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 วารสารเซรามิกส วารสารเซรามิกส จัดทําขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพรวิชาความรูทางดานเซรามิก จัดทําขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางการเผยแพรวิชาความรูทางดานเซรามิก 
และเปนสื่อกลางระหวางสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผูสนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบดวย และเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผูสนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในวงการเซรามิกทั้งดานอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา รวมทั้งผูสนใจผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของในวงการเซรามิกทั้งดานอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา รวมท้ังผูสนใจ
ในกิจกรรมดานนี้ ขอคิดเห็นและบทความในวารสารเลมนี้ เปนทัศนะอิสระของผูเขียนแตละทาน ในกิจกรรมดานนี้ ขอคิดเห็นและบทความในวารสารเลมนี้ เปนทัศนะอิสระของผูเขียนแตละทาน 
สมาคมเซรามิกสไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไปสมาคมเซรามิกสไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

ยินดีตอนรับเขาสูปทองเท่ียววิถีไทย พ.ศ. 2558 และสวัสดีครับพี่นอง  

ชาวเซรามิกและผู สนใจผู อานวารสารเซรามิกสไทยทุกทาน ขอทักทาย

สอบถามสารทุกขสุขดิบกันกอน เปนอยางไรกันบางกับภาวะการเมืองและ

สถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงสถานการณราคาเชื้อเพลิง

พลังงาน แมนํ้ามันจะลงแตแกสเชื้อเพลิงก็ยังแพงอยู ก็ขอใหทุกทานพรอม

รับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมาถึงในปลายปนี้ คงจะตองมีการ

เปลีย่นแปลงทาํใหชาวเซรามกิเราตองปรบัตัวกนัอกีมากมาย ทมีบรรณาธกิาร

เรายังคงสรรหาบทความที่เปนประโยชน และภาพขาวกิจกรรมความ

เคลื่อนไหวตางๆ มานําเสนอเชนเคยครับ

ฉบับนี้ยังคงจุดวยบทความท่ีนาสนใจหลายเร่ือง ตั้งแตการแนะนํา

โครงการลดหยอนภาษี 200 % ดวยงานวิจยัและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม 

แนะนํางานวิจัยพัฒนาเคลือบสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกที่ลําปาง เทคโนโลยี

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกดวย CAD/CAM แนวทางยกระดับการสราง

ตลาดใหมๆ สู AEC และในหัวขอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน 

เชียงราย และตาก ไปจนถึงวิเคราะหทิศทางการสงออกเซรามิกของไทยใน

อนาคต มบีทความงานวิจยัดานทนัตกรรมฟนปลอมทีท่าํจากเซรามิก และการ

ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือท้ิงในโรงการตกแตงกระจกใหเปนผลิตภัณฑ

ทดแทน แนะนํางานฝมือวาดภาพเพนทลายบนผลิตภัณฑเครื่องเคลือบ

ปอรซเลน และงานแสดงจติรกรรมเครือ่งกระเบือ้งนานาชาตทิีจ่ะจดัขึน้ทีศ่นูย

สงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 มีนาคมน้ี แนะนํา

งานแสดงสินคาและเครื่องจักร ASEAN Ceramics ซึ่งจะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ

กันทุกๆ 2 ป ที่ไบเทคบางนา เดือนกันยายนน้ี นอกจากน้ียังมีเก็บตกภาพงาน

ประชุมวิชาการดานวัสดุศาสตร MSAT8 ที่จัดข้ึนเมื่อปลายปที่แลว ภาพขาว

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มีเด็กๆ มัธยมมากมาย

มาทํากิจกรรมหลอตุกตเซรามิก อีกท้ังยังไดรวบรวมภาพขาวกิจกรรมตางๆ 

ของสมาคมเซรามิกสไทยที่จัดทริปไปเที่ยวดูงานเซรามิกที่เมืองจิ่งเตอเจิ้น 

ประเทศจีนในชวงเวลาท่ีผานมา 

ทีมงานกองบรรณาธิการ ขอใหเหลาบรรดาแฟนคลับของวารสารฯ ของ

เรา ไดรับความรู ความเพลิดเพลินในบทความตางๆ ที่นาจะเปนประโยชนตอ

พี่นองชาวเซรามิก และจะไดนําเสนอบทความรวมทั้งขาวคราวในแวดวงมา

ลงเผยแพรใหไดอานกันอยางสมํ่าเสมอนะครับ

กองบรรณาธิการ
ธนากร วาสนาเพียรพงศ

Thanakorn.w@chula.ac.th
Facebook : สมาคมเซรามิกสไทย กรุงเทพ
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อนุชา วรรณกอน และทีมงาน

  ผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง ผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง นับวามีความนับวามีความ
หลากหลายมากทีส่ดุในประเทศ เนือ่งจากมทีัง้ผลติภณัฑทีเ่ปนเครือ่งใชบนโตะอาหาร หลากหลายมากทีส่ดุในประเทศ เนือ่งจากมทีัง้ผลติภณัฑทีเ่ปนเครือ่งใชบนโตะอาหาร 
เชน แกวกาแฟ ชามตราไก ผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง เชน กระเบื้อง ลูกกรงเชน แกวกาแฟ ชามตราไก ผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง เชน กระเบ้ือง ลูกกรง
เซรามิก และผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน เชน แจกัน ผลิตภัณฑสําหรับทําสปา เซรามิก และผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน เชน แจกัน ผลิตภัณฑสําหรับทําสปา 
โคมไฟ หรือของชํารวยและของที่ระลึกนานาชนิด ประกอบกับอุตสาหกรรมเซรามิกโคมไฟ หรือของชํารวยและของท่ีระลึกนานาชนิด ประกอบกับอุตสาหกรรมเซรามิก
ในจังหวัดลําปางเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและมีจํานวนมาก ในจังหวัดลําปางเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและมีจํานวนมาก 
จึงมีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาเซรามิกในรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคนิคจึงมีศักยภาพสูงในการท่ีจะพัฒนาเซรามิกในรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคนิค
การเคลือบที่หลากหลาย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสูงขึ้นไดการเคลือบที่หลากหลาย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสูงขึ้นได

การพัฒนาเคลือบการพัฒนาเคลือบ
สําหรับ..ผลิตภัณฑเซรามิกผลิตภัณฑเซรามิก

จังหวัดลําปาง
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  ปจจบุนัศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาติ 

กําลังดําเนินงานในโครงการ  การเพิ่มมูลค าสินค า

อุตสาหกรรมเซรามิกดานเทคนิคการเคลือบ ที่ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลําปาง โดยศูนยพัฒนา

อุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งในโครง

การฯ ดังกลาว ไดมีการรับสมัครโรงงานท่ีสนใจเขารับการ

ถายทอดสูตรเคลือบ จํานวน 20 โรงงาน ซึ่งแตละโรงงาน

ก็มีความตองการท่ีหลากหลาย แตก็ยังคงมีลักษณะเปน

เคลือบท่ีโรงงานไมมีประสบการณในการทํา หรือเพ่ิงได

รับคําสั่งซื้อใหมจากลูกคา หรือตองการการพัฒนาเพื่อแก

ปญหาตาํหนขิองเคลอืบ และการลดตนทนุการผลติ โดยอาจ

จะแบงออกเปนกลุมๆ ตามประเภทความตองการของ

โรงงานไดดังนี้

  1. กลุมโรงงานทีต่องการสตูรเคลอืบใสพืน้ฐาน เพือ่

ทําการผลิตเคลือบเอง หรือการปรับใหมีสมบัติที่ดีขึ้น เชน 

การไหลตัวดขีึน้ รานตัวนอยลง ชวยลดอุณหภมูหิรอืมตีนทนุ

ลดลง จํานวน 5 โรงงาน ซึ่งโรงงานในกลุมน้ีสวนใหญจะ

ทาํการเผาผลติภณัฑอยูในชวงอณุหภมู ิ1200-1240oC และ

ตองการปรับใหลดลงอยูในชวง 1150-1200oC

1. การเขาไปถายทอดสูตรเคลือบใหกับโรงงาน

  2. กลุมโรงงานท่ีตองการสูตรเคลือบส ีไดแก เคลอืบ

สเีขยีว สแีดง สดีาํ โดยใหสามารถควบคมุความเขมของสไีด

ตามตองการ จํานวน 4 โรงงาน โรงงานสวนใหญมักประสบ

ปญหาในการควบคุมสขีองผลิตภัณฑใหไดตามตองการ ซึง่

อาจปรับแกโดยการใชสีแบบ inclusion หรือการควบคุม

อณุหภูมิเตา และบรรยากาศการเผาที่เขมงวดมากขึ้น

2.ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีไดจากการถายทอด
สูตรเคลือบใสพ้ืนฐาน
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  3. กลุมโรงงานท่ีตองการ

สูตรเคลือบทึบ เคลือบดาน หรือ

เคลือบเอฟเฟคตางๆ ทีเ่หมาะสมกับ

ผลิตภัณฑเฉพาะ เชน เคลือบทึบสี

ขาว เคลือบหยก หรือเคลือบสําหรับ

ลกูกรงเซรามิก จาํนวน 8 โรงงาน โดย

พบวาเคลือบสีขาวจะเปนที่ตองการ
มากที่สุด โดยจะมีปญหาการเผาไมสุกตัว หรือเคลือบดาน

แตไมเงา และเคลือบเอฟเฟคท่ีเคลือบไมไดเอฟเฟคตามท่ี

ตองการ จึงตองมีการทดลองหลายครั้ง โดยตองมีการปรับ

สูตร เทคนิคการเคลือบ และวิธีการเผาดวย

3.ตัวอยาง
ผลิตภัณฑท่ีได
จากการถายทอด
สูตรเคลือบสี

  4. กลุมโรงงานท่ีตองการสูตรเคลือบอุณหภูมิตํ่า ในชวงอุณหภูมิ 900-1100oC จํานวน 3 โรงงาน พบวาการใช

เคลือบอุณหภูมิตํ่ากับดินปกติของโรงงาน มักจะเกิดปญหาเคลือบไมสุกตัว เคลือบราน รูเข็ม จึงตองมีการปรับสูตร และ

บางโรงงานพบวาเคลือบไมเขากับเน้ือดิน เน่ืองจากการหดตัวและอุณหภูมิการเผาท่ีแตกตางกัน จึงตองมีการทดลอง

ใชกับเนื้อดินอุณหภูมิตํ่าไปพรอมกันดวย จึงจะชวยแกปญหาได    

4.ตัวอยางผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากการถายทอด
สูตรเคลือบทึบ
และเคลือบดาน

  ผลติภณัฑทีไ่ดจากการถายทอดสูตรเคลือบ

เหลานี้ โครงการฯ จะทําการวิเคราะหทดสอบตาม

มาตรฐานการสงออก โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปน

เคร่ืองใชบนโตะอาหาร ที่ตองทําการทดสอบการดูด

ซมึนํา้ การปลดปลอยโลหะหนัก การทนตอการชะลาง 

และการใชงานในเตาไมโครเวฟ หลังจากนั้นโครง

การฯ ยงัมกีาํหนดการจัดกจิกรรมการเช่ือมโยงตลาด AEC โดยการเดินทาง

ไปชายแดนประเทศลาวและพมา เพื่อนําผูประกอบการที่เขารวมโครงการ

และผูที่สนใจ ไปศึกษาลักษณะของตลาดและความตองการของประเทศ

เพื่อนบาน เพื่อเปนชองทางในการสงออก

  นอกจากนีใ้นโครงการฯ ยงัมีการวจิยัและพฒันาสตูรเคลอืบ

ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑเซรามิกของจังหวัดลําปาง และมีการสราง

ฐานขอมูลเคลือบ วัตถุดิบ และสูตรเน้ือดิน เพื่อใหเปนฐานความรูที่เปดใหบริการแกผูประกอบการและผูที่สนใจ

ทัว่ไป สามารถเขาไปสบืคนขอมลูและนาํไปพฒันาตอยอดใหเหมาะสมกบัผลติภณัฑของตน ซึง่จะนาํไปสูการสราง

ผลิตภัณฑใหมๆ หรือผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณไดตอไป

5. ตัวอยาง
ผลิตภัณฑท่ีไดจาก
การถายทอดสูตร
เคลือบอุณหภูมิตํ่า



ดร.สมนึก ศิริสุนทร  
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  นายธานนิทร สภุาแสงทานผูวาราชการจงัหวดัลาํปางและคณะ รวมกับ ดร.สมนกึ  ศริสินุทร นายกสมาคม

เซรามิกสไทย และ นายสมหมาย ชินภาณุวัฒน นายกสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี พรอมทั้งสมาชิก

รวมทั้งหมดจํานวน 20 ทาน ไดเดินทางไปรวมพิธีเปดงาน 11th China Jingdezhen International Ceramic Fair 2014  ซึ่ง

จัดขึ้นท่ีเมือง จิ่งเตอเจิ้น ประเทศจีน ในระหวางวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2557  สนับสนุนการจัดงานโดย Ministry of State 

Commerce, China National Light Industry Council, China Council for Promotion of International Trade และ Jiangxi 

Provincial People’s Government ซึ่งทางผูจัดงานไดเชิญแขกจาก 15 ประเทศมารวมในพิธีเปด

สมาคมเซรามิกสไทย...จัดไปดูงาน 
1111thth China Jingdezhen International Ceramic Fair 2014 China Jingdezhen International Ceramic Fair 2014

ที่...จ่ิงเตอเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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  ในงานมีการแสดงนิทรรศการออกบูธจากโรงงาน

ตางๆ จํานวนประมาณ 1,250 บูธ ในพื้นที่บริเวณ 5 Halls 

แบงออกเปน High Tech Achievements Ceramics, 

International Ceramics, Brand Name Ceramics from 

Domestic Porcelain Production Regions, Exquisite 

Ceramics และ Comprehensive Exhibition Area ซึ่งสวน

ใหญจะเปนการแสดงผลติภณัฑเครือ่งพอรซเลนเซรามกิ ซึง่

เปนสินคาที่ผลิตในเมืองจิ่งเตอเจ้ินมาแสดง  ผลิตภัณฑจะ

เปนเซรามิกพอรซเลนประเภท ถวย จาน ชาม แจกัน อาง 

กระถาง โคมไฟ ตุกตา ฉากกั้นที่ทําจากแผนกระเบื้องพอรซ

เลน กานํ้าชา ถวยชา ปากกา เคร่ืองประดับ
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  นอกจากนีภ้ายในงานยงัมกีารจดัแสดงนทิรรศการ

ใน 7 Themes ไดแก Contemporary International 

Ceramic Art, Ceramics Tea Set, Ceramics Packaging, 

Young and Middle-aged Innovative Ceramics และ ชิ้น

งานเซรามิกพอรซเลนท่ีทําโดยศิลปนจากพ้ืนที่ต างๆ  

ผลิตภัณฑเซรามิกพอรซเลนที่ผลิตจากเตาเผาที่มีชื่อเสียง 

10 แหงในประวัติศาสตรของจีนและผลิตภัณฑเซรามิก

สาํหรบังานกอสรางและสขุภณัฑ และมกีารจดัเวทเีพ่ือแลก

เปลี่ยนความรูทางวิชาการและวัฒนธรรมอีกหลายเวที เชน 

China Jingdezhen International Forum on High-tech 

Ceramic, the International Ceramic Cultural Innovation 

Summit, the National Exchange Conference of Antiques 

& Arts, the 3rd Jingdezhen Modern International 

Artistic Ceramics Auction, the National Shape and 

Decoration Design Competition of Blue-and-white 

Porcelain which Rice Pattern & Blue-and-white 

Ceramics for Daily Use.
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  เมอืง จิง่เตอเจิน้ เปนเมอืง

ที่มีประวัติศาสตรการผลิตเคร่ือง

พอรซเลนมายาวนานมากกวา 

1,700 ป โดยเปนแหลงผลิตเครื่อง

ถวยพอรซเลนใหกับราชวงศตางๆ 

ป จจุบันมีประชากรประมาณ 

1.6 ลานคน มีแรงงานที่ทํางานใน
อุตสาหกรรมเซรามิกมากกวา 1 แสนคน มีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับประวัติศาสตรของการผลิตเซรามิกอยูหลายแหง มีการขุดคน

พบเตาเผาเซรามกิโบราณในสมยัราชวงศตางๆ มมีหาวทิยาลยัจิง่เตอเจิน้ ซึง่เปดสอนหลกัสตูรเกีย่วกบัการผลติ การเขยีนลาย

เซรามิก และการสรางสรรคงานศิลปะทางดานเซรามิก  รวมถึงการสอนการเลนเคร่ืองดนตรีทีท่าํจากเซรามิกดวย ซึง่มนีกัเรียน

มากถึง 7,000 คนตอป  นอกจากน้ียังมีพื้นท่ีที่มีการขายผลิตภัณฑเซรามิกอยูหลายแหง ไมวาจะเปนรานคาที่เปนหองแถวท่ี
รวมตัวกันมากกวา 1,000 ราน คลายๆ กับตลาดจตุจักร

ของเรา รานคาทีร่องรับนกัทองเท่ียว ซึง่มีการสาธิตการผลิต

เซรามิกในขั้นตอนตางๆ และมีการขายสินคาในโชวรูม 

ผูประกอบการขนาดเล็กจะทําการผลิตเซรามิกในหองแถว

ที่ทําการผลิตอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยทําการผลิตในรูปแบบ

ของคลสัเตอร โดยจะมรีานทีผ่ลติดนิสาํเรจ็รปู รานทีผ่ลตินํา้

เคลือบขาย รานท่ีขึน้รปูชิน้งานโดยการหลอ การปน และการ

กลึง รานที่รับเผาชิ้นงานโดยใชแกส LPG และรานที่ทํางาน 

Hand Paint สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและใหญ

จะตั้งโรงงานอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
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  Franz Collection Inc. ตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2545 และมีสาขาอยูที่เมืองซานฟรานซิสโก 

สหรัฐอเมริกา เปนบริษัทที่ทําผลิตภัณฑของตกแตงบาน 

เชน ชุดถวย จาน ชามท่ีทําจากเซรามิกพอรซเลน แจกัน 

อุปกรณตกแตงบานและเครื่องประดับที่ทําจากพอรซเลน 

คริสตัลและเรซิ่น  ผลิตภัณฑทั้งหมดจะมีลักษณะเฉพาะตัว

ทีเ่รยีกวา “Franz Collection” ซึง่เปนผลติภณัฑทีอ่ยูในตลาด

ระดับสูงและมีคุณภาพในระดับเกรด A และเปนผลิตภัณฑ

ที่มักจะสะสมกันเปน Collection โดยผลิตภัณฑจะถูก

ออกแบบและทําวิจัยตนแบบมาจากเมืองไทเป ประเทศ

ไตหวัน หลังจากนั้นจึงจะนํากระบวนการทําตนแบบมา

ทาํการผลิตในประเทศจีน และสงออกไปขายในรานคาตางๆ 

มากกวา 5,000 แหงกระจายอยูทั่วโลก ไมวาจะเปนที่

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด

** ผลิตภัณฑพอรซเลนเซรามิกของบริษัท Franz Collection Inc. ที่เมืองจ่ิงเตอเจิ้น **



อธิภูมิ กําธรวรรินทร
ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง

ที่ปรึกษาสมาคมเครื่องปนดินเผา ลําปาง

กรรมการผูจัดการ บริษัท มีศิลปเซรามิค จํากัด

18 มกราคม - เมษายน 2558

เซรามิกลําปาง เซรามิกลําปาง 
..กับทางที่เหลือ..กับทางท่ีเหลือ

   ในชวงสองสามปทีผ่านมาเซรามกิลาํปางมหีลายอยางทีผ่านเขามา และเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทัง้เปนเรือ่งดแีละเปนเรือ่ง ในชวงสองสามปทีผ่านมาเซรามิกลาํปางมหีลายอยางทีผ่านเขามา และเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทัง้เปนเรือ่งดแีละเปนเร่ือง
ที่ไมดี มีปจจัยทั้งภายในของผูประกอบการกระทําเอง และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมเซรามิกในลําปาง จะวาไปที่ไมดี มีปจจัยทั้งภายในของผูประกอบการกระทําเอง และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมเซรามิกในลําปาง จะวาไป
แลวในจงัหวดัลาํปางจะมทีัง้การผลติทีเ่ปนอตุสาหกรรม และการผลติทีเ่ปนกจิการครวัเรอืน คละผสมกนัเปนเอกลกัษณทีโ่ดงดงัแลวในจังหวัดลาํปางจะมีทัง้การผลิตท่ีเปนอตุสาหกรรม และการผลิตทีเ่ปนกจิการครัวเรือน คละผสมกันเปนเอกลักษณทีโ่ดงดงั
ไปในทั่วประเทศในฐานะที่เปนเมืองเซรามิก และมีลายเอกลักษณที่รูจักกันทั่วไปคือ ลายไก จนไดรับการประกาศเปนสิ่งบงชี้ทางไปในทั่วประเทศในฐานะที่เปนเมืองเซรามิก และมีลายเอกลักษณที่รูจักกันทั่วไปคือ ลายไก จนไดรับการประกาศเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร “ชามไกลําปาง” นั่นหมายความวา เซรามิกของลําปางมีเอกลักษณและมีชื่อเสียงที่โดงดัง ไมเฉพาะคนไทยเทานั้นที่รูจัก ภูมิศาสตร “ชามไกลําปาง” นั่นหมายความวา เซรามิกของลําปางมีเอกลักษณและมีชื่อเสียงที่โดงดัง ไมเฉพาะคนไทยเทานั้นที่รูจัก 
ตางประเทศก็รูจักเมืองลําปางในฐานะผูผลิตเซรามิกเชนกันจากปจจัยเบื้องตน เปนทุนที่สามารถผลักดันใหอุตสาหกรรมเซรามิกตางประเทศก็รูจักเมืองลําปางในฐานะผูผลิตเซรามิกเชนกันจากปจจัยเบื้องตน เปนทุนที่สามารถผลักดันใหอุตสาหกรรมเซรามิก
เติบโตแบบกาวกระโดดได สามารถตอยอดธุรกิจใหเจริญเติบโตไปขางหนาไดไมยากนัก แตการณกลับไมเปนแบบที่ควรจะเปน ไมใชเติบโตแบบกาวกระโดดได สามารถตอยอดธุรกิจใหเจริญเติบโตไปขางหนาไดไมยากนัก แตการณกลับไมเปนแบบที่ควรจะเปน ไมใช
แบบที่คิด เพราะเหตุใดนั้น ผมใครขอจําแนกวินิจฉัยเปนขอ ๆ ในฐานะที่ผมอยูในวงการเซรามิกของลําปางไมนอยกวา 20 ป ดังนี้แบบที่คิด เพราะเหตุใดน้ัน ผมใครขอจําแนกวินิจฉัยเปนขอ ๆ ในฐานะท่ีผมอยูในวงการเซรามิกของลําปางไมนอยกวา 20 ป ดังนี้

  1. การขาดพืน้ฐานดานการทาํอตุสาหกรรม การทาํ1. การขาดพ้ืนฐานดานการทําอตุสาหกรรม การทํา

อุตสาหกรรมนั้นเปนคําที่มีความหมายกวาง อันหมายรวมอุตสาหกรรมนั้นเปนคําที่มีความหมายกวาง อันหมายรวม
ถึงระบบการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหาร การตลาด ถึงระบบการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหาร การตลาด 

การขาย การเงิน ครบทุกมิติ หาใชเฉพาะเรื่องการผลิตดวยการขาย การเงิน ครบทุกมิติ หาใชเฉพาะเรื่องการผลิตดวย

การลดตนทนุอยางเดยีวไม ผูประกอบการในลาํปางโดยสวนการลดตนทนุอยางเดียวไม ผูประกอบการในลําปางโดยสวน

ใหญมุงเนนการลดตนทนุเพยีงอยางเดยีว และบอยครัง้ทีก่ารใหญมุงเนนการลดตนทนุเพยีงอยางเดยีว และบอยครัง้ทีก่าร

ลดตนทนุกาวลกึลงไปจนกระทัง่คณุสมบตัแิละลกัษณะของลดตนทนุกาวลกึลงไปจนกระทัง่คณุสมบตัแิละลกัษณะของ

เซรามิกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกระทั่งคุณภาพลดดอยเซรามิกเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจนกระท่ังคุณภาพลดดอย
ถอยหลังไป โดยการรักษาระดับราคาใหคงเดิมแตคุณภาพถอยหลังไป โดยการรักษาระดับราคาใหคงเดิมแตคุณภาพ

ลดลง เมื่อถึงบทสุดทายการเจริญเติบโตทางธุรกิจไมลดลง เมื่อถึงบทสุดทายการเจริญเติบโตทางธุรกิจไม

กาวหนาขึ้น สภาพธุรกิจเปนแบบเดิม ผลิตแลวจําหนายไมกาวหนาขึ้น สภาพธุรกิจเปนแบบเดิม ผลิตแลวจําหนายไม

ไดราคาในขณะที่ตนทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ กลับกลายเปนการไดราคาในขณะท่ีตนทุนสูงขึ้นเร่ือย ๆ กลับกลายเปนการ

ทําลายธุรกิจของตัวเองโดยไมตั้งใจทําลายธุรกิจของตัวเองโดยไมตั้งใจ
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ออกแบบผลติภณัฑใหม ๆ  จะเหน็ไดวา ชวงเวลา 10 ปทีผ่านออกแบบผลิตภณัฑใหม ๆ  จะเห็นไดวา ชวงเวลา 10 ปทีผ่าน

มา ผลิตภัณฑที่เคยผลิตเมื่อ 10 ปที่แลว มาถึงวันนี้ก็ยังมีมา ผลิตภัณฑที่เคยผลิตเม่ือ 10 ปที่แลว มาถึงวันนี้ก็ยังมี
ผลติอยู โดยไมคอยมกีารเปลีย่นแปลงอะไรทีเ่ปนสาระหลกัผลติอยู โดยไมคอยมกีารเปลีย่นแปลงอะไรทีเ่ปนสาระหลกั

ของผลติภณัฑ ผูประกอบการหลาย ๆ  รายมกัจะผลติเฉพาะของผลติภณัฑ ผูประกอบการหลาย ๆ  รายมกัจะผลติเฉพาะ

ถวยสําหรับใสอาหาร เพราะผลิตงาย ของเสียนอย ใชถวยสําหรับใสอาหาร เพราะผลิตงาย ของเสียนอย ใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอน และผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตท่ีไมซับซอน และผลิต

เพียงชนิดเดียว ทําใหไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ เพียงชนิดเดียว ทําใหไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

ขาดแรงจูงใจของผูซื้อในการสะสมเปนชุดซึ่งจะทําใหยอดขาดแรงจูงใจของผูซื้อในการสะสมเปนชุดซึ่งจะทําใหยอด
ขายมากขึ้นและจําหนายไดราคามากขึ้น ทั้งนี้การมีขายมากขึ้นและจําหนายไดราคามากขึ้น ทั้งนี้การมี

ผลติภณัฑทีห่ลากหลายประเภท ตองแลกมาดวยตนทนุดานผลติภณัฑทีห่ลากหลายประเภท ตองแลกมาดวยตนทนุดาน

แมพิมพที่แพงขึ้นเชนกัน จึงทําใหผูประกอบการมักเลือกที่แมพิมพที่แพงข้ึนเชนกัน จึงทําใหผูประกอบการมักเลือกท่ี
จะผลิตสินคาเทาที่ตนเองมีแบบพิมพอยูสามารถผลิตและจะผลิตสินคาเทาท่ีตนเองมีแบบพิมพอยูสามารถผลิตและ

ขายออกมาเปนเงินไดทันทีขายออกมาเปนเงินไดทันที

  3. การขาดปจจัยการผลิตดานเงินทุน ในการผลิต

เชงิอตุสาหกรรม มคีวามจาํเปนทีต่องมปีจจยัการผลติทีเ่พยีง

พอ เน่ืองจากคาใชจายดานการผลิต การบริหารจัดการมีมาก 

เมือ่ผูประกอบการขาดปจจยัการผลิตดานเงินทุน จะทําใหมี

ขอจาํกดัดานการผลติเยอะเกนิความสามารถในการทาํกาํไร 

มีตนทุนที่แพงขึ้น ในขณะท่ีตองจําหนายสินคาที่ผลิตคลาย 

ๆ กนัในราคาเดยีวกัน ผูประกอบการมกัจะไมนกึถงึการปรบั

แกปญหานี ้แตกลบัจะพยายามจาํหนายออกไปใหมากทีส่ดุ

โดยการจําหนายในราคาถูกตํ่ากวาตนทุนที่ตองใชผลิต ใน

ระยะยาวยิง่ทาํใหกระแสเงนิทนุหมุนเวยีนขาดแคลนมากขึน้ 

และเปนสาเหตทุีผู่ประกอบการหลายรายตางสายหนาและ

มักจะบนปรับทุกขกันถึงสภาพธุรกิจที่ไมดี

  4. Unfair Game คําๆ นี้เปนคําภาษาอังกฤษท่ีคน

พูดเปนชาวตางชาติพูดถึงธุรกิจเซรามิกของลําปาง ใน

จงัหวัดลาํปางเมืองเซรามิก มผีลิตภณัฑจากประเทศจีนเขา

มาแชรตลาดลําปางนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางมีสาระ

สาํคญั ยอมรบัวาผลติภณัฑจากประเทศจนีมคีวามสวยงาม

และมคีณุภาพท่ีด ีเน่ืองจากวตัถุดบิและการผลิตท่ีเหมาะสม 

แตการท่ีเงิน 1,000 บาท จากการซื้อสินคาแทนที่จะจายซื้อ

สินคาเซรามิกลําปาง 1,000 บาท กลับตองแบงไปจายให

ผลิตภัณฑเซรามิกจากจีน 400 – 500 บาท ทําใหเซรามิก

ของลําปางขายไดนอยลง นั่นแปลวา เม็ดเงินที่ควรเขาตรง

ถงึลาํปาง 1,000 บาท กจ็ะหายไปเกือบคร่ึง โดยการวางขาย

ผานกระแสของคําวา ลําปางเมืองเซรามิก แตหากการนํา

ผลิตภัณฑเซรามิกจากจีนมาผานกระบวนการผลิตเพ่ิมใน

ลาํปาง แบบนีก้จ็ะยงัดกีวาเพราะการผลติเพิม่แปลวามงีาน

เพิ่มข้ึนในทองถ่ิน สิ่งเหลานี้คือสิ่งท่ีคนตางชาติเรียกวา 

Unfair Game

  5. การไมเขาใจถงึอารมณเซรามกิ ( Ceramic Emo-

tion ) คําน้ีมีความหมายท่ีลึกซ้ึง เน่ืองจากเซรามิกเปน

ผลิตภัณฑเคลือบแกว การสัมผัสถึงผิวเคลือบแกวจะให

ความรูสึกและอารมณเซรามิก ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ผู

ประกอบการหลายรายปรับแตงการผลิตเซรามิกดวยการ

ผลติทีอ่ณุหภมูติํา่ลงอยางมากจนเนือ้วสัดไุมสกุตวัดจีนเรียก

วาดินเผา และใชสีทาบานตกแตง โดยสวนใหญจะเปน

ผลิตภัณฑประดับตกแตง เพื่อลดตนทุนดานการผลิตใหตํ่า

ที่สุด แตความรูสึกและอารมณของเนื้อเซรามิกขาดหายไป

จนหมดสิ้น และจําหนายในราคาถูก ก็เปนการเดินอยูกับที่ 

ไมมีการพัฒนาเชิงคุณคาแตประการใด กลับจะเปนการ

ทําลายธุรกิจโดยรวมของทั้งระบบ ถึงแมมีการพัฒนาการ

ผลิตดินเผาเหลานี้ไปเปนตุกตาที่นารักสีสันสดใสก็ตาม แต
ก็ยังขาดอารมณเซรามิกอยูดี ผูซื้ออาจมองไดวาเซรามิกลํา

ปางไมมีคุณภาพ เปนไดเพียงดินเผาทาสีทั่วไป

  6. การรอความชวยเหลือของภาครัฐเพียงอยาง

เดยีว ผูประกอบการหลายรายมกัจะมองวาลาํปางเปนเมอืง

เซรามิก ภาครัฐจะใหการสนับสนุนชวยเหลือไปตลอด และ

การชวยเหลือของภาครัฐ หลายโครงการเปนประโยชน แต

อีกหลายโครงการไมไดประโยชนมากนัก ตรงนี้จะเปน

อันตรายกับการคิดการพัฒนาดวยตนเอง หลายธุรกิจไมได

รับการชวยเหลือเหมือนธุรกิจเซรามิก แมเกิดอุปสรรคก็จะ

แกไขดวยตนเอง ทําใหธุรกิจเซรามิกขาดการพัฒนาดวย

ตนเอง การเปนเมืองเซรามิกเปนทุนที่ดี หากสามารถนํามา

ใชอยางเหมาะสมนาจะทําใหผูประกอบการกาวล้ําพัฒนา

ไปไดระดับหนึ่งอยางแนนอน

  ในบทความตอจากนี้ ผมจะเขียนถึงเสนทางที่

เหลืออยูในการรักษาธุรกจิใหสามารถคงอยูได ซึง่เหลือ

ไมกี่ช องทางนัก อยูที่ผู ประกอบการจะเลือกท่ีจะ

กาํหนดตําแหนงตามความถนัดของตนเอง วาประสงค

จะอยูตรงไหนของธุรกิจเซรามิกในลําปาง
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เซรามิกลําปาง..กับทางที่เหลือเซรามิกลําปาง..กับทางที่เหลือ  
(ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน)(ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน)

  ขอกลาวนํากอนนะครับวา ในตอนที่ 2 นี้จะ

เป นการให คําแนะนําถึง เส นทางเลือกเพื่อให 

อุตสาหกรรมเซรามิกลําปางอยู รอด โดยอิงจาก

สถานการณปจจุบัน และการรวบรวมมุมมองตาง ๆ  ที่

เคยผานสายตาและความคิดของผม มาขมวดเปน

แนวทางตาง ๆ  โดยแตละแนวทางนีอ้าจจะนาํมาเลอืก

วางแผนทางธรุกจิไดตามความเหมาะสมของกจิการตวั

เอง พอสังเขปดังนี้

  ทางเลอืกที ่1 การผลติสนิคาทีม่นีวตักรรม
  ทางเลือกน้ีเปนทางเลือกท่ีคอนขางเหมาะสมกับ

ธุรกิจการผลิตเซรามิกของลําปาง เวลาท่ีผานมาของ

อุตสาหกรรมน้ี มีการเปล่ียนแปลงการผลิตนอยมาก หรือ

แทบจะเรียกไดวาหยุดน่ิง สินคาที่ผลิตเมื่อ 10 ปที่ผานมา 

ยังคงการผลิตแบบเดิม การปรับราคาขึ้นมีนอย และปรับ

ตามโอกาสวิกฤติของตนทนุตาง ๆ  ขาดการเปล่ียนแปลงของ

รูปแบบ ลวดลาย วิธีการใชงานของเซรามิก คําวาสินคาที่

มีนวัตกรรมนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีสาระการใช ( Function ) 

ทีแ่ตกตางหรือมปีระโยชนเพิม่มากข้ึน การจะทําใหสนิคามีน

วตักรรมน้ันตองผานกระบวนการคิดนอกเหนือจากการผลิต

สนิคาแบบเดมิ ๆ  เชนสมยักอนถวยชามอาหารก็เปนการผลติ

แบบปรกติ ตอมามีการเจาะรูที่ขอบถวยเพ่ือเสียบตะเกียบ 

หรือเพิ่มชองเสียบไอโฟน สมารทโฟนลงท่ีขอบถวย เพื่อวาง

ไอโฟนขณะใชถวยชามทานอาหาร ตาง ๆ เหลานี้เปนการ

เพิ่มนวัตกรรมลงไปในผลิตภัณฑแบบเดิม ๆ เพื่อมุงหมาย

ใหเกิดความแตกตางและสามารถจําหนายไดในราคาสูง

กวาเดิมเพราะมีคานวัตกรรมอยูในสินคา ทั้งนี้ผูผลิตตองมี

ใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความแตกตางดวย อาจจะทํางาน

ยากข้ึนแตระยะยาวสามารถรอดพนกับดักดานราคาท่ีทกุคน

กําลังติดอยู แตหากเมื่อรูปแบบที่มีนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ผู

ประกอบการก็ควรที่จะมีวินัยที่ไมคิดจะลอกเลียนแบบกัน

ดวย จึงจะอยูรอดได

 
  ทางเลือกที่ 2 การผลิตสินคาที่มีศิลปะ
  ทางเลือกนี้เปนทางเลือกที่เปนแนวโนมในอนาคต 

ไมวาประเทศแถบยุโรปหรือประเทศญ่ีปุนตางก็กาวถึงจุดน้ี

มาหมดแลว การทําเซรามิกแนวศิลปะน้ัน ผูประกอบการจะ

ผลติไมมากช้ิน แตละชิน้มรีาคาแพง เพราะส่ิงทีล่กูคาซือ้นัน้

ไมใชซื้อเซรามิก แตเปนการซ้ือผลงานศิลปะท่ีใชวัสดุเซรา

มิก อาจจะเขาใจยาก แตเปนชองทางที่ดีชองทางหนึ่ง โดย

เฉพาะสถานการณคาแรงสูงมากและขาดแคลนแรงงาน 

การผลิตเชิงศิลปะน้ัน เปนเรื่องที่มีเอกลักษณพิเศษอันเกิด

จากผูผลติ นัน่แปลวาผูผลติตองมคีวามเปนนกัศลิปะช้ันสงู 

สามารถรังสรรคผลงานเปนชิ้นเอก คือมีเพียงชิ้นเดียวเปน

หลัก ไมสามารถทําซํ้าได และมีเร่ืองราวแรงบันดาลใจใน

การผลติดวยจะยิง่เปนทีต่องการสาํหรบันกัสะสม แมจะขาย

ไดนอยชิ้น แตราคาที่สามารถขายได จะสามารถตั้งราคา

ตามความพอใจ โดยผูซื้อก็พอใจในราคาดวยเชนกัน
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ทางเลอืกที ่3 การผลติสนิคาทีม่ดีไีซนและ
เอกลักษณ
  ในจงัหวดัลาํปางเดมิผลติภณัฑเซรามกิทีผ่ลติตาม

โรงงานตางๆ ก็มีดีไซนและรูปแบบตามความถนัดของแต

ละโรงงานอยูแลว ผูประกอบการดวยกันจะมองออกวาผลิต

ภัณฑนั้นๆ ผลิตโรงโรงงานไหน ของใคร หากเมื่อระยะเวลา

ผานเปลี่ยนเรื่อยมา บางรูปแบบขายไดนอยและขายชาลง 

จงึเกดิการลอกเลยีนแบบเกดิขึน้ จนเปนทีม่าของปญหาการ

สรางเอกลกัษณเฉพาะและสรางความแตกตางใหผลติภณัฑ

ของตัวเองจะเปนโอกาสทางธุรกิจที่ดีในการอยูรอด ทั้งนี้ผู

ประกอบการอาจกระทําควบคูไปกบัการผลิตแบบเดิม พรอม

กับการสรางแบรนดของตัวเองพรอมกับการรักษาคุณภาพ

สินคาที่ผลิตไวดวย โดยตรงนี้ภาคการเงินทั้งของรัฐหรือ

ของเอกชนควรหันมาสนับสนุนผลิตภัณฑที่มีดี ไซน 

มีเอกลักษณดวย เน่ืองจากผูประกอบการประสงคเปลี่ยน

แปลงแตอาจขาดเงินทุนในการพัฒนา การผลิตสินคาท่ี

มดีไีซนนัน้ผูประกอบการตองมคีวามขยนัหาขอมลูเรือ่งการ

ตลาด ความตองการใชของลูกคา ตัวผูประกอบการก็ตองมี

ศกัยภาพในการผลิตดวยเชนกัน หากพจิารณาอยางละเอียด

จะพบวาผู ประกอบการท่ีมี เอกลักษณในผลิตภัณฑ

จะสามารถคงอยูไดในธรุกจิ บางรายสามารถทําการสงออก

ไปตางประเทศไดดวย สามารถสรางราคาใหหลุดพนตนทนุ

ที่สูงขึ้นไดดวย

ผูประกอบการเซรามิกของ

ลําปาง ทั้งนี้อาจจะตองมี
ก า รล งทุ นด  าน เค รื่ อ ง

จักรพอสมควร  สําหรับ

อุตสาหกรรมที่อาจจะใช

  ทางเลือกท่ี 4 การ
ผลิตสินคาที่เปนวัสดุใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ
  การผลติสินคาสาํหรบัเปนวสัดุอตุสาหกรรมนัน้ เปน

เสนทางของอนาคตที่มีความเปนไปไดของลําปาง การผลิต

ประเภทน้ีโรงงานไมมีความจําเปนตองใหญ แตตองมีองค

ความรู มีทักษะมากพอสมควร ในลําปางเองก็มีการผลิต

ลักษณะนี้อยูบางแตคนทั่วไปจะเขาใจวาเปนการผลิต

เซรามิกปกติ กลาวคือ กระเบ้ืองปูพื้นเปนวัสดุที่ผลิตเพ่ือ

อตุสาหกรรมกอสราง ซึง่ในลําปางมีผูประกอบการอยูจาํนวน

หน่ึง การผลิตกระเบ้ืองปูพืน้ใชเงนิลงทุนสูง อาจจะไมใชทาง

เลือกของผูประกอบการในปจจุบันสวนใหญเน่ืองจาก

ศักยภาพดานเงนิทุนและองคความรู แตในทางเลือกนี้วัสดุ

สาํหรบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ มอีกีมากมายทีส่ามารถผลติไดโดย

วัสดุทางเซรามิกนั้นมีอยูมาก ยกตัวอยางเชน สวิตชไฟฟา 

อปุกรณทนกรดดาง ถวยเผาพลอย ตลบัลกูปน ลกูถวยไฟฟา 

หมอบดไฮสปด ลูกกลิ้งและเฟองอลูมินา จานสําหรับ

ไมโครเวฟ ฯลฯ ประเด็นหลักของการผลิตวัสดุนี้จะเปนเรื่อง

ขององคความรูดานวศิวกรรมเซรามกิและเครือ่งจกัรในการ

ผลติวสัดเุหลานี ้แมจะดูไกลไปหนอย แตกเ็ปนเสนทางแหง

อนาคตจริงๆ

  ทางเลือกทั้ง 4 ทางนี้ ผูประกอบการตองเลือกใช

ตามความเหมาะสมกับศักยภาพและเสนทางในการ

วางแผนธุรกจิของตัวเองเปนหลกั ชวงแรกๆ ทางเลือกยงัเปด

กวางอยูพอสมควร เหมือนเปนที่โลงกวางที่ผูประกอบการ

จะลงหลักปกฐานตามความเหมาะสม เมื่อเปล่ียนแปลงรูป

แบบการผลิตและผูประกอบการควรท่ีจะมวีนิยัทีจ่ะใหความ

เคารพในเสนทางธุรกิจที่ไมควรเขาไปคัดลอก แบงตลาด 

แยงตลาดกันเองอีกตอไป มิฉะนั้นปญหาเดิมๆ ก็จะกลับ

มาวนเวียนอยู เหมือนเดิม และเม่ือผู ประกอบการได

เปล่ียนแปลงไปแลวก็ควรท่ีจะพัฒนาไปใหตอเน่ืองดวย

เชนกัน

  เซรามิกของลําปางนั้น ที่ผานมาผลิตภัณฑใดเปน

ที่นิยมก็มักจะถูกลอกเลียนแบบผลิตและลดราคามา

โดยตลอด รายใดที่ทําไปแรกๆ ก็จะมีความสามารถในการ

ทํากําไรไดกอน และจะลดถอยลงมาเรื่อยๆ และในท่ีสุด

ผลติภณัฑนัน้กจ็ะตายไปจากตลาด ผมเหน็มามาก ตวัอยาง

เยอะ รปูทรงเหมือนตัว A แหลมๆ เมือ่ขึน้สงูสดุกต็กต่ําอยาง

รวดเรว็โดยไมมใีครไปทาํรายเลยนอกจากตวัผูประกอบการ

เองเทานัน้ทีท่าํตวัเอง การทาํอตุสาหกรรมน้ัน ตองดูกนัยาวๆ 

ไมควรจะฉาบฉวยทําธุรกจิแบบทําลายตัวเอง ควรเคารพใน

ความคิดของผูผลิตดวยกัน การแอบลอกแนวความคิด การ

ผลิตเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมอยางยิ่ง

  ทายนี้ บทความเรื่อง เซรามิกลําปางกับเสน

ทางที่เหลือ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถจุด

ประกายความคิดใหผู ประกอบการดวยกันเปลี่ยน

แปลงเพ่ือตัวเอง เพ่ืออนาคตของธุรกิจตัวเองให

สามารถดํารงไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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ปริญญา สมราง

  จงัหวัดลําปาง โดย ศนูยพฒันาอตุสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการ “เพิ่มมูลคาสินคาอุตสาหกรรมดานเทคนิคการเคลือบ” ขึ้น โดย

มวีตัถปุระสงคเพือ่สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจงัหวัดลาํปางไดรบัการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑเซรามิก ดวยเทคนิคการเคลือบ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลําปาง โดยมีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติเปน

ที่ปรึกษา

  การดําเนินงานโครงการฯ ไดจัดกิจกรรม “การศึกษาดงูานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

เชียงรายและจังหวัดตาก” ขึ้น เพ่ือใหกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกที่เขารวมโครงการไดนํา

ผลิตภัณฑใหมซึ่งใชเคลือบท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนาในโครงการฯ รวมถึงผลิตภัณฑของตนเอง เช่ือม

โยงสูตลาดใหมที่มีศักยภาพ และเขารวมการประชุมเพื่อรับฟงการบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูและประสบการณดานการตลาด การเจราจาการคาระหวางประเทศ การบริหารจัดการ ระบบการ

ขนสงโลจสิตกิส กฎระเบียบตางๆ ทางการคา และการจัดการกระจายสนิคาสูตลาดเพือ่นบาน โดยแบงการ

ศึกษาดูงานออกเปน 2 ชวง ดังตอไปนี้

การศึกษาดูงาน..เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการศึกษาดูงาน..เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ และ จังหวัดตากจังหวัดตาก

  การศึกษาดงูานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัเชยีงราย จดัขึน้ระหวางวนัที ่26-28 ตลุาคม 

2557 เปนการเดินทางเพือ่ศกึษาดูงานการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงราย เพือ่รองรับการจัดต้ังเปนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 โดยจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่ชายแดนที่ตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ

อนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง (GMS 

Economic Corridors)  มี

โอกาสขยายตัว และมีความ

พรอมในเรือ่งของ โครงสรางพ้ืน

ฐาน การเงิน แรงงาน รวมถึงมี

การคมนาคมท่ีสะดวก วันท่ี 

26 – 27 ตุลาคม 2557 คณะผู

ประกอบการไดเดินทางไปยัง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเขา

ดูงาน “นาคราชนคร” บนถนน 

R 3 A  บริ เ วณ เ ชิ งสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป. ลาว โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เหมโชค 

สิงหสมบุญ ผู บริหารนาคราชนคร บรรยายถึงความเปนมาของการพัฒนาโครงการนาคราชนคร 

และพาชมสถานท่ี

ดร.เหมโชค สิงหสมบุญ ผูบริหารนาคราชนคร ดร.เหมโชค สิงหสมบุญ ผูบริหารนาคราชนคร 
บรรยายถึงความเปนมาของการพัฒนาโครงการนาคราชนครบรรยายถึงความเปนมาของการพัฒนาโครงการนาคราชนคร
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  “นาคราชนคร” เปนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ของท้ังฝงไทยและฝงลาว ตั้งอยูบนถนน R3A ชวงสะพาน

มิตรภาพแหงที่ 4 เปนการรวมทุนจากนานาชาติ ดวย

สัมปทานเปนระยะเวลา 40 ป และสามารถตอไดอีก 40 ป 

นาคราชนครมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร ซึ่งไดเร่ิมเปด

ดําเนินการในสวนของโรงแรมที่ตกแตงในสไตลพญานาค 

สถานที่อบรมสัมมนา รานอาหาร รานคา duty free และ 

Entertainment Complex ในขณะเดียวกัน ก็กําลังดําเนิน

การกอสรางโรงแรมในเฟสที ่2 เพิม่เติม ศนูยจาํหนายสนิคา 

OTOP รวมถงึศนูยกระจายสนิคา โดยเปาหมายโครงการคอื

การพัฒนาเศรษฐกิจระหวางชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ความเปนอยูของชุมชน และประชาชนในเขตชายแดน เพื่อ

เปนการรองรับ AEC และเปนการฟนฟวูฒันธรรมทองถ่ินให

มีสวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น

  นั่นทําใหโครงการนาคราชนคร เปนลูทางหนึ่งที่

สามารถผลักดันสินคาอุตสาหกรรมเซรามิกจากไทยไปสู

ตลาดดานตะวันตกของจีนได ดวยการแสดงสินคาในศูนย

จาํหนายสนิคา OTOP ทีจ่ะเริม่ใหเปดจองไดจาํนวนรวมกวา 

2,000 คูหา และคาดวาจะเต็มโครงการในอีก 2 ปขางหนา 

โดยมีทั้งอาคารกลางแจงและในรม ทั้งนี้ ผูเขามาลงทุนเปด

ราน นาคราชนครจะไดใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน 

ความรูเร่ืองการคาชายแดน ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนทาง

ภาษีตางๆ นอกจากนั้น จะสรางเครือขายในหมูผูประกอบ

การดวยกันเอง เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ และแบงปน

ความรูตางๆ ในหมูผูประกอบการไทยดวยกัน

โรงแรม “นาคราชนคร”โรงแรม “นาคราชนคร”

ดร.เหมโชค สิงหสมบุญ ผูบริหารนาคราชนคร พาชมสถานท่ี

การกอสราง พืน้ท่ีแสดงสินคา OTOP ภายในโครงการนาคราชนคร

ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส คณบดีสํานักวิชาการจัดการ
และท่ีปรึกษาโครงการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจชายแดน

และโลจิสติกส ใหการตอนรับ

  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะผูประกอบการไดเขา

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการคาและการลงทุนระหวาง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (AEC) ของโครงการจัดต้ัง

สํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส (Office of 

Border Economy and Logistics Study: OBELS) โดย 

ดร.ฉตัรฤด ีจองสรุยิภาส คณบดีสาํนกัวชิาการจัดการและท่ี

ปรกึษาโครงการจดัตัง้ฯ พรอมดวยทมีคณาจารยและนกัวิจยั

โครงการจัดตั้งฯ ไดใหการตอนรับ



24 มกราคม - เมษายน 2558

  สาํนกังานเศรษฐกิจชายแดนและโลจสิติกส (Office 

of Border Economy and Logistics Study: OBELS) เปน

ศนูยขอมลูดานเศรษฐกิจการคาชายแดนและโลจิสตกิส เริม่

โครงการจัดตัง้เม่ือป 2556 ภายใตมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

เพื่อเปดบริการใหขอมูลทางเศรษฐกิจการคาชายแดนและ

ดานโลจสิตกิสทีส่าํคญัแกภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะ

ขอมูลภูมภิาคลุมแมนํา้โขงตอนบน ทีจ่ะนาํไปสูการยกระดบั

องคความรู สงผลตอการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของหนวยธุรกิจและของประเทศ สงผลตอการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบการไทยใหมีความไดเปรียบเหนือ

กวาผูประกอบการในกลุมประเทศขางเคียงอยางมนียัสาํคัญ

  ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ดร.สุเทพ นิ่มสาย อาจารย

ปฐมพงศ มโนหาญ และอาจารยนราวุธ ทองมะโรงสี ได

บรรยาย แนวโนมนโยบายสงเสริมการลงทุนในจังหวัด

เชียงรายในอนาคต โดยจังหวัดเชียงราย ไดแบงกลุมพื้นที่

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเปน 5 กลุม คือ กลุมที่ 

1 กลุมอําเภอชายแดน กลุมท่ี 2 อําเภอตดิชายแดน กลุมที่ 

3 เมอืงศนูยกลาง กลุมที ่4 กลุมอาํเภอเกษตรกรรมดานเหนอื 

และกลุมที่ 5 กลุมอําเภอเกษตรกรรมดานใต โดยกลุมที่ 1 

นั้นประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อ.แมสาย อ.เชียงแสน และ 

อ.เชียงของ เปนกลุมอาํเภอดานเหนอืของจังหวดัท่ีมลีกัษณะ

เปนจุดผานแดนถาวร ตั้งอยูบนแนวระเบยีงเศรษฐกิจเหนือ

ใต เปนทางผานของเสนทางการคา R3A เสนทางเศรษฐกิจ

สําคัญท่ีเชื่อมภาคตะวันตกของจีนกับไทย ดวยระยะทาง 

1,887 ก.ม. ผานสามประเทศ จนี-ลาว-ไทย ทาํใหมศีกัยภาพ

ในการพัฒนาดานการคาชายแดน  ธุรกิจโลจิสติกส  

อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว โดยมีการคาชายแดนและ

การเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอนุภาคเปนจุด

ดึงดูด มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก เชื่อมโยงไปยัง กลุมที่ 

3 อ.เมืองเชียงราย ที่เปนเมืองศูนยกลางทางการพาณิชย ที่

อยูอาศัย การทองเที่ยว ที่ตั้งโรงงาน อุตสาหกรรม และการ

ผลิต และเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงตางๆ ไดโดยงาย

  ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ (Kunming-Bangkok 

Highway: R3A) หรือรูจักกันในช่ือถนน R3A เปนเสนทาง

เศรษฐกิจสําคัญท่ีเช่ือมภาคตะวันตกของจีนกับไทย ดวย

ระยะทาง 1,887 ก.ม. เริ่มตนจากคุนหมิง ประเทศจีน ผาน

ประเทศลาว เขาประเทศไทยท่ีดานเชยีงของ จงัหวดัเชียงราย 

สูกรุงเทพ ที่เปดใชอยางเปนทางการในป 2551 เร่ิมตนมี

มูลคาการสงออกเพียง 87 ลานบาท และเพิ่มขึ้นอยางตอ

เน่ืองเปน 5,843 ลานบาท ในป 2556 โดยเปนการคากับจีน

ประมาณ 85% และกับสปป.ลาว 15% เปนโอกาสทางการ

คาของอุตสาหกรรมเซรามิก ที่จะทําการขนสงสินคาไปขาย

ยงัประเทศจนีผานเสนทาง R3A โดยทีน่ครคนุหมงิ เปนทีต่ัง้

ของศนูยคาสงหยนุฝาง ศนูยการคาทีใ่หญเปนอันดับ 2 ของ

จนี โดยผูบรโิภคในมณฑลยนูนานคอนขางนยิมสนิคานาํเขา

จากประเทศไทย เชน สนิคาอาหาร สนิคาอุปโภคบรโิภค ของ

ตกแตงบาน เปนการจาํหนายปลกีทางหนารานเพยีงรอยละ 

30 สวนอีกรอยละ 70 เนนคาสงไปยังรานคาปลีกท่ัวไปใน

คุนหมิงและเมืองตางๆ ในยูนนาน รวมถึงมณฑลขางเคียง 

เปนอกีลูทางหนึง่ทีส่ามารถผลกัดนัสนิคาอุตสาหกรรมเซรา

มิกไทยใหเขาตลาดดานตะวันตกของจีนได

ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา นักวิจัย สํานักงานเศรษฐกิจชายแดน
และโลจิสติกส บรรยายหัวขอ แนวโนมนโยบายสงเสริมการลงทุน

ในจังหวัดเชียงรายในอนาคต

  การศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตาก จัดขึ้นระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2557 

เปนการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ อําเภอ

แมสอด จังหวัดตาก ใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน โดย นายสมศักดิ์ คะวีรัตน ประธานหอการคา

จังหวัดตาก และ นายพงศชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการ

หอการคาจังหวัดตาก ไดใหการตอนรับคณะผูประกอบการ 

และบรรยายในเรื่องแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไทย-พมา อ.แมสอด
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  อําเภอแมสอด มีศักยภาพและความพรอมของ

เมืองสูงท้ังทางดานเศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

ภาคเกษตรกรรม และการทองเท่ียว ทําใหการพัฒนาพ้ืนที่

ชายแดนแมสอดและพื้นที่ใกลเคียงใหเปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนนั้นมีความเหมาะสม โดยเปนประตูฝงตะวัน

ตกของไทย บนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวัน

ตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมตรงกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady Trade Zone) ของ

สหภาพพมา และสามารถเช่ือมตอไปยังทาเรอืเมาะละแหมง 

และกรุงยางกุงได โดยคณะรัฐมนตรีมมีตใิหเรงรดัการดําเนิน

โครงการสรางเขตเศรษฐกิจพเิศษ รวมท้ังศูนยบรกิารนําเขา-

สงออก เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนยโลจิสติกส

รวมท้ังคลังสนิคา (Logistics Park) ในพ้ืนทีบ่รเิวณชายแดน

ไทย-พมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และใหเรงรัดการ

กอสรางสะพานมิตรภาพ ไทย-พมา แหงที่ 2 เพื่อรองรับ

ปริมาณการขนสงสินคาท่ีเพิ่มมากข้ึนตาม ซึ่งจะกอใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน

ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนเปนอยางสงู

  สนิคาอตุสาหกรรมท่ีสงออกไปพมา 10 อนัดบัแรก 

เปนกลุ มเดิม เชน เครื่องจักร เชื้อเพลิง ยานยนต แต

ผลติภณัฑเซรามกิเปนสินคาดาวเดนทีส่งออกไปพมาเพิม่ขึน้ 

โดยภายหลังจากที่พมาเปดประเทศ มีการแกไขกฎระเบียบ

เกีย่วกับการลงทุน เชน ยกเวนภาษีใหนกัลงทุนจาก 3 ป เพิม่

เปน 5 ป ทําใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน เปนโอกาสท่ีธุรกิจ

ไทยจะยายฐานการลงทุนไปพมา อีกทั้งพมายังมีการ

กอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ การพัฒนาเมืองหลวงใหม

ที่นครเนปดอว และการขยายการลงทุนของอุตสาหกรรม

ตางๆ ในพมา ทําใหพมามีความตองการวัสดุกอสรางเพิ่ม

ขึ้นมาก ขณะที่วัสดุกอสรางบางรายการพมายังผลิตไดไม

เพียงพอกับความตองการ แตบางรายการอาจยังไมมี

เทคโนโลยใีนการผลติได ทาํใหตองพึง่พาการนาํเขาจากตาง

ประเทศ เปนโอกาสทางการคาของอตุสาหกรรมเซรามกิ โดย

เฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑเซรามิก เครื่องสุขภัณฑและ

กระเบ้ือง ของตกแตง รวมไปถึงสินคาของขวัญของที่ระลึก 

และเคร่ืองใชบนโตะอาหาร

  การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ในป 2558 และการทีป่ระเทศไทยมสีภาพทางภมูศิาสตร

เปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ทําใหการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเปนการสราง

ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงเสรมิความสามารถใน
การแขงขันของสินคาไทยในตลาดประเทศเพื่อนบาน 

โดยเปนการสงเสริมการสงออก เปนศูนยกลางการกระ

จายสินคาจากประเทศไทย ไปสูภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต บนเสนทางระเบยีงเศรษฐกจิ ตะวนัออก-

ตะวันตก และการเชื่อมโยงกับประเทศจีนผานทาง

อําเภอเชียงของ บนเสนทางหลวง R3A

นายสมศักดิ์ คะวีรัตน ประธานหอการคาจังหวัดตาก และ นายพงศชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการคาจังหวัดตาก 

ไดใหการตอนรับคณะผูประกอบการ และบรรยายในเร่ืองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไทย-พมา อ.แมสอด



ยกระดับ สรางมาตรฐาน ยกระดับ สรางมาตรฐาน 
สงเสริมคุณคาเซรามิกไทยสูตลาด AECสงเสริมคุณคาเซรามิกไทยสูตลาด AEC

  เมื่อวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงละคอร จังหวัดลําปาง ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามิก โดย งานวิเคราะหทดสอบ สวนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ไดจัดการฝกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง 
“ยกระดับ สรางมาตรฐาน สงเสริมคุณคาเซรามิกไทยสูตลาด AEC” ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรดาน
มาตรฐานผลิตภณัฑเซรามิก เพือ่เตรียมความพรอมเปดตลาด AEC ซึง่เปนกจิกรรมภายใตโครงการพัฒนา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเขาสู AEC ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจํา
ปงบประมาณ 2558 

  การอบรมในคร้ังนีจ้ดัขึน้ เพือ่เปนการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ ในการแขงขนัซึง่จะมกีารเปดตลาดอาเซียน

อยางเปนทางการในป 2558 นี้ โดยมีหัวขอการบรรยายที่นาสนใจ ไมวาจะเปนเรื่องของกฏระเบียบการคาการลงทุนใน

ตลาดอาเซยีน มาตรฐานผลติภัณฑเซรามกิในประเทศและมาตรฐานการสงออกผลติภณัฑเซรามิก โดยไดรบัเกยีรติ

จากอาจารยจิรฐา อัคนิทัต ที่ปรึกษาดานกลยุทธการตลาดและการจัดการธุรกิจอาเซียน จาก Shining Consult 

Co., Ltd. แนวคิดในการเพ่ิมมูลคาของสินคาเซรามิกเพ่ือเขาสูตลาด AEC โดย ดร.สุเทพ นิ่มสาย จากสํานักงาน

เศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมถึง การสรางกลยุทธและเทคนิคในการพิชิตตลาด AEC 

โดย ดร.ภูมิพัฒน มิ่งมาลัยรักษ จาก สํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและ โลจิสติกส มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งจากภาพ

รวมการสรุปประเมินผลการจัดอบรมพบวา ผูเขาอบรมพึงพอใจในการบรรยายและความรูที่ไดรับจากวิทยากรท้ังสามทาน 

โดยมีความพึงพอใจในการจัดอบรมต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไป และมีการรองขอใหจัดการบรรยายภาคตอโดยวิทยากรทั้งสาม

ทานอีกดวย ซึง่ทางผูจดัจะนําไปพิจารณาเพ่ือจดัทาํโครงการใหแกผูประกอบการในปตอไป ทายนีต้องขอขอบพระคุณทาน

วิทยากรทั้งสามไว ณ ที่นี้ดวยคะ

เกษสุดา  ดอนเมือง
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

26 มกราคม - เมษายน 2558
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PPorcelain orcelain PPainting ainting WWorkshoporkshop

ชมรมนักวาดกระเบื้อง (TPPC) ชมรมนักวาดกระเบ้ือง (TPPC) 
ไดจัด Workshop สําหรับผูที่ชื่นชอบไดจัด Workshop สําหรับผูที่ชื่นชอบ

การวาดหนาคน หรือ Portrait การวาดหนาคน หรือ Portrait 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 
ณ ชั้น 4 อาคารวีรสุ ถนนวิทยุ ณ ชั้น 4 อาคารวีรสุ ถนนวิทยุ 

โดยคุณกฤษณา ชุติมันตกุล (ครูแอน) โดยคุณกฤษณา ชุติมันตกุล (ครูแอน) 
เราวาดรูปตาและคิ้วของสาวสวย เราวาดรูปตาและค้ิวของสาวสวย 

บนการเบื้อง Porcelain ornament ขนาด 3”   บนการเบื้อง Porcelain ornament ขนาด 3”   
โดยเริ่มจากการรางตําแหนงของตาและคิ้ว โดยเร่ิมจากการรางตําแหนงของตาและค้ิว 

ดวยการลอกลายตามตัวอยางของครู ดวยการลอกลายตามตัวอยางของครู 
(ตําแหนงสําคัญมาก ถาเพี้ยนไปหนาก็จะดูไมสวย) (ตําแหนงสําคัญมาก ถาเพี้ยนไปหนาก็จะดูไมสวย) 

จากนั้นลงสีหนา โดยใชสีเขม-ออน จากนั้นลงสีหนา โดยใชสีเขม-ออน 
ตางกัน 2-3 ระดับ ตางกัน 2-3 ระดับ 

จากนั้นลงสีลูกตาและขอบตา จากนั้นลงสีลูกตาและขอบตา 
และเขียนขนคิ้วดวยสีและเขียนขนคิ้วดวยสี

ที่เขมออนตางกันในโทนเดียวกันที่เขมออนตางกันในโทนเดียวกัน
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  สิง่ทีย่ากคือการทําใหตาดูเหมือนตา
คนจริงๆ ที่มีมิติ แสงเงา และการวาดขนคิ้ว
ใหละเอียดเปนแนวไมตีกันหรือเสนไมใหญ
เทอะทะเกนิไป  ครัง้น้ีทาํกนัวนัเดยีวเสรจ็ แต
กเ็ลนเอาครเูหงือ่ตกเหมอืนกนัคะ เพราะปกติ
ตองทําอยางนอย 2 ไฟ ในที่สุดชิ้นงานของ
ทุกคนก็ออกมาสวย แตไมมีใครเหมือนใคร 
เพราะไดเลือกสีตาและสีอายแชโดวเอง 
เหมือนไดแตงหนาเองเลยคะ หลังจากเผา
เสรจ็ สามารถไปหอยตกแตงกบัอุปกรณอืน่ๆ 
เพื่อทําเปนท่ีแขวนกุญแจ แขวนกระเปา แลว
แตใชงาน ไดทัง้สนกุและไดประโยชนใชสอย
เลยคะ....
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29

Porcelain Porcelain 
Painting WorkshopPainting Workshop

ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 ต.ค. 2557 ณ ชั้น 4 อาคารวีรสุ ถนนวิทยุ
 

  ครูออด คุณย่ิงวรรณ วงศรัตน ไดชื่อวาเปนผูที่ชํานาญ
การวาดภาพสัตวไดยอดเย่ียมมากคนหน่ึงของประเทศไทย 

โดยเฉพาะภาพเสือ และภาพชาง 

  เนือ่งจากมเีสยีงเรยีกรองจากสมาชกิ Thailand Porcelain 

Painting Club (TPPC) อยางมากวาอยากเรียนการวาดภาพเสือ 

ทีแรกครูออดก็หนักใจเหมือนกัน เพราะการวาดภาพสัตวตอง

วาดและเผาหลายไฟมากจึงจะไดงานที่ละเอียดและมีมิติของสี 

เม่ือตองมาจัดเปน Workshop คงไมสามารถเผาหลายครั้งอยาง

ที่อยากใหเปนได เพราะจะตองใชเวลาของผูมาเรียนหลายวัน

เกินไป จึงสรุปวาจัด Workshop โดยใหวาด 2 วัน แลวเผา 2 ไฟ

วาดภาพเสือ
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  เราเริ่มทํางานกันแตเชา เพราะรูวางานที่ตองทํา

เยอะมาก เริม่จากการลอกลายลงบนกระเบ้ืองขนาด 8”x10” 

ก็ใชเวลาไปครึ่งวันแลว เพราะตองลอกใหละเอียดถึง

ตําแหนงของแสงเงา คิ้ว ตา ขน และลายดางตามตัว จาก

นั้นจึงลงสีพื้นหนาและตัว โดยเร่ิมจากสีเหลือออน แลวลงสี

ดําในตําแหนงที่เปนลายดาง และตา เผาไฟที่ 1

่ ่
  วันที่ 2 เราเติมสีเหลืองเขม สีนํ้าตาลออน บนหนา

และตัว เติมสีดําใหเขมขึ้นในสวนที่ตองใหดําสนิท เติมสีตา

ใหมีมิติขึ้น ความยากของงานนี้คือ ตองใชพูกันหลายแบบ

มาก จึงจะทําใหเกิดมิติของขนตางกัน เปนขนออนที่เพิ่งขึ้น 

ไปจนถึงขนหนวดท่ียาวและเสนใหญ และการใชอปุกรณใน

การขูดสี ใหมีความฟูของขน หรือทําใหขนมีเสนชัดขึ้น ถึง

งานจะมากแตก็สนุก เพราะลวดลายของตัวเสือที่วาดๆ ไป

ก็ทําใหเพลิน ลืมเรื่องตางๆ ไปได 

  หลังจากกลับ

บานเผาไฟท่ี 2 แลว 

หากเห็นวาอยากเติมสี

เพื่อใหเกิดความเขม

ขึ้นก็สามารถเติมได

หลายครั้งตามตอง

การซึ่งเสือของดิฉัน

นาจะเปนเสือตัวเมีย 

เพราะวาดออกมาเสรจ็

ตาหวาน

เชียวคะ

ม

ด

ย 
จ
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 รูปแบบการวาดลายบนกระเบ้ืองเคร่ืองใชบนโตะ

อาหาร หากไมนับทางประเทศจีนแลว ทางยุโรปไดเร่ิมมาหลาย

รอยปแลว ตั้งโรงงานวาดกันเปนล่ําเปนสัน สวนใหญอยูใน

ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส เปนตน เน้ือกระเบ้ืองสวน

ใหญเปน Porcelain โรงงานท่ีทําไดดีจะไดรับเกียรติใหทําเปน

ของใชในราชสํานัก และใชในบานขุนนางช้ันสูง ถึงกับออกแบบ

ตราสัญลักษณ หรือช่ือยอของตระกูลไวในลายวาด ถือเปน

มรดกตกทอดของตระกูลกันเลยทีเดียว ซึ่งรูปแบบการวาดใน

ยุคน้ัน เราเรียกกันวา European style โรงงานท่ีเคยทําสินคา

แบบน้ันก็ไมมีเหลือแลวในปจจุบัน เพราะหาชางฝมืออยางเม่ือ

กอนไมได กวาจะวาดไดตองใชเวลาฝกฝนนานมาก และมีตนทุน

สูง ปจจุบันผูผลิตไดปรับเปนใชรูปลอกในการตกแตงลวดลาย

บนภาชนะไปหมดแลว



  จุดเดนของการวาด European style นี้คือ จะมี Pattern 

ที่แนนอน เสนคมชัด สีสดใสและแรง ใชพู กันกลมเสนเล็กมาก 

เหมาะกับผูที่ชอบการวาดแบบไมตองสรางสรรคความแตกตาง

มากมาย แตเนนการไดสมาธิ และความละเอียดของงาน และผูที่

ชอบความเนี้ยบจะถูกใจมาก

  ปจจบุนั จะมผีูทีว่าด European style นอยลงทุกที 

เพราะมีรปูแบบอ่ืนๆ ใหเลอืกมากมาย เชน American style 

ที่ใชพูกันแบนปาดสีไปไดตามใจปรารถนา หรือ Modern 

technique ที่ใช Luster, Frit, Flux และทอง เขามาเลนให

เกิดความหลากหลายของงาน

 
เ

ที

t
เ
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  อยางไรกด็ ีในกรงุเทพฯ เรากย็งัมกีลุมนกัวาดทีช่ืน่ชอบการ

วาดแบบ European อยูไมนอย วันนี้ดิฉันพามาเที่ยวงานแสดงผล

งานนักเรียนของคุณครูอาภา คามิมูรา ที่ Exhibit Café สุขุมวิท 31 

เปดแสดงมาตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน จนถึงวันคริสตมาสในเดือน

ธนัวาคม 2557 ซึง่ท่ีนีไ่ดจดัแสดงผลงานนักเรียนญ่ีปุนของครูอาภา

มาเกือบทุกป เรียกวาทานอาหารอรอยๆ ไป ชื่นชมผลงานศิลปะ

ไปดวย มผีลงานของผูเขารวมแสดงงานประมาณ 15 ทาน สวนใหญ

เปนแมบานชาวญ่ีปุนท่ีพํานักอยูในประเทศไทย และยังไดบริจาค

ชิ้นงานจําหนายเพื่อนํารายได บริจาคใหแกองคกรการกุศล ที่ชวย

เหลือเด็กยากจนในภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากงาน

สวยแลว ยังมีจิตใจสวยอีกดวย...
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อี แท็กซูอี แท็กซ ู 
    ศิลปนเตาฟ    ศิลปนเตาฟืืนน
เตาฟนเปนเตาเผางานเครือ่งปนดนิเผาชนิดหนึง่ทีถ่กูเรยีกตามลกัษณะของเชือ้เพลงิทีใ่ชในการเผาไหม 

เตาฟนสามารถเผาไดทั้งที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิตํ่า แตเตาฟนท่ีรูจักกันท่ัวไปมักจะหมายถึงเตาฟนท่ีเผา

ทีอ่ณุหภมูสิงูตัง้แต 1250 องศาเซลเซียสขึน้ไป (ประมาณโคน 8 ขึน้ไป) เตาฟนทีม่ชีือ่เสยีงและเปนทีรู่จกัมอียูหลาย

แหลง หนึ่งในนั้นมีเตาฟนของประเทศเทศไทยรวมอยูดวย สําหรับประเทศไทยเตาฟนที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก

กันทั่วโลก คือ “เตาทุเรียง” ซึ่งเปนเตาเผาในสมัยสุโขทัยที่ใชเผาผลิตภัณฑถวยชามสังคโลกท่ีสวยงาม และ 

“เตาแมนํา้นอย" วดัพระปรางค จงัหวดัสงิหบรุ ีทีผ่ลติไหสีห่สูงขายตางประเทศ เตาฟนเปนเตาเผาท่ีมคีวามแตกตาง

จากเตาเผาชนิดอ่ืนๆ ทัง้วิธกีารเผาและผลิตภัณฑทีไ่ด เตาฟนจะใชเวลาในการเผานาน จงึตองใชทัง้กําลังกายและ

กําลังใจในการเผามาก ฉะน้ันการเผาเตาฟนจึงเปนเรื่องที่ตองเสียทั้งแรงและเสียทั้งเวลา แตเหตุผลดังกลาวไม

เปนสาเหตุใหนักเซรามิกท้ังหลายเลิกท่ีจะใชเตาฟน เน่ืองจากผลิตภัณฑที่เผาจากเตาฟนจะมีลักษณะเฉพาะตัว 

แตกตางจากผลิตภัณฑที่เผาดวยเตาชนิดอ่ืนๆ ซึ่ง Masakazu Kusakabe (2005) ไดใชคําวา “An extraordinary 

beauty” กลาวคือเปนความงามท่ีเหนือกวาความงามทั่วๆ ไป เปนความงามที่เปนธรรมชาติ และเรียบงาย ความ

งามดงักลาวเกดิขึน้จากกระบวนการเผาเตาฟน โดยขีเ้ถาของฟนจากการเผาจะปลวิไปเกาะทีผ่วิผลติภณัฑในขณะ

ทีเ่ผา ประกอบกับอณุหภมูแิละบรรยากาศของการเผาท่ีเหมาะสม รวมท้ังตาํแหนงการจดัวางผลิตภณัฑภายในเตาเผา 

ขี้เถาจึงไดถูกหลอมละลายกลายเปนนํ้าเคลือบที่มีสีสันสวยงามบนผลิตภัณฑ ดวยความสวยงามของนํ้าเคลือบ

ที่ปรากฏจึงเปนเหตุผลสําคัญที่นักเซรามิกถวิลหา แมการเผาเตาฟนจะเปนสิ่งที่ยากลําบากก็ตาม 
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อี แท็กซู (Lee Taxoo) เปนศิลปนเครื่องปนดินเผาสัญชาติเกาหลีอีกทานหนึ่งที่มีความหลงใหลในความงามของ

เครื่องปนดินเผาที่เผาจากเตาฟน แท็กซูเปนศิลปนอิสระ และเปนอาจารยพิเศษ สอนในสาขาเครื่องปนดินเผา ที่มหาวิทยา

ลัยชุงนัม (Chungnam University) อี แท็กซู ไดบินลัดฟามาสาธิตและสอนเทคนิคตั้งแตการขึ้นชิ้นงานจนกระท่ังการเผาผล

งานดวยเตาฟนใหกบันิสติสาขาออกแบบเซรามกิส คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ีและไดจดัแสดง

ผลงานขึ้นท่ีหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เพื่อเผยแพรสุนทรียรสของเคร่ืองปนดินเผาที่เผาจากเตาฟน ตลอดระยะ

เวลาสามเดอืนของการพกัอยูทีส่าขาออกแบบเซรามกิส  อ ีแทก็ซ ูไดทาํงานและเผาเตาฟนถงึเจด็ครัง้ (สปัดาหละครัง้) ลกัษณะ

ของเตาฟนท่ีใชเผาเปนเตาฟนขนาดเล็ก ตัวเตากอดวยอิฐดินดิบ มีหองบรรจุผลิตภัณฑขนาดประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร การ

ลักษณะเศษไมจากโรงงานทําลังไมลักษณะเศษไมจากโรงงานทําลังไม กิ่งไมขนาดใหญท่ีไดจากเทศบาลเมืองกิ่งไมขนาดใหญท่ีไดจากเทศบาลเมือง

เผาแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 40-45 ชั่วโมง เชื้อเพลิงที่ใช

เผาเปนเศษไมจากโรงงานทําลงัไมและก่ิงไมขนาดใหญรวม

ถึงลําตนท่ีทางเทศบาลตัดทิ้งเพ่ือความสะอาดและความ
ปลอดภั ยบริ เ วณถนน 

ในการเผาไดใชไมทั้งสอง

ชนดิรวมกนัเนือ่งจากกิง่ไม

ขนาดใหญจะตดิไฟชากวา

เศษไม เศษไมซึ่งติดไฟ

ไดเร็วกวาจึงชวยเผาไหม

กิ่งไมขนาดใหญและยัง

ใหความรอนภายในเตา

อีกดวย

การใชกิ่งไมขนาดใหญรวมกับเศษไมลัง เพื่อชวยในการเผาไหมการใชกิ่งไมขนาดใหญรวมกับเศษไมลัง เพ่ือชวยในการเผาไหม บรรยากาศขณะเผาไหมท้ังภายในเตาและภายนอกเตาบรรยากาศขณะเผาไหมท้ังภายในเตาและภายนอกเตา
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การนาํก่ิงไมและเศษไมดงักลาวมาใชถอื

ไดวาเปนการนําสิ่งท่ีไมมีประโยชนแลวมาใชให

เกิดประโยชนอีกทางหน่ึง อี แท็กซู เลาวาเทคนิค

ของการเผาเตาฟนมหีลายเทคนิค ขึน้อยูกบัสไตล 

บรรยากาศในงานนิทรรศการเตาฟนของ อี แท็กซูบรรยากาศในงานนิทรรศการเตาฟนของ อี แท็กซู  

(Style) ของแตละคน สวนตัวของ อี แท็กซู นั้นชอบท่ีจะเผาจนอุณหภูมิภายในเตาสูงตามท่ีตองการ (ประมาณ 

1300 องศาเซลเซียส หรือ cone 10) โดยสังเกตจากสีของไฟภายในเตาเผา แลวปลอยใหอุณหภูมิเตาเผาลดลงมา

ประมาณ 50 องศาเซลเซียส จากน้ันจะเผาใหอณุหภูมภิายในเตาสูงขึน้อีกคร้ังจนถึงอณุหภูมเิดมิทีต่องการ เผาซ้ํา

ในลักษณะดังกลาวอีกประมาณ 4-5 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมชั้นของข้ีเถาบนพื้นผิวของผลิตภัณฑและเกิดการหลอมตัว

ของขี้เถาอยางสมบูรณที่สุด



อภิรัฐ  ธีรภาพวิเศษพงษ

  เวียนมาอีกคร้ังหน่ึงกับการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 8 
หรือเรียกกันวา MSAT-8 เปนเวทีการประชุมวิชาการที่สําคัญเวทีหนึ่งในวงการวิจัยดานวัสดุศาสตร
ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ป ครอบคลุมงานวิจัยวัสดุทุกประเภท อาทิ วัสดุและอุปกรณทางการแพทย วัสดุเซรามิก 
วัสดุพอลิเมอร วัสดุโลหะและโลหะผสม วัสดุสําหรับพลังงาน เปนตน ในปนี้ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-16 
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอรด กรุงเทพฯ โดยความรวมมือของหนวยงานระดับชาติ
หลายหนวยงาน ไดแก ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาวัสดุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ) 
และสมาคมเซรามิกสไทย ควบคูกับการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 (8th Thailand 
Metallurgy Conference หรือ TMETC-8) 

8th International Conference on
Materials Science and Technology 

(MSAT-8)
สมาคมเซรามิกสไทย รวมจัดงาน MSAT-8สมาคมเซรามิกสไทย รวมจัดงาน MSAT-8
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ในงานประกอบดวยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

รับเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสวนของการบรรยาย

พิเศษหลัก โดยในสาขาเซรามิกส มีนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียงและ

มผีลงานวจิยัทีไ่ดรบัการยอมรับ ในเรือ่งเฉพาะดาน ทัง้ระดบั

โลกและระดับชาติ มีเรื่องที่นาสนใจทางดานเซรามิกไดแก 

Assoc. Prof. Dr. Masahiro Miyauchi จาก Tokyo Institute 

of Technologyประเทศญี่ปุ น ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดาน 

photo-electrochemistry photocatalysis บรรยายในหัวขอ 

“Novel Visible-Light-Sensitive Photocatalyst for Indoor 

Environmental Purification” โดยเปนการนําเสนอผล

งานการปรับปรุงสมบัติการเปนตัวเรงปฏิกิริยาไวแสงของ

นาโนไทเทเนยีมไดออกไซด (TiO
2
) ใหมคีวามไวตอคลืน่แสง

ในชวงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นดวยสารเจือ Cu(II) และ 

Fe(III) ซึ่งจากเดิมที่ตองใชแสง UV พลังงานสูงในการ

กระตุ นใหเกิดปฏิกิริยา ปจจุบันสามารถ

นําไปประยุกตใช สมบัติการเกิดปฏิกิริยา 

photocatalytic oxidation และ super-

hydrophilic ภายใตการไดรับแสงปกติจากใน

ตัวอาคาร คือจากหลอดฟลูออเรสเซนตหรือ

แสงขาว ก็เพียงพอท่ีจะทําใหไดพื้นผิวท่ีมี

สมบัติตอตานแบคทีเรีย สามารถทําความ

สะอาดตัวเองไดรวมถึงการฟอกอากาศ กําจัด

กลิ่นไมพึงประสงคในอาคาร โรงพยาบาล 

สนามบิน เปนตน

่
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  นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่เปนทางเลือกในการ

อนุรักษพลังงานอยางการเคลือบผนังเตาดวยชั้นเคลือบที่มี

สมบตัเิปลงรงัสสีงู (high emissivity coatings) บรรยายโดย

วทิยากรรับเชิญ ดร.จตรุงค จติพุทธ ิจาก SCG Chemicals 

Company Limited โดยหลกัการทาํใหผนงัเตาสามารถเปลง

รังสี รวมถึงการสะทอนคล่ืนความรอนกลับสูภายในเตา ซึ่ง

ไดแสดงการทดลองใชในเตาหลอมโลหะ และเตาเผา

ปนูซเีมนต ผลการทดลองวดัอณุหภมูแิละรงัสคีวามรอนจาก

กลองภายนอกเตาพบวามีความแตกตางจากกรณีเตาเผา

แบบเดิม กับเตาเผาที่ทําการเคลือบผิวภายในอยางมีนัย

สาํคญั โดยสามารถลดการลดลอดของพลงังานความรอนสู

ภายนอกไดและลดการใชเชื้อเพลิงไดอยางเปนท่ีนาพอใจ

  กลุมวิจัยอีก

กลุมหนึ่งที่กําลังเปน

ที่สนใจ และมีนัก

วัสดุหลายคนหัน

มาทําวิจัยดานนี้คือ 

กลุม geopolymer 

ซึ่งเปนวัสดุอนินทรีย

เชนเดียวกับเซรามิก 

เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง

ออกไซดในกลุมอะลูมิโนซิลิเกต 

กบัสารละลายแอลคาไลซิลเิกต เกิดเปนโครงขายสามมิตกิึง่

ผลึก กึ่งอสัณฐาน ที่อุณหภูมิหองหรือสูงกวาเล็กนอย  โดย

วัตถุดบิสามารถหาไดจากธรรมชาติและจากวัสดุเหลือทิ้งที่

มีองคประกอบหลักเปน SiO
2
 และ Al

2
O

3
 อยางเชน เถาลอย 

เถาจม จากโรงงานผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหิน แร 

metakaolin, slag จากโรงหลอมโลหะ เถาแกลบ เปนตน 

โดยวิทยากรรับเชิญในกลุมนี้คือ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศิริธันว เจียมสิริเลิศ ซึ่งไดบรรยายผลงานวิจัยของ

โครงการตางๆ ทีส่าํเร็จไปแลวและกําลงัดําเนนิงานอยู อยาง

เชน การพัฒนา porous geopolymer การสังเคราะห geo-

polymer ฐานเถาลอย และแร metakaolin รวมกับกากของ

เสยีจากอุตสาหกรรม การวจิยัหาปจจยัตางๆ ทีเ่กีย่วของกบั

การพัฒนาความแข็งแรง เชน ความสัมพันธระหวาง

อัตราสวนสารละลายแอลคาไล กับวัตถุดิบ  ระยะเวลาการ

บม  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบม  และสมบัติอื่นๆ เพื่อนํา

ไปสูการประยุกตใชในงานตางๆ ตอไป 
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พลัฏฐ เลียวกิจสิริ
ผูจัดการฝายนวัตกรรม 
บริษัทไทยเทคโนกลาสจํากัด

บันทึกประสบการณ....
ในการพัฒนาสินคาจากเศษวัสดุ

  จากแนวโนมการมุงเนนในการสรางมูลคาจากเศษวัสดุที่มีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงทําใหหลายๆ หนวย

งานท้ังภาครัฐและเอกชนหันมาสงเสริมสนบัสนนุการนําเศษวัสดมุาพฒันา เพ่ือใหเกดิมูลคาเพ่ิมท่ีผูเขียนเองก็เปน

หนึง่ในกลุมทีมุ่งเนนเรือ่งนีอ้ยางจรงิจังและตอเนือ่งมานานกวา 7 ป ผานทัง้การเขารวมโครงการออกแบบเศษวสัดุ 

การตั้งทีมงานนวัตกรรมและการทํางานวิจัยเชิงเทคโนโลยี โดยมีทั้งประสบการณที่ดีและบทเรียนที่ตองนําไป

ปรับปรุง จึงอยากจะเขียนเปนบันทึกเตือนความทรงจําเพื่อเปนประโยชนในการเปนแนวทางจุดเตือนและขอคิด

ใหพิจารณาในการรวมกันชวยกันพัฒนาเศษวัสดุที่ใหเกิดประโยชนใหไดมากที่สุด

  เพือ่ใหผูอานเขาใจในสภาพแวดลอมของบรษิทั ผม

จึงขออธิบายรูปแบบอุตสาหกรรมและท่ีมาของเศษวัสดุ 

บริษัทไทยเทคโนกลาสจํากัดประกอบธุรกิจแปรรูปกระจก

แผนเรยีบเพ่ือใชสาํหรบังานกอสรางและตกแตง วตัถุดบิต้ัง

ตนจะเปนกระจกแผนเรียบท่ีมีขนาดและความหนาหลาก

หลายเมื่อนับรวมแลวมากกวา 20 ชนิดกระจก เราจะนํา

กระจกเหลานีท้ีต่รงชนิดและความหนาท่ีลกูคาสัง่ นาํมาตดั

ตามขนาดและจํานวนที่ลูกคาตองการซึ่งลูกคาแตละรายก็

ตองการกระจกท่ีขนาดแตกตางกนั เมือ่นาํมาตัดจากวัตถดุบิ

ทีม่ขีนาดจํากดัเพยีง 2-3 ขนาดยอมจะตองเกิดเศษจากการ

ตัดมากบางนอยบางแตกตางกันไปตามรูปแบบกระจกที่

ลูกคาสั่ง เมื่อพิจารณาถึงประเภทกระจกท่ีมีมากกวา 20 

ชนิด เศษที่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นตามประเภทวัตถุดิบไปดวย 

หลงัจากกระบวนการตดัแลวตอไปกจ็ะเปนการเจยีรเพือ่แตง

ขอบลบคมกระจกซ่ึงเกิดผงกระจกจากการขัดขอบหลุดมา

กับนํ้าท่ีใชหลอเย็นทําใหตองเปล่ียนน้ําใหมบอยๆ และถา

ปลอยทิ้งลงตามทอระบายนํ้าไปเร่ือยๆ เจาผงกระจกเล็กๆ 

นี้ก็จะจับตัวกันตามผนังทอระบายน้ําจากกวางเปนแคบลง

เร่ือยๆ หลังจากนั้นกระจกก็จะไปผานกระบวนการตางๆ ที่

แตกตางกันไปตามชนิดหรือรูปแบบของกระจกที่ลูกคา

ตองการ ซึ่งก็จะเกิดเปนของเสีย กระจกมีการบิ่นแตกชํารุด

ทาํใหตองทิง้ไปและเร่ิมทาํใหม เพือ่สรปุท่ีมาของเศษทัง้หมด

มีดังนี้คือ 

1. เศษท่ีเหลือจากการตัด

2. ผงกระจกจากนํ้าทิ้งเคร่ืองเจียรและ

3. กระจกเสียระหวางกระบวนการ
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  จุดเริ่มตนแรกที่สําคัญในการเริ่มคือ ทีมงาน

และแนวทางท่ีชัดเจนตอเน่ือง หลายครั้งที่มักพบบริษัท

หลายๆ แหงเริ่มหันมาทําเรื่องการพัฒนาเศษวัสดุเพราะ

อยากทาํบาง ทาํแลวดดูไีมนายาก ซึง่การเริม่ตนดวยแนวคิด

แบบนีจ้ะนาํไปสูความลมเหลว เพราะการพฒันามลูคาจาก

เศษวัสดนุัน้ตองใชเวลานานและอาจไมใหผลทางการเงินใน

เวลาปหรอืสองปแรก หากผูบรหิารไมเขาใจในเรือ่งนีส้ดุทาย

แลวเศษวสัดกุย็งัเปนเศษวสัดอุยูเรือ่ยไป ทีใ่ชเวลานานกเ็ปน

เพราะวาในการพัฒนาเศษวัสดุใหมีคุณคานั้น หนวยงานท่ี

รับผิดชอบจะตองใชความรูหรือกระบวนการท่ีไมคุนเคยอยู

กอน หรืออาจจะตองเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิม

เพื่อนําเศษวัสดุมาทดลองทําก็มักจะเจอแรงตอตานจาก

พนกังานในฝายผลติอยูเสมอ หากทมีงานขาดทกัษะทีห่ลาก

หลายและการสนับสนุนจากผูบริหารสุดทายแลวก็จะตอง

ลมเลิกไป 

  ประเด็นที่สอง การคัดแยกและจัดหมวดหมู

เศษวัสดุ ขอนี้ดูเหมือนงายๆ ทําไมตองทํา ผมใหความ

สําคัญกับขอนี้มากเพราะข้ึนชื่อวาเศษวัสดุยอมจะมีความ

หลากหลาย ตั้งแตขนาด ลาย สี ความหนา ประเภท ความถี่

ที่เกิด ถาเราปลอยไวอยางน้ีเราก็จะไมรูอะไรเลยและไม

สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาอะไรตอไปจากนั้นไดอีก 

เม่ือเราคัดแยกและจัดหมวดหมูอยางถูกตองแลวจะทําให

เราเขาใจรูปแบบและประเภทของเศษท่ีเกิดขึ้น เราก็จะ

สามารถเร่ิมคดิหาแนวทางใหเศษแตละประเภทไดตอไปวา

เราจะนํามันไปใชเปนประโยชนอยางใดได ตอไปขั้นตอนนี้

อาจจะใชเวลาและความพยายามอยางมากเพือ่คดัแยกและ

จดัหมวดหมู หากตัง้ใจทาํอยางเตม็ทีแ่ละสามารถนาํขอมลู

ที่ไดมาใชตอไดก็จะเปนประโยชนตอไปอยางมาก
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ประเดน็ทีส่าม การนาํเศษไปใช เมือ่เรารูแลววา

มีเศษอะไร จํานวนความถ่ีเปนแบบไหนแลวการเลือก

แนวทางการนําเศษไปใชกม็คีวามสําคญัไมแพกนั ผมขอให

ลําดับความยากงายในการนําเศษไปใชตามลําดับดังนี้

  1. ขายเปนเศษวัสดุ

  2. ใชเศษแทนวัตถุดิบในการผลิตสินคา

ปจจุบัน

  3. ใชเศษในการนําไปใชออกแบบเปนสินคา

ใหมแตยังใชกระบวนการเดิมที่มี

  4. ใชเศษในการนําไปใชผลติสนิคาใหมโดยใช

กระบวนการใหม

ในขอ 1 และ 2 นั้นหากทีมงานสามารถคัดแยก

และจัดหมวดหมูไดชดัเจนแลว การขายเปนเศษวัสดแุละใช

แทนวตัถดุบิในการผลติก็จะสามารถทาํไดโดยงายและเหน็

ผลกลับมาไดอยางชัดเจน แตในการพิจารณาวาเราจะทํา

ขอ 3 หรอืขอ 4 นัน้เรามกัจะพจิารณาเรือ่งความสมํา่เสมอ

และคุณภาพของเศษวัสดุที่เกิดขึ้นแตละรอบ หากมีความ

แตกตางกนับางในแตละรอบการผลติ เศษนัน้เหมาะกบัการ

ทาํในขอ 3 เพราะการนาํมาออกแบบเปนสนิคาใหมนัน้เปน

เรือ่งทางดานความสวยงามมากกวาความสม่ําเสมอของช้ิน

งาน ดังน้ันจะเหมาะมากกับเศษวัสดุที่มีความแตกตางกัน

ในแตละรอบ แตหากมคีวามสมํา่เสมอและคณุภาพในแตละ

รอบคงที่ก็จะสามารถนํามาใชไดในขอท่ี 4 ไดดี เพราะเม่ือ

ตองเก่ียวของกับกระบวนการใหมจาํเปนตองควบคุมตวัแปร

ในการกระบวนการใหม หากเศษวัสดมุคีวามแปรปรวนมาก

ก็จะทําใหการควบคุมตัวแปรที่จําเปนยากและซับซอน

  เราไมจําเปนตองทําหมดทุกขอหรือตองทําขอที่ 3 

หรือขอที่ 4 เทานั้นถึงจะดีมีประโยชน ตองอยาลืมวาเปา

หมายของเราเปนการเพิ่มมูลคาใหเศษวัสดุที่เรามีอยู  

พจิารณาถงึความพรอมและความเหมาะสมจะถกูตองทีส่ดุ 

เพราะการทําในขอ 3 และ 4 นั้นจะตองไปเกี่ยวของกับขอ

จํากัดการผลิตการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน อีกทั้งยัง

ใชความรูความสามารถและความชํานาญที่เรามักจะไมมี 

ฉะนั้นหากไมพรอมแตมีความมุ งมั่นก็ต องแสวงหาผู 

เช่ียวชาญมาชวย ซึง่กจ็ะมีโครงการหลายรูปแบบท่ีสนบัสนนุ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยเหลือ

  ประเด็นที่ 4 การนําไปใชงานหรือออกตลาด 

โดยปกติคําวาเศษวัสดุมักเปนคําที่ชี้นําถึงสิ่งที่ไมมีมูลคา

และขาดคณุภาพ ดงัน้ันในการพฒันาสินคาหรอืนาํไปใชงาน

ตองสามารถใชงานไดจรงิ ตอบสนองฟงกชนัการทํางานปกติ

ของสินคานั้นๆ ได และการส่ือสารตองระมัดระวังเร่ืองการ

ใชคาํเชนสนิคานีพ้ฒันาจากเศษวสัด ุโดยสวนมากเมือ่ลกูคา

ไดยินคําวาทําจากเศษวัสดุก็มักจะมีปฏิกิริยากลับมาวา

ทาํไมมนัแพงจงั แตในบางกรณกีอ็าจจะมปีฏกิริยิาทางบวก

ชื่นชมสนับสนุน ดังน้ันตองระมัดระวังการใชคําใหดีและ

พจิารณากลุมลกูคาท่ีจะไปนําเสนอกอนเสมอวากลุมลกูคา

ทีเ่ราจะนาํผลติภณัฑไปนาํเสนอนัน้มทีศันคตติอการนาํเศษ

วัสดุมาใชใหมอยางไร

  สุดทายนี้ขอฝากวาในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ ไม

วาจะเปนทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรืออ่ืนๆ เราจะตอง

ดูแลและจัดการกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพที่สุด

กอน กอนที่จะเริ่มพัฒนาสินคาจากเศษวัสดุเพราะจะได

จํากัดเศษที่จะเกิดใหนอยที่สุดกอน แตไมวากระบวนการ

จัดการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตามมักจะเกิดเศษวัสดุ

เหลอืใชออกมาไมมากก็นอยเสมอ ดงันัน้จงึถอืเปนความรบั

ผดิชอบของผูประกอบกจิกรรมทางธรุกจิเหลานัน้ตองจดัการ

และดูแลเศษวัสดุเหลือใชอยางเหมาะสม หากมองวาสิ่ง

เหลานี้คือภาระก็จะไมเกิดเปนโอกาสใหมๆ ขึ้นมา หากเรา

มองวาเศษวัสดุเหลานี้คือแหลงวัตถุดิบใหมที่นําไปใช

ประโยชนตอไดก็จะชวยทําใหเราเกิดแนวคิดใหมๆ ที่จะนํา

เศษวัสดุเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนไดตอไป

  นอกจากน้ี เสนทางในการสรางมูลคาจากเศษ

วัสดุนั้นตองอาศัยเวลาความมุงมั่นความเขาใจของผู

บรหิารท่ีจะสนับสนนุ และทีมงานท่ีกลาคิดกลาทดลอง

ก็อยากจะขอใหทุกคนประสบความสําเร็จเพื่อรวมกัน

ลดเศษวัสดทุีไ่รประโยชน ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม

42 มกราคม - เมษายน 2558



ASEAN Ceramics exhibition in Thailand attracts record audience 

The inaugural ASEAN Ceramics 2013 event in Bangkok welcomed a record 
audience from 42 countries and rave reviews from its global exhibitors. 

ASEAN Ceramics 2013 concluded its first edition in Bangkok this month amongst a backdrop of 
new products, companies and buyers in the region. The exhibition forged a never-seen-before 
business platform for the entire region’s ceramic manufacturing sectors. A huge scope of 
material and machinery applications were complimented by a support programme of activities, 
new launches and the ICTA international conference to establish a very special industry event. 

The exhibition organisers, 
Asian Exhibition Services (AES) 
Ltd., promoted to a regional 
buyer audience that attended 
in their thousands. 42 
countries visited the show with 
the core focus buyer markets 
of Bangladesh, India, 
Indonesia, Japan, Korea, 

Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand and Vietnam attending 
in vast numbers. In total ASEAN Ceramics 2013 attracted 
4,157 trade professionals over the 3 day event.  

Managing Director of Ferro (Thailand) Co. Ltd., Mr. Yohan 
Halim, reported that “ASEAN Ceramics 2013 set an 
impressive record of attendance”, explaining that “not only 
did Ferro meet existing customers from Southeast Asia on 
our booth, but also potential new customers from our fast 
growing target markets of South Asia to include Bangladesh, India, Sri Lanka and Pakistan. 

Media activity was vibrant around ASEAN Ceramics 
2013 with 12 supporting publications and the 
national news agency channel, the Nation Group, 
appointed as the official media partner for the event. 
ASEAN Ceramics 2013 headlined over 50 national 
and regional newspapers, TV channels, radio 
stations, websites and trade publications. Additional 

to the mass media campaign was the ASEAN Ceramics roadshow that visited 
14 countries throughout Europe, America, Middle East and Asia. 



 

Registration to the event remained busy throughout the 3 days where leading international 
attendance came from Vietnam, representing 22% of the Asian trade buyers to the event, 

followed by China, India, Malaysia, 
Indonesia, Japan, Bangladesh, Singapore, Sri 
Lanka, Philippines, Myanmar, South Korea 
and Pakistan. Commenting on the quality of 
the exhibition from a visitor perspective, Mr. 
Craig McEachern, Managing Director of 

American Standard in Asia-Pacific, said “ASEAN Ceramics 2013 was a great international show to 
get too see the latest manufacturing advancements and to meet the regional stakeholders at a 
focused industry gathering never seen before in 
Southeast Asia, we look forward to the next event”. 

Special features at ASEAN Ceramics 2013 included the 
vast range of international products from the 209 
companies from 29 countries, especially prominent 
were the national pavilions of Italy, the United 
Kingdom, Thailand, India and China. Gian Paolo Crasta, 
who led the Italian ACIMAC group to ASEAN Ceramics 2013, described the event as very 
successful. Further highlights at the show were the ASEAN Design Award showcase of regional 
ceramic art, the manufacturer’s forum of the latest product innovations from Southeast Asia and 

the ICTA International conference. 
Additional activities during the event at the 
BITEC international exhibition centre 
included the evening gala reception, factory 
visits and the first meeting of the Asia-Pacific 
ceramics forum 
with Association 

representatives from throughout Asia, Australia and special guests 
from the World Academy of Ceramics and the International Ceramic 
Federation. 

Sponsors and exhibitors at the event, Torrecid, took the largest 
presence in the exhibition and reported very good business with 
particularly high-levels of interest from outside of Thailand. This was a 
reflection of the international attendance at the event where over 
55% of the pre-registered visitors to the event were international. 

“We were extremely pleased with the tremendous 
support we received from the global ceramics 
industry for ASEAN Ceramics 2013, especially from 
our exhibitors, press, Associations, delegates and 
indeed the regional manufacturers who came in 
their thousands. We look forward to returning from 
9-11 September 2015 when the event is expected 

to double in size” explained David Aitken, Managing Director of Asian Exhibition Services Ltd. 

For more information visit www.ASEANceramics.com or e.mail ceramics@aesexhibitions.com   







47January - April 2015

การวาดลวดลายบนเคร่ืองกระเบ้ือง หรือ Porcelain Painting พอรซเลน คือ การวาดลวดลายบนเคร่ืองปนดินเผาท่ีเผา
ดวยความรอนอุณหภูมิสูง 1,300 องศาเซลเซียสข้ึนไป ลักษณะพิเศษคือ เน้ือที่บาง ละเอียด จนแสงสองทะลุได ซึ่งมีความสวยงาม 
นาใช และเปนของมีคาอยางหน่ึง โดยเฉพาะในสมัยโบราณ ซึ่งจัดเปนของสะสมของชนช้ันสูง คําวา Porcelain มีรากศัพทมาจาก
รากภาษาโปรตุเกสวา Porcellana แปลวาเปลือกหอย ตามลักษณะของเคร่ืองเคลือบท่ีมีสีขาวนวล เน้ือบางเบาแตแข็งแกรง 
เม่ือเคาะจะสงเสียงกังวานใสเหมือนระฆังแกว ดูดซึมน้ํานอยกวา 0.5 เปอรเซนต 

รุงนภา เจียมรัตนะประทีป

  สวนผสมของเนื้อดินประกอบดวย ดินเกาลิน ดิน

เหนียวขาว (Ball clay) หินควอตซ หินฟนมา (Feldspar) 

และวัตถุอื่นๆ อีกตามสัดสวนที่เหมาะสม เมื่อขึ้นรูปแลว 

อบแหง เผาดิบ ชุบเคลือบ แลวจึงนําไปเขาเตาเผาเคลือบ 

จากนั้นนํามาเขียนลาย แลวนําเขาเตาอีกครั้ง เพื่อใหสี

สุกตัว ติดทนนาน

  เทคนิคการวาดภาพบนพอรซเลนมีหลากหลาย

สไตล  แตที่เปนนิยมอยางกวางขวางในปจจุบัน คือ สไตล

ยุโรป และสไตลอเมริกัน ซึ่งแตละสไตล ก็มีเสนหเฉพาะตัว 

กลาวคือ สไตลยุโรปนิยมวาดภาพดอกไมเล็กๆ ไมมีฉาก

ดานหลัง เนื้องานละเอียด และนิยมใชพู กันชนิดกลม

มากกวาชนิดแบน 

  ในขณะที่สไตลอเมริกัน มักเปนภาพดอกไมหรือ

ภาพอื่นๆ ขนาดใหญ โดยมีการวาดฉากดานหลังประกอบ

  กระบวนการวาด หากชํานาญสามารถวาดไดเลย 

แตถาไมชํานาญอาจใชวิธีวาดลงบนกระดาษไขลอกลาย

กอน  เริม่โดยการระบายสีดวยพูกนัแบน จดัวางกลุมน้ําหนัก

แสงเงารูปทรงไวคราวๆ แลวคอยเนนสีสันตามตองการอีก

ครัง้ บางสวนของภาพอาจตกแตงรายละเอยีดดวยพูกนักลม

จนสมบรูณ หากวาดเสรจ็แลวเผาครัง้เดียว เรยีกวาการวาด

ในสไตล One-fire Technique 

  สําหรับสีที่นํ ามา

วาดนั้น ทั้ง 2 สไตลตางก็ใช

สีที่เรียกวา Over glaze ซึ่ง

งานแสดงงานแสดง
จิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองนานาชาติจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองนานาชาติคร้ังท่ี 2คร้ังท่ี 2
Thailand International Porcelain Painting Convention 2015Thailand International Porcelain Painting Convention 2015

เหมาะกับการเผาดวยความรอนสูงในเตาเผา เมื่อวาดแลว

นําเขาเผาท่ีอุณหภูมิราว 800 องศา 6 ชั่วโมง สีที่เขียนจึง

จะสกุตวั หลอมละลายติดทนนาน และสวยงาม บางชิน้อาจ

ตองนํามาลงสีเพิ่ม แลวเขาเตาเผาอีก 3-4 ครั้ง จึงจะได

สีสวย สวนพูกัน ก็นิยมใชพูกันขนสัตวออนนุมอยางขน

กระรอก พูกนัขนวัว พูกนัขน Sable ซึง่เปนสตัวคลายพงัพอน
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  ศูนย ส งเสริมศิลปาชีพระหว างประเทศ 

(องคการมหาชน)  หรือ ศ.ศ.ป. มเีปาหมายหลักในการ

สงเสริมและสนับสนุนงานเครื่องปนดินเผาเบญจรงค

และการวาดลายบนเครื่องกระเบื้อง (Porcelain 

Painting) ซึ่งเปนงานหัตถศิลปแขนงหนึ่งที่สามารถ

สรางรายไดใหกับผูประกอบอาชีพหัตถกรรมของไทย 

และสามารถสรางช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

  เมื่อป 2555 ศ.ศ.ป. รวมกับ ศูนยศิลปาชีพ

บางไทรฯ ไดจัดงาน Thailand International Porcelain 

Painting Convention 2012 (TIPP 2012) ขึ้นเปนคร้ังแรก

ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองปนดินเผาเบญจรงค

และการวาดลายบนเครื่องกระเบื้อง (Porcelain Painting) 

ของไทยโดยการจัดงานประสบผลสําเร็จอยางย่ิงทั้งผลงาน

และศิลปน เปนท่ีรูจกัยอมรับในระดับสากล ศ.ศ.ป. รวมกับ

ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จึงกําหนดจัดงาน Thailand 

International Porcelain Painting Convention 2015 (TIPP 

2015) ขึ้นเปนครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 6 - 9 มีนาคม 2558 

ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ จ.พระนคร

ศรีอยุธยา ซึ่งนอกจากจะเปนการจัดแสดงผลงานของ

ศลิปน Porcelain Painting ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติแลว 

ยงัไดรบัเกียรติจากศลิปนผูมชีือ่เสียงเขารวมแสดงผลงานถงึ 

8 ทาน ไดแก

พบกับ…ผลงานจิตรกรรม
เคร่ืองกระเบ้ืองและเคร่ืองเบญจรงคจาก 

8 จิตรกรระดับโลก

ผลงานของ 
เฮลกา ยารมานน

• เฮลกา ยารมานน  (ประเทศไทย)

  อาจารยหัวหนาแผนกจิตรกรรมประยุกตของศูนย

ศิลปาชีพบางไทรฯ ทานเปนอาจารยชาวตางชาติที่มีความ

รักประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อยางลนเหลือ

ผลงานของทานสวนหนึ่งไดนําเอาศิลปะไทยมาประยุกตใช

กับงานเขียนเครื่องกระเบื้องอยางสวยงาม เชน การใชลาย

ไทย การใชสเีบญจรงค เปนตน นอกจากนีง้านหลายชิน้ของ

ทานและลูกศิษยสามารถชนะการประกวดในเวทีโลก และ

สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยในระดับนานาชาติ

• พอลลา คอลลินส (สหรัฐอเมริกา)

  ศิลปนหญิงชาวอเมริกันรักการวาดภาพมาต้ังแต

เด็ก ทั้งภาพสีนํ้ามันและภาพสีนํ้า จนไดมาลองทํางาน

จิตรกรรมเครื่องกระเบื้องจึงพบวาโปรดปรานศิลปะแขนงน้ี

ที่สุด จากงานอดิเรกจนกลายเปนอาชีพ และหลายปตอมา

จึงเปดสอนศิลปะแขนงน้ี พอลลามีชื่อเสียงมาจากผลงาน

ภาพดอกไมและผลไม ซึง่มกีารนําไปจัดแสดงและถายทอด

ใหแกผูสนใจท่ัวไปท้ังในอเมริกาและประเทศตางๆ ทั่วโลก 

อาทิ แคนาดา เม็กซิโก บราซิล ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สเปน 

ญีปุ่น ไทยและอสิราเอล ปจจบุนัมคีวามสขุกบัการสอนวาด

ภาพใหกับนักเรียนและผูสนใจที่สตูดิโอสวนตัว ติดตามชม

ผลงานของศิลปนไดที่ www.paulacollins.net

พอลลา คอลลินส 
กับผลงาน
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ผลงานของ เอ็ดนา คานนาน

ผลงานของ อากิระ ยามาดะ

• อิงกริด ลี  (ออสเตรเลีย)

  ศลิปนหญงิชาวออสเตรเลียผูไดรบัรางวลันานาชาติ 

มผีลงานจติรกรรมเครือ่งกระเบือ้งแนวสมยัใหม เปนจติรกร

รมสีอะคริลิกแนวสําแดงพลังอารมณเชิงนามธรรมและ

ศิลปะสื่อผสมมีประสบการณนานกวา 20 ป ทั้งในดานงาน

จติรกรรมเครือ่งกระเบือ้ง งานจติรกรรมบนผนืผาใบและสือ่

อื่นๆ เปนทั้งศิลปนและอาจารยมีผลงานเปนท่ีตองการของ

นักสะสมในออสเตรเลีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมี

การนาํไปจดัแสดงในสถานทีต่างๆ ทัว่โลก ตดิตามชมผลงาน

ของศิลปนไดที่ http://ingridleeenterprises.com

• เอ็ดนา คานนาน  (เม็กซิโก)

  ศิลปนหญิงชาวเม็กซิโกเจาของผลงานจิตรกรรม

เครื่องกระเบ้ืองที่โดงดังระดับโลก มีชื่อเสียงในดานการ

วาดรูปคนเหมือน (Portrait) ดวยลีลาท่ีมีเอกลักษณ

จากการใชเทคนิคท่ีซับซอนดวยสีอันตระการตา และ

จินตนาการฝนเฟอง ผสมผสานเทคนิคตางๆ เชน การทํา

ลายนูน แกะสลัก ใชเงิน ทองคําและฝงหินสีมีคา เธอไดรับ

การยกยองเปนยอดจิตรกรเครื่องกระเบื้องแหงศตวรรษ

ที่ 21 และเปน 1 ใน 100 บุคคลผูทรงอิทธิพลสําคัญของ

เม็กซิโกใน พ.ศ. 2554 ติดตามชมผลงานของศิลปนไดที่ 

www.arteenporcelena.com

• อากิระ ยามาดะ (ญ่ีปุน)

  ศิลปนชาวญ่ีปุน ผูมีฝมือโดดเดนในงานจิตรกรรม

เคร่ืองกระเบือ้งดวยลวดลาย และเทคนคิ เฉพาะในแบบฉบบั

ของญี่ปุน 

• ริโกแบรโต แอนโทนิโอ ฮวนชิเกบากอส 
(บราซิล)

  จิตรกรเครื่องกระเบื้องจากประเทศบราซิล เกิด

และจบการศึกษาดานการสอนวิชาทัศนศิลปในประเทศ

ชิลี ตอมายายมาอยู ในประเทศบราซิล หันมาหลงใหล

งานจิตรกรรมเครื่องกระเบื้องจนประสบความสําเร็จและ

ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย ในท่ีสุดจึงเปนผูเช่ียวชาญ

และผูสอนศลิปะแขนงน้ี มผีลงานจัดแสดงเปนทีรู่จกัมานาน

กวา 20 ป ปจจุบันเปนผูอํานวยการสมาคมศิลปะเครื่อง

กระเบื้อง และสอนศิลปะแขนงนี้อยูที่ริโอเดจาเนโร ทั้งยัง

เดินทางไปสอนยังเมืองอ่ืนๆ ในบราซิลและในตางประเทศ

อีกดวย ติดตามชมผลงานของศิลปนไดที่เฟซบุค และที่ 

http://rigohporcelana.blogspot.com
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• หล่ี เสวียอู  (จีน)

  หลี่ เสวียอู เปนศิลปนจากเมืองลั่วหยาง มณฑล

เหอหนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี ผูรเิริม่สรางสรรคผลงาน

ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับดอกโบตั๋น และ

เทคนิคการทําเครื่องเคลือบดินเผา เรียนศิลปะจากอาจารย

ผูเช่ียวชาญตางๆ มากมาย สุดทายจึงเลือกใชศิลปะเคร่ือง

เคลอืบขาวแบบราชวงศถงัเปนพืน้ฐานการสรางงาน โดยนาํ

หลกัการประตมิากรรมแกะสลกัและประดบัลวดลายดอกไม 

โดยใชเทคนิคสีเคลือบซ่ึงเปนแบบฉบับที่สืบทอดมาจาก

ศิลปะแบบโบราณ และใชมือในการประดิษฐทั้งหมด

ทุกกระบวนการ ตอมาหลี่ เสวียอู  กอตั้งบริษัทมูตันฉือ 

(Mudan Ci) โดยศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

เคร่ืองเคลือบดินเผาลายดอกโบต๋ันดวยตนเองจากผลงาน

ตางๆ ทําใหเขาไดรับรางวัลตางๆ มากมาย และเขายังเปน

บุคคลท่ีทําใหศิลปวัฒนธรรมทางดานเคร่ืองเคลือบดินเผา

ของประเทศจีนไดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อีกทั้งทําใหศิลปะ

เคร่ืองเคลือบดินเผาดอกโบต๋ันซึ่งเปนศิลปะของเมือง

ลั่วหยางไดเปนท่ีรูจักและปรากฏออกสูสายตาของชาวโลก

 ผลงานของ หล่ี เสวียอู

 • สรัญญา สายสิริ  (ประเทศไทย)
ทายาทหัตถศิลปประจําป 2557 

  ชางเขียนลายเครื่องเบญจรงคซึ่งสืบทอดวิชามาก

จากรุนปู ครูวิรัตน ปนสุวรรณ สูรุนพอวิชัย ปนสุวรรณ โดย

อนุรักษลวดลายที่มีมาแตโบราณ พัฒนาเทคนิคการผสมสี

ระหวางสีหลักทั้งหาใหเกิดเฉดสีใหม ใชนํ้าทองคุณภาพดี 

ตอยอดผลิตภัณฑเคร่ืองเบญจรงคใหรวมสมัยและไดฟนฟู

ลายวิชเยนทรจากโถเบญจรงคมาใชกับชุดรับประทาน

อาหาร อีกทั้งคุณสรัญญาไดรับการคัดเลือกจาก ศ.ศ.ป. ให

เปน“ทายาทชางศลิปหตัถกรรม” ประจาํป 2557 ทีส่บืทอด

ผลงานจากบรรพบุรุษใหคงอยูสืบไปดวยการพัฒนาและ

ตอยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยใหรวมสมัยและเปนทีย่อมรับ 

และเขาสูตลาดในเชิงพาณิชย

กิจกรรมภายในงาน 

Thailand Porcelain Painting Convention 2015

  • การแสดงผลงานจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองและ

เครือ่งเบญจรงค จาก 8 จติรกรระดบัโลก พรอมชมการสาธติ

เทคนิคการวาดภาพบนเคร่ืองกระเบ้ืองจากศิลปนทุกวัน

ตลอดงาน

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • นทิรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ือง

ของศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ

  • นทิรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ือง

ของศิลปนอ่ืนๆ ทั้งไทยและตางชาติ และนิทรรศการ

เบญจรงคไทย

  • การประกวดผลงานจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองโดย

ศิลปนมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลก

  • กิจกรรมวาดภาพ DIY และการออกบูธจําหนาย

ผลติภณัฑเคร่ืองกระเบ้ือง อปุกรณวาดภาพ หนงัสอืและอืน่ๆ

  • งานกาลาดินเนอรในคํ่าคืนวันที่ 9 มีนาคม 2558 

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.tippconvention.com
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โดย..นารูโตะ

  ปูทางนักวิทย สรางนักคิดอยางสรางสรรค 
...ในงานเปดโลกการตูนเซรามิกส...

ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปดโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2558 ณ ลานจักรพงษ
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ความเปนมา

  “โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย (Thai-

land Children’s University)” เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาย

หลงัเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมือง

เซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 

2553 พระองคทรงทราบวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่

ไดรับผลสําเร็จอยางมาก และไดรับการตอบรับที่ดีจาก

นักเรียนที่มาเขารวมโครงการ จึงมีพระราชดําริในการจัดตั้ง

โครงการดังกลาวขึ้นในประเทศไทย  โดยมีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทางดานวิชาการ และการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตรร วมขับเคลื่อน ไดแก สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  สถาบันสง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ . ) 

มหาวิทยาลัยเครือขาย กระทรวงศึกษาธิการ และองคกร

ความรวมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการแหงสหพันธรฐัเยอรมนี 

(DAAD) 

  ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนของโครงการ จะ

เปนการนาํตนแบบโครงการมหาวทิยาลยัเด็กจากมหาวทิยา

ลัยบีเลเฟล สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป 

๒๕๔๗ โดยศาสตราจารย ดร. Katharina Kohsehöing-

haus ผู ออกแบบหองปฏิบัติการทอยโทแลปมา

ประยุกตใช  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน ไดรวม

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่หลากหลาย โดยผู

เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี โท และเอก คอยดูแลใหคําแนะนําในการทํา

กิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดําเนินงานที่

ผานมาประสบผลสาํเรจ็อยางมากในการสงเสริมใหเดก็และ

เยาวชนไดรบัแรงบนัดาลใจ และมทีศันคติทีด่ใีนการทาํการ

ทดลองทีส่นกุ เกดิการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู และตอมา

ไดมีการขยายผลไปยังประเทศตางๆ อาทิ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต เปนตน 
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1
ดนิโดโลไมท หนึง่ในวตัถดุบิท่ีนาํมาทาํนํา้ดนิเพือ่หลอแบบ

อุปกรณ

• แมพิมพปูนปลาสเตอร

• เนื้อดินเซรามิก

• นํ้า

• สารเคมีชวยกระจายตัวของน้ําดิน

• สีตกแตง

• สีเคลือบใส

ขั้นตอนการผลิต

  ตุกตาเซรามิกเริ่มจากการนําดินมาผสมใหเขากัน 

แลวนาํไปหลอลงในแมพมิพปนูปลาสเตอรทีเ่ราตองการ ทิง้

ไวใหแหง และนําออกจากแมพมิพ หลงัจากแกะช้ินงานออก

จากแมพมิพแลว ตัง้ทิง้ไวใหแหงแลวนาํไปอบไลนํา้ออกเพ่ือ

เพิม่ความแข็งแรง และลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเกดิการแตก

ราว ตอจากนั้นนําไปเผาที่อุณหภูมิ 1,050 OC ขั้นตอนน้ีจะ

ทาํใหวตัถดุบิในเน้ือดนิเกิดการสลายตัว ระหวางการเผาเน้ือ

ดนิเกดิการเปล่ียนโครงสราง และเกดิโครงสรางใหมทีเ่ปนเซ

รามิก ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เนื้อเซรามิกที่สุกตัวแลวจะ

มเีนือ้แนนเคาะแลวมเีสยีงดังกงัวาน เนือ่งจากการสกุตวัจน

เปนเนือ้แกว และไมเสยีรปูรางเมือ่โดนความชืน้หรอืนํา้ หลงั

จากน้ันนํามาตกแตงดวยสีเซรามิกท่ีเราตองการ สีเซรามิก

คือสีที่ทํามาจากโลหะไอออนแตละชนิดจะใหสีที่แตกตาง

กัน เมื่อตกแตงเสร็จแลวก็นําไปเคลือบดวยเคลือบใส จะ
ทําใหเกิดความแวววาวมีลักษณะคลายแกวใสๆ เคลือบอยู

บนชิน้งาน ขัน้ตอนสดุทายคอืนาํไปเผาอกีรอบเพือ่ใหเคลอืบ

ติดคงทนอยูบนชิ้นงาน สีสันสดในตามลวดลายที่ตกแตงไว

  งานเปดโลกการตูนเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสวนหนึ่ง

ของ“โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย (Thailand 

Children’s University)” ที่ไดจัดข้ึนเม่ือวันที่ 23 มกราคม 

2558 ณ ชัน้ 15 อาคารมหาวชริณุหศิ เด็กๆท่ีเขารวมกจิกรรม

เปนระดบัชัน้ ป.4 – ป.6 จากโรงเรยีนในชมุชนแวดลอมจฬุาฯ 

ไดเรียนรูกิจกรรมมากมาย อาทิเชน การสอนทําตุกตาเซรา

มิก มาดูกันวาพี่ๆ จะสอนนองๆ ในแบบฉบับของเด็กๆ กัน

อยางไร

“เซรามิก”คืออะไร ???

  เซรามิก คือ วัสดุที่มนุษยทําขึ้นมาโดยนํา ดิน หิน 

ทรายและแรตางๆ มาผสมกัน แลวนําไปเผาจนเกิดความ

แข็งแรง นองๆ รูหรือไมวาเซรามิกนั้น ไมไดมีแคจาน ชาม 

กระเบ้ือง สุขภัณฑ เทาน้ัน แตคําวาเซรามิก ยังรวมไปถึง 

แกว กระจก อิฐบล็อก กระเบ้ืองหลังคา หลอดไฟ ตุกตา

ปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต คอนกรีต กระถางตนไม แผนรอง

วงจรไฟฟา ปนจดุเตาแกส ฟนปลอม กระดกูเทยีม เกราะกนั

กระสุน สวนประกอบของยานอวกาศและอื่นๆ อีกมากมาย

รอบตัวเรา

วัตถุดิบหลักที่นํามาทําเซรามิก

ทราย ดิน แรหินฟนมา 

ขอดีของวัสดุเซรามิก

• สวยงาม ความแข็ง และความแข็งแรงสูง 

• ทนทานตอสารเคมีไดดีกวาโลหะและพอลิเมอร

• เปนฉนวนความรอนและฉนวนไฟฟา (ในบางชนิด) 

ขอเสียของวัสดุเซรามิก 

• เปราะ แตกงาย 

• มีความยืดหยุนตัวต่ําจึงไมสามารถยืดไดเหมือนพวก

ยาง พลาสติก ที่เปนพอลิเมอร 
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เลือกแมพิมพ และประกอบแมพิมพเพ่ือเตรียมหลอดิน

2

เทนํ้าดินลงในแมพิมพที่ทําจากปูนปลาสเตอรจนเต็ม

3

ทิ้งไวสักพักสังเกตความหนาของดิน

4

เมื่อไดความหนาตามความตองการจึงเทน้ําดินออก

5

รอใหดินแข็งตัวพอที่จะแกะช้ินงานออกจากแมพิมพได

6

หลังจากแกะชิ้นงานออกจากแมพิมพแลว ตั้งท้ิงไวให

แหงสนิท จึงนําไปอบไลนํ้าออกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

และลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการแตกราว ตอจากนั้น

นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1,050 OC เพิ่อเพิ่มความแข็ง

7

นํามาตกแตงดวยสีเซรามิกที่เราตองการ

8
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นํามาตกแตงดวยสีเซรามิกที่เราตองการ

ขั้นตอนสุดทายคือนําไปเผาเคลือบอีกรอบ

ที่อุณหภูมิ 1,050OC เพื่อใหเคลือบติดคงทนอยูบนชิ้นงาน

 ไดสีสันตามลวดลายที่ตกแตงไว

11

นําชิ้นงานมาเคลือบดวยเคลือบใส
เพ่ือใหมีความมันวาว

9

เช็ดทําความ
สะอาดชิ้น

งานที่ฐานเพื่อ
ไมนํ้าเคลือบ
ไหลติดแผน

รองเผาในเตา

10

8
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ชิ้นงานสําเร็จ12

นอกจากกิจกรรมท่ีกลาวมาแลว ยังมีอีกหลายกิจกรรมท่ีมีใหเรียนรูเชน กิจกรรมการทําหนังเทียม

พอลิไวนิลคลอไรด กิจกรรมสอนทําผามัดยอมดวยสีแวต ฯลฯ
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  หลายทานคงจะปฎิเสธไมไดว า ความนารักสมวัย

ของเด็กๆ สามารถสัมผัสไดจากรอยยิ้มที่เกิดจากความสุขในการ

ไดทําในส่ิงที่ตนเองรัก และงานศิลปะทําใหเด็กๆ ไดฝกสมาธิ 

มจีตินาการทีล่ํา้เลศิ ใจเยน็และมคีวามออนโยน  โครงการนีถ้อืเปน

โครงการดีๆ  ทีพ่ฒันาเยาวชนไทยใหไดรูจกัการแสดงออกซึง่ความ

คิดสรางสรรค จนไปถึงการพัฒนาศักยภาพท่ีตนเองมีอยูนํามา

ตอยอดใหไดประโยชนสูงสุด ทุกทานที่อยูเบื้องหลังโครงการนี้

คงจะรูสกึหายเหนือ่ยไปตามๆ กนั ทีพ่อจะมองเหน็ภาพในอนาคต

ที่สดใสของเยาวชนไทยที่มีคุณภาพอยางแนนอน 

ขอขอบคุณ..
ครูหองปฎิบัติการ : คุณสมคิด ทองศิลา 

ภาพประกอบบทความ : ดร.อภิรัฐ และนองโอต

สีเซรามิก จาก บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย จํากัด

ผลิตภัณฑสําเร็จ จากบริษัท คริสตัล เซรามิค จํากัด

เบื้องหลัง
ความสําเร็จ : 
เก็บตกรอยยิ้ม
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  เชาตรูวันอาทิตยที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ขณะที่หลายคนกําลังซุกตัวนอนหลับสบายอยูภายใตผาหมอันแสนอบอุน

ในฤดูหนาว สี่สาวแหงหองปฏิบัติการเช่ียวชาญดานแกว กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) เร่ิมชีวิตการทํางานที่แตกตาง

ไปจากเดมิ จากทีต่องนัง่รถเมลฝารถตดิมาทาํงานในใจกลางเมอืงหลวง อยูแตกบัเครือ่งมอืวทิยาศาสตร วนันีเ้ราจะออกจาก

หอง Lab (วศ.) เดินทางไปจังหวัดสงขลา การไปครั้งนี้ไมใชไปทําการทดลอง ทําวิจัยหรือเก็บตัวอยาง แตพวกเราไปจัดการ

ฝกอบรมใหแกชาวบานและกลุมผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกว

  เนื่องจากกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีนโยบายมุงเนนใหเพิ่มขีดความสามารถ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ ใหพฒันาศักยภาพ

และเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิต รวมทัง้การพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑใหเปนทีต่องการของตลาดมากขึน้โดยใชวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นหองปฏิบัติการฯ จึงดําเนินการโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาประเภทแกวของ

ผูประกอบการชุมชนตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาประเภทแกวจนไดรับ

มาตรฐานชุมชนหรือมาตรฐานอื่นไดในอนาคต

  ณ ทาอากาศยานกรมวิทยาศาสตรบริการ พวกเราชวยกันขนสัมภาระท่ีใชในการฝกอบรมข้ึนรถตูเรียบรอย  เวลา 

๗.๓๐ น. กัปตันสุดหลอแหงสายการบินเบิรดแอรไลน ก็นําพวกเรามุงหนาสูจังหวัดสงขลา หลังจากที่นั่งๆ นอนๆ กินๆ หลับๆ 

ผานไปประมาณ ๑๓ ชั่วโมง พวกเราก็มาถึงอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. และเขาที่พักเพื่อพัก

ผอนเอาแรงไวในวันพรุงนี้

  เชาวันจันทร พวกเรารีบต่ืนแตเชามุงหนาไปยัง ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา ออกจากท่ีพักมาประมาณคร่ึงชั่วโมง พวกเราก็สอดสายสายตามองหารั้วที่ประดับดวยผาสีมวงขาวและปายชื่อของ

ศูนยฯ ตามคําบอกเลาของพี่สายใจ เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ที่เปนผูประสานงานใหพวกเราไดเดินทางมาเปดการฝกอบรม

ในวันนี้

  ศนูยสงเคราะหและฝกอาชพีสตรภีาคใต จดัตัง้ขึน้มาเพือ่พฒันาความรูพืน้ฐานในการประกอบอาชพีใหแกเยาวสตรี

และสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไดมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวให

เรื่องเลา...นอกหองนอกหองLabLab

ดํารงอยูไดอยางมีความสุข อีกท้ังเปนการ

ปองกันปญหาการไปประกอบอาชีพในทาง

ที่เสื่อมเสีย ถูกลอลวง หรือตกเปนเคร่ืองมือ

ของผู แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และ

ปองกันการอพยพและท้ิงที่อยูไปหางานทํา

ในตางถิ่น จึงไดจัดต้ัง "ศูนยสงเคราะหและ

ฝกอาชีพสตรีภาคใต จังหวัดสงขลา" ขึ้น 
และไดเปดดําเนินการเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม 

๒๕๓๔ ปจจุบันไดเปดสอนมากกวา ๑๐ 

หลักสูตร สาขาวิชาชีพ โดยเปดรับนักเรียน

ไมจํากัดอายุและเพศ ( h t t p : / / w w w .

southwomencenter.org/index.php)
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  ไมนานนักเราก็เจอเปาหมาย รถตูเล้ียวผานประตู

เขาไปยงัอาคารอเนกประสงคทีโ่ลง โปรง มโีตะ เกาอีจ้ดัเรยีง

ไวสวยงามเปนระเบียบ มีพี่ๆ เจาหนาที่มาคอยตอนรับพวก

เรา ๓ – ๔ ทาน พวกเราไมรอชารีบจัดอุปกรณและของใชที่

จําเปนสําหรับการฝกอบรม เชน สีเขียนแกว พูกัน นํ้ามันสน 

ดินสอ กระดาษ เลามาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยวาพวกสี่

สาวนกัวทิยาศาสตรนาํอปุกรณเหลาน้ีมาทาํอะไรกนั ??????

  ผูเขารวมฝกอบรมพรอม วิทยากรพรอม อุปกรณ

พรอม และแลวการฝกอบรมก็เริ่มขึ้น พิธีกรคนสวยของเรา

กลาวข้ึน “สวสัดคีะทานผูเขารวมฝกอบรมทกุทาน วนันี้

พวกเราจากกรมวิทยาศาสตรบริการไดมาจัดฝกอบรม

หลักสูตร การสรางงานศิลปะบนแกว....”  จากน้ันเปน

การบรรยายเรื่องความสําคัญและขั้นตอนการขอ มผช. 

(มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน) โดยคุณคณบดี สัมพัชนี 

หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตามดวยการบรรยายทฤษฎี

เรื่อง การเลือกแกวและการเตรียมผิวแกว โดยคุณอุสุมา 

นาคนิคาม นักวิทยาศาสตรชํานาญการ วศ. การบรรยาย

นี้มุ งเนนใหผู  เข าร วมอบรมมีความรู ความเขาใจดาน

วิทยาศาสตรเพื่อเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชประโยชนไดจรงิ เก่ียวกับคณุสมบัตขิอง

ผวิแกวและสาเหตุของการไมตดิทนของสี ไดแก การมีคราบ

ขาวหรือ Soda bloom และความไมสะอาดของผิวแกว เชน 

คราบไขมัน ฝุน เปนตน ดังนั้นจึงตองเลือกแกวที่ผลิตใหม 

และควรทําความสะอาดผิวแกวกอนการเขียนสี เพื่อให

สามารถประดษิฐชิน้งานทีม่คีณุภาพ มสีสีนัสวยงามและตดิ

ทน ตอมาเขาสูการลงมาปฏบิตัโิดยในครัง้นีเ้ราไดคณุครคูน

สวย คุณอัญญา สุยะตา หรือครูกุง มาเปนวิทยากร

  ตอนเชาเร่ิมเบาๆ โดยการเขียนเสนดวยกาวเขียน

แกวเปนลวดลายทีต่องการบนช้ินงาน กวาจะเสร็จก็เท่ียงกัน

เลยทีเดียว พักรับประทานอาหารเที่ยงพรอมๆ กับรอใหกาว

ที่ลงไวแหงสนิท เพื่อลงสีในตอนบาย พี่ๆ นองๆ หลายทาน

ที่เปนอิสลามก็ขอตัวไปละหมาด จากนั้นเวลาท่ีทุกคนรอ

คอยก็มาถึง ลมพัดมาเอ่ือยๆ กลิ่นน้ํามันสนผสมกับเสียง

หัวเราะของนักเรียน พรอมๆ กับเสียงของคุณครูที่คอยสอน

และแนะนําเทคนิคตางๆ ใหลูกศิษย จนกระทั่ง ๑๖.๓๐ น. 

นักเรียนทุกคนก็ลงสีเสร็จ ผลงานแตละคนสวยงามเกิน

บรรยายจริงๆ จนคุณครูแทบจะเปนลม มีทั้งเสนกาวหนา

เตอะ เสนขาดตอน สไีมเรียบ ไมสมํา่เสมอ แลวพรุงนีจ้ะเปน

ยังไง จะไหวกันมั๊ยนะ (แอบกังวล)
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  ยางเขาวันที่ ๒ ฝมือของนักเรียนหลายคนเริ่มมี

พัฒนาการที่ดีขึ้น ในขณะที่ของบางคนก็ยังคงไมพัฒนาไป

มากกวาเดิมแตใจยังสู คณุครูและเจาหนาท่ีกต็องชวยกันติว

เปนพิเศษ วันน้ีไดมีโอกาสพูดคุยกับ ผอ. วริยา สนิทวาที 

ที่มาแวะเวียนดูแลผูเขารวมฝกอบรม ผอ. เลาวา ที่นี่เปน

ศูนยฯ แหงเดียวในภาคใตจากทั้งหมด ๘ ศูนยทั่วประเทศ 

นักเรียนของที่นี่มีทั้ง พุทธ อิสลาม ชาย หญิง วัยรุน วัยกลาง

คน รวมไปถึงบางคนท่ีอายุลวงเลยไปในวัย ๖๐  มีทั้งที่จบ

แค ป.๖ ไปจนถึงปริญญาโท หรือแมแตเจาของกิจการ และ 

ผอ. ยงักลาวอกีวา นกัเรยีนทีจ่บจากศูนยแหงน้ีมากกวารอย

ละ ๘๕ มีงานทําทุกคนทั้งๆ ที่กอนเขาเรียนไมมีอาชีพและ

ตกงาน ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของคุณครูที่นี่

  เวลาเร็วผานไปเหมือนโกหก แวบเดียวก็เขาสูวัน

สุดทายของการฝกอบรม วันนี้ดูทุกคนต้ังเรียนกันมากขึ้น 

ทุกคนเช่ือฟงคุณครูและพยายามสอบถามวิธีที่จะทําใหผล

งานของพวกเคาออกมาสวยงาม จงึไมแปลกใจเลยวาทําไม

วันนี้จึงมีแตเสียงเรียกหาคุณครูและเจาหนาที่ใหมาชวย

พวกเคา บายแกๆ ผลงานท่ีสวยงามเร่ิมปรากฏโฉมมาให

พวกเราไดชมกัน แมผลงานบางช้ินจะไมไดสวยงามมากแต

ทกุคนมีพฒันาการท่ีด ีบางคนมีพรสวรรคในดานนีม้าก ฝมอื

เปนที่ยอมรับของคุณครูกันเลยทีเดียว  

  ชวงที่รอสีแหง พวกเราไดเดินเขาไปดูงานฝมือ 

หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผาสตรี ของเด็กๆ ที่ศูนยฯ บอกได

คําเดียววาสวยงามและปราณีมาก ถาใครมีโอกาสผานมา

แถวน้ี แนะนําใหแวะเขามาเย่ียมชม และอุดหนุนของท่ีระลึก

จากฝมอืเด็กๆ ได และแลวเวลาของการจากลาก็มาถงึ กอน

กลับพวกเราไดถายรูปรวมพรอมผลงานช้ินโบวแดงของ

แตละคนเพ่ือเปนท่ีระลึก และ ผอ. ทานฝากบอกวาถาใครมี

โครงการดีๆ ทางศูนยยินดีที่จะรับทุกอยาง 

  การลงพืน้ทีใ่นครัง้นีท้าํใหเราไดสมัผสัถงึ ความสขุ 

ใบหนาที่เต็มอิ่มไปดวยรอยยิ้ม และความหวังในอาชีพใหม

ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่จะไดรับ และ

ขอบคุณสถานท่ีในการจัดฝกอบรมดีๆ มิตรภาพท่ีดี 

การดแูลทีอ่บอุน จากศนูยสงเคราะหและฝกอาชพีสตรี

ภาคใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
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ผศ.ดร.ดวงฤดี  ฉายสุวรรณผศ.ดร.ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ
นางสาวฐาปนี  ศรีชุมพวง

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

กลาสเซรามิกชนิดไมกากลาสเซรามิกชนิดไมกา
สําหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม

กลาสเซรามิกเปนวัสดุขั้นสูง (Advanced materials) ที่มีความแตกตางจากแกวโดยท่ัวไปทั้งสมบัติและการนํา

ไปใชงาน กลาสเซรามิกอาจขึ้นรูปเปนแกวมากอนแลวนํามาผานกระบวนการทางความรอน (Heat treatment) ที่ควบคุม

อุณหภูมิและชวงเวลาท่ีเหมาะสม กลาสเซรามิกนั้นจะเปล่ียนจากแกวที่ใสมีโครงสรางแบบอสัณฐาน (Amorphous) เปน

กลาสเซรามิกทีม่โีครงสรางแบบผลึก (Crystalline) ดงัน้ันหากสามารถข้ึนรปูแกวดวยวิธใีดไดกจ็ะสามารถใชวธิกีารข้ึนรูปนัน้

สําหรับกลาสเซรามิกไดเชนกัน สิ่งสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแกวเปนกลาสเซรามิกนั้น ตองมีสวนผสมของสารกอผลึก 

(Nucleating agent) อยูในแกวนั้นดวย สารกอผลึกเหลานี้จะชวยสรางนิวเคลียสและเปนแกนกลางใหเนื้อแกวสวนอ่ืนๆ 

มาเกาะใหผลึกเติบโตข้ึน สารกอผลึกที่นิยมใช เชน TiO
2
, P

2
O

5
, ZrO

2
[1]และ CeO

2
[2] เนื่องจากกลาสเซรามิกมีสมบัติที่

พิเศษกวาแกวจึงนิยมนํามาใชประโยชนหลากหลายไมวาในอุตสาหกรรมการบิน เชน อุปกรณตรวจจับเรดารบริเวณกรวย

จมูก (Nosecones) ของเครื่องบินและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางเสียง (Acoustics) ทางแสง (Optics) ทางกลศาสตร 

(Mechanics) และทางชวีวทิยา (Biology) เชนชองขนาดเลก็ในเสนใยแกวนาํแสงหวัของเครือ่งพมิพองิคเจท็สาํหรบัเซนเซอร

ความดนัและระบบสญัญาณเสยีงในหฟูงโทรศัพท (Head phone) นอกจากนีย้งัมอีปุกรณและภาชนะเครือ่งครัวทีใ่ชเปนแผน

รองใหความรอนของเตาหุงตม (Cooktop) ภาชนะใสอาหารชนิดออกจากตูเย็นมาต้ังบนเตาทันที (Freeze to oven) เปนตน 

เน่ืองจากสมบัติเดนของกลาสเซรามิก คือ มีการขยายตัวทางความรอนต่ํา (Low thermal expansion) มีความทนทานตอ

อุณหภูมิสูง (High thermal resistance) มีความแข็งแรงเชิงกลสูง (High mechanical strength) มีความเหนียว (Fracture 

toughness) ไมเปราะหรือแตกงายแบบเซรามิก หรือ แกวทั่วไป[3-4]

  นอกจากประโยชนและการนําไปใชงานที่กลาวมาขางตนแลว งานทางดานการแพทยและสาธารณสุขยังมีการนํา

มาประยุกตใชในหลายๆ ดาน ดวยสมบัติพิเศษ สามารถเขาไดกับรางกายมนุษย (Biocompatible) มีสมบัติความเฉ่ือยทาง

ชีวภาพ (Bio inert) ไมยอยสลายหรือทําปฏิกิริยากับสภาวะในรางกาย (Chemical solubility) บางตัวยังมีการตอบสนองทาง

ชีวภาพในรางกาย (Bioactive)  หรือบางประเภทสามารถทําปฏิกิริยากับของเหลวในรางกาย และเกิดการสลายตัว 

(Bioresorbable) จึงนิยมนํามาทําเปนวัสดุทดแทนกระดูก แตที่มีบทบาทมากในปจจุบันและเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย

คือ ใชทําเปนวัสดุบูรณะทางทันตกรรม และถือวาเปนวัสดุที่สําคัญมากตอการบูรณะฟน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสมบัติที่สามารถ

เขาไดกับรางกายมนุษย มีความงาม (Aesthetic) ที่เหมือนฟนจริง มีสมบัติทางกลที่ดี เชนสามารถกรอแตงไดดี (Good 

machinability) ดวยเครื่องมือทันตแพทย จึงนําไปขึ้นรูปดวยเทคนิค CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer 

Aided Manufacturing) ใชเปนวัสดุบูรณะฟนแบบอุดฝง (Inlay) อุดครอบ (Onlay)  ครอบฟน (Crown) แผนครอบปดหนา

ฟน (Veneer) สะพานฟน (Bridge) และแกนฟน (Core) นอกจากน้ีสมบัติของกลาสเซรามิกที่นํามาใชในทางทันตกรรมน้ัน 

มีสมบัติที่เขากันไดและใกลเคียงกับฟนธรรมชาติที่มีอยูเดิม รวมทั้งสามารถเขากันไดกับธรรมชาติของชองปากอีกดวย
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รูปที่ 1 ลักษณะการบูรณะฟนแบบชิ้นสวน Inlays/Onlays/Crown[6]

ขั้นตอนการผลิตแทงแกวและเม็ดแกว

  สารตัง้ตนประกอบดวย SiO
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5
  มาหลอมเปนนํา้แกวแลวจงึเทนํา้แกว

ลงในถังสแตนเลสท่ีบรรจุนํ้าจะไดแกวมีลักษณะเปนเม็ดหรือเกล็ดใสเรียกวา “Frit” นําไปอบไลนํ้าที่อุณหภูมิ 50-60oC จาก

นัน้นํากลับไปหลอมใหมอกีคร้ังเพ่ือใหองค ประกอบท้ังหมดมีความเปนเน้ือเดียวกันมากข้ึน ทัง้น้ีอณุหภมูทิีจ่ะนํามาใชในการ

หลอม และอุณหภูมิชวงตางๆ ที่ใชในการผลิตกลาสเซรามิกยอมมีผลตอสมบัติของกลาสเซรามิกท่ีไดมา จึงจําเปนจะตอง

  การนําเอากลาสเซรามิกมาใชทางทันตกรรมจะตองมีสมบัติใกลเคียงกับฟนจริงธรรมชาติ ซึ่งในทางทันตกรรมและ

เชิงพาณิชยมีการนํากลาสเซรามิกมาใชดวยกันหลายชนิด เชน Leucite glass-ceramic (IPS Empress® Esthetic and 

Empress® CAD), Lithium disilicate glass-ceramic (IPS emax®), Fluorapatite glass-ceramic (IPS e.max® Ceram), 

Glass infiltrated spinell (Vita In Ceram®spinell), Glass-infiltrated alumina (Vita In-Ceram® Zirconia), Fluormica 

glass-ceramic (Dicor®)[5]เปนตน ซึ่งทั้งหมดน้ีมีสมบัติ กระบวนการขึ้นรูป และการนําไปใชงานที่แตกตางกันหรืออาจใกล

เคียงกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม สวนใหญเปนวัสดุนําเขาท่ีราคาสูง ทางทีมงานวิจัยเซรามิก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ไดมีการวิจัยและพัฒนาและผลิตกลาสเซรามิกชนิดไมกา ที่มีสมบัติเปนวัสดุบูรณะทาง

ทนัตกรรมและมีสมบัติการกรอแตง (Machinability) ที่ดี สามารถนําไปใชงานไดจริงกับผูปวยในประเทศไทยชวยลดตนทุน

คารักษาพยาบาลทางทันตกรรม และทําใหเขาถึงผูปวยท่ีมีทุนทรัพยไมเพียงพอได ทั้งยังเพ่ิมมูลคาของวัสดุกลาสเซรามิก

ที่ผลิตได งานวิจัยนี้ไดจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 6461 และยังมีการพัฒนาตอยอดไปอีกเพื่อใหไดสมบัติที่เหมาะสมที่สุด 

ในกระบวนการผลิตกลาสเซรามิกชนิดไมกาประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ ดังตอไปนี้

รูปที่ 2 การวิเคราะหเชิงความรอนดวยเครื่อง DTA

นําเม็ดแกวที่ไดบางสวนไปทําการ

วิเคราะหอุณหภูมิในชวงตางๆ ดวย

เครื่อง Differential Thermal Analysis 

(DTA) โดยบดเม็ดแกวอยางละเอียด

ใหไดขนาดเล็กกวา 45 ไมครอน กอน

จะนําไปวิเคราะห การวิเคราะหดวย 

DTA จะไดกราฟของการเปล่ียนสภาพ

แกว (Tg), อุณหภูมิการเกิดผลึกที่ 1 

และ 2 (Tp1 และ Tp2) และ อุณหภูมิ

หลอมเหลว (Tm) โดยใหความรอน

จนถึงอุณหภูมิ 1200oC ดังรูปที่ 2
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  ในกระบวนการผลิตน้ัน ระหวางนาํเมด็แกวมาหลอมใหมจนถงึอุณหภมูหิลอมเหลว ในขณะเดียวกนัจะเตรยีมโมลด 

(Mould) คารบอนสําหรับการขึ้นรูปแทงแกวไวดวย โดยนําโมลดคารบอนไปอุนที่ชวงอุณหภูมิ Annealing (Tg-50oC) เมื่อ

หลอมแกวจนถึงอณุหภมูหิลอมเหลวแลวใชคมี (Tongs) คบีถวยครซูเิบลิ (Crucible) ทีบ่รรจนุํา้แกว พรอมกบัคบีโมลดคารบอน

ทีอุ่นเตรยีมไวออกจากเตามาพรอมกนั แลวเทนํา้แกวจากถวยอะลมูนิาลงโมลดคารบอนโดยทาํมมุ 45 องศาเพือ่ไลฟองอากาศ

ที่อาจเกิดขึ้นขณะเทนํ้าแกวจากนั้นนําโมลดคารบอนที่บรรจุนํ้าแกวกลับเขาไปในเตา ที่อุณหภูมิ Annealing แลวใหความ

รอนตอเพื่อลดความเคนตกคาง (Residual stress) ภายในแทงแกว ไดเปนแทงแกวใส (Transparent glass rod)

ขั้นตอนการทําแทงกลาสเซรามิก

  นําแทงแกวที่ไดไปผานกระบวนการทางความรอนในเตาจากอุณหภูมิหองจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิด

นวิเคลยีส และคงอณุหภมูนิัน้ไวตามเวลาทีเ่หมาะสมของการเกดินวิเคลียส จากนัน้เพิม่อณุหภมูไิปจนถงึอุณหภมูทิีน่วิเคลยีส

เกิดการโตเปนผลึกคงไวเปนระยะเวลาเดียวกับชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส และปลอยใหชิ้นงานเย็นตัวใน

เตาจะไดแทงกลาสเซรามิกท่ีมีลักษณะเปนสีขาวขุนตามแผนภาพในรูปที่ 4 และ 5

  เมื่อทราบคาอุณหภูมิดังกลาวแลวจะนําผงแกวละเอียดมาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนิวเคลียส (Optimum 

Nucleation temperature) ไดโดย Run ดวยเครื่อง DTA อีก 5 Pattern โดยคงไว (Soaking) 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิตางกันดังน้ี 

Tg, Tg±15oC และ Tg±30oC จากน้ันใหความรอนจนถึงอุณหภูมิ 1100oC แลวนําคาของอุณหภูมิ Tp1 ของแตละ Pattern 

ซึ่งจะเรียกใหมวา Tp1* ของการ Run ทั้ง 5 Pattern ไปหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดของนิวเคลียส โดยการสรางกราฟ

ระหวางอุณหภูมิที่ Soaking ไว (เปนแกน X) กับผลตางของอุณหภูมิ Tp1 ของแกวกับอุณหภูมิ Tp1* ของแกวที่ Soaking ไว

ที่อุณหภูมิตางๆ ทั้ง 5 คา (Tp1-Tp1*) แลวหาจุดตัดสูงสุดของกราฟระหวางเสนแนวโนมทั้ง 2 เสน คืออุณหภูมิที่เหมาะสมใน

การเกิดนิวเคลียส ดังรูปท่ี 3 ทําใหทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตกลาสเซรามิก สําหรับอุณหภูมิในการเกิดผลึก 

(Crystallisation temperature) ใชอุณหภูมิของ Tp1 หรือ Tp2 ที่สมบูรณ จากผลการวิเคราะหดังกลาวจึงสามารถนํามา

ออกแบบอุณหภูมิที่ใชในการผลิตกลาสเซรามิก ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิด Nucleation รูปที่ 4 กระบวนการทางความรอน
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รูปที่ 5 กระบวนการทางความรอน
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  กลาสเซรามิกที่ไดนํามาทดสอบสมบัติเพื่อตรวจสอบความสามารถในการนําไปใชงานเปนวัสดุทางทันตกรรม 

โดยใหไดตามมาตรฐาน ISO 6872: Dentistry-ceramic materials[7]เพื่อพิจารณาการนํากลาสเซรามิกชนิดไมกาท่ีได

ไปใชเปนวัสดุบูรณะทางทันตกรรม

ตารางท่ี 1 สมบัติของวัสดุบูรณะทางทันตกรรมตามมาตรฐาน ISO 6872:2008

Class

 

1

2

3

4

5

6

Clinical Indication

Applications Of Dental 

(a)  Aesthetic ceramic for coverage of coverage of metal or 

ceramic substructure

(b) Aesthetic ceramic : single-unit anterior prostheses, veneers, 

inlays, onlays

(a) Aesthetic ceramic  : adhesively cemented, single -unit, 

anterior or posterior prostheses

(b) Adhesively cemented, substructure ceramic for single -unit, 

anterior or posterior prostheses

Aesthetic ceramic : non adhesively cemented, single -unit, 

anterior or posterior prostheses

(a) Substructure ceramic for non-adhesively cemented, single 

-unit, anterior or posterior prostheses 

(b) Substructure ceramic for three-unit prostheses not involving 

molar restoration.

Substructure ceramic for three-unit prostheses Involving molar 

restoration.

Substructure ceramic for prostheses involving   4 or more units.

Flexural 

strength

(MPa)
≥ 50

≥ 50

≥ 100

 ≥ 100

≥ 300

≥ 300

≥ 300

≥ 500

≥ 800

Mechanical and Chemical properties
Chemical 

Solubility

(μg•cm-2)
≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 2000

≤ 100

≤ 2000

≤ 2000

≤ 2000

≤ 100

  กอนที่จะนํากลาสเซรามิกที่ไดไปทดสอบสมบัติตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 6872 นั้น จะนํากลาสเซรามิกที่ไดไป

วิเคราะหสมบัติเบื้องตนทางวัสดุ เชน องคประกอบทางเคมีดวย XRD และโครงสรางจุลภาคดวย SEM เปนตน

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

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

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

Fracture 

Toughness

(MPa•√m)
≥ 0.7

≥ 0.7

≥ 1.0

≥ 1.0

≥ 2.0

≥ 3.0

≥ 3.0

≥ 3.5

≥ 5.0
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รูปที่ 6 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่อง XRD

การวิเคราะห
โครงสรางจุลภาค

  ผลจาการวเิคราะหโครงสราง

จลุภาคของเน้ือในกลาสเซรามิก พบวา

โครงสรางเฟสมีการซอนทับกันเปน

แผน (Plate-like) และยึดติดเก่ียวจับ

กัน (Interlocking) ซึ่งเปนลักษณะ

โครงสรางของไมกา ดังรูปที่ 7 a และ 

b นอกจากน้ียังปรากฏผลึกของฟลูออ

อะพาไทตคลายรูปเข็ม (Needle-like) 

กระจายตัวอยูทั่วพื้นผิวกลาสเซรามิ

กดังแสดงในรูปที่ 7 c ทั้งน้ีเนื่องจาก 

CaCO
3
 ทาํหนาทีเ่ปน glass former ใน

การเกดิผลกึไมกา หรอื แคลเซยีมไมกา 

สวน CaF
2
 และ P

2
O

5
 ทําหนาท่ีเปน

สารกอเกิดนิวเคลียสซ่ึงสามารถชวย

ทําใหเกิดผลึกฟลูอออะพาไทตและ

แคลเซียมไมกาเชนกัน

รูปที่ 7 โครงสรางจุลภาคของกลาสเซรามิกชนิดไมกา

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวย XRD

  นําแกวและกลาสเซรามิกที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่อง XRD พบวาลักษณะพีคของแกวเปนที่กวาง ซึ่งเปนลักษณะ

ของโครงสรางอสณัฐาน (Amorphous structure) เม่ือเทียบกบัพีคของกลาสเซรามกิท่ีมอีงคประกอบของผลึก ซึง่ประกอบไป

ดวย แคลเซยีมไมกา (CaMg
6
Al

2
Si

6
O

20
F

4
), ฟลูอออะพาไทต (Ca

5
(PO

4
)

3
F), ซลิกิอนออกไซด (SiO

2
), อะนอรไทต (CaAl

2
Si

2
O

8
), 

สทรอนเทียมฟลูอออะพาไทต (Sr
6
Ca

4
(PO

4
)6F

2
)  และฟอสเตอรไรต (Mg

2
SiO

4
)  
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รูปที่ 8 ชิ้นงานจากการทดสอบ Biaxial flexural strength

 
(1)

(2)

(3)

 

ทดสอบความเคนแรงดัด 2 แกน (Biaxial flexural strength) ดวยวิธี Piston on 3 balls

  นําแทงกลาสเซรามิกตัดใหเปนแผน โดยแตละแผนมีความหนา 2 mm จากนั้นนําไปขัดกับกระดาษทรายจนผิวมี

ลักษณะมันเงา โดยใชกระดาษทราย SiC 180#, 400#, 800#, 1200# เมช และ 2500# แลวนําชิ้นงานที่ผานการปรับปรุงผิว

แลวใสในแทนทดสอบเคร่ือง Universal Tensile Machine (Instron®5566) โดยใชแรงกด 1,000 กิโลกรัม อัตราเร็วหัวกด 

5 mm/min ดังรูปที่ 8 ซึ่งสามารถคํานวณคาความแข็งแรงเชิงดัดสองแกน ไดดังสมการที่ (1) – (3)

S คือ คาความแข็งแรงเชิงดัดสองแกน

  P คือ แรงกดสูงสุดที่ทําใหเกิดการแตกหัก (N)

d คือ ความหนาของช้ินตัวอยาง ณ จุดที่เกิดการแตกหัก (mm)

 คือ อัตราสวนปวซอง (Poisson’s ratio) (0.25)

  r
1
 คือรัศมีของวงกลมรองรับ (3.17 mm)

  r
2
 คือรัศมีของบริเวณท่ีกด (1.6 mm)

  r3 คือรัศมีของชิ้นตัวอยาง (≈15 mm)

  จากผลการทดสอบพบวากลาสเซรามิกท่ีผลิตไดมีความเคนแรงดัด 2 แกน อยูที่ 190-210 MPa ซึ่งคาความแข็งแรง

อยูใน Class ที่ 1 และ 2
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การทดสอบความเหนียวตานการแตกหัก (Fracture toughness) ; K
IC

  การเตรียมช้ินงาน ตามขั้นตอน Single edge V-notch beam (SEVNB) method ขนาด 4 x 3 x 30 mm คร้ังละ 5 

ชิ้น ทั้งหมด จํานวน 10 ชิ้น โดยมีชิ้น dummy 2 ชิ้น วางประกบ ดังรูปที่ 9 เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น จากนั้นใช

ดนิสอขดีเสนตรงกลางผานชิน้งานทัง้หมดตามหนากวางของชิน้งานขนาด 3.0 mm แลวใชใบตดัเพชรบากตามรอยเสนลกึลง

ไปประมาณ 0.5 mm ดังรูปที่ 10 แลวทําความสะอาดรอยบากโดยใชใบมีดเพชรซ้ํารอยบาก (V-notch) ดวยแรง 5-10 N 

คอยๆ เคลื่อนไปมาอยางชาๆ แลวตรวจสอบรอยบากดวยกลองจุลทรรศน ซึ่งรอยบากบนชิ้นงานที่จะนําไปทดสอบจะตอง

สมํา่เสมอมคีวามลกึระหวาง 0.8-1.2 mm จากนัน้นาํตวัอยางออกจาก holder และทาํความสะอาดดวย Acetone และเครือ่ง 

Ultrasonic cleaner  แลวทําใหแหงโดยนําไปอบที่ อุณหภูมิ 110oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง

รูปที่ 9 เตรียมชิ้นงาน ตาม Single edge 
V-notch beam (SEVNB) method

รูปที่ 10 ชิ้นงานแบบ Single edge 
V-notch beam (SEVNB) method

  นําชิ้นงาน 10 ตัวอยาง ไปทดสอบคาความแข็งแรงแบบ 3-point bending ทุกชิ้นงานจะทดสอบดวยเครื่องทดสอบ 

Universal Testing Machine ที่อัตราเร็วของแรงกด 0.5 mm/min ทําการทดสอบที่อุณหภูมิหอง กระทั่งชิ้นตัวอยางแตกหัก 

บันทึกคา Fracture load ที่ไดซึ่งจะไดคาออกมา 3 คา ตรงตําแหนงความลึก ของรอยบาก โดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 

50X ในการอานคา (a
1
, a

2
, a

3
) ดังรูปที่ 11 

  พบวา คาความเหนยีวตานการแตกหกัเฉลีย่ไดเทากบั 2.04 0.30 MPa.m1/2 

ซึ่งเมื่อเทียบกับวัสดุเซรามิกทางทันตกรรมท่ีใชกันในทางการแพทย มีคาใกลเคียง

กับ Dicor[8]และหากเทียบตามมาตรฐาน ISO 6872 จะจัดอยูใน Class ที่ 3

การทดสอบการละลายทางเคมีของกลาสเซรามิก
(Chemical solubility)

  เตรยีมช้ินงานกลาสเซรามิกโดยวัดขนาดพ้ืนทีผ่วิชิน้งานหนวยเปนตารางเซนติเมตร (cm2) นาํชิน้งานมาลางทําความ

สะอาดดวยนํ้ากล่ัน อบช้ินงานที่อุณหภูมิ 150oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง และชั่งนํ้าหนักของชิ้นงานหนวยเปนโมโครกรัม (μg) 

ทดสอบการละลายทางเคมีของกลาสเซรามิก โดยใหความรอนแกขวดกนกลมที่บรรจุกรดนํ้าสม (CH
3
COOH) ความเขมขน 

4 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันนําชิ้นงานใสลงในขวดกนกลมท้ิงไวเปนเวลา 16 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนด

เวลา นําชิ้นงานมาลางดวยนํ้ากลั่นใหสะอาด อบชิ้นงานท่ีอุณหภูมิ 150oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง และช่ังนํ้าหนักของช้ินงาน

อกีครัง้ การทดสอบเชนเดยีวกันกบัการทดสอบการละลายทางเคมีในกรดน้ําสม แตเปลีย่นสารละลายจากกรดน้ําสมเปนโซเดียม

ไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 0.1 โมลาร และนํ้ากลั่น (H
2
O) ตามลําดับผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2 ซึ่งพบวากลาส

เซรามิกชนิดไมกาที่ผลิตไดสามารถตานทานการละลายของกรด ดาง และนํ้าไดดี เฉพาะมาตรฐาน ISO 6872 Class 2(b) 

และสามารถตานทานการละลายเฉพาะของดาง และนํ้าไดดี ทั้งมาตรฐาน ISO 6872 Class 1, 2(a) และ 2(b)

รูปที่ 11 แนวความลึก
ของรอยบาก ตามแนวทดสอบ
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ตารางท่ี 2 การละลายทางเคมีของกลาสเซรามิก

Chemical Solubility (μg/cm2)

Solution

CH
3
COOH

NaOH

H
2
O

ISO 6872  

Class 1

100

100

100

ISO 6872 

Class 2(a)

100

100

100

ISO 6872 

Class 2(b)

2000

2000

2000

Resultant

glass-ceramic

382  59

39  10

9  3

นอกจากน้ี หากปรับสภาพใหสามารถตานทานการละลายของสารเคมีชนิดกรดใหดีขึ้น สามารถท่ีจะนํา

ไปใชเปนวัสดบุรูณะทางทันตกรรมไดหลากหลาย โดยตองตกแตงเน้ือกลาสเซรามิกใหมคีวามสวยงามเพ่ิมขึน้เพ่ือ

ใหมสีใีกลเคยีงกบัฟนทีมี่อยูเดิมโดยนาํกลาสเซรามกิชนดิไมกาไปเคลอืบดวยเซรามกิชนดิปอรซเลนทางทนัตกรรม 

(Veneering porcelain) ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือพิจารณาจากสมบัติเห็นไดวามีความเปนไปไดอยางย่ิงท่ีจะเพ่ิมคาความ

แข็งแรงขึ้นอีกได

เอกสารอางอิง

[1] Alizadeh P., Eftekhari Y.B. and Javadi T. 2008. Sintering Behavior andMechanical Properties of the  

 Mica-Diopside Machinable Glass Ceramics. Journal of the European Ceramic Society 28. 1569- 1573.

[2] Ping W., Liping Y., Hanning X., Yin C. and Shixun L. 2009. Influence of Nucleation Agents on Crystal 

 lization and Machinability of Mica Glass-Ceramics. Ceramics International 35. 2633-2638.

[3] Strnad, Z., Glass-Ceramic Materials. Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1986.

[4] Mc Millan, P.W. Ed., Glass Ceramics, 2nd ed. Academic Press, New  York 1979.

[5] Simon J.S.J. 2014. Dental Glasses and Glass-ceramics. In James, Z.S. and T.K. Shen. 2014. 

 Advanced Ceramics for Dentistry. 1st ed. Butterwort-Heinemann,an imprint of Elsevier, USA Waltham,  

 MA. 255-276.

[6] Coyotecreekdental. 2014. Inlays and Onlays. เขาถึงไดจากhttp://www.coyotecreekdental.com/services/ 
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[7] International Organization for Standardization, ISO 6872. 2008. DentalCeramics. Switzerland.

[8] Stephen F., Rosenstiel B.D.S., M.S.D. and Stephan S. Porter. 1989. Apparent fracture toughness of  

 all-ceramic crown systems. The Journal of Prosthetic Dentistry 62 (5). 529–532.
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ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  CADCAD  และและ  CAMCAM  
...กับการสรางผลิตภัณฑเซรามิก...กับการสรางผลิตภัณฑเซรามิก

  เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรชวยทางดานการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ มีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว

ไดแกเทคโนโลยชีวยในการออกแบบดวยคอมพวิเตอร (Computer Aided Design: CAD) และเทคโนโลยชีวยในการ

ผลิตดวยคอมพิวเตอร (Computer Aided Manufacturing: CAM) ทั้งนี้ปญหาที่พบในกระบวนการผลิตสินคาของ

ผูประกอบการเซรามิกสวนใหญของประเทศไทย คอื การทีผู่ประกอบการสวนใหญจะสรางผลติภณัฑทีเ่หมอืนๆ กนั 

ซํ้ารูปแบบกัน ทําออกมาขายมากข้ึนเรื่อยๆ รวมถึงการลอกเลียนแบบจากผูประกอบการรายอ่ืนๆ ตลอดทั้งการ

ขยายตัวของผูประกอบกิจการในผลิตภัณฑแบบเดิมๆ ของผูประกอบกิจการรายยอยมีมากขึ้น จึงทําใหเกิดการ

แขงขันทางการตลาดสูง (วรรณิภัค สหสมโชค. 2556: 1-16) ซึ่งแนวทางการแกไขของปญหานี้ผูประกอบการควร

จะตองมีการออกแบบหรือสรางผลิตภัณฑของตนเองโดยไมไปลอกเลียนแบบของผลผลิตของผูประกอบการ

รายอื่นๆ ดวยการอาศัยเทคโนโลยี CAD/CAM เหลานี้มาชวย

เทคโนโลยี CAD กับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกเทคโนโลยี CAD กับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก
  การประยุกตการใชเทคโนโลยี CAD นั้นในปจจุบันมีซอฟตแวรมากมาย ทั้งที่มีลิขสิทธิ์และเปนโอเพนซอรส มาชวย

ในกระบวนการออกแบบ เชน โปรแกรมออโตแคด (Auto CAD)  โซลิดเวิรค (Solid Work)  ยูนิกราฟฟกส (Unigraphics)  

โปรแกรมไรโน (Rhinoceros) เปนตน อยางไรก็ตามในการใชโปรแกรมดังกลาวในการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ

เซรามกิน้ันจะตองเรยีนรูการเรยีกใชเครือ่งมอืตางๆ ในการออกแบบทีส่าํคญัเชน เคร่ืองมอืเกีย่วกบัการสเกต็ชภาพ ไดแก เสน

ตรง เสนโคง วงกลม เครือ่งมือการขึน้รปูของผลติภณัฑในการสรางโมเดลตนแบบ ดวยคาํสัง่ขึน้รูป อาทเิชน รวีอลฟ (Revolve) 

และ เอ็กซทรูด (Extrude) เปนตน ตัวอยางรูปแบบคําสั่งตางๆ ที่กลาวมาดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1. เทคโนโลยี CAD ดวยโปรแกรม Unigraphics NX6
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เทคโนโลยี CAM กับการผลิตเซรามิกเทคโนโลยี CAM กับการผลิตเซรามิก

ภาพท่ี 2. เทคโนโลยี CAM ดวยโปรแกรม Unigraphics NX6

  อยางไรก็ตามเน่ือง

จากป จจุบันมีการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

ใชในการควบคุมเครื่องจักร

กลหรอืทีว่า CNC (Computer 

Numerical Control) เปนการ

ควบคุมดวยคําส่ังเชิงตัวเลข

และตัวอักษร การนําระบบ 

CAD/CAM มาใชในการเขียน ภาพท่ี 3. การควบคุมการสรางโมลดดวย CNC Machineี่  โ  

การนําโนโลยีคอม

พิวเตอรมาชวยในการสราง

ตนแบบและชวยในกระบวน

การผลิต  (CAM)  จะช วย

ให กระบวนการผลิต น้ันมี

ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก ย่ิ ง ขึ้ น 

เนือ่งจากสามารถวเิคราะหจดุ

ออนจุดแข็งของรูปทรงผลิต

ภัณฑที่จะผลิตขึ้น ตัวอยาง 

การสรางตนแบบโมเดลดวย

โปรแกรม Unigraphics NX6 

ดังภาพที่ 2

โปรแกรม CNC เริ่มตนจาการสรางรูปทรงเรขาคณิตดวยโปรแกรม CAD กอนที่จะมีการใชโปรแกรมชวยในการออกแบบการ

ผลติดวยโปรแกรม CAM และตอดวยการทําการแปลงผลลพัธของการใชเทคโนโลย ีCAD/CAM ใหเปนทางเดินของเครือ่งมอื

กัดชิ้นงาน (Milling) การกลึงชิ้นงาน (Turning) และ การเจาะ (Drilling) ไดอยางอัตโนมัติ ดวยชุดคําสั่ง NC Code โดยขั้น

ตอนนี้จะเรียกวาการทํา Postprocessor (อํานาจ ทองแสน.2544: 21) ลักษณะองคประกอบภาพรวมของหนาตาโปรแกรม

และเครื่องมือในการควบคุมการทํางานดังกลาวดังภาพที่ 3

  หลังจากท่ีมีการทํา CAD และ CAM เรียบรอยแลว จะมีการแปลงเปนชุดคําส่ังของโปรแกรม NC Code ในการ

กาํหนดการควบคมุทางเดนิของเครือ่งมอืการกดั การเจาะหรอืการกลงึนัน้ จะมสีวนประกอบท่ีสาํคญัในการกาํหนดการทาํงาน
ของเครื่องจักรอยู 4 สวน คือ (1) สวนของ

ฟงกชันการทํางานของโปรแกรมจะข้ึนตน

ตัวอักษร G (2) สวนของการกําหนดพิกัด

แกน X Y และ Z  (3) สวนของการกําหนด

พิกัดของสวนโคงจะขึ้นตนตัวอักษร I J K 

และ (4) สวนของการควบคุมเครื่องจักรจะ

ขึ้นตนตัวอักษร F S T และ M ดังภาพท่ี 4
ภาพท่ี 4. สวนประกอบของชุดคําส่ัง NC Code
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 สําหรับตัวอยางของชุดคําส่ัง NC ในการกําหนดเครื่องมือกัดใหทําการกัดชิ้นงานในลักษณะที่เปนขดลวด 

(Helical Interpolation) ที่มีการตรวจสอบการเสนทางการเดินของเคร่ืองมือกัดดวยโปรแกรม Mach3 ดังภาพที่ 5

ดวยขอดีของเทคโนโลยี 

CAD/CAM ที่ไดกลาวมาท้ังหมดน้ัน 

จงึทาํใหเทคโนโลยนีีม้บีทบาทอยาง

มากในป จจุบันที่ จะช  วยให ผู 

ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก

สามารถสร างผลิตภัณฑของผู 

ประกอบการตางๆ ที่ตนเองตอง

การ และที่สําคัญจะสามารถตอบ

สนองความตองการของลูกคาได

มากย่ิงขึ้นอยางแนนอน เพียงแต

ผูประกอบการจําเปนตองมีการเรียน

รู การใชงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

CAD/CAM เพิ่มเติมเทาน้ัน ภาพท่ี 5. ตัวอยางชุดคําส่ังการควบคุมการกัดดวยโปรแกรม Mach3

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

จีรพันธ สมประสงค.(2535). เทคนิคการสรางสรรค ศิลปะเคร่ืองปนดินเผา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร.
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กิติชัย เอื้อวิวัฒนสกุล

  หลายทานท่ีอยูในแวดวงของอุตสาหกรรมเซรามิกคงเคยไดทราบขาวเก่ียวกับงานนิทรรศการแสดง

เทคโนโลยี อปุกรณและเคร่ืองจักร รวมไปถึงวัตถดุบิสาํหรบัอตุสาหกรรมเซรามิกทีใ่หญทีส่ดุในทวีปเอเชีย ผูเขยีน

กาํลงัหมายถงึงานนทิรรศการซึง่จัดขึน้ทีเ่มอืงกวางโจว ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยใชช่ืออยางเปนทางการ

วา “China International Ceramics Technology, Equipment, Building Ceramics & Sanitaryware Exhibition” นทิรรศการ

นี้จะจัดขึ้นเปนประจําประมาณชวงกลางปของทุกป และปที่ผานมาก็ไดมีการจัดนิทรรศการน้ีขึ้นดวยเชนกัน 

Ceramics China 2014Ceramics China 2014

**รปูแสดงบรเิวณทางเขาศนูยนทิรรศการ Pazhou****รปูแสดงบริเวณทางเขาศนูยนทิรรศการ Pazhou**

วัตถุประสงคของบทความนี้จึงอยากแบงปน

รายละเอียดใหผูที่ยังไมเคยเดินทางไปรวม

งาน รวมถึงผูที่สนใจจะศึกษาหาความรูเพิ่ม

เตมิเกีย่วกบันทิรรศการการแสดงสินคาน้ีดวย

  รายละเอียดของการจัดนิทรรศการน้ีจะ

อางอิงถึงการจัดงานครั้งลาสุด นั่นคือในปที่แลว

หรือในป พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพ่ือใหทานผูอานได

ขอมูลที่ทันสมัยและเปนประโยชนอยางสูงสุด

  สถานท่ีจัดงานจัดนิทรรศการ คือ China 

Import and Export Fair Pazhou Complex ซึง่อยู

ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยการเดินทางไป

ยังงานคอนขางสะดวก สามารถเดินทางไปไดทั้ง

ทางรถยนตและรถไฟฟาใตดิน

  พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 

คือ 100,000 ตารางเมตร โดยแบงพื้นท่ีการ

แสดงออกเปน 8 สวนดวยกัน

รูปแสดงแผนผังของงานนิทรรศการ Ceramic China 

บรรยากาศภายในบริเวณงาน
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1. โซนอุปกรณครื่องจักรเซรามิก
  ในโซนน้ีจดัแสดงสินคาจาํพวกเคร่ืองจกัรทีม่ขีนาด

ไมใหญมาก รวมไปถึงอะไหลเครื่องจักรตาง อาทิเชน 

มอเตอรและแบริ่งขนาดตางๆ รวมไปถึงเครื่องจักรจําพวก

เตาเผาและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตท้ังหมด

2. โซนสีเคลือบวัตถุดิบเซรามิก
  ในโซนนีจ้ดัแสดงสนิคาจาํพวกวัตถดุบิและสตีางๆ 

โดยสําหรับวัตถุดิบจะเปนของผูผลิตจากประเทศจีนและ

อินเดียเปนหลัก สวนสินคาจําพวกสีจะเปนผู ผลิตจาก

ประเทศจนีเปนหลกั นอกจากนัน้สนิคาจาํพวกสพีเิศษตางๆ 

เชน สี Precious metal (ทอง, เงิน, luster) สีสําหรับเคร่ือง 

Digital Printing Machine ก็มีจัดแสดงอยูในโซนนี้เชนกัน

รายละเอียดการแสดงในโซน ที่นาสนใจ มีดังนี้

76 มกราคม - เมษายน 2558



3. โซนอุตสาหกรรมเซรามิก
เทคโนโลยีใหม  แบบใหม  สิทธิบัตร

 สินคาสวนใหญที่จัดแสดงในโซนนี้ เปนสินคาจําพวก

เครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และเปนผูผลิตภายใน

ประเทศจีน ยกตัวอยางเชน Digital Printing Machine, 

Mechanical Arm Robot และ Isostatic Forming Machine 

เปนตน

4. โซนองคกรระหวางประเทศ
 ภายในโซนน้ีจะเปนการแสดงสินคาจากผูผลิตตาง

ประเทศ โดยสวนใหญจะมากจากโซนยุโรป เชน อิตาลี 

เยอรมัน อังกฤษ รวมไปถึงผูผลิตในจีนที่มีการรวมทุนกับ

ตางประเทศดวย โดยสินคาในโซนน้ีสวนใหญจะเปนสนิคา

จําพวกเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อทดแทน

แรงงานคนและมีความเที่ยงตรงสูง เชน เตาเผาประหยัด

พลังงาน, เคร่ืองจักรระบบ Automation และเคร่ืองมือที่ใช

ในหองทดลองเปนตน

จากบทความขางตนคือภาพรวมของงาน Ceramics China 2014 ซึ่งผูเขียนไดรวบรวมมาแบงปนสําหรับผู

ทีย่งัไมมโีอกาสไดเดนิทางไปรวมงาน ในปใหมนีก้จ็ะมีการจัดงาน Ceramics China 2015 ขึน้เชนเดิม หากมีโอกาส

ผูเขียนจะพยายามรวบรวมขอมูลท่ีมีประโยชนมาแบงปนใหแกทานผูอานใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนําไปประดับเปน

ความรูและตอยอดสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
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ทิศทางการสงออกและนําเขา
ผลิตภัณฑเซรามิก...ของไทยผลิตภัณฑเซรามิก...ของไทย

วารสารฉบับน้ี
ขอนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีอยูในวงการเซรามิกทุกทาน 

น่ันคือขอมูลของมูลคาการสงออกและนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกของไทย 
ท่ีไดรวบรวมจากกรมศุลกากร 

โดยใชพิกัดอัตราศุลกากร หรือ Customs Tariff เปนตัวสืบคน 
ไดทําการเก็บขอมูลตั้งแตป 2009 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2014 
เพ่ือใหเห็นทิศทางและแนวโนมของธุรกิจการสงออกและนําเขา
ของผลิตภัณฑเซรามิกบางประเภทของไทยวาเปนอยางไร

  มูลคาการสงออกและนําเขายังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกป แตของป 2013 ยอดนําเขาสูงกวา

ยอดสงออก ซึ่งก็นาจะมาจากการนําเขากระเบ้ืองเซรามิกนั่นเอง รายการอ่ืนๆ ลองวิเคราะห

กันเองตอนะครับ

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ
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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

 ของชํารวยและเครื่องประดับ  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  วันที่ ...........................................................

ตออายุสมาชิก  สมัครเปนสมาชิกใหม

สิทธิของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย

1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให

 คําแนะนําใดๆอันเปนประโยชนที่เก่ียวกับกิจการ

 หรือวัตถุประสงคของสมาคมฯตอคณะกรรมการได

2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการลงคะแนนในการ

 ประชุมไดคนละหน่ึงคะแนนเทาเทียมกันหมด

3. สมาชิกมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

4. สวนลดพเิศษในการเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ

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

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

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