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สวัสดีครับพี่น้องชาวเซรามิกประเทศไทยทุกท่าน ในช่วงเวลา
ทีม่กีารระบาดของเชือ้โควดิ-19 การอ่านวารสารเซรามิกส์ไทยในรปูแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ีบ้าน มองโลกในแง่ดีก็ช่วยให้เราปลอดภัย
ลดโอกาสการรับเชื้อได้เหมือนกันนะครับ มีความเห็นอย่างไรบ้าง 
ชอบไม่ชอบ อยากให้เราปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอย่างไรก็อินบ๊อกซ์
แนะน�าเรามาได้นะครับ หากสนใจจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ลงโฆษณา 
จะน�าไปพิมพ์แจกจ่าย เพียงติดต่อสอบถามเข้ามาแจ้งทางสมาคมฯ 
ก็จะเป็นเร่ืองน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

หน้าปกวารสารฉบับที่ 54 นี้ เป็นภาพถ่ายผลงาน “Breccia” 
ของ อาจารย์พิม สทุธคิ�า ท่ีน�าเสนอเทคนคิการเผาเคลอืบโดยใส่ถ่านไม้ 
ในจ๊อปิดสนิท จนได้เคลือบที่มีลักษณะพิเศษสวยแปลกตา มีเนื้อหา
รายละเอียดให้เข้าไปอ่านได้ในบทความ “Making Breccia” 
ด้วยนะครับ ตามมาด้วยภาพสวยๆ พร้อมค�าบรรยายแนะน�า 
“พิพิธภัณฑ์ชาโตว์ เดอ ลา พอร์ซเลน” ท่ีก�าลังรอท่านผู้สนใจ
แวะไปเยี่ยมชมกันได้ หากสนใจท�ากิจกรรมฝึกฝีมือท�าเวิร์กชอป  
ก็ต้องไม่พลาด “Mothana Ceramic” ที่เป็นทั้งโรงงาน ร้านขาย 
และโรงเรยีนฝึกงานป้ันเครือ่งเคลอืบดนิเผาในจังหวดัสโุขทยั ในวารสาร 
เล่มน้ียงัมกีารพาชม “การผลิตอฐิแดงอยธุยาและสิงห์บุร”ี ทีมี่ประวัติ 
การผลิตมาอย่างยาวนานให้ได้เรียนรู้กัน รวมไปถึงบทความแนว
วิชาการด้าน “การพัฒนาเซรามิกอะลูมินาความหนาแน่นสูงท่ีขึ้น
รูปด้วยการอัดรีด” 

หากท่านต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามิกส์ไทยฉบับก่อนๆ 
เราก็มีให้อ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และหากมีข้อสงสัย
สอบถามหรือจะเสนอแนะอะไร ก็ติดต่อมาได้ทางเฟสบุ๊คและอีเมล์
เลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

กองบรรณาธิการ

ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Thanakorn.w@chula.ac.th

Facebook : The Thai Ceramic Society
www.thaiceramicsociety.or.th
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陶溪川·景德镇国际工作室线上讲座

 

Pim Sudhikam：岩·山·石——终而复“石” Pim-

Sudhikam：Making Breccia 讲座时间 2021年4

月28日（星期三），北京时间 20:00 讲座语言 

英 语 ， 中 文 翻 译 （ 交 传 ） 参 与 方 式

Participation  

讲座将面向大众免费开放，请长按二维码关注 

上平台。

การบรรยายออนไลน์ จากชุดรายการมาสเตอร์เลคเชอร์ จดัโดย 

เถาซือ่ฉวน (Taoxichuan Jingdezhen International Studio)

เสนอการบรรยายโดย พิม สุทธิค�า ในหัวข้อ Making Brec-

cia วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. (ตามเวลา

ปักกิ่ง) บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและแปลสดเป็นภาษาจีน 

เข้าร่วมฟังบรรยายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกดค้างบริเวณ

คิวอาร์โค้ดเพื่อด�าเนินการตามแพลตฟอร์ม

陶瓷烧制中的还原气氛是指烧制过程中，控制窑

炉内部一氧化碳和氢气所占比例较高，游离氧比

例较少的一个特殊阶段。传统还原焰的烧制一般

需要使用气窑完成。然而气窑的操作学习成本

高 ， 并 且 需 持 有 相 应 操 作 执 照 的 专 业 人

员才能安全合法地使用。

相比于景德镇传统的气窑烧制，电窑有着智能的

操作方式、安全的使用环境以及相对便宜的烧制

成本。近些年来，在电窑内使用匣钵盛放作品进

行模拟还原烧制，在陶艺圈内掀起了一股新的“

风尚”。在匣钵内部准备可燃物质，并搭建出相

对密闭的空间，在烧制过程中可燃物不充分燃

烧，产生还原气氛，并在内部作品表面留下还原

焰的痕迹。

การเผาเครือ่งป้ันดนิเผาด้วยบรรยากาศรดีกัชัน่นัน้หมายถงึ 

การควบคุมให้เกิดการสันดาบไม่สมบูรณ์ภายในเตาในระหว่าง 

การเผา ซึ่งในขณะนั้นจะปรากฎคาร์บอนมอนอกไซด์และ

ไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้นในเตา และมีออกซิเจนหลงเหลืออยู่

ไม่มาก พูดโดยรวมจะกล่าวได้ว่า การเผาที่จะท�ารีดักชั่นได้

นี้จะต้องท�าในเตาแก๊ส แต่ทั้งนี้การควบคุมเตาแก๊ส รวมถึง

การฝึกหัดใช้เตาแก๊สนั้นเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

การเผาต้องอาศัยผู ้ควบคุมในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

อบรมมาแล้ว จึงจะท�าการเผาได้อย่างถูกกฏหมาย1 

เม่ือเปรียบเทียบกับการเผาเตาแก๊สในอดีตของเมือง 

จิ่งเต๋อเจิ้น การปรับเป็นการใช้เตาไฟฟ้านั้นมีระบบควบคุม

อัตโนมัติ ก่อให้เกิดมลพิษน้อยและปลอดภัยกว่า และมี 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเม่ือเทยีบกนั ดงันัน้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา 

การน�าจ๊อ (saggar) มาใช้ร่วมกับการเผาด้วยเตาไฟฟ้าจึง

กลายเป็นความนยิมระลอกใหม่ โดยการเตรยีมวสัดทุีเ่ผาไหม้ 

ได้ใส่ไว้ในจ๊อและปิดไว้ ในระหว่างการเผา วัสดุไหม้ไฟที่อยู่

ภายในจะเผาใหม้ไปบางส่วนและนั่นก่อให้เกิดบรรยากาศรี

ดักชั่นขึ้น ในการนี้จะทิ้งร่องรอยของเปลวไฟที่เผาไหม้ไม่

สมบูรณ์ไว้บนพื้นผิวของชิ้นงานได้

1 ประเทศจีน
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陶溪川·景德镇国际工作室线上讲座本期邀请到

泰国陶艺家、朱拉隆功大学工业设计学院副教

授，PimSudhikam. 于2021年4月28日晚上8

点，在陶溪川国际教育—国际云讲座平台带来

主题为《岩·山·石——终而复“石”》（Making 

Breccia）的讲座。

Taoxichuan·Jingdezhen International Studio2  มคีวาม

ยินดีที่จะเชิญชวนศิลปินเคร่ืองปั้นดินเผาชาวไทย ซึ่งเป็น 

รองศาสตราจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิม สุทธิค�า  

มาบรรยายในสปัดาห์นีภ้ายใต้หวัข้อว่า “Making Breccia”

การบรรยายจะมีขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ด�าเนิน

รายการโดย โครงการเผยแพร่ความรูน้านาชาตขิองเถาซือ่ฉวน 

การบรรยายออนไลน์ จากชดุรายการมาสเตอร์เลคเชอร์

ในการบรรยายนี้ พิมจะน�าเสนอเทคนิคการเผาโดยใช้จ๊อใน

เตาไฟฟ้า พร้อมทัง้กระบวนการสร้างสรรค์ และแนวความคิดที่

น�ามาซึง่กระบวนการนี ้ เธอจะบรรยายถงึกระบวนการสงัเกตสงักา 

สิง่แวดล้อมและการแทรกแซงกระบวนการตามธรรมชาตขิอง

วสัดใุห้ได้ผลทางการสร้างสรรค์ และการไม่ควบคุมจนเกนิไป 

เพือ่เปิดโอกาสให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

“ในงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพยายามจะหาสมดลุทีพ่อเหมาะ 

ระหว่างการลงมอืกระท�าและการค้นพบ” พมิกล่าว  

พิมเป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาซึ่งท�างานอยู่ในประเทศไทย

และเป็นรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จาก

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และจบการศกึษาในระดับปรญิญาโท

จากมหาวิทยาลัยโกเตนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ภายใต้การ

สอนของศิลปินเครื่องปั้นดินเผาผู้มีชื่อเสียงชาวนอร์เวย์คือ 

ทูร์บิเยิร์น ควัซเบอ (Torbjørn Kvasbø) 

讲座中，Pim 将介绍她运用电窑搭配匣钵进行

烧制的技法，以及产出这种方式的创作概念和想

法。她还会分享在创作中如何通过观察周边的世

界，将元素介入创作中，不完全设限的去探索新

的可能性。

关于嘉宾PimSudhikam 泰国陶艺家； 

朱拉隆功大学工业设计学院副教授；联合国教科

文组织陶艺委员学会（IAC）会员 “找寻自然的 

特性和再创造之间的平衡非常重要。” 

Pim Sudhikam 如是说。她是常驻泰国的陶艺

家，也是朱拉隆功大学工业设计学院的副教授。

曾经以优异的成绩在朱拉隆功大学完成工业设计

学士学位，并考取瑞典哥德堡大学，获得艺术硕

士学位，师从瑞典著名陶艺家Torbirn Kvasb教授。

2 เถาซื่อฉวน จิ่งเต๋อเจิ้น อินเตอร์แนชั่นแนล สตูดิโอ เป็นสตูดิโอส�าหรับศิลปินในพ�านัก  

ในด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งรับศิลปินจากทั่วโลก ตั้งอยู่ที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ประเทศจีน
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作为联合国教科文组织陶艺委员学会（IAC）的 

Pim，也是泰国陶艺协会的董事会成员。她曾获

文化部颁发的“艺术和手工艺优秀奖”，泰国国家

研究委员会颁发的“国家发明奖”，以及第39届意

大利 Gualdo Tadino 陶瓷大赛的荣誉奖等。

พมิเป็นสมาชกิสภาของ The International Academy of 

Ceramics (IAC) และเป็นสมาชิกของสมาคมเซรามิกส์ไทย 

เธอเคยได้รับรางวัล “Awards of Excellence in Arts 

and Crafts” จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลสิ่งประดิษฐ์

แห่งชาต ิจากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิและรางวลัจากงาน

ประกวด the 39th Ceramic Competition Gualdo Tadino 

ประเทศอิตาลี และรางวัลอื่นๆ

Figure 1 Ziaromat-Unfired. 2018 dimensions 
variable Stoneware, Hand Built, Unfired

Ziaromat-Unfired，ปี 2018 ขนาดเปลี่ยนแปลงตามการ

จัดวาง เนื้อดินสโตนแวร์ ขึ้นรูปด้วยมือ ดินดิบ

粘土一直是Pim 创作中会使用到的材料，她也坚

持钻研材料的特性和相关的工艺。在创作生涯

中，她的作品形式非常多面，小到身边的日用器

皿，大到雕塑和户外的大型装置作品。“无论作

品的体量、形式，我都试图将身边自然中的质感

用我个人的创作方式来描述，并且在借用自然元

素时，保留它们原有的温度。“ Pim 说道。

พมิท�างานศลิปะโดยใช้ดนิเป็นสือ่หลกัในผลงานมาโดยตลอด 

โดยเน้นการส�ารวจไปที่คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ

กระบวนการทางเทคนิคที่เฉพาะตัวของเซรามิกส์ในการ

แสดงออกเชงิศลิปะ ตลอดอาชพีในงานสร้างสรรค์ผลงาน

ของเธอมีหลากหลายตัง้แต่ เครือ่งถ้วยชามในชวีติประจ�าวนั 

ไล่เรยีงไปจนถงึงานศิลปะจดัวางขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร 

เธอกล่าวว่า “ไม่ว่าก�าลงัท�างานขนาดเลก็หรอืใหญ่ ข้าพเจ้า

จะพยายามน�าเสนอลกัษณะทีพ่บในธรรมชาตหิรอืสิง่รอบตัว

เข้ามาร่วมในผลงาน และพยายามจะรกัษาคุณลักษณะด้ังเดิม

ของมันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในขณะที่สร้างสรรค์ให้เป็นงาน

ของตวัเองด้วยพร้อม ๆ กนั”
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Figure 2 BC-4-20  2020   
photo: winai sattarujawongse 

BC-4-20   ปี 2020 ภาพถ่ายโดย วินัย สัตตะรุจาวงษ์

扭线切割、徒手撕裂的肌理

不受刻板形式的约束，Pim 在创作中尽可能表现

粘土自然的肌理与状态，通过切割、撕扯等方式

塑造作品的造型与表面的纹样。粘土的特性能将

岩石的历史感和地理风貌展现出来。创作过程也

是粘土自身经验转化的历程。有时是粘土，有时

是岩石，都不过是漫长转化过程中短暂的形态。

เธอพยายามสร้างผลงานโดยก้าวข้ามแบบแผนที่พบเห็น

ทั่วไป โดยน�าเสนอพื้นผิวตามธรรมชาติและความเป็นไป 

ในแต่ละช ่วงเวลาของดินให ้มากที่สุดเท ่าที่จะท�าได ้  

กระบวนการขึน้รปูทรง และการสร้างพ้ืนผวิทีป่รากฎ  อาศัย

กริยิาการตดั การเฉอืน การฉกี และอืน่ๆ เพือ่เปิดเผยให้เหน็ 

ลักษณะที่พบในหิน ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ 

ในกระบวนการสร้างสรรค์นี้เองท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากเนือ้ดนิไปสูค่วามเป็นหนิ ซึง่กระบวนการนีค้าบเก่ียวระหว่าง 

ภาวะความเป็นดินและภาวะความเป็นหิน และกินเวลาสั้น

เม่ือเทียบกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติ

จรงิๆ ซึง่ยาวนานเกนิกว่าชัว่ชีวิตมนษุย์

Figure 3 Novohrad Museum and Gallery，2018
Slovakia, Lučenec

Novohrad Museum and Gallery，2018
Slovakia, Lučenec
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自然界中，岩石风化演变的过程会持续数百万

年 ， 而 粘 土 正 是 岩 石 矿 物 沉 积 与 风 化 的 产

物。Pim 以粘土之柔拟大地山石之坚，将岩石

的生命历程书写在了陶瓷里。

ในธรรมชาตนิัน้ วฎัจกัรหนิกินเวลานบัล้านปี ผลของการผกุร่อน 

ของหนิคอืดนิเหนยีวและแร่ธาตอุืน่  ๆพมิได้ใช้คณุสมบตัทิีอ่่อนนุม่

และยืดหยุ ่นของดินเหนียวในการลอกเลียนสภาวะของ

เปลือกโลกและภเูขา แล้วจงึจบัหยดุมันไว้เป็นเครือ่งป้ันดินเผา

ทีมี่ลกัษณะของหนิ 

Figure 4 Breccia-cup
2018
6× 7  Ø (cm)
Porcelain, Slab Built, Saggar Fired, Cone 10

这系列作品的创作中，Pim 使用的就是电窑还原

烧成的技法。她在作品表面施加透明釉和含有霞

长石和碳酸镁的釉料，用贝壳作为支撑放入匣钵

中，作品的周围填满木炭或者其他可燃性材料。

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ พิมได้อาศัยเตาไฟฟ้าในการ

สร้างการเผาบรรยากาศรีดักชั่น เคลือบที่ใช้เป็นเคลือบใส

และเคลือบทีมี่ส่วนผสมของเนเฟลีนไซยาไนท์ และแมก็นเีซยีม

คาร์บอเนต ท�าการเผาในหีบดินโดยมีเปลือกหอยประคอง

ชิ้นงาน ในหีบดินใส่วัสดุที่ไหม้ไฟได้เอาไว้ด้วย 

通过釉料叠加的上釉方式，来制作作品表面起泡

的效果，装坯时加入其他可燃性材料，通过木炭

燃烧产生碳元素，在相对密闭的匣钵内形成强烈

的还原气氛。熔化的釉料在不同的表面纹理上有

着 不 同 的 流 动 趋 势 和 表 面 张 力 。

พิมอาศัยกระวนการเผาแบบนี้ เพื่อสร ้างผลกระทบ 

ต่อเคลอืบ ซึง่ในแง่หนึง่ท�าให้เคลอืบเกดิเดอืดเป็นฟองอากาศ 

ในอีกแง่หนึ่ง วัสดุไหม้ไฟที่ใส่ไว้นั้นจะเผาไหม้และสร้าง

คาร์บอนมอนอกไซด์ออกมา ท�าให้เกดิเป็นบรรยากาศรีดกัชัน่ 

ทีเ่ข้มข้นรนุแรงภายในบรรยากาศทีปิ่ด นอกจากนัน้ เคลอืบทีม่ ี

อัตราการไหลตัวที่ต่างกันจะสร้างแรงตึงผิวต่อกัน ส่งผลให้ 

เกิ ดผิ วสัม ผัสที่ ต ่ างกันออกไปบนพื้นผิ วส ่ วนต ่ างๆ 
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Figure 5 Breccia Cobble, dimension variable

Breccia Cobble, ขนาดเปลี่ยนแปลงตามการจัดวาง

烧制后保留贝壳的纹理，木炭化为灰烬，部分熔

融成釉色覆盖在作品表面。烧制完成后对作为支

撑部分的贝壳进行打磨，保留贝壳纹样的质感。

หลังเผาเสร็จแล้วเราจะพบร่องรอยของเปลือกหอยประทับ

เข้าไปในเนื้อเคลือบ วัสดุไหม้ไฟก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านและ

สร้างสใีห้แก่เคลอืบ เม่ือน�าช้ินงานออกจากเตาแล้วกจ็ะต้อง

ขดัส่วนทีแ่หลมคมออก แต่มักจะเกบ็ร่องรอยของเปลอืกหอย

เอาไว้อย่างตั้งใจ

营造出柔软与坚硬之间相辅相成的风格对比，体

现出自然现象中的壮美，像是地壳运动的或者山

川河流的变迁，又或者是海岸线上拍打的浪花（

起伏的釉面）或是幽深的洞穴（裂口），她总是

时刻试图捕捉这些自然力的瞬间。

ในผลงานของเธอมีการสร้างคอนทราสต์ระหว่างเคลือบที่

หลอมไหลดอู่อนนุม่กบัความแขง็แบบทีพ่บในหิน เพ่ือสะท้อน 

ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นการ

ขยบัตวัของเปลอืกโลก การเปลีย่นแปลงของภเูขาและแม่น�า้ 

คลื่น การซัดสาดที่ชายทะเล พื้นผิวที่ขึ้นๆ ลงๆ หรือร่อง

รอยแยกคล้ายปากถ�้า ซึ่งเธอพยายามจะจับลักษณะและ

พะวงเหล่านี้ในธรรมชาติมาไว้ในผลงาน
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Figure 6 B-2-19
25*25*23 cm
2019

一切形式和颜色都来自大自然；生于自然，归于

自然。这也一直是Pim所有创作的出发点。

รปูทรงและสสีนัทัง้หมดนัน้มาจากธรรมชาติ เกดิขึน้ในธรรมชาติ 

และเป็นของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นการท�างาน

ทุกๆ อย่างของพิม

https://mp.weixin.qq.com/s/D2p6rgmliz-hpNLJOCaNbQ

ผู้เขียนและเรียบเรียง ฮั่น กง ซวน
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สมาคมเซรามิกส์ไทยได้รับโอกาสดีในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชาโตว์ เดอ ลา พอร์ซเลน ต้ังอยู่

บนถนน ประเสริฐมนูกิจ 29 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นของเอกชน โดยคุณดาว หม่อมหลวง

ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา เป็นเจ้าของ ดูแลและต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยตัวเอง จัดแสดงเครื่องเคลือบ

พอร์ซเลน โดยตั้งใจให้ออกมาเป็นเหมือนมินิยุโรป แบ่งเป็นห้องประมาณ 10 ห้อง ตามแหล่งภูมิศาสตร์

ของเครื่องเคลือบที่น�ามาจากประเทศต่างๆ 

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

สมาคมเซรามิกส์ไทยพาชมพิพิธภณัฑ์ชาโตว์ เดอ ลา พอร์ซเลน 
และสมัภาษณ์ คุณดาว หม่อมหลวง ปญุยนชุ (เกษมสันต์) ดุลยจินดา

อังกฤษ  จัดห้องให้มีบรรยากาศการจิบน�้าชายามบ่ายริมสวนสไตล์อังกฤษในฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศอบอุ่น 

โดยเครือ่งเคลือบพอร์ซเลนถ้วยชาม กาน�า้ชา และเครือ่งประดบัต่างๆ กเ็ป็นของทีผ่ลติขึน้ในประเทศองักฤษทัง้หมด
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ฝรั่งเศส  ห้องนี้จัดแสดงเปียโนที่เก่าแก่กว่า 150 ปีจากประเทศฝรั่งเศส มีเครื่องกระเบื้องเคลือบมากมาย

แต่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจมากเป็นพเิศษกคื็อตุก๊ตาลกูไม้ ทีมี่ลักษณะเหมือนตุก๊ตาสวมชดุผ้าลูกไม้พล้ิวไหวสมจรงิ ซ่ึงท�าจาก

พอร์ซเลน ด้วยเทคนิคการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องน�าผ้าลูกไม้มาชุบด้วยน�้าสลิปเนื้อดินพอร์ซเลน แล้วจึงน�า

มาเช่ือมติดห่อหุ้มสวมให้กับตุ๊กตาแล้วจึงน�าไปผ่านกระบวนการชุบเคลือบและเผาจนได้เป็นตุ๊กตาสวมชุดต่างๆ 
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เยอรมนี  มีเครื่องเคลือบพอร์ซเลนที่สวยงาม ผลิตด้วยเทคนิคการเคลือบที่แปลกตาไปจากประเทศอื่นๆ 

จัดแสดงรวมกับนาฬิกาลูกตุ้มโบราณ ร่วมกับชุดเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่จากประเทศเยอรมนี
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ประเทศสยามและราชวงศ์ไทย นอกจากเครื่องเคลือบพอร์ซเลนจากประเทศต่างๆ ในยุโรปแล้ว ก็ยังมี

การสะสมและจัดแสดงเกี่ยวกับของไทยร่วมด้วย



เรายังได้พูดคุยต้อนรับจากเจ้าของพิพิธภัณฑ์ คุณดาว หม่อมหลวงปุญยนุช เล่าประวัติให้ฟังด้วยว่า 

เครื่องกระเบื้องเคลือบนี่เป็นอะไรที่มีคุณค่ามากค่ะ เริ่มการสะสมตั้งแต่ตอนดิฉันอายุยี่สิบกว่าๆ ได้มีโอกาสไป

ต่างประเทศ เดนิผ่านตลาดท่ีมีร้านขายของช�า มีข้าวของมาเลหลัง เราเตะตาและหลงใหลกบัชดุน�า้ชา ถ้วยชามเลย  

ถึงสมัยนั้นเป็นนักเรียนแต่ชิ้นหนึ่งก็ราคาถูกไม่แพง เราพอซื้อได้ พอเรามีครอบครัวก็แต่งบ้านสไตล์โคโลเนียล 

จะต้องมขีองยโุรปเข้ามาใช้กบัการแต่งบ้าน แต่บ้านหลงัเก่าจะเล็กกว่าบ้านหลงันี ้ พอมขีองเพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ จากส่วนที่

ต้องใช้งาน ก็เป็นของสะสม แล้วไม่มีที่วาง เริ่มวางตั้งแต่ห้องเก็บของแล้วก็ทะลักมา ที่บ้านเก่าจะมีบันได ก็จะ

เริ่มวางตั้งแต่ใต้บันได แล้วก็เลยมาตามบันได แล้วก็เลยมาตามโต๊ะอาหาร ไม่ต้องรับแขกกันละ เพราะถ้วยชาม

วางเตม็  และของทีอ่ยูใ่นลังห้องเกบ็ของกท็ะลักมาทีห้่องรับแขก สรุปเลยต้องปิดบ้าน แต่ของทกุอย่างยงัอยูใ่นลงั 

เราก็เลยคดิว่าถงึเวลาท่ีจะต้องหาบ้านให้เค้าอยู ่กเ็ลยไปดบู้านหลายหลงั บางหลงักเ็ป็นห้องเลก็ห้องน้อย  แต่ตอน

ทีม่าดูบ้านหลังนี ้เรากป็าเข้าไปอาย ุ50 ปลายๆ ละ แล้วกม็าคดิว่าถ้าจะต้องมานัง่สร้างบ้านและตกแต่งอกี 3-4 ปี 

พอดีเราหมดไฟ เพราะถ้า 60 แล้วก็คงไม่อยากท�าอะไร และปีนี้ก็เป็นปีที่ตัวเองอายุ 60 แล้ว ก็พอดีกับได้จัด

สถานที่ไปได้สัก 70-80%แล้ว เหลือนิดหน่อยก็ค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ  แต่ปีนี้ 60 เราไม่เลี้ยงฉลองและไม่ท�า

อะไรที่เป็นการฟุ่มเฟือย แต่คิดอยู่ว่าท�าอะไรถึงจะเป็นประโยชน์แก่สังคม เลยคิดว่าจะคัดศิลปวัตถุทั้งหมดสัก 

100 ช้ินแล้วท�าเป็นหนงัสือคู่มอืของพิพิธภณัฑ์ แต่ถ้าเรามแีต่ศลิปวตัถกุจ็ะเหมอืนกบัทัว่ๆ ไปท่ีเค้าท�ากัน แต่ละแบรนด์

เค้าก็มีแคตตาล็อกของเค้าอยู่  ตั้งใจไว้ว่าจะท�า 260 หน้า มีภาพศิลปวัตถุสัก 100 หน้า และมีผู้แสดงแบบหรือ

มใีจบุญซ่ึงสนบัสนนุในการจดัพิมพ์หนงัสอืเล่มน้ีในการบรจิาค อกีส่วนหนึง่ก็จะเป็นบทความ กจ็ะท�าอะไรทีเ่ป็น
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กจิจะลกัษณะ ปีนีปี้สดุท้าย และกต้ั็งใจว่าจะดแูลท่ีนีไ่ปอกีสกั 10 ปี เราก็อาย ุ70  หลายคนถามว่าทกุอย่างดสูะอาดสะอ้าน 

ฝุน่กไ็ม่ม ี บอกเลยว่าตวัเองทุกเช้าต้องมกีระดาษทิชชู ่มสี�าล ีcotton bud อะไรในมอืหมดเลย แล้วกเ็ดนิเชด็ไปเร่ือย ห้องนีน้ดิ

ห้องน้ีหน่อย ท�าทกุวนั ราวบนัไดก็เชด็เอง  คือเด็กๆ เค้าท�าจะท�าลกัษณะงานหยาบ แต่งานละเอยีดดิฉันต้องท�าเอง
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พอมาคิดว่าอายุ 70 คงท�าไม่ไหว ก็จะต้องมีผู้สืบทอด  ผู้สืบทอดก็ต้องดูอุปนิสัยลูกของเรา มีลูกแค่

สองคน หรือเขยหรือสะใภ้ใครท่ีรักงานนี้ ถ้าไม่รักจะยกศิลปวัตถุให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งก็ต้องดูว่า

สถาบันไหนจะดูแลให้เราได้ มีสถานที่ที่จะรองรับ และมีงบประมาณที่จะดูแล แต่บ้านกับที่ดินก็ต้องให้ลูกไป 

คอือีก 10 ปี มาคุยกนั ไม่อยากแยกส่งไปทีต่่างๆ เพราะเค้าเคยอยูท่ี่นีด้่วยกนั ถ้าไปกอ็ยากให้ไปอยูด้่วยกนั  ทกุอย่าง 

มันเดินทางมาหาดิฉันเอง ดิฉันแทบไม่ได้เดินทางไปหาเค้าเลย เพราะฉะนั้นแปลว่าเค้าอยากอยู่กับดิฉัน 

หรือเค้าอยากจะอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นวันหนึ่งที่ดิฉันไม่สามารถดูแลเค้าได้ เค้าก็ควรได้อยู่ที่สถานที่ที่เค้าควร

ได้อยู่  ต้องเรียนว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ เราไม่ได้ใช้ interior มืออาชีพอะไร ทุกอย่างคิดเอาเอง คิดว่าของชิ้นนี้

ควรวางอยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้ และควรน�าเสนออย่างไร ทั้งหมดที่คิดเองทั้งนั้น ผิดพลาดประการใดก็ต้อง

ขออภัย  เพราะหากจัดแบบพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสถานที่ไม่พอ ก็ต้องจัดแบบให้มากที่สุด และเข้าท่าที่สุด

คนเราก็บ้าไปคนละแบบ บางคนชอบสะสมรถสปอร์ต บางคนชอบจิวเวลรี่ บางคนชอบแบรนด์เนม 

บางคนชอบไปท่องเท่ียว  ส�าหรับตัวเองนี่ไม่ชอบอะไรเลย แต่เวลาเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนมีวิญญาณดึงดูด 

และบางอย่างเค้าก็มาหาเราเองแบบไม่ต้องไปแย่งกะใคร บางทีมีคนหมายปองเหมือนกัน แต่สุดท้ายเค้าก็

มาอยู่กะเรา เช่นบางชิ้นอยู่ในร้านขายของเก่าต้ังนาน จนเจ้าของร้านจมเงินไปมาก แต่ก็ยังไม่มีคนสนใจ 
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เค้าก็เรียกดิฉันไปดู วันที่ไปดูก็มีนักสะสมท่านอื่นไปดูเหมือนกัน พอเห็นชิ้นที่ดิฉันหยิบ เค้าก็ไปกระซิบกับ

เจ้าของร้าน  เจ้าของร้านบอกดิฉันก�าลังตัดสินใจอยู่ ดิฉันมี sense ว่าคนนั้นเค้าสนใจสิ่งใดกับเรา ก็ต้องลุ้นว่า

ให้คนใดคนหนึ่งออกไปจากร้านซะ ดิฉันเชื่อว่าทุกชิ้นเค้าเลือกเจ้าของเหมือนกัน  ปณิธานของดิฉันคือไม่ท�าค้า

ก�าไร อยากท�าเป็นวิทยาทาน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่พ่อแม่ไม่ได้ร�่ารวยที่จะส่งไปดูที่ต่างประเทศ 

อีกอย่างคือรู้สึกว่าท�าไมคนไทยไม่ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ เวลาเรามีวันหยุดหรือหยุดเทศกาลที่จะได้ไปเที่ยว ท�าไม

เรานิยมไปเที่ยวที่อื่นๆ  คนท�าพิพิธภัณฑ์เนี่ยดิฉันก็เห็นหลายๆ ท่านมีความตั้งใจที่จะท�า แต่ก็ไม่ท�ารายได้ เลย

อยากรณรงค์ทางกระทรวงศึกษาว่าจะท�ายังไงให้บรรจุอยู่ในหลักสูตร ว่าใน 1 ปี โรงเรียนมีหน้าที่ที่จะต้องพา

นักเรียนไป มันควรเป็นวิชาบังคับ ไม่ใช่ใครสะดวกถึงจะไป ต้องเป็นคะแนน  เรารู้สึกว่าคนไทยท�าไมไม่ชอบเข้า

พิพิธภัณฑ์ซึ่งแตกต่างกับชาวต่างประเทศมาก อยากให้กระทรวงศึกษาหรือกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพใน

การเยี่ยมชม ช่วยแนะน�าพิพิธภัณฑ์เอกชน แล้วโยงกลับไปบรรจุในหลักสูตร พิพิธภัณฑ์ควรต้องมีชีวิตชีวา

ดิฉันต้องขอออกตัวนิดหนึ่ง ว่า ถึงศิลปวัตถุของเราจะไม่มีอะไรโดดเด่น แต่จะเน้นไปทาง life style 

วิถีชีวิตของชาวยุโรปในอดีตมากกว่า และตัวเองเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องกระเบื้องเคลือบ และเฟอร์นิเจอร์ 

จากการใช้งานก็กลายมาเป็นของสะสม จากของสะสมก็คิดว่าอยากท�าเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อที่จะมอบศิลป

วัตถุเหล่านี้ให้เป็นสมบัติของลูกหลาน นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาวิชา เพราะตัวเองก็เชื่อว่า 

ยังมีนักศึกษาอีกมากที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปดูที่ต่างประเทศ เหมือนเราจ�าลองพิพิธภัณฑ์ยุโรปขึ้นมา  จริงๆ 

ท่ีน่ีดูไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ คือทุกๆ คนที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ก็เป็นเหมือนสมาชิกที่ใช้ชีวิตความ

เป็นอยู่ร่วมกัน 
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ตอนจัดต้ังแรกๆ มีสื่อมาสัมภาษณ์ ดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะท�าเป็นพิพิธภัณฑ์จริงจัง เพราะอาจมีข้อ

ก�าหนดปฏิบัติมากมาย  แต่เมื่อพิพิธภัณฑ์สยาม ได้มาบอกว่าควรจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับรางวัลใน

การประกวดพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ประเภทสังคม คงหมายความว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมและเจ้าของพิพิธภัณฑ์มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

หากท่านผู้ใดสนใจอยากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กรุณาติดต่อสอบถามไปก่อนนะครับ รายละเอียด

สามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้ 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Chateau-de-la-Porcelaine-Museum

ขอขอบคุณพ่ีสาวใจดี คุณจี๋ สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย เป็นสปอนเซอร์และไกด์ผู้แนะน�า พาทีมสมาคม

เซรามิกส์ไทยและชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาโตว์ เดอ 

ลา พอร์ซเลน

     ปล. ขอแนะน�าเพิ่มเติมรายการทีวีและสื่อที่ได้เคยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และได้มีการเผยแพร่

อยู่ในช่องทางออนไลน์อ่ืนดังนี้

รายการ “แพรว : ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา นักสะสมเครื่องกระเบื้อง” วันท่ี 17 ส.ค. 59 

       https://www.youtube.com/watch?v=dTEvcoMNpxw

รายการ “คุยยกบ้าน ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา” วันที่ 18 มิ.ย. 60

       https://www.youtube.com/watch?v=hKJSaFtAkY4

       https://www.youtube.com/watch?v=v48X3WdA_nE

       https://www.youtube.com/watch?v=TpaHb8kIhkw



OXIDE / ออกไซด์
Cobalt oxide / Copper oxide / Nickel
Oxide / Titanium dioxide / Zinc
Oxide / Barium carbonate ect.

Zirconium silicate / Bone ash /
Bentonite /  Alumina / Kaolin /
Feldspar ect.

RAW MATERIALS/ วตัถดิุบ

Jiggering plster / Casting plaster            
/ Case plaster / Rampress plaster

PLASTER OF PARIS/

ปูนปลาสเตอร์

DECORATION COLORS / 

สตีกแต่ง
Onglaze / Inglaze / Underglaze

Siam Technical Ceramic Co.,Ltd

STAIN COLORS/ สสีเตน
Glaze stain / Body stain / Enamel stain

บรษัิท สยามเทคนิเคล เซรามคิ จาํกัด

ProductsProducts

1426/11-14 ซอยพระรามที�3 ซอย64 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 

Facebook: https://www.facebook.com/Siam.Technical.Ceramic 
Tel:(662)285-3355 Website: http://www.siamtechnic.com

LINE QR CODE
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“ความรู้ในการท�าเซรามิกของพ่อ มันมีค่ามาก ไม่ควรสูญหายไปจากโลกน้ีเลย” คือความในใจของ 

คุณโมทนา บุุญคง ทายาทแห่งร้าน “Mothana Ceramic” ร้านเซรามิกในสุโขทัยที่แม้เธอจะจบวิศวะมา 

แต่เมื่อวันหนึ่งเธอก็ค้นพบว่า สิ่งที่มีค่าและท�าให้ชีวิตมีความสุขอยู่ในบ้านของเธอเอง

 “Mothana Ceramic เร่ิมก่อตัง้ 30 พฤศจกิายน 2542 โดยคณุพ่อและคุณุแม่ทีช่ืน่ชอบเครือ่งเคลอืบดนิเผา 

และต้องการสืบสานงานเคร่ืองเคลอืบสโุขทัยให้ยงัคงอยูค่่ะ โดยคณุพ่อไปเรยีนเซรามิกทีศ่นูย์เครือ่งเคลอืบดนิเผา

ล�าปาง ปี 2543 แต่ก่อนหน้านัน้ คณุพ่อท�างานรับเหมาระเบดิหนิกบัคณุตา แต่สดุท้ายกเ็ลกิท�า เพราะคณุแม่และ

ตัวเราเองแพ้ฝุ่น ส่วนตวัของโมนาเอง จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกลมาจากมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ บางเขน ซึง่พอเรียนจบกม็คีวามคดิเหมือนคนอืน่ ๆ ทีอ่ยากใช้ชวีติแบบทีต่วัเองอยากใช้ มงีานมี

เงนิและมอิีสระ จึงเป็นวศิวกรอยูก่รุงเทพฯ 3 ปีกว่า ๆ ค่ะ แต่สดุท้ายแล้ว พอเศรษฐกจิ ประกอบกบัความเครยีด

จากการเป็นวศิวกร ท�าให้ร่างกายแย่ และทรุดลงเรือ่ย ๆ จนต้องหาหมอและกนิยาคลายเครยีด

โดย Pottery Clay

“Mothana Ceramic”
ของมีค่าที่ไม่ควรสูญหาย...ตามกาลเวลา
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“สิ่งที่ตามมา ซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองคือ มันท�าให้เริ่มคิดได้ว่า เวลาในชีวิตของคนเราไม่มีอะไร

แน่นอน คุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวัน เราควรอยู่กับท่าน ใช้เวลาด้วยกัน จะได้ไม่เสียใจภายหลัง และที่

ส�าคัญคือ พอมองไปในสิ่งที่คุณพ่อท�า ยิ่งท�าให้เราคิดว่า ความรู้ในการท�าเซรามิกของคุณพ่อมีค่ามากและไม่

ควรสูญหายไปจากโลกนี้เลย แต่เป็นความรู้ที่เราเองต้องใช้เวลาและหาประสบการณ์ในการเรียนรู้ ก็เลยออก

จากงานกลับมามุ่งมั่นกับ Mothana Ceramic ค่ะ”

คุณ เฉลิมเกียรติ และคุณอณุรักษ์ บุญคง ผู้ก่อตั้งโมทนาเซรามิก

จุดเด่นของสินค้าแบรนด์ Mothana Ceramic

“สนิค้าของเราเป็นการน�าแรงบนัดาลใจจากเครือ่งสังคโลกมาผสานกบัตวัตนของโมทนา เทคนิคการเคลือบ การเผา 

และดินที่ใช้ดินท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งก็คือ ดิน stoneware ท้องถิ่นทั่วไป ส่วนเคลือบก็คือเคลือบออกไซด์ ไฟสูง 

เคลือบที่บ้านเป็นสูตรเคลือบที่คิดเองกลายเป็นเคลือบของโมทนาแล้วค่ะ

“ปัจจุบันงานทีแ่บรนด์เราท�าจะเป็นงานดไีซน์สไตล์ของตวัเอง เน้นความเรยีบง่าย เพือ่ให้ลกูค้าใช้งานได้จริง และใช้ได้ดี 

เช่น จับถนัดมือ เบาไม่หนัก ล้างง่าย ไม่ต้องกลัวหนักจนตกแตก และใส่จุดเด่นที่เคลือบเป็นเอกลักษณ์ของ

แบรนด์เรา บางครั้งอาจจะมีงานศิลปะออกมาบ้างเป็นครั้งคราว ชิ้นงานบางชิ้นได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่อง
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เคลือบดินเผา และงานสังคโลก บางครั้งก็น�าเรื่องของลวดลายที่อาจจะดึงลวดลายหรือการเขียนลายใต้เคลือบ

มาใช้บ้างค่ะ ซึ่งเราไม่ยึดติดกับชิ้นงานเดิม ๆ มีความคิดอยากสร้างสรรค์อะไรก็ท�าเลยค่ะ”

และแน่นอนว่า เมื่ออยู่ในสุโขทัย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของเครื่องเคลือบและงานดินเผา วัตถุดิบที่ Mothana 

Ceramic ส่วนใหญ่จึงมาจากในท้องถิ่น

“ผลงานทุกชิ้นของเราผลิตจากดินชนิด Stoneware เผาที่อุณหภูมิ 1250 -1280 องศาเซลเซียส จึงเป็นเครื่อง

เคลือบดินเผาที่มีคุณภาพสูง คือ food grade โดยแรกเริ่มเดิมทีเลย เราซื้อดินขาวจากล�าปางมาใช้ค่ะ แต่ด้วย

เศรษฐกิจที่ย�่าแย่ และรายได้ที่ขาดหายไป ท�าให้ต้องหาทางออก ก็เลยลองขุดดินหน้าบ้านตัวเองมาใช้ดู ปรากฏ

ว่าใช้ได้ค่ะ คุณภาพดินที่เลือกใช้นั้นทราบจากการทดลองด้วยตัวเองคือ มีความเหนียว ขึ้นรูปแล้วไม่ฉีก ไม่ล้ม

ตอนขึ้นแป้นหมุน ทนไฟ เมื่อเผาถึง 1280 แล้ว ดินไม่พองตัว ไม่ทรุด ไม่มีเอฟเฟ็กต์กับเคลือบ



“ลกูค้าของเรามทีัง้ท่ีต้องการซือ้สนิค้าไปใช้งาน และตกแต่งบ้าน ท�าให้งานทีท่�าส่วนใหญ่คอื งานออเดอร์ทีเ่ป็น 

ภาชนะใส่อาหาร แก้วกาแฟ กาน�า้ชา ถ้วย ชาม นอกจากนัน้เป็นงานศลิปะทีต่วัเองชอบ ส่วนสนิค้าทีเ่รยีกว่าเป็น

ของประจ�าบ้านทีมี่ส�าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิจะเป็น Magnet รปูวดัมหาธาต ุในอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยั

ค่ะ ซ่ึงเวลาทีลู่กค้าซือ้สนิค้าไปแล้ว เรากจ็ะแนะน�าเรือ่งการดแูลรกัษา และท�าความสะอาดเซรามกิไปด้วย คอื

สามารถใช้น�า้ยาล้างจานท�าความสะอาดเหมอืนล้างจานได้เลย และอาจจะใช้ผ้าขนหนเูชค็คราบน�า้ออก”
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จากการขายสินค้าเซรามิกสู่การเป็นพื้นที่ส่งต่อความรู้

นับตั้งแต่เปิด Mothana Ceramic ในปี 2542 ทางแบรนด์มีการปรับเพิ่มเรื่องการการถ่ายทอดความรู้งานปั้น

ให้กับคนที่อยากเรียนรู้อีกมากมายหลายคอร์ส

“เราม ีWorkshop สอนป้ันอสิระ เขยีนลาย หรอืหลักสูตรเรยีนเพือ่ประกอบอาชพี โดยแบ่งเป็น 3 คอร์สให้เลอืก คอื 

Workshop เขียนลายอิสระ 500 บาท/คน/2ชม., Workshop ปั้นดิน (ยกเว้น แป้นหมุน) 500 บาท/คน/2ชม. 

และ Workshop สอนพ้ืนฐานเซรามกิเตม็รูปแบบ 5 วนั ตัง้แต่ท�าดนิด้วยตัวเอง กระทัง่ขึน้รปูและเผาจนได้ช้ินงาน 

ซึ่งคอร์สมีให้เลือกแบบค่าการเรียนการสอนอย่างเดียว หรือแบบรวมค่าที่พักและอาหารค่ะ



“นอกจากนีย้งัสามารถส่ังซ้ืองานจากเราได้ ท้ังทางเฟซบุ๊ก Mothana ceramic และ Instagram >> Mothana 

Ceramic (@mothanaceramic.official) โดยมีค่าขนส่งตามขนาดและรปูแบบการจดัส่งค่ะ
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“หากแวะเวยีนมาท่ีสุโขทัยเมือ่ไหร่ แวะมาท่ี Mothana Ceramic ได้นะคะ”

หมายเหตุ : สามารถค้นหาใน Google map โดยพิมพ์ค�าว่า โมทนาเซรามิก ก็จะพามาถึงหน้าบ้านได้เลย หรือ 

จากสี่แยกตาลเตี้ย ถ้าเดินทางมาจาก พิษณุโลก เลี้ยวขวา ถ้ามาจากตากเลี้ยวซ้าย จากนั้นตรงอย่างเดียว ราว ๆ 

5 กิโลเมตร ร้านอยู่ขวามือติดถนนค่ะ จุดสังเกต คือ ก่อนถึงร้าน มีปั๊มน�้ามันปิโตรเลียม อยู่ขวามือเช่นกันค่ะ
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บทความนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สยาม

อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกอะลูมินา ที่เป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง 

เพ่ือท่ีจะสร้างองค์ความรู้และท�าให้เกิดประสบการณ์การร่วมงานวิจัยระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาต ิซึง่เป็นหน่วยงานวจัิยของรัฐ กบั ภาคเอกชน รวมท้ังมีนกัวจัิยร่วมโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตเซรามิกอะลูมินา ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอัดรีด จ�าเป็นต้องมีองค์ความรู้

ของการเตรยีมวตัถดุบิ ส่วนผสมท้ังผงอะลูมนิา สารตัวเตมิ และสารอนิทรีย์เชือ่มประสานทีช่่วยให้เกิดความเหนียว

ส�าหรับการขึ้นรูปด้วย รวมไปถึงขั้นตอนการผสม ขึ้นรูป อบแห้ง และการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกอะลูมินา เพื่อให้

ได้แนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายได้ต่อไปในอนาคต

เซรามิกอะลูมินา (alumina ceramic) เป็นวัสดุเซรามิกส�าหรับงานด้านวิศวกรรมที่เป็นที่นิยม มีปริมาณ 

การใช้งานมากที่สุดเนื่องจากมีสมบัติที่ดี โดดเด่นในหลายด้าน อีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับวัสดุ

ตัวอื่น และมีแหล่งแร่ปริมาณมากในธรรมชาติ โดยจะพบอะลูมินาได้ในหินและแร่หลายชนิด และในธรรมชาติ

เราก็พบแร่ที่มีองค์ประกอบเป็นอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูงคือคอรันดัมหรือแซฟไฟร์ นอกจากนี้ยังอยู่ในรูป

ของแร่อะลูมิโนซิลิเกตอีกหลายชนิดด้วย คอรันดัม (corundum) เป็นแร่อะลูมินาในธรรมชาติ เป็นแร่ที่

พบได้ในธรรมชาติที่มีความแข็งเท่ากับ 9 ตามสเกลความแข็งของโมห์ส เป็นอันดับสองรองลงมาจากเพชร

อะลูมินา หรือ อะลูมิเนียมออกไซด์ สูตรทางเคมีคือ Al
2
O

3
 มีสมบัติที่ส�าคัญ ได้แก่

 - มีจุดหลอมเหลวสูง มีความทนไฟสูง มีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดี

- สามารถเผาในบรรยากาศปกติโดยไม่ใช้ความดันก็สามารถได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูง

- มีความแข็งสูงและต้านทานต่อการสึกกร่อนได้ดี

- มีความแข็งแรงและแกร่งจึงใช้งานเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์

- มีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และมีค่าการน�าความร้อนที่ค่อนข้างสูง ท�าให้ถูกน�ามาใช้เป็นแผ่นรองวงจร

ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าถ่ายเทความร้อน

- มีค่า dielectric loss ที่ต�่ามาก

- มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายที่ดี

- มีความเฉื่อยมากและทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างต่างๆ ได้ดี

“การพัฒนาเซรามิกอะลูมินาความหนาแน่นสูงที่ขึ้นรูปด้วยการอัดรีด”
งานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม

ดร.จรัสพร มงคลขจิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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การน�าอะลูมินาไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่น

1. ชีวการแพทย์ (Biomedical)

เซรามิกถูกน�ามาใช้งานทางชีวการแพทย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือ bioinert และ bioactive โดยกลุ่ม  

bioactive อาจเกิดการยึดเกาะกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue) ส่วนกลุ่ม bioinert จะไม่เกิดการยึด

เกาะกับกระดูก โดยอะลูมินาเป็นวัสดุกลุ่ม bioinert

อะลูมินาถูกน�ามาใช้ในการเปลี่ยนอวัยวะ เช่น การเปลี่ยนข้อต่อสะโพกด้วย alumina ball และ cup 

(รูปที่ 1)[1]

รูปที่ 1 alumina ball และ cup ส�าหรับการเปลี่ยนข้อต่อสะโพก

2. เกราะกันกระสุน (Armor)

อะลูมินาสามารถน�ามาใช้ท�าเกราะกันกระสุน (รูปที่ 2)[1] ช่วยในการกระจายแรงจึงช่วยในการกัน 

กระสุนได้ สมบัติที่ต้องการเพื่อการใช้งานนี้ คือ ความเหนียว (toughness) และพลังงานที่ต้องการเพื่อท�าให้

อะลูมินาเกิดการแตกได้จะมีค่าสูง อะลูมินาถูกน�ามาใช้ที่ประตูรถต�ารวจ ดังแสดงในรูปที่ 3[2] ส�าหรับการน�า

อะลูมินาไปใช้ในเกราะกันกระสุนที่มีความซับซ้อนขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4[3]

รูปที่ 2 กระเบื้องอะลูมินาส�าหรับการใช้งานด้านการกันกระสุน



รูปที่ 3 เกราะกันกระสุนเนื้ออะลูมินาส�าหรับรถต�ารวจ (ก) แผ่นอะลูมินา และ (ข) ประตูรถต�ารวจที่ท�าจากอะลูมินา

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 4 เกราะกันกระสุนที่ประกอบด้วยอะลูมินา (ก) alumina sphere วางอยู่บน backing material  

(ข) alumina plate ที่มีรอยบุ๋มวางอยู่บน backing material และ (ค) alumina sphere และ  

alumina plate วางอยู่บน backing material

 (ก)  (ข) 

 (ค) 
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3. งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (electronics)

อะลูมินามีค่าต้านทานไฟฟ้าที่สูงแม้จะเป็นที่อุณหภูมิสูงรวมทั้งมีค่าน�าความร้อนสูงและค่า dielectric 

loss factor ที่ต�่า อะลูมินาจึงเป็นวัสดุที่เป็นที่สนใจส�าหรับการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

substrate ส�าหรับ microelectronics โดยมักน�าไปใช้ในเทคนิค thin film หรือ thick film โดย alumina 

thin-film substrate เป็นชิน้ส่วนส�าคัญในอุตสาหกรรมไมโครชพิ (รปูท่ี 5[1]) หรอืใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า (รูปที ่ 6[1]) 

(ผลิตโดย Taylor Ceramic Engineering)

4. งานต้านทานการสึกกร่อน (wear)

การใช้งานอะลูมินาในงานที่ต้านทานการสึกกร่อนมีใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเคมี และการถลุงแร่ เนื่องจากอะลูมินามีความเฉื่อยและทนทานในสภาวะการใช้งาน ตัวอย่าง 

อะลูมินาที่ใช้ในงานที่ต้านทานการสึกกร่อนแสดงในรูปที่ 7[1] (ผลิตโดย Taylor Ceramic Engineering)

รูปที่ 5 alumina thin-film substrate (ซ้าย) ชิ้นส่วน microprocessor ของคอมพิวเตอร์

ในยุค 1988 และ (ขวา) ชิ้นส่วน microprocessorของคอมพิวเตอร์ยุคต่อมา (มีดินสอเป็นตัวเปรียบเทียบ)

รูปที่ 6 อะลูมินาที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
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5. วัสดุทนไฟ (refractories)

การใช้งานอะลมูนิาในอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟมีมานานและเป็นตลาดทีใ่หญ่ วสัดทุนไฟส่วนใหญ่มีอะลมูนิา

เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างของเบ้าเผา (crucible) อะลูมินาแสดงในรูปที่ 8[1] (ผลิตโดย Taylor Ceramic 

Engineering)

รูปที่ 7 อะลูมินาที่ใช้ในงานที่ต้านทานการสึกกร่อน

รูปที่ 8 เบ้าเผาอะลูมินาขนาดต่างๆ 

อะลูมินาถูกน�ามาใช้งานทางด้านเซรามิกทางวิศวกรรมอย่างแพร่หลายโดยจะมีปริมาณอะลูมินาในช่วง

ต่างๆ กัน ตั้งแต่ 85-99.9 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก สามารถปรับปรุงสมบัติของอะลูมินาได้โดยการเติมสารตัวเติม

ต่างๆ คือ liquid forming sintering aid เพื่อช่วยในการเผา ได้แก่ ไทเทเนีย (TiO
2
) แมกนีเซีย (MgO) และ 

ซิลิกา (SiO
2
) เป็นต้น โดยสารตัวเติมช่วยในการเผาจะอยู่ตามขอบเกรนของอะลูมินา เกิดเป็นเฟสแก้ว (glassy 

phase) และอาจอยู่ระหว่างหรือภายในผลึก อะลูมินาที่มีสารตัวเติมนี้ (Liquid-phase-sintered (LPS) 

alumina) สามารถเผาได้ที่อุณหภูมิต�่าลง แต่ก็จะมีปริมาณอะลูมินาต�่าลงตามปริมาณสารตัวเติมที่ใช้ [4]
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บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด ในเครือ SCG ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน

พัฒนาเซรามิกขั้นสูงที่มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดรีด ซึ่งสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มี

ความยาวต่อเนื่องและมีหน้าตัดคงที่ เช่น ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่น ท่อ แท่ง หรือ รวงผึ้ง เป็นต้น อย่างไรก็ดี 

การขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดรีดจ�าเป็นต้องใช้ส่วนผสมที่มีความเหนียว แต่เนื่องจากอะลูมินาเป็นเซรามิกออกไซด์ที่

ไม่มีความเหนียวในตัวเอง จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับสมบัติของเนื้อเซรามิกให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียว

เหมาะสมต่อการอัดรีดขึ้นรูป

ทาง บริษัทฯ และคณะวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอะลูมินา จึงผลักดันให้เกิดงานวิจัยนี้ โดยท�าการ

ปรับปรุงสมบัติชิ้นงานอะลูมินาที่เตรียมได้ให้มีปริมาณอะลูมินาสูง มีความหนาแน่นสูง มีความแข็งแรง และ

ต้านทานต่อการสึกกร่อนได้ดี ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและตอบสนองความต้องการด้าน

วัสดุทนไฟได้หลากหลายมากขึ้น

ในงานวิจัยนี้ท�าการเตรียมกระเบื้องทนการขัดสีเนื้ออะลูมินาด้วยวิธีการอัดรีดเพื่อให้สามารถขึ้นรูปชิ้น

งานที่มีความยาวต่อเนื่องและมีหน้าตัดคงที่ได้ และสามารถเตรียมชิ้นงานที่มีความซับซ้อนมากกว่าการขึ้นรูป

ด้วยวิธีการอัด มีการใช้สารตัวเติมเพื่อช่วยในการเผา ได้แก่ ไทเทเนีย (TiO
2
) และ ซิลิกา (SiO

2
) เป็นต้น เพื่อ

ให้ได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูงที่สามารถเผาได้ที่อุณหภูมิต�่าลงได้

จากงานวิจัยพบว่า การเติม TiO
2
 (ที่ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนักของเซรามิกทั้งหมด) เป็นตัวเติม

ช่วยในการเผา ร่วมด้วยกับโซเดียมซิลิเกต (ที่ปริมาณ 4.5 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนักของเซรามิก) ที่ท�าให้เกิดเฟส

แก้ว ช่วยลดอุณหภูมิการเผาอะลูมินาลงได้ ท�าให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูงและความหนาแน่นสูง รวมทั้ง

ความพรุนตัวและการดูดซึมน�้าต�่า

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานโดยการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดสุญญากาศแสดงในรูปที่ 9 การเตรียมส่วน

ผสมเนื้อโดส�าหรับการอัดรีด แสดงในรูปที่ 10 การอัดรีดชิ้นงานผ่านเครื่องอัดรีดสุญญากาศ แสดงในรูปที่ 11 

และชิ้นงานจากการอัดรีดหลังเผาที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียสแสดงในรูปที่ 12
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รูปที่ 9 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานโดยการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดสุญญากาศ

              Al
2
O

3
 + สารตัวเติม + ตัวเชื่อมประสาน + น�้า                          ส่วนผสมเนื้อโด

รูปที่ 10 การเตรียมส่วนผสมเนื้อโดส�าหรับการอัดรีด

                                เครื่องอัดรีดสุญญากาศ                                      หัวแม่แบบ

ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน

อัดรีดส่วนผสมผ่านเครื่องอัดรีดสุญญากาศ

อัดรีดชิ้นงานผ่านหัวแม่แบบ

อบแห้งที่อุณหภูมิ 100oC

เผาที่อุณหภูมิ 1600oC

วิเคราะห์สมบัติชิ้นงานหลังเผา

ผงอะลูมินา + สารตัวเติม (เช่น TiO
2
) ตัวเชื่อมประสาน + น�้า
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รูปที่ 11 การอัดรีดชิ้นงานผ่านเครื่องอัดรีดสุญญากาศ

รูปที่ 12 ชิ้นงานจากการอัดรีดหลังเผาที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส

ชิ้นงานขณะอัดรีดผ่านหัวแม่แบบ
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จากงานวิจัยพบว่าสามารถเตรียมชิ้นงานที่มีปริมาณอะลูมินาสูง มีความหนาแน่นสูง รวมทั้งทนการสึก

กร่อนได้ดี เมื่อเทียบกับมาตรฐาน ASTM C704/C704M-15 ที่ก�าหนดค่าเฉลี่ยการสึกกร่อนของอิฐอะลูมินาสูง 

(High-alumina brick) อยู่ที่ 4.19 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งชิ้นงานที่เตรียมได้มีค่าการสึกกร่อนที่ต�่ากว่า จึง

สามารถทนการสึกกร่อนได้ดีกว่า งานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเตรียม

อะลูมินาความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการอัดรีดและเป็นแนวทางที่จะน�าไปพัฒนาเป็นสินค้าได้ในล�าดับต่อไป
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สมบัติของชิ้นงานที่เตรียมได้มีค่าแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สมบัติของชิ้นงานที่เตรียมได้

 สมบัติ ผลลัพธ์

ความหนาแน่น (g/cm3) 3.54 ± 0.01

ปริมาณอะลูมินาหลังเผา (%) 92.79

ความพรุนตัวปรากฏ (%) 0.06 ± 0.03

ความแข็งแรงดัดโค้ง (MPa) 226.65 ± 24.53

การสึกกร่อนที่อุณหภูมิห้อง oC (cm3) 1.23

การสึกกร่อนที่อุณหภูมิ 1000 oC (cm3) 1.13
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สวสัดีค่ะผู้อ่านทุกท่านกลบัมาเจอกนัอกีแล้วนะคะ ในเรือ่งเก่ียวกบัอิฐๆๆๆๆ ในครัง้นีจ้ะพามาชมการผลติ

อิฐแถวภาคกลางซ่ึงผู ้ เขียนและทีมวิจัยได ้มี โอกาสลงพื้นที่ส�ารวจโรงงานผลิตอิฐแดงในภาคกลาง 

แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในอดีตมีโรงงานผลิตอิฐแดงอยู่หลายร้อยโรงงาน แม้ว่า

ปัจจุบันโรงงานอิฐแดงจะลดจ�านวนลงเนื่องจากปัญหาต่างๆ ท�าให้ผู ้ประกอบหยุดกิจการและเปลี่ยนไป

ประกอบอาชีพอื่นแต่จังหวัดเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเเหล่งผลิตอิฐแดงที่ส�าคัญแหล่งหนึ่งของภาคกลาง เนื่องจากมีทั้ง

ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตอิฐแดง และมีแหล่งดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบ โดยการเกิดของแหล่งดินเหนียวใน

บริเวณนี้มาจากตะกอนควอเทอร์นารีที่พัดพามาทับถมกัน ท�าให้ได้เนื้อดินเหนียวปนทรายสีน�้าตาลแกมเหลือง 

บางแหล่งจะมีจุดประสีเหลืองทองของแร่จาโรไซต์ (KFe3+3(OH)
6
(SO

4
)
2
 เกิดร่วมกับแร่ยิปซัม (CaSO

4
·2H

2
O) 

ท่ีเกิดจากตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลน�้าขึ้น-น�้าลง ซึ่งแร่จาโรไซต์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดดินเปรี้ยวใน

บางพื้นของภาคกลางอาทิ จังหวัดปทุมธานี นครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแร่ยิปซัมหรือเกลือจืด

ท�าให้เกิดคราบขาวบนผิวอิฐซึ่งพบได้ทั้งหลังตากแห้งและหลังเผา เนื่องจากเกลือจืดที่ละลายปะปนในเนื้อดิน

จะแพร่มาที่พื้นผิวในขณะอิฐก�าลังแห้ง เมื่อน�้าระเหยแห้งจะทิ้งตะกอนผลึกที่เห็นเป็นคราบขาว (scumming) 

ติดอยู่บนผิวอิฐ

ผศ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช

น.ส.อารีรัตน์ สินสุวรรณกุล 

คราบขาวบนผิวอิฐดิบ

รูปที่ 1 ลักษณะคราบขาวบนผิวอิฐดิบ
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จากการลงพื้นที่ส�ารวจโรงงานผลิตอิฐแดงต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

และ ต�าบลงิ้วราย อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า อิฐแดงมีทั้งอิฐตันและอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน�้าหนัก  

ส�าหรับบทความนี้ขอน�าเสนอเฉพาะอิฐกลวงเท่านั้น โดยพบเห็นมาก คือ อิฐ 2 รู ขนาดความกว้างประมาณ 6-8 

เซนติเมตร ความยาวประมาณ 13 – 15  เซนติเมตรความหนาประมาณ 4-6 เซนติเมตรลักษณะสีของก้อนอิฐ 

มีสีแดงอมส้ม เนื่องจากดินในแถบนี้มีส่วนผสมของสารประกอบของเหล็กที่เห็นเป็นจุดประสีแดงหรือสีเหลือง

ในก้อนดิน เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็นสีส้มทั่วทั้งก้อนอิฐ

ในการพิจารณาคุณภาพของอิฐ พิจารณาได้จากลักษณะทางกายภาพของอิฐที่ไม่บิ่น ไม่ร้าว ในมาตรฐาน 

มอก. 153-2533 และมาตรฐาน มอก. 153-2540 ได้ก�าหนดเกณฑ์ขนาดและการดูดกลืนน�้าไว้ซึ่งจะแบ่งชั้น

คุณภาพอิฐจะแบ่งเป็นทั้งประเภทและชั้นคุณภาพ ถ้าผู้อ่านสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/145/6604.PDF และ

          http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/081/36.PDF 

จากการทดสอบอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน�้าหนักที่สุ่มตัวอย่างมาจากโรงงานต่างๆ  พบว่า ความแข็งแรงของ

อิฐอยู่ในช่วง 6 – 17 MPa ค่าการดูดซึมน�้าอยู่ในช่วง 14 – 23% ซึ่งค่านี้ยิ่งต�่าจะบ่งชี้ว่าอิฐมีความแข็งแกร่ง 

คงทน และความแข็งแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับอิฐก้อนที่มีค่านี้สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามอิฐแดงที่มีค่าการดูดซึม

ต�่ามากอาจท�าให้ปูนซีเมนต์เกาะไม่ค่อยติดจึงไม่เป็นที่นิยมของช่างก่อสร้าง เมื่อกลับมาย้อนพิจารณาขนาด 

ของอิฐที่ได้จากการส�ารวจที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้น พบว่าตัวอย่างอิฐที่สุ่มมาตรวจสอบส่วนใหญ่ยังไม่เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.153-2540 ยกเว้นโรงงานทีต้่องการจ�าหน่ายอิฐแดงในโครงการก่อสร้างของหน่วยงาน

ราชการหรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนและบริษัทที่ก�าหนดให้ใช้อิฐแดงที่ได้มาตรฐานมอก. 153 -2540 

จากการที่ผู้เขียนได้เข้าไปดูกระบวนการผลิตของหลายโรงงานพบว่าค่อนข้างมีความพร้อมในการที่ผลิตให้ได้

อิฐแดงตามมาตรฐาน มอก.153 -2540  แต่การที่โรงงานไม่ได้ให้ความส�าคัญในการผลิตอิฐและขอมาตรฐาน 

มอก.153 -2540  อาจมหีลายสาเหตุ อาทิ เพราะขาดข้อมูลเก่ียวมาตรฐานและหน่วยงานทีท่�าการทดสอบ รวมทัง้

หน่วยงานทีจ่ะให้ความช่วยเหลือและแนะน�า  ประกอบกับลกูค้าหลัก คอื เจ้าของบ้านและอาคารหรอืช่างก่อสร้าง

ทัว่ไป ไม่ได้ต้องการอฐิแดงทีม่ตีรามาตรฐาน อย่างไรกต็ามแนวโน้มในการก่อสร้างต่างๆ ทีเ่ริม่ขาดแคลนแรงงานคน

มากขึ้น อาจท�าให้การก่อสร้างต้องหันไปพึ่งเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์มากขึ้น จะส่งผลต่อความต้องการอิฐแดงที่มี

มาตรฐานและมคีณุภาพด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนเนือ่งจาก ขนาดทีต้่องแน่นอนเพือ่น�ามาใช้ค�านวณและสร้างโปรแกรม 

ในการก่อสร้างได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งต้องมีความแข็งแรงที่จะทนต่อการขนย้ายอิฐแดงโดยการใช้เครื่องจักรโดย

อิฐแดงไม่แตกหักเสียหาย



รูปที่ 2 อิฐแดง ต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปที่ 3 บ่อที่ใช้ส�าหรับการหมักดินต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ส�าหรับลักษณะทางธุรกิจโรงงานอิฐแดงส่วนใหญ่มักเป็นธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว จากการสังเกตพบว่า 

จังหวัดสิงห์บุรีมักเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีคนงาน 6–10 คน ในขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงงาน

ขนาดเล็กมีคนงาน 2-5 คน โดยเจ้าของโรงงานมักท�าทุกหน้าที่ในโรงงาน ตั้งแต่เป็นแรงงานในการผลิตจนถึง

การจ�าหน่าย โรงงานอิฐแดงในพื้นที่ต�าบลมหาพราหมณ์ มีบางโรงงานเช่าพื้นที่เพื่อผลิตอิฐแดง เมื่อหมดสัญญา

หรอืถกูยกเลกิสญัญากจ็ะเปล่ียนไปเช่าท่ีอ่ืนๆ แต่บางคนกก็ลบัไปต่างจงัหวดัพร้อมกบัน�าความรูแ้ละประสบการณ์ 

กลบัไปประกอบอาชพีท�าโรงอฐิแดง ท�าให้วธิกีารผลติอฐิแดงของพืน้ทีน่ีก้ระจายไปยงัจงัหวดัอืน่ ๆ อาท ิการผลติ

อิฐแดงแถวจังหวัดร้อยเอ็ด



ในกระบวนการผลติจะใช้วตัถดุบิท่ีมใีนพ้ืนทีท่ัง้ทีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาติ คอื ดนิเหนยีวและทราย กบัวสัดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรคือ แกลบ และขี้เถ้าแกลบโดยวิธีการเริ่มจากการน�าดินเหนียวมาหมักในบ่อดิน 1-2 วัน 

ยกเว้นบางโรงงานที่หมักนานกว่านี้ 3-5 วัน นอกจากดินเหนียวแล้วยังใส่วัสดุตัวเติม คือ แกลบ ขี้เถ้าแกลบ 

ทราย หมักพร้อมกับดินเพื่อลดความเหนียวของดินและช่วยลดความชื้น ในแต่ละโรงงานมีการใส่วัสดุตัวเติม

และสัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่โรงงานนิยมใช้ดินผสมขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วน 1:1

รูปที่ 5 เครื่องอัดรีดอิฐและอิฐดิบ ต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปที่ 4 ดินที่ก�าลังถูกกวนในถังกวนต�าบลงิ้วราย อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                 (ก) เครื่องอัดรีดอิฐ                                                    (ข) อิฐดิบ
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หลังจากนั้นน�าดินหมักใส่ถังกวนเพ่ือโม่ดินให้เนื้อดินกระจายแตกละเอียดและส่วนผสมมีความสม�่าเสมอ 

ซึ่งโรงงานแถวอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะนิยมใช้รถแบ็คโฮตักดินลงถังกวน แต่โรงงานแถวต�าบลมหาพรามณ์ 

ส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนตัก



การข้ึนรปูอฐิน้ันส่วนมากใช้เทคนคิการรีดด้วยเครือ่งอดัรดี โดยขัน้ตอนจะเร่ิมจากน�าดนิทีห่มักแล้วมาอดัรีด

ได้เป็นก้อนอิฐเปียก จากนัน้น�าไปตากกลางแจ้ง ใช้เวลา 3–7 วนั การเรยีงอฐิเปียกส�าหรบัตากของจงัหวดัสิงห์บุรี

และจงัหวดัพระนครศรอียธุยานัน้มลีกัษณะเป็นแบบเดยีวกัน คือ จะเรยีงอฐิเป็นชัน้ๆ เรยีงรายกนัอยูท่ีล่านกลางแจ้ง 

โดยมีแผ่นไม้คั่นกลางอิฐแต่ละชั้นอยู่ เมื่ออิฐแห้งดีพอแล้วก็จะเก็บอิฐหลังตาก ซึ่งมี 2 วิธี คือ การเก็บอิฐที ่

ตากไว้ทั้งหมดพร้อมกันครั้งเดียว กับการเก็บอิฐแห้งครั้งละชั้นหรือเรียกว่า “การลอกอิฐ” ซึ่งวิธีการเก็บอิฐ

ทั้งสองวธิพีบว่า โรงงานนยิมใช้พอๆ กนั

รูปที่ 6 การตากอิฐดิบกลางแจ้ง ต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปที่ 7 การตากอิฐดิบกลางแจ้ง ต�าบลงิ้วราย อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ต่อมาเป็นขัน้ตอนการเผา จะใช้การเผาแบบเรยีงกองสุ่มแกลบ โดยเริม่จากการเรยีงอิฐทีจ่ะเผา ซึง่ในแต่ละคร้ัง

จะเรยีงอิฐประมาณ 200,000 ≥ 1,000,000 ก้อนต่อหนึง่รอบการเผาโดยปรมิาณ การใช้เช้ือเพลงิอยูท่ีป่ระมาณ 

8 – 25 ตัน ต่อหนึ่งรอบการเผา

 November 2021 |                          47



หลังการเผาได้มีการคัดแยกอิฐที่ก้อนไม่สมบูรณ์ อาทิ หักกลาง บิ่นขอบ แตกร้าว สีเทาคล�้า และสีด�าคล�้า

เป็นมัน ออกเป็นอิฐเสีย ซึ่งอิฐแดงที่ไม่สมบูรณ์หรืออิฐสีด�าคล�้าเป็นมัน ก็เริ่มมีผู้รับซื้อเพื่อเอาไปใช้งานตกแต่ง

หรอือืน่ๆ ในขณะท่ีอิฐสีเทาคล�า้ซ่ึงเป็นอิฐดบิกน็�ากลบัไปเผาใหม่ ส�าหรบัความเสยีหายของหลงัเผาอฐินัน้สามารถ

เกดิได้จากหลายสาเหต ุ อาท ิ การวางเรยีงอฐิแน่นเกนิไปท�าให้ความร้อนไม่สามารถกระจายได้ท่ัวถงึ อฐิบางบรเิวณ

จงึไม่สุก การใส่เชื้อเพลิงที่ไม่สม�่าเสมอ เนื้อดินมีกรวดปะปนเมื่อได้รับความร้อนแล้วเกิดการระเบิด
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รูปที่ 8 การเผาแบบเรียงกองสุ่มแกลบ (ก) ต�าบลงิ้วราย อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

และ (ข) ต�าบลมหาพรามณ์ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปที่ 9 กองอิฐสุกที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพอิฐหลังเผา อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากปัญหาการผลิตท่ีแต่ละโรงงานจะต้องเผชิญแล้ว โรงงานยงัมีปัญหาด้านเศรษฐกจิร่วมด้วย ส่วนมาก

เป็นปัญหาคล้ายกัน คือยอดการจ�าหน่ายผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้ยอดขายไม่ตรงตามเป้า อีกทั้ง

ราคาวตัถดุบิก็มรีาคาทีสู่งข้ึน โดยเฉพาะแกลบ แต่ราคาอฐิยงัคงเท่าเดิม นอกจากนีบ้างโรงงานจ�าเป็นต้องขายด้วย

เงินเชื่อ ท�าให้โรงงานเจอปัญหาขาดเงินสดหมุนเวียนในการด�าเนินการ 

                                     (ก)                                                                (ข) 



รูปที่ 10 การห่ออิฐเตรียมส�าหรับการขาย อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ในปัจจบุนัอกีปัญหาหนึง่ท่ีทางโรงงานอิฐแดงก�าลงัเผชิญและมีแนวโน้มรนุแรงเพ่ิมขึน้ คอื ปัญหาสิง่แวดล้อม 

เนือ่งจากขัน้ตอนการผลิตมฝุ่ีนละออง และควันทีเ่กดิจากการเผาอฐิทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได้ แม้ว่าแต่ละโรงงานได้

พยายามช่วยตนเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ อาท ิการราดน�า้ในหน้าแล้งเพือ่ลดฝุน่ควนั การปลกูต้นไม้ใหญ่รอบ 

โรงงาน การย้ายทีต่ัง้เตาเผาตามทศิทางลม การเผาอฐิในพืน้ทีปิ่ด เป็นต้น ซ่ึงกช่็วยบรรเทาได้บ้าง แต่กย็งัไม่เพียงพอ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกันจัดการ รวมทั้งการ

พัฒนาความรู้และหรือเทคโนโลยีเพื่อน�ามาใช้จัดการปัญหาเหลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 11 อิฐสุกหลังเผา ต�าบลงิ้วราย อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รูปที่ 12 อิฐสุกหลักเผา อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 หลังจากท่ีท่านผู้อ่านได้อ่านเนื้อหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหวังว่าท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

การผลิตอิฐแดงทั้งสองแหล่งนี้มากขึ้น และจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นอิฐแต่ละก้อนที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นไม่ใช่

ได้มาง่ายๆ  แต่ผู้ผลิตอิฐก็ยังรักษาอาชีพนี้ไว้อย่างน่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเพราะความจ�าเป็นเรื่องการหาเลี้ยงชีพ 

หรือความภาคภูมิใจในการสืบสานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพราะท�าให้เกิดการจ้างงานและสร้างราย

ได้ให้คนในชุมชน ผู้เขียนหวังว่าทุกท่านที่ก�าลังมองหาอิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้าง กรุณาพิจารณาอิฐแดงไว้เป็นตัว

เลือกด้วยนะคะ เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพนี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณโรงงาน

อิฐทุกโรงที่ได้ให้ข้อมูล ทีมงานวิจัย และ คุณภัคจิรา เศรษฐชัยบดี ที่ได้มีส่วนเหลือในการเขียนบทความนี้
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ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center)

วิสัยทัศน์ของ NCTC

NCTC as a Partner for Characterization and Testing Laboratory in Thailand

บริการของเรา

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NSTDA Characterization and Testing Service Center, 

NCTC เป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย เพื่อสนับสนุนการท�าวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คุณภาพของประเทศ ให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก โดยท�างานตาม 10 ประเด็นมุ่งเน้นของประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่ง

ผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย

สินค้าตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ให้แก่ภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในของ สวทช. ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน ด้วย

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์งานที่ซับซ้อนได้ พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิศวกร ที่

มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาและบ�ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ

ลูกค้า ด้วยการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง (7x24 Fast Service 

Best Quality) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service NCTC 

เพิ่มขอบข่ายการให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยท�างานร่วมกับศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 23 แห่ง ในการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ภายใต้ห้องปฏิบัติการ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

ของวัสดุ เช่น การไหลตัวของพลาสติก สมบัติเชิงความร้อนของวัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การวัดค่าการ

ถ่ายเทความร้อนของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน และการทดสอบอุณหภูมิการคง

รูปทางความร้อนและอุณหภูมิของการอ่อนตัว โดยให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นย�าสูง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ บริการวิเคราะห์ศึกษา

ลักษณะพื้นผิวด้วยภาพถ่าย วิเคราะห์หาโครงสร้างของพื้นผิวทั้ง 2 และ 3 มิติ การตรวจ

หาชนิดของสารประกอบที่พื้นผิวทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิเคราะห์หาชนิดและ

ปริมาณของธาตุศึกษาโครงสร้างของผลึก ขนาด รูปร่าง สามารถหาสถานะทางเคมี 

พนัธะทางเคม ี แสดงการกระจายตัวของธาตุในแนวลึก วิเคราะห์สมบัติทางความร้อน
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ตามอัตราส่วนมวลต่อประจุ การวิเคราะห์หาต�าแหน่ง ชนิด ปริมาณ การกระจายตัว และ Metabolite ของสาร

ออกฤทธิ์ส�าคัญต่างๆ ในตัวอย่าง รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเฉพาะทาง อาหารเพื่อผู้สูง

อายุ สมุนไพร และยารักษาโรค

มีหน้าที่ดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ ให้บริการซ่อมแซม รวมถึงการให้บริการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ

อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  www.nctc.in.th

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารที่อยู่ใน

สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยระบุชนิดของสารด้วยเลขมวล ท�าให้ได้ผลการ

วิเคราะห์ที่แม่นย�ามาก สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น น�าไปใช้หา

สารตกค้างหรือสารที่เป็นอันตรายในอาหาร หรือชิ้นส่วนยานยนต์ได้ วิเคราะห์ธาตุได้

พร้อมกันหลายธาตุ วิเคราะห์ธาตุที่ความเข้มข้นต�่า และวิเคราะห์หาไอโซโทปของธาตุ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ  ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวภาพ ได้แก่บริการงานทดสอบด้าน Enzyme Activity Assay,  

งานทดสอบด้าน Protein analysis และ งานทดสอบด้าน Biomolecular Analysis 

ด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธีปฏิบัติงานตาม NSTDA Standard Method

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา 

ได้แก่ บริการงานทดสอบ ด้าน Microbial Testing, งานทดสอบด้าน Antibacterial 

Activity และงานทดสอบด้าน Mutagenicity ด้วย วิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

นอกจากบริการทางด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ศูนย์บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ ยังมีงานบริการในด้านของการพัฒนาและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ โดย
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