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สวัสดีใกลชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมกันแลวนะครับพี่นองชาวเซรามิก 

และผูสนใจผูอานวารสารเซรามิกสไทยทุกทาน กําลังจะหมดป พ.ศ. 2557 ซึ่ง

เปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรฐกิจของประเทศไทยเปนอยาง

มาก และกําลังกาวเขาสูปแหงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 ที่จะตอง

มีการเปลี่ยนแปลงทําใหชาวเซรามิกเราตองปรับตัวกันอีกมาก ทีมบรรณาธิการ

เราจึงมีไอเดียที่จะสรรหาบทความที่เปนภาษาอังกฤษมาเสริม เขียนโดยเจาของ

ภาษา เพื่อเปนการกระตุ นการพัฒนาดานการอานภาษาอังกฤษของทาน

ผูอานดวย 

มีบทความท่ีนาสนใจหลายเร่ือง ไมวาจะเปน การสํารวจและพัฒนาแหลง

วตัถดุบิเซรามิก พรอมบทสัมภาษณและการเย่ียมชมโรงงาน IMD มบีทความดาน

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกดวยวิถีแหงลานนา เปนการสรางตลาด

ใหมๆ  แนะนําไอเดียการขัดซอมตําหนิบนผิวเซรามิกเคลือบดวยเคร่ืองมือจากตาง

ประเทศ เทคนิคการผลิตโบนไชนา เทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกดวยลูก

ไมผลงานดานศลิปะเครือ่งเคลอืบเซรามกิArt Crafts ไปจนถงึฝมอืการใชพูกนัจนี

ที่สวยงามมากๆ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการดานแกว 

และดานวัสดุศาสตรและขาวการจัดสัมมนาวิชาการในประเทศไทย เรื่อง SEA 

Industrial Minerals Conference อกีทัง้ยังไดรวบรวมภาพขาวกิจกรรมตางๆ ของ

สมาคมเซรามิกสไทยในชวงเวลาทีผ่านมา และแนะนาํนกัวิจยัหัวของานวจิยัของ

ทีมงานอาจารยจากภาควิชาวัสดุศาสตร จุฬาฯ ดวยครับ

ทมีงานกองบรรณาธกิาร หวงัวาวารสารฯ ของเราจะเปนประโยชนตอพีน่อง

ชาวเซรามกิและจะไดนาํบทความการพฒันาเทคนคิและวธิกีารใหมๆ  รวมทัง้ขาว

คราวในแวดวงมาลงเผยแพรใหไดอานกันในเลมตอไป

ข างเตา..
เซรามิกส เซรามิกส 

 วารสารเซรามกิส จดัทาํขึน้เพือ่เปนศนูยกลางการเผยแพรวชิาความรูทางดานเซรามกิ และเปนสือ่กลางระหวาง
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สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

Matsui Koyo    

SSymposium ymposium 
CContemporary ontemporary 
AArt rt CCrafts inrafts in  AAsiasia
   A man who creates with his hands is honorable : Hayashi Satoru  A man who creates with his hands is honorable : Hayashi Satoru 

  “ผูสรางสรรคดวยสองมือคอืผูมเีกยีรต”ิ คาํกลาวนีม้าจากอาจารยฮายาชิ ซาโตรุ ศลิปนดานแลคเกอรแวร 

ในการแสดงนิทรรศการ Beauty of Kogei : Art Crafts in Japan ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการประชุมอภิปราย 

Symposium Contemporary Art Crafts in Asia ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร โดยมี Japan Foundation Asia 

Center เปนเจาภาพจดังาน รวมกบั Japan Creative Center และสถานทตูญีปุ่นประจาํสงิคโปร โดยเชญิศลิปนและ

ผูเก่ียวของในวงการศิลปะไปรวมงาน นอกจากผูเขียนแลว ก็มี Dr.Norma Respicio จากฟลิปปนส Dr. Shamsu 

Mohamad จากมาเลเซีย  Mr. Lim Chong Jin และ  Mr. Alvin Tan จากสิงคโปร 

  วันแรกเปนพิธีเปดนิทรรศการ Beauty of Kogei : Art Crafts in Japan  ที่ Japan Creative Center โดยมี 

Mr. Moroyama Masanori ซึ่งเปนภัณฑารักษจาก The National Museum of Modern Art นําผลงานหัตถศิลป

ขั้นสูงของศิลปนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน จํานวน 14 คนมาแสดงและมีศิลปน 6 คนมารวมในงานน้ีดวย ผลงานท่ีจัด

แสดงเปนงานฝมือท่ีสรางสรรคอยางยอดเยี่ยมทั้งงานเซรามิก เคร่ืองเขินหรือแลคเกอรแวร (Urushi)  งานสานไมไผ

และงานมัดยอม ศิลปนแตละคนไดพูดถึงผลงานของตนเองและเปดโอกาสใหซักถามได ทําใหไดความรูอยางย่ิง  

Mr. Ando Hiroyasu ประธานมูลนธิญิีปุ่น ไดกลาวเปดงาน ผูเขยีนประทับใจในการอธิบายผลงานของศิลปนทกุทาน 

โดยเฉพาะอาจารย ฮายาชิ ซาโตรุ ผูกลาวถึงยุคสมัยอันใชคอมพิวเตอรอยางกวางขวาง แต... ผูสรางสรรคดวย

สองมือคือผูมีเกียรติ
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             ในการชมนิทรรศการคร้ังนี้ทําใหไดพบผูที่อยูใน

วงการศิลปะและการออกแบบจากประเทศอ่ืนหลายคน 

นับวาเปนการสานความสัมพันธที่ดี

      ในวันตอมาเปนการอภปิรายที ่ National Design  

Center ในหัวขอ Contemporary Art Crafts in Asia – 

Its role in cultural & economic contexts เริ่มตนดวย 

Keynote speaker  Ms. Shihoko Fukumoto เปนศิลปนที่

ทํางานเก่ียวกับการมัดยอม มีการสรางสรรคเทคนิคเฉพาะ

ตนในการยอมคราม (Indigo) โดยหนีบผากบัโครงใหโคงเปน

คร่ึงวงกลมกอนจุมสี และใชฝกบัวฉีดไลใหสีเหลือบกัน 

ผลงานท่ีออกมาเปนแนวรวมสมัยแตยังคงเอกลักษณของ

หัตถศิลปขั้นสูงที่สัมผัสได จากนั้นเปนการอภิปรายจาก

ศิลปนชาติต างๆ แสดงความเห็นเชิงเปรียบเทียบกับ

นิทรรศการท่ีไดดูมาและลักษณะของงาน Art crafts 

Shinno Iwao

Fujinuma Noboru

Murose Kazumi

Imaizumi Imaemon    

Shihoko Fukumoto
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ลักษณะงานหัตถศิลปของญี่ปุ นนั้นมีภาพรวมที่เปนสากล ในขณะเดียวกันก็สามารถบงบอกความ
เปน”ญี่ปุน”ไดชัดเจน ผูชมจะรับรูถึงความเรียบงายแตประณีตลึกซึ้ง สงางามและละเอียดออน ตลอดจนความ
สัมพันธระหวางศิลปนกับธรรมชาติไดอยางดี การที่ไดเขารวมประชุมและชมนิทรรศการกับคณะของ Japan 

Foundation ครัง้นี ้ไดสรางความสัมพนัธอนัดกีบัศลิปนหลายชาติในเอเชีย และเปนอีกคร้ังหน่ึงทีส่มัผสัไดถงึความ
พรอมในการจัดการอยางมรีะบบ การใหเกยีรตแิละรูสกึอบอุน ทาํให Symposium ครัง้นีจ้ะเปนทีป่ระทับใจในความ
ทรงจําตลอดไป และขอขอบคุณมูลนิธิญี่ปุนมา ณ โอกาสนี้

กลุมศิลปนถายภาพดานหนาผลงานมัดยอมของ Ms. Shihoko Fukumoto

ในแตละประเทศ การอภิปรายไดนําไปสู

หัวขอการสรางงานหัตถศิลปที่แหวกจาก

ขนบดั้งเดิมและการที่คนรุ นหลังจะยัง

สามารถสืบทอดการสรางงานเหลานี้

อยางไร ผูเขียนไดกลาวถึงประสบการณ

ที่เคยอยูและเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุน

หลายคร้ัง และพบวาการท่ีคนญ่ีปุ นมี

ความรูความเขาใจและสามารถช่ืนชม

งานศิลปะทุกประเภทเปนสิ่งสําคัญมาก 

โดยเฉพาะงานเซรามิก ซึ่งทุกคนมีความ

รู อย างกว างขวาง  ตราบใดท่ีศิลป น

สรางสรรคผลงานแลวมีการตอบรับ งาน

ศิลปะก็จะยังคงอยู  ในเมืองไทยเองมี

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรม

ราชินปูถัมภและมีการจัดนิทรรศการศิลป

แผนดินแสดงผลงานหัตศิลปขั้นสูง และ

เปนพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะใหมีการ

สอนงานดงักลาวแกคนรุนใหม เพ่ือใหผล

งานของชาติคงอยูสืบไป 

Hayashi Satoru              Taguchi Yoshiaki

กลุมศิลปนและผูจัดงาน    



  Lace Ceramic Design from Thai Woman’s Apparel in the Reign of King 
Rama the Fifth- the Seventh aims to develop innovative ceramic creation 
styles in order to obtain unique identity and create model pieces, which will 
serve as basic prototypes, ready to be further developed. Cost-saving, 
energy-saving and time-saving are key factors which are taken into account 
in designing the prototypes this research, as those factors prove beneficial 
to the ceramic entrepreneurs. Another objective is to highlight, in the public’s 
view, the value of ceramics as reflect Thai pieces of art which cultural 
identity through the traditional clothing style. 

ลูกไมแหงสมัยลูกไมแหงสมัย      
Lace of the Era

สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
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ลูกไมเซรามิก (Lace Ceramic) เปนเทคนิคตกแตงแบบหน่ึงซ่ึงมีความสวยงามละเอียดออนและประณีตหรูหรา 

ทําใหงานเซรามิกดูมีคาสูง ทํากันมานานแลวในประเทศแถบยุโรป แตเปนผลงานขนาดเล็กและตกแตงบนตุกตา เชน ตุกตา

ลูกไมเซรามิกท่ีมีชื่อเสียงซึ่งรูจักกันในนามของลูกไมแบบ Dresden ประเทศเยอรมนี

  ผูเขียนไดเขาอบรมการทําลูกไมเซรามิกที่กรมวิทยาศาสตรบริการ ในป พ.ศ. 2543 เปนจุดเร่ิมแรกของแรงบันดาล

ใจใหศกึษาเทคนิคและกรรมวิธใีนการสรางผลงานอยางตอเน่ืองจนมาเปนงานวิจยัเรือ่ง การออกแบบลูกไมเซรามิกจากเคร่ือง

แตงกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7 โดยไดรับทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพ่ือเปนงานหัตถศิลป

ตนแบบ

สมัยรัชกาลที่ 5

การออกแบบลูกไมเซรามิกจาก
เครื่องแตงกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 - 

รัชกาลที่ 7 มีวัตถุประสงคในการแสวงหา
รูปแบบใหมในการสรางสรรคผลงาน
เซรามิกใหมีเอกลักษณที่โดดเดน และ
สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอยอด
องคความรูในระดับภูมิปญญาของชาติ 

โดยคาํนงึถึงการประหยดัตนทนุ พลงังาน
และเวลา ซ่ึงจะเป นประโยชน ต อผู 
ประกอบการเซรามิกและประชาชนท่ัวไป 

ทําใหมีความซาบซึ้งดานสุนทรียศาสตร
ในผลงานสรางสรรคที่แสดงเอกลักษณ
และเชิดชูแนวความคิดของวัฒนธรรม
ไทยในดานการแตงกายและเหน็คณุคาใน
งานเซรามกิมากขึน้  การแตงกายของสตรี
ไทยชั้นสู งที่ ได  รับอิทธิพลจากสมัย
วิคตอเรียน เอ็ดวาร เดียนและอารต 

เดคโค สามารถนํามาเปนแรงบนัดาลใจท่ี
เหมาะสมกับเทคนิคการตกแตงลูกไม
เซรามิก
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  จากผลวจิยัพบวา เนือ้ดนิปนทีเ่หมาะสมกบัการ

ขึ้นรูปและตกแตง ใชเนื้อดินโบนไชนา VBC ของบริษัท

ซนิฟา  เนือ้ดนิ VCB และ PFA ของบรษิทัคอมพาวดเคลย  

ดานเทคนิคและกรรมวิธีในการตกแตงตองซักผาลูกไม

ในน้ําเปลากอนจุมน้ําสลิป เพื่อขจัดสารท่ีเปนอุปสรรค

ตอการดูดซึมของนํ้าสลิป เมื่อนํามาข้ึนรูปใหใชที่เปาผม

เปาเฉพาะจุดเพ่ือเรงการทรงตัว การใชนํ้าผสมน้ําสม

สายชูหรือใชโคกผสมสลิป ทาทําใหลดการแตกราวของ

เนือ้ดินทีเ่กาะบนผวิลกูไมลงได ผาลกูไมทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ในการทํางานคือเนื้อคอตตอนหรือฝายแทที่มีลายนูน

ชัดเจนและเสนใยแนน สวนเนื้อผสมไนลอนก็จะไดลาย

ที่ชัดเจนและแกรงหลังเผาแตถาใชวิธีจุม นํ้าสลิปจะติด

ยากกวา ผาลูกไมชุบนํ้าสลิปสามารถซอมงานที่แตกหัก

หลงัการเผาดบิและเผาเคลอืบได การเคลอืบผลงานหลงั

จากเน้ือดินแหงสนิทโดยการเผาคร้ังเดียวจะแกปญหา

เรื่องผลงานเปราะแตกขณะเคลือบหลังการเผาดิบได 

และประหยัดตนทุน พลังงานและเวลาในกระบวนการ

ผลิต สวนการออกแบบรูปทรงและองคประกอบในการ

ออกแบบมาจากการวิเคราะหโครงสรางโดยรวมของชุด

เพื่อใหไดรูปทรงหลักใชเปนโครงในการออกแบบมา

ผนวกกับประเภทของภาชนะจากการวิเคราะหพระราช

นิยมและสถานการณในแตละสมัย แลวนํามาประกอบ

สมัยรัชกาลที่ 6

สมัยรัชกาลที่ 7
กบัอารมณความรูสกึ ซึง่เปนภาพรวม

ในการออกแบบทั้งหมด ดังนี้  สมัย

รัชกาลที่ 5 การสะสมภาชนะและ

เคร่ืองถวยของจีน ธรรมเนียมการ

ดื่มชาฝรั่ง  สมัยรัชกาลที่ 6 การ

ละครและดุสิตธานี  สมัยรัชกาล

ที่ 7 สถานการณบานเมืองและ

สภาวะเศรษฐกิจ และยังมีแรง

บันดาลใจรวม 3 รัชกาลที่ตีความ

และสรางสรรคในแบบของงาน

รวมสมัยอีกดวย ผลงานท้ังหมด

เผาท่ีอุณหภูมิ 1220-1240 oC  

มีการเคลือบ เขียนสีใตเคลือบ 

และตกแตงดวยสเีคลือบทัง้ไฟต่ํา

และไฟสูง นทิรรศการจากผลงาน

วิจัยนี้จัดแสดงที่หอศิลปจามจุรี

และไดรับการตอบรับเปนอยางดีผลงานรวมสมัยและบรรยากาศในงานนิทรรศการ
15September- December 2014
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นิทรรศการ ..

ศิลปน : สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

 ซูสี

กนันยายยยน - ธันวาคคคคคมมมมม 2555777

ผลงานเซรามิก จากดินสโตนแวร และโบนไชนา  ผลงานเซรามิก จากดินสโตนแวร และโบนไชนา  
ตกแตงดวยผาลูกไม เผาอุณหภูมิ 1070-1230 ตกแตงดวยผาลูกไม เผาอุณหภูมิ 1070-1230 ooCC
แสดงความฝนของเด็กพิเศษที่อยากเปนเช นคนทั่วไปแสดงความฝนของเด็กพิเศษที่อยากเปนเช นคนทั่วไป

An Autistic Child’s DreamAn Autistic Child’s Dream

I WANNA BE JUST LIKE YOUI WANNA BE JUST LIKE YOU
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 กุลสตรี  ฉุยฉาย

อยากเปนเชนคนทั่วไป....อยากเปนเชนคนทั่วไป....
อยากเปนนางฟา  แตใครๆชอบวาฉันอวนอยากเปนนางฟา  แตใครๆชอบวาฉันอวน

อยากเลนเปนเจาหญิง  แตเลนของจริงสนุกกวาอยากเลนเปนเจาหญิง  แตเลนของจริงสนุกกวา
อยากเปนนกบิน  แตเคยชินอยูในกรงอยากเปนนกบิน  แตเคยชินอยูในกรง

อยากแตงตัวสวยไปรําอวยพร  แตใครจะสอนใหฉันรําไดอยากแตงตัวสวยไปรําอวยพร  แตใครจะสอนใหฉันรําได
อยากเรียนหนังสือ  แตตัวยึกยือนี่คืออะไรอยากเรียนหนังสือ  แตตัวยึกยือนี่คืออะไร

อยากเลนของเลนเหมือนเชนเด็กอื่น  แตแคลุกยืนนั้นชางยากเย็น...อยากเลนของเลนเหมือนเชนเด็กอื่น  แตแคลุกยืนนั้นชางยากเย็น...
ฝนเล็กๆของเด็กแกมยอย...ฝนของเด็กนอยเฝาคอยแตฝนฝนเล็กๆของเด็กแกมยอย...ฝนของเด็กนอยเฝาคอยแตฝน

รอสักวัน...ใหฝนเปนจริงรอสักวัน...ใหฝนเปนจริง

กุมารทอง

แมมด
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อัจฉริยะ

เพื่อนหนู

นางฟา

น

เจาหญิงเจาหญิง
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จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดที่มีแหลงดินขาวและดินเหนียวแหลงใหญที่สําคัญ
ของประเทศ ดนิขาวในจงัหวดัลําปาง นอกจากจะนาํไปใชงานอตุสาหกรรมตางๆ 

เชน อุตสาหกรรมกระดาษ ยาง สี และยาปราบศัตรูพืชแลว ยังมีความเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชในอุตสาหกรรมเซรามิกเปนอยางยิ่ง จึงทําใหจังหวัดลําปาง 
เปนจังหวัดที่มีจํานวนโรงงานเซรามิกมากที่สุดในประเทศ และมีผลิตภัณฑที่มี
ชือ่เสยีง คอื ถวยชามตราไก ซึง่กลายเปนเอกลกัษณทีส่าํคัญอยางหนึง่ของจงัหวดั
ลําปาง

  ดนิขาว (kaolin)  ดนิขาว (kaolin) ในจงัหวดัลาํปางสวนใหญเปนดนิขาวปฐมภมู ิในจงัหวดัลาํปางสวนใหญเปนดนิขาวปฐมภมู ิ(primary kaolin (primary kaolin 
deposits)deposits) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรเฟลดสปาร  ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของแรเฟลดสปาร (feldspar)(feldspar) และแรพวก และแรพวก

อะลมูโินซลิเิกต อะลมูโินซลิเิกต (aluminosilicate)(aluminosilicate) โดยกระบวนการผพุงั  โดยกระบวนการผุพงั (weathering)(weathering) เชนเดยีวกบัดนิขาว เชนเดยีวกับดนิขาว

คณุภาพดจีากจงัหวดัระนองและนราธวิาส โดยดนิขาวทีม่คีวามบรสิทุธิส์งูจะมแีรดนิขาวคณุภาพดจีากจงัหวดัระนองและนราธวิาส โดยดนิขาวทีม่คีวามบรสิทุธิส์งูจะมแีรดนิขาว

เคโอลิไนต เคโอลิไนต (kaolinite)(kaolinite) ในปริมาณที่สูง  ในปริมาณท่ีสูง ตามทฤษฎีแรดินขาวบริสุทธจะประกอบดวย ตามทฤษฎีแรดินขาวบริสุทธจะประกอบดวย 

39.8% Al39.8% Al
22
OO

33
, 46.3% SiO, 46.3% SiO

22
และ 13.9%Hและ 13.9%H

22
O นอกจากนั้น ดินขาวอาจมีแรอื่นปะปนO นอกจากน้ัน ดินขาวอาจมีแรอื่นปะปน

อยู เชน อิลไลท (illite) ควอตซ (quartz) มอนตมอริลโลไนต (montmorillonite) อยู เชน อิลไลท (illite) ควอตซ (quartz) มอนตมอริลโลไนต (montmorillonite) 
รวมทัง้เหลก็ออกไซดและอนิทรยีวตัถตุางๆ รวมท้ังเหล็กออกไซดและอินทรียวตัถตุางๆ การผลติแรดนิขาวออกมาขายอาจมกีารการผลติแรดนิขาวออกมาขายอาจมกีาร
ขายเปนดินดิบ หรือผานกระบวนการลาง เปนดินขาวลางขายเปนดินดิบ หรือผานกระบวนการลาง เปนดินขาวลาง
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อนุชา วรรณกอน และทีมงาน

 แหลงดิน แหลงดิน
สําหรับ...อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเซรามิก 

...ในจังหวัดลําปาง



1. รูปดินขาวดิบ

2. รูปกระบวนการลางดินแบบรางซิกแซก
และบอตกตะกอนดิน

3. รูปดินขาวลาง

4. รูปดินดําดิบ4. รูปดินดําดิบ
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  ดินเหนียวเกิดจากการพัดพาและสะสมตัวของ
แรดินขาวขนาดเล็ก ปะปนกับอิลไลต มอนตมอริลโลไนต 

ไมกา (mica) ควอตซเหล็กออกไซดและอินทรียวัตถุตางๆ 

ในปริมาณที่มาก มีโครงสรางไมแนนอน มีความเหนียว 

จึงเปนวัตถุดิบท่ีเหมาะกับการขึ้นรูปเซรามิก ดินเหนียวแบง

ออกเปนสองเกรด คอื ดนิเหนยีวท่ัวไป (plastic clay) ใชเปน

วัตถุดิบสําคัญเพ่ือชวยในการข้ึนรูป ไมตองการความขาว

มากนัก มักมีปริมาณของแรดินขาวนอยกวา 70% หลังเผา

จะมีสีคลํ้า สําหรับดินเหนียวอีกประเภทหนึ่งเรียกวาดินดํา 

(ball clay) โดยดินดํานั้นจะมีแรดินขาวมากกวา 70% และ

หลังเผาจะใหสีขาวเหมาะสําหรับนําไปผลิตผลิตภัณฑพวก

ปอรซเลน ดินเหนียวที่มีไมกาและควอตซปริมาณมาก

จะทําใหมีสมบัติความเหนียวลดลง ดินเหนียวมักจะผาน

กระบวนการลาง เพือ่กาํจดัหนิทรายออก หรอืทาํเปนดนิผสม

เสร็จกอนสงขายใหกับโรงงานเซรามิก

  หินผุ (pottery stone) มีลักษณะเปนหินสีขาวที่มี

ความแขง็นอย เปนวตัถดุบิทีพ่บในแหลงดนิขาว จดัเปนหนิ

แกรนิตชนิดหนึ่ง ประกอบดวยแรธาตุตางๆ คือ หินฟนมา 

ควอตซ ดินขาว และไมกา นอกจากนี้ ยังมีแรฟลูออรสปาร 

(Fluorspar) ปนอยูเล็กนอยโดยควอตซจะทนไฟสูง สวน

ไมกาจะมีสมบัตคิลายดินขาว คอืมคีวามเหนียวทําใหสภาพ

การไหลตวัดีขึน้ และมคีวามสามารถในการหลอมตวัเหมอืน

หินฟนมา จึงใชทําเน้ือเซรามิกปอรซเลนไดโดยไมตองผสม

วัตถุดิบตัวอื่น หินผุจะผานการคัดแยกเกรดตามลักษณะ

ความขาว กอนนําไปผานกระบวนการบดไดโดยไมตองผาน

การลาง หินผุสามารถนําไปใชไดทั้งในเนื้อดินและเคลือบ

เซรามิก ชวยลดอุณหภูมิในการเผา และมีราคาถูกกวา

เฟลดสปาร

  จากโครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการดาน จากโครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการดาน
เหมืองแรเพื่อการพัฒนาเนื้อดินสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมเหมืองแรเพื่อการพัฒนาเน้ือดินสําเร็จรูปในอุตสาหกรรม

เซรามิก ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเซรามิก ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด

ลําปาง โดยศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริมลําปาง โดยศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริม

อตุสาหกรรม ไดมกีารสาํรวจเหมอืงแรดนิ และโรงแตงแรดนิ อตุสาหกรรม ไดมกีารสํารวจเหมืองแรดนิ และโรงแตงแรดนิ 
ในจังหวัดลําปาง พรอมกับนําตัวอยางวัตถุดิบ มาทดสอบในจังหวัดลําปาง พรอมกับนําตัวอยางวัตถุดิบ มาทดสอบ

สมบัติตางๆ เพื่อนําขอมูลไปจัดทําเปนฐานขอมูลวัตถุดิบสมบัติตางๆ เพื่อนําขอมูลไปจัดทําเปนฐานขอมูลวัตถุดิบ

สาํหรบัอตุสาหกรรมเซรามกิ จงึมขีอมลูตวัอยาง ทีเ่ปนแผนที่สาํหรบัอตุสาหกรรมเซรามิก จงึมีขอมลูตวัอยาง ทีเ่ปนแผนที่
แสดงตําแหนงของเหมืองแรดิน และผลการวิเคราะหองคแสดงตําแหนงของเหมืองแรดิน และผลการวิเคราะหองค

ประกอบทางเคมี และองคประกอบแรของวัตถุดิบ ดินขาว ประกอบทางเคมี และองคประกอบแรของวัตถุดิบ ดินขาว 

ดินเหนียว และดินผุ จากเหมืองแรดินบางแหง ดังนี้ดินเหนียว และดินผุ จากเหมืองแรดินบางแหง ดังนี้



5. รูปกระบวนการอัดดิน 6. รูปดินดําลาง

7. รูปหินผุกอนบด 8. รูปการบดหินผุ

9. รูปหินผุบด9. รูปหินผุบด
แลวผานการแลวผานการ
อัดเปนแผนอัดเปนแผน
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10. แผนที่แสดงตําแหนงเหมืองแร โรงแตงแร ที่ไดเขาไปสัมภาษณและเก็บขอมูลในจังหวัดลําปาง10. แผนที่แสดงตําแหนงเหมืองแร โรงแตงแร ที่ไดเขาไปสัมภาษณและเก็บขอมูลในจังหวัดลําปาง
(ดัดแปลงจากแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณี)(ดัดแปลงจากแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณี)
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ตัวอยางผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและทางแรของวัตถุดิบในจังหวัดลําปาง
องคประกอบ

ทางแร

องคประกอบทางเคมี (wt%)ดินขาว 

(Kaolin) SiO
2
     TiO

2        
Al

2
O

3
   Fe

2
O

3
 CaO   MgO     K

2
O   Na

2
O   MnO    P

2
O

5
     LOI  Total

1. ดินขาวดิบ TIC 
(TIC1991)
2. ดินขาวลางเกรด AA 
(ลําปางเกาลีนไมนิ่ง)
3. ดินขาวลาง
(เหมืองแรธีระยุทธ)
4. ดินขาวลาง
(เหมืองประสพโชค)
5. ดินขาวลาง KL-325 
(กิ่วลม)

72.29

61.49

64.57

71.83

57.34

0.03

0.05

0.03

0.05

0.05

18.63

25.40

22.25

17.57

28.73

0.64

0.93

0.61

0.85

0.85

0.04

0.11

0.09

0.10

0.14

0.13

0.22

0.15

0.24

0.24

2.82

4.90

2.88

2.25

3.72

0.02

1.20

0.54

1.05

0.77

0.11

0.15

0.07

0.10

0.11

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

5.25

5.52

8.81

5.94

8.04

100

100

100

100

100

Quartz, Kaolinite, 
Muscovite, Albite
Quartz, Kaolinite, 
Muscovite, Albite
Quartz, Kaolinite, 
Muscovite, Albite
Quartz, Kaolinite, 
Muscovite, Albite
Quartz, Kaolinite,

Illite, Albite

ตัวอยางผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและทางแรของดินดําและดินผสมในจังหวัดลําปาง
องคประกอบ

ทางแร
องคประกอบทางเคมี (wt%)ดินดํา (Ball Clay) และ

ดินผสม (Compound Clay) SiO
2
     TiO

2        
Al

2
O

3
   Fe

2
O

3
 CaO   MgO     K

2
O   Na

2
O   MnO    P

2
O

5
     LOI  Total

1. ดินดําลาง 
AP-BC02#325 (อภิโชค)
2. ดินเทาลาง 
AP-PC02#325 (อภิโชค)
3. ดินขาวผสมดินเหนียว
KWC-02 (กติตโิรจนดนิขาว)
4. ดินผสม STW-A 
(ดินขาวลําปาง)
5. ดินผสม CP1 Z (A-316) 

(กิ่วลม)

47.35

50.22

58.95

61.64

65.12

0.80

0.96

0.06

0.18

0.20

26.04

33.20

27.65

25.34

22.80

1.41

1.47

1.07

0.01

0.91

0.12

0.04

0.09

0.13

0.12

0.22

0.18

0.18

0.23

0.19

1.59

1.11

3.29

2.71

2.63

0.08

0.00

0.20

0.27

0.96

0.01

0.01

0.06

0.06

0.09

0.06

0.08

0.01

0.02

0.02

22.32

12.72

8.43

8.42

6.95

100

100

100

100

100

Quartz, Kaolinite, Illite

Quartz, Kaolinite, Illite

Quartz, Kaolinite, Illite

Quartz, Kaolinite, Illite

Quartz, Kaolinite, Illite, 
Albite

ตัวอยางผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและทางแรของหินผุในจังหวัดลําปาง
องคประกอบ

ทางแร
องคประกอบทางเคมี (wt%)หินผุ 

(Pottery Stone) SiO
2
     TiO

2        
Al

2
O

3
   Fe

2
O

3
 CaO   MgO     K

2
O   Na

2
O   MnO    P

2
O

5
     LOI  Total

1. หนิบด Pottery เกรด A 5 มลิ 
(ลําปางเกาลีนไมน่ิง)
2. Pottery P2 
(เหมืองแรธีระยุทธ)
3. Pottery A BK01 
(เหมืองศรีรตัน & เบสทเกาลีน)
4. หินผุ TIC-T5 
(TIC1991)
5. หินผุ 5 mm. 
(สุรียซัพพลาย)

0.43

0.91

0.37

0.72

0.64

0.13

0.19

0.02

0.02

0.70

0.08

0.25

0.09

0.11

0.19

0.05

0.07

0.06

0.18

0.04

76.20

72.52

76.27

75.85

73.57

0.03

0.09

0.03

0.03

0.05

15.56

16.18

16.12

16.19

15.61

3.13

3.58

3.55

3.61

2.09

1.86

2.31

0.13

0.07

3.99

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

2.51

3.88

3.35

3.21

3.10

100

100

100

100

100

Quartz, Albite, 
Muscovite

Quartz, Albite, Illite, 
Kaolinite

Quartz, Albite, 
Muscovite, Kaolinite

Quartz, Albite, 
Muscovite, Kaolinite

Quartz, Albite, 
Kaolinite, Muscovite, 

Montmorillonite

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง
1. ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน, 1. ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน, “เนื้อดินเซรามิก”“เนื้อดินเซรามิก”, สํานักพิมพโอเดียนสโตร, พิมพครั้งท่ี 1, 2541., สํานักพิมพโอเดียนสโตร, พิมพครั้งที่ 1, 2541.
2. สุทธินี สนั่นเสียง,2. สุทธินี สน่ันเสียง,“ดินแหลงสําคัญของจังหวัดลําปางเพื่อการใชประโยชนในอุตสาหกรรมเซรามิก”“ดินแหลงสําคัญของจังหวัดลําปางเพื่อการใชประโยชนในอุตสาหกรรมเซรามิก”, , 
                http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=128&articleid=2059 http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=128&articleid=2059 
3. ประดุจฤดี สารสิทธิ์, 3. ประดุจฤดี สารสิทธิ์, “เนื้อเซรามิกส 1”“เนื้อเซรามิกส 1”,  ,  
  http://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/Book-CeramicBody/body-preface.htmhttp://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/Book-CeramicBody/body-preface.htm
4. กรมทรัพยากรธรณี, 4. กรมทรัพยากรธรณี, http://www.dmr.go.th/download/article/article_20100625094354.jpghttp://www.dmr.go.th/download/article/article_20100625094354.jpg

24 กันยายน - ธันวาคม 2557



25September- December 2014

  ในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกประเภท Whiteware ผูผลิตทุกราย
มักจะพบกับปญหาการเกิดตําหนิบนพื้นผิวผลิตภัณฑ เชน การเกิดฟอง หรือ
รูอากาศเล็กๆ บนผิวเคลือบ หรือสีเคลือบไมจับตามขอบ มีเศษวัสดุตกอยู
บนผิวเคลือบ เชน ผงอะลูมินา เศษเนื้อดินหรือผงดินและวัสดุทนไฟจากเตาเผา 
หรือแมกระทั่งมีเศษเน้ือดินหลุดรอดสายตาติดอยูบนช้ินงานกอนชุบเคลือบ 
จดุดาํจากเหล็ก ตองขัดซอม ทาํใหคณุภาพดอยลง ขายไดในราคาต่ํา หรือตอง
ขัดซอมแลวแตมเคลือบ นํากลับไปเผาใหม ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นทั้งดาน
แรงงานและพลังงานท่ีใชเผา

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

เครื่องขัดซอมตําหนิ
บน... 

  วิธีดั้งเดิมที่เราเคยใชกันคือใชหินขัดดวยเคร่ืองขัดมือขับเคลื่อนดวยมอเตอรลม

หรือมอเตอรไฟฟา ขัดตําหนิออก แผลที่ขัดแลวผิวจะหยาบเห็นไดชัด ไมมีเครื่องมือขัดมัน 

ถานําออกจําหนายเลยก็จะไดราคาต่ําลงมาก อาจตองกลบแผลดวยเคลือบ แลวจึงนําไป

เผาใหม ซึง่กย็งัพบปญหาไดอกีมากมาย เพราะการจะซอมแผลเคลอืบเชนนีต้องขดัซอมดวย

ความประณีต การขัดดวยเคร่ืองขัดมือซึ่งมีนํ้าหนักมากพอสมควร ทําใหอาจมีการขัดมาก

นอยไมไดตามความตองการจริงๆ เม่ือซอมเสร็จ แผลซอมยังไมแนบเนียน ไมสามารถ

จําหนายเปนเกรด A ได ยิ่งในยุคปจจุบันมีการหมุนเวียนของแรงงานมาก ไมสามารถสราง

แรงงานฝมือสูงทํางานในหนาที่นี้ไดนานๆ

WhiteWhitewareware
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  ในงาน Asian Ceramics 2013 เราไดพบเคร่ืองขัดซอม

ตําหนิ DBB (Double Bench Beltit) ซึ่งคิดวานาใช แตในตอนน้ัน

ยังไมไดสนใจศึกษาจริงจัง จนบริษัท เอเอ็มอาร (กรุงเทพ) จํากัด 

ผูขายนาํเขามาใหทดลองและแนะนาํการใชงานในการแกปญหา

ทีเ่กดิขึน้กับสนิคาของเรา ไดทราบวาเครือ่งขดั DBB บรษิทั SECO 

Engineering ในอังกฤษ เปนผูคิดคนออกแบบและผลิตขายมา

ตั้งแตป 1986 โรงงานเซรามิกใน Stoke-on-Trent ซึ่งเปนเมือง

เซรามิกคลายกบัเมอืงลาํปางบานเราไดใหความนิยมใชเครือ่งตวั

นี้มานานแลว

  หลงัจากทดลองใชแลวพบวาเคร่ืองน้ีสามารถแกปญหา

เรื่องแรงงานที่ไมมีความชํานาญเฉพาะทางไดมาก เนื่องจากใช

งานงาย ใครๆ กส็ามารถทําได เครือ่งขดั DBB เปนเครือ่งขนาดต้ัง

โตะ มีแขนกลสายพานขัด 2 แขนวิ่งคูขนานกัน แขนขางหน่ึงจะ

เปนสายพานขัดเอารอยตําหนิออก อีกแขนหน่ึงเปนสายพานขัด

เงา สายพานสามารถปรับความเร็วไดงาย โดยใช Invertor ควบคุม

ความเร็วของมอเตอรขับสายพานไดในชวง 1,000 – 7,500 รอบ

ตอนาท ีการออกแบบแขนกลของเครือ่งสามารถปรบัเปลีย่นใหเขา

กับรูปแบบสินคา ถึงแมจะเปนถวยเล็กๆ ที่มีความลึก หรือจานแบนๆ ที่มีหนากวาง วัสดุที่ใชทําสายพานก็มีหลายแบบให

เลือก ตั้งแตสายพาน Abrasives ลวนซึ่งมีความหยาบและแข็งไปจนถึง สายพาน Abrasives ผสม Cork หรือสายพาน Cork 

หรือ Felt ลวนซึ่งมีความออนและละเอียดสําหรับขัดมัน ซึ่งตองใชรวมกับ Polishing wax ดวย การเลือกชนิดและขนาดความ

กวางของสายพานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของตําหนิและเนื้อของสินคา แตสิ่งที่ดีคือบางตําหนิที่อยูบนเคลือบ หลังการขัด

เอาตําหนิออกและปนเงาแลว สามารถจําหนายไดเลยโดยไมตองผานกระบวนการเคลือบและเผาใหมอีก ทําใหสามารถ

ประหยัดพลงังานและพืน้ทีท่ีต่องเสียไปกบัการเผาซํา้แลวซํา้อกี อกีทัง้ยงัสามารถเหน็ผลทันท ีเครือ่ง DBB นีย้งัเหมาะสาํหรบั

การลบลวดลายรูปลอกและสีทองดวย เราไดทดสอบชิ้นงานที่ผานการซอมดวยเครื่องนี้โดยการตกแตงทับดวย decal และ

เขียนทอง ทุกอยางไมมีปญหา อีกทั้งยังไดทดลองใชงานจริงกับเครื่องลางจานวาหลังจากผานการใชงานแลวจะมีปญหาให

เห็นไหม แตทุกอยางก็ผานไดอยางนาพอใจ ทําใหการซอมงานเปนเรื่องงายสําหรับเรา และลดความเสียหายซ้ําซอนไดทันที

ชนิดสินคาที่เหมาะสมในการขัดซอมดวยเครื่องนี้คือ
  - เนื้อที่มีเคลือบใส แตไมคอยเหมาะกับเคลือบสี (Color glaze)  

  - ตําหนิที่อยูบนผิวชั้นบนของเคลือบ เชนผงอะลูมินาจากเตา สนิมดําบนผิว เคลือบผิวสม เคลือบไมติดในบาง  

    ตําแหนง หรือแมแตรูเข็มท่ีไมลึก แตหากตําหนิอยูลึกเม่ือขัดตําหนิจนหมดอาจทําใหเปนรองลึก ซึ่งไมแตกตาง 

    จากการขัดดวยเครื่องขัดมือ เพราะอยางไรก็ตองไปเคลือบทับและเผาใหมอยูดี  

  - ตําหนิที่มีหนากวาง เม่ือใชเครื่องน้ีจะทําใหเรียบไดงายและประหยัดเวลากวาเคร่ืองขัดมือ

  - ตาํหนิบนขอบจาน เมือ่ใชเครือ่งนีส้ามารถขัดไดงายและสมํา่เสมอ อกีทัง้ไมเกดิแรงกระแทกท่ีอาจทาํใหขอบจานบ่ิน 

  - ขัดลบ decal และทอง บนเคลือบ ไดอยางงายดาย ไมเปลืองแรง

 การใชเครื่องนี้ทําใหเบาแรง ลดพลังงานและการสูญเสียไปไดมาก ไมตองใชแรงงานชํานาญงานสูง
ใชเพียงความเขาใจ ทานผูอานที่สนใจนาทดลองใชงานจริงดูบางเมื่อมีโอกาส หรือติดตอสอบถามไดที่หมายเลข
โทร. 02 968 8040
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นิทรรศการศิลปะพูกันจีนบนเคร่ืองปนดินเผาเคลือบของนายหวัง จือเหวิน 

ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในงานเฉลิมฉลอง ความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 39 ป 
ที่จัดโดยสมาคมนักธุรกิจยุคใหมไทย-จีน 

สมาคมจิตรกรรมศิลปหัตถกรรมแหงประเทศจีน สถาบันศิลปะการเขียนพูกันแหงประเทศจีน 

รัฐบาลเมืองซัวเถาและศูนยวัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพมหานคร 
ถือเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ที่ทําใหผลงานที่มีเอกลักษณจีนอันลํ้าคา

มีโอกาสมาแสดง ณ กรุงเทพมหานครแหงนี้

นิทรรศการ
ศิลปะการเขียนพูกันจีนขนาดจิ๋ว ศิลปะการเขียนพูกันจีนขนาดจิ๋ว บน..เซรามิกเซรามิก

งานฉลองความสัมพันธ ไทย – จีน ครบรอบ 39 ป
ศิลปน : หวัง จือเหวิน

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย
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  นายหวัง จือเหวิน เปนศิลปนดานจิตรกรรม

ศิลปหัตถกรรมชั้นเอกของจีน เปนผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ

เงินเบ้ียเล้ียงพิเศษจากสํานักนายกรัฐมนตรี ทานได

ประสมประสานศิลปะปนดินเผาและศิลปะการเขียนพูกนัจีน

ซึ่งเปนศิลปะสองแขนงของจีนอยางกลมกลืน ยิ่งกวานั้น
ทานไดสรางผลงานดวย วุยซู ซึ่งเปนรูปแบบการเขียน
พูกันชนิดหนึ่งที่มีความยากและคุณคาอยางสูง ซึ่ง
เปนการรักษาแกนแทของศิลปะปนดินเผาของจีน
และสรางมูลคาทางศิลปะ มีคุณคาอยางยิ่งไมวา
ในแงของการชมหรือเก็บสะสม

 วุยซู เปนรูปแบบของการเขียนพูกันจีนชนิดหนึ่ง 
ทุกยุคสมัยตางก็เคยมีผลงานการเขียนพูกันจีนดวยรูปแบบ

วยุซ ูเนือ่งจากผูสรางผลงานรปูแบบนีต้องไมอาศยัเครือ่งมอื

แวนขยายมาชวย แตขนาดตัวอักษรเล็กมาก ฉะนั้น ผูสราง

ผลงานตองมีสมาธิ จิตกับมือตองไปดวยกันเปนอันหนึ่ง

เดียวกัน ผลงานแตละชิ้นตองใชเวลาและสมาธิมาก ฉะน้ัน

คนทีช่าํนาญศลิปะการเขยีนพูกนัจนี ทีเ่รยีกวยุซ ูนีน้อยเหลอื

เกิน ปจจุบันเทคนิคนี้หรือศิลปะแขนงนี้ไดถูกกําหนดเปน

มรดกทางวฒันธรรมทีม่ใิชวตัถแุหงประเทศจนี นายหวงั จอื

เหวิน ไดเขียนตัวอักษรบนดินปนดวยพูกันที่ผลิตขึ้นเฉพาะ
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และตางประเทศ ผลงานถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑที่มีชื่อ

เสยีงของโลก รฐับาลจนีก็ไดเอาผลงานของนายหวัง จอืเหวิน 

เปนของขวัญประจําชาติ มอบแดแขกรัฐบาลจีน

 ในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 39 ปแหงการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ตามคําเชิญของ

สมาคมนักธรุกจิยคุใหมไทย-จนี นายหวัง จอืเหวิน มาแสดง

ผลงานและบรรยายพิเศษที่กรุงเทพมหานครคร้ังนี้ จะ

เปนการอุทิศกําลังสวนหนึ่ง เพื่อเปนการสงเสริมการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

  ในบายวนัหนึง่ของชวงปลายเดอืนกรกฎาคม 2557 

หลังจากเพิ่งทราบขาวงานนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย

วฒันธรรมจีน จงึรบีไปชมงานทันที ปรากฏวาเปนวันสดุทาย

ของงาน และใกลเวลาทีจ่ะเกบ็ชิน้งานแลว แตกย็งัโชคดทีีม่ี

โอกาสไดชมงานทั้งหมดรวมทั้งไดพบกับศิลปนเจาของผล

งานดวย จากการสัมภาษณคุณหวัง จือเหวิน ไดทราบวา

ทานไดคลุกคลีอยูกับโรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผามาเปน

เวลายาวนาน จนมีความเช่ียวชาญท้ังการขึ้นรูปและการใช

สีตกแตงทั้งบนเคลือบและใตเคลือบ  โดยตัวหนังสือที่เขียน

จะเปนสบีนเคลือบเกือบท้ังหมด เพราะสามารถคุมลายเสน

ตัวหนังสือไดคมชัดกวาการใชสีใตเคลือบ และพูกันก็เปน

พูกนัขนสัตวขนาดจ๋ิว มขีนไมเกนิ 3 เสน สวนใหญจะทํางาน

เวลากลางคืนจนถึงรุงสาง เพราะจะตองใชสมาธิอยางสูง 

ดวยตาเปลาแลวนําไปเผา ขนาดอักษรเล็กมากถึงหนึ่ง

ตารางเซนติเมตรมี 50 กวาตัวอักษรจีนแบบตัวเต็ม ดังนั้น

ผลงานแตละชิน้นัน้เปนการผสมผสานระหวางการวาดภาพ 

ศิลปะการเขียนพูกันจีน บทกวี และศิลปะปนดินเผา มีสีสัน

สดใส ฝมือบรรจงประณีต พอทานเขามาในหองนิทรรศการ 

ชมปนดินเผาท่ีมีสีสันและชีวิตชีวา ทานก็จะพบวาภาพวาด

นัน้ทีแ่ทคอืตวัอกัษรขนาดเลก็ ภาพวาดกบัการเขียนพูกนัจนี

เปนศลิปะสองแขนงท่ีมรีปูแบบแตกตางกนั แตสามารถผสม

ผสานและมกีารเปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงของระยะ

หาง กลาวคือดูระยะไกลมันจะเปนภาพวาด ถาดูระยะใกล 

มนัก็กลายเปนตัวอักษรจีน ผูสรางผลงานไดสรางผลงานดวย

ตาเปลาโดยไมตองอาศัยแวนขยายเปนเคร่ืองมอืมาชวย แต

ผูชมกลับตองอาศัยแวนขยายมาชวยถึงจะอานตัวอักษรใน

ภาพวาดได ตัวอักษรมีความลื่นไหล ปลายพูกันเล็กมากแต

ลายเสนชดัเจน เนือ้หาของศิลปะพูกนัจนีน้ันเปนผลงานดาน

วรรณกรรมโบราณของจีน

  ผลงานของนายหวงั จือเหวิน ไดรบัรางวลัมากมาย 

และไดจดันิทรรศการ แสดงผลงานตามเมืองตางๆ ทัง้ในจนี
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ชีวประวัติ นายหวัง จือเหวิน

  นายหวัง จอืเหวิน เกดิเม่ือป 1962 เปนผูเชีย่วชาญท่ีไดรบัเบีย้เลีย้งจากสํานกันายกรัฐมนตรี เปนศิลปนดานจิตรกรรม

หตัถกรรมชัน้เอกของจนี จบการศกึษาทีโ่รงเรยีนจติรกรรมหตัถกรรมซวัเถา มณฑลกวางตุง แลวเรียนตอทีภ่าควชิาออกแบบปน

ดินเผา คณะจติรกรรม มหาวิทยาลัยชิงหัว ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสมาคมจิตรกรรมศิลปหัตถกรรมแหงประเทศจีน 

กรรมการสถาบนัศลิปะการเขยีนพูกนัจนี สมาชกิสมาคมศลิปนการเขยีนพูกนัจนี กรรมการถาวรสมาคมจติรกรรมศลิปหตัถกรรม

แหงมณฑลกวางตุง กรรมการถาวรสถาบนัศึกษาศลิปวฒันธรรมหลนิหนานแหงมณฑลกวางตุง รองผูอาํนวยการสถาบนัศกึษา

จิตรกรรมหัตถกรรมพ้ืนเมืองซัวเถา แตจิ๋ว อุปนายกสมาคมจิตรกรรมหัตถกรรมซัวเถา

 ผลงานพูกันจีนวุยซู บนปนดินเผาและปนดินเผาเคลือบ ไดรับรางวัลกวา 30 รายการ ทั้งระดับชาติและระดับมณฑล 

ลักษณะพิเศษของผลงานวุยซูนี้คือ ผูสรางผลงานดวยตาเปลา แตผูชมตองใชแวนขยายถึงจะมองชัด ผลงานศิลปะแขนงนี้ได

ถูกกําหนดเปนมรดกท่ีเปนวัฒนธรรมที่มิใชวัตถุ ผลงานเดนที่สุดคือ สามกก ไดรับการบันทึกเปนสุดยอดของกินเนส ผลงานถูก

คดัเลอืกเขาไปในงานการแสดงนทิรรศการนานาชาตทิีเ่ซีย่งไฮ 2010 ถกูเกบ็รกัษาในศาลาประชาคม ปกกิง่ บานพกัรบัรองสาํนกั

นายกรัฐมนตรี โรงแรมเต้ียวหยูไถ บานพักรับรองกระทรวงการตางประเทศ พิพิธภัณฑวังโบราณจีน พิพิธภัณฑแหงชาติจีน หอ

ศิลปจิตรกรรมจีน หอศิลปจิตรกรรมศิลปหัตถกรรม กรมทรัพยสินทางปญญาแหงชาติจีน พิพิธภัณฑศิลปหัตถกรรมชนชาติจีน 

ที่ทําการคณะกรรมการพรรคฯ แหงมณฑลกวางตุง ที่ทําการรัฐบาลแหงมณฑลกวางตุง พิพิธภัณฑกวางโจว พิพิธภัณฑศิลป

หัตถกรรมพื้นเมืองกวางตุง รัฐบาลแหงเมืองกรุงโซลแหงเกาหลีใต วิมานเซียนแหงประเทศไทย พิพิธภัณฑ Bakersfield ฯลฯ 

และเคยเปนของขวัญประจําชาติที่มอบแดแขกตางประเทศของรัฐบาลจีน

 หลายปที่ผานมา นายหวัง จือเหวิน ไดจัดนิทรรศการและงานสัมมนาเก่ียวกับผลงานการเขียนพูกันจีน
บนเคร่ืองปนดินเผาที่ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต ฝรั่งเศส ฯลฯ กวา 30 ประเทศ และในเมือง
ตางๆ ของประเทศจีนเอง ไดตีพิมพและจําหนายผลงานของ นายหวัง จือเหวิน หลายเลม นายหวัง จือเหวิน ไดรับ
ฉายาวาเปนทูตวัฒนธรรมทรัพยสินทางปญญา เปนท่ีปรึกษาของสมาคมนักธุรกิจยุคใหมไทย-จีน สํานักขาวซินหัว 
หนงัสอืพมิพเหรนิหมนิ รายวนั สถานโีทรทศันกลาง และสือ่อืน่ๆ ไดรายงานและเผยแพรผลงานของนายหวัง จอืเหวนิ 

อยูหลายคร้ัง ผลงานไดรับการยกยองเปนของวิเศษอันลํ้าคาของแผนดินจีน

แรงบันดาลใจในการหันมาเขียน
”วุยซู” หรือตัวอักษรจิ๋ว ก็สืบเน่ืองมาจาก
ในสมัยโบราณของจีนเมื่อมีการสงขอ
ความที่เปนความลับ ก็มักตองเขียนให
เล็กที่สุดเพื่อปลอดภัยในการแอบซอน 

จนถึงยุคของทานผู นําทานหนึ่งไดสั่ง
ใหเผาตํารา กวี และปรัชญาที่มีคาไป
อยางมากมาย ทําใหมีผูแอบคัดลอกเก็บ
ซอนไวดวยตัวอักษรจิ๋วแบบนี้ คุณหวัง 
จือเหวิน อยากใหศิลปกรรมน้ีอยูแบบ
ยั่งยืนใหคนรุนหลังไดเห็น จึงประยุกต
มาใสในเซรามิก ซึ่งสามารถเก็บไวยาว
นานกวากระดาษ ซึง่กไ็มทาํใหคนรุนหลงั
ผิดหวังจริงๆ
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กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

บริษัท อินดัสเตรียล บริษัท อินดัสเตรียล 
มินเนอรัล ดิวิลอปเมนท จํากัดมินเนอรัล ดิวิลอปเมนท จํากัด
 Industrial Mineral Development Ltd. 

หรือเรียกยอๆ วา IMD เปนบริษัทผูผลิต

วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 

เริ่มกอตั้งขึ้นในป 2003 โดยกลุมคนไทย

ผูมคีวามชาํนาญในอุตสาหกรรมการแตง

ดนิและแร มานานกวา 30 ป ประกอบดวย

คณุนพินธ พานิชสขุไพศาล ปจจบุนัดาํรง

ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และไดรับ

เกียรติจาก ดร.ชาญ จรรยาวนิชย มาเปน

ทีป่รกึษา ซึง่ทานเปนผูเชีย่วชาญทางดาน

ธรณีวิทยา แรวิทยา การทําเหมืองแร 

การแตงแร และทานยังเปนผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก

หลากหลายชนิดอีกดวย
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  โรงงานแหงแรก เริม่ดาํเนนิการผลติเมือ่ป 2003 ตัง้

อยูที ่อาํเภอกระทุมแบน จงัหวัดสมุทรสาคร ซึง่เนนการผลิต

ดนิดาํลาง ดนิสาํเรจ็รปูสโตนแวร ทรายบดเปยกชนดิละเอยีด

สําหรับงานเคลือบ และเฟลดสปารผสม จากนั้นป 2009 จึง

ไดเพิ่มโรงงานแหงที่สอง ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอทาใหม จังหวัด

จนัทบรุ ีเร่ิมทาํการผลติดนิขาวลาง ควอตซลางคดัขนาด และ

ควอตซบดท้ังแบบเปยกและแบบแหง และเน่ืองจากมีความ

ตองการขยายกําลังการผลิตเพิ่ม จึงเพิ่มโรงงานแหงที่สาม 

ในป 2012 ที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เนนการผลิต

กลุ มดินลางและนํ้าดินสําเร็จรูป เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในเขตพ้ืนท่ีอตุสาหกรรมเซรามิกในจังหวัด

สระบุรีที่เพิ่มขึ้น 

  ดวยความรวมมือและความสนับสนุนเปนอยางดี

จาก บรษิทัผูนาํดานการผลติเครือ่งจกัรในอตุสาหกรรมเซรา

มิกมาเปนเวลานาน คือ บริษัท แอคทีฟ 09 อินดัสทรี จํากัด 

(เดิมคือ บริษัท วันนํา จํากัด) บริหารงานโดย คุณ ประสพ

โชค ตติยรตัน ทาํใหบรษิทั IMD มคีวามพรอมและศกัยภาพ

ในการผลติดนิลาง การแตงดนิ และแรบดใหมคีณุภาพ ดวย

นโยบายหลักของ เราคือ “เลอืกเฟนเนนของด ีมคุีณภาพ 

ดวยราคามติรภาพและจรงิใจ พรอมทมีงานพฒันาและ

วิจัย รวดเร็วฉับไวดวยบริการ”

  บริษัท IMD เนนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ภายในประเทศ จากแหลงวตัถดุบิทีม่ศีกัยภาพสามารถผลติ

เพื่อตอบสนองไดในระยะยาวและตอเนื่อง ผนวกกับความ

สมัพนัธอนัดแีละยาวนานกับผูประกอบการเหมืองแร ทาํให

เราไดรับความรวมมือเปนคูธุรกิจในการผลิตสินคา อาทิ 

ความรวมมอืจากผูประกอบการลางดนิขาวจากลาํปาง และ

ผูประกอบการการบดทรายแกว และอืน่ๆ โดยความรวมมอื

ในการควบคุมคุณภาพอยางใกลชดิเปนประจําและตอเนือ่ง    

  ดวยอาศัยความตองการสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ

และแตกตางกันไปของแตละกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม

เซรามิก การประสานความรวมมือวิจัยและพัฒนาสินคา

จงึเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง เปนผลใหทางบริษทั IMD มสีนิคาที่

หลากหลายและตอบสนองกลุมลกูคาทกุประเภท อาท ิอตุสาหกรรมกระเบ้ือง สขุภัณฑ จานชาม และของชํารวย ทัง้นีค้รอบคลมุ

การขายภายในประเทศ 65% และการผลิตเพื่อการสงออกไปยังประเทศในกลุมเอเชีย อีก 35% 
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ในสวนของรปูแบบสนิคา

ของ IMD หลักๆ สามารถแบงออก

เปน 4 กลุ ม คือดินดํา ดินขาว 

เฟลดสปาร/ไชนาสโตน และดิน

สําเร็จรูป นอกจากน้ียังแบงยอย

ออกเปนดินดําลางและดินดํายอย

สําหรับงานสุขภัณฑ งานเอนโกบ

กระเบื้อง (ซึ่งเปนสินคาสงออก

  ดินขาวลางสําหรับงานสุขภัณฑ งานกระเบ้ือง จานชามและของชํารวย ดินขาวดิบสําหรับงานแกรนิโต เฟลดสปาร

ผสมบดเปยก 325 ชื่อ IMD-SPAR ซึ่งเปนเฟลดสปารผสม (โปแตสเซียม และโซเดียม) ที่ผานการบดละเอียดพรอมใชงานใน

การผลิตน้ํายาเคลือบของสุขภัณฑ ถวยชาม และของชํารวยชนิดตางๆ เมื่อเผาแลวสีขาวสะอาด ผิวมัน หลอมตัวคงรูปไดดี 

ผลิตจากการบดเปยกในบอลมิล แลวผานเคร่ืองแยกแมเหล็กสองคร้ัง เหมาะสําหรับงานเผาไว ควอตซลางคัดขนาดตางๆ 

สําหรับงานจานชามปอรซเลนและกระเบ้ืองแกรนิโต ไชนาสโตนบดและแบบเกล็ด ควอตซบด 325 เมช และทรายแกวบด 

325 เมช เปนทรายแกวบริสทุธิท์ีผ่านการบดเปยกดวยลูกบดหินฝร่ังเศสในบอลมิล บดละเอียดจนมีขนาดเล็กกวา 45 ไมครอน 

และผานเคร่ืองแยกแมเหลก็ ดวยประสบการณทีผ่ลิตมายาวนาน ผลติภัณฑจงึมคีวามสมํา่เสมอเหมาะสาํหรบัการใชงานทาํ

เนือ้ Body ฟรติ เอนโกบ และนํา้ยาเคลอืบในอตุสาหกรรมเซรามกิ ทีเ่นนเรือ่งความละเอยีดของควอตซ และมสีขีาวพิเศษหลัง

เผา สะอาดเหมาะสําหรับเคลือบ

อันดับหนึ่งของ IMD) ไดแก CERAGOBE-T ซึ่งเปนดิน

เหนียวลางเน้ือละเอียดท่ีมีคุณสมบัติการไหลตัวและความ

เหนียวดีเปนเลิศ มีสีหลังเผาขาวสะอาด และมีอะลูมินาสูง 

เหมาะสําหรับใชเปนดินผสมในเนื้อดินเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงในขณะขึ้นรูป Tableware เอนโกบกระเบื้อง และ 

Whiteware ประเภทตางๆ 

  สาํหรับโรงงานท่ีผลติสนิคาเน้ือสโตนแวร ทาง IMD 

มีเนื้อดินเซรามิกสําเร็จรูปสําหรับผลิตงานสโตนแวรที่

ตองการความขาวสูงพิเศษ สามารถขึ้นรูปดวยจิกเกอร โรล

เลอรเฮด เครือ่งแรมเพรส และใชทาํนํา้ดนิหลอในแบบพมิพ

ปลาสเตอร ขึน้รปูไดงาย และมคีาดดูซมึนํา้ตํา่ มจีาํหนายใน
รปูแบบเนือ้ดนิแทงกลมทีผ่านการรดีสญุญากาศตามขนาดลกูคาตองการ และเนือ้ดนิอดัแผน อกีทัง้ยงัผลตินํา้ดินหลอสําเรจ็

สําหรับสุขภัณฑและนํ้าดินหลอสําเร็จสําหรับกระเบื้องหลังคาจัดสงในถังนํ้าดินพรอมใชงาน

  เร่ืองการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินคาเปนหน่ึงในส่ิงสําคัญที่ทาง IMD มุงเนน โดยเร่ิมต้ังแตการรวมมือ

จากแหลงผูประกอบการเหมืองแร การตรวจรับวตัถดุบิและการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ Batch ของการผลิตสนิคา และการ

ทดสอบจากศูนยวิจัย MTEC และกรมวิทยาศาสตรบริการ ทําใหเราม่ันใจในการสงมอบสินคํ้าที่มีคุณภาพ จนเปนที่ไววางใจ

ในลูกคามาตลอด 11 ปที่ผานมา

ทาง IMD ยงัไมหยุดทีจ่ะพฒันาสนิคาเพือ่ลดตนทนุการผลติของลกูคา การใหบรกิาร และมคีวามยนิดีรวม
มือเพื่อผลิตสินคาใหตรงความตองการของลูกคาสูงสุด เชนการพัฒนาเนื้อดิน และการพัฒนาเครื่องจักร ตลอด
จนการใหความรวมมือจัดอบรมใหความรูดานเทคนิค และใหคําปรึกษาดวยทีมงานที่มีประสบการณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจาก ดร.ชาญ จรรยาวนิชย 



ควอตซควอตซ
และ และ ดินขาวเหนียว..ดินขาวเหนียว..ที่จันทบุรีที่จันทบุรี

โดย.. โดย.. รุงนภา ไกรสมัครรุงนภา ไกรสมัคร
พีรพรรณ ธรรมาเจริญราชพีรพรรณ ธรรมาเจริญราช
และ..และ.. ชาญ  จรรยาวนิชย

1.) บทนํา
  ระหวางป 2544-2545 มโีครงการสาํรวจจดัหาและพฒันาแหลงวัตถดุบิสาํรองสาํหรบัอตุสาหกรรมเซรามกิ โดยกรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสํารวจหาศักยภาพแหลงแรดินขาว ในพ้ืนที่ อ.แกลง 
อ.วังจันทร และอ.เขาชะเมา จ.ระยอง และในป 2545 ไดทํากับแหลงแรเฟลดสปาร ในพื้นที่ อ.บานคาย จ.ระยอง สรุปวา 
บริเวณหมูที่ 8 และหมูที่ 1 ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง สามารถนํามาใชทําเซรามิกสีขาวได โดยท่ีบานหวยยางมีดินเหนียว
ปนทรายสีเทาขาว ความหนาเฉลี่ย 5-10 เมตร (3.6 ลานตัน) ถัดลงไปเปนดินสีขาว หนาประมาณ 3-5 เมตร (2.6 แสนตัน) 
สวนใหญเปนแรดินชนิดเคโอลิไนต ควอตซและมีมอนตโมริลโลไนตปนเล็กนอย เปนดินที่เกิดอยูกับที่ โดยผุพังจากหินอัคนี
ชนิดกลางที่มีแรแอลคาไลเฟลดสปารเปนหลัก ไดแก แรไซอีไนต (Syenite) และแทรไคต (Trachyte) ดินขาวที่พบในภาค
ตะวันออก ที่ปราจีนบุรี ระยอง และจันทบุรี ที่คุณภาพดีมีความละเอียดมาก เหนียว และสีหลังเผา ขาวงาชาง

2.) ธรณีวิทยาแหลงแรของบริษัท IMD
  แหลงแรควอตซและดินขาวของบริษัท Industrial Mineral Development (IMD) อยูที่ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม 
จ.จันทบุรี มีพื้นท่ีประทานบัตร 73 ไร อยูหางจากถนนสุขุมวิท ตลาดเนินสูง 3 กม.บนถนนลาดยาง โดยบริษัท IMD ไดเขามา
ทดสอบคุณสมบัติ พัฒนากระบวนการทําเหมือง การแตงแรควอตซและดินขาว รวมทั้งงานการตลาด ตั้งแตปพ.ศ. 2553 
โดยการรับชวงการทําเหมืองจาก นางสมใจ เลิศลักษณพันธุ
  แหลงแรดินขาว เกิดจากกระบวนการผุพังทางเคมีในที่ (In place alteration) ของหิน Leucogranite (แกรนิตสีขาว 
เนื่องจากมีแรสีออนเปนองคประกอบหลัก เชน Quartz สีเทา Feldspar สีขาว-เทาออน)
  Quartz คงทนตอการกดักรอนทางเคม ีคงสภาพเปนแร เชนเดิม ขณะที ่Feldspar เปลีย่นแปลงงายในสภาพแวดลอม
ที่เปนกรด-ดาง ไดเปลี่ยนเปนดินขาว เชนเดียวกันกับ Mica และ Amphibole
  Mica ชนิด Biotite และ Amphibole เปนแรสีเขม มีธาตุเหล็กอยูในโครงสรางโมเลกุล เมื่อผุจะเปลี่ยนเปนดิน
สีเหลือง-นํ้าตาลแดง
  ขอบเขตของแหลงดินขาวถูกกําหนดโดยขอบเขตของมวลหิน Leucogranite และ Alteration zone ในสวนลึก
ของแหลงดินขาว จะคอยๆ เปลี่ยนเปนหินแข็งมากขึ้น จนกลายเปน Leucogranite ณ จุดๆ หนึ่ง

  อยางไรก็ตาม การปรากฏของดินสแีดงเปนหยอมๆ 
อาจจะเกิดจากองคประกอบของแร ในบริเวณนั้นเปลี่ยนไป 
หรืออาจเปนสวนหนึ่งของหินแกรนิตอ่ืน ที่ Leucogranite 
ตัดเขามา
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3.) การทําเหมืองและการแตงแร
  บริษัท IMD ทําเหมืองควอตซและดินขาว ดวยวิธีเหมืองหาบ ปละประมาณ 4 เดือนในฤดูแลง บริเวณหนา
เหมืองซ่ึงลกึจากหนาดนิทีเ่ปนสวนเดิมประมาณ 5-8 เมตร ใช Back hoe ตกัดนิ ทาํ Selective mining แยกระหวางช้ันดนิขาว 
ดินเหลือง และดินอมชมพู ขนยายดวยรถบรรทุกไปบริเวณสตอกดิน แรดินดิบจะถูกทดสอบดานปริมาณ และคุณภาพของ
ดินขาว ควอตซหยาบ ควอตซละเอียด สีหลังเผา ความละเอียดและความเหนียว ของแตละกอง กอนจะทําการ Blend เพื่อ
จําหนายดินดิบในรูปดินขาว ดินเหลือง และดินชมพู นอกเหนือจากกองดินผสมเพื่อเขาโรงแตงแร

การแตงแรควอตซและดินขาวเหนียว
  แรควอตซและดินขาวเหนียวที่ผานการ Blend แลว ถูกสงมายังโรงแตงแร ซึ่งจะมีการฉีดนํ้าใหแรละลายไหลตาม 

Slope มายัง Ball mill ขนาด 1x1.5 เมตร 2 ตวั ทาํหนาทีบ่ดละลายแยกดินจากควอตซ แรจะไหลตอไปยัง Trommel ทาํหนาที่

คัดแยกควอตซขนาดตางๆ และนํ้าแรดินขาวปนควอตซละเอียด

  แรควอตซจะถูกนํ้าละอองฝอยพนทําความสะอาดและคัดขนาดดวยตะแกรงสั่น ขนาดของควอตซสะอาดที่เก็บได 

ชวงน้ีจะเปนขนาดตางๆ +80 เมช   นํ้าดิน+ควอตซละเอียด จะผาน Hydrocyclone และตะแกรงส่ันไปยังบอตกตะกอน 

เฉพาะน้ําดนิขนทีต่กตะกอนและผานเคร่ืองแยกแมเหล็กแลว จะไปรวม Blend กนักอนเขาเคร่ืองกรองแบบอัด (Filter press) 

นํา้ดินจะใชเวลาอดัประมาณ 4 ชัว่โมง กอนแกะ Cake เพ่ือนาํไปผึง่บนราว ทีอ่อกแบบไวคลายการเรยีงจานหลงัการทาํความ

สะอาดในครัวเรือน แผนดินเหนียวจะถูกผึ่งบนราวจนมีความช้ืนประมาณ 25% ขึ้นกับความช้ืนและลมในบรรยากาศ จึงนํา

แผนไปบดยอย (Shredded) เพื่อรอการบรรจุตอไป

  ควอตซขนาดตางๆ ทีผ่านการคดัขนาดขณะเปยกจะถูกนาํไปแยกกองตากใหแหง ขณะนีท้างเหมอืงกาํลงัจดัหาเครือ่ง

อบแหง Rotary drier มาใชในโรงแตงเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตควอตซแหง

  ในป 2557 โรงแตงแรควอตซ มีกําลังการผลิตควอตซหยาบ –5 เมช เดือนละ 600 ตัน และดินขาวเหนียว เดือนละ 

300 ตัน   

4.) ผลิตภัณฑอื่นที่เกี่ยวของ
  4.1 เหมืองจันทบุรี บริษัท IMD มี Ball mill บดควอตซอีก 2 ลูกๆ ละ 2 ตัน ไดเริ่มผลิตควอตซ -325 ชนิดบดเปยก

วันละ 4 ตัน

  4.2 มีผลิตภัณฑทรายแกวที่ผานการอบแหงและบดแหงจําหนาย รวมท้ังอบแหงควอตซหยาบ และบดแหงควอตซ

ละเอียด -325 เมช ดวยบอลมิลลูกบดอะลูมินา

  4.3 ทางกลุมไดทําการบดเปยกทรายแกวเกรด -325 เมช ดวย Ball Mill ขนาด 15 ตันและ 4 ตัน จําหนายมานาน

กวา 25 ป

  4.4 ดินขาวเกรดพิเศษในเหมือง และควอตซบดน้ําวุน ซึ่งเปนสวนละเอียดไมยอมตกตะกอนในการบดเปยก 

แตมีคุณสมบัติขาวและละเอียดกวา เปนสิ่งที่ทางเหมืองกําลังพัฒนาการผลิต ควบคูกับการตลาดใหเปนผลิตภัณฑ Value 

added สูง
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Product  Name
 
Moisture
Sieve analysis
% on mesh No.  200#
% on mesh No.  325#
Total
%-10 micron  (Hydrometer)
 
% LOI    (1200 C)
Color test  (1200 C) 
L*
a*
b*

5.) ผลวิเคราะห ควอตซ ดินขาวและทราย
  5.1 ผลวิเคราะห ทางกายภาพของ ควอตซ บด แหลงจันทบุรี

ควอตซ 
 บด แหง

0%
 

0.44
3.2

3.64
30.76

 
0.1
 

95.85
0.59
1.37

ควอตซ
 บด เปยก

18-20%
 

0.3
2.88
3.18

47.48
 

0.1
 

97.21
0.34
1.27

ทรายแกว
บดแหง

0%
 

0.2
2.8
3

42
 

0.2
 

94.6
1.15
4.88

ทรายแกว
 บดเปยก
18-20%

 
0.2

1.35
1.55

49.34
 

0.2
 

94.83
1.28
3.69

  5.2 ผลวิเคราะหทางกายภาพของดินขาวเปรียบกับดนิดาํ

Source:

Moisture                  
Sieve analysis
+8#
-8+16#
-16+50#
-120+200#
-200+325#
Total
Slip Test
Specific Gravity
Overswing (0 min.)
Thixo  (5 min)
% Deflocculant
Cast Rate at 10 min
Cast Rate at 60 min
-10 micron 
MOR (psi) 
% Shrinkage
 Wet-Dry
Dry - Fire (temp1200)
Total
% LOI
% Water absorption
Color test  ( Fired ) 
L*
a*
b*

ดินขาว
ดิบ

จันทบุรี
 
 

21.85
18.51
13.76
7.16
3.94

65.22
 
 
 
 
 
 
 
 

480
 
 

1.95
1.95
4.12
18.4

 
94.47

0.1
5.32

ดินขาว
ลาง

จันทบุรี
28.83

 
 
 
 

0.74
1.34
2.07

 
1.50
323

7
0.66

2
 
 

617.27
 
 

15.41
15.41
12.67
7.24

 
90.98
0.51
7.87

ดินขาว
ลาง

นราธิวาส
37.82

 
 
 
 

0.04
0.48
0.52

 
1.30
355

8
0.13
7.5
 

81.63
 
 
 

9.63
9.63

12.15
11.94

 
94.04
0.65
6.16

ดินขาว
ลาง

ระนอง
35.32

 
 
 
 

0.22
1.64
1.86

 
1.50
318

9
0.28
8.5
 

62.25
 
 
 

7.80
7.80

12.31
12.16

 
91.84
0.48
6.71

ดินดํา    
ลานสะกา 

1
25.09

 
 
 
 

10.44
4.35

14.79
 

1.3
357

5
0.07

 
3.93

 
1567

 
6.83
8.49

15.66
13.57

7.7
 

88.08
0.79

13.07

ดินดํา    
ลานสะกา 

2
21.84

 
 
 
 

2.98
2.3

5.28
 

1.3
356

6
0.07

 
2.71

 
1524

 
5.4

8.11
13.46
11.05

3.1
 

81.65
1.12

18.42
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  5.3 ผลวิเคราะหทางเคมีดินจันทบุรี

Chemical Analysis
SiO

2

Al
2
O

3

TiO
2

Fe
2
O

3

CaO
MgO
Na

2
O

K
2
O

P
2
O

5

ZrO
2

LOI.

ดินขาวดิบจันทบุรี
72.96
21.6
0.28
0.75
0.02
0.07
0.03
0.24
0.02
0.04
3.7

ดินขาวลางจันทบุรี
48.75
34.27
0.88
1.74
0.03
0.06

0
0.7

0.03
0.03

13.07

ดินชมพูจันทบุรี -120# 
49.95
32.44
0.66
3.96
0.11
0.12
0.03
0.5

0.03
0.12
12.1

Quartz จันทบุรี
99.54
0.16

<0.03
<0.03

 
 
 
 
 
 

0.3
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  5.4 ผลวิเคราะหทางกายภาพของทรายแกวแหลงอื่นกับ ควอตซ จันทบุรี

Product Name  

Sieve analysis (%)
+4 mesh
-4+8 mesh
-8+16 mesh
-16+18 mesh
-18+30 mesh
+40 mesh
-40+50 mesh
-50+60   mesh
- 60 +  80 mesh
- 80  + 100   mesh
- 100 +120   mesh
-120-140 mesh
-140 mesh
Total
 
Temp.
% LOI
Color test 
L*
a*
b*

ทราย
ขาว

รอยเอ็ด
 
 
 
 
 
 

9.19
26.63
15.84
28.26
4.68
6.62
3.04
5.58

99.84

1200 c
0.1
 

95.5
0.58
4.24

ทราย
ขาว

บึงกาฬ
 
 
 
 
 
 

0.78
8.44

10.01
28.48
3.33

9
10.28
26.52
96.84

1200 c
0.1
 

94.01
0.95
4.06

ทราย
แกว
ระยอง

 
 
 
 
 
 

1.55
6.97
4.64

11.95
7.66

24.08
21.57
20.2

98.62
 

1200 c
0.2
 

94.51
0.85
4.29

ทราย
แกว
เขมร

 
 
 
 
 
 
2

8.16
9.8

49.62
13.6
10.45
3.9
 

97.53
 

1200 c
0
 

96.28
0.39
3.19

ควอตซ 
จันทบุรี 
-5+18#

 
5.04

22.81
44.89

13
13.91

 
 
 
 
 
 
 
 

99.65

1200 c
0
 

97.4
0.22
1.47

ควอตซ 
จันทบุรี 
-18+80#

 
 
 
 

0.56
24.04

 
49.13
10.99
11.98
2.81

 
 
 

99.51

1200 c
0.4
 

95.02
0.68
2.25



Quartz จันทบุรี

99.54

0.16

<0.03

<0.03

 

 

0.3

ทรายแกวระยอง

99.22

0.1

0.05

0.1

0.1

0.1

0.2

Chemical Analysis

SiO
2

Al
2
O

3

TiO
2

Fe
2
O

3

CaO

MgO

LOI.

  5.5 ผลวิเคราะหทางเคมีของทรายแกว เปรียบกับควอตซจันทบุรี

  5.6 ผลวิเคราะหเคมี ของทรายชนิดตางๆ

ทรายแมนํ้า
ทรายแมนํา้เจาพระยา บางประอนิ
บานไผลอม อ.บานคาย จ.ระยอง
ทรายละเอียด จ.อางทอง
ทราย บางไทร อยุธยา

ทรายชายทะเล
ทราย หาดพัทยาใต จ.ชลบุรี
ทราย หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
หาดแมรําพึง จ.ระยอง
หาดกระรน จ.ภูเก็ต

ทรายแกว
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

SiO
2

88.35

91.64

89.33

87.37

87.95

91.58

95.85

93.24

99.05

99.49

94.93

99.22

Al
2
O

3

5.56

4.72

5.31

5.68

1.83

1.37

1.00

1.60

0.14

0.40

0.51

0.06

Fe
2
O

3

1.36

0.19

0.83

1.90

0.23

0.38

0.40

0.24

0.08

0.07

0.15

0.03

TiO
2

0.18

0.13

0.12

0.24

0.03

0.07

0.04

0.02

0.17

0.12

0.06

0.05

 CaO

0.22

0.01

0.18

0.29

3.99

2.18

0.76

1.23

nil

nil

nil

nil

MgO

0.12

0.04

0.10

0.16

0.18

0.18

0.13

0.07

0.02

0.02

0.01

0.01

Na
2
O

0.57

0.61

1.10

0.75

0.29

0.28

0.04

0.18

0.01

0.02

0.01

0.01

K
2
O

1.37

1.87

2.41

1.43

0.70

0.69

0.29

0.97

0.01

0.06

0.01

0.01

 MnO

0.02

0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

nil

0.01

nil

nil

nil

nil

LOI1.36

1.04

0.33

0.22

1.24

3.75

2.35

0.97

0.87

1.16

0.00

4.12

0.54
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6.) บทสงทาย
  ดินขาวจากแหลงบริษัท IMD ที่ อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เปนดินขาวเหนียว คุณภาพเน้ือละเอียด มี Al

2
O

3
 สูง เมื่อผาน

การแตงแร สามารถนํามาใชงาน เอ็นโกบ นํ้ายาเคลือบ อีนาเมล เนื้อดินปนไฟสูง กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้นชนิดเนื้อขาว 

วัตถุทนไฟ งานผลิตกระดาษ และสีทาบาน เปนตน 

  ขณะท่ีแรควอตซสะอาดจากการแตงแร มีลักษณะเปนทรายหยาบ ขนาดเม็ดถ่ัวเขียว จึงไมจําเปนตองยอยและบด

หยาบอีก สามารถนํามาใช ในบอลมิลเพื่อผลิตเซรามิก ชนิดสีขาวไดเลย

  ควอตซที่เหมืองบริษัท IMD มีหลายขนาดและมีเกรดสีหลากหลาย จึงเหมาะสําหรับใชงาน Non-ceramic เชน ใช

ผลิตซิลิคอนในแผงวงจรไฟฟา หรือเปนฟลเลอรชนิดตางๆ ดวย จากตารางแสดงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพจะเห็นวา 

ทรายคุณภาพดีพบในอีกหลายภูมิภาคของไทย จึงยังไมจําเปนตองตื่นแหใชของตางประเทศ

  การใชทรายทีเ่ผาแลวสขีาว สามารถสรางมลูคาเพิม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก การท่ีสายแรไมหนาเมือ่ขดุลอกแลว มกั

จะไดผนืนาทีม่สีภาพเหมาะสมกวาของเดมิ และกนิพ้ืนทีน่อยนดิ เมือ่เทยีบกบัการขดุทรายเพือ่การกอสรางทีม่ผีูประกอบการ

หลายรอยราย ทรายบกในปจจุบันใชพื้นที่มหาศาล มีความเส่ียงตอสภาพนิเวศขางเคียงมากกวาทรายแกว

  หากการผลิตทรายแกว ไมเขาขายตองขอประทานบัตร ทวาโครงการตองผานความเห็นชอบจากองคการ
บริหารสวนตําบล มีการเสียคาภาคหลวงใหรัฐเหมือนเดิม จะเปนการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการเพิ่มความ
สะดวก เพื่อคืนความสุขใหผูประกอบการ และผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมเซรามิก เปนตัวอยางของการกระทําอีก
หนี่งทางดวนสําหรับยุคป 2557

7.) บรรณานุกรม
  1. ธงชัย พี่งรัศมี และพิภพ วสุวานิช รายงานการสํารวจแหลงแรดินในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี ชลบุรี 

ระยอง จนัทบุรแีละตราด เอกสารโครงการเพิม่ผลผลิตแรอตุสาหกรรม กองเศรษฐธรณวีทิยา เลมที ่1, 2515 กรมทรพัยากรธรณี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  2. จุมพล คืนตัก  ธงชัย พึ่งรัศมี และพิภพ วสุวานิช ,2521  ดิน : กองเศรษฐธรณีวทิยา กรมทรัพยากรธรณี เอกสาร

กองเศรษฐธรณีวิทยา เลมท่ี 19

  3. สรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับแรอุตสาหกรรมของกรมทรัพยากรธรณีป 2537 เรื่องทรายแมนํ้า-ทรายชายทะเล-ทราย

แกว สํานักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี

  4. พิทักษ รัตนจารุรักษ จุมพล คืนตักและอดุลย ใจตาบุตร 2543, ดินในอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา เอกสารการ

สัมมนาเรื่อง “เซรามิกและแกวของไทย” วัตถุดิบและแนวทางการพัฒนา กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

  5. โครงการสาํรวจ จดัหาและพฒันาวตัถดุบิสาํรอง สาํหรบัอุตสาหกรรมเซรามกิ การประชุมสมัมนา “แหลงวตัถดุบิ

อุตสาหกรรมเซรามิกไทย” กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พฤษภาคม 2546

  6. สมชาย สุพฤฒิพานิช, Personal Communication, 2555

  7. นิพนธ พานิชสุขไพศาล, Personal Communication, 2556



40 กันยายน - ธันวาคม 2557

IntroductionIntroduction
  For ceramic tiles, spray drying is the process that converts the body slip obtained from 

the mill to granulate with a size distribution and moisture content suitable for pressing. The body 

slip is atomized under high pressure, and water is evaporated from the fine droplets using a flow 

of heated air [1].

  The temperature of the drying gases entering the spray dryer and the flow rate of the 

aqueous suspension of clay raw materials are the most suitable operating variables for controlling 

moisture content of the agglomerate powder obtained in the drying facility [2]. The moisture in 

the raw material is brought down to about 5 - 6% from 35 - 40%. A hot fuel gas at a temperature 

of 550 - 600 C is used as the heating source which is generated by combustion of natural 

gas [3]. 

  In ceramic tile manufacturing process uses a lot of energy, mainly thermal energy (70%) 

and to a lesser extent electrical energy (30%) of total energy consumption. Thermal energy 

consumption occurs mainly in three stages: spray drying of the ceramic suspensions (uses 36% 

of energy), drying of the bodies (uses 9%) and tile firing which use the largest amount of energy 

(55% of total consumption).

  The thermal energy used in the process is primarily obtained by natural gas combustion. 

Total energy costs (Electric and Thermal) account for between 17 and 20% of average direct 

manufacturing costs, but in some cases it can be more than 25%. These costs are directly

 related to the price of natural gas, which has been risen significantly in the recent years [4].

Proposed Equipment for Energy Efficiency ImprovementProposed Equipment for Energy Efficiency Improvement
  For reducing gas energy using in spray drying process, the PLP Vibrating Dryer is installed 

on the spray dryer output process as a secondary source for drying the clay powder to 5-6%. 

The hot gas temperature used in spray dryer can be lower to dry the clay suspension to get the 

moisture content of 10 - 11%. This leads to reduce the total gas consumption in spray drying 

process. Although the electricity consumption was increased, the total cost of energy was lower 

due to the low price per unit ton (2.75 THB/kWh)

  PLP Vibrating Dryer, using the heat source from the hot air of roller kiln (150-250 C) which 

is normally used with the spray dryer too. Electrical energy is used only for the vibrating motor in 

PLP Vibrating Dryer for shaking the clay powder in horizontal direction. This action lets the clay 

powder adsorb heat for drying at a longer time than the vertically direction in spray dryer.

Use of Vibrating Dryer for Gas Saving 
in Spray Drying Process

for Ceramic Tile Manufacturing

CHP., Sarovart S.



UNIT
Ton/Day

%
° C

M³/Hour
THB/SCM
THB/kWh

VALUE
500
35

150±250
10,000±15,000

15
2.75
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FIGURE1. Diagram of spray dryer and  

 PLP Vibrating Dryer system.

TABLE 1. Controlling parameter for study.

NO: 
1
2
3
4
5
6

PARAMETER
Production capability

Solid  input
Hot air temperature

Hot air flow rate
Cost of natural gas

Cost of electrical power

TABLE 2. The average specific energy consumption comparing in spray drying stage.

By using: (1) Spray dryer (2) Spray dryer + Hot air from roller kiln (3) Spray dryer + Hot air from roller kiln + PLP 

vibrating dryer (the results presented are obtained from the calculation of average value of the spray drying 

operation of ceramic powder per 1 ton dry of red-body on an industrial scale)

NO: 
1
2 

3 

4
5 

6
7 

8
9

10

PARAMETER
Feed Gas Temperature Input 

Clay powder Moisture
( out-put from spray dryer)

Clay powder Moisture
( out-put from PLP dryer)

Gas consumption
Electrical Power consumption

 
Gas Saving

Electrical Saving 

Cost of Gas consumption
Cost of Electrical Power consumption

TOTAL Cost of Energy

UNIT
° C
%
 
%
 

SCM/Ton
kWh/Ton

 
SCM/Ton
kWh/Ton

 
THB/Ton
THB/Ton
THB/Ton

Spray Dryer
500-650

6-7
 
¬
 

40-45
20
 
¬
¬
 

675
55

730

Spray Dryer+
Hot Air
500-600

6-7
 
¬
 

22-25
25
 

±20
-5
 

375
68.75

443.75

Spray Dryer+
Hot Air+PLP 

400-500
10-11

 
6-7
 

18-21
30
 

±24
-10
 

315
82.5

397.5

Stage of Process
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NO: 
1
2
3
4
5
6

PARAMETER
TOTAL Cost of Energy

TOTAL production Cap / DAY
TOTAL Cost of Energy /Day

TOTAL Cost of Energy /Month
TOTAL Cost of Energy saving /Month

With PLP-Cost of Energy saving /Month

UNIT
THB/Ton
Ton/Day

THB
THB
THB
THB

Spray Dryer
730
500

365,000 
10,950,000 

Spray Dryer+
Hot Air

443.75
500                  

221,875                
6,656,250                
4,293,750 

Spray Dryer+
Hot Air+PLP 

397.5
500                           

198,750                         
5,962,500                         
4,987,500                           

693,750 

Stage of Process

TABLE 3. Energy and monetary benefits from proposed technology.

  Implementation of the proposed PLP drying machine saves around +693,750 THB per month of total 

energy cost. The purpose of this study is to reduce the cost of energy consumption in ceramic tile spray drying 

process. The methodology used in this study came from personal studies, statistical analyses and 25 years work 

experience in ceramic tile manufacturing. This is one of the well-known technologies in market; many people 

already know about this vibrating dryer but never implemented. The main reason probably is doubtful in the return 

on investment. From above study the PLP Vibrating Dryer system gives us the big saving in gas consumption, a 

quick return on capital outlay and therefore provides tangible earnings within one year.

REFERENCESREFERENCES
  1. Ryan, W. ”The Manufacture of wall and floor tiles”, Ceramic Research Company, Malaysia, 1999

  2. Negre, F. et al. ”Study of the spray-drying operation of ceramic powders on an industrial scale,

      its control and automation”, Castellon, Spain, Qualicer 94, 1994

  3. Marti, J.R. et al. ”Energy recuperator for the energy saving process in the ceramic tile, brick and 

      roofing tile manufacturing system”, Castellon, Spain, Qualicer 10, 2010

  4. Monfort, E. et al.”Analysis of energy consumption and carbon dioxide emissions in ceramic tile 

      manufacture”, Castellon, Spain, Qualicer10,2010
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บทความน้ีมหีลายตอนท่ีผมจะพยายามเขียนรอยเรียงเร่ือง
ราวใหอานเขาใจงาย เขาใจถึงสภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความ
เปนอยูของชาวญี่ปุน ตามสายตาที่ผมเห็น ขอยํ้านะครับ
วาเปนตามที่ผมเห็น อาจจะคลาดเคลื่อนบางแตไมนา
จะหลุดกรอบเยอะ อยางนอยก็เปนในทิศทางที่ถูกตอง 
เพือ่น ๆ  ทานใด ประสงคจะตดิตามบทความผมก็อยาลงัเล 

ตามมาไดเลยครับ

อธิภูมิ กําธรวรรินทร

แหวก..แหวก..
กิโมโนเซรามิกกิโมโนเซรามิก

แหงญ่ีปุนแหงญ่ีปุน
ลําปาง-ญ่ีปุน 18-24 กันยายน 2557

(ตอนที่ 1)

การเดินทางแหงความหวังท้ังสองฝาย
  เบื้องตนสมาคมเคร่ืองปนดินเผา ลําปางไดรับการติดตอจาก กรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ดวยความรวม

มือกับ Jetro (องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน) ในความประสงคความรวมมือตอกันระหวางผูประกอบการเซรามิกลํา

ปาง และผูประกอบการเซรามิกแหงประเทศญ่ีปุน โดยเนื้อหาแลว มีวัตถุประสงคเพื่อทําการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางองคกรเอกชน

ดวยกัน โดยม ีAsian Trade Promotion Forum (ATPF) เปนผูใหทุนสนับสนุนบางสวน จึงเกิดโครงการน้ีขึ้น มีผูประกอบการเซรามิก

จากจงัหวดัลาํปางจาํนวน 15 ราย เดินทางเขารวมโครงการนี ้และมคีณะเจาหนาทีจ่ากกรมการคาระหวางประเทศเปนตวัแทนภาครฐั

ในการรวม เดินทางครั้งนี้ดวย

  ในประเทศญ่ีปุนมกีารผลิตเซรามิกอยูหลายเมืองดวยกนั โดยแตละเมืองจะมีชนิดของการผลิตเซรามิกท่ีแตกตางกนัไป โดย

ภาพรวม ๆ ผลิตภัณฑเซรามิกท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุน ประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหารสวนใหญจะเปนเนื้อดินปอรชเลน ประเภทฮารด

ปอรชเลน คือเผาท่ีอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส ทั้งการเขียนลาย การติดรูปลอก หรือการผลิตท่ีเปนงานลักษณะศิลปะ (Tradi-

tional Ceramic) และเน้ือดินโบนไชนา ทั้งนี้สวนใหญของโรงงานต้ังอยูทางตอนกลางของประเทศญ่ีปุนทั้งเมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ 

จังหวัดซากะ

  สภาพของธรุกจิเซรามกิของประเทศญีปุ่น นบัวนัจะมคีวามยากลาํบากมากขึน้ เนือ่งจากมตีนทนุการผลติทีส่งูมากขึน้ คาเชือ้

เพลิงในการผลิตของโรงงานประมาณ 3 เทาของประเทศไทย คาแรงงานตอวันอยูที่ 6,000-7,000 เยน (1,900 - 2,500 บาทตอวัน) ทั้ง

สองรายการนี้เปนตนทุนหลักของโรงงาน แตเน่ืองจากมีการนําเครื่องจักรเขามาใชผลิตในโรงงานมาก จึงทําใหไดผลิตผลจํานวนมาก

เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานที่มีอยู ยกตัวอยางเชน โรงงานที่ผมไดมีโอกาสเขาไปดู มีพนักงานอยู 50 คน มีกําลังผลิตไดวันละ 10,000 

ชิ้น (เครื่องใชบนโตะอาหารประเภทปอรชเลน) ที่มีคนนอยเพราะในโรงงานมีเครื่องจักรอัตโนมัติอยูหลายชนิด การเคลื่อนที่ของสินคา

ก็ใชระบบลําเลียงทั้งหมด จึงทําใหเกิดผลผลิตมาก โรงงานที่มีปริมาณการผลิตมากขนาดนี้ยังไมมีการทําวัตถุดิบใชเอง จะใชผูผลิต

วัตถุดิบปอนวัตถุดิบใหโรงงาน เปนการลดการบริหารจัดการในสวนการผลิตวัตถุดิบไปไดมาก 

บบ
รรา
เปป
ววา
จจะ
เพพื
ตตา

ออธธิภภูมมิ กําธรวรรินทร
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สําหรับโรงงานขนาดเล็กในประเทศญี่ปุนจะวาไปก็ไมเล็กแบบบานเรา โรงงานขนาดเล็กจะมีการซื้อผลิตภัณฑมาทํางานอีกทางหน่ึง 

เชน ซื้อสินคาประเภทบิสกิตแวรมาชุบเคลือบและเผา หรือตกแตงลวดลายลงไป แลวนําไปเผา เปนการเพิ่มมูลคาสินคาจากวัสดุกึ่ง

สาํเรจ็รปูทีโ่รงงานจดัซือ้เขามา ทัง้น้ําเคลอืบดวย โรงงานแบบนีไ้มใหญมาก เพราะการจดัเก็บพมิพกไ็มม ีทกุอยางซือ้มาประกอบหมด 

ทํางานเหมือนเปนคลัสเตอรอยางแทจริง คือในหน่ึงโรงงานไมทําทุกอยางเอง แตจะทําเฉพาะในสวนท่ีตนเองถนัดเทาน้ัน ตรงน้ีแตก

ตางจากอุตสาหกรรมเซรามิกของไทยมาก ทีท่าํทุกอยางดวยตนเอง บางคร้ังดเูหมอืนตนทนุจะถกูแตการบรหิารจดัการยากลําบากและ

มีตนทุนการบริหารจัดการท่ีแพงมากกวา

แหวกกิโมโนเซรามิกแหงญ่ีปุน แหวกกิโมโนเซรามิกแหงญ่ีปุน 
(ตอนที่ 2)

  ประวัติการผลิตเซรามิกของประเทศญ่ีปุนมีมาอยางยาวนาน แตละพื้นที่มีการผลิตที่แตกตางกัน สวนใหญการผลิตเซรามิก

จะกระจายไปท่ัวทกุภาคของประเทศ โดยจะแทรกไปตามตําบลตาง ๆ  ของจงัหวดันัน้ ตามแตพืน้เพอาชีพของแตละพืน้ที ่บางกพ็ฒันา

เปนอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกอยางเปนล่ําเปนสัน บางก็เปนการอนุรักษประเพณีรูปแบบการผลิตดั้งเดิม ที่เหมือนกันหลาย ๆ  ที่คือทุก

ที่จะมีการจัดตั้งองคกรเพ่ือดูแลมวลสมาชิกใหไดรับความสะดวก ไดรับประโยชนสูงสุด โดยมีรายละเอียดองคกรที่ไดไปพบปะพูดคุย

กันรวม 5 องคกรที่เกี่ยวของกับเซรามิกในภาคกลางของของประเทศญี่ปุนดังนี้

1. สมาพันธผูผลิตเครื่องปนดินเผาแหงประเทศญี่ปุน
   Mr.Hajime Kawaguchi ผูประกอบการของบริษัท Yamaki Porcelain Co., Ltd. ในฐานะประธานสมาพันธฯ เปนองคกรที่

ดูแลสมาคมที่เก่ียวกับเซรามิกทั่วประเทศญี่ปุน เปนผูมากลาวภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศญี่ปุน ซึ่งผมจะนําราย

ละเอยีดเก่ียวกบัสถานการณเซรามิกมากลาวอีกตอนหน่ึง โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศญ่ีปุนในปจจบุนันีม้ปีญหา

มาก ผูทีท่าํธุรกจิในอตุสาหกรรมนีจ้ะมอีายเุฉล่ียมากขึน้ เร่ิมมคีวามยากลาํบากในการทาํธรุกิจ ประเด็นทีส่าํคญัมากคอื การทีป่ระธาน

สหพนัธกลาววา “เราไมมองขามการออกไปสูตางประเทศ เพ่ือสรางความอยูรอดในอตุสาหกรรมนี”้ ตรงน้ีนาจะเปนจดุประสงค

หลกัทีผู่ประกอบการทัง้สองประเทศมาเจอกนั การมารวมหารือกนันีถ้อืเปนนมิติหมายใหมของการดาํเนนิกจิกรรมรวมกันทัง้ ดานการ

ตลาดและการคนควาวิจัยรวมกัน



45September- December 2014

2. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาโอราชิ
   Mr.Katsunori Ito ผูประกอบการของบริษัท Kaneko Kohyo Pottery Manufacturing Co., Ltd. เปนนายกสมาคมฯ โอราชิ

คือชื่อตําบลหนึ่งในจังหวัดกิฟู องคกรน้ีมีสมาชิก 89 บริษัท สมัยกอนมีสมาชิกมากถึง 180 บริษัท กวารอยละ 80 เปนผูประกอบการ

ขนาดเล็ก มีแรงงานนอยกวา 5 คน ผลิตเคร่ืองใชบนโตะอาหารสําหรับประเทศญ่ีปุนจําหนายในประเทศ ผลิตภัณฑหลัก ๆ อื่น ๆ คือ 

ขวดเหลาสาเก กานํา้ชา กาซปุ ในปจจบุนัประสบปญหายอดขายท่ีลดลงและไมมแีรงงานในรุนตอไป การเปลีย่นแปลงวิถชีวีติของคน

ญี่ปุนและผลิตภัณฑจากประเทศจีนมาแทรกตลาด เปนอุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบการสมาชิกของสมาคมนี้

3. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาคาซาฮารา
  Mr.Tatsumi Sumiya ผูประกอบการจากบริษัท Sumiya Co., Ltd. เปนนายกสมาคมฯ คาซาฮาราคือชื่อตําบลหนึ่งในจังหวัด

กฟิ ูผูประกอบการสวนใหญของตําบลนีจ้ะผลิตกระเบือ้งโมเสคและกระเบือ้งปผูนงั กาํแพงบาน ปจจบุนัมสีมาชกิสมาคม 32 ราย โดย 

26 รายผลติกระเบือ้งอกี 6 รายผลติสินคาอยางอืน่ ในปจจบุนัตลาดมปีริมาณการใชทีล่ดลง และกวาครึง่หนึง่ของการบรโิภคในประเทศ

ญี่ปุนเปนการนําเขาจากตางประเทศ อุปสรรคในปจจุบันคือราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

4. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาทากิโร
  Mr. Asao Matsubara ผูประกอบการจากบริษัท Maruasa Seito Co., Ltd. เปนนายกสมาคม กอนหนานี้ระหวางป ค.ศ. 

1950 - 1960 สงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามาก ชวง 10 - 20 ปหลังนี้มีการสงออกนอยลง สาเหตุมาจากนโยบายดานการเงินของ

รัฐบาลทําใหไมสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได แตมีการผลิตสงผานบริษัท Noritake ทั้งนี้คูแขงในไทยที่สําคัญคือ บริษัท รอยัล 

ปอรชเลน จํากัด และบริษัท ภัทราพอรซเลน จํากัด รวมทั้งบริษัท รอยัลโบนไชนา จํากัด ดวย ปญหาอุปสรรคในปจจุบันของสมาคมฯ 

ปจจุบนัประชากรญ่ีปุนลดลงมีความตองการสินคาประเภทนีล้ดลง รปูแบบการใชชวีติเปล่ียนไป ตนทนุการผลิตท่ีสงูขึน้จากคาพลังงาน

และไมสามารถพัฒนาคนรุนตอไปได

5. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผากิฟู
  Mr.Narumi Shibata เปนผูจัดการสมาคมฯ อําเภอน้ีเรียกอีกชื่อที่ผูอยูในวงการเซรามิกจะรูจักในนามอําเภอเซโตะ เมืองเซ

โตะเปนแหลงผลิตเซรามิกท่ีมีอายุมานานกวา 800 ป สมาคมฯ กอตั้งมานานกวา 90 ป มีสมาชิกสมาคม 334 ราย ผลิตภัณฑที่ผลิต

มีความหลากหลายมาก เชน เคร่ืองใชบนโตะอาหารแบบญี่ปุนและยุโรป เครื่องตกแตงบาน ตกแตงสวน งานศิลปะรูปหลอ กระเบื้อง

ปูพื้น ลูกถวยไฟฟา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันมีสภาพธุรกิจที่ยากลําบากมาก ตนทุนการผลิตสูงขึ้น มีคูแขงตางประเทศมาก 

แนวทางแกไขในปจจุบัน มีการคัดแยกประเภทธุรกิจที่เขมแข็งและพัฒนาตอไป โดยมีความรวมมือกับรัฐบาลในการปรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑใหม ๆ ไปในทางศิลปะมากย่ิงขึ้น
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แหวกกิโมโนเซรามิกแหงญ่ีปุน แหวกกิโมโนเซรามิกแหงญ่ีปุน 
(ตอนที่ 3)

6. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาโทโคนาเมะ
  อําเภอโทโคนาเมะมีอุตสาหกรรมเซรามิกที่คลายกับอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางมากที่สุด อุตสาหกรรมเซรามิก

ของเมืองโทโคนาเมะมีความหลากหลายชนิดของผลิตภณัฑมาก สมาคมฯ กอตัง้มานานรวม 100 ป โดยมีการรวมตัวกันขึน้เปนองคการ

ที่ผลิตวัตถุดิบเพื่อสมาชิกสมาคมฯ ผลิตภัณฑที่ผลิตมีทั้งเครื่องใชบนโตะอาหาร ของประดับตกแตง ของชํารวย กระเบื้องปูพื้น รวมถึง

ศลิปนพืน้บานทีผ่ลติดวยตนเองแนวศิลปะดัง้เดมิ ปจจบุนัธรุกจิมีแนวโนมทีไ่มดเีนือ่งจากขาดแคลนแรงงาน ตนทนุพลงังานและตนทนุ

แรงงานสูงขึ้นมาก 

สาํหรบัสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองปนดนิเผาโทโคนาเมะนี ้นายกสมาคมเคร่ืองปนดินเผาลาํปางไดมกีารนําเสนอกรอบความ

รวมมือดานการถายทอดทักษะฝมือแรงงานดวยกัน โดยอาจจะมีโครงการแลกเปล่ียนแรงงานเพ่ือถายทอดกระบวนการผลิตรวมกัน 

เนือ่งจากมคีวามคลายกบัการผลติของจงัหวดัลาํปางมาก ซึง่นายกสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งปนดนิเผาโทโคนาเมะมคีวามสนใจมาก 

พรอมกนันีอ้าจจะมกีารลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอืซึง่กนัและกนัภายในระยะ เวลา 2 ปนบัจากนีท้ัง้ในระดบัราชการและเอกชน

ระหวางกัน

  บทความตอนท่ี 3 นี้เปนบทความเชิงวิชาการท่ีมีตัวเลขอางอิงจากสมาคมผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาญ่ีปุน ดวยการเรียบเรียง

จําแนกจาก Jetro (องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน) ประกอบกับขอมูลจากกระทรวงการคลังของไทย คอนขางจะเปน

ปจจุบันมากที่สุด สําหรับงานดานวิชาการนาจะมีคุณคาในการนําไปวิเคราะหแผนงานตาง ๆ ไดพอสมควรครับ

มูลคาการผลิตเครื่องปนดินเผาญี่ปุน วิเคราะห 5 ปยอนหลัง จากป 2009 – 2013 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หนวยลานเยน)

  1. กระเบ้ืองปูพื้น ป 2009 มีปริมาณการผลิต 54,026 ลานเยน ป 2013 มีปริมาณการผลิต 44,399 ลานเยน

  2. เครื่องสุขภัณฑป 2009 มีปริมาณการผลิต 43,286 ลานเยน ป 2013 มีปริมาณการผลิต 42,672 ลานเยน

  3. เครื่องใชไฟฟาป 2009 มีปริมาณการผลิต 31,703 ลานเยน ป 2013 มีปริมาณการผลิต 24,659 ลานเยน

  4. เครื่องใชบนโตะแบบญ่ีปุนป 2009 มีปริมาณการผลิต 25,023 ลานเยน ป 2013 มีปริมาณการผลิต 22,096 ลานเยน

  5. เครื่องใชบนโตะแบบยุโรปป 2009 มีปริมาณการผลิต 10,128 ลานเยน ป 2013 มีปริมาณการผลิต 6,823 ลานเยน

  เมื่อดูภาพรวมมูลคาการผลิตในทุกประเภทของเซรามิกในญี่ปุนจะพบวาทุกรายการ มีแนวโนมที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เครื่องใชบนโตะอาหารแบบยุโรปมีมูลคาการผลิตที่ลดลงมาก สาเหตุนี้มาจากมีการนําเขาผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหาร

จากประเทศจนีมากขึน้ สาํหรบัผลติภณัฑเครือ่งใชบนโตะอาหารแบบญีปุ่นมีแนวโนมคอนขางจะคงตวั สบืเนือ่งจากความเปนชาตนิยิม 

ประกอบกับผลิตภัณฑประเภทนี้มีการผลิต การออกแบบที่เขาถึงความรูสึกของผูซื้อที่เปนชาวญี่ปุนดวยกัน จึงทําใหผลิตภัณฑแนวนี้

ยังคงมีความตองการที่คอนขางคงตัว แตในความเห็นสวนตัว ผลิตภัณฑแนวญี่ปุนนาจะลดลงมากกวานี้เนื่องจากรูปแบบการใชชีวิต

ของชาว ญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไป วัยทํางานมีความพิถีพิถันลดลงเปนแนวโนมของไลฟสไตลทั่วโลก
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ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาสไตลญี่ปุนที่เรียกวา Mino-Yaki มีการสงออกไปยังตางประเทศมาก 5 อันดับแรกดังนี้

  1. จังหวัดกิฟุ 14,499 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 201 โรงงาน

  2. จังหวัดซากะ 5,059 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 100 โรงงาน

  3. จังหวัดนางาซากิ 4,154 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 65 โรงงาน

  4. จังหวัดไอจิ 1,813 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 75 โรงงาน

  5. จังหวัดเกียวโต 1,039 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 37 โรงงาน

  ทัง้น้ีในความหมายของโรงงานในญีปุ่น ในสไตลญีปุ่นนีไ้มใชโรงงานขนาดใหญ มแีรงงานนอย หรอืบางโรงงานเจาของกิจการ

ก็เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด เหมือนเปนการผลิตผลงานศิลปะมากกวาเปนการผลิตเซรามิกปรกติ

เครื่องใชบนโตะอาหารสไตลตะวันตก มีการสงออกไปยังตางประเทศมาก 5 อันดับแรกดังนี้

  1. จังหวัดกิฟุ 948,500 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 75 โรงงาน

  2. จังหวัดมิเอะ 145,500 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 9 โรงงาน

  3. จังหวัดไอจิ 22,400 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 15 โรงงาน

  4. จังหวัดซากะ 17,100 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 9 โรงงาน

  5. จากจังหวัดเอฮิเมะ 5,000 ลานเยน จากจํานวนโรงงาน 6 โรงงาน

  จะพบวาเครื่องใชบนโตะอาหารสไตลตะวันตกมีการผลิตมากในจังหวัดกิฟุ มีมูลคาการสงออกสูงมาก มีการผลิตแบบเปน

ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานผลิตไมมาก แตมีการนําเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชกันอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามปริมาณการ

ผลิตมีแนวโนมที่ลดลงเชนกันเน่ืองจากการเขามาของ ผลิตภัณฑจากประเทศจีน ปริมาณการนําเขาเครื่องใชบนโตะอาหารประเภท

ปอรซเลนมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น มากถึง 65% ในป 2013 จํานวน 40,966 ตัน เมื่อเทียบกับป 2003 ที่มีการนําเขา 24,840 ตัน โดยเปนการ

นําเขาจากประเทศจีนเปนสวนใหญ

  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกรวมทุกประเภท ยกเวนดินเผาประเภทเอิรทเทิรนแวร (ดินเผาอุณหภูมิตํ่า) ของทั่วโลกไป

ยังประเทศญี่ปุนในป 2003 มีมูลคา 158.3 ลานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 194.6 ลานเหรียญสหรัฐในป 2013 โดยมีราย

ละเอียด 5 อันดับแรกดังนี้

ป 2003

1. นําเขาจากอังกฤษ 50.32 ลานเหรียญสหรัฐ

2. นําเขาจากจีน 33.88 ลานเหรียญสหรัฐ

3. นําเขาจากอิตาลี 17.96 ลานเหรียญสหรัฐ

4. นําเขาจากเยอรมัน 15.76 ลานเหรียญสหรัฐ

5. นําเขาจากเดนมารค 9.72 ลานเหรียญสหรัฐ

ป 2013

1. นําเขาจากจีน 119.19 ลานเหรียญสหรัฐ

2. นําเขาจากไทย 14.57 ลานเหรียญสหรัฐ

3. นําเขาจากอังกฤษ10.95 ลานเหรียญสหรัฐ

4. นําเขาจากเยอรมัน 9.206 ลานเหรียญสหรัฐ

5. นําเขาจากอินโดนีเซีย 9.204 ลานเหรียญสหรัฐ
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  ผลิตภัณฑเคร่ืองใชบนโตะอาหารสไตลยุโรป หากดูลําดับการนําเขาไปจําหนายในประเทศญ่ีปุนในป 2013 จะพบวาผูผลิต

ของไทย สวนใหญเปนผลิตภัณฑประเภทปอรซเลน สามารถสงออกไปยังประเทศญี่ปุนไดเปนลําดับที่ 2 รองจากประเทศจีน แตก็ยัง

หางจากประเทศจีนเยอะมาก สําหรับในป 2003 ประเทศไทยสงออกไปยังญี่ปุนเปนลําดับ 10 ของประเทศนําเขาดวยมูลคา 0.488 

ลานเหรียญสหรัฐ มองในมุมผูผลิตเซรามิกของประเทศญี่ปุน ยิ่งมีการนําเขาประเทศญี่ปุนมากเทาไหร ยิ่งเปนการเพิ่มปญหาในผู

ประกอบการเซรามกิในประเทศญีปุ่นมากเทานัน้ และดเูหมือนจะเปนในทศิทางนัน้ตลอด 10 ปทีผ่านมา นัน่แปลวาอตุสาหกรรมเซรา

มิกของประเทศญี่ปุนไมไดสดใสเหมือนในอดีต 20 ปที่ผานมาอีกตอไป....จบตอนที่ 3

สําหรับตอนที่ 4 ซึ่งเปนตอนสุดทายผมจะเขียนเรื่องชีวิตของคนญี่ปุน ทําไมเคาถึงพัฒนาไดเร็วและเจริญมาก
ที่สุดประเทศหน่ึง นะครับ

ญ่ีปุ น 2014 ญ่ีปุ น 2014 
(ตอนที่4) ตอนจบ

  ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมสีภาพภูมปิระเทศเปนเกาะ มปีระชากรราว 200 ลานคน โดยกวารอยละ 70 ของพื้นทีเ่ปนภูเขา

ทําใหประชากรสวนใหญกระจายกันอาศัยอยูตามเมืองใหญ ๆ หลายแหง ทําใหการเจริญเติบโตของเมืองเปนไปแบบกาวกระโดด 

อาคารบานเรอืน วงจรการใชชวีติเปนไปดวยกําลังซือ้ทีส่งูทาํใหการบรกิารสาธารณะหลาย ๆ  อยางสามารถดาํเนนิไปดวยความสมบรูณ 

การพัฒนาดานวัตถุมีพลวัตรตลอดเวลาแตในขณะที่การพัฒนาทางดานจิตใจไมไดดอยกวากันเลย ความเอารัดเอาเปรียบ การแซง

คิว ไมคอยจะเห็นในประเทศน้ี แมแตการขึ้นบันไดเล่ือน ทุกคนจะยืนชิดซายตลอดและเวนชองดานขวามือไวสําหรับคนเรงดวน แม

แรก ๆ ไมคุนเคย แตเพียง 1-2 วันก็สามารถปรับตัวได

  การเดินทางมาญ่ีปุนครั้งน้ี เปนการเดินทางมาเปนคณะ แตก็พยายามสังเกตวิถีชิวิตของคนญี่ปุนตามสถานท่ีตาง ๆ ที่ไป 

แรก ๆ ก็สงสัยวาทําไมประเทศน้ีถึงไดพัฒนามากเหลือเกิน ทั้งที่จุดเร่ิมตนของประเทศในหลาย ๆ ประเทศแตทําไมประเทศน้ีมีการ

พัฒนาเยอะมาก และนับวันก็มีการกาวกระโดดของการพัฒนาไปไกลยิ่งขึ้น

  เมื่อถึงญี่ปุนในวันแรก ความไมคุนเคยจากเมืองไทยทําใหผมรูสึกไดวาเปนความแตกตางอยางแรก และเปนเรื่องที่สําคัญ

มากทีส่ดุนัน่คอืเร่ืองของ “เวลา” เวลาในญ่ีปุนเทากบัทุกแหงในโลกน้ี แตญีปุ่นใชเวลาเปนประโยชนมาก ทกุคนเคารพเวลาของคนอ่ืน 

ๆ การมาสาย ผิดเวลาแทบจะไมเกิดขึ้นเลย ระบบการขนสงสาธารณะ ไมวาจะเปน รถไฟ รถบัส รถไฟใตดิน รถไฟความเร็วสูงจะตรง

เวลาแทบจะนับนาทีไดเลย ระบบรถไฟฟาทั้งบนดินและใตดินของคนญี่ปุน มีความสลับซับซอนมาก ตองใชเวลานานนับช่ัวโมงเพื่อ

ทาํความเขาใจกบัระบบขนสงมวลชนของเมอืงโตเกยีว เมือ่เขาใจแลวการเดนิทางในโตเกยีวจะพบวาสะดวกมาก ชวีติของคนญีปุ่นจะ

เกีย่วของกับเวลาตลอดท้ังชีวติ ตรงน้ีเองท่ีเปนเหตุผลของความมีระเบียบวินยัของคนญ่ีปุน “ความตรงตอเวลานํามาซ่ึงความมีวนิยั

ในการใชชีวิต” เวลาผานไปสองสามช่ัวอายุคนย่ิงทําใหคนญี่ปุนผูกติดกับเวลาและความมีวินัยมาตลอด จนเรียกไดวาชนชาตินี้เปน

ชนชาติที่มีวินัยมากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก

  การรูจกัรบัผดิชอบในหนาทีก่ารงาน และการไมเลอืกงานเปนปจจยัทีส่องท่ีทาํใหประเทศญ่ีปุนสามารถกาวข้ึนเปนผูนาํดาน

การพฒันาประเทศเปนลาํดับตน ๆ  ของโลก ในวนัทีผ่มไดใชบรกิารรถไฟฟาขนสงมวลชนสาธารณะ บงัเอิญมเีรือ่งทีต่องเขาหองนํา้ เมือ่

เขาไปในหองนํ้าไดเหลือบเห็นหญิงวัยกลางคนคอนขางสูงอายุสักหนอยนั่ง กมถู ขัด โถปสสาวะของผูชายอยูดวยความขยันขันแข็ง 

พลางทําใหฉุกคิดไดวา หากเปนประเทศไทยแลว คงตองไมสามารถทําหนาที่แบบที่ตาเห็นไดงาย ๆ  นอกจากตองทํายามค่ําคืนที่ไมมี

คนอยู หรือไมคงจะตองเปนงานท่ีตองนําเขาแรงงานแถบประเทศเพื่อนบานของเรามาทําแทน ผมไดมองแลวก็สะทอนในการรูจักรับ

ผิดชอบหนาที่ ไมเกี่ยงแยงแบงงาน และลักษณะแบบน้ีมีใหเห็นอยางทั่วไป รวมแมกระทั่งพนักงานยกกระเปาของรถบัสท่ีแตงกาย

อยางภูมฐิาน เสมือนหน่ึงคลายพนักงานตอนรับชายบนเคร่ืองบนิ และเปนไปดวยความสุภาพออนโยนย่ิง โดยภาพท่ีเหน็เหลาน้ีไมคอย

เห็นในบริการระดับธรรมดาชาวบานทั่วไปในไทย ยกเวนการใหบริการระดับสูงที่มีคาบริการสูง
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  นาฬกาชีวติทาํงานอยางถูกตอง เรือ่งนาฬกาชีวตินัน้ เปนเร่ืองของชวงเวลาและภาระหนาทีล่วน ๆ  ในประเทศญ่ีปุนมกีารเดิน

ทางของนาฬกาที่สอดคลองถูกตองกับความตองการของมนุษยเปนอยางยิ่ง กลาวคือมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ทํากิจกรรมตาง ๆ  กลางวัน

และใชเวลากลางคืนเปนการพักผอน บนทองถนนหลังสามทุมในประเทศญี่ปุนการจราจรบนถนนเริ่มเบาบางลงอยางเห็นไดชัด แปล

วาผูคนสวนใหญในเวลาน้ันเร่ิมพักผอนหรืออยูในที่พักอาศัยแลว ผูใหญก็พักผอน เด็ก ๆ ก็ทบทวนตํารา ครอบครัวก็มีการพูดคุยแลก

เปลี่ยนความเห็นตาง ๆ ตลอดจนส่ังสอนซ่ึงกันและกัน ผมก็นํามาเปรียบเทียบกับชีวิตหลังสี่ทุมของประเทศไทย ก็เปนเรื่องที่แตกตาง

กันมากเหลือเกิน วัยทํางานยังอยูบนโตะอาหาร วัยนักเรียน วัยรุนก็ยังอยูบนทองถนนหรือบนโตะอาหาร กวาจะกลับเขาบานไดก็เลย

เวลาพักผอนไปมากแลว ตรงน้ีกน็าจะเปนสาเหตุหนึง่ท่ีระบบการพัฒนาทางการเรียน และครอบครัวออนดอยไปกวาหลาย ๆ  ประเทศ 

อาจจะมองเปนเรื่องเล็ก ๆ แตในอีกมุมมองหน่ึงก็เปนปญหาทางสังคมในระยะเวลาตอมาไดเชนกัน

  ระบบอัตโนมัต ิเปนระบบท่ีใชในประเทศญ่ีปุนอยางแพรหลาย ดวยความท่ีทกุคนมีขอจาํกดัเร่ืองเวลา และคาแรงงานสูงมาก

ทาํใหการจางแรงงานมาขายสินคาหาไดนอยมาก การเลอืกซือ้เคร่ืองดืม่ ขนมทานเลน หรือยาสบูมเีพยีงเครือ่งจาํหนายอตัโนมตัเิทานัน้ 

แตในรานสะดวกซือ้กม็จีาํหนายตามปรกตเิชนกนั สาํหรบัรานสะดวกซือ้หากจะซือ้ยาสบูกจ็ะมขีัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอืผูซือ้จะตองกดยนืยนั

อายุของผูซื้อบนหนาจอกอนชําระเงินดวย มิฉะน้ันผูขายจะไมขายบุหรี่ให สําหรับระบบอัตโนมัตินั้นผมประทับใจเคร่ืองสุขภัณฑใน

หองนํา้มาก การเดนิทางในครัง้น้ีเปลีย่นใชบรกิารหลายโรงแรม ทาํใหเหน็ระบบชาํระอตัโนมัตหิลายแบบ มโีรงแรมทีผ่มเดนิทางไปพกั

ที่เมืองนาโกยา เปนโรงแรมท่ีไมใหญมากนัก แตก็ตองแปลกใจกับระบบชําระที่ปรกติจะใชวิธีกดปุมชําระดานขางของเคร่ืองสุขภัณฑ 

แตที่นี่กลับเปนเครื่องรีโมทที่ติดอยูขางผนังในหองนํ้า เปนระบบชําระอัตโนมัติที่ใชรีโมทควบคุม เปนความล้ําสมัยที่มนุษยพึงบรรจง

มอบใหมนุษยดวยกันเกิดความสบายอยางสูงสุดจริง ๆ รุนตอไปคงเปนระบบที่ใชโทรจิตสั่งการเปนแนแท

  ระบบอาหาร ในประเทศญ่ีปุนมีระบบอาหารอยูเพียง 5 ชนิดหลัก ๆ คือ ของดิบเชนซาชิมิตาง ๆ ของทอดเชน ทงคัทสึตาง ๆ 

ของตมเชนราเมนและโอเดง ของยางเชนเทอริยากิทั้งหลาย และขาวแกงกะหรี่หนาตาง ๆ ดานสนนราคาน้ัน อาหารกลุมซาชิมิ จะมี

ราคาแพงท่ีสดุ อาหารประเภทราเมนและขาวแกงกะหร่ีจะมีราคาไมแพง และหากเปนรานท่ียนืทานและตองหยอดเหรียญกดปุมเลือก

เมนูอาหาร และยื่นคูปองไปใหแมครัวทําใหแลวยิ่งถูก คําวาถูกของคนญ่ีปุนนั้นอาจจะดูเหมือนแพงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารไทย ที่

มีราคาหลัก 40-60 บาทตอเมนู แตเวลาเทียบราคาอาหารนั้นวิธีการที่ถูกตองจะตองเปรียบเทียบกับรายไดตอหัวตอวันประกอบดวย 

จะยิ่งทําใหรูสึกไดวาอาหารของไทยกลับแพงมากกวา เนื่องจากปริมาณของอาหารที่เสิรฟนั้นในประเทศญี่ปุนสั่งเพียงเมนูเดียว ก็อิ่ม

ไดทันที แตหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยในเมนูที่สั่งมาทานนั้น หลายครั้งจะตองสั่ง 2 รายการถึงจะอิ่มได

ภาพรวมของประเทศญีปุ่นนัน้ การมกีาํลงัซือ้ท่ีสงูมากยอมสรางผลทางดานเศรษฐกจิไดมากเชนกัน กลาวคอืภาค
การผลิตแมจะมีตนทุนที่สูงขึ้นแตระบบการผลิตที่พัฒนา ประกอบกับการนําเครื่องจักรมาใชชวยในการผลิตก็ยังสามารถ
รกัษาระดบัของตนทนุทีย่งัสามารถผลิตได และเม่ือผลติได สามารถจาํหนายในประเทศไดดวยกาํลงัซือ้ของประชากรท่ีสงู
แลว ก็แปลวาระบบเศรษฐกิจยังสามารถเดินหนาไปไดแมจะไมเติบโตเทาจีน แตกําลังความแข็งแกรงของเศรษฐกิจนาจะ
ยังคงนําพาใหประเทศญี่ปุนเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอีกตอไปอยางแนนอน
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Industrial Minerals Events’ is delighted to host its 4th South East 

Thailand from 12-13 November.

Having previously been held in Vietnam and Indonesia, Thailand 
has emerged as an obvious destination for our 2014 event, given 
its position as a central travel hub in South East Asia, as well as a 

the Thailand government and leading Thailand producers, the 2014 

in the industrial minerals sectors covering both upstream and 

mineral sands. 

Key topics for discussion include:

• Regional analysis of current deposits and potential for the 
development of industrial minerals in the ASEAN region

• Showcase of investment opportunities for Industrial minerals 
relates industries in Myanmar

• 

• Developments in silica and high purity quartz

12-13 November 2014
Conference

th November 2014
0800 Registration and welcome refreshments

0850 Opening remarks from the chairperson

0900

What are the opportunities for investors in the Thai 

What are the government’s plans to stimulate industrial 

Senior Representative, 

0930 Where are the new opportunities in ASEAN for 
industrial minerals?

How do governments’ roles in the mining industry  

Myanmar: , Deputy Director General, 
Department of Geological Survey and Mineral 
Exploration, , Myanmar 

 Director, Department of Mines, 
, Myanmar

, Consultant, SON Minerals

1100 Networking refreshment break

1130
Current Thai GDP and forecasts for growth

FDI opportunities in the mining and minerals sectors
, Deputy Secretary General, 

1200
IM sector

Current FDI in Myanmar and prospects for growth

Regulatory and taxation issues for Myanmar
, Managing Director, 

1230

1400
coming from?

Construction growth in the region

opportun

1430

Jean-Eric Husson, Managing Partner, 

1500
requirements and the ceramic  production 
process

South E
Raw material requirements for ceramics
Imerys’s role in the ceramics industry
Ceramic production process and major challenges in the 
industry
Added value of minerals
Technical su

Nenawan Supagamnerd
Manager, 

, Regional Technical Manager, 

1600 Networking refreshment break

1630
nds in silica and pricing

Major end uses (including frac sands)
High purity produ

, Director, Stratum Resources

1700 Reporting of Industrial Minerals Resources 
according to JORC 2012

Clause 49 (2012) compared with Clause 44 (2004)
Table 1 – the ‘if not why not’ requirement
How drilling methods may affect samples

Andrew Scogings, Magazine Consultant, 
Industrial Minerals

1745

Note: Industrial Mineral Events reserves the right to alter venue, timings and/or speakers. 

4th South East Asian
Industrial Minerals
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Note: Industrial Mineral Events reserves the right to alter venue, timings and/or speakers. 

th November 2014
0800 Registration and welcome refreshments

0850 Opening remarks from the chairperson

0900 Refractories in Asia and prospects for growth
Review of changes in the industry over the past  
two decades

Richard Flook, Principal, Mosman Resources

0930 Opportunities and challenges in the ceramic 
proppants market

Global overview of fracsands
Regional demand for ceramic proppants

Joe Roettle, Global Sales Manager, Ecutec 

1000 Bentonite in South East Asia

Perspectives on dealing  with the export ban in Indonesia
, President Director, 

Adsorbents Indonesia

1030 Bleaching earth in the region

Emerging trends in bleaching earth 
Industrial minerals supply capabilities from India 

, Deputy General Manager, 

1100 ASEAN as a new potential source of rare earths

Developments in Malaysia and Vietnam
Rare earths supply from India 

Indian Rare 

1130 Networking refreshment break

 

1200
applications

High purity quartz usage in electronics 
Developments in high end usage and prospects for 

Filtration applications of diatomite
, Managing Director,  

1230

Why perlite is fast replacing diatomaceous earth as a 

Representative, 

1300 Close of conference

Why exhibit?SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
Ensure your company is promoted in the bauxite and 
alumina market place. Join us and showcase your 
company’s brand and competitive edge to decision 
makers within the industry.

What’s available
• Welcome reception

• Delegate bag sponsor

• Lunch and refreshment breaks

• Exhibition space

• Writing folder

• USB stick

We welcome your ideas regarding sponsorship or 
exhibition opportunities and are happy to work 
with you to tailor a package to suit your needs.

Exhibiting at the 4th South East Asian Industrial Minerals 
Conference is an investment into your company’s future 
success. Whether your goals are to increase your market 
share, launch a new product, increase brand awareness, 
penetrate a new market sector or increase your sales, 
this event will provide you with the ultimate tool to 
achieve these goals by delivering a targeted audience 
of over 100 decision makers.

For sponsorship and exhibition opportunities,
please contact:

Jason Coles
Tel: +852 2842 6906
Email: jason.coles@metalbulletinasia.com

professional representatives of their 

networking venue
 - Dan Swartz, EP Minerals
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For more details, please visit the event website or contact us at +44 (0) 20 7779 7222 / +852 2912 8038.
 
*The pre/post-event trips are open only to registered delegates for the 4th South East Asian Industrial 
Minerals Conference

Pre-conference Field Trip to  
Quartz and Mine Factory and Dolomite Factory*
11th November 2014, Tuesday

Post-conference Field Trip to 
SCG Cement Factory and Volcanic Site*
14th November 2014, Friday

Kanchanaburi province, to visit quartz and dolomite factories as well as a 
quartz mine. The tour will also stop for lunch at the famous “Death Railway” 
bridge over the river Kwai.
 
There is a limited amount of space available on this trip and they are on a 

 

10:00-11:30 Visit to a Quartz and Mine Factory at S. Khemarat Co., Ltd

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Visit to a Dolomite Factory at P & S Dolomite Co., Ltd, at 

Wang Dong district

cement factories in the region and the biggest company in Thailand, Siam 
Cement. This will be followed by a visit to a volcanic site at Kao Wong in 

 
There is a limited amount of space available on this trip and they are on a 

 

 

10:00-11:30   Visit to SCG Cement Factory, Saraburi Province
11:30-13:00   Lunch

Lobburi Province



54 กันยายน - ธันวาคม 2557

DATA PROTECTION NOTICE
The information you provide on this form will be used by Euromoney Trading Ltd and its group companies (“we” or “us”) to process your order and 
deliver the relevant products/services. We may also monitor your use of the website(s) relating to your order, including information you post and 
actions you take, to improve our services and track compliance with our terms of use. Except to the extent you indicate your objection below, we 
may also use your data (including data obtained from monitoring) (a) to keep you informed of our products and services; (b) occasionally to allow 
companies outside our group to contact you with details of their products/services; or (c) for our journalists to contact you for research purposes. 
As an international group, we may transfer your data on a global basis for the purposes indicated above, including to countries which may not 
provide the same level of protection to personal data as within the European Union. By submitting this order, you will be indicating your consent to 
the use of your data as identified above. Further detail on our use of your personal data is set out in our privacy policy, which is available at www.
euromoneyplc.com or can be provided to you separately upon request.
If you object to contact by telephone , fax , or email , or post , please tick the relevant box. If you do not want us to share your information 
with our journalists , or other companies please tick the relevant box.

BOOKING CONDITIONS
Registrations can only be confirmed upon receipt of payment or proof of payment and discounted fees will only apply when payment is received 
within the offer period. If you are not able to attend, a substitute delegate will be accepted. Cancellations must be received in writing prior to 14 Oct 
2014 to qualify for a full refund less US$200 administration fee. It may be necessary for reasons beyond the control of the organisers to alter the 
content, timing and venue. In the unlikely event of the conference being cancelled or curtailed due to any reason beyond the control of Metal Bulletin 
Ltd., or it being necessary or advisable to relocate or change the date and/or location of the event, neither Metal Bulletin Ltd., nor its employees 
will be held liable for refunds, damages and/or additional expenses which may be incurred by delegates. We therefore recommend prospective 
delegates arrange appropriate insurance cover.

Sofitel So Bangkok
Address: 2 North Sathorn Road, Bangrak, 
 Bangkok, Thailand
Tel: +66 2624 000
Web: www.sofitel-so-bangkok.com

Book before 24 Sept 2014

& SAVE US$200
WEB

4th South East Asian 
Industrial Minerals Conference 
12th - 13th November 2014

If your details above are incorrect please amend them here
PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

(Mr/Miss/Mrs/Ms/Dr)

Family Name:

First/Given Name:

*Delegate Email:

*Administrator Email:

Position in Company:

Company Name:

Address:

Postal/Zip Code:

Country:

Tel: +

Fax: +

Please indicate your metals interest in order of preference:

1  2  3

What is your company’s main business activity:

*Delegates must provide their email address in order to receive booking confirmation and access to 
the delegate messenger system.

Standard Rate 
(after 24 September 2014) .................................................... 
 

 
(until 24 September 2014) .................................................... 
 

 ............  
 .................................................  US$800

METHODS OF PAYMENT
PLEASE SIGN THE FORM IN ORDER FOR REGISTRATION TO BE PROCESSED

SIGNATURE:

DATE:

To make a payment by credit card, please call +44 (0) 20 7779 7222 / 
+852 2912 8038 or visit www.indmin.com/events/seaim to book and pay 
online.

I would like to pay by bank transfer.
 Option only available before 14 October 2014

Note: Full bank details will be emailed to you with your booking confirmation. When paying by bank 
transfer, please ensure that you transfer enough funds to cover the full price of your purchase, plus any 
bank charges you may incur.
IMPORTANT: Please make sure you quote your full invoice number, details can be found on your 
invoice.
Metal Bulletin standard terms and conditions apply.
Visas are the responsibility of delegates.
Fees: The conference fee includes attendance at all sessions, refreshments, welcome reception and 
lunches.
Accommodation: The fee does not include accommodation. A limited allocation of rooms has been 
reserved at the conference hotel. Delegates will be sent an accommodation booking form along with 
confirmation of registration. This form should be completed and returned to the hotel.
VAT: If your organisation is tax registered within the European Union please provide  
your company.

VAT number:

Our VAT Number is GB 243 31 57 84
 Please tick if you are not registered for sales tax.

EASY WAYS TO REGISTER
Online:  www.indmin.com/events/seaim

Credit Card Booking Hotline: +44 (0) 20 7779 7222 / +852 2912 8038

Logistics enquiries:  +44 (0) 20 7779 8989 / +852 2842 6904

Fax:  +44 (0) 20 7779 8294 / +852 2111 1400

Email:  mktg@indmin.com

Address:  Industrial Minerals Events, 27/F, 248 Queen’s 
 Road East, Wanchai, Hong Kong

VENUE

Booking your accommodation
Upon registration, delegates will receive an accommodation booking form by email with 
booking instructions. By using this form, it will entitle you to a discounted room rate.
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      ภาพภาพขาวขาว
เรื่องเรื่อง

โดย..นารูโตะ

สมาคมเซรามิกสไทย สมาคมเซรามิกสไทย 
เยี่ยมชม... บริษัท ดินไฟ จํากัด บริษัท ดินไฟ จํากัด
  เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2557 ทางสมาคมเซรามิกสไทยไดจดัประชุมคณะ
กรรมการบริหารที่โรงงานของ บริษัท ดินไฟ จํากัด ซึ่งต้ังอยูภายในนิคม
อตุสาหกรรมการพมิพและบรรจภุณัฑ สนิสาคร เฟส 2 จงัหวดัสมทุรสาคร หลัง
จากการประชุมเสร็จสิ้น ดร.สการ  ธรรมภิรักษ ไดใหเกียรตินําคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เขาเยี่ยมชมโรงงานซึ่งทําการผลิตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร
สําหรับขายสงออกไปที่ยุโรปเปนหลักหลังจากน้ัน ดร.สมนึก  ศิริสุนทร  นายก
สมาคมเซรามิกสไทย  ไดมอบของท่ีระลึกใหกับ มาสเตอรสะอาด  ธรรมภิรักษ

โบวล่ิงกระชับมิตร เซรามิกสัมพันธ 2014โบวล่ิงกระชับมิตร เซรามิกสัมพันธ 2014
สมาคมเซรามิกสไทย ก็ไดจัดงาน โบวลิ่งกระชับมิตร เซรามิกสัมพันธ กันอีกครั้งเมื่อวันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2557 

ณ 300 Bowl รามคําแหง (SF Strike Bowl ที่เคยจัดอยูเดิม) ปนี้ก็ไดมีสมาชิกมารวมงานกันอยางอบอุน 
ไดพบปะกันในฐานะมิตรสหายและเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน ผูที่ควารางวัลใหญๆ ยังคงเปนทีมเดิมๆ 

ใครเปนใครตามดูในภาพไดเลยครับ
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ทัศนศึกษา...จังหวัดลําปาง–เชียงใหมทัศนศึกษา...จังหวัดลําปาง–เชียงใหม
  เมื่อวันท่ี 23 – 26 กันยายน 2557 สมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย และ สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี ไดเดิน
ทางไปเยี่ยมชมโรงงานในจังหวัดลําปาง และเชียงใหม ดังนี้

วุฒิชัย เซรามิคสวุฒิชัย เซรามิคส
  โรงงานแรกท่ีทีมงานไดไปเย่ียมชมคือ โรงงาน 

วุฒิชัยเซรามิคส โดยมีคุณวุฒิชัย พลายดวง และครอบครัว 

ซึ่งไดใหการตอนรับทีมงานเราอยางอบอุ นและเปนกันเอง 

โรงงานตั้งอยูที่ ต.นํ้าโจ อ.แมทะ จ.ลําปาง ทําการผลิตสินคาประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและเคร่ืองประดับ 

  คุณวุฒิชัยเลาใหฟงวา เดิมทีไดมีประสบการณจากการทํางานในโรงงานเซรามิกใหญๆ ทั้งใน จ.ลําปาง และ จ.สระบุรีมา

หลายโรง จนไดมีโอกาสกอตั้งโรงงานในสถานท่ีอื่นมากอน แลวในที่สุดในป พ.ศ. 2547 จึงไดมาตั้งโรงงานในสถานที่ปจจุบัน คุณวุฒิ

ชัยมีความสามารถในดานการออกแบบดวยโดยเฉพาะงานศิลปะแบบไทยๆ และมีผลงานที่เคยไดรับรางวัลในการแสดงศิลปะ

เคร่ืองปนดินเผาแหงชาติ คร้ังท่ี 13 ในป พ.ศ. 2549 มาแลว แนวความคิดในการออกแบบสินคา คุณวุฒิชัยเลาใหฟงวา ในสินคา

ประเภทถวยชามของไทย พวกเรามักมีโอกาสไดใชของที่เหลือจากการขายใหฝรั่งเสียเยอะ จึงมีความคิดกลับกันวาทําไมเราจึงไมทํา

ถวยชามแบบไทยๆ แลวเหลือขายใหฝรั่งกันบาง ก็เลยเร่ิมออกแบบใหเปนเอกลักษณแบบไทย ลวดลายไทยๆ

    จากการไปเย่ียมชมโรงงานน้ี พวกเรารูสึกประทับใจที่คุณวุฒิชัยไดสรางเอกลักษณสินคาเปนของตนเอง ไมมีสิ่งที่เหมือนใน

ตลาด ลวดลายนูนที่สลักไวบนแบบ สวย เฉียบ และคมมาก ผูบริโภคใหความสนใจในการซื้อสินคาไปใชงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงตาม

รานอาหารไทย และในปจจุบันก็มีสินคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศดวยแลว

  ในดานการผลิต คุณวุฒิชัยใชเน้ือดินสโตนแวรสําเร็จรูป เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,230 องศาเซลเซียส เตาเผาก็เปนเตาเผา

รุนใหมประหยัดพลังงานที่ไดเขาโครงการของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดวย

 ขอขอบคุณ คุณวุฒิชัย และครอบครัว ที่ไดใหการตอนรับอยางดียิ่งครับ
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ระบบไบโอแมสแกสซิฟเคชั่น ที่โรงงาน กระเบื้องดินเผาลําปาง-ไทย (L-Thai)ระบบไบโอแมสแกสซิฟเคชั่น ที่โรงงาน กระเบื้องดินเผาลําปาง-ไทย (L-Thai)

  จุดนี้เปนเปาหมายหลักของการจัดทริปมาลําปางในคร้ังนี้ ที่ตองการชมระบบไบโอแมสแกสซิฟเคชั่นสําหรับโรงงานเซรามิก 

ซึ่งเปนโครงการหนึ่งของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดําเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

นครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยไดมีการจัดทําระบบแกสซิฟเคชั่น ใชเศษไม

สับยอยเปนเชื้อเพลิง ทําการทดลองและใชกับเตาเผาเซรามิกซึ่งเปนเตาทดลองขนาดเล็กของผูดําเนินการโครงการมาแลว กอนที่จะ

นํามาติดตั้งที่โรงงาน L-Thai และเร่ิมทําการทดลองในขนาดตนแบบอุตสาหกรรม ผลการทดลองไดผลดีพอสมควร แตจะตองมีการ

ใชงานตอเนื่องกันหลายๆ รอบการเผา เพ่ือประเมินผลและแกไขปรับปรุง กันตอไป

  ระบบการทํางานของระบบไบโอแมส

แกสซฟิเคชัน่เบือ้งตนก็คอื ใชเศษไม หรอืชวีมวล

อืน่ๆ เปนเชือ้เพลิง นาํมาเขาเตาแกสซิไฟเออร ซึง่

ทาํงานในระบบ Downdraft สลายเชือ้เพลงิทีเ่ปน

ของแขง็ดวยระบบไพโรไลซิสใหเปล่ียนกลายเปน

ไบโอแกส ซึ่งจะประกอบดวยแกสคารบอนโม

นอกไซด มีเทน และไฮโดรเจน เปนหลกั คาความ

รอนของไบโอแกสน้ีจะต่ํากวาคาความรอนของ 

LPG หรอื NG มาก ตองดัดแปลงหัวเผาใหเหมาะ

สมดวย

  คุณธนโชติ วนาวัฒน ผูใหการตอนรับ

ทีมงานท่ีไปเย่ียมชมไดเปดเผยวา ระบบไบโอ

แมสแกสซิฟเคชั่นเปนเร่ืองที่นาสนใจในยามท่ีพลังงานหลัก คือ LPG กําลังมีราคาแพงขึ้น ไบโอแกสเปนพลังงานทางเลือกที่นาสนใจ 

และมีโอกาสนํามาใชทดแทนในราคาท่ีตํ่ากวากันมาก คาดหวังวาคงจะนํามาใชไดจริงในเร็ววันนี้

โรงงาน นาปางคูนเซรามิคโรงงาน นาปางคูนเซรามิค
  คุณเรวัตร ไชยยารักษ ไดใหการตอนรับและพาชมสินคาที่อยูทั้งภายในและภายนอกอาคาร กลุมสินคาที่ทาง
โรงงานผลิตมีตั้งแตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร เคร่ืองใชในหองนํ้าและงานสปาร ของประดับตกแตงบานและสวน ไปจนถึงของ

ชําร วยต างๆ   เหมาะ

สาํหรบัลกูคากลุมโรงแรม

และรีสอรต จากการเดิน

สํ า รวจ  พบว  าสิ นค  า

ทั้งหมดเนนรูปแบบดีไซน 

เ คลื อบที่ ใ ช  ก็ มี หลาก

หลายรูปแบบ ประกอบ

กับการใชลูกเลนในการ

ผลิต  จึงสามารถสร าง

ความแตกต างไปจาก

สินคาในตลาด แตก็มี

เอกลักษณของตนเอง 

ยากท่ีใครจะเลียนแบบได
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โรงงานผลิตกาซชีวภาพอัดเพ่ือการคมนาคมโรงงานผลิตกาซชีวภาพอัดเพื่อการคมนาคม
บริษัท บริษัท ยูเอซี โกลบอล ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)จํากัด (มหาชน) (UAC) (UAC)

คณุสยุมภ ูเตมิผล ผูจดัการฝายโครงการ พรอมทีมงาน

ไดใหการตอนรับพวกเรา หลังจากน้ันไดนําเขาสูหองประชุมเพื่อ

อธิบายถึงรายละเอียดโครงการ และกระบวนการผลิตกาซชวีภาพ

อัด โรงงานนี้ตั้งมาไดประมาณ 2 ปแลว

  โรงงานน้ีตั้งอยูที่ ต.แมแตง อ.แมแตง จ.เชยีงใหม และ

โครงการนี้นับวานาสนใจมาก ที่เปนการเริ่มตนการผลิตพลังงาน
ทางเลือกอีกรูปแบบหน่ึง เปนกาซชีวภาพ ซึ่งก็คลายๆ กาซชีวมวลเชนกัน (มีความแตกตางกันในสวนประกอบของกาซ) แตเปนกาซที่

ไดจากกระบวนการหมกัหญาเนเปยร ผสมกบัมูลสกุรหรอืนํา้ลางคอกหม ูเริม่ตัง้แตการเตรยีมทีด่นิปลกูหญา ทาํการปลกู อายเุกบ็เกีย่ว

หญาเนเปยรจะอยูในระยะเวลา 45 – 60 วัน การเก็บเก่ียวจะใชรถตีตอและสับหญาใหเปนชิ้นเล็ก ในระยะแรกจะหมักหญาในสภาวะ

ไรอากาศนานประมาณ 21 – 45 วันโดยยังไมมีการเติมสารเสริม โดยกองไวบนพื้นคอนกรีต ใชผาพลาสติกหรือผาใบคลุมกองหญา

อยางมดิชดิ ในกระบวนการสกดักาซชวีภาพจะตองใสแบคทเีรียสรางกรด กบัแบคทเีรียสรางมีเทน เขาไปในถงัหมักดวย ใชรถตกัปอน

เขาสูระบบในถังหมัก ใชเวลาในกระบวนการเหลานี้อีกประมาณ 15 วัน จะไดเปนกาซมีเทนกับคารบอนไดออกไซดออกมา ผานกาซ

ชีวภาพเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกาซ แลวอัดที่ความดันสูง ไดเปน กาซชีวภาพอัด หรือ Compressed Bio Gas (CBG) สวน

ประกอบจะเปนกาซมีเทนเปนหลัก คุณสมบัติคลายกับกาซธรรมชาติ หรือ NG ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และเปนตัวเดียวกับ NGV 

ที่ใชกับยานพาหนะ ปจจุบันโครงการน้ีไดสงกาซที่ไดใหแกปม NGV แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม

  จากกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ จะมีกากหญาซึ่งสามารถนําไปทําเปนปุยหมักอินทรีย หรืออาจจะนําไปใชเปนชีวมวล

โดยอัดเปนแทง หรือ Pellet สําหรับโรงงานหรือกระบวนการที่ตองการใชเปนเชื้อเพลิงเผาใหความรอน

  ในอนาคตทาง UAC มแีผนงานท่ีจะจัดสรางโรงงานผลิตกาซชีวภาพอีกหน่ึงแหง จะเปนกระบวนการตอเน่ืองนํากาซชีวภาพ

ไปผลิตกระแสไฟฟาขายใหแกการไฟฟาสวนภมูภิาค นอกจากนีย้งัมคีวามสนใจทีจ่ะทดลองนํากาซ CBG ไปใชกบัเตาเผาเซรามิกดวย 

อาจหาที่ทดลองกับโรงงานในจังหวัดลําปางหรือเชียงใหมก็ได
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เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2557 บริษัท อินทราเซรามิค 

จํากัด จังหวัดลําปาง ไดทําพิธีตั้งศาลพระอินทร ที่อินทรา
เอาทเลท สาขาหางฉัตร เพือ่ความเปนศริมิงคลแกบรษิทัฯ 

และชาวจังหวัดลําปาง  
  มีตํานานของจังหวัดลําปางเกี่ยวกับพระอินทรเลาวา 

กาลครั้งกอนเมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจาเสด็จมาที่เมืองน้ี พระอินทร

เกรงวาชาวเมืองจะตืน่ไมทนัทําบญุตักบาตรในตอนเชา จงึแปลง

เปนไกสีขาวขันปลุกชาวเมืองใหตื่น ดวยเหตุนี้เมืองลําปางจึง

มีชื่อเดิมวา "กุกกุฏนคร" ซึ่งหมายถึงเมืองไกขาว ไกขาวซ่ึงเปน

รางของพระอินทรจึงเปนตราสัญลักษณของเมืองลําปางมาจน

ทุกวันนี้

ื่่ ั ี ่่ ิ ั ิ ิ

อินทราอินทรา
เซรามิค เซรามิค 
ตั้งศาลตั้งศาล

พระอินทรพระอินทร

  หากทานใดไดมโีอกาสเดินทางมาเทีย่วจงัหวดัลาํปาง 

และผานมาถนนสายเชียงใหม-ลําปาง เชิญแวะมาสักการบูชา

หรอืขอพรไดคะ เนือ่งจากพระอินทรเปนเทพท่ีคอยปกปองรกัษา

คุมครองความเปนอยูของบรรดามวลมนุษย ใหมีความรมเย็น

เปนสุขปราศจากภัยพิบัติอันตราย ทางอินทราเอาทเลทสาขา

หางฉัตรยินดีตอนรับทุกทานคะ

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการ
บรหิารและสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย ไดเขาพบและ
แสดงความยนิด ีเน่ืองในโอกาสที ่ดร.ดาํร ิสโุขธนงั อดตี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปจจุบันทานยังเปนที่
ปรกึษากติตมิศกัดิใ์หแกสมาคมฯ ดวย ไดเขารับหนาที่
ในคณะทํางาน รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พรอมกันนั้นไดมีการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ และไดขอคาํแนะนาํในการดาํเนนิงานของทาง
สมาคมฯ ดวย

สมาคมเซรามิกสไทย สมาคมเซรามิกสไทย 
เขาพบและแสดงความยินดีเขาพบและแสดงความยินดี
แด..แด... ดร.ดําริ สุโขธนัง. ดร.ดําริ สุโขธนัง
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Dujreutai Pongkao Kashima, Supatra Jinawath, Pattama Preecha, 
Teerasak Powduang, and Thonnisorn Choochaisangrat

Ceramic Powders for Antibacterial and 
Reduction of Adulterated Chemicals in 
Fresh Vegetables and Fruits

Preparation of non toxic ceramic powders 
which is not harmful to human body and able to 
antibacterial as well as reduction of adulterated 
chemical in fresh vegetables / fruits is interesting. 
Ceramic powder which has been developed 
are mixed powder of calcined bovine bone 
and calcined eggshell. Calcined bovine bone 
powder acts as a good adsorbent for pesticide 
and calcined eggshell shows an excellent 
antibacterial activities against E.coli, S.aureus, 
and Samonella. By this way, washing of the 
vegetables and fruits using this mixed powder 
would be an alternative choice for consumers. 
This work has been licensed to scale up in the 
industrial plants by J.R.Technics Co. in Thailand. 
We would like to acknowledge the financial 
supports from Thailand Research Fund and 
Office of the Higher Education Commission 
for financial supports, and grateful thanks to 
Chulalongkorn University Intellectual Property 
Institute for technical supports.

Fig.1  SEM micrograph of calcined bovine bone powders Fig.2  SEM micrograph of calcined eggshell powders

Ceramic powders which has been 
developed are mixed powder of 
calcined bovine bone and calcined 
eggshell.  Calcined bovine bone 
powder acts as a good adsorbent 
for pesticide and calcined eggshell 
shows an excellent antibacterial 
activities against E.coli, S.aureus, 
and Samonella.
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Utilization of industrial waste to prepare of 
high efficiency photocatalyst 

Photocatalyst semiconductors have been widely 
applied for waste water treatment because 
they can decompose the organic contaminants 
to non-toxic products by advancing oxidation 
process. ZnO has been reported as an alternative 
photocatalysts for eliminating the pollutants 
because of its high photocatalytic activity, high 
photosensitivity, low cost and non-toxicity. ZnO can 
be synthesized from various commercial synthetic 
precursors such as Zn(NO3), Zn(SO4)2 , ZnCl2 
and Zn(CH3COOH). However, our research group 
had successfully prepared ZnO nanoparticles by 
using starting materials which is a waste derived 
from hot-dip galvanizing process in metal plating 
industry, called zinc-dust, by various methods such 
as precipitation-calcination, hydrothermal and 
microwave heat treatment ZnO particles prepared 
from the waste in this study showed good 
photocatalytic performance which is expected to 
be applied for environmental purification. 

ZnO particles prepared from  
the waste in this study showed 
good photocatalytic performance 
which is expected to be applied for 
environmental purification. 

Zinc-dust waste

Zinc oxide powder

Zinc oxide powder

Pornapa Sujaridworakun, Kornkamol Natrchalayuth  
and Thanakorn Wasanapianpong
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Karn Serivalsatit, Sujarinee Kochawattana, Thanakorn Wasanapiarnpong, 
Sarut Teerasoradech, and Adison Saelee

Processing of nanoparticles into 
transparent polycrystalline ceramics

Conventionally, optical transparent ceramic 
materials are glass, which have been widely used 
in industries and daily life. Unfortunately, glass 
has relatively low mechanical properties and 
insufficient chemical and physical stability. As a 
result, new transparent ceramic materials that can 
be used for applications operating in harsh and 
extreme environments need to be developed.    

With the advancement in material technologies, 
transparent polycrystalline ceramics are 
emerging as a highly promising alternative to 
conventional glass. Compared to conventional 
glass, transparent polycrystalline ceramics 
provide more advantages including superior 
mechanical properties, high chemical durability, 
and better physical stability at high temperature 
environments.

Typically, polycrystalline ceramics are opaque due 
to light scattering of pores in microstructures. In 
order to produce highly transparent polycrystalline 
ceramics, fully dense polycrystalline ceramics 
must be obtained, which can be accomplished 
by using the well-dispersed and highly-sinterable 
starting powders. Therefore, our research has 
been focused on the synthesis of nanoparticles 
and then subsequently processes these 
nanoparticles into the transparent  
polycrystalline ceramics. 

Compared to conventional glass, 
transparent polycrystalline ceramics 
provide more advantages including 
superior mechanical properties, 
high chemical durability, and better 
physical stability at high temperature 
environments.
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The use of electric arc furnace dust 
from steel recycling in ceramic 
decorative glaze
Sirinart  Wannakamb, Sowan  Manuskijsamrun  
and Wantanee Buggakupta 

Electric arc furnace (EAF) dust is a particulate 
waste from steel scrap recycling generated 
by an electric arc furnace. The dusty waste 
mainly consists of zinc ferrite, along with 
a very small amount of heavy metals such 
as lead, chromium and mercury. Therefore, 
EAF dust is inevitably categorized as a 
toxic waste. Even though there are some 
proper treatments of EAF dust established 
to get crude zinc oxide and iron oxide, 
such techniques have not been yet settled 
in Thailand. The possible way to reduce 
its toxicity is glassification. Due to EAF 
dust make-up, it is possibly applied as a 
substitutional raw material in ceramic glaze. 
This project focuses on the feasibility of 
using EAF dust in decorative Namako glaze, 
which contains high levels of zinc oxide 
and iron oxide contents. The natures of 
EAF dust including chemical composition, 
phase content and morphology are initially 
characterized. Then, effects of EAF dust on 
melting behaviours were then considered. 
The replacement of EAF dust to common 
raw materials, zinc oxide and iron oxide, in 
Namako glaze was attempted. Flow ability,  
% residue and specific gravity of the glaze 
slip were controlled. This work also concerned 
a toxicity testing by the mean of Toxicity 
Characteristic Leaching Procedure (TCLP) in a 
diluted acid solution. The experimental works 
showed that the dust-bearing glaze provider 

Namako glaze. At 1230 oC, the obtained glaze 
presented recipe non-crackle, vivid deep blue 
glossy surfaces with very small crystals evenly 
distributed. Heavy metal release from leaching 
was not higher than industrial standard, 
suggesting that the dust-containing glaze was 
safe. This summarized that EAF dust can be 
applied as an alternative material for this type 
of ceramic decorative glaze.

Textures of the waste containing glazes at various EAF dust to frit ratios 
(left) and over a ceramic body (right) 
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Glass and Glass-Ceramic Sealants for 
High-Temperature Applications
Apirat Theerapapvisetpong and Sirithan Jiamsirilers

Planar solid oxide fuel cell is one of high 
temperature devices requiring hermetically 
sealing materials. Glass and glass-ceramics are 
widely used as sealing materials and perform 
good properties in short period of time because 
their coefficient of thermal expansion (CTE) was 
changed by crystallizing unmatched CTE phases. 

Recently we developed the glass-ceramic 
sealants for operating at high temperature which 
performed high stability sealing between Crofer 
22 APU® stainless steel and YSZ electrolyte 
ceramic. The sandwich specimen of glass-
ceramics between Crofer 22 APU® plates 
were passed through 100 hours of continuous 
heat treated at 800 ⁰C and 12 thermal cycles 
(heating up to 800 ⁰C and cooling down to room 
temperature). 

Advantages

- CTE matched sealing glass for both  
 Crofer 22 APU® and YSZ ceramic.
- Sealing glass and glass-ceramics are  
 available for operating temperatures  
 in the range 650 – 900 C and CTE in  
 the range 9.5 – 11.7 ppm K-1.
- CTE of these glasses is  
 slightly changed after crystallized 
 (glass-ceramics) by thermal treatment. 
- Glass-ceramic sealants have high  
 electrical insulation.
- Sealants can be prepared in  
 both powder and pastes or 
 preform formats.

Glass paste on Crofer 22 APU 
plate for preparing sandwich 
specimen

Cross-section of  Glass-ceramic sealant /
Crofer 22 APU plate interface after heat 
treated at 800 °C, 100 h.
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“Fuel Cell” 
The Clean Electricity for the Future
Tanaporn Yoomanthamma, Kannanut Seaneekatima, Yukolthorn Sriloy and Rojana Pornprasertsuk

Fuel cell is an energy conversion device that 
changes chemical energy into electrical energy. A 
fuel cell has three main components: a cathode, 
an electrolyte and an anode. Fuels (ex. H2) and 
oxidants (ex. O2) are supplied to the anode and 
cathode, respectively. Once the Redox reactions 
happen, the conducting ions are produced on one 
electrode and migrate across the electrolyte to 
react with either fuels or oxidants on the opposite 
electrode. If H2 and O2 were used as fuel and 
oxidant, the products will be only water, heat and 
electricity. No green house gas will be produced. 
Therefore, we can consider a fuel cell as a clean 
electricity generator for our future use.

Fuel cells produce electricity directly from 
chemical energy; therefore, they are more 
efficient than combustion engines. Furthermore, 
fuel cells contain no moving parts, which yields 
longer life spans and silent operations. No 
undesirable products such as N0x or S0x are 
produced during fuel cell operation. Fuel cells 
also allow independent scaling between power 
and capacity. 

The main challenges for fuel cell utilization 
are the cost and its operating efficiency. The 
volumetric power density of fuel cells is lower 
than batteries and combustion engines. Fuel 
availability and storage are also an important 
issue to be resolved in the future. Research for 
new materials is still required to improve the 
fuel cell efficiency and reduce the production 
cost such that we can efficiently use this clean 
technology in the near future.

Research for new materials is still 
required to improve the fuel cell 
efficiency and reduce the production 
cost such that we can efficiently use 
this clean technology in the  
near future.



Development of Polydiacetylene 
/ZnO Nanocomposites for  
Sensing Applications

Polydiacetylene (PDA), one of the conjugated 
polymers that exhibit colorimetric response 
to external stimuli. It has been observed that 
the PDA-based materials exhibit blue/purple, 
blue/red, or blue/orange color transitions 
when exposed to various external stimuli such 
as solvents (solvatochromism), temperature 
(thermochromism), pH, ions, biomolecules, and 
other chemicals. Therefore, the development of 
sensing technologies based on this material has 
become rather attractive.

Our recent study presented a simple method 
for preparation of PDA/ZnO nanocomposites. 
The incorporation of ZnO nanoparticles 
into PDA assemblies promotes interfacial 
interactions within the system. The resultant 
PDA/ZnO nanocomposites exhibit reversible 
thermochromism and high thermal stability. 
Their color-transition temperatures can be 
systematically controlled by varying structure of 
the constituent polymers.

A. Chanakul et.al  J. Colloid Interface Sci. 2013, 389, 106. 
N. Traiphol et.al J. Colloid Interface Sci. 2011, 356, 481. 
N. Rungruangviriya et.al J. Met. Mater. Minerals, 2010, 20, 35.

Nisanart Traiphol's Research Group



Utilization of Industrial Wastes as Raw 
Materials for Ceramics Industry
Thanakorn Wasanapiarnpong, Pornapa Sujaridworakun, Wantanee Buggakupta, Thanakorn Tepamat, 
Chalermkwan Makornpan, Nithiwach Nawaukkaratharnant

Production of residues from industries and 
agricultural sectors in Thailand has increased 
during last several years. Much of this waste has 
been thrown to landfill, without considering its 
potential for reuse, recycling or valuation. The 
aim of this research is to study the chemical, 
physical and economical properties of materials 
generated from industrial waste for different 
purposes of final ceramic products. 

- Ceramic tiles from combustion ashes
- Ceramic filters form rice husks
- Construction materials from ceramics 
 industrial wastes
- Ceramic color stain from transition metal   
 compound wastes

1  Spent Battery
2  Brick from Rice husk
3  Spent Battery
4  Rice husk Carbonization

8  Glaze from Spent Battery

5  Rice husk
6  Zeolite from Rice husk

7  SiCw from Rice husk

1

2

3 4

5

6
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Synthesis of geopolymer using  
industrial wastes
Sirithan Jiemsirilers, Thanakorn Wasanapiarnpong, Shigetaka Wada, and Parjaree Thavorniti 

Geopolymer is an inorganic material with 
ceramic-like properties involved the chemical 
reaction of aluminosilicate oxides with alkali 
silicate solution yielding the amorphous to semi-
crystalline 3-D polymeric structure at ambient 
temperature or slightly above. Geopolymers 
can be prepared from aluminosilicate materials, 
therefore any materials composed of silica 
(SiO2) and alumina (Al2O3) can be geopolymers 
for example fly ash, metakaolin, bottom ash, 
slag, rice husk ash and other industrial wastes. 
Geopolymer can be formed as bulk or porous 
depends on the applications. The most common 
alkali reactor used is a mixture of sodium 
silicate and sodium hydroxide. In this sense, 
geopolymer is one of the optional materials 
in the future. It reduces the environmental 
degradation of global warming problems. The 
use of waste in geopolymer processing is also 
fits into sustainable economical domain. Once 
the alumino-silicate powder is mixed with alkali 
solution a paste forms and quickly transforms 
into a hard geopolymers and gained strength. 
Bending and compressive strengths of fly ash 
based geopolymer synthesized in this study were 
⁓ 6 MPa and ⁓ 40 MPa consecutively. 

Bending and compressive strengths 
of fly ash based geopolymer 
synthesized in this study were ⁓ 6 
MPa and ⁓ 40 MPa consecutively. 
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  Traditionally bone china has arguably been the highest quality of the ceramic tableware 
and giftware substrates. Strong, luxurious, delicate, translucent – it’s whiteness augmented by the 
use of glossy onglaze, artistic hand painting & fine decals that seems part of the glaze itself, but 
mostly the use of high percentage gold and platinum borders and bands that add even more value 
to this timeless luxury product. Asian Ceramics looks at the history of bone china and its evolution 
and future especially now as new buyers clamour for its highly desirable characteristics and older 
buyers rediscover it as a means to differentiate themselves in markets tired of heavy, clumsy 
stoneware and hard, cold porcelains.

Andrew Mountford

First published in Asian Ceramics

TThehe B Boneone C Chinahina R Reboundebound
–  Have We Enough Bones?

  After many years of decline, recent times 
have seen a significant rebound in the bone china 
industry despite the world-wide economic crisis. 
Driven by consumers in the ‘brand conscious’ BRIC 
countriesdeveloping more sophisticated and 
demanding tastes, supported by the high volume 
hotel and hospitality market, circumstances are 
looking brighter for manufacturers. Yet at exactly the 
same time the available supply of raw materials is 
dwindling, especially with the demise of Jesse 
Shirley at the end of 2011. So where does this leave 
manufacturers and buyers when they want to start 
or expand production? Questions that will be 
answered as we look at the state of the industry today 
and where it has developed from.

  Arguably the finest form of ceramic table and 
giftware available, bone china was developed and 
perfected technically & commercially by Josiah 
Spode in 1789 using the standard formulation :

  50% Natural Bone Ash
  25% Kaolin
  25% Cornish Stone (UK Pottery Stone)
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Why use bone? Well the first use of bone in ceramic formulations may have come from Bow Porcelain 
factory owned by Thomas Fyre. This London factory was trying to make porcelain similar to the German & French 
type – but the factory was near cattle markets and abattoirs. The assumption must be that bone ash being 
white was considered as a material to make very white porcelain. It wasn’t used in the same way as Spode 
would later use it; it was used to try to make a ‘frit’. However Fyre’s factory was commercially unsuccessful. It is 
interesting to mention that the intention was to mimic (that is, to copy) the hard paste porcelain of China. Bone 
china as we know it, its strength allowing for thin profiles may well simply have been a case of trial and error or 
a moment of genius from the talented Spode.

  Since that time recipes at leading tableware manufacturers have changed very little although a 
variety of different kaolins and feldspars have been used to bring subtle differences; slight colour variations or 
translucency and strength. Differences however that have very little impact on the overall chemical ‘make up’ of 
the composition. If one were to look at the chemical analysis of any bone china body produced around the World, 
there would be a very close correlation between material produced today and the original standard.

  For almost 200 years bone china was almost exclusively produced in the United Kingdom with an 
abundant source of bone ash being available to producers. This bone ash being sourced from calcination 
facilities closely associated with bone glue plants. Manufacturers of bone china built up both through beautiful 
products and inspired marketing (getting Royal endorsements at a time when Royalty were the celebrities and 
recognised famous‘ fashionistas’ of their day) creating brand names which are famous world-wide, commanding 
premium prices for their products and becoming highly profitable, so profitable that possibly they became 
complacent, lost the appetite to evolve, failed to enter and foster new markets thus allowing new entrants to 
compete and be victorious.

  During the middle of the 20th Century manufacturers in other countries had seen the fine quality of bone 
china and wanted to start production by themselves.  Whether this was to produce a visibly whiter product or 
capitalise on the higher sales value is unknown but certainly efforts were made to develop bone china bodies to 
compete with the British.

  It is widely acknowledged that the Japanese producers were the first to perfect the process of 
manufacturing fine bone china outside of the United Kingdom with leading brand names such as Noritake, Nikko 
and Narumi, all of which are believed to have used both natural and/ or chemical bone ash to develop their 
formulations.  It is this latter material that is still rather an unknown in the wider industry and something that we 
will discuss later in the article as it is becoming more important.

  Over the years there has been a boom in the development of bone china plants in Europe, North 
America but more recently and more aggressively in Asia. The European and North American producers taking 
on board the traditional body formulation and production methods employed in the United Kingdom whilst in 
Asia, companies have chosen a number of innovative and ingenious routes to try and produce bone china or at 
least something very much like bone china.  An important point to keep in mind.
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 It is in part the development of manufacturing facilities in Asia that brought about the rapid decline in UK 
manufacturing over the past 20 years. That and the failure of the brand names to develop fast enough the 
growing, aspirational luxury market in East Asia. As mentioned UK plants were complacent believing that clients 
would always want their products given they were famous brand names. This potentially resulted in companies 
being too eager to enjoy profits rather than re-invest in modern manufacturing facilities to compete with the 
lower labour cost countries in South East Asia. It also meant that the evolution of luxury brands was ignored, that 
there was no empathy for the developing sense of life style choice and the demonstration of success by the 
newly affluent.  It has therefore only been the select ‘fittest to adapt’ in Europe that have been able to maintain 
European production with very few people actually involved in the manufacturing process. 

 At the same time, there was a shift in the dining patterns of consumers in the traditional market areas, 
with a move away from formal ‘dining-in’ to a more casual lifestyle and ‘dining - out’. Having a set of ‘used once 
a year’ bone china in a display case became far less important than having a very big television with satellite and 
game consoles. Families now wanted convenience, fashion and informality. This meant a reduction in the total 
demand for bone china further putting pressure on the industry. Whereas of course in East a market for fine & 
bone china especially for the matrimonial market and luxury hotels and restaurants was growing

With the change in market demographics there was also a change in the way that famous western brands 
conducted their business.  Profit margins were being eroded by upstart producers in Asia offering product to 
market, quickly ; especially the key USA market at cheaper price points.  Without time or the necessary resources to 
modernise and automate facilities, companies were forced to close production plants and source product from 
Asia. Generations of skills and experience given away over a very few years.

The demise of bone china demand and also the number of manufacturing plants in Europe brought about 
a significant change in the market for bone ash producers. Over the years there had been sufficient demand to 
maintain production at a number of companies, mainly in the United Kingdom where most of the bone china ware 
was produced anyway, to meet the demands of the tableware and giftware industries.  Some 25 years ago there 
were at least four separate bone ash producers but through amalgamations and stiff competition the situation 
has changed dramatically. The material supply side of the industry being affected similarly to the manufacturing 
side.
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 If we look at the bone ash industry in more detail it is possible to gain a better understanding of the 
various developments. Firstly the basics; what is bone ash ? Mineralogically it is known as Hydroxyapatite, 
Ca(OH)

2
.3Ca

3
(PO

4 
)

2
, and is derived from animal bones hence the name bone china.

   
  Traditionally bone ash producers would source their raw materials from bone glue factories within the 
United Kingdom, but following the development of synthetic glues, superior and tailored for specific requirements 
the demand for bone glue has fallen significantly.  Since the middle of the 20th Century there have been no bone 
glue factories in the UK and therefore the industry has relied upon imported de-glued bones, often referred to as 
‘degaltinised bones’, to produce bone ash.  It is probably this latter factor that has contributed to the rationalising 
of the industry resulting in only one remaining player, Global Ceramic Materials Ltd. Global being the only 
producer with a secure, reliable and controlled source of raw materials from their parent company Sonac Vuren, 
the largest processor of animal bones in Europe including fat, glue (protein) and bone ash. The viability of the 
bone ash supplier therefore being reliant on supply of material–not just demand for its product. 

 With the conjoining factors of the changes in the bone ash industry and the changes in the demographics 
of the bone china producers combined it is possible to understand exactly why the number of bone ash producers 
has fallen so significantly in a few years, even though demand has increased. Tableware producers were able 
to utilise the power of buyers to play off the remaining bone ash producers to reduce prices of their raw materials, 
in a market where reliable supply was difficult to guarantee. Ultimately this course of action has at least partly 
contributed to the situation today of having only one high quality supplier; a situation that no tableware producer 
wants.

So what now, where will the next source of bone ash come from to provide competition and enable further 
expansion of the bone china market? 

 Firstly we need to understand exactly what is required to produce bone ash, then to look at what 
alternatives, if any, are already out there.

  As indicated earlier, bone ash is derived from animal bones which one would imagine would be in 
abundant supply; however in reality this is not the case.  There is quite amazingly strong competition to source 
bones for a variety of industries with the bone china application being a tiny proportion of the total bone market 
and a market that may well not pay the most attractive prices.  This is quite a turn around from little over 10 years 
ago when during the BSE crisis within Europe companies would be paid to dispose of bones.  There was an 
immense fear factor associated with bones.  Until that point bone processors could command healthy prices 
purely for degreasing bones and producing meat & bone meal.  The meat & bone meal would then be sold on 
to the cattle feed industry. However overnight the price of bones fell with its link to BSE and CJD. The dramatic 
fall in bone prices helped bone ash producers maintain acceptable prices to the tableware industry over the past 
decade despite increasing fuel costs, labour and administration.  It is highly likely that the demise in the number 
of bone ash suppliers would have happened much sooner if it wasn’t for the fall in raw material costs. The 
ceramic tableware industry simply benefited from the reduced demand for animal by products including bone 
for feed stock.
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 With the lack of demand for bones, the number of bone processors fell, and as a result the price of raw 
bones to the bone ash producers stabilised and started to increase.  More recently, bones have become a source 
of feed to the poultry industry resulting in significant price increases.  Initially the poultry market was slow, being 
hurt by the avian flu crisis reducing demand for chicken, however since the late 2000’s confidence has been 
returning and therefore demand.  Raw material costs are now back to pre - BSE levels and rumours coming out 
of the European Union indicate that bone products may be re-introduced in to the fish feed market during 2013.  
As is looking increasingly likely should this happen, then there will be a further significant growth in the demand 
for bones putting additional pressure on the price of bone ash to the tableware industry.

Consider also the increasing populations especially Muslim countries – a greater demand for Hal Al 
meats such as chickens that need feeding. Again – the emerging middle classes in Asia that eat more animal 
protein than before – those animals have to be fed.

Having looked at the trends regarding raw material cost, what are the other factors involved in bone ash 
processing?

The first stage of production is one of degreasing, which involves removing fat from the bones.  Depend-
ing on the products to be generated will determine if the process will be done with hot water or with chemicals.  
The degreasing process generates bone fat along with meat and bone meal, products which find their way in to 
the pet food industry.

After the removal of fat the bones are known as bone chips and these chips can be used for the 
production of gelatine or glue extraction.  In the bone ash process de-glued bones are required therefore the 
next phase involves processing bone chips through an autoclave.  The bone glue generated is used for plaster 
binding amongst other applications.



77September- December 2014

After removal of the glue the bones are fed to a rotary kiln and calcined in a strictly controlled atmosphere 
to produce bone ash pieces. Before it is suitable for use in the manufacturing of fine bone china the bone ash is 
subjected to a number of milling and processing phases, technology which has been built up through over 185 
years of experience.  A number of companies across Asia have tried to mimic this industry without much genuine 
success. Often looking for cheaper short cuts to save money but having a negative effect on performance. 
Others don’t have the understanding of how good bone china is made and so cannot tailor the processed bone 
ash to be most suitable for making bone china body. Making good bone china is about carefully balancing the 
equation of materials, processing, technology and cost. Not simply trying to save money in one area and then 
muddle through on the rest.

But which countries are trying to make bone china and the bone or other materials to support it?

The Chinese Bone China Industry :The Chinese Bone China Industry :

  This was first developed by the Tangshan No. 1 factory during the late 1960’s with commercial 
production starting during 1974.

  Bone Ash was and still is milled in to the body resulting in various quality issues that impact on 
product yield.  Even bigger issues revolve around slip cast items where there is an underlying belief in China that 
bone china casting is extremely difficult. This of course need not be the case with better materials.
Additional factories opened in Tangshan and around China, in each case taking the Tangshan technology with 
them, hence the same mistakes. Not for the first time Chinese management is reluctant to accept and utilize 
‘foreign’ expertise. Saving face maybe, but l osing efficiency certainly. An example – Chinese bone china body 
is often poorly milled leading to an over reactive body which makes gas. To combat the gassing issue Chinese 
bone china uses soft glazes not so resistant to detergent (alkali) attack. Net result? Chinese bone china has a 
poor reputation for durability. So it cannot command higher prices. Skimping in one area equals loss in another.

 As the tableware industry in Europe changed, producers initially sourced products from SE Asian 
countries to take advantage of reduced labour costs, but as the buyers sought cheaper and cheaper prices 
they were lured to China.  Whereas the products in Thailand, India and Bangladesh were price attractive, those 
being offered from China were even more so.  Increasing amounts of products were moved to Chinese 
manufacturers with little thought being given to quality and consistency.  The other SE Asian producers had 
adopted European technology and raw materials to go with their low labour costs therefore ensuring consistent 
quality. Unfortunately with Chinese producers undercutting them, they lost business but learned and invested in 
modern machinery for the future. Thus investing in efficiency and improving the performance of their products.

  Chinese producers believed that making money from bone china was easy, they could use cheap raw 
materials and simply supply great volumes. Even if yields were poor, the profit margins on the items that they 
were making were sufficient so they lost focus on the risks of this approach.

Numerous Western producers and buyers from brand stores were now buying and everything seemed 
perfect until a series of quality issues occurred. Numerous container loads of product being rejected and returned 
to China. Naturally once the buyers had their fingers burnt they were more cautious. They were extremely 
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reluctant to try China again. Nowadays the Chinese bone china industry is facing very tough times as they 
struggle to regain credibility. The other SE Asian producers are reaping the benefits as producers go back to 
them but of course trying to bully prices down when in reality the SE Asian producers are in a strong position but 
don’t realise it; scared of losing to China once again. It’s an understandable position but the short term profit 
orientation of buyers in the long term harms even themselves as they have end customers dissatisfied with 
the products they buy. Nowadays with less easy credit to spend consumers are more thoughtful about what 
they buy.

Chinese Bone Ash.Chinese Bone Ash.

  There are various producers that have  developed over the years around China producing differing 
quality standards, some are reasonable and some less so.  There are no real producers of waterground bone 
ash as would have been normal in Europe.  Those that do produce a waterground product don’t utilise the correct 
process method or equipment or testing to rival European products.

  They are associated with bone glue plants and also in some cases soup stock plants; calcination 
method varies by factory, some are rotary, some are coal fired vertical kilns. The calcined bone ash can vary with 
LOI values of 0.8-2.0% depending on the quality and control applied during manufacture. When calcined at 0.8% 
LOI the product can generate a nice white fired colour, but the processing method has to be conducted 
correctly.

  Given no one actually trusts the Chinese to keep intellectual property secure what are the chances of 
anyone investing in a joint venture to put this right? This is where not moving forward on rule of law, good 
management and ethics is going to harm Chinese industry. Secondly the denial factor of avoiding losing face – if 
you can’t admit to yourself that you have a problem then how can you plan effective ways to progress ?

Indian Industry.Indian Industry.

  The first bone china in India was developed by Bengal Potteries during the mid-1950’s but closed in 
1970’s.  One of the Directors took the initiative and formed Hitkari Potteries bringing with it early success but the 
plant wasn’t to survive.  Directors left to form their own factories leading to the creation of the industry today.  
There are numerous factories dotted around the Northern and Western parts of India, with the only high quality 
international standard producer, Tata Ceramics Ltd., being based in the South West of the country.

  As with the Chinese producers, bone ash is mostly directly milled in to the body and systems are rather 
basic resulting in low yields and poor quality finished products.  Certainly at levels lower than the Chinese 
producers. This should be alarming to the Indian factories.

  Those that have invested in European consultants to raise quality have been able to secure export orders 
but not at the quality levels required by high quality Western buyers.  As with the Chinese bone china factories 
the focus is on raw material costs and not quality, efficiency and consistency to move forward.  Those export 
customers gained to date could quite easily be lost once again they realise ‘cheap’ comes with the worry of 
sub-standard products. Experience tells us that buyers are sophisticated enough to have systems in place to 
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monitor product performance and end customer complaints. This is something that manufacturers should educate 
themselves with if they want to know to truly satisfy their customers.

Indian Bone Ash is again associated with degreasing and bone glue factories.  Not an ‘organised sector’ 
in Indian terms.

Deglued bones are literally put in to a field, covered in kerosene and then set alight.  The resultant bone 
ash is semi-brown in colour and has a loss on ignition value close to 3%.  This results in a poor fired colour to the 
bone china product. 

Indian tableware producers, having sampled imported bone ash, clamour for imported quality to raise 
colour standards and yields but won’t pay for it at market rates. Consequently they can’t get what they need and 
can’t supply what buyers of high quality ware want. There are many manufacturers who will pay for good quality 
bone ash so the refusals to accept the terms of the market are strange.

So given that the options available to tableware producers are limited, what is the alternative, if there is 
one ?  As we alluded to earlier, the Japanese plants used chemical or synthetic bone ash in some part, so what 
is it?

Chemical bone is a form of calcium phosphate that has been derived from the bone business but taken 
from one of the by-products and then modified.  It is then calcined, again in a controlled atmosphere before 
adding to the body.  While its consumption in Japan has been falling with the export of manufacturing from Japan 
to South East Asia, the product is still produced today.  It is commercially available in Southern China and being 
sold to specific tableware plants in Asia.

The material is added in combination with another calcium product, such as high grade limestone to 
generate the beta-tri Calcium phosphate required to produce fine bone china.  While not giving exactly the same 
physical production properties as natural bone ash, due to its higher contraction and slightly elevated 
deformation characteristics, it is a viable alternative when supplies of natural bone ash are limited. It can give a 
whiter body with more translucency and it has been used to augment natural bone ash; giving perhaps the best 
of both worlds, though of course as with all bone china production the requirement of adequate processing an 
input of technical experience and knowledge shouldn’t be underestimated.

So to summarize, if bone china becomes just another cheap substrate – how will it satisfy a demand for 
a higher performance product satisfying the aspirational needs of the middle class? Cheap can be satisfied by 
the volume producers of porcelain and stoneware and they can make their products far easier than bone china 
manufacturers can. Cheap bone china seems to be a misnomer and given the costs of the materials, the processing, 
the decoration it doesn’t seem to make a lot of sense to approach the product from that mentality.

Bone china should be maintained as a higher value sector of high performance product and the supply 
of materials and technology should support that. Given the demand for natural bone it seems sensible to augment 
production with synthetic bone, using the strengths of both to produce products even Spode would be proud of.
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  ดวยการยอมรับท่ัวไปแลว โบนไชนาเปนวัสดุชั้นเลิศสําหรับเครื่องถวยบนโตะอาหารและสิ่งของที่ระลึก ทั้งมี

ความแข็งแรง ดูเลอคา นาทะนุถนอม พรอมความโปรงแสง ความขาวถูกเคนออกมาดวยเคลือบใสมันวาว ผสานลาย

เสนที่สวยงามและพริ้วไหวดูแลวประดุจเปนสวนหนึ่งของผิวเคลือบ และสิ่งที่สะทอนความงามมีคุณคาแมเวลาจะผาน

ไปสักเทาไรก็ตามก็คอื ลายเสนขอบท่ีเนนดวยทองหรือแพลทินมั เครือ่งถวยของเอเชียมปีระวัตคิวามเปนมาอันยาวนาน 

มกีารพฒันาและมอีนาคตอยางยิง่ โดยจะเหน็ไดจากการเลอืกซือ้สนิคาประเภทนีข้องลูกคาหนาใหมโดยคาํนงึถงึลกัษณะ

พเิศษ สาํหรบัลกูคาทีค่รํา่หวอดในการใช้เครือ่งถวยประเภทนีอ้ยูแลว กจ็ะเลอืกซ้ือเพราะตองการแยกตนเองดวยรสนยิม

การใชเครื่องถวยที่บางเบา ที่ไมใชสโตนแวรเนื้อหนา ทึบ ตันๆ หรือปอรซเลน 

แอนดรูว เมาทฟอรด
บทความตนฉบับตีพิมพครั้งแรกในวารสาร Asian Ceramics

การกลับมาอีกครั้งของโบนไชนา

"เรามีกระดูกพอมั้ย?""เรามีกระดูกพอมั้ย?"

  หลังจากความเงียบเหงาของการคาขายโบน

ไชนาที่ไดรับผลกระทบจากระบบเศษษฐกิจที่ยํ่าแย 

เราไดเริ่มเห็นการกลับมาของอุตสาหกรรมโบนไชนา 

โดยมีความนิยมผลิตภัณฑที่เนนการสรางแบรนด 

“เครื่องหมายการคา” ในกลุมประเทศ BRIC (Brazil 

Russia India และ China) มีความตองการในสินคา

ประเภทนีส้งูขึน้เพราะการพัฒนาเร่ืองรสนยิมในโรงแรม

และเศรษฐกิจการทองเที่ยว ทําใหเปนโอกาสท่ีดีของผู

ผลิต อยางไรก็ด ีสถานการณของอุตสาหกรรมน้ีกย็งัคง

เผชิญปญหาในเรื่องของวัตถุดิบ โดยเฉพาะหลังการ

เลิกกิจการของบริษัท Jesse Shirley ในปลายป 2011 

ทาํใหเกดิปญหากระทบไปถงึผูผลติและผูบริโภคสนิคา

เคร่ืองถวย คําตอบสําหรับหลายๆ คําถามจําเปนตอง

มาดูทีม่าท่ีไปของสถานการณอตุสาหกรรมของปจจบุนั

  สตูรโบนไชนาทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัชุดเครือ่งถวยบน

โตะอาหารและของชํารวยที่ไดรับการพัฒนาโดย 

Josiah Spode ในป 1789 โดยมีสวนประกอบดังนี้

  50% เถากระดูก

  25% ดินขาว

  25% หินคอรนิช ซึ่งมีสวนประกอบของเฟล

สปารสูง (ในสหราชอาณาจักรเรียกวา Pottery Stone)
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ทําไมตองใชเถากระดูก? การใขเถากระดูกครั้งแรกๆ เริ่มนั้นเปนการผลิตโดยโรงงาน Bow Porcelain โดยมี 

Thomas Fyre เปนเจาของ โรงงานยานลอนดอนแหงนี้มีความตองการที่จะผลิตปอรซเลนที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับสินคา

จากเยอรมันและฝรั่งเศส แตเน่ืองจากโรงงานนี้ตั้งอยูใกลตลาดคาวัวและโรงฆาสัตว โดยสมมติฐานที่ตั้งไวก็คือเถากระดูกที่

เปนสีขาวนั้นจะเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตปอรซเลนสีขาวเปนอยางดี แตการนําไปใชขณะนั้นไมเหมือนกับสิ่งที่ Spode 

พัฒนาสูตรในปจจุบัน ขณะน้ันเถากระดูกถูกนําไปใชโดยการทําใหอยูในรูปของ “ฟริต” อยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนิน

งานโรงงานของ Fyre ไมประสบความสาํเรจ็ จงึเปนขอมลูใหเราทราบวานีค่อืเปนการทดลองเพือ่ลอกเลยีนการผลติเนือ้พอรส

เลนจากเมืองจีน ลักษณะของโบนไชนาที่เราทราบก็คือมีความแข็งแรงถึงขนาดที่สามารถทําใหเปนชิ้นงานที่มีความบางเบา

ซึ่งเปนผลมาจากการทําการทดลองของบุคคลที่ชื่อวา Spode

  หลงัจากนัน้ สตูรการผลติเครือ่งถวยของหลายๆ โรงงานไดเปลีย่นไปไมมาก แมวาคณุภาพของดนิขาวทีเ่ปนวตัถดุบิ

จะมีความหลากหลาย ทั้งในปริมาณของเฟลสปาร เฉดสี ความโปรงแสงและความแข็งแรง ความแตกตางเหลานี้มีผลนอย

มากตอปรากฏการทางเคมีทีเ่กดิขึน้ในสตูรโบไชนาน้ี ถามีคนนาํเอาเน้ือโบไชนาน้ีไปวิเคราะหทางเคมี จะเหน็ไดวาสวนประกอบ

ในเน้ือโบนไชนาของผูผลิตทั่วโลกมีความใกลเีคียงกันมาก ไมตางกันกับเนื้อมาตรฐานด้ังเดิม

  เปนเวลาเกือบสองรอยปที่โบนไชนาถูกผลิตในสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียว โดยมีเถากระดูกที่เปนวัตถุดิบ

มากมาย พอเพียงตอการผลติ เถากระดกูเหลานี ้ถกูเตรียมจากการกระบวนการใหความรอนในเตาของโรงงานทีผ่ลติกาวจาก

เน้ือกระดูก ผูผลิตเครื่องถวยโบนไชนาใชแนวทางการตลาดผานเอกลักษณที่สวยงามและแนวที่เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค 

(ไดรับการยอมรับจากสํานักพระราชวัง โดยความนิยมใชในหมูราชวงศ) ทําใหเกิดย่ีหอสินคาประเภทน้ีหลายเจาและมีชื่อ

เสยีงไปท่ัวโลก ซึง่ทาํใหเปนสนิคาราคาสูงและมีกาํไรสูงเปนเงาตามตัว เปนความพึงพอใจของผูผลติเปนอยางย่ิง จนขาดการ

พัฒนาสินคาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จนเกิดผูผลิตใหมที่สามารถแขงขันไดอยางเขมแข็งและเอาชนะได

  ในชวงกลางศตวรรษที ่20 ผูผลติในประเทศอืน่ๆ ไดเหน็ถงึคณุภาพทีส่ะดดุตา จงึเปนทีม่าของความพยายามในการ

ผลิตโบนไชนาที่มีคุณภาพดวยตัวเอง ไมวาจะเปนการผลิตใหมีรูปลักษณที่สวยงามกวาหรือมีกําไรมากกวาที่ผลิตในสหราช

อาณาจักร ผูผลิตใหมเหลานี้ไดพัฒนาสูตรโบนไชนาที่สามารถแขงขันกับอังกฤษไดอยางดี

  เปนท่ียอมรับกนัวาการผลิตโบนไชนาของผูผลติในประเทศญีปุ่นวามีเนือ้ทีด่ทีีส่ดุ อกีทัง้กระบวนการการผลิตท่ีดทีีส่ดุ 

โดยมยีีห่อชัน้นาํเชน Noritake, Nikko และ Narumi ซึง่ทัง้หมดน้ีเชือ่วามีการนาํเอาวัตถดุบิทัง้ทีเ่ปนธรรมชาติและสารสงัเคราะห

มาประกอบในสูตรสําเร็จ  โดยเฉพาะสารสังเคราะหชนิดหนึ่งที่ยังไมถูกเปดเผยตอผูผลิตโดยท่ัวไป และสิ่งนี้จะเปนเนื้อหาที่

สําคัญที่เราจะพูดถึงกันในบทความน้ี

  เปนเวลาหลายปที่มีการพัฒนาเน้ือผลิตภัณฑโบนไชนาในกลุมประเทศยุโรป อเมริกา และตอมาในกลุมเอเชีย

ขณะท่ีเหลาผูผลิตในยุโรปและอเมริกายังคงนิยมใชสูตรมาตรฐานท่ีไดรับการพัฒนาในประเทศอังกฤษ กลุมผูผลิตในเอเชีย

กลับเลือกพัฒนาดวยนวัตกรรมและความรูดั้งเดิมเพื่อพยายามพัฒนาสูตรเน้ือโบนไชนา หรือเนื้อที่มีความใกลเคียงกันกับ

โบนไชนา จุดน้ีเปนประเด็นสําคัญท่ีเราตองการใหทานทราบ

  ในชวงการพัฒนากําลังการผลิตในเอเชียใหมากข้ึน ทําใหการผลิตในสหราชอาณาจักรเร่ิมจะนอยลงไปเร่ือยๆ ใน

ชวง 20 ปที่ผานมา ทําใหความนิยมในแบรนดเกาๆ กอนหนานี้เริ่มจะนอยลงและหันมานิยมสินคาจากฝงเอเชียตะวันออกที่

มีลักษณะท่ีพัฒนาข้ึน อยางท่ีเคยกลาวไววาผูผลิตในสหราชอาณาจักรมีความพึงพอใจท่ีวาลูกคาของตนก็ยังนิยมบริโภค

สินคาที่มีแบรนดเกาแก ความภูมิใจแบบนี้เปนสวนหนึ่งของการเสื่อมศักยภาพในการแขงขัน เพราะแทนที่จะมีการพัฒนา

กระบวนการผลิตใหทันสมัยตอไป กลับคงคุณภาพสินคาของตนใหอยูกับที่ การผลิตในยุโรปจึงเปนเพียงการพึ่งพาแบรนด

เดิม บุญเกาที่ยังคงนิยมในกลุมคนกลุมเล็กเทานั้น

  เมื่อเทียบกับฝงเอเชีย ราคาแรงงานท่ีถูกกวาทําใหการผลิตกาวหนาย่ิงขึ้นและเปนที่มาของความนิยมสินคาที่ไดรับ

การพัฒนาเรื่อยๆ เพื่อใหเขากับสภาพไลฟสไตลของผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

  ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงในรสนิยมการบริโภคสินคาในกลุมสนิคาเดิมทีเ่ม่ือกอนนิยมการรับประทานอาหาร

ในบาน มาเปนการรบัประทานอาหารนอกบานทีเ่ปนทีน่ยิมอยางในปจจบุนั ทาํใหความจําเปนในเครือ่งถวยท่ีนาํมาใชในบาน 

“เพียงปละคร้ัง” เปนเรื่องที่ความนิยมนอยกวาเมื่อเทียบกับการมีโทรทัศนเครื่องใหญและเครื่องเลนเกมสอิเล็กทรอนิกส 
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ครอบครัวปจจุบันนิยมความสะดวกสบาย ความสวยงามและความเรียบงาย สิ่งนี้เปนปจจัยที่ทําใหความตองการเคร่ืองถวย

โบนไชนามนีอยลงซึง่มีผลตออุตสาหกรรมนี ้ขณะทีเ่กิดความนยิมในเครือ่งถวยโบนไชนาสาํหรบัของทีร่ะลกึงานแตงงานและ

เครื่องใชในโรงแรมและรานอาหารหรูในฝงเอเชียมีมากข้ึน

  การเปลีย่นแปลงของตลาดแบบตางๆ ทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงในเปาหมายและการทาํการตลาดของแบรนดจาก

ทางตะวันตกอยางมาก สัดสวนกําไรท่ีลดลงท่ีเปนผลมาจากการแขงขันจากผูผลิตรายใหม ทําใหจําเปนตองพัฒนาสินคา

ตนเองใหสามารถแขงขันไดในเวลาอันสั้น โดยเฉพาะสวนแบงตลาดในประเทศอเมริกาที่เริ่มมองสินคาที่ดูดีและมีราคาถูก

กวา จึงเปนท่ีมาของบริษัทผูผลิตหลายๆ เจาที่ไมสามารถปรับตัวในดานวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตได เริ่มปดกิจการตัวเอง 

ทักษะท่ีถูกสั่งสมมาเปนเวลานานไดถูกเมินหนีภายในเวลาอันรวดเร็ว

  ความตองการในสนิคาโบนไชนารวมท้ังจาํนวนโรงงานผูผลติในฝงยโุรปทีม่นีอยลง ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงอยาง

ใหญหลวงในวงการผูผลติโบนไชนา หลายปมาแลวความตองการในสินคาโบนไชนามีแคเพยีงพอสําหรับการดําเนินการผลิต

เทาน้ัน โดยเฉพาะสําหรับหลายๆ เจาในประเทศอังกฤษที่มีออเดอรใหผลิตเครื่องถวยและของที่ระลึกเพียงเพื่ออยูรอด เมื่อ 

25 ปกอนหนานี้มีผูผลิตวัตถุดิบอยางนอย 4 เจา แตหลังจากสถานการณที่เปลี่ยนไป การแขงขันทําใหเกิดผลไมเพียงแคผู

ผลิตเครื่องถวย ซับพลายเออรวัตถุดิบก็ไดรับผลที่หนักหนวงอยางหลีกเล่ียงไมได

  ถาเรามาวิเคราะหอุตสาหกรรมเถากระดูกในรายละเอียดแลว จะพบวาเราจะมีความเขาใจในเร่ืองของวัตถุดิบการ

ผลิตท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เริ่มดวยที่วา เถากระดูกคืออะไร ในทางทฤษฎีเราเรียกวาไฮดรอกซีแอปปาไทท (Hydroxy-

apatite) หรอื Ca(OH)
2
.3Ca

3
(PO

4 
)

2
 และเปนสารทีไ่ดจากการกระดกูสัตว ซึง่เปนทีม่าของโบน (= กระดกู) ไชนา (= กระเบือ้ง)

  แตเดิม ผูผลิตเถากระดูกตองนําเอาวัตถุดิบมาจากโรงงานผลิตกาว (ที่ทําจากเน้ือกระดูก) ในอังกฤษ แตเนื่องจาก

การคิดคนกาวสังเคราะหในปจจุบันที่มีคุณสมบัติเหนือกวาของเดิม ทําใหสัดสวนของวัตถุดิบที่เปนเถากระดูกมีสวนลดลง

อยางเหน็ไดชดั ตัง้แตชวงกลางของศตวรรษที ่20 พบวาไมมโีรงงานผลติกาวจากกระดกูสตัวเลย ฉะนัน้อตุสาหกรรมนีจ้งึตอง

นําเขากระดูกเพื่อนํามาผลิตเถากระดูก อาจเปนไปไดวาชวงนี้นี่เอง ที่ทําใหเกิดยุคของการผูกขาดโดย Global Ceramic 

Materials Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเพียงผูเดียวที่ควบคุมการกระจายสินคาวัตถุดิบทางเซรามิกจาก Sonac Vuren ซึ่งเปน

บรษิทัผูผลติกระดกูสตัว กาว และเถากระดกูรายใหญทีส่ดุในยุโรป ฉะนัน้การซือ้ขายกระดูกสตัวในยุโรปจงึมขีอจาํกัดสําหรบั

ผูผลิตโบนไชนา

่ ้ ่ ่
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  ความเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงในวงการผลิตเถากระดูกและผูผลติเคร่ืองถวยโบนไชนา สงผลทําใหจาํนวนผูผลติ

โบนไชนานอยลงอยางเห็นไดชัดในไมกี่ปแมมีความตองการในสินคาชนิดนี้สูงขึ้น ผูผลิตเคร่ืองถวยสําหรับโตะอาหารจึง

สามารถมีอาํนาจการซือ้เถากระดูกดวยราคาทีต่ํา่ลงแมจาํนวนปรมิาณวตัถุดบิจะไมมคีวามเสถียร ในทีส่ดุการดําเนนิการเชน

นี้สวนหน่ึงสงผลใหเกิดผูผลิตเถากระดูกที่มีคุณภาพสูงเพียงรายเดียว ซึ่งเปนสถานการณที่ผูผลิตเคร่ืองถวยไมตองการ

  แลวจะทําอยางไรดี  การท่ีจะหาแหลงวัตถุดิบเถากระดูกที่ดีและชวยใหสูกับการแขงขันที่รุนแรงนั้น จะทําอยางไร 

โดยเฉพาะการขยายตลาด อยางแรก เราจําเปนตองเขาใจอยางถองแทวาเราตองใชวัตถุดิบอะไรบางในการผลิต มีวัตถุดิบ

ทดแทนหรอืไม ถาม ีจะมอียูทีใ่ด ตามทีไ่ดตัง้ประเดน็กอนหนานี ้เถากระดกูไดจากกระดกูสตัวทีใ่ครๆกค็ดิวาจะมีอยูมากมาย 

อยางไรก็ดใีนความเปนจริงมนัมไิดเปนเชนน้ัน มกีารนําเอากระดูกสตัวไปใชในหลายๆ อตุสาหกรรม ทาํใหปรมิาณเถากระดูก

ที่ถูกแบงมาใชในอุตสาหกรรมเครื่ืองถวยโบนไชนาถูกตัดลงไปเร่ือยๆ และทําใหราคาเถากระดูกสูงขึ้น เปนจุดเปลี่ยนที่เกิด

ขึน้ในชวงวกิฤตการตอตานการสงออกสินคาเนือ้สตัวจากองักฤษสูตลาดยโุรปเนือ่งจากโรคววับา (Mad Cow Disease) ทาํให

เกดิความกงัวลในการนาํชิน้สวนของววัมาใชในชวงนัน้ ผูผลติเถากระดกูไมสามารถขายผลติภณัฑไดอยางกวางขวางแบบที่

เคยเปน จึงทําใหราคาเถากระดูกลดลง สงผลทําใหอุตสาหกรรมโบนไชนาสามารถฟนตัวในชวงสิบปใหหลังจากวิกฤตการ 

แมวาชวงน้ันจะเปนชวงท่ีราคาพลังงาน คาแรงและคาดาํเนินธุรกจิจะสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเราเห็นวาหากไมมเีหตกุารณ

ที่ทําใหราคาวัตถุดิบถูกลงชวงนั้นแลว อุตสาหกรรมโบนไชนาคงพบจุดจบในชวงนั้น เพราะราคาวัตถุดิบตํ่าลง ทําใหอุตสาห

กรรมโบนไชนาสามารถฟนกลับขึ้นมาไดอีกครั้ง

  การท่ีมีวัตถุดิบกระดูกที่มากกวาความตองการ ทําใหผูแปรรูปกระดูกตกที่นั่งลําบาก สงผลใหตนทุนการผลิตเถา

กระดกูราคาลดลงและมีความเสถียร จนมทีทีาทีจ่ะสูงขึน้อีกคร้ัง ชวงไมนานมาน้ี กระดกูถูกพัฒนาใหเปนสวนหน่ึงของอาหาร

ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก ซึ่งทําใหราคากระดูกสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด กอนหนานี้อุตสาหกรรมเนื้อไกคอนขางซบเซา
เนื่องจากเหตุการณโรคไขหวัดนก อยางไรก็ตามหลังจากที่ความม่ันใจในการบริโภคเน้ือไกมีมากข้ึนทําใหราคากระดูกสูงขึ้น

แตะระดบักอนวกิฤตการณโรคววับา และมขีาวในวงการวากระดกูเหลานีจ้ะถกูนาํไปใชในอาหารปลาทีม่ผีลตอบแทนสงูมาก

ขึ้นอีกดวย ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องถวยโบนไชนากลับมาสูวิกฤตอีกคร้ังหนึ่งเพราะราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

  หากวเิคราะหถงึการเพิม่ประชากรของกลุมประเทศมสุลมิ ความตองการในสนิคาอาหารฮาลาล เชนไก มสีงูขึน้ ทาํให

ราคาวตัถุดบิท่ีนาํมาผลติอาหารไกสงูขึน้เปนเงาตามตัว อกีท้ังการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของชาวเอเชียท่ีดขีึน้ ทาํใหความ

ตองการอาหารท่ีมีโปรตีนสูงก็เพิ่มข้ึน ทําใหจํานวนไกที่จะตองถูกเล้ียงในระบบมีสูงขึ้นดวย

  การท่ีเรามาวิเคราะหแนวโนมในเร่ืองราคาวัตถุดิบเชนนี้ เราจําเปนตองวิเคราะหตอไปวามีประเด็นอื่นอีกหรือไมที่มี

ผลตออุตสาหกรรมโบนไชนา

  ขัน้ตอนแรกในการผลิตกค็อืตองเอาไขมันออกจากกระดูก ขึน้อยูกบัลกัษณะผลติภัณฑวาควรตองใชนํา้รอนหรอืสาร

เคมีในการดําเนินการ สวนที่ไดจากการลอกไขมันเชนนี้คือเนื้อและไขขอซึ่งจะถํูากสงตอไปเปนสวนหนึ่งของอาหารสัตว

หลงัจากท่ีไขมันถูกเลาะออกจากกระดูกแลว สวนท่ีเปนกระดูกจะถูกเรียกวา Bone Chip (= ชิ้นกระดูก) ซึ่งจะเปนวัตถุดิบ

สาํหรบัการผลติเจลาตินหรอืกาว ในการผลิตเถากระดกูนัน้ กระดกูทีถ่กูสกดัเอากาวออกไปแลวนัน้จะถูกนาํไปเปนวัตถดุบิใน

ขั้นกระบวนการตอไปที่ตองใชหมออบแรงดัน กาวที่ไดจากการสกัดจะถูกใชอยางอื่นตอไป

  หลังจากขึ้นการสกัดเอากาวออกแลว กระดูกจะถูกนําสูเตาเผาแบบหมุนและเผาในบรรยากาศท่ีไดรับการควบคุม 

หลังจากไดกระดูกท่ีเผาแลว ก็จะถูกนําไปบดใหเปนอนูเล็กๆ ซึ่งเปนกระบวนการที่ถูกพัฒนามานานกวา 185 ปแหง

ประสบการณ ผูผลติในเอเชียตางก็พยายามท่ีจะเลียนแบบการผลิตแบบน้ีแตกไ็มไดประสบความสําเร็จเทาทีค่วร ซึง่โดยสวน

ใหญจะมีการลัดขั้นตอนเพ่ือลดตนทุนการผลิต ซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพกระดูกที่ได ผูผลิตหลายๆ เจาขาดความเขาใจวาเถา

กระดูกท่ีดีตองผานกระบวนการอยางไร จึงทําใหคุณภาพเคร่ืองถวยโบนไชนาท่ีผลิตในเอเชียขาดคุณภาพท่ีเหมาะสม การ

ผลติโบนไชนาทีม่คีณุภาพนัน้เกีย่วของกับคณุภาพวตัถุดบิ การผสมสัดสวน และตนทนุ มใิชเพียงการลดตนทนุในกระบวนการ

ใดกระบวนการหน่ึงโดยที่ดําเนินการผลิตแบบเดิมโดยไมปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ
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มีประเทศไหนบาง ที่พยายามผลิตเคร่ืองถวยโบนไชนา และวัตถุดิบที่เกี่ยวของ เรามาดูกัน

อุตสาหกรรมโบนไชนาในประเทศจีน
  มีการพัฒนาในชวงแรกท่ีโรงงาน Tangshan No.1 ในชวงป 1960 และมีการผลิตอยางเต็มรูปแบบตั้งแตป 1974

  โบนไชนายังคงถูกบดเพ่ือนําไปผสมกับเน้ือบอด้ี แตยังคงมีปญหาตําหนิที่สงผลกระทบตออัตราการผลิต ปญหาที่

สําคัญเกิดข้ึนขณะการหลอช้ินงาน ซึ่งการหลอแบบดวยเน้ือโบนไชนาน้ันถือวายากอยูแลว ทําใหผูผลิตจําเปนตองสํารวจที่

วัตถุดิบเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสินคาตอไป

  มีโรงงานอ่ืนๆ เกิดขึ้นในเมือง Tangshan และกระจายอยูในประเทศจีน ซึ่งไดนําเอาเทคโนโลยีจาก Tangshan ไป

พรอมๆ กันดวย ซึ่งทําใหเกิดปญหาแบบเดียวกัน และไมใชเปนครั้งแรกที่ผูผลิตจีนรีรอที่จะยอมรับในการนําเขาเทคโนโลยี

จากตางชาติมาใชในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น ตัวอยางเชนเนื้อโบนไชนาของจีนจะมีลักษณะที่บดไมละเอียด ทําให

เกิดปฏิกิริยาเกิดกาซขณะเผา เพื่อท่ีจะขจัดปญหาเรื่องกาซเชนนี้ ผูผลิตจีนไดใชเคลือบชนิดออน (soft glazes) ซึ่งทําใหเนื้อ

เครื่องถวยที่เผาแลวไมทนตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางการใชงาน โดยเฉพาะกับผงซักฟอกและนํ้ายาลางจานท่ีมีอัลคา

ไลน (ดาง) สงู ผลท่ีไดคอืผลิตภณัฑกระเบ้ืองโบนไชนาจากจีนมชีือ่เสียงในขอดอยในการใชงาน ซึง่ไมสามารถเรียกราคาขาย

ที่สูงได ลดตนทุนในสวนหน่ึงทําใหสูญเสียกําไรในอีกสวนหนึ่ง

  เมื่ออุตสาหกรรมเคร่ืองถวยในยุโรปไดมีการเปล่ียนแปลง ผูผลิตหลายเจาไดเริ่มนําเขาผลิตภัณฑจากเอเซียตะวัน

ออกเฉียงใต เพราะไดเปรียบในเร่ืองคาแรงงานทีต่ํา่กวา แตสาํหรบัผูซือ้ท่ีตองการสินคาทีถ่กูกวาและถูกท่ีสดุ แนนอนตองหนั

หนาไปมองสินคาจากประเทศจีน ขณะที่ผลิตภัณฑจากประเทศไทย อินเดียและบังคลาเทศ แมวามีราคาถูกอยูแลว สินคา

จากเมืองจีนย่ิงราคาถูกกวา ทําใหสินคาจากผูผลิตจีนเริ่มที่จะปรับปรุงคุณภาพสินคาแตยังคงราคาถูกไวเชนนั้น ผูผลิตจาก

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตไดนาํเอาเทคโนโลยีการผลิตจากยุโรปพรอมวัตถดุบิ ซึง่ประกอบกับคาแรงท่ีถกูทาํใหไดคณุภาพสินคา

ที่มีความคงท่ี แ่ตโชคไมคอยเขาขางผูผลิตเหลานี้ เนื่องจากสินคาจากจีนตีตลาดดวยราคาสินคาที่ถูกกวา ทําใหผูผลิตเหลา

นีส้ญูเสยีธรุกจิไป แตสิง่ทีไ่ดกค็อืการไดเรยีนรูเทคโนโลยแีละไดลงทนุในเครือ่งจกัรเพือ่อนาคต ซึง่จะสงผลไปยงัคุณภาพสนิคา

และประสิทธิภาพในการผลิตตอไป
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  ผูผลิตจีนเชื่อวาการสรางเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมโบนไชนาเปนเรื่องที่ทําไดงาย เคาสามารถใชวัตถุดิบราคาถํูาก

และสามารถขายสินคาโดยใชปริมาณนําตลาด  แมวาประสิทธิภาพในการผลิตสินคายังไมสูงมาก กําไรท่ีเขาสามารถทําได

นั้น พอเพียงสําหรับความตองการแลว ผูผลิตและผูซื้อจากฝงตะวันตกไดซื้อจากประเทศจีนมาจนปญหาที่เกิดจากการผลิต

เกิดข้ึน สนิคาหลายตูคอนเทนเนอรถกูปฏิเสธและตีกลบัไปท่ีประเทศจีน ซึง่เปนเรือ่งธรรมดาของการคาขาย ทีผู่ซือ้ท่ีเคยประสบ

ปญหากับสินคาจากเมืองจีน ก็จะเริ่มมีความระแวงในสินคาจีนตอไป เขาเหลานั้นจําเปนตองระวังอยางมากในการนําเขา

สนิคาจากจีน ในปจจุบนัอตุสาหกรรมโบนไชนาในประเทศจีนประสบปญหาใหญเพยีงเพราะผูซือ้ใหความเช่ือถอืในคุณภาพ

ของผลิตภัณฑที่นอยลง ทําใหผูผลิตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตกาวกระโดดเขาสูตลาดการคาขายอีกครั้งหน่ึง อยางไรก็ดี

ราคาถกูดึงใหตํา่ลงกวาแตกอนเพราะผูผลติเหลานีไ้มตองการเสียลกูคาใหกบัประเทศจีนอกี ทัง้ๆ ทีผู่ผลติเหลานีม้เีทคโนโลยี

และปจจัยอื่นๆ ที่อาจดีกวาแตก็ไมไดนําปจจัยเหลานี้มาสะทอนราคาขายในความเปนจริง และในที่สุดผูซื้อในปจจุบันจะให

ความสําคัญตอคุณภาพสินคาตอราคา

เถากระดูกจากประเทศจีน
  มผีูผลติทีห่ลากหลายทีส่ามารถพัฒนาคณุภาพภายในไมกีป่ บางเจาใหราคาทีส่มเหตุสมผลและบางเจากไ็มสามารถ

ทําใหไดคุณภาพ ไมมีผูผลิตเถากระดูกจีนท่ีสามารถผลิตเถากระดูกดวยกระบวนการบดดวยนํ้าที่มีคุณภาพเทียบเทาเถา

กระดูกจากยุโรป สวนผูผลิตในจีนที่ใชกระบวนการบดดวยนํ้าก็ไมไดใชกระบวนการ เคร่ืองจักร หรือการตรวจสอบท่ีถูกตอง

เมื่อเทียบกับสินคาจากยุโรป

  เขาเหลานั้นมีความเก่ียวของกับโรงงานผลิตกาวจากกระดูกและในบางกรณีเก่ียวของกับโรงงานผลิตนํ้าซุปจาก

กระดูก บางโรงงานใชเตาเผาแบบหมุน บางใชเตาที่เผาดวยถานหิน เถากระดูกที่ไดจะมีความเบ่ียงเบนดวยคา LOI ในชวง 

0.8-2.0% ขึ้นอยูกับคุณภาพการควบคุมท่ีใชในการกระบวนการผลิต หากเผาใหได 0.8% LOI ผลิตภัณฑที่ถูกเผาไดจะมีสี

ขาวสวย ทั้งน้ีกระบวนการการผลิตจําเปนตองเปนไปตามมาตรฐานอยางถูกตอง

  รูทั้งรูวาไมมีใครท่ีจะใหความไวใจกับผูผลิตคนจีนในแงทรัพยสินทางปญญา แลวใครหละท่ีจะเขามาลงทุนรวมกับ

จนี? ทีเ่มอืงจีนคงไมใชประเทศท่ีจะนําเอากฏหมายเขามาอางอิงไดเทาไหร แตการจัดการท่ีดแีละการคาขายอยางมีคณุธรรม

จะทําใหการคาแบบน้ีของจนีถดถอยไดในท่ีสดุ อกีประการหนึง่ หากคณุไมยอมรับวาคุณมปีญหาแลวคุณจะวางแผนไปขาง

หนาไดอยางมั่นคงไดอยางไร?

อุตสาหกรรมในอินเดีย
  การเกิดขึ้นของโบนไชนาในอินเดียไดรับการพัฒนาโดย Bengal Potteries ในชวงกลางป 1950 แตปดตัวไปในป  

1970 ผูบริหารคนหนึ่งจึงถือโอกาสตั้งกิจการ Hitkari Potteries โดยประสบความสําเร็จในกิจการในชวงแรกเร่ิม แตกิจการก็

ไปไมรอดในที่สุด ผูบริหารกลุมหนึ่งไดออกมาตั้งกิจการของตัวเองและเปนที่มาของความสําเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องถวย

ถงึวนัน้ี มโีรงงานจาํนวนมากตัง้อยูยานทศิเหนอืและตะวนัตกของอนิเดีย และมีผูผลติรายเดยีวทีผ่ลติไดคณุภาพสงูมมีาตรฐาน

ทัดเทียมตางชาติไดก็คือ Tata Ceramics Ltd. ซึ่งเปนโรงงานอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

  ขณะท่ีผูผลิตโบนไชนาของประเทศจีนสวนใหญบดเถากระดูกผสมลงไปโดยตรงกับวัสดุอื่นและกระบวนการผลิตก็

คอนขางจะเรียบงาย ทําใหผลผลิตมีสัดสวนของเสียมากและมีคุณภาพไมดีเทาท่ีควร คุณภาพการผลิตต่ํากวามาตรฐานเชน

นี้ ก็นาจะเปนสัญญาณเตือนสําหรับผูผลิตชาวอินเดียเชนกัน

  ผูผลติหลายรายท่ีไดลงทุนจางบริษทัผูใหคาํปรึกษาจากยุโรปสามารถปรับปรงุคณุภาพเพ่ือการสงออกได แตทัง้นีย้งั

ไมใชคณุภาพช้ันดีในมุมมองของผูซือ้ในฝงยโุรป ซึง่ผูผลติจนีสวนใหญไดมุงเนนไปท่ีราคาท่ีถกูกวา ไมใชคณุภาพในการผลิต

และความคงท่ีของคุณภาพ ซึงเปนลักษณะธุรกิจที่สามารถสูญเสียลูกคาไดอยางอยางดาย เพราะสินคาราคาถูกยอมมา

พรอมๆ กับคุณภาพที่ยังไมไดมาตรฐาน ประสบการณบอกเราวาผูซื้อมีความลุมลึกในคุณภาพสินคาเพียงพอที่จะตรวจสอบ

ไดวาคุณภาพสินคาเปนอยางไร โดยเฉพาะการติดตามจากการรองเรียนของลูกคา ประเด็นนี้เปนสิ่งที่ผูผลิตจําเปนตองเรียน

รูเพื่อทําใหลูกคาพึงพอใจ



86 กันยายน - ธันวาคม 2557

  เถากระดกูจากอนิเดยีเปนอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัโรงงานลอกไขมนัและกาวจากกระดกูสตัว ซึง่ทีม่าของ

ความสัมพันธนี้ไมไดถูกจัดตั้งดวยความต้ังใจ กระดูกที่เหลือจากการผลิตกาวสวนใหญจะถูกนํามากองไวบนลานกวางแลว

ถูกราดดวยน้ํามันเพื่อจุดไฟเผา ทําใหสีของเถากระดูกจะคอนไปทางสีนํ้าตาลและมี LOI มากถึง 3% ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําให

สีของผลิตภัณฑโบนไชนาียังไมขาวเทาที่ควร

  แมผูผลิตเครื่องถวยบนโตะในอินเดียตองการเพิ่มความขาวใหกับผลิตภัณฑของตนเพื่อเพิ่มโอกาสการยอมรับของ

ลกูคาในตลาด แตเขาไมไดลงทนุมากพอทีจ่ะซือ้วตัถดุบิและเครือ่งจกัรทีม่รีาคาสงูมาเพือ่ใชในการผลติ ซึง่เปนประเดน็ทีค่อน

ขางนาแปลกใจในมุมมองของผูเขียน

  ดังน้ันเม่ือตัวเลือกสําหรับผูผลิตเคร่ืองถวยโบนไชนาในตลาดมีขอจํากัด อะไรท่ีจะเปนสิ่งทดแทนไดบาง ผูเขียนได

กลาวไวขางตนแลววา ผูผลิตญี่ปุนไดใชสารเคมีหรือเถากระดูกสังเคราะหมาใชในการผลิต โปรดอานตอไปเพ่ือทราบ

รายละเอียด

  กระดูกเทียมอยูในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต ที่ไดจากอุตสาหกรรมกระดูก แตเปนการสกัดจากของเสียและนํามา

ปรบัปรุงโครงสรางทางเคมี หลงัจากใหความรอนในบรรยากาศท่ีมกีารควบคุม กจ็ะนํามาผสมกับเน้ือบอด้ี ขณะท่ีการใชวัตถดุบิ

จากประเทศญีปุ่นลดนอยลง ภาคการผลิตเถากระดูกของญ่ีปุนกย็ายมาตัง้อยูในยานเอเีีชยีตะวันออกเฉียงใต ซึง่ปจจบุนักย็งั

คงดําเนินการผลิตอยู เปนการผลิตที่สงออกไปยังตอนใตของประเทศจีนและผูผลิตเครื่องถวยในเอเชีย วัตถุดิบนี้นําไปผสม

กับวัตถุดิบอื่นเชนหินปูนคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตปกติ เพื่อทําใหเกิดเปน beta-tri calcium phosphate ที่เปนสวน

ประกอบที่สําคัญของการผลิตโบนไชนา แมวาจะไมมีโครงสรางเหมือนกับเถากระดูกที่ไดจากธรรมชาติ แตเนื่องจากสมบัติ

ของวัตถุดิบน้ีมีการหดตัวที่สูงกวาและเสียรูปไดงายกวา จึงเปนขอจํากัดในการนําเอาสารชนิดนี้มาทดแทนเถากระดูกอยาง

สิน้เชงิ วตัถุดบิน้ีใหความขาวและความโปรงแสงกวา และสามารถนาํไปใชเตมิแตงพรอมๆ กบัเถากระดกูธรรมชาตเิพือ่ลกัษณะ

ทีใ่สและขาวขึน้ ซึง่เปนตวัอยางทีน่าสนใจเมือ่นาํเอาสิง่ทีด่ทีีส่ดุจากสองโลกมาใชรวมกนั อยางไรกด็กีารผลติโบนไชนาจาํเปน

ตองมีกระบวนการท่ีมีลําดับขั้นตอนที่แนชัด ความรูทางดานเทคนิคก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ผูผลิตตองใหความสําคัญ

  เพือ่เปนการสรปุ หากเครือ่งถวยโบนไชนาเปนเครือ่งใชทีม่รีาคาถกูแลว มนัจะชกัจงูความสนใจของผูซือ้ผูบรโิภคชัน้

กลางและสงูทีน่ยิมมองทีล่กัษณะทีเ่ดนดงัเชนโบนไชนาไดอยางไร ราคาทีถ่กูสามารถสรางความพงึพอใจกบัผูผลติทีน่ยิมการ

ขายดวยปริมาณ เหมาะกับอุตสาหกรรมปอรซเลนและสโตนแวรที่มีขั้นตอนท่ีงายกวาและตนทุนที่ถูกกวา ราคาโบนไชนาที่

ถูกเนื่องจากการใชวัตถุดิบราคาถูก กระบวนการผลิตที่ตนทุนตํ่าไมไดสรางลักษณะที่เปนที่พอใจสําหรับกลุมผูบริโภคที่ยัง

นิยมความสวยงามหรูหรามากเทาไร

โบนไชนาควรคงไวกับรสนิยมท่ีอยูในกลุมผูบริโภคที่นิยมความหรูหรา และขั้นตอนกระบวนการการผลิต
จงึจาํเปนตองตอบรับกบัคานยิมน้ีดวยเชนกนั และดวยเพราะความตองการท่ีมตีอผลิตภณัฑโบนไชนาด้ังเดิมยงัมี
สูง การเพิ่มสารสังเคราะหเพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหกับเนื้อโบนไชนาก็นาจะเปนส่ิงที่ยอมรับได ซึ่ง Spode คงพอใจ
หากทราบวามีความกาวหนาในการผลิตดังเชนปจจุบัน
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8       th International Conference on 
             Materials Science
                     and Technology
8

Prof. Dr. Piti Sukonta-
sukkul     
"Advance Researches on 
Fibre Reinforced Concrete in 
Thailand"

Assoc. Prof. Dr. 
Masahiro Miyauchi   
"Novel Visible-light-Sensitive 
Photocatalyt for Indoor 
Environmental Purification"

Prof. Dr. Hyung-Ho 
Park 

"Transparent Electrode 
Material for Organic Light 
Emitting Diode by Atomic 
Layer Deposition"

Dr. Jaturong Jitputti
"High Emissivity Coating for 
Energy Saving in Steam 
Cracking Furnace"

Prof. Dr. Gobwute 
Rujijanagul

"Electrical Properties of 
Ba(Zr0.07Ti0.93)O3/ Co 
Composites"

Prof. Dr. Takayoshi 
Nakano
"Preferential Orientation of 
Biological Apatite Crystallites 
in Bone and Regeneration of 
Anisotorpic Bony Tissue 
Surrounding Metal Implants"

Dr.John Thomas Harry 
Pearce 

"Some Cast Irons are 
Special"

Prof. Dr. Martin Muhler
"Carbon Nanotubes for 
Chemical Energy 
Conversion and Storage"

Prof. Dr. Yonggang 
Meng
“Active Control of Boundary 
Lubrication” 

Tribology Technical Session 

Simulation, Design and Manufacturing 

Mr. Suphot Sukphi- 
sarn
"Thai Auto-parts Trend, 
Surface Treatment 
Development and Thai 
Parker Direction"

Surface Engineering and Heat 
Treatment Session

Invited Speaker 

Plenary Speaker 
Prof. Dr.-Ing. Thomas  
Böllinghaus  
BAM - Federal Institute for 
Materials Research and Testing 
World Materials Research 
Institute Forum (WMRIF)

Title  

"10 Technology Trends in 
Materials Science and 
Engineering, including their 
Application"

Prof. Dr. Tatsumi 
Ishihara 
Department of Applied 
Chemistry, Faculty of 
Engineering, Kyushu 
University

Title 
 
"New Technology for Carbon 
Neutral Energy"

Mr. Tim Grant 
Member of executive of 
Australian Life Cycle 
Assessment Society 
(ALCAS)
Director of Life Cycle 
Strategies

Title
"Sustainable Use of 
Materials Rather Than 
Sustainable Materials. 
The Importance of LCA 
to Assessing Materials 
Performance"

Material for Energy

Biomedical Materials and Devices

Dr. Seishi Tsumaya  
"Strengthening 
Competitiveness of JFE 
Steel Corporation through 
Research and Development 
(R&D)"

Material Reliability 

Metals, Alloys & 
Intermetallic Compounds 

Ceramic-based MaterialsPolymer-based Materials

Prof. Dr. Pasutha 
Thunyakitpisal
"New Era of Aloe vera as 
Biomaterial for Tissue 
Regeneration"

Dr. Somboon 
Sahasithiwat
"Organic Light-Emitting 
Materials based on 
[5]Helicene Derivatives"

Prof. Dr. Takeshi 
Kikutani
"Multi-Component Polymer 
Processing for Novel 
Applications"

Assoc. Prof. Chalerm-
wat Tantasavasdi
"Integrative Design for 
Sustainable Living"

Assoc. Prof. Dr. 
Attera Worayingyong 

"La1-xA’xCoO3-δ Perovskite 
Type Oxides as Catalysts 
for VOCs Oxidation"

Assoc. Prof. Dr. 
Puangrat Kajitvichya-
nukul 

"Environmental Nanotechnol-
ogy: Application of 
Nanomaterials for 
Environmental Protection 
and Pollution Abatement"

Materials Technology for Environment 

Asst. Prof. Dr. 
Kedsarin Pimraksa  

"Binding Phases in 
Construction Materials"

Asst. Prof. Dr. Sirithan 
Jiemsirilers 

"Current Research on 
Geopolymer Technology"

Dr. Suwat Jirathea- 
ranat
"Considerations in Finite 
Element Analysis for Sheet 
Metal Forming"

www.mtec.or.th/MSAT-8 
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Registration Fee (All prices are in USD)

           Category   On or before October 31, 2014    After October 31, 2014
  Regular                200            250
  Full Time Students               150            170

Gold SponsorsPlatinum Sponsors Silver Sponsor

***Early bird registration: October 31, 2014***

Mark your calendar and register early.

Exhibitors 

The 8th Thailand Metallurgy Conference 
Metallurgy towards Green Innovation

Co-organizersOrganizers 

December 15-16, 2014     Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand^

Supporters

Organizers                                                                               Co-organizers 

18th POSCO-Thainox Metallurgy Awards 2014

1. Structures Session: Metallography (Optical Microscope, SEM, TEM), Microstructure    
   Analysis and others

2. Processing Session (endorsed by POSCO-Thainox Public Company Limited): Chemical 
   Metallurgy, Forming, Welding & Joining, Coating & Solidification, Powder Metallurgy, Heat 
   Treatment, Metallic Foam, Casting and Others

3. Properties Session: Engineering, Physical and Chemical Properties eq. Corrosion & 
   Oxidation, Fatigue & Creep, Fractures, Defects & Material Degradation, Fractography, 
   Optical Property and others

4. Applications Session: Usage of Metals in Industries, Machinery, Tools Usage and others

5. Nano Materials & Technology (endorsed by Western Digital (Thailand) Company Limited
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In conjunction with

December 15, 2014: Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand December 15, 2014
Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand

^
www.mtec.or.th/TTA_1www.mtec.or.th/MSAT-8/TJPolymer

       Time                                    Topic
  
08:00 – 09:00 Registration
09:00 – 09:15 Opening Ceremony
09:15 – 10:00 Plenary lecture 1: 
 "10 Technology Trends in Materials Science and   
 Engineering, including their Application"
 Prof. Dr.-Ing. Thomas Böllinghaus (BAM)
 President of the World Materials Research Institute   
 Forum (WMRIF)
10:00 – 10:30 Coffee break
10:30 – 10:55 “Nanomatrix Structure and Viscoelastic Properties of   
 Natural Rubber”
 Dr. Seiichi Kawahara
 Nagaoka University of Technology
10:55 – 11:20 "Functionalized Magnetic Polymeric Nanoparticles for   
 Bioanalytical Applications"
 Prof. Pramuan Tangboriboonrat
 Mahidol University
11:20 – 11:45 “Bromination of Natural Rubber by Anodic Oxidation   
 in Water Process in the Presence of Carbon Dioxide”
 Dr. Yoshimasa Yamamoto
 Tokyo National College of Technology
11:45 – 12:10 "Development of Nano-chitosan for Biomedical    
 Applications via Water-based Reaction System"
 Prof. Suwabun Chirachanchai
 Chulalongkorn University
12:10 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:55 “Controlled Polymerization of Terpene as Renewable   
 Vinyl Monomer for Novel Bio-based Polymers”
 by Dr. Kotaro Satoh and Dr. Masami Kamigaito
 Nagoya University
13:55 – 14:20 "Synthesis of Cyclic Polyesters: The Catalyst Design"
 by Dr. Khamphee Phomphrai
 Mahidol University
14:20 – 14:45 “Synthesis and Properties of Aliphatic Polycarbonates   
 from Epoxides and CO2”
 by Dr. Koji Nakano
 Tokyo University of Agriculture and Technology
14:45 – 15:00 Coffee Break
15:00 – 15:25 “Polymer Nanostructures observed by Electron    
 Microscopy”
 by Dr. Hiroshi Jinnai
 Kyushu University
15:25 – 15:50 "Starch-based Rheology Modifiers in Structuring    
 Health Foods"  
 by Dr. Asira Fuongfuchat
 National Metal and Materials Technology Center
15:50 – 16:15 “Effect of Mechanical Instability at Polymer Surface   
 on Cell Adhesion”
 by Dr. Keiji Tanaka
 Kyushu University
16:15 - 16:40 "Polymers for New Generation Solar Cells"
 by Dr. Jatuphorn Wootthikanokkharn
 King Mongkut's University of Technology Thonburi
16:40 – 17:05 “Biobased Furan Polymers with Self-healing Ability   
 and Shape Memory”
 by Dr. Naoko Yoshie
 Tokyo University
17:05 – 17:30 "To be Announced"
 by Dr. Winita Punyodom
 Chiangmai University
17:30 – 17:55 “Enzymatic Synthesis and Functionalization of    
 Multiphase Cellulose Materials”
 by Dr. Takeshi Serizawa
 Tokyo Institute of Technology
17:55 – 18:20 "Waste to Value - Production of Pectin from Pomelo   
 Peel"
 by Dr. Pawadee Methacanon
 National Metal and Materials Technology Center
18:30 – 20:30 Banquet

(Draft) Schedule
09:00 – 09:15      Opening Ceremony
09:15 – 10:00      Plenary Lecture on “10 Technology Trends in    
 Materials Science and Engineering
                            including their Application” 
 by Prof. Dr.-Ing. Thomas Böllinghaus,German
10:00 – 10:30      Refreshment
10:30 – 10:35      Opening Speech 
 by Assoc. Prof. Siriluck Nivitchanyong 
 (TTA President)
10:35 – 10:40      Introduction of TTA International Academic Advisory   
 Board 
 by Prof. Kuniaki Dohda 
 (TTA Chair of International Academic Advisory Board)
10:40 – 11:20      Keynote Lecture on “Active Control of Boundary    
 Lubrication” 
 by Prof. Meng Yonggang, China
11:20 – 12:00      Technical Session 1 on 
 “TTA and its role in mobilizing Thai industry"
                            by Dr. Numpon Mahayotsanun (TTA Vice President)
12:00 – 13:00      Lunch
13:00 – 13:30      Networking with TTA members and New Members   
 Recruitment
13:30 – 14:30      Technical Session 2 on “Tribology R&D Activities in   
 Thailand
                            by Assoc. Prof. Varunee Premanond (KMUTT)
14:30 – 15:00      Refreshment
15:00 – 16:00      Forum (in English): 
 “Tribology Technology in Thai Manufacturing Industry”
                            Chair by Asst. Prof. Numpon Mahayotsanun
                1. A representative from a Die Fabrication Company   
    (Tentative: Fuji Die)
                  2. A representative from a Lubricant Company    
    (Tentative: PTT)
                       3. A representative from a Surface Treatment and   
    Coating Company (Thai Parkerizing)
                     4. A representative from an Automotive Company   
    (Honda R&D)
16:00 – 17:00      TTA Annual Meeting (Invited Only)

Registration Fee & Payment:  
 
Early bird rate: 1,200 THB / seat
Normal rate (after Nov. 7, 2014): 1,500 THB / seat

At MSAT-8, TTA will have an annual conference and 
exhibition providing information and activities of TTA. TTA 
will also receive a great honor from Prof. Kuniaki Dohda, 
President of IRGTM to introduce future activities between 
TTA and IRGTM. In addition, the keynote lecture on 
"Active Control of Boundary Lubrication" will be presented 
by Prof. Meng Yonggang (Tsinghua University, China).

1st Thai Tribology Association
Annual Conference and Exhibition
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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

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

ลงชื่อ .................................................................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 ..................................................................

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

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

แ
ชื
ที
ฉ
ร

(

ฉบับที่ 22.   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 36.   90.-ฉบับที่ 31.   90.- ฉบับที่ 33.   90.-ฉบับที่ 32.   90.- ฉบับที่ 35.   90.-ฉบับที่ 34.   90.-

ฉบับที่ 39.   90.-ฉบับที่ 38.   90.- ฉบับที่ 41.   90.-ฉบับที่ 40.   90.- ฉบับที่ 42.   90.-่ฉบับที่ 41 90

ฉบับที่ 37.   90.-

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


