






วารสารฉบบันีย้งัได้รวบรวมเนือ้หาสาระความรูแ้ละภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่าง
เข้มข้นเช่นเคย ทางด้านวชิาการ เรามบีทความผลงานวจิยัเก่ียวกบัเส้นใยจากแร่บะซอลต์ 
ซึ่งอาจจะน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบตัวใหม่ส�าหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง งานวิจัยเซรามิก
ส�าหรับการกรองน�้าดื่ม และงานวิจัยเชิงส�ารวจแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการท่องเที่ยว
และการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ทางด้านผลงานศิลปะ เรา
มภีาพถ่ายเครือ่งเคลอืบดนิเผาสวยงามจากฝีมอืศลิปินมากมายมาอวดผลงานเพือ่เป็นการ
สร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู ้อ่าน และยังมีภาพข่าวกิจกรรมของสมาชิกในแวดวง
อตุสาหกรรมเซรามกิรวมทัง้กจิกรรมของสมาคมฯ เองด้วย นอกจากนีต้้องขอแสดงความ
ยินดีกับต�าแหน่งศิลปินแห่งชาติ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปิน
เอกของประเทศไทยด ้านเครื่องเคลือบดินเผา ที่ ได ้รับพระราชทานรางวัล
อันทรงเกียรตินี้

นอกจากนี้ หากท่านสมาชิกวารสารฯ ต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามิกส์ไทย
ฉบับก ่อนๆ เราก็มีให ้อ ่านกันได ้แล ้วที่ เว็บไซต ์ของสมาคมฯ http://www.
thaiceramicsociety.or.th/ และหากมีข้อสงสัยสอบถามหรือจะเสนอแนะอะไร 
ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ
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“ปวงข้าพระพุทธเจ้า  

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการสมาคมเซรามิกส์ไทย และคณะท�างานกองบรรณาธิการ 

วารสารสมาคมเซรามิกส์ไทย

ด้วยความอาลัยรักในพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่เคารพรักเทอดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัย  
แต่พระราชกรณียกิจและพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านจะยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงพสกนิกรชาวไทยไปอีกนานแสนนาน  

พวกเราจะน�าค�าที่ท่านทรงสอนมาใช้ในชีวิตประจ�าวันและชีวิตการท�างาน  
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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“Did you have a pet Red-Eared Slider Turtle (เต่าเเก้มเเดง) 
when you were growing up? They also known as “Japanese 
Turtle” because a Japanese trader was the first trader who 
sell them in Thailand. The distinctive red stripe on the side 
of the head is attractive and makes it easy to identify them.

The red-eared slider turtle is native in the mid- to south-
central United States. However, it is an invasive species in 
both Thailand and Australia. They became a problem 
because so many owners set them free in a local pond, 
lake or river.

The red-eared slider, are a threat to Thailand’s native 
freshwater turtles because they are aggressive and bold, 
they compete with native turtles for food, nesting and bask-
ing space, and hiding places. Native turtles have no im-
munity to parasites and diseases carried by red-eared 
sliders. They may affect water quality by disrupting natural 
ecology in wetlands and waterways.

Turtles can live more than 20 years, so if you set them 
free, they will pose a threat for a long time!”

Vipoo Srivilasa

  Sukumarl  Leksawat
เต่าแก้มแดง



เต่าแก้มแดง
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หากเอ่ยชื่อ วิภู ศรีวิลาศ ศิลปินเซรามิกไทย-
ออสเตรเลียน คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก นอกจากวิภูจะเป็น
ศิลปินอาชีพที่สร้างสรรค์และแสดงงานระดับนานาชาติ
อย่างสม�่าเสมอแล้ว ยังมีมิตรภาพและเครือข่ายอัน
เหนียวแน่นกับศิลปินเซรามิกทั่วโลก การติดต่อสื่อสาร
อย่างไร้พรมแดนนี้ท�าให้เกิดความผูกพัน กลายเป็น
ครอบครัวเซรามิกที่ขยายในวงกว้าง

วิ ภูส� า เ ร็ จการศึกษาระดับป ริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโทสาขาจิตรกรรมและ
ออกแบบ (เซรามิค) จากมหาวิทยาลัยแทสมาเนีย 
ป ัจจุบันอาศัยและท�างานอยู ่ที่ เมลเบิร ์นประเทศ
ออสเตรเลีย มีผลงานศิลปะอ่ืนๆ ที่ท�าอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ภาพวาด แอนิเมช่ันผลงานบนกระดาษและ
ประติมากรรมสื่อผสม

“เต่าแก้มแดง” เป็นผลงานทีว่ภิสูร้างสรรค์ขึน้เมือ่
มาเป็นศิลปินพ�านัก (Artist in residence) ที่ภาควิชา
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปลายปีที่แล้ว และได้จัดนิทรรศการที่
หอศิลป์ศุภโชค (Subhashok The Arts Centre) 
พร้อมๆ กบั “Deity” ผลงานอกีชดุหนึง่ทีส่่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดร่วมกันกับ
คุณศุภโชค อังคสุวรรณศิริ ซึ่งเป็นนักสะสมงานศิลปะ
และของเก่าผู้เห็นความส�าคัญของการแสดงผลงานสู่
สาธารณชน

ผลงานชิ้นเล็กแสดงที่นิทรรศสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิภูในสตูดิโอเซรามิก คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Deity
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แนวความคิดของเต่าแก้มแดงได้รับแรงบันดาลใจ
จากเต่าญี่ปุ่นซึ่งสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ แต่ถ้าถูก
ปล่อยสู่แม่น�้าล�าคลองแล้วมักจะมีพฤติกรรมดุร้ายและ
คกุคามการอยูอ่าศยัของเต่าน�า้จดืของไทย โดยแย่งอาหาร
และพื้นที่ และยังเป็นพาหะน�าโรคและพยาธิมาสู่เต่าไทย 
ท�าให้ระบบนิเวศถูกรบกวน เต่าญี่ปุ่นมีอายุยืนซ่ึงผลกระ
ทบที่มีต ่อคุณภาพน�้าน้ันจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน

ผลงานบางส่วนขณะรอการเคลือบและเผา

ระยะยาว “เต่าญี่ปุ่น” เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงความไม่ใส่ใจของมนุษย์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อถึงตัวตนทางวัฒนธรรมและความรู้สึกแปลกแยกที่
มีต่อสังคมที่เป็นปัญหายากต่อการแก้ไข

“เต่าแก้มแดง” เป็นผลงานประตมิากรรมทีม่รีปูทรงหลากหลาย นบัเป็น
ครั้งแรกที่วิภูทดลองท�าผลงานขนาดใหญ่ แต่ละชิ้นมีการตกแต่งที่เต็มไปด้วย
เรื่องราวที่เกิดจากการการสังเกต ประสบการณ์และจินตนาการอันไร้ขีดจ�ากัด
ของวิภ ูซึง่จนิตนาการดงักล่าวจะเปิดโอกาสให้ผูช้มมส่ีวนร่วมในความล�า้ลึกนัน้
ด้วยเสมอ ผลงานชุดนี้ท�าจาก ดินสโตนแวร์และพอร์ซเลน เผาในอุณหภูมิที่
หลากหลาย เน้นสีฟ้า น�้าเงิน ขาวและทอง

ความละเอียดอ่อน ช่างสังเกต และความสามารถในการประสาน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายในมุมมองที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวท�าให้ผลงานของวิภู ศรีวิลาศ เป็นที่รอคอยของผู้เสพงานศิลป์
เสมอมา
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  
(การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘
 �กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกส์ไทย และสมาชิกสมาคมฯ มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยียนและแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านศาสตราจารย์
เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย
คณะเราได้เข้าพบท่านที่บ้านพัก ต�าบลบางกระเบา อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ท่านอาจารย์ให้การต้อนรับพวกเราด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างดี
ยิ่ง ท่านได้บอกเล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังว่า ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๗๘ ท่ีอ�าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ปัจจบุนัอาย ุ๘๑ ปี อดตีเป็นนกัวิง่ประจ�า
โรงเรียน เรียนจบระดับมัธยมจากโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศน์ แล้วเรียนต่อจน
จบระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิามณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปกร หลงัจากนัน้กเ็ข้า
รับราชการเป็นอาจารย์ในคณะมัณฑนศิลป์ 

ต่อมาได้มโีอกาสรบัทนุการศกึษาต่อทีฮ่าวาย ประเทศสหรฐัอเมริกา ส�าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิา Ceramic Art จาก University of Hawaii, 
U.S.A. ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา ในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันถึงแม้
ท่านจะเกษียณราชการไปแล้ว ท่านก็ยังมาท�าหน้าที่สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
ศิลปกรต่อไปอีก
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักด์ิ นาคบัว มีผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
หลากหลาย ส่วนใหญ่รูปทรงงานศิลปะได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานแบบอิง
ธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้า เมล็ดพืช รวมทั้งสัจธรรมต่าง ๆ  รอบ ๆ  ตัว จึงท�าให้
ผลงานเน้นความงามตามธรรมชาติของพ้ืนผิวที่แสดงอยู่ในผลงาน โดยมีลักษณะเด่น 
คือ การเคลือบด้วยขี้เถ้าพืช ให้ความรู้สึกสงบเงียบ สง่างาม ซ่อนความขลัง จึงส่งผลให้
ชิ้นงานมีชีวิต และเป็นชีวิตที่ไม่มีวันตาย

ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณเสรมิศักดิ ์นาคบวั ได้ศกึษา
ค้นคว้าและทดลองส่วนผสมของเนือ้ดนิป้ัน เพือ่ใช้ในการ
เรยีนการสอนอยูต่ลอดเวลา และได้ออกแบบเคร่ืองผสม
ดินเหนียวให้เหมาะสมกับสภาพของวัตถุดิบที่สามารถ
หาได้ง่าย อกีทัง้ได้คดิค้นเตาเผาเซรามกิแบบไม่ต่อเนือ่ง 
(Periodic kiln) ชนิดทางเดินลมร้อนลง (Down-
draught) ทีใ่ช้แก๊สปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิขึน้เป็น
เตาแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับโลก เรื่อง เคลือบขี้เถ้าพืช คือใช้ขี้เถ้า
พืชและวัตถุดิบในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะน�าวิธีที่จะ
ไม ่ท� า ให ้ เกิดการตัดไม ้ท� าลายป ่ า  เป ็นการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ได้
ผลดี และจากหนังสือที่จัดท�าขึ้นเนื่องในโอกาสจัด
นิทรรศการ “The Clay I Love : ดินที่ฉันรัก” ซึ่งจัด
ขึน้ที ่Art Gallery มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ เมือ่
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่าน
ได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า “สรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น
คน สัตว์ หรือพืช ล้วนแล้วแต่มีการเกิด แก่ เจ็บ และ
ตาย เป็นธรรมดา งานทีไ่ด้สร้างสรรค์ชดุนีแ้สดงให้เหน็
การเกิด แก่ เจ็บ และตายของพืช ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ
คนและสัตว์”

ท่านอาจารย์บอกกับพวกเราถึงปณิธานในการ
ท�างานของท่านไว้ว่า “จะท�าเซรามิกไปตลอดชีวิต 
ปั้นดินไปจนกว่าไม่มีแรงจะปั้น ให้ดินกลบหน้า”
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว

วัน เดือน ปีเกิด  ๓๐ สิงหาคม ๒๔๗๘
สถานที่เกิด  บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๒ ต�าบลโพนางด�าออก อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ ๓ ต�าบลบางกระเบา อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐  
โทรศัพท์   ๐๓๔-๓๓๑-๓๘๘, ๐๓๔-๓๓๑-๑๗๙, ๐๘๑-๙๓๖-๑๐๘๕ โทรสาร ๐๓๔-๓๓๑-๐๐๘
E-Mail : sn-sermsak@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนประชาบาลวัดสมอ อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมประจ�าจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศน์
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง
ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม-ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Ceramic Art จาก University of Hawaii, U.S.A.
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๓๓
ส�าเร็จการศึกษาระดับอื่น ๆ  
Cert. In Tile Manufacturing Technology, Government Industrial Research Inst., Nagoya, Japan.    
Cert. In Ceramics. Inst. Of Industrial Arts. Helsinki, Finland.

ประวัติการท�างาน

๑ ส.ค. ๒๕๐๓ อาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์
๔ มี.ค. ๒๕๐๗ อาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์   ชั้นตรี  อันดับ ๒
๑ ต.ค. ๒๕๐๗ อาจารย์โท คณะมัณฑนศิลป์  ชั้นโท  อันดับ ๒
๑ ต.ค. ๒๕๑๑ อาจารย์โท คณะมัณฑนศิลป์  ชั้นโท  อันดับ ๓
๓๐ ต.ค. ๒๕๑๓ อาจารย์เอก คณะมัณฑนศิลป์  ชั้นเอก อันดับ ๑
๑ พ.ย. ๒๕๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นเอก อันดับ ๑
๒ ต.ค. ๒๕๒๐ รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ ๗ ขั้น ๒
๒ ต.ค. ๒๕๒๑ รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ ๘ ขั้น ๒
๑ ต.ค. ๒๕๒๓ รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ ๘ ขั้น ๔
๑ ต.ค. ๒๕๒๔  รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ ๙
๓๑ พ.ค. ๒๕๓๘ ศาสตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  ระดับ ๑๐
๗ พ.ค. ๒๕๔๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

งานด้านการบริหาร

๑. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๐๕, ๒๕๐๘-๒๕๐๙, ๒๕๑๑-๒๕๑๒
๒. รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปวิทยา คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๘
๓.  เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ในคณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเปิดสอนทั้งเซรามิกส์อาร์ตและเซรามิกส์ดีไซน์   

และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาคตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖
๔. ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๙ ถึง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๓
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๗
๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑

เกียรติประวัติ และการท�าคุณประโยชน์เพื่อสังคม

๑. เขียนหนังสือ เคลือบขี้เถ้าพืช จัดพิมพ์โดย บริษัท เจ ฟิล์มโปรเซส จ�ากัด, ๒๕๓๖.
๒.  เคยได้รับรางวัล Honor Awards 2009 in Product Design ในงาน Design of the Year รางวัลนักออกแบบแห่งปี เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบแก่นักออกแบบ

ไทยผูม้ปีระสบการณ์ระดบัสงูทีม่ผีลงานออกแบบอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี และประสบความส�าเรจ็ในการประกอบวชิาชพี เป็นแบบอย่างทีดี่และ
มีคุณูปการแก่วงการออกแบบ  สังคมและประเทศชาติ 

๓. เป็นประธานกรรมการตัดสินการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1-18 และได้รับเชิญให้น�าผลงานไปร่วมแสดงทุกครั้ง
๔. เป็นกรรมการ และวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าที่ระลึกส�าหรับนักท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ของประเทศไทย
๕. ออกแบบผลิตภัณฑ์ Terra Cotta ส�าหรับช่างปั้นพื้นบ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม)
๖. การแนะน�าการพัฒนาเคลือบขี้เถ้าไม้ยางพารา เพื่อใช้เคลือบโอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี (โครงการของสมาคมเซรามิกไทย)
๗. เป็นวิทยากรเพื่อช่วยพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผา เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหลายโครงการ
๘. เป็นวิทยากรเพื่อช่วยพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการส่งออก ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

ชีวิตปัจจุบัน  

ยังคงทดลองเน้ือดิน น�้ายาเคลือบใหม่ๆ และยังสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตลอดเวลา ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
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Ceramic Studio  
and Art Fairs in Ann Arbor, Michigan

Sara  Sarovart 

Ann Arbor เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 6 ในรัฐมิชิแกน 

สหรฐัอเมรกิา ด้วยพืน้ทีข่นาด 74.33 ตารางกโิลเมตร นับได้ว่าเป็นเมือง

ท่ีมีความโดดเด่นและมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นที่

ตัง้ของมหาวทิยาลยัชือ่ดังอย่าง The University of Michigan อกีทัง้ยงัเป็นเมือง

ที่สามารถผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความทันสมัยได้อย่างลงตัว เมือง 

Ann Arbor เป็นเมอืงทีเ่น้นความส�าคญัด้านการศกึษา งานวิจยั และศิลปะ เพราะ

เป็นเมืองที่มีนักเรียนนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาและ

อาศยัอยูใ่นเมอืงนีม้ากมาย สิง่ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัเมอืงนีค้อืงาน Ann Arbor Art 

Fairs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1959 จนถึงปัจจุบัน งานแฟร์

นี้จัดขึ้นติดต่อกัน 4 วันในช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ถูกจัดอันดับให้

เป็นงานแสดงศิลปะที่ดีที่สุดของรัฐมิชิแกนและติดอันดับ 1 ใน 10 ของงานแฟร์

ที่ดีที่สุดในอเมริกา
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วตัถปุระสงค์ของการจดังานแฟร์ เพือ่ให้ประชาชน
ทัว่ไปได้ความรูแ้ละเหน็ถงึคุณค่าของงานศลิปะ โดยเปิด
โอกาสให้ศิลปินและผู้สนใจได้พบปะกันโดยตรง ภายใน
งานจะรวบรวมผลงานศิลปะทุกๆ แขนงโดยแบ่งออก
เป็นโซนต่างๆ เช่น เซรามกิ การออกแบบ ภาพวาด และ
งานศลิปะท�ามอืท่ีหลากหลาย เป็นแหล่งรวมศลิปินและ
จ�าหน่ายผลงานด้านศิลปะที่มากที่สุดในประเทศ โดยมี
ภาครัฐให้ความสนับสนุน

นอกจากงานแฟร์แล้ว เมือง Ann Arbor ยังมีเซรา
มิกสตูดิโอส�าหรับให้ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเรียนรู้ด้าน
เซรามิกอีกมากมาย โดยในบทความน้ีจะขอกล่าวถึงเซ
รามิกสตูดิโอที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ มีชื่อว่า Ann Arbor 
Art Center ตั้งอยู่ที่ 117 W Liberty Street ใจกลาง
เมือง Ann Arbor ด้วยตัวอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมสวยงาม
ทีก่่อสร้างด้วยอฐิดินเผาสแีดง ศนูย์ศลิปะแห่งนีไ้ด้ถกูก่อ
ตั้งขึ้นโดยสมาคมศิลปะแห่งเมืองแอนอาร์เบอร์ ที่ก่อตั้ง
สมาคมและศนูย์ศลิปะขึน้มาในปี ค.ศ. 1909 มงีานฉลอง
ครบรอบ 100 ปีในปีค.ศ. 2009 และมีอายุครบ 107 ปี
ในปีปัจจุบัน

ศูนย์ศิลปะนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร มีขึ้นเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านศิลปะใน 4 แขนง คือ งานขายผลงาน งานจัดแสดง
ผลงาน การศึกษาศิลปะ และเป็นแหล่งรวมนัดพบปะ
ของศลิปิน โดยทางศนูย์ศลิปะจะท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลาง
และสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานสู่
สายตาประชาชน สนบัสนนุช่องทางให้สามารถจ�าหน่าย
ผลงานและพบปะกับผู้ซื้อโดยตรง

ตัวอาคารเก่าแก่ขนาด 3 ชั้นได้ถูกแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสัดส่วน โดยชั้นที่ 1 เป็นส่วนต้อนรับและ จัดแสดงจ�าหน่ายผลงานที่รวบรวมผลงาน
ของศิลปินมากกว่า 175 คน ส่วนมากเป็นผลงานด้านเซรามิก เครื่องเคลือบดินเผาที่ออกแบบและปั้นโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศ ภายในชั้น
เดียวกันมีห้องเซรามิกสตูดิโอขนาดใหญ่อีกสองห้อง ห้องแรกเป็นห้องส�าหรับการเรียนขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน โดยมีแป้นหมุนไฟฟ้าจ�านวน 12 ตัว และ
ห้องส�าหรับการปั้นมือที่มีอุปกรณ์ครบครัน อาทิเครื่องรีดแผ่น ห้องพ่นสีเคลือบ และเตาเผาไฟฟ้าจ�านวน 3 เตา
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ในส่วนพื้นที่ชั้นสองทั้งหมดจะเป็นส่วนจัดแสดงผลงานด้านศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้โชว์ผลงาน และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม
ได้ทกุวนัตลอดทัง้ปีโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และทีศ่นูย์ศลิปะนีไ้ด้รองรับผูเ้ข้าชมไม่ต�า่กว่า 49,500 คนต่อปี พืน้ทีช้ั่นสามของอาคารได้ถกูจดัให้เป็นห้องเรยีน
ศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีและการออกแบบ

ในส่วนของเซรามกิสตดูโิอนัน้ ทางศนูย์เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจเรียนรู ้ได้มโีอกาสเรยีนการป้ัน
เซรามิกโดยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็นส่วนๆ ตาม
ความถนัด ความชื่นชอบและวัย อาทิเช่น การเรียนปั้น
มือส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ การเรียนขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
เริ่มต้นและระดับสูง ทางศูนย์จะใช้เนื้อดินปั้นส�าเร็จรูป 
5 ตัวได้แก่ เนื้อดินสโตนแวร์ B-mix, B-mix with grog, 
RO82 terra cotta, # 60 speckled และ RO95 
porcelain ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกใช้เนื้อดินและ
เคลือบที่จัดไว้ได้ตามความพอใจ
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ภายในห้องเรียนเซรามกิ เน้นเรือ่งความสะอาดและความเป็นระเบยีบ โดยทีน่กัเรยีนทกุคนต้องมคีวามรบัผดิชอบในการท�าความสะอาดอปุกรณ์
หลังเลิกการใช้งาน และขั้นตอนการทิ้งเศษดินและผงฝุ่นดินอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส�าหรับการใช้งานของส่วนรวม หลังจากผู้สนใจ
เรียนลงทะเบียนและช�าระค่าเรียนต่อหลักสูตรราคาประมาณ USD 200 ทางศูนย์จะให้ดินขนาด 25 ปอนด์ สามารถใช้สีเคลือบและอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในศูนย์ได้ตลอดระยะเวลาเรียนจนครบหลักสูตรประมาณ 9 สัปดาห์

ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลให้สอนด้านเซรามิกในศูนย์นี้คือ 
คุณ Daria White Paik ศิลปินชาวเกาหลี ซึ่งเธออาศัย
อยู่ในประเทศอเมริกามาหลายปี เธอจบการศึกษาด้าน
เซรามคิจาก University of Alabama, Daria ได้ท�าการ
สอนงานป้ันเซรามกิมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2006 ผลงานทีส่ร้าง
ชื่อเสียงให้เธอคืองานปั้นแจกันรูปหน้าคน และการขึ้น
รูปด้วยแป้นหมุนด้วยเท้า ซึ่งได้ออกจัดแสดงผลงาน
หลายครั้งที่หลายมหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกน

สิง่ทีผู้่เขยีนเห็นได้ชดัเจนในรฐัมชิแิกนนีค้อืการท่ีส่วนภาครัฐให้ความส�าคญักบัการ
ศกึษาศลิปะ และให้การสนบัสนนุศลิปินและประชาชนทัว่ไปได้เหน็คณุค่าของงานศิลปะ
ท�ามอืทกุประเภท โดยไม่เน้นแต่เรือ่งภาคอตุสาหกรรมของเซรามกิเพยีงอย่างเดยีว โดย
จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะท�าด้วยมือทุกประเภทจะมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับงานปั้น
เซรามิกในบ้านเรา เป็นเพราะผู้คนที่น่ีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยงามของงาน
ศลิปะอย่างแท้จรงิ ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึงานศลิปะและมโีอกาสได้เรยีนรู ้วชิา
เซรามิคได้ถูกบรรจุไว้ในการสอนของเกือบทุกหลักสูตรในระดับมัธยมปลาย วิทยาลัย
และในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีและโทในรัฐมิชิแกน อีกทั้งยังมีเซรามิกสตูดิโอ
หลายแห่งในเมอืงทีเ่ปิดขึน้โดยศลิปินเพือ่รองรบัและเผยแพร่ให้ความรู ้เป็นอกีหนึง่ธรุกิจ
ทีเ่ตบิโตเพราะคนทัว่ไปเริม่นยิมงานอดเิรกทีเ่น้นเชงิศลิปะ ท�าให้ธรุกจิเซรามกิสตดูโิอที่
นี่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเซรามิกสตูดิโอรูปแบบ
ทนัสมยันี ้งาน Art Fair ใหญ่ๆ และการทีท่กุคนเหน็ถงึคณุค่างานศลิปะท�ามือให้มมีลูค่า
เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในบ้านเรา โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง: www.annarborartcenter.org
ขอขอบคุณรูปภาพ: Siriporn Srikasem



19September - December 2016

ไส ้กรองเซรามิก 

คอมโพสิตส�ำหรับกำรกรองน�้ำดื่ม

(ถ่านกัมมันต์+ซีโอไลต์+ซิงก์ออกไซด์)

 ��ธนากร��เทพามาตย์ 
ธนากร��วาสนาเพียรพงศ์ 
จรัสพร��มงคลขจิต

น�้าดื่มที่สะอาดปราศจาก สี กลิ่น รส และเชื้อโรค นั้นจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะในร่างกายมนุษย์มีน�้าเป็นองค์ประกอบประมาณ 
70 เปอร์เซน็ต์ การดืม่น�า้สะอาดให้เหมาะสมในแต่ละวนัจะช่วยป้องกนัการเจบ็ป่วยและความชราได้[1]  ซึง่ในแต่ละวนัน้ันร่างกายสญูเสยีน�า้ไปประมาณ 
2 ลิตร ทั้งที่ขับออกมาทางปัสสาวะ เหงื่อ หรือลมหายใจและกิจกรรมต่างๆ[2]  เพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องการน�้าอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน หากร่างกาย
ขาดน�้าหรือด่ืมน�้าที่ไม่สะอาดจึงเป็นผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ในปัจจุบันน�้าประปามีความสะอาดสามารถดื่มได้ แต่ในระบบการจ่ายน�้าประปา
นั้นอาจมีสิ่งปนเปื้อน เช่น สนิมเหล็ก ตะกอนขุ่นหรือสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ รวมถึงกลิ่นคลอรีนจากน�้าประปา ซึ่งถ้าหากน�ามาดื่ม
อาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นเครื่องกรองน�้าดื่มจึงเป็นอุปกรณ์จ�าเป็นต้องมีในทุกครัวเรือนเพื่อการบริโภค

รูปที่�1 น�้าดื่มสะอาด[3]

เครือ่งกรองน�า้ดืม่ คอื อปุกรณ์ส�าหรบัตดิตัง้ต่อกบั
ระบบท่อจ่ายน�า้ ใช้กรองน�า้ประปาเพือ่ก�าจดัสิง่ปนเป้ือน
หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น 
และแบคทีเรียบางชนิด ที่มักปนเปื้อนมากับระบบจ่าย
น�า้ประปา ส�าหรับประเทศไทยเครือ่งกรองน�า้ดืม่ทีไ่ด้รบั
ความนิยม จะมีส ่วนประกอบหลักๆ ที่ส�าคัญคือ 
ถ่านกัมมันต์ เรซินแลกเปลี่ยนไอออน และไส้กรอง
รูพรุนสูง ดังรูปที่ 2



ก) ข)

ก)
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รูปที่�2 เครื่องกรองน�้าดื่มทั่วไปตามบ้าน

รูปที่�3 ก) กรองน�้าสลิปผ่านตะแกรงร่อน ข) เทน�้าสลิปลงในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

รูปที่�4  ก) เดรนน�้าสลิปออกจากแม่พิมพ์  

ข) แกะแม่พิมพ์หลังจากเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง

โดยที ่ถ่านกัมมนัต์ (Activated carbon) นัน้ท�าหน้าทีด่ดูซับกลิน่ สารคลอรนีและ
สารสนิมเหล็ก ซึ่งในเครื่องกรองน�้าดื่มน้ันจะใช้ถ่านกัมมันต์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ 
บรรจุอยู่ในท่อทรงกระบอก ถ่านกัมมันต์ส่วนใหญ่มักจะผลิตมาจากถ่านหินหรือถ่าน
กะลามะพร้าวทีผ่่านการกระตุ้นทางความร้อนหรอืเคมแีล้วบดย่อยให้มขีนาดตามความ
ต้องการ ส่วนเรซนิแลกเปลีย่นไอออนจะท�าหน้าทีล่ดความกระด้างของน�า้ โดยดงึไอออน
บวกในน�้ากระด้างไว้ที่ตัวเรซิน 

ไส้กรองรูพรุนสูงท�าหน้าที่กรองตะกอนขุ่น และแบคทีเรียบางชนิดในน�้า ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้วัสดุเซรามิกหรือพอลิเมอร์พรุน แต่ไส้กรองเซรามิกนั้นจะมีข้อดีกว่า
พอลิเมอร์พรุน คือ เม่ือประสิทธิภาพการกรองต�่าลง ไส้กรองเซรามิกจะสามารถคืน
สภาพใหม่ได้ด้วยการขัดสีที่ผิว แต่พอลิเมอร์พรุนไม่สามารถท�าได้ ขนาดรูพรุนของไส้
กรองควรมีขนาดที่เล็กกว่า 0.3 ไมโครเมตร เพื่อดักกรองไม่ให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์
ผ่านไปได้ ในการข้ึนรปูไส้กรองเซรามกิส่วนใหญ่มกัใช้วธิกีารหล่อแบบน�า้สลปิในแม่พมิพ์
ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้กันในงานเซรามิกทั่วไป

จากงานวจิยัก่อนหน้านีข้องผูเ้ขยีนและคณะ ได้ท�าการเตรยีมวสัดเุชงิประกอบของ
ถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์โซเดียมเอจากถ่านแกลบด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลส�าหรับการ 
กรองน�้า พบว่าสามารถเตรียมผงของวัสดุเชิงประกอบของถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์
โซเดียม เอ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดความกระด้างของน�้าและดูดซับกลิ่นคลอรีน
ในน�้าได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ และ 97 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ[4]

ซีโอไลต์ (Zeolite) เป ็นผลึกของแข็งของสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต 
(Aluminosilicate) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยรูปสามเหลี่ยมสี่หน้า (Tetrahedron) 
ของ SiO

4
 และ AlO

4
 โดยโครงสร้างรูปสามเหล่ียมส่ีหน้านี้จะเชื่อมต่อกันที่อะตอม

ออกซิเจนของมุมท้ังส่ี ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของผลึกแข็งที่มีรูพรุน และ
ช่องว่างหรือโพรงที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ[5] ซีโอไลต์นั้นมีมากกว่า 
600 ชนดิ สามารถจ�าแนกชนดิของซโีอไลต์โดยอาศยัขนาดและรปูร่างของโพรงเป็นหลกั 
ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนต่อโมลของซิลิคอนและอะลูมิเนียม ท�าให้ซีโอไลต์แต่ละชนิดมี
สมบัติแตกต่างกัน เช่น โครงสร้างผลึก ความหนาแน่น ขนาดของโพรง ความแข็งแรง
ของพันธะ เป็นต้น

ซีโอไลต์ ชนิด เอ (Zeolite A) เป็นซีโอไลต์ชนิด
หนึง่ทีน่่าสนใจเพราะมสีมบตักิารแลกเปลีย่นไอออนท่ีสงู
กว่าชนิดอื่นๆ เพราะว่ามีอัตราส่วนต่อโมลของซิลิคอน
และอะลูมิเนียมเท่ากับ 1 ท�าให้รอบๆ โครงสร้างผลึกมี
ประจุเป็นลบ ส่งผลให้มีประจุบวกอื่นๆ มาเกาะท่ี
โครงสร้างผลกึอย่างหลวมๆ และสามารถแลกเปลีย่นกบั
ประจุบวกอื่นๆ ได้โดยเฉพาะแคลเซียมไอออนซึ่งเป็น
ไอออนที่ท�าให้เกิดความกระด้างของน�้า 

ในบทความนีจ้ะกล่าวถงึการขึน้รปูไส้กรองวสัดเุชงิ
ประกอบของถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์โซเดียม เอ 
(ซีโอไลต์ชนิด เอ ที่มีประจุบวกโซเดียมเกาะอยู่อย่าง
หลวมๆ) ด้วยวิธีการหล่อแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เตรียม
น�า้สลปิจากสตูร ผงซโีอไลต์โซเดยีม เอ 15-20 เปอร์เซน็ต์ 
ผงถ่านกัมมันต์ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ผงซิงก์ออกไซด์นาโน 
0.1-0.5 เปอร์เซ็นต์ ผงฟินอลิกเรซิน 5-10 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวเชื่อมประสาน CMC 0.5 เปอร์เซ็นต์ และน�้า 55-60 
เปอร์เซ็นต์ น�าส่วนผสมทั้งหมดใส่หม้อบดความเร็วสูง
ปอร์ซเลนพร้อมลูกบด ใช้เวลาในการบด 30 นาที จาก
นั้นน�าน�้าสลิปกรองผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 เมช 
ดังรูปที่ 3ก) แล้วเทน�้าสลิปลงในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
ดังรูปที่ 3ข) ให้เต็มช่องว่าง โดยใช้เวลาในการหล่อแบบ
ประมาณ 3 ชั่วโมง จนได้ความหนาประมาณ 10 
มิลลิเมตร

ขั้นตอนต่อมา เดรนน�้าสลิปออกจากแม่พิมพ์
ดังรูปที่ 4 ก) หลังจากใช้เวลาในการหล่อ 3 ชั่วโมง 
วางแม่พิมพ์คว�่าทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นแกะ
แม่พิมพ์ออกดังรูปที่ 4ข)



ก) ข)

ก) ข)
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รูปที่�5 ก) น�าชิ้นงาน (Green body) ออกจากแม่พิมพ์ ข) ตัดแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

รูปที่�6 ก) ไส้กรองน�้าที่ผ่านการเผาแล้ว ข) ไส้กรองน�้าที่ถูกติดจุกทองเหลือง

น�าชิ้นงาน (Green body) ออกจากแม่พิมพ์ และท�าการตัดแต่งชิ้นงานให้ได้รูป
ทรงตามต้องการดังแสดงในรูปที่ 5 ก) และ ข) ตามล�าดับ น�าชิ้นงานที่ผ่านการตัดแต่ง
แล้วไปอบแห้งทีอ่ณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วน�าไปเผาทีอ่ณุหภมูิ 
600 650 700 และ 750 องศาเซลเซียสตามล�าดับ ในเตาควบคุมบรรยากาศรีดักชัน 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจะได้ชิ้นงานไส้กรองวัสดุเชิงประกอบของถ่านกัมมันต์และซีโอไลต์
โซเดียมเอ ท่ีมีสมบัติกรองตะกอนขุ่น ขจัดกลิ่นคลอรีน และลดความกระด้างของน�้า
เอนกประสงค์ (3 In 1) ข้ันตอนสุดท้ายน�าไส้กรองไปติดจุกทองเหลืองดังแสดงใน
รูปที่ 6 ก) และ ข) ตามล�าดับ เพื่อน�าไปทดสอบประสิทธิภาพของไส้กรองน�้าต่อไป

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าความแข็งแรงของไส้กรองน�้าเซรามิกคอมโพสิตที่เตรียม
ได้ผ่านการเผาแล้ว พบว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการบดมากขึ้นความแข็งแรงมีแนวโน้มแข็ง
แรงขึน้ และการเผาท่ีอณุหภมิู 700 องศาเซลเซยีสจะให้ค่าความแขง็แรงสงูกว่าการเผา
ที่อุณหภูมิ 600 650 และ 750 องศาเซลเซียส ตามล�าดับ ซึ่งที่อุณหภูมิ 750 องศา
เซลเซียสค่าความแข็งแรงของไส้กรองน�้าเซรามิกคอมโพสิตมีค่าลดลงเนื่องมาจาก
ซีโอไลต์โซเดยีมเอ เริม่มกีารสลายตวัทีอ่ณุหภมิูสงู จงึได้เลอืกไส้กรองทีผ่่านการเผา 700 
องศาเซลเซียสไปท�าการทดสอบการกรองน�้ากับเครื่องกรองน�้าต่อไปซ่ึงแสดงผล
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ความแข็งแรงของไส้กรองน�้าเซรามิกคอมโพสิตหลังการเผา

เวลาในการบด เผา 600 oC 1h เผา 650 oC 1h เผา 700 oC 1h เผา 750 oC 1h

15 นาที (SD) 1.32 MPa (0.19) 2.00 MPa (0.67) 2.59 MPa (0.09) 1.21 MPa (0.50)

30 นาที (SD) 1.78 MPa (0.34) 2.89 MPa (0.14) 2.99 MPa (0.37) 2.03 MPa (0.58)

45 นาที (SD) 2.53 MPa (0.11) 2.36 MPa (0.24) 3.48 MPa (0.45) 2.87 MPa (0.38)

60 นาที (SD) 2.88 MPa (0.34) 2.02 MPa (0.65) 3.47 MPa (0.46) 2.11 MPa (0.51)

จากผลการทดลองในตารางที ่2 โดยการน�า้ไส้กรอง
น�า้เซรามกิคอมโพสติทีผ่่านการเผาที ่700 องศาเซสเซยีส
ไปติดตั้งในเคร่ืองกรองน�้าแล้วปล่อยให้น�้าไหลผ่านซึ่ง
ภายในเวลา 5 นาทีนั้นไส้กรองที่หล่อขึ้นรูปจากน�้าสลิป
ที่ใช้เวลาบดผสม 15 นาทีน�้าจะไหลผ่านได้ถึง 1115.00 
กรัม แต่ไส้กรองแตกเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 
ส่วนไส้กรองทีห่ล่อขึน้รปูจากน�า้สลปิทีใ่ช้เวลาในการบด
ผสม 30 45 และ 60 นาที ตามล�าดับนั้นสามารถทนต่อ
แรงดนัของน�า้ได้โดยไม่แตกเสยีหาย ซ่ึงไส้กรองน�า้ทีห่ล่อ
ขึน้รปูจากน�า้สลปิทีใ่ช้เวลาบดผสม 30 นาท ีจะมีปรมิาณ
น�้าไหลผ่านในเวลา 5 นาทีคือ 734 กรัมเป็นที่น่าพอใจ
มากกว่าไส้กรองน�า้ทีห่ล่อขึน้รปูจากน�า้สลปิทีใ่ช้เวลาบด
ผสม 45 และ 60 นาที จึงได้น�าไส้กรองน�้าที่หล่อขึ้นรูป
จากน�้าสลิปที่ใช้เวลาบดผสม 30 นาทีไปทดสอบการ 
กรองเชื้อแบคทีเรีย ประสิทธิภาพการลดความกระด้าง
และการดูดซับคลอรีนอิสระในน�้าต่อไป

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการกรองน�้าของไส้กรองน�้า
เซรามิกคอมโพสิตโดยใช้เวลาในการกรองน�้า 5 นาที

ชิ้นงาน แรงดันน�้า  
( บาร์ )

ปรมิาณ 
น�้าไหลผ่าน

ไส้กรอง  
(กรัม )

ไส้กรองบดผสม 15 นาที  
เผา 700 oC 1 h.

1.2 1115.00

ไส้กรองบดผสม 30 นาที  
เผา 700 oC 1 h.

1.2 734.00

ไส้กรองบดผสม 45 นาที  
เผา 700 oC 1 h.

1.2 339.17

ไส้กรองบดผสม 60 นาที  
เผา 700 oC 1 h

1.2 370.82

จากตารางที่ 3 แสดงผลการกรองเชื้อแบคทีเรีย 
(Escherichia coli) ของไส้กรองน�า้ทีใ่ช้เวลาในการกรอง 
5 นาที พบว่าไส ้กรองน�้าสามารถลดปริมาณเชื้อ
แบคทเีรยีลงได้ถงึ 99 เปอร์เซน็ต์ และจากผลการทดลอง
ในตารางที่ 4 พบว่าเม่ือน�้าไหลผ่านไส้กรอง 5 นาที 
ไส้กรองสามารถลดความกระด้างของน�้าได้ 31.78 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถดูดซับคลอรีนอิสระในน�้าได้ 
100 เปอร์เซ็นต์
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รูปที่�7  การทดสอบตะกอนขุ่นของไส้กรองน�้าเซรามิกคอมโพสิต

ตารางที่ 3  ผลทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Escherichia coli)  
ของไส้กรองน�้าโดยใช้เวลาในการกรองน�้า 5 นาที

Test  
Microorganisms Sample

The 
number of  
bacteria 
CFU/ml

% Reduction

Escherichia coli Inoculum 3.7 x 105 -

Commercial filter No.1 3.6 x 102 99.90

Commercial filter No.2 2.0 x 103 99.45

บดผสม 15 นาที เผา 700 oC1 h 3.0 x 102 99.91

บดผสม 30 นาที เผา 700 oC1 h 2.0 x 103 99.45

บดผสม 45 นาที เผา 700 oC1 h 1.3 x 102 99.96

บดผสม 60 นาที เผา 700 oC1 h 5.6 x 102 99.84

จากรปูที ่7 แสดงการทดสอบตะกอนขุน่ของไส้กรองถ่านกมัมนัต์และซโีอไลต์โดย
ใช้ผงอะลูมินาAl

2
O

3
 (0.3 µm) ปริมาณ 1 กรัมต่อน�้า 1 ลิตร (เป็นการจ�าลองน�้าที่มี

ตะกอนขุน่) พบว่าสามารถกรองตะกอนขุน่ได้ สงัเกตจากน�า้หลงัการกรองมคีวามใสขึน้
อย่างมาก

โครงการวิจัยนี้สามารถเตรียมไส้กรองน�้าเซรามิกคอมโพสิตของถ่านกัมมันต์
ซโีอไลต์โซเดยีมเอ และซงิก์ออกไซด์ ด้วยวธิกีารหล่อแบบในแม่พมิพ์ปนูปลาสเตอร์ โดย
ไส้กรองน�้าที่ได้จากการบดผสม 30 นาที เผาที่ 700 องศาเซลเซียสมีความเหมาะสมใน
การน�าไปกรองน�า้ได้ ซึง่มปีระสทิธภิาพการลดความกระด้างในน�า้ได้ 31.78 เปอร์เซน็ต์ 
ดดูซบัคลอรนีอสิระในน�า้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ กรองตะกอนขุ่นได้ และต้านเชือ้แบคทเีรยี 

(Escherichia coli) ได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังจ�าเป็น
ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ 
และคุณภาพของน�้าที่กรองได้จะต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า
ผ่านมาตรฐานน�้าดื่มหรือไม่

ผลงานวจิยันีไ้ด้ยืน่จดสทิธบิตัรการประดษิฐ์ไว้แล้ว 
หากผูใ้ดสนใจจะน�าไปทดลองหรอืพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
ทางการค้า กรุณาติดต่อได้ที่บรรณาธิการวารสารเซรา
มกิส์ไทย และขอขอบคณุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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The Best of DSD
Kohler รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ�าปี 2558

 �สุมาลี��ตันติชัยสกุล

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 คุณสุมาลี ตันติชัยสกุล Head of Human Resourc-
es K&B Thailand เป็นตัวแทนบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รับโล่
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ�าปี 
2558 ประเภทที่ 1 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ประธานใน
พิธีมอบรางวัลโดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ใส่ใจในการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
อย่างยาวนานมากกว่า 5 ปี และมุ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้กับชุมชนในแก่งคอยอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนา
หลกัสตูรการฝึกอบรมของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกบัหลกั
เกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกบัความการ
ต้องการของบริษัทฯ ทั้งในด้านการพัฒนาฝีมือ การ
อบรมภาวะผุ ้น�า การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนา การดูงานในต่างประเทศ 
มาอย่างต่อเนื่อง พนักงานของเราทุกคนอย่างน้อยจะ
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ต้องเข้ารับการอบรมคนละ 1-2 หลักสูตรในทุกๆ ปี ซึ่งเรามุ่งพัฒนาฝีมือของบุคคลากรในทุกระดับให้สามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง ซึ่ง
เป็นหนึง่ในหลกัการของบรษัิทฯ ทีจ่ะขบัเคลือ่นการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งทัง้กระบวนการท�างาน และการพัฒนาบคุคลากรให้ส่งมอบผลงานทีด่ท่ีีสดุให้
กับลูกค้า เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
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ย้อนหลงัไปเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ก่อนทีจ่ะเกดิภาวะเศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกในประเทศไทย ครอบครวัธนบดสีกลุ ได้คดิทีจ่ะปลกุกระแสชามไก่ทีห่าย
ไปกว่า ๓๐ ปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยตั้งใจเพียงว่าจะสร้างความภาคภูมิใจจากที่บรรพบุรุษของต้นตระกูลธนบดีสกุล (อาปาอี้ ซิมหยู แซ่ฉิน) ได้
ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกและร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิกผลิตชามไก่แห่งแรกของจังหวัดล�าปาง (โรงงานร่วมสามัคคี) เท่านั้น โดยได้ผลิตชามไก่ในรูป
แบบและกรรมวิธีแบบดั้งเดิม คือปั้นด้วยเนื้อดินขาวล�าปาง เคลือบใส เผาไฟสูงที่อุณหภูมิ ๑๒๖๐ องศาเซลเซียส สุกแล้วจึงน�ามาเขียนลายด้วยสีบน
เคลือบ ๕ สีแบบต้นฉบับ น�าไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ ๗๕๐ องศา แล้วน�าไปโชว์ในงานแสดงสินค้านานาชาติในส่วนแสดงประวัติขององค์กรเท่านั้น 
แต่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติที่มาร่วมงานเป็นอันมาก มีการสั่งซื้อชามไก่เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเหล่านี้ล้วนเคยน�าเข้าสินค้าชามไก่จากประเทศจีนไปขายเมื่อนานมาแล้ว แต่ชามไก่คุณภาพดีก็หาย
ไปจากตลาดการค้านานมากเช่นกัน แต่ยังคงมีผู้คนที่เคยมีชีวิตช่วงหนึ่งผูกพันคุ้นเคยกับการใช้ชามไก่ตั้งแต่วัยเด็กกลับหวนนึกถึงชีวิตในวัยเยาว์ 
จึงเกิดกระแสนิยมชามไก่ในเวลานั้น อีกทั้งลูกค้าในประเทศไทยเองก็สนใจที่จะสั่งซื้อชามไก่จ�านวนมาก ท�าให้ชามไก่ของธนบดีเซรามิคได้รับการ
ตอบรับจนไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาดซึ่งช่วงนั้นจะเน้นการส่งออกเป็นหลัก

มิวเซียม 
ธนบดี
 �พนาสิน��ธนบดีสกุล

ในปีถัดมา พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวิกฤติฟองสบู่เกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจ�าหน่ายเซรามิก
ในจงัหวัดล�าปางเป็นอย่างมาก ท�าให้บางโรงงานลดก�าลงั
การผลิตและบางรายต้องปิดกิจการ แต่เมื่อเห็นว่า
โรงงานธนบดีสามารถผลิตและขายชามไก่ได้มากและ
ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด จึงได้หันมาท�า
ชามไก่ขายบ้าง โดยส่วนใหญ่จะใช้การผลติแบบดดัแปลง
เขียนลายด้วยสีใต้เคลือบแล้วเผาเพียงครั้งเดียวเพื่อลด
ต้นทนุ แต่กท็�าให้สามารถขายได้ดี เป็นทีน่ยิมแพร่หลาย
และมีการผลิตมากกว่า ๒๐ โรงงานในปัจจุบันน้ี และ
เป็นส่วนหนึ่งท่ีชามไก่ล�าปางได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดล�าปาง จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และถือเป็นสัญลักษณ์ของเซรามิกเมืองล�าปาง
มาจนถึงทุกวันนี้



26 กันยายน - ธันวาคม 2559

ในปี ๒๕๕๕ ครอบครัวธนบดีสกุล ได้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีขึ้น (มิวเซียมธนบดี) ด้วย
วัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการคือ ๑.เพื่อเป็นการ
เทิดเกียรติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ผู้ถือได้
ว ่าเป ็นบิดาแห่งเซรามิกล�าปางผู ้ค ้นพบ
แร่ดินขาวและร่วมก่อต้ังอุตสาหกรรมเซรา
มิกที่ผลิตชามไก่เป ็นครั้งแรกในจังหวัด
ล�าปาง และต้นตระกูลธนบดีสกุล ๒.เพื่อ
อนุรักษ์เตามังกรโบราณ ซ่ึงเป็นเตาที่มีอายุ
เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดล�าปาง ซ่ึงขณะน้ี
อยู่ระหว่างการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ
สถานจากกรมศิลปากร เพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่น
ดินสืบไป ๓.เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่
สนใจทางด้านประวัติศาสตร์  ๔.เพื่อให้เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวส�าคัญของจังหวัดล�าปาง ให้ครบสมบูรณ์กับส่วน
หนึ่งค�าขวัญจังหวัดล�าปางว่า “เครื่องปั้นลือนาม“ และ
ให้สมกับล�าปางเป็นเมืองรถม้าและเมืองเซรามิก ของ
ประเทศไทย

การน�าเสนอส�าคัญของมิวเซียมธนบดีมีทั้งหมด ๘ ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นประวัติ
ของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน กับการค้นพบแร่ดินขาวและร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตชามไก่
แห่งแรกในจังหวัดล�าปาง การก่อตั้งโรงงานธนบดีสกุล โดยอาปาอ้ี เพื่อผลิตถ้วยขนม 
ถ้วยน�้าจิ้ม และถ้วยตะไล การก่อตั้งบริษัทในเครือธนบดีเซรามิค ห้องครัวโบราณของ
ครอบครัวธนบดีสกุล และขั้นตอนการจัดท�าอนุสาวรีย์อาปาอี้ ด้วยดินขาวล�าปาง ส่วน
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ทีส่อง เป็นการแสดงต�านานความเป็นมาของชามไก่ย้อน
หลังจากต้นก�าเนิดในประเทศจีน จนมาถึงแผ่นดินไทย 
และมาถึงจังหวัดล�าปาง โดยส่วนนีม้ไีฮไลต์ของการแสดง
ที่ “ชามไก่ท่ีเล็กที่สุดในโลก“ ซึ่งเล็กกว่าเมล็ดข้าว
เปลอืกท่ีต้องมองผ่านแว่นขยายจงึจะเหน็รายละเอยีด 
“ชามไก่ทองค�า” ซึง่วาดด้วยเนือ้ทองค�าแท้ และ “ชาม
ไก่ที่บางที่สุดในโลก” คือบางกว่าเหรียญสลึงหรือน้อย
กว่า ๑ มิลลิเมตร  ส่วนต่อมาเป็นการสาธิตการผลิตชาม
ไก่ต้ังแต่แบบโบราณที่ยังไม่มีการใช้ไฟฟ้ามาจนถึงยุคที่
มีเครื่องจักร และการสาธิตการวาดชามไก่ต้นต�ารับของ
ธนบด ี  ส่วนทีส่ามจะเป็นการสาธติการผลติเซรามิกแบบ
ปัจจุบันของธนบดีเซรามิคซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีสมัยใหม่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการส่งออก  ส่วนที่สี่เป็นส่วน
ส�าคัญมาก นั่นคือ “เตามังกรโบราณ“ ซึ่งเป็นเตาที่เก่า
แก่ที่สุด ที่หยุดการใช้งานแล้วเพื่อเตรียมท�านุบ�ารุงโดย
กรมศิลปากรเพื่อให้เป็นโบราณสถานที่ส�าคัญของชาติ
ต่อไป  ส่วนที่ห้านักท่องเที่ยวจะได้ชมการผลิตถ้วยขนม 
ถ้วยน�้าจ้ิม และถ้วยตะไลอย่างใกล้ชิดทุกกระบวนการ 
ส่วนที่หกเป็นนิทรรศการเซรามิกสมัยใหม่ของบริษัทใน
เครือธนบดีเซรามิคที่มีการส่งออกไปกว่า ๗๐ ประเทศ
ทัว่โลก  ส่วนทีเ่จด็เป็นลานอนสุาวรย์ีอาปาอีแ้ละชามไก่
ก๋วยเตี๋ยวยักษ์ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพ
เป็นที่ระลึก  ส่วนที่แปดส่วนสุดท้ายคือร้านจ�าหน่าย
เครื่องดื่มและของที่ระลึก The Muse Shop & Café มี
สนิค้าคุณภาพจากโรงงานในเครอืธนบดเีซรามคิจ�าหน่าย
ในราคาโรงงานถูกที่สุดในประเทศไทย

มวิเซยีมธนบด ีเปิดให้บรกิารทกุวนัไม่มวีนัหยดุ เริม่น�าชมเวลา ๙.๐๐ น.ถงึ ๑๒.๐๐ 
น.และ ๑๓.๐๐ น.ถงึรอบสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. แตร้่านจ�าหน่ายสนิค้าเปิดถงึ ๑๗.๓๐ 
น. ตั้งอยู่ใกล้สนามบินล�าปางเพียง ๓ กิโลเมตรหรือ ๕ นาทีจากสนามบินหรือไม่เกิน 
๑๐ นาทีจากใจกลางเมืองล�าปาง เดินทางสะดวกและหาแผนที่น�าทางได้ทางแผนที่กู
เกิล และในเว็บไซต์ของมิวเซียม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ ถนนวัดจองค�า ต�าบลพระบาท อ�าเภอ
เมอืง ล�าปาง ๕๒๐๐๐ ให้บรกิารน�าชมโดยมคัคเุทศก์ภาษาไทยและอังกฤษ มบีรกิารรถ
เขน็( Wheel Chair) ส�าหรับผูพ้กิารและผูส้งูวยั บริการสร้างงานศลิปะบนเซรามกิ (Work 
Shop) ด้วยฝีมือนักท่องเที่ยวเองชิ้นเดียวในโลก รับกลับบ้านได้ทันที ค่าบริการเข้าชม 
ผู้ใหญ่ท่านละ ๕๐ บาท เด็กและนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบท่านละ ๒๕ บาท ชาว
ต่างประเทศท่านละ ๑๐๐ บาทพร้อมรับของที่ระลึก (ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก นักบวชทุก
ศาสนา เข้าชมฟรี)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๕๔ ๘๒๑ ๕๕๘, 
๐๖๑ ๒๗๓ ๓๓๔๔  email : mkt1-dcm@dhanabadee.com, www.
dhanabadeeceramicmuseum.com, Face Book / Dhanabadee Ceramic 
Museum

(ผู้เรียบเรียงบทความ นายพนาสิน ธนบดีสกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทธนบดีเซรามิค)  

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ�๑  ค�าว่า “เซรามิก” ที่ใช้ในบทความนี้สะกดเป็นค�าสามัญทั่วไปตามตามบัญญัติ

ศัพท์ของราชบัณฑิต ส่วนค�าว่า “เซรามิค” ใช้กับชื่อเฉพาะที่จดทะเบียนของ

โรงงานธนบดีเซรามิคและพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เท่านั้น

หมายเหตุ�๒  “ชามไก่” เป็นค�าที่ถูกต้องที่มาจากค�าศัพท์ต้นฉบับจากประเทศจีน แต่เมื่อ

โรงงานตัง้อยูท่ีภ่าคเหนอืจงึมกีารเรยีกโดยคนท้องถิน่ว่า “ถ้วยก๋าไก่” ซึง่แปลว่า 

ชามลายไก่หรือชามตราไก่ที่มีการเรียกเพี้ยนไป ส่วนการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์บัญญัติว่า “ชามไก่ล�าปาง”
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งานแสดงของ 

คุณอาภา คามิมูรา
 �สจุติรา�เดชสวุรรณาชยั

คุณอาภา คามิมูรา ร่วมกับลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น 20 ท่าน ได้จัดแสดงงานเพ้นท์บนเซรามิก
ในรูปแบบ European style ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ร้าน Exhibit Café ถนน
สุขุมวิท 39 

ผลงานปีนี ้ได้เหน็กระเบือ้งภาชนะใหม่ๆ ทีล่กูศษิย์ชาวญีปุ่น่สรรหาซือ้มาจากต่างประเทศ 
แต่งเติมด้วยความละเอียดของงานวาดแบบยุโรป ท�าให้ดูมีค่าที่จะเก็บไว้สืบทอดถึงลูก

หลาน ซึ่งนับวันงานสวยๆ แบบน้ีก็หายากแม้ในยุโรปเอง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความ
ละเอียดและความอดทนสูง อีกทั้งเป็นงานที่ต้นทุนสูงอีกด้วย ในอดีตครอบครัวผู้มีอันจะกิน
นิยมซื้องานแบบนี้จากโรงงานเป็นชุดใหญ่ประจ�าครอบครัว ซึ่งจะต้องเป็นงานท่ีวาดด้วยมือ
เท่านัน้ และตกทอดถงึลกูหลานสบืมา แต่เนือ่งจากปัจจบุนัโรงงานต่างๆได้เปลีย่นไปใช้รปูลอก
แทนการวาด จึงท�าให้คุณค่าด้อยลงไปมาก อย่างไรก็ดีศิลปะชนิดนี้สามารถคงความสวยงาม
ยั่งยืนได้เป็นร้อยๆ ปี ตราบที่ไม่แตก สักวันเราอาจเห็นงานของเราอวดโฉมอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ก็ได้... ใครจะรู้
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จากความชอบ สู่การเป็นครู

หลังจากที่ได้ติดตามการแสดงงานของครูอาภา
และลูกศิษย์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในวารสารเซรามิกส์มาบ้าง
แล้ว วันนี้มีโอกาสดีที่ครูอาภาได้ให้สัมภาษณ์ความเป็น
มาเสียที อย่างท่ีทราบกันดีในวงการนักวาดกระเบื้อง
ประเทศไทยว่าครูอาภาก็เป็นคนหน่ึงในยุคบุกเบิกการ
วาดแขนงนีใ้นประเทศไทย กว่า 30 ปีทีผ่่านมา เธอเล่าว่า 
“เมื่อก่อนพี่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอน
ภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ส.ส.ท. อยู่ที่ถนนสุขุมวิท 
ซอย 29 ระหว่างที่ท�างานสอนอยู่ บางทีก็มีงานล่ามเข้า
มาบ้างเป็นระยะๆ ถ้ามงีานล่ามกจ็ะหาครสูอนแทน แล้ว
ตัวเราก็ไปท�างานล่าม และที่ ส.ส.ท. นี่เองที่ได้รู้จักกับ
อาจารย์รุ ่นพี่ (พี่ยุ ้ย) ซ่ึงเป็นนักเรียนจบจากญี่ปุ ่น 
อาจารย์ท่านนี้ก�าลังเรียนวาดรูปอยู ่กับคุณครูพิยดา 
สวุรรณรฐั หรอืทีล่กูศษิย์เรยีกท่านว่า “พีน่ดิ” นอกจาก
พ่ียุ ้ยจะเรียนวาดรูปกับพี่นิดแล้ว พ่ียุ ้ยยังรู ้จักพี่นิด
เป็นการส่วนตัว”

“พียุ่ย้มกัเอาการบ้านมาวาดรปูทีห้่องพกัคร ูพีเ่หน็
พี่ก็ชมว่าสวยดี พี่ยุ้ยก็เลยชวนไปเรียนวาดรูปที่โรงเรียน
พ่ีนิด โดยพี่ยุ้ยเป็นผู้ปกครองคือสมัยนั้นถ้าใครจะมา
เรียนทีร่.ร.พีน่ดิ ต้องมเีหมอืนคนรบัรอง เพราะถ้าไม่รูจ้กั 
จะเข้าไปเรยีนคงต้องรอควินดิ ซึง่ตอนนัน้กไ็ม่ได้สนใจที่
จะเรียนวาดรูปเท่าไหร่หรอกค่ะ ไปเรียนเพราะเกรงใจ 
พี่ยุ้ย เรียนต่อมาได้สักพักหนึ่ง ร.ร.ก็มีอันต้องปิดไป ซึ่ง
พ่ีก็ไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ พ่ีก็ดีใจเพราะจะได้ 
เลิกวาด แต่เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นดังที่คิด  พี่นิดบอก
จะเลกิท�าร.ร.แล้ว แต่พียุ่ย้บอกว่าอย่าเลกิเลย เราหนัมา
ท�าตลาดคนญี่ปุ่นดีกว่า สรุปว่าพอตกลงว่าจะท�าตลาด
คนญี่ปุ่น พี่ยุ้ยก็บอกว่าให้พี่ช่วยพี่นิด เพราะพี่และพี่ยุ้ย
จะอยู่ในแวดวงคนญี่ปุ่น

แล้วพี่นิดก็สอนวิชาครูให้พี่ เนื่องจากก่อนที่พี่นิดจะมาเปิดสอน พี่นิดได้กลับไป
เรยีนวชิาครทูีเ่ดนมาร์คกับครคูนเดมิทีเ่คยสอนเธอ และกลบัมาเปิดสอนทีเ่มอืงไทย พอ
พี่ได้เรียนกับพี่นิด ก็รู้สึกว่าพี่นิดสอนแบบมีหลักการ มีเหตุและผล ท�าให้พี่ชอบการวาด
รปูขึน้มา จากทีไ่ปเรยีนเพราะเกรงใจพียุ่ย้ ก็กลบัเป็นสนใจท่ีจะวาด ทัง้พีแ่ละพียุ่ย้กช่็วย
กันหานักเรียนญ่ีปุ่นที่เป็นลูกศิษย์ภาษาไทยของพวกเรา รวบรวมมาได้ 2-3 คลาส
ประมาณ 18 คน ก็เริ่มสอนไปโดยมีพี่ช่วยเป็นล่ามให้พี่นิด และเรียนรู้ไปด้วย พร้อมกับ
เรียนในคลาสปกติที่พี่นิดสอนไปด้วย ต่อมาพี่นิดก็เปิดคอร์สครูขึ้นมาพี่ก็เรียนกับคน
ญี่ปุ่น และมีนักเรียนคนญี่ปุ่น และนักเรียนคนไทยอีก 2-3 คน  





30 กันยายน - ธันวาคม 2559

จากการทีไ่ปเรยีนวาดรปูเพราะเกรงใจพียุ่ย้ กก็ลบั
กลายเป็นชอบวาด และกเ็ป็นจดุเริม่ต้นทีพ่ีส่อนคนญีปุ่น่
ในปัจจุบัน คนญี่ปุ่นเป็นคนมีระเบียบวินัยมาก หลังจาก
สอนคนญี่ปุ่นได้หลายปีเหมือนกัน พี่นิดก็เกษียณตัวเอง
แล้วไปอยู่ที่เชียงใหม่ และก็บอกให้พี่ท�าต่อกับเพื่อนอีก
คนหนึ่ง สอนได้สักพัก สามีพี่ก็ป่วย พี่ก็เลยเลิกสอน แต่
ก็ยังมีนักเรียนญี่ปุ่นที่ยังไม่อยากเลิกเรียน ประมาณ 10 
กว่าคน ก็เลยมาเปิดสอนที่บ้านจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือ ผู้ท่ีท�าให้ชีวิตมาเป็นครู
สอนวาดรปูจนทกุวนันีไ้ด้กเ็พราะพียุ่ย้กบัพีน่ดิ ถ้าไม่ม ี2 
ท่านนี้พี่คงเลิกวาดรูปไปแล้ว ซึ่ง 2 ท่านนี้เปรียบเหมือน
แม่คนที่ 2 ของพี่ และที่ภาคภูมิใจมากก็คือ เมื่อปลายปี
ที่แล้วไปเยี่ยมพี่นิดที่เชียงใหม่ พี่นิดได้มอบหนังสือวาด
รูปที่พี่นิดได้รับมอบจากครูคนเดนมาร์คของเธอ เอามา
ให้พ่ี และบอกว่าพีจ่ะให้ใครต่อไปก็เป็นหน้าที่ๆ  พ่ีจะต้อง
ส่งต่อ เพราะหนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือที่ครูถึงลูกศิษย์ 
เป็นหนังสือดอกไม้ Flora Danica ซึ่งเก่าแก่มาก”

การวาด Flora Danica คือความใฝ่ฝันของนักวาดญี่ปุ่นทุกคน เพราะที่ญี่ปุ่นมีครู
สอนอยู่คนเดียว และค่าเรียนก็แสนแพง กว่าจะได้วาด Flora Danica ก็ต้องฝืนเรียน
อะไรๆ ที่ไม่อยากเรียนอีกมากมายหลายปี การมาเรียนกับครูอาภาจึงเป็นความพอใจ
อย่างยิ่ง

ครูอาภากล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ทุ่มเวลาและได้วาดอะไรที่ตัวเองอยากวาด หวังว่า
นักเรียนรุ่นใหม่คงจะสืบทอดศิลปะแขนงนี้อย่าให้สูญหายไป
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ล�ำปำงเซรำมิค

คลัสเตอร์
 �อรรถเทพ�สมัครธัญกิจ 

รองประธานสายกลางน�้า

ประวัติความเป็นมาของเครือข่าย 

นโยบายทีส่�าคัญประการหนึง่ของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ คอื การส่งเสรมิพฒันาการรวมกลุม่อุตสาหกรรม (Cluster 
Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า คลัสเตอร์ (Cluster) เป็นเครื่องมือและกลไกอันส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลกัในการปฏบิตัแิละขบัเคลือ่นให้เกดิการสร้าง และพฒันา
คลสัเตอร์ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ลงวนัที ่10 มถินุายน 2547 ภายใต้กรอบของคณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (NCC: National Committee on Competitive Advantage) โดยได้เริ่มด�าเนินการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการรวมกลุ่มและ
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ศูนย์พัฒนาอตุสาหกรรมเซรามกิ เป็นหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด�าเนินงานในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม
สนับสนนุและพฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรมเซรามกิ และเลง็เหน็ถงึประโยชน์
และความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย เรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม
โดยได้จัดตัง้กลุ่มคลัสเตอร์ ในจงัหวัดล�าปางขึน้ในชือ่ว่า เซราคลสัเตอร์ ซึง่ได้รบัประมาณ
สนับสนุนระหว่าง ปี 2549-2553 
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และในปีงบประมาณ 2558 นี ้ศนูย์พฒันาอตุสาหกรรมเซรามกิได้ก�าหนดโครงการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเซรามิกล�าปางขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและขยายผลการด�าเนินงานของกลุ่มเซราคลัสเตอร์ให้กว้างขึ้น ซึ่งในการ
ด�าเนินการพัฒนากลุ่มน้ี จะด�าเนินการโดยผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สถาบนัการศกึษา สถาบนัการเงนิ
ในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้แก่ 

1.  ผลิตภัณฑ์เซรามิกของต้นน�้า ได้แก่ สินค้าของเหมืองแร่ดินขาว โรงแต่งแร่ สี
และเคมีภัณฑ์ พลังงาน  

2.  ผลติภณัฑ์เซรามกิของกลางน�า้ ได้แก่ เครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบือ้ง เครือ่ง
ประดับของช�าร่วย  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 

3. ผลิตภัณฑ์เซรามิกของปลายน�้า ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง

จ�านวนสมาชิกในเครือข่าย 

ในการรวมกลุม่ในคร้ังนีมี้จ�านวนสมาชกิในเครอืข่าย กลุม่ล�าปางเซรามคิคลสัเตอร์ 
(Lampang Ceramic Cluster) คือ 43 ราย 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของเครือข่าย 

“ความร่วมมอืกนัอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมเซรามกิ เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ี
ขึ้นโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ให้
เกิดการผลิตสินค้าและบริการนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดสากลภายในปี 2563”

พันธกิจของเครือข่าย

1. สร้างเสรมิ สนบัสนนุให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอื ทัง้ทางด้านการตลาดทัง้ใน 
และต่างประเทศ รวมทั้งการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากล ระหว่างอุตสาหกรรมเซรามิก
ต้นน�้า - กลางน�้า - ปลายน�้า และหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้อง

2. มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความมั่งคั่ง 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก และสังคม 

3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้ (ที่เกี่ยวข้อง) ให้เกิดนวัตกรรมในระดับ
มาตรฐานสากล

แผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Road Map) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย และโครงการน�าร่อง

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการถึงข้อได้เปรียบในการรวมกลุ่ม

1. จัดประชุม เพื่อหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
2.  จดัทศันศกึษาเยีย่มชมโรงงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างข้อได้เปรยีบ

ในการแข่งขัน
3. จัดท�าโครงการจัดสร้างทีมงาน (Team-Building)
4. จัดท�า Outlet เพื่อเป็นต้นแบบแสดงและจ�าหน่ายสินค้าบริเวณกาดกองต้า

5. โครงการ Cluster สัมพันธ์ (มีโครงการย่อย)
6.  โครงการสร้างความเข้มแข็งผ่าน Social 

Media

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างจิตส�านึก ค่านิยม ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกกลุ่มฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการกิจกรรมการกุศล (ผ้าป่า)

2.  โครงการสาธารณประโยชน์ให้กบัชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในองค์การให้แข็งแกร่ง

1. โครงการศูนย์ข้อมูลทักษะและประสบการณ์
2.  จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของ

เครือข่าย 
3.  จัดโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่

สมาชิกใน Cluster

กลยุทธ์ท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ

1.  โครงการประชาสัมพันธ์ Cluster ผ่าน 
Website Facebok

2. โครงการออกงานแสดงสินค้าในประเทศ
3. โครงการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
4. โครงการขายสินค้าผ่านออนไลน์ในประเทศ
5.  โครงการขายสินค้าผ่านออนไลน์ต่างประเทศ 

(Alibaba)
6. โครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และกระบวนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์

1.  โครงการพัฒนามาตรฐานความต้องการของ
สินค้าในประเทศต่างๆ 

2.  โครงการ ODM ให้กับลูกค้าที่ต ้องการมี
ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง

3. โครงการอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
4.  โครงการจัดการประกวดการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์
5.  โครงการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
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ภาคผนวก 1 : ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเรือ่งความส�าคญัและแนวคดิการสร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนัของ 
SME ด้วยคลัสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

2. กจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดเชงิรกุหรอืสร้างนวตักรรมทางการตลาดโดยเข้า
ร่วมออกงานแสดงสินค้าในประเทศ คือ งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้า
ของใช้ในบ้าน เดือนเมษายน 2559 (BIG+BIH April 2016) ระหว่างวันที่ 19 – 23 
เมษายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

3. กจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดเชงิรกุหรอืสร้างนวตักรรมทางการตลาดโดยเข้า
ร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ คือ งานแสดงสินค้านานาชาติ The DECOR 
Show 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2559 ณ Singapore Expo ประเทศ
สิงคโปร์

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือสร้างนวัตกรรมทางการตลาด

โดยการน�าผู้ผลิตพบผู้ซื้อโดยตรง (Road Show) อย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้างานล�าปางเซรามิกคลัสเตอร์ งานล�าปางเซรามิกสัญจร 
จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็น
ทรัลพลาซา จังหวัดชลบุรี

ครัง้ที ่2 งานแสดงสนิค้าโคราช GRAND SALE 2016 
ระหว่างวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ - 3 มนีาคม 2559 ณ วาไรตี้ 
ฮอลล์ และเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ จังหวัด
นครราชสีมา

ครัง้ที ่3 งานแสดงสนิค้างานล�าปางเซรามกิคลสัเตอร์ 
งานล�าปางเซรามิกสัญจร จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี
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 �ดร.อภิรัฐ��ธีรภาพวิเศษพงษ์

ใยบะซอลต์ 
จากวัตถุดิบราคาถูกแต่คุณสมบัติเป็นเลิศ

ใยบะซอลต์เป็นวสัดหุนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจน�ามาใช้เป็นใยเสริมแรงในวัสดเุชงิประกอบหลายชนดิ ด้วยศักยภาพในตวัมนัเองทีโ่ดดเด่นกว่าใยแก้ว
ทีม่อีงค์ประกอบเคมคีล้ายกนั ใยบะซอลต์ผลติจากหนิบะซอลต์ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่หนิภูเขาไฟทีพ่บอยูแ่ทบทกุประเทศทัว่โลกทีเ่กดิจากการประทขุอง
ลาวาทีห่ลอมเหลวไหลจากภเูขาไฟแล้วเยน็ตวัอย่างรวดเรว็เมือ่สมัผสักบัอากาศเยน็ มกัพบแร่หลายชนดิเป็นองค์ประกอบในหนิบะซอลต์ ได้แก่ โอลวินี  
ไคลโนไพรอกซีนพลาจิโอเคลส และผลึกออกไซด์ของโลหะที่ทึบแสง

ภาพถ่ายระดับจุลภาคของเส้นใยบะซอลต์ที่ผ่านการหลอมและปั่นขึ้นเป็นเส้นใย 

(ทีม่า: ศนูย์บรกิารวิชาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, โครงการศกึษาการน�าเส้นใยจากหนิบะซอลต์มาใช้

เป็นวัตถดุบิในภาคอตุสาหกรรม, กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม, 2559.)

ในอดตีหนิบะซอลต์จะถกูน�าไปใช้เป็นวสัดกุ่อสร้าง
อาคาร ปพูืน้ถนน เทชัน้หนิรองหมอนและรางรถไฟ และ
ใช้ส�าหรับการผลิตแอสฟัลต์ (asphalt) แต่ในปัจจุบันมี
การพฒันาและน�าหินบะซอลต์ไปแปรรปูเป็นใยบะซอลต์ 
(basalt wool) เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนแร่ใยหิน 
(asbestos) ในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ต่างๆ เช่น กระเบื้อง
ซีเมนต์ ท่อซีเมนต์ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง 
ผ้าเบรกและคลัทช์ส�าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ 
เป็นต้น 

เนือ่งจากบะซอลต์เป็นวสัดทุีท่�าปฏกิริยิาได้ยากทัง้
ในสภาวะกรดและด่าง ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่น�า
ความร้อน และมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีความทนแรงอัด 
(Compressive strength) และความทนแรงดึง 
(Tensile strength) สูง และที่ส�าคัญคือใยบะซอลต์ไม่
ถูกจัดว่าเป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ตามการจัด
หมวดหมู่ของ International Agency for Research 
on Cancer (IARC)  โดยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับใย
สังเคราะห์อ่ืน (Synthetic fiber) เช่น Polyvinyl 
alcohol (PVA) Polypropylene และใยแก้ว (Glass 
fiber) ด้วยเหตุนี้จึงมีการน�าใยบะซอลต์ไปใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนแร่ใยหิน (Asbestos) ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  อย่าง
แพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ยูเครน ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น เพื่อลด
การใช้แร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ การน�าใยบะซอลต์ไปใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันจ�าแนกได้ตามลักษณะงานดังต่อไปนี้
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1. งานส�าหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

บะซอลต์เป็นวัสดุที่ไม่ดูซับกัมมันตภาพรังสี จึงถูกมองว่าเป็นวัสดุที่มีศักยภาพใน
การผลิตวัสดุท่ีต้องสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใช้เป็นวัสดุป้องกัน
ประเภท geo-composite ในส่วนเก็บกากกัมมันตภาพรังสี และสามารถผสมกับวัสดุ
อื่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ป้องกันร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากกัมมันตภาพรังสี

2. งานเสริมแรงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 

ใยบะซอลต์มีสมบัติทางกลที่ดีและเป็นที่ยอมรับได้ในการใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 
สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งและยังมีความทนไฟที่ดี การศึกษาการน�าใยบะซอลต์
มาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคอนกรีตนั้น พบว่าใยบะซอลต์ช่วยเพิ่มสมบัติความ
ทนทาน สมบตัต่ิางๆ ทางกล และสมบตัคิวามทนแรงดงึ ใยบะซอลต์ทีเ่รยีงตวัในทศิทาง
เดียวสามารถเสริมแรงในคอนกรีตที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมเลวร้ายได้ดี ใยบะ
ซอลต์ท่ีทอเป็นผืนน้ันจะมสีารเตมิแต่งอนิทรย์ีพวกเรซนิเพือ่ยดึเหนีย่วระหว่างใยแผ่นบะ
ซอลต์ทีท่อเป็นผืนนีส้ามารถใช้ในหลายผลติภณัฑ์ด้วยสมบติัความพรนุตวัสงู ทนต่อสาร
เคมี ป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันไฟ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชิ้นส่วนรถยนต์ 
งานก่อสร้างได้ ในบางงานทีใ่ช้คอนกรตีเสรมิแรงด้วยเหลก็ภายใน หากเจอกับความเคม็
ของน�้าทะเลที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตและท�าลายเหล็กภายในจะท�าให้
เกิดการกัดกร่อนและอ่อนแอลงของโครงสร้าง ดังน้ันการใช้วัสดุเสริมแรงใยบะซอลต์
สามารถช่วยแก้ไขปัญญานี้ได้ ด้วยสมบัติการไม่ถูกกัดกร่อน ไม่มีเกิดการเหนี่ยวน�าแม่
เหล็กและไฟฟ้า และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าการใช้เหล็กเป็นวัสดุเสริมแรง

3. วัสดุเชิงประกอบในงานพลาสติก

ด้วยสมบัติที่มีค่า Young’s modulus สูง ค่าทนต่อแรงดึงสูง และค่าการเปียกผิว
สูงของใยบะซอลต์ สามารถใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุเชิงประกอบ (composite) 
ใยบะซอลต์ในลักษณะของเยื่อเป็นวัสดุแบบไม่ถักทอ ประกอบด้วยการกระจายของใย
แบบสม�่าเสมอ ล้อมด้วยสารตัวเติมอินทรีย์ประเภทเรซิน ความพรุนของวัสดุนี้จะช่วย
ในการอุ้มสารตัวกลางได้ดีและท�าให้ทนต่อสภาพอากาศได้ดีขึ้น ทนต่อรังสี UV ทนต่อ
กรดและด่างได้ดี การใช้วัสดุเชื่อมประสานที่แตกต่างกันอย่างเช่น foro-phenolic 
melamine latex urea formadehyde หรือ PVA สามารถท�าให้ได้เยื่อบะซอลต์ได้  
เยื่อบะซอลต์นี้สามารถใช้เป็นกระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุกันน�้าแบบอ่อน ใช้เป็น 
geotextile วสัดตุ้านทานการกดักร่อน โฟมพลาสตกิร่วมกบัโฟม PU ใช้ในแผ่นเทปกาว
เชื่อมสองหน้าระหว่างวัสดุสองแผ่น เป็นต้น พลาสติกเสริมแรงใยบะซอลต์มีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นสีทาวัสดุต่างๆ เน่ืองจากให้พื้นผิวที่เรียบสวยงาม สามารถใช้กับ
งาน electroplated โดยไม่ต้องใช้สารปรับสมบัติใดๆ เลย 

4. การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ใยบะซอลต์สามารถใช้ในงานตัดเย็บและกระสอบ
ที่ต้องใช้งาน ณ อุณหภูมิสูงได้ เช่น ถุงใส่ตัวกลางที่มี
ความร้อน ถุงกรองที่ต้องทนสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
กัดกร่อนจากสารเคมีสูง เป็นต้น การใช้ใยบะซอลต์เป็น
วสัดปุ้องกนัความร้อนอย่างท่อระบายไอเสียจากการเผา
ไหม้จะช่วยเพิ่มความทนไฟแก่ตัวท่อ เมื่อผสมกับ
พลาสติกกลุ่มเทอร์โมเซต เรซิน อย่างเช่น อีพอกซี และ 
ฟีนอลิกเรซิน สามารถใช้งานเป็นวัสดุส�าหรับเรือ และ
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ ไฟเบอร์ที่หล่อลื่นแล้วและถูก
ตัดเป็นท่อน สามารถใช้ในการผลิตเป็นผ้าเบรกรถยนต์
ได้ และสามารถรีไซเคิลใยบะซอลต์เพื่อน�ากลับมาใช้
ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใยบะซอลต์ในงาน
เกษตรกรรม เช่น เป็นวัสดุในท่อระบายน�้า ท่อส�าหรับ
ส่งน�้า และในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกษตร

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าใยบะซอลต์เป็น
ใยท่ีมคีวามน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ทัง้ด้านคุณสมบตัเิฉพาะ
ตัวที่เหนือกว่าเส้นใยอื่นๆ หลายชนิด อีกทั้งวัตถุดิบหา
ได้จากธรรมชาติโดยไม่ต ้องปรุงแต่งด ้วยวัตถุดิบ
ราคาแพง ประเทศไทยเองก็มีแหล่งหินบะซอลต์ 
กระจายอยู่ทั่วทุกภาค แต่ยังไม่มีการน�ามาใช้ผลิตเป็น
เส้นใยเชิงอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่ามากนัก หากได้
รับการส่งเสริมในการน�าไปผลิตเป็นเส ้นใยและมี
ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปใช้ที่หลากหลาย จะท�าให้วัตถุดิบท่ี 
ด้อยราคานี้มีมูลค่าเพิ่มได้และถือเป็นการน�าทรัพยากร
อันมีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของใยบะซอลต์เทียบกับเส้นใยชนิดต่างๆ

Fiber type Diameter 
(0.001 in)

Density  
(g/cm3)

Tensile strength 
(MPa)

Elastic modulus  
(GPa)

Resistance to alkaline

Basalt 0.78 – 1.6 2.65 3,450 – 4,900 88 – 110 Very good

Asbestos (Chrysotile) 0.0008 – 1.2 2.55 1,100 – 4,400 60 – 110 Very good

PVA (LT, HT) 1 – 160 1.30 680 – 1,170 3.8 – 19.8 Very good

Cellulose fiber (Pinus) 0.8 – 4.7 1.50 90 – 110 5.0 – 7.0 Very good

E – CR glass 0.4 – 0.5 2.60 3,300 – 3,800 80 – 81 Fair

AR glass 0.4 – 0.5 2.60 1,000 – 1,700 68 – 72 Good

Carbon 0.3 – 0.35 1.70 – 1.80 3,600 – 6,200 220 – 300 Very good

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ความยาว และเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
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ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วส�าหรับช่วงเวลาสิ้นสุดภาคการศึกษาส�าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นธรรมเนียมส�าหรับสถาบันการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ที่ต้องมีการน�าเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ ครั้งนี้ขอน�าเสนอผลงานนิทัศการศิลปะนิพนธ์
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ภายใต้ชื่อ นิทรรศการ “เพราะภัณฑ์” 

“เพราะ” คือ ค�าน�าหน้าของความที่ใว้ใช้แสดงเหตุและผล
“ภัณฑ์” คือ สิ่งของ เครื่องใช้ ย่อมาจากค�าว่าผลิตภัณฑ์
“เพราะเราคือนักออกแบบเราจึงบ่มเพาะความคิดสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์”

จัดแสดงวันที่ 19- 24 กรกฎาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

 �ศุภกร���กันตาโพธิ์

แนวคิดการจัดงานนิทรรศการ “เพราะภัณฑ์”

การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความจ�าเป็น และส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ของรูปแบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ก�าลังอยู่ในช่วงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพฒันารปูแบบของผลิตภณัฑ์จงึจ�าเป็นต้องอาศยัแนวความคดิ ความรู ้ความ
สามารถ และทกัษะ พร้อมทัง้การน�าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้เพ่ือให้สามารถออกแบบ 
และสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ กระบวนการเรียนรู้จากชั้นเรียน การได้เข้าร่วม

ศึกษาในสถานประกอบการ และการศึกษาถึงความ
ต้องการของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยัหลกัทีม่หาวิทยาลยั และ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมุ่งเน้นที่จะผลิต
บณัฑติให้สามารถสร้างองค์ความรูท้ีต่่อยอดผลงานออก
สู่สาธารณชน

ภาพบรรยากาศการเปิดงานนิทัศการ ในงานนี้ผู้จัดได้เชิญคุณพนาสิน ธนบดีสกุล  

และคุณศรัณย์ อยู่คงดี มาเป็นวิทยากรบรรยายในงานด้วย
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ผลงานของนักศึกษา

นายสมพร  สินเจริญโภคัย

“โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ส�าหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่พักอาศัยพื้นที่จ�ากัด”

การบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มขีึน้เพือ่ใช้ตอบสนองความเชือ่ทางจติใจของมนษุย์ ดงันัน้ทกุครวัเรอืน จงึมีการประดษิฐานรปูเคารพไว้ในพืน้ทีเ่ฉพาะ ด้วย
เชือ่ว่าเป็นสิง่ยดึเหนีย่วจติใจ แต่ด้วยวถิชีวีติของสงัคมไทยปัจจบุนัทีอ่ยูอ่าศยัแบบคอนโดมเินยีมได้รบัความนยิมมากขึน้ ผลติภณัฑ์ส�าหรบัการบชูาสิง่
ศกัดิส์ทิธิจ์งึต้องตอบสนองต่อรปูแบบและพืน้ทีข่องทีอ่ยูอ่าศยัด้วย โดยออกแบบจากความบรสิทุธิข์องศาสนาครสิต์ถ่ายทอดผ่านความงดงามของดอก
กุหลาบขาว และจากความบริสุทธิ์ของศาสนาพุทธ และพราหมณ์-ฮินดูที่สะท้อนผ่านเรื่องราวของบัวสี่เหล่ากับปลาอานนท์อันเป็นการสร้างมิติใหม่
ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและสวยงามอย่างทรงคุณค่า

นางสาวชาณิดา  ทวีศิลป์

“โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการรับประทานอาหารส�าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี”

ในเด็กวัยก่อนเรียนนั้น (Preschool Age) มักจะมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งท�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความกังวลใจ คือปัญหาการรับ
ประทานอาหาร เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีการเจริญเติบโต และเริ่มมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หากเด็กได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อด้านการ
เจริญเติบโต ด้านพัฒนาการในระยะยาว ทั้งนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงมีส่วนส�าคัญในการช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้สึกอยากรับประทานอาหารได้มากขึ้น
ในแต่ละมื้อ นอกจากนั้นแล้วภาชนะในการบรรจุอาหารก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ และช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
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นายถิรพิชญ์ ภักดีรักษ์พงศ์

“โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ส�าหรับโครงการพัฒนาดอยตุง”

โครงการพัฒนาดอยตุงเป็นโครงการที่คอยช่วยเหลือชาวเขาให้ได้รับโอกาสพัฒนาชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ผ่านการจ้างงานเผื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ออกมาเพื่อจ�าหน่าย ข้าพเจ้าจึงต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีแรงบันดาลใจจากชาวเขาในโครงการ

นางสาวธันย์ชนก โตพ่วง

“โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น�้าระยอง (RAYONG AQUARIUM)”

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าระยอง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดระยอง มุ่งเน้นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเล และปลูกฝัง
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงมีแนวคิดน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้ในสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้นี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเล โดยสามารถมองเห็นได้รอบด้าน สัมผัสจับต้องได้ และมีเสียงบรรยายท�าให้
สามารถเข้าถงึผูเ้ข้าชมได้ทกุช่วงวยั ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าชมทีเ่ป็นเดก็เข้าใจได้ง่าย สนกุกบัการเรยีนรูม้ากขึน้ และสนใจเข้าไปชมสตัว์ทะเลภายในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น�้าระยอง
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นางสาวธัญญลักษณ์  คันธรักษ์

“โครงการศึกษาและออกแบบของตกแต่งบ้าน หัตถกรรมสานนวัตศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริมการส่งออก”

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ที่แสดงถึงวิถีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ดั่ง “เมืองอู่ข้าวอู่น�้า” ที่ปลูกเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แตก
ต่าง ผสมผสานลวดลายงานฝีมอือันประณตีทีช่าวต่างชาตปิระทบัใจ และความอดุมสมบรูณ์ทีไ่ด้สมัผสั เป็นทีม่าของการส่งเสรมิและออกแบบผลติภณัฑ์
ตกแต่งบ้านเพื่อการส่งออกกลิ่นไอของความเป็นไทยสู่ตลาดยุโรป

นางสาววชิรพร โสตถิปิณฑะ

“โครงการออกแบบกระถางปลูกต้นไม้แบบเทอราเรียม (Terrarium)”

กระถางปลูกต้นไม้แบบเทอราเรียมคือการย่อสวนหรือธรรมชาติให้มีขนาดเล็กลงเพื่อน�ามาไว้ในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อสร้างบรรยากาศ ความ
สวยงาม เเละผ่อนคลายความตงึเครยีดจากชวีติประจ�าวนัทีผู่ค้นพบเจอ ท�าให้ผูค้นได้มส่ีวนใกล้ชดิกบัธรรมชาตมิากยิง่ขึน้ สวนแบบเทอราเรยีมนัน้จะ
มขีนาดไม่ใหญ่มาก สามารถวางตามจดุต่างๆ ของทีพ่กัได้อย่างง่ายดาย นอกจากนีเ้ทอราเรยีมจากเซรามกินัน้ยงัสามารถดดูซมึน�า้เพือ่น�ามาเลีย้งต้นไม้
ภายในเทอราเรียมได้ ท�าให้ไม่ต้องดูเเลมากแต่ได้สวนที่สวยงามอยู่ภายในที่พักอาศัย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับชีวิตคนเมืองในปัจจุบันที่เร่งรีบเเละไม่มี
เวลาในการดูแล เเต่จะได้ธรรมชาติที่สวยงามมาไว้ใกล้ตัว
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นางสาวณิชา  จันทร์สด

“โครงการออกแบบเครื่องประดับส�าหรับสตรีรูปร่างอ้วน”

เครือ่งประดบัเป็นของคูก่นัส�าหรบัผูห้ญงิ ซึง่ดฉินัให้ความส�าคญักับสตรรีปูร่างอ้วนเพือ่ให้สวมใส่เครือ่งประดบัแล้วช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ ความ
มั่นใจ สามารถท�าให้ดูดี และโดดเด่นมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของสตรีรูปร่างอ้วน ให้สวมใส่แล้วดูมีเสน่ห์ สามารถช่วยอ�าพรางจุดบกพร่องได้
ด้วยการน�าสายตาด้วยเส้น และความหมายของสีทางจิตวิทยา ได้แรงบันดาลใจมาจากท่าทางของศิลปะการเล่นโยคะ เนื่องจากโยคะเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่งที่แสดงถึงความมีสมดุล และเสน่ห์ที่แฝงอยู่ภายใน จึงนิยามศิลปะนิพนธ์นี้ได้ว่า "ถึงอ้วน ก็สวยได้"

นางสาววรทัย  ศรีปราสาท

“โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและภาษาส�าหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)”

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและภาษาส�าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยใช้น�้าหนักที่เหมาะสมและใช้รูปทรง สีสันเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเด็ก โดยได้แนวความคิดมาจากเหล่าสัตว์ในนิทานสอนใจเด็กๆ 
โดยสอดแทรกค�าศัพท์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาควบคู่กันการเล่น
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นาวสาวชรินรัตน์  เรืองชัย

“โครงการออกแบบของตกแต่งตู้ปลา ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน�้า”

ระบบนิเวศภายในตู้ปลาน้ันมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการอยู่อาศัยของปลา ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งตู้ปลาในปัจจุบันจึงมีความหลากหลาย 
ดฉินัจงึออกแบบผลติภัณฑ์ของตกแต่งตูป้ลาทีช่่วยยดือายกุารเปล่ียนถ่ายน�า้ได้ โดยน�าหลกัความพรนุตวัของเนือ้ดนิตามกระบวนการทางเซรามกิ มาใช้ 
ท�าการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบให้ต่อประกอบภายในตู้ปลาได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การกรอง อีกทั้งมีความสวยงามโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติใต้ท้องทะเล น�ารูปทรงของปะการังมาลดทอนเพื่อการออกแบบให้มีความสวยงามและแข็งแรงต่อการต่อประกอบภายในตู้ปลา

นายพินิจ แสงทอง

“โครงการออกแบบโคมไฟประดับภายในอาคาร แรงบันดาลใจมาจากหนังใหญ่”

หนงัใหญ่เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมไทยเป็นการแสดงศลิปะทีท่รงคณุค่าหลายแขนง ซึง่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นการแสดงชัน้สงู โครงการออกแบบ
โคมไฟประดับภายในอาคารแรงบันดาลใจมาจากหนังใหญ่ สามารถส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมศิลปะการแสดง
หนังใหญ่ยังอยู่คู่กับสังคมในปัจจุบันท�าให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นค่าของศิลปะการแสดง อีกทั้งยังท�าให้หนังใหญ่สามารถเป็นศิลปะท่ีเข้าร่วมสมัยกับ
ปัจจุบันได้อย่างลงตัว
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นางสาวศรกมล  อยู่ยงค์

“โครงการออกแบบโคมไฟตกแต่งภายในอาคาร แนวคิดภูมิปัญญาพื้นบ้าน”

ภูมิปัญญาไทยนั้นเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลาช้านาน การน�ากลไกพื้นบ้านในการสร้างบ้านเรือนในสมัยก่อนซึ้งเป็น
ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน มาน�าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มคนในปัจจุบัน

นางสาวสุคนธมาศ ดิษฐอุดม

“โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารยุโรป”

อาหารยุโรปให้ความส�าคัญในเรื่องของการประยุกต์อาหารให้มีความน่าสนใจ และการตกแต่งให้เกิดความโดดเด่น ภาชนะส�าหรับใส่อาหารจึง
ถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะเพิ่มความสุนทรียะในการรับประทาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ระดับสูงที่มีความต้องการความสุนทรียะทางสายตา และทางรสชาติของอาหารพร้อมๆ กัน



44 กันยายน - ธันวาคม 2559

นางสาวอัญชิษฐา  ค�าวิเศษ

“โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจ�าหน่ายภายในอาคารจ�าหน่ายสินค้าสวนนกชัยนาท”

สวนนกชยันาท สถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัชยันาท มจุีดประสงค์ในการสร้าง คอื เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบันก จงึมนีกัท่องเทีย่วมาท่อง
เที่ยวเป็นจ�านวนมาก บริเวณด้านหน้ามีการจ�าหน่ายของที่ระลึกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งมีแนวความคิดมา
จากนกที่มีเอกลักษณ์เด่นจ�านวน 3 ชนิด คือ นกกาฮัง นกแก้วโม่ง และนกยูงอินเดีย โดยออกแบบให้มีความแปลกใหม่ด้วยรูปทรงและสีสัน ตกแต่ง
ด้วยการเขียนเบญจรงค์ ช่วยเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดชัยนาทมากขึ้น

นางสาวพัทรนันทร์  พวงทอง

“โครงการออกแบบภาชนะบนโต๊ะอาหารส�าหรับร้านแมงโก้ทรี (MANGO TREE)”

ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านแฟชั่น รวมไปถึงด้าน
อาหาร และอาหารไทยนัน้ถอืเป็นอกีด้านหนึง่ทีพ่ฒันาไปอย่างรวดเรว็ และยงัเป็นทีน่ยิมในหมูน่กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิอย่างเช่นร้าน 
แมงโก้ ทรี เป็นอีกร้านหนึ่งของอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งรสชาติที่ถูกปากชาวต่างชาติ และการน�าเสนอที่แปลกใหม่

อาหารไทยนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว ภาชนะท่ีใช้รองรับอาหารนั้นยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญในการน�าเสนอเมนูต่างๆ เพราะถ้า
ภาชนะที่ใช้ช่วยส่งเสริมให้เมนูอาหารดูน่าสนใจมากขึ้นหรือ ช่วยเป็นเอกลักษณ์ให้กับทางร้านก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูนั้นๆ ด้วย
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นางสาวสุริย์กานต์  ไม้ทอง

“โครงการออกแบบโคมไฟ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะประดิษฐ์พานพุ่ม”

ธรรมชาติ รากเง้าของวัฒนธรรมที่แสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ์สู่ศิลปะประดิษฐ์ชั้นสูง ศิลปะล้วนสร้างความจรรโลงใจให้ผู้ที่พบเห็น อีกทั้งยัง
เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายทีแ่ตกต่างกนัไป "พานพุม่" ถูกใช้งานในวาระหน้าทีต่่างกนัออกไป ความเพยีร ความนอบน้อม ความเคารพ การต้อนรบั 
ทุกสิ่งล้วนถูกสื่อความหมายถ่ายทอดผ่าน “พานพุ่ม”

นางสาววัลภา  อิสระมาลัย

“โครงการออกแบบเครื่องประดับส�าหรับสตรี แนวความคิดมาจากศิลปะการแสดงมโนราห์”

มโนราห์เป็นศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และชัดเจนในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองที่สืบทอดกันมายาวนาน นิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ โดย
มโนราห์นี้จะมีเอกลักษณ์ที่ส�าคัญคือการร�า และเครื่องแต่งกายชุดมโนราห์ของภาคใต้ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ถือเป็นศิลปะการ
แสดงที่มีความอ่อนช้อยสวยงามด้วยท่าร�า และแฝงด้วยความแข็งแรงของผู้ร�า การประยุกต์เครื่องประดับเซรามิกให้มีความสวยงาม มีความหลาก
หลาย และเหมาะสม จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่มโนราห์ได้เป็นอย่างดี
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นางสาวอังคณา  แทนวันดี

“โครงการออกแบบโคมไฟส�าหรับตกแต่งโรงแรมเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย”

นาฏศิลป์ไทย เรื่องราวที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย เป็นศิลปะวิจิตรศิลป์ภูมิปัญญาทางช่างไทยแต่โบราณ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของ
ไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะความงดงามอย่างมีคุณค่า โคมไฟตกแต่งสร้างบรรยากาศภายในโรงแรม ได้
แรงบันดาลใจจากลีลาการร่ายร�าที่อ่อนช้อยของเหล่ากินรี ถ่ายทอดความงามผ่านโคมไฟ เพื่อส่งเสริมนโยบาลของโรงแรม และตอบสนองกลุ่มเป้า
หมายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ซึมซับความเป็นไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป

นางสาวอุษณิษา กรสูต

“โครงการออกแบบโคมไฟประดับตกแต่งภายในอาคาร แนวคิดปรับเปลี่ยนทิศทางแสง”

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ก็คือโคมไฟ เนื่องจากโคมไฟมีหน้าที่การใช้งานหลักในการให้แสงสว่าง 
แต่หากได้รับการออกแบบที่ดี โคมไฟก็สามารถใช้ประดับตกแต่งและสร้างบรรยากาศภายในบ้านได้ด้วย โดยโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพ
กระต่ายในดวงจนัทร์ทีใ่ห้ความรูส้กึถงึการเพ้อฝัน จนิตนาการ และการพกัผ่อนในค�า่คนืทีแ่สนสงบ มาออกแบบเป็นโคมไฟประดบัตกแต่งภายในอาคาร 
แนวคิดปรับเปล่ียนทิศทางแสงที่มาสามารถให้แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของแสงให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

โครงการแสดงศลิปนพินธ์ของนกัศกึษาเพือ่พฒันาการสร้างสรรค์ผลงานในรปูแบบของนวตักรรมใหม่ของผลติภณัฑ์ อนัเป็นการเปิดโอกาส และ
สร้างเวทีการน�าเสนอผลงานออกสู่ภายนอก และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตผลงานเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ทั้งนี้
นักศึกษาจะสามารถน�าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้านวิชาการ และวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดทักษะในการพัฒนาต่อ
ไปได้
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ประวัติของ 

San Do
 �สุจิตรา��เดชสุวรรณาชัย

IPAT (International Porcelain Artists and Teachers)  
Biennial Guest Artistand Pre-Convention Workshop Artist
San Do Designs – 2014 East 7th Avenue, Tampa, Florida 33605

San Do was born into a family who 
practiced the beautiful art of porcelain 
decoration.

The women of his family taught him to 
paint and after learning the techniques, he grew 
up to be a Master Artist. His specialty is 
Portraiture. He also enjoys painting other 
subjects.

San was penniless when he came to the 
United States and was sponsored by Bill 
Newberry of Apollo Beach, Florida. San could 

แซนดูเกิดมาในครอบครัวที่ท�างานศิลปะการตกแต่งพอร์ซเลนที่สวยงาม

ผูห้ญงิในครอบครัวของเขา สอนเขาในการวาดภาพ และหลงัจากการเรยีนรูเ้ทคนคิ
ต่างๆ เขาก็เติบโตขึ้นมาจนเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญ เขาช�านาญเป็นพิเศษในด้านการวาด
ภาพบุคคล และชอบวาดภาพประเภทอื่นๆ อีกด้วย
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not speak English and no one knew of his ability 
to paint porcelain.

He enrolled in a local ceramics class and 
was painting a vase with memories of his 
homeland. His fellow classmates could not 
believe how beautifully he painted. Bill was 
astonished by San’s talent and encouraged him 
to produce brightly colored tiles.  Bill placed a 
few of his tiled into a velvet bag and presented 
them to Cesar Gonzmart, the manager of 
Columbia, a popular restaurant in Ybor City, 
Florida.  Mr.Gonzmart was immediately 
impressed with San Do’s talent and 
commissioned him to create tiles for the 
Columbia Restaurant and others in Florida.

Soon Bill and San opened a studio and the 
rest is history. They had to hire 4 more artisans 
to keep up with the demand of commissioned 
items.

San Do’s art hangs in many private homes 
all over the world. His artistry and teaching have 
earned him a high place of honor in the 
Porcelain Art History.

San arrived in the U.S.A. in1975, missing the 
fall of Saigon by only hours. He opened his 
studio to the public in 1979.

In 1981 San was invited to be the guest 
artist for the World Porcelain Convention in the 
U.S.A. for more than 20 years. San had traveled 
worldwide, instructing and lecturing on porcelain 
painting.

Often times he is requested to be guest 
artist and offer many subjects for demonstration.

San paints and teaches a wide variety of 
subjects, birds, animals, scenery, fruits and most 
requested is – Portraits.

Many experts would list San as being one 
of the top two porcelain artists worldwide.

แซนเป็นคนไม่มีเงินเมื่อเข้าไปที่สหรัฐอเมริกา เขาได้รับการอุปถัมภ์จาก บิล นิว
เบอร์รี ่แห่งอพอลโลบชีทีฟ่ลอรดิา ตอนนัน้แซนพดูภาษาองักฤษไม่ได้ และไม่มใีครรูเ้ลย
ว่าเขาสามารถวาดภาพบนพอร์ซเลนได้

เขาสมัครเข้าเรียนเซรามิกส์ของท้องถิ่น เขาวาดภาพบนแจกันเกี่ยวกับความทรง
จ�าของบ้านเกิดเขาเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาวาดได้สวยงาม
มาก บิลก็ประหลาดใจในความสามารถพิเศษของแซน และได้สนับสนุนให้เขาผลิต
กระเบื้องที่มีสีสันสดใส บิลเอากระเบื้องไม่กี่ชิ้นใส่ลงในถุงก�ามะหยี่ แล้วน�าไปเสนอต่อ 
ซีซ่าร์ กอนซ์มาร์ท ผู้จัดการร้านอาหารยอดนิยมโคลัมเบียในอีบอร์ซิตี้ฟลอริดากอนซ์
มาร์ทรู้สึกประทับใจทันทีที่ได้เห็นความสามารถพิเศษของแซนดู และมอบหมายให้เขา
ท�าการผลิตกระเบื้องเพื่อใช้กับร้านอาหารโคลัมเบีย กับที่อื่นๆ อีกในฟลอริดา

ต่อมาอีกไม่นาน บิลกับแซนได้เปิดสตูดิโอและที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ 
พวกเขาจะต้องจ้างช่างฝีมือเพิ่มขึ้นอีกถึง 4 คนเพื่อให้ทันกับความต้องการของรายการ
ที่สั่งท�า

งานศิลปะของแซน ดู แขวนอยู่ตามบ้านต่าง ๆ  ทั่วโลก ความสามารถในเชิงศิลปะ
และการสอนของเขาได้รับเกียรติอย่างสูงในประวัติศาสตร์ของงานศิลปะบนพอร์ซเลน

แซน มาถึงสหรัฐอเมริกาในปี 1975 เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการล่มสลายของ
ไซ่ง่อน เขาเปิดสตูดิโอของเขาต่อสาธารณะชนในปี 1979

ตั้งแต่ปี 1981 แซน ได้รับเชิญให้เป็นศิลปินรับเชิญส�าหรับการประชุมพอร์ซเลน
โลก ในสหรัฐอเมริกา มานานกว่า 20 ปีแซน ได้เดินทาง ไปทั่วโลกเพื่อท�าการสอนและ
บรรยาย เรื่องการวาดภาพบนพอร์ซเลน

บ่อยครั้งที่เขาได้รับการร้องขอให้เป็น ศิลปินรับเชิญ และให้ท�าการสาธิตในหลาก
หลายเรื่อง

แซน วาดภาพ และสอนการวาดภาพหลากหลายประเภท เช่น นก สัตว์ ทิวทัศน์ 
ผลไม้ และที่บ่อยครั้งที่สุดก็คือ ภาพคน

ผูเ้ชีย่วชาญหลายคน จดัอนัดบัให้ แซน เป็นหนึง่ในสองสดุยอดศลิปินบนพอร์ซเลน 
ของโลก
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2016 Nami Island
International Ceramic Festival
 �ผศ.เวนิช��สุวรรณโมลี

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมท�า  Workshop ที่เกาะนามิ เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้  

เป็นความรู้สึกที่ดีกับกิจกรรมระดับนานาชาติ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเซรามิก ณ ประเทศเกาหลี

ขออนุญาตกล่าวถึง เกาะนามิ สักเล็กน้อย เกาะนามิ แปลว่า เกาะแห่งรัก ตั้งตาม
ชื่อ นายพล นามิ ซึ่งเป็นแม่ทัพสมัยโชชอน และสุสานของท่านก็อยู่ที่เกาะนี้ด้วย นามิ
เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่กลางแม่น�้า (Han river) ลักษณะของเกาะคล้ายใบไม้ลอยน�้า อยู่
ในเขตเมืองชุนชอน ซึ่งเกิดจากการสร้างเข่ือนชองพยอง มีพื้นที่ประมาณ 460,000 
ตารางเมตร ห่างจากกรุงโซลประมาณ 63 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
แนวคิดในการวางผังเกาะนามิน้ันเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมที่ช่วยในการก�าจัด
ขยะบนเกาะซึง่นกัท่องเทีย่วทิง้ขวดแก้วไว้เป็นจ�านวนมากจงึเกิด Studio หลอมแก้วขึน้
ท�าเป็นงานประติมากรรมประดับตกแต่งอาคารและของท่ีระลึกส�าหรับนักท่องเที่ยว 
และมีการท�า Studio เซรามิกอยู่ด้วยกันกับแก้วบนเกาะนั้น ทั้งเซรามิกและแก้วก็เป็น
สื่อทางกิจกรรมเพื่อความรักของหนุ่มสาว นักท่องเที่ยว และครอบครัวชาวเกาหลีได้
เป็นอย่างดี

Studio เป่าแก้ว

เตาหลอมแก้ว เป่าแก้วชิ้นใหญ่ (Art & Craft Glass)สถาปัตยกรรมบนเกาะนามิ
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หลังจากซีรี่ส์เรื่อง Winter Sonata (เพลงรักใน
สายลมหนาว) ออกฉายและสร้างกระแสให้ K.Series 
โด่งดังในหลายประเทศ เกาะแห่งน้ีก็กลายเป็นสญัลกัษณ์
ของสถานที่แห่งรัก ที่หนุ่มสาวรวมทั้งคอซีรี่ส์ต่างก็หลั่ง
ไหลมาเท่ียวกันอย่างล้นหลาม นามิเป็นเกาะที่สวยงาม
มพืีชพันธ์ุ สัตว์ และระบบนเิวศน์ท่ีสมบรูณ์ มลภาวะแทบ
จะไม่มีเลยก็ว่าได้ ทีนี้ก็เข้าเรื่องเสียทีนะครับ

กิจกรรมของการท�า Workshop เร่ิมจากศิลปิน
จากหลายประเทศเดินทางมาถึงสนามบินอินชอน ทีม
งานของการจดังานกน็�ารถมารบัเดนิทางไปยงัเกาะนามิ 
ซึ่งที่พักเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชัว่โมงก็ถงึเกาะนาม ิพวกเราเข้าทีพ่กั เข้าห้องน�า้ ปรบั
สภาพตัวเองจากการที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนบนเครื่องบิน 
เสรจ็เรยีบร้อยกไ็ปยงัสถานทีป่ฏิบตังิาน Workshop เพือ่
ดูความเรยีบร้อย ทางทมีงานก็จดัเตรยีมอาหารเยน็ไว้ให้
อย่างดี เป็นอาหารเกาหลีที่เป็นที่นิยม อร่อยมาก

พิธีเปิดและการจุดเตาฟืน

ห้องน�าเสนอผลงาน

วันที่ 1 ของการปฏิบัติการ มีพิธีเปิดงานด้วยการตี
กลองของสาวๆ หนุม่ๆ มอือาชพี โชว์ลวดลายการตกีลอง
อย่างสวยงามน่าประทับใจ ประธานจดังานกล่าวเปิดงาน
และน�าศิลปินไปร่วมกิจกรรมการจุดเตาเผา (เตาฟืน) ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับส่วนของงานแสดงผลงานของ
ศิลปินทีน่�าตดิตวัมาด้วย กจ็ดัแสดงที ่Pyeonghwarang 
Gallery ตอนค�่าก็มีการจัดเลี้ยง Welcome Banquet 
ทีบ่รเิวณทีเ่ผาเตาฟืนนัน่เอง เป็นการรบัประทานอาหาร
ร่วมกันแบบบุฟเฟต์ และตลอดคืนมีการเฝ้าเตาเผากัน 
เปลี่ยนเวรเป็นช่วงๆ โดยคืนแรกแบ่งกันเผาเตา แต่ของ
ผู้เขียนเป็นวันที่ 2 ของการเผา ซึ่งโชคดีปิดเตาเผาก่อน
ทีผู่เ้ขยีนจะถงึเวรโยนฟืนเข้าเตา เลยไม่ต้องเผาสบายไป

วันท่ี 2 เป็นกิจกรรมการปั้นงานร่วมกันระหว่างศิลปินต่างชาติกับศิลปินเกาหลี 
ชาติที่ร่วมท�า Workshop มีอาทิ USA, TURKEY, AUSTRALIA, SINGAPORE, 
MALAYSIA, THAILAND, SLOVAKIA, CHINA, BELGIUM, FRANCE, TAIWAN, JAPAN 
และ KOREA มีศิลปินรวมทั้งหมด 54 คน นอกจากการปั้นแล้วยังมีการออกร้านขาย
สินค้าเซรามิก พวกเครื่องประดับ งานหัตถกรรม มีนักศึกษาเซรามิกมาช่วยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การปั้น และยังมีการโชว์การเผารากุ (Raku) อีกด้วย นักท่องเที่ยวมากมาย
มาเยี่ยมชมงานเพราะเป็นพื้นที่เปิดส�าหรับกิจกรรมบนเกาะนี้

ในช่วงเวลากลางคืนมีการน�าเสนอผลงานของศิลปินแต่ละคน เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิดและเทคนิคในการสร้างผลงานของแต่ละคน
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ศิลปินรับมอบประกาศนียบัตรและ Passport

วนัท่ี 3-4 กย็งัมกีจิกรรมป้ัน เผาราก ุทีต่่อเนือ่งจาก
วนัก่อนๆ ทกุๆ คนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมทีัง้เด็กและผูใ้หญ่ 
มาปั ้นงานจากการเตรียมงานของศิลปิน ซึ่งจะคิด 
Concept ต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ปั้นงานกันสนุกสนานและ
เด็กๆ ก็ได้รับใบเกียรติบัตร เพื่อแสดงให้รู้ว่าได้ผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 5 ก็ปฏิบัติงานเช่นเดิม แต่ก็มีกิจกรรมเสริม
เข้ามาโดยมีกิจกรรมให้ศิลปินแต่ละชาติท�าอาหารเย็น
ร่วมกันเป็นที่สนุกสนาน โดยผู้เขียนท�าต้มย�ากุ้ง และอา
จารย์พิม (ผศ.พิม สุทธิคัม) จากคณะสถาปัตย์จุฬา 
ท�าแกงไตปลา ซ่ึงอาจารย์เตรียมเคร่ืองแกงมาจาก
ประเทศไทยแล้ว ส่วนผู ้เขียนไม่เตรียมไป ก็อาศัย
อาจารย์ พมิช่วยกันท�าต้มย�ากุง้ ซึง่ต่างชาตชิอบมาก หลงั
สนุกสนานในรสชาดอาหารก็มีการแนะน�าตัวเองของ
แต่ละคน เป็นกจิกรรมเพือ่ความรูจ้กักนัมากยิง่ขึน้ ตอน
เย็นของวันที่ 5 วันท่ี 6 กันยายน ท�าการเปิดเตาเผา 
(Unloading woodkiln) เอางานของแต่ละคนทีร่่วมกัน
ท�า เผาในเตาออกมาโชว์ ให้งานที่เผาแล้วกลับบ้าน ถ้า
ใครไม่ประสงค์เอากลับก็บริจาคให้ที่นามิได้ตามความ
เหมาะสม

คนเกาหลเีป็นคนทีม่ลีกัษณะของความเป็นเพือ่นทีด่ ีเข้าใจธรรมชาตขิองแต่ละคน 
แต่ละชาติ จึงเป็นความสุขสนุกสนานในช่วงเวลา 10 วันในเกาหลี (ที่พักชั้นหนึ่งอาหาร
ชั้นเลิศ)

หลังจากเสร็จกิจกรรม Workshop ที่นามิ, Director ของเกาะนามิ มอบ
ประกาศนียบัตร มอบ Passport ความเป็นประชาชนนามิให้แล้ว ก็มีการเลี้ยง Fare 
well Banquet อ�าลากันอย่างมีสีสันสวยงามริมสระน�้าที่เกาะนามินั่นเอง มีการลอย
เทียนคล้ายๆ ลอยกระทงที่สระน�้าให้ถ่ายรูปกันสนุกสนานดี

วันที่ 6 ผู้จัดงานย้ายสถานที่ไปพักท่ีกรุงโซล ทุกคนไปร่วมสนุกกับกลางคืนท่ี
กรุงโซล วันรุ่งขึ้นก็ไปปฏิบัติงาน Workshop ที่ Suwon Smart Republic เพื่อท�างาน
ประดับผนัง (Ceramic Wall Decoration) โดยใช้เวลาสั้นๆ 1 ชั่วโมง ปั้นงานให้เสร็จ 
หลังจากนั้นสตูดิโอที่นั่นก็จะน�าไปเผาและน�าไปประดับผนังรอบๆ อาคารที่นั่น โดยที่
เจ้าของผลงานจะเห็นงานของตัวเองที่ปั้นไว้และเผาแล้วก็ต่อเมื่อกลับไปเยือน Suwon 
Smart Republic อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง
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กิจกรรมทัวร์ไปที่อินชอน (Incheon) เมืองแห่งเซรามิกของเกาหลี พวกศิลปินไม่
ได้เยี่ยมชมโรงงาน แต่ได้ไปดูห้องนิทรรศการผลงานของศิลปินบ้าง ของร้านค้าต่างๆ 
บ้าง อยู่รวมๆ กัน ผลงานของศิลปินแต่ละชิ้นขายได้ราคาพอสมควร จัดได้ว่าแพง แต่
สินค้าของร้านค้าต่างๆ ก็ไม่แพงมาก แต่งานจะออกในแนวหัตถกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Craft) เป็นส่วนใหญ่

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผู้จัดงานได้จัดไปดูมิวเซียม (Incheon World Ceramic 
Museum) เป็นมิวเซียมที่เก็บผลงานของศิลปินระดับโลกมารวมกันไว้ที่น่ี มีทั้ง
นิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน เฉพาะทางด้านเซรามิก น่าประทับใจมาก
ทีเ่ขาให้ความส�าคญักบังานเซรามกิเป็นอย่างมาก เมือ่ได้เหน็กเ็กดิแรงบนัดาลใจ ทีอ่ยาก
จะท�าเซรามิกมากขึ้นร้อยเท่าทวีคูณเลยทีเดียว งานหัตถกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

งานของศิลปินระดับโลกในมิวเซียมผลงานของศิลปินทั่วโลกจัดแสดงไว้ที่  Incheon World Ceramic Museum

หลงัจากทวัร์ดงูานเซรามกิแล้วกลบัไปท่ีกรงุโซล ทางผูจ้ดังานให้เวลาเดนิชอปปิงกนั 2 ชัว่โมง ผูเ้ขยีนไม่ชอปปิงแต่ได้ไปที ่ทงแดมนุ ดไีซน์พลาซ่า 
(Dongdaemun Design Plaza) เป็นโครงการศนูย์รวมแห่งการดไีซน์ของประเทศ เป็นอาคารทรงเก๋ล�า้สมยั สเีงนิขนาดใหญ่ เนือ้ทีก่ว่า 86,574 ตาราง
เมตร ได้รับการออกแบบโดย Zaha Hadid สถาปนิกหญิงชื่อดังของโลก
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ด้านในมีหอประชุม หอจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการออกแบบอย่างต่อเนื่อง น่าสนใจมากๆ คล้ายๆ กับ 
TCDC บ้านเรานัน่แหละครบั แต่ของเขาท�าแบบจรงิจงัมากๆ ซึง่มันแสดงถงึความเจรญิของประเทศของเขาเลยทเีดยีว หลงัจากเดินดงูานประตมิากรรม
ทัง้ภายในอาคารและรอบๆอาคารแล้ว กพ็อดไีด้เวลากลบัโรงแรมทีพ่กั ทางผู้จดังานกพ็าไปรบัประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ซึง่มอีาหารหลากหลาย
ชาติให้รับประทาน รวมท้ังดื่มไวน์ได้ไม่จ�ากัด ก็เป็นท่ีสนุกสนานกันท้ังฝรั่ง ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เลยที่เดียว ตอนค�่าๆ หน่อยก็นัดกันไปด่ืมกินท่ี
ร้านอาหารแบบดั้งเดิมของเกาหลี เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม CERAMIC FESTIVAL ที่จัดโดย Korean Professional Pottery Association ที่จัดได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ที่เกาะนามิ และกรุงโซล ประเทศเกาหลี
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เตาขุดและไหเหล้า
ชนเผ่า ณ บ้านท่าหิน สปป.ลาว

 �Mr.Nattapong�Prompongsaton

 Department of Industrial Design   
Faculty of Architecture 
Khon Kaen University

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ์ในพื้นที่ของ สปป.ลาว ที่มีการขุดพบ
เคร่ืองป้ันดนิเผาชนดิเนือ้เครือ่งดนิ ทีทุ่ง่ไหหนิ แขวงเชยีงขวาง (บนุม ีเทบสเีมอืง, 2553) 
การค้นพบไหดินเผาจ�านวน 3 ใบที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,500-2,500 ปี ที่ถ�้าอานม้า 
บ้านเชียงมวก แขวงหลวงพระบาง (โครงการค้นคว้าโบราณวทิยาลุม่แม่น�า้โขงตอนกลาง, 
2013) และการค้นพบหม้อดินเผาที่เหล่าป่าโก เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ที่
มีอายุประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว (Anna Kallen, 2004) ท�าให้ทราบว่าในพื้นที่ทางภาค
เหนอืและภาคกลางของสปป.ลาวนัน้มกีารผลติหม้อหรอืไหดนิเผาชนดิเนือ้เครือ่งดนิมา
เป็นเวลานานแล้ว รวมถึงรูปแบบและกระบวนการผลิตมีความคล้ายคลึงกับ
เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี และโนนนกทา บ้านนาดี จ.ขอนแก่น 
ประเทศไทย รวมถึงการเปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายภาพบางประการบนกะโหลกศรีษะ
ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีความคล้ายคลึง
กะโหลกศีรษะของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสปป.ลาวมากที่สุด (สุรพล นาถะพินธุ, 
2550) จากการส�ารวจโดยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีชาวออสเตรเลียร่วมกับกอง

โบราณคดี กรมศิลปากร ประเทศไทย ได้พบว่า บริเวณ
อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอ�าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก มีเตาเผาโบราณอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย
กว่า 1,000 เตา นักโบราณคดเีข้าใจว่าเป็นจดุเริม่ต้นและ
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกที่ใหญ่ที่สุด
ในเวลานั้น จากการส�ารวจตามแนวแม่น�้ายม  ได้พบเตา
เผาแบบเก่าที่ยังไม่พัฒนาและพัฒนาแล้ว รวมท้ังเตา
แบบ Blank kiln ไม่น้อยกว่า 800 เตา จากการค�านวณ
อายุเตาโดยวิธีการ dating พบว่า ได้มีการขุดรูจากริม
ฝ่ังน�า้เข้าสูพ่ืน้แผ่นดนิ เป็นรปูคล้ายกระเพาะหม ูมพีืน้ที่
ภาคตัดขวางเตาเป็นรูปวงรีมาใช้เป็นเตาเผาประมาณปี 
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ค.ศ.1107 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1157-1257 เตาเผามีรูปแบบเปลี่ยนไป โดยส่วนที่เป็น
พืน้เตาจะแบนเรยีบท�าให้สะดวกต่อการ loading ลกัษณะโครงสร้างของเตามกีารพฒันา
เป็นส่วนของห้องไฟ (firebox) และห้องเผา (firing chamber) แยกกันชัดเจน (ธนสิทธิ์ 
จนัทะร,ี2542) ซึง่เตาขดุลกัษณะนีม้กีารใช้งานอยูใ่นพืน้ทีท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและค่อยๆ หายไป แต่ในพื้นที่ของสปป.ลาว ใน
ปัจจุบันยังคงมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเตาขุดลักษณะนี้ ผู ้เขียนได้ศึกษาถึง
กระบวนการผลิต รูปแบบ และการเผา ของชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเตา
ขุดในลาวใต้ ที่บ้านท่าหิน แขวงอัตตะปือ ที่ยังคงมีการใช้เตาขุดในการเผาผลิตภัณฑ์ 
โดยผลิตภัณฑ์นั้นตอบสนองต่อการใช้งานของชาวบ้านในพื้นที่

เครื่องปั้นดินเผา บ้านท่าหิน

ประวัติหมู่บ้านและการผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านท่าหิน แขวงอัตตะปือ

บ้านท่าหินตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ก่อนเข้าเมืองสามัคคีไช แต่เดิมหมู่บ้านตั้งอยู่ฝั่งตรง
กันข้ามแม่น�้าเซกอง ได้ย้ายข้ามฝั่งมา หมู่บ้านก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1913 ตอนเริ่มต้น
มี 18 ครอบครัว ประกอบด้วย 3 ชนเผ่าได้แก่เผ่าลาวลุ่ม เผ่าบราว เผ่าโอย อาณาเขต
ของหมู่บ้านท่าหิน ทิศใต้ติดกับบ้านลาดยาวใต้ ทิศเหนือติดกับบ้านโนนตอมสิวิไล ทิศ
ตะวันออกติดกับบ้านนาซายทอง ทิศตะวันตกติดกับบ้านตะเพาทอง มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,100 เฮกตาร์ มี 189 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,046 คน มีแม่น�้าเซ
กองไหลผ่านหมู่บ้าน

บ้านท่าหินเริ่มมีการผลิตไหช่วงปี ค.ศ.1974-1975 โดยพ่อเฒ่าเนียม ซึ่งเสียชีวิต
เมื่อ 6 ปีที่แล้วด้วยความชรา พ่อเฒ่าเนียม และพ่อเฒ่านวด เป็นชนเผ่าโอย ไปเรียน
การท�าไหมาจากบ้านใหม่หินลาด ที่เป็นชนเผ่าลาวลุ่ม ในช่วงการสร้างครอบครัว แล้ว
ก็มาสอนให้ลกูหลานทีบ้่านท่าหนิ ในขณะทีพ่่อเฒ่าทัง้สองไปเรียนทีบ้่านใหม่หินลาด ซึง่
มกีารผลติไหอยู ่(ปัจจบัุนเลิกผลติแล้ว) ในช่วงแรกมชีาวบ้าน 10 คนมาเรยีนป้ันไห และ
ได้ขุดเตา เตาแรกขุดพร้อมกัน 2 เตา สมัยก่อนเตาเผาอยู่นอกหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันไม่มี
ที่ขุดเลยเข้ามาอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย  เตาเผาสมัยก่อนมีการใช้งานร่วมกัน 6-7 
ครอบครัวต่อ 1 เตา (นายบ้านบุนยัง บอวงชัย อายุ 46 ปี, สัมภาษณ์ 2012/03/09)

ช่วงที่หมู่บ้านมีผู้ผลิตมากที่สุดมีประมาณ 30 หลังคาเรือน ช่างปั้นเริ่มลดจ�านวน
ลงในช่วงปี ค.ศ.2007 แต่ช่วงที่ชาวบ้านได้ประกอบการปั้นดินเผานั้นก็ถือว่ารายได้ดี
กว่าปัจจบุนั ซึง่นอกจากจ�าหน่ายแล้ว ชาวบ้านยงัใช้การแลกเปลีย่นสนิค้ากันโดยไม่ต้อง
ใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากว่า (อดีตนายบ้านจานหอม สีวง
สา อายุ 50 ปี, สัมภาษณ์ 2013/03/11)

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในอดีตของช่างปั้นบ้านท่าหิน

1)  ความเชื่อเรื่องการเลือกพื้นที่ขุดเตา  ช่างจะดูว่าที่ดินมีเนื้อแน่น ถ้าขุดเตา
แล้วเจอหินจะต้องเลิกขุด ไปขุดที่อื่น มีความเชื่อว่าเตาจะพัง ใช้งานได้ไม่นาน (Mick 

Shippen, 2005) การเลือกพื้นที่ขุดดินต้องสังเกตหน้า
ดินว่าไม่มีเศษหิน หากดินไม่แน่นก็ขุดไม่ได้ ขุดเสร็จจะ
มีการตรวจสอบอีกครั้งโดยการเผาไฟให้ดินแข็งก่อน 
โดยที่ยังไม่เอาไหเข้าไป เตาที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีดินพังลงมา 
ซึง่จะเป็นดนิทีซ่มึน�า้ ไม่แน่นหรอืไม่ใช่ดนิเหนยีว ผูเ้ขียน
ได้วเิคราะห์และเหน็ว่า พืน้ทีข่ดุเตาทีม่หีนิเมือ่โดนความ
ร้อนมากๆ นัน้จะมกีารขยายตวัและหดตวัเมือ่เยน็ลง ซึง่
จะท�าให้เตาพงัตกใส่ชิน้งานเมือ่มกีารใช้งานได้ ท�าให้เตา
พังถล่มเมื่อใช้งานบ่อย

2)  ในอดีตมีการห้ามผู้หญิงและบุคคลอื่นเข้า
บริเวณเตาเผาขณะท�าการเผา ตั้งแต่ขั้นตอนการเอาชิ้น
งานเข้าเตา อาหารให้ช่าง ก็ท�าได้บริเวณรั้วกั้น และ
แม้แต่การนอนในครอบครัว ถ้านอนโดยมีการถูกเนื้อ
ต้องตัวกันขณะท�าการเผาจะท�าให้ไหในเตาติดกัน ต้อง
เว้น 3 คืน ขณะที่เผาห้ามทะเลาะกัน ผู้เผาต้องมีจิตใจที่
ดี ห้ามกระโดดลงแม่น�้า ต้องอยู ่ในอาการส�ารวม
เรียบร้อย อย่าผิดคล�า (ข้อห้าม) ที่ยึดถืออยู่ทั่วไป และ
ต้องถือศีล 5 เรียกว่า “เข้ากัม”

3) การหันหน้าเตาออกทางแม่น�้าเนื่องจาก มี
การขนฟืนมาทางน�า้เมือ่เอาขึน้ฝ่ังแล้วจงึง่ายต่อการเอา
เข้าเตาเผา และสะดวกต่อการขุด

4) ในอดีตมีพิธีกรรม การไหว้เตา ก่อนการขุด
เตาท�าเตา โดยเซ่นไก่ 1 ตัว ผ้า 1 ผืน ขัน 5 ขัน 8 การ
เซ่นไหว้ เตาครั้งแรกในการเผาไห จะฆ่าไก่ตัวนึง ไปเซ่น 
หรอืเซ่นหม ูหว ีแหวน ซอง เจ้าของเตากไ็หว้พร้อมกล่าว 
“มากนิมาหยากมาเฮด็ให้มนัสกุมนังามบ่ให้แตก” หรอื 
“บ่ให้แตกให้แหง ให้ค�าให้คูณ ให้เพิ่นเป็นผู้ปกปัก
รักษา ตลอดปลอดภัย” (พ่อบุญไหล ชัยกิจ สัมภาษณ์ 
2012/04/16) หลังจากนั้นก็ต้ังของเซ่นไหว้ไว้ 3-4 
ชั่วโมงแล้วค่อยเก็บ ซึ่งการเซ่นผีเตา ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้
ปฏิบัติแล้ว

5) ไหใส่กระดูกผู้เสียชีวิต จะมีฝาด้วย ถ้าไม่มีผู้
สั่งช่างก็ไม่ได้ผลิตเตรียมไว้ บางบ้านที่มีคนเฒ่าคนแก่ก็
จะมกีารเตรยีมไว้ก่อน แต่บางบ้านก็ไม่ได้เตรยีม การเอา
กระดกูเข้าธาตุ จะท�างานบญุโดยการท�าปราสาทผึง้ การ
เก็บกระดูกมาเข้าธาตุ จะนิมนต์ครูบา (พระ) มาสวด 

ภาพที่�15   (ซ้าย) บริเวณที่เตรียมดินโดยการต�าให้เป็นผง และร่อนผ่านตาข่ายร่อนทราย (ขวา) ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วผึ่งแห้งรอเผาในบ้านใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จของพ่อพูวอน 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน (ซ้าย) 2013/03/23  (ขวา) 2012/04/13



56 กันยายน - ธันวาคม 2559

เช้าอีกวันก็ท�าบุญตักบาตร (รับบาตร) ก็เสร็จพิธี ช่วงสงกรานต์ วันเนาก็จะท�าการสวด
กระดูก หรือช่วงวันขึ้นปีใหม่แล้วแต่ความสะดวกของญาติพี่น้องในครอบครัว ปัจจุบัน
ก็มีการใช้ภาชนะอย่างอื่นมาบรรจุกระดูก เช่น ขวดโหลแก้ว ขวดโหลพลาสติก แต่ที่
บ้านท่าหินก็ยังนิยมใช้ไหดินเผา ซึ่งพ่อจานหอมบอกว่า การใช้ไหดินเผาใส่กระดูกนั้นดี
ว่า ภาชนะอื่น เนื่องจากจะไม่เกิดกลิ่นเหม็น 

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าหิน

พ่อพูวอน สอนประดิด (สัมภาษณ์ 2012/04/17) อายุ 58 ปี เป็นผู้ประกอบการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เจ้าเดียวของบ้านท่าหินในปัจจุบัน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ได้
เลิกผลิตไปแล้ว โดยพ่อพูวอนได้ว่าจ้างช่างปั้นไหในหมู่บ้านมาปั้นไหที่บ้าน 3 คน จ้าง
คนมาเตรียมดิน ส่วนพ่อพูวอนจะดูแลเรื่องการเผาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความ
ส�าคัญที่สุดก่อนที่ไหจะเสร็จสมบูรณ์  และจ้างคนขับรถไปเร่ขายตามหมู่บ้าน โดยจะไป
ด้วยตัวเองทุกครั้ง ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผามิได้ยึดถืออย่างใน
อดีต ซึ่งพ่อพูวอนได้ให้เหตุผลว่าได้ทดลองดูแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ไหมิได้แตก ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกันก็เลิกยึดถือไป  ในหมู่บ้านยังมีช่างปั้นอยู่หลายคนแต่ไม่ท�าแล้ว เมื่อ
พ่อพูวอนเริ่มท�าไห ได้ลองท�าไปท�ามาจน 4-5 ปีที่แล้ว ทางหน่วยงานราชการได้เข้ามา
ส่งเสรมิ มกีารประชาสมัพนัธ์ให้เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป ปัจจบุนัพ่อพูวอนผลติไหตลอด
ทั้งปี แต่ยังมีปัญหาในฤดูฝน ที่น�้าท่วมเตาเผาท�าให้เผาไม่ได้

กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นบ้านท่าหิน

สถานประกอบการผลิต พ่อพูวอน ใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่ติดแม่น�้าเซกอง ในการ
ขุดเตาเผา ส่วนพื้นที่ในการเตรียมดินได้แก่การต�าดิน แช่ดิน เหยียบดิน อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน อยู่ใต้ร่มไม้ไม่มีโรงเรือน  จะเก็บดินที่ต�าเสร็จแล้วไว้ใกล้ๆ บริเวณที่แช่ดิน
และเหยียบดิน โดยใส่กระสอบวางกองกันและมีผ้าใบพลาสติกคลุมปิดป้องกันฝนตก  
ช่างปั้นจะนั่งปั้นในบ้านที่ก�าลังก่อสร้างของพ่อพูวอน เมื่อบ้านเสร็จคงต้องย้ายที่ใหม่  
ไหทีป้ั่นเสรจ็แล้วพ่อพวูอนจะน�าไปเกบ็ไว้ในโรงเรอืนทีเ่มือ่ก่อนเป็นคอกแพะปัจจบุนัไม่
ได้เลี้ยงแล้ว การทาน�้าเคลือบก็จะท�าที่นี่ 

ภาพที่�16  พื้นที่บริเวณเตาเผา ริมแม่น�้าเซกอง 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2012/04/13 

พิกัด GPS : Latitude 14,50.2723N, Longitude 106,47.6863E, Altitude 102.60m

ภาพที่�17 ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด เตาเผาบ้านท่าหิน

วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

วตัถดุบิในการผลติไห ม ี3 อย่าง ได้แก่ดนิป้ัน ไม้ฟืน 
และขี้เถ้าไม้เชือกส�าหรับท�าน�้ายาเคลือบ  

แหล่งดนิป้ันไห อยูห่่างจากบ้านพ่อพวูอนประมาณ 
1 กิโลเมตร หลังคิวรถบ้านท่าหินเก่า โดยพื้นที่ตรงนี้ รัฐ
ให้พ่อพูวอนขุดดินไปผลิตไหได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง
พ่อพูวอนจะจ้างชาวบ้านอดตีช่างป้ันไห ขดุและเลอืกดนิ
กองไว้ให้ พ่อพวูอนจะเอารถมาบรรทกุกลบัไปเตรยีมดิน
ปั้นไห 

ไม้ฟืนส�าหรับเผาไห จะสั่งซื้อมาจากโรงเลื่อยใน
บริเวณใกล้เคียง

ภาพที่�18  ดินที่ชาวบ้านขุดเตรียมไว้ส�าหรับน�ามาปั้นไห  

หลังคิวรถเก่าบ้านท่าหิน 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/11/26 

พิกัดGPS : Latitude 14,50.7314N, Longitude 

106,47.380E, Altitude 116.90 m

ขี้เถ้าไม้เชือก  ส�าหรับท�าน�้ายาเคลือบ (น�้าเคลือบ) 
การหาขีเ้ถ้าไม้เชือกนัน้จะมชีาวบ้านหาให้โดยอาจได้มา
จากการเข้าไปเก็บในป่าที่ถูกไฟไหม้ หรืออาจหาไม้แห้ง
มาจุดไฟเผาเอา อาจมีไม้ชนิดอื่นปนอยู่บ้างแต่ไม้เชือก
จะดีที่สุด เคลือบสวยที่สุด โดยพ่อพูวอนจะไปรับซื้อมา
ในราคากระสอบละ 50,000 กีบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นไห

1)  ปิ้นหรือแป้นหมุนมือ ปัจจุบันใช้แป้นหมุนที่
ท�าจากเหล็ก

2)  หวี เป็นอุปกรณ์ปั ้นท�าจากแผ่นพลาสติก 
รูปสามเหลี่ยมปลายมน

3)  ไม้ลาย ไว้ส�าหรับท�าลวดลายบนไห มีแบบ
เดียวท�าจากไม้ไผ่ ด้านหนึ่งปลายแหลม 
อีกด้านหนึ่งบากเป็น3แฉก

4)  ผ้าแพร (ผ้า) หรอืเจีย่ (กระดาษ) กระสอบปนู 
ใช้ชุบน�้าลูบปากไหให้เรียบ

5)  ไม้ตีดิน เป็นไม้ไผ่ไม่ยาวมากนัก ส�าหรับตีดิน
และคลึงดินตอนปั้นส่วนก้นไห

6)  บั้งเดียก หรือกระบอกอัดดิน คืออุปกรณ์อัด
ดินเป็นเส้นส�าหรับท�าดูกไห (ลายส้นนูน
บนไห) ท�าจากไม้ไผ่
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ภาพที่�19  เครื่องมือที่ใช้ในการปั้นไห(จากซ้าย) ผ้า  บั้งเดียก 

ไม้ลาย  หวี รูปแบบต่างๆ 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2012/03/25

ภาพที่�20  ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นภาชนะต่างๆ

กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มช่างบ้าน

ท่าหิน

การเตรยีมดนิ ดนิทีต่ากแห้งแล้วจะน�ามาต�าโดยใช้
ครกกระเดือ่งท่ีใช้เท้าเหยยีบ น�าดนิผงผ่านการต�ามาร่อน
ผ่านตาข่ายร่อนทราย เก็บใส่กระสอบไว้ ในขั้นตอน
เตรียมดนิป้ันจะเอาดนิมาแช่ในถังน�า้มนัเหลก็ 1 คนื แล้ว
น�ามาเหยียบได้โดยผู้เหยียบจะเอาผ้าใบพลาสติกปูพ้ืน
ดินที่จะท�าการเหยียบ จากนั้นเอาดินผงที่บดมาโรยรอง
พื้นและน�าดินท่ีแช่น�้าไว้ลงมากองบนผ้าใบและท�าการ
เหยียบนวดด้วยเท้า ให้ดินเข้ากันโดยขณะเหยียบก็จะ
โรยผงดินผสมไปด้วย ผู้เหยียบจะเหยียบนวดและพลิก
ดนิกลับไปกลับมาโรยผงดนิและเหยยีบจนกว่าเนือ้ดนิจะ
มีความเหนียวพอเหมาะส�าหรับการปั้น เมื่อเน้ือดินเข้า
กันดีแล้วก็จะเก็บและคลุมด้วยพลาติกกันความชื้น 
เตรียมไว้ส�าหรับให้ช่างปั้นปั้นไหต่อไป

ภาพที่�21  ชาวบ้านขณะก�าลังต�าดินด้วยครกกระเดื่อง 

ภาพถ่าย  บ้านท่าหิน 2013/03/22

ภาพที่�22  การเหยียบดินของช่างบ้านท่าหิน 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/22

ภาพที่�23  (ซ้าย) ขณะช่างก�าลังปั้นไหปลัง  (ขวา) การติดดูกไห 

(การตกแต่งด้วยเส้นดินที่อัดจากบั้งเดี้ยก) 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/25
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วิธีการปั้นไห

วธิกีารป้ันผลติภณัฑ์ของบ้านท่าหนิคล้ายคลงึกบัการป้ันผลิตภัณฑ์ของบ้านผกัขะ
ย่า ทีม่กีารป้ันขึน้รปูโดยการใช้ป้ิน หรอืแป้นหมนุมอืเหมอืนกัน ผูเ้ขยีนจงึไม่ขอกล่าวซ�า้ 
ซึ่งความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดของทั้งสองหมู่บ้านคือบ้านผักขะย่ามีเครื่องมือในการปั้น
หลากหลายรปูแบบมากกว่า เนือ่งจากรปูแบบผลติภณัฑ์ของบ้านผกัขะย่ามมีากกว่า ซึง่
ผลติภัณฑ์ของบ้านท่าหนิจะเน้นผลิตไห ตัง้แต่ขนาดใหญ่จนถงึขนาดเลก็ มกีารผลติครก 
ไหปลาร้า และแอ่งน�า้ด้วย โดยในหนึง่วนัช่างป้ันไหบ้านท่าหนิจะป้ันไหใบเลก็ได้ประมาณ 
๕๐-๗๐ใบ ถ้าใบใหญ่จะได้ประมาณ ๒๐ใบ

ภาพที่�24  ไหปลัง (ไหเหล้าชนเผ่าบราว) ที่ปั้นเสร็จใหม่ๆ และรายละเอียดของดูกไห 

ภาพถ่าย  บ้านท่าหิน 2013/03/25

การเตรียมน�้ายาเคลือบและการเคลือบ

ขี้เถ้าไม้เชือกและอาจใช้ขี้เถ้าไม้ชนิดอื่นผสมเช่นขี้เถ้าไม้ประดู่ การเตรียมขี้เถ้านี้
พ่อพวูอนจะว่าจ้างชาวบ้านให้หาให้ ซึง่อาจได้มาจากการเก็บขีเ้ถ้าในป่าทีถ่กูไฟไหม้ หรอื
เกิดจากการเผาป่าเพื่อการเพาะปลูกหรือสร้างบ้านเรือนในบางครั้ง หรือการหาไม้มา
เผาให้ได้ขี้เถ้า

การผสมน�า้ยาเคลอืบใช้การกะประมาณเอาระหว่างน�า้ข้าวเหนยีว (ข้าวเหนยีวขาว
หรือด�าก็ได้) ท่ีต้มและบดจนเป็นน�้า (ปัจจุบันอาจใช้แป้งข้าวเหนียวผสมน�้าแทนก็ได้) 
น�ามากรองผ่านตาข่ายร่อนทรายผสมกับขี้เถ้า คนให้เข้ากันเรียกว่าน�้ายาเคลือบ การ
เคลือบจะใช้แปรงทาสีทาลงบนผิวด้านนอกและบริเวณปากไหบางๆ ไม่เคลือบด้านใน 
จะเว้นเคลือบจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 คืบเพื่อป้องกันเคลือบไหลลงไปติดพื้นเตาและ
การเคลอืบนีจ้ะเคลอืบเฉพาะไหทีมี่ต�าแหน่งการวางในเตาด้านหน้าใกล้เปลวไฟ ไหทีถ่ดั

ภาพที่�25  พ่อพูวอนขณะก�าลังทาน�้ายาเคลือบบนไหปลัง 

ภาพถ่าย  บ้านท่าหิน 2013/03/22

เข้าไปข้างในจะเคลือบส่วนปากไห ไหที่วางไว้ในเตาลึก
เข้าไปจะไม่เคลือบเนื่องจากเคลือบจะไม่หลอมตัว ไหที่
เคลือบสุกตัวและมีความสวยงามกว่าสามารถจ�าหน่าย
ได้ราคาสูงกว่าไหที่ไม่มีเคลือบ

การเผาไห

การเตรียมเตาเผาไห พ่อพวูอนจะเตรยีมด้วยตวัเอง
โดยขัน้แรกหลงัจากเอาชิน้งานทีเ่ผาในครัง้ก่อนออกจาก
เตาแล้ว จะท�าความสะอาดเตา โดยการกวาดขีเ้ถ้าแกลบ 
(เปลอืกข้าวรองพืน้เตาทีเ่ผาในครัง้ก่อน) ออก และตรวจ
ดูความเรียบร้อยของเตา บางครั้งอาจมีผนังเตาที่พังลง
มา ก็ต้องเก็บออกและตรวจดูว่ายังท�าการเผาได้หรือไม่ 
จากน้ันน�าเอาเปลอืกข้าวทีไ่ด้จากโรงสีใกล้ๆ มาปรูองพืน้
เตาบริเวณที่ใช้ส�าหรับวางไห เพื่อกันไม่ให้ไหติดพื้นเตา 
เม่ือปูรองพื้นเสร็จก็น�าเอาไหเข้าวางในเตา โดยวางไห
ขนาดเล็กไว้ด้านในออกมาจนความสูงเตาพอที่จะบรรจุ
ใบใหญ่ได้กเ็อาใบใหญ่เข้า และน�าใบเลก็วางตรงช่องว่าง
ระหว่างไหใบใหญ่ เพื่อประหยัดพื้นที่ และจะวางไหที่มี
เคลอืบโดยดตู�าแหน่งทีเ่คลอืบจะหลอมตวัด ีซึง่ในแต่ละ
เตาจะได้ไหที่มีการเคลือบจ�านวนไม่มากนัก

ภาพที่�26  (ซ้าย) ไหที่เตรียมเอาเข้าเตา ที่วางเรียงต�าแหน่งเดียวกับที่จะวางในเตา (ขวา) พ่อพูวอนก�าลังเรียงไหภายในเตา โดยเอาไหที่ไม่มีเคลือบไว้ด้านใน 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/22
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การเผาจะใช้เวลาทัง้หมดประมาณ 36 ชัว่โมงหรอื 
2 วัน 1 คืน โดยหลังจากน�าไหเข้าเตาเรียบร้อยแล้วใน
วันรุ่งขึ้นประมาณ 6 โมงเช้าพ่อพูวอนจะจุดเตา โดยใน
ช่วงแรกจะค่อยๆ อุ่นเตา ใส่ฟืนไม่มาก ค่อยๆ ให้ความ
ร้อนผ่านเข้าไปในเตา จะใส่ฟืนต่อเนื่องไปไม่ให้ขาดโดย
ผู้เผาจะต้องเฝ้าและคอยดันฟืนเข้าไปในเตา และใส่ฟืน
ใหม่ต่อเนื่องไปใช้ไม้ยาวคอยช่วยในการงัดฟืนเข้าเตา
และยอกฟืนทีเ่ข้าไปแล้วให้ยบุตวัลงเพือ่ฟืนใหม่เข้าไปได้ 
และต้องมีช่องว่างให้ลมผ่านเข้าไปด้วย เมื่อถึงเย็นวัน
เดียวกันจะเร่งไฟขึ้นโดยใส่ฟืนและไม้ชิ้นเล็กๆ สลับกัน 
เพือ่ให้ไฟแรงขึน้เร่งต่อเนือ่งไปตลอดทัง้คนื โดยผูเ้ผาจะ
มอีย่างน้อย 2 คนสลับกนัเฝ้าเตาและพักผ่อนเพราะการ
เผานัน้เป็นขัน้ตอนทีเ่หนือ่ย ใช้เวลามาก และต้องท�าต่อ
เนื่องกันไปจนกว่าจะเผาเสร็จ หลังเที่ยงของอีกวันก็จะ
เร่งไฟอีกครั้งหนึ่งประมาณ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มของอีก
วนักใ็กล้เวลาทีจ่ะเผาเสรจ็ ช่างจะน�าเอาทางมะพร้าวมา
สับให้มีความยาวพอเหมาะเพ่ือให้โยนเข้าไปในเตาได้
พอด ีพอฟืนในเตาลดลงก็โยนทางมะพร้าวเข้าไปเพือ่ให้
ไฟแรงขึ้นเป็นเชื้อไฟสุดท้าย แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นอัน
เสร็จสิ้นการเผา

ภาพที่�27  ช่างก�าลังใส่ฟืนเข้าไปเพื่อเร่งไฟให้แรงขึ้น 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/23

หลังจากเผาเสร็จ 1 วันอีกวันถัดไปพ่อพูวอนจะ
ค่อยๆ ตกัขีเ้ถ้าในเตาออกมา ซึง่การตกัขีเ้ถ้านีจ้ะใช้เวลา
ทั้งหมด 3 วันเนื่องจากความร้อนภายในเตายังสูงและ
เถ้าถ่านเหล่านั้นยังคุกรุ ่นอยู ่ภายในเตา การค่อยๆ 
ตักเถ้าถ่านออกทีละน้อยก็เพ่ือรักษาความร้อนภายใน
เตา เพือ่รกัษาไหทีอ่ยูใ่นเตาไม่ให้ได้รบัการเปลีย่นแปลง
อณุหภมูอิย่างรวดเรว็เพราะอาจท�าให้ไหแตกได้ ในวนัที่ 
4-5 หลังการเผาเสร็จก็จะเริ่มทยอยเอาไหออกจากเตา 
ไหที่อยู่ลึกเข้าไปยังเอาออกไม่ได้เนื่องจากความร้อน
ยังสูงมากอาจปล่อยให้เย็นลงจึงน�าออกมา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มช่าง

บ้านท่าหิน

ผลิตภัณฑ์ ที่บ้านพ่อพูวอนผลิตได้แก่ ไหน้อย 
ไหหลอด ไหปลัง ไหแจะ (เป็นไหเหล้าของชนเผ่าละแว)  
แอ่งน�้า ครก

ภาพที่�28  (ซ้าย) ไหปลัง (ไหเหล้าของชนเผ่าบราว) ที่เผาจนเคลือบสุกตัวสวยงาม (ขวา) ไหแจะ (ไหเหล้า

ของชนเผ่าละแว) เคลือบไม่สุกตัวมีผิวสากด้าน ราคาจ�าหน่ายจะต�่ากว่าไหที่เคลือบสุกตัว 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน (ซ้าย) 2012/03/09  (ขวา) 2013/03/25

ภาพที่�29  (ซ้าย) ไหปลาร้า  (ขวา) แอ่งน�้าขนาดกลางและใหญ่ ไม่เคลือบ  

วางจ�าหน่ายหน้าบ้านพ่อพูวอน  

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/25

ภาพที่�30 ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด ไหปลังขนาดใหญ่ และกลาง

ภาพที่�31  ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด 

ไหแจะ

ภาพที่�32  ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด ไหหลอด 2 ขนาด 

และไหน้อย

การจัดการและการตลาด

การจัดจ�าหน่าย พ่อพูวอนมีหน้าร้านติดถนนสายหลักเข้าสู่เมืองอัตตปือ และจะ
น�าไหเหล้าไปตระเวนขายตามหมู่บ้าน ในเมืองต่างๆ ของแขวงอัตตปือ เพราะชนเผ่า
นยิมซ้ือไหไปหมกัเหล้า ถ้ามีการโทรส่ังมาพ่อพวูอนกจ็ะเอาไปส่งให้ ถ้าไหมีน้อยบางครัง้
จะบรรทุกใส่รถมอเตอร์ไซด์ไปส่งตามหมู่บ้าน เมื่อเอาไหและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ออกจาก
เตา นอกจากจะน�ามาวางหน้าร้านแล้ว ก็จะบรรทุกใส่รถกระบะออกตระเวนขายตาม
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ภาพที่�33  ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด ไหปลาร้า 

2 ขนาด

ภาพที่�35 ภาพลายเส้นก�าหนดขนาด ครกขนาดต่างๆ

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย

บุนมี เทบสีเมือง. 2553. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนาอาณาจักร. กรุงเทพฯ. สุขภาพใจ.
สุรพล นาถะพินธุ. 2550. บ้านเชียง. กรุงเทพฯ. ส�านักพิพิธพันธ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ธนสิทธิ์  จันทะรี. 2542. Design and Production Technology of High Temperature Ceramic (Stoneware): Case 
Study in Nongkai, Nakhonphanom, Ubonratchatanee, Nakhonratchasima Provinces. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

เอกสารอ้างอิงภาษาลาว

โครงการค้นคว้าโบราณวิทยาลุ่มแม่น�้าโขงตอนกลาง. 2013. งานวางแสดงรูปภาพผลงานของ โครงการค้นคว้าโบราณวิทยา ลุ่มแม่น�้าโขงตอน
กลาง (คบลต) ในช่วงปี 2010-2013 ทีโ่รงละคร พระลกั-พระราม พระราชวงัเก่า. จดัแสดง 31 มกราคม-24 พฤษภาคม 2013. หลวงพระบาง

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ

Anna Kallen. 2004. And Though Flows the River, Archaeology and the Pasts of Loa Pako. Appasala University. Sweden.
Mick Shippen. 2005. The Traditional Ceramics of South East Asia. London: London. A&C Black (Publishers).

ภาพที่ 36  (ซ้าย) การเตรียมไหกับรถมอเตอร์ไซด์ไปจ�าหน่าย (ขวา) ขณะก�าลังจะขึ้นเรือข้ามฟากแม่น�้าเซ

กอง ไปจ�าหน่ายไหเมืองพูวงที่ซึ่งห่างจากบ้านท่าหินประมาณ 50 กิโลเมตร 

ภาพถ่าย บ้านท่าหิน 2013/03/26

หมู่บ้านด้วย ผลิตภัณฑ์ที่บรรทุกไปจ�าหน่ายจะเน้นที่มีราคาเนื่องจากการเดินทางจะ 
เพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าน�้ามันและค่าจ้างคนขับรถ 

การเลือกซื้อไหของชนเผ่า จะเลือกที่มีสีเป็นธรรมชาติ มีลวดลาย ไหปลังหรือไห
เหล้าจะมีตุ่มที่ไหเรียกว่าหู ของดั้งเดิมจะมี 3 หู ชนเผ่าที่เมืองสานไซนิยมเก็บสะสมไห
เหล้าไว้เป็นมรดกและเป็นไหประจ�าครอบครัว ไว้ส�าหรับการ “กินอาด” หรือกินเลี้ยง 
และใช้ในงานบุญต่างๆ ไหในอดีตที่มีใบใหญ่อาจสูงถึง 120 ซม.

ภาพที่�34  ภาพร่างลายเส้น แอ่งน�้า 2 ขนาด

ภาพที่�37  บรรยากาศการเลือกซื้อไหของชาวบ้านเผ่าบราว 

บ้านวังยาง เมืองพูวง 

ภาพถ่าย บ้านวังยาง 2013/03/26

อ้างอิงสัมภาษณ์

บ้านท่าหิน  แขวงอัตตะปือ 
นายบ้านบุนยัง บอวงชัย   อายุ 46 ปี  สัมภาษณ์ 2012/03/09
ท้าวบุญไหล ชัยกิจ    อายุไม่ทราบ สัมภาษณ์ 2012/04/16
ท้าวพูวอน สอนประดิด   อายุ 58ปี  สัมภาษณ์ 2012/04/17
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XXI I I  I n t e rna t i ona l  Raku  

Workshop 2016
ณ  O b l i k o v n a  r a d i o n i c a  P l e m e n i t a s  ส า ธ า ร ณ รั ฐ  C R O AT I A

 �อาจารย์ธาตรี��เมืองแก้ว

 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ XXIII International Raku Workshop ณ Oblikovna 
radionica Plemenitas สาธารณรัฐ CROATIA เป็นกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยอาจารย์ Vesna Osojnicki แห่งสถาบัน Graditeljska 
Skola Cakovec ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสองสถาบันใหญ่ ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาในสาธารณรัฐ CROATIA ซึ่งในโอกาสนี้ 
ผู้เขียนจะมาเล่าสู่กันฟังในประสบการณ์ของการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สถานที่ Workshop อยู่ในหมู่บ้าน Plemenitas ห่างจาก Zagreb เมืองหลวงของสาธารณรัฐ CROATIA เดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
100 กิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ติดกับชายแดนของประเทศ SLOVENIA ภูมิประเทศเป็นภูเขา บรรยากาศในหมู่บ้านค่อนข้างร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
ใบหญ้า สสีนัในหมูบ้่านถกูแต่งเตมิด้วยดอกไม้ทีป่ลกูและขึน้กนัตามธรรมชาติ Plemenitas เป็นหมูบ้่านทีเ่งยีบสงบ ผูค้นส่วนใหญ่ทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ้่าน
แห่งนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชผักที่นี่ปลูกกันส่วนใหญ่จะไม่ใช้สารเคมี อากาศในช่วงพระอาทิตย์ตกดินค่อนข้างเย็น ท้องฟ้าในตอนกลางคืน
ฟ้าเปิด สามารถมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจน ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะมองเห็น Galaxy ทางช้างเผือกได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าเช่นกัน ที่พักของศิลปิน
ทีม่าเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีเ้ป็นบ้านเก่าแก่ของคณุพ่อ โดยอาจารย์ Vesna Osojnicki ตัง้อยูใ่นหมูบ้่าน Plemenitas ระยะห่างจากสถานที ่Workshop 
ผูเ้ขยีนได้ลองนบัก้าวจากทีพั่กถงึ Studio ระยะทางประมาณ 230 ก้าว ซึง่ไม่ไกลกนันกั ทกุวนัในช่วงกิจกรรม Workshop ผูเ้ขยีนและศลิปินท่านอืน่ๆ 
จะต้องเดินผ่านบ้านผู้คนที่อาศัยในหมู่บ้านนี้ ท�าให้ได้เห็นการปฏิบัติกิจกรรม เห็นบรรยากาศผู้คน สัตว์เลี้ยง ที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ  ซึ่งก็เป็นความ
ประทับใจหนึ่งของการเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ : บรรยากาศหมู่บ้าน Plemanitas
ที่มา : https://mobile.facebook.com/Oblikovna-likovna-radionica-Plemenita%C%%A1-13715900 6346561/?rdr สืบค้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม 2559
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ภาพ :  แผนที่ต�าแหน่ง Oblikovna radionica Plemenitas 
(สัญลักษณ์สีแดง)

ที่มา : Google Maps สืบค้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ภาพ : บรรยากาศ Oblikovna radionica Plemanitas
ที่มา :  https://mobile.facebook.com/Oblikovna-likovna-radionica- 

Plemenita%C%%A1-137159006346561/?rdr 

สืบค้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ภาพ : บรรยากาศ Oblikovna radionica Plemenitas
ที่มา :  https://mobile.facebook.com/Oblikovna-likovna-radionica- 

Plemenita%C%%A1-137159006346561/?rdr 

สืบค้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม 2559

อาคารของพื้นที่ Workshop ณ Oblikovna 
radionica Plemanitas เป็นสถานที่ที่เคยเป็นโรงเรียน
ประจ�าหมูบ้่าน Plemanitas โรงเรยีนแห่งนีส้ร้างขึน้เมือ่
ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอาจารย์ Vesna 
Osojnicki ท่านก็เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จนเมื่อ
ประมาณ 20 กว่าปีท่ีแล้วโรงเรียนปิดท�าการเรียนการ
สอนและถูกทิ้งร้างไป อาจารย์ Vesna Osojnicki จึงได้
ท�าโครงการเสนอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ให้มกีาร
ปรับปรุงโรงเรียนแห่งนี้ ให้เป็นสวนประติมากรรมกลาง
แจ้งและเป็นสถานท่ีจัดสัมมนาเชิงวิชาการและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทางหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ินได ้ให ้การอนุมัติและให้การ
สนบัสนนุบางส่วนในการปรบัปรุงพืน้ทีโ่รงเรยีนดงักล่าว 
ให้กลายมาเป็นOblikovna radionica Plemanitas 
แห่งสาธารณรัฐ CROATIA เมื่อปรับปรุงพื้นที่เสร็จก็ได้
มีการจัดซึ่งกิจกรรม Workshop เป็นประจ�าต่อเนื่องมา
จนถึงในครัง้นีเ้ป็นปีท่ี 23 ทีมี่การจดักจิกรรม Workshop 
ต่อเนื่องกันมา

กิจกรรมในปีนี้มีการน�าเสนอผลงานของศิลปินที่
เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เผาเครือ่งเคลือบดนิเผา RAKU มกีารจดัแสดงนิทรรศการ
ของศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผลงานที่ สร้างสรรค์ใน
โครงการฯ จะถูกเก็บไว้เป็นสมบัติของ Oblikovna 
radionica Plemenitas จะถูกจัดแสดงและติดตั้งถาวร
ไว้ทั้งในและนอกอาคาร ภาพ : ผลงานสะสมของศิลปินจากทั่วโลกในอาคาร Studio Oblikovna radionica Plemenitas

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว
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กิจกรรม XXIII International Raku Workshop 
2016 ในครัง้นีไ้ด้จดัขึน้ระหว่างวนัที ่18 – 28 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของภูมิภาคยุโรป อุณหภูมิอยู่
ที่ประมาณ 25 - 30 องศาเซลเซียส ท้องฟ้ามีสีฟ้าสดใส 
แสงแดดค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
กิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ :  ภาพใน Studio Oblikovna radionica Plemenitas สังเกตขวามือจะมีแท่นส�าหรับเอาไว้สร้างสรรค์

ผลงานภาพพิมพ์

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว
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ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : ผลงานสร้างสรรค์ ชุด Plemanitas Memory โดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ :  ผลงานสร้างสรรค์ชุด Portrait of Vesna, Dean and Maci โดย

อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว
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ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย Vesna Osojnicki

ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย Vesna Osojnicki

ภาพ : บรรยากาศกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว
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ภาพ : ผลงานสร้างสรรค์ชุด Plemanitas Memory หลังจากเผาเคลือบเสร็จแล้ว โดยธาตรี เมืองแก้ว

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ : ศิลปินบางส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรม XXIII International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

ภาพ :  อาจารย์ Vesna Osojnicki 

จาก Graditeljska Skola Cakovec สาธารณรัฐ CROATIA

ภาพ :  อาจารย์ David BInns จาก University of Central Lancashire ประเทศ Wales
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Ljiljana Grahovac - Fuckor

จาก Studio Rijeka สาธารณรัฐ CROATIA 

อาจารย์ Alan Lacovetsky 

จาก School of Art – University of Manitoba

ประเทศ CANADA 

อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว จาก Silpakorn University ประเทศไทย

ภาพ : บรรยากาศการพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน XXIII. International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว
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ภาพ : บรรยากาศการพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน XXIII. International Raku Workshop 2016

ที่มา : ถ่ายภาพโดยธาตรี เมืองแก้ว

จากการได้มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรม XXIII International Raku Workshop 2016 ในครัง้นี ้ท�าให้มโีอกาสได้พบปะแลกเปลีย่น
ความรู ้และประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานเครือ่งเคลอืบดนิเผา จากคณาจารย์ และศลิปินในระดบันานาชาตผิูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ซึง่ผูเ้ขยีนคาดหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะน�าเอาประสบการณ์ และความรูท้ีไ่ด้รบัมาพฒันาตนเอง องค์กร และวงการเครือ่งเคลอืบดนิเผา
ของเมืองไทยต่อไปครับ
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แนะน�ำเคร่ืองปั ้นดินเผา
ต�ำบลตรีณรงค์ อ�ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง

 �อ.�ดร.�สิริพรรณ�นิลไพรัช

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใน
อดีตถ้าอยากได้กระถางดินเผา หลายคนคงนึกถึงปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
แต่ปัจจุบันโรงงานผลิตกระถางดินเผาปากเกร็ดลดลงเนื่องจากปัญหาต่างๆ 
อาท ิสิง่แวดล้อม แหล่งดนิ  แม้ว่าโรงงานทีป่ากเกรด็หายไปแต่ช่างป้ันทีเ่ป็น

ลกูหลานของช่างป้ันปากเกรด็กไ็ด้แยกย้ายไปสร้างโรงงานผลิตเครือ่งป้ันในหลายจงัหวดั 
อาทิ  เครื่องปั ้นดินเผา ต�าบลบ้านพระยาบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เครื่องปั ้นดินเผาบ้านมอญ  ต�าบลบ้านแก่ง อ�าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
เครื่องปั้นดินเผา ต�าบลหูกวาง อ�าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เครื่องปั้นดินเผา 
ต�าบลตรีณรงค์ อ�าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  ในวันนี้ผู้เขียนขอพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับ
แหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านตรีณรงค์กันนะคะ
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ต�าบลตรีณรงค์อ�าเภอไชโย จังหวัดอ ่างทอง 
ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 300 ครัว
เรือน หมู่บ้านท่ีท�าอาชีพเครื่องปันดินเผามี 2 หมู่บ้าน
คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 การเดินมาสู่ต�าบลตรีณรงค์ ถ้า
เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครให้วิ่งไปตามถนนสาย 347 
ไปเข้าสาย 32 (กรุงเทพ-นครสวรรค์) วิ่งตรงจนผ่าน
สถานตี�ารวจอ�าเภอไชโยให้กลบัรถแล้วตรงไปจนถงึแยก
เข้าบ้านชะไว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตหมู่บ้าน 
(คสล) ประมาณ 2 กิโลเมตร วิ่งตรงไปไปเรื่อยๆ แล้ว
เล้ียวขวาหน้าวัดบ้านป่าอันเป็นวัดเก่าแก่และเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวของต�าบล  ก็จะถึงแหล่งโรงงานผลิต
เครื่องปั้นดินเผา

ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาต�าบลตรีณรงค์ 

จากการบอกเล่าของคุณสุภาวัฒน์ ทรัพย์มาก 
เจ้าของโรงงานอ�าไพดนิเผา บอกว่าตวัเองได้เป็นผูม้าเร่ิม
ตั้งโรงงานผลิตกระถางที่ไชโยเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดย
อาศัยประสบการณ์ที่เคยช่วยครอบครัวซึ่งมีอาชีพท�า
เครือ่งป้ันดนิเผาทีเ่กาะเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี ส�าหรบัยคุ
ทองของการผลิตกระถางดินเผาของต�าบลตรีณรงค์ อยู่
ในช่วง พ.ศ. 2537 - 2539  มีโรงงานเกิดขึ้นถึง 20 โรง 
แต่กย็งัผลติกระถางไม่พอขาย เนือ่งจากตอนนัน้คนนยิม
ปลูกต้นโป๊ยเซียน แต่พอถึงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจโรงงงานกระถางหายไปปีเดียวประมาณ 
10 โรง และจ�านวนก็ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากหลากหลาย
ปัญหา โดยเฉพาะกรณีน�้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ซึ่งพื้นที่นี้
เป็นแหล่งหนึ่งที่น�้าท่วมขังนานหลายเดือนจนเตาเผา
ของหลายโรงงานพัง และช่างก่อที่จะมาก่อเตาใหม่ก็หา
ยาก ท�าให้หลายโรงงานต้องปิดตวัไปหลงัจากเหตกุารณ์
น�้าท่วมใหญ่ นอกจากน้ียังมีปัญหาเพิ่มในเรื่องแรงงาน
ขาดแคลนเนื่องจากในยุคที่มีการประกันราคาข้าว 
ช่างปั้นท่ีเป็นคนในพื้นที่ได้เลิกปั้นไปท�านาจนร�่ารวย 
และช่างปั้นที่มาจากจังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคอีสานหลาย
คนก็หันไปประกอบอาชีพขายลอตเตอร่ี ท�าให้จ�านวน
โรงงานยิ่งลดลง ปัจจุบันโรงงานผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา
เหลืออยู่เพียงจ�านวน 6 โรง เมื่อผู้ผลิตน้อยลงแต่ความ
ต้องการยงัมพีอสมควรทัง้ลกูค้าเก่าและลกูค้าใหม่ ท�าให้
ในปัจจุบันผลิตกระถางไม่ทันขาย

รูปที่�1  กระถางรูปทรงต่างๆ

รูปที่�2  ฐานรองและจานรอง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของต�าบลตรีณรงค์ คือกระถางอ่าง จานรอง ที่วาง
กระถาง นอกจากนี้ มีของตกแต่งอื่นๆ บ้างแต่น้อย จุดเด่นของกระถางที่นี้คือ ราคา
ไม่แพง มีสีอิฐส้มหลากหลายรูปทรง อาทิ ทรงป่อง ทรงถ่าย ทรงมังกร ผลิตภัณฑ์เผา
แกร่งพอสมควร มีค่าการดูดซึมน�้าประมาณร้อยละ 15 ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เจอคือบาง
ครั้งมีคราบขาวเกาะบนผิวด้านนอก หรือมีหลุมเล็กจากการหลุดของผนังเนื่องจากการ
ระเบิดของหินปูน ซ่ึงถ้าเสียหายเล็กน้อยผู้ผลิตก็อาจซ่อมแซมแล้วแยกมาขายในราคา
ต�่าลง แต่ถ้าเสียหายมากๆ ก็จะทิ้งไป ราคาจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นี้ไม่แพงมาก ประมาณ
ราคาระหว่าง 3 บาท จนถึง 100 บาทต่อใบ ขึ้นกับขนาดและลวดลาย
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แหล่งดิน

ดนิเหนยีวเป็นหวัใจหลกัของการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาเนือ้แดง รวมถงึกระถาง โดย
ทั่วไปเนื้อดินปั้นจะใช้ดินเหนียวเป็นส่วนผสมหลักมากกว่าร้อยละ 80 โดยส่วนที่เหลือ
จะเป็นทราย หรอืดนิเชือ้ เพ่ือช่วยลดความเหนยีว ส�าหรบัแหล่งดนิเหนยีวทีใ่ช้ในโรงงาน
ที่ต�าบลตรีณรงค์ เริ่มแรกใช้ดินอ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นดินเดียวกับที่ใช้
ในผลติเครือ่งป้ันดนิเผาทีป่ากเกรด็ อ�าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีเป็นดนิท่ีมีคณุภาพ
ดีและผลิตกระถางได้โดยไม่มีปัญหาคราบขาวหรือหินปูนระเบิด แต่ราคาค่อนข้างแพง 
ประมาณ 3,500 บาทต่อคนัรถหกล้อ  ต่อมาพ่อค้าขายดนิได้เปลีย่นแหล่งดนิมาเป็นดนิ
ที่ขุดจากอ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มาขายในราคาเท่ากับดินสามโคก แต่ดิน
แหล่งใหม่นีม้ปัีญหาคราบขาว ซึง่เกิดจากเกลอืทีล่ะลายน�า้ได้ โดยเฉพาะเกลอืซลัเฟตที่
ปะปนอยู่ในเนื้อดิน ทางโรงงานจึงลองหาแหล่งดินเหนียวในต�าบลตรีณรงค์มาทดลอง
ใช้ พบว่าดนิเหนยีวชัน้ทีข่ดุต่อจากชัน้ดนิบนทีข่ดุขายไปถมที ่มคีวามเหนียวสามารถป้ัน
กระถางได้ แต่ค่อนข้างเปราะ และมีคราบขาว แต่ทางโรงงานสามารถแก้ปัญหาคราบ
ขาวได้โดยใช้สารแบเรียมคาร์บอเนต ส�าหรับราคาดินเหนียวจากต�าบลตรีณรงค์มีราคา
ถูกมากประมาณ 500 บาทต่อคันรถสิบล้อ แต่ปัจจุบันดินเหนียวของต�าบลตรีณรงค์
บริเวณท่ีเคยขุดมาใช้ปั้นไม่มีแล้ว ในขณะน้ีจึงเปลี่ยนมาใช้ดินจากบริเวณอ�าเภอไชโย 
ซึ่งดินนี้มีความเหนียวปั้นกระถางได้ดีและไม่เปราะ ซึ่งราคาดินประมาณ 1,200 บาท
ต่อคันรถสิบล้อ

เมือ่ปี พ.ศ. 2553 ทางสถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เคย
ท�าการส�ารวจแหล่งดนิเพือ่เป็นแหล่งดนิส�ารองให้กบักลุม่เครือ่งป้ันดนิเผา พบแหล่งดิน
ที่ต�าบลบ้านเบิก อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งห่างจากต�าบลตรีณรงค์ ไปทางทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรโดยจากการขุดเจาะส�ารวจอย่างละเอียด พบว่ามีชั้นดิน
เหนียวปนทรายแป้งสีน�้าตาลปนเทา ที่ช่วงความลึกระหว่าง 0.20 - 0.30 เมตร มีความ
หนาของช้ันดินประมาณ 0.30 - 2.50 เมตร เหมาะส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ไม่
ต้องการเนื้อละเอียด อาทิ อิฐ กระเบื้อง นอกจากนี้ยังพบดินเหนียวสีน�้าตาลแกมเทา ที่
ความลึก 2.00 - 3.80 เมตร มีความหนาของชั้นดินประมาณ 0.50 - 2.00 เมตร เหมาะ
ส�าหรับท�าผลิตแครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อ กระถาง หรือของตกแต่งสวน

รูปที่�3  ลักษณะหน้าตัดดินของชั้นตะกอนดินจากหลุมเจาะส�ารวจ

แบบขั้นรายละเอียด

รูปที่�4  การเตรียมเนื้อดิน

กระบวนการผลิต

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของที่นี้ส่วนใหญ่จะขึ้นรูปด้วยการใช้แป้นหมุน โดยเริ่ม
ต้นจากการน�าดินก้อนมาหมักให้น�้าท่วม 2 - 3 วันจนดินเปื่อย แล้วเอาไปเข้าเครื่อง
รีดดิน เพื่อผสมดินให้ดินเป็นเนื้อเนียนละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะผสมทรายด้วยใน
อตัราส่วนประมาณ 3 : 1 เพือ่ลดการหดตวัของเนือ้ดนิ หลงัจากนัน้จงึรดีดนิออกมาเป็น
แท่ง และตัดเป็นท่อนเพื่อเตรียมน�าไปขึ้นรูป

การขึ้นรูปใช้วิธีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีตั้งแต่ 4 เครื่องขึ้น
ไป  จากนัน้จงึน�าผลติภณัฑ์ไปตากแห้ง ซึง่ใช้วธิทีัง้ตากแดดและผึง่ในทีร่่มประมาณ 3 วนั 
ตกแต่งผลติภณัฑ์ด้วยการท�าลวดลาย และทาน�า้ดนิทีม่กีารผสมสารเคมเีพือ่แก้ไขปัญหา
คราบขาว

การเผา ใช้เผาด้วยเตาฟืนทางเดนิลมร้อนแบบขนานไปกบัขนาดความยาวของเตา 
ซึ่งแต่ละโรงงานมีเตาเป็นของตัวเอง ฟืนที่ใช้ ได้แก่ ไม้ทั่วไป ไม้กระถิน ทางมะพร้าว 
ใช้เวลาการเผาประมาณ 24 ชั่วโมงปริมาณความเสียหายอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 10
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รูปที่�5  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปที่�6  การตกแต่งลวดลาย

รูปที่�7  เตาเผาและไม้ฟืน

แหล่งจ�าหน่าย

เครื่องปั้นดินเผาต�าบลตรีณรงค์ มีแหล่งจ�าหน่าย
ตามร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ ร้ายขายอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน และสวน ท้ังในจังหวดัอ่างทอง และจงัหวดัข้างเคยีง 
บางโรงงานก็มีลูกค้าเจ้าประจ�าไกลๆ ถึงภาคอีสานและ
ภาคตะวันออก

จากคณุภาพของผลติภณัฑ์และจ�าหน่ายในราคาที่
ย่อมเยา อีกทั้งแหล่งเคร่ืองปั้นดินเผาน้ีอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ท�าให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาของ
บ้านตรีณรงค์น่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีศักยภาพใน
ทางการค้า นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่น่าส่งเสริมเพื่อ
อนุรักษ์งานปั้นของลูกหลานชาวเกาะเกร็ดให้คงอยู่
สบืไป ผู้อ่านท่านใดทีผ่่านไปทางจงัหวดัอ่างทอง ถ้าสนใจ
ก็ลองแวะไปเยี่ยมชมและอุดหนุนเคร่ืองปันดินเผาของ
ต�าบลตรีณรงค์ จังหวัดอ่างทองกันนะคะ

สดุท้ายของบทความนี ้ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ  คณุสภุาวฒัน์ ทรพัย์มาก เจ้าของโรงงาน
อ�าไพดินเผา ที่ให้ข้อมูลและรูปภาพ ที่เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความ

บรรณานุกรม

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ, 2553, โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่3 (ภาคกลาง), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหม้อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม

 �นางสาวอรวรรณ�เจริญรัตน์

จากการทีข้่าพเจ้าได้รบัเชญิจากท่านอาจารย์ท่านหนึง่ใน
การน�าเหล่านกัศกึษาลงพืน้ทีใ่นการศกึษาภมูปัิญญาท้องถิน่ใน
จังหวัดมหาสารคาม และในการลงพื้นที่ครั้งน้ีทางกลุ่มมีความ
เห็นร่วมกันในการศึกษาพื้นที่บ้านหม้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้น
ก�าเนิดในการท�าเคร่ืองปั้นดินเผาหมู่บ้านแรกๆ ของจังหวัด
มหาสารคาม โดยท่ีต่างกท็ราบกนัเป็นอย่างดว่ีาเครือ่งป้ันดนิเผา 
ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยแท้จริง ที่คนสมัยโบราณมี
การคดิค้นขึน้ โดยการน�าดนิเหนยีวมาป้ันขึน้รปูก่อนทีจ่ะน�าไป
เผาไฟ จนได้ถ้วยชาม มาใช้ในการเป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน ภาพที่�1 ป้ายทางเข้าชุมชนบ้านหม้อ
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บ้านหม้อเป็นหมู่บ้านหน่ึงในจังหวัดมหาสารคาม 
ห่างจากตวัเมอืงไปตามทางหลวงสาย 208 มหาสารคาม-
ร้อยเอ็ด ประมาณ 4 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีก
ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อดิน
เผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน�้า หม้อแกง โดยกรรมวิธี
การผลิตชาวบ้านที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแบบโบราณ 
ก่อตั้งมานานกว่า 200 ปี ประวัติของบ้านหม้อนั้น
ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดการบอกเล่าโดยคุณลุง
สุดสาคร ไชยโยชน์ ประธานกลุ ่มเครื่องปั ้นดินเผา
บ้านหม้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ให้ราย
ละเอยีดของอาชพีและประวตับ้ิานหม้อว่า ชาวบ้านหม้อ
เป็นลูกหลานท่ีอพยพมาจากบ้านเพิก บ้านเพีย ในเขต
อ�าเภอโนนสูง เดิมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อประมาณ 
100 กว่าปีมาแล้ว เพราะในช่วงน้ันโคราชเกิดฝนแล้ง
ติดต่อกัน 8-9 ปี เกิดโรคระบาดหนัก จนต้องอพยพมา
อยู่อีสาน ซึ่งเชื่อว่าจะท�ามาหากินง่ายกว่า “หนองเลิง” 
ซึง่ถอืว่าเป็นขมุทรพัย์ของชาวบ้านหม้อ ซ่ึงเป็นแหล่งน�า้
ที่อุดมสมบูรณ์ท่ีส�าคัญที่สุด คือ เป็นหนองน�้าท่ีมีดินดี 
ป้ันหม้อได้คณุภาพสงูตรงกบัความต้องการของผูย้้ายเข้า
มาอยูใ่หม่ ใต้น�า้จะมดีนิเหนยีวทีม่คีณุภาพพเิศษ คอื ดนิ
เหนียวเป็นสีด�า เหมาะส�าหรับการน�ามาขึ้นรูปท�าเป็น
เคร่ืองปั้นดินเผา ด้วยความที่มีความรู้ด้านการปั้นหม้อ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็พากันตั้งรกรากประกอบอาชีพที่
ตนเองถนัด คือการปั้นหม้อและภาชนะดินเผา และเริ่ม
ปั้น โดยปั้นเครื่องใช้ที่จ�าเป็นก่อน เช่น หม้อ ครก ถ้วย 
เป็นต้น ภาพที่�2 ภาชนะที่ปั้นแห้งได้ที่แล้วรอน�าไปเผาไฟ

ภาพที่�3 การเตรียมดินส�าหรับงานปั้น

ของทีท่�าได้ น�าไปเป็นสนิค้าแลกเปลีย่นกบัข้าวสารและสนิค้าอืน่ๆ กบัหมูบ้่านใกล้
เคยีง ชาวบ้านหม้อจงึมไิด้ท�าการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มทีีน่าเป็นของตนเอง ชาว
บ้านหม้อในปัจจบุนัซึง่ม ี160 ครอบครวั ไม่มท่ีีนาท�ากนิเป็นของตนเองถึง 90 ครอบครวั 
อาชีพปั้นหม้อจะท�าได้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายน ปีไหนแล้งมากก็
จะมีช่วงเวลาท�ายาวขึ้นถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูฝนไม่ค่อยได้ท�าเพราะดินจะอุ้ม
น�้า ใช้ลานดินในการเผาหม้อไม่ได้ และเนื้อดินที่ปั้นหม้อจะไม่แห้งสนิท ไม่มีคุณภาพ 
ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเร่งมือผลิตให้ได้มากในช่วงฤดูแล้ง เผาและเก็บไว้ ค่อยๆ 
ทยอยน�าออกมาขายแลกเปลี่ยนในช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูฝนซึ่งปั้นหม้อไม่ได้ก็จะรับจ้าง
ทั่วไป หรืออพยพย้ายถิ่นไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด ในช่วงแรกมีผู้อพยพเข้ามาเพียงแค่ 
4 – 5 ครัวเรือน ต่อมาจึงขยายเพิ่มมากขึ้น

การปั ้นหม้อของชาวบ้านหม้อนั้นเป็นการท�าเคร่ืองปั ้นดินเผาโดยใช้ดินท่ีมี
คณุสมบตัเิหนยีว มคีวามยดืหยุน่ดจีากแหล่งบ่อน�า้ใกล้หมูบ้่าน แล้วน�ามาผสมกบัแกลบ
เพือ่นวดด้วยเครือ่งนวดดนิก่อน น�ามาขึน้รปูด้วยมอื ด้วยแป้นหมนุ ตามรปูทรงทีต้่องการ
ก่อนทีจ่ะท�าการผึง่ภาชนะทีป้ั่นจนแห้งได้ที ่แล้วจงึน�าไปเผาไฟโดยการวางเรยีงซ้อนกนั
บนลานดินโล่ง ใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น แกลบ ไม้กระถิน จุดไฟเผาจนดินได้รับความร้อน
ถึงจุดสุกตัวก็จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไป มีลักษณะแข็งแกร่ง สามารถใช้เป็นภาชนะ
บรรจุน�้าหรืออาหารได้ 
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ในช่วงแรกชาวบ้านท�าเพือ่ใช้สอยภายในครวัเรือน
เท่านั้น ต่อมาได้น�าออกจ�าหน่ายปนไปกับการจ�าหน่าย
สนิค้าอย่างอืน่ด้วย ปรากฏว่ามผีูน้ยิมกันมาก ท�ารายได้ดี 
จึงเร่ิมท�าเป็นล�่าเป็นสัน ยึดเป็นอาชีพหลักได้ โดย
ประชากรในหมู่บ้านส่วนมากยึดอาชีพการปั ้นหม้อ
ถึง 90% ด้วยเหตุนี้เองคนท่ัวไปจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า 
"บ้านหม้อ"

ภาพที่�4 การขึ้นแป้นปั้นหม้อ โดยคุณลุงสุดสาคร ภาพที่�6 หม้อที่ผ่านการเผาแล้วจะมีลักษณะแข็งแกร่ง

ภาพที่�5 น�าหม้อที่ปั้นเสร็จแล้วไปตากแดดจนแห้ง แล้วรอการเผา

คณุลงุสดุสาคร ไชยโยชน์ ชาวบ้านหม้อ เล่าว่าการ
ปั้นหม้อเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องลงทุนทั้งดินและฟืน วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ก็หาได้ง่าย จึงยึดการปั้นหม้อเป็นอาชีพ
หลัก อีกท้ังวิธีการปั้นก็ไม่ซับซ้อน ขายได้ง่ายและได้
ราคาด ีสามารถเลีย้งครอบครวัได้ หม้อสมยัก่อนไม่นยิม
ท�าลวดลาย และปากออมใช้ใส่น�า้และข้าวสาร แต่ต่อมา
หม้อทีผ่ลติขายได้ราคาดจีงึคดิวธิที�าเครือ่งใช้อย่างอ่ืนอกี 

เช่น แจกนั กระถางต้นไม้ เป็นต้น ปรากฏว่ามผีูม้าอดุหนนุกนัมากขึน้ ไม่เฉพาะในหมูบ้่าน
ใกล้เคียงเท่านั้น แต่ในเขตไกลๆ ก็ยังมีผู้สนใจ แม้ว่าสมัยใหม่จะมีเครื่องใช้ที่ทันสมัยอีก
มากมาย แต่หม้อดนิกย็งัคงความนยิมอยูเ่ช่นเดมิ ส่วนหม้อทีผ่ลติจ�าหน่ายส่วนใหญ่ คอื 
หม้ออุ และหม้อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการปั้นแจกัน กระถาง ที่เขี่ยบุหรี่ เตา ลิ้นเตา ครก 
ถ้วยชาม โคมไฟ คลังออมสิน อ่างน�้า อีแปะ กาน�้า เป็นต้น ในการปั้นหม้อนั้นจะใช้การ
ป้ันด้วยมอืทกุขัน้ตอน ผูห้ญงิจะเป็นผูป้ั้น ผูช้ายเป็นคนไปขดุดนิ หาฟืน และน�าไปจ�าหน่าย 

หากเป็นฤดูฝนถนนหนทางไม่สะดวกก็จะปั้นรวมกันไว้ขายคราวละมากๆ แต่จะไม่น�า
ไปขายเอง ให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายมารับเอาเอง ชาวบ้านไม่ต้องล�าบากกับการบริการส่งถึงที ่
เช่น พวกแจกัน กระถาง ที่เขี่ยบุหรี่ จะมีพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดมหาสารคาม 
ขอนแก่น และอุดรธานี มารับซื้อถึงที่เฉลี่ยใบละ 10-15 บาท และจะน�าไปจ�าหน่ายใบ
ละ 30-40 บาท จากการทีไ่ด้ศกึษาข้อมลูทัง้หมดรวมถึงประวติัความเป็นมาของบ้านหม้อ
จากคุณลุงสุดสาครแล้ว ท�าให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของชนรุ่นหลัง และควรค่าอย่างยิ่งในการยกระดับ
ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ให้ทรงคณุค่าสบืไป นอกจากนีค้ณุลงุสดุสาคร ยงักล่าวทิง้ท้ายว่าเครือ่งป้ันดินเผา
ถอืเป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิ ควรทีจ่ะอนรุกัษ์และถ่ายทอดให้คนรุน่หลงัได้สบืทอด ถงึแม้ว่า
จะมวีวิฒันาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามากต็าม ถงึแม้กาลเวลาจะผ่านมานานหลาย
สิบหลายร้อยปี เครื่องปั้น ดินเผาก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เสมอ จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
ตลอดจนชั่วลูกช่ัวหลานสืบไป ซึ่งเป็นข้อความที่ควรค่าแก่การจดจ�าและปฏิบัติตาม
อย่างยิ่ง
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UGOSEABRAND
ศิรชัช��ประดิษฐศิลป์�

สวัสดีครับ ผมนายศิรชัช ประดิษฐศิลป์ (ซี) จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบเซรามิกส์

ตอนแรกที่จบมาใหม่ๆ ผมก็เหมือนทุกๆ คนที่ต้องไปหางานท�าและต้องไปสัมภาษณ์งาน
ตามบริษัทต่างๆ ที่เขาเรียกไปสัมภาษณ์ ผมก็ได้ไปสัมภาษณ์มาหลายบริษัท ทุกบริษัทส่วน
ใหญ่ก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมเรียนมาเลย และทุกบริษัทส่วนใหญ่ก็บอกเหมือนกันว่า เดี๋ยวผมจะ
ติดต่อกลับไป พอไปสัมภาษณ์ครบทุกบริษัทจากนั้นผมก็รอให้เขาโทรมา แต่ในเวลาเดียวกัน
ผมก็ใช้เวลาให้สูญเสียไปเปล่าๆ จนที่บริษัทแห่งหนึ่งได้ติดต่อกลับมา เขารับผมเข้าท�างานแต่
ความรู้สึกของผมมันบอกว่าไม่ใช่รวมทั้งพ่อและแม่ก็มาคุยกับผมและบอกผมว่าสิ่งที่เราศึกษา
เล่าเรียนมาอย่าให้มันสูญเสียไปเปล่าๆ ซ่ึงผมก็เร่ิมคิดได้รวมถึงพ่อและแม่ก็สนับสนุนและได้
ให้เงนิทนุมาก้อนหนึง่ และผมกค็ดิว่าผมจะออกมาท�างานเกีย่วกบัเซรามกิเอง และเปิดสตดูโิอ
เป็นของตวัเอง จากนัน้สิง่แรกทีผ่มต้องท�าคอืตัง้ชือ่ร้านของตวัเอง ผมกเ็ริม่หาชือ่ร้านทีม่คีวาม
หมายดีๆ ทางด้านงานศิลปะจนได้ชื่อว่า Ugo (ซึ่ง ยู-โก้ ในภาษาอิตาลี แปลว่าความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ) ส่วน Seabrand เหมือนจะสื่อว่านี้คืองานที่มีแนวการท�างานมาจากผม
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ต่อมาผมกเ็ริม่สเกต็ช์งานหลายๆ แบบ หลายๆ รปู
ทรง แล้วก็เลือกชิ้นงานมาปั้นเป็นชิ้นงาน 3 มิติและงาน
ของผมส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซน็ต์จะเป็นงานป้ันมอื ซึง่งาน
ของผมจะเป็นของตกแต่งบ้านและสวนเป็นส่วนใหญ่ ซึง่
แรกๆ ผมกจ็ะจบัคาแรก็เตอร์ของตวัเองยงัไม่ชดัเจน ผม
ก็น�างานที่ท�ามาเสร็จแล้วผมก็น�างานไปขายตามตลาด
นัดตอนกลางคืนหลายๆ ที่ ขายดีบ้าง ไม่ดีบ้าง หรือขาย
ไม่ได้เลยก็มี แต่ผมก็พยายามท�างานและน�างานออกไป
ขายเรื่อยๆ คนเริ่มรู้จักมากขึ้น

ต่อมาผมก็เริ่มหางานออกบูธที่ไม่เสียตัง เช่น งาน 
IICF (International Innovative Craft Fair) และพอ
เร่ิมมีทุนก็เริ่มออกงานที่เสียเงินมากขึ้น โดยขณะ
เดียวกันผมก็ขายงานผ่าน Facebook และ Instagram 
โดยงานท่ีผมเลือกไปออกบูธส่วนใหญ่จะเก่ียวกับงาน
ตกแต่งบ้านและสวน หรืองานที่เกี่ยวกับศิลปะหรืองาน
แฮนด์เมดต่างๆ เพื่อให้ผู้ซื้อเริ่มรู้จัก จนได้มาออกงาน
บ้านและสวน และได้ผลการตอบรับที่ดีรวมถึงก�าลังใจ
และข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า

งานเซรามิกของผมส่วนใหญ่จะเป็นงานสื่อผสม
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และเป็นงานที่ท�างานด้วยมือ
ทุกขั้นตอน ต้ังแต่การปั้น การทาสี การเขียนลาย ติด
วัสดุเสริมที่หาได้ตามท้องถิ่นที่ผมอาศัยอยู่ งานของผม
ทกุชิน้จะมผีวิสมัผสัท่ีแตกต่างกันไปตามชิน้งาน และโทน
สีของงานแตกต่างกันไปตามคอนเซ็ปต์ของงาน โดยใน
ขั้นตอนการทาสีเคลือบผมจะใช้สีเคลือบหลายๆ สีมา
ผสมกันโดยยังโชว์เนื้อดินเป็นบางส่วน เพื่อให้คนซื้อชิ้น
งานรูว่้าต้นก�าเนดิของดนิเป็นยงัไง ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของ 
Ugoseabrand และงานของผมจะเน้นเป็นของตกแต่ง
บ้านและสวน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ ที่ใส่ของ
อเนกประสงค์ โอ่งจ๋ิว จาน ชาม แก้วกาแฟ เป็นส่วนใหญ่
และมีของน่ารักๆ เช่น สร้อยคอ พวงกุญแจ ที่ปักดิน 
เสริมเข้ามาและผมก็จะพัฒนางานต่อไปเรื่อยๆ หาสิ่ง
แปลกใหม่มาน�าเสนอลูกค้าเพื่อให้คนรู้จักงานเซรามิก 
มากยิ่งขึ้น



 ที่ใส่อเนกประสงค์ ได้แรงบันดาลใจมาจากกางเกงยีนส์เก่า

แก้วกาแฟ

แก้วกาแฟ

ที่ปักดิน

พวงกุญแจ

โอ่งจิ๋ว

แจกันขด
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ข้อมูลสมาชิก  (กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

ชื่อผู้สมัคร (ภาษาไทย ................................ นามสกุล ..............................................................

(ภาษาอังกฤษ ........................................................................................................

อายุ .........ปี  อาชีพ ................................... ต�าแหน่ง ...............................................................  

ที่อยู่ .......................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย�์�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ................................................................

ข้อมูลบริษัท/โรงงาน/หน่วยงาน (หากมีโบชัวร์หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์สามารถแนบมาได้)

บริษัท/โรงงาน/หน่วยงาน .............................................ที่อยู่ ....................................................

����������������������������������������������������������������������������������รหัสไปรษณีย์ .......................................

โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ................................................................

E-mail������������������������������������������������������� เว็บไซต์ ................................................................

ประเภท  ผู้ผลิต   ผู้จัดจ�าหน่าย   หน่วยงานของรัฐ   สถาบัน  อื่นๆ

ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเบื้อง   สุขภัณฑ์  ลูกถ้วยไฟฟ้า  ถ้วยชาม

 ของช�าร่วยและเครื่องประดับ  วัตถุดิบ  อื่นๆ ..............................................................

ประเภทอุตสาหกรรม  ขนาดเล็ก (OTOP)  ขนาด กลาง (SME)  ขนาด ใหญ่ (L)

ประเภทของตลาด  ภายในประเทศ  ......................% ต่างประเทศ  ......................... %

พื้นที่โรงงาน  ............จ�านวนคนงาน  ....... คน  ปริมาณการผลิต  ...............ต่อเดือน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าทราบข้อบังคับของสมาคมเซรามิกส์ไทยดีแล้วและจะปฏิบัติตาม

ข้อบังคับของสมาคมเซรามิกส์ไทยทุกประการ

โปรดส่งเอกสารและวารสารไปที่   บ้าน   ที่ท�างาน

ลงชื่อ ................................................................. ผู้สมัคร

 ........................ / ............................... / ..............

ประเภทของสมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย

ประเภทนิติบุคคล

รายปี    2,000 บาท 

รับวารสาร 2 ชุด / ฉบับ, ส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาฟรี 1 คน

ประเภทบุคคลทั่วไป

รายปี    300   บาท

นิสิตนักศึกษา  200   บาท 

พร้อมกันนี้ได้ช�าระเงินค่าสมาชิกจ�านวน...................บาท

( �������������������������������������������������������������� )
เป็น เงินสด ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์   

เงินโอน  วันที่ ...........................................................

ต่ออายุสมาชิก  สมัครเป็นสมาชิกใหม่

สิทธิของสมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย

1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้

 ค�าแนะน�าใดๆอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับกิจการ

 หรือวัตถุประสงค์ของสมาคมฯต่อคณะกรรมการได้

2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการลงคะแนนในการ

 ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกันหมด

3. สมาชิกมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. ส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ

ธนาณัติสั่งจ่าย�ณ.�ที่ท�าการไปรษณีย์�จุฬาลงกรณ์�10332�หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์�ธนาคารไทยพาณิชย์�สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชีสมาคมเซรามิกส์ไทย��เลขที่บัญชี�045-2�07350-2�แฟกซ์สลิปการโอนเงินกลับมาที่�0-2218-5561�โทร.0-2218-5562

แบบฟอร์มการสั่งซื้อวารสาร

ชื่อผู้ซื้อ .........................................................................

ที่อยู่ .............................................................................

ฉบับที่ ....................................... รวม ..................ฉบับ

รวมเป็นเงิน ..................................................................

(  ��������������������������������������������������������������������)

 การสั่งซื้อวารสาร��                 วารสารเซรามิกส์ ฉบับที่ 1, 2, 3, 11, 18  หมด

เซรามิกส  ปที่ 20 ฉบับที่ 46

มกราคม - เมษายน 2559   January - April 2016

มกราคม - เมษายน 2559

การสื่อสาร ที่สูญหายไป
Eskişehir เมืองแหงประติมากรรมเทอราคอตตา

The Pewabic Pottery
การพัฒ

นากระเบื้องบุผนังเอิรธเทนแวรสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร

ฉบับที่ 46.   90.-

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 44.   90.-

ฉบับที่ 41.   40.-ฉบับที่ 40.   40.-

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

ฉบับที่ 42.   41.- ฉบับที่ 43.   90.- ฉบับที่ 45.   90.-








