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Antique Ceramic
Accesseries&Decoration

       ผลิตภัณฑเบสท  เปนแบรนดภายใต

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟค จำกัด ซึ่ง ผลิต

และจัดจำหนายกระเบื้องลายโบราณ นอก

จากกระเบื้องลายโบราณแลว เรามองเห็น

คุณคาความงามของลวดลายจึงมาทำเปน

เครื่องประดับ และของตกแตง เพื่อ ใชงาน

เ ปน ข อ ง ที่ร ะ ลึก  เ ก็บ ส ะ ส ม ไ ว ใ หบุค ค ล รุน

หลังไดเห็นตอๆไป

products

        งานวาดที่สรางสรรคลวดลายจากงานกระเบื้อง

ที่มีมากกวา 200 ป  ซึ่งลวดลายเหลานี้ไดรับอิทธิพล

มาจากยุดโคโลแนล หรือยุคชิโนโปรตุกีส ในชวงรัชสมัย

รัชกาลที่ 5 เปนลวดลายที่เกิดจากความคิดจินตนาการ

จากรูปทรงดอกธรรมชาติที่เห็นรอบๆตัว ประยุกตเขา

กับรูปทรงเลขาคณิต และพรสวรรคของชางวาด ทำให

เกิดผลงาน เปนที่นิยมอยู มีความเปนคลาสสิคในตัว 

เพราะ ลวดลายเหลานี้เกิดจากการตอภาพกันเปน 4 แผน

เปนหนึ่งลวดลาย มาบรรจบลงที่งานวาดบนเนื้อดินชิ้น

เล็กๆ ดวยการประกอบเขากับงานเงินแท ทองเหลือง

ทำใหทรงคุณคาความเปนไทยไดลงตัว งานมีเอกลักษณ

Antique Mug

M01 M02 M03

     แกวนํ้าลวดลายโบราณ แกะสลักลายเปนงานนูนตํ่า 

ยอมนํ้าเคลือบ ดวยเทคนิคการยอมแบบโบราณ ทำให

ผิวแกวมีเอกลักษณเฉพาะตัว ลักษณะคลายแกวโบราณ

Size:           9.5 cm , Height       16 cm

     ดวยเทคนิคการลงสีและการสลักลวดลาย

นูนตํ่า ผสมผสานการเคลือบนํ้ายอมแบบโบราณ 

ทำใหแกวกาแฟมีความเปนโบราณ มีคุณคา และ

เสนหไมเหมือนใคร ดูนาใช นาสะสม

M01

Antique Coffee cup

Size:           17 cm , Height       8 cm



Antique teapot

         ชุดกานํ้าชา ถูกแกะสลักลวดลายดอกไม

บนผิวเซรามิคดวยศิลปะนูนตํ่า และเคลือบดวย

นํ้าเคลือบวิธีโบราณ ทำใหผิวมีลักษณะมันวาว 

นาใชงาน มี 2 สี คือ สีนํ้าเงิน และสีเขียว

อา่งลา้งมอื

Antique Sink

Size:         23.5 cm , Height       12 cm

             อางลางมือโบราณ เปนงานวาดมือ

ที่ใชความละเอียดออนในการวาด และความ

สามารถเฉพาะตัวของชาง ซึ่งเปนงานที่

ตองสั่งทำเทานั้น (สอบถามลายละเอียดไดภายหลัง)

Size:         16 inch ,         18 inch   Height  14.5 inch 

Antique Bowl

    ถว ย เ ซ ร า มิค ล ว ด ล า ย โ บ ร า ณ  แ ก ะ ส ลัก ล า ย

นูนตํ่า เคลือบดวยนํ้าเคลือบวิธีโบราณ  มีลักษณะมันวาว 

ลวดลายคมชัดมีใหเลือก 3 สี ไดแก สีนํ้าตาล สีเขียว

 และสีนํ้าเงิน มีฝาปด เก็บความรอนไดดี 

Size:            10 cm , Height       10 cm

Ab01 Ab02 Ab03

Wood tray with Antique Tile

Shape & form

     ถาดไมตกแตงดวยกระเบื้องลายโบราณ เปนงานวาดดวยมือของ

ชางวาด ซึ่งหาไดยาก สามารถกำหนดลวดลาย โลโก ลงบนแผนกระเบื้อง

ไดตามที่ตองการ สามารถใชเปนของตกแตงราน เสริ์ฟอาหาร เปนตน

Small size:   12 x 18 cm        Tile size:     4 inch       or           4 inch

Big size:       15 x 25 cm       Tile size:     4 inch       or           4 inch



Ceramic Earring 

E01
E02 E03 E04 E05

E06 E07 E08 E09 E10

E12 E13 E014 E15 E16

E11

Ceramic Acessories

Blue&White Lover

Mini Thaistyle 

Ring

     ตางหูเซรามิคลวดลายโบราณ เปนตางหูที่ไดรับความนิยมมาก

มีทั้งงานประกอบ 1ชั้น และ 2ชั้น หวงหอยทำจากเงิน ทองเหลือง

และนิเกิ้ล ใชสวมใสเปนเครื่องประดับ เปนของที่ระลึก และสามารถ

สั่งทำตามลวดลายที่ตองการได 

     สิ่งของเครื่องใชจำลองโบราณ ไดถูกยอสวนมาเพื่อเปนของ

ตกแตง เปนของที่ระลึก ซึ่งสิ่งของเหลานี้ นับวันก็จะสูญหายไป

รับสั่งของจำลองแบบอื่นตามตองการ

     แหวนลายโบราณเปนอีกหนึ่งที่ไดรับความ

นิยมในกลุมคนรักของเซรามิค ซึ่งไดสะทอน

ความสามารถในงานวาดของชางไทย

(มีครบทุกไซส)
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