


TRIREX INTERNATIONAL CO., LTD.
Established in 1979, Trirex International Co., Ltd. has been an

importer of industrial products from many worldwide
well-known manufacturers in the U.S.A, Germany, England, Italy,
Holland and France. Our product ranges cover the steel, cement,
glass, foundry, ceramic, canned food and soft drink industries.
We are the representative and agent in Thailand for the following
companies:-

- Cambridge International, Inc. / USA : Wire Mesh Conveyor
- MK-Diamond Products, Inc. / USA : Diamond Saw Blade
- Norddeutsche SeekabelWerke GmbH / Germany : Plastic Belt
- Rexnord Kette GmbH / Germany : All Chains, Tabletop,

Mattop, Roller Chain, Bucket
- Siant-Gobain Industriekermik Gmbh / Germany : Sic Kiln

Furniture
- Siam Refractory Cement / Thailand : Refractory
- Insulating Brick
- Pre Cast Shape Refractory
- Alumina Ball
- Alumina Roller
- ICRA / Italy : Extrude Batt
- Kaolinor 1 C
- Calcined Kaolin
- Wallastonite Powder
- Magnesium Carbonate
- Carboxy Methyl Cellulose (CMC)

PRODUCT RANGES

TRIREX I N TER N ATIONAL CO. , LTD.
Address
192 Serithai Road,
Kannayao, Kannayao,
Bangkok 10230 Thailand

Contact
Tel : (662) 9060187-95
Fax : (662) 9060197-98
E-mail : tr@trirex.co.th Website : www.trirex.com





 “อาร์ตตัวพ่อ อาร์ตตัวแม่” สวัสดีครับ ชาวเซรามิกและผู้สนใจ ผู้อ่าน

วารสารเซรามิกส์ไทยทกุท่าน ใครทีช่อบงานเซรามกิแบบอาร์ตๆ ต้องรีบอ่าน

วารสารเซรามิกส์ไทยฉบับที่ 49 นี้กันนะครับ เพราะมีภาพกิจกรรม ข้อมูล 

รายละเอยีด และค�าแนะน�าต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเซรามกิ อ่านแล้ว

จะได้เกิดแรงบันดาลใจ จะได้เป็น “อาร์ตตัวแท้” ด้านเซรามิกกันเยอะๆ       

เลยนะครับ

 ในช่วงทีผ่่านมา สมาชกิ ผูค้นในแวดวงเซรามกิ และในสมาคมเซรามิกส์ไทย 

ได้มีการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะงาน      

ทางด้านอาร์ต ทีมงานกองบรรณาธิการก็เห็นพ้องต้องกันว่า อยากจะให้

วารสารฉบับนี้เน้นการน�าผลงานและกิจกรรมด้านอาร์ตมาเผยแพร่อย่าง       

อัดแน่นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมสร้างสรรค์อาร์ตเซรามิก                  

ในประเทศไทย อย่าง Silpakorn Clay Works Phetchaburi Raku

International Sculpture 2018 Thailand ท่ีรวบรวมศิลปินเซรามิก

จากท่ัวทกุมุมโลก ภาพกจิกรรมการท�าเวิร์คช๊อปในประเทศจนี และเกาหลใีต้ 

และยังแนะน�าสตูดิโอ เวิร ์คช๊อปอบรมการวาดภาพสีดอกกุหลาบเล็ก              

บนปอร์ซเลนสไตล์ยุโรป รวมทั้งแนะน�าพิพิธภัณฑ์เซรามิก Noritake ที่ญี่ปุ่น 

หรือตั้งเซียมฮะ ที่ตลาดน�้าบางน้อย อ�าเภอบางคนที สมุทรสงคราม                   

ตบท้ายด้วยภาพกิจกรรมโบว์ลิ่งกระชับมิตรเซรามิกส์สัมพันธ์ ก็เข้าไปชมรูป

ของท่านที่มาร่วมงานกันได้นะครับ 

 หากท่านสมาชิกวารสารฯ ต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามิกส์ไทย         

ฉ บั บ ก ่ อ น ๆ  เ ร า ก็ มี ใ ห ้ อ ่ า น กั น ไ ด ้ แ ล ้ ว ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง ส ม า ค ม ฯ                                                    

http://www.thaiceramicsociety.or.th/ และหากมีข้อสงสัยสอบถาม                

หรือจะเสนอแนะอะไร ก็ติดต่อมาได้ทางเฟสบุ๊คและอีเมล์เลยนะครับ

กองบรรณาธิการ

ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

Thanakorn.w@chula.ac.th

Facebook: The Thai Ceramic Society

www.thaiceramicsociety.or.th

ข ้าง
เตา
เซราม

ิกส ์

 วารสารเซรามิกส ์จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านเซรามิก และเป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในวงการ
เซรามิก ท้ังด้านอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจในกิจกรรมด้านนี้ ข้อคิดเห็นและบทความ
ในวารสารเล่มนี้ เป็นทัศนะอิสระของผู้เขียนแต่ละท่าน สมาคมเซรามิกส์ไทย ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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ความเป็นมาของ A Clay Ceramic Café and Gallery

	 	 ชื่อ	พิราอร	อ�านวยพรสกุล	(แหวน)	เริ่มแรกหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	คณะมัณฑนศิลป์	ภาควิชาเครื่องเคลือบ

ดินเผา	 มาสัก	 2-3	 ปี	 หลังจากท�างานประจ�ากับที่บ้าน	 และเรียนปริญญาโทไปด้วย	 ก็เริ่มมีความอยากกลับมาท�างานเซรามิกเหมือนว่าห่าง				

กับมันมานาน	 เลยหาซ้ือเตาเผามาไว้ที่บ้าน	 ตอนนั้นการซ้ือเตารู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมาก	 กว่าจะก�าหนดสเปค	 ราคาไฟฟ้าบ้าน	 ไฟฟ้าเตา							

เป็นเรือ่งวุ่นวายมาก	กว่าจะได้เตามาก็	ประมาณปี	2014	ก็เริม่ๆ	กลับมาป้ัน	แต่ก่อนเตาจะอยูท่ีน่นทบรุ	ีก่อนจะย้ายทีท่�างานมาอยูท่ีส่าทรแรกๆ	

ก็คือปั้นอะไรที่เราอยากปั้น	เพราะตอนเรียน	รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่ส่งอาจารย์	ต้องท�าตามแบบแผนพอมาท�าเองก็ท�าอะไรก็ได้ตามใจ	ก็ปั้นไป

เรื่อยๆ	ให้งานเต็มเตาแล้วค่อยเผา	ส่วนใหญ่ชอบท�างานเล็กๆ	ไม่ค่อยชอบท�างานชิ้นใหญ่	 เลยท�าพวก	Jewelry	เช่น	ต่างหู	 เข็มกลัด	สร้อย	

ก�าไล

A Clay Ceramic

พิราอร อ�านวยพรสกุล
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  ในระหว่างที่ท�า A Clay Ceramic ก็เรียนปริญญา

โทไปด้วย และก็เริ่มปรับปรุงบ้านที่สาทร ซึ่งเป็นบ้านเก่า    

ของพ่อกับแม่อยู่แล้ว เป็นเรือนหอของเค้า เริ่มท�าแบบ

ประมาณปี 2015 ท�ามาเร่ือยๆ แบบไม่ได้รีบอยากได้แบบ     

ที่ต้องการ คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเยอะมาก อยากให้

มีความเป็นบ้านเดิมด้วย ตอนนั้นจ้าง Physicalist ให้ช่วย

ออกแบบให้ จัดวางบ้านว่าเราอยากได้ที่ท�างานเซรามิก 

สามารถจัด workshop เล็กๆ ได้ ร้านคาเฟ่ที่ใช้จานชามของ

เราเสิร์ฟ แกลลอรี่ที่แสดงงานได้แบบสบายๆ และเป็นที่อยู่

อาศยัไปด้วย เลยได้มารูจั้กพีก่าจและพีปุ่ย้ทีเ่ป็นเจ้าของและ

สถาปนิกของ Physicalist ทั้ง 2 คนเป็นคนออกแบบบ้านให้ 

  เริ่มแรกคือไปขายท่ีงาน Noise Market ซ่ึงจัดที่ 

Museum Siam แบบไปขายเล่นๆ แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดี ก็ท�า

ไปเรื่อยๆ พอปั้นไปเรื่อยๆ งานก็เริ่มเยอะ เลยเริ่มเอามาลอง

ขายดูอย่างจริงจัง ขายตามตลาดต่างๆ เช่น Knack Market 

ท่ี The Jam Factory, SACICT Fair: International Innovative 

Craft Fair (IICF) ของศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ 

(องค์การมหาชน), งาน NAP Nimmanhaemin Art & Design 

Promenade ที่เชียงใหม่ จะจัดช่วง 5 - 11 ธ.ค. ของทุกปี     

ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็เป็นการทดลองและลองท�าให้         

เกิดความช�านาญแบบตอนเรียนอยู่ และก็เริ่มมี order         

จากลูกค้ามาเรื่อยๆ รู้สึกว่าเวลาท�าเซรามิกท�าให้เราใจเย็น 

ได้รู ้จักการแก้ปัญหา รู ้จักการรอคอย ได้ความรู้เร่ือง

วิทยาศาสตร์เวลาผสมเคลอืบ และไฟฟ้า เพราะต้องดแูลเตา 

เหมือนมีหลายศาสตร์ผสมกันอยู่ในนั้น งานที่ออกมาก็จะ     

มีหลาย collections อยู่ที่ช่วงอารมณ์ตอนนั้นอยากท�าอะไร 

บางทอียากทดลองเทคนคินี ้กจ็ะท�าแต่อันน้ัน เช่น จานทีเ่ป็น

ดินสี ช่วงนั้นท�าหลายๆ สีทดลองออกมา กับพวกลาย          

pattern กจ็ะเป็นลายทีเ่ราพบเจอในชวีติ เช่น รัว้บ้าน ประตูบ้าน 

ฯลฯ อย่างพวกหน้าคนก็จะเป็นจ�าพวกคาแรคเตอร์ของคน

มาใส่แว่นบ้าง แว่นประหลาดๆ บ้าง มาจากเพื่อนๆ เราบ้าง 

ซึ่งแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเรื่องๆ เดียว มาจาก

ประสบการณ์ และการทดลอง ในช่วงเวลานั้นด้วย
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และพี่ปุ้ย ศศิกานต์ สุประดิษฐ ณ อยุธยา พี่เค้าก็เรียนจบ

มาจากคณะสถาปัตยกรรมทีศิ่ลปากร สถาบนัเดียวกัน พีเ่ค้า

ชอบท�าอาหาร ชอบชิมของอร่อย จึงชวนกันมาเปิดคาเฟ่    

เป็น A Clay Café มีเพื่อนพี่ปุ้ยอีก2คน เป็นหุ้นส่วน รวมเป็น 

4 คน เริ่มเปิดจริง วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา A Clay 

Café ก็จะเป็นคาเฟ่ท่ีใช้จานชาม แก้วเซรามิก ที่มาจาก         

A Clay Ceramic และเป็นร้านคาเฟ่ที่คัดสรรอาหาร ขนม

และวัตถุดิบที่ มี คุณภาพ และรสชาติอร ่อย เรียกว ่า                      

เป็น selected home-made ส่วนอาหารจะเป็นอาหาร             

ที่พี่ปุ้ยท�า เหมือนอาหารที่คุณแม่ตั้งใจท�าให้ลูกรับประทาน 

คัดคุณภาพวัตถุดิบ ความสะอาด ความอร่อย และเสิร์ฟใน

จาน ชาม แก้ว ที่ตั้งใจท�ามาเพื่อร้าน และมีที่วางขายงานเซ

รามกิของ A Clay Ceramic และงาน handmade ของเพือ่นๆ

ทั้ง 3 อย่างรวมอยู่ในบ้านเดียว โดยแยกสัดส่วน

  ชั้นล่างสุดเป็น A Clay Ceramic ที่ท�างานเซรามิก 

เร่ิมเปิดตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีผ่านมา จัด workshop 

ส�าหรับผู้ที่สนใจ และเพื่อนๆ ที่เรียนเซรามิกก็แวะเวียน

กันมาปั ้นงานเล่นไว้ใช้เอง หรือคนที่ไม่มีเตาก็เอางาน

ที่ปั้นไว้มาฝากเผาได้ 

  ชั้นบนและชั้นลอยเป็นเคาเตอร์ร้าน A Clay Café 

และที่นั่งของลูกค้า

  ส่วนชั้น 3 จะเป็น A Clay Gallery ซึ่งตอนนี้ยัง

ไม่ค่อยได้โปรโมท จะค่อยๆ ผลัดเปลี่ยนงานแสดงไปเรื่อยๆ 

เพื่อนๆ สนใจแวะมาทักทายกับเราได้ที่

  A Clay Ceramic เลขที่ 50 ซอยสาทร 8 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (บ้านเดียวกับ A Clay Cafe) 

สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า 400 เมตร จาก สถานี

ช่องนนทรี ทางออก 2

www.facebook.com/aclayceramic, www.facebook.com/aclaycafe, www.facebook.com/aclaygalleryy

โทร 089 893 3121 , 083 669 5699

Instagram : @aclayceramic, @aclaycafe, @aclaygallery



  ชื่อ Noritake นี้ ในวงการผู้ผลิต

และผู้ชื่นชอบเซรามิก เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 

คงไม่มีใครไม่รู้จัก เราได้รู้จักช่ือน้ีมานานแสน

นานในฐานะผู้ผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารช้ัน

น�าของประเทศญ่ีปุ่น แต่ไม่ค่อยมีใครได้ศกึษา

ประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด อีกท้ัง

ได้เยี่ยมชมอาณาจักรของบริษัทนี้ที่ Nagoya 

ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสร้างอาคารหลาย

อาคาร แบ่งเป็นอาคารจ�าลองการผลิตเซรา

มิกท่ีท�ากันมา และยังมีการผลิตจริงให้ดูอยู่

ตลอดสายงาน มีอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บผล

งานตัง้แต่เม่ือยุคเร่ิมแรกจนถึงปัจจุบัน มีร้าน

จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทท่ีใหญ่โต เลือกซื้อ

ได้อย่างสบายใจ ทั้งหมดนี้อยู่ท่ามกลางสวน 

Noritake Park ท่ีร่มร่ืน ใจกลางเมือง Nagoya 

  ดิฉันได้เคยไปเย่ียมชมมาแล้วคร้ัง

หน่ึงเม่ือสิบกว่าปีก่อน ซึ่งตอนน้ันยังมีแค่

อาคารพิพิธภัณฑ์ ของที่ขายก็เหมือน Outlet 

ที่กองๆ อยู่ด้านนอกอาคาร แค่นั้นดิฉันก็เป็น

ปลื้มไม่รู้ลืมและสัญญากับตัวเองว่าจะต้อง

กลับมาอีกให้ได้ ซึ่งการกลับไปอีกคร้ังน้ี

ก็สร้างความประทับใจในแง่ท่ีแตกต่างออกไป

อกี นอกจากได้เหน็การเจริญเตบิโตของสถาน

ท่ีและอีกหลายๆ อย่าง ท่ีเป็นการส่ือถึง

วิญญาณของบริษัท ในทุกๆ ซอก ทุกๆ มุม 

ของสถานท่ีเรายังได้สัมผัสประวัติศาสตร์

ของบริษัทอีกด้วย วันนี้จะพาท่านผู้อ่านเที่ยว

ที่นี่อย่างเจาะลึกเลยค่ะ ลองตามมาดูนะคะ

Noritake

ประวัติศาสตร์มีชีวิต

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย
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  จุดเร่ิมต้นของ Noritake คือตระกูล พี่น้อง 
Morimura โดย Mr. Ichizaemon Morimura และ 
Mr. Toyo Morimura ซ่ึงมีความฝันร่วมกันว่าอยากท�า
กิจการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นสู่ต่างประเทศ ซึ่งเซรามิกคือ
สินค้าหลักอย่างหนึ่ง จึงได้ร่วมกันเปิดบริษัทเพื่อการ
ส่งออกชือ่ Morimura-Gumi ในโตเกยีว เมือ่ปี ค.ศ.1876 
หลังจากนั้น Mr. Toyo ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และ
เปิดร้านขายปลีกชื่อ Morimura Bros. & Co. ใน New 
York ในปี ค.ศ.1881 ขายสนิค้าทีน่�าเข้าจากญีปุ่น่ สินค้า
ที่ส่งในระยะเริ่มแรกนั้น บริษัทฯ ได้สั่งผลิตของขาวจาก
โรงงานในเมอืง Seto และส่งไปท�าการตกแต่งบนเคลอืบ
ที่โรงงานที่มีความช�านาญเฉพาะโดย มีการเซ็นสัญญา
ว่าแบบทีข่ายให้บรษัิทฯ จะขายให้ท่ีอ่ืนไม่ได้ จงึเป็นทีม่า
ว่าสินค้าของบริษัทฯ จะมีรูปทรงและการตกแต่งท่ีไม่มี
ที่ใดเหมือน

  ในระยะแรกท่ีน�าเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นสู่อเมริกา
นั้น เป็นสินค้ารูปแบบของญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมจากตลาดเท่าไหร่นัก จากน้ันบริษัทฯ ได้มุ่ง
มั่นในการค้นคว้า พัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับวัฒนธรรม ความนิยมของชาวอเมริกัน โดย
มกีารเปลีย่นรปูทรงสนิค้า และพฒันาการวาดแบบสไตล์
อเมริกัน เพิ่มเติมด้วยความละเอียดและวัตดุดิบพิเศษ
ในการตกแต่ง ซึง่บริษัทได้คดิค้นขึน้มาเอง (ปัจจบุนั สตูร
การผลิต วัตถุดิบที่เคยใช้บางอย่างได้สูญหายไปแล้ว) 
การตกแต่งเป็นการวาดด้วยมอืทัง้หมด จงึยงัทรงคณุค่า
และได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้

จุดเริ่มต้นของ

  ป ัจจัยความส�าเร็จในอเมริกามาจากการ
สนับสนุนของ Mr. Magobei Okura ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญใน
งานด้านการพมิพ์ภาพแกะสลกัสใีนบลอ็กไม้มาก่อน  เขา
ได้เข้าร่วมงานกบับริษทัฯ ในฐานะ Art Director และเมือ่
เขาได้มีโอกาสไปร่วมงาน Chicago World Fair ที่จัดขึ้น
ในปี ค.ศ.1893 เขาได้ตระหนักถึงความแตกต่างและจุด
ด้อยของญีปุ่น่ในการแข่งขนักบัตลาดโลก จากนัน้เขาจงึ
มุ่งมั่นที่จะท�าการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ครัง้ใหญ่ ซึง่แน่นอนว่าหัวใจขัน้แรกคอืการออกแบบ เขา
ได้จัดตั้งแผนกออกแบบเพื่อตลาดอเมริกาในปีนั้น ในปี 
ค.ศ.1895 เขาได้ส่งเหล่านกัออกแบบของบรษัิทฯ เข้าไป
อยูใ่นอเมริกา เพือ่ซมึซบั เรียนรู้ แฟชัน่ สสัีน รูปแบบของ
ชาวเมริกันอย่างแท้จริง และวาดเป็น drawing เสมือน
จริงออกมาในกระดาษ (ซ่ึงปัจจุบันยังเก็บรักษาอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ) จากน้ันส่งให้โรงงานผลิตตาม
แบบ ซึ่งก็เป็นส่ิงท่ียากในตอนนั้นที่จะคิดค้นวัตถุดิบ
ใหม่ๆ ตั้งแต่เนื้อ Porcelain ที่มีความขาวมากขึ้น สีที่ใช้
วาดก็จะเป็นเฉดท่ีญี่ปุ ่นไม่เคยใช้กัน อีกทั้งยังคิดค้น
วัตถุดิบและเทคนิคใหม่ๆ ที่นายช่างของญี่ปุ่นไม่เคยท�า 
ด้วยความมุ่งมั่นและผลักดันของเขา ในท่ีสุดโรงงานที่
ผลิตสินค้าในญี่ปุ่นก็สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดอเมริกาได้ ซึ่งแน่นอนว่าหัวใจที่เป็นความลับ
ที่สุดในเวลานั้นคือ Drawing ที่ได้กลั่นกรองออกมาจาก
สมองของ Designer เพราะการผลติสนิค้าแต่ละช้ินด้วย
มือน้ัน ต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน หากมีการ
รั่วไหลของแบบก็จะเป็นเรื่องใหญ่
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  สินค ้ า ท่ีผลิตในระหว ่ าง  ป ี  ค .ศ .1890
จนถึงเกือบส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ประมาณปี 
ค.ศ.1945) ได ้รับการยอมรับและขนานนามจาก
ชาวอเมริกันว่า “Old Noritake” ในปี ค.ศ.1970 ซึ่งเป็น
เวลาหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มน�าเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น
เกือบ 100 ปีทีเดียว

  ผลจากความพยายามในการพัฒนาสินค้า
ของบริษัทฯ ในช่วงน้ัน ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ 
สามารถทดแทนสินค้าตกแต่งบ้านราคาสูงท่ีแต่เดิม
น�าเข้ามาจากยุโรป และสินค้าของบริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองตลาดได้ในคณุภาพทีด่แีละราคาถกูกว่ามาก
ปัจจุบัน สินค้า Old Noritake ถือเป็น สินค้า Antique 
ที่มีราคาสูงมากในตลาดนักนิยมของเก่า โดยสินค้า
ที่มีความสวยงามและละเอียดมากที่สุดคือสินค้า
ท่ีผลิตระหว่างปีค.ศ.1890 ถึงกลางปี ค.ศ.1920

  สินค้าช่วงน้ันจะเป็น แจกัน เหยือก หรือจาน
ส�าหรับตกแต่งบ้านทั่วไป (ให้ค�านิยามว่า Fancy ware) 
ที่มีความละเอียดประณีตเฉพาะชิ้น 
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  การพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึ้น
อีกครั้งเม่ือหุ้นส่วนของ Morimura Bros. & Co.ใน
 New York ได้เสนอให้บริษัทฯ ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร (dinner ware) เนื่องจากตลาดในขณะนั้นมี
ความต้องการสูงมาก บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้ง
ใหญ่อีกคร้ัง ซึ่งเป็นก้าวกระโดดท่ีส�าคัญเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นPure white porcelain 
ซึ่งมีความขาวมาก และประสบความส�าเร็จเรื่องเนื้อดิน
เมื่อปี ค.ศ.1903 หลังจากได้ส่งวัตถุดิบไปวิเคราะห์
ที่ประเทศเยอรมัน 

  การท่ีมีการออกแบบลายใหม่ๆ ตลอดเวลา 
คณุภาพและราคากเ็ป็นต่อคู่แข่งจากประเทศเยอรมันใน
เวลาน้ัน ท�าให้บรษิทัฯ เตบิโตอย่างรวดเรว็จนเป็นท่ีนิยม
ของตลาดโลก แม้จนวันนี้แทบจะบอกได้เลยว่าไม่มีใคร
ในวงการค้าเซรามิกไม่รู้จักชื่อ Noritake

  ปี ค.ศ.1904  ได้จัดตั้งบริษัท Nippon Toki 
Gomei Kaisha และได้ตั้งโรงงานเพ่ือผลิตถ้วยชามขึ้น
ทีย่่านNoritake เมอืง Nagoya จงัหวัด Aichi แต่อปุสรรค
ในการผลิตก็มีมากมาย ทรงถ้วยจากเดิมที่ผลิตแต่ถ้วย
ชาญี่ปุ่นซึ่งไม่มีหูถ้วย ก็ต้องมาเพิ่มหูถ้วยเข้าไป ท�าให้
เสียรูปในการเผา จากการพัฒนาแก้ไขกันอยู่นาน จึงได้
เกิดการเผาแบบคว�า่ปากถ้วยลง และเมือ่แก้ปัญหาถ้วย
ได้ ก็เกิดปัญหาก้นย้วยตรงกลางของจานอาหาร จนเม่ือ
ท่านประธานบริษทัฯ Mr. Kazuchika Okura ได้เดนิทาง
ไปยุโรปพร้อมกับนายช่างอีก 2 คนในปี ค.ศ.1912 

เริ่มผลิต Dinner ware

จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันมาช่วย
แก้ไขปัญหาการผลติ ซึง่ได้ส�าเรจ็ลลุ่วงลงในปี ค.ศ.1913 
การตกแต่งลวดลายก็เปลี่ยนจากการวาดมือเป็นการใช้
รปูลอก (decal) ทีน่�าเข้าจากยโุรป นบัเป็นเวลาเกอืบสบิ
ปีทีเดียวกว่าที่จะสามารถส่งออกชุดอาหารชุดแรก
สู่อเมริกาในปี ค.ศ.1914 นับเป็นชุดอาหาร Porcelain 
คุณภาพสูงชุดแรกของญี่ปุ่นที่ได้ส่งออกไปสู่โลกตะวัน
ตกตั้งแต่ด�าริเริ่มการผลิตชุดอาหาร ได้ผ่านความยาก
ล�าบากมานานถึง 20 กว่าปีท่ีไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา
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  เมื่อการผลิตและการตลาดของชุดอาหาร 
Porcelain ไปได้ดีและมีความมั่นคงแล้ว ท่านประธาน
ท่านแรกของบริษัทฯ คือ Mr. Kazuchika Okumura
ได้มี วิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่าจะต้องเป็นผู ้น�าตลาด
ให้ได้ จึงให้บริษัทฯ ท�าวิจัยการผลิตเนื้อ Bone china
(ซึ่ ง ใน เวลานั้ นมีแต ่ประ เทศอั งกฤษที่ ผ ลิตได ้ )
ทีม่คีวามโปร่งแสง บางและแวววาวมากกว่า Porcelain 
และเป็นเซรามิกที่มีคุณภาพสูงท่ีสุด อีกทั้งยังสามารถ
ท�าราคาได้ดีกว่าด้วย หลังจากได้ท�างานกันอย่างหนัก 
บริษัทฯ ก็ได ้ต ้นแบบของ Bone china ส�าเ ร็จ
เมื่ อป ี  ค .ศ .1932  โดย เ ริ่ มผลิตจากจานขนม
แจกัน เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ จนไปถึงการผลิต
ชุดน�้าชา แต่เมื่อประสบกับสงครามมหาเอเชียบูรพา 
(เป็นส่วนหน่ึงของสงครามโลกครั้งที่ 2) ปะทุรุนแรงขึ้น
จึ งได ้หยุดการผลิตลง จนแม ้ เ ม่ือสงครามสงบ
ลงแล้วบริษัทฯ ได้พยายามผลิตสินค้า Bone china 
อีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถท�าคุณภาพให้ได้เหมือนเดิม 
เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงานฝีมือ
สิ น ค ้ า ที่ ผ ลิ ต ใ น ข ณ ะ นั้ น จึ ง ใ ช ้ ชื่ อ  B r a n d  ว ่ า 
“Rose China” (ปี ค.ศ.1946) ตราบจนเมื่อบริษัทฯ 
สามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานเดิมเป็นที่
พอใจแล้ว จึงใช้ brand “Noritake”  ในปี ค.ศ. 1948 
เป็นต้นมา

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น Old Noritake หรือเปล่า?
  เป็นการยากมากที่จะวิเคราะห์ด้วยการดู Back 
stamp ของสินค้า ว่าเป็น Old Noritake ที่สั่งผลิตโดย 
บริษัท Morimura-Gumi หรือไม่ เพราะในระยะเริ่มแรก
ทางบรษิทัฯ ไม่ได้เน้นเรือ่งนีน้กั จงึใช้ชือ่โรงงานผู้รับจ้าง
ผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นภาษาญี่ปุ่น  
  ปี ค.ศ.1891ประเทศอเมริกาออกกฎหมายว่า 
สินค้าน�าเข้าจะต้องระบุแหล่งผลิตต้นทาง บริษัทฯ
จึงได้ใช้ชื่อเมืองคือ Nippon และระบุว่า Hand paint 
ส่วนสัญลักษณ์คือใบเมเปิล ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปหลายครั้ง
  ปี ค.ศ.1908 จึงได้ใช้ชื่อ Noritake อย่างเป็น
ทางการ

เริ่มผลิต Bone china

Back stamp

  แต่ยังมีวิธีการดูส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ คือตรวจ
สอบจาก Drawing สินค้าต้นฉบับที่ เก็บรักษาไว้
ที่พิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือวิเคราะห์จากเทคนิคการ
วาด หรือดูจากวัตถุดิบท่ีใช้วาด เช่นเทคนิคการท�าลาย
นูนชนิดต่างๆ ซ่ึงมีเฉพาะในงานของ Old Noritake 
เท่านั้น (เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน เทคนิค
และสูตรวัตถุดิบหลายอย่างได้สูญหายไปแล้ว)

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายกิจการผลิตช้ิน
ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิคส์ และสิน
ค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่วัสดุเซรามิก จนบัดนี้ 142 ปีที่ผ่าน
มา ไม่ง่ายเลย แม้จะผจญอุปสรรคต่างๆ นานา แม้
กระทั่งการสงคราม ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ท�าให้ความ
ฝันของพ่ีน้องตระกูล Morimura และผู้ร่วมนาวา
ทัง้หมดสลายลงได้ เป็นอกีหนึง่ตวัอย่างหนึง่ท่ีมุง่มัน่ 
สามัคค ีและต่อสู ้ไม่ย่อท้อ ทีพ่วกเราชาวเซรามกิน่า
จะยึดเป็นก�าลังใจได้อย่างดี
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MACSABAL

	มักซาบาล

ชามข้าวใบหนึ่ง

พิม สุทธิค�า

14 กันยายน - ธันวาคม 2561

Macsabal คืออะไร?

  ค�าว่า	มักซาบาล	(Macsabal)	เป็นค�าจากภาษาเกาหลี	แปล

ว่า	ชามข้าว	ศิลปินอาวุโสผู้ก่อตั้งงานประชุมที่เรียกว่า	มักซาบาลนั้น

มีชื่อว่า	นาย	คิมยองมุน	คิมยองมุนท�างานในแนวประเพณี	คือปั้นแป้น

หมุนเป็นรูปทรงถ้วยชามหรือ	 “ซาบาล”	 โดยมีมุมมองต่อ	 “ชาม

ธรรมดาใบหนึ่ง”	เป็นเสมือนจักรวาลหนึ่ง	คล้ายกับปรัชญาญี่ปุ่นที่

มองถ้วยชา	หรือ	จาวัง	(Chawan)	ชามข้าวธรรมดาใบหนึ่งถูกท�า

ซ�้าแล้วซ�้าเล่าผ่านกาลเวลาหลายปี	ผ่านการปั้นที่รวดเร็ว	ตกแต่งด้วย

ความเฉียบฉับไว	เป็นลวดลายง่ายๆ	แต่เด็ดขาดและมักเผาด้วยเตาฟืน	

ส�าหรบัคิมยองมุนนัน้	โลกของการท�าเครือ่งป้ันดนิเผาแม้มีรปูแบบหลาก

หลายกว้างไกลเพียงใด	อาจถูกอธิบายได้ด้วย	“ชามข้าว”	ธรรมดา

หนึ่งใบไม่แตกต่างกัน	



รูป 1 คิมยองมุน ศิลปินเกาหลี ถือ” มักซาบาล”

ค�าว่า มักซาบาล ถูกน�ามาใช้เป็นชื่อของงานประชุมสัมมนา
ปฎิบัติการนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นโดย คิมยองมุน เมื่อยี่สิบกว่า
ปีมาแล้วในประเทศเกาหล ีMacsabal Woodfiring Symposium 
ได้เป็นที่รู ้จักกว้างขวางขึ้น ในระดับนานาชาติเนื่องจาก               
มุทลุ บัสกายา (Mutlu Baskaya) ศิลปินชาวตุรกีประทับใจ   
ในฝีมือของ คิมยองมุน จนได้เชิญเขาไปเป็นอาจารย์ประจ�า
ภาควิชาเครื่องปั ้น ดินเผาที่มหาวิทยาลัยฮาเชทเท็ปเป 
(Hacettepe University) เมืองอังคาร่า ประเทศตุรกี และได้
สร้างเตาฟืนแบบของเกาหลีข้ึนที่นั่น พร้อมทั้งจัดงานประชุม
สัมมนาปฎิบัติการภายใต้ชื่อ มักซาบาล ขึ้นอีกหลายคร้ัง 
นอกจากที่ตุรกีแล้วงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศจีน ได้รับ            
การสนับสนุนจากเจ้าภาพหลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ยังคง
ใช้ชื่อ Macsabal Woodfiring Symposium เพื่อเป็นที่จดจ�า    
มีศิลปินเครื่องปั้นดินเผาจ�านวนมากจากท่ัวโลกเคยเข้าร่วม
งานสมัมนานี ้ได้แลกเปลีย่นความรู ้ทกัษะความช�านาญ ท�าให้
เกิดความก้าวหน้าในวงการเครื่องปั ้นดินเผาเชิงศิลปะ 
นอกจากงานประชมุแล้ว ยงัมกีารจดัตัง้ พิพิธภณัฑ์มกัซาบาล
นานาชาติและสตูดิโอส�าหรับศิลปินนานาชาติ ท่ีเมืองวันจู 
ประเทศเกาหลี โดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองวันจู                
โดยมีคิมยองมุนเป็นผู้อ�านวยการ มีศิลปินไทยเคยไปพ�านัก
และสร ้างสรรค ์งานท่ีนั่น เช ่น เด ่น รักซ ้อน พิพัฒน์                                        
จิตอารีย์รักษ์ และอาร์ม วัชระ  
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  ความเชื่อมโยงในลักษณะนี้มักจะแผ่ขยาย       

กิ่งก้านออกไป เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์และได้รู้จักเพื่อน

ต่างชาต ิกจ็ะเกดิการเชญิ และรบัเชญิ แผ่ออกไปไม่รู้จบ

เป็นสิ่งที่ดีต่อวงการเครื่องปั้นดินเผาโดยรวม เพราะการ

ได้พบเจอและใช้เวลาร่วมกันตั้งแต่เป็นสัปดาห์ไปจน   

เป็นเดือนๆ นั้นท�าให้แต่ละคนได้แบ่งปันประสบการณ์ 

วิธีการท�างาน เทคนิคใหม่ๆ วัสดุที่แต่ละคนเชี่ยวชาญ 

ให้แก่เพือ่นศลิปินคนอืน่ๆ รวมถงึผูค้นทีไ่ด้เข้าชมอกีด้วย 

ผู้เขียนเองได้เคยไปร่วมในงานมักซาบาล นี้ 2 ครั้ง คือ   

ที่ประเทศจีน และที่ตุรกี มเีพื่อนศิลปินไทยอีกจ�านวนไม่

น้อยที่เคยไปร่วมงานนี้ในประเทศต่างๆ ต่างกรรม              

ต่างวาระกันไป 

ไปงานมักซาบาลกัน
  ประสบการณ์ตรงของผู ้เขียนคือในปี 2013    

กลุ่มศิลปินไทยประกอบด้วย ศุภกา ปาลเปรม วรวุธ      

สุธีวีระขจร สุขุมาลย์ เล็กสวัสดิ์ และ พิม สุทธิค�า               

ได้รับเชิญไปงานประชุมสัมมนาปฏิบัติการสร้างสรรค์    

ผลงานเครือ่งป้ันดนิเผา ทีเ่มอืงซโึป (Zibo) มณฑลชานตง 

ประเทศจนี เป็นเวลา 14 วนั งานประชมุดังกล่าวใช้ชือ่ว่า 

2013 ZIBO (CHINA) INTERNATIONAL MACSABAL 

WOODFIRE SYMPOSIUM ตามธรรมเนยีมการจดังาน

ลักษณะนี้ ผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร 

วัสดุส�าหรับท�างานและการเผาทั้งหมดให้แก่ศิลปิน 

ศิลปินออกค่าเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น ผลงาน      

ที่สร้างขึ้นเจ้าภาพจะเลือกเก็บไว้จ�านวนหนึ่ง และให้

ศิลปินน�ากลับไปได้จ�านวนหนึ่งตามแต่จะตกลงกันไว้  

แต่ต้น การประชุมในคราวนั้นประกอบด้วยศิลปิน        

จากนานาชาติเป็นจ�านวน 30 คนและศิลปินจีนอีก

จ�านวนประมาณ 20 คน โดยจัดในพื้นที่ของโรงงาน         

ไท่ฉานเซรามกิส์ เนือ่งจากโรงงานแห่งนีเ้คยเป็นเจ้าภาพ

การจัดงานประชุมนี้หลายครั้ง จึงได้มีการสร้างเตาฟืน

หลังหนึ่งไว้ในบริเวณโรงงาน เตาฟืนเป็นแบบเกาหลี            

มี 3 ห้องเผา ต้ังอยู่บนพื้นลาดเอียงตามลักษณะของ              

เตาฟืน เดินลมร้อน ในทางนอนท่ีอาศัยความลาดเอียง

ของตัวเตาเป็นส่วนช่วยในการเดินลมร้อน ในสัปดาห์

แรกศิลปินได้ข้ึนรูปผลงานตามแต่ความถนัดของตน    

เพื่อเตรียมเผาในเตาฟืน เป็นการเผาไฟเดียว คือไม่มี       

การเผาดิบกอ่น เนื่องจากมเีวลาจ�ากัด การเผาถูกจัดเวร

เพื่อให้ศิลปินทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าเตา ผลงาน     

ท่ีได้จากเตาบางชิ้นถูกใจ บางชิ้นก็ไม่ถูกใจ นั่นเป็น

เพราะไม่มใีครเคยลองดนิ เคลอืบ รวมถงึรปูแบบการเผา

ท่ีจดัไว้มาก่อนล่วงหน้า แต่กเ็ป็นธรรมดาของการท�างาน

แบบนี้เป้าหมายไม่ใช่ที่ตัวผลงานอย่างเดียว แต่ผลที่ได้

คือการได้รู ้จักเพื่อนต่างชาติและแลกเปลี่ยนฝีมือกัน

มากกว่า
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รูป 2 เตาฟืนแบบเกาหลี ที่โรงงานไท่ฉานเซรามิกส์

รปู 3 กลุม่ศลิปินนานาชาตทิีเ่ข้าร่วมงานสมัมนาปฏิบติัการ



รูป 4 บรรยากาศในสตูดิโอชั่วคราว

  อีกงานหนึ่งที่ได้ไปด้วยตนเองคือในปี 2014        
มีการจัด International Macsabal Wood Firing 
Symposiumที่ประเทศตุรกี มีศิลปินนานาชาติจ�านวน 
20 คน ในจ�านวนนั้นมีศิลปินไทยได้แก่ สุขุมาลย์            
เล็กสวัสดิ์ และ พิม สุทธิค�า เข้าร่วม งานน้ีจัดข้ึนใน          
มหาวิทยาลัยฮาเชทเท็ปเป ซึ่งอยู ่ในเมืองอังคาร่า           
การจัดงานในมหาวิทยาลัยท�าให้มีความเพียบพร้อม       
มนิีสตินักศกึษามาเป็นผูช่้วย และได้เรยีนรูวิ้ธีการท�างาน
ของศิลปินต่างชาติไปด้วย นับเป็นนโยบายที่ดีมาก           
ของมหาวิทยาลัย 

รูป 5 สุขุมาลย์ เล็กสวัสดิ์ ขณะปฏิบัติงานในสตูดิโอ
ของมหาวิทยาลัยฮาเชทเท็ปเป

รูป 6 พิม สุทธิค�า ขณะปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมขนาดใหญ่ 
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รูป 7 พรพรรณ สุทธิประภา กับผลงานของศิลปิน
นานาชาติในงานประชุม

และผลงานเมื่อเผาเสร็จแล้วในอีกหนึ่งปีให้หลัง 

  ผูจั้ดก�าหนดให้ศิลปินท�าผลงานขนาดใหญ่ เพือ่
น�าไปติดตั้งในพื้นที่ภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงใช้เวลาตลอด 10 วันท�าชิ้นงานให้เสร็จ แล้วทิ้ง
ไว้ให้แห้งอย่างช้าๆ หลงัจากทีท่กุคนกลบัประเทศไปแล้ว 
เจ้าหน้าทีแ่ละอาจารย์ช่วยกนัทะยอยเผาดบิงานจนครบ 
และน�าไปเผาในเตาฟืนในปีถัดไปที่มีการจัดสัมมนา
ปฎบิตักิาร นบัว่าเป็นการจดังานทีทุ่่มเทและวางแผนกนั
เป็นระยะยาว เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 

  งาน International Macsabal Wood Firing 
Symposium นีย้งัคงจดัข้ึนต่อเนือ่งทุกปี โดยอาจจะสลบั
สถานที่กันไป มีศิลปินไทยไปร่วมอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
  2015 The Beijing International Macsabal 
Woodfire Festival ซึง่มศีลิปินเข้าร่วมกว่า 50 คน ศลิปิน
ไทยที่เข้าร่วมในครั้งนั้นได้แก่ ศุภกา ปาลเปรม สยุมพร 
กาษรสุวรรณ เกรียงไกร ดวงขจร และธาตรี เมืองแก้ว 
  2017 Zibo International Macsabal Wood 
Firing Symposium, Silkroad “Art for Peace”
Kunlun Ceramic Town, Zibo/ China ศิลปินไทยที่เข้าร่วม

ได้แก่ ศุภกา ปาลเปรม อัญชุลี อ�าไพศรี จ�าลอง สุวรรณชาติ 

และ พรพรรณ สุทธิประภา 

  2017 Macsabal Ankara Woodfiring Symposium 
จัดที่ตุรกี มีศิลปินไทยเข้าร่วมคือ สราวุธ วงศ์เนตร 

  อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ความเชื่อมโยงใน
ลักษณะนี้มักจะแผ่ขยายกิ่งก้านออกไป ยิ่งพบเจอคน
มากก็ยิ่งน�าพาไปสู่การพบเจอคนที่มากขึ้น และยิ่งแบ่ง
ปันความรู้กัน ความรู้ก็ยิ่งแผ่ขยายออกไปอีก ในวงการ
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผามีงานประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
นานาชาติลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย
เองก็มีการจัดงานขึ้นโดยหลายหน่วยงาน ส่วนใหญ่
จัดโดยสถาบันการศึกษา ผู้เขียนจะมาเล่าเรื่องสัมมนา
เหล่านี้ในเมืองไทยให้ฟังในโอกาสต่อๆ ไป

 

  

รูป 8 สราวุธ วงศ์เนตร (ขวา) กับผลงานของเขา และ
มุทลุ บัสกายา (ซ้าย) เอ็มเรเฟซอกลู (กลาง)
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  เซรามิกส ์ เป ็นศาสตร ์วิชา

ท่ีมีความลึกซึ้งและมีความน่าสนใจใน

เร่ืองของเทคนิคและวิธีการในการ

สร้างสรรค์ ความหลากหลายของ

เทคนิควิธีการ ท�าให้ได้ชิ้นงานที่มีความ

หลากหลายและงดงาม เซรามิกส์เป็น

ศาสตร์ท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถ

สร้างสรรค์ได้ภายในเตาเล็กๆ ด้วย

ตนเอง หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มี

ความซับซ้อนร่วมกับคนอื่นๆ การร่วม

กันสร้างสรรค์ผลงานน้ี เปิดโอกาสให้

เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน

ท�างาน และเกิดเป็นมิตรภาพที่สวยงาม

ในที่สุด

Silpakorn Clay Works 

Phetchaburi Raku

International	Sculpture	2018	Thailand

ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงเป็นล�าดับต้นๆ ของประเทศไทยในด้านศิลปะ และ
เปิดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะมาเป็นเวลา 75 ปี ภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีหลักในการ
สนับสนุนสร้างสรรค์ศิลปินให้มีทักษะความรู้ และพื้นที่ในการท�างานศิลปะ เพื่อรับใช้และจรรโลงสังคมเรื่อยมา
ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ร ่วมกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก�าหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประตมิากรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผา สูถ่นนสายประตมิากรรมในชือ่ “Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018
 International Raku Sculpture” โดยมีศิลปินนานาชาติจาก 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ตุรกี โครเอเชีย 
อียิปต์ ฝรั่งเศส เยอรมนี จอร์เจีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย โรมาเนีย และประเทศไทย รวม 50 คน มาร่วมสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรม และเผาด้วยเทคนิครากุ (Raku) ซึ่งผลงานทั้งหมดจะติดตั้งถาวรไว้ที่ ถนนสายประติมากรรม 
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กิจกรรมในครั้งน้ีใช ้เวลาในการสร้างสรรค์
ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 
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  ศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในครั้งน้ี เป็น
ศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานที่โดดเด่น เฉพาะตัว Nato 
Eristavi ศิลปินชาวจอร์เจีย มีผลงานเซรามิกในรูปแบบ
สื่อผสม (Mixed media) และมีการจัดวางองค์ประกอบ 
(Installation) ได้อย่างน่าสนใจ เป็นศลิปินทีม่ผีลงานอยู่
ในหลายๆ ประเทศ เช่นประเทศตรุกี ญีปุ่น่ ตนูเิซยี เกาหลี 
จีน ลัตเวีย และโครเอเชีย ปัจจุบัน Nato Eristavi เป็นผู้
คัดเลือกศิลปินเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในเทศกาล
ศิลปะนานาชาติในประเทศจอร์เจียหลายรายการ 

Nato Eristavi, Georgia

  Reinhard Keitel เป็นศิลปินชาวเยอรมัน
ทีม่คีวามโดดเด่นในการสร้างผลงานทีม่ขีนาดใหญ่ และ
เผาด้วยอุณหภูมิสูง Reinhard Keitel สร้างเตาเผาด้วย
ตนเอง ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาต ิและความผุพงัของธรรมชาต ิเพือ่แสดงให้เหน็
ถึงสัจธรรมของธรรมชาติบนโลกใบนี้ และน�าเสนอผล
งานด้วยการ Performance สร้างความตื่นตาตื่นใจและ
ความประทับใจให้กับผู้สนใจ ในงานศิลปะของเขาโดย
ในกจิกรรมคร้ังน้ี Reinhard Keitel ได้เผาชิน้งานเพือ่เปิด
พิธีการก่อนวันติดตั้งผลงานด้วย 

Reinhard Keitel, Germany
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  Hu Xiao Peng ศิลปินชาวจีน มีสตูดิโอท่ี
เมืองชิงเต่า ผลงานของเขาเป็น Pottery ที่มีรูปทรง
สวยงาม และประณีต และเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ท่ีก�าลัง
มีชื่อเสียงในประเทศจีน

Hu Xiao Peng, China 

  Yulia Repina ศิลปินชาวรัสเซีย เป็นศิลปิน
ท่ีสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โดยใช้จังหวะของ
เส้น สี ความใหญ่เล็กและระดับของชิ้นงานเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบจัดวาง และสอดแทรกอารมณ์ 
ความรู้สึกเข้าไปในตัวชิ้นงาน ผสมผสานเทคนิคการ
ตกแต่งชิ้นงาน ท�าให้มีพลังและมีความน่าสนใจ 

Yulia Repina, Russia
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  กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร
และท้าทายมากกบัการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรม
ขนาดใหญ่ด้วยเทคนิครากุ (Raku) เน่ืองจากการ
สร้างสรรค์ขนาดใหญ่จนกระทั่งผ่านกรรมวิธีการเผา
และติดตั้งชิ้นงานส�าเร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 
ไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่โดย
ใช้เทคนิครากุจ�าเป็นต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม โดยผลงานทั้งหมดจะถูกติดตั้งถาวร
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เทคนิครากุต้องใช้ดินที่ทนความร้อน และการปรับ
เปล่ียนอุณหภูมิจากร ้อนมาเย็นได ้อย ่างฉับพลัน
ดินที่น�ามาใช้ถูกปรับปรุงมาจากดินจากประเทศตูนิเซีย 
เน่ืองจากที่มีประสบการณ์การร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ในประเทศตูนิเซีย พบว่าดินที่ใช้เป็นดินน�าเข้าจาก
ประเทศสเปน มีคุณสมบัติดังนี้คือขึ้นรูปได้ดีรวดเร็ว 
สามารถน�ามาตากแดดได้โดยไม่แตกร้าว ซึ่งได้รับ

ความอนุเคราะห์สนับสนุนจาก ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี 
ในการพัฒนาเน้ือดินโดยใช้วัตถุดิบท่ีอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อให้มีคุณสมบัติเดียวกับดินจากประเทศสเปนจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ก็ได้รับ
การสนับสนุนดินรากุทั้งหมดจาก ผศ.เวนิช  สุวรรณโมลี 
ส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์มคีวามสมบรูณ์สวยงาม และ
สามารถติดตั้งได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ในส่วน
ของกระบวนการเผาชิ้นงานรากุ ได้มีการออกแบบ
เตาเพื่อเผาชิ้นงานโดยเฉพาะ โดยการเผาชิ้นงาน
คร้ังน้ี จะต้องเป็นแบบท่ีเผาคร้ังเดียวแบบสมบูรณ์
 ไม่มีการเผาดิบ ซึ่งเป็นการเผาที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
 และท�าได้ไม่ง่ายนัก เพราะเตาจะต้องถูกออกแบบ
มาโดยเฉพาะ เตาสามารถน�ามาแยกส่วน และเพ่ิม
ส่วนประกอบและความสูงได้ตามขนาดของชิ้นงาน
แต ่ละชิ้น ประสบการณ์ น้ี เป ็นประสบการณ์ ท่ีมี
ความท้าทาย ท้ังในศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 
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  ระยะเวลาในการเผา จะใช้เวลาทัง้วนัทัง้คนื โดย

อาศัยความร่วมมือของศิลปินไทย ศิลปินชาวต่างชาติ 

และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาลัยช่างศลิป์ลาดกระบงั และมหาวทิยาลยั

ศิลปากร

  ความส�าเร็จในครั้ง น้ีจะเกิดข้ึนไม ่ได ้หาก

ปราศจากการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 

อธกิารบดมีหาวิทยาลยัศลิปากร รศ.ดร.ประสบชยั พสุนนท์ 

รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ผศ.ศุภกา 

ปาลเปรม หัวหน ้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา                 

คณะมัณฑนศิลป์ และคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบ

ดนิเผา ศลิปินนานาชาต ิและศิลปินไทยทุกคน ผศ.เวนิช 

สุวรรณโมลี และคุณประทีป จันทราภิรมย์ ที่ให้การ

สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษา เพือ่ให้กจิกรรมในครัง้น้ีผ่าน

ไปด้วยดี  รวมถึงทีมงานนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วม

แรงร่วมใจกันท�างานร่วมกับศิลปินในครั้งนี้ 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างสรรค์ผลงาน

ประตมิากรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผาเช่นนี ้จะเกดิขึน้อกี 

และเป็นแรงบันดาลใจอันดีงามในการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองเคลอืบดนิเผา ทีม่คีวามงาม มข้ัีนตอน

อันซับซ้อน สวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความ

สามัคคีของผู้ร่วมงานต่อไปในอนาคต
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‘Live, Love and Let Die II’

  คุณนีโน่ สุวรรณี สาระบุตร ศิลปินร่วม

สมัยผู้สร้างงานผ่านวสัดเุซรามิก ไม่ได้ตัง้ค�าถาม

กับเราโดยตรง และไม่ได้คาดหวังค�าตอบใดๆ

จากเราในรูปแบบของกลุ่มค�า คุณนีโน่ฝากค�าถาม

เหล่าน้ีแฝงไว้ในองค์ประกอบต่างๆ ภายใน

นิทรรศการ ‘Live, Love and Let Die 2’ ของ

เธอ ณ ‘SO Gallery’ หรือ ‘สมบัติผลัดกันชม 

แกลเลอรี’ แกลเลอรีเล็กๆ แต่เปี ่ยมไปด้วย

บรรยากาศแห่งความขลังในตลาดช่างชุ่ย ย่าน

บางพลัด

  ส�าหรับงาน ‘Live, Love and Let Die 
2’ นี้ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานเก่าและใหม่
ภายใต้แนวความคดิเดิม ซึง่นทิรรศการครัง้แรก
ในชื่อเดียวกันน้ีเคยถูกแสดงไว้ ณ ARDEL 
Third Place Gallery เม่ือปี 2011 ส�าหรับ
นิทรรศการครั้งที่ 2 นี้ งานเซรามิกหลายชิ้น
ถกูสร้างขึน้ใหม่ เพือ่สือ่มุมมองและความหมาย
ของชีวิตจากสายตาของศิลปิน และเติมเพิ่ม
ด้วยชดุอาหาร ‘The Ripple’ ซึง่ไม่เคยจัดแสดง
ที่ใดมาก่อน

รักษิต ปัญญา

How are you today?
Are you living life as well as you can?
Do you feel loved or in love?
Are you having fun in what you’re doing?
Are you ready for death?

  ค�าถามส้ันๆ ไม่ก่ีค�าถาม แต่มันไม่ใช่ค�าถามท่ีสามารถตอบได้ทันทีในช่ัวขณะท่ีถูกถาม ค�าถามเหล่าน้ีเป็นค�าถามท่ีเชิญ

ชวนให้เราย้อนคิด ล่องลอย และท่องไปในความทรงจ�าและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดชั่วชีวิตของเรา หลังจากนั้นจึงเปิด

โอกาสให้เราสนทนากับตัวเองและประเมินคุณค่าของชีวิตเราใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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  ในนิทรรศการ ‘Live, Love and Let Die 2’       
คุณนีโน่เปิดเปลือยความคิดของเธออย่างตรงไปตรงมา 
เธอเชื่อในการส่ือสารอย่างเปิดเผยอย่างที่เธอเป็น 
นิทรรศการนี้คือ มุมมองในการใช้ชีวิตของเธอและใน
ขณะเดียวกันก็เป็นค�าถามที่ตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชม
ทบทวนการใช้ชีวิตของตวัเอง ซ่ึงค�าถามเหล่านีเ้ป็ค�าถาม
ทัว่ไป แต่กแ็ฝงไปด้วยปรชัญาส�าหรบัการใช้ชวีติในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค�าถามด้านมุมมองที่เรามีต่อการ       
ใช้ชวิีตประจ�าวันของเราว่า เราก�าลงัใช้ชวีติในแบบทีเ่รา
ตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตของเราแล้วหรือยังค�าถาม     
ด้านมุมมองที่เรามีต่อความรักของเรา ซึ่งเป็นหนึ่ง          
ในอารมณ์ ความรู้สึกขั้นพื้นฐานที่สุดสิ่งหนึ่งของการ

เป็นมนุษย์ มนุษย์เกิดมาด้วยความรักและถูกรัก มนุษย์
เติบโตด้วยความรักและถูกรัก และท้ายท่ีสุดก็น�าไปสู่
ค�าถามด้านมุมมองท่ีเรามต่ีอความตายว่าเรามองความตาย
อย่างไร เราเตรียมพร้อมรบัมนัอย่างไร เมือ่ความตายมาถงึ 
ความเที่ยงแท้สิ่งหนึ่งคือ เราไม่อาจเลือกที่จะหลีกหนี
จากความตาย แต่เราเลือกวิธีการ ในการโอบรับมันได้ 
ซึ่งในวินาทีสุดท้ายของชีวิต เราสามารถเลือกให้มันเต็ม
ไปด้วยความเศร้า หรือความรักก็ได้เช่นกันชุดผลงาน
ต่างๆ ของคุณนีโน่ คือ การชักชวนเราให้กลับมาพูดคุย
กบัตวัเอง เกีย่วกบัชวิีตของตวัเอง ทีละเร่ือง ทีละประเดน็ 
ผ่านชดุผลงานเซรามิกจ�านวน 4 ชดุ ซึง่เป็นการประกอบ
กันของนิทรรศการที่ผ่านๆ มา

  ชุดที่ 1 ‘Love - Keep Exploring’ คือ หัวใจ 
สีสัน สดใส หลากหลาย เติมแต่งด้วยค�าหรือวลีหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อความหมายและประสบการณ์
ความรักในรูปแบบและรายละเอยีดท่ีหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของประเภทของความรกั เช่น ความรกัทีม่ต่ีอ
มนุษย์อีกคนหนึ่ง ความรักที่มีต่อสิ่งนามธรรมอย่างชาติ 
ความรักที่มีต่อชีวิตของตน หรือความรักที่มีต่อพ่อหลวง
รัชกาลท่ี 9 หรือจะเป็นอารมณ์และประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในภาวะแห่งรัก เช่น ความหลงใหล ความสุข 
ความเศร้า การเฝ้ารอ แม้แต่เรื่อง ‘sex’ 
  ท้ังหมดถูกแสดงออกผ่านองค์ประกอบทาง    
ทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นสี ผิวสัมผัส สัญลักษณ์ รวมถึง
ภาษาเขียน นอกจากจะแสดงถึงประสบการณ์ส่วนตัว
แล้ว ศิลปินยังตั้งค�าถามต่อการก�าหนดกรอบของความ
รกั รวมถงึการมอียูข่องรกัแท้ในคตทิางสงัคมผ่านผลงาน
เซรามิก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติและปฏิบัติ
ตัวตามธรรมชาติของมันโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน       
ผู้สร้างเพียงฝ่ายเดียว และในมุมน้ีก็เปรียบได้กับความ
รักท่ีมีธรรมชาติของมัน และไม่อาจถูกก�าหนดหรือ           
กะเกณฑ์ใดๆ ได้อย่างสมบูรณ์
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  ชุดท่ี 2 ‘Turn Me On’  ชุดงานเซรามิก
ที่ขึ้นรูปเป็น ‘ก้น’ พร้อมทั้งจัดการพ้ืนผิวในลักษณะ
ที่ต ่างกันไป ส�าหรับงานชุดนี้  ระหว่างการชมงาน
เรารู ้สึกไหมว่าเราก�าลังถูกเย้าแหย่จากก้นเหล่าน้ี
ศิลปินก�าลงัแซะเข้ามาในความรู้สกึของเรา เล่นกับความ
รู้สึกกระดาก แต่ก็ไม่ถึงกับผิดบาปต่อการมอง ‘ก้น’ 
ของคนอื่น บางครั้งก็เป ็นการกระท�าท่ีเราไม่อาจ
ห้ามได้ เน่ืองด้วยร่างกายมนษุย์บางจดุช่างดึงดดูสายตา
เหลือเกิน
  ภายในนิทรรศการนี้ ก้นเซรามิกซึ่งผ่านความ
ร ้อนสูงถึง 1230 องศาเซลเซียส ท�าให ้ตัวเองมี
ความแขง็แรงต่อทัง้การขดู ขดี จบั สมัผสั ไม่ว่าจะรุนแรง
หรือแผ ่ว เบา หรือแม ้กระทั่ งการมองจ ้องเขม็ง
ก็ไม่ได้ท�าให้ก้นที่ต้ังอยู่นั้นบุบสลายหรือเบี่ยงหลบไป
แต่อย่างใด กลับกลายเป็นสภาวะในใจคุณต่างหาก

  ภายใต้การจัดวางผลงานสองชุดนี้เข้าด้วยกัน 
ศิลปินได้ผูกโยงเร่ืองพื้นฐานท่ีส�าคัญสองเร่ืองของชีวิต
มนุษย์เข้าด้วยกันอย่างนุ่มนวล การรับประทานอาหาร
บนชดุจานท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาอย่างประณตีสวยงาม เป็นชดุ
จานท่ีเราคงไม่อาจใช้ในทุกๆ วันบนโต๊ะอาหารท่ีปกคลมุ
ไปด้วยสัญลักษณ์ของความตาย สองสิ่งท่ีดูเหมือนจะ
เป็นคนละเรื่องกัน แต่ก็กลับเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแยก
ไม่ออก เมื่อคนเราต้องกินอาหารเพื่อท�าให้เรามีชีวิตต่อ
ไป แต่กระน้ันเราก็ส�านึกอยู่เสมอว่า ชีวิตของเรานั้นไม่
ยืนยาว และวันหนึ่งมันก็จะสิ้นสุด ดังนั้นการดื่มด�่ากับ
อาหารมือ้พเิศษ บนภาชนะทีท่�าให้เรามคีวามสขุในทุกๆ 
วนั กอ็าจท�าให้ชวิีตของเราเป่ียมไปด้วยความหมายและ
กลายเป็นสิง่พเิศษ จนท�าให้ความตายนัน้ไม่ได้เป็นสิง่ซึง่
น่าโศกเศร้าอีกต่อไป

  ชุดที่ 3 โต๊ะทานข้าวปิดหน้าโต๊ะด้วยกระจกใส 
ส่วนใต้ชั้นกระจกนั้นมีหัวกะโหลกเซรามิกชิ้นเล็กๆ 
จ�านวนนับพนัช้ินปกคลมุพืน้ผวิใต้แผ่นกระจกนัน้ หวักะโหลก
เซรามกิเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของนทิรรศการ ‘What Will You 
Leave Behind?’ ในปี 2013 ซ่ึงในนทิรรศการเดมินัน้ หวั
กะโหลกนับแสนชิ้นถูกจัดวางปกคลุมพื้นห้องแกลเลอร่ี
ทั้งหมด โดยคุณนีโน่ต้องการที่จะสื่อความหมายว่า       
ทกุสิง่ทีค่ณุท�า ทัง้การตดัสนิใจเรือ่งชีวติ เร่ืองงาน การน่ังกนิ
อาหาร หรอืพดูคยุบนโต๊ะนี ้อาจเป็นสิง่สดุท้ายทีค่นดจูะ
ได้ท�า เพราะฉะน้ัน ควรคิดว่าถ้าน่ีเป็นวินาทีสุดท้าย       
คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้คนจดจ�า ส�าหรับนิทรรศการนี้คุณนี
โน่ได้น�ากะโหลกเหล่านั้นขึ้นมาอยู่บนหน้าโต๊ะอาหาร 
และบนโต๊ะนั้นมีชุดจานชามเซรามิกที่ปั้นด้วยมืออย่าง
สวยงาม ขนาดเล็กจนใหญ่มาก เพื่อใช้เป็นชุดจานชาม
ส�าหรับการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ร่วมกันบนโต๊ะ
กลางแห่งนี้

ที่ถูกกระเซ้า เย้าแหย่ จนคุณต้องหันกลับมามอง
ความรู ้สึกของคุณอีกครั้ง ว่า ก�าลังรู ้สึกอย่างไรกับ
สิ่งที่เห็นกันแน่
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  และชดุที ่4 ความตายและความงดงามของชวีติ 

ที่สื่อผ่านโคมไฟหัวกะโหลกและผีเสื้อเซรามิก จ�านวน 

1,000 ตัว แขวนร้อยโยงใยอยู ่เหนือศีรษะของเรา

ซึ่ งส�าหรับชุดนี้ ได ้ถูกย ่อส ่วนลงจากนิทรรศการ

 ‘Live, Love and Let Die’ ในปี 2011 ซึ่งมีจ�านวนผีเสื้อ

ถึง 5,000 ตัว

  เมื่อความตายคือจุดสิ้นสุดของชีวิต สิ่งส�าคัญ

ที่มนุษย์เราควรตะหนักก็คือ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้

เราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร 

  หากเราค่อยๆ ละเมียดละไมในการส�ารวจงาน

ศิลปะของคณุนโีน่ การชมนทิรรศการนีด้รูาวกบัเป็นการ

นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับศิลปิน และนั่งพูดคุยกันในเรื่อง

ปรัชญาการใช้ชีวิตโดยมีศิลปิน ตัวเรา และชีวิตของเรา

นั่งล้อมวงอยู่ด้วยกัน ค่อยๆ สนทนาเพื่อทบทวนความ

เศร้า ความสุข การให้คุณค่าสิ่งต่างๆ และการเห็นค่าสิ่ง

ที่เราได้รับจากชีวิตนี้ รวมถึงการเตรียมพร้อมส�าหรับ

ปลายทางของชีวิตในภายภาคหน้า

  ในมุมนี้คุณนีโน ่เลือกใช ้ผี เสื้อ แทนความ

สวยงามของชีวิต โดยสื่อผ่าน ‘ผีเสื้อ’ ซึ่งบิน กระจายตัว 

แต่กโ็ยงใยแง่มมุต่างๆ ของชวีติเข้าด้วยกนั องค์ประกอบ

ผีเสื้อจึงปรากฏอยู่ในงานชุดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เป็นการ

เชญิชวนให้ผูช้มกลบัมามองชวีติตวัเองด้วยมุมมองใหม่ 

ลองมองสิ่งที่งดงามในด้านต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะ

เป็นการมีชีวิตประจ�าวัน ความรัก การกิน หรือแม้แต่

ความตาย

  นทิรรศการ ‘Live, Love and Let Die 2’ นี ้ได้จดัขึน้

ณ วันที่ 20 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาที่ 

‘SO Gallery ChangChui’ หรอื สมบตัผิลดักนัชมแกลเลอรี 

ซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดช่างชุ่ย ผู้เขียนหวังว่าหลายคนน่า

จะได้ไปชมนิทรรศการ ได้ไปร่วมรับประทานอาหารทาง

ปรชัญากนัมาบ้างแล้ว ส่วนส�าหรบัผูท้ีต่ดิธรุะไม่ได้ไปชม 

เราสามารถตดิตามชมผลงานของ คณุนโีน่ สวุรรณ ีสาระบตุร 

ได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.ninosarabutra.com ได้เลยครบั
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Yu Yao International Ceramics & Pottery Camp 2017

November 1 - 7, 2017

ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี
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  ผู้เขียนได้มีโอกาสไปท�า	 Workshop	 ที่เมืองชิงเต่า

(Qingdao)	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2560	 เป็นโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวและศึกษา		

ศิลปวัฒนธรรมจีนบางส่วนซ่ึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน						

เช่นเดียวกับประเทศไทย

	 	 เมืองชิงเต่าเป็นเมืองชายทะเลตะวันออกของจีน	 อยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้	 เป็นเมืองที่ก�าลังพัฒนาทั้งตึกราม					

บ้านช่อง	ถนน	การคมนาคมขนส่ง	รถไฟความเร็วสูง

	 	 ในชนบทของเมืองชิงเต่าที่ไปพ�านัก	ณ	Yu	Yao	Kiln	&Museum	นั้นเป็น	Museum	ที่สวยงามลักษณะสถาปัตยกรรมจีน

แบบดั้งเดิม	 อยู่เชิงเขาในหมู่บ้านชนบทห่างจากตัวเมืองไม่มาก	 ถนนที่นี่ใช้ไฟฟ้าจากกังหันลมเล็กๆ	 บนหัวเสากับเซลล์แสงอาทิตย	์												

ขนาดเลก็ตดิตัง้บนหวัเสาคู่กันเพ่ือเป็นตวัชาร์จแบตเตอรีต่อนกลางวนัและให้แสงสว่างในตอนกลางคืนโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลยผู้เขยีน	

ผศ.สยมุพรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินต่างชาตเิกาหลี	มาเลเซีย	ออสเตรเลยี	ญ่ีปุน่	คองโกและศิลปินจนีเจ้าภาพ	รวม	27	คน	

ได้มาปฏิบัติงานสร้างผลงานไว้เพื่อตั้งแสดง	ณ	Yu	Yao	Museum	ซึ่งเป็นMuseum	ที่อยู่ใต้ดินข้างล่างของ	Yu	Yao	Kiln,	Studio	

แห่งนี้ในช่วงเวลานั้นอากาศเย็นก�าลังดีที่	 6-12°	 C	 ตอนเช้าๆ	 มีลมพัดเย็นๆ	 ค่อนข้างหนาว	 เมืองชิงเต่าเป็นเมืองต้นต�าหรับ													

เบียร์ชิงเต่าอันลือชื่อ	เบียร์ที่นี่รสชาติอร่อย



  น�้าที่ท�าเบียร์มาจากยอดเขาสูง ทุกคนสนุกกับ
อาหารจีนและเบียร์ ซึ่งอุดมสมบูรณ์และอร่อยคุ้นล้ิน
คล้ายอาหารบ้านเรา แต่ไม่ค่อยมีอาหารเผ็ดแบบบ้าน
เราส่วนใหญ่อาหารจะจืดและเค็มแบบอาหารจีนท่ัวไป
การปฏิบัติงานของศิลปินแต่ละชาตินั้นผู้เขียนเก็บเอา
รายละเอียดมาฝาก เพื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติดังนี้
  เกาหลี มุง่เน้นงาน Pottery แบบ Conservative
เป็นงานปั้นแป้นหมุน งานปั้นด้วยมือ งานแป้นหมุนจะ
ป้ันกันหลากหลายขนาด เทคนิคทีใ่ชม้กัใชเ้ทคนคิขดูขดี
หรือแกะฉลุ (Carving or cut) โดยจะใช้น�้าดินสีขาวทา
ทับบนงานที่ปั้นซึ่งเป็นดินสีเหลืองหรือสีน�้าตาลแล้วขูด
แกะลวดลายด้วยเครื่องมือปั้นที่มีคุณภาพ งานออกมา
จึงสวยงามไม่ค่อยเกิดการแตกร้าว

ภาพการขูดแกะชิ้นงานหลังจากทาน�้าดินสี (Engobe)
 โดยศิลปินเกาหลี Cho Yong Jun

การป้ันชิน้งานขนาดใหญ่ บางคร้ังเพ่ือใช้เซ็นชือ่เป็นทีร่ะลกึ
ในพธิเีปิด การท�า Workshop ร่วมกนั ป้ันโดยศลิปินเกาหลี 

Kim Heung Bae

ภาพการแกะฉลุชิ้นงานโดย Cho Yong Jun
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  ศิลปินเกาหลีบางคนก็ใช้เทคนิคการปั้นงานบน
แป้นหมุน แล้วใช้แก๊สกระป๋องที่มีหัวพ่นไฟเป่าลงที่ผิว
ด้านนอกให้ผวิแห้งกว่าด้านใน แล้วจงึป้ันจากด้านในดนั
ออกมาท�าให้ผิวด้านนอกแตกระแหง แต่ไม่ขาดจากกัน
ซึ่งเป็น Texture ที่สวยงาม

การพ่นด้วยไฟเพื่อท�า Texture ด้านนอกชิ้นงานโดย
 Kang Kyung Hun

  งานของศลิปินออสเตรเลยีกเ็ป็นงานแบบน่ารกั
ป้ันเป็นตุก๊ตา เป็นเดก็ตวัไม่สงูใหญ่มาก ประมาณ12-17 
นิ้ว หลังจากปั้นเสร็จก็จะใช้น�้าดิน (Engobe) สีขาว
ทาทับผิวทั้งหมดและตกแต่งด้วยเคลือบสีในบางส่วน 
งานทัง้หมดจะใช้การเผาครัง้เดยีว (Mono-Firing) ในเตา
ฟืนที่อุณภูมิ 1250° C ก็เป็นงานสวยงามไปอีกแบบ

งานของ Merrie Tomkins

  ศิลปินมาเลเซีย (Cheah Yeow Seng) ศิลปิน
อาวุโสท่ีมีพื้นเพพูดได้หลายภาษา จีน อังกฤษ มาลายู 
เป็นผู้ช่วยแปลจากภาษาจีนเป็นอังกฤษ ท�าให้พวกเรา
ได้เข้าใจได้ดีขึ้น ถือได้ว่าถ้าไม่มีศิลปินท่านนี้อาจจะไม่
ค่อยสะดวกในการซื้อของ บางทีไปตลาดเช้าเราพูดกับ
คนจีนไม่รู้เรื่อง เขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษ เราไม่รู้
ภาษาจีน Cheah ช่วยถามราคาให้เรา เลยเข้าใจและ             
กซ็ือ้ของได้ ไปชอ็ปป้ิงในห้างกเ็ช่นกนั Cheah กช่็วยเป็น
ล่ามให้อย่างยอดเยีย่ม งานของเขาป้ันแป้นหมนุแล้วมา
ตัดแต่งเป็นตุ๊กตาผู้หญิงสวยงามมาก
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  ศลิปินไทยมผีูเ้ขยีน และผศ.สยมุพรไปกนัสองคน 
อาจารย์สยมุพรรูจ้กัสนทิกนัดกีบัเจ้าภาพคอื Huxiaopeng 
เจ้าของ Yu Yao Kiln & Museum และอาจารย์ก็ยังสนิท
กบั Kang Kyung Hun ศลิปินเกาหลเีพราะอาจารย์สยมุพร 
ไป workshop ทีเ่กาหลบ่ีอยๆ งานของเราส่วนใหญ่จะท�า
ประเภทประตมิากรรมตามความชอบของแต่ละคน และ
ผูเ้ขยีนกไ็ด้ป้ันงานชิน้เลก็ๆ แบบบ้านเชยีงไว้หลายชิน้ด้วย

       ภาพงานปั้นของ ผศ.สยุมพร  
 

ภาพงานปั้นชิ้นเล็กๆ ของผู้เขียน

  ง า น ข อ ง ศิ ล ป ิ น ญี่ ปุ ่ น  ( H a r u y u k i
Matsumoto) เป็นงานปั ้นถ้วยชาที่ เน ้นพอร์ซเลน
หรือโบนใชน่าท่ีบางเฉียบแบบเปลือกไข่ ส่องกับแสง
ไฟฉายก็สว่างนวลสวยงาม น่าทึง่ในความพยายามและ
สมาธิครับ

ภาพงานของ Haruyuki

Saint ศิลปินคองโก ปั้นงานไปเต้นไปอย่างมีความสุข
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  ศิลปินคองโกนาม Mbemo Ngeli Saint เป็น
ศลิปินหนุม่ทีม่าศกึษาทีป่ระเทศจนีอยู่ในขณะนี ้ผลงาน
ของเขาก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย งานของเขาก็มีแบบเขียน
หรือปั๊มลวดลาย Blue & white ด้วยดินพอร์ซเลนสีขาว
แซมด้วยสีน�้าตาลหรือด�าด้วย บางช้ินก็ปั้นเป็นหัวคน 
แบบคองโก
  Lee Bock Kyou ศิลปินอาวุโสชาวเกาหลี
ซึ่งเป็นอาจารย์ของ Hu Xiaopeng ด้วย ท�างานปั้น
กาน�้าชาด้วยการปั้นจากแผ่น Slab ดินตัดเป็นกล่อง
สี่เหล่ียม ต่อพวยกา และมือจับ เป็นงานแนวร่วมสมัย 
Lee Bock Kyou ท�างานจติรกรรมแบบพูก่นัจนีด้วย เป็น
งานจิตรกรรมร่วมสมยัทีใ่ช้สมาธใินการท�างานอย่างมาก

  ศิลปินของจีนโดยหลักๆ แล้วเขานิยมปั ้น
ชุดน�้าชา ซึ่งใช้กันในชีวิตประจ�าวัน ศิลปินที่ปั้นถ้วยชา
ทีม่ชืีอ่เสียงจะขายถ้วยชาเลก็ๆ ใบหนึง่ 30,000 – 40,000 
บาท กาน�้าชาก็ตก 50,000 – 80,000 บาท ถ้าชุดน�้าชา
นั้นเผาด้วยเตาฟืน ที่มีความพิเศษและสวยงามกว่าเตา
แก๊สหรือเตาไฟฟ้า เพราะการเผาเตาฟืนในแต่ละครัง้จะ
ไม่เคยเกดิช้ินงานทีเ่หมอืนกนัเลย ถ้าโชคดงีานทีเ่ผาออก
มาสวยงามอย่างไม่มทีีต่กิเ็หมอืนได้เพชรเมด็งามทีผ่่าน
การเจียรนัยออกมาอย่างมีคุณค่า และขายได้ราคา
ผู้เขียนมีข้อสังเกตอยู่นิดนึง ศิลปินเซรามิกไทย เกาหลี 
จนี ตรุก ีและน่าจะรวมถงึญีปุ่น่ด้วย ก่อนการเผาเตาฟืน
เขาจะมีการเซ่นไหว้เป็นประเพณี จะเพื่อบรรพบุรุษ 
เทพเจ้า หรือฟ้าดินก็มิอาจทราบได้ หรือเพื่อวิงวอนให้
งานออกมาด ีสวยงามกเ็ป็นได้ คนจนีเขาสอนกนัให้รูจ้กั
เคารพครูบาอาจารย์ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิเทพเจ ้า
Hu Xiaopeng เขาก็เคารพนับถืออาจารย์ของเขา

(Li Ziyuan) ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้เขาในมหาวิทยาลัย
เขาจึงเชิญอาจารย์มาร่วมกิจกรรมด้วยอย่างอบอุ่นและ
น่ารัก อาจารย์ของเขาเป็นศลิปินเซรามกิท่ีมชีือ่เสียงมาก
คนหนึ่งในจีน

  จากประสบการณ์การไปร่วม Art Camp หรือ 
Workshop ณ เมืองชิงเต่าประเทศจีนในครั้งนี้ ถือได้ว่า
เป็นความรู้ และเทคนิคในการเผาเตาฟืนกด็ ีเทคนคิการ
ปั้นการตกแต่งชิ้นงาน พิธีการชงชาแบบจีน การปั้นงาน
ของศลิปินชาตต่ิางๆ ทีน่่าสนใจ นบัว่าเป็นประสบการณ์
ที่ดียิ่ง และจะเป็นตัวจุดประกายให้ศิลปินเซรามิกของ
ไทยได้พัฒนางานให้ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้นได้ และมีก�าลังใจ
ที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ต่อไป
  ผู ้ เขียนขอขอบคุณ Hu Xiaopeng และ 
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีไ่ด้ให้โอกาสผูเ้ขยีนได้ไปเยอืน Yu Yao Kiln & Museum 
ในครั้งนี้
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การอบรมการวาดกุหลาบเล็ก
รักษิต ปัญญา

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่อาคารวีรสุ สาขาวิทยุ ผู้สอนได้รับมอบหมายจากคุณชนิดา 

สุวรรณเพ็ญ ประธานชมรมวาดรูปบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทย (Thailand Porcelain Painting 

Club) ให้สอนการวาดรูปบนกระเบื้องเคลือบ ซึ่งสามารถก�าหนดหัวข้อเองได้ว่าจะอบรมอะไร ผู้สอนได้

เลือกสอนลายกุหลาบเล็กในสไตล์ยุโรป ซึง่จะวาดและเผาเพยีงคร้ังเดยีวจะได้ประหยัดพลังงาน หลังจาก

เผาชิ้นงานแล้ว สีจะคงทนถาวร ไม่ซีดจางและไม่หลุด เป็นเวลานับร้อยๆ ปี เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์

สะสมเป็นของเก่า หรือเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ชื่นชมและระลึกถึง

  การวาดสไตล์ยุโรปน้ันจะไม่ระบายสีฉากหลังเพือ่ต้องการโชว์เน้ือกระเบ้ืองท่ีโปร่งแสง เม่ือน�าไป

แขวนผนัง หรือตั้งโชว์แล้วส่องไฟบนช้ินงาน ภาพท่ีวาดน้ันจะดูโปร่งแสงงดงามมากแตกต่างจากการ

วาดบนสื่อชนิดอื่นๆ

           สไตล์ยุโรปไฟเดียว

สอนและเขียนบทความโดย จริยา กิระนันทวัฒน์
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  ก า ร อ บ ร ม ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร ส อ น ว า ด บ น
ขอบจานกระเบื้องโบนไชน่า“รอยัลโบนไชน ่า”
(หรือ ย่ีห ้อใดก็ได ้ )  เกรด A ขนาด 16.5 ซ.ม.
เพื่อตกแต่งขอบจานให้สวยงาม จะใช้ส�าหรับตกแต่ง
บ ้าน แขวนหรือตั้ ง โชว ์ก็ ได ้  หรือจะใช ้ ใส ่ขนม
ก็ได ้  ไม ่ เป ็นอันตราย เนื่องจากผู ้สอนเลือกใช ้สี
บนเคลือบท่ีไร ้สารตะกั่วและแคดเมี่ยม ผลิตจาก
ญี่ปุ ่นย่ีห ้อ”อิซาว่า” ท�าให้ปลอดภัยขณะท่ีผสมสี
ระบายสีฝุ ่น ไอจากการเผา และเหมาะกับการ
ใส่อาหารด้วย
  เริ่มต ้นจากการแนะน�าให ้ผู ้ เข ้าอบรมฝึก
สัง เกตลักษณะทางธรรมชาติ  และแสงเงาของ
ดอกกุหลาบองักฤษ โดยใช้รปูถ่ายทีส่ามารถหาได้ง่ายๆ 
จากอินเตอร์เน็ต หรือ อาจจะซื้อดอกไม้จริง หรือ
ถ่ายรูปเองเพื่อให้ได้มุมมองและแสงเงาตามที่ใจชอบ
ก็ได้ การสังเกตจากรูปก็จะมีเรื่องรูปทรงของดอกตูม 
ดอกเริ่มบานจะมีรูปทรงกลม ดอกบานมากดอกคว�่า
การแตกกิ่งก้านสาขา หนาม และใบกุหลาบซึ่งเป็น
ใบกลุ่ม 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ใบ แล้วฝึกสังเกตมุมมอง
แบบ ¾ หรือ จากด้านบน สีสันของดอกและใบ เป็นต้น 
แล ้ วก็ ฝ ึ กวาดลาย เส ้นดินสอบนกระดาษเป ็น
การวางแผนก่อนว่าแต่ละคนอยากจะวาดดอกแบบไหน 
กี่ดอก อยู่ตรงไหนบ้าง

  จ า ก น้ั น ก็ ฝ ึ ก เ ท ค นิ ค ก า ร ร ะ บ า ย สี โ ด ย
ใ ช ้ สี บ น เ ค ลื อ บ ซึ่ ง เ ป ็ น ผ ง  ม า ผ ส ม กั บ สื่ อ ผ ส ม
แบบน�้า  (water-based medium)  ซึ่ งแห ้งเร็ว 
เมื่อสีชั้นแรกแห้งแล้ว ก็เพ้นท์ทับให้เข้มได้  ส่วนพู่กัน
เป็นขนสังเคราะห์แบบกลม ยี่ห ้อใดก็ได้ แต่ควร
สังเกตความนิ่มหรือแข็งตามความถนัด ส�าหรับ
งานน้ีผู ้สอนเลือกใช้ยี่ห ้อ “สง่า มยุระ” #0, 1, 3
และพู่กันเขียนลายเส้นย่ีห้อ “มาสเตอร์อาร์ต” #1 
ซึ่ งฝ ึกใช ้มานานแล ้วและถนัดมือดี  ในการสอน
ครั้งนี้ทางผู ้สอนได้เตรียมพู ่กันจาน  สีผง สื่อผสม
และการเผาให้ด้วย ส่วนอุปกรณ์อื่นท่ีจ�าเป็นต้องใช้
ผู ้ เข ้าอบรมต้องน�ามาเองคือ เกรียงผสมสี  และ
หัวยางขนาดเล็ก (Wipe-out tool)
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  อันดับต่อไปคือ การฝึก stroke พู่กัน ซึ่งมีความ
จ�าเป็นมากต่อการระบายสีบนกระเบื้องเคลือบ เพื่อให้
เกิดรูปแบบตามที่ต้องการ จึงใช้เวลามากพอสมควร    
โดยเฉพาะมือใหม่ หลังจากฝึกใช้พู่กันพอได้แล้วก็ต้อง
ฝึกวาดทรงกลมของดอกกหุลาบวาดกลีบข้างๆ ดอกบาน
มาก ดอกคว�่า ดอกตูม ก้าน ใบและหนามตามล�าดับ     
โดยผู้อบรมมีแบบวาดกุหลาบในมุมมองต่างๆ ซึ่งแสดง
ขัน้ตอนให้วาดตามได้แล้วกว็าดบนขอบจานตามทีไ่ด้ร่าง
ลายไว้ตั้งแต่แรก โดยจะวาดดอกในมุมมองแบบต่างๆ 
ก่อน แล้วต่อกิง่ก้าน หนาม และวาดใบเป็นอนัดบัสดุท้าย 
ส่วนสีบนเคลือบที่ใช้มีดังต่อไปนี้
  1.  ชมพูอ่อน (Light red pink)
  2.  ชมพูเข้ม (Red pink)
  3.  ส้มเหลือง (Yellow orange)
  4.  เขียว (Chrome green)
  5.  น�้าตาล (Brown)
  6.  น�้าตาลเข้ม (Dark brown)

  พอส้ินวันประมาณหนึ่งทุ่ม ได้เวลาปิดท�าการ
ของอาคารวีรสุ  ก็ต ้องเลิกการอบรมโดยปริยาย                         
ผู้เข้าอบรมดูเหมือนจะถูกบังคับให้วาดรูปให้เสร็จทั้งๆ      
ที่อยากจะวาดต่ออีกสักหน่อย ทางผู้สอนจึงรวบรวม       
ชิ้นงานทั้งหมดน�ากลับไปเผาให้ โดยใช้เตาเผาเซรามิก 
เผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส ก็เป็นอันส้ินสุด              
ของการอบรมครั้งนี้ ผลงานที่เผาแล้วสวยงาม เป็นเงา           

สีไม่หลุด แต่ท่ีจะขาดไม่ได้ก็คือ สถานท่ีฝึกอบรม                 
ซึ่งประธานชมรมฯ ได้ติดต่อขอใช้พื้นที่มุมหนึ่งของชั้น 4 
อาคารวีรสุ สาขาถนนวิทยุ อาคารนี้อยู่ใจกลางเมือง      
การเดินทางสะดวกมากมีท้ังรถไฟฟ้าและอื่นๆ พร้อมที่
จอดรถ และบริเวณท่ีใช ้อบรมน้ันเป็นมุมที่คนไม่
พลุกพล่านมีพนักงานบริการเรื่องอาหารและน�้า มีเพลง
เบาๆ ฟังเพลินๆ เหมาะแก่การเรียนการสอนอย่างย่ิง 
ท�าให้ผู้เข้าอบรมต่างรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดจนเกินไป 
มี tea/coffee break ขนมอร่อยมาก และฟรีส�าหรับ           
ผูเ้ข้าอบรม อกีท้ังยงัสามารถสัง่อาหารมารบัรบัประทาน
ได้อีกด้วย ผู้เข้าอบรมทุกคนต่างประทับใจและชมเป็น
เสียงเดียวกันว่าการอบรมครั้งนี้ดีมากและคุ้มค่ากับ       
ค่าอบรมเพียงท่านละ 1,500 บาท (ราคาสมาชิก)           
ส่วนท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้ง    
ต่อไปซึ่งทางชมรมฯ จะจัดขึ้นทุกเดือนเว้นเดือน ถ้ายัง     
ไม ่ ได ้ เป ็ นสมาชิกชมรมฯ  ก็ ต ้ อ งรีบสมัคร ได ้ ที่
คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย โทร.081-735-2196

  หากท่านผูใ้ดสนใจฝึกวาดรปูบนกระเบือ้งเคลอืบ 
หรือซ้ืออุปกรณ์ไปฝึกวาดเอง ก็สามารถติดต่อ
ผู้สอนได้ที่ จริยาสตูดิโอ เลขที่ 107/1 ปากซอย 7/1 
ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 ใกล ้สี่แยกบางโพ
แขวงบาง ซ่ือ  เขตบาง ซ่ือ  ก รุ ง เทพฯ  หรื อ
F a c e b o o k . c o m / l e k . k i r a n a n t a w a t  ห รื อ
โทร. 081-495-5605
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  เริ่มต้นปี ค.ศ.2018 (พ.ศ.2561) ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เซรามิก นานาชาติ 2 รายการ 
คอื Silpakorn Clay Works International Raku Sculpture เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ที ่ม.ศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศ 
เพชรบุรี  พอเดือนมีนาคม ก็ได้รับเชิญจากกลุ่มศิลปินชาวเกาหลีให้ไปร่วมงาน Harmony International 
Ceramic Friendship Festival 2018 ที่เมือง Goesan ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศ
สดชื่น สะอาด ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้ ต้นไม้ สวยงามมาก

  ผู้เขียนไปกับอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ และอาจารย์ไกรสร ลีสีทวน รวม 3 คนจากประเทศไทย นอกนั้นก็มี 

ออสเตรเลีย มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น แคนนาดา และเกาหลี รวม 7 ประเทศ  มีศิลปินทั้งหมด 26 คน ศิลปินทุกคนที่ไปต้อง

ไปปั้นงานที่ตัวเองถนัดเพื่อที่จะน�างานที่ปั้นนั้นเผาในเตาฟืนของ Studio ที่ไป Workshop นั้น 1 เตา รวมทั้งต้องน�า

งานปั้นส�าเร็จติดตัวไปแสดงด้วย 1 ชิ้น ของศิลปินแต่ละคนใช้เวลาในการท�า Workshop กินเที่ยวทั้งหมด 16 วัน ก็ได้

ผลงานออกมาน่าพอใจ ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างผลงานและเทคนคิการตกแต่ง (Decoration Technique) พอเป็นสงัเขป

ประสบการณ ์ 

ในการท�า Workshop
ณ ประเทศเกาหลี

โดย จารย์เว
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  จากภาพเป็นผลงานของ Lee Hyunq Seok 

(Mentor Artist) ซึ่งมีผลงานแสดงในหลายๆ ประเทศ 

เช่น อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มากมายหลายแห่ง ผล

งานชิ้นนี้ผู้เขียนได้รับมากับมือศิลปิน เป็นงานปั้นด้วย

แป้นหมุนที่เป็นถ้วยซุป หรือถ้วยใส่ข้าว ข้าวต้ม ภาพผลงานของ Kim Myung Hee

  เทคนิคตกแต่งที่ใช้ ปั้นด้วยดินเทอราคอตต้า    
ทาทับด้วย Engobe สีน�้าตาล และทาทับซ้อนด้วย       
Engobe ขาวออกเหลือง และใช้แปรงท่ีมีความแข็ง       
ตวดัฝีแปรงเป็นเส้นสายโค้งขึน้ลงคล้ายคลืน่ทะเลบรเิวณ
ด้านนอก ส่วนบริเวณด้านในตวัดฝีแปรงหรือใช้น้ิวมือ 
ขูดขีด (Incing) ขณะที่ Engobe ยังเปียกๆ อยู่ ก็จะเห็น
เป็นวงก้นหอย ตามการหมุนของแป้นหมุนดูสวยงามดี

  ในงานนีเ้ขาจดักลุม่ศลิปินไว้เป็น Mentor Artist, 

Guest Artist และ Harmony Artist ผู้เขียนถูกจัดอยู่

ในกลุ่ม Mentor Artist ซึ่งมีอยู่ 3 คน เกาหลี 2 คน

กับผู้เขียนอีก 1 คน 
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ภาพผลงานของผู้เขียน

งานเซรามิกและแก้วของอาจารย์ชานนท์
 (Guest Artist)

  งานป้ันของ Kim Myung Hee นัน้หลกัๆ คอืการ

ป้ันรูปคน ใช้ดนิเทอราคอตต้า ป้ันโดยไม่เคลอืบ บางครัง้

เผาไฟต�่า 800 - 900 oC งานไฟสูงจะออกสีเทาด�าแบบ

ด่านเกวียน งานของเธอดูมีเสน่ห์แบบโบราณ ถ้าเป็น

  อาจารย์ชานนท์ (ม.ศิลปากร) ก�าลังศึกษา

ปรญิญาเอกทีป่ระเทศเกาหล ีเข้าร่วมแสดงงานด้วย งาน

อาจารย์ชานนท์ เป็นลักษณะ Mix Media คือน�าแก้วมา

ร่วมกันกับเซรามิก โดยการหลอมแก้วเป็นแท่งรูปต่างๆ 

แล้วมาประติดประต่อเข้ากับเซรามิก ก็น่าสนใจดีครับ

ตุ๊กตาตัวเล็กๆ ก็น่ารักไปอีกแบบ งานปั้นของผู้เขียนเอง

ก็ท�าไปในท�านองงานประติมากรรม รูปคน ใช้ Engobe 

ขาวทับและเคลือบด้วยเคลือบ Titanium matt white 

งานจะดูนุ่มๆ ไม่กระด้าง
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  งานระดับรางวัล ของ Ahn Sung Ju ในการ

ประกวดชุดชาแบบประเพณีของเกาหลี Ahn Sung Ju 

ได้รับหลายรางวัล ตั้งแต่ปี 2008 - 2010 เรื่อยมา

  ชุดน�้าชาของ Huxiao Peng นั้นก็เป็นชุดน�้าชา

แบบประเพณีของจีน ซ่ึงก็เหมือนหรือคล้ายกันกับของ

เกาหลี ชุดน�า้ชาดีๆ  สวยงามกจ็ะมรีาคาแพง ถ้วยชใบนึง

4,000 – 8,000 หยวน เพราะเป็นงานที่เผาเตาฟืน

ถ้าเตาที่เผาใช้ไฟฟ้าหรือแก๊ส ความงาม (Aesthetic) 

มันจะต่างกันกับงานที่เผาด้วยเตาฟืนอย่างมาก

  ภาพนี้เป็นงานของ Park Sam Chill อาจารย์
จากมหาวทิยาลัยนัมโซล เป็น Professor ภาควชิา Glass 
& Ceramic Design Arts เป็นงานประติมากรรมรากุ 
เคลือบรากุขาว และด�า แตกลายงา สวยไปอีกแบบ

งานปั้นของ Kyu Rak และ Kyu Rak ก�าลังปั้นงาน

 C h o i  K y u  R a k 

ผลงานของศลิปินผูน้ี ้เป็น

งานปั้นรูปคนเหมือนจริง 

แต่ป้ันได้หลายขนาดตาม

ความต้องการ เมื่อปั ้น

แล้วน�าไปเผาไฟสูงและ

ไม่เคลือบ แต่จะน�ามา

เพนท์สีอะคริลิกเพิ่มเติม

ใ ห ้ ดู เ ห มื อ น จ ริ ง ห รื อ

คล้ายจริง
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  อีกหน่ึงศิลปินที่ใช้เทคนิคตกแต่งที่หลากหลาย

คอื Sophia (So Hyun Kim) ศลิปิน Canada แต่เป็นชาว

เกาหลี Sophia จบปริญญาโทที่ Dong Guk University 

และจบปรญิญาโททางเซรามกิส์ที ่Vancouver ประเทศ 

Canada ปัจจุบัน Sophia พ�านักอยู่ที่ Canada ท�างาน

เซรามิกอาร์ตอยู่ที่นั่น

  เทคนิคการใช้ Engobe สีขาวและด�า ตกแต่ง

ด้วยการขดูขดีให้เป็นลวดลายแบบ Abstract เคลอืบทับ

ด้วยเคลือบใส งานก็จะออกมาสวยงามน่าสนใจ

 งานของ Sophia เป็นการใช้ฝีแปรงทาน�้าดิน

(Engobe) ได้เฉยีบขาด แม่นย�าในองค์ประกอบและ

ความงาม ยากที่จะท�าให้สวยงามแต่ด้วยความเป็น

ศิลปินมืออาชีพ เธอจึงท�าได้สวยงามมากๆ

  ส่ิงหน่ึงท่ีได้รับจากการไปเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ

เช่นพิพิธภัณฑ์กระดาษ หมู่บ้านแบบประเพณีอนุรักษ์

แบบโบราณ หลังคาจะท�าด ้วยกระเบื้องดินเผา 

เผาท่ีอุณหภูมิประมาณ 800 – 1100 oC ไม่เคลือบ 

แต่เผารมด�า หลังคาสีจะออกเทาๆ ด�าๆ สวยงาม แต่ก็มี

บ้างท่ีท�าด้วยซเีมนต์ แต่ผิวจะหยาบกว่าดนิเผา ลวดลาย

สูด้นิเผาไม่ได้เลยครบั แต่อาคารสมยัใหม่กม็ใีช้กระเบือ้ง

ดินเผา แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับ Metal sheet ที่ปั้มเป็น

หยกัๆ คล้ายกระเบือ้งซเีมนต์บ้านเรา แต่ท่ีเกาหลีหลงัคา

ต้องรับน�้าหนักของหิมะได้ Metal sheet คงจะต้องหนา

กว่าบ้านเราเป็นแน่
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  จากประสบการณ์ในการไป Workshop ครั้งนี้ ผู้เขียนอยากให้วงการเซรามิกบ้านเรามีการพัฒนาให้ต่างจาก

อุตสาหกรรม 4.0 เพราะจะท�าให้เกิดความแตกต่างจากหุ่นยนต์การผลิต ท้ังในด้านราคาและรูปแบบที่หุ่นยนต์ 

เครื่องจักร ท�าไม่ได้โดยต้องใช้ศิลปะเฉพาะตัว เฉพาะบุคคลเป็นตัวก�าหนดความแตกต่าง และความมีเอกลักษณ์

บ้านสมัยใหม่บางหลังก็ใช้กระเบื้องดินเผา 
แต่เป็นแบบมีเคลือบสีต่างๆ

ทางศิลปะและวฒันธรรม จงึจะสามารถอยูร่อด 

ไม่ถูกนายทุนใหญ่กลืนกิน รวมทั้งต้องปรับ

เปลี่ยนวิธีการน�าเสนอหรือขายผลงานให้ทัน

สมัยทาง Internet และ Social network 

ด้วย ผูเ้ขยีนขอขอบคณุศลิปินชาวเกาหล ีKang 

Kyung Hun  ศิลปินจีน Hu Xiao Peng และ

ศิลปินชาวไทย ผศ.สยุมพร กาสรสุวรรณ (รอง

อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร) ท่ีให้โอกาสผู้เขียนไปร่วมกิจกรรม

ระดับนานาชาติบ่อยครั้งในที่ต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งในโอกาสต่อไปด้วยครับ
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  เม่ือปลายปี 2560 ข้าพเจ้าได้มี

โอกาสตอบรับค�าเชิญไปเป็นศิลปินในพ�านัก

ของศูนย ์ เซรามิกนานาชาติ Shangyu 

(Shangyu Celadon Modern International 

Ceramic Art Center) ซึ่งเป็นศูนย์เซรามิก

ท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยรัฐบาลประชาชนของ Shuxing 

เจ้อเจียง และมหาวิทยาลัยออกแบบช้ันน�า

ของจีน Tsinghua University กรุงปักก่ิง 

ศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Shangyu ที่ถือว่า

เป็นสถานท่ี "ต้นก�าเนิดงานศิลาดล" ใน

ประเทศจีน โดยมี Bai Ming เป็นผู้อ�านวยการ

ของศูนย์แห่งน้ี  Bai Ming เป็นศิลปินจีนท่ี

โด่งดังท้ังในจีนและต่างประเทศ เขามีความ

ตั้งใจและมุ ่ง ม่ันท่ีจะให ้ศูนย ์ น้ี เป ็นแหล ่ง

แลกเปล่ียนความรู ้ ในหมู ่ นักเซรามิกท้ัง

ในประเทศและต ่างประเทศ ท้ังยังเก็บ

บันทึกข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดต่างๆ ทางการ

สร้างสรรค์งานเซรามิก ท้ังในเชิงวัสดุและ

เทคนิค รวมไปถึงการพฒันานวตักรรมศลิปะ

เซรามิกท่ีทันสมัย และการสร้างศนูย์แห่งน้ีให้

มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ณ ประเทศจีน
เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิลปินในพ�านัก

Aor Sutthiprapha
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  ศิลปินที่ได้รับเชิญมาเป็นศิลปินในพ�านัก ณ ที่
แห่งนี้ จะต้องสร้างสรรค์ผลงานตามเอกลักษณ์และ
ความถนัดของตนเอง ภายใต้เงื่อนไขที่ว ่าจะต้อง
ใช้วัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศจีน ศิลปินทุกท่านจะ
ได้รับเชิญไปพ�านักในศูนย์แห่งนี้ เพื่อใช้เวลาสร้างงาน
เป็นระยะเวลา 1 - 3 เดือนและผลงานทั้งหมดจะถูก
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Shangyu ศูนย์ศิลปะเซรามิก
นานาชาติแห่งนี้เป็นที่รู ้จักกันดีทั่วโลกในฐานะศูนย์
ส่งเสริมศิลปะเซรามิกอันดับต้นๆ ของประเทศจีน ศูนย์
ได้รบัเลือกให้เป็นสมาชกิของ The International Acad-
emy of Ceramics (IAC)1  ในปีที่ผ่านมานี้เอง

  Shangyu ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจั งหวัด เจ ้อ เจียง  การเดินทางมายั ง ศูนย ์นี้
ค่อนข้างสะดวก สามารถนั่งเครื่องบินจากสนามบิน
สุวรรณภูมิมายังสนามบินนานาชาติท่ีเซี่ยงไฮ้ และ
น่ังรถไฟ หรือรถยนต์ต่อมาอีก 3 ชั่วโมง พื้นที่เมือง 
Shangyu  นี้ ได ้ค ้นพบเค ร่ืองศิลาดลที่ เ ก ่ าแก ่
ที่สุดของโลกบริเวณริมฝั ่งแม่น�้าเฉาและให้ก�าเนิด
ศิลาดลในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ในช่วง
500 ปีหลังจากการถือก�าเนิดงานศิลาดลในประเทศจีน 
เ น่ืองจากบริ เวณน้ีมีการผลิตงานศิลาดลที่ เป ็น
เอกลักษณ์ ท�าให้ Shangyu กลายเป็นพื้นที่ผลิต
เซรามิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งรู ้จักกันแพร่หลายในชื่อ เตา 
Yueyao ในประเทศจีนโบราณ ซึ่งมีอิทธิพลอย่าง มาก
ต่อเตาเผาในหลายๆ พ้ืนท่ี อาทิเตา Longquan
เตา Yaozhou เตาเผา Dingyao  เตาเผา Ruyao  เตา 
Jingdezhen ในประเทศจนี และใน Koryo Celadon ใน
ประเทศเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ

Bai Ming ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

ชิ้นส่วนศิลาดลที่ขุดพบบริเวณแหล่งเตา 
แบ่งออกตามช่วงอายุที่สร้างชิ้นงาน

บริเวณโดยรอบของแหล่งเตาโบราณ

   1The International Academy of Ceramics

เป็นสมาคมด้านศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาระดบันานาชาตแิละเป็น

ส่วนหนึง่ของยูเนสโก (UNESCO) อย่างเป็นทางการ ตัง้อยูท่ีเ่มอืง

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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  จากการสืบค้นทางโบราณคดี พบว่าในเมือง 
Shangyu นีม้เีตาเผาโบราณมากถงึ 400 แห่ง ซึง่หนึง่ใน 
400 แห่งนั้นคือ Jinshan Mountain Kiln Site ที่ได้รับ
การจดทะเบยีนเป็นหน่ึงในสิบแหล่งโบราณคดแีห่งใหม่
ของประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2557

พื้นที่เตาโบราณอายุกว่า 2000 ปี

ชิ้นส่วนเครื่องเคลือบศิลาดลที่ขุดพบบริเวณแหล่งเตา

พื้นที่ภายในศูนย์ ชั้น 1 ที่ใช้ส�าหรับท�างานเคลือบ
งานแป้นหมุน และเตาไฟฟ้า

พื้นที่ภายในห้องท�างานของศิลปิน บนชั้น 2
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  ภายในศูนย์ศิลปะเซรามิกแห่งนี้ มีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกมากมาย และเหมาะสมกับการท�าเซรามิก 
เป็นอย่างมาก มีพ้ืนที่สตูดิโอขนาดใหญ่จ�านวน 3 ห้อง 
ซึ่งสามารถรองรับศิลปินได้ 3 - 5 ท่านในแต่ละช่วงเวลา 
มีเตาเผา 3 ประเภท คือ เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส และเตาฟืน 
อีกท้ังยังมีพื้นท่ีส�าหรับการเผาในรูปแบบต่างๆ เช่น
รากุ และ pit firing รอบๆ ศูนย์อีกด้วย มีวัตถุดิบ
ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างไม่จ�ากัด โดยปกติทางศูนย์
จะจดัเตรยีมวตัถดุบิพืน้ฐานอาท ิดนิพอร์ซเลนแบบต่างๆ 
ดินสโตนแวร์ และ น�้าเคลือบส�าเร็จรูปไว้ให้ศิลปิน 
แต่ถ้าศิลปินมีความจ�าเป็นต้องใช้อย่างอื่นๆ นอกเหนือ
จากที่มี สามารถแจ้งความจ�านงก่อนจะมาถึงศูนย์ฯ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้พร้อมได้ ซึ่งถือว่าเป็น
โอกาสอันดีในการได้ลองท�างานที่ไม่เคยมีโอกาสได้
ท�ามาก่อน ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้ อีกทั้งยังมีพ้ืนท่ีส่วนท่ี
ใช้รวบรวมผลงานจากศิลปินในพ�านักท่านก่อนๆ ที่
เคยมาพ�านักยังศูนย์แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็น
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ได้สัมผัสผลงานจริง
ของศิลปินหลายๆ ท่านที่ชื่นชอบที่อาจจะเคยเห็นแค่
ในหนังสือ

เตาไฟฟ้าส�าหรับเผาบิสกิต

หนึ่งในดินพอร์ซเลนที่มีให้ใช้ที่ศูนย์ฯ

  ช ่วงเวลาท่ีข้าพเจ้าได้ไปพ�านักอยู ่ที่ศูนย์ฯ
 คอืตัง้แต่กลางเดอืนพฤศจกิายน ถงึ กลางเดือนมกราคม 
รวมเป็นเวลาทั้งหมด 2 เดือน ซึ่งตรงกับช่วงหน้าหนาว
ในประเทศจีน อากาศค่อนข้างเย็น และลมแรง เพราะ
อาคารของศูนย์ฯ ตั้งอยู ่ติดกับสวนสาธารณะและ
อยู่ริมแม่น�้า Cao'e ซึ่งเป็นแม่น�้าที่ใหญ่ท่ีสุดในมณฑล
เจ้อ เจียง ท�าให้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการท�างาน
ในสตูดิโออย่างสนุกสนาน ถึงแม้ว่าระบบปรับอากาศ
ในสตูดิโอจะไม่ค่อยช่วยอะไรในวันท่ีอากาศหนาวจัด 
ไม่มีระบบน�้าอุ ่นภายในอาคาร แต่การท�างานก็ยัง
เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่ข ้าพเจ ้าตื่นเต ้น
มากส�าหรับการมาสร้างงานที่ศูนย์ฯแห่งนี้ คือ ดินพอร์ซ
เลน อย่างท่ีใครๆ กล่าวไว้ว่า ดินพอร์ซเลนของจีนน่ี
ช่างมหัศจรรย์ขนาดไหน ก็ได้ลองคราวน้ีแล แต่เนื่อง
จากความจ�าเพาะของดิน ท�าให้ต้องใช้ทักษะใหม่ใน
การใช้วัสดุตัวน้ี ดินท่ีน่ีสามารถใช้งานได้ดีกับการขึ้น
รูปด ้วยมือเกือบทุกเทคนิค และยังสามารถเก็บ
รายละเอียดและซ่อมแซมรอยต่อได้แม้ตอนชิ้นงาน
แห้งสนิทแล้ว ซึ่งคุณสมบัติน้ีท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
ได้ว ่าท�าไมงานเซรามิกของจีนถึงได้มีรายละเอียด
ท่ีแม่นย�าและควบคุมได้ แต่การเผาดินพอร์ซเลนจีน
น้ัน ไม่ได้ง่ายอย่างตัววัสดุ ช่างผู ้เชี่ยวชาญชาวจีน
ที่ประจ�าอยู่ที่ศูนย์ฯ กล่าวว่าการเผาดินตัวนี้ จ�าเป็น
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ต้องขึ้นไฟเร็วเพื่อกันการแตกร้าว และต้องเผาสูงถึง 
1,300 องศา เซลเซยีสเป็นอย่างน้อย (ดนิบางตวัสามารถ
เผาสูงได้ถึง 1,400 องศาเซลเซียส) เพื่อให้เนื้อดินหลอม
ตวัเป็นแก้ว ซึง่ตรงกนัข้ามกบัความรู้เรือ่งดนิพอร์ซเลนที่
ข้าพเจ้าเคยมีมา 

  ศลิปินในพ�านักทีข้่าพเจ้ามโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละ
ใช้เวลาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันคือ Simcha Even Chen 
ชาวอิสราเอล Taxoo Lee ชาวเกาหลี และ Soe Yu Nwe 
ชาวเมยีนมา ทัง้สามท่านเป็นศลิปินทีป่ระสบความส�าเรจ็
 มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็นสมาชิกของ IAC 
(International Academy of Ceramics) อีกด้วย

Simcha Even Chen ศิลปินชาวอิสราเอล

ผลงานของ Simcha Even Chen ศิลปินชาวอิสราเอล
“Entrapped” 2017 18 x 43 x 11 cm (h x w x d)

  Simcha Even Chen เคยเป็นอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยั สอนหนงัสอืในคณะวทิยาศาสตร์ก่อนทีจ่ะ
ค้นพบตัวเองว่าหลงใหลเซรามิกจากการเรียนคอส
เซรามิกส์หลังเลิกงานในแต่ละวัน จากงานอดิเรกกลาย
เป็นอาชีพที่ประสบความส�าเร็จ จนเธอตัดสินใจลาออก
จากการเป็นอาจารย์ที่เป็นมาเกือบ 30 ปี เพื่อมาเป็น
ศิลปินเซรามิกอย่างเต็มตัว 

  Simcha อธิบายแนวความคิดในการท�างาน
เซรามิกของเธอ ว่ามันคือการเล่นกับการหลอมตัวของ
ดนิในความร้อนขณะเผาไหม้ในเตาเผา รปูทรงท่ีบิดเบีย้ว
ไปตามแรงโน้นถ่วงและการไหลตัวของวัสดุ ท�าให้เกิด
รูปแบบงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเธอ และเน่ืองจากเธอ
มพีืน้ฐานของการเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ท�าให้รปูแบบการ
เกิดรูปทรงชิ้นงานของเธอนั้นมีความถูกควบคุมกลายๆ 
จากกระบวนการทดลอง และท�าซ�้าตามแบบของ
นักวิทยาศาตร์ ถึงกระนั้นก็ตามงานของเธอก็สร้าง
แรงดึงดูดแก่ผู้พบเห็นได้ไม่ยากนัก เพราะมันมีความ
ยอนแยงต่อสายตาของผูม้องจากเส้นโค้งไปมา และลาย
เส้นบางๆ บนชิ้นงานที่เธอตั้งใจสร้างมันมาเพื่อหลอก
สายตาผู้มองอีกชั้นหนึ่ง

ผลงานของ Simcha Even Chen ศิลปินชาวอิสราเอล
“Folding in Motion” (#1), 2017, 27 x 45 x 30 cm 

(h x w x d)

  Simcha ได้ทดลองท�างานใหม่ภายในศนูย์แห่ง
นี้ ด้วยการท้าทายตัวเองให้สร้างงานที่ใช้สีสันหลาก
หลายขึ้น เน่ืองจากเดิมทีงานของเธอมักจะมีแต่สีขาว
และด�า และลวดลายท่ีเกิดจากกระบวนการเผางาน
แบบรากุ (Raku)
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Taxoo Lee ศิลปินชาวเกาหลี

“Reborn” ผลงานของ Taxoo Lee 
ศิลปินชาวเกาหลี

  ศิลปินอีกท่านหน่ึงคือ Taxoo Lee เป็นชาว
เกาหลีท่ีมีความสามารถในการขึ้นรูปด้วยเทคนิคแป้น
หมุนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตงานจ�านวนหลัก
หลายร้อยได้ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ Taxoo นับว่ามี
ทักษะทางเซรามิกแบบเกาหลีดั้งเดิมท่ีถูกฝึกฝนมา
อย่างด ีและกลายเป็นเอกลกัษณ์ หนึง่ในผลงานของเขา
Taxoo เรียนเซรามิกสม์าตั้งแตเ่ข้ามหาวทิยาลัย และยงั
ได้เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาเซรามิกเป็นเวลาหลายปี
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย
ในเกาหลี จนกระท้ังตัดสินใจลาออกเพื่อมาเป็นศิลปิน
เซรามิกเต็มตัว
  ผลงานที่น่าสนใจของ Taxoo นอกจากข้าวของ
เคร่ืองใช้ที่เขาท�าเพื่อหาเลี้ยงชีพ คืองานท่ีชื่อว่า “Re-
born” Taxoo เล่าว่าผลงานน้ีได้รับแรงบนัดาลใจเมือ่เขา
เดินทางไปท�างานท่ีเมือง Jingdezhen ประเทศจีน ซึ่ง
เป็นเมอืงท่ีมคีวามส�าคญัทางเซรามิกอนัดบัต้นๆ ของโลก 
ในเมืองน้ี Taxooได้เจอช้ินส่วนเครื่องปั้นดินเผาโบราณ
ท่ีข�ารุดถูกทิ้งไว้มากมาย เขาจึงเกิดความสนใจที่จะน�า
ชิน้เศษเหล่านัน้มาสร้างเป็นงานทีค่ล้ายการปลกุให้ซาก
หักพงัเหล่าน้ันฟ้ืนคนืชพี และมชีวีติขึน้มาอกีคร้ังหนึง่ ผล
งานชุดน้ีถือว่าเป็นผลงานท่ีประสบความส�าเร็จและน่า
สนใจอย่างมากส�าหรับข้าพเจ้า ทั้งในแง่ของการแสดง
ถึงทักษะ ฝีมือเชิงช่าง แสดงถึงแนวความคิดที่ร่วมสมัย 
และความลงตวัในแง่ของความสวยงามของการจดัองค์
ประกอบในการแสดงงาน

การจัดแสดงผลงาน “Reborn” ของ Taxoo Lee 
ศิลปินชาวเกาหลี
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Soe Yu New ศิลปินชาวเมียนม่า

  ศิลปินท่านสุดท้ายคือ Soe Yu Nwe ศิลปินชาว
เมียนม่า เป็นศิลปินรุ่นเยาว์ที่มุ่งมั่นและไฟแรง Soe Yu 
จบการศึกษาด้านเซรามิกส ์จากมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา  และมีโอกาสเป็นศิลปินในพ�านักมาแล้ว
หลายแห่ง การเดินทางและประสบการณ์ต่างๆ คล้าย
เป็นปัจจัยหลักที่ได้ส่งผลต่อแนวความคิดในงาน เพื่อ
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตัวเอง งานของเธอจึงเป็น
ประติมากรรมที่มีกลิ่นอายของโลกตะวันออก จากบ้าน
เกิดและโลกตะวันตกท่ีเธอได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ัน 
ตวัอย่างความสมัพนัธ์ระหว่างเธอและแม่ เป็นหนึง่ในสิง่
ที่ Soe Yu Nwe สื่อสารถึงความเปราะบาง ความแปร
เปล่ียนทีเ่กิดขึน้ภายในตวัเธอเอง เธอสร้างองค์ประกอบ
ทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ มาห้อมล้อมงานของเธอ 

ผลงานของ Soe Yu New ศิลปินชาวเมียนม่า
Nurturing Hands, Shangyu 
#2  21 in x 14 in x 17 in

  เทคนิคการท�างานของ Soe Yu เป็นการปั้นขึ้น
รูปด้วยดินท่ีผสมเยื่อกระดาษ ผสมการใช้แม่พิมพ์
หล่อและอัด เพื่อสร้างส่วนชิ้นงานจ�าพวกมือ เท้า
ท่ีท้ังหมดมีต้นแบบมาจากมือ และเท้าของเธอเอง
เธอให้เหตผุลในการใช้ดินเยือ่กระดาษว่าผลงานของเธอ
มีความซับซ้อนในเรื่องรูปทรงและมีขนาดที่ใหญ่ การ
ผสมเยื่อกระดาษนอกจากจะสร้างความแข็งแรงให้
ชิ้นงานขณะขึ้นรูปแล้ว ยังช่วยลดน�้าหนักของชิ้นงาน
เมือ่เผาเสร็จได้อกีด้วยเธอใช้เทคนิคการเผางานทีห่ลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นการรมควัน การเผาด้วยจ๊อ เพื่อ
ให้เกิด carbon trapping และอื่นๆ ตามความต้องการ
ที่เธอจะใช้สื่อสารในงานของเธอ  

  Taxoo เล่าว่า งานชดุๆ หนึง่ของเขาจะประกอบ
ไปด้วยถ้วยชามจ�านวนไม่ต�า่กว่า 100 ชิน้ แต่ละช้ินจะมี
รปูทรง สีทีไ่ม่เหมอืนกนั บางชิน้บิดเบ้ียว บางชิน้สวยงาม 
และบางชิ้นอาจมีต�าหนิ ที่เกิดในระหว่างกระบวนการ
ท�างาน เขาน�าชิ้นงานทั้งหมดมาจัดวางอยู่ในวงกลม 
เพราะต้องการจะส่ือถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
ของสิ่งท่ีแตกต่างกัน และน้ันอุปมาไปถึงการอยู่ร่วมกัน
ได้ บนความแตกต่างของชนชั้น แหล่งก�าเนิด ในมนุษย์
ด้วยเช่นกัน

คล้ายจะส่ือถึงการโอบล้อม โอบอุ้มความรุนแรง ความ
ขัดแย้งและความต้องการความรักภายในตัวเธอเอง 
นอกจากองค์ประกอบทางพฤกษศาตร์น้ีแล้วเรายัง
พบเห็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและความเช่ือของ
เมียนมาที่เธอมักน�ามาใช้ ได้แก่ งู ศีรษะเทพ เป็นต้น
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ผลงานของ Soe Yu New ศิลปินชาวเมียนมา
Botanical Woman, Shangyu, 14 in x 14 in x 28 in

  นอกเหนือจากความพร้อมในเรื่องสถานที่และ
เครือ่งไม้เคร่ืองมือส�าหรบัท�างานเซรามกิทีเ่อือ้ประโยชน์
แก่ศิลปินที่มีโอกาสได้มาพ�านักอยู่ในศูนย์ฯ แห่งน้ีแล้ว 
อีกสิง่หนึง่ทีส่่วนตัวข้าพเจ้าเหน็ว่าดแีละมปีระโยชน์มาก
คือ การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างศิลปินเซรามิก
มืออาชีพกับนักศึกษา จากภาควิชาเซรามิกของ
มหาวทิยาลยั Tsinghua.ตลอดทัง้ปีนกัศกึษาจะมโีอกาส
ได้ท�างานใกล้ชิดกับศิลปินที่หมุนเวียนเข้ามาที่ศูนย์น้ี 
 ได ้ เ รียนรู ้แลกเปลี่ยนกันทั้ งในเชิงเทคนิค และ
ประสบการณ์ การท�างานจริงของศิลปินแต่ละท่าน
 ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าโอกาสเหล่าน้ีสามารถสร้างต้นทุน

ทีด่ใีห้กบัตวันกัศกึษาเองได้เมือ่จบการศกึษาและออกไป
ประกอบอาชีพศิลปินในอนาคต ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้า
อยู่ ข้าพเจ้าได้พบกับนักศึกษา 2 - 3 คน หนึ่งในนั้นคือ 
Go Hyerim เธอเป็นคนเกาหลีท่ีมาเรียนปริญญาตร ีและ
ปริญญาโทที่ประเทศจีน เนื่องจากอาศัยในประเทศ
จีนมากว่า 5 ปี เธอจึงสามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็น

อย่างดี Hyerim เป็นนักศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาอยู ่

ด้วยมากที่สุดเนื่องจากท�างานอยู่ในสตูดิโอห้องเดียวกัน 

ความสนุกสนาน ความสดใส และมองโลกในแง่บวกของ

เธอ ถูกสะท้อนอย่างตรงไปตรงมา ในงานของเธอ Hyerim 

มักสร้างงานของเธอด้วยเทคนิคแป้นหมุน เธอขึ้นช้ินงาน

แบ่งเป็นส่วนๆ และน�ามาประกอบร่างเข้าด้วยกัน สิ่งที่

เธอสนใจและมักน�ามาใช้ในงาน คือรูปร่างที่ลดทอนแล้ว

ของรูปปั้นสัตว์สมัยโบราณ ทักษะการใช้แป้นหมุนของ

Hyerim เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ เพราะแต่ละชิ้นงาน

ของเธอมีความแม่นย�า ทั้งเรื่องของรูปทรงและน�้าหนัก

ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานในงานเซรามิก

ที่ถูกฝึกมาแล้วอย่างเข้มข้น เมื่อก่อนที่เธอจะเรียนต่อ

ในระดับปริญญาโท 

Go Hyerim และงานสัตว์ในจินตนาการของเธอที่
ลดทอนจากรูปปั้นสัตว์โบราณของจีน
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งานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ Go Hyerim
ที่เล่าถึงภาชนะเก็บความทรงจ�าที่มีความสุขเมื่อวัยเยาว์ของเธอ

  Bai Ming มักพูดเสมอว่า ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้ เราอยู่ร่วมกันเหมือน
ครอบครัว การรับประทานอาหารต้อนรับศิลปินหรือผู้มาเยือนในศูนย์ฯ
แห่งนี ้จงึมบีรรยากาศคล้ายการรบัประทานอาหารในครอบครวัใหญ่ โดย
มี Bai Ming เป็นหัวหน้าครอบครัวนี้ ทุกคนจะพูดคุย ขอบคุณ และแลก
เปล่ียนความคดิเห็นเกีย่วกบัการท�างานบนโต๊ะอาหารนี ้ถงึแม้ว่าข้าพเจ้า
เองจะไม่สามารถเข้าใจค�าพูดในภาษาจีนได้เลย แต่สามารถสัมผัส
บรรยากาศท่ีสามัคคีปรองดองกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ขอขอบคุณที่
ต้อนรับข้าพเจ้าให้มีโอกาสอยู่ร่วมในครอบครัวนี้ถึง 2 เดือนด้วยกัน 

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารมื้อเที่ยง มื้อแรกของข้าพเจ้าภายในศูนย์ฯ แห่งนี้
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  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ หรือ บ้านไหพันใบ ตั้งอยู่ริมแม่น�้าแม่กลองบริเวณตลาดน�้าบางน้อย

(วัดเกาะแก้ว) อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่สะสมภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผาเก่าแก่ 

บางชิ้นมีอายุนานนับร้อย ๆ ปี ที่มีมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย เช่น เตาหุงข้าว เตาเชิงกราน เตาผิงไฟ

ไหใส่น�้า ไหใส่เหล้า ไหกระเทียม ไหใส่น�้าปลา ไหใส่เต้าหู้ยี้ เป็นต้น ซ่ึงมีจ�านวนมากว่า 3,000 ใบ

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ

โดย จารย์เวอนันตกุล อินทรผดุง
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  ลักษณะของสถานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ในวันที่ผมได้เข้าไปเยี่ยมชมนั้น มีพื้นท่ีจัดแสดงภาชนะ
ต่าง ๆ เป็นห้องโถงที่มีการจัดวางไหเหล้าจีนที่คนไทยดัดแปลงไปเป็นไหน�้าปลา กระถางที่ด้านในเคลือบ
สีเขียวไขกา ส่วนด้านผนังก็จะท�าชั้นไม้เพื่อวางหม้อตาลเป็นชั้น ๆ ประมาณ 3 - 4 ชั้น เรียงต่อกันสองตัว ความยาว
ตามขนาดห้อง 3 แถว แต่ละแถวจะจัดวางหม้อตาลขนาดต่าง ๆ ได้ ส่วนด้านล่างจะวางเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่
ไว้ เช่น โอ่งตีนช้างที่มีไว้ใช้ในเรือ เพราะมีฐานที่กว้างกว่าโอ่งปกติและมีน�้าหนักมาก จึงจัดเรียงไว้ด้านล่าง 

  จุดเริ่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
ค�าว ่า “ตั้ งเซียมฮะ”  เป ็นชื่อตามแซ่ของตระกูล
ของคุณธวัชชัย  พิเสฎฐศลาศัย เป ิดกิจการร ้าน
ขายเคร่ืองไฟฟ้า คุณธวัชชัยเห็นกิจกรรมทางน�้า
หลายอย่างที่เกิดข้ึนในแม่น�้าแม่กลอง โดยเฉพาะ
กิจกรรมการประดาน�้าหาของเก่าใต้ท้องน�้าแม่กลอง
จึงเริ่มจะซื้อ – ขาย สะสมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนใหญ่
ของท่ีได ้มาจากหน้าค่ายบางกุ ้ง และตามแม่น�้า
ในเขตบางคนทีและอัมพวา

  จากการสังเกตภาชนะหม้อตาลเป็นภาชนะ
ส�าหรับใส่น�้าตาลมะพร้าว มีใช้ในสมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีทั้งใบเล็กและใบใหญ่ จะมี
ลวดลายแตกต่างกนั เพราะเป็นหม้อตาลท่ีได้ซือ้มาจาก
คนละเจ้า คนละยี่ห้อกันนั่นเอง ผู้ขายก็ท�าลวดลายของ
ตนเองเอาไว้เพือ่ให้ลูกค้าจดจ�าได้จะได้มาซือ้กนัอกี และ
ท�าไมถงึเจอหม้อตาลเยอะนกัในแม่น�า้แม่กลอง เหตหุนึง่
กอ็าจจะมาจากชาวบ้านทีอ่าศยัอยูร่มิน�า้แม่กลองพอใช้
น�า้ตาลหมดหม้อเลก็กโ็ยนลงน�า้ไป หม้อตาลกถ็กูพัดพา
ตามกระแสน�้ามาเร่ือย ๆ ก็เลยท�าให้นักล่าสมบัติท้ัง
หลายเจอหม้อตาลมากมายอย่างที่เห็น

  ส ่วนใหญ่จะเป็นหม้อตาล มีท้ังขนาดเล็ก
ไปจนเป็นหม้อดินทรงสูง รวมถึงไหสี่หูขนาดใหญ่
ส�าหรับภาชนะไหสี่ หู น้ันมีการค ้นพบแหล ่งผลิต
อยู่บริเวณเตาเผาแม่น�้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีผู้เขียน
เคยน�ามาเขียนเล่าเร่ืองราวในวารสารเซรามิกในเล่มที่
ผ่าน ๆ  มาแล้ว ปัจจบุนัมกีารจดัวางผลิตภัณฑ์ท่ีให้ดเูป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและเปิดให้เข ้าชมได้ฟรี
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  นอกจากนีส้ิง่ทีจ่ดัแสดงภายในพพิธิภณัฑ์ยงัมภีาชนะชนิดอืน่ ๆ  อกี เช่น หม้อทะนนท่ีเป็นภาชนะท่ีใช้ส�าหรบั
หงุต้มในสมยัอยธุยา หม้อปนูเป็นภาชนะส�าหรบัใส่ปนูแดงกนิกับหมาก มีใช้ในสมัยอยธุยาถึงสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น 
หม้อทะนนในสมยัทวารวด ีตอนทีผู้่พบเอามาให้ผม บอกว่าคือ แท่นบชูาอะไร สกัอย่าง และ ชีต้รงทีว่างเตาท่ียืน่ออกมา 
คล้ายหัวนก ว่าเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์

  เตาเชงิกราน เป็นเตาฟืนส�าหรบัหงุหาอาหารใน
สมยัอยุธยา เป็นเตาเนือ้ดนิเผาทีม่พีืน้หรอืชานตดิกบัตวั
เตายื่นออกมาข้างนอกส�าหรับวางฟืนเตาแบบนี้ไม่ต้อง
มีแม่เตาไฟเพราะมีพื้นติดกับตัวเตาเป็นการป้องกันไม่
ให้ไฟติดพื้นอยู่แล้ว เป็นเตาที่ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
(เหมือนเตาปิกนิก ที่ใช้ในปัจจุบัน) ส�าหรับค�าว่า เชิง
หมายถึง พื้นที่ยื่นออกมาหรือที่ตั้ง และค�าว่า กรานเป็น
ค�าโบราณหมายถึงไฟเมื่อน�ามารวมกันก็จะหมายถึง 
พ้ืนที่ตั้งไฟส�าหรับก่อไฟนั่นเอง ด้วยขนาดของเตา
เชิงกรานขนาดเล็ก จึงมักนิยมใช้ส�าหรับต้มยา หรือ ต้ม
น�้าร้อน แต่ด้วยลักษณะของโครงสร้างเตาเวลาขนย้าย
อาจท�าให้เกิดการแตกหัก ปัจจุบันจึงมีผู้คิดค้นพัฒนา
และหันมาใช้เตาอั้งโล่ใช้แทน

  
  นอกจากน้ี ยังมีไหกระเทียมเป็นภาชนะที่
ใส่เหล้ามาจากประเทศจีน แต่คนไทยใช้ดองกระเทียม 
มีใช้ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
ยังมีโอ่ง ถ้วยชาม กระถาง เรือบดไม้สัก ขวดน�้ามะเน็ด 
และอื่น ๆ อีกมากมาย ถ้าท่านใดสนใจท่ีจะเยี่ยมชม
หรือต้องการหาความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองถ้วยชามโบราณ
ในสมัยต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถเดินทางเข้าเย่ียมชม
ได้ทกุวนัเสาร์และอาทติย์ เพราะภายในสถานทีจ่ดัแสดง
มแีผ่นป้ายให้ข้อมลูรายละเอยีดต่าง ๆ  ตดิไว้ ให้สามารถ
ดูและอ่านเพิ่มเติมได้ครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย.[ออนไลน์].       
แหล่งที่มา https://www.sac.or.th
  2. ทราเวล เอ็มไทย.ตลาดแม่น�้าบางน้อย.
[ออนไลน์].https://travel.mthai.com/member-blog
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Studio Pottery
ความเคลื่อนไหวในวงการเครื่องปั้นดินเผา
นอกเหนือจากส่วนศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

  หากมองย้อนกลบัไปในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2550 
เราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างยิ่งใหญ่
เกิดขึ้นในวงการเคร่ืองปั้นดินเผาภายในประเทศไทย
ซึง่ส่วนทีไ่ด้รบัผลกระทบรนุแรงทีส่ดุกน่็าจะเป็นส่วนของ
ระบบอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงในวงการเครื่องปั้นดินเผานั้นได้รับผลกระ
ทบมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในบริบทอื่นๆ 
ทั้งภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศ โดยส่วน
หนึ่งมาจากการย้ายฐานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาครั้ง
ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจากไปสู่ประเทศจีน ท�าให้
โรงงานเครื่องปั้นดินเผาในไทยจ�านวนมากได้รับผลกระ
ทบจากการเคลื่อนย้ายทุนและยอดการสั่งผลิตท่ีตกลง
จนต้องมีการปิดตัวไปเป็นจ�านวนมาก และตลาดการ
ผลิตและการค้าเครือ่งป้ันดนิเผาในประเทศไทยก็ซบเซา
ลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา
  จนในช่วงปี 2550-2560 ที่ผ่านมานี้ ในวงการ
เครือ่งป้ันดนิเผาไทย ได้เกดิความเคลือ่นไหวระลอกใหม่ 
จากการเกิดขึ้นของโรงงานหรือสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา
ขนาดเล็ก โดยลักษณะของสตดูโิอหรอืโรงงานขนาดเลก็
เหล่านีมั้กจะมผู้ีก่อต้ังเป็นทัง้ผูอ้อกแบบ ผลติและท�าการ
ขายด้วยตวัเอง หรือมแีรงงานในการผลติช้ินงานไม่ก่ีคน 
จงึส่งผลไปถงึปรมิาณการผลติทีม่จี�านวนน้อยด้วย ซึง่ใน
จุดน้ีเองที่ท�าให้สตูดิโอในรูปแบบนี้พลิกเอาการที่ธุรกิจ
ของตวัเองมขีนาดเลก็ ท�าจ�านวนชิน้งานได้น้อย แต่สร้าง
อัตลักษณ ์ของชิ้ นงานให ้มีความแตกต ่ างจาก
เครื่องปั ้นดินเผาในตลาดขนาดใหญ่ ทั้งในเชิงการ
ออกแบบ การใช้สอย การใช้เคลือบ การตกแต่งผิว และ
การสร้างรปูทรง ซ่ึงทัง้หมดจะสามารถท�าให้ซบัซ้อนหรอื
มีการสร้างชิ้นงานที่ต้องอาศัยเวลาในการผลิตมากกว่า
การผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท�าให้

ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาทีเ่กดิจากโรงงานและสตดูโิอ
ขนาดเล็กเหล่าน้ี ค่าแรงงานของมนุษย์สูงขึ้นจากเดิม 
โดยค่านิยมเหล่าน้ีกห็ล่ังไหลเข้าสู่สังคมไทยเช่นกนั และ
เมื่อรวมกับการเกิดเป็นคล่ืนลูกใหม่ท่ีมีความส�าคัญขึ้น
มากในกระแสของการเสพย์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา
  ด้วยความทีส่ตดูโิอเหล่านีก้�าหนดก�าลงัการผลติ
ไว้ในระดับเล็ก หลายๆ สตูดิโอจึงเลือกที่จะวางกลยุทธ์
ในการหาต�าแหน่งและตลาดของตวัเอง โดยการผลติของ
ที่มีเอกลักษณ์ หรือแม้แต่ของที่ไม ่เหมือนกันเลย
จึงกลายเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากในระบบอุตสาหกรรม
ดังน้ันผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตภายในระบบน้ีจึงมักถูกสร้าง
ด้วยมือและมีฐานะเป็นงานฝีมือโดยส่วนมาก ซ่ึงหาก
ท�าการมองย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ เราจะพบว่า 
งานท�ามือในหลายๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงทอ งานไม้ 
หรือเครื่องปั ้นดินเผาเอง มักไม่ได้ถูกให้คุณค่านัก 
เน่ืองจากงานฝีมือมักจะมีราคาแพงกว่างานท่ีถูกผลิต
จากระบบอตุสาหกรรม จงึมักถกูมองว่าเป็นส่ิงฟุม่เฟือย
หรือเป็นสิ่งซึ่งใช้แสดงฐานะ แต่กระน้ันค่านิยมและ
คุณค่าของงานท�ามือก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมในช่วงสบิปีให้หลงันี ้จากการหันมา
ให้คณุค่ากบัมนษุย์ซึง่ก�าลงักลายเป็นวฒันธรรมร่วมของ
สังคมโลกที่มีการตี ค่าแรงงานของมนุษย์สูงขึ้นจากเดิม 
โดยค่านิยมเหล่าน้ีกห็ล่ังไหลเข้าสู่สังคมไทยเช่นกนั และ
เมื่อรวมกับการก้าวเข้ามาของแนวคิดการสร้างงาน
และการให้ค่างานออกแบบที่เติบโตขึ้นภายในสังคม
ด้วยสาเหตุเหล่าน้ีจึงท�าให้การให้คุณค่ากับงานฝีมือ
มแีนวโน้มทีเ่ตบิโตขึน้อย่างมาก และสตดูโิอขนาดเลก็ได้
เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการนี้
  การเกิดขึ้นของกระแสสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา 
ท�าให้ตลาดเครื่องปั้นดินเผามีความตื่นตัวขึ้นอย่างมาก
ในช่วงหลายปีมาน้ี โดยการเติบโตน้ีมีส่วนประกอบ
หลักๆ ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 
  หนึ่ง ผู้ผลิต ซึ่งมีจ�านวนมากที่เป็นนักออกแบบ
รุ่นใหม่ ที่มีการประยุกต์น�าเอาวัฒนธรรมและสไตล์งาน
แบบใหม่ๆ เข้าไปผสมรวมในงานเครื่องปั้นดินเผา

รักษิต ปัญญา
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  สอง หน่วยงานที่ส่งเสริมการค้าตลาดงานฝีมือ
 เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ 
SACICT (The Support Arts and Crafts International 
Centre of Thailand) หรอื สมาพนัธ์ผลติภณัฑ์ไลฟ์สไตล์
ไทย หรือ TLPF (The Associations of Thai Lifestyle 
Products Federation) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เกิด
การจดัตลาดกลางทีส่่งเสรมิให้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคได้มา
เจอกัน อย่างงาน IICF (International Innovative Craft 
Fair) หรือ งาน BIG+BIH (Bangkok International Gift 
Fair and Bangkok International Houseware Fair) 
เป็นต้น
  และสาม คือ ผู ้บริโภคเอง ที่ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2550 นี้ มีการหันมาให้คุณค่างานฝีมือขึ้นมาก 
มคีวามเข้าใจในวงการผลติภณัฑ์ท�ามอืมากขึน้ ท้ังในเชิง
ความเข้าใจในคณุค่าของแรงงานฝีมอื คณุค่าของต้นทนุ
ของงานออกแบบ และคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งสุดท้ายแล้วสะท้อนออกมาในเชิงมูลค่าที่มีราคา
ต่อชิ้นที่แพงกว่าผลิตภัณฑ์จากระบบอุตสาหกรรม
โดยผู้บริโภคที่มีความเข้าใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ท�ามือก็จะรู้สึกยอมรับราคาสินค้าที่สูงข้ึนได้ดังเช่นใน
ภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น เราจะสามารถสรุปได้คร่าวๆ 
ว่า แนวโน้มที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในวงการเครื่องปั้นดินเผา 
คือ การที่ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานั้นถูกพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีท�าให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ท้ังในเชิง
กระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
และแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์ ซึง่ในท่ีนีจ้ะยกตวัอย่าง
ให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในภาพรวม
  เร่ิมต้นที่การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการสร้าง
รปูลักษณ์ โดยผลิตภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาทีถ่กูออกแบบ
ขึ้นในแนวทางนี้ มักจะมีเป้าประสงค์ในเชิงการใช้สอย
เพือ่เป็นผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาทีท่กุคนเคยชนิกนัอยู่
แล้วในชีวิตประจ�าวัน เช่น ของตกแต่งบ้าน กระเบื้อง 
และภาชนะ ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่กดิขึน้อย่างแพร่หลายมาก
ที่สุด โดยไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่สร้างงานศิลปะเป็นหลัก 
โรงงาน หรือสตูดิโอขนาดเล็ก ก็มักจะมีการผลิตภาชนะ
เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานส�าหรับงานออกแบบ
ของตัวเอง ซ่ึงแนวทางท่ีเกิดข้ึนหลักๆ ที่พบได้บ่อยๆ
ก็เช่น การออกแบบรูปลักษณ์ทั้งรูปทรงและพื้นผิว
ของช้ินงานให้มีเอกลักษณ์ มีสไตล์ที่ตัวเองสนใจ

หรือการผลิตโดยใช้ดินพื้นบ้านผสมกับสูตรเคลือบ
ท่ีผสมด้วยตัวเอง เพื่อท�าให้เกิดรูปลักษณ์ของภาชนะ
ทีส่ือ่ถงึอารมณ์และบรรยากาศทีต้่องการ และสร้างเสน่ห์
ของความเป็นงานท�ามือจากการที่แต่ละใบก็มีความ
แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆ ในรายละเอียด ซึ่งการผสมรวม
กันของปัจจัยท่ีแตกต่างกันเหล่านี้ก็ท�าให้เกิดรูปแบบ
ของผลงานท่ีมีความหลากหลายอย่างไม่รู ้จบ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาให้มบีรรยากาศของความน่ารกั
โดยแสดงออกผ่านทางรูปทรง ผิวสัมผัสและสีเคลือบ 
ท�าให้สามารถเข้าไปอยู่ในครัวเรือนได้ทั้งในเชิงการ
ใช้งานและการตกแต่ง ซึ่งจะยกตัวอย่างแบรนด์และ
อัตลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ ดังน้ีจะยกตัวอย่างแบรนด์
และอัตลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ ดังนี้

ละมุนละไม
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  นอกจากน้ียงัมแีนวทางการออกแบบรปูลกัษณ์
อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความคล้ายคลึง อยู ่ในหมวดหมู่
เดียวกันกับแบรนด์ที่กล่าวมา แต่ในรูปแบบนี้จะมี
แนวทางการออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผาไปในแนวทางที่
คล้ายคลึงกับการออกแบบคาร์แรคเตอร์กราฟฟิก เช่น 
การน�าเอาสัตว์ที่น่ารัก อย่างแมว สุนัข กระต่าย นกฮูก
หรือแม้แต่คน มาเป็นพื้นให้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และท�าให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมานี้ มีความ
กลมกลืนในเชิงทัศนศิลป์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยต่อย

อดมาจากตวัคาร์แรคเตอร์ทีอ่อกแบบขึน้มา ยกตวัอย่าง เช่น 

Plant Monster

3.2.6. Studio

Wunderkammer

A Clay Ceramic
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Family Clay

Ora Clay

Kummee Studio
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Ariya Ceramic

Earth Republic

May & Clay Ceramic

Rising Clay Ceramic & Pottery
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  การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปลักษณ์ที่ส�าคัญอีกรูป
แบบหนึ่งที่แตกต่างจากแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น
คือ ความเคล่ือนไหวของวงการช่างศิลป์ที่ต่อยอดมา
จากรากทางวัฒนธรรม ซึ่ ง เมื่อ เทียบกับสตูดิ โอ
เครื่องปั้นดินเผาท่ีเกิดขึ้นใหม่นั้น มีการออกแบบและ
สร้างรูปลักษณ์ท่ีมีความร่วมสมัยกับวัฒนธรรมป๊อบ
ในสังคมปัจจุบัน งานออกแบบเครื่องปั้นดินเผาของ
องค์กรช่างศิลป์นั้น ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้รากทาง
วฒันธรรม และฝีมอืเชงิช่างทีผ่กูตดิมากบัผลงานเหล่านี้
ได้อย่างชัดเจนกว่ามาก ซึ่งการปรับตัวนี้มักเกิดจากการ
ที่ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรช่างศิลป์ มักถูกมองว่า 
เชย ตกยุค หรือไม่เข้ากับบริบทปัจจุบัน จากการท่ี
ผลติภณัฑ์ทีถ่กูผลิตข้ึนนัน้ ยงัคงรปูทรง และรปูแบบการ
ตกแต่งพื้นผิวแบบเดิมๆ ไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้า
กว่าเม่ือเทยีบกับการเปลีย่นแปลงของรสนยิมของสงัคม
ปัจจุบัน ซึ่งในจุดนี้ในวงการช่างศิลป์จึงท�าการปรับตัว
และประยุกต์น�าเอาความรู ้ความถนดัเดมิมาสร้างให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านรูป
ลักษณ์และจุดประสงค์การใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น 
องค์กรส�าคัญอย่าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่มีการ
ประยุกต์เอาแนวคิดด้านประติมากรรม และผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้านในปัจจุบันมาควบรวมกัน มาสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ แบรนด์อย่าง สิปป์ (Zipp) ที่มีการ
วิจัยและประยุกต์เอาความรู้เชิงช่างของช่างสิบหมู่มา
สร้างประติมากรรมไทยร่วมสมัยด้วยเทคนิคการลง
ยาสพีเิศษ ทีผ่สมเปลอืกไข่ ทีท่�าให้เกดิความมันวาวและ
มิติของพื้นผิวที่พิเศษมากขึ้น 

สิปป์ (Zipp)

Thaniya

  รวมถึงแบรนด์อย่าง Thaniya ที่มีการประยุกต์
เอาภาชนะเคร่ืองป้ันดนิเผาเบญจรงค์ท่ีมรูีปทรงเดยีวกนั
กบัภาชนะในวฒันธรรมไทยสมยัก่อน มาท�าการตกแต่ง
พืน้ผวิและลวดลายให้มคีวามร่วมสมยัด้วยสนี�า้เงินคราม
และสีด�า เป็นต้น
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FEM

ชามเริญ

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เราจึงพบว่า ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในวงผู้ผลิตเคร่ืองปั้นดินเผามักมี
แนวทางที่พัฒนาออกไปในรูปแบบท่ีมาความหลาก
หลายขึ้นมา มีเอกลักษณ์ มีแนวความคิดที่ต่างคนก็
พยายามค้นหาพืน้ทีใ่ห้กบัผลติภณัฑ์ของตวัเอง ซึง่น�ามา
สู่กลุ่มความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกส่วนท่ี
ส�าคัญมากๆ ท่ีผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงในเชิง
องค์รวม ก็คือ ความเคลื่อนไหวของระบบองค์กร
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานเคร่ืองปั ้นดินเผา เช่น 
มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งการเปิดใหม่ของภาควิชาที่มี
การผลติบคุลากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบังานเครือ่งป้ันดนิเผา
มากขึน้ ทัง้ในเชงิงานออกแบบ และเชงิวสัดศุาสตร์ และ
ท้ังการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น
ส�าหรับองค์กรท่ีมกีารเรียนการสอนอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ในระดับอุดมศึกษาอย ่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวทิยาลยับรูพา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ส�าหรับอีกหน่ึงความเคลื่อนไหวท่ีส�าคัญ
ของวงการผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ก็คือ การกระจาย
ตัวของนักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา จากที่นักออกแบบ
มักถูกผูกติดอยู่กับระบบโรงงานอุตสาหกรรม ก็มีการ
กระจายตัวไปสู่ระบบสตูดิโอที่มีขนาดเล็กลง จึงท�าให้
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ มีการพัฒนาท้ังในเชิงรูป
ลักษณ์ สไตล์ รวมไปถึงการพัฒนาการใช้งานของ
ผลติภณัฑ์ในรปูแบบต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น แบรนด์ FEM 
ที่มีการออกแบบสไตล์ของเครื่องปั้นดินเผาที่ให้อารมณ์
ความเป็นสมัยใหม่ รวมถึงมีร่วมมือกับนักออกแบบ
เพื่อออกแบบกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก ที่มีการรักษา
ความชื้นในดินเป็นระยะเวลานานกว่ากระถางท่ัวไป
ซึ่งได้รางวัล DEmark ประจ�าปี 2017

 หรือ สตดูโิอชามเริญ ท่ีมผีลงานส�าคญัเป็นป่ินโตดนิ
เผา ทีถ่กูออกแบบมาอย่างสวยงาม มคีวามเป็นสมยัใหม่
มาก เป็นต้น
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รวมไปถึงสถาบันที่ให้การศึกษาระดับ ปวส. ปวช. อีก
มากมาย ซึง่บคุลากรจากระบบการศกึษาเหล่านี ้กเ็ข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ของวงการเครือ่งป้ันดินเผาในหลายๆ บรบิท 
ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักออกแบบ ช่างปั้น หรือช่างฝีมือ 
เป็นต้น โดยที่บุคลากรในแวดวงเหล่านี้ได้ท�าให้เกิด
กระแสทีน่่าสนใจ กคื็อ การร่วมกนัเพือ่เปิดสตดูโิอขนาด
เลก็ทีก่ล่าวมาข้างต้นเหล่านี ้เนือ่งจากปัญหาส่วนหน่ึงก็

  สดุท้ายนีค้วามเปลีย่นแปลงทีน่่า
สนใจอีกส่วนหน่ึง ก็คือ การท่ีกระแส
สังคมมีแนวโน้มในการให้ความสนใจใน
การเรียนรู้ การหาประสบการณ์มากขึ้น
ซึ่งประจวบเหมาะกับการท่ีสตูดิโอขนาด
เล็กเหล่าน้ีเกดิขึน้ จงึท�าให้เกดิปรากฏการณ์
การเปิดเวิร์คช็อปเป็นครั้งคราว ที่ท�าให้
เกิดพื้นท่ีในการแบ่งปันความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์การท�างานกับวัสดุดิน
เผาไปสู่บุคคลท่ัวไป จึงเกิดเป็นทั้งธุรกิจ
อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดมูลค่าการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการขยาย
ความรู้ความเข้าใจท่ีมต่ีอคณุค่าของงาน
เครือ่งป้ันดนิเผาท�ามือ ท่ีมต่ีอบคุคลท่ัวไป
นอกวงการอีกด้วย

Yer Space

คือ การขาดแคลนทั้งเงินทุนและพ้ืนที่การท�างาน และ
การร่วมทนุกนั หรอืเช่าพืน้ทีท่�างานร่วมกนันี ้กอ็าจมกีาร
ร่วมกันของผู้ท่ีมีความสนใจแตกต่างกัน น�าไปสู่ความ
เคล่ือนไหวใหม่ๆ ท้ังในเชงิวสัดแุละเชงิแนวความคิด ซึง่
สอดคล้องไปกับแนวความคดิร่วมสมยัท่ีให้คณุค่ากบักา
รบูรณาการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น
Yer Space
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  จากความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นนี้ นอกเหนือจาก
ความเคล่ือนไหวของสังคมที่ให้
ความสนใจกับประเด็นเร่ืองงาน
ฝีมือและงานเครื่องปั ้นดินเผา
แล ้ว  อีกป ัจจัยห น่ึงที่ ท� า ให ้
เครือ่งป้ันดนิเผาได้รบัความสนใจ
ในแวดวงสังคมมากขึ้น ก็คือ     
การเข้ามาของเทคโนโลยี social  
media ไม่ว่าจะเป็น facebook, 
instagram หรือแม้แต่ pinterest 
ซึ่งการที่สังคมร่วมกันสร้างเครือ
ข ่ายของวิถีชีวิต การแบ่งปัน
ประสบการณ์ รวมไปถึงการน�า
เสนอสิง่ท่ีตวัเองสนใจ ปรากฏการณ์
นี้ท�าให้ประสบการณ์ที่เคยถูก
จ�ากัดอยู่ในวงเล็กๆ ของสังคม   
ถูกขยายและเปิดเผยให้คนทั่วไป
รับรู้ว่ามีอยู่ ผนวกกับพัฒนาการ
ทางด ้ านการออกแบบและ          
การตลาด ที่สร้างความต้องการใหม่ขึ้นมาในช่วงสิบปีนี้ 
คอื ความต้องการในรปูแบบของการบรโิภคประสบการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน การท่องเที่ยว หรือการท�างาน
อดิเรก เป็นต้น ซึ่งจากปัจจัยท้ังสองนี้ส่งผลให้วงการ
เครื่องปั้นดินเผาถูกผลักดันจนเข้ามากลายเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมทีสั่งคมทัว่ไปหนัมาให้ความสนใจมากขึน้ท้ังใน
เชงิความสนใจการเข้าร่วมเวร์ิคชอ็ปป้ันเครือ่งป้ันดนิเผา 
หรือการศึกษาในโรงเรียนที่บางโรงเรียนน�าหลักสูตร
เครื่องปั้นดินเผาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ
  นอกจากน้ีการขยายตวัของ social media กเ็ป็น
ส่วนส�าคญัทีท่�าให้แบรนด์เครือ่งป้ันดนิเผาต่างๆ สามารถ
ตั้งตัวได้แม้จะมีทุนน้อย ซึ่งในประเด็นเรื่องทุนน้ี ก็เป็น
ปัญหากับคนรุ่นใหม่มาตลอดเช่นกัน เนื่องจากเราไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่า การลงทุนท�าสตดูโิอเครือ่งป้ันดนิเผา
ของตัวเอง จ�าเป็นต้องใช้ทุนพอประมาณ ซึ่งการตลาด
ออนไลน์ผ่าน social network นี้ ก็เป็นตัวช่วยในการลด
ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การเปิดร้านไปได้มาก         
รวมถงึเป็นช่องทางทีช่่วยให้เหล่าแบรนด์ต่างๆ ได้พบเจอ
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย

  จากท้ังหมดท่ีกล่าวมานี ้เราจงึมองเหน็ภาพรวม

ของความเคล่ือนไหวในวงการเคร่ืองปั ้นดินเผาว่า            

มันมีแนวโน้มที่มีการพัฒนาเติบโตมากข้ึนอย่างมี                 

การบูรณาการกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะพัฒนาการ            

ของผูผ้ลติทัง้ในด้านการออกแบบ และบคุลากรทีเ่พ่ิมขึน้

เรือ่ยๆ รวมไปถงึการขยายตวัของตลาดท่ีมกีารตระหนักรู้  

และให้คุณค่ากับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย

มากขึ้น ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น   

การค้า การเข้ามาร่วมมีประสบการณ์ หรือการเสพย์          

งานศิลปะก็ดี  ซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปในช่วง                          

สิบถึงยี่สิบปีที่ผ่านมา หลังจากวงการเครื่องปั้นดินเผา

เกิดวิกฤตการณ์ที่ท�าให้วงการเครื่องปั้นดินเผาซบเซา 

และเคล่ือนไหวอย่างยากล�าบาก มาถึง ณ วันนี้                  

วิกฤตเหล่านั้นดูเหมือนจะค่อยๆ ผ่านพ้นไป และวงการ

เครื่องปั้นดินเผาก�าลังฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

และมีการพัฒนาที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ
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  สมาคมเซรามิกส์ไทยได้จัดกิจกรรม “การ

แข่งขันโบว์ล่ิงกระชับมิตรเซรามิกส์สัมพันธ์ 2018” ข้ึน 

  ซึง่ได้จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี คร้ังน้ีนับเป็นคร้ัง

ที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชิก ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ 

และเพ่ือจัดหารายได้มาใช้ในกิจกรรมของสมาคมเซรา

มิกส์ไทย

  

ณ Blu-O Rhythm & Bowl 

ชั้น 2 เมกาบางนา

  บรรยากาศภายในงานมีความสนุกสนาน ครึกคร้ืน

เป็นกันเอง เสียงเพลงดังกระหึ่มเร้าใจผู้แข่งขันให้กระหาย

ชัยชนะ ปีน้ีเรามีม้ามืดท่ีไม่อยู่ในสายตาข้ึนแท่นรับรางวลักัน

แบบงงๆ กันหลายคนแต่ก็ไม่แน่ อาจเป็นไปได้ท่ีผูรั้บรางวลั

จะหันไปเอาดีทางการโยนโบว์ก็เป็นได้ 

ภาพข่าวเล่าเรื่องโดย  นารูโตะ

โบว์ลิ่งกระชับมิตรเซรามิกส์สัมพันธ์ 2018
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
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ภาพที่ได้เห็นท�าให้ได้รู้ว่า มิตรภาพที่เรามีให้กัน
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ได้เห็น

ท�าให้ได้รู ้ว ่า

 " มิตรภาพ "

ที่เรามีให้กัน

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม 
ถ้วยรางวัลจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ ทีม Johnson

คุณสิธิชง , คุณไกรฤทธิ์ , คุณเคน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม 
ถ้วยรางวัลจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์กร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ได้แก่ ทีม Kohler
คุณเดือน , คุณดวง , คุณพงษ์

รางวัลกิตติมศักดิ์ ทีมซุปเปอร์แชมป์
ถ้วยรางวัลจาก ดร.ด�าริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้แก่ ทีม CSRRY
คุณประวิทย์ , คุณนนทกานต์ , คุณกวิน

รางวัลชนะเลิศประเภททีม
ถ้วยรางวัลจาก ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ได้แก่ ทีมบุญสินเซอรามิก
คุณโต้ง , คุณเอก , คุณหมี

ผลการแข่งขัน
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รางวัล ประเภทบุคคลคะแนนสูงสุด (ชาย) 
ถ้วยรางวัลจาก ดร.ปริญญา สายน�้าทิพย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้แก่ คุณกิติชัย MEN ชื่อทีมอัมรินทร์

รางวัล ประเภทบุคคลคะแนนสูงสุด (หญิง)  
ถ้วยรางวัลจาก นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์

นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ได้แก่ คุณพิมพ์ใจ PUK ชื่อทีม Sibelco

   

ทีมรองอันดับสุดท้าย 
ถ้วยรางวัลจาก ดร.สมนึก ศิริสุนทร

นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย
ได้แก่ ทีม CRU คุณ วีร์สุดา

 , คุณธัญษร , คุณศศิมา
(ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง รับแทน)

รางวัล ประเภทคะแนนเกมเดียวสูงสุด อันดับ 2 
ถ้วยรางวัลจาก นายรุ่งศักดิ์ มะลิขาว

นายกสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี
 ได้แก่ คุณจิณณ์ชญา JA ชื่อทีม EGMU1

รางวัล ประเภทคะแนนเกมเดียวสูงสุด 
ถ้วยรางวัลจาก นายต่อศักดิ์ ประค�าทอง

นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาล�าปาง
ได้แก่ คุณสุรชัย TIL ชื่อทีมอัมรินทร์
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ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพ

หากผิดพลาดประการใดทางทมีงานต้องขออภัยมา 
ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่า ทุกท่านจะให้การสนับสนุน

กิจกรรมสมาคมเซรามิกส์ไทย ตลอดไป
สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรม และ VDO กิจกรรม

โบว์ลิ่งกระชับมิตรเซรามิกส์สัมพันธ์ 2018 ได้ที่
Facebook : The Thai Ceramic Society 

พบกันใหม่ในปี 2019

ภาพ(หมู่)ผู้ได้รับรางวัล
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ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

  กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาล�าปาง 

  สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

  บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จ�ากัด 

  บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จ�ากัด 

  บริษัท อินทรา เซรามิค จ�ากัด

  บริษัท ราชาเซรามิค จ�ากัด

  บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ�ากัด

  บริษัท เพชรเกษม จักรกล ซีรามิค จ�ากัด

  บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  บริษัท ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

  บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จ�ากัด

  บริษัท อิตาเลี่ยน-ไทย เซรามิค วัสดุทนไฟ จ�ากัด

  บริษัท สยามมิเนอรัลส์ คอมเมอเชี่ยล จ�ากัด

  บริษัท เอเอ็มอาร์ (กรุงเทพ) จ�ากัด 

  บริษัท อินดัสเตรียล มินเนอรัล ดิวิลอปเมนท์

  บริษัท สยามเทคนิเคล เซรามิค จ�ากัด

  บริษัท สยามฟริท จ�ากัด

  บริษัท ไทยซันกวง จ�ากัด

  บริษัท เอ็ม. เอส. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จ�ากัด

  บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท บุญสิน เซอรามิค จ�ากัด

  บริษัท เซราเฮ้าส์ จ�ากัด

  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ�ากัด

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  บริษัท ซอร์ส รันเนอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด

  บริษัท ดี ดี อินเตอร์ แมค จ�ากัด

  บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน (มหาชน) จ�ากัด

  บริษัท เอสมัลกลาส-อิตาคา (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

  บริษัท ปภาวิน จ�ากัด

  บริษัท เซรามิคส์ อาร์ อัส จ�ากัด    

  บริษัท คราวน์ เซรามิคส์  จ�ากัด

  บริษัท วอลรัส จ�ากัด

  บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จ�ากัด

  บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

  บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด

  บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จ�ากัด

  บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  บริษัท เคราแมท จ�ากัด

  สถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและ 

  วัสดุ (PETROMAT)

  ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริษัท เซรามิก โค๊ตติ้ง จ�ากัด

  บริษัท คริสตัล เซรามิคส์ จ�ากัด

  บริษัท โอเชี่ยน อินดัสตรี้ จ�ากัด

  บริษัท อีสเทิร์นไชน่าแวร์ จ�ากัด

  บริษัท แหลมไทย เซรามิก จ�ากัด

  หจก.ยูดี ซิลค์สกรีน

  บริษัท ที.อาร์.ทัวร์ (1993) จ�ากัด 

  Asian Exhibition Services (AES) Ltd.

  บริษัท จอห์นสัน แมทเธย์(ประเทศไทย) จ�ากัด

  Geopolymer

  ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ

  วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 





EXHIBITOR PROFILE
Top and Finest manufacturers from India,

China and Thailand
Wall tiles | Floor tiles 

Vitrified tiles | Porcelain tiles
Sanitary wares | Bath fittings 

VISITOR PROFILE
Dealers & Distributors 

Importers & buyers of Ceramics
construction groups | Dealers from tier 1

tier 2 cities |Architects 
(From South East Asia

Far East and African Countries)

HIGHLIGHTS

250+ Brands | Thousands of designs
2000+ Visitors | 500+  Direct buyers from more than 20 Countries

10000+ sq metres area

We Bring You 3rd edition in ceramics this year

After 2 Successful trade shows

An Exposition of The Aristocrats

For More details

Nishit Shah
E: nishit@ceramixexpo.com | M: +91 78744 93382

Follow us on:



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

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

ฉบับที่ 29.   40.-ฉบับที่ 28.   40.- ฉบับที่ 31.   40.-ฉบับที่ 30.   40.- ฉบับที่ 32.   40.- ฉบับที่ 34.   40.- ฉบับที่ 35.   40.-

ฉบับที่ 44.   40.-

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

ฉบับที่ 33.   40.-

ฉบับที่ 41.   40.- ฉบับที่ 42.   40.- ฉบับที่ 43.   40.-

ฉบับที่ 45.   40.- ฉบับที่ 46.   90.- ฉบับที่ 47.   90.- ฉบับที่ 48.   90.-



บริษัท เซราเฮาส จำกัด
65/1 หมู 5 ถ. หวยหลอ-แมทะ  ต. นาครัว  อ. เมือง  จ. ลำปาง  52150
โทรศัพท 054-019-726 e-mail: cerahouse.co@gmail.com






