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การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มานะ เอี่ยมบัว1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ในเขตจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากผู้ ผ ลิ ต ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี
หนองคาย และหนองบัวลาภู การศึกษาเบื้องต้นทาได้การสารวจปัญหาในการผลิต และความ
ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่ามีปัญหาในเรื่องส่วนผสมของวัตถุดิบ ความแข็งแรง และการ
มีน้าหนักมากเกินไปของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้จึงได้ ออกแบบส่วนผสมของวัตถุดิบโดยอาศัย
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยใช้แกลบเป็นส่ วนผสมเพื่อ ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความแข็งแรงและมี
น้าหนักที่เบาขึ้น จากผลการวิจัยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือการเติมแกลบลงไปร้อยละ 40 โดย
ปริมาตร โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสามารถในการรับแรงอัดได้เท่ากับ 5.34 เมกกะพาสคาล ความ
หนาแน่น 1.78 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ร้อยละของการดูดซึมน้าเท่ากับ 11.73 ร้อยละของ
ความพรุนตัวเท่ากับ 20.37 และร้อยละของน้าหนักสูญหายหลังการเผาเท่ากับ 22.97 หลังจากนั้น
นาส่วนผสมนี้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยได้ดึงเอาเอกลักษณ์ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
มาเป็ น แรงบัน ดานใจในการออกแบบ ทั้ งรู ป ทรงและลวดลาย การใช้ งานเน้น ความเรียบง่าย
ตรงไปตรงมา ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการใช้งานในรูปแบบต่างๆ และประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญผลประเมินพบว่ามีระดับค่าคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การพัฒนา, เครื่องปัน้ ดินเผา, เซรามิกส์, เอกลักษณ์
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THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF POTTERY PRODUCTS FOR ENHANCE
MARKETING AT NORTH ESTE
Mana Eiambua1*
Abstract
The study aimed at the development and the design of pottery products
at up North Este part of Thailand with take a random at Udomthani, Nonhkhai, and
Nongbualumpoo province . From the primary study found that the uncertainty of
composition and low-quality product were the problem of production required by
the entrepreneur. The problem also included the composition of raw materials,
strength of product, the weight of product. The materials used were adapted from
material whose composition was designed in this study by added rice husk with
local materials to increase the strength and to decrease their weight. The results
revealed that the composition measurement step in pottery production process
lacks of consistency. The added of rice husk to local clay 20% by volume showed
good properties with strength, density, water absorption, porosity, weight lost were
5.34 Mpa, 1.78 g/cm3, 11.73%, 20.37%, and 22.97%, respectively. The mixture was
made as a prototype and evaluated by an expert assessment found that the level
values is very satisfactory
Keyword : Development, Potty, Ceramic, Identity
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บทนา
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
มีมูลค่าการส่งออกสูงถึงกว่า 8,000 ล้านบาท มีโรงงานผลิตภายในประเทศกว่า 1,000 แห่ง เป็น
อุตสาหกรรมที่อาศัยวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตไปได้มากและ
ที่สาคัญอุตสาหกรรม ต้องอาศัยแรงงานจานวนมากในขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการช่วยกระจาย
รายได้ไปสู่ชนบทได้เป็นอย่างดีโดยก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 63,000 คน ทาให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายสาคัญในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจึง
ถือว่ามีความสาคัญในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากผู้ประกอบการ ทั้งในระดับโรงงานและระดับครัวเรือนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและสมการ
การผลิต แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงาน
เป็นปัจจัยสาคัญในการผลิต มีการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมากมายหลาย
กลุ่มหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ตนเอง ประสานกับการนาปัจจัยการผลิตในแต่ละท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น การใช้
ดินพืน้ บ้านในท้องถิ่นเป็นหลัก กระบวนการผลิต การขึ้นรูปอย่างง่าย การเผาแบบพื้นบ้าน เป็นต้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาของกลุ่ ม ชุ ม ชนที่ ท าการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาให้ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่
มาตรฐานสากล เพื่อขยายขอบเขตของตลาดให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการสร้างงาน เพิ่มรายได้
ขยายโอกาส สร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดั บ กระบวนการผลิ ต มาตรฐานและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยเทคนิคความรู้สมัยใหม่ แนวทางการออกแบบ และรวมถึงการบริหาร
จั ด การที่ เ หมาะสม เพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ต ามมาตรฐานที่ ต ลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศต้องการซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่าเสมอ กระบวนการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาความรู้และใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้ องถิ่น
เพื่อให้พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการและประกอบอาชีพนี้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งปั้ น ดิน เผาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ารผลิ ตอยู่ ใ นเกื อ บทุก
จังหวัดโดยอาศัยดินที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มาเป็นเวลายาวนาน และเป็น
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเล็ก ผลิตสินค้าที่
เน้ น ประโยชน์ ก ารใช้ ส อยเป็ น หลั ก เช่ น หม้ อ น้ า กระถางต้ น ไม้ แจกั น เป็ น ต้ น แหล่ ง ผลิ ต
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาภาคอี ส าน ที่ ขึ้ น ชื่ อ เป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไปทั้ ง ในและต่ า งประเทศก็ คื อ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา นอกจากนั้นแล้ว ยังมีอีกหลายหมู่บ้าน
ที่มีงานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน ที่น่าสนใจและจัดเป็น สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ของ
จังหวัด อาทิ บ้านโค้งสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู, บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี, ต.โพธิ์ชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นต้น ปัญหาที่สาคัญที่นับว่าเป็นภาวะวิก ฤติข องเครื่อ งปั้ นดินเผาคื อ
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ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานวิจัยคณะผู้วิจัยนี้จึง
มุ่งที่แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นโดยมีแนวคิดหลักในการวิจัยคือ พัฒนากระบวนการผลิตที่อาศัยภูมิ
ปัญญาของคนในท้องถิ่นรวมทั้งการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ได้แก่การปรับปรุงอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ อุณหภูมิเผา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งการนา
วัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดแทนวัตถุดิบเดิม เพื่อแก้วิกฤติชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานและเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมากว่า
200 ปี ได้เป็นสินค้าทีมีคุณภาพประจาท้องถิ่น และยังเป็น อาชีพที่สร้า งรายได้และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดไป โดยขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ
คือ
1. การวิจัยเชิงสารวจ สารวจปัญหา จากปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการ จานวน 3
แหล่งผลิต
2. การวิจัยเชิงทดลอง โดยการทดลองพัฒนาส่วนผสมของดินปั้น และทาการออกแบบ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของ
ตกแต่งบ้าน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคณ
ุ ภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการตรวจสอบและสารวจข้อมูล
1.1 สารวจข้อมูลแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู และหนองคาย
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและสารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งผู้ผลิตจานวนสามแหล่ง
1.3 ศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาวัตถุดิบมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้มีความเหมาะสมส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีคุณสมบัติที่ดีคือ มีความเบาแต่แข็งแรง โดยมีขั้นตอนได้แก่
2.1 นาดินที่ได้จากแหล่งผู้ผลิตไปทาการหมักเป็นเวลา 2 วัน โดยเลือกจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่งเนื่องจากดินที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบมีส่วนประกอบของธาตุแต่ละชนิดที่ใกล้เคียงกัน
2.2 นาดินมาผสมกับแกลบบดในอัตราส่วนที่แตกต่างกันจานวน 5 สูตร ได้แก่ ร้อยละ
0, 10, 20, 30, 40 พร้อมทั้งเติมน้าในปริมาณที่เหมาะสม
2.3 นวดหรือย่าเพื่อให้ดินและวัตถุดิบตัวอื่น ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
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2.4 น าดิ น ไปขึ้น รูป โดยใช้ วิธี อั ดลงในแบบแม่พิ มพ์ ที่ มีขนาดยาว 10 เซนติเมตร
กว้างและสูง 2 เซนติเมตร
2.5 ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 วัน นาชิ้นงานที่ได้ออกจากแบบแล้วนาไปตากให้แห้ง
2.7 นาชิ้นงานที่ได้ไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ โดยใช้อุณหภูมิที่ 800 องศาเซลเซียส
2.8 การทดสอบคุณภาพของชิ้นงาน เพื่อหาค่าความหนาแน่นของเซรามิกส์ หาค่า
ร้อยละการดูดซึมน้า หาค่าความพรุน หาค่าความสามารถในการรับแรงอัด วิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค วิเคราะห์ค่าความหดหลังเผา และการดูดซึมน้าหลังการเผา
2.9 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบตรงความต้องการของตลาด โดยมีขั้นตอนในการ
ออกแบบคือ
2.9.1 ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของตกแต่งบ้าน
2.9.2 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้โดยใช้วัตถุดิบที่พัฒนาขึ้นตามข้อ 1 โดยใช้
แป้นหมุนขึ้นรูป
2.9.3 นาผลิตภัณฑ์ไปตากให้แห้ง
2.9.4 เผาโดยใช้เตาเผาระบบปิดของผู้ผลิตในจังหวัดอุดรธานี
2.9.5 นาผลิตภัณฑ์ไปประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
2.10 การประเมินผลด้านการผลิต แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ผลิตที่มีต่อความเป็นไปได้ในการผลิตโดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Aritmatic Mean)
2.11 การถ่ายทอดผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
ข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างผู้ผลิต
1. ผู้ผลิตในจังหวัดอุดรธานี ชื่อ นายฉัตรชัย โคตรน้าเนาว์ อายุ 51 ปี ชื่อร้าน บ้านเชียง
5000 ปี ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 111 หมู่ ที่ 13 ต าบลบ้ า นเชี ย ง อ าเภอหนองหาน จั ง หวั ด อุ ด รธานี
มีประสบการณ์ในด้านการผลิต 20 ปี
2. ผู้ผลิตในจังหวัดหนองบัวลาภู ชื่อ นางโรมรัน เหมะธุลิน ชื่อร้าน หนุ่ยดินเผา
ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ตาบลโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู มีประสบการณ์ในด้าน
การผลิต 10 ปี
3. ผู้ผลิตในจังหวัดหนองคาย ชื่อ นางเกสร โคตรอาสา ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 6
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีประสบการณ์ในด้านการผลิต 20 ปี
จากการสารวจข้อมูลของแหล่งผู้ผลิต เครื่องปั้นดินเผาจะมีการผลิตแตกต่างกันไป
มีทั้งกระถางต้นไม้ หม้อดิน และแจกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต แต่จะมี 2 รายที่ผลิต
หม้อดินที่เหมือนกันด้านกาลังการผลิตเครื่องปั้นดินเผา (ชิ้นต่อเดือน) จากแหล่งผลิตพบว่ามีแหล่ง
ผลิตจานวน 1แหล่งที่มีการผลิตในอัตรา 1000, 2000 และ 3,000 ชิ้นต่อเดือน โดยแหล่งผลิตที่มี
ยอดผลิตมากที่สุดคือแหล่งที่ 3 ซึ่งใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยผลิตทาให้ผลิตได้เป็นจานวนมาก เมื่อ
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มานะ เอี่ยมบัว

พิจารณาการผลิตเครื่องปั้นดินเผารายที่ 2 จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่ารายอื่นๆ เนื่องจากต้องใช้
ความชานาญและความประณีตในการปั้น เนื่องจากมีรูปแบบใหม่ๆ และทาตามแบบที่ลูกค้าสั่งได้
ด้านการผลิต จากผลการสารวจข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ผสมกับดินพบว่าผู้ผลิตทั้ง 3 รายจะ
ใช้ ท รายผสมลงไปในดิ น ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการผสมทรายลงไปจะท าให้ ช่ ว ยในการขึ้ น รู ป ใน
ขณะเดียวกันทรายก็จะส่งผลให้ดินเผาค่อนข้างจะมีน้าหนักมากในส่วนของอัตราส่วนผสมระหว่าง
ดินกับวัตถุดิบอื่น โดยปริมาตรเฉลีย่ ของผู้ผลิต 2 ใน 3 รายที่ใช้ผสม คือใช้ที่ดิน 2 ส่วน ทราย
1 ส่วน หมักดิน 2 วัน และขึ้นรูปแป้นหมุน
ข้อมูลด้านกระบวนการเผา
1. การตากเครื่องปั้นดินเผาก่อนเผา และระยะในการเผาจากการสารวจข้อมูล การ
ตากเครื่องปั้นดินเผา พบว่าผู้ผลิตทั้งสามแหล่งจะใช้ระยะเวลาในการตากเครื่องปั้นดินเผาก่อนเผา
เท่ากันทั้งหมดคือจานวน 3 วัน ส่วนการเผาจะมีสองแหล่งผลิตที่ใช้ระยะเวลาในการเผา 2 วัน และ
อีก 1 แหล่งผลิตที่ใช้ระยะเวลาในการเผา 6 วัน
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาจากการสารวจเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผา จากแหล่งผู้ผลิตทั้ง
สามแหล่งพบว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาทั้งสามแหล่ง และจะมี
บางแหล่งผลิตใช้ฟางและกิ่งของใบตาลเชื้อเพลิงในการเผาเพื่อที่จะทาให้สีของเครื่องปั้นดินเผามี
สีแดง
3. ร้อยละของเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่สุกและเสียหายหลังการเผา จากการสารวจร้อยละ
ของเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่สุกหลังการเผา พบว่าชิ้นงานจากแหล่งผลิตทั้งสามแหล่งมีร้อยละของการ
ไม่สุกตัวน้อยกว่าร้อยละ 5 และจะมีอีกแหล่งหนึ่งที่มีการสูญเสียหลังการผาประมาณร้อยละ 10
ส่วนอีกสองแหล่งมีร้อยละของการสูญเสียหลังการเผาน้อยกว่าร้อยละ 5
4. อุ ณ หภู มิ ใ นการเผา จากการส ารวจอุ ณ หภูมิ ใ นการเผาของแหล่ งผู้ผ ลิต พบว่ า
อุณหภูมิในเตาเผาจะอยู่ที่ประมาณ 800 – 900 องศาเซลเซียส
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
1. ด้านปัญหาวัตถุดิบ มีไม่เพียงพอค่าเฉลี่ย 2.67 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับ
การประเมินด้านวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 2.00 อยู่ในระดับน้อย
2. ด้านปัญหาและอุปสรรคด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ขาดรูปแบบใหม่และ
ความเสียหายระหว่างการตาก มีค่าเฉลี่ย 2.33 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับการประเมินด้าน
กระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.07 อยู่ในระดับน้อย
3. ด้านปัญหาแรงงาน ขาดแคลนแรงงานและขาดผู้ตรวจสอบและแก้ปัญหาคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย 2.33 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยระดับการประเมินด้านแรงงาน ค่าเฉลี่ย 2.08 อยู่ใน
ระดับมาก
4. ด้านปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบิดงอของผลิตภัณฑ์ ผิวไม่สม่าเสมอของ
เนื้อผลิตภัณฑ์ และเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่สกุ สมบูรณ์ ค่าเฉลีย่ 2.33 ระดับคะแนน มาก โดยค่าเฉลี่ยน้อย
ระดับการประเมิน 2.20 อยู่ในระดับน้อย

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 89

ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของวัตถุดิบ
วั ต ถุ ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ผลิ ต ทั้ ง สามแหล่ ง มี ป ริ ม าณของแร่ ธ าตุ ที่ อ ยู่ ใ นวั ต ถุ ดิ บ มี ค่ า ที่
ใกล้เคียงกันโดยพบว่าแร่ธาตุที่พบเป็นส่วนใหญ่คือซิลิกอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
ในการทาให้เครื่องปั้นดินเผาสุกตัวได้เร็วและเกิดความแข็งแรงหลังการเผา แร่ธาตุที่พบรองลงมา
คืออะลูมิเนียมไดออกไซด์ที่ส่งผลให้ดินมีความสามารถในการทนไฟได้ดี และเหล็กที่ทาให้เซรามิกส์
ที่ผ่านการเผาแล้วเป็นสีแดง
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนผสมที่ทาให้ชิ้นงาน
มีสมบัติที่ดีที่สุด คือมีความเบาและแข็งแรง โดยศึกษาสมบัติที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความหนาแน่น
ความสามารถในการรับแรงอัด ค่าร้อยละของการดูดซึมน้า และร้อยละของความพรุนตัว รวมทั้ง
ค่าน้าหนักสูญหายและค่าการหดตัวของชิ้นงาน โดยเลือ กดินจากผู้ผลิตจากแหล่งผลิตในอุดรธานี
เนื่ อ งจากดิ น ที่ น ามาใช้ เ ป็น วั ตถุ ดิบ ของแต่ละแหล่งผลิต มี ส่ ว นประกอบของธาตุ แต่ ละชนิดที่
ใกล้เคียงกัน
1. การหดตัวของชิ้นงาน พบว่าการเติมปริมาณแกลบลงไปจะส่งผลต่อร้อยละของ
การหดตัวของชิ้นงาน โดยเมื่อปริมาณแกลบมากขึ้นชิ้นงานก็จะมีความหดตัวมากขึ้นตามไปด้วย
2. การเติมปริมาณแกลบลงไปในชิ้นงานจะทาให้ชิ้นงานมีค่าร้อยละน้าหนักสูญหาย
หลังการเผามากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการสลายตัวของแกลบที่เติมลงไประหว่างการเผานั่นเอง
3. เติมแกลบลงไปไม่เกินร้อยละ 20 ชิ้นงานจะมีความหนาแน่นมากกว่าที่ไม่ได้เติม
แกลบ อย่างไรก็ตามเมื่อเติมแกลบลงไปมากกว่าร้อยละ 20 ชิ้นงานจะมีความหนาแน่นลดลง โดย
ชิ้นงานมีความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 1.78 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อเติมแกลบร้อยละ 20
4. ความสามารถในการรับแรงอัดของชิ้นงาน พบว่าเมื่อเติมแกลบลงไปที่ปริมาณไม่
เกินร้อยละ 20 ชิ้นงานตัวอย่างจะมีความสามารถในการรับแรงอัดมากกว่าที่ไม่ได้เติม และเมื่อเพิ่ม
ปริมาณแกลบมากกว่าร้อยละ 20 โดยน้าหนัก ชิ้นงานจะมีความหนาแน่นลดลง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับความหนาแน่นของชิ้นงานตัวอย่างนั่นเอง
5. การดูดซึมน้าของชิ้นงานตัวอย่างพบว่าชิ้นงานที่มีค่าร้อยละของการดูดซึมน้าน้อย
ที่สุดคือชิ้นงานที่เติมแกลบร้อยละ 20 โดยมีค่าร้อยละของการดูดซึมน้าเท่ากับร้อยละ 11.73 และ
ชิ้นงานที่มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ามากที่สุดคือชิ้นงานที่เติมเถ้าแกลบร้อยละ 40 โดยมีค่าการดูดซึมน้า
เท่ากับร้อยละ 20.81
6. ชิ้นงานที่มีค่าร้อยละของความพรุนตัวน้อยที่สุดคือชิ้นงานที่เติมเถ้าแกลบร้อยละ
20 โดยมีค่าร้อยละของความพรุนตัวเท่ากับ ร้อยละ 20.37 และชิ้นงานที่เติมแกลบร้อยละ40 มีค่า
ร้อยละของความพรุนตัวมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 35.12
การออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบวัตถุดิบ การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการนาส่วนผสมที่ดีที่สุดของ
วัตถุดิบที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันคือ การเติมเถ้าแกลบร้อยละ 20 โดยพบว่าชิ้นงานต้นแบบที่ได้มี
น้ าหนั ก ที่ เ บากว่ า ชิ้ น งานที่ มี จ าหน่ ายในท้ อ งตลาดของทั้ งสามจั งหวั ด โดยมี ค วามหนาแน่นที่
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเกิดการหดตัวของชิ้นงานในขณะเดียวกันมวลก็มีขนาดลดลงเนื่องจากการ
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สลายตัวของแกลบ ส่งผลให้น้าหนักลดลงในขณะที่ความหนาแน่นยังมีค่ามากกว่าสูตรจากผูผ้ ลิตทัง้
สามแหล่งผลิต
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างส่วนผสมของดินกับเถ้าแกลบโดยนาสูตรที่ดีที่สุดคือ แกลบ
ร้อยละ 20 โดยปริมาตร เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีการจาหน่ายในท้องตลาดพบว่ามีความ
เบากว่า ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงกว่าทั้งนี้เนื่องจากระหว่างเผาเกิดการสลายตัวออกไปของ
เถ้าแกลบ ในขณะเดียวกันการเติมเถ้าแกลบเข้าไปนอกจากจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีความสุกเร็วในเถ้า
แกลบซึ่งเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงแล้วจะสลายตัวให้ซิลิกาออกมาซึ่งซิลิกาจะทาช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
ความแข็งแรงมากขึ้นด้วย
ตารางที่ 1 แสดงน้าหนักของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเปรียบเทียบกับที่มกี ารผลิต
สูตร

น้าหนัก (g)

หนองบัวลาภู
อุดรธานี
หนองคาย
ต้นแบบ

5,500
5,300
5,010
3,200

ร้อยละของน้าหนัก
ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
41.82
39.62
36.13
-

2. การออกแบบลายสาหรับใช้ ในการตกแต่ ง โดยการนาเอาลายบ้านเชีย งที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะขดวนเป็นก้นหอย นามาถอดรหัสลายให้มีความง่ายและสามารถนามาใช้
ในกระบวนการผลิตลายสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้

ภาพที่ 1 การถอดรหัสลายบ้านเชียง สาหรับใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา
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3. รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้สูตรของดินที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีลักษณะพิเศษ
คือ มีความเบาและแกร่งโดยใช้แบบดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดที่ 1

ภาพที่ 3 แบบร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดที่ 2
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ภาพที่ 4 แบบร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดที่ 3

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจัดแสดงนิทรรศการ
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4. การประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินแบบโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินจานวน 3 คน
ตารางที่ 2 การประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดการประเมิน
รูปแบบของผู้ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่
มีอยู่ท้องตลาด
รูปแบบ มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม จากผู้บริโภค
รูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดย
มีมูลค่าทีส่ ูงกว่ารูปแบบในท้องตลาด
ความแปลกใหม่ของรูปแบบเป็นจุดดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมีความสะดวกในการ
ติดตั้ง และมีความสวยงามในการตกแต่งที่พักอาศัย
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
ความเรียบง่ายในการออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ที่รักในการตกแต่งบ้านและรักการพักผ่อน ที่มีพื้นที่จากัด
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถแยกชิ้นส่วน ทาให้มีน้าหนักเบา
สะดวกต่อการบรรจุเพื่อการจาหน่ายและการขนส่ง
เฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น
4.67
4.33
4.67
4.33
4.67
4.67
4.33
4.52

จากผลการประเมินพบว่าในด้านรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต มีการออกแบบ
ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ท้องตลาดมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก รูปแบบ
มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม จากผู้บริโภค ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดีมาก
รูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีมูลค่าที่สูงกว่ารูปแบบใน
ท้องตลาดได้ระดับคะแนนเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก ความแปลกใหม่ของรูปแบบเป็นจุด
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มีระดับคะแนน 4.33 อยู่ในระดับดีมาก รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมีความสะดวกในการติดตั้ง และมีความสวยงามในการตกแต่ง
ที่ พั ก อาศั ย มี ร ะดั บ คะแนน 4.67 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก รู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารผสมผสาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเรียบง่ายในการออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ที่
รั ก ในการตกแต่ งบ้ านและรักการพั ก ผ่อน ที่ มี พื้ น ที่ จากัด การพัก ผ่อ น ที่ มี พื้ น ที่ จ ากัดมีระดับ
คะแนน 4.67 อยู่ในระดับดีมาก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถแยกชิ้นส่วน ทาให้มีน้าหนักเบา
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สะดวกต่อการบรรจุเพื่อการจาหน่ายและการขนส่งมีระดับคะแนน 4.33 อยู่ในระดับดีมาก และ
คะแนนเฉลี่ยของภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.52 ซึ่งมีระดับของคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
สรุปและอภิปรายผล
1. การตรวจตอบและสารวจข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ผลิต เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยสุ่มตัวอย่างผู้ผลิตใน 3 จังหวัดคือ อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู พบว่ามีการผลิต
สินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่มีการเคลือบโดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่กระถางต้นไม้ หม้อ โดยใช้
วัตถุดิบที่อยู่ในบริเวณใกล้กับแหล่งผู้ผลิต การผลิตสินค้าอาศัยเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่เคยทา
ติดต่อกันมา ยังไม่ค่อยมีการทาการตลาดเท่าที่ควร สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่จะมีกลุ่มลูกค้ามารับถึง
สถานที่ผลิต ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตคือส่วนผสมที่ไม่แน่นอนของวัตถุดิบ การสูญเสีย
ระหว่างกระบวนการผลิต และสิ นค้าที่ผลิตได้มีน้าหนักค่อนข้างจะมาก รวมทั้งขาดการพัฒนา
คิดค้นในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
การศึ ก ษาธาตุที่ มีอ ยู่ใ นวัตถุ ดิบ ที่ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิตจากผลการวิ จัยพบว่า
วัตถุดิบที่ได้จากแหล่งผลิตทั้งสามแหล่งมีปริมาณของแร่ธาตุที่อยู่ในวัตถุดิบมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
เป็นลักษณะของดินที่เหมาะสมสาหรับใช้ทาเครื่องปั้นดินเผา โดยพบว่าแร่ธาตุที่พบเป็นส่วนใหญ่
คือซิลิกอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการทาให้เซรามิกส์ สุกตัวได้เร็วและเกิด
ความแข็ งแรงหลังการเผา แร่ ธ าตุ ที่ พ บรองลงมาจากซิ ลิกา คื อ อะลู มิน าที่ ส่งผลให้ดิ นมีความ
สามารถในการทนไฟได้ดี และเหล็กที่ทาให้เซรามิกส์ที่ผ่านการเผาแล้วเป็นสีแดง
2. การออกแบบแลพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาหาส่วนผสมของวัตถุดิบ ที่เหมาะสมโดยการผสมดินจาก
แหล่งผลิตกับแกลบบด พบว่าเมื่อนาส่วนผสมของแกลบ มาผสมในดินทาให้น้าหนักของชิ้นงานมี
น้าหนักน้อยกว่าที่มีการใช้ทรายผสมอย่างเดียวเนื่องจากระหว่างกระบวนการเผานั้น แกลบได้
สลายตัวออกไปจากชิ้นงานทาให้ชิ้นงานมีความพรุนตัวสูงขึ้น โดยชิ้นงานมีค่าร้อยละของการสูญ
หายน้าหนักระหว่างเผามากที่สุดเท่ากับ 30.96 ที่อัตราส่วนผสมองแกลบร้อยละ 40 ทั้งนี้เนื่องจาก
เกิดการสลายตัวของแกลบระหว่างการเผานั่นเอง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า ความแข็ ง แรงของชิ้ น งานพบว่ า ที่ มี ก ารผสมแกลบบดลงไป
ที่ปริมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร ชิ้นงานจะมีค่าความสามารถในการต้านทานแรงอัดได้มากที่สุด
เท่ากับ 5.34 เมกกะพาสคาล ทั้งนี้เนื่องจากแกลบที่เติมลงไปทาให้ชิ้นงานมีความสุกตัวได้มากขึ้น
แต่เมื่อเติมลงไปมากกว่านี้ชิ้นงานจะมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสลายตัวของแกลบใน
ระหว่างกระบวนการเผาทาให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงน้อยลง ซึ่งจะสอดคล้องกับความหนาแน่น
ของชิ้นงานที่พบว่าชิ้นงานมีความหนาแน่นมากที่สุดเมื่อ มีการเติมแกลบลงไปที่ปริมาณร้อยละ 20
โดยปริมาตร
เมื่อวิเคราะห์ค่าร้อยละของการดูดซึมน้าพบว่าชิ้นงานที่มีความแข็งแรงมากที่สุด
และมีความหนาแน่นมากที่สุดจะมีค่าร้อยละของการดูดซึมน้าน้อยที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 11.73 คือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการเติมแกลบลงไปที่ปริมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร
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จากผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับใช้ทาผลิตภัณฑ์เซรามิก ส์ คือการ
เติ ม แกลบลงไปที่ ป ริ ม าณร้ อ ยละ 20 โดยปริ ม าตร โดยชิ้ น งานที่ ไ ด้ จ ะมี ส มบั ติ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราส่วนที่ดีที่สุดของวัตถุดิบแต่ละชนิดและสูตรที่มีการผลิตของผู้ประกอบการแสดง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลของส่วนผสมต่อคุณสมบัติของชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา
ร้อยละ ความสามารถ
ความ
ของ
ในการรับ
หนาแน่น
แกลบ
แรงอัด
(กรัม/ซม.3)
(เมกกะพาส
คาล)
0
4.49
1.61
10
4.59
1.68
20
5.34
1.78
30
3.44
1.55
40
3.24
1.39

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ของการ ของความ น้าหนักสูญ การหด
ดูดซึมน้า พรุนตัว
หายหลัง ตัวหลัง
เผา
เผา
14.55
14.27
11.73
18.55
20.81

27.72
22.21
20.37
30.19
35.12

11.06
21.28
22.97
27.38
30.96

5.98
6.36
6.54
7.38
7.64

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องชิ้ น งานที่ มี ข นาดปริ ม าตรเท่ า กั น คื อ 15 ลู ก บาศก์
เซนติ เ มตรพบว่ า ชิ้ น งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี ที่ สุ ด คื อ การเติ ม แกลบลงไปที่ ป ริ ม าณร้ อ ยละ 20
โดยปริมาตร โดยมีค่าความแข็งแรงและความหนาแน่นมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละของน้าหนักสูญหาย
หลังการเผาเท่ากับ ร้อยละ 22.97 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้เติมแกลบพบว่ามีน้าหนัก
น้อยกว่ามากในขณะที่ความแข็งแรงมีค่ามากกว่าทั้งนี้เนื่องจากแกลบที่เติมเข้าไปทาให้ชิ้นงาน
มีความสุกตัวเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุดิบตัวอื่นนั่นเอง
เมื่อนาชิ้นงานสูตรที่ดีที่สุด คือ การเติมแกลบลงไปที่ปริมาณร้อ ยละ 20 โดยปริมาตร
ที่ได้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตนแบบพบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มีความเบาขึ้นโดยเมื่อเทียบกับ
ผู้ผลิตในแต่ละแหล่ง พบว่าเบากว่าแหล่งที่ 1 41.62% เบากว่าแหล่งที่ 2 39.62% และ เบากว่า
แหล่งที่ 3 36.13% โดยที่ความหนาแน่นยังใกล้เคียงเดิมเนื่องจากเกิ ดการหดตัวของชิ้นงานใน
ขณะเดียวกันมวลก็มีขนาดลดลงเนื่องจากการสลายตัวของขี้เลื่อย ส่งผลให้น้าหนั กลดลงในขณะที่
ความหนาแน่นยังมีค่ามากกว่าสูตรจากผู้ผลิตทั้งสามแหล่งผลิต ในขณะที่มีความแข็งแรงกว่ า
เนื่องจากขี้เลื่อยทาให้ชิ้นงานเกิดการสุกตัวระหว่างเผาได้มากขึ้น
จากผลการวิจัยพบว่างานวิจัยโครงการนี้สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาของ
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสุ่มตัวอย่างการวิจัยมาจากจังหวัด อุดรธานี หนองคาย และ
หนองบัวลาภู มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีน้าหนักเบาลง และสามารถควบคุม
ส่วนผสมที่แน่นอนและดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการได้
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มานะ เอี่ยมบัว

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพื่อนาวัตถุดิบไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
เช่น ของชาร่วย หรือของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาโดยเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมที่เป็นของเหลือใช้
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