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ในปีหมู (ไฟ) ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ ประเทศไทยประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเหตุการณ์ระเบิดรับต้นปี ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นอย่างมาก ค่าน้ำมันที่ทะยานขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
การประกาศลอยตัวค่าแก๊ส LPG ผนวกกับการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารตะกั่วในภาชนะบรรจุ
อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อกลางเดือนธันวาคม ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นข่าวร้าย
ของทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหรรมเซรามิกของพวกเรา แต่ท่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอีกมากมาย
คือ ปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมาเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ซึ่งได้มีโอกาสร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมเฉลิม
ฉลองมากมาย และยังเป็นปีที่มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ตลอดจนการเลือกตั้งที่ได้
รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นกลาง

ในปี พ.ศ.2551 (ปีหนู) ที ่จะมาถึงนี ้สมาคมเซรามิกส์ไทยได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีแผนงานที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เซรามิก 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื ่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม
เซรามิก (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 15 โรงงานต่อปี

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบยั่งยืน
เป็นโครงการจัดฝึกอบรมระยะยาว (40 วัน) ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยจะเป็นการ
จัดอบรมในหลักสูตรทางด้านเทคนิคพื้นฐานและการจัดการระดับสูงให้กับผู้ประกอบการจำนวน 50 คน/
หลักสูตร

3. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรีเป็นการพัฒนาสูตรดิน
และเคลือบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดราชบุรี

ซึ ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าทั ้ง 3 โครงการนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สุดท้ายนี้ผมในฐานะตัวแทนของสมาคมเซรามิกส์ไทยก็ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลให้ท่านผู ้อ่านทุกท่านและผู ้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกจงได้รับแต่สิ่งที่ดี มีความสุข และสมหวัง ตลอดจนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดปี พ.ศ.2551 นี้ด้วยครับ

ดร.สมนึก ศิริสุนทร
นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย
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วารสารเซรามิกส์ จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วิชาความรู ้ทางด้านเซรามิก
และเป็นสื ่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผู ้สนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบด้วย
ผู้เชี ่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในวงการเซรามิก ทั้งด้านอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ
ในกิจกรรมด้านนี้ ข้อคิดเห็นและบทความในวารสารเล่มนี ้เป็นทัศนะอิสระของผู ้เขียนแต่ละท่าน
สมาคมเซรามิกส์ไทยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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สมาคมเซรามิกส์ไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2550 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17.30 - 21.00 น.
ณ ห้องรัชดา 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค  เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่
แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคม 2550 นอกจากนี้ทางสมาคมฯ
ยังได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "ทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
ปี 2551" จากวิทยากรรับเชิญพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างดี ได้แก่ ดร.สุจินดา โชติพานิช
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต
รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.), ดร.ปริญญา  สายน้ำทิพย์ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท เซรามิค
อุตสาหกรรมไทย จำกัด, คุณอารี  ภู่ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
คราวน์เซรามิค จำกัด, คุณอนุรักษ์ นภาวรรณ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท
อินทราเซรามิค จำกัด โดยมี ดร.สมนึก  ศิริสุนทร เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม
เซรามิกส์ไทยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2550) ดังนี้

  ⌦ ⌦
1.1 ทัศนศึกษาดูงาน CERAMICTEC FAIR 2006 ประเทศเยอรมัน วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2549
1.2 ทัศนศึกษา One Day Trip รวมพลคนรักของเก่า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และชมงานศิลปหัตกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
1.3 งานนิทรรศการเซรามิกส์ "ความสัมพันธ์" และ "Clayography My Life in Clay" ณ หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2550
1.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น" วันที่ 15, 16 และ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการชั ้น 2 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคม
เซรามิกส์ไทย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีผู้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบจำนวน 2 ราย คือ บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด, บริษัท เฟอร์โร
เซอร์เดค จำกัด ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน

 
2.1 ร่วมเป็นที ่ปรึกษาของโครงการเนื ้อดินและเคลือบ ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิก

จังหวัดราชบุรี
2.2 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ในวันที่

17 พฤศจิกายน 2549 ณ รร. มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.3 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนที่ทางด้านเทคโนโลยี (Technical Road Map) ของอุตสาหกรรม

เซรามิก ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม  2550 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค เพื่อเป็นการสรุป
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ความคิดรวบยอดที ่จะผลักดันให้เกิดแผน 10 ปีที ่ผู ้ประกอบการต้องการให้อุตสาหกรรมเซรามิกเดินไปใน
ทิศทางใด ทั้งนี ้เมื ่อได้ข้อสรุปที ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วและเมื ่อโครงการเสร็จเรียบร้อยทางกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใช้เป็นแผนเซรามิกแห่งชาติต่อไป

2.4 เสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบยั่งยืน และโครงการ
การจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื ่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิก (ระยะที ่ 2) ต่อ
สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื ่อตอบสนองกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม

2.5 ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ SMEs ในวันที่ 5 กันยายน 2550 เวลา 9.00-
12.30 น. ณ ห้อง Palace 2 ชั้น 14 อาคาร 1 รร.ปริ้นซ์พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ เพื่อนำมาวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะทำให้แผนปฏิบัติ
การและโครงการสนับสนุน SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกสอดคล้องกับความต้องการในการแก้ปัญหา
ในอุตสาหกรรม จัดโดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.6 ร่วมประชุมเชิงนโยบายเรื ่อง "ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 รร.สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
ถ.รัชดาภิเษก

 
3.1 เป็น Moderator ในงานสัมมนา "Techmological Training Course and Workshop on Ceramic Tile

Machinery for Pressing,Glazing and Firing processes" ในวันที่ 23 ตุลาคม 2549  ณ รร.โซฟิเทล เซ็นทรัล
พลาซ่า กรุงเทพฯ จัดโดย Thai and Italian ceramic industries, the Federation of Thai Industries, the
Ceramic Industry Club and the Italian Trade Commission (Government Agent)

3.2 เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง "แผนแม่บท Productivity และ Intellectual Infrastructure"  วันที่ 21 กันยายน
2550 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จัดโดยสำนัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
4.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2549 ณ รร.เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
4.2 เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี 2549
4.3 คณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเซรามิกส์ประจำปี 2549
4.4 คณะที่ปรึกษากลุ่มเซรามิก สภาอุตสาหกรรม
4.5 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549

 
5.1 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2549" ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม

2549 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องบุษยา ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
5.2 ร่วมงาน "Week of Design Talks" Lifestyle Trend 2007 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2549  ณ รร.มิราเคิล

แกรนด์ กรุงเทพฯ
5.3 ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจนิเทศการดำเนินการของสมาคมในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที ่ 27

มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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5.4 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการแนะนำโครงการ "ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก"
ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 ณ รร.ไพน์เฮิร์สกอล์ฟ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คันทรีคลับ จ.ปทุมธานี จัดโดย
กลุ่มการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

5.5 เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การใช้วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตเซรามิกและทิศทางของอุตสาหกรรมเซรามิก
ในอนาคต" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ลำปาง จัดโดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

5.6 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมทราย แก้ว เฟลด์สปาร์
และดินขาว" ในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2549 ณ อาคารเจริญวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.7 เข้าร่วมสัมมนาเรื ่อง "'งานวิจัยเพื ่ออุตสาหกรรมเซรามิก ประจำปี 2549" วันที ่ 8 กันยายน 2549 จัดโดย
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุม 101A อาคาร สวทช.(โยธี)

5.8 เข้าร่วมสัมมนานานาชาติ "เศรษฐกิจแบบสร้างคุณค่า (Creativities Unfold 2006-07: Prespectives on Value
Creation)" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์ค์งานออกแบบศูนย์การค้า
เอ็มโพเรียม ชั้น 6

5.9 เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 27 มีนาคม
2550  ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

5.10 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2549 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคฯ

5.11 ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเกียรติคุณนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในวันที่ 12
ธันวาคม 2549 ณ ห้องบอลรูม 1 รร.ดิเอมเมอรัลล์

5.12 ร่วมพิธีเปิดงาน "นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ" ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เวลา 18.00 น.
ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

5.13 ร่วมงานสัมมนา "แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2551-2554" วันที่ 8 กันยายน 2550 เวลา
09.00-17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า

5.14 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

5.15 สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคม
คนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

5.16 ให้ความอนุเคราะห์ในการลงโฆษณาในหนังสืออนุสรณ์งานคืนสู่เหย้าของภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
6.1 เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื ่องการกำหนดชื่อ คำนิยาม และมาตรฐานทางวิชาการของดินที่จะกำหนด

ให้เป็นดินอุตสาหกรรมเพิ ่มเติม โดยเรียกชื ่อดินที ่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกและดินที ่ใช้ในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ว่า "พลาสติกเคลย์" และ "ซีเมนต์เคลย์" ตามลำดับ ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

6.2 ให้สัมภาษณ์แก่ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมเซรามิก, ปัญหา
และภัยคุกคามในอุตสาหกรรมเซรามิก, แนวทางในการแก้ไขปัญหา, สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมเซรามิคในอนาคต

6.3 ประชาสัมพันธ์แนะนำศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC)
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6.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ให้บริษัท French Technology Press Office (FTPO) ทาง Website ของสมาคมฯ

6.5 ประชาสัมพันธ์งานประชุมส้วมโลก พ.ศ.2549 กรุงเทพมหานคร (World Toilet Expo and Forum 2006:
Bangkok) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

6.6 ประชาสัมพันธ์ Potery Clay Workshop โรงเรียนสอนศิลปะในงานเซรามิก "Your Hands-on Creativity Project"
3rd Floor, Racquet Club Bldg 3,145 Sukhumvit 49, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. 02-762-7878 ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ

6.7 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื ่อง "การสร้างความเชื่อมโยงโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ" ในวันศุกร์ที ่ 25
สิงหาคม 2549 ณ  รร.รอยัลภูเก็ตซิตี้ จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

6.8 ประชาสัมพันธ์งาน "นิทรรศการพฤติกรรมการบริโภคของประเทศจีน" ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน
2549 ณ โถงต้อนรับ (Lobby) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

6.9 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Business Matching เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย และ
โครงการ Machine Fund เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการของท่าน จัดทำโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6.10 ให้ความอนุเคราะห์วารสารเซรามิกส์แก่  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ, ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม, ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร, ศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดงยอ, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้, สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ,
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง, มหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดสอนวิชาเซรามิก, ส่วนห้องสมุดงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเผยแพร่ในห้องสมุดงานวิจัย

6.11 ให้ข้อมูลทางด้านเซรามิกแก่ นิสิตนักศึกษา, ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออก, สภาอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานราชการต่างๆ

6.12 ให้ข้อมูลรายชื่อโรงงานผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเซรามิกพอร์ซเลน และสโตนแวร์แก่
นาย ธิเชฎฐ์  รัตนวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท มนิมิสส์ศิลาดลจำกัด

6.13 ให้ข้อมูลรายชื่อโรงงาน , การส่งออกและนำเข้าเซรามิก, ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการตลาด, ความสามารถในการ
ผลิตการทำกำไร หรือการขยายตัวหรือหดตัวของอุตสาหกรรมเซรามิกแก่คุณรัตนา เกียรติพร้อม นักศึกษา
ปริญญาเอกด้านการจัดการ University Sains Malasia

6.14 ให้ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการและโรงงานเซรามิกแก่บริษัท เมทัลไลท์ และ AsiaCongress
6.15 ให้ข้อมูลเรื่องวิวัฒนาการเกี่ยวกับเซรามิกในด้านสถาปัตยกรรม แก่ บริษัท บุญถาวรเซรามิก จำกัด
6.16 จัดทำ Website (www.ops.go.th/tcs) เพื ่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสาร, การสัมมนาที่ทันสมัยทันต่อ

เหตุการณ์แก่สมาชิก
6.17 เป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม, สัมมนาให้กับหน่วยราชการ, สถาบันการศึกษาและองค์กร

ต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม,
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการส่งออก,
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Sme Bank), สมาคมเครื่องปั้นดินเผา ลำปาง ,
สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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1.   ดร.สมนึก   ศิริสุนทร นายกสมาคม

2.   คุณสุจินต์   พิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1

3.   ดร.ลดา   พันธ์สุขุมธนา อุปนายกสมาคมคนที่ 2

4.   อ.ดร.ธนากร   วาสนาเพียรพงศ์ นายทะเบียน

5.   คุณคชินท์   สายอินทวงศ์ กรรมการ

6.   ดร.ศิริพร   ลาภเกียรติถาวร กรรมการ

7.   ผศ.สาธร   ชลชาติภิญโญ กรรมการ

8.   คุณธงชัย   วัฒนศักดากุล กรรมการ

9.   คุณไพศาล   กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

10. คุณทัศนัย   ศิลป์ประเสริฐ กรรมการ

11. คุณสมนึก   ชินภานุวัฒน์ กรรมการ

12. คุณวรางคณา   กลิ่นสุคนธ์ กรรมการ

13. คุณสุจิตรา   เดชสุวรรณาชัย กรรมการ

14. ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต เหรัญญิก

15. ผศ.ดร.ศิริธันว์   เจียมศิริเลิศ เลขาธิการ
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หลังจากที่ห่างหายกันไปพอให้ได้คิดถึง เราได้ข่าวแว่วๆ มาว่าทางสมาคมเซรามิกส์ไทยจะจัดสัมมนาร่วมกับ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องปั้น
ดินเผาเบ้ืองต้นข้ึนในวันท่ี 15, 16, 25 ตุลาคม 2550 เราแอบส่งสายลับตัวน้อยๆ 2 คน ไปสังเกตการณ์ดูความเคล่ือนไหว
ของการอบรมสัมมนาคร้ังน้ีท่ีห้องปฏิบัติการเซรามิกช้ัน 2 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรรับเชิญที่มาบรรยายล้วนแต่เป็นผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น ผศ.สาธร
ชลชาติภิญโญ จากหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาให้ความรู้
เร่ือง Introduction to Pottery, อาจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ, อาจารย์ภานุ ศิริพงศ์ไพโรจน์ จากหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณใ์นพระบรมราชปูถัมภ์ จ.ปทุมธานี เร่ืองการข้ึนรูปโดยวิธี
Pinching, Coil method และการขึ ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ, ผศ.พิม สุทธิคำ จากภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย เรื ่อง การขึ้นรูปด้วยดินแผ่นเป็นถ้วยกาแฟ (slab building)
และการตกแต่ง ปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เร่ืองการเลือกใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปและการเผา

     

การอบรมเริ่มขึ้นเวลากำลังดีไม่เช้าและก็ไม่สายไป คือ
09.00 น. เป็นการเร่ิมต้นปูพ้ืนฐานเร่ืองเน้ือดินป้ันสำหรับผู้ท่ีไม่มี
ความรู้มาเลยก็เข้าใจได้ไม่ยาก บรรยากาศของการสัมมนาดู
เป็นกันเอง หลังจากได้เกร่ินนำมาพอสมควรวิทยากรได้สาธิตการ
ขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปด้วยวิธีการบีบ การขด
การรีด การทำเป็นแผ่น หรือการใช้แม่พิมพ์แล้วผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกคนต่างเร่ิมทำช้ินงานของตัวเองด้วยความต้ังใจ

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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หลังจากที่ได้ชมผลงานสำเร็จจากเพื่อนๆ ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงอิจฉาตาร้อนไปตามๆ กันที่ได้นำผลงานสวยๆ
ไปฝากคนที่บ้านมากมาย พอถึงวันสุดท้ายของการอบรมต่างก็มีเสียงเรียกร้องให้จัดการอบรมสัมมนาอีก แหมถ้ามีคนเชียร์
ถึงขนาดนี้ก็คงอีกไม่นานที่เราจะได้นำผลงานดีๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันอีก วันหลังเราจะเอาของดีมาฝากเพื่อนๆ ใหม่ก็แล้วกัน
หวังว่าปีใหม่น้ีเพ่ือนๆ ทุกคนคงจะมีความสุขอย่างพอเพียงตามทฤษฎีพ่อหลวงของเรา โชคดีทุกๆ คนนะคร้าบ
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○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

จังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที ่มีสินค้าอันเป็น
เอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ถ้าพูดถึงสินค้าเซรามิก
ลำปางใครๆ ก็ต้องนึกถึงชามตราไก่ที ่ผลิตได้จากดินขาว
วัตถุดิบหลักมาจากแหล่งแร่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเอง ซึ่งมี
ปริมาณสำรองแร่ใหญ่ที ่ส ุดในประเทศ จากชามตราไก่ที ่มี
โรงงานผลิตอยู ่ เพ ียงโรงเด ียวได้แตกกิ ่งก ้านเป็นโรงงาน
เซรามิก มีทั ้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ผลิตสินค้าเซรามิก
หลากหลายชนิด กระทั่งทุกวันนี้มีโรงงานเซรามิกรวมมากกว่า
300 โรงงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวเขลางค์นคร หรือชาวนคร
ลำปางมากว่า 5 ทศวรรษแล้ว และเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา
จังหวัดลำปางได้จัดงานเซรามิกแฟร์ ประจำปี 2550 ขึ้น อย่าง
ยิ ่งใหญ่ โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน กำหนดจัดขึ ้น
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณตลาดเทศบาล 4
ตรงข้ามห้างบิ๊กซีลำปาง โดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
ลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจส่งเสริมด้านตลาด ผู้ประกอบการเซรามิก รวมถึง
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ตลอดจนให้สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางให้เป็นเมืองเซรามิก

  ⌫

⌫ ⌫ 

การจัดงานปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลครบรอบ 80 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสมาคมเครื่องปั้นดินเผา
ลำปาง โดยคุณสุปราณี ศิริอาภานนท์ นายกสมาคมเครื่องปั้น
ดินเผาลำปาง จัดสร้างประติมากรรมชามไก่ขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร 98 เซนติเมตร สูง 1 เมตร
98 เซนติเมตร ขึ้น เพื่อเป็น LAND MARK ของจังหวัดลำปาง
โดยอาจารย์บุญทวี กัลยา เป็นผู้ออกแบบ มีช่างศิลป์ จาก 13
อำเภอ ร่วมสร้างสรรค์ลวดลายไก่ 13 แบบ รอบชามไก่ และให้
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ประชาชนตลอดจนองค์กรทั่วไปร่วมบริจาคทุนคนละ 99 บาท
และร่วมสร้างผลงานชิ้นนี้ให้เป็นสมบัติของเมืองลำปาง ซึ่งชี้ให้
เห็นถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการทำความดี
สร้างความสามัคคีเทิดไท้ในหลวง นอกจากนี้ผลงานที่เกิดขึ้น
จะเป็นจุดเริ ่มเพื่อสานต่อเป็นโครงการน้ำพุเซรามิกรอบเมือง
ลำปาง เพื่อลดภาวะโลกร้อน (ลำปางร้อน) เป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวลำปาง และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนต่อไป

ดูซ้ำๆ กันไปหมด จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานโดยปริยาย
นอกจากถ้วยชามเซรามิกแล้วยังมีสินค้าเซรามิกสำหรับใช้เป็น
เครื่องประดับแบบต่างๆ อาทิ ตุ๊กตา เข็มกลัด สร้อยลูกปัด พวง
กุญแจ แจกัน ของแต่งสวน อ่างบัว เชิงเทียน ตะเกียง น้ำมัน
หอมรูปแบบหลากหลาย ฯลฯ ซึ ่งสินค้าเหล่านี ้หากโรงงาน
พยายามสร้างสรรค์เป็นสินค้าประเภทงานศิลปะที่มีคุณค่าแล้ว
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น

บรรยากาศในงานเซรามิกแฟร์ปีนี้ ยังคงรูปแบบงาน
เช่นเดียวกับการจัดงานในปีที่ผ่านมา มีการจัดโซนพื้นที่จำหน่าย
สินค้าเซรามิก สินค้าอุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรม สินค้า
จากชุมชน จำนวนกว่า 200 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการ โดย
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก, ศูนย์ศิลปาชีพในพระบรม
ราชินูปถัมภ์แม่ต๋ำ และโซนพื้นที ่ TREAD SHOW เพื ่อการ
เจรจาการค้า และยังมีกิจกรรมภาคความบันเทิงบนเวทีต่างๆ

จากการเดินสำรวจภายในงานพบว่าสินค้าส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเครื่องใช้ประเภทถ้วยชาม ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
และเครื่องดื่มกว่าครึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยชามตราไก่ มีการ
เขียนสีเป็นรูปไก่ สัญลักษณ์ของจังหวัด และลวดลายอันเป็น
เอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ถึงแม้ลวดลายจะคล้ายกันแต่ก็ผลิต
มาจากโรงงานต่างกัน ซึ่งลวดลายไก่ที่มีอายุมานานกว่าร้อยปี
ไม่ได้มีการสงวนสิทธิ์ ดังนั้นโรงงานไหนอยากเขียนก็เขียนได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีลายไก่หรือชามตราไก่ที่ได้ เมื่อมาอยู่รวมกันแล้ว

นายกฤษณ์  วงศ ์สว ่างศ ิร ิ  ประธานกลุ ่มลำปาง
เซราคลัสเตอร์และเจ้าของบริษัท กวินพอทเทอรี่ เป็นผู้หนึ่งที่
พยายามพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง
จากสินค้ารูปแบบซ้ำๆ ในตลาด เพื ่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
สินค้าและเน้นการออกแบบที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื ่อง
ประดับตกแต่งห้องรับแขก โรงแรม สปา ที่พักอาศัย เป็นต้น
ให้สัมภาษณ์ดังนี้

 คุณกฤษณ์ เปิดโรงงานเซรามิกท่ีลำปางนานก่ีปีแล้วครับ
ผมเปิดโรงงานมาประมาณ 6 ปีแล้วครับ
 ผลิตภัณฑ์ของคุณกฤษณ์เน้นไปทางด้านไหนและมีปัญหา

การผลิตบ้างไหมครับ
ช่วงนี้โรงงานของเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งจากลูกค้า

โดยลูกค้าจะส่งแบบให้ และให้เราทำออกมาตามแบบที่ต้อง
การ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดรูปแบบเองมาจาก
แนวคิดที่จะหาเอกลักษณ์ให้แก่สินค้าโดยไม่ซ้ำกับสินค้าที่มี
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ขายอยู่ตามท้องตลาด โดยกระผมจะให้ศิลปินออกแบบ และ
ช่วยกันคิดแบบที่น่าจะขายได้ อย่างเช่นสินค้าที่นำมาขายใน
งานปีนี้ก็มีเชิงเทียน แก้วกาแฟ จาน ชาม อ่างน้ำที่ออกแบบ
ให้ดูทันสมัยสำหรับเป็นของตกแต่ง ส่วนเทคนิคการผลิตก็มี
ปัญหาบ้างหากแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ ก็จะขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ บ้าง และขณะนี ้ได้เข ้าร ่วมโครงการ

พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค ดำเนินงานโดย
คณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ ทำให้ปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตลดลง
ไปมาก
 ทราบว่านอกจากคุณกฤษณ์จะมีโรงงานเซรามิกในช่ือ

บริษัท กวินพอทเทอร่ี แล้วตอนน้ียังมีตำแหน่งเป็นประธาน
กลุ่มบริษัทลำปางเซราคลัสเตอร์ อยากให้อธิบายความ
เป็นมาของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว

กลุ่มลำปางเซราคลัสเตอร์เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบ
การเซรามิคและไม้ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจ
และการตลาดเซรามิก อันจะเป็นช่องทางการขยายตลาด
ให้แก ่สมาชิกของกลุ ่ม โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ทำให้สามารถนำสินค้าของกลุ่มออกงานแสดง
สินค้าระดับประเทศแล้วหลายครั ้ง นอกจากนี ้กล ุ ่มย ังมี
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรม
เซรามิกและหัตถกรรมของอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนสมาชิก
ในการขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ การสร้างตราสินค้า
การจัดการและการขนส่งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว
ข้องเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด โดยแสวงหาองค์กรพันธมิตร
อื่นทั้งในระดับภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศ

แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกจะได้รับผล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจอ ันม ีสาเหต ุจากหลายปัจจ ัย
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางยังมีความได้เปรียบ
ทั้งด้านวัตถุดิบและฝีมือแรงงาน ดังนั้นหากมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ และมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง แล้ว
อนาคตเซรามิกลำปางยังคงเติบโตได้อีกไกล
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ชามตราไก่ หรือชามไก ่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่าร้อยปี ด้วยฝีมือการปั้นของชาวจีนแคะที่
ตำบลกอปี แล้วส่งมาเขียนลายไก่ที่ตำบลปังเคยแต้จิ๋วในประเทศจีน ต่อมามีช่างย้ายถิ่นฐานมาที่กรุงเทพฯ แถว
วงเวียนใหญ่ และถนนเพชรบุรี ในราวปี พ.ศ.2480 และส่วนหนึ่งได้ย้ายไปตั้งโรงงานที่จังหวัดลำปางในราวปี
พ.ศ.2500 เนื่องจากจังหวัดลำปางมีดินขาวมากและเหมาะสมกับการผลิตถ้วยชาม

ชามตราไก่ในยุคแรกเป็นชามทรงแปดเหลี่ยมเกือบกลม ปากบาน ข้างชามด้านนอกมีรอยบุบเล็กน้อย
รับกับเหลี่ยมของชาม ขาเป็นเชิงชุบเคลือบขี้เถ้าวาดลวดลายบนเคลือบด้วยมือเป็นรูปไก่ ขนคอและลำตัวสีแดง
หางและขาสีดำเดินอยู่บนหญ้าสีเขียว มีพระอาทิตย์สีแดง และดอกโบตั๋นสีชมพูออกม่วง ใบสีเขียวตัดเส้นด้วยสีดำ
อยู่ด้านซ้าย และมีต้นกล้วย 3 ใบสีเขียวตัดเส้นด้วยสีดำอยู่ด้านขวา และมีนำอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไก่ และมีดอกไม้และ
ใบไม้เล็กๆ แต้มอยู่ก้นชามด้านในด้วย

 ต่อมาเมื่อมีการแข่งขันในด้านตลาดมากขึ้น จึงมีการลดต้นทุนการผลิตเปลี่ยนวิธีการวาดเป็นวาดใต้
เคลือบ นำไปเผาครั้งเดียวไม่ต้องชุบ สีเปลี่ยนตัวไก่เป็นสีเขียวหรือสีชมพู หางสีน้ำเงิน ความสวยงามลดลง ขาย
ราคาถูกลงครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นความนิยมชามไก่ค่อยๆ ลดลง ถ้วยชามแบบญี่ปุ่นเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยขึ้น ปัจจุบันชามไก่จึงกลายเป็นของเก่าที่มีผู้นิยมเก็บรักษา
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เขาไม่ได้ปั้นด้วยแป้นหมุน
บ่อยนัก แต่มักจะปั้นอิสระจากดิน
ทั้งก้อน เช่น ปั้นเป็นนกหลากชนิด
เขาสั ่งจานเหลี ่ยมที ่ลบมุมให้โค้ง
จากสเปนมาเป็นแคนวัส เขียนใบ
หน้าคนด ้วยเทคนิคต ่างๆ  เช ่น
สกราฟิโต  เส ้นก ั ้นพ ื ้นส ี  เม ื ่อทำ
ภาชนะ เขาเลือกจาน ชาม แจกัน
ที ่มีอยู ่มาเพนท์ เป็นต้น ว่ารูปเริง
ระบำท ี ่สดใส  นอกจากน ี ้  แจก ัน
เหยือกน้ำจากแป้นปั้น ถูกนำมาดัด
แปลง ปั้น แต่ง ขูดขีด จนกลายเป็น
งานที ่มีเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับ
สิ่งของที่แตก หรือถูกคัดทิ้ง เป็นแรง
บันดาลใจอีกอย่างหนึ่งในการนำมา
สร้างสรรค์งาน เขาใช้เน ื ้อด ินทั ้ง
เออเธนแวร์สีขาว และสีแดงเป็นหลัก
ตกแต่งด ้วยเทคนิคเอ ็นโกบ สีใต ้

เคลือบ ปาดป้ายด้วยเคลือบหลาก
หล าย เ ทคน ิ ค ท ี ่ จ ะ ต อบสนอง
จินตนาการ โดยได้ร ับคำแนะนำ
อย่างดีจาก Suzanne

หลังจากทำงานอย่างทุ่มเท
ไปได้ระยะหนึ ่ง ปิก ัสโซคิดอยาก
ทำซ้ำ ผลงานบางชิ้นที่สวยงาม และ
มีชีวิตชีวา การทำซ้ำเช่นนี้ทางด้าน
กราฟิกไม่ใช่เรื ่องยาก แต่การจะทำ
กับดินไม่ใช ่ง ่าย (ในความหมาย
ของศิลปะ-ผู ้เข ียน) จึงคิดวิธ ีการ
ผลิตซ้ำจากงาน original สองวิธี คือ
วิธีแรกจำลองแบบทุกเม็ดสี แสงเงา
และมวลน้ำหนักลงบนงานทำซ้ำ
อีกวิธีหนึ ่ง คือพิมพ์ดินแผ่นลงบน
งานต้นแบบที ่แกะสลักไว ้บนปูน
พลาสเตอร์ (ทำโมลด์นั่นเอง-ผู้เขียน)
แบบหลังนี้เรียกว่า  "Original print
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of Picasso" ซึ่งมีแสตมป์บอกอยู่ที ่
ด้านหลังของงานทุกชิ้น ที่ทำโดยวิธี
ดังกล่าวในทั้งสองกรณี งานที่ทำซ้ำ
เหล่านี ้จะมีอักษรย่อ หรือลายเส้น
กำกับอยู่ที่ด้านหลังฐาน หรือคอของ
ชิ้นงานแสดงถึงรุ ่นที่ผลิต (edition)
การผลิตซ้ำทำเฉพาะบางแบบเท่านั้น
มีตั้งแต่แบบละ 50-500 ชิ้น ผลงาน
บางส่วนถูกแจกจ่ายให้แก่เพ่ือน มอบ
ให้พิพิธภัณฑ์ เขาย ังอน ุญาตให ้
Suzanne ได้รับสิทธิพิเศษที่จะผลิต
ผลงานเหล่านั้น ตามเงื่อนไขอีกด้วย
การทำเช่นนี ้ ปิกัสโซตั ้งใจที ่จะให้
บรรดานักสะสม สามารถเข้าถึงงาน
ของเขาได้ในราคาที่ไม่สูงนักนั่นเอง
ปัจจุบันยังมีการเสนอขายกันทาง
อินเตอร์เนต บางชิ ้นมีราคาอยู ่ท ี ่
ประมาณห้าแสนบาท

การได้ทดลองทำเซรามิกมี
อิทธิพลอย่างมากกับปิกัสโซ ทำให้
ขยายขอบเขตของการประด ิษฐ ์
คิดค้นกระตุ้นจินตนาการ เพิ่มความ
ลุ่มลึกกับภาพเขียน งานป้ัน ตลอดจน
งานกราฟิกของเขายุคหลังสงคราม
เซรามิกบางชิ ้นได้ร ับอิทธิพลจาก
ภาพเขียนที่ทำไว้ก่อนหน้า ในขณะที่
งานโลหะอย่างบรอนซ์เกิดข้ึนหลังจาก
การทดลองทำเซรามิก เป็นต้น

⌫⌦⌫
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ในกระบวนการผลิตเซรามิกนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ทั้งกระเบื ้อง, สุขภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า, ถ้วยชาม,
กระเบื้องหลังคา, กระถางดินเผา, แก้ว, วัสดุทนไฟ และอื่น ๆ จำเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
ตั้งแต่คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ตรวจรับเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ, ข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นตอน
การขึ้นรูป, การเคลือบ, การเผา, และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์

โรงงานเซรามิกขนาดกลางและขนาดใหญ่ มักจะมีการเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริษัท
ที่มีระบบบริหารการผลิตที่ดี หรือได้รับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 แต่จะมีสักกี่บริษัทที่ได้นำเอาข้อมูลมากมายเหล่านี้
มาทำการวิเคราะห์ และใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคต ข้อมูลที่เราทำการเก็บกันอยู่ใน
ทุก ๆ  วัน ทุก ๆ  กะ ทุก ๆ  ชั่วโมง เราเรียกว่าข้อมูลดิบ ซึ่งข้อมูลดิบเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ทำการปรุงข้อมูลให้มันสุก
และเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

การจำแนกแยกแยะข้อมูลเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้ข้อมูลดิบมากมายนี้ถูกทำให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ทำให้เรา
สามารถตัดปัจจัยบางประการที่ไม่มีผลต่อปัญหานั้น ๆ  จนทำให้ปัญหาแคบลง (Narrow down) ซึ่งจะช่วยทำให้เราแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าในอุตสาหกรรมเซรามิกนั้น มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่สามารถทำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้
ปัญหาบางเรื่องเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยมารวมกัน ซึ่งทำให้ยากจะฟันธงได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่
ถ้าเราไม่มีการจำแนกข้อมูลที่ดีก็จะทำให้หลงทางในการแก้ปัญหาได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เซรามิกนั้น สามารถแบ่งแนวทางการแก้ไขได้เป็นสองแนวทางใหญ่ๆ คือ
1.ปัญหาที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางเซรามิกที่บูรณาการกันเข้าทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ, กระบวนการเตรียม

เนื้อดิน, กระบวนการขึ้นรูป, กระบวนการเคลือบ, กระบวนการเผาและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ และทดสอบ
อย่างถี่ถ้วน ตัวอย่างเช่น ปัญหารูเข็ม (Pin hole), รูยิบ (Blister), เคลือบแยก (Crawling), การรานตัว (Delay crazing)

2.ปัญหาที่อาศัยการสังเกต การควบคุมและการตรวจติดตามอย่างจริงจัง และอาศัยข้อมูลของเหตุที่ทำให้สามารถ
เกิดปัญหาได้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างปัญหาเช่น ร้าว (Crack), บิ่น กะเทาะ (Chip)

ซึ่งปัญหาแบบที่สองนี้เองถ้าเรามีความเข้าใจในปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา และเรามีการเก็บข้อมูลที่ดีมีการ
จำแนกแยกแยะข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เราก็อาจจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยง่าย

ผมขอยกกรณีศึกษามาให้ได้ลองวิเคราะห์กันนะครับ
กรณีที่1 ปัญหารอยร้าวที่ฐานของชิ้นงานดิบสำหรับสุขภัณฑ์แบบชื้นเดียว (One piece product) ซึ่งจะพบปัญหา

หลังจากที่ชิ้นงานดิบเริ่มแห้ง หลังผ่านการอบแห้งแล้ว โดยพบปัญหาประมาณ 15% ของชิ้นงานที่หล่อทั้งหมด




 >>>>>>>>
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สมมติฐานขั้นที่1 จากประสบการณ์และความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเราพอจะบอกได้ว่าการแตกร้าวของชิ้นงานดิบหลังอบ
แห้งมาจากการที่การหดตัวของชิ้นงานในตำแหน่งต่างๆ ไม่เท่ากัน บริเวณที่มีความหนาจะหดตัวได้ช้ากว่า บริเวณที่บางกว่า
ถ้าเกิดแรงดึงกันมาก ในที่สุดก็เกิดการแตกร้าวได้และถ้าเราไม่วิเคราะห์ข้อมูลต่อก็มักจะแก้ปัญหาโดยการปรับแต่งแบบหรือ
Case mould ทั้งๆ ที่ส้วมส่วนใหญ่ที่ผลิตก็ไม่ได้แตกร้าวทุกตัว แต่มันก็เหมือนธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละคือมักมองปัญหา
ออกนอกตัวเองไว้ก่อน ถ้ามีของเสียสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือกล่าวโทษ Mould หรือน้ำดิน

สมมติฐานขั้นที่2 การที่ชิ ้นงานหดตัวไม่เท่ากันในแต่ละจุดควรก็น่าจะมองได้ว่ามีสาเหตุมาจากแบบที่ใช้หล่อนั่นคือ
ตั้งแต่การออกแบบ Case mould เลย แต่เมื่อใช้ข้อมูลในการผลิตให้เกิดประโยชน์ เพราะชิ้นงานดิบทุกชิ้นจะมีข้อมูลของเวลา
ในการหล่อ, เบอร์ของแบบ, รอบที่ใช้ในการหล่อ, Bench no. (ซึ่งจะสามารถบอกตำแหน่งในห้องหล่อได้), เบอร์พนักงานหล่อ,
ข้อมูลของน้ำดิน (ได้แก่ ค่าความหนาแน่น, ความหนืด, Thixotropy, Casting rate)

เม่ือทำการแยกแยะข้อมูลของของเสียท่ีพบให้สัมพันธ์กับปัจจัยในการผลิต พบว่าปัจจัยที่เห็นผลชัดที่ทำให้เกิดของเสีย
คือเบอร์ของพนักงานหล่อและรอบที่ใช้ในการหล่อแบบ

เบอร์ของพนักงานหล่อแบบนั้นหมายถึงพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีทั้งคนเก่าที่ประสบการณ์ทำงานนานกับพนักงานใหม่
ที่เพิ่งเข้าสำหรับ Model นี้มีพนักงานที่หล่อแบบอยู่ทั้งสิ้น 8 คน โดยได้จัดทำแผ่นตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อใช้เช็คของเสีย
ในแต่ละวันแล้วแยกข้อมูลรายพนักงาน
จะได้ข้อมูลดังกราฟรูปที่1 จากกราฟพบ
ความแตกต่างที่น่าสนใจก็คือพนักงาน D
กับ E มี%ของเสียสูงที่สุด โดยนาย D มี%
Crack สูงถึง 18.5% เมื่อเทียบกับนาย C
ที่มี%Crack เกิดขึ้นเพียง 0.6% ความ
แตกต่างขนาดนี้แสดงว่า Case mould
ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะมีบางคนที่ทำ
ได้ดีมาก รวมทั ้งน้ำดินก็เป็นน้ำดินชุด
เดียวกัน ประสบการณ์ในการทำงานก็
ไม่ได้บอกถึงความแตกต่างของผลลัพธ์
ที่ได้ (อายุการทำงานนั้นจะเรียงจากมาก
ไปหาน้อย โดยพนักงาน A มีอายุงาน
มากที่สุด)

ส่วนเร่ืองรอบที่ใช้ในการหล่อนั้น
สำหรับ Model นี้ มีการหล่อวันละ 2 รอบ
เท่านั้นคือรอบเช้ากับรอบบ่าย ซึ่งเมื่อนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ก็จะได้ผลตามกราฟที่
2 ดังนี้

จากกราฟรูปที่2 พบว่าการหล่อ
ในรอบบ่ายนั้นจะเกิดปัญหาได้มากกว่า
รอบเช้ามาก โดยของเสียที่พบสูงแตกต่าง
กันจนค่อนข้างจะฟันธงได้ว่าการหล่อใน
รอบบ่ายมีปัญหาอย่างมาก

สมมติฐานขั้นที่3 จากการที่เรา
Narrow down ปัญหามาให้แคบจนถึง
แค่พนักงาน D และ E ที ่การหล่อใน กราฟรูปที่2

กราฟรูปที่1
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รอบบ่าย สิ่งที่เราต้องไม่ละเลยและใช้เป็นข้อมูลประกอบกันด้วยคือ ไปเฝ้าดูการทำงานของพนักงาน C เทียบกับพนักงาน D
ว่าทำไม พนักงาน C ถึงได้มี% ของเสียน้อยมากทั้งๆ ที่อายุงานน้อยกว่า A เสียด้วยซ้ำ การทำงานบางงานนั้นถึงแม้ว่าเราจะ
มีวิธีการปฏิบัติงานเขียนติดไว้เป็นเอกสารควบคุม มีการฝึกอบรมอย่างดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานทุกคนจะทำ
เหมือนกัน บางคนอาจมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ได้ของดี ซึ่งหัวหน้างานมีหน้าที่ต้องเข้าไปศึกษาและนำมาถ่ายทอดให้
คนอื่นๆ ต่อไป

สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือจุดทำงานของพนักงาน D, E นั้น จะอยู่ติดกับหน้าต่าง ซึ่งแตกต่างจากพนักงานคนอื่นๆ
จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราสามารถมองปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และเข้าถึงรากของปัญหาได้ง่ายขึ้นดังนี้
1.วิธีการทำงานที ่แตกต่างกันทั ้งวิธ ีการเทน้ำดิน วิธีการแกะแบบ วิธีการตกแต่งชิ ้นงานดิบทำให้เกิดปัญหาที ่

แตกต่างกันได้
2.การหล่อแบบในรอบบ่ายซึ่ง Mould มีความชื้นมากกว่ารอบเช้า ทำให้ชิ้นงานดิบอ่อนกว่านั่น หมายถึง % ความชื้น

ในชิ้นงานจะมีมากกว่าการหดตัวของชิ้นงานดิบก็จะสูงกว่า
3.ตำแหน่งของการทำงาน ถ้าอยู่ในที่ที่มีลมระบายอาจส่งผลต่อชิ้นงานได้มากกว่าสถานที่อับลม
เห็นไหมครับว่าการจำแนกแยกแยะข้อมูลจะทำให้เราเข้าถึงรากของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดีกว่าเจอ

ปัญหาแล้วก็แก้มันเสียทุกอย่าง บางอย่างก็เหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตน
กรณีที่2 ปัญหาลูกถ้วยร้าวที่ปีกหลังอบแห้งและหลังเผา

การผลิตลูกถ้วยไฟฟ้านั้นกระบวนการผลิต เริ่มต้นจากการบดวัตถุดิบเป็นน้ำสลิปแล้วนำไปผ่าน Filter press ให้เป็น
Cake แล้วนำไปเข้า Pug mill ต่อด้วย Extrude เพื่อรีดดินให้เป็นแท่งแล้วจึงนำไปกลึงขึ้นรูป ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ทำให้การ
ผลิตลูกถ้วยมีของเสียมากก็คือปัญหาร้าวที่ปีกลูกถ้วย โดยเฉพาะลูกถ้วยที่มีการออกแบบให้ปีกมีลักษณะบางมาก

สมมติฐานขั้นที่1 เมื่อกลึงขึ้นรูปมาแล้วที่ปีกของลูกถ้วยจะมีความบางมากกว่าตรงแกนกลางของลูกถ้วย เมื่อทำการ
อบแห้งจะทำให้การหดตัวของปีกกับแกน
กลางแตกต่างกันจนอาจเกิดการดึงรั ้ง
กันจนทำให้เกิดการร้าวที่ปีกลูกถ้วยได้

จากร ูปท ี ่3 แสดงให ้ เห ็นถ ึง
ความแตกต่างของ  % การหดตัวใน
ตำแหน่งต่างๆ ของลูกถ้วยไฟฟ้า

S-1 เป็นการหดตัวที่ปีกลูกถ้วย
S-2 เป ็นการหดตัวที ่ในแนว

ขวางกับแกนลูกถ้วย
S-3 เป็นการหดตัวในแนวยาว

ของแกนลูกถ้วย
จากกราฟในรูปที ่3 แสดงให้

เห็นว่าการหดตัวที่ปีกลูกถ้วยจะมีค่ามาก
เม่ือเทียบกับท่ีแกนลูกถ้วยจนถึงระยะเวลา
หนึ่งการหดตัวทั้งหมดจะใกล้เคียงกัน

สมมติฐานขั ้นที ่2 การหดตัวที ่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งนั ้น นอกจากการออกแบบของลูกถ้วยแล้ว ความชื ้น
ในแต่ละจุดของดินแท่งก็เป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงจากกราฟรูปที่4 จะเห็นได้ว่าค่าความชื้นที่ผิวของดินแท่งกับด้านในตรงจุดศูนย์
กลางของดินแท่งจะมีค่าแตกต่างกันมากพอสมควร โดยที่บางวันมีค่าแตกต่างกันมากกว่า 2% ซึ่งต้องหาวิธีการในการเก็บ
ดินแท่งเพื่อให้ความชื้นมีความสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในของดินแท่ง

รูปที่ 3 %การหดตัวของลูกถ้วยในตำแหน่งต่างๆ
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กราฟรูปที่ 6 Histogram ของ %ความชื้นดินก้อนจาก
Pug mill

 กราฟรูปที่ 5 ความชื้นของดินแท่งที่มาจาก Pug mill

นอกจากนี้ยังพบว่าความชื้นของดินแท่งในแต่ละวันยังมีค่าความผันแปรสูง สาเหตุเนื่องมาจากดินก้อนที่มาจาก Pug
mill มีค่าความชื้นที่แกว่งตัวมากดูได้จากกราฟที่ 5

จากฮีสโตแกรมแสดงค่าการกระจายตัวของความชื้นดินก้อนที่ Pug mill พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลอยู่ที่ 19.27 % ในขณะ
ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มีค่าสูง แต่ที่ค่าความสามารถของกระบวนการ (Process capability) สูงนั้นเป็น
เพราะว่าค่าขอบเขตของ Specification นั้นกว้างมากนั่นหมายถึงการควบคุมค่าความชื้นค่อนข้างหลวมเกินไป โดยกระบวนการ
ผลิตเดิมตั้งค่าความชื้นของดินแท่งไว้ที่ 19.0-22.0% จึงปรับเปลี่ยนค่า Spec ควบคุมใหม่เป็นช่วง 18.5-20%

สมมติฐานขั้นที่3 ความชื้นของดินแท่งที่แตกต่างกันมากนั้นน่าจะมาจากความชื้นของดินแผ่น (Cake) ที่ได้จากการทำ
Filter press ซึ่งในการผลิตปกติแล้วเมื่อเดิน Filter press ครบตามเวลาที่กำหนดหรือดูจนกระทั่งน้ำแทบไม่ไหลแล้ว ก็จะทำการ
เปิดเอาดินแผ่นออกมาเข้า Pug mill โดยไม่ได้แยกว่าจะมาจาก Filter press เครื่องใด แต่เมื่อทำการเก็บข้อมูลความชื้นแยก
เครื่อง Filter press พบว่ามีบางเครื่องที่ดินแผ่นมีความชื้นสูงกว่าค่าควบคุมในขณะที่บางเครื่องก็มีค่าความชื้นที่ต่ำกว่าค่า
ควบคุมดังกราฟรูปที่ 7

จากกราฟรูปที่ 7 เมื่อเราทำการแยกแยะข้อมูลออกมาก็จะพบความแตกต่างในระหว่างเครื่อง Filter press แต่ละเครื่อง
ซึ่งต้องเข้าไปตรวจสอบว่าทำไมเครื่องที่ 2 จึงทำดินแผ่นที่มีความชื้นสูงกว่าเครื่องอื่น นอกจากนี้ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง
ของความชื้นที่ตำแหน่งต่างๆ ของแถวตั้งแต่ตำแหน่งไกลสุดจากท่อส่งน้ำดินตรงกลางแถว และตรงตำแหน่งด้านที่ติดกับท่อเข้า
ของน้ำดิน และเช็คความชื้นของดินแผ่นเดียวกันในแต่ละจุดทั้งด้านนอกแผ่นกับตรงกลางของแผ่น ซึ่งเป็นจุดที่แฉะที่สุดของ
ดินแผ่นเนื่องจากเป็นจุดที่น้ำดินเข้าไปในแผ่นผ้าดังรูปที่8

กราฟรูปที่ 4 ความชื้นในแต่ละจุดในหน้าตัดขวางของดินแท่ง

ความชื้นของดินแท่งในแต่ละตำแหน่งของเส้นผ่านศูนย์กลางดินแท่ง
ภาพตัดขวางของดินแท่ง

แท่งที่

%ค
วา
มช

ื้น
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สิ่งที่ต้องทำการตรวจสอบเพิ่ม
เติม เพื่อให้การควบคุมกระบวนการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการตรวจเช็ค
แรงดันของ Pump แต่ละตัว, ตรวจสอบ
ความสะอาดของผ้าที่ใช้กรอง, การควบ
คุมค่าความหนาแน่นของน้ำดินในบ่อเก็บ,
ความหนืดของน้ำดิน

จากข้อมูลที่ได้ทำการ Narrow
down ปัญหา และแยกแยะข้อมูลใน
หลายแง่มุม ทำให้เราทราบแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้ดังต่อไปนี้

1.การควบคุมค ่า  Moisture
gradient ของดินแท่งให้มีค่าแตกต่าง
กันน้อยที่สุด โดยการควบคุมความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศในบริเวณที่จัดเก็บดิน
แท่งก่อนการกลึงขึ้นรูป

2.การควบค ุมความช ื ้นของ
ดินแท่งในแต่ละแท่งหรือแต่ละช่วงเวลา
โดยควบคุมตั้งแต่ที่ Pug mill

3.ความชื้นที่ Pug mill จะควบ
คุมให้มีความผันแปรต่ำจะต้องคุมตั้งแต่
ดินแผ่นที่ออกจากเครื่อง Filter press ซึ่ง
เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าที่เครื่องใดมีปัญหา
ความชื ้นผันแปรมากกว่ากันแล้วจึงไป
แก้ปัญหาที่เครื่องดังกล่าว

จากตัวอย่างที ่ยกมานี ้เราจะ
พบว่าบางครั้งปัญหาที่เราพบเห็น ถ้าเรา
ตั้งสติดีๆ มานั่งระดมสมองวางแผน และ
ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ เราก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าปัญหา
ในอุตสาหกรรมเซรามิกจะมีความซับซ้อน
แต่ถ้าเราค่อยๆ นำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหา เราจะสามารถแก้ปัญหา
ได้เป็นจำนวนมากทีเดียว หลังจากนั้น
จึงค่อยใช้เวลาและความพยายามเพิ ่ม
ขึ ้นในการแก้ปัญหาแบบที่ 1 ที่จำเป็น
ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

รูปที่8 ภาพแสดงไส้ในของ Cake ที่ยังไม่แห้งตัว

รูปที่9 น้ำที่ออกมาจากการอัด Filter press

กราฟรูปที่7 แสดง%ความชื้นของ Cake แยก Filter press

กราฟแสดงค่าความชื้นของดินแผ่นแยก Filter press

วันที่

%ค
วา

มช
ื้น
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ในสภาวะปัจจุบันที่ตลาดเซรามิกมีการแข่งขันกันสูงมาก ตั้งแต่มีการ
เปิดเสรีทางการค้า จะเห็นว่าสินค้าเซรามิกจากประเทศจีนเป็น

จำนวนมากที ่หลั ่งไหลเข้ามาขายแข่งกับเซรามิกไทยด้วย
ราคาที่ถูกกว่ามาก และรูปร่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ด้อย
ไปกว่าของไทยเลย โดยเฉพาะกระเบื้องและสุขภัณฑ์ หาก
ต้องสู้กันด้วยราคาเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดแล้วสินค้า
ไทยแทบจะหมดทางสู ้ ทั ้งนี ้ เน ื ่องจากจีนมีความพร้อม
มากกว่าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ  แรงงาน  เครื่องจักร
และกำลังการผลิตที่สูงกว่า แม้ว่าไทยจะได้เปรียบในเรื่องฝีมือ

และความประณีตของงาน แต่ในสภาวะที่ตลาดเป็นของผู้บริโภค
จึงหลีกเลี ่ยงไม่ได้ที ่ต้องแข่งขันกันในเรื ่องของราคาหากเป็นสินค้า

ประเภทเดียวกันประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นเรื ่อยๆ เมื่อเทียบกับ
เงินดอลล์ล่าสหรัฐทำให้สินค้าไทยที่ส่งไปขายต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นโดยปริยายและสินค้านำเข้ามีราคาถูกลง ประกอบกับ
วิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์และการมีมาตรการลอยตัวค่าแก๊ส แอล พี จี  ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหลักของอุตสาหกรรมเซรามิก โดยเฉพาะโรงงานเซรามิกขนาดกลางและเล็ก ทำให้ปัจจัยการแข่งขันกับจีนในเรื่องราคา
จึงเป็นไปได้ยากลำบากยิ่งขึ้น
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แนวทางการสร้างคุณค่าให้แก่
สินค้าหรือ Value Creation จึงเป็นคำท่ีนิยม
กันมากในปัจจุบันราวกับเป็นคาถาท่ีจะช่วย
ให้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมอยู่
รอดได้ การสร้างคุณค่าของสินค้าสามารถ
สร้างได้ต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพ่ือช่วย
ในการลดต้นทุนสามารถทำกำไรได้มากข้ึน
กระบวนทัศน์ของผู้ผลิตอาจจะต้องมีการ
เปล่ียนจากการรับจ้างผลิต OEM หรือการ
ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเหมือนคนอื ่นเป็น
การผลิตสินค้าท่ีมีรูปแบบเป็นของตนเองมี
ความเฉพาะตัวของสินค้าท่ีลอกเลียนแบบ
ได้ยาก โดยใช้แนวคิดเรื ่องกระบวนการ
สร้างคุณค่าสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ใน
หลายมิติ แต่ก่อนลงมือทำจะต้องวิเคราะห์
ธุรกิจตนเองก่อน เพื ่อศึกษาว่าเราจะ
สามารถเพิ ่มมูลค่าให้กับกระบวนการ
ทำงานของเราได้อย่างไรบ้าง การวิเคราะห์
อาจต้องเริ่มจากการเพิ ่มมูลค่าทางการ
บัญชีและการวิเคราะห์ Value Chain น่ัน
คือในแต่ละสายการผลิตเราจะสามารถ
เพิ ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้อย่างไรบ้าง
ท้ังในรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการการ
วิเคราะห์ หาแนวทางการสร้างคุณค่าให้แก่
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เราอาจต้องลอง
ตอบคำถามต่อไปน้ี

1. มีวิธีใดอีกในการนำทรัพยากรหรือ
เคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ในกระบวนการผลิตมาใช้
ให้คุ้มค่ากว่าท่ีเป็นอยู่

2. เราจะสามารถเพ่ิมรูปแบบหรือคุณ
ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ให้มี
ความเฉพาะและแตกต่างจากของเดิมได้
อย่างไร และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะช่วย
ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีตลาดเฉพาะ
หรือขายได้มากข้ึนหรือไม่

3. คุณลักษณะสินค้าที่เราปรับปรุง
คาดว่าเราจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นจาก
เดิมได้แค่ไหนใครคือลูกค้า

4. การลงทุนลงแรงในการสร้างเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าดังกล่าวจะสามารถให้ผล
ตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่

เมื่อตอบคำถามเหล่านี้แล้วจะ
ทำให้เราสามารถทำให้เห็นภาพธุรกิจที่
ดำเนินการอยู่ได้ชัดเจนขึ้นรู้จักตัวเองมาก
ขึ้นจากนั้นจึงเริ่มมองหาว่าแล้วเราจะเริ่ม
ต้นเพิ่มคุณค่าให้สินค้าได้อย่างไรในมิติ
ไหนท่ีจะเหมาะกับลักษณะธุรกิจของเรา

มิติท่ีหน่ึงเป็นการสร้างคุณค่าจาก
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เราได้ใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าหรือยังในท่ีน้ีจะหมายถึง
การเงิน โครงสร้างการองค์กร และความ
สามารถของพนักงาน ซึ่งตัววัดว่ามีการใช้

ทรัพยากรคุ้มค่า หรือไม่ดูจากประสิทธิภาพ
การผลิต ต้นทุนผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต
ต่อวัน รวมท้ังคุณภาพของท่ีผลิตได้ เป็นต้น
นอกจากเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยคิดว่าจะนำเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่มา
ผลิตอย่างไรให้ได้เพ่ิมมากข้ึน และแรงงาน
ฝีมือท่ีมีอยู่ ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีอยู่
ของพนักงานน้ัน ทำอย่างไรจะได้ถูกนำมาใช้
ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า

มิติท่ีสองการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การกระบวน Value Conversion หรือการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าจากการนำแนวคิดใหม่หรือ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปเรียนรู้หรืออบรม ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้มาสร้างเป็นมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ หรือจากการเป็นสมาชิกในสมาคม
หรือเครือข่ายต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เช่น การรวมตัวกันของผู้ประกอบการใน
การซ้ือวัตถุดิบหรือพลังงานให้มีอำนาจต่อ
รองมากข้ึน ซ่ึงในหลายกลุ่มผู้ประกอบการ
เซรามิกในบางพ้ืนท่ีก็ได้ทำไปบ้างแล้ว หรือ
การใช้แนวคิดที่ได้จากการสนทนามาใช้
สร้างนวัตกรรมใหม่หรือสร้างคุณลักษณะ
เฉพาะของสินค้าเซรามิก ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือการให้บร ิการ
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองท่ีสามารถ
ทำความสะอาดด้วยตนเองได้หรือออกแบบ
สีเคลือบเซรามิกท่ีใช้ต้ังโชว์ให้สามารถเปล่ียน
สีได้ตามแสงไฟท่ีส่องถึง ซ่ึงลักษณะเฉพาะ
ทางเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ท่ีไม่ต้องแข่งขันกันท่ีราคาอย่างเดียว การเพ่ิม
การบริการ เช่น ผู้ผลิตของตกแต่งบ้านอาจ
มีบริการออกแบบตกแต่งสวนและหาท่ีวาง
ในบ้านให้เป็นต้น

มิติที่สามเป็นการสร้างหรือการ
เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มคุณ
ลักษณะ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์น้ันโดดเด่นกว่า
ที่มีในท้องตลาด ตัวอย่างการเพิ่มคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีง่ายท่ีสุด คือการผลิต
ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ โดยผู้ประกอบการ
นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดมาเพิ่ม
คุณค่า โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินแสดง
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เอกล ักษณ์ความเป ็นไทยผ ูกโยงก ับ
ประวัติศาสตร์ทำให้ลวดลายท่ีลงบนผลิตภัณฑ์
เบญจรงค์ สามารถทำให้ราคาขายเพิ่มสูง
ได้มากหรือการนำกระเบื้องที่มีการผลิต
ขายอยู่ทั่วไปราคาไม่แพงมาประดิษฐ์หรือ
ตกแต่งต่อเติมด้วยดอกไม้เซรามิกหรือ
ผสมผสานกับวัสดุอ่ืน เพ่ือใช้ตกแต่งบ้านก็
เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเพ่ิมราคาสินค้า

มิติที่สี ่เป็นการเพิ่มคุณค่าจาก
การรับรู้หรือ Perceived Value ของผู้ใช้
โดยตรงหมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่

ขายออกไปในมือลูกค้า ลูกค้าจะต้องรู้สึกได้
ว่ามันมีมูลค่ามากกว่าราคาที่จ่ายออกไป
เช่น การเพิ่มมูลค่าจากการสร้างเรื่องราว
ของสินค้าที่ผลิตขึ้น การสร้างสิ่งที่เป็นที่
รับรู้ว่าเป็นของหายาก หรือได้มายากผู้ที่
มีไว้ในครอบครองก็จะเกิดความรู้สึกคุ้มค่า
มากกับเงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือสินค้าน้ัน

มิติที่ห้าเป็นเรื่องการเพิ่มคุณค่า
ของสินค้าจากการสนับสนุนสังคม หรือส่ิง
แวดล้อมการเพิ่มคุณค่า โดยวิธีนี้เป็นต้น
ทุนมากกว่าการสร้างกำไรในเร่ืองของราคา

ผลิตภัณฑ์ หากแต่ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนัก
อนุรักษ์ไทยหรือผู ้ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม ซึ่ง
กลยุทธ์นี ้มีการใช้มานานแล้วในสินค้า
อุปโภคบริโภค แต่สำหรับงานเซรามิกยัง
ค่อนข้างน้อย การเพ่ิมมูลค่าเซรามิกในมิติ
นี้อาจเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์เซรามิกที่ทำ
จากกระดาษรีไซเคิล หรือมีกระบวนการ
ผลิตที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเทคโนโลยี
สะอาดไม่มีการปลดปล่อยมลพิษมาใน
ชุมชนรอบข้าง เป็นต้น

การสร้างมูลค่าเพิ ่มหรือการทำ Value Creation มีหลายมิติดังได้
กล่าวแล้วการมองควรมองแบบองค์รวมก่อน และเพียงแค่เร่ิมวิเคราะห์กระบวน
การตอบคำถาม 4 ข้อ ก็น่าจะช่วยในเร่ืองของการจัดลำดับความสำคัญ หากมีการ
ลงมือก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงและเพิ่มกำไรได้มากขึ้น เป็นขั้นมูลฐาน
หากต้องการให้ธุรกิจเข้มแข็งข้ึน คงต้องใช้หลายมิติของการสร้างมูลค่าเพ่ิมผนวก
เขา้ด้วยกัน

เอกสารอ้างอิง
1. http://www.gotomanager.com
2. http://www.value_network.com

3. http://www.bangkokbizweek.com
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I.Color Plates.
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 เริ่มจากการเตรียมเนื้อดินสี
โดยใช้เน้ือดินสโตนแวร์สำเร็จรูปมานวดผสม
เข้ากับออกไซด์ของโลหะที่ให้สีต่างๆหลัง
จากการเผาหรือสีสำเร็จรูป (Stain Colors)
ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดหลากหลายสี
ในส่วนผสมตามที ่กำหนด นวดดินจน
เป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อดินเดิม วิธีตรวจ

 เมื่อเตรียมเนื้อดินสีได้แล้ว
ให้นำมานวดผสมกับเนื ้อดินสำเร็จรูป
เดิมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้วิธี
การตัดดินสีแล้วนำมาวางซ้อนกันเป็น
ชั้นๆ หลังจากนั้นอาจจะใช้วิธีการตบดิน
หรือนวดดินให้เนื ้อดินทั ้งสองสีเข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน ซึ่งมีข้อระมัดระวังคืออย่า
ตบดินหรือนวดดินทั ้งสองสีเข้าด้วยกัน
นานเกินไปเพราะจะทำให้ลวดลาย และ
สีในเนื้อดินที่ได้หลังจากการเผาจะเลอะ
เลือน และเนื ้อด ินสองสีท ี ่ใช ้ผสมกัน
ควรจะเป็นเนื ้อดินชนิดเดียวกันเพราะ
ถ้าใช้ดินต่างชนิดกันจะทำให้หดตัวไม่
เท ่าก ันเก ิดการบิดเบี ้ยวและแตกร้าว
ก่อนการเผา

สอบอย่างง่ายๆ ว่าดินที่นวดใช้ได้แล้ว โดยใช้เชือกหรือลวดตัดดินในแนวนอน แล้วดูสีของเนื ้อดินว่าเป็นสีเดียวกันหรือไม่
และเนื ้อดินสีจากการผสมสีสำเร็จรูปจะให้สีหลังจากการเผาสดใสหลากหลาย และสม่ำเสมอ มากกว่าสีที ่ได้จากการผสม
ออกไซด์ของโลหะ

 หลังจากที่ได้เนื้อดินสีแล้วก็
นำมาขึ้นรูปภาชนะ โดยตัดดินสีให้เป็น
แผ่นหนาประมาณ 3 - 5 มม. ขนาดใกล้
เคียงกับแม่พิมพ์ที ่เตรียมไว้ ซึ่งการตัด
ดินให้เป็นแผ่นเราจะใช้ไม้คิ ้วที ่มีความ
หนาตามขนาดที ่ต้องการมาประกบทั ้ง
สองข้างของก้อนดิน จากนั้นก็ใช้เชือก
หรือลวดตัดดินแล้วนำไม้คิ้วออกทั้งสอง
ข้างทีละแผ่นตัดดินสีจนไม้คิ ้วหมดหรือ
ตามจำนวนชิ้นงานที่ต้องการผลิต
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 เมื่อได้ดินสีแผ่นตามที่ต้อง
การแล้วนำผ้าขาวบางมาวางทาบลงบนดิน
สีแผ่นทั้งสองด้าน โดยใช้แผ่นพลาสติก
เช่น บัตรโทรศัพท์หรือไม้บรรทัดมาปาด
ให้เร ียบ เพื ่อให้เกิดลายผ้าบนผิวของ
ภาชนะและช่วยห่อหุ ้มแผ่นดินสีให้จับ
สะดวกตอนนำไปขึ้นรูป

 ลอกผ้าขาวบางออกหนึ ่ง
ด้านแล้วนำแผ่นดินสีมาประกบบนแม่พิมพ์
ที่เตรียมไว้โดยให้มีผ้าขาวบาง อยู่ด้านที่
ไม่สัมผัสกับแม่พิมพ์ ซึ่งแม่พิมพ์นั้นอาจ
ทำจากดินเผา หรือปูนพลาสเตอร์ก็ได้
แต่พิมพ์ดินเผาจะทำให้ชิ้นงานหลุดออก
จากแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่าพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
เนื ่องจากดินเผาดูดซึมน้ำได้ดีกว่าปูน
ปลาสเตอร์ หลังจากนั้นค่อยๆ ใช้มือลูบ
ผ้าขาวบางให้เข้ารูปกับแม่พิมพ์ตามแบบ
เมื่อเสร็จแล้วค่อยๆ ลอกผ้าขาวบางด้าน
ที่เหลือออก และตัดดินสีส่วนที่เกินจาก
แม่พิมพ์หรือตามแบบที่วางไว้ทิ้งไป

 เมื ่อตัดดินสีส่วนเกินออกแล้วจะทำให้ขอบของภาชนะมีความคม ซึ ่งมีวิธีแก้ไขง่ายๆ ด้วยการใช้ผ้าขาวบาง
ประกบกลับไปเหมือนเดิมแล้วใช้มือลูบขอบให้หายคมและลอกผ้าออกอีกครั ้ง จะได้ขอบภาชนะที ่มนกลมง่ายต่อการ
ตกแต่งก่อนนำไปเผา
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   หลังจากนั ้นใช ้กระดาษ
วางบนแผ่นดินสีแล้วรองด้วยวัสดุผ ิว
เร ียบ  เช ่นแผ ่นไม ้หร ือแผ ่นพลาสติก
หงายแม่พิมพ์ขึ ้นแล้วนำแม่พิมพ์ออก
ก็จะได้ Color Plates หรือจานสีดินเผา
ตามแบบที่วางไว้

  ปล่อยให้ช ิ ้นงานเซ็ตตัว
แต่อย่าให้แข็งจนเกินไป แล้วตกแต่งขอบ
ภาชนะด้านนอก-ในให้เรียบร้อยทิ้งไว้ให้
แห้งสนิท แล้วนำไปเผาดิบและเผาเคลือบ
ตามลำดับ โดยใช้เคลือบใสเพื่อให้เห็นสี
ในเนื้อดินอย่างชัดเจน

มักจะมีคำถามเสมอว่าเราจะนวดดินสีให้มีลวดลายตามที ่เราต้องการได้หรือไม่คำตอบนี ้คือขึ ้นอยู ่กับ
ประสบการณ์ของช่างปั ้นหรือผู ้ผลิตนั ้นเอง ช่างปั ้นชาวญี่ปุ ่นบางท่านสามารถควบคุมลวดลายที่เกิดให้เป็นรูป
ภูเขาหรือทะเลทรายได้ และสามารถนำดินสีหลากหลายสีมาใช้ในงานชิ้นเดียวกันได้อย่างลงตัว ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน
ประสบความสำเร็จและสนุกกับการผลิต Color Plates ด้วยตนเอง

สีเนื้อดินหลังเผา
ฟ้า/น้ำเงิน
เขียว

น้ำตาล/ดำ
น้ำตาลเข้ม/ดำ

ตามเบอร์ที่บริษัทจำหน่าย
เป็นคนกำหนด

ปริมาณที่ใช้ (%)
0.1-1.5
1.0-4.0

5.0-10.0
5.0-10.0
8.0-10.0

ออกไซด์ของโลหะ/สีสำเร็จรูป
   1.โคบอลต์
   2. คอปเปอร์
   3. เหล็ก
   4. แมงกานีส
   5. สีสำเร็จรูป(Stain colors)

สูตรเนื้อดินสี
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ใช้สำหรับภาชนะบนโต๊ะอาหารที่ทำจากเซรามิกและ

แก้วเท่าน้ัน (ceramicware, glassware and glass ceramicware)
ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่ง และไม่รวมภาชนะใส่
อาหารสำหรับโรงแรม

สมบัติของภาชนะบนโต๊ะอาหารที่สำคัญ และมีการ
ทดสอบได้แก่

องค์ประกอบทางเคมี (Chemical composition)
ความทนทานของการเชื่อมต่อของหูจับ (Integrity
of handle attachments)
ความทนทานต่อแรงกระแทกในการใช ้งาน
(Resistance to impact breakage in service)
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(Thermal shock endurance)
ความทนทานจากการข ีดด ้วยโลหะ  (Metal
marking)
สมรรถนะในการเทของภาชนะ (Performance
of vessels for pouring)
อุณหภูมิผิวของหูจับและจุก (Handle and knob
temperature)
ความเสถียรในการตั้งวาง (Stability)
ความสามารถในการกักน้ำ (Water retention)
การละลายของโลหะ (Metal release)
การละลายของโลหะหนักบริเวณขอบหรือปาก
ภาชนะ  (Metal release: lip/rim test)

สำหรับภาชะเซรามิกต้องคำนึงถึงสมบัติเพิ่มเติมคือ
การดูดซึมน้ำ (Water absorption)
ความทนต่อการราน (Crazing resistance)
ความโปร่งแสง (Translucency)

ส่วนภาชะแก้วต้องคำนึงถึงสมบัติเพิ่มเติมคือ
ความทนทานต่อการล้าง (Durability - hand
washing)
ระดับความเครียด (Temper level)

กรณีใช้งานพิเศษ สมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องการได้แก่
ความทนทานการใช้งานในไมโครเวฟ (Microwave
usage)

ความทนทานจากการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็งกับ
เตาอบ (Resistance to freezing and freezer
to oven usage)
ความทนทานจากการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็งกับ
ไมโครเวฟ (Freezer to microwave usage)
ความทนทานต่อการล้างด้วยเคร่ือง (Dishwasher
usage (durability))

ท้ายสุดเป็นการกำหนดเคร่ืองหมายและตราสัญลักษณ์
(Conformity marking)

⌫⌫ 
รายชื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบนโต๊ะอาหาร

ได้แก่
BS 5416 Specification of china tableware.
BS 6748 Specification for limits of metal release

from ceramicware, glassware, glass ceramicware and
vitreous enamel ware.

BS EN 1183 Materials and articles in contact
with foodstuffs - Test methods for thermal shock and
thermal shock endurance.

BS EN 1217 Materials and articles in contact
with foodstuffs - Test method for water absorption of
ceramic articles.

BS EN 12980 Material and articles in contact
with foodstuffs - Non-metallic articles for catering and
industrial use - Method of test for determination of impact
resistance.

BS EN 13258 - Materials and articles in contact
with foodstuffs - Test method for crazing resistance of
ceramic articles

BS EN 12875-2 Mechanical dishwashing resistance
of domestic utensils - Part 2 : Inspection of non-metallic
articles

CERAM PT 32 Modification of BS EN 12980 for
handle strength

CERAM PT 34 Determination of the resistance
of ceramic and glass to microwave heating

CERAM PT 35 Tabletop testing
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CERAM PT 36 Determination of the resistance of
ceramic and glass to freezing and freezer to oven usage

CERAM PT 37 Determination of the resistance
of ceramic and glass to freezer to microwave usage

CERAM BCRL WW1 Test method for static immersion
for the determination of the resistance of decorated ware to
alkaline detergent attack

European Community Regulation no.679/72
Customs classification of the products to be allied to
porcelain; "Vitreous china" or "Semi-vitreous china" type.

European Commission Combined Nomenaclature
2003 Codes 6911, 6912, 1913


มีการให้คำจำกัดความของประเภทของผลิตภัณฑ์และ

สมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ceramic, glaze, china; porcelain,
bone china, hard-paste porcelain, soft-paste porcelain,

biscuit porcelain, parien ware, vitreous china, stoneware,
earthern ware, flatware, holloware, water absorption,
thermal shock endurance, transparency และ crazing
รวมถึงมีการอ้างอิงถึงมาตรฐานอื่น เช่น

BS EN 1900:1998 Materials and articles in contact
with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology

BS EN 1217: 1998  Materials and articles in con-
tact with foodstuffs - Test methods for water absorption
of ceramic articles

BS EN 1183:1997  Materials and articles in con-
tact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and
thermal shock endurance

โดยสรุปประเภทของผลิตภัณฑ์เซรามิกสามารถจำแนก
โดยเคลือบ (Glazed) ความสุกตัว (Vitrified) เน้ือแน่น (Impervi-
ous) สี (colored) ความโปร่งแสงและเสียงกังวาล การดูดซึมน้ำ
(Water absorption) ปริมาณเฟสที่กำหนดในเนื้อดังแสดงใน
ตารางท่ี 1

พอร์ซเลน
(China;

porcelain)
โบนไชนา

(Bone china)
ไชนาเนื้อแกร่ง

(Vitreous
 china)
สโตนแวร์

(Stoneware)
เออร์เทนแวร์

(Earthenware)

√

√

√

√

บางส่วน

ต่ำ พรุนและ
เนื้อละเอียด

ขาวหรือสี
สังเคราะห์

ขาวหรือสี
สังเคราะห์

สีธรรมชาติ

ขาว - ครีม
หรือสี

สังเคราะห์

โปร่งแสง
และกังวาน

โปร่งแสง
เล็กน้อย
และกังวาน
แข็งและ
ทึบแสง
ทึบแสง

< 0.5

< 0.5

< 3

> 3

>35

ประเภท เคลือบ ความสุกตัว เนื้อแน่น สี ลักษณะ
การดูด
ซึมน้ำ

%

Tricalcium
orthophosphate,

% น้ำหนัก

√

√

√

√

√

ตารางท่ี 1  แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์เซรามิก
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⌫ ⌫
เกณฑ์กำหนดที่สำคัญและมาตรฐานวิธีทดสอบของภาชนะบนโต๊ะอาหาร แสดงดังตารางที่ 2

องค์ประกอบทางเคมีของ Bone china

ความทนทานของการเชื่อมต่อของหูจับ
ความทนทานต่อแรงกระแทกในการใช้งาน
บริเวณขอบหรือหูจับ
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ
- ผลิตภัณฑ์สำหรับเตาอบ (ovenware)
- ถ้วยและกาชาหรือกาแฟ (cup, mug,
teapot, coffee pot)
สมรรถนะในการเทของเหลวของภาชนะ
- ฝาภาชนะ

- การเท
อุณหภูมิผิวของหูจับและจุก

ความเสถียรในการตั้งวางสำหรับภาชนะที่มี
อัตราส่วนความสูงกับฐานมากกว่า 3
ความสามารถในการกักน้ำสำหรับภาชนะที่มี
ความลึกมากกว่า 25 มม. และมีสมบัติ
การดูดซึมน้ำตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป
การละลายของโลหะ
- ทั่วไป

- บริเวณขอบหรือปากภาชนะ

การดูดซึมน้ำ
- china และ porcelain

- Earthenware และทั่วไป
- Stoneware
ความทนต่อการราน สำหรับภาชนะที่มี
สมบัติการดูดซึมน้ำตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป

tricalcium orthophosphate
น้ำหนัก > 35%
ไม่เสียหายบริเวณรอยเชื่อมต่อของหูจับ
Impact energy ที่ทำให้เสียหายไม่ต่ำกว่า
0.05 J

- ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
t
50

 ไม่ต่ำกว่า 150  ํC
- ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

t
50

 ไม่ต่ำกว่า 90  ํC

- ฝาไม่แยกออกจากภาชนะ เมื่อเอียงภาชนะ
ที่มุมน้อยกว่า 90  ํC
- ของเหลวที่เทมีลักษณะเป็นสายเดียว
เมื่อบรรจุของเหลวที่ร้อนอุณหภูมิผิวของหูจับ
และจุกไม่มากกว่า 55  ํC
มีความเสถียรในการตั้งวางบนพื้นเอียงที่มุม 15 ํ

ไม่พบการรั่ว

-  ตะกั่วไม่มากกว่า 0.8-1.5 mg/lแคดเมียมไม่
มากกว่า 0.07-0.1 mg/lขึ้นกับลักษณะ/ขนาด
ของผลิตภัณฑ์
-  ตะกั่วไม่มากกว่า 4.0 ppm แคดเมียมไม่มาก
กว่า 0.4 ppm

ค่าเฉลี่ย ไม่มากกว่า 0.2% โดยกำหนดจำนวน
ตัวอย่างที่สามารถมีค่าการดูดซึมน้ำไม่มากกว่า
0.4%ทั้งนี้ขึ ้นกับจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ทดสอบ
- ไม่ต่ำกว่า 5%
- น้อยกว่า 3 %
Crazing Resistance Index มากกว่า 10 ชม.

ไม่กำหนด

CERAM PT 32
BS EN 12980  หรือ
CERAM PT 32

BS EN 1183

BS EN 1183

CERAM PT 35

CERAM PT 35

CERAM PT 35

CERAM PT 35

BS 6748

ASTM C 927-80

BS 5416

BS EN 1217, Method A
BS EN 1217, Method A
BS EN 13258, Method A

สมบัติ เกณฑ์ที่กำหนด
มาตรฐาน
วิธีทดสอบ

ตารางที่ 2  แสดงเกณฑ์ที่กำหนดและมาตรฐานวิธีทดสอบภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหาร
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สมบัติ เกณฑ์ที่กำหนด
มาตรฐาน
วิธีทดสอบ

สมบัติผลิตภัณฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหารบางเรื ่อง เช่น ความทนทานจากการขีดด้วยโลหะ หรือความทนทานต่อการ
ล้างด้วยเครื่อง อาจอ้างอิงวิธีทดสอบจากคู่ค้าหรือลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถใส่เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์  เช่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต จะเห็นว่ามาตรฐานภาชนะบนโต๊ะอาหารของต่างประเทศ มีความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานให้
ครอบคลุมการใช้งานของภาชนะอย่างกว้างขวาง และมีการอ้างอิงมาตรฐานวิธีทดสอบจากทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับ
การยอมรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้บริกาทดสอบผลิตภัณฑ์
เซรามิก ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลงานบริการทดสอบได้ที่หน่วยงานดังกล่าว

ขอขอบคุณ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด และบริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด ที่ร่วมให้ข้อมูล

ความโปร่งแสง ของ china และ porcelain

ความทนทานการใช้งานในไมโครเวฟ
ความทนทานจากการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็ง
กับเตาอบ
ความทนทานจากการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็ง
กับไมโครเวฟ
ความทนทานต่อการล้างด้วยเครื่อง

ตามที่กำหนดในมาตรฐาน

ตรวจพินิจไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ตรวจพินิจไม่พบการเปลี่ยนแปลง

ตรวจพินิจไม่พบการเปลี่ยนแปลง

- classification 0:ตรวจพินิจไม่พบการ
เปลี่ยนแปลง
- classification 1: ตรวจพินิจพบการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
- classification 2: ตรวจพินิจพบการ
เปลี่ยนแปลง

European Community
Regulation  no.679/72
หรือ Code 6911 of the
Combined
Nomenaclature of the
European Commission
หรือ BS 5416
CERAM PT 34
CERAM PT 36

CERAM PT 37

CERAM BCRL WW1
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เป็นส่ิงมหัศจรรย์อย่างหน่ึงท่ีสามารถบีบ
ปั้นแต่งให้เป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้ และยังมีเทคนิคการ
ตกแต่งที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อจินตนาการ
ของผู้ป้ันได้ไม่มีท่ีส้ินสุด การป้ันรูปแบบหน่ึงท่ีนับว่ามีเสน่ห์
และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ปั้นได้อย่างมากก็คือ
การปั้นแบบเหมือนจริง โดยนำวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่
ประทับใจมาเป็นแบบป้ัน เลือกใช้ดินและเทคนิคกรรมวิธี
ต่างๆ ท่ีสามารถตกแต่งได้เหมือนต้นแบบท่ีสุดความท้าทาย
ของการทำงานประเภทนี้มีปัจจัยหลายอย่าง เนื่องจาก
เซรามิกส์ เม่ือเผาแล้วจะให้ความรู้สึกและสัมผัสท่ีแข็งแกร่ง
ทนทานหนักแน่น ทำอย่างไรจึงจะให้ผลงานที่ออกมามี
ความนุ่มนวล อ่อนหวาน บอบบางน่าสัมผัส หรือให้ความ
รู้สึกว่าเป็นส่ิงของน้ันจริงๆ ปัจจัย ดังกล่าวมีดังน้ี



 ⌫
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 ดิน ดินป้ันมีหลายประเภท และมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม หากต้องการปั้นกระดาษที่บอบบางควรใช้
พอร์ซเลน ส่วนพวกตะกร้า ไม้กระดาน อาจใช้เอิร์ธเธนแวร์ หรือสโตนแวร์
ได้งานบางช้ินอาจต้องใช้ดินหลายชนิดเพ่ือให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตรง
ตามต้องการ

 การขึ้นรูป การเลือกวิธีการขึ้นรูปนี้ ขึ้นอยู่กับรูปทรง
ของต้นแบบที่ต้องการปั้นหากมีเหลี่ยมมุมมักใช้การคลึงดินแผ่น
ตัวอย่างผลงาน ปลั๊กไฟ ซึ่งใช้ดินสโตนแวร์ เน้ือขาวคลึงเป็นแผ่นแล้ว
นำมาประกอบกัน ส่วนสายไฟน้ันป้ันเป็นเส้นแล้วนำมาต่อกัน การข้ึน
รูปงานเหมือนจริงนั้นมักเป็นการขึ้นรูปด้วยมือเนื่องจากเป็นผลงาน
ช้ินเดียว และต้องการความพิถีพิถันสูง

 การตกแต่ง ขั้นตอนนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญ และทำให้
ผู้ปั้นรู้สึกสนุกสนานเป็นการสร้างรายละเอียดที่ทำให้งานเหมือนมาก
ขึ้นหรือน้อยลง ตัวอย่างงานหมวกแก๊ปสีดำนั้นใช้สลิปสีดำทาบนผิว
ดินหมาด แล้วใช้ไม้ป้ันขูดผิวออกตรงส่วนท่ีเห็นเป็นรอยเย็บใชเ้คลือบ
ผิวก่ึงมัน ส่วนรองเท้าผ้าใบน้ันใช้วิธีคลึงดินแผ่นบนผ้าใบผิวหยาบ และ
ใช้สลิปสีทาแล้วเผาไฟสูง โดยไม่ได้เคลือบทับเพ่ือให้ผิวงานมีความด้าน
เหมือนจริง

การป้ันงานให้เหมือนของจริงน้ีดูผาดๆ แล้วเหมือนการทำเล่น
สนุกๆ หากลองพินิจดูให้ดีจะพบว่าเป็นการฝึกทักษะอย่างเข้มข้นให้กับ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานทำให้ได้ค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆ ในการขึ้นรูปตกแต่ง
และแก้ปัญหาให้งานออกมาได้เหมือนที่สุดศิลปินชื่อดังหลายคนได้
สร้างผลงานเซรามิกส์เหมือนจริงท่ีทำให้ผู้ชมประทับใจกันมาแล้ว เช่น
Sylvia Hyman จากงาน Peach Basket #4 และ Bark Tub#1 โดยใช้
ดินพอร์ซเลนและสโตนแวร์ ป้ันเป็นตะกร้าใส่ม้วนกระดาษ ซ่ึงไม่เพียง
แต่เหมือนเท่านั้น หากยังจัดองค์ประกอบของชิ้นงานได้อย่างงดงาม
น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือ Johan’s Jacket ซึ่งเป็นผลงานการปั้นจาก
ดินสโตนแวร์ของ Marilyn Levine ศิลปินได้บรรจงสร้างให้ดินธรรมดา
กลายมาเป็นแจ็กเก็ตหนังตัวโปรดที่แขวนรอให้เจ้าของนำไปใส่ทุกวัน
เทคนิคการปั้นและการเคลือบที่พิถีพิถัน ทำให้เชื่อได้ว่าแจ็กเก็ตตัวนี้
ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่เจ้าของก็ยังรักษาอย่างดีส่วนผลงาน
Bridge: Illusion in Clay ของ Ah Leon ซึ่งทำจากดินสโตนแวร์ก็
แสดงรายละเอียดของแผ่นไม้กระดานและตะปูได้อย่างน่าท่ึง ทำให้รู้สึก
ว่าสะพานเก่าๆ น้ีได้รับใช้ผู้คนในหมู่บ้านมานานหลายสิบปี

ผลงานเหมือนจริงนี้ สามารถสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ชมได้
อย่างกว้างไกลในแง่มุมที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ดูว่าเหมือนหรือ
ไม่เท่านั้น หากนักปั้นผู้รักความท้าทายต้องการพัฒนาฝีมือการขึ้นรูป
และเทคนิคการตกแต่งของตนเองแล้วละก็ลองเลือก “ของจริง”
ที่โดนใจมารังสรรค์ปั้นแต่งเล่น อาจพบกับความสุขแบบใหม่ในการ
ทำงานเซรามิกส์เพิ่มขึ้น และสร้างความสุขในการจินตนาการให้แก่
ผู้ชมงานไปพร้อมๆ กัน

  

  

   ⌫

  ⌫
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การเรียนการสอนทางด้านเซรามิกระดับปริญญาตรี
ในประเทศไทยมีความหลากหลายให้เลือกเรียนได้ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบจากหลากหลายสถาบันท้ัง
ในส่วนกลางที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในที่นี้จะขอ
แนะนำสถาบันที่เปิดสอนด้านนี้อย่างมีคุณภาพอีกสถาบันของ
กรุงเทพฯ ซ่ึงคือสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทค
โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 การเรียนการสอนในสาขาน้ี จะเน้นทางด้านการ
ออกแบบ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกของไทย
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ผสมผสานกับความรู้ในการจัดการระบบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก

บัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ
เซรามิกส์จากสถาบันน้ี จะเป็นบุคลากรท่ีรอบรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างถ่องแท้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้ที่เรียนจบสามารถทำงานได้ทั้งในระบบอุตสาหกรรม
เซรามิกขนาดใหญ่และขนาดย่อม หรืออาชีพอิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพ



ของการศึกษาต่อ
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ส่วนทางด้านคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาใน
สาขาวิชานี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ทั่วไป ตามระเบียบของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้
หลายช่องทาง ทั้งโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่ว
ประเทศหรือโควต้า โครงการสอบตรงผ่านสถาบันฯ และระบบ
แอดมิชช่ัน

การเรียนการสอนในสาขาวิชาแบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้ความรู้พื้นฐานที่ส่งเสริมการดำรงชีวิต
และกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีเน้นด้านศิลปะและการออกแบบ  ซ่ึงประกอบ
ด้วยความรู้พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ  และความรู้ทางวิชาชีพเซรามิก
อย่างครบวงจรตั้งแต่ขบวนการออกแบบ ขั้นตอนและกระบวน
การผลิต การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ตลอดจนการตกแต่ง

การเคลือบและการเผา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้
จริงในทุกขั้นตอนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สวยงามและมี
คุณค่า  นอกจากน้ีทางหลักสูตรยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
ต่างๆ ในการฝึกงานภาคฤดูร้อนก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ก่อนท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในช้ันปีท่ี ๔ นักศึกษาทุกคนต้อง
นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจเป็น
พิเศษ ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมี
ระเบียบระบบและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของผลงานการออกแบบ
ท่ีมีการวางแผนด้านการตลาดและการผลิตจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
เซรามิกที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการออกแบบนั้น
ในรูปแบบของนิทรรศการที่มีการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้
ประกอบการเซรามิกและสาธารณชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
บัณฑิตก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเซรามิกต่อไป

⌫⌫
 ⌫

⌫ ⌫
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นักเซรามิกทราบดีว่าโซเดียมไอออน (Na+) เป็น
ไอออนที ่ทำหน้าที ่ เป ็น deflocculating ion ช่วย
deflocculate ให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยได้ดีในน้ำ
สลิป เมื่อเติมโซเดียมไอออนเข้าไปในน้ำสลิปโซเดียม
ไอออนจะเข้าไปรบกวนโครงสร้างแบบเจล (gel struc-
ture) ของน้ำสลิปเพราะโซเดียมไอออนเป็นไอออนที่มี
ขนาดใหญ่ และมีประจุบวกต่ำๆ (คือ +1) จึงยึดเกาะ
กับโครงสร้างแบบเจลได้ไม่แน่นทำให้โครงสร้างจับ
กันอย่างหลวมๆ ส่งผลให้น้ำสลิปไหลตัวได้ดี คือ
deflocculate ในทางตรงกันข้ามไอออนที่มีประจุบวก
สองและบวกสาม เช่น แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) แคล
เซียมไอออน (Ca2+) และอะลูมิเนียมไอออน (Al3+) เป็น
ไอออนที่มีประจุสูงๆ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เล็กๆ จึงเข้าไปยึดกับโครงสร้างแบบเจลในน้ำสลิปได้
แน่นทำให้น้ำสลิป flocculate คือ ข้น ไหลยาก และ
ตกตะกอน

⌫  

ถึงแม้นว่ามีเกลือหลายชนิดที่เติมลงไปในน้ำสลิปแล้วสามารถแตกตัวให้
โซเดียมไอออนออกมาได้ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เกลือแกง (NaCl)
โซเดียมซัลเฟต (Na

2
SO

4
) และโซเดียมซิลิเกต (Na

2
SiO

3
) แต่ส่วนใหญ่นักเซรามิก

มักจะเลือกเติมโซเดียมซิลิเกตลงไปเป็น deflocculant ในน้ำสลิปดิน (น้ำสลิปดิน คือ
น้ำสลิปที่มีดิน (clay) เฟลด์สปาร์ (feldspar) และซิลิก้า (silica) เป็นองค์ประกอบ
หลัก) ด้วยเหตุผลต่อไปน้ี 1) การเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์จะไปรบกวนความเป็นกรดด่าง
ของน้ำสลิป 2) การเติมเกลือแกงจะทำให้ได้คลอไรด์ไอออน (Cl-) ซึ่งกำจัดออกไป
จากน้ำสลิปได้ยาก 3) โซเดียมซัลเฟตจะแตกตัวให้ซัลเฟตไอออน (SO

4
2-) ที่เป็น

มลพิษต่อสิ ่งแวดล้อม 4) ส่วนโซเดียมซิลิเกตแตกตัวให้ซิลิเกตไอออน (SiO
3

2-)
ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อน้ำสลิปดิน เพราะวัตถุดิบแทบทุกชนิดในน้ำสลิปดินเป็นสาร
ประกอบจำพวกซิลิเกต จะเห็นได้ว่าการเติม deflocculants เข้าไปในน้ำสลิปเราต้อง
คำนึงถึงไอออนลบ (anion) ที่แตกตัวออกมาพร้อมๆ กับโซเดียมไอออนด้วย
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นอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงปริมาณของ deflocculant ที่เติมเข้าไปด้วย เพราะหาก
เติม deflocculant เข้าไปมากเกินไปจะทำให้มีโซเดียมไอออนส่วนเกินซึ่งกำจัดได้ยากมากใน
น้ำสลิป สาเหตุที่กำจัดโซเดียมไอออนส่วนเกินออกจากน้ำสลิปได้ยากมาก เพราะว่าเกลือของ
โซเดียมเกือบทุกชนิดละลายน้ำ การที่มีโซเดียมไอออนมากเกินไปในน้ำสลิปจะทำให้ชั้น double
layer ที่หุ้มรอบอนุภาคเซรามิกบางลง ซึ่งจะส่งผลให้อนุภาคเซรามิกไม่แขวนลอยอย่างเสถียรใน
น้ำสลิป1 ที่จุดนี้การเติม deflocculant เพิ่มเข้าไปอีกกลับจะทำให้น้ำสลิปตกตะกอนมากขึ้น
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่เติม deflocculant เข้าไปในน้ำสลิปมากเกินไป วิธีการที่ถูกต้องใน
การเติมโซเดียมซิลิเกตลงไปในน้ำสลิปคือให้ละลายโซเดียมซิลิเกตให้เจือจางแล้วค่อยๆ เติมลง
ไปทีละน้อย2 เรียกการทำให้น้ำสลิปแขวนลอยอย่างเสถียร โดยการเติมไอออนที่มีประจุไปจับ
กับอนุภาคในน้ำสลิปว่า electrostatic stabilization1, 3

ได้กล่าวถึงเหตุผลที่เรานิยมเลือกใช้โซเดียมซิลิเกตเป็น deflocculant ในน้ำสลิปไป
แล้วสี่ข้อจริงๆ แล้วยังมีเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือซิลิเกตไอออน (SiO

3
2-) ซึ่งแตกตัวออกมา

จากโซเดียมซิลิเกตสามารถไปจับกับแมกนีเซียมไอออนและแคลเซียมไอออน ซึ่งมักจะปนเปื้อน
อยู่ในรูปของสารเจือปน (impurity) ในน้ำสลิปดินได้เป็นเกลือแมกนีเซียมซิลิเกต (MgSiO

3
) และ

แคลเซียมซิลิเกต (CaSiO
3
) ที่ซึ่งไม่ละลายน้ำ เนื่องจากทั้งแมกนีเซียมไอออน และแคลเซียม

ไอออนเป็น flocculating ions การจับแมกนีเซียมไอออนและแคลเซียมไอออนจึงทำให้อนุภาค
เซรามิกในน้ำสลิป deflocculate คือแขวนลอยอย่างเสถียรและไหลตัวได้ดียิ่งขึ้น

อนึ ่งหากน้ำสลิปดินมีการไหลตัวดีเกินไปเราอาจจะแก้ไขได้โดยการเติมเกลือพวก
flocculant ซึ ่งแตกตัวให้ไอออนที ่มีประจุสองหรือสามบวกออกมา เช่น แคลเซียมซัลเฟต
(CaSO

4
) แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO

4
) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl

2
) หรือแมกนีเซียมคลอไรด์

(MgCl
2
) แต่นักเซรามิกบางคนมักจะเติมพวกเกลือซัลเฟตมากกว่า เพราะเชื่อว่าซัลเฟตไอออน

มีส่วนทำให้น้ำสลิปดิน flocculate มากยิ่งขึ้นด้วย อีกประการหนึ่งถ้าเกิดพลาดเติมเกลือซัลเฟต
เข้าไปมากเกินไปเราสามารถกำจัดซัลเฟตไอออนส่วนเกินได้โดยการเติมแบเรียมไฮดรอกไซด์
(Ba(OH

2
)) ลงไปในน้ำสลิป เพราะแบเรียมไอออน (Ba2+) ท่ีแตกตัวออกมาจากแบเรียมไฮดรอกไซด์

สามารถไปจับตัวกับซัลเฟตไอออนได้เป็นเกลือแบเรียมซัลเฟต (BaSO
4
) ที่ไม่ละลายน้ำออกมา

ในทางตรงกันข้ามการใช้เกลือคลอไรด์ เช่น แคลเซียมคลอไรด์หรือแมกนีเซียมคลอไรด์เป็น
flocculants นั้นจะมีผลเสีย เพราะหากพลาดเติมเกลือพวกนี้เข้าไปมากเกินไปจะไม่สามารถ
กำจัดคลอไรด์ไอออนส่วนเกินในน้ำสลิปออกไปได้เลย เพราะว่าเกลือคลอไรด์เกือบทุกชนิด
ละลายน้ำได้ดี

จากข้างต้นจะเห็นได้ว ่าเราต้องคำนึงถึงไอออนที ่จะแตกตัวออกมาในการเลือก
deflocculants หรือ flocculants ที่จะเติมลงไปในน้ำสลิป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงว่า
ถ้าเกิดพลาดเติมมากเกินไปจะกำจัดไอออนส่วนเกินออกไปจากน้ำสลิปได้อย่างไร เช่นถ้าน้ำ
สลิปมีแมกนีเซียมไอออน แคลเซียมไอออน หรืออะลูมิเนียมไอออนส่วนเกิน เราอาจจะกำจัดได้
โดยการเติมเกลือที ่แตกตัวให้ซิลิเกตไอออนออกมา เพราะซิลิเกตไอออนสามารถไปจับกับ
ไอออนข้างต้นเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำแล้วตกตะกอนออกไปจากน้ำสลิปได้ อย่างไรก็ตามเราไม่
สามารถกำจัดโซเดียมไอออนคลอไรด์ไอออนและไนเตรทไอออน (NO

3
-) ออกไปจากน้ำสลิป

ได้เลย เพราะเกลือแทบทุกชนิดของไอออนเหล่านี้ละลายน้ำได้ดี
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สมัยก่อนๆ อาจารย์เซรามิกมักจะสอนให้ลูกศิษย์รู้จักผลของการเติม flocculants และ
deflocculants เข้าไปในน้ำสลิปดินดังนี้ แรกสุดเขาจะให้ลูกศิษย์เติมแคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็น
flocculant ลงไปในน้ำสลิปดินแล้วคอยวัดความหนืด (viscosity) จนกระทั่งเมื่อพบว่าความ
หนืดเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ให้เติมโซเดียมซิลิเกตเข้าไปแก้ เมื่อเติมโซเดียมซิลิเกตเข้าไปความหนืด
ของน้ำสลิปจะต่ำลง เพราะซิลิเกตไอออนไปจับกับแคลเซียมไอออนเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำตก
ตะกอนลงมา และโซเดียมไอออนก็จะเข้าไปแทนที่แคลเซียมไอออนแล้วทำลายโครงสร้างแบบ
เจลทำให้น้ำสลิปไหลตัวได้ดีขึ ้น (deflocculate) เมื่อน้ำสลิปไหลตัวดีแล้วอาจารย์จะให้เติม
แคลเซียมคลอไรด์เข้าไปในน้ำสลิปอีกจนน้ำสลิปมีความหนืดมากๆ (flocculate) ก็ให้เติม
โซเดียมซิลิเกตลงไปแก้อีกให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทำไปไม่กี่รอบก็จะพบว่าสุดท้ายแล้วโซเดียม
ซิลิเกตจะไม่สามารถทำให้น้ำสลิปไหลตัวได้ดีอีกต่อไป เพราะการเติมแคลเซียมคลอไรด์และ
โซเดียมซิลิเกตแต่ละเที่ยวจะให้ทั้งคลอไรด์และโซเดียมไอออนส่วนเกินที่ไม่ถูกกำจัดออกไปจาก
น้ำสลิปเลย ไอออนส่วนเกินเหล่านี้จะทำให้ความหนาของชั้น double layer ที่เคลือบรอบๆ
อนุภาคเซรามิกในน้ำสลิปบางลง1, 3 และทำให้น้ำสลิปมีการนำไฟฟ้ามากขึ้น4 ทั้งสองอย่างนี้
จะส่งผลให้ไม่สามารถ deflocculate และทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยอย่างเสถียรด้วยวิธี
electrostatic stabilization อีกต่อไป อนึ่งเราอาจจะ deflocculate น้ำสลิปอีกวิธีหนึ่งโดยการ
เติมสารประกอบพวกพอลิเมอร์เข้าไปในน้ำสลิป สารประกอบพวกนี้จะไปเคลือบรอบๆ อนุภาค
เซรามิก (เช่น อนุภาคดิน) และ flocculating ions (เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมไอออน)
ในน้ำสลิปทำให้อนุภาคเซรามิก deflocculate หรือแขวนลอย อย่างเสถียรในน้ำสลิปเรียกวิธี
การทำให้อนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำสลิปแบบนี้ว่าวิธี steric stabilization1, 3 จะเห็น
ว่าวิธีนี ้ไม่ได้แยกเอาแคลเซียม และแมกนีเซียมไอออนออกไปจากน้ำสลิป แต่เป็นการเอา
พอลิเมอร์ไปเคลือบรอบๆ ไอออนเหล่านั้นเท่านั้น ดังนั้นการตีกวนน้ำสลิปแรงๆ อาจจะทำให้
flocculating ions แยกตัวออกมาจากอุนภาคเซรามิกแล้วกลับไปเกาะรอบๆ อนุภาคเซรามิก
อีกที ทำให้พฤติกรรมของน้ำสลิปเปลี่ยนไปก็ได้ จึงต้องคำนึงถึงเรื ่องนี้ด้วย นอกจากนี้การ
deflocculate ด้วยวิธีการแบบนี้จะทำให้เกิดภาระในการเผาไล่พอลิเมอร์ออกไปก่อนการเผาผนึก
(sintering) อีกด้วย นักเซรามิกบางคนจึงหันไปใช้วิธีการ deflocculate น้ำสลิปของเขาด้วยวิธีการ
ที่กึ่ง electrostatic และกึ่ง steric stabilization เรียกว่าวิธี electrosteric stabilization1, 3


1)  สุธรรม ศรีหล่มสัก; (2549) " การทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยอย่างเสถียรใน

น้ำสลิป II, " วารสารเทคโนโลยีสุรนารีปีที่ 13 ฉบับที่ 3  ก.ค.- ก.ย. 2549 หน้า 271-283.
2)  Laguna Clay Company "Art of Slipmaking" available from

http://www.lagunaclay.com/catalog/pdf/lcc_artslip.pdf access on Aug 18, 2007.
3)  สุธรรม ศรีหล่มสัก; (2549) " การทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอย อย่างเสถียร

ในน้ำสลิป I, " วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ค.- ก.ย. 2549 หน้า 259-270.
4) Dennis R. Dinger, "The Effects of Sodium and Silicate Ions on Whiteware

Suspensions, " Ceramic Processing E-zine, Vol. 4 No 8, June 2006. available from
http://www.dingerceramics.com/CeramicProcessingE-zine/ CPE BackIssues/
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นอกจากนี้แล้วไหยังสามารถทำให้เป็นกับดักปลาอีก ท่านว่าวิธีดักปลา
ดั้งเดิมนับแต่มีไหและมีปลาขึ้นในโลกก็คือแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ เกาะ
แก่ง แอ่งน้ำ ที่มีปลาอาศัยชุกชุมก็นำไหดังกล่าวล้างน้ำตากแดดสัก 2-3 แดด ดมดู
ให้หมดกลิ่นกระเทียมดองแล้วใช้น้ำขี้เถ้าหรือถ่านเหลือใช้ผสมกันหมักไว้สัก 2 คืน
ล้างให้สะอาดแล้วนำเอาดินก้นคลองหรือบึงน้ำใหญ่ที่ไม่เคยแห้งมาทาคลุมให้ทั่ว/
แล้วตากแดดให้แห้งแล้วนำไหนั้นไปฝังตามข้างตลิ่งที่น้ำท่วมถึง เพื่อเป็นการดักปลา
ซึ่งมักจะได้ปลาใหญ่ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลากระทิง เป็นต้น

ไหซองหรือไหสุรานั้นเองชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ ชนิดใหญ่กับเล็ก ถ้าใหญ่ใส่
เหล้าขาวได้ 25 ขวด เรียกว่า 1 เท ถ้าไหขนาดเล็กใส่ได้ 12 ขวด เป็นเหล้านอก
เมืองจีนส่งเข้ามาขายเรียกว่าเหล้าขาว ส่วนเหล้าเหลืองนั ้นน่าจะมาจากยุโรป
จำพวกสุรากลิ ่นบางยี ่ขันทำนองนั ้น เรื ่องราวของสุรายาเมานั ้นทางพุทธศาสนา
ถือเป็นความผิดร้ายแรงถึงกับขาดศีลห้าอันเป็นศีลใหญ่แห่งความสงบของชาวบ้าน
ชาวเมืองเลยทีเดียว แต่ขณะเดียวกันสุราซึ่งแปลว่าเหล้า กินเหล้าเมาเดินโซเซนั้น
กลับเป็นเครื่องสำคัญในพิธีกรรมบางอย่างเก่าแก่ เรื่องของสุรานั้นก็มีเรื่องเล่ากันต่อ
มาว่าเหล้าสาเกของญี่ปุ่นนั้นมาจากสยามนี่เอง คงจะส่งไปในสมัยอยุธยา หรือก่อน
หน้านี้ประวัติสุราก็ว่า กาลครั้งหนึ่งนายพรานผู้หนึ่งออกไปล่าสัตว์แต่เช้าจนค่ำไม่พบ
ตัวอะไรที่กินได้เลย นายพรานคนนั้นก็ไปนั่งพิงต้นไม้ใหญ่เผลอหลับไป งีบไปหน่อย
พอลืมตามาก็มองเห็นนกกา นกเล็ก นกใหญ่ สารพัดนกเดินเกลื่อนกลาดรอบตัว
พอตื่นนอนด้วยความเพลียและหิวก็เอาไม้ไล่ตีจับนกเหล่านั้นมาย่างกินเป็นอาหาร
ไม่ต้องไปเสียเวลาซุ่มยิงด้วยกระสุน และหน้าไม้ดังแต่ก่อน พอกินหายหิวแล้วก็เก็บ
นกเหล่านั ้นกลับบ้านฝากลูก ฝากเมียตามระเบียบ วันรุ ่งขึ ้นก็มายังต้นไม้ใหญ่
ดังกล่าว นายพรานนั้นก็มาซุ่มอยู่ในบริเวณนั้น พอตกสายๆ ก็เห็นนกบินตกลงมา
ด้วยอาการมึนเมา นายพรานจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปดูคาคบไม้ขนาด 15 คนโอบเป็นแอ่ง
ใหญ่ๆ อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า ในนั้นเป็นแอ่งน้ำใหญ่จึงวัดน้ำดื่ม ยิ่งดื่มก็ยิ่งหอมหวาน
ชวนเมาจนต้องนอนค้างบนคาของไม้นั้น รุ่งขึ้นจึงกลับบ้านพร้อมพวงนกและกระติ๊ก
น้ำเต้าแห้งใส่ “น้ำเหล้า” เพื่อไปฝากเพื่อนพรานด้วยกัน เรื่องทั้งหมดนี้ไม่รับรองว่า
จริงเพราะนิทานเรื่องเหล้านี้คนเมาเหล้าคือ บิดาของผู้เขียนฟังมาจากคนขี้เมาคน
หนึ่ง ซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นพรานชั้นลูกชั ้นหลานเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง เหตุการณ์นั ้น
เพียงนิทานฟังเล่นของคนรุ่นก่อนเท่านั้นเอง สุรานั้นมิใช่สิ่งชั่วร้ายเสมอไป สุรายัง
เป็นยากลางบ้านที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเป็นเครื่องช่วยบำบัดทุกข์โศกโรคภัย เป็น
ยาเฉพาะกิจโดยแท้ และที ่สำคัญเมื ่อพูดถึงเรื ่องนี ้เราก็มีเตาเผาไหที ่สำคัญๆ ที่
สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างแดนได้ก็คือ ไหจากเตาวัดพระปรางค์ จังหวัด
สิงห์บุรี ไหจากบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก ไหจากเตาสุโขทัย ไหจากเตาวังเหมือง
เวียงกาหลง ไหจากเตาสันกำแพง เชียงใหม่ ไหจากเตาสวรรคโลก ไหจากบ้านเตาปูน
สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังพบไหจากบ้านบ่อสวกจังหวัดน่านนี่ไม่นับรวมไหจากเตา
บุรีรัมย์อันเป็นแหล่งเตาเผาที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไห
เหล่านี้ยังมีอายุราว 500 ปี ถึง 900 ปี ทั้งสิ้น ซ่ึงจะต้องหาคำตอบว่าไหเหล่าน้ีใช้สำหรับ
ทำอะไร เรามีหลักฐานการเดินเรื่องฝ่ายสุวรรณภูมิมาอย่างยาวนานนับได้ 2500 ปี
เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้เรายังไหจากต่างแดนเช่นไหจากจีน จากญี่ปุ ่น จากอิน
โดจีน อีกทั ้งตะวันออกกลาง จากอินเดียสำหรับไหของจีนในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติมีอายุอยู่ในสมัยราชวงศ์หยวน-หมิง (.....................) นั้นมีคำเขียนไว้ข้างต้น
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ไหว่าไป๋จิ่วเหงินห่าว เค๋อซื่อหง จิ่วเหิ่นเชี้ยง แปลอย่างไม่เป็นทางการว่าเหล้าขาวดี
แต่เหล้าเหลืองหอมหวล คนจีนถือเหล้าเป็นของดีเป็นเครื่องพลีให้เทพเจ้าในลักธิเต๋า
ในสมัยราชวงศ์สุ้ง มีเรื่องเล่ากันว่า ณ หมู่บ้านหนึ่งถ้าบ้านใดมีบุตรสาว ซึ่งคนจีน
ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็จะเตรียมน้ำสุราไว้สองไหขนาด 300 เกี๋ย ทาด้วยปูขาวติดวัน
เดือนปีที่หมักเหล้านั้นแล้วฝังดินไว้ในห้องครัวเวลาผ่านไป 16-18 ปี เมื่อมีคนมาขอ
ลูกสาวโดยแม่สื ่อก็จะจัดนำเอาสุรา 16 ปีแห่งความหลังนั้นมาเลี้ยงแขก เรียกว่า
เหล้าแต่งงานซึ่งถือกันว่าเป็นเหล้าที่ดีที่สุดของชาวบ้าน ชาวเมืองยุคนั้น การแต่งงาน
มักแต่งในฤดูหนาว ซึ่งอากาศในเมืองจีนนั้นหนาวยิ่งนักสุราจึงเป็นยาสำคัญ แก้ไข้
หวัด แก้เหงา และแก้ได้สารพัด หากนำไปดองกันกับสมุนไพรเยี่ยมยอดที่มีสรรพคุณ
แตกต่างกัน ประเพณีดื ่มสุรากินเหล้าของที่นี ่ต้องใส่หมวกขอทานเป็นของชำร่วย
ในงานหรือประมาณนั้น ว่ากันว่าเพื่อกันน้ำ กันแดด กันฝน เพราะการดื่มสุรานั้น
ร่างกายจะอบอุ ่น ศีรษะจะเย็น ยิ ่งคนกระหม่อมบางแล้วยิ ่งจำเป็น การดื ่มสุรา
ใส่หมวกจึงเป็นประเพณีของคนที่นี่ แต่หมวกนั้นสีดำหรือสีน้ำตาลแก่เป็นผ้าสักราด
เนื้อแน่นหน้าหนักด้านลมได้ดี แต่คนจีนจะไม่นิยมใส่หมวกสีเขียว

เกี้ย แปลว่าไข่เค็มหรือแปลว่า “ฟองไข่” เขียนมาถึงตอนนี้ก็ให้นึกถึงครู
กลอนสุนทรภู่ผู้สอนไว้

ถึงโรงกล่ันควันโขมง เป็นคันโพงปลูกปลายเสา
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจน้ันประจำทุกค่ำคืน

สุนทรภู่เองก็คงจะคุ้นเคยกับบางยี่ขันดี เพราะท่านอยู่แถวๆ ปากคลองบาง
กอกน้อย ซึ่งต่อมาเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั่นเอง ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงพยาบาลศิริราช หน้าตาสุนทรภู่เป็นอย่างไรใครจะไปรู้ ที่ปั้นๆ กันเป็นรูปในการ
สมมุติ โดยการคาดเดาเอาว่าทั้งนั้น แต่การคาดเดาก็อาศัยสมมุติฐานจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์บ้าง การแต่งกายตามยุคตามสมัย และคะเนจากอายุความของ
สุนทรภู่นั้นเอง

ก็ไม่ทราบแน่แต่ก็พอประมาณกัน ดังนั้นไข่เค็มจึงเป็นอาหารที่นิยมนำขึ้น
เรื่องเป็นการถนอมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ หัวผักกาดดอง ขิงดอง ไข่เยี่ยวม้า
ลูกนำเลียบ ปลาแห้ง น้ำปลาซีอิ ้ว น้ำส้ม พริกแห้ง เกลือทะเล จึงเป็นของคู่เรือ
พร้อมข้าวสาร อาหารแห้งอื่น แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือฟักเขียว นักเดินเรื่องต้องขาดไม่ได้
ส่วนอื่นๆ ก็มีอีกมากเพราะการเดินเรือสมัยก่อนจึงถือว่าเป็นเรื ่องที่อันตราย ชาย
ชาตรีเท่านั้นที่คู ่ควรกับงานนี้ สตรีต้องเฝ้าบ้านการเดินเรือต้องใช้ความดี ความมี
และความเฮงไปพร้อมกัน เรื่องโชคลางก็ถือกันเป็นประเพณีปฏิบัติอยู่แล้ว

จากแหล่งโบราณคดีอับปางในอ่าวไทยตั้งแต่พัทยา ชลบุรี ระยอง สงขลา
ปัตตานี เราพบไหอยู่ในแหล่งเรืออับปางหลายสิบจุด พูดถึงแหล่งโบราณคดีได้น้ำ
ซึ่งเป็นทรัพยากรทางปัญญาสำคัญของคนไทยและมนุษย์ชนโลกแล้ว ไหมีบทบาท
สำคัญโดยเฉพาะไหที ่ชลบุร ีอ ันมีเมืองท่าที ่สำคัญตามชายฝั ่ง ตั ้งแต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 2 โดยเฉพาะเมืองพระรถ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เคยพบไหเคลือบ
เขียว 6 หู ของจีนแถบมณฑลกวางตุ้งสมัยราชวงศ์ถัง พบลูกปัดแห้วมีตาขาว น้ำเงิน
ไม่ใช่เรียกว่าลูกปัดลายครามกับลูกปัดสลับสีส้มขาว เขียว เป็นลูกปัดมาจากจีน
โรมัน หรืออินเดีย-กรีก ซึ่งเชื่อกันว่าลูกปัดซึ่งอาจเป็นเงินตรา และเครื่องรางในสมัย
2 พันกว ่าป ี  แล้วแต ่แหล่งผล ิตและเป ็นศ ูนย ์กลางการค้าใหญ่อย ู ่ท ี ่จ ังหว ัด
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สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ขอบกรุงเทพฯ นี่เอง การพบลูกปัด
จำนวนมากพร้อมกับไหต่างๆ มากมายหลายนานานั้นย่อมแสดงถึงการบรรจุสินค้า
หรืออาจจะเป็นภาชนะใส่น้ำจืดหรือเป็นทั้งสองอย่าง จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ควรจะ
ศึกษาหาข้อเท็จจริงกันต่อไป

แต่เท่าที่พบจากแหล่งโบราณนั้นเคยพบไหโบราณบรรจุพระพุทธรูปศิลปะ
แบบมหายานหรือแบบพุกามแห่งอาณาจักรศรี..... เคยพบบรรจุของสำคัญในทาง
พุทธศาสนา เช่น พระพิมพ์ แก้วแหวนเงินทอง แม้กระทั่งอัฐิของผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นที่
นิยมกันตั้งแต่แต่พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เข้ามาประดิษฐานในสุวรรณภูมิ
นับเป็นเวลาพันพันปีมาแล้ว

แต่ไหที ่ม ีช ื ่อเสียงคือไหที ่พบในจังหวัดลำพูนเป็นไหลายครามในสมัย
ราชวงศ์หยวนชนิดลายคราม 2 ใบ ซึ่งถูกผู้ที่มีอิทธิพลในสมัย 40 ปีที่แล้ว แอบเอาไป
ตอนราคายังไม่แพงมากนักแค่ 50 ล้านบาทเท่านั ้น ใบที ่สองสามพบในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่เวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ถือเป็น
สมบัติชิ้นสำคัญของชาติอีกสองใบพบที่พระนครศรีอยุธยาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
จันทรเกษม ซึ ่งเป็นหลักฐานสำคัญที ่เป็นพยานหลักฐานถึงที ่มาที ่ไปของไหลาย
ครามล้ำค่าของ “ไหหลวง” ซึ่งถ้าออกเสียงเป็นชาวไหหลำ ไหหน่านจะออกเป็น
เสียงไหหลวม ซึ่งฟังดูหลุดๆ อย่างไรพิกล รูปทรงของไหชนิดนี้นับถือว่ารูปทรวงงด
งามลงตัวยิ่งนักในสมัยล้านนาสุโขทัย จึงถือเป็นแบบหนึ่งที่ใช้เป็นแบบอย่างมาอีก
หลายร้อยปี วิถีแห่งความนิยมก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยเฉพาะไหจากเตา
บ้านบ่อสวกจากเตาสันกำแพง ไหจากเตาวังเหนือเวียงกาหลง และเตาสวรรคโลก
สุโขทัย เป็นต้น

จึงสรุปได้ว่า รูปทรงองค์เอวของไหประเภทนี้อาจรับอิทธิพลจากราชวงศ์
หยวน ซึ่งต้นแบบน่าจะเป็นกลุ่มอาหรับก็เป็นได้ ซึ่งน่าเชื่อว่ามีรูปแบบอิทธิพลมาสู่
“ไหหลวง” ในอาณาเขตสุโขทัยล้านนาและอยุธยาด้วย

⌫  
⌫

⌫ ⌫
⌫⌫
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เวลาหลายปีที่วงการเซรามิกส์คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้หายไปจากวารสารเซรามิกส์ .......เท่าที่จำได้ครั้งสุดท้ายที่ได้เห็น

โฉมหน้างานเซรามิกส์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คงจะเป็นฉบับที่ 4 ซึ่งเมื่อปี
พ.ศ 2530 - 2537 นั้นเซรามิกส์ของเราเป็นสาขาหนึ่งที ่อยู ่ภายใต้ชื ่อว่าสาขา
วิชาเครื่องเคลือบดินเผา ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปคณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
จึงได้นำสาขาวิชาเครื ่องเคลือบดินเผามารวมกับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความคล้ายกันในเรื่องของการเรียนการสอนเพียงแต่เราเน้น
ไปในทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสำคัญ และเครื่องเคลือบดินเผาก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นกัน หลังจากนั้นชื ่อของสาขาวิชาเครื ่องเคลือบ
ดินเผาก็หายไปแต่ยังคงชื่อการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..........และแล้วเราก็กลับมาอีกครั ้งพร้อมงานออกแบบ
เพื่อนำเสนอโดยมีแนวคิดที่เป็นตัวของเราเอง และที่สำคัญกว่านั ้นชื ่อของคณะ
ศิลปกรรมก็ได้เปลี่ยนชื่อเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชื่อคณะ
และหลักสูตรที่มีการปรับปรุงจุดประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสมัยปัจจุบันที่เน้น
การเรียนการสอนไปในเรื่องของศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 6 สาขาวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนไปในทาง
ออกแบบท่ีผสมผสานไปกับงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิต เป็นงาน Mass - Produce
หลักสูตรการเรียนการสอนของเราตลอดทั้ง 4 ปี มีวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 รายวิชา
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รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) มี
จุดประสงค์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การใช้ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์เป็นราย
วิชาออกแบบที ่น ักศ ึกษาทุกคนเร ียน
เหมือนกัน โดยการแบ่งนักศึกษาเป็น 3
กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ประจำกลุ่ม 1
ท่าน แต่ละท่านจะให้ Project ที่แตกต่าง
กันตลอดทั้งเทอมนักศึกษาจะได้ผลงาน
คนละ 3 ชิ้น โดยมีการเรียนแบบวนพบ
อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน Project แต่ละ Project
จะอยู ่ในเงื ่อนไขที ่เหมือนกันคือ Aes-
thetics, Form and Function โดยคำนึง
ถึง user - center เป็นหลัก

⌫    


  


  ⌫


 


 


 

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 การเรียนการสอนจะมุ่งเน้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเทอมจะมีผลงานการออก
แบบเพียง 1 ช้ินเท่าน้ัน เพราะมุ่งเน้นกระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมากข้ึน ในรายวิชาออกแบบ
2 น้ีนับว่าเป็นวิชาท่ีมีความแตกต่างจากวิชาดีไซน์ตัวอ่ืน นอกจากจะให้มีความงามและ
ประโยชน์ใช้สอยแล้วยังต้องมีกลไกเข้ามาร่วมด้วย

   ⌫    
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รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 3 เป็นวิชาท่ีมี 2 แผน ให้นัก
ศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัด แผนท่ี 1
คือเลือกศึกษางานผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ
แผนท่ี 2 เลือกศึกษางานทางด้านเซรามิกส์
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเลือกเรียนทางด้านน้ี
โดยตรง ต้องเลือกเรียนรายวิชาออกแบบ
ตัวที ่ 4 และ 5 อีกทั ้งวิชาศิลปนิพนธ์
นักศึกษาต้องศึกษาวิจัยด้วยเช่นกัน วิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 เป็น
รายวิชาที่ศึกษาหลักการและกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ใน
ครัวเรือน ไม่ว่าจะศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ท่ัวไปหรือเฉพาะทาง เคร่ืองเคลือบดินเผา
ก็ใช้หัวข้อเดียวกัน


  


  

⌫    
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รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 เน้นสำหรับผู้บริโภคเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งคำนึงถึงความสัมพันธ์
ของการออกแบบผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์

⌫
ที่มาและแนวความคิดของเก้าอี้

เก้าอี้ดอกไม้ได้แนวคิดจากดอกลั่นทมที่ปลูกในสวนสาธารณะมากกว่าที่บ้าน เพราะเกิดจากความเชื่อของคนไทยที่ว่า
ถ้าปลูกต้นลั่นทมไว้บริเวณบ้านจะมีแต่ความทุกข์ระทม ดังนั้นเรามักจะพบเห็นต้นลั่นทมตามสถานที่สาธารณะ จึงมีแนวคิดที่
จะเป็นสื ่อให้ดอกลั ่นทม โดยถ่ายทอดความงามของดอกลั ่นทมลงไปบนผลิตภัณฑ์เก้าอี ้ สามารถนำมาตกแต่งทั ้งในสวน
สาธารณะและที่บ้านได้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสามารถนั่งได้สะดวกสบาย
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รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 เป็นรายวิชา
ที่ศึกษาผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการออกแบบ

แนวความคิด ได้แนวความคิดจากภาวะโลกร้อนที่ต้องการ
ให้ทุกคนหวลกลับมาสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มีความชุ ่มชื ่น
ร่มเย็นจากการปลูกต้นไม้ และเพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยน้ำล้นกับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สามารถบันดาลรูปแบบได้ดังความต้องการ

หลังจากเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้ง 5 ราย
วิชาไปแล้ว นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาโครงการศิลปนิพนธ์และ
ศิลปนิพนธ์ตามลำดับ นักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาโครงงาน
ตามความถนัดเช่น โครงงานในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์, กลุ่มของเล่น, กลุ่ม
บรรจุภัณฑ์, กลุ่มนวัตกรรม, กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มของใช้ทั่วไป
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โครงการออกแบบโคมไฟประด ับ
เครื่องเคลือบดินเผา

โคมไฟประดับเคร ื ่องเคลือบ
ดินเผานี้ ได้แนวความคิดมาจากปะการัง
เพื ่อตอบสนองผู ้ที ่ต้องการตกแต่งบ้าน
และสวนในแนวของบรรยากาศทะเล

                  ⌫   

ที่มาของแนวความคิด
ปัจจุบันคนเราทุกวันนี ้ก่อนที ่

จะซื ้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอะไรสัก
อย่าง ต้องคำนึงถ ึงความคุ ้มค่าก่อน
เสมอว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด สามารถนำมาตกแต่งได้
หลากหลายสไตล์ในหนึ่งเดียว ดังนั้นจึง
เป็นที ่มาของแจกันปรับเปลี ่ยนรูปทรง
ชุดนี ้ ซึ ่งได้นำรูปทรงของเรขาคณิตมา
เล่นปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้อง
การของผู้บริโภค
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Jumpei
คลื่นลูกใหม่
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Jumpei เดินทางมาคนเดียว และแจ้งความประสงค์ท่ีจะ
ท่องเท่ียวหาประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง โดยเลือกท่ีจะไปอยุธยา
และสุโขทัย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจมากมาย และมีระยะทางไม่ไกลมากนักจากกรุงเทพฯ
ผมก็จัดให้ตามความต้องการ คือ ให้ลูกศิษย์ไปส่ง Jumpei ท่ีอยุธยา
แล้วต่อจากน้ันก็ปล่อยให้เดินทางเอง โดยช่วยเพียงให้คำแนะนำ
ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญและจำเป็นกรณีถ้ามีปัญหา
แต่ที่น่าแปลกใจในการมาท่องเที่ยวของ Jumpei ก็คือเขาไม่ได้
เตรียมกล้องถ่ายรูปหรือวีดิโอมาด้วยท้ังๆ ท่ีอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นของ
ใช้ท่ีกลาดเกล่ือนท่ัวไปในญ่ีปุ่นแต่ส่ิงท่ี Jumpei นำติดตัวไปยาม
ท่องเที่ยวกลับเป็นสมุดสำหรับวาดภาพและปากกา เมื่อไปถึง
สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม เช่น บึงพระราม หรือโบราณสถานที่
น่าสนใจ Jumpei ก็จะหามุมสงบแล้วน่ังบันทึกภาพลงในสมุดตาม
ท่ีตาเห็นอย่างพิถีพิถัน กระท่ังนักท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นต่างก็ท่ึง
และออกปากขอซ้ือผลงานภาพสเก็ตจากฝีมือของ Jumpei กันหลายราย แสดงให้เห็นถึงแนวทางการฝึกฝนพ้ืนฐานทักษะการวาดภาพ
อันจะเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในระยะต่อๆ ไปของเด็กหนุ่มผู้น้ี

เม่ือครบกำหนดการท่องเท่ียวแล้ว Jumpei ก็กลับไปญ่ีปุ่น ต่อจากน้ันผมก็ขาดการติดต่อกับ Jumpei ไประยะหน่ึง เพราะ
อยู่ห่างไกลกันจนกระท่ังผมเดนิทางไปญ่ีปุ่น คร้ังหลังสุดภาพท่ีพบ คือ Jumpei ในภาวะท่ีเติบโตเป็นหนุ่มใหญ ่แล้วกำลังง่วนอยู่กับ
การเผาผลงานกระเบ้ืองเขียนลาย เพื่อเตรียมจัดแสดงร่วมกับพ่อและแม่ในสตูดิโอ เมื่อผมได้เห็นผลงานของ Jumpei ที่ผ่านการเผา
ออกมาจากเตาแล้วก็ต้องทึ่ง เพราะความงดงามในผลงานและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความเป็นตัวของตัวเองในเด็กหนุ่มคนนี้
ซึ่งเมื่อได้ชื่นชมผลงานที่เตรียมจัดแสดงแล้วก็ต้องย้อนถามถึงพัฒนาการของการก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ซึ่งประมวลได้ว่า
เม่ือกลับไปจากการท่องเท่ียวเมืองไทยเม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว Jumpei ได้ใช้พ้ืนฐานทักษะในการวาดภาพและออกแบบ เร่ิมทำงานด้านออกแบบ
กราฟฟิคอยู่ระยะหน่ึง จากน้ันจึงหันมาทำงานด้านออกแบบเส้ือผ้า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพนต์บนเส้ือยืดด้วยรูปลายเฉพาะตัว จากการ
สั่งสมประสบการณ์ด้านกราฟฟิคและเสื้อผ้า เมื่อมาผนวกรวมกับความรู้และประสบการณ์ด้านเซรามิกที่พบเห็นอยู่ตลอดเวลา
ภายในบ้าน จากการทำงานของพ่อและแม่ จึงไม่เป็นการยากท่ี Jumpei จะหลอมรวมความรู้ และทักษะหลายๆ ด้านออกมาเป็นผลงาน
ตามแนวทางท่ีถนัดและแปลกใหม่ให้วงการเซรามิก ท้ังในโตโกนาเมะและอ่ืนๆ ได้ช่ืนชมสมดังคำท่ีว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แต่ลูกไม้ท่ีช่ือ
Jumpei Yamamoto นอกจากหล่นใกล้ต้นแล้ว ยังได้น้ำเล้ียงท่ีแสนดีจากพ่อและแม่ท่ีเป็นศิลปินมีช่ือประจำท้องถ่ินท่ีคอยส่งเสริม และให้
กำลังใจท้ังท่ีในระยะแรก Jumpei อาจจะเร่ิมสนใจในงานกราฟฟิคมากกว่างานดินเผา แต่สุดท้ายก็ต้องวกกลับมาจากการพัฒนาพ้ืนฐาน
ด้านศิลปะท่ีดี ถึงแม้ส่ือหรือวัสดุจะเปล่ียนไปก็สามารถถ่ายทอดหรือแสดงออกได้เป็นอย่างดี ซ่ึงน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆ คนได้
ลองนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กๆ ของเราต่อไป


⌫



⌫ ☺ 
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ทัลคัมมีโครงสร้างเป็น mica-like structure เป็นช้ัน

T-O-T หรือคล้ายกับมอนโมลิลโลไนท์ (Montmorillonite)
มีช้ันของเตตระฮีดรอท 2 ช้ันท่ีเป็นซิลิกากับช้ันออกตะฮีดรอท
ของ Mg2+ (Brucite sheet) แรงยึดกันระหว่างช้ันไม่แข็งแรง
โดยเป็นแรงแวนเดอวาวล์ เกิดการเล่ือนของช้ันได้ง่าย ทำให้แร่
นี้มีเนื้อแร่ที่อ่อนไม่แข็งแรง โครงสร้างผลึกเป็นโมโนคลินิค
(Monoclinic)

ส่วนประกอบทางเคมีทางทฤษฎีม ี 64%SiO2
31%MgO 5%H2O

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

 ⌫⌫  ⌦ 
⌫⌫     ⌫   ⌦⌫
⌫⌫⌫  ⌫  ⌦⌫
⌫⌫

⌫   
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⌫
แหล่งท่ีเกิดทัลคัมน้ี เป็นผลมาจากการเกิด Hydrothermal

ส่วนใหญ่มักจะเกิดร่วมกันกับโดโลไมท์และแมกนีไซท์ บางครั้งก็
เกิดร่วมกับพวกหินอัคนีท่ีมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบน้อยกว่า 45%
(Ultrabasic rock) เช่น แร่โอลิวีน (Olivine), แอมฟิโบล
(Amphibole), คลอไรต์ (Chlorite), และเซอร์เพนทีน (Serpentine)
เช่นเดียวกับในแหล่งที่เกิดจากการถูกพัดพามาสะสมไว้ องค์
ประกอบของแร่จะใกล้เคียงกันท้ังในแหล่งท่ีเป็นปฐมภูมิ (primary
deposit) และแหล่งที ่เป็นแหล่งทุติยภูมิ (secondary or
sedimentary deposit)

แหล่งทัลคัมที่สำคัญในโลกนี้มีอยู่ที่อิตาลี ออสเตรีย
สเปน ฝร่ังเศส อเมริกา และจีน ส่วนแหล่งในเมืองไทยน้ัน ส่วนใหญ่
เป็นทัลคัมท่ีมีมลทินปนอยู่ในปริมาณสูง ไม่เหมาะสำหรับใช้ในสี
เคลือบ แหล่งท่ีสำคัญอยู่ท่ี จ.อุตรดิตถ์

⌫
- มีค่า C.O.E (สัมประสิทธ์ิการขยายตัวจากความร้อน)

สูงประมาณ 270x10-7 oC-1 ท่ี 1020 oC
- ความถ่วงจำเพาะ ~ 2.7-2.8
- มีการขยายตัวหลังจากอบแห้ง
- สามารถบดให้เป็นผงละเอียดได้ง่าย

   

- เมื่อใส่ในเคลือบหรือในน้ำดินจะทำให้น้ำดิน หรือ
เคลือบเกิด thixotropy เนื่องจากการบวมน้ำ (swelling) ของ
T-O-T layer ท่ีมีน้ำเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างช้ัน

- จาก D.T.A curve เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนท่ี 900-
1000 oC เนื่องจากเกิดการสลายตัวของน้ำในโครงสร้างผลึก
(dehydroxylation)


กระเบ้ืองเซรามิก

กระเบ้ืองเซรามิก มีการเติมทัลคัมลงไปเพ่ือช่วยควบคุม
ค่า C.O.E ของเนื้อกระเบื้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องที่เผา
ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อให้เหมาะกับ C.O.E ของเคลือบ โดยจะช่วย
ป้องกันการรานตัว (delay crazing) เน่ืองจากการขยายตัวเม่ือถูก
ความชื้น การเติมทัลคัมลงไปจะช่วยเพิ่มความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความร้อน (Thermal shock resistance)
สำหรับกระเบ้ืองบุผนัง การเติมทัลคัมลงไปแทนท่ีพวกคาร์บอเนต
บางส่วนจะช่วยให้การเผาเร็วข้ึนท้ังในช่วงการเผาและช่วงการเย็นตัว

สำหรับกระเบ้ืองท่ีมี % การดูดซึมน้ำต่ำ (vitrified tile)
การเติมทัลคัมลงไปในปริมาณไม่มากนักจะช่วยลดอุณหภูมิในการ
เผาลง รวมท้ังลดเวลาในการเผาลงด้วย เน่ืองจากทัลคัมจะไปช่วย
ลดจุดยูเทคทิก (eutectic point) ของเฟสระหว่าง Al

2
O

3
-SiO

2

ทำให้เกิด liquid phase sintering ได้ดีขึ้น การเกิดแก้วในเนื้อ
กระเบ้ืองจะเกิดได้เร็วข้ึนท่ีอุณหภูมิต่ำลง

Differential thermal curves, talc
Temperature Cํ

0 200 400 600 800 1,000 1,200
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พวก vitreous china จะเติมทัลคัมลงไปเล็กน้อย เพ่ือช่วย

ในเร่ือง thermal shock resistance และสำหรับในเคลือบทัลคัม
จะเป็นแหล่งท่ีให้ MgO และ SiO

2
 ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ

ทำเคลือบทั ้งผิวมันและผิวด้าน ขึ ้นกับปริมาณที ่เติมลงไป
โดยเฉพาะเคลือบผิวด้าน (Matt glaze) ที่มีส่วนผสมของทัลคัม
จะให้พ้ืนผิวท่ีดูแวววาวคล้ายผ้าไหม บางคร้ังจึงเรียกว่า silk glaze
หรือ Satin matt แต่ข้อจำกัดของการใช้ทัลคัมในเคลือบก็คือ
ปัญหาเร่ืองการบวมน้ำ (swelling) ซ่ึงจะทำให้คุณสมบัติการไหล
ตัวของเคลือบเปล่ียนไปเม่ือเวลาเปล่ียนไป (Thixotropic) และจะ
ทำให้เคลือบอืดตัวและทำการชุบเคลือบหรือการสเปรย์เคลือบ
ได้ยาก

นอกจากนี้ยังมีการใช้ทัลคัมสำหรับทาแบบปลาสเตอร์
เพ่ือท่ีจะช่วยให้การแกะแบบง่ายข้ึนด้วย

ตัวอย่าง สูตรสีเคลือบที ่ใช้ทัลคัมเป็นวัตถุดิบเผา
ท่ีอุณหภูมิ 1230 oC

สูตรสีขาวด้านแบบ ซาติน (Satin matt)
โซเดียมเฟลดสปาร์ 30%
วอลลาสโตไนท์ 18%
หินปูน   9%
ทรายบด   6%
ทัลคัม 12%
เซอร์โคเนียมซิลิเกต 15%
ซิงค์ออกไซด์    3%
ดินขาวระนอง    7%
STPP 0.2%
กากค้างตะแกรง 1-2% on 325 เมช
สำหรับเคลือบแบบเผาเร็วคร้ังเดียว (Single fast firing)

ในอุตสาหกรรมกระเบื้องก็มีการเติมทัลคัมลงไปในเคลือบด้วย
เพ่ือให้เกิดผิวด้านท่ีสวยงาม แต่ต้องระวังในการเผาช่วงอุณหภูมิ
900 oC เน่ืองจากทัลคัมจะมีการสลายน้ำในโครงสร้างผลึกในช่วงน้ี
ซ่ึงจะทำให้เกิดปัญหารูเข็มท่ีผิวเคลือบได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวควรใช้ Talcum ที่ผ่านการเผาไล่น้ำมาแล้ว
(Calcine Talcum) จะดีกว่า

 
มักจะใช้ทัลคัมสำหรับผลิตภัณฑ์ Kiln furniture ท่ีเป็น

เนื้อคอร์เดียไรท์ (2MgO 2Al
2
O

3
 5SiO

2
) เนื่องจากคอร์เดียไรท์

เป็นสารที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัว เนื่องจากความร้อนต่ำมาก

ประมาณ 1-2x10-6 oC-1 แต่คอร์เดียไรท์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
ธรรมชาติน้ันมีได้น้อย และไม่ค่อยเสถียร เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเกิด
คอร์เดียไรท์น้ันเป็นช่วงท่ีแคบมาก การใช้ทัลคัมเพ่ือเป็นแหล่งของ
MgO กับ SiO2 และพวก Mullite จะสามารถผลิตเน้ือคอร์เดียไรท์
ที่ใช้กับการผลิต Kiln furniture ที่ต้องการสมบัติด้าน Thermal
shock resistance ที่ดี แต่การเติมทัลคัมลงไปก็จะทำให้ความ
ทนไฟของ kiln furniture ลดต่ำลง จึงจำเป็นต้องหาจุดท่ีเหมาะสม
สำหรับการผลิตด้วย

เน้ือดินคอร์เดียไรท์น้ันสามารถผลิตได้จากการนำดินขาว
ดินดำ ทัลคัม และอลูมิน่ามาผสมรวมกันใน Dry pan mill โดย
ควบคุมค่าความละเอียดให้มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อคุณสมบัติ
ด้านความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความร้อนท่ีดี

ตัวอย่าง สูตรเนื้อดินคอร์เดียไรท์สำหรับทำจ๊อรองเผา
เผาท่ีอุณหภูมิ 1350 oC

ดินขาวระนอง 25%
ดินดำแม่ทาน 17%
ทัลคัม 35%
อลูมิน่า 15%
Scrap คอร์เดียไรท์บด   8%

 
การเติมทัลคัมลงไปเล็กน้อยจะช่วยปรับปรุงการรีดของ

ชิ้นงานได้ดีขึ้น เนื่องจากทัลคัมจะเป็นตัวหล่อลื่น (เนื่องจาก
โครงสร้างท่ีมีการ slip ได้ง่าย) ทำให้ผิวของอิฐท่ีรีดออกมาเรียบข้ึน
และสำหรับอิฐแบบกลวง (Hollow brick) ที่ต้องมีแบบรีดที่มีรู
การเติมทัลคัมลงไปในเนื้อดินเล็กน้อยจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพ
ในการรีดดีข้ึน แต่ไม่ควรเติมลงไปมากเน่ืองจากทัลคัมจะมีปัญหา
การขยายตัวหลังรีด และการแห้งตัวท่ีช้า ซ่ึงจะทำให้อิฐแตกร้าวใน
ระหว่างอบแห้งได้
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- ทัลคัมเป็นตัว filler กระดาษ และพลาสติก
- เป็นผงดับกล่ินสำหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองสำอาง
- เป็นส่วนผสมในแป้งทาตัว
- เป็นตัวหล่อล่ืนเพ่ือช่วยยืดอายุแบบในอุตสาหกรรม
   โลหะ
- ใช้เป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง

⌫⌦⌦


สำหรับเน้ือดิน
- ดูค่าวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือดู %ออกไซด์ท่ีมี
- ขนาดของอนุภาค
- มลทินท่ีปนเป้ือนเข้ามามีได้บ้าง มักเป็นพวก Fe

2
O

3
,

TiO
2
 แต่ถ้าเป็นพวกคาร์บอเนต จำเป็นต้องควบคุมอย่างมาก ถ้าใช้

สำหรับผลิตภัณฑ์เน้ือวิเทรียส โดยเฉพาะพวกท่ีเผาเร็วหรือทำการ
เผาคร้ังเดียวเช่นพวกกระเบ้ืองเซรามิก

สำหรับเคลือบ
- ดูค่า chemical analysis
- ขนาดของอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาค

(particle size distribution)
- มลทินต้องน้อยมาก โดยเฉพาะ Fe

2
O

3

- ใส่ในสูตรสีเคลือบแล้วทำการเผาเพ่ือดูผิวหน้าและ
  ดูเฉดสีสำหรับสีแดง Maroon, สีดำ

⌫
 ⌦

⌦⌦




73 ☺☺    73

คุณภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์มี 3 คุณภาพ ได้แก่
(1)  ปอร์ซเลน (porcelain)
(2)  ไฟร์เคลย์ (fire clay)
(3)  ไฟน์ไฟร์เคลย์ (fine fire clay)
วัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์คุณภาพปอร์ซเลน ได้แก่ ดินขาว (kaolin)

เคลย์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบอลล์เคลย์ (ball clay) แร่ฟันม้า (feldspar) และควอต์ซ (quartz)
และผลิตภัณฑ์เสียท่ีบดแล้ว (pitcher, chamotte)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุขภัณฑ์คุณภาพปอร์ซเลน ได้แก่ ดินเหนียว (clay)
ดินขาว และควอต์ซ

ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคลือบของทั้งปอร์ซเลน และไฟร์เคลย์ ได้แก่
ควอต์ซแร่ฟันม้าดินขาว CaCO

3
, BaCO

3
, ZnO ตัวทำให้เคลือบทึบแสงได้แก่ ZrSiO

4
 ส่วน

SnO
2
 ใช้บ้างเน่ืองจากราคาแพง

1.  วัตถุดิบท่ีใช้ในส่วนผสมเน้ือดินเซรามิก
1.1 ดินต่างๆ (clays)

ดินเป็นส่วนผสมที่สำคัญในเนื้อดินปั้นของทั้งสุขภัณฑ์ คุณภาพปอร์ซเลน
และไฟร์เคลย์ เพราะว่าดินเป็นตัวสำคัญในการทำให้เกิดสมบัติที ่จำเป็นสำหรับ
อุตสาหกรรมสมบัติท่ีสำคัญ ได้แก่




<<<    สำหรับ
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(1) ความเหนียวและการทำงานในการหล่อแบบเป็นไป
ด้วยความสะดวก

(2) ให้ความแข็งแรงเชิงกลก่อนเผา
(3) มีส่วนทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์เกิดกระบวนการทำให้

เน้ือผลิตภัณฑ์แน่นปราศจากรูพรุน หรือมีน้อยในระหว่างการเผา
นอกจากนี ้ดินยังทำให้พฤติกรรมทางวิทยากระแส

(Rheological behavior) ของน้ำดินและกระบวนการข้ึนรูปโดยการ
หล่อแบบ มีผลไปในแนวทางต่างๆ การหดตัวก่อนเผาและหลังเผา
และสีของผลิตภัณฑ์หลังเผา

1.1.1 แร่วิทยา (Mineralogy)
คำว่าดินมีความหมายถึงกลุ่มแร่ที่เกิดมาจากกระบวน

การ metamorphism ของ magmatic rock ซ่ึงเกิดจากการจมตัว
สะสมตามธรรมชาติ ดินจะประกอบไปด้วย kaolinite, illite, chlorite,
montmorillonite, mica, feldspar และ quartz

ดินที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสุขภัณฑ์เป็นชนิดที่มี
ช่ือว่าบอลล์เคลย์ และมีส่วนประกอบทางแร่คือ kaolinite, quartz
mica และ feldspar ซ่ึงมีช่วงเปอร์เซนต์ส่วนผสมดังน้ี

kaolinite 40-95%
mica และ feldspar 3-40%
quartz 1-40%
รูปท่ี 1 แสดง x-ray diffraction pattern ของบอล์ลเคลย์
นอกจาก kaolinite, mica, feldspar และ quartz แล้วใน

ดินยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกมากแต่มีปริมาณน้อยแตกต่างกันไป
(1)  วัสดุคาร์บอน ซ่ึงมีการกระจายขนาดอนุภาคต่าง  ๆ กันไป
(2) smectite เป็นแร่ดินชนิดหน่ึง
(3) สารประกอบทิเทเนียม (Ti)
(4) แร่เหล็กต่างๆ FeCO

3
 สีแดง (Siderite) FeS

2
 (Pyrite)

สีทอง, FeS
2
 (Marcasite) สีขาว 2Fe

2
O

3
   3H

2
O  (Limonite)

สีน้ำตาล
(5) เกลือละลายน้ำ (SO4, CI) สมบัติเฉพาะต่างๆ ของ

ดินข้ึนกับส่วนประกอบต่างๆ ทางแร่
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของบอลล์เคลย์ ได้แก่ kaolinite

ซึ่งมีระดับความสมบูรณ์ของผลึกต่างๆ กัน และเป็นตัวทำให้
สมบัติต่างๆ ของบอลล์เคลย์ แตกต่างไป

การมีแร่ kaolinite ท่ีมีผลึกไม่สมบูรณ์ปริมาณมากจะทำ
ให้บอลล์เคลย์มีความเหนียวและให้ความสามารถในกระบวนการ
ทำงานดีมากข้ึน

แร่ไมกาท่ีประกอบในบอลล์เคลย์ เป็นแร่ละเอียดและมี
ส่วนประกอบเปล่ียนแปลงไปต้ังแต่ muscovite ถึง illite การเปล่ียน
แปลงเช่นน้ีก็เน่ืองจากมีธาตุ Fe+2 เข้าไปแทนท่ี Al+3 ในโครงสร้างผลึก

ในดินแร่เหล่านี้เป็นตัวให้อัลคะไล หรืออัลคะไลเออท
(alkali earth) ในปริมาณต่างๆ กันไปอัตราการปรับปรุงตัวให้เน้ือ
ผลิตภัณฑ์มีความแน่นคือมีความพรุนตัวน้อยลง และมีปริมาณ
เน้ือแก้วมากข้ึนในเน้ือดินต่างๆ หรือแม้กระท่ังในเน้ือดินป้ัน ท่ีดิน
เหล่าน้ีเป็นส่วนผสมจะมีมากน้อยตามไปด้วยนอกจากน้ี ปริมาณ
Fe ในไมกายังเป็นตัวทำให้สีของดินหรือเนื้อดินปั้นที่ดินนั้น เป็น
ส่วนผสมเปลี่ยนแปลงไปจากสีครีมและสีน้ำตาลขึ้นกับปริมาณ
ของ Fe และร่วมกับปฏิกิริยาของ Ti

ส่วนประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในดิน ได้แก่ quartz
ในบอลล์เคลย์ เนื่องจากเกิดกระบวนการล้างและพัดพาไปเป็น
ระยะทางอาจใกล้หรือไกลแล้วแต่แหล่งทำให้ควอต์ซมีรูปร่างกลม
ควอต์ซเป็นตัวทำให้เกิดผล 2 ประการ

(1) ก่อนเผาจะประพฤติตัวเป็นวัสดุปราศจากความ
เหนียวเกิดปฏิกิริยายากจะทำให้ดินมีความเหนียวและความแข็งแรง
ของดินก่อนเผาลดลง แต่จะช่วยให้การไหลตัวของน้ำดินดีข้ึน

Fig. 1-X-ray diffractogramme of ball clays (from: Stentiford-Mitchell).

รูปท่ี 1 แสดง x-ray diffraction pattern ของบอล์ล เคลย์

Fig. 2-Geometric representation of the tetrahedron arrangement in the Alpha

quartz and Beta quartz (from: C.A. Jouenne).

รูปที่ 2 จาก α ควอต์ซ ไปเป็น β ควอต์ซ เกิดการจัดรูปผลึกใหม่
ทำให้เกิดการขยายตัว
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(2) ระหว่างการเผาจะต้องเผาอุณหภูมิสูงข้ึน เพ่ือทำให้
ดินมีเนื้อแน่น มีรูพรุนน้อย มีเนื้อแก้วเกิดขึ้นมาก เรียกว่าเกิด
กระบวนการ vitrification และจะมีผลให้เห็นชัดในกระบวนการเผา
ด้วย Dilatometer

ความจริงควอต์ซอิสระท่ี 573 ํC จะเกิดการเปล่ียนแปลง
รูปท่ี 2 จาก α ควอต์ซ ไปเป็น β ควอต์ซ เกิดการจัดรูปผลึกใหม่
ทำให้เกิดการขยายตัว

บางกรณีควอต์ซอิสระในดินอยู่ในรูปของอะมอฟัส ซิลิกา
(amorphous silica) และจะกลายเป็นคริส์ไทบาไลท์ในระหว่าง
ถูกเผาคริสไทบาไลท์ก็มีการเปล่ียนแปลงได้หลายรูปแบบท่ีสำคัญ
ในอุตสาหกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ 220  ํC และนี่
เป็นการพิสูจน์ว่ามีความสำคัญมากเท่าไรที่จะต้องรู้ทั้งชนิด และ
ปริมาณของควอต์ซในดิน

1.1.2 พฤติกรรมด้านวิทยากระแสของดิน (Rheologica
behavior of clays)

พฤติกรรมนี้จะมีผลต่อเนื้อดินปั้นที่ดินนั้นผสมอยู่ด้วย
มีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมน้ี

(1) ส่วนประกอบของแร่
(2) การกระจายขนาดของอนุภาค
(3) ธรรมชาติและปริมาณของสารประกอบอินทรี
(4) ชนิดและปริมาณของเกลือละลายน้ำ
เป็นท่ียอมรับรู้กันมานานแล้วว่าดินท่ีมีปริมาณ kaolinite

น้อยและมี quartz ปริมาณมากปกติ แล้วจะทำให้เกิดการไหลตัวได้
ง่ายและควรเข้าใจว่าปริมาณของแร่ smectite mica montmovillonite
ก็มีผลอย่างย่ิงต่อพฤติกรรมด้านวิทยากระแสของดิน ดินท่ีมี kaolinite
และไม่มี smectite จะมีความสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูล 10-15
milliequivalence ต่อ 100 กรัมดินแห้ง แต่ดินท่ีมี smectite หรือ
montmorillonite จะมีความสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูล 25-30
milliequivalence/100 gm

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของแข็ง
กับความสามารถแลกเปล่ียนอนุมูล (CEC) ของน้ำดินซ่ึงประกอบ
ด้วย kaolinite กับ smectite ท่ีความหนืด 500 เซนติพอยซ์

เนื้อดินปั้นสุขภัณฑ์ ดินเป็นตัวให้ส่วนที่เป็นอนุภาค
ละเอียดแน่นอนเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อความหนืดของน้ำดิน

รูปที่ 4 แสดงการกระจายขนาดของอนุภาคของดินใน
อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์

บอลล์เคลย์ จะมีสารประกอบของคาร์บอนหลายชนิด
ผสมอยู่เสมอสารประกอบน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามขนาดของอนุภาค
กลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 50 ไมครอน เรียกลิกไนท์ กลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก
กว่าเรียกว่า คอลลอยด์ สารประกอบนี้เป็นตัวทำให้บอลล์เคลย์
มีสีดำ ปริมาณลิกไนท์ในบอลล์เคลย์ มี 1.5-1.6% จะเทียบเท่ากับ
ปริมาณสารประกอบคาร์บอน 1% สารอินทรีเหล่าน้ีเป็นของผสม
ระหว่าง resin, tannin และ lignin เป็นต้น ปริมาณสารประกอบ
คาร์บอนในดินมีค่าระหว่าง 0-15% อิทธิพลของสารประกอบเหล่าน้ี
โดยเฉพาะกลุ่มคอลลอยด์มีต่อสมบัติต่างๆ ด้านวิทยากระแสของ
ดินอย่างมากแสดงให้เห็นตามรูป 7 และ 8 รูป 9 และ 10 แสดงให้
เห็นอิทธิพลของเกลือละลายน้ำ

1.1.3 ความเหนียวและความแข็งแรงของดิน
สมบัติทั ้งสองของดินมีความสัมพันธ์กับการกระทำ

ระหว่างกันท้ังทางกายภาพ และเคมีระหว่างดินกับน้ำและข้ึนกับ
องค์ประกอบ ดังน้ี

(1) ส่วนประกอบทางแร่
(2) ความสามารถแลกเปล่ียนอนุมูลและ pH
(3) รูปร่าง
(4) ขนาดของอนุภาคและการกระจายขนาดของอนุภาค
ส่วนประกอบทางแร่เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะว่า

แร่ดินต่างๆ มีความเหนียวไม่เท่ากัน และมีแร่หลายตัวในดินทำให้
ความเหนียวของดินลดลง ดังนั้นดินที่มีควอตซ์ปริมาณน้อยกว่า
แต่มีแร่เคโอลิไนท์มากกว่า จะมีความเหนียวและมีความแข็งแรง
มากกว่ายิ่งดินที่มีแร่สเมกไทท์ ซึ่งเป็นแร่ดินที่มีความเหนียวมาก
ท่ีสุด ย่ิงทำให้ดินน้ันมีความเหนียวและความแข็งแรงมากท่ีสุดด้วย
รูป 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของดินก่อนเผา
กับความสามารถแลกเปล่ียนอนุมูลของดิน การผสมเบนโทไนท์ 5%
เข้าไปในดินจะทำให้ดินมีความแข็งแรงเพ่ิมเป็นสองเท่า เบนโทไนท์
เป็นดินท่ีมีแร่สเมคไทท์เป็นส่วนประกอบ รูป 12 แสดงให้เห็นว่าดิน
ที่มีอินทรีสารเป็นส่วนประกอบ มีผลทำให้ความแข็งแรงของดิน
ก่อนเผามีค่ามากข้ึน ดินท่ีดูดซับ H+, Ca+2 จะมีความเหนียวดีกว่า
และมีความแข็งแรงก่อนเผาดีกว่าดินท่ีดูดซับ Na+, Li+

ขนาดของอนุภาคการกระจายของอนุภาครูปร่างของ
อนุภาคมีอิทธิพลต่อความเหนียวอย่างย่ิง เรามักใช้ปริมาณของขนาด
ของอนุภาคท่ีเล็กกว่า 1 ไมครอน เป็นตัวช้ีบ่งถึงความเหนียวของดิน
ดินท่ีมีรูปร่างเหมือนกันดินท่ีละเอียดกว่าจะมีความเหนียวมากกว่า
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Fig.3-Critical Concentration (Cc) as a function of the cation exchange capacity

(CEC) (from: STENTIFORD-MTICHELL).

รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ุระหว่างเปอร์เซ็นต์ของแข็ง
กับความสามารถ แลกเปลี่ยนอนุมูล (CEC) ของน้ำดิน ซึ่งประกอบ

ด้วย kaolinite กับ smectite ท่ีความหนืด 500 เซนติพอยซ์

Fig.4-Granulometric distribution of the GAROSO clay (from W.B.B).

รูปท่ี 4 แสดงการกระจายขนาดของอนุภาคของดินใน
อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์

Fig.7-Effect of the content in organic substances on the apparent viscosity of
a ball clay (from: GLASSON).

Fig.8A-The stabilising effect on thixotropy connected with the increase in
carbonaceous material content.

Fig.8B-The stabilising effect on the deflocculation curve of the carbonaceous
substances content (from: STENTIFORD-MITCHELL).

Fig.5-Granulometric distribution of
two different clays (from: N.P.

GLASSON-ECC)

Fig.6-Rheological properties of
Rapide and VC clays (from: N.P.

GLASSON-ECC).
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1.1.4 พฤติกรรมของดินระหว่างเผา
การศึกษาพฤติกรรมของดินระหว่างเผาเป็นส่ิงจำเป็นท่ี

จะต้องอาศัยวิธีการต่างๆ ต่อไปน้ี
(1) การทดลองเผาดู
(2) differential thermal analysis (DTA)
(3) thermogravimetric analysis (TG)
(4) dilatometric analysis
การทดลองเผาดูทำให้เราสามารถได้ข้อมูลเก่ียวกับสีดิน

หลังเผา การดูดซึมน้ำ การหดตัว ดังนั้นถ้าเราเผาดินที่อุณหภูมิ
ต่างๆ จะทำให้เราเห็น vitrification curve ท่ีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการดูดซึมน้ำ การหดตัวกับอุณหภูมิท่ีเผาสูงข้ึนไป

DTA แสดงให้เห็นปฏิกิริยา exotherm และ endotherm
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเผาดินข้ึนไปท่ี 1,230-1,250  Cํ

TG แสดงน้ำหนักท่ีหายไประหว่างการเผาท่ีอุณหภูมิช่วง
เดียวกัน

สุดท้าย dilatometer จะแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของดินในขณะที่ถูกเผาขึ ้นไปหรือปล่อยให้เย็นตัวลงสำหรับ
บอลล์เคลย์ เคร่ืองจะสามารถแสดงได้แค่ 1,000  Cํ ส่วนท่ีเกินไป
ไม่สามารถรายงานได้เน่ืองจากมีการหดตัวสูงมาก

รูป 13,14 แสดง DTA, TG และ dilatometer ของ
บอล์ลเคลย์ในตารางที่ 3.2 กราฟเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าดินที่มี
แร่ต่างๆ กันและมีปริมาณต่างๆ กัน แสดงให้เห็นความแตกต่างกัน

โดยการเปรียบเทียบรูปภาพทั้งสอง เห็นได้ชัดว่าการ
วิเคราะห์โดยความร้อนเป็นไปได้ที่จะสามารถบอกชนิดของแร่ที่
ประกอบในดิน

DTA ในรูป 13 ดิน EWVA มีปริมาณสารอินทรีมากกว่า
ดิน Sanblend 75 ซ่ึงดูได้จาก DTA ในรูป 14 ดูจากช่วงอุณหภูมิ
200-450  Cํ แสดง exotherm ของรูป 13 ใหญ่กว่าในรูป 14

แร่ kaolinite ใน sanblend 75 ผลึกไม่สมบูรณ์มากกว่า
kaolinite ใน EWVA ดูจาก endotherm ของ sanblend เริ่มที่
อุณหภูมิต่ำกว่าของ EWVA

ใน EWVA จะมี kaolinite มากกว่าใน sanblend ดูจาก
exotherm ท่ี 975  ํC ของรูป 13 ใหญ่กว่าในรูป 14 นอกจากน้ี TG
ในรูป 13 แสดงให้เห็นการสูญเสียน้ำหนักของดิน EWVA มากกว่า
TG ในรูป 14 ของดิน sanblend ในช่วงอุณหภูมิท่ี kaolinite สูญเสีย
น้ำในโครงสร้าผลึก

dilatometer แสดงให้เห็นว่า sanblend 75 มีควอต์ซผสม
อยู่มากกว่า EWVA โดยการแสดงให้เห็นการขยายตัวมากกว่า โดย
เฉพาะในช่วงการสูญเสียน้ำในโครงสร้างดินที่มีควอต์ซปริมาณ
น้อยจะมีการหดตัวอย่างชัดเจน

Fig.9-Influence of the soluble salt content on the deflocculation curve
(from: STENTIFORD).

fig.11-The breakage modulus of a clay as a function of its ion

exchange capacity

รูป 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของดินก่อน
เผากับความสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลของดิน

Fig.10-Effect of water solble salts on the quantity of deflocculant in the
HYCAST VC clay, with a constant carbon content and 0.125 wt% of sodium

carbonate (from: GLASSON).
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สุดท้ายของการศึกษาพฤติกรรมของดินระหว่างถูกเผา
จะต้องพิจารณาเร่ือง vitrification curve ในช่วง 1,000-1,250  Cํ
ในเร่ืองการดูดซึมน้ำ การหดตัว MOR และความขาว

รูป 15,16 แสดง vitrification curve ของดิน Sanblend
75 กับ EWVA แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำ, การหดตัว
กับอุณหภูมิ

รูป 17,18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า MOR
ความขาวกับอุณหภูมิ

ดิน Sanblend 75 มี mica มากมี kaolinite น้อยกว่าดิน
EWVA แสดง vitrification มากที่สุดระหว่าง 1,220-1,230  ํC
ส่วนดิน EWVA ซ่ึงมี kaolinite มากกว่า vitrification จะสมบูรณ์
ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 1,250  Cํ

นอกจากส่วนประกอบทางเคมี และแร่แล้ว ยังมีองค์
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนสำคัญต่ออุณหภูมิ vitrification โดยเฉพาะ
ความละเอียดของอนุภาคของแร่ท่ีประกอบในดินและอนุภาคของ
ควอต์ซ

ดินที่มีปริมาณของควอต์ซ และอัลคะไลเท่ากัน ดินที่มี
อนุภาคของควอต์ซท่ีละเอียดกว่าจะมีอุณหภูมิ vitrification ต่ำกว่า
รูป 19 แสดงกราฟให้เห็นแนวโน้มการหดตัวมากกว่าของดินที่
ละเอียดกว่า

Fig.13-Thermal analyses of EWVA clay (from: W.B.B).

Fig.14-Thermal analyses of SANBLEND 75 clay (from: W.B.B).

รูป 13, 14 แสดงกราฟ DTA, TG และ dilatometer
ของบอลล์ เคลย์ในตาราง 3.2

Fig.12-Incidence of the carbonaceous substances content on a clay breakage

modulus (from: STENTIFORD-MITCHELL).

รูป 12 แสดงให้เห็นว่าดินท่ีมีอินทรีสารเป็นส่วนประกอบ
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1.1.5 เกณฑ์การเลือกดิน
ในการเลือกดินเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์

ลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญ ดังน้ี
(1)  การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและแร่
(2)  การกระจายขนาดของอนุภาค
(3)  ความเหนียว
(4)  ปริมาณ CO

3
  และเกลือละลายน้ำ

(5)  ความแข็งแรงก่อนเผา (MOR)
(6)  สมบัติต่างๆ ด้านวิทยากระแส เช่น การไหลตัว,
      thixotropy
(7)  การหดตัวท้ังก่อนและหลังเผา
(8)  vitrification curve
(9)  สีหลังเผา
(10) การวิเคราะห์ด้วยความร้อน DTA, TG, dilatometry
สมบัติต่างๆ ของดินที ่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรม

สุขภัณฑ์ ได้แก่
(1) หลังเผามีสีขาว ดินควรมี Fe

2
O

3
 + Tio

2
 < 2 - 3%

(2) ความแข็งแรงก่อนเผาสูง > 35 kg/cm2 = 3.5 Mpa
(3) มีส่วนประกอบทางเคมี - แร่ และการกระจายขนาด

ของอนุภาคท่ีสม่ำเสมอ
(4) มีปริมาณคาร์บอน (C) ระหว่าง 2 - 3% ถ้าสูงกว่าน้ี

จะเกิดปัญหาระหว่างเผา โดยเฉพาะการเผาเร็วกว่า 12 ชั่วโมง
แต่จะมีผลดีต่อพฤติกรรมด้านวิทยากระแส

-  ปริมาณเกลือละลายน้ำ <0.15 - 0.18%
-  ทำให้การหล่อแบบได้ดี
-  มี vitrification range ท่ียาว
-  ไม่มีส่ิงสกปรกพวก FeS

2
 (pyrite), FeCO

3
 (siderite)

    และ CaCO
3

บอลล์เคลย์ มีอิทธิพลต่อตัววัดทางเทคนิคของเน้ือดินป้ัน
และกระบวนการผลิต ตัววัดทางเทคนิคน้ี ได้แก่

Fig.19-Influence of granulometry on the vitrification starting temperature.

รูป 19 แสดงกราฟแสดงให้เห็นแนวโน้มการหดตัวมากกว่า
ของดินที่ละเอียดกว่า

รูป 17, 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า MOR ความขาวกับอุณหภูมิ

Fig.17-Variation of the breakage
modulus and the fired colour trend

according to the temperature
(EWVA clay).

Fig.18-Variation of the breakage
modulus and the fired colour trend

according to the temperature
(SANBLEND 75 clay).

Fig.15-Vitrification curve of the EWVA clay.

Fig.16-Vitrification curve of the SANBLEND 75 clay.

รูป 15, 16 แสดง vitrification curve ของดิน Sanblend 75 กับ EWVA
แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำ, การหดตัวกับอุณหภูมิ
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(1) การหดตัวท้ังก่อนและหลังเผา
(2) ลักษณะเฉพาะด้านวิทยากระแสของเน้ือดินป้ัน
(3) อัตราการหล่อแบบและการแข็งตัวของเน้ือดินในแบบ
(4) การเสียรูปร่างระหว่างการเผา
(5) ความแข็งแรงก่อนเผา และสามารถป้ันได้
(6) วงจรการอบแห้งและการเผา

1.1.6 ดินสำหรับอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์
ตาราง 3.3 แสดงลักษณะเฉพาะท้ังสมบัติทางเคมีและ

กายภาพของดินท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์
1.2 ดินขาว (KAOLIN)
การผสมดินขาวลงไปในเน้ือดินป้ันก็เพ่ือทำให้เน้ือดินป้ัน

มีความเหนียวและสามารถป้ันได้ดี ซ่ึงได้เคยกล่าวมาแล้ว อย่างไร
ก็ดีการใช้ดินขาวแทนดินบอลลเ์คลย์ หรือดินเหนียวอ่ืนๆ จะช่วย
เพ่ิมความขาวของเน้ือผลิตภัณฑ์เพ่ิมปริมาณ Al

2
O

3
 ดังน้ันจึงช่วย

ปรับปรุงความต้านต่อการเสียรูปร่างท่ีอุณหภูมิสูงให้ดีข้ึน
1.2.1  แร่วิทยา
ดินขาว kaolin หรือ china clay เกิดจากหินเฟลด์สปาร์

ถูกการกระทำโดยไอน้ำร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นดินขาว
และไม่ได้มีการพัดพาไปไกลจากแหล่งดินขาวท่ีถูกพัดพาไปไกลๆ
จากแหล่งมักกลายเป็นดินต่างๆ ดังนั้นดินขาวมีความบริสุทธิ์

มากกว่าบอลล์เคลย์ มีแร่อ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบส่วนน้อย ได้แก่
ควอต์ซ ไมกาและเฟลด์สปาร์ สารประกอบของ Fe และ Ti แทบจะ
ไม่มีเลย เพราะว่าการแทนท่ีกันในโครงสร้างผลึกระหว่าง Fe+2 กับ
Al+3 มีน้อยมาก เป็นผลทำให้ดินขาวมีสีขาวมาก หลังจากเผาในดิน
ขาวไม่มีอินทรีสารและเกลือละลายน้ำ

ส่วนประกอบทางแร่ของดินขาวมักอยู่ในช่วงต่อไปน้ี
Kaolinite 75-93% mica 4-20%
feldspar 0-13% quartz 1-4%
1.2.2  สมบัติต่างๆ ด้านวิทยากระแส
พฤติกรรมด้านวิทยากระแสของดินขาวแตกต่างกับดิน

อ่ืนๆ เพราะว่า
(1)  ดินขาวไม่มีอินทรีสารเป็นองค์ประกอบ
(2) ดินขาวมีการกระจายขนาดของอนุภาคหยาบกว่า

ดินอ่ืนๆ
(3)  ปกติจะไม่มีแร่ smectite
(4)  แร่ส่วนใหญ่มีผลึกสมบูรณ์ มีความสามารถแลก

เปล่ียนอนุมูลต่ำ
(5)  ไม่มีเกลือละลายน้ำ
รูป 20 แสดงกราฟการไหลตัวของดินขาวท่ีน้ำดินมีความ

หนาแน่นต่างๆ กัน พร้อมกับการใช้ตัวช่วยทำให้เกิดการกระจาย
ลอยตัว (Na2SiO3) ในปริมาณต่างๆ กัน
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ปกติสามารถอ้างได้ว่าดินท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนๆ กัน
ดินขาวท่ีมีความละเอียดมากกว่าจะให้การหล่อแบบสู้ดินท่ีหยาบ
กว่าไม่ได้ ดังแสดงในตาราง 3.4 ดินท้ังสองมีส่วนประกอบเคมีและ
แร่เหมือนกัน

รูป 21 แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นสามารถเพ่ิมข้ึนได้ถึง
6% ถ้าใช้กระบวนการอย่างระมัดระวังผู้ผลิตดินขาวใช้ข้อดีของ
ปรากฎการณ์น้ี เพ่ือรักษาความเข้มข้นของน้ำดิน

1.2.3 ความเหนียวและความแข็งแรงของดิน
ความเหนียว และความแข็งแรงของดินขาวสู้ของดินอ่ืนๆ

ไม่ได้ เน่ืองจากความจริงท่ีว่า
(1)  มีส่วนประกอบทางแร่แตกต่างกัน ในดินขาวไม่มี

smectite
(2)  มีแร่ kaolinite ท่ีมีผลึกสมบูรณ์กว่า หยาบกว่า และมี

ความสามารถแลกเปล่ียนอนุมูลน้อยกว่า
(3)  ไม่มีอินทรีสาร
รูป 22 แสดงกราฟกระจายขนาดของอนุภาคของดินขาว

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเป็นประจำ
ตาราง 3.5 เปรียบเทียบดินขาว 2 แหล่ง ซ่ึงมีการกระจาย

ขนาดของอนุภาคต่างกันจะมีความเหนียว และมีความแข็งแรง
แตกต่างกัน รูปร่างของอนุภาคก็มีอิทธิพลต่อความเหนียว และ
ความแข็งแรงจะเห็นได้ชัดว่าดินขาว NSC มีความละเอียด
มากกว่ามีความแข็งแรงมากกว่าดินขาว LPC

Fig.20-The deflocculation curves of CC31 kaolin (from: W.B.B).

Fig.22-Granulometric curve of the CC31 kaolin (from W.B.B).

รูป 22 แสดงกราฟกระจายขนาดของอนุภาคของดินขาว
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นประจำ

รูป 21 แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของน้ำดินสามารถ
ทำให้สูงขึ้นได้โดยการใช้พลังงานในการตีกวนผสมน้ำดิน

Fig.21-Influence of the mechanical treatment on the casting concentration
(from: BAYLEY-NOBLE).
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รูป 24 กราฟแสดงผลวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน DTA วิเคราะห์ให้เห็นว่าไม่มี exothermic peakท่ีแสดง
ให้เห็นการเกิดการเผาไหม้อินทรีสาร ขณะที่แสดงให้เห็นการสูญ
เสียของน้ำในโครงสร้างการเปล่ียนแปลงไปเป็น Metakaolin อย่าง
สมบูรณ์เป็นการพิสูจน์ว่าดินขาวมีปริมาณ kaolinite ปริมาณมาก
และมีผลึกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ TG วิเคราะห์ให้เห็นมากขึ้นและ
dilatometer วิเคราะห์ให้เห็นว่ามีปริมาณควอต์ซน้อยมาก

รูป 25 แสดง vitrification curve ของดินขาวตัวเดียวกัน
แม้จะเผาดินขาวจนถึงอุณหภูมิ 1,250  ํC ซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติ
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม แต่ดินก็ยังคงมีการดูดซึมน้ำอยู่คือยังมีความ
พรุนตัวอยู่เป็นเพราะว่าในดินขาวมีปริมาณแร่ kaolinite มาก และ
มีแร่ไมกาและเฟลด์สปาร์ปริมาณน้อย

รูป 26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขาวความแข็ง
กับอุณหภูมิ เห็นได้ชัดว่าดินขาวมีระดับความขาวสูงมาก และ
อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อความขาวน้อยมาก น่ีเพราะว่ามีปริมาณสาร
ประกอบของเหล็กและทิเทเนียมผสมอยู่น้อยมาก ในขณะเดียว
กันดินอ่ืนๆ จะมีความขาวลดลงเม่ือเผาสูงข้ึน

1.2.5 เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกดินขาว
เกณฑ์การเลือกดินขาวก็เหมือนๆ กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

เลือกดินอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีค่ามาตรฐานอ้างอิงเม่ือใช้เป็นตัวกำหนด
ลักษณะเฉพาะสำคัญจะต่างกัน ดังน้ี

(1)  ปริมาณ Fe
2
 O

3
 + Tio

2
 < 1 - 1.5% + TiO2

(2)  ความแข็งแรงก่อนเผา > 8 kg/cm2 = 0.8 Mpa
(3)  ความเข้มข้นของน้ำดิน 63 - 69% ดินขาวเม่ือความ

หนืด 500 cP โดยใช้ Na2Sio3  0.5 - 0.55%
1.2.6  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์
ตาราง 3.6 แสดงสมบัติต่างๆ ทางเคมีและกายภาพท่ีน่า

สนใจของดินขาวท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์

รูป 23 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานท่ีใช้ใน
ระบบการกับความแข็งแรงของดินขาว ใช้พลังงานมากความ
แข็งแรงจะมากด้วย

1.2.4 พฤติกรรมของดินขาวระหว่างถูกเผา
พฤติกรรมของดินขาวระหว่างถูกเผาหลายแง่มุมเหมือน

กับดินอ่ืนๆ เม่ือถูกเผาและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
(1)  ส่วนประกอบทางเคมีและแร่
(2)  ความละเอียดของอนุภาค

Fig.23-Variation of the breakage modulus of a kaolin as a function of

the work in the mechanical treatment (from: BAYLEY-NOBLE).

รูป 23 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ท่ีใชใ้นกระบวนการกับความแข็งแรงของดินขาว ใชพ้ลังงานมาก

ความแข็งแรงจะมากด้วย

Fig.24-Thermal analyses of the CC31 kaolin (from: W.B.B).

รูป 24 กราฟแสดงผลวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางความร้อน
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Fig.25-The vitrification curve of the CC31 kaolin (from: W.B.B).
Fig.26-Whiteness and breakage modulus as a function of the firing

temperature (from: W.B.B).
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แผนผังข้างต้นแสดงให้เห็นข้ันตอนแบบกระชับในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์ ซ่ึงจะขอเรียบเรียงเป็นลำดับไป
หัวข้อการผลิตแบบปลาสเตอร์ ผู้เขียนจะขอละไว้เพราะการจะเขียนต้องมีความรู้ความชำนาญหลายด้าน แต่ถ้า
ต้องการความรู้เพื่อประโยชน์บางประการ และเพื่อความรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทความนี้
ขอได้โปรดศึกษาได้จากตำรา “เซรามิกส์” ท่ีผู้เขียนได้เรียบเรียงและมีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

การผลิตแบบปลาสเตอร์

วัตถุดิบเคลือบและการผลิตน้ำเคลือบ

วัตถุดิบและการผลิตน้ำดิน

การหล่อแบบ

การอบแห้ง

การพ่นเคลือบ

การเผาคร้ังแรก

การเผาซ่อม

กระบวนการผลิตสุขภัณฑ์
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เครื่องปั้นดินเผาราชบุรี ที่ใช้เนื้อดินปั้นจากท้องที่ในเขตจังหวัดราชบุรี เช่น
โอ่งมังกรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก
มากมาย เช่น อ่างบัว ไหน้ำปลา ไหปลาร้า ไหเต้าเจี้ยว ครกดินเผา กระถางต้นไม้
และเครื่องดินเผาประดับตกแต่งต่างๆ เนื่องจากเนื้อดินแหล่งนี้ สามารถเผาให้ได้เนื้อ
แกร่งมีความแข็งแรงสูง มีสีน้ำตาลเข้มถึงดำเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200-1250
องศาเซลเซียส มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ

แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ การเผาเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาที่จำเป็นต้องใช้พลัง
งานสูงกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง หรือต้นทุนเชื้อเพลิงมีราคาสูง
โดยเฉพาะการใช้ไม้ฟืนในการเผาผลิตภัณฑ์ ทำให้มีความสนใจที่จะทำการศึกษา
การลดอุณหภูมิในการเผาลง เพื ่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม

งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติมตัวช่วยหลอมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิการ
สุกตัวของเนื้อดินปั้น(1, 2) ได้แก่ การเติมเศษแก้วโซดาไลม์ เช่น เศษขวดแก้วใส่น้ำ
โซดา ขวดน้ำปลา หรือเศษกระจกประตูหน้าต่าง หรือแร่บางชนิดเช่นเนฟิลีนไซเอไนต์
เฟลด์สปาร์ หรือแม้แต่แก้วตะกั่ว ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิการเผาลงได้ตั้งแต่ 50 ถึง
100 องศาเซลเซียส(1, 3, 4) โดยการเติมสารเหล่านี้ลงไปในเนื้อดินปั้น 5-20 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนักในลักษณะผงละเอ ียดแล้วนวดผสมให้เข ้าก ัน เช ่นงานวิจ ัยของ
ดร.ธารกมล (2005)(1) ซึ ่งทำการเติมเศษแก้วบดละเอียดผสมทดแทนหินฟันม้า
จำพวกเนฟีลีนไซเอไนต์ เป็นปริมาณ 6.25 เปอร์เซ็นต์ในเนื้อปอร์ซเลน



⌫  ด้วยโซเดียมคาร์บอเนต

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ⌫
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จากการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย ยังไม่พบว่ามีการศึกษาการเติมโซเดียมคาร์
บอเนตในเนื ้อดินปั ้นเพื ่อช่วยลดอุณหภูมิการสุกตัว ทั้งที ่ในทางทฤษฎี โซเดียม
คาร์บอเนตเป็นตัวลดจุดสุกตัวท่ีมีผลอย่างแรงเน่ืองจากมีจุดหลอมตัวท่ีอุณหภูมิต่ำเพียง
851 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การนวดผสมเนื้อดินปั้นโดยมีการเติมสารอื่นๆ ที่เป็น
ผงละเอียดนั ้น จะมีการผสมเข้ากันเป็นเนื ้อเดียวค่อนข้างยาก จึงมักเกิดปัญหา
เนื้อดินไม่สม่ำเสมอ แต่โซเดียมคาร์บอเนตสามารถละลายน้ำได้ดี จึงสามารถเติมลง
ไปในเนื้อดินปั้นในรูปของสารละลายที่จะนวดผสมให้เข้ากันได้ง่าย และได้เนื้อดิน
ที่มีความสม่ำเสมอ(3)

ทางทีมงานวิจัยน้ีจึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาผลของการเติมโซเดียมคาร์บอเนต
ในรูปของสารละลายในปริมาณเล็กน้อยเพียงไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ต่ออุณหภูมิการ
เผา และการสุกตัวของเนื้อดินปั้น โดยเลือกเนื้อดินปั้นราชบุรี ซึ่งมีการผลิตในระดับ
ท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชน

⌫
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ดินเหนียวจากแหล่งชุมชนเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีมาทำ

การทดลอง โดยปกติแล้วในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินของชุมชนดังกล่าวจะมี
การเติมทรายละเอียดจากแม่น้ำประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยในการปั้นขึ้นรูป
และลดการหดตัวช่วยปัญหาการแตกร้าว แต่เพื่อที่จะศึกษาเฉพาะผลของโซเดียม
คาร์บอเนตต่อเนื้อดินแหล่งดังกล่าว ทางทีมงานวิจัยจึงทำการทดลองเริ่มต้นโดยการ
ไม่เติมทรายใช้ดินเหนียวเพียงอย่างเดียวมาผสม

โดยการนำดินมาอบแห้งที่ 105 องศาเซลเซียส บดด้วยเครื่องบดหยาบ Jaw
crusher แล้วบดละเอียดด้วยเครื่องบด Pulverizer ร่อนผ่านตะแกรงร่อนที่มีขนาด
รูเปิด 0.5 มิลลิเมตร นำมานวดผสมน้ำกลั่นด้วยมือ (ที่สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการ
ปนเปื ้อนของเกลือจากเหงื ่อที ่มือของเรา) ในภาชนะสแตนเลส และสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตที่เตรียมไว้ให้ได้ปริมาณความชื้นที่ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ขนาด
ผสม 1000 กรัมโดยน้ำหนักแห้ง และใช้โซเดียมคาร์บอเนตที่ปริมาณตั้งแต่ 0.0 จนถึง
1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งช่วงสูตรละ 0.2 เปอร์เซ็นต์

หลังจากนวดผสมดินและน้ำกล่ัน หรือสารละลายจนเข้ากันดีแล้วหมักเนื ้อ

ดินปั้นไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาขึ้นรูป
เป็นเหรียญให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 35 มิลลิเมตร โดยใช้แม่พิมพ์
โลหะและใช้เนื้อดินปั้นประมาณ 15 กรัม
อัดข้ึนรูปโดยใช้แรงดันไฮดรอลิกท่ีความดัน
ต่ำเพียง 2 MPa (20 กก./ตร.ซม.) สำหรับการ
เตรียมตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณความชื้น
ปริมาณการสูญเสียน้ำหนักหลังเผาค่าการ
ดูดซึมน้ำด้วยวิธีการต้มในน้ำและค่าสี
ด้วยเครื่องวัดสี Minolta-Color meter

เนื้อดินอีกส่วนนำมาขึ้นรูปด้วย
การอัดรีดออกจากหัวแม่แบบขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 เซ็นติเมตร ให้เป็นแท่งดิน
ทดสอบความยาวประมาณ 20 เซ็นติเมตร
เพื ่อใช ้ในการวัดค่าการหดตัว ความ
แข็งแรงเมื่อแห้งและหลังเผา ปล่อยชิ้น
งานดินให้แห้งในอากาศเป็นเวลา 24
ชั ่วโมง แล้วอบแห้งในเตาอบที ่ 105
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

นำชิ ้นงานรูปเหรียญและแท่ง
กลมมาเผาในเตาเผาไฟฟ้าที ่อ ุณหภูมิ
ตั้งแต่ 750 ถึง 1250 องศาเซลเซียส โดย
แบ่งช่วงห่างทุกๆ 50 องศาเซลเซียส
อัตราเร็วในการเพิ ่มอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียสต่อนาที และคงอุณหภูมิไว้ที่จุด
สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที ชั่งน้ำหนักหลัง
เผาคำนวณค่าการสูญเสียน้ำหนักหลังเผา
การดูดซึมน้ำ สี และค่าความแข็งแรง
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จากการทดลองเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 750 ถึง 1250 องศาเซลเซียส

โดยการเติมโซเดียมคาร์บอเนตในปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดง
ในรูปชิ้นงานตัวอย่างหลังเผา โดยการพิจารณาจากกราฟแสดงการดูดซึมน้ำพบว่า
ในช่วงอุณหภูมิต่ำ 750-900 องศาเซลเซียส ค่าการดูดซึมน้ำของเนื้อดินราชบุรีหลัง
เผามีค่าค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 12-14 เปอร์เซ็นต์ แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เติมโซเดียมคาร์บอเนตหรือการเพิ่มอุณหภูมิ ค่าการดูดซึมน้ำจะต่ำลงในช่วงการเผา
ที่ 900-1150 องศาเซลเซียส โดยมีแนวโน้มที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องทุกอัตราส่วน เมื่อมี
การเติมโซเดียมคาร์บอเนตและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200
องศาเซลเซียส จะพบว่าหากมีการเติมโซเดียมคาร์บอเนต จะทำให้เกิดการบวมตัว
เป็นรูพรุนอยู่ในเนื้อ จึงทำให้การดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ส่วนผลของการเติมโซเดียมคาร์บอเนตต่อการสูญเสียน้ำหนักหลังเผาก็
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก แต่จะมีผลต่อการหดตัวของชิ้นงาน โดยเฉพาะการ
เผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1100 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะพบการบวมตัวในบางชิ้นงาน
จึงทำให้เกิดการขยายตัวในชิ้นงานดังกล่าว

การเติมโซเดียมคาร์บอเนตลงในเนื้อดินราชบุรี ช่วยให้ชิ้นงานมีอัตราการ
ดูดซึมน้ำที่ต่ำลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถลดอุณหภูมิการเผาลงได้ประมาณ 50-
100 องศาเซลเซียส เมื่อเติมโซเดียมคาร์บอเนตในปริมาณ 0.4-1.0 เปอร์เซ็นต์ โดย
การพิจารณาค่าการดูดซึมน้ำของเนื้อดินปั้นที่ไม่เติมโซเดียมคาร์บอเนต จะมีค่าการ
ดูดซึมน้ำที่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเผาที่ 1250 องศาเซลเซียส หากคงค่าอัตรา



องค์ประกอบแร่ สี
โครงสร้างจุลภาค ความแข็งแรง
การดูดซึมน้ำ

เหรียญ  35 มม. (15 กรัม)
แท่งกลม  10 มม. ยาว 25 มม.

เตรียมผงดินแห้ง

นวดผสม

ขึ้นรูป

อบแห้ง

เผา

วิเคราะห์สมบัติ

สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์

การดูดซึมน้ำไว้ที่เท่ากันนี้ จะใช้อุณหภูมิ
การเผาเพ ียง  1150 องศาเซลเซ ียส
เมื ่อเติมโซเดียมคาร์บอเนตเพียง 1.0
เปอร์เซ็นต์

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แร่ในเนื ้อดิน โดยพิจารณาจากรูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD pattern)
ของการเติมโซเดียมคาร์บอเนต 0.0 และ
1.0 เปอร์เซ็นต์ ต่อเฟสของเนื ้อดินปั ้น
ราชบุรีดิบ และหลังการเผาที ่อุณหภูมิ
1150 และ 1250 องศาเซลเซียส จะพบ
ว่าการเติมโซเดียมคาร์บอเนตมิได้มีผล
ต่อเฟสที ่เป็นผลึกของตัวอย่างเนื ้อดิน
ปั ้นมากนัก โดยเนื ้อดินปั ้นราชบุรีจะมี
ส่วนประกอบของแร่มัสโคไวต์ (muscovite
mica) และควอตซ์ (quartz) แต่เมื่อเผา
ที่ 1150 และ 1250 องศาเซลเซียส จะ
เปล่ียนเป็นมัลไลต์ (mulltie) คริสโตบาไลต์
(cristobalite) และควอตซ์
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⌫ ⌫

⌦⌫⌫
⌫

⌫

⌦ 


การเติมโซเดียมคาร์บอเนตใน

ปริมาณเล็กน้อยเพียง 0.4-1.0 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนักด ินในร ูปของสารละลาย
สามารถนวดผสมเข้ากับเนื้อดินปั้นราชบุรี
ได้ง่ายสะดวกในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ช่วยลดอุณหภูมิการเผาลงได้ 50
ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยท่ีสมบัติต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์เช่น ค่าการดูดซึมน้ำที่ต่ำ
กว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเนื้อ
ดินปั ้นดิบหลังอบแห้งอยู ่ที ่ประมาณ 6
MPa และหลังเผาอยู่ที่ประมาณ 60 MPa
(เผาที่ 1250 สำหรับดินที ่ไม่มีการเติม
และเผาที่ 1150 องศาเซลเซียส สำหรับ
ดินที่มีการเติมโซเดียมคาร์บอเนตปริมาณ
1 เปอร์เซ็นต์) สีของผลิตภัณฑ์ ยังคงมีค่า
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ไม่ต่างไปจากเดิม ซึ่งสรุปได้ว่าการเติมโซเดียมคาร์บอเนตจะช่วยลดอุณหภูมิการเผา
และปริมาณการใช้เชื ้อเพลิงลงได้ แต่อย่างไรก็ตามงานทดลองนี้ได้ทำการทดลอง
เพียงชิ้นงานขนาดเล็ก และใช้การเผาในเตาไฟฟ้า แต่หากจะให้ผลการทดลองน่า
เชื ่อถือและเป็นที ่มั ่นใจในการนำไปใช้งานจริงในระดับโรงงาน ทางทีมงานวิจัย
กำลังวางแผนการที่จะทำการทดลองกับปริมาณดินที่มากขึ้น ผลิตชิ้นงานที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น หรืออาจจะทดลองปั้นเป็นโอ่งมังกร และทำการทดลองเผาในเตาแก๊ส หรือ
เตาฟืนในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้วิธีการเติมโซเดียมคาร์บอเนตยังอาจจะนำไป
ใช้งานกับเนื้อดินปั้นจากแหล่งอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่นในเนื้อดินแหล่งด่านเกวียน หรือแม้
แต่แหล่งท่าไห เป็นต้น ซ่ึงหากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจจะนำไปทดลองใช้และต้องการ
ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลทางทีมวิจัยก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเป็นอย่างดี


โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม

เซรามิก ซึ่งได้ดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2550 เพื่อดำเนินการวิจัยเสนอสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการนำ
เสนอผลงานทางวิชาการจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และวัสดุขั ้นสูงด้วย ในการนี้คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณแหล่งทุนดังกล่าวเป็น
อย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้


(1) T. Tarvornpanich, G. P. Souza, W. E. and Lee, Microstructure evolution on

firing soda-lime-silica glass fluxed whitewares, J. Am. Ceram. Soc., Vol. 88
(5) pp. 1302-1308 (2005).

(2) G. P. Souza, E. Rambaldi, W. E. and Lee, Microstructure variation in porce-
lain stoneware as a function of flux system, J. Am. Ceram. Soc., Vol. 87 (10)
pp. 1959-1966 (2004).

(3) P. Huantanom, Development of frost resistance property in terra-cotta pot-
tery, Master degree thesis, Department of Materials Science, Faculty of Sci-
ence, Chulalongkorn University, Bangkok, (2004).

(4) P. Aungatichart, Effects of rice husk ash on the physical properties of terra
cotta body, Master degree thesis, Department of Materials Science, Faculty
of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, (2004).

(5) Thanakorn Wasanapiarnpong, Thossaporn Assavachai, Adisak  Thueploy,
Karn Serivalsatit and Danai Arayaphong, Firing Temperature Reduction for
Ratchaburi Pottery by Sodium Carbonate Addition, Proceeding of 33rd

Congress on Science and Technology of Thailand (STT.33) 18 - 20 October
2007 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat.

(6) ธนากร วาสนาเพียรพงศ์, อดิศักด์ิ ถือพลอย, สิริพรรณ นิลไพรัช, ดนัย อารยะพงษ์,
ผลของการเติมโซเดียมคาร์บอเนตต่ออุณหภูมิการเผาของเนื ้อดินปั ้นท่าไห,
Proceeding (CD) on การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 17 วันท่ี 29-30 ตุลาคม 2550 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ Vol.
17, pp. 1-4.
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การเตรียมผงเซรามิกเพ่ือให้มีสัณฐานวิทยาท่ีเหมาะสม
นั้น เป็นเรื่องสำคัญอันจะนำไปสู่สมบัติของวัสดุตามที่ต้องการ
โดยท่ัวไปการเตรียมผงเซรามิกสามารถทำได้โดยใช้วิธีแบบดั้งเดิม
(conventional method) และวิธีทางเคมี (chemical method)
ซึ่งการเตรียมโดยวิธีแรกมักจะเป็นกรณีที่นำสารตั้งต้นมาจาก
ธรรมชาติ เช่น ดิน หรือแร่ธาตุต่างๆ โดยสารตั ้งต้นเหล่านี ้
เป็นวัตถุดิบหลักในการเตรียมผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น จาน ชาม
สุขภัณฑ์ และกระเบื้อง เป็นต้น วิธีแบบดั้งเดิมเริ่มจากการนำ
ดินหรือแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมา
ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และคัดแยกขนาดต่อไป สำหรับ
วิธีทางเคมีนั ้น จะเริ ่มจากการนำสารเคมีตั ้งต้นมาละลายใน

 ⌫


   

ตัวทำละลายที ่เหมาะสม จากนั ้นทำการตกตะกอนโดยการ
ควบคุม pH  อุณหภูมิ ความดัน หรือตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผงเซรามิกที่ได้จะถูกกรองและล้างทำความสะอาด เพื ่อล้าง
เอาตัวทำละลายในตอนต้นออกไป กล่าวโดยสรุปคือ วิธีทาง
เคมีน้ีเป็นการเตรียมของแข็งจากของเหลวโดยผ่านปฏิกิริยา
ทางเคมีที่เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous reaction) เนื่อง
จากปฏิกิริยาเกิดภายใต้สารละลายตั้งต้นที่เป็นของเหลว จึง
เกิดได้ง่ายและสม่ำเสมอ ผงเซรามิกที่เตรียมได้จึงมีลักษณะ
เป็นเนื้อเดียวกัน และมีขนาดอนุภาคสม่ำเสมอ (uniform size)
ด้วยความแตกต่างของวิธีการเตรียมผงเซรามิกด้วยวิธีดั้งเดิม
และวิธีทางเคมีแสดงในรูปที่ 1(1)

วิธีดั้งเดิม วัตถุดิบ
 (ดิน/แร่ธาตุ)

วิธีทางเคมี
ตัวทำละลาย

ล้างดิน คัดแยกขนาด ผงเซรามิก

ผงเซรามิก
การ

ตกตะกอน*
สารละลาย
ตั้งต้น

สารตั้งต้น
(สารเคมี)

หมายเหต ุ  * การตกตะกอนสามารถทำได้โดยใช้หลายเทคนิค เช่น Co-precipitation, Alkoxide,  Electrolysis  เป็นต้น

⌫  ⌫⌫⌫⌫   
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ข้อดีของการเตรียมผงเซรามิกโดยวิธีทางเคมีนี ้ม ี
ข้อดีหลายประการที่สำคัญคือ อุปกรณ์ที่ใช้ซึ ่งส่วนใหญ่เป็น
เครื่องแก้วมีราคาไม่แพง สารเคมีตั้งต้นสามารถผสมกันได้ใน
ระดับโมเลกุลทำให้ได้สารละลายตั้งต้นที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่ง
ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบสม่ำเสมอวิธีทางเคมีใน
ลักษณะนี้อาจเรียกว่า "Soft Solution Processing, (SSP)" (2)

ก็ได้ โดยวิธี SSP นี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมสารเคมีตั้งต้น
ให้อยู ่ในรูปสารละลาย ดังนั ้นการเกิดปฏิกิร ิยากันของสาร
ละลายตั้งต้นจะเกิดได้อย่างสมบูรณ์ภายในสารละลายที่เป็น

เนื้อเดียวกัน เมื่อพิจารณาแผนภูมิพลังงานเสรีของกิ๊บส์(Gibbs
free energy diagram) (รูปท่ี 2) ของการเตรียม BaTiO

3
 (Barium

Titanate) ซึ ่งเป็นสารที ่มีสมบัติเด่นในด้านค่าไดอิเล็กทริก
จึงมีความสำคัญในอุตสหากรรมการเตรียมวัสดุอิเล็กโทร
เซรามิก โดยเริ่มจากสารตั้งต้นที่มีสถานะเป็นของแข็ง (อยู่ใน
รูปของ crystal, c), สารละลาย (solution, s) และก๊าซ (gas,
g) พบว่าความ แตกต่างของระดับพลังงานเสรีของกิ๊บส์ ( G)
เมื่อเตรียม BaTiO

3
 จากสารตั้งต้นที่มีสถานะต่างกันจะมีค่า

แตกต่างกัน ดังสมการเคมีต่อไปนี้

BaO (crystal) + TiO
2
 (crystal)  BaTiO

3
 (crystal)

… (1)   ( G = 38 kcal/mol)

Ba (vapor) + Ti (vapor) +3/2O
2
(g)  BaTiO

3
 (crystal)

… (2)   ( G = 727 kcal/mol)

Ba 2+ (g) + Ti 4+ (g) + 3O 2- (g)   BaTiO
3
 (crystal)

… (3)   ( G = 3685 kcal/mol)

TiO
2
 (crystal) + Ba 2+ (aq**) + 2OH- (aq**) - H

2
O (aq**)  BaTiO

3
 (crystal)

… (4)   ( G = 17 kcal/mol)
และ
Ba 2+ (aq**) + Ti(OH)

4
 (aq**) - H

2
O (aq**) - 2H+ (aq**)  BaTiO

3
 (crystal)

… (5)   ( G = -14 kcal/mol)

หมายเหตุ ** aq = aqeous solution

⌫   ⌫
    
⌫  

⌫⌫

จากรูปที่ 2 และจากสมการเคมีข้างต้น (สมการที่ 5) ทำให้สรุปได้ว่าการเตรียมผง BaTiO3 จากสารตั้งต้นที่มี
สถานะเป็นสารละลายจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด ดังจะเห็นจากค่า G ในสมการที่ 5 ซึ่งมีค่าต่ำที่สุด แสดงว่าแรงขับดัน
(driving force) ที่ใช้ในการเตรียมผง BaTiO

3
 จากสารตั้งต้นที่มีสถานะเป็นสารละลายนั้นมีค่าน้อยกว่าการที่เราเตรียมขึ้น

จากสารตั้งต้นที่มีสถานะเป็นของแข็ง และก๊าซในสมการที่ (1) และ (3) ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง
1. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ การเตรียมผงเซรามิกโดยวิธีการทางเคมี :ตอนที่ 1 วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 19 (2543) :52-55.
2.  Yoshimura, M., Importance of soft solution processing for advanced inorganic materials, 13[4] (1998): 796-802.
3.  Yoshimura, M., Suchanek, W., and Byrappa, K., Soft solution processing: A strategy for one-step processing
     of advanced inorganic materials, MRS Bulletin, 25[9] (2000): 17-24.
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ในปี 2551 สมาคมเซรามิกส์ไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานโครงการ 2 โครงการเพื ่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก ดังนี้


 

อดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยมีการพัฒนาทั้งในด้านเทคนิคการจัดการ การออกแบบ การผลิต
และการตลาดมาอย่างต่อเนื ่อง แต่มีการพัฒนาการที่ค่อนข้างช้าและไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในระดับสูง และการขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการพัฒนาและติดตาม/เรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในด้านนี้ โดยมีการจัดหลักสูตร
การสัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น 1-2 วัน จำนวนหลายครั้งต่อปี ซึ่งมีทั ้งที่ให้เข้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง แต่ก็พบว่าหัวข้อของการสัมมนาและฝึกอบรมที่จัดขึ้น
นั้น ยังขาดความต่อเนื่องทั้งในเชิงของเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ที่ใช้เวลาน้อยเกินไปทำให้ผู ้ที ่เข้าร่วม
สัมมนาและฝึกอบรมไม่สามารถที่จะรับการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากวิทยากร ในระยะเวลาอันสั้นได้
นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นฐานความรู้ของผู้ที่เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมก็มีช่องว่างที่ห่างกันอย่างมาก ประกอบกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเซรามิกส์ที ่มีอยู ่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากบุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ
ที่มีอยู่ได้ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการสอบเข้า และตัวของบุคลากรเองก็มีภาระของงานประจำที่ต้องทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถลางานไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอย่างเต็มเวลาได้

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วให้กับบรรดาผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิกส์ที่จะมาช่วยสอนในหลักสูตร
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดให้มีหลักสูตรระยะยาว โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณหลักสูตรละ 26 สัปดาห์ (จะทำการสอน
เดือนละ 2 สัปดาห์ : วันพฤหัส-วันเสาร์) ทั้งในระดับการพัฒนาองค์ความรู้ระดับพื้นฐานในด้านต่างๆ และในระดับการ
พัฒนาองค์ความรู้ระดับสูงในด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคการเลือกใช้วัตถุดิบ เทคนิคการเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการ
ขึ้นรูปโดยวิธีต่างๆ เทคนิคการออกแบบและตกแต่งชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเผาชิ้นงาน การวิเคราะห์ และ
ทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต และก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เทคนิคการจัดการในโรงงาน
เทคนิคการส่งมอบสินค้า และข้อมูลการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยจะมีการจัดทำและพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย
 

2.1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 จัดทำหลักสูตรระยะยาวสำหรับสอนบุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ในด้านกระบวนการผลิต การ

ออกแบบ และการบริหารจัดการโรงงาน
2.3 เพื่อดำเนินการสอน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบ และการบริหารจัดการ





93 ☺☺    93

2.4 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดทำการอบรมเป็นฉบับภาษาไทยให้กับ
ผู้สนใจทั่วไป
 

- บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 50 คนต่อปี โดยการฝึกอบรมระยะยาว 2 หลักสูตรต่อปี
ในระยะเวลาของการดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555)
 

สมาคมเซรามิกส์ไทยภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมเครื ่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุร ี และสมาคม
เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
 ⌫ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงทักษะแรงงาน (Human Skill) โดยการฝึกอบรมระยะยาว 10 หลักสูตร และมี
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 250 คน โดยจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเฉพาะทาง
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

2. ฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การบริหารจัดการจากต่างประเทศ และ
ในประเทศจำนวน 2 ฐานข้อมูล (ปรับปรุงฐานข้อมูลทุก 2 ปี)

3. หนังสือด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมเซรามิกส์  5 เล่ม
  


 ⌫ 

 
จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ พบว่ามูลค่า

การส่งออกโดยรวมมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสินค้ากระเบื้องและสุขภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่สินค้าใน
กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนั้นมีมูลค่าการส่งออกที่ลดต่ำลง แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต
สินค้ากลุ่มนี้ที่ลดลง ดังนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สุขภัณฑ์ และกระเบื้อง จึงเป็นกลุ่มโรงงานเป้าหมายที่
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

เพื ่อเป็นการเร่งรัดและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้มีการเจริญเติบโตต่อไปในแนวทางที ่
เหมาะสม และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเซรามิกในอาเซียน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนาปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมเซรามิก โดยเน้นแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) พัฒนาปรับโครงสร้างเพื่อปรับปรุงผลิตภาพ และปรับกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้า
ที่แข่งขันได้

2) เน้นการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารอุตสาหกรรมและการ
จัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่

3) สนับสนุนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม โดยจัดให้มีบริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่บุคลากรในโรงงาน เพื่อนำไปขยายผลในวงกว้างต่อไป
 

1) ทำการเปรียบเทียบระดับความสามารถ (Benchmarking) ของโรงงาน ทั้งก่อนและหลังการให้คำแนะนำ
ในการปรับปรุงการจัดการและกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ

2) พัฒนาการจัดการ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิก ด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิดมลภาวะในโรงงาน

3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่โรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีความพร้อม
ในการร่วมดำเนินการโครงการ แผนการดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) โดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการจำนวน
15 โรงงานต่อปี และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในโรงงานจำนวนอย่างน้อย 10 คนต่อโรงงานต่อปี
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ขอบเขตการดำเนินงานโครงการการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื ่อลดต้นทุนการผลิตใน

อุตสาหกรรมเซรามิก (ระยะที่ 2) มีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 5 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555 เป็นการดำเนิน
โครงการในระยะที่ 2 ต่อจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 (ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม) ที่ได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยการดำเนินงานโครงการเป็นดังนี้

- ดำเนินการเปรียบเทียบระดับความสามารถ (Benchmarking) ทั้งก่อนและหลังการให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงการจัดการและกระบวนการผลิตในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

- ดำเนินการพัฒนาการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตในกลุ่มโรงงานเป้าหมาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
- ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น จดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

และเผยแพร่เทคโนโลยีความรู้ทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ และการบริหารจัดการให้แก่บุคลากร
ในอุตสาหกรรมเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป

-  ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในการแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงกระบวน
การผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญและจัดสัมมนารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
 

สมาคมเซรามิกส์ไทย
 ⌫

1) จำนวนโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงงานต่อปี
2) การดำเนินการเปรียบเทียบระดับความสามารถของโรงงานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ครั้ง

ต่อปี (โรงงานละ 2 ครั้ง)
3) การติดตามผลในการคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมที่จะลงทุนในการพัฒนาการจัดการและปรับปรุง

กระบวนการผลิต จำนวน 15 ครั้งต่อปี (โรงงานละ 2 ครั้ง)
4) จำนวนโรงงานในกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วมพัฒนาการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต จำนวน 6 โรงงานต่อปี
5) การดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่การดำเนินงานโครงการในทุกๆ 6 เดือน จำนวน 2 ฉบับต่อปี
6) จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิก ที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในการแนะนำและเผยแพร่

เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 300 คนต่อปี
7) จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิก ที่เข้าร่วมสัมมนารายงานความก้าวหน้าประจำปีของโครงการ

จำนวน 100 คนต่อปี
  

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ชื่อ - นามสกุล .............................................................................................................................
บริษัท .............................................................................................................................
เบอร์ติดต่อโทร .......................................................................โทรสาร ..........................................
E-mail : .............................................................................................................................
สนใจเข้าร่วมโครงการ
 โครงการการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบยั่งยืน
 โครงการการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิก

          (ระยะที่ 2)
กรุณาส่งใบสมัครกลับมาที่ โทรสาร. 02 218 5558 , 02 218 5561

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สมนึก ศิริสุนทร โทร. 081 933 6305 /
สมาคมเซรามิกส์ไทย โทร. 02 218 5558
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มกราคม      -     เมษายน   พ.ศ  2552
พฤษภาคม   -    สิงหาคม   พ.ศ  2551
กันยายน      -    ธันวาคม    พ.ศ  2551

⌫

⌫ 

   
เลขท่ี 7 อาคารนพ-ณรงค์ ลาดพร้าว ซอย 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)...............................................................................................................................................................

(ห้าง,ร้าน,บริษัท)...................................................................................................................................................................................................
สถานท่ีทำการ.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................โทรศัพท์ ......................................................................................................................
ขอส่ังจองโฆษณาในวารสารเซรามิกส์
ในขนาด.................................หน้า.......................................ใบแทรก     เป็นเวลาปี.................................  (กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ)
เป็นจำนวนเงิน..................................................................... บาท (....................................................................................................................)
โดยเร่ิมต้ังแต่ฉบับท่ี......................................................... ถึงฉบับท่ี.................................................. ประจำปี พ.ศ ........................................
ท้ังน้ีได้มอบข้อความโฆษณา......................ชุด    CD-Disk ................. แผ่น  ใบแทรก ............. ฉบับ  มาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงนามผู้ส่ังโฆษณา) .......................................................................................................
     ตำแหน่ง ........................................................................................................
           วันท่ี .................... เดือน ....................................... พ.ศ ..........................

ลักษณะรูปเล่ม - ขนาดมาตรฐาน      กว้าง  8.25  น้ิว x 11.5  น้ิว
- ปก  4  สี  กระดาษอาร์ต (อาบยูวี)
  เน้ือใน  4  สี   กระดาษอาร์ต 120  แกรม / เน้ือในขาวดำ  กระดาษปอนด์  80  แกรม

ฉบับเดือน
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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
ช่ือผู้ซ้ือ................................................................................................

ท่ีอยู่.....................................................................................................

ฉบับท่ี..........................................................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- ฉบับที่ 25 90- ฉบับที่ 26 90-


