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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจยัเร่ืองนีศ้กึษาถึงวิวฒันาการและการพฒันาของเนือ้ดินปัน้
ดา่นเกวียน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ซึง่เป็นแหลง่เคร่ืองปัน้ดินเผาแห่ง
หนึ่งท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ประเด็นหลักท่ีน าเสนอในบทความนี ้
ได้แก่ ลักษณะและอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบตอ่ความงามตามอตัลกัษณ์ของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน รวมถึงขัน้ตอน
และวิธีการเพ่ือพฒันาเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงความงามตามอตัลกัษณ์  
 ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านหรือผู้ ประกอบการในชุมชนด่านเกวียน
สามารถรักษาความงามของเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงอยู่ตามอตัลกัษณ์ดัง้เดิม
ได้ โดยการใช้วสัดแุละวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินของตน เน่ืองจากหาได้ง่ายและ
ราคาถูก ขณะท่ีขัน้ตอนวิธีการการเผานัน้สามารถใช้ทฤษฎีสามเหล่ียมด้านเท่า
และทฤษฎีเส้นตรงเข้ามาช่วยเพ่ือท าให้เนือ้ดินปัน้มีความเหนียว เหมาะต่อการ
ขึน้รูป มีการหดตวัท่ีน้อยลงท าให้ลดการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะท่ีการ
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เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะท าให้มีสีสนัท่ีสวยงาม ซึ่งสอดคล้อง
กับอตัลกัษณ์ดัง้เดิมของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน ท่ีสีของเนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลด า 
แดงเข้มม่วง คล้ายเปลือกมังคุด ซึ่งถือเป็นการลดปัญหาในกระบวนการผลิต 
และท าให้คณุภาพการเผาคงความงามตามอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ  
ค าส าคัญ: เนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียน  อตัลกัษณ์ดัง้เดมิ  การพฒันา  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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Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. Dan Kwian clay’s color that was 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 
 
บทน า 

ด่านเกวียน เป็นต าบลหนึ่งใน อ าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา โดย
ตัง้อยู่ห่างจากตัวจังหวัด  15 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 224 สาย
นครราชสีมา – อ าเภอโชคชยั มีร้านค้าท่ีท าธุรกิจขายเคร่ืองปัน้ดินเผาอยู่ริมทาง 
สองฝ่ังถนน จนเข้าไปถึงภายในตวัเทศบาลต าบลด่านเกวียน เป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา มีร้านค้าและลานขายเคร่ืองปัน้ดินเผาเอกชน
ตา่งๆ มากกว่า 500 ร้านค้าในปัจจบุนั มีทัง้ผู้ประกอบกิจการในท้องถ่ินและต่าง
พืน้ท่ีน าสินค้ามาวางขายเป็นจ านวนมาก โดยอาชีพตา่งๆ ในชมุชนดา่นเกวียน ท่ี
มีความเก่ียวข้องกับเคร่ืองปัน้ดินเผา มีหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้ขายเคร่ืองปัน้ 
(ซือ้มาขาย) ช่างปัน้ (รับขึน้รูป) ช่างท าสี ช่างแกะสลกัลวดลาย ช่างซ่อม (งาน
แตกร้าว) ชา่งเผา ขายดนิ ขายไม้ฟืน เป็นต้น  

จากการส ารวจพบว่า ผู้ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีท าตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลาย
น า้ มีน้อยรายมาก ส่วนมากจะเป็นร้านขนาดใหญ่ท่ีด าเนินกิจการมายาวนาน 
ทัง้นีแ้ล้ว จึงเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้ เคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ประสบปัญหา
ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ และความใส่ใจในการผลิตสินค้า คณุภาพลดน้อยลง 
ด้วยต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะกบัสภาวการณ์ท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ขาย
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ของได้น้อยลง ผู้ บริโภคขาดความเช่ือมั่นในคุณภาพของตัวสินค้า ท่ีมีการ
แตกร้าว ซอ่มท าสีอ าพราง เผาไมส่กุตวั เม่ือใช้แล้วเกิดปัญหาการลอกร่อนของสี
หรือการทรุดตัวสลายของเนือ้ดินท่ีเผาไม่สุกตัว ท าให้เกิดการต่อรองทาง
การตลาดมาก สินค้าราคาตกต ่า แข่งกันขายลดราคา ท าให้ชุมชนเกิดปัญหา
การค้าขายและรายได้ ภาวะหนีส้ิน ท าให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเร่ิมปิดตวัลง 
แตใ่นทางกลบักนั ยงัมีผู้ประกอบการท่ียงัคงไว้ ซึ่งคณุภาพและพฒันาคุณภาพ 
อย่างตอ่เน่ืองในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน และยงัมีโอกาสในการขาย
อยา่งตอ่เน่ือง  

ในสภาพปัจจบุนัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ประกอบการเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียนท่ียงัคงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ดัง้เดิม ในกระบวนการผลิต รูปแบบ แบบดัง้เดิม
และการมองเห็นโอกาส ในการขายเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ยงัคงมีให้เห็นอยู่
บ้าง สว่นใหญ่จะเป็นคนท่ีอาศยัอยู่มาแตเ่ดิมในชมุชนดา่นเกวียน ตัง้แตรุ่่นปู่  ยา่ 
มาจนถึงรุ่นลูกท่ียงัท าเคร่ืองปัน้ดินเผาแบบดัง้เดิมอยู่ โดยส่วนมากจะเป็นช่าง
ชาวบ้านท่ีเคยท างานอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ เช่น ร้านดินเผา ร้านดินด า ร้าน
ชาวดิน ร้านอ าแดง เป็นต้น หรือผู้ ท่ีเป็นนกัศึกษาและเห็นช่องทางการท าธุรกิจ 
ด้วยความรู้ทางศลิปะเข้ามาพฒันาผลิตภณัฑ์ เข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นเวลานานจน
ตัง้รกรากอยู่ท่ีชุมชนด่านเกวียน  เช่น  คณุวฒันา ป้อมชยั คณุสุวนีย์ เนตวงศ์ 
คณุเดช  นานกลาง และคณุสมาน แสนทอน เป็นต้น  ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทใน 
การพฒันาเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน จนมาถึงปัจจบุนั และยงัเป็นผู้ ท่ีถ่ายทอด
ความรู้อนัมีประโยชน์และประสบการณ์ให้แก่ในชมุชน  
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Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. เนือ้ดนิป้ันด่านเกวียน 
เนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน คือ เนือ้ดินเหนียวอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้มูล 

ซึ่งเป็นบริเวณผืนดินท่ีมีล าน า้ 4 สายไหลมารวมกัน อนัได้แก่ ล าแซะ ล าส าราย 
ล าพระเพลิง และล ามลูบน ได้ไหลลงมาจากภูเขาได้น าพาเอาแร่ธาต ุเจือปนมา
ด้วย โดยเฉพาะธาตุเหล็ก (Iron Oxide) ท่ีได้ไหลลงมาปะปนเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับต าบลด่านเกวียนเป็นแอ่ง จึงได้มากองรวมกันอยู่บริเวณนีจ้ านวน
มาก โดยชาวบ้านเรียกแหล่งดินท่ีน ามาใช้ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาว่า “กุด” 
หรือ “ตะกดุ” ในทางวิชาการ หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้บริเวณล าน า้เวลา
หน้าแล้ง ท่ีน า้จะขาดเป็นช่วงๆ มีลกัษณะโค้งตวดั (Meander) และเกิดการเซาะ
ริมตลิ่งอีกด้านเป็นร่องน า้ ส่วนอีกด้านเกิดการทับถมตกตะกอนกันด้วยระยะ
เวลานานจนประชิดขาดจากกนัเป็นเส้นตรงและเกิดดินดอนไหลอ้อม  กลายเป็น
รูปโค้งหรือทะเลสาบรูปแอกววั (Oxbow Lare) ซึง่ชาวอีสานเรียกว่า “ล าน า้ด้วน” 
หรือ “กดุ” โดยดินท่ีน ามาใช้ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน จะมีช่ือเรียก
ตา่งๆ เช่น กดุดอนตาล  กดุเสือตาย กดุตะเกียด กดุมลูหลง กดุคลองต าแย กุด
หนองโชติ กดุวงัใหญ่  กดุหนองงูเขียว  กดุเวียน  กดุสองคืน  และกดุข่า เป็นต้น 
(ศภุชยั  สิงห์ยะบศุย์, 2544: 31- 34) ในปัจจบุนั กดุตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัมีการใช้งาน
อยู่และเพิ่มจ านวนในการน าดินมาใช้อีกหลายจุดด้วยกัน เช่น กุดโคน เป็นต้น 
โดยมีเจ้าของท่ีดนิในการขดุจ าหน่ายเอง  
 
อัตลักษณ์ส าคัญของเนือ้ดินป้ันด่านเกวียน 

ด้วยลกัษณะของเนือ้ดินท่ีมีคณุสมบตัิทางกายภาพ จึงท าให้เนือ้ดินปัน้
ดา่นเกวียนมีความแตกต่างจากดินแหล่งอ่ืน ท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะ คือเนือ้ดินมีสี
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น า้ตาล ชมพู หรือเหลือง มีจุดด าคล้ายโลหะปะปนอยู่ มีความเหนียวหนืดมาก 
ขึน้รูปบางหรือหนาได้ดีและทรงตวัรวดเร็ว เม่ือเผาในอุณหภูมิ 800 - 900องศา
เซลเซียส จะได้สีน า้ตาลส้ม มีการดดูซึมน า้มาก และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250
องศาเซลเซียส ขึน้ไป เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลเข้มแดง คล้ายสีเปลือกมงัคุดและมี
น า้มนัสีด าหรือจุดเคลือบด ามนัท่ีเกิดจากการหลอมตวัของเหล็กออกไซด์ (Iron 
Oxide) ท่ีมีมากในเนือ้ดิน ไหลซึมออกมาเป็นจุด หรือไหลเยิม้ท่ีบริเวณผิว
ผลิตภณัฑ์ เป็นจ านวนมาก เนือ้ดินจะมีความแข็งแกร่ง เคาะมีเสียงดงักงัวาน มี
การดดูซมึน า้ท่ีต ่า สามารถใส่น า้หรือของเหลวได้ดี มีการหดตวัของเนือ้ดินสงู ใน
ชมุชนดา่นเกวียนใช้ดินชนิดนีข้ึน้รูปผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด เชน่ หม้อ ไห โอ่ง 
ไหปลาร้า มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นท่ีรู้จัก จากคุณภาพและ
เอกลักษณ์รูปทรงต่างๆ ด้วยเนือ้ดินสีดังกล่าวจนเป็นท่ีจดจ าได้ ถึงความ
แตกตา่งกบัเนือ้ดนิจากแหลง่อ่ืนๆ ในการเปรียบเทียบอย่างชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที ่1 แหล่งดิน “กดุโคน” ในเทศบาลต าบลด่านเกวียน ใช้ในการผลิตเคร่ืองป้ัน   

     ดินเผาด่านเกวียน ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
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Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. วิวัฒนาการของเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 
จากข้อสนันิษฐานท่ีพบ เก่ียวกบัเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ในช่วงที ่1 

เกิดจากการค้าขายในสมยัก่อน โดยมี “ชาวขา่” น าสินค้ามาขาย ใสเ่กวียนเข้ามา
พกัแรมในบริเวณจดุพกัเกวียน ก่อนเข้าเมืองโคราช บริเวณดา่นเกวียนปัจจบุนั มี
การแลกเปล่ียนสินค้าและตัง้รกรากย้ายถ่ิน เข้ามาอาศยัอยู่ ด้วยเห็นว่าในแหล่ง
นีมี้เนือ้ดินท่ีสามารถน ามาใช้ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ และได้ถ่ายทอดให้กับคน
ในชุมชนด่านเกวียน ในการผลิตเคร่ืองใช้สอยในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห และ
ภาชนะต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากเขมร ท่ีขึน้รูปด้วย
แปน้หมนุ เผาไฟสงูมีความแข็งแกร่งมาก  

ช่วงที่ 2  เป็นช่วงท่ีคนในชมุชนด่านเกวียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญา
ชาวข่า และได้ผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนของตนเอง เร่ิมผลิต ครก โอ่งแป้น โอ่ง
มอญ ไหปลาร้า และแป้นใส่เหล้า ด้วยเนือ้ดินและส่วนผสมในการเตรียมแบบ
ดัง้เดิม โดยการเหยียบดิน เพ่ือนวด และการขึน้รูปด้วย พะมอน ท่ีจะต้องใช้การ
หมุนด้วยมือ และเผาในเตาท่ีโครงสร้างท่ีเป็นเนินจอมปลวก ท่ีขุดลงไปให้เกิด
โพรงช่องว่างส าหรับบรรจ ุชิน้งานในเตาเผา ใช้ไม้ฟืนท่ีสามารถหาได้ในบริเวณ 
เป็นเชือ้เพลิงในการเผาในอุณหภูมิสูง ท าให้เนือ้ดินท่ีได้จะมีความมันวาว 
สวยงาม 
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ภาพที่ 2 เตาขดุหรือเตาจอมปลวก แบบดัง้เดิมทีเ่ลิกใช้แลว้ในการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 

ด่านเกวียน ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
 

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงการพฒันารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ท าให้
เป็นท่ีรู้จัก โดย อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง และทีมพัฒนารูปแบบจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นคณุคา่ความและคณุสมบตัิพิเศษ
ของเนือ้ดินด่านเกวียน รวมถึงทกัษะฝีมือเชิงหตัถกรรมของชาวบ้านด่านเกวียน 
จึงได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีแต ่โอ่ง ไห ครก ให้เป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์
ชนิดอ่ืนท่ีมีมลูคา่มากขึน้ และสวยงามมากขึน้เพ่ือขยายกลุ่มผู้บริโภค โดยในช่วง
เวลานัน้ อาจารย์และนกัศกึษาได้เข้ามามีบทบาท และความส าคญัในชมุชนดา่น
เกวียน มีการเปิดร้านเพ่ือผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ในรูปแบบต่างๆ อนั
เป็นการพฒันาถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิค และการเผา ท าให้เกิดความงาม
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ใหม่ๆ เช่น การท าโคมไฟเจาะฉลุ ของอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของร้านดนิด า และร้านดนิเผา ของอาจารย์พิศ  ปอ้มสินทรัพย์  

ตอ่มาได้ร่วมกนัพฒันาเตาเผาแบบก่อ ในรูปแบบเตาอโุมงค์แทนการเผา
ด้วยเตาขุดจอมปลวก ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์มีมากมาย เช่น รูปแบบดัง้เดิม 
โอง่ ไห ครก แปน้  ของประดบัตกแตง่บ้าน เชน่ โคมไฟนกฮกู ปลาสะบดัหาง ปลา
แขวน แจกนัลายฉล ุหอยโข่ง จระเข้ กระเบือ้งดินเผาประดบัฝาผนงั และผลงาน
วิจิตรตา่งๆ เคร่ืองปัน้ดินเผาในสมยันัน้ยงัคงมีความงามตามเนือ้ดนิเผาท่ีเรียกว่า 
“เผาด า” มีความแข็งแกร่งสูง (ศภุชยั  สิงห์ยะบุศย์, 2544: 44 - 54) และสินค้า
ประเภทเคร่ืองประดับ สร้อยคอ ต่างหูต่างๆ ท่ีผลิต และออกแบบด้วยกลุ่ม
นกัศกึษาและท าขายกนัเอง จนได้รับความนิยมจาก ภาพยนตร์เร่ือง “น า้พ”ุ โดย
มีตวัเอก อ าพล ล าพูน ใส่ในภาพยนตร์ จึงท าให้เคร่ืองประดบัท่ีท าจากดินด่าน
เกวียน ขายดีจนผลิตรูปแบบออกมามากมาย (สวุนีย์  เนตวงศ์, สมัภาษณ์)  

 

 
 

 
 
 
 
 
       ภาพที ่3 รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน “เผาด า” อนัเป็นเอกลกัษณ์ส าคญั 

       ทีม่า: ศภุชยั รอดกลาง, 2538. 
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              ภาพที ่4 โอ่งเผาด า ในรูปแบบดัง้เดิม ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เตารูปแบบก่อดว้ยอิฐหรือเตาอโุมงค์ ก่อดว้ยดินด่านเกวียนทีใ่ช้กนัอยู่ถึงปัจจุบนั 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2553. 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ช่วงที่ 4 เป็นช่วงท่ียงัมีความเก่ียวเน่ืองกับกบัช่วงท่ี 3 แตเ่ร่ิมมีการทาสี
จากภายนอกด้วยการสัง่สินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการใช้สีพลาสติก และทา
โคลนสีขาวในการตกแตง่ผิวภายนอกบนเนือ้ดินดา่นเกวียนให้เกิดการเลียนแบบ
คล้ายของเก่า โดยเนือ้ดินไม่จ าเป็นต้องเผาด า ในอณุหภมูิสงู เพียงแคเ่ผาแดงให้
สามารถคงรูปได้ก็สามารถท าสีได้ อนัเป็นการลดต้นทนุในการเผา ซึง่รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ก็มีความคล้ายคลงึกบั ชว่งท่ี 3 มากเพียงแตท่ าสีให้เกิดความสวยงาม
ตามความต้องการของผู้ ซือ้ โดยมีการผลิตตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา 
ในชว่งนัน้เอง สง่ผลตอ่ทศันะของชา่งชาวดา่นเกวียน โดยคณุวฒันา ปอ้มชยัและ
ช่างชาวด่านเกวียน ให้ความคิดเห็นว่าเป็นการท าลายคุณค่าท่ีแท้จริงและ
ท าลายเอกลกัษณ์เคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ซึง่หากทาสีเช่นนีไ้มจ่ าเป็นต้องใช้
ดินปัน้ดา่นเกวียน ไม่ต้องมีการเผา หรือใช้วสัดอุะไรมาท าก็ได้ ในขณะเดียวกัน 
คุณสมหมาย  ปรือกระโทก ก็ให้แนวคิดทางด้านการผลิตเพ่ือการตลาด ตาม
ความต้องการของลูกค้า และเศรษฐกิจ ในชุมชนท่ีท าให้ยอดจ าหน่ายมากขึน้
(ศภุชยั  สิงห์ยะบุศย์, 2544: 72) ในช่วงเวลานัน้จึงสินค้าท่ีเกิดจากการท าสีขึน้
มากมาย และเกิดการเคล่ือนย้ายของคนงานท่ีเคยท าในโรงงานขนาดใหญ่ 
ออกมาเป็นผู้ผลิตและประกอบการค้าเองมากขึน้ 
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ภาพที ่6 วิวฒันาการท าสี ดว้ยสีพลาสติกและการท าเลียนแบบของเก่า ยงัมีใหพ้บเห็นจนถึง

ปัจจุบนั ทีม่า: ศภุชยั รอดกลาง, 2538. (ซ้าย). เด่น  รกัซ้อน, 2553. (ขวา) 
 

ช่วงที่ 5 เป็นช่วงหลงัพ.ศ.2525 ถึงปัจจุบนั เป็นช่วงท่ีไม่มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ใด มากนกั มียอดสัง่ซือ้และขายลดลง ตลอดเวลา กบัการผ่าน
วิกฤติ เศรษฐกิจท่ีไม่ดีหลายครัง้จนฟองสบู่แตก ท าให้ช่วงปี ตัง้แต่ พ.ศ.2540 
เร่ิมซบเซา มีผู้ผลิตมากขึน้แต่รายได้น้อยลง คณุภาพสินค้าไม่ดี มีการแตกร้าว
มากขึน้ เกิดจากความไม่ใส่ใจในกระบวนการผลิต ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ เกิด
ปัญหาการลอกเลียนแบบกนัเอง ไมค่งเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียนในภาพรวมอยู่ เร่ิมมีวสัดอ่ืุน เช่นหินทรายเทียม เข้ามาขายเพิ่มมากขึน้ใน
ร้านค้าดา่นเกวียน จากหมู่บ้านหนองโสน ท่ีใกล้เคียงท าให้เคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน ซบเซาลงอย่างต่อเน่ืองแต่เกิด อาชีพรายย่อย ตา่งๆ ขึน้มาแทนการผลิต
ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ รูปแบบผลิตภณัฑ์ทกุชนิด กลายเป็นสีสนัท่ีสดใสจากสี
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. พลาสติก หรือสีน า้มันท่ีท าเลียนแบบการเคลือบทางเซรามิก หรือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้คล้ายงานสังกะสีจากต่างประเทศหรืองานโลหะและปูนปัน้แบบ
ยโุรป    

จากการส ารวจของนักวิจัยในทุกตลาดเคร่ืองปัน้ดินเผาทัง้ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและตะวนัตก มีความเหมือนกันไปทุกแหล่งผลิต ไม่มี
เอกลักษณ์ส าคัญเป็นของตนเองเลย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของวงการ
เคร่ืองปัน้ดินเผา  ในขณะเดียวกนัในชมุชนเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ก็เป็นช่วง
รุ่นลูกของช่างปัน้ในช่วงท่ี 2 และ 3 ท่ียงัคงสืบทอดวฒันธรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา
ด่านเกวียนต่อมา เช่น คุณเมีย้น  สิงห์ทะเล  คุณมิตร  สิงห์ทะเล  ลูกชายของ 
ลุงหมี  สิงห์ทะเล  และอีกหลายตระกูลท่ีเป็นช่างปัน้ดัง้เดิม ท่ียงัด าเนินกิจการ
และผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ในรูปแบบของตนเอง เช่น การท าดิน การ
ขึน้รูป การผลิตนกฮูก ครก โอ่ง ไห แจกันแขวนนกฮูก ปลาสะบัดหาง ซึ่งเป็น
รูปแบบวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดและพฒันาความเฉพาะตน โดยไม่ท าสีแตอ่ย่างใด 
เพียงเผาให้สุกตวัและมีความแข็งแกร่ง ท่ีหน้าเตาในอุณหภูมิสูงและสม ่าเสมอ
ทัว่กนัทัง้เตาเผาได้ แตท่ัง้นีแ้ล้วการ “เผาด า” ก็ได้เร่ิม เลือนหาย และห่างหายไป
จากชมุชนดา่นเกวียน 
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     ภาพที ่7 การใช้สีพลาสติกส าเร็จรูป ในการทาเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน และการใช้สี 

     น ้ามนั เลียนแบบการเคลือบ ทางเซรามิก ทีม่า: เด่น  รักซ้อน, 2556. 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการท่ียังคงเช่ือและยึดมั่นในความเป็น

คุณค่าของด่านเกวียน ก็คือคุณภาพของเนือ้ดินท่ีมีรูปแบบเผาด าในอุณหภูมิ 
ท่ี 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป เพ่ือให้ดินด่านเกวียนมีความแข็งแกร่ง 
เนือ้ดินมีความเงางามสีด ามนั  เคาะแล้วเสียงดงักังวาน ซึ่งเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา
ท่ีเป็นอัตลักษณ์และแบบฉบับของด่านเกวียนมาตัง้แต่เร่ิมต้น  ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบผลิตภัณฑ์  หรือสินค้าแบบใด ก็ยงัคงไว้ซึ่งการเผาด า แม้ว่าต้นทุนของ
การผลิตจะสูงขึน้ ก็ยงัดีกว่าการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบนั ท่ี 
“เผาแดง” และบางครัง้ไม่สกุตวัท าให้ลกูค้าเกิดความไม่เช่ือมัน่ (สมยั รอดกลาง, 
สมัภาษณ์) 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. การเตรียมเนือ้ดินป้ันด่านเกวียน 
ดินปัน้ (Clay and Bodies) เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีสุดในกระบวนการผลิต

เคร่ืองปัน้ดินเผา โดยความเสียหายทัง้หมดเกิดจากเนือ้ดินปัน้และคณุภาพท่ีดี
ท่ีสดุก็เกิดจากเนือ้ดินปัน้ท่ีดีเช่นเดียวกัน หากผู้ผลิตสามารถควบคมุวตัถุดิบใน
การท าเนือ้ดินปัน้ได้เป็นอย่างดี ย่อมท าให้คณุภาพผลิตภัณฑ์ออกมาดี ในการ
เตรียมเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน แตด่ัง้เดิมเป็นส่วนผสมท่ีได้จากการสืบต่อความรู้
มาจากรุ่นตอ่รุ่นหรือเฉพาะในครอบครัว หรือการใช้วิธีแอบจดจ าจากโรงงานท่ีตน
ท างานอยู ่หรือจากครู อาจารย์พืน้บ้านท่ีสัง่สอนมา  

โดยส่วนผสมของเนือ้ดินด่านเกวียนท่ีได้จากกุดต่างๆ ในแหล่งวัตถุดิบ 
ท่ีใช้วิธีการขดุด้วยมือ โดยใช้ดินท่ีอยู่ลึกกว่าหน้าดินประมาณ 60 เซนติเมตร มา
เป็นส่วนผสมหลกัแยกเป็น 2 ชนิด คือ ดินท้องนา และดินทรายล าน า้มลู โดยใช้
วิธีการคิดอตัราส่วน เช่น 3:2 หรือ 5:3 หรือ 2:1 เป็นต้น เป็นวิธีการคิดอตัราส่วน
ของบุ้ งก๋ีหรืออุปกรณ์ในการตักดิน และเดินวนตักดิน โดยไม่มีการชั่งด้วย
เคร่ืองมือวัดน า้หนักท่ีเป็นมาตรฐาน ใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ในการ
คาดคะเน ซึ่งแตล่ะรอบไม่มีความเท่ากนั ท าให้เกิดปัญหาของเนือ้ดินปัน้ทุกครัง้
ท่ีผสม มีคณุสมบตัิท่ีไม่เหมือนกัน ไม่มีความสม ่าเสมอขาดมาตรฐาน มีการหด
ตวัของเนือ้ดินท่ีไม่เท่ากนั สีไมส่ม ่าเสมอ การแห้งไม่พร้อมกนัหรือแห้งเร็วและช้า
ท่ีต่างกัน เกิดรอยร้าวได้ง่าย ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีการต่อเติม ปัน้แปะ แต่ทัง้นีแ้ล้ว
การเตรียมส่วนผสมในอดีตจะเตรียมไม่มาก แคพ่อใช้ต่อการน าไปขึน้รูป โดยการ
ผสมดินในอดีต ใช้เท้าย ่าบนกระดานให้ดินคลุกเคล้าเข้ากันเป็นอย่างดี เม่ือเจอ
เศษกรวด เศษหิน เปลือกหอยหรือเศษไม้ ท่ีมีขนาดใหญ่ ก็น าออกจากเนือ้ดินได้ 
ท าให้เนือ้ดินมีคณุภาพ ในการนวดด้วยเท้าจะนวดจนเนือ้ดินมีความเหมาะสม
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ตอ่การน าไปใช้ หากยงัไม่ใช้จะเก็บดินให้เป็นแผ่นเรียบหนาๆ แล้วคลมุพลาสติก
ไว้ ปอ้งกนัการแห้งตวั ท าให้มาตรฐานผลิตภณัฑ์และคณุภาพในอดีตมีสงู ขึน้รูป
ได้ดี บาง เนือ้ดนิละเอียด เรียบเนียนมนัเงา แข็งแกร่งไมมี่รอยแตกร้าวหลงัเผา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที ่8 การเหยียบดิน ในการเตรียมดินป้ันในสมยัก่อนของด่านเกวียน 

      ทีม่า: (เปร่ือง กมุทุ, 2531: 23). 

 
ในปัจจุบนัการเตรียมวตัถุดิบผู้ประกอบการใช้วิธีการสัง่ซือ้จากบ่อขุด 

หรือกดุตา่งๆ ท่ีขายดินให้ โดยมีนายหน้าหาดิน น ามาส่ง ใช้วิธีการขดุด้วยรถตกั
ดนิ ขึน้มาใสร่ถกระบะ จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ขายในการเลือกดินเอง 
บางครัง้ท าให้เนือ้ดินท่ีน ามาขายขาดความเป็นมาตรฐาน มีสิ่งปนเปือ้นมาก เช่น 
รากไม้ เศษไม้ โลหะ กรวดหิน พลาสติก บางครัง้ก็ไม่สามารถน ามาใช้ผลิต
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ เน่ืองจากท าให้ดินแตกร้าวหลงัการขึน้รูปและเผา หรือเนือ้ดิน
ไม่มีความเหนียวหรือสีท่ีไม่เหมาะต่อการน าไปใช้และต้องน าไปทิง้หรือถมท่ี
ตอ่ไป   

เม่ือได้วัตถุดิบมาจึงกองแยกกันไว้ในลานพักดิน ก่อนน าไปใช้เป็น
สว่นผสมได้ตามหลกัการแบบดัง้เดิม ซึง่สว่นมากผู้ประกอบการยงัใช้วิธีการแบบ
ดัง้เดิมคือการใช้นับบุ้ งก๋ี ซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายมากท่ีจะใช้วิธีการตวงวัด
ด้วยตาชัง่เป็นกิโลกรัมหรือร้อยละหรืออตัราส่วนท่ีตวงวดัแน่นอน อนัเป็นปัญหา
ส าคญัของมาตรฐานในการผลิต รวมถึงความเป็นไปของเนือ้ดินท่ีจะได้สีและ
ความงามตามอัตลักษณ์ดัง้เดิม ในด้านการผสมดินปัจจุบนัใช้วิธีการหมักเนือ้
ดนิในบอ่ขนาดโดยประมาณ 2x2 เมตร ลกึประมาณ 1 เมตร และแชส่่วนผสมกับ
น า้ทิง้ไว้จนดินแห้งเหนียว ก่อนน าเข้าเคร่ืองอดัดินให้เป็นก้อน ซึ่งบางครัง้ช่างท่ี
ท าการผสมดิน ไม่มีการคดักรองหรือบดแยกวสัดท่ีุปนเปือ้นออก ท าให้พบเศษ
เปลือกหอยท่ีแตกหกั ผสมอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการประทขุองผิวชิน้งาน
บ่อยครัง้ เรียกภาษาท้องถ่ินว่า “ขีน้กยูง” ซึ่งเป็นแร่แคลเซียม หลังจากอัดดิน
ออกมาเป็นท่อน จึงเก็บดินใส่ในถุงพลาสติกอย่างมิดชิด  ปอ้งกนัการระเหยน า้
ของดนิ ก่อนการน าไปใช้ขึน้รูปตอ่ไป 
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ภาพที ่9 กระบวนการเตรียมวตัถดิุบ และเนือ้ดินป้ัน ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในปัจจุบนั 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 

 
การเผาให้เกิดความงามตามอัตลักษณ์ของเนือ้ดินด่านเกวียน 
 ในการเผาเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียนให้ได้ความงามตามอตัลกัษณ์นัน้
จะเผาในอณุหภูมิสงู 1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป ด้วยการเผาทัง้แบบเตาฟืน เตา
แก๊ส และเตาไฟฟ้า จะให้สีของเนือ้ดินท่ีมีสีน า้ตาลด า แดงเข้มม่วง คล้ายเปลือก
มงัคดุ มีแร่เหล็กท่ีละลายผสมอยู่เป็นจุดด ามันวาวออกมาท่ีผิวผลิตภัณฑ์ แต่
ทัง้นีแ้ล้วความงามทางความรู้สึกจะมีความแตกตา่งกนัออกไปอย่างชดัเจน ด้วย
การเผาแบบเตาฟืน จะมีควนัและเขม่าต่างๆ ปลิวมาเกาะผิวผลิตภณัฑ์และเกิด
การหลอมตัวขึน้ ด้วยบรรยากาศภายในเตาเผาเป็นแบบสันดาปไม่สมบูรณ์  
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ท าให้แร่เหล็กออกไซด์เกิดการเปล่ียนสีและจุดสุกตวั ท าให้เกิดความงามตาม
ธรรมชาตท่ีิไมส่ามารถบงัคบัทิศทางของสีได้  

ส่วนการเผาแบบเตาแก๊ส สามารถเผาได้ในอุณหภูมิท่ีสูงและควบคุม
บรรยากาศให้เป็นแบบสนัดาปไมส่มบรูณ์ซึ่งเลียนแบบการเผาแบบเตาฟืน ได้ท า
ให้เนือ้ดินท่ีออกมามีสีน า้ตาลเข้มด า มีจุดเหล็กท่ีหลอมตวัไหลออกมาจากผิว
ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีขีเ้ถ้าหลอมท่ีสามารถปลิวมาติดได้ก็จะได้ความงามท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของเนือ้ดินเช่นเดียวกนั สว่นการเผาแบบเตาไฟฟ้าซึ่งเป็นการเผาแบบ
บรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์  เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลแดง  สีสม ่าเสมอ  บางครัง้ได้ 
สีน า้ตาลเหลืองจุดด า ซึ่งเกิดจากส่วนผสมท่ีแตกต่างกัน โดยทัง้ 3 รูปแบบการ
เผานัน้สามารถท าให้เนือ้ดินมีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพท่ีดี ในอุณหภูมิ  
1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป  เหมาะตอ่การน าไปผลิตในกระบวนการเพ่ือให้คงอตั
ลกัษณ์ของเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียน  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ลกัษณะเนือ้ดินด่านเกวียนที่เผาจนถึงจุดสกุตวัและผิวเคลือบมีการหลอมตวัของ

ข้ีเถา้ทีป่ลิวมาเกาะ ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
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ปัญหาส าคัญของการเปล่ียนแปลงความงามอันเป็นอัตลักษณ์ของ 
เนือ้ดนิด่านเกวียน 

จากการศึกษา ท างานและส ารวจ ความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการ
ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนท่ีจะท าให้เกิดความงามแบบดัง้เดิม ตามอัต
ลักษณ์ของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน โดยเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีสามารถวิเคราะห์ได้
หลายประเดน็ โดยแบง่สภาพปัญหาเป็น แบบภายในและแบบภายนอก  
 

1. สภาพปัญหาแบบภายใน 
- ความรู้ความเข้าใจและทศันคติของชมุชนในการอนรัุกษ์ ท่ีมีน้อยมาก 

โดยยึดถือการผลิตและขายเชิงปริมาณ เป็นหลกั คือจะต้องผลิตได้ง่าย เร็ว ขาย
ได้จ านวนมากๆ การเผาด าในอณุหภมูิสงูสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ขายได้ราคาเท่าเดิม 
ไมคุ่้มคา่ 

- ช่างปัน้และผู้ ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจและใส่ใจ ใน
กระบวนการผลิตตัง้แต่เร่ิมการคดัสรรวตัถดุิบ การเตรียมเนือ้ดิน การขึน้รูปและ
การเผาท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์เกิดอตัลกัษณ์ความเป็นดา่นเกวียนท่ีแท้จริง 

- ช่างปัน้และผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้า ชนิดเผา
ด า ในอุณหภูมิสูง มีน้อยและเร่ิมลดน้อยลงในปัจจุบนั และไม่สามารถส่งต่อ 
ภมูิปัญญาดัง้เดมิให้ให้ลกูหลาน หรือถ่ายทอดให้คนอ่ืนท างานตอ่ได้ 

- ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ดินล าน า้มูลและดินทราย ไม่สามารถ
ก าหนดและคดัเลือกคณุภาพได้จากระบบการซือ้ขายของนายหน้า 

- เตาเผาท่ีใช้ในปัจจุบนัส่วนมากเป็นเตาอุโมงค์ท่ีมีการก่อด้วยอิฐดิน
ดา่นเกวียนในท้องถ่ินท่ีก่อกนัเอง โดยช่างท้องถ่ิน มีโครงสร้างท่ีบอบบางส าหรับ
เผาในอณุหภูมิต ่า ไม่มีประสิทธิภาพหรือรองรับในการใช้เผาในอณุหภูมิสงู อาจ
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ท าให้เตาเผาเกิดการขยายตัว หดตัวมากและทรุดตัวลงมาในขณะเผา เป็น
อนัตรายตอ่ช่างเผาและชิน้งานในเตา  

- ช่างเตาเผา ท่ีขาดประสบการณ์ ความรู้และเทคนิควิธีในการเผาใน
อณุหภมูิสงู ท าให้ผลิตภณัฑ์ไมส่กุตวั 

 

2. สภาพปัญหาแบบภายนอก 
- คา่นิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคมีความหลากหลายมาก

ขึน้ มีทางเลือกในการบริโภค และใช้สอยผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบั ชีวิตประจ าวนั 
- ทศันคติคนรุ่นใหม่ ท่ีมีตอ่ความงามแบบดัง้เดิม เป็นสิ่งล้าสมยั โดยมี

ความช่ืนชอบเฉพาะกลุม่ ท าให้สินค้าเคร่ืองปัน้ดินเผาแบบดัง้เดมิ ต้องพฒันาให้
ทนัตอ่สงัคมท่ีเปล่ียนไป  

- การใช้งานต้องมีประโยชน์ใช้สอยท่ีมากขึน้ แตไ่มจ่ าเป็นต้องอยูไ่ด้นาน
สามารถเปล่ียนได้บอ่ยๆ 

- ปัญหาราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึน้ตามเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการแบก
รับภาระต้นทนุการผลิต 

- แนวโน้มของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ถูกก าหนดโดยผู้ ซือ้และตลาด ท่ี
ตา่งกนัและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

- แนวโน้มการส่งออกลดลง ตลาดต่างประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจและ
หยดุสัง่สินค้า หรือลดจ านวนลง 
 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ วิจัยมีความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของ
บริบท ตา่งๆ ของชมุชนดา่นเกวียน ล้วนเป็นปัญหาท่ีค่อยๆ ฝังลึก ส่วนหลกัการ
ของการแก้ไข ควรเป็นการปรับทัศนคติของชุมชนให้ดี มีความรักในอาชีพการ
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ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา และการรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพฒันาตนเองและเห็นคุณค่า
ของเนือ้ดินปัน้อนัเป็นอัตลกัษณ์ท่ีเป็นความงาม อนัเป็นภูมิปัญญาท่ีสัง่สมกัน
มาของชมุชนดา่นเกวียนให้เหมาะสม พฒันาและต่อยอด ความงามจากเนือ้ดิน
ปัน้ด่านเกวียนอันเป็นอัตลักษณ์ ให้เกิดความพิเศษ ตามคุณสมบัติด้วย
ส่วนผสมแบบดัง้เดิมและวตัถุดิบแตง่เติม ท่ีเหมาะสมเป็นเนือ้ดินปัน้ท่ีเหมาะใน
การผลิต  
 

การพัฒนาเนือ้ดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงามตามอัตลักษณ์ 
ในการพฒันาเนือ้ดินปัน้จากงานวิจยันี ้ต้องการแสดงให้เห็นความงาม

ของเคร่ืองปัน้ดินเผาในชมุชนด่านเกวียนในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การพฒันาเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงอตัลกัษณ์ และความงามแบบดัง้เดิม โดย
ใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้มากท่ีสุด ด้วยกระบวนการทดลองแบบสัดส่วน
ร้อยละ ด้วยทฤษฏีสามเหล่ียมด้านเท่า และทฤษฎีเส้นตรง ให้เกิดความเข้าใจ
ง่าย สู่การน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการทดลองเนือ้ดินปัน้ใน
อุณหภูมิ ตัง้แต่ 800 – 1,250 องศาเซลเซียส โดยมีส่วนผสมเพิ่มเติม 3 ชนิด ท่ี
สามารถหาได้ในท้องถ่ิน เป็นเศษวสัดเุหลือใช้ หาได้ง่ายหรือราคาถกู เหมาะสม
ตอ่ใช้เป็นสว่นผสมและเป็นตวัช่วยให้ท าเนือ้ดนิเกิดลกัษณะพิเศษขึน้ได้ ดงันี ้
 

1. ดินเชื้อ  
เป็นวตัถดุิบท่ีเกิดจากการน าเศษกระเบือ้งหรือดินท่ีผ่านการเผาแล้วบด

ให้ละเอียด น ามาผสมในเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน โดยมีอัตราส่วน คือ ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายล าน า้มูล 20 % และดินเชือ้ 20 % โดยผลการทดลองพบว่า 
เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก ทรงตวัได้ดีมาก แห้งไว สามารถขึน้รูปได้หลาย
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. วิธี เช่น แบบบีบ ขด แผ่น อดัดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่งเม่ือแห้ง ไม่พบ
ร่องรอยการแตกร้าวเม่ือแห้ง สามารถขึน้รูปได้บาง หดตวัเม่ือแห้ง 6 % และเม่ือ
เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส  มีการหดตวัของเนือ้ดิน 13 % และมีการ
ดดูซึมน า้ 5.83 % สามารถใส่น า้และของเหลวได้ดี เม่ือเผาในอุณหภูมิต ่าถึงสูง 
เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลส้ม แดงถึงสีน า้ตาลเทา แดงเข้มด าตามล าดบั และเม่ือเผา
ในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมันท่ีเกิดจากเหล็กออกไซด์ไหล
ออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาลของผลิตภัณฑ์ อนัเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัของเนือ้ดิน
ดา่นเกวียน 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนทีผ่สมดว้ยดินเชื้อ เผาในอณุหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 
 

2. ขยุมะพร้าว 
เป็นวตัถดุบิท่ีเหลือจากการปลอกเปลือกของมะพร้าว เป็นวสัดท่ีุมีความ

เบาอุ้ งน า้ได้ดี วิธีใช้ควรร่อน ขุยมะพร้าวให้ละเอียด ด้วยตะแกรงมุ้ งท่ีมีตาห่าง  
ใส่ในปริมาณท่ีพอเหมาะตัง้แต่ 1 - 6 % โดยน า้หนัก และไม่ควรเกิน 10 % 
เน่ืองจากท าให้ดินมีความร่วนตวัเกินไปท าให้ขึน้รูปได้ยาก โดยส่วนผสมท่ีมีผลดี
ท่ีสุดในการทดลองมีส่วนผสมดงันี ้ดินด่านเกวียน 90 % ทรายล าน า้มูล 6 % 
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และขุยมะพร้าว 4 % โดยผลการทดลองพบว่า เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก 
ทรงตวัได้ดีมาก แห้งตวัช้าพอสมควร เหมาะกับการต่อประกอบชิน้งานเพิ่มเติม
ได้ดี  สามารถขึน้รูปได้หลายวิธี  เม่ือแห้งไม่พบร่องรอยการแตกร้าว มีน า้หนกัท่ี
เบาพอใช้ มีการหดตัวเม่ือแห้ง 10 % และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซียส  มีการหดตวัของเนือ้ดิน 16 % และมีการดูดซึมน า้ 13.94 % มีความ
พรุนตัวสูง เนือ้ดินมีความแข็งแกร่งและน าหนักเบา สีของเนือ้ดินเม่ือเผาใน
อุณหภูมิต ่าถึงสูง เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลส้ม แดงถึงสีน า้ตาลเทา แดงเข้มด า
ตามล าดบั และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมนัท่ีเกิด
จากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาลของผลิตภณัฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนที่ผสมด้วยขุยมะพร้าว เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา

เซลเซียส ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 
 

3. หินกรวดแม่น ้า 
เป็นวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน หรือหาซือ้ได้ง่ายจากร้าน

ตกแตง่สวนและร้านขายปลา มีน า้หนกัมาก และหลายสี แล้วแตแ่หล่งท่ีมาของ
หิน สามารถน ามาบดหรือเป็นเม็ดท่ีมีขนาดเล็กและใส่เป็นส่วนผสมของเนือ้ดิน
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ปัน้ด่านเกวียน ให้เกิดความพิเศษ เน่ืองจากดินด่านเกวียนเม่ือเผาแล้วจะให้สี
น า้ตาลแดง เม่ือผสมหินกรวด ท่ีมีสีแตกตา่งกนัออกไป จะท าให้เกิดความพิเศษ
และความน่าสนใจ บนเนือ้ดินปัน้ โดยสัดส่วนท่ีผสมไม่ควรเกิน 20 % โดย
น า้หนกั เน่ืองจากจะท าให้เนือ้ดินมีความหยาบต่อการขึน้รูปแม้จะขึน้รูปได้ดีก็
ตาม แตท่ัง้นีก้ารผสมให้มาก (Over) ก็ท าให้เกิดความแตกตา่งและความงามได้ 
โดยสัดส่วนของเนือ้ดินมีอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้ มีดงันี ้ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายล าน า้มูล 20 % และหินกรวดแม่น า้ 20 % จากการทดลอง
พบว่า เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก ทรงตวัได้ดีมาก แห้งไว สามารถขึน้รูปได้
หลายวิธี เช่น แบบบีบ ขด แผ่น อดัดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่งเม่ือแห้ง 
ไม่พบร่องรอยการแตกร้าวเม่ือแห้ง บนพืน้ผิวของเนือ้ดินมีหินสีขาวและเหลือง 
นูนปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ หดตวัเม่ือแห้ง 4 % และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 
องศาเซลเซียส  มีการหดตัวของเนือ้ดิน 13 % และมีการดูดซึมน า้ 7.59 % 
สามารถใส่น า้และของเหลวได้ เม่ือเผาในอณุหภูมิต ่าถึงสงู เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาล
ส้ม แดงถึงสีน า้ตาลแดงเข้ม ตามล าดบั และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซียส มีจดุเคลือบมนัท่ีเกิดจากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาล
ของผลิตภัณฑ์ ปะปนกับเม็ดกรวดแม่น า้ท่ีผสมกันอยู่เกิดความแปลกตาในเนือ้
ดนิปัน้ 
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ภาพที่ 13 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนที่ผสมด้วยหินกรวดแม่น ้า เผาในอณุหภูมิ 1,250 องศา

เซลเซียส ทีม่า: เด่น รกัซ้อน, 2558. 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนีมี้ประเด็นท่ีมีความน่าสนใจในด้านการศึกษา
วิวฒันาการและการพฒันาเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน เพ่ือให้เห็นความส าคญั
ของการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดัง้เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ซึ่งหาได้
ง่ายและราคาถกู เช่น ดินเชือ้ ขยุมะพร้าว กรวดแม่น า้ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพของ
เนือ้ดิน ด้วยการใช้หลักการทฤษฎีสามเหล่ียมด้านเท่าและทฤษฎีเส้นตรง ทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เนือ้ดินปัน้ มีความเหนียว เหมาะสมต่อการขึน้รูป มีการหด
ตวัท่ีน้อยลงท าให้ลดการแตกร้าวของผลิตภณัฑ์ได้  มีคณุสมบตัิในการดดูซึมน า้
ท่ีเหมาะกับการน าไปใช้งานได้ในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ และการเผาใน
อณุหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะท าให้มีสีสนัท่ีสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลกัษณ์ดัง้เดมิของเนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียน ท่ีสีของเนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลด า แดงเข้ม
มว่ง คล้ายเปลือกมงัคดุ มีแร่เหล็กท่ีละลายผสมอยู่เป็นจดุด ามนัวาวออกมาท่ีผิว
ผลิตภัณฑ์  และจากการผสมวัตถุดิบเพิ่มเติม ท าให้ผิวของเนือ้ดินมีความ
สวยงามแปลกตา เป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนให้เกิดความสวยงาม แปลก
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ใหมแ่ละนา่สนใจ และเป็นการพฒันาเพ่ือลดปัญหาการกระบวนการผลิต ลดการ
แตกร้าวของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน มีคณุภาพการเผาท่ีเหมาะสมตอ่คณุภาพอัน
เป็นอัตลักษณ์ส าคญัดัง้เดิม  ส่งเสริมด้านคุณภาพท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อ
ผู้บริโภค และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน เพ่ือต่อยอดแนวความคิดในการ
พฒันาตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองพฒันาเนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียนให้เกิดอตัลกัษณ์ความงาม

ของดนิดา่นเกวียน ผู้วิจยั ใช้สว่นผสมดัง้เดมิเป็นตวัหลกั คือ ดนิดา่นเกวียน และ
ทรายล าน า้มูล เพ่ือเติมวตัถุดิบชนิดต่างๆ ท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน หรือราคา
ถกูลงไปเพ่ือจดุมุง่หมายให้เนือ้ดินดา่นเกวียนเกิดคณุสมบตัติา่งๆ ดงันี ้

1. ควรหาส่วนผสมของเนือ้ดนิปัน้ท่ีเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ในการผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาให้มีสดัส่วนท่ีชดัเจน สามารถทบทวนปัญหาในกระบวนการการ
ผลิตได้ 

2. ควรปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึน้ เหมาะสมต่อการขึน้รูปในแต่ละ
เทคนิค ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว น า้หนัก ความแข็งแรง และคุณสมบัติ
ความพรุนตัว เ พ่ื อเ ลือกน าไปใช้ ในการพัฒนาออกแบบผลิ ตภัณฑ์
เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

3. สามารถหาส่วนผสมหรือวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ เป็นส่วนผสมเพ่ือเพิ่ม
ความงามท่ีแตกต่างโดยมุ่งเน้นวตัถุดิบท่ีมีในท้องถ่ินหรือราคาถูก ให้เกิดความ
พิเศษและแปลกตา เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังคงไว้ซึ่งความ
สวยงามของเนือ้ดนิดา่นเกวียน 
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