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อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการยืนไฟ 

ตอการเคลือบผลึกวิลลิไมทแบบดอกซอน 

Effect of Soaking Time and Temperature 

on Halo Willimite Crystal Glaze 
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บทคัดยอ 

 เคลือบผลึกเปนเคลือบเซรามิกที่สวยงาม แตการเผาเคลือบใหไดเคลือบผลึกที่เหมือนกันทุกครั้งที่เผาเปน

เรื่องยาก เพราะมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอลักษณะของผลึกที่ได งานวิจัยน้ีไดทดลองปรับเปล่ียนรูปแบบการเผา 

สวนผสมของเคลือบ และความหนาในการชุบเคลือบ เพื่อศึกษาผลของปจจัยเหลาน้ีตอลักษณะของเคลือบผลึกที่ได 

ผลการวิจัยพบวาการยืนไฟชวงอุณหภูมิเล้ียงผลึกทําใหไดดอกผลึกที่โตและสวยงามยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันการเพิ่มและ

ลดอุณหภูมิกลับไปกลับมาในชวงอุณหภูมิขางตนทําใหไดผลึกเปนดอกซอนกัน นอกจากน้ี การเพิ่มจํานวนครั้งที่ชุบ

เคลือบสงผลใหไดเคลือบมีความหนาเพียงพอ ทําใหไดดอกผลึกขนาดใหญสวยงามยิ่งขึ้นหลังเผา อยางไรก็ตาม

ปจจัยดังกลาวมีผลตางกันขึ้นกับสวนผสมของเคลือบดวย 
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ABSTRACT 

 Crystal glaze makes beautiful ceramic surfaces. However, it is difficult to fire crystal 

glaze so that it has same beautiful look every time. This is because there are many factors which 

affect its appearance. In order to investigate the effects of these factors, firing profile, glaze 

composition and thickness of glaze were varied. It was found that larger and more beautiful 

Willimite crystals could be obtained by providing longer soaking time at the crystal growth 

temperature. Moreover, by alternately increasing and decreasing temperature during the crystal 

growth firing period, halo crystal glazes can form. Finally, large crystals that form attractive 

glazes can be obtained by increasing the number of glaze applications. However, these effects 

also depend upon the glaze composition. 
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บทนํา 

เคลือบผลึกเปนเคลือบเซรามิกที่ มีความ

สวยงามเพราะมีผลึกตาง ๆ อยูในเคลือบถึงแมวามีคน

นิยมช่ืนชอบเคลือบชนิดน้ีกันมากแตก็มีคนนําเคลือบ

ชนิดน้ีไปเคลือบบนผิวผลิตภัณฑกันไมมากนัก ทั้ง น้ี

เพราะมีความยุงยากในการเผาเคลือบและมีปจจัยหลาย

อยางมากที่มีผลตอลักษณะของเคลือบผลึกที่ไดจากการ

เผาแตละครั้ง ปจจัยแตละอยางมีความละเอียดออน

มากจนทําใหบางครั้งไมสามารถที่จะเผาใหไดช้ินงานซ่ึง

มีเคลือบผลึกที่ซํ้าเหมือนเดิมอีกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ไดควบคุม

ปจจัยทุกอยางใหเหมือนครั้งที่แลว นักเซรามิกบางคน

จึงมองเทคนิคการเผาเคลือบผลึกวาเปนทั้งศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร มีบทความวิชาการเก่ียวกับเคลือบ

ผลึก จํานวนมากที่ พิมพ ออกมาและเผยแพร เปน

ภาษาอังกฤษ เชน Riddle (1906), Norton (1937) 

Dakhai et al. (1999) และเปนภาษาไทย เชน ไพจิตร 

(2531), ไพจิตร (2537), ภาวิณี (2546) ปรีดา (2547) 

คชินท (2552) คชินท (2553) สุธรรม (2554) สุธรรม

และนงลักษณ (2556) ศุภกา (2557) ผูเขียนและคณะ

ไดทําการทดลองและเขียนบทความเก่ียวกับเคลือบผลึก

เผยแพรความรูไปแลวสองฉบับ คือ สุธรรม (2554) สุ

ธรรมและนงลักษณ (2556) แตก็ยังมีรายละเอียดใน

ศาสตรดานน้ีอีกหลายเรื่องที่ จําเปนตองทําการศึกษา

และวิจัยตอไปเพื่อใหไดความรูเ ก่ียวกับเคลือบผลึก

ครบถวนจะไดควบคุมเคลือบผลึกได 

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเผาเคลือบผลึกแบบ

พื้นฐาน จากภาพจะเห็นวาไดวามีอุณหภูมิที่ตองควบคุม

ในการเผาอยูสามคาคือ T1 T2 และ T3 (°C) ดังน้ันจึงมี

ชวงเวลาที่ยืนไฟขณะเผาอยูสามชวงคือ t1 t2 และ t3 

(นาทีหรือช่ัวโมง) และมีอัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ

การเผาอยู ส่ีอัตราคือ r1 r2 r3 และ r4 (°C/นาที) 

อุณหภูมิที่ตองควบคุมในการเผาอุณหภูมิแรก (T1) เปน

อุณหภูมิทีใ่นทางอุณหพลศาสตร (thermodynamics) 

ถือวาสารประกอบในเคลือบมีพลังงานเสรี  (free 

energy) เหมาะสมสําหรับการเกิดผลึก (nucleation) 

มากที่สุด ดังน้ันณ ที่อุณหภูมิน้ีอะตอมหลาย ๆ อะตอม

ที่อยูในเคลือบจะรวมตัวเกาะเปนผลึกเล็ก ๆ เรียกวา

นิวเคลียส (nucleus) ระยะเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิ
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น้ี (t1) จะเปนตัวควบคุมจํานวนนิวเคลียสที่เกิดขึ้น ยิ่ง

ยืนไฟที่อุณหภูมิน้ีนานเทาไรยิ่งจะมีนิวเคลียสจํานวน

มากขึ้นไปเทาน้ัน อุณหภูมิ T3 เปนอุณหภูมิที่ทาง 

อุณหพลศาสตรถือวาเปนอุณหภูมิที่นิวเคลียสซ่ึงเกิด

ขึ้นมากอนน้ีมีพลังงานเสรีที่เหมาะสมสําหรับเติบโตจน

มีขนาดใหญขึ้นเปนผลึก ระยะเวลาในการยืนไฟที่

อุณหภูมิน้ี (t3) จึงเปนปจจัยสําคัญตอขนาดของผลึกที่

ได กลาวคือยิ่งยืนไฟที่อุณหภูมิน้ีมากขึ้นไปเทาไรจะทํา

ใหไดผลึกที่มีขนาดโตขึ้นไปเทาน้ัน สวนอุณหภูมิ T2 

เปนอุณหภูมิพิเศษซ่ึงเปนลูกเลนในการเผาเคลือบผลึก

ตามประสบการณของไพจิตร (2531) ซ่ึงกลาววาถามี

การลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิ T1 มาที่อุณหภูมิน้ีกอนที่

จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปที่อุณหภูมิ T3 แลวจะทําใหได

ผลึกที่กลมและโตสมบูรณมากกวาการลดอุณหภูมิ

โดยตรงจาก T1 ไปที่ T3 เลย 

ในบทความเรื่องเคลือบผลึกวิลลิไมทฉบับแรก

ของผูเขียน (สุธรรม, 2554) ไดทดลองปรับเปล่ียน

อุณหภูมิ T2, อุณหภูมิ T3 และชวงเวลายืนไฟ t3 แต

คงอุณหภูมิ T1 = 1,250 °C กับคงอัตราการเพิ่มและ

ลดอุณหภูมิทุกตัว (คือ r1 ถึงr4) ใหมีคาคงที่ตลอดการ

ทดลองไวเทากับ 5 °C/นาที และกําหนดชวงเวลาการ

ยืนไฟ t1 และ t2 ไวที่ 5 และ 0 นาทีตามลําดับ แลว

ศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผลการทดลองสรุปไดวา 1) การเผา

เคลือบผลึกวิลิไมทที่อุณหภูมิ T2 และ T3 เทากับ 

1,130 และ 1,160 °C ตามลําดับ จะไดเคลือบผลึกที่มี

ผลึกจํานวนมากกวาการเผาเคลือบที่อุณหภูมิ T2&T3 

เทากับ 1,140&1,170 °C และ 1,110&1,170 °C 2) 

การขยายเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิ t3 จาก 3 เปน 5 

ช่ัวโมงจะทําใหผลึกของเคลือบที่ไดมีขนาดโตและสวย

ขึ้นอยางเห็นไดชัด 

ในบทความเรื่องเคลือบผลึกวิลลิไมทฉบับที่

สองของผู เขียน (สุธรรมและนงลักษณ, 2556) ได

ทดลองปรับเปล่ียนอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ r1 และ

ปรับเปล่ียนความหนาของเคลือบผลึก แตคงอุณหภูมิใน

การเผา T1 T2 และ T3 เปน 1,290 1,130 และ 

1,170 °C ตามลําดับและกําหนดชวงเวลาในการยืนไฟที่

อุณหภูมิทั้งสามเปน 0 0 และ 300 นาทีตามลําดับ และ

กําหนดอัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ r2 r3 และ r4 

เปน 10 10 และ 3 °C/นาทีตามลําดับ ผลการทดลอง

สรุปไดวาเคลือบผลึกซ่ึงมีผลึกวิลลิไมทที่มีขนาดโตและ

สวยงามที่สุด ไดจากการชุบเคลือบ 3 ครั้ง (ครั้งละ 5 

วินาท)ี แลวเผาโดยใชอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ r1 เทากับ 

2 °C/นาที การชุบเคลือบนอยครั้งและมากครั้งกวาน้ี 

(เชน ชุบ 1 2 4 และ 5 ครั้ง) และการเผาเคลือบโดยใช

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ r1 เทากับ 3 และ 5 °C/นาที จะ

ไดเคลือบผลึกที่มีผลึกขนาดเล็กและมีจํานวนผลึกนอย

เกินไปหรือมากเกินไปจนทําให ไดผลึกซอนทับกัน 

หลาย ๆ ช้ันจนทําใหได เคลือบที่ มีผิวไมเรียบจนมี

ลักษณะเหมือนเคลือบดานและไมสวย 

บทความฉบับน้ีคณะผูเขียนไดวิจัยเก่ียวกับ

เคลือบผลึกวิลลิไมทโดยมีจุดประสงคสองประการคือ 

ประการท่ี 1) ศึกษาผลของการปรับเปล่ียนชวงเวลาใน

การยืนไฟที่อุณหภูมิ T1 และ T2 (คือ t1 และ t2) แต

กําหนดอุณหภูมิในการเผา T1 T2 และ T3 ชวงเวลาใน

การยืนไฟที่อุณหภูมิ T3 อัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ

ทุกตัวคือ r1 ถึง r4 ใหคงที่ ประการท่ี 2) ศึกษาวิธีทํา

เคลือบผลึกซอนตามแบบของไพจิตร (2537) โดยการ

เพิ่มและลดอุณหภูมิกลับไปกลับมาในชวงอุณหภูมิ

ระหวาง T2 กับ T3 และทดลองเปล่ียนอุณหภูมิ T2 กับ 

T3 การทดลองน้ีจะทําใหทราบผลของเวลาในการยืนไฟ

คือ t1 และ t2 และทําใหทราบวิธีการเผาเคลือบผลึก

ใหไดผลึกซอนตามแบบของอาจารยไพจิตร (ไพจิตร, 

2537) อน่ึงเพื่อใหเห็นผลของการปรับเปล่ียนปจจัย

ขางตนตอเคลือบวิลลิไมทซ่ึงมีออกไซดใหสีและมีความ

หนาของ เ ค ลื อบต า ง กันง าน วิ จั ย น้ี จึ ง ได ทํ า กา ร

ปรับเปล่ียนปจจัยดังกลาวบนเคลือบซ่ึงมีสวนผสมที่เปน
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ออกไซดใหสีตางกันสามสูตรและทดลองชุบเคลือบโดย

ใชจํานวนครั้งในการชุบเคลือบ 1 ถึง 4 ครั้ง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เตรียมกระเบื้องทดสอบเคลือบขนาด

ประมาณ 5×5×1 ซม3 โดยใชดินผสมสําเร็จรูป (เกรด 

stoneware body 02) จากบริษัทคอมพาวดเคลย

จํากัด ขึ้นรูปดินผสมดวยการนวดและปนดวยมือ 

จากน้ันนําไปเผาที่อุณหภูมิ 850 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

2. ใชสูตรเคลือบผลึกของไพจิตร (2531) ซ่ึงมี

สวนผสมหลักของเคลือบเหมือนกันตามตารางที่ 1 แต

ใชออกไซดใหสีแตกตางกันดังน้ี เคลือบสูตรที่ 1 ใช 

MnO2 3% และ NiO 3% โดยนํ้าหนัก เคลือบสูตรที่ 2 

ใช CoO 1.5% และ TiO2 5% โดยนํ้าหนัก เคลือบสูตร

ที่ 3 ใช MnO2 4% และ Fe2O3 4% โดยนํ้าหนัก 

3. บดผสมผงวัตถุดิบในโกรงเปนเวลา 20 

นาทีโดยใชนํ้าชวยในการบดผสมในสัดสวน ผง:นํ้า เปน 

1:1 

4. นํากระเบื้องทดสอบเคลือบในขอ 1) ไปชุบ

เคลือบในขอ 2) สูตรละ 4 ช้ิน โดยกอนชุบเคลือบใช

ฟองนํ้าชุบนํ้าเช็ดบนผิวหนาของกระเบื้องทดสอบที่ผาน

การเผาดิบ และปรับเปล่ียนจํานวนครั้งในการชุบ ดังน้ี 

ช้ินที ่1 ชุบนํ้าเคลือบ 1 ครั้ง เปนเวลา 5 วินาที ช้ินที่ 2 

ชุบนํ้าเคลือบ 2 ครั้ง แตละครั้งชุบเปนเวลา 5 วินาที 

ช้ินที่ 3 ชุบนํ้าเคลือบ 3 ครั้ง แตละครั้งชุบเปนเวลา 5 

วินาที ช้ินที่4 ชุบนํ้าเคลือบ 4 ครั้ง แตละครั้งชุบเปน

เวลา 5 วินาท ี

5. เผากระเบื้องทดสอบเคลือบที่ชุบเคลือบ

เสร็จแลวดวยรูปแบบการเผา 4 รูปแบบ และตรวจสอบ

ดวยการตรวจพินิจหลังเผา ดังน้ี 

5.1) รูปแบบที่ 1 เผาตามรูปแบบการเผาดัง

แสดงในรูปที่ 1 โดยใชอุณหภูมิในการเผา T1 T2 และ 

T3 เปน 1,290 1,130 และ 1,170 °C ตามลําดับ ใช

อัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ r1 r2 r3 และ r4 เปน 2 

10 10 และ 3 °C/นาท ีใชระยะเวลาในการยืนไฟ t1 t2 

และ t3 เปน 0 0 และ 300 นาที ตามลําดับ 

 5.2) รูปแบบที่ 2 เหมือนกับรูปแบบการเผาที่ 

1 ทั้งหมด ยกเวนระยะเวลาในการยืนไฟ t1 และ t2 

เปน 10 และ 30 นาที ตามลําดับ 

 5.3) รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบการเผาเพื่อให

ผลึกเปนดอกซอนกันสองช้ันตามวิธีการของไพจิตร 

(2537) โดยปรับปรุงรูปแบบการเผาครั้งที่สองใหมีการ

เพิ่มและลดอุณหภูมิระหวาง 1,130 กับ 1,170 °C สอง

ครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 2 

5.4) รูปแบบที่ 4 เหมือนรูปแบบการเผาที่ 3 

ทั้งหมดแตเปล่ียนอุณหภูมิ T2 และ T4 ในรูปที่ 2 จาก 

1,130 เปน 1,050 °C และเปล่ียนอุณหภูมิ T3 และ T5 

ในรูปที่ 2 จาก 1,170 เปน 1,080 °C 

6. เพื่อใหเห็นตัวอยางการนําเคลือบผลึกที่ได

ไปใชงานจริงจึงทดลองนํานํ้าเคลือบสูตรที่ 1 ไปเคลือบ

บนแจกันที่ผานการเผาดิบ ชุบเคลือบ 3 ครั้ง แลวเผา

ดวยรูปแบบที่ 3 

ตารางท่ี 1 สวนผสมหลักของเคลือบวิลลิไมทที่ใช 

สวนผสม* เปอรเซ็นตนํ้าหนัก % สวนผสม* เปอรเซ็นตนํ้าหนัก % 

Na-feldspar 46.50 ZnO 20.41 

CaCO3 4.18 Kaolinite 1.08 

BaCO3 8.25 SiO2 19.58 

*ที่มา: บริษัท อัมรินทรเซรามิคสคอรปอเรชั่น จํากัด 
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รูปท่ี 1 รูปแบบการเผาเคลือบผลึกวิลลิไมทแบบมาตรฐานประกอบดวยอุณหภูมิ 3 คาคือ T1 T2 และ T3 °C; 

ชวงเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิทั้งสาม 3 ชวงคือ t1 t2 และ t3 นาที; อัตราเร็วในการเพิ่มหรือลด

อุณหภูมิ 4 อัตราคือ r1 r2 r3 และ r4 °C/นาท ี
 

 
รูปท่ี 2 รูปแบบการเผาครั้งที่ 3 เพื่อใหผลึกเปนดอกซอนกันสองช้ันโดยปรับปรุงรูปแบบการเผาใหมีการเพิ่มและ

ลดอุณหภูมิระหวาง 1130 กับ 1170 °C 
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ผลและวิเคราะหผลการวิจัย 

 รูปที่ 3-4 แสดงช้ินงานสูตรที่ 1 ที่ชุบเคลือบ 

1-4 ครั้ง เผาดวยรูปแบบการเผาที่ 1 และ 2 จากรูปที่ 

3 และ 4 จะเห็นไดวาการเผาดวยรูปแบบที่ 2 ให

เคลือบที่มีผลึกขนาดใหญและสวยงามกวาการเผาดวย

รูปแบบที่ 1 ทั้งน้ีแสดงวาการยืนไฟที่อุณหภูมิ T1 ที่ 

1290 °C และ T2 ที่ 1130 °C เปนเวลา t1 ที่ 10 นาที 

และ t2 ที่ 30 นาทีมีผลทําใหไดเคลือบสวยงามขึ้น 

อยางไรก็ตามการยืนไฟที่อุณหภูมิ T1 ไมนาจะมีผลทํา

ให เคลือบมีผลึกขนาดใหญและสวยงามเพราะวา

อุณหภูมิ T1 เปนอุณหภูมิที่ผลึกเริ่มงอกเทาน้ัน ถาเปน

เชนน้ันแสดงวาการยืนไฟที่อุณหภูมิ T2 เปนเวลา t2 

นาน 30 นาที มีสวนที่ทําใหไดผลึกที่มีดอกขนาดใหญ

และสวยงามขึ้นมาก ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวา

ผลึกที่งอกขึ้นมากอนน้ี (ที่อุณหภูมิ T1) เจริญเติบโตได

ที่อุณหภูมิ 1130 °C ไดมากกวาที่ 1170 °C 

 รูปที่ 5 แสดงช้ินงานสูตรที่ 1 ที่ชุบเคลือบ 1-4 

ครั้ง เผาดวยรูปแบบที่ 3 ซ่ึงมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิ

ระหวาง 1130 กับ 1170 °C กลับไปกลับมาสองครั้งเพื่อ

จะใหไดผลึกที่เปนดอกซอนกันสองช้ัน จะเห็นไดชัดวา

ช้ินงานมีผลึกที่เปนดอกซอนกันสองช้ันตรงตามที่อาจารย

ไพจิตรกลาวไว (ไพจิตร, 2537) อาจจะอธิบายเรื่องน้ีโดย

อุณหพลศาสตรวาที่อุณหภูมิ 1130 กับ 1170 °C อะตอม

ของสารประกอบในเคลือบมีพลังงานเสรีไมเทากันดังน้ัน

อะตอมจึงเคล่ือนที่ไปรวมกับนิวเคลียสซ่ึงเกิดขึ้นมาแลว

กอนน้ีดวยความเร็วไมเทากัน เปนเหตุใหที่อุณหภูมิ 1130 

กับ 1170 °C ผลึกโตขึ้นดวยความเร็วไมเทากันจึงสงผลให

เห็นเปนสองช้ันที่แตละช้ันมีสีและลายตางกันเพราะผลึก

โตขึ้นดวยอัตราเร็วที่ตางกัน เปรียบไดกับการเจริญเติบโต

ของลําตนของตนไมยืนตนซ่ึงเจริญเติบโตในฤดูฝนกับฤดู

แลงไมเทากันจึงเห็นลําตนของตนไมเปนวงปอยางชัดเจน 

 รูปที่ 6 แสดงช้ินงานสูตรที่ 1 ที่ชุบเคลือบ 1-4 

ครั้งซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 4 ซ่ึงเหมือนกับรูปแบบที่ 3 

ทั้งหมดยกเวนแตเปล่ียนอุณหภูมิ T2 และ T4 จาก 1130 

เปน 1050 °C และเปล่ียนอุณหภูมิ T3 และ T5 จาก 

1170 เปน 1080 °C จะเห็นวาไดถึงแมนวามีลักษณะ

คลาย ๆ กับเกิดผลึกซอนสองช้ันเหมือนการเผาดวย

รูปแบบที่ 3 แตดอกผลึกมีขนาดเล็กไมคมชัดสวยงามและ

พื้นสีนํ้าตาลดานหลังผลึกก็ไมเรียบเม่ือเทียบกับการเผา

รูปแบบที่ 3 ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวาการลดอุณหภูมิลง

มาทําใหอะตอมในสวนประกอบเคลือบมีพลังงานเสรี

นอยลงจนไมสามารถเคล่ือนที่ไปรวมกับนิวเคลียสซ่ึงเกิด

กอนน้ีทําใหผลึกที่เผาดวยรูปแบบที่ 4 โตชากวาผลึกที่ได

จากเผาดวยรูปแบบ 3 

 เม่ือเปรียบเทียบภาพที่ 3a ถึง 3d จะเห็นไดวา

การชุบเคลือบมากครั้งขึ้นทําใหไดเคลือบผลึกที่มีผลึก

ขนาดเล็กแออัดกันมากขึ้น ทั้งน้ีเปนเพราะการชุบเคลือบ

มากครั้งยิ่งขึ้นจะทําใหมีเน้ือเคลือบติดบนผิวกระเบื้องมาก

ยิ่งขึ้นเม่ือนําไปเผาจึงทําใหเกิดผลึกงอกจํานวนมากยิ่งขึ้น 

 เม่ือเปรียบเทียบภาพ 5a ถึง 5c จะเห็นไดวา

การชุบเคลือบ 1 ครั้งไดเคลือบที่มีดอกผลึกจํานวนนอย

และการชุบเคลือบ 3 ครั้งไดเคลือบที่มีดอกผลึกมาก

ที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวาการชุบเคลือบ

มากครั้งยิ่งขึ้นจะทําใหไดเน้ือเคลือบหนากวาติดบนผิว

กระเบื้อง เ ม่ือนํากระเบื้องไปเผาจึงมีอะตอมของ

สารประกอบของเคลือบในนํ้าเคลือบมากกวา เม่ือยืน

ไฟที่อุณหภูมิที่เหมาะสมอะตอมเหลาน้ันจึงสามารถ

เคล่ือนที่มารวมกันเปนดอกผลึกมากกวา จึงไดเคลือบที่

มีดอกผลึกมากกวา และดอกผลึกที่ไดก็มีขนาดใหญและ

สมบูรณมากกวาดังแสดงในภาพที่ 5a ถึง 5c อน่ึงยังไม

เปนที่แนชัดวาเหตุใดกระเบื้องที่ไดจากการชุบเคลือบ 4 

ครั้งในภาพ 5d จึงมีจํานวนดอกผลึกนอยกวาภาพที่ 5a 

ถึง 5c 
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รูปท่ี 3 เคลือบสูตรที่ 1 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 1 
 

 
รูปท่ี 4 เคลือบสูตรที่ 1 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 2 
 

 
รูปท่ี 5 เคลือบสูตรที่ 1 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 3 
 

 
รูปท่ี 6 เคลือบสูตรที่ 1 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 4 

a b c d 

a b c d 

a b c d 

a b c d 
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รูปที่ 7-10 แสดงช้ินงานสูตรที่ 2 ที่ชุบเคลือบ 

1-4 ครั้งซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 1-4 ตามลําดับ จะเห็นไดวา

ผลึกที่ไดจากสูตรที่ 2 มีสีและรูปรางตางจากผลึกที่ไดจาก

สูตรที่ 1 (ในรูปที่ 3-6) ซ่ึงเผาดวยรูปแบบเดียวกัน แสดง

วาออกไซดใหสีไมไดมีแคเพียงทําใหไดผลึกที่มีสีตางกัน

เทาน้ัน แตออกไซดใหสียังมีอิทธิพลตอรูปรางของผลึกที่

ไดเม่ือเผาดวยรูปแบบหน่ึง ๆ ดวย 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางรูปที่ 7 กับ 8 จะเห็น

ไดวาเคลือบสูตรที่ 2 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 2 จะไดผลึกที่มี

รูปลักษณตางจากที่เผาดวยรูปแบบที่ 1 มาก โดยเคลือบที่

เผาดวยรูปแบบที่ 1 ดอกผลึกที่ไดมีขนาดเล็กมากราวกับ

วาการเผาดวยรูปแบบที่ 1 จะไดดอกผลึกที่มีแตการเกิด

เปนนิวเคลียสและเม่ือเกิดแลวนิวเคลียสมีการเติบโตตอไป

นอยมาก แสดงวาการยืนไฟที่อุณหภูมิ T1 นาน 10 นาที 

และ T2 นาน 30 นาที มีสวนชวยทําใหไดผลึกที่มีดอก

ขนาดใหญและสวยงามยิ่งขึ้นมาก ทั้งน้ีอาจจะวิเคราะห

สาเหตุไดเหมือนกับที่กลาวไว สําหรับเคลือบสูตรที่  1 

เพราะปรากฏการณในขอน้ีมีลักษณะเหมือนกันกับที่เกิด

กับเคลือบสูตรที่ 1 

 รูปที่ 9 แสดงช้ินงานสูตรที่  2 ซ่ึงเผาดวย

รูปแบบที่ 3 จะเห็นวาผลึกที่ไดจากการเผามีลักษณะ

เช่ือมตอกันเปนวงกลมเหมือนกับพัดคล่ีมากกวาผลึกที่ได

จากการเผาดวยรูปแบบที่ 2 (รูปที่ 8) ซ่ึงมีลักษณะเหมือน

เปนเสนที่ลากออกไปในแนวรัศมีจากจุดศูนยกลางของ

นิวเคลียสเทาน้ัน สังเกตวาผลึกที่ ไดจากการเผาดวย

รูปแบบน้ีมีไมมีลักษณะเปนดอกซอนเหมือนผลึกของ

เคลือบสูตรที่ 1 (รูปที่ 5) ซ่ึงเผาดวยรูปแบบเดียวกัน 

 รูปที่  10 แสดงช้ินงานสูตรที่  2 ซ่ึงเผาดวย

รูปแบบที่ 4 จะเห็นวาไดผลึกที่มีลักษณะเปนดอกซอนกัน

สองช้ันชัดเจนสวยงามกวาช้ินงานซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 3 

แสดงวาอุณหภูมิการเผาดวยรูปแบบที่ 4 เหมาะกับการ

เกิดผลึกวิลลิไมทของเคลือบสูตรที่ 2 มากกวาอุณหภูมิ

การเผาดวยรูปแบบที่ 3 

 เม่ือเปรียบเทียบภาพที่ 7a ถึง 7d จะเห็นได

วาการชุบเคลือบสูตรที่ 2 มากครั้งขึ้นทําใหไดเคลือบ

ผลึกที่มีขนาดเล็กแออัดยิ่งขึ้น ทํานองเดียวกันกับการ

ชุบเคลือบสูตรที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 3a ถึง 3d 

 จากรูปที่ 9 จะเห็นวาการชุบเคลือบจํานวน 2-4 

ครั้งไมไดทําใหไดผลึกของเคลือบมีลักษณะตางกันมากนัก 

แตจากรูปที่ 10 จะเห็นไดวาการชุบเคลือบ 3-4 ครั้งทําให

ไดผลึกแตกตางจากการชุบเคลือบ 2 ครั้งมากกลาวคือการ

ชุบเคลือบ 3-4 ครั้งจึงจะไดดอกผลึกที่สวยงาม ทั้ง น้ี

อาจจะเปนเพราะวาการชุบเคลือบนอยครั้ง (1-2 ครั้ง) ทํา

ใหไดช้ันเคลือบที่บางเกินไปจึงไมมีอะตอมของเคลือบมาก

พอที่จะเคล่ือนที่มารวมกันเปนดอกผลึกสวยงามได 

รูปที่ 11-14 แสดงเคลือบสูตรที่ 3 ที่ชุบเคลือบ 

1-4 ครั้งซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 1-4 ตามลําดับ จะเห็นไดวา

ออกไซดใหสีของเคลือบสูตรที่ 3 ทําใหไดผลึกที่มีสีนํ้าตาล

ทองสวยงามมาก 

 จากรูปที่ 11 จะเห็นไดผลึกของเคลือบสูตรที่ 3 

ซ่ึงเผาดวยรูปแบบที่ 1 เปนผลึกขนาดเล็กและยิ่งชุบ

เคลือบหลายช้ันมากขึ้นไปเทาใดจะทําใหไดผลึกขนาดเล็ก

มากขึ้นไปเทาน้ัน ทั้งน้ีเปนทํานองเดียวกันกับเคลือบสูตร

ที่ 1 และ 2 ที่กลาวถึงแลว 

 จากรูปที่ 12 จะเห็นไดวาเคลือบสูตรที่ 3 ซ่ึงเผา

ดวยรูปแบบที่ 2 มีผลึกที่มีดอกขนาดโตขึ้นเหมือนกับมี

เสนงอกออกไปตามแนวรัศมีทํานองเดียวกันกับเคลือบ

สูตรที่ 1 และ 2 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบเดียวกัน 

 รูปที่ 13 แสดงเคลือบสูตรที่ 3 ซ่ึงเผาดวย

รูปแบบที่ 3 จะเห็นไดวาผลึกที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง

โตขึ้นและสวยงามกวาผลึกที่ไดจากการเผาดวยรูปแบบที่ 

2 อยางไรก็ตามผลึกที่ไดไมเปนดอกผลึกซอนเหมือนกับ

ผลึกของเคลือบสูตรที่ 1 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบเดียวกัน 

 รูปที่ 14 แสดงเคลือบสูตร 3 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบ

การเผาที่ 4 ซ่ึงลดอุณหภูมิการเล้ียงผลึกลงไปที่จาก 1130 

และ 1170 °C ใหเหลือเพียง 1050 และ 1080 °C จะเห็น
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วาผลึกไมไดงอกออกไปเลยจึงเห็นแตสีพื้นซ่ึงเปนสีดํา 

แสดงวารูปแบบการเผาน้ีมีอุณหภูมิที่อาจจะต่ําเกินไปทํา

ใหสวนประกอบของเคลือบมีพลังงานเสรีไมพอที่จะ

เคล่ือนที่ไปรวมกันเปนดอกผลึกที่โตออกไปได 

 รูปที่ 15 แสดงแจกันที่เคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 

1 ชุบเคลือบ 3 ครั้ง แลวเผาดวยรูปแบบที่ 3 ซ่ึงแสดงให

เห็นวา ไดผลึกที่มีขนาดใหญและรูปลักษณที่สวยงามเปน

ดอกซอน สอดคลองกับผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนน้ี 
 

 
รูปท่ี 7 เคลือบสูตรที่ 2 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 1 
 

 
รูปท่ี 8 เคลือบสูตรที่ 2 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 2 
 

 
รูปท่ี 9 เคลือบสูตรที่ 2 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 3 

a b c d 

a b c d 

a b c d 
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รูปท่ี 10 เคลือบสูตรที่ 2 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 4 
 

 
รูปท่ี 11 เคลือบสูตรที่ 3 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจาก

ชุบเคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 1 
 

 
รูปท่ี 12 เคลือบสูตรที่ 3 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 2 
 

 
รูปท่ี 13 เคลือบสูตรที่ 3 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 3 

a b c d 

a b c d 

d a b c 

d a b c 
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รูปท่ี 14 เคลือบสูตรที่ 3 ชุบเคลือบ (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง (c) 3 ครั้ง และ (d) 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที หลังจากชุบ

เคลือบแลวเผาดวยรูปแบบที่ 4 
 

 
รูปท่ี 15 ช้ินงานเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 1 ชุบเคลือบ 3 ครั้ง เผาดวยรูปแบบที่ 3 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองน้ีจะเห็นไดวา (1) การยืนไฟที่

อุณหภูมิ T1 ที่ 1290 °C และ T2 ที่ 1130 °C เปน

เวลา 10 และ 30 นาที ตามลําดับ จะไดเคลือบที่มีดอก

ผลึกโตขึ้น และขยายออกไปในแนวรัศมียาวขึ้น; (2) 

การเพิ่มและลดอุณหภูมิไปมาระหวาง T2 และ T3 ที่ 

1170 °C มีผลชวยทําใหไดเคลือบที่ใช MnO2 3% กับ 

NiO 3% โดยนํ้าหนัก (สูตร 1) และ CoO 1.5% กับ 

d c a b 
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TiO2 5% โดยนํ้าหนัก (สูตร 2) มีผลึกเปนดอกซอนสอง

ช้ันสวยงามมาก แตก็ไมมีผลทําใหเคลือบสูตรที่ ใช 

MnO2 4% และ Fe2O3 4% โดยนํ้าหนัก (สูตร 3) มี

ผลึกเปนดอกซอนกันสองช้ัน; (3) ออกไซดใหสีไมไดมี

ผลตอสีของเคลือบแตเพียงอยางเดียวแตกลับจะมีตอ

ลักษณะของผลึกที่ไดดวย; (4) ความหนาของการชุบ

เคลือบมีผลตอลักษณะของเคลือบผลึกที่ไดแตกตางกัน

ขึ้นกับวาสวนผสมและรูปแบบการเผา เชน สําหรับ

เคลือบสูตร 1 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบ 3 ซ่ึงชุบ 2-4 ครั้ง 

และเคลือบสูตร 2 ซ่ึงเผาดวยรูปแบบ4 ที่ชุบเคลือบ 3-

4 ครั้ง จะไดเคลือบที่มีผลึกที่มีดอกผลึกขนาดใหญ

สวยงาม แตสําหรับเคลือบสูตร 1 และ สูตร 2 ซ่ึงเผา

ดวยรูปแบบ1 การชุบเคลือบ 3-4 ครั้งกลับทําใหได

เคลือบที่ มี ขนาดเ ล็กแออัด กันจนทึบและไม สวย 

ลักษณะแบบน้ีทางสถิติศาสตรถือวา จํานวนครั้งของ

การชุบเคลือบ หรือความหนาของเคลือบมีอิทธิพลกับ

รูปแบบการเผาเคลือบ; (5) โดยภาพรวมแลว ตัวแปรที่

ทําใหไดเคลือบผลึกที่สวยที่สุดของการทดลองน้ีคือเผา

รูปแบบ3 และชุบเคลือบ 3 ครั้ง 
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