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วารสารเซรามิกส์ จัดที่ำาขึ�นึเพ่�อุเป็็นึศูินึย์์กลางการเผย์แพร่วิชาความรู�ที่างด�านึเซรามิก 

และเป็็นึส่�อุกลางระหว่างสมาชิกขอุงสมาคมฯ ตุลอุดจนึผู�สนึใจ สมาชิกสมาคมฯ ป็ระกอุบัด�วย์ 

ผู�เช่�ย์วชาญที่่�เก่�ย์วข�อุงในึวงการเซรามิก ที่ั�งด�านึอุุตุสาหกรรมและแวดวงการศิึกษา 

รวมทัี่�งผู�สนึใจในึกิจกรรมด�านึน่ึ� ข�อุคิดเห็นึและบัที่ความในึวารสารเล่มน่ึ� เป็็นึทัี่ศินึะอิุสระ

ขอุงผู�เข่ย์นึแตุ่ละท่ี่านึ สมาคมเซรามิกส์ไที่ย์ไม่จำาเป็็นึตุ�อุงเห็นึด�วย์เสมอุไป็

สวัสด่ครับัพ่�นึ�อุงชาวเซรามิกป็ระเที่ศิไที่ย์และผู�สนึใจ 
อุ่านึวารสารเซรามิกส์ทุี่กท่ี่านึ วารสารเซรามิกส์ฉบัับัท่ี่� 51 น่ึ� เราได�เป็ล่�ย์นึ 
รูป็แบับัมาเป็็นึไฟล์อุิเล็กที่รอุนึิกส์ เพิ�มความสะดวกให�กับัสมาชิก 
สามารถดาวน์ึโหลดไป็อุ่านึท่ี่�ไหนึก็ได� หร่อุสนึใจจะร่วมเป็็นึสป็อุนึเซอุร์ 
ลงโฆษณา จะนึำาไป็พิมพ์แจกจ่าย์ เพ่ย์งติุดตุ่อุสอุบัถามเข�ามาแจ�งที่าง
สมาคมฯ ก็จะเป็็นึเร่�อุงน่ึายิ์นึด่เป็็นึอุย์่างย์ิ�งครับั

เริ�มตุ�นึป็กหนึ�าด�วย์ภาพถ่าย์ผลงานึสวย์เก๋สดใสขอุงศิิลปิ็นึรุ่นึใหม่ 
คุณชนัากานัติ์ เสำมาชัย และย์ังสามารถช่�นึชมผลงานึได�ในึเว็บัไซตุ์ 
www.numpucsh.com ในึวารสารฉบัับัป็ระเดิมอุอุนึไลน์ึน่ึ� ม่เน่ึ�อุหา
และภาพป็ระกอุบัภาพส่สวย์สดใสทุี่กหนึ�า ซึ�งจะไม่สามารถพบัได�ในึ
วารสารเล่มกระดาษในึฉบัับัก่อุนึ ๆ เน่ึ�อุงจากข�อุจำากัดด�านึตุ�นึทุี่นึการพิมพ์ 
ขอุแนึะนึำาสตูุดิโอุด�านึเคร่�อุงแก�ว การเป่็าและขึ�นึรูป็แก�ว ท่ี่�ม่ส่สันึสวย์
สดใส รูป็ที่รงท่ี่�สรรค์สร�างด�วย์เที่คนิึคจากศิิลปิ็นึเป่็าแก�วท่ี่�เล่�อุงช่�อุจาก
ทัี่�งในึและตุ่างป็ระเที่ศิ มาสาธิ์ตุให�ได�รับัชมกันึท่ี่� “BGC Glass Studio” 
สอุบัถามราย์ละเอุ่ย์ดการเข�าชมแกลเลอุร่� พิพิธ์ภัณฑ์์ และกิจกรรมตุ่าง ๆ 
ได�ที่าง  Facebook : BGC Glass Studio ในึวารสารฉบัับัน่ึ�ยั์งม่การแนึะนึำา
เที่คนิึคการวาดภาพส่เซรามิกบันึพอุร์ซเลนึโดย์คุณ Keiko Shimizu   
ศิิลปิ็นึผู�เช่�ย์วชาญชาวญ่�ปุ่็นึ ม่ภาพถ่าย์ผลงานึมาให�ดูกันึด�วย์ นึอุกจากน่ึ�
ก็ยั์งม่การแนึะนึำางานึแสดงผลงานึศิิลป็ะเคร่�อุงเคล่อุบัเซรามิก ขอุงศิิลปิ็นึ
นึานึาชาติุ ทัี่�งไที่ย์ และตุ่างชาติุ ในึนิึที่รรศิการ CLASS – Clay & Glass
International   Symposium 2019    ซึ�งจัดขึ�นึในึจุฬาลงกรณ์มหาวิที่ย์าลัย์ 

หากท่ี่านึสมาชิกวารสารฯ ตุ�อุงการย์�อุนึอุ่านึวารสารเซรามิกส์
ฉบัับัก่อุนึ ๆ เราก็ม่ให�อุ่านึกันึได�แล�วท่ี่�เว็บัไซต์ุขอุงสมาคมฯ http://
www.thaiceramicsociety.or.th/ และหากม่ข�อุสงสัย์สอุบัถามหร่อุ 
จะเสนึอุแนึะอุะไร ก็ติุดตุ่อุมาได�ที่างเฟสบุั�คและอุ่เมล์เลย์นึะครับั

กอุงบัรรณาธิ์การ

ธ์นึากร วาสนึาเพ่ย์รพงศ์ิ
Thanakorn.w@chula.ac.th

Facebook : The Thai Ceramic Society
www.thaiceramicsociety.or.th

ข้้างเตา
เซรามิิกส์์
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CLASS - CLAY & Glass
International Exhibition 2019

เร่�อุง อุาจารย์์เว

สาระเกษตุรินึ เป็็นึหัวเร่�ย์วหัวแรงในึการจัดงานึ  

ม่ผู�เข�าร่วมกิจกรรมน่ึ�มากท่ี่เด่ย์ว  ผู�เข่ย์นึเส่ย์ดาย์

ที่่ �ไม่ได�ม ่โอุกาสไป็รับัฟังการบัรรย์าย์โดย์

ศิิลป็ินึเซรามิกและแก�วที่่ �ม ่ช ่ �อุเส่ย์งระดับั

นึานึาชาติุ อุาทิี่ Mehmet Tuzum Kizilcan 

ป็รมาจารย์ท์ี่างด�านึเซรามิกส์จากตุุรก่ Ted 

Secombe จากอุอุสเตุรเล่ย์ที่่�ม่จุดเด่นึที่าง

ด�านึเคล่อุบัผลึกที่่ �สวย์งามและตุกผลึกที่าง

ความงามแล�วเช่นึกันึ

เม่�อุเด่อุนึพฤศิจิกาย์นึ  2562    สำานัึกบัริหารศิิลป็วัฒนึธ์รรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ย์าลัย์ ได�จัดสัมมนึาเชิงป็ฏิิบััตุิการ CLASS- 

Clay & Glass International Symposium 2019 ขึ�นึที่่�

จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ย์าลัย์โดย์ม่ศิิลปิ็นึนึานึาชาติุ ศิิลปิ็นึไที่ย์ อุาจารย์์

และนัึกศึิกษาไที่ย์เข�าร่วมโครงการน่ึ�ตัุ�งแตุ่วันึท่ี่� 27 - 30 พฤศิจิกาย์นึ 

2562 และจััดนิัทรรศการ CLASS - Clay & Glass International 

Exhibition 2019 ขึ�นึในึวันึท่ี่� 2 - 26 ธั์นึวาคม 2562 ณ นิึที่รรศิ

สถานึอุาคารศิิลป็วัฒนึธ์รรม และห�อุงนิึที่รรศิการหมุนึเว่ย์นึชั�นึ 1 

พิพิธ์ภัณฑ์์จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ย์าลัย์

      ผู�เข่ย์นึได�รับัเชิญให�เข�าร่วมสัมมนึาในึครั�งน่ึ�ด�วย์เช่นึกันึ  แตุ่งานึ

ตุรงกันึกับัที่่�ผู�เข่ย์นึได�รับัเชิญไป็ร่วม Workshop ที่่�รัฐเซลังงอุร์ 

ป็ระเที่ศิมาเลเซ่ย์ ผู�เข่ย์นึเลย์ได�แตุ่ส่งงานึเข�าร่วม แสดงด�วย์ในึครั�งน่ึ�

การจัดงานึในึครั�งนึ่�เจ�าภาพค่อุ ภาควิชานึฤมิตุศิิลป็์ (สาขาวิชาเอุกหัตุถศิิลป็์เซรามิก) คณะศิิลป็กรรมศิาสตุร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ย์าลัย์และหน่ึวย์ป็ฏิิบััติุการวิจัย์พัฒนึาผลิตุภัณฑ์์หัตุถศิิลป์็ โดย์ม่ รอุงศิาสตุราจารย์สุ์ขุมาล

“Flower of hope” งานของ Mehmet Tuzum Kizilcan
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สิ�งหนึึ�งท่ี่�ผู�เข่ย์นึให�ความสำาคัญกับังานึน่ึ�ก็ค่อุ งานึเซรามิกและแก�วท่ี่�เป็็นึงานึศิิลป็ะอัุนึเป็็นึงานึท่ี่�ม่ความงาม

ร่วมสมัย์ม่ความเป็็นึอัุตุลักษณ์ขอุงตัุวเอุงขอุงศิิลปิ็นึแตุ่ละท่ี่านึท่ี่�มาร่วมงานึในึครั�งน่ึ� และท่ี่�น่ึาสนึใจในึงานึน่ึ�ค่อุ 

งานึแก�วที่างศิิลป็ะบั�านึเราเพิ�งเริ�มตุ่�นึตัุวกับังานึแบับัน่ึ�เม่�อุไม่ก่�ปี็มาน่ึ�เอุง ผู�เข่ย์นึเคย์ศึิกษาเร่�อุงแก�วน่ึ�กับัอุาจารย์์

หม่อุมราชวงศ์ิอุุตุตุรากร วรวรรณ และ อุาจารย์์อุนัึนึตุภักดิ� โชติุมงคล เม่�อุหลาย์ปี็ก่อุนึท่ี่านึทัี่�งสอุงเคย์มาสอุนึท่ี่�

วิที่ย์าลัย์ครูพระนึคร (มหาวิที่ย์าลัย์ราชภัฏิพระนึครปั็จจุบัันึ) ในึวิชาวัสดุศิาสตุร์และเซรามิกส์อุุตุสาหกรรม 

ในึที่างเซรามิกส์ เคล่อุบัก็ค่อุแก�วนัึ�นึเอุง แตุ่เคล่อุบัตุ�อุงเกาะอุย์ู่บันึผิวขอุงเซรามิก ส่วนึแก�วนัึ�นึจะขึ�นึรูป็ได�จาก 

การเป่็าหร่อุหล่อุหลอุมขึ�นึรูป็ในึอุุณหภูมิท่ี่�ไม่สูงมากนัึก ดร.สุมาล่ ลิขิตุวนิึชกุล (ศูินึย์์วิจัย์และพัฒนึาอุุตุสาหกรรม 

เซรามิก กรมวิที่ย์าศิาสตุร์บัริการ) เข่ย์นึบัที่ความเร่�อุงแก�วไว�อุย์่างละเอุ่ย์ดว่า แก�วนัึ�นึม่หลาย์ป็ระเภที่ตัุ�งแตุ่แก�ว

โซดาไลม์ (Soda-lime) โอุป็อุล (Opal) ลามิเนึตุ (Laminate) และกลาส-เซรามิก (Glass-ceramic) 

ซึ�งม่สมบััตุิและอุงค์ป็ระกอุบัตุลอุดจนึกระบัวนึการผลิตุตุ่างกันึไป็ตุามความตุ�อุงการในึการสร�างสรรค์ผลงานึ 

ที่างด�านึศิิลป็ะ จะใช�กระบัวนึการหลอุมแก�วจากโซดาไลม์ในึเตุาหลอุมและม่การเป่็าขึ�นึรูป็เป่็าเข�าโมลด์เพ่�อุสร�าง 

รูป็ที่รง (แตุ่จะไม่ตุ�อุงการ การผลิตุซำ�าแบับัขวดบัรรจุขอุงเหลวในึระบับัอุุตุสาหกรรม) ตุ�อุงม่การสร�างสรรค์รูป็ที่รง 

งานแก้้วของชานนท์์ ไก้รรส 
(Soda-lime Glass Cast กั้บพอร์ซเลน)

“Together as One”
งานแก้้วสวย ๆ ของ สุขุมาล สาระเก้ษตริน

Slumping Glass and Porcelain

ให �ม ่ความงามในึร ูป็ที่รงเส �นึส ่และล ักษณะผ ิว

ที่่ � เป็ ็นึเอุกลักษณ์เฉพาะตุัวขอุงศิิลป็ินึแตุ่ละที่่านึ 

ความจร ิ งแล � วศิ ิ ลป็ ิ นึแก � วจากมหาว ิที่ย์าล ั ย์

แคลิฟอุร์เน่ึย์ George Jercich เคย์มาแสดงงานึและ

ร่วม workshop ที่่�มหาวิที่ย์าลัย์ศิิลป็ากร ตุั�งแตุ่ป็ี 

2543 มาแล�ว ผู�เข่ย์นึได�ผลงานึขอุง George Jercich 

สอุงสามชิ�นึไว�เป็็นึที่่�ระลึก และย์ังเก็บัไว�ที่่ �บั�านึจนึ

ทีุ่กวันึนึ่�

ก า รที่ ำ า ง านึแก � วศิ ิ ลป็ะนึ ่ าจะ เหมาะก ั บั

ป็ระเที่ศิที่่ �ม ่อุากาศิหนึาวเย์ ็นึมากกว่าเม ่อุงไที่ย์ 

และม่ค่าใช�จ ่าย์ที่่ �ส ูงในึการที่่ �จะเผาหลอุมแก�วไว�

ตุลอุดเวลา ซึ �งแตุ่ละมหาวิที่ย์าลัย์จะตุ�อุงคำานึึงถึง

ค่าใช�จ่าย์ในึส่วนึนึ่�กับัความคุ�มค่าคุ �มทีุ่นึ และเวลา

ในึการท่ี่�จะเปิ็ดสาขาวิชาน่ึ� ซึ�งอุาจจะตุ�อุงอุาศัิย์ความ

ร่วมม่อุกับับัริษัที่ท่ี่�ผลิตุแก�วและม่ studio ที่างด�านึแก�ว 

เช่นึ บัางกอุกกล�าสสตูุดิโอุ (BG Glass Studio) 

สตุูดิโอุเป็่าแก�วแห่งแรกขอุงไที่ย์ ซึ�งม่เงินึทีุ่นึและ

ตุ�อุงการเผย์แพร่งานึแก�วให�แพร่หลาย์ในึป็ระเที่ศิและ

ตุ่างป็ระเที่ศิ
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จากการท่ี่�ได�ไป็ชมนิึที่รรศิการ CLASS - Clay & Glass International Exhibition 2019 ท่ี่�แสดง

อุย์ู่หลังจากผู�เข่ย์นึกลับัจากมาเลเซ่ย์ ผู�เข่ย์นึป็ระที่ับัใจที่ั�งงานึเซรามิกและแก�วที่่�นึำามาแสดงเป็็นึอุย์่างมาก งานึ
งานึหลาย์ชิ�นึม่ความงามความป็ระณ่ตุและความเข�าใจ

ในึศิาสตุร์และศิิลป็์ขอุงงานึเซรามิกและงานึแก�วเป็็นึ

อุย่์างด่ ย์ากท่ี่�จะวิเคราะห์วิจารณ์ ผู�เข่ย์นึ ขอุกล่าวถึง

และช่ �นึชมงานึขอุงแตุ่ละที่่านึพอุเป็็นึสังเขป็ดังนึ่ �

งานึเซรามิกขอุง Ted Secombe ม่ความโดดเด่นึ

ในึเร่�อุงเคล่อุบัผลึก (Crystalline Glaze) ซึ�งผลึกท่ี่� 

Ted ที่ำานัึ�นึเป็็นึผลึกท่ี่�สวย์งาม ม่ขนึาดผลึกท่ี่�ใหญ่ ซึ�งอุาจ 

จะเกิดจากการหล่อุเล่�ย์งให�เกิดโดย์เคม่ Zinc silicate 

หร่อุอุาจเกิดจากสูตุรท่ี่�สมบูัรณ์และการเผา Soaking 

ในึอุุณหภูมิที่่ � เหมาะสมก็เป็็นึได�ผ ู � เข ่ย์นึชอุบัผลึก

ส่นึำ�าเงินึบันึพ่�นึส่แดงขอุง Ted เป็็นึอุย์่างมากเพราะดู

โดดเด่นึกว่าผลึกอุ่�นึ ๆ ในึกลุ่มงานึขอุง Ted Secombe

งานึเซรามิกขอุง พิพัฒนั์ จัิติรอารีย์รักษ์์ 

เป็ ็นึป็ระตุิมากรรมที่่ �แสดงร ูป็ที่รงและพ่ �นึผ ิว

อุันึเป็็นึเนึ่�อุแที่�ขอุงดินึ หินึ ที่ราย์ ที่่�เกิดจาก ไฟ

ในึอุุณหภูมิท่ี่�พอุเหมาะ จึงเป็็นึความงามในึลักษณะ

แห่งสัจจะวัสดุ (Materialism) ในึเนึ่�อุดินึโดย์ไม่

ป็กป็ิดด�วย์เคล่อุบัแบับัเซรามิกที่ั�ว ๆ ไป็

“Hold Me Up” งานึขอุง Hannah Pierce 

ศิิลป็ินึจากสหรัฐอุเมริกาเป็็นึป็ระตุิมากรรมส่�อุป็ระสม

(Mixed Media) ท่ี่�วาดรูป็ด�วย์ส่สเตุนึบันึผิวดินึ ม่ขาตัุ�ง

และใช�ผ�าตุกแตุ่งงานึให�สวย์งาม (Earthenware and 

Fabric)
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“Flounder” งานึขอุง โกเมศ คันัธิิก ก็ม่ความงาม

ในึลักษณะป็ระตุิมากรรมที่่�เร่ย์บัง่าย์สงบันึุ่มและแตุ่ง

แตุ�มด�วย์ความสดขอุงส่ในึบัางจังหวะ ดูแล�วสบัาย์ตุา

อุ่กงานึหนึึ�งซึ�งน่ึาสนึใจค่อุ “Structure of Life” 

งานึขอุง สำราวุุฒิ วุงษ์์เนัติร เป็็นึงานึเชิงป็ระติุมากรรม

ที่่ �ใช�ความแตุกตุ่างขอุงรูป็ที่รงและพ่ �นึผิวเป็็นึตุัว

กำาหนึด ที่ำาให�เกิดความงามในึความแตุกตุ่างอุย์่าง

ลงตุัว 

“Way-Nature” ป็ระตุิมากรรมขนึาดเล็กขอุง 

ศุภกร กัณฑโพธิิ� ก็เป็็นึงานึเซรามิกที่่�สวย์ลงตุัวในึส่

และรูป็ที่รงถ�าขย์าย์ scale ให�ดูใหญ่ขึ�นึหลาย์ ๆ  เท่ี่าตัุว

ก ็จะ เป็ ็นึงานึป็ระตุ ิมากรรมป็ระกอุบัอุาคาร

และสิ�งแวดล�อุมได�อุย์่างสวย์งามเลย์ที่่เด่ย์ว

“That’s not balance” งานึขอุง สำิรินัทรา 

อาจัเจัริญ เป็็นึป็ระตุิมากรรมขนึาดเล็กที่่�นึ่าสนึใจ 

เธ์อุใช�เที่คนึิคป็ระตุิมากรรมเซรามิกแบับัสัจจะวัสดุ 

(Materialism) ไม่ตุ�อุงเคล่อุบัป็กป็ิดเนึ่�อุขอุงดินึป็ั�นึ

ที่่�ผ่านึการเผา ณ อุุณหภูมิที่่�เหมาะสมก็จะเกิดส่ขอุง

เนึ่ �อุดินึโดย์ธ์รรมชาตุิโดย์ม่การป็รุงแตุ่งส่วนึผสม

ขอุงดินึให�เกิดลักษณะผิวที่่�สวย์งาม
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อุ่กหนึึ�งผลงานึท่ี่�จะไม่กล่าวถึงไม่ได�ค่อุ งานึเซรามิกขอุง วิุภู ศรีวิุลาศ “Family” งานึขอุงวิภู

ส่งไป็แสดงในึหลาย์ป็ระเที่ศิ วิภูเป็็นึศิิลปิ็นึไที่ย์พำานัึกอุย์ู่อุอุสเตุรเล่ย์ เลย์เป็็นึศิิลปิ็นึในึนึามป็ระเที่ศิอุอุสเตุรเล่ย์ 

งานึขอุงวิภูจะเนึ�นึ Concept ขอุงงานึโดย์ใช�การผสมผสานึ

หลาย์เที่คนิึคร่วมกันึ

งานึแก�วที่่ �นึ่าสนึใจก็ม่หลาย์ชิ �นึที่่ �สวย์งามและสมบัูรณ์ 

ในึงานึแตุ่ละชิ�นึเช่นึ งานึ Mixed Media “Pacific Gyro” ขอุง 

Stephen Hirt เป็็นึงานึแก�วติุดอุย์ู่กับัที่อุงแดงเคาะขึ�นึรูป็และ

หินึแท่ี่งที่รงกระบัอุก
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อุ่กชิ�นึงานึหนึึ�งเป็็นึงานึขอุง ชาติกาล วุงศ์ศิริ 

ศิิลปิ็นึแก�ว จากบัางกอุกกล�าสเช่นึกันึ งานึขอุง ชาตุกาล 

เป็็นึการเป่็าแก�วให�เป็็นึเส�นึแล�วขดม�วนึขึ�นึตุ่อุ ๆ กันึ เป็็นึ

รูป็ที่รงคล�าย์ ๆ เป็ลวไฟ “A song of fire” ดูแล�ว

ก็น่ึาสนึใจไม่นึ�อุย์ 

นึอุกจากนึ่ �ย์ ังม่งานึแก�ว

ขอุงศิิลป็ินึจากบัางกอุกกล�าส

สตูุดิโอุร่วมด�วย์ เช่นึ งานึป็ระติุ-

มากรรมแก�วเป่็าขอุง เอก รอดเมฆ 

ขนึาด 30 x 30 ซม.“Consciousness”

ลักษณะที่รงกลมสอุงชิ �นึตุ่อุกันึ 

สร �างลวดลาย์ด�วย์เส �นึแก�วส ่

ตุ่าง ๆ เป็็นึริ�วลาย์ท่ี่�สวย์งามเม่�อุ

ม่แสงท่ี่�เหมาะสม 

เครดิตุภาพ: ขอุบัคุณ คุณไพศิาล กาญจนึพิบูัลย์์  ท่ี่�เอุ่�อุเฟ้�อุภาพทัี่�งหมดในึบัที่ความน่ึ� 

งาน Class - Clay & Glass International 

Exhibition 2019 ได้้เสร็ ็จส้ �นตามวััตถุุปร็ะสงค์์

ของผู้้ ้จ ัด้งานไปเร็ียบร็้อยแล้้วั ซึ่่ �งแสด้งให้้เห้็นถุ่ง

พััฒนาการ็อีกขั �นห้น่ �งในวังการ็เซึ่ร็าม้กแล้ะแก้วั 

ทางด้้านศิ้ล้ปะในยุค์ 5 G นี�แล้ะค์งจะพััฒนาไปอย่าง 

ต่อเน่�องอีกยาวันานไม่มีส้�นสุด้อย่างแน่นอน
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โดย์ สุจิตุรา เดชสุวรรณาชัย์

Keiko Shimizu 
Demonstration 
in Bangkok
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อุาจารย์์ Keiko Shimizu เป็็นึอุ่กหนึึ�งผู�เช่�ย์วชาญที่างด�านึการวาดส่บันึเคล่อุบัเป็็นึอุย์่างมาก งานึขอุงครู 

คนึน่ึ� ส่วนึใหญ่ใช�เที่คนิึคการวาดแบับัอุเมริกันึ ค่อุพู่กันึแบันึและผสมส่ด�วย์ medium เช่�อุนึำ�า แตุ่ก็ม่การผสมผสานึ  

modern technique และเที่คนิึคอุ่�นึ ๆ ด�วย์ งานึขอุงครูจะเด่นึเร่�อุงความเน่ึ�ย์บัตุามแบับัฉบัับัญ่�ปุ่็นึ ซึ�งได�รับั 

รางวัลในึการแสดงงานึทัี่�วโลกมาหลาย์ครั�ง ล่าสุดครูได�มาเท่ี่�ย์วเม่อุงไที่ย์ และได�แวะเย์่�ย์มท่ี่� วุรรณวิุภาสำตูิดิโอ 

แถมใจด่สาธิ์ตุวัตุถุดิบัตัุวใหม่ท่ี่�ครูนึำามาสอุนึอุย์ู ่ค่อุ White touch (เป็็นึช่�อุท่ี่�ครูตัุ�งขึ�นึมา)

วัตุถุดิบัน่ึ�ค่อุ Flux ส่ขาวทึี่บัด�านึ ม่การเกาะตัุวด่ สามารถที่ำาให�นูึนึได�ด่ ครูได�คิดค�นึเที่คนิึคท่ี่�ที่ำาให�คล�าย์ 

สินึค�าขอุง Wedgwood แตุ่แที่นึท่ี่�จะเป็็นึการหล่อุด�วย์ดินึ 2 ส่ ก็ป็รับัเป็็นึการวาดด�วย์ส่บันึเคล่อุบัแที่นึ เรามาดู

วิธ่์ที่ำากันึเลย์นึะคะ
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การผสำมสีำ : เน่ึ�อุงจาก White touch เป็็นึส่ขาวทึี่บั ครูจึงแนึะนึำาว่าควรที่ำาส่บันึพ่�นึกระเบ่ั�อุงเผาไป็ก่อุนึ 

1 ครั�ง แล�วจึงมาวาดด�วย์เที่คนิึคน่ึ� ผสมผงส่ White touch กับั medium ท่ี่�แห�งเร็ว ให�ม่ความข�นึเหลวเป็็นึโคลนึ 

แล�วตัุกใส่ในึกรวย์พลาสติุกป็ากแหลม

การบีบสีำและการวุาด : ตัุดป็ากกรวย์พลาสติุกให�เป็็นึรู ตุามขนึาดท่ี่�ตุ�อุงการ บ่ับัส่ลงตุามลาย์ท่ี่�ร่างไว�แล�ว 

ควรบ่ับัในึส่วนึท่ี่�ตุ�อุงการให�นูึนึท่ี่�สุดก่อุนึ แล�วใช�พู่กันึกลมลากส่เป็็นึที่างตุามกล่บั ควรที่ำาท่ี่ละกล่บัเพราะ medium

ท่ี่�ผสมจะที่ำาให�แห�งเร็ว และที่ำากล่บัเว�นึกล่บัก่อุนึ จากนัึ�นึใช�เคร่�อุงเป่็าผมเป่็าให�แห�ง แล�วจึงลงส่กล่บัท่ี่�อุย์ู่ระหว่าง

กล่บัท่ี่�ที่ำาไป็แล�ว ขั�นึตุอุนึน่ึ�ที่ำาเพ่�อุไม่ให�ส่ท่ี่�วาดไหลไป็กอุงด�วย์กันึ การที่ำาเช่นึน่ึ�สันึขอุงแตุ่ละกล่บัจะเด่นึชัด

สามารถใช�กรวย์บ่ับัที่ำาเป็็นึลวดลาย์ลูกไม�หร่อุลาย์เส�นึตุามตุ�อุงการ เสร็จแล�วเผาท่ี่� 800 oC

หากที่่านึใดสนึใจสั�งซ่ �อุวัตุถุดิบัสามารถตุิดตุ่อุคุณอุัญชล่ โที่ร. 081 904 4258หากที่่านึใดสนึใจสั�งซ่ �อุวัตุถุดิบัสามารถตุิดตุ่อุคุณอุัญชล่ โที่ร. 081 904 4258
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About Keiko Shimizu
โดย์ สุจิตุรา เดชสุวรรณาชัย์

เคอิุโกะ ชิมิซุ สำาเร็จการศึิกษาด�านึศิิลป็ะพ่�นึฐานึจาก Musashino Art University และ Kuwasawa 

Design School ในึโตุเก่ย์วป็ระเที่ศิญ่�ป็ุ่นึ จากนึั�นึเธ์อุที่ำางานึให�กับับัริษัที่เส่�อุผ�าราย์ใหญ่ในึฐานึะนึักอุอุกแบับั

เพ่ย์งไม่ก่�ป็ี เธ์อุก็หันึเหไป็ย์ังงานึวาดภาพบันึพอุร์ซเลนึ ขณะที่ำางานึเป็็นึศิิลป็ินึอุิสระ

Keiko Shimizu was educated in the rudiments of art at Musashino Art University 
and Kuwasawa Design School in Tokyo, Japan. She then worked for a major clothing 
company as a designer for few years and discovered porcelain painting while working as a 
free-lance artist.

She studied the techniques of porcelain painting at Harajuku Togasha Ceramic studio 
and at the prestigious Okura Toen China Painting School in Japan. She continued studying 
and received IPAT Master Artist & Teacher certificates. In addition she studied and attained
the FirstClass level of the National Qualification of Painting Expert in Japan.

In recent years, she has participated in numerous international conventions where 
she gives demonstrations of her techniques. And she received plenty of awards at the 
competition,IPAT in USA, AZZURA in Italy, TIPP and Mega Exhibition in Thailand, CAP in 
Canada, Lyon in France.

Also, she has written three books published in Japan and in Germany. She spends 
many hours working and has discovered many new ways of presenting her art, which 
includes introducing new techniques into her painting.

Needless to say, she continues to perfect her skills in the traditional style of painting.

At present she gives regular seminar at San Art studio in Tokyo, and teaches porcelain 
painting at her own studio (Matsurika Porcelain Art Studio) in Tokyo and in Ibaraki 
Prefecture.
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เธ์อุศึิกษาเที่คนิึคการวาดภาพบันึพอุร์ซเลนึท่ี่�สตูุดิโอุ Harajuku Togasha Ceramic และท่ี่� Okura Toen 

China Painting School ท่ี่�ม่ช่�อุเส่ย์งในึป็ระเที่ศิญ่�ปุ่็นึ เธ์อุเร่ย์นึตุ่อุและได�รับัป็ระกาศิน่ึย์บััตุร IPAT Master 

Artist & Teacher นึอุกจากน่ึ�เธ์อุย์ังศึิกษาจนึสำาเร็จระดับัเฟิสต์ุคลาสขอุง National Qualification of Painting

Expert ในึญ่�ปุ่็นึ

ในึช่วงไม่ก่�ปี็ท่ี่�ผ่านึมาเธ์อุได�เข�าร่วมในึการป็ระชุมระดับันึานึาชาติุหลาย์ครั�ง ซึ�งเธ์อุได�สาธิ์ตุเที่คนิึคตุ่าง ๆ  

และเธ์อุได�รับัรางวัลมากมาย์จากการแข่งขันึ IPAT ในึสหรัฐอุเมริกา, AZZURA ในึอิุตุาล่, TIPP and Mega

Exhibition ในึป็ระเที่ศิไที่ย์, CAP ในึแคนึาดา และ Lyon ในึฝรั�งเศิส

นึอุกจากน่ึ�เธ์อุย์ังเข่ย์นึหนัึงส่อุสามเล่มท่ี่�ตุ่พิมพ์ในึญ่�ปุ่็นึและเย์อุรมน่ึ เธ์อุใช�เวลาที่ำางานึหลาย์ชั�วโมงและได� 

ค�นึพบัวิธ่์การใหม่ ๆ  ในึการนึำาเสนึอุงานึศิิลป็ะขอุงเธ์อุ ซึ�งรวมถึงการแนึะนึำาเที่คนิึคใหม่ ๆ  ในึการวาดภาพขอุงเธ์อุ 

เธ์อุย์ังคงพัฒนึาทัี่กษะขอุงเธ์อุตุ่อุไป็ ในึการวาดภาพแบับัดั�งเดิมให�สมบูัรณ์ย์ิ�งขึ�นึ

ในึปั็จจุบัันึเธ์อุได�จัดสัมมนึาอุย์ูเ่ป็็นึป็ระจำาท่ี่�สตูุดิโอุ San Art ในึโตุเก่ย์ว และสอุนึการวาดภาพพอุร์ซเลนึ

ท่ี่�สตูุดิโอุขอุงเธ์อุเอุง (Matsurika Porcelain Art Studio) ในึโตุเก่ย์วและในึจังหวัดอิุบัารากิ

 



“แก�ว” เป็็นึวัสดุหนึึ�งท่ี่�ม่บัที่บัาที่ในึช่วิตุป็ระจำาวันึขอุงมนุึษย์์ ตัุ�งแตุ่งานึที่างวิศิวกรรม, สถาปั็ตุย์กรรม, 

วิที่ย์าศิาสตุร์, การแพที่ย์์, งานึอุอุกแบับั และโดย์เฉพาะอุย์่างย์ิ�งกับังานึศิิลป็ะ ลักษณะเฉพาะขอุงวัสดุแก�ว ม่ทัี่�ง 

ความโป็ร่งใส, โป็ร่งแสง, ม่ส่สันึ และการสะที่�อุนึแสงท่ี่�แตุกตุ่างจากวัสดุอุ่�นึอุย์่างเห็นึได�ชัดป็ระกอุบักับั เที่คนิึค 

การขึ�นึรูป็แก�วในึเชิงศิิลป็ะนัึ�นึม่วิธ่์การท่ี่�หลากหลาย์ ทัี่�งท่ี่�ไม่ผ่านึการใช�ความร�อุนึ (Cold work) และผ่านึการ 

ใช�ความร�อุนึ  (Hot work)   อุาทิี่การนึำากระจกมาตัุดเป็็นึรูป็ร่างตุ่าง ๆ  และติุดกาวแตุ่ละชิ�นึส่วนึเข�าด�วย์กันึ  

ไป็จนึถึงการนึำาแก�วมาหลอุมเหลวจนึสามารถนึำามาเป็่าอุากาศิเข�าไป็ภาย์ในึผ่านึที่่อุโลหะและสร�างเป็็นึรูป็ที่รง 

ขึ�นึได� ลักษณะพิเศิษดังกล่าวน่ึ�จึงเป็็นึเสน่ึห์เฉพาะตัุวท่ี่�ดึงดูดให�นัึกสร�างสรรค์นึำา  “แก�ว”  มาสร�างเป็็นึงานึศิิลป็ะ

มากขึ�นึในึปั็จจุบัันึ

เอุก รอุดเมฆ

BGC กัับจุุดเร่ิ่�มต้น้ของศ่ิลปะ  กัาริ่เป� าแกัว้ในไทย
Glass Studio
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เม่�อุกล่าวถึงศิิลป็ะ “การเป็่าแก�ว” ในึป็ระเที่ศิไที่ย์ มักจะม่ความหมาย์โดย์รวมถึงชิ�นึงานึที่่�ผลิตุด�วย์แก�ว 

อุาทิี่ ภาชนึะหร่อุงานึหัตุถศิิลป์็รูป็ที่รงตุ่าง ๆ หากแตุ่ในึตุ่างป็ระเที่ศินัึ�นึศัิพท์ี่เที่คนิึคท่ี่�เก่�ย์วกับังานึศิิลป็ะแก�วนัึ�นึ 

ม่หลาย์คำา แตุ่ละคำาก็จะม่ลักษณะเฉพาะและเร่ย์กช่�อุตุามวิธ่์การที่ำางานึในึเที่คนิึคนัึ�นึ ๆ  อุาทิี่ การเช่�อุมแก�วด�วย์ไฟ  

(Lampworking) การหล่อุแก�ว (Casting) การหลอุมแก�ว (Fusing) หร่อุการเป็่าแก�ว (Blowing) เป็็นึตุ�นึ

ในึที่่�นึ่�จะขอุกล่าวถึงสอุงเที่คนึิคสำาคัญในึงานึศิิลป็ะแก�วขอุงไที่ย์ ค่อุ การเช่�อุมแก�วด�วย์ไฟ (Lampworking) 

และการเป่็าแก�ว (Blowing)

ก า ร เช ่ � อุ ม แ ก � ว ด � ว ย์ ไ ฟ 

(Lampworking) ในึตุ่างป็ระเที่ศิ

อุาจเร ่ย์กช่ �อุแตุกตุ่างกันึ เช ่นึ 

Flame working (การที่ำางานึกับั

เป็ลวไฟ) Torch work (งานึที่่�ใช�

หัวพ่นึไฟ), Burner work (งานึ

ที่่ �ใช �ห ัวพ่นึไฟ) เป็ ็นึตุ�นึ ซ ึ �งในึ

แตุ่ละคำานัึ�นึม่ความหมาย์คล�าย์คลึง

กันึค่อุการขึ �นึร ูป็แก�วด�วการใช�

หัวพ่นึไฟ (Torch) ให�ความร�อุนึ

แท่ี่งแก�วส่ หร่อุที่่อุแก�วในึบัริเวณ

ท่ี่�ตุ�อุงการขึ�นึรูป็ และป็รับัแตุ่งรูป็ที่รงได�ด�วย์เคร่�งม่อุ อุาทิี่ ค่มตัุด กรรไกร  เที่คนิึค การเช่�อุมแก�วด�วย์ไฟน่ึ�

ในึที่างอุุตุสาหกรรมใช�ผลิตุหลอุดที่ดลอุงส่วนึใหญ่ รวมถึงการที่ำาลูกปั็ดแก�วชิ�นึเล็ก ๆ ซึ�งเป็็นึขั�นึตุอุนึท่ี่�ม่ความ

ละเอุ่ย์ดอุ่อุนึ ในึที่างศิิลป็ะอุงค์กรท่ี่�ม่ช่�อุเส่ย์งโดดเด่นึในึด�านึการเช่�อุมแก�วด�วย์ไฟ (Lampworking) ค่อุแผนึกแก�ว

ศูินึย์์ศิิลป็าช่พบัางไที่ร จังหวัดพระนึครศิร่อุย์ุธ์ย์า

“การเป่็าแก�ว (Blowing)” 

เป็็นึอุ่กเที่คนึิคหนึึ�งในึการขึ �นึรูป็

แก�ว      สำาหรับัที่ำาเคร่�อุงใช�หร่อุภาชนึะ 

ตุ่าง ๆ   แก�วท่ี่�ถูกหลอุมละลาย์ในึ 

อุุณหภูมิโดย์ป็ระมาณ 1200–1400 

อุงศิาเซลเซ่ย์ส จะกลาย์เป็็นึนึำ�าแก�ว 

เหลวที่่�นึำามาขึ�นึรูป็ได�ด�วย์วิธ์่การ 

เป่็าลมผ่านึท่ี่อุเหล็กให�อุากาศิขย์าย์ 

ตัุวอุอุก เคร่�อุงม่อุท่ี่�ใช�ในึการขึ�นึรูป็

นึำ �าแก�วหลอุมเหลวม่หลากหลาย์  

รวมไป็ถึงเคร่�อุงม่อุท่ี่�ใช�ในึการหลอุม

ละลาย์หร่อุให�ความร�อุนึแก่นึำ�าแก�ว อุาทิี่ เตุาหลอุม (Furnace) เตุาอุุ่นึร�อุนึ (Glory hole) เตุาอุบัคลาย์เคร่ย์ดแก�ว 

  October 2020 |                21



(Annealer) ไม�ซางท่ี่�เป็็นึท่ี่อุสแตุนึเลส (Pipe) โตุ�ะสแตุนึเลส (Maver)  กรรไกรตัุดแก�ว (Shear) และหนัึงส่อุพิมพ์

เปี็ย์ก การเป่็าแก�วแบ่ังอุอุกเป็็นึ 2 แบับัอุย่์างง่าย์ ได�แก่ Free-Blown ค่อุการเป่็าแก�วโดย์ใช�เคร่�อุงม่อุในึการควบัคุม 

รูป็ที่รง และ Mold Blown ค่อุการเป่็าแก�วลงไป็ในึแม่พิมพ์ เที่คนิึคเป่็าแก�วแบับัน่ึ�ส่วนึมากมักใช�ขึ�นึรูป็ 

ป็ระติุมากรรม จานึ ชาม และแจกันึ ซึ�งในึป็ระเที่ศิไที่ย์พบัว่าไม่ม่สตูุโอุท่ี่�ม่ความพร�อุมสำาหรับัการที่ำางานึเป่็าแก�ว 

(Blowing) ในึเชิงศิิลป็ะมาก่อุนึ

วงการศิิลป็ะแก�วในึตุ่างป็ระเที่ศิเติุบัโตุอุย์่างตุ่อุเน่ึ�อุงในึช่วง 40-50 ปี็ท่ี่�ผ่านึมา โดย์ในึแตุ่ละป็ระเที่ศิ 

มักจะม่อุงค์กรขับัเคล่�อุนึและเป็็นึศูินึย์์กลางขอุงงานึศิิลป็ะแก�วในึป็ระเที่ศินัึ�นึ ๆ อุงค์กรท่ี่�ม่ความโดดเด่นึขอุงวงการ 

ศิิลป็ะแก�วระดับัโลก ค่อุพิพิธ์ภัณฑ์์ Corning Museum of Glass ก่อุตัุ�งขึ�นึเม่�อุปี็ ค.ศิ.1951 โดย์บัริษัที่

Corning Glass Work (ปั็จจุบัันึเป็ล่�ย์นึช่�อุเป็็นึ Corning Incorporated) ตัุ�งอุย์ู่ท่ี่�เม่อุง Corning รัฐ New York  

ป็ระเที่ศิสหรัฐอุเมริกา Corning Museum of Glass ค่อุพิพิธ์ภัณฑ์์ไม่หวังผลกำาไร (not-for-profit museum) 

ภาย์ในึพิพิธ์ภัณฑ์์ศิิลป็ะแก�วดังกล่าว ป็ระกอุบัไป็ด�วย์สตูุดิโอุสำาหรับัสร�างสรรค์งานึศิิลป็ะแก�วหลากหลาย์แขนึง

และท่ี่�โดดเด่นึท่ี่�สุดค่อุสตูุดิโอุสำาหรับัการเป่็าแก�ว (Glass Blowing) นึอุกจากน่ึ�ย์ังม่ศูินึย์์วิจัย์แก�วทัี่�งในึเชิง 

วิที่ย์าศิาสตุร์ ป็ระวัติุศิาสตุร์ และศิิลป็ะ ห�อุงสมุดสำาหรับัเก็บับัันึทึี่กและรวมรวมข�อุมูลเก่�ย์วกับัศิิลป็ะแก�ว

รวมไป็ถึงห�อุงจัดแสดงผลงานึแก�วทัี่�งขอุงโบัราณและศิิลป็ะแก�วร่วมสมัย์

สำาหรับัในึป็ระเที่ศิไที่ย์ บัริษัที่ บ่ัจ่ คอุนึเที่นึเนึอุร์กล�าส จำากัด (มหาชนึ) ในึเคร่อุบัริษัที่บัางกอุกกล�าส จำากัด 

(มหาชนึ) ได�จัดตัุ�ง BGC Glass Studio ขึ�นึเม่�อุเด่อุนึเมษาย์นึ พ.ศิ. 2560 ซึ�งนัึบัเป็็นึสตูุดิโอุศิิลป็ะ 

การเป่็าแก�วแห่งแรกในึป็ระเที่ศิไที่ย์ เพ่�อุเป็็นึศูินึย์์การเร่ย์นึรู� ส่งเสริม และพัฒนึางานึศิิลป็ะจากแก�วอุย์่างจริงจัง 

ขึ�นึในึป็ระเที่ศิ “BGC Glass Studio” ม่วิสัย์ทัี่ศิน์ึในึการเป็็นึแหล่งเร่ย์นึรู�ป็ระวัติุศิาสตุร์ศิิลป็ะแก�วร่วมสมัย์ 

ขอุงไที่ย์  สร�างสรรค์ผลงานึศิิลป็ะแก�วและนึวัตุกรรมท่ี่�ม่คุณค่าที่างด�านึศิิลป็ะ วิที่ย์าศิาสตุร์ และการอุอุกแบับั 

ตุ่อุสังคมไที่ย์ท่ี่�ย์ั�งย์่นึ โดย์ตัุ�งเป้็าเป็็นึสตูุดิโอุและแหล่งการเร่ย์นึรู�ศิิลป็ะแก�วท่ี่�ด่ท่ี่�สุดในึภูมิภาคอุาเซ่ย์นึ สร�างการ

รับัรู�และความนึิย์มในึงานึศิิลป็ะแก�วให�เกิดขึ�นึในึป็ระเที่ศิและในึระดับันึานึาชาตุิโดย์การสร�างเคร่อุข่าย์กับั

บุัคคลและอุงค์กรตุ่าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วข�อุงทัี่�งภาย์ในึป็ระเที่ศิและระดับัสากล
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เริ�มแรกได�เชิญศิิลปิ็นึผู�เช่�ย์วชาญศิิลป็ะแก�วจากตุ่างป็ระเที่ศิ มาแนึะนึำา ให�ความรู� และฝึกทัี่กษะการสร�างสรรค์ 

ศิิลป็ะแก�ว เที่คนิึคตุ่าง ๆ แก่บุัคลากร ศิิลปิ็นึแก�วขอุง BGC Glass Studio ศิิลปิ็นึไที่ย์ศิิลปิ็นึรุ่นึใหม่ นัึกศึิกษา 

ศิิลป็ะ เย์าวชนึ และบัุคคลที่่�สนึใจ ตุ่อุมาจึงได�ม่การลงนึามในึเอุกสารความร่วมม่อุ (MOU) กับัมหาวิที่ย์าลัย์

ศิิลป็ากรเพ่�อุส่งเสริม

ให�เกิดการศึิกษาศิิลป็ะ

แก�ว และผลักดันึวัสดุ 

“แก�ว” ให�ม่คุณค่ามากขึ�นึ 

ผ่านึการสร�างสรรค์เป็็นึ

ผลงานึศิิลป็ะร่วมสมัย์ 

นึอุกจากนึ่� BGC Glass 

Studio ย์ังเป็ิดพ่�นึที่่�

สำาหรับัจัดแสดงผลงานึ

ศิิลป็ะแก�ว จัดกิจกรรม

อุบัรมเชิงป็ฏิิบั ัตุ ิการ

เก ่ �ย์วกับังานึศิิลป็ะ

การเป็่าแก�วรวมถึง

เปิ็ดพ่�นึท่ี่�ให�การสนัึบัสนุึนึศิิลปิ็นึไที่ย์ในึการสร�างสรรค์งานึศิิลป็ะแก�วทัี่�ง Hot Work และ Cold Work Studio
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ในึปั็จจุบัันึ BGC Glass Studio ม่ศิิลปิ็นึแก�วในึสังกัด (In-House Artist) ทัี่�งหมด 4 คนึ โดย์ทัี่�งหมด 

ได�เร่ย์นึรู�และฝึกฝนึเที่คนิึคในึการเป่็าแก�วจากศิิลปิ็นึแก�วระดับัโลก จากหลากหลาย์ชาติุ เช่นึ สหรัฐอุเมริกา 

อุอุสเตุรเล่ย์ ญ่�ปุ่็นึ และเกาหล่ใตุ� ศิิลปิ็นึแก�วจาก BGC Glass Studio นึำาผลงานึศิิลป็ะแก�วอุอุกจัดแสดงสู่ 

สาธ์ารณะชนึอุย่์างสมำ�าเสมอุ เพ่�อุเผย์แพร่ความรู�และเป็็นึการเริ�มตุ�นึสร�างชุมชนึขอุงผู�ท่ี่�ช่�นึชอุบังานึศิิลป็ะการเป่็าแก�ว 

งานึนิึที่รรศิการท่ี่�ถ่อุเป็็นึการเริ�มเปิ็ดตัุว BGC Glass Studio สู่สาธ์ารณะค่อุ นิึที่รรศิการ “Handle with Care” 

จัดขึ�นึเม่�อุปี็ พ.ศิ. 2561 ณ Tentacles Art Space กรุงเที่พมหานึคร โดย์ ฐิตุาภา ทิี่นึราช และ ธ์นึพร สุขเจริญ  

ศิิลปิ็นึขอุง BGC Glass Studio นิึที่รรศิการน่ึ�นึำาเสนึอุความเป็ราะบัางขอุงแก�ว เป็ร่ย์บัเป็รย์กับัป็ระเด็นึตุ่าง ๆ  

ตุามที่ัศินึคตุิขอุงศิิลป็ินึ, นึิที่รรศิการ “Re-Heat” จัดขึ �นึเม่ �อุตุ�นึป็ี พ.ศิ.2562 ณ หอุศิิลป็วัฒนึธ์รรมแห่ง 

กรุงเที่พมหานึคร เป็็นึนิึที่รรศิการขอุงทัี่�ง 4 ศิิลปิ็นึขอุง BGC Glass Studio ได�แก่ ฉัตุตุกาญจน์ึ วงษ์ศิิริ, ฐิตุาภา 

ทิี่นึราช, ธ์นึพร สุขเจริญ และเอุก รอุดเมฆ นิึที่รรศิการน่ึ�เป็็นึการนึำาเสนึอุความเป็็นึไป็ได�ขอุงแก�วในึแง่มุม  

ตุ่าง ๆ กับัผลงานึศิิลป็ะร่วมสมัย์ตุามทัี่ศินึคติุขอุงศิิลปิ็นึ และจัดแสดงนิึที่รรศิการ “Re-Heat 2” ขึ�นึเม่�อุตุ�นึปี็  

2563 ณ หอุศิิลป์็มหาวิที่ย์าลัย์ราชมงคลธั์ญบุัร่ โดย์ม่เป้็าหมาย์ขย์าย์การจัดแสดงนิึที่รรศิการไป็ตุามหอุศิิลป์็ขอุง

มหาวิที่ย์าลัย์อุ่�นึ ๆ เพ่�อุเป็็นึการเปิ็ดโอุกาสให�นัึกศึิกษาได�รู�จักศิิลป็ะการเป่็าแก�วมากขึ�นึ 

นึอุกจากการจัดนิึที่รรศิการกลุ่มขอุงศิิลปิ็นึในึสตูุดิโอุแล�ว BGC Glass Studio ย์ังร่วมเป็็นึหนึึ�งในึ Gallery  

ท่ี่�จัดแสดงในึงานึ “Hotel Art Fair 2019” ซึ�งเป็็นึงานึ Art fair ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในึป็ระเที่ศิไที่ย์เม่�อุกลางปี็ พ.ศิ.2562 

อุ่กด�วย์ อุ่กทัี่�งย์ังได�รับัการคัดเล่อุกผลงานึชุด “ลมหาย์ใจ 2562” โดย์ เอุก รอุดเมฆ เข�าร่วมจัดแสดงในึเที่ศิกาล 

ศิิลป็ะแสงซึ�งใหญ่เป็็นึอัุนึดับัท่ี่�สอุงในึภูมิภาคอุาเซ่ย์นึ “Awakening Bangkok 2019” ณ ย์่านึเจริญกรุง 

กรุงเที่พมหานึคร เม่�อุป็ลาย์ปี็ 2562 จากความสมำ�าเสมอุในึการจัดแสดงนิึที่รรศิการ และเข�าร่วมแสดงนิึที่รรศิการ 

กับัอุงค์กรอุ่�นึ ๆ ในึวงการศิิลป็ะร่วมสมัย์ขอุงไที่ย์ ที่ำาให�ศิิลป็ะการเป่็าแก�ว (Glass Blowing) เริ�มเป็็นึท่ี่�รู�จักขึ�นึ

และได�รับัการตุอุบัรับัทัี่�งจากผู�คนึในึแวดวงศิิลป็ะ ผู�ชม และนัึกสะสมงานึศิิลป็ะเป็็นึอุย์่างด่
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ทัี่�งน่ึ� BGC Glass Studio ย์ังจัดกิจกรรมเพ่�อุฝึกอุบัรมให�แก่นัึกศึิกษา เช่นึ โครงการอุบัรมเที่คนิึคการเป่็าแก�ว 

ขั�นึพ่�นึฐานึให�แก่นัึกศึิกษาจากหลาย์มหาวิที่ย์าลัย์ การเป็็นึวิที่ย์ากรและศิิลปิ็นึรับัเชิญไป็ให�ความรู�เก่�ย์วกับัศิิลป็ะ 

การเป่็าแก�วตุามมหาวิที่ย์าลัย์ตุ่าง ๆ การสาธิ์ตุกระบัวนึการที่ำางานึ และให�ความรู�แก่บุัคคลทัี่�วไป็ผ่านึการเข�าเย่์�ย์มชม 

ห�อุงแสดงงานึศิิลป็ะแก�ว (Art Glass Gallery) และห�อุงป็ฏิิบััติุงานึศิิลป็ะแก�ว  (Hot and Cold Shop) ภาย์ในึสตูุดิโอุ
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อี 
กหน่ั�งกิจักรรมสำำาคัญที� BGC Glass Studio ได้จััดข่ึ้�นัคือโครงการ Thailand Glass Art Festival 

2018 ที�ประกอบไปด้วุย กิจักรรมสัำมมนัาเชิงปฏิิบัติิการ การบรรยาย และนิัทรรศการจััดแสำดงผลงานั

ศิลปะแก้วุ จัากศิลปินัแก้วุระดับนัานัาชาติิ ร่วุมกับศิลปินัแห่งชาติิ ศิลปินัไทยและศิลปินัรุ่นัใหม่ โดยใช้แก้วุ 

เป็นัวัุสำดุในัการนัำามาสำร้างสำรรค์เป็นัผลงานัศิลปะร่วุมสำมัย โครงการ Thailand Glass Art Festival  ถืือเป็นั

โครงการที �รวุบรวุมศิลปินัแก้วุในัระดับ

นัานัาชาติิ    และศิลปินัไทยให้ทดลองใช้แก้วุ

เป็นัวัุสำดุสำร้างสำรรค์ผลงานัศิลปะ ถืือเป็นัการ 

สำร้างการรับรู้และสำร้างควุามติื�นัติัวุเรื�อง

ศิลปะแก้วุในัประเทศไทยให้แก่บุคคล 

ทั �วุไปและผู ้สำนัใจัผ่านัการจััดกิจักรรม 

หลากหลายรูปแบบ ผลที�ได้จัากการจััด

โครงการนีั�ทำาให้ ศิลปะแก้วุเริ�มเข้ึ้าถ่ืงผู้ชม

มากข่ึ้�นั โดยเฉพาะศิลปินัในัแขึ้นังอื�นั ๆ และ 

นัักศ่กษ์าทั�งยังเป็นัการปักหมุดศิลปะแก้วุ

ขึ้องไทยในัระดับนัานัาชาติิ ผ่านัการสำร้าง

เครือขึ้่ายกับศิลปินัติ่างชาติิที �ได้รับเชิญ

เข้ึ้าร่วุมโครงการและเป็นัการสำร้างเครือข่ึ้าย

กับศิลปินัไทยที�ใช้แก้วุในัเทคนัิคอื �นั ๆ  

สำร้างสำรรค์งานัศิลปะร่วุมสำมัย ถืือเป็นัการ 

เร ิ �มติ ้นัสำร ้างช ุมชนัวุงการศ ิลปะแก ้วุ

ในัประเทศไทยอย่างครบวุงจัร เป็นัก้าวุแรก

ที�จัะเจัริญเติิบโติไปอย่างยั�งยืนั เดินัหน้ัาไป

สู่ำระดับสำากล ในัอนัาคติสำตูิดิโอมีเป้าหมาย

ในัการจััดโครงการ Thailand Glass Art 

Festival ข่ึ้�นัทุก ๆ   2  ปี  โดยพัฒนัารูปแบบ 

ขึ้องการจััดโครงการให้หลากหลายและ

เข้ึ้าถ่ืงกลุ่มบุคคลที�สำนัใจัมากข่ึ้�นั

Thailand  Glass Art Festival จัะจััดข่ึ้�นัอีกครั�งในัปี 2564 โดยสำามารถืติิดติามควุามเคลื�อนัไหวุ Thailand  Glass Art Festival จัะจััดข่ึ้�นัอีกครั�งในัปี 2564 โดยสำามารถืติิดติามควุามเคลื�อนัไหวุ 
และสำาระควุามรู้เกี�ยวุกับงานัศิลปะแก้วุต่ิาง ๆ ได้ทาง Facebook : BGC Glass Studioและสำาระควุามรู้เกี�ยวุกับงานัศิลปะแก้วุต่ิาง ๆ ได้ทาง Facebook : BGC Glass Studio
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Please tell me about your background.

My exposure to gemology started when I 

visited my first gem mines at the age of two. 

My parents are both gemologists, so they 

would take me along with them on field trips 

to visit gem mines where they would see the 

mining and collect samples.

Despite this early start, I didn’t intend to 

pursue gemology. Once I finished university 

(UCLA), where I studied political science, 

I took a gemology course in Bangkok. It was 

then, looking through the microscope, that I 

became fascinated with gemology. Looking at 

the internal  features of a gem through the  

microscope was like visiting another world, 

a journey through space and time spanning 

millions of years.

ช่วุยแนัะนัำาพื�นัหลังขึ้องคุณบิลลี�ให้หน่ัอย

บิัลล่�ได�ม่โอุกาสสัมผัสกับัโลกขอุง gemology หร่อุ 

อุัญมณ่ศิาสตุร์เป็็นึครั�งแรกตุอุนึที่่�ได�ไป็เย์่�ย์มเหม่อุง 

เม่�อุตุอุนึ อุาย์ุ 2 ขวบั พ่อุแม่ขอุงบัิลล่�เป็็นึนึักอุัญมณ ่

วิที่ย์าทัี่�งคู่ ก็เลย์ได�ม่โอุกาสตุามพวกเขาไป็เก็บัตัุวอุย่์าง

ในึที่่�ตุ่าง ๆ ตัุ�งแตุ่เด็ก

ตัุวบิัลล่�เอุงไม่ได�เร่ย์นึมาที่างอัุญมณ่ศิาสตุร์ แตุ่ว่าจบั 

การศิึกษาที่างด�านึรัฐศิาสตุร์มาจากมหาวิที่ย์าลัย์ 

UCLA ท่ี่�เม่อุงลอุสแอุนึเจลิส สหรัฐอุเมริกา จบัแล�ว

ถึงได�มาเข�าเร่ย์นึคอุร์สอุัญมณ่ศิาสตุร์ที่่ �กรุงเที่พฯ 

หลังจากนึั �นึมาก็ได�หลงในึเสนึ่ห์ขอุงเพชรพลอุย์

ผ่านึกล�อุงจุลที่รรศิน์ึ การท่ี่�ได�ส่อุงเข�าไป็ดูภาย์ในึขอุง

เพชรพลอุย์ผ่านึกล�อุงจุลที่รรศิน์ึนัึ�นึ มันึเป็็นึป็ระสบัการณ์

ท่ี่�ไม่เหม่อุนึอุะไรอุ่�นึ ราวกับัว่าเราได�เดินึที่างไป็ยั์งอุด่ตุ

นึับัล�านึป็ีผ่านึกล�อุงจุลที่รรศิน์ึน่ึ�

E. Billie Hughes
Research gemologist and author from Lotus Gemology Co., Ltd.

E. Billie Hughes visited her first gem mine (in Thailand) at age two and by age four had visited 
three major sapphire localities in Montana. A 2011 graduate of UCLA (B.A., Political Science), 
she qualified as a Fellow of the Gemmological Association of Great Britain (FGA) in 2013. 
Billie's photographic work has been published in Terra Spinel, the Wall Street Journal, 
Ruby & Sapphire: A Collector's Guide, Ruby & Sapphire: A Gemolo- gist's Guide and Inside Out. 
To date, she has visited scores of countries for research on gems, including  the US, Thailand, 
Cambodia,  Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, India, Rwanda, Malawi, Tanzania, Mozambique, 
Madagascar, Kenya and Greenland, and has delivered lectures in China,France, Sri Lanka, 
Thailand, the UK, and the US. Her articles, gemological images and photomicrographs 
have appeared in Gems & Gemology, The Gemguide, The Journal of the Gemmological 
Association of Hong Kong, and InColor magazine. She is a talented photomicrographer and 
has won prizes from the Nikon Small World, Gem-A, Clemson University, and Close-Up 
Photographer of the Year competitions.

Interview with  Billie Hughes
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Can you tell us about your gem testing
lab?

Lotus Gemology is a colored gemstone testing 

laboratory which is based in Bangkok. We 

conduct a series of tests on colored 

gemstones and issue reports. Our reports 

detail the identity of the gem, including 

whether it is natural or synthetic (man-made). 

When possible we also provide information 

on whether the gem has been artificially 

treated. This could include things like heat 

treatment to improve the color/clarity or 

filling fissures with oil to reduce their visibility. 

We also issue an educated opinion on the

origin of the gem when possible.

ช่วุยอธิิบายเกี�ยวุกับแล็บทดสำอบอัญมณีขึ้อง
คุณบิลลี�หนั่อย

บัริษัที่โลตุัสเจมโมโลจ่เป็็นึบัริษัที่รับัที่ดสอุบัอุัญมณ่

ม่ท่ี่�ตัุ�งอุย์ู่ท่ี่�กรุงเที่พฯ เราก็จะม่การให�บัริการที่ดสอุบั

อุัญมณ่ด�วย์เคร่�อุงม่อุที่างวิที่ย์าศิาสตุร์ และอุอุกใบั

ราย์งานึผลการวิเคราะห์ให�กับัลูกค�า โดย์ราย์งานึนัึ�นึ

จะป็ระกอุบัไป็ด�วย์จำาพวกหร่อุชนึิดขอุงพลอุย์ ผล 

วิเคราะห์ว ่าเป็็นึพลอุย์ธ์รรมชาตุิหร่อุเป็็นึพลอุย์

สังเคราะห์ท่ี่�ผลิตุขึ�นึมาโดย์มนุึษย์์ ในึกรณ่ท่ี่�เป็็นึพลอุย์ 

ธ์รรมชาติุเรายั์งตุรวจด�วย์ว่าผ่านึการเผา (heat treatment) 

เพ่�อุป็รับัป็รุงคุณภาพ เช่นึ เพ่�อุให�ส่สวย์ขึ�นึหร่อุใสขึ�นึ 

รวมถึงตุรวจการแช่นึำ �ามันึเพ่�อุลดความเด่นึชัดขอุง

รอุย์แตุกร�าวเป็็นึตุ�นึ ในึกรณ่ท่ี่�ที่ำาได�เราจะบัอุกด�วย์ว่า

แหล่งกำาเนิึดขอุงพลอุย์เม็ดนัึ�นึมาจากบัริเวณใดขอุง

โลกหร่อุจากป็ระเที่ศิใด

A rainbow of sapphires from Madagascar.
Although sapphire is most famous for its beautiful 
blues, sapphire actually comes in a variety of colors. 

Photo: Wimon Manorotkul/ Lotus Gemology. 
Specimens: cut stones from Gem Fever, rough stones 
from the Lotus Gemology collection

แซฟไฟร์หลากหลาย์ส่จากมาดากัสการ์ ถึงแม�ว่าแซฟไฟร์นึั�นึ
เป็็นึที่่�รู�จักกันึด�วย์ส่นึำ�าเงินึสดงดงาม แตุ่ที่่�จริงแล�วแซฟไฟร์นึั�นึ
สามารถมาได�หลากหลาย์ส่

รูป็ภาพโดย์ Wimon Manorotkul/ Lotus Gemology
ตัุวอุย์่างอัุญมณ่เจ่ย์โดย์ Gem Fever 
ตัุวอุย์่างอัุญมณ่ดิบัโดย์ Lotus Gemology

Why is it important for your clients to 
know this information?

Though it may seem surprising, most of our 

clients already know the identity of the stones

they submit. The primary reason that they 

bring stones to us is to find out if their gems 

are treated and for an opinion on the origin.

ทำำาไมลูกค้าขึ้องคุณจัะต้ิองรู้ข้ึ้อมูลเหล่านีั�ด้วุย

อุาจจะฟังดูแป็ลกแตุ่ลูกค�าส่วนึใหญ่ขอุงเรามักจะ

ที่ราบัอุย์ู ่แล �วว ่าอุ ัญมณ่ที่่ � เขานึำามาที่ดสอุบันึั �นึ

เป็็นึพลอุย์ชนิึดใด แตุ่เหตุุผลหลักท่ี่�พวกเขาจะนึำามา

ให�เราวิเคราะห์ก็เพ่�อุท่ี่�จะค�นึหาว่า พลอุย์ขอุงเขาได�ผ่านึ

การป็รับัป็รุงคุณภาพมาหร่อุไม่และมาจากแหล่งใด
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Our clients request these services because 

treatment and origin can have a tremendous  

impact on value. For example, if there were 

two sapphires of similar size and appearance, 

but one was untreated and the other had  

undergone heat treament, the untreated stone 

might sell for 50% more than the treated stone.

Similarly, if there were two sapphires of similar 

size and appearance, and one was from  

Madagascar and the other from Kashmir (India), 

the stone from Kashmir might sell for several 

times more than the stone from Madagascar. 

That’s not to say that Kashmir always produces 

better quality stones, but Kashmir has been 

producing fine sapphire for longer than 

Madagascar, so it has developed more of 

a reputation and history as a source.

How do you analyze gems to learn 

more about them?

We use a variety of instruments and tests. This  

can include taking various spectra, observing 

fluorescence reactions, and studying the 

chemistry of the specimens. Lotus Gemology 

uses numerous instruments, including UV-

Vis-NIR, Raman, FTIR, ED-XRF, and LIBS.

Despite the variety of advanced equipment, 

the most important tool we use is the

microscope, to observe inclusions inside gems. 

This tells us more than anything else.

ลูกค�าขอุงเราตุ�อุงการการตุรวจสอุบัและขอุความเห็นึ

ในึเร่�อุงดังกล่าว เพราะข�อุมูลเหล่านึ่�ม่ผลตุ่อุราคา

ขอุงอัุญมณ่เป็็นึอุย์่างมาก ตัุวอุย์่างเช่นึพลอุย์สอุงเม็ด

ท่ี่�ม่คุณภาพใกล�เค่ย์งหร่อุเหม่อุนึกันึ เม็ดท่ี่�ไม่ได�ผ่านึ

การเผาหร่อุกระบัวนึการป็รบััป็รุงคุณภาพแตุอุ่ย์่างใด

อุาจม่มูลค่าสูงกว่าพลอุย์ที่่�ผ่านึกระบัวนึการมากถึง

50%

ในึอุ่กแง่หนึึ�งพลอุย์แซฟไฟร์ 2 เม็ดท่ี่�ม่ขนึาดและ

รูป็ลักษณ์ใกล�เค่ย์งกันึแตุ่เม็ดหนึึ�งมาจากป็ระเที่ศิ 

มาดากัสการ์ และอุ่กเม็ดหนึึ�งมาจากแคชเม่ย์ร์       (ป็ระเที่ศิ

อิุนึเด่ย์) พลอุย์ท่ี่�ได�จากแคชเม่ย์ร์อุาจจะม่มูลค่าสูงกว่า

พลอุย์ที่่�มาจากมาดากัสการ์หลาย์เที่่า เนึ่�อุงจาก

แคชเม่ย์ร์นึั �นึม่ช่ �อุเส่ย์งและป็ระวัตุิศิาสตุร์ในึเร่ �อุง

ขอุงพลอุย์ท่ี่�ม่คุณภาพ ย์าวนึานึกว่ามาดากัสการ์

คุณทำำาการวิุเคราะห์อย่างไรบ้าง

ที่่�โลตุัสเราม่การใช�วิธ์่การที่ดสอุบัหลากหลาย์ชนึิด 

เช่นึ การตุรวจสอุบัสเป็คตุรา การเร่อุงแสงขอุงพลอุย์

ในึเคร่�อุงฟลูอุอุเรสเซนึส์ การตุรวจสอุบัเคม่ เคร่�อุงม่อุ

ท่ี่�ใช�ก็ม่หลากหลาย์ชนิึดเช่นึกันึ รวมถึง UV-Vis-NIR, 

Raman, FTIR, ED-XRF และ LIBS

แตุ่ถึงแม�ว่าท่ี่�บัริษัที่เราจะม่เคร่�อุงม่อุวิเคราะห์ระดับัสูง 

มากมาย์ก็ตุาม ที่�าย์ท่ี่�สุดเคร่�อุงม่อุท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดสำาหรับั

เราก็ค่อุกล�อุงจุลที่รรศิน์ึ เพ่�อุตุรวจดูมลทิี่นึหร่อุอิุนึคลูชั�นึ

ซึ�งสามารถบัอุกอุะไรเราได�หลาย์อุย์่างเลย์ท่ี่เด่ย์ว
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What is a gemstone inclusion?

One of the best definitions I’ve read comes 

from master photomicrographer John Koivula, 

who stated that an inclusion is “Any irregularity 

observable in a gem.”

There are many types of inclusions. It could 

be a growth feature that grew along with the 

gem. It could also be a solid crystal suspended 

in its gem host, or even a negative crystal 

(cavity) that can trap other substances inside a gem.

These micro-features teach us a lot about 

gems, and an experenced gemologist uses 

them to help determine a gem’s identity, 

whether it has undergone treatment, and 

where it might have come from.

Traditionally inclusions were often seen as a 

negative feature that impacted the clarity 

of gems. However, more and more people 

are beginning to recognize the inherent 

beauty of inclusions and become fascinated 

with the way they encapsulate millions 

of years of history. I have a passion for 

photomicrography (photography through the 

microscope), and believe the more people 

are exposed to these features, the more they 

can appreciate the wonders of nature that 

we can see in gems.

มลทินัภายในัอัญมณีคืออะไร?

นึิย์ามที่่�บัิลล่�คิดว่าด่ที่่�สุดที่่�เคย์อุ่านึพบัมาค่อุคำาพูด

ขอุงช่างภาพกล�อุงจุลที่รรศิน์ึท่ี่านึหนึึ�ง ช่�อุจอุห์นึคอุย์วูล่า 

(John Koivula) ได�กล่าวว่ามลทิี่นึค่อุ “ความผิดป็กติุ

อุะไรก็ตุามที่่�เราสามารถมอุงเห็นึได�ภาย์ในึอุัญมณ่”

มลทิี่นึหร่อุอิุนึคลูชั�นึหร่อุบัางท่ี่ไที่ย์เราเร่ย์กว่า“เส�นึหินึ” 

นัึ�นึก็ม่หลากหลาย์ชนิึด มันึอุาจจะเป็็นึส่วนึท่ี่�เติุบัโตุ

มากับัอัุญมณ่หร่อุเป็็นึผลึกขอุงแข็งท่ี่�แฝงอุย์ู่ภาย์ในึ

ตัุวอัุญมณ่ หร่อุอุาจจะเป็็นึช่อุงโพรงท่ี่�เก็บัขังสสาร

อุ่�นึไว�ภาย์ในึอัุญมณ่

ลักษณะพิเศิษขนึาดเล็กเหล่านึ่ �สามารถให�ข�อุมูล

กับัเราได�มากมาย์ นัึกอัุญมณ่ศิาสตุร์ท่ี่�ม่ป็ระสบัการณ์  

จะสามารถบัอุกถึง Identity ขอุงอัุญมณ่ โดย์อุาศัิย์

การศึิกษามลทิี่นึเหล่าน่ึ� ทัี่�งย์ังวิเคราะห์ได�ว่าอัุญมณ่

เม็ดนัึ�นึ อุาจได�ม่การผ่านึการสังเคราะห์มาหร่อุไม่ และ

แหล่งกำาเนิึดขอุงมันึมาจากท่ี่�ใด

โดย์ทัี่�วไป็แล�วมลทิี่นึนัึ�นึจะถูกมอุงเป็็นึจุดด�อุย์ ซึ�งส่ง 

ผลกระที่บัตุ่อุความใสขอุงอัุญมณ่ แตุ่ในึปั็จจุบัันึนึอุกจาก  

บัิลล่ �แล�ว ย์ังม่อุ่กหลาย์ ๆ คนึที่่�เริ �มจะมอุงเห็นึถึง

ความสวย์งามและความพิศิวงขอุงมลที่ินึเหล่านึ่ � 

ด�วย์เสม่อุนึว่าพวกมันึกักเก็บัป็ระวัตุิศิาสตุร์มานึานึ

เป็็นึนัึบัล�านึปี็ บิัลล่�ม่ความสนึใจเป็็นึพิเศิษในึการถ่าย์

ภาพผ่านึกล�อุงจุลที่รรศิน์ึ หร่อุ “photomicrography” 

และเช่�อุว่าถ�าหลาย์คนึได�เห็นึภาพขอุงมลทิี่นึเหล่าน่ึ� 

จะที่ำาให�พวกเขาสามารถเข�าใจถึงและเห็นึคุณค่าและ

ความมหัศิจรรย์์ขอุงธ์รรมชาติุท่ี่�เราสามารถมอุงเห็นึ 

ได�ภาย์ในึอัุญมณ่
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    1 Apatite in tsavorite     2 Negative crystal in sapphire

    3  Dolomite in spinel  4 Forsterite in spinel  

What tools do you use in the lab to 
view and analyze inclusions?

The traditional tool that we use to observe 

inclusions is a microscope. Most gemological 

microscopes go up to around 60x. At our

laboratory, we can reach approximately 200x 

in magnification.

Microscopes are a great way to get a closer 

look at inclusions, but their use is limited to 

observation. When we see a mineral inclusion, 

we make an educated guess as to what we are 

looking at based on our experience, but 

this alone is not enough. That’s where one of 

our newest pieces of equipment, the Raman 

microscope, can help.  

ในัแล็บขึ้องบริษั์ทโลตัิสำ มีเครื�องมืออะไรบ้าง ที�
คุณใช้ในัการเสำาะหา 
และวิุเคราะห์มลทินัดังกล่าวุ?

เคร่�อุงม่อุดั�งเดิมท่ี่�เราใช�ในึการหามลทิี่นึ ก็จะเป็็นึกล�อุง

จุลที่รรศิน์ึ ซึ�งกล�อุงจุลที่รรศิน์ึสำาหรับัอัุญมณ่ศิาสตุร์

โดย์ทัี่�วไป็จะม่กำาลังขย์าย์ถึงราวๆ 60 เท่ี่า ในึแล็บั

ขอุงเรา เราสามารถส่อุงขย์าย์ได�ถึงราว ๆ 200 เท่ี่า

กล�อุงจุลที่รรศินึ์เป็็นึเคร่ �อุงม่อุสำาคัญเคร่ �อุงหนึึ �ง

ในึการมอุงหามลที่ินึตุัวหนึึ�งแตุ่ข�อุจำากัดขอุงมันึค่อุ

เราสามารถที่ำาได�เพ่ย์งคาดเดาด�วย์ป็ระสบัการณ์ จากการ

คะเนึรูป็ร่างผลึก ราย์ละเอุ่ย์ดและคุณสมบััติุท่ี่�เห็นึได�

ด�วย์ตุาเที่่านึั�นึ ซึ�งไม่เพ่ย์งพอุที่่�จะใช�ในึการตุัดสินึว่า

มลทิี่นึเหล่านัึ�นึค่อุอุะไร

1    Apatite crystal in tsavorite garnet. This solid 
inclusion was identified with Raman spectroscopy.
Photo: Billie Hughes / Lotus Gemology

2    Written in  stone.  A  large  negative  crystal
(cavity) in a sapphire from Sri Lanka.
Photo: Wimon Manorotkul / Lotus Gemology

3 Two  dolomite  crystals  are  suspended   
in spinel.  Their  identity  was  confirmed  with 
micro Raman.
Photo: Richard W. Hughes / Lotus Gemology

4 Forsterite crystal in spinel. We identified this 
specimen with raman spectroscopy.
Photo: Billie Hughes / Lotus Gemology

1    ผลึกในึ tsavorite garnet ท่ี่�ย่์นึยั์นึว่าเป็็นึผลึก apatite
โดย์ใช� Raman spectroscopy
รูป็ภาพโดย์ Billie Hughes / Lotus Gemology

2 สลักด�วย์หินึ ผลึกกลวงขนึาดใหญ่ท่ี่�อุย์ู่ในึแซฟไฟร์ 
จากศิร่ลังกา 
รูป็ภาพโดย์ Wimon Manorotkul / Lotus Gemology

3 ผลึกในึ spinel ท่ี่�ย์่นึย์ันึว่าเป็็นึผลึก dolomite
โดย์ใช�กล�อุงจุลที่รรศิน์ึรามานึ
รูป็ภาพโดย์ Richard W. Hughes / Lotus Gemology

4 ผลึกในึ spinel ท่ี่�ย่์นึยั์นึว่าเป็็นึผลึก forsterite โดย์ใช� 
Raman spectroscopy
รูป็ภาพโดย์ Billie Hughes / Lotus Gemology
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With our WITec confocal raman microscope, 

we are able to pinpoint inclusions inside the 

specimen and use Raman spectroscopy to 

determine their identity. Our hope is that with 

further research this will lead to more accurate 

origin and treatment reporting in gemstones.

If we test samples of sapphires from a known 

locality and find that they tend to contain 

certain types of minerals not found in sapphires 

from other localities, that can be of great help in 

our work. 

ล่าสุดเราจึงได�ม่การตุิดตุั�งกล�อุงจุลที่รรศินึ์คอุนึโฟ

คอุลรามานึขอุงบัริษัที่ว่เที่ค (WITec GmbH) ซึ�งช่วย์

ให�เราหา ตุำาแหน่ึงขอุงมลทิี่นึได�อุย์่างแม่นึย์ำา จากนัึ�นึ

สเป็คโที่รสโคปี็จะวิเคราะห์ว่ามลทิี่นึ ท่ี่�เราเห็นึภาย์ในึ

พลอุย์นัึ�นึค่อุอุะไร เราหวังว่าเคร่�อุงม่อุเหล่าน่ึ�จะช่วย์

ให�งานึวิจัย์ขอุงเราเป็็นึไป็อุย์่างม่ป็ระสิที่ธิ์ภาพ และ

อุาจช่วย์ให�เราสามารถบั่งช่ �ถ ึงแหล่งกำาเนึิดและ

ตุรวจสอุบัการป็รับัป็รุงคุณภาพขอุงพลอุย์ได�แม่นึย์ำาขึ�นึ

ในึกรณ่ท่ี่�ม่การตุรวจพบัมลทิี่นึ หร่อุผลึกชนิึดหนึึ�งในึ

พลอุย์ ท่ี่�เรารู�แหล่งท่ี่�มาแน่ึชัด และจากการวิเคราะห์

พบัว่าเป็ ็นึผลึกชนึิดที่่ �ม ่แนึวโนึ�มว ่าย์ ังไม ่เคย์ม่

ราย์งานึการตุรวจพบัมาก่อุนึในึพลอุย์จากแหล่งอุ่�นึ ๆ 

การค�นึพบัน่ึ�จะม่ความหมาย์อุย่์างย์ิ�งในึงานึขอุงเรา

1  A Confocal Raman Microscope 
(model: alpha300R, manufactur- er: WITec, Germany) 
is used to identify inclusions within gemstones.

2  The spectrum of the forsterite crystal in spinel

1 การใช�กล�อุงจุลที่รรศิน์ึคอุนึโฟคอุลรามานึ (รุ่นึ อัุลฟา 300 
ผู�ผลิตุ ว่เที่ค ป็ระเที่ศิเย์อุรมน่ึ)  ในึการระบุัอิุนึคลูชั�นึท่ี่�อุย์ู
ภาย์ในึอัุญมณ่

2  Spectrum ขอุงผลึก forsterite ในึ spinel
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What type of research are you working 
on now?

Currently we are focused on analyzing sapphires 

from particular origins. We will take a look at 

the inclusions and use the Raman microscope 

to identify them to better characterize material 

from these sources. In the past we have 

conducted heat treatment experiments on

sapphire in our laboratory (read more here: 

https://www.lotusgemology.com/idex.php/

library/articles/456-madagascar-sapphire-

low-temperature-heat-treatment-experiments), 

documenting changes before and after heat 

treatment. These are ongoing projects. We are 

fortunate to work in such a fascinating field, 

where there is still much to learn and discover.

ในัขึ้ณะนัี�ที�ทางบริษ์ัทฯ กำำาลังมีงานัวุิจััย
อะไรบ้าง

ขณะนึ่ �เรากำาลังว ิจ ัย์แซฟไฟร์จากแหล่งหนึึ �งอุย์ู  ่

โดย์ใช �กล �อุงจ ุลที่รรศินึ์รามานึวิเคราะห์มลที่ินึ

ตุ่าง ๆ  ท่ี่�เราพบัว่ามันึค่อุอุะไร เพ่�อุจัดเก็บัข�อุมูลสิ�งท่ี่�พบั

ในึพลอุย์จากแหล่งน่ึ� ก่อุนึหนึ�าน่ึ�แล็บัขอุงเราได�ที่ำาการ

ที่ดลอุงเผาพลอุย์และได�ที่ำาการบัันึทึี่กความเป็ล่�ย์นึแป็ลง 

ระหว่างก่อุนึ และหลังการเผา (ข�อุมูลเพิ�มเตุิม: 

https://www.lotusgemology.com/index.php/

library/articles/456-madagascar-sapphire-low-

temperature-heat-treatment-experiments)

งานึเหล่าน่ึ�ยั์งคงเป็็นึงานึวิจัย์ตุ่อุเน่ึ�อุงท่ี่�ยั์งคงดำาเนิึนึอุยู่์ 

เรารู�สึกโชคด่มากที่่�ได�ที่ำางานึในึสาย์งานึที่่�นึ่าสนึใจ 

ที่่�ย์ังม่อุะไรให�ค�นึหาเร่ย์นึรู�อุ่กมากมาย์

In this set of images we see the inclusion scene in the same 

sapphire, before (top) and after (bottom) heat treatment. In the 

first image, a sapphire inclusion scene is shown in its untreated 

state. Note the “Y” shaped negative crystal (cavity) in the center. 

After heating the stone to 1000°C, as seen in the second image), 

we notice changes. Rounded gas bubbles have developed in the 

“Y” shaped cavities and a fissure has begun to heal in the background.  

The color of the stones has also changed. Gemologists carefully 

examine microscopic  features like these to learn more about gems.

รูป็ภาพทัี่�งสอุง ค่อุ อิุนึคลูชั�นึขอุงแซฟไฟร์เม็ดเด่ย์วกันึท่ี่�ถ่าย์จากตุำาแหน่ึงเด่ย์วกันึ 

โดย์ม่ภาพก่อุนึ (ภาพข�างบันึ) และหลัง (ภาพข�างล่าง) กรรมวิธ่์การเผา 

รูป็ภาพข�างบันึค่อุ อิุนึคลูชั�นึขอุงแซฟไฟร์ในึสภาพท่ี่�ย์ังไม่ผ่านึการเผา สังเกตุ

ผลึกกลวงรูป็ตัุว Y ท่ี่�อุย์ู่ตุรงกลาง รูป็ภาพข�างล่างค่อุ หลังจากผ่านึการเผา

ด�วย์อุุณหภูมิ 1000°C จะสังเกตุเห็นึได�ถึงความแตุกตุ่าง โดย์ม่ฟอุงอุากาศิ

ที่รงกลมก่อุตัุวขึ�นึข�างในึผลึกรูป็ตัุว Y และรอุย์แตุกท่ี่�เห็นึได�จากพ่�นึหลังเริ�มสมานึ 

รวมถึงส่ขอุงอัุญมณ่ก็เป็ล่�ย์นึไป็ด�วย์ นัึกอัุญมณ่วิที่ย์าที่ำาการสังเกตุราย์ละเอุ่ย์ด

เหล่าน่ึ�ผ่านึกล�อุงจุลที่รรศิน์ึเพ่�อุให�ได�ข�อุมูลเก่�ย์วกับัอัุญมณ่มากขึ�นึ

translation from original texts  by anarchitectby anarchitect
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