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รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ควบคุมการผลิตและตรวจ
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คุณสมบัติและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าพร้อม
การส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม

Compound Clay Company Limited is the first 
ceramics industry specific compound clay producer 
in Thailand. ISO 9001 certified operation ensures our 
commitment to provide highest quality products and 
excel services to our clients with on time delivery and 
reasonable price.
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สวสัดีครบัแฟนคลับสมาคมเซรามกิส์ไทยทกุท่านโรคโควดิ-19 ยงัคงอยู่
กับเราไปอีกนานพอสมควร และก�าลังปรับเปล่ียนไปเป็นโรคประจ�าถิ่น 
(endemic) หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล (epidemic) คล้ายกับการที่เรา
ต้องอยู่กับโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออกนะครับ เราจ�าเป็นต้องมีการ
ปรับตัว รับวัคซีน ป้องกันตามค�าแนะน�าของการแพทย์และปฏิบัติตัว
ตามข้อก�าหนดต่าง ๆ เพือ่ให้รอดพ้นปลอดภยัรกัษาสขุภาพกนัด้วยนะครบั 
จะได้ให้การสนบัสนนุและตดิตาม วารสารของเราไปอกีนาน ๆ

ส�าหรับหน้าปกวารสารฉบับที ่ 55 นี ้ เป็นภาพถ่ายผลงาน“เคลอืบผลกึ” 
ของ อาจารย์นิติ ยงวณิชย์ ที่น�าเสนอข้อมูลทางวิชาการและเทคนิค 
การเคลอืบให้เกดิเป็นผลกึรปูพัดหรอืดอกไม้สต่ีาง ๆ  เรียกได้ว่า ทัง้สวย และให้
ความรู้ในบทความเดียวกัน ตามมาด้วยภาพสวย ๆ พร้อมค�าบรรยาย
ในนทิรรศการ The Messenger Through The Twilight ซ่ึงเป็นการ 
รวมตัวของศิลปินเซรามิกร่วมสมัยจ�านวน 5 ท่าน และมีบทสัมภาษณ์  
คณุอ้อ สทุธปิระภา เรือ่งของ “ความลงตวั ของคนป้ันและวตัถดุบิ” รวม
ไปถงึ คณุปุณ ณฐักรณ์ คณิตวรานนัท์ เจ้าของ ga.li.go studio คงจะให้
ข้อคิดแนวทางการเริ่มต้นและการต่อยอดท�างานเซรามิกในรูปแบบ
ของแต่ละคนได้ เผือ่จะเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูท่ี้อยากจะฝึก อยากเป็น
ศิลปินสร้างสรรค์งาน เครือ่งป้ันดนิเผาเซรามกินะครบั หากพดูถงึเร่ืองงาน
วจัิยเซรามิก เล่มนี ้เรามบีทความวิจยัเกีย่วกบั“สีเซรามกิลดร้อน” โดย ลดา 
พนัธ์สขุุมธนา และคณะ มาให้ศึกษาและน�าไปใช้กันได้ นอกจากน้ีก็ยัง
มีบทความแนะน�าโครงการ “การพัฒนาเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้าง” 
ให้อ่านเพิ่มเติมความรู้กันด้วยนะครับ 

หากท่านต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามกิส์ไทยฉบบัก่อน ๆ เราก็มใีห้อ่าน
กนัได้ทีเ่ว็บไซต์ของสมาคมฯ และหากมข้ีอสงสยัสอบถามหรอืจะเสนอแนะ
อะไรรวมไปถึงผู ้สนใจจะลงโฆษณาให้การสนับสนุนก็ติดต่อมาได้ทาง
เฟสบุค๊และอเีมล์เลยนะครับ ฝาก กดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครบั

กองบรรณาธิการ
ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

Thanakorn.w@chula.ac.th
Facebook : The Thai Ceramic Society

www.thaiceramicsociety.or.th
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นทิรรศการ The Messenger Through The Twilight เป็นการรวมตวัของศลิปินเซรามิกร่วมสมัย จ�านวน 5 คน 

โดยมี มณิภา ไชยวัณณ์ เป็นภัณฑารักษ์ผู้เรียงร้อยเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกัน

นิทรรศการนี้พูดถึง ดิน ในฐานะวัสดุผู้ส่งต่อประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งดิน หิน ต่างเป็นหลักฐาน 

ชั้นดีให้กับนักโบราณคดี และนักธรณีวิทยาใช้เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ สืบค้นอดีตของโลกและอดีตของ

อารยธรรมมนุษย์ที่ผ่านไปนานเกินหลายชั่วอายุคน หลักฐานเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุกว่าพันปี ท�าให้คนปัจจุบัน

สามารถวิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นได้ และนอกจากนั้นในขณะที่หลักฐานภาพวาด 

ภาพเขียนบนวัสดุอื่นได้เสื่อมสลาย ผุพังไปตามกาลเวลา แต่เนื้อหาที่บันทึกอยู่บนเครื่องปั้นดินเผา หรือผนังหิน

ก็ยังคงผ่านกาลเวลามาได้

ส�าหรับนิทรรศการ The Messenger Through The Twilight กล่าวถึงการมองโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ไปจนถึงอนาคต ยิ่งในขณะท่ีเราอยู่ระหว่างยุค Anthropocene ที่ร่องรอยของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงโลก

ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ และน�าไปสู่หายนะบางอย่าง ในนิทรรศการนี้ศิลปินต่างตีความการเปลี่ยนผ่าน

ระหว่างโลกก่อนยุคหายนะไปสู่โลกหลังหายนะในบริบทที่แตกต่างกันไป

The Messenger Through The Twilight

At 333Art.Gallery
รักษิต ปัญญาเลิศลักขณา
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กองซากปรกัของเคร่ืองป้ันดนิเผาตัง้อยูกึ่ง่กลางของพืน้ทีน่ทิรรศการ ตรงกลางมีร่องรอยของทางเดนิเม่ือชิน้ส่วน 

ซากเหล่านัน้ถูกเหยยีบย�า่ ถูกบดให้ละเอียดกว่าองค์ประกอบรอบข้าง พร้อมกับงานวดีโิอทีฉ่ายภาพศิลปินเดินบน

เส้นทางนั้น

งานของอ้อ ตลอดมาจะพูดถึงการเดินทางภายในเสมอ การทบทวนตัวเอง การส�ารวจตัวเอง ความพยายามมอง

ให้เห็นตัวตนของตัวเอง รวมถึงสิ่งที่ก่อร่างให้เป็นตัวเองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้สึก 

ความคาดหวังจากการรับรู้ของเรา ความทุกข์ ความสุข ปัญหาในชีวิต และเราใช้สิ่งเหล่านี้ตกผลึกมาเป็นตัวเรา

ตถตา
อ้อ พรพรรณ สุทธิประภา
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ถ้วยชามดนิเผาถือเป็นเคร่ืองใช้ท่ีใกล้ชดิกบัมนษุย์อย่างมาก และมนษุย์กถ่็ายทอดความหมายใส่ลงไปให้สิง่เหล่านี้

มาตลอดประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราว การใส่อัตลักษณ์ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้ ถ้วยชามจึงสามารถ

กลายเป็นอกีปัจจยัหนึง่ท่ีเป็นเคร่ืองแสดงตัวตนของเราได้ อ้อพยายามฉายให้เห็นภาพประสบการณ์ในการสร้าง

การตกผลึกของตนผ่านตัววัสดุ ผ่านการใคร่ครวญ ผ่านปัญหาชีวิต ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดผ่าน

คมของซากปรักแตกหักที่เคยท�าลายตัวเราเหล่านี้ โดยการเดินทางเพื่อส�ารวจตัวเองนี้ ก็เปรียบได้กับการที่เรา

เดินย�่ากลับไปกลับมาบนเส้นทางเดิม ระลึกและทบทวนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในครั้งที่เราเดินผ่านมันครั้งแรก 

จนซากปรักเหล่านั้นแตก ทลาย ละเอียด และในที่สุดมันก็กลายเป็นทางเดินที่มั่นคงให้เรา

สืบเนื่องจากการหลาย ๆ ชิ้นที่ผ่านมา อ้อที่พยายามทบทวน และส�ารวจตัวเองผ่านงาน ในงานนี้อ้อเลือกที่จะ

ถอดตัวตนเดิมบางส่วนออกไป ละวางคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้น ด้วยการปั้นแล้วท�าลายมันทิ้งซ�้าไปซ�้ามา 

ละทิ้งคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาในฐานะสิ่งสร้างสรรค์ และผันให้มันเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จบ

ไปกลายเป็นซากอดีต เพื่อให้เป็นฐานรากส�าหรับการด�ารงอยู่ในปัจจุบัน

แนวคดิเรือ่งการเดินทางภายใน การด�ารงอยูใ่นภาวะปัจจบัุน การส�ารวจตวัตนของอ้อ มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธ 

ซึง่ท�าให้งานของอ้อตลอดมาวางตวัเองเข้าไปในปรภูิมิของพทุธศลิป์อยูเ่สมอ ซึง่ผูเ้ขยีนเองทีไ่ด้ตดิตามงานของอ้อ

มาตลอด มองว่า อ้อเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่พยายามดึงเอาพุทธศิลป์ที่มักถูกสร้างด้วยกระบวนการและแง่คิด 

ที่มีความเป็นประเพณีนิยมสูง ให้เข้ามาอยู่ในบริบทของศิลปะร่วมสมัย เป็นการแปรเปลี่ยนภาพจ�าเดิม ๆ ของ

พุทธศิลป์ให้เข้ากับปริภูมิของศิลปะปัจจุบัน และยืนยันว่า พุทธศิลป์สามารถมีตัวตนใหม่ในศิลปะร่วมสมัยได้

ex Machina
โม จิระชัยสกุล



ex Machina เป็นชดุผลงานเซรามกิ พร้อมด้วยงานวดิีโอบนัทกึกระบวนการสร้างงานแสดงคูกั่น งานเซรามกิทรงภาชนะ

รปูร่างประหลาดขนาดใหญ่เกนิกว่าจะตัง้บนโต๊ะอาหาร พร้อมกบัวัสด ุและพืน้ผิวทีด่ไูม่น่าจะใส่อะไรได้ ท�าให้ความหมาย

ในฐานะภาชนะถูกลดทอนไป แต่มันสร้างค�าถามมากมายขึ้นมาแทน ว่า มันคืออะไรกันแน่

ในงานชิน้นี ้ โม จนิตนาการโลกในอนาคตหลงัยคุอารยธรรมของมนษุย์ และเป็นยคุทีม่นษุย์ก�าลังเริม่สร้างอารยธรรม

ขึน้ใหม่โดยกลบัไปเริม่จากสงัคมหาของป่าล่าสตัว์ แต่ในโลกยคุหลังอารยธรรมนี ้ ยงัมีซากปรกัของอารยธรรมยคุเก่า

หลงเหลืออยู ่ เช่น เคร่ืองจกัรจากอารยธรรมปัจจบุนั  มนษุย์กลุม่หนึง่ได้ค้นพบเครือ่ง CNC (Computer Numerical 

Control ) ที่ยังต่อกับแผงโซลาร์เซลล์อยู่ เครื่องจักรจากยุคปัจจุบันจึงยังสามารถปฏิบัติการได้ราวกับปาฏิหาริย์ 

และสามารถสร้างภาชนะจากวัตถุทรงตันได้  ด้วยความไม่เข้าใจ การขาดซึ่งความรู้ ท�าให้การท�าความเข้าใจสิ่ง

ที่อยู่ตรงหน้าเป็นไปไม่ได้ เครื่องจักรเหล่านี้จึงถูกยกให้อยู่ในฐานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพแทนของผู้สร้าง

ในงานชิ้นนี้โมตั้งค�าถามกับการก่อร่างวัฒนธรรมมนุษย์ การสร้างฐานวิทยาการผ่านเรื่องเล่าและความเชื่อ การ

อธบิายต่อปรากฏการณ์ท่ีมนษุย์ยงัไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความเชือ่ เช่น ปาฏหิารย์ิหรอืพระเจ้า และเม่ือพระเจ้า

ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน และยกระดับให้ปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งสูงส่ง  

โมสร้างภาชนะทีเ่ผนิ ๆ ดไูร้ความหมาย เป็นเพยีงก้อนวตัถทุรงภาชนะ แต่ศลิปินแฝงเลอืกแฝงความหมายต่าง ๆ 

เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและเทพเจ้าจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้ เช่น การสร้างสัดส่วนของภาชนะด้วย

วงกลมและวงรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพาย (π)  โดยตรง ซึ่งเป็นจ�านวนที่ดูไร้ที่สิ้นสุด เป็นอนันต์ เป็นจ�านวนของ

พระเจ้าที่มนุษย์ไม่อาจหยั่งถึง แม้แต่วิทยากรของปัจจุบันที่สามารถค�านวณไปได้ถึงทศนิยมหลักที่ 62.8 ล้าน

ล้านหลักกย็งัคงค้นไปไม่ถึงจุดส้ินสุดของค่าพาย ภาชนะทีเ่กดิจากกระบวนการคว้านด้วยเคร่ืองจกัรซ่ึงในบรบิท

ปัจจบุนันัน้ มิได้มีความหมายในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ แต่กระบวนการสร้างวัฒนธรรมของมนุษย์ต่างหาก 

ที่เป็นผู้เติมความหมายและมอบความสงูส่งให้แก่สิง่เหล่านัน้ งานของโมจงึพยายามตัง้ค�าถามต่อความศกัดิส์ทิธิท์กุสิง่

ในวฒันธรรมของมนุษย์ ว่า มันมีคุณค่าในแง่นั้นตามธรรมชาติจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงภาพลวงเหมือนกับที่

ศิลปินพยายามยัดเยียดเข้าไปในภาชนะเหล่านี้
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Another One เป็นเซทผลงานท่ีสะท้อนความเป็นมนุษย์ ความเป็นสิง่มีชวีติทีซั่บซ้อน และหลากหลาย ในทกุด้าน

ทั้งที่สวยงามและไม่สวยงาม ตัวผลงานถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิต

ในจนิตนาการและถกูจดัวางให้เป็นตวัแทนของมนษุย์และร่างกายมนษุย์ โดยใช้ก้อนทรงกลมเจาะรเูป็นองค์ประกอบ

หลกัแทนร่างกายของมนษุย์ และเตมิต่อด้วยอวยัวะอืน่ ๆ จากทัง้อวยัวะของมนษุย์เอง และอวยัวะจากสตัว์  การจดัวาง

องค์ประกอบสร้างภาพลวงตาของช่องว่างท่ีถูกเจาะให้กลายเป็นหวัหรอืตา การจดัวางต�าแหน่งของอวยัวะเหล่านี้ 

ท�าให้ตัวสิ่งมีชีวิตในจินตนาการนี้ ถูกเติมเต็มด้านความหมายจากการรับรู้ของเราเอง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดูมีอารมณ์ 

มีชีวิต และมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองโดยอ้างอิงจากชีวิตของเรา

Another One 
วิทวัส ปิยะชัยวุฒิ



ผลงานเหล่านี้ศิลปินตั้งใจวางให้มันอยู่ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คล้ายกับภาพวาดบนฝาผนังถ�้า ถ้วย

ชามบ้านเชียง เป็นจดหมายเหตุจากปัจจุบันไปถึงอนาคต

ศลิปินต้ังใจจับเอาอตัลกัษณ์ของมนษุย์และรูปลกัษณ์ของมนษุย์ ทัง้ในแง่กายภาพเช่น สผีวิ เชือ้ชาต ิเพศ รวมถงึ

ในแง่ความเช่ือ ศาสนา รสนยิม พฤตกิรรม วฒันธรรม มาปะรวมกนัคล้ายกบังานคอลลาจ (collage) ของช้ินส่วน

สัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งบ้างก็มีความหมายแฝงในตัวเองหรือบ้างก็ไม่มี แต่เมื่อน�ามาจัดวาง ผสมรวมกัน กลับสร้าง

ความหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่เราสามารถโยงเชื่อมกับความรับรู้ความเป็นมนุษย์ในแง่ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ

ในประเดน็นีม้นัขบัเน้นค�าถามเดมิ ๆ แต่เป็นค�าถามทีอ่ยูก่บัมนษุย์มานบัตัง้แต่สมัยก่อนประวตัศิาสตร์ คอื ในขณะ

ทีเ่ราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีรหัสทางพันธุกรรมเดียวกัน แต่เรากลับแตกต่างกันทั้งในรูปลักษณ์ภายนอก 

และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็สร้างทั้งสิ่งที่สวยงาม บ้างก็สนับสนุนกัน วิทยาการ ศาสนา 

ความหลากหลายของวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างเหล่านี้ก็น�าไปสู่ความขัดแย้ง การเหยียด 

การแบ่งชนชั้น รวมถึงสงครามได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แต่ในขณะเดียวกนัผลงาน Another One ไม่ได้น�าเสนอทางออกใด ๆ เพียงแต่เน้นย�า้ความหมายอนัหลากหลาย

เหล่านี ้และความหมายเหล่านี ้มันไม่ได้มคีวามขดัแย้งหรอืความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันอยูใ่นนัน้ แต่สงัคมมนษุย์เอง

ที่เป็นผู้จัดระเบียบความเป็นกลุ่มก้อน และความเป็นอื่นให้กับความหมายเหล่านี้เอง
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เรื่องเล่าพุทธพยากรณ์ จากบทหนึ่งในพระไตรปิฎก กล่าวถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย ที่เล่าเรื่องยุคหลังที่สิ้นสุด

ช่วงเวลาของพระโคตมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงยุคปัจจุบัน โดยเรื่องเล่านี้เล่าถึงช่วงเวลาอันยาวนานนับหลายล้านปี 

ที่บอกว่ามนุษย์จะเสื่อมถอยจนมีอายุขัยเหลือเพียง 10 ปี แล้วจึงท�าความดีเพื่อยืดอายุขัยจนกระทั่งเกือบเป็น

อมตะ แล้วจึงค่อย ๆ ถอยกลบัเหลอืเพียง 80,000 ปี และหลงัจากนัน้จงึเป็นช่วงทีพ่ระศรอีารย์ิลงมาตรสัรูเ้ป็น 

พระพุทธเจ้า และโลกก็จะกลายเป็นสถานที่ที่สวยงาม สงบสุข ไร้ความขัดแย้ง

ศิลปินเลือกหยิบเอาเรื่องเล่านี้มาตีความใหม่ในบริบทของนิยายวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลายาวนานนับนิรันดร์

จนกว่าจะถงึช่วงเวลาแห่งยคุพระศรีอาริย์ ถ้าจินตนาการโดยใช้ความรูข้องวทิยาศาสตร์ในปัจจบัุน สิง่มีชวีติต่าง ๆ 

รวมทั้งมนุษย์น่าจะเกิดการกลายพันธุ์ไปอย่างมโหฬาร กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่ด�ารงอยู่ในสภาวะใหม่

ศิลปินวาดภาพโลกใหม่นี้ให้เป็นยูโทเปียในแง่วิทยาศาสตร์ โดยตีความว่า โลกที่สงบสุข และไร้ความขัดแย้ง 

อาจหมายถึงโลกที่ทุกชีวิตสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น ดังนั้นสิ่งมีชีวิตใหม่นั้น

จึงเป็นส่วนผสมของสัตว์และพืช ที่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการสังเคราะห์แสงเพื่อด�ารงชีวิตได้ทั้งหมด

ในโลกจินตนาภาพระหว่างเรื่องเล่าในคติพุทธ และตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ศิลปินเลือกที่จะวาดภาพโลกนี้ออก

มาโดยใช้รูปทรง รูปลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบให้เข้ากับโลกในอุดมคติทางพุทธคติ ซึ่งเป็นความพยายาม

วาดภาพของโลกนี้ให้สวยงาม มองมันในแง่ดี ซึ่งนั่นก็ถือเป็นจุดเด่นของศิลปินเอง เพราะศิลปินเลือกที่จะแฝง

ความรู้สึกดี ๆ ความน่ารักขององค์ประกอบ ไว้ภายในงานเสมอมาตลอดหลายชุดผลงาน รวมถึงขนาดของชิ้น

งานที่เล็ก และละเอียด ก็ยิ่งเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาสัมผัสชิ้นงานในระยะประชิด เพื่อให้ผู้ชมสามารถพิจารณา

คณุค่าของงานทัง้ในแง่ของทักษะของศิลปิน และในแง่ความรูส้กึท่ีผลงานเผยออกมา โดยเรารูส้กึได้เลยว่า ตัวงานมี

ความเป็นมิตรต่อผู้ชมอย่างมาก

ความน่าสนใจของงานของอิแ๊อร่คือ โดยปกตแิล้วส�าหรบังานขนาดเลก็เช่นนี ้ทีมี่ความละเอยีดเช่นนี ้มักจะถกูขบั

เน้นให้เห็นทักษะของผู้สร้าง ผ่านทางการสร้างองค์ประกอบของงานให้ละเอียด เหมือน และเป็นภาพสะท้อน

ของโลกจริงให้ตรงที่สุด ผลงานจึงกลายเป็นหลักฐานของทักษะที่ถูกสั่งสมมา แต่ในกรณีของอิ๊แอร่ งานของ
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เงือ่น หรือ ปม (Knot) ในแง่สญัศาสตร์แล้ว ถอืเป็นองค์ประกอบทีถู่กใช้มาอย่างยาวนานในงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

ซึ่งหมายถึง อุปสรรค สิ่งที่ไม่สามารถก้าวข้าม ผ่านพ้นไปได้ เป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ภายใน ซึ่งปมนั้นอาจหมายถึง 

สิ่งที่เป็นต้นเหตุท�าให้เกิดตัวตนในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นเครื่องพันธนาการ ฉุดรั้ง หน่วงเหนี่ยวไว้ก็ได้

พมิเลือกใช้ ‘ปม’ ในฐานะสญัญะของงานชดุนี ้ ซึง่งานชดุนีป้ระกอบไปด้วยงาน 2 ชดุย่อย คอื ชดุ ‘Petrified 

Knot’ และ ‘Mene, Mene, Tekel, Upharsin’

ศิลปินตลอดมาพยายามที่จะไม่ท�าให้ผลงานสะท้อนความเป็นจริง แต่เลือกใช้องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม

มากกว่านัน้ คณุค่าในแง่ของทักษะจึงถูกลดทอนลงมา เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้ผูช้มอ่านงานในแง่ของความหมายมากขึน้ 

และส�าหรับผลงานชุดนี้ ศิลปินเลือกจะเผยให้เห็นความหมายที่แฝงมา เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้ง่ายกว่างานก่อน ๆ

Petrified Knots
พิม สุทธิค�า
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ในแง่ของเทคนคิการสร้างสรรค์ผลงาน พิมได้เลอืกน�าเอาเทคนคิจากงานชิน้ก่อนหน้า ‘Breccia’ มาพฒันาต่อให้

กลายเป็นงานชดุนี ้ท้ังในแง่วสัด ุเทคนคิ รวมถงึความหมาย 

ในงาน ‘Breccia’ พมิเชดิชคุูณสมบตัแิละธรรมชาตขิองหิน และการเกดิหิน พมิเน้นย�า้ประเดน็ทีว่่า การสร้างผลงาน

เครือ่งป้ันดนิเผานัน้ โดยแท้แล้วคือ การสร้างหินโดยใช้เวลาอันสัน้ และเช่นเดยีวกบัในงานชิน้นี ้ความหมายน้ียงัคง

ถกูเน้นย�า้ให้เด่นชัดเช่นเดมิ ด้วยผิวสัมผัสของงานทีเ่ผยให้เหน็คณุค่าของวสัด ุและกระบวนการสร้างงาน ผวิสมัผสั

ของชิน้งานเชญิชวนให้ผู้ชมพินจิ พิจารณาในระยะใกล้ ทัว่ท้ังผลงานนัน้เตม็ไปด้วยร่องรอยจากกระบวนการสร้าง การเผา 

ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างศิลปิน และปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ กล่าวคือ แม้ศิลปินจะตัง้ใจควบคมุให้เกดิ

กระบวนการนัน้ แต่ถงึทีส่ดุแล้วรายละเอยีดทีเ่ลก็ทีสุ่ด กไ็ม่อาจถกูควบคุมได้โดยศิลปิน แต่เป็นอิสระของตวัวัสดุเอง

การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองป้ันดนิเผานัน้ คือ การย่นระยะเวลาของการสร้างหนิโดยธรรมชาติจากกระบวนการ

บด อดั ผ่านความดัน ผ่านความร้อนในช่วงเวลานบัล้านปี ให้เหลอืเพยีงช่วงเวลาไม่กีช่ัว่โมง ภายในสภาวะทีม่นษุย์

เป็นผู้ก�าหนดข้ึน โดยในแง่นีก้ารสร้างเคร่ืองป้ันดินเผานัน้ กคื็อ กระบวนการสร้างหินนัน่เอง 

ในงานชุด ‘Petrified Knots’ จึงเป็นชดุผลงานทีน่�าเอาความหมายสองส่วนนีม้าควบรวมกนั ในส่วนของรปูทรง 

พมิเลือกน�าดินมารดีและพันเกีย่วกันเป็นเง่ือนหลวม ๆ ทีด่เูหมือนว่าจะสามารถแก้ออกได้ง่ายด้วยการดงึเพยีงครัง้เดยีว 

แต่ในแง่วสัด ุเมือ่มันถูกสร้างด้วยดนิเผา ท่ีแข็งจนกลายเป็นหนิแล้ว เง่ือนทีด่จูะแก้ได้ง่ายนัน้ ได้กลายเป็นหินซึง่ไม่

อาจแก้ได้อกีต่อไปเมือ่ปมซ่ึงเป็นต้นเหตุของปัญหา เป็นสิง่ทีน่�ามาซึง่ความพงัในช่วงเวลาหนึง่ ๆ กลายเป็นสิง่ทีไ่ม่

สามารถแก้หรอืคลายมนัได้อีก มนัจึงกลายเป็นรากของปัญหานัน้ไปเกอืบตลอดกาล และทางเดียวทีด่จูะแก้ไขได้ 

กม็แีค่เพยีงต้องท�าลายมนัให้แตกสลายเท่านัน้

ส�าหรับงานชุด ‘Mene, Mene, Tekel, Upharsin’  เงือ่นหินสขีาวถกูจดัเรยีงอยูบ่นก�าแพงสขีาวระนาบใหญ่ 

ศิลปินตั้งใจจัดวางให้ชิ้นงาน ถูกจัดวางคล้ายตัวอักษรเรียงกันเป็นประโยคหนึ่ง ๆ บนก�าแพงนั้น โดยในงานนี้ 

พมิได้น�าเรือ่งราวทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของคมัภร์ีไบเบลิ ซึง่เล่าถงึช่วงเวลาสุดท้ายของอาณาจกัรบาบิโลนทีก่�าลังจะล่มสลาย

ในเวลาต่อมา โดยประโยค ‘mene, mene, tarkel, upharsin’ ได้ปรากฏขึน้อย่างปาฏหิารย์ิบนก�าแพง ซึง่เป็น

สาส์นจากพระเจ้าท่ีเตอืนถึงการล่มสลายของอาณาจกัรบาบิโลนในเวลาอนัใกล้ ซึง่อาจหมายถงึการล่มสลายทีถ่กู

ก�าหนดไว้แล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลง แก้ไขได้

งานท้ังสองชุดของพิม จึงพูดถงึเง่ือนไขและอปุสรรคบางอย่างในชวีติคน ทัง้ในเชิงบคุคลและเชงิสงัคม ปัญหาบางอย่างที่

เราอาจถกูปลกูฝังหรือส่ังสม ค่อย ๆ ฝังรากอยู่ภายในเรา และเม่ือมันผ่านเวลา มันยิง่หลอมรวมเป็นหนึง่เดียวกับ

ตัวตน จนกลายเป็นเราในปัจจุบันที่ไม่สามารถเป็นอื่นได้อีก และการแก้ไขปมนั้นอาจหมายถึงการพังทลายของ

ตวัเราเองได้เช่นกนั การพังทลายน้ี ไม่เพียงแต่เกดิภายในจติใจหรอืตวัตนเราเท่าน้ัน แต่มันยงัหมายถงึสญัญาณที่

บ่งบอกถงึการพงัทลายของยคุสมยัท่ีก�าลังจะมาถงึอย่างไม่สามารถหลกีเลีย่งได้อกีด้วย



The exhibition is the collaboration between 5 Bangkok-based contemporary artists with 

Manipa Jayawan as a curator who convene all the journey together. It was held at 333Art.

Gallery in Bangkok during 9th-31st October 2021.

Ceramic and stone as evidence of history, for both archeologists and geologists. Ceramic trans-

fers the story of past human civilization to the present day. Also, geologists analyze stone to 

picture the phenomena of long-pass events. Since many other materials decayed along that 

thousand years, but ceramic still remains through.

‘The Messenger Through The Twilight’ portrays the events of the past until now and on to the 

future in many contexts. Especially, in the Anthropocene era, which human footprint will affect the 

world past the point of no return to the inevitable apocalypses. In this exhibition, 

artists portray their own transition from pre-apocalypse to post-apocalypse.

The Messenger Through The Twilight

At 333Art.Gallery
           Raksit Panya
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In the middle of the space, lies an enormous pile of the ceramic ruins. In the midst of it, there 

is a trace of a path suggests that one once walked though repeatedly. At the wall in front of 

it, a recorded video of the artist walking on that crumble material shows the essence of the 

work.

Aor’s works always convey a sense of internal journey, self-reflection and internal  

dialogue. It is a process of seeing through self and reflection of things that build her own entity. 

She explored human nature, feeling, perception, pain, happiness and life experiences as 

foundation for her realization. 

In a long history of human civilization, ceramics have always been there as parts of us.  

Apart from their functional purpose, they carry stories, meanings and identities. Also,  

in this work, they convey the internal journey of the artist. It is a process of repeatedly 

Suchness
Aor Pornpun Sutthiprapa
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self-examination and suffering, metaphorically as walking on a thorny path of ceramic ruin. 

Artist walked back and forth on that path until the sharp edges crumble to more refined pieces, 

pieces crumble to dust. Eventually, they form a solid and stable path for her life.

Building from her previous works, she now chooses to abandon form and her creations. She 

dropped her handmade vessel into pieces, washed away the value of ceramic as creation and 

turned them into a past experience which now lies on the floor. In a sense, the forsakenness 

of form is a process of forsakenness of one’s own ego.

The artist’s idea of internal journey, the living in the present, and self-realization comes from 

Buddhism philosophy which always put her works in the realm of Buddhist art. That makes an 

interesting phenomenon as Buddhist art always be seen as a traditional and conservative type of 

art. However, Aor’s works are proof that the idea of Buddhism can be reinterpreted and can be 

placed among contemporary art scenes with a contemporary approach.

ex Machina
Mo Jirachaisakul
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A set of weird vessels and a video-record of the making process have been shown side-by-side. The 

weird vessel in terms of forms, materials, and size far too big to place on a table and the 

uncanny texture which induce the questions of what they really are.

‘ex Machina’ is the satire interpretation from artist’s post apocalypse world after human civiliza-

tion. In the post apocalypse era, human civilization collapses to ground zero and it restarts as 

hunter-gatherer culture. However, in this ruined world, the remains of civilization still exist but are 

covered in the dust. The story begins when a group of stone-age humans explore the place where 

it was once a furniture factory. They found a CNC machine (Computer Numerical Control) still 

connected with solar-cell which makes them functional. Miraculously, CNC machine starts making 

them vessels from their file memory. The weird vessels have been created from a big chunk of 

stone, making post-apocalypse perceive them as a sacred vessel, as a gift from their creator. Since 

they cannot apprehend anything regarding the machine, this must be the work of god.

Sarcastically, Mo raises a question on how a culture and a civilization build from their beliefs 

and narratives. Human as a creature of curiosity, always finding answers, or making some expla-

nations to what surrounds them. Before science, most explanations related to gods, miracles, 

or spiritual phenomena. When gods are involved, then the narratives become more and more 

sacred, they rise above humans. Mo questions those processes through his vessels. The ves-

sels are created by machine through a code. The form is just a concave form with no meaning 

references. However, he embedded the meaning of god creation through semi-sphere, semi-

oval and their proportions, all those forms involved with Pi value (π). Since Pi is described as 

a number of gods, and even current human technology can only dig through those 62.8 trillion 

decimals and still cannot find the end of it.

These machine creations hold no meaning but the process of culture construction is the one that is 

responsible. Every value, high and low, are all created by culture. Mo’s works raise a 

question to those values if they are valid or just illusions. 
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Another One portrays the variety of human aspects both beautiful and hideous traits. The form of the 
works is composed from the various organs of human and animals, with textured spheres as the main 
bodies. The imaginary creatures are fulfilled by our perception to be full of emotions, backgrounds, 
and stories from our own social experiences. These figurines can be perceived as historical 

evidence which carry the current human cultures into the future after the apocalypse.

The artist intentionally captures traits and appearances of humans such as races, skin colors, 
culture, beliefs, and religions, and puts them together as collage figurines. Some parts may contain 
their own meaning, some not, if placed separately. However, when they are together, each specific 
meaning can be perceived automatically and interestingly.

The works emphasize the same old question which was raised throughout our history. The question 
of how the differences of genes, appearances, and cultures may lead to the unification, contradiction, 

discrimination or a war.

Another One does not purpose any solution or any guidance. It is just a work that emphasizes 
these varieties. These imaginary creatures do not stay together or apart from each other, they are 
just being there. That leaves the meaning to the perception of the audience to decide.

Another One
Wittawat Piyachaiwut
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In a part of Buddhist scriptures, there is a prophecy telling the far future close to infinity about 
the next reincarnation of a Buddha named Maitreya. After uncountable years from now, human 
life-span may shorten to 10 years and then after a path of redemption it will expand to almost 
infinity then back to 80,000 years, in that moment then Buddha Maitreya will
reincarnate to the earth and transform earth to be utopia. 

The artist chooses this prophecy to be reinterpreted into an optimistic sci-fi version. Until the 
next Buddhist era, there must be many deep mutations and evolution to all creatures on 
earth. There will be no humans as we know but new species, living in the unimaginable 
environment.

Eiair paints this new world as a science-fiction utopia where all the creatures can live  
sustainably together with zero conflict. In that interpretation, all creatures should and can live 
by themselves by relying on sustainable and infinitive energy such as solar power. The works 
represent those imaginary creatures which combine the components of living things such as 
plants, humans and animals together. This optimistic world reflects artist’s specialty. From 
past works, his tiny art pieces always contain a sense of diligent skill and his humor. The size 
of his works invites audience to engage them in the close proximity which we 
can perceive its friendliness within those meticulous details

Mingle-Mangle
Eiair, Hussakorn Hiransirichoke



For Eiair, his works never reflect reality but his imaginary world. Therefore, his works do not 

emphasize his skill through imitation but he chooses to collage components together, 

some are abstract, some are meaningful and let the audience perceive as they are.

‘Knot’ in a semiotic term is long used throughout human history, conveys senses of obstacle, 
a cause of problem, an unsolved issue or unfixable internal problem. The knot can be a cause 

of what current state is or can be a chain that locks us in place, preventing further development.

Pim uses ‘knot’ as a key component of two collections, ‘Petrified Knots’ and ‘Mene, Mene, 

Tekel Upharsin,

In technical term, this exhibition is a continuous work from the previous one, ‘Breccia’. In ‘Brec-
cia’, the artist glorifies the quality and nature of stone and the birth process of stone. She emphasized 
the fact that the process of creating ceramic is a shorten version of creating a stone, a mountain, 
or a land. This meaning is still carried on in this collection through their surface texture, value 

of material and the process of making them. The textures of the works are full of details which 

are the result of the collaboration between touching from the artist and the firing reaction.

Petrified Knots
Pim Sudhikam
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In ‘Petrified Knot’, an artist creates loose ‘knots’ with rich surface textures which once seen, 

anyone can easily figure out how to untie them. These knots may seem easily untied; however, 

to untie them is impossible since it was fired and be petrified. The work represents a knot as a 

source of the problem or a cause of apocalypse in a certain context. In the troubleshooting 

process, we can pinpoint what is the core of the conflict but since something is petrified and 

cannot be changed, maybe the best solution and the only possible way is to break it into 

pieces.

In ‘Mene, Mene, Tekel, Upharsin’, the white stone knots are arranged on the white wall.  

Artist represents them as a writing on the wall, a prophecy telling of an ending.

Pim chooses a story from the Bible. A story of a moment before the fall of Babylonia. In that 

moment, a phrase ‘mene, mene, tekel, upharsin’ miraculously appeared on the palace wall 

from nowhere, transmitting the message from the god about the crumble of the Babylonian 

civilization. The message foretold the inevitable apocalypse.

Both works convey the causes of tragedy and the moment before in the personal and social 

context. When something built up in ourselves for a long time and then they became our 

foundation, became us. Even though these issues are the causes of the problems, we cannot 

change them anymore since changing means the collapse of self because we desperately 

refuse it. This destruction not only occurs in ourselves but it will inevitably occur in the  

social scale. The new era will come and it will sweep away all the obsolete things, gently or 

the hard way.
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OXIDE / ออกไซด์
Cobalt oxide / Copper oxide / Nickel
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STAIN COLORS/ สสีเตน
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Tel:(662)285-3355 Website: http://www.siamtechnic.com
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เครื่องเคลือบเซรามิกโดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ เป็นผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ 

ทีเ่ป็นส่วนผสมของความรู้ทางด้านวสัดเุซรามกิกับความงดงามอย่างลงตวั โดยน�าเสนอสภาวะการตกและโตของ

ผลึกในสูตรเคลือบที่เหมาะสม 

เครื่องเคลือบยุคแรกนั้นคือการน�าดินท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ และเผาให้ร้อน

จนได้เป็นภาชนะใช้สอย ต่อมามีการค้นพบวัสดุบางชนิดที่เม่ือหลอมละลายแล้วสามารถเกาะติดบนผิว

ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายชั้นแก้วใสบางๆ เรียกว่า “เคลือบ” ซึ่งถือเป็นจุดก�าเนิดของเครื่องเคลือบดินเผา 

ส่งผลให้เกดิการยกระดับจากภาชนะใช้สอยในครวัเรอืนสูเ่ครือ่งประดบั และพฒันาให้หลากหลายขึน้ตามยคุสมยั 

ซึง่ต้องผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า ลองผิดลองถกู เนือ่งจากไม่มีข้อมูลความบรสุิทธิข์องวสัด ุ การก�าหนดอณุหภูมิ

และเงื่อนไขที่แน่นอนในการเผา รวมถึงไม่มีเครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสม ส่งผลถึงการควบคุมการผลิตที่ยังไม่

สามารถท�าแล้วเกิดความสม�่าเสมอ

เคลือบผลึก
เซรามิกจากวิศวกรรม วัสดุผสานสุนทรียะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกา ปาลเปรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ต่อมาเมือ่มเีทคโนโลยกีารผลติเชงิอตุสาหกรรม จงึเข้ามาแก้ปัญหาการผลติได้ดขีึน้ จนสามารถผลติชิน้งาน

ออกมาแต่ละครั้งในปริมาณมากๆ ในรูปแบบเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การผลิตเครื่องเคลือบเซรามิกก็ยังคงจ�ากัด

อยูท่ีก่ารเคลือบบางทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนและโดดเด่นมากนกั ซ่ึงการเคลอืบทีคุ้่นเคยกนัดไีด้แก่ เคลอืบใส เคลือบด้าน 

เคลือบทึบ ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นแก้วที่หากเจาะลึกในโครงสร้างของผลึกภายในจะมีโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบ 

แต่ก็ยงัมอีีกหนึง่รปูแบบการเคลอืบท่ีซบัซ้อนและมักจะถกูรงัสรรค์ออกมาในปรมิาณน้อยมากคอื “เคลอืบผลกึ”  

ที่จะมีการเกิด การตกและการโตของผลึกภายในชั้นเคลือบ ส่งผลให้โครงสร้างของเคลือบผลึกมีความซับซ้อน

จนก่อให้เกิดลวดลายขึ้นในเนื้อของชิ้นงาน ไม่ใช่การเกิดลวดลายบนผิวชิ้นงานนั้นเอง

การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของเซรามิกจากวิศวกรรม ที่วัสดุผสานสุนทรียะ คือการประยุกต์ใช้ความรู้

ในศาสตร์ของวิศวกรรมวัสดผุ่านทฤษฎกีารเกดิและโตของผลกึ (Nucleation และ crystal growth) ทีใ่ช้กนัทัว่ไป

ในวัสดุประเภทโลหะ และเซรามิก เพื่อให้เข้าใจสภาวะการตกและโตของผลึกในสูตรเคลือบที่เหมาะสม ซึ่งจะ

กลายเป็นแนวทางให้ศิลปินออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกมากนัก 
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ข้ันตอนการสร้างสรรค์ ผลงานเซรามกิ 

วิธีการเคลือบผลึกในงานสร้างสรรค์นี้ ประกอบด้วยปริมาณสารประกอบแร่วัตถุดิบที่แตกต่างจากเคลือบ

ทัว่ไปทีป่ระกอบไปด้วยโซเดยีมออกไซด์ ซิลิกาทีพ่บในทรายหรือควอทซ์ แคลเซยีมออกไซด์หรอืปูนขาว อะลมูนิา 

และซิงค์ ออกไซด์ และในระหว่างการเผาเคลอืบในเตาหลอม ชัน้เคลอืบสามารถไหลไปมาบนผวิชิน้งานได้ง่าย 

ดังน้ันการออกแบบรูปร่างของผลติภณัฑ์ตัง้แต่ต้นจงึมีความส�าคญัมาก 

กล่าวคือ รูปทรงไม่ควรมีความลาดชันสูง เพราะมีผลต่อการไหลของน�้าเคลือบ ซึ่งหากชันมาก น�้าเคลือบ

กจ็ะไหลเรว็จนเกดิความเสยีหายแก่ชิน้งานและเตาเผา จงึมีการเลือกใช้รปูแบบทีแ่สดงให้เห็นถงึเคลือบผลึกทัง้ด้านใน

และด้านนอก เพือ่แสดงถงึศักยภาพของรูปทรงผลติภัณฑ์ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม แจกนั โดยชิน้งาน

จะถูกออกแบบและขึน้รูปด้วยการใช้แป้นหมนุ

สูตรเคลือบผลกึจะต่างกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะของงานเคลอืบทีต้่องการ เช่น ความมันเงาและขนาดของผลกึ 

การสร้างผลึกทีม่ลัีกษณะเป็นดอกดวงขนาดใหญ่เพือ่เพิม่ความโดดเด่นและความมีเสน่ห์แก่ผลติภัณฑ์ จะเลอืกผลกึ

ในระบบสังกะสีออกไซด์-ซิลิกอน ไดออกไซด์ (ZnO-SiO
2
) ที่สามารถเกิดการตกและโตของผลึกที่เรียกว่า

วลิเลไมต์ (Willemite, Zn
2
SiO

4
) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ได้ สตูรเคลือบทีเ่หมาะสมจะสกุหรอื หลอมตวัเป็นแก้วทีอ่ณุหภูมิ 

1,250 องศาเซลเซียส ซึง่ไม่สงูเกนิกว่าจดุท่ีดนิทนได้ เพราะหากสูงเกนิไปอาจท�าให้ดนิยวบ ส่งผลให้ชิน้งานบดิเบีย้ว 

ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน สตูรเคลอืบผลกึทีถ่กูเลอืก จะถกูศกึษาและวเิคราะห์ด้วยเทคนคิด้านวศิวกรรม

วสัดุ โดยความเป็นผลกึจะระบไุด้ถงึอณุหภมูท่ีิเคลอืบเกดิการสกุหรอืหลอมตวัอย่างสมบรูณ์ จนท�าให้เกดิเป็นชัน้

แก้วทีม่นัเงา มฉิะน้ันเคลอืบจะมลีกัษณะขาวขุน่ไม่สวยงาม ขณะเดยีวกนัอณุหภมิูทีเ่คลอืบน่าจะเกดิการตกผลกึ

กม็กีารตรวจจับการปลดปล่อยพลงังานความร้อน ซึง่สามารถเชือ่มโยงได้กบักระบวนการตกผลกึ สิง่เหล่านีท้�าให้

ศลิปินรูค้ร่าวๆ ว่าผลกึน่าจะเกดิขึน้ในเคลอืบในช่วงอณุหภมิูการเผาใด



นอกจากตัวแปรด้านอุณหภูมิความร้อนแล้ว เวลาในการเผาเพื่อ “เลี้ยงผลึก” หรือเพื่อให้ผลึกขยายขนาด

โตขึ้นเป็นดอกดวงมีความส�าคัญมาก ซึ่งหากทราบถึงความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดดอกผลึกและเวลาในการเผา

เลี้ยงผลึกได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับศิลปินในการวางแผน และออกแบบลักษณะดอกผลึกที่ต้องการ 

ทัง้น้ีการวเิคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก�าลงัขยายสงู ท�าให้เหน็ว่าดอกผลกึทีไ่ด้ ประกอบไปด้วย

แท่งผลึกขนาดเล็กจ�านวนมากโตออกมาจากจุดร่วมเดยีวกนั เรยีงซ้อนถดักันรอบจดุนัน้คล้ายดอกไม้ ท�าให้มองเหน็

เป็นดอกผลึกรูปร่างกลมเมื่อมองด้วยตาเปล่า ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคพื้นฐานของศาสตร ์

ด้านวิศวกรรมวัสดุจึงมีประโยชน์อย่างมากส�าหรับการคาดคะเนสภาวะการเผาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่

ช่วยให้ศลิปินย่นระยะเวลาในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องลองผดิลองถกูกว่าจะได้ลวดลายตาม

ต้องการ
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จากข้อมูลเชิงเทคนิคนี้ ส่วนผสมเคลือบจะถูกน�ามาเคลือบบนผิวของชิ้นงานดิบ และน�าไปเผาตามสภาวะ

การเผาทีเ่หมาะสม โดยแบ่งเป็นช่วงแรก เผาท่ีอณุหภมิู 1,250 องศาเซลเซยีส เพือ่ให้เคลอืบหลอมตวัก่อน จากนัน้

ลดอณุหภมูลิงมาที ่1,100 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกดิการตกผลกึ และเผาแช่เลีย้งผลกึ เพือ่เหนีย่วน�าให้ผลกึโตขึน้

จนกลายเป็นดอกดวงขนาดต่างๆ ซ่ึงงานสร้างสรรค์ครัง้นีเ้ลือกใช้เวลาในการเผาแช่ที ่ 8 ชัว่โมง ท�าให้ได้ดอกดวง

ผลึกมีขนาดใหญ่พอสมควรจนเกิดความโดดเด่นแก่ชิ้นงาน 

ส�าหรับแรงขับเคลื่อนในการตกผลึกนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการลดขีดความสามารถในการละลายด้วยการ

ลดอุณหภูมิในการเผา ซึ่งท�าให้องค์ประกอบออกไซด์ของสังกะสีและซิลิคอน (ZnO และ SiO
2
) ในเคลือบเกิด

การตกผลึกออกมากลายเป็นวิลเลไมต์ (Zn
2
SiO

4
) คล้ายกับการตกผลึกของเกล็ดเกลือจากน�้าปลา 

ความสวยงามของดอกผลึกที่เกิดสามารถสร้างเสริมขึ้นด้วยการเติมสารประกอบออกไซด์ให้สี (Coloring 

oxide) ลงไปเพื่อก่อเกิดสีสันที่แปลกตาได้ด้วย 

อาจกล่าวได้ว่า ชิ้นงานที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผาชนิดเคลือบผลึกคือ ชิ้นงาน Limited edition เพราะ

สามารถด�าเนนิการผลติในลกัษณะทีเ่ป็นงานศลิปะ ซึง่มีเอกลกัษณ์ไม่ซ�า้กนั ลวดลายทีไ่ด้จะแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ

ในแต่ละชิน้งาน เน่ืองจากไม่สามารถก�าหนดจดุทีจ่ะเกดิผลกึได้อย่างแม่นย�า ต่างจากเครือ่งเคลอืบเซรามกิทัว่ไป 

ที่ลวดลายเกิดจากการลงเขียนสีวาดบนชั้นเคลือบ ไม่ใช่ลวดลายที่เกิดจากในเนื้อแท้ของงานเครื่องเคลือบแบบ

เคลือบผลึก

รูปทรงชิ้นงานทรงไข่ไก่ (ขาว และน�้าเงิน) ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์

รูปทรงชิ้นงานออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกา ปาลเปรม
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เซรามิกลดร้อนได้อย่างไร?

คณะผู้วิจัยขอน�าข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่อง “การผลิตสีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วง

อินฟราเรดใกล้” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 มาเผยแพร่

อีกครั้ง เพื่อให้เห็นตัวอย่างหนึ่งการใช้สมบัติพิเศษของเซรามิกในการพัฒนาสินค้ารักษ์โลกในยุคปัจจุบัน

สมบัติแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ แผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) ประกอบด้วยรังสีในช่วง

คล่ืนอินฟราเรดใกล้ (near-infrared) 700-2500 นาโนเมตร แสงที่ตามองเห็น (visible) 400-700 

นาโนเมตร และอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) 300-400 นาโนเมตร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 52 43 5  

ตามล�าดับ รังสีในช่วงความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร เป็นช่วงที่เซลล์ตาของมนุษย์สามารถสัมผัสได้ 

รังสีในช่วง 700-2500 นาโนเมตรเป็นรังสีความร้อน รังสีในช่วง 300-400 นาโนเมตร เป็นช่วงที่ท�าให้

โมเลกุลสลายพันธะ เกิดความเสียหายต่อเซลล์มีชีวิตนอกเหนือจากผลของความร้อนได้ ส่วนช่วงคลื่น

อินฟราเรดซึ่งเป็นคลื่นรังสีความร้อนที่มีสัดส่วนสูงจึงมีผลให้เกิดความร้อนสูง (ภาพท่ี 1) [1]

สีเซรามิกลดร้อน
ลดา พันธ์สุขุมธนา

กรองกาญจน์  ศิรินุกุลวัฒนา 

นางสาววิรัตน์ ปฐมชัยอัมพร

ภาพที่ 1.  ช่วงคลื่นและความเข้มข้น (intensity) ของพลังงานแสงอาทิตย์

เซรามิกลดร้อนได้อย่างไร?

เมื่อแสงอาทิตย์กระทบวัสดุจะเกิดการดูดกลืนแสง (absorption) การเปล่งแสง (emission) การ

สะท้อนแสง (reflection) และการส่องผ่าน (transmission)  ตาของมนุษย์สามารถสัมผัสความยาวคลื่น

ในช่วง 400-700 นาโนเมตร ซึ่งแยกเป็นช่วงคลื่นสีต่างๆ ที่สะท้อนออกมาจากวัตถุมากระทบตา เซลล์ตามี

ส่วนที่มีความไวต่อแสง ความมืดและความสว่าง สีแดง สีเขียว และสีน�้าเงิน ท�าให้เห็นเป็นสีต่างๆ แต่การ



ภาพที่ 2.  การสะท้อนแสงของสีออกมาจากวัตถุนั้นมากระทบตา
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มองเห็นของมนุษย์ต่อวัตถุมีสีนั้นเป็นการมองเห็นที่แตกต่างกัน Commission Internationale de l’Eclairage 

(CIE) จึงได้พัฒนาระบบการบรรยายสีแบบสามมิติด้วยแกน  L ความสว่าง มีค่า 0-100 คือสีขาว-สีด�า 

แกน a* สีเขียว (-a*) จนถึงแดง (+a*) แกน b* สีน�้าเงิน (-b*) จนถึงเหลือง (+b*) (ภาพที่ 2) [2]

สมบัติแสงอาทิตย์กับหลังคาอาคาร

เมื่อแสงอาทิตย์กระทบหลังคาจะเกิดการดูดกลืนแสง การเปล่งแสง การสะท้อนแสง และการส่องผ่าน 

จากหลังคา Lawrence Berkeley National Laboratory ศึกษาความร้อนเมื่อแสงอาทิตย์กระทบหลังคาที่มีสี

ด�าและสีขาว ความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อกระทบหลังคาจะมีส่วนที่กลับสู่บรรยากาศ (atmosphere) และ

อากาศในเมือง (city air) และมีส่วนที่ท�าให้อาคารร้อน ผลการศึกษาพบว่าอาคารที่มีหลังคาสีด�าจะมีอุณหภูมิ 

80OC สูงกว่าอาคารที่มีหลังคาสีขาวที่มีอุณหภูมิเพียง 44OC ภาพที่ 3[3]

สีขาวที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ TiO
2
 เมื่อใช้กับหลังคาสามารถลดพลังงานที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิได้ถึง

ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับหลังคาสีด�าประเภท หลังคาชิงเกิ้ลยางมะตอย (Asphalt Shingle) และการทดลองใน

ประเทศเขตร้อน แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มความสามารถในการสะท้อนแสง ความยาวคลื่นอินฟราเรดของหลังคา

จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 60 จะมีผลช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้สูงถึงร้อยละ 23 แต่หลังคาสีขาว 

ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมองเห็นสกปรกได้ง่ายเมื่อใช้งาน  หลังคาสีเข้มจึงเป็นที่นิยมในตลาด [4] การใช้สีท�าให้

อาคารเย็นดังที่กล่าวข้างต้นจัดเป็นเทคนิคหนึ่งของการกระจายความร้อนด้วยวิถีธรรมชาติ ดูภาพที่ 4[5]



ภาพที่ 3.  แสดงความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อกระทบและสะท้อนออกจากอาคาร

ภาพที่ 4  การจ�าแนกการระบายความร้อนด้วยวิถีธรรมชาติในอาคารประหยัดพลังงาน
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สีอนินทรีย์หรือสีสะเตน

ในอุตสาหกรรมเซรามิก มีการผลิตสีอนินทรีย์สังเคราะห์ หรือมีชื่อเรียกสีสะเตน (stain) หรือ complex 

pigment เพือ่ใช้ในการตกแต่งผลิตภณัฑ์ให้มสีีตามต้องการ สะเตนได้จากการเผาส่วนผสมของโลหะและออกไซด์ 

ด้วยเทคนิคการท�าปฏิกิริยาสถานะของแข็งแบบดั้งเดิม (conventional solid-state reaction technique) 

ผ่านการบดลดขนาด เนื่องจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกต้องใช้อุณหภูมิในการเผาผลิตภัณฑ์ 

เซรามิกสูงกว่า 1000OC สีสะเตนจึงมีความเสถียรของสีและต่ออุณหภูมิสูง สีสะเตนมีการจ�าแนกตามโครงการ

สร้างผลึกและการเกิดสี ดังแสดงในตารางที่ 2 เช่น สปินเนล (Spinel) รูไทล์ (Rutile) [6] ซึ่งสมบัติสีสะเตน 

ในอุตสาหกรรมเซรามิกจะเน้นด้านความสวยงาม ความคงทน และมีสมบัติเสถียรเข้าได้กับกระบวนการผลิต

เป็นหลัก

สีของสะเตนจากการสงัเคราะห์เกดิจากสขีองผลกึเองหรอืเกดิจากการท�าให้เกดิสใีนผลกึทีไ่ม่มีส ีสขีองผลกึ 

จากสีแท้ของผลึกเช่น CoAl
2
O

4
 หรือสีของผลึกจาก solid solution เช่น Co(Al

x
Cr

2-X
)O

4
 ส่วนสีที่ท�าให้เกิดใน

ผลึกที่ไม่มีสี อาจได้จากการเติมสาร (doping) เช่น Al
2
O

3
:Cr หรือจาก Mordant เช่น ZrO

2
:V ทั้งนี้ 

การสังเคราะห์ต้องค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับ crystal chemistry ที่พลังงานโครงสร้างผลึก (lattice energy)  

มีผลต่อความแข็งแรงของพันธะ (bond strength) Coordination polyhedral มีผลอัตราส่วนของขนาด 

(radius ratio) และประจุไฟฟ้าที่ต้องสมดุล (electrostatic neutrality) [7]

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีผลงานวิจัยและพัฒนาสีสะเตนด้วยการเผาสังเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการเตรียม

ประกอบด้วย การบดส่วนผสม การเผาสังเคราะห์ การบดและการล้าง ดูภาพที่ 5 ผลการวิจัยพบสูตรและ

กระบวนการผลิตสีต่างๆ คือสีชมพูสปิเนล จากส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ โครเมียมออกไซด์ อลูมิเนียมไฮดรอก

ไซด์ กรดบอริก  สีน�้าตาลสปิเนลจากส่วนผสมของ ซิงค์ออกไซด์ เหล็กออกไซด์ และโครเมียมออกไซด์ เผาที่

อุณหภูมิใน 1300 องศาเซลเซียส [8]  พบสูตรสีเหลืองเซอร์คอนจากส่วนผสมของเซอร์โคเนีย ซิลิกา เติมสาร 

Pr
6
O

11
NaF NaCl/NH

4
Cl เผาที่อุณหภูมิ 950-1150 องศาเซลเซียส [9]  พบสูตรสีชมพูเซอร์คอนหรือสีชมพู

ปะการังจากส่วนผสมของเซอร์โคเนีย ซิลิกา เหล็กซัลเฟต (FeSO
4
.7H

2
O) เติมสาร NaF NaCl NaNO

3
 เผาที่ 

850-950 องศาเซลเซียส [10] การวิจัยดังกล่าวใช้วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงและทดสอบสีด้วย UV/VIS 

Spectrophotometer ในช่วงความยาวคลื่นที่เซลล์ตาสัมผัสได้เท่านั้น 
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ตารางที่ 2.  แสดงการจ�าแนกสะเตนตามโครงการสร้างผลึกและการเกิดสี

ภาพที่ 5.  การเตรียมตัวอย่างสีสะเตน 
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สีอนินทรีย์กับสมบัติสะท้อนแสง

ในปัจจุบันการสังเคราะห์สีอนินทรีย์ถูกน�ามาต่อยอดจนมีสมบัติพิเศษนอกเหนือจากการให้ความสวยงาม

และความคงทน ด้วยการสะท้อนแสง เป็น Functional pigments ที่สามารถสะท้อนรังสีในช่วงคลื่นอินฟราเรด

ใกล้ได้ดี หรือมีชื่อเรียกต่างๆ Complex inorganic color pigments (CICP) IR reflecting pigments 

Near-infrared reflective inorganic pigments ข้อดีของสีอนินทรีย์สังเคราะห์ คือมีความเสถียร ทนต่อสาร

เคมี ทนความร้อน ทึบแสง สามารถสะท้อนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดของคลื่นรังสีความร้อนของแสงอาทิตย์ 

แม้มีราคาสูงกว่าสีอินทรีย์ แต่อายุการใช้งานยืนยาว 

สมบติัพเิศษของสีคือมสีมบตัไิม่ดดูรังสี (absorb) แต่จะสะท้อนแสง (reflect) หรอืส่องผ่านแสง (transmit) 

ในช่วงอินฟราเรด  ในการใช้งานจริงมีการเติมสีในตัวกลาง (binder) หากค่าดัชนีหักเห (refractive index) 

ของสีและตัวกลางในช่วงอินฟราเรดแตกต่างกัน แสงในช่วงอินฟราเรดจะเกิดการสะท้อนแบบไม่สมบูรณ์  

(diffused reflection) แต่หากมีค่าเท่ากัน แสงในช่วงอินฟราเรดจะส่องผ่านแสงเข้าสู่ชั้นใต้ผิว (undercoat) 

ยกตัวอย่างเช่น สีด�าที่มีสมบัติดูดรังสีที่ตามองเห็น ในช่วง 400-700 นาโนเมตร แสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่า 

700 นาโนเมตร จะมพีลังงานไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้เกดิการเปลีย่นสภาวะของอเิลก็ตรอน (electronic transition) 

จึงไม่ถูกดูดแต่จะถูกหักเหและสะท้อน [11]

สมบัติความสามารถสะท้อนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดของสีเซรามิกจากการเปล่ียนสภาวะของ

อิเล็กตรอนนั้น เกิดจากการเติมสาร (Doping) ให้เกิดโครงสร้างของวัสดุที่มีความกว้างของช่องว่างระหว่างแถบ

พลังงาน (band gap) ลดลง เป็นผลให้เพิ่มความสามารถในการดูด (absorb) พลังงานโฟตอนต�่า (low energy 

photon) เพิ่มการดูดแสงช่วงที่มองเห็น (visible light) และพาหะอิสระ (free carrier) หรืออิเล็กตรอนในแถบ

น�าและโฮลในแถบเวเลนซ์ ที่ท�าให้เกิดกลไกการดูดซับโฟตอน (photon absorption mechanism) ในช่วง

คลืน่อินฟราเรดปริมาณพาหะอสิระจงึมผีลต่อความสามารถสะท้อนแสงในช่วงคลืน่อนิฟราเรด และเป็นลกัษณะ

โดยธรรมชาต ิ(inherent characteristic) ของวัสดเุช่นเดยีวกับสมบัตคิวามหนาแน่น ส ีดชันกีารหกัเห (refractive 

index) เป็นต้น [11] ดูภาพที่ 6. ประกอบ

ภาพที่ 6.  แสดงปฏิกิริยาในการ 

         เกิดรังสีต่างๆ [12]

 38                          | มีนาคม 2565



ตารางที่ 3.  แสดงการจัดประเภทสีตามสมบัติ NIR backscattering 
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การส�ารวจสมบัติสีในท้องตลาดในผลงานของ LEVINSON, R. และคณะ [13] พบว่ามีเพียงบางสีเท่านั้น

ที่มีสมบัติในการสามารถสะท้อนแสงอย่างมีประสิทธิภาพ คือมีสมบัติการสะท้อนแสงสูง (NIR back-

scattering) และการดูดแสงต�่า (NIR absorption) ของแสงความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้ เช่น Titani-

um dioxide rutile white, nickel and chrome titanate yellows เป็นต้น ส่วนสีเข้มโทนสีด�า

ประเภท mixed-metal oxide มีสมบัติการสะท้อนแสงดังกล่าวในระดับปานกลางถึงสูง และสมบัติ

การดูดแสงในระดับปานกลางถึงสูง ดูตารางที่ 3

สีที่มีสมบัติสะท้อนแสงความยาวคลื่นอินฟราเรด สังเคราะห์ได้จากส่วนผสมของ metal hydrox-

ides nitrates acetates หรือออกไซต์ สามารถทนอุณหภูมิสูงกว่า 1000°C เม่ือเผาจะเกิดการเปลี่ยน

โครงสร้าง ที่มีสมบัติไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (reactive) มีการพัฒนามาเป็นล�าดับ เช่น สีด�าจาก Nickel 

manganese ferrite blacks หรือ iron chromite brownblacks [14]  สีน�้าตาลและเหลืองจากส่วน

ประกอบของ LaFe1−xAl
x
O

3
 (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) สีน�้าตาลแดงและส้มแดง จากส่วนประกอบ

ของ Ce–Pr–Mo และ Ce–Pr–Fe [8][*14] สีน�้าเงินและเขียว จากส่วนประกอบของ Ba
3
(P

1−x
Mn

x
O

4
)
2 

[15] สีเหลืองจาก La2Mo
2
−xFexO

9
 [16] หรืองานวิจัยในประเทศ โดยพัฒนะและคณะ สังเคราะห์สีเขียว จาก 

Chromium oxide TiO
2
 Al

2
O

3
 และ V

2
O

5
[17] และธีรศักดิ์สังเคราะห์สีด�าจาก iron chromium titania black 

สามารถสะท้อนแสงความยาวคลื่นอินฟราเรด ร้อยละ 46.4 [18] 

สีสะเตนด�าและน�้าตาล

การสังเคราห์สีน�้าตาลหรือด�า ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกมักจะพัฒนามาจากธาตุ Cr Fe โดยอาจ

มีการเติมธาตุอื่น เช่น Ni MnCo Cu สังเคราะห์เป็นผลึก hematite ((Fe,Cr)
2
O

3
) หรือ spinel ( เช่น 

Cobalt ferrochromite Nickel ferrochromite) หรือ spinel solid solution ( เช่น Cr
1.3

Fe
0.7

O
3
) 

และมีการเติม mineralizer ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง(solid state 

reaction) ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000 องสาเซลเซียส [19][20][21][22][23][24]



งานวิจัยสีน�้าตาลโดย Marquis, J.E. และ carpenter, R.E. [25] เป็นตัวอย่างการศึกษาสีน�้าตาล 

ชนิด zinc iron chromite brown spinel ซึ่งเป็นสีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก เตรียมจากส่วนผสมของ 

ZnO Cr
2
O

3
 และ Fe

2
O

3
 เผาที่ 1250-1300 องศาเซลเซียส สังเคราะห์เป็นผลึก spinel ที่ประกอบด้วย 

Zn ใน tetrahedral Cr ใน octahedral และ Fe จะอยู่ใน tetrahedral หรือ/และหรือ octahedral 

การเติม NiOMnO ท�าให้เกิดเฉดสีต่างๆ งานวิจัยในประเทศไทยโดย วรรณาฯ กรมวิทยาศาสตร์ ได้

พัฒนาสีน�้าตาลจากการแปรสูตร ZnO(0.4-0.6Fe,0.4-0.6Cr)
2
O

3
 เผาที่ 1000-1200 องศาเซลเซียส เกิด

สีน�้าตาลเฟส spinel Zn(Fe,Cr)
2
O

4
 สามารถใช้เติมในเคลือบเซรามิกได้เป็นผลส�าเร็จ [8]

Ashwini K. Bendiganavale และ Vinod C. Malshe ได้ทบทวนผลงานสีอนินทรีย์ที่มีสมบัติ

สะท้อนรังสีอินฟราเรด และได้กล่าวถึงถึงสีด�าในระบบ Nickel manganese ferrite blacks และ iron 

chromite brown-blacks เป็นสีที่มีสมบัติสะท้อนรังสีฯ ลดความร้อนของอาคารได้ ซึ่งในบทความนี้ได้

แสดงสมบัติสีที่มีในท้องตลาด สีด�ามีสมบัติสะท้อนรังสีฯ ในช่วงร้อยละ 22.6-32.5 และสีน�้าตาลมีสมบัติ

สะท้อนรังสีฯร้อยละ 39.2 [11]

De la Torre, Á. G. และคณะ วิจัยสีน�้าตาลเซรามิกในระบบ (Cr
x
Fe

1−x
)
2
O

3
 [*26] ที่เติมสาร Al

2
O

3
 

and MgO น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยน�้าหนัก ผลการวิจัยพบโครงสร้างผลึก corundum ของ

Cr
0.50

Fe
1.50

O
3
และ Al

0.30
Cr

1.70
O

3
 พร้อมกับโครงสร้างผลึก spinel ของ MgCr

2
O

4
 [26] 

Ryohei Oka และ Toshiyuki Masui [27] ศึกษาการเพิ่มสมบัติสะท้อนรังสีในระบบ calcium 

manganese oxide pigments (CaMnO
3
, Ca

2
MnO

4
, Ca

3
Mn

2
O

7
 and Ca

4
Mn

3
O

10
) ที่เติม Ti4+ 

ทดแทน Mn4+ ในโครงสร้าง เมื่อปริมาณ Ti4+ มากกว่า 0.3 สีด�าเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้ม พบว่าตัวอย่าง 

Ca
2
Mn

0.85
Ti

0.15
O

4
 มีสีด�าและมีสมบัติการสะท้อนรังสีสูงสุดร้อยละ 66.2 

ส�าหรับในประเทศไทย พบการวิจัยสังเคราะห์สีน�้าตาลจาก Fe
2
O

3
 โดยเติม Sb

2
O

3
, SiO

2
, Al

2
O

3
, 

and TiO
2
 ที่อุณหภูมิ 1150 องสาเซลเซียส พบว่าตัวอย่างที่ประกอบด้วย Sb

2
O

3
, SiO

2
, Al

2
O

3
, and 

TiO
2
 ร้อยละ 70, 10, 12, 2 and 6 ด้วยน�้าหนัก ให้ค่าสะท้อนรังสีฯ สุงสุดร้อยละ 46.7 [28] และการ

วิจัยสังเคราะห์สีด�าจาก Fe
2
O

3
-Cr

2
O

3
-TiO

2
ที่อุณหภูมิ 1150 และ 1250 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบ

ว่าที่อัตราส่วนเหล็กออกไซด์ โครเมียมออกไซด์ และไทเทเนียมออกไซด์ ที่ร้อยละ 40 58 และ 2 ให้ค่า

สะท้อนรังสีร้อยละ 46.4 โดยเมื่อพบเฟส Chromium Titanium Oxide เพิ่มขึ้น ตัวอย่าง

มีค่าการสะท้อนรังสีเพิ่มขึ้น [18]

นอกจากระบบการสังเคราะห์สีด�าและน�้าตาลที่กล่าวข้างต้น ยังมี TiO
2
 ที่ใช้เป็นสีสะท้อนรังสีฯ ที่

ส�าคัญ เพราะมีสมบัติสะท้อนรังสีใช่วง VIS และ NIR มากกว่าร้อยละ 85 [29] ปรากฏงานวิจัยใช้ TiO
2 

เป็นวัตถุดิบหลักในการสังเคราะห์สีท่ีหลากหลาย ตัวอย่างเช่นการสังเคราะห์โดยการเติมสาร Cr ให้สีส้ม
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Mn ให้สีน�้าตาล (Tan) และ Ni ให้สีเหลือง V ให้สีเทา [30] 

Le Yuan และคณะได้ศึกษาการเติม Cr ใน TiO
2
 ต่อสมบัติสะท้อนรังสีฯ พบว่า การเติม Cr3+  

ช่วยเร่งการเปลี่ยนจากเฟส anatase เป็นเฟส rutile ได้ Cr4+ เม่ือสังเคราะห์ที่อุณหภูมิสูง ท�าให้สมบัติ

การดูดรังสีในช่วงอินฟราเรดใกล้เพิ่มสูงขึ้นจากการลดลงของ energy band gap enhance ส่งผลต่อ

ความสามารถในการดูดโฟตอนพลังงานต�่า ท�าให้สีขาวเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลด�าเม่ือปริมาณ Cr เพิ่มจาก 0 

เป็น 0.375 สมบัติการสะท้อนรังสีในช่วง VIS และ NIR ลดลงจากร้อยละ 60.2 เป็น 58 ตามล�าดับ ใน

ขณะที่ตัวอย่างที่ยังเป็นเฟส anatase และ Cr3+ มีสีน�้าตาลเหลือง และค่าการสะท้อน IR ร้อยละ 90 [31] 

รวมถึงผลการศึกษาส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องของ Xianjun Lei และคณะ ที่พบว่าสารประกอบแคลเซียม 

ไททาเนต CaTiO
3
 มีโครงสร้าง perovskite จัดเป็นเซรามิกประเภท Ferroelectric ที่มีสมบัติความต้านทาน

เพิม่ขึน้เมือ่อุณหภูมเิพ่ิมขึน้และมสีมบตัทินความร้อน สามารถสงัเคราะห์ด้วยวธิ ีsolid state จาก TiO
2
 CaCO

3
 

หรือ CaO หรือ Ca(OH)
2
 ที่ช่วงอุณหภูมิ 1193-1623K [32] 

งานวิจัย “การผลิตสีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้” [33]

การส�ารวจสเีซรามกิท่ีมใีนท้องตลาดและสเีซรามิกจากผลงานวจิยัของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร สฟ้ีา น�า้เงนิ 

เหลือง ชมพู แดง พบว่ามีสมบัติการสะท้อนรังสีความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 40 

ส่วนสีน�้าตาลและด�ามีสมบัติการสะท้อนรังสีฯอยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่าสีอ่อนมีค่า

สมบัติการสะท้อนรังสีฯสูง ส่วนสีเข้มมักมีสมบัติการสะท้อนรังสีฯต�่า งานวิจัย“การผลิตสีเซรามิกที่มี

สมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้” จึงได้พัฒนาการผลิตสีเซรามิกที่มีสมบัติการสะท้อน

รังสีในช่วงอินฟราเรดใกล้ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ความร้อนสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับผู ้ประกอบ

การเซรามิกในประเทศ และเป็นสีที่ตรงตามความต้องการของตลาด คือสีด�าและสีน�้าตาลเข้ม การทดลองได้ 

คัดเลือกระบบ ส�าหรับการทดลองสีด�าและสีน�้าตาล ได้แปรสูตรในระบบ Fe
2
O

3
-Cr

2
O

3
 และ ระบบ  

Mn-TiO
2
 เตรียมสีผงด้วยเทคนิคการท�าปฏิกิริยาสถานะของแข็งแบบดั้งเดิม (conventional solid-state  

reaction technique) เผาที่อุณหภูมิในช่วง 930-1150 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้สีด�าและสีน�้าตาลเข้ม

ที่มีสมบัติการสะท้อนรังสีฯ สูง ผลการวิจัยพบสูตรตัวอย่างในระบบ Fe
2
O

3
-Cr

2
O

3
 ที่อัตราส่วน Fe

2
O

3
/

Cr
2
O

3
 0.41 ผลทดสอบด้วย X-ray diffractometer พบเฟส (Fe

0.6
Cr

0.4
)
2
O

3
 Cr

2
O

3 
ให้สีด�า (L*a*b* 

51.04 -0.56 -0.28) ที่มีค่าสะท้อนรังสีฯ ร้อยละ 37.78 และสูตรตัวอย่างในระบบ Mn-TiO2 ที่เติม 

CaO ที่อัตราส่วน Mn/Ti 0.91 ผลทดสอบด้วย X-ray diffractometer พบเฟส Ca
2
(Mn

0.9
Ti

0.1
)O4

 
ให้

สีน�้าตาล (L*32.01 a*5.95 b*8.84) มีค่าสะท้อนรังสีฯ ร้อยละ 52.51 ซึ่งเม่ือใช้ในการผลิตเป็นสีทา

มีค่าอุณหภูมิพื้นผิวต�่ากว่าสีทั่วไปไม่น้อยกว่า 18 องศาเซลเซียส
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เวลาที่มีคนถามว่า ท�างานปั้นแล้วได้อะไร เรามักจะพบกับค�าตอบมากมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งในวันนี้ 

Pottery Clay ได้ถามค�าถามน้ีไปกับคุณปุณ - ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์ เจ้าของ ga.li.go studio และ

หนึ่งในค�าตอบที่ได้คือ “งานปั้นท�าให้เขามองโลกในแง่ดีมากขึ้น”

“ผมใกล้ชิดกับบงานเซรามิก เนื่องจากจบปริญญาตรี สาขาออกแบบเซรามิก คณะสถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้เรียนรู้และลงมือท�าเซรามิกในเชิงลึก

พอสมควร ท�าให้รู้ว่ากว่าจะได้ผลงานเซรามิกมาหนึ่งชิ้นนั้น มีหลายขั้นตอนทั้งนวดดิน ขึ้นรูปชิ้นงาน เก็บ

รายละเอียดช้ินงาน เผาบิสกิต ผสมและทดลองเคลือบ ชุบเคลือบ จนถึงเผาเคลือบ ทุกขั้นตอนล้วนต้อง

ผ่านการเวลาท่ีเหมาะสม เพราะหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวไม่ว่าจะขั้นตอนไหน ผลงานก็จะเสียหาย หรือ

แตกได้”

“น่ันท�าให้เข้าใจถึงความไม่แน่นอนของสรรพสิ่ง ซึ่งนี่เป็นเสน่ห์ของงานเซรามิกที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งหมด ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่ผ่านกาลเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ว่า 

กา.ลิ.โก มาจากภาษาพระวินัยว่า กาลิก แปลว่า ประกอบด้วยกาลเวลา และงานปั้นท�าให้ผม มีสติ ใจเย็นลง

และมองโลกในแง่ดมีากข้ึน เพราะขณะป้ันเราจะจดจ่อกบัก้อนดินทีอ่ยูใ่นมือของเราอย่างมีความสขุ ได้ถ่ายทอด

ความรู้สึกผ่านดินเย็นๆ และมืออุ่นๆ ของเราครับ”
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จากแนวคิดปรัชญาเซนกลายมาเป็น 2 คอลเล็กชั่นของ ga.li.go

“รูปแบบผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ga.li.go คือการสร้างสรรค์ผลงานเป็นคอลเล็กชั่น โดยน�าแนวคิด

ของปรัชญาเซนมาตคีวามตามความเข้าใจของผม แล้วถ่ายทอดผ่านผลงานทีส่ร้างขึน้ ซึง่ปัจจบุนัม ี 2 คอลเลก็ชัน่คอื

ร่องรอยของเวลา ซึ่งเป็นการขูดลวดลายอย่างฉับพลัน ณ ช่วงเวลานั้น เปรียบกับการบันทึกกาลเวลานั้นไว้

ผ่านร่องรอยที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันขณะ ในทุกขณะจิต ไม่คิดปรุงแต่ง มาแฝงไว้

ในผลงาน และ  สัมพันธ์ความต่าง ที่เป็นการหยิบดินต่างชนิดกัน คือดินท้องถิ่น (เอิร์ทเทินแวร์) มารวมกับดิน

ปั้น (สโตนแวร์) ที่มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ต่างกัน ซึ่งตามทฤษฎีแล้วหากใช้ดินต่างชนิดกันในงานชิ้น

เดียวกันจะท�าให้เกิดการแตกร้าวได้ง่าย”

สถานที่เล็กหรือใหญ่อาจไม่ส�าคัญเท่าความพร้อมในใจที่อยากปั้น

“ผมอาศยับนคอนโดมเินยีม ซึง่สถานท่ีไม่ค่อยเอือ้อ�านวยต่อการท�างานเซรามกิมากนกั แต่ผมกค็ดิว่า แม้สถานที่

จะไม่พร้อม แต่ใจเราพร้อมที่จะท�าในสิ่งที่รัก ที่ไหนๆ ก็สามารถท�าได้อย่างมีความสุข”

“อกีความคดิหนึง่ ผมว่าการท�าสตูดโิอเซรามกิบนคอนโดมิเนยีม เป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่ ไม่ค่อยเหน็คนท�ากนัในบ้าน

เรามากนัก จึงเป็นข้อจ�ากัดที่ผมเห็นว่าสามารถพัฒนาเป็นจุดเด่นของแบรนด์ได้ไม่มากก็น้อย” 
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“ผมศึกษาเนื้อดิน และทดลองการนวดผสมจนสามารถรวมดินทั้ง 2 ชนิดเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ซึ่งได้แฝงแนวคิด

ที่ว่า เปรียบกับคนเรา ที่มีความแตกต่างกัน ถ้าเรายอมรับและหาวิธีที่จะเข้าใจกันได้ ก็สามารถรวมเป็นหนึ่ง

เดียวกันจนเกิดสันติสุขที่งดงาม”

“ส�าหรับวัตถุดิบที่ใช้เป็นดิน Celaton ครับ เพราะปั้นขึ้นรูปได้ง่าย แล้วก็ใช้การตกแต่งด้วย iron red oxide 

ซึ่งซื้อจากทาง Pottery Clay ครับ”

SKUTT ในไทย โดย Pottery Clay คือความโชคดีของนักปั้นชาวไทย

“ผมหาข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ และเตาไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ก็ได้ไปเจอแบรนด์ SKUTT 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสั่งซื้อและน�าเข้าค่อนข้างยุ่งยาก โชคดีที่ตั้งแต่สมัยเรียนรุ่นพี่แนะน�าให้มาซื้อ

อุปกรณ์ที่ Pottery Clay ซึ่งที่นี่มีการน�าเข้าเตา SKUTT มาให้ช่างปั้นในไทยเป็นเจ้าของกันง่ายมากขึ้น ผมจึง

ติดต่อทาง Pottery Clay เพื่อขอเข้าไปดูตัวจริงที่ร้าน”



“พอถึงร้าน พี่ๆ ที่ Pottery Clay บริการดีมากๆ ครับ เป็นกันเอง ให้ค�าแนะน�าทุกข้อสงสัยของผม และโชคดี

อีกอย่างคือ พี่เขาบอกว่า SKUTT 818 สามารถใช้งานบนคอนโดฯ ได้ และยิ่งไปกว่านั้น ยังพาไปดูแป้นหมุน 

Pottery Wheel - 04 ที่ใช้งานได้ดีและสะดวก รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากทาง Pottery Clay ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดิน ไม้ปั้น แป้นหมุน และเตาเผา”

“เมือ่ถึงวนัได้รบัสินค้า มคีวามสขุมากๆ ท่ีร้านมบีรกิารตดิตัง้และสอนการใช้งานอย่างครบถ้วน บรกิารหลงัการขาย 

น่าประทบัใจอย่างมาก อย่างผมเองสงสยัในโปรแกรมการเผา ก็โทรฯ ไปหาทาง Pottery Clay ซึง่กไ็ด้รบั ค�าแนะน�า

กลับมาเสมอ เรียกว่าที่นี่อุปกรณ์ครบครัน บริการทุกระดับประทับใจจริงๆ ครับ” 

หลายคนอาจบอกว่า ท�างานสตูดิโอเองอาจจะต้องลงทุนไปมาก ซึ่งก็ถูกกึ่งหนึ่ง เพราะนั่นคือ ลงทุนในช่วง

เริ่มต้น แต่หลังจากนั้น หากเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและตรงใจตั้งแต่แรก เชื่อเถอะค่ะว่า คุณจะรู้สึก

เช่นเดียวกับคุณปุณ นั่นคือ “ซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวเลยครับ”
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งานปั้นที่ว่าดีในความหมายที่คุณคิดคืออะไร? คนปั้นมีฝีมือหรือใช้วัตถุดิบที่ดี หรือสองสิ่งนี้ควรอยู่ด้วยกัน

อย่างลงตัว ลองมาฟังความคิดของ อ้อ สุทธิประภา ศิลปินและนักออกแบบเซรามิก ที่ Pottery Clay 

ชวนมาคุยวันนี้กันค่ะ

อ้อ สุทธิประภา เริ่มต้นงานปั้นด้วยความไม่สนใจงานปั้น เพราะความคิดแรกของเธอ งานปั้นคืองานที่

เลอะเทอะ การเข้าไปเรียนภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่มีอยู ่ 5 สาขาหลัก เซรามิกจึงแทบจะไม่อยู ่ในสายตาของเธอเลยสักนิด กระทั่งได้พบกับ 

อาจารย์พิม สุทธิค�า ผู ้ที่ไม่ได้สอนเซรามิกแค่ในห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลองทุกอย่างเท่าที่

ในภาควิชาจะมีอุปกรณ์และวัตถุดิบให้

“ความคิดแรกเกี่ยวกับเซรามิกคือไม่เรียนเด็ดขาด อยากจะเรียน  interior แต่งตัวสวยๆ นั่งท�างานใน

ห้องแอร์ แต่พอได้เจอกับอาจารย์พิมและลองท�างานปั้น พบว่าตัวเองติดใจและท�างานเซรามิกเร่ือยมา 

พอเรียนจบก็ยังได้ท�างานเป็นผู้ช่วยของอาจารย์พิมในสตูดิโอของอาจารย์เอง แต่ในขณะเดียวกันก็ท�างาน
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ประจ�าเป็นนักออกแบบเซรามิกให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยรับผิดชอบออกแบบงานเซรามิกและขึ้นไป

อยู่ที่โรงปั้นที่นั่น สลับกับการลงมาท�างานที่กรุงเทพฯ ไปเรื่อยๆ รู ้สึกว่าสนุกที่ได้สัมผัสกับวัสดุ และ

วัตถุดิบในการท�างานจริง ความคิดที่กลัวเลอะเทอะไม่เหลืออยู่เลย งานเซรามิกส�าหรับเราตั้งแต่ตอนนั้น

คือ มีเรื่องให้ชวนติดตามตลอดเวลา ซ่ึงนี่อาจจะกลายเป็นเสน่ห์ของงานเซรามิกที่เราตกหลุมรักโดยไม่รู้

ตัวก็ได้”

งานเซรามิกไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัวและ 1+1 ไม่จ�าเป็นต้อง = 2

ถ้าคณุคดิว่า เคยป้ันชิน้งานอะไรมาแล้ว ป้ันคร้ังต่อไปกเ็หมือนเดมิ ขอบอกเลยว่า คณุคดิผดิ เพราะงานเซรามิกนัน้ 

มีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ท�าให้การท�างานที่คิดว่าจะได้หน้าตาแบบเดิม อาจไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไป

“ในการท�างานเซรามิกแต่ละครั้ง ศิลปินไม่มีทางรู้ว่า 1+1 = 2 เสมอ เราท�าได้เพียงการคาดเดาล่วงหน้าจาก

ประสบการณ์ว่า เมื่อน�าสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนั้นน่าจะได้ประมาณนี้ ไม่มีทางบอกได้ 100% เลย ในการท�างานทุกครั้ง 

เราจึงจะพูดกับลูกค้าว่า มันจะเป็นประมาณนี้นะคะ เพราะงานเซรามิกจะต้องรอลุ้นหลังเผาเสมอ ซึ่งตรงนี้ 

ต้องใช้ความแม่นย�าจากประสบการณ์ และขณะเดียวกันคือ กลายเป็นความสนุกที่จะเล่นกับชิ้นงาน เป็นความ

สนุกที่มีความท้าทายอยู่ในนั้นเสมอส�าหรับเรา”

“การออกแบบงานเซรามิกเพื่อให้คนสร้างก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เจอ แต่ขณะเดียวกันมันท�าให้เราค้นพบ

ว่า เรายังมีอีกหลายอย่างที่ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องทางเชิงช่าง เพราะในตอนที่เรียน เราจะได้เรียนพื้นฐาน
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งานเซรามิกเพื่อออกแบบ แต่เราไม่เคยได้เจาะลึกถึงวัตถุดิบที่น�ามาใช้สร้างงาน ส่งผลให้เวลาออกแบบก็เลย 

ไม่ค่อยที่จะเข้าใจธรรมชาติของวัสดุจริงๆ กลายเป็นข้อจ�ากัดของการท�างาน นอกจากนี้เกิดความสงสัยทุกครั้ง

ที่เราเห็นภาพของงานเซรามิกในหนังสือต่างประเทศ ค�าถามคือ เขาท�าได้ยังไงกัน ท�าไมเวลาเราพยายามท�า 

ถงึท�าไม่ได้แบบนัน้บ้าง  ท�าไมงานของต่างชาตถิงึมีความละเอียดละออ มีเทคนคิท่ีเรารูส้กึว่ามันมีความล�า้มากกว่า

ความเป็นเซรามกิทีเ่รารู้จักในตอนนัน้ งานเซรามิกของเขาไม่ได้มีแค่ถ้วยชาม แต่เป็นงานประตมิากรรม ทีท่ัง้บาง

ทั้งโปร่งแสง เขาท�าได้ยังไงทั้งๆ ที่เป็นงานเซรามิกเหมือนกัน”

“พอคิดได้แบบนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่า เราต้องท�างานเองหรือเปล่าเพื่อให้เราเข้าใจและได้งานที่ดีจริงๆ ไม่ใช่แค่ 

ท�าหน้าที่ออกแบบลงในกระดาษแล้วส่งให้คนอื่นท�าโมเดลออกมา เหมือนเจอช่องว่างบางอย่าง และอยาก

ออกไปหาค�าตอบ”



ออกเดินทาง...หาค�าตอบให้ได้รู้

เมือ่ไม่รู ้กต้็องหาค�าตอบและต้องเรียนรู้ด้วยตวัเอง อ้อ สทุธปิระภา จงึตดัสนิใจเดนิทางไปเรยีนด้านนีโ้ดยเฉพาะ

ที่สวีเดน ประเทศที่สนับสนุนการศึกษาด้วยค�าว่า เรียนฟรี

“เหตุผลที่เลือกไปที่สวีเดนเพราะเป็นประเทศที่ให้การศึกษาฟรี และประกอบกับอาจารย์ที่เราอยากเรียนด้วย 

กอ็ยูท่ีน่ัน่ ตอนเรยีนกเ็ป็นลักษณะของการเรียนแบบสองภาษา คอืใช้ทัง้ภาษาองักฤษ และภาษาสวดีชิ แต่เพราะ 

การเรียนส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติที่ต้องดูและสังเกตวิธีเอา การสื่อสารต่างภาษาก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไร 

แต่อย่างทีบ่อกว่า เรารู้สึกว่าเชงิช่างของเรายงัช่ัวโมงบินน้อยมาก ก็เลยตดัสินใจเรยีนทกุอย่างท่ีเป็นพืน้ฐานก่อน 

ซึ่งถ้าเทียบบ้านเราก็เป็นการเรียนสารพัดช่างแบบนั้นเลย ซึ่งท�าให้เราได้มีโอกาสเจอศิลปินแห่งชาติของที่นั่น 

ซึ่งเป็นคนที่สอนทุกอย่างก็เลยได้รู้ว่าที่เราเห็นในหนังสือเขาท�ากันอย่างไร”

“พอก็จบออกมาได้ Certificate in Ceramic ที่ Capellagården- School of craft and design แล้วค่อย

ต่อปริญญาโท Applied Art, Ceramic ที่ Högskolan för Design ochKonsthantverk ระหว่างที่เรียน ป.โท

ก็ท�างานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ไปด้วย พอเรียนจบก็เป็นผู้ช่วยศิลปินอีก 1 ปี จึงกลับมาเมืองไทยถาวร ซึ่งการกลับ

มาคือเรารู้สึกเหมือนเราได้วิชาเทพมาเลยนะ เพราะหลายๆ อย่างที่เราหาค�าตอบก็ได้ค�าตอบสมใจ”

“โดยเฉพาะความสงสัยที่ว่าท�าไมเขาท�างานแบบที่เรารู้สึกทึ่งได้ แล้วท�าไมที่เมืองไทยไม่ค่อยเห็น ค�าตอบที่ได้

คือ วัสดุที่มีในประเทศไทยค่อนข้างจ�ากัด ขาดตัวเลือกที่ดีในการสร้างงาน เรื่องต่อมาคือ เราขาดความเข้าใจใน

เนื้อวัสดุหรือวัตถุดิบที่เราจะเอามาใช้ท�างานและเราไม่รู้เทคนิคที่เหมาะสมบางอย่าง ซึ่งแม้จะเป็นเพียงเทคนิค

เล็กๆ แต่ให้ผลมากทีเดียว”

“จริงๆ แล้วตอนที่อยู่ที่นั่น คิดว่าไม่ได้อยากกลับมา ก็เลยสมัครแสดงงานตามแกลอรี่ไว้ 2-3 ที่ และคิดว่าจะ

เปิดบริษัทซะด้วยซ�้า แต่เมื่อดูเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าตัวเองแล้วคิดว่า เราสายป่านไม่ยาวขนาดนั้น ก็เลย

กลับมาเมืองไทย และเปิดสตูดิโอเล็กๆ ของตัวเอง ช่วงที่กลับมาเป็นยุคแรกๆ ของ craft trend ซึ่งเทรนด์ของ

การท�างานมือ เช่นงานไม้ งานผ้า งานเซรามิก ก�าลังมาแรงในบ้านเรา เราก็เลยโชคดี กลายเป็นคนแรกๆ ที่สื่อ

เมืองไทยจับตามอง ว่ามันมีผู้หญิงคนนี้ก�าลังท�าสิ่งนี้อยู่นะ”
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งานบาง ลายเส้น สีน�้าเงินขาว

ถ้าถามว่างานของ อ้อ สุทธิประภา เป็นแบบไหน “งานบาง ลายเส้น สีน�้าเงินขาว” น่าจะเป็นค�าตอบที่ตรงและ

ชัดเจนที่สุด

“งานที่เรียกว่าเป็นลายเซ็นของเราได้เลยคือเรื่องของความบางที่เหมือนเป็นสิ่งที่เราเก็บกดความสงสัยมานาน

ว่า ต่างชาติท�างานบางๆ ขนาดนั้นได้ยังไง แล้วความบางที่ว่ายังมาพร้อมรูปทรงที่สวยกริบ เมื่อเรารู้เทคนิค 

เลือกวัตถุมาสร้างงานที่เข้ากัน งานแบบที่เราหาค�าตอบอยู่จึงเกิดขึ้นมา และเราได้ใส่ความชอบในเส้นสายเล็กๆ 

ลงไปในงานคู่กับสีน�้าเงินขาว จนกลายมาเป็น signature ของงานเราในที่สุด

“การสร้างงานในแบบที่ว่า ถือว่าเป็นความท้าทายของตัวเอง เพราะยิ่งท�างานบาง รูปทรงที่ท้าทายมากเท่าไหร่ 

นั่นคือสุดยอดส�าหรับเรา และบอกให้เรารู้ว่า วัตถุดิบมันไปได้ไกลมากกว่าที่เราท�ากันอยู่ ขอแค่มีเทคนิคที่ดี 

วัสดุจะส่งเสริมงานของคุณเอง หลายๆ คน พอรู้ว่าท�างานบางจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวงานแตกหรือ ส�าหรับเรา งาน

แตกเป็นเรื่องปกติ เราก็จะไปให้สุด แตกก็แตกก็ท�าใหม่ จริงๆ งานแตกสอนอะไรเยอะ ท�าให้เข้าใจว่าธรรมชาติ

ของวัสดุว่าที่แตกนั้น มันแตกเพราะอะไร เราฝืนอะไรเกินไปอยู่หรือเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าวิธีการปั้น

เท่านั้นที่ท�าให้มันแตกหรือร้าว แต่มันคือวัสดุและเทคนิค เพราะทุกอย่างต้องไปด้วยกัน ส�าหรับเรา เปลี่ยนวัสดุ

ทีนึงก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทีนึงเพราะดินแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน”

คนปั้นและวัตถุดิบ เมื่อลงตัวทุกอย่างก็โอเค

แน่นอนว่า ศิลปินมักจะมีการแสดงงานของตัวเอง อ้อ สุทธิประภา ก็เป็นหนึ่งในนั้น หากแต่เธอไม่ได้มีงานแสดง

เดีย่วบ่อยนกั ด้วยเหตผุลว่า งานเซรามกิเป็นงานค่อนข้างใหญ่ ใช้เวลาสร้างงานค่อนข้างนาน และทีส่�าคญั วัตถุดิบ 

ทีเ่ธอเลือกใช้ ไม่ใช่ของที่มีขายทั่วไปในบ้านเรา

“ส่วนใหญ่เราจะใช้ดินพอร์ซเลน ซึ่งจะเป็นดินที่น�าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นบ้าง ซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าที่ญี่ปุ่นมีดิน

ประเภทนีเ้ป็นร้อยๆ พอมาดดูนิท่ีขายในไทย ถึงได้ทราบว่าดนิทีมี่คณุภาพค่อนข้างไม่ดแีละราคาแพง ประจวบกับ

ตอนนั้นคุณพิ้ง ซึ่งเป็นเจ้าของ Pottery Clay ได้น�าดิน Snow White มาให้ทดลองใช้ดู แล้วค้นพบว่า ดินตัวนี้

เข้ามือมากทีเดียว ท�างานแล้ว สามารถไว้วางใจได้ ท�าให้ผลงานออกมาดีอย่างที่ตั้งใจ การท�างานก็ลื่นไหล 

เพราะไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะร้าวตอนไหน หรือลุ้นว่าว่าเผาแล้วจะรอดไหม งานเซรามิกก็มีของให้ลุ้นเยอะมาก

พออยู่แล้ว การมีดินสักตัวที่ท�างานเข้ามือเรา ก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีทีเดียว



“นอกจากนี้ ที่นี่มีสินค้าที่ support คนที่ท�างานเซรามิกด้วยเทคนิคเชิงลึกและสายอาชีพ ซึ่งข้อดีคือเขาจะ 

เข้ามาท�าความรู้จักกับเราว่า เราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร ใช้ดินแบบไหน และพยายามที่จะจัดหามาให้ตรงกับ 

ความต้องการ ซ่ึงเราในฐานะท่ีเป็นคนท�างานเซรามิกแล้วต้องใช้เครือ่งมือทีค่่อนข้างเฉพาะ ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศ

เพื่อซื้อเอง มันค่อนข้างจะหายากได้ในบ้านเรา โชคดีที่นี่มี connection ในเรื่องนี้ค่อนข้างดี เขาสามารถหา 

สิ่งนี้ได้ ซึ่งมันตอบโจทย์ส�าหรับคนท�างานเซรามิกในเชิงศิลปะ สินค้าที่น�าเข้ามาก็คือของจากต่างประเทศที่

เอามาขายในประเทศไทย คุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันกับที่เราไปซื้อมาจากต่างประเทศ”

“อุปกรณ์เซรามิกมีหลากหลายมาก บางอย่างมันเท่และดีมาก แล้วก็แพงมากด้วย แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์งาน

ของเรา เราก็ไม่จ�าเป็นต้องซื้อ เช่น ที่ท�า slab เราไม่ได้ใช้ เพราะเทคนิคที่เราท�างานด้วยมันไม่ใช่งาน Slab แต่

หากเป็นเรื่องเคลือบ เราผสมเคลือบเองก็หาวัตถุดิบที่เป็น Raw material จากที่นี่เพื่อเอามาผสมเคลือบเอง”

“และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบในแบรนด์นี้ คือความที่เราเป็นคนท�างานด้วยดินหลายประเภท Pottery Clay  

มีดินมากมายหลากหลายประเภทให้เลือก เราเลือกช้อปได้ตามประเภทงานที่ท�าเลย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคือ  

มนัท�าให้เราไม่ต้องเหน่ือยบนิไปเอาเองถึงเมอืงนอก ยิง่ช่วงนีเ้ดนิทางไม่ได้ การซือ้ผ่าน Pottery Clay เป็นตัวเลอืก

ที่ดีมากส�าหรับศิลปินนักปั้นอย่างเรา”

“แต่ส�าหรบัคนท่ีอยากท�าเซรามกิเพ่ือท่ีจะสร้างเป็นอาชพี ก็อยากแนะน�าว่า ให้เรยีนรูพ้ืน้ฐานงานเซรามิกให้แน่นๆ 

เพราะเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งพื้นฐานจะเชื่อมโยงไปถึงว่า ต้องเตรียมวัตถุดิบยังไง ลองเคลือบแบบไหน เก็บวัสดุยังไง 

จัดการเครื่องมืออย่างไร เมื่อพื้นฐานแน่นก็จะรู้เองว่าเทคนิคที่คุณอยากท�างานต่อคืออะไร แล้วทีนี้มันก็จะแคบ

ลงเรื่อยๆ ว่าอะไรที่เราจ�าเป็นต้องใช้ และเครื่องมืออะไรที่เหมาะกับงานของเรา ทุกๆ อย่างจะแคบลง แล้วคุณก็

จะเจอเส้นทางการท�างานเซรามิกที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ”

ส�าหรับ อ้อ สุทธิประภา เธออาจจะเจอรูปแบบงานเซรามิกในแบบที่ชอบแล้วในวันนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความ

ว่า เธอจะหยุดแต่เพียงเท่านี้ เพราะงานเซรามิกไม่อาจคาดเดาได้ และวัตถุในการสร้างงานปั้นก็ยังไปต่อได้

อีกเป็นร้อยเป็นพันอย่าง ที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด เธอไม่ได้มองงานเซรามิกเป็นสิ่งที่จะพาเธอโด่งดัง แต่งาน

เซรามิกให้แง่คิด และมุมมองในการท�างาน การใช้ชีวิตกับเธอมากกว่าที่คิด ขอเพียงได้เจอความลงตัวของ

คนปั้นและวัตถุดิบ คุณก็จะค้นพบความเป็นที่สุดในงานเซรามิกได้ไม่ยากเช่นเดียวกับเธอ
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โครงการพัฒนาเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างเพื่อเพ่ิมผลิตภาพของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง- 

ชี-มูล [1] เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุน

ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เพือ่ช่วยยกระดบัขดีความสามารถ

ของผู้ประกอบการผลิตอิฐก่อสร้างระดับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อมและระดับครัวเรือน โดยโครงการ

นี้ได้ตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างเคร่ืองผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างด้วยระบบการอัดรีดที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ 

ผู้ประกอบการในระดับ SMEs รวมทั้งศึกษาสมบัติของอิฐดินเผาก่อสร้างทั้งที่ผลิตขึ้นจากเครื่องผลิตแบบเดิม

และเครื่องผลิตที่สร้างขึ้นในโครงการ

การผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างสามารถสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานภายในชุมชน ในหลายพื้นที่ของ

ประเทศไทย รวมทั้งผู้คนในลุ่มแม่น�้าโขง-ชี-มูล ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เริ่มด�าเนินโครงการฯ 

การพัฒนาเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้าง
เพื่อเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจชุมชน

ในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง-ชี-มูล

ผศ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช

ดร.นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์

น.ส. ณัฐวรรณ ดวงแก้ว

โดยการเข้าไปเก็บข้อมูล

ต่างๆ ของโรงงานผลติอฐิ

ในพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขง ช ีมลู 

ประกอบด้วย 1) ต.แสนชาติ 

อ.จังหาร จ.ร ้อยเอ็ด  

2) ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย 

จ.กาฬสินธุ์ 3) ต.วาริน- 

ช�าราบ อ.วารินช�าราบ 

จ.อบุลราชธาน ี4) ต.โคกสี 

อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 

5) ต.ทุง่นางโอก อ.เมือง 

จ.ยโสธร และ 6) ต.นายม 

อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

- ธันวาคม 2563 โดยมี

ภาพบรรยากาศดังรปูท่ี 1 รูปที่ 1 บรรยากาศการเข้าไปเก็บข้อมูลในโรงงานอิฐพื้นที่ลุ่มน�้าโขง-ชี-มูล



รูปที่ 2 (ก) เครื่องยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการอัดรีดอิฐ (ข) เครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้าง อิฐที่ใช้เครื่องยนต์

ดัดแปลงเป็นต้นก�าลัง (ค) เกลียวอัดที่เกิดการสึกหรอหลังการใช้งาน
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จากผลการส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ชุดอัดรีด

แบบเกลียวเดี่ยวหรือสกรูเดี่ยว (single screw) สร้างโดยการประยุกต์อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรและ

เครื่องจักรชนิดต่างๆ อาทิ เช่น ชุดเฟืองจากรถไถนา เครื่องยนต์ดีเซลเก่าและเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

(รูปที่ 2ก และ ข) ส�าหรับข้อดีของเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างที่ใช้ในปัจจุบัน คือราคาไม่แพง ประกอบได้โดย

ช่างในพื้นที่ และเป็นที่คุ้นเคยของผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามในแง่ผลิตภาพการผลิตยังมีข้อด้อยอาทิ มี

ภาระโหลดที่สูงเกินไป เนื่องจากการท�างานทิศทางเดียว และมีระยะงานที่ยาวนานขึ้นท�าให้การสัมผัสระหว่าง

เกลียวอัดรีดกับดินสูง ส่งผลให้เกลียวอัดรีดสึกหรออย่างรวดเร็ว (รูปที่ 2 ค) รวมทั้งการไหลของเนื้อดินเข้าสู่แม่

พิมพ์ไม่สม�่าเสมอ นอกจากนี้การเลือกใช้เฟืองทดที่ต่อจากชุดส่งก�าลังยังมีขนาดไม่เหมาะสม ท�าให้เกิดความ

เสียหายอย่างรวดเร็วในขณะท�าการผลิต เช่น เฟืองเกียร์จะเกิดการแตกหักและช�ารุดเสียหายบ่อยครั้ง โดย 

ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเฟืองเกียร์มากถึงปีละ 6 - 8 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกใช้ชนิด

ของวัสดุที่ไม่เหมาะสมในการผลิตเครื่องจักร เช่น การใช้เหล็กเส้นในการขึ้นรูปเกลียวสกรูด้วยการเชื่อมม้วน

เป็นเกลียวต่อกัน ส่งผลให้เกลียวที่ได้มีความสูงไม่สม�่าเสมอ และผิวขอบใบเกลียวขรุขระจากรอยเชื่อม ท�าให้

เกิดแรงเสียดทานของใบเกลียวกับผิวท่ออัดรีดดิน การใช้ท่ออัดรีดดินที่มีรอยตะเข็บภายในท�าให้เกิดความ 

เสียหายของใบเกลียว ซึ่งจะพบปัญหาการสึกหรออย่างรวดเร็วของใบเกลียว และการโก่งงอของแกนเพลา 

นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาการเสียของอิฐท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต พบว่าทุกโรงงานมีปัญหาความเสยีหาย

หลังอัดรีด เนื่องจากความชื้นที่มากเกินไปได้ ดังรูปที่ 3 สาเหตุจากชุดอัดรีดแบบเกลียวเดี่ยวมีก�าลังอัดต�่า 

จึงต้องผสมน�้าในปริมาณมาก เพื่อให้ดินเกิดความนิ่มและสามารถรีดขึ้นรูปก้อนอิฐได้ จากการที่เก็บตัวอย่าง

ก้อนอิฐหลังอัดรีดในพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจพบว่ามีความชื้นร้อยละ 26 – 31 โดยน�้าหนัก



รูปที่ 4 ภาพแบบ

เ ค รื่ อ ง ผ ลิ ต อิ ฐ 

ดินเผาก ่อสร ้าง 

ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ใ น

โครงการ แสดง

ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ

ส�าคัญของเครื่อง

ที่ท� าการพัฒนา

รูปที่ 3 ความเสียหายของอิฐหลังอัดรีดเนื่องจาก (ก) ความไม่สม�่าเสมอของเนื้อดิน และ (ข) ปริมาณน�้าในเนื้อดินมากเกินไป
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เครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างที่พัฒนาขึ้นในโครงการ

เครือ่งผลิตอิฐก่อสร้างในโครงการนีไ้ด้ถูกออกแบบให้มกีารใช้ชดุอัดแบบเกลยีวคูห่รอืสองสกร ู (Twin screws)  

ในส่วนของการพาเนื้อดินไปสู่หัวอัดรีดเพื่อความสามารถในด้านก�าลังการผลิตที่สูงกว่าเครื่องแบบเดิมที่ใช้อยู่

ในพืน้ทีศ่กึษา และสามารถท�าการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ง โดยการออกแบบส�าหรบัการศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์

เพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิต ลดค่าความชื้นของดินป้อนเนื่องจากเครื่องจักรถูกออกแบบให้มีก�าลังขับสูงสามารถ

อดัรดีดินทีม่คีวามช้ืนต�า่ได้ ช่วยลดอตัราการหดตวัของดนิเหนยีวและการเสยีรปูของอฐิดบิเม่ือตากแห้ง เพิม่อายุ

การใช้งานของใบเกลียวอัดรีดจากการใช้วัสดุที่มีสมบัติต้านทานการสึกหรอท่ียอดเกลียว และเพิ่มชุดนวดดิน

เพือ่เพิม่ความเป็นสม�า่เสมอของดินป้ันก่อนเข้าสูก่ารอัดรดี เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการอัดรดี อกีทัง้ชดุต้นก�าลงั 

ทีใ่ช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสทดแทนเคร่ืองยนต์ดีเซลยงัช่วยลดมลภาวะในระหว่างการท�างาน ได้แก่ ควนัพษิ

ทีเ่กดิจากท่อไอเสียของเคร่ืองยนต์ และเสยีงเครือ่งยนต์ โดยลกัษณะเครือ่งผลติอฐิแสดงในรปูที ่4 มีองค์ประกอบ

ของเครื่องจักร คือ ชุดต้นก�าลัง ชุดตีดิน ชุดนวดดิน ชุดอัดดิน ท่อรีดดิน และชุดเกียร์บ็อกซ์ส�าหรับส่งก�าลัง  

ส่วนในรูปที่ 5 แสดงเครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างแบบชุดอัดเกลียวคู่ที่สร้างขึ้นในโครงการฯ ในระหว่างการ

ทดลองผลิตอิฐ จากการทดลองพบว่าเครื่องสามารถอัดรีดอิฐดิบได้ 2,000-3,000 ก้อนต่อชั่วโมง (ขึ้นกับความ

สามารถในการป้อนดินเข้าเครื่อง วิธีการตัดอิฐหลังออกจากหัวอัดรีด และการขนย้ายก้อนอิฐหลังตัดออกจาก

สายพานของเครือ่ง) ลกัษณะก้อนอฐิหลงัอัดรีดท่ีมคีวามสมบูรณ์ สามารถลดการปะปนของก้อนดนิขนาดใหญ่ และไม่

ก่อมลพิษทางกลิ่นและเสียง



กรณีศกึษาสมบัติอฐิดนิเผาก่อสร้างในโรงงานตวัอย่าง

ในการทดลองใช้เคร่ืองผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวคูท่ีส่ร้างขึน้ในโครงการฯ คณะผูว้จิยัได้น�า

เครือ่งไปติดต้ังในโรงงานผลติอฐิดนิแดงแห่งหน่ึงใน จ.ร้อยเอด็เพือ่ทดลองผลติอฐิกลวง 4 รกู่อแผงไม่รบัน�า้หนกั 

และทดสอบสมบัตทิางกายภาพและเชงิกล ประกอบด้วยขนาดมิต ิการดดูซมึน�า้ และความต้านทานแรงอดั โดย 

อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 153-2540 “อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน�้าหนัก” และมาตรฐาน 

ผลติภัณฑ์ชุมชน มผช. 601/2547 “อฐิมอญ” พร้อมทัง้เปรยีบเทยีบสมบตัเิหล่านีก้บัอฐิกลวง 4 รกู่อแผงไม่รบั

น�า้หนกั ทีผ่ลิตโดยใช้เคร่ืองผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวเดีย่วโดยมีผลการทดสอบดงันี้

1. ขนาดและมติิ

ค่าความคลาดเคลือ่นของขนาดมติ ิ(กว้างและสงู) เป็นปัจจยัหนึง่ในเกณฑ์ก�าหนดการขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยหลากหลายที่มีผลต่อการควบคุมขนาดมิติของอิฐ อาทิ ขนาดของอนุภาคดิน 

ความช้ืนในเนือ้ดนิ และความสม�า่เสมอในการผสมเนือ้ดิน ฯลฯ นอกจากนัน้ในส่วนของความยาวของอฐิ

ยังต้องพิจารณาถึงกระบวนการตัดก้อนอิฐหลังอัดรีด และขนาดลวดตัดอิฐอีกด้วย จากการวิจัยพบว่า 

ค่าความคลาดเคลือ่นของอฐิกลวงฯ ท่ีผลติจากเครือ่งผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวคูม่ค่ีาลดลง

ร้อยละ 40 เมือ่เทียบกบัอฐิกลวงฯ ท่ีผลติด้วยเครือ่งผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวเดีย่ว ซึง่เกดิ

จากความสามารถในการผสมเนือ้ดนิและก�าลงัอดัของเครือ่งผลติอิฐดนิเผาก่อสร้างแบบชุดอดัเกลยีวคูท่ีม่ี

ประสิทธภิาพสงูกว่า ยิง่ไปกว่านัน้จะเหน็ได้ว่าค่าความคาดเคลือ่นของความสงูของอฐิกลวงฯ ทีผ่ลติจาก

เครือ่งผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอัดเกลียวคู่มีค่าทีต่�า่กว่ามาตรฐานมอก. 153-2540 ดงันัน้จึงมีแนวโน้ม

ว่าการใช้เครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างแบบชุดอัดเกลียวคู่จะสามารถผลิตอิฐกลวงฯ ที่ผ่านมาตรฐาน

ดังกล่าวได้
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รูปที่ 5 เครื่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างแบบชุดอัดเกลียวคู่ที่สร้างขึ้นในโครงการฯ
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2. การดูดซมึน�า้

ค่าการดดูซมึน�า้ หมายถงึค่าร้อยละของน�า้หนกัอฐิทีเ่พิม่ขึน้หลงัการท�าให้อิม่น�า้ด้วยวธิกีารแช่ในน�า้

จนอ่ิมตัวเทยีบกบัอฐิแห้งซึง่มคีวามสมัพนัธ์ผกผนักบัความแขง็แรงของอฐิ กล่าวคอื ถ้าอฐิมีค่าการดดูซมึ

น�า้มากข้ึนจะส่งผลให้แขง็แรงของอฐิลดลง ในการทดสอบเปรยีบเทยีบค่าการดดูซมึน�า้ระหว่างอฐิกลวงฯ 

ทีผ่ลิตด้วยเคร่ืองผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวเดีย่ว และเครือ่งผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุ

อัดเกลียวคู่ พบว่าค่าการดดูซมึน�า้มค่ีาร้อยละ 14.78±0.81 และร้อยละ 13.28±0.49 ตามล�าดบั จะเหน็

ได้ว่าอิฐกลวงฯ ท่ีผลติด้วยเคร่ืองผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวคูจ่ะให้ค่าการดดูซมึน�า้ต�า่กว่าเลก็น้อย 

และอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานมอก. 153 -2540 ผลิตภณัฑ์อฐิกลวงก่อแผงไม่รบัน�า้หนกั ชัน้คณุภาพ ข ซ่ึงก�าหนด

ให้มค่ีาไม่เกินร้อยละ 14

3. ความแขง็แรง

ความแข็งแรงเป็นสมบัติเชิงกลท่ีบ่งบอกถึงความสามารถของวัสดุในการทนทานต่อน�้าหนักหรือ

แรงกระท�าจากภายนอกต่อพ้ืนท่ีท่ีรับแรงโดยแรงกระท�าที่น�ามาใช้เพื่อพิจารณาค่าความแข็งแรงมีหลาย

รปูแบบ อาทิ แรงกด แรงดงึ แรงเฉอืน ส�าหรบัค่าความแขง็แรงของอฐิมักใช้การทดสอบความต้านทานต่อ

แรงกด เมือ่พิจารณาความต้านทานต่อแรงกดของอฐิกลวงฯ ทีข้ึ่นรปูด้วยเครือ่งผลิตอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบ

ชดุอัดเกลียวคู่มค่ีา 4.81±1.16 เมกะพาสคลั ซึง่สงูกว่าค่าของอฐิกลวงฯ ทีข่ึน้รปูด้วยเครือ่งผลติอฐิดนิเผา

ก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวเดีย่ว ซึง่มค่ีาเพียง 1.31±1.03 เมกะพาสคัล อย่างไรกต็ามส�าหรบัมาตรฐานมอก. 

153 -2540 ผลิตภัณฑ์อิฐกลวงก่อแผงไม่รบัน�า้หนัก ในขณะนีย้งัไม่ได้ก�าหนดให้ตรวจสอบค่าความแขง็แรง

การวเิคราะห์เชิงเศรษฐ์ศาสตร์การลดต้นทนุการผลติและระยะเวลาในการคนืทนุ

จากข้อมลูการจ�าลองเปรยีบเทยีบกระบวนการผลติอิฐดนิเผาก่อสร้างของวสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้

โขง-ชี-มลู ด้วยเคร่ืองผลติอฐิดินเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวเดีย่วและเกลยีวคู ่ พบว่าเครือ่งผลติอฐิดนิเผา

ก่อสร้างแบบชดุอัดเกลยีวคู่สามารถลดต้นทุนการผลติ (ไม่รวมค่าพลงังาน) ได้ประมาณ 13% และลดการใช้

พลงังานในการอัดรีดอฐิ 60-70% ต่อก้อน เนือ่งจากเปลีย่นจากการใช้น�า้มันเป็นไฟฟ้า ในการประมาณการระยะ

เวลาคนืทนุ (Payback Period) โดยการค�านวนและก�าหนดเงือ่นไขคอืโรงงานผลติอฐิได้ 3,200 ก้อนต่อช่ัวโมง 

ท�างานวนัละ 8 ช่ัวโมง 20 วนัต่อเดือน ดงันัน้ใน จะอดัรดีอฐิได้ 500,000 ก้อนต่อเดอืนและก�าหนดให้อฐิทีผ่ลติ

ขายได้หมด พบว่าสามารถสร้างก�าไรได้ประมาณ 145,000 บาทต่อเดอืน หรอืคดิเป็น 0.29 บาทต่อก้อน ในส่วน

ของค ่าใช ้จ ่ายส�าหรับการลงทุนสร ้างเครื่องผลิตอิฐดินเผาก ่อสร ้างแบบชุดอัดแบบเกลียวคู ่อยู ่ที่

เครื่องละ 400,000 บาท จึงมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-4 เดือน
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รูปที่ 6 บรรยากาศของการ

จั ดกิ จก ร รมการถ ่ า ยทอด

เทคโนโลยี
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายผล

ทางโครงการได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายผลสู่ชุมชนผู้ผลิตอิฐในแถบจังหวัดพ้ืนที่โขง-

ชี-มูล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ โรงงานผลิตอิฐในอ�าเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ดโดยมีภาพบรรยากาศ

ดังรูปที่ 6 การประชุมเป็นรูปแบบผสมผสานทั้งการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงานและผ่านระบบออนไลน์ 

มีผู้เข้าประชุมทั้งหมดประมาณ 50 คน เนื้อหาประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับวัตถุดิบและหลักการท�างาน

ของเครื่อง รวมทั้งการสาธิตการอัดรีดอิฐด้วยเครี่องผลิตอิฐดินเผาก่อสร้างแบบชุดอัดเกลียวคู่ ซึ่งพบว่า 

ผูป้ระกอบการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ มซีกัถามวทิยากรในประเด็นต่างๆ และมีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

การผลิตอฐิ ส�าหรบัความเห็นเกีย่วกบัเคร่ีองผลติอฐิดนิเผาก่อสร้างแบบชดุอดัเกลยีวคู ่ ผูเ้ข้าประชุมมีความพอใจ 

ในประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องและคุณภาพอิฐที่ผลิตได้ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามความสนใจใน

การสร้างหรอืซ้ือเคร่ืองไปใช้ในโรงงาน พบว่าในขณะนีผู้ป้ระกอบการยงัไม่พร้อมลงทนุเนือ่งจากราคาค่อนข้างสูง 

แต่ในอนาคตถ้ามีการขยายธุรกิจก็มีโอกาสที่จะจัดหาเครื่องนี้ไปใช้ในโรงงาน

สุดท้ายผู้เรียบเรียงขอขอบคุณทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม (ผศ.ดร.คมศักดิ์ หารไชย อ.ดร.นาถ 

สุขศีล อาจารย์สุริยา ประสมทอง อาจารย์สิทธิชัย เจริญราช และ อาจารย์เกียรติพงษ์ อ่อนบัตร) และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ อ.ดร.อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ นายยุทธนา แก้วตาบุตร และ 

น.ส.อารีรัตน์ สินสุวรรณกุล) ที่ได้ท�าวิจัย จัดท�าข้อมูล และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เรียบเรียงบทความ



                       การประชุมสามัญประจ�าปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ
                           กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

             วาระ 2565-2567
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.  

ณ ห้อง RAMA 5AB โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพบรรย
ากาศ
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คุณสุจินต์ พิทักษ์ รองประธานกลุ่มฯ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่ ดร.ปริญญา สายน�้าทิพย์ ที่บริหารงานในต�าแหน่ง
ประธานกลุุม่อตุสาหกรรมเซรามิกท่ีผ่านมา และแสดงความยนิดกีบั คุณอธกึ เชดิเกยีรติศกัดิ ์ประธานกลุม่อตุสาหกรรมเซรามิกวาระปี 2565 - 2567
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รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 - 2567

 1. คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์  บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ากัด            ประธาน
 2. คุณสุจินต์  พิทักษ์  บริษัท จิรภา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  รองประธาน
 3. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย  บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) รองประธาน
 4. คุณอ�านาจ  ยะโสธร  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน) เลขาธิการ
 5. คุณปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)รองเลขาธิการ
 6. คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ�ากัด   เหรัญญิก
 7. คุณโชคชัย เลิศเธียรด�ารง บรษิทั อสีเทิร์นไชน่าแวร์ จ�ากดั  ประธานกติติมศกัดิแ์ละกรรมการ
 8. คุณโกวิท  ธารีรัตนาวิบูลย์ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
            ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
 9. คุณพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการ
 10. คุณศรัณย์ มาตุเรศ  บริษัท อิมเมอรี่ส์ มินเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการ
 11. คุณมาลี ธนาเพิ่มพูลผล บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด กรรมการ



โดยได้ร่วมมอืกบั MMI Asia ผูจ้ดังาน Ceramitec ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าเซรามกิชัน้น�าของโลก เพือ่น�า ASEAN Ceramics 

ไปสู่ความเป็นเลิศระดับสากลในตลาดหลักสองแห่งของภูมิภาค ได้แก่ ไทยและเวียดนาม ด้วยความเชี่ยวชาญ

และการท�างานร่วมกันครั้งแรกของความร่วมมือครั้งนี้ จะท�าให้กลายเป็นงานที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับอุตสาหกรรม

ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมเีป้าหมายร่วมกนัในการเพิม่การมองเหน็ผลติภณัฑ์เซรามิกและเทคโนโลยชีัน้สงู 

โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 100 รายและผู้เยี่ยมชม 4,000 รายจากทั่วโลก จากเกือบ 50 ประเทศ 

เก็บข่าวมา
เล่า สมาคมเซรามิกส์ไทย ร่วมจัดงาน 

ASEAN Ceramics 2022 อย่างย่ิงใหญ่ ร่วมกบั 
AES และ พนัธมิตรใหม่ MMI Asia ผูจั้ดงาน
แสดงสนิค้าช้ันน�าของโลกทางด้านเซรามิก
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มร.เดวดิ เอท็ค่ิน กรรมการ

ผูจ้ดัการ บรษัิท เอเชยี เอก็ซบิทิช่ัน 

เซอร์วิสเซส จ�ากัด หรือ AES 

(Asian Exhibition Services)  

ที่ปรึกษางานจัดแสดงสินค้า 

เปิดเผยว่า ปีนี้ได้เตรียมจัดงาน 

ASEAN Ceramics 2022 มกี�าหนด

จดัขึน้ตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิายน 

– 2 ธันวาคม 2565 ที่อิมแพ็ค  

ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี 

ประเทศที่ไปเยือนอันดับต้น  ๆ ได้แก่ 

จนี อนิเดีย เวยีดนาม มาเลเซยี ญี่ปุ่น 

และอินโดนเีซีย ผู้เข้าชมต่างประเทศ 

5 อนัดบัแรก อาเซยีน 82.4% เอเชยี 

10.2% ยโุรป 4.0 % อ่ืน  ๆ1.6%  โดย  

ในงานนทิรรศการ จะมกีารจัดแสดง 

ผลติภณัฑ์ เครือ่งจกัร ความรู้ เทคโนโลยี

ใหม่ล่าสดุของวงการเซรามกิจากทัว่โลก 

ที่จะน�ามา update ให้ผู ้เข้าชม

นิทรรศการ  
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นอกจากงานนทิรรศการแล้ว สมาคมเซรามกิส์ไทย ร่วมกบั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ศนูย์เทคโนโลยโีลหะ

วสัดแุห่งชาติ จะจดัประชมุวชิาการทางด้านเซรามกิ International Conference on Traditional and Advanced 

Materials (ICTA2022) ซ่ึงเป็นงานประชมุวชิาการท่ีจดัต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 10 ปี  โดยจะมวีทิยากรรบัเชญิทีมี่ช่ือเสยีง

ระดบัโลกทีเ่ป็นผู้เชีย่วชาญด้านเซรามกิ จะมาบรรยายเรือ่งงานวจิยัของเซรามกิสาขาต่างๆ ตัง้แต่การวจิยัใหม่ไปจนถงึ

แนวโน้มนวตักรรมระดบัโลกและผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเซรามิกของโลก การประชุมวชิาการมุ่งทีจ่ะผสมผสาน 

ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยเีซรามกิในปัจจบัุนและทีก่�าลงัพฒันา การวเิคราะห์ และการออกแบบผลติภณัฑ์ มุ่งเน้นที่

ความย่ังยนื การเปล่ียนไปสูเ่ศรษฐกจิหมนุเวียนในเซรามกิส์ การน�าเสนอพลงังานทางเลอืก  เทคโนโลยล่ีาสดุในการพมิพ์ 

3 มติ ิ การเพิม่ความทนทาน พลงังานสเีขียว การประหยดัพลังงาน และการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยคุการผลิตแบบดิจิทลั 

โดยตวัแทนสมาคมเซรามกิส์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศริธินัว์ เจยีมศริเิลศิ เลขาธิการสมาคมฯ , ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ , คณุพีระพงษ์ พณิวานชิ ตวัแทนจากศูนย์เทคโนโลยโีลหะ

และวสัดุแห่งชาติ , มร.เดวดิ เอท็ค่ิน ตวัแทนจาก AES และ ตวัแทนจาก MMI Asia ได้ร่วมประชมุ Kick off ท�าความ

ตกลงทีจ่ะจัดประชุมวชิาการ. ICTA2022 ร่วมกับการจดังาน ASEAN Ceramic 2022 และเสนอแนวทางในการ 

ยกระดับการจัดประชมุวิชาการในคร้ังนีเ้มือ่วนัท่ี  22 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชมุ Sci Space 1 คณะวทิยาศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ส�าหรบัผูส้นใจการเข้าร่วมประชมุ

วิชาการ ICTA2022 ขอให้ติดตาม 

รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ 

ICTA2022 ได้ที่ FB : The Thai  

Ceramic Society เและ เวบไซต์ 

https://www.mtec.or.th/icta2022 

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ แสดงสนิค้าและ 

ผลิตภัณฑ์ขอให้ติดตามรายละเอียด

ได้ที่ www.aseanceramics.com
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ASEAN CERAMICS

30 November – 2 December 2022  
IMPACT Forum Hall 4, Bangkok, Thailand

Machinery, Technology and Materials 
for the Ceramics Industry 

Scan here to book your booth today and be 
part of Southeast Asia’s leading event for the 
ceramics industry!

Organizer:

Contact us today at aseanceramics@mmiasia.com.sg 
to discuss your bespoke sponsorship package.
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