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การสื่อสาร ที่สูญหายไป
Eskişehir เมืองแหงประติมากรรมเทอราคอตตา

The Pewabic Pottery
การพัฒนากระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร



“เซรามิกแข็งกระดาง” คงเปนสิ่งที่หลายๆ คนเขาใจคลาดเคล่ือน หากได 

ชมและอานบทความในวารสารฉบบันี ้จะตองเปลีย่นทศันคตเิสยีใหม เพราะเซรา

มิกที่งดงามทรงคุณคาและนาทึ่ง ไดรับการบันทึกและถายทอดไวอยางนาสนใจ 

คงจะไมใชการอวดโมมากจนเกินจริงหรอกครับทานพอแม พี่นอง สมาชิกและ

ผูเกีย่วของสนใจในสมาคมเซรามิกสไทย เพราะทีมงานบรรณาธิการเราไดรวบรวม

ผลงานเจงๆ มากมายจากศิลปน ผูมีฝมือ ผูประกอบการมืออาชีพ มานําเสนอผล

งาน รวมทัง้เลาประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการผลติ ประดษิฐ และสรรคสราง

ผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบในดานศิลปะและเชิงธุรกิจจากทั้งในประเทศภาคเหนือ

จรดภาคใต และตางประเทศ รวมทั้งผลงานท่ีจัดโชวไวในพิพิธภัณฑระดับโลก 

มาจนถึงนิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่จัดโชวในประเทศไทย

วารสารเซรามิกสไทยฉบับน้ียงัคงมีเรือ่งราวนาสนใจในดานวิชาการท้ังเทคนิค

ในการผลิตกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองใชเซรามกิบนโตะอาหาร และภาพขาวกจิกรรม

งานประชุมวิชาการ ICTA2015 งานแสดงนิทรรศการ ASEAN Ceramics 

Exhibition 2015 ควนัหลงจากงานลาํปางเซรามกิแฟร และงานประชมุใหญสามญั

ประจําปเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมและนายกสมาคม รวมทั้งรายงานผล

การดําเนินงานในรอบ 2 ปที่ผานมา 

นอกจากนี้ หากทานสมาชิกหรือผูอานผูสนใจวารสารฯ ตองการติดตามชม

วารสารเซรามิกสไทยยอนหลัง กม็ใีหอานกันไดแลวทีเ่วบ็ไซตของสมาคมฯ http://

www.thaiceramicsociety.or.th/ และหากมีขอเสนอแนะหรือเรื่องเลาเรื่องราว

คอลัมนอะไรที่อยากจะมาแชรมาเสนอ เพื่อใหกองบรรณาธิการพิจารณาลงใน

วารสารก็สงบทความหรือแนะนําเขามาไดนะครับ

กองบรรณาธิการ

ธนากร วาสนาเพียรพงศ
Thanakorn.w@chula.ac.th

Facebook : The Thai Ceramic Society
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วศินบุรี สุพานิชวรภาชน

การสื่อสาร... 
ที่สูญหายไปที่สูญหายไป
ผมนึกถึงภาพของการเดินทาง
ของเบญจรงคในอดีตที่ผานมา 
ในสมัยที่การสื่อสาร
ยังตองผานการเดินทาง 
ไมวาจะเปนเราไปเอง 
หรือสงผานตอไปยังผูรับสารอีกที 
บางสวนของงานออกแบบเบญจรงค 
คือการทําในแผนดินไทย
ทั้งจากศิลปน ชาง หรือเถาแก 
หรือนายหนา นายทุน 
หรือใครก็ตามท่ีแคตองการของ
มาสนองความตองการทางทองตลาด 
แลวสงไปหาแหลงผลิตที่ประเทศจีน 
ที่อาจมีชาง ที่อาจไมใชชางใหญ 
แคเปนลูกนองที่ไปแทน 
หรือผานคนกลาง
ที่ไมไดมีความรูเรื่องชางเลย 
สิ่งท่ีเรียกวาการสูญหายระหวางทาง 
และความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 
หรือการตีความท่ีแตกตาง 
สิ่งน้ีคือความนาสนใจ 
ในความรูสึกของผม....
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  ผมในฐานะนักออกแบบ จะทําใน 2 รูปแบบในคน

เดยีวกัน เราออกแบบในสิง่ทีเ่ราตองการ และถายทอดใหลกู

นองชางท่ีไปควบคุม แตจะไมมีการทําแบบรางลายเสนที่

สมบูรณที่จะไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจที่ไมคลาด

เคลื่อนได เหมือนส่ิงที่ทําไดในการออกแบบในปจจุบันซึ่ง

อาจเหมอืนเถาแกสักคนที่อยากทําของมาขาย วาเอาอยาง

นี้ๆ  แตไมสามารถเขยีนเปนเปาหมายทีช่ดัเจนเพือ่สือ่สารได

  ผมจําลองการเปน 2 สถานะในงาน 1 ชดุ ดวยความ

ตัง้ใจ ผมอยากเห็น และสัมผสัอารมณของการท่ีไดเห็นและ

มีปฏิสัมพันธกับชิ้นงานในครั้งแรก หลังการเดินทางผานไป 

สมหวัง ผิดหวัง ตกใจ เหนือการคาดเดา หรือแมแตตอง

ยอมรับท่ีตองทนอยูกับมัน แตหลายๆ สิ่งท่ีเกิดขึ้น การผิด

เพี้ยนของรูปทรง ลาย และแบบตางๆ หลายๆ สิ่ง ไดกลาย

มาเปนมาตรฐานของรูปแบบ และกลายเปนความจริงบาง

สวนของสิ่งท่ีถูกเรียกวาเบญจรงคในประวัติศาสตรตอมา 

เทวดาที่อวน ชางที่เหมือนหมู หรือสัตวตางๆ ที่ลวนเกิดจาก

การสือ่สาร และตองจนิตนาการถงึสิง่ทีช่างบางคนไมเคยเหน็ของจรงิทีค่นกลาง

ตองการสื่อสารกับเขาอยู

  ผมอยากจําลองการเดินทางแบบน้ันอกีคร้ัง ในยุคสมัยทีก่ารส่ือสารไป

เกือบถึงจุดที่เรียกวาความฝนของมนุษยชาติ โดยเลือกตนแบบจากแบบที่เคย

ถกูบดิเบอืนมาแลวในครัง้น้ัน เทวดาหรอืทีเ่ราเรยีกวาเทพพนมตางๆ มาตคีวาม

ใหกลายเปนภาชนะในรปูแบบใหม เพือ่เปนทางเลอืกทางการตลาดเหมอืนการ

แขงขันเร่ืองรูปแบบของงานออกแบบในปจจุบนั ทีเ่ราตองการส่ิงท่ีแตกตางจาก

สิ่งท่ีมีขายเดิมๆ เต็มตลาดอยูแลว

กอนออกเดินทาง

ระหวางเดินทาง
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ระหวางเดินทาง
  ผมไดจําลองการพูดคุยกับชางของเรา ออกแบบและคุยกันถึงสิ่งที่ผมอยากได ถามถึงความเขาใจของชางท่ีพูดคุย 

ก็ยืนยันวาเขาใจตรงกันกับสิ่งที่ผมตองการ แลวชางของผมก็จะออกเดินทางไปหาแหลงผลิต หลังจากน้ีจนถึงชิ้นงานเสร็จ 

ผมจะไมมกีารพดูคยุกบัชางถงึเรือ่งนีอ้กีตอไป จะเหน็งานอกีครัง้ตอนทีง่านเสรจ็สมบรูณสงมาถงึผม และระหวางการเดนิทาง

แมจะมกีารบนัทกึขัน้ตอนตางๆ แตผมจะไดรบัรูภาพตางๆ พรอมกบัชิน้งานทีเ่สรจ็แลวเทานัน้ การเดนิทาง การสญูสลายของ

ขอมูล การตีความ หรือแมแตการแกไขปญหาเฉพาะหนาจะเปนสิ่งที่ผมไมอยูในสถานะที่ควบคุมไดอีกตอไป

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  
จัดงานนิทรรศการ..  ไทยนวัตศิลปไทยนวัตศิลป  แสดงผลิตภัณฑตนแบบ แรงบันดาลใจจากคุณคาเบญจรงคแสดงผลิตภัณฑตนแบบ แรงบันดาลใจจากคุณคาเบญจรงค

  ทีจริงแลวผมคิดวาแมโลกที่เราอยูในทุกวันนี้ ในสมัยที่เราพรอม

ทกุสิง่อยางของการรับรู เราอาจมีชองวางระหวางกนัมากกวาอดตีทีเ่ราเคย

มีเสียดวยซํ้า

  ผลของชิน้งานจะไมใชเปาของการเดนิทางนี ้แตเพ่ือเรยีนรูและเหน็

ผลของบางสิ่งที่สูญหายไป อยางเปนรูปธรรมท่ีเราไมเคยเรียนรูจากอดีต 

แตทําใหกวางมากขึ้นดวยซํ้าในปจจุบัน

  หมายเหตุ การทํางานเบญจรงค นักออกแบบของผมเดินทางไป
หาชางนอย ชางปนทองถิน่ในโพธาราม ราชบรุ ีและ เดนิทางไปทําเรือ่งการ

เขียนลายกับโรงงานปนสุวรรณเบญจรงค สมุทรสงคราม ขอขอบคุณทุกๆ 

ทานมา ณ ที่นี้อีกครั้งครับ

  ภาพถายการเดินทาง หลังจาก
ภาพแรกที่สงมอบแบบราง ผมก็ไมเห็น
และรบัทราบข้ันตอนระหวางการเดินทาง
อีกตอไปและเห็นภาพเหลานี้พรอมกับ
งานในวันสดุทายทีไ่ดรบัมอบงาน

สุดทายกลับมา...

ระหวางเดินทาง



13January - April 2016

สุขุมาล เล็กสวัสดิ์

เมืองแหงประติมากรรม
เทอราคอตตา

9th International Terra Cotta Symposium

“…Art is beyond the garnishment of 
daily life, it is the key for happiness and 
harmony through the acquisition of a new 
perspective about one’s life, relationships 
and actions. Moreover, we believe that 
artistic production and dissemination of 
the artistic production process to the 
community, allows the cultivation of a city 
identity through the promotion of the 
interest towards art and artists...”

Dt. Ahmet ATAÇ

The Mayor of Eskişehir Tepebaşı Municipality

Sukumarl  LeksawatSukumarl  Leksawat

Vilma  VillaverdeVilma  Villaverde Betül  Demir  KarakayaBetül  Demir  Karakaya

EEskişehirskişehir
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  เมือง Eskişehir อยูทางตะวันออกเฉียงใตของ

อีสตันบูล ประเทศตุรกี ใกลไปทางกรุงอังการา เมืองหลวง

ในปจจุบัน มีวัตถุดิบทางเซรามิกท่ีขึ้นชื่อในเมืองน้ีคือดิน

เทอราคอตตา ซึ่งเปนดินสีแดงเผาไฟต่ํา จุดสุกตัวประมาณ 

1100 องศาเซลเซียส มีสีสมอมแดงแบบกระถางบานเรา 

หากเผาถึง 1150 องศา จะมีสีเขมขึ้น นอกจากน้ียังขึ้นชื่อ

เร่ืองโรงงานทําอิฐซึ่งมีขนาดใหญและทันสมัยมาก ดังนั้น 

การจัด Terracotta Symposium มาถึง 8 ครัง้ จงึทําใหมงีาน

ประตมิากรรมประดับเมืองมากมาย หลากหลายและงดงาม

  การจดัซมิโพเซยีมนี ้นบัวาเปนงานทีใ่หญมากงาน

หนึ่งของประเทศตุรกี และครั้งนี้เปนการจัดครั้งที่ 9 โดยมี 

Professor Bilgehan Uzuner จากมหาวิทยาลัย Anadolu 

เปนผูควบคุมและประสานงาน นอกจากผูเขียนแลว มศีลิปน

รบัเชญิจาก อารเจนตนิา เยอรมนั ญีปุ่นและตรุกรีวมทัง้หมด 

10 คน จุดประสงคเพื่อการสรางงานประติมากรรมประดับ

สวนหรือสถานท่ีสําคัญของเมือง ศิลปนแตละคนตองสง

แนวความคิดในการออกแบบและภาพรางไปลวงหนา 

1 เดอืน โดยระบุวสัด ุอปุกรณทีต่องการใชและความตองการ

พิเศษอื่นๆ ทางผูจัดงานเปนผูดูแลอํานวยความสะดวก

ทั้งหมด สถานท่ีปฏิบัติงานเปนโรงงานเกาซึ่งมีขนาด

ใหญมาก สามารถจุคนมากกวา 150 คนพรอมนิทรรศการ

Pinar  GencPinar  Genc Ilhan  MarasaliIlhan  Marasali

Enver  Guner Enver  Guner 

Aysegul  ErenAysegul  Eren

ขนาดย อยได อย างสบาย 

รวมถึงห องอาหารซึ่ งปรับ

เปนหองนําเสนอผลงานของ

ศิลปนไดดวย นอกจากการ

ปฏบิตังิานประจาํวนัแลว ยงัมี

การแขงขันการขึ้นแปนหมุน 

การเผางานช้ินใหญภายนอก

อาคาร การเผาแบบราข ุมกีาร

ออกรานจากของทาํมอื เครือ่ง

ประดับ ของใชเซรามกิ รวมถงึ

งานถัก งานฝมือตางๆ ดวย
Mitsuo  Shoji      Mitsuo  Shoji                                          

Heike  HamannHeike  Hamann

การแขงขันขึ้นแปนหมุนการแขงขันขึ้นแปนหมุน
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  สําหรับผลงานของผูเขียน ไดนําอิฐชนิดทรงกระบอกครึ่งวงกลมมา

ออกแบบโดยใชแรงบนัดาลใจจากกลวยไมไทยชนิดไอยเรศและชางกระซึง่เปน

สื่อแทนสัญลักษณไทยมอบเปนสัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศ การนําอิฐที่

Birol  AkalinBirol  Akalin

มรีปูทรงเรขาคณติ มคีวามแขง็แกรงมาจดัองคประกอบทีต่ดั

ทอนจากรูปทรงของกลวยไมที่มีความออนหวานเปนความ

ทาทายอยางหน่ึง และการซ้ําของยูนิฟอรมจะทําใหผลงาน

ดูนาสนใจ แมวาการทํางานจริงจะประสบปญหาท่ีไมคาด

คิดเกี่ยวกับอิฐที่มีความบิดเบี้ยวบางและผิวไมเรียบ ตอง

ตะไบและขัดกันหลายวันแตผลงานก็ออกมานาพอใจ เปน

ที่สนใจของผูคนและสื่อตุรกี ศิลปนสามารถเลือกสถานที่ที่

จะติดตัง้ผลงานถาวรไดแตทัง้น้ีตองผานความเห็นชอบของ

ทางผูจดัและเขตเมืองดวย  การทํางานตลอด 15 วนั นัน้เปน
ไปดวยความหนกัหนวงแตสนกุสนาน ทกุคนตองทํางานใหเสรจ็ทนัเวลา ซึง่งานแตละชิน้มขีนาดใหญและซบัซอน โดยเฉพาะ

บางคนตองมกีารเผาและเคลอืบจงึทาํใหแทบไมไดไปไหนกนัเลยยกเวนผูเขยีนกบัศิลปนเยอรมนัทีม่โีอกาสไปเมอืง Iznik และ

ชมหมูบานปนหมอตามโปรแกรมท่ีโครงการจัดไวให ซึ่งกอนหนานี้จะอยูทํางานตั้งแตกอน 9 โมงเชาจนสี่ทุมเกือบทุกวัน

  ศิลปนแตละคนจะมีนักศึกษาเอกเซรามิกอาสาสมัครมาเปนผูชวยและไดรับ

การดแูลเอาใจใสเปนอยางดดีวยความสภุาพและมไีมตร ีซึง่ผูเขยีนคดิวาการปฏบิตังิาน

รวมกันระหวางศิลปนกับนักศึกษา การนําเสนอผลงานของแตละคนในแตละคืนนั้น 

มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผลงานที่ไดมา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

สามารถแกปญหารวมกันทําใหชวงทํางานเปนเวลาที่มีคุณคาอยางยิ่ง ความหลาก

หลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละวันทําใหเกิดความต่ืนเตนและสนุกสนาน

  ประติมากรรมท่ีศิลปนสรางไวทําใหสภาพแวดลอมของเมืองและสวน
สาธารณะมีความสวยงาม สะทอนใหเห็นวาผูบริหารและประชาชนเห็นความ
สําคัญของงานศิลปะโดยเฉพาะงานเซรามิก

การเผาประติมากรรมเตาขวดการเผาประติมากรรมเตาขวด

ชางปนท่ี ชางปนท่ี KinikKinik

การเผาราขุการเผาราขุ

บริเวณโตะทํางานและบรรยากาศในสตูดิโอบริเวณโตะทํางานและบรรยากาศในสตูดิโอ

Professor Bilgehan Uzuner
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    การใชพลังงานไฟฟาในสวนของระบบแสงสวางในอาคารมีแนวโนมสูงขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของอาคาร 
บานเรือน และสิ่งปลูกสรางตางๆ แตสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาสูง คือ การใชและติดตั้งอุปกรณไฟฟา หลอดไฟ 

และบัลลาสตสําหรับระบบแสงสวางในอาคารเกินความจําเปน สงผลใหเกิดการใชกําลังไฟฟาแสงสวางตอพื้นที่เกินกําหนด ซึ่งตาม
พระราชบัณญัติกําหนดไววาสําหรับพื้นที่บานเรือน สํานักงาน โรงแรม สถานศึกษาและโรงพยาบาล/สถานพักฟน คากําลังไฟฟาแสงสวางสูงสุด 
(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน; W/m2) ไมเกิน 16 W/m2 หรือกรณีพื้นที่รานขายของ ศูนยการคา ไมเกิน 23 W/m2 เปนตน [1]

จากเหตุผลดังกลาวทําใหในปจจุบันไดพยายาม
แกไขปญหาน้ีดวยวิธีลดการใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบ
แสงสวางในอาคารหลักๆ อยู 5 วิธี ประกอบดวย 

(1) พฒันาการออกแบบทางวิศวกรรมการสองสวาง
ตามโครงสรางอาคารใหมีคาการสองสวางประมาณ 500 
Lux สําหรับบานเรือนและสํานักงานทั่วไป 

(2) การเลือกใชหลอดไฟที่ใหประสิทธิภาพแสงสูง 
(High luminous efficacy) ไดแก การใชหลอดไฟฟลูออ
เรสเซนตที่มีประสิทธิภาพแสงประมาณ 45-70 lm/W 
  (3)การใช โคมไฟท่ีให ค าสัมประสิทธิ์การใช 
ประโยชนแสงสูง ไดแก การใชแผนสะทอนแสงท่ีทาํจากแผน
อะลูมิเนียมเคลือบดวยเงินหรือแผนอะลูมิเนียมชุบอโนไดส
เงาเคลือบดวยเงินทําใหมีค าการสะทอนแสงสูงมาก
กวา 90% 
  (4) การบํารุงรักษาอุปกรณที่ใหแสงสวาง ไดแก 
การทําความสะอาด หรือเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อหมดอายุการ
ใชงาน 

(5) การใชแสงอาทิตยมาชวยรวมกับแสงจากหลอด
ไฟและโคมไฟ โดยทั้ง 5 วิธีนี้ไดมีการพัฒนาและรณรงคให
มีดําเนินการอยางตอเน่ือง

  ประเด็นสําคัญอีกอยางหนึ่งที่คณะวิจัยเล็งเห็น
ความสําคัญที่สามารถชวยทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาสําหรับระบบแสงสวางในอาคารได คือ การพิจารณา
ถึงการสะทอนแสงของสวนตางๆ ของหองในอาคาร เชน 
เพดาน ผนงั และพ้ืน ถาสวนตางๆ เหลาน้ีใชวสัดุทีใ่หคาการ
สะทอนแสงสูงจะชวยใหคาสมัประสิทธิก์ารใชประโยชนแสง
สูงตามไปดวย เนื่องจากปริมาณแสงจากหลอดไฟที่ตกลง
ในพื้นที่ทํางานไดมาจาก 2 สวน คือ (1) ไดจากการสะทอน
แสงจากโคมไฟโดยตรง (2) ไดจากการสะทอนแสงจากสวน
ตางๆ ของหอง นั่นเอง
  ดังนั้น คณะวิจัยจึงไดมุ งเนนพัฒนากระเบ้ือง
เซรามิกบุผนัง (Ceramic wall tile) ที่เคลือบดวยสารเคลือบ
เซรามิกที่มีคาการสะทอนแสงสงู (High reflection) และมี
คาการถายเทความรอนตํ่า (Low thermal conductivity) 
เพ่ือเปนวสัดสุาํหรับติดตัง้ผนังในอาคารใหมกีารสะทอนแสง
จากหลอดไฟเพ่ิมขึ้นและไมทําใหเกิดความรอนสะสมที่จะ
เปนการลดปรมิาณการใชพลงังานไฟฟาไดแนวทางหนึง่ เชน 
ลดจํานวนหลอดไฟ หรือลดกําลังวัตตไฟฟาของหลอดไฟ
แตยงัใหความสวางเทียบเคียงเดิม รวมถึงเทคนิคการติดตัง้ 
(Instruction technique) ที่ชวยใหความสวางมากขึ้น 

วรพงษ เทียมสอน(1), พัชรา ศุภลักษณเมธา(1), นิภาพนธ ศิริพล(2) และ อรรถพล สุจริตรักษ(3)
(1) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(3) บริษัท โอม.เซรามิค รูฟ จํากัด

การพัฒนา..การพัฒนา..กระเบ้ืองบุผนังเอิรธเทนแวรกระเบ้ืองบุผนังเอิรธเทนแวร
ดวย..ดวย..เอนโกบสีขาวเอนโกบสีขาว  และและ  เคลือบใสสะทอนแสงสูงเคลือบใสสะทอนแสงสูง
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  การท่ีคณะวิจัยใหความสนใจพัฒนากระเบื้อง

เซรามิก เน่ืองจากกระเบ้ืองเซรามิกเปนวัสดุหนึ่งที่ยังคง

เปนท่ีนิยมนํามาใชกอสรางอาคารท้ังภายนอกและภายใน

ทั้งที่เปนชนิดบุผนัง ปูพื้น และมุงหลังคา โดยประเทศไทย 

(ภาคเหนือและภาคกลาง) มีโรงงานผลิตกระเบื้องอยูเปน

จํานวนมาก ทําใหคณะวิจัยคาดหวังวาถาสามารถผลิต

กระเบือ้งบผุนงัชนดิเคลอืบสะทอนแสงสงูได นอกจากจะเปน

วัสดุใหมใหกับผูบริโภคในวงกวางแลวยังเปนแนวทางหนึ่ง

ในการลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลงไดในอนาคต

  สาํหรับแนวทางพัฒนากระเบ้ืองเซรามิกบผุนงัชนิด

เคลอืบสะทอนแสงสูงและนําความรอนตํา่นัน้ คณะวิจยัเนน

การพฒันาสวนผสมเอนโกบสขีาว และเคลอืบใสสะทอนแสง

สูงใหสามารถเผาที่อุณหภูมิไมเกิน 1000 องศาเซลเซียส 

แบบเผาครัง้เดยีว (Single firing) และไมกระทบกบัการผลติ

กระเบ้ืองบุผนังเอิรธเทนแวรทั่วไปดังกระบวนการผลิตใน

รูปที่ 1 โดยงานวิจัยครั้งนี้ไดมีความรวมมือกับบริษัท โอม

เซรามิค รูฟ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตและจําหนวย

กระเบ้ืองเซรามิกเนือ้เอริธเทนแวรในจงัหวดัเชยีงใหม

  เอนโกบสขีาวเตรยีมไดจากสวนผสมรอยละโดยนํา้

หนักของ 65-67 ดินพอรซเลน 7-9 ผงแกว 7-9 บอแรกซ 3-5 

TiO
2
 และ 11-13 ดินดําแมริม มีคาความขาว 95.51% คา

สะทอนแสง 84.95% ผวิเรยีบ (แตยงัไมเรียบเปนผวิกระจก) 

ดวยการสะทอนแสงแบบ Diffusion reflection จากการ

ปรากฏวัฏภาค คอรันดัม (Corundum; Al
2
O

3
) และอนาเทส 

(Anatase; TiO
2
) ที่ชวยใหเกิดความขาวและสะทอนแสง

สูง[2-5] โดยสามารถเคลือบบนกระเบ้ืองเซรามิกบุผนังเน้ือ

เอิรธเทนแวรได จากวัฏภาคของเหลวในเอนโกบที่แพรเขา

สูผวิของกระเบ้ืองเอิรธเทนแวรและเหน่ียวนําใหผวิกระเบ้ือง

เกิดการหลอมตัวเล็กนอยจนกลายเปนชั้นกลางบางๆ 

(Thin interlayer) ระหวางชั้นเอนโกบและชั้นกระเบื้องที่มี

ความหนาประมาณ 25 ไมครอน โดยชัน้กลางทีเ่กดิขึน้นีช้วย

ลดความแตกตางของการขยายตัวเพราะความรอนของทั้ง

เอนโกบและกระเบื้อง เปนผลใหมีการเกาะติดกันไดดีขึ้น

  เคลือบใสท่ีมีผลึกขนาดเล็กกระจายตัวอยู ได

จากสวนผสมรอยละโดยน้ําหนักของ 48-52 ผงแกว 15-18 

ดินพอรซเลน 20-25 บอแรกซ 3-7 ZnO และ 3-7 TiO
2 
ได

เคลือบที่มีความมันวาวสูง 87 GU คาสะทอนแสง 88% ผิว

เรียบดวยการสะทอนแสงแบบ Mirror reflection จากการ

ปรากฏเปนวัฏภาคอสัณฐาน (Amorphous) โดยสามารถ

เคลือบบนกระเบ้ืองเซรามิกบุผนังเน้ือเอิรธเทนแวรไดจาก

วัฏภาคสารชวยหลอม (Na
2
O, K

2
O) ในเอนโกบเกิดการ

ละลาย ขณะเดียวกันกับที่เคลือบเกิดการหลอมละลายเปน

วฏัภาคแกว จากนัน้เกดิการแพรเขาหากนัเกดิเปนกลไกการ

เกาะติดเปนแบบ Diffusion หรือแบบ Pseudo diffusion 

เปนผลใหมีการเกาะติดกันไดดีขึ้น[6-8] ผิวกระเบ้ืองมีคา

สะทอนแสงได 88% มคีาการนําความรอนต่ํา 1.05 W/m.oC 

ทั้งนี้ งานวิจัยนี้สามารถเผากระเบื้องเอิรธเทนแวร เอนโกบ

สีขาว  และเคลือบในพร อมกันได แบบเผาคร้ังเดียว 

(Single firing) ที่อุณหภูมิ 1000oC โดยมีลักษณะของ

กระเบื้องบุผนังและสมบัติแสดงดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1 

เรียงกระเบ้ืองเขาเตาเผาและทําการเผา 

รูป 1 กระบวนการผลิตกระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรปดผิวดวยเอนโกบสีขาวและเคลือบใส (ภาพโดย วรพงษ และ พัชรา)

ดินเหนียวแดง บด + ผสมน้ํา + หมัก อัดข้ึนรูป พนเอนโกบและเคลือบ

เตรียมเอนโกบและเคลือบ ผึ่งแหง
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(ก) (ข) (ค)

รูป 2 ตัวอยางกระเบื้องบุผนัง
เอิรธเทนแวรที่ไดจากงานวิจัย
(ก) กระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวร  
(ข) กระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวร
ปดผิวดวยเอนโกบสีขาว 
(ค) กระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวร 
ปดผิวดวยเอนโกบสีขาวและเคลือบใส  
(ภาพโดย วรพงษ และ พัชรา)

ตาราง 1 เปรียบเทียบสมบัติของกระเบื้องเอิรธเทนแวรกอนและหลังพัฒนาโดยเผาที่อุณหภูมิ 1000oC

สวนผสม

กระเบื้อง

เอิรธเทนแวร

ปดผิวดวย

เอนโกบสีขาว 

ปดผิวดวย

เอนโกบสีขาว

และเคลือบใส

CTE
(x10-6/oC)

ที่ 
200-600oC

4.19

5.11

6.27

ความ
มัน
วาว
(GU)

-

-

87

ความ
ทนตอ
การขัดถู

(%)

6.55

7.20

1.15

ความแข็ง
ของ

วิกเกอร
(HV)

620

490

565

การ
ไหล
ตัว

(ซม.)

-

-

9

การ
สะทอน
แสง
(%)

51.00

85.00

88.00

คาการ
นํา

ความรอน 
(W/m.oC)

1.31

-

1.05

ลักษณะ
ผิว

เรียบดาน

เรียบดาน

เรียบมันวาว

สมบัติ

  ในการควบคุมสภาวะการเคลือบดวยวิธพีนสาํหรับ

กระเบื้องเซรามิกบุผนังเนื้อเอิร ธเทนแวรที่เคลือบดวย

เอนโกบสีขาวและเคลือบสะทอนแสงสูงขนาด 8x8 นิ้ว ดวย

การควบคมุความถวงจาํเพาะของนํา้เอนโกบและนํา้เคลอืบ

คงที ่ที ่1.60 และ 1.40 ตามลาํดบั ทาํการพนบนผวิกระเบือ้ง

เอิรธเทนแวรใหมีความหนาหลังเผาของชั้นเอนโกบและ

ชั้นเคลือบเปน 250 ไมครอน และ 310 ไมครอน ตามลําดับ 

ทําการเผาท่ี 1000oC ดวยอัตรา 5 oC/min ในเตาเผาแกส

ดวยบรรยากาศออกซิเดชันระยะเวลาเผาแชไฟ 30 นาที 

มีคาการนําความรอนตํ่า 1.05 W/m.oC ซึ่งสามารถลดการ

ใชพลังงานไฟฟาจาก 4.00 บาทตอเดือน เปน 3.11 บาท

ตอเดือน หรือประมาณ 22.25% ดวยการเปลี่ยนหลอดไฟ

กําลัง 18 วัตตเปน 14 วัตต โดยมีคาความสวางลดลงจาก 

851 Lux เปน 697 Lux สามารถนาํไปบุผนังสาํหรบัหองพมิพ

เอกสาร (Clerical room; 700-1500 Lux) หองปฏิบัติการ

หรือหองสมุด (Laboratory/Library room; 500-1500 Lux) 

หองเรยีน (Class room; 200-750 Lux) หองตรวจสอบสนิคา

ดวยตา (Visual work at production line; 300-750 Lux) 

หองทดสอบยา (Medical examination room; 300-750 

Lux) ได

  กระเบื้องบุผนังสามารถบุผนังเปนแนวตรง มีชอง

วางระหวางแตละแผนประมาณ 2 มม. โดยติดต้ังหลอดไฟ

อยูตรงกลางดานบนของตูจําลองเพ่ือใหมีการสะทอนแสง

ดวยมุมตกกระทบในชวง 45-60o ที่มักเกิดบริเวณตรงกลาง

ของผนัง และเปนบรเิวณทีม่คีวามสวางสงูท่ีสดุ ซึง่การบผุนัง

ดวยกระเบ้ืองเคลือบจากงานวิจยันีส้ามารถติดตัง้ไดเหมือน

กบักระเบือ้งทัว่ไป ทาํใหงายตอการใชงาน ดงัแสดงตวัอยาง

การบผุนงัสาํหรบัทดสอบประสทิธภิาพการใชงานในรปูที ่3 

โดยคาการสะทอนแสงของกระเบือ้งทีไ่ดจากงานวจิยัเปรยีบ

เทียบกับแผนอะลูมิเนียมเคลือบดวยเงินที่นิยมใชเปนวัสดุ

สะทอนแสง แสดงไวในตารางท่ี 2 คาการสะทอนของผิว

กระเบ้ืองมีความสําคญัมากในการออกแบบความสวางของ



(ก) (ข) (ค)
รูป 3 การทดลองติดตั้งกระเบื้องบุผนัง

จากงานวิจัยเปรียบเทียบกับกระเบื้องบุผนังทางการคา
(ก) กระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวร  
(ข)  กระเบื้องบุผนังทางการคา 

(ค) กระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรปดผิวดวยเอนโกบสีขาว
และเคลือบใสจากงานวิจัย

(ภาพโดย วรพงษ, พัชรา และ นิภาพนธ)

19January - April 2016

หองภายในอาคาร ทั้งน้ีถากระเบื้องมีคาการสะทอนสูงเมื่อ

มีแสงตกกระทบผิวกระเบ้ืองจะสะทอนกลับออกไปทําให

หองสวางขึน้เมือ่เปรียบเทียบกับกระเบ้ืองท่ีมคีาการสะทอน

ตํา่กวา ดงันัน้แลวในการออกแบบภายในอาคารจงึควรเลอืก

กระเบือ้งท่ีใหคาการสะทอนสงูเพือ่ใหสามารถเลอืกใชหลอด

ไฟท่ีมีกําลังลดลงหรือออกแบบใหมีปริมาณการติดต้ังลด

ลงได ดังแสดงใหเห็นในการทดสอบการเปรียบเทียบวาคา

ความสวางที่ใหแหลงกําเนิดแสงที่เทากัน พบวา กระเบื้อง

งานวิจัยน้ีใหคาความสวางสูงกวากระเบื้องบุผนังทั่วไป   

นอกจากน้ีแลวเม่ือกาํหนดความสวางเทากนัพบวาคากาํลงั

ไฟฟาท่ีหลอดไฟใชในกรณีที่เปนกระเบื้องงานวิจัยนี้กิน

ไฟฟาลดลงอยางนอย 5% ซึง่ปรมิาณการใชไฟฟายงัมคีวาม

หมายโดยนัยถึงความรอนท่ีเกิดขึ้นขณะที่หลอดไฟทํางาน   

  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถพัฒนากระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรใหมีคาการสะทอนแสงสูงสําหรับบุผนังภายใน

อาคาร ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาลงได ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยเพ่ิมมูลคาของกระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรในอนาคต
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ตาราง 2  เปรียบเทียบสมบัติของกระเบื้องเอิรธเทนแวรจากงานวิจัยในการใชงานบุผนัง

วัสดุ

กระเบื้อง
เอิรธเทนแวร
กระเบื้อง
เคลือบจาก
งานวิจัยนี้
แผน
อะลูมิเนียม
เคลือบดวยเงิน

สี

สมเขม

สีขาว

สีเงิน

การ
หด
ตัว
(%)

2.71

2.80

-

ความ
หนาแนน
รวม

(g/cm3)

1.90

1.92

-

ความ
แข็งแรง
หลังเผา
(MPa)

36

38

-

ความ
พรุนตัว

(%)

12.78

10.15

-

ความทน
ตอการ
ขัดสี
(%)

0.052

1.150

-

คา
ความ
ขาว 
(%)

-

97.61

-

คา
สะทอน
แสง
(%)

53

88

100

ความ
มันวาว
(GU)

-

87

110

คาการนํา
ความรอน
(W/m.oC)

1.31

1.05

205

ลักษณะ
ผิว

เรียบ

เรียบ และ
มันวาว

เรียบ และ
มันวาว
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  การเปรยีบเทยีบผลติภัณฑคูแขง (Benchmarking Products Competition) จะชวยใหผูผลติสินคาทราบถงึคณุสมบัตขิองผลติภัณฑ
ของตนเองกบัผลติภัณฑของคูแขงวามขีอดอยและขอเดนเปนอยางไร โดยนําผลของการเปรยีบเทยีบมาใชในการปรบัปรงุผลติภัณฑของตนเอง 
เพื่อมุงสูความเปนเลิศ และจะสงผลใหผลิตภัณฑที่จะผลิตนั้นไดผลตรงตามตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น สําหรับในกระบวนการผลิตสินคาใน
แตละสายการผลติ ผูผลติควรจะตองทราบขอมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑคูแขงกอนจะสามารถลดความเสีย่งในเรือ่งการผลติภัณฑสินคาทีไ่ดไมตรง
ความตองการลูกคาและการประสบปญหาการขาดทุนของในการผลิตแตละสายการผลิตได เพราะหากผลิตสินคาที่ไมตรงความตองการของ
ลูกคาหรือไมสามารถสูคูแขงขันไดก็จะทําใหสินคานั้นไมสามารถขายได

เทคนิค QFD 
  เทคนิคคิวเอฟดี (Quality Function 

Deployment: QFD) หรือเทคนิคการกระจาย

หนาที่เชิงคุณภาพ เปนตารางเมทริกซ บาง

ครั้งจะเรียกวาบานคุณภาพ (House of Quality) 

เพราะลักษณะของตารางเมทริกซจะเปนรูปทรง

บาน ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 2 ตารางเมทริกซ
ของเทคนิค QFD ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑคูแขง

ภาพท่ี 1 สวนประกอบของบานคุณภาพ

  สวนประกอบของบานคุณภาพจะประกอบไปดวย 

6 สวนประกอบ คือ (A) สวนของความตองการของผูใช (B) 

สวนระดับความสําคัญและการเปรียบเทียบคูแขง (C) สวน

ขอกําหนดทางเทคนิค (D) ความสัมพันธระหวางสวน (A) 

กับ (C) สวนของ (E) ความสัมพันธระหวางขอกําหนดทาง

เทคนิค และ (F) ผลเปรียบเทียบและเปาหมายการดําเนิน

งานการผลิตภัณฑ

การประยุกตใชตารางเมทริกซ QFD 
ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑเซรามิก

  การประยุกตใชตารางเมทริกซ QFD เปรียบเทียบ

ผลิตภัณฑคูแขง เริม่จากการกําหนดวาจะใชผลติภัณฑของ

คูแขงหรือผูผลิตรายอ่ืนที่เปนที่ยอมรับมาประมาณ 2-3 คู

แขง แลวทําการเปรียบเทียบผลิตภัณฑกับผลิตของตนเอง 

ซึ่งมีหลักการในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑจะอยูในสวน
ตารางเมทรกิซ (B) หรอืกาํแพงบานดานขวา ดงัภาพที ่2  จะประกอบไปดวยฟลดขอมลู การกําหนดระดบัพงึพอใจของลกูคา

ที่มีตอตนแบบผลิตภัณฑ คูแขงที่ 1 และคูแขงที่ 2 คาเปาหมาย คาอัตราสวนการปรับปรุง คาจุดขาย คาคะแนนดิบ และ คา

คะแนนดิบปกติ โดยสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดวยกราฟเชิงเพื่อใหเห็นขอมูลการเปรียบเทียบที่ชัดเจน

ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑคูแขง
ดวย..เทคนิคเทคนิค  QFDQFD  ในงานเซรามิกในงานเซรามิก
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  การกําหนดชวงการใหคะแนนความพึงพอใจขอลูกคาที่มีตอตัวผลิตภัณฑตนแบบและผลิตภัณฑของคูแขงจะใช

เกณณประมาณคา (Rating Scale) เปน 5 ระดับคือ

พึงพอใจมากท่ีสุด          มีคาระดับคะแนนเทากับ  5
    พึงพอใจคอนขางมาก         มีคาระดับคะแนนเทากับ  4
    พึงพอใจปานกลาง         มีคาระดับคะแนนเทากับ  3
    พึงพอใจนอย           มีคาระดับคะแนนเทากับ  2
    ไมพึงพอใจ           มีคาระดับคะแนนเทากับ  1

  สวนหลักการคํานวณ คาเปาหมาย คาอัตราสวนการปรับปรุง คาจุดขาย คานํ้าหนักคะแนนดิบ และ คานํ้าหนัก

คะแนนดิบปกติมีดังนี้

คาเปาหมาย (Target) หมายถึง คาท่ีผูผลิตกําหนดเปาไววาจะตองพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบของตนเองใหไดตาม

คาที่กําหนดไวโดยมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของคูแขงซึ่งจะสามารถกําหนดคะแนนได 3 ระดับ (Ficalora, J.P., & 

Conhen, L., 2009: 158-169) คือ

  1     คือ ไมมีเปาหมาย/ไมมีจุดขาย

  1.2  คือ มีเปาหมาย/จุดขายปานกลาง

  1.5  คือ มีเปาหมาย/มีจุดแข็งที่สามารถเปนจุดขาย

  คาอัตราสวนของการปรับปรุง (Improvement Ratio) หมายถืง คาที่ผูผลิตตองมีการปรับปรุงผลิตภัณฑของตนเอง

ใหเปนความพีงพอใจของลูกคา สามารถคํานวณอัตราสวนของการปรับปรุงไดจากสมการที่ 1 

สมการ 1
อัตราสวนการปรับปรุง   =   คาเปาหมาย/ (ความพีงพอใจลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ)

คาจุดขาย (Sale Point) หมายถึงสวนประกอบหรือลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถเปนจุดขายหรือให

บริการท่ีอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกคา โดยใชกําหนดคะแนนได 3 ระดบัเชนเดียวกับคาเปาหมาย

คาน้ําหนักคะแนนดิบ (Raw Weight) หมายถึง คาที่ไดจากหารผลคูณของความสําคัญของลูกคา อัตราสวนการ

ปรับปรุง และ จุดขาย ดังสมการที่ 2

สมการ 2
น้ําหนักคะแนนดิบ   =   ความสําคัญของลูกคา x อัตราสวนการปรับปรุง x จุดขาย

  คานํ้าหนักคะแนนดิบปกติ (Normalized Raw Weight) หมายถึง ผลรวมของนํ้าหนักคะแนนดิบ ดังสมการท่ี 3

สมการ 3 
   คะแนนดิบปกติ   =   ผลรวมของนํ้าหนักคะแนนดิบ

  การแสดงผลการเปรียบเทียบดวยกราฟเชิงเสนเปนการนําผลการของการใหคะแนนระดับพงึพอใจของลูกคาท่ีมตีอ

ผลิตภัณฑแตละผูผลิตมาแสดงผลเปนเสนกราฟที่ประกอบดวยคาความชันและคาจุดตัดบนแกนนอน (X) และบนแกนตั้ง 

(Y) และมีตัดกัน ดังภาพที่ 3
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 บทสรุป
  ปจจุบันผูผลิตมีความตองการดานขอมูลที่เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑนั้นจะมากไปกวาความตองการขอมูล แคทราบวา

ขนาดของผลิตภัณฑมีขนาดเทาไหร หรือรูปทรงผลิตภัณฑเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะใหฝายออกแบบทําการออกแบบรูปทรง

ผลติภณัฑไดนัน้ จะไมเพยีงพอตอความตองการดานขอมูลนาํไปสูกระบวนการผลิตสนิคาเพ่ือสามารถแขงขนักลับตลาดโลก

สูงขึ้นได จึงจําเปนตองทราบขอมูลในรายละเอียดที่มากกวานั้น เชน ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอตัวผลิตภัณฑ

ในสวนตางๆท่ีไดจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑตนแบบกับผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นๆ ที่มีอยูในทองตลาด และเปนที่

ยอมรับวามีระดับความพึงพอใจในแตละสวนเปนอยางไร ที่สําคัญจะทําใหไดตนแบบผลิตภัณฑจะตองมีความสมบูรณ 

ถูกตอง และตรงกับความตองการของลูกคา หรือแมแตตัวผลิตภัณฑนั้นจะไมเปนอันตรายตอผูบริโภคจึงถือวาเปนขอมูลที่

มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหผูผลิตสามารถสรางผลิตภัณฑของตนเองใหเปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันกับผูผลิต

รายอื่นๆในระดับสากลได

เอกสารอางอิง
  Akao, Y., & Mazur, G.H.(2003).The Leading Edge in QFD : Past Present and Future.

    International Journal of Quality and Reliability Management.pp.20-35.

  Ashok Kumar, Jiju Antony, Tej S. Dhakar, (2006) "Integrating quality function 

    deployment and benchmarking to  achieve greater profitability", Benchmarking: An 

    International Journal, Vol. 13 Iss: 3, pp.290 – 310

  Cohen, L.ก(1995). Quality Function Deployment : How to Make QFD Work for You. 

    Massachusetts : Pearson Education.

  Ficalora, J.P., & Conhen, L.ก(2009). Quality Function Deployment and Six Sigma a 

QFD Handbook. (2nd.ed.). New York : Pearson Education.

ภาพท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบดวยกราฟเชิงเสน
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Sukumarl LeksawatSukumarl Leksawat

ไปชมเซรามิกสท่ี...ไปชมเซรามิกสท่ี...เกียวโตเกียวโต
เกียวโต ประเทศญี่ปุน เปนเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเรื่องผลงานเซรามิก มีรูปแบบเฉพาะตัวเรียกวาเกียวยากิ (Kyo-yaki) 
ซึ่งถามองภาพรวมแลวจะเห็นวาผลงานมีความหลากหลาย แตถากลาวถึงลักษณะงานท่ีมีความเฉพาะตัวแลว จะเนนการ
ขึ้นรูปดวยแปนหมุนซึ่งสามารถทําไดในระดับบางเฉียบ และการตกแตงดวยการวาดดวยมือที่ละเอียดลออ โดยเฉพาะการ
ใชสใีตเคลือบและสบีนเคลอืบระบายลวดลายทีเ่ปนรปูภาพบนรปูทรงภาชนะทีเ่รยีบงาย อาจเปนลวดลายทีเ่กีย่วของกับธรรมชาติ
หรือเปนรูปคน ภาชนะตางๆ ไมวาจะเปนจาน ชาม ถวย กานํ้าชา เนนประโยชนใชสอยควบคูมากับสุนทรียะ ดังนั้นจึงนิยม
เผาไฟสูงเพื่อความแกรงและทนทาน ในปจจุบันนี้เรียกเซรามิกเกียวโตวาแบบ Kyo-yaki และ Kiyomizu-yaki ซึ่งนับรวมภาชนะในแถบ

พื้นที่วัดคิโยมิสึไปดวย (Kyoto Kiyomizu ware)
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  ในโอกาสท่ีอาจารยและนิสิตวิชาเอกหัตถศิลป 

(เซรามิก) คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไดไปชมการทํางานเซรามิกท่ีเมืองเกียวโตและโอซากา 

จึงขอเขาชมโรงงานอุนระขุ (Unraku) ที่กอตั้งมานาน 

125 ป ประวัติของสถานที่นี้เริ่มจาก อุนระขุ ไซโตะ ที่ 1 

เจาของโรงงานรุนท่ี 3เจาของโรงงานรุนท่ี 3

(Unraku Saito 1) ผูกอตั้ง Unraku-gama ซึ่งสรางสรรค

ผลงานเซรามิกตามแบบด้ังเดิมของเมืองเกียวโต และได

ถายทอดฝมือ ความรูและประสบการณจนมาถึงรุ นท่ี 3 

ในปจจุบัน

สวนหน่ึงของโรงงาน
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เพียง 2-3 องศา จะทําใหเคลือบมคีวามหลากหลายจากสีขาวไป

ถึงสีเขียวออนจางได หลังจากน้ันเปนการเขียนสีบนเคลือบ 

อุณหภูมิตํ่า ซึ่งการเผาอุณหภูมิเทาใดน้ันข้ึนอยูกับชนิดของสี

  ชางปนซึ่งเปนคนเกาแกของอุนระขุไดสาธิตการข้ึนรูป

กาน้ําชาใหกับคณาจารยและนิสิตชมโดยยึดถือรูปลักษณแบบ

ดั้งเดิม ขณะท่ีชางอธิบายถึงแตละชิ้นสวนน้ัน พบวารูปทรงท่ีดู

เรียบงายน้ีตองอาศัยประสบการณและความชํานาญในการปน

อยางย่ิง เร่ิมตั้งแตตัวกาซ่ึงจะตองมีนํ้าหนักท่ีพอดี ไมใหญหรือ

เล็กจนเกินไป ซึ่งมีขนาดมาตรฐานของทางโรงงาน ระดับของ

พวยตองเหมาะสมและติดในองศาท่ีสามารถเทน้ําชาไดอยาง

สะดวกโดยไมสูงหรือตํ่าจนเกินไป ดานในพวยมีที่กรองชาทรง

ครึง่วงกลมติดอยู ซึง่ท่ีกรองน้ีตองเจาะรูใหพอดี ไมใหญหรอืเล็ก

ชางปนสาธิตการข้ึนรูปกาน้ําชาชางปนสาธิตการข้ึนรูปกาน้ําชา

ลวดลายอันเปนเอกลักษณ

ลักษณะกาน้ําชา

  ขัน้ตอนการทํางานน้ันเร่ิมจาก นวดดินใหหมนุซอนทบั

กันจนมีลักษณะคลายกับดอกเบญจมาศญี่ปุน แลวข้ึนรูปดวย

แปนหมุน เม่ือภาชนะทรงตัวไดดีจึงนําไปแตงฐาน (Trimming) 

ซึ่งขั้นตอนนี้ชางปนจะใชปลายน้ิวสัมผัสและเคาะฟงเสียงเพ่ือ

ตรวจสอบความหนาทีเ่หมาะสม เม่ือภาชนะแหงสนทิก็นาํไปเผา

ดิบที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียส จากน้ันระบายสีบน

ภาชนะเผาดิบแลวชุบเคลือบใส เผา 1,300 องศาเซลเซียส โดย

เผาเตาไฟฟาเปนเวลา 3 วัน 3 คืน หากอุณหภูมิมีความตางกัน
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ภาชนะจากการทดลองภาชนะจากการทดลอง
และคนความูลคารวมสามลานบาทและคนความูลคารวมสามลานบาท

นิสิตทดลองเขียนลายนิสิตทดลองเขียนลาย

จนเกินไป สวนกนกาน้ําชาจะเวาเขาดานในเล็กนอยเพ่ือให

ตะกอนชาที่หลงเหลือนอนกนตามเสนรอบวงดานใน ลักษณะ

มือจับดานขางเปนแบบดั้งเดิม ติดต้ังฉากกับพวยกาทําใหเท

นํ้าชาไดสะดวก ที่นาสนใจคือมือจับนี้จะทําไวสําหรับคนถนัด

ขวาเทาน้ัน ทางโรงงานไดใหนสิติลองฝกเขียนลายบนภาชนะเผา

ดิบดวย เจาของรุนท่ี 3 ซึ่งมีอายุเฉียดรอยป แตยังแข็งแรงอยูได

นาํภาชนะท่ีตกแตงลายนูนสีดาํ-ทองมาใหชม ซึง่ผานการคนควา

ทดลองจนไดรปูลกัษณสวยงามสมบูรณ พรอมทัง้อธิบายวา หลกั

ในการทํางานใหไดผลอยางดีเย่ียมของท่ีนี่ก็คือ “ความมุงม่ันท่ี

จะทดลองทุกอยางและตรวจสอบอยางละเอยีดลออทุกจุด” 

แมวาคนรุนใหมมีแนวโนมจะทํางานแบบด้ังเดิมนอยลงแตทาง

โรงงานอุนระขุและในพ้ืนท่ีใกลเคียงยังคงยึดถือแนวทางการ

ทาํงานตามขนบเดมิและคนควาพัฒนาใหดย่ิีงข้ึน พรอมทัง้เสรมิ

วา การท่ีคนเรามอีายุยืนนานโดยมสีขุภาพท่ีดนีัน้เกิดจากภายใน

จติใจ หากไดทาํงานท่ีชอบอยางมคีวามสุขแลว ก็ยอมทาํใหจติใจ

เบิกบานและรางกายแข็งแรง

ลวดลายจากสีใตเคลือบลวดลายจากสีใตเคลือบ เตาเผาเตาเผา
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หมอบอนดหมอบอนด

  นิทรรศการภาพวาดบนกระเบ้ืองเคลือบ คร้ังที่ 3 โดย ชมรมนักวาดภาพบนกระเบ้ืองเคลือบ
แหงประเทศไทย
  หอศิลปกรุงเทพ (bacc) หรือชื่อเต็มคือ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

(Bangkok Art and Cultural Centre) ไดเร่ิมกอสรางในป 2548 โดยไดรับการอนุญาตจากสภาแหงกรุงเทพมหานคร 

และเปดใหประชาชนทัว่ไปเขาชมเมือ่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 นบัแตวันน้ันมาหอศลิปทีส่งูใหญและทนัสมยัตรงสีแ่ยกปทุมวัน

ซึ่งนับเปนใจกลางเมืองกรุงอยางแทจริง ไดตอบโจทยใหเด็กเล็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมไดตระหนักถึงคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมมารวมสิบป ในหน่ึงปมีผูเขาเย่ียมชมและทํากิจกรรมเปนจํานวนนับหนึ่งลานคนเลยทีเดียว

นิทรรศการนิทรรศการ  ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบภาพวาดบนกระเบ้ืองเคลือบ  ครั้งที่ครั้งที ่3 3
33rdrd Thailand Porcelain Painting Club Exhibition Thailand Porcelain Painting Club Exhibition
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  เมื่อวาระการจัดนิทรรศการ

ภาพวาดบนกระเบื้องเวียนมา ชมรม

นักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแหง

ประเทศไทย นําโดยประธานคือ คุณ

ชนิดา สุวรรณเพ็ญ และสมาชิกอีก 

100 คน ไดเห็นพองท่ีจะจัดนิทรรศการ 

คร้ังท่ี 3 ขึ้นท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร ยอดนิยมของชาว

กรุงเทพมหานครแหงนี้ ในระหวาง

วันท่ี 3 ถึง 27 ธันวาคม 2558
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  กระบวนการเตรียมการจัด

นทิรรศการและการเค่ียวกรําผลิตชิน้

งานท่ีสวยงามผานชวงเวลาหน่ึงป

เศษและโดยความอนุเคราะหจากผู

หลักผู ใหญระดับประเทศคือ คุณ

ชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรีสอง

สมยั) ไดใหเกียรติมาเปนประธานพิธี

เปด และผูบริหารต้ังแตระดับใหญ

นอยของหอศิลปกรุงเทพท่ีไดให 

โอกาสความชวยเหลือ คําแนะนํา 

จนนิทรรศการภาพวาดบนกระเบ้ือง

เคลือบไดมีโอกาส อวดความสวย

งามของชิน้งานภาพวาดบนกระเบ้ือง

เคลือบเทียบเทียมกับการวาดภาพ

บนแผ  นผ  าห รื อแผ  นกระดาษ

และอ่ืนๆ เปนเวลาเกือบหน่ึงเดือน 

(4 สัปดาหเต็ม) ณ People Gallery 

ชั้น 2 ทั้ง 3 หอง รวมท้ังกัลยาณมิตร

เพ่ือนพอง ผู สื่อขาว ฯลฯ ที่ช วย

สนบัสนนุการจดันทิรรศการภาพวาด

บนกระเบ้ืองเคลือบ จนสามารถอวด

ความงามจับนัยนตาผูคนจนครบ

กําหนดเวลาท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร กําหนด
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   นอกเหนือจากการโชวผลงานท่ีหลากหลายเทคนิคของเหลา

สมาชิกรวมรอยแลว การสาธิตการวาดภาพบนกระเบ้ืองก็มีจัดทุกวัน

อาทิตยครบ 4 สัปดาห เพ่ือแบงปนเทคนิค สี อุปกรณ ฯลฯ และท่ีสําคัญ

คือการคืนกําไรใหกับสังคม ในวาระนี้ทางชมรมนักวาดภาพบน

กระเบื้องเคลือบไดมุงทําการกุศลหาเงินใหกับสภากาชาดไทย 
พูดไดวา อ่ิมตา อ่ิมใจ และ อ่ิมบุญ.....ครบถวน
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  ที่ สํ า คัญคือ 
จุดมุ งหมายหลักของ
นิทรรศการไดแก การ
แลกเปลี่ยนทรรศนะ
และ  ทักษะในการ
วาดภาพบนกระเบ้ือง

ระหวางหมูสมาชิก และสตูดิโอตางๆ ในประเทศ และเปนการเพ่ิมพูน
ประสบการณใหม ๆ ตลอดจนการขยายการวาดภาพบนกระเบ้ืองเคลือบใน
ประเทศไทยใหกวางขวางย่ิงขึ้น รวมทัง้กอใหเกิดความสามคัค ีการรวมมอืกนั
ระหวางสมาชกิสตูดโิอ และหนวยงานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ ผลทีไ่ดคือ การบรรลถุงึ
จุดมุงหมายดังกลาวตลอด 4 สัปดาห และนับวาเปนการตอลมหายใจให
ศิลปะแขนงนี้ออกไปไดอีกครา...
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Satsuma Denshokan Museum
เซรามิก...แหงขุนเขา

  ดิฉันไดมีโอกาสเที่ยวเย่ียมชม พิพิธภัณฑศิลปะ Satsuma Denshokan Museum ซึ่งอยูในบริเวณ
เดียวกันกับโรงแรม Ibusuki Hakkusuikan ในเมือง Ibusuki มีบรรยากาศเงียบสงบทามกลางภูเขาปาสน 
ตัวโรงแรมตกแตงดวยศิลปะแบบญี่ปุนโบราณ แตมีความสะดวกสบายแบบโรงแรมทันสมัย 6 ดาว

  ขอกลาวถึงโรงแรมกอนนะคะ โรงแรมน้ีตั้งอยู
ชายหาดของอาว Ibusuki จงัหวดั Kagoshima เกาะ Kyushu 
ที่บริเวณน้ีขึ้นชื่อเรื่องการฝงทราย ซึ่งวากันวามีสารพิเศษ
และอณุหภมูทิีร่อนทาํใหเลอืดลมในตวัไหลเวยีนไดด ีมหีอง
สําหรับฝงทรายซึ่งติดกระจกใสใหเห็นชายหาดขางนอก
ตลอดแนว ดานใตของทราย มีแผนควบคุมความรอนให
สม่ําเสมอ จงึไมตองกงัวลเรือ่งภมูอิากาศภายนอก สามารถ
ใหบริการไดทกุฤดูตลอดท้ังป และสามารถควบคุมอณุหภูมิ
ของทรายใหสมํ่าเสมอ เม่ือคุณใสชุดยูกาตะ (เสื้อคลุมแบบ
ญีปุ่น) นอนลงบนทราย จะมีคนมาจัดทาทางใหคณุนอนบน
หมอนเล็กๆ ปดคอเส้ือใหมิดชิดเพื่อกันทรายเขา แนบแขน
ขางกาย หลังจากนั้นจะคอยๆ โกยทรายกลบบนตัวคุณ อยู
อยางน้ันประมาณ 10-15 นาท ีคณุจะรูสกึถงึความหนักและ
ความรอนของทราย ทําใหเลือดในกายวิ่งพลานมากกวา
ปกติ รูสึกถึงการเตนของหัวใจที่สูบฉีดแรงขึ้น บางทีจะรูสึก
เสนเลอืดท่ีฝามือ ฝาทาเตนตบุๆ เลยทีเดียว วากนัวาสามารถ

รักษาไดหลายโรคมาก โดยเฉพาะเร่ืองขอและเขา หลังจาก
ขึ้นจากทรายแลว เราก็เขาหองออนเซ็น แชนํ้าแร หองออน
เซน็ทีน่ีใ่หญกวาหองจดัเลีย้งใหญๆ  อกี เพดานสงูมาก มกีาร
ตกแตงวาดกําแพงเหมือนเมืองญี่ปุนโบราณ มีหลายบอให
เลือกแช มีทั้งในอาคารและนอกอาคาร นอกอาคารจะจัด
เปนบอทีล่อมรอบดวยหนิใหญ มนีํา้ตกและนํา้พุทีเ่ปนนํา้แร
รอน วากันวานํา้แรทีน่ีม่คีณุสมบตัริกัษาไดหลายโรคอกีเชน
กัน หลังจากขึ้นมาอาบนํ้าเสร็จก็ตัวเบาเลยทีเดียว

สุจิตรา  เดชสุวรรณาชัยสุจิตรา  เดชสุวรรณาชัย
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  พอสบายตัว เราเลอืกเดนิเลนในบรเิวณโรงแรมทีม่ี

พื้นท่ีใหญมาก ระหวางทางเดินตกแตงดวยเคร่ืองกระเบ้ือง

โบราณมีคามากมาย บนกาํแพงก็ประดับดวยภาพวาดพูกนั

แบบโบราณ ดานนอกสนามจัดเปนสวนแบบญ่ีปุ นมี

ทั้งตนสนและตนไทรนานาชนิด ใหบรรยากาศผอนคลาย

อยางสงบๆ  

  ทานประธานของ Ibusuki Hakkusuikan นี้คือ 
Mr.Shiroshi Shimotake Hara ไดมีความฝนที่จะรวบ
รวมช้ินงานเซรามิกทองถิ่นที่มีความงดงามและ
ประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแต ศตวรรษท่ี 11 จนถึง
ปจจุบัน
  Kzuhisa  Shimotake Hara ลกูชาย  ทานไดเริม่ทาํ

ธรุกจิการทองเทีย่วทีจ่งัหวดัคาโกชมิามานาน จนถงึอาย ุ60 

กวา มคีวามฝนมาตลอดวาอยากทําโรงแรมท่ีมกีลิน่อายของ

ศลิปวัฒนธรรมของญ่ีปุน และไดลงมือสรางโรงแรมน้ีใหเปน

จรงิขึน้เมือ่ปโชวะ 35 เดอืน 6 ซึง่ออกแบบใหแวดลอมไปดวย

สวนญ่ีปุน ดานในอาคารตกแตงดวยภาพเขียนและช้ินงาน

เซรามิกโบราณทองถ่ิน ชิน้งานเซรามิกท่ีใชตกแตงสวนใหญ

มาจากคาโกชิมา คิวชู ชิ้นงานที่จัดแสดงกวา 2 หม่ืนช้ิน

เร่ิมเก็บสะสมต้ังแตรุนคุณพอของทานประธาน และทาน

 เจาหนาท่ีโรงแรมแนะนาํใหดฉินัเยีย่มชมพพิธิภณัฑของ

โรงแรมซ่ึงอยูหางไปอีกสักหนอย เดินยังไมรูสึกเหน่ือยก็มา

ถึงอาคารแบบญี่ปุนโบราณ มีอาคารยาวลอม 4 ดาน ดาน

ที่หันเขาตรงกลางท้ังหมดเปนกระจกใส สามารถมองเห็น

แองน้ําใสเย็น ใหความรูสึกสงบน่ิงแบบเซ็น ดานหนึ่งเปน

รานอาหารอิตาเลียนหรู ตกแตงดวยช้ินงานเซรามิก เปด

เพลงบรรเลงเบาๆ ใหคุณไดลิ้มรสอาหารเลิศในบรรยากาศ

ญี่ปุนแทๆ อีกดานของอาคารสรางเปนหองขายของชํารวย 

และงานของศิลปนอิสระ มีทั้งงานแกวเปา และเซรามิกใน

เทคนิคและรูปแบบตางๆ รวมทั้งเครื่องประดับ และกระดุม

เสื้อที่เปนการวาดบนเคลือบแบบคินรันเดะ (Kinrande) ซึ่ง

ประณีตมากๆ แทบทุกชิน้จะไมมกีารทาํเหมือนกนัซํา้อีก งาน

ทุกคอลเลคชั่นจะมีประวัติและภาพถายของศิลปนที่ผลิต

งานนั้นๆ แสดงอยูดวย  ทําใหรูสึกวาทุกชิ้นมีคามาก  อีกมุม

หนึง่ของหองนีม้โีซฟานัง่สบาย เพือ่นัง่พกัผอนจบิกาแฟหรอื

ชา ดานนอกมีววิซุมดอก Wisteria และสระน้ําทีส่บายตา ถา

ซื้อชิ้นงานกลับบานไมไหว ก็สามารถซ้ือหนังสือรวมภาพท่ี

รวบรวมชิ้นงานในพิพิธภัณฑ และประวัติความเปนมาและ

กําเนิดเซรามิก แบบ Kinrande ไดในราคาที่ไมแพงเลย

  มาถึงสวนแสดงงานของพิพธิภณัฑ ม ี2 ชัน้ ชัน้ลาง

เปนหองโถงสลับทางเดินที่กวางโลงมาก ตกแตงแบบยุคเอ

โดะ แสดงงานช้ินใหญๆ ขนาดสูงเทาคน (สูงสุดประมาณ 

161 ซม.) จนไปถึงชิ้นเล็กเทาเม็ดกระดุม สวนใหญจะเปน

งานที่เปนเทคนิคการวาดแบบ Kinrande คือการวาดบน

เคลือบ โดยมีการวาดทองเขาไปผสมดวย เผาที่ประมาณ 

800 oC  สวนที่ดิฉันประทับใจมาก คือ กําแพงทองคํา ที่ติด

ดวยทองคําเปลวกวา 10,000 แผน  เพ่ือเปนผนังโชวชิ้นงาน

ที่งามมากๆ ตั้งแตเทวรูป แจกัน ถวยโถโอชามตางๆ ชิ้นงาน

ทีโ่ชวบนผนังน้ีจะตกแตงดวยการเขียนทองเกือบท้ังส้ิน  เปน

ทีต่ืน่ตาตืน่ใจของผูเขาชมตัง้แตเริม่พพิธิภณัฑมาจนปจจบุนั  

ชั้นบนจะแบงเปนหองแสดงงานโบราณที่ใชวิธีเขียนใต

เคลือบ หรืออื่นๆ ซึ่งไดมาจากประเทศจีน เกาหลี และทอง

ถิน่  สวนอีกหองแสดงช้ินงานท่ีเริม่มกีารวิวฒันาการรูปแบบ

และลายแบบผสมผสานความเปนยุโรป เพ่ือการสงออก
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ประธานไดหาซ้ือกลับมาจากทุกสวนของโลกในตลอดชีวิต

ที่ผาน ชิ้นงานที่เก็บและจัดแสดงมีอายุตั้งแต ศตวรรษที่ 11 

จนสมัยบักคุมะจิถึงสมัยเมจิ ไดมีการสงสินคาไปยุโรป 

ทําใหสินคาของเมืองนี้ไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้น 

เคร่ืองปนดนิเผาแบบ Kinrande ของคาโกชิมาเปนทีย่อมรับ

ของตลาดตางประเทศ เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญใน

ประวัติศาสตรเครื่องกระเบื้องของญี่ปุน ทานกลาวไวใน

หนังสือรวมภาพวา “ผมสนใจเครื่องปนดินเผาอยางลึก
ซึง้ตัง้แตเดก็จนปจจบุนักย็งัไมเปล่ียน จากการพยายาม
ของตัวเองและการแนะนําของทานผูรู เปนที่มาของ
การเก็บคอลเลคช่ันที่หลากหลาย ใชเวลาเก็บมา 50 
กวาป ซึ่งบางสวนเปนของท่ีสะสมมาต้ังแตรุนคุณพอ 
ปจจบุนัมปีระมาณ 20,000 กวาชิน้ ไดผานการคดัเลอืก 
จัดหมวดหมูและจัดพิมพเปนรูปเลม  ผมหวังวาทาน
ที่ไดมาเยือนและอานจะมีความสุข“ ปจจุบันกิจการ
และหนาที่การรักษาสมบัติของชาตินี้ไดสืบทอดใหลูกชาย

คือ Mr. Kzuhisa  Shimotake Hara

  เสียดายท่ีไมอาจจัดพิมพรูปชิ้นงานทั้งหมดไดในวารสารนี้  แตถาทานมีโอกาส อยาลืมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
ที่เงียบสงบในหุบเขานี้นะคะ ทานจะไดเห็นงานที่ไมเคยเห็นในที่อื่นเลย 
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TThe he PPewabic ewabic PPotteryottery
Detroit, MichiganDetroit, Michigan

  ในบทความน้ีขอกลาวถึงประวัติเซรามิกแหงเมือง Detroit รัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา ซึ่งปจจุบันสถานท่ีน้ี
ไดกลายเปนสถานท่ีทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ และแหลงความรูสําคัญของเมือง ผลงานทุกช้ินของ Pewabic Pottery 
เนนงานศิลปะแบบทําดวยมือทกุช้ินและยังคงฝากผลงานสรางสรรคทางสถาปตยกรรมมากมายในอเมริกา ดงัท่ีจะขอกลาว
ถึงประวัติพอสังเขปของ Pewabic Pottery และผูกอตั้ง ไวดังน้ี

  Mary Chase Perry ผูกอตั้ง Pewabic Pottery เธอเกิดที่เมือง Hancock รัฐ Michigan ในป ค.ศ. 1867 เมืองนี้เปน

แหลงเหมืองทองแดงท่ีมีชื่อเสียง และกลายเปนจุดสําคัญตอมาในการนําชื่อสถานท่ีนี้มาต้ังเปนชื่อธุรกิจของเธอน่ันเอง 

หลังจากที่บิดา (William Walbridge Perry) ไดเสียชีวิตลง มารดา (Sophia Berrett) ไดตัดสินใจยายถ่ินฐานมาอยูใกลๆ 

กับญาติที่เมือง Ann Arbor  ที่เมืองน้ีเอง ในชวงวัยรุนของ Perry ที่ไดเริ่มศึกษาวิชาศิลปะที่เธอสนใจและมีมารดาคอยใหการ

สนับสนุน เธอฝกฝนการวาดภาพลงสี และเริ่มหารายไดจากการเปนศิลปนสมัครเลนในรานขายหนังสือ โดยวาดลงสี

ในโปสการดคริสตมาส ในชวงเวลานี้ครอบครัวของเธอไดยายมาอยูที่เมือง Detroit

แปลและเรียบเรียงโดย : Sara Sarovart
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  ที่ Detroit เธอไดพบกับ Colonel Charles M. Lum 

อดีตทหารผานศึกที่ฝกฝนการลงสีดวยตัวเองจนเปนศิลปน

สมัครเลน โดย Lum ไดสอนให Perry ไดรูหลักเกณฑการ

วาดภาพลงสีจากประสบการณที่เขาไดเรียนรู สะสมมา

ทั้งหมด หลังจากท่ี Lum ไดเสียชีวิตลง Perry ไดลงเรียนตอ

ในหลกัสตูรศลิปะทีจ่ดัข้ึนโดยวารสารชือ่ “The Interior” เมือ่

เรียนจบเธอไดรับรางวัลอันดับที่สามของการแขงขันวาด

ภาพสีทีจ่ดัข้ึนโดยวารสารน้ีเอง Perry ไดรบัโอกาสมากมาย

ทีเ่ปนประโยชนจากเมือง Detroit ทีก่าํลงัเติบโตไปพรอมๆ กบั

เธอ เธอไดเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะบอยคร้ังเพ่ือเก็บเก่ียว

ความรู ยิ่งทําใหความสนใจและรักในงานศิลปะไมไดลดลง

ไปจากเธอเลย Perry ตัดสินใจเขาศึกษาตอดาน Art Studio 

สอนโดย Carol Albright และเธอยังสนใจเรียนดานการลง

สเีคลือบตกแตง porcelain ”China Painting” เปนพเิศษอีกดวย

  จากนั้น Perry ไดเขาศึกษาตอกับศิลปนชาว

เวียนนา Franz A. Bichoff ผูมีความเช่ียวชาญพิเศษดาน 

China Painting เม่ือจบหลักสูตรเธอยังคงเขาศึกษาตอท่ี

โรงเรียนศิลปะชื่อ The Art School of Cincinnati เมือง 

Cincinnati รัฐ Ohio

  ทีเ่มอืงนีเ้องทาํใหเธอไดฝกฝนสะสมประสบการณ

ดาน China Painting และเซรามิก ซึ่งในปจจุบันเมือง 

Cincinnati มีโรงงานเซรามิกที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึง

โรงงาน Rookwood หลังจากจบการศึกษาท่ี Cincinnati, 

Perry กลบัมาศึกษาตอที ่Detroit ซึง่เสนอโดยทางพพิธิภณัฑ 

จากนั้นครอบครัวของเธอไดยายไปอยูที่ Asheville, North 

Carolina ที่นี่เองเปนที่แรกที่เธอไดเปดสตูดิโอเซรามิกเล็กๆ 

เพื่อขายผลงานของเธอเอง

  ในป 1893 Perry ไดกลับมาท่ี Detroit อีกครั้งและ

เปดสตดูโีอขึน้ท่ีถนน West Adams ไมเพยีงแตการสรางสรรค

ผลงานดานศิลปะ การขายผลงาน และการสอน แตเธอยัง

ไดเขยีนบทความดานเซรามิกมากมายใหกบัวารสาร “China 

Painting” ทาํใหเธอเปนทีย่อมรับและเติบโตในวงการศิลปะ

อยางรวดเรว็ นอกเหนอืจากบทบาทการเปนอาจารยและศลิปน

ดานเซรามิกแลว เธอยังเปนผูเชี่ยวชาญดานการใชเตาเผา

อีกดวยจากเหตุบังเอิญท่ีไดรูจักเพื่อนบานชื่อ Horace J. 

Caulkins ซึ่งเปนบุคคลสําคัญท่ีพัฒนาเตาเผาอุณหภูมิสูง

เคลื่อนยายได โดยใชชื่อเตานี้วา “Revelation Kiln”  

  เตานีไ้ดรบัการออกแบบโดย Caulkins ซึง่ทาํธรุกจิ

ขายอุปกรณทนัตกรรม การเปนนักธรุกจิทําใหเขาเรียนรูหลกั

การตลาดและเขาถึงนกัเซรามกิ เขาจงึมองเหน็โอกาสในการ

ทํางานรวมกับ Perry ในขณะที่เคร่ืองเคลือบเซรามิกกําลัง

เปนที่นิยมในอเมริกา Perry และ Caulkins ไดกลายเปนหุน

สวนดานธุรกิจ และกลายเปนมิตรภาพอันยาวนาน ในดาน

ธุรกิจเตาเผา Perry มีบทบาทสําคัญในการสาธิตการลง

เคลอืบสแีละการเผาดวยเตา Revelation Kiln หลงัจากทีไ่ด

สาธิตใหเห็นถึงการใชงานที่งายและประสิทธิภาพของเตา

เผา เธอไดประสบความสาํเรจ็ดานยอดขายมากมายในการ

เดินทางทัว่อเมรกิา เชน Chicago, Des Moines, New York, 

Boston, Omaha และ Portland
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  Perry ยังไดชวย Caulkins ในการเรียบเรียงและ

ตีพิมพเอกสารเพ่ือโปรโมทสินคาของบริษัทภายใตชื่อ 

“Revelation China and Glass Kilns” 

  จากการเดินทางทําธุรกิจดานการขายเตาไมเพียง

แตนําความสําเร็จใหกับบริษัท แต Perry เองยังไดสั่งสม

ประสบการณมากมาย กลายเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงดาน
การลงสีเคลือบเซรามิกและผูเชี่ยวชาญดานการเผาและ

เตาเผาอีกดวย ความมานะและพากเพียรของเธอ ทําให

เตา Revelation Kiln กลายเปนมาตรฐานในวงการเซรามิก

ยุคนั้น 

  เปนเวลาหลายปที่เธอไดผลิตชิ้นงาน การเปด

สตูดิโอ การสอน และงานเขียนในหลายสถานที่ทั่วอเมริกา

พรอมกับงานขายเตาเผา วันหน่ึง Perry และ Caulkins ได

ชวยกนัตดิต้ังเตาเผาและทาํสตดูโิอสาํหรบัผลติชิน้งานแลว

ใหชือ่สนิคาวา “Perry’s Pottery” และ “Revelation Pottery” 

ในชวงระหวางการเก็บเกี่ยวประสบการณและเทคนิค

เธอยังเขาศึกษาเพ่ิมเติมดานเซรามิกภาคฤดูรอนท่ี Alfred, 

New York สอนโดย Charles F. Binns ผูมีชื่อเสียงและเปน

บิดาสตูดิโอเซรามิกของอเมริกา

  ที่สตูดิโอใหมของเธอนี้มีอุปกรณครบยกเวนแตผู

เชี่ยวชาญการขึ้นรูปแบบแปนหมุน Perry จึงไดขอให 

Joseph Herrick ซึ่งเปนอาจารยสอนการข้ึนรูปมาชวย

ทํางานเสริมใหแกเธอและผลิตสินคาออกมามากมายอาทิ 

ชาม แจกัน เหยือก เปนตน

  ในป 1903 เธอไดรบัการส่ังผลติ โปะโคมไฟจาํนวน 

1000 ชิ้นจากบริษัทใหญใน Chicago โดย Burley ซึ่งเปนผู

ผลักดันใหเธอพัฒนาชื่อสินคาและทําการตลาดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลคาสินคา โดยเธอตัดสินใจเปลี่ยนช่ือ

สินคาจากเดิมใหเปน “Pewabic” ซึ่งมาจากคําอเมริกันพื้น

เมืองในบานเกิดของเธอเอง มีความหมายวา “ดินที่มีสี

ทองแดง” ทําให Pewabic Pottery ถือกําเนิดขึ้นในป 1905 

นั่นเอง

  Perry ยังคงคิดคนสินคาแบบใหมๆ โดยการ

สรางสรรคผลงานดานสถาปตยกรรม เชนการผลิตกระเบือ้ง

สําหรับตกแตงอาคาร จากการท่ีเพื่อนของเธอ William 

Stratton (ภายหลังคือสามีของ Perry) นักสถาปนิกในเมือง

ดทีรอยต ไดขอคาํปรกึษาดานการตกแตงเตาผิงไฟและการ

ตกแตงอาคารกับเธอ โดยไดสรางตนแบบแผนกระเบื้องดิน

เผาดวยมือและสวนที่เหลือจะสรางขึ้นจากแบบแมพิมพ

เหล็กเพื่อใหมีขนาดมาตรฐาน แตทางสถาปนิกกลับขอ

ใหทาง Perry ขึ้นรูปกระเบื้องดวยมือทุกชิ้นเพราะตองการ

ใหผลงานออกมาในรูปแบบงานศิลปะถึงแมจะไมสมบูรณ

แบบก็ตาม
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   ธุรกิจดานงานกระเบ้ืองและสถาปตยกรรมเจริญ

เตบิโตขึน้มากพรอมกบัความเจรญิของเมอืงดทีรอยต Perry 

จึงคิดที่จะขยายสถานท่ีเพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

เธอไดพบที่ดินติดถนนใหญ Jefferson Avenue ในเมืองดี

ทรอยต ตรงขามกับสวน Waterworks Park และไดใหสามี

ของเธอ William Stratton เปนผูออกแบบอาคารสไตล

อังกฤษโบราณซึ่งยังคงสภาพเดิมสวยงามจนถึงทุกวันนี้

  Perry ไดมโีอกาสพบกับ Charles L. Freer ผูใหการ

สนับสนุนงานศิลปะและผลักดันเธอใหรูปแบบผลงานของ 

Perry ดเูรยีบงายแตเนนสสีนัและการลงเคลอืบมากกวาการ

ทําชิ้นงานท่ีมีรูปแบบซับซอน  ในป 1904 เดือนกันยายน 

หนา 21 บทความตีพิมพในวารสาร “Keramic Studio“ ได
สะทอนรปูแบบผลงานของ Perry ไวดงันี ้“Now we know 
that one’s best work is often-rather always-his most 
simple yet appropriate conception, relying on the 
thought back of it, instead of the fanciful execution of 
a momentary fancy”

  ภายหลังการเสียชีวิตของ Caulkins หุนสวนธุรกิจ  

Perry ไดสานตอธุรกิจกับภรรยาของเขาตอไปโดยที่ Mrs. 

Caulkins ไดขอเปนผูอยูเบือ้งหลังและให Perry ดาํเนินธุรกจิ

อยูเบื้องหนา และภายหลังตอมา Pewabic Pottery ได
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เปลี่ยนเปนความดูแลของ 

Henry ลกูชายของ Caulkins 

นั่นเอง และ Perry ไดเสีย

ชวีติลงในป 1961 ดวยวัย 94 

ป  จากนั้นในป 1964 Henry 

ไดยกโฉนดและอาคารให

แกมหาวิทยาลัย Michigan 

State University ซึ่งยก

เปนสถานท่ีใหสําหรับนักปน

เซรามกิและแหลงการศกึษา

นอกมหาวิทยาลัยจนถึงป 

1979 จนกระทั่ งป 1981 

Pewabic Pottery, Inc ไดถกู

กอตั้งใหเปนองคกรไมแสวง

ผลกําไรและจัดต้ังเปนแหลง

ศึกษาหาความรู การสรางสรรคผลงานเซรามิก สถานที่เก็บ

เอกสารสําคัญและ พิพิธภัณฑจนถึงทุกวันนี้

ผลงานดานสถาปตยกรรมของ Pewabic 
Pottery ทีส่รางชือ่เสียงไวมากมายเชน อาคารสาํนกังาน 
สวนสัตว โบสถ โรงแรม หองสมุด หอประชุม และอีก
มากมาย ในปจจุบันทุกสถานที่เหลานั้นไดกลายเปนสถาน
ที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองดีทรอยต

  ผลงานของ Mary Chase Perry ไดถูกจัดแสดงขึ้น

ขึ้นแรกในป 1893 ในงาน World’s Fair in Chicago และ

ทุกๆ ปตอเนื่องจนถึงป 1950 เรื่องราวประวัติของ Pewabic 

Pottery ไดถูกรวมรวมและบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของ

ปจจุบันพิพิธภัณฑ 
Pewabic Pottery ยังคงเปด
ใหผูสนใจเขาชมและศึกษา
เรียนรู ด  านเซรามิกโดย
ไมเสียคาใชจาย ตั้งอยู ที่ 
10125 E. Jefferson Avenue, 
Detroit, Michigan อาคาร
สถาปตยกรรมยังคงสวย
งามตามรปูแบบเดมิแมเวลา
จะผานมากวา 110 ป กต็าม...

ประวัติศาสตรเมืองดีทรอยต เธอไดเปนหน่ึงในผูรวมกอตั้ง 

Detroit Institute of Arts และไดรับการแตงตั้งเปน

ศาสตราจารยเกียรติคุณของ American Ceramic Society 

ไดรับปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ PhD of Science จาก

มหาวิทยาลัย Wayne State  University อีกทั้งเปนผูดูแล

และกอต้ังภาควิชาเซรามิกสใน School of Architecture ใน 

University of Michigan และเธอไดเขียนหนังสือชื่อ 

“Ceramic Processes“ ในป 1946 ซึ่งยังคงหาอานไดใน
ปจจุบันนี้ Perry ไดถูกเสนอช่ือบรรจุเปนหนึ่งในสตรี
บุคคลสําคัญของอเมริกา “Who’s who of American 
Woman” และในป1947 เธอไดรับรางวัลสูงสุดดาน
เซรามกิ เปนเหรยีญทอง “Charles Fergus Binns Medal” 
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ภายในตัวอาคารจัดแสดงผลงานรูปแบบใหมเพื่อจําหนาย และแสดงประวัติของ Mary Chase Perry Stratton

ตัวอยางผลงานจาก Pewabic Pottery tiles Handmade
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ Pewabic Potteryบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ Pewabic Pottery

ขอมูลอางอิงจาก
 Mary Chase Perry Stratton and the Pewabic Pottery by J. L. 
 Green. Undated
 www.arts-crafts.com/archive/pewabic.pdf
 Pewabic Pottery (Brochure). Pewabic Society, Inc. Detroit, 
 Michigan, 1997
 Pewabic Pottery. National Historic Landmarks in Michigan. Undated
 www.sos.state.mi.us/history 
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เยี่ยมชมโรงงาน...เยี่ยมชมโรงงาน...  
บริษัทบริษัท  เซราเฮาสเซราเฮาส จํากัด จํากัด
CERA HOUSE COMPANY LIMITEDCERA HOUSE COMPANY LIMITED

ไดมีโอกาสไปเย่ียมชมโรงงานของบริษัท เซราเฮาส จํากัดมาสองคร้ังแลว 

ครั้งแรกเม่ือตนป พ.ศ. 2554 ขณะนั้นโรงงานน้ีเพ่ิงเปดไดยังไมถึงปเลย 

และคร้ังที่สองก็เมื่อเดือนธันวาคม 2558 นี้เอง ระยะหางกันไมถึง 5 ปเต็มนัก แตความเปล่ียนแปลงกลับมีมากมาย 

ทําใหสนใจอยางมากที่จะตองคนหาขอมูลวาทําอยางไรถึงไดเติบโตไดเร็วมากขนาดน้ี 

แลดูสวนกระแสทางธุรกิจการผลิตเซรามิกในปจจุบัน

ไพศาล กาญจนพิบูลย
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  คุณชัยยง เลิศเสนาะวจี กรรมการผูจัดการ และ

เปนเจาของโรงงานน้ีดวย ไดใหการตอนรับและพูดคุยเร่ือง

ราวตาง ๆ  อยางดีย่ิง ที่จริงผูเขียนไดมีโอกาสเร่ิมทํางานรวม

กันมาในโรงงานเซรามิกท่ีเดียวกัน พรอมกันต้ังแตป พ.ศ. 

2512 ที่นั่นคือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมเสถียรภาพ หรือโรง

ชามออมนอยน่ันเอง

  คณุชยัยง เปนบตุรนายเล็กเอ๋ียม แซโกว ซึง่เปนขาว

จีนอพยพมาจากแผนดินใหญ มาข้ึนเรือท่ีพระประแดง มี

ความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับตระกูลของคุณพงษเทพ จุล

ไพบูลย เจาของโรงงานอุตสาหกรรมเสถียรภาพ ซึ่งเปน

โรงงานทําถวยจานชามปอรซเลนสไตลญ่ีปุนเปนแหงแรก

และใหญที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น ในปที่เร่ิมทํางาน

ดวยกัน เราอยูในโรงงานท่ีสองดวยกัน อยูในหองทํางาน

เดียวกันซึ่งเปนหองทดลองดวย ปนั้นยังมีแค 2 โรงงาน และ

กําลังเตรียมการกอสรางโรงงานท่ี 3 สําหรับผลิตถวยชาม

เหมือนกัน
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  จากการสังเกตของผูเขียน ที่เคยทํางานในกลุม

โรงงานน้ีมา 6 ป มีความเขาใจชัดเจนเลยวา บุคคลที่จะมี

โอกาสเขาไปทาํงานและเรียนรูทางดานเทคนิคทีส่าํคญัของ

โรงงาน ไดแก ดานวัตถุดิบ การพัฒนาสวนผสมหรือสูตร

เน้ือดิน สูตรเคลือบ สูตรสีเขียนตางๆ ทั้งสีใตเคลือบและบน

เคลือบ จะตองเปนกลุมคนที่เปนเครือญาติ หรือคนที่ไดรับ

ความไววางใจสูงสุด กลุมงานถัดไปก็จะเปนสวนงานท่ี

เก่ียวของกบัการออกแบบผลติภณัฑและเตาเผา ก็จะใชกลุม

คนท่ีไดรับความไววางใจสูง

  คุณชัยยง เขาทํางานต้ังแตอายุเพียงแค 13 ป 

เทาน้ัน อยูในหองทดลอง เร่ิมรบัใชงานของผูเชีย่วชาญญ่ีปุน 

2 คนกับคนไทยอีก 1 ทาน เปนผูชวยทําการทดลองวัตถุดิบ 

ชัง่ ผสม บด สตูรดนิสตูรเคลอืบตางๆ นาํเขาเตาเผา ตดิตาม

ผลโดยไปเก็บชิ้นงานมาใหเจาของสูตรแลวสรุปรวมกัน  

คุณชัยยง มักไดรับคําอธิบายถึงเหตุและผลท่ีไดจากการ

ทดลองแตละคร้ัง มากบางนอยบางแลวแตผูเชีย่วชาญแตละ

ทานจะให ผูเขียนเองยังเคยทดลองสูตรเคลือบผลึกแลว 

คุณชัยยงก็เขามาชวย ตามเก็บผลงานมาใหดูเชนกัน ปถัด

มาผูเขียนก็หางจากงานของคุณชัยยงไปหนอยเพราะตอง 

ไปดําเนินการงานผลิตท่ีโรงงานท่ี 3 ซึ่งเปน Turnkey plant 

จากญ่ีปุน ผลิตจานชามปอรซเลน
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  ที่กลุมโรงงานน้ีไดเจริญเติบโตและขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง จนมีโรงงานท้ังหมดถึง 7 โรงงานภายใต 4 บริษัท 

ทําการผลิตสินคาหลากหลายประเภท ทั้งถวยจานชาม

ปอรซเลน กระเบ้ืองโมเสค กระเบ้ืองบุผนัง และอิฐทนไฟ

รวม Kiln furniture ที่ใชกับทุกเตาเผาทุกโรงงานในกลุม

เสถียรภาพ คุณชัยยงไดทํางานกับกลุมนี้มานานถึง 18 ป 

ไดคลกุคลีใกลชดิกับผูเชีย่วชาญตางประเทศมานับสบิ ๆ  คน 

ทัง้ผูเช่ียวชาญชาวญ่ีปุนและชาวเยอรมัน มทีัง้ผูเช่ียวชาญท่ี

เต็มใจถายทอดใหเต็มที ่บางทานก็หวงวิชา มทีัง้ผูเชีย่วชาญ

ตัวจริงกับที่ถูกบอกมาวาเปนผูเชี่ยวชาญ คุณชัยยงก็ใช

วิจารณญาณแยกแยะไดวาความรูสวนไหนเปนจรงิ อนัไหน

ไมเปนจริง โดยใชประสบการณทั้งหมดมาประเมิน นับวา

คุณชัยยง เปนบุคคลท่ีโชคดีมากท่ีมีโอกาสทํางานใน 

ลักษณะน้ี และมีความสามารถสูงท่ีเก็บเกี่ยวความรู  

ประสบการณ จากผูเชีย่วชาญท้ังหลาย เปรยีบเสมอืนวาเปน

นักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญมากในวงการเซรามิกของไทยทานหน่ึง

เลยก็วาได นอกจากน้ียังมีความรูความเช่ียวชาญในทุก

กระบวนการผลิตสินคาเซรามิกของกลุมเปนอยางดี เพราะ

คลุกคลีกับงานอยู ทุกวันและงานท่ีทําก็เก่ียวของกับทุก

กระบวนการผลิต ความสามารถพิเศษก็มีทางดานการใช

ภาษาจีนและญ่ีปุน ที่ไดรับการถายทอดจากคุณพอกับชาง

ญ่ีปุน รวมท้ังมีการเรียนเพ่ิมเติมดวย
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  ในราวป พ.ศ. 2529 คุณชัยยงก็ไดยายออกมาจาก

กลุมเสถียรภาพ ไปรวมงานกับโรงงานที่เปดใหม ที่ชื่อ 

ท.ีเบรนส ทาํถวยจานชามปอรซเลนสําหรับโรงแรม ตัง้อยูไม

ไกลจากเสถียรภาพมากนัก ผูเขียนเองก็เพ่ิงทราบจากคุณ

ชยัยงวา เหตุทีโ่รงงานใชชือ่นีเ้ปนเพราะไดมกีารรวบรวมเอา

ผูที่มีประสบการณ ความรูความสามารถในสายการผลิต 

ถวยจานชามครบทุกข้ันตอนจากกลุมเสถียรภาพรวมท้ัง 

หมด 12 ทาน หรือ Twelve brains นั่นเองไปรวมงานดวย 

ทัง้ 12 ทานน้ีรวมทัง้คณุชยัยงดวยมีรายชือ่เปนผูถือหุนบรษิทั 

ท.ีเบรนส จาํกัด ในลกัษณะบุคคลธรรมดา และมีผูถือหุนอีก

รายท่ีเปนนิติบุคคลของเยอรมันชื่อวา บริษัท เครามิชเชอร

อินดัสทรี-เบดราฟ จํากัด ซึ่งทางที.เบรนส ก็ใชเครื่องจักร

ตางๆ รวมทัง้เตาเผาและเทคโนโลยีจากบรษิทัเยอรมัน แหงนี้ 

คุณชัยยงก็มีโอกาสตอยอดความรู ประสบการณ รวมทั้งได

ใชความรูความสามารถท่ีสะสมจากกลุมเสถียรภาพมาใช

กับงานท่ีท.ีเบรนสอยางเต็มที ่คณุชยัยงเลาใหฟงวา บางครัง้

ทีเ่กิดปญหาในการผลิต แตชางชาวเยอรมันไมสามารถแกไข

ปญหาได คุณชัยยงเขาไปวิเคราะหแลวก็แกปญหาไดใน

เวลาอันสั้น

  ที.เบรนส ดําเนินกิจการผลิตไปได 4 – 5 ป ก็ใกล

ถึงคราวจะตองปดกิจการ คุณชัยยงก็เลยผันตัวเองออกมา

เปนท่ีปรกึษาอิสระใหแกโรงงานผลิตสนิคาเซรามิกอีกหลาย

แหง ทั้งยานสมุทรสาคร กรุงเทพฯ และลําปาง คุณชัยยงไป

ทาํงานเปนท่ีปรกึษาใหโรงงานไหน ๆ  ก็สามารถใหคาํแนะนํา

การแกไขปญหาและปรับปรุงงานไดอยางรวดเร็ว

  จากการที่ได เปนที่ปรึกษาใหกับผู ผลิตสินคา

เซรามิกรายหน่ึง ไดมีการสานตอจนถึงขั้นมีการรวมลงทุน

เปดบรษิทัใหม คณุชยัยงก็ไดใชความรูความสามารถในการ

ผลิตวัตถุดิบเซรามิกขายในระยะเร่ิมตน แลวกาวข้ึนเปน 

ผูผลิตสินคาเซรามิก ขายท้ังในประเทศและสามารถสงออก

ไปยังประเทศแถบยุโรปดวย แตตอมาดวยแนวทางการดําเนิน

การธุรกิจทีแ่ตกตางกัน ทาํใหตองแยกตัวออกจากกันในทีส่ดุ



46 มกราคม - เมษายน 2559

  เซราเฮาส ไดถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 ที่ 

อ.แมทะ จ.ลาํปาง ผลติสนิคาประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหาร 

(Tableware) ไดแกถวยจานชามรวมไปถึงแกวมัคดวย เน้ือ

บอดี้สวนใหญจะเปนประเภทสโตนแวร ในชวงเร่ิมตนก็ใช

เคร่ืองปนโรลเลอรเฮด กับเตาเผาแบบชัตเติล แตในปจจุบัน

ไดมีการขยายกําลังการผลิตจึงไดเพ่ิมเคร่ืองปนอัตโนมัติ 

เขามา สวนเตาเผาก็เปลี่ยนไปใชเตาโรลเลอรแลว จากการ

เย่ียมชมโรงงานก็รูสกึวาคุณชยัยงกับทมีงานมีความสามารถ

สูงในการนําเคร่ืองจักรเกามาปรับปรุงใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทางดานวัตถุดิบก็ใชจากแหลงตางๆ ทั้งใน

ประเทศกับที่นําเขาจากตางประเทศ ไดแกจากจีน และ

อินเดีย ซึ่งคุณชัยยงมีความคุนเคยเปนอยางดี

  สนิคาท่ีผลติไดก็จาํหนายในประเทศเปนสวนใหญ 

ทั้งหางขายสงขนาดใหญทั้งหลาย กับเปนสินคาประเภท 

ของแถม มบีางสวนท่ีทาํการสงออกตางประเทศไปบาง เมือ่

ถามถึงจุดแข็งของเซราเฮาส คุณชัยยงตอบอยางม่ันใจวา 

เซราเฮาสมีการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา กับการรักษา

คุณภาพท่ีคงท่ีสมํ่าเสมอ

  ผูเขียนอยากจะสรุปวา สิง่ท่ีทาํใหเซราเฮาสประสบ

ความสาํเร็จอยางมากและรวดเรว็น้ัน นาจะเปนเพราะความรู 

ประสบการณของคณุชยัยงเองท่ีสรางสมมาตัง้แตเด็ก จนถงึ

ปจจุบันก็นานถึง 48 ปแลว เร่ิมตั้งแตเปนนักวิจัยเชิงปฏิบัติ 

เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญหลากหลายนับสิบๆ คน การทํางาน

ก็เขมขนอยูกับเคร่ืองใชบนโตะอาหาร เคยพบเห็นปญหา

และแนวทางแกไขมาอยางทุกแงมุมแลว การทํางานใน

ปจจุบันก็ลวนทําดวยความม่ันใจ ทุกอยางก็เลยลงตัวเปน

ไปตามที่คุณชัยยงคาดคิดเสมอ...



สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
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“The fundamentals of International EGEART Art Days 

have been to refresh memory in the art environment, to reinforce 

the place of art in our life, to provide materials for visual 

and immaterial memory in order to convert art into reflexive reactions, 

and to update experiences. Viewing the national and international 

experiences and relations concurrently, progressing through sharing 

without othering, and guiding, educating, or helping when it is necessary 

in order to reach the right values are the principals that lead us.” 

Mehmet Tuzum Kizilcan

6thInternational EGEARTEGEART  Art Days

ผลงานภายในสตูดิโอของอาจารย
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อาจารย Mehmet Tuzum Kizilcan

ที่เมืองโบราณ Ephesus

ศิลปนนานาชาติในสตูดิโอของอาจารยเมหเม็ท ทูซยูม 

  อีก 1 งานเทศกาลดานศิลปะที่หลากหลายและ

ย่ิงใหญ ที่อิซเมียร (Izmir) เมืองทองเท่ียวริมทะเลท่ีงดงาม

ของประเทศตุรกี ปนี้จัดขึ้นเปนครั้งท่ี 6 จากการรวมมือกัน

ของหนวยงานเอกชนและรัฐบาลโดยม ีEge University เปน

หนวยงานหลัก ทั้งน้ี อาจารย Mehmet Tuzum Kizilcan ซึ่ง

เปนอาจารยและศิลปนเซรามิกผูมีชื่อเสียงเปนภัณฑารักษ

และผูประสานจัดงานดังกลาวเทศกาลศิลปะน้ีจัดขึ้นทุกๆ 

2 ป ในชวงเดือนธันวาคมโดยประมาณและมีมหาวิทยาลัย

ตางๆ 30 แหง ในตุรกีเขารวมดวย 

  ในงานนีม้ศีลิปนตางชาตดิานเซรามกิไดรบัเชญิไป

แสดงงานมากกวา 10 ประเทศ ในวันแรกเปนพิธีเปดงานท่ี 

Ataturk Culture Center โดย Professor Dr.Candeger 

Yilmaz อธิการบดี และมีการเปดงานตามพิพิธภัณฑและ

แกลเลอรีตางๆ ถึง 7 แหง ซึ่งมีทั้งงานเซรามิก แกว ภาพวาด 

ภาพพิมพ งานกระดาษ ถักทอ งานส่ือผสม ซึ่งงานสามมิติ

สวนใหญเปนงานประติมากรรม นอกจากน้ันยังมีคอนเสิรต

ทั้งเปยโน ฮารพและเชลโลอีกดวย

Sukumarl Leksawat 

Shamsu Mohamad

Sema Okan Topac
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สตูดิโอดังกลาวมีอุปกรณครบวงจร จัดวางอยางมีระเบียบและสะอาดสะอานในตึกเลนระดับขนาด 3 ชั้น มีผลงานชิ้นงามๆ 

ของอาจารยและของสะสมมากมายหลายรอยชิ้นจากหลายประเทศ นอกจากน้ีมีการจัดสวนการข้ึนรูปและผลิตงานอยาง

หลากหลาย ทําใหไดเรียนรูการทํางานท่ีมีระบบและมีความอบอุนจากการตอนรับที่ดีเย่ียม

  จุดมุ งหมายในการจัดงานน้ีเพ่ือใหคนทุกวัยได

สัมผัสงานศิลปะอยางท่ัวถึงและโดยสะดวก แสดงความ

สัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรไมวาจะเปนศิลปน อาจารย 

ผูอยูในวงการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงเปนการ

นํางานศิลปะทุกแขนงเขาถึงประชาชนในทุกหนแหงเทา

ทีท่าํได แตละวันจงึมกิีจกรรมเกดิขึน้ตลอดเวลาในตางสถาน

ที ่เชน การเปดนิทรรศการตางๆ การบรรยายและนําเสนอผล

งาน การจัดเวิรคชอพ คอนเสิรต รองเพลงและการแสดง

ดนตรี สําหรับผูเขียนและศิลปนตางชาติคนอื่นมีโอกาส

รวมกิจกรรมดังกลาว รวมถึงการทัศนศึกษาเมืองโบราณ 

Ephesus และ Agora ซึ่งจมอยูใตดินเน่ืองจากภัยแผนดิน

ไหว นบัเปนเรือ่งนาท่ึงท่ีเมอืงอายุรวม 2000 ป มกีารกอสราง

อยางอลงัการรวมถงึการตกแตงทีม่รีายละเอยีดอนัมหศัจรรย

  นิทรรศการตางๆ ท่ีไดไปชมกันน้ัน รวมถึง

นิทรรศการเกี่ยวกับแกว กระดาษ งานไม ภาพถาย สื่อ

ผสม และเครือ่งแตงกาย ดวยประตมิากรรมบางชิน้จะ

มีเสยีงและเคลือ่นไหวไดนับเปนความหลากหลายท่ีสม

กับความเปนเทศกาลศิลปะโดยแท

Brad Evan Taylor

Ismail Yardimci Lucia Fabianova Strassnerova

Antonella Cimatti

Nero Alessandro NerettiAbbas Akbari

Danijela Piculjan

Hyun Moon Shin   

  นอกจากน้ี วันท่ีศิลปน

เซรามิกทุกคนประทับใจคือ การ

ไปเย่ียมชมสตูดิโอของอาจารย 

Mehmet Tuzum Kizilcan ซึง่นับ

เปนโปรแกรมพิเศษกอนที่ทุกคน

จะแยกยายกลับประเทศของตน 
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ยอดขายสินคาเซรามิกในงาน 
“ลําปางเซรามิกแฟร คร้ังท่ี ๒๘” 

มีจํานวนประมาณ ๘๐ ลานบาท 
แยกเปนยอดจําหนายสินคาภายใน
งานจํานวนประมาณ ๓๐ ลานบาท 

และยอดส่ังของหลังงานรวม
ประมาณ ๕๐ ลานบาท 

มีคนมาชมงาน ๓๐๐,๐๐๐ คน

ลําปางลําปางเซรามิกเซรามิกแฟร  แฟร  

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง เปดงาน
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  งาน “ลําปางเซรามิกแฟร ครั้งที่ 28” ไดจัดขึ้น
ระหวางวันที ่1-13 ธนัวาคม 2558  ณ บริเวณตลาดเทศบาล 
4 (ฝงตรงขามหางบิ๊กซีลําปาง) ตําบลสบตุย อําเภอ
เมอืง จงัหวดัลาํปาง ซึง่ปนีถ้อืวาคกึคกักวาปผานๆ มา การ

จดังานไดอาํนวยความสะดวกใหแกผูทีม่าเท่ียวชมงาน โดย

มกีารสรางอาคารโดมตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศภายในอาคาร

ที่จัดจําหนายผลิตภัณฑเซรามิกและจัดแสดงนิทรรศการ 

จํานวน 4 อาคาร กิจกรรมไดจัดใหมีนิทรรศการจากภาครัฐ

สวนอื่นๆ มีโซนกิจกรรมสาธิต การจัดนิทรรศการเซรามิก 



52 มกราคม - เมษายน 2559

 

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง เพนทลาย  

นายสามารถ ลอยฟา ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

การสาธิตวิธีการผลิตเซรามิกตั้งแตกระบวนการข้ึนรูป การ

เขียนลวดลาย พรอมเปดโอกาสใหผู มาเที่ยวชมงานได

ทดลองวาดเขียนลายดวยตนเอง  

  และภายในงานมีการแจกชามตราไกฟรี  โดย
นายสามารถ ลอยฟา ผูวาราชการจังหวัดลําปาง สั่ง
ผลิตชามตราไกแจกผูมารวมงานทุกคน พรอมจัด
บริการบรรจหุบีหอสนิคาเซรามกิสงปลายทางเพือ่เปน
ของทีร่ะลึกจาํนวน 50,000 ใบ โดยฯพณฯ ทานรฐัมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา ศรบีญุเรือง 
เปนประธานในพิธีเปดในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 
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ณพกมล อัครพงศไพศาลณพกมล อัครพงศไพศาล

ละมุนละไมละมุนละไม
lamunlamai.craftstudiolamunlamai.craftstudio

lamunlamai, we are craft studio based 

in Bangkok, Thailand. 

We do all custom-made pottery ceramic / craft 

things / and all lamunlamai things.

found in 2012.

// craft studio

// ceramic pottery

// custom-made

lamunlamai we do craft studio especially 

in pottery for making everyday life objects 

such as tableware and decorative items. 

Our unique selling points are that we can do 

custom-made orders to show handcrafted 

skills every piece by pieces and our signature 

decorating techniques.
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  .....จดุเริม่ตนของละมุนละไมเริม่จากไหนคะ ทีม่า
ของชื่อละมุนละไม
  เร่ิมจากตอนท่ี ไหม (ณพกมล อัครพงศไพศาล) 

และพี่หนาม (นล เนตรพรหม) กําลังเรียนอยู ชั้นปสาม 

และปห าท่ีภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงน้ัน ไหม

เลือกวิชาเซรามิกสเปนหลัก และพ่ีหนามทําวิทยานิพนธ

เซรามิกสดวย เราสองคนเลือกใชเน้ือดินขาว (Porcelain) 

เหมือนกัน ไหม ศึกษาเก่ียวกับการตกแตงดวยมือ สวนพ่ี

หนาม ทําเก่ียวกับเรื่องการเคลือบสีตางๆ

  เราสองคนเห็นวา วัสดุและเทคนิคของเราสองคน 

สามารถพัฒนาเปน products ที่ใหมๆ ใหกับตลาดได 

จึงเร่ิมกอตั้งเปนแบรนดในป 2012

  โดยท่ี ชื่อ ละมุนละไม คือ ความรูสึกท่ีเราอยากให

คนอื่นเขาถึงงานของเรา แลวสัมผัสไดถึง สีสันท่ีนุมละมุน 

สัมผัสและการตกแตงอยางละมุนละไม คะ

  .....ผลงานของละมุนละไมมีอะไรบาง
  มีทั้งของใชจําพวก tableware และของประดับ

ตกแตงบานคะ เชนชุดจาน ขวด ถวย แจกัน และอ่ืนๆ คะ 

รวมถึงการออกแบบ custom-made ใหลูกคาในลักษณะ

ตางๆ ทั้งเปนของขวัญ ของชํารวย ดวยคะ

  .....คอนเซปตของละมุนละไมคืออะไร
  บานคะ เราอยากใหผูใชรู สึกอบอุนละมุนละไม 

เมื่อใชของๆ เราในชีวิตประจําวันคะ
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  .....ความถนัดและความสนใจตองานของ
คณุไหมและคุณหนาม มคีวามเหมอืนหรอืตางกนัไหมคะ  
  มีความตางกัน แตสามารถมาผสานกันไดอยาง

ลงตัวคะ

  ไหม จะสนใจเกี่ยวกับสีสัน ลวดลาย เทคนิคการ

ตกแตงพ้ืนผิวดวยวัสดุและเทคนิคพิเศษตางๆ 

  สวนพ่ีหนาม จะสนใจเรื่องการข้ึนรูป ฟอรม การใช

งาน การเคลือบ การเผาเปนหลักคะ

  .....การเปดสอนเวิรกชอปมีสอนอะไรบางแลว
แตละคนมีวิธีในการสอนอยางไร
  มีสอนท้ังระยะส้ันหน่ึงถึงสองวัน และแบบเด่ียว 

หรือสิบถึงสิบหาคร้ังคะ

  สอนเก่ียวกับการข้ึนรูปแบบตางๆ และการตกแตง

ในแบบของเราคะ

  วิธีการสอนก็ตามความสนใจของผูเรียน โดยรูจัก

วิธีการคราวๆ กอน แลวเราก็จะเปดโอกาสใหทําชิ้นงานได

อิสระคะ

  ถาเปนเวิรกชอปที่เราจัดขึ้นเองท่ีสตูดิโอ ประมาณ 

3-4 เดือน ครัง้นึง เราจะมีธีมในการจดัแตละคร้ังแตกตางกัน 

โดยเราจะศึกษาคนควาเทคนิค หรือวิธีการทํารูปแบบใหมๆ 

อยูเสมอ และนํามาเสนอใหผูเรียน เพ่ือใหเรียนแตละคร้ังจะ

ไดชิ้นงานท่ีทําจากเทคนิคท่ีไมเหมือนกันคะ 

  .....ทําไมถึงตัดสินใจเริ่มมีการเปดสอน การทาํ
เวิรกชอป 
  มีลูกคาสนใจและถามเขามาเยอะ อยากเรียนรูวิธี

การทําเซรามิก และเทคนิคตางๆ ของละมุนละไม จึงอยาก

จะลองทาํเปนของตวัเองคะ เพ่ือเปนของชิน้พิเศษสาํหรบัตวั

เองหรือคนอื่นๆ เราจึงเปดเปนเวิรกชอปขึ้นใหผูที่สนใจคะ

  .....ทําไมถึงตัดสินใจเริ่มทํางานดานนี้ 
  ดวยความท่ีเราสองคนเรียนมาในดานน้ีโดยเฉพาะ 
และมีความชอบในกระบวนการทําเซรามิกและงานฝมือ 

(craft) ในทุกๆ ประเภทอยูแลว ชอบคนควา ทดลองอะไร

ใหมๆ อยูเสมอ เราจึงตัดสินใจวาจะสามารถพัฒนาเปน

อาชีพคะ 

  .....ในปจจุบันนี้มีคนท่ีหันมาทํางานเซรามิกกัน
มากขึน้ คดิวาอะไรเปนจดุเดนหรอืเอกลกัษณในงานของ
ละมุนละไม ที่ทําใหเราแตกตางจากคนอื่น
  ตัง้แตตวัวัสด ุและเทคนิคการตกแตงดวยมือ ทีเ่ปน

แบบเฉพาะของละมุนละไม. คะ 

  การใชดนิขาวบวกการเคลือบสเีปนหลัก รวมถึงการ

ออกแบบเปนชิ้น เปนชุด ที่คํานึงถึงการใชงานควบคูไปกับ

ความสวยงาม พิถีพิถันใสใจในรายละเอียดทุกๆ ขั้นตอน

ดวยคะ

  .....เมื่อพูดถึงละมุนละไมจะคิดถึงอะไร   
  ความอบอุนในการอยูอาศัยในบาน ผานขาวของ

เคร่ืองใชของเราคะ

  .....แรงบันดาลใจในการทํางานมาจากไหนคะ   
  มาจากการศึกษา คนควาทดลอง ความรู ใน

กระบวนการทําสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา ทั้งตัววัสดุและ

เทคนิควิธี ตองพัฒนาอยูทุกๆ วันคะ 

  รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใช

ดวยคะ วามีความตองการตรงไหนท่ีเราสามารถตอบสนอง

เคาไดบาง
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  .....หากใหคํานิยามสั้นๆ เกี่ยวกับละมุนละไม
จะนิยามวาอะไร
  ละมุนละไม. คือบานของเรา คะ

  .....วางเปาหมายในอนาคตไวอยางไรบาง   
  ตอนน้ีเร่ิมมีการสงออกไปตางประเทศบางแลว 

วางแผนเก่ียวกับการไปแสดงงานตางประเทศในฝงยุโรปคะ 

และเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากข้ึนดวยคะ โดยท่ีสามารถ

ออกแบบ สัง่ทาํ และผลติ ในทีท่ีเ่ดียว เปน one-stop service 

แกลูกคาเลยคะ 

  และจริงๆ  อยากมีนิทรรศการแสดงผลงาน

ศิลปะ รวมถึงชุดจานชาม ของใชบนโตะอาหาร ขาว

ของเครื่องใช ในแบบของละมุนละไม. ดวยคะ

  .....จากการเปดสอนทําเวิรกชอป มเีรือ่งราวอะไร
ที่ทําใหประทับใจบาง
  หลายคนมาเรียนแลวชอบคะ รูสึกผอนคลายจาก

งานท่ีทําอยู และไดของท่ีตัวเองอยากไดมานานแลว

  รวมถึงภาคภูมิใจเมื่อไดนําไปมอบใหกับคนพิเศษ

คะ และเปนการแลกเปล่ียนความรู ความกลา ทดลองกับ

วัสดุชนิดน้ีในรูปแบบตางๆ ที่เราคาดไมถึงดวยคะ

  .....คิดอยางไรกับการที่วัยรุนในปจจุบัน เริ่มหัน
มาใหความสนใจในงานคราฟตกันมากขึ้น 

  เปนเร่ืองที่ดีคะ ตลาดก็มีการขยายข้ึน คนเร่ิมเรียน

รูและเขาใจในกระบวนการสรางของงานฝมอื แตอยากใหคน

ที่จะหันมาทํางานดานน้ีมีความตั้งใจจริง พยายามฝกฝน 

ทดลอง ทาํงานออกมาใหดจีรงิๆ เสยีกอน จงึตดัสนิใจทาํเปน

อาชีพ ไมใชเห็นวาเปนกระแส แลวเลยทําอยางฉาบฉวย

นะคะ มันจะลดคุณคาของคนท่ีทํางานฝมือ รวมถึงตัวงาน

ฝมือที่คนต้ังใจทําจริงๆ อะคะ 

  .....มุมมองตอการท่ีไดทํางานในสายงานน้ี
เปนอยางไร
  มีปญหาเฉพาะหนา เราตองพยายามแกไขปญหา

ในทุกๆ วัน ตองมีความอดทนตอความยากลําบาก และ

คูแขงเกิดขึน้ตลอดเวลา แตทกุๆ วันคอืการเรียนรูคะ เราตอง

ไมหยุดท่ีจะพัฒนา ศึกษา คนควา ทดลองสิ่งใหมๆ เพ่ือกาว

ขามขีดจํากัดตางๆ ไปไดเร่ือยๆ คะ



57January - April 2016

สวัสดีคะ.. กอนอื่นขอแนะนําตัวกอนเลยนะคะ ชื่ออมรรัตน สาหะ (ดี) คะ 
มคีวามสนใจในเรือ่งศลิปะ มาตัง้แตเดก็ๆ จงึเลอืกทีจ่ะเรยีนทางดานศลิปะ ตอมาได
เร่ิมเรียนวิชาเคร่ืองปนดินเผาแลวมคีวามรูสกึวาชอบ และสนุกกบัวชิาน้ี จงึเรียนสาขา
วชิานีม้าโดยตลอด จนกระทัง่เขามหาวทิยาลยั ทีส่ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
ภาคพายัพ (เจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม และไปศึกษาตอที่สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี หลักสูตรปริญญาบัตร 2 ป ตอมาไดเขาทํางานที่ บริษัท เซรามิค ออฟ 
ภูเก็ต ตั้งแตป พ.ศ. 2541จนถึงปจจุบัน ไดสะสมประสบการณการทํางานดานเซรามิ
กมาโดยตลอด 
  กอนหนาน้ีก็มีความฝนอยากเปดโรงงานเล็กๆ เปนของตัวเอง จึงไดเริ่ม

ทยอยซ้ืออุปกรณ  ซื้อเตาเผาเซรามิก และส่ิงของตางๆ มาเก็บไว และเร่ิมเปด

รับงาน วัตถุดิบหลักอยางเชน ดินที่เราใชก็จะมีทั้งดินสําเร็จรูป และดินแดงที่ผสม

Ceramic Shop...เรื่องเลาประสบการณ

ขึ้นมาเอง สวนสีเคลือบเราก็จะผสมข้ึนมาเอง ลักษณะของงานจะเปนกึ่งอุตสาหกรรม กึ่งแฮนดเมด งานที่ทําก็จะมีทั้งงาน

ปนมือ และงานเซรามิกตามส่ัง รูปแบบการดีไซนชิ้นงาน เราจะเนนเร่ืองรูปแบบและการใชงานเปนหลัก (ลูกคาสวนใหญ

จะเปนโรงแรม)  ซึ่งทางรานเราจะออกแบบไวสวนหน่ึง เพ่ือใหลูกคาไดเลือกดูรูปแบบและสี แตบางครั้งก็จะมีลูกคา มาบอก

ความตองการของตัวเขาเองวา เขาตองการงานแบบไหนสไตลไหน  ทางเราก็จะดูในเรื่องขั้นตอนการผลิต และความเปน

ไปไดในเร่ืองของการขึ้นรูป เรื่องของสีเคลือบ
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  เมื่อไมนานมานี้ก็ไดมีลูกคาทานหนึ่งเขาอยากได

แกวกาแฟงานปนมือ (ปนทีละใบไมใหเหมือนกัน เล็กบาง

ใหญบางคละกันไป) เขาตองการท่ีจะนําไปใชที่รานกาแฟ 

เขาเลือกเน้ือดินสีแดงออน ผิวหยาบเล็กนอยของเรา

(เนื้อดินสีแดงออนผิวหยาบเล็กนอยที่เราผสมเอง) สีของ

เคลือบท่ีตองการคือสีฟาดาน ซึ่งทางรานไมมีสีนี้ แตก็ได

ทําการทดลองสีเคลือบ สีฟาดานกับเนื้อดินผสมสีแดง 

หาเปอรเซ็นตของสีที่เหมาะสมกับเนื้อดิน ทําการทดลองสี

อยูหลายคร้ังเหมือนกันกวาจะไดสีที่ถูกใจลูกคา ก็ไดแกว

กาแฟตามภาพท่ีเห็น (สีเขียวอมฟา) คลายๆ สีนํ้าทะเล 

ขางในแกวสีจะแววขางนอกสีจะดานๆ

  สวนเร่ืองการขายเรายังไมมีหนาราน ไดแตเปด
ขายทางเว็บไซตออนไลน ชื่อราน Ceramic  Shop แตก็มี
ลกูคาสอบถามเขามาพอสมควรวามหีนารานไหม รานอยู
ตรงไหน เราก็ตอบไปวายังไมมีหนารานคะ และในวัน
อาทติยเรากไ็ดมกีารนาํสนิคาไปวางขายทีง่านถนนคนเดนิ
ที่ภูเก็ตดวย (หลาดใหญ) ก็จะมีลูกคาทั้งคนไทยและชาว
ตางชาติ ตลอดจนพนักงานโรงแรมใหความสนใจเขามา
เลือกซื้อสินคากัน สวนสินคาที่วางจําหนายก็จะมี อยาง
เชน Burner (เตานํ้ามันหอมระเหย) ที่ใสยากันยุงแบบขด 
ที่ใสสบู ชุดแกวกาแฟ เปนตน
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ชลดา เวย่ือชลดา เวย่ือ

“บานดินคําปูจู live & learn” ตั้งอยูเลขที่ 238 
หมูที่ 1 บานเจดียงามซอย 2 ตําบลทาวังทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอเกิดมาจากความรัก
ความศรัทธาในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี ของครูโชะ 
ศกัดิช์ยั และครจูุย ชลดา เวยือ่ ครผููสอนโรงเรยีน
เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกลู) และโรงเรียนเทศบาล 
2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) เปนบานดินท่ีครูทั้งสองรวม
กันสรรสรางเติมฝนจนกลายเปนบาน เปนแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน

บานดิน..คําปู จู  lliveive  &  llearnearn

บานดินคําปูจู   เกิดจากแนวคิดเรื่องการ
พึ่งพาตนเองเม่ือป 2551 ของครูทั้งสอง เมื่อไดเริ่ม
คนควาหาขอมลูเก่ียวกบัการพึง่พาตนเอง จงึเกดิความ
สนใจที่จะสรางบานจากภูมิปญหาทองถิ่นซึ่งบานดิน
กต็อบโจทยในหลายอยางทีก่าํลงัคนหา  ทัง้การใชวสัดุ
ในทองถ่ิน และเปนมิตรกับธรรมชาติ การไดใชความรู 
ความสามารถ ศกัยภาพภายในตวัตน ในการสรางบาน
ดินจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพ่ึงพาตนเองในแบบท่ีได
คิดไว เมื่อคนควาขอมูลเกี่ยวกับบานดินมาหลายปที่
เคยแมกระท่ังตามไปหาพ่ีโจน จนัได ทีพ่นัพรรณ ศนูย
เรียนรู  เพื่อการพึ่งพาตนเองและศูนยเมล็ดพันธุ  
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อ.แมแตง จ.เชียงใหม แมไมเจอตัวพี่โจนก็พยายามศึกษา

หาขอมูลบานดนิจากสือ่ตางๆ และตามไปพกับานดนิรสีอรท

หลายแหง เพือ่ดคูวามเปนไปไดและความตัง้ใจทีแ่ทจรงิของ

ตนเอง โดยมีหนังสือพี่โจน จันได เปนตําราหลักในการสราง

บานดิน  จนเม่ือเดือนกุมภาพันธป 2555 ไดที่ทางท่ีถูกใจ

จํานวน 2 ไรจึงเริ่มถมท่ี ขุดสระนํ้าและปรับดิน และในเดือน

เมษายนป 2556 กไ็ดเริม่ทํากอนอิฐดนิกอนแรก จนถึงทกุวนั

นี้บานดิน “คําปูจู” ใชกอนดินไปกวา 4,000 กอน เปนบาน

ดินท่ีใชเทคนิคการสรางแบบกอดวยอิฐดินดิบ มีเน้ือที่ 150 

ตารางเมตร บานหลังนี้ตั้งใจเปนบาน เปนที่พําพักของ

ครอบครวั จงึมขีนาดใหญ พอเอยปากถามเรือ่งงบประมาณ 

ครูโชะบอกวาอาจจะเยอะสําหรับคนทําบานดิน เพราะใช

โครงสรางเปนเหลก็ และยกพืน้คอนกรตีสงูแทนการทาํคาน

คอดิน เพราะเดิมท่ีนี่เปนท่ีนาท่ีตํ่าท่ีสุดในบริเวณน้ี จึง

ตองการโครงสรางทีม่ัน่คงแขง็แรงและครโูชะคดิวา บานคือ

จติวญิญาณของแตละคน บานดนิ ไมจาํเปนตองลดทุกอยาง 

แคเราไมเบียดบังตัวเองก็คือพอเพียงแลว

  จาก เมษายน 2556 – กรกฎาคม 2557 เวลา

รวมป ครูจุ ยไดเขียนบันทึกประสบการณไวมากมาย 

สวนหน่ึงโพสตในเพจที่ชื่อวา“คําปูจู”และกลุม “บานดิน 

ตามแนวพี่โจน จันใด” เพ่ือแบงปนเรื่องราวใหคนที่อยาก

ทําบานดิน ตั้งแตความเหน่ือยในการทํากอนดินแตละกอน 

ภาวะจิตตกอันมาจากความลาทั้งกายและใจ ตองตอสูกับ

ความคาดหวังของตัวเองและคนรอบขาง ความเหนื่อยลา

จากงานแรงงานที่ไมเคยทํามากอน จนไปถึงความสุข

ความเบิกบานจากการไดทําบานดิน

  “อานบนัทกึแลวคดิถงึความรูสกึ ณ เวลานัน้ได
ดีจริงๆ ดินโปงล็อตสุดทาย เมื่อ 29 เมษายน 2557... 
ยาวนานเหลือเกิน ปนดินกอนแรกตั้งแต 10 เมษายน 
2556 ใชเวลาไดเกงกาจมากอะ ที่เรียกมันวา ดินโปง 
เพราะมันไมใชแคอิฐดนิดิบนะ แตเวลาทําเหงื่อที่ไหล
หยดลงไปบนดินแตละกอนที่บรรจงอัดนี่ เรียกวา โยน
ใหกวางปามาหากินไดเลยอะ เหนือ่ย เหนือ่ยท่ีสดุเลย”



61January - April 2016

 “ถามวาเสนหของบานดินอยูที่ไหน หลายคน
หลงรกัเมือ่แรกพบ หลายคนหลงใหลในคาํวามติรภาพ
ระหวางทําบานดินกบัสหาย แนนอนหลายคนรักตวัเอง
มากขึ้น ศรัทธาในตัวเองมากข้ึน รูจักตัวเองมากข้ึน 
และพรอมที่จะแบงปนเสนหของบานดินใหกับคอ
เดียวกัน โดยสวนตัว บานดินทําใหเราไดมีเวลาเรียนรู
จิตใจของตัวเองมาก ถึงมากท่ีสุด ขอบคุณพระเจาท่ี
ทาํใหเราไดทาํบานดิน...มาทําบานดิน" กนัเถอะเพ่ือนๆ”
  ผูคนท่ีแวะมาเย่ียมเยือน เพือ่ปรึกษาและเรียนรูการ

ทําบานดินท่ีนี่ ตางประทับใจการจัดสรรพื้นที่ มีบานที่สราง

ดวยดนิ  ออกแบบไดอยางลงตวัเรยีบงายไวสาํหรบัพกัอาศยั 

มีแปลงผักปลอดสาร มีนาขาว มีสระน้ําเพื่อใชอุปโภคและ

ทําการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

รอบบรเิวณบานดนิคาํปูจู จะมพีชืผกัทีค่รจูุยและครโูชะชวย

กันปลูก มีทางเดินที่ทําดวยไมไผสานหรือท่ีบานเราเรียกกัน

วา “ขัวแตะ” คอยนําทางเดินชมนาขาวและพืชผักที่ปลูกไว 

ทีส่าํคญัมโีรงฝกงานไวสาํหรบัเปนศนูยการเรยีนรูใหเยาวชน

และผูที่สนใจ มาทํากิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี มาเรียน

รูการปนเซรามิกเปนพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ

ของเยาวชนรวมถึงผู ที่สนใจ โดยการเรียนรู เนนยํ้าให

ตระหนกัถึงหวัใจของการเรยีนศิลปะทีแ่ทจรงิ วาเปนการนาํ

ความรูไปพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปเปนสาระ ประโยชนตอ

ชีวิต และสอดคลองกับบริบทของชุมชน นอกจากน้ียังอยู

ระหวางเตรยีมจดัทาํสตดูโิอดนิสาํหรบัจาํหนายผลงานศิลปะ

จากการสรางสรรคของเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนเกิดความภาค

ภูมิใจ มีกําลังใจและมีทุนการศึกษาของตัวเองตอไป

  ปจจุบันบานดินคําปูจูแหงนี้ไดรับเลือกเปนแหลง

เรยีนรูทางวฒันธรรมของชมุชน โครงการสงเสริมการเรียน

รูบานดิน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 

แมวาที่นี่จะหาทางเขาไมงายนักสําหรับผูมาใหม แตก็ไม

ยากสําหรับผู มาเยือนอยางมุงมั่น เยาวชนหรือผู สนใจ

สามารถเข ามาศึกษาเรียนรู และเป นกําลังใจในการ

สรางสรรคงานศิลปะไดทุกวันเสารและอาทิตยตั้งแตเวลา 

10.00 น. ถึง 17.00 น. โดยสามารถติดตาม ติดตอและ

สอบถามกจิกรรมศิลปะบนความพอเพียงไดในเพจของบาน

ดินคําปูจู  https://www.facebook.com/koompoojue  

  หมายเหตุ หน วยงานหรือผู สนใจเดินทาง
เข  า เยี่ ยมชมบ านดิน เกษตรพอเพียงและงานศิลปะ 
กรุณาติดตอลวงหนา...
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จากปนดินบาน บานสู...ศิลปะที่มีเสนห “ปนเลนบะดาย กายเปนงานศิลป ครั้งที ่1” 
โอกาสและเวที ของ...เยาวชนชาวดิน

  จากการเรียนรูศิลปะการปนดินในช่ัวโมงเรียนท่ี

โรงเรียน มาสูการปนเลนๆ ในวันหยุด และกลายเปนงาน

ศิลปะท่ีมากดวยเสนห ของงานปนขึ้นรูปอยางอิสระท่ีเด็กๆ 

จากบานดินคําปูจู live & learn ไดเรียนรู เปนงานท่ีมีคุณคา 

ชวยสอนใหเด็ก ๆ  รูจักการรอคอย ทัง้จากการนวดดนิ ปนดนิ 

การรอใหดินแหงแลวจึงเผา หรือการรอใหดินเผาไดที่ 

ถึงจะนําออกจากเตา สอนใหเด็กการยอมรับความไม

แนนอนของดิน ทีม่ทีัง้แฉะเกินไป หรอืแหงเกินไป จนกระท่ัง

การยอมรับความไมแนนอนของดินที่แทรกอยู ในทุก

กระบวนการของการปน 

  ชิ้นงานเซรามิกทุกชิ้นจากจินตนาการของเด็กๆ 

ชาวดนิท่ีนีไ่ดรบัแรงบนัดาลใจจากเครือ่งปนถวยเตาเผาจาก

แหลงเตาเผาโบราณเวียงบัว ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา 

ซึ่งเปนแหลงผลิตเคร่ืองถวยท่ีเพิ่งคนพบใหม บริเวณชุมชน

โบราณเวียงบัว จากการเผยแพรข อมูลเบื้องตนโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อตนป พ.ศ. 2555 สันนิษฐานวา

แหลงเตาเวียงบัวแหงน้ี มอีายรุะหวางพทุธศตวรรษท่ี 17-18 

ตรงกับรัชสมัยของพระยาเจ๋ือง กษัตริยลานนา ราชวงศ

มังรายโบราณ รวมสมัยกับแหลงเตาโบราณสวนใหญของ

ลานนาทีค่นพบในจังหวดัภาคเหนอื ไดแก เตาเผาสันกาํแพง 

เตาไหวังเหนือ เวียงกาหลง และเตาพาน อันแสดงวาเตา

เวยีงบวัซึง่คนพบและทาํการขดุคนครัง้ลาสดุมคีวามสาํคญั

และสัมพันธกับเตาลานนาท่ัวไป

  เครือ่งถวยชามท่ีพบจากเตาเผาเวียงบวัมคีวามเปน

เอกลักษณเฉพาะตัว คอื มลีวดลายท่ีเกดิจากการใชแมพมิพ

กดประทบัเปนรปูตางๆ ทาํลวดลายลงบรเิวณกลางชามดาน

ในกอนเคลอืบทบั ลายทีพ่บสวนใหญไดแก ปลาคู สงิห ชาง 

นกยูง ดวงอาทิตย ลายกานขด และลายกานขดผสมลาย

ปลา ซึง่เปนลวดลายพเิศษทีไ่มเคยพบในเครือ่งถวยชามของ

แหลงเตาอ่ืนๆ ในประเทศไทยหรือตางประเทศมากอน

  ความต้ังใจของแหลงเรียนรูบานดินคําปูจู  live

& learn คือการใชพื้นที่บานเปนพื้นที่แหงการเรียนรู โดยจัด

เปนศิลปะสาธารณกุศลสถานท่ีเนนหัวใจของการเรียนรู
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ศิลปะใหสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนําไปเปน

สารประโยชนตอชีวิต เชื่อมโยงความรูดานศิลปะ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงยกระดับจิตใจของเยาวชน 

ผูสนใจ ผานกจิกรรมศลิปะทีห่ลากหลาย สอดคลองกบัความ

ตองการของเยาวชนในทองถ่ิน จึงมีแนวคิดในการตอยอด

ความรูจากแหลงเตาเผาโบราณเวียงบัวใหแกเยาวชนใน

ทองถ่ิน ใหเกดิการสืบสานความรูและภูมปิญญาในทองถ่ิน 

และรวมสงเสริมภูมิปญญาในทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมให

ผูอื่นไดรับรู ชื่นชมอัตลักษณที่งดงามของศิลปะเครื่องปน

จากแหลงเตาเผาโบราณเวียงบัว ดวยการเรียนรูกระบวน

การปนดินเซรามิกมาพัฒนาตอยอดใหมีความนาสนใจ 

และสามารถบอกเลาเร่ืองราวของแหลงเตาเผาเวียงบัว 

ผานการออกแบบเปนผลิตภัณฑเซรามิก พรอมทั้งเขียน

ลวดลายที่งดงามของเครื่องปนดินเผาของเตาเผาโบราณ

เวียงบวัลงบนผลติภัณฑดงักลาว ซึง่โครงการน้ีมสีวนชวย
ใหเยาวชน ผูสนใจและชาวบานเวียงบัวไดเห็นและ
ตระหนกัถงึคณุคาทีแ่ทจรงิของเตาเผาเวยีงบวั เพือ่นาํ
ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคตซ่ึงนอกจากการให
ความรูและสงเสรมิทกัษะเรือ่งการปนสูการสรางสรรค
ผลงานท่ีเปนเอกลักษณแลว ยังเปนการสรางความ
ตระหนกัและความภาคภมูใิจในภมูปิญญาทองถิน่ของ
ตนเองและรวมเผยแพรความรูทีม่าจากภูมปิญญาของ
แหลงเตาเผาโบราณเวียงบัว ใหแกเยาวชนและผูที่
สนใจไดเปนอยางดี
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เกสร ขวัญประสาร

ปนปนดินดิน  ใหเปนใหเปน....ดาวดาว

  แรงบันดาลใจในการทํางาน
ดินของดิฉัน เริ่มจากแฟน คือเห็น
แฟนทํางานดินทุกวันแลวไมมีใคร
ทําตอ จนเกิดความเคยชินก็เลย
อยากลองทําดูวาจะปนไดอยางที่
แฟนทําหรือเปลา คือเห็นเคาปน
แลวเพลนิ กเ็ลยลองมาปนดู ทแีรก
ปนไมไดเรื่องเลย ไมมีใครสนใจ 
ขายก็ไมได

64 มกราคม เมษายน 2559
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  ก็ยังหัดปนมาเร่ือยๆ จนกลายมาเปนชิ้นงานท่ีพอ

ใชไดและมีคนสนใจอยูบาง ไดทํางานดินมาเร่ือยๆ เปล่ียน

จากงานเดิมๆ ก็ลองปนชิ้นงานท่ีแปลกใหม ปนตามความ

ตองการ ปนตามจินตนาการของตัวเอง จนทําใหเราไดชิ้น

งานท่ีชอบปน กระถางบาง จานรองบาง ปนกันชนิดท่ีวาปน

ใชประโยชนไดตรงตามความตองการตัวเอง แตก็ยังไมไดรบั

ความสนใจจากลูกคาเทาท่ีควร จนกระท่ังไดเอาหลักความ

เปนจริงที่เราไดเห็นไดเจอทุกวันน่ีแหละมาประยุกตเขากับ

ความคดิทีแ่ปลกไมเหมอืนใคร แปลกฉกีแนวออกไปจากคน

อื่น สวนหน่ึงคือลองเทียบกันกับงานท่ีเราซื้อมาขาย งานท่ี

เราทําเองขายไดมากกวา อีกท้ังลูกคายังชอบ ไดรับความ

สนใจและใหคาํติชมชิน้งานเร่ือยมา จนพัฒนามาเปนชิน้งาน

ที่ไดประโยชนเพ่ิมขึ้นอีกมาก เดิมทีจากป นโชวไมได

ประโยชนอะไร ถึงตอนน้ีนอกจากจะปนโชวแลวยังเอาไปใช

ประโยชนไดจริงอีกดวย ราคาไมแพง คือความต้ังใจก็อยาก

ใหซื้อกันไดทุกคน หลากหลายวัยหลากหลายกลุม
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  พอทํามาไดหลายปก็มีความเปนเอกลักษณ คือ

คนท่ีรูจกัเราเขาก็จะจาํงานของเราได จงึรูสกึภูมใิจ จากทีไ่ม

ไดเร่ืองไดราวก็สามารถปนใชเองได ทําเพ่ือไมใหงานของ

แฟนสูญหายแลวยังเปนท่ีพอใจของลกูคาดวย  ฉะน้ันคุณคา

ของงานดินท่ีไดลงมือลงแรงทํามันไมสูญหายไปเลย กลับ

ตรงกันขาม นอกจากฝกฝมือ ฝกสมาธิ  ฝกใชจินตนาการ

แลว ยังรูจกัหาเทคนิคท่ีไดจากการเรียนรูดวยตัวเองจากการ

ป นดิน ซึ่งหาจากที่ไหนไมไดเลยนอกเสียจากลงมือทํา 

สุดทายน้ีตองขอขอบคุณครู (แฟน) ท่ีเปนสวนสําคัญ

ในการทํางานทุกชิ้น ขอบคุณลูกคา ผูท่ีติชมงานและผู

ใหความสนับสนุนท่ีเปนกําลังใจและกุญแจนําไปสู

ความสําเรจ็ของช้ินงานอีกมากมาย และอยากจะฝากไป

ถึงคนท่ีชอบ คนท่ีอยากทํา ลองหันกลับมามองงานดิน ซึ่งก็

เปนงานท่ีพูดไดวานาสนใจอีกงานเลยทีเดียว

  เนื้อดินท่ีนํามาปนชิ้นงานเหลานี้ เปนเน้ือดิน

ท่ีรีดมาเปนแทงพรอมใชงาน ไดมาจาก จ.นครสวรรค 

ซึ่งเราหาซื้อไดงายๆ ตามโรงเผากระถาง เชน โรงงาน

กระถางวดัแดงธรรมชาติ ซอยทาอฐิ ถนนรัตนาธิเบศร 

นนทบุรี สําหรับผู สนใจเรียนป น หรือสนใจสินคา 

ก็ติดตอไดท่ี รานสวนนํ้าริน ซอยวัดพระเงิน บางใหญ 

นนทบุรี โทรสอบถามท่ีคุณตุม 089 488 9200 หรือท่ี

คุณฝาย 089 525 3691 
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กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced กลับมาอีกคร้ังกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced 

Ceramics (ICTA2015) ไดจัดขึ้นรวมกับงานแสดงนิทรรศการ ASEAN Ceramics Exhibition 2015 ในระหวางCeramics (ICTA2015) ไดจัดขึ้นรวมกับงานแสดงนิทรรศการ ASEAN Ceramics Exhibition 2015 ในระหวาง

วันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
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ะ
*
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  สมาคมเซรามิกสไทย โดยความรวมมือกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเครือขายและบริษทัเอกชนช้ันนําดานเซรามิก รวมกันจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ 

Internation Conference on Traditional and Advanced ceramics (ICTA2015) โดยจัดขึ้นรวมกับงานแสดงนิทรรศการ 
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ASEAN Ceramic Exhibition 2015 ในระหวางวันท่ี 9 – 11 กันยายน 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรงุเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพฒันาความรูและความสามารถทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานเซรามกิใน

ประเทศไทย และเพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย และแลกเปล่ียนองคความรูดานเซรามิกสระหวาง นิสิต

นักศึกษา คณาจารย นักวิจัย ขาราชการและบุคลากรจากภาคเอกชน รวมถึงผูที่สนใจทั่วไป



70 มกราคม - เมษายน 2559

Scope of Conference 
*Ceramic Industrial Technology

          - Raw Materials , Energy Efficiency, 

      Control and Quality

          - Industrial Ceramic Processing   

          - Cement and Gypsum

          - Clay-based Ceramics

          - Refractories and Insulators

          - Geopolymers

          - Innovation for improved Productivity

       and Energy Efficiency for Ceramic Industry

*Advanced Ceramics

          - Bioceramics

          - Electroceramics

          - Nanoceramics and Composites

          - Energy-based Ceramics

          - Advanced Ceramic Processing

*Ceramic Testing and Characterizing

*Ceramic Art and Design
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Best Poster Awards
Session: Advanced CeramicsSession: Advanced Ceramics

Best Poster Award
AP-08: Phase-Selective Hydrothermal Preparation and Upconversion Luminescence of NaYF

4
:Yb3+.Tm3+

Thanataon Pornphatdetaudom and Karn Serivalsatit
Chulalongkorn University, Thailand

Best Poster Award - 1st Runner-up
AP-03: Morphological Controlled Synthesis of Zinc Oxide for the Application to Sunscreen Cosmetics
Mizuki Yoshida, Xiaoyong Wu, Shu Yin and Tsugio Sato
Tohoku University, Japan

AP-04: Solvothermal Synthesis of Nb Doped TiO
2
 and NIR Shielding Ability

Makoto Hamanaka, Xiaoyong Wu, Shu Yin, and Tsugio Sato
Tohoku University, Japan

Best Poster Award - 2nd Runner-up
AP-10: Synthesis and Sintering of Magnesium Aluminate Spinel Nanopowders Prepared by Precipitation 
Method using Ammonium Hydrogen Carbonate as a Precipitant
Adison Saelee and Karn Serivalsatit
Chulalongkorn University, Thailand

AP-12: The Electrical Properties of BCZT Lead-Free Ceramics Induced by BaZrO
3 
Seeds

Manlika Kamnoy, Piewpan Parjansri, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam and Tawee Tunkasiri
Chiang Mai University, Thailand
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Session: Ceramic for Industrial TechnologySession: Ceramic for Industrial Technology
Best Poster Award
CP-15: Preparation of Porous Silicon Carbide Ceramic by In-Situ Carbothermal Reduction Method 

from Rice Husk Charcoal

Chalermkwan Makornpan, Charusporn Mongkolkachit, Suda Wanakitti and Thanakorn Wasanapiarnpong

Chulalongkorn University, Thailand

Best Poster Award - 1st Runner-up
CP-2: Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during Debinding 

Step using Statistical Methods

Parinya Chakartnarodom, Nuntaporn Kongkajun and Nutthita Chuankrerkkul

Kasetsart University, Thailand

CP-13: The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture

Nuntaporn Kongkajun, Parinya Chakartnarodom and Warunee Borwornklatkaew

Thammasat University, Thailand

Best Poster Award - 2nd Runner-up
CP-03: Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties

 of the Sintered Products using Statistical Methods

Parinya Chakartnarodom, Nuntaporn Kongkajun and Nutthita Chuankrerkkul

Kasetsart University, Thailand

CP-07: Rate of Reaction and Mechanical Poperties on Calcined Kaolin-based Geopolymer

Narumon Lertcumfu, Sukum Eitssayeam, Kamonpan Pengpat, Tawee Tunkasiri and Gobwute Rujijanagul

Chiang Mai University, Thailand

ขอขอบคุณผูใหการสนับสนุน

SCG
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และที่จะขาดไปไมไดคือ ขอขอบคุณผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน
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ดร.สมนึก ศิริสุนทร นายกสมาคมเซรามิกสไทย ไดมีการแถลงผลการดําเนินงานในวาระ 2 ป
ที่ผานมา พรอมเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทย วาระป 2559–2560 ดังน้ี

ผลการดําเนินงานของสมาคมเซรามิกสไทย ประจําป 2557-2558

1. การจัดสัมมนา ทัศนศึกษา และฝกอบรม
 1.  จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานจังหวัดลําปาง–เชียงใหม ระหวางวันท่ี 18–20 พฤษภาคม 2557 

      พาเย่ียมชมเหมือง/โรงลางดิน และเขารวมสัมมนาเร่ืองเตา Gasification ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 จงัหวัดลําปาง

 2. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานท่ี กวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  

  โดยพาชมงาน CERAMICS CHINA 2014 และเย่ียมชมโรงงาน Modena ซึ่งเปนโรงงานผลิตเตาเผา   

  และ โรงงาน Sunny Ceramics Co., Ltd. ซึ่งเปนผูผลิตกระเบ้ืองรายใหญที่มีการสงออกมาประเทศไทย

 3. จัดประชุมสัญจร โดยนําคณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทย เขาเย่ียมชมโรงงานดินไฟ จํากัด 

  จังหวัดสมุทรสาคร ในวันเสารที่ 7 มิถุนายน 2557 

 4. สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรฝก 

  อบรมหลักสูตร Research Proposal Writing Seminar and Workshop วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 

  ใหแก บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

การประชุมใหญสามัญประจําป 2558 
เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคม
เซรามิกสไทย วาระป 2559–2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ หองพลอยไพลิน ชั้น 3

*นา
รูโต

ะ
*

โตะ
นา รูููููู

โตะ

เก็ บ ข  า
วข  าวมา
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 5. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ที่ เมืองจ่ิงเตอเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 18–22 ตุลาคม 2557  

  โดยมี นายธานินทร สุภาแสง ผูวาราชการจังหวัดลําปางและคณะ รวมกับ ดร.สมนึก  ศิริสุนทร นายกสมาคม

  เซรามิกสไทย และ นายสมหมาย ชินภาณุวัฒน นายกสมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผา จังหวัดราชบุรี พรอมทั้งสมาชิก 

  รวมทัง้หมดจาํนวน 20 ทาน ไดเดนิทางไปรวมพิธีเปดงาน 11th China Jingdezhen International Ceramic Fair 2014 

 6. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานจังหวัดลําปาง–เชียงใหม ระหวางวันท่ี 23–26 กันยายน 2557 โดยมีสมาชิก  

  สมาคมเซรามิกสไทย และ สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี รวมเดินทางไปเย่ียมชมโรงงาน วุฒิชัยเซรามิคส 

  ผลติสนิคาประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหารท่ีมเีอกลักษณสนิคาเปนของตนเอง, เย่ียมชมระบบไบโอแมสแกสซฟิเคช่ัน 

  ที่โรงงาน กระเบ้ืองดินเผาลําปาง-ไทย (L-Thai), โรงงาน นาปางคูนเซรามิค ผลิตต้ังแตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร   

  เคร่ืองใชในหองน้ําและงานสปาร ของประดับตกแตงบานและสวน ไปจนถึงของชํารวยตางๆ , 

  เย่ียมชมโรงงานผลิตกาซชีวภาพอัดเพ่ือการคมนาคม บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (UAC) 

 7. สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  จัดหลักสูตรฝกอบรม Basic Ceramics for Non Ceramist ระหวางวันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2558  ใหแก 

  บริษัท อิมเมอรี่ส เซรามิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

 8. จัดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2558

 9. สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  จัดหลักสูตรฝกอบรม Training in Ceramic Technology Short Course เร่ือง “Basic Ceramics 

for Non Ceramist” ใหแก บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2558

 10. สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรฝก 

  อบรม Training in Ceramic Technology Short Course เร่ือง“Introduction to Ceramics, Glaze and Body  

  Defects” ใหแก บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 29 – 30 กันยายน 2558

 11. สมาคมเซรามิกสไทย รวมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  จัดหลักสูตรฝกอบรม Training in Ceramic Technology Short Course เร่ือง “Introduction to Chemistry of  

  Cements” ใหแก บริษัท เซอรา ซี-เคียว จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2558
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2. การจัดแสดงงาน
 1. สมาคมเซรามิกสไทย โดยความรวมมือกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สํานักงานพัฒนา  
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวัสดุศาสตร 
  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเครือขายและบริษัทเอกชนช้ันนําดานเซรามิก รวมกัน 
  เปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Traditional and Advanced   
  Ceramics (ICTA2015)” โดยจัดขึ้นรวมกับงานแสดงนิทรรศการ ASEAN Ceramics Exhibition 2015  ในระหวาง 
  วันท่ี 9 – 11 กันยายน 2558 ณ ศูนยการแสดงสินคาไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู และ  
  ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานเซรามิกสในประเทศไทย และเพ่ือเปนเวที
  ในการแลกเปล่ียนประสบการณและสงเสริมความรวมมือทางงานวิจัยและวิชาการระหวางนักวิทยาศาสตร
  ของไทย และตางประเทศ 

3. การเขารวมและจัดทําโครงการตางๆ
 1. รวมนําเสนอแนวคิดการพัฒนาเซรามิกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวน
  การผลิตเซรามิกส วันศุกรที่ 17 มกราคม 2557 ณ หองประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิรนแกรนด จังหวัดราชบุรี

4. การเขารวมประชุมตางประเทศ
 1. คุณวรางคณา กล่ินสุคนธ กรรมการบริหารสมาคมเซรามิกสไทย และเปนกรรมการกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก 
  สภา อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขารวมประชุม CICA COUNCIL MEETING ครั้งท่ี 21 
  ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 3 ตุลาคม  2557 ณ ประเทศฟลิปปนส  และเขารวมประชุม CICA COUNCIL MEETING 
  ครั้งท่ี 22 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ณ Aston Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย มีประเทศสมาชิกเขารวม
  5 ประเทศไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม

5. การเขารวมเปนกรรมการและท่ีปรึกษา
 1. เปนกรรมการวิชาการรายสาขาเซรามิก และอุปกรณสุขภัณฑ ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 2. เปนท่ีปรึกษาและจัดทําโครงการ การสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค กิจกรรม  
  ประยุกต ใชงานวิจัยและส่ิงประดิษฐสูเชิงพาณิชย “เครื่องเคลือบดินเผาสีเคลือบใหม” พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี
 3. เปนท่ีปรึกษา และเปนผูควบคุมงานโครงการ“การพัฒนาเชื้อเพลิงแกสจากชีวมวลสําหรับอุตสาหกรรมเผา 
  อุณหภูมิสูง (เซรามิก)” ของภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 4. เปนท่ีปรึกษาและเปนผูควบคุมงานในการทดลองหาสัดสวนท่ีเหมาะสมในการทําแมพิมพ Case Mould 
  และ Master Mould ของบริษัท Thaimed Babyproduct Co., Ltd.
 5. เปนผูควบคุมงานโครงการ “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชหัวเผาไหมประสิทธิภาพ 
  สูงในเตาเผาเซรามิก” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 6. เปนอนุกรรมการการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเซรามิกส ประจําป 2557 และป 2558
 7. กรรมการวิชาการคณะท่ี 60 มาตรฐานกระเบ้ืองเซรามิก
 8. เปนท่ีปรึกษา กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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6. การใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและการประชาสัมพันธ
 1. สนับสนุนการจัดทําหนังสือ Lampang Ceramic 2014-2015 ครบรอบ 40 ป 
  จัดทําโดย สมาคมเครื่องปนดินเผาลําปาง
 2. สนับสนุนการจัดทําหนังสือรุนอนุสรณ “งานคืนสูเหยาชาววัสดุศาสตร” ของภาควิชาวัสดุสาสตร 
  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 3. ประชาสัมพันธงานประชุมทางวิชาการ“การวิจัยเก่ียวกับเครื่องปนดินเผาจีนท่ีคนพบในประเทศไทย
  ในสามทศวรรษที่ผานมา” วันท่ี 1- 2 สิงหาคม 2557 ณ  โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนช่ันรีสอรท 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโดย พิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถวยตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. ประชาสัมพันธงานนิทรรศการ Child play child clay 6  วันท่ี 9 สิงหาคม 2557 จัดแสดงงานท่ี เถาฮงไถ
 5. ประชาสัมพันธ งานประกวดภาพพิมพสกรีนยอดเย่ียมแหงป 2557 (TSGA AWARDS 2014) ภายใตหัวขอ 

(Silk The World) เดือนพฤศจิกายน 2557 จัดโดย สมาคมการพิมพสกรีน 
 6. สนับสนุนการจัดงาน Construction Materials Expo Asia 2014 ระหวางวันท่ี 18-20 กันยายน 2557 
  ณ อาคาร 6 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 7. ประชาสัมพันธ การฝกอบรมเชิงวิชาการเร่ือง “ยกระดับ สรางมาตรฐาน สงเสริมคุณคาเซรามิกไทยสูตลาด  
  AEC”  วันท่ี 22– 23 ธันวาคม 2557  ณ หองกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จ.ลําปาง 
  จัดโดย ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
 8. ประชาสัมพันธ งานมหกรรมการแสดงผลงานจิตรกรรมบนเครื่องเคลือบนานาชาติ ครั้งท่ี 2 (TIPP 2015) 
  วันท่ี 6 - 9 มีนาคม 2558 ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 9. ประชาสัมพันธ งาน Scented Ceramics วันท่ี 21-30 เมษายน 2558 ณ หอศิลปคณะศิลปกรรมศาสตร ม.บูรพา
 10. ประชาสัมพันธกิจกรรมภาคฤดูรอนสําหรับบุตรหลาน Ceramic School Madrid: The School on 
 "Ceramic & Glass Science & Technology, application to bioceramics & bioglasses” in Madrid - Spain, 
  from 17 to 19 June 2015.
 11. ประชาสัมพันธงานแสดงนิทรรศการศิลปะ “My Companions 2” โดยศิลปนชื่อดัง เจกก้ี-สุรพร เลิศวงศไพฑูรย 
  ณ บริเวณ สกายล็อบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด ตั้งแต 14 พฤษภาคม 
  จนถึงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. โดยรายไดจากการจําหนายภาพสวนหน่ึง
  จะรวมสบทบทุนใหกับ “มูลนิธิเดอะวอยซ (The Voice เสียงจากเราเพ่ือสัตวยากไร)” 
 12. ประชาสัมพันธโครงการ พี่เลี้ยงนอง ซึ่ง มีกําหนดการเปดโครงการพ่ีเล้ียงนอง พรอมกับมีการจัดสัมมนา 
  "เข็มทิศการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง สู AEC " ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 
  เวลา 13.00-16.30 น ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
 13. สนับสนุนการจัดการแขงขันกอลฟ “เซรามิกสัมพันธ 2558” ในวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สนามไทย 
  คันทรี คลับ (Thai Country Club)  จัดโดยกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 14. ประชาสัมพันธ  งานสัมมนา "Creative Technology For Fashion" ในงาน GFT 2015 
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวา 13.30-16.00 น. ณ หอง MR211 (ชั้น 2) ศูนยนิทรรศการ
  และการประชุมไบเทค จัดโดยสมาคมการพิมพสกรีนไทย
 15. ประชาสัมพันธ เชิญชวนสงผลงานเขาประกวด "การประกวดงานศิลปะตกแตงผนังดวยเซรามิก 
  Ceramic Wall Art" ณ ศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง
 16. ประชาสัมพันธงาน Workshop  ของชมรม Thailand Porcelain Club (TPPC)
 17. สนับสนุนทีมกิตติมศักด์ิ 1 ทีม เขารวมการแขงขันโบวลิ่ง SCREEN GO BOWLING คร้ังท่ี 8  วันเสารที่ 22 
  สิงหาคม 2558  ณ 300 BOWL เมเจอรซีนิเพล็กซ เดอะ มอลลรามคําแหง 4 จัดโดย สมาคมการพิมพสกรีนไทย
 18. ประชาสัมพันธงานลําปางเซรามิกแฟร  ระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557 
  ณ หนาตลาดสดเทศบาล 4 ตรงขามบ๊ิกซี จังหวัดลําปาง
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7. การออกบูต  การเขารวมงานนิทรรศการ
 1. สนับสนุนการจัดงานและเขารวมงานประชุมวิชาการ “4th South East Asian Industrial Minerals Conference,  

  Thailand”  วันท่ี 12–13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโซฟเทล โซ กรุงเทพ 

 2. สนับสนุนและรวมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งท่ี 8 (MSAT-8)  

  ระหวางวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอรด กรุงเทพฯ 

  โดยความรวมมือของหนวยงานระดับชาติหลายหนวยงาน 

  ไดแก ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาวัสดุศาสตร 

  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ) 

  และสมาคมเซรามิกสไทย ควบคูกับการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 

(8th Thailand Metallurgy Conference หรือ TMETC-8) 

 3. รวมงาน "โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย" ณ อาคารมหาวิชรุณหิศ วันท่ี 23 มกราคม 2558 

  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 4. นําวารสารเซรามิกสไปเผยแพรประชาสัมพันธ และเย่ียมชมงานแสดงจิตรกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองนานาชาติครั้งท่ี 2  

Thailand International Porcelain Painting Convention 2015 (TIPP 2015) พบกับผลงานจิตรกรรมเคร่ือง 

  กระเบ้ืองและเคร่ืองเบญจรงค จาก 8 จิตรกรระดับโลก ระหวางวันท่ี 6 - 9 มีนาคม 2558 

  ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 5. รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพสกรีนไทย

  ป 2558-2560 พรอมรับฟงการสัมมนาพิเศษเร่ือง “Trend Fashion Design  กับเทคโนโลยี Sublimation” และ 

  พิธีการมอบรางวัล ผูชนะการประกวดสงผลงานการประกวดส่ิงพิมพสกรีนยอดเย่ียม TSGA AWARDS 2014 ใน 

  วันพุธท่ี  25  มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 17.30-20.30 น. ณ หองมรกต (ชั้น 3) โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก

 6. เย่ียมชมนิทรรศการ เด็กเลนดิน (CLAYGROUND) ผลงานเซรามิกสของนิสิตและศิษยเกา สาขาวิชาเอก  

  หัตถศิลป (เซรามิก) ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ระหวางวันท่ี 15 – 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ ชั้น G

8. การจัดกิจกรรมพิเศษ
 1. จัดการแขงขันโบวลิ่งกระชับมิตรเซรามิกสัมพันธ 2014  ในวันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-3.00 น.  

  ณ 300 BOWL เมเจอรซีนิเพล็กซ เดอะมอลลรามคําแหง 4

 2. จัดการแขงขันโบวลิ่งกระชับมิตรเซรามิกสัมพันธ 2015 ในวันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น.  

  ณ 300 BOWL เมเจอรซีนิเพล็กซ เดอะมอลลรามคําแหง 4

 3. คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย ไดเขาพบและแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาสท่ี 

 ดร.ดําริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปจจุบันทานยังเปนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิใหแกสมาคมฯ  

  ดวย ไดเขารับหนาท่ีในคณะทํางาน รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกันน้ันไดมีการแลกเปล่ียน 

  ความคิดเห็น และไดขอคําแนะนําในการดําเนินงานของทางสมาคมฯ เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2557
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9. การใหบริการดานขอมูล
 1. ใหความอนุเคราะหวารสารเซรามิกสแก  ศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า, ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม, ศูนยศิลปาชีพ 

  บางไทร, ศูนยศิลปาชีพพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน, กลุมเคร่ืองปนดินเผา โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

  ดงยอ, กลุมเครื่องปนดินเผา โครงการพระราชดําริฯ บานทุงจี้, สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ,  

  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 ลําปาง, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปดสอนวิชาเซรามิกส  

  และสวนหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือเผยแพรในหองสมุดงานวิจัย ฯลฯ

 2. ใหขอมลูทางดานเซรามิกแก นสิตินักศึกษา ผูประกอบการ ธนาคารพาณิชย ผูสนใจทัว่ไป และหนวยงานราชการตางๆ

 3. เผยแพรขอมูลขาวสารจากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 4. เปนสื่อกลางในการใหขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม, สัมมนา งานนิทรรศการและการรับสมัครงานใหกับ

  หนวยราชการ, สถาบันการศึกษาและองคกรหนวยงานตางๆ 

 5. จัดทํา Website (www.thaiceramicsociety.or.th) และ Facebook: สมาคมเซรามิกสไทย เพ่ือประชาสัมพันธ  

  และ แจงขาวสาร, การสัมมนาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณแกสมาชิก และผูสนใจทั่วไป

 6. จัดทําวารสารเซรามิกสขึ้น ซึ่งเปนวารสารท่ีใหทั้งเน้ือหาและสาระแกสมาชิก ผูประกอบการ นิสิตนักศึกษา 

  และผูสนใจไดอานโดยท่ัวถึงกัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสมาคมเซรามิกสไทย ประจําป 2558–2559

    1 ดร.สมนึก    ศิริสุนทร    นายกสมาคมเซรามิกสไทย

    2. คุณไพศาล    กาญจนพิบูลย   อุปนายกคนท่ี 1

    3. คุณวรางคณา   กลิ่นสุคนธ    อุปนายกคนท่ี 2

    4. ผศ.ดร.อนันตกุล  อินทรผดุง    นายทะเบียน

    5. ผศ.สาธร    ชลชาติภิญโญ   กรรมการ

    6. ดร.ศิริพร    ลาภเกียรติถาวร   กรรมการ

    7. ดร.สิริพรรณ   นิลไพรัช    กรรมการ

    8 คุณสุจิตรา    เดชสุวรรณาชัย   กรรมการ

    9. คุณอุดม    ดานรมเย็น    กรรมการ

    10. ดร.อภิรัฐ    ธีรภาพวิเศษพงษ  กรรมการ

    11. คุณกิตติชัย    เอื้อวิวัฒนกุล   กรรมการ

    12 คุณสมหมาย  ชินภาณุวัฒน   กรรมการ

    13. คุณธวัชชัย   เจริญดินไทย   กรรมการ

    14. ผศ.ดร.ศิริธันว   เจียมศิริเลิศ    กรรมการและเลขาธิการ

    15. ผศ.ดร.ธนากร   วาสนาเพียรพงศ  กรรมการและเหรัญญิก     
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Andrew MountfordAndrew Mountford

TTablewhere?ablewhere?
William Hunter Special 2014

  Back in April 2013 the European Union adopted the Anti Dumping Duty Rates on Chinese ceramic 
tableware and fully implemented them – though there had been much ‘anger’ from the retail industry. The belief 
was, quite rightly in many respects, that China was effectively umping ware, below cost in the European Union 
to the detriment of European Union manufacturers. The maneuvering over the Anti Dumping Duty had been go-
ing on for some months and what the impact of this duty would be on the Chinese tableware industry was of great 
interest and worthy of an Asian Ceramics article. But since then it is apparent that there is a bigger story that 
needs to be told not just about duty rates. To understand what will happen to the Asian tableware market we 
need to understand what the situation was and what factors are changing the tableware industry situation not 
just in China, but in Asia and the world.

Where will tableware be in the future, what will 
the trends be and who will be the winners and the losers.
  It is hard to look at the state of the tableware 
industry now and not use the term ‘under stress’ or 
‘challenged’ with regard to austerity measures in 
Europe or smaller orders from the USA – traditionally 
the major two export blocs for Asian and specifically 
Chinese ceramic tableware. However we can look back 
to the 1980’s and see that tableware has been in a 
constant state of change, that areas of production 
have shifted quite dramatically and that customers 
requirements have become ever more demanding 
whether we are talking price, packaging, lead times, 
designs or product specifications as diverse as food 
contact legislation or physical strength or chemical 
(detergent) durability. Given that ‘the industry’ has 
grown and prospered though the individual companies 
involved may have changed, some exiting forever and 
new companies making a name for themselves.
  Go back to the 1980’s and most Europeans 
would name companies with brand names making 
tableware in their home countries. German, English 
& French companies with proud histories and 
traditions, famous names that the general public would 
have heard of even if they were not familiar with the 
intricacies of the ceramic industry. Visit the USA 

and customers there would mention Lenox or Homer 
Laughlin but they might also mention brand name 
shops rather than manufacturers themselves and there 
is the first clue as to what has happened to the 
industry and why it has changed forever; maybe.
  Visit Asia at that time and we would of course 
be familiar with brands of high quality tableware 
from Japan such as Noritake or Narumi whereas 
South Koreans would be familiar with Haengnam 
and Hankook. But it is probably the actions of the 
Taiwanese business community that was going to have 
a greater impact – the Taiwanese facing increased 
labour costs and a saturated market at home were
  Where will tableware be in the future, what will 
the trends be and who will be the winners and the losers.
  It is hard to look at the state of the tableware 
industry now and not use the term ‘under stress’ or 
‘challenged’ with regard to austerity measures in
Europe or smaller orders from the USA – traditionally 
the major two export blocs for Asian and specifically 
Chinese ceramic tableware. However we can look back 
to the 1980’s and see that tableware has been in a 
constant state of change, that areas of production 
have shifted quite dramatically and that customers
requirements have become ever more demanding 
whether we are talking price, packaging, lead times,  
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designs or product specifications as diverse as food 
contact legislation or physical strength or chemical 
(detergent) durability. Given that ‘the industry’ has 
grown and prospered though the individual companies 
involved may have changed, some exiting forever and 
new companies making a name for themselves.
  Go back to the 1980’s and most Europeans 
would name companies with brand names making 
tableware in their home countries. German, English 
& French companies with proud histories and 
traditions, famous names that the general public would 
have heard of even if they were not familiar with the 
intricacies of the ceramic industry. Visit the USA 
and customers there would mention Lenox or Homer 
Laughlin but they might also mention brand name 
shops rather than manufacturers themselves and there 
is the first clue as to what has happened to the 
industry and why it has changed forever; maybe.
  Visit Asia at that time and we would of course 
be familiar with brands of high quality tableware 
from Japan such as Noritake or Narumi whereas 
South Koreans would be familiar with Haengnam 
and Hankook. But it is probably the actions of the 
Taiwanese business community that was going to have 
a greater impact – the Taiwanese facing increased 
labour costs and a saturated market at home were 
actively using family and business connections in the 
Chinese communities to off shore their manufacturing 
and exploit new markets. This is the second part of the 
story and it dovetails with what was happening to 
manufacturing in Europe and America thanks to impact 
of Reaganomics and Thatcherite policies. 
  Whilst reducing taxes for the rich, cutting 
government spending and deregulation sound 
excellent in theory and show reward in the short term 
they encourage practices which over a longer term 
are most harmful to developed economies. They 
encourage risk taking, they encourage companies to 
cut costs to maximize profits and they assume that rich 
people getting richer will somehow share out – trickle 
down – their wealth, as if a few very rich people alone 
could buy enough products to keep everyone 
else employed and prospering. Also by reducing 

real salaries and job security whilst championing 
consumerism via corporate tax reduction encourages 
private debt; people using credit cards and loans to 
buy now what previously they would either save for or 
do without; you remember ‘Christmas Clubs? But now 
you struggle to pay off the monthly minimum..? The 
retail industry needed debt to grow business and it 
needs cheaper products to encourage purchases.
   In the late Eighties I sat at the local Uni 
listening to a ceramic lecturer – he presented to us two 
blue mugs of similar appearance. One made in Stoke 
on Trent and the other from China. ‘What’, he asked 
us ‘is the difference?’ Frankly we were not especially 
impressed – the mugs looked nearly identical and we 
couldn’t think of anything to say. Turning over the mugs 
he revealed the foot of each mug, ‘Look – this Chinese 
one is once fired; you can tell by the way the foot has 
been wiped.’ ‘So what?’ – ‘It’s going to be cheaper than 
a twice fired mug and the labour cost is lower.’ The 
impact didn’t really hit us.
   A little later at my then place of employment 
I attended a meeting where one of the Directors was 
presenting our companies products to a Chinese 
delegation, picking up a similar Chinese mug he said 
‘This mug is made in China – but it uses colours from 
England – surely an international business!’ and we 
promptly escorted the Chinese on a full tour of the 
factory, showing them how we made our wonderful 
products.
  This was not unusual and at the same time we 
must remember that as Asia was developing more 
people were taking an interest in sourcing products 
from Asia either to sell themselves or through the 
supermarkets which were starting to dominate 
shopping by building big stores, out of town, on 
cheaper land that sold under one roof nearly anything 
you would want to buy. Compare and contrast a 
UK town high street (as an example) today with its few 
chain stores and charity shops interspersed with 
bargain stores and coffee shops with a high street of 
thirty years ago – a massive change in buying habits 
has occurred. The mega malls and supermarkets today 
are scientifically planned, using psychologist’s skills 
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to get us to part with our cash as fast and efficiently 
as possible. They know how to slow us down when we 
enter, they know they need to put our necessities in 
the middle of the store so we have to walk past most 
aisles and goods , they know to put offers at the ends 
of aisles where we will see them, they know that putting 
wines and spirits at the end of the store before check 
out means we’ll feel like ‘rewarding’ ourselves and they 
can use loss leader practices to sell below cost some 
items to encourage us to buy more of other high margin 
items. This degree in sophistication in the selling of 
products is more than mirrored in the sourcing of 
products and that is where we need to look at next.
  But first let us touch on some of the things 
happening through the Nineties that were having their 
impact on tableware. The fall of the Soviet empire 
opened up new markets and brought new suppliers 
but mostly it also acted as a catalyst that heralded a 
general change from the prejudices and policies of 
the Cold War world to a more open and developing 
New World and in Asia that meant a shift from 
dictatorial regimes to greater democracy and 
development – an emergence of a huge middle class 
with aspirations for prosperity and the most obvious 
symptom of this is property and consumerism. This 
middle class was better educated and also brand 
aware from a very early stage, and early age.
   The development of course relied on increased 
industrial development, now ceramics can more or 
less be made anywhere there is clay, fuel and labour 
and the human race has been successful making 
ceramic wares (starting off with figurines) since 
about 24,000BC and it fair to say that it is relatively 
easy today to make a useable piece of tableware – but 
it is frustratingly difficult and demanding to not only 
make a high quality product of exacting technical 
performance and to do so efficiently and affordably. 
During the Nineties we see both an increasing 
domestic demand in Asia for the middle class 
primarily but working classes too move away from 
enamelware to ceramics and glass. Supporting this 
are two things – increase in investment in ceramic 
tableware factories throughout South East Asia and 

the Diaspora of ceramic technicians and consultants 
that move to and throughout the region. Not only 
technicians and engineers from Germany, Italy, Spain 
and the UK but Japanese and South Koreans and 
Taiwanese; who have the advantage often of cultural 
& language familiarity. We must not forget technicians 
from the Philippines, usually very well trained by 
international companies and more than happy to work 
overseas for long periods for their families benefit back 
home. Today after a ceramic exhibition in say Thailand 
it is normal to be sitting in a bar discussing ceramic 
opportunities in Myanmar with expats from all over 
Europe and Asia, ceramics and its shared language 
are truly international. 
   The increase in production capacity and the 
international input meant that export markets, and 
especially the big two blocs of USA and the EU could 
be exploited; Asian factories wanted to earn US dollars 
and Euros. International exhibitions for housewares in 
Chicago, Frankfurt and Hong Kong attracted and 
encouraged international buyers that were under 
pressure to improve margins by reducing the cost of 
products on sale and find new exciting designs and 
shapes. However communication with factories 
directly was difficult not just on issues of language but 
the communication of specifications, payment, 
packaging and logistics. We start to see specialist 
traders, Taiwanese and Hong Kong especially who 
swiftly developed ceramic knowledge and design 
understanding and coupled it to an aggressive trading 
/ merchant mentality and shrewd business minds. 
Slowly but surely the business of tableware like so 
many consumer based industries was seeing a shift 
in power from specialist manufacturers who marketed 
their own products to a more complex but ruthlessly 
efficient supply chain coordinating the disparate 
functions and materials needed to buy and sell 
ceramic ware across the globe.
   Other things had massive and destructive 
impacts on the traditional manufacturers in the now 
post industrial societies. Legislation effecting health 
and safety the environment and labour increased (quite 
rightly) – but this increased the costs that the now 
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and Drug Administration) limits in the USA and the EU 
limits for Pb & Cd remain similar to what they were 
thirty years ago; which tells you a lot I think. There are 
increased restrictions on ‘heavy metals’ related to 
children’s toys or from certain countries which impact 
ceramic tableware and often this legislation is 
reactionary, poorly researched and very costly to 
comply with. The net result for many traditional manu-
facturers is that their business was being put under 
stress on price, on costs and on legislation; money 
was spent moving ‘unleaded’, money was not spent 
on designs and marketing. It became too difficult and 
costly to be a manufacturer.
   This didn’t harm the international buyers much 
if at all. The thing was – the substrates in the Nineties 
and early Noughties that were most popular were 
stoneware that was underglaze hand painted or ‘solid 
coloured’ and porcelain that was undecorated and 
thus unleaded or could be decorated with unleaded 
decals. There were mistakes as the new traders often 
didn’t understand the substrates they were trading – 
but these mistakes could be absorbed into the vast 
volumes and profits that existed.
  But as yet I’ve hardly mentioned China so it is 
important now to explain why the Chinese became the 
predominate suppliers for tableware.
   Prior to China opening up to the world its 
manufacturing was state controlled and everybody 
had a job, an iron rice bowl that was unbreakable. You 
would be told which State company to work for and 
though not well paid these jobs, pensions and welfare 
were for life. The state Companies were very big. They 
made for domestic demands and the government 
granted quotas for export to certain people and 
companies for all sorts of merchandise – these people 
often being based in Hong Kong but with Mainland 
Chinese connections. It was such hard work actually 
using these quotas that the quotas would be traded to 
other companies thus some people got very rich for 
doing relatively little – but this meant the trading 
companies and merchants in Hong Kong had a lot 
of volume available – they also had increasing 
international buyers so they had increasing markets…

‘retail only’ malls and super markets were reluctant 
to pay. They increased their sourcing departments 
and looked further for cheaper. The traditional 
manufacturers too had their eye off the ball and were 
missing the shift in demographic that would buy their 
products. Rather than focusing on selling more in Asia 
and the new world they looked to maintain sales in the 
USA & EU where consumers were changing the way 
they bought and what they bought.
   Firstly a lot has been made of the move to 
casual dining from fine dining. A belief that before we 
all bought expensive fine bone china & porcelain and 
reserved it for special occasions and that we 
predominately ate ‘in’. This is partially true but it masks 
too the growth in hotels and restaurants and the rise 
of the disposable society. People didn’t stop buying 
ceramic tableware – if anything they bought more as 
they bought for fashion reasons, they bought to replace 
and they bought for BBQ’s, parties and events. But 
they were not buying on specific traditional brands – 
they were buying in malls & supermarkets basing 
decisions on price, fashion and packaging, weight and 
ease of purchase – at price points that did not stand 
out on a monthly credit card bill. The point is the 
market was expanding – but the supply was 
expanding too.
   Secondly a piece of legislation in the USA 
known as Prop 65, a safe drinking water supporting, 
labeling requirement bill that scared the industry as it 
meant labeling products if they contained materials 
known to The State of California to cause cancer or 
reproductive harm. The industry panicked. You can’t 
possibly label a food contact item with such a warning 
and lead and cadmium were on the list (though 
ironically these warnings can be seen everywhere now 
– even at the entrances to hotels). Very aggressive 
lawyers in California chased after shops, brands and 
suppliers extracting out of court settlements and the 
industry decided to move lead and cadmium free. 
Whether we are safer now or not is unknown as no 
assessment of physiological impact of the ‘new’ 
decorative materials or glazes has been done to the 
best of my knowledge. Interestingly the FDA (Food 
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and as few people wanted to go to China – they could 
hide the suppliers from the customers and chop them-
selves a healthy margin. Not that it was all easy.
  What happened next in Asia pushed more 
business the Chinese way. In the late Nineties there 
was the Asian economic crisis starting in ’97. The result 
of the crash put businesses that had borrowed dollars 
under pressure and many collapsed. This put doubts 
into the existing supply chain and this was 
exacerbated with social unrest in Indonesia which 
up until then had been the biggest volume supplier of 
tableware. Buyers do not go where they may be killed. 
Panicked about having shelves with no stock on there 
was one country ready to take advantage. China was 
hardly a small supplier to the world but after the late 
Nineties and with it increasingly becoming open, 
improving infrastructure and building hotels and 
airports…it seemed suddenly that China was the 
world’s factory. Entering the WTO in 2001 put the icing 
on the cake – or let’s say decoration on the tableware.
   That’s not to say it was plain sailing – things 
needed to develop and adapt to really cement China 
as the major supplier. 
   As the factories in China were rather primitive, 
certainly the ex State Owned factories that were now 
being privatized, they needed to change improve and 
develop, something that only a few have been able to 
do – mostly they sought only to become bigger in the 
belief that bigger capacity would mean more profit 
and success. A seed planted that is coming to fruition 
now as we will see later. But there were individuals 
that set up small private companies with some regions 
such as Chouzhou doing so very aggressively but it 
must be said they tended to use the same simple 
technologies and did not focus on efficiency or 
innovations.
   Contributing to this the Chinese remained 
insular, even trips overseas to exhibitions or trade 
events were seen predominately as sightseeing and 
shopping trips and a chance to impress the folks back 
home that they were upwardly mobile. The buyers, 
traders and merchants for a very good while benefited 
from this willful ignorance and arrogance. Because of 

this attitude the trading companies could control 
the prices; the buyers could pass specifications 
and demands via the traders limiting their time at 
complicated dirty ceramic factories and maximize their 
time buying other products, soft lines and hard lines 
for their stores. Spring shows in Canton (Guangzhou) 
meant buyers of all sizes and types could come armed 
with a shopping list and play the factories against each 
other on price. If one Chinese factory was successful 
– others swiftly copied, further making it a race to the 
bottom on price and discouraging investment in things 
we associate with ‘quality’.
   But to the support this, the supply chain 
had to offer the services the factories couldn’t. With 
increasing customer interest in ‘Fair Trade’ with the 
exposure of sweat shops through the Kathy Lee Gifford 
debacle and through TV exposures of children working 
in factories and increased pollution there was a 
dramatic increase in standards compliance and ethics 
compliance and third party auditing. Basically the 
supply chain put in place the testing and monitoring 
as an external service – not part of the factory or the 
supplying companies own desire or attitude. This 
is the second seed that has grown under China’s 
manufacturing and caused cracks to appear.
   Thirdly China’s growth has been incredibly 
fast and very dramatic – it is nearly unrecognizable to 
the place we would visit twenty years ago – this has 
bought great consumerism and demand but the get 
rich quick mentality and the lack of international 
standard business practices has caused the third and 
most malignant problem. The Chinese have been 
occupied far too much with the visible trappings of 
wealth and not with the firm foundations of business. 
Not just at a personal level of buying BMW’s and Luis 
Vuitton man bags but by not addressing poor 
practices and corruption. Looking at corruption we 
can take two examples. First when the EU began its 
ADD investigation there were 400 Chinese company 
respondents offering to cooperate, the commission 
selected five of the very big Chinese companies as 
examples of how Chinese business operated. These 
companies could choose to cooperate and could ask 
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auditors who supposedly guarantee ‘Fair Trade’ and 
ethics compliance. It is, in short, a mess – it has got 
rich quickly but regulation and enforcement have 
fallen well short of wealth creation. Without correct 
figures – how do you plan your business or a country 
plan its economy?
   The preoccupation with the visible trappings 
of wealth and the inherited attitude from the State 
Owned days of ‘Big is Best’ means that Chinese 
factories whilst they may have shown innovation and 
talent in creating special shapes or decoration 
effects in huge numbers have not invested in the less 
visible aspects such as efficiency, cost savings and 
management. There has been a reluctance to bring in 
foreign equipment and knowledge especially if a 
Chinese copy or established practice can be made to 
make do. Large factories also tend to be composed 
of independent empires in competition with each 
other or at least avoiding responsibility; the glaze 
department say at odds over product development or 
improvement with the body plant & purchasing being 
a separate entity entirely. 
   Chinese management is poor – mostly the 
‘Big Boss’ is in charge and has total control – lower 
managers acquiesce to all his whims (otherwise they’ll 
lose their positions) and staff  and workers will not 
show any initiative for that reason and the fact they 
aren’t trained – or educated to show initiative.
   This doesn’t make for a healthy industry but 
over the years it has grown – and certainly the private 
sector has as China has had to divest of the loss 
making State Owned Companies. But these SOC’s 
offered work and welfare from cradle to grave. The 
private companies do not and this is causing another 
problem. Though China has grown more wealthy there 
is a growing gap between rich and poor which is 
visible and therefore an increasing cause of friction 
between haves and have not’s. ‘Mass disturbances’ 
though rarely reported are on the increase and these 
may often be related to local corruption, none payment 
of salaries or environmental issues – also corruption 
regarding land purchases and use. China, the CCP, 
knows all too well that the workers need to be kept 

to be treated as Market Economy companies. 
However when asked to provide audited accounts to 
international accounting standards – they could not. 
They can’t because in China it is typical to have two 
accounts (at least) one for the government and the 
‘real’ book. Neither book will be correctly audited. The 
companies also showed evidence that they benefited 
from previous ‘State economy’ models or that they were 
influenced by the State rather than the market. They 
were also found to be deficient or avoiding when it 
came to providing the Commission with the information 
needed for the investigation. That is of the 5 randomly 
selected (but very large) tableware companies none 
were acting as Market Economy companies – they 
were dumping. This is hardly a surprise – when I was 
researching this article it would have been nice to in-
clude data for Chinese tableware exports and domes-
tic sales. No reliable data exists and it couldn’t exist 
because the two book system of accountancy would 
fail if it did. You can find data comparing tonnage of 
clay export but this data is years old and effectively 
useless. Look at China’s trade figures – we are told 
exports are still increasing – 12.7% in 2013 but the 
monthly data looks strange. China’s biggest export 
blocs are still USA & EU (~43%) – even in times of 
austerity – so why is it that the biggest invoice / export 
months are November & December? Apparently 
because of sales to Japan (7% export market) and 
S.Korea – absolute nonsense; to get to market in EU 
& USA the big months should be August and Septem-
ber. Reuter’s points out this 12.7% should be nearer 
7.1% if you take out ‘hot money’ - a practice of over 
invoicing at year end then moving the money back into 
the country. This corruption mentality pervades 
Chinese business down to the level where everybody 
that can take a cut or an advantage does. It may be a 
case of paying off people at the port to move your 
container – or accept a certain lower value for tax 
reasons, to paying a local mayor to favour your 
planning of a new factory, to having to employ certain 
staff because of local ‘Party’ influence and so on. 
Worryingly for customers payments have to be made 
to the ‘Quality Assurance’ companies and Third Party 
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happy and now policies are enacted to make the pri-
vate companies provide more in terms of private 
healthcare, insurance and pensions and other labour 
protection measures (or pay off authorities to avoid 
some of these measures). So these are costs going 
on to the price of the product – in an industry where 
labour costs are rising due to the one child policy 
meaning there are less young people coming into 
the work force and those coming into the work force 
choosing cleaner, safer jobs than the ceramic industry. 
All this in a business that collectively hasn’t looked at 
efficiency and cost saving but followed a path of trying 
to use cheaper materials and equipment and to make 
more pieces to cover loss rates so that order volumes 
could be met.
  With Anti dumping duty – just as the Chinese 
tableware industry is very slowly realizing that it is 
with a few, very few exceptions a primitive and 
backward industry that has advantaged from cheap 
labour and lax regulation, the EU (and a few other 
small countries such as Mexico and Brazil) enact duty 
which will impose duty rates from 13.1% to 23.4% for 
cooperating Chinese companies (around 400 
companies)  and 36.1% for non-cooperating 
companies. New exporters will be subject to a duty 
rate of 17.9%.
  The immediate reaction to this was a lot of 
buyers asking ‘Where should we buy from now?’ The 
problem being that China – in part because of its 
dubious advantages has dominated the production of 
cheap volume ware especially porcelain and 
stoneware. The anti dumping duty hitting the market 
at the same time as austerity has meant people 
have less money to spend and either looking for a 
bargain or saving to buy something special. These are 
customers too who value electronics, technology, 
entertainment over other less sexy consumer durables.
   The supply chain for tableware has changed 
over the last 25 years and it is changing again – as it 
always will.
   We must remember too that as people in 
Europe were made redundant starting back in the late 
1980’s but continuing even now, we have seen a rise 

in the number of companies trading ceramics. There 
are people who have relocated to Asia – especially to 
China to both trade products back to Europe and also 
to set up decal houses and decoration units – places 
that can consolidate ceramics with other items to 
satisfy the gift and premiums market which has grown. 
Just look at any B2B or B2C web site and these are 
not just companies but sole traders – so the pie that is 
available is being nibbled at by far more suppliers than 
ever before and all demand price advantage.
  The ADD that was bought in by the EU we can 
say on average as resulted in 25% duty – effectively 
raising the Chinese prices to an uncompetitive level. 
Yet buyers are still using China as it has the largest 
volumes of ware available due to the overcapacity 
issues and willingness at least at the moment to try to 
reduce prices. But very simply that can’t and won’t 
continue. China is facing higher wage costs in part 
due to government intervention and the Chinese 
government is now bringing in, and enforcing 
environmental laws, health and safety as well as 
insurance and health care for employees – born by the 
employer not the State. In effect trying to make private 
companies offer what State Owned companies once 
did. Chinese staff too can get a lot more protection 
than before with regard termination of contract – even 
if the endemic corruption is a factor across all of these 
new laws and regulations.
   Nevertheless buyers have been looking at 
other countries with Vietnam, Bangladesh, Indonesia, 
Malaysia and Thailand being of most interest. But 
these countries too have three main issues; lower 
volumes, higher labour costs and with regard Thailand 
and Bangladesh social / political issues which are 
scaring off some buyers. The other thing to remember 
is that in the face of Chinese low cost competition 
these countries improved their quality whilst closing 
the cheaper low quality underperforming factories, thus 
removing capacity. 
  The result is that there is pressure on the 
Chinese to reduce costs and that will have to mean a 
move to automation, if they can select the optimum 
and appropriate equipment for the job.
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suppliers of the ware themselves find themselves 
covering.
   Fashion too has changed – fashion in terms 
of the way the retail industry is catering to customers 
with less disposable income. There are young people 
who only need one or two mugs and plates – or want 
a ‘branded’ item related more to youth culture and 
there are ways to pack single or smaller items to make 
it appear cheaper – buy a couple of pieces of ware 
packaged as a ‘gift set’ which are more effectively 
more expensive but far more convenient and cheaper 
than buying a complete 20 piece set.
   So what is next – can we simplify what will 
happen in the future even if we cannot make a full and 
accurate prediction?
   I think we will see factory closures in China 
– a shakedown leading to numbers of layoffs but as 
China’s one child policy is still having effect then 
this might be no bad thing – it is already difficult 
to find workers who want to work in dirty ceramics 
when they can work in a cleaner industry with better 
conditions. There should be a smaller number of 
companies and investment in automation and I hope 
in management training and efficiency. Maybe one 
day even a company that can produce a set of 
audited accounts!
   Buyers will look at countries in S.E. Asia 
and East Asia but this will be for the higher 
specification products as China still has ‘the volume’. 
I can’t see this changing significantly and some 
Chinese companies are making for domestic demand 
– the food and beverage industry and as an example 
elaborate and expensive ‘white spirit’ bottles and gifts.
  Finally I think that Asian tableware and 
giftware manufacturers will look more at domestic and 
regional supply and taking control of the supply chains 
themselves, taking ownership and promoting their 
products on their strengths to the customers directly, 
the big trading blocs will continue to be important but 
the balance should shift more to the East with its 
emerging, developing and increasingly sophisticated 
middle classes. Those traditional two blocs…? Well 
maybe they will have to restart manufacturing.

   But this all raises the question that why can’t 
the Chinese cut out the traders in the middle who must 
take 20, 30% of mark up? The answer really is one of 
reliability and reputation and again there are several 
factors to consider.
   In discussion with a business associate 
recently he made a comment ‘The Chinese really 
embraced Gordon Gecko, greed is good – at all costs’ 
and to an extent this appears true; they were eager 
and greedy to grab the margin they saw the traders 
and marketing companies taking. Especially as they 
travelled to Europe and saw the prices for Chinese 
wear that was on sale in European shops. So the 
Chinese did try to open offices, employ agents and 
deal directly. Some European companies were happy 
to try this to increase their margins. But it hasn’t been 
wholly successful. The largesse and braggadocio that 
works in China as it is tempered by close business 
relationships, ‘face’ and the ‘favour bank’ doesn’t work 
over large distances or between different cultures. Big 
promises are taken at face value and when the Chinese 
could not deliver on quality, date, consistency etc 
relationships quickly soured. This isn’t just about 
language communication it is about cultural and 
expectation communication and management.
  But it is unfair to blame the Chinese for all 
the faults–often the result of naivety and not 
understanding the complexity of the supply chain. The 
buyers themselves are aggressive at chasing down 
prices from supplier to supplier and often want to 
abdicate responsibility in favour of the supplier taking 
on all the risks. Then of course when there is a problem 
for whatever reason that there will be a claim – that 
cost has to be factored into the price of the product 
and if it isn’t a claim can be the end of business 
completely.We have to remember that the supply chain 
has become a complex and durable ‘industry’ in its 
own right with companies offering all sorts of quality 
inspection, assurance and compliance, these 
companies are now trying to justify their existence and 
grow their business – more regulations are to their 
advantage. They can offer more services to more 
customers and charge more. All costs that often the 
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Tablewhere in Quotes; a Discussion with Mr. K.M.Lam
 Of Kennex (Hong Kong) Ltd.

Kennex (Hong Kong ) Ltd were founded in 1993 

and are still in business today thus their history as a 

trader and marketing company of tableware (ceramics 

mostly but also glass and enamelware) cover a similar 

period of history as the article. We spoke to K.M.Lam 

about the company development and how it adapted 

to the changing industry.

  ‘We started business in 1993 and there was 

just four of us including myself though I had experience 

when younger of working in frit manufacture in Taiwan 

and a vitreous enamel plant in Nigeria. It was not 

unusual at all in the beginning for us to be doing the 

ware inspection, kneeling on the floor doing quality 

control. We now have about 300 employees in sev-

eral countries.

   At the start we were a simple Hong Kong trad-

ing company but as foreign companies had no expe-

rience dealing with China and we had language skills, 

contacts and cultural awareness, plus some ceramics 

experience we had a great advantage.

   China factories expanded production or 

new factories were built every year leading to over 

production and lower prices. Mostly the tableware was 

porcelain and stoneware; nowhere else had such big 

capacity available, but Kennex also had to coordinate 

the purchasing of decorative materials, decals and the 

application and firing.

  It became a more complex business and more 

of our time was spent on design and presentation – it 

was more challenging to satisfy customers. So we 

brought in technicians from Japan to help with shapes, 

from England for decoration, a specialist in decals…

others for packaging and design – like Italian 

designers to help with decorations suitable for that 

market.

   At first we concentrated on the European busi-

ness and maybe we were the first Hong Kong 

company to employ our own local agents in Europe, 

we paid a generous commission too – to encourage 

them and build up a loyal network. The quota system 

was in operation then and it was a lottery if you applied 

and ‘won’ part of the quota. So some companies would 

create lots of companies just to apply for quota and 

then consolidate any wins – more tickets more chance 

to win. If you have more volume you can get a good 

turnover and it helps with being a reliable supplier. In 

2002 Kennex acquired Harvergrange Plc in UK – who 

had quota for the UK so with our already established 

network this helped us grow in Europe and the UK.

   The growth in Europe helped us to fund 

expansion into the USA and to do that we had to recruit 

people in the market and build connections there. 

America is a different market and as we were 

entering there was the change..the increase in more ‘

compliance issues’. For example food contact, anti 

terrorist, ethics compliance and so on. Many smaller 

companies just cannot survive as they cannot provide 

that degree of compliance, it was difficult for us too at 

the beginning but we soon learnt and having US staff 

helped. Nowadays if a store in the USA has a product 

returned, or a question from a customer about the 

ceramic ware – the query or claim will be sent to 

Kennex so we are responding to individual customers 

not just corporations we sell to. In those respects the 

US market is more demanding. Customers can also 

find out which factory supplies the goods – if they are 

prepared to check the customer’s web sites, the CCIB 

[Chinese Import / Export Bureau] and do the research.
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   Kennex had highest sales, a turnover of about 

US$50 million in 2007, just before the financial crisis. 

Since then there has been a dip of course and the 

trend is changes in the product mix. Before the orders 

would be for 16, 20, 45 piece sets. Now there are more 

2, 3 pieces sets and products for smaller families, 

smaller sittings and designs for festivals or fashion – 

like Halloween or Christmas. So the individual price 

might be lower but customers collectively pay more 

for the same number of pieces. It’s easier to buy a gift 

at 9.98 than have to make a decision at 27.99.

  Going back to the EU business the 

quota system ended in 2005. The market became 

‘disordered’ as more people became involved and 

individuals and new companies claimed to be traders 

and offering cheaper prices. Now with the EU the 

orders are comparatively smaller compared to the USA 

so companies are more likely to take a risk. USA 

customers place larger orders but are more 

demanding – so they are reluctant to change suppliers 

as there would be a lot of disciplines to change that 

might go wrong. 

  The Chinese too were visiting Europe and 

seeing the prices of tableware in the shops – they 

would see EUR 3.50 on an item in the shop and know 

they had sold it for EUR 1.00 and supposed they could 

make that EUR 2.50 for themselves. But they did not 

understand the cost of the supply chain; freight, 

warehousing, advertising etc. But of course the fact 

they were offering discount put pressure on estab-

lished suppliers who in their prices were covering all 

of these things as well as independent product testing 

by SGS, BV or such. Needless to say some people in 

Europe and China got their fingers burned when they 

made mistakes and realized things were not so straight

 forward.

  We have to remember that Kennex opened 

our own factory in Dongguan China – to handle some

new shapes and designs, to be a facility where we 

could undertake confidential work on customer 

specific designs. We also invested in a 30,000 sq/ft 

showroom to show designs and effects to customers. 

So we offer a comprehensive service – we supply what 

the customers want to buy rather than what we want 

to sell.

  China now is developing, there are more labour 

laws and environmental protection ordinance, social 

compliance; hundreds of thousands of companies 

[across all industries] will close as they cannot afford 

these costs. Yet still export customers still want ‘Cheap 

Chinese’ – it is a conflict. So you start to see the 

domestic market increasing and some companies 

rejecting export orders. The domestic market for 

restaurants and hotels has increased as has the 

giftware market which is a young people thing too.

  But Kennex are still investing – more into 

research and development, 3D printing, mould making, 

automatic machinery, equipment that is appropriate 

for what we make. This is because for the export 

volumes it is very difficult to move this capacity 

overseas and it is easy to buy the wrong types 

of equipment – you must keep in mind what your 

customers want to buy and spend your dollars 

accordingly. This is also why it is now a difficult market 

to enter – it is very demanding and companies need 

to understand all the aspects of the supply chain and 

the infrastructure needed to satisfy it. 

   I think now our customers in USA and Europe 

understand that 5 or 10% higher price is good 

insurance and it is better to deal with a reputable 

trader who will be responsible.’
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ขอแสดงความยินดีกับ...ขอแสดงความยินดีกับ...
ผูอํานวยการศูนยคนใหมผูอํานวยการศูนยคนใหม  

คุณสุรพล ปลื้มใจ 
ขึ้นรับตําแหนง ผูอํานวยการ

ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลําปาง

ขอแสดงความยินดีกับ...ขอแสดงความยินดีกับ...
คณะผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขาวสังคมขาวสังคม
ในแวดวงในแวดวงเซรามิกสเซรามิกส

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ 
ขึ้นรับตําแหนง รองคณบดี (ดูแลงานดานบริหาร) 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช 
ขึ้นรับตําแหนง

หัวหนาภาควิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ  
ขึ้นรับตําแหนง

ผูชวยคณบดี (ดูแลงานดานบริหาร ฝายบริหารงานอาคารและสถานที่)



  

ชวยผูประกอบการ
 การประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางการ

ชวยเหลือผูประกอบการเซรามิกของ

จงัหวัดลําปาง เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 

2559 ณ หองเวียงแหว โรงแรมลําปาง

เวียงทอง จังหวัดลําปาง

มอบกระเชา
  นางสาลินี วังตาล ผู อํานวยการสํานัก

งานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม 

(สสว.) เขามอบกระเชาเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม

แก นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม และผู บริหารระดับสูงของกระทรวง

อุตสาหกรรม ณ กระทรวง

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ มื่ อ วั น ท่ี 

30 ธันวาคม 2558

90 มกราคม - เมษายน 2559

สวัสดีปใหม
 วันที่ 6 มกราคม 2559 คุณปทมา กฤษณรักษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง พรอมดวยองคกร

เอกชนจังหวัดลําปาง ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง,สมาคมเครื่องปนดินเผาลําปาง, สมาคมผู

ประกอบการเหมืองแรเพือ่อตุสาหกรรม, สมาคมสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมไทย–ลาํปาง และสมาคม

ผูประกอบการไมจังหวัดลําปาง เขามอบกระเชาสุขภาพ สวัสดีปใหม ป 2559 แก นายสุรพล ปลื้มใจ ผูอํานวยการ

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

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

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

ลงชื่อ .................................................................ผูสมัคร
 ........................ / ............................... / ..............

ประเภทของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย
ประเภทนิติบุคคล

รายป    2,000 บาท 

รับวารสาร 2 ชุด / ฉบับ, สวนลดการเขารวมสัมมนาฟรี 1 คน

ประเภทบุคคลทั่วไป

รายป    300   บาท

นิสิตนักศึกษา  200   บาท 

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

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

เงินโอน  วันที ่...........................................................

ตออายุสมาชิก  สมัครเปนสมาชิกใหม

สิทธิของสมาชิกสมาคมเซรามิกสไทย
1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให

 คําแนะนําใดๆอันเปนประโยชนที่เกี่ยวกับกิจการ

 หรือวัตถุประสงคของสมาคมฯตอคณะกรรมการได

2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการลงคะแนนในการ

 ประชุมไดคนละหน่ึงคะแนนเทาเทียมกันหมด

3. สมาชิกมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

4. สวนลดพิเศษในการเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ

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

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

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

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

ฉบับที่ 25.   40.- ฉบับที่ 27.   40.-ฉบับที่ 26.   40.- ฉบับที่ 29.   40.-ฉบับที่ 28.   40.- ฉบับที่ 31.   40.-ฉบับที่ 30.   40.-

ฉบับที่ 33.   40.-

ฉบับที่ 32.   40.-

ฉบับที่ 39.   40.-ฉบับที่ 34.   40.- ฉบับที่ 36.   40.-ฉบับที่ 35.   40.- ฉบับที่ 38.   40.-ฉบับที่ 37.   40.-

ฉบับที่ 42.   40.-ฉบับที่ 41.   40.- ฉบับที่ 44.   90.-ฉบับที่ 43.   90.- ฉบับที่ 45.   90.-่ฉบับท่ี 41 40 -

ฉบับที่ 40.   40.-

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

่ฉบับที่ 42. 40.- ่ฉบับที่ 43 90 -
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