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บทคัดย่อ
โครงการพั ฒ นาดิน หนองเสื อมาใช้ในการผลิ ตเครื่องปั้น ดิน เผาได้มีวัตถุป ระสงค์ ที่เน้ นถึ ง
การศึกษาอัตราส่วนผสมของดินหนองเสือมาใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งการทดลองคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดินหนองเสือ และเพื่อเพิ่มมูลค่าของเนื้อดินท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน
และรักษาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย การพั ฒ นาดิ น หนองเสื อ ที่ เผาในบรรยากาศแบบออกซิ เดชั น (OF) และ
บรรยากาศแบบรีดักชัน (RF) พบว่าเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะที่สามารถนามาใช้ในการขึ้นรูปได้ แต่ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกนาเนื้อดินในสูตรที่ 9 มาใช้ ซึ่งเนื้อดินมีสีน้าตาลอ่อน มีอัตราส่วนผสมของเนื้อดินหนอง
เสือร้อยละ 50 ซิลิการ้อยละ 10 และดินขาวร้อยละ 40 มีการหดตัวหลังเผาร้อยละ 12 ในบรรยากาศ
แบบออกซิเดชัน การหดตัวหลังเผาร้อยละ 14 ในบรรยากาศแบบรีดักชัน และการดูดซึมน้า ร้อยละ 7.5
ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน การดูดซึมน้า ร้อยละ 7 ในบรรยากาศแบบรีดักชัน
ผลการพัฒนาเดินหนองเสือเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สามารถได้เนื้อดิน จานวน 21
สูตร ซึ่งในแต่ละสูตรจะมีลักษณะสีสันที่แตกต่างกัน และสามารถนาไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่
กับผู้ที่จะนาไปใช้งานซึ่งสีของเนื้อดินจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม และสามารถนามาใช้ใน
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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Abstract
This project is the development of clay ‘Nong Suea’ to be used in production
of pottery, which have objectives are focus study the ratio of clay ‘Nong Suea’ to used
in production of pottery and include experiment the Physical properties of clay ‘Nong
Suea’ , and make value added of clay for increase career of community. Moreover,
that is conservation unique pottery. It is also a way for students to research.
The research and development of clay ‘Nong Suea’ and burn in Oxidation
Firing (OF) and Reduction Firing (RF) showed that soil has characteristic can be used in
forming products. Researcher selected clay is number 9 to be use, which it is light
brown clay. It have ratio are 50% of clay ‘Nong Suea’, 10 % of silica and 40%of kaolin,
then have shrink is 12 % and 14 % after burn in Oxidation Firing and Reduction Firing
respectively. The water absorption is 7.5% and 7% in Oxidation Firing and Reduction
Firing respectively.
The results of development of clay 'Nong Suea' use in the production of
pottery, which have 21 formulas for new formula. In each formula have different color
and can use forming the products, and color of clay depends on the ratio of
ingredients. That can be use in forming products as well and meet to the objective.

