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 สวัสดีครับ พ่อแม่ พี่น้อง ลุงป้า น้าอา ชาวเซรามิก และผู้สนใจผู้อ่านวารสาร

เซรามกิส์ไทย ทกุท่าน วารสารเซรามกิส์ไทยก้าวเข้าสูฉ่บบัที ่50 แล้วนะครบั โลกก�าลงั

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราเองก็ก�าลังจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสาร

ทีจ่ะออกมาในรปูแบบของอเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ รอตดิตามกนัได้ในฉบบัต่อ ๆ  ไป แต่

เราจะไม่ทิ้งกันแน่นอน อย่าลืมมาให้ก�าลังใจ ให้การสนับสนุนกันไปนาน ๆ นะครับ  

 ในวารสารฉบับนีก้อ็ดัแน่นไปด้วยเรือ่งราวกจิกรรมและข้อมลูมากมายในแวดวง

เซรามิกและในสมาคมเซรามิกส์ไทย แนะน�าบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อพอร์ซ

เลนส�าหรับการผลิตแม่พิมพ์ถุงมือยาง บทความสรุปผลสถานการณ์ตลาดและ

การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกท้ังของไทยและของโลก ในเล่มนี้ก็มีผลงานศิลปะ

สวยงามน่าดชูมน่าสะสมมากมายหลากหลายเทคนิค โดยฝีมอืศลิปินชัน้ครูบาอาจารย์

สุดเจ๋งของประเทศ ช่างฝีมือท้องถิ่น จนถึงฝีมือศิลปินสมัครเล่นนิสิตนักศึกษา 

เราก็มีภาพถ่ายและค�าบรรยายมาให้อ่านกันนะครับ ได้แก่ผลงาน BRECCIA 

เคร่ืองเคลือบของอาจารย์พิม ผลงาน Man and Woman ภาพวาดบนพอร์ซเลน

ของหมอบอนด์ การอบรมวาดขนนกและไข่มุก เร่ืองราวกิจกรรมการแสดงผลงาน

นิทรรศการ Tea & Coffee Table Fantasy by TPPC ผลงาน POTs the Vessels 

และผลงานเครือ่งเคลอืบของนกัศกึษามณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร แล้วกเ็ร่ือง

ราวเทคนิคการเขียนทองนูน ที่จัดเป็น Workshop ของ TPPC ที่พอได้อ่านแล้วอยาก

จะไปเรยีนบ้างเลยครับ ตบท้ายด้วยภาพกจิกรรมโบว์ลิง่กระชับมติรเซรามกิส์สมัพนัธ์ 

ก็เข้าไปชมรูปของท่านที่มาร่วมงานกันได้นะครับ แล้วอย่าลืมไปร่วมงาน ASEAN 

Ceramics Exhibitionงานแฟร์เซรามิกที่อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 28-30 สิงหาคม 

2562 นี้ จัดร่วมกับงานประชุมวิชาการเซรามิกนานาชาติ ICTA2019 ด้วยนะครับ

 หากท่านสมาชิกวารสารฯ ต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามิกส์ไทยฉบับก่อนๆ 

เราก็มีให้อ่านกันได้แล้วที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.thaiceramicsociety.

or.th/ และหากมีข้อสงสัยสอบถามหรือจะเสนอแนะอะไร ก็ติดต่อมาได้ทางเฟสบุ๊ค

และอีเมล์เลยนะครับ

กองบรรณาธิการ

ธนากร วาสนาเพียรพงศ ์

Thanakorn.w@chula.ac.th

Facebook : The Thai Ceramic Society

www.thaiceramicsociety.or.th
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 วารสารเซรามิกส ์จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านเซรามิก และเป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจ สมาชิกสมาคมฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในวงการ
เซรามิก ท้ังด้านอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจในกิจกรรมด้านนี้ ข้อคิดเห็นและบทความ
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Tea & Coffee Table Fantasy

By TPPC (ครั้งที่ 1)

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

	 	 ชมรมนักวาดกระเบื้องแห่งประเทศไทย	 (Thailand	
Porcelain	 Painting	 Club)	 ได้จัดงานเลี้ยงน�้าชา	 เพื่อการ
พบปะสังสรรค์ ในหมู ่สมาชิกและนักเพ ้นท ์กระเบื้องบน
เคลือบท่ัวประเทศ	 ณ	 ห้องนภาลัย	 โรงแรมดุสิตธานี	
เมื่ อวันที่ 	 27	 ตุลาคม	 2561โดยได ้รับ เกียรติจาก
คุณผ่องลักษณ์	 ประศาสน์วินิจฉัย	 เป็นประธานเปิดงาน	
โดยมีคุณชนิดา	สุวรรณเพ็ญ	เป็นประธานชมรม

  โครงการนี้เริ่มจากประธานและสมาชิกชมรมฯ 

อยากให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และอวดงานมาให้

ต่างชื่นชมกันบ้าง จึงจัดงานเลี้ยงน�้าชาแบบกันเอ้ง..กันเอง 

ระหว ่างสมาชิกชมรมฯ และผู ้รับเชิญ โดยในงานนี้

ได้มีการจ�าหน่ายบัตร และจัดโชว์งานของสมาชิก ตั้งแต่

รุ ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้ว จนถึงนักเพ้นท์รุ ่นใหม่ล่าสุด 

โดยมีโต๊ะแสดงงาน 30 โต๊ะ โชว์งานจากสมาชิกและ

สตูดิโอต่าง ๆ และผลงานจากศิลปินต่างชาติ  มีผู้เข้าร่วม

งานประมาณ 300 ท่าน  รูปแบบงานได้จัดออกมาเป็นการ

พบปะสังสรรค ์  และเอางานมาอวดกัน ไม ่จ�ากัดว ่า

ท�ามาหลายสิบปีแล้วหรือเพิง่วาด  ในงานนีเ้ราได้เหน็สมาชกิ

รุ่นพี่ ๆ (บางท่านอายุเกิน 80)  ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน 

กไ็ด้มาเจอกนัในงานนี ้อารมณ์เหมอืนชมุนมุศษิย์เก่า หลาย

ท่านมาด้วยไม้เท้า หลายท่านมาด้วยรถเข็น แต่ทุกคน

หน้าตาชื่นบาน เพราะได้มาพบปะกัน ได้เห็นงานรุ่นน้อง ๆ 

ที่ผลงานมีความหลากหลายมากข้ึน  น้อง ๆ ก็ได้เห็นงาน

ของรุน่พีท่ีม่คีวามประณตีและอดทนมาก (ส่วนมากท�าอย่าง

ละชุด แล้วเลิก)  ต่างมีสิ่งให้ศึกษาซ่ึงกันและกัน ไม่ว่า

วิธีท�า หรือสไตล์การเพ้นท์ที่บ่งบอกตัวตนของเจ้าของงาน 

ประกอบกบัการจดัโต๊ะแบบฟรสีไตล์ ซึง่มหีลากหลายสไตล์

ที่จัดมาเต็มให้ชื่นชม  เป็นครั้งแรกของชมรมฯ ที่จัดงาน

ลักษณะนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี จนไม่มีบัตรเหลือ

92019
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  ไม่เพียงแต่สมาชิกชมรมฯ ที่ได้เข้ามาชื่นชมและ

สนุกไปกับงาน  ยังมีแขกรับเชิญและเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบ

งานของชมรมฯได้มาร่วมด้วยมากมาย

  ในงานนี้มีการจับสลากแจกรางวัลที่มาจากศิลปิน

หลายท่าน  มีการจ�าหน่ายชิ้นงานของศิลปินเพื่อการกุศล 

อีกท้ังยังมีการตั้งบูธจ�าหน่ายสินค้าของศิลปินและสตูดิโอ 

ซึ่งท�าให้งานคึกคักเป็นอย่างมาก ท�าให้งานของเราไม่ใช่แค่

ดูได้ แต่ยังจับต้องและซื้อหากลับไปได้  โดยรวมแล้วถือว่า

ประสบความส�าเร็จในการจัดงานแบบง่าย ๆ นี้  พี่ ๆ 

อาวุโสหลายท่านได้บอกว่าช่ืนใจเหลือเกนิทีไ่ด้มาเหน็ เพราะ

ตัวเองไม่สามารถวาดได้แล้ว ด้วยข้อจ�ากัดทางกายภาพ  

ซึ่งน้องก็บอกว่าดีใจที่พี่ ๆ มา 

  รายได้ที่ได้จากการจัดงานคร้ังนี้ และได้รับสมทบ

จากเพ่ือนใจดีอีกหลายท่าน รวม 100,000 บาท ได้มอบ

เพื่อสมทบทุนงานวิจัยแก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกัน

บ�าบัดมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีความสุขด้วย ได้กุศลด้วย คงมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะ
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‘BRECCIA’

  Rock consisting of angular fragments of 

stones cemented by finer calcareous material.

น่ีคือ ค�าจ�ากัดความของ Breccia จากพจนานุกรมของ 

Oxford หรือ เม่ือแปลเป็นไทย อ้างองิตามพจนานุกรมศพัท์ 

สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) คือ หินกรวดเหล่ียม, หินตะกอนชนิดหน่ึง

มีลักษณะคล้ายหินกรวดมน ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหิน

ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหล่ียมขนาดใหญ่กว่าเม็ด

ทรายและยึดกันอยู ่ด ้วยตัวประสานเช ่น แคลเซียม

คาร์บอเนต เป็นต้น

BRECCIA
Raksit Panya
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‘BRECCIA’

  คือ ช่ืองานนิทรรศการเด่ียวครั้งแรกในกรุงเทพฯ 

ของพิม สุทธิค�า ศิลปินเครื่องปั้นดินเผา คนส�าคัญคนหนึ่ง

ของไทย 

  พมิแสดงงานผ่านนทิรรศการมามากมายหลายครัง้ 

ท้ังนิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ

หลายต่อหลายปี และการแสดงผ่านนิทรรศการกลุ ่ม

อีกหลายครั้ งตลอดระยะเวลาอาชีพการเป ็นศิลป ิน 

แต่นิทรรศการ BRECCIA ถือเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก

ในกรุงเทพฯ ของพิมจริงๆ ถูกจัดขึ้น ณ Humble Projects 

ย่านรองเมือง

  BRECCIA มิใช่เป็นเพียงชุดผลงานล่าสุดของพิม 

แต่คือ ผลลัพธ์ของความพยายามในการแหวกว่ายเข้าไป

ในพื้นที่ ใหม ่  ๆ ในธรรมชาติการสร ้างสรรค ์ผลงาน

เครื่องปั ้นดินเผา พ้ืนท่ีเหล่านั้นเปรียบได้กับป่ารกชัฏ

ทางความรู ้ของสังคมมนุษย ์ที่มีผู ้คนจ�านวนหยิบมือ 

มุ ่งหน้าเข้าไปถากถาง ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ 

ขยับขยายเขตแดนความรู ้และความเข้าใจธรรมชาติ

ของมนุษย์ออกไปให้กว้างขึ้น 

  ชุดผลงานเครื่องปั้นดินเผา BRECCIA จึงเป็น

ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นของพิม โดยผลงานชุดนี้

เป็นผลจากการควบรวม ผสมผสานความรู ้ที่พิมส่ังสม

มาในด้านการทดลองเทคนิค การเคลือบและการเผา

เครื่องปั้นดินเผามานับยี่สิบปี การต่อยอดชุดความรู้ชุดนี้ 

ถูกพัฒนา ทดลองกับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จนได้ผลลัพธ์

ที่พิมไม่คาดคิด และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการกระบวนการ

วิจัยความรู้ใหม่ครั้งนี้ของพิม

  ในฐานะช่างฝีมือ กระบวนการท�าซ�้านั้นเป็นหัวใจ

ส�าคัญของวิชาชีพอยู ่แล้ว เพราะการท�าซ�้าอย่างมีวินัย

เท่านัน้ท่ีจะเป็นสิง่สร้างความเข้าใจลกึซ้ึง และความสมบรูณ์

แบบในผลงานของตัวเอง ซึ่งพิมเองก็สมาธานวินัยนี้ และ

กล่าวเล่น ๆ กับลูกศิษย์เสมอ ๆ ว่า

“ถึกเท่านั้นที่ครองโลก”

  แม้จะเป็นค�ากล่าวเล่น ๆ แต่พิมก็ท�างานตาม

แนวทางนี้ที่ตนเชื่อมาตลอด ในงานนี้ก็เช่นกัน พิมใช้วิธีการ

ทดลองท�างานซ�้าแล้วซ�้าเล่า ปรับเปลี่ยนตัวแปรต่าง ๆ 

ท�าความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุและกระบวนกาสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของตัวแปรแต่ละอย่าง

ที่ ก ่อให ้ เ กิดปรากฏการณ ์ภายใต ้กระบวนการเผา

เคร่ืองปั้นดินเผา ดังนั้น BRECCIA จึงไม่ใช่เพียงผลงาน 

แต่มากกว่านั้นคือ การเป็นหลักฐานของกระบวนการเรียนรู้ 

ท�าความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งของพิม

  ภายในนิทรรศการ BRECCIA มีการจัดแบ่งผลงาน

เป็นสองส่วน คือ ชั้นบนพื้นที่ชั้นสอง และพื้นที่ชั้นสาม

ส�าหรับชั้นสองของ Humble Projects ได้จัดแสดงถ้วยใบจิ๋ว

และภาพถ่ายรายละเอียดของพื้นผิวผลงานชิ้นต่าง ๆ ภาพถ่าย

เหล่านั้นท�าการขยายและอธิบายพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผา

ให้ชัดเจน ประจักษ์ต่อสายตา ว่าด้วยความรุ่มรวยของผิวสัมผัส

บนผิวผลงาน ซึ่ งในเชิงหนึ่ งนั้นก็สามารถเปรียบเทียบ

ได้กับสภาพภูมิประเทศ สภาพของดิน หิน ที่ถูกกัดกร่อน

ในธรรมชาติ เมือ่เปรยีบเทียบกันในลักษณะน้ีแล้วเราจะสามารถ

เชื่อมโยงกระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนระดับจุลภาพ

ภายในเตาเผา เข้ากับกระบวนการทางธรณีวิทยาระดับมหภาพ

ในระดับของพื้นโลกและช่วงเวลานับล้านปี  พื้นผิวของงาน

ชุดนี้จึงเป ็นสิ่งกระตุ ้นความตระหนักรู ้ของเราอีกครั้งว ่า 

เคร่ืองปั้นดินเผาที่เราสัมผัสใช้กันอยู่ทุกวันนั้น มันคือ วัสดุ

ที่มาจากพื้นโลกโดยตรง และเราจ�าลองกระบวนการ

และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาทุกครั้งท่ีเราสร ้างสรรค์

ผลงานเครื่องปั้นดินเผา

  ในนิทรรศการนี้พิมอนุญาตให้เราจับ ยก ถือช้ินงาน

ได้ ทั้งเหล่าชุดถ้วยใบจิ๋ว และผลงานที่แสดงอยู ่ในส่วน

ของนิทรรศการบนชั้นสาม ซึ่งคือ ผลงานชุดหลักของนิทรรศการ

น้ี  เมื่อเราได้สัมผัสชิ้นงานโดยตรง ฝ่ามือและปลายน้ิวของเรา

จะรบัรูถ้งึร่องรอยต่าง ๆ  ท่ีเกดิจากการควบคมุตวัแปรของศลิปิน

ส่วนหน่ึง เป็นร่องรอยท่ีศิลปินเองต้ังใจให้เกิด และร่องรอย

ที่ศิลปินและธรรมชาติร่วมกันสร้างสรรค์กันอย่างละครึ่ง ยิ่งเมื่อ

ผู้ชมโน้มตัวเข้าไปพิจารณาร่องรอยเหล่าน้ันด้วยตาในระยะ

ประชิด ก็ยิ่งเห็นถึงความพิศวงของผิวสัมผัสที่เต็มไปด้วย

รายละเอียดขนาดเล็ก ๆ ประกอบกันนับไม่ถ้วน สร้างความ

ตื่นตาตื่นใจอย่างไม ่รู ้จบเราสามารถอธิบายการเกิดขึ้น

ของผิวสัมผัสเหล่านั้นได้ว่า ผิวสัมผัสนั้นถูกสร้างโดยศิลปิน

เป็นพื้นฐาน แล้วต่อยอดด้วยปรากฏการณ์การท�าปฏิกิริยา

ทางเคมีของเคลือบหลายชนิด ท�าให ้ เ กิดการเปลี่ยนสี 

เดือด พุพอง เป็นหลุม ไหล และหนีออกจากกัน ท้ังหมดนี้

แม้ส่วนหนึ่งจะดูเหมือนเป็นผิวสัมผัสท่ีเกิดจากธรรมชาติ

เป็นความบังเอิญ แต่ก็เป็นความบังเอิญท่ีเกิดจากความตั้งใจ

ให้เกิดของศิลปินเอง
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  พื้นผิวสัมผัสอันรุ ่มรวยที่เกิดข้ึนนี้ 

คือที่มาของชื่อ  BRECCIA ที่แปลไทย

คือ หินกรวด  ซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการรวมตัว

ของหินและแร่ธาตุหลายชนิดที่ถูกความดัน

อัดรวมกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ แต่การ

รวมกันนี้ก็ไม่ได้เกิดการหลอมรวมกลายเป็น

เน้ือเดียวกัน หรือเป็นพื้นผิวท่ีเรียบเสมอกัน  

งานของพมิกเ็ช่นกนั ถกูกระบวนการเผาหลอม

เอาเนื้อดินและเคลือบเข้าหากัน แต่สุดท้าย

ด้วยลักษณะของเคลือบที่ต่างกัน ต่างท�า

ปฏิกิริยาต่อกันท�าให้เกิดพื้นผิวท่ีขรุขระบ้าง 

เรียบบ้าง เป็นหลุมบ้าง ทั้งที่กระบวนการ 

‘หลอม’ มักชวนให้เรานึกถึงการรวมทุกอย่าง

ให้กลายเป็นเนื้อเดียว แต่ในความเป็นจริง

เ รากลับได ้ ของที่ เ ต็ม ไปด ้ วยผิ ว สัม ผัส

ที่หลากหลาย

  ส�าหรับรูปทรงของงาน งานส่วนใหญ่

ของพิมตั้งอยู่ในพื้นท่ีบริเวณก่ึงกลางระหว่าง 

‘เครือ่งใช้สอย’และ ‘ประตมิากรรม’ผลงานของพมิ

จึงชี้ชัดได้ยากว่า เป็นของใช้ในชีวิตประจ�าวัน

หรือเป็นส่ิงประดับ เน่ืองจากความสนใจของ

ศิลปินเองท่ีสนใจพื้นท่ีของเครื่องปั ้นดินเผา

ในฐานะส่ิงซึ่งวนเวียนอยู่ภายในครัวเรือนของ

สังคมมนุษย์มานับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

เครื่องปั ้นดินเผาจึงเป็นสิ่งที่อยู ่ใกล้ตัวจนเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกับสังคมมนุษย์ไปแล้ว และ

ในขณะเดียวกันเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นส่ือกลาง

ท่ีส�าคัญชิ้นหน่ึงในการน�าพาเอาสุนทรียภาพ

ทางศิลปะเข้ามาภายในครัวเรือนโดยช่างฝีมือ

และศิลปิน ผ่านพัฒนาการการสร้างผลงาน

เครื่องปั้นดินเผาในหลายวัฒนธรรม แต่กระนั้น

เครื่องปั้นดินเผาก็เพิ่งจะถูกยอมรับในฐานะสื่อ

ศิลปะส�าหรับศิลปะสมัยใหม่เม่ือไม่นานมานี้เอง 

หลังจากน้ันบริบทของงานเครื่องปั ้นดินเผาก็

ถกูขยายขอบเขตออกไปอย่างไม่รู้จบ ทัง้การสร้าง

รูปทรง ลักษณะพื้นผิว เทคนิคการเคลือบและ

การเผา ท่ีถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์

ทางทศันศลิป์ ในขณะเดยีวกนันัน้เครือ่งป้ันดินเผา

ในฐานะภาชนะ ก็ยังคงมีท่ีทางท่ีมั่นคงอยู่เสมอ  

ศิลป ินหลายคนรวมท้ังพิมเอง ก็ เป ็นหน่ึง
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ในกลุ ่มศิลปินท่ีต้องการพิสูจน์ว่า ผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาน้ันสามารถให้คุณค่าเชิงสุนทรียภาพ 

คุณค่าเชิงความหมาย ไปพร้อม ๆ กับการให้คุณค่าเชิงการใช้สอยภายในครัวเรือนได้พร้อม ๆ กัน

“Functional pots can be quietly or loudly expressive and as meaningful as other art forms”

Emmanuel Cooper. (2009). Contemporary Ceramics.

  งานของพิมจึงก ่อตัวขึ้นในรูปทรงที่

ค่อนข้างก�ากวม หลายชิ้นดูคล้ายภาชนะ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ท้าทายความรู้สึกของผู้ใช้ ว่าจะ

สามารถใช้งานมันในฐานะภาชนะได้จริงหรือ? 

หรืองานประติมากรรมหลายชิ้นก็มีรูปทรงไปใน

ลกัษณะของงานประตมิากรรม ไม่ได้อยูใ่นรปูทรง

ตามแบบประเพณนียิมของผลงาเครือ่งป้ันดนิเผา 

จึงตีความได้ยากว่า จะน�าไปใช้งานอย่างไร  ทั้งนี้

พิมยืนยันด้วยตัวเองว่า งานเกือบทุกชิ้นสามารถ

น�าไปใช้งานได้ ถ ้าหากเป็นถ้วยก็สามารถ

น�าไปใช้เป็นภาชนะเพ่ือใส่น�้าด่ืมก็ได้ หรืองาน

ประติมากรรมก็สามารถใช้สอยในฐานะแจกัน

ได้เช่นกัน

นิทรรศการ BRECCIA ของพิม สุทธิค�า 

ถูกจัดขึ้น ณ HUMBLE PROJECTS

ที่อยู่ 41/40 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ซึ่งได้เปิดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

ถึงวันอาทิตย์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 

โดยในวันปิดนิทรรศการ ได้มีการสนทนากับพิม

ในเวลา 14.00 อีกด้วย
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TPPC Workshop

Emboss Gold Lace Technic
สอนโดย คุณอัญชลี คล่องใช้ยา

  ชมรมนักวาดกระเบื้องแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Workshop ส�าหรับเดือนกรกฎาคม 2562 

ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ อาคารวีรสุ ถนนวิทยุ โดยได้รับเกียรติจากคุณอัญชลี คล่องใช้ยา มาสอนวิธีการลงทอง 

(Gold Lace Powder) โดยใช้กรวยพลาสติก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ Keiko Shimizu แห่งประเทศญี่ปุ่น

(เทคนิคการเขียนทองนูน)
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  คลาสนีไ้ด้รบัความสนใจอย่างมากจากท่านสมาชกิ 

วาดง่าย และผลงานออกมาสวยงามโดดเด่น เหมาะส�าหรับ

ท�าของช�าร่วย (อย่างเช่นที่คุณอัญชลี ได้ท�าตัวอย่าง

  อุปกรณ์และสีที่ใช้

1. แผ่นกระเบื้องกลมขนาด 6 และ 7.5 cm

2. สีบนเคลือบ เผาที่ 800 oC (เฉดใดก็ได้ตามชอบ)

3. น�้ามันผสมสี 

 (Paint Medium and Help Medium/ water base)

4. กระเบื้องสี่เหลี่ยมส�าหรับผสมสี

5. เกรียงบดสี/พู่กัน

มา เป็นพวงกุญแจที่ตกแต่งด้วยพู ่  และของประดับ 

ลายต่าง ๆ ) เทคนิคนี้ยังสามารถใช้ประยุกต์กับการวาด

ขอบจาน Scroller หรือแทรกในภาพที่วาดแล้วได้อีกด้วย

6. ฟองน�้าส�าหรับตบสี

7. ผงทอง (Gold Lace Powder)

8. น�้ามันส�าหรับผสมผงทอง

  (Water Base Medium: fast dry)

9. กรวยพลาสติก
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  การตบสีพื้น

  เริ่มโดยการใช้เกรียงผสมสีบนเคลือบ กับน�้ามัน Paint Medium ให้เข้า กันก่อน จากนั้นเติม Help 

Medium เล็กน้อยเพ่ือเจือจางความหนืดของสี ท�าให้ง่ายแก่การตบสีและได้สีที่เนียนสวย สามารถใช้พู่กัน

ลงสีให้ท่ัวชิ้นงานก่อนตบสีด้วยฟองน�้า หรือใช้ฟองน�้าตบสีเลยแล้วแต่ความถนัด หลังจากนั้นน�าไปเผาที่

อุณหภูมิ 780-800 oC

  การวาดลายนูน

  1. ร ่างลายลูกไม้ด ้วยดินสอเขียน

กระเบ้ือง หรือลอกลายด้วยกระดาษลอกลาย

ส�าหรับกระเบื้อง หรือ free hand

  2. ผสมสีทองนูน (Gold Lace Pow-

der) กับน�้ามันสูตรน�้าแห้งเร็ว (water base 

medium fast dry) ให้สค่ีอนข้างเหลว ความหนดื 

ประมาณช็อคโกแลตที่ละลาย แล้วตักใส่กรวย

พลาสติก ไล่เนื้อทองไปที่ ปลายกรวยแล้วติด

ด้วยเทป

  3. ค่อย ๆ บีบเนื้อทองออกจากปาก

กรวย ลากเส้นตามลวดลาย เสร็จแล้วรอให้แห้ง

สนิท แล้วน�าไปเผาที่อุณหภูมิ 760-780 oC

  ระวังอย่าเผาให้อุณหภูมิสูงเกินไป 

เพราะสีจะหลอมตัวลงมามาก ท�าให้ลาย

หลอมติดกันห รือเส ้นไม ่ตั้ งนูนอย ่ าง

ที่ต้องการ

  ง่าย ๆ แค่นี้ แต่งานออกมาสวย

แปลกตา ไม่มีใครเหมือนเลยค่ะ
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  เม่ือวันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารวีรสุ สาขาวิทยุ 

คุณจิรวรรณ หรือท่ีรู้จักกันดีในนาม “ครูแหวว” ได้ขนผลงานเพ้นท์ขนนกและไข่มุกตัวอย่าง 

และถาดท่ีจะมาให้นักเรียนเพ้นท์มามากมาย เพือ่จะมาสอนวาดขนนกและไข่มุกบนกระเบ้ืองเคลือบ 

โดยเผาไฟเดียว เวิร์คช็อปนี้สอนวาดบนถาดกระเบื้องเคลือบใหญ่มีหูสองข้าง ขนาด 10x14 นิ้ว 

โดยมีคุณอัญชลี คล่องใช้ยา (ครูนุ้ย) มาช่วยสอนด้วย เมื่อเพ้นท์เสร็จก็น�าไปเผาเพียงครั้งเดียว

เพ่ือประหยัดพลังงาน ผลงานท่ีเผาแล้วสามารถน�าไปโชว์ ใช้ใส่ผลไม้ หรือวางส่ิงของได้

การอบรมการวาดขนนกและไข่มุกไฟเดียว
สอนโดย คุณจิรวรรณ ศรีดารณพ

เขียนบทความโดย จริยา กิระนันทวัฒน์

อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่

1. พู ่กันเขียนลายเส ้นขนสังเคราะห ์แบบยาว # 1 

 หรือ 2 ส�าหรับร่างลาย 

2. พู่กันขนกระรอกแบบแบนตัด ขนาด #6 และ 12

3. สีผงบนเคลือบซึ่งผสม

4. สื่อผสมน�้ามันแบบไม่แห้งหรือแห้งช้าก็ได้ 

 (oil-based open medium) ซึ่งครูแหววเลือกใช้ 

 medium ของ San Do ได้ผสมมาให้แล้วพร้อมใช้ได้เลย 

 มีสีสวย ๆ  ให้เลือกมากมาย มีสีอ่อนและสีเข้มตามถาด

 ตัวอย่างที่ครูน�ามาด้วย

5. น�้ามันล้างพู่กันใช้น�้ามันสนอย่างดี ครูแหววแนะน�า

 ให้ล้างพู่กันทุกคร้ังก่อนและหลังใช้สีส้มและสีแดง

6. หัวยาง (wipe-out) ขนาดเล็กส�าหรับวาดไข่มุก 

 และขนาดใหญ่ส�าหรับวาดขนนก
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  เริ่มจากการวาดขนนก ใช้พู่กันเขียนลายเส้นวาด

ขนาดขนนกคร่าว ๆ และแนวเส้นกลางจากนั้นใช้พู่กัน

แบนตัดขนาดเล็ก #6 หรือพู ่กันกลม วาดปลายขนนก

ซึง่โค้งมนก่อน แล้วจงึระบายส่วนทีเ่หลอืด้วยพู่กนัแบน # 12 

จากนั้นก็ใช ้หัวยางตักสีออกตรงข ้าง ๆ ขนนกออก

เพื่อเป็นรอยแยก ส่วนโคนขนนกส่วนที่ฟู ๆ ก็ใช้พู่กันเขียน

ลายเส้นเพ้นท์สีขนนกกระจายจากเส้นกลางออกมา

ให้ยาวเกินกว่าส่วนบนนิดหน่อย ขนนกจะมีหลายแบบ

ให้ผู้เข้าอบรมฝึกเพ้นท์ บางอันมีจุดด�า จุดขาวหรือลายด�า

ที่ขอบ ขนนกที่มีเป็นลายจุดด�าก็ใช้พู่กันลายเส้นแต้มสีด�า 

หรือขนนกท่ีมีลายเส้นด�าวาดลายเส้นด�าจากขอบเข้าหา

เส ้นกลาง หรือขนนกที่มีจุดขาวก็ใช ้หัวยางตักสี พ้ืน

ของขนนกออก

  อันดบัต่อไปคือ การฝึกเพ้นท์สร้อยไข่มกุ ต้องเพ้นท์ 

สีเทา C- Stroke 2 ครั้งประกบกันเป็นรูปกลม หลาย ๆ อัน

ติดกันตามแนวสร้อย แล้วใช้หัวยางท�า highlight แล้วใช้ 

stippler ขนาดเลก็แจะไปท่ีจดุ highlight ให้จดุขาวกระเบือ้ง

น้ันดูนุ่มนวล ส่วน reflected light ของไข่มุกนั้นใช้พู่กัน

สะอาดเช็ดสีออกให้เป็นแนวตัว C ตรงข้ามกับ highlight 

จากน้ันก็เพ้นท์ตะขอสร้อยมุก ใช้พู่กันเขียนลายเส้นเพ้นท์

สีเหลืองน�้าตาลเป็นรูปตะขอ ส่วนที่ส�าคัญคือการวาง

แนวสร้อยไข่มุกให้เกิดสมดุลของภาพกับขนนกหลาย ๆ อัน

ที่เพ้นท์แล้ว

  บรรยากาศการเรยีนการสอนสนกุสนานเป็นกนัเอง 

ทางผู้สอนได้แนะน�าเทคนิคการเพ้นท์ และช่วยตกแต่ง

ผลงานของนักเรียนให้สวยงามสมบูรณ์แบบ แล้วยังมี

แถมสอนเพ้นท ์มด และตัวเต ่าทองบนถาดเดียวกัน

เมื่อเพ้นท์เสร็จแล้วนักเรียนก็ได้ถ่ายรูปผลงานกันผู้สอน

เป็นที่ระลึกด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วผู้สอน

กร็วบรวมชิน้งานทัง้หมดน�ากลบัไปเผาให้ โดยใช้เตาเซรามกิ 

เผาที่อุณหภู มิ  800 องศาเซลเซียสก็ เป ็นอันสิ้นสุด

ของการอบรมครั้งนี้ ผลงานที่เผาแล้วสีจะเป็นเงา มัน วาว 

และติดทนนาน

32 2562



  ทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณทางห้างวีรสุที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ฝ ึกอบรม ช้ัน 4 อาคารวีรสุ สาขาถนนวิทยุ 

อาคารนี้อยู ่ ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกมาก 

มีท้ังรถไฟฟ้าและอ่ืน ๆ พร้อมที่จอดรถ มีบริการส่ังอาหาร

มาที่ห ้องเรียนได ้  เมื่อถึงเวลา coffee/tea break 

ก็มีขนมอร่อย ๆ ฟรี ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเพ้นท์ 

การจัดวางองค์ประกอบภาพ รู ้สึกสนุกและเพลิดเพลิน

กับการเพ ้นท ์มากจนลืมเวลา และคุ ้มกับค ่าอบรม 

(ราคาสมาชิก 1,500 บาท) และอยากให้มีการจัดอบรม

แบบนี้ต่อไปอีก

  ผู้ใดท่ีสนใจเข้ารับการอบรมแบบนี้ ทางชมรมฯ 

ขอเรียนเชิญท่านมาสมัครเป็นสมาชิกก่อน ค่าสมาชิก 

500 บาทต่อ 2 ปี ส่วนการอบรมจะจัดขึ้นทุกเดือนเว้นเดือน 

ส�าหรับเนือ้หาและค่าอบรมแต่ละคร้ังอาจจะแตกต่างกนัไป

ขึ้นอยู่กับผู ้สอน สนใจสมัครเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อ

คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย โทร.081-735-2196

  หากท่านผู ้ใดสนใจฝึกวาดรูปบนกระเบ้ืองเคลือบ 

หรือจะซื้ออุปกรณ์ไปฝึกวาดเองก็สามารถติดต่อผู้สอนได้ท่ี

ครูแหวว จิรวรรณ  ศรีดารณพ 250 ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงและเขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 20400 หรือ

โทร.097-924-3587
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POTs – The Vessels
ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

(The National Gallery) ถนนเจ้าฟ้า มีนิทรรศการเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือของช่างปั ้นและศิลปินจากหลากหลายประเทศมาร่วมแสดงงาน 

ในงาน ภาชนะ พา-ชนะ หรือ POTs - The Vessels น�าโดย P.O.T. หรือ

Potters of Thailand กลุ่มศิลปินและช่างปั ้นเคร่ืองปั ้นดินเผาชาวไทยเป็นผู้จัด

Raksit Panya
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  ส�าหรับศิลปินท่านแรกที่เราอยากพาทุกท่าน

ไปรู้จัก ก็คือ Jennifer Lee

  Jennifer Lee  เป ็นศิลปินเครื่องปั ้นดินเผา

ชาวองักฤษ ท่ีมชีือ่เสยีงระดับโลก ถกูยกย่องให้อยูเ่ป็นศลิปิน

ชั้นครูของศิลปินสมัยใหม่ที่หลาย ๆ คนต้องศึกษาผลงาน 

ภาชนะของ Lee เป็นภาชนะรูปทรงเรียบง่าย สัดส่วน

และส่วนโค้งที่ เลื่อนไหลต่อเนื่องกัน ความเรียบกริบ

ข อ ง รู ป ท ร ง ที่ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ ก า ร ขึ้ น รู ป ท ร ง

ในระดับปรมาจารย ์  อย ่างไรก็ตามงานของ Lee 

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงทักษะเชิงช่างระดับสูงแล้ว 

งานของ Lee มีจุดเด่นอยู่ท่ีการน�าเอาวัสดุดินต่างชนิดกัน

มาข้ึนรูปร่วมกัน กลายเป็นชิ้นงานชิ้นเดียว ท�าให้ในงาน

หนึ่ง ๆ อาจจะมีเนื้อดินมากกว่า 2-3 ชนิดถูกจัดวาง

ให้อยูร่่วมกนัอย่างมจีงัหวะและสดัส่วนทีศ่ลิปินตัง้ใจจดัวาง 

โดยเนื้อดินแต่ละชนิดนั้น มาจากการที่ Lee เดินทางไปทั่ว

โลกและเก็บตัวอย่างดินในแต่ละท่ีเพื่อน�ามาใช้ท�างาน 

ซึ่งผลงานที่ถูกน�ามาแสดงนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงความ

พยายามในการท�าความเข้าใจวัสดุอันหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นเนือ้สขีองดนิ ความเข้ากนัของดนิ และคณุสมบตัขิอง

ดินที่แตกต่างกัน ศิลปินจึงจะเป็นต้องทดลอง ขึ้นรูปและ

เผาซ�้า ๆ เพื่อศึกษาดินแต่ละชนิดให้เข้าใจ จึงจะสามารถ

เลือกชนิดของดิน สีของดินมาประกอบกันให ้กลาย

เป็นผลงานได้ งานของ Lee จึงเป็นการสะท้อนคุณค่า

ของวัสดุดินอันหลากหลายที่ธรรมชาติมอบให้

  นิทรรศการภาชนะ พา-ชนะ เป็นการรวบรวมน�าเอาผลงานเคร่ืองปั้นดินเผาของศิลปินและช่างฝีมือระดับโลก

ทั้งหมด 12 คน จาก 5 นานาประเทศ ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน และอังกฤษ แต่ละชุดผลงานที่ถูกเลือกมาแสดง

เป็นผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและทักษะท่ีสั่งสมมายาวนานกว่าสิบหรือหลายสิบปีของศิลปินแต่ละท่าน 

โดยผลงานที่ถูกน�ามาแสดงนั้น เป็นสื่อกลางที่ท�าให้ผู้ชมเข้าใจถึงความน่าพิศวงของพัฒนาการในวงการเครื่องปั้นดินเผา 

ท�าให้เราเห็นถึงความพยายามผลักดันงานสร้างสรรค์ไปในทิศทางต่าง ๆ กัน ความน่าสนใจคือ แม้ประวัติศาสตร์

เครื่องปั้นดินเผาจะมีมาอย่างยาวนับหลายพันปี แต่แม้ในปัจจุบันเราก็ยังคงเห็นความก้าวหน้าใหม่ ๆ จากปลายนิ้วมือ

ของศิลปินอยู่อย่างไม่มีที่ส้ินสุด และบทความนี้จะพาท่านผู้อ่านไปท�าความเข้าใจแนวคิด และความพยายามอุตสาหะ

นั้นของศิลปินแต่ละท่าน
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  ศิลปินท่านต่อมาคือ John Neely

  John Neely เป็นศิลปินและศาสตราจารย์สาขา

เครื่องปั้นดินเผาจากประเทศสหรัฐอเมริกา งานของ Neely 

คือ กาน�้าชา

คือ ถ้วย

คือ ของใช้บนโต๊ะอาหาร ที่เต็มไปด้วยสุนทรียอันเอ่อล้น

  รูปทรงที่ดูเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยทักษะ ฝีมือ

เชิงช่างและความเป็นนวัตกรรม

  แม้ภาชนะจะเป็นสิ่งของที่ใกล้ตัวชีวิตมนุษย์มาก

ท่ีสุดสิ่งหนึ่ง แต่การสร้างสรรค์ให้มันเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ดี

นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราในฐานะผู ้ใช้ เมื่อเคร่ืองมือ

เครื่องใช้ที่ เราใช้อยู ่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ท�าให้เรารู ้ สึกว่า 

มีป ัญหา ท�าให้หลายคร้ังเราก็ไม ่ได ้ระลึกว ่า นั่นคือ 

ความเชี่ยวชาญของนักสร ้างสรรค์ที่สร ้างเครื่องใช ้ที่

ประสบความส�าเรจ็ในการใช้งาน บางคร้ังของทีดู่เหมอืนง่าย

ที่สุด ใกล้ตัวที่สุด แต่เราอาจจะมองข้ามรายละเอียด

ที่ส�าคัญ ซ่ึงหากมันไม ่ถูกพิจารณามาอย ่างดีแล ้ว 

มันอาจจะไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

อย่างที่มันประพฤติตัวให้เราอยู ่  งานของ Neely คือ 

งานที่ท�าให ้เราไม ่ตระหนักถึงภาระของรายละเอียด

เหล่านั้นเลย เพราะมันถูกสร้างสรรค์มาอย่างลงตัว   ภ า ช น ะ ข อ ง  K e n n e t  W i l l i a m s s o n 

ศิลปินชาว Sweden ผู้ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนตลอดชีพจาก

กระทรวงวฒันธรรมประเทศสวเีดน ในฐานะศลิปินแห่งชาติ 

ซ่ึงน ้อยคนนักที่จะได้ รับเกียรตินี้  ส�าหรับภาชนะของ 

Wil l iamsson ที่น�ามาแสดงในงาน คือ ถ ้วยใบเล็ก 

รูปทรงเรียบแต่สง่างาม และเคลือบผิวด้วยเคลือบที่มี

กลิ่นอายของวัฒนธรรมจากเคลือบทางฝั ่งตะวันออก 

เรียบง ่าย บริสุทธิ์  แต ่มีความลึกของชั้นสีในตัวเอง 

ไม่มีการตกแต่งที่นอกเหนือเกินความจ�าเป็น
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  ถ้วยของ Haruyaki Matsumoto ศิลปินชาวญี่ปุ่น 

คือ  การผลักดันทักษะทางฝ ีมือให ้ ไปถึ งจุดสุ งสุด 

และคงมาตรฐานนั้นไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะภาชนะนั้น

จะขึ้นรูปด้วยเนื้อดินอะไร แต่ภาชนะของ Matsumoto 

จะต้องถูกจัดการและแต่งให้มีน�้าหนัก 100 กรัม เท่ากัน

ทุกใบ ไม่มากไม่น้อยกว่านี้  ด ้วยรูปทรงจะเรียบง่าย 

ตรงไปตรงมา ท่ีเม่ือยกข้ึนสัมผัสแล้ว น�้าหนักที่เบาหวิว 

ท�าให้สัมผัสการรับรู้ของผู้ชมรู้สึกผิดคาดจากประสบการณ์

ปกติ เมื่อวัตถุที่ถืออยู่นั้น บอบบางและเบาราวกับไม่ได้ถือ

สิ่งใดอยู่เลย ความรู้สึกนี้ท�าให้ภาชนะของ Matsumoto 

กลายเป ็นสิ่ง ท่ีมากกว ่าภาชนะ แต่ด�ารงอยู ่ในพ้ืนที่

ของประติมากรรมไปพร้อม ๆ กัน

  Mami Kato ศลิปินชาวญีปุ่น่ ทีส่ร้างภาชนะทีไ่ม่อยู่

ในรูปทรงตามขนบ ภาชนะของ Kato ยังคงทิ้งร่องรอย

ของการขึ้นรูปให้ปรากฏชัดไปพร้อม ๆ กันการทิ้งผิวสัมผัส

ที่แสดงลักษณะของวัสดุออกมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ 

งานบางชิ้นทิ้งร่องรอยของการขึ้นรูปไว้ดูราวกับไม่สมบูรณ์ 

แต่มันกลับสมบูรณ์ในตัวเองเมื่อเราได้พินิจพิจารณา

ในรายละเอียด ด้วยความกริบของช้ินงาน ที่ราวกับมัน

เจาะจงวางตัวเองไว้ในต�าแหน่งนั้น โดยมิได้มีร่องรอย

ของการจับ แตะต ้องจากศิลป ิน มันท�าให ้ เราเห็น

ความงดงามของวัสดุในฐานะวัสดุและในฐานะที่มันเป็น

ภาชนะในขณะเดียวกัน
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  Yoshiko Takahashi ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้สืบทอดศิลปะและความสามารถในงานช่างปั้นของตระกูล

มาอย่างยาวนานกว่า 5 รุ่น ด้วยความรู้และทักษะที่สั่งสมและสืบทอดมารุ่นสู่รุ่น ท�าให้ความรู้ ความเข้าใจ

ในการสร้างผลงานเครื่องปั้นดินเผา รวมไปถึงกรรมวิธีการเผาเตาฟืนโบราณ เป็นจุดเด่นส�าคัญในงาน

ของ Takahashi ชิ้นงานจากการเผาเตาฟืน เป็นช้ินงานที่มีสเน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ผู้หลงไหล

ในเครือ่งป้ันดนิเผาสามารถเข้าใจสเน่ห์ในจดุน้ีได้เป็นอย่างด ีแต่การจะสร้างผลงานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ภายใต้บรรยากาศการเผาแบบเตาฟืนนัน้ไม่ใช่เรือ่งทีใ่คร ๆ  กส็ามารถเข้าถงึได้โดยง่าย แต่มนัอาศยัการทดลอง 

ความเข้าใจในไฟ เข้าใจในกฏธรรมชาติของการเผา เข้าใจในวัสดุ และเข้าใจในดินอย่างลึกซึ้ง เครื่องปั้นดินเผา

ของ Takahashi คือ หลักฐานขององค์ความรู้เหล่านั้นเอง
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  เ ร า ไ ด ้ เ ดิ น ท า ง ผ ่ า น ง า น ข อ ง ศิ ล ป ิ น

ต่างประเทศมามากมาย จนมาถึงจุดที่ผู ้ เขียน

อยากจะแนะน�าศิลปินชาวไทยที่ร ่วมแสดงงาน

ในงานครั้งนี้บ้าง

  โดยศิลป ินไทยคนแรก  เป ็นศิลป ิน

เครื่องปั ้นดินเผาร ่วมสมัยของไทยที่มีชื่อเสียง

มาอย่างยาวนาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกา 

ปาลเปรม

  ผศ.ศุภกา เป็นศิลปินเครื่องปั ้นดินเผา

ของไทยท่ีท�างานกับเคลือบมาอย่างยาวนาน 

ภาชนะของอาจารย ์  เป ็นภาชนะทั้งภาชนะที่

ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต และเป็นทั้งผืนผ้าใบ

ส�าหรับเคลือบ ยกตัวอย่างเช่น ช้ินงานที่อาจารย์

น�ามาแสดงในงานนี้  ก็เป ็นถ้วยที่ถูกออกแบบ

เพื่อให้เคลือบท่ีถูกเคลือบลงไป แสดงเอกลักษณ์

ของมันได้อย่างเตม็ที ่เช่น การไหลตวัจนเป็นหยดน�า้

ของ เคลือบ การตกผลึก  หรือการ ท่ี เคลือบ

มีความ เหลื อบของสี  ซึ่ ง เคลื อบที่ ใ ช ้ ก็ เป ็ น

เคลือบท่ีอาจารย์เป ็นผู ้ พัฒนาข้ึนเอง ภาชนะ

ข อ ง อ า จ า ร ย ์ จึ ง เ ป ็ น เ ห มื อ น จิ ต ร ก ร ร ม ข อ ง

เคลือบบนชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา
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  พิม สุทธิค�า ได้น�าผลงานชุดล่าสุดของตัวเอง

มาแสดงในงานนี้ ซึ่งเป็นผลงานชุดท่ีพิมได้ท�าการทดลอง 

และท�าความเข้าใจกับวัสดุดิน และกระบวนการเผา

รีดัก ช่ันขึ้นไปอีกขั้น  ผลงานที่ถูกน�ามาแสดงก็ เป ็น

ผลงานที่สะท้อนกระบวนการวิจัยนั้นให้เห็นเป็นรูปธรรม

ภาชนะของพิมรุ ่มรวยไปด้วยผิวสัมผัสที่มีเอกลักษณ์

  กฤชนันท์ ศรีระกิจ ช่างปั้นชาวไทย 

ผู้ท�างานกับภาชนะอย่างกาน�้าชา ซึ่งได้ชื่อว่า

เป็นภาชนะที่ซับซ้อนและต้องการความละเมียด

ละไมในรายละเอียดสูง ภาชนะของกฤชนันท์

ตอบโจทย์นั้นได ้อย ่างดี  การขึ้นรูปภาชนะ

อย่างปราณีต ทุกองค์ประกอบและสัดส่วน

ถูกจัดวางอย ่างลงตัว และความละเมียด

นั้นยังตอบรับการใช้สอยของภาชนะได้อย่างดี 

ด ้ ว ย ป รั ช ญ า ก า ร ท� า ง า น ข อ ง ก ฤ ช นั น ท ์ 

คือ การท�างานอย่างแช่มช้า ทุ่มเทเวลา และ

ความใส ่ใจในชิ้นงานแต่ละชิ้นอย ่างเต็มที่

ของวัสดุและกระบวนการ ผิวสัมผัสอันเต็มไปด ้วย

รายละเอียด เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าไปจ้องมองชิ้นงานใกล้ ๆ 

อย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงเหลือบสีของเคลือบ 

ร่องรอยของการเดือดของเคลือบ และการท�าปฏิกิริยา

ของเคลือบกับบรรยากาศ ท�าให้ภาชนะที่เคยอยู่ใกล้ตัวเรา

อยู ่ แล ้ ว  ยิ่ ง ใกล ้ ชิด สัมผัสของเรามากยิ่ ง ข้ึนไปอีก
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  จิ รวงษ ์  วงษ ์ตระหง ่ าน  ศิลป ินชาวไทย 

ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของสตูดิโอ In Clay Ceramic 

งานของจิรวงษ์ถูกจดจ�ามากที่สุด คือ ชิ้นผลงานในลักษณะ

ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ดินผสมสีต่าง ๆ ในสัดส่วนต่าง ๆ กัน 

แล้วน�ามาตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต และจัดเรียงใหม่

ก่อนจะน�ามาข้ึนรูป ท�าให้ภาชนะของจิรวงษ์มีลวดลาย

ของการประกอบกันของช้ินส่วนเล็ก ๆ ท่ียังคงลักษณะ

ของความเป็นเรขาคณิตอยู ่อย่างชัดเจน นอกจากนั้น

งานของจิรวงษ์ยังถูกน�าเข้าสู ่กระบวนการเผาเตาฟืน 

ท�าให้เกิดเอกลักษณ์ของการเผาเตาฟืน อย่างรอยลามเลีย

ของไฟ หรือเคลือบขี้เถ้าที่หลอมติดอยู่บนผิวชิ้นงานอีกด้วย

  อ้อ พรพรรณ สุทธิประภา น�าชิ้นงานชุดส�าคัญ

ของศิลปินมาร่วมแสดงในงานนี้ งานของอ้อ คือผลงาน

ที่ เ ป ็ น ผ ล ผ ลิ ต จ า ก ส ม า ธิ  แ ล ะ ก า ร ทุ ่ ม เ ท เ ว ล า

ให้กับกระบวนการสร้างงาน ภาชนะทรงกระบอกของอ้อ

เป็นภาชนะช้ินบาง แต่เต็มไปด้วยการซ้อนทับของพื้นผิว

หลายต่อหลายชั้น เมื่อเราพิจารณารายละเอียดของพื้นผิว

ชิ้นงานเราจะเห็นร่องรอยของเส้นที่เกิดจากการขูดผิว

แบบ sgraffito ที่เผยให้เห็นสีของเนื้อดินที่อยู ่ด้านล่าง

 แต่ใต้ร ่องรอยนั้น เราก็เห็นชั้นสีของเนื้อดินที่ถูกท�าสี

และขูดผิวซ�้าไปซ�้ามา ท�าให้เราไม่สามารถจินตนาการ

ได้เลยว่า เกิดกระบวนการท�าสีบนผิวเน้ือแดนและขูดผิว

ซ�้ากันกี่ครั้ง งานของอ้อจึงเป็นดังหลักฐานของการท�างาน

เครื่องปั ้นดินเผาที่ เปรียบดั่งการท�าสมาธิ การฝึกตน 

วิปัสสนาในพุทธศาสนา
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ภายในงานนี้ศิลปินทั้ง 12 คน น�าเอาผลงานส่วนตัวมาร่วมจัดแสดง เพื่อเป็นหลักฐานที่ท�าให้ผู้ชมเห็นว่า 

ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปิน ไม่ได้เป็นเพียงภาชนะ แต่มันมีความหมาย มีบริบทที่ซับซ้อน 

มีทักษะ ความคิด และหยาดเหงื่อแรงงานของศิลปินสั่งสมอยู่ภายในนั้น ภาชนะจึงไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งโอบอุ้มเพียงสสาร

เท่านั้น แต่มันโอบอุ้มเอาสิ่งที่เราสัมผัสได้ แต่จับต้องไม่ได้เอาไว้อย่างมากมาย

  โม จิรชัยสกุล ศิลปินทัศนศิลป์

ทีใ่ช้ดนิเผาเป็นหนึง่ในส่ือกลาง งานของโม

มักเป ็นงานที่ตั้ งค�าถามและท ้าทาย

ต่อบรบิทเดมิ ไม่ว่าจะเรือ่งของปฏสิมัพนัธ์

ของมนุษย์ วัสดุ และวัฒนธรรม ส�าหรับ

งานชิ้นที่โมน�ามาแสดงในงานนี้ เป็นการ

น�าวัสดุดิน เคลือบ และเศษดินที่เผาแล้ว

มาบดรวมกัน แล้วข้ึนรูปรวมกันหยาบ ๆ 

จากนัน้น�าไปเข้าเครือ่ง CNC กดั เจาะเนือ้

ชิ้นงานให้กลายเป็นรูปทรงคล้ายภาชนะ 

แล้วจึงน�าไปเผาภายหลัง งานชิ้นนี้ของโม

จึงเป็นการท้าทายตวัวสัด ุและกระบวนการ

ข้ึนรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แทนที่

จะเป็นการ “ขึ้นรูป” ผลงาน แต่เป็นการ 

“แกะสลัก” ลงไปเสียมากกว่า ท�าให้

คุณค่าและความหมายของงานดินเผา

ของโม ต้องถูกนิยามและถูกมองใหม่

ในบริบทที่ต่างไปจากเดิม
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Man and Woman
ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา

หมอบอนด์ มะลิแก้ว

บันทึกของศิลปินสมัครเล่น

  ก่อนอื่นต้องขยายความค�าว่า “ศิลปินสมัครเล่น” 

ตามความเข้าใจของตัวเองก่อน คือ ศิลปินที่ไม่ได้เลี้ยงชีพ

ด้วยการประกอบงานศลิปะ ไม่ว่าจะศกึษาศลิปม์าทางไหน

ท่ีช่องทางฟ้าลิขิตก็แล้วแต่...ส่วนใหญ่ “ศิลปินอาชีพ” 

ในความคิดเห็นของผมคือ ผู้ที่สามารถยังชีพอยู่ได้ด้วย

ศิลปะแขนงใด ๆ ก็ตาม

  เมื่อป ี  2006 (อายุสี่สิบ-เรียกว ่าเพิ่งเริ่มต ้น

ตามฝรั่ งว ่า)  ข ้าพเจ ้าได ้ เริ่มต ้นเรียนการวาดภาพ 

โดยเริ่มจากการวาดภาพบนพอร์ซเลนก่อน ท�าไมไม่รู ้ 

แต่คนที่ชอบวาดภาพตั้งแต่เด็กจะมีความสุขมากที่ท�า

ในสิ่งที่ตัวเองชอบ ....ใครจะไปตีกอล์ฟ ปั ่นจักรยาน 

ซ่ึงได้ของแถมมาเป็นสุขภาพดีก็ไม่สน...สนแต่งานวาด 

ซ่ึงได ้ ช้ินงานออกมาเป ็นของที่ จับต ้องได ้และคิดว ่า

มันอยู่คู่โลกไปอีกนานแสนนาน (อารมณ์นั้นในตอนนั้น)

  Exhibition of BOND MALIKEAW จัดขึ้นเมื่อ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ชั้นสาม หอนิทรรศการจียี่สิบสาม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  เมื่อมาเรียนจริง ๆ จัง ๆ เลยเจอความสุขเข้า 3 ขั้น 

3 ต่อเลย คือความสุข ความสงบ ในการวาด โดยเฉพาะ

วาด subject ที่เราชอบ....จะวาดไปยิ้มไป ข�าไป ความสุข

ที่สองคือ เมื่อวาด (พอ) ได้ดีแล้ว มีคนชอบ คนชม ก็มีความ

สุขกับค�าเยินยอตามประสามนุษย์ ยิ้มไม่หุบทั้งวัน และ 

ต ่อที่  3 คือ เ ม่ือชิ้นงานที่วาดสามารถท�าประโยชน์

เป็นของก�านัลที่ถูกใจผู ้รับ หรือ จ�าหน่ายเข้าสมทบทุน

การกุศล หัวใจพองโตเลยทีเดียว เม่ือสามารถผันฝีมือ

ของตวัเองออกมาเป็นประโยชน์สาธารณะได้ เมือ่มคีวามสขุ

ดังกล่าวจึงค่อย ๆ เพิ่มเวลา เพิ่มงบประมาณ เพิ่มเพื่อนฝูง

คอศลิปะ เพิม่การเดนิทางไปในโลกกว้าง เพือ่เปิดหเูปิดตา...

(และเพิ่มห้องเก็บสมบัติคู่โลกอย่างที่ฟุ้งฝัน) จนในที่สุด

มาถึงจุดที่ว ่า It’s more than a HOBBY; It’s the 

LIFESTYLE!
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  สิบปีที่เรียนรู ้การสร้างงานศิลปะ ฟังดูเหมือน

ยาวนาน แต่ไม ่ได ้เป ็นเช ่นนั้น ในหมู ่ศิลปินด้วยกัน 

(ต้องยี่สิบ สามสิบ สี่สิบปี) หากแต่ค่อย ๆ สะสมเทคนิค

มมุมองและประสบการณ์...และทีส่�าคัญคือ สะสมความสขุ

ที่ส ่งผ ่านปลายพู ่กันไปลงที่ชิ้นงานศิลป ์  มาถึงจุดนี้

การเป็นศลิปินสมคัรเล่นมข้ีอดีตรงไม่มีข้อจ�ากดัในการอยาก

ท�างานศิลปะของตัว (เหมือนเด็กน้อยเริงร่าเล่นสนุก) 

เมื่ออยากเป็นศิลปินอาชีพในขั้นต่อไปคงต้องเข้าใจต้นทุน 

การตลาดและ รสนิยมส่วนใหญ่ของผู้เสพ...(คือเป็นผู้ใหญ่

มากขึ้น) โอเค...เมื่อมาถึงขั้นที่ต ้องก ้าวขึ้น ค�าตอบ

คงต้องรออยู่อีกสิบปีข้างหน้าว่า...ความสุขและความรัก

ในการวาดภาพจะน�าพามันไปในทิศทางใด?
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ขอขอบคุณที่ได้ทัศนาการรวมงานศิลป์ของผมในการวาดมาครบสิบปี (2006-2015) 

การคิดใหม่ การสร้างภาพ ที่มาจากความสุขในการท�างานศิลป์คงฉายชัดในตัวงาน

ให้ท่านเห็นได้บ้าง หากได้แชร์แรงบันดาลใจส่งสะท้อนจากตัวงานให้ศิลปินอื่น

ได้อีกก็ถือว่าบรรลุผล (อีกแล้ว) 

ความสุขของศิลปินสมัครเล่นคนนี้ครับ

ความเห็นจากเพื่อนศิลปิน

  หมอบอนด์ถึงจะถือเป็นน้องใหม่ในวงการ

การวาดภาพบนกระเบื้อง แต ่ด ้วยความรักและ

ขยันมาก ท�าให้มีประสบการณ์สูงไม่แพ้ใคร การกล้า

ใช้วัสดุใหม่ ๆ มาเล่น และขยันลองผิดลองถูก ท�าให้

งานของหมอโดดเด ่น  มี เอกลักษณ ์ เฉพาะตั ว 

ไม่เหมือนใคร เทคนิคส่วนใหญ่ที่เลือกใช้เราเรียกกันว่า 

Modern technic บางครัง้ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้อยา่ง

ไม่ตัง้ใจ เช่นการท�าปฏิกริยิาของสกีบัเคลอืบ กก็ลายเป็น

ความสวยที่ลงตัว แถมยังท�าช้ินท่ีสองแบบนั้นไม่ได้

อีกด้วย ต้องยอมรับในความกล้าที่จะท�า เป็นไงเป็นกัน 

ความมั่นใจ และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยากท�า

ออกมาได้  

  หมอยงัมมีนษุยสมัพนัธ์อย่างดเียีย่มกบัศลิปิน

สมคัรเล่นและอาชพี ทัง้ในและต่างประเทศ  และยงัอทุศิ

เวลาเพื่อแชร์และโชว์ประสบการณ์ เทคนิค และ

ความสุขของหมอกับเพ่ือน ๆ นักวาดด้วยกันทุกหน

ทุกแห่งเท ่าที่ มีโอกาส การจัดงานคร้ังนี้ยังได ้รับ

ความสนใจจากอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม

อย่างมาก เนื่องจากเป็นอะไรที่ใหม่ และไม่มีรูปแบบ

ตายตัว เป็นศิลปะใหม่ที่ เด็กรุ ่นใหม่รู ้สึกว่าท�าได้ 

จับต้องได้ ขอบคุณหมอบอนด์ที่จัดงานแสดงและ

อวดงานให้พวกเราได้มีโอกาสชมกันค่ะ อีกสิบปี

เราคงได ้ชมและแชร ์งานและความสุขที่พัฒนา

ตามกาลเวลาของหมอนะคะ

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย
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เนื้อดินพอร์ซเลนส�าหรับท�าแบบพิมพ์ถุงมือยาง
ดร.อนุชา วรรณก้อน และทีมวิจัย CGL

  แบบพิมพ ์ เซรามิกส� าห รับขึ้ นรูปถุ งมือยาง

โดยวิธีการจุ ่ม เป็นแบบพิมพ์ที่มีสมบัติเหมาะสมและ

มีการใช้งานกันทั่วไปในโรงงานผู้ผลิตถุงมือยาง เนื่องจาก

ในกระบวนการผลิตถุงมือยางนั้นเป็นกระบวนการผลิต

แบบสายพาน ที่มีการยึดแบบพิมพ์ไว้แล้วผ่านการจุ่ม

ในสารละลายต่างๆ ทีม่ทีัง้กรดและด่างเพือ่ท�าความสะอาด

แบบพิมพ์ สารเคมีที่ช่วยท�าให้น�้ายางไม่จับกับแบบพิมพ์ 

และจุ่มน�้ายางซ่ึงจะแข็งตัว (vulcanization) เม่ือถูกอบ

ที่อุณหภูมิ 120oC หลังจากที่มีลอกถุงมือยางที่แข็งตัว

ออกแล้ว ก็จะต้องผ่านกระบวนล้างท�าความสะอาดอีก 

เป ็นวงจรไปเรื่ อยๆ จึ งท�าให ้แบบพิมพ ์ ท่ี ใช ้ต ้องมี

ความทนทานต่อสารเคมีและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

อย่างฉับพลัน ทั้งนี้ประเภทของเซรามิกที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ได้แก่ เนื้อดินประเภทพอร์ซเลน ซึ่งมีการผลิต

ในประเทศไม่มากนกัและยิง่มน้ีอยรายยิง่ข้ึน ถ้าเป็นพอร์เลน

ส�าหรับท�าแบบพิมพ์ถุงมือยาง จึงท�าให้ผู้ผลิตถุงมือยาง 

ส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าแบบพิมพ์พอร์ซเลนจากต่างประเทศ

  ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศผู ้ผลิตวัตถุดิบยาง

รายใหญ่ของโลก แต่กลับมีมูลค่าการแปรรูปยางค่อนข้างน้อย

เมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรปู

วัตถุดิบยางเป็นถุงมือยาง ซึ่งจะมีแนวโน้มความต้องการ

ท่ีสูงขึ้นท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และรูปแบบท่ีหลากหลาย

มากขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปยางท่ีส�าคัญ

ของประเทศ อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตนั้น จะต้องใช้

แบบพิมพ์เซรามิกพอร์ซเลนดังกล่าวข้างต้น ทีมงานวิจัย

ของ MTEC จึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เพื่อการพัฒนาเนื้อดินและ

เคลือบพอร์ซเลน ส�าหรับใช้ท�าแบบพิมพ์ขึ้นรูปถุงมือยาง

โดยวิธีการจุ ่ม เป ็นงานวิ จัยเพื่อเป ็นองค ์ความรู ้ให ้กับ

ผู้ประกอบการเซรามิกในประเทศท่ีมีความสนใจจะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน แทนท่ีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

บนโต๊ะอาหารที่มีภาวะการแข่งขันในตลาดสูงในปัจจุบัน

นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุณหภูมิในการเผาลง

ให้ต�่ากว่า 1300oC เพื่อให้เป็นปัจจัยหนึ่งในการลดต้นทุน

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับแบบพิมพ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

  งานวิจัย เริ่ มจากการพัฒนาเนื้ อ ดินพอร ์ซ เลน 

โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากซัพพลายเออร์ในประเทศ ได้แก่ ดินขาว 

ดินด�า โซเดียมและโปแตสเซียมเฟล์ดสปาร์ และควอทซ์ 

ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี ที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคเอ็กซเรย์

ฟูลออเรสเซนส์ (XRF) แสดงดังตารางที่ 1 ท้ังน้ีได้เตรียม

สูตรดิน จ�านวน 12สูตรเปรียบเทียบกับสูตรอ้างอิง (Body-R) 

โดยใช้ดินขาวในช่วง 40-65% ดินด�า 5-20% โซเดียมหรือ

โปแตสเซียมเฟล์ดสปาร์ 15-30% และควอทซ์ 10-25% 

โดยน�้าหนัก นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสูตรเนื้อดินผสม

รูปที่ 1 ลักษณะแบบพิมพ์ถุงมือยาง
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
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(A85-A95) ที่ใช้เนื้อดินพอร์ซเลนผสมเสร็จClay-A และ Clay-B 

อกีจ�านวน 3 สตูร เพือ่ให้สามารถข้ึนรปูโดยวธิกีารหล่อได้ง่ายข้ึน 

และให ้สามารถเผาสุกตัวได ้ที่ อุณหภูมิไม ่ เ กิน 1300oC

  ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ

และดินผสมเสร็จที่ใช้ในการทดลอง

  ท� า ก า ร เ ต รี ย ม วั ต ถุ ดิ บ ต า ม สู ต ร ที่ ก� า ห น ด 

บดผสมและท�า เป ็นน�้ าดินแล ้ว  ท�าการหล ่อ ข้ึน รูป

เป็นช้ินงานทดสอบ แล้วเผาช่วงอุณหภูมิ 1250-1300oC 

ชิ้นงานที่ได้น�ามาทดสอบสมบัติทั่วไป ได้แก่ การหดตัว 

การตกตัว (sagging) ความหนาแน่น ความพรุนตัว 

การดูดซึมน�้า ความต้านทานแรงกด เพ่ือดูความเป็น

พอร์ซเลน ซึ่งจากสูตรที่พัฒนาขึ้นหลังการเผาที่อุณหภูมิ 

1280oC สูตร 16 พบว ่ามี เพียงสูตร 16 ท่ีมีสมบัติ

ความเป็นพอร์ซเลนใกล้เคียงกับสูตรอ้างอิง Body-R

ท่ีสามารถเผาสุกตัวได้ที่อุณหภูมิ 1280oC ส่วนสูตร

ที่ใช้เน้ือดินผสมระหว่าง Clay-A และ Clay-B พบว่า

สูตร A90 ให้สมบัติที่ดีที่สุดในกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2

  ตารางที่ 2 สมบัติของช้ินงานสูตรที่มีสมบัติ

ที่เหมาะสมกับการน�าไปพัฒนาเป็นต้นแบบ

รูปที่ 2 ตัวอย่างที่ใช้วัด sagging

  ทีมวิจัยจึงได้เลือกสูตรอ้างอิง (Body-R) สูตรที่ 16 

(Body-16) และสูตรดินผสม (A90) รวมจ�านวน 3 สูตร 

มาท�าเป็นช้ินงานต้นแบบรูปมือ โดยข้ึนรูปโดยวิธีการหล่อ

ด ้วยแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร ์  ซ่ึงต ้องมีการออกแบบ

และจัดท�าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ให้ถูกต้อง โดยต้อง

เผื่อขนาดแม่พิมพ์ในแต่ละส่วนให้มีขนาดที่ใหญ่กว่า 

เพื่อให ้ได ้ขนาดที่ถูกต ้องหลังจากการหดตัวหลังเผา 

จงึต้องมกีารปรับแก้หลายครัง้จนได้ค่าขนาดทีม่คีวามคลาด

เคลื่อนจากต้นแบบไม่เกิน ±2 มม. ตามต�าแหน่งต่างๆ 

เช่น เส้นรอบวาง ความกว้างยาวของนิ้วมือ อุ้งมือ และ

ข้อมือ เป็นต้น

  เม่ือได้ต้นแบบแบบพิมพ์พอร์ซเลนรูปมือแล้ว 

ได ้ท�าการทดสอบความทนต่อสารเคมีและความทน

ต่อการเปล่ียนอุณหภูมิฉับพลัน โดยการทดสอบความทน

ต่อสารเคมีน้ันได้ใช้วิธีการแช่ในสารละลาย KOH เข้มข้น 

20% ที่อุณหภูมิ 70oC แล้วน�าออกมาตรวจสอบต�าหนิ

เป็นระยะๆ ส่วนการทดสอบความทนต่อการเปล่ียนอณุหภมูิ

ฉับพลัน ใช้วิธีการอบที่อุณหภูมิ 180oC และน�าออกแช่

ในน�้าเย็นทันทีจ�านวน 10 รอบ ตรวจสอบดูการแตกร้าว 

นอกจากนั้นได ้ท�าการตรวจวัดความขรุขระของผิว

หลังการแช่ โดยใช้เครื่องวัดความหยาบ Surface Rough-

ness Tester (AliconaInfinite Focus) ได้ผลการทดสอบ 

ดังแสดงในตารางที่ 3
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รูปที่ 3 การท�าแม่พิมพ์ต้นแบบแบบพิมพ์รูปมือ

  ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความทนทานต่อ

สารเคมีและการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันของต้นแบบ

  จากผลการทดสอบในตารางที่  3 จะเห็นว ่า

คุณสมบัติยังไม่ค่อยดีนัก แต่จากการวิเคราะห์พบว่า

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มาจากกระบวนการเตรยีมวตัถดุบิ 

การควบคุมสมบัติของน�้าดิน การขึ้นรูป และการควบคุม

เตาเผา ซึ่งทีมวิจัยยังไม่ค ่อยมีความช�านาญมากนัก 

จึงท�าให้แบบพิมพ์ที่ได้มักจะเกิดต�าหนิ ก่อนที่จะท�าการ

ทดสอบ อย่างไรก็ตามพบว่าสูตร A90 มีคุณสมบัติ

ท่ีดี และมีความสม�่าเสมอในการผลิตมากกว่าสูตรอื่น 

จึงจะเป ็นสูตรที่ เลือกใช ้ เพื่อท�าการผลิตจ�านวนมาก 

การน�าไปเข้าใช้จริงในกระบวนการผลิตต่อไป 

  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางตามต้นแบบจะต้อง

มีการท�าผิวหยาบเป็นบางบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณอุ้งมือ 

ซึ่งจะเป็นบริเวณที่ใช้จับถือของได้โดยไม่ลื่นหลุดโดยง่าย 

ทีมวิจัยจึงได้เลือกใช้วิธีการพ่นทราย ในบริเวณที่ต้องการ

ผิวหยาบดังกล่าว โดยได้ศึกษาขนาดเม็ดทรายและ

รูปที่ 4 ตรวจสอบระดับการท�าผิวหยาบ 3 ระดับ

  พบว่าที่ระดับความหยาบ 3 มีความใกล้เคียง

กับความหยาบผิวที่ต ้องการในการผลิตถุ งมือยาง 

ซึ่งเมื่อได้ท�าการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น แล้วน�าไป

ทดลองใช้งานจริงในกระบวนผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง

ในจังหวัด ชลบุรี ตามรูปที่  5 เป็นเวลา30วัน พบว่า

ยงัคงสามารถใช้งานได้เป็นปกตเิช่นเดยีวกบัแบบพมิพ์ทัว่ไป

ความแรงในการพ่น เพื่อให้ได้ผิวที่มีความหยาบมากน้อย

ต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4 
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  แบบพิมพ์หลังเผาแล้วซึ่งจะมีน�้าหนักประมาณ 

800-900 กรัม/ช้ิน เมื่อประเมินจากน�้าหนักที่จะหายไป

หลังเผาประมาณ 10-15% จะท�าให้มีปริมาณการใช้

วัตถุดิบเนื้อดินแห ้งประมาณ 900-1100 กรัม/ ช้ิน 

ซึ่งก็จะท�าให้มีต ้นทุนวัตถุดิบส�าหรับสูตร Body-R = 

14.49-17.71 บาท/ชิ้น สูตร GFB-16 = 4.82-5.92 บาท/ชิ้น 

และสูตร A90 13.78-16.83 บาท/ชิ้น ส่วนต้นทุนการเผา

ของแบบพิมพ์ไม่เคลือบ ซึ่งท�าการเผาในบรรยากาศ

รีดัก ช่ันที่อุณหภูมิ  1280oC ประมาณ 12 ชั่ ว โมง 

ใช้แก็สประมาณ 2 ถัง (ถังละ 1,200 x 2 = 2,400 บาท) 

โดยเตาเผาที่ใช้ขนาด 1 Qบรรจุชิ้นงานแบบพิมพ์รูปมือ

ประมาณได้ประมาณ 130-140 ชิ้น ซึ่งเมื่อค�านวณ

ต้นทุนการเผาอยู ่ที่ประมาณ 17.14-18.46 บาท/ชิ้น 

เมื่อประเมินต ้นทุนวัตถุ ดิบและต ้นทุนการเผาแล ้ว 

จะสามารถแสดงได้ในตารางที่ 4

รูปที่ 5 การน�าแบบพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงในกระบวนการผลิตถุงมือยาง

  จะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตแบบพิมพ์

ชนิดไม่เคลือบเผาที่อุณหภูมิต�่า 1280oC จะอยู่ที่ประมาณ 

21.96-36.17 บาท/ชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ

แบบพิมพ์เซรามิกส�าหรับขึ้นรูปถุงมือยางในท้องตลาด

จะมีราคาประมาณช้ินละ 200 บาทขึ้นไป ก็จะเห็นว่า

สูตรเนื้อดินที่ พัฒนาข้ึน น ่าจะมีศักยภาพพอสมควร

ที่น� าไปขยายสเกลการผลิต อย ่างไรก็ตามยังคงมี

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องปรับแก้ต่อไปเก่ียวกับ

การออกแบบบริเวณผวิทีจ่ะพ่นทราย และระดบัความสงูต�า่

ของความหยาบ เป็นต้น ส�าหรับสูตรที่ 16 เอง ก็พบว่า

สามารถปรับให้มคีณุสมบตัทิีด่ข้ึีนได้ หลังจากการแก้ปัญหา

เร่ืองการเตรียมดิน และการข้ึนรูปเพื่อลดต�าหนิท่ีเกิดขึ้น

ในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ได้แสดง

ให้เห็น การใช้เนื้อดินผสม ก็เป็นทางเลือกที่ดีการท�า

แบบพิมพ์พอร์ซเลนอย่างหนึ่ง โดยผู้ประกอบการไม่จ�าเป็น

ต ้องลงทุนในส่วนของเคร่ืองมือในการเตรียมดินเอง 

และสามารถท�าได้ทีอ่ณุหภมูติ�า่กว่า 1300oC ได้เช่นเดยีวกนั   ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตแบบพิมพ์เซรามิก

ส�าหรับขึ้นรูปถุงมือยางชนิดที่ไม่มีเคลือบ
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ผลงานนักศึกษา 

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ศิรัมภา จุลนวล

  ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดหลักสูตร

สาขาวชิาเครือ่งเคลือบดินเผาจนถงึปัจจุบนันับเป็นระยะเวลา 32 ปี ได้ผลิตบณัฑติออกสู่สังคมแล้วเป็นจ�านวน

มาก นอกจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน ภาควิชายังให้ความส�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเผย

แพร่องค์ความรู้ด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาสู่สาธารณชน ชมุชน และพยายามขบัเคล่ือนวงการเคร่ืองเคลือบดิน

เผา เพ่ือให้เกดิความเคล่ือนไหวอยู่ตลอด ทัง้ในระดับสถาบนั ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิโดยการจัดโครงการ

หรอืกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิความก้าวหน้าและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาการออกแบบสร้างสรรค์ และแลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  และการเผยแพร่ผล

งานการออกแบบสร้างสรรค์ การวจัิยค้นคว้าทดลองตามความเชีย่วชาญของบคุลากรในภาควชิาเพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาเน้ือดิน เคลือบ และเทคนิคที่มี

คุณสมบัติตรงตามความคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
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  ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ภาควิชา

เครื่องเคลือบดินเผา ท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานในทุก ๆ 

ปีการศกึษา เป็นการแสดงออกถงึอัตลกัษณ์ความเป็นตวัตน 

การใช้เทคนิคเฉพาะของนักศึกษาผ่านกระบวนการทั้ง

เครือ่งเคลอืบดนิเผา และความถนัดตามสายวชิาทีน่กัศกึษา

เลอืกศกึษา 3 สายวชิา ทัง้สายออกแบบเครือ่งเคลอืบดนิเผา 

สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา และสายหัตถศิลป ์

เครื่องเคลือบดินเผา 

  สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิต

มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบและผลิตเคร่ือง

เคลือบดินเผาเพื่องานอุตสาหกรรม ตามความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์การใช้สอยแต่ยังคงคุณค่า

ด้านความงาม

  สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิต

มีความรู ้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทางเครื่องเคลือบดินเผา แสดงออกถึงแนวคิดและตัวตน

ของผู้สร้างสรรค์

  สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิต

มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์

ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา แสดงออกด้านทักษะฝีมือ

ที่ละเอียดประณีต

  ทัง้นีผ้ลงานทัง้ 24 ผลงานของนกัศกึษา ได้น�าเสนอ

วิธีคิดและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ เทคนิค

วธิกีารการสร้างสรรค์ทีห่ลากหลายและสร้างความแตกต่าง

ตามความถนัดเฉพาะตน อีกทั้งการออกแบบสร้างสรรค์

ยังได้รับอิทธิพลจากวิถีการด�าเนินชีวิต และสภาพปัจจุบัน

ที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ออกมาในรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์เพ่ือประโยชน์

ใช้สอย ผลงานประติมากรรมอีกท้ังผลงานทั้งหมดยัง

ได้จัดแสดงสู่สาธารณชนเพื่อเป็นเวทีส�าหรับนักออกแบบ

รุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ ทั้งน้ีภาควิชายังคงมุ่งเน้น

ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้

ทีส่่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและทกัษะการเรยีน

รู้ในศตวรรษที ่21 และยงัคงกระตุน้ให้เกดิพลงัทางความคดิ

เพื่ อพัฒนาองค ์ความรู ้และการสร ้างสรรค ์ผลงาน

ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาต่อไป

ภาพบรรยากาศ Silpakorn Clay Works Phetchaburi 
International RAKU Sculpture 2018 THAILAND

ที่มา: Silpakorn Public Relations. (2018, August 11). 
Silpakorn Clay Works.  [Facebook]. 

Retrieved from https://www.facebook.com/pg/PR.Silpakorn/

photos/?tab=album&album_id=1711164155611941

ภาพบรรยากาศนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 48 303 ATTRA 
Thesis Exhibition ณ Bangkok Art and Culture Centre

ที่มา: Decorative Arts, Silpakorn University. 
(2018, August 9). 303 ATTRA Thesis Exhibition.  [Facebook]

 Retrieved from https://www.facebook.com/pg/decorativearts/

photos/?tab=album&album
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กิตติธัช	อนันทชาติวงศ์
Kittituch	Anantachatwong	
bigg.snack98@gmail.com

โครงการออกแบบชุดน�้าชาอโรม่า

  การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่

สมัยอดีต ชาแต่ละประเภทนั้นมีวัฒนธรรมและคุณสมบัติ

ที่แตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันประเภทของชาได้ถูกพัฒนา

ให ้เหมาะสมกับผู ้บริ โภคที่มีความหลากหลายมากยิ่ง ข้ึน 

โดยการออกแบบชุดน�้าชาในครั้งนี้ได ้ออกแบบขึ้นส�าหรับ

การชงชาแต่งกลิ่น ที่ผู ้บริโภคสามารถออกแบบกลิ่นและ

รสชาติของชาเองได้จากชนิดของใบชา ดอกไม้ และสมุนไพร

ต ่าง ๆ จึงเกิดเป ็นแนวคิดในการออกแบบชุดน�้าชาให ้มี

ความร่วมสมัย ผสมผสานวัสดุระหว่างไม้กับเครื่องเคลือบดินเผา 

และตัดทอนรูปทรงเรขาคณิตให้เข ้ากับการใช ้งาน น�าไป

สูก่ารพฒันารปูแบบของผลติภัณฑ์ผ่านกระบวนการอตุสาหกรรม

เครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งได้ออกแบบให้มีสีสันที่หลากหลาย 

เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกชุดน�้าชาให้เข้ากับสไตล์

ของตัวเอง

Aromatic	Teapot	Set

  Tea culture has been an inherited 

tradition for over centuries. Each specific type 

of tea has its own uniqueness and different 

characteristics. Nowadays, various kinds of tea 

have been developed in order to suit more diverse 

consumers. This teapot set was designed 

for aromatic tea brewing which allows the 

consumers to achieve the desired flavor from 

tea leaves, flowers, and herbs. Therefore, 

the intention leads to the modern design concept: 

a material combination between wood and 

ceramic, geometry simplification for practicality. 

Consequently, this teapot set brings about 

a pattern of product development through 

the process of ceramics industry. The teapot 

set comes with variety of colors in order to 

satisfy different consumer needs and styles.
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กิตติพศ	ประโยชน์มี
Kittipot	Prayotmee	

neapneap_1995@hotmail.com

ใบไม้และชีวิต 

  จากการท่ีผู ้ ศึกษาได้กลับไปที่บ ้านเกิด และได้ไป

พบเห็นรังมดแดงตามธรรมชาติ จึงเกิดความรู ้สึกประทับใจ

ในความละเอียดอ่อนและซับซ้อนของรังมดแดง ท�าให้นึกถึง

ประสบการณ์ในวัยเด็ก เพราะการที่ข ้าพเจ้ากลับไปที่บ้าน

ก็จะพบเห็นรังมดแดงอยู่เป็นประจ�าตามสวนหรือในบริเวณบ้าน

ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ส�าหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย 

เพือ่ให้ผูค้นได้มองเหน็แล้วรูส้กึได้ถงึความงามและความพยายาม

ที่อยู่ในตัวงาน โดยการน�ารูปทรงของรังมดแดงที่เราสามารถ

พบเห็นตามต้นไม้ในสวนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อสื่อให ้เห็นถึงความพยายามและความอดทน

ของการกระท�าของมดแดง

Leaf	and	Life 
  “Leaf and life” Creator this ceramic art 

work uses ceramic sculpture to relay concept 

and attitude from to other people about red ants 

who patient to made their nest. 

  This ceramic sculpture from inspire 

by red ants nest, Nest made by many leaves. 

Creator experience and observation about 

life meaning.

  This ceramic sculpture is semi-abstract 

art inspired by red ants nest but creator made 

a new form by distortion a red ant’s nest to 

a simple from decorated by wood kiln glaze 

because color mood from this glaze can support 

art work to focus on concept. 

  This document gathered by ceramic art 

process begins from concept until finished work. 

So I hope this document can helpful and support 

people who interest in ceramic art.
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จีราวรรณ	อ�าพนพันธุ์
Jeerawan	Umphonphun	
nanjjeera@gmail.com

โครงการออกแบบชุดของที่ระลึกน�้าหอมอโรมา

  โครงการออกแบบชุดของระ ลึกน�้ าหอมอโรม ่ า 

โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก “เครื่องจักสาน” 

  ด้วยการน�าเอาลวดลายของเครือ่งจกัสานในประเทศไทย

ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละพืน้ที ่น�ามาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์เคร่ืองเคลือบ

ดินเผาส�าหรับบรรจุน�้าหอมอโรม่า เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และความสะดวกในการใช้งาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ชาวไทย

และชาวต่างชาตทิีม่คีวามชืน่ชอบและสนใจในเครือ่งจกัสานไทย 

สามารถซื้อน�าไปใช้เป็นของที่ระลึก ของสะสม หรือเป็นของขวัญ

แก่ผู้ที่ต้องการจะมอบให้

Aroma	Diffuser	Sets	as	Souvenir 

  A thesis in the topic of “Aroma diffuser 

sets as souvenir”. The research aims to design 

the packaging for aroma diffuser sets that 

can be used as a souvenir with inspiration 

coming from “Thai wicker”. A product was made 

for promote cultures and uniqueness of Thailand. 

They were created with the purpose to sell as 

souvenir from Thailand for traveler who has 

an interesting and favorite in Thai craft.
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ณัฐชนน	หุ่นจีน
Natchanon	Hunjeen

natchanonpalm0210@gmail.com

ชุดน�้าชา	

  สร้างสรรค์ชุดกาน�้าชาโดยการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน

Pottery	Teapot
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ณัฐพงศ์	ศรีสันทัด
Nuttapong	Sreesuntad

nuttapong_kart@hotmail.com

พื้นที่ในจินตนาภาพ 

  พื้นที่ในจินตนาภาพ เป็นประติมากรรมเคร่ืองเคลือบ

ดินเผา ที่ได ้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือ

ความแปรผนัของพ้ืนที ่ทีอ่ยูอ่าศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงึต้องการ

สะท้อนอารมณ์ ความรู ้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเจ้าเคยอาศัย

อยู่ในสมัยเด็กที่ยังอยู่ในความทรงจ�า เรื่องราวที่ประทับใจ

ในสถานที่น้ัน ๆ ในวัยเด็กโดยสื่อผ่านทางที่อยู่อาศัย เน่ืองด้วย

ช่วงเวลาท่ีเปลี่ยนไปการย้ายถิ่นฐานของข้าพเจ้า จึงอยาก

ถ่ายทอดสถานท่ีทีอ่ยู่อาศยัทีย่งัคงอยูใ่นจินตนาภาพของข้าพเจ้า 

โดยผ่านทางผลงานประติมากรรม เพ่ือสะท้อนแง่มุมของ

ความผูกผันที่มีต่อบ้านเกิดของข้าพเจ้า

Imaginary	Space	

  Imaginary space is a porcelain sculpture 

inspired by the relocation or variation of the area. 

My residence I want to reflect emotion. 

The feeling of the homeland I lived in during 

my childhood in memory. The stories that 

impressed those places in childhood by 

the media through the homes. Because of 

the transition period, my relocation I want to 

convey the place of living that is still in my 

imagination through the sculpture. To reflect on 

the aspects of bonding to my homeland.
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ณัฐภัทร	พันธุ์ยิ่งยก
Nattaphat	Panyingyok

preamer1412@hotmail.com

อากาศส่วนตัว	

  ในปัจจบุนัต้นไม้ในเมอืงหลวงถกูแทนทีด้่วยสิง่ปลกูสร้าง

มากมาย ท�าให้ผู้คนในเมืองหลวงนั้น แสวงหาธรรมชาติด้วย

วิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่จ�ากัดของที่อยู่อาศัย 

เช่น คอนโด หรือ โต๊ะท�างาน เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

ขึ้นมา โดยน�ากระเป ๋า หรือสร ้อยคอ มาตัดทอนให ้เป ็น

เครื่องประดับท่ีสามารถปลูกต้นไม้ได้จริง เพราะกระเป๋าและ

สร ้อยคอ เป ็นสิ่งที่หลาย ๆ คนน้ันมีติดตัวอยู ่ตลอดเวลา 

โดยน�าเสนอออกมาในรูปแบบงานที่น�าเทรนด์ของแฟช่ัน 

เข้ามาเกี่ยวข้อง

Personal	Oxygen	

  Nowadays, greenery has already 

replaced by concrete building which makes 

human wanted to create some sense of nature 

by comfort- limit area such as apartment, 

working desk,because all natures is practical, 

that inspired me to create this collection by using 

a handbag and necklace by reduced the 

form into a plant pot and this is wearable 

combined by fashion trend.
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ทัศนีย์	เพ็งพูล
Tatsanee	Pengpool	

Manook_1025@hotmail.com

ชุดภาชนะส�าหรับตกแต่งบนโต๊ะอาหาร	
แรงบันดาลใจมาจากผ้าลูกไม้	

  ชุดภาชนะส�าหรับตกแต่งบนโต๊ะอาหาร แรงบันดาลใจ

มาจากผ้าลูกไม้ 

  เนื่องจากข้าพเจ้ามีความประทับใจในลวดลายของ

ผ้าลกูไม้ทีม่ลีวดลายทีซ่บัซ้อน ประณตีและสวยงาม มเีอกลกัษณ์

เฉพาะตัว เป็นความสวยงามที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าจึงน�าเอกลักษณ์ของผ้าลูกไม้มาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการออกแบบภาชนะส�าหรับตกแต่งบนโต๊ะอาหารเพ่ือ

เ พิ่ ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ใ ห ้ กั บ ภ า ช น ะ แ ล ะ เ พ่ิ ม บ ร ร ย า ก า ศ

ในการรับประทานอาหาร

Embroidery	Pottery	Set	

  This project is inspired by embroidery 

since I am impressed with the beauty from 

the past to present of elaborate pattern and 

its special identity. I brought the identity of 

embroidery to decorate on the dining table, 

in the party and restaurant. This set of pottery 

is aimed to increase the good atmosphere 

and create new experience for customer.
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ธนภร	บุญประเสริฐ
Tanaporn	Boonprasert	

retro_kamikaze@hotmail.com

โครงการออกแบบเครื่องดนตรีลมผิว
จากเครื่องเคลือบดินเผา	

  เครื่ องดนตรีที่น� ามาเป ็นของที่ ระลึก  ที่สามารถ

น�าไปใช้เล่นยามว่างและเก็บสะสมได้

Souvenir,	Wind	Instrument	from	Ceramic	

  The musical instrument is a souvenir and 

can be used for leisurely and collecting.
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ธัญญา	กิจไกรมงคล
Thanya	Kitkaimongkon	

mind-lovely@windowslive.com

ภาชนะส�าหรับตกแต่งในห้องรับประทานอาหาร	

  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเครือ่งเคลอืบดินเผาในรปูแบบ

ภาชนะเชิงหัตถศิลป์ (Pottery Craft) โดยได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก การให้ความรูส้กึของเส้น ซึง่เส้นแต่ละประเภทจะให้ความ

รู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานผ่าน

การใช้เส้น ให้แสดงออกถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว ผ่านรูปแบบ

ของ ภาชนะส�าหรับตกแต่งในห้องรับประทานอาหาร โดยข้ึนรูป

ด้วยเนื้อดินสโตนแวร์ เพ่ือให้ได้สีของงานตามต้องการ โทนสี

ของงานจะถูกควบคุมด้วยความหมายของสีที่ให้ความรู ้สึกท่ี

แตกต่างกันออกไป ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เทคนิคตกแต่งด้วยการ 

ใช้ดนิผสมส ีและใช้เคลอืบใสไฟสงู เผาด้วยอณุหภมู ิ1,220 องศา

เซลเซียส เคลือบเฉพาะบางส่วนของชิ้นงาน เพ่ือให้ผลงานมี

ความงามเป็นไปตามแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออก

Decorative	Containers	in	Dining	Room	

  This study was aimed at creating 

decorative containers in the style of Pottery craft. 

This was inspired by the feeling of the lines which 

are definitely different from others. Thus, I have 

created a work to express the feelings that 

are characteristic of the movement. The works 

were shaped by stoneware clay. In order 

to achieve the desired color, the color tones 

of the works are controlled by the color of 

the different senses. Then, I chose the techniques 

which clays were combined by the paints 

and glazed with highly transparent fired 

at temperature of 1,220 degrees Celsius. 

Then, coated slightly only in some areas and 

eventually developed the works as well as like 

what I want to express.
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นันทิยา	เพ็ชรยืนยง
Nuntiya	Phetyuenyong	
beenble99@gmail.com

เฉิดฉัน	

  ศลิปนพินธ์ชดุนีข้้าพเจ้าได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากความ

สวยงามของการแสดงคาบาเร่ต์ จึงอยากจะน�าความสวยงาม

ของการแสดงบวกกับความเป็นสาวประเภทสองมาเสนอในรูป

แบบประติมากรรมในมุมมองของข้าพเจ้า

Glamorous	

  This thesis has inspiration from the beauty 

of the performance of Cabaret. I wanted to bring 

the beauty of the show and the ladyboys from my view in to 

my sculptures.
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เบญจพร	พงศ์พิเชฐกุล
Benjaporn	Pongpichedkul	
benzzii777@gmail.com

จิตนาการวัยเด็กกับมื้ออาหาร	

  ต้องการถ่ายทอดจินตนาการ และความฝันในวัยเด็ก

ทีฝั่นถงึความสขุ กบัม้ืออาหารในแต่ละมือ้ และอยากให้มือ้อาหาร

เหล่านี้กลายเป็นของเล่นที่มีแต่ความสนุกสนานเพราะเชื่อได้เลย

ว่าในความฝันของเด็ก ๆ สิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือเรื่อง กินและเล่น

Imagine of Child with Meal 

  It has on objective to pass on the dreaming and 

the happiness about the meal. I want to transform 

those delicious meals into a toy with a composition of

 enjoyment! As we known that there would be only two things 

all a child wants and it is definitely to eat and play.

752019



12

ปพิชชา	ธนสมบูรณ์
Papitcha	Thanasomboon	
papitchaearth@gmail.com

ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า	

  ท้องฟ้าเป็นสสีนัของธรรมชาติทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอด

เวลา ตามฤดูกาลและช่วงเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด พระอาทิตย์ขึ้น 

พระอาทติย์ตก เกดิข้ึนในทกุ ๆ  วนั แต่ละวนับรรยากาศของท้องฟ้า

มีความสวยงาม และให้ความรู้สึกที่ต่างกันไป ขณะที่ท้องฟ้า

ก�าลังเปลี่ยนสี การจ้องมองท้องฟ้าท�าให้เกิดจินตนาการ และ

ความสงบเหมือนเวลาได้หยุดน่ิง ละทิ้งจากความวุ่นวายต่าง ๆ

  จากความประทับใจในบรรยากาศบนท้องฟ้า และสีสัน

ในช่วงเวลาต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงน�าดินมาจัดองค์ประกอบเป็น

ลวดลายตามเทคนิคท่ีข้าพเจ้าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคตัดต่อดินสี 

ในรูปแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้ดินสีสโตนแวร์ 

เผาที่อุณหภูมิ 1220 °C

Above	the	Surface	of	the	Earth	

  There is a sunrise and a sunset 

every single day. One of the best parts about 

them is that they're never quite the same. 

The skies incredibly hold natural beauty but they 

also hold different meanings. They make time 

seem to stand still and peaceful. 

  The potteries are made of many colored 

clays from Nerikomi technique, showing and 

expressing the beauty of the atmospheres of the 

sky and the colors of sunlight. Using Stoneware 

colored clay and fired at 1220 °C in oxidation.
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ปองคุณ	ติระพัฒน์
Pongkwun	Tirapat	

Baabaabu_off@hotmail.com

โครงการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ชุดภาชนะตกแต่งภายในจากเคลือบผลึก	

  ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาชุดภาชนะตกแต่งภายใน

จากเคลอืบผลกึเพือ่ให้เหน็ถงึความส�าคญัของรปูทรงของภาชนะ

ท่ีสามารถเข้ากันได้ดีกับเคลือบผลึกโดยสามารถน�าไปตกแต่ง

ภายในสถานที่ต่าง ๆ ได้

Pottery	with	Crystalline	Glaze	

  Pottery with crystalline glaze, this art thesis 

designed for see the importance in which it got along with 

crystalline glaze. Almost container inspired by ordinary 

shape, smooth surface line but emphasized in wheel 

throwing identity such as steak from hand when pulled the 

wall of clay on wheel throwing machine.machine.
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ความงามของความเป็นธรรมชาต ิ

  ศลิปะนพินธ์เรือ่ง “ความงามของความเป็นธรรมชาติ” 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาในรูปแบบ

ประติมากรรมลอยตัวแสดงออกถึงความหลากหลายของความ

งามในความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลที่มีความโดดเด่น 

และเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความแตกต่างกันออกไป ถ่ายทอด

ความรู ้สึกถึงลักษณะของกลุ ่มดอกไม้ที่อยู ่รวมกันในความ

หลากหลาย โดยแต ่ละดอกนั้นยั งคงความเป ็น ตัว เอง 

แต่ก็ยังสามารถเข้ากับผู้อื่นได้

Aesthetic	of	Naturalness	

  A Thesis name is "Aesthetic of naturalness" 

I created a sculpture kind of round sculpture. I want to show 
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เพ็ชรรัตน์	แสงจันทร์
Pecharat	Sangjan

marrarun@hotmail.com

each person has an identity on themselves. 

So I chose the flower that live in a flower group 

it can live together even it is different from 

the group. A flower group instead of people and 

each flower instead of each person that has 

an identity on itself. But it can live together.
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ชุดกาแฟกลั่นเย็นส�าหรับใช้ในครัวเรือน

  ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบเครื่องเคลือบ

ดินเผาชุดกาแฟกลั่นเย็นส�าหรับครัวเรือน” เป็นการออกแบบ

เครื่องดินเผาที่ได้เห็นความส�าคัญของการส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบ

และบรโิภคกาแฟน้ัน ได้มโีอกาสทดลองท�าการค้นคว้าในกรรมวธิี

การผลติกาแฟ อันได้แก่วธิกีารคัว่เมลด็กาแฟ การบดเมลด็กาแฟ

ในระดับท่ีต่างกัน และการกลั่นเย็นกาแฟ ซึ่งสามารถทดลอง

ได้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเริมให้บุคคลท่ีชื่นชอบกาแฟได้มีความ

เข้าใจในกรรมวิธีต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยาย

จ�านวนของผู ้ที่ ช่ืนชอบมากขึ้น เกิดการบริโภคท่ีหลากหลาย 

จนกระทั่งสามารถสร้างธุรกิจภายในครัวเรือนได้
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ฟ้าคราม	บัวใส
Fakram	Buasai	

woodenmake96s@gmail.com

Cold Brew Set for Home Use

  This thesis “Cold brew set for home use” 

is ceramic design. This product is designed 

to support customer who loves to drink or passion 

in coffee so customer can get experiment 

and study in coffee process with my product such 

as coffee grinder can choose grind levels 

by themselves, coarse medium fine, fines and 

extra fines. Coffee roaster can choose roast 

profile in other levels. Cold brew tower for extract 

coffee with room temperature on cold water. 

Experiment from my product will make people, 

who use it. Understand in every coffee process 

until they can start up their micro business 

about coffee.
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ภคมณ	โรจนดิษกุล
Pakkamon	Rochanadisakul

pp-pak@hotmail.com

โครงการออกแบบชุดของใช้ในห้องครัว	
แรงบันดาลใจจากผลไม้	

  ชุ ด ข อ ง ใ ช ้ ใ น ห ้ อ ง ค รั ว ส� า ห รั บ เ ด็ ก ที่ มี

แ รงบันดาลใจมาจากผลไม ้  โดยใช ้ สี สั นที่ สดใส

ข อ ง ผ ล ไ ม ้ แ ล ะ ก า ร น� า เ อ า ม า ส ค อ ต ม า อ อ ก แ บ บ

ชิ้นงาน เพื่อท�าให้เด็กมีความสนใจการท�าอาหารและ

มีเวลาร่วมกับครอบครัว

Kitchenware	Set	Inspired	by	Fruits	

  Kitchen ware set for kids who love fruits. 

Using both the colourfulness of fruit and the mascots 

to make the pieces attract those cooking-lover 

kids. Moreover, they can spend their precious 

time with family.
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มัณฑนากร	รักประดิษฐ
Munthanakorn	Rakpradit	
munthanaarts@gmail.com

ชุดอาหารไทย	แรงบันดาลใจจากปีนักษัตร	

  การออกแบบชุดอาหารไทยที่ได ้รับแรงบันดาลใจ

จากปีนักษัตร

Thai	Cuisine	Plate	Sets	Inspiration	
from	Chinese	Zodiac	

  Designs of Thai cuisine inspired by the 

Chinese zodiac.
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ภัยซ่อนเร้น	

  ทกุวันนีเ้มืองทีเ่ราอาศัยอยู ่มคีวามเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย 

มีวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัย เป็นเมืองที่เต็ม

ไปด้วยสีสัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย

ในเมืองใหญ่ กลับมีภัยอันตรายท่ีซ่อนเร้นอยู่ นั่นคือมลภาวะ 

ในขณะที่มนุษย์ก�าลังพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวล�้าน�าสมัยมากขึ้น 

ในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์ก็ก�าลังผลิตมลพิษต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

และสิ่งนี้ก็ก�าลังคืบคลานสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง

เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยที่ทุกคนไม่ทันได้สังเกตเห็น 
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รติมา	วงษ์กมลชุณห์
Ratima	Wongkamonchun	
ratima.w1996@gmail.com

Toxic	City	

  At present, we live in a big colorful city 

equipped with modern hi-technology and a 

cutting edge of evolution. Though, in fact, 

conveniences of city life lies a hidden danger, 

"Pollution". While mankind is racing to modernize 

everything for their lifestyle, they also manufacture 

all kinds of pollution at the same time, especially 

air-pollution. It is harmful to human health and 

it is inevitable. It is unnoticeably creeping up 

to city dwellers.
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โครงการออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับใส่อาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากผักผลไม้	

  การออกแบบชุดภาชนะบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่อาหาร 

เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่อาหารและเป็นภาชนะที่ใช้งาน

ได้อย่างสะดวก มีรูปแบบการใช้งานที่ตอบสนองกับการใช้ได้ใน

หลากหลายรูปแบบ โดยได้แรงบันดาลใจสีมาจากผักและผลไม้

Food	container	design	project	 for	a	convenience	
with	functions	inspired	by	vegetable	

and	fruit‘s	colors.	

This food container is designed for multi-functional 

and convenient use. The colors are based on the colors 

of fruits and vegetables.
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รัชพล	ชยะกูรจิรภัทร
Ratchapon	Chayakoonjirapat
drydry_life@hotmail.com
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วชิราภรณ์	เงินเมือง
Wachiraphorn	Ngernmuang

wachiraphorn.oumwp@gmail.com

แจกันฉลุ	แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย

  แจกนัประดับ ทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจมากจากเคร่ืองแขวน

ไทย ซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่สร้างสรรค์งานสวยด้วยความประณีต

บรรจง ละเมียดละไม และอยูคู่่กบัคนไทยมายาวนาน มาประยกุต์

ใช้กับผลงาน โดยใช้เทคนิคฉลุ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความ

ละเอยีด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลงานสงู น�าเสนอลักษณะเด่น

ของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสัน

ของกลีบดอกไม้ที่สวยงาม ดึงดูดใจ น�าเอกลักษณ์ต ่างๆ

มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของแจกันดอกไม้ เพื่อให้เกิด

ความรู้สึกถึงความอ่อนช้อย นุ่มนวล มีชีวิตชีวา

Carved	vase:	Traditional	
Thai	Floral	Pendants	Inspiring	

  Decoration vase was inspired by 

traditional Thai floral pendants, famous known 

as “Khruang-Kwaen" a Thai way of handcraft, 

with exquisite value and antique applied 

with perforated design as known as a highly 

valued type of decor. This thesis demonstrates 

remarkable beautiful feature of ceramic vase 

and traditional Thai floral pendants, variety 

of colours and also the beauty of petals 

arrangement. The work also demonstrates 

how the uniqueness of Thai floral pendants has 

transformed into the making of ceramic vases, 

creating the feeling of refinement and vitality.
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โครงการออกแบบชุดโต๊ะหมู่บูชา	
ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากขนนกยูง	

  ปัจจบุนัมชีดุหมูบู่ชาพระให้เลอืกสรรอย่างน้อยนดิ เพราะ

รูปทรงที่ล้าสมัย ข้าพเจ้าได้ออกแบบใหม่ โดยได้รับแรงบัลดาล

ใจมาจากขนนกยูงที่มีความสวยงาม แปลกตา โดยตัดทอน

ความเหมาะสมของลวดลาย ส ีรปูทรง เพ่ือให้เข้าถงึทกุเพศทกุวยั 

และลดความน่ากลัวของผลงานเก่า ๆ ท่ีผ่านตามาในอดีต

Peacock	Feather	Worships	Set

Nowadays, there are a few of worships to choose form 

because the shape is outdated. I have redesigned, inspired 

by the pattern of peacock feathers, by curtailing technique. 

And make a modern for leave out of awfulness in the past.
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วริษฐา	เหลือสูงเนิน
Warittha	Lueasoongnern	
mumiid@hotmail.com
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ศันสนะ	ขันสังข์
Sansana	Khansung	

cherechamp@hotmail.com

ชุดแจกันประดับตกแต่ง	
แรงบันดาลใจจากพื้นผิวธรรมชาติ	

  ผู้ศึกษาต้องการออกแบบชุดแจกันประดับตกแต่ง 

เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและการตกแต่งบ้าน 

มีลักษณะความงามเฉพาะตัว การตกแต่งธรรมชาติต่าง ๆ 

ด ้วยเค ร่ืองเคลือบดินเผาโดยการออกแบบ ผู ้ วิจัย

มวัีตถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและสร้างสรรค์ชดุแจกันประดบั

ตกแต่งโดยมีแนวความคิดและแรงบนัดาลใจจากการขึน้รปู

ด้วยแป้นหมุนแล้วใช้เทคนิคการท�าให้ดินแตกคล้ายกับ

พื้นผิวที่พบเห็นในธรรมชาติ

Vase	 Set	 Inspired	 by	 Natural	 Texture	

  "Art thesis" vase set inspired by natural texture. 

Vase set designed to decorate house and living place 

with exclusive beauty. Now vase decorating 

widespread to adorn house, condominium etc. 

Vase had been a part of prepare a good 

atmosphere in room so I have develop form 

of vase for consistent with their places but 

my vase set had inspired by iconic texture

 from natural surface I made vase texture seem 

like a crack on trunk.

  So my vase set used decorate concept 

from art composition. Shape and form of vase 

made by wheel throwing process decorated with 

ashes glaze, ashes glaze have an ordinary 

and natural color.
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แปลกหรือต่าง

  คนที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นจนถูกมองว่าเป็น

คนแปลก

Weirdo	or	Different	

  When you don’t follow the standard rules 

of behaviour in mainstream society people tend to 

look at you as being strange or odd.
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ศุภาพิชญ์	เตชะจิรกุล
Suphapich	Techajirakul	
obeauto@hotmail.com
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สุจิตรา	จันทสิทธิ์
Sujitra	Chantasit	

Mm_baba@hotmail.com

ชุดถวายภัตตาหารพระสงฆ์	

  แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ล ว ด ล า ย จ า ก ก า ร ร ้ อ ย ด อ ก ไ ม ้

แบบตาข ่ายในเครื่องแขวนไทย แรงบันดาลใจจากการ

ร ้ อยดอกไม ้ ใน เครื่ อ งแขวนไทยที่ มี ความประณีตและ

เป็นเอกลักษณ์

Pottery	food	sets	for	monks	inspired	
by	Thai	traditional	floral	mobiles.	

  Patterns are inspired by Thai tradit ional 

floral mobiles.
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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 44.   40.-

ฉบับที่ 36.   40.-ฉบับที่ 29.   40.- ฉบับที่ 31.   40.-ฉบับที่ 30.   40.- ฉบับที่ 32.   40.- ฉบับที่ 34.   40.- ฉบับที่ 35.   40.-ฉบับที่ 33.   40.-

ฉบับที่ 39.   40.-ฉบับที่ 38.   40.-ฉบับที่ 37.   40.- ฉบับที่ 40.   40.- ฉบับที่ 41.   40.- ฉบับที่ 42.   40.- ฉบับที่ 43.   40.-

ฉบับที่ 45.   40.- ฉบับที่ 46.   40.- ฉบับที่ 47.   90.- ฉบับที่ 48.   90.- ฉบับที่ 49.   90.-






