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จานใบหรู เนื้อขาวสะอ้านจากดิน Vitreous China ประดับลวดลายอันงดงามของศิลปินเอก
ในแบรนด ์IITTALA อันลือช่ือของฟินแลนด์ ท่ีวางอยู่บนช้ันในโชว์รูม ช่างเชิญชวนให้ผู้พบเห็นเข้าไปสัมผัส
จับต้อง.......มองไปอีกด้านหน่ึงจะพบภาชนะท่ีใช้ในการอบอาหารของ Corningware แต่ละใบมีความเน้ียบ
เฉียบด้วยฝีมือในการผลิต ผิวสัมผัสของเน้ือดินเทอราคอตตานุ่มละมุนมือ..... ส่วนฝาผนังของโชว์รูมแห่งน้ี
แขวนประดับไปด้วยแก้วมีหู (Mug) ตระกูลดิสนีย์ที่มีแบบแตกต่างกันเป็นร้อยแบบ ซึ่งเป็นสินค้าล่อตา
ล่อใจเด็กๆ ท่ีไปเยือนดิสนีย์แลนด์ในหลายประเทศท่ัวโลก...

ชุดภาชนะท่ีตกแต่ง
ด้วยรูปลอกน้ำ

การออกแบบท่ีสวยงามทันสมัยแก้วกาแฟทีบ่รษัิทออกแบบเอง

ผลงานเซรามิคส์ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงใน
การผลิตจากบริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัดซ่ึงเป็นบริษัทท่ีดำเนิน
การด้วยฝีมือคนไทยในตระกูล "เชิดเกียรติศักด์ิ" ท่ีมีใจรักและจิต
วิญญาณในการทุ่มเท ฝ่าฟันอุปสรรคและประคับประคองโรงงาน
มาตลอดระยะเวลา 20 ปีเศษ จนกระทั่งได้รับการยอมรับจาก
ท่ัวโลกอย่างแท้จริง

"แรกทีเดียว ได้หุ้นกับกลุ่มทุนไต้หวันในการทำ
บริษัท คราวน์ ต่อมาในปี 2533 จึงซ้ือกิจการท้ังหมด และ
บริหารเอง งานหลักคือพวกสินค้าบนโต๊ะอาหาร (Tableware)
และแก้วกาแฟ ซ่ึงส่งออกประเทศอเมริกากับยุโรปเป็นหลัก"
คุณมนัส เชิดเกียรติศักด์ิ  ได้เปิดเผยท่ีมาของบริษัทให้กับทีมงาน
ของวารสารเซรามิคส์ โดยมีคุณอรรณพ เชิดเกียรติศักดิ์ และ
คุณอารีย์  ภู่ไพบูลย์ บุตรชาย และบุตรสาว ร่วมพูดคุยและอธิบาย
การทำงานด้วย

  

คราวน์ เซรามิคส์
จินตนาการอันไร้ขีดจำกัด

จานรองแก้วท่ีเก๋ไก๋
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"นอกจากออเดอร์หลักของลูกค้าแล้วยังมีการออกแบบ
เองโดยทางบริษัทได้นำเสนอในงานแสดงสินค้าต่างๆ หากลูกค้า
ต้องการแบรนด์ของตัวเอง จะต้องส่ัง 50,000ดอลลาร์ ข้ึนไป"
ผลงานออกแบบของคราวน์ เซรามิคส์ เรียกได้ว่า "ไม่ธรรมดา"
เลยจริงๆ นอกจากจะมีรูปทรงท่ีสวยงามน่าใช้แล้วลวดลายบาง
ชุดดูเป็นไทยท่ีมีความเป็นสากลมากๆ นับเป็นการออกแบบท่ี
ยากมาก ผลงานท่ีบริษัทออกแบบเองน้ีจัดว่าประมาณ 50 เปอร์
เซ็นต์ของงานท้ังหมดทีเดียว

คุณอรรณพได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การออกแบบน้ัน
ต้องดูแนวโน้มของสแีละรูปทรงแต่ละปี โดยตรวจสอบขอ้มูล
จากเว็บไซต์ abiente ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากนักออกแบบท่ัวโลก
โดยแต่ละปีจะมีข้อมูลที่วิเคราะห์สี และแรงบันดาลใจด้วย

คุณอรรณพ ได้กรุณานำทีมงานชมการผลิตในโรงงาน
ซ่ึงนอกจากจะแบ่งเน้ือท่ีการทำงานอย่างมีระเบียบและชัดเจน
แล้ว ยังพบว่าโรงงานมีความทันสมัย สะอาดมาก โดยมีการเช็ด
พ้ืนทุกช่ัวโมง และมีระบบระบายอากาศท่ีดี

ข้ันตอนแรก เร่ิมต้ังแต่การนำดินท่ีผ่านการนวดมาแล้ว
ใส่ลงในเคร่ืองรีดดูดอากาศ (Extruder) ซ่ึงดินท่ีใช้ก็คือดินคอม
พาวด์เคลย์ชนิดต่างๆ เป็นดินของบริษัทในเครือท่ีก่อต้ังต้ังแต่
ปี 2519 และปัจจุบันมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน
เซรามิคส์ท่ัวประเทศและตามสถาบันการศึกษาต่างๆ  เคร่ืองรีด

ส่วนหน่ึงของโชว์รูม
รอยย้ิมของผู้บริหารท่ามกลางผลงานท่ีรัก

คุณอรรณพ คุณมนัส  เชิดเกียรติศักดิ์และคุณอารีย์  ภู่ไพบูลย์

Crown Ceramics

ดินน้ีสามารถรีดให้ดินออกมาเป็นท่อนทรงกระบอกตันได้ตาม
ขนาดของภาชนะที่จะขึ้นรูปด้วยการเปลี่ยนปากเครื่องรีดดิน
เราพบว่า มีดินสีชมพูอ่อนหน้าตาน่ารับประทานมาก วางเป็น
ท่อนเรียงกันอย่างมีระเบียบ ซ่ึงสีท่ีผสมลงไปน้ี ก็เพ่ือจะแยก
ชนิดดินให้ข้ึนรูปตามช้ินงานได้ไม่สับสน

ข้ันต่อมาคือ การข้ึนรูป ซ่ึงมีกรรมวิธีท่ีแตกต่างกันไป
ตามรูปแบบและจำนวนผลิต เช่น การข้ึนรูปด้วยเคร่ืองจักรด้วย
วิธีโจลี (Jollying) หรือจ๊ิกเกอร์ (Jiggering) คือตัดดินเป็นท่อน
แล้วป๊ัมอัดดินเป็นภาชนะในแบบพิมพ์โดยมีใบมีดท่ีมีส่วนเว้า
ตามแบบภาชนะที่ต้องการปาดดินให้ได้รูปทรงขณะภาชนะ
หมุนด้วยความเร็ว จากน้ัน แบบพิมพ์พร้อมช้ินงานจะผ่านเข้า
ตู้อบ และจะมีเคร่ืองดูดอากาศดูดช้ินงานออกจากแบบพิมพ์ส่ง
ตามสายพานให้พนักงานติดหู   นอกจากน้ันยังมีการใช้เคร่ือง
 Isostatic Press ซ่ึงเป็นเคร่ืองอัดข้ึนรูปภาชนะด้วยดินผงแห้ง
 เป็นเคร่ืองแรกท่ีนำมาใช้ในประเทศไทย ข้อดีคือภาชนะจะไม่
บิดเบ้ียว และใช้แรงงานคนน้อย โดยเคร่ืองจะม๊ฟองน้ำตกแต่ง
ขอบผลงานให้เสร็จ แต่การจะข้ึนรูปโดยใช้เคร่ืองนี้ได้จะต้อง
ผลิตภาชนะทรงเดียวกันเป็นจำนวนมากจริงๆ เน่ืองจากต้นทุน
การผลิตแบบพิมพ์ (Mold) มีราคาสูงหลายแสนบาท  ดังน้ัน
ลูกค้าจึงควรส่ังทำอย่างน้อย 500,000 ช้ินต่อ1 แบบ ซ่ึงจะเป็น
การลงทุนอย่างคุ้มค่าในส่วนของลูกค้าเอง
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จากน้ัน คณะของเราได้ไปดูการผลิตภาชนะโดยการ
ใช้เคร่ืองอัดดินน่ิมแบบ Ram Process และการหล่อน้ำสลิป
โดยการใช้พิมพ์ช้ินลักษณะต่างๆ กัน  การข้ึนรูปแต่ละกรรม
วิธีน้ันจะแยกกันชัดเจนและพิจารณาเทคนิคตามลักษณะและ
รายละเอียดของผลงาน เพราะหากใช้เคร่ืองจักรบางประเภท
ก็จะมีกระบวนการเป่าแห้งให้เลยในเวลาอันรวดเร็ว เม่ือเผาดิบ
เสร็จแล้ว จะมีส่วนของการเคลือบ ซึ่งโรงงานนี้เน้นวิธีจุ่ม
นับว่าเป็นวิธีท่ีใช้เวลารวดเร็ว เหมาะกับรูปทรงของภาชนะและ
ได้ผลงานออกมาเน้ียบมากแม้จะต้องผสมเคลือบเป็นจำนวน
มากแต่ก็ได้ผลท่ีคุ้มค่า  การดูพนักงานจุ่มเคลือบเป็นอีกข้ันตอน
ท่ีน่าเพลิดเพลินย่ิง เน่ืองจากทางโรงงานได้สร้างสรรค์อุปกรณ์
เก่ียวภาชนะในการจุ่มเอง โดยออกแบบให้เหมาะสมกับภาชนะ
แต่ละประเภท และพนักงานจุ่มก็มีความชำนาญและทำงานกัน
ด้วยความนุ่มนวล ระมัดระวัง แต่ได้ผลงานจำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว

ต่อมาเราได้ไปดูการตกแต่งหลังการเผาเคลือบด้วยการ
ติดรูปลอก ภาชนะสีสดทรงเรียบดูน่ารักน่าใช้ข้ึนมาทันตาเม่ือ
พนักงานติดรูปลอกน้ำเพ่ือรอการเผา บางแบบก็ตกแต่งด้วยการ
ระบายสีบนเคลือบ  สำหรับแก้วมีหูน้ันเผาตกแต่งท่ีอุณหภูมิ
8000c หลังจากเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 12300c ไปก่อนแล้ว  ส่วน
ภาชนะของ IITALA เผารูปลอกท่ีอุณหภูมิ 12000 c เน่ืองจาก
เป็นลักษณะ Inglaze ท่ีทำให้สีหลอมติดกับผิวเคลือบเป็นเน้ือ
เดียวกัน จากน้ันก็เป็นกระบวนการตรวจสอบความเรียบร้อย
โดยเคาะฟังเสียงแต่ละใบ เผ่ือมีรอยร้าว และเช็ดฐานภาชนะ
เพ่ือความสะอาดเรียบร้อย ติดป้ายย่ีห้อ ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง
แล้วส่งไปบรรจุ

จากข้ันตอนท่ีไปชมมาน้ัน เรียกได้ว่า คราวน์ เซรามิคส์
เป็นโรงงาน "ตัวอย่าง" ได้ทีเดียว การดูแลพนักงาน 1400 คน
นักออกแบบอีก 4 คน นับว่าเป็นงานใหญ่และต้องอาศัยระเบียบ
กฎเกณฑ์และความตรงต่อเวลาสูง จากท่ีสังเกตดูพบว่าเปอร์
เซ็นต์สินค้าเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานน้อยมากทำให้การผลิต
ประสบความสำเร็จในข้ันของมืออาชีพจริงๆ

การดำเนินงานของบริษัทท่ีผ่านร้อนหนาวมากว่า 20 ปี
น้ัน ย่อมต้องพบอุปสรรคต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตต่างๆ การศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีไม่มีวัน
จบส้ิน รวมถึงอัตราการแลกเงินท่ีผันผวนอยู่ตลอด ทำให้ต้องมี
การแก้ปัญหาทุกด้านอย่างต่อเน่ือง

จากปัญหาค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวในช่วง 3 ปีท่ีแล้ว
คุณอรรณพได้ช้ีแจงว่า

“แก้ปัญหาด้วยการขยายตลาดทางยุโรปมากข้ึนในขณะ
ท่ีราคาขายต่อช้ินท่ียุโรปจะสูงกว่าอเมริกาเท่าตัว แต่ช้ินงานต้อง
มีความเรียบร้อยและคุณภาพสูงมาก ต้องมีการปรับวิธีทำงาน
และควบคุมให้มีการเสียน้อยท่ีสุด" ซ่ึงลักษณะการทำงานดังกล่าว
ต้องมีการพูดคุยกับพนักงานจนเป็นท่ีเข้าใจ

คุณอารีย์ได้เสริมว่า การทำงานเซรามิกส์น้ัน "มีเร่ือง
ให้ศึกษาค้นคว้าได้ไม่จบส้ิน" ซ่ึงผลงานท่ีวางแสดงอยู่ในโชว์รูม
ก็เป็นหลักฐานอย่างดี ทำให้เห็นถึงเทคนิคการข้ึนรูปและตกแต่ง
ต่างๆ ท่ีก้าวล้ำไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและเม่ือกล่าวถึงการ
ทำงานเซรามิคส์ในระดับสู้ไม่ถอยน้ีแล้ว   คุณอารีย์ได้กล่าวว่า
"ย่ิงกว่าใจรักแต่เป็นท่ีจิตวิญญาณ"

ตกแต่งปากถ้วยหลังจ๊ิกเกอร์ ความสะอาดของห้องผสมวัตถุดิบ จุ่มเคลือบ

ติดรูปลอก
หลังเผาเคลือบ
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ผลงานส่วนหน่ึงของบริษัท

ทีมงานได้ป้อนคำถาม
สุดท้ายซ่ึงเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับ
ทุกหน่วยงานว่า ในฐานะท่ีควบคุมดู
แลการผลิตเซรามิคส์น้ัน จะช่วยร่วม
มือในการลดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
คุณอรรณพตอบว่า

" ทางบริษัทฯตระหนักถึง
ปัญหาและพยายามปรับเปล่ียนการ
ทำงานในหลายด้าน โดยเฉพาะลดการ
ใช้พลังงาน ควบคุมการผลิตให้มีประ
สิทธิภาพมากข้ึนโดยสูญเสียให้น้อย
ท่ีสุด นอกจากน้ัน มีการค้นคว้าวิจัย
ดินท่ีอุณหภูมิต่ำ และทดลองปรับใช้
เคลือบอุณหภูมิต่ำท่ีปราศจากความ
เป็นพิษ"

ภาชนะที่ตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ

คุณมนัสได้เสริมว่า "ภาชนะเผาดิบแล้ว  สามารถนำไป
รีไซเคิล โดยทำเป็น grog (ดินเช้ือ) ผสมในเน้ือดินป้ันเพ่ือใช้ใหม่ได้
ส่วนพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ก็นำไปถมท่ี ปัจจุบันพยายามเน้นลูกค้าท่ี
ส่ังสินค้าในจำนวนท่ีใช้จนแม่พิมพ์หมดอายุ (ประมาณ 3000 ช้ิน
ต่อ 1 แม่พิมพ์) โดยอาจทำรูปทรงเดียวกัน แต่เปล่ียนลักษณะรูป
ลอกท่ีตกแต่ง โดยเปล่ียนสีหรือเปล่ียนการออกแบบ ต้นทุนก็
ต่ำลง เป็นการร่วมมือกันระหว่างลูกค้าและโรงงาน"

ก่อนจากกันในวันนั้น ผู้บริหารคราวน์เซรามิคส์
ได้เอ้ือเฟ้ือว่า ทางโรงงานยินดีท่ีจะเปิดให้เด็กนักเรียน หรือนิสิต
นักศึกษาเข้าชม นอกจากเป็นการให้การศึกษาและทำให้เด็กเห็น
ความสำคัญของงานเซรามิคส์ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ศรัทธาให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

ทีมงานวารสารเซรามิกส์ได้รับความประทับใจเป็น
อย่างย่ิงในการเย่ียมชมโรงงานในวันน้ัน ไม่เพียงแต่ได้รับ

"No Limit to Your Imagination""No Limit to Your Imagination""No Limit to Your Imagination""No Limit to Your Imagination""No Limit to Your Imagination"

ทราบปรัชญา และกระบวนการในการทำงานเท่าน้ัน ยังได้สัมผัสถึงความมุ่งม่ัน ความรัก ความเอาใจใส่ ท่ีทุกท่านมีต่อ
"เซรามิคส์" ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงอีกด้วย เพ่ือให้ ผลงานท่ีออกมาสมกับแนวความคิดท่ีว่า..
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เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกน้ันมีหลากหลายชนิด เคลือบผลึกก็เป็น
เคลือบอีกชนิดหนึ่งที่มีนักเซรามิกหลายต่อหลายคนหลงไหล จำได้ว่าตอนที่ยัง
เรียนปริญญาตรีอยู่ท่ีจุฬาฯ ได้สูตรเคลือบผลึกเด็ดๆมาจากรุ่นพ่ีแล้วก็เอามาลอง
ทำออกบ้างไม่ออกบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ออกดอกผลึกแม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่ก็เป็น
ความรู้สึกที่เป็นปลึ้มเอามากๆ จากนั้นก็กลายเป็นความหลงไหลไปโดยไม่รู้ตัว
ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานกระเบ้ืองท่ีส่วนใหญ่ใช้เตา Roller ซ่ึงจะเผาท่ีอุณหภูมิ
ไม่สูงนักและเวลาในการเผาเร็วมาก แต่ก็ยังโชคดีท่ีโรงงานยังมีการผลิตโมเสคท่ีต้อง
ใช้เตาอุโมงค์อยู่ก็เลยได้เล่นผลึกอีก พอมาเป็นท่ีปรึกษาเต็มตัวคราวน้ีเลยได้เล่น
เคลือบผลึกสมใจจริงๆเสียที
            เคลือบผลึกน้ันถ้าจะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆก็คงต้องแบ่งตามชนิดของวัตถุดิบท่ีทำ
ให้เกิดผลึกซ่ึงส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้เกิดผลึกได้ท้ังส้ินไม่ว่าจะเป็น Zn-crystal, Al-crystal,
Ca-crystal, Ti-crystal, Mg-crystal, Co-crystal, Fe-crystal และอ่ืนๆ ซ่ึงผลึกของวัตถุดิบ
แต่ละชนิดก็จะให้รูปร่าง ขนาด และสีสันท่ีแตกต่างกันออกไปสำหรับเคลือบผลึกท่ีจะกล่าว
ถึงในบทความน้ีจะเป็นเคลือบ Zn-crystal ซ่ึงเป็นเคลือบท่ีสวยงามมีเสน่ห์ท้ังกับคนทำเคลือบ
และคนท่ีเป็นเจ้าของเป็นอย่างมาก

ในการทำเคลือบผลึกของ Zn นั้นมีปัจจัยในการเกิดผลึกอยู่หลายปัจจัย
ท่ีต้องควบคุมได้แก่

-   ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบท่ีใช้
-  ความละเอียดของการบดน้ำเคลือบ
-   ความหนาแน่นของน้ำเคลือบ
-   ความหนืดของสีเคลือบท่ีอุณหภูมิสูง
-   ความหนาของช้ันเคลือบท่ีทำการ Apply ลงบนบิสกิต
-   สูตรเน้ือดินท่ีใช้ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับค่า COE ระหว่างเน้ือดินกับเน้ือเคลือบ
-   อุณหภูมิในการเผา
-   เวลาในช่วงการยืนไฟและการเล้ียงผลึก

เคลือบผลึก(Crystal glaze)
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ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่ใช้
วัตถุดิบที่นำมาทำเคลือบผลึกนั้น ตัวสำคัญๆที่เป็นตัวให้ผลึกควรมีการควบคุม

คุณภาพที่ดีมีการตรวจรับวัตถุดิบที่ดีเพียงพอเพื่อให้ทราบว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นั้นมี
ความสม่ำเสมอและตรงตามความต้องการสำหรับเคลือบผลึกหรือไม่ วัตถุดิบท่ีสำคัญคือ
ZnO ซึ่งถ้าเราต้องการใช้ ZnO เพียงเพื่อเป็นตัวช่วยหลอมก็คงไม่ต้องดูอะไรมาก แต่ถ้า
ต้องการทำเคลือบผลึกให้สวยต้องมีการตรวจสอบ ZnO ที่ดี ได้แก่การตรวจสอบ%ZnO
ว่ามีความบริสุทธิ์เพียงใด ความละเอียดของ ZnO ที่ใช้ต้องมีการควบคุม %Residue
ก่อนการใช้งานด้วย
            วัตถุดิบอีกตัวที่นำมาใช้สำหรับการเกิดผลึกคือ TiO

2
 ซึ่งต้องดูค่า %TiO

2

ที่มีอยู่รวมทั้งค่าความละเอียดเช่นกัน ซึ่ง TiO
2
 นี้ควรใช้แร่ที่เป็น Rutile จะให้ผลดีกว่า

Anathase
                ดังน้ันถ้าเราใช้วัตถุดิบของผู้ขายเจ้าใดแล้วให้ผลท่ีดีก็ควรเก็บไว้เป็นมาตรฐาน
สำหรับการสั่งซื้อในครั้งต่อๆไปด้วยอย่าไปกังวลกับ Inventory ของวัตถุดิบ ถ้าใช้ได้ดี
ควรซื้อเก็บไว้เป็น Stock เอาไว้ เพราะซื้อ Lot ใหม่อาจได้คุณภาพไม่เหมือนเดิมได้
โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีมาจากเมืองจีน

ความละเอียดของการบดน้ำเคลือบ
            การบดน้ำเคลือบสำหรับการทำเคลือบผลึกน้ันจะต้องควบคุมความละเอียดท่ีดี
ค่า%Residue ท่ีเหมาะสมควรอยู่ท่ี 1-2% on 325 mesh ซ่ึงการบดเคลือบท่ีละเอียดน้ีจะทำ
ให้การเกิดผลึกมีความสม่ำเสมอมากข้ึนและใช้เวลาในการยืนไฟต่ำลง ซ่ึงถ้าบดเคลือบผลึก
ไม่ละเอียดเพียงพออาจทำให้กลายเป็นเคลือบด้านธรรมดาไปได้

ความหนาแน่นของน้ำเคลือบ
ความหนาแน่นของน้ำเคลือบน้ันจะข้ึนอยู่กับการเคลือบของเรา ถ้าเป็นการเคลือบ

โดยใช้การสเปรย์จะใช้ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1.55-1.60 g/cc และถ้าเป็นการชุบเคลือบ
จะอยู่ท่ี 1.45-1.50 g/cc
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               ความหนืดของสีเคลือบท่ีอุณหภูมิสูง
               การไหลตัวของเคลือบท่ีอุณหภูมิสูงสำหรับเคลือบ
ผลึกน้ันจะต้องมีการไหลตัวได้ดีน่ันคือมีค่าความหนืดท่ี Max
temp ต่ำน่ันเอง  เพ่ือท่ีนิวคลีไอของตัวท่ีเกิดผลึกเกิดการเจริญ
เติบโตได้ดี ดังน้ันในสูตรควรมีการใช้โซเดียมเฟลด์สปาร์มากกว่า
การใช้แร่กะเทยหรือเป็นโพแตชเฟลด์สปาร์ นอกจากน้ีการใช้
SiO

2 
ในปริมาณสูงๆก็จะไปทำให้ความหนืดของเคลือบในขณะ

หลอมตัวสูงข้ึน ดังน้ันจึงควรเติม SiO
2
 ในปริมาณท่ีเพียงพอ

สำหรับการเกิดผลึกร่วมกับ Zn เพื่อให้กลายเป็นผลึกของ
Willemite (2ZnOSiO

2
) บางคร้ังถ้าต้องการให้เคลือบมีการไหล

ตัวได้ดีอาจเติม Li
2
CO

3 
ลงไปในสูตรด้วย

เนื่องจากเคลือบผลึก Zn จะมีการไหลตัวที่ดีมาก
ดังนั้นเวลาเคลือบควรเว้นช่วงใกล้ด้านก้นของชิ้นงานเพื่อไม่
ให้เคลือบไหลติดแผ่นหรืออาจจะใช้ตัวรองเผาเพ่ือไม่ให้ติดแผ่น
ก็ได้

ความหนาของช้ันเคลือบ
ท่ีทำการ Apply ลงบนบิสกิท

ความหนาของช้ันเคลือบเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องควบคุม
เน่ืองจากว่าถ้าเคลือบบางเกินไปการเกิดผลึกจะน้อยลง และ
ผลึกที่ได้จะมีขนาดเล็กหรือบางครั้งอาจไม่มีผลึกเกิดขึ้นเลย
แต่ถ้าช้ันเคลือบหนาเกินไปจะทำให้เกิดการไหลตัวของเคลือบอย่าง
มากและผลึกท่ีได้อาจจะนูนมากจนสะดุดมือและอาจเกิดรูเข็ม
ข้ึนท่ีบริเวณดอกผลึกได้
            ถ้าใช้การสเปรย์เคลือบเม่ือช้ันเคลือบหนาข้ึนจะทำให้
เกิดการพองตัวข้ึนดังน้ันเม่ือทำการสเปรย์รอบแรกไปแล้วควรอบ
ช้ินงานให้แห้งก่อนหรืออาจใช้หัวพ่นแก๊สพ่นเบาๆบนช้ันเคลือบ
ให้เคลือบดิบแห้งตัวดีก่อนท่ีจะสเปรย์ซ้ำอีกคร้ังก็จะได้ช้ันเคลือบ
ท่ีหนาเพียงพอท่ีจะทำให้ผลึกเกิดข้ึนอย่างสวยงามได้

สูตรเน้ือดินท่ีใช้
จะต้องคำนึงถึงค่า COE ระหว่างเน้ือดินกับเน้ือเคลือบ

ด้วยถ้า COE แตกต่างกันมากการเกิดผลึกก็จะเกิดน้อยลง
รวมทั้งถ้าเน้ือดินมีสีคล้ำไม่ขาวสะอาดผลึกท่ีเกิดข้ึนสีก็จะไม่
สดใสเน่ืองจากสีพ้ืนของตัวเคลือบผลึกสีจะหม่นเกินไปทำให้ไม่
Contrast กับสีของผลึก นอกจากน้ีการสุกตัวของเน้ือดินก็จะมี
ผลต่อการผลึกด้วยเช่นกัน เน้ือดินท่ียังมีรูพรุนอยู่มากทำให้ช่วง
การเกิดนิวคลีเอช่ันของผลึกไม่สามารถเกิดได้อย่างเต็มท่ี

อุณหภูมิในการเผา
โดยทั่วไปแล้วเคลือบผลึกจะเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่

1230-1280 OC ข้ึนอยู่กับสูตรและวัตถุดิบท่ีใช้ สำหรับเวลาใน
การยืนไฟน้ันจะยืนไฟไม่นานนักอยู่ท่ีช่วง 15-30 นาที เพ่ือให้เกิด
การละลายของเนื้อแก้วได้ดี หลังจากนั้นช่วงที่สำคัญคือการ
เย็นตัวของเน้ือเคลือบ โดยการดับเตาเม่ืออุณหภูมิลงไปถึงช่วง
1050-1100 OC ก็ทำการยืนไฟท่ีอุณหภูมิน้ีต่อประมาณ 3-5
ชั่วโมงเพื่อให้เริ่มการเกิดนิวคลีเอชั่นของผลึก เมื่อยืนไฟครบ
ตามที่กำหนดก็จะได้ผลึกดอกใหญ่สวยงามอยู่บนผิวเคลือบ
ของเรา (จริงๆแล้วไม่อยากอธิบายกลไกการเกิดผลึกมากนัก
เพราะเด๋ียวจะดูเป็นวิชาการเกินไปเพราะมีคนบ่นว่าวารสารฉบับน้ี
ดูวิชาการเกินไป แต่ผมไม่ชอบที่จะบอกให้ทำโดยไม่บอกว่า
เหตุผลคืออะไร คนเรามากมายมักชอบอะไรท่ีสำเร็จรูป ง่ายๆ
ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องรู้ที่มาที่ไป ขอแค่ทำแล้วออกมาดีก็พอ
แต่เหตุผลท่ีทำคืออะไร ไม่ต้องรู้ก็ได้ จริงๆ ผมจะเขียนง่ายๆ
ก็ได้ เขียนสูตรไป บอกอุณหภูมิเผาไป บอกท่ีซ้ือวัตถุดิบ แล้วคน
อ่านก็ไปทำ ออกบ้างไม่ออกบ้างก็เพราะว่าเซรามิกน้ันหน่ึงบวก
หน่ึงไม่ใช่สองนะครับ)

Cryst
al gla

ze
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บรรยากาศในการเผา
                ส่วนใหญ่แล้วในการเผาเคลือบผลึกน้ันมักใช้การเผาใน
บรรยากาศออกซิเดชั่นแต่บางครั้งถ้าต้องการผลึกสีแปลกตา
ไปก็สามารถเผารีดักช่ันได้เช่นผลึกสีแดงฉ่ำในรูปบนพ้ืนสีขาว
ก็เกิดจากการเผาเคลือบผลึกสูตรท่ีเติม CuO เพ่ือเป็นตัวให้สี
ปกติจะได้เคลือบพ้ืนสีเขียวอ่อนและมีผลึกสีเงินอมเขียว แต่เม่ือ
เผารีดักช่ันก็จะได้พ้ืนสีขาวและผลึกสีแดงสด

สีพื้นและสีของดอกผลึกนั้นจะขึ้นอยู่กับออกไซด์
ที่เราเติมเข้าไปในสูตร ซึ่งการสร้างสรรงานที่ดีนั้นอาจมีการ
สเปรย์สีให้เหลื่อมกันหรือทับกันบ้างเพื่อให้เกิดสีใหม่ที่เป็น
การผสมกันระหว่างสีของพื้นและดอกผลึกของสูตรเคลือบ
หน่ึงกับสีพ้ืนและดอกผลึกของอีกสูตรหน่ึง หรือมีการผสมกัน
ระหว่างเคลือบรานสีใสๆกับเคลือบผลึกท่ีมีดอกสวยๆ หรือมี
การเคลือบผลึกที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์และเบรคการไหล
ของเคลือบผลึกด้วยเคลือบด้านแบบโลหะแวววาวก็น่า
สนใจดี

               ผมจะให้สูตรเคลือบผลึกสวยๆไปทดลองเล่นกันดูนะครับ
Zn-Crystal
K-Na feldspa 31%
Dolomite 12%
BaCO3 5%
ZnO 23%
SiO2 22%
Kaolin 7%
อุณหภูมิเผา 1250 OC soaking time 30 นาที และ

soak ท่ี 1100  OC 3 ช่ัวโมง
               ถ้าต้องการพ้ืนสีฟ้าและมีผลึกสีน้ำเงินสดให้เติม
CoO 0.5%
               ถ้าต้องการพ้ืนสีเขียวและมีผลึกสีเงินอมเขียวให้เติม
CuO 3%
               ถ้าต้องการให้พ้ืนสีน้ำตาลและมีผลึกสีน้ำเงินให้เติม
MnO2 3% NiO 3%

            สำหรับสูตรต่อไปจะมีผลึกเล็กกว่ามีลักษณะค่อนข้าง
กลมและมีผลึกไม่หนาแน่นเท่าสูตรแรก

Zn-Crystal2
K-Na feldspar 28%
SiO2 33%
Dolomite 3.5%
ZnO 19.5%
BaCO3 5%
Kaolin 4%
Li2CO3 7%
เติม Fe2O3 1.5%
MnO2 1.5%
CuO 0.8%
อุณหภูมิเผา 1250 OC soaking time 30 นาที

สูตรต่อไปเป็นเคลือบผลึกของ Co ราคาจะค่อนข้าง
แพงเพราะตอนน้ีราคาของ CoO สูงมากข้ึนเร่ือยๆ แต่เคลือบ
ท่ีได้ก็ดูน่ารักดีเป็นดอกผลึกเล็กๆสีม่วงละลายอยู่ในเคลือบสี
น้ำเงินเข้ม เคลือบสูตรน้ีระวังเร่ืองการไหลตัวนะครับค่อนข้างจะ
ไหลตัวสูงมาก

K-Na feldspar 21%
Limestone 19%
SiO2 23%
CoO 13%
Dolomite 4%
Frit Lead silicate  20%
อุณหภูมิเผา 1250 OC soaking time 10 นาที

สำหรับเคลือบผลึกชนิดอื่นๆจะทยอยเขียน
มาให้อ่านกันขอให้หลงไหลกับเคลือบผลึกเช่นเดียว
กับผมนะครับ
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Prestige
 Hobby

 by
Hobby
House

คุณธงชัย วัฒนศักดากุลและคุณชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์ เป็นตัวแทนกอง
บรรณาธิการวารสารเซรามิกส์มอบของท่ีระลึกในการเย่ียมชม Hobby House ให้กับคุณ
นฤวร ปันยารชุน คุณครูอังสนา เคลมพิน และคุณครูจันทริกา  วกุลชัย

Hobby House เกิดขึ ้นจากการที ่
คุณนฤวรได้มีโอกาสไปเรียนเพ้นท์พอร์ซเลน
จาก มรว.สุจิตคุณ สารสิน ผู้ซึ่งเรียนมาจาก
ยุโรป จนเกิดเป็นความรักและความชอบ
และได้นำความรู้มาแบ่งปันกับเพื่อนพรรค
คนรู้ใจ กลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันสร้าง
สรรค์งานเพ้นท์พอร์ซเลนที ่อาจถือได้ว ่า
เป็นกลุ่มแรกของเมืองไทยเลยทีเดียว

บรรยากาศภายนอก Hobby House
 ที่ร่มรื่นสบายตา

นับเป็นโอกาสฤกษ์งามยามดีที่กอง
บรรณาธิการวารสารเซรามิกส์ได้มีโอกาส
ไปเยี่ยมชม Hobby House โรงเรียนสอน
เพ้นท์พอร์ซเลนทีก่อตั ้งโดยคุณนฤวร
ปันยารชุนและกลุ่มเพื่อนมานานกว่า ๑๖ ปี
ที่ซอยสุขุมวิท ๓๙ กลางมหานครของเรา
นี่เอง..
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บริเวณโถงภายในท่ีประดับประดาไปด้วยงานเพ้นท์พอร์ซเลนท่ีสวยละเอียดอ่อน

บรรยากาศภายในห้องเรียนท่ีดูสบายๆ เรยีบง่ายเป็นกันเอง

คุณอังสนา เคลมพิน
ครูสอนเพ้นท์ในแบบอเมริกัน

คุณจันทริกา วกุลชัย (เสื้อสีดำ) ครูสอนเพ้นท์ในแบบยูโรเปียน กับนักเรียน

ผลงานเพ้นท์พอร์ซเลนท่ีวางประดับภายในห้องเรียน

ก้าวแรกที่ผ่านเข้ามาในบริเวณ
อาณาเขตของ Hobby House จะเห็น
เรือนไม้สีขาวสบายตาเช้ือเชิญให้หลบหลี
หนีความวุ่นวายจากถนนด้านหน้า ความ
ประทับใจแรกเมื ่อผ่านพ้นประตู คือ
จานพอร์ซเลนหลากหลายขนาดท่ีถูกแต้ม
แต่งด้วยดอกไม้สีงามนานาพันธ์ุท่ีประดับ
รายล้อม ผสมผสานกลิ่นอโรมาอ่อนๆ
ที่ชวนให้สดชื่นและผ่อนคลายเหมือนอยู่
ท่ามกลางสวนในอังกฤษ บรรยากาศช่าง
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานเพ้นท์ท่ีสวย
ละเมียด
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คุณครูจันทริกา วกุลชัย ท่ีเน้นความเหมือนจริง แต้มแต่งอย่าง
บรรจงด้วยลายเส้นละเอียดปราณีต ไล่จากสีพื้นสีอ่อนแล้ว
ค่อยๆ เพ่ิมรายละเอียดและมิติทีละช้ัน ทำให้อาจต้องเผาช้ิน
งานมากถึงส่ีคร้ัง ซ่ึงผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสไตล์ท่ีชอบ
ทั้งสองรูปแบบ การเพ้นท์จะใช้พู่กัน และเทคนิคการลาก
การระบายท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นหลักสูตรแรกสำหรับผู้เริ่มต้น
คุณครูใจดีท้ังสองของ Hobby House จะสอนต้ังแต่การเลือก
ชนิดของพู่กันท่ีเหมาะสม การผสมสี การใช้พู่กันปาดแต้มแต่ง
ตวัดจนเกิดเป็นดอกไม้แสนสวยท้ังหลาย  ผู้เรียนไม่จำเป็นต้อง
มีพ้ืนฐานการเพ้นท์หรือศิลปะแต่อย่างใด ภายในสามช่ัวโมงแรก
แห่งความร่ืนรมณ์และการสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
กันเองของคุณครู ผู้เรียนจะสามารถแต้มเติมดอกไม้สีสันสดใส
บนจานเน้ือขาวได้อย่างงดงาม

หลักสูตรโดยท่ัวไปจะเรียนประมาณ ๓ ช่ัวโมงต่อคร้ัง
จำนวน ๖ คร้ังต่อหลักสูตร มีตั้งแต่หลักสูตรสำหรับผู้เร่ิมต้น
และหลักสูตรพัฒนาเทคนิคสำหรับผู้มีพ้ืนฐานการเพ้นท์พอร์ซ
เลนมาแล้ว จากผลงานท่ีวางรายล้อมในห้องเรียนและลักษณะ
ของกิจกรรมประเภทนี้ ฟังดูแล้วน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง
สูง แต่ทาง Hobby House กำหนดค่าเรียนไม่แพงอย่างท่ีคิด
๔๒๐๐ บาทสำหรับบุคคลท่ัวไป แต่ถ้าสมัครเป็นสมาชิก ๕๐๐
บาท จะเสียค่าเรียนเพียง ๓๘๐๐ บาท และยังได้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สีและอุปกรณ์ รวมท้ังได้รับข่าวสารด้านกิจกรรมพิเศษต่างๆ ด้วย

สีที่ใช้สำหรับการเพ้นท์พอร์ซเลนเป็นสีบนเคลือบ
ชนิดผงคุณภาพดีท่ีส่ังตรงมาจากต่างประเทศ ผ่านการคัดสรร
มาอย่างดีด้วยความรู้และประสบการณ์ของทางโรงเรียน
ซ่ึงสีน้ี จะเผาท่ีอุณหภูมิประมาณ ๗๘๐- ๘๐๐ องศาเซลเซียส
ตัวผสมสีมีท้ังแบบเช้ือน้ำและเช้ือน้ำมันให้เลือกใช้ตามความ

งานเพ้นท์ท่ีอ่อนนุ่มผสมผสานสีอย่างอ่อนโยนแบบอเมริกัน

ชอบและความถนัด และให้เหมาะสมกับสไตล์ท่ีเพ้นท์ ส่วนพู่กัน
มีทั้งแบบขนสัตว์ที่ทำจากขนอกกระรอกไซบีเรียที่นุ่มและ
อุ้มเน้ือสีได้ดี เหมาะกับการเพ้นท์สไตล์อเมริกัน และพู่กันขน
สังเคราะห์ท่ีมีความสปริงตัว เล็กแหลมเหมาะกับการเขียนลาย
เส้นละเอียดเล็กของยุโรเปียนสไตล์

นอกจากหลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนเป็นประจำแล้ว ทาง
Hobby House ยังมีหลักสูตรพิเศษท่ีเช้ือเชิญครูหรือศิลปินท่ี
มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการเพ้นท์พอร์ซเลนจากต่างประเทศมา
สอนเทคนิคและวิธีการเพ้นท์ที่หลากหลายเฉพาะตัวมาถ่าย
ทอดความรู้กันอย่างใกล้ชิด เป็นการต่อยอดความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้กับเหล่าสมาชิกอย่างต่อเน่ือง

การเรียนเพ้นท์พอร์ซเลนดอกไม้พรรณพฤกษ์ที่นี่
นอกจากกิจกรรมความรู้แล้ว ด้วยใจท่ีรักการเพ้นท์พอร์ซเลน
ที่มีร่วมกันของสมาชิก ทำให้ผู้มาเรียนรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง
ไม่เหมือนการน่ังทำกิจกรรมในห้องเรียนท่ัวไป แต่เสมือนเป็น
การรวมกันของผองเพ่ือนพ่ีน้องมาสังสรรค์แต้มสีแต่งกลีบเติม
ใบจนได้ช่อไม้ดอกงามประดับจานขาวเน้ือเนียนมาผลัดกันช่ืน
แบ่งกันชมอย่างถ้วนหน้า

ถ้าสนใจหลักสูตรการเพ้นท์พอร์ซเลน หรือ
ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี Hobby
House  สุขุมวิท ๓๙  โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๒-๖๔๙๙  ในด้าน
เทคนิคและวิธีการเพ้นท์ดอกไม้สวยบนพอร์ซเลนจะมา
บอกเล่าถึงในรายละเอียดกันในฉบับหน้าต่อไป

งานเพ้นท์พอร์ซเลนที่ Hobby
House จะเน้นการสอนเพ้นท์ลายดอกไม้
โดยเฉพาะ  ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองสไตล์ คือ
แบบอเมริกัน ที่สอนโดยคุณครูอังสนา
เคลมพิน การเพ้นท์ในแบบนี้จะเป็นการ
เพ้นท์ลายดอกท่ีมีพ้ืนหลัง ลวดลายอ่อน
โยนนุ่มเบาด้วยโทนสีท่ีผสมผสานไล่น้ำหนัก
อย่างกลมกลืน โดยท่ัวไปจะเผาลวดลาย
ท่ีเพ้นท์แล้วประมาณสองรอบ ในขณะท่ีอีก
สไตล์เป็นการเพ้นท์แบบยุโรเปียนโดย
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กลุ่มวิจัยเซรามิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเซรามิก ให้เทียมทันกับงานวิจัยในระดับนานา
ชาติ และเพ่ือบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ ท่ีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาห
กรรมเซรามิกไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้เป็นอย่างดี
โดยอาศัยกลไกของการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอุตสาห
กรรมเซรามิก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำการวิจัยและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ และ
หลักสูตรสาขาวัสดุศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับปริญ
ญาโทจนถึงระดับปริญญาเอก ท่ีมุ่งเน้นในผู้เรียนสามารถค้นหาองค์ความ
รู้ใหม่เพ่ือเผยแพร๋ในระดับสากล

          ⌫⌫

 


ในระหว่างปี 2548-2551 กลุ่มวิจัยเซรามิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ระดับชาติและนานาชาติ รวม 5 บทความ
จำนวนบทความที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ 5 ครั้ง
จำนวนบทความที่นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ 6 ครั้ง
และสิทธิบัตรงานวิจัย จำนวน 1 ชิ้น
มีนักศึกษาที่ได้รางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 1 รางวัล

⌫  
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ในปัจจุบันกลุ่มวิจัยฯ มีงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นในสองด้าน ด้านแรกคือ เซรามิกอุตสาหกรรม ได้แก่การวิจัยท่ีเน้นการนำ
วัตถุดิบในประเทศมาใช้เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต การศึกษากลไลการเปล่ียนแปลงของเน้ือดินเม่ือเผาและการพัฒนาสูตร
ผสมเพ่ือลดอุณหภูมิในการเผา การพัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ  ของเคลือบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิก
เช่น ไส้กรองเซรามิก ถ้วยครูซิเบิล อิฐและวัสดุปูพ้ืน ให้มีคุณสมบัติท่ีดีข้ึนและประหยัดพลังงาน ส่วนด้านเซรามิกยุคใหม่
จะมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติและประสิทธิภาพของวัสดุท่ีประยุกต์ใช้ด้านการพลังงานเป็นหลัก ได้แก่ การพัฒนา
วัสดุสำหรับเซลล์เช้ือเพลิงชนิดอิเล็คโตรไลต์ของแข็ง รวมถึงการพัฒนาต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิง เป็นต้น

⌦
ในระหว่างปี2546-2551กลุ่มวิจัยเซรามิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย และ

สร้างสรรค์จากทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นเงินประมาณ 5 ล้านบาท และได้ให้ทุนผู้ช่วยวิจัยแก่นักศึกษา
มาแล้วกว่า 10 ทุน ในปัจจุบันนักศึกษายังได้รับทุนเพ่ือการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือการศึกษาท้ังในระดับ
ป. โท เช่น ทุนเมธี วิจัยทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทุน สกว-สสว และ
ระดับ ป. เอก เช่นทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนปริญญาเอกจาก Thailand Graduate Institute of Science
 and Technology
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ตะกั่วจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ (ตัวช่วยลดอุณหภูมิสุกตัว) และส่วนประกอบที่ทำ
ให้สีสันของเคลือบสวยสดใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดีซ่ึงใช้กันมายาวนานในกระบวนการผลิตเซรามิกดินเผา
ตะกั่วเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพหากสะสมในร่างกาย การนำสารประกอบตะกั่วจะใช้ในรูปของ
ออกไซด์และคาร์บอเนตเป็นวัตถุดิบ ใช้ผสมในเคลือบโดยตรงหรือนำมาหลอมเป็นฟริต (frit) รวมกับ
วัตถุดิบตัวอ่ืนๆ เพ่ือให้เสถียรไม่ละลายน้ำและความเป็นพิษลง แล้วจึงนำมาผสมเป็นน้ำเคลือบและเผาเป็น
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองครัว กระเบ้ือง สุขภัณฑ์และอ่ืนๆ ซ่ึงเรา
ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่าเราปลอดภัยจากพิษของตะก่ัวท่ีอาจละลายออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีขณะใช้งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาชนะเคลือบดินเผาซ่ึงสัมผัสกับอาหารโดยตรงตะก่ัวจึง
เข้าสู่ร่างกายเราอย่างง่ายดาย หรือแม้แต่ในอ่างอาบน้ำ สุขภัณฑ์ และกระเบ้ืองท่ีผ่านการ ใช้งานมานาน
ก็อาจมีตะก่ัวปนเป้ือนออกมาและสะสมในร่างกายของเราได้เช่นกัน

ภาชนะเคลือบดินเผา
ปลอดภัย 100 %  จริงหรือ?

ตะกั่วในเครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเราจะปลอดภัยแค่ไหน?

 ⌫ 
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แม้ว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีใช้เคลือบท่ีมีส่วนผสมของตะก่ัว
จะผ่านกระบวนการเผาท่ีอุณหภูมิสูงหรือทำจากฟริตซ่ึงความ
เป็นพิษของตะกั่วลดลงไปมาก แล้วเพื่อให้สะดวกปลอดภัย
สำหรับกระบวนการผลิต แต่มีความเป็นไปได้ว่ากรรมวิธีการ
เผาไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิเผาไม่สูงพอเวลาที่ในการเผา
ไม่เพียงพอ สภาพของเตาเผาไม่สมบูรณ์ หรือการเตรียม
เคลือบที่ไม่เหมาะสม เช่น ส่วนผสมของเคลือบไม่ถูกต้อง
ตะกั่วที ่อยู ่ในเคลือบอาจละลายออกมาเจือปนในอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเม่ือเรานำภาชนะเหล่าน้ีมาใช้ใส่หรือบรรจุอาหาร
ตะกั่วในเคลือบภาชนะสามารถละลายออกมา และสะสม
ในร่างกายของเราจะมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดของอาหาร
และความถี่ในการใช้งานภาชนะเหล่านั้น อาหารและเครื่อง
ดื่มที่มีรสเปรี้ยวมีความเป็นกรด เช่น น้ำมะนาว น้ำส้ม น้ำ
มะเขือเทศ และอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศเป็นหลัก
รวมท้ัง ชา กาแฟ น้ำสลัด ไวน์ สามารถละลายตะก่ัวออกจาก
เคลือบได้ดีกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น
น้ำเปล่าหรือนม นอกจากนี้เครื่องเคลือบที่ผ่านการใช้งาน
มานาน ภาชนะท่ีใช้อุ่นอาหาร ผ่านการขัดถูบ่อยคร้ังหรือมีรอย
แตกบ่ินย่ิงมีส่วนให้ตะก่ัวละลายออกมาได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ี
ยังพบการปนเป้ือนตะก่ัวจากสุขภัณฑ์ (อ่างน้ำและอ่างอาบน้ำ)
โดยเฉพาะเม่ือผิวหน้าสัมผัสกับน้ำร้อนหรือน้ำแช่ในอ่างนานๆ
ตะกั่วก็สามารถละลายออกมาปนกับน้ำและเข้าสู่ตัวเราได้
เช่นเดียวกัน หากยังใช้งานต่อไปอย่างต่อเน่ืองตะก่ัวจะสะสม
ในร่างกายทุกวันๆ มากข้ึนเร่ือยๆ ระบบต่างๆ ในร่างกายจะรวน
แต่มักแสดงอาการไม่เด่นชัดนัก โดยเริ่มแรกจะมีอาการล้า
ปวดหัว ปวดกล้ามเน้ือและข้อต่อ ไม่หิว ท้องไส้และการขับถ่าย
ป่ันป่วน นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่ายและรู้สึกหวานในปาก หาก
เป็นมากๆ จะปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน และอารมณ์
แปรปรวน อาการจะเกิดขึ้นได้รุนแรง ในเด็กเล็กส่งผลต่อ
พัฒนาการ การเรียนรู้และการเจริญเติบโตผิดปกติ อาการพิษ
ตะก่ัวสะสมในร่างกายจากเคร่ืองเคลือบดินเผามักถูกมองข้าม
ไป และอาจส่งผลให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาด เน่ืองจากอาการ
เหล่าน้ีมักสอดคล้องกับโรคภัยซ่ึงเกิดจากสาเหตุอ่ืน


⌫⌫

นับตั้งแต่ปี 1970 หน่วยงานอาหารและยา (Food
and Drugs Administration) และส่วนงานท่ีเก่ียวข้องของสหรัฐ
อเมริกาทำการทดสอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
เคลือบดินเผาท่ีผลิตท้ังในอเมริกาและนำเข้าจากต่างประเทศ
พบว่ามีสินค้าเครื่องเคลือบดินเผานำเข้าจากหลายประเทศ
มีระดับปริมาณตะกั่วปนเปื้อนเกินที่กำหนดไว้ (0.5-2ppm)
หลายรายการ ประเทศผู้ส่งออกได้แก่ อิตาลี สเปน กรีซ
โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เมกซิโก อินเดีย ปากีสถาน มาเก๊า จีน
เกาหลีเหนือและรวมถึง “ประเทศไทย” ด้วย เครื่องปั้นดินเผา
ท่ีอาจมีตะก่ัวอยู่ในเคลือบได้แก่เคร่ืองลายคราม ไชน่าแวร์เคร่ือง
ปั้นดินเผาที่มีเคลือบสีสด ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งขียนสีเหนือ
เคลือบและผิวเคลือบท่ีถูกกัดกร่อน ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ยกเลิกการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีตะก่ัวเป็นส่วนผสม
จำพวกเคร่ืองครัวและภาชนะไปแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมไปยัง
สุขภัณฑ์ และได้กำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจาก
อันตรายของตะกั่วที่ปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผา
นำเข้าด้วย (prop65)

การสังเกตว่าผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผาน้ันมีตะก่ัวอยู่
ในเคลือบหรือไม่น้ันอาจดูได้ยากเม่ือยังใหม่อยู่ แต่เม่ือผ่านการ
ใช้งานหลายคร้ังๆ ถ้าผิวเคลือบมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ผิวเป็นเกล็ด หลุดเป็นฝุ่นสีเทา
(2) ผิววาวเหลือบเป็นสีรุ้ง
(3) ผิวเคลือบเป็นแผ่นจนสามารถมองเห็นได้
หากพบลักษณะดังกล่าวแสดงว่าเคลือบนั้นมีส่วน

ผสมของตะก่ัว และควรงดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที

ตะก่ัวจากภาชนะ
สะสมในร่างกาย ?
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การทดสอบตะกั่วในเครื่องเคลือบดินเผา มี 2 วิธีหลักๆ
กล่าวคือ

(1) การทดสอบด้วย X-Ray fluorescence
เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยอาศัยการยิงผิว

หน้าเคลือบด้วยรังสีพลังงานสูง (แกมมา) รังสีพลังงานสูงจะไป
กระตุ้นในเกิดการปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาท่ีความถ่ีเฉพาะ
เจาะจงซ่ึงข้ึนกับชนิดของสาร เคร่ืองมือน้ีจะตรวจจับความเข้ม
ของรังสีท่ีปลดปล่อยออกมา และแปลงเป็นปริมาณตะก่ัวต่อ
หน่วยพ้ืนท่ี (มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ข้อดี
คือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวหน้าเคลือบ แต่เคร่ืองมือ
นี้มีราคาค่อนข้างแพงสามารถใช้กับผิวหน้าโค้งได้ แต่ความ
แม่นยำถูกต้องจะลดลง  ผู้ใช้เคร่ืองทดสอบด้วยรังสีต้องได้รับ
การฝึกฝนการใช้เคร่ืองอย่างถูกต้องเน่ืองจากเก่ียวข้องกับรังสี
หากใช้ไม่ถูกวิธีจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เอง

(2) การทดสอบด้วยสารเคมี
เป็นการทดสอบอย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สามารถทดสอบได้ด้วยตัวเอง และอุปกรณ์ที่ใช้ราคาไม่แพง
หาซ้ือได้ท่ัวไป วิธีน้ีไม่สามารถระบุปริมาณท่ีแน่นอนของตะก่ัว
ได้เพียงแต่บ่งช้ีว่ามีปริมาณตะก่ัวมากน้อยเพียงใดจากความ
เข้มของสีเปลี่ยนไปจากเดิม การทดสอบด้วยสารเคมีนั้นทำ
ได้โดยการป้ายสารละลายทดสอบลงบนพื้นผิวที่จะทำการ
ทดสอบ พ้ืนผิวเคลือบจะต้องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนหลัก
การ คือปฏิกิริยาเคมรีะหว่างตะกั่วในเคลือบกับสารละลาย
ทดสอบจะทำให้เกิดสี อุปกรณ์ทดสอบท่ีวางขายในท้องตลาด
นั้นมีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็กภายในบรรจุสารละลาย
ต้ังต้นซ่ึงเม่ือทำปฏิกิริยากับตะก่ัวท่ีละลายจากเคลือบจะกลาย
เป็นสีชมพูจนถึงสีแดงหรือสีน้ำตาลถึงสีดำ (ซ่ึงข้ึนกับชนิดของ
สารละลายตั้งต้นนั่นเอง) ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นวัสดุซึมซับ
ของเหลวได้ส่วนนี้จะชุ่มไปด้วยสารละลายตั้งต้น จากหลอด
นำส่วนปลายของหลอดไปถูกับพื้นผิวคลือบข้ันตอนการใช้
งานของอุปกรณ์อย่างง่ายท่ีวางขายท่ัวไปเป็นดังน้ี

การตรวจวัดระดับตะก่ัวในพ้ืนผิว
สามารถทำได้ด้วยการยิงรังสีไปยัง
พ้ืนผิวเรียบ  (ภาพบน)
ปริมาณตะก่ัวจะแสดงออกมา
หน้าจอ (ภาพล่าง)

ข้ันตอนการใช้งาน: (1) บีบกระเปาะส่วนหน้า
 (2) บีบกระเปาะส่วนหลัง (3) เขย่าแรงๆ
(4) ส่วนหน้าจะซึมซับสารต้ังต้นไว้จนชุ่ม
พร้อม ตรวจสอบพ้ืนผิวท่ีต้องการ
(ภาพจาก www.abcdataentry. com  /
leadlips / lead_poisoning)

4

2

3

1
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ภาพตัดแสดงส่วนประกอบภายในอุปกรณ์ทดสอบ
ประกอบด้วยสารต้ังต้น 2 ชนิด (A และ B) ซ่ึงต้องผสมกันก่อน
แล้วจึงสามารถจะทำปฏิกิริยากับตะก่ัวได้  สาร A เป็นจำพวก
sodium rhodizonate หรือ sodium sulfide  สารต้ังต้นชนิดน้ี
อาจใช้ potassium rhodizonate หรือ potassium sulfide ก็
ได้ส่วนสาร B เป็นจำพวกสารละลายกรด  เช่น  tartaric acid,
hydrochloric acid,sulphuric acid, aspartic acid, acetic
acid, phosphoric acid และ nitric acid เป็นต้น สารต้ังต้น

ภาพตัดอุปกรณ์ตรวจสอบพ้ืนผิวปนเป้ือนตะก่ัว (ภาพจาก www.leadtestkits.com/kits4.html)

ทั้งสองจะบรรจุแยกส่วนกันการบีบหลอดส่วนหน้าและหลัง
ของหลอดจะช่วยให้ส่วนท่ีบรรจุสาร A และ B แตกออก การ
เขย่าหลอดอย่างแรงทำให้สารต้ังต้น ท้ังสองชนิดไหลมาผสม
กันอย่างทั่วถึงได้สารละลายสีเหลือง เมื่อสารละลายตั้งต้น
ดังกล่าวสัมผัสกับพ้ืนผิวเคลือบท่ีมีตะก่ัวเป็นส่วนผสมจะเกิด
ปฏิกิริยาเคมีส่วนปลายหลอดจะเปล่ียนเป็นสีชมพูแดง (เมื่อ
สารต้ังต้นเป็น rhodizonate) หรือสีน้ำตาล (เม่ือสารต้ังต้นเป็น
sulfide)

แผนภาพแสดงสีท่ีเปล่ียนไปของสารละลายทดสอบตะก่ัว  โดยการนำช้ินงานจุ่มลงในน้ำส้มสายชู (vinegar) หรือ นำน้ำส้มสายชู
ใส่ในภาชนะที่ต้องการทดสอบทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำส้มแล้วนำทดสอบกับสารละลายจำพวกsulfideและ
สังเกตการเปล่ียนแปลงของสีท่ีได้ความเข้มของสีจะบ่งบอกถึงปริมาณตะก่ัวท่ีเจือปนออกมา (ข้อมูลจาก www. leadinspector. com)

หลังถูส่วนปลายของหลอดบนพ้ืนผิวเคลือบท่ีสงสัย  หากสีของสารทดสอบยังเป็นสีเหลืองส้มเช่นเดิม  แสดงว่าไม่พบตะก่ัว(ซ้าย)
แต่หากมีตะกั่วเจือปนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู (ขวา) อุปกรณ์ตรวจสอบการปนเปื้อนตะกั่วที่แสดงในรูปใช้สารตั้งต้น sodium
rhodizonate และ tartrate buffer (ภาพจากwww.abcdataentry.com/leadlips/lead_poisoning)

Approx. Lead Release in parts per million (ppm)

Faint yellowish tint...1-3 ppm

Light brown...5 ppm

Medium brown ...10 ppm

Dark brown ...25 ppm

Black ... over 50 ppm
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 • การใช้ตะกั่วในรูปของฟริตนั้นปลอดภัยเมื่อนำมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเท่าน้ัน  แต่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปน

    เป้ือนของตะก่ัวกล่าวคือแม้ว่าฟริตตะก่ัวปลอดภัยสำหรับ
กระบวนการผลิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตะก่ัวจะไม่เป็นพิษ
หรือไม่สามารถละลายออกมาเม่ือนำมาใช้งาน

 • แม้ภาชนะเคลือบดินเผาจะระบุว่าปลอดภัยจากพิษตะ
ก่ัว  แต่ในการเผาน้ันอุณหภูมิแต่ละตำแหน่งในเตาเผาน้ัน
แตกต่างกัน ภาชนะแต่ละชิ้นอาจมีระดับของตะกั่วที่จะ
ปนเป้ือนออกมาต่างกันได้

 • เคลือบสีเขียวน้ำเงินสดมักมีส่วนผสมของทองแดงอยู่ด้วย
จากการศึกษาพบว่าทองแดงเพ่ิมอัตราการปนเป้ือนของ
ตะกั่วจากผิวเคลือบ ดังนั้นห้ามใช้สารประกอบทองแดง
ในเคลือบท่ีมีตะก่ัวเป็นส่วนผสมโดยเด็ดขาด

  • ปริมาณของตะกั่วที่ละลายออกมาจากเคลือบจะมาก
หรือน้อย นอกจากจะขึ้นกับส่วนผสมของเคลือบ และ
สภาวะการเผาแล้วยังข้ึนกับสภาพการใช้งาน  และการดู
แลรักษาผลิตภัณฑ์ด้วย

      เอกสารอ้างอิง
1.     “Lead Alert: Health Hazards of Lead-Glazed Pottery” booklet.

http://chppm-www.apgea.army.mil/documents/TG/TECHGUID/TG%20182.pdf.
2.     http://www.abcdataentry.com/leadlips/lead_poisoning
3.     http://www.cedoburlington.org/housing/Facts%20about%20 Lead%20in%20 Ceramic%20&%20
      Porcelain%20 Glazes.pdf.
4. www.leadtestkits.com/kits4.html
5. http://www.freepatentonline.com/6800485.html
6. http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fdalead.html
7. http://www.environment.gov.au/atmosphere/airquality/publication/ceramics.html
8. http://www.doh.wa.gov/ehp/lead/pottery.htm
9. http://www.frogpondpottery.com/pottalk/lead.htm

แม้ว่าโดยเปรียบเทียบแล้ว ปริมาณตะกั่วปนเปื้อน
เข้าสู่ร่างกายจะมีน้อยกว่าตะก่ัวท่ีมาจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ  สีทา
อาคาร เคร่ืองประดับ แก้วคริสตัล ดิน ของเล่นเด็ก เคร่ืองสำอาง
ยาย้อมผม ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือปะปนมากับน้ำประปา
อาหารและอากาศ ฯลฯ เราก็ไม่ควรละเลยความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เครื่องเคลือบดินเผา ควรหมั่นสังเกตลักษณะของภาชนะ
เคลือบดินเผาท่ีใช้งานบ่อยๆ ว่ามีลักษณะเปล่ียนไปหลังใช้งาน
หรือไม่ เคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีเคลือบผุกร่อนอันตรายไม่ควร
นำมาใช้ใส่อาหาร และเคร่ืองด่ืมอย่างเด็ดขาดเคลือบผุกร่อน
สังเกตได้จากผิวจะมีฝุ่นสีเทาตกค้างหลังจากการล้างแล้ว
ภาชนะเคลือบดินเผา ท่ีใช้งานมานานแตกบ่ินหรือผลิตมานาน
แล้วภาชนะสีสันสดใสสวยงาม ที ่ทำด้วยมือและเครื ่อง
หัตถกรรมเซรามิกควรระวังเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิกดัง
กล่าวเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนตะกั่วขณะใช้
บรรจุหรือใส่เพ่ืออุ่นอาหาร และเคร่ืองด่ืมจึงควรหลีกเล่ียงการ
ใช้กับอาหารถ้าเป็นไปได้ สำหรับการใช้อ่างน้ำและสุขภัณฑ์
หลีกเลี่ยงการแช่ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งในอ่างเป็นเวลานาน
ควรอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวแทนการแช่ในอ่างน้ำเพราะการแช่น้ำ
เป็นเวลานานเพิ่มโอกาสที่ตะกั่วจะสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
(ตะก่ัวจะละลายสู่น้ำในอ่าง) โดยเฉพาะอย่าย่ิงในเด็กเล็กและ
ระวังการขัดพื้นผิวเคลือบด้วยวัสดุขัดถูและน้ำยาทำความ
สะอาดอย่างรุนแรงจนเคลือบสึกหรอเป็นรอย
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หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา อาทิ หม้อ ไห และ โอ่งใส่น้ำ
ถือได้ว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ขั้นแรกที่สร้างขึ้น

เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของฝีมือ

 และความงดงามท่ีมีมาแต่อดีต
นอกจากน้ี มนษุย์เรายังนำประโยชน์จากดินเหนียวมาป้ันเป็นรูปร่างต่างๆ

เช่น ตุ๊กตาและของเล่นให้กับลูกหลาน
สร้างความสนุกสนานในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัว

โดยในระยะเริ่มต้นชาวบ้านจะใช้มือของตนเองในการบีบจับปั้นให้เกิดรูปทรงต่างๆ
แล้วนำไปตากให้แห้งก่อนจะเข้าสู่กระบวนการการเผาเพื่อให้เกิดความแกร่งและคงทน

ซึ่งการเผานั้นแรกเริ่มเดิมทีจะเผากันบนลานดินหรือขุดหลุมลงไปในดินเล็กน้อยแล้วจึงเผา
ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการพัฒนาในรูปของการก่อเตาอิฐทนไฟข้ึน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

ตัวอย่างการจัดวางช้ินงานในเตาฟืนตัวอย่างการจัดวางช้ินงานในเตาแก็ส


ร่วมมือกับ..


 เรียนรู้เทคนิคการเผาเตาฟืนจากเตาฟืน

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ในปัจจุบัน ยังคงมีการทำเครื่องดินเผากันอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศ จากวัตถุประสงค์เดิมที่ทำขึ้นเพื่อใช้สอย
กันภายในหมู่บ้าน ก็มีการเปล่ียนแปลงไปทำเพ่ือการจำหน่าย
ทำให้การสร้างงานหัตถกรรมต้องอาศัยเครื่องจักรมากขึ้น
ชาวบ้านท่ีเคยชินอยู่กับวิธีการเดิม ต้องพยายามต่อสู้กับความ
เจริญทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทวิธีการทำแบบเดิม
ก็จะค่อย ๆ เลือนหายไป  ดังน้ันกระแสแห่งความเจริญจึงมีผล
กระทบต่อการอนุรักษ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ด้วยเหตุน้ี  ทางหลักสูตร
เทคโนโลยีเซรามิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
และสมาคมเซรามิกส์ไทยจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตาและ
การเผาเคร่ืองป้ันดินเผาสำหรับครูประจำการและบุคคลท่ัวไปข้ึน
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการสังคม
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงในเทคนิคการเผาเตาแก๊ส
เตาไฟฟ้า และเตาฟืน เพ่ือเพ่ิมทักษะและผู้เข้าอบรมสามารถ
นำความรู้และเทคนิคท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสา
หกรรมเปิดเผยว่า การจัดการอบรมในคร้ังน้ีถือว่าได้ประโยชน์
หลายอย่างเพราะนอกจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับครูท่ี
สอนท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษารวมถึงอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือนำเทคนิคและความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้ังเดิม
ท่ีมีมาแต่ โบราณให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป
ท่ีผ่านมา  หลักสูตรโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์   ได้มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเรียนรู้ท้ังในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่
กันไป  ส่งผลให้เด็กมีทักษะท่ีครบถ้วนก่อนออกไปทำงานจริง
นอกจากน้ี  เรายังส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงาน  และผลักดัน
สู่เวทีการประกวดต่างๆ  เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ซ่ึงการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกับเตาฟืนจึงถือเป็น
การช่วยท้องถ่ินในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าแก่ท่ีมีมาแต่อดีต
อีกทั้งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาอาชีพ
ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหน่ึง

ในส่วนของผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย ครู
อาจารย์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษารวม
ถึงผู้ประกอบการท่ีสนใจได้เปิดเผยถึงความรู้สึกท่ีเข้าร่วม
โครงการในคร้ังน้ี ดังน้ี

นายสมหมาย มัณยานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
เฉลิมพระเกียรติ  เปิดเผยว่า การเข้ามาอบรมคร้ังน้ี ได้ประโยชน์มาก
เพราะสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปสานต่องานของโรงเรียนซ่ึงเดิม
ทางโรงเรียนได้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการส่ง
เสริมการเรียนการสอน แต่การท่ีโรงเรียนขาดผู้รู ้ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคต่างๆ ส่งผลให้ใช้ทรัพยากรได้ไม่เต็มศักยภาพการได้
เข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ีสามารถนำความรู้และเทคนิคท่ีได้รับจาก
วิทยากรไปขยายผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเช่ือว่าการท่ี
เด็กได้ใกล้ชิดกับงานศิลปะจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายมิติ
และช่วยสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ดีอีกด้วย

อาจารย์วรวรรณ  โอริส  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวว่าการได้
เข้ามาสัมผัสสถานท่ี  เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  การแสดงช้ินผลงาน
รวมถึงบรรยากาศจริงในการเผาเตาฟืน ทำให้รู้สึกประทับใจ
ซ่ึงวิทยากรเองก็เป็นผู้ท่ีมีความรู้ และมีประสบการณ์ จึงสามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน  ทำให้เราได้รับเทคนิคใหม่ๆ
ในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน ถือว่ามาคร้ังน้ี
ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงจะเห็นว่าท่ีน่ีได้ให้ความ
สำคัญท้ังในเร่ืองของการปฏิบัติ เพ่ือเน้นทักษะ รวมถึงการสอนด้าน
ออกแบบดีไซน์ควบคู่กันไปด้วย แต่ท่ีสำคัญคือ ทางมหาวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอน  โดยนำเตาฟืนซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการเผา
ดั้งเดิมมาให้นักศึกษาและผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และสัมผัส
ของจริงอีกท้ังเป็นการอนุรักษ์ของเก่าให้รุ่นหลังๆ ได้เห็น และได้
สัมผัสความงามของศิลปะอีกรูปแบบหน่ึง และจากการอบรม
ในคร้ังน้ี  ทำให้สามารถคิดหาแนวทางในการเอาความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาต่อเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และต่อชุมชน
ใกล้เคียงท่ีต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา

ผศ.ประจบ  ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้อบรม
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ดร.ธนากร  วาสนาเพียรพงศ์  ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ได้เรียน
ทางด้านเซรามิกส์มาโดยตรง  ท้ังในเร่ืองเตาแก๊ส  เตาไฟฟ้าและ
เตาฟืน  แต่ยังไม่มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง  พอได้มีโอกาส
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ก็ได้เห็นและสัมผัสจริง ทำให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดีที่คิดว่าจะนำไปถ่ายทอดให้กับนิสิตที่จุฬาฯ
ได้ฟังและเรียนรู้มากย่ิงข้ึน สำหรับเสน่ห์ของเตาฟืนน่าจะอยู่ท่ี
การที่เราไม่สามารถคาดเดาว่าชิ้นงานที่ออกมาจะมีสีสัน
ลวดลายอย่างไร  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้น  โดยเราอาจจะได้
ช้ินงานท่ีออกมาแล้วสวยงามกว่าท่ีเราคาดเดาไว้ก็เป็นได้ และ
จากการท่ีได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
เตาฟืนก็อยากให้อาจารย์ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง มาร่วมกันในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การเผาเตาฟืนให้คงอยู่ต่อไป

คุณสุชามณี   ล้ิมชิมชล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท  ตามชัย จำกัด  ในฐานะผู้ประกอบการด้านการส่งออก
เคร่ืองป้ันดินเผากล่าวว่า  จากการท่ีเราได้ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับ
การส่งออกเครื่องปั้นดินเผาไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้ง
อเมริกา ยุโรป  แถบเอเชีย  เช่น  ญ่ีปุ่น  ออสเตรเลีย  แม้ว่า
ช่วงน้ีเศรษฐกิจจะกระทบต่อการส่งออกบ้าง  แต่ก็ยังมีกระแส
ความต้องการเข้ามาอยู่เร่ือยๆ  ซ่ึงการเข้ามาอบรมในคร้ังน้ีเป็น
โอกาสท่ีดี  เพราะได้เทคนิคและความรู้เพ่ิมเติมจากวิทยากร
ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของทางโรงงานได้ในเรื่องของปัญหาที่
เกิดจากการเผา  และเทคนิคใหม่ๆ  รวมถึงไอเดียในการพัฒนา
ผลงานเพ่ือป้อนสู่ตลาดส่งออกได้

นอกเหนือจากความมุ่งม่ันท่ีจะเห็นการพัฒนาทาง
ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาภายในร้ัวมหาวิทยาลัย
แล้วการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศิลป

ดร.ธนากร สุชามณี

ผูเ้ข้าอบรมโชว์ฝมืีอเพ้นท์ลายก่อนนำไปชุบเคลือบและเผาเตาแก๊ส

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-529-3829

วัฒนธรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ครูอาจารย์  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนในชุมชน
ที่สนใจ จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางหลักสูตรเทคโน
โลยีเซรามิกส์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ได้กระทำอย่างต่อเนื่องบนความ
ตั้งใจที่จะสานต่อความเป็นไทย  เพื่อมิให้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมเหล่านี้เลือนหายไปจากสังคม
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กระเบ้ือง Rustic เป็นกระเบ้ืองท่ีมีผิวเคลือบด้าน มีพ้ืน
ผิวท่ีทำร่องรอยให้คล้ายลักษณะของช้ันหินตามธรรมชาติหรือ
อาจจะเป็นพ้ืนผิวราบเรียบแบบกระเบ้ืองท่ัวไปก็ได้สีสันส่วนใหญ่
เป็นในแนว Earth tone เช่นสีน้ำตาลแดง สีเทอร์ราคอตต้า
สีเทาดำ สีเขียวเทา โดยแต่ละแผ่นจะมีสีสันท่ีแตกต่างกันไปบ้าง
ไม่ได้เหมือนกันทุกแผ่นซ่ึงเป็นเสน่ห์ของกระเบ้ืองชนิดน้ี เม่ือมา
ปูรวมกันก็จะทำให้เกิดความกลมกลืนได้

กระบวนการผลิตกระเบ้ือง Rustic เร่ิมต้นจากการทำ
แบบพิมพ์ท่ีเรียกว่า Structure mould ซ่ึงลวดลายของ Mould
น้ีจะทำให้กระเบ้ืองชนิดน้ีต่างจากกระเบ้ืองหน้าเรียบธรรมดา
บางคร้ังอาจมีการกัดท่ีขอบกระเบ้ืองให้เป็นรอยยักเหมือนรอย
แตกของหิน เม่ือทำการกัด Lower punchเป็นรูปแบบท่ีต้องการ

แล้วก็นำมาอัดเป็นกระเบื้องที่เป็นรูปตาม Structure mould
หลังจากผ่านเตาอบแล้วก็นำไปเคลือบเอนโกบด้วย Double
disc หลังจากน้ันจะผ่านตู้สเปรย์ท่ีสเปรย์สีเคลือบเพ่ือให้สีลง
ไปในร่องของ Structuremould แล้วจึงขัดสีออกบางส่วนในบริเวณ
ท่ีสีอยู่ด้านบนกระเบ้ืองส่วนสีท่ีอยู่ในร่องจะยังฝังอยู่การขัดสีออก
น้ีจะใช้เคร่ือง Brushingmachine ซ่ึงประกอบด้วยชุดฟองน้ำ
ท่ีมีมอเตอร์หมุนแกนให้ฟองน้ำหมุนรอบตัวเอง เม่ือกระเบ้ือง
ท่ีต้องการขัดสีว่ิงผ่านเข้ามา ฟองน้ำก็จะขัดเอาสีบางส่วนออกไป
ดังนั้นจุดที่ต้องควบคุมคุณภาพของเครื่อง Brushing ก็คือ
ระดับของฟองน้ำท่ีต้องสมัผัสพอดีกับหน้ากระเบ้ืองซ่ึงถ้ากด
มากไปก็จะทำให้กระเบ้ืองแตกได้ แต่ถ้ากดน้อยไปก็อาจจะทำ
ให้การปัดสีออกไม่หมดซ่ึงจะทำให้เฉดสีของกระเบ้ืองเปล่ียนไป
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กระเบื้อง..กระเบื้อง.. ที่เลียนแบบหินธรรมชาติ

  

 ในปัจจุบันแนวโน้มของวัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติได้มีความนิยมมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเซรามิก พลาสติก คอนกรีต วัสดุสังเคราะห์ ซ่ึงเลียนแบบวัสดุจากธรรม
ชาติไม่ว่าจะเป็นหิน ไม้ ในวัสดุทดแทนเหล่านี้นับว่าเซรามิกเป็นวัสดุที่สามารถทำได้
เหมือนหินธรรมชาติท่ีสุด โดยเฉพาะกระเบ้ืองเซรามิกซ่ึงมีเคร่ืองจักรและเทคนิคมากมาย
ท่ีจะมาตกแต่งหน้ากระเบ้ืองให้มีความรู้สึกใกล้เคียงธรรมชาติมาก คำเรียกกระเบ้ือง
ท่ีผลิตกระเบ้ืองเลียนแบบหินธรรมชาติน้ีคือกระเบ้ือง Rustic เราลองมาทำความรู้จัก
กระเบ้ือง Rustic และกระบวนการผลิตกันนะครับ
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หลังจากผ่าน Brushing machine แล้ว ก็จะเข้าตู้ Double disc
เพ่ือทำการเคลือบสี ซ่ึงสีเคลือบสำหรับกระเบ้ือง Rustic น้ัน
ส่วนใหญ่จะเป็นเคลือบด้านท่ีมีความทนทานต่อการขัดสีได้ดี
เม่ือเคลือบแล้วอาจมีการตกแต่งเพ่ิมเติมอีกเช่นการใช ้Air spray
แบบ Random หรือสเปรย์โดยใช้ Side spraying เพ่ือทำการ
สเปรย์ท่ีมีลักษณะคล้ายการแรเงาบนกระเบ้ืองท่ีเป็น Structure
mould แรงๆเม่ือผ่านตู้เคลือบแล้วก็จะถึงการตกแต่งด้วยการ
สกรีน สำหรับกระเบ้ือง Rustic มักจะใช้การสกรีนโดยใช้เคร่ือง
Roto color เน่ืองจากว่า Roto color น้ันสามารถสกรีนให้มีลวดลาย
แตกต่างกันได้ในแต่ละแผ่น เน่ืองจากตัว Silicone drum ท่ีใช้ใน
การสกรีนน้ันจะมีการกัดลวดลายของหินแบบต่างๆรอบ Drum
เม่ือกระเบ้ืองว่ิงเข้าไปใน Silicone drum ก็จะเกิดการพิมพ์ลวดลาย
ลงบนหน้ากระเบ้ืองซ่ึงจังหวะในการสกรีนจะไม่ตรงกันทุกแผ่น
ทำให้กระเบ้ืองแต่ละแผ่นมีลวดลายท่ีแตกต่างกันซ่ึงมีข้อดีกว่า
การสกรีนแบบ Flat printing ท่ีลวดลายจะซ้ำการทำให้กระเบ้ือง
Rustic จะดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าท่ีควร

นอกจากเคร่ืองสกรีน Roto color ของบริษัท System
แล้ว ก็ยังมี Drum printing ของ Techno Italia ท่ีมีหลักการ
ในการสกรีนท่ีใกล้เคียงกันคือสามารถทำให้กระเบ้ืองเกิดการ
Random และมีลวดลายไม่ซ้ำกันในแต่ละแผ่นได้

เม่ือผ่านเคร่ืองสกรีนไปแล้วก็อาจมีการตกแต่งให้ดูมี
มิติและมีความแตกต่างในแต่ละแผ่นมากข้ึนโดยใช้การสเปรย์สี
ท่ีสามารถควบคุมตำแหน่งของการสเปรย์ลงบนหน้ากระเบ้ืองได้
รวมทั้งมีสีที่ใช้ในการสเปรย์หลายสี เครื่องสเปรย์ในปัจจุบัน
สามารถต้ังโปรแกรมได้ว่าให้จังหวะไหนมีการแกว่งของหัวสเปรย์
ไปในทิศใดและจะสเปรย์สีใดก่อนหลัง หรือจะสเปรย์พร้อมกัน
แต่คนละตำแหน่งก็ได้ กระเบื้องที่ได้จากการใช้เครื่องสเปรย์
แบบน้ีจะมีความแตกต่างของสีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความเข้ม
ของสีท่ีจะสเปรย์รวมท้ังปริมาณท่ีลงบนหน้ากระเบ้ืองด้วย

 รูป Side spraying

 รูป Drum printing

 รูป Structural mould  รูป Brushing machine
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เมื่อผ่านการตกแต่งด้วยการสเปรย์ไปแล้ว ขั้นตอน
สุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการ คือการเคลือบสีสุดท้าย
เพ่ือใช้เป็นเคลือบสำหรับการป้องกันการขัดสีบนหน้ากระเบ้ือง
ได้ สีเคลือบที่นำมาใช้นั้นจะเป็นเคลือบด้านที่ค่อนข้างใส
(Transparent matt) เพ่ือให้มองเห็นสีต่างๆ ท่ีเราตกแต่งมา
ต้ังแต่ตอนต้น และส่ิงสำคัญก็คือต้องเป็นเคลือบท่ีสามารถทน
การขัดสีได้ดี ท่ีบริเวณตู้ Disc สุดท้ายน้ีอาจใช้เป็น Double disc
หรือเป็น Single disc ก็ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ำหนักท่ีเราต้องการ
บางคร้ังท่ีตู้เคลือบสุดท้ายน้ีจะมีการใส่ผง Al

2
O

3
, ผง Corundum,

Zircon sand ลงไปในเคลือบแล้วผสมให้เข้ากันแล้วจึงป้ัมผ่าน
ตู้ Disc เพ่ือสบัดไปลงบนหน้ากระเบ้ืองซ่ึงสีเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม
ความทนทานต่อการขัดสีได้ดีข้ึนมากและทำให้ผิวหน้ามีความ
สากด้านมาก โดยปกติแล้วค่าระดับของการทนทานต่ดการขัดสี
ของกระเบ้ือง Rustic น้ันจะมีค่าท่ีสูงกว่ากระเบ้ืองปกติ  ค่าท่ัวๆ
ไปจะอยู่ท่ีค่า PEI 3 ข้ึนไป

         จะเห็นได้ว่าในการผลิตกระเบ้ือง Rustic น้ัน จะต้องมี
เครื่องจักรอยู่ในGlazing line จำนวนมาก บางโรงงานที่ใส่
เครื่องจักรใน Line ครบทุกตู้ก็แทบจะไม่เหลือช่องว่างใน
Glazing line เลย บางลวดลายอาจต้องมีการเคลือบถึง 15
application เลยทีเดียว แต่ก็แลกกับความสวยงามมีเสน่ห์ท่ี
เลียนแบบธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและส่วนใหญ่กระเบ้ือง
Rustic ที่ผลิตก็มักมีของเสียหรือมีตำหนิน้อยมากเนื่องจาก
ตำหนิหลายประเภทจะดูกลมกลืนจนดูไม่น่าเกลียดเช่นจุดดำ
สกรีนขาด (เล็กน้อย) รูเข็ม หน้าหลุม โรงงานในประเทศไทย
ที่สามารถผลิตกระเบื้อง Rustic ได้แบบ Full option เลย
ก็เห็นจะเป็นสามยี่ห้อใหญ่ในวงการกระเบื้องเซรามิกได้แก่
COTTO CAMPANA และ DURAGRES น่ันเอง

 รูป Drum printing

 รูป Mix color รูป Roto color
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Season Change ฤดูกาลกำลังจะ

บ้านไปทำธุระหรือไปเที่ยว ต้องไตร่ตรองว่าจะเลือกใส่เสื้อสีอะไร? เพราะกระแสสังคมส่วนใหญ่เฝ้ามองดูอยู่
ใส่สีแดงไปอยู่ในดงสีเหลืองหรือเผลอใส่สีเหลืองไปอยู่ในดงสีแดง ไม่อยากคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะทั้ง
สองสีกำลังจะก้าวข้ามศรัทธาไปสู่ความงมงาย ไม่ฟังเหตุผลใดๆอีก หรือต้องเกิดกลียุคก่อน คนในชาติถึงจะ
ปรองดองกันได้? คิดทบทวนอีกที...เพราะใครหนอถึงทำให้บ้านเมืองที ่เรารักต้องเป็นเช่นนี ้..

เข้าข่าวเลยดีกว่า... จังหวัดลำปางร่วมกับสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางจัดงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเซรามิกซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับทางจังหวัด งาน"ลำปางเซรามิกแฟร์คร้ังท่ี 21"
ต้ังแต่วันท่ี 1-10 ธันวาคม 2551  ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซ่ึงเป็นสถานท่ีใหม่ซิงๆใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์
มีความโอ่โถง กว้างขวางและสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยตรงตามวัตถุประสงค์ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์แสดงงาน

แบบถาวร แต่เดิมงานลำปางเซรามิกแฟร์ต้องเช่าสถานท่ีของทางเทศบาลนครลำปางจัดงานเป็นประจำทุกปี

เปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาวของทางเหนือ
แต่อุณหภูมิของบ้านเมืองไม่ลดลงตามฤดูกาลที่
กำลังจะเปล่ียนแปลงไปเช่นกัน เร่ิมจากรากฐาน
ของสังคมก็คือครอบครัวกับการประกาศตัวท่ี
ชัดเจนกับการเลือกสีท่ีตัวเองชอบและศรัทธา
พ่อสีแดง แม่สีเหลือง ปู่ย่าก็แดง ตายายก็เหลือง
กลายเป็นเรื่องที่ควรตระหนัก คุยกันได้ทุกเรื่อง

ในบ้าน ยกเว้นเรื่องสี? ก่อนจะออกจาก
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คนหล่ายดอย
1 พฤศจิกายน 2551

และก็เกิดปัญหาในการจัดงานทุกปี ทั้งเรื่องห้องสุขาไม่สะอาดและไม่เพียงพอ ที่จอดไม่สะดวก เข้าออกงาน
ลำบาก และอ่ืนๆอีก แต่ปีน้ีไม่ต้องแล้ว สถานท่ีจัดงานและการเตรียมงานท่ีเพียบพร้อมและรัดกุมของทาง
สมาคมฯ   ภายในงาน ต่ืนตากับสินค้าเซรามิกคุณภาพส่งออก ในราคาโรงงาน จากผู้ประกอบการ
เซรามิกกว่า 200 โรงงาน ชมนิทรรศการและผลงาน การประกวดออกแบบผลิตภัณท์เซรามิกปี 2551 ,
TradeShow ผลิตภัณท์ชั ้นเยี ่ยมเพื ่อการเจรจาธุรกิจและการส่งออกจากสมาชิกสมาคมเครื ่อง
ปั้นดินเผาลำปาง,การประกวด Miss Ceramic 2008 , นักร้องลูกทุ่งเซรามิก และความบันเทิงอีกมากมาย
ตลอดงาน,พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ หลากหลาย จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและสินค้า

OTOPติดดาวมากมายขนาดนี้แล้วจะพลาดได้อย่างไรครับพี่น้อง ข่าวดีอีกเรื่องก็คืองานลำปาง
เซรามิกแฟร์ ได้รับเกียรติจากทางหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) บรรจุงานนี้ลงในปฎิทินท่อง
เท่ียวประจำปีของทางททท.อย่างเป็นการถาวร ซ่ึงถือว่าภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานลำปางเซรามิกแฟร์

ทางสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้ง 
เป้าหมายการจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ของทางสมาคมเคร่ืองป้ันดินเผาในปีต่อๆไปก็คือจะพัฒนาและยกระดับงาน
ให้เป็นงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิกท่ีใหญ่และดีท่ีสุดของประเทศ น่ีคือโจทย์ใหญ่ของสมาคมฯ

แล้วพบกันท่ี "งานลำปางเซรามิกแฟร์คร้ังท่ี21" 1-10 ธันวาคม 2551 นะครับ สุดท้ายเราคนไทย
สีอะไรก็ได้ไม่ว่ากัน...ถ้ามีเวลาลอง
หาฟังเพลง "ความฝันอันสูงสุด"
ดูนะครับจะนึกรักประเทศชาติขึ้น
อีกเป็นกอง แล้วพบกันเมื่อชาติ
ต้องการ...สวัสดีครับ 



มกราคม - เมษายน 2552วารสารเซรามิกส์38
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33rd International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & Composites
8-15 January 2009, Hilton Daytona Beach Resort & Ocean Center - Daytona Beach, Florida USA,

Website : http://www.ceramics.org/daytona2009/

4th Annual Energy Harvesting workshop
28-29 January 2009  endorsed by The American Ceramic Society & The Electronics Division of ACerS

Blacksburg, Virginia USA. Website : http://www.cpe.vt.edu/ehw/

Thailand-Japan workshop on Advanced Materials for Environmental Sustainability,
6 February 2009  organized by  MTEC, TISTR, Ru Advanced Ceramics CU, NIMS Japan

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand   Website : www.sc.chula.ac.th/matsci

ISNT 2009 - 6th International Conference on Nitrides and Related Materials
15-18 March 2009, Karlsruhe, GERMANY

Website : http://www.ecers.org/pages/conferences/conferences.php?id=71

Annual Meeting of The Ceramic Society of Japan, 2009,
March 16-18, 2009  Tokyo University of Science, Noda Campus,

2641 Yamazaki, Noda-shi, Chiba-ken 278-8510, JAPAN Website : http://www.ceramic.or.jp/index.html

St. Louis Section and the Refractory Ceramics Division 45th Annual symposium
 25-26 March 2009, Hilton St. Louis Airport Hotel - St. Louis, Missouri USA

Website : http://www.ceramics.org/community/divisions/refractory_ceramics/index.aspx

5th International Ceramic Interconnect
 and Ceramic Microsystems Technologies Conference - CICMT 2009,

 20 -23 April 2009, Curtis Hotel Denver, Colorado USA
Website : http://www.imaps.org/ceramics/index.htm

PAC RIM 8 - 8th Pacific RIM Conference on Ceramic and Glass Technology
May 31 - June 5, 2009 Hiatt Regency Vancouver - Vancouver British Columbia, Canada

Website : http://www.ceramics.org/meetings/pacrim8/index.aspx

Ceramic China,
1-4 June 2009 Guangzhou, China

Website : http://www.faenza.com/HomeEngl.asp?Flagk=1


⌫ ⌫ 

มกราคม - เมษายน 2552วารสารเซรามิกส์38
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11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society
Cracow, Poland - 21-25 June 2009

 Website : http://www.ecers.org/pages/conferences/conferences.php?id=56

17th Conference on Solid State Ionics (SSI-17)
endorsed by The American Ceramic SocietyToronto, Canada, 28 June - 3 July 2009Website : http://www.ssi-17.net/

The Third International Conference on the Characterization and Control
of Interfaces for High Quality Advanced Matierals,

and  Joining Technology for New Metallic Glasses and Inorganic Materials
6-9 September 2009endorsed by The American Ceramic Society Kurashiki, Japan

Website: http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/iccci2009/

27th Edition International Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings
29 September 2009 - 3 October 2009Bologna - ItalyWebsite : http://www.cersaie.it/

UNITECR 2009 - 11th Biennial Worldwide Conference on Refractories
Pestana Bahia Hotel - Salvador, Brazil October 13-16, 2009

Website : http://www.ceramics.org/community/unitecr/default.aspxd - 21-25 June 2009

Materials Science & Technology 2009 Conference
& Exhibition - MS&T'09 combined with the ACerS 111th Annual Meeting
October 25-29, 2009 David L. Lawrence Convention Center Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Website : http://74.55.185.84/

Second International Symposium on Advanced  Ceramics
 and Technology for Sustainable Energy Applications

 10-14 November 2009 endorsed by The American Ceramic Society Grand Hotel, Taipei, Taiwan,
Website: http://conf.ncku.edu.tw/actsea2009/

Annual Meeting of Thai Ceramic Society
November 2009, Bangkok, Thailand.  Website: www.ops.go.th/tcs
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มกราคม - เมษายน 2552วารสารเซรามิกส์40

" ราขุ " เป็นลักษณะของภาชนะท่ีมีต้นกำเนิดจากญ่ีปุ่นในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 16 ซ่ึงมีเอกลักษณ์ในเร่ืองเคลือบและข้ันตอนการเผา เคลือบ ราขุมีสีสันสดใสจาก
เคลือบไฟต่ำ ขั้นตอนการเผาที่รวดเร็วและเทคนิคการรีดักชันด้วยวัสดุต่างชนิด
ก่อให้เกิดความต่ืนเต้น สนุกสนานแก่ผู้ป้ัน สมกับความหมายของคำว่า "ราขุ"  ซ่ึง
แปลว่า "สนุกสนาน"

ปกติแล้ว การเผาราขุ มักใช้เตาแก๊สหรือเตาฟืน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีทำกันมาต้ังแต่แรกเร่ิม
บางสตูดิโอในต่างประเทศมีการทดลองเผาราขุด้วยเตาไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
การเผาเตาไฟฟ้าน้ันเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการท่ีมีพ้ืนท่ีแคบ แต่ต้องมีระบบระบายอากาศท่ีดี
เหมาะสมกับสถานศึกษาหรือสำหรับทำการสอนในระยะเร่ิมต้น เตาท่ีใช้ควรมีขนาดเล็กเพ่ือ
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการเผา ขนาดที่ควรใช้คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30
เซนติเมตร หรือท่ีเรียกเล่นๆ ว่าขนาด "หม้อหุงข้าว"

ภาชนะท่ีเผาในเตาไฟฟ้าขนาดเล็กน้ี ควรข้ึนรูปอย่างง่ายๆ คำนึงถึงรูปทรงท่ีไม่แตกหัก
ง่ายและสามารถใช้คีมคีบได้สะดวก    ก่อนนำไปเคลือบควรนำไปเผาดิบท่ีอุณหภูมิ1000-1050c
เพ่ือให้ภาชนะมีความแกร่งพอสมควร เน่ืองจากเคลือบราขุเป็นเคลือบอุณหภูมิต่ำท่ีสุกตัวต้ังแต่
อุณหภูมิ 900c และอาจถึง 1070c แล้วแต่สูตรเคลือบ แต่ถ้าเผาภาชนะไฟสูงเกินไปจะทำให้ผิว
ขาดความพรุนตัว ภาชนะจะดูดซึมเคลือบได้ยาก

"ยิ่งเผามากก็ยิ ่งเรียนรู ้มาก ยิ่งเผามากก็ยิ ่งได้เคลือบสีสวยขึ ้น"
วลีนี้สามารถอธิบายวิธีการทำงานราขุได้อย่างชัดเจนมากเนื่องจากสีสันอันสวยงามของราขุ
จะพัฒนาได้จากการสังเกต ทดลองทำและประสบการณ์ที ่ส ั ่งสมมา

  

จาก..เตาไฟฟา้
สีเคลือบราขุ..

นฤดล จิตสกูล ข้ึนแป้นหมุน เคลือบ Metalic red สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ ดินแผ่น เคลือบ Copper penny พงศ์ธนา วชิรมโนกุล

ปนัดดา ผอ่งศรี ดินแผ่น ตะปู

ผีราขุ ปั้นโดยสกุลชัย สามเสน
เคลีอบโดยพงศ์ธนา วชิรมโนกุล
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 ในการเร่ิมต้นเผาช่วงแรก อาจใช้เวลานานพอสมควรเพ่ือรอให้อุณหภูมิข้ึน
อาจปรับเตาท่ีไฟกลางหรือ medium  ไว้เลยต้ังแต่เร่ิมเผา และปรับเป็น high หลังจาก
30 นาทีผ่านไป ปกติแล้วสามารถสังเกตการสุกตัวของเคลือบจากสีไฟผ่านช่องส่อง
ท่ีเตาเผาได้ โดยรอให้ไฟมีสีส้มจัดค่อนข้างจ้า แต่ถ้าไม่ม่ันใจอาจใส่โคนวัดอุณหภูมิ
เบอร์ 07-05 ลงไปในการเผาคร้ังแรก เม่ือชำนาญการสังเกตสีไฟในเตาแล้วก็ไม่จำเป็น
ต้องใส่โคนอีก เม่ือเคลือบเย้ิมตัวดี ผิวภาชนะมีความมัน ให้เปิดฝาเตาแล้วคีบภาชนะ
ออกมาใส่ถังซ่ึงโรยด้วยข้ีเล่ือยหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ ปิดฝาถังให้สนิทท้ิงไว้ 30
นาที จากน้ันคีบภาชนะออกมาจุ่มน้ำหรือพ่นน้ำ เม่ือภาชนะเย็นแล้วใช้ฟองน้ำขัดผิว
เบาๆ เพ่ือขจัดส่ิงสกปรกออก สีเคลือบที่ได้จากเตาไฟฟ้าน้ันมีความคล้ายคลึงกับ
การเผาเตาแก๊สหรือเตาฟืนในการใช้เคลือบสูตรเดียวกันแต่มีความสม่ำเสมอในความ
สดใสของสีมากกว่า และการควบคุมการเผาท่ีสะดวกกว่า ทำให้รู้สึกง่ายท่ีจะปรับลด
อุณหภูมิ และรักษาอุณหภูมิในเตาเผา นอกจากน้ัน การสังเกตการเย้ิมตัวของเคลือบ
ก็เป็นไปอย่างง่ายดาย จึงอาจทำให้คุณภาพของสีเคลือบท่ีเผาแต่ละคร้ังค่อนข้างใกล้
เคียงกัน ท่ีสำคัญ การเผาเตาไฟฟ้าจะรักษาบรรยากาศการเผาให้เป็นออกซิเดช่ัน
อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างท่ีทำให้สีเคลือบมีความแตกต่างกัน
อยู่บ้าง เช่น เน้ือดินท่ีใช้ป้ันเคลือบท่ีใช้กับดินสโตนแวร์ จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้
ชัดกับการใช้บนดินเอิร์ธเทนแวร์หรือเทอราคอตตา เน่ืองจากสีแดงและสีทองท่ีเกิดข้ึน
มีความสดใสไม่เท่ากัน นอกจากน้ัน ขนาดของถัง ตำแหน่งในการวางช้ินงาน และวัสดุ
ที่ใช้ในการรีดักชัน ก็มีผลต่อสีเป็นอย่างมาก ถังที่ปิดฝาสนิทและมีขนาดพอดีกับ
ช้ินงานจะทำให้เกิดสีแดงอย่างชัดเจน กับเคลือบท่ีผสมคอปเปอร์  อีกปัจจัยหน่ึงท่ีเห็น
ได้ชัดคือ หากคีบช้ินงานออกจากเตานานเกินไปโดยท่ียังไม่ได้นำไป "หมก" ข้ีเล่ือย
จะทำให้สีเคลือบไม่สวย ดังน้ันจึงควรวางถังท่ีจะรีดักชันไว้ให้ใกล้กับเตาเผาให้มาก
ท่ีสุด

เคลือบราขุน้ันสามารถใช้เคลือบไฟต่ำชนิดใดก็ได้แต่ก็มีสูตรเคลือบเฉพาะ
ที่นิยมใช้สำหรับภาชนะราขุที ่ให้สีเคลือบเงิน ทอง ชมพูเข้ม เขียวหางนกยูง
น้ำเงินแวววาวซ่ึงเป็นท่ีนิยมกันมาก เนื่องจากเคลือบดังกล่าวสามารถคาดเดาเฉด
ของสีและการเปล่ียนแปลงของสีได้ยาก เช่น สูตร Copper penny , Copper blue
to red , Tomato red เป็นต้น นอกจากน้ันยังนิยมเคลือบรานท่ีมีรอยดำของคาร์บอน
ฝังอยู่ในร่องเคลือบ  ปัจจัยในการเปล่ียนแปลงของสีในข้ันตอนการผสมเคลือบก็คือ
การบดท่ีหยาบไปหรือละเอียดไป  ทาเคลือบหนา บาง ไม่เท่ากันหรือความข้น ใส
ของเคลือบก็เกิดความแตกต่างของสีเคลือบอย่างมากโดยเฉพาะในสูตร Tomato
red อาจให้สีแดงหรือ  น้ำเงิน เม่ือทาบางและให้สีทองอมเงิน ทองส้มหรือทองด้าน
หากทาหนามาก

นฤดล จิตสกูล ดินราขุ ขึ้นแป้นหมุน
เคลือบ Metalc Red + Coppe

นฤดล จิตสกูล เคลือบ Metalic red

นฤดล จิตสกูล ดินราขุ ขึ้นแป้นหมุน
เคลือบ Tomato Red

สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ ดินสโตนแวร์
เคลือบ Tomato Red เผาครัง้ท่ี 2

พงศ์ธนา วชิรมโนกุลเคลือบ Tomato Red สุชน คุตไชยกุล ดินแผ่นสโตนแวร์
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เทคนิคในการเผาราขุมีดังน้ี
1. หากต้องการเผาต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ หลังจากท่ีคีบภาชนะช้ินแรกออกมา

แล้ว ให้ลดอุณหภูมิลงมาท่ีmediumทุกคร้ัง จากน้ัน ท้ิงไว้ประมาณ 5 นาที จึงคีบงาน
ชิ้นใหม่ลงไปในเตา รอประมาณ 10 นาที จึงปรับอุณหภูมิเป็น high ด้วยวิธีนี้
จะสามารถเผาภาชนะได้อย่างปลอดภัย ไม่ระเบิดแตก แม้ว่าจะใช้ดินสโตนแวร์
ท่ีไม่ใช่สูตรดินราขุก็ตาม และเคลือบจะหลอมเย้ิมภายใน 25 นาที

2. เวลาท่ีใช้ในการรีดักช่ันในถัง มีผลต่อการติดทนของเคลือบพอสมควร
การท้ิงภาชนะไว้ในถังนาน 40 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง สีจะจางได้ยากกว่าการท้ิงไว้เพียง
10-15 นาที

3. การวางภาชนะบนวัสดุเผาไหม้ได้ท่ีอยู่ในถัง เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์
หรือข้ีเล่ือยน้ัน หากทำในเวลารวดเร็วและปิดฝาสนิท และใช้ขนาดถังท่ีเหมาะสม
กับภาชนะ ไม่ใหญ่จนเกินไป จะทำให้เกิดการรีดักชั่นที่ดีมาก ไม่จำเป็นต้องโรย
ข้ีเล่ือยหรือโปะกระดาษหนังสือพิมพ์ทับถมบนภาชนะอีก เพราะอาจทำให้เกิดรอย
ดำบนเคลือบตรงส่วนที่มีขี ้เถ้าคลุมอยู่ได้ และไปบดบังความงามของเคลือบ
กลายเป็นตำหนิท่ีไม่ต้องการ ยกเว้นเคลือบบางชนิด เช่น White crackled glaze
ที่ต้องการให้มีสีดำฝังอยู่ในร่องเคลือบหรือผิวภาชนะที่ไม่ได้เคลือบและต้องการสี
ดำสนิท

4. หากนำภาชนะไปจุ่มน้ำหลังจากท้ิงไว้ในถังครบตามเวลาท่ีกำหนดแล้ว
ควรรีบผ่ึงหรือเช็ดภาชนะให้แห้งโดยเร็วท่ีสุด เพราะความช้ืนจะทำให้สีจางลงเร็วมาก
ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องนำภาชนะไปจุ่มน้ำเลยก็ได้ อาจพ่นน้ำบางๆท่ีผิวภาชนะ
หรือปล่อยให้เย็นตัวไปเองแล้วค่อยปัดคราบขี้เถ้าออก

5. ควรเก็บภาชนะราขุในท่ีแห้งและถูกแสงน้อย ห้ามตากแดด เพ่ือรักษา
สีเคลือบให้สวยงามไปนานๆ

แม้ว่าเคลือบราขุจะมีความงดงามสดใส น่าหลงใหล และก่อให้เกิดความ
ต่ืนเต้นในการคาดเดาว่าจะเกิดสีอะไรข้ึนในการเผาทุกคร้ัง แต่สีเคลือบก็จะหมองลง
หรือจางความแวววาวได้ในเวลาไม่นานนัก อีกท้ังภาชนะมีความพรุนตัวสูง ไม่ทนทาน
มีประโยชน์ใช้สอยท่ีจำกัดทำให้การทำราขุได้รับความนิยมในหมู่ผู้ท่ีช่ืนชมงานศิลปะ
เพียงบางกลุ่มเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ความต่ืนเต้นและสนุกสนานท่ีได้รับจากกระบวน
การเผาและเคลือบราขุและสีสันของเคลือบก็นับว่าคุ้มค่า  เป็นแรงจูงใจให้ค้นคว้า
หาเทคนิคต่างๆ ท่ีจะพัฒนาให้ผลงานดีข้ึนต่อไป

หมายเหตุ:
เทคนิคและข้ันตอนในการเผานีเ้กิดจากประสบการณข์องผู้เขียน

ส่วนภาพประกอบจากการเรยีนการสอน
ท่ีภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

1. บรรจุภาชนะลงบนเตา

2. ภาชนะท่ีเผาเคลือบได้ท่ีแล้ว

3. คีบภาชนะท่ีเคลือบหลอมเย้ิมออกจากเตา

4. คีบภาชนะหมกในถังหรือกระถางดินเผา
ขนาดใหญ่แล้วปดิฝาให้สนิท
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Shino ware เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดหน่ึงของญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่มักป้ันเป็นแจกัน กาน้ำชา ถ้วยชา และชามขนาดกลาง ลักษณะเด่นของ
Shino ware มาจากตัวเคลือบ ซ่ึงมีสีขาวข้น หนาทึบอาจมีสีเหลือบน้ำตาลแดง ส้ม น้ำเงินอ่อน เขียวอ่อน มีจุดสีแดง เทา ดำ และพ้ืนผิว
อาจมีรูเล็กๆอยู่ท่ัวไป จนเป็นคำเรียกเคลือบท่ีมีลักษณะน้ีว่า Shino glaze



        คำว่า Shino นี้น่าจะมาจากคำว่า Shiro
ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นหมายถึง สีขาว หรือบางสมมติฐาน
ก็ว่าน่าจะมาจากชื่อของ Tea master คือ Shino
Soshin ท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษท่ี15

เร่ิมต้นทีเดียวน้ัน Shino glaze ได้รับการพัฒนา
ข้ึนในญ่ีปุ่นในช่วงศตวรรษท่ี16 ในบริเวณพ้ืนท่ี Mino และ
Seto เคลือบที่ใช้นั้นวัตถุดิบส่วนใหญ่คือเฟลด์สปาร์
กับดินพื้นบ้านซึ่งจะให้สีขาวขุ่น เป็นเคลือบขาวมันชนิด
แรกๆ ที่มีการใช้ในเซรามิกของญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การตกแต่งแล้วจะถูกนำเข้าเผาในเตาฟืนท่ีเรียกว่า Ogama
kiln ซึ่งเป็นเตาที่มีห้องเผาเดี่ยวที่มักสร้างกันอยู่ตาม
ลาดเนินเขา และเคลือบน้ีก็ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด
จนดูเข้ายุคสมัยมากข้ึนในปัจจุบัน
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ในปี 1974 Virginia Wirt ได้พัฒนา Shino glaze โดยมีการเติมโซดาแอชลงไปในสูตรเคลือบแทนท่ี
เฟลด์สปาร์และดินบางส่วน ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ American shino glaze
            Shino glaze มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายแบบขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้ กระบวนการเผา เนื้อดิน
ความหนาของช้ันเคลือบ ลักษณะแรกของ Shino glaze คือเป็นสีขาวขุ่น และมีสีส้มจางๆ ปน หรืออาจจะมีสีน้ำเงิน
เร่ือยๆ อยู่ในสีขาวทึบน้ี

       สูตรเคลือบสำหรับ Shino สีขาวทึบ
                       Nepheline syenite     40%
                       Ball clay                    30%
                       Wollastonite              30%
       เผา 1250 oC ในบรรยากาศ Reduction
       ใช้เน้ือดินสีแดง  ซ่ึงเคลือบแบบน้ีถ้าชุบเคลือบบางๆ
       และใช้เน้ือดินท่ีมีสีแดงจัด ก็จะได้สีเคลือบหลังเผาเป็นสีส้มอมขาว

ปัจจุบัน Shino glaze เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายสำหรับสตูดิโอนักป้ันชาวอเมริกันซ่ึงมีการ
พัฒนาสีสันต่างๆอีกมากมาย โดยมีการเติม Flux ชนิดต่างๆกันลงไปในเคลือบ แต่ท่ียังเป็นท่ีนิยมท่ีสุด
ก็ยังเป็น Soda ash น่ันเอง

Shino glaze อีกชนิดหน่ึงจะมีลักษณะท่ีเรียกว่า Crawling shino เน่ืองจากสีเคลือบหลังเผาจะเกิดการ
ดึงตัวแยกออกจากกันเป็นร่างแหจนมองเห็นเนื้อดินบางส่วน  เกิดจากการที่เราปรับสูตรให้เคลือบมีแรงตึงผิวที่
สูงข้ึนมากและทำการชุบเคลือบให้หนากว่าปกติ หรืออาจจะใส่ดินท่ีเป็น  Plastic clay  ลงไปมากๆ และบดเคลือบ
ให้ละเอียดมากๆก็จะได้เคลือบท่ี Crawling ชัดเจน

      สูตรเคลือบ Crawling shino glaze
                          K-feldspar         40%
                          Quartz               12%
                          Ball clay            30%
                          Whiting              15%
                          Bentonite           3%

 สูตรเคลือบสำหรับ Carbon trap shino glaze
                       K-Na feldspar           40%
                       Nepheline syenite     10%
                       Soda ash                    15%
                       Ball clay                    25%
                       Colemanite                10%
  เผา 1250 oC ในบรรยากาศ Reduction ใช้เน้ือดินสีแดง

ลักษณะของ Shino glaze อีกประเภทคือจะมีสีขาวปนกับสีเทาดำ
และมีจุดสีเทาดำแทรกอยู่ในเน้ือเคลือบ เรียกว่า Carbon trap ซ่ึงเกิดจากการ
ท่ีเคลือบหลอมตัวเร็วในช่วง Softening point ทำให้สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในเน้ือดิน
ออกมาไม่ทันและถูกเคลือบปิดเอาไว้เป็นบางส่วนในระหว่างการเผา
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ท่ีอิตาลีก็มีเร่ืองราวคล้ายๆกันน้ีโดยมีการนำดินจากใต้มหาสมุทรและท้องทะเล
อันมืดมิดสุดใต้บาดาลมาทำเป็นเซรามิกรูปทรงแปลกตาตามสไตล์คนอิตาเล่ียน ผู้ซ่ึง
มีอารมณ์ศิลปินมาแต่กำเนิด ท่ีมหาวิทยาลัยโบโลญญ่า กับศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ของอิตาลี ได้ร่วมมือกันศึกษาคุณสมบัติของดินท่ีอยู่ใต้ท้องทะเลต่างๆ ท้ังในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน ทะเลบอลติค ทะเลดำ มหาสมุทรแอตแลนติค และดินในมหาสมุทรใกล้แถบ
ข้ัวโลกเหนือ โดยใช้เคร่ืองมือขุดเจาะเพ่ือเก็บตัวอย่างดินใต้ทะเล โดยศึกษาเป็นช้ันของ
ความลึกต่างๆกัน เพ่ือดูความแตกต่างของดินในแต่ละความลึกและในทะเลท่ีต่างกัน
ในทางสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยาก็จะไปศึกษาในแง่ท่ีเขาสนใจในเร่ืองเก่ียวกับการเกิด
ของมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงในช้ันเปลือกโลกท่ีอยู่ลึกลงไปในทะเล การสะสมของ
ดินตะกอนต่างๆ การศึกษาน้ีเพ่ือท่ีจะอธิบายการเกิดมหาสมุทรเหล่าน้ีและบ่งบอกถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีผ่านมานับเป็นล้านๆปีของดินแดนลึกสุดข้ัว แต่ในแง่นักเซรามิกก็ได้
มีการนำเอาดินในแต่ละแหล่งมาทดลองทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือดูสีท่ีแตกต่างกันไป
ในทะเลแต่ละแห่งท้ังสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้ม เทา ดำ เหลือง ม่วง ขาวครีม ซ่ึงหมายถึง
แร่ธาตุท่ีมีอยู่ในดินแต่ละท่ีน้ันก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณออกไซด์ท่ีมีอยู่ในดินใต้
ทะเลเหล่าน้ัน นอกจากน้ีในทางเซรามิกก็ยังอยากศึกษาถึงความสามารถในการข้ึนรูป
ความเหนียวสำหรับการข้ึนรูปแบบป้ันอิสระ อัตราการหล่อแบบสำหรับการข้ึนรูปด้วย
การหล่อ รวมทั้งค่าการหดตัวของชิ้นงานทั้งหลังอบแห้งและหลังเผา การดูดซึมน้ำที่
อุณหภูมิเผาท่ีแตกต่างกัน

เซราม ิก . .จากใต ้สม ุทร
ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการทำวัตถุมงคลให้มีความศักดิ์สิทธิ์

นั ้นจะต้องไปนำดินหรือมวลสารที่ใช้ทำวัตถุมงคลมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ทั้งยอดดอยจนกระทั่งถึงใต้น้ำเพื่อให้มวลสารที่ได้ดูมีเรื่องราวให้น่า
เชื่อถือในการนำมาทำเป็นวัตถุมงคล และจะทำให้วัตถุมงคลเหล่านั้นดูมีคุณค่า
ขึ้นอย่างมากมาย

ลองเอาไอเดีย
นี้มาทำสิครับ

ปั้นโถทรงโบราณสวยๆ
สักใบจากดินตะกอน
ใต้ทะเลสาบเชียงแสน
ผสมดินจากกว๊านพะเยา

กับดินยอดดอย
ที่มีตำนานเก่าแก่
สักสองสามแห่ง
หาสื่อช่วยกระพือ
สักสองสามฉบับ

 แค่นี้ก็ปั้นไม่ทันแล้ว‘‘

‘‘

เซราม ิก . .จากใต ้สม ุทร
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กระบวนการเตรียมดินน้ันจะเร่ิมจากทีมเก็บตัวอย่างใต้ท้องทะเล โดยการ
ใช้หัวเจาะเจาะลงไปตามความลึกในช้ันต่างๆ เม่ือนำข้ึนมาแล้วก็นำมาล้างเพ่ือกำจัด
ความเค็มของน้ำทะเลและนำไปกรองเพ่ือคัดเอาพวกเปลือกหอย เม็ดทรายขนาดใหญ่
และส่ิงสกปรกอ่ืนๆออกไป หลังจากน้ันจึงนำมาเตรียมเป็นเน้ือดินข้ึนอยู่กับกระบวน
การท่ีเราจะข้ึนรูป จากรูปตัวอย่างช้ินงานน้ันจะมีท้ังการป้ัน การหล่อแบบ ส่วนสีท่ี
เกิดข้ึนในช้ินงานน้ันเป็นสีท่ีมาจากดินในแต่ละท้องทะเลท้ังส้ิน เช่นดินสีเหลืองจาก
ท้องทะเลบอลติค ดินสีน้ำตาลแดงจากทะเลดำ ดินสีขาวนวลจากก้นมหาสมุทรแอต
แลนติค

เม่ือนำเอาดินจากหลากหลายท่ีมาข้ึนรูปรวมกัน ช้ินงานเหล่าน้ันก็จะเกิด
เร่ืองราว ถ้าประกอบกับรูปแบบของช้ินงานท่ีกล่ันมาจากความเป็นศิลปินของชาว
อิตาเล่ียนแล้ว เม่ือเฝ้ามองช้ินงานเหล่าน้ีก็แทบจะได้ยินเสียงกระซิบจากท้องทะเล
ทีเดียว ชิ้นงานที่ดูเหมือนธรรมดาเมื่อรู้ว่าแหล่งที่มานั้นไกลแสนไกล ลึกสุดลึก
ก็พลอยทำให้ช้ินงานน้ันดูมีคุณค่าข้ึนมาทันที

             ลองเอาไอเดียน้ีมาทำสิครับป้ันโถทรงโบราณสวยๆสักใบจากดินตะกอน
ใต้ทะเลสาบเชียงแสน ผสมดินจากกว๊านพะเยา กับดินยอดดอยท่ีมีตำนานเก่าแก่
สักสองสามแห่ง หาส่ือช่วยกระพือสักสองสามฉบับ แค่น้ีก็ป้ันไม่ทันแล้ว
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การทดลองข้ันตอนท่ี 1 การหาอัตราส่วนผสมเคลือบ
พ้ืนฐานโดยใช้การคำนวนอัตราส่วนผสมแบบทฤษฎีตารางสาม
เหล่ียมด้านเท่า (Triaxial  blend) จำนวน 55 อัตราส่วนผสม เศษแก้ว
ท่ีใช้ในการทดลองได้จากขวดสำหรับบรรจุเคร่ืองด่ืมและอาหาร
ท่ีเป็นขวดชนิดใสไม่มีสีเจือปน ส่วนผสมของน้ำเคลือบประกอบ
ด้วยวัตถุดิบดังต่อไปน้ี เศษแก้วบดละเอียด,ดินขาว,หินฟันม้า
ชนิดโซดา เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยา

      เป็นวัสดุท่ีมีผิวราบเรียบแข็งและใส แต่เปราะบางและแตกร้าวได้ง่าย สามารถหลอมให้เป็นรูปร่างและ
สีสันแตกต่างกันได้  ในชีวิตประจำวันมีแก้วท่ีผ่านการใช้แล้วถูกท้ิงให้เป็นขยะออกสู่ส่ิงแวดล้อม  มีเศษแก้วแตกเป็น
จำนวนมากท่ีเกิดจากการใช้งาน  ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายและมลภาวะ  โดยปกติเศษแก้วเหล่าน้ีจะถูกนำไปหลอมใหม่
แก้วบางชนิดใช้แล้วสามารถล้างทำความสะอาดฆ่าเช้ือโรคแล้วหมุนเวียนมาบรรจุใหม่ได้ซ้ำอีก แก้วบางชนิดเป็นเน้ือ
แก้วบางเบาเพ่ือความสะดวกในการพกพาไม่สามารถนำมาล้างเพ่ือใช้ใหม่ได้ แต่สามารถรวบรวมส่งคืนโรงงานเพ่ือ
ส่งเข้าสู่ระบบการผลิตใหม่ มีการนำเศษแก้วมาใช้ในงานตกแต่งหรือผลิตน้ำเคลือบเซรามิก โดยนำเศษแก้วมาผสม
กับน้ำเคลือบ ถ้าหากเป็นแก้วสีก็สามารถทำให้เกิดสีพ้ืนๆ ได้โดยท่ีไม่ต้องเติมออกไซด์ท่ีทำให้เกิดสีลงไปในน้ำเคลือบ
นอกจากจะช่วยลดจำนวนเศษแก้วและมลภาวะแล้วยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีจำนวนมากภายในประเทศ
ซ่ึงสามารถพัฒนานำเศษแก้วมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอัตราส่วนผสมน้ำเคลือบท่ีมีความหลากหลายและสีสันสวยงาม
มากย่ิงข้ึน

กาศแบบสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation)และบรรยากาศแบบสันดาป
ไม่สมบูรณ์ (Reduction)

การทดลองข้ันตอนท่ี 2 ผสมสารให้สีออกไซด์ในส่วน
ผสมของน้ำเคลือบ โดยใช้การคำนวณอัตราส่วนแบบทฤษฎี
ตารางส่ีเหล่ียมด้านเท่า (Quadraxial blend) จำนวน  36 อัตรา
ส่วนผสมและทฤษฎีเรียงตามอัตราส่วนผสม (Line blend)
จำนวน 16  อัตราส่วนผสม เพ่ือให้เกิดสีโดยผสมออกไซด์ดัง
ต่อไปน้ี

โคบอลด์ออกไซด์ (Cobalt oxide)  เปอร์เซ็นต์ท่ีเติม   0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7  เปอร์เซ็นต์
คอปเปอร์ออกไซด์ (Copper oxide)  เปอร์เซ็นต์ท่ีเติม   1 , 2 , 3 และ 4     เปอร์เซ็นต์
เฟอร์ริกออกไซด์ (Ferric oxide)  เปอร์เซ็นต์ท่ีเติม   2 , 4 , 6 และ 8     เปอร์เซ็นต์
ไททาเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide)  เปอร์เซ็นต์ท่ีเติม   6 , 8 , 10 และ 12   เปอร์เซ็นต์

แก้ว

หลากหลายสีสัน..น้ำเคลือบแก้ว

ขอบเขตและวิธีการดำเนินการทดลอง

 ⌫
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ผลการทดลองข้ันตอนท่ี 1 ได้สูตรเคลือบท่ีมีอัตรา
ส่วนผสมของเศษแก้ว 55 อัตราส่วนผสม สูตรเคลือบท่ีมีอัตรา
ส่วนผสมของเศษแก้วต้ังแต่ 40 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนไปจำนวน 28
อัตราส่วนผสม เม่ือนำมาเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส
ในบรรยากาศการเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation firing)
สามารถเลือกอัตราส่วนผสมท่ีดีท่ีสุด คือ อัตราส่วนผสมท่ี  19
จากจำนวน  28  อัตราส่วนผสม  เน่ืองจากคุณสมบัติทางกาย
ภาพก่อนเผา ได้แก่ การยึดเกาะของเคลือบปานกลาง  การตก
ตะกอนของน้ำเคลือบปานกลาง  และคุณสมบัติทางกายภาพ
หลังเผามีการหลอมตัวดี  ผิวเคลือบเรียบก่ึงมันก่ึงด้าน  การไหล
ตัวน้อย  และมีสีครีมอ่อนจุดเข้ม โดยมีอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ
ดังน้ี
เศษแก้ว ในอัตราส่วนร้อยละ 50  เปอร์เซ็นต์
ดินขาว ในอัตราส่วนร้อยละ 20  เปอร์เซ็นต์
หินฟันม้า ในอัตราส่วนร้อยละ 30  เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลองข้ันตอนท่ี 2 นำอัตราส่วนผสมท่ี 19
นำมาผสมกับออกไซด์ให้สีเพ่ือให้เกิดสีตามท่ีต้องการท้ังหมด
52 อัตราส่วน  ลักษณะของเคลือบหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation
firing) พบว่า โคบอลด์ออกไซด์ (Cobalt oxide) ให้สีฟ้าถึงสี
น้ำเงิน  , คอปเปอร์ออกไซด์ (Copper oxide) ให้สีเขียวอ่อนถึง
สีเขียวเข้ม , เฟอร์ริกออกไซด์ (Ferric oxide) ให้สีน้ำตาลอม
เหลืองถึงสีน้ำตาลเข้ม และไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium
dioxide) ให้สีขาวครีม

ลักษณะของเคลือบหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียสบรรยากาศการเผาแบบสันดาปไม่สมบูรณ์ (Reduction
firing) พบว่าโคบอลด์ออกไซด์ (Cobalt oxide) ให้สีน้ำเงินท่ีมี
ความเข้มมากข้ึน , คอปเปอร์ออกไซด์ (Copper oxide)  ให้สี
น้ำตาลอมแดง , เฟอร์ริกออกไซด์ (Ferric oxide) ให้สีเขียวอม
น้ำตาล  และไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)ให้สี
ขาวครีมจุดสีเข้ม

ผลการทดลอง

ภาพท่ี 1
แสดงลักษณะของเคลือบหลังเผา

ในการทดลองข้ันตอนท่ี 1

ภาพท่ี 2
แสดงลักษณะของเคลือบหลังเผาบรรยากาศการเผา

แบบสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation firing)
ในการทดลองข้ันตอนท่ี 2
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ข้อเสนอแนะ

1. การบดผสมวัตถุดิบให้มีความละเอียดมากข้ึน โดยใช้หม้อบดจะทำให้อัตราการหลอมตัวของเคลือบต่ำลงและสี
ของผิวเคลือบมีความสม่ำเสมอ  ดังน้ันก่อนนำมาใช้งานควรนำเศษแก้วมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 ถึง 120 เมช เสียก่อน
เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการบดผสมเคลือบ แต่ถ้าต้องการแสดงลักษณะของเคลือบเป็นจุดหรือเป็นเม็ดหยาบๆ ก็จะได้เคลือบ
ท่ีมีพ้ืนผิวสวยงามเหมาะกับผลงานเซรามิกประเภทศิลปะ

2. อัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบซ่ึงประกอบด้วยเศษแก้วค่อนข้างมากและมีส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีมีความเหนียวน้อย
ทำให้เกิดการตกตะกอนของน้ำเคลือบเร็ว เวลานำน้ำเคลือบมาใช้ต้องเสียเวลากวนเคลือบนานทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
ดังน้ันควรนำน้ำเคลือบบดให้ละเอียดย่ิงข้ึนหรือเติมสารเคมีท่ีช่วยให้น้ำเคลือบหนาแน่นและลอยตัว ได้แก่  แคลเซียมคลอไรด์
(Calcium Chloride) และแมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium Chloride) ในอัตราส่วนร้อยละ 0.25-0.35 ของน้ำหนัก จะทำให้
เคลือบลอยตัวและไหลตัวดีข้ึน

3. น้ำเคลือบมีการยึดเกาะบนผิวช้ินงานไม่ดีเท่าท่ีควร เม่ือแห้งเน้ือเคลือบสามารถหลุดติดมือได้ง่าย  เน่ืองจากมีอัตรา
ส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีช่วยในการยึดเกาะน้อย  ดังน้ันจึงเติมวัตถุดิบท่ีช่วยให้ผงเคลือบยึดเกาะกันดีท่ีเรียกว่า ไบเดอร์  (Binder)
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ดิน กาวสังเคราะห์ และกาวจากอินทรีย์สาร  การวิจัยในคร้ังน้ีใช้กาว C.M.C. หรือกาวโซเดียม
คาร์บอกซีเมททิลเซลลูโลส (Sodium Carboxy Methyl Cellulose) ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่บูดเน่าเม่ือท้ิงไว้นานๆ  ในปริมาณอัตรา
ร้อยละ 0.2-0.5 ของน้ำหนัก ช่วยให้การยึดเกาะของผงเคลือบบนผิวช้ินงานดีข้ึน

ภาพท่ี 4
แสดงลักษณะของเคลือบหลังเผาบรรยากาศการเผา
แบบสันดาปสมบูรณ์และแบบสันดาปไม่สมบูรณ์

 ในการทดลองข้ันตอนท่ี 2

ภาพท่ี 3
แสดงลักษณะของเคลือบหลังเผาบรรยากาศการเผา

แบบสันดาปไม่สมบูรณ์ (Reduction firing)
ในการทดลองข้ันตอนท่ี 2
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ภาพท่ี5
 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบสันดาปสมบูรณ์  (Oxidation firing)

 และแบบสันดาปไม่สมบูรณ์  (Reduction firing)
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ในปัจจุบันเราจะได้ยินกระแสการห่วงใยโลกร้อน  การประหยัดพลังงาน และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรายล้อมรอบตัวเราจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำวัน
ซ่ึงจุดน้ีก่อให้เกิดความฉงนสงสัยว่าขบวนการผลิตเซรามิกจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ประสานเสียงกับกระแสน้ีได้อย่างไร เพราะดูเหมือนว่าเราจะทำส่ิงท่ีตรงกันข้ามด้วยการใช้
วัสดุ สารเคมี และอ่ืนๆ อีกมากมาย

เราไม่ต้องตกใจว่าเราจะกลายเป็นตัวร้ายทำลายส่ิงแวดล้อม เราสามารถทำส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ได้เพ่ือให้การใช้วัตถุดิบ
มีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกนิดในการผลิตเซรามิก เร่ืองเล็กๆ ท่ีจะชวนกันทำคือ การรียูส (Reuse) เคลือบท่ีเหลือแห้งกรัง
เป็นเศษติดก้นกระป๋อง เพราะเช่ือว่าหลายๆ สตูดิโอขนาดเล็กมีเคลือบพวกน้ีเหลืออยู่เป็นจำนวนพอสมควร แทนท่ีเราจะเท
เคลือบพวกนี้ทิ้งให้เปลืองเงินและทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว เราสามารถฟื้นชีวิตให้กับเคลือบเหลือเหล่านี้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
และยังเป็นเทคนิคการตกแต่งท่ีสวยงามได้อีกด้วย

Reuse 

ภาพผลงาน พงศ์ธนา  วชิรมโนกุล
ดินสโตนแวร์ เคลือบพ้ืนหลังด้วยเคลือบขาวทึบ
พิมพ์ตกแต่งจากฟองน้ำแกะลวดลายและเคลือบผงแห้งผสมกาวลาเท็กซ์ เผาท่ี ๑๒๕๐ องศาเซลเซียส

  ⌫⌫
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ขั้นแรกคือการนำเคลือบแห้งกรังพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียด ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลาและเรี ่ยวแรงที่มากนัก
เพราะเคลือบส่วนมากผ่านการบดมารอบหน่ึงแล้ว หลังจากน้ันให้นำกาวพีวีเอ หรือท่ีเรารู้จักกันท่ัวไปในนามของกาวลาเทกส์
(Latex) มาผสมน้ำในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 3 โดยประมาณ ให้ได้ความเข้มข้นคล้ายซอสมะเขือเทศ ทั้งน้ีทั้งน้ัน
อัตราส่วนนี้ต้องขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานและลักษณะการทำงานของแต่ละบุคคล การทดลองจะเป็นส่วนที่ทำให้ได้ผลพึง
ประสงค์

จากนั้นนำกาวที่ผสมน้ำมาผสมกับผงเคลือบที่บดเตรียมไว้ด้วยมีดคล้ายๆ การผสมหมึกสำหรับการทำงานพิมพ์
ทั่วไป เราควรทำบนแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกผิวเรียบ แล้วเกลี่ยให้ส่วนผสมเรียบและบางซึ่งอาจใช้ลูกกลิ้งยางช่วย
ไม่ควรทำครั้งละมากๆ เพราะกาวจะแห้งแข็ง สาเหตุที่ใช้กาวพีวีเอเป็นส่วนผสมเพราะกาวจะทำหน้าที่เป็นตัวประสาน
และเพิ ่มเนื ้อสี ทำให้การนำไปใช้งานสะดวกและง่ายกว่าการผสมด้วยน้ำ นอกจากนี ้ กาวพีวีเอเป็นกาวเชื ้อน้ำ
สามารถทำความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ง่าย ย่อยสลายได้ดีตามธรรมชาติ และปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อมมากกว่าตัว
ผสมเช้ือน้ำมัน เศษเคลือบผสมแล้วท่ีเหลือและแห้งก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย

ภาพผลงาน พงศ์ธนา  วชิรมโนกุล
 ดินสโตนแวร์ เคลือบพ้ืนหลังด้วยเคลือบขาวทึบ

พิมพ์ตกแต่งจากฟองน้ำแกะลวดลายและเคลือบผงแห้งผสมกาวลาเท็กซ์ เผาท่ี ๑๒๕๐ องศาเซลเซียส
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การนำส่วนผสมนี้ไปใช้งานจะเน้นที ่การตกแต่งพื ้นผิวชิ ้นงาน
ซึ่งสามารถใช้ได้กับดินดิบ ชิ้นงานเผาดิบและงานที่เคลือบผิวแล้วตามความ
เหมาะสมของช้ินงาน เทคนิคการตกแต่ง และชนิดของเคลือบท่ีใช้ เทคนิคการ
ตกแต่งท่ีจะแนะนำและสามารถทำได้ง่ายคือการพิมพ์ด้วยฟองน้ำ ใช้ฟองนำ้
เน้ือหยาบหน่อยจะได้ลวดลายท่ีน่าสนใจกว่าฟองน้ำเน้ือละเอียด และกาวพีวี
เอยังช่วยให้เกิดพ้ืนผิวอีกด้วย ถ้าอยากให้เทคนิคดูดีข้ึนอีกระดับก็สามารถตัด
แต่งฟองน้ำเป็นรูปร่าง ลวดลายต่างๆ ก่อนนำมาพิมพ์ลาย หรืออาจใช้กระดาษ
ตัดเป็นแบบฉลุแล้วพิมพ์ด้วยฟองน้ำก็ได้ ฟองน้ำต่างชนิดกันจะให้ลวดลายท่ี
หลากหลายต่างกันเพ่ิมข้ึนด้วย และยังสามารถพิมพ์หลายสี พิมพ์ไล่โทนหรือ
ผสมสีได้แล้วแต่จินตนาการ

นอกจากการพิมพ์ด้วยฟองน้ำแล้ว ถ้าใครเคยพิมพ์งานกระดาษด้วย
แม่พิมพ์ไม้แกะมาก่อน ก็สามารถใช้เทคนิคนี้กับการสร้างชิ้นงานได้ด้วย
ข้ันตอนการพิมพ์จะเหมือนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้แกะทุกอย่าง เพียงแต่เปล่ียน
จากหมึกพิมพ์กระดาษมาเป็นส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ ข้อจำกัดของเทคนิคนี้
คือสามารถทำได้กับพื้นระนาบเท่านั้น จึงเหมาะกับการพิมพ์บนดินแผ่นแล้ว
จึงนำไปข้ึนรูป ลวดลายท่ีได้จะมีมิติของพ้ืนผิวท่ีน่าสนใจมากกว่าการพิมพ์ด้วย
ฟองน้ำ ดูสวยแปลกตา

ทั้งนี้ ยังมีเทคนิคการตกแต่งด้วยส่วนผสมนี้อีกหลายเทคนิค
ซ่ึงท้ังสองเทคนิคด้วยการรียูสเศษเหลือเคลือบท่ีแนะนำน้ี เป็นเทคนิคท่ี
ทำได้ง่ายๆ และสามารถสร้างความหลากหลายของการตกแต่งได้ดี
ช้ินงานท่ีได้สามารถนำไปเผาตามข้ันตอนปกติของการเผาเคลือบ และ
ได้ผลงานที่ดูสวยงามตามแต่ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้
ทั้งยังเป็นการแส่ซ้องสอดประสานกับกระแสการดูแลโลกที่น่าอยู่ของ
เราอีกด้วย แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อย ๆ แต่ถ้าทุกคนร่วมกันทำ
ส่ิงละอันพันละน้อยท้ังหลายก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ได้เช่นกัน

ภาพข้ันตอนการพิมพ์ตกแต่ง
ด้วยเคลือบผงผสมกาวลาเท็กซ์
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เนื่องในโอกาสที่ดิฉันต้องกลับไปงานสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนคอนแวนต์ที่ไต้หวัน
หลังจากได้จากมาถึง 31 ปี และมีวันว่าง เลยถือโอกาสไปเที่ยวเมืองอิงเกอ ที่อยู่ทางเหนือของไทเป...

ห่างจากกรุงไทเปไป ประมาณ 30 กม.ทางเหนือของ
ประเทศไต้หวัน  ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที
จากวิวท่ีเป็นตึกระฟ้า ค่อยๆ เห็นภูเขา แม่น้ำ และเร่ิมรู้สึกถึง
ความไม่จอแจของเมืองต่างจังหวัด คือ เมืองอุตสาหกรรมเคร่ือง
ป้ันดินเผาของประเทศไต้หวัน  เมือง "Yingge"

ด้วยเน้ือท่ี 21.12 ตร.กม.ท่ีเคยเป็นแห่งผลิตเซรามิก
แบบอุตสาหกรรมแหล่งใหญ่ของไต้หวันเม่ือหลายสิบปีท่ีแล้ว
จำได้ว่าเม่ือ 35 ปีท่ีแล้ว เม่ือคุณพ่อเพ่ิงเข้ามาในวงการอุตสาห
กรรมเซรามิกในเมืองไทย ได้เคยพาดิฉันไปดูโรงงานในเมืองน้ี
ตอนน้ันมีความรู้สึกท่ึงมาก เพราะคุณภาพสโตนแวร์ (stone-
ware) และ พอร์ซเลน (porcelain) ซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตภาชนะบน
โต๊ะอาหารในระบบอุตสาหกรรม table ware mass produc-
tion (ซ่ึงผลิตเป็นจำนวนมาก) สวยมาก และแต่ละโรงงานก็มี
กำลังผลิตไม่น้อยเลย  ซ่ึงคงคล้ายลำปางบ้านเรา

หลังจากท่ีจากมาหลายสิบปี เม่ือกลับไปอีกคร้ัง วันน้ี
อิงเกอ ได้ปรับตัวตามสถานการณ์ และเศรษฐกิจท่ีได้เปล่ียน

แปลงไป  ไม่มีโรงงานใหญ่
ไม่มีปล่องไฟท่ีมีควันโขมง
ไม่มีภาพของรั้วโรงงาน
ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่ี
อยู่อาศัย และแหล่งท่อง
เที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
ในวันหยุด

เที่ยวเมือง
เซรามิก

อิงเกอ (Yingge)
 ไต้หวัน
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"ถนนคนเดิน" เส้นน้ี มีร้านค้าหลายร้อยร้าน  บ้างก็เป็นศูนย์
การค้าติดแอร์ และมีร้านเล็กๆ รวมตัวกันอยู่ด้านใน  ส่วนใหญ่
ยังขายเซรามกประเภทสินค้าหลากหลายมาก ต้ังแต่ กระถาง
ต้นไม้ เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองใช้ในบ้าน ตุ๊กตาดินเผา
ของสะสม ของชำร่วย    บางร้านขายหินสะสมสวยงาม เช่นควอตซ์
(Quartz), แอเมทิสต์(Amethyst) เป็นของท่ีระลึก หรือเคร่ืองประดับ
ท่ีทำจากหิน  หลายเกรดหลายราคา  งานเซรามิกส่วนใหญ่จะ
เน้นไปทางงานศิลปะ หรือของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ควรค่าแก่การ
สะสม มีเอกลักษณ์ฉพาะตัว ตามอารมณ์ศิลปิน หรือความ
แปลกใหม่ ไม่ใช่เป็นชุดใหญ่ๆ จากบริษัทใดบริษัทหน่ึง บางช้ิน
มีการจดลิขสิทธ์ิ และมีใบ รับรองสินค้า ใบแนะนำศิลปินผู้ผลิต
และรายละเอียดต่างๆของสินค้า  ราคาไม่แพงอย่างท่ีคิด

บางร้านจะขายถ้วยชาม ของใช้บนโต๊ะอาหาร ท่ีนำเข้า
จากประเทศจีนและหลายประเทศในราคาค่อนข้างถูกคล้ายกับ
outlet บ้านเรา  ราคาต้ังแต่ 20 - 2,000  TWD(ประมาณ 31.50
TWD / USD)คุณภาพค่อนข้างดี เหมาะกับการใช้งานของชาว
เอเซียดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ร้านขายกาน้ำชาจีนท่ีมีคุณภาพ
ดีท่ีสุดร้านหน่ึงในย่านน้ี ช่ือร้าน CULTURAL TEAPOT ART
WORKSHOP เจ้าของคือ MR.GEON เป็นชายอายุประมาณ 50
เศษ  ได้เข้ามาในวงการน้ี และเปิดร้านเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว  ได้เชิญชวน
ให้ด่ืมชาระหว่างคุยกัน โดยลงมือชงชาเอง และสาธิตความแตก

ต่างในการด่ืมชาจากกาเซรามิคท่ีวัสดุแตกต่างกัน  กาและถ้วย
ชาจีนในร้านนี้ มีตั้งแต่เนื้อพอร์ซเลนตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ
Underglaze painted porcelain   จากประเทศจีน โบนไชน่า
(bonechina) และเน้ือออกแนวสโตนแวร์ (stoneware) เผาแบบ
ออกซิเดช่ัน 1250 OC (OF 1100 - 1250 OC) ข้ึนรูปด้วยมือ
ทุกช้ิน ไม่เคลือบแต่ใช้อุปกรณ์ เช่นไม้,เขาสัตว์ ขูดตกแต่งผิว
ให้ขึ้นมันแทน

วัตถุดิบมีท้ังใช้ดินของไต้หวันผสมดินนำเข้า และซ้ือ
ดินผสมสำเร็จจากญี่ปุ่น ผู้ผลิตแต่ละรายจะมีสูตรดินพิเศษ
ของตัวเอง หลายช้ินท่ีใช้แกะลายด้วยมือท้ังใบ ซ่ึงราคาจะค่อน
ข้างแพง และมีจำนวนจำกัดเน่ืองจากผลิตตามจำนวนท่ีศิลปิน
อยากจะทำ บางแบบก็มีช้ินเดียว

เดินเท่ียวจนบ่ายซ้ือของและอ่ิมท้องแล้วได้เวลา
กลับไทเป  กลับถึงไทเปยังมีเวลาไปเดินเท่ียวตลาดหยก
อกี สนุกสนานมาก หากมีโอกาสจะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะค่ะ



มกราคม - เมษายน 2552วารสารเซรามิกส์56

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
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ความหมายของคำว่า Intrinsic technology น้ันหมายถึงความรู้ความเช่ียวชาญในแขนงท่ีเราได้
เรียนมา หรือในงานท่ีเราทำ ยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตถ้วยชามเซรามิก ก็ควรจะมีความรู้ความเช่ียวชาญ
เก่ียวกับเซรามิก ผู้ผลิตถ้วยชามพลาสติคก็ควรมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับพลาสติค ซ่ึงมีเทคโนโลยี
ท่ีแตกต่างกันไป ดังน้ันถ้าองค์กรของเรามีการถ่ายทอด Intrinsic technology ท่ีดี พนักงานในองค์กรต้ังแต่
ระดับผู้บริหาร ระดับผู้บังคับบัญชา จนกระท่ังถึงระดับปฏิบัติการมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของ
ผลิตภัณฑ์ ย่ิงถ้ารู้ได้ถึงท่ีมาท่ีไป รู้ถึงกระบวนการผลิต รู้ถึงวัตถุดิบท่ีใช้ รู้ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา
ก็จะสามารถเข้าใจและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ในท่ีสุด

ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการเซรามิกในบ้านเราคือการแก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูกไม่รู้จริง อาจมีความเช่ือ
ผิดๆมานานเพียงแต่ทำแล้วปัญหาหายไปในบางคร้ังก็เลยคิดว่าเป็นทางแก้ท่ีถูกต้อง ทำให้ของเสียเกิดข้ึนมากจนกลาย
เป็นความเคยชินไปว่า การผลิตเซรามิกน้ันต้องมีของเสียมาก  ลองดูโรงงานท่ีผลิตสุขภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีมีการจัดการท่ีดี
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ อ้างอิงตาม Intrinsic tech-
nology ก็สามารถผลิตช้ินงานดีได้ในเปอร์เซนต์ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับโรงงานท่ีทำการหล่อแบบช้ินงานพวกของตกแต่ง
ของใช้บนโต๊ะอาหาร ทั้งๆที่งานผลิตสุขภัณฑ์นั้นซับซ้อนและยุ่งยากกว่ามากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเทน้ำดิน
การตกแต่ง การอบแห้ง รวมท้ังการเผา ส่ิงท่ีแตกต่างกันท่ีทำให้หลายโรงงานมีของเสียมากคือระบบการคิดและการแก้ไข
ปัญหาของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีทำงานโดยยังไม่มีความเข้าใจในงานอย่างแท้จริงการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวน
การยังไม่สมบูรณ์นัก หรือบางท่ีอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีเลย แม้จะทำการผลิตมานานแต่เป็นการทำโดยใช้ความเคยชินใช้
ประสบการณ์เก่าๆของเจ้าของโรงงาน ถ้าโรงงานไหนผลิตแล้วมีของเสียน้อยลงทุกปี มีต้นทุนถูกลงทุกปี มีคนงานท่ีเก่ง
ข้ึนทุกปีก็ไม่ต้องอ่านบทความน้ีต่อก็ได้ครับเพราะว่าคุณอยู่ในกลุ่มโรงงานข้ันเทพแล้ว

การอบรมเร่ืองความรู้พ้ืนฐานในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิกให้กับบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

Intrinsic
technology
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 ผมขอบังอาจแบ่งกลุ่มของโรงงานเซรามิกในบ้านเราเป็น 4 กลุ่มนะครับ
กลุ่มแรกเป็นโรงงานขั้นเทพ ที่มีระบบบริหารงานที่ดี มีการพัฒนาพนักงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารเป็นมืออาชีพ ท่ีเข้าใจในงานเป็นอย่างดี โรงงานกลุ่มน้ีสามารถลดต้นทุนได้ทุกปีแม้ว่าค่าแรงจะเพ่ิม ค่าน้ำมัน
จะเพ่ิม ค่าวัตถุดิบจะเพ่ิมก็ตาม กลุ่มน้ีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆท่ีมีเงินทุนมาก อาจเป็นบริษัทเล็กๆ แต่ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและมีความเข้าใจในปัญหา พนักงานทุกระดับมีการหมุนวงล้อเดมม่ิง (Plan-Do-Check-Action)
อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง มีแผนการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มีการพัฒนาท้ังด้านท่ีเก่ียวข้องกับงานและด้านอ่ืนๆท่ีจะมา
เสริมพัฒนาการของพนักงาน มีแผนการลดต้นทุนอย่างต่อเน่ืองและคิดทุกเร่ือง พนักงานมีความตระหนักในเร่ืองต้นทุน
(Cost conscious) เป็นอย่างดี มีแผนการขยายงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง หลายบริษัทท่ีผมเคยเห็นว่าเขาขยาย
กำลังการผลิตในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต่ำพอเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนเขาก็พร้อมท่ีจะว่ิงนำไปเลย

กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของโรงงานที่พร้อมจะวิ่ง ผู้บริหารมีความเข้าใจและเปิดกว้างในการพัฒนาในทุกๆเรื่อง
แต่พนักงานยังขาด Intrinsic technology ท่ีดีพอ แต่พนักงานทุกคนพร้อมท่ีจะรับ เม่ือใส่ส่ิงท่ีพวกเขาต้องการลงไปก็จะ
กลายเป็นโรงงานข้ันเทพได้โดยไม่ยาก

กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มของโรงงานที่จมอยู่กับอดีต คิดถึงสิ่งที่เคยทำแล้วสำเร็จ ทั้งๆที่โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว
และเปล่ียนไวเสียด้วย ผู้บริหารยังทำงานแบบเดิม แก้ปัญหาแบบเดิม เม่ือแก้ไม่ได้ก็จะโทษปัจจัยภายนอกท่ีมาทำให้เกิด
ปัญหาเช่นต้นทุนสูงเพราะน้ำมันแพง วัตถุดิบข้ึนราคา ค่าแรงข้ึนราคา ลูกค้าลดราคา หรือ....... ทำให้ไม่ทันการณ์ต่อการ
เผชิญกับปัญหาท่ีนับวันจะรุนแรงและรวดเร็วจนอาจทำให้ต้องล้มหายตายจากไปจากวงการเลยก็เป็นได้ ผู้บริหารของ
โรงงานประเภทน้ีจะมีความเช่ือแบบของตัวเอง ม่ันใจในส่ิงท่ีตนเองเคยทำและประสบความสำเร็จ ไม่เช่ือในทฤษฐีใดๆ
แต่เช่ือในส่ิงท่ีตนเองเคยปฏิบัติมา (ซ่ึงอาจจะเข้าใจผิดมาตลลอดก็ได้) ความม่ันใจ ความเช่ือเก่าๆจะเป็นตัวปิดตาเรา
เอาไว้ไม่ให้เปิดโลกออกไป เปรียบเหมือนม้าลำปางท่ีเจ้าของเอาแว่นมาบังตาไว้ให้มันมองไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเท่าน้ัน
องค์กรท่ีปิดก้ันความคิดของพนักงานก็จะไม่มีพนักงานท่ีสามารถทำงานให้เราได้อย่างเต็มท่ีเป็นเสมือนเพียงหุ่นยนต์ท่ีส่ัง
ให้ทำอะไรก็ทำเท่าน้ัน

การอบรมการผลติกระเบ้ืองหลังคาเซรามิก
ให้กับบริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด

การอบรมเร่ืองการเตรียมเน้ือดินและ
การขึ้นรูปให้กับบริษัทอิเมอร่ีส์คลินเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
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กลุ่มสุดท้ายคือโรงงานท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น ยังมองไม่ออกว่าตนเองจะว่ิงไปในทิศทางใดจะเน้นลูกค้าเป็นหลักโดยพัฒนา
รูปแบบและไปจ้างคนอ่ืนผลิต หรือผลิตเองท้ังหมด ในกรณีน้ีก็คงต้องบอกว่าคงต้องบอกว่าถ้าจะไปจ้างผู้อ่ืนผลิตก็คง
ต้องทำความรู้จักกันให้ดีพอว่าโรงงานท่ีเราไปจ้างน้ันอยู่ในกลุ่มไหนของสามกลุ่มข้างบน แต่ถ้าจะทำเองท้ังหมดก็คงต้อง
มีความรู้ในการผลิตเซรามิกเป็นอย่างดีเพราะการผลิตเซรามิกน้ันเรากำลังนำธาตุท้ังส่ีคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เข้ามาประกอบกัน
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ มิฉะนั้นแล้วอาจไม่ได้เซรามิกอย่างที่เราต้องการก็ได้
และจะเสียลูกค้าไปในท่ีสุด

องค์กรใดก็ตามท่ีพนักงานมีความรู้ในงานเป็นอย่างดีน้ันก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีความ
ขัดแย้งน้อยลงเพราะมีความเข้าใจในงานซึ่งกันและกัน พนักงานจะมีแนวคิดที่จะช่วยกันปรับปรุงและมองหน่วยงาน
ถัดไปเป็นลูกค้าเสมอ บรรยากาศในการทำงานก็จะดี ทุกคนทำงานกันอย่างสนุกสนาน ของท่ีผลิตออกมาก็จะดีตามไปด้วย
สำหรับพนักงานปฏิบัติการน้ันการสอนให้พวกเขาได้รู้ในเหตุผลในการทำอะไรต่างๆก็จะทำให้พวกเขาเข้าใจในงานมากข้ึน
 คนเราเม่ือมีความเข้าใจในเร่ืองท่ีตนเองทำก็พร้อมจะลงมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดีโดยไม่ลังเลหรือมีความสงสัยอันใดและ
พร้อมท่ีจะร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์กร นอกจากน้ีเม่ือพนักงานมีความรู้จริงในงานท่ีตนเองทำก็จะสามารถ
ต่อยอดงานจนทำให้เกิดนวัตกรรมดีๆท่ีมีประโยชน์ให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี

เคยมีเจ้าของโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่ที่ลำปางคนหนึ่งบอกผมว่าเขาไม่อยากฝึกอบรมพนักงานหรือพัฒนา
พนักงานมากนักหรอกเพราะเม่ือฝึกจนเก่งแล้วก็จะหนีเขาไป พวกเราชาวเซรามิกคิดอย่างไรกับปัญหาน้ีครับ สำหรับผม
มันก็เหมือนกับคำถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ถ้าเราไม่ฝึกพนักงานให้เก่ง ผลประกอบการเราก็สู้คนอื่นไม่ได้
ทำให้ผลตอบแทนให้พนักงานน้อยลงสุดท้ายพนักงานก็ไป แต่ถ้าเรามีพนักงานที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพสูง
ผลประกอบการดี เราสามารถให้ผลตอบแทนเขาได้ในราคาสูงข้ึน พนักงานสนุกกับการทำงานในองค์กร คนท่ีมีความสุข
ในการทำงานกับเพ่ือนร่วมงานถ้าไม่มีเร่ืองสุดวิสัยจริงๆ เขาไม่ไปไหนหรอกครับ  แต่แน่นอนมนุษย์ทุกคนมีความคิดไม่
เหมือนกันยังอาจมีบางคนท่ีชอบความท้าทาย ดังน้ันผู้บริหารควรมีตัววัดผลเทียบออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ว่า Turn over
ของพนักงานในแต่ละระดับเป็น%เท่าใด เพราะถ้าเราใช้ความรู้สึก แค่พนักงานออกไปคนเดียวแต่เป็นคนที่อยู่กับเรา
มานานหรือมีความหมายกับเรามาก ก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าพนักงานออกเยอะก็เป็นได้

การอบรมเร่ืองความรู้พ้ืนฐานในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิก
ให้กับบริษัทไทย-เยอรมันเซรามิกอินดัสทร้ี จำกัด(มหาชน)

การอบรมความรู้พ้ืนฐานทางเซรามิกสำหรับการผลิต
แผน่รองเผา ของบรษัิทสยามเอน็จีเคเทคโนเซอรา จำกัด
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บริษัทในอุตสาหกรรมเซรามิกในเมืองไทยหลายๆบริษัทได้เห็นความสำคัญของ Intrinsic technology จึงได้ทำ
 In-house training โดยติดต่อผมให้เข้าไปอบรมพนักงานในบริษัทต้ังแต่ระดับผู้บริหารจนกระท่ังถึงผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการ
อบรมให้กับหลายๆบริษัทพบว่าในความเป็นจริงแล้วในหลายแห่งยังทำงานโดยอิงอยู่กับประสบการณ์และแก้ปัญหาโดยไม่นำ
ความรู้พ้ืนฐานมาอธิบาย รวมท้ังในแต่ละหน่วยงานก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการผลิตท้ังกระบวนการทำให้ไม่รู้ว่าส่ิงท่ีหน่วยงาน
ตนนั้นได้ทำผิดพลาดไปจะไปมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น หรือกระทบต่อคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง
ประเภทเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวประมาณน้ันเลย

บริษัทท่ีได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคและกระบวนการผลิตได้แก่
-   บริษัทไทยเยอรมันเซรามิคอินดัสทร้ี จำกัด(มหาชน)
-   บริษัทเฟอร์โร ไทยแลนด์ จำกัด
-   บริษัทเพาเวอร์อินซูเลเตอร์ จำกัด
-   บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
-   บริษัทเคอร่าไทล์เซรามิก จำกัด
-   บริษัทสยามเอ็นจีเคเทคโนเซอรา จำกัด
-   บริษัทอิเมอร่ีส์ คลินเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
-   บริษัทพิพัฒน์กร จำกัด
-   บริษัทสยามเซรามิกกรุ๊ปอินดัสทร้ี จำกัด
-   บริษัทกระเบ้ืองหลังคาเซรามิกไทย จำกัด
-   บริษัทกระเบ้ืองโอฬาร จำกัด

ตัวอย่างหลักสูตรท่ีมีการจัดฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆ
หลักสูตร Ceramic principle for Production and engineering
วัตถุประสงค์ในการอบรม

เพื่อให้พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการ (บางส่วน) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ รวมท้ังฝ่ายวิศวกรรม ได้มีความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการผลิตเซรามิก ซ่ึงจะช่วยให้พนักงาน
สามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันและสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยการรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
นอกจากน้ันจะทำให้พนักงานมีความรู้เช่ือมโยงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของบริษัทตนเองกับกระบวนการผลิตเซรามิก
ชนิดอ่ืนๆเพ่ือให้มีองค์ความรู้เพ่ิมเติมในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้ในอนาคต
การอบรม

บรรยายในห้องในภาคทฤษฏี และมีภาพประกอบการบรรยาย รวมท้ังให้มีการ ถาม-ปัญหาในแต่ละหัวข้อของ
การอบรมระยะเวลาการอบรม 2 วันต่อรุ่น

การอบรมความรู้เซรามิก
ให้หน่วยงานด้านการตลาด

ของบริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด

การอบรมความรู้เก่ียวกับเฟลดสปารแ์ละการใช้งานใน
อุตสาหกรรมเซรามิกให้กับบริษัทพิพัฒน์กร จำกัด
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รายละเอียดการฝึกอบรม
1. Raw materials

1.1 Raw materials for body Kaolinite(แร่ดิน) ดินขาว, ดินเหนียว(Ball clay), ดินแดง(Red clay),
Silica Quartz, Sand, Flint, Diatomite, Amorphous silica, Limestone, Feldspar, Pottery stone โดยอธิบายถึง
ลักษณะการเกิดแร่, ความแตกต่างของแร่ชนิดต่างๆ, โครงสร้างของแร่, การตกแต่งแร่สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก,
คุณสมบัติท่ีสำคัญของแร่น้ันๆ, การควบคุมคุณภาพ  หัวข้อสำคัญในการควบคุมคุณภาพ, จุดประสงค์ในการใช้แร่น้ันๆ
สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก, การเลือกใช้แร่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเผาและในระหว่างแร่แต่ละชนิด

1.2 Raw materials for glaze
 -   Frit
 -   Color stain

อธิบายถึง กระบวนการผลิตFrit และ Stain, Frit ชนิดต่างๆและข้อสำคัญในการเลือกใช้, Stainชนิดต่างๆ และ
ข้อจำกัดในการเลือกใช้, วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Frit และ Stain, การควบคุมคุณภาพของ Frit และ Stain
Feldspar,Dolomite, BaCO3, ZnO, CaCO3, Wollastonite, TalcumAdditive ต่างๆ ได้แก่ Deflocculant, Binder,
 Preservative, Antifoam, Suspending agent อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้งาน Additive ต่างๆ, กลไกของการทำงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการไหลตัวของน้ำดินและสีเคลือบ, ข้ันตอนการเติมในน้ำดินหรือสีเคลือบ

1.3 Raw material for engobe
2.  Body preparation

2.1 เคร่ืองจักรสำหรับการบดย่อยพวก Hard materials
      การบดหยาบแบบ Primary crusher ได้แก่ Jaw  crusher, Gylatory crusher, Cone crusher
      การบดหยาบแบบ Secondary crusher ได้แก่ Hammer mill, Pendular mill, Edge runner mill
(Muller mill), Roller mill

2.2  เคร่ืองจักรสำหรับการบดพวก Soft materials
ได้แก่ Clay cutter, Turbo blunger, Dry pan mill, Screen feeder, Roller crusher,Pendular mill, Pug mill

2.3  เคร่ืองจักรสำหรับการบดละเอียด
 ได้แก่ Ball mill (Batch mill, Continuous mill), Attrition mill, Jet mill

2.4  เคร่ืองจักรสำหรับตีกวนผสมพวก Soft กับ Hard materials เข้าด้วยกัน ได้แก่ Turbo blunger,
Screw blunger, Agitator

2.5 วิธีการเตรียมเน้ือดินตามกระบวนการต่างๆ
1.  การเตรียมเน้ือดินแบบด้ังเดิม(Traditional process)
2.  การเตรียมเน้ือดินแบบแห้ง (Dry process)
3.  การเตรียมเน้ือดินแบบเปียก(Slip casting)
4.  การเตรียมเน้ือดินแบบก่ึงแห้ง (Filter press and Extrusion)
5.  การเตรียมเน้ือดินแบบผงดิน(Spray dryer)

อธิบายถึงกระบวนการเตรียมดินแบบต่างๆ, การควบคุมปัจจัยต่างๆในกระบวนการ, การควบคุมคุณภาพของ
เน้ือดิน, ข้อดี-ข้อเสียของการเตรียมเน้ือดินแบบต่างๆ

2.6  ทฤษฎีการบดอย่างละเอียดโดยกล่าวถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบด
2.7  การควบคุมคุณภาพของน้ำslip

%Residue, Density, Viscosity, %water content, Particle size distribution
อธิบายถึงความสำคัญของปัจจัยแต่ละตัวและความเช่ือมโยงกันระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2.8  หลักการทำงานของ Spray dryer และปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อคุณภาพของผงดิน
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3.  หลักการและทฤษฎีในการอบแห้ง
3.1 น้ำชนิดต่างๆในเน้ือดินดิบ
3.2 เฟสต่างๆในกระบวนการอบแห้ง

3.2.1 เฟสท่ี1 ช่วงปรับสภาพของช้ืนงานดิบ
3.2.2 เฟสท่ี2 ช่วงไล่น้ำประเภท Shrinkage water
3.2.3 เฟสท่ี3 ช่วง Final stage

3.3 จุดวิกฤตของการอบแห้ง
3.4 การควบคุมปัจจัยต่างๆในข้ันตอนการอบแห้ง

3.4.1 %ความช้ืนสัมพัทธ์กับการหดตัวหลังอบแห้ง
3.4.2 ความเร็วของกระแสลม
3.4.3 อุณหภูมิในห้องอบ
3.4.4 %ความช้ืนในช้ินงานดิบ
3.4.5 Drying sensitivity ของวัตถุดิบชนิดต่างๆและเน้ือดินสูตรต่างๆ

3.5 พลังงานท่ีใช้ในการอบแห้งและแนวทางการประหยัดพลังงานในการอบแห้ง
3.6 ตารางการอบแห้งและตำหนิท่ีพบในช่วงการอบ
-   ตารางการอบแห้งของผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดต่างๆ(สุขภัณฑ์, ลูกถ้วยไฟฟ้า, กระเบ้ือง,
กระเบ้ืองหลังคา, กระถางเทอร์ราคอตตา, แผ่นรองเผา, วัสดุทนไฟ, อิฐก่อสร้าง)
-   ตำหนิท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการอบแห้ง

4.  การข้ึนรูป
4.1 การข้ึนรูปชนิดต่างๆ
Slip casting, Jiggering, Extrusion, Throwing
Pressing  Ram press, Friction press, Hydraulic press
4.2 Hydraulic press

4.2.1 ส่วนประกอบของpress Hopper press, Charger, Mould (Lower die, Upper die,
Liner), Plunger
4.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการข้ึนรูปด้วยการอัดแบบการควบคุมคุณภาพของผงดินก่อนเข้าเคร่ือง
4.2.3 ตำหนิท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการอัดแบบ
4.2.4 การคำนวณค่า Specific pressing pressureและการควบคุมคุณภาพของ Green tile

 4.3 การข้ึนรูปโดยการเทแบบ
4.3.1 การไหลตัวของน้ำดิน
4.3.2 อัตราการหล่อแบบ
4.3.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการหล่อแบบ
4.3.4 ตำหนิท่ีเกิดข้ึนจากการหล่อแบบ

5.  การผลิตสีเคลือบ
5.1 เคลือบชนิดต่างๆ
5.2 การแบ่งชนิดของเคลือบตามอุณหภูมิท่ีใช้งานประโยชน์ท่ีได้
5.5 การตรวจสอบคุณภาพของสีเคลือบหลังบด
5.6 การควบคุมคุณภาพของสีเคลือบได้แก่ %Residue, Density, Viscosity, Particle size distribu
tion, Shade & texture after firing, Defect, C.O.E (Thermal expansion coefficient), Flowtest
at high temperature,Softening point
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 6. การเคลือบ
6.1 การเคลือบโดยวิธีต่างๆ
-   การชุบเคลือบ(Dipping)
-   การใช้Spray gun
-   การเคลือบโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆใน Glazing line
 Double disc, Airless spray, Multi spray, Campana, Water fall, Mix spray, Spray cabin, Roto

glaze, Brushing machine, Flat screen, Roto color, Drum printing, Dry application
6.2  การควบคุมคุณภาพในGlazing lineได้แก่ น้ำหนักของสีเคลือบ, Rheologyของสีเคลือบและสีสกรีน

(Viscosity and thixotropy), ความหนาแน่น, ผิวหน้าของเคลือบ และลักษณะการเคลือบ, อุณหภูมิหน้ากระเบ้ือง,
การเคลือบหลังกระเบ้ืองโดยใช้ Alumina หรือ Magnesite

6.3 กระบวนการเคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆได้แก่ กระเบ้ืองปูพ้ืน/ บุผนัง, กระเบ้ืองแกรนิต,
กระเบ้ืองหลังคา, สุขภัณฑ์, ลูกถ้วยไฟฟ้า, ถ้วยชามและของตกแต่ง
7.  การเผา

7.1 เตาชนิดต่างๆได้แก่ Shuttle kiln, Tunnel kiln, Round kiln, Roller kiln, Rotary kiln
Furnace for glass &frit melting

7.2 หลักการทำงานของเตาแบบ Roller kiln
7.3 ปฏิกิริยาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเผา ในช่วงอุณหภูมิต่างๆ ท้ังใน Bodyและ Glaze
7.4 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion reaction)
7.5 การคำนวณค่าพลังงานความร้อน และGas consumption
7.6 Microstructure of firing body
7.7 Phase analysis by XRD

8. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังเผา
8.1 Defect    สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
 Black core, Pinhole, Blister, Egg shell, Orange peel, Crazing and peeling, Crawling, Dimple,

Warpage, Crack and Dunting (Cooling crack), Color variation
8.2  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังเผา %Water absorption, Bending strength, Surface

hardness, Shade and texture, Frost resistance, Ther mal shock resistance, Delay crazing, Abrasive
resistance, Stain resistance, Water mark, Friction test, Size and planarity, Chemical resistance
อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์/ ความสำคัญในการควบคุม
9. Trouble shooting
-   ปัญหา Size variation, ปัญหา กระเบ้ืองโค้งแอ่น, ปัญหารูเข็ม, รูลึก, ปัญหา Shade variation,ปัญหาการ

บิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์, ปัญหาการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ ฯลฯโดยทำการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทาง
การแก้ไขและป้องกัน
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ฉบับน้ีใคร่ขอแนะนำแหล่งความรู้ทางด้านเซรามิก เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษา
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป หลายๆ ท่านคงมีโอกาสได้ไปเย่ียมชมและค้นคว้าข้อมูลกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง แหล่งความรู้ท่ีว่าน้ีก็คือห้องสมุดศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก หลายๆ
ท่านอาจจะคุ้นเคยกันในช่ือ "ห้องสมุดเคลือบ"

เดิมทีห้องสมุดน้ีเป็นห้องสมุดเคลือบ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลงานค้นคว้าวิจัย/ทดลองสูตรเคลือบและสูตรเน้ือดิน
มากมาย อาจนับได้ว่า เป็นแหล่งรวบรวมสูตรเคลือบท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ภายหลังได้รวบรวมหนังสือตำราวิชา
การ และหนังสือต่างประเทศเข้าไว้ด้วย จึงเรียกรวมๆ เป็นห้องสมุดศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ณ ตอนน้ีห้องสมุดอยู่ในความ
รับผิดชอบของงานวิเคราะห์ทดสอบ มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ประจำห้อง ซึ่งจะคอยให้คำอธิบายเก่ียวกับสูตรเคลือบแต่ละสูตร
รวมท้ังให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้บริการกรณีท่ีต้องการปรับปรุงสูตรเคลือบให้เหมาะสมหรือปรับเพ่ือให้สามารถใช้วัตถุดิบ
ตามที่ต้องการได้

การจัดระบบเคลอืบในห้องสมุด
การจัดระบบเคลือบในห้องสมุดแยกประเภทของเคลือบตามลักษณะปรากฏหลังเผาได้แก่ เคลือบใส เคลือบทึบ

เคลือบด้าน เคลือบสีออกไซด์ต่างๆ เคลือบราน และเคลือบผลึก เป็นต้น รูปแบบของการทดลองเคลือบมีต้ังแต่การทดลองเคลือบ
1 องค์ประกอบคือ ใช้วัตถุดิบเพียงชนิดเดียวในการทำเคลือบ เคลือบ 2 องค์ประกอบ เคลือบ
3 องค์ประกอบ (ใช้ทฤษฎีตารางสามเหล่ียมในการหาอัตราส่วนผสม) ถ้าส่วนผสมมีหลาย
ชนิดจะอยู่ในรูปของการคำนวณส่วนผสมจากสูตรเซเกอร์ นอกจากนี้ยังมีเคลือบพิเศษ
ประเภทเคลือบสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานทดลองครั้งที่ศูนย์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ญ่ีปุ่นภายใต้โครงการของ JICA (Japan International Cooperation Agency) และได้รับอิทธิพล
จากผู้เช่ียวชาญญ่ีปุ่นท่ีมาปฏิบัติงานท่ีศูนย์

เปิดห้องสมุด (เคลือบ)
Welcome to

CIDC (Glaze) Library

เปิดห้องสมุด (เคลือบ)
Welcome to

CIDC (Glaze) Library
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บริการเพิ่มเติม
ในกรณีท่านท่ีไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเคลือบเซรามิก ต้องการท่ีจะพัฒนาความรู้

ทางด้านน้ี สามารถมาติดต่อขอความรู้หรือขอรับการอบรมได้ท่ี งานวิเคราะห์ทดสอบ หัวข้อการ
อบรมได้แก่ วัตถุดิบท่ีใช้ในการทำเคลือบเซรามิก ประเภทของเคลือบเซรามิก การเตรียม
น้ำเคลือบ วิธีการเคลือบ และการคำนวณสูตรเคลือบ โดยการคำนวณจากสูตรเซเกอร์
เป็นวัตถุดิบ และคำนวณกลับจากวัตถุดิบเป็นสูตรเซเกอร์ หัวข้อการอบรมเหล่าน้ีทางศูนย์

ภาพการทดลองหาสูตรเคลือบอย่างง่าย
โดยใช้ทฤษฎีตารางสามเหล่ียมและการคำนวณสูตรเซเกอร์

ผลงานเคลือบหลายหลายประเภท

เคยจัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ัน หลักสูตรประมาณ
5 วัน เร่ืองเคลือบเซรามิก ซ่ึงจัดอบรมอยู่หลายปีในช่วงท่ีจัด
ต้ังศูนย์ใหม่ๆ ภายหลังจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยลง จึงมีการพัฒนา
หัวข้อการอบรมเร่ืองใหม่ๆ ข้ึนมาแทน ในเร่ืองของการคำนวณ
สูตรเคลือบก็เช่นกัน เมื่อปีที่ผ่านมามีการจัดฝึกอบรมการ
คำนวณเคลือบด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงก็ได้รับความสนใจดีมาก
การคำนวณสูตรเคลือบเซรามิกน้ัน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Excel
ในการทำโปรแกรมการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการคำนวณ  สามารถคำนวณได้ทีละหลายๆ
สูตร ซ่ึงถ้าหากท่านมีความเข้าใจสามารถคำนวณด้วยมือได้และ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณเป็น ท่านก็สามารถท่ีจะเขียนโปรแกรมการคำนวณได้เองตามท่ีท่านต้องการ

โครงการท่ีจะทำต่อไป
ศูนย์มีแนวคิดที่จะจัดทำระบบฐานข้อมูลเคลือบเซรามิกที่มีอยู่ใน

ห้องสมุด หลายปีมาแล้วเคยมีแนวคิดท่ีจะจัดทำเป็นฐานข้อมูล จากน้ันลิงค์
เข้ากับเว็บไซต์ของห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงหนังสือท่ีมีในห้องสมุด
เกือบทั้งหมดนำเข้าระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสืบค้นจาก e-library ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ได้ ส่วนสูตรเคลือบนั้น เกรงว่าจะมีความเพี้ยนจากการถ่ายภาพเกิดขึ้น
จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว และคิดว่าการท่ีผู้ใช้บริการมาสืบค้นท่ีห้องสมุดเอง
น่าจะได้ข้อมูลมากกว่า แต่เร็วๆ น้ีได้มีการพิจารณากันอีกคร้ัง เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยน้ีก้าวไปเร็วมากการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเคลือบเซรามิกสำหรับการให้บริการ ก็น่าจะทำได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

บทส่งท้าย
อย่างไรก็ดี ขอแนะนำว่าห้องสมุดศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก มีสูตรเคลือบมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสูตร

เคลือบใส เคลือบทึบ เคลือบด้าน เคลือบสี เคลือบข้ีเถ้า เคลือบออกไซด์ชนิดต่างๆ รวมถึงเคลือบสีสำเร็จรูป เรามีท้ังสูตรเคลือบ
และช้ินทดสอบเคลือบ เพ่ือให้ท่านเห็นเคลือบจริงของสูตรน้ันๆ และสามารถเลือกสูตร/ลักษณะเคลือบท่ีท่านต้องการไปทดลองใช้
ซ่ึงในการนำไปใช้เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า เง่ือนไขเพ่ือให้ได้เซรามิกท่ีสม่ำเสมอมีมากมายหลายปัจจัย ดังน้ันลักษณะของเคลือบ
ท่ีได้ของทางโรงงานกับช้ินทดลองท่ีห้องสมุด อาจมีลักษณะผิดเพ้ียนไปบ้าง กรณีน้ีหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรับปรุง
ให้ได้เคลือบลักษณะใกล้เคียงกันมากกว่าน้ี มาน่ังคุยกับเราได้ท่ีห้องสมุด ในวัน/เวลาราชการ
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การได้สัมผัสเน้ือดินพร้อมกับการป้ันแต่งดิน
ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการ

นับเป็นช่วงเวลาท่ีสร้างความสุขให้กับผมได้ไม่น้อย   ย่ิงเห็นเปลวไฟท่ีกำลังลุกโชนในเตาเผา
ย่ิงทำให้รู้สึกมีพละกำลังในการคิดและสร้างสรรค์ช้ินงาน

และต่ืนเต้นทุกคร้ังท่ีจะได้ช่ืนชมความงามท่ีธรรมชาติเป็นผู้แต่งแต้มลงบนเน้ือดิน

 





จากเด็กหนุ่มธรรมดาท่ีมักจะว่ิงเล่นในสวนส้ม ย่ำดิน ย่ำโคลน ในละแวกบ้านบริเวณชุมชน
บึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โดยเลือกเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานชุด เส้น สาย ลาย สี นำดินสีมาถักทอ
จนเกิดเส้นสายและลวดลายบนภาชนะ

  ⌫
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“ตลอด 4 ปี ท่ีได้เรียนท่ีน่ี  ทำให้
ผมได้เรียนรู้ และได้สัมผัสกับความงาม
ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในรูปแบบต่างๆ
จำได้ว่ากว่าจะได้ข้ึนรูปบนแป้นหมุนต้อง
ช่วยรุ่นพ่ีนวดดินอยู่นาน คอยจ้องว่าเม่ือ
ไหร่จะถึงคิวเราบ้าง   ความรู้สึกแรกท่ีได้
ข้ึนรูปบนแป้นหมุนรู้สึกสนุก ต่ืนเต้น และ
นั่งชื่นชมกับงานชิ้นแรกในชีวิตแม้จะ
ออกมายังไม่ค่อยสมบูรณ์  แต่ด้วยคำชม
และกำลังใจจากอาจารย์ผู้สอนท่ีเดินเข้า
มาตบท่ีบ่าและบอกว่าฝึกอีกนิดรับรองรุ่ง
แน่  ทำให้ผมมีกำลังใจ   และนับจากวัน
น้ันเป็นต้นมา มือของผมก็เป้ือนดินกลับ
บ้านทุกวัน  และไม่ว่าอาจารย์จะเดินทาง
ไปท่ีไหนท่ีเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ก็มักจะมีผมติดสอยห้อยตามไปทุกที่
ซ่ึงทุกคร้ังท่ีกลับมาก็มักจะได้ความรู้ใหม่ๆ
กลับมาด้วยทุกคร้ัง  และผมก็ไม่พลาดท่ี
จะนำมาทดลองทำเพ่ือพิสูจน์ให้รู้จริง”

จากการแสดงศิลปะเคร่ืองป้ัน
ดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 13 เมื่อปลายปี
พ.ศ.2549 ท่ีผ่านมาย่ิงทำให้นายสุธารักษ์  แสงเทศ  หรือ คุณโอ
เพ่ิมความม่ันใจบนเส้นทางสายช่างป้ันเม่ือผลงานชุด เปลวไฟ
ระบายสี ซ่ึงสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสำเร็จการ
ศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหัตถกรรมแบบตกแต่ง โดยไม่
มีการเคลือบ ซ่ึงช่วงเวลาน้ันคุณโอ กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาฝีมือ
และกำลังแสวงหารูปแบบท่ีเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง อีกท้ังยัง
มุ่งม่ันและหลงใหลเสน่ห์ในการเผาเตาฟืน ทำให้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาในปัจจุบันอีกด้วย

ผลงานเคร่ืองป้ันดินเผาจากการสร้างสรรค์ของคุณโอ
ส่วนใหญ่แล้วจะข้ึนรูปด้วยแป้นหมุนเป็นหลัก เป็นผลงานท่ีได้
รับแรงบันดาลใจตามช่างป้ันโบราณได้สร้างสรรค์ไว้แล้ว โดยให้ความสำคัญด้านทักษะ ความชำนาญและกระบวนการสร้างสรรค์
มีท้ังเคลือบและไม่เคลือบ ผลิตข้ึนเพ่ือประโยชน์ใช้สอยซ่ึงแสดงถึงความประณีตงดงามและมีคุณค่าทางศิลปกรรม ซ่ึงคุณโอ
ก็ฝากบอกมาว่า

“ การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมประเพณีนั้น คนส่วนใหญ่มักจะยึดติดที่รูปแบบและ
ลวดลายโบราณ แท้ที่จริงแล้วการสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาในแนวนี้ ช่างปั้นควรจะศึกษาตั้งแต่เนื้อดิน ทักษะการ
ข้ึนรูป  การเคลือบตลอดจนกระบวนการเผาต้ังแต่อดีตแล้วนำมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบของตน  ซ่ึงจะเป็นการช่วยอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างแท้จริงมากกว่าการลอกแบบ (Copy) หรือผลิตเลียนแบบของเก่ามาท้ังหมด”

ผลงานชุด เปลวไฟระบายสี
แสดงถึงทักษะในการข้ึนรูปและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเตาฟึน

อีกหน่ึงผลงานในชุดเปลวไฟระบายสี

ผลงานชดุ Strom search ท่ียังคงเอกลักษณ์
ของการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุนและการเผาด้วยเตาฟืนในอดีต
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ท่านผู้อ่านท่ีสนใจติดตามชมผลงาน คุณสุธารักษ์  แสงเทศ (โอ) โทร. 08-4115-3734

กระท่ังเม่ือเดือนตุลาคม 2551 ท่ีผ่านมา ผลงานของคุณโอ ภายใต้ช่ือชุด Punch Set Series08  ก็ได้รับรางวัลยอดเย่ียม
ประเภทหัตถกรรมร่วมสมัย ในงานการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 14 ซึ่งจัดแสดงที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เม่ือเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาเป็นผลงานชุดท่ีนำรูปทรงจากอดีตมาพัฒนาด้วยการ
ข้ึนรูปบนแป้นหมุนสำหรับงานปารต้ีขนาดกลาง

รางวัลต่างๆท่ีได้รับล้วนแล้วแต่สร้างความภาคภูมิใจ  และเปรียบเสมือนยาชูกำลังท่ีทำให้ช่างป้ันรุ่นใหม่คนน้ี
มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า  แต่ส่ิงท่ีเขามุ่งหวังและอยากเห็นมากท่ีสุดน่ันก็คือ การได้เห็นคน
รุ่นใหม่ๆ ให้ความสนใจศิลปะประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา  ช่วยกันสืบสานและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป

ผลงานชุด Back to the forest เน้นการตกแต่งโดยใช้น้ำดินสี สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับเมือง

ผลงานชดุ ชีวิตในท้องทะเลทราย
นำวิถีชีวิตในท้องทะเลทรายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานชดุ Punch Set Series 08
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สีของแร่โคลีมาไนท์ มีสีออกขาวจนถึงสีเทา มีท้ังท่ีเป็น
ผลึกสีขาวขุ่น จนถึงผลึกสีใส หรือบางคร้ังพบมีลายเส้นสีขาวใน
ก้อนแร่ ผลึกมีความวาวคล้ายแก้ว และจัดอยู่ในระบบ monoclinic
แร่โคลีมาไนท์ท่ีอยู่ในรูปของผลึกในสภาวะท่ีอุณหภูมิต่ำมากๆ
มีคุณสมบัติเป็น Pyroelectric และ Piezoelectric

โคลีมาไนท์ (Colemanite) เป็นแร่ชนิดหน่ึงในกลุ่ม
แร่บอเรต (Borate) ท่ีมีน้ำเป็นองค์ประกอบ มีสูตรทางเคมี
คือCa2B6O11.5H2O มักพบอยู่ร่วมกับแร่ยูลีไซท์ (Ulexite,
NaCa[B5O6(OH)6]6(H2O) และบอแรกซ์ (Borax,Na2

[B4O5(OH)4]8(H2O) ช่ือของแร่โคลีมาไนท์ ต้ังข้ึนจากช่ือของ
พ่อค้าผู้ท่ีทำธุรกิจเก่ียวกับเหมืองแร่ชนิดน้ีในซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า William T.Coleman
แหล่งแร่โคลีมาไนท์พบในประเทศต่างๆ ได้แก่สหรัฐอเมริกา
ตุรกี และอาร์เจนตินา แร่โคลีมาไนท์ บางคร้ังถูกเรียกในช่ือ
อ่ืนว่า บอร์สปา (Borspar) หรือ นีโอโคลีมาไนท์ (Neocole
manite)

แร่โคลีมาไนท์…และการใช้ในเคลือบ

คุณสมบัติท่ัวไปทางกายภาพ
และทางเคมีของแร่โคลีมาไนท์

  องค์ประกอบทางเคมีโดยเฉล่ีย 27.2% CaO,
      50.9% B

2
O

3
, 21.9% H

2
O/LOI.

  น้ำหนักโมเลกุล 411.09 กรัม
  ความหนาแน่น 2.42 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ความถ่วงจำเพาะ 2.95
  จุดหลอมตัว (MP.) 1050oC
  ความแข็ง 4-4.5 Mohs scale
  ละลายน้ำได้น้อยมากท่ีอุณหภูมิห้อง(20-25oC)
      ค่าการละลายประมาณ  1/1000
  สามารถละลายในกรดไฮโดรคลอลิกร้อน
      โดยในขณะเย็นตัวลงจะได้กรดบอริก



 ⌫

ผลึกแร่โคลีมาไนท์
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โคลีมาไนท์เป็นแร่ท่ีใช้ในการผลิต บอแรกซ์ และโบรอน
ซ่ึงเป็นสารท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก
แก้ว เซรามิก โลหะอัลลอยด์ และยังใช้เป็นสารตัวเติมในหลายๆ
ผลิตภัณฑ์

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าโคลีมาไนท์เป็นแหล่งแร่ธรรมชาติ
สำหรับการผลิตโบรอนเป็นเวลาหลายทศวรรต คล้ายกับแร่
ยูลีไซท์ โดยโบรอนหรือโบรอนออกไซด์นิยมใช้เป็นวัตถุดิบใน
เคลือบเซรามิกเพ่ือเป็นสารช่วยลดจุดหลอมตัวของเคลือบแทน
การใช้สารตะก่ัว ในอุตสาหกรมเซรามิกขนาดใหญ่ สารช่วยลด
จุดหลอมตัวเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นโบรอน หรือ ตะก่ัว มักถูกเตรียม
ในรูปของฟริต เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีสม่ำเสมอและควบคุม
ได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะสารตะก่ัวเม่ือเตรียมในรูปของฟริตช่วย
เพ่ิมความปลอดภัยต่อสุขภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตามการ
ใช้ฟริตในส่วนผสมทำให้ต้นทุนการผลิตสูง แร่โคลีมาไนท์ซ่ึงมี
โบรอนออกไซด์เป็นองค์ประกอบอยู่สูง จึงนิยมนำมาใช้เป็น
ฟลักซ์ในการเตรียมเคลือบแทนการใช้ฟริต ช่วยลดต้นทุนวัตถุ
ดิบลงได้ เหมาะสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงต้อง
การต้นทุนการผลิตต่ำและการผลิตในปริมาณไม่มากทำให้การ
ควบคุมความสม่ำเสมอของแร่ทำได้ไม่ยากนัก

แร่โคลีมาไนท์ได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในเคลือบ
สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เคลือบของกระเบ้ือง หรือ เคลือบ
สำหรับภาชนะท่ีเป็นงานศิลปะ หรือ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ตัวอย่าง
ของการใช้เป็นเคลือบกระเบ้ือง คือ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในตุรกี (University of Dumlupinar) ได้รายงานผลการทดลอง
ใช้โคลีมาไนท์ในเคลือบสำหรับกระเบ้ืองปูพ้ืนเปรียบเทียบกับ
เคลือบท่ีไม่ได้ใช้โคลีมาไนท์ พบว่า กระเบ้ืองท่ีเคลือบด้วยสูตร
ท่ีมีโคลีมาไนท์และไม่มีแร่โคลีมาไนท์ ให้ผลของความทนต่อสารเคมี
และไม่รานตัวใน autoclave เหมือนกัน แต่เคลือบท่ีมีโคลีมาไนท์
ให้พ้ืนผิวท่ีเรียบกว่าและรูเข็ม (pin hole) น้อยกว่า

 ข้อดีของโบรอนออกไซด์ในเคลือบ

     ช่วยลดจุดหลอมตัวของเคลือบ
     ลดสัมประสิทธ์การขยายตัวของเคลือบ
     เพ่ิมความทนทานต่อกรด
     ลดความหนืดของเคลือบ
     เพ่ิมความมันวาวของผิวเคลือบ

ผลึกแร่โคลีมาไนท์

ผลึกแร่โคลีมาไนท์

 การใช้ประโยชน์

ผลึกแร่โคลีมาไนท์

 การใช้โคลีมาไนท์
เป็นส่วนผสมในเคลือบเซรามิก
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สูตร-1

สูตร-2
เฟลสปาร์ 43.6
ซิลิกา 18.64
โคลีมาไนท์ 6
โดโลไมท์ 5.56
เบนโทไนท์ 1.87
แคลเซียมคาร์บอเนต 7.72
ซิงค์ออกไซด์ 3.67
ดินขาว 2.35
ทินออกไซด์ 2.83
คอปเปอร์คาร์บอเนต 0.95
ไททาเนียมไดออกไซด์ 3

เฟลสปาร์ 42
ซิลิกา 27
โคลีมาไนท์ 9
โดโลไมท์ 9
แบเรียมคาร์บอเนต 4
แคลเซียมคาร์บอเนต 2
ซิงค์ออกไซด์ 2
ดินขาว 2
ทินออกไซด์ 2.5
คอปเปอร์คาร์บอเนต 0.5

ในส่วนของการใช้โคลีมาไนท์เป็นส่วนผสมของเคลือบสำหรับงานศิลปะต่างๆ ตัวอย่างแสดงดังสูตร
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ความเป็นมา

“ผมเองได้เคยกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา
ขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ท่านมีพระราชเสาวนีย์ว่า มีหลายแห่งแล้ว ซึ่งตอน
น้ันมีท่ีบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร,บ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปางและภายในตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ จ.นราธิวาส ผมคิดว่ามีมากก็จริงแต่เร่ืองเซรามิกส์เป็นเร่ืองท่ียังจะพัฒนาไปได้
อีกไกลและหลากหลาย ผมจึงขอพระบรมราชานุญาตอีกคร้ังหน่ึงว่า ข้าพระพุทธเจ้า
ขอรับรองว่าจะไม่ให้แผนกนี้ฝึกอบรมและผลิตผลงานซ้ำกับที่อื่นๆ  จึงมีพระบรม
ราชานุญาต”

⌫ 
 ⌫


   

นายธานินทร์   กรัยวิเชียร
องคมนตรี

รองประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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ในปีพ.ศ.2533แผนกช่างเคร่ืองเคลือบดินเผาได้เปิดดำเนินการ
สอนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยา
ศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม(ในขณะน้ัน)ผู้เขียนได้รับความไว้วาง
ใจให้มาดำเนินการจัดวางระบบโรงงานและระบบการเรียนการสอนให้เป็น
ไปตามคำขอของ ฯพณฯ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรีน้ันคือ“ต้องไม่
เหมือนใครและไม่ซ้ำกับท่ีอ่ืนๆ ” หมายถึงรูปแบบ เทคโนโลยีการผลิต
และเทคนิคต่างๆต้องไม่เหมือนศูนย์ศิลปาชีพฯ และโรงงานอุตสาหกรรม
เซรามิกท่ัวไป ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน
“หากปราศจากวิธีการ งานจะสำเร็จตามเจตนาได้น้อยมาก”

⌫ 
1. อนุรักษ์ศิลปกรรมแบบด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากรุ่นหน่ึงไป

ยังรุ่นหน่ึง
2. ออกแบบให้เหมาะกับยุคสมัย
3. ผสมผสานแบบเก่า และแบบใหม่เข้าด้วยกัน


เป็นการสอนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงเป็นลูกหลานเกษตร

กรยากจน และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ และเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส์
มาก่อนโดยเน้น

1. รูปทรง (Form)
2. ประโยชน์ใช้สอย (Function) จะเน้นรูปทรงอย่างเดียวอาจจะ

ขาดประโยชน์ใช้สอยเน้นประโยชน์ใช้สอยก็จะขาดรูปทรงท่ีสวยงามเพราะ
ฉะน้ันควรทำให้รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยไปด้วยกันอย่างกลมกลืน

  
รูปลักษณ์ของเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นประติมากรรมซ่ึงเป็นหน่ึง

ในศิลปบริสุทธ์ิ (FINE ART)เป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคือผลิต
สินค้าที่เป็นงานศิลปบริสุทธิ์  คุณภาพดีได้มาตรฐานสากลกระบวน
การผลิตไม่ซับซ้อน จนทำให้เกิดความเสียหายในการผลิตมาก
เน้น : เรียบง่ายแต่ประณีต และมีคุณค่าทางศิลปกรรมสูง

 ⌫⌦
แผนกช่างเคร่ืองเคลือบดินเผา ผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวจนเป็นท่ีรู้จักและนิยมในหมู่ลูกค้า เป็นสินค้า Unique มีความเป็นอมตะ
ไม่ตกยุคตกสมัยเคยได้รับรางวัลในการประกวดต่างๆ จนมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับในวงการเซรามิกส์เพราะ เรา สร้าง Brand ของเราเอง


วาทะของนักวิทยาศาสตร์ช่ือก้องโลกคนดัง ไอน์สไตน ์ได้

กล่าวไว้ 100 กว่าปีมาแล้ว ยังคงความอมตะจนทุกวันน้ีแต่ผู้ท่ีมีแต่จินตนา
การโดยปราศจากความรู้รองรับก็ยากท่ีจะประสบความสำเร็จ Imagination
 is more important than knowledge โลกในยุคโลกาภิวัตน์ สู้กันด้วย
ความคิดมากกว่าความรู้

“ถ้าไม่รู้จักคิดส่ิงประดิษฐ์ (ใหม่ๆ) ก็ไม่เกิด”

   
จินตนาการสู่ความเป็นจริง หรือความจริงย้อนกลับไปมีอิทธิ

พลต่อจินตนาการ หมุนเวียนควบคู่กันไปเป็นเหมือน วัฎจักรแห่งความคิด
เป็นกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ไม่มีท่ีส้ินสุด ทำให้มองเห็นถึงแก่น
แท้ของกระบวนการสร้างสรรค์ (Created) แล้วนำกระบวนการท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีเป็นสากล ไม่ข้ึนกับ
เพศ วัย เช้ือชาติ หรืออาชีพใดทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดคุณวุฒิ และ วัยวุฒิ นักเรียนศิลปาชีพก็สามารถ
 สร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์ได้เท่าเทียมกับทุกคน ท่ีเข้าใจคำว่า Inside
out - Outside in ซ่ึงจะเห็นได้จากผลงานของแผนกช่างเคร่ืองเคลือบดิน
เผาท่ีได้รับรางวัลมากมายจากการประกวด “การแสดงศิลปกรรมเคร่ือง
ป้ันดินเผาแห่งชาติ” และ UNESCO ฯลฯ สามารถได้รับรางวัลทุกประเภท
บางปีได้รับรางวัลถึง 3 ประเภทใน 4 ประเภทการประกวด แต่ท่ีภาคภูมิ
ใจมากที่สุด คือ ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแข่งขันกับโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีลงทุนสูงถึง 100 ล้าน 1,000 ล้าน ได้อย่างสมเกียรติ
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1.เรียนรู้และสามารถทำได้เป็นผลิตภัณฑ์ ภายใน 7 วัน
2. สร้างความภาคภูมิใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากศึกษา
3. สอนให้รู้จักการคิดเป็นระบบต้ังแต่การออกแบบ กระบวน

การผลิตท่ีมีคุณภาพ
4. สอนเทคนิคต่างๆในการข้ึนรูปแบบแปลกๆ และการตกแต่ง

ท่ีไม่เหมือนใคร
5. สอนการทำน้ำยาเคลือบ สีแปลกๆ จากวัตถุดิบเหลือใช้ภาย

ในศูนย์ฯ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของเคลือบสีย่ิงแปลกและไม่เหมือนใคร
ย่ิงเป็นผลดีในการแข่งขันทางการค้า

6. สอนแบบหัตถกรรมมากกว่าการใช้เคร่ืองจักร
"การเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์

แต่การคิดโดยไม่เรียนน้ันเป็นอันตราย"

⌦
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอุปสรรค หรือไม่

(ไม่จำกัดคุณวุฒิ) เครื ่องปั ้นดินเผาของไทย ได้พัฒนาจากงาน
ศิลปะพ้ืนบ้านอันเรียบง่ายเพ่ือประโยชน์ใช้สอยประจำวันควบคู่มากับ
วิถีชีวิตของคนมาต้ังแต่อดีต ปัจจุบันได้กลายเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และแสดงออกทางด้านสุน
ทรียะ ด้านการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความเป็นสากล
มีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี,โทและเอก  ฉะน้ันการท่ีจะฝึก
นักเรียนศิลปาชีพที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์
มาก่อน (เซรามิกส์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์) ย่อมเป็นอุปสรรคมากสำ
หรับผู้สอน ซ่ึงจะต้องสร้างนักเรียนให้มีความรู้ทางด้านศิลปะทุกแขนง
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และมีลักษณะเฉพาะตัว
ไม่เหมือนใคร จะสอนกันอย่างไรให้จบภายใน 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี
(Course หน่ึง 6 เดือน ปีละ 2 Course) ซ่ึงในมหาวิทยาลัยต้องเรียนถึง
4 ปี จึงจะจบปริญญาตรี แต่ก็ใช่ว่าจะเช่ียวชาญไปทุกอย่าง เพราะเทค
โนโลยีด้านเซรามิกส์ พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉะน้ันต้องเน้นปลูกฝังให้นัก
เรียนรู้จักคิด คิดที่จะพัฒนาตนเอง ให้ทันกับวิวัฒนาการ ของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์

 "จงเรียนรู้ในส่ิงท่ีจะทำ ย่ิงทำมากย่ิงเป็นมาก"

⌫⌫
1. ต้องมีประวัติความเป็นมา
2. สามารถบอกเล่าเหตุผลของรูปแบบได้
3. ไม่ลอกเลียนแบบ (แต่ควรศึกษาของเก่านำมาพัฒนา

หรือต่อยอดได้)
4. จำหน่ายได้ดี  มีราคา
5. มีคนรู้จักโดยท่ัวไป  (มี BRAND)
6. เคยได้รับรางวัลต่างๆ ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ
7. เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ ทันสมัยตลอดเวลา

  
ฝึกอบรมใหความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา

แบบครบวงจร เร่ิมจากให้ความรู้พ้ืนฐาน 3 ด้าน
1. ด้านศิลปกรรม:  การออกแบบ วาดเส้น จิตรกรรม ประติมา

กรรม องค์ประกอบศิลปะ กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของคนและสัตว์
(มีหุ่นกล้ามเน้ือคนเละโครงกระดูก ให้ศึกษา)

2. ด้านวิทยาศาสตร์: วัตถุดิบ ดิน สี น้ำเคลือบ ให้มีความรู้ในการ
เตรียมดิน และน้ำเคลือบชนิดต่างๆแปลกใหม่ จากการวิจัยของอาจารย์

3. ด้านเทคโนโลยีการผลิต: เริ่มจากการออกแบบ (ต้องมี
Concept ก่อนการออกแบบทุกครั้ง) การขึ้นรูปวิธีต่างๆ เช่นปั้นอิสระ
ปั้นแป้นหมุน โรลเลอร์ ขึ้นรูปแบบขด แบบแผ่น แบบหลอด ฯลฯ
การทำแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ (จากต้นแบบท่ีทำจากไม้ หรือกลึงจากไม้
สามารถทำแบบพิมพ์ได้จำนวนมากโดยต้นแบบไม่ชำรุด และจากต้นแบบ
ท่ีมีในธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ ท่อP.V.C.สำหรับทรงกระบอกลูกรักบ้ี
ลูกบาสเก็ตบอล สำหรับทรงกลม ฯลฯ)  เพ่ือสร้างรูปแบบกลางๆให้นัก
เรียนนำไปพัฒนารูปแบบเองจากจินตนาการของแต่ล่ะคน

"ไม่รู้เสียเลยดีกว่ารู้อย่างผิดๆ
ความรู้ท่ีแท้คือรู้ว่า เรารู้อะไรและไม่รู้อะไร"
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รางวัลการประกวด   ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ

รางวัลดีเด่น
ประเภท
หัตถกรรมร่วมสมัย
ชื่อผลงาน
CITY DANCING

รางวัลดีเด่น
ประเภท

หัตถกรรม
ชื่อผลงาน

คอนโดมิเนียม

  ⌫
รางวัลยอดเย่ียมโครงการมอบประกาศนียบัตรความเป็นเลิศแห่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

 UNESCO seal of Excellence 2006
รางวัล ประกาศนียบัตรยอดเย่ียม ประเภท หัถกรรม ช่ือผลงาน King Rama IX Mosaic
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

รางวัลดีเด่น
ประเภท อุตสาหกรรม

ชื่อผลงานชะนาง-ลอบยืน

รางวัลดีเด่น
ประเภท ศิลปกรรม

ชื่อผลงานในความรู้สึก
ของวิถีชีวิตครอบครัว

หมายเลข 3

รางวัลดีเด่น
ประเภท หัตถกรรมแบบ
ตกแต่งโดยมีการเคลือบ
ช่ือผลงาน ลายเม็ดดิน

หมายเลข  2

คร้ังท่ี 14  พ.ศ. 2551

คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2545

รางวัลดีเด่น
ประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน
โคมไฟโบนไชนา

รางวัลดีเด่น
ประเภทหัตถกรรม
โดยไม่มีการเคลือบ

ชื่อผลงาน“รักและผูกพัน”

รางวัลประกาศนียบัตรพิเศษ
ประเภทหัตถกรรม

แบบตกแต่งโดยมีเคลือบ
ชื่อผลงานหินเหล็กไฟ

คร้ังท่ี 13  พ.ศ. 2549

รางวัลดีเด่น
ประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน เส้นหวายลายสาน

รางวัลดีเด่น
ประเภทหัตถกรรมโดยไม่มีการเคลือบ

ช่ือผลงาน “วัดแจ้ง”

รางวัลดีเด่น
ประเภทหัตถกรรมโดยมีการเคลือบ

ช่ือผลงาน ใต้ทะเล 1

คร้ังท่ี8 พ.ศ. 2543คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2543

คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2543 คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2533

คร้ังท่ี6พ.ศ. 2535

รางวัลดีเด่น
ประเภทหัตถกรรมโดยไม่มีการเคลือบ

ชื่อผลงาน  “จังหวะของสี”

รางวัลดีเด่น
ประเภทหัตถกรรมโดยไม่มีเคลือบ
ชื่อผลงาน   “คืนวันลอยกระทง”

รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทหัตถกรรมโดยไม่มีการเคลือบ

ชือ่ผลงาน “ขบวนแห่นาค”

รางวัลการประกวดศิลปะการประดิษฐ์ประเภทงานป้ัน
หัวข้อ     ”สมเด็จย่ากับงานศิลปะและแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ”

จัดโดย กระทรวงวัฒนะธรรม ร่วมกับ สยามดิสคัพเวอร่ี ประจำปี พ.ศ.2549

รางวัลท่ี 2
ชื่อผลงาน

 โยคะ

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน
 หม้อข้าว
หม้อแกงลิง

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน
 เส้นสาย

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน
 ผู้หญิง
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ภายในประเทศ

1. จำหน่ายประจำท่ีศาลาพระม่ิงขวัญ
     ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
2. ที่ศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
3. Show room ในแผนกช่างเคร่ืองเคลือบดินเผา
     ศูนย์ศิลปชีพ บางไทรฯ
4. การจัด Exhibition ตามศูนย์การค้าต่างๆ
    - ศูนย์การค้าสยามพารากอน
    - ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
    - ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
    - ศูนย์การค้า อัมรินทร์พลาซ่า     ฯลฯ

ต่างประเทศ
1. ประเทศ NORWAY(ส่งออกคร้ังละล้านกว่าบาท)
2. ประเทศ GERMANY (ร้านอาหารในประเทศเยอรมนี)


⌫ 

นับเป็นสวนประติมากรรมเซรามิก แห่งแรกและแห่งเดียวภาย
ในประเทศไทย จำนวน 26 ช้ิน ท่ีมีการออกแบบเก่ียวข้องกับการเกษตร
(เครื่องมือจับปลา,เครื่องทอผ้า,เครื่องสีข้าว ฯลฯ) เกี่ยวกับดอกไม้
พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และดอกไม้ท่ีทรงพระราชทานนาม

⌫
เป็นการแสดงเด่ียวของแผนกช่างเคร่ืองเคลือบดินเผา ศูนย์

ศิลปาชีพ บางไทรฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันท่ี
6- 17 มิถุนายน  2550 ยอดจำหน่าย 5 แสนกว่าบาท (สินค้าราคาต้ังแต่
100 –20,000 บาท) ได้รับคำชมจากผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารา
กอนว่าเป็นสินค้าท่ีเหมาะกับสถานท่ีมากเพราะมี รูปแบบท่ีไม่ เหมือนใคร
และเป็นงานศิลปกรรม ท่ีมีคุณค่าเหมาะกับลูกค้าของศูนย์การค้าสยาม
พารากอน

⌦⌦
1. ความต้องการของตลาด
2. กลุ่มผู้บริโภค
3. ต้นทุนการตลาด
4. โอกาสในการแข่งขัน


1.แตกต่างทางกายภาพ รูปลักษณ์
2.แตกต่างทางความรู้สึกเช่น ทันสมัย เท่ เก๋
3.แตกต่างด้านการออกแบบ
4.แตกต่างด้านกระบวนการผลิตและเทคนิค แปลกใหม่
5.แตกต่างด้านราคาท่ีเหมาะสมกับสินค้า
“ความแตกต่างคือความแปลกใหม่ของสินค้า ย่อมได้เปรียบ
 ทางด้านธุรกิจ”

⌫⌫⌫
        หลักสำคัญท่ีต้องคำนึง
1.รูปแบบท่ีแปลกใหม่ (ไม่ซ้ำหรือลอกแบบใคร)
2.หาช่องว่างของตลาดให้พบ
3.คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน


1. ต้องเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องออก

แบบตามแนวโน้มของตลาดแต่ต้องเป็นผู้นำของตลาด การออกแบบที
เ่ป็นศิลปกรรมบริสุทธ์ิ (Fine art) เป็นสากล มีคุณค่าในตัวกำหนดราคา
ได้สูงตามคุณค่าของผลิตภัณฑ์

2. ลดต้นทุน
3. ไม่ควรขยายโรงงานให้ใหญ่โตเกินความสามารถในการผลิตและ

การเงินแผนก ช่างเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสถานฝึก อาชีพขนาดเล็ก
แต่สามารถผลิตระบบอุตสาหกรรมได้เทียบเท่ากับโรงงานขนาดใหญ่
จนได้รับ รางวัลประเทศอุตสาหกรรม เท่าๆ กับโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป

4. พัฒนาฝีมือบุคลากรให้มีศักยภาพมากข้ึน


ก่อนผลิตสินค้าออกจำหน่าย ต้องวิจัยตลาดก่อน เพ่ือเป็นท่ี

รองรับสินค้าโดยท่ัวไปมักนำความรู้ทางวิชาการ และผู้เช่ียวชาญมาให้
ความรู้ในการผลิตสินค้า แต่ไม่เคยคิดถึงตลาดรองรับทำให้ล้มเหลวต้ัง
แต่คิดใช้การผลิตนำการตลาด

⌫
ต้องคำนึงถึง Market Space (ช่องว่างทางการ ตลาด)  ไม่ใช่

Market Share (ส่วนแบ่งทางการตลาด) การสร้างงานแบบศิลปกรรม
ของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และมี BRAND ของตัวเองทำให้ไม่มีส่วน
แบ่งทางการ ตลาด (Market Share)
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   ⌫



⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

 ⌫
        

⌧       


   ⌫
4P ปัจจุบันเพ่ิมเป็น 6P แล้ว

1.Product=  ผลิตภัณฑ์คุณภาพเหมาะสมกับราคา
2.Price=  ราคาท่ีเหมาะสม
3.Place=  สถานท่ีเหมาะสมกับสินค้าและราคา
4.Promotion=  การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารท่ีดี
5.People=  ทุกคนท่ีเก่ียวข้อง
6.Packaging=  บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ประทับใจลูกค้า

     4C หัวใจของการตลาดแนวใหม่
1.Customer=  ผู้บริโภค
2.Cost=  ราคาท่ีเหมาะสม
3.Comunication=  การส่ือสาร
4.Convenience=  การสะดวกซ้ือ

การสะดวกซ้ือเป็นหลักในยุคปัจจุบัน
ซ่ึงต้องคำนึงถึงระบบ Logistic ด้วย


การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ที่ดีที่สุดคือ

“ปากต่อปาก” แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาเสริมด้วย เช่น การทำ Road Show ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีเวปไซต์ เป็นของตนเองและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่มา
เยี ่ยมชมทำธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์ ในโลกอินเตอร์เน็ต หรือ
อีคอมเมิร์ซ และกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางการตลาดในอนาคต ซ่ึงศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทรฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิง

⌦⌦
1  ขนาดสัดส่วนได้มาตรฐาน(คำนึงถึงขนาดของ  Container)
2.  น้ำหนักเบา
3.  สีสม่ำเสมอ
4.  ต้นทุนต่ำ
5.  มีตลาดรองรับ
6.  การแข่งขันน้อย (คำนึงถึง Market Space มากกว่า Market

Share)
7.  พฤติกรรมของผู้บริโภค
8.  คุณภาพของสินค้า

    
แผนกช่างเคร่ืองเคลือบดินเผา ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2000

ต้ังแต่ 15 มีนาคม 2549
 คือหลักประกันคุณภาพสินค้าท่ีเป็นสากล ท่ีท่ัวโลกยอมรับ


  คุณภาพชีวิตของนักเรียน,บุคลากรทุกคนได้รับการดูแลเป็น

อย่างดี จาก
 1. ศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในงานศิลปหัตถกรรม
 2. กองควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
 3. สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ว่าจะเป็นสาร

เคมีในการผลิตเซรามิกส์  สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษในกระบวนการผลิต
การลดและเลิกใช้ PLASTIC ในบรรจุภัณฑ์


ต้องรวดเร็วในการสร้างนวัตกรรมและความฉับพลันในการ

ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศเช่น เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าต้องสนองตอบการใช้
ประโยชน์มากกว่าอย่างอ่ืนและราคาสมเหตุสมผล
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เดิมการพ่นทรายจะเป็นการพ่นทรายกับกระจกชนิด
ต่างๆ ให้เป็นฝ้า โดยการใช้แผ่นสติกเกอร์หรือเทปกาวติดก้ัน
เพ่ือทำลวดลายให้เกิดข้ึนบนแผ่นกระจกใสหรือกระจกเงาชนิด
ต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดต่างๆ ทำให้ยากต่อการแกะแผ่น
สติกเกอร์หรือเทปกาวออกจากชิ้นงานหลังจากการพ่นทราย
ซ่ึงเม่ือทำลวดลายเสร็จแล้วจะทำให้กาวจากสติกเกอร์ติดบน
ผลิตภัณฑ์ท่ีพ่นหรือเทปกาวบางลง ทำให้เสียเวลาในการแกะ
ลอกออกจากผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากทำได้ยากในผลิตภัณฑ์ท่ีพ่น
ทรายและใช้เวลานานในการทำการแต่ละคร้ังต่อช้ิน

จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ข้ึน เป็นการเพ้นท์อัดก้ันเพ่ือ
อุดก้ันในการทำลวดลายท่ีกำหนดข้ึนตามรูปแบบท่ีออกแบบ
บนพ้ืนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีต้องการก้ันให้กับการพ่นทรายไม่
ให้ถูกทรายตอนพ่นทราย ทำลวดลายที่สะดวกและราคาถูก
ลดต้นทุนมากกว่าการใช้สติ้กเกอร์หรือเทปกาวชนิดต่างๆ
และสะดวกในการใช้งาน เกาะติดได้ดีและสะดวกในการแกะ
ออกจากผลิตภัณฑ์ที่พ่นทรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยัง
สามารถใช้กับวัสดุต่างๆ ได้หลากหลาย เพ่ือทำการวิธีพ่นทราย
อาทิตัวอย่างเช่น การทำลวดลายบนวัสดุท่ีแผ่นสติกเกอร์หรือ
เทปกาวติดไม่อยู่บนต้นแบบเช่น ปูนปลาสเตอร์เพ่ือก้ันทำลวด
ลายเพ่ือพ่นทราย ส่วนกาวอัดจะเกาะติดได้ดีมากกว่าการใช้

นวัตกรรมการอัดกั้นพ่นทราย
นวัตกรรมของการตกแต่งลวดลายแบบใหม่บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์

เซรามิก มีรูปแบบเป็นตัวกำหนดให้คิดค้นวิธีการและแนวทางใหม่ๆ เพ่ือกำ
หนดการตกแต่งลวดลายในการต่อยอดให้กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูเหมาะสมและสวยงามมากย่ิงข้ึน โดยเทค
นิควิธีการแบบการ “พ่นทราย” โดยใช้แรงลมเป่าให้วัสดุไปปะทะผิวทำให้
เกิดการแกะสลัก เกิดลวดลายข้ึน โดยใช้วัสดุท่ีเราเรียกว่า “ทราย” อย่างเช่น
การทำลวดลายบนพื ้นผิวเซรามิกประเภทต่างๆ ที ่เรากำลังเร่งส่ง
เสริมอุตสาหกรรมในเชิงรุกตามวิธีการและแนวทางต่างๆ ให้กับงานเซรามิก
ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป และทางด้านการต่อยอดในเรื่องลวดลาย
ก็เช่นกัน ได้นำเอาเทคนิคและวิธีการ “พ่นทราย” มาใช้ในการทำลวดลาย
แบบใหม่ เพื่อเพิ่มวิธีการ การทำลวดลายบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก
ให้เป็นทางเลือกใหม่กับผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้ในการ
ออกแบบ เพ่ือให้เหมาะสมสวยงามกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ เป็นอย่างดี ตามรูป
แบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาของงานเซรามิกประเภทต่างๆ อาทิเช่น แก้ว
เซรามิก ชุดน้ำชากาแฟ จาน ถ้วย แจกัน โถ และผลิตภัณฑ์อื ่นๆ
ที่ต้องการการตกแต่งโดยการทำลวดลายบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก
แบบวิธีการ“พ่นทราย”

สติกเกอร์หรือเทปกาว ซ่ึงเม่ือถูกแรงลมพ่น สต้ิกเกอร์หรือเทป
กาวอาจจะหลุดปลิวได้ง่ายมาก ทำให้ลวดลายท่ีก้ันไว้บนผลิต
ภัณฑ์เสียรูปแบบเม่ือถูกการพ่น หรือถ้าเป็นการทำลวดลายกับ
ช้ินงานเซรามิกท่ีเผาดิบมาแล้ว โดยวิธีการพ่นทรายแล้วนำไป
ชุบเคลือบเป็นข้ันตอนต่อไป ก็อาจจะทำให้กาวของสติกเกอร์
หรือแผ่นเทปกาวติดกับช้ินงานเผาดิบ เม่ือนำไปชุบเคลือบจะ
ทำให้เคลือบไม่ติดในส่วนท่ีกาวติดผลิตภัณฑ์ ส่วนนวัตกรรม
ของกาวอัดก้ันพ่น จะเกาะติดกว่าวัสดุอ่ืนท่ีนำมาก้ันทำลวดลาย
เม่ือทำการพ่นและเม่ือพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว การลอกแกะออก
จากช้ินงานจะง่ายมากไม่มีการติดกับชิ้นงานเผาดิบ จากน้ัน
จึงนำไปชุบเคลือบต่อไป ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่แน่นอนใน
การชุบเคลือบของแต่ละผลิตภัณฑ์

แต่ถ้าใช้แผ่นสติกเกอร์หรือเทปกาวชนิดต่างๆ
อาจจะหลุดร่อนได้ในการพ่นทรายในขณะที่ใช้แรงลมเป่า
ทำให้เสียรูปแบบลวดลายที่กำหนดไว้ลวดลายไม่ต่อเนื่อง
หรือถ้าพ่นทรายเสร็จก็จะแกะแผ่นสติกเกอร์หรือเทปกาวออก
ได้ยาก ใช้เวลาเกินควรเพราะแผ่นสติกเกอร์หรือแผ่นเทปกาว
จะบางลง เน่ืองจากการพ่นไปถูกสติกเกอร์หรือเทปกาวทำให้
ลอกแกะได้ยากข้ึน

ท่ีมาของการคิดค้นนวัตกรรมการอัดก้ันพ่นทรายแบบใหม่

นวัตกรรมการอัดกั้นพ่นทราย
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ข้อมูลอ้างอิง
เป็นการคิดค้นตั้งแต่เมื่อยังเป็นวิทยากรการสอนอาชีพระยะสั้นบนกระจก แต่ยังไม่สำเร็จอยู่ในขั้นตอนการทดลอง

ท่ีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ และมีคำส่ังย้ายมาช่วยราชการท่ีศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดลำปาง สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ
กราบขอบคุณ ท่านอ้ายครูสล่า อนุพงษ์ พลประอินทร์  ให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยตลอดในระดับหน่ึงในการคิดค้นวิธีการ
นางมณีรัต์ กามาด ผู้ช่วยปฏิบัติการค้นคิด
นายสินชัย พรมปัน ผู้ช่วยปฏิบัติการค้นคิด
นางเกษสุดา ดอนเมือง ผู้พิมพ์ตรวจทาน และเรียบเรียง

จากนายสมบูรณ์ วงค์ต๊ะ ผู้สร้างนวัตกรรม (Mr. Perfect S. Wongta, designer)

บทสรุป

เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ที่คิดค้นขึ้นกับงานผลิตภัณฑ์เซรามิกในการต่อยอดการทำลวดลายบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
เซรามิกโดยใช้การอัดก้ันพ่นทราย คิดค้นข้ึนเพ่ือทำงานสร้างลวดลายบนต้นแบบ อาทิเช่น ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ช้ินงานเซรามิก
ท่ีเผาดิบ (บิสกิต) และผลิตภัณฑ์ท่ีเคลือบแล้ว เป็นกระบวนการท่ีลดต้นทุนและลดข้ันตอนการทำงานไปในเวลาเดียวกัน

วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทำงานของนวัตกรรมใหม่

ภาพแสดงวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน ข้ันตอนการทำงานเร่ิมต้ังแต่ช้ินงานก่อนตกแต่งจนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตกแต่ง
เสร็จเรียบร้อย แสดงดังภาพท่ี 1, 2 และ 3

ภาพที่ 2   ขั้นตอนการตกแต่งบนชิ้นงาน
เผาดิบ (Biscuit) ก่อนทำการพ่น ภาพที่ 3  ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ผ่านกระบวนการตกแต่งด้วยการพ่นทราย

ภาพที่1  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพ้นท์
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เซรามิกเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้พลังงานจำนวนมากในการเผาผลิตภัณฑ์   เนื่องจากต้องเผาผลิตภัณฑ์
ท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือให้เคลือบสุกตัว    อุณหภูมิท่ีใช้เผาเคลือบอยู่ท่ีประมาณ  1150-1300 องศาเซลเซียส   เช้ือเพลิงท่ีใช้ใน
การเผา  ท่ีนิยมใช้ได้แก่ LPG  มีแนวโน้มท่ีราคาจะปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง   ทำให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน   เน่ืองจากต้นทุน
ของอุตสาหกรรมเซรามิกจะประกอบด้วย วัตถุดิบ  พลังงาน  แรงงาน  ค่าเส่ือม  เป็นหลัก  ซ่ึงพลังงานท่ีใช้คิดเป็นร้อยละ
8-20  ของต้นทุน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์    ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องหาทางลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การพัฒนาเคลือบไฟต่ำ   เพ่ือลดอุณหภูมิเผาเคลือบลง   จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน   ซ่ึงสามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

เคลือบไฟต่ำ

เคลือบไฟต่ำ คือ เคลือบท่ีสุกตัวท่ีอุณหภูมิประมาณ 1000  องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า   ดังน้ันเคลือบไฟต่ำจึงจำเป็นต้องใช้สาร
ช่วยลดจุดหลอมตัว( flux) ที่อุณหภูมิต่ำ  ซึ่งได้แก่  โซเดียมออกไซด์(Na

2
O)  โปตัสเซียมออกไซด์(K

2
O)  ตะกั่วออกไซด์(PbO)

โบรอนออกไซด์(B
2
O

3
)   จากภาพท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า  Na

2
O  เป็น flux ท่ีสามารถใช้ได้ดีในช่วงอุณหภูมิค่อนข้างกว้าง  คือต้ังแต่

900-1300  C นอกจากน้ันแล้วยังช่วยให้เคลือบมีสีสดใส  มันวาว  จึงทำให้นิยมใช้ Na
2
O เป็น flux ในเคลือบ  แต่การใช  ้Na

2
O  ก็มี

ข้อเสียคือ ทำให้เคลือบมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนสูง  จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่า Na
2
O เป็น flux  ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการขยาย

ตัวเม่ือร้อนสูงท่ีสุด จึงทำให้เคลือบท่ีมีปริมาณ Na
2
O สูงมักเกิดปัญหาเคลือบรานตัว นอกจากน้ันแล้วการใช้ Na

2
O ในปริมาณมาก

ยังทำให้เคลือบอ่อน  ไม่แข็งแรง  ง่ายต่อการถูกขูดขีด   และยังถูกละลายได้ง่ายในสารละลายกรด   นอกจากน้ันแล้วเคลือบยังถูกกัด
กร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ง่าย   อย่างไรก็ตามหากใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและใช้ร่วมกับออกไชด์ตัวอ่ืน Na

2
O ก็สามารถนำมา

ใช้เป็น flux ได้

การพัฒนา

เคลือบไฟต่ำ

ภาพท่ี 1  แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิท่ีออกไซด์ทำหน้าท่ีเป็น flux(1)
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ภาพท่ี 2
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวของออกไซด์ท่ีใช้ในเคลือบ(2)

K2O มีสมบัติที่ใกล้เคียงกับ Na
2
O  บางครั้งอาจใช้ K

2
O ทดแทน Na

2
O  บางส่วน  ช่วยทำให้เคลือบมีความมันเพิ่มขึ้น

และความหนืดของเคลือบท่ีอุณหภูมิสูงจะมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ Na
2
O  สำหรับ PbO เป็น flux ท่ีรุนแรงท่ีอุณหภูมิต้ังแต่ 900-

1150   OC ถ้าท่ีอุณหภูมิสูงกว่าน้ี PbO จะเกิดการระเหยกลายเป็นไออย่างมาก   การใช้ PbO  มีข้อดีหลายอย่าง ได้แก่  เคลือบสุกตัวง่าย
มีลักษณะมันวาว  ช่วยลดสัมประสิทธิ ์การขยายตัวเมื ่อร ้อน  ลดความหนืดและลดแรงตึงผิวของเคลือบขณะหลอม
ช่วยทำให้ช่วงการสุกตัวของเคลือบกว้างข้ึน  และช่วยไม่ให้เกิดการตกผลึกขณะเคลือบเย็นตัว    เคลือบใสท่ีมีตะก่ัวเป็นส่วนประกอบหลัก
มักจะมีสีออกเหลือง การเติมอัลคาไลหรือโบรอนจะช่วยทำให้เคลือบมีสีใสมากขึ ้น การใช้ PbO มีข้อดีหลายอย่าง
แต่ก็มีข้อเสียหลายประการเช่นกัน คือ ความเป็นพิษของมันทำให้เป็นข้อจำกัดในการใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สัมผัสอาหาร
อย่าไรก็ตามเราสามารถลดความเป็นพิษของตะก่ัวได้โดยการใช้ในรูปของฟริต      นอกจากน้ันแล้ว หากใช้ปริมาณตะก่ัวมากในเคลือบ
จะทำให้เคลือบไม่แข็งแรง  ความต้านทานต่อการขูดขีดลดลง   ส่วน B

2
O

3
สามารถใช้เป็น flux  ได้ในช่วงอุณหภูมิเช่นเดียวกับ Na

2
O

B
2
O

3
สามารถสร้างโครงสร้างร่างแหได้   นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน  ถ้าใช้โบรอนเกิน 12 %

จะทำให้เคลือบมีความคงทนลดลง ในเคลือบที่ไม่มีตะกั่วและมีปริมาณโบรอนสูง ควรใช้ตัวช่วยหลอมอื่นๆร่วมด้วยอย่างน้อย 3
ชนิดหรือมากกว่า   เพ่ือช่วยให้เคลือบมีความคงทนมากข้ึน   ถ้าใช้โบรอนร่วมกับตะก่ัวจะทำให้เคลือบมีความแข็งมากข้ึน  ผิวเรียบ มัน
และไม่ถูกละลายในสารละลายกรด   ใช้เคลือบภาชนะบนโต๊ะอาหาร

นอกจากออกไซด์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว   อาจมีการใช้
ออกไซด์ อ่ืนๆ เป็น  flux ในเคลือบไฟต่ำ เช่น  แคลเซียมออกไซด์
(CaO)  และ  ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)CaO มักมีในเคลือบส่วนใหญ่
เน่ืองจากมีราคาถูก  และให้สมบัติท่ีดีหลายอย่าง เช่น ทำให้เคลือบ
มีความแข็งแรง  ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  ปกติแล้ว CaO จะเป็น
flux ท่ีโคน 4 ข้ึนไป แต่ถ้าใช้ร่วมกับ flux ตัวอ่ืน เช่น PbO ZnO
และ Na

2
O สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำ  หากใช้  CaO มากไป

จะทำให้เกิดเคลือบด้านได้   ส่วน ZnO  ใช้เป็น flux ท่ีอุณหภูมิประ
มาณ 1000  OC  ถ้าใช้ในปริมาณน้อย  จะเป็นตัวช่วยเร่งให้ออกไซด์
ตัวอ่ืนหลอมง่ายข้ึน   แต่ถ้าใช้ในปริมาณมาก จะทำให้เคลือบเกิด
ปัญหาเคลือบล่อน (crawling),เคลือบเป็นหลุม(pitting),เคลือบ

รูเข็ม(pinholing)หรือเกิดการตกผลึกทำให้ผิวเคลือบด้านได้     ในกรณีท่ีใช้ร่วมกับอัลคาไลและ B
2
O

3
 จะทำให้ผิวเคลือบเรียบปราศจาก

ปัญหาใดๆ   ปริมาณของ  flux ท่ีใช้ในเคลือบจะข้ึนอยู่กับชนิดและ flux ท่ีใช้ร่วม  ภาพท่ี 3  แสดงปริมาณ flux ท่ีใช้สำหรับเคลือบท่ีสุก
ตัวท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ

ภาพท่ี 3 แสดงปริมาณ flux แต่ละชนิดท่ีใช้ในเคลือบท่ีสุกตัวท่ีอุณหภูมิต่างๆ(3)
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เคลือบท่ีมีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิต่ำควรมีปริมาณอะลูมินา(Al
2
O

3
) ไม่เกิน 0.05 โมลสมมูล  เพราะ Al

2
O

3
 มีผลต่อความทนไฟ

ส่วนเคลือบที่สุกตัวที่อุณหภูมิสูงอาจมีปริมาณ Al
2
O

3
 สูงถึง 0.9โมลสมมูล  ปริมาณของ Al

2
O

3
 สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากมาย

เพราะมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง  เช่น ชนิดและปริมาณของ flux ท่ีใช้   Al
2
O

3
 ช่วยทำให้เคลือบแข็งข้ึน   ต้านทานต่อการละลายของ

สารเคมีได้ดี  ส่วนปริมาณซิลิกา (SiO
2
 )  จะอยู่ระหว่าง 1-12  โมลสมมูล  ถ้าเคลือบมีปริมาณ SiO

2
 น้อย  จะมีสมบัติไม่คงทนละลาย

ได้ง่าย  หากมีปริมาณ SiO
2
 มากเกินไป  เคลือบจะมีความทนไฟ  สุกตัวท่ีอุณหภูมิสูง อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง Al

2
O

3
 : SiO

2
  เปล่ียน

แปลงอยู่ระหว่าง 1:4 ถึง 1: 20 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของส่วนผสมและจุดสุกตัวของเคลือบ ปริมาณ Al
2
O

3
และ SiO

2
 ที่ใช้ในเคลือบ

แสดงในภาพท่ี 4

ภาพท่ี 4  แสดงปริมาณ Al2O3 และ SiO2  ท่ีใช้ในเคลือบท่ีสุกตัวท่ีอุณหภูมิต่างๆ(3)
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การพัฒนาเคลือบพื้นฐานไฟต่ำ

ได้ทดลองเตรียมเคลือบ จากสูตรเคลือบพื้นฐานที่มี
Na

2
O  K

2
O  PbO  B

2
O

3  
CaO  และ ZnO  เป็น flux  และมีปริมาณ

Al
2
O

3
 อยู่ระหว่าง 0.03 - 0.25 โมลสมมูล SiO

2 
อยู่ระหว่าง 1.12 -.72

โมลสมมูล แสดงในตารางท่ี 1 และสูตรส่วนผสมแสดงในตาราง
ท่ี 2  ส่วนเน้ือดินท่ีใช้สำหรับการทดลองคร้ังน้ี ได้ใช้เน้ือดิน3ชนิด
ท่ีนิยมใช้ในการทำของประดับตกแต่ง  ซ่ึงไม่จำเป็นต้องเผาท่ีอุณห
ภูมิสูง ได้แก่ เน้ือดินทัลค์ เน้ือดินโดโลไมต์  และเน้ือดินเอิร์ทเทนแวร์
(เน้ือดินแดง)   เน้ือดิน 2 ชนิดหลัง เป็นเน้ือดินท่ีมีจำหน่ายอยู่ในท้อง
ตลาด  ส่วนเน้ือดินทัลค์เป็นเน้ือดินท่ีพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 3  และภาพท่ี 5

ตารางท่ี 1  แสดงสูตรเคลือบพ้ืนฐานท่ีใช้ในการทดลอง
หมายเลข

LT0
LT01
LT1

LT2

LT3

LT4

LT5

สูตรเคลือบ
1.0 PbO
1.0 PbO
0.8 PbO
0.2 KNaO
0.51 PbO
0.17 KNaO
0.10 CaO
0.20 ZnO
0.6 PbO
0.1 KNaO
0.3 CaO
0.53 PbO
0.17 KNaO
0.35 PbO
0.20 KNaO
0.30 CaO
0.15 ZaO

0.03  Al
2
O

3

0.09 Al
2
O

3

0.23 Al
2
O

3

0.2 Al
2
O

3

0.15 Al
2
O

3

0.15 B
2
O

3

0.20 Al
2
O

3

0.69B
2
O

3

0.25 Al
2
O

3

0.5 B
2
O

3

1.12 SiO
2

1.25 SiO
2

2.3 SiO
2

1.6 SiO
2

2.00 SiO
2

2.00 SiO
2

2.27 SiO
2
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วัตถุดิบ
ฟริตตะก่ัวซลิเกต
แร่ฟันม้า
โคลีมาไนต์
หินปูน
ซืงค์ออกไซด์
โบรอนออกไซด์
ดินขาว
ควอตซ์

ตารางท่ี 2 แสดงสูตรส่วนผสมท่ีใช้ในการทดลอง

LT0
95
-
-
-
-
-
5
-

LT01
90
-
-
-
-
-

10
-

LT1
62.5
29.9

-
-
-
-

3.5
3.7

LT2
43.4
33
-

3.0
4.9
-

3.9
11.8

LT3
54.0
17.1
6.4
6.2
-
-

4.0
12.2

LT4
38.6
23.5

-
-
-

4.2
2.0
16.1

LT5
24.5
26.9
10.0
2.4
2.9
3.4
3.1
26.7

ตารางท่ี 3 แสดงลักษณะท่ัวไปของเคลือบหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 9500C และ10000C และ10500C

     LT1              950 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใส
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ

    LTO1            950 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง
เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง  ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ สีใสออกเหลือง  ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ สีใสออกเหลือง  ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

หมายเลข อุณหภูมิOC ลักษณะท่ัวไป
     LTO            950 เน้ือดินทัลค์

เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มันวาว สีใสออกเหลือง ผิวเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
เคลือบสุกตัวดี มันวาว ผิวเรียบ ราน
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ตารางท่ี 3 แสดงลักษณะท่ัวไปของเคลือบหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 9500C และ10000C และ10500C

เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีลักษณะเป็นคล่ืน ก่ึงด้านก่ึงมัน
เคลือบหลอมตัวดี เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดินมาก
เคลือบสุกตัวดี เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน

     LT3             950 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ
เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ
เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ

                      1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป
เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป
เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน

          1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี  ผิวเคลือบเรียบ
เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน
เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน

         1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี ผิวเคลือบมีลักษณะเป็นคล่ืน ก่ึงด้านก่ึงมัน
เคลือบหลอมตัว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน
ผิวเคลือบมีลักษณะเป็นคล่ืน ก่ึงด้านก่ึงมัน

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัว ผิวเคลือบมีลักษณะเป็นคล่ืน ก่ึงด้านก่ึงมัน

เคลือบหลอมตัว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดินมาก
เคลือบหลอมตัวดี เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน

หมายเลข อุณหภูมิOC ลักษณะท่ัวไป
     LT2             950 เน้ือดินทัลค์

เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป ราน
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบเรียบ

                      1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบเรียบ
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป ราน
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบเรียบ

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ มีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน
เคลือบหลอมตัว มีสีขาว และหดมากกว่าเน้ือดิน ก่ึงด้านก่ึงมัน
เคลือบสุกตัว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน สีขาว ก่ึงด้านก่ึงมัน

         1,000 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ มีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน
เคลือบหลอมตัว มีสีขาว ด้าน และหดมากกว่าเน้ือดิน
เคลือบสุกตัว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน  สีขาว ก่ึงด้านก่ึงมัน

         1,050 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

เคลือบหลอมตัว มีลักษณะเป็นหลุม และฟองอากาศ มีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน
เคลือบหลอมตัว มีสีขาว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดินมาก
เคลือบสุกตัว เคลือบมีการหดตัวมากกว่าเน้ือดิน  สีขาว ก่ึงด้านก่ึงมัน

เคลือบสุกตัวดี มัน
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป ราน
เคลือบสุกตัวดี มัน ผิวเคลือบเรียบ

ผิวเคลือบมีฟองอากาศอยู่ท่ัวไป

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า   เคลือบ LT 1   ให้ลักษณะเคลือบสุกตัวดี   มันวาว   ผิวเรียบ สีใส  จึงได้นำเคลือบ
LT1 ไปพัฒนาเป็นเคลือบสี และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อน

     LT4             950 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง

     LT5             950 เน้ือดินทัลค์
เน้ือดินโดโลไมต์
เน้ือดินแดง
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ภาพท่ี 6  แสดงเคลือบสีไฟต่ำจากการใส่คอปเปอร์ออกไซด์
โครมิกออกไซด์  และสีเซรามิกในปริมาณต่างๆ

เนื้อดินทัลค์

เนื้อดินโดโลไมต์

ภาพท่ี 5 แสดงผลการทดลองเคลือบบนแสลปเน้ือดินทัลค์
โดโลไมต์  และเน้ือดินแดง

เนื้อดินแดง

การพัฒนาเคลือบสีไฟต่ำ
ได้ทดลองนำสูตรเคลือบ LT 1   ท่ีให้ลักษณะเคลือบสุกตัวดี   มันวาว   ผิวเรียบ สีใส ไปพัฒนาเป็นเคลือบสี  โดยใช้คอปเปอร์

ออกไซด์ปริมาณ ตั้งแต่ 1-5 %  และโครเมียมออกไซด์ปริมาณตั้งแต่  0.2-1.0%  และสีเซรามิกชนิดเซอร์คอนสีฟ้าและสีเหลือง
เป็นสารให้สี  ผลการทดลอง แสดงในภาพท่ี 6
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน
ได้ทำการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนของเน้ือดินท้ัง 3 ชนิด  ท่ีใช้ในการทดลองคือเน้ือดินทัลค์(BLT)เน้ือดิน

โดโลไมต์  (BLD) เน้ือดินแดง (BER)  และสูตรเคลือบ LT1  ปกติแล้วเคลือบควรจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนน้อยกว่าเน้ือดิน
เพ่ือให้เคลือบอยู่ในภาวะแรงอัด  จะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้แก่ผลิตภัณฑ์    และช่วยป้องกันไม่ให้เคลือบเกิดการรานตัวเม่ือนำไปใช้งาน
ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวของเน้ือดินท้ัง 3 ชนิดและเคลือบแสดงในภาพท่ี 7    จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนของเคลือบ
LT1 ต่ำกว่าเน้ือดินทัลค์  สอดคล้องกับผลการทดลองเคลือบคือเคลือบไม่ราน  ขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเม่ือร้อนของเคลือบ
LT1 สูงกว่าเน้ือดินโดโลไมต์และเน้ือดินแดง  เป็นผลให้เคลือบรานเม่ือเคลือบบนแสลปเน้ือดินโดโลไมต์และเน้ือดินแดง

สรุปผลการทดลองเคลือบไฟต่ำ
เคลือบสูตร LT1 เมื่อนำมาใช้กับเนื้อดินทัลค์  เนื้อดินโดโลไมต์  และเนื้อดินแดง  เผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส

จะให้เคลือบใส  สุกตัว มันวาว  ผิวเรียบ  และสามารถพัฒนาเป็นเคลือบสีต่างๆได้  โดยใส่ออกไซด์ให้สี หรือสีเซรามิก   เหมาะสำหรับ
นำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่ง  เน่ืองจาก เน้ือดินมีความแข็งแรงน้อย  และเคลือบมีส่วนผสมของตะก่ัว

คำขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติท่ีสนับสนุนทุนในการวิจัย
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1. Richard A. Eppler and Douglas R. Eppler, Glaze and Glass Coatings, The American Ceramic Society, Westerville, Ohio, 2000.
    p 17-20.
2. Susan  Peterson  and Jan  Peterson, The Craft and Art  of  Clay, 4 th  ed. Laurence  King  Publishing, 2003 p. 352-357
3. Daniel  Rhodes, Clay  and  Glazes  for  the  Potter, 3rd ed. , Krause  publications, 2000. p.196-202
4. Cullen W. Parmalee, Ceramic Glaze ,3 rd ed. Cahner Publishing,1973
5. Robin  Hopper, The Ceramic Spectrum,  2 nd ed. Krause  publications, 2001. p114-114
6. เน้ือดินทัลค์, เอกสารเผยแพร่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก  กองการวิจัย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2528

ภาพท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ
การขยายตัวเม่ือร้อน

ของเนื้อดินและเคลือบ

ตารางท่ี 4  แสดงการคำนวณ
ต้นทุนของเคลือบพ้ืนฐาน
ในห้องปฏิบัติการ
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ต้นทุนของเคลือบพื้นฐาน
ต้นทุนของเคลือบพ้ืนฐาน  โดยคิดจากราคาวัตถุดิบท่ีใช้ในการเตรียมเคลือบในห้องปฏิบัติการ พบว่าราคาประมาณ

116บาท/กิโลกรัม  การคำนวณแสดงดังตารางท่ี 4
ปริมาณท่ีใช้/กิโลกรัม

0.629
0.299
0.350
0.370

ราคาวัตถุดิบ/กิโลกรัม
180
3.5
2.7
3.0

ต้นทุน/กิโลกรัม
113.22
1.05
0.94
1.11

116.32

ฟริตตะก่ัวซิลิเกต
หินฟันม้า
ดินขาวระนอง
ควอตซ์

ราคาเคลือบต่อกิโลกรัมเป็นเงิน

วัตถุดิบ




