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ว ันน ี ้ม ีน ัดก ับอ ิทธ ิกร
ไชยงาม อ้ายบ่าวเซรามิคอีกคน
หนึ่ง ผู้มีโรงงานอยู ่ในซอยตรง
ข้าม อบต.สุเทพ เชียงใหม่ ด้าน
หนึ ่งของโรงงานอยู ่ติดกับด้าน
หลังของร้านสวนนมวันนี้มาชม
เซรามิคที ่ร ้านสวนนมก็เลยได้
โอกาสมาคุยกับคุณอิทธิกร หรือ
คุณติ๊ก

ฝนยามบ่ายตกลงมาแบบไม่นัดหมาย
ฉันเดินลัดเลาะจากร้านสวนนมผ่านขวดที่รอการเผา
ลัดเลาะออกจากโรงงานของคุณติ๊กเข้าไป ในบ้าน
เขากำลังปั้นตัวอะไรสักอย่างเป็นโครงโค้งดูอ่อนช้อย

ฉันถามว่า คืออะไร
เขาตอบสั้นๆ ว่า "กระเทยครับ" ฉันเพ่งดูอีกครั้ง




ค ุณต ิ ๊กจบการศ ึกษาด ้านภาพพ ิมพ ์จากคณะว ิจ ิตรศ ิลป ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ ่น 1 เมื ่อจบแล้วเข้าทำงานที่สาขาเซรามิค คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากที่นี ่ได้นำพาคุณติ๊กมาสู ่แวดวง
เซรามิคอย่างเต็มตัว
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งานยุคเริ ่มต้น ที่ยังเหลืออยู ่คือแจกันที ่มีลักษณะคล้ายปะการัง และ
เซรามิคก็นำพาชีวิตไปสู่การทำโรงงานถ้วยชามรามไห

งานของคุณติ๊ก มีเอกลักษณ์ของตนเองที่ความคิดสร้างสรรค์ เช่น แจกัน
ทรงกลมมีห่วงเกาะเกี่ยวร้อยกันไป และลายที่วาดในแก้วนั้นเหมือนภาพวาดในถ้ำ
ของอียิปต์

คุณติ๊กเล่าว่า งานของเชียงใหม่จะมีลักษณะเฉพาะตัวถ้าคนสนใจงาน
เซรามิคดูบ่อยๆ จะรู้ว่างานแบบนี้ของโรงงานนี้ ขณะที่ในโลกเซรามิคนั้น ถ้าเป็นงาน
mass แล้ว ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการลอกเลียนแบบกัน

ถามคุณติ๊กว่า แล้วงานของเขาไม่มีใครเลียนแบบหรือ เขาบอกว่าคนคิดว่า
งานแบบนี้ขายไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเลียนแบบ ขณะที่ในความเป็นจริงงานเขาขายได้
เขาส่งออกไปที่ทวีปยุโรป

จนกระทั ่งประเทศไทยเปิดการค้าเสรี มีเซรามิคจากจีนเข้ามาตีตลาด
รายได้ที ่เคยมีลดลงฮวบฮาบจนเขาคิดเลิกทำงานส่งออก เพราะไม่คุ ้มกับต้นทุน
การผลิต และค่าแรง

"ก็เลยหันมาปั้นกระเทยหรือเปล่า” (ฮา)
"ครับ ช่วงนี้ก็เลยหันมาทำงานอาร์ต และหาที่แสดงงาน เคยแสดงงานร่วม

กับเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่ง" นอกจากงานอาร์ตที่สร้างขึ้นมา และนำไปวางตามแกลลอรี่
ต่างๆ แล้ว คุณติ๊กได้เบี่ยงเข็มเซรามิคไปที่งานสำหรับตกแต่งสวน โดยมีโชว์รูมของ
ตัวเองอยู่ที่ตลาดคำเที่ยงตลาดต้นไม้ของเชียงใหม่

โลกเปลี่ยนไป คนทำเซรามิคก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม หลายโรงงานต้องปิด
ตัวเอง แต่คุณติ๊กยังพอหาทางเซรามิคของตัวเองเดินต่อไปได้ด้วยต้นทุนของชีวิต
ที่มีมา

แอบมองเขาปั้น "กระเทย" ประติมากรรมล้อเลียนของเขาที่วางอยู่ตามมุม
ต่างๆ ในที่ทำงาน แล้วรู้สึกถึงความสงบสุขของการมีชีวิต มีบางตัวแตกหักไปกับ
การเผา บางตัวสมบูรณ์เรียบร้อยงดงามในรูปทรง ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์
ขันที่แทรกอยู่ในนั้น เนื ้อดินดิบๆ ที่กำลังลงลายรอการบ่มเพาะตามเส้นทางของ
เซรามิค ที่คนใจร้อนอย่างฉันไม่มีวันทำได้

เหมือนชีวิตยังไงไม่รู้...
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ภาพเขียน
ทิวทัศน์
จากดินสี
Sony Manning

ตอนนี้ขอแนะนำศิลปินเซรามิกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีผลงานอยู่ตาม
แกลลอร่ีช้ันนำ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และมีผลงานลงหนังสือเซรามิกท่ีหลายคนอาจ
คุ้นเคย อีกหน่ึงศิลปินชาวออสเตรเลียจากโครงการ Clay Alchemy

Sony Manning เป็นผู้หญิงใจดี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีความห่วงใยให้กับทุกคน
ซ่ึงสะท้อนออกมาทางผลงานของเธอท่ีแต่ละช้ินงานต้องอาศัยความอดทน ความใจเย็น
ในการผสมดินหลากหลายสี แล้วนำมาจัดวางทีละช้ันทีละสีอย่างพิถีพิถัน ก่อนนำมาตัด
เป็นช้ินเผยให้เห็นพ้ืนดิน แม่น้ำ ดอกไม้ และท้องฟ้าท่ีงดงามด่ังภาพเขียน ก่อนนำมาข้ึนรูป
เป็นถ้วยชาใบสวย แจกันทรงงาม
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โซน่ีจบการศึกษาด้านเซรามิกจากสถาบัน RMIT เมือง
เมลเบิร์นตั้งแต่ปี 1978 โซนี่เริ่มใช้ดินสีในผลงานของเธอตั้งแต่
เรียนปี 2 และพัฒนาเทคนิคการฝังดินสีให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ
เรื่อยมา โซนี่ใช้ดินพอร์ซเลนที่จะให้สีที่สวยงามจากการผสม
สเตนสี และออกไซด์โลหะมาคลึงเป็นดินเส้น ดินแผ่น หรือรูปร่าง
แล้วค่อยๆ นำแต่ละชิ้นมาซ้อนทับกันทีละชั้นทีละสี ทิ้งดินก้อน
ข้ามคืนเพ่ือให้หมาดก่อนนำมาตัดขวาง หรือตัดตามยาวเพ่ือให้ได้
ลวดลายที่แตกต่างกันออกไป โซนี่จะทำงานแต่ละขั้นตอนด้วย
ความอดทนและใจเย็น ลวดลายที่เกิดขึ้นยากที่จะคาดเดาว่า
จะออกมาสวยงามหรือตรงกับที่คิดไว้หรือไม่ ดังนั้นแต่ละครั้ง
ก่อนที่โซนี่จะผลิตชิ้นงานชุดใหม่ เธอต้องทดลองมากมายหลาย
ครั้งจนได้ลวดลายที่ตรงกับจิตนาการ ผลงานแต่ละชิ้นนอกจาก
เกิดจากความสามารถและเทคนิคขั้นสูงแล้ว ยังเกิดจากความ
ต้ังใจ ความอดทน และความเอาใจใส่อย่างจริงจัง โซน่ียังพัฒนา
เทคนิคการฝังดินต่างชนิดเข้าด้วยกัน ซ่ึงเทคนิคต่างๆ ท่ีโซน่ีพัฒนา
ขึ้นนั้นเกิดจากการทดลอง เรียนรู้ข้อผิดพลาด ค้นหาวิธีแก้ไข

และไม่ยอมแพ้ ซึ่งโซนี่ฝากไว้เป็นคำแนะนำที่ดีมากว่า ให้กล้าที่
จะทำ กล้าที่จะเสี่ยง ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราเรียนรู้
นอกจากนี้โซนี่ยังบอกว่า ให้ถามคำถามกับตัวเองตลอดเวลา
ว่า...ถ้าลองทำอย่างนั้นถ้าลองทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น...

ด้วยนิสัยท่ีอ่อนโยนและใจดี บ้านโซน่ีจึงดูอบอุ่น และมี
สตูดิโออยู่กลางสวนท่ีร่มร่ืน เงียบสงบ ผลงานท่ีสวยงามของโซน่ี
จึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทิวทัศน์ ดอกไม้และสัตว์ โดยเฉพาะม้า
ที่เธอรัก ที่ผสมผสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว ผลงานของโซนี่
เป็นการข้ึนรูปด้วยมือจากดินท่ีเธอทำลวดลายแล้ว หรือใช้การหล่อ
แบบ แล้วนำมาแกะเป็นลวดลายก่อนนำดินสีต่างๆ ฝังลงไปอย่าง
ประณีตบรรจง โซน่ีเองยังชอบท่ีจะใช้ดินต่างชนิดกัน มาฝังให้เกิด
ลวดลายจากความแตกต่างระหว่างความทึบความโปร่งแสง หรือ
ความละเอียด ความหยาบ ชิ้นงานจะเคลือบเฉพาะส่วนด้านใน
เพ่ือการใช้งานเท่าน้ัน ส่วนด้านนอกจะขัดผิวให้เรียบมัน ก่อนนำ
ไปเผาท่ี 1280 องศาเซลเซียส ผิวช้ินงานด้านนอกเรียบล่ืน เป็นเน้ือ
ซาตินให้ผิวสัมผัสที่ละมุนเนียน

 ⌫⌫ ⌫

⌫⌫ ⌫
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ผลงานล่าสุดของโซนี่ที่เธอเตรียมจัดแสดงนิทรรศการ
ในเดือนเมษายนปีหน้าที ่เมลเบิร์น จะสะท้อนร่องรอย และ
ลวดลายต่างๆ ที่เกิดบนผิวดินจากการกัดเซาะไหลผ่านของน้ำ
และลม เพียงแค่ชิ้นตัวอย่างที่ได้มาจากแผ่นทดลองที่โซนี่เตรียม
สำหรับผลงานชุดนี้ก็แสนสวยงาม หลังจากนี้โซนี่ตั ้งใจจะทำ
ผลงานท่ีสะท้อนสีสัน สีทองอร่ามของวัดและพระบรมมหาราชวัง
จากการมาเยือนประเทศไทย และช้างไทยได้กลายเป็นสัตว์
ตัวโปรดตัวใหม่ของโซนี่ สำหรับโซนี่แล้วเธอเห็นว่าการจัดแสดง
ผลงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการเข้าร่วมประกวดเป็นสิ่งที่สำคัญ
ท่ีทำให้เกิดการพัฒนาผลงานของตัวเองตลอดเวลา และควรสร้าง
ผลงานที่สะท้อนถึงสิ่งที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์กับตัวเรา
เพราะเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู ้สึกออกมาได้
อย่างชัดเจน โซน่ียังฝากบอกด้วยว่าจะพยายามกลับมาเมืองไทย
และใช้เวลาในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ความงาม โดยเฉพาะที่สุโขทัยที่โซนี่หลงรักเอามากๆ และโซนี่
คาดหวังที่จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับศิลปิน
เซรามิกไทยอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถดูผลงานของโซนี่
เพ่ิมเติมได้ท่ี  www.clayalchemy.net  ครับ
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นับแต่นั้นเป็นต้นมา จังหวัดราชบุรีมีการก่อตั้ง
โรงงานโอ่งราชบุรีเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเหล่า
ผู้ประกอบการเองยังขาดซ่ึงประสิทธิภาพในการผลิต และไม่
สามารถทำการแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้เท่าท่ีควร
โดยมีสาเหตุมาจากคุณภาพของกระบวนการผลิตที่อยู่
ในระดับต่ำ วัตถุดิบภายในประเทศมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ
บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเซรามิคมีจำนวนจำกัด
ผู้ผลิตขาดทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดขาดความเชื่อมโยง และความร่วม
มือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และนักวิจัยในภาครัฐ และขาด
หน่วยงานที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาเชิงลึกให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างจริงจัง รวดเร็ว
และครบวงจร

ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรีแล้วนั้น โครงการศูนย์ต้นแบบผลิต
ภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิคจังหวัดราชบุรีท่ีทางสมาคม
เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีได้เสนอเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ จังหวัด
ราชบุรีนั้น สามารถจัดได้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะมีบทบาท
สำคัญ เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และการ
พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันตกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศ โดยมีการ
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์
ต้นแบบฯ ท่ีชัดเจน พร้อมท่ีจะร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในการพัฒนาและขยายขอบเขตของการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ
สามารถสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืน

ความเป็นมาของโครงการ
ธุรกิจโอ่งราชบุรีนั ้นถือเป็นเส้นชีวิตของชาวจังหวัด

ราชบุรี เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ราชบุรี ท่ีถ้าพูดถึงโอ่งก็ต้องนึกถึงจังหวัดราชบุรี แต่ทว่าความภาค
ภูมิใจเหล่าน้ีกำลังลดน้อยถอยลง เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้มีเพียงไม่กี่
โรงงานเท่าน้ันท่ีสามารถพัฒนาไปสู่ตลาดโลกได้ ซ่ึงอุตสาหกรรม
เครื ่องเคลือบดินเผาราชบุรีนั ้นมีจุดแข็งตรงที่เป็นแหล่งผลิต
Garden Ware อันเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวประเทศ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนบาง
ประการท่ีเป็นอุปสรรคไม่ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศได้
อันเนื่องมาจากการขาดการพัฒนากระบวนการผลิต และมีการ
สูญเสียผลิตภัณฑ์ไประหว่างกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก

ในการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื ่องเคลือบ
ดินเผาจังหวัดราชบุรีน้ัน มีหน่วยงานของรัฐมากมายท่ีได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ
ลำปาง หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แต่การพัฒนาก็
ยังไม่ดำเนินไปได้ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากท้องถ่ินเองยังขาดหน่วยงาน
ผู้ให้บริการเฉพาะด้าน เช่น การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตสมาคมเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาราชบุรี จึงได้ผลักดันโครงการจัดต้ังศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิคเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ จังหวัด
ราชบุรี เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศได้ ซ่ึงการจัดต้ังศูนย์ต้นแบบฯ
จะเป็นการอุดช่องว่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นราชบุรี
และสามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินไปด้วยเช่นกัน
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ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค

จัดต้ังอยู่ท่ีอาคารแผนกเคร่ืองเคลือบดินเผา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี โดยมี
แนวทางภารกิจและหน้าที่ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา จังหวัดราชบุรี โดย
สามารถแบ่งประเภทของการให้บริการออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานอย่าง
ครบวงจร โดยการวิเคราะห์ทดสอบท่ีทางศูนย์ต้นแบบฯ จะเปิดให้
บริการน้ันมีดังต่อไปน้ี

1.การทดสอบหาความช้ืนของวัตถุดิบ
2.การทดสอบหาน้ำหนักท่ีสูญหายไปหลังเผาของ
วัตถุดิบ

3.การทดสอบหากากค้างตะแกรง
4.การทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำของช้ินงานเซรามิค
5.การทดสอบหาค่าการหดตัวหลังอบแห้ง และหลังเผา
ของช้ินงานเซรามิค

6.การทดสอบระยะการตกตัวของตัวอย่างหลังเผา
7.การทดสอบเคลือบ
8.การวัดการไหลตัวของน้ำดินและน้ำเคลือบ โดยใช้

Ford Cup
9.การหาค่าความหนาแน่นของน้ำดินและน้ำเคลือบ

 10.การหาค่าความหนืดของน้ำดินและน้ำเคลือบ โดยใช้
 เคร่ือง Torsion Viscometer

11.การทดสอบหาปริมาณ Deflocculant
12.การทดสอบความทนทานต่อการแตกหัก (MOR)

 ของเน้ือดินเซรามิค
13.การทดสอบหาค่าการขยายตัวทางความร้อน

 (COE) โดยวิธี Dilatometer
2) การให้บริการปรึกษาแนะนำบุคลากรของศูนย์

ต้นแบบฯ จะให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ประกอบการโดยตรง
ทางด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได้

3) การวิจัยและพัฒนา ศูนย์ต้นแบบฯ ยังมีภารกิจใน
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวน
การผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตลอดจน
ถึงการพัฒนาเคร่ืองจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิคจังหวัด
ราชบุรี ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยเช่นกัน  
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4) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ศูนย์ต้นแบบฯ จะได้
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาโดยการจัดการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเน่ือง
ท้ังในรูปแบบของการจัดสัมมนาท่ัวไป และการจัดสัมมนาเฉพาะ
กลุ่มภายในโรงงาน

ในภาคนโยบายน้ัน ศูนย์ต้นแบบฯ จะได้ดำเนินการสำรวจ
ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
วางเป้าหมายนโยบาย และจัดทำแผนโครงการ และมาตรการต่างๆ
เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
จังหวัดราชบุรีในอนาคต


เป็นท่ีทราบกันดีว่าความคาดหวังในการดำเนินงานของ

ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิคน้ัน คือ
จะต้องทำให้เหล่าผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการให้
บริการต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิตเกิดเป็นประสิทธิผลให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างส่วน
แบ่งทางการตลาดในตลาดต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตามศูนย์ต้นแบบฯ ยังจัดได้ว่าเป็นองค์กรใหม่ท่ีต้องการการส่งเสริมและสนับสนุน ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของภาคเอกชน
ในฐานะของผู้ใช้บริการท่ีจะต้องเข้ามาใช้บริการ และให้คำแนะนำ ติชม เพ่ือเป็นการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ต้นแบบฯ รวมไปถึง
หน่วยงานรัฐที่จะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ต้นแบบฯ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรีต่อไป



ผู้สนใจรับบริการสามารถติดต่อได้ท่ี
ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์/โทรสาร 032-310481
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สัณฐานวิทยา (morphology) ของวัสดุหมายถึง
รูปร่าง และลักษณะภายนอกท่ีปรากฏให้เห็น โดยอาจจะ
ต้องใช้กล้องขยายช่วยเพ่ือให้เห็นชัดเจนข้ึน วัสดุชนิดเดียว
กันอาจจะมีสัณฐานวิทยาได้หลายแบบ ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ได้แก่ อุณหภูมิ กระบวนการเตรียมท่ีแตกต่างกัน และอัตรา
การเติบโตของผลึก เป็นต้น ใครจะรู้บ้างว่าปุยหิมะสีขาวท่ีมี
ความอ่อนนุ่มและสวยงามน้ัน จะมีสัณฐานวิทยาได้มาก
กว่า 10 แบบ ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยท่ีมีโครงสร้างผลึก
แบบเฮกซะโกนอล (hexagonal) เหมือนกัน Libbrecht,
K.G.(1) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ (temperature,
OC, OF) และความอิ่มตัวยิ่งยวดของความดันไอของน้ำ
(water vapor supersaturation, g/m3) ต่อการเปล่ียนแปลง
สัณฐานวิทยาของผลึกหิมะในบรรยากาศปกติ ในห้อง
ปฏิบัติการพบว่าสัณฐานวิทยาจะเปลี่ยนจาก plate ที่
ประมาณ -2 OC เป็น column ท่ีประมาณ -5 OC จากน้ันจะ
เกิดการเปล่ียนเป็น plate อีกคร้ัง ท่ีประมาณ  -15 OC  และ
เปล่ียนกลับมาเป็น column ในท่ีสุดเม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า
-30 OC ดังแสดงในแผนภาพความสัมพันธ์ (รูปท่ี 2) โดยท่ี
อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญท่ีกำหนดว่าผลึกจะเป็น plate หรือ
column ในขณะท่ีเม่ือค่าความอ่ิมตัวย่ิงยวดของความดันไอ
ของน้ำเพ่ิมสูงข้ึน ผลึกก็จะมีรูปร่างซับซ้อนข้ึน ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 ว่าผลึกรูป plate จะเปล่ียนเป็น dendrite ณ ช่วง
อุณหภูมิ 0 OC ถึง -2 OC และ 10 OC ถึง -20 OC ตามลำดับ
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ในการเตรียมผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยเทคนิคท่ีต่างกัน
จะทำให้ได้สัณฐานวิทยาแตกต่างกัน เช่น ถ้าใช้เทคนิค mechano
chemical method จะได้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีมีอนุภาคกลมขนาด
เท่าๆ กัน (round shape and monosize) ดังแสดงในภาพถ่าย
จากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ในรูปท่ี 3 ซ่ึงเหมาะ
กับการนำไปใช้เป็นสารต้ังต้นในการข้ึนรูปแบบ pressing เพ่ือให้
ได้ช้ินงานท่ีมีความหนาแน่นสูง หรือใช้เป็นตัว adsorbent ในการ
แพคคอลัมน์โครมาโตกราฟี ถ้าใช้เทคนิคไฮโดรเทอร์มัลก็จะได้ผง
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เป็น whisker และมีค่า aspect ratio สูง
ดังแสดงในรูปท่ี 4  ซ่ึงเหมาะกับการใช้เป็นตัวเสริมแรง (reinforcing
material) เพ่ือเตรียมวัสดุเชิงประกอบ (composite material)ต่อไป

ในธรรมชาติก็เช่นกัน เราจะเห็นได้ว่ามีใบไม้บางชนิดท่ีมี
ลักษณะสัณฐานวิทยาแบบพิเศษ ทำให้ใบไม้ชนิดน้ันแสดงสมบัติ
พิเศษบางประการ เช่นใบบัวหลวง จะแสดงสมบัติ water repellant
คือ ไมเ่ปียกน้ำ เม่ือพิจารณารูปที่ 5 ซ่ึงแสดงสัณฐานวิทยาของ
ใบบัวหลวงที่ถ่ายจากกล้อง SEM แล้วจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า
ทำไมน้ำจึงสามารถกล้ิงบนใบบัวได้ (รูปท่ี 6) จากสัณฐานวิทยา
ดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจท่ีทำให้นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ใช้เพ่ือ
ดัดแปรผิวของผ้าชนิดต่างๆ เพื่อให้มีสมบัติสะท้อนน้ำ โดยการ
เคลือบผิวผ้าด้วยสารฟลูออโรคาร์บอน เพื่อให้มีค่ามุมสัมผัส
ของน้ำ (wetting angle, θ) อยู่ระหว่าง 120-140 องศา (θ=0o :
perfect wet, θ=180o : non-wetting) ผ้าที่มีสมบัติสะท้อนน้ำ
เป็นจึงตัวอย่างท่ีสำคัญของการสร้างวัสดุชนิดใหม่ โดยการเลียน
แบบสัณฐานวิทยาของวัสดุตามธรรมชาติซ่ึงเรียกว่า "Biomimetic
materials" หรืออาจเรียกว่า "Bio-inspired materials" ซ่ึงหมายถึง
วัสดุท่ีได้จากแรงบันดาลใจในการเตรียมมาจากสัณฐานวิทยาของ
วัสดุในธรรมชาติ

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫
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Velcro® (รูปที่ 7) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของวัสดุที่ถูก
เตรียมขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากสัณฐานวิทยาของดอกหญ้า
Burdock (Arctium Lappa) ในเมืองไทยก็คล้ายกับดอกหญ้าเจ้าชู้
น่ันเอง เม่ือปี ค.ศ.1941 Georges de Mestral(4) วิศวกรชาวสวิส
ได้สังเกตพบว่าหลังจากจากที่เขาพาสุนัขไปเดินเล่นในเทือกเขา
แอลพ์ในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกหญ้า Burdock น้ีติดบนขนสุนัข และ
เสื้อผ้าของเขาทุกครั้ง ระหว่างที่เขาพยายามแกะดอกหญ้าออก
จากเสื้อผ้าและขนสุนัข เขาได้พิจารณาพบว่าขนบนดอกหญ้ามี

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   

ลักษณะเป็นตะขอ (hook) จึงทำให้เกาะติดบนเส้ือผ้าได้แน่นมาก
ลักษณะของสัณฐานวิทยาน้ีแสดงในรูปท่ี 8 จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาคิดประดิษฐ์ Velcro® ข้ึนเพ่ือใช้ยึดวัสดุสองช้ินเข้าด้วยกัน
ด้วยวิธีง่ายๆ จากนั้นในปี ค.ศ.1951 เขาจึงยื่นผลงานเพื่อขอจด
สิทธิบัตร โดยใช้ชื่อว่า Velcro® ซึ่งเป็นคำที่ผสมมาจากคำว่า
"velours" ในภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงแปลว่าเส้นใยท่ีอ่อนนุ่ม (velvet) และ
"crochet" ซ่ึงหมายถึง hook น่ันเอง
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สำหรับภูมิปัญญาไทยท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ การใช้
ใบข่อยเพ่ือสีฟันของคนโบราณ  ด้วยลักษณะใบท่ีหยาบของใบข่อย
และลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีพิเศษดังแสดงในรูปท่ี 9 ทำให้เราเห็น
ได้ชัดเจนว่าบนใบข่อยน้ีจะมีปุ่มแหลมย่ืนออกมาและกระจายอยู่
โดยทั่วไป ซึ่งลักษณะปุ่มแหลมนี้คล้ายกับยางนวดเหงือก(5)

(rubber tip, รูปท่ี 10 ) ซ่ึงเป็นยางปลายแหลมมักมีติดมากับแปรง
สีฟันบางชนิดใช้นวดบริเวณขอบเหงือกเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหล
เวียนสะดวก  โดยจะใช้หลังการแปรงฟันเหมาะสำหรับผู้ท่ีใส่ครอบฟัน
เพราะจะช่วยให้เหงือกร่นได้ยากขึ้น ซึ่งก็จัดเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้น
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเช่นกัน

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงคงพอจะทำให้ทุกท่าน
ได้เห็นถึงความน่าสนใจของสัณฐานวิทยา และอาจจะเป็นแรงจูงใจ
ให้เราได้สำรวจมองธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น บางทีท่านอาจจะ
สามารถใช้สิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างวัสดุชนิดใหม่ ซ่ึงมีการใช้แพร่หลายท่ัวโลกเหมือนดังตัวอย่าง
ของ Velcro® ก็ได้ใครจะรู้ วัสดุศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราค่ะ



1.  Libbrecht, K.G., The physics of snow crystals, Rep.Prog.Phys., 68 (2005), 855-895.
2.  http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/books/book2.jpg
3.  http://news.thomasnet.com/IMT/archives/lotus%20leaf,%20water%20droplets.jpg
4.  http://en.wikipedia.org/wiki/Velcro
5.  http://pddent.125mb.com/hygiene/c01hygiene.htm
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มีหัวหน้าทีมคัดเลือกสินค้าคนหน่ึง
ถามผมด้วยคำถามง่ายๆ ที่พวกเราคนใน
วงการเซรามิกบ้านเราก็มักจะตอบง่ายๆ
โดยทันทีรวมทั้งตัวผมด้วย เขาถามว่าเขา
ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสินค้าเซรามิกของไทย
จึงแพงกว่าเมืองจีน หรือแม้กระท่ังเวียดนาม
มากนัก ผมก็ตอบกลับไปในทันควันโดยไม่
ต้องคิดเลย เพราะมันถูกฝังอยู่ในหัวผมอยู่
แล้ว “การท่ีเซรามิกเมืองไทยแพงกว่าจีนก็
เพราะวัตถุดิบเมืองจีนถูกกว่าไทยนะสิ” ฝร่ัง
นายน้ันพยักหน้านิดๆ แล้วย้อนถามผมว่า
“คุณแน่ใจหรือ ? วัตถุดิบท่ีว่าน่ีคือ ดิน หิน
หรือ....” ด้วยความที่นายคนนี้อยู่ที่จีนมา
นาน นานจนเขาพูดจีนกลางได้อย่างคล่อง
แคล่วพูดได้ดีจนน่าประหลาดใจ ทำให้ผม
หยุดคิดเล็กน้อย จริงสิวัตถุดิบท่ีนำมาทำเน้ือดิน ท้ังดินดำ ดินขาว ทรายเฟลดสปาร์ หินปูน
หินผุ ในบ้านเราก็มีอยู่มากมาย ราคาก็ไม่ได้สูงกว่าวัตถุดิบที่จีนเลย ด้วยความกลัว
เสียหน้าของคนไทยก็เลยตอบกลับไปอีกอย่างรวดเร็ว “ก็วัตถุดิบพวกสี สารเคมี ฟริต
สำหรับทำเคลือบน้ัน จีนถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน” ผมตอบอย่างม่ันใจและคิดว่านายน่ัน
ต้องคล้อยตามเป็นแน่ คุณฝร่ังย้ิมแบบเย้ยๆ ในทีแล้วถามว่า “แต่ก็มีบริษัทนำเข้าวัตถุดิบ
จากจีนเข้ามาเยอะไม่ใช่หรือแล้วความแตกต่างของราคาเมื่อเทียบกับ% สัดส่วนของ
สีเคลือบบนผลิตภัณฑ์มันจะต่างกันสักก่ี% แต่น่ีราคาขายของพวกคุณมันต่างจากจีนเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวนะ” ด้วยงานในพักหลังๆ ผมใช้วัตถุดิบจากจีนมาเยอะพอสมควร
ซื้อมาจากบริษัทที่นำเข้าวัตถุดิบบ้าง ไปซื้อเองโดยตรงจากผู้ผลิตท่ีจีนบ้าง ราคาก็ไม่ได้
แตกต่างกันมากนัก แต่แน่นอนว่าต่างจากวัตถุดิบของอิตาลี สเปน อังกฤษ หรือแม้กระท่ัง
ญี่ปุ่นอยู่พอสมควรก็อย่างที่นายคนนี้พูด ด้วยความแตกต่างของราคาที่จีนกับที่นำเข้า
มาถึงเมืองไทยไม่แตกต่างกันนัก และย่ิงเม่ือนำไปใช้ในสีเคลือบ ซ่ึงใช้ในเปอร์เซ็นต์ไม่สูง
มาก เมื่อคำนวณมาเป็นต้นทุนด้วยแล้วก็แทบไม่แตกต่างกันจนเราจะใช้มาเป็นข้ออ้าง
ในการสร้างราคาสินค้าที่สูงกว่าจีนมาก สมองตอนนั้นเริ่มจะสั่งการด้วยคำตอบสุดท้าย
และเช่ือว่าผู้ประกอบการบ้านเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงตอบเหมือนผม แต่ก่อนท่ีคำตอบ
สุดท้ายจะถูกยิงออกไปผมก็โดนดักคอมาก่อน โดยเขาพูดว่าเร่ืองพลังงานคงไม่ใช่ประเด็นนะ
แน่นอนผมคงไม่ตอบเรื่องพลังงานแน่ ผมเคยทำงานอยู่ที่ปักกิ่งเคยเห็นโรงงานในแถบ
ฝัวซานแถบกวางเจา ปักก่ิงหน้าหนาวน้ันหนาวจนทำงานไม่ได้ ต้องมีพลังงานความร้อน
ให้ความอบอุ่น ทั้งคน ทั้งน้ำดิน ทั้งสีเคลือบ ไม่งั้นจะพลอยแข็งกันหมด เมื่อปีที่แล้ว
ไปเยี่ยมโรงงานที่ฝัวซานเห็นการหยุดโรงงานทั้งวัน เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ
จำเป็นจะต้องผลัดกันหยุดโรงงานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้กันได้อย่าง
ท่ัวถึง ผู้ท่ีอยู่ในโรงงานเซรามิกย่อมเข้าใจดีว่าการหยุดโรงงานไม่ใช้เร่ืองสนุก หรือง่ายๆ โดย
เฉพาะโรงงานต้องผลิตอย่างต่อเน่ืองใช้เตาเผาท้ังเตาอุโมงค์และเตาโรลเลอร์ ดังน้ันต้นทุน
เร่ืองพลังงานเราไม่สมควรเป็นรอง ย่ิงในปัจจุบันเรายังมีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติ จาก
อ่าวพม่าส่งเข้ามาทางกาญจนบุรี ซ่ึงต้นทุนค่าเช้ือเพลิงน้ันเราสามารถสู้กับจีนได้ทีเดียว



    26

คำตอบสุดท้ายของผมคือเร่ืองค่าแรง ผมตอบด้วยความเคยชินและคิดว่าเป็น
ไม้ตายท่ีจะตอบ ไม่ว่าตอบให้ฝร่ังคนน้ีหรือคนไหนๆ ท่ีจะมาถามพวกเราผู้ประกอบการไทย
หรือแม้กระทั่งตอบตัวเองเพื่อปลอบใจยามที่รู้ว่าฝรั่งเหล่านั้นได้หนีจากเราไป ไปยังที่ๆ
ราคาสินค้าถูกกว่า บริษัท Sourcing รายนี้มีสาขาอยู่ที่เมืองจีนในหลายมณฑล มีการ
จ้างงาน ออเดอร์สินค้าท้ังเคร่ืองแก้ว เซรามิก และวัสดุอ่ืนๆ เฉพาะประเทศจีนเป็นมูลค่า
หลายพันล้านบาท  ดังน้ันเขาจำเป็นต้องรู้รายละเอียดของผู้ผลิตรายต่างๆ ของจีน  สำหรับ
ในเมืองไทยก็เช่นกัน คุณฝร่ังคนน้ียืนยันได้ว่าค่าแรงคนจีนไม่ได้ต่ำกว่าค่าแรงคนไทยเลย
ความคิดแบบนี้อาจจะจริงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เราจ้างวิศวกรจีนทำงานที่ปักกิ่งด้วย
เงินเดือนสามพันบาท แต่ไม่ใช่ในปี พ.ศ น้ี ค่าแรงในแถบเซ่ียงไฮ้ กวางเจา จะสูงกว่าค่าแรง
บ้านเราด้วยซ้ำ ถึงแม้ในแถบชนบทห่างไกลค่าแรงอาจจะยังถูกอยู่ แต่อย่าลืมว่าค่าแรง
ก็ไม่ใช่ต้นทุนอันดับแรกๆ ของโครงสร้างต้นทุน

เขาเลยฝากมาให้ผมคิดแล้วลองหาคำตอบท่ีแท้จริงดู ผมได้วิเคราะห์ไตร่ตรอง
อยู่หลายวันจากการงานในปัจจุบันท่ีต้องพบเห็นระบบงานท้ังโรงงานขนาดใหญ่ จนไปถึง
เล็ก ท้ังกระเบ้ืองเซรามิก กระเบ้ืองหลังคา สุขภัณฑ์ กระถางเทอร์ราคอตตา ของตกแต่ง
ถ้วยชาม แก้วคริสตัล วัสดุทนไฟ ผมพอที่จะเห็นปัญหาและอยากจะมาแชร์ร่วมกัน
ให้พวกเราผู้ผลิตไทยได้ลองเปิดใจรับฟัง

ประการแรกที่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนคือประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานจะเห็นได้ว่าคนงานจีนมีความขยันขันแข็ง สู้งานกว่าคนงานบ้านเรานัก
ผมเคยเห็นโรงงานผลิตกระเบื้องที่มีพนักงานยืนเก็บกระเบื้องอยู่ท้ายเตา โดยไม่ต้องมี
เครื่องจักรอัตโนมัติเหมือนอย่างโรงงานในบ้านเรา นั่นหมายความว่าจำนวนเงินลงทุน
ก็จะลดลงด้วย เพราะไม่ต้องไปลงทุนยกเคร่ืองมาแบบ Turn key แบบท่ีโรงงานใหญ่ๆ ของ
เราชอบทำถ้าจะเปรียบเล่นๆ ให้เห็นภาพก็น่าจะประมาณได้ว่าต้องใช้คนงานไทยสัก 3 คน
จึงจะทำงานเท่ากับคนจีนหน่ึงคน
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ประการถัดมานั้นการที่ไม่มีระบบการคิดต้นทุนมาตรฐานที่ถูกต้องแม่นยำ
ทำให้ผู้ผลิตในบ้านเราเสียโอกาสในการขายไปเยอะพอสมควร โดยทั่วไปแล้วบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองไทยให้ความสำคัญกับเร่ืองต้นทุน (STD cost) น้อยมาก
ขอแค่มีเงินสดหมุนเวียน คำนวณคร่าวๆ จากรายรับและรายจ่ายแล้วพบว่ายังมีกำไร
ก็ถือว่าดำเนินธุรกิจได้แล้ว แต่ในความเป็นจริงการรู้ค่าต้นทุนมาตรฐาน และค่าความ
แตกต่างของต้นทุนจริงท่ีทำได้จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเร่ืองใดเป็นจุดอ่อน และเร่ืองใดสามารถ
ลดต้นทุนได้ นอกจากน้ีเม่ือเรารู้ต้นทุนท่ีแน่นอนจะทำให้เราต้ังราคาขายได้อย่างสมเหตุ
สมผล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราอาจขายได้ในราคาที่ต่ำลง ถึงแม้กำไรต่อหน่วยอาจ
ลดลงบ้างแต่ก็ยังดีกว่าสูญเสียลูกค้าไปเลย

ความมุ่งม่ันของคนในชาติก็เป็นอีกประเด็นท่ีควรจะพูดถึง เน่ืองจากประวัติศาสตร์
ชาติไทยแต่โบราณเราไม่เคยต้องเดือดร้อนกับภาวะสงครามเหมือนอย่างจีน, ญี่ปุ่น,
เวียดนาม เรามีคำติดปากเราเสมอคือ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซ่ึงหมายถึงดินแดนเรามี
ความสุขสบายอุดมสมบูรณ์ ดังน้ันคนในชาติจึงไม่มีความคิดท่ีจะต้องด้ินรนขนขวายแบบ
คนจีนท่ีลำบากยากเข็ญมาก่อน รวมท้ังนิสัยใจคอของคนไทยด้วย เราเป็นชาติรักสงบ การ
พูดจากันก็จะเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แม้ในความสัมพันธ์แบบหัวหน้ากับลูกน้องหลายๆ
คร้ังท่ีผมเห็นหัวหน้าท่ีไม่กล้าดุลูกน้องหรือแม้แต่ไปทำงานแทน เพียงเพราะเกรงใจลูกน้อง
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าแปลก และอาจพบเห็นได้ทีเดียวในโลกก็เป็นได้
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ความรวดเร ็วในการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั ้งที ่เป็น Research and
development หรือ Copy and development
ก็ยังถือได้ว่าช้ากว่าจีนมาก หลายคร้ังท่ีเรา
คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมาก่อน แต่สุดท้าย
ถูกจีนตัดหน้าในการผลิตไป เมื่อต้นเดือน
กุมภาพันธ์น้ีเอง บริษัท Sourcing สัญชาติ
ยุโรป ได้แจ้งให้ผมทราบว่าเขาได้ขอยกเลิก
ออเดอร์สินค้าของบริษัทผลิตเซรามิกใน
เมืองไทยแห่งหนึ่ง สาเหตุมาจากบริษัท
ดังกล่าวผิดนัดในการส่งมอบ โดยผลัดมา
หลายคร้ังแล้ว คร้ังสุดท้ายท่ีส่งเมล์มาบอก
ว่าขอเล่ือนทางบริษัทน้ีก็เลยเมล์ไปบอกว่า
ไม่ต้องการสินค้าแล้ว และแจ้งกับผมว่าจะ
ขอย้ายสินค้าดังกล่าวไปผลิตที่เวียดนาม
แทน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับคนไทย
ด้วยกันท่ีทราบข่าว แม้ว่าจะชอบใจท่ีจะได้ไปเท่ียวเวียดนามก็ตาม ฝร่ังนายน้ีบอกว่าราคา
ท่ีสูงกว่าของไทยเขายังพอรับได้ แต่การผิดนัดการส่งมอบน้ันเป็นเร่ืองท่ีซีเรียสมาก สำหรับ
บริษัทเขา เพราะสินค้าต่างๆ นั้นเขาจะต้องมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะขาย
ในช่วงใด เม่ือการส่งมอบผิดพลาดก็จะทำให้เขาผิดแผนไปด้วย และท่ีสำคัญความเช่ือถือ
ต่อตัวบริษัทผู้ผลิตรายน้ันๆ ก็จะหมดไป

นอกจากนี้การร่วมมือกันของคนในอุตสาหกรรมเซรามิกของจีนดูเป็นสิ่งที่น่า
ช่ืนชมมาก ตัวอย่างท่ีผมชอบมากๆ คือคร้ังหน่ึงผมติดต่อขอสีโทนใหม่จากพนักงานสาวจีน
เธอบอกว่าสีโทนนี้บริษัทเธอไม่ได้ทำ แต่เดี๋ยวเธอจะลองถามบริษัทอื่นดูให้ว่ามีหรือไม่
ผมลองนึกตามว่าถ้าเป็นบริษัทสีในบ้านเราจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ไหม ในโรงงานผลิตก็
เช่นกัน พวกเขาสามารถพูดคุยเข้าไปดูเครื่องของแต่ละโรงงานได้อย่างไม่ปิดบังกัน แต่
สำหรับเมืองไทยแล้ว ในโรงงานเปรียบเหมือนเขตหวงห้ามพิเศษท่ีเต็มไปด้วยความลับ ซ่ึง
ก็ไม่รู้ว่าจะหวงความลับอะไรกันนักจนทำให้เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันจนสุดท้ายเราก็จะอ่อนแอจนไม่สามารถสู้กับคู่แข่งขันได้

ข้อสังเกตเหล่านี้เป็นข้อที่เราแก้ไขได้ทั้งสิ้น หลังจากนั้นเราจะได้ไปวิเคราะห์
จุดอ่อนของจีนดูบ้าง เพ่ือนำมาสร้างเป็นจุดแข็งของเราในการพัฒนาศักยภาพของบริษัท
ของไทย จุดอ่อนท่ีชัดเจนของจีนคือการทำงานเขายังไม่มีระบบท่ีดีนัก ยังมีความสูญเสีย
เกิดขึ้นมากมายในการทำงานถ้าเราปรับตัวในแง่การลดต้นทุน, จัดทำระบบต้นทุนที่
ชัดเจน, สร้างพนักงานท่ีมีคุณภาพ, พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว และสร้าง
ระบบการบริหารงานท่ีดีไม่ว่าจะเป็นระบบ TQM (Total Quality Management) ระบบ
TPM (Total Productivity Management) การนำ Six sigma เข้ามาใช้ รวมท้ังการใช้
เคร่ืองมือในการบริหารการผลิตและการตลาดอีกมากมาย และผู้ผลิตต้องช่วยเหลือ ซ่ึงกัน
และกัน ควรเปล่ียนวิธีคิดกันเสียใหม่ว่าคู่แข่งของเราไม่ใช่บริษัทในประเทศด้วยกัน แต่เป็น
บริษัทภายนอกที่จะเข้ามากินส่วนแบ่งของเราไป ก็จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับจีนได้
อย่างไม่ยากเย็นในฐานะเป็นคนไทยคนหน่ึงขอเอาใจช่วยผู้ผลิตทุกท่านให้สามารถฟันฝ่า
วิกฤตในช่วงน้ีเพ่ือความเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต
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บทความน้ีเขียนข้ึนโดย

Andrew Illsley

ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาด้านการตลาดของ CERAM

Consulting Group โดยจะกล่าวถึงผู้ผลิต

สุขภัณฑ์และกระเบ้ืองเซรามิก

ของประเทศกำลังพัฒนาซ่ึงมีการค้าขาย

หรือมีแนวโน้มท่ีจะทำการค้าในสหราชอาณาจักร

และยุโรปตะวันตก








ตอนท่ี 1
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• สุขภัณฑ์ท่ีทำด้วยเซรามิก เช่น
โถส้วม อ่างน้ำ ฐานรอง อ่างล้างหน้า

• กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ทั้ง
กระเบ้ืองเคลือบและไม่ได้เคลือบ

เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาและ
แนวโน้มของตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย เบลเย่ียม เยอรมนี ฝร่ังเศส และ
สหราชอาณาจักร แม้ว่าประเทศเหล่าน้ีจะ
ไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มตลาดท่ีมีการบริโภค
ระดับสูงสุดในยุโรปตะวันตกทุกประเทศ
ก็จริงแต่ประเทศเหล่าน้ีเป็นผู้นำเข้าสุขภัณฑ์
และกระเบ้ืองเซรามิกสูงสุด และมีการขาย
แบบทำตลาดด้วยตนเอง (DIY) ใหญ่ท่ีสุด
ด้วย ประเทศเหล่านี้จึงเป็นที่สนใจของ
ประเทศผู้ส่งออก

สอดคล้องกับข้อมูลที่ตีพิมพ์ทำ
ให้ทราบว่ามูลค่าการบริโภคสุขภัณฑ์ และ
กระเบื ้องของสหภาพยุโรปทั้งหมดในปี
2005 มีมูลค่าประมาณ 5,337 ล้านยูโร และ
7,332 ล้านยูโร ตามลำดับ ตลาดท่ีใหญ่ท่ี
สุด คือ อิตาลี และสเปน ตามด้วยเยอรมนี
สหราชอาณาจักร และฝร่ังเศส


  

• การตลาดแบบมืออาชีพ
• การตลาดแบบส่วนตัว

ตลาดแบบมืออาชีพมีลักษณะที่
ต้องต่อสู้กันเพื่อความได้เปรียบ แต่ยังคง
รักษามาตรฐานคุณภาพ และมีราคาต่ำ ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่สำคัญแปรผันไปตามความ
ต้องการของตลาด ดังน้ันการทำตลาดแบบ
มืออาชีพ จะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง
แคบถึงปานกลาง ยกเว้นการทำตลาดให้
กับผลิตภัณฑ์สำหรับโรงแรม และอาคาร
เพ่ือการค้า

ตลาดแบบส่วนตัวมีลักษณะที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาด ผ่าน
การทำตลาดด้วยตนเอง (DIY) และมีโชว์รูม
สำหรับค้าปลีก ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์
ในห้องน้ำ กระเบ้ืองเซรามิก หรือท้ังสองอย่าง
ตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอด
ทศวรรษท่ีผ่านมา ยอดขายจากโชว์รูมเพ่ิม
ข้ึน โดยเฉล่ีย 8% ต่อปี จากการประมาณการ
ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 75% มาจากร้าน
ระบายสินค้า (Outlets) อีก 25% มาจาก
โชว์รูมท่ีมีระดับ
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สภาวะการตลาดของสุขภัณฑ์

และกระเบ้ืองเซรามิกมีการขยายตัวเข้าใกล้
ระดับอ่ิมตัว โดยท่ีความต้องการมีแนวโน้ม
ตามสภาพของเศรษฐกิจ และจำนวนบ้าน
ใหม่ รวมถึงบ้านเก่าท่ีต้องการปรับปรุง

สำหรับกระเบื ้องเซรามิก การ
ออกแบบตามแฟชั่นมาจากสิ่งที่เกิดตาม
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จึงมีผิวแบบหิน
ธรรมชาติมันเงา โทนสีที่นิยมได้แก่ สีเบจ
สีน้ำตาล สีดำแบบแร่หินแอนธราไซต์ และสี
ท่ีใกล้เคียงกับเทอราคอตต้า ซ่ึงมีการพัฒนา
ให้ดูไฮเทคมากขึ้น ทำเป็นสีดำ และสีขาว
หรือสีอ่อนมีลวดลายร้อยเรียงแบบเรขาคณิต
และอาจฝังเล่ียมด้วยแก้ว หรือโลหะ

สำหรับสุขภัณฑ์แนวโน้มของ
การออกแบบจะแตกต่างกันมากในตลาด
สหภาพยุโรป ตลาดในสหราชอาณาจักร
มักจะเป็นไปตามความต้องการของตลาดท่ี
เติบโต และมีลักษณะสมัยนิยมเสียส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตามเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำแบบ
ติดตั ้งตามกำแพงกลับได้รับความนิยม

มากข้ึน แต่แนวโน้มการออกแบบในเยอรมนี
อิตาลี สเปน และฝร่ังเศส มีลักษณะท่ีคล้าย
คลึงกัน คือออกแนวล้ำสมัยด้วยลายเส้น
ดูสะอาดตา และทำให้เข้ากับห้องน้ำที่มี
ขนาดใหญ่กว่าของสหราชอาณาจักรขนาด
ของอ่างล้างหน้าก็ใหญ่กว่าด้วยเช่นเดียวกัน


ยุโรปและกลุ่มสหภาพยุโรปเป็น

หนึ่งในผู้นำตลาดสุขภัณฑ์และกระเบื้อง
ของโลก เนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งประกอบกับประชากรประมาณ
455 ล้านคนที่มีกำลังซื้อ จากการขยาย
ของกลุ่มสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคม
ปี 2004 (ในบทความนี ้จะไม่กล่าวถึง
ประเทศที่เข้าร่วมกับสภาพยุโรปใหม่ 10
ประเทศ ซ่ึง ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันออก
มี GDP เฉลี่ย 10,500 ยูโรต่อหัว ขณะที่
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที ่ร ่วมกัน
ก่อต้ัง 15 ประเทศมี GDP เฉล่ียถึง 24,500
ยูโรต่อหัว)
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ในภาพรวมอุตสาหกรรมเซรามิกในยุโรปมีสภาพตลาดภายในท่ีแข็งแกร่ง จาก

ข้อมูลล่าสุดพบว่าการใช้กระเบ้ืองของชาวยุโรป มีเพียง 7% ท่ีพึงพอใจกระเบ้ืองนำเข้าจาก
ประเทศโลกท่ีสาม โดยมูลค่าของตลาด 7,332 ล้านยูโร มีอัตราการเติบโตน้อยกว่าทวีป
อ่ืนๆ ในโลก ตัวอย่างเช่น ตลาดในประเทศจีน ประเทศในอเมริกาใต้ และยุโรปตะวันออก
มีการเติบโตถึง 8-10% ต่อปี ในขณะท่ียุโรปตะวันตกมีการเติบโตน้อยกว่า 2%


ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของสุขภัณฑ์น้ัน อยู่ท่ีสหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝร่ังเศส

และสเปน ในปี 2005 ท่ีผ่านมามีมูลค่าถึง 5,337 ล้านยูโร ผู้นำเข้าควรทราบว่าการต่อต้าน
ชิ้นส่วนกลไกกดน้ำของสุขภัณฑ์ในสหราชอาณาจักรได้ยุติลงแล้ว และในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับว่าเหนือกว่าระดับมาตรฐาน ในขณะท่ีประเทศฝร่ังเศสน้ันมีจำนวนประชากรพอๆ
กับสหราชอาณาจักร แต่กลับมีปริมาณการบริโภคเพียง 677 ล้านยูโร แทบจะเป็นคร่ึงเดียว
ของสหราชอาณาจักรท่ีมีปริมาณการบริโภคท่ี 1,233 ล้านยูโรเลยทีเดียว
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ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการขยายตัวของการร่วมทุนทาง

การผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน ผู้นำส่วนแบ่ง
ในการตลาดรายใหญ่ 2-3 ราย ประกอบไปด้วย

• The Sanitec Group  เจ้าของตราสินค้า  Ifo, Sphinx,
Keramag, Kolo, Allia & Twyford

• Roca มีโรงงานในประเทศสเปน โปรตุเกส และ
โปแลนด์

• Ideal Standard มีโรงงานในสหราชอาณาจักรบัล
แกเรีย อิตาลี และฝร่ังเศส

ผู้ผลิตท่ีสำคัญรายอ่ืนๆ ได้แก่ Jacob Delafon (หุ้นส่วน
กับ Kohler), Villeroy & Boch และ Duravit

อิตาลี และสเปนเป็นผู้ผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืน และบุผนังราย
ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงมีผลผลิตโดยรวมในปี 2005 ท่ี 1,228 ล้านตารางเมตร
นับเป็น 19% ของการผลิตท่ัวโลก ส่วนเยอรมันและฝร่ังเศสน้ันเป็น
ผู้ผลิตขนาดใหญ่ถัดมา โดยมีผลผลิตโดยรวมท่ี 100 ล้านตาราง
เมตร ในปีท่ีผ่านมา

ในปี 2005 สหภาพยุโรปได้ทำการนำเข้าสุขภัณฑ์ และ
กระเบื้องเซรามิกจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นจำนวน 540
ล้านยูโร ซ่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์น้ันนับเป็น 62 % ของมูล
ค่ารวมท้ังหมด


ลักษณะเด่นของช่องทางการตลาดในกลุ่มประเทศทวีป

ยุโรปน้ัน คือ การแบ่งหน้าท่ีการทำงานท่ีชัดเจนกล่าวคือ
ผู้จำหน่ายสินค้า (Distributors) หรือผู้ขายส่ง (Wholesaler)

รวมถึงบริษัทซึ่งนำเข้ากระเบื้องและสุขภัณฑ์ในจำนวนมากๆ จะ
ทำการกระจายสินค้าไปสู่ผู้ขายปลีก ซึ่งมีที่วางจำหน่ายสินค้า
(Outlets หรือ Showrooms) เป็นของตัวเองหรืออาจจะทำการ
กระจายสินค้าไปสู่ผู้ท่ีขายปลีก รายย่อย ช่างติดกระเบ้ือง ผู้ขาย
สินค้าก่อสร้าง และติดต้ัง ซ่ึงส่งให้ลูกค้าโดยตรง

แนวโน้มการเติบโตในการนำเข้า หรือกระจายสินค้าน้ัน
อยู่ท่ีผู้กระจายสินค้าทางด้านส่ิงก่อสร้าง (Architectural) ซ่ึงมีอิทธิ
พลต่อการขายสินค้า โดยเฉพาะกระเบ้ืองเน้ือพอร์ซเลนคลังสินค้า
ของบริษัทเหล่านี้จะมีกระเบื้องเก็บไว้อย่างหลากหลายเป็นช่วง
กว้าง พวกเขาจะจ้างทีมงานขายท่ีเช่ียวชาญพิเศษ ซ่ึงผ่านการฝึก
อบรมอย่างดีในการขายให้เป็นมืออาชีพ เช่น สถาปนิก และที่
ปรึกษา โดยพวกเขาจะมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ท่ีกว้างขวางร่วมกัน
กับการขายท่ีเป็นมืออาชีพอีกด้วย

ในส่วนของการทำสัญญาจ้างผลิตจะทำให้เครือข่ายการ
กระจายสินค้ามีแนวโน้มท่ีทำได้ง่ายข้ึน และโดยท่ัวๆ ไปจะรวมถึง
การจัดส่งให้โดยตรงหรือการใช้ผู้กระจายสินค้า อย่างไรก็ตามควร
ให้ความสำคัญท่ีว่าจะมีการเหล่ือมล้ำกันอยู่ในระหว่างส่วนของการ
ทำสัญญาจ้างผลิตกับส่วนของภายในประเทศในกรณีที่ส่วน
แบ่งการตลาดมีการจัดส่งให้ท้ังผู้กระจายสินค้า (Distributors) และ
ผู้ท่ีขายปลีก (Retailers)

โดยทั่วไปในยุโรป ส่วนที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (ธุรกิจสิ่งก่อ
สร้าง) กระเบ้ืองและสุขภัณฑ์จะถูกเลือกโดยสถาปนิก นักออกแบบ
ภายใน หรือท่ีปรึกษาโครงการ และถูกซ้ือโดยผู้รับเหมา (Contractor)
ในกรณีนี้ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งให้อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ขายส่ง
(Wholesaler)

ผู้ผลิตสินค้าในประเทศยุโรป จะมีแนวโน้มของตราสินค้า
ที่แข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี
และสเปน ส่วนมากตราสินค้าเหล่าน้ีจะยังคงอยู่ภายใต้การพัฒนา
ในประเทศอื่นๆ ด้วย รูปแบบลักษณะของวัฒนธรรมจะเป็น
อุปสรรคต่อความสำเร็จ ไม่ง่ายท่ีผู้ผลิตส่วนมากจะสามารถเร่ิมต้น
ก่อตั้งตลาดใหม่ๆ ของตนเองได้ มีความเป็นไปได้มากกว่าที่
พวกเขาจะใช้การทำสัญญาจ้างผลิตกับบริษัทท้องถิ่นที่ผูกขาด
(ผูกขาดโดยประเทศหรือเขตพื้นที่) ในการแลกเปลี่ยนสำหรับ
เป้าหมายอัตราการซื ้อขายต่อปีที ่น่าสนใจในระบบหุ ้นส่วน
ทางการค้า โดยส่วนมากจะประกอบด้วยผู้นำเข้า (Importers)
ตัวแทนจำหน่าย (Agents) และผู้ท่ีขายส่ง (Wholesaler) บริษัท
เหล่าน้ีจะควบคุมการกระจายสินค้าในท้องถ่ิน

ผู้นำเข้าสินค้า และหุ้นส่วนทางการค้าอื่นๆ มักจะคาด
หวังถึงความยืดหยุ่น และการบริการที่คุ้นเคยในการติดต่อกับ
ผู้ผลิตสินค้าความน่าเช่ือถือ หรือความไว้วางใจเป็นกุญแจสำคัญ
ที่มีผลต่อปัจจัยความสำเร็จ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร
เยอรมนี และฝร่ังเศส น่ีคือเหตุผลว่าทำไมผู้นำเข้าสินค้าส่วนมาก
พยายามที่จะลดจำนวนของผู้ผลิตสินค้าที่สามารถทำได้ภายใน
บรรทัดฐานเดียวกันลง

นอกเหนือไปจากช่องทางการขายแบบขายส่งแล้ว ผู้ผลิต
ยังสามารถเพ่ิมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของเขาได้ โดยผ่านส่วน
การตลาดแบบ DIY ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุโรปตะวันตก และ
ปัจจุบันกำลังขยายออกไปถึงยุโรปตะวันออกเหล่าน้ีเปรียบเสมือน
การมีผู้ขายปลีกมากมายหลายสาขา โดยผู้ขายปลีกจะทำการค้า
ด้วยตราสินค้าของตนเองและจัดส่งให้ผู้บริโภคซ่ึงสามารถทำการ
ค้าได้กับทุกๆ สิ่ง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านจนถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน
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ในช่องทางการกระจายสินค้าท้ังหมด โดยปกติแล้วการ
ติดต่อ และการส่ือสารกับผู้ผลิตสินค้าเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุด และ
ไม่ควรจะถูกมองข้าม ซ่ึงนับเป็น กุญแจหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การเข้าเย่ียมชมโรงงานท่ีผลิตสินค้า โดยพนักงานขายฝ่ายส่งออก
เป็นส่ิงสำคัญท่ีควรจะต้องทำเพ่ือเป็นการก่อร่างสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน

สำหรับผู้ผลิตสินค้ามีความแตกต่างท่ีสำคัญมากอยู่บ้าง
ระหว่างช่องทางการกระจายสินค้าท่ีหลากหลาย

อย่างแรกทางช่องทางการขายส่งท่ีเก่ียวข้องกันมากกว่า
หน่ึงระดับ ในแต่ละระดับก็จะมีการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบ DIY โดยท่ัวๆ ไป มักจะถูกขาย
ท่ีราคาต่ำกว่า เน่ืองจากผู้ซ้ือจะรู้ราคามากกว่า

ท่ีสำคัญมากกว่าน้ัน คือ มีอุปสรรคน้อยกว่าในการเข้า
ไปสู่ช่องทาง DIY เน่ืองจากการรับรองคุณภาพระดับชาติน้ัน เป็น

ผู้ผลิตสินค้าท่ีไม่ใช่ยุโรป

ผู้ผลิตสินค้า (ยุโรป) ผู้นำเข้าสินค้า

ร้านขายกระเบ้ือง
นำเข้า

ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์
ในห้องน้ำ

ผู้ทำการซ้ือ
ร่วมกัน

การขายส่ง ร้าน DIY

ตลาดแบบมืออาชีพ ตลาดท่ัวๆ ไป
(ส่วนตัว)



สิ่งไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามผู้ขายส่งมักชอบที่จะซื้อกระเบื้อง
ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับชาติมากกว่า เนื่องจากผู้มี
อำนาจซื้อที่มีความเชี่ยวชาญจะมีความต้องการซื้อสินค้าแบบนี้
มากกว่า

ช่องทางการค้าอ่ืนๆ จะถูกพิจารณาผ่านผู้ผลิตในยุโรป
เหตุผลคือว่าผู้ผลิตจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถผลิตสินค้า
ได้ด้วยตัวเองแบบเต็มกำลัง แต่จำเป็นที่จะต้องเสนออัตราที่เต็ม
กำลังให้แก่ลูกค้า ซึ่งไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดภายใต้
ตราสินค้าของผู้ผลิตในยุโรป และตรงกับความต้องการทางเทคนิค
ท่ีเห็นชอบ ของพวกเขาท้ังหมด

ท้ังประเทศสเปนและอิตาลี จะพยายามรักษาไว้ซ่ึงกำลัง
การผลิตในปรมิาณมาก และยากในการทำตลาดให้เป็นท่ีรู้จักใน
กลุ่มผู้ผลิตใหม่ๆ


แปลและเรียบเรียงโดยวิศวกรกลุ่มการผลิต และออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (CDM) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ (MTEC)
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○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○⌫  

⌫ 

วัฒนธรรมที่ควบคู่กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมแบบเกษตรกรรม นับแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่มีการอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน เป็นชุมชน และมีการทำงาน
ในลักษณะงานหัตถกรรม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อทำสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อใช้สอยในการดำรงชีวิต
การหุงหาอาหาร การทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรม หรือตอบสนองคติความเชื่อในแต่ละชุมชน แต่ละยุคสมัย
ท่ีสำคัญอย่างหน่ึงคือ การทำเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงถ้าจะกล่าวถึงเคร่ืองป้ันดินเผาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเพียงถ้วย
โถ จาน ชาม ผะอบ หม้อ ไห โอ่ง อ่าง กระถาง ในรูปแบบเทคนิควิธีการ หรือการนำไปใช้งานท่ีแตกต่างกันไป
ซึ่งนั่นหมายถึงความคุ้นเคยของผู้คนส่วนใหญ่ และความที่เครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นอยู่ใกล้ชิดกับผู้คน
เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน จึงอาจมองข้ามกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอาคารสถานท่ี ศาสนสถาน ท่ีประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงบางส่วนใช้ในการก่อตัว
โครงสร้าง เช่น อิฐดินเผา บางส่วนใช้ในการประกอบตัวอาคารสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบ้ืองปูพ้ืน หรือบางส่วนใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม เพ่ือความสมบูรณ์สวยงามอันเป็นความ
นิยมในแต่ละยุคสมัย เช่น ลวดลายประดับตกแต่งตามส่วนต่างๆ ของอาคาร หรือประดับตกแต่งบริเวณ
เป็นต้น

บทความน้ีเป็นการเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงเคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาในงานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย ปัจจุบันนับแต่ยุคสมัย
ก่ึงประวัติศาสตร์ คือสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เป็นสำคัญโดยแต่ละยุคสมัย แต่ละช่วงเวลาล้วนมีวิธีการนำเคร่ืองป้ัน
ดินเผาไปใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านความนิยม การนำไปใช้กับ
โครงสร้างอาคารวิธีการทำเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น รูปแบบ วิธีการข้ึนรูป การเคลือบ สีสัน ลวดลาย รวมถึงการ
รับอิทธิพลจากแหล่งวัฒนธรรมอ่ืน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง และพัฒนาการของเคร่ืองป้ัน
ดินเผาในงานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมของไทย โดยจะขอกล่าวถึงแต่ละยุคสมัยดังน้ี

* เครื่องปั้นดินเผา : ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เผาในอุณหภูมิต่ำไม่มีการ
เคลือบผิว

** เคร่ืองเคลือบดินเผา : ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากดินข้ึนรูปด้วยวิธีการต่างๆ เผาในอุณหภูมิต่ำ หรือ
อุณหภูมิสูงและมีการเคลือบผิวหรือการเขียนสี
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⌫
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีปรากฏในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษท่ี

12-16 นั้น มีปรากฏอยู่บ้างในแหล่งศิลปสถาปัตยกรรม หรือชุมชนสมัยทวารวดีที่สำคัญได้แก่ นครปฐม,
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, คูบัว จังหวัดราชบุรี แม้ว่าส่วนการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม จะมีการใช้วัสดุ
ประเภทปูนป้ันเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็มีข้อมูลหลักฐาน การใช้เคร่ืองป้ันดินเผาเช่นกัน โดยเคร่ืองป้ันดินเผา
จะเป็นลักษณะแบบประติมากรรมนูนสูงเป็นเน้ือดินท่ีเผาไฟต่ำหรือท่ีเรียกว่า เน้ือเคร่ืองดินเผาในอุณหภูมิ
ประมาณ 700-800 องศาเซลเซียส ป้ันข้ึนรูปด้วยมือ ซ่ึงประติมากรรมเหล่าน้ีน่าจะนำไปประกอบกับปูนท่ี
เป็นตัวอาคารในบริเวณส่วนต่างๆ ดังเช่น แผ่นดินเผารูปกินรีสวมศิราภรณ์ที่พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และรูปศีรษะบุคคลในซุ้มโค้งทำด้วยดินเผา พบท่ีเจดีย์เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในสมัยทวารวดีได้มีการทำเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทภาชนะเป็นจำนวนมาก แบบไม่เคลือบผิว เผา
ไฟต่ำ ข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน และประเภทประติมากรรมขนาดเล็ก ตุ๊กตาดินเผาข้ึนรูปจากการอัดดินจากพิมพ์
แต่งานตกแต่งสถาปัตยกรรม หรืองานประติมากรรมขนาดใหญ่จะนิยมทำจากปูนปั้นมากกว่างานดินเผา
ท้ังน้ีอาจเป็นด้วยในสมัยทวารวดีไม่มีการก่อสร้างเตาเผา (ไม่ปรากฏหลักฐานเตาเผา) จึงอาจไม่สามารถเผา
ช้ินงานขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมก็เป็นได้ ประกอบกับข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม
มักปรากฏเพียงฐานรากทำให้ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซ้ึงเพียงพอ

⌫
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⌫
สมัยลพบุรีเป็นช่วงเวลาท่ีปรากฏอิทธิพลของศิลปะแบบเขมรในประเทศไทย โดยมีการพบเครื่อง

เคลือบดินเผาลพบุรี ร่วมกับศิลปะสถาปัตยกรรมในสมัยลพบุรี (แบบอิทธิพลเขมรในประเทศไทย) ที่นัก
วิชาการกำหนดอายุอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 15-17 โดยปรากฏในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ
พ้ืนท่ีบางส่วนของภาคกลางในประเทศไทย ได้แก่ ลพบุรี กาญจนบุรี และท่ีเป็นหลักฐานเด่นชัดคือ การพบ
แหล่งเตาเผา เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นจำนวนมากในเขตท้องท่ีอำเภอละหานทราย และอำเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์หลายร้อยแหล่ง ซ่ึงเรียกกันว่าเคร่ืองเคลือบดินเผาลพบุรี หรือเคร่ืองเคลือบดินเผาเตาบ้านกรวด โดย
เคร่ืองเคลือบดินเผาบ้านกรวดท่ีโดดเด่นได้แก่ กลุ่มภาชนะดินเผาแบบเคลือบสีเขียว สีน้ำตาล สีดำ ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ ไหเท้าช้าง คนโฑ ถ้วย ชาม กระปุก ตุ๊กตา เป็นต้น แต่มีการพบเคร่ืองเคลือบ เพ่ือประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมในสมัยลพบุรีเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุประเภท
หินทราย และศิลาแลงเสียส่วนใหญ่ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องเคลือบดินเผาไปประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรม แต่ก็ปรากฏหลักฐานกระเบ้ืองเชิงชายเคลือบสีเขียวท่ีใช้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเขมร
รูปทรงสามเหล่ียมคล้ายกลีบขนุน ส่วนปลายงอนออก มีเส้นขอบนอก และเส้นในล้อมรอบนอกมีการป้ันกลีบ
แบบหยดน้ำล้อมรอบเส้นใน 5 ซึ่งลักษณะโดยรวมจะเหมือนกับ เครื่องประดับร่างกายในประติมากรรม
หินทราย รูปบุคคลท่ีประดับสถาปัตยกรรมแบบเขมร และบางส่วนก็พบบราลีทำด้วยเคร่ือง เคลือบดินเผา
ท่ีใช้ในการประดับตกแต่งสันหลังคา

⌫⌫
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สมัยสุโขทัยเป็นยุคสมัยที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และมีหลักฐานข้อมูลด้วยผลงานศิลปะ

ทั้งในส่วนประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และการประดับตกแต่งที่มีลักษณะรูปแบบทางศิลปะ
ท่ีเรียกว่า “ศิลปะสุโขทัย” โดยถูกกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-19 นอกจากศิลปสถาปัตยกรรม
สุโขทัยจะมีรูปแบบเฉพาะตัวแล้ว เคร่ืองปั้นดินเผาสุโขทัยเป็นงานศิลปหัตถกรรมเป็นงานประณีตศิลป์ท่ีมี
ความสวยงามโดดเด่นท่ีสำคัญคือ มีหลักฐานแหล่งเตาเผาปรากฏเป็นจำนวนมากท่ีศรีสัชชนาลัย และเมือง
เก่าสุโขทัย โดยเฉพาะแหล่ง “เตาป่ายาง” อำเภอศรีสัชชนาลัย ท่ีมีการสำรวจพบประติมากรรมรูปยักษ์เป็น
จำนวนมากจนเรียกว่า “เตายักษ์”

เคร่ืองเคลือบดินเผาสุโขทัยน้ัน มีท้ังในส่วนท่ีเป็นภาชนะเพ่ือการใช้สอยในครัวเรือน เคร่ืองเคลือบ
ดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรม และของเล่น รวมท้ังเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีใช้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม โดยจะทำ
ข้ึนเพ่ือประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานในส่วนต่างๆ ได้แก่ ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ป้ันลม หัวเสา (ระเบียง)
ท่ีครอบอกไก่ บราลี ราวระเบียง และกระเบ้ืองเชิงชาย เป็นต้น

เคร่ืองเคลือบดินเผาประดับสถาปัตยกรรมท่ีนิยมทำ และปรากฏหลักฐานอยู่มากได้แก่ ช่อฟ้า หรือ
หางหงส์ในรูปของมกร และมกรคายนาค 3 เศียร นอกจากน้ียังมีรูปบุคคลท่ีสันนิษฐาน ว่าใช้ประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมเช่นกัน คือ ประติมากรรมรูปยักษ์ รูปเทวดา และรูปเทพนม

เคร่ืองเคลือบดินเผาประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยเป็นลักษณะแบบเนื้อเครื่องหิน มีการ
เคลือบเผาไฟค่อนข้างสูงขึ้นรูปด้วยการปั้นหรือการอัดดินในพิมพ์ 2 ชิ้นประกบกัน มีการเคลือบผิวด้วย
เคลือบสีน้ำตาล สีขาว มีการตกแต่งด้วยการป้ันปะเพ่ิมเติมการเขียนสีดำ หรือน้ำตาลแล้วเคลือบใสทับ หรือ
การเคลือบ 2 สี โดยการใช้เคลือบสีน้ำตาลเขียนลงบนเคลือบสีขาว โดยเคร่ืองเคลือบดินเผาเหล่าน้ีจะนำไป
ประกอบประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมที่เป็นไม้ และที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนของอาคารประเภทวัง
และวัดในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชชนาลัย และท่ีเมืองเก่ากำแพงเพชร แต่ท้ังน้ีการทำเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมน่าจะเป็นการทำข้ึนเพ่ือการใช้สอยในชุมชนเมือง ท้ังน้ีเน่ืองจากเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาดังกล่าวมีรูปแบบเฉพาะตามแบบของศิลปะสุโขทัย และต้องนำไปประกอบสถาปัตยกรรม ทั้งอาจ
ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อเป็นสินค้าส่งออกดังเช่นกลุ่มที่เป็นภาชนะ ดังนั้นแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานเครื่องเคลือบ
ดินเผาเป็นจำนวนมาก ในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งเรือจม และแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ ในเส้นทาง
การค้าทางทะเลในช่วงสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาในท้องทะเลของอ่าวไทย (พุทธศตวรรษที่ 19-2) แต่กลับไม่
ปรากฏหลักฐานเคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในแหล่งดังกล่าว
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สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-23 (พ.ศ.1893-พ.ศ.2310) ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีมี

การพัฒนาอย่างสูงสุดทางด้านงานศิลปะสถาปัตยกรรม และงานประณีตศิลป์ งานประดับตกแต่งต่างๆ แต่
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมน้ันมีความแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัย ท้ังน้ีอาจเป็น
ไปได้ว่าบริเวณพื้นที่กรุงศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นหลัก แม้จะปรากฏแหล่งเตาเผาเคร่ืองป้ันดินเผาในช่วงกรุงศรีอยุธยาท่ีบ้านบางปูน
จังหวัดสุพรรณบุรี แต่หลักฐานเท่าท่ีปรากฏก็ล้วนเป็นกลุ่มภาชนะดินเผาประเภท ไห อ่าง ชาม ท่ีใช้สอยใน
ครัวเรือน หรือเพื่อส่งขายเป็นสินค้าไปยังดินแดนต่างๆ เป็นหลัก ส่วนแหล่งเตาเผาที่สิงห์บุรีนี้ได้มีการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีประกอบการก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ กระเบ้ือง กระเบ้ืองเชิงชาย และมีประติมากรรม
รูปสิงห์ รูปยักษ์อยู่บ้าง โดยเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้ประดับสถาปัตยกรรมน้ีจะไม่มีการเคลือบเป็นเน้ือเคร่ืองดิน
สีแดง แดงอมส้ม และเป็นการป้ันข้ึนรูปด้วยมือ หรือการอัดดินจากพิมพ์ ในส่วนของท่อระบายน้ำข้ึนรูปด้วย
แป้นหมุนเป็นทรงกระบอกมีขนาดต่างๆ กัน ส่วนปลายท่อย่ืนออกเพ่ือสวมกับอีกช้ินงาน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ประณีตนัก กล่าวได้ว่ารูปแบบและกลวิธีต่างกันโดยส้ินเชิงจากสมัยสุโขทัย

ที่สำคัญคือ ความนิยมในการใช้เครื่องปั้นดินเผาในการ
ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบในสมัยสุโขทัยเปลี่ยนแปลงไป
โดยการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาไปนิยมการตกแต่ง
ด้วยไม้แกะสลักปิดทอง หรือการปัน้ปูนปิดทองมากกว่าการใช้เคร่ือง
เคลือบดินเผาแบบในสมัยสุโขทัย

นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทาง
เศรษฐกิจเป็นเมืองท่า ซ้ือขายขนส่งแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างภูมิภาค
ตะวันออกและตะวันตก มีพ่อค้าชาวต่างชาติเดินทางไปมา และเข้ามา
ค้าขายในอยุธยา อยุธยาจึงมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวน
มาก และเกิดเป็นความนิยม โดยทั่วไปในสังคมชั้นสูง และในชุมชน
เมือง โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาจากประเทศจีน ทั้งนี้ได้มีการ
ขุดพบเครื่องถ้วยจีนในพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก และจาก
หลักฐานลักษณะของลวดลายสีสัน โดยเปรียบเทียบกับเคร่ืองถ้วยจีน
หรือเครื่องถ้วยบางชิ้นที่มีเครื่องหมายบอกรัชกาลของจีน จึงเชื่อว่า
มีการส่ังซ้ือเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์จากประเทศจีนมาต้ังแต่ในสมัยอยุธยา
ราวสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-2198) และสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) โดยเครื่องถ้วยจีนนั้นจะเป็นสิ่งของ
เคร่ืองใช้แบบเน้ือขาว หรือเน้ือกระเบ้ืองประเภทถ้วย โถ ชาม แจกัน
ท้ังแบบลายเขียนสีหลายสี และแบบลายครามเขียนลายน้ำเงินขาว ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีซ้ือหาโดยง่ายมีขายอย่าง
กว้างขวางในเอเชียอาคเนย์ และยังเช่ือได้ว่ามีการส่ังทำด้วยรูปแบบ และลวดลายแบบไทยในช่วงระยะเวลา
น้ีเช่นกัน โดยในราชสำนักได้มีการออกแบบด้วยรูปแบบ และลวดลายแบบไทย และส่งให้ช่างจีนเป็นผู้ผลิต

นอกจากความนิยมเคร่ืองถ้วยจีนจะกลายเป็นความนิยมชมชอบในการใช้สอยในราชสำนัก หรือใน
สังคมเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว เคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ยังถูกนำไปใช้ในการประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์ วิหาร เจดีย์ โดยมี
การนำเคร่ืองถ้วยไปประดับประกอบกับลวดลายปูนป้ัน โดยนำเคร่ืองถ้วยท่ีมีลวดลายต่างๆ ท้ังใบไปประดับ
กับลวดลายปูนป้ันในบริเวณหน้าบัน หรือประดับลวดลายท่ีหน้ากระดานส่วนฐานขององค์เจดีย์เป็นต้น ได้แก่
หน้าบันอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี ลายหน้าบันวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
หน้าบันพระอุโบสถวัดสิงห์บางขุนเทียนฝ่ังธนบุรี
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เป็นอาณาจักรในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีมีการปกครอง มีพุทธศาสนา มีเร่ืองราวต่างๆ ปรากฏในตำนาน

พงศาวดาร และยังปรากฏร่องรอยหลักฐานให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี
19-22 เม่ือพระยาเม็งรายได้รวบรวมอาณาจักร “หริภุญไชย” และก่อต้ัง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ในปี
พ.ศ.1839 ล้านนาจึงหมายถึงดินแดนภาคเหนือครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายจังหวัด

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในดินแดนล้านนา นับแต่ช่วงหริภุญไชย (พุทธ
ศตวรรษท่ี 18) น้ัน อาจกล่าวได้ว่ามีความนิยมนำเคร่ืองป้ันดินเผาไปประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะ
ในรูปแบบของประติมากรรมพระพุทธรูป เป็นทั้งลักษณะแบบลอยตัวเต็มองค์ และเฉพาะพระเศียร โดย
ร่องรอยหลักฐานท่ียังคงปรากฏอยู่ ได้แก่ เจดีย์ท่ีวัดกู่กุด วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ท่ีประติมากรรม
รูปพระพุทธ รูปยืนประดับอยู่ในซุ้มองค์เจดีย์น้ัน เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาแบบเน้ือ เคร่ืองดินเผาไฟต่ำสีส้ม หรือ
สีส้มแดงป้ันข้ึนรูปด้วยมือ หรือการข้ึนรูปจากพิมพ์ดินเผา หรือพิมพ์ปูนอัดด้วยดินเหนียวในพิมพ์สองฝาแล้ว
ประกบติดกัน ท้ังน้ีส่วนพระเศียรจะเป็นดินเผา ส่วนองค์น้ันจะเป็นปูน นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูปน่ังขัดสมาธิ
พนมมือ เป็นลักษณะแบบประติมากรรมลอยตัว เนื้อเครื่องดินเผาไฟต่ำเช่นกัน ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับ
กลุ่มภาชนะดินเผาของหริภุญไชยท่ีเป็นลักษณะเน้ือเคร่ืองดิน และไม่ปรากฏลักษณะของการเคลือบผิว

ดินแดนล้านนาภายใต้การปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์มังรายท่ีปรากฏหลักฐานแหล่งเตา เคร่ือง
ป้ันดินเผาท่ีสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเตาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงรายน้ัน นอกจากกลุ่มภาชนะ
ดินเผาท่ีมีการเคลือบผิวสีเขียวแบบศิลาดล (Celadon) การเขียนลายใต้เคลือบแล้ว ก็น่าจะมีเคร่ืองป้ันดินเผา
ที่ใช้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นกัน หรือแม้แต่ในช่วงที่ดินแดนล้านนาอยู่ในการปกครองของพม่า
(พ.ศ.2107) ก็มีการทำเคร่ืองป้ันดินเผาประดับสถาปัตยกรรมด้วย ดังเช่นช่อฟ้าดินเผาเคลือบสีน้ำตาลไหม้
จากเตาลำปางทรงสูงเพรียวปลายยอดทำเป็นเศียรนาค ด้านหลังมีลวดลายประดับตอนล่างทำเป็นรูปสตรี
ยืนเหนือดอกไม้ ยกมือทำอัญชลีล้อมรอบด้วยเส้นขนานกับรูปทรง โครงสร้างสองเส้นมีลายลูกประคำแทรก
อยู่ระหว่างกลางเส้น และมีลายใบไม้ม้วนล้อมเส้นอีกที

ช่อฟ้าน้ีแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมในดินแดนล้านนาก็มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องเคลือบ
ดินเผาเช่นเดียวกับที่สุโขทัย ซึ่งช่อฟ้านี้ปรากฎจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ.2189 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักร
ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า
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อาคารสมัยใหม่ในปัจจุบันจะออกแบบให้มีความสวยงามและสิ่งที่ใช้ประกอบเพื่อให้เกิด
ความสวยงามน้ันคือกระจกสวยหลากสี แต่ใครจะรู้บ้างว่านอกจากความสวยงามของกระจกท่ีเห็น
แล้วจะมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความปลอดภัย กระจกที่ใช้งานด้านความปลอดภัยต้องมีความ
แข็งแรงสูง และทนทานต่อแรงที่มากระทำเช่นแรงลมตามอาคารสูง การทำให้ผลิตภัณฑ์แก้วหรือ
กระจกมีความแข็งแรงสูงข้ึนท่ีนิยมมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ วิธีอบความร้อน (Heat-Treated Glass,
HTG) และวิธีทางเคมี (Chemically Strengthened Glass, CSG)

การเพ่ิมความแข็งแรงโดยวิธีอบความร้อน (Heat-Treated Glass, HTG) เป็นการปรับ
ปรุงสมบัติของแก้วเพ่ือให้แก้วมีความทนทานต่อแรงท่ีมากระทำได้มากข้ึน ทำให้ใช้งานท่ีหลากหลาย
มากข้ึนโดยเฉพาะงานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย แก้วท่ีใช้ในกระบวนการน้ี โดยท่ัวไปจะเป็น
กระจกโฟลตซึ่งผ่านการอบคลายความเครียดมาแล้ว (Annealed Glass, AG) โดยก่อนที่จะนำ
กระจกเข้าสู่กระบวนการนี้ กระจกจะต้องถูกตัดให้มีขนาดตามที่เราต้องการจะใช้งานก่อน (ไม่
สามารถตัดผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านกระบวนการน้ีได้เพราะจะทำให้ช้ินงานแตก) กระจกจะถูกส่งเข้า
สู่เตาและถูกให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจนถึงอุณหภูมิสูงกว่าจุดอบคลายความเครียด (Annealing
point) หรือประมาณ 620 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันกระจกจะถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดย
ใช้การเป่าอากาศเย็นไปที่ผิวทั้งสองด้านทำให้ที่ผิวของแก้วมีอัตราการเย็นตัวเร็วกว่า มีความหนา
แน่นน้อยกว่าผิวด้านใน ซึ่งจะเย็นตัวอย่างช้ากว่าทำให้โมเลกุลมีเวลาในการจัดเรียงตัวได้มากกว่า
จึงทำให้มีความหนาแน่นมากกว่าในลักษณะเช่นน้ีท่ีผิวท้ังสองด้านของแก้วจะอยู่ในสภาพท่ีเกิดแรง
เค้นกด (Compressive stress) และส่วนภายในเกิดแรงเค้นดึง (Tensile stress) ทำให้กระจก
ท่ีได้มีความแข็งแรงมากข้ึน รูปท่ี 1 แสดงแบบจำลองกระบวนการ

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○  

⌫    
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HTG จะถูกแบ่งตาม ASTM C 1048 ออกเป็น 2 ชนิด
ซ่ึงกำหนดตามระดับของแรงเค้นกดท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวของกระจก ได้แก่
กระจกกึ่งนิรภัย (Heat-Strengthened glass, HS) และกระจก
นิรภัยเทมเปอร์ (Fully Tempered glass, FT)

กระจกกึ่งนิรภัย (Heat-Strengthened glass, HS)
จะมีระดับของแรงเค้นกดที่ผิวของกระจกน้อยกว่ากระจก FT
กระจก HS จะมีความแข็งแรงมากกว่ากระจก AG 2-3 เท่า
มีรูปแบบการแตกเหมือนกับกระจก AG แต่มีขนาดชิ้นส่วนที่
แตกเล็กกว่า เนื่องจากมีแรงเค้นกดที่ผิวมากกว่ากระจก HS
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้กับอาคารสูงเพราะ
เมื่อแตกจะไม่หลุดร่วงลงมาเป็นอันตรายแก่บุคคลด้านล่าง

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Fully Tempered glass, FT)
กระจก FT ต่างจากกระจก HS คือท่ีผิวของกระจกเกิดแรงเค้นกด
ได้มากกว่าและมีความแข็งแรงมากกว่ากระจก HS เน่ืองจากการ
ทำให้เย็นตัวท่ีผิวแก้วมีอัตราท่ีเร็วกว่ากระจก HS กระจกชนิดน้ีจะ
มีความแข็งแรงมากกว่ากระจก AG ประมาณ 4-6 เท่า และย่ิงไป
กว่านั ้นลักษณะการแตกจะเป็นชิ ้นเล็กๆไม่แหลมคมไม่เป็น
อันตราย ดังนั้นกระจกชนิดนี้จึงเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นกระจก
นิรภัย สำหรับการใช้งานของกระจก FT ได้แก่ กระจกยานพาหนะ
กระจกประตูทางเข้าอาคาร

⌫  ⌫
 

การเพ่ิมความแข็งแรงโดยวิธีทางเคมี (Chemically
Strengthened glass) วิธีน้ีจะรู้จักกันอีกอย่างว่ากระบวนการแลก
เปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) โดยใช้หลักการแทนที่ไอออน
ขนาดเล็กด้วยไอออนขนาดใหญ่ ในกรณีการเพิ่มความแข็งของ
แก้วชนิดโซดาไลม์ ในกระบวนการจะนำแก้วจมตัวอยู่ในอ่างที่มี
เกลือของโปแตสเซียมหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส
ในระหว่างกระบวนการที่ผิวของแก้วซึ่งมีโซเดียมไอออนอยู่จะ
ถูกแทนที ่ด้วยโปแตสเซียมไอออนที ่มาจากเกลือ (ดูรูปที ่ 3
ประกอบ) การเข้าไปอยู่แทนที่ของโปแตสเซียมไอออนที่มีขนาด
ใหญ่กว่าในท่ีของโซเดียมไอออนท่ีมีขนาดเล็กกว่าน้ี จะทำให้ท่ีผิว
แก้วที่ถูกแทนที่อยู่ในสภาพแรงเค้นกดสูงสุด จึงทำให้แก้วที่ได้มี

ความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ัวไปพบว่าแก้วท่ีผ่านกระบวนการน้ี
จะยังคงมีความเรียบของผิวเหมือนเดิมทำให้สมบัติทางแสงไม่
เปล่ียนแปลง ความแข็งแรงสูงข้ึน 6-8 เท่าเม่ือเทียบกับ AG ข้อดี
ของการเพิ่มความแข็งแรงแก้ววิธีนี้คือสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่
เป็นแผ่นบางขนาดเล็ก หรือท่ีมีรูปร่างซับซ้อนซ่ึงเป็นข้อจำกัดของ
วิธี Heat-treated glass ตัวอย่างของแก้วชนิดน้ีได้แก่ เลนซ์แก้ว
แบบฉีดเลนซ์พลาสติก (Glass mould)

⌫  ⌫

เนื่องจากการเพิ่มความแข็งแรงของแก้ว โดยการทำให้
เกิดแรงเค้นกดสูงสุดที่ผิวทำให้ค่าความแข็งแรงที่ได้มีค่าการกระ
จายที่สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการใช้งานทางวิศวกรรมบางชนิด
"Double ion exchange" เป็นวิธีที่ได้จากการศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหานี ้และพบว่าวิธีนี ้จะทำให้เกิดแรงเค้นกดสูงสุดใต้ผิว
ผลิตภัณฑ์ท่ีลึกลงมามากกว่าเดิมไม่ใช่ท่ีผิวบนสุด รูปท่ี 4 แสดงรูป
แบบของแรงเค้นท่ีเกิดข้ึนในแก้วจากการแลกเปล่ียนไอออน และ
จากการศึกษาเบ้ืองต้นท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการพบว่าได้ผลิตภัณฑ์
แก้วท่ีมีความแข็งแรงสูงข้ึนและลดค่าการกระจายของความแข็งแรง
ด้วย ตารางที่ 1 แสดงค่าความแข็งแรงจากการทดลองเรื่องการ
เพิ่มความแข็งแรงของแก้วชนิดโซดาไลม์โดยวิธี Double ion
exchange

⌫   ⌫⌦
⌫⌫  ⌫   ⌧

แรงเค้นกด

แรงเค้นดึง

A=anion (usually NO3), M+=monovalent cathion (Ag+,K+,TI+)

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าความแข็งแรงของแก้วชนิดโซดาไลม์ก่อน และ
หลังผ่านการแลกเปล่ียนไอออนท่ีทดสอบโดยวิธี 3-point bending

Annealed glass
Single ion exchanged glass
Double ion exchanged glass

Fracture Strength (MPa)
54.17 + 3.57

182.64 + 10.44
204.75 + 1.54

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวิธีการเพิ่มความแข็งแรง โดยวิธี
ทางเคมีจะทำให้ได้แก้วที่มีความแข็งแรงสูงแต่ลักษณะการแตก
ของแก้วมีรูปแบบที่เหมือนกับแก้ว AG คือมีความแหลมคมจึง
ไม่เหมาะท่ีจะนำไปทำกระจกนิรภัย แต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องทำเป็น
กระจกนิรภัยหลายชั้น

ผลิตภัณฑ์แก้วหรือกระจกในการใช้งานจริงไม่ได้ต้อง
การสมบัติความแข็งแรงสูงเพียงอย่างเดียวต้องคำนึงถึงด้านอื่น
ด้วยในการผลิตจึงต้องมีการเคลือบผิวทำให้กระจกสะท้อนแสง
ได้ดี ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน จึงช่วยประหยัดพลังงานจาก
ระบบทำความเย็น และลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

เอกสารอ้างอิง (Reference)
1.  Matthew B. Abrams, David J. Green and S. Jill Glass, "Fracture behavior of engineered stress profile soda lime
    silicate glass", Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 321, Issues 1-2, 15 June 2003, Pages 10-19
2. http://www.glasswebsite.com/techcenter/Information/index.asp
3. http://www.glasswebsite.com/techcenter/Information/index.asp
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_glass
5. http://www.astrainc.co.jp/application/Principles.pdf
6. http://www.oldcastleglass.com/pdf/HeatTreatedGlass.pdf

*Annealed glass คือแก้วที่ผ่านการอบคลายความเค้นแล้ว, Single ion
exchanged glass คือแก้วท่ีผ่านการแลกเปล่ียน ไอออน K+       Na+ ท่ี 450
องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง, Double ion exchanged glass คือแก้วท่ี
ผ่านการแลกเปล่ียนไอออน สองคร้ัง K+        Na+ ท่ี 450 องศาเซลเซียส เวลา

6 ช่ัวโมงและ Na+       K+ เวลา 20 นาที

↑

↑

↑
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○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○  ⌫ 
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ปี ค.ศ.1688 ชาวฝร่ังเศสได้คิดค้นวิธีการใหม่ โดยเทน้ำแก้วท่ีหลอมเหลวลงบนโต๊ะท่ีปูโลหะ
ไว้แล้วรีดทับด้วยลูกกล้ิงให้เรียบ แต่กระจกท่ีได้ยังมีความหนาและหนักมาก

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมชาวอเมริกันได้ทำวิธีการตัดแก้วทรงกระบอกแล้วคลี่ออกเป็น
แผ่นในขณะท่ีแก้วยังร้อนอยู่ แต่ใช้เคร่ืองจักรในการเป่าแก้วทรงกระบอกซ่ึงสามารถเป่าแก้วได้ยาวถึง
12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 60 เซนติเมตร (Cylinder blown process)

ค.ศ.1913 Emile Fourcault ชาวเบลเย่ียมได้คิดค้นการผลิตกระจกแผ่น โดยดึงน้ำแก้วท่ี
กำลังหลอมจากเตาเป็นแผ่นข้ึนตามแนวตัง้ เรียก Fourcault process มีการพัฒนาต่อมาโดยการ
รีดผ่านลูกกล้ิงกระจกท่ีได้ยังคงมีคล่ืนอยู่บ้างกระจกท่ีได้เรียกว่ากระจกชีต (sheet glass)

ค.ศ.1959 บริษัท Pilkington Brother ประเทศอังกฤษได้พัฒนาการทำกระจกแผ่นด้วย
วิธีการโฟลต (Float process) โดยปล่อยให้น้ำแก้วไหลตัวลงในอ่างของโลหะดีบุกท่ีหลอมเหลว น้ำแก้ว
จะลอยตัวอยู่บนน้ำโลหะ และถูกดึงให้เคล่ือนท่ีไปข้างหน้าภายใต้อุณหภูมิและความดันท่ีเหมาะสม
เมื่อปล่อยให้ค่อยๆ เย็นตัวลงจะได้กระจกแผ่น จากนั้นทำการอบลดความเครียดในเนื้อกระจก
(annealing) จะได้กระจกโฟลต (float glass) ท่ีคุณภาพดีผิวเรียบมีการใช้อย่างแพร่หลาย

กระจกแผ่นถูกนำไปใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือตกแต่งอาคารใช้เป็นกระจกเงา กระจกสะท้อนแสง
กระจกนิรภัย กระจกสะท้อนความร้อนฯลฯ อย่างมีคุณประโยชน์มากมายอย่างไรก็ตามในกระบวนการ
ผลิตหรือใช้งานย่อมต้องมีส่วนที่เหลือทิ้งอยู่ไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกนำเข้าไปผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่ (recycle) แต่บางส่วนสามารถนำมาแปรรูปเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ เช่น จาน ชาม กรอบรูป
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของแก้วได้มากกว่า 2 เท่า โดยอาศัยการออกแบบการตกแต่ง
และเทคนิคการให้ความร้อนที่เหมาะสม การลงทุนไม่สูงอุปกรณ์ในการทำสามารถหาได้ภายใน
ประเทศ และสามารถพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะท่ีจะส่งเสริมเป็นสินค้า
ระดับชุมชน อย่างไรก็ตามหากเป็นการแปรรูปกระจกในระบบอุตสาหกรรมคงไม่ใช้เศษกระจกแต่ใช้
กระจกแผ่นจากโรงงานโดยตรง
ประเภทของแก้วแบ่งตามอุณหภูมิท่ีใช้ในการข้ึนรูปได้เป็น 3 ประเภท

การข้ึนรูปแก้ว - Hot glass ข้ึนรูปแบบอุตสาหกรรม 1100-1200 Cํ
- Warm glass การข้ึนรูปเกิดข้ึนในช่วงอุณหภูมิ 600-900 Cํ
- Cold glass การข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิห้อง เช่น การทำกระจกสี
  การเจียระไนแก้ว เป็นต้น

สำหรับการแปรรูปกระจกเราจัดอยู่ในประเภทของการข้ึนรูป warm glass ซ่ึงแบ่งเป็น fusing
และ slumping

Fusing คือ การใช้ความร้อนจากเตาทำให้ช้ินของแก้ว เกิดการเช่ือมติดกันถ้าเลือกชนิดของ
แก้วให้ถูกเผา และอบอย่างเป็นระบบสุดท้ายช้ินงานท่ีได้จะไม่แตก

Slumping คือ การใช้แบบ (mold) ทำให้แก้วหลังจากเกิดการอ่อนตัวกลายรูปเป็นชาม จาน
ตามต้องการตารางท่ี 1 แสดงอุณหภูมิของการผลิต warm glass โดยเทคนิคต่างๆ

ตารางท่ี 1

การผลิต

การเช่ือมแก้ว 2 ช้ิน หรือมากกว่า โดย heat จนกระท่ังแก้วไหล
มารวมกัน
ให้ความร้อนจนแก้วติดกัน และแต่ละช้ินยังมีลักษณะของตัวเอง
ขึ้นรูปแก้วโดยให้โค้งหรือหย่อนลงบนแบบ

Full  Fusing

Tack  Fusing
Slumping

790-840

730-790
650-700

คำจำกัดความ อุณหภูมิ,  ํC
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สมบัติทางความร้อนของแก้วท่ีต้องทราบในการทำ warm glass
*ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัว (Coefficient of thermal expansion), COE

เป็นค่าท่ีบอกว่าเม่ือแก้วได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวข้ึนเท่าใด ตัวอย่างแก้วชนิดหน่ึงมี
COE 90 หมายความว่าเม่ือได้รับความร้อนสูงข้ึน 1 ํC จะเกิดการขยายตัวจากความยาว 1 น้ิว  เพ่ิมข้ึน
อีก 0.000009 หรือ 90x10-7 น้ิว ดังน้ันหน่วยจึงเป็น 90x10-7  (C-1) ค่าการขยายตัวของแก้วนิยมบอกค่า
ในช่วง 0-300 ํC อุณหภูมิในการเกิดแต่ละจุด ข้ึนอยู่กับชนิดของแก้วค่า COE ของแก้วแต่ละชนิดมีค่า
ไม่เท่ากันรวบรวมไว้ในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2  COE ของแก้วชนิดต่างๆ

การจะเลือกแก้วท่ีมีค่า COE ต่างกันมากเกินไปมาใช้ประกอบกันจะทำให้เกิดปัญหาการ
แตกร้าวได้ตามทฤษฎีแก้วต่างชนิดกันต้องมี COE แตกต่างกันไม่เกิน 1 จึงจะนำมาใช้ด้วยกันได้
*อุณหภูมิสำคัญ

1. อุณหภูมิอ่อนตัวของแก้ว (softening point) คือ อุณหภูมิที่แก้วจะเริ่มเปลี่ยนจาก
สถานะของแข็งเป็นของเหลวกระจกจะอยู่ท่ี  ~720 Cํ

2. อุณหภูมิทรานสิช่ัน (T
g
) คืออุณหภูมิท่ีโมเลกุลของแก้ว ช่ึงเป็นร่างแหมีการเคล่ือนไหว

พร้อมจะเปล่ียนสถานะไปเป็นของเหลวอุณหภูมิน้ีมีความสำคัญนำไปสู่อีก 2 อุณหภูมิ คืออุณหภูมิ
การอบแก้ว (annealing) และ strain point ของแก้วท่ีจะต้องทราบในการข้ึนรูป โดยท่ัวไป T

g
 ของแก้ว

ชนิด soda-lime- silica เช่นกระจก T
g
 = 540-550 Cํ

3. Annealing point คืออุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแก้ว~570 Cํ
4. Strain point คืออุณหภูมิต่ำสุดท่ีใช้ในการอบแก้ว~ 510 Cํ
เม่ือใช้กระจกแผ่นในการข้ึนรูปท้ัง slumping และ fusing อุณหภูมิท่ีเราใช้จะสูงกว่า art

glass 24-38 Cํ
หลักการของ Fusing และ Slumping
มีข้ันตอนท่ีสำคัญอยู่ 5 ข้อหลักๆ คือ

1. ช่วงเผา (heating phase)
เป็นช่วงอุณหภูมิท่ีแก้วผ่านจุด T

g
 จากเดิมโมเลกุลเป็นของแข็งท่ีเกาะกันเป็นร่างแห เร่ิมมี

การเคล่ือนไหว แต่ยังคงสภาพเป็นของแข็งอยู่ช่วงการเผาแบ่งย่อยได้เป็น 3 ช่วง
1 อุณหภูมิห้อง T

g
 ช่วงน้ีห้ามเร็วเกินไป เพ่ือกันการแตกจาก Thermal shock อัตราเร็ว

ในการเผาช่วงน้ีข้ึนกับความหนา และความใหญ่ของช้ินงาน
2 อุณหภูมิ T

g
 อุณหภูมิการอ่อนตัวช่วงน้ีอย่าให้เร็วเกินไปจะลดปัญหาเร่ือง bubble

เม่ืออุณหภูมิสูงกว่า T
g
 ความช้ืน, กาว, ส่ิงสกปรกจะถูกเผาออกไป แก้วเร่ิมอ่อนตัวลง

เล็กน้อย จนถึงอุณหภูมิอ่อนตัว (704-760 Cํ) แล้ว form รูปร่างตามแบบ mold, ริมๆ
ขอบเกิดการมนแก้ว 2 ช้ินเร่ิมติดกันอุณหภูมิน้ีคือ slumping เร่ิมเกิดข้ึน

3 อุณหภูมิอ่อนตัว อุณหภูมิข้ึนรูปเร็วสุดเท่าท่ีจะเร็วได้ ถ้ายังให้อุณหภูมิสูงข้ึนจน
ถึง 800-820 Cํ แก้วเกิด slumping เต็มท่ี

↑

↑

↑

ชนิดของแก้ว
Moretti glass
Spectrum glass
Bullseye glass
Float glass
Pyrex glass

COE
104
96
90

84-87
32

 
art glasses
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ในกรณีต้องการทำ Full Fusing เพ่ือให้แก้ว 2 ชนิดหลอมเป็นเน้ือเดียวกันจะต้องให้อุณหภูมิ
สูงข้ึนมากกว่า 820 Cํ แก้วแปรสภาพเป็นของเหลวและไหลตัวมากข้ึน
2. ช่วงการยืนไฟ (soaking phase)

การยืนไฟจะทำท่ีอุณหภูมิสูงสุดของการเผา ซ่ึงก็คือมากกว่า 800 Cํ สำหรับ fusing และ
ประมาณ 760 ํC สำหรับ slumping การยืนไฟสำหรับการ slumping  ต้องนานกว่า fusing ระยะเวลา
ยืนไฟข้ึนกับความหนารูปร่างผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการชนิดของแก้วท่ีใช้
3. ช่วงลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (rapid cooling phase)

เม่ืออุณหภูมิของแก้วสูงกว่า 700 Cํ นานๆ และอยู่ช่วงน้ีนานๆ โอกาสท่ีจะเกิดการตกผลึก
ท่ีผิวแก้ว (devitrify) ทำให้เกิดผิวขุ่นมัวจะเกิดข้ึนได้ ดังน้ันต้องลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เวลา
ช่วงน้ีผ่านไปอย่างเร็วท่ีสุด ในทางปฏิบัติคือเปิดฝาเตาไว้สักครู่เพ่ือให้อากาศร้อนในเตาออกไป
4. ช่วงการอบแก้ว (annealing phase)

เมื่ออุณหภูมิลดลงรวดเร็วแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่การอบแก้ว เพื่อไล่ความเครียดในเนื้อแก้ว
สำหรับกระจกแผ่นอุณหภูมิน้ีจะอยู่ท่ีประมาณ 550 ํC ณ อุณหภูมิน้ี แก้วจะจัดการตัวเองเป็นของแข็ง
อีกคร้ัง การอบแก้วเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญทำให้แก้วมีความเสถียรไปตลอด สำหรับ annealing zone
มีอยู่ 3 จุดสำคัญท่ีต้องคำนึงคือ

1. อุณหภูมิสูงสุดของการอบแก้ว จุดท่ีแก้วเร่ิมกลับเป็นของแข็ง
2.  อุณหภูมิอบแก้ว โมเลกุลของแก้วเร่ิมคลายความเครียดจัดตัวเองเป็นของแข็งตลอดท้ังช้ิน
3. อุณหภูมิต่ำสุดของการอบแก้ว หรือ strain point แก้วแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ ในทางทฤษฎี

กล่าวว่าจะยืนไฟ ณ อุณหภูมิใดก็ได้ท่ีอยู่ในช่วงการอบแก้วแต่ถ้าเรารู้ annealing point ท่ีแน่นอน
จากการทดสอบด้วยเคร่ืองมาก่อน การอบ ณ จุดน้ันก็ทำให้การอบแก้วมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ณ จุดอบแก้วต้องมีการยืนไฟเช่นกัน เพ่ือให้เวลาจัดตัวเองจากของเหลวสู่ของแข็ง หลังการ
ยืนไฟต้องลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ จนกระท่ังต่ำกว่า strain point การลดอุณหภูมิช้าๆ จาก annealing
point strain point เพ่ือให้แน่ใจว่าความเครียด (stress) จะไม่เกิดข้ึนมาอีกก่อนจะถึงอุณหภูมิห้อง
(ถ้าเร็วไปเม่ือถึง strain point ความเครียดท่ีค้างอยู่ออกยาก)

แก้วแต่ละชนิดมีอุณหภูมิการอบและช่วงการอบท่ีไม่เหมือนกัน แม้แต่แก้วชนิดเดียวกัน สีท่ี
ไม่เหมือนกันก็ทำให้อุณหภูมิเหล่านี้ต่างกันด้วย แก้วที่ทึบแสงจะอบแก้วที่อุณหภูมิต่ำกว่า แก้วใส
แก้วสีที่ออกแดง-ส้ม อบแก้วต่ำกว่าแก้วทึบแสง art glass การอบแก้วทำในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า
กระจกแผ่นคือ 505-520 ํC เท่าน้ัน ควรจะรู้อุณหภูมิท่ีสำคัญดังได้กล่าวมาแล้วจากเคร่ืองมือ หรือจาก
ผู้ผลิต เพ่ือจะได้กำหนดตารางการเผา และการอบได้อย่างถูกต้อง
5. ช่วงเข้าสู่อุณหภูมิห้อง (room temperature phase)

เม่ือการอบแก้วเสร็จสมบูรณ์ก็ปล่อยให้เตาเย็นโดยธรรมชาติ ข้อควรระวังสำหรับช้ินงานท่ี
หนามากการปล่อยให้เข้าสู่อุณหภูมิห้องต้องควบคุมให้ช้าท่ีสุดตัวอย่างเช่น

ช้ินงานหนา  3  มิลลิเมตร ใช้เวลา 40  นาที
ช้ินงานหนา  6  มิลลิเมตร ใช้เวลา 80  นาที
ช้ินงานหนา  9  มิลลิเมตร จะใช้เวลาถึง  2  ช่ัวโมง

เอกสารอ้างอิง

1. พรรณชลัท สุริโยธิน.วัสดุและส่ิงก่อสร้าง; กระจก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
2. Anderson, Harriette.KILN - FIRED GLASS. Pitman Publishing,1970
3. http://www.aardvarkclay.com
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⌫⌫

ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัว เน่ือง
จากความร้อน (Thermal expansion
coefficient-COE) คือค่าของความแตก
ต่างของความยาว หรือปริมาตรของช้ินงาน
ที่เปลี่ยนไป เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป
1 Cํ เม่ือเทียบกับความยาว หรือปรมิาตร
เริ่มต้นค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวเนื่อง
จากความร้อนนั้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุน้ันๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทาง
เคมีของวัสดุ โครงสร้างผลึก อุณหภูมิของ
จุดหลอมตัว (melting point) ความหนาแน่น
ของชิ้นงานอุณหภูมิในการเผา การวัดค่า
สัมประสิทธ์ิการขยายตัว เน่ืองจากความร้อน
น้ันสามารถหาได้หลายวิธี เช่น ใช้การคำนวณ
จาก%ออกไซด์ท่ีมีอยู่ในสูตรการใช้วงแหวน
สำหรับการทดสอบ (Fit ring) สำหรับการ
ตรวจวัดค่าที ่ถูกต้องแม่นยำที่สุดจะใช้
เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่อง Dilatometer
โดยการนำช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตัด
ให้ได้ขนาดตามที่กำหนดแล้วใส่เข้าไปใน
ช่องสำหรับใส่ช้ิน ตัวอย่าง แล้วเปิดเคร่ือง
เพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
ถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในขณะ
ท่ีช้ินงานจะมีการขยายตัว เม่ืออุณหภูมิสูง
ขึ ้นเครื ่องก็จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ ์
การขยายตัว เนื่องจากความร้อนให้ตาม
ช่วงของอุณหภูมิที่ต้องการตรวจสอบค่า
โดยสามารถวัดได้ท้ังช้ินงานดิบและช้ินงาน
ท่ีผ่านการเผามาแล้ว

 ⌫

  

      ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการ Run เครื่อง Dilatometer เพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์การ
ขยายตัวเน่ืองจากความร้อนน้ัน โดยปกติจะอยู่ท่ีช่วงอุณหภูมิห้องถึง 1000 Cํ และช่วง
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัว เน่ืองจากความร้อน
จะอยู่ในช่วง 20-500 Cํ เพราะเป็นช่วงท่ีไม่เกินอุณหภูมิของ Quartz inversion ซ่ึงอาจ
จะทำให้ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัว เน่ืองจากความร้อนของช้ินงานแตกต่างกันไปได้
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α คือสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อน t = อุณหภูมิห้อง t' = อุณหภูมิสูงสุดท่ีใช้วัด L
o
 = ความยาวของช้ินงาน

ท่ีอุณหภูมิห้อง L = ความยาวของช้ินงานท่ีอุณหภูมิสูงสุด
ถ้าคำนวณโดยใช้ค่าความยาวท่ีแตกต่างของช้ินงาน เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไปจะมีค่าเป็น Linear expansion ซ่ึงนักเซรามิกท่ี

วิจัยทางด้าน Advance ceramic มักจะใช้ค่า Linear expansion ในการอ้างอิงค่าของวัสดุ แต่ถ้าเป็นในอุตสาหกรรมเซรามิกแบบด้ังเดิม
(Conventional ceramic) มักจะคุ้นเคยและใช้ค่า Volume expansion ในการอ้างอิงสำหรับเน้ือดินและสีเคลือบหลายคร้ัง จึงพบว่า
นักวัสดุศาสตร์สมัยใหม่กับนักอุตสาหกรรมจะพูดถึงค่าน้ีด้วยตัวเลขคนละตัวกันท้ังท่ีเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างของค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนของวัสดุเซรามิกชนิดต่างๆ แสดงในตารางท่ี 1

ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อน โดยท่ัวไปจะคำนวณได้จากสมการต่อไปน้ี

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนของวัสดุเซรามิกเทียบกับวัสดุอ่ืนๆ

Type of body
Fused silica
Cordierite insulators
Zircon porcelain
Vitreous china
Chemical stoneware
High tension porcelain
Semi-vitreous dinnerware
Rutile insulators
Steatite
Quartz
Alumina
NaCl
H2O
Fe2O3

Measured range  C
20 - 1000
20-1000
20 -700
20 - 100
20 -1000
20 -700

30 -1000
20 -1000
20 -700
20-400
20-1000

0
0
0

Average coefficient (cm./cm. Cํ) x10-6

0.48
2.10
3.68
4.00
4.75
5.30
5.80
7.20

6.2 -9.1
17
8

40
90
9
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สำหรับวัสดุเซรามิกน้ันถ้ามีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนต่ำก็จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติในด้านการทนทาน
ต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลัน (Thermal shock resistance) รวมท้ังค่า Spalling resistance ตัวอย่างเช่น เน้ือดินคอร์
เดียไรท์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนอยู่เพียง 2.1x10-6 ํC-1 ซ่ึงเป็นค่าท่ีต่ำมากทำให้มีการใช้งานเน้ือคอร์เดียไรท์
เป็นแผ่นรองเผา (Slab), จ๊อ (Saggar) และ Kiln furniture อ่ืนๆ รวมท้ังเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารท่ีสามารถทนความร้อนได้ในเตาอบ

ในผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีผิวเคลือบเพื่อสร้างความสวยงามนั้นค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของเนื้อดิน
ควรมีค่าสูงกว่าของสีเคลือบ เพ่ือให้ท่ีช้ันเคลือบอยู่ในสภาพของแรงอัด (compressive) แต่ไม่ควรให้มีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ือง
จากความร้อนของเน้ือดินสูงกว่าช้ันเคลือบมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเคลือบร่อน (peeling) ภายหลังการเผาข้ึนได้

แต่ถ้าชั้นเคลือบมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสูงกว่าเนื้อดินชั้นเคลือบจะอยู่ในรูปของแรงดึง (tension)
ซ่ึงจะทำให้เกิดปัญหาผิวเคลือบราน (crazing) ซ่ึงจะทำให้เกิดปัญหาเวลานำไปใช้งานได้

ตัวอย่างกรณีของปัญหาท่ีพบเก่ียวกับค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อน
กรณีที่เกิดเนื่องจากสาเหตุของความไม่สัมพันธ์กันระหว่างเนื้อดิน และสีเคลือบได้แก่กรณีของกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่มี

ปัญหาเคลือบรานก็จะทำให้เกิดสิ่งสกปรกเข้าไปแทรกอยู่ในรอยร้าวของชั้นเคลือบ และทำให้เกิดคราบราดำที่ไม่สามารถชะล้างออก
ไปได้ทำให้ความสวยงามลดลงกระเบื้องบุผนังที่มีค่าการดูดซึมน้ำสูง จะเกิดปัญหาความชื้นถูกดูดซึมเข้าไปในเนื้อกระเบื้องจนเกิด
ปัญหา Delay crazing ข้ึน ทำให้มีคราบสกปรกเข้าไปติดฝังแน่นและไม่สามารถขัดออกได้

ในอุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องมีรูปทรงที่
หลากหลายเพ่ือรองรับการใช้งานท่ีแตกต่างกันไป เช่น ลูกถ้วยแบบ
ล้อ (spool) สำหรับงานรองรับสายไฟภายในอาคารลูกถ้วยสำหรับ
รองรับฟิวส์ ลูกถ้วยแบบโพสท์ (line post, pin post) สำหรับสาย
ไฟฟ้าแรงสูง และตัวแยกสายไฟฟ้าไม่ให้ติดกัน ซึ่งหลังใช้งานไป
แล้ว อายุการใช้งานของลูกถ้วยไฟฟ้าจะไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งเกิด
จากปัญหาการแตกรานของผิวเคลือบเน่ืองจากความเครียดภายใน
ของเน้ือลูกถ้วย เม่ือเกิดแรงดึงและการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
ของเนื้อลูกถ้วยในระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน ซึ่งเมื่อผิว
เคลือบของลูกถ้วยไฟฟ้าเกิดรอยร้าวเล็กๆ ขึ้น ก็จะเกิดปัญหา
กระแสไฟฟ้า กระโดดข้ามลูกถ้วยไฟฟ้าจนเกิดการลัดวงจร (flash
over) เน่ืองจากผิวลูกถ้วยมีรอยร้าวหรือมีส่ิงสกปรกไปยึดติดท่ีผิว
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อนของเน้ือดินกับเคลือบไม่สัมพันธ์กัน
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ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และค่อนไปทางขนาดกลางนั้น ผู้ผลิตมักไม่ให้ความสนใจต่อค่า
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนของเน้ือดินและสีเคลือบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์เน้ือโดโลไมท์
แจกันประดับสีสดใสท่ีใช้เคลือบแคดเมียมไฟต่ำ เคลือบออกไซด์ไฟต่ำ ท่ีมักเผาในช่วง 1050-1120 Cํ ท่ีมักจะเกิดปัญหาเคลือบร่อน,
เคลือบร้าวท่ีเม่ือลูบแล้วสะดุดมือ, เผาแล้วเคลือบรัดผลิตภัณฑ์จนแตกไม่สามารถนำไปใช้งานได้ท้ังๆ ท่ีใช้เน้ือดินถังเดียวกัน ใช้เคลือบ
ตัวเดียวกันกับคร้ังก่อนท่ีเผาไปแล้วไม่พบปัญหา บางคร้ังผิวเคลือบเรียบสวย แต่บางคร้ังหรือบางช้ินงานท่ีเผาพร้อมกันกลับเกิดปัญหา
เคลือบรานข้ึน ปัญหาเร่ืองการต้องการทำให้เคลือบรานเพ่ือดูคล้ายงานศิลปะแต่บางคร้ังท่ีผลิตกลับรานน้อยหรือไม่รานเลย ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นผลมาจากค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนท้ังส้ิน

ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกน้ันมีได้หลายวิธีท้ังการข้ึนรูป แบบใช้แรงอัดซ่ึงมีท้ังอัดแบบแห้ง และแบบก่ึงเปียก การข้ึนรูป
แบบรีดโดยใช้เคร่ืองรีดแบบดูดอากาศ การข้ึนรูปแบบหล่อ การข้ึนรูปด้วยมือ การข้ึนรูปโดยใช้เคร่ืองจิกเกอร์ ซ่ึงทางผู้ผลิตจะคำนึงถึง
ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ในการท่ีจะเลือกกระบวนการในการข้ึนรูปโดยท่ัวๆ ไปในอุตสาหกรรมเซรามิกน้ัน ในบริษัทหน่ึงๆ อาจมีการ
ข้ึนรูปได้หลายแบบโดยใช้เน้ือดินสูตรเดียวกัน หรือข้ึนรูปแบบเดียวกันแต่มีปัจจัยหรือตัวแปรในการข้ึนรูปท่ีแตกต่างกันไปข้ึนกับขนาด
รูปทรงสมบัติทางกายภาพของเน้ือดิน หรือการแก้ไขปัญหาในการผลิตในขณะน้ันๆ ซ่ึงทำให้ประสบปัญหาหลายอย่างตามมา ตัวอย่าง
เช่นในอุตสาหกรรมกระเบ้ืองเซรามิก บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงค่าแรงอัดท่ีใช้ข้ึนรูป เน่ืองจากขนาดของกระเบ้ืองเปล่ียนแปลงไป แต่เม่ือ
ปรับค่าแรงอัดแล้วพบว่ากระเบ้ืองหลังเผามีค่าความโค้ง-แอ่น (planarity) เปล่ียนแปลงไปด้วยอุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้า ท่ีมีกระบวนการ
ข้ึนรูปหลายวิธีเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมถ้วยชาม และผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนกับกระบวนการขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
รวมท้ังแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองการรานตัวของเคลือบ (Crazing) การร่อนตัวของเคลือบ (Peeling) การแตกร้าวท่ีเกิดจากความ
ไม่สัมพันธ์กันระหว่างเน้ือดินและเคลือบน้ัน จะขอนำเสนออย่างละเอียดในฉบับหน้าครับ
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การขยายตัวในอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุกปี ส่งผล
โดยตรงต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือ
แหล่งพลังงานต่างๆ ซ่ึงใช้เวลายาวนานในการสะสมตัว แต่ถูกใช้
อย่างหมดเปลืองและร่อยหลอลงไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้
คุณภาพและถูกคัดทิ้งในกระบวนการผลิตรวมถึง by products
และ sub-product มีปริมาณค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ไม่สามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกวิธีด้ังเดิมท่ีใช้กันมานานก็คือ การนำของ
เสียเหล่าน้ีไปใช้ในการปรับสภาพดินหรือนำไปถมท่ี อย่างไรก็ตาม
วิธีน้ีก็ยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของท่ีดินท่ีมีจำกัด เร่ืองของกฎ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องท้ังในด้านตำแหน่งท่ีท้ิงแก๊สหรือสาร
ระเหยท่ีอาจถูกปล่อยออกมาจากของเสีย รวมไปถึงความสามารถ
ในการชะล้างสารเคมีออกจากของเสียเหล่านั้น ดังนั้นการศึกษา
แนวทางในการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจมาโดยตลอด และทางหนึ่งก็คือการนำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ
กระเบ้ืองปูพ้ืน และกระเบ้ืองมุงหลังคา เป็นต้น เน่ืองจากส่วนผสม

ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ดินธรรมชาติที่มีส่วนผสมค่อนข้างหลาก
หลาย ซึ่งทำให้วัสดุประเภทนี้มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนผสม และการแทนที่ของเสียหลากชนิดเข้าไปในส่วนผสมที่
ปริมาณต่างๆ ได้ การศึกษาหน่ึงท่ีน่าสนใจคือการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการนำโคลนที่ไม่มีพิษที่ได้จากการตัดแต่งหินแกรนิต ใน
การทำหินขัดท่ีใช้สำหรับการประดับตกแต่งมาใช้ประโยชน์ โคลนท่ี
ได้จากกระบวนการผลิตในแต่ละวันจะมีปริมาณสูงมาก และเป็น
ปัญหาในการลดปริมาตรขนาดของมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
อัดท่ีเหมาะสม ซ่ึงต้องใช้ต้นทุนสูงในการขนย้ายไปท้ิง และยังไม่มี
วิธีการใดท่ีดีกว่าน้ี ในการกำจัดหรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำ
โคลนแกรนิตมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำ
อิฐและกระเบ้ืองปูพ้ืนเซรามิกจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมาก เน่ืองจาก
เน้ือตะกอนมีขนาดอนุภาคท่ีละเอียด สามารถนำมาใช้ในกระบวน
การผลิตได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบดซ้ำ มีสมบัติที่
สามารถนำมาใช้แทนวัตถุดิบประเภทดินที่มีคุณภาพต่ำในการ
ผลิตอิฐและใช้แทนเฟลด์สปาร์ในการทำกระเบ้ืองปูพ้ืนเซรามิก
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วิธีการทดลอง
การทดลองใช้วัตถุดิบต่างๆ เป็นส่วนผสมในการทำเน้ือ

อิฐ ได้แก่ ดินแดง ดินคุณภาพต่ำที่ใช้ในการทำอิฐดินดาน และ
โคลนแกรนิต ดินแดงที ่ใช้ประกอบไปด้วยแร่อิลไลต์ (illite)
เคโอลิไนต์ (kaolinite) มอนท์มอริลโลไนต์ (montmorillonite)
มีควอตซ์ (quartz) และเฟลด์สปาร์ (feldspar) ปนอยู่บ้างส่วนดิน
คุณภาพต่ำจะประกอบไปด้วยแร่ควอตซ์ และอิลไลต์ โดยทำการ
ศึกษาสมบัติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติด้านความร้อน แร่องค์
ประกอบ และสมบัติทางกายภาพ หลังเผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง

การวิเคราะห์โคลน
โคลนถูกนำมาทำการศึกษาสมบัติทางด้านต่างๆ ได้แก่

ส่วนประกอบทางเคมี การกระจายตัวของขนาดอนุภาค สมบัติเชิง
ความร้อน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความจำเป็น
ในการปรุงแต่งก่อนนำมาใช้ และความเหมาะสมในการนำมาใช้
เป็นส่วนผสมในการทำอิฐ และกระเบ้ืองปูพ้ืนเซรามิก

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะห์ทางเคมีของโคลนแห้ง ซ่ึงมี
ส่วนประกอบหลักคือ ซิลิกา (SiO2) ส่วนประกอบรองได้แก่ ออกไซด์
ของอะลูมินา แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และมีเหล็กออกไซด์
ในปริมาณสูงซ่ึงจะทำหน้าท่ีเป็นตัวให้สีแดงในผลิตภัณฑ์หลังเผา

การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโคลนแห้ง ขนาด
เฉล่ียท่ี D50 ประมาณ 8 ไมครอน D10 และ D90 มีขนาดประมาณ
1 ไมครอน และ 49 ไมครอน ตามลำดับ ขนาดหยาบท่ี 63 ไมครอน
และ 134 ไมครอน มีอยู่บ้างเล็กน้อย ขนาดหยาบที่สุดมีขนาด
ประมาณ 213 ไมครอน

จากข้อมูลการกระจายตัวของขนาดอนุภาคแสดงให้เห็น
ว่าตะกอนมีความละเอียดเหมาะสมที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วน
ผสมในกระบวนการผลิตอิฐได้โดยไม่ต้องผ่านการบด

Table 1. Chemical composition (XRF) of the dried sludge, in terms of oxide components

Oxide

(Wt.%)

Fe
2
O

3

12.4

MnO

0.13

Na
2
O

3.6

Tio
2

0.22

MgO

0.90

K
2
O

4.1

Al
2
O

3

12.4

CaO

6.6

Sio
2

61.2

LOI

0.68

จากการศึกษาแร่องค์ประกอบโดยใช้เคร่ือง XRD พบว่ามีแร่หลักคือ ควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ แร่รองคือ คอลิไนต์ (caulinite)
และอิลไลต์
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การเตรียมตัวอย่าง
ทดลองผสมตัวอย่างในอัตราส่วนต่างๆ ตามตารางท่ี 2

โดยมีการควบคุมปริมาณน้ำสำหรับการทำเน้ืออิฐและเน้ือกระเบ้ือง
ปูพ้ืน ท่ีประมาณ 20% และ 18% ตามลำดับ ข้ึนรูปช้ินทดสอบด้วย
เคร่ืองรีดดินดูดอากาศ เป็นแท่งกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm
ยาว 120 mm ท้ิงให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อบท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และอบให้แห้ง

สนิทท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง แล้วทำ
การวัดการหดตัวเม่ือแห้ง

ทำการเผาแท่งทดสอบเน้ือดินอิฐท่ีอุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียส ระยะเวลาการเผา 9 ชั่วโมง ส่วนแท่งทดสอบเนื้อ
กระเบ้ืองปูพ้ืน เผาท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส อัตราการข้ึนไฟ
5 องศาเซลเซียสต่อนาที ยืนไฟ 1 ช่ัวโมง

Table 2. Tested compositions

Brick-type compositions (wt%)Components

PRC
LGC
Granite sludge

Components
PRC
SC
Granite sludge

1
30
70
0

6
30
0
70

2
35
30
35

4
40
0
60

3
35
15
50

7
50
0

50

4
40
0

60

8
0

40
60

5
45
5

50

9
0

50
50

Floor tile-type compositions (Wt%)

ผลการทดลอง
ผลทดสอบสมบัติหลังเผา ได้แก่ การหดตัวเชิงเส้น การ

ดูดซึมน้ำ และความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลองเน้ือดินอิฐพบว่าเม่ือปริมาณของดินแดง
เพ่ิมข้ึนการหดตัวจะมากข้ึนด้วย ยกเว้นสูตรท่ี 2 และ 3 ท่ีใช้โคลน
แกรนิต 35% และ 50% แทนในสัดส่วนของดิน ซึ่งพบว่าการ
เปล่ียนสัดส่วนน้ีไม่มีผลต่อปริมาณการดูดซึมน้ำหรือการสุกตัวของ
ช้ินทดสอบ

ในการทำเน้ืออิฐปริมาณดินแดงท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อัตรา
การหดตัวเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากดินแดงมีความละเอียดสูงและ
ประกอบไปด้วยแร่อิลไลต์ เคโอลิไนต์ และมอนท์มอริลโลไนต์ จาก
การศึกษาพบว่าอัตราส่วนท่ีใช้ดินแดงอยู่ท่ีประมาณ 30-40% ใน
ขณะที่ดินคุณภาพต่ำสามารถแทนที่ได้ โดยใช้โคลนในส่วนผสม
ท่ีต้องการการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 0.5 % ต้องใช้ดินแดงและโคลนใน
อัตราส่วน 50:50

Table 3. The relevant fired properties of the fired products

Temperature
Compositions Linear shrinkage (%)

0.15 (6.33 Total)
0.18 (6.73 Total)
0.16 (6.33 Total)
0.21 (8.02 Total)
0.29 (8.29 Total)
0.17 (13.6 Total)
0.19 (14.8 Total)
0.28 (15.7 Total)
0.26 (14.8 Total)
0.30 (16.5 Total)

Water absorption (%)
13.02
12.97
12.92
13.00
13.01
6.04
1.60
0.43
0.10
0.00

Flexural strength (MPa)
13.4
12.3
10.3
11.8
11.7
39.8
53.8
57.4
68.2
74.6

Fired properties

1
2
3
4
5
6
4
7
8
9

950 Cํ
(BT)

1000 Cํ
(FTT)
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพบว่าโคลนที่ได้จากอุตสาหกรรมหินขัด

แกรนิตในข้ันตอนของการตัดแต่ง เป็นวัตถุดิบท่ีน่าสนใจตัวหน่ึงท่ี
สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำวัสดุก่อสร้างประเภทอิฐ
กระเบ้ืองมุงหลังคา และกระเบ้ืองปูพ้ืน โดยทำการเผาท่ีอุณหภูมิใช้
งานท่ัวไปท่ีใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว สัดส่วนท่ีใช้ใน
การผสมทำเนื้ออิฐสามารถใช้ได้ในสัดส่วนที่สูงถึง 60% สำหรับ
กระเบ้ืองปูพ้ืนเผาท่ี 1000 องศาเซลเซียส สามารถใช้ได้ในสัดส่วน
ประมาณ 50-60% โดยใช้ผสมกับดินดาน ในกรณีท่ีใช้กับดินแดง
จะใช้ในอัตราส่วนประมาณ 50 %

⌫

C.M.F. Vieira and S.N. Monteiro (2002) Characterization of granite waste for incorporation
in  red ceramic,  State University of North Fluminense, Brazil.

J.M.F. Ferreira, P.M.C. Torres, M.S. Silva, J.A. Labrincha, Recycling of granite sludges in
brick-type and floor  tile-type ceramic formulations, Euroceram News Edition
No. 14, University of Aveiro, Porugal

Romualdo Rodriques Menezes, Gelmires de Araujo Neves, Heber Carlos Ferreira, Helio
de Lucena Lira (2002)  Environmental Management and Health vol.13,  MCB
UP Ltd.

อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างเหล่าน้ีเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีใช้วัตถุดิบหลายร้อยตันในแต่ละวัน ผลการศึกษาในคร้ังน้ีน่าจะ
เป็นทางออกท่ีดี ในการจัดการปริมาณโคลนจากกระบวนการผลิต
หินประดับแกรนิตท่ีมีปริมาณมากในแต่ละวันช่วยลดต้นทุน ค่าใช้
จ่ายในการปรับสภาพของของเสียเพ่ือให้มีสมบัติท่ีเหมาะสม ก่อนท่ี
จะนำไปใช้ในการถมท่ี ท่ีสำคัญยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติให้สมดุล และยืดอายุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ยาว
นานมากข้ึนอีกด้วย
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- ปก  4  สี  กระดาษอาร์ต (อาบยูวี)
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เม่ือเวลาและความร้อนมาพบเจอกันในห้วงจังหวะท่ีเหมาะสม
ย่อมส่งผลให้เน้ือดินธรรมดาๆ ท่ีถูกสองมือบรรจงป้ันแต่งตามจินตนาการ

กลายเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในใจผู้ท่ีช่ืนชอบงานศิลปะ

 "เคร่ืองป้ันดินเผา"

⌫
 ⌫

⌫
 ⌫

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์
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หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา โดยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ได้นำเทคนิควิธีการเผารูปแบบต่างๆ รวมถึง
เทคนิคการเผาเตาฟืน ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยแท้จริงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน โดย
อาจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้กล่าวถึงศิลปะของความงามในแบบฉบับการเผาเตาฟืน
ไว้อย่างน่าสนใจดังน้ี

"เสน่ห์ของผลงานท่ีผ่านการเผาจากเตาฟืนอยู่ตรงท่ีกระบวนการเผา ซ่ึงต้องอาศัยความร้อนหรือการเผาเพ่ือแปรเปล่ียนสภาพ
วัตถุดิบให้เป็นผลงาน องค์ประกอบของการเผาต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของดิน โดยครอบคลุมถึงระดับของอุณหภูมิบรรยากาศ
ในการเผารวมถึงตำแหน่งการวางช้ินงานภายในเตา และการท้ิงร่องรอยจากการเผา ซ่ึงเป็นการจัดวางท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมกับ
ธรรมชาติของความร้อนอย่างเหมาะสม จึงจะบรรลุถึงเป้าหมายแห่งความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับความอดทนและความ
สมานสามัคคีของช่างป้ันในระหว่างการเผา และปัจจุบันศิลปินบางท่านนิยมเผาผลงานด้วยเตาฟืน โดยใช้เทคนิคการจัดวางผลงาน
ในตำแหน่งท่ีจะกระทบกับเปลวไฟ และไอของข้ีเถ้าเพ่ือให้ได้ร่องรอยการเผา ทำให้เกิดความงามจากธรรมชาติท่ีผสมผสานกับการจัด
กระทำอย่างต้ังใจ"



ในปัจจุบันหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้านกระบวนการ
ผลิตและการออกแบบผลงานเคร่ืองป้ันดินเผา โดยมีเตาฟืนขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการฝึกทักษะในการเผา และสร้างสรรค์ผลงานของ
นักศึกษาได้จำนวนมาก เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงไปประกอบเป็น
อาชีพอิสระได้ โดยในขณะน้ีได้เปิดรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2550 ซ่ึงสามารถติดต่อได้ท่ีมหาวิทยาลัยหรือทาง www.vru.ac.th

นายสุธารักษ์ แสงเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยี
เซรามิกส์ หน่ึงในนักศึกษาผู้ช่ืนชอบและหลงใหลเสน่ห์เตาฟืน และพยายาม
พัฒนาฝีไม้ลายมืออยู่ตลอด เปิดใจภายหลังเข้ารับรางวัลดีเด่นประเภท
หัตถกรรมแบบตกแต่ง โดยไม่มีการเคลือบจากการแสดงศิลปะเครื่องปั้น
ดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 13 ปลายปี พ.ศ.2549 จากมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
"โดยปกติการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ิน ผมจะมีภาพในใจท่ีชัดเจนว่าต้องการ
อยากจะให้ผลงานนั้นออกมาในรูปแบบใด เมื่อผมนำงานที่ปั้นเสร็จไปเรียง
ในเตาเผา ผมหวังเสมอว่าทั้งสีและลวดลายที่ออกมาจะเป็นไปตามที่ผม
ต้องการ แต่ท้ังน้ีก็ไม่มีหลักประกันท่ีแน่นอนว่าจะเป็นไปตามท่ีเราคิด ดังน้ันการ
เผาเตาฟืนในแต่ละครั้งจึงเปรียบเสมือนการประลองฝีมือกันระหว่างผม
กับเตาเผา ผมจึงรู้สึกต่ืนเต้นทุกคร้ังท่ีได้เผาเตาครับ"

  
⌫⌫
⌫
 ⌫
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⌫ 

⌫⌫⌫

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์



69 ☺    69

ท้ายท่ีสุดอาจารย์เศกพร ได้ฝากแง่คิดดี  ๆ ท้ิงท้ายไว้ว่า "ในชีวิตประจำวันของเรามีโอกาสได้ใช้หรือพบเห็นเคร่ืองป้ันดินเผา
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นถ้วย ชาม จาน แจกัน หรือศิลปวัตถุจากดินเผาเคยรู้สึกบ้างไหมว่ายามใดท่ีได้มองหรือสัมผัสผลงานบางช้ิน
แล้วเกิดความสุข ช่ืนชอบ อ่ิมใจ และถ้าเคยมีความรู้สึกดังกล่าว แสดงว่าส่ิงเหล่าน้ันมีคุณค่าต่อความรู้สึก คุณค่าท่ีว่าน้ีบางท่าน
คิดว่าเกิดจากแหล่งท่ีมาหรือโอกาสท่ีได้รับ แต่บางท่านอาจจะบอกได้ว่า เพราะคุณค่าความงามในตัวเองของส่ิงน้ัน จึงทำให้เกิดความ
พึงพอใจ และช่ืนชมน้ันย่อมหมายถึงความซาบซ้ึงในคุณค่าความงามของเคร่ืองป้ันดินเผาได้เกิดข้ึนกับตัวท่านแล้ว"

⌫
  

⌫
⌫

⌫
⌦⌫

⌫⌫

⌫
⌫

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ด่วน! Thai Ceramic Directory 2007-2009 หนังสือท่ีรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมเซรามิก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวัตถุดิบ,
รายช่ือผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเซรามกิ, แก้ว และกระจก ฯลฯ มีท้ังผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ให้ท่านเลือกอย่างครบถ้วน ในราคาเล่มละ 500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี : สมาคมเซรามิกส์ไทย  ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330  โทร.0-2218-5558

ฉบับที่ 19 80- ฉบับที่ 20 80-

ฉบับที่ 10 70-        ฉบับที่ 4  50-         ฉบับที่ 5  50-         ฉบับที่ 6  50-         ฉบับที่ 7  50-         ฉบับที่ 8  50-         ฉบับที่ 9  60- ฉบับที่ 17 80-

แบบฟอร์มการส่ังซ้ือวารสาร
ชื่อผู้ซื้อ........................................................................................................................................

ที่อยู่........................................................................................................................................

ฉบับที่...............................................................................รวม..........................................ฉบับ

รวมเป็นเงิน.............................................................................................................................

(............................................................................................................................................)

ข้อมูลสมาชิก                                       (กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย)………………………………………….…นามสกุล………………………………….
              (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………...
อายุ………..ปี อาชีพ …………………………………….. ตำแหน่ง ………………………………………..
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..….... รหัสไปรษณีย์ ……………
โทรศัพท์………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………...
ข้อมูลบริษัท/โรงงาน/หน่วยงาน          (หากมีโบชัวร์หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์สามารถแนบมาได้)
บริษัท/โรงงาน/หน่วยงาน…………………………………………………………ที่อยู่………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………
โทรศัพท์………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………...
E-mail…………………………………………………… เว็บไซต์ …………………………………………..
ประเภท        ผู้ผลิต        ผู้จัดจำหน่าย       หน่วยงานของรัฐ        สถาบัน         อื่นๆ ……………………
ประเภทผลิตภัณฑ์          กระเบื้อง              สุขภัณฑ์          ลูกถ้วยไฟฟ้า          ถ้วยชาม
     ของชำร่วยและเครื่องประดับ         วัตถุดิบ        อื่นๆ ……………………………………………
ประเภทอุตสาหกรรม       ขนาดเล็ก (OTOP)         ขนาด กลาง (SME)           ขนาด ใหญ่ (L)
ประเภทของตลาด            ภายในประเทศ ……………….%           ต่างประเทศ ………………%
พื้นที่โรงงาน ……..………….จำนวนคนงาน ………….คน ปริมาณการผลิต ………………..ต่อเดือน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าทราบข้อบังคับของสมาคมเซรามิกส์ไทยดีแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของสมาคมเซรามิกส์ไทยทุกประการ   โปรดส่งเอกสารและวารสารไปที่            บ้าน           ที่ทำงาน

ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้สมัคร
                                                               ………………./………………………../……………………….

ประเภทของสมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย
ประเภทนิติบุคคล
     รายปี    2,000 บาท      ตลอดชีพ 25,000 บาท
รับวารสาร 2 ชุด / ฉบับ, ส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาฟรี 1 คน

ประเภทบุคคลทั่วไป
     ตลอดชีพ         3,000  บาท
(รับวารสาร 10 ปี นับตั้งแต่การสมัครเข้าเป็นสมาชิก)

      รายปี                    300   บาท
     นิสิตนักศึกษา         200   บาท
พร้อมกันนี้ได้ชำระเงินค่าสมาชิกจำนวน.……. บาท
(………………………………………..……………...)
เป็น         เงินสด        ธนาณัติ        เช็คไปรษณีย์
     เงินโอน  วันที่ …………………………………
     ต่ออายุสมาชิก             สมัครเป็นสมาชิกใหม่

สิทธิของสมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย
1.  สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้
   คำแนะนำใดๆอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับกิจการ
      หรือวัตถุประสงค์ของสมาคมฯต่อคณะกรรมการได้
2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการลงคะแนนในการ
    ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกันหมด
3. สมาชิกมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ

ฉบับที่ 12 70- ฉบับที่ 13 70- ฉบับที่ 14 70- ฉบับที่ 15 80- ฉบับที่ 16 80-

ฉบับที่ 22 90-

ธนาณัติส่ังจ่าย ณ. ท่ีทำการไปรษณีย์ จุฬาลงกรณ์ 10332 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ช่ือบัญชีสมาคมเซรามิกส์ไทย  เลขท่ีบัญชี 045-2 07350-2  แฟกซ์สลิปการโอนเงินกลับมาท่ี 0-2218-5558  , 0-2218-5561  โทร.0-2218-5558

ใบสมัครสมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย  www.ops.go.th/tcs E_mail : thaicer@yahoo.com

การส่ังซ้ือวารสาร วารสารเซรามิกส์ฉบับ 1, 2, 3, 11, 18 หมด

ฉบับที่ 23 90-

ฉบับที่ 21 80-

ฉบับที่ 24 90-
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○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○  




สมบัติท่ัวไป
ความหนาแน่น
การดูดซึมน้ำ
สมบัติเชิงกล
ความแข็ง
ความต้านแรงดึง
ความตา้นแรงกด
สมบัติด้านความร้อน
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนเชิงเส้น
การนำความร้อน
สมบัติด้านไฟฟ้า
Dielectric strength
Power factor value
Dielectric constant

g/cm3

%

Mohs scale
MPa
MPa

x10-6/ ํC
cal /sec  cm ํC

v/mil
x106cycles

-

1.90-2.48
0.2-2.0

~7-8
10 - 41
21 - 59

2.5 - 5.5
0.0020 - 0.0039

90 - 200
0.60-0.95
6.0 - 7.5

3.10-3.88
0.0

8.5 - 9.0
55 -345

124 - 448

5.5 - 8.1
0.0073 - 0.056

200 -210
0.0010 - 0.0020

7.3 -11.0

สมบัติ หน่วย พอร์ซเลน
75-100 %
อะลูมินา

สมบัติเปรียบเทียบระหว่างเซรามิกเน้ือพอร์ซเลนและเซรามิกเน้ืออะลูมินา

อะลูมินาเป็นองค์ประกอบของผิวโลกที่มีอยู่เป็นปริมาณมากในอันดับสองรองจาก

ซิลิกา อะลูมินาเป็นองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งในการผลิต

เซรามิกด้ังเดิม และเซรามิกสมัยใหม่ อะลูมินาในวัตถุดิบ เช่น ดิน แร่ฟันม้า เม่ือเผาจนเน้ือแกร่ง

จะรวมตัวกับซิลิกาเกิดเป็นมัลไลต์ ให้ความแข็งแรงแก่ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มปริมาณอะลูมินา

โดยการเติมอะลูมินาบริสุทธิ์ ซึ่งสกัดจากแร่ธรรมชาติจนเกินอัตราส่วนที่จะเกิดเป็นมัลไลต์

จะทำให้เหลือเป็นคอรันดัมในเน้ือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติทางด้านความทนไฟ ความแข็งแรง

และการกัดกร่อนของสารเคมีดีย่ิงข้ึน และเม่ือมีปริมาณอะลูมินาสูง เช่น 85 % หรือมากกว่า

จะได้เซรามิกเน้ืออะลูมินา ซ่ึงจัดเป็นออกไซด์เซรามิกประเภทหน่ึงมีสมบัติเหนือเซรามิกด้ังเดิม
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ประวัติการพัฒนานำเน้ืออะลูมินามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเร่ิมจากการใช้เป็นวัสดุทนไฟ ต่อมา
มาจากความต้องการของอุตสาหกรรมรถยนต์ เน่ืองจากประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรเพ่ิมข้ึน ทำให้มีความต้องการ
ใช้ฉนวนประเภทหัวเทียนท่ีมีคุณภาพดีกว่าพอร์ซเลนหรือไมก้าสเตทไทท์ท่ีใช้อยู่เดิม หัวเทียนเน้ืออะลูมินามีสมบัติ
ความทนทานต่อกระแสไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิสูง ทนต่อการเปล่ียนแปลงความร้อน มีความแข็งแรง มีการนำความร้อนดี
ทนต่อสารเคมี และสามารถผลิตได้ในเวลาและราคาพอสมควร

เน่ืองจากเซรามิกเน้ืออะลูมินามีสมบัติเด่นหลายด้าน อาทิเช่น สมบัติเชิงกล ความร้อน ไฟฟ้า และเคมี
จึงมีการพัฒนา นำเน้ือน้ีมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น อุปกรณ์นำร่องเส้นด้าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดึงสาย เคร่ือง
จักรทำกระดาษ อุปกรณ์รองรับน้ำหนัก อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด ขัด ตัด อิเลคโทรนิค อุปกรณ์การแพทย์ และ
ยุทโธปกรณ์

สำหรับประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผ่านมายังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และขาด
การมุ่งสร้างฐานการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งข้ึนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เช่น ช้ินส่วนเซรามิก
ที่เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ และชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่ใช้ในการบดและการขัดสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลาย
ประเภท เช่น เหล็กและเหล็กกล้า อัญมณีและเคร่ืองประดับ เซรามิก ซีเมนต์ แก้ว ยา และเคร่ืองสำอาง เป็นต้น
ยังต้องนำเข้าเทคโนโลยีรวมทั้งชิ้นส่วน/อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดมาประกอบการผลิตของอุตสาหกรรมเป็น
จำนวนมาก จึงเป็นข้อเสียเปรียบในทางการค้า และการพัฒนาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ส่งผลเสียต่อ
ศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว

สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้อ
อะลูมินาสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟ เช่น เบ้าเผา
พลอยท่ีสามารถทนอุณหภูมิได้สูงเกิน 1700oC เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เทคโนโลยี
การทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบดและการขัดสี เช่น หม้อบด ลูกบด nozzle วาวล์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการบดและการขัดสี และได้ใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการทดลองใช้งานจริงเป็น
ผลสำเร็จ

เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเน้ืออะลูมินาท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนา มีกระบวนการผลิตท่ี
คล้ายคลึงกับการผลิตเซรามิกด้ังเดิม เช่น การบดผสมวัตถุดิบในหม้อบด การหล่อข้ึนรูปในแบบปูนปลาสเตอร์
การเตรียมแกลนูลโดย spray dryer การอัดข้ึนรูปในแบบโลหะ อาจมีเคร่ืองมือสมัยใหม่ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองบด attritor  เพ่ิมประสิทธิภาพการบด และเคร่ืองอัดทุกทิศทาง (Cold
isostatic press) เพ่ิมความหนาแน่นและความสม่ำเสมอของช้ินงานท่ีอัด ความแตกต่างท่ีสำคัญของการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้ออะลูมินากับเซรามิกดั้งเดิมคือ วัตถุดิบ และการเผาที่อุณหภูมิสูง เซรามิกเนื้ออะลูมินา
ใช้อะลูมินาเป็นวัตถุดิบหลัก อะลูมินามีสมบัติไม่เหนียว มีความแข็ง และมีความทนไฟสูง เครื่องมอื วัสดุที่ใช้
ในการเตรียมวัตถุดิบ เช่น หม้อบด หรือ  spray dryer จึงต้องทำจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทานต่อการขัดสีของ
อะลูมินา และเน่ืองจากเป็นวัตถุดิบท่ีไม่เหนียว ต้องเติมวัตถุดิบอ่ืนท่ีเป็นสารอินทรีย์เพ่ือช่วยเพ่ิมความเหนียว ความ
ยืดหยุ่น การกระจายลอยตัวท่ีดี อุณหภูมิการเผาเซรามิกเน้ืออะลูมินาจะสูงกว่าการเผาเซรามิกด้ังเดิมมาก เช่น
1700 Cํ เตาและวัสดุเตาท่ีใช้จึงต้องเป็นประเภทท่ีสามารถทนต่อการเผาท่ีอุณหภูมิดังกล่าว

เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเน้ืออะลูมินาน้ี จัดเป็นเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานสำหรับผู้ประกอบการ
เซรามิกที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยใหม่ การผลิตต้องมีการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะเตาเผาอุณหภูมิสูง
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทุกวันเวลาราชการ
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เน้ืออะลูมินาโดยวิธีหล่อและวิธีอัด

อะลูมินา สารเติมอนินทรีย์ สารเติมอินทรีย์

บด/ผสม โดย หม้อบด/เคร่ืองป่ัน/attritor

เตรียมแกลนูล โดย spray dryer

หล่อขึ้นรูปในแบบปูนปลาสเตอร์ อัดข้ึนรูป โดย Hydraulic Press/Cold Isostatic Press

แห้ง

ตกแต่ง

เผา

ขัดผิว

ผลิตภัณฑ์สำเร็จ
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ตัวอย่างสมบัติของเซรามิกเน้ืออะลูมินาท่ีพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความทนไฟ
ความหนาแน่น
(Bulk density)
การดูดซึมน้ำ
ความพรุน
(Apparent porosity)
ความแข็ง
ความตา้นแรงกด
สัมประสิทธ์ิการขยายตัว
เม่ือร้อนเชิงเส้น

 ํC
g/cm3

%
%

Vickers
MPa

x10-6/ ํC

>1800
3.70

0.36
0.18

1468
323
8.23

>1700
3.57

0.35
0.01

1580
280
8.37

สมบัติ หน่วย 97% วัสดุทนไฟ 92% วัสดุขัดสี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกเน้ืออะลูมินาท่ีพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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2.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  การสัมมนางานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรมเซรามิก ประจำปี 2549  วันท่ี 8 กันยายน 2549 ณ
     ห้องประชุม 101A อาคาร สวทช.(โยธี) กรุงเทพฯ
3.  วรรณา ต. แสงจันทร์ การทำเบ้าอะลูมินาสำหรับใช้เผาพลอย วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีท่ี 54 ฉบับท่ี 171
     พฤษภาคม 2549
4.  ลดา พันธ์สุขุมธนา  เซรามิกเน้ืออะลูมินากับคุณค่าท่ีน่าจับตามอง  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ฉบับท่ี 125 มกราคม
    2534 หน้า 21-23
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ดินเป็นวัตถุดิบท่ีสำคัญอย่างย่ิงสำหรับการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดต่างๆ ซ่ึงดินท่ีนำมาใช้ในอุตสาหกรรม
เซรามิกน้ีมีท้ังดินดำ ดินแดง และดินขาว ดังน้ันการเลือก
ใช้ดินแต่ละชนิดสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน จำเป็นท่ี
จะต้องรู้คุณสมบัติต่างๆ ของดินในแต่ละแหล่งเพื่อใช้ใน
การพิจารณา เลือกดินมาใช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กระบวนการข้ึนรูป การเคลือบ และการเผาของแต่ละบริษัท

หัวข้อที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของดินใน
อุตสาหกรรมเซรามิก

ในการตรวจสอบดินทั้งที่เป็นดินขาว (Kaolin) และดิน
เหนียว (Ball clay) น้ัน มีหัวข้อท่ีจะต้องตรวจเช็คมากมายข้ึนกับ
จุดประสงค์ท่ีจะนำดินน้ันไปใช้งานดังต่อไปน้ี

1. % การหดตัว จะตรวจเช็คทั้งการหดตัวก่อนเผา
และหลังเผา โดยนำดินที่จะทำการตรวจสอบมาขึ้นรูปให้เป็นชิ้น
งานอาจใช้วิธี Press, Extrude, เทแบบ หรือข้ึนรูปด้วยมือ ข้ึนกับ
กระบวนการผลิตของเรา โดยต้องควบคุม %น้ำในเน้ือดินให้ใกล้
เคียงกันในดินที่จะนำมาทดสอบแต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เหนียว และความละเอียดของดินและวิธีการข้ึนรูปด้วยถ้าเป็นการ
ขึ้นรูปโดยการ Press สามารถใช้ความชื้นได้ใกล้เคียงกัน คือ
ประมาณ 5-6% ท้ังดินขาว ดินแดงและดินดำ (Ball clay) แต่ถ้าเป็น
การข้ึนรูปโดยการ Extrude น้ัน %น้ำท่ีใช้จะไม่เท่ากันระหว่างดิน
ท่ีมีความเหนียวน้อยกับดินท่ีมีความเหนียวมาก สำหรับดินขาวท่ีมี
ความละเอียดไม่มากนักสามารถใช้น้ำในการขึ้นรูปได้ประมาณ
16-20% แต่ถ้าเป็นดินเหนียว หรือดินแดงท่ีมีความละเอียดสูงมาก
จะต้องเติมน้ำลงไปมากกว่าเพื่อใช้ในการผสมและนวดดินได้
โดยใช้น้ำอยู่ในช่วง 25-30% ดินบางแหล่งที่มีมอนโมลิทโลไนท์
(Montmorillonite) สูงอาจต้องใช้น้ำในการผสมมากกว่า 40%
สำหรับการขึ้นรูปโดยการหล่อแบบจะต้องนำดินมาทำให้เป็นน้ำ

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ 




สลิปก่อน ซึ่ง%น้ำที่ใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราการหล่อแบบ, ความ
หนืด, อัตราการใช้สารช่วยกระจายลอยตัว (Deflocculant
demand)

การคำนวณ%การหดตัว
size x

1
ช้ินงานดิบ Green sample

size x
2

ช้ินงานท่ีผ่านการอบแห้งแล้ว Dry sample
size x

3
ช้ินงานท่ีผ่านการเผาแล้ว Fire sample

size x
4

Cavity mould

% การหดตัวหลังอบ (Drying shrinkage) = x 100

% การหดตัวหลังเผา (Firing shrinkage)  = x 100

สำหรับกระบวนการข้ึนรูปแบบ Press และ Extrude น้ัน
จำเป็นต้องวัดค่า%การขยายตัวหลังข้ึนรูป โดยเปรียบเทียบขนาด
ช้ินงานดิบกับ Cavity mould หรือขนาดของหัว Die ในกรณีท่ีข้ึน
รูปด้วยวิธีการรีด ถ้าพบว่าดินที่นำมาทดสอบมีค่าการขยายตัว
หลังข้ึนรูปสูงก็จะมีโอกาสเกิดรอยร้าวเล็กๆท่ีช้ินงานหลังอบแห้งได้

%การขยายตัวหลังข้ึนรูป(Forming expansion)=  x100

ส่วนการหดตัวหลังอบแห้งถ้ามีค่าสูงเกินไปก็จะทำให้
เกิดปัญหาแตกร้าวในขณะอบแห้งได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
ความซับซ้อนของแบบ หรือมีความหนาของช้ินงานท่ีแตกต่างกัน
ในแต่ละตำแหน่ง หรือกรณีของสุขภัณฑ์ที่ในชิ้นงานมีทั้งบริเวณ
ท่ีเป็นการหล่อตัน (Solid casting) และบริเวณท่ีเป็นการหล่อกลวง
(Hollow casting) ทำให้มีความหนาบางแตกต่างกัน ในกรณีท่ีมี
การหดตัวหลังอบสูงก็จะเกิดการหดตัวที ่ไม่เท่ากันในแต่ละ
ตำแหน่งจนเกิดการดึงตัวกันจนเกิดปัญหารอยร้าวได้

x1 -x2
x1

x2 -x3
x2

x1 -x4
x4

(
(

)
)

)(
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2. ความแข็งแรงของดินจะตรวจสอบตั้งแต่ชิ้นงานดิบ,
ช้ินงานหลังอบ, ช้ินงานหลังเผา โดยนำดินมาข้ึนรูปตามกระบวน
การผลิตที่เราต้องการจะใช้ ในกรณีของค่าความแข็งแรงของชิ้น
งานดิบ (green strength) จะนำมาหาโดยใช้เคร่ืองทดสอบความ
แข็งแรง (Modulus of rupture-MOR) ส่วนค่าความแข็งแรงหลัง
อบแห้ง (dry strength) จะนำช้ินงานดินไปเข้าเตาอบก่อน แล้วจึง
นำมาหาค่า MOR ค่าความแข็งแรงหลังเผา (fire strength) จะนำ
ช้ินงานท่ีอบแล้วไปเผาท่ีอุณหภูมิท่ีเราใช้งานจริง แล้วจึงนำมาเข้า
เคร่ืองทดสอบความแข็งแรง

MOR = W = load ท่ีอ่านได้จาก dial gauge
L = span length
b = ความกว้างของช้ินงาน
d = ความหนาของช้ินงาน

MOR = 8WL/�D3 (ในกรณีท่ีเป็นตัวอย่างแท่งกลม)
D = เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งกลม
Unit = kg/cm2

ดินที่มีความแข็งแรงของชิ้นงานดิบและความแข็งแรง
หลังอบสูงแสดงว่ามีค่าความเหนียว (Plasticity) ที่ดี สามารถ
ใช้งานในการข้ึนรูปท่ีต้องการความเหนียว (Plastic forming) เช่น
การข้ึนรูปแบบจ้ิกเกอร์สำหรับถ้วยชาม, ลูกถ้วยไฟฟ้า, จ๊อ การข้ึน
รูปโดยการรีด (Extrude) สำหรับกระเบ้ืองหลังคาเซรามิก, อิฐก่อ
สร้าง, อิฐทนไฟ, ท่อระบายน้ำเซรามิก หรือการข้ึนรูปด้วยมือสำหรับ
งานปั้นมือต่างๆทั้งโอ่ง, ไห, กระถาง และตุ๊กตาตกแต่งสวนใน
หลากหลายรูปแบบ

ดินที ่ม ีความเหนียวสูงนั ้นส่วนใหญ่จะเป็นดินดำ
หรือดินแดง ซ่ึงดินเหล่าน้ีจะมีค่าความละเอียดสูง และมีสารอินทรีย์
ในดินปริมาณมากจึงทำให้มีความเหนียวที่ดีและมีความแข็งแรง
หลังการข้ึนรูปสูง

สำหรับความแข็งแรงหลังเผาของดินน้ันข้ึนกับปัจจัยหลาย
ประการได้แก่องค์ประกอบทางเคมีของดินในแต่ละแหล่ง ซ่ึงดินท่ีมี
%อัลคาไลออกไซด์ เช่น โซเดียมออกไซด์และโพแทสเซียมออกไซด์
สูงนั้น ก็จะมีค่าความแข็งแรงหลังเผาสูงด้วย นอกจากนี้ความ
ละเอียดของอนุภาคก็มีส่วนที่ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงหลังเผา
สูงข้ึนด้วย

3. % การดูดซึมน้ำ (water absorption) จะนำดินมา
ข้ึนรูปแล้วเผาท่ีอุณหภูมิท่ีใช้งานแล้วนำมาช่ังน้ำหนัก แล้วจึงนำไป
ต้มในน้ำเดือด 5 ช่ัวโมง และท้ิงไว้ในน้ำอีก 24 hr แล้วจึงนำออกมา
ช่ังน้ำหนักหลังต้ม และหาค่า % การดูดซึมน้ำจากสูตร

% W/A = (น้ำหนักหลังต้ม-น้ำหนักก่อนต้ม) x 100/
น้ำหนักก่อนต้ม

โดยทั่วไปดินขาวจะมีค่า%การดูดซึมน้ำสูงกว่าดินดำ
และดินแดงมาก เน่ืองจากมี %SiO

2
 สูง และมีขนาดของอนุภาค

ท่ีหยาบกว่าดินดำ สำหรับดินแดงน้ันจะมี% การดูดซึมน้ำท่ีต่ำกว่า
ดินอ่ืนๆ มากเน่ืองจากมี%Fe

2
O

3 
และ %Alkali สูง รวมท้ังมีความ

ละเอียดของอนุภาคสูงด้วย
4.ค่าสัมประสิทธิ ์การขยายตัวเนื ่องจากความร้อน

(Thermal expansion coefficient) จะใช้เคร่ือง dilatometer เป็น
ตัวตรวจเช็ค โดยผลจะแสดงออกมาเป็นกราฟ และดูค่าความชัน
ของกราฟเพ่ือใช้ในการคำนวณค่า (รายละเอียดของค่า COE อ่าน
ได้จากบทความเร่ืองสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อน
คุณสมบัติของวัสดุท่ีไม่ควรละเลย)

5.%กากที่ค้างตะแกรงจะนำดินที่ตรวจสอบมากวนกับ
น้ำแล้วร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325 เมช และดูปริมาณท่ีค้างอยู่บน
ตะแกรง คำนวณออกมาเป็น % กาก (Residue) ซ่ึงในดินแหล่งท่ีมี
ค่ากากค้างตะแกรงสูงแสดงว่าดินแหล่งนั้นมีทราย หรือเนื้อหิน
ปนอยู่ ไม่ได้มีเพียงเน้ือดินเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะมีผลต่อการนำดิน
ไปใช้ในกระบวนการผลิตที่มีการเตรียมดินแบบแห้งแบบกึ่งเปียก
และการเตรียมน้ำดินที่ใช้วิธีการตีดินในถังตีดินแบบความเร็วสูง
แต่ถ้าเป็นการเตรียมดินแบบเปียกโดยการนำดินไปบดให้เป็นน้ำสลิป
ในหม้อบดก็จะไม่ต้องกังวลเก่ียวกับกากท่ีค้างตะแกรง โดยปกติใน
ดินขาวจะมีกากค้างตะแกรงสูงกว่าในดินดำและดินแดงเน่ืองจาก
ลักษณะการเกิดของดินท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิแต่ในดินแดงบางแหล่ง
ก็จะพบว่ามีทรายปนอยู่ในปริมาณสูงจนทำให้%กากค้างตะแกรง
มีค่าสูงด้วย เช่นดินแดงสิงห์บุรีที่มี%กากค้างตะแกรงมากกว่า
10% บนตะแกรงขนาด 325 เมช

6.การหาขนาดของอนุภาคและการกระจายตัวของ
อนุภาคจะใช้วิธีวัดโดยไฮโดรมิเตอร์ หรือใช้เครื่อง Particle size
distribution โดยใช้ laser เป็นตัวนับจำนวนอนุภาค และสามารถ
plot ออกมาเป็นกราฟได้ โดยค่าที่อ่านได้จะดูที่ค่าเส้นผ่านศูนย์

3WL
2db2
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กลางของอนุภาคท่ี 90% และท่ี 10%ว่ามีขนาดอนุภาคอยู่ท่ี เท่าใด
ซึ่งนอกเหนือที่จะดูค่าขนาดของอนุภาคของดินแล้วยังสามารถ
ดูค่าพื้นที่ผิวของดินชนิดนั้นๆ ได้ด้วยในกรณีที่เราต้องการนำไป
ใช้เก่ียวกับคุณสมบัติด้านการดูดซับและการเร่งการเกิดปฏิกิริยา

ค่าความละเอียดของอนุภาคดินน้ัน จะบอกถึงคุณสมบัติ
ด้านความเหนียว, ความแข็งแรงของช้ินงานดิบและช้ินงานหลังเผา
รวมทั้งยังบอกถึงคุณสมบัติด้านการไหลตัวของน้ำดินและอัตรา
การหล่อแบบของดินด้วย

9. สีหลังเผา จะนำดินตัวอย่างมาข้ึนรูปและทำการเผา
ในอุณหภูมิและบรรยากาศท่ีใช้งาน แล้วจึงมาเปรียบเทียบสีหลัง
เผากับช้ินงาน STD. หรืออาจใช้เคร่ืองวัดสีทำการวัดสีเปรียบเทียบ
กับ STD ถ้าต้องการควบคุมเรื่องสีของเนื้อดิน เช่น ผลิตภัณฑ์
porcelain, bone china, กระเบ้ือง porcelain (granite tile) ซ่ึงสี
ของดินจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นขึ้นอยู่กับค่า %Fe

2
O

3
 และ %TiO

2

ในเน้ือดิน
    

7. % ความชื้น จะใช้ตรวจสอบดินที่รับเข้ามาเพื่อการ
คำนวณราคาเพ่ือชดเชยปริมาณน้ำท่ีมีอยู่ในดิน lot น้ันๆ และตรวจ
สอบเพ่ือชดเชยปริมาณน้ำเวลาท่ีเราต้องการช่ังดินดังกล่าว เพ่ือนำ
ไปใช้งานโดยนำตัวอย่างดิน (ควรสุ่มจากหลายๆ จุดของกองดิน)
มาช่ังน้ำหนักก่อนอบ แล้วนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ 150 Cํ 2 ช่ัวโมง
แล้วนำออกมาช่ังน้ำหนักหลังอบ และนำไปเข้าสูตร

% ความช้ืน = (น้ำหนักก่อนอบ-น้ำหนักหลังอบ)x100 /
น้ำหนักก่อนอบ

8. อัตราการหล่อ (casting rate) จะใช้สำหรับดินท่ีต้อง
การนำไปหล่อแบบเพ่ือดูอัตราของความหนาของช้ินงาน เม่ือเวลา
ผ่านไป โดยจะนำดินท่ีต้องการตรวจสอบมาทำให้เป็นน้ำดิน (slip)
และเทลงในแบบ plaster จับเวลา 10-20 นาที แล้วเทน้ำดินที่
เหลือออก เมื่อสามารถแกะแบบได้ให้ทำการแกะแบบ และวัด
ความหนาของชิ้นงานว่าที่ 10 นาที จะได้ความหนาเท่าใด ถ้ามี
ความหนามากแสดงว่ามีอัตราการหล่อแบบท่ีดี

ในปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจะหาอัตรา
การหล่อแบบโดยใช้วิธี Baroid test โดยการนำน้ำดินที่ต้องการ
ทดสอบมาใส่ในทรงกระบอกแล้วปิดฝาให้แน่นแล้วใช้แรงดันอัด
น้ำดินหลังจากได้เวลาตามที่กำหนดไว้แล้วก็ทำการเทน้ำดินที่
เหลือออก และแกะแบบทรงกระบอกแล้วนำดินแผ่นที่อยู่ภายใน
ทรงกระบอกมาทำการวัดค่าความหนา ซ่ึงวิธีน้ีจะสามารถหาอัตรา
การหล่อแบบได้เร็วข้ึน แต่ก็ยังไม่เป็นตัวแทนท่ีแท้จริงเม่ือเทียบกับ
การหล่อในแบบปลาสเตอร์ท่ีแท้จริง

 

10. ค่าความเหนียว (Plasticity) ค่าความเหนียวของดิน
นั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเลือกใช้ดินสำหรับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และให้เหมาะสมกับวิธีการขึ้นรูปของโรงงาน โดยความ
เป็นจริงแล้วเรามักต้องการดินท่ีมีค่าความเหนียวมากเพ่ือท่ีจะข้ึน
รูปได้ดี ไม่มีปัญหาแตกเสียหายขณะเคลื่อนย้ายแต่ดินที่มีความ
เหนียวสูงก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ในกรณีการเตรียมดินแบบก่ึงเปียก
(Semiwet process) ถ้าใช้ดินท่ีมีความเหนียวมากมักจะมีปัญหา
เวลาผสมในเคร่ือง Mixer, เคร่ือง Screen feeder ท้ังปัญหาความ
เหนียวท่ีจะติดกับตัวเคร่ือง และการผสมกับวัตถุดิบตัวอ่ืนๆ จะเข้า
กันได้ยากในกรณีทำดินให้เป็นสลิปเพ่ือนำไปสเปรย์เป็นผงดิน หรือ
นำไปข้ึนรูปด้วยการเทแบบดินท่ีมีความเหนียวมากน้ันจะมีขนาด
อนุภาคท่ีเล็กมาก และประกอบด้วยแร่มอนต์โมลิทโลไนท์สูง จึงทำ
ให้น้ำดินมีความหนืดสูง ต้องใช้ปริมาณสารช่วยกระจายลอยตัว
มาก และน้ำดินจะมีความเป็นทิกโซโทรปิก (Thixotropic) สูง
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วิธีการอย่างง่ายที่จะหาค่าความเหนียวของดินคือการ
นำดินมานวดแล้วป้ันให้เป็นเส้นเล็กๆ แล้วคดเพ่ือดูความสามารถ
ในการคงตัวของดินถ้าขาดง่ายแสดงว่ามีความเหนียวต่ำ แต่ถ้า
สามารถคดเป็นวงได้แสดงว่ามีความเหนียวสูง ซ่ึงการวัดแบบน้ีจะ
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจค่อนข้างสูงและมีปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้
หลายประการ ท้ังปริมาณน้ำท่ีใช้แรงในการนวดดินขนาดเส้นรอบ
วงท่ีใช้คด

ปริมาณน้ำที่เติมลงไปในขณะการนวดดินก็พอจะบอก
ค่าความเหนียวของดินได้ ดินท่ีมีค่าความเหนียวต่ำจะใช้ปริมาณ
น้ำน้อยในการนวดเพื่อสามารถขึ้นรูปได้ ในขณะที่ดินที่มีความ
เหนียวสูงจะต้องเติมน้ำในปริมาณมากในการนวดเพ่ือการข้ึนรูป

วิธีการหาค่าความเหนียวของดินอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการ
หา slaking time โดยการนำดินมาเป็นลูกเต๋าและแช่ไว้ในน้ำจับ
เวลาจนกระทั่งเหลี่ยมของดินลบมุมออกไปจนหมด แต่ถ้าดินมี
ความเหนียวมากจะใช้เวลาในการทดสอบนานบางครั้งหลายวัน
ดังนั้นการทดสอบอย่างรวดเร็วจะใช้วิธีการปั้นเป็นลูกเต๋าเช่นกัน
แต่นำไปอบแห้งแล้วจึงใส่ลงในน้ำจับเวลาจนกระทั่งลูกเต๋าเริ่ม
สลายตัว ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนักแต่สามารถเปรียบเทียบค่าออก
มาเป็นตัวเลขได้

นอกจากนี้ค่าความแข็งแรงของชิ้นงานดิบ และความ
แข็งแรงของช้ินงานหลังอบแห้งก็จะเป็นตัวช้ีบ่งถึงค่าความเหนียว
ของดินด้วยเช่นกัน ดินที่มีค่าความเหนียวที่ดีก็จะมีค่าความ
แข็งแรงดิบ และความแข็งแรงหลังอบสูงตามไปด้วย

  

⌫⌫  

การทดสอบความเหนียวของดินอีกวิธีหน่ึงจะใช้หลักการ
ของ Atterberg's limits โดยดูค่าขีดจำกัดเหลว (Liquid limit) และ
ขีดจำกัดพลาสติก (Plastic limit) ของดิน การหาค่าขีดจำกัดเหลว
น้ันทำได้ โดยนำดินท่ีต้องการทดสอบมาผสมน้ำจนเข้ากัน แล้วนำ
มาปาดลงในถ้วยเคาะ ใช้เคร่ืองมือมาตรฐานในการบากร่องของ
ดินเหลว หลังจากน้ันจึงทำการหมุนเคร่ืองเคาะเพ่ือให้เกิดแรงเฉือน
ขึ้นกับเนื้อดินจนครบ 25 ครั้ง ถ้าดินยังไม่เคลื่อนตัวมาแตะกันที่
รอยบากก็ให้เติมน้ำเพ่ิมแล้วทำการเคาะใหม่จนกระท่ังดินตรงรอย
บากมาแตะกัน แล้วนำดินไปหาค่าปริมาณน้ำท่ีมีอยู่ในดิน สำหรับ
ดินที่มีค่าขีดจำกัดเหลวสูงแสดงว่าเป็นดินที่มีความเหนียวสูง
สำหรับรายละเอียดของหลักการ Atterberg's limits น้ันจะนำมา
เสนอในโอกาสถัดไปอย่างละเอียด

อีกวิธีการจะใช้ดินที ่เราต้องการจะตรวจสอบความ
เหนียวมาผสมกับน้ำจนได้ความช้ืนพอเหมาะ (พอป้ันได้ไม่ติดมือ)
แล้วปล่อยลงมาจากระดับความสูง 1 เมตร ลงบนพ้ืนท่ีมี scale อยู่
ถ้าดินมีการแผ่ตัวออกไปมากแสดงว่ามีความเหนียวน้อย ถ้าดินจับ
ตัวเป็นก้อนได้ดีแสดงว่ามีความเหนียวมาก
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11. สมบัติการไหลตัวของน้ำดิน (Rheology) จะใช้
เครื่องมือที่สามารถตรวจเช็คคุณสมบัติของการไหลตัวได้ เช่น
เคร่ือง viscometer, brook field, gallen Kamp, over swing โดย
จะเช็คค่าความหนืด (viscosity) และค่าทิกโซโทรปิก (Thixotropic)
ของน้ำดิน ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจะช่วยให้เราตัดสินใช้ในการเลือก
ดินสำหรับการทำน้ำสลิปเพ่ือใช้ในการหล่อแบบ รวมท้ังการเลือก
ใช้ดินในการบดเป็นสลิปสำหรับการเตรียมผงดินโดยใช้ Spray
dryer

12. การหาพ้ืนท่ีผิวของอนุภาคของดิน ซ่ึงพ้ืนท่ีผิวของดิน
จะส่งผลต่อคุณสมบัติด้านความเหนียว การกระจายลอยตัวของ
ดินโดยใช้วิธี Methylene blue index (MBI)

ค่า MBI คือค่าที่บอกว่าวัตถุดิบนั้นสามารถดูดซับ
Methylene blue ได้มากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงความ
ละเอียดของวัตถุดิบ หรือพ้ืนท่ีผิวของวัตถุดิบน้ัน

นอกจากนี้ยังสามารถหาค่า LOI ( Loss of ignition)
ของดินได้โดยใช้การหาน้ำหนักที่หายไป โดยเทียบจากน้ำหนัก
ช้ินงานท่ีอบแห้งแล้วกับน้ำหนักของช้ินงานหลังเผา

LOI = (w
dry

-w
fire

)x100 /w
dry

W
dry

 = น้ำหนักหลังอบแห้ง
W

fire
 = น้ำหนักหลังเผา

แต่ค่า LOI ที่ได้นี้ไม่ได้บอกถึงค่าปริมาณสารอินทรีย์
ในดิน ท้ังหมดเหมือนท่ีหา ด้วยวิธีตรวจสอบโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H

2
O

2
) เน่ืองจากค่า LOI น้ันจะเป็นการสูญเสียน้ำหนัก

ของสารอินทรีย์ในดินรวมกับปริมาณน้ำในโครงสร้างดินท่ีสลายตัว
ไปเม่ืออุณภูมิสูง ซ่ึงปริมาณน้ำในโครงสร้างของดินแต่ละชนิดหรือ
แต่ละแหล่งมีค่าไม่เท่ากัน

ปริมาณสารอินทรีย์ในดินจะบอกถึงค่าความเหนียว
ของดินได้ ดินที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงก็จะมีความเหนียวที่ดี
ในการขึ้นรูป แต่ข้อเสียสำหรับดินที่มีสารอินทรีย์สูงนั้นจะทำให้
เกิดแกนดำ (Black coring) ข้ึนในเน้ือผลิตภัณฑ์ได้ถ้าผลิตภัณฑ์
มีขนาดใหญ่ มีความหนา และโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเผาเร็ว
(Fast firing) เช่นกระเบ้ืองปูพ้ืน, บุผนังและกระเบ้ืองหลังคา รวมท้ัง
ในกรณีที่ดินนั้นมีตัวช่วยหลอมเช่นออกไซด์ของอัลคาไลและ
Fe

2
O

3
 มากซ่ึงดินเหล่าน้ีจะหลอมตัวเร็วกว่าช่วงท่ีมีการเผาไล่สาร

อินทรีย์ ซึ่งปัญหานี้ถ้ามีมากจะทำให้ความแข็งแรงหลังเผาของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำลง และจะส่งผลถึงผิวหน้าของเคลือบด้วยในกรณีท่ี
เป็นการเผาแบบคร้ังเดียว (Single firing) เพราะช่วงท่ีสารอินทรีย์
ถูกเผาไล่ออกจากเน้ือดินน้ันจะเป็นช่วงเดียวกันกับท่ีเคลือบกำลัง
หลอมพอดี 

13. ปริมาณสารอินทรีย์ในดิน (Organic matter) ตรวจ
สอบได้โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H

2
O

2
)

วิธีการทดสอบ
1. นำดินแห้งมาช่ังน้ำหนัก และใส่ลงใน Flask
2. เติมน้ำกล่ันลงไปเขย่าเบา ๆ
3. เติม 5 ml 30% H

2
O

2
 อุ่น 50-60oC 30 นาที และเติม

H
2
O

2
 ลงไปอีก

4. อุ่นจนกระท่ังฟองอากาศหมดไป
5. อบแห้งโดยใช้อุณหภูมิ 150oC
6. ปล่อยให้เย็นใน desiccator แล้วชั่งน้ำหนักของดิน

อีกคร้ัง และนำมาคำนวณ

P  = x 100 P  = % สารอินทรีย์ในดิน
w

1
= น้ำหนักดินก่อนการเติม H

2
O

2

w
2
=น้ำหนักดินหลังเติม H

2
O

w1 -w2
w1      
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ดินขาวระนอง 325#
ดินแดงสิงห์บุรี
ดินแดงราชบุรี
ดินขาวลำปาง
ดินขาวปราจีน
ดินแม่ทานเทา

SiO
2

45.03
66.33
64.11
60.1
48.75
65.30

Al
2
O

3

38.27
19.15
19.60
27.2
34.47
20.3

Na
2
O

0.06
0.61
0.1

0.20
0.45
0.55

K
2
O

0.76
1.23
1.7

5.80
2.55
2.05

MgO
0.08
0.34
0.44
0.20
0.30
0.3

CaO
0.12
0.58
0.53
0.18
0.11
0.3

TiO
2

0.05
0.98
1.12
0.09
0.05
0.55

Fe
2
O

3

0.84
3.55
4.88
0.82
0.69
1.25

LOI
13.59
7.23
7.35
10.55
10.77
10.50

14. การหาปริมาณออกไซด์ในดินแต่ละชนิด โดยใช้ เคร่ือง X-Ray Fluorescence
ตัวอย่าง%ออกไซด์ของดินในแหล่งต่างๆ

15. ค่าการบิดเบี้ยวของเนื้อดิน สามารถวัดได้โดยการ
นำดินมาข้ึนรูปตามกระบวนการท่ีเราต้องการท้ังการอัดแบบ, การ
หล่อแบบและการรีด แล้วนำไปอบแห้งและทำการเผา โดยวางไว้
บน Support ที่อุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน และดูค่าความโค้ง
(Warpage) ของชิ้นงานหลังเผา ซึ่งถ้าชิ้นงานมีความโค้งมาก
แสดงว่าความสามารถในการรับน้ำหนักที่อุณหภูมิสูงจะมีค่าต่ำ
ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ำหนักมากหรือช้ินงานใหญ่จะเกิดการ
บิดเบ้ียวข้ึนได้

จะเห็นได้ว่าการทดสอบดินแต่ละชนิดน้ันมีหัวข้อในการ
ทดสอบหลายอย่าง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมท่ีสุดในการเลือกใช้
ดินสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด สำหรับในฉบับหน้าน้ัน
จะนำเสนอในเร่ืองการเลือกใช้ดินให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวม
ท้ังให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน   
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  ⌫ 

การแสดงศิลปะเครื ่องปั้นดินเผาแห่งชาติ เริ ่มต้นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสนอโครงการต่อ
คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบกับโครงการการแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติเม่ือ
พ.ศ.2528 และให้มีการจัดการแสดงนิทรรศการเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2529 และจัดเป็นประจำต่อเน่ืองไปทุกปีจนถึง
การแสดงคร้ังท่ี 6 จากน้ันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เว้นการจัดการแสดงเป็นปีเว้นปีต้ังแต่การแสดง คร้ังท่ี 7 จนถึง
ปัจจุบันถือเป็นการแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติคร้ังท่ี 13

การแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ฝีมือของคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างเผยแพร่ และเป็นเวทีให้ศิลปินได้มีโอกาสแข่งขัน
เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในด้านรูปแบบเทคนิคการออกแบบ และการผลิตรวมถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาฝีมือของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนได้เข้าใจในผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาของไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
และกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวง อุตสาหกรรม
และบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดให้มีการแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติคร้ังท่ี 13
ข้ึนโดยวางหลักเกณฑ์ประเภทของงานท่ีจัดแสดงไว้ดังน้ี

⌫ ⌫ ⌫
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1. เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทศิลปกรรม คือ ผลงานท่ีเน้น

เฉพาะการแสดงออกทางด้านสุนทรียะเป็นผลงานที่มีคุณค่าทาง
ศิลปะเช่นเดียวกับงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
เป็นต้น
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รางวัลดีเด่น
นายนิกร  กาบเขียว
Mr.Nikorn Karpkew
ชาม
Bowl
ดิน ดินแม่ริม, ม่อนเขาแก้ว (60-40)
เทคนิค ขูดแต่งผิวผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ทำเอง

เทคนิคการชุบเคลือบ
เคลือบ ขาวทึบ
อุณหภูมิ 1,260 ํC
ขนาด 35 cm., 25 cm., 15 cm. (3 pieces)
แนวความคิด
ต้องการเพิ่มความสำคัญ น่าสนใจ ความรู้สึกของผลิตภัณฑ์

2. เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทหัตถกรรม โดยแยก ออกเป็น
2.1 เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบ

ตกแต่งโดยมีการเคลือบ คือ ผลงานท่ีเน้นการออกแบบ และการ
แสดงออกในความประณีตของฝีมือการขึ้นรูป การตกแต่งการ
เคลือบเป็นผลงานท่ีทำข้ึน เพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือเพียงเพ่ือการ
ประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียวก็ได้

2.2 เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบ
ตกแต่งโดยไม่มีการเคลือบ คือ ผลงานท่ีเน้นการออกแบบ และการ
แสดงออกในความประณีตของฝีมือการข้ึนรูปการตกแต่ง โดยไม่มี
การเคลือบเป็นผลงานท่ีทำข้ึน เพ่ือประโยชน์ใช้สอย หรือเพียงเพ่ือ
การประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียวก็ได้

รางวัลดีเด่น
นายนที  อนันทะประดิษฐ์
Mr.Natee Anuntapadit
ครุฑปราบนาค
Garuda Siezed Naka
ดิน ดินดำแม่ริม
เทคนิค ขึ้นรูปด้วยมือ/Hand Forming
อุณหภูมิ 1,250 ํC
ขนาด 46x42x64 cm.
แนวความคิด
ครุฑเป็นสัญลักษณ์แทนพระบารมีของพระมหากษัตริย์
ที่ให้ความร่วมเย็นเป็นสุข ในโอกาสการครองราชย์ครบ 60 ปี

รางวัลดีเด่น
นายธีระ  ศรีหะสุด
Mr.Theera  Srihasud
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองกรณ์
Rhythm of Clay
ดิน IMD
เทคนิค Throw - Agate & Spring Cut
อุณหภูมิ 1,200 ํC
ขนาด 37x28 cm., 36x25 cm., 35x25 cm. (3 pieces)
แนวความคิด
เปลี่ยนสิ่งที่คุ้นเคยตา แล้วคุณจะพบสิ่งใหม่

รางวัลดีเด่น
นายสุธารักษ์  แสงแทศ
Mr.Sutharak  Sangthes
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองกรณ์
เปลวไฟระบายสี
Colors by Fire Flame
ดิน IMD Clay
เทคนิค ปั้นมือ/Thrawing
อุณหภูมิ 1,200 ํC
ขนาด 42x33 cm., 40x59 cm., 30x42 cm. (3 pieces)
แนวความคิด
สัมพันธภาพแห่งเปลวไฟ เมื ่ออาบทออยู่บนผิวภาชนะย่อมก่อ
ให้เกิดสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเตาฟืน
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รางวัลดีเด่น
นางสาวขวัญหล้า  อยู่แจ่ม
Miss Kwanla Yjan
ช้างสปา
Elephant Shape Ware for Spa
ดิน ดินขาวลำปาง และดินคอมปาวด์
เทคนิค ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อสลิป
เคลือบ เคลือบสีน้ำตาลเข้ม เช็ดน้ำเคลือบตรงลวดลายออก
อุณหภูมิ 1,230 ํC
ขนาด 40x85 cm. (12 pieces)
แนวความคิด
ช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในกลุ่มนัก
ท่องเท่ียว และช้างไทยยังมีความสามารถเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป ผู้ออกแบบจึงนำ
ช้างมาเป็นแนวทางในการออกแบบให้มีรูปทรงที่มีการผสมผสานระหว่างโมเดลผสม
กับลวดลาย และรูปทรงธรรมชาติของใบบัว (ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด)



3. เครื ่องปั้นดินเผาประเภทอุตสาหกรรม คือ
ผลงานท่ีมีการออกแบบ และมีความเป็นไปได้ในการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเน้นการออกแบบสำหรับในการแสดงคร้ังน้ี
ให้จัดประกวดเร่ือง "เคร่ืองใช้และของตกแต่งในธุรกิจ โรงแรม
รีสอร์ท หรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือการให้บริการสปา"

รางวัลดีเด่น
นายนนันณรงค์  ชุมขุน
Mr.Nannarong Chumkun
เก้าอี้สนาม
Garden Stool
ดิน Stoneware (วิเทรีสไชน่า)
เทคนิค หล่อแบบ/ฉลุลาย/กดรอย
เคลือบ เคลือบไหล/เคลือบผลึก/เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน
อุณหภูมิ 1,200 ํC
ขนาด แบบกลม W.40 cm L.40 cm. H.30 cm. แบบยาว W.30 cm. L.50 cm.

H.33 cm. (5 pieces)
แนวความคิด
ข้าพเจ้ามีความสนใจเห็นว่าเก้าอ้ีสนามสำหรับจัดสวน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความหลากหลายของประโยชน์ใช้สอยโดยใช้วัสดุที่ทำจากเซรามิค ซึ่งเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่ง เพื่อความหลากหลายของผู้บริโภคทั้งประโยชน์ใช้สอย และการรักษา
ข้าพเจ้าได้แนวความคิดมาจากแมลงปีกแข็งมาออกแบบเก้าอี้สนาม เพื่อสนองการ
ตกแต่งสวนหย่อม

รางวัลดีเด่น
นางสาวอรวรรณ  สวนโพธิ์
Miss Orawan Sounpo
ดอกไม้ในสปา
Flower Patterns for Spa
ดิน Stoneware
เทคนิค ระบายดินสีใต้เคลือบ
เคลือบ ศิลาดลเทียม
อุณหภูมิ 1,250 RF ํC
ขนาด ไม่แนนอน/Dimension variable (20 pieces)
แนวความคิด
แนวคิดจากนำดอกไม้มาจัดวางลงบนชุดงานให้ดูน่าใช้และสวยงาม สร้างบรรยากาศ
ในการที่ผู้ที่เข้าใช้บริการ และผู้ให้บริการเกิดความคิด จินตนาการและผ่อนคลาย

รางวัลดีเด่น
นายชัยณรงค์  พงศ์ศศิธร
Mr.Chainarong  Pongsasithorn
S.K.I COMPANY LIMITED
AYODIA
ดิน Fine Porcelain
เทคนิค Porcelain with Plattinum Decal
เคลือบ Clear Glaze
อุณหภูมิ 1,350 ํC
ขนาด ขนาดกล่อง W. 35 cm. L.64 cm. H. 15 cm. (9 pieces)
แนวความคิด
ชุดกาแฟ AYODIA Mayura Version เป็นชุดกาแฟที่บรรจงออกแบบมาเพื่อโรงแรม
รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือสถาบันที่ต้องการ Tableware ที่งดงามกับการตกแต่งสถานที่
และนำมาใช้ได้จริง สำหรับบุคคลพิเศษ หรือในวาระพิเศษ รวมถึงเหมาะสำหรับเป็น
ของที่ระลึกที่มีคุณค่าในความทรงจำ
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การจัดแสดงนิทรรศการได้จัดไปแล้วในระหว่างวันท่ี  7-30 ธันวาคม 2549 จัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ ผู้ที่พลาดโอกาสมิได้ไปชมนิทรรศการในครั้งนี้ยังมีโอกาสได้ชมผลงานจากการจัดแสดงในงาน International Furniture Fair
ระหว่างเดือนมีนาคม 2550 และในงาน Bangkok International Gift and Houseware ระหว่างเดือนเมษายน 2550 โดยกรมส่งเสริม
การส่งออก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

ผลงานท่ีจัดแสดงในคร้ังน้ีประกอบไปด้วย
1. ผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่คณะกรรมการดำเนินงานกราบบังคมทูลขอ

พระราชทานเข้าร่วมแสดง
2. ผลงานท่ีได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล และผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง
3. ผลงานของศิลปินหรือบุคคลสำคัญท่ีคณะกรรมการดำเนินงานเชิญให้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดง
4. ผลงานของบุคคล โรงงาน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณา

ให้เข้าร่วมแสดง
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