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อิทธิพลของสัดสวน Al2O3 กับ SiO2
และรูปแบบการเผาตอเคลือบผลึกวิลลิไมท
Effect of Al2O3 and SiO2 Ratio
and Temperature Profile on Willemite Crystal Glaze
นงลักษณ มีทอง1 ประภาวดี ไกรวุฒิอนันต2 อภิสรา สกุลอํานวยชัย2 สุมาลี จันระวังยศ2
ศุภสุตา ภูผาน2 กุสุมาลย ทองขุนดาน2 และ สุธรรม ศรีหลมสัก2*
บทคัดยอ
เคลือบผลึกเปนเคลือบเซรามิกที่สวยงาม แตการเผาเคลือบใหไดเคลือบผลึกที่เหมือนกันทุกครั้งที่เผาเปน
เรื่องยาก เพราะมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอลักษณะของผลึกที่ได งานวิจัยนี้ไดทดลองปรับเปลี่ยนสัดสวนระหวาง
SiO2 กับ Al2O3 ในสวนผสมของเคลือบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผา และปรับเปลี่ยนความหนาในการชุบเคลือบ
เพื่อศึ กษาผลของการปรับเปลี่ยนป จจัยเหลานี้ ตอลักษณะของเคลือบผลึกที่ไ ด ผลการวิ จัยพบวาเคลือบผลึกที่ มี
สัดสวนระหวาง SiO2 กับ Al2O3 สูง ๆ จะมีผลึกขนาดเล็กไมแผและทึบแสง การเผาแบบที่ไมมี T2 สามารถเกิด
เคลือบผลึกที่มีผลึกขนาดใหญและแผ สุดทายเคลือบผลึกที่เคลือบโดยการชุบสองครั้ง ครั้งละ 3 หรือ 5 วินาที มี
ลักษณะไมตางกัน
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ABSTRACT
Crystal glaze makes beautiful ceramic surfaces. However, it is difficult to fire crystal
glaze so that it has the same beautiful look every time. This is because there are many factors
which affect its appearance. The SiO2 and Al2O3 ratio in glaze compositions, firing profiles and
the thickness of glazes were varied in this research in order to investigate effects of these factors
on crystal glazes. Results showed that glazes with high SiO2 and Al2O3 ratios had small crystals
and matt surfaces. Large and dispersed crystals could be obtained in crystal glazes which were
fired without T2 firing profile. Finally, crystal glazes which were coated by immersing twice for 3
and 5 seconds were almost identical.
คําสําคัญ: เคลือบผลึก เคลือบเซรามิก วิลลิไมท เซรามิก เคลือบ
Keywords: Crystal glaze, Ceramic glaze, Willimite, Ceramic, Glaze

บทนํา
เคลื อ บผลึ ก เป น เคลื อ บเซรามิ ก ที่ มี ค วาม
สวยงามเพราะมีผลึ กขนาดใหญเ ปนประกายอยูบนผิ ว
เคลือบ ถึงแมวามีคนนิยมชื่นชอบเคลือบชนิดนี้กันมาก
แตก็มีคนนําเคลือบชนิดนี้ไปเคลือบบนผิวผลิตภัณฑกัน
ไมมากนัก ทั้ งนี้เพราะมี ความยุ งยากในการเผาเคลือบ
และมี ปจจั ย หลายอย างที่ มี ผ ลต อลั กษณะของเคลื อบ
ผลึ กที่ ไ ด จากการเผาแต ล ะครั้ ง ป จจั ย แต ล ะอย า งมี
ความละเอียดออนมากจนทําใหบางครั้งไมสามารถเผา
ผลิตภัณฑเคลือบผลึกใหมีลักษณะเหมือนกันกับการเผา
ครั้ ง ที่ แ ล วทั้ ง ๆ ที่ ไ ด ค วบคุ ม ป จจั ย ทุ ก อย า งใ ห
เหมื อนเดิ ม นั กเซรามิ กบางคนจึ ง มองเทคนิ ค การทํ า
เคลื อบผลึ กว าเปนทั้ง ศิล ปศาสตรแ ละวิท ยาศาสตร มี
บทความวิชาการเกี่ยวกับเคลือบผลึกจํานวนมากที่พิมพ
ออกมาและเผยแพร เ ป น ภาษาอั ง กฤษ เช น Riddle
(1906), Norton (1937) และ Dakhai et al. (1999)
และเป น ภาษาไทย เช น ไพจิ ต ร (2531), ไพจิ ต ร
(2537), ภาวิณี (2546), ปรีดา (2547), คชินท (2552),
คชินท (2553), สุธรรม (2554), สุธรรมและนงลักษณ
(2556), ศุ ภ กา (2557) และ นงลั กษณ แ ละคณะ

(2557) ผูเขียนและคณะไดทดลองและเขียนบทความ
เกี่ยวกับเคลือบผลึกเผยแพรความรูไปแลวสามฉบับ สุ
ธรรม (2554), สุธรรมและนงลักษณ (2556) และ นง
ลั ก ษณ แ ละคณะ (2557) แต ก็ ยั ง มี ร ายละเอี ย ดใน
ศาสตรด านนี้ อีกหลายเรื่ องที่ จําเป นต องทํ าการศึกษา
และวิ จัย ต อไป เพื่ อให ไ ด ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เคลื อบผลึ ก
ครบถวน จนสามารถควบคุมการทําเคลือบผลึกได
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อลั ก ษณะของผลึ ก ใน
เคลือบผลึกที่ไดมี 2 ประการคือ 1) องคประกอบทาง
เคมี (chemical composition) ของเคลือบ และ 2)
รูปแบบการเผาเคลือบ (heating profile)
1. องคประกอบทางเคมี
เ ค ลื อ บ ผ ลึ ก มี ห ล าย ช นิ ด แ ต ล ะ ช นิ ด มี
องคประกอบทางเคมีแตกตางกัน (Dakhai, 1999; สุ
ธรรม, 2554) เคลือบผลึกที่ศึกษาในงานวิจัยคือเคลือบ
ผลึก Willemite เปนเคลือบผลึกที่สวยงามที่สุดเพราะ
ประกอบดวยผลึกวิลลิไมท (2ZnO·SiO2) ที่มีขนาดใหญ
หลายมิลลิเมตร องคประกอบทางเคมีของเคลือบผลึกมี
หลายสูตร เชน สูตรที่ 1 (ไพจิตร, 2537) เขียนในรูป
ของเปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของวัตถุดิบไดวา 27%ZnO,

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

39%Na-feldspar, 14%หินปูน (limestone), 1%ดิน
ขาว (kaolinite) และ 19%ทรายบด (sand) และสูตรที่
2 (ไพจิตร, 2537) เขียนในรูปของสูตร empirical ไดวา
0.20KNaO
0.10CaO 0.21-0.27Al2O3 1.70-2.30SiO2
0.10BaO
0.60ZnO

2. รูปแบบการเผา
รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเผาเคลือบผลึกแบบ
มาตรฐาน (ไพจิตร, 2531) จากภาพจะเห็นวาไดวามี
อุณหภูมิที่ตองควบคุมในการเผาอยูสามคาคือ T1, T2,
และ T3 (°C) ดัง นั้นจึงมีชวงเวลาที่ยืนไฟขณะเผาอยู
สามชวงคือ t1, t2 และ t3 (นาทีหรือชั่วโมง) และมี
อัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิการเผาอยูสี่อัตราคือ r1,
r2, r3 และ r4 (°C/นาที) อุณหภูมิที่ตองควบคุมในการ
เผาอุ ณหภู มิแรก (T1) เปนอุณหภูมิที่ ในทางอุ ณหพล
ศาสตร (thermodynamics) ถื อว าสารประกอบใน
เคลือบมีพลังงานเสรี (free energy) เหมาะสมสําหรับ
การเกิ ด ผลึ ก (nucleation) มากที่ สุ ด ดั ง นั้ น ณ ที่
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อุ ณ หภู มิ นี้ อะตอมหลายๆ อะตอมที่ อยู ใ นเคลื อ บจะ
รวมตั วเ กาะเ ป น ผลึ กเ ล็ กๆ เ รี ย กว านิ วเ คลี ย ส
(nucleus) ระยะเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมินี้ (t1) จึง
เป นตั วควบคุ ม จํ านวนนิ วเคลี ย สที่ เ กิ ด ขึ้ น ยิ่ ง ยื นไฟที่
อุณหภูมินี้นานขึ้นไปเทาไรยิ่งจะมีนิวเคลียสเกิดจํานวน
มากขึ้นไปเทานั้น อุณหภูมิ T3 เปนอุณหภูมิที่ทางอุณ
หพลศาสตรถือวาเปนอุณหภูมิที่นิวเคลียสซึ่งเกิดขึ้นมา
ก อ นนี้ มี พ ลั ง งานเสรี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เติ บ โตจนมี
ขนาดใหญ ขึ้ น เป น ผลึ ก ระยะเวลาในการยื น ไฟที่
อุณหภูมินี้ (t3) จึงเปนปจจัยสําคัญตอขนาดของผลึกที่
ได กลาวคือยิ่งยืนไฟที่อุณหภูมินี้มากขึ้นไปเทาไรจะทํา
ให ไ ด ผ ลึ กที่ มี ข นาดโตขึ้ นไปเท านั้น ส วนอุ ณ หภู มิ T2
เปนอุณหภูมิพิเศษซึ่งเปนลูกเลนในการเผาเคลือบผลึก
ตามประสบการณ ข องผู เ ชี่ ย วชาญบางท าน (ไพจิ ต ร,
2531) กลาวว าถาลดอุณ หภูมิ จากอุ ณหภู มิ T1 มาที่
อุณหภูมิ T2 กอนที่จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปที่อุณหภูมิ T3
แลวจะทํ าใหไดผ ลึกที่กลมและโตสมบูรณมากกวาการ
ลดอุณหภูมิโดยตรงจาก T1 ไปที่ T3 เลย

รูปที่ 1 รูปแบบการเผาเคลือบผลึกวิลลิไมทแบบมาตรฐานประกอบดวยอุณหภูมิ 3 คาคือ T1, T2 และ T3 °C;
ชวงเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิทั้งสาม 3 ชวงคือ t1, t2 และ t3 นาที; อัตราเร็วในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ
4 อัตรา คือ r1, r2, r3 และ r4 °C/นาที (ปรับปรุงจากไพจิตร, 2531)
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รูปที่ 2 รูปแบบการเผาแบบที่ 2 เปนรูปแบบการเผาโดยตัด T2 ออกไป
ในบทความเรื่องเคลือบผลึกวิลลิไมทฉบับแรก
ของผู เ ขี ย น (สุ ธ รรม, 2554) ได ท ดลองปรั บ เปลี่ ย น
อุณหภูมิ T2, อุณหภูมิ T3 และชวงเวลายืนไฟ t3 แต
คง อุณหภูมิ T1 = 1250 °C กับคงอัตราการเพิ่มและ
ลดอุณหภูมทิ ุกตัว (คือ r1 ถึง r4) ใหมีคาคงที่ตลอดการ
ทดลองไวเทากับ 5 °C/นาที และกําหนดชวงเวลาการ
ยืนไฟ t1 และ t2 ไวที่ 5 และ 0 นาทีตามลําดับ แลว
ศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผลการทดลองสรุปไดวา 1) การเผา
เคลื อบผลึกวิลลิ ไมท ที่อุณหภู มิ T2 และ T3 เท ากั บ
1130 และ 1160 °C ตามลําดับ จะไดเคลือบผลึกที่มี
ผลึกจํานวนมากกวาการเผาเคลือบที่อุณหภูมิ T2 & T3
เทากับ 1140 & 1170 °C และ 1110 & 1170 °C 2)
การขยายเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิ t3 จาก 3 เปน 5
ชั่วโมงจะทํ าให ผ ลึกของเคลื อบที่ ไ ดมี ข นาดโตและแผ
บานสวยขึ้นอย างเห็ นไดชั ด ในบทความเรื่ องเคลือบ
ผลึ ก วิ ล ลิ ไ มท ฉ บั บ ที่ ส องของผู เ ขี ย น (สุ ธรรมและนง
ลักษณ, 2556) ได ท ดลองปรับ เปลี่ย นอั ตราการเพิ่ ม
อุณหภูมิ r1 และปรับเปลี่ยนความหนาของเคลือบผลึก
แตคงอุณหภูมิในการเผา T1, T2 และ T3 เปน 1290,
1130 และ 1170 °C ตามลําดับ และกําหนดชวงเวลา
ในการยืนไฟที่อุณหภูมิทั้งสามเปน 0, 0 และ 300 นาที
ตามลํ าดับ และกําหนดอัตราการเพิ่ม หรือลดอุ ณหภู มิ

r2, r3 และ r4 เปน 10, 10 และ 3 °C/นาที ตามลําดับ
ผลการทดลองสรุปไดวาเคลือบผลึกซึ่งมีผลึกวิลลิไมทที่
มีข นาดโตและสวยงามที่ สุ ด ได จากการชุ บ เคลื อบ 3
ครั้ ง (ครั้ง ละ 5 วิ นาที) แล วเผาโดยใช อัต ราการเพิ่ ม
อุณหภูมิ r1 เทากับ 2 °C/นาที การชุบเคลือบนอยครั้ง
และมากครั้งกวานี้ (เชน ชุบ 1, 2, 4 และ 5 ครั้ง) และ
การเผาเคลือบโดยใชอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ r1 เทากับ
3 และ 5 °C/นาที จะไดเคลือบผลึกที่มีผลึกขนาดเล็ก
และมีจํานวนผลึกนอยเกินไปหรือมากเกินไปจนทําใหได
ผลึกซอนทับกันหลาย ๆ ชั้นจนทําใหไดเคลือบที่มีผิวไม
เรี ย บจนมี ลั ก ษณะเหมื อ นเคลื อ บด า นและไม ส วย
บทความเรื่องเคลือบวิลลิไมทฉบับที่สามของผูเขียน (นง
ลักษณและคณะ, 2557) คณะผู เขียนไดศึ กษาเคลือบ
ผลึกวิลลิไมทโดยทดลองปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการยืน
ไฟที่อุณหภูมิ T1 และ T2 คือ t1 และ t2 และไดศึกษา
วิธีทําเคลือบผลึกซอน และศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
ความหนาในการชุบเคลือบ ผลการศึกษาทําใหทราบวา
การเปลี่ ยนชวงเวลาในการยืนไฟ t1 และ t2 จาก 0
และ 0 นาที เปน 10 และ 30 นาที ตามลําดับ จะทําให
ได เ คลื อบผลึ กจะได เ คลื อบที่ มี ด อกผลึ กโตและขยาย
ออกไปในแนวรัศ มีมากขึ้น และทํ าให ทราบวิธีการเผา
เคลือบผลึกใหไดผลึกซอนตามแบบของอาจารยไพจิตร
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(ไพจิตร, 2537) และไดทราบวาความหนาของการชุบ
เคลือบ รูปแบบการเผา และอันตรกิริยาระหวางความ
หนากับรูปแบบการเผามีผลตอลักษณะของผลึกที่ได
ถึง แมวาจะมี ตํารา (ไพจิ ต ร 2537) บอกว า
องคประกอบเคมี (ซึ่งอาจจะเปนสัดสวนระหวาง SiO2
กับ Al2O3) และรูปแบบการเผา (ที่มี T2 และที่ไมมี T2)
มีผ ลต อลักษณะของผลึ กในเคลือบผลึ กมาก แต ก็ไ ม มี
บทความวิชาการหรือรูปภาพในตําราที่แสดงผลของการ
เปลี่ยนแปลงปจจัยเหลานี้ตีพิมพในประเทศไทยใหเห็น
อยางเปนรูปธรรม งานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจึง ไดท ดลอง
เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของสวนผสมเคลือบ
และทดลองเผาเคลือบผลึกแบบไมมี T2 ผลการวิจัยนี้
จะทํ า ให ผู อ า นทราบว า องค ป ระกอบทางเคมี แ ละ
รูปแบบการเผาแบบไมมี T2 มีผลตอลักษณะของผลึก
ของเคลือบผลึกอยางไร

Al2O3·2SiO2·2H2O และ SiO2 ตามลํ า ดั บ นํ า
molecular wt วัต ถุ ดิ บข างตนไปหาร wt% ของ
วัตถุดิบในสูตรไดจํานวนโมลของวัตถุดิบแตละตัวในสูตร
เคลือบ 100 g เชนจํานวลโมลของ ZnO = 2781.4;
Na-feldspar = 39524.5; หินปูน = 14100; ดิน
ขาว = 1524; ทราย 1960.1 จากนั้ นหาจํานวน
โมลของออกไซด ใ นสู ต รโดยถื อหลักว า 1 โมล ของ
วัตถุดิบแตละตัวที่ใสไปในสูตรใหออกไซดของ cation
ที่เปนสวนประกอบในนั้นตามจํานวนโมลของ cation ที่
เปนองคประกอบ เชน Na-feldspar 1 โมล ให Na2O
1 โมล, Al2O3 1 โมล และ SiO2 6 โมล; CaCO3 ให
CaO 1 โมล ดัง นั้นวัต ถุดิบ 100g ใหออกไซดที่เป น
องคประกอบดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย

รวมออกไซดที่เปนดาง Na2O, CaO และZnO=0.546
โมล ปรับปรุงสูตรขางบนใหออกไซดที่เปนดาง ทั้งหมด
รวมกัน เปน 1 โมล โดยหาร 0.546 ตลอด ไดสูต ร
เคลื อ บเซรามิ ก ส แ บบที่ เ รี ย กว า สู ต ร empirical ของ
สูตรที่ 1 ดังนี้

1. เตรี ย มกระเบื้ อ งทดสอบเคลื อ บขนาด
ประมาณ 5×5×1 ซม.3 โดยใชดินผสมสําเร็จรูป (เกรด
stoneware body 02) จากบริษัท คอมพาวดเ คลย
จํ า กั ด ขึ้ น รู ป ดิ น ผสมด ว ยการนวดและป น ด ว ยมื อ
จากนั้นนําไปเผาที่อุณหภูมิ 850 °C เปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. คํ านวณสู ต รเคลื อบผลึ กวิ ล ลิไ มท โดยใช
สูตรที่ 1 และ 2 ในเอกสารอางอิงของไพจิตร (2537)
ซึ่งกลาวถึงในบทนําเปนสูตรตั้งตน ปรับปรุงสูตรทั้งสอง
เล็กน อยและเพิ่ม สูตรใหม ๆ ที่มีสั ดสวนระหว าง SiO2
กับ Al2O3 แตกตางกันออกไป
สู ต รที่ 1: เริ่ ม ต นจากสู ต รผสมที่ บ อกเป น
wt% ของวั ต ถุ ดิ บ ว า 27%ZnO, 39%Na-feldspar,
14%หิ น ปู น (limestone), 1%ดิ น ขาว (kaolinite)
และ 19%ทรายบด (sand) หาจํานวนโมลของวัตถุดิบ
ในสูตร โดยถือหลักวา Na-feldspar หิ นปูน ดินขาว
และทราย มีสูตรเคมีเปน Na2O·Al2O3·6SiO2, CaCO3,

0.074Na2O
0.140CaO 0.078Al2O3 0.768SiO2
0.332ZnO

0.136Na2O
0.256CaO 0.143Al2O3 1.417SiO2
0.608ZnO

สูตรข างตนคือสูต รที่ 1.6 ในตารางที่ 1 ซึ่งมีสั ดสวน
จํานวนโมลระหว าง SiO2/Al2O3 = 9.91 เพื่ อให เ ห็ น
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสวนผสมในสูตรเคลือบจึง
คํานวณสูตรอื่นขึ้นมาอีกโดยทําการปรับเปลี่ยนสัดสวน
จํานวนโมลของ SiO2/Al2O3 ไดสูตรที่ 1.1 ถึง 1.7 ที่มี
สัดสวนจํานวนโมลของ SiO2/Al2O3 ตาง ๆ กันดังแสดง
ในตารางที่ 1 แลวคํานวณยอนกลับกับวิธีที่แสดงไปแลว
ขางตนเพื่อหา wt% ของวัตถุดิบทุกตัวได wt% ของ
สูตรที่ 1.1-1.7 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3 และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical และ wt% ของวัตถุดิบเคลือบสูตรที่
1.1-1.7
จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3
wt% ของวัตถุดบิ
และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical
สูตร
SiO2 Al2O3 SiO2/Al2O3 ZnO Na-Feldspar หินปูน ดินขาว ทรายบด
(โมล) (โมล)
ratio
(wt%)
(wt%)
(wt%) (wt%) (wt%)
1.1 1.377 0.173
7.96
26.71
38.51
13.82 5.16
15.80
1.2 1.407 0.173
8.13
26.46
38.14
13.69 5.10
16.61
1.3 1.437 0.173
8.31
26.20
37.77
13.56 5.06
17.41
1.4 1.377 0.143
9.63
27.32
39.39
14.14 1.00
18.15
1.5 1.407 0.143
9.84
27.06
38.99
13.99 1.00
18.96
1.6 1.417 0.143
9.91
27.00
39.00
14.00 1.00
19.00
1.7 1.437 0.143
10.05
26.79
38.62
13.86 0.98
19.75

ตารางที่ 2 จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3 และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical และ wt% ของวัตถุดิบเคลือบสูตรที่
2.1-2.7
จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3
wt% ของวัตถุดบิ
และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical
สูตร
SiO2
Al2O3
SiO2/Al2O3
ZnO K-Feldspar หินปูน ดินขาว BaCO3 ทรายบด
(โมล) (โมล)
ratio
(wt%)
(wt%)
(wt%) (wt%) (wt%) (wt%)
2.1 1.70
0.24
7.08
21.68
49.35
4.44
4.58
8.76
11.19
2.2 2.00
0.27
7.41
19.74
44.93
4.05
7.30
7.98
16.00
2.3 1.70
0.21
8.10
22.07
50.30
4.52
1.16
8.92
13.03
2.4 2.00
0.24
8.33
20.07
45.71
4.11
4.24
8.11
17.76
2.5 2.30
0.27
8.52
18.39
41.89
3.77
6.81
7.44
21.70
2.6 2.00
0.21
9.52
20.41
46.50
4.18
1.08
8.25
19.58
2.7 2.30
0.24
9.58
18.69
42.56
3.83
3.95
7.55
23.42

สูต รที่ 2 เริ่ มต นจากสูต รผสมในรูป ของสู ต ร
empirical จากไพจิตร (2537) ที่กลาวถึงแลวในบทนํา
ปรับปรุงสูตรเล็กนอยโดยเปลี่ยน KNaO ในสูตรใหเปน
K2O ดั ง นั้ นสู ต ร empirical ของสู ต รที่ 2 ที่ ใ ช ใ น
งานวิจัยนี้คือ
0.20K2O
0.10CaO 0.21-0.27Al2O3 1.70-2.30SiO2
0.10BaO
0.60ZnO

จะเห็ นวา จํานวนโมลของ SiO2 และ Al2O3 ในสู ต ร
empirical ขางตนเป นชวงกวาง งานวิจัย นี้ทดลองใช
SiO2 และ Al2O3 จํานวนตาง ๆ กันดังแสดงในสูตรที่
2.1 ถึง 2.7 ในตารางที่ 2 แลวคํานวณยอนกลับกับวิธีที่
แสดงแลวในการคํานวณสูตรที่ 1.6 ได wt% ของสูตรที่
2.1-2.7 ดังแสดงในตารางที่ 2 เพื่อใหผลึกของเคลือบ
ผลึกในงานวิจัยนี้มีสีจึงเติม NiO ในสวนผสมของเคลือบ
ดวยโดยเคลือบสูตรที่ 1.1-1.7 เติม NiO 0.6% สวน
เคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 เติม NiO 1.0%

งานวิจัย
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3. ชั่ง วัตถุ ดิบและบดผสมเคลือบวัตถุ ดิบใน
โกร งเป นเวลา 20 นาทีโดยใสน้ําลงไปช วยในการบด
ผสมในสัดสวน น้ําหนักวัตถุดิบที่เปนของแข็ง:น้ํา = 1:1
โดยน้ําหนัก ไดน้ําเคลือบ
4. นํากระเบื้องทดสอบเคลือบในขอ 1) ไปชุบ
น้ําเคลื อบที่ เตรีย มขางต นสู ตรละ 2 ชิ้ น โดยกอนชุ บ
เคลื อ บใช ฟ องน้ํ า ชุ บ น้ํ า เช็ ด บนผิ วหน าของกระเบื้ อ ง
ทดสอบที่ผานการเผาดิบ และชุบดวยวิธีการดังนี้ ชิ้นที่
1 ชุบน้ําเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที; ชิ้นที่ 2 ชุบน้ํา
เคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที
5. เผากระเบื้องที่ ชุบ เคลือบสู ตรที่ 2.1-2.7
ดวยการเผารูปแบบที่ 1 และเผากระเบื้องที่ชุบเคลือบ
สู ต รที่ 1.1-1.6 ด ว ยการเผารู ป แบบที่ 2 ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
5.1) รูปแบบที่ 1 เผาตามรูปแบบการเผา
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยใชอุณหภูมิในการเผา T1, T2
และ T3 เปน 1290, 1130 และ 1170 °C ตามลําดับ
ใชอัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ r1, r2, r3 และ r4
เปน 2, 10, 10 และ 3 °C/นาที และใชระยะเวลาใน
การยืนไฟ t1, t2 และ t3 เปน 0, 0 และ 300 นาที
ตามลําดับ
5.2) รูปแบบที่ 2 T1 และ T3 เทากับ
1290 และ 1130 °C ตามลําดับ ใชอัตราการเพิ่มและ
ลดอุณหภูมิ r1, r2 และ r4 เปน 2, 10, 3 °C/นาที ใช
ระยะเวลาในการยืนไฟ t1 และ t3 เปน 0 และ 360
นาที ตามลําดับดังแสดงในรูปที่ 2 จากรูปจะเห็นวาการ
เผารูปแบบนี้คลาย ๆ กับการเผารูปแบบที่ 1 ตางกั น
ตรงที่ไมมี T2 t2 r3 และขยายเวลา t3 ไปอีก 1 ชั่วโมง
6. เพื่อใหเห็นตัวอยางการนําเคลือบผลึกที่ได
ไปใช ง านจริ ง จึ ง ทดลองนํ าน้ํ าเคลื อบสู ต รที่ 1.3 ไป
เคลื อ บบนแจกั น ที่ เ ตรี ย มขึ้ น มาด ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ
เตรียมกระเบื้องทดสอบเคลือบ ชุบเคลือบ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 นาที แลวเผาดวยรูปแบบการเผาแบบที่ 2
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ผลและวิเคราะหผลการวิจัย
รูปที่ 3a-g และ 4a-g แสดงกระเบื้องทดสอบ
เคลือบซึ่งเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 1.1-1.7 ชุบเคลือบ
2 ครั้ง ครั้งละ 3 และ 5 วินาที ตามลําดับ เผาดวยการ
เผารูปแบบที่ 2 จากรูปจะเห็นไดวาเคลือบสูตรที่ 1.6
1.7 และ1.2 มีผลึกขนาดเล็ก จากตารางที่ 1 จะเห็นได
วาสูตร 1.6 และ 1.7 เปนเคลือบที่มีองคประกอบเคมีที่
มี SiO2/Al2O3 9.91-10.05 ซึ่ง สู ง สุ ดเป นอั นดั บ ที่ 1
และ 2 จึงอาจจะตั้งเปนขอสังเกตไดวา “เคลือบผลึกที่มี
SiO2/Al2O3 สู ง ๆ (คือประมาณ 10) จะมีผ ลึ กขนาด
เล็ก” อยางไรก็ตามขอสังเกตนี้ไมสามารถอธิบายไดวา
เหตุใดเคลือบสูตร 1.2 ซึ่งมี SiO2/Al2O3 กลาง ๆ จึงมี
ผลึ ก ขนาดเล็ ก และไม ส ามารถอธิ บ ายได ว า เหตุ ใ ด
เคลื อบสู ต ร 1.5 ซึ่ งมี SiO2/Al2O3 สู งเป นอั นดั บ ที่ 3
(คื อ ประมาณ 9.84) จึ ง มี ผ ลึ ก ที่ มี ข นาดใหญ เมื่ อ
เปรียบเทียบรูปที่ 3a-g กับ 4a-g จะเห็นวาเคลือบผลึก
ในภาพทั้งสองแตกตางกันไมมากนัก และเคลือบในรูปที่
4 จะหดตัวมากกวาเคลือบในรูปที่ 3 แสดงวาการชุบ
เคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที กับการชุบเคลือบ 2
ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที ใหเคลือบผลึกที่มีลักษณะตางกัน
ไม มาก และการที่ เ คลื อบในรู ป ที่ 4 หดตั วมากกว า
เคลือบในรูปที่ 3 เพราะการชุบเคลือบ 5 วินาที จะได
เคลือบที่หนากวาการชุบเคลือบ 3 วินาที และเคลือบที่
หนามักจะเกิดการหดตัวไดมากกวาเคลือบที่บางนั้นเอง
จากรู ป ที่ 3 และ 4 จะเห็ นว ากระเบื้ อ ง
ทดสอบเคลื อบหลายสู ต รมีเ คลื อบผลึ กที่ มี ผลึ กขนาด
ใหญ ส วยงามในเคลื อ บทั้ ง ๆ ที่ ก ระเบื้ อ งทดสอบ
เหล านั้นถูกเผาดวยรูปแบบการเผาที่ไ มมีอุณหภู มิ T2
แสดงวาเคลือบบางสูตรก็สามารถใหดอกผลึกที่สวยงาม
ไดโดยไมจําเปนตองเผาดวยรูปแบบการเผาที่มี T2
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(a)

(b)
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(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
รูปที่ 3 เคลือบสูตรที่ 1.1-1.7 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที (a) สูตร 1.1 (b) สูตร 1.2 (c) สูตร 1.3 (d) สูตร
1.4 (e) สูตร 1.5 (f) สูตร 1.6 และ (g) สูตร 1.7 เผาดวยการเผารูปแบบที่ 2

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
รูปที่ 4 เคลือบสูตรที่ 1.1-1.7 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที (a) สูตร 1.1 (b) สูตร 1.2 (c) สูตร 1.3 (d) สูตร
1.4 (e) สูตร 1.5 (f) สูตร 1.6 และ (g) สูตร 1.7 เผาดวยการเผารูปแบบที่ 2

งานวิจัย
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(a)

(b)
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(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
รูปที่ 5 เคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที (a) สูตร 2.1 (b) สูตร 2.2 (c) สูตร 2.3 (d) สูตร
2.4 (e) สูตร 2.5 (f) สูตร 2.6 และ (g) สูตร 2.7 เผาดวยการเผารูปแบบที่ 1

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
รูปที่ 6 เคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที (a) สูตร 2.1 (b) สูตร 2.2 (c) สูตร 2.3 (d) สูตร
2.4 (e) สูตร 2.5 (f) สูตร 2.6 และ (g) สูตร 2.7 เผาดวยการเผารูปแบบที่ 1
รูปที่ 5a-g และรูปที่ 6a-g แสดงกระเบื้อง
ทดสอบเคลือบซึ่งเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 ชุบ

เคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 และ 5 วินาทีตามลําดับ เผา
ดวยการเผารูปแบบที่ 1 จะเห็นไดวาเคลือบสูตรที่ 2.5
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2.6 และ 2.7 ในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 เปนเคลือบที่มีผิว
ทึบ แสงและผลึ กที่ เ กิ ดขึ้ นมีข นาดเล็ กไม แ ผข ยายบาน
ออกมา แตเคลือบสูตรที่ 2.1 2.2 2.3 และ 2.4 ในรูปที่
5 และรูปที่ 6 เป นเคลื อบที่มี ผิวโปรงใสและผลึกแผ
ขยายมากกวา นําขอมูลดังกลาวไปดูในตารางที่ 2 จะ
เห็นไดวาโดยส วนใหญ แลวเคลือบที่ทึ บแสงและผลึกมี
ขนาดเล็กไมแผบานเปนเคลือบที่มี SiO2/Al2O3 สูงกวา
ในทางตรงกันขามเคลือบที่โปรงแสงและมีผลึกแผบาน
เปนเคลือบที่มี SiO2/Al2O3 ต่ํา

Research

นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บรู ป ที่ 5a-g กั บ
6a-g จะเห็นวาเคลือบในทั้งสองรูปมีลักษณะตางกันไม
มาก แสดงวาการชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที กับ
การชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาทีมีผลตอเคลือบไม
มาก
รูปที่ 7 แสดงแจกันที่เคลือบดวยเคลือบสูตรที่
1.3 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที แลวเผาดวยการ
เผารูปแบบที่ 2 จะเห็นวาเปนเคลือบผลึกที่สวยงามมาก
เกิดผลึกขนาดใหญสีฟาอมเขียวบนพื้นสีเหลือง และผิว
เคลือบมีความมันวาว

รูปที่ 7 ชิ้นงานเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 1.3 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที เผาดวยการเผารูปแบบที่ 2

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองนี้ จะเห็ นได วาองค ป ระกอบ
ทางเคมี มี ผ ลต อ ลั ก ษณะของผลึ ก ของเคลื อ บผลึ ก ที่
ได ม าก เคลื อ บผลึ กสู ต รที่ มี สั ด ส ว นจํ า นวนโมลของ
SiO2/Al2O3 สู ง ๆ มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี ผ ลึ ก ขนาดเล็ ก ๆ
และทึบแสง

เคลื อบผลึกบางสู ตรสามารถเกิ ดดอกผลึ กที่
กลมโตสวยงามไดทั้ง ๆ ที่เผาดวยรูปแบบการเผาที่ไมมี
T2
เคลือบผลึ กที่ ชุบ เคลื อบโดยการชุ บ 2 ครั้ ง
ครั้งละ 3 และ 5 วินาทีมีลั กษณะแตกต างกันไมมาก
แสดงวาความแตกตางของความหนาของเคลือบที่เกิ ด

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

จากการชุบเคลือบดวยวิธีทั้งสองมีผลตอลักษณะเคลือบ
ที่ไดไมมาก
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