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บทคัดย่อ

	 โครงการวิจัยการออกแบบ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าอีสานนี้		

มีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าในประเทศ	 ให้มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค	 และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าในพื้นที่	

เปา้หมาย	โดยควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษภ์มูปิญัญาในการทำาเครือ่งปัน้ดนิเผาไฟตำา่อสีานแบบดัง้เดมิ		

โดยมีวิธีดำาเนินการวิจัยคือ	 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย,	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบและกระบวนการออกแบบ,	 และถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้าน	 โครงการวิจัยนี้	

ไดเ้ลอืกบา้นหวับงึ	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	เปน็พืน้ทีศ่กึษา	ซึง่หมูบ่า้นนีใ้ชว้ธิกีารผลติเครือ่งปัน้ดนิเผา

แบบดั้งเดิม		

	 ผลการวิจัยได้แบบร่างของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าที่มีการออกแบบใหม่		

ซึ่งเหมาะสำาหรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ตกแต่งบ้าน	 ตกแต่งสวน	 และใช้ในสปา	 สามารถผลิตได้

โดยชาวบ้านด้วยวิธีดั้งเดิมคือการตีและผสมกับการขึ้นรูปด้วยดินเส้นและการขึ้นรูปด้วยดินแผ่น	

ผลการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยชาวบ้าน		ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	ซึ่งนำามาทดสอบ

ตลาด		โดยการทดลองจำาหน่าย	เป็นเวลา	1	เดือน		ผลปรากฏว่า	ผลิตภัณฑ์ของโครงการประสบ

ความสำาเรจ็ในการนำาออกสูต่ลาด		โครงการวจิยันีบ้รรลวุตัถปุระสงค	์สามารถถา่ยทอดความรูก้าร

ออกแบบสู่ชาวบ้านเพื่อพัฒนาให้ช่างชาวบ้าน	 มีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เพิ่ม

มลูคา่	โดยคงไวซ้ึง่วธิกีารผลติตามภมูปิญัญาดัง้เดมิ		ซึง่จะสามารถเพิม่รายไดใ้หช้า่งชาวบา้นตอ่ไป		

Abstract

	 This	research	project	aimed	to	increase	product	value	of	low-fire	earthen-

ware	produced	in	the	northeast	of	Thailand.		However,	the	more	specific	objectives	

of	this	research		included	1)	to	improve	the	quality	of	low-fire	earthenware	products	

to	meet	consumers’	needs,	2)	to	increase	incomes	of	the	low-fire	earthenware	mak-

ers	in	the	study	area,	3)	to	produce	innovative	earthenware	products	to	market	as	

well	as	to	conserve	the	local	wisdom	of	traditionally	low-fire	earthenware	making,	

4)	to	increase	value	of	low-fire	earthenware	products	using	product	design,	5)	to	

disseminate	knowledge	of	product	design	process	to	local	earthenware	makers,	and	

6)	to	develop	competency	and	skill	in	making	new	designed	low-fire	earthenware	

products	among	local	earthenware	makers.		Study	process	consisted	of	select-

ing	site	of	study,	gathering	and	analyzing	information	related	to	the	earthenware	
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design	process,	developing	new	design,	and	sharing	knowledge	concerning	new	

design	and	design	process	to	the	local	earthenware	makers.	Hua-Bueng	village,	

Khon	Kaen	province		was	selected	for	the	site	of	study.		Traditional	method	of	

earthenware	making	in	Hua-Bueng	village	could	be	appropriately	applied	because	

of	its	simplicity	and	the	use	of	unprocessed	materials.

	 Results	from	the	design	process	were	designed	models	of	new	design	of	

low-fire	earthenware	which	can	be	used	for	daily	living,	home	furnishings,	garden	

decoration,	and	spa	use.		At	this	process,	the	local	earthenware	makers	were	able	

to	produce	new	designed	products	on	their	own	by	integrating	with	a	traditional	

way	of	earthenware	making.		The	prototype	products	were	tested	for	marketing	

for	1	month.	Results	showed	that	the	best	selling	products	were	hanging	pots	with	

mobiles,	small	coupled	flowerpots,	medium	coupled	flowerpots,	press	designed	

pleated	 pots,	 tall	 vases,	 and	 square	 pots,	 respectively.	 	 The	 research	 project	

contributed	to	knowledge	sharing	for	the	local	earthenware	makers	to	be	able	to	

develop	technique	and	skill	in	making	newly	designed	products	by	integrating	with	

their	traditional	wisdom	way.	It	is	recommended	that	the	local	low-fire	earthenware	

makers	continue	to	improve	their	skills	with	the	academic	researchers’	assistance.		

In	conclusion,	the	objectives	of	this	study	have	been	met.

ความสำาคัญของปัญหา
	 การทำาเครือ่งปัน้ดนิเผาเปน็งานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของมนษุยชาติ

ในการทำาหตัถกรรม	แตด่ว้ยความลงตวัและคงประสทิธภิาพการใช้

งานของผลติภณัฑ	์	ปจัจบุนัจงึยงัคงมกีารผลติอยูใ่นทกุสว่นของโลก	

ซึ่งเทคนิคการผลิตไม่ได้มีความแตกต่างจากอดีต	 จากยุคหินหลาย

หมื่นแสนปีที่แล้ว	(Charleston,	1968)	

	 จากผลสำารวจงานวิจัยเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	 ของอีสาน	

ธนสิทธิ์	 	 จันทะรี	 (2539)	พบว่าวิธีการทำาเครื่องปั้น	 ดินเผาไฟตำ่า

อสีานในปจัจบุนั	ยงัคงมวีธิกีาร	รวมทัง้เครือ่งมอืทีใ่ช	้เหมอืนการทำา

เครื่องปั้น	ดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์		ซึ่งการสืบทอดคงอยู่

ของเทคนคิวธินีัน้	นกัวชิาการชาวฝรัง่เศส	ไดอ้ธบิายวา่	วธิกีารผลติ

ถือเป็นชุดความรู้	 ที่เรียกว่า	 “ลูกโซ่แห่งการปฏิบัติการ”	 (Chains	

Operatories)	 ที่ส่งผ่านต่อกันอย่างต่อเนื่องหลายชั่วอายุคน	 เป็น

ลูกโซ่ที่ดำารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์	 (ลีดม	 เลฟเฟิร์ท	และหลุยส์		

อัลลิสัน	คอร์ท,	2550)		แต่ในคนรุ่นต่อๆไป	ห่วงโซ่แห่งปฏิบัติการ

กำาลังจะขาด	 ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า	 การทำาเครื่องจักสาน	 หรือ

แม้แต่การทำานา	

				 ลดีม		เลฟเฟริท์	และหลยุส	์อลัลสินั	คอรท์	(2550)	ทำางาน

วิจัยดินเผาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาเกือบ	20	ปี	พบว่า

อาชพีปัน้หมอ้ดนิเปน็อาชพีเสรมิ	โดยมอีาชพีหลกัคอืการทำานา	แต่

ในปจัจบุนัชา่งปัน้หมอ้ไดห้นัไปทำาอาชพีเสรมิอยา่งอืน่ทีส่รา้งรายได้

มากกว่า	 เช่น	การเป็นแรงงานในโครงการก่อสร้าง	หรือในโรงงาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ		ปรากฏการณเ์หลา่นีบ้ง่ชีว้า่การผลติภาชนะดนิ

เผาไมส่ามารถสรา้งรายไดเ้สรมิทีเ่พยีง	พอสำาหรบัการเลีย้งชพีอกีตอ่

ไป	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลก	 พบความแตกต่าง	

ว่าประเทศอื่นๆ	 เช่น	 อินเดีย	 จีน	 ยุโรป	 อเมริกาเหนือ	 รวมทั้ง

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด	์ยงัคงมกีารผลติภาชนะดนิเผาอยา่งมาก

และห่วงโซ่แห่งการปฏิบัติการนั้นยังคงดำาเนินต่อไป	

	 สำารวจ	 อินแบน	 และคณะ	 (2532)	 พบว่าในจังหวัด

ขอนแก่นมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	อยู่	6	แห่ง	คือ	ที่บ้าน

หวับงึ	บา้นโพธิต์าก	บา้นดอนบม	บา้นโนนธาต	ุบา้นวงัถัว่	และบา้น

คุ้มสะเดาหวาน	ซึ่งต่อมา	ธนสิทธิ์	จันทะรี	(2539)	พบว่าในจังหวัด

ขอนแกน่มแีหลง่ผลติเครือ่งปัน้ดนิเผาไฟตำา่เหลอือยูเ่พยีง	3	แหง่	คอื	

ที	่บา้นหวับงึ		บา้นโพธิต์าก		และบา้นวงัถัว่		ซึง่เมือ่สำารวจสอบถาม

คำาสำาคัญ :	เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า,	การออกแบบ,	อีสาน

keywords :	Earthenware,	Design,	Isan
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ข้อมูลในปัจจุบันพบว่า	 ในจังหวัดขอนแก่นเหลือแหล่งผลิตเครื่อง

ปั้นดินเผาไฟตำ่าอยู่เพียงแห่งเดียวคือ		ที่บ้านวังถั่ว		อำาเภอนำ้าพอง	

จังหวัดขอนแก่น	 	 จึงเห็นได้ว่าการทำาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า		

มแีนวโนม้จะสญูสิน้ไปในอนาคต		หากขาดการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิ

พัฒนาจากหน่วยงานต่าง	ๆ	

	 หากมองปัญหาจากสภาพการปัจจุบันโดย	 ทั่วไปของ

ตลาดภาชนะเครือ่งปัน้ดนิเผาอสีานพบวา่	อยูใ่นวกิฤตการณ	์ทีค่วร

จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในหลายด้าน	

เช่น	 ปัญหาของขั้นตอนและกระบวนการผลิต	 ปัญหาของการใช้	

เชือ้เพลงิในการเผา	และปญัหาการพฒันารปูแบบผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม	

กับความต้องการของตลาด	และของผู้ใช้ในหลาย	ๆ 	ระดับ	(สำารวจ	

อินแบน,	 2532)	 นอกจากนี้ปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น		

ดนิเผาไฟตำา่	คอื	ขาดความหลากหลายทัง้ดา้นรปูทรงและประโยชน์

ใชส้อย	ตน้ทนุการผลติทีส่งูขึน้แตใ่หผ้ล	ตอบแทนตำา่	จากปญัหาดงั

กลา่วอาจสง่ผลใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการทำาเครือ่งปัน้ดนิเผาไฟตำา่

สูญหายไป	 ช่างชาวบ้านจากชุมชนไปขายแรงงาน	 ซึ่งอาจทำาให้

ชุมชนและสถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง		

	 ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัของปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขเรง่ดว่น	

จงึจดัทำาโครงการวจิยันีเ้พือ่หาแนวทางแก	้ปญัหาดว้ยการออกแบบ

เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องปั้นดิน	 เผาไฟตำ่าอีสาน	 โดยใช้แนวคิดในการ

ออกแบบอย่างยั่งยืน	ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก			

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.		 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าใน

ประเทศ		ให้มีคุณภาพ		ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

	 2.		 เพือ่เพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ	์โดยใชอ้อกแบบผลติภณัฑ์

เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าอีสานให้มีมีเอกลักษณ์งดงาม	 โดยหวังเพิ่ม

รายไดใ้หก้บัชาวบา้นผูผ้ลติเครือ่งปัน้ดนิเผาไฟตำา่ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย

	 3.		 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพให้กับตลาด

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า

อีสานแบบดั้งเดิม

	 4.		 เพือ่ถา่ยทอดความรูก้ระบวนการออกแบบเครือ่งปัน้

ดินเผาไฟตำ่าที่มีคุณภาพให้ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตของการวิจัย 
	 เป็นโครงการนำาร่อง	 การพัฒนาเครื่องปั้น	 ดินเผาไฟตำ่า

อสีาน	ในจงัหวดัขอนแกน่ในพืน้ทีเ่ปา้หมายคอื	ทีบ่า้นหวับงึ	อำาเภอ

เมือง	 	 จังหวัดขอนแก่น	 	 ซึ่งใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน		

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย	และให้	

ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายผลิตเครื่องปั้นดินเผาภายใต้โครงการวิจัย

ออกสู่ตลาดเพื่อทดสอบการจำาหน่าย

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
	 โครงการวจิยันี	้เปน็การประยกุตค์วามรูด้า้นการออกแบบ

อตุสาหกรรม	(Industrial		design)	ในการออกแบบผลติภณัฑ	์เพือ่

ช่วยแก้ปัญหาการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าของ

ชุมชน	 โดย	 แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบเป็นแนวความคิด	

“การออกแบบอย่างยั่งยืน”	 (Sustainable	design)	ซึ่งเป็นหัวใจ

หลกัของการพฒันาในปจัจบุนั		และเปน็การออกแบบทีค่ำานงึสภาพ

แวดล้อม		วิถีชีวิต		การมีส่วนร่วมของชุมชน		ทั้งนี้การจะสร้างการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 ในระดับท้องถิ่นนั้นต้องคำานึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	ระบบความเชื่อ		เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนและ

สภาพแวดล้อม	การใช้วัสดุในท้องถิ่นถือเป็นแนวความคิดหนึ่งของ

การออกแบบอย่างยั่งยืน	เป็นการลดการใช้พลังงานจากการขนส่ง

ทรพัยากร	วสัดใุนทอ้งถิน่สว่นใหญเ่ปน็วสัดธุรรมชาตจิงึสามารถนำา

กลบัมาใชใ้หมไ่ด	้ไมเ่ปน็พษิตอ่สิง่แวดลอ้ม	อกีทัง้มรีาคาถกูเปน็การ

ลดต้นทุนการผลิตด้วย		

	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน		

ผ่านการทดสอบ	 ลองผิดลองถูก	 จนลงตัว	 เหมาะสมและยั่งยืน

สำาหรบัทอ้งถิน่นัน้	ๆ 	การตอ่ยอดจากภมูปิญัญาจงึเปน็แนวทางการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื		อนึง่การสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเปน็สิง่สำาคญั

ยิ่งในการออกแบบ	 เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ความยั่งยืนและการเพิ่ม

มูลค่า	 การมีส่วนร่วมของชุมชนจะทำาให้เกิดการเห็นความสำาคัญ

ในอนาคต	ชุมชนเกิดวิสัยทัศน์และเกิดการสืบทอดในรุ่นต่อ	ๆไป

					

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การดำาเนินการวิจัยของโครงนี้ได้แบ่งขั้นตอนในดำาเนิน

การออกแบบ	ดังนี้

	 1.		 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	 โดยศึกษารวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจาก

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน่	สำานกัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ศึกษาจากหนังสือและตำาราทั้งของไทยและต่างประเทศ

			 2.		 สำารวจเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	 โดยสำารวจรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาจาก

ร้านจำาหน่ายกระถางดินเผาในจังหวัดขอนแก่น	นครราชสีมา	และ

อุบลราชธานี
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			 3.		 ออกแบบผลติภณัฑ	์โดยมุง่เนน้	เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั		

ความสวยงาม	 ตอบสนองความต้องการของตลาด	 	 และสามารถ

ผลิตได้ง่ายโดยชาวบ้าน	โดยมีการดำาเนินการดังนี้

	 	 3.1		วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปทรง		ประโยชน์ใช้สอย		

ศิลปกรรม	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	อัตลักษณ์	และการตลาด

				 	 3.2		สรุปแนวทางหรือความคิดรวบยอดในการ

ออกแบบ

				 	 3.3		ทำาแบบรา่งโดยวาดเปน็ภาพเหมอืนจรงิใหเ้หน็

สัดส่วนและรายละเอียด	

				 	 3.4		ทดลองทำาตน้แบบในหอ้งปฏบิตักิาร		เนน้แบบ

ที่สามารถพัฒนาให้สวยงาม	 มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมตาม

แนวความคดิการออกแบบทีก่ำาหนดไว้	และสามารถผลติไดเ้องโดย	

ชาวบ้าน

				 	 3.5		ทดลองให้ชาวบ้านผลิต	 โดยนำาต้นแบบมา

ให้ชาวบ้านทดลองทำาตาม	 ภายใต้คำาแนะนำาจากนักวิจัย	 จากนั้น

วิเคราะห์ความยากง่าย	 ระยะเวลาในการทำาต่อชิ้น	 และความ	

พงึพอใจของชา่งชาวบา้นตอ่การผลติในแตล่ะชิน้	เพือ่กำาหนดราคา

และการปรับปรุงพัฒนาแบบให้เหมาะสม

				 	 3.6	 ทำาแบบสอบถามผู้บริโภค	 ด้านรูปแบบ	 และ

ราคา	 โดยนำาตัวอย่างต้นแบบที่ผลิตโดยชาวบ้านมาให้ผู้บริโภคดู

ขณะตอบแบบสอบถาม	 เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นของจริง	 รูปทรง	 สี

ผิว	 การใช้งาน	 โดยให้ผู้บริโภคเลือกแบบที่ชอบและอยากซื้อมาก

ที่สุดเรียงลำาดับ	 และตอบแบบสอบถามเรื่องราคาที่ผู้บริโภคคิดว่า

เหมาะสม	 	 และผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ของโครงการดว้ย	ในเลอืกผูต้อบแบบสอบถามของโครงการจะเลอืก

หลากหลายอาชีพ

				 	 3.7	 ปรับปรุงแบบ	จากข้อมูลแบบสอบถาม	นำามา

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแบบ		

	 4.		 เลือกแบบที่เหมาะสมเข้าสายการผลิตโดยชาวบ้าน	

และนำาออกทดสอบตลาด	 โดยการฝากจำาหน่ายตามร้านต่างๆ	 ใน

จังหวัดขอนแก่น

			 5.		 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้	 เพื่อชาวบ้านสามารถ

ออกแบบ		ผลิต		และพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าได้ด้วยตนเอง

	 โครงการวิจัยนี้ได้เลือกบ้านหัวบึง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด

ขอนแก่นเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย	 เนื่องจากประชากรในหมู่บ้านนี้

เดิมมีอาชีพเสริมคือการทำาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	 แม้ในปัจจุบัน

ได้เลิกทำาแล้ว	 แต่ยังคงมีช่างปั้นที่มีฝีมืออยู่มาก	 ช่างปั้นเหล่านี้

ยังคงต้องการทำาเครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่า	 หากมีผู้สนับสนุนหรือ

สั่งผลิต	 นอกจากนี้จากการสำารวจพื้นที่พบว่าศักยภาพของบ้าน	

หวับงึนา่จะพฒันาใหเ้ปน็หมูบ่า้นหตัถกรรมและการทอ่งเทีย่ว	กลา่ว

คือ	บ้านหัวบึง	เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ที่มีสาธารณูปโภคค่อนข้างดี			

รวมทัง้ปจัจบุนัทางจงัหวดัขอนแกน่จดัใหเ้ปน็หมูบ่า้นการทอ่งเทีย่ว			

เนือ่งจากมโีบราณสถาน		ปราสาทหนิสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที	่7	ตัง้อยู	่

ประชากรบา้นหวับงึเดมิเปน็ชาวโคราชทีอ่พยพมาจากอำาเภอเมอืง

และอำาเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้ความ

สามารถในการทำาเครื่องปั้นดิน	 เผาแบบไฟตำ่าแบบดั้งเดิม	 ที่เน้น

ความเรียบง่าย	 และยึดถือสัจจะของวัสดุ	 นอกจากนี้วิธีการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาบ้านหัวบึง	 	 สามารถขึ้นรูปทรงอิสระได้	 การใช้	

วิธีการเผาด้วยฟางข้าวแบบดั้งเดิมทำาให้เกิดโทนสีและพื้นผิว

ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์	 และหมู่บ้านมีแหล่งดินเหนียวเป็น

ทรัพยากรในบริเวณใกล้เคียง

ผลการวิจัย
	 ผลการวจิยัในระยะแรก		ไดแ้บบรา่งของผลติภณัฑเ์ครือ่ง

ปั้นดินเผาไฟตำ่าที่มีการออกแบบใหม่	 ซึ่งเหมาะสำาหรับใช้ในชีวิต

ประจำาวนั	ตกแตง่บา้น	ตกแตง่สวน	และใชใ้นสปา	ผลการสรา้งแบบ

ร่างได้	การออกแบบสำาหรับ	เก้าอี้สตูล	อ่าง	แจกัน	โมบาย	โคมไฟ		

อ่างบัว	 กระถาง	 ไหนำ้าผุด	 โมบาย	กระถางแขวนมีโมบาย	 โคมไฟ	

และชุดอโรม่า		

ภาพที่ 1  แบบร่างโคมไฟและอ่างนำ้าผุดรูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ
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	 ผลจากการทดลองทำาต้นแบบในห้องปฏิบัติการ	 ทำาให้

สามารถเลือกแบบร่างที่พัฒนาได้สวยงาม	 มีประโยชน์ใช้สอยที่

เหมาะสมตามแนวความคดิการออกแบบทีก่ำาหนดไว	้		และสามารถ

ผลิตได้โดยชาวบ้านด้วยวิธีดั้งเดิมคือการตีและผสมกับการขึ้นรูป

ดว้ยดนิเสน้และการขึน้รปูดว้ยดนิแผน่สรา้งตน้แบบไดต้ามแบบรา่ง

ภาพที่ 2  แบบร่างกระถางกล้วยไม้ และแจกันรูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ

ภาพที่ 3  แบบร่างกระถางแขวนที่มีโมบาย

ภาพที่ 4 การขึ้นรูปกระถางรูปทรงธรรมชาติ

ภาพที่ 5 การขึ้นรูปด้วยดินเส้น

	 ผลการผลติตน้แบบผลติภณัฑโ์ดยชาวบา้น		ไดผ้ลติภณัฑ์

เครือ่งปัน้ดนิเผาไฟตำา่	ดงันี	้	กระถางสีเ่หลีย่ม	ขนาดใหญแ่ละขนาด

กลาง		กระถางแฝด	ขนาดใหญ	่ขนาดกลาง	และขนาดเลก็		แจกนัทรงสงู	

อ่างลายขด	 กระถางแขวนมีโมบาย	 โอ่งนำ้าผุดลายขด	 โคมไฟ	

จอมปลวก	อ่างล้างมือ	กระถางปากจีบลายกด	อ่างปากจีบลายกด			

กระถางปลูกกล้วยไม้รูปตึก		และกระถางรูปเป็ด		
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ภาพที่ 6 ต้นแบบอ่างบัว

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกวางจำาหน่ายทดสอบตลาด

ภาพที่ 9 กระถางรูปเป็ดผลิตโดยชาวบ้าน

ภาพที่ 7 ต้นแบบแจกัน

ภาพที่ 8 อ่างปากจีบลายกดผลิตโดยชาวบ้าน
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	 ผลการทดสอบตลาด	ทดลองจำาหน่าย	เป็นเวลา	1	เดือน		

ในเดอืนมถินุายน	พ.ศ.	2552	ที	่1)	ตลาดประตนูำา้	จงัหวดัขอนแกน่	

ในโซนของตกแต่งบ้านและสวน	 2)	 ร้านต้นคิด	 อุทยานเกษตร	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 และ	 3)	 ร้านข้าวฟ่างดินปั้น	 ตลาดต้นไม้

ลานไม้มิตรภาพ		ถนนมิตรภาพ	อำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น		ผล

การทดสอบปรากฏว่า	ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด	 เรียงตามลำาดับ	คือ	

กระถางแขวนมโีมบาย	กระถางแฝดเลก็	กระถางแฝดกลาง		กระถาง

ปากเบีย้วมลีายกด		แจกนัลายขดทรงสงู		กระถางสีเ่หลีย่ม	สำาหรบั	

ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้น้อยคือ	อ่างนำ้าผุด	และโคมไฟ	จากการสำารวจ

สอบถามลูกค้าที่ซื้อสินค้าของโครงการพบว่า	ซื้อเพราะเห็นว่าเป็น

ของแปลกไม่เคยเห็นในท้องตลาดมาก่อน	 และซื้อเพราะเป็นงาน

ฝีมือ	และลูกค้าบางท่านเสนอแนะว่าสินค้าดูบอบบางไม่คงทน	ไม่

เหมาะกับการใช้งานหนัก	 กระถางสี่เหลี่ยมดูใหญ่เกินไป	 และการ

ใส่นำ้าจะซึมควรปรับปรุง	นอกจากนี้ผลการสำารวจสอบถามเจ้าของ

ร้านต่างๆ	 ในตลาดต้นไม้	 พบว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย		ผูบ้รโิภคชะลอการซือ้ของตกแตง่บา้นและสวน		ยอด

ขายลดลงอยา่งมาก		แตอ่ยา่งไรกด็สีนิคา้ของโครงการเปน็ทีช่ืน่ชอบ

ของลกูคา้ทีแ่วะเขา้มาชมทีร่า้นมาเหน็แลว้ตดัสนิใจซือ้เกอืบทกุราย		

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของโครงการประสบความสำาเร็จใน

การนำาออกสู่ตลาด		

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	 ผลจากการศึกษานี้สรุปได้ว่า	 ปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าคือ	 การขาดความหลากหลายของรูปแบบ	

ทั้งทางด้านรูปทรงและประโยชน์ใช้สอย	 รวมทั้งปัญหาต้นทุนการ

ผลิตที่สูงขึ้นแต่ให้ผลตอบแทนตำ่า	 ซึ่งอาจทำาให้ภูมิปัญญาการทำา

เครื่องปั้นดินเผาไฟตำ่าสูญหายไป	 โครงการ	 วิจัยการออกแบบเพื่อ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น	 ดินเผาไฟตำ่าอีสานโดยเลือกบ้าน

หัวบึงเป็นหมู่บ้านเป้าหมายนี้	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก

ของการวิจัยกล่าวคือ	 สามารถถ่ายทอดความรู้การออกแบบสู่ชาว

บ้านเพื่อพัฒนาให้ช่างชาวบ้าน	 มีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์	

รปูแบบใหมท่ีเ่พิม่มลูคา่	โดยคงไวซ้ึง่วธิกีารผลติตามภมูปิญัญาดัง้เดมิ	

โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตโดยช่างชาวบ้านหัวบึงที่ร่วมโครงการ

สามารถนำาออกสู่ตลาดได้เป็นผลสำาเร็จ	 ซึ่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่	

ผูบ้รโิภคชืน่ชอบ	เรยีงตามลำาดบัจากมากไปนอ้ย	ไดแ้กก่ระถางปากจบี	

ลายกด	อา่งลา้งมอืลายขด	กระถางแขวนมโีมบาย	กระถางแฝดใหญ	่	

กระ	ถางสี่เหลี่ยมลายขด	โอ่งปากจีบลายกด	และอ่างลายขด		ส่วน

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการของโครงการคือ	 เป็นช่วงฤดูฝน		

การทำาเครื่องปั้นดิน	 เผาไฟตำ่าในขณะที่มีความชื้นและฝนเป็น

อุปสรรคในทุกขั้นตอนการผลิต	 เริ่มตั้งแต่การไปเอาดินเหนียวใน

แหล่งดินซึ่งจะถูกนำ้าท่วมเข้าถึงลำาบาก	 การตากดินให้แห้งต้องใช้

เวลารอช่วงที่มีแดด	 ฟางข้าวและฟืนที่เป็นเชื้อเพลิง	 ชื้นนำามาเผา

ไม่ได้		

	 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคและจากการทดลองใช้งาน	

พบว่า	 	 ควรผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีหลายขนาด	 ควบคุมการ

เผาให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่งและคงทนยิ่งขึ้น	 ผสมดินเชื้อใน

อัตราที่เหมาะสม	 ในอนาคตอาจเพิ่มเทคนิคการเคลือบมาช่วย

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการเก็บกักนำ้า	 โดยควรมีการฝึกทักษะอย่าง

ต่อเนื่องให้ช่างชาวบ้านภายใต้การสนับสนุนความรู้และข้อมูลจาก

นักวิชาการและผู้วิจัย		
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