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อิทธิพลของสัดสวน Al2O3 กับ SiO2 

และรูปแบบการเผาตอเคลือบผลึกวิลลิไมท 

Effect of Al2O3 and SiO2 Ratio  

and Temperature Profile on Willemite Crystal Glaze 
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บทคัดยอ 

เคลือบผลึกเปนเคลือบเซรามิกที่สวยงาม แตการเผาเคลือบใหไดเคลือบผลึกที่เหมือนกันทุกครั้งที่เผาเปน

เรื่องยาก เพราะมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอลักษณะของผลึกที่ได งานวิจัยน้ีไดทดลองปรับเปล่ียนสัดสวนระหวาง 

SiO2 กับ Al2O3 ในสวนผสมของเคลือบ ปรับเปล่ียนรูปแบบการเผา และปรับเปล่ียนความหนาในการชุบเคลือบ 

เพื่อศึกษาผลของการปรับเปล่ียนปจจัยเหลาน้ีตอลักษณะของเคลือบผลึกที่ได ผลการวิจัยพบวาเคลือบผลึกที่มี

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 
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บทนํา 

เคลือบผลึกเปนเคลือบเซรามิกที่ มีความ

สวยงามเพราะมีผลึกขนาดใหญเปนประกายอยูบนผิว

เคลือบ ถึงแมวามีคนนิยมช่ืนชอบเคลือบชนิดน้ีกันมาก

แตก็มีคนนําเคลือบชนิดน้ีไปเคลือบบนผิวผลิตภัณฑกัน

ไมมากนัก ทั้งน้ีเพราะมีความยุงยากในการเผาเคลือบ

และมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอลักษณะของเคลือบ

ผลึกที่ ไดจากการเผาแตละครั้ง ปจจัยแตละอยางมี

ความละเอียดออนมากจนทําใหบางครั้งไมสามารถเผา

ผลิตภัณฑเคลือบผลึกใหมีลักษณะเหมือนกันกับการเผา

ครั้ งที่ แล วทั้ ง  ๆ  ที่ ได ค วบคุมป จ จัยทุ กอย าง ให

เหมือนเดิม นักเซรามิกบางคนจึงมองเทคนิคการทํา

เคลือบผลึกวาเปนทั้งศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มี

บทความวิชาการเก่ียวกับเคลือบผลึกจํานวนมากที่พิมพ

ออกมาและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ เชน Riddle 

(1906), Norton (1937) และ Dakhai et al. (1999) 

และเปนภาษาไทย เชน ไพจิตร (2531), ไพจิตร 

(2537), ภาวิณี (2546), ปรีดา (2547), คชินท (2552), 

คชินท (2553), สุธรรม (2554), สุธรรมและนงลักษณ 

(2556), ศุภกา (2557) และ นงลักษณและคณะ 

(2557) ผูเขียนและคณะไดทดลองและเขียนบทความ

เก่ียวกับเคลือบผลึกเผยแพรความรูไปแลวสามฉบับ สุ

ธรรม (2554), สุธรรมและนงลักษณ (2556) และ นง

ลักษณและคณะ (2557) แต ก็ยั ง มีรายละเอียดใน

ศาสตรดานน้ีอีกหลายเรื่องที่จําเปนตองทําการศึกษา

และวิจัยตอไป เพื่อใหไดความรูเก่ียวกับเคลือบผลึก

ครบถวน จนสามารถควบคุมการทําเคลือบผลึกได 

ปจจัยสําคัญที่ มีผลตอลักษณะของผลึกใน

เคลือบผลึกที่ไดมี 2 ประการคือ 1) องคประกอบทาง

เคมี (chemical composition) ของเคลือบ และ 2) 

รูปแบบการเผาเคลือบ (heating profile) 

1. องคประกอบทางเคมี 

เ ค ลื อ บผ ลึ ก มี หล าย ช นิ ด แต 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

ของเปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของวัตถุดิบไดวา 27%ZnO, 
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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) ดังน้ันจึงมีชวงเวลาที่ยืนไฟขณะเผาอยู

สามชวงคือ t1, t2 และ t3 (นาทีหรือช่ัวโมง) และมี

อัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิการเผาอยูส่ีอัตราคือ r1, 

r2, r3 และ r4 (°C/นาที) อุณหภูมิที่ตองควบคุมในการ

เผาอุณหภูมิแรก (T1) เปนอุณหภูมิที่ในทางอุณหพล

ศาสตร (thermodynamics) ถือวาสารประกอบใน

เคลือบมีพลังงานเสรี (free energy) เหมาะสมสําหรับ

การเกิดผลึก (nucleation) มากที่สุด ดังน้ัน ณ ที่

อุณหภูมิน้ีอะตอมหลายๆ อะตอมที่อยูในเคลือบจะ

รวมตั ว เ กาะ เ ปนผ ลึ กเ ล็ กๆ  เ รี ย กว า นิ ว เ ค ลี ย ส 

(nucleus) ระยะเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิน้ี (t1) จึง

เปนตัวควบคุมจํานวนนิวเคลียสที่เกิดขึ้น ยิ่งยืนไฟที่

อุณหภูมิน้ีนานขึ้นไปเทาไรยิ่งจะมีนิวเคลียสเกิดจํานวน

มากขึ้นไปเทาน้ัน อุณหภูมิ T3 เปนอุณหภูมิที่ทางอุณ

หพลศาสตรถือวาเปนอุณหภูมิที่นิวเคลียสซ่ึงเกิดขึ้นมา

กอนน้ีมีพลังงานเสรีที่ เหมาะสมสําหรับเติบโตจนมี

ขนาดใหญขึ้นเปนผลึก ระยะเวลาในการยืนไฟที่

อุณหภูมิน้ี (t3) จึงเปนปจจัยสําคัญตอขนาดของผลึกที่

ได กลาวคือยิ่งยืนไฟที่อุณหภูมิน้ีมากขึ้นไปเทาไรจะทํา

ใหไดผลึกที่มีขนาดโตขึ้นไปเทาน้ัน สวนอุณหภูมิ T2 

เปนอุณหภูมิพิเศษซ่ึงเปนลูกเลนในการเผาเคลือบผลึก

ตามประสบการณของผูเช่ียวชาญบางทาน (ไพจิตร, 

2531) กลาววาถาลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิ T1 มาที่

อุณหภูมิ T2 กอนที่จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปที่อุณหภูมิ T3 

แลวจะทําใหไดผลึกที่กลมและโตสมบูรณมากกวาการ

ลดอุณหภูมิโดยตรงจาก T1 ไปที่ T3 เลย 

 

 

 
รูปท่ี 1 รูปแบบการเผาเคลือบผลึกวิลลิไมทแบบมาตรฐานประกอบดวยอุณหภูมิ 3 คาคือ T1, T2 และ T3 °C; 

ชวงเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิทั้งสาม 3 ชวงคือ t1, t2 และ t3 นาท;ี อัตราเร็วในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 

4 อัตรา คือ r1, r2, r3 และ r4 °C/นาที (ปรับปรุงจากไพจิตร, 2531) 
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รูปท่ี 2 รูปแบบการเผาแบบที่ 2 เปนรูปแบบการเผาโดยตัด T2 ออกไป 

 

ในบทความเรื่องเคลือบผลึกวิลลิไมทฉบับแรก

ของผู เขียน (สุธรรม, 2554) ไดทดลองปรับเปล่ียน 

อุณหภูมิ T2, อุณหภูมิ T3 และชวงเวลายืนไฟ t3 แต

คง อุณหภูมิ T1 = 1250 °C กับคงอัตราการเพิ่มและ

ลดอุณหภูมิทุกตัว (คือ r1 ถึง r4) ใหมีคาคงที่ตลอดการ

ทดลองไวเทากับ 5 °C/นาที และกําหนดชวงเวลาการ

ยืนไฟ t1 และ t2 ไวที่ 5 และ 0 นาทีตามลําดับ แลว

ศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผลการทดลองสรุปไดวา 1) การเผา

เคลือบผลึกวิลลิไมทที่อุณหภูมิ T2 และ T3 เทากับ 

1130 และ 1160 °C ตามลําดับ จะไดเคลือบผลึกที่มี

ผลึกจํานวนมากกวาการเผาเคลือบที่อุณหภูมิ T2 & T3 

เทากับ 1140 & 1170 °C และ 1110 & 1170 °C 2) 

การขยายเวลาในการยืนไฟที่อุณหภูมิ t3 จาก 3 เปน 5 

ช่ัวโมงจะทําใหผลึกของเคลือบที่ไดมีขนาดโตและแผ

บานสวยขึ้นอยางเห็นไดชัด ในบทความเรื่องเคลือบ

ผลึกวิลลิไมทฉบับที่สองของผู เขียน (สุธรรมและนง

ลักษณ, 2556) ไดทดลองปรับเปล่ียนอัตราการเพิ่ม

อุณหภูมิ r1 และปรับเปล่ียนความหนาของเคลือบผลึก 

แตคงอุณหภูมิในการเผา T1, T2 และ T3 เปน 1290, 

1130 และ 1170 °C ตามลําดับ และกําหนดชวงเวลา

ในการยืนไฟที่อุณหภูมิทั้งสามเปน 0, 0 และ 300 นาที

ตามลําดับ และกําหนดอัตราการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 

r2, r3 และ r4 เปน 10, 10 และ 3 °C/นาที ตามลําดับ 

ผลการทดลองสรุปไดวาเคลือบผลึกซ่ึงมีผลึกวิลลิไมทที่

มีขนาดโตและสวยงามที่สุด ไดจากการชุบเคลือบ 3 

ครั้ง (ครั้งละ 5 วินาที) แลวเผาโดยใชอัตราการเพิ่ม

อุณหภูมิ r1 เทากับ 2 °C/นาที การชุบเคลือบนอยครั้ง

และมากครั้งกวาน้ี (เชน ชุบ 1, 2, 4 และ 5 ครั้ง) และ

การเผาเคลือบโดยใชอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ r1 เทากับ 

3 และ 5 °C/นาที จะไดเคลือบผลึกที่มีผลึกขนาดเล็ก

และมีจํานวนผลึกนอยเกินไปหรือมากเกินไปจนทําใหได

ผลึกซอนทับกันหลาย ๆ ช้ันจนทําใหไดเคลือบที่มีผิวไม

เรียบจนมีลักษณะเหมือนเคลือบดานและไมสวย 

บทความเรื่องเคลือบวิลลิไมทฉบับที่สามของผูเขียน (นง

ลักษณและคณะ, 2557) คณะผูเขียนไดศึกษาเคลือบ

ผลึกวิลลิไมทโดยทดลองปรับเปล่ียนชวงเวลาในการยืน

ไฟที่อุณหภูมิ T1 และ T2 คือ t1 และ t2 และไดศึกษา

วิธีทําเคลือบผลึกซอน และศึกษาผลการเปล่ียนแปลง

ความหนาในการชุบเคลือบ ผลการศึกษาทําใหทราบวา

การเปล่ียนชวงเวลาในการยืนไฟ t1 และ t2 จาก 0 

และ 0 นาท ีเปน 10 และ 30 นาท ีตามลําดับ จะทําให

ไดเคลือบผลึกจะไดเคลือบที่มีดอกผลึกโตและขยาย

ออกไปในแนวรัศมีมากขึ้น และทําใหทราบวิธีการเผา

เคลือบผลึกใหไดผลึกซอนตามแบบของอาจารยไพจิตร 
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(ไพจิตร, 2537) และไดทราบวาความหนาของการชุบ

เคลือบ รูปแบบการเผา และอันตรกิริยาระหวางความ

หนากับรูปแบบการเผามีผลตอลักษณะของผลึกที่ได 

ถึงแมวาจะมีตํารา (ไพจิตร 2537) บอกวา

องคประกอบเคมี (ซ่ึงอาจจะเปนสัดสวนระหวาง SiO2 

กับ Al2O3) และรูปแบบการเผา (ที่มี T2 และที่ไมมี T2) 

มีผลตอลักษณะของผลึกในเคลือบผลึกมาก แตก็ไมมี

บทความวิชาการหรือรูปภาพในตําราที่แสดงผลของการ

เปล่ียนแปลงปจจัยเหลาน้ีตีพิมพในประเทศไทยใหเห็น

อยางเปนรูปธรรม งานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยจึงไดทดลอง

เปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีของสวนผสมเคลือบ 

และทดลองเผาเคลือบผลึกแบบไมมี T2 ผลการวิจัยน้ี

จะทําให ผูอานทราบวาองคประกอบทางเคมีและ

รูปแบบการเผาแบบไมมี T2 มีผลตอลักษณะของผลึก

ของเคลือบผลึกอยางไร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เตรียมกระเบื้องทดสอบเคลือบขนาด

ประมาณ 5×5×1 ซม.3 โดยใชดินผสมสําเร็จรูป (เกรด 

stoneware body 02) จากบริษัทคอมพาวดเคลย

จํากัด ขึ้นรูปดินผสมดวยการนวดและปนดวยมือ 

จากน้ันนําไปเผาที่อุณหภูมิ 850 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

2. คํานวณสูตรเคลือบผลึกวิลลิไมทโดยใช

สูตรที่ 1 และ 2 ในเอกสารอางอิงของไพจิตร (2537) 

ซ่ึงกลาวถึงในบทนําเปนสูตรตั้งตน ปรับปรุงสูตรทั้งสอง

เล็กนอยและเพิ่มสูตรใหม ๆ ที่มีสัดสวนระหวาง SiO2 

กับ Al2O3 แตกตางกันออกไป 

สูตรที่  1: เริ่มตนจากสูตรผสมที่บอกเปน 

wt% ของวัตถุดิบวา 27%ZnO, 39%Na-feldspar, 

14%หินปูน (limestone), 1%ดินขาว (kaolinite) 

และ 19%ทรายบด (sand) หาจํานวนโมลของวัตถุดิบ

ในสูตร โดยถือหลักวา Na-feldspar หินปูน ดินขาว

และทราย มีสูตรเคมีเปน Na2O·Al2O3·6SiO2, CaCO3, 

Al2O3·2SiO2·2H2O และ SiO2 ตามลําดับ นํา 

molecular wt วัตถุดิบขางตนไปหาร wt% ของ

วัตถุดิบในสูตรไดจํานวนโมลของวัตถุดิบแตละตัวในสูตร

เคลือบ 100 g เชนจํานวลโมลของ ZnO = 2781.4; 

Na-feldspar = 39524.5; หินปูน = 14100; ดิน

ขาว = 1524; ทราย 1960.1 จากน้ันหาจํานวน 

โมลของออกไซดในสูตรโดยถือหลักวา 1 โมล ของ

วัตถุดิบแตละตัวที่ใสไปในสูตรใหออกไซดของ cation 

ที่เปนสวนประกอบในน้ันตามจํานวนโมลของ cation ที่

เปนองคประกอบ เชน Na-feldspar 1 โมล ให Na2O 

1 โมล, Al2O3 1 โมล และ SiO2 6 โมล; CaCO3 ให 

CaO 1 โมล ดังน้ันวัตถุดิบ 100g ใหออกไซดที่เปน

องคประกอบดังน้ี 

0.074Na2O   

0.140CaO 0.078Al2O3 0.768SiO2 

0.332ZnO   

รวมออกไซดที่เปนดาง Na2O, CaO และZnO=0.546 

โมล ปรับปรุงสูตรขางบนใหออกไซดที่เปนดาง ทั้งหมด

รวมกัน เปน 1 โมล โดยหาร 0.546 ตลอด ไดสูตร

เคลือบเซรามิกสแบบที่เรียกวาสูตร empirical ของ

สูตรที่ 1 ดังน้ี 

0.136Na2O   

0.256CaO 0.143Al2O3 1.417SiO2 

0.608ZnO   

สูตรขางตนคือสูตรที่ 1.6 ในตารางที่ 1 ซ่ึงมีสัดสวน

จํานวนโมลระหวาง SiO2/Al2O3 = 9.91 เพื่อใหเห็น

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสวนผสมในสูตรเคลือบจึง

คํานวณสูตรอ่ืนขึ้นมาอีกโดยทําการปรับเปล่ียนสัดสวน

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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ตารางท่ี 1 จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3 และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical และ wt% ของวัตถุดิบเคลือบสูตรที่ 

1.1-1.7 

สูตร 

จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3  

และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical 
wt% ของวตัถดุบิ 

SiO2 

(โมล) 

Al2O3 

(โมล) 

SiO2/Al2O3 

ratio 

ZnO 

(wt%) 

Na-Feldspar 

(wt%) 

หินปนู 

(wt%) 

ดินขาว 

(wt%) 

ทรายบด 

(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 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3 และ SiO2/Al2O3 ในสูตร empirical และ wt% ของวัตถุดิบเคลือบสูตรที่ 

2.1-2.7 

สูตร 

จํานวนโมลของ SiO2, Al2O3 

และ SiO2/Al2O3  ในสูตร empirical 
wt% ของวตัถดุบิ 

SiO2 

(โมล) 

Al2O3 

(โมล) 

SiO2/Al2O3 

ratio 

ZnO 

(wt%) 

K-Feldspar 

(wt%) 

หินปนู 

(wt%) 

ดินขาว 

(wt%) 

BaCO3 

(wt%) 

ทรายบด 

(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 
 

สูตรที่ 2 เริ่มตนจากสูตรผสมในรูปของสูตร 

empirical จากไพจิตร (2537) ที่กลาวถึงแลวในบทนํา 

ปรับปรุงสูตรเล็กนอยโดยเปล่ียน KNaO ในสูตรใหเปน 

K2O ดังน้ันสูตร empirical ของสูตรที่ 2 ที่ใชใน

งานวิจัยน้ีคือ 

0.20K2O   

0.10CaO 0.21-0.27Al2O3 1.70-2.30SiO2 

0.10BaO   

0.60ZnO   

จะเห็นวาจํานวนโมลของ SiO2 และ Al2O3 ในสูตร 

empirical ขางตนเปนชวงกวาง งานวิจัยน้ีทดลองใช 

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

ผลึกในงานวิจัยน้ีมีสีจึงเติม NiO ในสวนผสมของเคลือบ

ดวยโดยเคลือบสูตรที่ 1.1-1.7 เติม NiO 0.6% สวน

เคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 เติม NiO 1.0% 
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3. ช่ังวัตถุดิบและบดผสมเคลือบวัตถุดิบใน

โกรงเปนเวลา 20 นาทีโดยใสนํ้าลงไปชวยในการบด

ผสมในสัดสวน นํ้าหนักวัตถุดิบที่เปนของแข็ง:นํ้า = 1:1 

โดยนํ้าหนัก ไดนํ้าเคลือบ 

4. นํากระเบื้องทดสอบเคลือบในขอ 1) ไปชุบ

นํ้าเคลือบที่เตรียมขางตนสูตรละ 2 ช้ิน โดยกอนชุบ

เคลือบใชฟองนํ้าชุบนํ้าเช็ดบนผิวหนาของกระเบื้อง

ทดสอบที่ผานการเผาดิบ และชุบดวยวิธีการดังน้ี ช้ินที ่

1 ชุบนํ้าเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที; ช้ินที่ 2 ชุบนํ้า

เคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาท ี

5. เผากระเบื้องที่ชุบเคลือบสูตรที่ 2.1-2.7 

ดวยการเผารูปแบบที่ 1 และเผากระเบื้องที่ชุบเคลือบ

สูตรที่  1.1-1.6 ดวยการเผารูปแบบที่  2 ซ่ึง มี

รายละเอียดดังน้ี 

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

เผารูปแบบน้ีคลาย ๆ กับการเผารูปแบบที่ 1 ตางกัน

ตรงที่ไมมี T2 t2 r3 และขยายเวลา t3 ไปอีก 1 ช่ัวโมง 

6. เพื่อใหเห็นตัวอยางการนําเคลือบผลึกที่ได

ไปใชงานจริงจึงทดลองนํานํ้าเคลือบสูตรที่ 1.3 ไป

เคลือบบนแจกันที่ เตรียมขึ้นมาดวยวิธีเดียวกันกับ

เตรียมกระเบื้องทดสอบเคลือบ ชุบเคลือบ 3 ครั้ง ครั้ง

ละ 3 นาท ีแลวเผาดวยรูปแบบการเผาแบบที่ 2 

ผลและวิเคราะหผลการวิจัย 

รูปที่ 3a-g และ 4a-g แสดงกระเบื้องทดสอบ

เคลือบซ่ึงเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 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 ซ่ึงสูงสุดเปนอันดับที่ 1 

และ 2 จึงอาจจะตั้งเปนขอสังเกตไดวา “เคลือบผลึกที่มี 

SiO2/Al2O3 สูง ๆ (คือประมาณ 10) จะมีผลึกขนาด

เล็ก” อยางไรก็ตามขอสังเกตน้ีไมสามารถอธิบายไดวา

เหตุใดเคลือบสูตร 1.2 ซ่ึงมี SiO2/Al2O3 กลาง ๆ จึงมี

ผลึกขนาดเล็ก และไมสามารถอธิบายไดวาเหตุใด

เคลือบสูตร 1.5 ซ่ึงมี SiO2/Al2O3 สูงเปนอันดับที่ 3 

(คือประมาณ 9.84) จึงมีผลึกที่ มีขนาดใหญ เ ม่ือ

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

ไมมาก และการที่เคลือบในรูปที่ 4 หดตัวมากกวา

เคลือบในรูปที่ 3 เพราะการชุบเคลือบ 5 วินาที จะได

เคลือบที่หนากวาการชุบเคลือบ 3 วินาที และเคลือบที่

หนามักจะเกิดการหดตัวไดมากกวาเคลือบที่บางน้ันเอง 

จากรูปที่ 3 และ 4 จะเห็นวากระเบื้อง

ทดสอบเคลือบหลายสูตรมีเคลือบผลึกที่มีผลึกขนาด

ใหญสวยงามในเคลือบทั้ ง  ๆ ที่กระเบื้องทดสอบ

เหลาน้ันถูกเผาดวยรูปแบบการเผาที่ไมมีอุณหภูมิ T2 

แสดงวาเคลือบบางสูตรก็สามารถใหดอกผลึกที่สวยงาม

ไดโดยไมจําเปนตองเผาดวยรูปแบบการเผาที่มี T2 
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                (a)                     (b)                    (c)                  

    
     (d)              (e)            (f)                       (g) 

รูปท่ี 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) 

รูปท่ี 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 
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                    (a)         (b)                    (c)                       

 
     (d)     (e)    (f)             (g) 

รูปท่ี 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) 

รูปท่ี 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

ทดสอบเคลือบซ่ึงเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 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

ทึบแสงและผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กไมแผขยายบาน

ออกมา แตเคลือบสูตรที่ 2.1 2.2 2.3 และ 2.4 ในรูปที่ 

5 และรูปที่ 6 เปนเคลือบที่มีผิวโปรงใสและผลึกแผ

ขยายมากกวา นําขอมูลดังกลาวไปดูในตารางที่ 2 จะ

เห็นไดวาโดยสวนใหญแลวเคลือบที่ทึบแสงและผลึกมี

ขนาดเล็กไมแผบานเปนเคลือบที่มี SiO2/Al2O3 สูงกวา 

ในทางตรงกันขามเคลือบที่โปรงแสงและมีผลึกแผบาน

เปนเคลือบที่มี SiO2/Al2O3 ต่ํา 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบรูปที่ 5a-g กับ 

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 วินาท ีแลวเผาดวยการ

เผารูปแบบที่ 2 จะเห็นวาเปนเคลือบผลึกที่สวยงามมาก 

เกิดผลึกขนาดใหญสีฟาอมเขียวบนพื้นสีเหลือง และผิว

เคลือบมีความมันวาว 
 

 
รูปท่ี 7 ช้ินงานเคลือบดวยเคลือบสูตรที่ 1.3 ชุบเคลือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วินาที เผาดวยการเผารูปแบบที่ 2 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองน้ีจะเห็นไดวาองคประกอบ

ทางเคมีมีผลตอลักษณะของผลึกของเคลือบผลึกที่

ไดมาก เคลือบผลึกสูตรที่ มีสัดสวนจํานวนโมลของ 

SiO2/Al2O3 สูงๆ มีแนวโนมที่จะมีผลึกขนาดเล็ก ๆ 

และทึบแสง 

เคลือบผลึกบางสูตรสามารถเกิดดอกผลึกที่

กลมโตสวยงามไดทั้ง ๆ ที่เผาดวยรูปแบบการเผาที่ไมมี 

T2 

เคลือบผลึกที่ชุบเคลือบโดยการชุบ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 3 และ 5 วินาทีมีลักษณะแตกตางกันไมมาก 

แสดงวาความแตกตางของความหนาของเคลือบที่เกิด
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จากการชุบเคลือบดวยวิธีทั้งสองมีผลตอลักษณะเคลือบ

ที่ไดไมมาก 
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