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บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำ กัด ผู้ผลิตดินผสมสำ เร็จรูปสำ หรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิครายแรกของประทศไทย คอมพาวด์เคลย์ได้
รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ควบคุมการผลิตและตรวจ
สอบตามมาตรฐานสากล เพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
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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ดินแผ่น
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Granules
ดินผง

Base & Color Glaze
เคลือบเบสและเคลือบสีต่างๆ

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำ กัด Compound Clay Co.,Ltd.
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เขตคลองสามวา กทม 10510
โทรศัพท์ +662 915 9811 +668 1359 0132 +668 6305 5416
สำ นักงานลำ ปาง
243 หมู่ 1 ต.น้ำ โจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำ ปาง 52150
โทรศัพท์ +668 6654 9416 +668 1802 4099

Head Office / Factory
99/1 M.2 Asia Rd., T. Bannmor, A. Promburi Singburi 16120
Tel +66 3659 9825-7 +66 3651 0811-2 +668 3084 0424

Bangkok Office
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Tel +662 915 9811 +668 1359 0132 +668 6305 5416

Lampang Office
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Tel +668 6654 9416 +668 1802 4099

email: marketing-sing@compoundclay.netwww.compoundclay.net







วารสารเซรามิกส์ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านเซรามิก 
และเป็นสือ่กลางระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจ สมาชกิสมาคมฯ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในวงการเซรามิก ท้ังด้านอุตสาหกรรมและแวดวงการศึกษา 
รวมทัง้ผูส้นใจในกจิกรรมด้านนี ้ ข้อคดิเหน็และบทความในวารสารเล่มนี ้ เป็นทศันะอสิระ
ของผู้เขียนแต่ละท่าน สมาคมเซรามิกส์ไทยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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ออกแบบ 
 คุณชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์

สวสัดีครบัพีน้่องแฟนคลบัสมาคมเซรามกิส์ไทยทกุท่าน โรคโควิด-19 ท�าให้
พวกเราจ�าเป็นต้องปรบัตัวเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเกดิขึน้ในแวดวงทีย่งัคงจดักนัได้ด้วยความระมดัระวังมมีาตรการป้องกัน 
แม้จะท�าให้เราอึดอัดกนัไปบ้าง แต่เรากเ็ริม่คุน้เคยกันแล้วใช่ไหมครับ กข็อให้ 
ทกุท่านปลอดภยั สขุภาพแขง็แรง ผ่านพ้นวกิฤตการณ์โรคภยันีไ้ปด้วยกนันะครบั
ทีมงานวารสารเซรามกิส์ไทย จะอยูเ่ป็นก�าลงัใจและอัพเดทข่าวคราวและ
กิจกรรมต่าง ๆ มาเล่าให้ฟังกันนะครบั

ส�าหรับหน้าปกวารสารฉบับที ่ 56 นี ้ ต้องขอขอบคณุ ภาพถ่ายผลงาน 
“Imagery in Art From Relying” ของ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สทุธนิ ี
สุขกลุ ภาควชิาศลิปอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ทีไ่ด้น�าไปจัดแสดง
ในงาน “Burapha International Ceramic 2022” พร้อมทัง้รายละเอียด
และภาพบรรยากาศในงานได้บรรยายไว้ในวารสารเล่มน้ีด้วย ตามมาด้วยบทความ
แนะน�างาน “โฮมดนิ” ทีร่่วมกนัจดัโดยศลิปิน คณาจารย์ จากหลากหลาย
มหาวิทยาลยัทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัชุมชนช่างป้ันด่านเกวียน มีบทความรวบรวม
ภาพถ่ายชิน้งานสวย ๆ ทัง้ของศลิปินไทยและต่างประเทศ พร้อมค�าบรรยาย 
ใน “2022 Korea – Thailand Contemporary Ceramics Exchange 
Exhibition” ให้ได้ชืน่ชมกนัด้วยครบั ตามมาด้วยบทความแนะน�า สตูดโิอ 
คอร์สเรียนและฝึกผลติผลงาน “เอ สตดูโิอ (A Studios)” และ “สวนป้ันสขุ” 
บทความแนะน�าแนวคดิของการผลติ “กระถางบอนไซ” พาชมเครือ่งป้ันดินเผา
ท่ีพพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์ จงัหวัดลพบรีุ นอกจากนี้
ยงัมข้ีอมูลอัพเดทงานจดัแสดงสนิค้าเครือ่งจักรกล วตัถุดบิ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเซรามิกในงาน “ASEAN Ceramics 2022” ที่จะมีการจัด 
คูข่นานไปกบังานประชมุวิชาการด้านเซรามิกและแก้วระดับนานาชาติ “ICTA 
2022” ไปพบกนัได้ทีอ่มิแพค เมืองทองธาน ีระหว่างวันที ่30 พฤศจิกายน -2 
ธนัวาคม พ.ศ. 2565  นีน้ะครบั 

หากท่านต้องการย้อนอ่านวารสารเซรามกิส์ไทยฉบบัก่อนๆ เรากม็ใีห้อ่าน 
กันได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสมาคมฯ และหากมข้ีอสงสัยสอบถามหรือจะเสนอแนะ
อะไร รวมไปถึงผูส้นใจจะลงโฆษณาให้การสนบัสนนุกต็ดิต่อมาได้ทางเฟสบุค๊
และอีเมล์เลยนะครบั ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดตดิตามกันด้วยนะครับ

กองบรรณาธิการ
ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

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

www.thaiceramicsociety.or.th

ข้างเตาเซรามิกส์



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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เมื่อวันที่ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาทางสาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้

ทางด้านเซรามิกส์ ผ่านกระบวนการคิด และการออกแบบสร้างสรรค์ สู่ผลงานเซรามิก ระหว่างศิลปิน คณาจารย์ 

นักศกึษา และประชาชนท่ัวไป จึงได้จัดโครงการแสดงผลงานเซรามิกส์บูรพาระดับนานาชาติ ๒๕๖๕ หรือ 

Burapha International Ceramic 2022

Burapha International Ceramic 2022
รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมณ์

กัลยาณี เผือกน�าผล
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หัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ว่า “State of Difference in Similarities : สภาวะของความแตกต่าง 

ในความเหมือน” เป็นการสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความแตกต่างซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลง 

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็นจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ตลอดจนเทคโนโลยี แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เป็นจุดเชื่อมประสาน ก่อเกิดการรวมตัว อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

และยั่งยืนบนสภาวะความแตกต่าง เป็นจุดเริ่มต้นของแกนหลักในการค้นหาของการแสดงออกทางศิลปะ
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โครงการแสดงผลงานเซรามิกส์บูรพาระดับนานาชาติ ๒๕๖๕  หรือ Burapha International Ceramic 

2022 ได้รับความร่วมมือทั้งจากศิลปินทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบด้วยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สหรัฐอเมริกา 

และประเทศไทย มีผลงานเซรามิกส่งเข้าร่วมแสดงมากกว่า 80 ผลงาน
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นอกจากนี้ในงานแสดงผลงานเซรามิกส์บูรพาระดับนานาชาติ ๒๕๖๕ ยังมีโครงการเซรามิกสี่สถาบัน 

เป็นกิจกรรมความร่วมมือทีเ่กดิขึน้จาก 4 สถาบนัการศกึษา ได้แก่ มหาวทิยาลยัศิลปากร สถาบันบัณฑิตพฒันศิลิป์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

มานานมากกว่า 10 ปี  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความรักในสิ่งเดียวกัน  

มาสร้างผลงานประติมากรรมเซรามิกขนาดเล็ก (Ceramic mini sculpture) เพื่อเป็นการต่อยอดทักษะ

และความรู ้ถ่ายทอดเป็นงานสร้างสรรค์ เพ่ือเตมิประสบการณ์ ในงานสีส่ถาบนั    มีผลงานประตมิากรรมเซรามกิ

ขนาดเล็กร่วมแสดงจ�านวน 61 ผลงาน งานนี้ได้จัดขึ้น ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบรีุ
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อาจารย์ เว

2022 Korea – Thailand 

Contemporary Ceramics 

Exchange Exhibition

ผู้เขียนได้รับค�าชวนจาก อาจารย์พิม สุทธิค�า ให้ร่วมแสดงผลงานเซรามิกแบบ on line และ on site ด้วย

ร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและศิลปินเกาหลีเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ ตอนแรกก็รับปากไว้ว่าจะร่วมแสดง   

อาจารย์พิมก็ได้ให้ผู้ประสานงานส่ง Mail มาให้ พอเปิดดูเห็นว่ายังพอมีเวลาก็เลยปล่อยไปก่อน กะว่าใกล้เวลา

ถงึจะส่งรายละเอยีดไปให้ทางผู้ประสานงาน เผลอเดีย๋วเดียวเลยเวลาส่งรปูผลงานและ Profile เลยสอบถาม ไปว่า 

ยังส่งได้มั้ย ทางอาจารย์พิมบอกได้อยู่ ก็เลยมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับเค้าด้วย  ผ่านไปหลายเดือนจนเกือบจะถึง

พิธีเปิดแสดงงาน ที่นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางจุฬาฯ เองก็ส่งบัตรเชิญ

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เค้าติดตั้งงานกันเรียบร้อย แสดงงานไปล่วงหน้า ตัวผู้เขียนเองต้องกุลีกุจอขนงานไปขอเค้า

ติดตั้งเพิ่มเติม จนรอดตัวไปอีก ได้มีงานร่วมแสดงกับเค้าด้วย
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พิธีเปิดงานแสดงครั้งนี้มีขึ้นที่นิทรรศสถาน	ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		โดยท่านรองอธิการบดี	ด้าน

บริหารทัว่ไปและศลิปวฒันธรรม	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเช่นเดยีวกนั	 เป็นพธิเีปิดแบบ	 New	 Normal	 มกีาร

ตรวจวดัอุณหภูม	ิตรวจ	ATK	 เพ่ือความปลอดภยั	 เป็นทีน่่าสงัเกตคอืมชีาวเกาหลีเพยีงคนเดยีว	 (Sung	Woong	Lee)	

ทีม่าร่วมพธิเีปิดงาน	เนือ่งจากศิลปินเกาหลท่ีานนีเ้ป็นอาจารย์พเิศษทีพ่�านกัอยูใ่นประเทศไทย	เกาหลยีงัไม่เปิดประเทศ	

ศลิปินยงัออกนอกประเทศได้ไม่สะดวก	 ต้องมีการกกัตวักนัวุน่วาย	 งานนีเ้ลยมีแต่ศลิปินไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

อย่างไรกต็ามทางเกาหลเีองก็เป็นผูร้วบรวมงานรปูถ่าย	รายละเอยีดของงาน	พมิพ์สจูบิตัรและรปูถ่ายส่งมา

ให้ทางผู้จัดงานในเมอืงไทยนะครับ

จากการที่ได้เข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้ผู้เขียนขอพูดถึงงานโดยรวมเพียงบางส่วนและงานของศิลปินชาว

เกาหลีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นเพียงรูปถ่าย	 การดูงานจากรูปถ่ายถ้าไม่เห็นงานจริงจะวิเคราะห์วิจารณ์

บางครั้งก็จะมีความผิดพลาดจากความเป็นจริง	 ผู้เขียนขอพูดถึงงานที่เด่นๆ	 เพราะมีศิลปินร่วมแสดงงานถึง	

85	ท่านด้วยกนั

งานนีไ้ม่มรีายละเอยีดของเทคนคิ	 มเีพียงชือ่งานและขนาดของงานเท่านัน้	 แต่เท่าทีด่งูานแล้วแต่ละท่านมี

ประสบการณ์และความช�านาญสงู	มเีทคนคิท่ีแพรวพราวไม่ธรรมดาเลย

ผู้เขียนกับท่านรองอธิการบดี	 						 	 	 	 	 						 	 						ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม
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                Haesin Ro  On the road  20x25x25 c

Haesin	Ro	นี่เป็นงานที่ยอดเยี่ยมในเทคนิคของการหล่อน�้าดินสี	(Colour	Slip)	เข้าด้วยกันแบบการท�า

ขนมชั้นบ้านเรา	 โดยการหล่อชั้นที่	 1	 ในเวลาพอประมาณให้ได้ความหนาประมาณ	 2-3	 มิลลิเมตรแล้วเทออก	

จากนัน้เทน�า้ดนิสอีกีสีหน่ึงลงไปในแม่พิมพ์	ท้ิงระยะเวลาให้มีความหนาอกี	2-3	มิลลเิมตรเช่นเดมิ	ท�าแบบนีส้ลบัสี

ไปมาจนได้ความหนาพอสมควรกค็ว�า่แม่พมิพ์ไว้รอให้งานหลดุล่อนออกจากแม่พมิพ์ได้จงึแกะออก	 ตัง้ทิง้ไว้ให้หมาด

แต่ยังไม่แห้งแข็ง	 จึงน�ามาตัดเฉือนด้วยมีดคมหรือห่วง	 (Hook)	 เป็นส่วนโค้งเว้าไปรอบๆ	 ชิ้นงาน	 เมื่องานแห้ง	

ตกแต่งชิ้นงานด้วยฟองน�้าแล้วน�าไปเผาดิบ	 (Biscuit	 Firing)	 จากนั้นก็น�ากระดาษทรายหรือผ้าทรายมาขัดแต่ง

ผิวงานให้เรียบ	 มีเส้นคมชัดเจนแล้วจะเคลือบทับหรือไม่ก็ได้	 เผาด้วยอุณหภูมิสูง	 งานจะออกมาสวยงามดังใจ

งานของศิลปินเกาหลี Byongkeon 

Choi เป็นงานท่ีหล่อด้วยน�า้ดนิขาวประมาณ 

Porcelain โดยสร้าง Prototype เป็นรูป

ทรงสี่เหลี่ยมที่บิดเบ้ียวคล้ายกับว่างานจะ

เสียรูปทรงและมีการตกแต่งลวดลายเป็น

เส้นตรงเลก็ๆ สนี�า้เงินและเทา

Byongkeon Choi  Deformation 22-01 
14x14x20 cm
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Jeongsook Lee  Take	the	Chunyang		30x25x2	cm

งานของ	Kyunghee	Park	เป็นงานแบบประเพณี

นิยมเช่นเดียวกัน	 เป็นงานเพนท์สีลงบนพื้นขาวดูนุ่ม

สงบ	สบายตา

Kyunghee Park		Look	Quiety		
22.5x30x3	Cm

งานของ	Jeongsook	Lee	เป็นงานเพนท์	(Painting)	บนดินสขีาวทีเ่ป็นแบบประเพณนียิม	(Traditional	Art)	

ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนสวยงาม	ด้วยสใีต้เคลอืบ	(Under	Glaze)	แล้วเคลือบทบัด้วยเคลือบใส	เผาประมาณ	1250	oC 

โดยใช้สีประมาณ	น�้าตาล	ด�าและเขียวเป็นหลัก	มีความงามอยู่ในตัวโดยการจัดองค์ประกอบในภาพ
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งานเซลาดอน	(Celadon)	ก็มีนะครับ	Zhao	Liu	ท�างานขนาดเล็กเป็นตุ๊กตาเต้นร�าเพื่อความสงบและ

ความสันติครับ

งานของ Sungdo Eum เป็นงานท่ีค่อนข้างโชว์ 

Space (พืน้ทีว่่าง) และโชว์เนือ้แท้ของวสัด ุ(Materialism) 

ลักษณะงานคล้ายตึกสูงสัก 5-8 ชั้น แต่งานจริง

เป็นมินิมอลอาร์ต สูงเพียง 23x7.5x34 ซม.นะครับ 

ถ้าสร้างเป็นตึกสูงจริงคงสวยงามแปลกตาและดูมี

รสนยิมดทีเีดยีว

Sungdo Eum  Playing Space Sires
   23x7.5x34 cm

Zhao Liu  The dance with pray for peace
5.6x5.6x11 cm
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ทีนี้มาดูงานของศิลปินไทยกันบ้าง		ท่านแรกเลย	คุณอ้อ	(Aor)	คุณอ้อจบ	ID.	จุฬาฯ	และไปจบโทที่สวีเดน		

งานของเธอเนี๊ยบมาก	ทรงกลมๆ	 ไม่ใหญ่	 ใช้สีเคลือบหรือสเตนสองสี	 ท�าซ้อนทับกันเป็น	 2	 เลเยอร์	 (ไม่แน่ใจ 

ถูกผิดประการใดต้องขออภัยไว้	ณ	ที่นี้ด้วย)	ซ้อนทับกันแล้วขูดขีดเป็นร่องเล็กโดยใช้หวีแสตนเลส	แล้วถมดินสี

ลงไปในร่องนั้นเมื่อดินสีแห้งก็ขูดปาดท�าให้สีเหลื่อมกันสวยงามเรียกเทคนิคนี้ว่า	 Inlay	ส่วนที่ขูดแกะแล้วไม่ถม

ดินสีก็เป็นเทคนิค	Sgraffito		งานคุณอ้อแสดงในต่างประเทศอยู่หลายประเทศ

Eiair  The Little Rascals  H2xW1xD1

  Aor Sutthiprapha		Internal	Dialog	no.
		H16xW22xD22	cm

อีกช้ินงานหนึ่งเป็นงานของคุณหัสกร	 

Eiair	 (นามแฝง)	 เป็นงานแบบ	Micro	ที่ขึ้น

รูปค่อนข้างยากล�าบาก	 รูปยากมาก	 ต้องใช้

สมาธิมากมาย	 ดูเหมือนว่าเธอคงใช้เข็ม

ฉดียา	(Syringe)	ข้ึนรูปอะไรปานนัน้เลยทีเดยีว	

เธอใช้ดินพอร์ซเลนขาวๆ	 สร้างรูปทรงเล็กๆ	

ดูน่าสนใจไม่น้อย	 งานของเธอร่วมแสดงใน

ต่างประเทศด้วย
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งานของโอภาส นชุนิยม เป็นลกัษณะประตมิากรรม 

สือ่ประสม (Mix Media) โดยใช้เซรามกิเป็นหลกั มีไม้

และโลหะประกอบ เป็นงาน Minimal Art ทีมี่เสน่ห์ 

สวยงาม น่ารกั ท่ีแสดงถึงความมอิีสระ ของชีวติ

Opas Nuchniyom  Freedom
H70xW50xD35 cm

นายดี	ช่างหม้อ	ศิลปินฝีมือดีจาก	มช.	นายดีท�างานหลายประเภท	ประติมากรรม	เซรามิกและภาพวาด	

งานของนายดีแสดงและติดตั้งไว้ในหลายประเทศ

นายดีชอบท�างานประเภท	 Terra	 Cotta	 (ดินเผาสีน�้าตาลแดง)	 งานที่แสดงที่จุฬาฯ	 นี้นายดีปั้นรูปเดก็

ขอทานเหมอืนจรงิ	สวยงามด	ีปกตนิายดีจะป้ันแนวๆ	การ์ตนู	หรอืหุน่ล้อ	คล้ายจรงิ	ตวัใหญ่ๆ	เป็นส่วนใหญ่	

Naidee Changmoh  Bangkok beggar
H30xW36xD48 cm



งานของพิม	สุทธิค�า	(เจ้าภาพร่วม)	เป็นงาน	Minimal	Art	เช่นเดียวกัน	อาจารย์พิมท�าดินเป็นแผ่นยาวๆ	

หนาประมาณ	 เซ็นต์กว่าๆ	 แล้วจับมาม้วนผูกเป็นปม	 ให้คิดไปได้ว่าปัญหาต่างๆ	 เกิดขึ้นได้เสมอและก็แก้ไขได้

เช่นเดียวกัน	เคลือบของอาจารย์พิม	ท�าให้มัน	Over	Fire	เพื่อต้องการ	Defect	ที่น่าสนใจ	โดยเคลือบจะเดือด

พองคล้ายหลุมอุกกาบาตบนดาวเคราะห์ในห้วงอวกาศ	 เป็นการแสดงให้เห็นความสูญเสียที่น่าสะพรึงกลัว	 แต่

ในความน่ากลัวนั้นก็มีความงามแฝงเร้นอยู่	(ถ้าอาจารย์เฉลิมชัยพูดก็อาจจะบอกว่า	“มันเป็นศิลปะโว้ย”	ฮ่าๆ	)

Sukanjana Kanjanabat  Untitled #20  H7.5xW18xD9 cm

Pim Sudhikam 	Petrified	Knot		
H14xW22xD8	cm

งานชิ้นหนึ่งท่ีน่าสนใจไม่น้อยคืองานกองกระดาษที่มีของเหลวไหลย้อยลงมาติดพื้นในขนาดที่ไม่ใหญ่มาก	

7.5	x	18	x	9	ซม.	แต่เป็นงานทีใ่ช้ความประนตีในการท�าโดย	การใช้กระดาษชบุน�า้	Slip	บาง 	ๆแล้วน�ามาซ้อนกนัหลาย 	ๆช้ัน	

โดยมช่ีองว่างบางส่วนตรงกลางชิน้งานเพ่ือก�าหนดหยอดเคลือบหลังเผาดบิงาน	หรอืก่อนเผาเคลือบถ้าเผา	One	Fire	

การเผางานต้องมีแผ่นอะลูมินาบางๆ	รองชิ้นงานและบริเวนโดยรอบ	เพื่อให้เคลือบไหลลงมาไม่ติดแผ่น	Shelve	

ในเตา	งานนี้เป็นของศิลปิน	Sukanjana	Kanjanabat
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Wasinburee Supanichvoraparch  
Kobalt  H84xW52xD54 cm

อกีท่านนึงเป็นอาจารย์ท่ีเพาะช่าง สถาบนัศลิปะทีเ่ก่าแก่ 

อาจารย์สราวุธ วงศ์เนตร งานของสราวธุเป็นลกัษณะผสมกนั

ระหว่างรูปทรงที่ทึบตันกับรูปทรงที่โปร่งเบาคล้ายฟองสบู่ 

โดยแยกสกีนัระหว่างรูปทรงท้ังสอง

Saravut Vongnate
    Structure of Life  H70xW35xD45 cm

วศินบุรี	 	 ศิลปินไทยคุณภาพระดับต้นๆ	 ของไทย	 ปกติอาจารย์บุรีเป็นศิลปินที่จบเซรามิกส์จากเยอรมัน	

เป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกเถ้าฮงไถ่ที่มีชื่อเสียง	 และอาจารย์ก็รักชอบการถ่ายภาพ	 งานภาพถ่ายของอาจารย์

บุรีน่าสนใจมาก	บางครั้งก็ไปแสดงในต่างประเทศด้วย	งานแสดงในครั้งนี้อาจารย์น�างาน	Pottery	Art	มาร่วม

แสดง	ลักษณะงานของอาจารย์เป็นแจกันที่มีผิวขาดวิ่นรอบตัว	 เคลือบด้วยเคลือบ	Cobalt	ด้าน	 (หรือพ่นด้วย

Cobalt	Oxide	อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจเพราะผู้เขียนไม่ได้ดูให้ละเอียด)
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คนหลังสุดที่ผู้เขียนจะพูดถึงคือ	อาจารย์เว	(เวนิช	สุวรรณโมลี)	ไงครับ	ผู้เขียนส่งงานร่วมแสดงด้วย	2	ชิ้น	

เป็นงานขึน้รปูด้วยมอื	(Hand	Forming)	เป็นรูปหนามแหลม	(Spike)	ตกแต่งและเผาเคลอืบด้วยเคลอืบ	Copper	

Matt	&	Clear	เป็นงาน	Raku	ที่ต้องเผาอุณหภูมิ	1100	oC	และ	Post	firing	แบบ	Reduction	และ	Oxidation	

ผสมผสานกันเพื่อให้ได้งานที่มีสีประกายรุ้งตามความต้องการ

Venich Suwanmoli  The	Spikes
H71x	W45xD18	cm

ยังมีงานของศิลปินทั้งไทยและเกาหลีอีกหลายท่านท่ีไม่ได้กล่าวถึง	 แต่ทุกชิ้นงานล้วนมีความงาม	 ที่เกิด

จากประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแต่ละท่านมาอย่างยาวนาน	 บ่มเพาะให้งานที่สร้างสรร 

มีความลงตัว	สวยงาม	มีจิตวิญญาณของศิลปินนั้นๆ	แฝงอยู่ในงาน	ผู้เขียนขอชื่นชมผลงานทุกชิ้นด้วยใจคารวะ
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กระถางบอนไซจะมคีวามแตกต่างจากกระถางไม้ทัว่ไปเนือ่งจากการเลีย้งและการสร้างไม้บอนไซจะสร้างมา

จากต้นไม้ยนืต้นและเป็นไม้เนือ้แข็งเป็นส่วนใหญ่ จงึต้องอาศยัระยะเวลา ความละเอยีดอ่อนในการเลีย้งและท�าให้

เป็นบอนไซ ก่อนจะกล่าวถึงกระถางบอนไซเรามาท�าความเข้าใจเสยีก่อนว่าบอนไซคอือะไร

บอนไซไม่ใช่ไม้แคระ บอนไซเป็นการย่อส่วนของต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอายุยืนในป่าธรรมชาติ เช่น ต้นตะโก 

ต้นมะขาม ต้นมะสัง ต้นสนทะเล  ต้นเทียนทะเล ต้นเสม็ดแดง ต้นไทร ต้นโพธิ ์เป็นต้น ให้มาอยู่ในกระถางต้นไม้ 

หรือเป็นการจ�าลองไม้ในป่าธรรมชาติให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด ไม้แต่ละต้นจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างที่ 

ยาวนาน บางต้นอาจจะต้องใช้เวลา 10-15 ปี ไม้ถึงจะจบเป็นบอนไซในกระถาง เนื่องจากไม้บางต้นต้องขุดจาก

ตอไม้จากป่ามาเลี้ยง จะต้องตัดทด สร้างกิ่งใหม่ บางต้นสร้างจากการเพาะเมล็ดขึ้นมา เมื่อกิ่งและเมล็ดที่โตขึ้น

มาได้ขนาดตามต้องการแล้วจะต้องตัดดัดกิ่งให้ได้กิ่งโค้งงอตามทรงของไม้แต่ละต้นด้วยการใช้ลวดยึดพันกิ่งไว้ 

เติมศักดิ์  ไชกุล  / ชมรมบอนไซไทย

กระถางบอนไซ
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บอนไซจงึเป็นศิลปะแขนงหนึง่แต่เป็นศิลปะทีมี่ชีวติทีต้่องใช้เทคนคิหลากหลายในการสร้าง ดดั ปรบัเปลีย่น 

และเวลาให้เหมาะสม ดงันัน้กระถางท่ีจะใส่ไม้บอนไซจะต้องมีความคงทนแขง็แรงสวยงาม ทีส่�าคญักระถางจะต้อง 

ส่งเสริมต้นบอนไซให้ดูโดดเด่นมิใช่ใส่ไม้ไปแล้วเป็นการลดทอนความสวยงามของไม้ลง กระถางบอนไซจึงไม่ท�า 

ลวดลายให้มากเกินไป ลวดลายที่มากไปจะไปท�าลายความสง่างามของไม้แต่จะท�าแบบเรียบง่ายดูแล้วมีความ

สง่างามส่งเสริมให้ไม้ดูเด่นขึ้น

ไม้ป่าในธรรมชาติ
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โดยส่วนใหญ่กระถางบอนไซจะเป็นกระถางเคร่ืองเคลอืบดนิเผา เผาทีอุ่ณหภมิู 1250-1280 องศาเซลเซยีส 

ขึ้นอยู่กับเทคนิคของศิลปินช่างผู้ปั้นว่าจะเผาที่อุณหภูมิเท่าไร เพื่อต้องการความคงทนแข็งแรงและที่ส�าคัญต้อง 

สามารถเก็บความชื้นในกระถาง ระบายน�้าได้ดี รูระบายน�้าจะต้องไม่เล็กเกินไปเพื่อไม่ให้น�้าขังอยู่ในกระถาง จะ

มีผลท�าให้รากระบายอากาศไม่ดี ท�าให้รากของไม้เน่าได้ ต้องมีรูร้อยลวดส�าหรับไว้ยึดไม้ ซึ่งเป็นหัวใจของ

กระถางที่ใช้ปลูกไม้บอนไซ

เนือ่งจากไม้บอนไซเป็นไม้ป่ายนืต้น ต้องเล้ียงไว้ให้ได้รบัแดดตลอดทัง้วนั ถ้ากระถางไม่สามารถเก็บความช้ืน 

และระบายน�า้ได้กจ็ะมผีลท�าให้ไม้ค่อยๆ ทรดุตวัลงเนือ่งจากความร้อนและน�า้ท่ีไม่ระบายออก จะไปท�าลายรากฝอย

ภายในกระถาง ในการเผาที่ใช้กันในปัจจุบันก็จะเผาด้วยเตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาฟืน เตาแต่ละเตาก็จะมีจุดเด่นที่

แตกต่างกัน

เตาไฟฟ้า

เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่นิยมกันแพร่หลาย เนื่องจากใช้สะดวก ควบคุมง่ายไม่มีเสียงรบกวน มีความปลอดภัย 

มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการท�างานโดยใช้ขดลวดความร้อนเป็นตัวกระจายความร้อนอยู่ภายในเตาท่ี

มผีนังอิฐทนไฟเป็นตวัรองรับอยูร่อบเตา เตาไฟฟ้าจงึไม่มีเปลวไฟ เขม่า ควนัหรอืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกดิขึน้ 

จึงท�าให้บรรยากาศการเผาของเตาไฟฟ้าเป็นการเผาแบบบรรยากาศแบบสมบูรณ์ (Oxidation Firing) ส�าหรับ

ผู้ที่ชื่นชอบงานที่สะอาดสดในการเผาด้วยเตาไฟฟ้าจะดีกว่าเผาเตาชนิดอื่น

 รรูะบายน�า้ต้องไม่เลก็เกนิไป เพือ่ให้น�า้ระบายออกได้ดแีละมรีเูล็กส�าหรบัร้อยลวดไว้ยดึไม้
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เตาแก๊ส

เตาแก๊สเป็นเตาท่ีค่อนข้างได้รับความนิยมในการเผาเซรามิกเช่นกัน เนื่องด้วยราคาก๊าซต�่ากว่าราคา

พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งเตาแก๊สสามารถเผางานได้สองระบบคือเผาแบบบรรยากาศสมบูรณ์ (Oxidation Firing) 

และเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์ (Reduction Firing)

 เตาไฟฟ้าแบบฝาเปิดบน
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การเผาแบบบรรยากาศแบบสมบรูณ์ (Oxidation Firing)

การเผาแบบบรรยากาศสมบรูณ์หมายถงึการให้ปรมิาณก๊าซออกซเิจนมากเกนิพอทีจ่ะท�าปฏกิริยิากบัเชือ้เพลงิ 

ท�าได้โดยการให้อากาศผ่านเข้าไปในเตาได้อย่างเตม็ที ่ ท�าให้การหมุนเวยีนของการเผาไหม้ดขีึน้เม่ือเกดิการเผาไหม้

แล้วท�าให้ไม่เหลอืก๊าซเชือ้เพลิงในเตา

การเผาแบบบรรยากาศไม่สมบรูณ์ (Reduction Firing)

การเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์ เป็นการเผาตรงข้ามกับการเผาแบบบรรยากาศสมบูรณ์ คือการให้การ 

หมุนเวียนและการลุกไหม้ของก๊าซผิดปกติโดยการปิดกั้นช่องระบายลมหรือการเพิ่มปริมาณก๊าซให้ไหลเข้าสู่เตา 

มากเกินไป จนท�าให้อากาศออกซิเจนในเตาน้อยลงเกินกว่าที่จะท�าให้ก๊าซติดไฟได้หมด ท�าให้เหลือก๊าซที่ไม่ถูก 

เผาไหม้ในเตา ในบรรยากาศแบบนี้จะเห็นเขม่าเกิดขึ้น การเผาแบบนี้จุดประสงค์เพื่อฟอกสีของเหล็กออกไซด์ 

ในดิน เนื้อดินโดยกระบวนการเผารีดักชันหลังจากการเผาแล้ว เนื้อของชิ้นงานจะขาวขึ้น บางชนิดจะเข้มขึ้น 

ขึ้นอยู่กับเนื้อดินที่ช่างผู้ปั้นผสมสูตรดินขึ้นมา

งานกระถางบอนไซทีผ่มท�าอยู่ส่วนใหญ่จะเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์ เผาทีอ่ณุหภมิู 1250 องศาเซลเซยีส 

เป็นอุณหภมูทิีเ่หมาะสม เนือ่งด้วยไม้บอนไซจะไว้กลางแจ้งรบัแดดตลอดท้ังวนักระถางบอนไซจงึต้องมีความแกร่ง 

แขง็แรงและสามารถเกบ็ความชืน้ภายในกระถางได้ ถ้าเผาสงูกว่านีก้ระถางจะเกบ็ความชืน้ได้น้อยถ้าเผาต�า่กว่านี ้

ความแกร่งของกระถางท่ีจะต้องอยู่กลางแจ้งตลอดหลายๆ ปีอาจะแตกได้ง่าย ท้ังนีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัเนือ้ดนิทีช่่างผู้

ป้ัน น�ามาป้ันด้วย ดนิแต่ละแหล่งจะเกบ็ความช้ืนเม่ือเผาเสรจ็แล้วต่างกนั เท่าทีส่งัเกตและประสบการณ์ในการป้ัน 

กระถางมาหลายปี ในส่วนตวัผมดนิท่ีเกบ็ความชืน้ภายในกระถางได้ดหีลังจากการเผาและน�าไปใช้แล้วจะเป็นดิน 

จากแม่ริม ส่วนอุณหภูมิที่จะเผา ช่างปั้นเป็นผู้เลือกว่าจะเผาที่อุณหภูมิเท่าไรไม่ได้มีข้อจ�ากัดตายตัว แต่กระถาง

ทุกใบจะต้องไม่เคลือบน�้าเคลือบภายในกระถางเพราะถ้าเคลือบน�้าเคลือบภายในกระถางจะท�าให้กระถาง 

ไม่เก็บความชื้นภายในกระถางท�าให้ภายในกระถางร้อนเมื่อได้รับแสงแดดเต็มวันมีผลต่อรากฝอยของต้นไม้ แต่

สามารถเคลือบน�้าเคลือบภายนอกกระถางได้
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เตาฟืน

 เตาฟืนเป็นเตาที่ออกแบบโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผา เตาจะมีหลายรูปแบบ เช่น เตาแมงป่อง 

เตาขั้นบันได เตามังกร เตาทรงกระโจมเป็นต้น

 ในการเผาเตาฟืน ผู้เผาจะต้องมีความช�านาญ เพราะการควบคุมการเผาต้องอาศัยประสบการณ์จากการ 

สังเกตในเรื่องของอุณหภูมิภายในเตาเผาว่าถึงตามที่ก�าหนดหรือไม่ จะต้องมีวิธีการเร่งไฟ โหมไฟใส่ฟืนในเตา 

อย่างไร ดูไฟว่าอยู่ในอุณหภูมิเท่าไร

กระถางเคลอืบด้วยน�า้เคลอืบภายนอก

กระถางเผาเตาฟืนจะมคีวามงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
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 การเผาเตาฟืนจะเป็นการเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์ มีเปลวไฟ เขม่า ควันไฟในการเผาท�าให้เกิด 

ปฏิกิริยากับน�้าเคลือบและเนื้อดินที่ปั้น ต้องใช้ระยะเวลาการเผาที่ยาวนาน 12-16 ชั่วโมง การเผาเตาฟืนจะ 

ไม่ค่อยนิยมในการเผากระถางบอนไซ แต่นิยมเผาผลิตภัณฑ์ประเภท โอ่งไห ถ้วยชาม แจกัน ถ้วยมัทฉะ เป็นต้น 

เน่ืองจากการเผาเตาฟืนต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส ท�าให้ข้ีเถ้าของเชื้อเพลิงฟืนบินไปเกาะ 

ภายในกระถางขี้เถ้าเมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิสูงจะหล่อหลอมกลายเป็นน�้าเคลือบภายในกระถาง

เมื่อน�ามา ปลูกบอนไซกระถางจะเก็บความชื้นภายในกระถางได้น้อย

การเลือกใช้กระถางบอนไซ

 โดยทั่วไป กระถางบอนไซถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการใช้งาน

1. กระถาง Training / Nursery

เป็นกระถางเลี้ยงไม้ในระยะแรกเพื่อให้ได้ขนาดและต�าแหน่งกิ่งตามความต้องการ กระถางที่เลือกใช้จึง 

ไม่ได้เน้นเรือ่งรปูทรงมากนกั แต่ให้ความส�าคัญกับคณุลักษณะทีเ่หมาะสมให้ไม้เจรญิเตบิโตได้ดมีากกว่า โดยมสีิ่ง่ 

พิจารณาคือ

 o วัสดุกระถาง มีให้เลือกใช้หลากหลายตั้งแต่ ไม้ ดินเผา หิน พลาสติก ปูน เซรามิก ซึ่งแต่ละชนิด 

มีน�้าหนัก ราคา และคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนต่างกัน กระถางดินเผาที่ไม่มีการเคลือบด้านใน เป็น 

ตัวเลือก ที่เป็นท่ีนิยมและเหมาะสมในการใช้งาน 

 o ขนาดของกระถาง เลือกใช้ในขนาดท่ีไม่ใหญ่ หรือไม่เล็กจนเกินไป โดยพิจารณาจากพุ่มของไม้ที่

น�ามาท�า

 o การะบายน�้า ควรมีรูระบายน�้า ท่ีพอเพียง ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการเทน�้าลง และสังเกตว่า 

มีน�้าอยู่หรือไม่

2. กระถาง เพื่อจัดแสดง

นอกจากจะต้องมี function การใช้งานท่ีเหมาะสมแล้ว ยังควรพิจารณาความเหมาะสมในแง่รูปลักษณ์ 

เพ่ือสร้างความสวยงามลงตัวในภาพรวมด้วย 
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กระถางเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะบอนไซ

             ในความเป็นจริง การเลือกใช้กระถางบอนไซเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นการตัดสินใจของ

ศิลปินผู้สร้าง จึงไม่ควรมีกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่ตายตัวในการสร้างสรรค์ความสวยงาม มีเพียงแนวทาง

คร่าวๆ หรืออาจเป็นสไตล์ส่วนตัวของเจ้าของศิลปะชิ้นนั้นๆ 

กระถางทรงฟรฟีอร์ม
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การเลอืกรปูทรงและดไีซน์ของกระถาง

           การเลือกกระถางท่ีเหมาะสมมกัเร่ิมต้นจากการประเมนิบคุลกิของไม้ทีจ่ะน�ามาใส่ บางต�าราให้พจิารณาว่าไม้มี
บคุลกิเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย อ่อนช้อย บอบบาง หรอืมีพลัง เข้มแขง็ นิง่ขรมึ

หวัใจในการเลอืกกระถางบอนไซ คอืการสร้างความกลมกลืนและเสรมิสร้างความโดดเด่น สวยงาม ในภาพรวม 

มิใช่แค่ตัวกระถางหรือต้นไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นสองสิ่งร่วมกัน 

          โดยบคุลกิของไม้บอนไซ อาจเกดิข้ึนจากสายพันธุข์องไม้เอง ความเก่าแก่  ตลอดจนวิธกีารจดัแต่งรปูทรงไม้  
การตัดสินใจว่าบุคลกิของไม้มคีวามโน้มเอยีงไปทางผูช้ายหรือผูห้ญงิ จะช่วยสร้างแนวทางในการเลอืกใช้กระถาง

ได้ง่ายยิ่งขึ้น

          รปูทรงกระถางต่างๆ สามารถมอีทิธพิลต่อภาพรวมทีแ่ตกต่างกนั เสมือนเสือ้ผ้าทีส่่งเสรมิบคุลกิภาพให้กบั 
ผู้สวมใส่ ส่วนแตกต่างกระถางก็เช่นเดียวกัน เช่นขาทรงสิงห์ / ขาเมฆให้ความรู้สึกเก่าแก่ มีค่า ยกความรู้สึก 
โดยรวมให้ดูสง่างาม ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น 

ทรงไม้ทีม่บีคุลกิอ่อนช้อย บอบบาง                                               ทรงไม้ทีมี่บคุลิกทีม่พีลงัเข้มแขง็
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กระถางทรงสีเหลี่ยมจตุรัส / หกเหลี่ยมด้านเท่า ให้ความรู้สึกมั่นคง สร้างสมดุลที่ดีขึ้นเมื่อใส่ไม้ทรงตกกระถาง

กระถางทรงหกเหลีย่มด้านเท่า

กระถางทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั
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กระถางทรงร ีทรงกลม เสรมิความล่ืนไหลของล�าต้น ดสูมดลุกบัความอ่อนโยนของกิง่ก้าน

    กระถางทรงร ี                                                         กระถางทรงกลม

กระถางทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ส่งพลังให้โคนต้นดูแผ่กว้าง หนักแน่น และสง่างาม 

กระถางทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า
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กระถางไม่มีรูปทรงที่ชัดเจน หรือ free form เสริมความไม่สมดุลที่พบเห็นได้ในธรรมชาติ และสอดรับกับ

รูปทรงไม้ที่อยู่นอกเหนือรูปทรงมาตรฐานทั่วๆ ไป 

กระถางทรงฟรฟีอร์ม

การเลือกขนาดของกระถาง

นอกจากความสวยงามแล้ว การพจิารณาขนาดของกระถางควรค�านงึถงึสขุภาพของไม้เป็นส�าคัญด้วย การใช้ 

กระถางตื้นควรท�าเมื่อไม้มีก้อนรากฝอยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเหมาะกับไม้ที่ต้องการความชื้นน้อย

บุคลิกของไม้ รายละเอียดของไม้ องค์ประกอบกระถาง

Masculine โคนหนา หนักแน่น โครงสร้างกิ่งแข็งแรง 

เปลือกผิวแก่ หนา มีร่องรอย 

คิ้วขอบบนตรง หนา ด้านข้างตรง หรือโค้ง

เป็นเลนส์นูน ขอบตรง มีเหลี่ยมมุมชัดเจน 

ขากระถางรูปสิงห์/เมฆ

Feminine มีแนวล�าต้นหรือกิ่งที่บิดพลิ้ว ผิวไม้เรียบ 

เนียน สัดส่วนที่โค้ง อ่อนช้อย

คิ้วขอบบนบาง หรือไม่มีด้านข้างตรงหรือ

มนเล็กน้อย ขอบกลมมน ขากระถางเรียบ 

สั้น

Bonsai Gender & Pot Design

           July 2022 |                         39



 o ความยาวของกระถาง 

  ประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงไม้ในกรณีทีเ่ป็นไม้ทรงเตีย้ ซโูม่  ให้พจิารณา 2 ใน 3 ของความกว้าง 

   พุ่ม กรณีที่เป็นทรงป่ารากเดียว หรือ multiple trunks ให้พิจารณาจากความสูงของล�าต้นที่สูง 

  ที่สุด

 o ความลึกของกระถาง

  ประมาณเดียวกับขนาดของโคนต้น กระถางที่ตื้นหรือมีรูปไม่มีรูปทรงชัดเจน (free form) ควร 

  ต้องมีการผูกลวดยึดไม้บอนไซแทนรากแก้วไว้ด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเอื้อ 

  ให้รากฝอยเดินดีแล้ว ยังช่วยในการจัดองศาการวางไม้ให้มีความเป็นไปได้หลากหลายขึ้นด้วย

การเลือกสีของกระถาง

            สีโทนเข้ม เช่น ด�า น�า้ตาลเข้ม หรือน�า้ตาลแดง ของกระถางบอนไซประเภทไม่เคลอืบเงาเป็นสพีืน้ฐาน 

ของกระถางบอนไซส่วนใหญ่ที่มักถูกเลือกใช้ เพราะเป็นสีเดียวกันกับดิน ซึ่งดูเรียบง่าย และช่วยสนับสนุน 

ให้สีสันของไม้ในกระถางดูโดดเด่น เป็นธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม สีสันอื่นๆ สามารถถูกเลือกใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่มักใช้เพื่อดึงจุดเด่นเป็นพิเศษของไม้นั้นๆ 

เช่น สีสันของดอกผล พุ่มใบท่ีเปลีย่นสใีนฤดหูนาว เป็นต้น ในกรณนีี ้การเลอืกใช้คูส่ทีีเ่หมาะสมระหว่างกระถาง 

กับจุดเด่นของไม้ (ดอก ผล พุ่มใบ ผิวล�าต้น) จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสี
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ทฤษฎีวงล้อสี

สีที่สามารถมองเห็นได้ ประกอบด้วยสีหลัก 12 สี

         วงล้อส ีแบ่ง 2 ส่วน บนสโีทนร้อน ล่างสโีทนเยน็

การจับคู่สีของไม้กับกระถาง 

คูส่ท่ีีไล่เลยีงกัน (Analogous Colour) เป็นคูส่ทีีอ่ยูใ่นทศิทางเดยีวกนั สอดรบักนั มักเป็นชดุสทีีพ่บเหน็ทัว่ไป 

ในธรรมชาติ
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คู่สีเสริม (Complementary Colour) เป็นคู่สีที่อยู่ในทิศตรงข้ามกัน ท�าหน้าที่เสริมให้อีกสีหนึ่งเด่นชัดข้ึน 

คู่สีแบบนี้เป็นคู่สีที่นิยมใช้ระหว่างไม้กับกระถาง เช่น ไม้ดอกสีชมพูจะดูเด่นขึ้นเมื่อยู่ในกระถางสีเขียว เป็นต้น 

คู่สีเทียบเคียงท่ีเสริมกัน (Analogous Complementary Colour) เป็นคู่สีที่ใช้ประกอบกันเพื่อขับสีท่ีอยู่

ตรงข้ามให้เด่นขึ้น ใช้ในกรณีที่หากระถางสีที่เสริมกันโดยตรงไม่ได้ ก็ให้ใช้สีที่ไล่เลียงกันแทน

                                 คูส่ทีีอ่ยูท่ศิตรงข้าม
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คู่สีสามเหลี่ยม (Colour Triad) ชุดสีที่ตรงข้ามกัน เป็นคู่สีที่มักสร้างความไม่สบายตา จึงควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้

ในการเลือกกระถาง เช่น ถ้าไม้ให้ดอกสีชมพูเต็มต้น มีใบเขียวแซม ก็ไม่ควรเลือกใช้กระถางสีน�้าเงิน

สีเด่นของไม้     สีตัวเลือกของกระถางที่เป็นที่นิยม

สีขาว   เหลืองอ่อน เขียว ศิลาดล  แดงด้าน ฟ้า ขาว

สีเหลือง  เขียวเข้ม  น�้าเงิน  ขาวกระดูก  สีโทนเข้มไม่เคลือบ

สีแดง   ฟ้าอ่อน น�้าเงินเข้ม เขียว Off-white

สีส้ม    เขียว น�้าตาลเข้ม 

สีชมพู  ฟ้า เขียว ขาว ขาวกระดูก

สีฟ้า   แดง เหลือง ขาวด้าน ขาวกระดูก สีเทา

แหล่งที่มา:

ฝ่ายวิชาการชมรมบอนไซไทย http://bonsai4me.com

https://www.bonsaitree.co.za/pages/how-to-choose-a-bonsai-pot

https://www.bonsaimary.com/bonsai-pot.html

https://www.bonsaioutlet.com/bonsai-articles/what-goes-into-it-selecting-a-bonsai-pot/

https://www.bonsaioutlet.com/bonsai-articles/choosing-the-right-pot-for-your-bonsai/

Bonsai Technique 1, John Yoshio Naka, bonsai institute of California
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แค่ได้ยินชื่อ “สวนปั้นสุข” ก็ท�าเอาเราอดที่จะอมยิ้มและจินตนาการไปถึงช่วงเวลาที่ได้ลงมือสร้างสรรค ์

สิ่งต่างๆ ด้วยสองมอืและดนินุ่มๆ ไม่ได้ วันน้ี Pottery Clay กเ็ลยอยากพาทกุคนไปร่วมเดินทางไปทีส่โุขทยั 

เพือ่รบัเอาความสุขแบบเตม็ๆ จากสวนป้ันสุขแห่งน้ีค่ะ

แต่ก่อนทีจ่ะเจอกบัคณุปยุ - ภารจุร์ี  บญุชุม่ เจ้าของสวนป้ันสขุแห่งนี ้เราขอเล่าให้รูก้นันิดๆ ก่อนว่า  ชือ่ สวนป้ันสขุ 

เป็นชือ่ทีต้ั่งข้ึนเพือ่ให้คนไทยหรอืคนสโุขทยัได้ใช้เรยีก หรือใช้ในการค้นหาสวนแห่งนีใ้นระบบค้นหาต่างๆ ส่วนค�าว่า 

Paan Sook Ceramics คุณปุยฝ้ายตั้งไว้เผื่อให้ชาวต่างชาติ หรือคนที่ชอบพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษได้เรียกกัน

ถนดัๆ ปากค่ะ ซึง่ไม่ว่าจะเป็นช่ือไหน รับประกนัค่ะว่า ต่างมอบความสขุให้กับคณุในทกุการป้ันแน่นอน

คงไม่แปลกที่จะมีคนคิดว่างานเซรามิกคืองานปูนปลาสเตอร์ ที่พอปั้นแล้ว แข็งตัวแล้ว ก็เอาสีมาทาๆ จากนั้น

ค่อยลงแลค็เกอร์มันๆ วาวๆ เพราะคุณปยุฝ้ายเองกเ็ข้าใจแบบนัน้มาเหมือนกนั

Pottery Clay

สวนปั้นสุข ปั้นสนุก สุขในสวน
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“ตอนเด็กๆ ไม่เคยรู้เลยว่า จานชามท่ีมอียูค่อืเซรามิก พอได้ยนิผูใ้หญ่เรยีนจานชามกระเบือ้งกค็อืจานชาม

กระเบ้ือง แต่ไม่เคยสงสยัว่ากระเบือ้งท่ีเขาเรียกมันคอือะไร กระทัง่ประมาณ 20 ปีทีแ่ล้ว ได้เข้ามาเรยีนหนงัสอืที่

ล�าปาง แล้วได้ไปเดนิตลาด แล้วเจอร้านขายถ้วย จาน ชาม แจกนัรปูทรงบดูๆ เบีย้วๆ มาวางขาย พอมองราคา

แล้วรู้สึกว่า ..โห...แพงจงั ถ้วยน�า้จิม้เลก็ๆ ขายราคา 300 บาท กเ็ริม่เอะใจว่า คอือะไร ท�าไมราคาสงูจงั กเ็ลยคยุ

กบัคนขายถึงได้รูว่้า เจ้าสิง่นีคื้ออะไร แล้วกต็ดัสนิใจซือ้มาหนึง่ชิน้ แล้วกถ็ามรายละเอยีดกบัคนขายว่า เขาไป

เรยีนท�าเจ้าส่ิงนีจ้ากท่ีไหนมา”

“หลังจากนั้นก็เลยไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นเกี่ยวกับงานเซรามิกที่ศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาล�าปาง 

(ปัจจบัุนเปล่ียนชือ่เป็น ศูนย์วจิยัและพัฒนาวสัดอุตุสาหกรรมสร้างสรรค์) แต่เรยีนจบคอร์สแล้วกย็งัไม่ได้น�าความ

รูท้ีเ่รยีนมาไปท�าอะไรเป็นเร่ืองเป็นราวเลยนะคะ กว่าจะเปิดเป็นร้านโดยใช้พืน้ทีท่ีบ้่านกผ่็านไป 10 ปีเลยค่ะ”

“เราต้ังใจให้พืน้ทีส่วนท่ีบ้าน เป็นพ้ืนท่ีป้ันความสขุใดๆ ส�าหรบัคนทีเ่ข้ามา จะมาดสูวนต้นไม้ของพ่อกบัแม่ หรอื

จะป้ันดิน ท�ากจิกรรมใดๆ กไ็ด้ แต่สิง่ท่ีจะป้ันเราจะไม่ได้บอกว่า ต้องป้ันอะไร ดไีซน์เป็นแบบไหน แล้วเราจะท�า

หน้าทีแ่นะน�าวธิกีารป้ันและวธิกีารท�าเท่านัน้ค่ะ”

 “กระด่ิงมงคลสโุขทยั” คอื งานทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของสวนป้ันสขุ” 
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สวนปั้นสุขจะมีชิ้นงานที่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง	 ซึ่งไม่เพียงท�าขายแล้ว	 ยังสอนให้ท�าอีกด้วย	 นั่นก็คือ	

“กระดิ่งมงคลสุโขทัย”

“แนวคิดทีส่ร้างงานชิน้นีข้ึ้นเพราะต้องการให้เป็นสนิค้าทีพ่ฒันาเพือ่การท่องเทีย่วไปในตวัค่ะ	 แต่เดิมเราจ�าหน่าย

เป็นของทีร่ะลกึเพยีงอย่างเดยีว	หลังจากนัน้	พอนกัท่องเทีย่วอยากท�าเองบ้าง	เราก็เลยพฒันาให้	เขาได้เรยีนรูแ้ละ

ลงมอืท�าการร้อยกระดิง่	และตกแต่งด้วยลูกปัดทีมี่สแีตกต่างกนัจากแหล่งท่ีมาทีแ่ตกต่างกนัด้วยตวัเองค่ะ”

“ส่วนสินค้าอื่นๆ	 เราก็มีตั้งแต่ของเล็กอย่างเครื่องประดับ	 ต่างหู	 ลูกปัด	 กระดุม	 ของใช้	 ของตกแต่ง	 ตุ๊กตา	 

ของท่ีระลึก	รปูเคารพต่างๆ	และรับท�าทุกอย่างทีล่กูค้าต้องการ	นอกจากนีก้จ็ะมีกจิกรรม	DIY		ป้ันดนิ	ร้อยกระด่ิง	

ร้อยสร้อยลกูปัดดินเผา	 ตกแต่งอักษรดินเผาบนแผ่นไม้	 ตกแต่งทองค�าเปลวบนเซรามิก	 แต่เม่ือไหร่ท่ีออกบธูละก็	

ร้อยกระดิง่ฯ	กบัร้อยสร้อยลูกปัดดินเผาจะนยิมสดุๆ	เพราะไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติจะชอบมากๆ	ค่ะ”
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ส่วนถ้าใครที่อยากรู้ว่า	“สวนปั้นสุข”	วัตถุดิบในการปั้นและสอนปั้นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นดินอะไร	คุณปุยฝ้ายเฉลย

ตรงนี้แบบไม่กั๊กค่ะ

“เราใช้วตัถุดิบท้องถิน่เป็นหลกัค่ะ	ได้แก่	ดนิท้องถิน่ประเภทเอร์ิทเทนแวร์	มเีหล็กเยอะ	สสีวย	มคีวามเก่าแก่	มซีากปรกั

หกัพังของประวติัศาสตร์สโุขทัย	ดขูรึมขลงั	ทนไฟ	สสีวยแม้ไม่เคลือบ	แต่ถ้าเคลอืบก็สวยขึน้ไปอกีค่ะ	โดยเฉพาะเคลอืบ

ศลิาดล	ซ่ึงเราใช้บ่อยมาก	ส่วนเคลอืบออกไซด์ใช้กับทกุสนิค้า	ทกุตวั	เช่น	คนิโย่	อะเวนจรูนี	คอปเปอร์เรด	ศลิาดล	เคลอืบ

ขีเ้ถ้าจากร้านลูกช้ินป้ิงกท็�าค่ะ”

“ทางร้านมเีคลือบ	 44	 ส	ี แล้วแต่อารมณ์ตอนสร้างงานนะคะ	 บางครัง้ชอบสน้ีีกส็เีดยีวชบุทัง้เตา	 ส่วนดินของล�าปาง	

สงิห์บรุ	ีหรอืส่ังจากกรุงเทพฯ	กป็ระเภทสโตนแวร์ค่ะ	ใช้กับงานป้ันประเภทตุก๊ตา	ภาชนะ	และเลือกใช้เคลอืบออกไซด์

ต่างๆ	ซ่ึงส่วนใหญ่ซ้ือท่ีล�าปาง	แต่บางส่วนกซ็ือ้ท่ี	บ้านเกาะ	อ.ศรสีชันาลยั	จ.สโุขทัย	และ	จ.สงิห์บรุี

เลอืกใช้เคลือบออกไซด์ต่างๆ	ซึง่ส่วนใหญ่ซือ้ท่ีล�าปาง	แต่บางส่วนกซ็ือ้ที	่บ้านเกาะ	อ.ศรีสชันาลยั	จ.สโุขทยั	และ	จ.สงิห์บรุี

ส�าหรับใครที่อยากลองปั้น และบังเอิญได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัย แวะเวียนมาหา “สวนปั้นสุข” ได้นะคะ 

ที ่170/5 หมู่ 1 ต.บ้านหลุม อ.เมอืง จ.สุโขทัย เปิดทกุวนั 10.30- 16.30 น. แต่กจ็ะมีช่วงทีป่ระกาศหยดุยาว

ต้องคอยเช็คในเพจ หรือโทร. 08-9484-9136 นะคะ
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เอ สตูดิโอ (A Studios) เกิดขึ้นมาจากความชื่นชอบในงานศิลปะและงานฝีมือ (Art & Craft) 

ของครูเอ - จตุพร ศรล�าภู ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านงานศิลปะและงานฝีมือ DIY แขนงต่างๆ 

ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเรียนวาด เรียนปั้น เรียนการถ่ายภาพ หรือแม้กระทั่งเรียนงานไม้ ครูเอก็สามารถ

สอนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ 

“ช่วงที่ตัดสินใจเลือกสาขาวิขาเรียนปริญญาตรี เลือกเรียนออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งจบมาก็คืออาชีพ

มัณฑนากร แต่ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวที่หลงใหลในงานปั้นเซรามิก และได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ คือ

พี่โก๊ะ - อภิชัยหัตถกรรม จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ได้ก้าวเข้ามาในวงการเซรามิกครับ”

“ด้วยการแนะแนวความรู้ต่างๆ ของพ่ีโก๊ะ ตลอดจนศกึษาหาความรูจ้ากอินเตอร์เนต งานวจิยั หนงัสอืต่างๆ 

ตลอดจนกระทั่งลองผิดลองถูก ลงมือท�าอย่างจริงจัง และท�าแม้กระทั่งสร้างเตาเผาขึ้นมาใช้เองเพราะเชื่อว่า

อะไรทีเ่ราลงมอืสร้างข้ึนมาเองจะได้เรียนรู้ถึงความผดิพลาดและความส�าเรจ็ทีแ่ท้จริงได้ หากรูแ้ค่เพยีงแต่ในต�ารา

น่ันอาจจะยังไม่ดีพอที่จะน�ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ครับ” 

Pottery Clay

เพราะ ‘รัก’ เพราะ ‘ชอบ’ และมีใจ จึงได้มี A Studios     
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    งานป้ันที ่เอ สตดูโิอ จะออกแนวเครือ่งใช้ภายในครวั 

เช่น แก้ว ชาม กาน�า้ชา แก้วกาแฟ แก้วชา ฯลฯ ในรปูแบบ

รปูทรงท่ีเอนเอยีงไปทางแบบญีปุ่น่ในหลายๆ ลักษณะงาน 

โดยมเีทคนิคพเิศษทีค่่อยๆ ศกึษาและเรยีนรูม้าเรือ่ยๆ 

มากมาย เช่นเรือ่งน�า้เคลือบ 

“โดยมากแล้ว  น�า้เคลอืบจะเป็นเคลอืบจากข้ีเถ้าไม้ 

ต่าง  ๆ อาจมกีารใช้สารเคมบีางตวัมาใช้บ้าง ในบางชิน้งาน

และการมาเรยีนรู้งานป้ันกับเรา เรียนรู้เร่ืองดนิแต่ละชนดิ

 							แต่กว่าจะเกดิขึน้มาเป็น	 เอ	 สตดูโิอ	 กน็บัว่าไม่ใช่เรือ่งง่าย	 เช่นเดยีวกบัการป้ันชิน้งานเซรามิกชิน้พเิศษข้ึน

มาหนึง่ช้ินเลยทเีดียว

“การสร้าง เอ สตดูโิอข้ึนมา มนักค็งเหมอืนกับการป้ันชิน้งานจากดนิในมือของเราสกัก้อน กว่าจะเป็นช้ินงาน 

ทีส่มบรูณ์กน็บัว่าต้องลุ้น ต้องลอง ต้องคิด และทีส่�าคญัต้องลงมือท�า ถงึแม้ผลของมันจะออกมาไม่ได้อย่างทีค่ดิไว้ 

แต่มันกใ็ห้ประสบการณ์กบัเรา เพ่ือท่ีจะเอาไปต่อยอดปรบัปรงุขึน้มาให้ประสบความส�าเรจ็ในครัง้ต่อๆ ไปได้”

สุดท้ายนี	้ครูเอยงัฝากแง่คิดดีๆ 	มาถงึคนทีมี่ใจรกัในการป้ันด้วยนะคะ

“ส�ำหรบัคนทีมี่ใจรกัในกำรป้ัน แต่ยงัไม่กล้ำทีจ่ะก้ำวข้ำมควำมกลัวในใจ ให้ลองหวนคดิถงึสิง่ท่ีผ่ำนเลยมำว่ำ

เรำเสียโอกำสในกำรท�ำส่ิงทีช่อบแต่ไม่มีเวลำ ไม่กล้ำ หรอืจะอะไรก็ตำมแต่มำกีค่รัง้แล้ว บำงครัง้ เรำควรให้โอกำส

ตนเองในกำรสร้ำงส่ิงท่ีรัก ท่ีชอบดสัูกคร้ัง มนัอำจจะเปล่ียนเส้นทำงเดินในกำรใช้ชวีติไปตลอดกำลกเ็ป็นได้...”

(ทัง้ท่ีซ้ือจากโรงงานและใช้ดนิในพืน้ที)่ ว่าสามารถน�ามาใช้ในงานป้ันแบบไหนได้บ้าง กบัการเรยีนท�าน�า้เคลอืบแล้ว 

ยงัจะได้เรยีนรูว้ธิคีดิในการออกแบบชิน้งานอกีด้วย”

“ส�าหรบั Pottery Clay กเ็ป็นอกีแหล่งความรูแ้ละแหล่งซือ้วตัถดุบิกบัเครือ่งมือบางชนดิทีจ่�าเป็นในงาน 

เซรามิกของผมนะครับ เพราะเคยหาซื้อสินค้าประเภทสารเคมีและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดบางอย่างแล้วหาซื้อ 

ค่อนข้างยาก แต่ที่นี่จะมีค่อนข้างครบ ซึ่งสินค้าที่หลากหลายและการบริการที่ดีจึงเป็นเหตุผลแรกๆ ที่จะนึกถึง

บริษัทนี้ก่อนอันดับแรกในการหาสิ่งที่ต้องการ” 
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งานแสดงสินค้าและการประชุมด้านครื่องจักร เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเซรามิก 

ระดับนานาชาติชั้นน�าประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ก�าหนดจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค 

เมืองทองธานี ในระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจกิายน -2 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยบรษิทั เอม็เอม็ไอ เอเชยี จ�ากดั ซึง่

บรษิทัในเครอืบรษัิท เมสเซ่ มวินคิ จ�ากดั ผูจ้ดังานแสดงสนิค้าจากประเทศเยอรมัน และมีบริษทั เอเชยี เอก็ซิบิทชัน่  

เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นตัวแทนและที่ปรึกษาในประเทศไทย พร้อมทั้งยังมีก�าหนดจัดงานนิทรรศการด้าน 

อตุสาหกรรมเซรามิกในเวียดนามหรือ VIETNAM Ceramics ในปี 2566 ซึง่ทัง้สองประเทศถอืเป็นตลาดหลกัของ

อตุสาหกรรมนี้

งานแสดงสินค้านี้ถือเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ผลิต ตลอดจนนักวิชาการในแวดวงอุตสาหกรรมเซรามิกที่จะมา

รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากทั่วภูมิภาค นับตั้งแต่เริ่มจัดงาน

ครัง้แรกเมือ่ปี  2013  (พ.ศ. 2556)  งานแสดงสนิค้า  ASEAN Ceramics นีม้ส่ีวนส�าคญัในการช่วยยกระดบั และพฒันา

ศักยภาพของผู้ประกอบการให้สอดคล้องและตอบรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชีย

นอกจากประเทศเวียดนามแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเมืองอย่างต่อเน่ือง 

การขยายตัวของภาคการผลิต บวกกับนโยบายที่ต้องการจะส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นวัตกรรม 

การวจัิยและพฒันาประเทศไทยนบัเป็นประเทศท่ีน่าสนใจส�าหรบัการลงทนุธรุกจิในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และในปี 2566 คาดว่าตลาดจะขยายเป็น 1.1 ล้านล้านดอลล่าร์

ASEAN Ceramics 2022 Thailand
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งานเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

• คาดว่าจะมผู้ีเข้าชมงานกว่า 4,000 ท่าน จาก 50 ประเทศ และผูร่้วมแสดงสนิค้ากว่า 100 บรษิทัในแวดวง

     อุตสาหกรรมด้านเซรามิกและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโมเมนตัมให้กับการเติบโตของธุรกิจ

• ใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ของ Messe München ผ่านเครือข่าย Ceramitec ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าเซรามกิ  

  ชั้นน�าระดับโลกจัดขึ้นที่มิวนิกโดย MesseMünchen เยอรมนี 

• โอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจตลอด 3 วันที่จัดงาน

• การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ออกงานแสดงสินค้ากับผู้จัดหา จัดซื้อที่เกี่ยวข้อง

• คาดว่าผู้เข้าชมกว่า 30% จะมาจากกลุ่ม CXO ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พบกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจ

• ได้รับการสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องในการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาจากหน่วยงานภาครัฐและ 

 เอกชน ตลอดจนสถาบนัการศกึษา  อาทิ กระทรวงอตุสาหกรรม กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กลุม่อตุสาหกรรม

 เซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ- 

 มหาชน) หรือ สสปน. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 แห่งประเทศไทย (วว.) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม

 เซรามิกส์ไทย เป็นต้น

• นอกจากงานนิทรรศการแล้ว ยังมีจัดการประชุมเป็นเวลา 3 วันควบคู่ไปด้วย โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงใน

 หัวข้อต่างๆ
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 กิจกรรมภายในงาน

1. โปรแกรมการประชุม

นอกจากงานนิทรรศการแล้ว ASEAN Ceramics ยังร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงวิชาการ International 

Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2022) เป็นเวลา 3 วันควบคู่ไปด้วย โดย

วิทยากรที่มีชื่อเสียงในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่การวิจัยใหม่ไปจนถึงแนวโน้มนวัตกรรมระดับโลกและผลกระทบต่อ 

อุตสาหกรรมเซรามิกของโลก การประชุมมุ่งที่จะผสมผสานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซรามิกในปัจจุบันและที่

ก�าลังพัฒนา การวิเคราะห์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การประชุมเต็มระดับสูงที่กระตุ้นความคิด

อย่างเข้มข้น เราจะมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน การเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในเซรามิกส์ การผลิตแบตเตอรี่

เซรามิกขั้นสูง การพิมพ์ 3 มิติ ความทนทาน พลังงานสีเขียว การประหยัดพลังงาน การแปลงเป็นดิจิทัล 

และการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ

2. เวทีแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญท่ีร่วมออกงานแสดงสินค้า

นอกเหนือจากการประชุมเชิงวิชาการ ICTA 2022 แล้ว ยังมีเวทีส�าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อ

น�าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้ร่วมงานแสดง

สินค้าจะได้ใช้เป็นเวทีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของตน
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3. ขยายตลาดต่อเนื่องจากงาน CERAMITEC

ผูเ้ข้าร่วมงานแสดงสนิค้าและผู้เข้าชมงานจะสามารถใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ของ MesseMünchen ผ่านเครอืข่าย 

Ceramitec ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเซรามิกชั้นน�าระดับโลก จัดขึ้นที่มิวนิกโดย MesseMünchen เยอรมนี 

ถอืเป็นงานรวมตวัส�าหรบัผูซ้ือ้ ผูผ้ลติ นกัวชิาการและผู้ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเซรามิก      เป็นการสร้างความตระหนกัรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม 

4. โปรแกรม Concierge ของผู้ซื้อทั่วโลก

ASEAN Ceramics ได้เปิดตัว Hosted Buyers/ Global Buyers Concierge Programme เพ่ือดึง

ความสนใจจากผู้ซื้อที่โดดเด่นและผู้มีอ�านาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมเซรามิก

5. Ceramics Art Showcase

พื้นที่น�าเสนอวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เทคนิคการขึ้นรูปโลหะผง งานศิลปะเซรามิกตลอดจนเทคนิคที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของศิลปินด้านเซรามิกท่ีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

6. Technical Session

• เยี่ยมชมโรงงาน

เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าท่ีสนใจเข้าเยีย่มชมโรงงานคอมพาวด์เคลย์ จงัหวดัสงิห์บรุ ี ซึง่เป็นผูผ้ลติ ดนิผสม

ส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกรายใหญ่ในประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าใช้จ่าย

และรับจ�านวนจ�ากัด).

• Technical Poster Session 

น�าเสนองานวิจัยของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน ASEAN Ceramics 2022 ได้ที่

เว็บไซต์ www.aseanceramics.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ceramics@aes-exhibitions.com
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ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต	ิ สมเดจ็พระนารายณ์	 เป็นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิ แห่งที	่ 3	 ของประเทศไทย	 
ตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2467	ในพระนารายณ์ราชนเิวศน์	จงัหวดัลพบุร	ีสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิ	
องค์ท่ี	27	แห่งกรงุศรีอยธุยา	(ครองราชย์	พ.ศ.	2199	–	2231)	บนพืน้ที	่41	ไร่	เพือ่เป็นทีป่ระทบัพกัพระอริยิาบถ	
ล่าสตัว์	ออกว่าราชการ	และต้อนรับแขกเมอืง	ณ	เมืองลพบรุปีีละ	8	–	9	เดอืน	ลพบรุจีงึมีฐานะเป็นราชธานทีี	่2	
รองจากกรงุศรอียธุยา	 ต่อมาเมือ่พระองค์สวรรคตในปี	 พ.ศ.	 2231	 เมืองลพบรุจีงึถกูลดฐานะมา	 จนถงึรชัสมยั 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	(รัชกาลที	่4)	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้บรูณะพระราชวงั
ของสมเด็จพระนารายณ์	 และสร้างหมู่พระที่นั่งขึ้นใหม่	 คือ	 พระที่นั่งพิมานมงกุฎและหมู่ตึกพระประเทียบ	
พระราชทานนามพระราชวังแห่งนีว่้า	พระนารายณ์ราชนเิวศน์	ในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	
(รชักาลที	่5)	ได้พระราชทานหมูพ่ระท่ีนัง่พิมานมงกฎุ	ให้เป็นศาลากลางจงัหวดั	ต่อมาสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ	

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพทรงจดัตัง้ขึน้เป็นพพิธิภณัฑ์ในปี	พ.ศ.	2467

เยี่ยมชมเครื่องปั้นดินเผา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สมเด็จพระนารายณ์
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ภาชนะดินเผารูปววัเป็นอกีหนึง่ชิน้งานท่ีถกูค้นพบจากแหล่งโบราณคดบ้ีานพนุ้อย	 อ�าเภอบ้านหมี	่ จงัหวดั 
ลพบรุ	ีนัน้ได้ถูกน�ามาจดัแสดงไว้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต	ิสมเดจ็พระนารายณ์	จงัหวดัลพบรุ	ีการสร้างภาชนะ
ดนิเผารปูววัเชือ้ว่ามคีวามเก่ียวข้องทางพธิกีรรมทีแ่สดงถงึความอุดมสมบูรณ์	 ลักษณะการใช้สอยคือจะมีปากภาชนะ

อยูด้่านบน	ส่วนทีบ่รรจสุิง่ของท่ีคาดว่าจะเป็นของเหลวอยูบ่รเิวณท้องววั

ภาชนะดินเผาในยคุประวตัศิาสตร์ท่ีถกูค้นพบในจงัหวัดลพบรุ	ี เป็นวตัถทุางวฒันธรรมทีม่นษุย์ผลติขึน้เพือ่
น�ามาใช้ในครัวเรอืน	หรือในเชงิพิธีกรรมต่าง	ๆ 	อย่างเช่น	ภาชนะชามดนิเผาทีพ่บทัว่ไปในแหล่งโบราณคดซัีบจ�าปา	
อ�าเภอท่าหลวง	 จังหวดัลพบรีุ	 มร่ีองรอยท่ีให้เหน็ถงึการเกดิจากไฟทีใ่ช้งานในการท�าอาหาร	 หรอืเกดิจาการการ
ปรงุอาหารบางอย่าง
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ภาชนะดินเผาทรงชามฐานสูงคล้ายพาน	จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้	อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัด

ลพบรีุ	ถอืเป็นภาชนะท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยูท่างวฒันธรรมทางพทุธศาสนา	เช่นเดยีวกบัภาชนะทรงบาตร	

ภาชนะดินเผาทรงกลมฐานเตีย้คอคอด	 หรอืทีเ่รยีกว่า	 ภาชนะทรงบาตร	 เป็นเครือ่งป้ันดนิเผาทีถ่กูค้นพบ 
จากแหล่งโบราณคดบ้ีานพุน้อย	 อ�าเภอบ้านหม่ี	 จงัหวดัลพบรุ	ี ทีถ่กูน�ามาจดัแสดงไว้ทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาติ	
สมเด็จพระนารายณ์เช่นกนั	 ท่ีแสดงถงึความเป็นอยูท่างวฒันธรรมทางพทุธศาสนา	ทีท่�าลวดลายโดยใช้เส้นเชอืก
มากดทาบรอบนอกก่อนท่ีจะมกีารน�าไปเผาไฟ
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การตกแต่งผิวภาชนะดนิเผาด้วยลายเชอืกทาบ	 คาดว่าท�าขึน้ด้วยการใช้เชอืกพันกบัด้ามไม้	 แล้วน�ามาตบลงท่ีผวิ 

ภาชนะดินเผาหลังจากท่ีมกีารป้ันขึน้รูปเสร็จแล้ว	 ก่อนท่ีจะมกีารน�าไปเผา	 ประโยชน์ของลวดลายแบบนีจ้ะช่วยให้การ 

หยบิจับภาชนะท�าได้ง่าย	 ไม่ลืน่มอื	 ช่วยลดการแตกหักระหว่างการเผาไฟ	 และช่วยระบายความร้อนระหว่างการหงุต้น	 

รวมถึงช่วยลดการหลดุร่วงของผวิด้านนอกของภาชนะ	และท�าให้มอีายกุารใช้งานทีน่านขึน้ได้	นอกจากนีก้ารค้นพบภาชนะ	

ดนิเผาทีแ่หล่งโบราณคดซัีบจ�าปา	 อ�าเภอท่าหลวง	 จงัหวดัลพบรุ	ี ทีถ่กูน�ามาจดัแสดงไว้	 ณ	 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ	

สมเด็จพระนารายณ์นี้	 ยังแสดงให้เห็นว่าภาชนะนี้มีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเนื่องจากมีร่องรอยเส้นหรือร่องตีน

ของบรเิวณปากภาชนะ

ภาชนะดินเผาทรงกระบุงถูกค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย	อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ที่มีลวดลาย

คล้ายกับการจักสาน	 ซึ่งคาดว่าท�าขึ้นโดยการบุดินเหนียวลงบนกระบุงสานจนเป็นลวดลายติดอยู่ที่ตัวภาชนะ	

แล้วน�าไปเผาไฟ



ภาชนะดินเผารูปทรงคล้ายแก้วน�า้สูง	มหูี	3	ห	ูตกแต่งด้วยลวดลายคดไปมาคล้ายตวั	S	สามารถอธบิายได้ว่าเป็น 

ลวดลายคล้ายงนูัน้	ปัจจบุนัยงัไม่ทราบแน่ชดัว่ามทีีม่าของลวดลายจากอะไร	รวมถึงลกัษณะของการน�าไปใช้ประโยชน์ที่

แน่ชดัแต่	 “ง”ู	 ถอืเป็นสตัว์ศักดิส์ทิธิข์องมนษุย์มาตลอดทกุยคุทกุสมัยเนือ่งจากเป็นสตัว์มพีษิทีม่นษุย์พบปะอยูเ่สมอ	 

เป็นสตัว์ทีส่ามารถอยูไ่ด้ทัง้ในน�า้และบนบก	สามารถท�าให้มนษุย์เสียชวีติ	จงึท�าให้มนษุย์เคารพบูชา	นอกจากนีง้ยูงัเป็น

สญัลักษณ์ของส่ิงทีเ่ป็นมงคล	แสดงถงึความอุดมสมบรูณ์เช่นกนักับ	“ววั”	

นอกจากนีท้างพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต	ิ สมเดจ็พระนารายณ์ยงัมีการจดัแสดงเครือ่งป้ันดนิเผาทีถ่กูค้นพบ	

อีกมากมายทีม่อีายุอยูใ่นช่วง	1,500	-	3,000	ปี	ประเภทเคร่ืองครวั	หม้อ	ไห	ถ้วยชาม	อกีมากมาย

อ้างอิง

ธนกิ	เลศิชาญฤทธ์	(2560)	ภาชนะดนิเผายคุก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย	ส�านกัพมิพ์มวิเซียมเพรส		ปากเกรด็	นนทบรุี
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กิตติสันต์ ศรีรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 

จากการขดุค้นแหล่งโบราณคดหีลายแห่งพบว่าผูค้นทีอ่ยูอ่าศัยในบรเิวณนีมี้การผลติภาชนะทีท่�าจากดนิเผามาแล้ว

มากกว่า 10,000-4,000 ปี (กรกฎ บุญลพ, 2551) การผลิตภาชนะดินเผาดังกล่าวนับว่าเกิดจากภูมิปัญญา

ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดต่อกันมาจากอดีตและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาคอีสาน (กิตติสันต์ 

ศรีรักษา, 2562)  ซ่ึงสามารถพบเห็นได้หลายแห่ง แต่ที่โดดเด่นและเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกันคือที่ชุมชนเคร่ืองปั้น

ดินเผาในต�าบลด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนเป็นชมุชนท่ีผลติเคร่ืองป้ันดนิเผามาอย่างยาวนาน และถอืได้ว่าเป็นชุมชน

ที่เร่ิมต้นของการแพร่กระจายภูมิปัญญาของกระบวนการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาที่เกิดข้ึนกับชุมชนหลายแห่ง

ในภาคอีสาน (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์, 2540) ด้วยความส�าคัญดงักล่าว ฝ่ายศิลปวฒันธรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจึงร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ชื่อที่เรียกกัน

   โฮมดิน : พลังสร้างสรรค์จากดินอีสาน
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สั้นๆ ว่า “โฮมดิน” ซึ่งหมายถึงการรวมกัน (โฮม) ของคนที่รักในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลัก 

โดยได้ด�าเนนิการไปแล้ว 2 ครัง้คอื โฮมดนิ 1 และโฮมดนิ 2 ครัง้แรกจดัขึน้ระหว่างวนัที ่18-23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ในการจดัโครงการคร้ังแรกเป็นการรวบรวมศิลปิน คณาจารย์ นกัศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาเฉพาะในภาค

อีสานซึ่งมีทั้งหมด 8 สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ได้ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 50 ชิ้นงาน 

ต่อมาเมื่อจัดโครงการในครั้งที่ 2 จึงได้ขยายเครือข่ายที่เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดกว่า 20 

สถาบนัการศกึษา เช่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาลัยช่างศลิป์

สุพรรณบุรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย

ราชมงคลอีสาน วิทยาลัยช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง วิทยาลัยเพาะช่าง สถาบัน

เทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และมี ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินมรดกอีสาน ศิลปินร่วมสมัยด่านเกวียน

ศิลปินอิสระ โดยได้ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 80 ชิ้นงาน การจัดโครงการฯ ที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้งได้รับการตอบรับ

ท่ีดีและมีผู้ท่ีสนใจและต้องการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผามากข้ึน

เรือ่ยๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ท่ีน่าสนใจของวงการสร้างสรรค์ศลิปกรรมเครือ่งป้ันดินเผาอกีกิจกรรมหน่ึง

ภาพที่ 1 ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมโครงการโฮมดิน 1 และโฮมดิน2

ภาพ : https://www.khonkaenuniversity.in.th/43027/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเครื่องปั ้น

ดินเผาทั้ง 2 ครั้ง ได้รับการสนับสนุนจาก

ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะช่างป้ันในพืน้ที่

ชุมชนด่านเกวียน เนื่องจากกิจกรรม 2 ครั้ง

ที่ผ่านมาทางผู้จัดฯ ได้ใช้พื้นที่ในโรงงาน

เครื่องปั้นดินเผาของนายเดช นานกลาง เป็น

พืน้ทีป่ฏิบัติงาน  ซ่ึงนายเดช นานกลาง ท่านเป็น

ท้ังปราชญ์ และศิลปินที่ท�างานสร้างสรรค์

ศิลปกรรมเครื่องปั ้นดินเผาในด่านเกวียน 

มาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน   การท่ีได้ท�างาน

ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั ้นดินเผา

ท� า ให ้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนองค ์ความรู ้

ทั้งจากช่างปั้นในชุมชน ศิลปิน และบุคลากร

ทางการศึกษา นับได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งใน

เชิงความรู ้และประสบการณโดยเฉพาะ

องค์ความรู้เรื่องวัสดุเนื้อดิน การขึ้นรูป และ

การเผา นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแล้ว ช่างป้ันในชมุชนยงัได้มี

โอกาสที่จะเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

ศิลปกรรมเครื่ องป ั ้นดินเผาจากศิลป ิน
และเหล่าคณาจารย์ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์เครื่องปั ้นดินเผาในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 2 บรรยากาศของพื้นที่ท�างานในโรงปั้นนายเดช นานกลาง
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