันทังเตาเผาได้
้
แต่ทงนี
ั ้ ้แล้ วการ “เผาดา” ก็ได้ เริ่ ม เลือนหาย และห่างหายไป
จากชุมชนด่านเกวียน
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ภาพที ่ 7 การใช้สีพลาสติ กสาเร็ จรู ป ในการทาเครื ่องปั้นดิ นเผาด่านเกวียน และการใช้สี
น้ามัน เลียนแบบการเคลือบ ทางเซรามิ ก ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2556.

จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการที่ ยังคงเชื่ อและยึดมั่นในความเป็ น
คุณค่าของด่านเกวียน ก็ คือคุณภาพของเนือ้ ดินที่มีรูปแบบเผาดาในอุณหภูมิ
ที่ 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียสขึน้ ไป เพื่อให้ ดินด่านเกวี ยนมี ความแข็งแกร่ ง
เนื ้อดินมีความเงางามสีดามัน เคาะแล้ วเสียงดังกังวาน ซึ่งเป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผา
ที่ เป็ นอัตลักษณ์ และแบบฉบับของด่านเกวี ยนมาตัง้ แต่เริ่ มต้ น ไม่ว่าจะเป็ น
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ หรื อสินค้ าแบบใด ก็ยงั คงไว้ ซึ่งการเผาดา แม้ ว่าต้ นทุนของ
การผลิตจะสูงขึ ้น ก็ยงั ดีกว่าการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนในปั จจุบนั ที่
“เผาแดง” และบางครัง้ ไม่สกุ ตัวทาให้ ลกู ค้ าเกิดความไม่เชื่อมัน่ (สมัย รอดกลาง,
สัมภาษณ์)
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้ นด่ านเกวียนให้ คงความงาม
ตามอัตลักษณ์
Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
การเตรียมเนื
อ้ ดินปั ้นด่ านเกวียน
ดินปั น้ (Clay and Bodies) เป็ นสิ่งสาคัญมากที่สุดในกระบวนการผลิต
เครื่ องปั น้ ดินเผา โดยความเสียหายทังหมดเกิ
้
ดจากเนือ้ ดินปั น้ และคุณภาพที่ ดี
ที่สดุ ก็เกิดจากเนื ้อดินปั น้ ที่ดีเช่นเดียวกัน หากผู้ผลิตสามารถควบคุมวัตถุดิบใน
การทาเนื ้อดินปั น้ ได้ เป็ นอย่างดี ย่อมทาให้ คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ออกมาดี ในการ
เตรี ยมเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน แต่ดงเดิ
ั ้ มเป็ นส่วนผสมที่ได้ จากการสืบต่อความรู้
มาจากรุ่นต่อรุ่นหรื อเฉพาะในครอบครัว หรื อการใช้ วิธีแอบจดจาจากโรงงานที่ตน
ทางานอยู่ หรื อจากครู อาจารย์พื ้นบ้ านที่สงั่ สอนมา
โดยส่วนผสมของเนื ้อดินด่านเกวียนที่ได้ จากกุดต่างๆ ในแหล่งวัตถุดิบ
ที่ใช้ วิธีการขุดด้ วยมือ โดยใช้ ดินที่อยู่ลึกกว่าหน้ าดินประมาณ 60 เซนติเมตร มา
เป็ นส่วนผสมหลักแยกเป็ น 2 ชนิด คือ ดินท้ องนา และดินทรายลาน ้ามูล โดยใช้
วิธีการคิดอัตราส่วน เช่น 3:2 หรื อ 5:3 หรื อ 2:1 เป็ นต้ น เป็ นวิธีการคิดอัตราส่วน
ของบุ้งกี๋ หรื ออุปกรณ์ ในการตักดิ น และเดิ นวนตักดิ น โดยไม่มี การชั่ง ด้ วย
เครื่ องมื อวัดน า้ หนักที่ เป็ นมาตรฐาน ใช้ ความรู้ สึกและประสบการณ์ ในการ
คาดคะเน ซึ่งแต่ละรอบไม่มีความเท่ากัน ทาให้ เกิดปั ญหาของเนื ้อดินปั น้ ทุกครัง้
ที่ผสม มีคณ
ุ สมบัติที่ไม่เหมือนกัน ไม่มีความสม่าเสมอขาดมาตรฐาน มีการหด
ตัวของเนื ้อดินที่ไม่เท่ากัน สีไม่สม่าเสมอ การแห้ งไม่พร้ อมกันหรื อแห้ งเร็ วและช้ า
ที่ต่างกัน เกิดรอยร้ าวได้ ง่าย ในผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อเติม ปั น้ แปะ แต่ทงนี
ั ้ ้แล้ ว
การเตรี ยมส่วนผสมในอดีตจะเตรี ยมไม่มาก แค่พอใช้ ต่อการนาไปขึ ้นรูป โดยการ
ผสมดินในอดีต ใช้ เท้ าย่าบนกระดานให้ ดินคลุกเคล้ าเข้ ากันเป็ นอย่างดี เมื่อเจอ
เศษกรวด เศษหิน เปลือกหอยหรื อเศษไม้ ที่มีขนาดใหญ่ ก็นาออกจากเนื ้อดินได้
ทาให้ เนื ้อดินมีคณ
ุ ภาพ ในการนวดด้ วยเท้ าจะนวดจนเนื ้อดินมีความเหมาะสม
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ต่อการนาไปใช้ หากยังไม่ใช้ จะเก็บดินให้ เป็ นแผ่นเรี ยบหนาๆ แล้ วคลุมพลาสติก
ไว้ ป้องกันการแห้ งตัว ทาให้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพในอดีตมีสงู ขึ ้นรูป
ได้ ดี บาง เนื ้อดินละเอียด เรี ยบเนียนมันเงา แข็งแกร่งไม่มีรอยแตกร้ าวหลังเผา

ภาพที ่ 8 การเหยียบดิ น ในการเตรี ยมดิ นปั้นในสมัยก่อนของด่านเกวียน
ทีม่ า: (เปรื ่อง กุมทุ , 2531: 23).

ในปั จจุบนั การเตรี ยมวัตถุดิบผู้ประกอบการใช้ วิธีการสัง่ ซือ้ จากบ่อขุด
หรื อกุดต่างๆ ที่ขายดินให้ โดยมีนายหน้ าหาดิน นามาส่ง ใช้ วิธีการขุดด้ วยรถตัก
ดิน ขึ ้นมาใส่รถกระบะ จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ขายในการเลือกดินเอง
บางครัง้ ทาให้ เนื ้อดินที่นามาขายขาดความเป็ นมาตรฐาน มีสิ่งปนเปื อ้ นมาก เช่น
รากไม้ เศษไม้ โลหะ กรวดหิน พลาสติก บางครั ง้ ก็ ไม่สามารถน ามาใช้ ผลิ ต
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้ นด่ านเกวียนให้ คงความงาม
ตามอัตลักษณ์
Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
เครื่ องปัน้ ดินEvolution
เผาได้ เนืand่องจากท
าให้ ดินแตกร้ าวหลังการขึ ้นรูปและเผา หรื อเนื ้อดิน
ไม่มีความเหนี ยวหรื อสีที่ไม่เหมาะต่อการนาไปใช้ และต้ องนาไปทิง้ หรื อถมที่
ต่อไป
เมื่ อได้ วัตถุดิบมาจึงกองแยกกันไว้ ในลานพักดิน ก่ อนน าไปใช้ เป็ น
ส่วนผสมได้ ตามหลักการแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ ส่วนมากผู้ประกอบการยังใช้ วิธีการแบบ
ดังเดิ
้ มคือการใช้ นับบุ้งกี๋ ซึ่งมีผ้ ปู ระกอบการน้ อยรายมากที่จะใช้ วิธีการตวงวัด
ด้ วยตาชัง่ เป็ นกิโลกรัมหรื อร้ อยละหรื ออัตราส่วนที่ตวงวัดแน่นอน อันเป็ นปั ญหา
สาคัญของมาตรฐานในการผลิต รวมถึงความเป็ นไปของเนือ้ ดินที่จะได้ สี และ
ความงามตามอัตลักษณ์ ดงเดิ
ั ้ ม ในด้ านการผสมดินปั จจุบนั ใช้ วิธีการหมักเนื อ้
ดินในบ่อขนาดโดยประมาณ 2x2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และแช่ส่วนผสมกับ
น ้าทิ ้งไว้ จนดินแห้ งเหนียว ก่อนนาเข้ าเครื่ องอัดดินให้ เป็ นก้ อน ซึ่งบางครัง้ ช่างที่
ทาการผสมดิน ไม่มีการคัดกรองหรื อบดแยกวัสดุที่ปนเปื อ้ นออก ทาให้ พบเศษ
เปลือกหอยที่แตกหัก ผสมอยู่เป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดการประทุของผิวชิ ้นงาน
บ่อยครัง้ เรี ยกภาษาท้ องถิ่นว่า “ขีน้ กยูง” ซึ่งเป็ นแร่ แคลเซียม หลังจากอัดดิน
ออกมาเป็ นท่อน จึงเก็บดินใส่ในถุงพลาสติกอย่างมิดชิด ป้องกันการระเหยนา้
ของดิน ก่อนการนาไปใช้ ขึ ้นรูปต่อไป
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ภาพที ่ 9 กระบวนการเตรี ยมวัตถุดิบ และเนือ้ ดิ นปั้น ในการผลิ ตเครื ่องปั้นดิ นเผาในปัจจุบนั
ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2558.

การเผาให้ เกิดความงามตามอัตลักษณ์ ของเนือ้ ดินด่ านเกวียน
ในการเผาเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียนให้ ได้ ความงามตามอัตลักษณ์นนั ้
จะเผาในอุณหภูมิสงู 1,250 องศาเซลเซียสขึ ้นไป ด้ วยการเผาทังแบบเตาฟื
้
น เตา
แก๊ ส และเตาไฟฟ้า จะให้ สีของเนื ้อดินที่มีสีน ้าตาลดา แดงเข้ มม่วง คล้ ายเปลือก
มังคุด มีแร่ เหล็กที่ละลายผสมอยู่เป็ นจุดดามันวาวออกมาที่ผิวผลิตภัณฑ์ แต่
ทังนี
้ ้แล้ วความงามทางความรู้สึกจะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน ด้ วย
การเผาแบบเตาฟื น จะมีควันและเขม่าต่างๆ ปลิวมาเกาะผิวผลิตภัณฑ์และเกิด
การหลอมตัวขึน้ ด้ วยบรรยากาศภายในเตาเผาเป็ นแบบสันดาปไม่สมบูรณ์
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้ นด่ านเกวียนให้ คงความงาม
ตามอัตลักษณ์
and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
ทาให้ แร่ เหล็Evolution
กออกไซด์
เกิดการเปลี่ยนสีและจุดสุกตัว ทาให้ เกิดความงามตาม
ธรรมชาติที่ไม่สามารถบังคับทิศทางของสีได้
ส่วนการเผาแบบเตาแก๊ ส สามารถเผาได้ ในอุณหภูมิที่สูงและควบคุม
บรรยากาศให้ เป็ นแบบสันดาปไม่สมบูรณ์ซึ่งเลียนแบบการเผาแบบเตาฟื น ได้ ทา
ให้ เนื ้อดินที่ออกมามีสีนา้ ตาลเข้ มดา มีจุดเหล็กที่หลอมตัวไหลออกมาจากผิว
ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีขีเ้ ถ้ าหลอมที่สามารถปลิ วมาติดได้ ก็จะได้ ความงามที่ เป็ น
อัตลักษณ์ของเนื ้อดินเช่นเดียวกัน ส่วนการเผาแบบเตาไฟฟ้าซึ่งเป็ นการเผาแบบ
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ เนื ้อดินจะมีสีน ้าตาลแดง สีสม่าเสมอ บางครัง้ ได้
สีน ้าตาลเหลืองจุดดา ซึ่งเกิดจากส่วนผสมที่แตกต่างกัน โดยทัง้ 3 รู ปแบบการ
เผานัน้ สามารถทาให้ เนื อ้ ดินมี ความแข็งแกร่ งและมี คุณภาพที่ ดี ในอุณหภูมิ
1,250 องศาเซลเซียสขึ ้นไป เหมาะต่อการนาไปผลิตในกระบวนการเพื่อให้ คงอัต
ลักษณ์ของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน

ภาพที ่ 10 ลักษณะเนือ้ ดิ นด่านเกวี ยนที ่เผาจนถึงจุดสุกตัวและผิ วเคลื อบมี การหลอมตัวของ
ขี ้เถ้าทีป่ ลิ วมาเกาะ ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2557.
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ปั ญหาสาคัญของการเปลี่ยนแปลงความงามอันเป็ นอัตลักษณ์ ของ
เนือ้ ดินด่ านเกวียน
จากการศึกษา ทางานและสารวจ ความรู้ และข้ อคิดเห็นต่างๆ ในการ
ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวี ยนที่จะทาให้ เกิ ดความงามแบบดังเดิ
้ ม ตามอัต
ลักษณ์ ของเนือ้ ดินปั น้ ด่านเกวี ยน โดยเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สามารถวิเคราะห์ ได้
หลายประเด็น โดยแบ่งสภาพปั ญหาเป็ น แบบภายในและแบบภายนอก
1. สภาพปัญหาแบบภายใน
- ความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติของชุมชนในการอนุรักษ์ ที่มีน้อยมาก
โดยยึดถือการผลิตและขายเชิงปริ มาณ เป็ นหลัก คือจะต้ องผลิตได้ ง่าย เร็ ว ขาย
ได้ จานวนมากๆ การเผาดาในอุณหภูมิสงู สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง ขายได้ ราคาเท่าเดิม
ไม่ค้ มุ ค่า
- ช่ างปั น้ และผู้ ประกอบการขาดความรู้ ความเข้ าใจและใส่ ใจ ใน
กระบวนการผลิตตังแต่
้ เริ่ มการคัดสรรวัตถุดิบ การเตรี ยมเนื ้อดิน การขึ ้นรู ปและ
การเผาที่จะทาให้ ผลิตภัณฑ์เกิดอัตลักษณ์ความเป็ นด่านเกวียนที่แท้ จริง
- ช่างปั น้ และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ า ชนิดเผา
ดา ในอุณหภูมิสูง มีน้อยและเริ่ มลดน้ อยลงในปั จจุบนั และไม่สามารถส่งต่อ
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มให้ ให้ ลกู หลาน หรื อถ่ายทอดให้ คนอื่นทางานต่อได้
- ปั ญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ดินล านา้ มูลและดินทราย ไม่สามารถ
กาหนดและคัดเลือกคุณภาพได้ จากระบบการซื ้อขายของนายหน้ า
- เตาเผาที่ใช้ ในปั จจุบนั ส่วนมากเป็ นเตาอุโมงค์ที่ มีการก่อด้ วยอิฐดิน
ด่านเกวียนในท้ องถิ่นที่ก่อกันเอง โดยช่างท้ องถิ่น มีโครงสร้ างที่บอบบางสาหรับ
เผาในอุณหภูมิต่า ไม่มีประสิทธิภาพหรื อรองรับในการใช้ เผาในอุณหภูมิสงู อาจ
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ทาให้ เตาเผาเกิ
ดการขยายตัว หดตัวมากและทรุ ดตัวลงมาในขณะเผา เป็ น
อันตรายต่อช่างเผาและชิ ้นงานในเตา
- ช่างเตาเผา ที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิควิธีในการเผาใน
อุณหภูมิสงู ทาให้ ผลิตภัณฑ์ไม่สกุ ตัว

2. สภาพปัญหาแบบภายนอก
- ค่านิยมและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้บริ โภคมีความหลากหลายมาก
ขึ ้น มีทางเลือกในการบริ โภค และใช้ สอยผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะกับ ชีวิตประจาวัน
- ทัศนคติคนรุ่นใหม่ ที่มีตอ่ ความงามแบบดังเดิ
้ ม เป็ นสิ่งล้ าสมัย โดยมี
ความชื่นชอบเฉพาะกลุม่ ทาให้ สินค้ าเครื่ องปัน้ ดินเผาแบบดังเดิ
้ ม ต้ องพัฒนาให้
ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนไป
- การใช้ งานต้ องมีประโยชน์ใช้ สอยที่มากขึ ้น แต่ไม่จาเป็ นต้ องอยูไ่ ด้ นาน
สามารถเปลี่ยนได้ บอ่ ยๆ
- ปั ญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึน้ ตามเศรษฐกิจ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการแบก
รับภาระต้ นทุนการผลิต
- แนวโน้ มของรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ ถูกก าหนดโดยผู้ ซื อ้ และตลาด ที่
ต่างกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- แนวโน้ มการส่งออกลดลง ตลาดต่างประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจและ
หยุดสัง่ สินค้ า หรื อลดจานวนลง
จากที่ กล่าวมาแล้ วนัน้ ผู้วิจัยมี ความเข้ าใจในการเปลี่ ยนแปลงของ
บริ บท ต่างๆ ของชุมชนด่านเกวียน ล้ วนเป็ นปั ญหาที่ค่อยๆ ฝั งลึก ส่วนหลักการ
ของการแก้ ไข ควรเป็ นการปรับทัศนคติของชุมชนให้ ดี มีความรักในอาชีพการ
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ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา และการรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและเห็นคุณค่า
ของเนื ้อดินปั น้ อันเป็ นอัตลักษณ์ที่เป็ นความงาม อันเป็ นภูมิปัญญาที่สงั่ สมกัน
มาของชุมชนด่านเกวียนให้ เหมาะสม พัฒนาและต่อยอด ความงามจากเนือ้ ดิน
ปั น้ ด่านเกวี ย นอันเป็ นอัตลักษณ์ ให้ เกิ ดความพิ เศษ ตามคุณสมบัติ ด้ วย
ส่วนผสมแบบดังเดิ
้ มและวัตถุดิบแต่งเติม ที่เหมาะสมเป็ นเนื ้อดินปั น้ ที่เหมาะใน
การผลิต
การพัฒนาเนือ้ ดินปั ้นด่ านเกวียนให้ คงความงามตามอัตลักษณ์
ในการพัฒนาเนื ้อดินปั น้ จากงานวิจยั นี ้ ต้ องการแสดงให้ เห็นความงาม
ของเครื่ องปั น้ ดินเผาในชุมชนด่านเกวียนในเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียนให้ คงอัตลักษณ์ และความงามแบบดังเดิ
้ ม โดย
ใช้ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่นให้ มากที่สุด ด้ วยกระบวนการทดลองแบบสัดส่ วน
ร้ อยละ ด้ วยทฤษฏีสามเหลี่ยมด้ านเท่า และทฤษฎี เส้ นตรง ให้ เกิดความเข้ าใจ
ง่ าย สู่การนาไปใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุ่งเน้ นการทดลองเนื อ้ ดินปั น้ ใน
อุณหภูมิ ตังแต่
้ 800 – 1,250 องศาเซลเซียส โดยมีส่วนผสมเพิ่มเติม 3 ชนิด ที่
สามารถหาได้ ในท้ องถิ่น เป็ นเศษวัสดุเหลือใช้ หาได้ ง่ายหรื อราคาถูก เหมาะสม
ต่อใช้ เป็ นส่วนผสมและเป็ นตัวช่วยให้ ทาเนื ้อดินเกิดลักษณะพิเศษขึ ้นได้ ดังนี ้
1. ดิ นเชื ้อ
เป็ นวัตถุดิบที่เกิดจากการนาเศษกระเบื ้องหรื อดินที่ผ่านการเผาแล้ วบด
ให้ ละเอียด นามาผสมในเนื อ้ ดินปั น้ ด่านเกวี ยน โดยมีอัตราส่วน คือ ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายลาน ้ามูล 20 % และดินเชื ้อ 20 % โดยผลการทดลองพบว่า
เนื ้อดินปั น้ มีความเหนียวดีมาก ทรงตัวได้ ดีมาก แห้ งไว สามารถขึ ้นรู ปได้ หลาย
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วิธี เช่น แบบบี
บ ขด แผ่น อัดดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่งเมื่อแห้ ง ไม่พบ
ร่องรอยการแตกร้ าวเมื่อแห้ ง สามารถขึ ้นรู ปได้ บาง หดตัวเมื่อแห้ ง 6 % และเมื่อ
เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีการหดตัวของเนื ้อดิน 13 % และมีการ
ดูดซึมน ้า 5.83 % สามารถใส่น ้าและของเหลวได้ ดี เมื่อเผาในอุณหภูมิต่าถึงสูง
เนื ้อดินจะมีสีน ้าตาลส้ ม แดงถึงสีน ้าตาลเทา แดงเข้ มดาตามลาดับ และเมื่อเผา
ในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมันที่เกิดจากเหล็กออกไซด์ไหล
ออกมาบริ เวณผิวสีน ้าตาลของผลิตภัณฑ์ อันเป็ นอัตลักษณ์สาคัญของเนื อ้ ดิน
ด่านเกวียน

ภาพที ่ 11 ผลิ ตภัณฑ์ดินด่านเกวียนทีผ่ สมด้วยดิ นเชื ้อ เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซี ยส
ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2558.

2. ขุยมะพร้าว
เป็ นวัตถุดบิ ที่เหลือจากการปลอกเปลือกของมะพร้ าว เป็ นวัสดุที่มีความ
เบาอุ้งน ้าได้ ดี วิธีใช้ ควรร่ อน ขุยมะพร้ าวให้ ละเอียด ด้ วยตะแกรงมุ้งที่มีตาห่าง
ใส่ในปริ มาณที่ พอเหมาะตัง้ แต่ 1 - 6 % โดยน า้ หนัก และไม่ควรเกิ น 10 %
เนื่องจากทาให้ ดินมีความร่วนตัวเกินไปทาให้ ขึ ้นรูปได้ ยาก โดยส่วนผสมที่มีผลดี
ที่สุดในการทดลองมีส่วนผสมดังนี ้ ดินด่านเกวี ยน 90 % ทรายลานา้ มูล 6 %
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และขุยมะพร้ าว 4 % โดยผลการทดลองพบว่า เนื ้อดินปั น้ มีความเหนียวดีมาก
ทรงตัวได้ ดีมาก แห้ งตัวช้ าพอสมควร เหมาะกับการต่อประกอบชิ ้นงานเพิ่มเติม
ได้ ดี สามารถขึ ้นรู ปได้ หลายวิธี เมื่อแห้ งไม่พบร่องรอยการแตกร้ าว มีน ้าหนักที่
เบาพอใช้ มี การหดตัวเมื่ อแห้ ง 10 % และเมื่ อเผาในอุณหภู มิ 1,250 องศา
เซลเซียส มีการหดตัวของเนือ้ ดิน 16 % และมีการดูดซึมนา้ 13.94 % มีความ
พรุ นตัวสูง เนื อ้ ดินมี ความแข็งแกร่ งและน าหนักเบา สี ของเนื อ้ ดินเมื่ อเผาใน
อุณหภูมิ ต่ าถึ งสูง เนื อ้ ดินจะมี สี น า้ ตาลส้ ม แดงถึ งสี น า้ ตาลเทา แดงเข้ มด า
ตามลาดับ และเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมันที่เกิด
จากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริเวณผิวสีน ้าตาลของผลิตภัณฑ์

ภาพที ่ 12 ผลิ ตภัณฑ์ ดินด่ านเกวี ยนที ่ผสมด้วยขุยมะพร้ าว เผาในอุณหภู มิ 1,250 องศา
เซลเซี ยส ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2558.

3. หิ นกรวดแม่น้า
เป็ นวัตถุดิบทางธรรมชาติที่หาได้ ในท้ องถิ่น หรื อหาซื ้อได้ ง่ายจากร้ าน
ตกแต่งสวนและร้ านขายปลา มีน ้าหนักมาก และหลายสี แล้ วแต่แหล่งที่มาของ
หิน สามารถนามาบดหรื อเป็ นเม็ดที่มีขนาดเล็กและใส่เป็ นส่วนผสมของเนือ้ ดิน
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Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
ปั น้ ด่านเกวีEvolution
ยน ให้ เกิand
ดความพิ
เศษ เนื่องจากดินด่านเกวียนเมื่อเผาแล้ วจะให้ สี
น ้าตาลแดง เมื่อผสมหินกรวด ที่มีสีแตกต่างกันออกไป จะทาให้ เกิดความพิเศษ
และความน่าสนใจ บนเนื อ้ ดิน ปั น้ โดยสัดส่วนที่ ผสมไม่ ควรเกิ น 20 % โดย
น ้าหนัก เนื่องจากจะทาให้ เนื ้อดินมีความหยาบต่อการขึน้ รู ปแม้ จะขึ ้นรู ปได้ ดีก็
ตาม แต่ทงนี
ั ้ ้การผสมให้ มาก (Over) ก็ทาให้ เกิดความแตกต่างและความงามได้
โดยสัดส่วนของเนือ้ ดินมีอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ มีดงั นี ้ ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายลาน ้ามูล 20 % และหินกรวดแม่นา้ 20 % จากการทดลอง
พบว่า เนื ้อดินปั น้ มีความเหนียวดีมาก ทรงตัวได้ ดีมาก แห้ งไว สามารถขึ ้นรู ปได้
หลายวิธี เช่น แบบบีบ ขด แผ่น อัดดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่ งเมื่อแห้ ง
ไม่พบร่ องรอยการแตกร้ าวเมื่อแห้ ง บนพื ้นผิวของเนือ้ ดินมีหินสีขาวและเหลื อง
นูนปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ หดตัวเมื่อแห้ ง 4 % และเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,250
องศาเซลเซี ยส มี การหดตัวของเนื อ้ ดิ น 13 % และมี การดูดซึ มน า้ 7.59 %
สามารถใส่น ้าและของเหลวได้ เมื่อเผาในอุณหภูมิต่าถึงสูง เนื ้อดินจะมีสีน ้าตาล
ส้ ม แดงถึงสีนา้ ตาลแดงเข้ ม ตามลาดับ และเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซียส มีจดุ เคลือบมันที่เกิดจากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริ เวณผิวสีน ้าตาล
ของผลิตภัณฑ์ ปะปนกับเม็ดกรวดแม่น ้าที่ผสมกันอยู่เกิดความแปลกตาในเนือ้
ดินปัน้
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ภาพที ่ 13 ผลิ ตภัณฑ์ ดินด่านเกวี ยนที ่ผสมด้วยหิ นกรวดแม่น้า เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซี ยส ทีม่ า: เด่น รักซ้อน, 2558.

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย นี ม้ ี ป ระเด็ นที่ มี ค วามน่ า สนใจในด้ านการศึ ก ษา
วิวฒ
ั นาการและการพัฒนาเครื่ องปั น้ ดินเผาด่านเกวียน เพื่อให้ เห็นความสาคัญ
ของการคงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ดงเดิ
ั ้ ม โดยการใช้ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่น ซึ่งหาได้
ง่ายและราคาถูก เช่น ดินเชื ้อ ขุยมะพร้ าว กรวดแม่น ้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
เนื ้อดิน ด้ วยการใช้ หลักการทฤษฎี สามเหลี่ยมด้ านเท่าและทฤษฎี เส้ นตรง ทาง
วิทยาศาสตร์ ทาให้ เนื ้อดินปั น้ มีความเหนียว เหมาะสมต่อการขึ ้นรู ป มีการหด
ตัวที่น้อยลงทาให้ ลดการแตกร้ าวของผลิตภัณฑ์ได้ มีคณ
ุ สมบัติในการดูดซึมน ้า
ที่ เหมาะกับการน าไปใช้ งานได้ ในหลายประเภทผลิ ตภัณฑ์ และการเผาใน
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะทาให้ มีสีสนั ที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้ องกับอัต
ลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน ที่สีของเนื ้อดินจะมีสีน ้าตาลดา แดงเข้ ม
ม่วง คล้ ายเปลือกมังคุด มีแร่เหล็กที่ละลายผสมอยู่เป็ นจุดดามันวาวออกมาที่ ผิว
ผลิ ตภัณฑ์ และจากการผสมวัตถุดิ บเพิ่ มเติม ท าให้ ผิ วของเนื อ้ ดิ นมี ความ
สวยงามแปลกตา เป็ นการสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตนให้ เกิดความสวยงาม แปลก
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้ นด่ านเกวียนให้ คงความงาม
ตามอัตลักษณ์
Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.
ใหม่และน่าสนใจ
และเป็ นการพัฒนาเพื่อลดปั ญหาการกระบวนการผลิต ลดการ
แตกร้ าวของเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียน มีคณ
ุ ภาพการเผาที่เหมาะสมต่อคุณภาพอัน
เป็ นอัตลักษณ์ สาคัญดังเดิ
้ ม ส่งเสริ มด้ านคุณภาพทาให้ เกิ ดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้บริ โภค และสามารถนาไปใช้ ได้ จริ งในชุมชน เพื่อต่อยอดแนวความคิดในการ
พัฒนาต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองพัฒนาเนื ้อดินปั น้ ด่านเกวียนให้ เกิดอัตลักษณ์ความงาม
ของดินด่านเกวียน ผู้วิจยั ใช้ สว่ นผสมดังเดิ
้ มเป็ นตัวหลัก คือ ดินด่านเกวียน และ
ทรายลาน ้ามูล เพื่อเติมวัตถุดิบชนิดต่างๆ ที่สามารถหาได้ ในท้ องถิ่น หรื อราคา
ถูกลงไปเพื่อจุดมุง่ หมายให้ เนื ้อดินด่านเกวียนเกิดคุณสมบัตติ า่ งๆ ดังนี ้
1. ควรหาส่วนผสมของเนื ้อดินปั น้ ที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ ในการผลิต
เครื่ องปั น้ ดินเผาให้ มีสดั ส่วนที่ชดั เจน สามารถทบทวนปัญหาในกระบวนการการ
ผลิตได้
2. ควรปรั บปรุ งคุณภาพดินให้ ดีขึน้ เหมาะสมต่อการขึน้ รู ปในแต่ละ
เทคนิค ลดการหดตัว ลดการแตกร้ าว นา้ หนัก ความแข็งแรง และคุณสมบัติ
ความพรุ นตั ว เพื่ อ เลื อ กน าไปใช้ ในการพั ฒ นาออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่ องปัน้ ดินเผา
3. สามารถหาส่วนผสมหรื อวัตถุดิบชนิดอื่ นๆ เป็ นส่วนผสมเพื่ อเพิ่ม
ความงามที่แตกต่างโดยมุ่งเน้ นวัตถุดิบที่มีในท้ องถิ่นหรื อราคาถูก ให้ เกิดความ
พิเศษและแปลกตา เป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และยังคงไว้ ซึ่งความ
สวยงามของเนื ้อดินด่านเกวียน
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