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สวัสดีครับ..พี่นองชาวเซรามิก และผูสนใจผูอานวารสารเซรามิกสไทยทุกทาน
กอนอื่นคงตองขอไวอาลัยใหกับการสูญเสียบุคคลผูมีคุณูปการตอวงการ
เซรามกิไทย คณุสวุชิ นภาวรรณ ผูกอตัง้อนิทราเซรามคิ และคณุประสทิธิ ์วองอรณุ 
ผูรวมกอตั้งสตาร ซานิทารีแวร และไดมีการบําเพ็ญกุศลไปเม่ือตนปที่ผานมา แม
ทานจะจากเราไปแลว แตผลงานทีท่านไดฝากไวเบือ้งหลงัชางมมีากมายทีล่วนแตเปน
ประโยชนตอวงการเราย่ิงนกั เศรษฐกิจขึน้ๆ ลงๆ ผลประกอบการก็มทีัง้บวกและลบ 
แมตนทุนการผลิตของเหลาอุตสาหกรรมเซรามิกจะขึ้นเอาๆ ทั้งคาแกสเชื้อเพลิง
คาไฟฟา คาแรงขั้นตํ่า ทําเอาหลายๆ โรงงานเครียดไปตามๆ กัน แตหากผูประกอบ
การทานใดมองเห็นชองทางปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงใชเทคนิคใหมๆ สรางผลิต
ภัณฑแปลกๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดทําใหรายไดเพิ่มกําไร
เพิ่มขึ้นได ก็นับวาเวลานี้แหละท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสไดนะครับ วารสารฉบับ
ที่ 38 นี้ ยังคงประกอบไปดวยเนื้อหาเทคนิคการพัฒนาปรับปรุงการผลิต ลด
ตนทุนวัตถุดิบและคาเชื้อเพลิงกันนะครับ เนื้อหาเกี่ยวกับการใชของเหลือทิ้งอยาง
เถาแกลบมาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิก การใชพอตเทอรีสโตนหรือหินผุ
ชวยในงานหลอแบบน้ําดินของเครื่องปนดินเผาในทองถิ่นตางๆ เทคนิคการตรวจ
สอบความหนาของนํ้าเคลือบ เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ ผลงานประกวดทั้ง 
ดานศลิปะและดานวทิยาศาสตรของเซรามกิเคร่ืองปนดนิเผา นอกจากน้ียงัมบีทสมัภาษณ
คณุโชคชยัแหงอสีเทิรนไชนาแวร ทีก่าํลงัประสบความสาํเร็จและขยายกาํลงัการผลติ 
หวังวาผูอานทุกทานคงจะช่ืนชอบเน้ือหาตางๆ ของวารสารฉบับนี ้และติดตามผล
งานของเราในฉบับตอๆ ไป หากมีขอสงสัยประการใด ก็ติดตอมา ใหไดเสมอเชน
เดิมนะครับ
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  ผูเขียนไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมสตูดิโอเซรามิกและ

แกวของกลุมศิลปนที่เรียกวา Local artists ซึ่งนับไดวามีชื่อ

เสียงของเมืองซีแอตเติล สตูดิโอแหงแรกคือ Salty Dog ที่

เปนแหลงรวมตัวกันของศิลปน 20 คนที่ทํางานดานเซรามิก 

ภาพวาดและภาพถาย Charles Bigger ศลิปนชางปนผูครํา่
หวอดกบัการสรางสรรคงานศลิปะมาตัง้แตป พ.ศ. 2534 เปด
เผยวา Salty Dog เปนสตูดโิอท่ีสรางงานศิลปะท่ีเกาแกทีส่ดุ

ในซีแอตเติล ตั้งแตป พ.ศ.2517 ปจจุบันมีศิลปน 8 คนที่

ทํางานดานเซรามิก สําหรับชาลีแลวไดแยกประเภทการ

ทาํงานเซรามิก คอืการทํางานเพ่ืออาชีพซึง่มักเปนงานขนาด

ใหญที่เรียกวา Public Art Commission และงานที่ทําจาก

เยี่ยมชม..
ที่เมือง..

ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ไดชื่อวาเมืองมรกต (Emerald city) นอกจากจะมีนํ้าทะเลที่สีเขียวสดใส 
ปาไมอันอุดมสมบูรณ ภูเขาและนํ้าตกที่เปนแหลงพลังงานอันสําคัญแลว ยังมีระบบการศึกษาที่ดีเลิศและ
สภาพความเปนอยูที่เหมาะสมกับการสรางครอบรัวจนไดรับการกลาวขวัญวาเปนเมืองนาอยูอันดับหนึ่ง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ันยังไดรับการสนับสนุนในการทํางานดานศิลปะอยางมาก 
เห็นไดจากพิพิธภัณฑแกลเลอร่ีและสตูดิโอของศิลปนที่มีอยูมากมายหลายแหง

Visiting 
studio artists in Seattle

“You have to be able 

to do something to give you energy. 

You can’t work just for money. 

It’s important to do that….”

ความสนใจสวนตัวคือประติมากรรมขนาดเล็ก สวนใหญแลวชาลีจะใชดินที่มีดินเช้ือ (Grog) ปริมาณมากในการข้ึนรูปและ
เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1190 องศาเซลเซียสหรือ โคน 5 เพราะทรงตัวไดดีไมเสี่ยงตอการแตกราว สามารถลงสีและเคลือบ

ตามที่ตองการได

 หองแสดงงานขนาดเล็กในสตูดิโอ Salty Dog

Charles Bigger ที่สตูดิโอ Salty Dog         

สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

Bart  Turner
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  จากน้ันไดไปชมสตูดิโอท่ีสรางสรรคงานแกวและ

โลหะเปนสตูดโิอขนาดใหญทีศ่ลิปน 3 คนใชพืน้ท่ีรวมกนั คอื 
Stephen Hirt Studio โดย Stephen Hirt,  Flying Anvil โดย 
Bart Turner  และ Forge& Nail โดย Silas Maddoxงานท่ี

ทําสวนใหญเนนการหลอแกวที่เรียกวา Kiln casting และ
การขึ้นรูปงานโลหะเพื่อมาประกอบหรือแยกสวนซึ่งขึ้นอยู
กบัการออกแบบ  ผลงานของสตีฟมรีปูแบบท่ีหลากหลายท้ัง

การเปาแกวขนาดตาง ๆ เพื่อทําโคมไฟและแจกัน การหลอ
แกวจากแมพิมพหลายชนิดเพ่ือทําโตะ ประตู หนาตางแม
กระทัง่สะพานแกว และมเีทคนคิเฉพาะตวัทีท่าํใหเกดิพืน้ผวิ

ของแกวที่แตกตางกัน เชน การพนทราย (Sand Blasting) 

บนแกวแตละชิน้แลวจงึนาํไปเผาเขาดวยกนัทาํใหเกดิพืน้ผวิ
คลายเกล็ดน้ําแข็งลอยตัวอยู นอกจากน้ันมีเทคนิคการพน

นํา้ไปทีช่ิน้งานเมือ่ยงัรอนจัด ทาํใหผวิแตกรานเปนลวดลาย
สวยงาม 

  ในความเห็นของศิลปนนัน้ แกวเปนสือ่ทีเ่อือ้ตอการ
ทดลองและมีความงามตลอดกาล เรียกวาทาํอยางไรกไ็มนา

เกลียด แมวาจะเร่ิมตนทาํอยางลองผิดลองถูกก็ตาม ผูเขยีน
ไดมโีอกาสลองทําชามแกวใบเล็ก ๆ  โดยอบแผนแกวทีเ่รยีก
วา Fusible glassในเตาเผาไฟตํ่า แบบเดียวกับที่ใชเผาเซ

รามิกพบวาเปนงานที่มีเสนห นาตื่นเตนมาก สวนงานของ
บารทนั้นเนนการทํางานประกอบกันทั้งแกวและโลหะซึ่ง

เปนการทาทายทีจ่ะทาํใหสือ่ทัง้สองชนดินีอ้ยูดวยกนัไดอยาง

ลงตัวและกลมกลืนที่สุดโดยทําสวนที่เปนแกวกอนแลวจึง

ทํางานโลหะประกอบ  หลักการทํางานของบารทนั้นคือการ
เรยีนรูการทาํงานจากสิง่ทีไ่มไดคาดหมายซึง่อาจเปนอบุตัเิหตุ

ก็ไดและสนุกกับการแกปญหา สวนไซเลสเนนการทํางาน

เกีย่วกบัโลหะการทํางานทุกชิน้ตองมกีารทาํภาพรางและถา
เปนงานขนาดใหญตองมีการทาํแบบจาํลองจากโฟมและช้ิน

งานทดลองที่เก่ียวกับสีและเทคนิค

ผลงานประติมากรรมของ Charles Bigger 
Mount Baker Clay Series (4)  

ประติมากรรมขนาดเล็ก
เผาที่อุณหภูมิ 1190 oC 

ผลงานประติมากรรมของ Charles Bigger ที่ Centennial Park 
ใชสื่อผสมคือ แกรนิต เซรามิกและ เหล็ก

Stephen Hirt ขึ้นรูปโคมไฟโดยการเปาแกว 



การทําอางแกวโดยอัดชิ้นแกวแลวเผาเปนแผนแบน ๆ ที่อุณหภูมิ 845 oC แลวเผาอีกครั้งบนแผนไฟเบอรที่เจาะเปนทรงกลมไว
แกวจะหยอนตัวโคงลงไปที่อุณหภูมิ 650 oC ยืนไฟประมาณ 5-6 ชั่วโมงขึ้นอยูกับขนาดและความหนาของภาชนะ

ผลงานสรางสรรค
ใบบัวแกว

ประกอบโครงบรอนซ
ซึ่งติดต้ังถาวรท่ี 

Conservatory of Flowers 
เมืองซานฟรานซิสโก 

รัฐแคลิฟอรเนีย



พฤษภาคม - สิงหาคม 255514

ผลงานของ Stephen Hirt ที่ St.John’s Catholic Church  แทนแกว (Pulpit) สําหรับปาฐกถาและโตะหิน ไดรับแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบจากสภาพแวดลอมของสถานที่เมืองพอรทแลนด รัฐออเรกอนซึ่งอุดมไปดวยนํ้าตกและโตรกหิน ศิลปนใชแถบแกว

กวาง 2 นิ้วอัดกาวเขาดวยกัน แตละแถบใชคีมหนีบใหเกิดขอบที่ขรุขระแลวประกอบกันบนโครง จากน้ันจึงขัดลบคม

ประติมากรรมของบารท หลอแกวกอนแลวจึงขึ้นรูปโลหะมาประกอบกัน

เชิงเทียนของบารทใชผงแกวสีโรยกอน
การเผาเพื่อใหเกิดสีที่เหลือบกัน

Bart Turner กับงานประติมากรรมแกวผสานกับโลหะ  

  การเยี่ยมชมสตูดิโอของศิลปนทองถิ่นในครั้งนี้ใหขอคิดบางอยางคือ
ทกุคนตองการทาํงานศลิปะทีแ่สดงความเปนตวัของตัวเองแตในขณะเดยีวกนั
ก็ตองรับงานเพ่ือรักษาอาชีพซึ่งกวาจะสรางงานช้ินใหญแตละช้ินก็ตองผาน
ขัน้ตอนหลายอยางโดยเฉพาะการปรกึษาวศิวกรเพือ่รบัรองความปลอดภยัใน
ดานการตดิตัง้และความปลอดภยัในการรบันํา้หนกัเพือ่ใหงานแตละชิน้มคีณุคา
ทางความงาม ดูก็สบายตา อยูรวมกันอยางสบายใจอีกดวย
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วัตถุดิบเซรามิก

จาก...เถ้าแกลบ

  อุตสาหกรรมเซรามิกก็มีการใชงานแกลบกันมาเนิ่นนาน โดยเฉพาะมีการนํามาใชเปนสวนผสมและเปนเช้ือเพลิงใหความ

รอนในการเผาอิฐมอญ (อฐิดนิแดงสําหรบังานกอสราง) ผสมและใชรวมเปนเชือ้เพลงิเผาปูนซเีมนต และมกีารทดลองนํามาเผาใหเปน

กาซเช้ือเพลิงสังเคราะหสําหรับการเผากระเบ้ืองเซรามิกและเครื่องปนดินเผาอีกดวย (อางองิ 3) แตก็ถือวาเปนปริมาณท่ียังไมมากนัก

  การใชงานแกลบสวนใหญนาจะเปนการใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวลใหพลังงานความรอน แตก็เกิดผลพลอยไดเปนขี้เถาแกลบ

ปริมาณมากเชนกนั โดยแกลบทีน่าํมาเผาจะไดเปนขีเ้ถามากถงึ 22-25 เปอรเซน็ต ซึง่ขีเ้ถาเหลานีจ้ะประกอบดวยซลิกิาเปนหลกั (SiO
2
) 

จากการศึกษาของผูเขียนบทความ รวบรวมขอมูลโรงไฟฟาตางๆ ในป พ.ศ. 2553 ที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิงและผลิตเถาแกลบออกมา

รวมถึง 231,350 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเปนปริมาณท่ีมากและนาจะเพียงพอสําหรับปอนใหกับอุตสาหกรรมเซรามิกได และสุม

ตัวอยางเถาแกลบจากแหลงผลิตเถาแกลบใหญๆ ทั่วประเทศไมนอยกวา 20 แหลง พบวามีปริมาณซิลิกามากกวา 90 เปอรเซ็นต เปน

เฟสอสัณฐานไมมีผลึก หรือผลึกคริสโตบาไลต องคประกอบท่ีเหลือจะเปนพวกคารบอนหรือแกลบท่ีเผาไหมไมสมบูรณ มีปริมาณ
ตั้งแต 1-10 เปอรเซ็นต โพแทสเซียมออกไซด 1-2 เปอรเซ็นต และยังมีเหล็กออกไซดกับแมงกานีสออกไซดอีกเล็กนอย จะเห็นไดวา

เถาแกลบสามารถทีจ่ะนาํมาใชเปนวัตถดุบิทางเซรามกิได โดยใชแทนทีท่รายแกว เปนตัวใหซลิกิาเปนหลัก โดยมขีอดีทีส่ามารถบดให
ละเอียดไดงายเพราะเปนวัสดุเปราะและพรุน อีกท้ังยังมีโพแทสเซียมชวยในการหลอมตัวไดดีชวยลดการใชเฟลดสปารลงไดเล็กนอย 

แตการที่มีปริมาณคารบอนหรือถานหลงเหลืออยู จึงตองควบคุมการเผาผลิตภัณฑใหดี อีกทั้งเหล็กและแมงกานีสที่เจือปนอยูก็จะ

ทําใหผลิตภัณฑที่ไดไมขาวนัก
  จากการศึกษาวิจัยท้ังจากเอกสารอางอิงและจากผลการทดลองโดยผูเขียนบทความเอง พบวาเถาแกลบสามารถ

นํามาใชเปนวัตถุดิบทางเซรามิกได ดังตอไปนี้

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ

จากแกลบที่เคยเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เคยเปนสวนเกินเปน
ผลพลอยไดจากการสีขาว จากท่ีไมเคยมีราคามูลคาและเปนภาระในการกําจดั
ขนยายออกจากโรงสี แตดวยความตองการพลังงานที่มากขึ้น ราคาของ
เชือ้เพลงิฟอสซลิทีส่งูข้ึน แกลบจงึมมีลูคาเพิม่ขึน้ในฐานะของแหลงพลงังาน
ชีวมวลท่ีนํามาเผาเปนเช้ือพลิงใหความรอน ประมาณการวาในป 2553 ที่
ผานมา ทั่วประเทศไทยมีการผลิตแกลบออกมาถึงปละกวา 6 ลานตัน ซึ่ง
คิดเปนประมาณ 22.5-25.2 เปอรเซ็นตของปริมาณขาวเปลือกรวม 34 

ลานตัน (อางอิง 1) จงึถกูใชสาํหรับเปนเช้ือเพลิงในการตมนํา้ใหกบัโรงสีขาวน่ึง ใชปนกระแสไฟฟาใหกบัโรงงาน
ไฟฟาหลายๆ แหง (อางอิง 2) ทําใหมีความตองการใชงานแกลบมากขึ้น มูลคาก็เพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ 
0.50 – 1.50 บาท เลยทีเดียว 
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โรงไฟฟา

บ. บัวใหญ ไบโอ เพาเวอร จก. 

บ. พีอารจี พืชผล จก. หรือ บ. ปทุมไรซมิล 
แอนด แกรนารี จก. (มหาชน) 
บ. แอดวานซ อะโกร จก. (มหาชน)

บ. บีดับบลิว เพาเวอร ซัพพลาย จก.

บ. บีพีเค เพาเวอร ซัพพลาย จก.

บ. ไทยเพาเวอร ซัพพลาย จก.

บ. ไบโอ-แมส เพาเวอร จก.

บ. พลังงานเพื่อการอนุรักษ
     และส่ิงแวดลอม จก.
หสน. ธัญญกิจนครปฐม (2521)

บ. สตึกไบโอแมส จก.

บ. เอ.ที. ไบโอ พาวเวอร จก.

โรงสีไฟจิตเสริมไทย
บ. บัวสมหมาย จก.

บ. รอยเอ็ด กรีน จก.

บ. อูทองไบโอแมส จก.

บ. มุงเจริญกรีน เพาเวอร จก.

ที่อยู
 
88 หมู 5 ถนนนิเวศน ตําบลดานชาง 

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 30120 7.5

88 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี 12000

1 หมู 2 ถนนทางหลวง3079 ตําบลทาตูม 

อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 50

99 หมู 3 ถนนฉะเชิงเทรา-กบนิทรบรุ ีตาํบล

เขาหินซอน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

24130

57/5-9 หมู 11 ถนนสขุมุวทิ ตาํบลบางประ

กง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

94/1 หมู 3 ถนนกบินทรบุรี-ฉะเชิงเทรา 

ตําบลเขาหินซอน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120 

15 หมู 10 ตําบลมะขามเฒา อ.วัดสิงห 

จ.ชัยนาท 17120

198 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท 

17120

80/5 หมู 4 ต.บางภาษี อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 73130

111 หมู6 ซอยบานโนนกลาง ถนนบุรรีมัย-

สตึก ตําบลนิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย 31150

หมู2 ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก ตําบล

หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

942 ถ.รมินาน อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110

228 หมู 10 ตําบลเหนือเมือง อ.เมือง 

จ.รอยเอ็ด 45000

222 หมู 10 ซอยบานหนองนาสราง ถนน

รอยเอ็ด-กาฬสินธุ ต.เหนือเมือง อ.เมือง 

จ.รอยเอ็ด 45000

145 หมู 3 ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง 

จ.สุพรรณบุรี 72160

130 หมู 7 ถนนสุรินทร-ศรีขรภูมิ ตําบลบุ

ฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

รวม

ปริมาณเถาแกลบ
(ตัน / ป)**

9,750

11,700

38,000

3,900

13,520

60,000

7,800

1,560

780

9,750

30,000

1,300
7,800

12,870

9,750

12,870

231,350

กําลังการผลิตไฟฟา
(MW)*

7.5

9

50

3

10.4

47.4

6

1.2

0.6

7.5

22.5

1
6

9.9

7.5

9.9

199.4

ตารางที่ 1 รายชื่อโรงไฟฟาพลังงานแกลบ ที่ตั้ง กําลังการผลิต และปริมาณเถาแกลบที่ผลิตได

* ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
** ขอมูลประมาณการแกลบที่ใชเปนพลังงาน 1 ตัน จะไดเถาแกลบ 250 กิโลกรัม และกําลังไฟฟา 1 MW ตองใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
ประมาณ 5,300 ตันตอป
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ผลิตโซเดียมซิลิเกตจากเถาแกลบ
 สารละลายโซเดียมซิลิเกตเปนสารเคมีที่จําเปนตองใชใน

อตุสาหกรรมเซรามกิ แมจะเตมิลงไปในนํา้ดนิ หรอืนํา้สลปิเพยีง
เล็กนอยเพื่อปรับการไหลตัว แตโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก

ขนาดใหญ ก็ใชสารละลายโซเดียมซิลิเกตเดือนละนับสิบตัน ซึ่ง

เถาแกลบก็เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางวาสามารถนํามาผลิต

เปนสารละลายโซเดียมซิลิเกตได เพียงแคผสมเถาแกลบกับ

สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดหรือโซดาไฟ (NaOH) ในอตัราสวน

ที่เหมาะสมท่ีนําไปทดลองกันไดตามสูตรท่ีใหไวในตารางที่ 2 
กวนผสมใหละลายทําปฏิกิริยาเขากันที่อุณหภูมิ 80-120 องศา

เซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็นตัวลงและ

ทาํปฏกิริยิากนัอยางสมบรูณแลวกรองกากหยาบออกดวยตะแกรง

เบอร 100-150 เมช จะไดสารละลายโซเดียมซิลเิกตท่ีมคีวามเขม

ขนประมาณ 30 เปอรเซน็ต สามารถใชงานทดแทนการซือ้โซเดยีม
ซลิเิกตได เปนการลดตนทนุได และอาจใชสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซดความเขมขน 50 เปอรเซน็ต ทีส่ามารถหาซือ้ไดในราคา
ถกู เพราะเปนสารเคมีทีผ่ลติไดในประเทศในระดับอตุสาหกรรม

ขนาดใหญ 

 

รูปที่ 1 
ลักษณะแกวโซดาไลมซิลิกา
ที่หลอมโดยใชเถาแกลบดํา
เปนวัตถุดิบแทนทรายแกว

ตัวอยาง

(อัตรา SiO
2
:Na

2
O)

2.00

2.00

3.00

3.00

เถาแกลบ*

(กก.)

2

2

3

3

โซเดียมไฮดรอกไซดเกร็ด

(กก.)

1.29

-

1.29

-

โซเดียมไฮดรอกไซดนํ้า 50%

(กก.)

-

2.58

-

2.58

นํ้า 

(กก.)

5.71

4.42

8.04

6.75

ตารางที่ 2 ตัวอยางอัตราสวนผสมสําหรับการผลิตโซเดียมซิลิเกตจากเถาแกลบ (ความเขมขน 30%Solid)

* เถาแกลบที่ใชมีปริมาณ SiO
2
 95%

ใชเถาแกลบแทนทรายในการหลอมแกว
 เถาแกลบมีปริมาณของซิลิกาอยูสูงจึงเปนที่สนใจที่จะนํา

มาทดลองใชแทนทรายแกวในสวนผสมของการผลิตแกว แต
เนื่องจากเถาแกลบที่สํารวจจากโรงไฟฟาตางๆ มักมีปริมาณ

คารบอนหลงเหลืออยูคอนขางสูง เถาแกลบมีสีดําเขม อีกทั้งยัง

มสีวนประกอบของเหลก็ออกไซด และแมงกานสีออกไซด ทาํให

แกวท่ีไดจากการหลอมโดยใชเถาแกลบเปนสวนผสมจะมีสีดํา

คลํ้า ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 1 อีกทั้งยังนาเปนหวงหากใชเถา

แกลบเปนสวนผสมในเตาหลอมแกวระดบัอตุสาหกรรมเนือ่งจาก
เถาแกลบมักมีความหนาแนนต่ํา นํา้หนกัเบา ฟุงปลิวไดงายโดย
เฉพาะเมื่อใสเขาไปในเตาหลอม อาจสงผลตอการกัดกรอนของ

ผนงัและหลังคาเตาหลอม อกีทัง้ยงัอาจสงผลตออฐิเชคเกอร ใน

หองแลกเปลี่ยนความรอนดวย แตหากทําการขึ้นรูปเปนเม็ด

แกรนูลกอนก็จะลดปญหาน้ีลงได และสีของแกวกไ็มเปนปญหาสําหรับ
แกวสีชาอีกดวย
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ผลิตซีโอไลตจากเถาแกลบ
  ซีโอไลตเปนแรที่พบไดในธรรมชาติไมมากนักโดย

เฉพาะในประเทศไทย แตกม็กีารใชงานในปริมาณสูง ทัง้ใน

อุตสาหกรรมเกษตร ใสเปนตัวเสริมปุย เปนตัวดูดซับนํ้าเสีย
ในบอปลา บอกุง และใชในอตุสาหกรรมอาหารและสารเคมี

อีกมากมาย ซีโอไลตมีองคประกอบของซิลิกาในปริมาณสูง
และมสีวนผสมของอะลมูนิา โซเดยีม และธาตอุืน่ๆ ในปรมิาณ
ที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับชนิดของซีโอไลต และเปนตัว

กําหนดคุณสมบัติและการใชงานดวย จากการศึกษาของผู
เขียนบทความก็พบวาในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ทําการ

สังเคราะหซีโอไลตจากเถาแกลบ เถาชานออย ที่มีปริมาณ

ซลิกิาสูง ใหไดซโีอไลตชนิดตางๆ กนัออกไป แตในบทความ
นี้จะขอเสนอผลการทดลองเบ้ืองตนในการเตรียมซีโอไลต
จากเถาแกลบแบบงายๆ โดยการผสมเถาแกลบกับ อะลูมเินียม

ไฮดรอกไซด โซเดียมไฮดรอกไซด และนํ้า ในอัตราสวน เถา

แกลบ 100 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด 208 กรัม อะลูมิเนียม
ไฮดรอกไซด 128 กรัม นํ้า 1800 กรัม บดผสมในหมอบด

เคลอืบความเร็วสงู (high speed pot mill) เปนเวลา 1 ชัว่โมง 
จากน้ันนาํสวนผสมท่ีไดไปตมประมาณ 100 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 4 ชัว่โมง ปลอยใหเย็นตวัลงและตกตะกอน รนิหรอื
กรองสารละลายใสออก แลวลางดวยนํ้าสะอาดอีก 2-3 ครั้ง 

กจ็ะไดผงซีโอไลตชนดิ Na-A นํา้หนักแหงประมาณ 500 กรมั 

นําไปใชงานตางๆ ไดมากมายดังกลาวมาขางตน รูปที่ 2 
เปนภาพถายดวยกลองจลุทรรศนอเิลก็ตรอนของผงซโีอไลต

ที่เตรียมได

ใชเถาแกลบแทนทรายในเนื้อดินสโตนแวร
  ในเน้ือดินชนิดตางๆ ที่ไมหวงเร่ืองของความขาว

ของเนือ้ผลิตภณัฑมากนกัเนือ่งจากการทีม่เีหลก็และแมงกานสี

ออกไซดที่ใหสีคลํ้าอยูเล็กนอย ก็นาสนใจที่จะนําเถาแกลบ
มาใชแทนที่ทรายแกวไดเปนอยางดี เนื่องจากเถาแกลบมี

ซิลิกาสูงและบดละเอียดไดงาย อีกทั้งการที่เถาแกลบมี
ปริมาณของโพแทสเซียมอยูประมาณ 1-2 เปอรเซ็นต ก็จะ
เปนตัวชวยหลอมตัวทําใหเน้ือดินเผาสุกตัวไดงายข้ึน หรือ

อาจจะชวยลดปรมิาณการใชเฟลดสปารลงไดเลก็นอย จาก
การคนควางานวิจยัจากตางประเทศก็มผีูทีไ่ดทาํการทดลอง

และรายงานผลไว โดยการเติมเถาแกลบลงไปแทนท่ีทราย

แกวในเนื้อดินสโตนแวรในปริมาณตั้งแต 5-25 เปอรเซ็นต 
กพ็บวาสามารถทดแทนกันไดเปนอยางดี และชวยลดจุดสกุ
ตัวลงเล็กนอย คาการดูดซึมนํ้ามีแนวโนมต่ําลงยกเวนการ

เผาท่ีอุณหภูมิสูงเกิน 1250 และใชเถาแกลบเกินกวา 10 
เปอรเซน็ต นาจะเกิดการบวมตัวจนทําใหคาการดูดซมึนํา้สงู

ขึ้น และสงผลใหคาความแข็งแรงลดตํ่าลงดวย ดังแสดงให

เห็นไวในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 (อางอิง 4 )

รูปท่ี 2  ภาพถายดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ของผงซีโอไลตชนิด Na-A ที่เตรียมไดจากเถาแกลบ

รูปที่ 3 คาการดูดซึมน้ําของชิ้นงานสโตนแวร

ที่ใชเถาแกลบแทนที่ทราย

รูปที่ 4 คาความแข็งแรงของชิ้นงานสโตนแวร

ที่ใชเถาแกลบแทนที่ทราย
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รูปที่ 6 การไหลตัวของเคลือบเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิ 1250 
องศาเซลเซียส ของสูตรเคลือบสโตนแวรมาตรฐานและท่ีมี
เถาแกลบผสมอยู 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นตตามลําดับ

ใชเถาแกลบแทนทรายในเคลือบสโตนแวร
  มีโรงงานและผูประกอบการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

หลายๆ แหงที่ใชขี้เถาพืชชนิดตางๆ เปนสวนผสมของน้ําเคลือบ
รวมท้ังการใชงานเถาแกลบดวย นอกจากน้ีกย็งัมงีานวิจยัจาํนวน

มากที่ไดทดลองใชเถาแกลบในเคลือบชนิดตางๆ แตก็พบวา

โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญอกีจาํนวน
มาก ยงัไมมกีารใชงานเถาแกลบในสวนผสมเคลือบ อาจจะเน่ือง

มาจากความไมมัน่ใจในความสม่ําเสมอของคุณภาพและปริมาณ
สํารอง รวมทั้งไมมั่นใจในผลท่ีจะมีตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่

จะผลติออกมา เพราะเถาแกลบสวนใหญมกัจะมปีรมิาณคารบอน
ที่ยังเผาไหมไมสมบูรณเจือปนอยูดังกลาวมาแลวขางตนนั่นเอง 

และนี่คือสวนหน่ึงของผลการทดลองวิจัยที่ไดทําการทดลองใช

เถาแกลบจากโรงไฟฟาเช้ือเพลิงแกลบจากจังหวัดพจิติร (RHA) 
(อางอิง 5) ใสลงไปแทนที่ทรายแกวบด (Qtz) ในสูตรเคลือบส

โตนแวรดวยเถาแกลบคดิเปนเปอรเซน็ต 0, 25, 50, 75 และ 100 

เปอรเซ็นตโดยนํา้หนกั ดงัแสดงในตารางสตูรสวนผสมในตาราง

ที ่3 ทาํการเผาในเตาไฟฟาท่ีอณุหภูมติางๆ กนั พบวาการแทนท่ี

ทรายบดดวยเถาแกลบทําใหไดเคลือบที่สามารถใชงานไดที่

อณุหภมูติํา่ลงเลก็นอย อกีท้ังยงัพบวาการไหลตวัของเคลอืบและ

คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอน (C.O.E) ของเคลือบ

จะสงูขึน้เมือ่เปอรเซน็ตเถาแกลบเพิม่ขึน้ แตอยางไรกต็ามเคลอืบ

ทีไ่ดจะมคีาสขีาว สแีดง และสเีหลอืงเพิม่ขึน้อกีดวย ดงัแสดงใน

รูปที่ 5 และ รูปท่ี 6

รูปที่ 5  ลักษณะช้ินงานหลังจากเผาท่ีอุณหภูมิในชวง 
1125 - 1250 องศาเซลเซียส

ตารางท่ี 3 สูตรเคลือบมาตรฐานและเปอรเซ็นตการแทนท่ีทรายดวยเถาแกลบ

ทราย (SiO
2
)

    K-feldspar

   ดินขาวระนอง

   CaCO
3

   ZrSiO
4

   ZnO

RHA 0    Qtz 100

   -          30.00

7.00

8.16

17.56

10.28

4.00

   RHA 25      Qtz 75

      7.50           22.5

7.00

8.16

17.56

10.28

4.00

   RHA 50    Qtz 50

   15.00       15.00

7.00

8.16

17.56

10.28

4.00

  RHA 75    Qtz 25

     22.5        7.50

7.00

8.16

17.56

10.28

4.00

 RHA100    Qtz 0

    30.00           -

7.00

8.16

17.56

10.28

4.00

วัตถุดิบ สูตร
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ผลิตภัณฑเซรามิกทน Thermal Shock 
จากเถาแกลบ

  ภาชนะเซรามิกบรรจุอาหารที่ใชกันอยางแพรหลาย 

ไดแก จาน ชาม หรอืแกว ซึง่การใชภาชนะบรรจอุาหารควรเลอืก
ใหเหมาะกับการใชงาน การเลือกใชภาชนะบรรจุอาหารกับเตา

ไมโครเวฟควรเปนภาชนะที่สามารถทนตอความรอนและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลันไดดี ภาชนะท่ีนิยมใชกับเตา

ไมโครเวฟ เชน ภาชนะพวกแกวโบโรซิลิเกต กลาสเซรามิก 
คอรเดียไรต (Cordierite, 2MgO•2Al

2
O

3
•SiO

2
) และสปอดูมีน 

(Spodumene, Li
2
O•Al

2
O

3
•4SiO

2
) ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยาย

ตัวทางความรอนตํ่ามากจนเกือบเปนศูนยหรือเกือบไมขยายตัว
เลย จึงทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันไดดี จึงถูก

นํามาผลิตเปนภาชนะที่ใชงานสัมผัสกับความรอนโดยตรง เชน 
ภาชนะหุงตม หรือภาชนะใสอาหารได 

  เรือ่งนีเ้ปนผลงานวจิยัในทีป่รกึษาของผูเขยีนบทความ

นี้เอง (อางอิง 6) ดวยหลักการท่ีวาเถาแกลบประกอบดวยซิลิกา

เปนหลกั และอยูในเฟสของอสัณฐาน หรอื amorphous ซึง่หลอม

ตวัหรือสกุตวัไดงายเม่ือนาํมาเปนสวนผสมในเซรามิก จงึไดทาํการ

ทดลองบดผสมเถาแกลบกับสารเคมีอะลูมิเนียมไนเตรต 

(Al(NO
3
)

3
•9H

2
O) และลเิทยีมคารบอเนต (Li

2
CO

3
) ตามอัตราสวน

ที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเปนเฟสสปอดูมีน ที่ปริมาณ 5 10  25 

และ 50 เปอรเซ็นต แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิตางๆ ตั้งแต 1000 

ถงึ 1250 องศาเซลเซียส กพ็บวาเมือ่ใชอตัราสวนท่ี 50 เปอรเซน็ต 

(SP50) ทําใหไดชิ้นงานท่ีสุกตัวไดที่ 1250 องศาเซลเซียส มีคา

การดูดซึมนํ้าตํ่าเพียง 1.1 เปอรเซ็นต และคาสัมประสิทธิ์การ

ขยายตัวทางความรอนต่ําเพียง 2.70 x10-6/ oC ดังแสดงใน

รูปที่ 7 และตารางท่ี 4

รูปที่ 7 คาการดูดซึมนํ้าของเถาแกลบบริสุทธิ์ เถาแกลบท่ี
ผสมดวยสปอดูมีนในอัตราสวน 5, 10, 25 และ 50 เปอรเซ็นต
โดยนํ้าหนัก ที่ผานการเผาท่ีอุณหภูมิตางๆ

ตารางที่ 4 ผลของอุณหภูมิเผาตอสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอนและอัตราการดูดซึมน้ําของ SP50

  เม่ือทําการทดลองข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑถวยเซรามิก

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร ก็พบวาชิ้นงานขึ้นรูปได 

เผาแลวไมเกดิการยุบตวั ดงัแสดงในรปูที ่8 มโีครงสรางจลุภาค

ดังแสดงในรูปท่ี 9 ซึ่งพบวาเปนเฟสของแรเพทาไลตเปนหลัก 

จึงทําใหคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวทางความรอนคอนขางต่ํา 

สามารถทนทานและผานการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

อยางฉบัพลนัได โดยการทดสอบอบช้ินงานท่ี 450 องศาเซลเซียส 

แลวนําชิ้นงานแชลงในนํ้าเย็นทันที เปนจํานวน 5 รอบ แลวไม

พบรอยแตกราว ชิน้งานมคีาความแขง็แรงพอประมาณ คอืท่ี 36 

เมกะพาสคัล แมวาจะยังไมสงูมากนัก อกีทัง้การผลิตกย็งัยุงยาก

ตองใชสารเคมทีีม่รีาคาคอนขางแพง แตกไ็ดมแีนวคดิทีจ่ะทาํการ

ทดลองขยายผลโดยการใชแรสปอดูมีนที่มีราคาไมสูงมากนัก 

เหมาะที่จะนํามาผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดดวยตนทุนที่พอ

จะแขงในตลาดได และกําลังทําการทดลองเคลือบใหเหมาะสม

กบัเน้ือดนิชนดิน้ี แลวจะนํามาเสนอในวารสารเซรามิกสฉบบัตอไป

อุณหภูมิเผา

( oC )

1000

1050

1100

1150

1200

1250

สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอน

((50-500)x10-6/ oC)

3.74

3.56

3.23

3.62

3.01

2.70

อัตราการดูดซึมน้ํา

(%)

25.22

20.44

19.95

2.89

1.23

1.11
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รูปที่ 8 ชิ้นงานรูปถวย
 a) เถาแกลบที่ผสมดวยสปอดูมีน
 (กอนเผา) 
b) เถาแกลบที่ผสมดวยสปอดูมีน 
(หลังเผา)

รูปที่ 9 ชิ้นงานรูปถวย
 a) เถาแกลบบดละเอียด 

(กอนเผา)
 b) เถาแกลบที่ผสมดวยสปอดูมีน 

(หลังเผา)

บทสรุป
  จากผลการสํารวจขอมูลปริมาณสํารองของเถาแกลบและผลงานวิจัยจากบทความวิจัยตางประเทศ และจากผลงานวิจัยใน

ทีมของผูเขียนบทความเอง และขอมูลงานวิจัยอ่ืนๆ อีกมากมายที่ไมไดกลาวไวในบทความนี้ คงจะพอทําใหเชื่อมั่นไดวาการใชงาน

เถาแกลบในอุตสาหกรรมเซรามิกในรูปแบบตางๆ มีความนาสนใจ มีความเปนไปไดสูง ที่จะนําไปทดลองใชงานจริง เพื่อเปนการลด

การใชทรัพยากรแรธรรมชาติ และเปนการลดตนทุนการผลิต สรางผลิตภัณฑใหมๆ ไดอีกดวย หากทานผูอานสนใจหรือตองการ

ขอมูล ความเห็น หรือขอสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามมาไดครับ...
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“พอตเทอรีสโตน”
ตัวชวยในงานหลอนํ้าดินเหนียวพื้นบาน

  ประเทศไทยมีการผลิตเคร่ืองปนดินเผาในระดับทองถ่ินพื้นบานอยูเปนจํานวนมาก กระจายอยูทั่วทุก

ภมูภิาคเกือบทุกจงัหวัด บางแหลงมปีระวัตศิาสตรยาวนาน บางแหลงมีเอกลักษณทีโ่ดดเดนเปนของตนเอง ทาํการ
ผลติเครือ่งปนดนิเผาจาํพวกกระถางตนไม อางบวั โองมงักร ตุม ไห หมอนํา้ ภาชนะสาํหรับบรรจนุํา้ อาหาร เครือ่ง
อุปโภคบริโภคตางๆ รวมถึงอิฐกอสราง กระเบื้องหลังคา เครื่องประดับตกแตง รูปปน ตุกตาดินเผาตางๆ โดยผู

ผลิตมักเลือกต้ังหลักแหลงบริเวณใกลกับแหลงดินเหนียว ใชดินเหนียวท่ีหาไดในการปนขึ้นรูปเพียงอยางเดียว 
หรือบางแหลงอาจมีการเติมทราย ขี้เถา หรือดินเชื้อดินกรอก เพื่อลดความเหนียวและลดการหดตัวลงบาง 

แตดวยระบบเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปเปนสงัคมระดบัอตุสาหกรรมมากขึน้ เยาวชนคนรุนใหมๆ  ไมคอยใหความสาํคญัของ

ภูมิปญญาและฝมืองานปนที่มีมาแตเกากอนแตทําเงินใหกับผูประกอบการไดลดนอยถอยลง มูลคาของสินคาไม

อาจเพิม่ขึน้ไดทนัคาใชจายตนทนุทีส่งูขึน้ ทัง้คาเช้ือเพลงิไมฟน คาแรงงาน และคาเช้ือเพลงิขนสง ทาํใหผลติภณัฑ
หัตถอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาพื้นบานไมเปนที่นิยมและอนาคตไมคอยสดใสนัก

  นักวิจัย นักเซรามิก และนักอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาหลายๆ ทาน พยายามหาทางออก ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และปรับ

เปล่ียนกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา ใหมีความแตกตางหลากหลาย เพิ่มชองทางเพิ่มมูลคาสินคาดวยการผลิตท่ีใชเทคนิคการ

หลอนํ้าดินในแมพิมพปูนปลาสเตอร งานวิจัยหน่ึงที่นาสนใจและเคยตีพิมพไวในวารสารเซรามิกสไทยนี้ เมื่อป 2552 โดย จตุพล ราม

จติร[1] ทีไ่ดทดลองพัฒนานาํดนิเหนยีวราชบุรมีาทาํเปนนํา้ดนิเพือ่ใชหลอแบบ แตกเ็ปนไปไดยาก เพราะดินมีความเหนียวสงู ตองแทนที่
ดวยดินขาวลําปาง ดินดําสุราษฎร และทรายบดละเอียด ซึ่งมีตนทุนสูงกวาดินเหนียวราชบุรีหลายเทาตัว เหลือสัดสวนของดินเหนียว

ราชบุรีเพียงไมเกิน 30 เปอรเซ็นต เน้ือดินเผาท่ีไดก็มีสีสันหนาตาที่แปลกออกไปจนแทบจะไมอาจเรียกไดวาเปนผลิตภัณฑดินราชบุรี

  ดวยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยในโครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกจากงบ
ประมาณแผนดนิ ใหทาํงานวิจยัพฒันาแหลงดินเคร่ืองปนดนิเผาทองถ่ินตางๆ ทกุภมูภิาคท่ัวประเทศ เปนเวลา 4 ป ผานทางสถาบันวจิยั

โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [2-7] ไดขอมูลและตัวอยางดินเหนียวจากแหลงตางๆ จํานวน 17 แหลง นํามาวิเคราะหองค

ประกอบทางเคมีไวอยางครบถวน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเมื่อทําการทดลองผสมเปนนํ้าดิน ก็พบวาดินบางแหลงเตรียมเปนนํ้า

ดินไดคอนขางดีพอสมควร มีการไหลตัวดีที่ความเขมขนหรือความหนาแนนสูง แตบางแหลงก็ไมเหมาะท่ีจะเตรียมเปนนํ้าดินไดโดย

ใชเพียงแคดินเหนียวลวน จําเปนตองเติมหรือทดแทนบางสวนดวยวัสดุที่ไมมีความเหนียว ที่มีตนทุนไมสูงนัก และหาไดไมยาก จึงให

ความสนใจไปที่พอตเทอรีสโตนหรือหินผุ

  พอตเทอรีสโตน หรือ หินพอตเทอรี (Pottery Stone) มีชื่อเรียกอีกหลายช่ือ เชน ไชนาสโตน (China Stone) หินพอรซ

เลน (Porcelain Stone) คอรนิชสโตน (Cornish Stone) หรือบางครั้งเรียกวาหินผุ เปนหินที่มีความแข็งนอย คอนขางผุรวนจนมีบาง

สวนไดกลายเปนดินไปแลว อยูในระหวางกระบวนการเปล่ียนแปลงยอยสลายผุพังจากหินสดหรือหินแข็งตนกําเนิดกลายไปเปนดิน 

มักพบในแหลงที่มีหินภูเขาไฟ หินแกรนิต เฟลดสปาร หรือในแหลงดินขาว โดยมีโครงสรางทางแรที่ประกอบดวยควอตซ เฟลดสปาร 

แรดนิ และไมกา องคประกอบทางเคมขีองพอตเทอรสีโตนกจ็ะมลีกัษณะคลายๆ กบัเฟลดสปารหรอืหนิฟนมา ผสมกบัดนิขาว ปรมิาณ
ของซิลิกา (SiO

2
) 70-80%, อะลูมินา (Al

2
O

3
) 10-20%, โพแทสเซียมออกไซด (K

2
O) 1-5%, โซเดียมออกไซด (Na

2
O) 1-6%, การสูญ

เสียนํ้าหนักหลังเผา (LOI) 3-5% แตมักจะมีปริมาณของเหล็กออกไซดอยูคอนขางสูง (Fe
2
O

3
) 0.5-2%

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ
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ตารางที่ 1: องคประกอบทางเคมีของดินเหนียวในทองถิ่นตางๆ สําหรับการทําเคร่ืองปนดินเผา และพอตเทอรีสโตน

แหลงดิน
ภาคใต
ทาศาลา
โมคลาน
รอนพิบูลย
ทาประจะ
ทาเสม็ด
ภาคกลาง
ปาโมก
บรรพตพิสัย
พระยาบันลือ
โองมังกร
ภาคเหนือ
บานทุงหลม
บานรองปลายนา
บานสันทราย
บานกวน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
บานนํ้าคํานอย
บานนานวล
บานโพนทราย
ทาไห

พอตเทอรีสโตน

อําเภอ จังหวัด

ทาศาลา นครศรีธรรมราช
ทาศาลา นครศรีธรรมราช
รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
ชะอวด นครศรีธรรมราช
ชะอวด นครศรีธรรมราช

ปาโมก อางทอง
บรรพตพิสัย นครสวรรค
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
เมือง ราชบุรี

เชียงคํา พะเยา
แมลาว เชียงราย
ไชยปราการ เชียงใหม
หางดง เชียงใหม

เมือง ยโสธร
พนมไพร รอยเอ็ด
กันทรารมย ศรีสะเกษ
เขื่องใน อุบลราชธานี

ลําปาง

SiO
2

67.86
74.50
57.15
69.70
67.71

57.00
53.31
60.59
62.98

67.02
50.59
57.86
56.50

80.84
62.93
67.20
69.33

75.76

Al
2
O

3

20.62
14.82
26.29
15.59
18.07

23.76
24.46
19.79
17.94

15.50
24.04
18.99
21.50

12.79
22.77
20.44
17.19

12.44

Fe
2
O

3

2.49
2.50
3.62
6.08
6.07

5.44
6.33
4.72
4.14

5.10
6.36
5.93
5.02

1.96
3.25
2.47
5.00

0.59

TiO
2

0.70
0.64
0.40
1.21
1.17

0.87
0.91
0.92
1.04

1.30
1.08
1.10
0.90

1.12
1.25
1.37
0.93

0.11

K
2
O

1.93
2.31
4.26
1.53
1.36

1.79
2.72
1.77
1.10

1.26
2.17
3.50
2.46

0.19
0.29
0.18
1.39

2.56

MgO

0.33
0.52
0.34
0.72
0.55

1.11
1.31
0.88
0.56

1.26
2.17
3.50
2.46

0.30
0.35
0.50
1.01

0.01

CaO

0.06
0.11
0.08
0.18
0.17

1.52
0.78
1.80
0.52

0.22
0.29
0.29
0.67

1.25
0.20
0.67
0.20

0.12

SO
3

-
0.012

-
0.005

-

0.047
0.027
0.072
0.087

0.001
0.002
0.002
0.007

0.001
0.031
0.021

-

-

LOI

6.07
4.68
7.31
4.89
5.55

8.04
9.74

10.37
10.54

9.65
13.88
11.66
12.30

4.78
9.49
7.34
5.87

3.74

Na
2
O

-
0.39
0.52
0.21
0.19

0.41
0.29
0.23
0.16

0.24
0.02
0.25
0.03

0.31
0.39
0.07
0.57

4.10

รูปที่ 1 โครงสรางจุลภาคของผงพอตเทอรีสโตน 
และรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ

รูปที่ 2 ตัวอยางนํ้าดิน การเตรียมช้ินงานทดสอบ และชิ้นงานหลอนํ้าดิน

  เนื่องจากพอตเทอรีสโตนมีสมบัติอยูกลางๆ ระหวางเฟลดสปารและดินและมักมีมลทินที่กําจัดออกยาก มีสีหลังเผาที่คอน

ขางคลํ้า ไมเปนที่นิยมนําไปผลิตเซรามิกท่ีตองการความขาวและคุณภาพสูง แตเปนวัสดุที่บดไดคอนขางงาย เพราะเนื้อหินผานการ

ยอยสลายผุพังมาบางสวน นํามาบดยอยขนาดใหละเอียดไดไมยาก จึงมีราคาตนทุนที่ไมสูงนัก พอตเทอรีสโตนบดผงบรรจุกระสอบที่

มีจําหนายกันอยู ราคาตนทุนอยูที่ประมาณกิโลกรัมละ 50 สตางค จนถึงไมเกิน 2 บาท ขึ้นอยูกับความละเอียด ความขาว และระยะ

ทางขนสง อีกทั้งมีแหลงพอตเทอรีสโตนกระจายตัวอยูเกือบทั่วประเทศในจังหวัดลพบุรี สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ลําปาง นครสวรรค 

อุดรธานี สุราษฎรธานี ทั้งนี้ไดใหรายชื่อบริษัทและแหลงเหมืองที่ผลิตพอตเทอรีสโตนไวในตอนทายของบทความไวดวย
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  หลงัจากท่ีไดทาํการทดลองผสมปนกวนน้ําดนิท่ีมสีวนผสมของดินเหนียวจากแหลงเคร่ืองปนดนิเผาตางๆ ทัว่ประเทศจํานวน 

17 แหลง โดยเติมพอตเทอรีสโตนผงบดละเอียดเกรด 200 เมช (ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท ซิเบลโกมิเนอรรัลล (ประเทศไทย) 

จํากัด) ใชอัตราสวนการเติมพอตเทอรีสโตนต้ังแต 0  25  50 เปอรเซ็นต ทดแทนสวนของดินเหนียว ก็พบวามีดินจากแหลงหลายๆ 

ตารางท่ี 2 : ผลการทดลองผสมนํ้าดินเหนียวทองถิ่นแหลงตางๆ กับ พอตเทอรีสโตน

ทาศาลา

โมคลาน

รอนพิบูลย

ทาประจะ

ทาเสม็ด

ปาโมก

บรรพตพิสัย

พระยาบันลือ

โองมังกร

บานทุงหลม

บานรองปลายนา

บานสันทราย

บานกวน

บานน้ําคํานอย

บานนานวล

บานโพนทราย

ทาไห

0
25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
25
50
60
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50

0.64
0.44
0.36
0.48
0.38
0.22
0.20
0.08
0.02
0.74
0.38
0.22
0.52
0.36
0.20
1.34
1.24
0.40
1.00
0.46
0.26
1.15
0.58
0.49
0.92
0.56
0.42
0.28
0.22
0.20
1.22
0.56
0.28
0.80
0.72
0.32
2.20
1.56
1.48
0.76
0.54
0.42
1.71
1.45
1.36
1.48
1.05
1.11
1.05
0.56
0.48

1.67
1.68
1.68
1.56
1.59
1.62
1.64
1.66
1.67
1.56
1.62
1.67
1.64
1.65
1.66
1.56
1.59
1.62
1.60
1.64
1.67
1.61
1.64
1.67
1.56
1.59
1.59
1.63
1.64
1.67
1.58
1.64
1.67
1.59
1.62
1.66
1.56
1.59
1.62
1.66
1.67
1.68
1.63
1.65
1.68
1.56
1.59
1.64
1.60
1.63
1.68

508
444
232
344
496
356
492
400
456
392
592
536
568
592
432
408
408
396
516
520
560
559
518
547
184
128
444
588
384
328
472
672
516
516
532
436
441
552
581
676
456
526
798
530
520
620
627
615
532
516
432

แหลงดิน   พอตเทอรีสโตน  นํ้า  Sodium silicate  Slip density  ความหนืด 

      (หนวย)    (%)       (%)     (%)     (g/cm3)      (cP) 
34
34
34
35
34
34
34
33
33
38
35
34
34
34
34
39
38
34
37
35
34
36
35
34
42
40
39
34
34
34
37
34
34
36
36
35
38
36
35
33
33
33
37
35
35
41
38
35
37
37
35
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ตารางท่ี 3 : ผลการทดลองสมบัติของชิ้นทดสอบสวนผสมนํ้าดินเหนียวทองถิ่นแหลงตางๆ กับ พอตเทอรีสโตน

ทาศาลา

โมคลาน

รอนพิบูลย

ทาประจะ

ทาเสม็ด

ปาโมก

บรรพตพิสัย

พระยาบันลือ

โองมังกร

บานทุงหลม

บานรองปลายนา

บานสันทราย

บานกวน

บานนํ้าคํานอย

บานนานวล

บานโพนทราย

ทาไห

0
25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
25
50
60
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50
0

25
50

แหลงดิน   พอตเทอรีสโตน  หดตัวเม่ือแหง หดตัวหลังเผา   ความแข็งแรงดิบ sd.  ความแข็งแรงหลังเผา sd.
 (หนวย)    (%)         (%)    (%)     (MPa)        (MPa)     

3.86
4.97
3.58
7.99
7.77
3.72
4.63
4.30
2.63
7.41
7.86
5.08
7.41
6.83
5.37
8.63
8.03
5.73
5.40
6.38
5.40
5.67
5.94
5.46
7.78
9.66
7.78
6.18
5.42
4.27
6.31
6.12
5.29
8.10
4.68
4.76
9.18
7.56
5.12
5.15
5.08
4.54
8.12
7.56
5.57
8.99
7.85
4.08
7.16
5.90
4.19

4.70
5.36
3.36
9.06
8.26
3.83
4.65
4.33
2.60
8.92
8.70
5.24
8.45
6.93
5.23

11.42
9.11
5.88
9.00
7.93
5.55

10.97
8.89
7.64

12.90
10.10
8.10
6.80
5.73
4.90
8.58
7.78
5.66

10.28
5.88
5.03
9.56
8.16
6.15
5.89
5.72
5.53
8.34
7.48
7.39
9.15
9.04
6.11
8.73
6.36
4.28

4.43
3.44
2.61
6.39
4.81
3.49
3.15
2.15
1.48
3.11
2.66
2.90
5.08
3.63
2.91
6.17
5.81
3.71
2.36
5.92
4.29
1.48
4.95
4.37
3.11
2.76
4.27
5.03
3.54
3.10
6.29
5.76
3.99
6.30
5.12
3.45
3.23
4.49
5.61
4.88
4.12
4.07
5.25
4.57
3.48
3.11
4.18
4.79
5.00
4.97
3.86

0.30
0.24
0.13
0.46
0.48
0.43
0.06
0.15
0.08
0.20
0.26
0.34
0.56
0.20
0.19
0.68
0.70
0.17
2.15
0.95
0.22
1.13
1.54
0.34
0.33
0.78
0.30
0.25
0.26
0.15
1.45
0.33
0.17
0.49
0.54
0.09
0.78
0.56
0.94
0.99
0.18
0.45
0.78
0.32
0.48
0.48
0.97
1.10
0.87
0.23
0.11

26.51
18.82
13.41
29.27
21.85
15.40
11.35
9.94
5.34

13.54
10.95
15.79
29.52
21.88
14.94
16.72
28.67
18.44
48.76
29.78
23.91
39.41
24.53
20.49
22.95
16.05
18.54
27.28
18.96
13.75
25.94
33.08
23.84
34.20
28.95
16.85
25.18
27.50
24.64
30.48
27.42
18.89
21.35
20.48
17.46
18.15
20.80
22.90
14.89
20.01
14.33

 

2.29
1.31
0.90
1.28
1.36
0.26
0.83
0.56
0.38
1.21
0.52
1.83
2.09
0.53
0.70
1.02
0.48
1.36
2.26
4.94
2.28
1.24
3.18
1.46
3.57
1.90
0.78
2.14
1.54
0.17
3.99
3.18
1.01
2.97
0.94
0.45
1.89
2.13
1.44
1.44
2.10
0.79
2.15
1.53
0.78
1.33
1.96
2.10
2.33
0.96
1.00

แหลงที่ใหการไหลตัวที่ดี และบางแหลงจําเปนตองทดแทนดวยพอตเทอรีสโตนถึง 50 เปอรเซ็นต เพื่อใหการไหลตัวเปนไปไดดี โดย

เฉพาะดนิจากแหลงเครือ่งปนโองมงักรจงัหวดัราชบรุ ีทีจ่าํเปนตองใสพอตเทอรสีโตนถงึ 60 เปอรเซน็ต แตกไ็ดสหีลงัเผาทีค่อนขางจาง
ลงและความแข็งแรงท้ังกอนและหลังเผาไมตางกันมากนัก ดังไดแสดงไวในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3
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บทสรุป
ผลงานวิจัยนี้เปนเพียงการทดลองเบื้องตนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาเซรามิกดวยกระ

บวนการหลอน้ําดนิโดยใชแหลงวัตถดุบิดินเหนยีวสาํหรบัเนือ้ดินปนในทองถิน่ตางๆ ทกุภูมภิาค ทัว่ประเทศไทย จาํนวน 17 แหลง และ

เลือกใชพอตเทอรีสโตนหรือหินผุบดละเอียดเกรด 200 เมช ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีจําหนายในทองตลาดที่มีราคาไมแพงนัก แตเหมาะสม

ที่จะนํามาชวยลดความเหนียวขนของน้ําดินท่ีเตรียมจากดินเหนียว จนทําใหสามารถข้ึนรูปดวยวิธีการหลอแบบไดคอนขางดี โดยใช

อัตราสวนการเติมพอตเทอรีสโตนต้ังแต 25-60 เปอรเซ็นต ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาตอใหนําไปผลิตจําหนายไดจริงโดยยังคงรักษา

ภาพลักษณในการเปนผลิตภัณฑของทองถิ่นที่ยังคงใชดินเหนียวเดิมเปนวัตถุดิบหลัก แตเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ขึ้นมา หากผู

อานบทความหรือผูประกอบการเครื่องปนดินเผาทานใดมีความสนใจและตองการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยินดีใหขอมูลเพื่อจะเปนการ

ชวยพัฒนาวงการเซรามิกดวยครับ พรอมกันน้ียังไดเพิ่มเติมขอมูลบริษัทที่จําหนายพอตเทอรีสโตนบดละเอียดไวดวย 

รายชื่อผูจําหนายพอตเทอรีสโตน
บริษัท ซิเบลโกมิเนอรรัลส (ประเทศไทย) จํากัด 
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บริษัท เซอมาส จํากัด 
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จาก..งานอดิเรก

สู.....อาชีพ

จันทริกา วกุลชัย

  โดยสวนตัวเปนคนท่ีชอบผลิตภณัฑประเภท Porcelain 
อยูแลวตามประสาความเปนผูหญงิทีค่อนขางใสใจในการเลือกขาวของ

เคร่ืองใชในบาน ดฉินัพอจะทราบอยูบางวาภาชนะเคร่ืองเคลือบน้ันมีทัง้
ที่เปนแบบอุตสาหกรรมและแบบท่ีระบายสีดวยมือ (Hand painted) 

และเคยไปเทีย่วชมการทาํเครือ่งเคลอืบเบญจรงคทีอ่มัพวาอยูหลายครัง้ 
เพียงไดแตนึกชื่นชมในความงามแตไมเคยคิดที่จะทําดวยตนเอง จน

กระท่ังวันหน่ึงไดมีโอกาสไปประเทศเยอรมนี และไดไปเท่ียวชมโรงงาน

เครือ่งเคลือบของ Maisen ทีเ่มอืง Dresden ซึง่จุดเดนของเคร่ืองเคลอืบ
ที่โรงงานน้ีคือความสวยงามและดํารงไวซึ่งการเพนทดวยมือ เคร่ือง
เคลือบของ Maisen มีชื่อเสียงมานานและเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก 

ในขณะท่ีเท่ียวชมน้ันกไ็ดเห็นกระเบ้ือง ถวยชาม มากมายหลายแบบท่ีเพนทลายดวย

มอืเปนทีป่ระทบัใจยิง่นกั โดยสวนตวักเ็หน็วามคีวามสวยงามดทีเีดยีว แตราคา
นั้นสูงมากจนไมกลาซื้อ จากประเด็นที่ราคาสูงมากนั้นนําไปสูการสนทนากับ

เพ่ือนทีไ่ปเทีย่วดวยกนัในทรปิวาอยากจะทาํดวยตนเองบาง เพือ่นกไ็ดแนะนาํ

วาใหไปเรียนเพนทกระเบื้องเพราะในเวลานั้นที่เมืองไทยก็พอมีที่สอนอยูบาง 
แตดวยเหตผุลสวนตวั เวลา และความยุงยากบางประการไดทาํใหหมดความ
สนใจและความกระตือรือรนในเรื่องเรียนนี้ไปเลย
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  แตในวันหน่ึงรุนนองอีกคนไดแนะนําไปเรียนเพนทกระเบื้องที่ Hobby House และนองผูนั้นนั่นเองไดเปนคนพาไป

สมัครเรียน ตนเองก็คิดเพียงแคชมและสอบถามเทานั้นเพื่อไมใหนองเสียนํ้าใจ จึงบอกนองไปวาไมไดพกเงินมาดวย แตรุน

นองก็คะย้ันคะยอจะออกเงินใหกอน ดิฉันจึงจําใจสมัครเรียน ในตอนน้ันพนักงานท่ีรับสมัครแนะนําใหเรียนเพนทในแบบ 

European style ยอมรับกันตามตรงวาในเวลาน้ันดิฉันก็ยังไมทราบเลยวา European style มันเปนอยางไร

ผลงานจากลูกศิษยครูจันทริกา วกุลชัย

          

คุณจิโรจ สิงหล
         

ิโ ิ

คุณทิพพร เหลาสุนทร  คุณนันทวดี ภัทรมัยั ี ั ั

คุณนิภาภัค เอื้อชูเกียรติ

  ที่เลามาขางตนเปนที่มาของการเร่ิมเรียนเพนทกระเบ้ืองอยาง
จรงิจงั จาํไดวาคร้ังแรกเดินทางไปเรียนท่ี ตกึมาโณ ซอยสุขมุวทิ 39 โดย
มีอาจารยกษีร ตัณฑวณิช (ครูหนี) เปนอาจารยผูสอนคนแรก พอเริ่ม

เรยีนตัง้แตครัง้แรกกร็ูสกึสนกุและชอบในทนัท ีทาํใหไดคนพบงานอดเิรก
ที่ตัวเองรักมาตั้งแตตอนน้ัน จากนั้นก็เรียนอยางตอเนื่องมาตลอดเปน
เวลาประมาณ 2 ป และในระยะหลังการเรียนที่ Hobby House ก็ไดมี

โอกาสวาดรูปสีนํ้ากับ อาจารยพรชัย เลิศธรรมศิริ และยังไดเรียนการ
เพนทกระเบ้ืองในแบบ American style จากคุณอังสนา เคลมพิน ซึ่งครู
ทัง้สองไดมอบความรูและเทคนคิตาง ๆ  อนัเปนประโยชนอยางมากและ

ยังสามารถนํามาประยุกตใชกับการเพนทกระเบ้ืองในแบบ European 
style ไดดมีากขึน้อกีดวย ตอมาคณุครกูษรีมเีหตุผลตองกลบัไปทาํธรุกจิ
สวนตัวจําเปนตองเลิกสอน และกอนท่ีคณุครูกษรีจะเลิกสอน ยงัไดฝากฝง

กับเจาของโรงเรียนวาใหดิฉันสอนแทน พรอมท้ังใหความม่ันใจกับดิฉัน

วา ดิฉันสามารถสอนแทนไดแนนอน นั่นก็เปนจุดเริ่มตนของการไดเริ่ม

เปนครูสอนเพนทกระเบื้องเปนอาชีพเสริมท่ี Hobby House และไดเริ่ม

สอนอยางจริงจังต้ังแตป 2544 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน



29May - August 2012

คุณพันธุแข โสมสิริ

แพทยหญิงคุณหญิงนงนุช ศิริเดช

  มกัจะมีคนถามเสมอวาการเรียนเพนทกระเบ้ือง

นัน้มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมีความสามารถทางดานศลิปะ

หรือทางดานวาดรปูมากอนหรือไม ซึง่จากประสบการณ

การเรียนการสอนของตัวดิฉันเองพบวา “กุญแจของ
การทํางานใหไดดีคือการขยันหมั่นฝกฝน ไมไดเกี่ยว
กับพรสวรรคแตอยางใด” ตลอดสิบปที่สอนมาดิฉันมี

ความภาคภูมิใจ ดีใจ และปลาบปล้ืมใจทุกคร้ังท่ีเห็น
ลกูศษิยมคีวามกาวหนา นอกเหนอืจากเปนงานอดเิรก
ทีส่ามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนแลว ยงัสามารถ

เพิ่มรายไดหรือเพิ่มมูลคาของชิ้นงาน จะทําเพื่อใชเอง

หรือใหเปนของขวัญก็ภูมิใจท้ังผูทําและผูรับ

คุณอรทัย พันธุกระวี

คุณอินทุพิม โชควรานนท

แพทยหญิงประไพ สุเทวี บุรี

คุณวิสาขา เจตตนานนท

 ิ ิ ิ ิ

 ไ

ิ 
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ชีวิตน้ี...
เพื่อ..เซรามิก

สุวิช นภาวรรณ
จาก วารสารเซรามิกส ตุลาคม – ธันวาคม 2538

55 ป กับชีวิตการทํางานที่ผานรอนผานหนาว
มากับอาชีพการทําเซรามิก 

เรียกไดวาเกือบทั้งชีวิตบุกเบิกมากับการทําเซรามิก 
สิ่งที่จําไดขึ้นใจของคุณสุวิช นภาวรรณ 

คือ ลมแลวตองลุก ทุกลมหายใจของเขาไมมีคําวา “แพ”

  เซรามิกในประเทศไทยเร่ิมทําขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 

2484 ผลิตภัณฑเซรามิกท่ีทําคือผลิตภัณฑประเภทเครื่องขาว 
(เซรามิกทีม่สีขีาว) กอนหนานัน้ยงัไมนบักระถางตนไม โอง เปน

เซรามิก แรกเริ่มไดสั่งดินขาวจากประเทศจีนเขามาทํา ในขณะ

นัน้ประเทศจนีหามสงออกวตัถดุบิ (ดนิ) แตกย็งัสัง่เขามาปะปน
กบัถวยชาม ทาํไดอยูพกัหน่ึงตอนน้ันไทยกับจนีมีความสัมพันธ

กนันอยมาก เม่ือจนีเปลีย่นแปลงการปกครองทาํใหตองหยดุสัง่
วัตถุดิบจากจีน หันมาใชวัตถุดิบในไทย ดินตัวแรกที่ใชคือดินที่

สัตหีบ

  ตอนหลังใชพื้นที่บริเวณน้ันเปนเขตทหารเรือ จึงตอง
เลกิใชดนิทีน่ัน่ เปลีย่นมาใชดนิทาใหมจนัทบรุทีีเ่ขาปาแดง และ
ไดเปล่ียนมาใชดินเหนียวท่ีนครนายก หลังจากน้ันมาพบดินท่ี

จังหวัดลําปางเมื่อ พ.ศ. 2502 นับไดวาเปนกาวใหมของการทํา

เซรามิกในสมัยกอน ป พ.ศ. 2504 มีโรงงานทําเซรามิกเกิดขึ้น

มากมายในจังหวัดลําปาง เรียกไดวาผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเลย

ก็วาได

้

ความเปนมาของเซรามิกไทย
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  ชวีติการทาํงานของผมมกีารเปลีย่นแปลงหลายตอหลายครัง้ เรียกไดวา
ลมลุกคลุกคลานมากับการทําเซรามิกโดยตลอด เมื่อกอนครอบครัวมีอาชีพการ
ทําเซรามิก คุณพอเปนชางเขียนลายชามตราไกมาจากเมืองจีน มีความชํานาญ
ในการเขียนลายมาก มาเริ่มตนทําเซรามิกในประเทศไทย เขียนลายชามตราไก
เปนรุนแรกที่โรงงานเฮงเส็ง ปจจุบันคือบริเวณสะพานซังฮี้ดานฝงธนบุรี เตาเผา
เปนเตามังกร ใชฟนเปนเชื้อเพลิง ผลิตชามตราไก แจกัน กระถางตนไม ชามลาย
ดอกโบต๋ัน เปนตน ทาํอยูไดไมนานก็ออกมาต้ังเตาเผาอยูทีร่าชเทวี ในขณะเดียวกัน
ก็มีชางจีนที่ออกมาต้ังโรงงานของตัวเองที่ราชบุรีพรอม ๆ กัน นี่คือจุดเร่ิมตนของ
การทําเซรามิก
  กวาทีจ่ะมาตัง้โรงงานทีจ่งัหวดัลาํปาง ผมเริม่จากการเปนพนกังานบญัชี
รานไทยอุตสาหกรรมสามยอด เปนรานคาของกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือ พ.ศ. 
2484 การทาํงานของผมเร่ิมตนจากจดุนีก้อน จากน้ันกอ็อกมาตัง้โรงงานทํากระเบือ้ง
เคลือบอยูทีส่ีแ่ยกราชเทวี ถนนเพชรบุร ีตอนน้ันถนนหนทางยังไมใหญขนาดน้ีและ
ที่ดินแถบนั้นยังคงเปนสวน อยูไดไมนานก็เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 พอแมของผม
หนีภัยไปอยูที่อื่น สวนตัวผมยังทําตอคอนขางทุลักทุเลมาก เผาแตละครั้งกลัว
เคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดเพราะเปนโรงงานเดียวท่ีทําอยูในขณะน้ัน ไมมีใครกลาทํา
เพราะกลัวถูกทิ้งระเบิด
  เมือ่ความเจรญิเขามา ผมจงึไดยายไปอยูทีค่ลองตนั ถนนเพชรบรุตีดัใหม 
เม่ือ พ.ศ. 2485 และหยุดกิจการเพราะท่ีดินถูกเวนคืนทําถนนเพชรบุรีตัดใหมใน 
พ.ศ. 2498 (ปจจบุนัทีด่งักลาวเปนตวัตกึอติลัไทย) ในป พ.ศ. 2497 มาทาํงานเปน
ผูชาํนาญการสาํรวจและวจิยัคณุภาพดนิเพือ่นาํมาใชเปนวตัถดุบิทาํเครือ่งปนดนิเผา
ที่กรมวิทยาศาสตรบริการและกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เนี่องจากเปนคนชอบ
ศึกษาหาความรูและอานมาก จึงมีความรูเรื่องดินมากพอสมควร
  ขณะท่ีทาํงานอยูทีน่ีก่ไ็ดรบัการชักชวนใหมาเปนผูจดัการโรงงานอุตสาหกรรม
เสถียรภาพท่ีตําบลออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2501 ระยะที่เริ่ม
ตั้งโรงงานเสถียรภาพใหม ๆ  ชวงนั้นตองเดินทางไปตางประเทศอยูบอยครั้ง ไป
สั่งซื้อเตาอุโมงคจากญี่ปุนเพ่ือมาใชในโรงงาน เตาที่ใชอยูในขณะนั้นเปนเตาฟน
เปลี่ยนมาเปนเตาใชนํ้ามันเพราะวาทางราชการหามตัดไม กิจการในระยะน้ันดี
ขึ้นเรื่อย ๆ มีการขยายโรงงานเพ่ิมขึ้น สินคาที่ผลิตไดแก เคร่ืองใชบนโตะอาหาร 
ถวย จาน ชาม ทํามาได 8 ปก็ลาออก
  ชวงเวลาท่ีอยูเสถียรภาพ ที่จังหวัดลําปางก็มีการทําเซรามิกกันอยูแลว 
โดยทําถวยชามตราไก เผาดวยเตาฟนไมใหญโตมากนัก ทาํแขงกบัทางเสถยีรภาพ
ซึ่งไดรุดหนาไปมากมีการขยายโรงงานเพ่ิมขึ้น ผมไดลาออกกอนเมื่อตั้งโรงงาน
แหงที่ 2 ในป พ.ศ. 2509 ผมมาเปดกิจการทําเหมืองแรฟลูออไรดและพลวงรวม 
2 ประทานบัตร และขายกิจการไปเม่ือแรราคาตกต่ําในป พ.ศ. 2513
  ในป พ.ศ. 2516 ผมเปนกรรมการผูจัดการใหกับ บริษัท กรุงสยามเคร่ือง
เคลือบ จํากัด ผลิตเคร่ืองเคลือบ อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟไดเพียง 2 ปตองเลิก
กิจการไป เนื่องจากเกิดการสไตรคหยุดงานคร้ังใหญในปเดียวกันที่ออมนอยจน
ไมสามารถดําเนินงานตอไปได

จุดเริ่มตนของการทําเซรามิก

ในป พ.ศ. 2516
 ผมเปนกรรมการผูจัดการ
ใหกับ บริษัท กรุงสยาม
เคร่ืองเคลือบ จํากัด 
ผลิตเคร่ืองเคลือบ 

อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ
ไดเพียง 2 ป

ตองเลิกกิจการไป 
เนื่องจากเกิดการสไตรค

หยุดงานครั้งใหญ
ในปเดียวกันที่ออมนอย

จนไมสามารถ
ดําเนินงานตอไปได
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  ชวีติการทาํงานในขณะนัน้ลมแลวลกุมาโดยตลอด 
ซึง่ผมกไ็มไดหมดกําลงัใจ เน่ืองจากครอบครัวคอยเปนกาํลัง

ใจผลักดันใหผมทํางานตอสูมาไดจนทุกวันน้ี ผมจึงไดยาย
ครอบครวัไปจังหวัดลาํปางเนือ่งจากมทีีด่นิอยูทีน่ัน่ ขณะนัน้

มีการทําเซรามิกกันอยูบางแลวเปนแบบครัวเรือน ไมใหญ

โตมากนกั เผาดวยเตาฟน คณุภาพทีไ่ดไมสมํา่เสมอและไม

ดีมากนัก ตอนน้ันการทําเซรามิกตองใชไมเปนเช้ือเพลิงใน
การเผามาก ทําใหไมแทบจะหมดปา จึงคิดวานาจะเปลี่ยน

การใชเชื้อเพลิงจากไมมาเปนการใชแกส

  ในป พ.ศ. 2517 จงึไดคนควาออกแบบสรางเตาเผา
เซรามิกท่ีใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิงแทนการใชเตาฟนและ

เตาน้ํามันเนื่องจากคุณภาพท่ีไดจากการเผาโดยใชแกสดี

กวา ซึ่งขณะน้ีแกสไดกลายเปนเชื้อเพลิงหลักในการเผาเซ
รามกิทัว่ประเทศ และตัง้โรงงานอนิทราเครือ่งเคลอืบทีจ่งัหวดั

ลําปาง หลังจากที่มีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญจากการเผา

ดวยฟนมาเปนแกสเม่ือ พ.ศ. 2524 ทําใหโรงงานเซรามิกใน

จังหวัดลําปางเกิดขึ้นมากมาย สินคาเร่ิมขายดี เปนท่ีรูจัก
แพรหลาย “โรงงานอินทราเคร่ืองเคลือบ” จงึไดเปลีย่นมา

เปน “บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด” เม่ือ พ.ศ. 2531 เพ่ือ

เพิ่มปริมาณการผลิตและการสงออกจําหนายตางประเทศ
  ปจจุบันมีคนงานประมาณ 350 คน ผลิตเพื่อการ

สงออกและขายในประเทศ สินคาท่ีผลิตสวนใหญเปนของ
ขวัญ ของที่ระลึก เละเครื่องใชบนโตะอาหาร เปนตน จัดได
วาเปนโรงงานทาํเซรามิกท่ีใหญแหงหนึง่ในจังหวดัลาํปาง มี

เตาเผาเซรามกิอยูประมาณ 15 ลกู เปนเตาเผาใชแกสทัง้หมด 
มาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเมื่อปที่แลวเปนเตาไฟเบอร ซึ่งมี
ขอดีคือสามารถลดเชื้อเพลิงไดประมาณครึ่งหน่ึง ปจจุบัน

เตาอิฐทีใ่ชอยูนีก้าํลงัคอย ๆ  เปล่ียนมาเปนเตาไฟเบอรทัง้หมด
ซึ่งจะตองคอยเปนคอยไปเน่ืองจากคาใชจายคอนขางสูง

  ชามตราไกไดเริ่มทําข้ึนท่ีราชเทวีกอนเม่ือตอน
สงครามโลกคร้ังที่ 2 (เทาที่จําไดราวสมัยรัชกาลที่ 8) ผลิต
ขึ้นมาเพื่อใชและขายไมมากนัก โดยสมัยกอนคนจีนมีมาก 
ชามไกจงึเปนทีน่ยิมสําหรับคนจีนในสมัยนัน้ เพราะมีรปูราง
ที่เหมาะแกการใชตะเกียบพุย ขณะนั้นผมเปนคนแรกท่ีได
ริเริ่มการทําของขาว คือ บลูแอนดไวท ประเภทเคร่ืองใชบน
โตะอาหาร แจกัน เริ่มทําขึ้นที่โรงงานของผมเองท่ีราชเทวี 
เริม่แรกคุณพอของผมเปนชางวาดลายชามตราไกอยูทีเ่มอืง
จีนแลวมาอยูในประเทศไทย มาเปดโรงงานที่ราชเทวี สมัย
นัน้ยงัไมมใีครทาํเครือ่งเคลอืบ ผมไดสัง่นาํเขาดนิจากประเทศ
จนีเขามาทาํและมชีางทาํเซรามกิจากจนีทีห่นสีงครามมาอยู 
3 – 4 คน ขณะนั้นของที่ทําขึ้นจะดีมากเพราะไดชางจีนที่มี
ความชํานาญ ปจจุบันนาเสียดายท่ีของพวกน้ีถูกเก็บหมด
ไมมีใครยอมนํามาแสดง
  ชามตราไกนบัวาเปนสัญลกัษณของจงัหวดัลาํปาง 
เดมิการทาํเซรามกิในจงัหวดัไดเริม่จากการผลติชามกวยเตีย๋ว 
ชามขาวตม ถวยใบเลก็ และชามตราไก ขายเมือ่ พ.ศ. 2503 
โดยเผาดวยฟน ผลติภณัฑทีไ่ดเสยีหายมากและคณุภาพไม
สมํา่เสมอ แตกข็ายดแีละขายไดมากเนือ่งจากมรีาคาไมแพง
มากนัก
  ทางโรงงานเสถียรภาพทราบวาชามตราไกขายดี
ที่สุดในจังหวัดลําปาง (ขณะน้ันผมทํางานอยูที่โรงงาน
เสถยีรภาพ) จงึคดิผลติชามตราไกออกมาขาย เนือ่งจากชาม
ตราไกลาํปางจะเขยีนเปนลายไกสแีดง การทาํตองเผาหลาย
ครั้ง คอนขางยุงยาก ก็เลยเปล่ียนมาผลิตชามไกเขียวแทน
เพราะวาเขียนไดเรว็มาก คนหน่ึงจะเขียนไดประมาณวันละ 
700 – 800 ใบ แลวเผาดวยเตาอโุมงคเพยีงครัง้เดยีว ไมตอง
เผาถึง 2 คร้ังเหมือนชามตราไก ทําใหตัวเลขการผลิตมีมาก
และขายดี เปนผลใหชามตราไกในลําปางแทบจะขายไมได 
ตองลดราคาลงมาจากท่ีมีราคาใบละ 2 บาท ลดลงเหลือใบ
ละ 1 บาท จึงไดหันมาผลิตชามไกเขียวแทน คนนิยมมาก
เนือ่งจากราคาไมแพง มกีารตัดราคาขายแขงกนัในราคาใบ
ละ 1.50 บาท เหลือเพียงใบละ 1.35 บาท ทําไดอยูพักใหญ
ความนิยมและความตองการคอย ๆ ลดนอยลง
 ทางเสถียรภาพจึงหันมาทําชามแบบญ่ีปุนเนื่องจากได
ราคาดีกวา สูงกวาและคนเร่ิมมีฐานะดีขึ้น ตองการใชของที่
ด ีขณะนัน้มสีนิคาจากตางประเทศเขามาขายบางแตไมมาก
นัก สวนใหญเปนของญี่ปุน สมัยนั้นประเทศไทยมีการหาม
นาํเขาสนิคาเซรามิก ทางเสถียรภาพจึงผลิตออกมาขายมาก 
ทําใหกิจการขยายตัวอยางรวดเร็วในขณะนั้น

ชามตราไกกับประเทศไทย
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เตาเผาเซรามิกในอดีตใชเตามังกร เปนเตายาวใชฟนเปนเชื้อเพลิงใน
การเผา ภายในมีความกวาง 80 เซนติเมตร จากหัวเตาถึงทายจะกวาง 2 เมตร
เศษ มีความยาวต้ังแต 25 เมตร จนถึง 60 เมตร สําหรับเตาที่เสถียรภาพใชเปน
เตาฟน การเผาแตละครัง้ตองใชไมมาก จงึไดเปลีย่นจากเตาฟนมาเปนเตาอโุมงค
นํ้ามัน โดยสั่งซื้อเตาอุโมงคจากญี่ปุน เริ่มใชเม่ือ พ.ศ. 2504
  เสถียรภาพเปนโรงงานแรกท่ีใชเตาอุโมงคนํา้มนั ขณะน้ันจังหวัดลาํปาง
กย็งัมบีางโรงงานท่ีใชเตาฟนอยู ทางรัฐบาลมีคาํสัง่หามโรงงานใหมสรางเตาฟน 
ผมไดแนะนาํใหผูประกอบการโรงงานเซรามกิในจงัหวดัลาํปางหันมาใชแกส ซึง่
เพิ่งจะเปลี่ยนมาใชไดไมนานตอนที่ผมไปสรางเตาที่ลําปาง เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางการใชแกสกบัน้ํามนั นํา้มนัจะถกูกวาแกสเลก็นอย แตโดยรวมแลวแกส
จะถูกกวานํ้ามันเพราะวาไมตองทําหีบดินข้ึนมากันเปลวนํ้ามัน และเชื้อเพลิงที่
ดีที่สุดสําหรับการเผาเซรามิกไมใชไฟฟาหรือน้ํามัน แตเปนแกส
  เมือ่เปรยีบเทียบดผูลติภัณฑเซรามิกทีด่จีะเผาดวยแกสทัง้นัน้ เนือ่งจาก

วิวัฒนาการของเตาเผาจากอดีตจนถึงปจจุบัน

ไมมีเปลวไฟไปรบกวนผลิตภัณฑที่นําไปเผา ถาเปนนํ้ามันจะมีละอองกระจายเปนเม็ดเล็ก ไปเกาะติดทําใหดินเผาเปนจุดได 
ดังน้ันแกสจึงเหมาะที่สุดสําหรับการใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาเซรามิก

คุณสุวิชไดเลาใหฟงวา การทําเซรามิกในสมัยกอนเครื่องไมเครื่องมือยังไมทันสมัยเทาปจจุบัน เครื่องมือสวนใหญ
ทาํขึน้จากวสัดพุืน้บาน ซึง่จะยากกวาการทาํเซรามิกในสมัยปจจบุนั โดยเริม่จากการหาดินวาดนิแบบไหนเหมาะท่ีจะทาํ จาก
นั้นจะนําดินมานวดโดยใชมือ เทา ครกกระเดื่อง ชวยในการนวด เพ่ือใหดินที่ไดมีเนื้อละเอียดกอนที่จะนํามาปน สวนการทํา
เคลอืบจะนาํขีเ้ถามาบดดวยลกูบดคอนกรตีทรงกระทะ โดยใหคนขึน้ไปยนืบนดานตดัดวยเทาทัง้สองขางแลวเหวีย่งตวั แกวง
แขนซายไปขวา ขวาไปซาย สลบัไปมาคลายกับการเตนทวิสตใหลกูบดเคล่ือนไปบนข้ีเถาจนบดละเอียด สาํหรับการปนจะใช
มือปนขึ้นรูป
  พอมาในปจจบุนัวิวฒันาการการปนเปล่ียนนําไป มกีารใชเคร่ืองมือชวยเพ่ือใหการปนเร็วขึน้ เคร่ืองมือทีใ่ชคอื เคร่ือง
ขึ้นรูป (Jigger) ทําใหการปนเร็วขึ้นเพราะมีใบมีดกดขึ้นรูป ยังมีวิธีที่ทันสมัยกวา คือ เขาเคร่ืองรีดดินสุญญากาศ (De-Airing 
Extruder) ดินจะออกมาเปนแทง จิ๊กเกอรจะใชไมได ตองใช Roller Head Jigger กดเปนรูป โดยมีแปนหมุน 2 ตัว แปนหมุน
ลางจะหมุนเร็วกวาแปนหมุนบน ใสดินที่แปนหมุนลาง เคร่ืองจะกดใหเปนรูป เสร็จแลวเขาเคร่ืองอบ การทํานํ้าเคลือบก็ซื้อ
วัตถุดิบมาแลวใสเครื่องบด เสร็จแลวจึงนํามาชุบ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วกวาการทําเซรามิกในสมัยกอน

เทคนิคการบดข้ีเถาใหมนั ในสมัยกอนยังไมมหีมอบดจึงตองนําซเีมนตมาหลอเปนรูปทรงกระทะขนาดใหญ แลวข้ึน
ไปเตนทวสิตบดหมนุตวัไปรอบ ๆ  เสรจ็แลวนาํมาลางผานตะแกรงแลวนาํไปผสมกบัดินจนไดเปนนํา้เคลอืบใชเคลอืบผลติภณัฑ
นั้น ๆ
  การทําน้ําเคลือบ แตละทองถ่ินจะมีเทคนิคการทําแตกตางกันไป ถาเปนเคลือบธรรมดาท่ีเชียงใหมหรือสวรรคโลก
จะใชขี้เถาผสมกับเนื้อดิน และตองทราบดวยวาขี้เถาชนิดไหนดีหรือไมดี ผมทดลองใชขี้เถาจากไมลําไยซ่ึงไดผลดี คนไทยไม
นิยมใช แตประเทศจีนใชกันเน่ืองจากไมลําไยมีมาก รองมาคือขี้เถาไมกระบูน เปนไมเนื้อแข็งขึ้นอยูตามชายทะเลใหความ
มันสูงมาก ขี้เถาจากไมมะกอผสมกับดินชายแมนํ้าที่รวน (ที่บริเวณนั้นมีไสเดือนไชเปนดินรวน) คร่ึงตอคร่ึง (ขอเสียคือไมมะ
กอจะกัดมือ จึงตองนําไมรกฟามาผสมดวยเพื่อใหเกิดความพอดีกัน) เมื่อเคลือบแลวผลิตภัณฑที่ไดมีผิวรานเปน
แบบของโบราณเน่ืองจากสวรรคโลกมีของโบราณมาก จงึทดลองใชดนิบรเิวณเขาส่ีลาน ผลติภัณฑทีไ่ดดเูกา มสีเีทาชํา้ ๆ เหมือนกนั
กับของโบราณ หากตองการทําใหเปนของโบราณมากย่ิงขึ้นก็นําไปแชโคลน 3 เดือน ก็จะออกมาเหมือนของเกาเชนกัน

เทคนิคชาวบานที่ควรรู

อดีต – ปจจุบันของเซรามิก
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  ปจจบุนัเทคนคิการบดขีเ้ถาแบบเดมิแทบจะไมใชแลว เปลีย่นมาใชการเคลอืบหนิแทน ซึง่สวนประกอบทีส่าํคญั ไดแก ควอตซ 
เฟลดสปาร แคลเซียม ทัลคัม และดิน 5 อยาง มารวมกันเปนเคลือบ
  สําหรับดินท่ีผสมนํามาใชจะเปนดินท่ีมาจากท่ีตาง ๆ นํามาผสมกัน เชน ดินจากระนอง นราธิวาส ดินขาวท่ีเวียงปาเปา ดิน
เหนียวสุราษฎรธานี สวนดินท่ีลําปางจะใชนอยมากเน่ืองจากคุณภาพไมสมํ่าเสมอ
  สวนประกอบของดินท่ีใชทําเซรามิกจะมี สโตน 3 อยาง ไดแก ควอตซ เฟลดสปาร พอตเทอรีสโตนหรือ ไชนา เปนตัวกระดูก 
ซึ่งเปรียบเทียบไดกับคนจะตองมีกระดูกมีเน้ือ มีความสมดุลซ่ึงกันและกัน และดินเหนียวหรือดินขาว (เนื้อ) ตองใส 3 อยางเชนกัน 
ไดแก ดินจากระนอง ดินดําที่สุราษฎรธานีและดินขาวที่เวียงปาเปา

  ชีวิตการทํางานของผมผานรอนผานหนาวมาโดยตลอด เรียกไดวาบุกเบิกมากับอาชีพการทําเซรามิกเลยก็วาได สิ่งตาง ๆ 
เหลานี้สอนใหผมเปนคนท่ีตอสูและอดทน สิ่งที่ผมตองจําขึ้นใจ คือ เมื่อลมแลวตองลุก จนผมประสบความสําเร็จในชีวิตมีกิจการเปน
ของตัวเอง คือโรงงานอินทราเคร่ืองเคลือบและไดเปล่ียนรูปกิจการมาเปน บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด เมื่อ พ.ศ. 2531 ผลิตและสง
ออกสินคาเซรามิกไปตางประเทศ ผมมีความภาคภูมิใจท่ีสามารถเปล่ียนใหผูประกอบการเซรามิกในจังหวัดลําปางหันมาใชเตาแกส
แทนการใชฟนหรือถานที่นับวันจะหมดปา เปนการอนุรักษปาไม และผลิตภัณฑเซรามิกที่ไดก็เสียหายนอยลงมาก  สิ่งหนึ่งที่อยากจะ
แนะนําผูประกอบการเซรามิกคือ จะตองมีใจรัก ชอบอะไรที่แปลกใหม ชอบคนควา และมองอะไรที่ไกลกวาคนอื่น

  การสงออกผลิตภัณฑเซรามิก ป พ.ศ. 2538 คาดวาจะขยายตัวเพิ่มมากข้ึนกวาปกอนๆ ในชวง 2 ปนี้ ผมไมคอยกังวลมาก
นัก แตอีก 2 ปขางหนายังไมทราบวาตลาดเซรามิกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรถาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีอุตสาหกรรมเซรามิกก็ดี
ขึ้น สําหรับปนี้ทางบริษัทรับออเดอรเต็มหมดแลวหวงแตโรงงานเล็ก ๆ ที่ยังตองหาลูกคาซึ่งก็ไมแนนอนวาจะไดออเดอรมากหรือไม 
ตลาดในประเทศผมคิดวาหาลูกคาไดยากกวาเนื่องจากยอดสั่งซื้อมีนอย ตลาดตางประเทศนาจะไดออเดอรมากกวา แตคุณภาพ
ของสินคาจะตองแนนอน
  เทคนคิสําคญัทีผ่มอยากใหผูประกอบการอตุสาหกรรมเซรามกิจาํใหขึน้ใจ และไมควรมองขามคอื 1. ทาํได  2. ทาํไดดี  
3. ทําไดดีมีกําไร  4. ทําไดดีมีกําไรและขายไดทั้งหมด นี่แหละ! คือหัวใจสําคัญที่ผมใชกับบริษัทอินทราเซรามิคฯ
  สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะแนะนําชาวบาน ซึ่งสวนใหญจะมองขามกัน ก็คือเรื่องเตาสําคัญที่สุด ถึงเราจะทําเนื้อดิน ผลิตภัณฑ
ใหออกดเีพียงใดกต็าม พอเผาออกมาแลวของทีไ่ดแตกเสยีหายเกนิกวาทีเ่ราคาดวาจะไดกไ็มด ีสิง่เหลานีม้ทีางแกได โดยมหีลกัสําคญั
อยูวาผลิตภัณฑที่เผาไมควรเสียหายเกินกวา12% ถาหากเกินกวาท่ีกําหนดน้ีจะตองหาจุดบกพรองเลยวาสวนท่ีเสียหายอยูตรงสวน
ไหน แลวทําการแกที่ตนเหตุของปญหาน้ัน สิ่งสําคัญรองลงมาคือ เนื้อดิน เคลือบ และการประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการทําเซรามิก
ทั้งหมด

55 ป กับชีวิตนักอุตสาหกรรมเซรามิก

มุมมองเกี่ยวกับเซรามิก

เทคนิคสําคัญที่ผมอยากใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกจําใหข้ึนใจและไมควรมองขามคือ 

1. ทําได  2. ทําไดดี  3. ทําไดดีมีกําไร 
 4. ทําไดดีมีกําไรและขายไดทั้งหมด 

นี่แหละ! คือหัวใจสําคัญที่ผมใชกับบริษัทอินทราเซรามิคฯ
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3 ทศวรรษ...
อินทราเซรามิค

ธนัวาคม ป พ.ศ. 2518 ขณะท่ี คณุสวุชิ นภาวรรณ มาสรางเตาอโุมงคใหโรงงานปยะชัยท่ีจงัหวดัลําปาง ไดมโีอกาส
มาน่ังเลนอยูริมลําเหมือง เห็นรุงกินนํ้าทอดยาวไปยังภูเขาดานหลังเปนที่ประทับใจ จึงไดซื้อพ้ืนที่บริเวณนั้นจํานวน 9 ไร 63 

ตารางวา ซึ่งเปนท่ีตั้งโรงงานอินทราเครื่องเคลือบในเวลาตอมา

19 เมษายน 2520 ถอืเปนวนัเกดิของโรงงาน เม่ือคุณสุวชิ และคุณประเทือง นภาวรรณ ซึง่ยายถิน่ฐานจากกรงุเทพฯ 

จากนิทรรศการ 30 ป อินทราเซรามิค เมื่อป พ.ศ. 2550

เปนชวงทีเ่ศรษฐกจิตกตํา่ สนิคาเซรามกิขายไดไมดนีกั แตเตาเผา

เซรามิกดวยแกสของคุณสุวิชเริ่มเปนที่รูจักแพรหลาย จึงไดรับสรางเตา
ขนาดตาง ๆ  ทัง้ในและตางประเทศ จนกลายมาเปนรายไดหลกัของโรงงาน 

เชนในป พ.ศ. 2524 สรางเตาท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 4 เตา ป พ.ศ. 
2525 สรางเตาท่ีประเทศสิงคโปร 3 เตา ที่ประเทศมาเลเซีย 1 เตา เปนตน
  ผลติภัณฑของโรงงานอนิทราเคร่ืองเคลือบในชวงนี ้พฒันาขึน้มา

เปนสนิคาลายคราม เปนทีรู่จกัในความสวยงาม ละเอยีดออนและมคีณุภาพ

มาจังหวัดลําปาง ไดเริ่มสรางเตามังกร เผาดวยฟน ยาว 24 เมตร จํานวน 2 เตา 

ผลิตกระถางแดง อางเคลือบ กระเบื้องมุงโบสถ และกระเบื้องปูพื้น ขณะนั้นมีคน

งานประมาณ 20 คน

  ในปตอมา คุณสุวิชไดสรางเตาเผาเซรามิกที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิงขึ้นเปน

เตาแรก ขนาด 1 คิวบิกเมตร ผลิตเซรามิกประเภทแจกันและของแตงบาน กี๋นั่ง
เคลือบสี เคลือบไหล และเซราดอนแบบกังไส ซึ่งเปนรูปแบบผลิตภัณฑใหมของ

จังหวัดลําปางในขณะนั้น

พ.ศ. 2524 – 2527 สรางเตา - ลายคราม

สงู มตีัง้แตขนาดเลก็ไปจนถงึแจกนั

ขนาด 22 นิ้ว นอกจากลายคราม
แลวยงัมแีจกนัคอปเปอรเรด แจกนั

ฉลุลายมังกร โถพลูลายไทย ลายองุน เปนตน ผลิตภัณฑเหลานี้ไดรับรางวัลในการ

ประกวดอยูเสมอ จึงทําใหชื่อของอินทราเคร่ืองเคลือบเริ่มเปนที่รูจักเร่ือยมา

พ.ศ. 2520 – 2523 กอรางสรางฐาน



พฤษภาคม - สิงหาคม 255536

   กลางป พ.ศ. 2528 คุณอาณัติ นภาวรรณ บุตร

ชายคนทีส่องของครอบครวัไดเริม่เขามาบรหิารงานในโรงงาน 
ผลติสนิคาหลากหลายประเภทมากข้ึน เชน ผลติภณัฑวาดสี 
ตุกตาสัตว เคลือบสีพิเศษ หรือแมกระทั่งงานเบญจรงค

  อนิทราเร่ิมสงออกสินคาไปยังตางประเทศผานเอเยนต
ในประเทศ ตอมาไดมโีอกาสไปออกงานแฟรครัง้แรกทีป่ระเทศ

เยอรมัน ไดรับออเดอรตามมามากจนผลิตไมทัน ตองเริ่ม

ขยายกําลังการผลิตและเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งดานการบริหารและอาคารสถานท่ี

  ป พ.ศ. 2531 โรงงานอินทราเคร่ืองเคลือบไดจดทะเบียนเปน บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 4 

ลานบาท และไดสรางโรงงานหลังที่สองในปตอมา โดยมีบุตรชายอีกสองคนของครอบครัวไดทยอยเขามาชวยบริหารงานใน

บริษัทฯ คือ คุณอรรถพล และคุณอนุรักษ ตามลําดับ

  อินทราเซรามิค ผลิตสินคาสงออกมากข้ึนตามลําดับ และไดผลิตสินคาใหม ๆ เชนตุกตา เทียนหอม สินคาเดฟทบลู

ของฮอลแลนด สินคาเชโดคราฟทของญ่ีปุน และเริ่มผลิตสินคาเซรามิกไฟต่ําที่มีสีสันสดใส

  เนื่องจากออเดอรสงออกไดขยายตัวอยางตอเนื่อง
บริษทัฯ จงึไดขยายกาํลงัการผลติโดยขยายโรงงาน ซือ้เครือ่งจกัร

ขนาดใหญ เครือ่งปนอตัโนมตัจิากญีปุ่น ตดิต้ังถงัเกบ็กาซ LPG 

สรางเตาเผาเซรามิกเพ่ิมขึ้น

  ดานการบริหาร มีการกระจายความรับผิดชอบใหกับ
หัวหนางานมากขึ้น มีการพัฒนาในฝายตาง ๆ เชน ฝายผลิต 

ฝายออกแบบ ฝายคิวซี – แล็บ และฝายขาย มีการใชระบบ

คอมพิวเตอรเขามาชวยในการผลิตและการบริหารงาน

  สินคาของบริษัทฯ ปรับเปล่ียนมาเปนประเภทเคร่ือง
ใชบนโตะอาหาร วาดลวดลายดวยมอื มสีสีนัสดใส เปนเอกลักษณ

ที่เริ่มเปนที่รูจักในตลาดโลก

  ในป พ.ศ. 2540 บรษิทัฯ สามารถผลิตสนิคาไดถงึเดอืน
ละ 300,000 ชิน้ คดิเปนมลูคากวา 100 ลานบาทตอป มพีนกังาน

ทั้งสิ้น 370 คน

พ.ศ. 2528 – 2534 สงออก - สินคาใหม

พ.ศ. 2535 – 2540 ขยาย - พัฒนา
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  เมื่อมีการลดคาเงินบาทในกลางป พ.ศ. 2540 คาเงินบาทไดออนตัวลงไปมาก ซึ่งเปนผลดีตอการสงออก บริษัทฯ ได
ขยายกําลงัการผลิตอยางตอเนือ่ง พรอมปรับปรงุเคร่ืองมอืเคร่ืองจักรเทคโนโลยีการผลิต จดัสวัสดกิารและพัฒนาฝมอืแรงงาน

จนการผลิตมีประสิทธิภาพ สินคามีคุณภาพ และรูปแบบที่ทันสมัยตรงกับความตองการของลูกคา

  ในป พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ไดสรางโรงงาน 4 ขยายกําลังการผลิตเปน 500,000 ชิ้นตอเดือน และสามารถสรางยอด

ขายไดเกิน 200 ลานบาทในปตอมา

  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพภายในบริษัทฯ และไดรับมาตรฐาน ISO 9001 

ในป พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2541 – 2547 เติบโต

  ตั้งแตป พ.ศ. 2548 การแขงขันในตลาดโลกเร่ิม

รุนแรง สินคาจากประเทศจีนเริ่มสงเขาไปในตลาดยุโรป

มากข้ึนหลงัจากประเทศจนีเขาเปนสมาชกิของ WTO และ
จากภาวะราคานํ้ามันและกาซเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทําให

ตนทุนสวนใหญในการผลิตเซรามิกสูงข้ึน จึงนับเปนชวง

ที่บริษัทฯ ตองปรับตัวทั้งในดานตนทุน การผลิตและรูป

แบบของสินคาใหสามารถยืนอยูบนเวทีการแขงขันได

ตอไป

  และจากแนวโนมที่คาเงินบาทจะเริ่มแข็งตัวขึ้น 
บริษัทฯ จึงไดเพิ่มยอดขายสําหรับตลาดในประเทศ โดย

เปดศูนยจําหนายเซรามิกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ บน

พื้นที่ 8 ไร ภายใตชื่อ “อินทราเอาทเลท” เพ่ือจําหนาย
สินคาเซรามิกและสินคาอื่น ๆ เปนสถานที่แสดงผลงาน

เซรามกิและสถานทีท่องเทีย่วแหงใหมของจงัหวดัลาํปาง 

ทําใหชื่อของอินทราเซรามิค และอินทราเอาทเลท เปนที่
รูจักมากยิ่งขึ้นในฐานะผูผลิตสินคาเซรามิกที่มีชื่อเสียง

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศไทย

พ.ศ. 2548 – 2550 ชะลอตัว - ปรับตัว



อําลา...อาลัย

สมาคมเซรามิกสไทย
 ขอแสดงความอาลัยตอการจากไป

ของคุณสุวิช นภาวรรณ 
บุคคลสําคัญในแวดวงเซรามิก 
นับวาเปนการสูญเสียเจาพอ

แหงวงการเซรามิกทานหนึ่งก็วาได 
ทานเปนผูที่ทําใหวงการเซรามิก
เปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง

โดยเฉพาะชามตราไก 
ในอดีตทานเปนคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา

สมาคมเซรามิกสไทยมาหลายวาระหลายสมัย 
โดยใหความรวมมือ

และชวยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ
ดวยดีมาโดยตลอด

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
คุณความดีที่ทานไดกระทําไวเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู 
ไดโปรดดลบันดาลใหดวงวิญญาณของทาน 

ไดไปสูสุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาดวย เทอญ
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ชามไก

สุวิช และอนุรักษ นภาวรรณ
พิมพครั้งแรกในหนังสือ Lampang Ceramic 2002

ลักษณะของชามไก
ชามไกในยุคแรก เปนชามทรงแปดเหล่ียมเกือบกลม 

ปากบานขางชาม ดานนอกมีรอยบุบเล็กนอย

รับกับเหลี่ยมของชาม ขาเปนเชิง ชุบเคลือบข้ีเถา 

วาดลวดลายบนเคลือบดวยมือเปนรูปไกขนคอและลําตัวสีแดง 

หางและขาสีดํา เดินอยูบนหญาสีเขียว 

มีดอกโบตั๋นสีชมพูออกมวงใบสีเขียวตัดเสนดวยสีดําอยูดานซาย 

และมีตนกลวย 3 ใบสีเขียวตัดเสนดวยสีดําอยูดานขวา 

นอกจากน้ันชามบางใบยังมีคางคาวบินหอยหัวอยูฝงตรงขามกับไก
และมีดอกไมและใบไมเล็กๆ แตมอยูกับชามดานในอีกดวย

ในยุคแรกชามไกมี 4 ขนาด คือ 

ขนาดปากกวาง 5 นิ้ว (เสี่ยวเตา) 6 นิ้ว (ตั่วเตา) 7 นิ้ว (ยี่ไห) 

และ 8 นิ้ว (เตงไห) ขนาด 5  - 6 นิ้ว ใชในบานและรานขาวตมชั้นผูดี 

สวนขนาด 7 - 8 นิ้ว 

เหมาะสําหรับเปนชามใหหมูกุลีทํางานหนัก ซึ่งรับประทานจุใช

“ชามไก” 
หรือท่ีคนแตจ๋ิวเรียก 

“โกยอั้ว” 
และท่ีปจจุบันนิยมเรียก “ชามตราไก” นั้น

มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน 
โดยในประเทศไทยเปนที่นิยมใชรับประทานขาวตม 

โดยเฉพาะในหมูคนจีนแตจ๋ิว 
ตั้งแตกอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

ดวยเอกลักษณท่ีโดดเดนจากรูปไกสีแดง 
และลักษณะของชาม

ท่ีเหมาะกับการใชตะเกียบพุย

โดยในประเทศไทยเปนทีนย
โดยยเเฉฉพ

ตตตตตตตตตตตตตต้้้ััััััััังงงงงงงงงงงงงงงแแแแแแแแแแแแตตตตตตกกออนนส
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลััััััััััักกกกกกกกษษษษษษณณทท่ีีโด

ท่ีเหหมมา
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วิธีผลิตแบบโบราณ
 เริม่จากการผสมดินใชโดยย่ําดวยเทา และนวดดวยมือ จาก
นั้นก็มาปน ตบเปนดินแผน แลวอัดลงแมพิมพปูนปลาสเตอร
หมนุเปนวงกลมดวยมอื ปาดดวยไก (ไมปาดตดัเปนรปูโคง) แลว
มาตอขาทิ้งคางไวบนกระดานใหแหงโดยธรรมชาติ แลวนํามา
ชุบเคลือบที่ทําจากขี้เถาแกลบปูนหอยและดินขาวจากนั้นก็เอา
เขาจอ นาํไปเรยีงในเตามงักร เผาดวยฟนในความรอนเกอืบ 1300 
องศา C ประมาณ 18 – 24 ชั่วโมง เมื่อเผาสุกแลวนําออกมา
เขยีนสบีนเคลอืบดวยพูกนัเปนลายไก ดอกไมและตนกลวยแลว
เผาในเตาอบรปูกลม ภายในเปนถงัดนิขนาดใหญ ดวยความรอน 
700  - 750 องศา C ดวยฟนประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง รอจนเย็น
แลวก็นํามาใสเขงสงจําหนาย

ความเปนมาของชามไก
 ชามไกมีตนกําเนิดผลิตกันในประเทศจีนกวารอยปมาแลว
ในมณฑลกวางตุง โดยชนชาวจีนแคะในตําบลกอป อําเภอไทปู 
และชาวจีนแตจิ๋วที่ตําบลปงโคย ซึ่งมีเขตติดตอกันทางใต ชาม
ไกนอกจากใชในประเทศจนีแลว ยงัจาํหนายแกชาวจนีโพนทะเล
ดวย ดงันัน้สวนหนึง่จงึสงมาจําหนายยังประเทศไทย ซึง่มชีาวจนี
โดยเฉพาะชาวแตจิ๋วอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
 เนื่องจากในระยะกอนสงครามโลกคร้ังท่ีสองยังไมมีผูผลิต
ชามไกในประเทศไทยและมคีวามตองการจากตลาดมาก พอคา
ชาวจีนซึ่งอยูแถวถนนทรงวาด ตลาดเกาในกรุงเทพฯ จึงสั่งนํา
เขามาจากประเทศจีน ซึ่งในขณะน้ันมีราคาถูกมาก ตอมาเกิด
สงครามจีนญี่ปุนขึ้น ทําใหชามไกขาดตลาด ของที่นําเขาไมพอ
ขายและราคาสูงขึ้น
 ตอมามีชางชาวจีนยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทย ไดมี
การกอเตามงักรทาํเคร่ืองปนดนิเผาซึง่รวมถงึชามไกดวย เนือ่งจาก
เปนที่ตองการของตลาด ตั้งแตป พ.ศ. 2480 ถึง 2500 ซึ่งไดแก
โรงงานอุตสาหกรรมดินเผาส่ีแยกราชเทวี ถนนเพชรบุร ีกรงุเทพฯ 
โรงงานบุญอยูพาณิชย ที่เชียงใหม โรงงานศิลามิตรที่เชียงใหม 
และโรงงานของนายทวี ผลเจริญ ที่วงเวียนใหญ จังหวัดธนบุรี 
ซึ่งชามไกในชวงนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากยังขาดดินคุณภาพดี 
ชางชาวจีนเหลานี้สวนหนึ่งจึงไดยายข้ึนมาตั้งโรงงานท่ีจังหวัด
ลําปาง หลังจากไดมีการพบดินขาวที่อําเภอแจหม

ชามไกในจังหวัดลําปาง
 ชามไก เริ่มมีการผลิตข้ึนในจังหวัดลําปางเม่ือป พ.ศ. 2500 
โดยชาวจีนเมืองไทปู (ในฮกเกี้ยน) 4 คน คือ นายซิมหยู (โรงงาน
ธนบดีสกลุในปจจบุนั) นายเซ่ียะหยุย แซอือ้ (โรงงานไทยมิตรใน
ปจจบุัน) นายซวิกิม แซกวอก (โรงงานกฎชาญเจริญในปจจบุัน) 
และนายซือเมน แซเทน (โรงงานเจริญเมืองในปจจุบัน) ไดรวม
กันกอตั้งโรงงานเคร่ืองปนดินเผาแหงแรกของจังหวัดลําปางช่ือ 
“โรงงานรวมสามัคคี” ที่หมูบานปาขาม อําเภอเมืองลําปาง ผลิต
ชามไกขนาด 6” และ 7” และถวยย่ีไฮ สามปตอมาหุนสวนตาง ๆ  
ก็ไดแยกตัวออกไปเปดโรงงานผลิตถวยชามของตนเอง
 ระหวางป พ.ศ. 2502 - 2505 กลุมชาวจีน ไดทยอยกันมา
ตัง้โรงงานผลติถวยชามทีจ่งัหวัดลาํปางมากขึน้ ทาํใหเปนแหลง
ผลิตชามไกมากกวาแหลงอื่น ๆ ในประเทศ จึงเปนชวงที่มีการ
ผลิตชามไกกันมากที่สุด และไดราคาดี เนื่องจากไมสามารถนํา
เขาชามไกจากประเทศจีนได ชามไกขนาด 6 นิ้ว ที่คุณภาพดี ได
ราคาถึง 1.50 บาท ในสมัยนั้น

วิธีการผลิตชามไกในลําปาง
 วิธีการผลิตชามไก เมื่อเร่ิมแรกในลําปางน้ัน อาศัยวัสดุ
อปุกรณทองถิน่มาใชในการขึน้รปู โดยหาลอจกัรยานมาเปนแปน
หมนุ มแีผนไมตดัเปนรปูโคง (จิก๊เกอรมอื) ไดขนาดเหมาะมอืจบั 
ขวางดิน (ดินขาวลําปาง) หมักเปยกลงบนพิมพซึ่งหมุนบนลอ
จักรยาน แลวใชจิ๊กเกอรไม กวาดแตงเติมดินใหไดรูปทรงถวย
กลมทีละใบแลวนาํมาตอขา ชามไกในยคุแรกๆ จะคอนขางหนา
 สาํหรับการเคลอืบ ใชเคลอืบขีเ้ถาแกลบ ตาํบดในครกขนาด
ใหญ โดยใชแรงคนเหยียบหลายวันจนละเอียด แลวนํามารอน
ตะแกรงกอนจะนํามาแชนํ้าในบอใหตกตะกอน นําเอาสวนที่ไม
ตกตะกอนมาใช แลวนําถวยชามมาจุมเคลือบทั้งใบ
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 วธิกีารเผาน้ัน ใชเตามังกรโบราณแบบกอป นาํฟนไมไผแหง

เปนเชื้อเพลิง เตามีลักษณะยาวประมาณ 15 - 20 เมตร ทําชอง
ใสฟนเปนระยะ ๆ  ภายในกอเปนขัน้บันไดตามความยาวของเตา 

โดยนําถวยชามที่เคลือบเสร็จมาใสจอทนไฟ นํามาเรียงในเตา 
เผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1250 - 1300 องศา C เปนเวลารวม 

24 ชัว่โมง ดวยประสบการณพเิศษ โดยการสังเกตสีของเปลวไฟ 

และการชักตัวอยางเพราะไมมีเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิในสมัยนั้น
 การวาดลายไกบนเคลือบ ไดมกีารฝกคนงานในทองถิน่ตวัด

พูกันจีน โดยใหคนวาด 2 - 3 คนวาดเปนสวน ๆ ตอเติมจนเต็ม

รูปแบบในแตละใบ แตละคนจะจับพูกันทีละ 2 - 3 ดามในเวลา

เดียวกัน จากนั้นนํามาเผาในเตากลมอุณหภูมิประมาณ 750 
องศา C

 ขัน้ตอนกรรมวธิกีารผลติรุนแรกๆ จงึลาชาไมเพยีงพอกบัตลาด

การเปลี่ยนแปลงของชามไก
 ชามไกเริม่มกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบ เมือ่โรงงานตาง ๆ  หนั

มาลดตนทนุในการผลติเพือ่ใหสามารถขายไดในราคาตํา่ลง โดย

เริ่มใชเครื่องปน (จิ๊กเกอร) ในการผลิตชามจึงมีลักษณะกลมไม

เปนเหลี่ยม ตอมาก็ทําพิมพใหมีขาชามในตัว เพื่อจะไดไมตอง

ตอขาชามภายหลัง ขาชามรุนหลังจึงไมเปนเชิงจะตรงลงมาใน

แนวดิ่ง

 ชามไกเริม่เปลีย่นไปอยางมาก เมือ่โรงงานเสถยีรภาพทีอ่อม

นอย จงัหวัดสมทุรสาคร ซึง่เปนโรงงานขนาดใหญ สรางเตาอุโมงค

เผาดวยนํ้ามันเตาในป พ.ศ. 2505 แลววาดสีใตเคลือบเผาครั้ง

เดยีวไมตองอบสี ไกวาดดวยสเีขยีวหางน้ําเงนิ ดอกไมสชีมพู ลาย

วาดลดความละเอียดลง ขายในราคาถูกลง ซึง่สามารถทําตลาด

ไดด ีเนือ่งจากราคาถกูและลวดลายไมถลอกไดงาย จากนัน้ราคา
ชามไกก็ถูกลงเรื่อย ๆ

 ตั้งแตป 2506 โรงงานถวยชามเริ่มหันมาผลิตถวยชามรูป
แบบอ่ืน ๆ  มากข้ึน โดยเฉพาะถวยชามแบบญ่ีปุน ซึง่เขามาแทนท่ี

ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยขึ้น จังหวัดลําปางเปนเพียง

จังหวัดเดียวที่ยังผลิตชามไกมาอยางตอเน่ือง แตหาชางฝมือที่
คงรูปแบบเดมิยาก อกีทัง้สทีีว่าดราคาแพง สวนใหญจงึใชสวีาด

ใตเคลือบเผาครั้งเดียวที่อุณหภูมิ 1260 องศา C เปล่ียนวาดตัว

ไกใชสีชมพู หางสีนํ้าเงินแซมใบไมสีเขียวเขม ในป พ.ศ. 2516 

ราคาชามไก 6 นิ้ว มีราคาเพียงใบละ 40 สตางค เทานั้น และมี

การผลตินอยลงเรือ่ย ๆ  และการผลติดวยสบีนเคลอืบ แบบดัง้เดมิ

เริ่มหายไปจากตลาด

ชามไกในยุคปจจุบัน
 เมือ่ชามไกในยุคหลัง ๆ  ไดเปล่ียนไปจากเดิมมาก และกลาย

เปนสินคาราคาถูก จึงเริ่มมีการสะสมและกวานซื้อชามไกในรุน

แรก ๆ ซึ่งมีสีสันสวยงามจนทําใหชามไกรุนแรก ๆ หายไปจาก
ตลาด จนเริม่มบีางโรงงานหนักลบัมาผลติชามไกใหคลายกบัรุน

แรก ๆ โดยขายในราคาท่ีสูงขึ้น
 สมาคมเคร่ืองปนดินเผาลําปาง เห็นความสําคัญของชาม

ไก ซึ่งเปนเครื่องปนดินเผาในยุคแรกของจังหวัดลําปาง และยัง

คงมผีลติอยูแหงเดยีวในประเทศไทย เหน็สมควรทีจ่ะรกัษาไว จงึ

ไดสรางประติมากรรมรูปชามไกขนาดกวาง 3.5 เมตร ไวที่แยก

ทางเขาจังหวัดลําปาง ริมถนนซุปเปอรไฮเวยเมื่อป พ.ศ. 2542 
ใหผูผานไปมาไดรับรูและเห็นความสําคัญของชามไกที่มีตอ

จังหวัดลําปาง และเพื่อใหมีผูหันกลับมาใชชามไกมากยิ่งขึ้น

 ปจจุบัน (พ.ศ.2544) มีโรงงานในจังหวัดลําปางหันกลับมา

ผลติชามไกกนัมากขึน้ ทัง้แบบวาดใตเคลอืบและวาดบนเคลอืบ

แบบเกา ตามความตองการของตลาดท้ังเผาดวยเตามังกรดวย

ฟนและเผาดวยเตาแกส มีมากกวา 10 ขนาด ตั้งแต 1 นิ้ว ไป

จนถึง 8 นิ้ว และพัฒนารูปแบบไปหลากหลายต้ังแต ชาม จาน 

ถวยนํ้า ชอน และของที่ระลึกตาง ๆ เพื่อจําหนายใหแกนักทอง

เที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด และบางสวนยังสามารถสงออกขาย

ตางประเทศอีกดวย

 ชามไก ถอืเปนกาํเนดิของเครือ่งปนดนิเผาของจงัหวัดลาํปาง 

ซึ่งแมวาปจจุบันจังหวัดลําปางมีการผลิตเซรามิกหลากหลาย

ประเภท ตั้งแตเครื่องใชบนโตะอาหาร ของชํารวยของประดับ 

กระเบื้อง สุขภัณฑ ลูกถวยไฟฟา ตลอดจนลูกกรงเซรามิก และ

แมวาปจจุบันชามไกจะไมใชสินคาท่ีมีมูลคาหลักของเซรามิก

จังหวัดลําปาง แตชามไกมีความหมาย เปนสัญลักษณของ

เครือ่งปนดินเผาลาํปาง และจะอยูในความทรงจาํของกลุมผูผลิต

เซรามิกจังหวัดลําปาง และของคนไทยตลอดไป
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  เบนโทไนทเปนดนิทีเ่กดิจากการทบัถมผพุงัของเถา 

ฝุนภเูขาไฟ หรอืหนิแกรนิต หนิบะซอลท คณุภาพของดินเบน

โทไนทขึน้อยูกบั สิง่แวดลอม สภาพภมูอิากาศ ความชืน้ เวลา

ในการทับถม และความลึกของดินในแตละแหลง ลักษณะ

โครงสรางผลึกของเบนโทไนทโดยทั่วไปเหมือนโครงสราง

ของดิน คือ อลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต จัดอยูในกลุมเดียวกับแร

มอนทโมริลโลไนท มีลักษณะเปนชั้นซอนกันระหวางเตตระ
ฮดีอล และออกตะฮีดรอล มกีลุมของแคทอิออนในโครงสราง 

ไดแก Al3+, Mg2+, Ca 2+, Fe2+, Fe3+   โดยประกอบดวยซิลิกา

ประมาณ 56-62 %  อลูมินาประมาณ 12-20% และ กลุม
ธาต ุเหล็ก แมกนีเซียม แคลเซยีม โปแตสเซียม โซเดียม รวมทัง้ 

อินทรียสาร และมีสมบัติเปนดางออน ๆ ในชวง pH ∼ 8-9

  ลักษณะทางโครงสรางผลึกและขนาดของเบนโท
ไนทจากภาพถายกาํลงัขยายสูง แสดงผลึกท่ีเปนแผน (platelet) 
และอนุภาคมีขนาดเล็ก มีพื้นที่ผิวสูง ทําใหเบนโทไนทมี

ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

ดิน…

เบนโทไนท

เบนโทไนทในอุตสาหกรรมเซรามิกนิยมใชเปนสารเพ่ิมความเหนียว 
ชวยใหอนุภาคของดินมีการยึดเกาะดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของช้ินงานกอนเผา 
สําหรับในนํ้าเคลือบชวยการกระจายลอยตัวเพื่อไมใหสีเคลือบตกตะกอนไดงาย 

และเพิ่มการยึดเกาะของสีเคลือบกับเนื้อดิน นอกจากการใชงานในอุตสาหกรรมเซรามิกแลว
เบนโทไนทยังเปนที่รูจักและถูกนําไปใชงานอยางหลากหลายในอุตสาหกรรมอ่ืน 

ในบทความนี้จะพูดถึงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวของเบนโทไนท
และการใชงานในดานตางๆ

คุณสมบัติเดนในดาน การดูดซับนํ้าไดมากกวาดินเหนียว

ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสมบัติในดาน  การบวมตัว (swelling)  

การเกิด thixotropy และการเกิดเจล  มีความเหนียวสูง และ

มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนอิออน ดวยคุณสมบัติ
เฉพาะของเบนโทไนทดงักลาว ทาํใหมกีารนาํไปใชงานอยาง

หลากหลาย ไดแก งานขดุเจาะน้ํามนั งานหลอโลหะ งานกอ
โครงสราง อาหารสัตว สี เคร่ืองสําอาง ยาและอ่ืน ๆ เปนตน 
การเลือกใชงานข้ึนกับคณุสมบัตทิางกายภาพ ทางเคมี และ

โครงสรางของเบนโทไนทแตละชนิด สําหรับเกรดคุณภาพ

ของเบนโทไนทนั้น ขึ้นกับความบริสุทธ์ิ ขนาดอนุภาคและ
องคประกอบทางเคมี เบนโทไนทชนิดที่มีความบริสุทธ์ิสูง มี

ปริมาณมอนทโมริลโลไนทสงู สามารถนํามาใชกบัรางกายได

  ชนิดของเบนโทไนทแบงตามอิออนท่ีเดนใน
โครงสราง ซึ่งมีทั้งชนิด โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซี

ยม แมกนเีซยีม และ ชนิดผสม ทีม่กีารนาํไปใชงานมาก

คือ ชนิดโซเดียมและแคลเซียม 
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โซเดยีมเบนโทไนท มคีณุสมบตับิวมตวัเมือ่เปยก
นํ้า โดยปริมาตรจะเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว หรือประมาณ 14 
เทา จากสภาพเมื่อแหง  เม่ืออนุภาคของเบนโทไนทเกิดการ

อิ่มตัวจากการดูดซับน้ํา จะเกิดเปนเจลท่ีมีความหนียว จึง
นิยมนําไปใชเปนโคลนสําหรับการขุดเจาะน้ํามันหรือแกส 
และในการฉาบเพ่ือปองกันการร่ัวซึมในการขุดฝาย หรอืบอน้ํา 

การที่มีประจุลบเกินในโครงสราง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

อิออนบวกระหวางชั้นในโครงสรางของดินเบนโทไนท โดย
ทั่วไปผลึกเบนโทไนท 1 ชั้น มีความหนาประมาณ 1 นาโน

เมตร และเสนผานศูนยกลาง 0.2-2 ไมครอน ลักษณะดิน

เบนโทไนทขณะแหง มีการจับกลุมกันของชั้นผลึก โดยยึด

เกาะกันระหวางผลึก ดานหนา – ดานหนา (face to face)       
อิออนบวกท่ีเกิดการแลกเปล่ียน และ สวนที่เกิดการดูดซับ

นํ้า จะอยูระหวางชั้นแผน (platelet) ดังนั้นการบวมตัวหรือ
ความหนาระหวางแผนจะแปรตามปริมาณนํ้าที่ถูกดูดซับ

เขาไประหวางแผน 

  แคลเซยีมเบนโทไนท มคีณุสมบัตไิมบวมตัวเม่ือ
เปยกน้ําหรือบวมตัวนอย นิยมใชงานเปนสารดูดซับสี หรือ

ฟอกสี เชน ลดความเขมของสีในนํ้ามันพืช หรือน้ํามันหลอ

ลื่น อยางไรก็ตามแคลเซียมเบนโทไนท สามารถเปลี่ยนเปน 

โซเดียมเบนโทไนท ไดดวยกระบวนการแลกเปล่ียนอิออน 

โดยการเตมิสารละลายเกลอืโซเดยีมความเขมเขนประมาณ 

5-10% ในแคลเซียมเบนโทไนทกวนผสมเขาดวยกนั จากนัน้

เทสารละลายออกแลวลางนํ้า

ประโยชนและการใชงานของเบนโทไนท
  1. งานกอโครงสราง  โซเดียมเบนโทไนทสามารถ

ใชกบังานกอหรอืงานฉาบเพ่ือปองกนัการซึมผานของน้ํา โดย

การใชงานสามารถใชเบนโทไนทผสมกับนํา้ไดเลยหรือผสม
กับสารเพิ่มการยึดเกาะหรือสารเพิ่มความแข็งแรงของ

โครงสรางกอนผสมกับนํ้า เชน งานกอผนังกั้นการซึมผาน

ของน้ําใตดิน ที่อาจมีการปนเปอนสารอันตราย โลหะหนัก
หรือ สารกัมมันตภาพรังสี จากนํ้าทิ้งอุตสาหกรรมเขาไปใน

บอนํ้าใช

  2. งานขุดเจาะบอนํ้ามัน โซเดียมเบนโทไนทเมื่อ

ผสมเปนน้ําดินจะมีความหนืดสูง สามารถใชอุดรูผนัง จึง

นยิมใชเปนสวนผสมในการเตรียมโคลนสาํหรบังานขดุเจาะ
บอนํ้ามัน 

  3. อตุสาหกรรมปโตรเลยีม  แคลเซียม/แมกนีเซยีม 
เบนโทไนท ถูกนํามาใชในการดูดซับสีของนํ้ามันชนิดตางๆ 

เชน สใีนไขมันสตัว หรอืพชื สใีนน้ํามนัปโตรเลียม นํา้มันหลอ

ลื่น พาราฟน และ แวกซ นอกจากน้ีเบนโทไนทที่มีปริมาณ

เหล็กต่ํา สามารถใชในกระบวนการ refining 

  4. งานหลอโลหะ การทําแบบหลอสําหรับขึ้นรูป
โลหะจะใชเบนโทไนทผสมกับทรายเพื่อชวยในการยึดเกาะ
ระหวางอนุภาคของทรายในการข้ึนรูปใหเปนแบบ ทําใหมี

เนื้อแนนและแข็งแรง นํ้าโลหะไมไหลผานเขาไปในเนื้อของ

แบบหลอ

  5. ดานเกษตรกรรม เบนโทไนทใชปรับสภาพดิน

ทีแ่หงแลงใหมคีวามชุมชืน้ข้ึน สาํหรับการเพาะปลกู ชวยเพิม่
กาํลงัผลผลติตอไร โดยเฉพาะในพืน้ทีด่นิทีม่สีภาพไมด ีแหง
แลง การเตมิเบนโทไนทยงัชวยใหพชืผลท่ีไดมคีวามสมบรูณ

และ คุณภาพดี ผงเบนโทไนท

โครงสรางจุลภาคของเบนโทไนท

เบนโทไนทสเลอลี
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  6. สารดูดความช้ืนในภาชนะบรรจุ เบนโทไนท

ชวยลดความชื้น ยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารหรือ
ยาได และเปนสารที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

เอกสารอางอิง
1. Noble, A.D.; Gillman, G.P.; Nath, S; Srivastava, R.J. “ Changes in the surface charge characteristics of 
degraded soils in the wet tropics through the addition of beneficiated betonite” Australian Journal of Soil 

Research 39[5](2011)pp. 991.

2. Teplitskiy, A.; Kourmev, R “ Application of 40 inventive principles in construction” TRIZ Journal, USA, May 

(2005).

3. Konta, J “ Textural variation and composition of bentonite derived from basaltic ash” Clay and 
Clay Minerals 34[3](1986)pp.257.

4. Stankovic; N et. al. “ Characterization of bentonite clay from “Greda” deposite” Processing and Application 

of Ceramics 5[2](2011) pp.97.

  7. เครื่องสําอาง ดวยคุณสมบัติของเบนโทไนทที่

เกดิเปนเจลเม่ือผสมกับนํา้ จงึนยิมใชในกระบวนการเตรียม
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง โดยการผสมเบนโทไนทกับนํ้าและ

กลีเซอรีนเพื่อใชเตรียมผลิตภัณฑสําอางตางๆ เชน ยาสีฟน 

โคลนพอกหนา ครีมบํารุงผิว ขี้ผึ้ง ลิปสติก เปนตน

  8. ผลิตภัณฑยา เบนโทไนทจัดเปนสารธรรมชาติ

ที่ไมมีพิษตอรางกาย จึงมีการนํามาใชทํายาเพ่ือดูดสารพิษ 

โลหะหนกัหรอืสิง่สกปรกออกจากรางกายโดยเฉพาะในลาํไส 

ใชไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย คุณภาพของเบนโท
ไนททีใ่ชในรางกายตองเปนชนิดท่ีมคีวามบริสทุธิส์งูเปนเกรด

สาํหรับอาหาร เมือ่เบนโทไนทถกูกลนืเขาไปในรางกาย พรอม
กับนํ้าจะเกิดการบวมตัวเหมือนฟองนํ้า โดยเกิดประจุลบที่
ผวิของโครงสราง ในขณะทีก่ลุมของสารพษิในรางกายมปีระจุ

บวก ดงัน้ัน ดวยประจุทีต่รงขามกันสารพิษจะถูกจบัทีผ่วิของ
เบนโทไนท และถูกกําจัดออกจากรางกายในเวลาตอมา

  9. ผลิตภณัฑอืน่ๆ ไดแก การใชงานเปนสวนผสม

ในยาฆาแมลง ทีเ่กบ็ส่ิงขับถายของสตัวเลีย้ง สารขจดัคราบ
ไขมัน สิ่งสกปรก หรือสีที่เปอนบนเส้ือผา และเปนสารเพ่ิม
ความขนของสี เปนตน

เบนโทไนททําฝายกั้นนํ้า

พิมพหลอโลหะท่ีมีเบนโทไนทเปนสวนผสม

ยาที่มีสวนผสมเบนโทไนท
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  “On the Edge” เปนแนวความคดิในการจดั

ประชุมสมัมนาระดบันานาชาต ิประจําปครัง้ที ่46 วนั
ที่ 28 - 31 มีนาคม 2555 มีความคิดในแนวกวางที่
สือ่ถงึขอบการสรางสรรคและการบูรณาการองคความ

รูและวัฒนธรรมทุกดานเขาหากัน  ในปนี้จัดที่เมืองซี
แอตเติล รฐัวอชิงตันซ่ึงนับวาเปนเมอืงอันงดงามท่ีอยู
ริมชายฝงมหาสมุทรแปซิฟค ตรงตามแนวความคิด
วาเปนเมอืงทีอ่ยูสดุขอบของประเทศและยงัเปนเมอืง

ทีส่นบัสนุนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมอยางย่ิง ผูเขา
รวมงานในปนี้มีจํานวนมากกวา 3,500 คน มีการนํา

เสนอผลงาน การบรรยาย สัมมนา การสาธิตการทํา

เคร่ืองปนดนิเผา และการจัดนิทรรศการ ซึง่ไดรบัความ
รวมมืออยางดีจากภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ

บริเวณหนา Washington State 
Convention Center สถานที่จัดงาน

การสาธิตการปนผลงานโดย Walter Keeler 
และ Tip Toland ศิลปนทั้งสองสาธิตการปน
พรอม ๆ กัน มีการบรรยายที่เรียกเสียงเฮฮา

จากผูเขารวมงานตลอดเวลา

ผลงานบางสวนที่แสดง
ในนิทรรศการ

การสาธิตการขึ้นแปนหมุนในสวนของ
การแสดงผลิตภัณฑเซรามิก

หองแสดงนิทรรศการ  
ใน Washington State Convention Center 

สวนหนึ่งของนิทรรศการที่
จัดแสดงที่ Seattle Design 
Center ซึ่งเปนการจัดงาน
อยางยิ่งใหญแสดงผลงาน
ของศิลปนท่ีสงมาจากท่ัวโลก 
หองแสดงงานมีมากมาย
หลายหอง ตองใชเวลาเดินดู
อยางตํา่ 2 ชัว่โมงจงึจะครบถวน

ผลงานของ Tip Toland

มีอะไรใน...NCECA 2012 

NCECA (National Council on Education for the Ceramic Art) เปนองคกร
อสิระทีไ่มแสวงผลกาํไรแหงประเทศสหรฐัอเมรกิาทีต่ัง้ข้ึนตัง้แตปพ.ศ.2509 เพือ่
สนับสนุนการแสวงหาความรูที่เกี่ยวกับเซรามิกในทุก ๆ ดานและเปดโอกาสใหผู
ที่เกี่ยวของในวงการจากท่ัวโลกไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น นําเสนอผลงานและ
แสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพรและพฒันาศักยภาพสูสาธารณชน การจดัประชุม
สัมมนาประจําปจะเวียนเปลี่ยนไปในแตละเมือง

สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
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  การเปดงานในชวงค่ําวนัที ่28 มนีาคม มกีารบรรยาย
โดย Mark Dion ศิลปนผูมีชื่อเสียงชาวอเมริกันในหัวขอ 

TROUBLESHOOTING: Adventures in Archaeology and 

the Culture of Nature  รูปแบบของการจัดงานนับวา
ครอบคลุมไปทุกดาน นับตั้งแตการคัดเลือกผูที่จะนําเสนอ

ผลงานลวงหนาเปนเวลาเกอืบ 1 ป การบรรยายทัง้แบบเดีย่ว

และกลุม การสมัมนาหัวขอตาง ๆ  ซึง่ผูรวมงานสามารถเลือก

ฟงไดตามส่ิงทีต่วัเองสนใจ นอกจากน้ันยงัมกีารจัดนิทรรศการ

ทัง้ในหองประชมุขนาดใหญ ที ่Washington State Conven-
tion Center, Seattle Design Center  และนทิรรศการขนาด

ยอมตามหองแสดงงานและแกลเลอร่ี ที่กระจายไปทั่วเมือง

มากกวา 185 นิทรรศการ รวมถึงการทํา Workshop ที่ผูรวม

ผลงานพอรซเลนของ Jason 
Walker ซึ่งเปนหน่ึงในวิทยากรท่ี
สาธิตการทํางาน แสดงท่ี Friesen 

Abmeyer Fine Art

การแสดงงานเซรามิก
ตามแกลเลอรีตางๆ 

ซึ่งมีทั่วไปในเมืองซีแอตเติล

วิภู ศรีวิลาส ศิลปนไทยในออสเตรเลียกับผลงาน
ที่สงเขารวมแสดงที่ Seattle Design Center

ผลงานประติมากรรมเซรามิก
ของ Jacob Foran

ตัวอยางผลงาน
จากบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ

แสดงงานเซรามิกในเรือนกระจกท่ีสวน Volunteer Park 
ซึ่งมีรูปแบบของผลงานแตกตางไปตามประเภทของพันธุไม                

งานสามารถเลือกเขาฝกฝนได  นิทรรศการที่จัดนี้ เชน 

NCECA Gallery Expo and Projects Space, From the 

Dragon’s Fire: Chinese Contemporary Ceramic Art 
USA Invitation Exhibition นอกจากจะคัดสรรมาอยางนา

สนใจแลว ยังมีบูธจากสถานบันการศึกษาเกี่ยวกับเซรามิก
หลายสิบแหง และมีนิทรรศการท่ีใหความสําคัญกับเด็ก ๆ 

ที่ชื่นชอบในการปนอีกดวย คือนิทรรศการ 15th Annual 

National K12 Ceramic Exhibition ซึ่งแสดงผลงานท่ีนา
สนใจของนักเรียนอนุบาลจนถึงระดับเกรด 12  ในงานนี้มี

บรษิทัและรานคามากมายเขารวมแสดงวสัด ุอปุกรณตาง ๆ  

สาํหรบัผูประกอบการ โดยจาํหนายในราคาพเิศษ ตัง้แตพูกนั

หลากหลายชนิด ดิน เคลือบ อุปกรณตกแตงตาง ๆ หนังสือ
ตลอดจนเตาเผาและแปนหมนุ แตละแหงกม็กีารสาธติและ

นําผลงานเซรามิกที่สวยงามมาแสดงประกอบการขาย

ผลิตภัณฑดวย   
  การเขารวมประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะไดซึมซับ

บรรยากาศของความยิง่ใหญของการแสดง และบรรยายดาน

เซรามิกอยางครบวงจรแลว ยังไดตระหนักถึงมิตรจิตของ
บุคคลในแวดวงที่มีตอกัน การใหความสําคัญกับการศึกษา
ดานเซรามิก รวมท้ังความเอาใจใสในแนวความคิดขององคกร

ที่จัดงาน เพื่อใหเมืองท้ังเมืองเต็มไปดวยกิจกรรมทางเซรา
มกิ ทัง้ในแงของศิลปะและการศึกษา ความรวมมอืและความ

สมัพนัธของหนวยงานตาง ๆ  ทาํใหการจดังานจะเปนทีก่ลาว

ขวัญถึงไปอีกนาน

  สําหรับปหนา NCECA 2013 จะจัดขึ้นที่ เมือง

ฮิวสตัน รัฐเท็กซัส วันที่ 20 - 23 เดือนมีนาคม โดยมี 

แนวความคิดวา Earth/Energy ผูทีส่นใจสามารถเขาชม
ไดที่เว็ปไซต http://nceca.net/



หนาตาใสๆ แตไมใชแกวนะ
เซรามิกใสหรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา “Transparent ceramics”

เปนวัสดุที่กําลังเปนที่สนใจในการนําไปใชงาน
แทนแกวและวัสดุผลึกเดี่ยว (Single crystals) ในงานทางดานวัสดุเชิงแสง

เนื่องจากมีสมบัติในหลาย ๆ ดานที่ดีกวา
เชน ทนทานตอการกัดกรอนทางเคมีไดดี และมีความแข็งแรงสูง

เมื่อมองเซรามิกใส ลักษณะภายนอกอาจดูใส ๆ คลายแกว แตจริง ๆ แลว
โครงสรางทางทางจุลภาคของวัสดุทั้งสองชนิดนี้แตกตางกันอยางสิ้นเชิง

แกวเปนวัสดุอสัญฐาน (Amorphous)
โครงสรางจะมีการเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบทั่วทั้งโครงสราง

ในขณะท่ีโครงสรางของเซรามิกใสประกอบดวยผลึกขนาดเล็กมาเรียงตัวกัน
ซึ่งการเรียงตัวของผลึกขนาดเล็กเหลานี้เองสงผลทําใหเซรามิกใสมีความแข็งแรง

และทนทานตอการกัดกรอนตาง ๆ ไดดี

          

แแแลลลลละะะททททนนนนทททททาาาาาานนนนตตตออออกกาาารรกกััััดดดกกรรออนนนตตตาง ๆๆๆ ไไไไดดดดดดีีีี

เซรามิก

ดร.กานต เสรีวัลยสถิตย

เซรามิกใส มีความโปรงใสสูง 

ลักษณะภายนอกคลายกระจก[1]
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ทําไมปกติเซรามิกจึงมีลักษณะทึบแสง

  โดยทัว่ไปเซรามกิทีพ่บ (ยกเวนแกว) มกัจะมลีกัษณะ
ทึบแสง ทั้ง ๆ ที่ผลึกเดี่ยวของวัสดุนั้น ๆ มีลักษณะโปรงใส 

ลองนึกภาพของผลึกนํา้ตาลทรายท่ีใชในการปรุงอาหาร ผลกึ

ของนํ้าตาลเดี่ยว ๆ จะมีลักษณะใสอยางนํ้าตาลกรวด แต
เมื่อเอานํ้าตาลทรายมาใสภาชนะรวมกัน จะเห็นวาน้ําตาล

ทรายมีสีขาว ทึบแสง สาเหตุที่เปนอยางนั้นเนื่องมาจากมี

อากาศอยูระหวางผลกึของน้ําตาล เม่ือแสงเคล่ือนทีผ่านผลกึ

ของน้ําตาลไปเจออากาศ ซึ่งมีดรรชนีหักเหท่ีตางกัน จึงเกิด
การกระเจงิของแสง เมือ่แสงเคลือ่นทีผ่านนํา้ตาลและอากาศ

หลาย ๆ ครั้ง แสงเกิดการกระเจิงแสงมากข้ึน ทําใหแสงไม

สามารถเดินทางผานน้ําตาลได เราจึงมองเห็นนํ้าตาลทราย

ที่บรรจุอยูในภาชนะรวมกันมีสีขาว และทึบแสง วัสดุเซรามิ

กก็เช นกัน วัสดุเซรามิกประกอบดวยผลึกขนาด
เลก็ ๆ  มาเรียงตัวกนั เมือ่ทาํการเผา ผลกึขนาดเล็ก ๆ  เหลานี้ 
เกิดการเผาผนกึ (sintering) เชือ่มประสานกนัเกดิความแขง็

แรงข้ึน อยางไรก็ตามหลังจากการเผา โดยท่ัวไปแลวยังคง

มีรูพรุนเหลืออยูในโครงสราง ซึ่งอากาศท่ีเหลือคางอยูในรู
พรนุเหลานีเ้อง จะเปนตวัทาํใหเกดิการกระเจิงแสง นอกจาก

นี้แลววัสดุเซรามิกมักจะประกอบดวยสารประกอบหรือแร

หลายชนิดที่มีดรรชนีหักเหของแสงที่ตางกันดวย จึงทําให
วัสดุเซรามิกโดยท่ัวไปมีลักษณะทึบแสง 

 
โครงสรางจุลภาคของเซรามิกใส ประกอบดวยผลึกขนาดเล็กๆ[2]

เคล็ดลับในการผลิตเซรามิกใส

  เทคนิคสําคัญที่จะทําใหวัสดุเซรามิกเกิดความ

โปรงใส คอืการทําใหเหลือปริมาณรูพรนุในโครงสรางใหนอย
ที่สุด ซึ่งวัสดุจะเกิดความโปรงใสเม่ือมีรูพรุนในโครงสราง

นอยกวา 0.05% ดังนั้นกระบวนการเผาจึงมีความสําคัญ

อยางมากในกระบวนการผลติเซรามกิใส ซึง่โดยทัว่ไปมกัจะ
ทําการเผาโดยควบคุมบรรยากาศของการเผา เชนเผาใน
สุญญากาศ (Vacuum sintering) หรือเผาในบรรยากาศ

ไฮโดรเจน หรอืเผาโดยใหความดนัทกุทศิทาง (Hot isostatic 
pressing) เพ่ือที่จะไลอากาศท่ีคางอยูในรูพรุนออกไป หลัง

จากทําการเผา ชิ้นงานเซรามิกจะถูกนําไปขัดผิวใหเรียบ 

ก็จะไดเปนชิ้นงานเซรามิกใสที่สามารถนําไปใชงานได

หลอดไฟที่ทําจากเซรามิกใส[4]

หลอดไฟเซรามิกใส

  เซรามิกใสเริ่มมีการวิจัยพัฒนามาตั้งแตป 1961 
โดย R. Cobel จากบริษัท General Electric ไดทําการวิจัย

ผลิตอะลูมินาเซรามิกใส ซึ่งมีชื่อทางการคาวา “Lucalox” 
เพ่ือใชเปนตัวหลอดไฟสําหรับหลอด High-pressure 
sodium lamp[3]   เปนหลอดไฟสีเหลอืง ๆ  ทีใ่ชตามทองถนน 

ซึง่ลกัษณะของหลอดไฟพวกน้ีเมือ่ใชงานจะมีไอของโซเดียม
เกิดขึ้น และมีอุณหภูมิภายในหลอดสูงถึงกวา 1250 องศา

เซลเซียส หากใชหลอดแกวธรรมดาเหมือนหลอดไฟทั่วไป 

หลอดแกวจะถูกกัดกรอนดวยไอของโซเดียมทําใหอายุการ
ใชงานส้ัน ดงัน้ันอะลมูนิาเซรามกิใสทีม่คีวามทนทานตอการ
กัดกรอนที่ดีกวา จึงเปนวัสดุที่มีความเหมาะสมสําหรับการ

ใชงานน้ี นอกจากน้ีตอมายังมกีารพัฒนาวัสดเุซรามิกใสอ่ืน ๆ  
เพื่อนํามาใชเปนตัวหลอดไฟชนิดนี้ เชน อิตเทรีย (Y

2
O

3
) 

แมกนีเซียมอะลูมิเนต (MgAl
2
O

4
) อิตเทรียมอะลูมิเนียม

การเนต (Y
3
Al

5
O

12
, YAG) และอะลูมิเนียมออกซีไนไตรด 

(Al
23

O
27

N
5
, AlON)
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แสงเลเซอรจากเซรามิกใส

  ในชวงป 1990 เซรามิกใสเริ่มเปนที่
สนใจในการนําไปงานดานเลเซอร เพื่อเปนวัสดุ

ทดแทนการใชวัสดุชนิดผลึกเด่ียวในระบบของ

เลเซอรของแข็ง (Solid State Lasers) เน่ืองจาก

วัสดุที่ใชเปนตัวกําเนิดแสงเลเซอร (Laser 

Medium) มกัจะมจีดุหลอมเหลวสงู ทาํใหเตรยีม
วัสดุผลึกเดี่ยวไดยาก เน่ืองจากตองใชเคร่ืองมือ

และอุปกรณที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งมีราคาแพง นัก
วิทยาศาสตรชาวญี่ปุนจากบริษัท Konoshima 

ไดทําการผลิตอิตเทรียมอะลูมีเนียมการเนต

เซรามิกใสท่ีมีการเติมธาตุนีโอดิเมียมลงไป (Nd) เพื่อใชเปนตัวกําเนิดแสงเลเซอร โดยใชกระบวนการผลิตเหมือนเซรามิกโดยท่ัวไป 

ไดแก ทําการบดผสม ขึ้นรูป แลวนําไปเผา พบวาเซรามิกใสท่ีไดมีประสิทธิภาพในการกําเนิดแสงเลเซอรไดเทียบเทากับวัสดุชนิด

เดยีวกันชนิดผลกึเดีย่ว[5,6] แตสามารถผลิตไดทีอ่ณุหภูมทิีต่ํา่กวา และใชเวลาในการผลิตสัน้ลง ดงัน้ันปจจบุนัเซรามิกใสจึงเปนทีย่อมรับ
ในการใชงานแทนวัสดุผลึกเด่ียวอยางกวางขวาง

เกราะใสกันกระสุน

  นอกจากน้ีเซรามิกใสยังเปนท่ีสนใจในการนําไปผลิตเปนเกราะใสเพ่ือใชสําหรับกันกระสุน เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความแข็ง

มากกวากระจก บริษัท Surmet Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตเกราะกันกระสุนที่ทนตอการยิงดวยกระสุน “.50 

Calibre” ได โดยใชอะลมูเินยีมไนไตรดเซรามิกใสแทนกระจก พบวาเกราะใสท่ีทาํจากเซรามิกใสมีความสามารถในการยับยัง้การเจาะ

ผานของกระสุนเทียบเทากับเกราะใสท่ีทําจากกระจก แตมีความหนาที่นอยกวา และมีนํ้าหนักเบากวา[1] ซึ่งทําใหยานพาหนะท่ีติดตั้ง

เกราะใสที่ทําจากเซรามิกใสมีนํ้าหนักเบาและมีความคลองตัวมากขึ้น

ตัวกําเนิดแสงเลเซอรที่ทําจากเซรามิกใส[4]

เปรียบเทียบขนาดของเกราะใสกันกระสุนที่ทําจากกระจกธรรมดากับเกราะใสที่ทําจากเซรามิกใส[1}
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กลองถายรูป

  ในป 2001 บริษัท Murata Manufacturing ประเทศญ่ีปุน ไดทําการพัฒนาเซรามิกใสเพื่อใชเปนเลนส โดยใชชื่อทางการคา

วา “Lumicera” ซึ่งความโปรงใสของ Lumicera นั้นเทียบเทากับเลนสปกติที่ทําจากแกว แตมีความแข็งแรง และมีดรรชนีหักเหสูงกวา 

ทําใหสามารถผลิตเลนสซูมท่ีมีขนาดเล็กลงได และในป 2004 บริษัท Casio Computer ไดทําการผลิตกลองรุน Exilim ซึ่งเปนกลองที่

มีขนาดบางพิเศษออกสูตลาดไดเปนผลสําเร็จโดยใช Lumicera เปนสวนประกอบของชุดเลนส[7] ซึ่งสาเหตุหลักที่สามารถผลิตกลอง

ที่มีขนาดบางลงไดก็เน่ืองมาจากการใช Lumicera ที่มีดรรชนีหักเหสูงกวาเลนสธรรมดาน่ันเอง 

 

เลนสที่ทําจากเซรามิกใส[6}

  จากท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวาปจจุบันเซรามิกใสกําลังไดรับความนิยมในการนําไปใชงานวัสดุผลึกเด่ียวและแกว 

เนือ่งจากสมบตัติางๆ ทีด่กีวาในหลายๆ ดาน ถงึแมวาตนทนุในการผลติจะสงูกวาการผลติแกว แตเซรามกิใสกย็งัเปนวสัดุ

ทางเลือกท่ีนาสนใจ สาํหรับการใชงานท่ีแกวยังมขีอจาํกดัในการใชงาน สวนตัวผูเขยีนบทความเองก็กาํลงัทาํวจิยัเพ่ือทีจ่ะ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกใสขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะวัสดุในกลุมของแมกนีเซียมอะลูมิเนียมสปเนล ซึ่งมี

ความแข็งแรงสูงและความโปรงใสในยานแสงท่ีมคีวามยาวคล่ืนท่ีกวางกวาเซรามิกใสชนิดอืน่ๆ และจะนําบทความผลงาน
วิจัยมานําเสนอในโอกาสตอไป
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สัมภาษณ
พิเศษ...

oo..ประวัติและความเปนมาของบริษัทอีสเทิรนไชนาแวรจํากัด..?
  ..คณุโชคชัย..   ไดกลาวกับสมาคมฯวาเดิมทีได อมิพอรตของจําพวกแกว สเตนเลสเขามาโดยใชชือ่หจก.แหลมไทย

เปนผูอิมพอรตเขามา และในชวง พ.ศ.2517 ไดคิดต้ังโรงงานเซรามิกเองซึ่งในชวงนั้นประเทศไทยยังมีการหามนําเขาสินคา

ประเภทจาน ชามเซรามกิ จงึเริม่มีแนวความคดิกอตัง้บรษิทั  อสีเทรินไชนาแวรจาํกดั ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2517 ในสมยันัน้ถอืวาเปน
โรงงานทีส่อง เพราะโรงงานแรกเปนของเสถยีรภาพซึง่เคากใ็หญมากในสมยันัน้ ปจจบุนัก็ยงัคงอยูซึง่นาจะใชแบรนดชือ่ เอสพี  

เปนสินคาที่ใชตามบาน
   อสีเทิรนเปนโรงงาน มเีนือ้ที ่40 ไร ตัง้อยูรมเกลาลาดกระบัง  ตอนน้ันกเ็ลยเร่ิมดาํเนินการทําแตของในประเทศเพราะ

มีความตองการอยูมาก พอมาถึงชวง  พ.ศ.2533 จึงเริ่มคิดขยายโรงงานเพ่ือทําสงออกและจากวันนั้นจนถึงปจจุบัน ตลาดสง

ออกใหญกวาตลาดในประเทศ (ตลาดสงออกขนาดประมาณ 70%  ขายในประเทศแค 30% ) หลังจากท่ีเร่ิมทําการสงออก 
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ทางดานเทคนิคมีการพัฒนา เดิมโรงงานทั้งหมดจะเปนเทคโนโลยีของ

ญี่ปุน  ซื้อเคร่ืองจักรและเตาเผา และญี่ปุนมาสอนวิธีการเผา ทําโนนทํา

นี่ แตหลังจากป 2533 ที่เราขยายโรงงานก็ตองเริ่มมาศึกษาดูใหมวาทั่ว

โลกเทคโนโลยีเซรามิก ประเทศไหนมีความกาวหนาอยางไร ซึ่งเราไดซื้อ

เตาเผาจากอิตาลี และเคร่ืองข้ึนรปูแทนท่ีจะซ้ือจากญ่ีปุนอยางเดียวเราก็ 
ซื้อจากอังกฤษดวย ทางยุโรปเองก็มีเทคโนโลยีทางดานนี้ดวย

  และเมื่อประมาณ 5 ป ที่แลวมีโรงงานท่ีสิงหบุรีปดอยู  เราก็เลย

ไปซื้อทรัพยสินที่เปนโรงงานมา ซึ่งเปน NPA ของธนาคาร โรงงานนี้เคา

เปดดําเนินงานไดแค 1 ป ก็ปดตัวลง โดยมีเนื้อที่ 40 ไรเหมือนกับโรงงาน

ที่ลาดกระบัง  ขณะนี้มีพนักงานรวมท้ังหมด 2  แหงประมาณ 800 คน
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oo..แนวความคิดถาดตูลาดเซรามิกท่ัวๆไปแลวเมือง
ไทยมีผูผลิตหลายราย  แนวคิดของทางอีสเทิรนมี
อะไรแตกตางจากรายอื่นไหม เชน มีแบบพิเศษของ
ตนเอง..?
  ..คณุโชคชัย..   ถากลาวถึงโรงงานเซรามิกในเมือง

ไทยที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญนาจะประมาณนอยกวา 
50-60 โรง เพราะนอกเหนอืจากนัน้ทีม่จีาํนวนมาก นาจะเปน

โรงงานขนาดยอมลงมา เพราะฉะน้ันในสวนท่ีมโีรงงานขนาด

ยอมลงมา สินคาที่เขาผลิตออกมามันจะมีความแตกตาง
จากโรงงานอ่ืนๆ พอสมควร  ซึง่โรงงานขนาดใหญไมสามารถ

ทําไดอยางน้ัน ฉะน้ันโรงงานขนาดใหญที่ทําไดก็คงตองทํา

สนิคาทีเ่ปนมาตรฐานและมีจาํนวน  คณุภาพตองสม่ําเสมอ
     ปจจุบันโรงงานเราถือวาเปนขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ ฉะน้ันการผลิตจํานวนสนิคาตองมีขัน้ตํา่พอสมควรและ

ในสวนของตลาดลกูคาเราคงไมไดอยูในระดบัสงู จะมตีัง้แต
ระดับกลางลงไป เพราะสินคาที่ทําคือสินคาสโตนแวร 

ถาเปนของในเมอืงไทยอาจจะคุณภาพไมสงูมาก มนัเปนสนิคาที่

มีนํ้าหนัก  ฉะนั้นมันจะไมขาวเหมือนพอรซเลน(Porcelain)
กับโบนไชนา (Bonechina)  ตลาดหลักจริงๆของในประเทศ

ถาจะพูดไปแลวเปนตลาดของแถมมากกวา  การซ้ือของไป

ใชคงจะนอยกวา
  เซรามิกแบงออกเปนเกรด มีชนิดเรียก จริงๆ จะ

เหลืออยูสัก 3  ชนิด คือ สโตนแวร เปนระดับลางสุด  ที่ชาว
บานใชถวย ชามกนัทัว่ๆ ไป บางคนอาจจะเรยีกเซรามกิเปน
คําเรียกรวมๆ มากกวา ซึ่งถาแยกออกมาจริงๆ ก็คือ

  - สโตนแวร  (ระดับลาง)  เนื้อของสินคาจริงๆจะไม

ขาวเทาไหร  ถาขาวจะใชตัวเคลือบทําใหขาว

  - พอรซเลน  (ระดับกลาง)  ตัวเนื้อจะขาวอยูแลวมี

ความคงทน  ใชงานตามโรงแรมมาก

  - โบนไชนา (Bonechina)  และไฟนไชนา  (Finechi-

na)  (ระดับบน)  โบนไชนา อาจจะตองมีโบนแอส ใสอยูขาง
ในต้ังแต 45% ขึ้นไป แตถาไฟนไชนา มีโบนแอส

ในเน้ือนอยกวา  ซึง่สนิคาพวกน้ีจะสวยงามเปนมนัวาว บางและเบา

oo..ผลิตภัณฑ บริการ และกลุมลูกคาเปาหมาย
ของบริษัท..?

..คุณโชคชัย..   สวนของตลาดการสงออกที่ทําอยู

สมยักอนคอืเราคดิวาเราเปน OEM รบัจางผลติ 100% สาํหรบั
ตลาดสงออกเพราะวาชวงแรกของการผลิตตองพัฒนาฝมอื

ของเรา เมื่อมีรูปแบบของลูกคา เราก็พัฒนาไปตามรูปแบบ

นั้น นอกเหนือจากนั้น ปจจุบันโรงงานก็พยายามพัฒนาตัว
เอง ดวยการออกแบบรูปทรงและแบบดีไซนเพื่อใหลูกคา

เลือกเพราะวาปจจุบันนี้ลูกคาเจาใหญๆเทานั้นที่สามารถ
ออกแบบมาใหเราได  แตลูกคาที่มีขนาดเล็กลงก็เหมือนกับ

วามีของอะไรเสนอมาได ซึ่งตรงนี้เราก็นําเสนอทั้งรูปแบบ

ดีไซนและฤดูกาล (Season) นี้สีจะเปนอยางไร ทรงจะเปน
อยางไร แตปจจุบันการผลิตหลักก็ยังเปน OEM โดยโรงงาน
สามารถเสนอขายดีไซนทีอ่อกแบบเองไดประมาณสัก 10%  

ของกําลังการผลิตของเรา

oo..การที่ลูกคาส่ังผลิต Order  OEM มีการถูก
บงัคบัเรือ่งลขิสิทธิห์รอืถาเปนลกูคาตางประเทศสัง่
หามผลิตสินคาใหกับคูแขงหรือไม..?
  ..คุณโชคชัย    ขึ้นอยูกับแตละลูกคา ตองมีการ

ตกลงกันกอน แตสวนใหญเปนตลาดสงออก ถาเราสงออก

ไมไดเพราะสินคามีตําหนิเขาก็อนุญาตใหเราสามารถจัด

จําหนายในประเทศได สวนเรื่องการผลิตสินคาใหกับคูแขง
นั้น ไมมีครับ นอกเหนือจากตรงนี้ ลูกคาตางประเทศ ณ 

ปจจุบันที่ซื้อสินคาเราตองมีการพัฒนาใหเห็นในสวนอื่นๆ
ดวย เชน สภาพแวดลอมในโรงงาน  สภาพการทํางานเปน

อยางไร ตรงน้ีก็เปนสวนสําคัญของลูกคาทุกราย ซึ่งคนที่สั่ง

สนิคาจะเขามาตรวจท่ีโรงงาน โดยจะตรวจเองหรือบางทีจะ
ไปจางคนอืน่มาตรวจ ในการควบคมุคณุภาพสนิคาจากตาง

ประเทศท่ีเราผลิต ณ ปจจุบัน เราจะแบงวาลูกคาบางสวน

ของเราเคยเปนผูผลิตเอง สวนมากอยูในยุโรปและอเมริกา 
และเน่ืองจากตนทนุและคาใชจายของเขาสูงมากจึงมาจาง
เราผลิต ฉะนั้น สเปคของเราก็ตองไดตามของเขา เพราะเขา

จะรูดกีวาเราในบางเร่ืองดวยซ้ําไป ซึง่ในสวนของเราก็มลีกูคา
อยางน้ีอยูเหมือนกันครับ 
  การจัดหาวตัถุดบิ  ปจจบุนัเราผลิตสินคาเฉพาะเน้ือ

สโตนแวร (Stoneware  Product) ฉะน้ันเราสามารถบอกได
วา 95% ขึ้นไปเปนวัตถุดิบในประเทศ แตใชวาไมมีปญหา 

เมื่อมีปญหาเราสามารถควบคุมและจัดการกับมันได
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oo..คําวาโบนเนี้ยเปนกระดูกจริง ๆ หรือไม..?
ถาโดยทฤษฎแีลวกค็อืตองนาํเอาวตัถุดบิทีเ่ปนโบน

แอสคือกระดูกของวัว  แตบางทีปจจุบนัจะทําเปนเหมือนกับ
ซินเทติกโบน (Synthetic  Bone) ออกมาบางสวน ผลิตขึ้น
เพือ่ผสมใหดเูหมอืนกนั  อยางทีญ่ีปุ่นทีเ่ราจะเหน็วามบีรษิทั 

นอริตาเกะ ซึ่งเกงมาก สินคาของเขาจะบางเบา ใส เนียน 
สวยเรียบ อยางน้ันเขาเรียกไดทั้ง 2 เน้ือ ทั้งโบนไชนาและ

พอรซเลน ซึ่งคนทั่วไปอาจจะดูไมรูครับ เอาหลักงายๆวา ถา

เปนโบนไชนาจะออกครีมกวา ถาเปนพอรซเลนจะออกอม
ขาวฟานิดๆ 

oo..คําวาเครื่องจักรโดยท่ัวไปในวงการพิมพจะคิด
วาถาเปนเครื่องพิมพก็คือเครื่องพิมพยาวๆ ปอน
วัสดุขาไปมันก็จะพิมพออกมา เครื่องทําเซรามิก
ก็คลาย ๆ กันอยางน้ีไหม..?

สมมตุวิาถาเทยีบกนับางสวนกค็อืถาเปนดนิมา ตาม
ประเพณีสมัยกอนใชมือปนที่คนรูคอยๆปนขึ้นรูปมาเปนรูป

ทรงตามที่เราตองการ นําไปเผาและชุบเคลือบอีกทีและนํา

ไปเผาอีกคร้ัง แตการข้ึนรปูของโรงงานใชเคร่ืองจักรแทน   จะ
ใชมือเอาดินเขาไปในเคร่ืองและเคร่ืองจะข้ึนรูปเอง ไดรูป

แบบของจานออกมาและนําไปเผา และชุบเคลือบ ทําเปน

โมรบั เขาไปเผาและแทนท่ีจะชบุเคลอืบดวยมอื อาจจะสเปรยบาง  
หรือใชเครื่องจักรชุบ และก็นําไปเผาอีกทีก็จะไดสินคาออก
มา  รวมๆแลวกําลังการผลิตตอเดือนของเรารวมท้ังชิ้นเล็ก

ชิ้นใหญก็นาจะประมาณ2 ลานชิ้นตอเดือน เวลาในการ
ทํางาน 7 วัน 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุด เตาเผาใชความรอน 

1,200 องศา  เปนระบบแกส

oo..ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจ รวม
ถึงตออุตสาหกรรมเซรามิก..?
  ..คุณโชคชัย..  กลาววาตองมีอุปสรรคแนนอน

เพราะอยางสินคาทีม่าจากจนีถาดูภายนอกอาจจะดวูาราคา

ถูกกวา ซึ่งเขาทําในรูปแบบของเขาแตถาเรานํามาใชงาน

จรงิๆไมคงทนถาวร แตในสวนของตวัผลิตภณัฑเองบางสวน
กม็ลีวดลาย ซึง่ตรงน้ันเราก็ยงักลัวอยูวาเซรามิกถาจะทําให

สีมันสวยๆ สมัยกอนจะใชพวกแคดเมียม (สารโลหะหนัก)

ผสมอยูในน้ัน แตปจจุบันถาเราทําตลาดสงออก สีพวกน้ัน
จะตองถูกตรวจสอบวามีสารตะกั่วกับแคดเมียมอยูขางใน

หรือไม ราคาสินคาของเขาก็จะถูกกวาเรา 30 – 40%  วิธีดู

วาคณุภาพทีต่างกนัของอสีเทริน หรอืของทัว่ไปในเมอืงไทย  

ก็ดูลําบากเพราะแคดูเฉยๆบางทีไมรูหรอก ตองเปนคนอยู
ในวงการเซรามิก  อกีอยางท่ีตองคาํนงึถงึ โรงงานทุกโรงงาน

ในเมืองไทยตองทดสอบเร่ืองเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา สนิคา
เรามกีารใชงานบรรจอุาหารเสรจ็เรานาํไปลาง  ซึง่วธิกีารลาง
มนัสามารถดูดซมึนํา้เขาไปได ถาเมือ่ไหรทีม่นัดดูซมึน้ําเขาไป

ไมนานเคลือบมันจะลาย (แตกลายงา) การท่ีเคลือบมันลาย
เหมือนกับเคลือบมันแตกเปนลอยเสนเล็กๆอยูเมือ่เรานําไป
ใชตอๆไปคนอาจจะคิดวาไมเปนไร  แตจริงๆถาเมื่อไหรที่

เปนลาย อาหารที่เราใสลงไปมันจะซึมลงไปในชองพวกนี้ 
และจะไปสะสมอยู ซึ่งไมควรใชแลว

" รวมๆ แลว 
กําลังการผลิต
ตอเดือนของเรา

รวมทั้งช้ินเล็กช้ินใหญ
ก็นาจะประมาณ

2 ลานช้ินตอเดือน 
เวลาในการทํางาน 
7 วัน 24 ชั่วโมง 
ไมมีวันหยุด " 
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oo..คูแขงจากดานยุโรปหรืออเมริกามีไหมครับที่ทํา
เกรดใกลๆ กับของเรา..?

..คณุโชคชัย..  ปจจบุนัสนิคาทีท่าํเกีย่วกบัพวกถวย
จานชาม มนัยงัตองใชมอืในการทาํอยูบางสวน ฉะนัน้ในสวน

ของประเทศท่ีมีคาแรงแพงระดับยุโรปกับอเมริกาเขาไม

สามารถอยูได ณ ปจจบุนั ลกูคาสวนใหญหลกัๆ เราก็ยงัเปน
ยุโรปกับอเมริกา สวนจีนไมสงเพราะสูไมไหว เราคิดวารูป

แบบของเรายังพัฒนาไมเหมาะสมกับเมืองจีน ถาเรานํา

เขาไปปจจุบันคงเจอกับผูผลิตในเมืองจีนที่มีมากอยูแลว

oo..ปจจุบันมาตรฐานอุตสาหกรรมบานเราเริ่มสูง
ขึ้นมีกฎเกณฑใดของรัฐบาลไทยท่ีบังคับตองใหเรา
ปรับตัวไปเรื่อยๆ..?

..คณุโชคชยั.. อนันัน้ในสวนของกฎหมายมอียูแลว

ครบั แตละปในสวนพวกน้ียงัไมมอีะไรท่ีเปนประเดน็มากข้ึน 
จะมีกแ็ตเรือ่ง มอก. ของสนิคา พวกผลติภณัฑถวย จาน ชาม 
มแีตกเ็ปนมาตรฐานแคสมัครใจยงัไมไดเปนมาตรฐานบงัคบั 

ผลิตภัณฑของบริษัท ณ ปจจุบันก็ไมมีการจดลิขสิทธิ์ ที่ไม
จดเพราะวาโดยทั่วๆ ไปเซรามิกเวลาทําออกมาในสวนของ

รูปแบบ สีสัน ของตัวสินคาเอง แตละที่เวลาผลิตตางกันอยู 

ถึงแมวาเราจะตั้งใจทําใหเหมือน  มันตองใชความพยายาม

มากๆ มันถึงจะเหมือน โดยทั่วไปมันจะแตกตางกันอยูแลว

ครบั ปจจุบนัอยางทีท่ราบกันอยูแลววาแรงงานหายาก คาแรง
และตนทุนเพิม่ขึน้ ฉะนัน้โรงงานทกุโรงงานตองพฒันาใหใช

เครื่องจักรมากขึ้น เพื่อที่จะประหยัดตนทุน แรงงาน และ
คุณภาพสินคาก็จะดีขึ้น 

oo..รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการทําการตลาด
ของบริษัท..?
  ..คุณโชคชัย..กลาวใหเราฟงวารูปแบบธุรกิจท่ี

ดําเนินการมาต้ังแตป 2517 จนถึงปจจุบัน รวมแลว 37 ป ก็

เติบโตมาเร่ือยๆ ณ ปจจุบันนอกจาก 2 บริษัทนี้เราก็มารวม

ทนุกบับริษทั รอยัล ปอรซเลน จาํกดั ถอืหุนอยูประมาณ 25%  
รอยัล ปอรซเลน เปนบริษทัท่ีใหญอยูแลวซ่ึงทําพอรซเลนกับ

โบนไชนา  ฉะนั้นในเรื่องของโปรดักชั่นเคาก็มีคนรับผิดชอบ

ทีม่คีวามรูความสามารถ ฝายขายก็มแีลว เพยีงแตเราแคมา
รวมทาํบางสวนทีถ่นดัหรอืบางสวนทีร่อยลั ปอรซเลนเคาถนดั

กม็าจอยกัน เรือ่งวัตถดุบิบางสวนอาจจะซ้ือพรอมกันก็จะได

ราคาถูกลง

  สวนเรื่องของการตลาดคุณโชคชัยกลาววาธุรกิจ 

และคุณภาพเซรามิกไมเหมือนกัน มันไปกันคนละทางชอง
ทางการจัดจําหนายหรือระดับของสินคามันตางกันอยูพอ

สมควร  สวนนี้ทางเรายังคงตองไปออกงานแสดงสินคาท่ี

ตางประเทศเปนงาน  Ambiente  ที่ประเทศเยอรมัน  จะจัด
ขึ้นปละ 2 ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธและสิงหาคมของทุกป  

แตสวนใหญเราจะออก เดือน กุมภาพันธ ซึ่งเปนงานใหญ

ที่สุด  เพราะเดือนสิงหาคมคนจะเดินทางไปดูงานนอย สวน
ในเมืองไทยของเราไมไดออกมาหลายปแลวครับ ถามีก็จะ

ไปรวมอยูในงาน Gift & House Ware  เปนงาน Big Bang-

kok International งานนี้ก็จะมีปละ 2 คร้ัง ในเดือนเมษายน

และตุลาคม  

  งานแสดงสินคายังคงมีความสําคัญ ประเด็นแรก
เมือ่บริษทัมสีนิคาใหม เราก็สามารถไปโชวลกูคาเกาของเรา 
แทนที่เราจะตองไปเย่ียมในแตละประเทศ  เขาก็บินมาดูที่

งานน้ีซึ่งก็จะไดจากสวนน้ันดวย  สวนท่ีสองลูกคาใหม ก็มี
ทุกปแตขึ้นอยูกับ เราวาสามารถ มีสินคาใหเคาไดมากแค
ไหน เพราะวาลูกคาใหมอาจจะมีเจาเล็กเจานอย   เราก็อาจ

จะตองแนะนําเพื่อใหไปซื้อจากลูกคาปจจุบันของเรา พวก
สื่อตางๆ คงไมมีเพราะธุรกิจตรงน้ีจะไปใหสื่อออกคงเจาะ
กลุมลาํบาก บางคร้ังบริษทัท่ีเคยซ้ือสนิคาเราไป เกดิตองปด

กจิการลงไป คนทีเ่คยซ้ือสนิคาจากเรา เม่ือไปทาํงานทีบ่ริษทั
ใหม เคาก็จะกลับมาหาเราใหม

"ปจจุบันอยางที่ทราบกันอยูแลววาแรงงานหายาก คาแรงและตนทุนเพ่ิมข้ึน 
ฉะนั้นโรงงานทุกโรงงานตองพัฒนาใหใชเครื่องจักรมากขึ้น
เพ่ือท่ีจะประหยัดตนทุน แรงงาน และคุณภาพสินคาก็จะดีขึ้น" 
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oo..แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเซรามกิจะเปน
อยางไร..?
  ..คณุโชคชยั..  ไดเลาใหเราฟงถงึการมองแนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมเซรามกิวา  โรงงานเซรามกิคงจะมไีมใหญก็
เล็กไปเลย เพราะขนาดกลางคงจะหาท่ียืนยากในตลาด ถาเล็ก

กจ็ะมีจาํนวนคน สบิคนย่ีสบิคนรูปแบบก็เปนรูปแบบเฉพาะของ

โรงงานไป  ถาเปนขนาดใหญคนก็ตองหลายรอยคน ระดับสี่หา

รอยคนขึ้นไปเลย (อยางนี้ก็ลักษณะก็เหมือนประเทศท่ีเจริญ

อุตสาหกรรมแลวอีกหนอยคาแรงสูงขึ้นเรื่อยๆโรงงานใหญๆก็

ลําบากและจะหดตัวเล็กลงใชเครื่องจักรมากข้ึน)  ก็เพราะวา

อยางทีท่ราบคาแรงงานข้ึนเปน 300 บาท นอกจากน้ันคาพลงังาน
มันก็จะขึ้นไปดวย ซึ่งตอนน้ีรัฐบาลใหมใหคาแรงวันละ 300 

โดยภาพรวมคงสะเทือนอยูแลวเพราะแรงงานถือวาเปนตนทุน 

ซึ่งเซรามิก ถวย จาน ชาม นาจะอยูที่ 25-30% ของตนทุนการ

ผลติท้ังหมดและเรากก็าํลงัเตรยีมตวัอยูนะครบั เตรยีมตวัในการ

พฒันาเคร่ืองจักรคอืพยายามจะใชคนใหนอยลง สวนบางประเภท

สินคาก็ยังคงตองใชแรงงานอยู อันน้ันมันหลีกเล่ียงไมไดตนทุน

มนักจ็ะสงูขึน้กต็องทาํใหราคามนัสงูขึน้ไป ในสวนของรฐับาลเขา

ก็มีสนับสนุนโครงการตางๆ แตดูแลวบางอยางมันก็ตรงกับบาง

โรงงาน บางอยางมนักไ็มตรง เพราะเซรามกิมนัแตกแยกออกไป
พอสมควรตั้งแตสุขภัณฑ กระเบื้อง ลูกถวยไฟฟา ของชํารวย-

ตุกตา พวกน้ันกย็งัเปนเซรามิกอยู ซึง่แตละอยางเองก็จะมีลกัษณะ

เฉพาะตัวกระบวนการในการผลิตคนละอยางกนัครบั  ใชเครือ่งจกัร
ไมเหมือนกัน ดินก็คนละอยาง แตมันก็เปนเซรามิกเหมือนกัน 

"ตอนน้ีรัฐบาลใหมใหคาแรงวันละ 300 บาท
โดยภาพรวมคงสะเทือนอยูแลว
เพราะแรงงานถือวาเปนตนทุน 

ซึ่งเซรามิก ถวย จาน ชาม นาจะอยูที่ 25-30% 
ของตนทุนการผลิตท้ังหมด"



“หลอดดูดเซรามิกกรองนํ้าดื่มฉุกเฉิน”
ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ รางวัลชมเชย นวัตกรรมไทย สูภัยนํ้าทวม

  
 ไสกรองน้ําดืม่ทีท่าํจากเซรามิกพรนุ ทีม่จีาํหนาย

ในทองตลาด มีสมบัติในการกรองนํ้าใหใสสะอาด

ปราศจากกากตะกอน สิ่งมีชีวิตจุลินทรียและ
แบคทเีรยีใหโทษตางๆ แตการทาํงานจะตองใชความดนัของน้ําจงึจะกรองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และยังตองมีสวนประกอบอีกหลายช้ิน ทั้งเรซินแลกเปลี่ยนไอออน

เพื่อลดความกระดาง และถานกัมมันตดูดกลิ่น อีกทั้งมีขนาดเทอะทะและไมอาจ

ตอบสนองความตองการของผูประสบภัยนํ้าทวมในชวงวิกฤติอุทกภัยไดทันทวงที 

จึงไดมีแนวคิดในการประดิษฐหลอดดูดเซรามิก เพ่ือใชงานดูดกรองน้ําสําหรับการด่ืมในยามฉุกเฉินขึ้น ชิ้นสวนของหลอดดูดประกอบ

ดวยหลอดปลายปดหนึ่งดานเปนสีขาวที่ทําจากเซรามิกชนิดอะลูมินาพรุน มีความพรุนตัวสูงแตรูพรุนมีขนาดเล็กกวา 0.3 ไมโครเมตร 
เปนตัวใหความแข็งแรงเพราะผานการเผามาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และกรองตะกอนขุนในนํ้าได อีกทั้งวัสดุเซรามิกอะลูมินา

มีแรงตึงผิวสูงนํ้าจึงซึมผานรูพรุนไปไดโดยแทบไมตองใชแรงดูดมาก ผิวเคลือบที่เปนสีดําประกอบดวยผงถานกัมมันต ผงซีโอไลต และ

ผงซงิกออกไซด ทาํหนาทีด่ดูซบักลิน่ แลกเปลีย่นไอออน และฆาเชือ้โรคตามลาํดบั ชบุเคลือบลงบนผิวของอะลมูนิาไดความหนาประมาณ 

1-2 มิลลิเมตร แลวผานการเผาซํ้าอีกคร้ังที่ 600 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน ไดเปนหลอดดูดเซรามิก เวลาจะใชงานก็เพียงแต

ใชหลอดพลาสติกดูดนํ้าทั่วๆ ไป เสียบไวดานใน แลวจุมเครื่องมือนี้ลงในนํ้า สักพักเดียวก็จะดูดดื่มน้ําสะอาดคุณภาพเดียวกับนํ้าดื่ม

ทั่วไปไดจากหลอดพลาสติก

 • การระบุกลุมเปาหมาย ไดแกการทองเท่ียวธรรมชาติในปาเขาท่ีมีแหลงนํ้าลําธารสําหรับดื่มตามธรรมชาติ และใชงานบรรเทา 

  สาธารณภัยในยามอุทกภัย 

 • การวิเคราะหคูแขง เน่ืองจากหลอดดูดกรองน้ําฉุกเฉินแบบพกพาในปจจุบันมีการนําเขาจากตางประเทศมาจําหนายบางแลว  

  แตก็มีราคาตนทุนท่ีสูงมาก จึงนาจะแขงขันไดอยางแนนอน 

 • ชองทางการขาย เน่ืองจากเปนสินคาที่ใชงานไดในยามปรกติ และในยามฉุกเฉินอุทกภัยนํ้าทวม จึงสามารถจําหนายไดทั่วไป 

  ตามหางสรรพสินคา และรานสะดวกซ้ือทั่วไป 

ขอขอบคุณ...
• หนวยปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูง ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ 

• ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) MT-B-54-CER-07-275-I

• โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST)

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ
23-28 มีนาคม 2555
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งานประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก THAI CERAMIC AWARDS 2011 (TCA 2011)  เกิดจากความ

รวมมอืกนัระหวาง ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสมาคมเซรามิกสไทย โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือสรางโอกาสและกระตุนใหเกิดการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความหลากหลาย มีลักษณะโดดเดน สามารถนําไปผลิตจริงและสรางมูลคาเพ่ิมให

กับผลิตภัณฑเซรามิก และยกระดับความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเซรามิกไทยใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

เลาเรื่อง..จากภาพ

กอ

ภาพ:งานแถลงขาวความรวมมือการจัดประกวดและแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก  
“THAI CERAMIC AWARDS 2011” เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554

ภาพ:คณะกรรมการตัดสินการประกวด

กวาจะมาเปนงานประกวดผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

THAI CERAMIC AWARDS 2011
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ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือกําหนดเกณฑและมาตรฐานในการตัดสินที่ถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ราง

สราง ภาพ : บรรยากาศการตัดสินการประกวด เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



ผลการตัดสินการประกวดเครื่องปนดินเผา
Thai Ceramic Awards 2011
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เครื่องปนดินเผาประเภทผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร

1. กลุมนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1  นายสุธารักษ แสงเทศ 
ผลงานชื่อ “Cocktail Party Set”

รางวัลที่ 2 นายวินัย ตะแสง   
ผลงานชื่อ “ชุดลายเสนตามจินตนาการ”

รางวัลชมเชย   
นายศิรธัช เตชะทัตตานนท 

ผลงานช่ือ “ชุดภาชนะจัดเลี้ยง
สําหรับสัมมนา ARCTIC”

รางวัลชมเชย  
นายกฤตยชญ คํามิ่ง
ผลงานชื่อ “จาน-ชาม“

รางวัลชมเชย 
นางสาวอุทุมพร กลั่นเกษม

ผลงานชื่อ “Copper Red Plates”

รางวัลที่ 3 นางสาวรุงกาญจน โถทอง
ผลงานชื่อ “Born of Form”

รางวัลชมเชย
นายกฤษดา ละออจิตร

ผลงานชื่อ 
“บีบๆ เบี้ยวๆ เคี้ยวใหลํา”

รางวัลชมเชย 
นายเอกราช รุจิรกาโมทย

ผลงานชื่อ
 “ชุดจาน porcelain ลายเหลื่อมน้ําตาล”
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2. กลุมบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปนดินเผาประเภทผลิตภัณฑ
เพ่ือตกแตงภายในอาคาร

1. กลุมนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1 บมจ.รอยัล ปอรซเลน    
โดยนางสาวจุฑารัตน หมื่นหนา

ชื่อ “Quazar Shape”

รางวัลท่ี 2 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จํากัด
โดยนายอํานาจ เทพสีทอง 

ผลงานชื่อ “หมูหิน”

รางวัลที่ 3 บริษัท ซี วี บี เซรามิก จํากัด
โดย นายเอกราช รุจิรกาโมทย
ผลงานชื่อ “ชุดใบบัว Porcelain”

รางวัลชมเชย บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด
โดยนางสาวนิศานาถ เชิดเกียรติศักดิ์

ผลงานชื่อ “U-Cocktail Plate”

รางวัลที่ 1 นายกฤตยชญ คํามิ่ง

ผลงานชื่อ “แสงจันทร”

รางวัลที่ 2 นายจักรกฤช แสงหวา
ชื่อผลงาน “ครอบครัว“

รางวัลที่ 3 นายวัฏจักร ฉันงูเหลือม
ผลงานชื่อ “โคมไฟปะการัง”
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รางวัลชมเชย นางสาวสุภาพร อรรถโกมล
ผลงานช่ือ “สงบ“

รางวัลชมเชย นายมารุต นุมนอย
ผลงานชื่อ “แผดเผา“

รางวัลชมเชย นายกฤษฎา แสนสุข
ผลงานชื่อ “Lotus beyond water“

รางวัลชมเชยนางสาวชนากานต เสมาชัย
ผลงานชื่อ “Who Steal My Toothbrush“

รางวัลชมเชยนางสาวรุงนภา ยืนยงวนานนท
ผลงานชื่อ “บทสนทนา....ชนเผา ๒๐๑๑“

รางวัลชมเชยนายบูราญา โฆษะโยธิน
ผลงานชื่อ “สัตวมนุษย“

รางวัลชมเชย นายพรชัย ปานทุง
ผลงานชื่อ “ความเพียร“

รางวัลชมเชย นายสถาพร เตชะทรัพยอนันต
ผลงานชื่อ “หมาสามขา“

รางวัลชมเชย นายสิทธิชัย คุตตาจารย
ผลงานชื่อ “ดอก...(จุดๆๆ) แจกัน“

รางวัลชมเชย นายพรชัย ปานทุง
ผลงานชื่อ “ตัวตน“

รางวัลชมเชย นางสาววรัญญา จิตรชวย
ผลงานชื่อ “รัง“

รางวัลชมเชย นางสาวขนิษฐา เปนซอ
ผลงานชื่อ “Rose Lamp“

รางวัลชมเชย
นายธัญเกียรติ กฤษฎาพรอนันท
ผลงานชื่อ “พร้ิวไหว“
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2. กลุมบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปนดินเผาประเภทผลิตภัณฑ
เพ่ือตกแตงภายในอาคาร

1. กลุมนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
รางวัลท่ี 1 - ไมมีผูไดรับ
รางวัลที่ 2 - ไมมีผูไดรับ
รางวัลที่ 3 - ไมมีผูไดรับ

รางวัลชมเชย บริษัท รัตนโกสินทรเซรามิกค ๔ จํากัด

ผลงานชื่อ “ประเพณีลอยกระทง”

รางวัลชมเชย บริษัทอี.ที.ซี.เซรามิกสโปรดักส 
โดยนางสาวภาวนา ภูประพันธ

ผลงานชื่อ “Apple”

รางวัลชมเชย บริษัทอี.ที.ซี.เซรามิกสโปรดักส 
โดยนางสาวภาวนา ภูประพันธ

ผลงานชื่อ “แจกันปากสี่เหลี่ยม สีเงิน”

รางวัลที่ 1 นายถนัตนนท ขําพรหมราช
ผลงานชื่อ “Chill out in the garden”

รางวัลที่ 2 
นางสาวสุชาดา เจริญฤทธ์ิ

ผลงานชื่อ “ผลิตภัณฑเซรามิก
เพื่อการปลูกตนไมสายพันธุเล็ก”

รางวัลที่ 3 
นายสิทธศักดิ์ สุขปญญา

ผลงานชื่อ “เขาคู”

รางวัลชมเชย
นายปราเมศวร กลางหมื่นไวย
ผลงานชื่อ “แสงสีใตทองทะเล“

รางวัลชมเชย
นายนัฏฐพงศ พรหมพงศธร
ผลงานชื่อ “กระถางเพื่อการ
ดูแลตนไม ชุด หุนไลกา“
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2. กลุมบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลที่ 1   - ไมมีผูไดรับ

รางวัลท่ี 2  โรงงานเรืองศิลป ๓
นายสมนึก ชินภาณุวัตร
ผลงานช่ือ “ชุดสนาม”

รางวัลที่ 3  
นายฐาปกรณ ทองบอน

ผลงานชื่อ “Flowing Vases”

รางวัลที่ชมเชย
บริษัท รัตนโกสินทรเซรามิกค ๔
นายนางสาวนพรัตน โฆษบดี

ผลงานชื่อ “โอง 2 ใบ”

    พิธีมอบรางวัลและเปดการแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปนดินเผา ในวันที่ 6 มกราคม 2555 

ภาพหมู : ผูไดรับรางวัลจากการประกวด

ณ อาคารฝกประสบการณวชิาชพี
เชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร และการแสดง
ผลงานไดจัดใหมีขึ้นระหวาง
วันที่ 6 – 17 มกราคม 2555

ขอขอบคุณผูสนับสนุน หนวยงานรวมจัด ผูเขารวมแสดงงานและผูเขาชมงานทุกทาน

ภาพ : ถวยรางวัล ออกแบบโดย 
ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญ ประธานสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งาน
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เมื่อวันพุธท่ี 14 มีนาคม 2555 ที่ผานมา 
ทางคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยา
ราชภัฏพระนคร รวมกับคริสตลัดไีซน เซน็เตอร 
(CDC) ไดจัดนิทรรศการชม ช็อปผลงาน
เซรามกิขึน้ ภายในงานนอกจากจะมผีลงานของ
นักศึกษา ยังจัดใหมีการแสดงผลงานของ
กลุมศิลปนชือ่ดังของโลก จากเมอืง Tokoname 
ประเทศญี่ปุน และศิลปนช้ันนําของไทย 
พรอมชมผลงานประกวด Thai Ceramic 
Awards 2011 ระดับนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนความรวมมือกัน
ระหวาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหา
วทิยาราชภฎัพระนคร รวมกบัศนูยเทคโนโลยี
โลหะและวสัดแุหงชาติ (เอม็เทค) และสมาคม
เซรามกิสไทย ณ อาคารซี ชัน้ 1 ครสิตลัดไีซน 
เซ็นเตอร (CDC) ถนนเลียบทางดวน
รามอินทรา-เอกมัย ซึ่งงานไดจัดใหมีขึ้นถึง
วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555

คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท (ซาย) 
นายกสมาคมการพิมพสกรีนไทยเขารวมในพิธีเปด

นายสมเกียรติ วิทยาศิริกุล (กลาง) ผูชวยกรรมการผูจัดการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (CDC) 
และดร.สมนึก ศิริสุนทร นายกสมาคมเซรามิกสไทย (ขวา) รวมเปดงาน 
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เมื่อวันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 ที่ผานมา
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดประชุมใหญ

สามัญและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมฯประจําป 2555 ขึ้น ณ โรงแรม Holiday Inn 
Resort Beach Cha-Am จ.ชลบุรี และมีงานเลี้ยงสังสรรคประจําป ในชวงเย็น

สมาคมเซรามิกสไทย ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักวิจัย
 “หลอดดูดเซรามิกกรองน้ําดื่มฉุกเฉิน”

 นําโดย ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ และนิสิตปริญญาโท
จากภาควิชาวัสดุศาสตร ไดรับรางวัลชมเชยในการประกวด “นวัตกรรมไทยสูภัยนํ้า

ทวม” ในงาน NAC2012 โดย สวทช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555  

สมาคมเซรามิกสไทย ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร. ศิริธันว เจียมศิริเลิศ ไดรับรางวัล

ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยตนแบบ 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(รางวัลมงกุฎ) ประจําปการศึกษา 2554

ื่่ ั ี่่ ั  ี่่ 
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เก็บ..ข่าว
มา..เล่า

การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทย วาระป 2555–2556 
พรอมฟงการบรรยายพเิศษเรือ่ง “Ceramic Design” โดย อาจารยสมทรง ซมิาภรณ 
คณะศลิปกรรมศาสตร สาขาวชิาศลิปจนิตทศัน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และรายงาน
ผลการดาํเนนิงาน 2 ป (2554–2555) ของสมาคมเซรามกิสไทยเมือ่วนัที ่6 มกราคม 2555 
เวลา 16.00–20.00 น. ณ หองสโรชา ชั้น 3 อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ พระนคร 
แกรนด วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจงวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ดร.สมนึก ศิริสุนทร มอบวารสารเซรามิกส
แก คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท 
นายกสมาคมการพิมพสกรีนไทย

คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท 
นายกสมาคมการพิมพสกรีนไทย 

แสดงความยินดีกับดร.สมนึก ศิริสุนทร 
ที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรการ
และสมาชิกเปนนายกสมาคม อีก 1 สมัย

คุณพงษศักดิ์ สุพานิชวรภาชน 
นายกสมาคมเครื่องเคลือบดินเผา ราชบุรี มอบหนังสือ 
“โองมังกรราชบุรี ภูมิปญญาสวนแผนดิน” 
ไวเปนที่ระลึกแก คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท 
นายกสมาคมการพิมพสกรีนไทย

ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญมอบหนังสือสูจิบัตร
งานประกวดเครื่องปนดินเผา TCA2011 

แก คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท 
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ผลการดําเนินงานของสมาคมเซรามิกสไทย 
ประจําป 2553 - 2554

1) การจัดสัมมนา ทศันศกึษา และฝกอบรม
  1. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโรงงานเซ
รามิก ณ ประเทศตุรกี ในระหวางวันที่ 14-21 มีนาคม 

2553  โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหสมาชิกสมาคมฯ และ

ผูที่สนใจไดมีโอกาสรวมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
โรงงานเซรามิกของประเทศตุรกี  ตลอดจนไดพบปะกับ

สมาคม  หนวยงาน  อทุยานวทิยาศาสตรและมหาวทิยาลยั
ที่มีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก
ของประเทศตุรกี  ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขอมูล  การเรียนรูในรูปแบบและวัฒนธรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเซรามิก ของประเทศตุรกีและอาจจะนําไปสู

ความรวมมอืกันทัง้ในดานการทําการคาหรอืการทําวิจยั
รวมกันในอนาคต

  2. จัดสัมมนารายงานความกาวหนาโครงการ

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร
วาระป 2555 – 2556

1. ดร.สมนึก ศิริสุนทร    นายกสมาคม
2. คุณไพศาล กาญจนพิบูลย  อุปนายกคนท่ี 1
3. ดร.ลดา พันธสุขุมธนา   อุปนายกคนท่ี 2
4. ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ นายทะเบียน
5. ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญ   กรรมการ
6. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร  กรรมการ
7. คุณทัศนัย ศิลปประเสริฐ   กรรมการ
8. คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ  กรรมการ
9. คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย  กรรมการ
10. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง  กรรมการ
11. คุณสมนึก ชินภานุวัฒน   กรรมการ
12. ดร.ธรรมรัตน ปญญธรรมาภรณ กรรมการ
13. คุณอุดม ดานรมเย็น   กรรมการ
14. ผศ.ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ  เลขาธิการ
15. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  เหรัญญิก 

พัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ราชบุรี ปที่ 1 คร้ังที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553  ณ หองดาวเรือง 

รร.เวสเทิรนแกรนดโฮเต็ลราชบุรี 
  3. จัดสัมมนาและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การตกแตงผลิตภัณฑดวยวิธีการเพนท”ภายใตโครงการ

พัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยตนแบบ

ผลิตภัณฑและวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ราชบุรี

  4. จัดสัมมนารายงานความกาวหนาโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ราชบุรี ปที่ 1 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 กันยายน 2553 ณ รร. ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ แอนด คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี 

  5. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูโรงงานเซรามิก ณ ประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันที่ 6-11 ธันวาคม 2553 โดยพา

เยี่ยมชมศูนยปฏิบัติการวิจัยเซรามิก Seto Ceramic Research Center, Noritake Garden, Toyota Museum, Blue 

& White Porcelain Factory, Minoyaki Traditional Industrial Hall, Gifu Prefecture Ceramic Museum, Ce-

ramic Park MINO or Pottery Design and Technical Center, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Institute of 

Ceramic Studies, Museum of Contemporary Art

  6. เยี่ยมชมแหลงเครื่องปนดินเผาดานเกวียน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2554

  7. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 20-23 กุมภาพันธ 2554 โดยแวะเย่ียมชมโรงงาน

มศีลิป และโรงงานโมเดลเลอรเซรามิคสดไีซน เพือ่ดเูตาเผาท่ีทาํการปรับปรุงจากการเขารวมโครงการของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม  ดูเตาเผาท่ีใชกาซถานหินจากระบบ Coal Gasification ที่ บริษัท อินเตอร คลินส อินดัสทรีส จํากัด  ดูงาน

เทคนคิการผลิตผลติภณัฑเซรามิกทีไ่มตองเผาที ่ศนูยพฒันาอตุสาหกรรมเซรามิก (เกาะคา) ดงูานท่ีศนูยศลิปาชพีแม
ตํา๋ นอกจากนีย้งัจดัใหมกีารประชมุรวมระหวาง 3 สมาคม (สมาคมเซรามกิสไทย  สมาคมเครือ่งเคลอืบดนิเผาจงัหวดั
ราชบุรี และสมาคมเครื่องปนดินเผาลําปาง) อีกดวย 
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  8. จัดสัมมนารายงานความกาวหนาโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ราชบุรี ปที่ 2 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2554  ณ. รร. ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ แอนด คันทรีคลับจังหวัดปทุมธานี 
  9. จัดสัมมนารายงานความกาวหนาโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ราชบุรี ปที่ 2 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 กันยายน 2554  ณ. รร. ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ แอนด คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี 

2. การจัดแสดงงาน
  1. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)   รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    และสมาคมเซ
รามิกสไทย  ไดจัดการประกวดผลงานการออกแบบดานเซรามิกและงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาในงาน Thai 
Ceramic Award 2011 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสและกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกรูปแบบ
ใหม ๆ  ทีห่ลากหลาย โดดเดน และนาํไปผลติไดจรงิ และเพือ่เปนการสรางมลูคาเพิม่ใหแกผลติภณัฑเซรามกิไทย โดย
จดัใหมกีารแสดงผลงานระหวางวนัที ่6 - 17 มกราคม 2555 ณ อาคารฝกประสบการณวชิาชีพเชงิบรูณาการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนคร โดยมีพธิเีปดในวันท่ี 6 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารฝกประสบการณวชิาชีพเชิงบรูณาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. การเขารวมและจัดทําโครงการตางๆ
  1. เขารวมประชุมระดมสมอง“โครงการจดัทาํยทุธศาสตรการพฒันาอตุสาหกรรมเซรามิก” วนัพฤหัสบดี
ที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 13.30 น.ณ หองกรกมล โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  2. เขารวมประชมุการนาํเสนอรางยทุธศาสตรการพฒันาอตุสาหกรรมเซรามกิ    เพือ่ทาํการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เกี่ยวกับสถานภาพ ปญหา  อุปสรรคและความตองการของกลุมผูประกอบการ  ตลอดจนเน้ือหาของราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก  ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553  ณ หองกมลทิพย  โรงแรมสยามซิตี้  
  3. เขารวมประชุมแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 
เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
  4. เขารวมประชุมโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ  วันที่ 
25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้
  5. เขารวมสมัมนาระดมความคดิเหน็ รางขอกาํหนดฉลากเขียวสาํหรบัวสัดกุอผนัง และ รางขอกาํหนดฉลาก
เขียวสําหรับกระเบ้ืองเซรามิกปูพื้น-บุผนัง วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หองไดมอนด ชั้น 2 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว 
ฟอรจูน ดําเนินการโดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
  6. รวมงานแถลงขาวความรวมมือการจัดประกวดและแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก Thai 
Ceramic Awards 2011 (TCA 2011) วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงาน
พฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสมาคมเซรามิกสไทย
  7. เขารวมสัมมนาวิชาการเร่ือง Pelletized Wood for High Temperature Processing วันที่ 3 สิงหาคม 
2554 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ จัดโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
  8. เขารวมการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นหาความตองการจัดทํามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพเซรามิก วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา กรุงเทพฯ
  9. เขารวมประชุมเพ่ือรับฟงการชี้แจงแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ป 2554-2559 และแนวทางการจัดทําโครงการภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2556 วันที่ 5 กันยายน 2554 
ณ หองซาลอนบี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด จัดโดย สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
  10. เขารวมการสัมมนารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ “ผลการจดัทาํดัชน/ีตวัช้ีวดัสาํหรบัการพฒันา
อุตสาหกรรม และการนําไปใชในรายสาขาอุตสาหกรรม” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 กรม
พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.)
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4. การเขารวมประชุมตางประเทศ
  1. สมาคมเซรามกิสไทย เขารวมประชมุวชิาการเซรามกินานาชาตคิรัง้ที ่3 เม่ือวันที ่14-18 พฤศจกิายน 2553 
ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
  2. สมาคมเซรามิกสไทย ในฐานะผูรวมจัดงาน ไดเขารวมงานประชุมวิชาการเซรามิกนานาชาติแปซิฟก ครั้ง
ที่ 9 เมื่อวันท่ี 10-14 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองแคนส รัฐควีนสแลนดเหนือ ประเทศออสเตรเลีย

5. การเขารวมเปนกรรมการและท่ีปรึกษา
  1. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเคร่ืองปนดินเผาแหงชาติคร้ังที่ 15  ประจําป 2553
  2. คณะอนุกรรมการการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเซรามิก ประจําป 2554
  3. เปนผูควบคุมงานโครงการ “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชหัวเผาไหม
ประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเซรามิก” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  4. คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 60 มาตรฐานกระเบ้ืองเซรามิก
  5. เปนที่ปรึกษา กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  6. เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรม ภายใตสายงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
  7. เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาคลัสเตอร ภายใตสายงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
  8. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเคร่ืองปนดินเผาในงาน Thai Ceramic Award 2011

6. การใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและหนวยงานอ่ืน ๆ
  1. สนับสนุนการจัดทําหนังสือรุนอนุสรณ “’งานคืนสูเหยาชาววัสดุศาสตร” ของภาควิชาวัสดุสาสตร คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุนการจัดงาน Thai Ceramic Awards 2011
  3. สนับสนุนการจัดงานโบวลิ่ง Screen Go Bowling คร้ังที่ 6 จัดโดย สมาคมการพิมพสกรีนไทย วันที่ 8 
ตุลาคม 2554  ณ Major Bowl Hit เซ็นทรัลพระราม 3
  4. สนบัสนนุกจิกรรม Ceramic Industry Club Rally 2011 เสนทางกรงุเทพ-กาญจนบรุ ีวนัที1่7 – 18 ธนัวาคม 
2554 จัดโดยกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  5. สนับสนุนการจัดทําหนังสือ Lampang Directory 2012 จัดทําโดย สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาลําปาง

7. การออกบูธและการเขารวมงานนิทรรศการตาง ๆ
  1. สมาคมเซรามิกสไทย และสมาชิกสมาคมฯเขารวมจัดแสดงและจําหนายสินคาใน งาน Creative IP Fair 
& CLEA 2010 ระหวางวันที่ 3 -5 กันยายน 2553 ณ รอยัลพารากอนฮอล ศูนยการคาสยามพารากอน
  บูธในสวนของสมาคมเซรามิกสไทยมีดังนี้
   1. บริษัท คิด เซรามิคส อุตสาหกรรม จํากัด 
    ชื่อบูธ ใชเปน Kyd Ceramics Manufacturer Co., Ltd. 
   2. บริษัท ราชาโปรดักส จํากัด  
    ชื่อบูธ  Raja Products Co., Ltd.
   3. ดินดานเกวียน (ตุกตายิ้มแยม)
   4. สมาคมเซรามิกสไทย ชื่อบูธ Thai Ceramic Society
   -  บริษัท สิรินไทย จํากัด

   -  บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จํากัด
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  2. รวมพิธีเปดงาน “วาดลายปรายสีบนพอรซเลน” ณ Hall of Mirrors ชั้น M ศูนยการคาสยามพารากอน 

ระหวางวันท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2553 จัดโดย วรรณวิภา สตูดิโอ

  3. เขารวมชมงานนิทรรศการเซรามิกส Clay Fever ของนิสิตภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 19 – 30 ธันวาคม 2553 ณ ชั้น G ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ

  4. รวมพิธีเปดงาน Thailand SME Expo 2011 ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 07.30 - 10.30 น. ณ อาคาร

ชาเลนเจอร 2 อิมแพค เมืองทองธานี

8. กิจกรรมพิเศษฯ
  1. จัดการแขงขันโบวลิ่งกระชับมิตรเซรามิกสสัมพันธ 2011 ขึ้นในวันเสารที่ 8 พฤษภาคม 2553 และวัน

เสารที่ 14 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือกระชับความสัมพันธอันดีระหวางกัน และเพ่ือนํารายไดนําราย

ไดมาใชในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเซรามิกสไทย ณ SF Strike Bowl ชั้น 2 ลานจอดรถหลังเมเจอร
ซีนีเพล็กซ รามคําแหง (มอลล 4)

9. การใหบริการดานขอมูลและการประชาสัมพันธ
  1. ใหความอนุเคราะหวารสารเซรามิกสแก  ศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า, ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม, ศูนย
ศลิปาชีพบางไทร, ศนูยศลิปาชีพพระตําหนักทกัษณิราชนิเวศน, กลุมเคร่ืองปนดนิเผา โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอ

เพยีงดงยอ, กลุมเครือ่งปนดินเผา โครงการพระราชดาํริฯ บานทุงจี,้ สาํนกัเทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยาศาสตรบรกิาร, 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 ลําปาง, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดสอนวิชาเซรามิก, 

สวนหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือเผยแพรในหองสมุดงานวิจัย ฯลฯ

  2. ใหขอมูลทางดานเซรามิกแก นิสิตนักศึกษา ผูประกอบการ, ธนาคารพาณิชย ผูสนใจทั่วไป และหนวย

งานราชการตางๆ

  3. เผยแพรขอมูลขาวสารจากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
  4. เปนสื่อกลางในการใหขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม สัมมนา และงานนิทรรศการใหกับหนวยราชการ, 

สถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ 
  5. จัดทํา Website (www.thaiceramicsociety.or.th) และ Facebook: สมาคมเซรามิกสไทย เพื่อ
ประชาสัมพันธ และแจงขาวสาร การสัมมนาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณแกสมาชิก 

  6. จดัทาํวารสารเซรามิกสขึน้ ซึง่เปนวารสารท่ีใหทัง้เน้ือหาและสาระแกสมาชิก ผูประกอบการ นสิตินักศกึษา 
และผูสนใจไดอานโดยทั่วถึงกัน
  7. แนะนําศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 มีนบุรี โดยกองบรรณาธิการวารสารเซรามิกส 7 

พฤศจิกายน 2553

ขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทยวาระป 2553–2554 

ที่เสียสละเวลาอันมีคาเขารวมดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ

ของสมาคมเซรามิกสไทย
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การออกแบบพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
หัวใจสําคัญของธุรกิจ

ธรรศพงศ  ฐิติหิรัญเมธี

บทความเร่ืองนี้ 

แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1

ที่มาของแนวทางการออกแบบ

ตอนที่ 2

แรงบันดาลใจกับการออกแบบ

ตอนที่ 3

กรณีศึกษางานโครงการออกแบบพัฒนา 

สินคาตกแตงบานและสวน สําหรับ

อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรี

รปูที ่1 -3  สนิคา Brand Play Clay ทีน่าํเสนอทัง้ประโยชนใชสอย และประโยชนใชสวยทีล่งตัว โดยกลุมนักออกแบบของไทยจาก OTDS Co., Ltd.

ตอนที่ 1
ที่มาของแนวทางการออกแบบ

  การออกแบบพัฒนาสินคา หรอืผลิตภัณฑใหมคีวามแปลกใหมและ
ตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคน้ัน นบัวามสีวนสําคญัอยางย่ิงใน

การชวยใหธุรกิจเติบโตมีผลกําไรอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการออกแบบ

ใหมปีระโยชนใชสอยท่ีตรงตามความตองการและตอบสนองการใชงานของ
ผูบริโภคไดอยางตรงใจแลว เร่ืองรูปแบบ และหนาตาของสินคาก็มีสวน
สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  หลายทานคงเคยไดยินคําพูดที่วา “สินคาที่ดี

นอกจากจะตองมีประโยชนใชสอยท่ีดีแลว ยังตองมีประโยชนใชสวย อีก
ดวย” แสดงวาเรื่องหนาตา รูปแบบของสินคาและผลิตภัณฑที่ถูกตาตองใจ
นั้น ก็เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือนั่นเอง

  สนิคาประเภทเครือ่งเคลอืบดนิเผากแ็ทบจะพดูไดวาความสวยงามถอืเปนอนัดบัแรกในการตดัสินใจซ้ือของผูบรโิภค 

ไมวาจะเปนความสวยงามท้ังรูปทรงที่ไดสัดสวนสวยงาม สีและลวดลายท่ีละเอียดประณีต หรือทันสมัย ลวนแตประกอบกัน

ใหเกิดความสวยงาม ที่สามารถทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค แตก็ไมไดหมายความวาประโยชนใชสอยไมมีสวน
สําคัญ แตอาจจะเปนเหตุผลรองลงมาในการตัดสินใจ  เม่ือเปนเชนน้ีแลวเราก็อดท่ีจะพูดถึงผูที่รับผิดชอบในการทําใหเกิด

ความสวยงามและประโยชนใชสอยที่ลงตัวดังกลาวนี้ไมได
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นักออกแบบผลิตภัณฑหรือที่รูจักกันวาเปนดีไซน

เนอร ซึ่งในความเปนจริงนักออกแบบกลุมที่รับผิดชอบใน
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประโยชนใชสอย ความ

สวยงาม และสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรมน้ัน จะ
ถูกเรียกกันอยางเปนทางการวา  Product Designer หรือ 
Industrial Designer ซึง่บคุคลเหลานีจ้ะทํางานออกแบบบน

พื้นฐานของขอมูลที่ไดทําการศึกษาวิจัยมา เพื่อใหไดแบบ
ของสนิคาหรอืผลิตภณัฑทีต่รงตามความตองการของผูบรโิภค 
และตองสามารถผลิตไดตามความสามารถ หรือเทคโนโลยี

ทีม่อียูของผูผลตินัน้ ๆ  เพือ่ใหไดตนทุนท่ีเหมาะสมตอการทํา
ตลาดเชิงธุรกิจ รวมถึงความสวยงามของตัวสินคาและ
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ที่ทําการออกแบบ

 นักออกแบบผลิตภัณฑ จะนําขอมูลที่ไดศึกษาวิจัยมา
แลวนัน้วเิคราะห และสรปุเพือ่กาํหนดเปนภาพรวมของทศิทาง

หรอืเปาหมายหลกัในการออกแบบพฒันาสนิคาหรอืผลติภณัฑ

นัน้ ๆ  เพือ่ใชเปนกรอบในการควบคุมการคิดและพัฒนาแบบ
ในแตละข้ันตอนของการออกแบบ  การกําหนดทิศทางดัง

กลาวเรียกวา การกําหนดแนวทางการออกแบบ หรือที่รูจัก

กันวาเปนการกําหนด Design Concept นั่นเอง

 ในการทําการศึกษาวิจัยขอมูลดังกลาว เพื่อกําหนด

แนวทางการออกแบบ (Design Concept) นัน้ ประกอบดวย

ขอมูลในแงมุมหลักๆ ดังนี้

  1. ขอมูลดานการตลาด
  2. ขอมูลดานผลิตภณัฑ และประโยชนใชสอย

  3. ขอมูลดานวัตถุดิบกรรมวิธีการผลิตและ

  เทคโนโลยีการผลิต

  4. ขอมูลดานรูปแบบ และความงาม
  ขอมลูดงักลาวขางตนจะถกูศกึษา  เพ่ือคนหาความ

ตองการและกาํหนดแนวความคดิ ในแตละเรือ่งเพือ่รวบรวม

สรปุ แลวนาํมาวางกรอบแนวทางในการทํางานพัฒนาแบบ
ผลติภณัฑ หรือสนิคานัน้ ๆ  เพือ่ใหไดสิง่ทีต่รงกับความตองการ

ของผูบริโภค และแปลกใหมกวาสินคา หรือผลิตภัณฑของ

คูแขง ไปจนถงึอาจทาํใหเกดิสนิคาแบบใหม ๆ  ทีไ่มเคยมใีน
ทองตลาดมากอนเลยกเ็ปนได ดงัน้ันการศกึษาขอมูลดงักลาว 

เพือ่นํามาวเิคราะห และสรปุกาํหนดเปนแนวทางการออกแบบ 

(Design Concept) จงึเปนสิง่ท่ีสาํคญัอนัดับแรกท่ีจะกําหนด
ทิศทางการออกแบบพัฒนาสินคา หรือผลิตภัณฑนั้นกอน

ลงมือทําการออกแบบ ดังนั้นเรามาดูกันวาขอมูลในแตละ
ดานนักออกแบบตองทําการศึกษาลึกลงไปในแงมุมใดบาง

รูปท่ี 5.1 – 5.7  

ตัวอยางงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

ตามแนวทางการออกแบบท่ีกําหนดขึ้น

รูปท่ี 4-5  

การนําขอมูลท่ีสรุปไดมากําหนดแนวทางการออกแบบ

5.1
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  ลําดับแรก ขอมูลดานการตลาด ขอมูลสวนนี้นับ

วาสําคัญไมนอย เพราะจะทําใหนักออกแบบไดทราบถึง
ความตองการของผูบรโิภคทีเ่ปนกลุมเปาหมายหลกั เชน เพศ 

วัย รสนิยมความชอบ รูปแบบการใชชีวิต  ตลอดจนเงินใน

กระเปาท่ีจะยินดีจายเพ่ือหาสินคาตามความตองการน่ันเอง  
นอกจากนีห้ากบรษิทัใดมฝีายการตลาด กจ็ะทาํใหนกัออกแบบ

ไดทราบถึงแผนการตลาดในอนาคตท่ีวางแผนไวสําหรับ

สินคานั้น ๆ หรืออาจมีการกําหนดรวมกันกับนักออกแบบ  

เพ่ือใหไดสินคาตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งนําไปสู

แผนการตลาดตอไปก็ไดเชนกัน  อีกขอมูลหนึ่งในแงการ
ตลาดท่ีจะขาดไมไดเลยก็คือ การศึกษาคูแขง ที่มีอยูในทอง
ตลาด เพื่อศึกษาวาคูแขงเรามีสินคารูปแบบหนาตา สีสัน 

และแนวโนมอยางไร  เพ่ือเราจะไดพฒันาแบบใหเหนือกวา 

อันจะทําใหขายไดมากกวา หรือมีชัยเหนือคูแขงนั่นเอง  

รูปท่ี 6 ตัวอยางการกําหนดหาผูบริโภคกลุมเปาหมาย

ในการออกแบบสินคาของที่ระลึก

5.3

5.7

5.2

5.5 5.6

5.4
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  ตัวอยางงานออกแบบตามรูปที่ 8.1-8.4 ไดแนวความคิดในการออกแบบจากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมของกลุมผู

บริโภคที่ชื่นชอบในการตกแตงบาน  กลาวคือ เราพบวาผูที่ชื่นชอบในการตกแตงบานนั้น นิยมที่จะปรับเปลี่ยนตําแหนงของ

ตกแตง  หรือไมก็นิยมที่จัดสลับสับเปลี่ยนรูปแบบของตกแตงใหดูแปลกตาอยูเสมอ  ดังนั้น จึงเปนความคิดที่วาหากมีของ

ตกแตงทีส่ามารถใหผูใชไดปรบัเปลีย่นหนาตา หรอืสลบัการใชงานใหตางออกไปไดหลากหลาย กน็าจะทาํใหเปนจดุขายของ

สินคาเพิ่มเติม จากรูปแบบที่สวยงาม เพื่อสนองตอบพฤติกรรมของผูบริโภคน่ันเอง

รูปท่ี 8.1-8.4  

ตัวอยาง

การออกแบบโคมไฟ

ภายใตแนวความคิด 

+ Add & Move 

- ที่สามารถ

ปรับเปล่ียนแบบได  

สามารถแยกชิ้น

ออกมาใชงาน

เปนเตาน้ํามันหอมระเหย 

และโคมเทียนได

เพียงเพ่ิมฐานไม 1 ชิ้น

รูปท่ี 7 การศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคกลุมเปาหมาย

รูปที่ 8 

การศึกษาถึงตําแหนง

ของสินคาคูแขงในตลาด

เปรียบเทียบกับสินคาที่จะทําการออกแบบ

8.1

8.2

8.3

8.4
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ขอมูลดานผลิตภัณฑ และประโยชนใชสอย  
การศึกษาขอมลูในดานน้ีนกัออกแบบจะมุงเนนไปท่ีประเภท

ของสินคา เพื่อทําความรูจักใหลึกซึ้งถึงรูปแบบหรือ Style  
ลักษณะเดน ๆ ขนาดสัดสวน มาตรฐาน หรือที่มีจําหนาย
ทัว่ไปในทองตลาด การใชงานท้ังในแงประโยชนใชสอยหลัก 

และรอง  รวมไปถงึการบรรจหุบีหอเพือ่การจาํหนาย  ทัง้หมด
ทีก่ลาวมาจะศกึษาในสนิคาทีม่อียูในทองตลาดเปนหลกั เพ่ือ
ใหทราบวาสนิคาทีม่อียูในทองตลาดนัน้ มอีะไรอยูบาง และ

นํากลับมาพิจารณาในแงของสินคาเหลาน้ันวายังขาดอะไร 
ที่ยังไมไดมีการนําเสนอเขาสูตลาด  

  จากขอมลูดานการตลาด ซึง่เนนขอมลูความตองการ

ของผูบริโภค ผนวกกับขอมูลดานผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใน
ทองตลาดดังกลาว  จะทําใหนักออกแบบสามารถประมวล
ไดวามชีองวางอะไร ของความตองการผลิตภณัฑอยูบาง  ซึง่

ชองวางดังกลาวก็หมายถึง ความตองการในการพัฒนาสินคา
หรือผลิตภัณฑใหมนั่นเอง 

รูปที่ 9, 10, 10.1  

การศึกษาขอมูลผลิตภัณฑในแงมุมตางๆ

10

10.1

11
รูปท่ี 11 ที่มาของความตองการ

ในการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหม

  อยางไรก็ตาม การที่เราทราบถึงชองวาง หรือความ

ตองการในการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหมดังกลาวแลว  ก็

ใชวาจะเริ่มลงมือออกแบบไดในทันที  อยาลืมวาการออกแบบ

พฒันาสินคาหรือผลติภณัฑนัน้ จาํเปนจะตองออกแบบใหเหมาะ

สม สอดคลองกบัความสามารถของการผลิต ซึง่มศีกัยภาพ และเทคโน

โลยีที่แตกตางกันไป  ดังนั้นขอมูลดานตอไปที่นักออกแบบตอง

ทําการศึกษาก็คือ ขอมูลดานวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต และ

เทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรม นั่นเอง  ขอมูลในดานนี้นัก

ออกแบบจะมุงศึกษาในขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่มีอยู และเปรียบ

เทียบขอมูลกับผูผลิตท่ีนักออกแบบจะทําการออกแบบพัฒนา
สนิคาให  โดยเมือ่ศกึษาแลวนยิมใชการพจิารณาตนเองดวยการ
ทํา  S  W  O  T  Analysis  โดยพิจารณาถึงปจจัยภายใน ซึ่ง

ประกอบดวย  จุดแข็ง (S = Strength),  จุดออน (W = Weak-

ness)  และปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย  โอกาส (O = 

Opportunity),  อุปสรรค (T = Threat)  เพื่อกําหนดกลยุทธใน
การออกแบบพฒันาสนิคา หรอืผลติภณัฑใหเหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของผูผลิตนั้น ๆ

รูปท่ี 12-13 การทํา S W O T  Analysis เพื่อกําหนดกลยุทธ

ในการออกแบบพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหม

12 13
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  ลําดับสุดทาย คือขอมูลดานรูปแบบและความ

งาม  ขอมูลในสวนนี้ถือไดวาเปนขอมูลที่ตองมีอยูในตัวนัก
ออกแบบทุกคนเลยก็วาไดเพราะเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ

หนาที่ของนักออกแบบโดยตรง  ซึ่งตองทําการออกแบบให

สนิคาหรือผลิตภณัฑนัน้ๆใหมคีวามสวยงามทันสมัย  ดงัน้ัน
ขอมูลในสวนของรูปแบบและความงามน้ันจึงเก่ียวของกับ

รายละเอียดของ  รูปทรง  พื้นผิวสัมผัส  สีสัน ขนาดสัดสวน   

ตลอดจนถึงรปูแบบ (Style) และแนวโนมของรูปแบบท่ีกาํลงั

เปนท่ีนิยมในผูบริโภคกลุมเปาหมาย หรือแมแตแนวโนมที่
กาํลังจะเปนท่ีนยิมในอนาคต ขอมลูตางๆ ดงักลาวจะถูกนกั
ออกแบบประมวลนํามาเลือกใชในการออกแบบ รูปราง

หนาตาของสินคาหรือผลิตภัณฑใหมีความสวยงามลงตัว 
ไปพรอมกับประโยชนใชสอย ตามหลักองคประกอบศิลปะ  

อนัจะทําใหสนิคาและผลิตภัณฑนัน้ มคีวามสมบูรณทัง้ดาน

รปูแบบ และประโยชนใชสอย มคีวามสวยงาม ตองตาตองใจ 
หรือถูกกับรสนิยมของผูบริโภคนั่นเอง

รูปท่ี 14-17 การศึกษาเรื่องรูปทรง

14 15

16 17

รูปท่ี 22 ผังแสดงความเชื่อมโยงขอมูลจาก

การศึกษาที่นํามาสูแนวทางการออกแบบ

22

  จากขอมูลทั้ง 4 ดานที่กลาวมาแลวจะถูกนํามา
วิเคราะห และสรุป เพื่อกําหนดเปนแนวทางการออกแบบ 
หรือ Design Concept นั่นเอง

  ในฉบับหนาเราจะมาดูกันวานักออกแบบ
ผลติภัณฑทาํงานออกแบบโดยอาศัยแรงบันดาลใจตาง ๆ  มา
ใชในงานออกแบบของเขาอยางไรและมีขัน้ตอนในการ
ทํางานสลับซับซอนแคไหนกวาจะไดแบบสินคาหรือ
ผลติภณัฑตามแนวทางการออกแบบท่ีกาํหนดเอาไวครับ

รูปท่ี 18-21  การศึกษาเร่ืองสีและผิวสัมผัส

19

18

20

21
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เทคนิคการวัดความหนา
ของ..เคลือบดิบ

  กระบวนการควบคุมความหนาของเคลือบดิบ เริ่ม

จากการควบคุมสมบัตินํ้าเคลือบ เชน ความถวงจําเพาะ 

ความหนืด และเวลาท่ีใชในการเคลือบ แตอาจไมเพียงพอ 
อุตสาหกรรมกระเบ้ืองท่ีมีระบบการเคลือบเปนอัตโนมัติ ใช

นํ้าหนักของชิ้นทดสอบหลังเคลือบตรวจสอบกระบวนการ

เคลอืบอกีครัง้ ดงันัน้สําหรบัผลติภณัฑทีม่รีปูทรงซบัซอนกวา
อาจใชเทคนิคอื่นในการควบคุมความหนาของเคลือบดิบ
ผนวกดวย

  ปจจุบันมีการใชเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ มาใช

ในการวัดความหนาเคลือบดิบท่ีหลากหลาย ในบทความนี้

จะกลาวตั้งแตอุปกรณ Hi Tech ที่มีจําหนายในทองตลาดที่
สามารถปรับมาใช จนถงึการประดิษฐใชวสัดทุีห่าไดไมยาก

ทําขึ้นใชเอง

  อุปกรณ Hi Tech ที่สุดในบทความน้ี ไดแก เคร่ือง

วัดความหนาดวยหลักการอัลทราโซนิค เปนเครื่องมือที่มี
ราคาแพง และมีขอจํากัดการใชงานท่ีตองรองพ้ืนผิวของ

ผลติภณัฑดบิดวยโลหะ เชน อะลมูเินยีมฟอลยกอนพนเคลอืบ 
จุดเดนคือ สามารถวัดผิวเรียบหรือไมเรียบและชิ้นงานที่มี
ขนาดขนาดเล็ก  

ศิริวรรณ แซภู และ ลดา พันธสุขุมธนา

ในการเคลือบผลิตภัณฑเซรามิก ความหนาของเคลือบดิบมีผลทําใหเคลือบหลังเผามีลักษณะที่แตกตางกันไป 
โดยปกติเคลอืบท่ีหนาเกินไปเปนสาเหตุทีท่าํใหเกดิตาํหนไิดงาย และเปนการส้ินเปลืองวตัถดุบิเคลือบ แตในบางกรณี
การตกแตงดวยเคลือบท่ีมีสีหรือลักษณะพิเศษอาจตองใหเคลือบมีความหนาเปนพิเศษเพ่ือใหไดรูปลักษณตาม
ตองการ เชน การตกแตงดวยเทคนิคเคลือบหลายช้ัน ความหนาของเคลือบแตละชั้นมีผลใหเกิดลวดลายท่ีตาง 
ๆ กนั ฉะนัน้การควบคมุความหนาของเคลอืบดบิกอนเผาจงึมีความสาํคญั การควบคมุใหเคลอืบมีความหนาตาม
ตองการและมคีวามหนาทีส่ม่ําเสมออาจเปนเรือ่งยากสาํหรบัผูทีข่าดประสบการณ ในปจจบุนัจงึมเีทคนคิและเครือ่ง
มือที่ชวยในการตรวจสอบหรือวัดเพื่อชวยในการควบคุมคุณภาพในการผลิต

  เครือ่งวัดความหนาแบบเขม็ เปนเครือ่งมือทีใ่ชงาน

งาย ใชแทงเข็มลงในเคลือบดิบ แสดงความหนาเปนตัวเลข
ดิจิตอล ผิวเคลือบมีความเสียหายนอย หรือเราสามารถ

ประกอบเคร่ืองวดัความหนาแบบเข็มขึน้ใชเอง โดยใชเกจวัด

ทีม่คีวามละเอียด 0.01 มลิลเิมตร และมีชวงการวัดไมเกนิ 5 
มิลลิเมตร (Dan Weave)

 ภาพนี้จากเว็บ http://mainekilnworks.blogspot.com/2011/07/
glaze-thickness-dial-indicator.html
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  เครื่องวัดความหนาแบบคราด คราดประกอบดวย
ลอซึ่งมีเสนผานศูนยกลางตางกัน ที่ความละเอียด 1/1000 

นิ้ว วิธีใชคือ กดเคร่ืองวัดกับผิวเคลือบ ไถบนผิวเคลือบดิบ

จนจรดพืน้ผิวของผลติภณัฑดบิเกดิเปนรอง จาํนวนรองทีเ่กดิ
จะแสดงถึงความหนาของเคลือบดิบ วิธีนี้เหมาะสําหรับ

เคลือบที่มีความหนาในชวงที่กําหนด

  เกจวดัความหนาทีม่ลีกัษณะเปนแผน วธิใีชคอื กด
เกจใหตัง้ฉากกับผวิเคลือบ ลากแผนทดสอบไปตามผิวเคลือบ

จนจรดพ้ืนผิวของผลิตภัณฑดิบ ความหนาของเคลือบอยู

ระหวางรองทีม่คีวามลึกสงูสดุท่ีขดูแลวไมกนิเน้ือเคลอืบ  กบั
รองท่ีมีความลึกนอยลงมาท่ีขูดแลวกินเน้ือเคลือบ ตัวเลข

ความหนาจะอยูระหวางรองท้ังสอง

  เกจวัดความหนาน้ีสามารถประดิษฐขึน้เอง โดยใช
วสัดทุีห่างาย คอืนาํไมโปรแทรกเตอรแบบแขง็ ฟตุเหลก็ หรอื

บตัรเครดิต มาตัดมมุ 45 องศาของส่ีเหลีย่มจัตรุสั ใหตดัดาน

ทีม่สีเกล และขัดปลายดานทีต่ดัใหคม วธิทีดสอบใหหนัดาน
สเกลของอุปกรณเขาหาตัว กดดานท่ีตดัมมุลงบนเคลือบดิบ 

หมุนอุปกรณเขาหาตัว 1 ใน 4 ของวงกลม พรอมกดใหดาน

ที่ตัดมุมจมในเคลือบดิบจนจรดถึงพื้นผิวของผลิตภัณฑดิบ 
อานคาสเกลของอุปกรณที่จมในเคลือบดิบ นํามาหารสอง 

จะไดคาความหนาของเคลือบดิบที่วัดไดจริง (L. Turner)

 

  วธิสีดุทาย ทีเ่รารูจกักนัดีคอืการใชเล็บ เพือ่จิกตรวจ
สอบความหนาของเคลือบดิบ งายและรวดเร็ว แตตองใช
ประสบการณพอควรเพ่ือใหไดคาที่แนนอน

  แทจรงิยงัคงมเีกรด็ละอนัพันละนอยของเทคนคิการ
วดัความหนาของเคลอืบดิบ ทีใ่ชงานกนัจรงิในกลุมชางศลิปะ
หรือผูผลิต บทความนี้ถือวาเปนการเสนอภาพรวมของการ

วัด ถาเห็นความสําคัญของการวัดนี้ พรอมหรือยังที่เราจะ
สํารวจกระเปาดูวาจะเลือกใชวิธีไหนดี

   ภาพนี้จากเว็บ http://www.testinginstrument.com/
product/product.asp?parentid=228 

 

  ภาพนี้จากเว็บ www.ejpayne.com

ที่มา
1. Coating thickness gauge, จาก http://www.testinginstrument.com/product/product.asp?parentid=228 วนัท่ี 21 มนีาคม 2555
2. Dan Weave, Glaze thickness dial indicator, จาก http://mainekilnworks.blogspot.com/2011/07/glaze-thickness-dial-
    indicator.html วันที่ 16 มกราคม 2555
3. Glaze Thickness Measurement, จาก www.ejpayne.com วันที่ 21 มีนาคม 2555
4. L. Turner, Using pin tool to measure glaze thickness, จาก http://www.potters.org/subject95324.htm วนัท่ี 16 มกราคม 2555



หมอบอนด

จิ่งเตอเจิ้น...ครั้งอดีต
  แลไปในอดีตคงทราบกันแลววา จนีเปนตนกาํเนดิของ

เซรามกิ จิง่เตอเจิน้เปนหนึง่ในสีเ่มอืงทีรู่จกักนัมากทีส่ดุ เนือ่งจาก

มีชื่อเสียงเรื่องเซรามิกมาตั้งแตราชวงศฮั่นและราชวงศถัง คร้ัน

ถึงราชวงศหยวนก็มีเตาหลวง (Imperial Kilns) ถูกกอสรางข้ึน
มากมายจวบจนราชวงศหมิงและราชวงศชิง ตามลําดับ วากัน

วามีถึง 3,000 เตาเลยทีเดียว เมืองจิ่งเตอเจิ้นก็มีขึ้นมีลง มีเฟอง
ฟมูตีกตํา่สลบักนัไปมาตามกระแสการเมอืง ชือ่เกาของเมอืงคอื 

Changnan Town ตอมาพระเจาจิ่งเตอแหงราชวงศซง ทรง

โปรดปรานเครื่องเคลือบจากที่นี่มาก จึงเปลี่ยนชื่อเมืองมาเปน
จิ่งเตอเจิ้นในที่สุด

  คนไทยรูจักจิ่งเตอเจิ้นในนาม “เคร่ืองกังไส” เพราะ
ชาวแตจิ๋วเรียกมณฑลเจียงซีในภาษาแตจิ๋ววา “กังไซ” ซึ่งเพี้ยน

ไปเปน “กังไส” เมื่ออุตสาหกรรมการผลิต Porcelain เฟองฟู มี

การจําหนายออกไปท่ัวโลกโดยผานเมืองทากวางโจว มณฑล

กวางตุง ความนิยมในกระเบ้ืองเคลือบเนื้อขาวกับเปลือกหอย

จากจนีกแ็พรกระจายไปทัว่ทกุมมุโลก ในทีส่ดุเมือ่ศตวรรษที ่17 
ชาวยุโรป (เยอรมนั) กผ็ลติพอรซเลนไดเอง และวาดแตงในสไตล

ของยุโรป แตกระน้ันก็ยังเรียกขานมันวา “China”

หนีฮาว... สวัสดีครับ!
ขออาสาพาไปชมงานอีกแลวครับผม 

คราวนี้เปน Ceramic Fair
ที่พูดเต็มปากเต็มคําไดเลยวา 

ยิ่งใหญที่สุดในโลก 
นั่นคือ งานที่ใชชื่ออยางเปนทางการวา 

2011 China Jingdezhen 
International Ceramic Fair 

จัดเม่ือวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2011 
ณ เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่จัด
ก็กระจายไปทั้งเมือง แตผมจะโฟกัสไปที่ 

China Ceramic Museum 
ซึ่งเปนศูนยกลางใหญ 

ขณะที่ไป อุณหภูมิกําลังสบาย 
อาหารก็อรอยใชไดทีเดียว 

ตามมาชมงานของพญามังกรกันเลยครับ...

หนีฮาว... สวัสดีครับ!
ขออาสาพาไปชมงานอีกแลวครับผม 

คราวนี้เปน Ceramic Fair
ท่ีพูดเต็มปากเต็มคําไดเลยวา 

ยิ่งใหญที่สุดในโลก 
น่ันคือ งานท่ีใชชื่ออยางเปนทางการวา 

2011 China Jingdezhen 
International Ceramic Fair 

จัดเมื่อวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2011 
ณ เมืองจ่ิงเตอเจ้ิน มณฑลเจียงซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่จัด
ก็กระจายไปทั้งเมือง แตผมจะโฟกัสไปที่ 

China Ceramic Museum 
ซึ่งเปนศูนยกลางใหญ 

ขณะที่ไป อุณหภูมิกําลังสบาย 
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จิ่งเตอเจิ้น...ปจจุบัน

  ตอนน้ีจีน จิ่งเตอเจ้ิน กลับมาทวงตําแหนงที่หนึ่งคืน ถึงกับเรียกตัวเองวา Millennial Porcelain Capital มีประชากร 
1.58 ลานคน โดยมากก็อยูในอุตสาหกรรมน้ีละครับ ป 1982 จิง่เตอเจ้ินกไ็ดรบัเลอืกใหเปน 1 ใน 24 เมอืงท่ีมปีระวัตศิาสตรและวัฒนธรรม
ที่นาไปทองเที่ยวของจีน เม่ือรัฐบาลจีนสนับสนุน ป 2004 จึงมี Ceramic Fair คร้ังแรก กําหนดจัดทุกวันที่ 18 ตุลาคมของทุก
ป ครั้งท่ีไปชมนี้เปนครั้งที่ 7 และทําทาวาจะยิ่งใหญขึ้นเรื่อย ๆ  นอกจากมีเซรามิกแลว ยังมีชา Fuliang (ชาดํา) อีกตัวหนึ่งที่
เปนหนาเปนตาของเมอืง ใครทีไ่ปเมอืงนีค้รัง้แรกกอ็ดทีจ่ะตืน่ตลงึกบัเสาไฟฟาทีหุ่มดวย Porcelain paintings ลวดลายสวยงาม
ประดับประดาอยูรอบ ๆ เมืองไมได มีตลาดคาเครื่องเคลือบขนาดใหญพอ ๆ กับสยามสแควรบานเรา และ Museum ที่นา
สนใจอยูหลายแหง
  สําหรับการเดินทางไปจ่ิงเตอเจ้ิน ไมงายและไมยากครับ ถาจะบินไปก็ตองไปหาเคร่ืองตอที่ เซิ่นเจิ้น กวางเจา ปกกิ่ง 
หรือเซี่ยงไฮเทานั้น มีจํานวนวันละเที่ยวบิน หรือจะเดินทางโดยรถยนตจากเมืองใหญก็ใชเวลา 3 – 8 ชั่วโมง ปรึกษาเอเยนต
ของทานนาจะดีที่สดุ

พิธีเปดงาน

เชาตรูวันที่ 18 ตุลาคม เสียงประทัดเปรี้ยงปรางปลุกตั้งแตกอนหกโมงเชาเสียอีก เขาเฉลิมฉลองกันทั้งเมืองเลยที
เดียว พอแปดโมงเชาก็ตองถึงสถานที่จัดงาน Opening Ceremony ซึ่งเปนลานกวาง มีแขกรวมพัน พิธีเปดก็ประมาณกีฬา
โอลิมปคยอย ๆ ก็พี่ใหญ (จีน) ของเราทําอะไรเล็ก ๆ ไมเปน จึงมีตั้งแตรองเพลงประสานเสียง ฟอนรํา จนกระท่ังประธาน 
(หลายคนเหลือเกิน) ขึ้นมากลาวแสดงความยินดี รวมทั้งผูปกครองมณฑลเจียงซีเอง ตลอดจนชาวตางชาติ ใชเวลารวมสอง
ชัว่โมงก็จดุพลุกระดาษดังปง แลวปลอยนกพิราบ เปนอนัหมายความวาอนุญาตใหชาวเมือง (จาํนวนมากมาย) และแขกเหร่ือ
เขาไปในอาคารท่ีจัดงานได เน่ืองจากมีผูคนจํานวนมากและบุคลิกการแสดงออกของชาวจีน จึงดูวุนวาย นาต่ืนเตน เรียกวา
เปน Opening Ceremony ที่สนุกสนานไมซํ้าแบบใครเลยจริง ๆ พอตกกลางคืนก็มีการจุดพลุโชวตออีกตางหาก

จะไมกลาวถึงเลยก็คงจะไมได วางานยิ่งใหญอันนี้ 
สปอนเซอรโดย...

Ministry of Commerce of the People’s Republic of China
  China Council for the Promotion of International Trade
  China National Light Industry Council

Jiangxi Provincial People’s Government
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รายละเอียดของงาน

  ผูเขารวมงานจะไดรับแจกหนังสือ 2 เลม คือ แผนผังของ Booth ใน Ceramic Museum และ Fair Guide อีกเลม

หนึ่ง ซึ่งจะขอคัดลอกสิ่งที่นาสนใจมาเลาสูกันฟง ดังนี้

  จุดมุงหมายของงาน คือ
  Reflecting one theme  - ขยายอุตสาหกรรมเซรามิกใหใหญขึ้น

  Stressing two main lines  - เนน Exhibiting trade และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

  Showing three cards  - คือ Standard card, The international one และ The Industry-leading one

  Basing on three points  - ไดแก โปรโมต City brand โปรโมต Ceramic industryและพัฒนาการทองเที่ยว

           และวัฒนธรรม

  Characteristics ของงาน คือ
  1. High level

  2. Wide participation

  3. Complete varieties

  4. Strong atmosphere

  นอกจากนีแ้ลว เกีย่วกบั Trade Promotion ยงัมีรายละเอยีดการจดั Economy and Trade Conference, ม ีAuction, 
Purchasing และ Forum (คือ Conference ที่มีคนเขาฟงกวา 500 คน), World Mayors’ Summit on Ceramics จนกระท่ัง 

Symphony Concert! โอย ของเขาจัดเต็มจริง ๆ
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Floor Plan ภายในงาน

แจงในสูจิบัตรวามี 1,649 Booths ครับ
ภายใน China Ceramic Museum มี 5 ชั้น แบงเปน

Floor ที่ 1 โชวงานของศิลปนจีนเอง (Domestic) จากเจียงซี รวมท้ังจาก Tangsman, Shenzhen และ Chaozhou, Zibo 

City, Lichuan City และ Beiliu City กบับริเวณมณฑลรอบ ๆ  แนนอนครับ! วาตองชวยโปรโมตคนในชาติกอน สวนฝไมลายมือ
ของศิลปนแดนมังกร.. ผมยกใหเปนที่หนึ่ง
Floor ท่ี 2 ชั้นน้ีทําเลดีกวาชั้นอื่น ๆ ดานหนึ่งเปน International ครับ อาทิ จากฮองกง ญี่ปุน เกาหลี อิลาลี ฮอลแลนด 

ฝรัง่เศส ไตหวนั ฯลฯ (แตไมมไีทยแลนดนะครบั) ตรงกลางเปนทีโ่ชวชิน้งานทีไ่ดรบัรางวลั Winners of Various Competitions 

อีกฟากเปนศิลปนจีนจากทั่วประเทศครับ สังเกตดูวาเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงครับ

Floor ที่ 3 มีโชวอีก 40 เจา รวมทั้งจาก Colleges, Universities, Research Institutes และ 30 Enterprises เสนองาน

ใหม ๆ อุปกรณใหม ๆ วัตถุดิบ ฯลฯ

Floor ที่ 4  Tea Art and Tea Pots อยูในบริเวณนี้ครับ รวมท้ังงาน Blue & White

Floor ที่ 5 รวมงานจากอีก 10 โรงงาน โชวงานประเภท Calligraphy ดวย

 นอกจากน้ีคงเปนเพราะ Booth ไมพอ ขางนอกจึงมีเต็นทใหญ ๆ อกี 4 เต็นทไวใหโชวอีก ไมรวมศิลปนบางคนท่ีวางขาย

รูปกันตามขั้นบันได มีของประเภทเคร่ืองประดับ หนังสือราคายอมเยา ขนม ผลไม ฯลฯ ถาเดินกันแบบเก็บรายละเอียดก็คง

หลายวันละครับ! ความอลังการของ Ceramic Show ของจีนที่จิ่งเตอเจิ้นนี้ รอทุกทานมาพิสูจนดวยตาของทานเอง.. ไปใหได

นะครับ! (ตกกลางคืนก็ใหไปนวดฝาเทาคลายเมื่อยได แตฝมือสูไทยแลนดไมได.. เราชนะก็ตรงนี้แหละครับ)

ทายสุด
  สดุทาย ขอขอบคณุรัฐบาลจนีทีอ่นเุคราะหหองพกั ณ โรงแรมใจกลางเมอืง 2 คนื ถาทานสนใจกค็ลกิไปดมูากกวา

นี้ที่ www.chinaicf.cn อยาลืมวาทุกวันที่ 18 ตุลาคม ของป และขอขอบคุณ HKPPC (Hong Kong Porcelain Painting Club) 
ที่เช้ือเชิญใหเขารวมงาน และในป 2012 ก็จะมีงาน HKPP International Porcelain Painting Exhibition ที่ฮองกง 

วันท่ี 22 - 25 พฤศจิกายน ขออนุญาตประชาสัมพันธหนอย แลวเจอกัน! Bye Now…
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  เกาหลีใตไมไดมีดีแตกิมจิ ดารา นักรอง หรือ ศัลยกรรม 

จากกรุงโซลไปทางเหนือสู Paju (นั่งรถประมาณหน่ึงชั่วโมง) ใกล

ชายแดน ผาน Premium Factory Outlet ก็แข็งใจไว ผาน Mall 

ชื่อ Provence ก็แข็งใจไว  มาที่ Art Valley ในฝนกอน มันคือ

หมูบานที่เกิดจากศิลปนทุกแขนงรวมกัน 300 คน มาสรางหมูบาน 

ทํางานศิลปะเพื่อฝนในนาม “HEYRI ART VALLEY” แตละคนก็
สรางตึกแตละหลังหลากสไตล หมูบานน้ียินดีตอนรับแขกทุกทาน 
จดุแรกทีเ่ยอืนคอื ตกึเลขที ่1652–132 ไดแก Porcelain Academy 
ซึ่งเปนของ Hwang Kyung–Hee คุณฮยุงฮี เปนศิลปนวาดพอรซ

เลนตัวแมของเกาหลีทีเดียว สอนอาทิตยละสี่วัน เสาร – อาทิตยก็

รอผูคนไปเย่ียมเยือน Porcelain House ภายในก็สวยงามอยาง

ที่เห็น มีชิ้นงาน (สวนมากเพนทสไตลยุโรป) โชวมากมายละลานตา 

ีใ ไ ไ  ี ี  ั  ื ั

หมอบอนด



พฤษภาคม - สิงหาคม 255584

  นอกจากนีก้จ็ดั Class จากครตูางประเทศอยูบอยๆ 
อาทิ เชน Peter Faust, Andrea Knoble เปนตน ปนี้กําลัง
พิมพรวมเลมงานของเธออยู ใครไปเกาหลีก็แวะทักทายกัน
ได (เสาร–อาทิตย) จุดที่สองคือ มิวเซียม Han Hyang Lim 
Onggi Museum ซึ่งโชวชิ้นงานเซรามิก แนว Cultural และ 
Ceramic Paintings เต็มไปหมด คาเขาก็ 3,000 วอน 
(90 บาท) คุมคาแกการเปดหูเปดตาชม สวนตึกที่เหลือก็เปน
ทั้งฟลม รานอาหาร แกลเลอรี อื่นๆ อีกมากมายกายกอง 
จนกลับมาฝนวา มีแบบน้ีในบานเราม่ัง! (ฝนแบบอารตๆ 
ถึง อารต วัลเลย)



August 22 - 25, 2012 
The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand

We cordially invite you to attend and present your research work in 
International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 
(ICTA2012), which will be held on August 22 - 25, 2012, Bangkok,     
Thailand.  The conference aims to address the advancement in            
ceramic material research on both Traditional and Advanced Ceramics.

 Abstract Submission Deadline May 31, 2012 *  
 Abstract Acceptance Notification June 15, 2012 *
 Full Paper Submission Deadline  July 15, 2012
 Early Bird Registration  July 31,2012

Registration to the ICTA2012 should be made on-line at
www.mtec.or.th/ICTA2012

- Participants
 7,500 Baht* (250 US)* / 9,000 Baht (300 US)

- Participants (Member of the Thai Ceramic Society)
 6,000 Baht* (200 US)* / 6,500 Baht (220 US)

- Students 4,500 Baht* (150 US)* / 5,000 Baht (170 US)

- Students (Member of the Thai Ceramic Society)
 3,600 Baht* (120 US)* / 4,000 Baht (135 US) 
* Early bird rate applicable on or before July 31, 2012 The 
registration fees include admission to all technical sessions, 
lunches, banquet, conference materials and 7%VAT. Online 
registration will be available to August 08, 2012

 

Secretariat of ICTA2012
Technical Training Section,
National Metal and Materials Technology Center
114 Thailand Science Park,Paholyothin Rd., Klong 1, 
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel.: +66-2564-6500    ext. 4677-4680       
Fax: +66-2564-6505
Email: akrapols@mtec.or.th          
www.mtec.or.th/ICTA2012

Prof. Dr. Kenji  Uchino
 Office of Naval Research, Japan

Prof. Dr. Reinhard  Conradt
 RWTH Aachen University, Germany

Prof. Dr. Fritz  B. Prinz  
 Stanford University, USA

Prof. Jay  A. Switzer 
 Missouri University of Science and Technology, USA

Prof. Dr. Koji  Ioku  
 Tohoku University, Japan

Mr. Daniele Rebecchi
 Expert System Solution S.r.L., Italy

Prof. Kazunori  Sato 
 Nagaoka University of Technology, Japan

Prof. Dr. Yoshio  Sakka  
 National Institute for Materials Science (NIMS), Japan

Prof. Dr. Alpagut  Kara 
 Anadolu University, Turkey

Prof. Dr. Ma  Jan  
 Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Prof. Etsuo  Sakai  
 Tokyo Institute of Technology, Japan

Prof. Jae Hwan  Pee  
 Korea Institute of Ceramic Engineering and
 Technology, Korea

Prof. Ron  Stevens  
 University of Bath, UK

Dr. Danilo  Suvorov  
 Jožef Stefan Institute, Slovenia and 
 the European Ceramic Society

Prof. Kenneth  MacKenzie  
 Victoria University of Wellington, New Zealand

Prof. Steve  Hilton 
 Midwestern State University, USA

Prof. Dr. Federica  Bondioli  
 Modena University, Italy

Prof. Toyohiko  Yano  
 Tokyo Institute of Technology, Japan

Prof. John  Wang
 National University of Singapore, Singapore

Prof. Dr. Dan Perera
 The University of New South Wales, Australia

Ceramic Industrial Technology
 • Sustainability in Ceramic Industry 
 • Ceramic Processing 
 • Cement and Gypsum 
 • Clay based Ceramics 
 • Refractories and Insulators 
 • Geopolymer
 • Green Logistic
Advanced Ceramics
 • Bioceramics 
 • Electroceramics 
 • Nanoceramics and Composites
 • Energy Based Ceramics
 • Sonars or Other Underwater Transducers
Glass Science and Technology
Ceramic Art and Design

Authors of papers accepted for either oral or poster 
presentation are invited to submit full papers for         
publication in a peer-reviewed of Suranaree Journal of 
Science and Technology (Suranaree J. Sci. Technol.: 
SJST). (As a result of the peer review, there is a possibility 
that your paper may need to be revised or may be rejected, 
even after it has been presented at the Conference.)

22 August 2012 Registration

23 August 2012 Technical Program, Poster Session 
 and Banquet

24 August 2012 Technical Program

25 August 2012 Networking and Excursion

(Please see the tentative program at www.mtec.or.th/ICTA2012) 

Assoc. Prof. Dr. Werasak  Udomkichdecha
National Metal and Materials Technology Center
(MTEC), Thailand

Dr. Somnuk  Sirisoonthorn 
National Metal and Materials Technology Center
(MTEC), Thailand
and the Thai Ceramic Society, Thailand

Asst. Prof. Dr. Sirithan Jiemsirilers
Chulalongkorn University, Thailand
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ขอมูลสมาชิก  (กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวนชัดเจนดวยตัวบรรจง)
ชื่อผูสมัคร (ภาษาไทย ................................ นามสกุล ..............................................................

(ภาษาอังกฤษ ........................................................................................................
อายุ .........ป  อาชีพ ................................... ตําแหนง ...............................................................  
ที่อยู .......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย..........................................................................................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................................

ขอมูลบริษัท/โรงงาน/หนวยงาน (หากมีโบชวัรหรือตวัอยางผลิตภณัฑสามารถแนบมา
ได)
บริษัท/โรงงาน/หนวยงาน .............................................ที่อยู ....................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................................
E-mail....................................................... เว็บไซต ................................................................
ประเภท  ผูผลิต   ผูจัดจําหนาย   หนวยงานของรัฐ   สถาบัน  อื่นๆ
ประเภทผลิตภัณฑ   กระเบื้อง   สุขภัณฑ  ลูกถวยไฟฟา  ถวยชาม

 ของชํารวยและเคร่ืองประดับ  วัตถุดิบ  อื่นๆ ..............................................................
ประเภทอุตสาหกรรม  ขนาดเลก็ (OTOP)  ขนาด กลาง (SME)  ขนาด ใหญ (L)
ประเภทของตลาด  ภายในประเทศ  ......................% ตางประเทศ  ......................... %

พื้นที่โรงงาน  ............จํานวนคนงาน  ....... คน  ปริมาณการผลิต  ............................... ตอเดอืน
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาทราบขอบงัคบัของสมาคมเซรามิกสไทยดีแลว และจะปฏิบตัติามขอบงัคบั
ของสมาคมเซรามิกสไทยทุกประการ   โปรดสงเอกสารและวารสารไปท่ี    บาน    ที่ทํางาน         

ลงช่ือ .................................................................ผูสมัคร
 ........................ / ............................... / ..............

ใบสมัครสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย www.thaiceramicsociety.or.th E-mail : thaiceramicsociety.gmail.com
ประเภทของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย
ประเภทนิติบุคคล

รายป    2,000 บาท  ตลอดชีพ 25,000 บาท

รับวารสาร 2 ชุด / ฉบับ, สวนลดการเขารวมสัมมนาฟรี 1 คน

ประเภทบุคคลทั่วไป
ตลอดชีพ         3,000  บาท

(รับวารสาร 10 ป นับตั้งแตการสมัครเขาเปนสมาชิก)

รายป    300   บาท
นิสิตนักศึกษา  200   บาท 

พรอมกันนี้ไดชําระเงินคาสมาชิกจํานวน  บาท

( .............................................................. )
เป น เงินสด  ธนาณัติ  เชค็ไปรษณีย   

เงินโอน  วันที ่...........................................................
ตออายุสมาชิก  สมัครเปนสมาชิกใหม

สิทธิของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย
1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให
 คําแนะนําใดๆอันเปนประโยชนที่เกี่ยวกับกิจการ
 หรือวัตถุประสงคของสมาคมฯตอคณะกรรมการได
2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการลงคะแนนในการ
 ประชุมไดคนละหน่ึงคะแนนเทาเทียมกันหมด
3. สมาชิกมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
4. สวนลดพิเศษในการเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ

ธนาณัติสั่งจาย ณ. ที่ทําการไปรษณีย จุฬาลงกรณ 10332 หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชีสมาคมเซรามิกสไทย  เลขท่ีบัญชี 045-2 07350-2 แฟกซสลิปการโอนเงินกลับมาที่ 0-2218-5561 โทร.0-2218-5562

แบบฟอรมการสั่งซื้อวารสาร
ชื่อผูซื้อ .........................................................................
ที่อยู .............................................................................
ฉบับที่ .......................................รวม ..................ฉบับ
รวมเปนเงิน ..................................................................

(  ....................................................................)
ดวน! Thai Ceramic Directory 2007-2009...หนังสือที่รวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมเซรามิก ไมวาจะเปนขอมูลทางวัตถุดิบ,

รายชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก, แกว และกระจก ฯลฯ มีทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย ใหทานเลือกอยางครบถวน ในราคาเลมละ 500 บาท
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : สมาคมเซรามิกสไทย  ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10330  โทร.0-2218-5562

ฉบับที่ 16.   90.- ฉบับที่ 19.  90.-

ฉบับที่ 25.   90.-

ฉบับที่33.   90.-

ฉบับที่ 26.  90.-

ฉบับที่ 34.   90.-

ฉบับที่ 20.   90.- ฉบับที่ 21.   90.- ฉบับที่ 22 .  90.- ฉบับที่ 23.   90.- ฉบับที่ 24 .  90.-

ฉบับที่ 27.   90.- ฉบับที่ 28.   90.-

ฉบับที่ 35.   90.- ฉบับที่ 36.   90.-

การสั่งซื้อวารสาร            วารสารเซรามิกส 1, 2, 3, 11, 18 หมด

ฉบับที่ 17.   80.-

ฉบับที่ 29.  90.- ฉบับที่ 30  90.- ฉบับที่ 31.   90.- ฉบับที่ 32.   90.-

ฉบับที่ 37.   90.-




