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เยี่ยมชม...
โรงงานเซรามิก

⌫

สมาคมเซรามิกส์ไทยได้จัดทัวร์ เพ่ือพาผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ
ในวงการเซรามิกของไทย ไปดูลาดเลาสถาณการณ์ของผู้ประกอบการเครื่องปั้น
ดินเผา เซรามิก ในประเทศเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 19-24 ตุลาคม 2551 สืบเน่ืองจากคำ
กล่าวขานกันว่า เซรามิกเวียดนามจะเข้ามาตีตลาดไทย และอาจจะทำให้อุตสาหกรรมเซรามิก
ของไทย ถึงคราวลำบาก เพราะเวียดนามสามารถผลิตเซรามิกด้วยต้นทุนท่ีต่ำกว่าของไทย
เรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง และกระเบ้ืองแกรนิตขนาดใหญ่ จาน ชาม
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองเคลือบขนาดใหญ่ต่างๆ หรือแม้แต่เคร่ืองตกแต่งสวน

คณะลูกทัวร์รวมตัวกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเวลาเท่ียงตรง ประกอบด้วยผู้ประกอบ
การผลิตโอ่งมังกรจากราชบุรี โรงงานอิฐและกระเบ้ืองดินเผาจากอ่างทอง ผู้ผลิตจานชามจาก
ลำปาง สระบุรี และอ้อมน้อย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบสำหรับวงการเซรามิก ท้ังผู้จำหน่าย
สีเซรามิก วัสดุทนไฟ และวัตถุดิบอ่ืนๆ อีกท้ังทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ และท่ีพลาดไม่ได้คือ ท่านนายกสมาคมเซรามิกส์ไทย ดร.สมนึก ศิริสุนทร
โดยมีไกด์หัวหน้าทัวร์คือคุณจิมม่ี ชวิศ กุลภัทรโภค ร่วมเดินทางจากประเทศไทย ไปยังสนามบิน
นานาชาติ ตันเซินยัท (ซินจ่าวโฮจิมินห์) แล้วจึงเดินทางเข้าไปยังนครโฮจิมินห์ในช่วงเย็น

สนามบินแห่งนี้ ค่อนข้างเก่าและเล็ก ไม่พลุกพล่านเท่าสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ก็
ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างประเทศได้พอสมควร ซ่ึงใน
เย็นวันแรกที่เดินทางไปถึง "นครโฮจิมินห์" ไกด์ของเราก็ได้พาไปเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ชื่อว่า
"นอร์ธเธอดัม" ท่ีมีอายุเก่าแก่ สวยงาม สร้างข้ึนโดยกองทัพฝร่ังเศสต้ังแต่สมัยเม่ือคร้ังท่ียังเป็น
อาณานิคม
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อาคารทรงยุโรปท่ีอยู่ใกล้ๆ กันกับโบสถ์นอร์ธเธอดัม
คือสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข กรมไปรษณีย์กลาง ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่โต และมีสินค้าของท่ีระลึกให้เลือกชมมากมายโดยเฉพาะ
ตุ๊กตาชนเผ่า ขนาดเล็กๆ ขายเป็นโหล รวมกันเป็นหมู่ นอกจาก
น้ีก็ยังมีตู้โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ท่ีสวยงาน เรียงรายอยู่นับสิบ
ตู้ ให้เราได้โทรกลับเมืองไทยกัน

หลังจากเดินดูความงามของอาคารไปรษณีย์กลาง
เลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึก และโทรศัพท์ข้ามประเทศกลับไทย
กันแล้ว ก็เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ในร้านอาหาร
เวียดนามแห่งหนึ่ง ระหว่างทางก็ได้เห็นโรงละครแห่งชาติรูป
ทรงยุโรปอีกเช่นกัน

รุ่งเช้าก็เตรียมตัวเดินทางไปชมโรงงานกัน ท่ีแรกท่ีทาง
ทีมงานของเราไปชมกันมีช่ือว่า มินห์ลอง 1 (MINHLONG 1)
ระหว่างทาง ถนนในเมืองโฮจิมินห์ ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยรถ
จักรยานยนต์ แลดูน่าเวียนหัวมาก ทำให้รถยนต์ขับได้ช้ามาก

เม่ือเดินทางมาถึงบริษัทมินห์ลอง 1 เราก็ได้โอกาสถ่าย
รูปหมู่ร่วมกันทั้งคณะทัวร์ที่บริเวณน้ำพุรูปกาน้ำขนาดยักษ์ที่
อยู่หน้าบริษัท เป็นท่ีช่ืนชอบของคณะทัวร์เป็นอย่างมากจากน้ัน
เราก็เข้าไปชมโชว์รูม จัดเป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ตกแต่ง
อย่างสวยงามและหรู๋หร๋า เป็นสถานท่ีจำหน่ายสินค้าของทาง
บริษัทโดยเฉพาะ แต่น่าเสียดายท่ีไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป อีกท้ัง
น่าเสียดายย่ิง ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมกระบวนการผลิตใน
โรงงาน เน่ืองจากผิดพลาดทางการติดต่อส่ือสาร แต่เราก็ยังไม่
เลิกหวังท่ีจะไปชมโรงงานอ่ืนต่อไป
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เดินทางออกจากมินห์ลอง 1 ไม่ไกลมากนัก ก็เข้าชม
ศูนย์จัดแสดงสินค้าและคลังสินค้าของบริษัท Pot & Garden
ซ่ึงใจดี เปิดกว้าง พาเย่ียมชมสินค้าต่างๆ และอนุญาตให้ถ่าย
รูปได้เต็มท่ี จึงมีรูปมาฝากผู้อ่านกัน

สินค้าของท่ีน่ี มีให้เลือก
ชมมากมาย ส่วนใหญ่ผลิตในเวียด
นามเอง มีท้ังดินแดง เอิร์ธเทินแวร์
จำพวกกระถางต้นไม้ ดินแดงเผา
แกร่ง ท้ังเคลือบและไม่เคลือบ โอ่ง
เคลือบใบใหญ่น้ำพุขนาดต่างๆตุ๊กตา
และเคร่ืองประดับสวนอีกมากมาย
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หลังจากเลือกดูสินค้าจนหนำใจ พูดคุยเจรจาทางการ
ค้าได้พอสมควรกันแล้ว เราก็เดินทางต่อไปยังโรงงานต่อไป
ช่ือว่าโรงงาน Phong Thanh อยู่ตรงข้ามกับศูนย์แสดงสินค้า
ของ มินห์ลอง 1 นั่นเอง โรงงานนี้ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิม
ใช้เตาข้ันบันไดขนาดใหญ่โตมาก เตาใบหน่ึง มีความกว้างประ
มาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร และแบ่งเป็นห้องถึง 12 ห้อง
วางไล่ระดับข้ึนไปเป็นข้ันบันได และใช้ไม้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

ดูโรงงานทำโอ่งขนาดใหญ่จนท่ัวทุกซอกมุม ก็ได้เวลา
ท่ีหลายคนรอคอย คือการช๊อปป้ิง คณะทัวร์ของเราก็เดินทางไป
กันท่ีตลาดท่ีอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ มีสินค้าต่างๆ มากมาย
ท้ังเส้ือผ้า และสินค้าเคร่ืองป้ันดินเผา เซรามิกต่างๆ มากมาย
ท่ีเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกกลับมาได้

ในคืนน้ีเรามีโอกาสได้ไปน่ังเรือชมบรรยากาศยามค่ำ
คืนของแม่น้ำไซ่ง่อน และรับประทานอาหารกันในเรือ และชม
การแสดงท่ีทางภัตตาคารเรือจัดไว้ให้ชมกัน

พอรุ่งเช้าวันใหม่ ก็ได้โอกาสเดินทางเข้าเย่ียมชมโรง
งานผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืน - บุผนัง ช่ือว่า Dongtam เป็นโรงงานท่ี
มีขนาดไม่ใหญ่ กรรมวิธีการผลิตยังใช้เทคโนโลยีท่ีมันทันสมัย
มากนัก แต่ก็ทราบว่ามีผลประกอบการค่อนข้างดี หลังอาหาร
กลางวัน คณะทัวร์ของเราก็ต้องเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทาง
ข้ึนเหนือไปยังเมืองหลวงฮานอย เพ่ือดูงานต่อไป

เม่ือลงเคร่ืองบินท่ีสนามบินฮานอย เราก็หยุดพักเร่ือง
งานไว้ช่ัวคราว มุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเท่ียว "อ่าวฮาลอง" น่ังรถบัส
เพื่อไปชมทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง ที่มีเกาะแก่งน้อยใหญ่
นับพันเกาะ อยู่ทางตะวันตกของเมืองฮานอย ด้วยระยะทาง
ประมาณ 160 กิโลเมตรในจังหวัดกว่างนิงห์ แต่ต้องใช้เวลา
เดินทางนานถึง สาม ช่ัวโมง เน่ืองจากท่ีเวียดนามน้ี รถยนต์จะ
ถูกจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั ่วโมง
(แล้วแต่เมืองนะครับ แต่ละเมืองก็จำกัดความเร็วต่างกัน)
ทางพ่ีเหว๋ (ไกด์ของเรา) เล่าให้ฟังว่า หากขับเร็วกว่าท่ีกำหนดไว้
จะต้องถูกปรับถึงร้อยดอลล่า ท่ีเมืองน้ีก็จะมีตลาดกลางคืนท่ีเปิด
อยู่ริมทะเล มีบรรยากาศเย็นสบาย น่าเดินซื้อข้างของต่างๆ
โดยเฉพาะหินแกะสลัก และเคร่ืองเคลือบดินเผาแบบต่างๆ
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ในตอนเช้าเราก็ลงเรือที่ท่าเรือโห่งโก ชมทิวทัศน์ใน
อ่าว เรือท่องเท่ียวรูปทรงโบราณก็ดูเหมือนจะออกแบบมาให้มี
เอกลักษณ์เดียวกันคือมีหัวมังกรอยู่หน้าเรือ

ล่องเรือช่ืนชมความงามของอ่าวฮาลอง ท่ีได้รับสมญา
นามว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม จนองค์การ UNESSCOประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก ได้สัมผัสกับป่าเกาะหินที่มีหินน้อยใหญ่
ต้ังประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 1,900 เกาะ และยังเป็นสถาน
ท่ีท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เร่ือง อินโดจีน อันลือช่ือ แวะชม ถ้ำฮาง
โดวโก๋ว ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน้ี จะเป็นถ้ำขนาด
ใหญ่ท่ีมีความสวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจกับหินงอกหินย้อยท่ียังคง
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
ท่ีผสมผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

เม่ือกลับสู่กรุงฮานอย ระหว่างทางก็ได้แวะเข้าไปเย่ียม
ชมโรงงานเซรามิก Gom Quang ซ่ึงผลิตเคร่ืองเคลือบ ท่ีด้าน
ในมีการเคลือบเซรามิก กันน้ำได้ ส่วนด้านนอกตกแต่งด้วยสี
อะคริลิก และสีพลาสติกอ่ืนๆ อีกท้ังมีการปิดแผ่นเงิน แผ่นทอง
สวยงาม แหวกแนวคิด ท่ีไม่จำเป็นต้องเป็นเคลือบเซรามิกท้ัง
หมด แต่ก็ใช้สีพลาสติกตกแต่งให้เกิดความงามท่ีแปลกตาออก
ไปได้

หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเข้าพักในเมืองฮานอย
และไปเย่ียมชมบริษัทในเครือ Viglacera ในวันรุ่งข้ึน โดยได้มี
โอกาสเข้าดูโรงงานผลิตกระเบ้ืองแกรนิตขนาดใหญ่ 80 เซนติเมตร
และที่น่าสนใจสำหรับโรงงานแห่งนี้คือมีการใช้ถ่านหินเป็น
พลังงาน โดยการเผาถ่านหินร่วมกันไอน้ำให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิง
แล้วนำไปเข้าเตาเผากระเบ้ืองอีกทีหน่ึง แต่น่าเสียไม่เปิดโอกาส
ให้ถ่ายภาพได้

ในช่วงบ่ายก็ได้มีโอกาสไปชมโรงงานผลิตเครื่องสุข
ภัณฑ์ ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ Viglacera เป็นโรงงานท่ีมีขนาด
ไม่ใหญ่นัก แต่ก็เปิดโอกาสให้เราได้เข้าชมอย่างละเอียด อีกท้ัง
ให้ถ่ายรูปได้อีกด้วย

ท่ีโรงงานน้ีมีการตกแต่งเคร่ืองสุขภัณฑ์ด้วยการเขียน
ลายสีเซรามิกก่อนเผาอีกด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมความงามและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
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ออกจากโรงงานสุขภัณฑ์ ระหว่างทางกลับเข้าเมือง
ฮานอย เราก็ได้แวะ หมู่บ้านเซรามิก หมู่บ้านบ๊ะจ่าง (Battrang
Portery Villiage) มีภาพบรรยากาศการต้ังสินค้าไว้หน้าร้าน
ตลอดเส้นทางถนนในหมู่บ้าน อีกท้ังบางร้านก็จะมีโรงงานผลิต
เล็กๆ อยู่ด้านหลังร้าน ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเดินเข้าเย่ียมชมได้
อย่างสะดวก และได้พบบรรยากาศการขนส่งสินค้าต่างๆด้วย
รถจักรยาน ท่ีต่อขยายแคร่ออกมาด้านข้าง เพ่ือท่ีจะบรรทุกของ
ได้มากข้ึนด้วย

เม่ือดูงานเสร็จเราก็เดินทางกลับเข้าเมืองฮานอย เพ่ือ
ไปช๊อปป้ิงท่ีย่านการค้า ย่านถนนสามสิบหกสาย  เลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกกันอย่างเพลิดเพลิน เราก็ไปรับประทานอาหารค่ำ และ
กลับโรงแรมท่ีพัก เพ่ือพักผ่อนและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศ
ไทยในเช้าวันรุ่งข้ึนจากการได้มีโอกาสไปเย่ียมชมโรงงาน และ
สถานการณ์ด้านเซรามิกในประเทศเวียดนามคร้ังน้ี คณะทัวร์
หลายๆ คนคงจะได้เพลิดเพลิน พร้อมท้ังได้รับความรู้ เทคนิคใน
การผลิตสินค้ารูปแบบแปลกๆ ใหม่ๆ ได้รู้ลู่ทางการติดต่อค้าขาย
กับทางประเทศเวียดนาม ไม่มากก็น้อย และส่วนหน่ึงท่ีทางคณะ
ทัวร์คงจะเห็นพ้องต้องกันว่า คำล่ำลือท่ีว่า เวียดนาม เป็นคู่แข่ง
ในสินค้าเซรามิกท่ีน่ากลัว ก็คงพอเบาใจได้บ้าง เพราะเราก็คง
เห็นกันแล้วว่า ทางเวียดนามเองก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบผู้ผลิตใน
ประเทศไทยแต่อย่างใดนัก และหวังว่าผู้ประกอบการเคร่ืองป้ัน
ดินเผาเซรามิกไทย จะสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ
มาปรับใช้ ให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรือง พัฒนาแข่งขัน หรือเป็น
คู่ค้ากับทางเวียดนามได้ต่อไปในอนาคต และหวังว่าจะมีโอกาส
ได้ร่วมคณะทัวร์เดินทางไปเย่ียมชมแหล่งผลิตอ่ืนๆ กันต่อไป

ขอขอบคุณ บริษัทต่างๆ ท่ีให้เข้าชม

MINH LONG I COMPANY, LTD.
Pho Hoa Ba : International Sales Manager
333 Binh Dunng Highway, Hung Dinh, Thuan An,
Bihn Duong, Vietnam
Tel. 84-650-722929 e-mail : bapho@minhlong.com
www.minhlong.com

Pottery Depot : Phong Thanh Co., Ltd.
Vuong Thi Dep : Director
National Road 13th, Binh Giao Hamlet, Thuan Giao
Village, Thuan An District, Binh Duang Pro. Vietnam
Tel. 84-650-757397 e-mail :
potterydepot@hcm.vvn.vn
www.potterydepotvn.com

Dong Tam Group
Thai Van Anh : Vice General Director
No.7, Ward 6, Ben Luc Town, Ben Luc District,
Long An Province, Vietnam
Tel. +84-72-872121-871109 e-mail :
anhtv@dongtam.com.vn
www.dongtam.com.vn

Viglacera
Ngo Trung Dung : Director General
Thanh Tri Precinct - Hoang Mai District - Hanoi,
Vietnam
Tel. 84-4-6445235 e-mail :
ngodung_1963@yahoo.com
www.suthanhtri.com

ขอขอบคุณหัวหน้าทัวร์
ช่ือ คุณชวิศ   กุลภัทรโภค (จิมม่ี)
เบอร์ติดต่อ  081-1868181
บริษัท  ที.อาร์.ทัวร์(1993)  จำกัด  707ปาร์คพลาซ่า
เอส 04  ถนนประชาอุทิศ  แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
ไกด์ชาวเวียดนามช่ือ Trinh Minh Hue (พ่ีเหว๋)
เบอร์ติดต่อ  (844) 6250251 (+84) 903 448 839
minhhue_ trinh50@yahoo.com
และ
สมาคมเซรามิกส์ไทย




