 ⌫

เยี่ยมชม...
โรงงานเซรามิก

⌫
สมาคมเซรามิกส์ไทยได้จดั ทัวร์ เพือ่ พาผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ และผูส้ นใจ
ในวงการเซรามิกของไทย ไปดูลาดเลาสถาณการณ์ของผู้ประกอบการเครื่องปั้น
ดินเผา เซรามิก ในประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2551 สืบเนือ่ งจากคำ
กล่าวขานกันว่า เซรามิกเวียดนามจะเข้ามาตีตลาดไทย และอาจจะทำให้อตุ สาหกรรมเซรามิก
ของไทย ถึงคราวลำบาก เพราะเวียดนามสามารถผลิตเซรามิกด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ กว่าของไทย
เรามากมาย ไม่วา่ จะเป็นกระเบือ้ งปูพน้ื บุผนัง และกระเบือ้ งแกรนิตขนาดใหญ่ จาน ชาม
เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร เครือ่ งเคลือบขนาดใหญ่ตา่ งๆ หรือแม้แต่เครือ่ งตกแต่งสวน
คณะลูกทัวร์รวมตัวกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมเิ วลาเทีย่ งตรง ประกอบด้วยผูป้ ระกอบ
การผลิตโอ่งมังกรจากราชบุรี โรงงานอิฐและกระเบือ้ งดินเผาจากอ่างทอง ผูผ้ ลิตจานชามจาก
ลำปาง สระบุรี และอ้อมน้อย ผูจ้ ดั จำหน่ายสินค้าวัตถุดบิ สำหรับวงการเซรามิก ทัง้ ผูจ้ ำหน่าย
สีเซรามิก วัสดุทนไฟ และวัตถุดบิ อืน่ ๆ อีกทัง้ ทีมนักวิจยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ และทีพ่ ลาดไม่ได้คอื ท่านนายกสมาคมเซรามิกส์ไทย ดร.สมนึก ศิรสิ นุ ทร
โดยมีไกด์หวั หน้าทัวร์คอื คุณจิมมี่ ชวิศ กุลภัทรโภค ร่วมเดินทางจากประเทศไทย ไปยังสนามบิน
นานาชาติ ตันเซินยัท (ซินจ่าวโฮจิมนิ ห์) แล้วจึงเดินทางเข้าไปยังนครโฮจิมนิ ห์ในช่วงเย็น
สนามบินแห่งนี้ ค่อนข้างเก่าและเล็ก ไม่พลุกพล่านเท่าสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ก็
ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างประเทศได้พอสมควร ซึง่ ใน
เย็นวันแรกที่เดินทางไปถึง "นครโฮจิมินห์" ไกด์ของเราก็ได้พาไปเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ชื่อว่า
"นอร์ธเธอดัม" ทีม่ อี ายุเก่าแก่ สวยงาม สร้างขึน้ โดยกองทัพฝรัง่ เศสตัง้ แต่สมัยเมือ่ ครัง้ ทีย่ งั เป็น
อาณานิคม
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รุง่ เช้าก็เตรียมตัวเดินทางไปชมโรงงานกัน ทีแ่ รกทีท่ าง
ทีมงานของเราไปชมกันมีชอ่ื ว่า มินห์ลอง 1 (MINHLONG 1)
ระหว่างทาง ถนนในเมืองโฮจิมนิ ห์ ค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยรถ
จักรยานยนต์ แลดูนา่ เวียนหัวมาก ทำให้รถยนต์ขบั ได้ชา้ มาก

อาคารทรงยุโรปทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กันกับโบสถ์นอร์ธเธอดัม
คือสำนักงานไปรษณียโ์ ทรเลข กรมไปรษณียก์ ลาง ซึง่ มีขนาด
ใหญ่โต และมีสนิ ค้าของทีร่ ะลึกให้เลือกชมมากมายโดยเฉพาะ
ตุก๊ ตาชนเผ่า ขนาดเล็กๆ ขายเป็นโหล รวมกันเป็นหมู่ นอกจาก
นีก้ ย็ งั มีตโู้ ทรศัพท์ระหว่างประเทศ ทีส่ วยงาน เรียงรายอยูน่ บั สิบ
ตู้ ให้เราได้โทรกลับเมืองไทยกัน

หลังจากเดินดูความงามของอาคารไปรษณีย์กลาง
เมือ่ เดินทางมาถึงบริษทั มินห์ลอง 1 เราก็ได้โอกาสถ่าย
เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึก และโทรศัพท์ขา้ มประเทศกลับไทย
กันแล้ว ก็เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ในร้านอาหาร รูปหมู่ร่วมกันทั้งคณะทัวร์ที่บริเวณน้ำพุรูปกาน้ำขนาดยักษ์ที่
เวียดนามแห่งหนึ่ง ระหว่างทางก็ได้เห็นโรงละครแห่งชาติรูป อยูห่ น้าบริษทั เป็นทีช่ น่ื ชอบของคณะทัวร์เป็นอย่างมากจากนัน้
เราก็เข้าไปชมโชว์รมู จัดเป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ตกแต่ง
ทรงยุโรปอีกเช่นกัน
อย่างสวยงามและหรูห๋ ร๋า เป็นสถานทีจ่ ำหน่ายสินค้าของทาง
บริษทั โดยเฉพาะ แต่นา่ เสียดายทีไ่ ม่อนุญาตให้ถา่ ยรูป อีกทัง้
น่าเสียดายยิง่ ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าชมกระบวนการผลิตใน
โรงงาน เนือ่ งจากผิดพลาดทางการติดต่อสือ่ สาร แต่เราก็ยงั ไม่
เลิกหวังทีจ่ ะไปชมโรงงานอืน่ ต่อไป
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เดินทางออกจากมินห์ลอง 1 ไม่ไกลมากนัก ก็เข้าชม
ศูนย์จดั แสดงสินค้าและคลังสินค้าของบริษทั Pot & Garden
ซึง่ ใจดี เปิดกว้าง พาเยีย่ มชมสินค้าต่างๆ และอนุญาตให้ถา่ ย
รูปได้เต็มที่ จึงมีรปู มาฝากผูอ้ า่ นกัน
สินค้าของทีน่ ่ี มีให้เลือก
ชมมากมาย ส่วนใหญ่ผลิตในเวียด
นามเอง มีทง้ั ดินแดง เอิรธ์ เทินแวร์
จำพวกกระถางต้นไม้ ดินแดงเผา
แกร่ง ทัง้ เคลือบและไม่เคลือบ โอ่ง
เคลือบใบใหญ่นำ้ พุขนาดต่างๆตุก๊ ตา
และเครือ่ งประดับสวนอีกมากมาย
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หลังจากเลือกดูสนิ ค้าจนหนำใจ พูดคุยเจรจาทางการ
ค้าได้พอสมควรกันแล้ว เราก็เดินทางต่อไปยังโรงงานต่อไป
ชือ่ ว่าโรงงาน Phong Thanh อยูต่ รงข้ามกับศูนย์แสดงสินค้า
ของ มินห์ลอง 1 นั่นเอง โรงงานนี้ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิม
ใช้เตาขัน้ บันไดขนาดใหญ่โตมาก เตาใบหนึง่ มีความกว้างประ
มาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร และแบ่งเป็นห้องถึง 12 ห้อง
วางไล่ระดับขึน้ ไปเป็นขัน้ บันได และใช้ไม้ฟนื เป็นเชือ้ เพลิง
ในคืนนีเ้ รามีโอกาสได้ไปนัง่ เรือชมบรรยากาศยามค่ำ
คืนของแม่นำ้ ไซ่งอ่ น และรับประทานอาหารกันในเรือ และชม
การแสดงทีท่ างภัตตาคารเรือจัดไว้ให้ชมกัน
พอรุง่ เช้าวันใหม่ ก็ได้โอกาสเดินทางเข้าเยีย่ มชมโรง
งานผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื - บุผนัง ชือ่ ว่า Dongtam เป็นโรงงานที่
มีขนาดไม่ใหญ่ กรรมวิธกี ารผลิตยังใช้เทคโนโลยีทม่ี นั ทันสมัย
มากนัก แต่กท็ ราบว่ามีผลประกอบการค่อนข้างดี หลังอาหาร
กลางวัน คณะทัวร์ของเราก็ตอ้ งเดินทางสูส่ นามบินเพือ่ เดินทาง
ขึน้ เหนือไปยังเมืองหลวงฮานอย เพือ่ ดูงานต่อไป
เมือ่ ลงเครือ่ งบินทีส่ นามบินฮานอย เราก็หยุดพักเรือ่ ง
งานไว้ชว่ั คราว มุง่ หน้าสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว "อ่าวฮาลอง" นัง่ รถบัส
เพื่อไปชมทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง ที่มีเกาะแก่งน้อยใหญ่
นับพันเกาะ อยูท่ างตะวันตกของเมืองฮานอย ด้วยระยะทาง
ประมาณ 160 กิโลเมตรในจังหวัดกว่างนิงห์ แต่ตอ้ งใช้เวลา
เดินทางนานถึง สาม ชัว่ โมง เนือ่ งจากทีเ่ วียดนามนี้ รถยนต์จะ
ถู ก จำกั ด ความเร็ ว ไม่ ใ ห้ เ กิ น เจ็ ด สิ บ กิ โ ลเมตรต่ อ ชั ่ ว โมง
(แล้วแต่เมืองนะครับ แต่ละเมืองก็จำกัดความเร็วต่างกัน)
ทางพีเ่ หว๋ (ไกด์ของเรา) เล่าให้ฟงั ว่า หากขับเร็วกว่าทีก่ ำหนดไว้
จะต้องถูกปรับถึงร้อยดอลล่า ทีเ่ มืองนีก้ จ็ ะมีตลาดกลางคืนทีเ่ ปิด
อยู่ริมทะเล มีบรรยากาศเย็นสบาย น่าเดินซื้อข้างของต่างๆ
โดยเฉพาะหินแกะสลัก และเครือ่ งเคลือบดินเผาแบบต่างๆ

ดูโรงงานทำโอ่งขนาดใหญ่จนทัว่ ทุกซอกมุม ก็ได้เวลา
ทีห่ ลายคนรอคอย คือการช๊อปปิง้ คณะทัวร์ของเราก็เดินทางไป
กันทีต่ ลาดทีอ่ ยูใ่ จกลางเมืองโฮจิมนิ ห์ มีสนิ ค้าต่างๆ มากมาย
ทัง้ เสือ้ ผ้า และสินค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผา เซรามิกต่างๆ มากมาย
ทีเ่ ลือกซือ้ เป็นของทีร่ ะลึกกลับมาได้
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ในตอนเช้าเราก็ลงเรือที่ท่าเรือโห่งโก ชมทิวทัศน์ใน
อ่าว เรือท่องเทีย่ วรูปทรงโบราณก็ดเู หมือนจะออกแบบมาให้มี
เอกลักษณ์เดียวกันคือมีหวั มังกรอยูห่ น้าเรือ

ล่องเรือชืน่ ชมความงามของอ่าวฮาลอง ทีไ่ ด้รบั สมญา
นามว่า กุย้ หลินแห่งเวียดนาม จนองค์การ UNESSCOประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก ได้สัมผัสกับป่าเกาะหินที่มีหินน้อยใหญ่
ตัง้ ประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 1,900 เกาะ และยังเป็นสถาน
ทีท่ ถ่ี า่ ยทำภาพยนตร์เรือ่ ง อินโดจีน อันลือชือ่ แวะชม ถ้ำฮาง
โดวโก๋ว ซึง่ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ จะเป็นถ้ำขนาด
ใหญ่ทม่ี คี วามสวยงาม น่าตืน่ ตาตืน่ ใจกับหินงอกหินย้อยทีย่ งั คง
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และชมวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
ทีผ่ สมผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเข้าพักในเมืองฮานอย
และไปเยีย่ มชมบริษทั ในเครือ Viglacera ในวันรุง่ ขึน้ โดยได้มี
โอกาสเข้าดูโรงงานผลิตกระเบือ้ งแกรนิตขนาดใหญ่ 80 เซนติเมตร
และที่น่าสนใจสำหรับโรงงานแห่งนี้คือมีการใช้ถ่านหินเป็น
พลังงาน โดยการเผาถ่านหินร่วมกันไอน้ำให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิง
แล้วนำไปเข้าเตาเผากระเบือ้ งอีกทีหนึง่ แต่นา่ เสียไม่เปิดโอกาส
ให้ถา่ ยภาพได้
ในช่วงบ่ายก็ได้มีโอกาสไปชมโรงงานผลิตเครื่องสุข
ภัณฑ์ ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของ Viglacera เป็นโรงงานทีม่ ขี นาด
ไม่ใหญ่นกั แต่กเ็ ปิดโอกาสให้เราได้เข้าชมอย่างละเอียด อีกทัง้
ให้ถา่ ยรูปได้อกี ด้วย

เมือ่ กลับสูก่ รุงฮานอย ระหว่างทางก็ได้แวะเข้าไปเยีย่ ม
ชมโรงงานเซรามิก Gom Quang ซึง่ ผลิตเครือ่ งเคลือบ ทีด่ า้ น
ในมีการเคลือบเซรามิก กันน้ำได้ ส่วนด้านนอกตกแต่งด้วยสี
อะคริลกิ และสีพลาสติกอืน่ ๆ อีกทัง้ มีการปิดแผ่นเงิน แผ่นทอง
สวยงาม แหวกแนวคิด ทีไ่ ม่จำเป็นต้องเป็นเคลือบเซรามิกทัง้
หมด แต่กใ็ ช้สพี ลาสติกตกแต่งให้เกิดความงามทีแ่ ปลกตาออก
ไปได้

ทีโ่ รงงานนีม้ กี ารตกแต่งเครือ่ งสุขภัณฑ์ดว้ ยการเขียน
ลายสีเซรามิกก่อนเผาอีกด้วย เพือ่ เป็นการเพิม่ ความงามและ
เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า
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ออกจากโรงงานสุขภัณฑ์ ระหว่างทางกลับเข้าเมือง
ฮานอย เราก็ได้แวะ หมูบ่ า้ นเซรามิก หมูบ่ า้ นบ๊ะจ่าง (Battrang
Portery Villiage) มีภาพบรรยากาศการตัง้ สินค้าไว้หน้าร้าน
ตลอดเส้นทางถนนในหมูบ่ า้ น อีกทัง้ บางร้านก็จะมีโรงงานผลิต
เล็กๆ อยูด่ า้ นหลังร้าน ทีเ่ ปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินเข้าเยีย่ มชมได้
อย่างสะดวก และได้พบบรรยากาศการขนส่งสินค้าต่างๆด้วย
รถจักรยาน ทีต่ อ่ ขยายแคร่ออกมาด้านข้าง เพือ่ ทีจ่ ะบรรทุกของ
ได้มากขึน้ ด้วย

ขอขอบคุณ บริษทั ต่างๆ ทีใ่ ห้เข้าชม
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เมือ่ ดูงานเสร็จเราก็เดินทางกลับเข้าเมืองฮานอย เพือ่
ไปช๊อปปิง้ ทีย่ า่ นการค้า ย่านถนนสามสิบหกสาย เลือกซือ้ ของ
ทีร่ ะลึกกันอย่างเพลิดเพลิน เราก็ไปรับประทานอาหารค่ำ และ
กลับโรงแรมทีพ่ กั เพือ่ พักผ่อนและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศ
ไทยในเช้าวันรุง่ ขึน้ จากการได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมโรงงาน และ
สถานการณ์ดา้ นเซรามิกในประเทศเวียดนามครัง้ นี้ คณะทัวร์
หลายๆ คนคงจะได้เพลิดเพลิน พร้อมทัง้ ได้รบั ความรู้ เทคนิคใน
การผลิตสินค้ารูปแบบแปลกๆ ใหม่ๆ ได้รลู้ ทู่ างการติดต่อค้าขาย
กับทางประเทศเวียดนาม ไม่มากก็นอ้ ย และส่วนหนึง่ ทีท่ างคณะ
ทัวร์คงจะเห็นพ้องต้องกันว่า คำล่ำลือทีว่ า่ เวียดนาม เป็นคูแ่ ข่ง
ในสินค้าเซรามิกทีน่ า่ กลัว ก็คงพอเบาใจได้บา้ ง เพราะเราก็คง
เห็นกันแล้วว่า ทางเวียดนามเองก็ไม่ได้มขี อ้ ได้เปรียบผูผ้ ลิตใน
ประเทศไทยแต่อย่างใดนัก และหวังว่าผูป้ ระกอบการเครือ่ งปัน้
ดินเผาเซรามิกไทย จะสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ
มาปรับใช้ ให้กจิ การของเราเจริญรุง่ เรือง พัฒนาแข่งขัน หรือเป็น
คูค่ า้ กับทางเวียดนามได้ตอ่ ไปในอนาคต และหวังว่าจะมีโอกาส
ได้รว่ มคณะทัวร์เดินทางไปเยีย่ มชมแหล่งผลิตอืน่ ๆ กันต่อไป
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