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สวัสดีครับพี่นองชาวเซรามิก และผูสนใจผูอานวารสารเซรามิกสไทยทุกทาน 

กอนอ่ืนตองขออภัยทุกทานมา ณ ที่นี้ สําหรับความลาชาของวารสารเลมนี้ซึ่ง

กําหนดออกเดิมเปน มกราคม - เมษายน 2557 โดยตองปรับเปล่ียนมาเปน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ในเลมนี้เรามีเรื่องที่นาสนใจหลายเรื่อง ไมวาจะเปน การประชุมใหญสามัญ

ประจําปของสมาคมเซรามิกสไทย และรายช่ือกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกส

ไทยในวาระป พ.ศ. 2557-2558 ความเปนมาของสมาคมเซรามิกสไทย บทความ

เกี่ยวกับงานศิลปเซรามิก เคร่ืองปนดินเผาบานลุงสาคร และของที่เมืองกลาสโกว 

บทความวิชาการเรื่องเซรามิกไดอิเล็กทริกสําหรับตัวเก็บประจุ และผลของขนาด

ดินเชื้อตอเนื้อป นดินเทอราคอตตา ตลอดจนขาวการจัดสัมมนาวิชาการใน

ประเทศไทย เรื่อง 4th SEA Industrial Minerals Conference นอกจากนี้ 

ขอประชาสัมพันธเชิญชวนรวมสงผลงานเขาประกวดศิลปะเครื่องปนดินเผา

แหงชาติครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงเงินรางวัลมูลคานับแสนบาทพรอม

โลรางวัลดวยนะครับ

สุดทายนี้ทางทีมงานกองบรรณาธิการ ก็ขอเปนกําลังใจใหพี่นองชาวเซรามิก

สู กันตอไปดวยการพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหมๆ โดยใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต ซึ่งทาง

ทมีงานจะพยายามหาบทความตางๆ ทางดานนีม้าลงเผยแพรใหไดอานกนัในเลม
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 วารสารเซรามิกส จัดทําข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพรวิชาความรูทางดานเซรามิก และเปนสื่อกลาง
ระหวางสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผูสนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในวงการ
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วารสารเลมนี้ เปนทัศนะอิสระของผูเขียนแตละทาน สมาคมเซรามิกสไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป
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นิทรรศการ..นิทรรศการ..
ศิลปะ เซรามิก 

และหัตถกรรมเชิงสรางสรรค 
ครั้งท่ี 1ครั้งที่ 1

เกษสุดา ดอนเมืองเกษสุดา ดอนเมือง
พรพรรณ ยมพุกพรพรรณ ยมพุก
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

   ศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิก

และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง ถนนและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง ถนน
พหลโยธนิ ตาํบลเกาะคา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัพหลโยธิน ตาํบลเกาะคา อาํเภอเกาะคา จงัหวัด
ลําปาง อยู ภายใตการดูแลของศูนยพัฒนาลําปาง อยู ภายใตการดูแลของศูนยพัฒนา

อตุสาหกรรมเซรามกิ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมเซรามกิ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนศูนยที่จัดเตรียมกระทรวงอุตสาหกรรม เปนศูนยที่จัดเตรียม
พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหพื้นที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให

บรกิารแกผูประกอบการและประชาชนทัว่ไป ทัง้บรกิารแกผูประกอบการและประชาชนทัว่ไป ทัง้
ดานรานจําหนายสินคาเซรามิก และสินคาดานรานจําหนายสินคาเซรามิก และสินคา
หัตถกรรม การใหบริการขอมูลสารสนเทศหัตถกรรม การใหบริการขอมูลสารสนเทศ

อตุสาหกรรม และบรกิารทางวชิาการ การใหบรกิารปรกึษาแนะนาํเพือ่การลงทนุการตลาดและการเชือ่มโยงธรุกจิ อตุสาหกรรม และบริการทางวิชาการ การใหบรกิารปรกึษาแนะนาํเพือ่การลงทนุการตลาดและการเชือ่มโยงธรุกจิ 

รวมถึงการจัดทําศูนยเรียนรูดานเซรามิกและหัตถกรรม เพื่อใหเปนศูนยกลางของการเรียนรูดานนวัตกรรม และรวมถึงการจัดทําศูนยเรียนรูดานเซรามิกและหัตถกรรม เพื่อใหเปนศูนยกลางของการเรียนรูดานนวัตกรรม และ
การพฒันาในอตุสาหกรรมเซรามกิและหตัถกรรม ซึง่เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2556 ไดมพีธิเีปดงานนทิรรศการแสดงการพฒันาในอตุสาหกรรมเซรามกิและหตัถกรรม ซึง่เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2556 ไดมพีธิเีปดงานนทิรรศการแสดง

ผลงาน ผลงาน “ศิลปะเซรามิก และหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั้งที่ 1”“ศิลปะเซรามิก และหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั้งท่ี 1”  ณ หองสานศิลปลานนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อณ หองสานศิลปลานนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เผยแพรผลงานศลิปะของศลิปนทีม่ชีือ่เสยีง อาจารย นกัศกึษาสาขาตางๆ ของจงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัใกลเคยีง เผยแพรผลงานศิลปะของศิลปนทีม่ชีือ่เสียง อาจารย นกัศกึษาสาขาตางๆ ของจังหวัดลําปาง และจังหวัดใกลเคยีง 
ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยในงานมีการจัดแสดง ผลงานศิลปะของกลุมศิลปน อาจารย นักศึกษา ในสาขาศิลปะใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน โดยในงานมีการจัดแสดง ผลงานศิลปะของกลุมศิลปน อาจารย นักศึกษา ในสาขาศิลปะ
แขนงตางๆ  การแสดงและจาํหนายสนิคาเซรามกิและหตัถอตุสาหกรรมของผูประกอบการ การนาํชมบรกิารตางๆ แขนงตางๆ  การแสดงและจาํหนายสนิคาเซรามกิและหตัถอตุสาหกรรมของผูประกอบการ การนาํชมบรกิารตางๆ 

ของศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมฯ โดยมีการจัดแสดงผลงานตั้งแตเดือนสิงหาคม ของศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมฯ โดยมีการจัดแสดงผลงานต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2556 ถงึเดอืนธนัวาคม 2556 ณ หองสานศลิปลานนา ศนูยแสดงและจาํหนายสนิคาเซรามกิและหตัถอตุสาหกรรม2556 ถงึเดอืนธนัวาคม 2556 ณ หองสานศลิปลานนา ศนูยแสดงและจาํหนายสนิคาเซรามกิและหตัถอตุสาหกรรม
จังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง                                                                                                
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ผลงานศิลปะและหัตถกรรมท่ีจัดแสดงในงานนิทรรศการผลงานศิลปะและหัตถกรรมท่ีจัดแสดงในงานนิทรรศการ

ภาพที่ 1 รอคอย เทคนิค สีอะครีลิค

     ภาพที่ 2 
   วัดพระแกวดอนเตา
เทคนิค สีใตเคลือบ

ภาพที่ 3 กระทอมกลางปา เทคนิคสีนํ้า    

ภาพที่ 4 พระพุทธรูปปางลีลา 
เนื้อดินพอรซเลน

ภาพที่ 5
เทคนิคทาง

เซรามิก
และสื่อผสม

ภาพที่ 6 เทคนิคลายเสน

ภาพที่ 7 จิตรโคจร เทคนิคขึ้นรูปดวยมือเคลือบขี้เถา    

ภาพที่ 8 กวาจะเติบใหญ 
เทคนิคขึ้นรูปดวยมือ เคลือบขี้เถา

ภาพที่ 9 - ภาพที่ 10 เทคนิค การเผา
คารบอน + รีดักชัน                             



พฤษภาคม - สิงหาคม 255712

  นิทรรศการในคร้ังนี้ มีผลงานศิลปะและหัตถกรรมจาก ศิลปน อาจารย นักศึกษา และผูที่สนใจ รวมแสดงมากกวา 

50 ชิ้น จาก 16 ศิลปน ไดแก 

  นายปวีณวัชร ดํารงทรัพยวณิช (ภาพที่ 1) นายจิรศักดิ์ คลุมดวง (ภาพท่ี 2) นายบุญชู ณ ลําปาง (ภาพที่ 3) 

นายมิตร ศิริอางค (ภาพที่ 4) นางสาวรุงนภา ยืนยงวนานนท (ภาพท่ี 5) นายพิทกัษ นิรภัย (ภาพท่ี 6) นายจารุกิตต 

แกวโชติ (ภาพที่ 7) นายยุทธนา ทรายหลา (ภาพที่ 8) นายสวัสดิ์ จันทรตุย (ภาพท่ี 9) นายเรวัตร ไชยารักษ (ภาพที่ 

10) นายอุทัย เขนย (ภาพที่ 11) นายจงรักษ จิวกิตติศักดิ์กุล (ภาพท่ี 12) นายจักรกฤช แสนหวา (ภาพท่ี 13) นายนิกร 

กาบเขียว (ภาพที่ 14) นายสุวิทย กองคํา (ภาพที่ 15) และลายกนหอยสตูดิโอ (ภาพท่ี 16)

  ทั้งน้ี ผลงานยังคงจัดแสดงตอเน่ืองและยังไมมีกําหนดเปล่ียนแปลงผลงานการจัดแสดง ผูที่สนใจสามารถเขาชมได

ทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

  ในสวนของรานคาสนิคาโอทอปและเซรามกิ จดัจาํหนายสินคาตัง้แตเวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. หากตองการ

สอบถามรายละเอียดติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5428 4316 (ฐานิตา) หรือ 0899998690 (พรพรรณ) 

ภาพที่ 11 
อุปกิเลส 
เทคนิค 
วาดเสน
ปากกา 

ภาพที่ 12 
ขนุเขาแมกไม...

ภาพที่ 13 ครั้งแรก เทคนิค ขึ้นรูปดวยมือ    
ภาพที่ 14 อนัตตา 

เคลือบขี้เถา

ภาพที่ 15 
ทศกัณฐ

กับนางสีดา 
ตอน นางลอย

 ภาพที่ 16
 ทะเลลึก
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  การจัดแสดงงานคร้ังนีน้ัน้ทาํใหตวัดฉินัเองซ่ึงเปนทัง้ผูจดัและครูผูสอน รูสกึทึง่เล็กนอยเพราะนักเรยีนท่ีรวมแสดงผล

งานดวยกนัในครัง้นี ้ทัง้นกัเรยีนเดก็และนกัเรยีนผูใหญ ผลงานของทกุคนลวนสือ่ความหมายไปถงึสภาพสงัคม สภาพแวดลอม

ความเปนอยู และรสนิยมการใชชีวิตของผูคนในปจจุบัน โดยสวนตัวแลวดิฉันมองวาเปนเรื่องที่ดี ที่นักเรียนสามารถนําส่ิงที่

เห็นรอบตัวในชีวิตประจําวันนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานได

  เปนที่นาชื่นใจที่ทุกวันนี้ผูคนหันมาใหความสนใจ และชื่นชอบในศิลปะเครื่องเคลือบดินเผามากขึ้นโดยเฉพาะคน

ไทยที่ไมไดมองวาเครื่องเคลือบดินเผาเปนแคงานหัตถกรรมพ้ืนบานที่ตองการประโยชนใชสอยแตกลับใหความสําคัญ

และเขาใจมากข้ึนวาเคร่ืองเคลือบดินเผาเองน้ันก็สามารถท่ีจะสรางสรรคใหเปนผลงานศิลปะในแบบประติมากรรมไดดวย 

แตก็มิไดลืมวาเคร่ืองเคลือบดินเผาเองน้ันก็เปนศิลปหัตถกรรมท่ีสําคัญท่ีแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ ได

เปนอยางดี

ชื่อผลงาน : Nursing Home 
โดย คุณดวงรัตน เหลาภราดรชัย       

Mini : Mini : MMiniature iniature 
Ceramic Art Ceramic Art 
Exhibition  Exhibition  

แกวใจ วงษกันหา

Mini: Miniature Ceramic Art Exhibition  นิทรรศการ

แสดงผลงานประตมิากรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผาและภาชนะ

เครื่องเคลือบดินเผาขนาดเล็ก โดยครูและนักเรียนของ 

โพเทริ เคลย เวิรคช็อป (Poteri Clay Workshop) ที่จัด

แสดงเมื่อวันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา

นิทรรศการครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อนักเรียนและคุณครู สามารถที่

จะแสดงผลงานในสไตลที่เปนรูปแบบและเอกลักษณของตัว

เอง ผานชิน้งานทีม่ขีนาดเลก็ และเปนการแลกเปลีย่นเทคนคิ

และไอเดียซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน
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  ที่นี่เราเปดกวางสําหรับการสรางสรรคงานศิลปะ 

ดงันัน้จงึไมจาํเปนตองมเีรือ่งอาย ุเพศ เดก็หรอืผูใหญ เกงไม

เกง มาเปนตัวบังคับใหตองกังวล เพราะสุดทายแลวในการ

สรางสรรคงานศิลปะ ทุกคนเทาเทียมกันเพราะมันเปนเรื่อง

ของ "รสนิยม" เฉพาะสวนตัวของแตละบุคคล 

  ใครท่ียังไมเคยไดปนดินเหนียว หรือสรางสรรคผล

งานศิลปะผานเทคนิคของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา คงมอง

วายาก ตองปนไมไดแนๆ  ความจรงิแลวศลิปะในการปนนัน้ 

ชื่อผลงาน : Protection โดย คุณภัทริกา จุลโมกข

ชื่อผลงาน : ไมขีด โดย คุณอรัทยา เทิดวงส

ชื่อผลงาน : ครัว โดย คุณศิริลัคน พิสุทธิกรพงษ

ไมไดยากแตอยางใดเลย เทคนิคการปนหรือวิธีปนอยางงายแบบเบสิคนั้น ก็เหมือนเราเลนปนดินนํ้ามัน แคเพียงการปนดิน

นํ้ามันหรือดินเหนียวโดยไมตองเผาน่ีก็ถือเราไดแสดงออกทางดานศิลปะและความคิดสรางสรรคแลว

Mini : Miniature 
Ceramic Art Exhibition  
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  สาํหรับเด็กๆ แลวพวกเขาไมรูหรอกวาถูกหรือผดิ สวยหรือไมสวย รูแตวาผลงานท่ีตวัเองกําลงัปนน้ันมนัมีความหมาย 

มันมีเรื่องราว มันมีเรื่องเลา มีที่มาและที่ไปชัดเจน ซึ่งบางครั้งอาจทําใหผูใหญอยางเราๆ ตองแปลกใจและอัศจรรยใจกับผล

งานปนแคชิน้เดียวท่ีผูใหญบางคนมองวาปนไมสวย ดไูมรูเรือ่งน้ันอาจจะมีเรือ่งเลาไดเปนช่ัวโมงๆ จากเจาของผลงาน มนัคือ

จินตนาการท่ีไมมีขอบเขตจากส่ิงที่เด็กๆ คิดและจินตนาการ แตเมื่อเด็กไดปนและถายทอดมันออกมา มันคือของจริง มันคือ

งานสามมิติ มันคือสิ่งที่เด็กไดลงมือสรางสรรคมันดวยตัวเอง จับตองได ทําใหเกิดความสุขความภาคภูมิใจในตัวเด็กเอง

  สวนผูใหญในการสรางสรรคผลงานศิลปะหรือการเรียนปนดินนั้น เปนการไดสรางความภาคภูมิใจและความมั่นใจ

กลับมาใหตัวเองอีกครั้ง เพราะในความรูสึกเม่ือเราโตข้ึนมาเร่ือยๆ ยิ่งมีความคิดความสามารถทางดานการงานมากข้ึนเทา

ไหร ความเคารพในตัวเองความเปนตัวของตัวเองก็จะยิ่งนอยลงไปตามขอจํากัดทางสังคม สําหรับหรับตัวดิฉันแลวจะคอย

บอกนักเรียนอยูเสมอวา “ผลงานที่เราปนนั้นเราปนใหตัวเอง สรางสรรคขึ้นมาเพื่อตอบสนองความรูสึกนึกคิดของ

ตัวเราเอง ดังนั้นอยาไดกังวลวาเมื่อผูอื่นมาเห็นผลงานของเราแลวเขาจะไมชอบ เพราะความสุขไมไดขึ้นอยูกับ

ความรูสึกของผูอื่น แตกลับอยูที่เราเองเพราะแตละคนมีรสนิยมความชอบไมเหมือนกัน”

  หากจะมองถึงประโยชนของการปนน้ันมีมากมายตอทั้งเด็กและผูใหญ เพราะการปนชวยฝกสมาธิฝกใหรูจักการ

ควบคุมอารมณดใีจ เสยีใจ ความผิดหวัง หรอืสมหวัง และหลายส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ไดโดยไมไดคาดหมาย การรอคอย ความกลา

และมั่นใจท่ีจะแสดงออกทางความคิดสรางสรรค ความเคารพและเช่ือมั่นในตัวเอง

 สุดทายการเรียนปนและการสรางผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ชวยกระตุนใหเรารูจักคิด วางแผน ทดลอง เรียนรู 

และปฏิบัติจริง ไดดื่มด่ําและช่ืนชมความงามท่ีเกิดข้ึนจากการคิดและสรางสรรคผลงานของเราเองและผูอื่น แมกระทั่ง

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราซึ่งเปนเรื่องของสุนทรียภาพ

Mini : Miniature Mini : Miniature 
Ceramic Art Exhibition  Ceramic Art Exhibition  



พฤษภาคม - สิงหาคม 255716

  กอง สหรัถ สังคปรีชา และ ศรีริตา เจนเซน 

พระเอกนางเอกในจอ มาปลอยความหวานใสดินกันเต็มที่ 

กับกองถายละครอยาลืมฉัน กํากับการแสดงโดยปาแจว 

ยทุธนา ลอพนัธุไพบลูย  โพเทร ิเคลย เวริคชอป (Poteri Clay 

Workshop) ดูคึกคักเปนพิเศษ และเนืองแนนไปดวยผูคน 

ทั้งพระเอกนางเอก ผูกํากับและทีมงานทุกคนดูตื่นเตนกับ

สถานที่และการไดเลอะดินและลองปนดิน

  การถายทําในวันนี้ เปนฉากที่นางเอกในเรื่องคือ 

ศรีริตา แอบมาทําของขวัญวันเกิดใหพระเอกคือ กองสหรัถ 

ทีโ่รงเรียนสอนปนของเพือ่น แตดนัถูกพระเอกสะกดรอยตาม

มาซะนี ่เลยโดนนางเอกจบัไปเรียนปน งานนีท้ัง้คูปลอยความ

หวานใสกนัจนน้ําตาลเกาะดินเหนียวกันเลยทีเดียว  ระหวาง

ถายทํากันอยูนั้น แอน ทองประสม นางเอกอีกคนของเรื่อง

ก็แวะเขามาเยี่ยมกองถาย ปาแจวผูกํากับเลยจับกองและ

แอนมานั่งปนดวยกันหวานไมแพกองกับริตา 

“อยาลืมฉัน”“อยาลืมฉัน”

  สวนพระเอกน้ันพักกองเปนไมได ตองรีบกลับไปปน

แจกันตอทันที ดูคุณกองจะชอบการปนเอามากๆ และลีลาใน

การปนนั้นดูชํานาญมาก

แตทีแ่นๆ  หลายคนคงอยากรูวานางเอกทาํของขวญัอะไรใหพระเอก.!!! โปรดตดิตามไดในละคร อยาลมืฉนันะคะ 

ทางชอง 3 หลังขาวคาดวาปใหมนี้คงออกอากาศ

โดย..โดโดดยย...

      ภาพภภภภาาาพพพขาวขาว
  เลา  เลาเรื่องเเรรรืืื่ออง
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  จากธุรกิจที่มีการผลิตเครื่องปนดินเผาแตเพียง

อยางเดียวในอดีต มาสูการทําวัตถุดิบเนื้อดินขาย ดวย

การนําเนื้อดินเหนียวที่ไดมาจากทองนา ในอําเภอสามโคก 

จงัหวัดปทมุธานี มาเขาสูกระบวนการแปลงสภาพเน้ือดนิให

พรอมใชงาน เพ่ือปอนเขาสูกระบวนการผลติเครือ่งปนดนิเผา

ตอไป โดยเริ่มจากการนําดินที่ไดมาทําการหมัก ซึ่งในการ

หมักนีส้ามารถทําได 2 วธิ ี คอื วธิกีารแบบด้ังเดิมท่ีใชวธิกีาร

ที่เรียกวา การเกรอะดิน (การเหยียบดินใหนํ้าออกมา) และ

อีกวิธีการคือการใชเคร่ืองกวนนํ้าดิน ดังภาพที่ 1. จากน้ัน

จงึนาํไปสูกระบวนการกรองนํา้ดนิโดยใชตะแกรง หรอืผาขาว

บาง แลวนํานํ้าดินเขาเครื่องกรองอัดนํ้าดิน (Filter Press) 

ดังภาพที่ 2.

ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 

อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

  แลวจึงนําเนื้อดินที่ผานการอัดดวยเครื่องดังกลาวมาทําการผึ่งใหแหงมากขึ้น ซึ่งจะใชระยะเวลาสําหรับการผึ่ง

ใหแหงนีป้ระมาณ 6 ชม. กจ็ะไดเน้ือดินทีม่คีวามหมาด หรอืมีความแหงตามความตองการ ลกัษณะของดนิแผนทีไ่ดจากเครือ่ง

อัดแลวนํามาผึ่งใหแหงดังภาพที่ 3. เม่ือเสร็จกระบวนการน้ีแลวก็จะนําเน้ือดินที่ผานการผึ่งใหหมาดไปเขาสูเคร่ืองรีดดิน 

(ชาวบานมักจะเรียกเครื่องน้ีวาโมดิน) ดังภาพที่ 4. เพ่ือรีดใหไดเนื้อดินออกมาเปนแทงๆ ดังภาพที่ 5. หลังจากน้ันจะทําการ

หอดวยถุงพสาติกเพื่อเก็บความช้ืนของเน้ือดินไวกอนที่จะมีการนําไปขายตามโรงงานผูประกอบการผลิตเคร่ืองปนดินเผา

รายอื่นๆ ตอไป

ภาพท่ี 2. เคร่ืองกรองอัดนํ้าดินภาพที่ 1. เครื่องกวนนํ้าดิน

11 22
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  สําหรับงานทางด  านหัตกรรม

เครือ่งปนดนิเผาทีเ่ปนผลงานของทางรานลงุ

สาคร ที่มีการนําเนื้อดินที่ผานกระบวนในขั้น

ตนทีไ่ดกลาวมาแลว มาผลิตเคร่ืองปนดนิเผา

ประเภทงานที่ตองอาศัยความประณีตและ

ความเงางามของเนือ้ดิน  และมกีารเตมิความ

คิดสรางสรรคของผลงาน ดวยการแกะสลัก

เพ่ิมลวดลายตางๆ จนสามารถเพิ่มมูลคาให

แกผลิตภัณฑของหัตกรรมเครื่องปนดินเผา

ดังภาพที่ 6.–8.

ภาพท่ี 3. เนื้อดินที่ไดจากเครื่องกรองอัด 
ภาพท่ี 4. เครื่องรีดดิน
ภาพที่ 5. เนื้อดินที่พรอมใชงานในการปน

ภาพท่ี 6.–7. ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาจากดิน 
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพท่ี 8. ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาจากดิน อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพท่ี 9.–10. ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา จากดินในจังหวัดอางทอง
และนครสวรรค

  นอกจากน้ีบานลุงสาคร ยังมีผลงาน

ผลิตภัณฑที่ไดจากการทําหัตกรรมเคร่ือง

ปนดินเผาที่ใชดินจากแหลงอื่นๆ เชน จาก

จงัหวดัอางทอง และจงัหวดันครสวรรค เปนตน 

ดังภาพที่ 9.–10.

  ทัง้หมดนีเ้ปนเรือ่งเลาทีผู่เขยีนได

ไปเยี่ยมชมมา และหากผู อานทานใด

ตองการไปเยี่ยมเยียน หรือตองการเนื้อ

ดินและผลิตภัณฑดวยตนเอง สามารถ

ติดตอไดที่... คุณวิกรานต เนื่องจรรยา 

โทร.02-584-3546 มือถือ 089-882-4383
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 วัสดุเซรามิกท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนเซรามิกดั้งเดิม (Traditional 

ceramic) ที่ไดนําเอาไปใชอยางแพรหลาย เชน ภาชนะและเครื่องครัว เครื่องประดับ 

เคร่ืองสุขภัณฑ วัสดุโครงสราง วัสดุทนไฟ วัสดุขัดเจียร และเซรามิกขั้นสูง 

(Advanced ceramic) ซึ่งมีสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมในการนําเอาไปใชในอุตสาหกรรม

ตางๆ ที่เห็นไดชัดคือในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร การส่ือสาร 

และอวกาศ ยกตัวอยางเชน ฉนวนไฟฟา ชิ้นสวนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่รวมถึง

ตวัตานทาน และตัวเก็บประจุ เปนตน โดยเฉพาะวัสดตุวัเกบ็ประจุซึง่เปนงานวิจยัระดบั

ปริญญาเอกและเปนความเชี่ยวชาญของผูเขียนบทความเอง สวนประกอบหนึ่งที่

สําคัญของตัวเก็บประจุคือวัสดุที่เรียกวาไดอิเล็กทริก (Dielectric) โดยที่คุณสมบัติ

สําคัญของวัสดุไดอิเล็กทริกที่จะนํามาใชเปนตัวเก็บประจุนั้น ควรจะมีคาคงที่

ไดอิเล็กทริก (Dielectric constant หรือ Relative permittivity, εr) ที่สูงตามความ

ตองการในการใชงาน ซึ่งสงผลใหมีคาความจุไฟฟามากไปดวย (รูปที่ 1) และวัสดุ

ไดอิเล็กทริกท่ีมีความตานทานไฟฟา (Resistivity) ที่สูงดวยเชนกัน [1,2] ซึ่ง

เซรามิกสวนใหญเปนสารประกอบโลหะออกไซดที่มีความเปนฉนวนไฟฟาที่ดี 

ดังน้ันวัสดุเซรามิก จึงมีความเหมาะสมในการนําเอาไปใชเปนวัสดุไดอิเล็กทริก

สําหรับตัวเก็บประจุ 

รูปที่ 1. รูปภาพแสดงแผนโลหะตัวนําวางขนานกันเปนระยะหาง t พื้นที่หนาตัด A 
ไดความจุไฟฟา C โดยท่ี ε0  คือคาคงที่ไดอิเล็กทริกของสุญญากาศ (8.854 x 10-12 F/m) 
และ εr คือคาคงท่ีไดอิเล็กทริกของวัสดุ เซรามิกไดอิเล็กทริก

การพัฒนาเซรามิกไดอิเล็กทริก
สําหรับตัวเก็บประจุท่ีใชในอุณหภูมิสูง

ดร.ณัฏธพล แรงทน
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ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกที่มีใชอยูทั่วไป โดยสวน

ใหญแลวก็ยงัมขีอจาํกดัอยูหลายประการในการนาํเอาไปใช

งานจริง ยกตัวอยางเชน ความตางศักยสูงสุดที่ตัวเก็บประจุ

นั้นทนได หรือกระแสไฟฟาสูงสุดที่ตัวเก็บประจุนั้นทนได 

หรือการเปลี่ยนแปลงคาความจุเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ หรือชวงอุณหภูมิที่สามารถนําเอาตัวเก็บประจุไป

ใชโดยไมสูญเสียประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาตัวเก็บประจุที่

มอียูในปจจบุนัแลว จะพบวาอณุหภมูสิงูสดุทีส่ามารถนาํเอา

ตัวเก็บประจุไปใชไดจะไมสูงกวา 200 ºC ทําใหปจจัยนี้เปน

ขอจํากัดในการนําเอาตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกที่มีอยูใน

ปจจุบันไปใชในงานที่ตองอยูภายในสภาวะแวดลอมที่มี

อุณหภูมิสูงกวา 200 ºC ซึ่งจะเปนงานท่ีมีความเฉพาะ

เจาะจง เชน อุปกรณตรวจรับสัญญาณ (Sensor) ที่นําเอา

ไปใชในบริเวณที่ใกลกับผิวดานนอกของยานอวกาศ 

อุปกรณตรวจรับสัญญาณที่บริเวณลอรถยนต อุปกรณ

อเิลก็ทรอนิกสสาํหรับแทงขดุเจาะสํารวจพลังงานความรอน

ใตดิน (Geothermal energy) เปนตน [3] ดังนั้น เซรามิก

ไดอเิลก็ทรกิท่ีเหมาะสมในการนําเอาไปใชเปนตวัเกบ็ประจุ

ที่อุณหภูมิสูงนั้น จะตองมีสมบัติทางไฟฟาเหลานี้ ซึ่งเปน

ตัวแปรที่ต องให ความสําคัญในการพัฒนาเซรามิก

ไดอิเล็กทริกสําหรับการใชงานที่อุณหภูมิสูง คือ 

  -  คาคงท่ีไดอิเล็กทริกมีคาสูง (โดยทั่วไป >1000) 

  -  คาคงที่ไดอิเล็กทริกคงที่ หรือเปล่ียนแปลงนอย

ที่สุด เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

  -  คาความตานทานไฟฟาที่สูงในชวงอุณหภูมิสูง

  ในชวงทศวรรษท่ีผานมา นักวิจัยไดทําการคนควา

วิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิกเพื่อใชเปนวัสดุไดอิเล็กทริก

สาํหรบัตวัเกบ็ประจทุีอ่ณุหภมูสิงู โดยใหความสนใจคอนขาง

มากกับวสัดใุนกลุมทีม่โีครงสรางเพอรอฟสไกต (Perovskite) 

โดยไดมีการนําเอามาใชเปนตัวตั้งตนในการพัฒนาตอยอด 

เพือ่ใหไดสมบตัทิางไฟฟาทีเ่หมาะสมดังทีก่ลาวไปในข้ันตน 

ซึ่งสารประกอบออกไซดที่มีโครงสรางนี้มีสมบัติที่โดดเดน

ตอการนําเอาไปใชเปนตัวเก็บประจุ นั่นคือมีค าคงที่

ไดอิเล็กทริกท่ีสูง (>1000) และมีความตานทานไฟฟาที่สูง

อีกดวย วัสดุที่เปนองคประกอบหลักและมีการใชกันอยาง

แพรหลายในอตุสาหกรรมตัวเกบ็ประจุคอื แบเรียม ไททาเนต 

(BaTiO
3
: BT) และวัสดุอีกชนิดหน่ึงท่ีนักวิจัยไดใหความ

สนใจและมีโครงสรางเพอรอฟสไกตเชนเดียวกันคือ บิสมัท

โซเดียมไททาเนต ((Bi
1/2

Na
1/2

)TiO
3
: BNT) 

  เซรามิกกลุมแรกท่ีมีแบเรียมไททาเนตเปนองค

ประกอบหลัก เปนวัสดุที่มีการนําเอามาใชในอุตสาหกรรม

ตวัเกบ็ประจกุนัมานาน และไดมกีารพฒันาสมบตัทิางไฟฟา

มาอยางตอเนื่อง โดยที่จุดมุงหมายในการพัฒนาวัสดุนี้ใน

อดีตไมไดมุงเนนเพือ่นําเอาไปใชทีอ่ณุหภมูสิงูกันมากนกั ซึง่

ในชวงหลายปที่ผานมานี้ มีนักวิจัยจากหลายกลุมไดทํา

ศกึษาสมบตัทิางไฟฟาของแบเรยีมไททาเนตและพฒันาให

มีความเหมาะสมตองานท่ีจําเปนตองใชที่อุณหภูมิสูง 

(> 200 ºC) โดยวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหมน้ีเกิดจากการทํา

ปฏิกิ ริยา กันระหว างแบเ รียมไททาเนตและบิสมัท

เพอรอฟสไกตที่ไมเสถียร (BiMO
3
) ซึ่งเรียกวัสดุชนิดนี้วา 

เพอรอฟสไกตเชงิซอน (Complex perovskite) สาํหรบับิสมัท

เพอรอฟสไกตที่ไมเสถียรหมายถึง วัสดุนี้จะไมสามารถคง

สภาพอยูในโครงสรางเพอรอฟสไกตในสภาวะความดันปกติ

ได นอกจากนี้ M แสดงถึงอะตอมที่มีคาเฉลี่ยของประจุ

เทากับ 3+ เชน (Zn
1/2

Ti
1/2

)3+, (Mg
1/2

Ti
1/2

)3+, (Ni
1/2

Ti
1/2

)3+, 

Sc3+, In3+, Al3+ เปนตน อยางไรก็ตาม BiMO
3
 สามารถเขาไป

อยู ในโครงสร างของแบเรียมไททาเนตไดในรูปแบบ

สารละลายของแข็ง (Solid solution) นอกจากน้ีความ

สามารถในการละลายแบบของแข็งของสารประกอบ BT-

BiMO
3
 แตละตัวจะแตกตางกัน และ BiMO

3
 จะไมสามารถ

ละลายเขาไปใน BaTiO
3
 ไดทั้งหมด โดยสารประกอบกลุม

นีใ้นชวงทีม่คีวามเขมขนของ BiMO
3 
มากทีส่ดุ หรอือยูในชวง

ที่ใกลขอบเขตของการละลาย (Solubility limit) จะแสดง

สมบัติทางไฟฟาที่นาสนใจเปนอยางยิ่งตอการนําเอาไปใช

เปนตัวเก็บประจุที่อุณหภูมิสูง ยกตัวอยางเชน BT-Bi

(Zn
1/2

Ti
1/2

)O
3
 ซึ่งพบวาในสารประกอบที่มีสัดสวนของ 

Bi(Zn
1/2

Ti
1/2

)O
3 
มาก พบคาคงที่ไดอิเล็กทริกที่ยังคงมีคาสูง 

(>1000) และเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม

ขึน้หรอืลดลง [4, 5] นอกจากนีเ้มือ่ไดทาํการเตมิ BiScO
3
 ลง

ไปใน BT-Bi(Zn
1/2

Ti
1/2

)O
3
 พบวาคาคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิทีพ่บยงั

คงมีคามากกวา 1000 และมีความตานทานตอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ดีหรือมีความเสถียรเปนอยางมาก 

[6] พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงคาคงท่ีไดอเิลก็ทริกเมือ่มีการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในลักษณะนี้สามารถพบไดใน

เพอรอฟสไกตเชงิซอนอืน่เชนกันคือ BT-Bi(Mg
1/2

Ti
1/2

)O
3
 [7], 

BT-Bi(Ni
1/2

Ti
1/2

)O
3
 [8] และ BT-BiScO

3
 [9] ซึ่งเมื่อเปรียบ

เทียบกับพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของคาคงท่ีไดอิเล็กทรกิ

เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนของ BaTiO
3 
พบวาในชวงอุณหภูมิที่มี
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การเปลี่ยนโครงสรางของ BaTiO3 มีการเปลี่ยนแปลงคาคง

ที่ไดอิเล็กทริกที่เห็นไดชัดเจน เม่ือมีการเติมสารประกอบ

เพอรอฟสไกตที่ไมเสถียรลงไป (BiMO3) ทําใหคาคงที่

ไดอิเล็กทริกมีการเปลี่ยนแปลงที่นอยเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 

(รูปที่ 2) ซึ่งมีประโยชนตอการนําเอาไปใชเปนตัวเก็บประจุ

ที่สามารถนําเอาไปใชในชวงอุณหภูมิที่กวางได

  เซรามิกกลุ มที่สองที่มีบิสมัทโซเดียมไททาเนต 

(BNT) เปนองคประกอบหลัก เปนวัสดุอีกกลุมหน่ึงท่ีไดรับ

ความสนใจ ในการนําเอาไปพัฒนาสมบัติไดอิเล็กทริกใหมี

ความเหมาะสมตอการนําเอาไปใชเปนตัวเก็บประจุที่

อุณหภูมิสูง สมบัติที่ โดดเดนของ BNT คือมีค าคงท่ี

ไดอิเล็กทริกที่คอนขางสูง (>1000) ในชวงอุณหภูมิสูง 

รูปที่ 2. แสดงพฤติกรรมของคาคงที่ไดอิเล็กทริกที่เปลี่ยนกับ
อุณหภูมิของเซรามิกไดอิเล็กทริกที่มี BaTiO

3 
 เปนองค

ประกอบหลักไดแก BaTiO
3
, BT-Bi(Zn

1/2
Ti

1/2
)O

3
, และ BT-Bi 

(Zn
1/2

Ti
1/2

)O
3
-BiScO

3 

นอกจากน้ียังเปนวัสดุเพียโซเซรามิกทางเลือกที่อาจจะ

สามารถนํามาใชทดแทน PZT ไดในอนาคต ในที่นี้จะกลาว

ถึงการพัฒนาสําหรับเอาไปใชเปนตัวเก็บประจุเทานั้น จาก

งานวิจัยที่ผานมาพบวา นักวิจัยจากหลายกลุมไดทําการ

พัฒนาเซรามิกนี้โดยการเตรียมเพอรอฟสไกตเชิงซอนของ 

BNT ในรูปแบบสารละลายของแข็ง โดยสารประกอบท่ีได

ทําการเติมเขาไปใน BNT เพื่อทําปฏิกิริยานี้ เปนวัสดุที่มี

โครงสรางเปนเพอรอฟสไกตเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน 

CaTiO
3
, BaTiO

3
, (K

1/2
Na

1/2
)NbO

3
, (Bi

1/2
K

1/2
)TiO

3
, และ 

CaZrO
3 
เปนตน ซึง่พบวาสารประกอบทีไ่ดเชน BNT-CaTiO

3
 

ทีไ่ดเติม MnCO
3 
ลงไป มคีาคงท่ีไดอิเลก็ทรกิทีเ่ปลีย่นแปลง

อยูในชวง ±15% ในชวงอุณหภูมิ -55 ถึง 250 ºC [10] 

ซึ่งถือไดวามีการพัฒนาขึ้นจากตัวเก็บประจุชนิด X7R 

(การเปล่ียนแปลงของคาคงท่ีไดอเิลก็ทรกิหรอืคาความจุอยู

ในชวง ±15% ในชวงอุณหภูมิ -55 ถึง 125 ºC) นอกจากนี้

เม่ือสารประกอบเพอรอฟสไกตมีความซับซอนมากข้ึน เชน 

BNT-(Bi
1/2

K
1/2

)TiO
3
-(K

1/2
Na

1/2
)NbO

3 
สามารถพบไดวาคา

คงท่ีไดอิเล็กทริก มีคามากกวา 2000 (รูปท่ี 3) ในชวง

อุณหภูมิ 54 ถึง 400 ºC [11] การเติม CaZrO
3 
ลงไปใน

เพอรอฟสไกตเชิงซอน BNT-BaTiO
3
 หรือ BNT-BaTiO

3
-

(K
1/2

Na
1/2

)NbO
3 
ก็ยังชวยใหคาคงท่ีไดอิเล็กทริกมีความ

เสถียรตออุณหภูมิมากข้ึนเชนกัน [12]

รูปที่ 3. แสดงพฤติกรรมของคาคงที่ไดอิเล็กทริก
ที่เปลี่ยนกับอุณหภูมิของเซรามิกไดอิเล็กทริกที่มี BNT

 เปนองคประกอบหลัก โดยที่ x คือสัดสวนของ

 (K
1/2

Na
1/2

)NbO
3
 ที่เพิ่มขึ้น [11]
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  อย างไร ก็ตาม  นอกจากการพัฒนาสมบัติ

ไดอิเล็กทริกและความตานทานไฟฟาใหเหมาะสมในชวง

อุณหภูมิสูงของเซรามิกไดอิเล็กทริกแลว ยังมีปจจัยอื่นที่

สําคัญในการนําเอาวัสดุนี้ไปใชงาน ไดแก การเลือกใชวัสดุ

ตัวนําในช้ินงานตัวเก็บประจุที่ไมทําปฏิกิริยากับเซรามิกได

อิเล็กทริกขณะข้ึนรูป การเลือกใชวัตถุดิบที่ราคาไมสูงมาก

นัก และใชขั้นตอนในการเตรียมเปนตัวเก็บประจุที่งาย โดย

จะสังเกตเห็นไดวามีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาวัสดุไดอิเล็กทริกสําหรับตัวเก็บประจุ ซึ่งก็เปนหนาที่

ของนักวิจัยผูเชี่ยวชาญท่ีจะตองพัฒนาใหสามารถผลิตตัว

เก็บประจุที่มีประสิทธิภาพสูง และกอใหเกิดประโยชนตอ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอยางมาก นอกจากน้ียังจะ

เหน็ไดวาเซรามกิไดอเิลก็ทรกิทีไ่ดมกีารพฒันาขึน้มาโดยนกั

วจิยัจากหลายกลุมมสีมบตัไิดอเิลก็ทรกิทีน่าสนใจเปนอยาง

ยิ่ง และยังเปนที่นาจับตามองและพัฒนาตอไปเพื่อที่ใน

อนาคตจะสามารถนําเอามาใชงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตอไป แมวาในประเทศไทย

ของเราจะยงัไมคอยมอีตุสาหกรรมเซรามกิขัน้สงูเหลานี ้แต

ก็มีนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่มีการทดลองคนควาวิจัยทั้งใน

ประเทศและหลายคนท่ีไดรับทุนไปทําวิจัยในตางประเทศ 

ซึ่งอาจเปนการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยของไทยไปสู

อุตสาหกรรมเซรามิกขั้นสูงในกลุมอิเล็กทรอนิกสตอไปใน

อนาคตก็เปนได
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ผลของขนาดดินเชื้อตอสมบัติของ..

ดร. สิริพรรณ นิลไพรัช
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทนําบทนํา

  ดินเหนียวสําหรับเครื่องปนดินเผาพื้นบานนับเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑที่เผาไฟต่ํา 

< 800-1000 oC > หรือท่ีเรียกวา “เทอราคอตตา (Terracotta)” ไดแกผลิตภัณฑกระเบื้องดินเผา อิฐกอสราง 

กระถางตนไม เครื่องประดับตกแตงดินเผาตางๆ ในดินเหนียวจะประกอบดวยวัสดุที่มีความเหนียว (Plastic 

material) และวัสดุที่ไมมีความเหนียว (Non plastic material) วัสดุที่มีความเหนียวจะเปนสารประกอบจํา

พวกไฮเดรตอะลูมิโนซิลิเกต (Hydrate alumino silicate) จําพวกแรดินเหนียว (clay mineral) [1] ซึ่งกอให

เกดิความเหนียวในเน้ือดนิเม่ือนาํไปผสมกับนํา้ ทาํใหสามารถนําไปไปข้ึนรปูเปนผลิตภณัฑเซรามิกชนิดตางๆ 

ได แตอยางไรก็ตาม ดินเหนียวที่มีสารประกอบไฮเดรตอะลูมินาซิลิเกตสูง อนุภาคดินจะมีขนาดเล็กมาก 

(< 2 ไมครอน) ทาํใหเนือ้ดนิมคีวามละเอยีด จงึตองการนํา้ทีใ่ชผสมมาก เปนสาเหตใุหการหดตวัหลงัแหงและ

หลังเผามีคาสูง ผลิตภัณฑจึงมีโอกาสแตกราวไดงายทั้งกอนเผาและหลังเผา ซึ่งเปนปญหาที่มักพบเสมอใน

กระบวนการผลิต และเปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งของความเสียหายในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก

  วัสดุที่ไมมีความเหนียว อาทิ ทราย ไมกา เฟลดสปาร ทําหนาที่ลดความเหนียวของเน้ือดิน การหด

ตัวของดินท้ังกอนและหลังเผาจึงลดลง ชวยใหการระบายน้ําระเหยแหงเกิดไดงายและสม่ําเสมอ [2] ดังน้ัน

การเตรียมเน้ือดนิเพือ่ใหเหมาะสมตอการนําไปใชในการผลิตหรอืการปนขึน้รปูจงึมคีวามจําเปนอยางย่ิงทีต่อง

มกีารผสมวัสดทุีไ่มมคีวามเหนียว เพ่ือใหไดเนือ้ดนิปนทีเ่หมาะสมตอการนําไปใชขึน้รปูผลติภณัฑและลดความ

สูญเสียในกระบวนการผลิต ในบรรดาวัสดุที่ไมมีความเหนียว ดินเชื้อหรือกร็อก (grog) ก็เปนวัสดุอยางหน่ึงที่

ไดนํามาใชผสมกับดินเหนียวในการผลิตเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานทางภาคอีสาน ดินเชื้อเตรียมไดจากการนํา

ดินเลนหรือดินเหนียวมาผสมกับแกลบ คลุกเคลาใหเขากัน ปนเปนกอน ตากแดดใหแหง แลวนําไปเผาไฟ 

เมื่อจะใชนําไปตําดวยครกไม รอนผานกระดงที่มีรูละเอียดหรือตะแกรงที่มีรูขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

  สําหรับดินเช้ือมีคุณลักษณะเดนคือ มีเน้ือพรุน ทําใหเน้ือดินปนมีการซึมผานและ ระบายน้ําได

สม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังชวยลดความเครียดจากการเผาผนึก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการแตก อยางไรก็ตามใน

เนื้อดินปนที่มีการผสมดินเชื้อ จะมีผลขางเคียงคือ ความพรุนตัวจะสูงขึ้น และความแข็งแรงลดลง ดังนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับดินเชื้อ ซึ่งในงานวิจัยจะเนนศึกษาขนาดอนุภาค

และปริมาณของดินเชื้อที่มีตอสมบัติของเน้ือดินแดงเทอราคอตตาโดยเฉพาะสมบัติทางกายภาพทั้งกอนเผา

และหลังเผา

เนื้อดินปนเนื้อดินปนเทอราคอตตาเทอราคอตตา
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วัตถุดิบและขั้นตอนการทดลองวัตถุดิบและขั้นตอนการทดลอง
  วัตถุดิบที่ใชคือ ดินและดินเช้ือไดมาจากบานนา

นวล จังหวัดรอยเอ็ด นําดินมาบดดวยเครื่อง Jaw crusher 

รอนผานตะแกรงเบอร 50 เมช ในขณะท่ีดนิเชือ้นํามาบดดวย

เครื่อง edge runner แลวนํามารอนผานตะแกรงเพ่ือคัด

ขนาด ตางๆ คือ -8+10 เมช (～2.36-2 มม.) -10+35 เมช  

(～2-0.437 มม.) -35+60 เมช (～0.437-0.231 มม.) 

-60+100 เมช  (～0.231-0.15 มม.)  และ -100+200 เมช  

(～0.15-0.075 มม.)  ดนิและดนิเชือ้ทีร่อนผาน 200 เมช นาํ

มาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและแรวิทยา ดวยเคร่ือง 

XRD และ XRF ตามลําดับ ในการเตรียมเน้ือดินปน ใชดิน

และดินเชื้อผสมในอัตราสวน 70 : 30 ใชนํ้าผสมใหมี

ความชื้นอยูที่ 30 % ของน้ําหนักแหง หลังจากน้ันนวดผสม

ใหนํ้ากับดินเขากันบนแผนกระจก นวดจนเนื้อดินปนไม

ตดิมือ จากการทดลองข้ึนรูปพบวาการนําดนิท่ีนวดไปข้ึนรปู

ทนัทีจะไมสามารถข้ึนรปูได จงึหมกัดนิทีน่วดแลว 1 คนื โดย

ใชผาท่ีมคีวามช้ืนเลก็นอย คลมุเน้ือดนิปนเพ่ือกนัระเหยของ

นํา้ แลวจงึนํามาข้ึนรปูดวยการอัดรดี เปนแทงขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 มม. ความยาว 15 ซม. ดวยเครื่อง Extrusion 

ดินทุกตัวอยาง วัดระยะจากปลายทั้ง 2 ขางเขามา 2.5 cm 

แลวทําเครื่องหมายเพ่ือใชวัดการหดตัวเชิงเสน (Linear 

dried strength) ของแทงดินกอนและหลังเผา หลังจากน้ัน

นําไปชั่งน้ําหนัก และปลอยใหแหงในอากาศประมาณ 3-4 

วัน แลวจึงนํามาอบที่อุณหภูมิ 110 oC นาน 24 ชั่วโมง และ

นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 oC, 1100 oC, 1150 oC, 1200 oC 

โดยใช Heating rate 3 oC / นาที คงเวลาไวที่อุณภูมิสูงสุด

นาน 1 ชม.

  การวิเคราะหสมบัติของสวนผสมประกอบดวย คา

ความเหนียว (Plasticity) ของเนื้อดินปน ทดสอบโดยใช

เครื่อง Atterberg ความแข็งแรงกอนเผา (Dry strength) 

และหลังเผา (Fried strength) ทดสอบดวยเคร่ือง Universal 

Testing Machine การวิเคราะหคาการดูดซึมน้ําใชวิธี

มาตรฐาน [3]

รูปที่ 1  

ดินเชื้อ  a) กอนหลังเผา 

และ b) ลักษณะอนุภาคหลังการตํา

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลองและวิจารณ
การวิเคราะหวัตถุดิบการวิเคราะหวัตถุดิบ

  จากตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหองคประกอบ

ทางเคมีและแรวิทยาของดินและดินเช้ือ พบวาในดินแรที่

เปนองคประกอบหลัก คือ Kaolinite ในขณะท่ีดินเช้ือ

ประกอบดวยแร Quartz เปนหลกั พบแรอืน่นอยมาก แตพบ

เพียงแร Metakaolin ซึง่นาจะเกิดจากปฏิกริยิาการสลายตัว

ของแรดินที่อุณหภมูิเผาไมสูงมากนัก

ตารางท่ี 1 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและแรวิทยาของวัตถุดิบ

Chemical composition (wt%)

SiO
2

Al
2
O

3

Fe
2
O

3

TiO
2

CaO

MgO

Na
2
O

K
2
O

MnO
2

NiO

ZrO
2

P
2
O

5

SO
3

L.O.I.

Cl

Mineralogical composition

Clay

62.93

22.77

3.25

1.25

0.20

0.35

0.93

0.29

na

na

na

na

0.03

9.49

0.01

Kaolinite

Smectite

Quartz

Gibbsite

Grog

70.51

19.80

2.71

1.23

0.24

0.26

0.11

0.53

0.03

0.01

0.04

0.19

0.03

4.33

na

Quartz

Metakaolin

-

-

SiO 62 93 70 51
2

Al O 22 77 19 80
2 3

Fe O 3 25 2 71
2 3

TiO 1 25 1 23
2

CaO 0 20 0 24

MgO 0 35 0 26

N O 0 93 0 11
2

K O 0 29 0 53
2

MnO na 0 03
2

NiO na 0 01

Z O 0 04
2

P O na 0 19
2 5

SO 0 03 0 03
3

L O I 9 49 4 33

Cl 0 01 na

Mineralogical composition Kaolinite Quartz

Smectite Metakaolin

Quartz

Gibbsite

b)a) 
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สมบัติกอนเผาสมบัติกอนเผา
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา คาการความช้ืนของแทงดินหลังการรีด คาประมาณรอยละ 26 เม่ือใชดินเชื้อขนาด

ระหวาง -8 +10 เมช ผสมในเน้ือดินจะทําใหคาความชื้นลดลงเล็กนอย และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อขนาดของดินเชื้อเล็กลง ซึ่ง

เปนผลจากการเพิ่มพื้นที่ผิวเม่ืออนุภาคของดินเชื้อมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ในดินเกือบทุกตัวอยางที่ผสมดินเชื้อจะมีคา

ความชื้นในดินสูงกวาเนื้อดินดิบ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากดินเชื้อมีความพรุนตัว จึงสามารถทําใหมีการดูดซับนํ้าไวใน

อนภุาคไดด ีในขณะเดยีวกนัดนิเชือ้ยิง่มอีนภุาคละเอยีดกม็แีนวโนมทาํใหคาการหดตวัและคาความแขง็แรงหลงัการอบแหง

มีคาเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 สมบัติกอนเผาของเนื้อดินปน

Grog particle size

(mesh)

0

-8+10

-10+35

-35+60

-60+100

-100+200

Linear dried shrinkage

(%)

7.51 0.48

4.54 0.20

6.47 0.18

5.45 0.14

6.93 0.22

6.97 0.24

Dried strength

(psi)

701 77

181 13

225 5

238 33

534 29

507 54

0 7 51 0 48 701 77

8+10 4 54 0 20 181 13

10+35 6 47 0 18 225 5

35+60 5 45 0 14 238 33

60+100 6 93 0 22 534 29

100+200 6 97 0 24 507 54

Moisture content

(%)

25.88 0.26

23.89 1.07

26.35 0.53

25.23 0.26

26.55 0.96

28.59 0.91

จากรูปท่ี 2 แสดงสมบัติความเหนียวของเน้ือดินปน

เมื่อผสมดินเชื้อขนาดตางๆ จะเห็นไดวา คาขีดจํากัดเหลว (Liq-

uid Limit, LL) ขีดจํากัดพลาสติก (Plastic Limit, PL) และ ดัชนี

พลาสติก (Plasticity Index, PI) ในเน้ือดินปนท่ีมีขนาดอนุภาค

ดนิเชือ้ทีล่ะเอยีด จะมคีาสงูกวาเนือ้ดินปนทีผ่สมดนิเชือ้ทีม่ขีนาด

หยาบกวาดิน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาดินดิบที่ไมไดผสมดิน

เชื้อจะมีคาความเหนียวสูงสุด สําหรับดินที่มีคาความเหนียวสูง 

แสดงวาเปนดินที่มีปริมาณดินเหนียวและแรดินเหนียวอยูมาก 

จะมีการหดตัวคอนขางสูง จึงมีโอกาสแตกเสียหายในขั้นตอน

การผลิตไดงาย

สมบัติหลังการเผาสมบัติหลังการเผา
การหดตัวหลังเผาการหดตัวหลังเผา

  จากรูปที่ 3 แสดงคาการหดตัวหลังเผาของตัวอยาง

หลังจากเผาท่ีอุณหภูมิตางๆ จะพบวาคาการหดตัวมีคาเพิ่มขึ้น

เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผา เมื่อพิจารณาผลของขนาดของดินเชื้อ

ตอการหดตัวหลังเผา พบวาขนาดของดินเชื้อไมมีผลมากนักตอ

การหดตัวของเนื้อดิน

รูปที่ 2 Atterberge limits, (liquid limit  (LL), plastic limit  

(PL), plastic index (PI)) ของเนื้อดินปน

รูปที่ 3 ผลของขนาดดินเชื้อกับคาการหดตัว

ของเนื้อดินปนที่อุณหภูมิเผาตางๆ
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การดูดซึมนํ้าการดูดซึมนํ้า
  จากรูปที่ 4 คาการดูดซึมน้ําของเน้ือดินปนดิบจะ
ลดลงจากรอยละ 13.5 เปน 0.5 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผา
จาก1000 oC เปน 1250 oC คาการดูดซึมน้ําเพิ่มข้ึนเมื่อเพ่ิม
ดนิเชือ้ โดยเม่ือผสมดนิเชือ้ขนาดระหวาง -8+10 เมช คาการ
ดูดซึมนํ้าเพิ่มขึ้นรอยละ 12-21 ในชวงอุณหภูมิเผาเดียวกัน 
สาํหรับผลของขนาดดินเช้ือตอคาดดูซมึนํา้ พบวา คาการดูด
ซึมน้ํามีแนวโนมลดลงเล็กนอยตามการลดลงของขนาดดิน
เชื้อในทุกอุณหภูมิการเผา โดยดินเชื้อขนาด -100+200 
จะใหคาการดูดซึมนํ้าตํ่าสุด

รูปที่ 4 ผลของขนาดดินเช้ือกับคาการดูดซึมน้ํา
ของเนื้อดินปนท่ีอุณหภูมิเผาตางๆ

ความแข็งแรงความแข็งแรง
  จากรูปที่ 5 แสดงคาความแข็งแรงของเน้ือดินปน
ทุกตัวอยางหลังเผาท่ีอุณหภูมิตางๆ จะเห็นไดวาในเน้ือดิน
ปนท่ีมดีนิเชือ้ขนาดโตกวา 60 เมช มคีาความแข็งแรงไมแตก
ตางกนัมากนกั และคาความแขง็แรงเพิม่ขึน้อยางชดัเจนเมือ่
ดินเชื้อมีขนาดเล็กกวา 60 เมช แตอยางไรก็ตามพบวาเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัตวัอยางทีไ่มผสมดนิเชือ้คาความแขง็แรงลด
ลงในทุกตัวอยางการเผา ซึ่งสอดคลองกับคาความแข็งแรง

กอนเผา

รูปที่ 5 ผลของขนาดดินเชื้อกับคาความเข็งแรง
ของเนื้อดินปนที่อุณหภูมิเผาตางๆ

สรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลอง
  1. ดินเชื้อชวยใหลดปริมาณน้ําที่ผสมในเน้ือดินปน โดยแนวโนมของปริมาณนํ้าที่ทําใหเกิดความเหนียวของเน้ือดิน

เพิ่มขึ้นตามขนาดของดินเชื้อท่ีเล็กลง 

  2. ดินเชื้อชวยลดคาการหดตัวของเนื้อดินปนกอนเผาและหลังเผา โดยขนาดของดินเชื้อมีผลตอการหดตัวกอนเผา 

แตไมมีผลมากนักตอการหดตัวหลังเผาของเน้ือดินปน

  3 ดินเช้ือทําใหคาความแข็งแรงของเน้ือดินปนลดลงท้ังกอนเผาและหลังเผา โดยขนาดของดินเช้ือย่ิงเล็กลงมีแนว

โนมทําใหความแข็งแรงเพิ่มข้ึน

  4. ดนิเช้ือทาํใหคาการดูดซมึน้ําของเน้ือดนิปนมคีาเพ่ิมขึน้ โดยขนาดของดินเช้ือย่ิงเล็กลงมีแนวโนมทาํใหคาการดูด

ซึมน้ําลดลง

  5.ขนาดดินเชื้อท่ีเหมาะสมในการนํามาใชผสมเนื้อดินปนมีขนาดระหวาง -100 +200 เมช เนื่องจากมีคาการดูดซึม

นํ้าต่ํา และมีความแข็งแรงสูงสุด

เอกสารอางอิง
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2. C.N. Djangang, A. Elimbi, U.C. Melo, G.L. Lecomte, C.Nkoumbou, Sintering of clay-chamotte ceramic composites 

for refractory bricks, Ceram. Int. 24 (5) 2008, pp. 1207-1213.

3. W. Ryan and C. Radford Whitewares Productionn, Testing And Quality Control, Oxford. Pergamon Press, 1987.
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งานแสดงศลิปะวาดภาพ...บนกระเบื้อง
Mega Exhibition of Porcelain Painting BKK 2013

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

  นานๆ ทีเราจะไดมีโอกาสไดชมงานแสดงศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้อง (Porcelain onglaze painting) 

จากศิลปนสมัครเลน และศิลปนอาชีพ เนื่องจากทําการผลิตงานไดยาก และชามาก 

อีกทั้งการจัดเตรียมงานยังตองมีรายละเอียดมากมาย ในครั้งนี้ดิฉันไดมีโอกาสรวมแสดง

และเยี่ยมชมงาน Mega Exhibition of Porcelain Painting ที่เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง 

Mr. Manoel Filipe Pereira และ วรรณวิภาสตูดิโอ (โดยคุณวรรณวิภา อรรวิภัชน 

ประธานชมรมนักวาดกระเบื้องแหงประเทศไทย Thailand Porcelain Painting Club–TPPC) 

จัด ณ Chatrium Riverside Hotel Bangkok ระหวางวันที่ 19-23 พ.ย. 2556
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  งานน้ีไดมีการวางแผนลวงหนา

มากอน 3-4 ป  ซึ่ง Mr. Filipe ไดเวียนจัด

งานทั่วโลกทุก 2 ปตอครั้ง  และไดเริ่มมา

นานกวา 30 ปแลว ทีมงานท่ีพกไปพกมา

ตั้งแตเร่ิมวางแผนจนเสร็จงานเก็บของ

กลับบานกวา 10 ชีวิต ทํางานกันอยาง

หนัก และเปนมืออาชีพโดยแท งานนี้ได

รวบรวมช้ินงานท่ีมาแสดงรวม 300 ชิ้น 

จากศิลปน 15 ประเทศท่ัวโลก และยังมี

บรรยากาศในงานแสดงบรรยากาศในงานแสดง

บรรยากาศงาน Opening Ceremonyบรรยากาศงาน Opening Ceremony

การออกรานขายสินคาอีกกวา 20 ราน มีทั้งกระเบื้องขาว สีวาดกระเบื้องชนิดตางๆ luster, gold sheet, flux and frit, 

metallic color แคตตาล็อคแบบวาด และอุปกรณในการวาดอยางมากมาย เรียกวาจัดเต็มจริงๆ นักวาดเขามาในหองขาย

ของนีต้างก็หลงเพลดิเพลนิกบัสนิคา วตัถดุบิ เครือ่งมอื สิง่แปลกใหม ทีแ่ตละรานขยันคดิพัฒนาขึน้มาเพ่ือนกัวาดจนกระเปา

แฟบไปหมด

บูธขายสินคาที่ใชในงานวาดภาพบูธขายสินคาที่ใชในงานวาดภาพ

Mega Exhibition of Porcelain Painting BKK 2013Meggggaaaa EEEExxxxxhhhhiibbbbiitttiiooooonnnn oooof PPPorrcceelllaaaiinnnn PPPPaaaiiinnntttiiinnnggg BBKKKKKK 2220000111333
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  ในงานน้ีมีผูเขารวมและเย่ียมชมจากท่ัวโลกประมาณ 400 คน โดยมีการเขา seminar จากศิลปน 8 ทานกอนเริ่มมี

งานแสดง เทคนคิและวธิตีางๆ ของอาจารยแตละทานกม็คีวามโดดเดนมาก ขัน้ปรมาจารยกนัเลยทเีดยีว ซึง่ทัง้สนกุทัง้เหนือ่ย

ไปตามๆ กัน แตสิ่งที่ไดก็สุดๆ เหมือนกัน 

ระหวางงานผูเขารวมงานทีซ่ือ้ Package มาจากตางประเทศ ไดรวมงาน gala dinner งานลอยกระทง เทีย่ว

ชอปปง และสนกุสดุเหว่ียงในเรอืสาํราญลองเขาพระยา งานเตม็รปูแบบขนาดนีเ้ปนการจดัครัง้แรกในประเทศไทย

Lady with Lace วาดลงบนแผนกระเบื้อง 8 x 10” 
เทคนิคการวาดลูกไม 2 ชั้นโดยใช enamel และเทคนิคพิเศษ

ใหความนูนเหมือนลูกไมจริงมาก

Thai Orchid
งานที่ไดรางวัล ของ Beatriz Ramirez (USA) ตั้งใจวาดกลวยไม Queen 
Sirikit และเคาโครงพระพักตรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ
ของเรา ใชเทคนิคการวาดจิวเวลรี่ และเพิ่ม texture เขาไปรวมกับ

การใช Flux ที่มีความนูน ทําใหงานดูหรูหราและมีมิติมากขึ้น

Thai Dancer
ใชเทคนิค การกะเทาะเคลือบ การทําลายนูนดวย Flux

การเติม enamel สี และการติด glass beads 
ทั้งกอนและหลังเผา

ชิ้นงานที่ไดรับรางวัล Best Piece of the Exhibition 
โดย Ulissis Campanelli (Brasil) 

Mega Exhibition of Porcelain Painting BKK 2013MMMMMMeeeggggaaa EEEEExxxxxhhhhiiibbbbiiitttiioonnn off PPPPoooorrcccceeellaaaaiiinnnn PPPPaaiinnttiinngg BBKKKKKKKKK 22013
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  ในงานแสดง นอกจากมีงานท่ีศิลปนแตละทานนํา

มาแลว ยังมีการประกวดช้ินงาน โดยหัวขอคือ วาดดอก

กลวยไม ซึ่งนาทึ่งมากสําหรับศิลปนตางชาติที่พยายาม

สรรหากลวยไมไทย ผสมผสานกบัศลิปะ วฒันธรรมไทย สือ่

ออกมากวาตั้งใจวาดมาเพื่องานนี้จริงๆ บางก็วาดกลวยไม 

Queen Sirikit ผสมกับรปูใบหนาหญงิสวยทีด่เูหมอืนสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินนีารถของเรา บางช้ินงานผูวาดใช

เวลา 5 เดือน และยังไมตองนับวาเผากันกี่ไฟ ดูแลวนาภูมิ

ใจจริงๆ บางทานกใ็ชวสัดใุหมๆ  และความคดิสรางสรรครวม

ดวย เชน luster, frit, metallic ซึง่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว 

เราไดเห็นพัฒนาการของนกัวาดรุนใหมซึง่ไมใชเพยีงแคจบั

พูกันและใชสีและวาดลงบนกระเบื้องเทานั้น

  ในการประกวดยงัแยกรางวลัเปนหลายประเภท ทัง้

งานทีถ่กูใจกรรมการแตละทาน งานฝมอืยอดเยีย่ม งานทีไ่ด

รับความชื่นชมสูงสุดของผูเขาชม งานชนะเลิศซึ่งแยกออก

ระหวางศิลปนมืออาชีพและศิลปนสมัครเลน

  ผูรวมงานทุกทานช่ืนชอบเมืองไทยมากเหลือเกิน สนุกสนานและเปนกันเองเหมือนครอบครัว ไดกลับมา

เจอกันอีกครั้งของเหลาศิลปน ซึ่งนับวาเปนโอกาสยากมากสําหรับชาวไทยที่ไมไดมีโอกาสบินไปรวมงานแบบน้ีที่

ตางประเทศ ไมรูอีกนานเทาไรจึงจะมีงานแบบนี้ในเมืองไทยอีก ขอขอบคุณผูจัดและศิลปนผูรวมงานทุกทานที่

ทําใหเกิดมีงานน้ีขึ้นไดในประเทศไทย หวังวาเราคงไดมีโอกาสอีกในไมนานเกินรอ

ผูเขียนกับผลงานที่นําออกแสดง

ชิ้นงานที่ไดรับรางวัล Honorable Mention
โดย Simona Marina Braathen (France)

งานที่ไดรับรางวัลของ Rachel Plantier (France)

Pendants งานออกรานขายของ ตอนนี้นิยมทําจี้
และสรอยเซรามิก ดวยฤเทคนิคการตกแตงที่หลากหลาย

Mega Exhibition of Porcelain Painting BKK 2013Meggggaaaa EEEExxxxxhhhhiibbbbiitttiiooooonnnn oooof PPPorrcceelllaaaiinnnn PPPPaaaiiinnntttiiinnnggg BBKKKKKK 2220000111333
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ดิฉันไดรูจัก Thais เมื่อครั้งที่เธอมาออกงานในงาน

แสดงการวาดภาพบนกระเบื้อง ที่ทางศูนยศิลปาชีพบางไทรจัด

ขึ้น เธอเปนศิลปนที่โดดเดนและมีความพิเศษในดานการใช Frit 

มารวมกับงานวาดบนกระเบ้ือง ในคร้ังนั้นเธอเตรียม Frit มา

ขายและสาธิตใหชมเพียงไมกีช่นิด หลังจากดิฉนัไดซือ้กลับมาลอง

ทาํดแูลวกไ็มไดผลอยางทีค่ดิ ตดิคาใจมาจนกระทัง่มาพบกบัเธอ

อีกในงาน Mega Exhibition ที่จัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เท่ียวน้ีเธอ

พัฒนาสินคาข้ึนอีกหลายตัว อีกท้ังไดจัดทําตัวอยางที่เผาแลว
และคูมอืการใชงานของ Frit แตละชนดิ เปนประโยชนมากสําหรบัพวก

เรา ทําใหตองซื้อหมดทุกอยาง เทคนิคการวาดภาพบนกระเบื้องโดย

ทั่วไป จะเร่ิมจากการวาดสีที่ตองเผาดวยไฟสูงกอน แลวคอยๆไล

อุณหภูมิตํ่าลงเร่ือย ๆ ในแตละไฟ (830 - 720 oC) แตสําหรับ Frit 

ที่ใชตกแตงของ Thais นี้ จะตองเผาดวยไฟ 830 oC จึงจะไดผลตาม

ทีต่องการ เงือ่นไขเหลานีจ้งึเปนสิง่จาํเปนทีผู่วาดจะตองออกแบบและ

คิดใหเรียบรอยกอนวาสวนไหนจะวาดอะไร ดวยสีอะไร และตองใส 

Frit นี้ในไฟแรก ๆ ของการวาด ซึ่งเปนสิ่งที่ยากพอสมควรสําหรับ

นักวาด แตเมื่อผลงานออกมาแลวจะสวยสมใจคะ

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

Thais Antunes
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  Frit ของ Thais มีสีหลากหลาย และขนาดเม็ดที่

แตกตางกันใหเลือก หลังเผาแลวยังสามารถแตงทับดวยสี

เงินหรือสีทองอีกดวย

หากสนใจเกี่ยวกับสินคาหรือขอมูลเพ่ิมเติมติดตอไดที่  

Aterlier Thai Antunes Ltda

Rua Acurua n 100 Vila Romana/Lapa

05053-000 Sao Paolo/SP Brasil

Email: thais artista@yahoo.com.br

  เรื่องราวตอจากนี้ไป เปนอัตชีวประวัติของ 

Thais Antunes ที่เธอเขียนดวยตนเองสงมาใหพวกเรา

อาน เพื่อใหรูจักเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอมากขึ้น รวม

ทั้งผลงานบางสวนดวย

Frit ของ Thais มีสี
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  I was born in São Paulo City at São Paulo State – Brazil, I directed my professional life to the art, 

dedicating myself to painting on porcelain since 1980, I had my first exhibition in 1982.

  With knowledge and experience in the Ceramic Industries, I completed my study in Ceramics 

Technology at State University of Saint Catherine, UNESC – in Santa Catarina State/Brazil

  In 1998 after research done in Mario Amato Foundation in São Bernardo do Campo City at São 

Paulo State, I created application techniques of ceramic frits over glaze, differentiating my work on porcelain 

and ceramic.

  In 2000 I resumed my participation in exhibitions, teaching classes and workshops in Brazil, 

Argentina, Mexico, Portugal, Italy, Greece and other countries.

  In 2010, after my first appearance at the Salon de Lyon (France), I began to work in Europe more 

often, where I won some awards very important to me.

  Nowadays, I use a wide range of textures that are in the most part developed and manufactured in 

a small laboratory installed in my studio, applied over American Technique of porcelain painting.

  I was in Thailand in November 2012 and 2013 during the Mega Exhibition of Porcelain in Chatrium 

Hotel, promoted by Vanvipha Art Studio and Artfilipe Filipe Pereira. During this exhibition I gave 

demonstrations, mini workshops and was awarded an Honorable Mension on the orchid theme.

  I‘m very glad for choose to be a Porcelain Artist!

Thais Antunes 

Special Textures for Painting on Porcelain.

Email: thais artista@yahoo.com.br

Facebook : Thais Antunes Artista 
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บทนํา

  เครื่องปนดินเผายุโรป เปนเครื่องปนดินเผาตางประเทศกลุมหนึ่งที่มีการสํารวจและขุดคนพบทั่วภาคใตของ
ประเทศไทย โดยนําเขามาสูเมืองทาภาคใตของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เปนตนมา เมืองทาที่มีการคนพบเครื่องปนดินเผายุโรป ไดแก 
เมอืงถลาง (ปจจบุนัคอือาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็) เมอืงนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา และเมืองปตตาน ีปจจบุนัเก็บรวบรวม
และรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานตางๆ ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑสถาน
วดัพระทอง อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต พพิธิภณัฑสถานวดัพระมหาธาต ุวรมหาวหิาร อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมอืง จังหวัดปตตานี 
  เครื่องปนดินเผายุโรปท่ีพบในภาคใตของประเทศไทยจะถูกผลิตจากโรงงานตางๆ ไดแก โรงงาน Société 
Cérmique ประเทศฮอลันดา โรงงาน Petrus Regout (Sphinx) ประเทศฮอลันดา โรงงาน Boch Freres at Keramis 
ประเทศเบลเยี่ยม และโรงงานในเมือง Staffordshire ประเทศอังกฤษ (สวาง เลิศฤทธิ์ ๒๕๓๔; Harrisson 1995: 97) รวม
ไปถึงโรงงาน J. & M. P. Bell & Company Limited ประเทศสกอตแลนด ซึ่งทั้งหมดเปนโรงงานผลิตเครื่องปนดินเผาที่
เริ่มดําเนินกิจการในชวงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ราวคริสตศตวรรษท่ี 18-19 (ราวพุทธศตวรรษที่ 
๒๔-๒๕) และมีประวัติวาเริ่มคาขายไปยังประเทศใกลเคยีงรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตราวปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
(ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๕) 
  ในชวงเวลาน้ัน เมืองปตตานีเปนเมืองทาที่มีชื่อเสียงถูกกลาวขานในเอกสารโบราณฝายไทยและตางชาติ และ
เปนเมืองทาคาขายกับตางชาติทีเ่จริญรุงเรืองอยางมากมาต้ังแตสมยัอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร โดยสมัยอยุธยา เมอืง
ปตตานีเปดรับชาวตางชาติชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดา ชาวอังกฤษ และชาวญี่ปุน ตามลําดับ มีการ
กอตัง้สถานีการคาเพือ่แสวงหาสินคาทองถ่ินเมืองปตตานีเพือ่นาํกลับไปขายยังประเทศบานเกิดและยังนาํเขาสนิคาจาก
ตางประเทศเขามาขายยังเมืองปตตานีดวยเชนกัน โดยเฉพาะการนําเขาเครื่องปนดินเผาจีนสมัยราชวงศหมิงตอนปลาย
และสมัยราชวงศชิงตอนตน 
  สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) มีพระราชดําริ
ใหรวมหวัเมอืงในภาคตางๆ รวมไปถงึหวัเมอืงบนคาบสมทุรมลายจูนเกดิความไมสงบและสงผลใหการคาในเมอืงปตตานี
ทีม่รีากฐานสืบเน่ืองมาต้ังแตสมยัอยุธยาตอนปลายดูซบเซาลงไป ผนวกกับสาเหตุหลายประการดังปรากฏในบันทึกสมัย
นั้นวา บริษัทการคาของฮอลันดาที่ชองแคบมะละกามีบทบาททางการคามากขึ้น ตลาดการคาที่ญี่ปุนไดรับความสนใจ
จากตางประเทศเพิม่ขึน้ รวมถึงความตองการซือ้ผลผลติจากคาบสมุทรมลายลูดลงและปรมิาณการซือ้ขายสนิคาในระดบั
ทองถิน่ลดลง หลงัจากนัน้ ตัง้แตรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เกิด
การปรบัเปลีย่นการปกครองจนกลายเปนจงัหวดัปตตานใีนทายทีส่ดุ (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 
๒๕๔๒ก; ๒๕๔๒ข; ๒๕๔๒ค) รวมทั้งเริ่มมีการนําเขาเครื่องปนดินเผายุโรป แตก็ยังคงมีการนําเขาเครื่องปนดินเผาจีน
สมัยราชวงศชิง
  เคร่ืองปนดินเผายุโรปที่พบในเมืองปตตานีที่นํามาศึกษาครั้งนี้คนพบจากสํารวจทั้งสิ้นและมีสภาพที่คอนขาง
สมบูรณ โดยเนนศึกษาเคร่ืองปนดินเผายุโรปท่ีผลิตจากโรงงานเจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. & M. P. Bell) เมืองกลาสโกว 
ประเทศสกอตแลนด ที่เก็บรวบรวมและรักษาไวที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี (สวาง เลิศฤทธ์ิ ๒๕๓๔) หมูบานบริเวณเขายะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเปนการสํารวจพบใน
โครงการสํารวจแหลงโบราณคดีและแหลงศิลปกรรมบริเวณเขายะลา จังหวัดยะลาโดยสํานักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา กรม
ศลิปากร (๒๕๔๙) และพพิธิภณัฑเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ซึง่ทัง้หมดนีต้ัง้อยูในพืน้ทีข่องเมอืงปตตานแีละบรเิวณ
ใกลเคียงเมืองปตตานีในอดีต

อัตถสิทธิ์ สุขขํา
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เครื่องปนดินเผากลาสโกวเครื่องปนดินเผากลาสโกว
(เจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. & M. P. Bell)) ที่พบในเมืองปตตานี 
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 เครื่องปนดินเผายุโรป เปนเครื่องปนดินเผาตางประเทศกลุมหน่ึงที่มีการสํารวจและขุดคนพบทั่วภาคใตของ
ประเทศไทย โดยนําเขามาสูเมืองทาภาคใตของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

ุ ุ ุ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เปนตนมา เมืองทาที่มีการคนพบเครื่องปนดินเผายุโรป ไดแก 
ู

เมอืงถลาง (ปจจบุนัคอือาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็) เมอืงนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา และเมืองปตตาน ีปจจบุนัเก็บรวบรวม
และรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานตางๆ ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑสถาน

ุ ู ุ

วดัพระทอง อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต พพิธิภัณฑสถานวดัพระมหาธาต ุวรมหาวหิาร อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
  เคร่ืองปนดินเผายุโรปท่ีพบในภาคใตของประเทศไทยจะถูกผลิตจากโรงงานตางๆ ไดแก โรงงาน Société 
Cérmique ประเทศฮอลันดา โรงงาน Petrus Regout (Sphinx) ประเทศฮอลันดา โรงงาน Boch Freres at Keramis 
ประเทศเบลเย่ียม และโรงงานในเมือง Staffordshire ประเทศอังกฤษ (สวาง เลิศฤทธิ์ ๒๕๓๔; Harrisson 1995: 97) รวม
ไปถึงโรงงาน J. & M. P. Bell & Company Limited ประเทศสกอตแลนด ซึ่งท้ังหมดเปนโรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาที่

ฤ ฤฤ

เริ่มดําเนินกิจการในชวงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ราวคริสตศตวรรษท่ี 18-19 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 
๒๔-๒๕) และมีประวัติวาเร่ิมคาขายไปยังประเทศใกลเคียงรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตราวปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 

ุ ฏ ุ ุฏ ุ ุ

(ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๕) 
  ในชวงเวลาน้ัน เมืองปตตานีเปนเมืองทาที่มีชื่อเสียงถูกกลาวขานในเอกสารโบราณฝายไทยและตางชาติ และ

ุ

เปนเมืองทาคาขายกบัตางชาตทิีเ่จริญรุงเรอืงอยางมากมาตัง้แตสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร โดยสมยัอยธุยา เมอืง
ู

ปตตานีเปดรับชาวตางชาติชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดา ชาวอังกฤษ และชาวญ่ีปุน ตามลําดับ มีการ
ุ ุ ุ

กอตัง้สถานีการคาเพือ่แสวงหาสนิคาทองถิน่เมอืงปตตานีเพือ่นํากลับไปขายยังประเทศบานเกดิและยังนําเขาสนิคาจาก
ุ ฤ ุุ

ตางประเทศเขามาขายยังเมืองปตตานีดวยเชนกัน โดยเฉพาะการนําเขาเคร่ืองปนดินเผาจีนสมัยราชวงศหมิงตอนปลาย
และสมัยราชวงศชิงตอนตน 
  สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) มีพระราชดําริ
ใหรวมหวัเมอืงในภาคตางๆ รวมไปถงึหัวเมอืงบนคาบสมทุรมลายจูนเกดิความไมสงบและสงผลใหการคาในเมอืงปตตานี
ทีม่รีากฐานสืบเนือ่งมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายดูซบเซาลงไป ผนวกกับสาเหตุหลายประการดังปรากฏในบันทึกสมัย

ๆ ุ ู

นั้นวา บริษัทการคาของฮอลันดาท่ีชองแคบมะละกามีบทบาททางการคามากข้ึน ตลาดการคาที่ญี่ปุนไดรับความสนใจ
ฐ ุ ู ุ ฏฐ ุ ู ุ

จากตางประเทศเพิม่ขึน้ รวมถึงความตองการซือ้ผลผลติจากคาบสมทุรมลายูลดลงและปรมิาณการซือ้ขายสนิคาในระดบั
ุ

ทองถิน่ลดลง หลังจากนัน้ ตัง้แตรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เกิด
ุ ูุ ู

การปรบัเปลีย่นการปกครองจนกลายเปนจงัหวดัปตตานีในทายทีส่ดุ (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 
ุ ูุ

๒๕๔๒ก; ๒๕๔๒ข; ๒๕๔๒ค) รวมทั้งเริ่มมีการนําเขาเครื่องปนดินเผายุโรป แตก็ยังคงมีการนําเขาเครื่องปนดินเผาจีน
ุ ุุ

สมัยราชวงศชิง
  เคร่ืองปนดินเผายุโรปที่พบในเมืองปตตานีที่นํามาศึกษาครั้งนี้คนพบจากสํารวจทั้งสิ้นและมีสภาพที่คอนขาง
สมบูรณ โดยเนนศึกษาเคร่ืองปนดินเผายุโรปท่ีผลิตจากโรงงานเจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. & M. P. Bell) เมืองกลาสโกว 

ุุ

ประเทศสกอตแลนด ที่เก็บรวบรวมและรักษาไวที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ู ุุ

วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี (สวาง เลิศฤทธ์ิ ๒๕๓๔) หมูบานบริเวณเขายะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเปนการสํารวจพบใน
โครงการสํารวจแหลงโบราณคดีและแหลงศิลปกรรมบริเวณเขายะลา จังหวัดยะลาโดยสํานักศิลปากรท่ี ๑๓ สงขลา กรม

ฤ ู

ศิลปากร (๒๕๔๙) และพพิธิภณัฑเมืองนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ซึง่ทัง้หมดนีต้ัง้อยูในพืน้ทีข่องเมอืงปตตานแีละบรเิวณ
ใกลเคียงเมืองปตตานีในอดีต
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เครื่องปนดินเผากลาสโกว 
(เจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. & M. P. Bell)) 

ในเมืองปตตานี

  ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองปนดินเผายโุรปท่ีเปนสนิคาสง

ออกสําหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ สูตรของเน้ือดิน

จะมีการบันทึกไวมากมายซึ่งเปนสูตรเฉพาะของแตละโรงงาน 

แตโดยทัว่ไปแลวจะเปนเครือ่งปนดินเผาเน้ือดิน (Earthenware) 

เนื้อแกรง (Stoneware) และเน้ือกระเบ้ือง (Porcelain) ตกแตง

เขียนลายสีดวยลายมืออิสระและพิมพลายสีใตเคลือบดวย

สีนํ้าเงิน สีเขียว สีแดง สีนํ้าตาล และสีดํา บนพ้ืนเคลือบสีขาว ที่

เรียกวา เครื่องเคลือบ หรือเครื่องเขียนสีบนเคลือบ หรือ

เครื่องพิมพสีบนเคลือบ ซึ่งลวดลายมักอางอิงหรือลอกแบบมา

จากลวดลายบนเครื่องปนดินเผาจีน รวมไปถึงลวดลายที่เก่ียว

เนือ่งกบัศาสนาอสิลามและการเขยีนภาษาอาหรบัเปนลวดลาย 

ตลอดจนลวดลายธรรมชาติและลวดลายของสัตวในเทพนิยาย

โบราณ (Myth) ของยุโรป อันเปนผลงานการออกแบบโดยชาง

ชาวจีนทีโ่รงงานจางไว และบางกรณปีระเทศผูสัง่ผลิตนาจะเปน

ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีออกแบบลวดลายเฉพาะ

เพ่ือสอดคลองกับความตองการของตลาดประเทศตางๆ ที่

ตองการสงไปขาย (Harrison 1995) ที่กนภาชนะประทับตรา

เครื่องหมายการคาพรอมกับรายละเอียดอื่นๆ ประกอบดวยชื่อ

โรงงานหรือบริษัทผูผลิต ชื่อชุดภาชนะที่ตั้งชื่อมาจากแบบ

ลวดลาย เลขทะเบียนชุดท่ีผลิต และปที่ผลิต

  เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. & M. P. Bell) 

นักวิชาการยุโรปมักจะเรียกวาเปนเคร่ืองปนดินเผากลาสโกว 

(Glasgow Pottery) เน่ืองจากผลิตท่ีเมืองกลาสโกว แตแทที่จริง

แลวผลิตจากโรงงานเอกชนช่ือวาบริษัทเจ แอนด เอ็ม พี เบล (J. 

& M. P. Bell & Company) กอต้ังขึ้นอยางเปนทางการต้ังแต 

ค.ศ. 1841 (พ.ศ. ๒๓๘๔) โดยสองพ่ีนองจอหนและเมททิวแหง

ตระกูลเบลล (John and Matthew Perston Bell) ที่แขงขันกับ

โรงงานผลติเครือ่งปนดนิเผาและอฐิทีม่อียูมากมายท้ังในประเทศ

สกอตแลนดและประเทศอังกฤษ

  บริษัทเจ แอนด เอ็ม พี เบล เริ่มตนจากการต้ังโรงงาน

ผลิตเคร่ืองปนดินเผาเน้ือดิน (Earthenware) เพื่อเปนภาชนะท่ี

ถูกสุขลักษณะกอน หลังจากนั้นราว ค.ศ. 1860 (พ.ศ. ๒๔๐๓) 

เปนตนมา โรงงานแหงนีผ้ลิตเคร่ืองปนดินเผาเคลือบรปูทรงตางๆ 

อาทิเชน ชาม จาน ชอนซุป และเหยือกไวน เปนตน พิมพลาย

สีนํ้าเงินและสีนํ้าตาลเปนลวดลาย เชน ลายวิวทิวทัศนและ

สถาปตยกรรมแบบจีนและแบบยุโรป ลายรถมา เปนตน ซึ่งบาง

ใบมีการกดประทับตราเคร่ืองหมายการคาท่ีกนภาชนะเปนตัว

อักษรเจเอ็ม (JM) ในรูประฆัง แลวจึงพัฒนาเปนการกดประทับ

ตราเคร่ืองหมายการคาเปนตัวอักษร J. & M. P. Bell & Co. แต

บางใบไมมี และทายที่สุดพัฒนาเปนการพิมพสีนํ้าเงินเปนตรา

เคร่ืองหมายการคาตัวอักษร J. & M. P. Bell & Co. พรอม

ลวดลายตางๆ ทีก่นภาชนะ ทัง้ยังมีเอกลักษณทีต่ัง้ช่ือรปูทรงและ

ลวดลาย รวมถึงระบุรหัสประจําสินคาและปที่ผลิตอีกดวย 

  ระหวาง ค.ศ. 1860-1870 (พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๑๓) 

โรงงานเจ แอนด เอม็ พ ีเบลมีการพฒันาสตูรดนิในลกัษณะตางๆ 

อาทิเชน รอยัล สโตน ไชนา (Royal Stone China) และโบน ไช

นา  (Bone Ch ina)  แต ก็ยั งคงมีการพิมพ สี เป นตรา

เครื่องหมายการคาดวยตัวอักษร J. & M. P. Bell & Co. และเร่ิม

มีการสงออกไปยังประเทศใกลเคียง เชน ประเทศเดนมารค ทั้ง

ยังมีการสงออกไปไกลถึงอเมริกาใต อเมริกา และแคนาดา 

เปนตน โดยการขนสงจะเปนการจางเหมาเรือขนสงสินคาของ

บริษทัครอบครัวตระกูลโดเนลสัน (Donaldson Brothers) ซึง่เปน

บริษัทที่มีชื่อเสียงเก่ียวกับการขนสงทางทะเลในเมืองกลาสโกว 

มกีองเรอืขนสงสนิคาทีเ่ปนเรอืพลงัไอนํา้ทาํจากเหลก็ และสงตอ

เครื่องปนดินเผาใหกับบริษัทตัวแทนคาปลีกในประเทศหรือภูมิ

ภาคนั้นๆ เพื่อจัดจําหนาย

  หลังจากนั้น ราว ค.ศ. 1870-1880 (พ.ศ. ๒๔๑๓-

๒๔๒๓) จอหน เบล จงึเร่ิมสะสมและพฒันากองเรอืขนสงสนิคา

เปนของตัวเองโดยเกือบท้ังหมดเปนเรือพลังไอน้ําทําจากเหล็ก

เพื่อขนสงเครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลใหเปนที่รูจักใน

ตางชาติ  

  ราว ค.ศ. 1881 (พ.ศ. ๒๔๒๔) เปนตนมา ไดมกีารขยาย

กจิการจากเดิมเปนเพียงบริษทั (Company) ใหเปนบริษทัจาํกดั 

(Company Limited) ภายใตเครื่องหมายการคาดวยการพิมพสี

แดงและสีนํ้าเงินเปนรูประฆังพรอมตัวอักษร J. & M. P. Bell & 

Co. Ltd., Glasgow เนนการผลติเคร่ืองปนดินเผาเน้ือดนิ (Earth-

enware) และเน้ือกระเบ้ือง (Porcelain) ที่มีคุณภาพถูก

สุขลักษณะ โดยมีการพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของ

เครือ่งปนดนิเผาออกมาหลายรปูแบบทีเ่นนตกแตงดวยลวดลาย

แบบยุโรปและแบบจีน  

  ขณะเดียวกัน ยังมีบันทึกไววามีบริษัทตัวแทนคาปลีก

เคร่ืองป นดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลสําหรับตลาดเอเชีย

ตะวันออกกลาง เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย

เคร่ืองปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลท่ีเปนสินคาสงออกจะ

ออกแบบเปนลวดลายอางอิงเอกลักษณทองถิ่นเพื่อตอบสนอง

ตามความตองการของประเทศน้ันๆ ซึง่ออกแบบโดยชางชาวจีน

ที่โรงงานจางไวและพํานักอยูในประเทศสกอตแลนด เมื่อผลิต

เสรจ็แลวจงึขนสงดวยเรอืพลงัไอนํา้ทาํจากเหลก็ออกจากทาเรอื

เมืองกลาสโกวไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อสงใหกับบริษัท

ตัวแทนคาปลีกและจัดจําหนาย 
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  ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัทเจ แอนด เอ็ม พี 

เบลไดรวมลงทุนกับบริษัทคาขายท่ัวไปอีกแหงหนึ่งเพื่อพัฒนา

กจิการในเมืองยางกุง ประเทศพมา ชือ่วาดูนนิดอว (Dunnidaw) 

ที่มีทั้งอูตอเรือ โรงเลื่อย โรงฟอกหนัง รวมไปถึงการใชชางและ

กุลีเปนแรงงานอาศัยกันอยูเปนแคมปขนาดใหญ และไดขยาย

ตลาดการสงออกเคร่ืองปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลไปสู

ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียผานสถานีการคาในเมือง

ยางกุง ประเทศพมาแหงนี้ ควบคูไปกับการสงออกไปประเทศ

ใกลเคียงในยุโรป รวมถึงอเมริกาใต อเมริกากลาง และอินเดียที่

ยังคงดําเนินกิจการอยู

  กิจการของบริษัทเจ แอนด เอ็ม พี เบล เจริญรุงเรือง

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสงออกเครื่องปนดินเผาเจ แอนด 

เอ็ม พี เบลมายังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวาง ค.ศ. 

1887-1906 (พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๔๙) โดยมีบันทึกเก่ียวกับตลาด

ที่สําคัญไวชัดเจน ไดแก เมืองยางกุง ประเทศพมา ซึ่งเปนสถานี

การคาใหญในภูมิภาคน้ี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร เมือง

ปตตาเวีย (หรือปจจุบันคือเมืองจารกาตา) เกาะชวา ประเทศ

อินโดนีเซีย เมืองซุราบายา เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย และ

เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย (สวาง เลิศฤทธ์ิ ๒๕๓๔; Harrison 

1995; Miksic & Ann Low Mei Gek 2005; Kelly 2006)  

  และทีส่าํคัญท่ีสดุคือประเทศไทย ทีม่ปีระวตักิารคนพบ

เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลในเมืองปตตานี กําหนด

อายตุรงกับรชักาลของของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) ปจจุบันเก็บรวบรวม

และรักษาไว ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 

(สวาง เลศิฤทธ์ิ ๒๕๓๔) ชาวบานในหมูบานรอบเขายะลา จงัหวดั

ยะลา และพิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบล ถือเปนมรดกตกทอดของ

ชาวบานชาวมุสลิมที่อยูอาศัยในหมูบานรอบเขายะลา อําเภอ

เมอืง จงัหวัดยะลา ซึง่พบเพียงใบเดียวเทาน้ัน มลีกัษณะเปนจาน

กนตืน้เคลือบสีขาวเปนสพีืน้ท้ังใบ ดานในพิมพลายดวยสีนํา้เงิน

ลายทุเรียน สัปปะรด พันธุไม และดอกไม บริเวณรอบขอบจาน

พมิพสแีดงลายทิวทศันของอาคารแบบจีนกับนกทะเล กนภาชนะ

พมิพชือ่ลายวา DHURAIN-NANUS คูกบัเคร่ืองหมายการคารปู

ระฆัง อักษร J. & M. P. Bell & Co. Ltd. และเลขทะเบียนปที่

ผลิต ภาชนะลายแบบ DHURAIN-NANUS เปนหน่ึงในชุดลาย

ผลไม เชน BUAH-NANAS และ BUAH-BUAH เปนตน ผลิตขึ้น

ใน ค.ศ. 1889 (พ.ศ. ๒๔๓๒) ที่เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อต

แลนด (ภาพที่ ๑) 

  เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบล อีกชุดหนึ่งเก็บ

รวบรวมและรักษาไวที่พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส ทั้งหมดเปนจานกนตื้นเคลือบสีขาวเปนสีพื้น

ทัง้ใบ ดานในพมิพลายสนีํา้เงนิตรงกลางและลายสแีดงรอบขอบ

จาน บางใบอาจสลับเปนพิมพลายสีแดงตรงกลางและสีนํ้าเงิน

รอบขอบจาน หรือพิมพสีเขียวตรงกลางซึ่งกลุมสุดทายนี้จะพบ

นอย แตละใบจะมีชื่อเรียกเฉพาะตามแบบลวดลาย โดยที่กน

ภาชนะพิมพชื่อลายคูกับเครื่องหมายทางการคารูประฆัง อักษร 

J. & M. P. Bell & Co. Ltd. และเลขทะเบียนปที่ผลิต ผลิตที่เมือ

งกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด โดยภาชนะชุดลายแบบตางๆ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

  PEKIN ผลติขึน้ใน ค.ศ. 1889 (พ.ศ. ๒๔๓๒) ตรงกลาง

พิมพสีนํ้าเงินลายทิวทัศนของอาคารแบบจีน บริเวณรอบขอบ

จานพิมพสีแดงลายดอกโบตั๋นในชองกระจกรูปแปดเหลี่ยม 

(ภาพท่ี ๒)

ภาพท่ี ๑ จานลายแบบ DHURAIN-NANUS ลงทะเบียนผลิต 
ค.ศ. 1889 พบที่หมูบานรอบเขายะลา จังหวัดยะลา           

ภาพท่ี ๒ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบลลายแบบ PEKIN 
ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1889 

เก็บรักษาท่ีพิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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  IKAN-CHINA ผลิตขึ้นใน ค.ศ. 1889 (พ.ศ. ๒๔๓๒) ตรงกลางพิมพสีนํ้าเงินลายมัจฉานุ ลายเมฆ และลายคลื่น บริเวณรอบ

ขอบจานพิมพสีแดงลายสิงหและลายหงสในชองกระจกรูปโคงมนคั่นดวยเหรียญกษาปณจีน (ภาพท่ี ๓)   

  BORNEO ผลิตขึ้นใน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. ๒๔๓๓) ตรงกลางพิมพสีนํ้าเงินลายหงส บริเวณรอบขอบจานพิมพสีแดงลายหงส

ในชองกระจกรูปโคงมนสลับดวยลายสัปปะรด (ภาพที่ ๔)

  KEELIN-HONG ผลิตขึ้นใน ค.ศ. 1890 (พ.ศ. ๒๔๓๓) ตรงกลางพิมพสีนํ้าเงินลายกิเลนและลายหงส บริเวณรอบขอบจาน

พิมพสีแดงลายที่เลียนแบบลายมงคลแปดทางลัทธิเตา แตปรากฏเพียงสี่ลายในชองกระจกรูปหกเหลี่ยมโคงมนเทานั้น คือ กระบี่ของ

ลว่ีตงปนและน้ําเตาของหล่ีเที่ยไกว ซึ่งอีกสองลายสันนิษฐานวาเปนตะกราดอกไมของหลันไฉเหอและเกราะไมไผของจางกวอเหลา

สลับกับลายคลื่น (ภาพที่ ๕)

  AYAM-JANTAN ผลิตข้ึนใน ค.ศ. 1891 (พ.ศ. ๒๔๓๔) ตรงกลางพมิพสนีํา้เงนิลายไกและลายคลายพระอาทติย บริเวณรอบ

ขอบจานพิมพสีแดงลายกานขด (ภาพที่ ๖)

ภาพท่ี ๓ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบล ลายแบบ IKAN-CHINA 
ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1889 

เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพท่ี ๔ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบลลายแบบ BORNEO 
ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1890

เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพท่ี ๕ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบล ลายแบบ 
KEELIN-HONG ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1890

เก็บรักษาท่ีพิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพท่ี ๖ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบลลายแบบ AYAM-JANTAN 
ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1891

เก็บรักษาท่ีพิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



พฤษภาคม - สิงหาคม 255738

  BURONG-MERAK ผลติขึน้ใน ค.ศ. 1903 (พ.ศ. ๒๔๔๖) ตรงกลางพิมพสนีํา้เงนิลายมังกรพนไฟและลายนกยุง บรเิวณรอบ

ขอบจานพิมพสีแดงลายคลายดอกพุดตานในชองกระจกรูปวงกลมสลับดวยลายมังกรพนไฟและลายมัจฉาน ุ(ภาพท่ี ๗)

  BANGKOK ไมทราบปที่ผลิตชัดเจน แตสันนิษฐานวาผลิตขึ้นราวตนคริสตศตวรรษท่ี 20 (พุทธศตวรรษท่ี ๒๕-๒๖) 
ตรงกลางพิมพสีนํ้าเงินลายใบหนาบุคคลตามแบบจีน บริเวณรอบขอบจานพิมพสีแดงลายนกยูงและลายดอกไมกานขด 

(ภาพท่ี ๘)

ภาพท่ี ๗ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบล ลายแบบ 
BURONG-MERAK ลงทะเบียนผลิต ค.ศ. 1903

เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพท่ี ๘ จานกนตื้นเจ แอนด เอ็ม พี เบลลายแบบ BANGKOK กําหนด
อายุราวตนคริสตศตวรรษท่ี ๒๐

เก็บรักษาท่ีพิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สรุป

  โรงงานเจ แอนด เอ็ม พี เบล เปนโรงงานหนึ่งที่ผลิต

เครื่องปนดินเผากลาสโกว จากเมืองกลาสโกว ประเทศสกอต

แลนดทีเ่ปนสนิคาสงออก โดยมีพฒันากจิการใหเจริญรุงเรอืงข้ึน

เรื่อยๆ ในชวง ค.ศ. 1860-1870 (พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๑๓) ดวยการ

สงออกเคร่ืองปนดนิเผาเจ แอนด เอม็ พ ีเบลขนสงทางทะเลผาน

บรษิทัขนสงสนิคาจากทาเรอืเมอืงกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด 

ไปสงใหกับบริษัทตัวแทนคาปลีกในประเทศอังกฤษและและ

ประเทศเดนมารค รวมไปถึงอเมริกาใต อเมริกา และแคนาดา 

เพื่อจัดจําหนาย และเปนชวงเวลาท่ีโรงงานเร่ิมตนพัฒนาเปนก

องเรือขนสงสินคาเจ แอนด เอ็ม พี เบล 

  ครัน้ตัง้แต ค.ศ. 1881 (พ.ศ. ๒๔๒๔) เปนตนมา โรงงาน

เจ แอนด เอ็ม พี เบล ไดขยายกิจการซ่ึงจากเดิมเปนบริษัทให

เปนบริษัทจํากัด และมีนโยบายขยายการสงออกไปยังตลาด

เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย

ไดรวมลงทนุกบับรษิทัคาขายทัว่ไปอกีแหงหนึง่เพือ่พฒันากจิการ

ในเมืองยางกุง ประเทศพมา เพื่อสรางผลประโยชนทางธุรกิจใน

ดานอ่ืนๆ และยังเปนฐานในการกระจายเคร่ืองปนดินเผาเจ 

แอนด เอ็ม พี เบล ผานการขนสงสินคาโดยกองเรือขนสงสินคา

ของบริษัทเจ แอนด เอ็ม พี เบลเองท่ีเปนกองเรือพลังไอนํ้าทํา

ดวยเหล็ก ไปยังเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย เมืองสิงคโปร 

ประเทศสงิคโปร เมอืงปตตาเวีย (หรอืเมอืงจารกาตาในปจจุบนั) 

และเมืองซุราบายา เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมืองปตตานี ประเทศไทย (สวาง เลิศฤทธิ์ ๒๕๓๔; 

Harrison 1995; Miksic & Ann Low Mei Gek 2005: 35; Kelly 

2006: 45-48) อนึ่ง เทคโนโลยีของกองเรือขนสงสินคาที่เปนเรือ

พลงัไอน้ําทาํจากเหล็กพฒันาข้ึนเพือ่การเดินทางขนสงสนิคาไป

สูที่จุดหมายปลายทางไดปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจ

และขุดคนทางโบราณคดีใตนํ้าที่ไมมีการรายงานการคนพบ

เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พ ีเบลในแหลงเรืออับปางใตทอง

ทะเลนานนํ้าสากล
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  เครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลในเมืองปตตานี 

ปจจบุนัเกบ็รวบรวมและรักษาไวในฐานะมรดกตกทอดของชาว

บานและพิพิธภัณฑสถานตางๆ ในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัด

นราธิวาส และจังหวัดยะลา โดยเคร่ืองปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม 

พี เบลเหลานั้นเปนเครื่องป นดินเผาเนื้อกระเบื้องท่ีผลิตขึ้น

ระหวาง ค.ศ. 1889-1905 (พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๔๘) นําเขามาสู

เมืองปตตานีระหวางรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) 

  เครื่องปนดินเผามีการตกแตงดวยการพิมพลายดวย

สีนํ้าเงิน สีแดง สีเขียว และสีนํ้าตาล บนพ้ืนเคลือบสีขาว ที่

ออกแบบลวดลายโดยชางชาวจีนใหเปนลวดลายท่ีอางอิง

เอกลกัษณทองถิน่และต้ังชือ่ลวดลายตามสถานท่ีทีจ่ะสงไปขาย

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตยังมีพื้นฐานการเขียน

ลวดลายและความหมายตามวัฒนธรรมจีนผสมผสานกับ

วฒันธรรมยโุรป และการตัง้ชือ่ลวดลายเหลานีไ้ดบนัทึกเปนลาย

ลกัษณอกัษรชดัเจนอนัเปนเอกลกัษณของโรงงานเจ แอนด เอ็ม 

พี เบลที่มีมาตั้งแตเริ่มตนการผลิต (Kelly 2006: 100-111) 

อยางไรก็ดี การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีบริเวณเขต

จงัหวดัปตตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธวิาสในปจจบุนัไม

พบหลักฐานเกีย่วกบัท่ีตัง้ของสถานกีารคาหรอืบริษทัตวัแทนคา

ปลกีในเมอืงปตตาน ีจงึยังไมทราบไดวาใครคอืบรษิทัตวัแทนคา

ปลีกเครื่องปนดินเผาเจ แอนด เอ็ม พี เบลในเมืองปตตานีใน

เวลานั้น    

  การสัมภาษณชาวบานชาวมุสลิมในหมูบานรอบเขา

ยะลา จังหวัดยะลา บอกเลาวา ไดเก็บรักษาเคร่ืองปนดินเผา

ยโุรปซ่ึงหน่ึงในน้ันคอืเคร่ืองปนดนิเผาเจ แอนด เอม็ พ ีเบลสภาพ

สมบูรณเปนมรดกประจําตระกูล สภาพบานเรือนของผูครอบ

ครองเคร่ืองปนดินเผายุโรปมักเปนบานท่ีมีสภาพด้ังเดิมตาม

เอกลักษณทองถิน่ภาคใต คอื เรือนไมยกใตถนุสงู หลงัคาเปนรปู

จั่ว มุงดวยกระเบ้ืองดินเผา หนาจั่วและชองลมแกะสลักไม และ

เครื่องปนดินเผายุโรปจะเก็บไวในตูโชวไมแกะสลักสวยงาม ที่

ทําใหตั้งขอสังเกตวาเคร่ืองปนดินเผายุโรปในชวงเวลานั้นนาจะ

มีมูลคาสูง เปนสิ่งของที่ใชงานเปนภาชนะรับประทานในบาน

เรือนทีค่อนขางมฐีานะดแีละสวนมากจะเปนชาวมสุลมิทีช่ืน่ชอบ

เคร่ืองปนดินเผาแบบน้ี หลังจากน้ันจึงสงตอเปนมรดกตกทอด

มาสูลูกหลานรุนหลัง โดยคุณยายผูใหสัมภาษณมีอายุมากกวา 

๑๐๐ ป เปนผูครอบครองทั้งบานและเครื่องปนดินเผายุโรปชุด

ดังกลาวเปนรุนที่ ๒ ที่รับมรดกมาจากพอและแมของคุณยาย 

(สํานักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา ๒๕๔๙) 

  สรุปแลว การสงออกเคร่ืองปนดินเผาเจ แอนด 

เอ็ม พี เบล จากเมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนดมายัง

เมืองปตตานี เปนเพียงชวงเวลาสั้นๆ ระหวาง ค.ศ. 1889-

1905 (พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๔๘) ทีส่ะทอนใหเหน็ถงึนโยบายการ

ขยายตลาดตางชาติของโรงงานเจ แอนด เอ็ม พี เบล ทั้ง

ยังออกแบบลวดลายอันมีความสวยงามดวยเอกลักษณ

ทองถิน่ตามความตองการของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต และชาวมสุลมิในเมอืงปตตานทีีม่ฐีานะคอนขางดีหาซือ้

มาจากบริษทัตวัแทนคาปลีกแหงใดแหงหน่ึงเพ่ือใชงานใน
ครัวเรือนจนกลายเปนมรดกสบืทอดท่ีเกบ็รกัษาเปนอยาง

ดีจากรุนสูรุนจนกระท่ังปจจุบัน
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นิทรรศการ
ภาพวาดบนกระเบื้อง 

ครั้งที่ 2
2ndnd Thailand Porcelain 

Painting Club Exhibition

  ชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้อง หรือ Thailand 

Porcelain Painting Club (TPPC) โดยมีคณุวรรณวิภา 

อรรถวิภัชน เปนประธานชมรม ไดจัดงานนิทรรศการ

ภาพวาดบนกระเบื้องครั้งที่ 2 ขึ้นที่ ไลฟสไตลฮอลล ชั้น 

2 ศูนยการคาสยามพารากอน ระหวางวันที่ 20-23 

กุมภาพันธ 2557 ไดจัดแสดงชิ้นงานของสมาชิกชมรม

และอาจารยจากสตูดิโอตาง ๆ จํานวนมาก 

  ลกัษณะของภาพวาดบนกระเบือ้งอาจแยกเปน

แบบตาง ๆ ได 3 แบบ ดังนี ้

  1.  การวาดภาพแบบคลาสสิค หรือ European 

style ซึง่เปนแบบอังกฤษ หรอืยุโรปต้ังแตยคุเร่ิมตน ลกัษณะ

ลายเปนแบบเดียวกนักับชิน้งาน Antique ทีป่ระมูลขายราคา

สูง ๆ กันในปจจุบัน

  2.  การวาดภาพแบบ American style ซึ่งเปน

การพัฒนามาเปนการใชพูกันแบน และวาดบนกระเบื้อง

ชิน้ใหญ ๆ  ไดเรว็ขึน้ สามารถสรางสรรคภาพดอกไมและภาพ

สัตวใหมีชีวิตชีวาและมิติไดดี

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย
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  3.  การวาดภาพแบบ Modern technique 

style ซึง่เปนการออกแบบและวาดดวยวธิอีสิระ ไดเพิม่

การใชวัสดุใหม ๆ เชน Metallic color, Luster, Relief, 

Flux และ Frit เขาไปในงาน ทาํใหชิน้งานมีชวีติชวีาและ

แปลกตาโลดแลนไปกับจนิตนาการ เหมาะกับศลิปนรุน

ใหมที่ไมตองอาศัยชั่วโมงบินในการจับพูกันอยาง

ยาวนาน 

  ในงานนี้มีการบริจาคชิ้นงานจากศิลปน 24 

ทาน เพ่ือนําเงินที่จําหนายไดสมทบทุนมูลนิธิพระบรม

ราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ (มูลนิธิ ร.๒) ซึ่งมีวัตถุประสงค

หลักในการสงเสริมการศึกษาศิลปะและวรรณคดีไทย 

(ดูเพ่ิมเติมไดที่ http://www.kingrama2found.or.th/)  

  ในวันเปดงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 

ทางชมรมไดรับเกียรติจากทานผูหญิงวิลาวัณย วี

รานุวัตติ์ เปนประธานเปดงาน และมอบของที่

ระลึกจากมูลนิธิฯ ใหแกผูรวมบริจาคชิ้นงาน เปน

ทีป่ล้ืมใจของทัง้ผูใหและผูรบั ในงานนีย้งัมีแขกรบั

เชิญใหเกียรติมารวมงานเปนจํานวนมาก 

สามารถดูขาวสารเพิ่มเติมไดที่ https://www.

facebook.com/ThailandPorcelainPaintingClub
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อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเซรามิก 
ไมไมโต..โต..ไมไมเพิ่ม..เพิ่ม..ไมไมสูญพันธุ สูญพันธุ 

หลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลําปางผานอุปสรรคตาง ๆ มามากมายหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลําปางผานอุปสรรคตาง ๆ มามากมาย
ทั้งปญหาภายในของตัวเอง และปญหาภายนอกทั้งปญหาภายในของตัวเอง และปญหาภายนอก

ที่เปนอุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางอยางตอเนื่อง ที่เปนอุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางอยางตอเนื่อง 
และแนนอนจุดที่กอใหเกิดปญหามากที่สุดของอุตสาหกรรมเซรามิก และแนนอนจุดท่ีกอใหเกิดปญหามากที่สุดของอุตสาหกรรมเซรามิก 

คือปญหาเรื่องตนทุนในการผลิต และการไมพัฒนาในเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ คือปญหาเรื่องตนทุนในการผลิต และการไมพัฒนาในเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ 
อันเปนที่มาของการถูกกดราคาจากลูกคาอันเปนที่มาของการถูกกดราคาจากลูกคา

อธิภูมิ กําธรวรรินทร
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ผลิตแพงขายถูก
  อุตสาหกรรมเซรามิก เปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเคร่ืองจักร แรงงาน และพลังงานมาก โดยเปนตนทุนที่เกิดกวารอย

ละ 60 ของตนทนุทัง้หมดจากราคาขายในปจจบุนั แตในขณะท่ีการขายผลิตภัณฑถกูกาํหนดราคาโดยผูซือ้ เนือ่งจากในตลาด

มีผูผลิตอยูหลายรายดวยกันและมักจะผลิตสินคาที่คลายกันเปนเหตุใหเกิดการเลือกซื้อดวยราคา

ปญหาหลัก
 1. เครื่องจักร แตละรายการท่ีใชในการผลิตสินคามีราคาแพงและมีการสึกหรอสูง รวมถึงเตาเผาเซรามิกซึ่งเปน

หัวใจสําคัญของการผลิตเซรามิกที่มีการใชและสึกหรองาย หากไมดูแลใหดีจะสงผลใหเกิดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงมาก 

ซึ่งเปนตนทุนท่ีแฝงมาแบบผูผลิตไมรู ตัว การซอมแซมแตละครั้งเกิดคาใชจายมาก หากผูผลิตไมปรับราคาสินคาขึ้น

จะเกิดปญหาขาดทุน และจะลามไปสูปญหาเงินหมุนเวียนในระยะยาว

  2. แรงงาน หลายปที่ผานมาคาแรงงานปรับ

ตวัสงูขึน้ตลอดเวลาในขณะทีป่ระสทิธภิาพ ประสทิธผิล

ยังอยูเทาเดิม ประกอบกับราคาสินคาที่จําหนายปรับ

ตัวสูงขึ้นเพียงเล็กนอย และยังไมคอยมีการเปลี่ยน

แปลงรูปแบบผลิตภัณฑดวย สามารถกลาวไดอีกนัย

หน่ึงวา เปนการเปล่ียนแปลงเพียงดานเดียวคือดาน

ตนทุน แตไมมีการเปลี่ยนแปลงดานราคามากนัก 

จนปจจุบัน การพัฒนาดานคุณภาพแรงงานถึงขีด

สูงสุดของแรงงานแลว หมายถึงไมสามารถจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพแรงงานไดอีก แตคาจางตองปรับสูงขึ้น 
จงึเกดิปญหาเรือ่งตนทนุทีส่งูขึน้ในสวนคาจางแรงงาน

  3. พลังงาน เปนปจจัยที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

ในอตุสาหกรรมน้ี เนือ่งจากการผลิตเซรามิกจะตองผาน

กระบวนการใหความรอนในระดับสูง โดยในชวงเวลา

ทีผ่านมาคาพลงังานของประเทศมกีารปรบัตวัสงูขึน้อยู

ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับภูมิภาคใกลเคียงยกเวน

มาเลเซีย อาจจะมองวาคาพลังงานของเราถูกกวา แต

คาจางแรงงานเราสูงกวามาก จึงเปนสาเหตุหลักท่ีเรา

ไมสามารถแขงขันในตลาดได ในขณะเดียวกัน ตนทุน

ดานพลงังานจากกาซทีใ่ชเปนเชือ้เพลงิในการผลติทีส่งู

ขึน้แลว ยงัมเีชือ้เพลิงทางออมท่ีใช เชน เชือ้เพลิงสาํหรับ

รถบรรทุก ทกุคร้ังท่ีมกีารปรับราคาเช้ือเพลิงเพ่ิม ผูผลติ

มีตนทุนสูงขึ้น เมื่อรวมกันหลายครั้งทําใหผูผลิตสินคา

ตางๆ ตองปรับราคา ก็จะสงผลกระทบตอการจัดซ้ือ

วตัถุดบิและการขนสงตางๆ ของผูผลติเซรามกิทีต่องซือ้

วัตถุดิบแพงขึ้น
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  สามปจจยันีเ้ปนสาเหตหุลกัท่ีทาํใหอตุสาหกรรมเซรามกิในจงัหวดัลําปางไมเปนทีน่าลงทนุอกีตอไป โดย

สามารถสงัเกตไดวาจาํนวนของโรงงานทีเ่กดิข้ึนจะมนีอยมาก เมือ่เทียบกับจํานวนโรงงานทีเ่ลิกกจิการไป  ประกอบ

กับการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมสําหรับการผลิตเกิดขึ้นนอยเมื่อเทียบกบัในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา และ

ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่จะนํามาเพิ่มเติมในบทท่ี 2 อันเปนอุปสรรคท่ีทําใหอุตสาหกรรมเซรามิกไมสามารถเดินไปขาง

หนาไดตอไป

  ปจจัยท่ีสงเสริมใหอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลําปางไมเปนไปตามทิศทางท่ีควรจะเปน คือเกิดการพัฒนาใน

เชงิกาวหนานัน้มปีจจยัมาจากหลายสาเหตุดวยกัน ซึง่แตละปจจยัลวนสงผลกระทบตออตุสาหกรรมแทบท้ังสิน้ โดยบางเหตุ

ปจจัยจะเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นดวยการกระทําของตนเอง และบางปจจัยเกิดจากภายนอกสงผลกระทบ
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  เกอืบสบิปทีอ่ตุสาหกรรมเซรามกิในจงัหวดัลาํปาง

พยายามรวมกลุมเปนคลัสเตอรเซรามิก ที่สามารถเรียกได

วาอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางเปนคลัสเตอรแรก

ของประเทศไทย เมื่อครั้งนั้นเราเคยประกาศใหเซรามิกลํา

ปางเปนหน่ึงในอาเซียนภายในป 2555 ภายใตแผนแมบท

อตุสาหกรรมเซรามกิของประเทศ ทีด่เูหมอืนในชวงเวลานัน้

เปนปทอง อตุสาหกรรมเซรามกิเนือ้หอม ทัง้ภาคการเงนิ ภาค

รัฐตางสงเสริมกับแบบมิรูจักเหน็ดเหนื่อย แตการสงเสริมที่

กระจายมายงัอตุสาหกรรมนีก้ลบัไมเกดิผลมากเทาทีค่วร ก็

ดวยปจจัยหลายๆ อยางดวยกัน

ปญหาเสริม
  ขาดการพัฒนารูปแบบ ในจังหวัดลําปางผูผลิต

สวนใหญจะทําสินคาที่คลายกัน เหมือนกันไมวาจะเปน

ประเภทเครื่องใชบนโตะอาหาร อุปกรณกอสรางประเภท

ลกูกรงเซรามิก หรอืกระเบือ้งปพูืน้ จะมีแตกตางบางกใ็นสวน

ของของชํารวยท่ีมีความหลากหลายอยูมาก การทําสินคาที่

คลายกันมาก ๆ จะทําใหอํานาจทางธุรกิจเปนของผูซื้อมาก

ขึ้น เนื่องจากมีสินคาทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาใน

กลุมเครื่องใชบนโตะอาหาร ประเภทถวยจานชามจะมีการ

แขงขันดานราคากันสูงมาก เน่ืองจากมีการลอกเลียนแบบ

กนั ทาํสนิคาเหมอืนกนั ตางคนกต็างตองการขายสนิคาของ

ตัวเองใหไดมากๆ ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ีจะลดตนทุน

ทั้งวัตถุดิบ และรูปแบบใหผลิตเร็วและถูกจนทําใหเกิด

ปญหาสินคาไมไดคุณภาพ

  ทศันคติของผูประกอบการ ขาดการวางเสนทาง

เดินในอนาคต ในการทําธุรกิจทุกแบบ ทุกประเภทมีความ

จําเปนตองมีการพัฒนาและปรับตัวตามกระแสแหงความ

เปลี่ยนแปลง ที่ผานมาอุตสาหกรรมเซรามิกมีนอยมากที่จะ

เกิดแนวทางในการวางแผนเสนทางเดินในธุรกิจของตัวเอง

วาตวัเองจะเดนิไปทางไหน และตัง้เปาหมายเตบิโตอยางไร 

ผูประกอบการตางมุงมั่นที่จะ ผลิตงาย ขายเร็ว ราคาถูก อยู

ตลอดเวลา ดวยการลดตนทุนในการผลิตจนกระท่ังสินคา

ไมมคีณุภาพ โดยไมลงทนุสรางความแตกตางในผลติภณัฑ

แลวคอยขายในราคาสูงเหมือนท่ีหลายๆ ผูประกอบการทํา

และประสบความสําเร็จ

  Copy and Sale ตนเหตุของการไมพัฒนา มี

ตวัอยางเกดิขึน้มากมายในอตุสาหกรรมเซรามกิของจงัหวัด

ลําปาง ทั้งรูปแบบและลวดลาย ปญหานี้มีหลายสวนที่

เกีย่วของทัง้แรงงานทีเ่กดิการเปลีย่นนายจางจะนาํทัง้วธิกีาร

ผลิต รูปแบบ ลวดลายไปถายทอดใหอีกโรงงานหนึ่งและผู

ประกอบการเองตัง้ใจทาํการลอกเลยีนแบบกม็ผีานผูรบัจาง

ทําตนแบบ หรือดําเนินการเองในโรงงาน ในปจจุบันที่เห็น

ภาพชัดทีส่ดุคอื สนิคาเณรนอยทีเ่ดมิมผีูผลติเพยีงรายเดียว 

แตในปจจุบันมีการผลิตในหลายโรงงานดวยกัน และราคา

เมือ่เริม่ตนผลติจะมรีาคาสงู ตอมาเมือ่ผลติหลายโรงงานจงึ

เกดิการแขงขนัดานราคา จงึลดตนทนุลงหลายอยาง เชนเผา

อณุหภูมทิีต่ํา่ลง ใชสไีมมคีณุภาพ และอืน่ๆ จงึทาํใหคณุภาพ

ของสินคาดอยลงเร่ือยๆ อันที่จริงการผลิตเณรก็ใชอุณหภูมิ

ในการเผาตํ่าอยูแลว จนสามารถเรียกไดวาคือดินเผาซ่ึง

แตกหักงาย เม่ือลดอุณหภูมิลงอีกก็ยิ่งขาดความแข็งแรง 

และสามารถทํานายไดไมยากเย็นนักวา ผลิตภัณฑนี้โตเร็ว

ก็จบเร็วเชนกัน แตอยางไรก็ตามผูผลิตรายแรกๆ ก็มีการ

พัฒนาตอยอดไปอีกเปนองคเทพตางๆ ตอไป และก็มี

นัก CS ที่รอรับชวงอีกทอดหนึ่ง

  สิง่ตางๆ เหลานีส้งผลใหอตุสาหกรรมเซรามกิ

ของลาํปางมคีวามสามารถลดลงมาโดยตลอดในระยะ 

10 ปที่ผานมา จะเปนวิกฤติที่ซึมลึกและยาวนานจน

แกไขไดยาก แตก็ไมไดหมายความวาแกไขไมไดแต

ตองใหเวลาและการสงเสริมอยางจริงจัง
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
  อุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางก็คงยัง

ดําเนินตอไป แมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงตนทุนในการ

ผลิตอยางกาวกระโดดก็ตาม แตการผลิตของอุตสาหกรรม

เซรามิกในอนาคตก็คงไมแตกตางไปจากหลายๆ ประเทศที่

เคยผานสถานการณแบบทีอ่ตุสาหกรรมเซรามกิของจงัหวดั

ลําปางกําลังประสบอยูในปจจุบัน และทิศทางเดียวที่จะคง

อยูในอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน คือความเปล่ียนแปลงหลาย

ดานในอนาคตท่ีไมไกลมากนัก

  จะเกิดการเปล่ียนแปลงดวยการเพ่ิมมูลคาในตัว

สินคาดวยรูปแบบและลวดลาย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ถูก

บังคับดวยตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได การ

ผลิตแบบเดิมๆ ขาดความประณีตในผลิตภัณฑ จะหายไป

หรือลดนอยลง เพราะจะเกิดความชัดเจนเร่ืองความย่ังยืน

ในอนาคต  ซึ่งผูผลิตจะตองทํางานหนักมากขึ้น เพื่อคิดถึง

ลักษณะการใชงานและมีความแตกตางในตลาดเดียวกัน  

และเพ่ิมความคิดเร่ืองกระบวนการผลิตใหมากข้ึนและท่ี

สาํคญัท่ีสดุเทคนิคในการผลิตจะถูกนาํมาใชงานมากข้ึน เพือ่

เปนการปองกันกระบวนการคัดลอกผลิตภัณฑในตลาด

เดยีวกัน ดวยเหตผุลท่ีหามคดัลอกสนิคาจะยากกวาการเพิม่

เติมเทคนิคในการผลิตใหซับซอนมากข้ึน

  ผู ประกอบการบางสวนจะเปลี่ยนประเภทของ

ผลติภณัฑทีท่าํ ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเซรามิกมีการผลิต

เพ่ือนํามาใชในหลายประเภทสินคา แตสวนใหญของการ

ผลิต เพ่ือใชภายในบานเชน เครื่องใชบนโตะอาหาร ของ

ชํารวย ผลิตภัณฑตกแตงบาน และอุปกรณกอสราง นอก

เหนือจากที่กลาวมา เซรามิกยังสามารถไปทําผลิตภัณฑที่

แตกตางไปจากเดิมไดอีกมากมาย เชนสวิตชไฟฟา ปล๊ักไฟ 

เครื่องประดับ เครื่องใชในครัว เฟอง ใบมีด สวนประกอบ

เฟอรนิเจอร หรืออุปกรณที่มีการสึกหรอสูง และอื่นๆ อีก

มากมายที่มีการผลิตอยูในปจจุบัน แตผูประกอบการสวน

ใหญยังไมเคยรู วามีสิ่งของลักษณะเชนนี้ ทั้งปวงตางก็

เปนการเพ่ิมมูลคาในการผลิตมากขึ้น ซึ่งผูผลิตบางสวนจะ

เปลี่ยนแปลงไปผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ

  จะมีการเพิ่มนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ เปนวิธีการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกตัวสินคา ในสินคาชนิดเดียวกัน การ

เพ่ิมเติมประโยชนในการใชสอย หรือเพิ่มเติมลักษณะเดน

เฉพาะของตัวสินคา จะสามารถขายสินคามีราคามากข้ึน 

ลักษณะเชนนี้จะเห็นไดในผูผลิตหลายรายของประเทศทาง

ยุโรป ที่มีการนําผลิตภัณฑมาใชประโยชนแตกตางไปจาก

เดมิ ตรงน้ีจะตองมีการสรางและเพ่ิมเติมแนวความคิดใหแก

ผูประกอบการรวมกับนักออกแบบ เพื่อกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

  ตลาดในนานนํ้าสีแดงจะลดความรุนแรงลง 

เนือ่งจากบทเรียนทีผ่านมาทําใหผูผลติตางเกิดความสูญเสยี 

ทั้งโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และโอกาสในการสรางความ

มั่งคั่งในธุรกิจของตัวเอง

  ผู ผลิตบางสวนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเปนผู 

จาํหนายสินคาเซรามิก ทัง้จากการซ้ือในประเทศและการนํา

เขาผลิตภัณฑเซรามิกจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาจากประเทศจีน ที่มีความชํานาญในการผลิตจํานวน

มาก และสามารถจาํหนายไดในราคาถกู และเปนทีต่องการ

ของตลาดที่แตกตางไปจากเดิม (ลําปางไมผลิต)

  สรางตราสัญลกัษณของตัวเองเปนคําตอบทีม่ัน่คง

มากที่สุด แตการจะเปนสูการสรางตราสัญลักษณใหแก

ผลิตภัณฑของตนเองจนเปนที่ยอมรับของสังคม เปนเรื่องที่

ใชเวลาและความนาเชือ่ถือ ทีด่เูหมอืนจะไกลมาก แตกไ็มใช

วาจะทําไมไดในชวงชีวิตของคน 

 สดุทายของการเปล่ียนแปลง ผูประกอบการท่ีมลีกัษณะ จิว๋แตแจวเทานัน้ทีจ่ะอยูไดทามกลางสถานการณ

ตนทุนในการผลิตที่อยูในระดับสูง และเปนเรื่องสําคัญที่จะพัฒนาความยั่งยืนในธุรกิจ ดวยการพัฒนาแนวความ

คิดของผูประกอบการไปดวยกันกับความเปล่ียนแปลงครั้งรุนแรงของอุตสาหกรรมเซรามิก ของลําปางที่เนนการ

ผลิตแบบตนทุนตํ่า
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ในปจจุบันมีวิธีการซอมแซมรอยตําหนิที่เกิดขึ้นจากการผลิตอยูหลายวิธีดวยกัน 

ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการซอมแซมน้ันก็คือ การเพิ่มอัตราผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิต 

หรือในอีกแงหน่ึงก็คือการลดจํานวนของเสียที่จะตอง reject หรือ downgrade นั่นเอง 

แตหากลองพิจารณาลงไปในรายละเอียดการซอมแซม โดยวิธีตางๆ นั้น 

จะเห็นวาแตละวิธีมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป 

ซึ่งแนนอนยอมสงผลตอคาใชจายและระยะเวลาในการซอมแซมที่แตกตางกันไปดวย 

ดังน้ันจึงมีการคิดคนวิธีการซอมแซมรูปแบบใหมขึ้น 

โดยเนนหลักท่ีวาตองประหยัดทั้งคาใชจายและเวลาในการซอมแซม 

โดยคุณภาพที่ไดไมแตกตางจากการซอมแซมแบบเดิม

 Kerasys LC Sytem คือระบบการซอมแซมรูปแบบใหมตามที่ไดกลาวมาขางตน ถูกพัฒนาขึ้นโดย

บริษัท Heraeus Kulzer GmbH ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือ Heraeus ประเทศเยอรมันนี หลักการในการซอมแซม

นั้น เหมือนกับการอุดฟนโดย composite กลาวคือ ใชการฉายแสงเพ่ือใหวัสดุที่ใชซอมแข็งตัว สงผลใหชวยลด

ระยะเวลาในการซอมแซมลง ระบบการซอมแซมชนิดนีเ้หมาะแกการซอมรอยตาํหน ิทีเ่ปนจดุดาํและจดุฟองอากาศ 

ที่เกิดจากการผลิตสินคาประเภทสุขภัณฑและปอรซเลน นอกจากนั้นยังสามารถนําไปซอมแซมรอยตําหนิเล็กๆ 

ที่เกิดจากการจัดเก็บ การขนสงและการประกอบสินคาไดอีกดวย

Kerasys LC SystemKerasys LC System
เทคโนโลยีการซอมแซมรอยตําหนิเทคโนโลยีการซอมแซมรอยตําหนิ
บนผิวเซรามิกโดยไมตองเผาซํ้าบนผิวเซรามิกโดยไมตองเผาซํ้า

กิติชัย เอื้อวิวัฒนสกุลุุุ
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1. TECHNOVIT® 25… COLORS 
  คือ สาร composite ซึ่งมีความหนืดในระดับกลาง การใชงานคือมีไวเพื่อซอมรอยตําหนิบนพ้ืนผิว ซึ่งมี

ความลึกไมเกิน 2 มม. สามารถแข็งตัวโดยการฉายแสงสีนํ้าเงิน (Blue light) ที่เวลา 40 วินาที และนอกจากน้ันสี

ของ composite นี้สามารถทําการปรับใหตรงกับความตองการไดอีกดวย

2. TECHNOVIT® 25…FLOW COLORS
  คือ สาร composite ซึ่งมีความหนืดในระดับของไหล การใชงานเหมือนกับอุปกรณขอที่ 1 แตจะแตกตาง

กันตรงท่ีสามารถเติมลงไปในรอยตําหนิไดโดยตรง โดยไมตองทําการตกแตงรูปทรงของ composite แตอยางใด

3. TECHNOVIT® 2500 LC CLEAR FILLER
  คือ สาร composite เชนกัน แตมีความหนืดที่มากกวา และมีสีขาวขุน เหมาะสําหรับการซอมรอยตําหนิ

ที่มีความลึกมากกวา 2 มม.แตไมเกิน 10 มม. และสามารถนําไปซอมในบริเวณพ้ืนผิวที่ไมมีการเคลือบไดดวย 

สามารถแข็งตัวโดยการฉายแสงสีนํ้าเงิน (Blue light) ที่เวลา 20 วินาที

4. KERASYS® DRILL
  คือ หัวเจาะท่ีออกแบบมาเพ่ือพื้นผิวเซรามิกโดยเฉพาะ สามารถทําการซอมแซมรอยตําหนิแบบ Pinhole 

รอยแตก หรือแมแตจุดที่เกิดจากคราบเขมา

5. SILICO GRINDER
  คือ ใบเจียรขนาดเล็ก มีไวเพื่อปรับแตงพื้นผิวบริเวณที่ซอมแซมดวย TECHNOVIT RESIN (อุปกรณขอ 

1,2 และขอ 3) ใหเรียบใกลเคียงพื้นผิวเดิม โดยความแข็งของ SILICO GRINDER ไดถูกทําการออกแบบไวสําหรับ 

TECHNOVIT RESIN โดยเฉพาะ ทําใหมั่นใจไดวาอุปกรณชนิดนี้จะไมทําความเสียหายใหแกพื้นผิวเซรามิกเดิม

6.PRIMER RC
คือ นํ้ายาท่ีชวยสรางพันธะพอลิเมอรระหวางพ้ืนผิวกับ TECHNOVIT RESIN สงผลใหเพ่ิมความแข็งแรงในการยึด

เกาะ ทําใหรอยซอมแซมมีอายุการใชงานที่ยาวนาน

Kerasys LC System ประกอบดวยวัสดุและอุปกรณตางๆ ดังนี้
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1. TECHNOVIT® 25… COLORS 
  คือ สาร composite ซึ่งมีความหนืดในระดับกลาง การใชงานคือมีไวเพื่อซอมรอยตําหนิบนพ้ืนผิว ซึ่งมี

ความลึกไมเกิน 2 มม. สามารถแข็งตัวโดยการฉายแสงสีนํ้าเงิน (Blue light) ที่เวลา 40 วินาที และนอกจากน้ันสี
ของ composite นี้สามารถทําการปรับใหตรงกับความตองการไดอีกดวย

2. TECHNOVIT® 25…FLOW COLORS
  คือ สาร composite ซึ่งมีความหนืดในระดับของไหล การใชงานเหมือนกับอุปกรณขอท่ี 1 แตจะแตกตาง

กันตรงท่ีสามารถเติมลงไปในรอยตําหนิไดโดยตรง โดยไมตองทําการตกแตงรูปทรงของ composite แตอยางใด

3. TECHNOVIT® 2500 LC CLEAR FILLER
  คือ สาร composite เชนกัน แตมีความหนืดท่ีมากกวา และมีสีขาวขุน เหมาะสําหรับการซอมรอยตําหนิ
ท่ีมีความลึกมากกวา 2 มม.แตไมเกิน 10 มม. และสามารถนําไปซอมในบริเวณพ้ืนผิวที่ไมมีการเคลือบไดดวย 

สามารถแข็งตัวโดยการฉายแสงสีนํ้าเงิน (Blue light) ที่เวลา 20 วินาที

4. KERASYS® DRILL
  คือ หัวเจาะท่ีออกแบบมาเพ่ือพ้ืนผิวเซรามิกโดยเฉพาะ สามารถทําการซอมแซมรอยตําหนิแบบ Pinhole 
รอยแตก หรือแมแตจุดที่เกิดจากคราบเขมา

5. SILICO GRINDER
  คือ ใบเจียรขนาดเล็ก มีไวเพื่อปรับแตงพื้นผิวบริเวณท่ีซอมแซมดวย TECHNOVIT RESIN (อุปกรณขอ 

1,2 และขอ 3) ใหเรียบใกลเคียงพื้นผิวเดิม โดยความแข็งของ SILICO GRINDER ไดถูกทําการออกแบบไวสําหรับ 
TECHNOVIT RESIN โดยเฉพาะ ทําใหมั่นใจไดวาอุปกรณชนิดน้ีจะไมทําความเสียหายใหแกพื้นผิวเซรามิกเดิม

6.PRIMER RC
คือ นํ้ายาท่ีชวยสรางพันธะพอลิเมอรระหวางพ้ืนผิวกับ TECHNOVIT RESIN สงผลใหเพ่ิมความแข็งแรงในการยึด

เกาะ ทําใหรอยซอมแซมมีอายุการใชงานท่ียาวนาน
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7. PEKALUX
  คอื อปุกรณทาํหนาทีก่าํเนิดแสงสนีํา้เงนิ (Blue light) โดยมคีวามยาวคลืน่ที ่400 - 500 nm ซึง่แสงสนีํา้เงนิ

นี้มีหนาที่ทําให TECHNOVIT RESIN เกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชันสงผลใหวัสดุแข็งตัวในระยะเวลาอันสั้น

  7.1 ในปจจุบันมีการพัฒนาเคร่ือง PEKALUX ออกมาเปนระบบไรสาย ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการ

ใชงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความเขมของแสงที่ตัวเครื่องใหกําเนิดมา ทําใหเวลาทํางานลดลง ยก

ตวัอยางเชน TECHNIVIT® 25… COLORS จากทีเ่คยใชเวลาฉายแสง 40 วนิาทเีพือ่ทาํใหแขง็ตัว เครือ่ง PEKALUX 

รุนใหมสามารถทําใหแข็งตัวไดภายใน 20 วินาที

  7.2 แสงสีนํ้าเงินหรือ Blue light ไมใช แสงอุลตราไวโอเลตหรือ UV  ซึ่งมีความยาวคล่ืนที่ 200 - 380 

nm อยางไรก็ตามผูใชงานจะตองระมัดระวังไมจองแสงสีนํา้เงินโดยตรงขณะใชงาน ซึง่อาจสงผลใหเกดิอาการอักเสบ

ที่ดวงตาได

8. INSULATING GEL
  คือ เน้ือเจลท่ีมีไวทาบน TECHNOVIT RESIN กอนทําการฉายแสงเพ่ือใหแข็งตัว โดยหลักการท่ีตองใช

เจลชนิดน้ีกค็อื เพือ่ปองกันออกซิเจนขณะเกิดปฎิกริยิาพอลิเมอไรเซชัน ทาํใหสามารถเพ่ิมความแข็งของพ้ืนผวิซอม 

ซึ่งสงผลดีตอการขัดเงาในข้ันตอนสุดทาย

9. POLYETHYLENE FILM
  คือ แผนฟลม ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานเหมือนกับ ISULATING GEL คือปดรอยซอมเพ่ือปองกัน

ออกซิเจนกอนการฉายแสง (ผูใชงานสามารถเลือกใชงานไดอยางใดอยางหนึ่งตามสะดวก)

10. PLASMACOAT INSTRUMENT
  คอื อปุกรณทีใ่ชในการตัก TECHNOVIT RESIN ออกจากหลอด แลวปายลงบนรอยซอมแซม โดยดามจับ

ถกูออกแบบมาใหใชงานงายและพืน้ผวิของอปุกรณชนดินีถ้กูเคลอืบดวยสารเคลอืบชนดิพเิศษทาํให TECHNOVIT 

RESIN ไมเหนียวติดกับอุปกรณขณะใชงาน

11. DIAFIX POLISHER
  คือ หัวขัดกํามะหย่ี ซึ่งผสมสารเคลือบเงาชนิดพิเศษเอาไว หนาที่ของอุปกรณชนิดนี้คือ มีไวทําการขัดเงา

บริเวณรอยซอมเพ่ือใหเกิดความเงางามเหมือนกับพื้นผิวเคลือบเดิมของชิ้นงานเซรามิก

12. KERASYS® DREMEL
  คือ อุปกรณสําหรับใสหัวเจาะ (Kerasys® Drill) นอกจากนี้ยังสามารถถอดเปลี่ยนหัวเพ่ือใสใบเจียร 

(Silico Grinder) และหัวขัดกํามะหย่ี (Diafix Polisher) โดยตัวอุปกรณสามารถปรับความเร็วรอบไดหลายระดับ

ตามการใชงาน 

13. DRILL CHUCK FOR KERASYS® DREMEL
  คอื หวัจบัดอกสวานสาํหรบั Kerasys® Dremel ซึง่ถูกออกแบบมาใหสามารถหมุนลอ็คและคลายลอ็คได

อยางรวดเร็ว รองรับขนาดของกานดอกสวานที่เสนผานศูนยกลาง 0.4 - 3.5 มม.

14. KERASYS® RECHARGABLE BATTERY FOR DREMEL
  คือ แบตเตอรี่สําหรับ Kerasys® Dremel ซึ่งเปนแบตเตอร่ีประเภท ลิเทียม-ไอออน สามารถชารจไฟได

ิ50

7. PEKALUX
  คอื อปุกรณทาํหนาทีก่าํเนิดแสงสนีํา้เงนิ (Blue light) โดยมีความยาวคลืน่ที ่400 - 500 nm ซึง่แสงสนีํา้เงนิ

นี้มีหนาที่ทําให TECHNOVIT RESIN เกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชันสงผลใหวัสดุแข็งตัวในระยะเวลาอันสัน้

  7.1 ในปจจุบันมีการพัฒนาเคร่ือง PEKALUX ออกมาเปนระบบไรสาย ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการ

ใชงานมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังมีการเพิ่มความเขมของแสงที่ตัวเครื่องใหกําเนิดมา ทําใหเวลาทํางานลดลง ยก
ตวัอยางเชน TECHNIVIT® 25… COLORS จากทีเ่คยใชเวลาฉายแสง 40 วนิาทเีพือ่ทาํใหแขง็ตัว เครือ่ง PEKALUX 

รุนใหมสามารถทําใหแข็งตัวไดภายใน 20 วินาที

7.2 แสงสีนํ้าเงินหรือ Blue light ไมใช แสงอุลตราไวโอเลตหรือ UV  ซึ่งมีความยาวคล่ืนท่ี 200 - 380 

nm อยางไรก็ตามผูใชงานจะตองระมัดระวังไมจองแสงสีนํา้เงินโดยตรงขณะใชงาน ซึง่อาจสงผลใหเกดิอาการอกัเสบ

ที่ดวงตาได

8. INSULATING GEL
  คือ เน้ือเจลท่ีมีไวทาบน TECHNOVIT RESIN กอนทําการฉายแสงเพ่ือใหแข็งตัว โดยหลักการท่ีตองใช
เจลชนิดนีก้ค็อื เพือ่ปองกนัออกซิเจนขณะเกิดปฎิกริยิาพอลิเมอไรเซชัน ทาํใหสามารถเพ่ิมความแข็งของพืน้ผิวซอม 

ซ่ึงสงผลดีตอการขัดเงาในข้ันตอนสุดทาย

9. POLYETHYLENE FILM
  คือ แผนฟลม ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานเหมือนกับ ISULATING GEL คือปดรอยซอมเพ่ือปองกัน

ออกซิเจนกอนการฉายแสง (ผูใชงานสามารถเลือกใชงานไดอยางใดอยางหน่ึงตามสะดวก)

10. PLASMACOAT INSTRUMENT
  คอื อุปกรณทีใ่ชในการตกั TECHNOVIT RESIN ออกจากหลอด แลวปายลงบนรอยซอมแซม โดยดามจบั
ถกูออกแบบมาใหใชงานงายและพืน้ผวิของอปุกรณชนดินีถ้กูเคลอืบดวยสารเคลอืบชนดิพเิศษทาํให TECHNOVIT 

RESIN ไมเหนียวติดกับอุปกรณขณะใชงาน

11. DIAFIX POLISHER
  คือ หัวขัดกํามะหย่ี ซึ่งผสมสารเคลือบเงาชนิดพิเศษเอาไว หนาที่ของอุปกรณชนิดนี้คือ มีไวทําการขัดเงา
บริเวณรอยซอมเพ่ือใหเกิดความเงางามเหมือนกับพื้นผิวเคลือบเดิมของชิ้นงานเซรามิก

12. KERASYS® DREMEL
  คือ อุปกรณสําหรับใสหัวเจาะ (Kerasys® Drill) นอกจากนี้ยังสามารถถอดเปลี่ยนหัวเพ่ือใสใบเจียร 

(Silico Grinder) และหัวขัดกํามะหย่ี (Diafix Polisher) โดยตัวอุปกรณสามารถปรับความเร็วรอบไดหลายระดับ
ตามการใชงาน 

13. DRILL CHUCK FOR KERASYS® DREMEL
  คอื หวัจบัดอกสวานสาํหรบั Kerasys® Dremel ซึง่ถูกออกแบบมาใหสามารถหมุนลอ็คและคลายล็อคได
อยางรวดเร็ว รองรับขนาดของกานดอกสวานที่เสนผานศูนยกลาง 0.4 - 3.5 มม.

14. KERASYS® RECHARGABLE BATTERY FOR DREMEL
  คือ แบตเตอรี่สําหรับ Kerasys® Dremel ซึ่งเปนแบตเตอร่ีประเภท ลิเทียม-ไอออน สามารถชารจไฟได
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1. ขั้นตอนการทําความสะอาด
  - ทําการเจาะบริเวณรอยตําหนิดวย Kerasys® Drill (รูปที่ 1) โดย

ใหทําการเจาะจนรอยตําหนิโดนลบออกไปจากพ้ืนผิวของเซรามิก

  - หลังจากทําการเจาะแลว ควรทําความสะอาดรอยเจาะใหปราศ

จากฝุนหรือสิ่งสกปรก กอนที่จะดําเนินการซอมในขั้นตอนถัดไป (รูปที่2)

2. ขั้นตอนการจัดเตรียม
  - จุมนํ้ายา PRIMER RC จากขวด

และทาเพียงบางๆ ลงในรอยเจาะ (รูปที่ 3)

  - ปลอยทิ้งไวใหนํ้ายาแหงประมาณ 

30 - 60 วินาที

ขั้นตอนการซอมแซมดวย Kerasys LC

3. ขั้นตอนการซอมแซมดวย TECHNOVIT RESIN หรือ TECHNOVIT FLOW RESIN
  โดยในข้ันตอนน้ีสามารถแบงยอยออกไดเปน 2 กรณีดวยกัน คือ

3.1 เทคนิคการซอมแซมช้ันเดียว

3.1.1 การซอมแซมโดยใช TECHNOVIT RESIN

  - ตักTECHNOVIT25..COLOURSออกมาจากหลอดในปริมาณท่ีเหมาะสม

โดยใชเครื่องมือPLASMACOAT (รูปที่ 4.1)

  - เติมTECHNOVIT25..COLOURSลงในรอยเจาะท่ีไดเตรียมเอาไว (สําหรับ

รอยเจาะความลึกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร)

  - ทําการแตงผิวเรซิ่นใหเรียบเทากับพื้นผิวเดิมของเซรามิกดวยเคร่ืองมือ 

PLASMACOAT

  - ทําการทา INSULATING GEL ใหครอบคลุมผิวของเรซ่ินทั้งหมด (รูปที่ 5) 

หรือ อาจใช POLYETHYLENE FILM ปดลงบนผิวเรซ่ินแทนได (รูปที่ 6)

  - ทําการฉายแสงสีฟาตรงบริเวณรอยซอมแซม ดวยอุปกรณ PEKALUX 

เปนเวลา 40 วินาที เพื่อใหเกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซช่ัน (รูปที่ 6)

  - หลังจากทําการฉายแสงเสร็จแลวจึงทําการเช็ด INSULATING GEL ออก

ดวยผาเนื้อนุม หรือลอก POLYETHYLENE FILM ออก เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับขั้น

ตอนสุดทาย

3.1.2 การซอมแซมโดยใช TECHNOVIT FLOW RESIN

  - ทําการใสทอบริเวณสวนหัวของหลอดเรซ่ินชนิดไหลตัวได หลังจากน้ัน

ใหทําการกดบริเวณกนของหลอดเพื่อเติมเรซิ่นลงไปในรอยเจาะ (รูปที่ 4.2) โดยปริมาณของเรซิ่นควรใหลนขึ้นมา

จากรอยเจาะเล็กนอย

  -  ทําการปดผิวเรซิ่นดวย POLYETHELENE FILM และแตงใหพื้นผิวเรียบโดยใชอุปกรณ PLASMACOAT 

INSTRUMENT หลังจากนั้นทําการฉายแสงสีฟาดวยอุปกรณ PEKALUX (รูปที่ 6) เมื่อฉายแสงเสร็จใหทําการลอก 

POLYETHELENE FILM ออก เพื่อเตรียมพรอมสําหรับขั้นตอนสุดทาย

) 

11

22 33
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  - ทาํการเตมิ TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER ลงในรอยเจาะ (ความลกึสงูสดุไมเกนิ 10 มลิลเิมตร)

    - ทําการฉายแสงสีฟาที่บริเวณรอยรอยซอมแซม เปนเวลา 20 วินาที เพ่ือใหเรซิ่นแข็งตัว โดยในช้ันตอนน้ี

ไมจําเปนตองใช INSULATING GEL

    - ขั้นตอนตอไปใหปฎิบัติเหมือนการซอมแซมช้ันเดียวจนเสร็จกระบวนการ

ขอแนะนาํเพ่ิมเตมิ : TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER นีย้งัสามารถนาํไปซอมแซมพืน้ผวิทีไ่มไดทาํการเคลอืบ

ไวไดอีกดวย โดยการซอมแซมใหใชรวมกับ PRIMER RC เพ่ือทําใหรอยซอมแซมมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ขั้นตอนการปรับแตงผิวใหใกลเคียงกับชิ้นงาน
  - ทาํการขดัรอยซอมแซมใหเรยีบดวย SILICO GRINDER โดยใชแรงกดเพยีงเลก็นอยและใชความเรว็รอบ

ที่ 2,000 – 3,000 rpm (รูปที่ 8)

  - หลังจากขัดรอยซอมแซมจนเรียบแลว ใหทําการขัดเงาดวยDIAFIX POLISHER 

โดยใชความเร็วรอบที่ 3,000-4,000 rpm (รูปที่ 9)

  จากขั้นตอนและวิธีการซอมแซมขางตน คงตอบขอสงสัยของทานผูอานหลายๆ ทานไดวา เทคโนโลยีการ

ซอมแซมชนิดใหมนี ้สามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการซอมแซมรอยตําหนทิีเ่กิดขึน้จากการผลิตไดอยางไร 

นอกเหนือจากนั้นผูออกแบบชุดซอมแซม Kerasys LC  ยังไดคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน คือไดออกแบบ

ที่ครอบแสงเอาไว เพื่อปองกันอันตรายตอดวงตาของผูปฎิบัติงาน ขณะทําการฉายแสงลงบนรอยซอมแซมอีกดวย 
  ดังนั้น Kerasys LC System จึงเปนอีกหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ผูประกอบการสามารถ

เลือกใช เพื่อนําไปปรับปรุงธุรกิจใหมีผลกําไรในระยะยาวตอไป

สําหรับผูที่สนใจและตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดจาก www.kerasys.de หรือติดตอสอบถามตัวแทนจําหนายที่... 

บริษัทอัมรินทรเซรามิคสคอรปอเรชั่น จํากัด โทร 02-9617224-5 หรือ 089-7375284

77

88 99

3.2 เทคนิคการซอมแซมสองช้ัน

  ในการซอมแซมแบบสองช้ันนี้ จะใชกับรอยตําหนิที่มีความลึก

มากกวา 2 มิลลิเมตรแตไมเกิน 10 มิลลิเมตร โดยใช TECHNOVIT 2500 LC 

CLEAR FILLER เขามาชวยเติมหลุมใหตืน้ข้ึนจนเหลือความลึกประมาณ 1-2 

มิลลิเมตร กอนที่จะใช TECHNOVIT 2500 LC COLOURS ทําการซอมแซม

ตอไป (รูปที่ 7) โดยมีวิธีการ ดังนี้

  - ตัก TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER ออกมาจากหลอดใน

ปริมาณ ที่เหมาะสมโดยใชเคร่ืองมือPLASMACOAT
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วาสิน สายมา

ผมจําไดวาตั้งแตสมัยยังเปนเด็ก ผมเกิดในผมจําไดวาต้ังแตสมัยยังเปนเด็ก ผมเกิดใน
ครอบครัวชางปนที่อบอุนครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวชางปนที่อบอุนครอบครัวหน่ึง 

มีภูมิลําเนาอยูแถบชนบท ใน จ.เชียงใหม บรรยากาศมีภูมิลําเนาอยูแถบชนบท ใน จ.เชียงใหม บรรยากาศ
รายลอมในสมัยนั้นยังคงหลงเหลือความเปนทุงนา รายลอมในสมัยนั้นยังคงหลงเหลือความเปนทุงนา 

ปา ดอย ลําเหมืองเล็ก ๆ ปา ดอย ลําเหมืองเล็ก ๆ 
ที่ไหลผานหลอเลี้ยงผืนนาขาวสีเขียวขจีที่ไหลผานหลอเล้ียงผืนนาขาวสีเขียวขจี

Pottery Art Pottery Art 
แรงบันดาลใจจากความประทับใจในวัยเด็กแรงบันดาลใจจากความประทับใจในวัยเด็ก
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  ชวงเวลาสัน้ๆ ในรอบปทีผ่มรอคอยกม็า

ถึง เมื่อความชุมฉํ่าของสายฝนไดเนรมิตทุกส่ิง

รอบตัวใหมีสีสัน เปลี่ยนแปลงทุกอยางรอบตัว 

จากความแหงแลงกลายเปนความชุมฉํา่ ผมเคย

ตามคุณปู ออกไปกู ลอบดักปลาที่กลางทุ ง 

ระหวางทางกลับบานผมถือตะของใสปลาใบ

ใหญกลับมาดวยทุกคร้ัง มันเหมือนกลองของ

ขวัญชิ้นใหญจากฤดูกาลนี้ ทุกครั้งเมื่อฤดูกาลนี้

มาถึง ผมเห็นตนขาวเขียวขจี เหน็ดอยยืนตากฝน 

ผมเห็นแองนํ้า เห็นสัตวเล็กสัตวนอยมากมาย 

ออกมาดื่มดํ่ากับความชุมฉํ่า เสียงกบเขียดรอง

ระงมไปทุกแหง มันเปนบรรยากาศที่ผมมีความ

ประทับใจเสมอมาตั้งแตวัยเยาว ยี่สิบกวาปมา

แลวที่ผมเกิดและเติบโต ในครอบครัวชางปน

ทีส่บืทอดมาตัง้แตอดีต ประโยคแรกทีค่ณุพอบอก

กบัผมและเลาถงึสิง่ทีค่รอบครวัเราทาํอยูทกุวนันี้ 

คือ“บานเราปนหมอนะ”

  ตั้ ง แต  เ ล็ ก จน โตผมได  เ ก็ บ เ กี่ ย ว

ประสบการณมากมายในสายงานอาชีพนี้ 

มีโอกาสไดศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีจาก

สาขาวิชาเซรามิกส คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเรยีนรูเรือ่งราว

ของเซรามิกกวางขึ้นวา เซรามิกเปนไดมากกวา

หมอนํ้ากับนํ้าตนที่บานเราขายอยูทุกวัน และได
คนพบความถนัดของตัวเองในดานการขึ้นรูป

แปนหมุนในเวลานั้น  

นํ้าบวย (กระบวยตักนํ้า) เปนอีกภาชนะหน่ึงที่มีความหมายดีดี 
เปนภาชนะแหงการเปนผูใหมีกบเขียดตัวเล็กๆ เปนสัญลักษณของฤดูกาลแหงสายฝน
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นึกถึงตอนเด็กๆ ที่เห็นดอยยืนตากฝน จินตนาการวาบนนั้นหลังฝนตกตองมี
อาหาร แกวใบเล็กๆ แทนความหมายวาตองมีของขวัญชิ้นเล็กๆ 

ใสอาหารจากฤดูกาลนี้ รอผมอยูบนนั้น

ที่ลุมที่ดอนทุกหนแหง แมแตบนเนินดินเล็กๆ ผมเห็นยอดพืชตนเล็กๆ 
งอกข้ึนมา รองรับนํ้าฝนเหมือนภาชนะใบเล็กใบนอยเรียงราย

มีใหเห็นอยูทุกที่

ฐานของแกวดูแลวนึกถึงตาคูหนึ่งของกบ เขียด ที่โผลมาจากนํ้าครึ่งตัว 
มันกําลังมองมาทางผม เปนมุมเล็กๆ ที่แมแตสัตวเล็กสัตวนอยก็ออกมา

ทําตัวใหเปนภาชนะ ชื่นชมและเก็บกักความชุมฉํ่าจากฤดูกาลนี้

ผมมองเห็นตากบสองคู พวกมันกําลังชวยกันวางไขริมหนองนํ้าใหญ
ในวันที่ฝนตก
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  หลังจากนั้นชวงเวลาส้ันๆ ผมไดมี

โอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่ภาค

วิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

  จากความถนัดสวนตัว สถาบันนี้

ไดขัดเกลาสิ่งที่ผมถนัดใหเกิดเปนความงาม

ขึ้นมา ไดเรียนรูที่จะควบคุมสิ่งท่ีเรามีอยูให

เกดิเปนผลงานทีด่ทีีส่ดุ จากอาจารยทีป่รกึษา

ทุกทาน จนเปนผลงาน Thesis ที่นํามาแบง

ปนในวันนี้ครับ

  งานชุดนีไ้ดแรงบันดาลใจจากความ

ประทบัใจในวยัเดก็ เรือ่งราวของความชุมฉ่ํา

ของฤดูกาลที่ เล าเรื่องราวผ านการงาน 

Pottery Art ที่นําเอาความหมายของความ

เปนภาชนะที่ทําหนาที่บรรจุ เก็บ รอง มา

สรางความหมายเชงิจนิตภาพ เปรยีบเสมอืน

วา ทองไรทองนาทุกที ่แองนํา้ แมนํา้ ลาํคลอง

เปนเหมือนภาชนะใบใหญทีร่องรับ แมแตกบ

เขยีดสตัวเลก็สตัวนอยตางพากันออกมาเปน

ภาชนะที่รองรับความชุมฉํ่า แหงฤดูกาลน้ี

  งาน Pottery Art ของผมจะไมเนน

ประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว แต

เปนการสรางองคประกอบขึ้นมาโดย

อาศัยรูปฟอรมของภาชนะ มาเรียบเรียง

ใหมผานความหมายดีๆ ทีเ่ลาเรือ่งราวลง

ไปในแตละชุด เรื่องราวของจินตภาพ

ที่สื่อลงไป เรื่องราวของเร่ืองเลาจาก

ฤดูกาลมากมายที่แสดงออกมาเปนผล

งานผานงาน Pottery Art ชุดนี้

ผลงาน Thesis ชุดนี้ไดรับรางวัล the best thesis award สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
ในงานแสดงผลงานนิทรรศการวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4 Milestone in 
Someone’s Life หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

้ไ ่
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  สมาคมเซรามิกสไทยและกองบรรณาธิการวารสารสมาคมเซรามิกสไทยหางหายจากการจัด
ทริปทองเที่ยวมานานหลายเดือน พอมีเวลาก็เลยถือโอกาส จัดทริปหน่ึงวัน “พาชม-พาชิม” เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 พาไปเย่ียมชมพบปะพูดคุยกลุมคนผูประกอบการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมตางๆ ของพวกเราพาไปดูโรงงานแกวโอปอลและโรงงานผลิตดีแคล โดยมีผูรวมทริปจาก
กรรมการ สมาชิกสมาคม และผูสนใจเขารวมทริปดวยกัน เริ่มท่ีโรงงานแกวโอปอล หรือแกวเพิรล 
“ไทยซูจองกลาซ” ในยานออมใหญ สามพราน นครปฐม นับวาเปนโรงงานแกวโอปอลขนาดใหญ
โรงงานเดียวในประเทศไทย มีรูปสวยๆ มาฝากดวยฝมือชางภาพ ชนิตรนันทน ตาตะนันทน และ 
ธนากร วาสนาเพียรพงศ

สมาคมเซรามิกสไทย...สมาคมเซรามิกสไทย...*พาชม-พาชิม**พาชม-พาชิม*
โรงงานแกวโอปอล “ไทยซูจองกลาซ”โรงงานแกวโอปอล “ไทยซูจองกลาซ”

โรงงานผลิตสติกเกอรดีแคลโรงงานผลิตสติกเกอรดีแคล
 “บริษัท โอเชียน อินดัสตรี้ จํากัด” “บริษัท โอเชียน อินดัสตรี้ จํากัด”

แวะพักทานอาหาร JSM Pizzaria & Restorantแวะพักทานอาหาร JSM Pizzaria & Restorant
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  แกวจานชามโปรงแสงสีขาวครีมงาชางที่เห็นอยู

ในรปู ใครไมรูอาจจะคดิวาเปนเนือ้โบนไชนา (Bone China) 

แตความจริงแลว เปนผลิตภัณฑแกว เรียกวาแกวโอปอล

เพราะมีสขีาวขุนหรือสคีรมี มปีระกายคลายโอปอลหรือไขมกุ 

หรอืจะใหถกูตองคงจะตองเรียกวา แกวผลกึหรือกลาสเซรา

มกิ (Glass Ceramic) เนือ่งจากกระบวนการผลิตจะเร่ิมจาก

การหลอมวัตถุดิบในเบาหลอมที่อุณหภูมิสูงมากกวา 1400 

องศาเซลเซียส จนหลอมละลายเขากนัเปนของเหลวเรียกวา

นํ้าแกวอยูในเตาเผาตลอดท้ังคืน เมื่อถึงเวลาทํางานในชวง

เชา โดยลดอุณหภูมิลงมาท่ีประมาณ 1000-1200 องศา

เซลเซยีส นํา้แกวจะหนดืขนเหมาะสมแลวจงึตกัหรอืคบีออก

มาจากเตาหลอมขณะรอนๆ นํามาขึ้นรูปดวยกันอัดในแม

พิมพหรือเปาใหเปนทรงถวยชามตางๆ ตามแตจะออกแบบ

ไว แกวปรกติทัว่ไปจะมีความโปรงใสไมมสีทีีเ่ราเรียกวาแกว

โซดาไลม เชนผลติภัณฑกระจกตางๆ แกวนํา้ หลอดไฟ หรือ

ขวดน้ํา หากตองการใหมีสีก็จะใสตัวใหสีเชนโครเมียม

ออกไซดในแกวสเีขยีว ใสเหล็กและซลีเีนยีมออกไซดในแกว

สีชา แตสําหรับแกวโอปอลท่ีมีสีขาวขุนคลายโอปอลหรือ

ไขมุก จะมีการใสสารที่ชวยใหเกิดผลึกเล็กๆ ไดแกดีบุก

ออกไซด (SnO
2
) ไครโอไลต (Na

3
AlF

6 
Cryolite) ทีช่วยหลอม

และใหเกิดฟองแกสขนาดเล็กๆ ตัวอยางองคประกอบของ

แกวโอปอล 

SiO
2
    Al

2
O

3
        Fe

2
O

3
        MgO        CaO      Na

2
O      K

2
O        BaO      SnO

2
       F

66.9     6.9    0.08         0.4       4.8  10.3      2.2     1.6  2.0      5.9

ที่มา http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1021
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  ชวงบายเราก็ไปเย่ียมชมโรงงาน “บริษัท โอเชียน 

อินดัสตรี้ จํากัด” นับวาเปนโรงานผลิตสติกเกอรดีแคลที่มี

ขนาดคอนขางใหญ เปนท่ีรูจกัในวงการอุตสาหกรรมเซรามิก

ที่ตองใชดีแคลในการผลิตเปนอยางดี ในงานนี้ทางทีมงาน

และผูรวมทริปของเราไดอนเุคราะหเปนอยางดีในการเขาชม

กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตดแีคลน้ันมีความยุงยาก

ซับซอน และตองพิถีพิถันเปนอันมาก ตั้งแตขั้นตอนการ

ออกแบบทําอารตเวิรค คณุภาพของวัตถดุบิผงสีเซรามิก สวน

ผสมหมกึพมิพ กระดาษและกาวทีใ่ช รวมไปจนถงึเครือ่งจกัร

กระบวนการพิมพทีต่องควบคุมแมกระท่ังอณุหภมูคิวามช้ืน

และกระแสลมอากาศในหองพิมพ จนออกมาเปนดีแคล

คุณภาพสูงซึ่งเปนหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของการผลิต

เคร่ืองถวยชามเซรามิกเผาตกแตงลวดลายตางๆ งานน้ีไดรบั

ความรูกนัไปเต็มๆ แมจะไดรบัประสบการณกบักลิน่ทีเ่หม็น

และเวียนหัวไปบางจากสารเคมีที่ใชในการพิมพนะครับ
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  สุดท าย น้ีคณะทริปของเราและสมาคม

เซรามิกสไทย ขอขอบคุณผูประกอบการโรงงานท้ัง

สองแหงที่ไดใหโอกาสทีมของเราไดเขาชมกระบวน

การผลติอยางใกลชดิทกุขัน้ตอนอยางละเอยีด และหวงั

วาจะเจริญรุงเรือง และใหโอกาสกับพวกเราในคร้ัง

ตอๆ ไป

บริษัท ไทยซูจองกลาซ จํากัด 

http://www.thaisoojungglass.com/

98 หมู 8 เพชรเกษม ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน 

นครปฐม 73160โทรศัพท 02-4205556-60

บริษัท โอเชี่ยน อินดัสตรี้ จํากัด

15/1 หมู 6 ซอยกม. 12 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลอง

มะเด่ือ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท 034-447 601-4

  ชวงเท่ียงเราก็ไปพักผอนทานอาหารอรอยๆ กันที่ราน เจเอสเอ็ม อรอยทุกอยาง ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ทานกันเสร็จ

ก็ไดไปลุยกันตอเต็มที่เลยครับ

ป

บบบบบริิิิิษษษษษัััััททททท ไไไไไทททททยยยยยซซซซซูููููจจจออออองกกกกกลลลลลาาาาาซซซซซ จจจจจําาาาากกกกกัด 
hhhhhttttttttppppp://////////wwwwwwwwwwwwwww....ttttthhhhhaaaaaiiiiisssssoooooooooojjjjunngggggggggglllllaaaaasssssssss.com/

8888 เเเเเพชชชชชรรรรรเเเเเกกกกกษษษษษมมมมม ตตตตตํํํํําาาาาบบบบบลลลลลออออออออออมมมมมใใใใใหหหหหญญญญญ อออออํํํํําาาาาเเเเเภภภภภอออออสา
นครรรรรปปปปปฐฐฐฐฐมมมมม   7777733333111116666600000โโโโโทรศัพทท 000002-44444222220000055555555555555666----6

บบบบบรรรรริิษัท โอเช่่่่ียนนนนน อินดสัสสสสตตตตรรี้้้้้  จจจจจําาาาากัด

หมู 66666 ซซซซซออออยยยยยกม. 12 ถนนนนนนเศศศศศรษฐกิิจจจจจ 1 ตตตตตํํํํําาาาาบบบบลลลล
อ อําเภภภภภอออออกกกกกรรรรระะะะะทุมแบน จััััังหหหหหววววััััดดดดสสสสมุทรสาาาาาคคคคคร 

โโโโโทททททรรรรรศศศศศัััััพพพพพททททท 000003333344444--4444447 601-4
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      ภาพภภภภาาาพพพขาวขาว
  เลาเรื่องเเรรรืืื่ออง

โดย..โโดดดยย..นารูโตะนนนาารรรูููโโตตะะะ

สมาคมเซรามิกสไทย จัดทอดผาปาสามัคคี ณ วัดศิริเจริญเนินหมอ ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ในวันเสารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูกอตั้งที่ลวงลับไปแลว และเปนปแหงการครบรอบ  30 ปของ

การจัดตัง้สมาคมเซรามิกสไทย ทัง้น้ีทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผูมจีติศรัทธาหล่ังไหลจากท่ัวทกุสารทิศไดรวมสมทบทุน

สรางวิหารประดิษฐานหลวงพอพระพุทธโคดมนวมินทรอุดมโชค  
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ความเปนมาของวัด

ศิริเจริญเนินหมอ 

ตั้งอยูเลขท่ี 120 

หมูที ่3 ตาํบลโคกหมอ 

อําเภอเมือง จังหวัด

ด

อ 

ด
ราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย 

มีเนื้อท่ี 32 ไร 3 งาน 87 ตารางวา 

ทิศตะวันตกติดแมนํ้าแมกลอง วัดศิริเจริญเนินหมอ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 เดิมชื่อวัดโคกหมอ เพราะพื้นท่ีวัดมีการทําหมอดิน

เผาจํานวนมาก และที่เนินเจดียของวัด เปนโบราณสถาน สันนิษฐานวาสรางในสมัยอยุธยา ตอมามีพระรูปหนึ่งเดินทาง

มาพบโบราณสถาน จึงไดชักชวนชาวบานและญาติโยมผูมีจิตศรัทธารวมกันบูรณะ จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดมาจนถึงทุกวันนี้ 

วัดศิริเจริญเนินหมอ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2500 
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  ทายนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั 

และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหทาน

และครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ 

รุงเรอืง ดวยจตรุพธิพรชยัทัง้ 4 ประการ คอื อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอด

กาลนานเทอญ 
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      เก็บเเกกก็็็บบบขาวขาว
  มาเลา...  มาเลา...

โดย..โดโดดยย....นารูโตะนนนาารรรููโโตตตะะ

สมาคมเซรามิกสไทย ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯวาระ

ป 2555–2556 เมื่อวันศุกรที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 14.00–16.00 น. ณ หองประชุมกาสะลอง โรงแรม 

เวสเทิรนแกรนด จังหวัด ราชบุรี ในวาระเดียวกันนี้ในชวงเชาไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการผลิต

เซรามิกส จัดโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร นายกสมาคมเซรามิกสไทย 

นาํเสนอ “แนวคดิการพัฒนาเซรามิกสทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม” นายไพศาล  กาญจนพบิลูย นกัวชิาการอสิระและ

อปุนายกสมาคมเซรามกิสไทย นาํเสนอเรือ่ง“การวิเคราะห กระบวนการผลติเซรามกิสโดยใชเทคโนโลยีสะอาด” และ 

นายสุขชาติ โฆษะบดี โรงงานผลิตเซรามิกส รัตนโกสินทรเซรามิก 4 จ.ราชบุรี นําเสนอเร่ือง “การแลกเปล่ียน

ประสบการณการจัดทําเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิกส” สรุปและอภิปรายผล โดย นายโสฬส ขันธเครือ 

และนายรัฐ เรืองโชติวิทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
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ภาพการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯวาระป 2557–2558 

เมื่อวันศุกรที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 14.00–16.00 น. ณ หองประชุมกาสะลอง โรงแรม เวสเทิรนแกรนด 

จงัหวัดราชบุร ีโดยมี ดร.สมนึก ศริสินุทร นายกสมาคมเซรามิกสไทย แถลงผลการดําเนินงานประจําป 2555-2556

      เก็บเเกกก็็็บบบขาวขาว
  มาเลา...  มาเลา...

โดย..โดโดดยย....นารูโตะนนนาารรรููโโโตตตะะ
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วันศุกรที่ 17 มกราคม 2557วันศุกรที่ 17 มกราคม 2557
 เวลา 14.00–16.00 น. เวลา 14.00–16.00 น.

ณ หองประชุมกาสะลองณ หองประชุมกาสะลอง
 โรงแรม เวสเทิรนแกรนด  โรงแรม เวสเทิรนแกรนด 

จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี

การประชุมใหญสามัญประจําป 2556การประชุมใหญสามัญประจําป 2556

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร
สมาคมเซรามิกสไทย สมาคมเซรามิกสไทย 

วาระป 2557 - 2558วาระป 2557 - 2558
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  • จัดทัศนศึกษาเดินทางไปดูงาน AMBIENTE, FRANKFURT, GERMANY ระหวางวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ 2555

  • จัดทัศนศึกษาดูงานโรงงานเซรามิก และรวมงาน CERAMITEC 2012 MINUCH GERMANY ณ ประเทศเยอรมัน 

     ในระหวางวันที่ 19 -25 พฤษภาคม 2555

  • จดัทัศนศกึษา พาสมาชกิและผูประกอบการ เขาเย่ียมชมโรงงานผลติแกวโอปอล แกวเพิรล บรษิทั ไทยซจูอง กลาซ 

จํากัด และโรงงานผลิตรูปลอกเซรามิก บริษัท โอเชียน อินดัสตร้ี จํากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

  • จัดทัศนศึกษาดูโรงงานเซรามิก จังหวัดเชียงใหม 

–เชียงราย-ลําปาง ระหวางวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2555 เพ่ือ

ประชุมรวมกันระหวาง 3 สมาคมฯ ไดแก สมาคมเคร่ืองปน

ดินเผาลําปาง สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี และ

สมาคมเซรามิกสไทย และไดนําคณะไปศึกษาโครงการ

ระบบ Biomass Gasification สําหรับโรงงาน อุตสาหกรรม

เซรามิก รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเซรามิกที่นาสนใจทาง

ภาคเหนือ แวะเยี่ยมชมแหลงเซรามิกเวียงกาหลง

  • จัดทัศนศึกษาไปดูงานท่ีประเทศฮองกง ระหวางวันที่27-30 ตุลาคม 2556 พรอมเย่ียมชมงานแสดงสินคาช้ันนํา

สําหรับธุรกิจสีเขียวในเอเชียEco Expo Asia –Internationl Trade Fair on Environment Protection ซึ่งเปนงานแสดงสินคา

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เปนหน่ึงในเวทีการคานานาชาติโดยใชฮองกงเปนที่จัดแสดงนวัตกรรมใหมลาสุดเกี่ยวกับการปกปอง

สิ่งแวดลอมจากทั่วทุกมุมโลกการจัดสัมมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม

การจัดสัมมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม การจัดสมัมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม 

ผลการดําเนินงานป 2555-2556ผลการดําเนินงานป 2555-2556
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  • สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ บริษัท Borregaard S.E.A. จัดสัมมนาหัวขอ“BioKeram Ceramics Workshop” 

ในวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2556 เวลา 12.00 –17:00 น. ณ หอง Meeting Sukhumvit 1-2, Grand Centre Point Hotel 

Terminal 21 สุขุมวิท19

  • ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ(เอ็มเทค) รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสมาคมเซรามิกสไทย 

ไดจดัการประกวดผลงานการออกแบบดานเซรามกิและงานแสดงศลิปะเครือ่งปนดนิเผาในงาน Thai Ceramic Award 2011 

โดยมีพิธีเปดในวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคารฝกประสบการณวิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร

  • ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ รวมกับ 

สมาคมเซรามิกสไทย และภาควิชาวัสดศุาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเครือขายและบริษัทเอกชนช้ัน

นาํดานเซรามกิส รวมกนัเปนเจาภาพจดังานประชมุวชิาการ

นานาชาต ิ“International Conference on Traditional and 

Advanced Ceramics (ICTA2012)” ในระหวางวันที่ 23 – 

การจัดสัมมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม การจัดสมัมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม 

การจัดแสดงงานการจัดแสดงงาน

25 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดานเซรามิกสในประเทศไทย และเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและสงเสริมความรวมมือทาง

งานวิจัยและวิชาการระหวางนักวิทยาศาสตรของไทยและตางประเทศ
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การจัดแสดงงานการจัดแสดงงาน

  • รวมจัดงาน ASEAN Ceramics 2013 & ICTA 2013 ระหวางวันที่ 11 – 13 กันยายน 2556 ณ ศูนยการแสดง

สินคาไบเทค บางนา

การเขารวมและจัดทําโครงการตางๆการเขารวมและจัดทําโครงการตางๆ

  • รวมสัมมนาเรื่อง “AEC กับความทาทายของ
อุตสาหกรรมเซรามิกไทย สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก” ในวัน
ศุกรที่ 20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 
จัดโดย กลุ มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

  • รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เร่ือง “บทบาทและภารกิจของกรมสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี” จัดโดย กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2555 
ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
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การเขารวมและจัดทําโครงการตางๆการเขารวมและจัดทําโครงการตางๆ

  • รวมประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพเซรามิก ณ หองประชุม 701 

ชั้น 7 สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

  • รวมการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ยั่งยิน สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก” 

ในวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมชั้น 6 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เมืองทองธานี

  • รวมการประชุมสัมมนาวิชาการ สศอ.(OIE Forum) เรื่อง “เพ่ิมพลังอุตสาหกรรมไทยอนาคตใหม AEC” ประจําป 

2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

  • รวมการประชุมความคิดเทรนดการออกแบบของโลก ประเด็นการปรับใชเทรนดออกแบบขามอุตสาหกรรม ป 2014 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30-17.30 น. ณ หองบอลรูม โซนเอ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

  • รวมรับเสด็จในพิธีเปดงาน Thailand SME Expo 2012 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ฮอลล 5-6 

อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

  • เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การบูรณาการแผนงานหองปฏิบัติการเพ่ือการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ของสินคา” ในวันศุกรที ่18 มกราคม 2556 ณ หองประชุม Auditorium ศนูยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สาํนกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

  • เปนวิทยากรพิเศษบรรยายเร่ือง การนําเขา –สงออก เซรามิกไทยภายใต AEC ในงานประชุมใหญสมาคมการพิมพ

สกรีนไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2526

  • เขารวมสัมมนามาตรฐานโถสวมน่ังราบ มอก.

792-2554 และ กระเบ้ืองเซรามิก มอก.2508-2555 ในวัน

พฤหัสบดีที่25 เมษายน2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค

  • ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสงเสริมการ

ใชฉลากส่ิงแวดลอมสําหรับผลิตภัณณฑชุมชน ในวันที่ 19 

กรกฎาคม 2556 ณ ชั้น 3 หองประชุม 303 –304 กรม

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม

  

  • เขารวมสัมมนามาตรฐานโถสวมนั่งราบ มอก.

792-2554 และ กระเบ้ืองเซรามิก มอก.2508-2555 ใน

วันศุกรที่26 กรกฎาคม2556 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก 

คิงเพาเวอร ถ.รางนํ้า กรุงเทพฯ
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การเขารวมประชุมตางประเทศการเขารวมประชุมตางประเทศ

  • เขารวมประชุม CICA COUNCIL MEETING ครั้งที่ 19 โดยกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย เปนเจาภาพ ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 13 –14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี ออรคิด พัทยา มีประเทศสมาชิก

เขารวม 5 ประเทศไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม

การเขารวมเปนกรรมการและท่ีปรึกษาการเขารวมเปนกรรมการและท่ีปรึกษา

  • คณะอนุกรรมการการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเซรามิก ประจําป 2555 และป 2556

  • เปนท่ีปรึกษาโครงการ “จัดทําแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการใชกาซแอลพีจีในการเผาผลิตภัณฑเซรามิก” จัด

ทําโดยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณมหาวิทยาลัยเชียงใหม

  • เปนท่ีปรึกษาโครงการ “การสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค กิจกรรมประยุกตใช

งานวจิัยและส่ิงประดิษฐสูเชิงพาณิชย เครื่องเคลือบดินเผาสีเคลือบใหม” พื้นที่จังหวัดราชบุรี

  • เปนปรึกษาโครงการ“การพัฒนาเช้ือเพลิงแกสจากชีวมวลสําหรบัอตุสาหกรรมเผาอุณหภูมสิงู(เซรามิก)” ของภาค

วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  • เปนผูควบคมุงานโครงการ “การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพลงังานและการใชหวัเผาไหมประสทิธภิาพสงูในเตา

เผาเซรามิก” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  • คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 60 มาตรฐานกระเบ้ืองเซรามิก

  • เปนท่ีปรึกษา กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

  • รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรม ภายใตสายงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

  • รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการพฒันาคลสัเตอร ภายใตสายงานอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย
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การใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ และการประชาสัมพันธการใหความรวมมือกบัหนวยงานราชการ และการประชาสมัพันธ

  • สนับสนุนการจัดทําหนังสือรุนอนุสรณ “งานคืนสูเหยาชาววัสดุศาสตร” ของภาค

วิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • สนับสนุนการจัดงาน Thai Ceramic Awards 2011

  • ประชาสัมพันธโครงการ “ตนกลา ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสูสากล 

ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑหัตถกรรม” และงานสัมมนาหัวขอ “ติดปก 

SMEs ไทย กาวไกลสูอาเซียน” ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2555 จัดโดย สํานักสงเสริม

ธุรกิจ SMEs เพื่อการสงออก กรมสงเสริมการสงออก

  • ประชาสัมพันธงานสัมมนาเร่ือง “มาตรฐานการพิมพสกรีนผา” วันศุกรที่ 22 

มิถุนายน 2555 ณ หองสัมมนาบริเวณ Hall 106 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค จัด

โดย สมาคมการพิมพสกรีนไทย

  • ประชาสัมพนัธโครงการพัฒนาเยาวชนสูความเปนเลิศดานนฤมิตศิลป ครั้งที่ 3 

วันท่ี 21 –22 และวันที่ 28 –29 กรกฎาคม 2555 จัดโดยสาขานฤมิตศิลป จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

  • สนับสนุนการจัดงานโบวลิ่ง SCREEN GO BOWLING คร้ังที่ 7 จัดโดย สมาคม

การพิมพสกรีนไทย วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ SF STRIKE BOWL เมเจอรซีนิเพล็กซ เดอะ 

มอลลรามคําแหง 4

  • ประชาสัมพันธงาน TSGA Award 2012 จัดโดย สมาคมการพิมพสกรีนไทย

  • ประชาสมัพนัธงาน Workshop ของชมรม Thailand Porcelain Club(TPPC) การ

ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและการประชาสัมพันธ

  • ประชาสัมพันธการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรค (Innovation Craft Award) 

จัดโดย ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

  • ประชาสัมพันธงานสัมมนา GASMA Print 2012 เรื่อง “การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

ดวยการพิมพสกรีน ระหวางวันที่ 19 –22 กันยายน 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการประ

ชุมไบเทค บางนา จัดโดย สมาคมการพิมพสกรีนไทย

  • ประชาสัมพันธและเขาเยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานศิลปะClay Pop ของนิสิต

และศษิยเกาสาขาวชิาเอกหัตถศลิป(เซรามิก) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ศนูยการคาสลีม

คอมเพล็กซ Hall A ชั้น G ระหวางวันที่ 20 –29 พฤษภาคม 2556

  • สนับสนุนกิจกรรม Rally 2013 Ceramics Industry Club เสนทางกรุงเทพ-เกาะ

เสม็ด วันท่ี 16 -17 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

  • ประชาสัมพนัธงานมหกรรมสินคามาตรฐานจีนสงออก 2013 ASEAN(BANGKOK) 

CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR ณ Hall 2 อิมแพค เมืองทองธานี วัน

ศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดย สมาคมสงเสริมการคาอาเซียน

  • ประชาสัมพันธงานลําปางเซรามิกแฟร ระหวางวันท่ี 1-12 ธันวาคม 2556 ณ 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

  • ประชาสมัพนัธงานมหกรรมแสดงสนิคาและบรกิารจากประเทศตรุกี Expo Turkey 

In Thailand ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม 2556 ณ เพลนาร่ี ฮอลล ศูนยการ

ประชุมแหงชาติสิริกิติ์
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การออกบูธและการเขารวมงานนิทรรศการตางๆการออกบูธและการเขารวมงานนิทรรศการตางๆ

  • เปนประธานเปดนิทรรศการภายใตแนวคิด “The Most 

Comprehensive Lifestyle Design District” โดยจัดแสดงผลงาน

ที่ไดรับรางวัลจากงาน “Thai Ceramic Awards 2011” และ

ผลิตภัณฑตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ในวันพธุที ่14 มนีาคม 2555 ณ ศนูย Crystal Design 

Center (CDC)

  • เปนประธานในพธิเีปด“นทิรรศการแสดงผลงาน

ศิลปนิพนธ” สาขาวิชาออกเเบบเซรามิกส รุน 16 คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 30 

พฤษภาคม 2556 ณ G23 Art Gallery มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  • รวมจิบนํ้าชาและพบกับ Mr.Pilipe Pereira ศิลปนชื่อดังจาก Portugal และชมการสาธิตการวาดรูปดอกไม 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม Amari Residences Bangkok ซ.ศูนยวิจัย ถ.เพชรบุรี 47

  • รวมพิธีเปดงาน Mega Exhibition of Porcelain Painting at Chatrium riverside hotel, ระหวางวันที่ 20 –22 

พฤศจิกายน 2556 จัดโดย ชมรม Thailand Porcelain Club(TPPC)

กิจกรรมพิเศษกจิกรรมพิเศษ

  • จัดการแขงขันโบวลิ่งกระชับมิตรเซรามิกสัมพันธ ณ SF STRIKE BOWL 

เมเจอรซินีเพล็กซ เดอะมอลล รามคําแหง 4  เปนประจําทุกป
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กิจกรรมพิเศษกจิกรรมพิเศษ

  • เปนเจาภาพทอดผาปาสามคัคี เพ่ือสมทบทนุสรางวิหารประดษิฐานหลวงพอ

พระพุทธโคดมนวมินทรอุดมโชค หรือหลวงพออุดมโชคในวันเสารที่ 14 ธันวาคม 2556 

ณ วัดศิริเจริญเนินหมอ จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูกอ

ตั้งที่ลวงลับไปแลว

  • ใหความอนุเคราะหวารสารเซรามิกสแก ศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า, ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม , ศูนยศิลปาชีพ

บางไทร , ศูนยศิลปาชีพพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน, กลุมเคร่ืองปนดินเผา โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ,กลุม

เคร่ืองปนดนิเผา โครงการพระราชดาํรฯิ บานทุงจี,้ สาํนกัเทคโนโลยชีมุชน กรมวิทยาศาสตรบริการ, สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงาน

ภาค 10 ลําปาง, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มหาวิทยาลัยตางๆที่เปดสอนวิชาเซรามิก, สวนหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อเผยแพรในหองสมุดงานวิจัย ฯลฯ

  • ใหขอมลูทางดานเซรามิกแก นสิตินักศกึษา ผูประกอบการ, ธนาคารพาณิชย ผูสนใจท่ัวไป และหนวยงานราชการ

ตางๆ

  • เผยแพรขอมูลขาวสารจากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชิย, สถาบนัเหลก็และเหลก็กลาแหงประเทศไทย

  • เปนสื่อกลางในการใหขาวสารเกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา งานนิทรรศการและการรับสมัครงานใหกับหนวย

ราชการ สถาบันการศึกษาและองคกรหนวยงานเอกชน

  • จัดทํา Website www.thaiceramicsociety.or.thและ Facebook: สมาคมเซรามิกสไทย เพ่ือประชาสัมพันธ และ

แจงขาวสารการสัมมนาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณแกสมาชิก และผูสนใจทั่วไป

  • จัดทําวารสารเซรามิกสขึ้น ซึ่งเปนวารสารท่ีใหทั้งเนื้อหาและสาระแกสมาชิก ผูประกอบการ นิสิตนักศึกษา และ

ผูสนใจไดอานโดยทั่วถึงกัน

การใหบริการดานขอมูลการใหบริการดานขอมลู
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทย ประจําป 2557-2558

  • ดร.สมนึก    ศิริสุนทร           นายกสมาคม

  • คุณไพศาล    กาญจนพิบูลย         อุปนายกคนท่ี 1

  • คุณวรางคณา   กล่ินสุคนธ           อุปนายกคนท่ี 2

  • ผศ.ดร.ธนากร   วาสนาเพียรพงศ         นายทะเบียน

  • ผศ.สาธร    ชลชาติภิญโญ          กรรมการ

  • ดร.ศิริพร    ลาภเกียรติถาวร         กรรมการ

  • ดร.สิริพรรณ   นิลไพรัช           กรรมการ

  • คุณสุจิตรา    เดชสุวรรณาชัย         กรรมการ

  • ดร.อนันตกุล   อินทรผดุง          กรรมการ

  • คุณอุดม    ดานรมเย็น          กรรมการ

  • ดร.อภิรัฐ    ธีรภาพวิเศษพงษ         กรรมการ

  • คุณกิติชัย    เอื้อวิวัฒนสกุล         กรรมการ

  • คุณปริญญา   ยุวรรณศิริ          กรรมการ

  • ผศ.ดร.ศิริธันว   เจียมศิริเลิศ          เลขาธิการ

  • ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต         เหรัญญิก

• ดร.สมนึก    ศิริสุนทร           นายกสมาคม

 • คุณไพศาล    กาญจนพิบูลย         อุปนายกคนท่ี 1

 • คุณวรางคณา   กล่ินสุคนธ           อุปนายกคนท่ี 2

 • ผศ.ดร.ธนากร   วาสนาเพียรพงศ         นายทะเบียน

 • ผศ.สาธร    ชลชาติภญิโญ          กรรมการ

 • ดร.ศริิพร    ลาภเกียรตถิาวร         กรรมการ

 • ดร.สิริพรรณ   นิลไพรัช           กรรมการ

 • คุณสุจิตรา    เดชสุวรรณาชัย         กรรมการ

 • ดร.อนันตกุล   อินทรผดุง          กรรมการ

 • คุณอุดม    ดานรมเย็น          กรรมการ

 • ดร.อภิรัฐ    ธีรภาพวิเศษพงษ         กรรมการ

 • คุณกิติชัย    เอื้อวิวัฒนสกุล         กรรมการ

 • คุณปริญญา   ยุวรรณศิริ          กรรมการ

 • ผศ.ดร.ศิริธนัว   เจียมศิริเลิศ          เลขาธิการ

 • ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต         เหรัญญกิ

สมาคมเซรามิกสไทย ภาควิชาวัสดุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม กรุงเทพฯ 10330
www..thaiceramicsociety.or.th , 
Email : thaiceramicsociety@gmail.com , 
Facebook : สมาคมเซรามิกสไทย 
โทร. 0 2218 5562  แฟกซ. 0 2218 5561
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นารูโตะ

ความเปนมา... ของชาวชมรมของชาวชมรม
เซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทยเซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทย

จากความคิดริเริ่มของ ผศ.ดร.เล็ก อุตตมะศิล และ ผศ.อําพน วัฒนรังสรรค ที่วาในบรรดาศิษยเกาชาว

เซรามิกสและวัสดุทั้งหลายท่ีไดจบไปก็หลายรุนแลว นาจะไดมีการรวมกลุมสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนพบปะ

แลกเปล่ียนความคิดตางๆ ตอกันบาง ซึง่ไมเพียงแตจะเปนประโยชนแกตวัเองในการท่ีจะไดศกึษาปญหาจากผูอืน่

เทาน้ัน แตยังจะไดชวยกันพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานน้ี ใหเจริญตอไป เพราะนับวันอุตสาหกรรมทางเซรามิก

ก็ไดเจริญเติบโตข้ึนคอนขางรวดเร็ว ทางรัฐบาลเองก็ไดเล็งเห็นความสําคัญเหมือนกัน ถึงกับไดสั่งจํากัดสินคา

ประเภทเซรามิกนําเขา เพื่อตองการชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศ แลวพวกเราละพวกเราซึ่งคลุกคลีกับ

วงการนี้โดยครงจะไมคิดชวยตัวเองหรือ? 

  ในขั้นแรกน้ันก็ไดเริ่มจัดในรูปของการพบปะสังสรรคศิษยเกากอนโดยไดจัดขึ้นที่หองอาหาร จิตรโภชนา ลาดพราว 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2519 เวลา 17.30 น. และไดประชุมกันถึงความคิดนี้ ในที่สุดก็ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการแรกเร่ิมเพื่อ

รางกฏระเบียบข้ึนในรูปของชมรมโดยใชชื่อวา ชมรมเซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทย (Ceramic and Materials Club 

of Thailand) กรรมการชั่วคราวในชุดแรกนั้นมี ผศ.ดร.เล็ก อุตตมะศิล เปนประธานและไดมีการดําเนินการรางกฏระเบียบ

ตางๆขึ้น เปนตัวเปนตนข้ึนมา และแลวการชุมนุมศิษยเกาชาวเซรามิกสและวัสดุคร้ังที่ 2 ก็ไดเริ่มขึ้นที่ โรงแรมนิวอมรินทร 

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2520 เวลา 17.30 น. คราวนี้ทุกอยางดูเปนรูปเปนรางขึ้น สมาชิกมากันหนาตาดี ไดมีการเลือกตั้ง

กรรมการชุดใหมเพ่ือขึ้นดําเนินงานของชมรมอยางจริงจัง ซึ่งอาจถือไดวาเปนกรรมการชุดแรกของชมรมในการดําเนินงาน

ก็วาได รายช่ือกรรมการจากการเลือกตั้งครั้งนั้นปรากฏออกมาดังนี้ 

  พล.ร.ต.บุญพบ  บุญญาภิสันท รน.    ประธานกรรมการ

  ผศ.ดร.เล็ก   อุตตมะศิล      รองประธานกรรมการ

  ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค      กรรมการ

  ผศ.ปรีดา   พิมพขาวขํา      กรรมการ  

  คุณกัณฑ   อิงคตานุวัฒน     กรรมการ

  คุณทัยสัน   สะเพียรชัย      กรรมการ

  ดร.ดําริ    สุโขธนัง       กรรมการ  

  คุณชาญ    จรรยาวนิชย      กรรมการ

  อ.ไพพรรณ    สันติสุข       กรรมการ และเหรัญญิก

  อ.วีระศักดิ์   อุดมกิจเดชา      กรรมการ และเลขานุการ

  และยังไดตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนอีก 5 ทาน คือ

  คุณอนันตภักดิ์  โชติมงคล   

  คุณมานะ   วีระวิกรม   

  คุณนิสิต    ปญจพลากรกุล   

  คุณวรกิจ    วรวิทยาคม

  คุณปฏิคม   กาญจนะวงศ
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  คณะกรรมการทุกทานไดพยายามทุกวถิทีางท่ีจะผลกัดันชมรม ใหกาวหนาตอไปใหได แมวาจะมอีปุสรรคบางกต็าม 

โดยในการทํางานน้ันจะเล็งไปท่ีวัตถุประสงคเปนหลัก ซึ่งวัตถุประสงคของชมรมนั้นก็คือ การพยายามดึงเอาผูที่เก่ียวของเขา

มารวมเปนสมาชิก และไมจําเปนที่จะตองเปนแคบรรดาศิษยเกาเทานั้น แตชมรมตองการผูที่ประกอบการทางดานน้ี ไมวา

จะเปนบรรดาผูคาวัตถุดิบ, เจาของ, ผูผลิต, ผูจําหนาย ตลอดจนผูที่เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือที่วาเราจะไดรวม

กันเปนกลุมกอนชวยกันพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในหลายๆแงมุม โดยเฉพาะอยางย่ิงจะไดเปนประโยชนอยางมาก 

แกผูประกอบเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมซึ่งบางทานนั้นดําเนินกิจการมาไดโดยอาศัยประสบการณเปนมรดกตกทอดมา 

แตถาหากเกิดปญหาข้ึนมาแลวบางทีกไ็มทราบวาจะไปปรกึษากบัใครและเทคนิคตางๆ กไ็มไดรบัการพฒันาเทาทีค่วร ซึง่สิง่

เหลาน้ี ทางชมรมซึ่งเพียบพรอมไปดวยนักวิชาการ และคณาจารยตางๆ จะไดพยายามเขาชวยเหลืออยางเต็มที่ นอกจากนั้น

ก็ยังจะเผยแพรวิชาการทางดานนี้โดยออกมาในรูปของวารสารวัสดุศาสตร หนังสือรายป ปละ 1-2 เลม (ในระยะแรกเริ่ม) 

ซึ่งเนื้อหาจะพยายามอธิบายโดยใชภาษาพื้นๆ ไมจําเปนตองมีวิชาการมากนัก สงเผยแพรใหแกสมาชิกทุกทาน ตลอดจน

หองสมุดตางๆ โดยไมคิดมูลคาแตอยางใด และยังจะแถมดวยหนังสือขาววัสดุศาสตรออกเปนรายเดือน ซึ่งเปนฉบับยอย

เกี่ยวกับวิชาการเล็กๆนอยๆ ตลอดจนขาวคราวความเปนไปของสมาชิก แนนอนทีเดียวในระยะเร่ิมนี้ ทุกอยางยังดูขลุกขลัก

อยูบาง แตก็คิดวาคงจะคอยๆแกไขปรับปรุงตอไป อีกอยางหนึ่งที่เปนความหวังของชมรมก็คือ การพยายามจัดประชุมทาง

วิชาการขึ้นอยางนอยปละหน อาจจะออกมาในรูปของการสัมมนา หรือการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานใดดานหนึ่งมาอภิปรายให

สมาชิกฟง ตลอดจนการจัดนิทรรศการของชมรมเปนตน 

 อยาลมืวาชมรมใดจะสามารถตัง้อยูไดนัน้กย็อมจะข้ึนอยูกบัความสนใจของสมาชกิเทานัน้ ชมรมจะอยูไม

ไดหากขาดสมาชิกเอาใจใส

ชมรมเซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทย
  กอตั้งขึ้นเปนชมรมฯ เม่ือป 2520 โดยคณะกรรมการชุดแรก ซึ่งไดรับเลือกจากกลุมผูริเร่ิมคือ ศิษยเกาชาวเซรามิกส 

และวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2520 ที่โรงแรมนิวอมรินทร 

  รายนามคณะกรรมการมีดังนี้

  พล.ร.ต.บุญพบ  บุญญาภิสันท รน.    ประธานชมรม

  ผศ.ดร.เล็ก   อุตตมะศิล      รองประธานชมรม

  ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค      กรรมการ

  ผศ.ปรีดา   พิมพขาวขํา      กรรมการ  

  คุณอนันตภักดิ์  โชติมงคล      กรรมการ

  อ.ไพพรรณ    สันติสุข       กรรมการ

  คุณกัณฑ   อิงคตานุวัฒน     กรรมการ

  คุณทัยสัน   สะเพียรชัย      กรรมการ

  คุณมานะ   วีระวิกรม      กรรมการ

  คุณชาญ    จรรยาวนิชย      กรรมการ

  ดร.ดําริ    สุโขธนัง       กรรมการ  

  คุณนิสิต    ปญจพลากรกุล     กรรมการ

  คณุวรกิจ    วรวิทยาคม      กรรมการ

  อ.วีระศักดิ์   อุดมกิจเดชา      กรรมการ
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สํานักงาน 
  แผนกวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 02 251 1954
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสงเสริมความกาวหนาของอุตสาหกรรม เซรามิก, โลหะ, โพลิเมอรและเสนใย

  2. เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ ตลอดจนผลงานและเทคโนโลยีใหมๆ

  3.เพื่อใหมีโอกาสพบปะสังสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูความเขาใจ ระหวางผูประกอบอาชีพ 

     และผูมีความสนใจทางดานนี้

  4.เปนท่ีปรึกษาและใหบริการ ดานการพัฒนาการอุตสาหกรรมทางเซรามิก, โลหะ, โพลิเมอรและเสนใย

  5. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ และสัมพันธภาพอันดี ระหวางสมาชิกดวยกัน

สิทธิของสมาชิกโดยยอ
  1. มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ (ในกรณีที่เปนสมาชิกสถาบัน มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไดสถาบัน 

      ละ 1 คะแนน)

  2. มีสิทธ์ิขอใชบริการของชมรมฯ (โดยไดรับอนุญาตจากเลขานุการ) และรวมการประชุมหรือกิจกรรมท่ีทางชมรมฯ 

      ไดจัดขึ้น

  3. มีสิทธ์ิไดรับวารสารของชมรมฯ และขาวสารของชมรมฯฟรีทุกฉบับ ตลอดระยะเวลาท่ียังคงสมาชิกภาพอยู

  4. มีสิทธ์ิไดรับความชวยเหลือ ในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับอุตสาหกรรมดานเซรามิก, โลหะ, โพลิเมอร และ  
      เสนใย เทาที่คณะกรรมการชมรมฯ จะทําใหได

  การรวมกันเปนชมรมน้ันไมมีกฏหมายรองรับทําใหการดําเนินงานของชมรมขาดอํานาจตอรองหรือการยอมรับ ไม

วาจะติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือจากองคกรภาคเอกชน ดังนั้นสมาชิกของชมรมเซรามิกสและวัสดุแหง

ประเทศไทยจึงเห็นความจําเปนจะตองกอตั้งเปนสมาคมขึ้นมาแทนชมรมเซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทย และในที่สุดก็

สามารถจัดตั้งเปน “สมาคมเซรามิกสไทย” สําเร็จขึ้นไดเมื่อวันที่ 23 กันยายน  2526 นายกสมาคมเซรามิกสไทยคนแรก

คือ พลเรือตรี บุญพบ บุญญาภิสัณฑ รน.

กฏและขอบังคับ 
ของ 

สมาคมเซรามิกสไทย 

หมวดที่ 1 

ขอความท่ัวไป

 

  ขอ 1. สมาคมนีมีชื่อวา "สมาคมเซรามิกสไทย" ใชอักษรยอวา "ส.ซ.ท." มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "THE THAI 

CERAMIC SOCIETY" ใชอักษรยอวา "T. C. S." 

  ขอ 2. สํานักงานของสมาคมต้ังอยูที่ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  ขอ 3. เครื่องหมายและตราของสมาคมเปนรูปตามแบบ 
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หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค 

  ขอ 1. เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับสมาชิกและผูสนใจ จะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนตอ  

      วงการเซรามิก 

  ขอ 2. เพื่อสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย บุกเบิกและเผยแพรเซรามิกใหกาวหนา

  ขอ 3. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูมวลสมาชิกและผูประกอบการเก่ียวกับกิจการเซรามิก

  ขอ 4. เพื่อสรางความเปนปกแผนในการปกปองรักษาและสงเสริมอุตสาหกรรมเซรามิกภายในประเทศ ตลอดจน 

           เปนสื่อกลางในการประสานประโยชนระหวางนักอุตสาหกรรมเซรามิกกับภาครัฐบาล 

  ขอ 5. เพื่อเสริมสรางใหเกิดนักอุตสาหกรรมและนักวิชาการรุนใหม ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ

  ขอ 6. เพื่อทําการอื่นใดอันจะเปนการชวยพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

  ขอ 7. เพื่อโฆษณาเผยแพรความรูทางดานเซรามิกใหแกประชาชนท่ัวไป

  ขอ 8. เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพดานเซรามิกระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ทั่วโลก 

  ขอ 9. เพื่อสงเสริมบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสฝกฝนตนเองใหเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการ  

      บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

  ขอ 10. เพื่อประกอบการสาธารณกุศล 

  ขอ 11. สมาคมน้ีไมเก่ียวของกับการเมือง

คณะกรรมการชุดแรก (19 พฤศจิกายน 2520 ) ชมรมเซรามิคสและวัสดุแหงประเทศไทย
พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน. ประธานชมรม  

ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล     รองประธานชมรม  ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค   กรรมการ

ผศ.ปรีดา พิมพขาวขํา    กรรมการ    คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล   กรรมการ

อาจารยไพพรรณ  สันติสุข   กรรมการและเหรัญญิก คุณกัณฑ อิงคตานุวัฒน    กรรมการ

คุณทัยสัน สะเพียรชัย      กรรมการ    คุณมานะ วรีะวิกรม    กรรมการ

คุณชาญ จรรยาวนิชย      กรรมการ    ดร.ดําริ สุโขธนัง     กรรมการ

คุณนิสิต ปญจพลากรกุล     กรรมการ    คุณวรกิจ วรวิทยาคม    กรรมการ

คุณปฏิคม กาญจนะวงศ     กรรมการ    อาจารยวีระศักด์ิ  อุดมกิจเดชา  กรรมการและเลขานุการ

   

คณะกรรมการปที่ 2  (พศ.2522)
พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน. ประธานชมรม  

ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล     กรรมการ    คุณกิตติ โสณมัย      กรรมการ

ดร.ดําริ สุโขธนัง       กรรมการ    คุณกัณฑ อิงคตานุวัฒน      กรรมการ

คุณประกอบ  พรหมวิทักษ     กรรมการ    คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล    กรรมการ

คุณชีวิน  ตันทวณิชย       กรรมการ    ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค   กรรมการ

คุณสมรักษ วรรธนานุสาร     กรรมการ    คุณมนเฑียร เลิศเธียรดํารง   กรรมการ

คุณอําไพ ศิริโสภณ      กรรมการ    อาจารยชาญ จรรยาวนิชย   กรรมการ

อาจารยไพพรรณ สันติสุข   กรรมการ    อาจารยวีระศักด์ิ อุดมกิจเดชา  กรรมการ
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คณะกรรมการปที่ 3  (พศ.2523)
พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน. ประธานชมรม  

ผศ.ดร.เล็ก อุตตมะศิล        รองประธาน     คุณกิตติ โสณมัย    รองประธาน

คุณสมรักษ วรรธนานุสาร       กรรมการ      คุณอวิรุทร วงศพุทธพิทักษ  กรรมการ

คุณชีวิน  ตันทวณิชย        กรรมการ      คุณประกอบ พรหมวิทักษ  กรรมการ

คุณฤทธ์ิ อรุณรักษติชัย       กรรมการ      คุณสมชาย เตชะโสภณ  กรรมการ

คุณคิด โรจนเพ็ญกุล        กรรมการ      คุณกัณฑ อิงคตานุวัฒน  กรรมการ

ผศ.ไพพรรณ สันติสุข         กรรมการและเหรัญญิก   ดร.ดําริ สุโขธนัง     กรรมการและเลขานุการ

คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล         กรรมการและผูชวยเลขานุการ ผศ.อําพน วัฒนรังสรรค  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

คณะกรรมการปที่ 4 – 6 (พศ.2524 – พศ.2527)    
พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน.  ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.เล็ก อุตตมะศิล     รองประธานกรรมการ  ศ.มรว.อุตตรากร วรวรรณ      รองประธานกรรมการ

คุณกิตติ โสณมัย             รองประธานกรรมการ  ดร.ดําริ สุโขธนัง    กรรมการ

คุณสมรักษ วรรธนานุสาร    กรรมการ    คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล  กรรมการ

คุณสมชาย เตชะโสภณ    กรรมการ    คุณประกอบ  พรหมวิทักษ  กรรมการ

คุณฤทธ์ิ อรุณรกัษติชัย    กรรมการ    คุณชิตเชษฐ เกียรติกวานกุล กรรมการ

คุณกัณฑ อิงคตานุวัฒน    กรรมการ    ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค      กรรมการและสาราณียากร

ผศ.ไพพรรณ สันติสุข   กรรมการเหรัญญิกและเลขานุการ ผศ.แดง  อารยะพงษ        กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ที่ปรึกษาชมรมเซรามิกสและวัสดุแหงประเทศไทย
วิชาการ            ทั่วไป 
คุณมนูญ ประชันคดี  ดร.จรัสศรี สมบัติทวี    คุณวิษณุ รุจิเกียรติกําจร  คุณอวิรุทธิ์ วงศพุทธพิทักษ

อ.ทวี พรหมพฤกษ  ดร.ลดาวัลย โชติมงคล   คุณคิด โรจนเพ็ญกุล   คุณสมมาตร สีมากุล

อ.เสริมศักด์ิ นาคบัว

กิจกรรมพิเศษ 
Whiteware     Refractory     Raw Materials Enamel

คุณปราโมทย เลิศดําริหการ คุณสันติ ประกอบสันติสุข  คุณชีวิน ตัณทวนิชย   คุณสิงห มหาศิริ

คุณจรัส ทศพรวิชัย    คุณมานิตย พรหมโมเมศ  คุณมนัส เชิดเกียรติศักด์ิ  คุณสานิตย อิทรโยธา 

คุณปวีณา เหลาวิวัฒนวงศ  คุณประยุทธ ชีวะประภานันท คุณเชาว เชาวไวยวัฒนา        

       คุณสุชาติ ศุภทนต   

Glass   

คุณชัยณรงค ศรีเฟองฟุง   

คุณทัยสัน สะเพียรชัย 
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คณะกรรมการปที่ 7 (พศ.2528)
ศาสตราจารยเลิศ อุรัสยะนันทน        ที่ปรึกษา  

ดร.เดโช  ฉัตรกุล ณ อยุธยา   ที่ปรึกษา    รศ.เสริมศักด์ิ นาคบัว   ที่ปรึกษา

พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน.  นายกสมาคม   คุณกิตติ โสณมัย    อุปนายกกิตติมศักดิ์

ศ.มรว.อุตตรากร วรวรรณ        อุปนายกสมาคม    ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล  อุปนายกสมาคม

ผศ.ไพพรรณ สันติสุข      เลขาธิการ    คุณสานิต อินทรโยธา   เหรัญญิก

ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค    นายทะเบียน    คุณวิษณุ รุจิเกียรติกําจร  ประชาสัมพันธ

คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล    สาราณียากร    อ.สุรพล พิทักษลิ้มสกุล  ผูชวยสาราณียากร

รศ.ทวี พรหมพฤกษ     กรรมการ    ดร.ดําริ สุโขธนัง    กรรมการ

รศ.ดร.กาญจนะ แกวกาํเนิด   กรรมการ    ดร.ชาญ จรรยาวณิชย   กรรมการ

คุณมารุต มังคละพฤกษ    กรรมการ    คุณประกอบ พรหมวิทักษ  กรรมการ

คุณฤทธ์ิ อรุณรักษติชัย    กรรมการ  

คณะกรรมการปที่ 8 (พศ.2529)
ศาสตราจารยเลิศ อุรัสยะนันทน       ที่ปรึกษา  

รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน    ที่ปรึกษา    รศ.เสริมศักด์ิ นาคบัว   ที่ปรึกษา

คุณปราโมทย เลิศดําริหการ   ที่ปรึกษา    ดร.เดโช ฉัตรกุล ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา

พล.ร.ต. บุญพบ บุญญาภิสันท รน.  นายกสมาคม   ศ.มรว.อุตตรากร วรวรรณ      อุปนายกกิตติมศักดิ์

คุณกิตติ โสณมัย      อุปนายกกิตติมศักด์ิ  รศ.ทวี พรหมพฤกษ   อุปนายกสมาคม

ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล    อุปนายกสมาคม   คุณพยัพ วานิชผล   เลขาธิการ

คุณอรุณี ศิริวัฒน      ผูชวยเลขาธิการ   คุณสานิต อินทรโยธา   เหรัญญิก

ผศ.ไพพรรณ สันติสุข      นายทะเบียน    คุณวิษณุ รุจิเกียรติกําจร  ประชาสัมพันธ

คุณอนันตภกัด์ิ โชติมงคล    สาราณียากร    ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค  ผูชวยสาราณียากร

รศ.ดร.กาญจนะ แกวกําเนิด   กรรมการ    ดร.ลดาวัลย โชติมงคล  กรรมการ

คุณมารุต มังคละพฤกษ    กรรมการ    คุณสุชาติ ศุภทนต   กรรมการ

คณะกรรมการปที่ 9 (พศ.2530)
ศาสตราจารย เลิศ อุรัสยะนันทน  ที่ปรึกษา    รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน  ที่ปรึกษา

คุณมนัส วรรณกายนต    ที่ปรึกษา    คุณคิด โรจนเพ็ญกุล   ที่ปรึกษา

คุณสันติ กระจางเนตร     ที่ปรึกษา  

พล.ร.ต. บุญพบ บุญญาภิสันท รน.    นายกสมาคม   ศ.มรว.อุตตรากร วรวรรณ      อุปนายกกิตติมศักดิ์

ดร.สุเทพ พรรณสมบูรณ    อุปนายกกิตติมศักด์ิ  คุณกิตติ โสณมัย    อุปนายกกิตติมศักดิ์

รศ.ทวี พรหมพฤกษ     อุปนายกสมาคม   ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล  อุปนายกสมาคม

คุณพยัพ วานิชผล     เลขาธิการ    คุณอรุณี ศิริวัฒน    ผูชวยเลขาธิการ

คุณมนตรี แทงทองคํา     เหรัญญิก    ผศ.ไพพรรณ สันติสุข    นายทะเบียน

คุณเหรียญทอง ลาภศรีสวัสดิ์   ประชาสัมพันธ   คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล  สาราณียากร

ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค    ผูชวยสาราณียากร  ดร.ลดาวัลย โชติมงคล  กรรมการ

คุณสมพงษ สินวัต     กรรมการ    คุณทัยสัน สะเพียรชัย   กรรมการ

คุณสานิตย อินทรโยธา    กรรมการ  
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คณะกรรมการปที่ 9 (พศ.2531-2532)
ศาสตราจารยเลิศ  อุรัสยะนันทน ที่ปรึกษา    รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน  ที่ปรึกษา

ดร.อรพินพ  พานทอง    ที่ปรึกษา    รศ.เสริมศักด์ิ นาคบัว   ที่ปรึกษา

คุณนิทัศน  กิตติโรจนา   ที่ปรึกษา    คุณทวี โรจนสุวรพงศ   ที่ปรึกษา

พล.ร.ต.บุญพบ บุญญาภิสันท รน. นายกสมาคม   ศ.มรว.อุตตรากร วรวรรณ      อปุนายกกิตติมศักด์ิ

คุณกิตติ โสณมัย     อุปนายกกิตติมศักด์ิ  รศ.ทวี พรหมพฤกษ   อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน วัฒนรังสรรค   อุปนายกสมาคม   คุณพยัพ วานิชผล   เลขาธิการ

คุณอรุณี ศิริวัฒน     ผูชวยเลขาธิการ   คุณเหรียญทอง ลาภศรีสวัสดิ์ ผูชวยเลขาธิการ

คุณกรรติกา พิชยนันท    เหรัญญิก    คุณจรียา เชิดเกียรติศักด์ิ  นายทะเบียน

คุณอารี เหราบัตย     ประชาสัมพันธ   คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล  สาราณียากร

คุณศิริศักด์ิ ธนานิมิตร    ผูชวยสาราณียากร  ดร.ลดาวัลย โชติมงคล  กรรมการ

คุณอารี ภูไพบูลย     กรรมการ    คุณมนตรี แทงทองคํา   กรรมการ

คุณทัยสัน สะเพียรชัย    กรรมการ    คุณมานะ ภัทรสมเจตน  กรรมการ

คุณสานิตย อินทรโยธา   กรรมการ    คุณจุฑารัตน สระตนดิ์   กรรมการ

คุณทิพากร อนุตรสุธ ี    กรรมการ  

คณะกรรมการ (พศ.2533 – พศ.2534)
ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล   นายกสมาคม   รศ.ปรีดา พิมพขาวขํา       อุปนายกสมาคม

คุณอนันตภักด์ิ โชติมงคล   อุปนายกสมาคม   คุณศิริศักด์ิ ธนานิมิตร   เลขาธิการ

ดร.ปริญญา สายนํ้าทิพย   ผูชวยเลขาธิการ   คุณจริยา เชิดเกียรติศักด์ิ  ผูชวยเลขาธิการ

คุณกรรติกา พิชยนันท    เหรัญญิก    คุณสานิต อินทรโยธา   ประชาสัมพันธ

คุณมาลี ทรงรุจิรัตน    นายทะเบียน    รศ.ดร.อรพินท พานทอง  สาราณียากร

ผศ. อําพน วัฒนรังสรรค   ผูชวยสาราณียากร  คุณพยัพ วานิชผล   เลขาธิการ

คุณอรุณี ศิริวัฒน     ผูชวยเลขาธิการ   ดร.ลดาวัลย โชติมงคล  กรรมการ

คุณจุฑารัตน สระตันติ์     กรรมการ    คุณเหรียญทอง ลาภศรีสวัสด กรรมการ

คณะกรรมการ (พศ.2538 – พศ.2539)
คุณอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   คุณสุจินต   พิทักษ   อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน  วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    คุณกรรติกา อินนัดดา   เหรัญญิก

คุณสุเมธ  ไผพงศาวงศ   นายทะเบียน    ดร.วรุณี ถิรมงคล 

คุณคิด  โรจนเพ็ญกุล    กรรมการ    คุณสุวิช นภาวรรณ   กรรมการ

รศ.เสริมศักด นาคบัว    กรรมการ    ผศ.ดร. เล็ก อตุตมะศิล  กรรมการ

รศ.ทวี พรหมพฤกษ    กรรมการ    คุณมนัส  เชิดเกียรติศักด์ิ  กรรมการ

คุณพะเวียง  จงมีสุข    กรรมการ    คุณศิริศักด์ิ ธนานิมิตร   กรรมการ

ดร.ปริญญา สายนํ้าทิพย   กรรมการ  
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คณะกรรมการ (พศ.2540 – พศ.2542)
คุณอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   คุณคิด โรจนเพ็ญกุล   อุปนายกสมาคม

คุณวิรุฬห   นันตะพานา   เหรัญญิก    คุณสุจินต  พิทักษ    อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    คุณสมบูรณ ปานลักษณ  ปฎิคม

คุณสุเมธ   ไผพงศาวงศ   นายทะเบียน    ดร.วรุณี  ถิรมงคล    เลขาธิการ

คุณสุวิช นภาวรรณ    ประชาสัมพันธภาคเหนือ คุณพศิ ปอมสินทรัพย   ประชาสัมพันธภาคอีสาน

คุณศุภรัตน สีตะธรรมาภรณ  ประชาสัมพันธภาคกลาง คุณอิทธิพัทธ พุทธชาติ  ประชาสัมพันธภาคอีสาน

คุณชูศักด์ิ สุจริตจันทร    ประชาสัมพันธภาคอีสาน คุณกบินทร   ปานปรุง   ประชาสัมพันธภาคกลาง

คุณบุญชู   ประกอบทรัพย   ประชาสัมพันธภาคกลาง คุณสมบูรณ อรัณยภาค  ฝายฝกอบรมและสัมมนา

รศ.ดร.ทวี   พรหมพฤกษ   กรรมการ    ผศ.ดร. เล็ก อุตตมะศิล  กรรมการ

รศ.ดร.กาญจนะ แกวกําเนิด  กรรมการ    ดร.ลดาวัลย  โชติมงคล   กรรมการ

คุณสุรชัย นภาวรรณ    กรรมการ    คุณพะเวียง   จงมีสุข   กรรมการ

คุณประดิษฐ   ศรีวิชัยนนท   กรรมการ    ดร.เข็มชัย เหมจันทร   กรรมการ

คุณชัยชนะ  แกวอราม    กรรมการ    คุณสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล  กรรมการ

ดร.สมนึก ศิรสิุนทร    กรรมการ    คุณวันชัย อุทัยเฉลิม   กรรมการ

คุณสาธร ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    คุณมนัส   เชิดเกียรติศักด์ิ  กรรมการ

ดร.ลดา    พันธสุขุมธนา   กรรมการ    ดร.ภาวดี อังควัฒนะ   กรรมการ

ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต  กรรมการ    ดร.สุมาลี ลิขิตวนิชกุล   กรรมการ

ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว  กรรมการ  

คณะกรรมการ (พศ.2543 – พศ.2545)
ดร.ดําริ  สุโขธนัง     ที่ปรึกษา    คุณคิด   โรจนเพ็ญกุล   ที่ปรึกษา

คุณสุชาติ  ศุภทน     ที่ปรึกษา    หมอมโสภาดา  ดิศกุล   ที่ปรึกษา

มรว.ภิญโญสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์  ที่ปรึกษา    คุณธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  ที่ปรึกษา

คุณอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   คุณสุจินต   พิทักษ   อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    ดร.วรุณี   ถิรมงคล   เลขาธิการ

คุณสุเมธ   ไผพงศาวงศ   นายทะเบียน    ดร.เข็มชัย   เหมะจันทร  กรรมการ

คุณบุญชู   ประกอบทรัพย   กรรมการ    ผศ.ดร.เล็ก   อุตตมะศิล  กรรมการ

คุณศุภรัตน   สีตะธรรมาภรณ  กรรมการ    ดร.สุมาลี    ลิขิตวนิชกุล  กรรมการ

คุณมนัส   เชิดเกียรติศักดิ์   กรรมการ    ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต กรรมการ

รศ.ทวี   พรหมพฤกษ    กรรมการ    ดร.ลดา    พันธสุขุมธนา  กรรมการ

ศ.เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว  กรรมการ    ดร.ภาวดี   อังควัฒนะ   กรรมการ

คุณวิรุฬห   นันตะพานา   กรรมการ    คุณพิชญ  ปอมสินทรัพย  กรรมการ

คุณสุวิช   นภาวรรณ    กรรมการ    คุณณัฐพล  ปาณลักษณ  กรรมการ

ดร.สมนึก   ศิริสุนทร    กรรมการ    คุณชัชวาล  จิรฐัติกาล   กรรมการ

ดร.ลดาวัลย  โชติมงคล    กรรมการ    คุณอิทธิพัทธ  พุทธชาติ  กรรมการ

คุณพะเวียง   จงมีสุข    กรรมการ    คุณบุญชัย  โชติพิทักษกุล  กรรมการ

คุณกบินทร   ปานปรุง    กรรมการ    คุณชูศักด์ิ  สุจริตจันทร  กรรมการ

คุณสุรชัย   นภาวรรณ    กรรมการ    คุณสาธร  ชลชาติภิญโญ  กรรมการ

รศ.ดร.กาญจนะ  แกวกําเนิด  กรรมการ    คุณสมบูรณ  อรัณยภาค    กรรมการ



85May - August 2014

คุณประดิษฐ   ศรีวิชัยนนท   กรรมการ    คุณอารีย  ภูไพบูลย   กรรมการ

คุณวันชัย   อุทัยเฉลิม     กรรมการ    ผอ.ประสงค  นิลบรรจง  กรรมการ

คุณชัยชนะ  แกวอราม    กรรมการ    คุณประจวบ  รอดดารา  กรรมการ

คุณสมหมาย  โรจนสุวรพงศ  กรรมการ    คุณวัชรินทร  ศิรวจนะกุล  กรรมการ

ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ    คุณสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล  กรรมการ

คณุศุภวิทย  วุฒิอุดมเลิศ   กรรมการ    คุณอนุรักษ  นภาวรรณ  กรรมการ

รศ.เสาวรจน  ชวยจุลจิตร   กรรมการ    ดร.ศิริธันว  เจียมศิริเลิศ  กรรมการ

คณะกรรมการ (พศ.2545 – พศ.2546)
นายอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   นายคิด  โรจนเพ็ญกุล   อุปนายก

นายสุจินต   พิทักษ    อุปนายก    ดร.ลดา  พันธสุขุมธนา  เลขาธิการ

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    ดร.ศิริธันว  เจียมศิริเลิศ  ผูชวยเลขาธิการ

นายสุเมธ   ไผพงศาวงศ   ปฏิคม     ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร  ผูชวยเลขาธิการ

นายสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล   นายทะเบียน    นายวิรุฬห   นันตะพานา  เหรัญญิก

นายณัฐพล  ปาณลักษณ   ประชาสัมพันธ   ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ฝายฝกอบรมและสัมมนา

ดร.สุทธิพร  ชีวสาสน    ฝายใหคําปรึกษา   นายอธึก   เชิดเกียรติศักด์ิ  กรรมการ

รศ.ดร.ทวี   พรหมพฤกษ   กรรมการ    นายชัยชนะ  แกวอราม  กรรมการ

ศ.เสริมศักด์ิ   นาคบัว    กรรมการ    นายพิชญ  ปอมสินทรัพย  กรรมการ

นายสุวิช   นภาวรรณ    กรรมการ    ดร.ลดาวัลย  โชติมงคล   กรรมการ

ดร.สมนึก   ศิริสุนทร    กรรมการ    นายชูศักด์ิ  สุจริตจันทร  กรรมการ

ดร.วรุณี   ถิรมงคล    กรรมการ    นายสมบูรณ  อรัณยภาค    กรรมการ

นายพะเวียง   จงมีสุข    กรรมการ    นายอนุรักษ  นภาวรรณ  กรรมการ

นายกบินทร   ปานปรุง   กรรมการ    รศ.เสาวรจน  ชวยจุลจิตร  กรรมการ

นายสุรชัย   นภาวรรณ    กรรมการ    ดร.ดําริ  สุโขธนัง    กรรมการ

รศ.ดร.กาญจนะ  แกวกําเนิด  กรรมการ    ผอ.ประสงค  นิลบรรจง  กรรมการ

นายประดิษฐ   ศรีวิชัยนนท  กรรมการ    นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  กรรมการ

นายบุญชู   ประกอบทรัพย   กรรมการ    นางประจวบ  รอดดารา  กรรมการ

นายศุภรัตน   สีตะธรรมาภรณ  กรรมการ    ดร.เข็มชัย   เหมะจันทร  กรรมการ

มรว.ภิญโญสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์  กรรมการ    นายสมหมาย  ชินภานุวฒัน กรรมการ

ผศ.ดร.เล็ก   อุตตมะศิล   กรรมการ    นส.วัชรินทร  ศิรวจนะกุล  กรรมการ

นายสาธร  ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    นายชัยวัฒน  วรวงษ   กรรมการ

คณะกรรมการ (พศ.2546 – พศ.2548)
คุณพะเวียง   จงมีสุข    ที่ปรึกษา    ดร.สมชัย  วองอรุณ   ที่ปรึกษา

คุณประดิษฐ   ศรีวิชัยนนท   ที่ปรึกษา    คุณสุชาติ  ศุภทนต   ที่ปรึกษา

ดร.ดําริ  สุโขธนัง     ที่ปรึกษา    คุณคิด   โรจนเพ็ญกุล   ที่ปรึกษา

รตอ.สุรัตน  โอสถานุเคราะห  ที่ปรึกษา  

คุณอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   คุณสุจินต   พิทักษ   อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    ดร.วรุณี   ถิรมงคล   เลขาธิการ
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คุณสุเมธ   ไผพงศาวงศ   นายทะเบียน    รศ.ดร.ทวี   พรหมพฤกษ   กรรมการ

คุณมนัส   เชิดเกียรติศักดิ์   กรรมการ    คุณวิรุฬห   นันตะพานา   กรรมการ

ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว  กรรมการ    คุณอธึก เชิดเกียรติศักด์ิ   กรรมการ

คุณศุภรัตน สีตะธรรมาภรณ  กรรมการ    คุณกบินทร   ปานปรุง    กรรมการ

ดร.สมนึก   ศิริสุนทร    กรรมการ    คุณสุวิช   นภาวรรณ    กรรมการ

คุณบุญชู   ประกอบทรัพย   กรรมการ    ดร.ศิริธันว  เจียมศิริเลิศ   กรรมการ

ดร.ลดา    พันธสุขุมธนา   กรรมการ    ผอ.ประสงค  นิลบรรจง   กรรมการ

ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต  กรรมการ    คุณธวัชชัย  เฮงประเสริฐ   กรรมการ

ดร.สุทธิพร  ชีวสาสน    กรรมการ    คุณชัยชนะ  แกวอราม    กรรมการ

ดร.ลดาวัลย  โชติมงคล    กรรมการ    คุณภาณุ  วาดรักชิต    กรรมการ

คุณเศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการ    คุณบัณฑิต  ธุรดารากุล   กรรมการ

คุณสาธร  ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    ดร.ปริญญา  สายนํ้าทิพย   กรรมการ

ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ    คุณคชินท  สายอินทวงศ   กรรมการ

คุณสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล   กรรมการ    คุณเสริม  ชูชาติ     กรรมการ

คุณอนุรักษ  นภาวรรณ   กรรมการ    คุณอราม เจริญสุข    กรรมการ

คุณวิรัช  จันทรา     กรรมการ    คุณภุชชงค  จันทวิช    กรรมการ

คุณบงกช  เหมือนแสง    กรรมการ    คุณไพจิตร  อิงศิริวัฒน   กรรมการ

คุณสุจิตรา  เดชสุวรรณาชัย  กรรมการ    คุณโฆสน  คงเลี้ยง    กรรมการ

คณะกรรมการ (พศ.2549 – พศ.2550)
คุณอนันตภักด์ิ  โชติมงคล   นายกสมาคม   คุณสุจินต   พิทักษ    อุปนายกสมาคม

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   สาราณียากร    ดร.ลดา   พันธสุขุมธนา   เลขาธิการ

คุณสุเมธ   ไผพงศาวงศ   นายทะเบียน    คุณวิรุฬห   นันตะพานา   กรรมการ

คุณอนุรักษ  นภาวรรณ   กรรมการ    คุณสาธร  ชลชาติภิญโญ   กรรมการ

คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์   กรรมการ    ดร.สมนึก   ศริิสุนทร    กรรมการ

ดร.ลดาวัลย  โชติมงคล    กรรมการ    ดร.สุทธิพร  ชีวสาธน    กรรมการ

ผศ.อําพน   วัฒนรังสรรค   กรรมการ    คุณสุรพล  พิทักษลิ้มสกุล   กรรมการ

ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต  กรรมการ    ดร.ศิริธันว  เจียมศิริเลิศ   กรรมการ

คุณศุภรัตน   สีตะธรรมาภรณ  กรรมการ  

คณะกรรมการ (พศ.2551 – พศ.2552)
ดร.สมนึก ศิริสุนทร                นายกสมาคม   คุณสุจินต   พิทักษ    อุปนายกสมาคม

ดร.ลดา พันธสุขุมธนา           อุปนายกสมาคม   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต   เหรัญญิก  

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ  นายทะเบียน    ผศ.ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ   เลขาธิการ

คุณไพศาล กาญจนพิบูลย      กรรมการ    คุณสมนึก ชินภานุวัฒน   กรรมการ

คณุทัศนัย ศิลปประเสริฐ         กรรมการ    คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ   กรรมการ

คุณธงชัย วัฒนศักดากุล   กรรมการ    ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร       กรรมการ

คุณสุจิตรา เดชสุวรรณชัย       กรรมการ    ผศ.สาธร  ชลชาติภิญโญ       กรรมการ

คุณคชินท สายอินทวงศ   กรรมการ  
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คณะกรรมการ (พศ.2553 – พศ.2554)
ดร.สมชัย วองอรุณ    ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คุณธงชัย วัฒนศักดากุล  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

ดร.สมนึก ศิริสุนทร    นายกสมาคม   คุณสุจินต พิทักษ    อุปนายกสมาคม

คุณไพศาล กาญจนพิบูลย   อุปนายกสมาคม   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  เหรัญญิก  

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ  นายทะเบียน    ผศ.ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ  เลขาธิการ

ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ  กรรมการ

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ    คุณอุดม ดานรมเย็น   กรรมการ

คุณพงษศักด์ิ สุพานิชวรภาชน  กรรมการ    ดร.อนุชา วรรณกอน   กรรมการ

คุณทัศนัย ศิลปประเสริฐ   กรรมการ    คุณสมนึก ชินภานุวัฒน  กรรมการ

คุณพงษศักด์ิ สุพานิชวรภาชน  กรรมการ    อ.อนันตกุล อินทรผดุง   กรรมการ

ดร.ธรรมรัตน ปญญธรรมาภรณ  กรรมการ    คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย  กรรมการ

คณะกรรมการ (พศ.2555 –  พศ.2556)
คุณเรืองศักด์ิ หิรัญญาภินันท  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คุณณัฐนันท ภูไพบูลย   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณพงษศักด์ิ สุพานิชวรภาชน  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ดร.สุทธิพร ชีวสาธน   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณธงชัย วัฒนศักดากุล   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คุณสุจินต พิทักษ    ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

ดร.สมนึก ศิริสุนทร    นายกสมาคม   คุณไพศาล กาญจนพิบูลย  อุปนายกสมาคม

ดร.ลดา พันธสุขุมธนา    อุปนายกสมาคม   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  เหรัญญิก

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ  นายทะเบียน    ผศ.ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ  เลขาธิการ

ผศ.สาธร  ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    ดร.อนันตกุล อินทรผดุง  กรรมการ

ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ    คุณสมนึก ชินภานุวัฒน  กรรมการ

คุณทัศนัย ศิลปประเสริฐ   กรรมการ    คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ  กรรมการ

คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย   กรรมการ    คุณอุดม ดานรมเย็น   กรรมการ

ดร.ธรรมรัตน ปญญธรรมาภรณ กรรมการ  

คณะกรรมการ (พศ.2557 – 2558)
คุณณัฐนันท ภูไพบูลย    ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คุณประภาพร ณรงคฤทธิ์   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณสุจินต พิทักษ      ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คุณทัศนัย ศิลปประเสริฐ   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณสมนึก ชินภานุวัฒน   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ดร.ลดา พันธสุขุมธนา   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

คุณธวัชชัย เจริญดินไทย   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

ดร.สมนึก ศิริสุนทร    นายกสมาคม    คุณไพศาล กาญจนพิบูลย  อุปนายกสมาคม

คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ   อุปนายกสมาคม   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  เหรัญญิก

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ  นายทะเบียน    ผศ.ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ  เลขาธิการ

ผศ.สาธร  ชลชาติภิญโญ   กรรมการ    ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช   กรรมการ

ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ    ดร.อนันตกุล อินทรผดุง  กรรมการ

คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย   กรรมการ    คุณอุดม ดานรมเย็น   กรรมการ

ดร.อภิรัฐ  ธีรภาพวิเศษพงษ  กรรมการ    คุณกิติชัย เอื้อวิวัฒนสกุล  กรรมการ

คุณปริญญา ยุวรรณศิริ   กรรมการ  



For more information and to register, please visit www.indmin.com/events/seaim
or email Ashley Li at ashley.li@euromoneyasia.com

18-19 June 2014

4th South East
Asian Industrial
Minerals Conference

Confirmed speakers include:

• Senior representative, 

• Senior representative, Department of Mines, Myanmar

• Nenawan Supagamnerd, Business Development Manager, Imerys

• Gary Lymath, Regional Technical Manager, Imerys

• Richard Leonard, Strategic Account Manager, Sibelco Asia

• , Principal, Mosman Resources

• Murray Lines, Director, Stratum Resources

• Dennis Meseroll, Managing Director, 

• Dr Reiner Haus, Managing Director, Dorfner ANZAPLAN

• , Deputy Director, Department of Geochemistry and the Environment, Vietnam

• Joe Roettle, Global Sales Manager, 

• Andrew Anderson, General Manager, Australian Perlite Pty Limited

• Deependra Singh, Marketing Director, Indian Rare Earths Limited

• Senior representative, 

Supporting Organizations: 

Co-sponsor: Available Pre and Post 
Conference

· Quratz & Dolomite   

3Optional

Members discount: 

10% 
 

the registration fees



ขอมูลสมาชิก  (กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวนชัดเจนดวยตัวบรรจง)
ชื่อผูสมัคร (ภาษาไทย ................................ นามสกุล ..............................................................

(ภาษาอังกฤษ ........................................................................................................
อายุ .........ป  อาชีพ ................................... ตําแหนง ...............................................................  
ที่อยู .......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย..........................................................................................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................................
ขอมูลบริษัท/โรงงาน/หนวยงาน (หากมีโบชัวรหรือตัวอยางผลิตภัณฑสามารถแนบมาได)
บริษัท/โรงงาน/หนวยงาน .............................................ที่อยู ....................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................................
E-mail....................................................... เว็บไซต ................................................................
ประเภท  ผูผลิต   ผูจัดจําหนาย   หนวยงานของรัฐ   สถาบัน  อื่นๆ
ประเภทผลิตภัณฑ   กระเบื้อง   สุขภัณฑ  ลูกถวยไฟฟา  ถวยชาม

 ของชํารวยและเครื่องประดับ  วัตถุดิบ  อื่นๆ ..............................................................
ประเภทอุตสาหกรรม  ขนาดเล็ก (OTOP)  ขนาด กลาง (SME)  ขนาด ใหญ (L)
ประเภทของตลาด  ภายในประเทศ  ......................% ตางประเทศ  ......................... %
พื้นท่ีโรงงาน  ............จํานวนคนงาน  ....... คน  ปริมาณการผลิต  ...............ตอเดือน
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาทราบขอบังคับของสมาคมเซรามิกสไทยดีแลวและจะปฏิบัติตาม
ขอบังคับของสมาคมเซรามิกสไทยทุกประการ
โปรดสงเอกสารและวารสารไปท่ี   บาน   ที่ทํางาน

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

ประเภทของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย

ประเภทนิติบุคคล

รายป    2,000 บาท 

รับวารสาร 2 ชุด / ฉบับ, สวนลดการเขารวมสัมมนาฟรี 1 คน

ประเภทบุคคลทั่วไป

รายป    300   บาท

นิสิตนักศึกษา  200   บาท 

พรอมกันนี้ไดชําระเงินคาสมาชิกจํานวน...................บาท

( .............................................................. )
เปน เงินสด ธนาณัติ เช็คไปรษณีย   

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 ..................................................................

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

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

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

ฉบับที่ 22.   90.-ฉบับที่ 21.   90.- ฉบับที่ 24.   90.-ฉบับที่ 23.   90.- ฉบับที่ 26.   90.-ฉบับที่ 25.   90.- ฉบับที่ 28.   90.-ฉบับที่ 27.   90.-

ฉบับที่ 30.   90.-ฉบับที่ 29.   90.- ฉบับที่ 32.   90.-ฉบับที่ 31.   90.- ฉบับที่ 34.   90.-ฉบับที่ 33.   90.- ฉบับที่ 36.   90.-ฉบับที่ 35.   90.-

ฉบับที่ 38.   90.-ฉบับที่ 37.   90.- ฉบับที่ 40.   90.-ฉบับที่ 39.   90.- ฉบับที่ 41.   90.-

แแ
ชื
ท
ฉ

ฉบับที่ 41 90 -




