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วัตถุดิบในการเตรียมเคลือบ (Raw  Materials) 
 

1.วัตถุดิบและการใช 
 

 วัตถุดิบที่ใชเตรียมเคลือบทั้งหลายลวนเปนอันตรายตอรางกาย  ฝุนของวัตถุดิบที่เราสูดหายใจ  เขา
ไปหรือเขาสูรางกายทางอื่น  เชน  ทางผิวหนัง  หรือทางปาก  วัตถุดิบเหลานี้ซึ่งเปนสารพิษจะสะสม    ใน
รางกายไมสามารถระบายออกทางระบบขับถายได  เม่ือถึงจดุที่สารพิษมีปริมาณมากพอก็จะเริ่มแสดงอาการ
ปวยออกมา  เชน  ปวดศีรษะโดยไมมีสาเหตุ  น้ําหนักตัวลด  รางกายซูบซีดมีอาการคล่ืนไส  อาเจียน  เปน
อาการของคนไดรับสารพิษ  ทั้งนี้แลวแตวัตถุดิบนั้นเปนพิษมากหรือนอย 
 วัตถุดิบที่เปนพิษ  ในการเตรียมเคลือบ  ไดแก  นิกเกิลออกไซด  ซิงคออกไซด  คอปเปอรออกไซด  
คอปเปอรคารบอเนต  โครเมียมออกไซด  แบเรียมออกไซด  ตะก่ัว  และซิลิกา  ในการตักสารเคมีทุกครั้ง      
ควรระวังไมใหหกหรือมีฝุนฟุงกระจาย  ภายหลังการใชทุกครั้งตองทําความสะอาดโตะและพ้ืนดวยผาเปยก  
แลวนําไปลางน้ําทันที   หามใชไมกวาดฝุนจะย่ิงฟุงไปทั่วหอง   ควรถูพ้ืนหองปฏิบัติการอยางนอย                          
สัปดาหละ  2  ครั้ง    เพ่ือกําจัดฝุนที่ตกคางสะสมของสารเคมี   ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งควรใส                 
หนากากกรองฝุนและหลังปฏิบัติงานควรลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
 

ขอควรปฏิบัติ 

1.1 วัตถุดิบในการเตรียมเคลือบทุกชนิด  ตองเก็บใสถังมีฝาปดมิดชิดกันฝุนฟุงกระจายหรือ        ใส
กลองพลาสติกมีฝาปด  เขียนชื่อวัตถุดิบและสัญญลักษณทางเคมีใหเปนระเบียบทุกกลอง  วัตถุดิบที่มีพิษให
เขียนดวยตัวอักษรสีแดงกํากับไวดวย 

1.2 เม่ือเทวัตถุดิบออกจากถุงทุกครั้งควรเทอยางระมัดระวังไมใหเกิดฝุนฟุงกระจาย   และใส
หนากากกันฝุน 

1.3 เม่ือเคลือบหกเลอะเทอะ  ตองเช็ดดวยผาเปยกหรือฟองน้ําชุบน้ําเปยกทันที  แลวลางน้ํา       ให
สะอาด  ภาชนะทุกอยางที่ใชในการผสมเคลือบตองลางหลังใชงานทันที  อยาทิ้งใหแหงจะสรางฝุนได
ภายหลัง 

1.4 หามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในหองผสมเคลือบ  ภายหลังการปฏิบัติงานผสมเคลือบแลว
ตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งไมใหมีฝุนติดมือ 
 วัตถุดิบในการเตรียมเคลือบสามารถหาไดงายในกรุงเทพฯ แตในตางจังหวัดคอนขางจะหายาก
วัตถุดิบที่จะบรรยายคุณสมบัติตอไปนี้มีทั้งวัตถุดิบที่หาซื้อไดในประเทศ  แตบางอยางตองซื้อจากตางประเทศ
เทานั้น  ปจจุบันนี้เริ่มมีบริษัทตัวแทนจําหนายวัตถุดิบจากตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
  

วัตถุดิบที่ขายในทองตลาดแบงไดเปน  2  เกรดคือ 
 1. Commercial  Grade  ใชในโรงงานทั่วไปขนาดละเอียด  #200 : 1 ตารางนิ้ว 
 2. Lab  Grade  ใชในหองทดลองปฏิบัติการเคมี    ขนาดความละเอียด  #325 : 1 ตารางนิ้ว          มี
ความบริสุทธิ์สูง  และมีราคาแพง 
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2. คุณสมบัติของวัตถุดิบในนํ้ายาเคลือบ 
 

สารตะกั่ว  (PbO) 

 จุดหลอมละลาย  770OC - 1,120OC   ทําหนาที่เปนตัวหลอมละลายที่ใหแกวในอุณหภูมิต่ํา  900OC 
- 1,120OC  ถาเผาในอุณหภูมิสูงเกิน  1,180OC  สารตะก่ัวจะระเหยกลายเปนไอ  ตะก่ัวเปนสารพิษไมควรใช
ตะก่ัวโดยตรงในการเตรียมเคลือบ    ควรนําตะก่ัวมาหลอมกับซิลิกาใหเปนฟริตเสียกอน                    PbO + 
2SiO2  ได  Lead  bisicate  frit  ฟริตของตะก่ัวมีราคาแพงยังไมมีการผลิตในประเทศตองส่ังซื้อจาก
ตางประเทศ 
 เคลือบตะกั่วทุกชนิด  ตองเผาแบบสันดาปสมบูรณ  ไมมีควันถาเผาผิดพลาดเชื้อเพลิงสันดาป    ไม
เต็มที่  เม่ือเคลือบตะก่ัวโดนควันจะกลายเปนสีดําคลํ้า  สารที่ใหตะก่ัว  ไดแก 

- ตะก่ัวแดง  Pb3O4 
- ตะก่ัวขาว  2PbCO3 
21 

บอแร็กซ  (Borax)  Na2  2B  2O3  10H2O 

 จุดหลอมละลาย  741OC  ทําหนาที่หลอมละลายใหแกวในอุณหภูมิต่ํา 900OC - 1,100OC เปนดางที่
ใหโซเดียม  และบอริกออกไซดอยูรวมกันเปนสารละลายน้ําไดจึงนิยมนํามาหลอมเปนฟริตกอนใชเคลือบ
ผลิตภัณฑ  Na2  2B2O3  3SiO2  คือ  โบโรซิลิเกตฟริตสามารถใชทําเคลือบสีฟาสดไดสดใส  โดยใสสนิม
ทองแดง  3 - 4%  ในฟริตแลวเผาที่อุณหภูมิต่ํา  900OC - 1,100OC   เคลือบที่เผาอุณหภูมิต่ําทุกชนิด        ไม
นิยมนํามาใสอาหารเพราะกรดในอาหาร  เชน  น้ําสมสายชู  และกรดมะนาวสามารถกัดเคลือบได     และสาร
เปนพิษจะถูกทําลายปนมาในกรดอาหาร 
 

ฟริต  (Frit)  และการใชเคลือบฟริต 

 ฟริต  คือ  วัตถุดิบที่ใชเตรียมเคลือบอุณหภูมิต่ํา  ซึ่งทําจากวัตถุดิบที่เปนพิษหรือวัตถุดิบที่ละลายน้ําได
นํามาเผาหลอมรวมกับซิลิกา  ซึ่งเปนแกวทําใหวัตถุดิบที่หลอมตัวเปนแกวมีคุณสมบัติไมละลายน้ํา   และไม
ดูดซึมเขาทางผิวหนังลดคุณสมบัติเปนพิษลง  ฟริตถูกนํามาบดใหละเอียดในรูปผงเคลือบสําเร็จรูปกอน
นํามาใชเปนน้ํายาเคลือบอุณหภูมิต่ํา  นิยมเตรียมจากวัตถุดิบ  ตะก่ัว  และบอแร็กซหรือจากสวนผสมของทั้ง
สองอยางรวมกัน 
 - Pb3O4 + 2SiO2  เผาท่ี 1,130OC  บดเปนผงละเอียด  (Lead  bisilicate  frit) 
 - Na2O  2B2O3 + 3SiO2  เผาท่ี 1,180OC  บดเปนผงละเอียด  (Borosilicate  frit) 
 - Pb3O4 + Na2O  2B2O3 + 5SiO2  เผาท่ี  1,180OC  เปนผงละเอียด  (Lead  borosilicate  frit) 
 ฟริตนิยมนํามาใชผสมในน้ํายาเคลือบอุณหภูมิต่ําปริมาณ  80 - 100%  โดยน้ําหนัก  เนื่องจากใน
เคลือบฟริตมีสวนผสมของซิลิกา  และอะลูมินาอยูบางแลวจึงใชเปนเคลือบสําเร็จรูปในอุณหภูมิต่ําได  เคลือบ
อุณหภูมิปานกลาง  1,150OC - 1,200OC  ใชฟริตในปริมาณนอยลง  เพ่ือลดอุณหภูมิการหลอมละลายของ
เคลือบโดยใชในปริมาณ  20 - 40%  รวมกับวัตถุดิบตัวหลอมละลายอื่น ๆ ในสูตรเคลือบ     สวนในเคลือบ
อุณหภูมิสูง   โดยปกติไมใชฟริตเปนสวนประกอบใชวัตถุดิบ (Raw  material)  ทั้งหมด       แตในเคลือบ
อุณหภูมิสูงบางชนิดที่ตองการสีพิเศษหรือมีปฏิกิริยาแปลกจากธรรมดา (Special  effect)  จะใช ฟริตในสูตร
เคลือบดวยในปริมาณไมเกิน  5% 
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ซิงคออกไซด  ZnO 

 เปนวัตถุดิบมีจุดหลอมละลายสูง  หลอมละลายไดแกวที่  1,800OC  สังกะสี  (Zinc)  เปนดาง       ที่
นิยมใชในเคลือบอุณหภูมิปานกลางถึงอุณหภูมิสูง  1,150OC - 1,250OC  โดยใชรวมกับดางตัวอื่น ๆ  เชน  
หินปูน  โซดาเฟลดสปาร  ฯลฯ  ถาใชดางเฉพาะสังกะสีเพียงตัวเดียว  เคลือบจะไมยอมหลอมละลาย เคลือบ
ใสที่มีสังกะสี  ถานํามาใชเขียนสีใตเคลือบ  สีเขียว  สีเหลือง  สีน้ําตาล  จะซีดลงและสีเขียว          จะ
เปล่ียนเปนสีน้ําตาลดวย  แตเคลือบสังกะสีจะทําใหสีน้ําเงินมีสีสดมากขึ้น 
 

แมกนีเซียมออกไซด  MgO 
 เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายสูงมาก  2,800OC  จัดเปนวัตถุดิบทนไฟแตมีคุณสมบัติเปนดางหรือ

ตัวหลอมละลายในเคลือบอุณหภูมิสูง  1,250OC  ขึ้นไปถึง  1,300OC  แมกนีเซียมไมไดใชเปนตัว หลอม

ละลายหลักในสูตรเคลือบใชในปริมาณนอยมาก  จาก  1 - 10% ถาใชปริมาณมากเคลือบจะทนไฟสูง  และ

เกิดเปนเคลือบก่ึงดาน  (Semi  Matt)  วัตถุดิบที่ใหแมกนีเซียม  ไดแก 

 -  ทัมคัม  (Talcum)  3MgO  4SiO2  H2O  แมกนีเซียมซิลิเกต 

 -  โดโลไมต  (Dolomite)  CaCO3  MgCO3  แคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต 

 -  แมกนีเซียมคารบอเนต  (Magnesium  Carbonate)  MgCO3 
 

ลิเทียมออกไซด  Li2O 

 วัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายใหแกวในอุณหภูมิ  1,150OC  มีคุณสมบัติเปนตัวหลอมละลายที่ดี    ใน
เคลือบอุณหภูมิปานกลางและอุณหภูมิสูง  1,150OC - 1,230OC  ลิเทียมมีราคาแพงจึงไมนิยมใช         ใน
เคลือบอุตสาหกรรม  เหมาะสําหรับทําเคลือบในปริมาณไมมาก  ลิเทียมมีคุณสมบัติเปนตัวเรงสีเคลือบดวย  
เคลือบที่มีสีพิเศษตาง ๆ เชน  สีฟาเทอรคอยซ  หรือสีชมพู  จะตองใสลิเทียมในปริมาณ  5-10%  ในสูตร  
วัตถุดิบที่ใหลิเทียมไดแก 
 -  Li2CO3  ลิเทียมคารบอเนต 
 -  Li2F2  Al2O3  3SiO2  ลิเทียมเฟลดสปาร  หรือเลปปโดไลต 
 

สตรอนเซียมออกไซด  SrO2 

 เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายที่  2,430OC  มีคุณสมบัติเปนดางใชในเคลือบอุณหภูมิปานกลาง  
1,150OC - 1,200OC  ซึ่งโดยปกติจะใชไมเกิน  30%  ในสูตรเคลือบอุณหภูมิการเผาปานกลางโดยใชรวมกับ
ดางตัวอื่น ๆ ดวย  เชน  โซดาเฟลดสปาร  ซิงคออกไซด  แบเรียมคารบอเนต  ใชรวมกันหลาย ๆ อยาง    เพ่ือ
ลดอุณหภูมิในการหลอมละลายไดดีกวาใชเพียงลําพังตัวเดียว  สตรอนเซียม  มีราคาแพงจึงไมนิยมใชทํา
เคลือบอุตสาหกรรมที่ใชเคลือบปริมาณมาก  วัตถุดิบที่ใหสตรอนเซียม  ไดแก  SrCO3  สตรอนเซียม
คารบอเนต 
 

แบเรียมคารบอเนต  BaCO3 

 เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายที่  1,923OC  มีคุณสมบัติเปนตัวหลอมละลายที่อุณหภูมิปานกลาง
ถึงอุณหภูมิสูง  1,180OC - 1,250OC  โดยปกติแลวแบเรียมไมใชตัวหลอมละลายหลักจึงใชเปนตัวเรง        ตัว
หนึ่งในการหลอมละลายของเคลือบแตใชในประมาณเพียงเล็กนอย 5 - 8% ถาใชเกินกวานั้นก็ไมทําใหเคลือบ
ละลายเร็วข้ึน  ถาใชเกิน  20%  ขึ้นไปในเคลือบ  มักจะใหสีดานแทน  เคลือบที่มีปริมาณของแบเรียมสูง  ถาเผา
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เกินอุณหภูมิไปเล็กนอย 20OC - 30OC จะเกิดตําหนิเปนฟองบนผิวเคลือบ หรือเคลือบเดือดพองปุด ๆ จึงตอง
ระวังในการเผาเปนพิเศษโดยเผาต่ํากวาอุณหภูมิเดิมสัก  20OC - 30OC  แลวแชเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดไว  10  
นาที  เคลือบจะมีคุณภาพดีไมเกิดตําหนิเปนฟองหลังการเผา 
 

แคลเซียมคารบอเนต  CaCO3 

 แคลเซียมคารบอเนต  หรือหินปูน  เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายสูง  2,500OC  มีคุณสมบัติ     
เปนตัวหลอมละลายหลักในเคลือบอุณหภูมิสูง  1,250OC - 1,300OC  สามารถใชเพียงอยางเดียวใน          
สูตรเคลือบ  เพ่ือเปนตัวหลอมละลายแตโดยปกติจะใชคูกับโซดา  หรือโพแทสในเฟลดสปารดวยปริมาณ   ที่
ใช  15 - 25%  ในเคลือบอุณหภูมิสูง  ชวยใหน้ํายาเคลือบมีความแข็งแกรง  วัตถุดิบที่ใหแคลเซียม  ไดแก 
 หินปูนสีขาว  Whiting,  แคลไซต  CaCO3,  หินปูนสีเทา  Grey  Linestone 
 

เฟลดสปาร  KNaO  AI2O3  6SiO2 

 เฟลดสปารหรือหินฟนมา  เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลาย  1,180OC - 1,200OC  มีคุณสมบัติ  เปน
เคลือบไดตามธรรมชาติ  มีดาง  กลาง  และกรด  อยูครบในสวนประกอบของเคลือบเคมีหรือเคลือบหินที่เรา
ใชกันอยูในปจจุบันก็คือเคลือบหินฟนมานี่เอง  ที่เปนวัตถุดิบหลักในสูตรเคลือบ  มีตั้งแต  40 - 60%  ในสูตร
เคลือบอุณหภูมิเกือบทุกชนิด  ถาใชโพแทสเฟลดสปารเพียงอยางเดียว  ทําเคลือบจะตองเผาถึงอุณหภูมิ  
1,400OC  จึงจะไดเคลือบใส  ดังนั้นเพ่ือเปนการลดอุณหภูมิในการหลอมละลายไดดี  และไดเคลือบใส  จึง
ตองใชเฟลดสปารรวมกับตัวหลอมละลายตัวอื่น ๆ ดวย  เฟลดสปารที่นิยมใชในสูตรเคลือบ   มี  2  ชนิดคือ 
 K2O  AI2O3  6SiO2  โพแทสเฟลดสปาร 
 Na2O  AI2O3  6SiO2  โซดาเฟลดสปาร 
 บางสูตรใชโซดา  บางสูตรใชโพแทส  ตองระวังในการใชไมเชนนั้นจะไมไดสีเคลือบตามสูตรที่
ตองการ 
 

เนฟเฟลีนไซยาไนด  K2O  3Na2O  4AI2O3  9SiO2 

 เปนเฟลดสปารที่มีตัวหลอมละลายในปริมาณมากกวาเฟลดสปารธรรมดาจึงมีจุดหลอมละลายตํ่า  
1,100OC - 1,200OC  แลวแตแหลงที่ขุดได  เหมาะสําหรับทําเคลือบหิน  เพราะสามารถใชเปนวัตถุดิบหลักได
ทันที  70 - 80%  ในสูตรเคลือบ  วัตถุดิบนี้หายากในประเทศไทย  ตองส่ังซื้อจากตางประเทศ 
 

อะลูมินาออกไซด  AI2O3 

 จุดหลอมละลายท่ี  2,050OC  มีคุณสมบัติเปนตัวกลาง  ทําใหเคลือบหนืดเกาะติดผิวดินไดดี      ไม
ไหลจากตัวผลิตภัณฑขณะเผาถึงจุดสุกตัวหลอมละลาย  ชวยใหเคลือบดิบที่ยังไมไดเผามีความแข็ง  สามารถ
เกาะติดผิวผลิตภัณฑไดแนนไมหลุดเปนฝุนติดมือขณะที่จับ   หรือทําใหเคลือบมีตําหนิไดงาย   ปกติเราใชดิน
ขาวเปนวัตถุดิบที่ใหอะลูมินาในเคลือบ เคลือบเกือบทุกชนิด มีดินขาวอยูประมาณ  10%  ในสูตร  เพ่ือชวยให
เคลือบลอยตัวไมตกตะกอนกนถัง  และชวยใหเคลือบไมหลุดเปนฝุนและมีคุณสมบัติเปนตัวหนืดในขณะที่
เคลือบหลอมละลาย 
 วัตถุดิบที่ใหอะลูมินา  ไดแก   ดินขาว  AI2O3  2SiO2  2H2O 
         อะลูมินาไฮเดรท  AI2O3  3H2O 
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ซิลิกา  SiO2   

 จุดหลอมละลาย  1,750OC  เปนทรายแกว  หรือหินแกวผลึกของแรควอทซ  มีคาความแข็ง 7 ทําให
บดละเอียดไดยาก  มีคุณสมบัติเปนกรด  ทําหนาที่เปนตัวทนไฟลดการไหลตัวของน้ําเคลือบทําใหผิวเคลือบมี
ความแข็งแกรงทนตอรอยขีดขวน  ทนแรงกระแทก  ทนฤทธิ์กรด  และดางไดดี  ในเคลือบอุณหภูมิสูง     ทุก
ชนิดมีปริมาณของซิลิกาในสูตร  25 - 30% 
 วัตถุดิบที่ใหซิลิกา  ไดแก  ควอทซ(Quartz)  ฟลินท(Filnt)  ซิลิกา  ทรายแกวบริสุทธิ์  และเฟลดสปาร
ทุกชนิด 
 

สีสะเตน  Color  Stain 

 นอกจากการใสออกไซดของธาตุโลหะตาง ๆ ในสูตรเคลือบแลว  เรายังสามารถทําเคลือบสีโดยใช
สีสะเตนสําเร็จรูป  ผสมใหเกิดเปนสีตาง ๆ ในสูตรเคลือบได  สีสะเตนสวนใหญส่ังจากตางประเทศและ      มี
ราคาแพง  ปกติเราใชอัตราสวนของสีสะเตนประมาณ  10 - 15%  ในเคลือบสี  เผาในบรรยากาศออกซิเดชัน
ถาเผารีดักชันสีจะซีด  บางสีจะจางหายไป 
 สีสะเตนนิยมใชทําสูตรเคลือบในระบบอุตสาหกรรมที่ตองการคุณภาพของสีคงที่  เราจะเห็นเคลือบ
สุขภัณฑเปนตัวอยางในการใชสีสะเตนไดชัดเจน  เชน  สีฟา  สีแดงเขม  สีดํา  สีครีม  สีชมพู  และสีเหลือง
เปนตน  สีสะเตนเตรียมไดจากการนําออกไซดตั้งแตสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน  แลวเผาบดลางใหเหลือเม็ดสีที่
ละเอียดมีคุณภาพคงที่ไว  ตามสูตรสวนผสม  สีที่เตรียมแลวมีรหัสหมายเลขสีเพ่ือสะดวกในการส่ังซื้อใหไดสี
คุณภาพคงเดิม  คุณสมบัติของสีสะเตนบางชนิด  เชน  สีเขียนใตเคลือบมีดินเปนสวนผสมในปริมาณมาก  
ถาใสในเคลือบปริมาณมากจะไดเคลือบดาน 
 

เคลือบสีสะเตน เคลือบออกไซดของโลหะ 
- เผาออกซิเดชันเทานั้น - เผาออกซิเดชันและรีดักชัน 
- สีเรียบความเขมสมํ่าเสมอ - สีเปล่ียนแปลงไดงาย 
- มีสีสด ๆ ใหเลือกหลายสี - มีวงสีจํากัด  ทําสีสด ๆ ไมได 
- มีราคาแพงกวาโดยรวม - ราคาถูกกวา 
- สีสวนใหญเผาไมเกิน  1,220OC - สามารถเผาไดสูงกวา  1,300OC 
   ไดแกพวกสีน้ําเงิน  สีน้ําตาล  สีเขียว 
    ศิลาดล  และสีแดง  (Copper  red) 
ตารางที่ 9   เปรียบเทียบความแตกตางของเคลือบที่ใชสีสะเตนกับสีออกไซด 

 

การใชสีสะเตนหรือออกไซดเขียนลายใตเคลือบ 

 ควรมีการทดลองทําตัวอยางกอนนําไปใชทุกครั้ง  โดยการเขียนลายใตเคลือบ  จากสีเขียนที่มีอยูชุบ
เคลือบใสตามตองการ  เคลือบใสแตละชนิดมีสูตรสวนผสมไมเหมือนกัน  เคลือบใสบางชนิดดูดสีเหลือง  บาง
ชนิดดูดสีเขียว  สีชมพู  และสีน้ําตาล  แตทําใหสีน้ําเงินสดใสมากขึ้น  เคลือบแตละชนิดมีคุณสมบัติไมคอย
เหมือนกัน  ตางไปตามคุณสมบัติของวัตถุดิบในสูตรเคลือบ  วัตถุดิบบางชนิดทําหนาที่เปนตัวเรงสี  บางชนิด
เปนตัวดูดสี  ดังนั้นกอนใชสีสะเตนหรือออกไซด  เพ่ือเขียนลายใตเคลือบควรทดลองเขียนดวยสีตาง ๆแลว  
ชุบเคลือบใสหลาย ๆ สูตรเพ่ือเปรียบเทียบตัวอยางผลหลังการเผา 
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การเตรียมเคลือบ  (Glaze  Preparation) 
 

1.การเตรียมเคลือบ 
 วัตถุดิบทุกชนิดที่ใชในการเตรียมเคลือบ  ควรเขียนชื่อใหชัดเจนทุกถังอาจใชวิธีงาย ๆ เขียนบน แถบ
กระดาษกาวติดบนถังใสวัตถุดิบที่มีฝาปดมิดชิดปองกันฝุนฟุงกระจาย  ถุงใสวัตถุดิบทั้งหลาย  เมื่อ    เท
วัตถุดิบออกหมดแลวควรนําไปทิ้งนอกบริเวณหองเนื่องจากเปนตัวกอฝุนเม่ือถูกเคล่ือนยายไปรอบหอง  นัก
เซรามิกสทุกคนควรระวังสุขภาพของตนใหมากเนื่องจากวัตถุดิบตาง ๆ เหลานี้บางอยางเปนพิษ  เชน  สาร
ตะก่ัว  หรือแบเรียมคารบอเนต  ควรเขียน  คําวา  “สารพิษอันตราย”  กํากับไวที่ถังดวย  เม่ือคนอื่นมาใช
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานศึกษามีหองเรียนหลายชั้นยากตอการควบคุมวัตถุดิบ  วัตถุดิบทางเคมีทุกชนิด
ควรระวังในการใชไมใหหกเลอะเทอะ 
 วัตถุดิบทางเคมีในการเตรียมเคลือบสวนใหญ  ถูกบดเปนผงละเอียดผานตะแกรงเบอร  #200  
วัตถุดิบสวนใหญอยูในรูปผงละเอียดสีขาวเหมือนกันหมด  ยกเวนพวกออกไซดที่เปนสีตาง ๆ ดังนั้น       ควร
เขียนชื่อวัตถุดิบกํากับใหชัดเจนปองกันการผิดพลาดสับสนในกรณีที่มีผูใชรวมกันหลายคน 
 ในตางประเทศ  เชนทางยุโรปหรืออเมริกาวัตถุดิบมีคุณภาพดีกวา  มีความละเอียดมากกวา     ผาน
ตะแกรงเบอร  #325  ไดดังนั้นในการเตรียมเคลือบจึงสามารถทําไดงายกวา  โดยชั่งวัตถุดิบตามอัตราสวนใน
สูตรที่คํานวณไวแลว  ผสมกับน้ําในอัตราสวนวัตถุดิบแหง  1.5 กก.  :  น้ํา  1  กก.  กวนวัตถุดิบและน้ําใหเขา
กันดวยเครื่องกวนไฟฟา(Rapid  mixer)  เม่ือกวนเขากันดีแลวกรองผานตะแกรงเบอร  #100   2  ครั้ง  
สามารถนําเคลือบไปใชไดทันทีนอกจากเคลือบที่ตองการความละเอียดมาก ๆ เชน  เคลือบศิลาดล  ซึ่งตองใช
หมอบดบดนาน ๆ เพ่ือใหเม็ดสีละเอียดเปนเนื้อเดียวกันหมด ไมปรากฏเปนจุดสีน้ําตาลหลังการเผา 
 วัตถุดิบของเรามีความละเอียดสูของตางประเทศไมไดไมวาจะเปนสารเคมี  หรือสีออกไซดตาง ๆ 
ดังนั้นในการเตรียมเคลือบจะใหไดผลดีควรบดในหมอบดอีกครั้ง  วิธีนี้ชาวญี่ปุนถือเปนส่ิงจําเปนมากเคลือบ
บางชนิดตองการแสดงลักษณะของเม็ดเคลือบ(Texture)เปนจุดหรือเปนเม็ดหยาบ ๆ เคลือบเหลานี้ไมตองบด  
ใชวิธีกรองผานตะแกรงในการเตรียมเคลือบเทานั้น 
 

2.อุปกรณในการเตรียมเคลือบ 
อุปกรณในการเตรียมเคลือบประกอบดวย 
 1.  เครื่องชั่ง 
 2.  ถังใสเคลือบมีฝาปด 
 3.  ตะแกรงเบอร #80-100 
 4.  หมอบดเคลือบ  หรือโกรงบดเคลือบ 
 5.  มาสกิ้งเทป  และปากกาเคมี 
 6.  เครื่องกวนเคลือบ  (Rapid  mixer) 
 

เครื่องชั่ง  (Balance)  หรือ  เครื่องตวงวัด  (Scale) 

 เครื่องชั่งที่ใชในโรงงานเล็ก ๆ ควรใชเครื่องชั่งละเอียด 1 เครื่อง  และเครื่องชั่งขนาด  10 กก.             
อีก 1 เครื่อง  เครื่องชั่งละเอียดสําหรับชั่งวัตถุดิบในปริมาณนอย  เชน  การชั่งเคลือบทดลองสูตรตาง ๆ เครื่อง
ชั่งที่ชั่งได  10  กก.  สําหรับชั่งวัตถุดิบเพ่ือบดเปนถังใหญในปริมาณตั้งแต  2  กก.  ขึ้นไป 
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 กอนใชเครื่องชั่งตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องกอนเสมอ ไมใชเครื่องชั่งในหองที่มี         ลม
โกรก  เครื่องจะสูญเสียความเที่ยงตรง  ควรเตรียมสูตรเคลือบที่คํานวณเรียบรอยแลว  เตรียมดินสอสําหรับใช
เขียนเครื่องหมายถูกในรายการวัตถุดิบที่ชั่งแลวเพ่ือปองกันขอผิดพลาด  ขณะที่ทําการชั่งวัตถุดิบ  เม่ือมีผูอื่น
มาชวนคุยอาจเกิดการผิดพลาดได 
 

ตะแกรงกรองน้ํายาเคลือบ  (Sieve) 
 ควรเปนตะแกรงเบอรละเอียดขนาด  #80 - 100  สามารถหาซื้อไดจากรานเคมีหรือทําขึ้นเอง      โดย

ซื้อตะแกรงทองเหลืองจากรานขายอุปกรณเหล็ก  ควรมีตะแกรง 2 อัน  เพ่ือใชกับเคลือบขาวหนึ่งอันและ

เคลือบสีหนึ่งอัน  ไมปะปนกันเพราะเม็ดสีอาจตกคางอยูตามซอกตะแกรง  ลางออกไมหมด              เปน

อันตรายตอเคลือบสีขาว  ทําใหเกิดตําหนิเปนจุดสีตาง ๆ ในเคลือบขาวถาใชตะแกรงรวมกัน 
 

หมอบดเคลือบ  (Pot-mill) 

 มีใหเลือกหลายขนาด  ตามขนาดความจุหรือปริมาณของเคลือบในการบดแตละครั้ง  ถาเคลือบ          
มีน้ําหนักเกินกวา  10  กก.  ไมนิยมบดในหมอบดขนาดเล็ก  เนื่องจากมีน้ําหนักมากกวากําลังคนหนึ่งคน
สามารถยกได  ตัวหมอบดและฝาหนัก 15 กก.  ลูกบดหนัก 15 กก.  ปริมาณน้ําและวัตถุดิบรวมกัน 10  กก.  
ดังนั้นน้ําหนักรวมของหมอบดปอรซเลนที่ใสของเต็มที่แลวมีน้ําหนักเกือบ  50  กก. 
 ถาตองการบดเคลือบที่มีปริมาณมากกวา  10  กก.  ขึ้นไปควรบดดวยถังบด (Ball-mill)  ที่มีแกน
หมุนติดกับขาตั้งเหล็กโดยไมตองยกถังบดข้ึนลง  ใชวิธีเทโดยหมุนปากถังเอียงลงดานลาง 
 วิธีใชหมอบดปอรซเลนขนาดความจุ  1  กก.-10  กก. 
 1. ใสลูกบดในหมอบดปริมาณครึ่งหนึ่งของหมอบด  เปนอยางต่ํา  55 - 60%  ของเนื้อที่ในหมอบด
เพ่ือการบดเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ใสผงวัตถุดิบที่ชั่งแลวลงในหมอบดปริมาณ     ของหมอบด 
 3. เติมน้ําในอัตราสวน  วัตถุดิบแหง  1.5  กก.  :  น้ํา  1  กก.  หรือ  1,000  ซีซี 
     ตัวอยาง   วัตถุดิบ  1,500  กรัม  ใชน้ํา =  1,000  ซีซี 
            ”        5,000  กรัม     ”   =  1,000 x 5,000 
                1,500 
           ∴ใชน้ํา            =  3,3350   ซีซี 
 4. ควรมีบริเวณชองวางหรืออากาศในหมอบด  10 - 15%  เหนือระดับน้ํา 
 5. ปดฝาใหแนนยกข้ึนวางบนรางหมุน  คอยสังเกตฟงเสียงลูกบดในระยะแรก  10  นาที  ถาไมไดยิน
เสียงลูกบดควรเติมน้ําอีกเล็กนอยอาจมีสาเหตุมาจากวัตถุดิบในสูตรเคลือบมีดินมากเกินปกติทําให    ดูดน้ํา
เพ่ิมข้ึนจากเคลือบธรรมดา  เม่ือไดยินเสียงลูกบดทํางานตามปกติดีแลว  ปลอยใหเครื่องบดทํางานไป 4 - 6  
ชั่วโมง  จึงเทเคลือบออกกรองดวยตะแกรงเบอร #80 หรือ #100 
 

โกรงปอรซเลนและดามบด  (Mortar & pestle) 

 ใชสําหรับบดเคลือบในปริมาณนอยไมเกิน  100  กรัม  หรือใชบดสีเขียนใตเคลือบและบนเคลือบ
โกรงที่นิยมใชมีทั้งโกรงบดมือ  และโกรงไฟฟาซึ่งทําจากดินขาวบริสุทธิ์  ในขณะท่ีบดโกรงถูกบดใหสึก      ไป
ดวย  ถาใชดินไมบริสุทธิ์เคลือบสีขาวจะมีปญหา  โดยปกติในการบดเคลือบทดลองแตละสูตรใชเวลาบดไม
ต่ํากวาสูตรละ  20  นาที  โดยตองบดอยางตอเนื่องจนวัตถุดิบเนียนละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน  การบด
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วัตถุดิบดวยโกรงตองเติมน้ํากอนทุกครั้ง  เพ่ือไมใหวัตถุดิบฟุงกระจาย  ควรใชกระบอกหยดนํ้าชนิดบีบ         
เพ่ือควบคุมปริมาณที่เติมไดทีละนอย  ระวังอยาใชน้ําปริมาณมากเกินไปถาใชน้ํามากเกินไปสูตรเคลือบนั้น
จะใชไมไดตองรอเคลือบตกตะกอนเสียกอน 
 

เครื่องกวนเคลือบไฟฟา  (Rapid-mixer) 

 ใชผสมเคลือบใหเขากันกอนนําเคลือบมาใช  ควรกวนสารเคมีในถังเคลือบใหลอยตัวขึ้นจากกนถังให
หมดจนมีความขนสมํ่าเสมอ  แมแตขณะที่ชุบเคลือบอยูก็ตองกวนถังเคลือบอยูตลอดเวลา  เนื่องจากวัตถุดิบ
ในเคลือบมีความถวงจําเพาะสูงกวาน้ํามากจึงตกตะกอนเร็ว  ถาไมมีเครื่องกวนตองกวนดวยมือทําให
เสียเวลามาก  เครื่องกวนเคลือบนี้ใชเวลากวนถังละ 10 - 15  นาที  เคลือบก็พรอมที่จะใชงานได 
 

3.การทดสอบเคลือบกอนใช 
 

 3.1 การเผาตัวอยาง 

 เคลือบถังใหมที่บดเสร็จแลว  หามนําไปใชกอนที่จะเผาตัวอยาง(Test)ดูกอน  เพราะถาใชชุบ
ผลิตภัณฑทันที  อาจเผาแลวไดผลไมเหมือนเดิมทําใหเสียหายทั้งหมด  เคลือบถังใหมทุกชนิดจะตองผานการ
ทดสอบจนแนใจวาสีเหมือนเดิมกอนนําไปชุบผลิตภัณฑ  การทําเครื่องปนดินเผาตองระมัดระวัง        ทุก
ขั้นตอน  ตองฝกจนเปนนิสัยเพราะถาขามขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งไป  ผลที่ออกมามักไมดีและเสียหายมากไมคุม
กับคาวัตถุดิบ  และแรงงานท่ีลงทุนไปแลว 
 ควรมีแผนทดลอง(Test)ที่กดดินเปนแผนบาง ๆ เจาะรูเพ่ือรอยเชือกไดมุมใดมุมหนึ่ง  ชุบแผนทดลอง
ในถังเคลือบใหม  เขียนชื่อกํากับไวดานหลัง  นําไปเผาในอุณหภูมิที่ตองการ  หลังการเผาตรวจดูตัวอยางแผน
ทดลองใหแนใจวา  สีเคลือบถูกตองและมีคุณภาพคงเดิมหรือไม  โดยเปรียบเทียบกับตัวอยางเคลือบเกาที่มี
อยูเม่ือไดสีเคลือบดีคงเดิมจึงนําไปใชชุบผลิตภัณฑได  แตถาเคลือบมีปญหาควรปรับปรุงเคลือบหรือบดใหม
อีกหนึ่งถัง  เมื่อไดเคลือบตามตองการแลวเขียนชื่อเคลือบที่ถังและอุณหภูมิการเผา            ใหชัดเจน  ผูก
แผนทดลองตัวอยางสีเคลือบติดไวกับถังดวย 
 

 3.2 การทดสอบความขนของเคลือบ 

 เคลือบทุกถังกอนใชชุบผลิตภัณฑตองกวนใหเคลือบลอยตัวขึ้นจากกนถังใหหมดแลวทดลอง              
ชุบชิ้นงานตัวอยาง 1 ชิ้น  หรือเศษผลิตภัณฑเผาดิบก็ไดทดสอบไดโดยหยิบเศษผลิตภัณฑเผาดิบจุมลง       
ในถังเคลือบ  แชใหนิ่ง ๆ นับในใจ  หนึ่ง-สอง-สาม  วินาที  ดึงชิ้นงานออกจากถังเคลือบ  ตรวจดูความหนา
ของเคลือบจากชิ้นงานตัวอยางโดยใชดินสอปลายแหลม  หรือเข็มขูดผิวเคลือบใหลึกถึงเนื้อดิน  ถาชั้น           
ของเคลือบมีความหนา 1 - 1.5 มม.  แสดงวาความขนของเคลือบพอเหมาะ  ปกติคาความถวงจําเพาะ           
ของน้ํายาเคลือบจะอยูในระดับ  1.50 - 1.55  โบรเม 
 แตทดสอบชุบชิ้นงานตัวอยางแลวปรากฏวา  ชั้นของเคลือบหนาเพียง  0.5  มม.  แสดงวาเคลือบ
บางเกินไป  เผาแลวอาจไดสีไมเหมือนเดิมหากนําไปชุบผลิตภัณฑจะมีปญหาหลังการเผาควรทิ้งใหเคลือบ
ตกตะกอน  1  คืน  รินน้ําใส ๆ ตอนบนทิ้งกวนเคลือบใหม  แลวทดลองชุบชิ้นงานเผาดิบอีกครั้งจนกวา  ความ
หนาของเคลือบประมาณ 1-1.5  มม.  จึงผานการทดสอบวาใชได  ปกติผลิตภัณฑชิ้นใหญตองเคลือบใหหนา
กวาผลิตภัณฑชิ้นเล็กประมาณ  0.2-0.5  มม. 
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 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญใชวิธีทดสอบความขนของเคลือบใหไดมาตรฐานทุกครั้ง  โดยวิธีตวง
น้ํายาเคลือบที่กวนแลว  1  ลิตร  ปริมาตร  1,000  ซีซี  นําไปชั่งหาคาน้ําหนักมาตรฐาน  โดยใช          หลัก
ความถวงจําเพาะของของเหลวชนิดเดียวกันที่มีความขนสูงกวา  ยอมมีน้ําหนักมากกวาของเหลว          ชนิด
เดียวกันที่มีความขนนอยกวา  ถวยตวงที่ใชเปนบ๊ีกเกอร (Beaker)ทรงกระบอกหรือเหยือกตวงที่มีขีดซีซี  เห็น
ปริมาณชัดเจน  เม่ือชั่งเคลือบแลวหักคาน้ําหนักของถวยตวงออกจะไดคาน้ําหนักเคลือบปริมาณ 1 ลิตร  โดย
เปรียบเทียบกับคาน้ําหนักมาตรฐานที่โรงงานไดบันทึกไวเดิมในการบดน้ํายาเคลือบครั้งใหมทุกครั้งจะตอง
ปรับความขนใหไดมาตรฐานคงเดิม  น้ํายาเคลือบจึงจะมีคุณภาพสม่ําเสมอ 
 ผลิตภัณฑที่เผาดิบในอุณหภูมิสูงมากอน  เชน  ผลิตภัณฑโบนไชนา  ตองปรับน้ํายาเคลือบใหมี
ความขนเพ่ิมขึ้นกวาเคลือบธรรมดา  เคลือบที่มีความขนสูงสามารถเกาะติดผิวผลิตภัณฑที่เผาแกรง               
ไดดีกวา  ในบางครั้งตองเติมสารประเภทกาวในสูตรเคลือบเพ่ือเพ่ิมความหนืดในการยึดเกาะผิวผลิตภัณฑ 
 

 3.3 การแกไขเคลือบท่ีตกตะกอนนอนกนแข็ง 

 เคลือบบางชนิดตกตะกอนนอนกนแข็ง  ไดแก  เคลือบฟริตและเคลือบอื่น ๆ ที่ไมมีปริมาณดินขาวใน
สูตรเคลือบ  เวลานําเคลือบมาใชตองเสียเวลากวนเคลือบนานทําใหไมสะดวกในการใช  สารที่ชวย             
ใหเคลือบลอยตัว  ไดแก  แคลเซียมคลอไรด(Calcium  Chloride)  นิยมใชกันมากในเคลือบอุตสาหกรรมของ
ประเทศอังกฤษ  แคลเซียมคลอไรด  เปนวัตถุดิบคลายเกลือมีลักษณะเปนเกล็ดแบน ๆ สามารถรวมตัวกับ
ความชื้นในอากาศไดงายกลายเปนน้ําเหนียว ๆ 
 วิธีใช 
 เคลือบ  1  ถังน้ําหนักประมาณ  10  กก.  ใชแคลเซียมคลอไรดประมาณ  1  ชอนชา  ละลายกับ น้ํา
รอนครึ่งถวย  กวนเคลือบใหลอยตัวขึ้นจากกนถังจนหมดแลวจึงคอย ๆ รินน้ํายาลงไป  และกวนตลอดเวลา
จนน้ํายาหมดถวยจะรูสึกไดวาเคลือบลอยตัวไมตกตะกอนอีก  หามใชเกล็ดแคลเซียมคลอไรดมากเกินไป  
อาจทําใหเคลือบขนจนกลายเปนวุนใชงานไมได 
 

 3.4 การแกไขเคลือบท่ีเปนฝุนหลุดติดมือไดงาย 

 ผลิตภัณฑทั้งหลายเมื่อชุบหรือพนน้ํายาเคลือบทิ้งไวใหแหงแลว  ควรมีคุณสมบัติหยิบยก           เขา
เตาเผาไดโดยเคลือบไมหลุดติดมือ  โดยเฉพาะเคลือบที่มีสีน้ําตาลหรือสีดํา  ถาฝุนเคลือบสามารถ          
หลุดติดมือไดงายจะมีปญหามากเมื่อสีน้ําตาลของฝุนเคลือบไปติดที่เครื่องมือ  เครื่องใชทุกอยางที่โดนมือไป
จับตอง  รวมถึงบริเวณเตาเผา  และผลิตภัณฑสีขาว  หรือสีอื่น ๆ ที่จะเผาในเตาเดียวกันเพราะมือ             
ของผูหยิบของเขาเตาเผาจะเปอนสนิมเหล็กแดง  ซึ่งเช็ดออกไดยากไปโดนส่ิงตาง ๆ รอบตัวที่สัมผัส 
 ดังนั้นคุณสมบัติของเคลือบที่ดีตองไมเปนฝุนหลุดติดมือไดงาย  เมื่อแหงเนื้อเคลือบตองแนน          
คลายสีพลาสติกที่ใชทาบาน  โดยปกติในสูตรเคลือบเกือบทุกสูตรมีสวนผสมของดินขาวบริสุทธิ์อยูดวย  10%  
ทําใหเคลือบไมตกตะกอนงายและสีเคลือบไมเปล่ียนแปลง  ดินขาวทําใหเนื้อเคลือบยึดตัวเกาะกันดีไมหลุด
รวงเปนฝุนเมื่อจับตอง 
 ถาในสูตรเคลือบไมมีดินขาวเปนสวนผสม   ตองเพ่ิมวัตถุดิบที่มีความเหนียวตัวอื่น ๆ แทนใน            
สูตรเคลือบ  วัตถุดิบที่ชวยใหผงเคลือบสามารถยึดเกาะกันไดดีเรียกวา  ไบเดอร(Binder)   แบงออกได         
เปน  3  กลุม  คือ 
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 1. ดิน 
 ดินขาว  10% - 20% 
 ดินดํา  10% - 15% 
 ดินเบนโตไนต  3%  นิยมใชในเคลือบสีเทานั้น  เนื่องจากดินเบนโตไนตมีแรเหล็กเจือปน 
 หมายเหตุ  เคลือบที่ใสดินเบนโตไนตมากเกินไปจะแหงตัวชา  และแตกรอนกอนเผา 
 2. กาวสังเคราะห 
 กาว  C.M.C. กาวโซเดียมคารบอกซีเมททิลเซลลูโลส (Sodium  Carboxy  Methyl  Cellulose)  เปน
กาวสังเคราะหที่มีคุณสมบัติไมบูดเนาเม่ือทิ้งไวนาน ๆ 
 วิธีใชกาว 
 ควรละลายผงกาวกับน้ํารอนหรือตมแลวกวนใหมีความขนขนาดน้ําเชื่อม  ไมควรใสเปนผงลงในหมอ
บดเคลือบ  ใชกาวที่ละลายแลวกวนใสถังเคลือบภายหลัง  ไมควรใชกาว  C.M.C. เกิน  1%  ในเคลือบโดย
น้ําหนักแหง  ถาใชเกินปริมาณจะสรางปญหาทําใหเคลือบหดตัวมากเกินไป  อาจจะแตกรอนเปนเกล็ดขณะที่
แหงหรือเกิดปญหาเคลือบหดตัวรวมตัวเปนกระจุก  ภายหลังการเผา 
 3. กาวจากอินทรียสาร 
 ไดแก   กาวกฐิน   กาวอะราบิค   แปงเปยก   น้ําเชื่อม   หรือกาวจากสาหรายกาวอินทรียสาร                     
มีคุณสมบัติบูดเนาไดงาย  เม่ือทิ้งไวเกิน  24  ชั่วโมง  ทําใหเคลือบสงกล่ินเหม็นหรือมีมดขึ้น 
 วิธีใชกาว 
 กาวทุกชนิดตองนํามาละลายกับน้ํารอนหรือตมในน้ําเดือดจนละลายเขากันดี  กรองเอาเศษวัสดุออก
เอาน้ํากาวที่ไดมาผสมในเคลือบตามตองการ 
 ภายหลังการเผากาวสังเคราะหและกาวจากอินทรียสารจะถูกเผาใหหายไปในอุณหภูมิประมาณ 
400OC 
 

4. การชุบเคลือบ 
 4.1 ผลิตภัณฑทุกชนิดกอนนํามาชุบเคลือบควรนําไปเปาฝุนออกกอน 
 4.2 นําไปชุบน้ําสะอาด  ชุบเร็ว ๆ แลวเอาข้ึนจากน้ําวางผ่ึงลมทิ้งไวใหผลิตภัณฑแหงตัว 10-15 นาที  
กอนนําไปชุบเคลือบเพ่ือใหเนื้อดินมีความชื่นพอเหมาะในการดูดเคลือบ  ถาดินเผาดิบแหงเกินไปนําไปชุบ
เคลือบทันที  ดินจะดูดเคลือบเร็วเกินไปทําใหเกิดฟองอากาศจํานวนมากที่ผิวเคลือบและเคลือบมีตําหนิ  เปน
รูตามดหลังการเผา 
 4.3 ผลิตภัณฑที่มีดานนอกดานใน  ประเภทแจกันหรือเหยือกควรเคลือบดานในกอน  โดยการ       
ตักเคลือบกรอกใสภายในผลิตภัณฑประมาณครึ่งหนึ่ง  แลวกรอกผลิตภัณฑไปรอบ ๆ ตัว  หลังจากนั้น    ตอง
รินเคลือบจากภายในออกใหหมด  เม่ือเคลือบดานในเรียบรอยแลว  ควรทิ้งไวอยางต่ําครึ่งชั่วโมงจนกวาผิวดิน
ดานนอกจะแหงจึงชุบหรือพนดานนอกของผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑชิ้นใหญตองใชวิธีพน  เนื่องจาก      มีขนาด
ใหญกวาถังเคลือบ 
 4.4 ผลิตภัณฑที่ชุบเคลือบเสร็จแลว  ตองเช็ดกนผลิตภัณฑใหสะอาด  ผลิตภัณฑที่มีฝาตองทาอะลูมิ
นาผงผสมกาวน้ําหรือกาว C.M.C.  ที่ขอบฝาทั้งสองดานและเผาฝาปด  พรอมกับตัวผลิตภัณฑ      เพ่ือการ
หดตัวพรอมกัน 
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 4.5 เคลือบที่เพ่ิงชุบเสร็จใหม ๆ ยังเปยกอยูหามนําเขาเตาเผาในทันที  ควรท้ิงใหเคลือบแหงสนิท
เสียกอน  ถาเคลือบยังเปยกอยูและโดนความรอนในทันทีเคลือบจะหลุดรอนออกจากตัวผลิตภัณฑเรียกวา  
เคลือบกระโดด  (Jumping  glaze)  หลุดจากตัวผลิตภัณฑมากองอยูรอบ ๆ แผนรองเตาเผา  การเผา
เสียหายมากถาเคลือบเปยกและเรงเผา  ผูที่ไมมีประสบการณมักมีปญหาดวยสาเหตุนี้ 
 

5. การพนเคลือบ 
 เปนวิธีที่นิยมกันในโรงงานอุตสาหกรรมตองมีอุปกรณพนเคลือบครบชุด  3  อยางคือ 

1. ปมลม  (Compressor) 
2. กาพนสี  (Spray  Gun) 
3. พัดลมดูดฝุนเคลือบในตูพนเคลือบ (Extractor  Fan  in  Spray  Booth) 

 สถานศึกษาที่มีอุปกรณครบครันในตางประเทศจะมีตูพนเคลือบใหนักศึกษาใช  2  ตู  คือ  สําหรับ
พนเคลือบสี  1  ตู  และสําหรับพนเคลือบขาว  1  ตู  โดยไมปะปนกัน 
 เคลือบสําหรับใชพนควรบดใหละเอียด  หรือกรอง  2  ครั้ง  เพ่ือความปลอดภัยไมใหมีเศษวัสดุ          
อุดหัวกระบอกฉีดทําใหตัน  การเคลือบโดยวิธีพนสามารถเคลือบพนที่ใหญ ๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว  โดยใช
เคลือบในปริมาณนอยในถังไดทั้งหมดและยังสามารถใชเทคนิคการพนไลน้ําหนักสีใหออนแกได  ถึงแมวาการ
เคลือบโดยวิธีพนนี้จะตองสูญเสียเคลือบบางสวนที่ไปติดในตูพนเคลือบบาง 
 ผลิตภัณฑจําพวกจานหรือชามใหญ ๆ ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางกวางเกิน  1  ฟุต  ใชวิธีพน          
ดานกนกอนโดยคว่ําบนแผนกระดานที่ใชรองเม่ือพนทั่วแลวจึงใชมีดปลายแหลมขูดแตงเคลือบที่ขาจานออก
ใหหมด  ใชฟองน้ําเช็ดใหหมดเคลือบที่วงขา  แลวหงายข้ึนพนดานใน  สวนผลิตภัณฑประเภทแจกันควร
กรอกเคลือบดานในกอนแลวนําไปพนเฉพาะดานนอก 
 วิธีพนเคลือบ 
 1. ปรับความดันลมที่เครื่องปมลมใหอยูในระหวางแรงดัน  20-40  ปอนดตอลูกบาศกนิ้ว            ถา
แรงดันลมมากเกินไปเคลือบที่พนจะเปนละอองละเอียดฟุงกระจายไปทั่ว  ละอองเคลือบที่ละเอียดเกินไปนี้ไม
คอยเกาะติดผิวผลิตภัณฑ  และถาแรงดันลมนอยเกินไปเม็ดเคลือบจะหยาบและโตไมสม่ําเสมอ  สีที่พนจะไม
เรียบควรใชวิธีปรับลมที่รูปากกาพนสี  การเลือกซื้อกาพนสีควรเลือกซื้อชนิดที่มีปุมปรับแรงดันลม          จะ
ดีกวาชนิดที่ปรับไมได  กอนใชทุกครั้งปรับแรงลมใหพอดีและทดลองพนดูกอนจนแนใจ 
 2. วางผลิตภัณฑที่จะพนไวบนโตะหมุน  โดยขีดจุดเริ่มตนไวตรงหนาบนโตะแปนหมุน 
 3. วิธีพน  อยาใหหัวพนอยูใกลติดตัวผลิตภัณฑมากเกินไป  ทําใหเคลือบไหลควรพนหางจาก            
ตัวผลิตภัณฑประมาณ  20-25  ซม.  ถาไกลเกินไปจะเสียเคลือบไปมากและพนไดชา 
 4. ทิศทางที่พนผลิตภัณฑที่เปนประเภทแจกัน  โดยปกติจะพนวนไปรอบ ๆ จากขวาไปซายหรือ  จาก
ซายไปขวาเรื่อย ๆ โดยหมุนแทนหมุนผลิตภัณฑไปชา ๆ พนวนไปจนครบสองรอบตามแนวนอน              โดย
สังเกตจากจุดเริ่มตนที่ทําเครื่องหมายไว  แลวจึงพนทับตามแนวตั้งจากบนลงขางลาง  จากลางข้ึนขางบนอีก
สองรอบ  จนชั้นของเคลือบหนา 1 - 1.5 มม.โดยตลอด  ใชปลายเข็มสะกิดดูความหนาของเคลือบ 
 5. เม่ือพนเสร็จแลวควรลางกระบอกกาพนสีทันที  เทเคลือบที่เหลือคืนใสถัง  เอาน้ําใสในกระบอกกา
พนสีลางใหสะอาด  แลวใสน้ําสะอาดเขาไป      ของกาพน  ฉีดพนน้ําออกทางหัวฉีด  ลางหัวฉีด           ให
สะอาดจนหมดน้ํายาเคลือบกอนถอดกาพนสีไปเก็บหลังการใชงาน 
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6. การเผาเคลือบ 
 กอนการเผาเคลือบผลิตภัณฑสวนใหญมักผานการเผาดิบมาแลว  การเผาดิบ  คือ  การเผาคร้ังที่ 1  
ซึ่งจะเผาในอุณหภูมิต่ําหรืออุณหภูมิสูงก็ไดโดยเริ่มเผาจากดินดิบยังไมไดชุบน้ําเคลือบ  ผลิตภัณฑ            
กอนนําเขาเตาเผาตองแหงสนิทถาผลิตภัณฑยังมีความชื้นตองเรงเผา  ควรอบผลิตภัณฑใหแหงกอนเผาใน  
ในการเผาดิบทั่ว ๆ ไปขนาดผลิตภัณฑสูงไมเกิน 30 ซม.  หรือไมใชงานประเภทประติมากรรมที่มีดินปนหนา  
ควรแยกเผาตางหากใหชาลง 
 

เคลือบอุณหภูมิต่าํ  (Low  Temperature  Firing  Glaze) 
 เคลือบอุณหภูมิต่ํา  คือ  เคลือบที่เผาในระหวางอุณหภูมิ  850OC - 1,100OC  ไดแก  เคลือบที่มี
สวนผสมของตะกั่ว   บอแร็กซหรือเคลือบฟริตที่นําตะกั่วกับบอแร็กซไปหลอมกับแกวเรียบรอยแลว             
เคลือบอุณหภูมิต่ํานิยมใชเคลือบเซรามิกสประเภทใชประดับตกแตงไมนิยมใชเคลือบชุดอาหาร 
 

1. คุณสมบัติของเคลือบไฟตํ่า 

 1.1 ผิวของเคลือบมีความแวววาวสูง 
 1.2 เคลือบเปนแกวที่มีความแข็งนอย  ไมทนตอรอยขีดขวนหรือแรงกระแทก  เคลือบบ่ินราวไดงาย  
(Soft  glaze) 
 1.3 เนื้อดินดูดซึมน้ําไดเกิน 7%  เมื่อเวลานานไปดินดูดน้ําและความชื้นในอากาศ  ดินขยายตัว       
ดันเคลือบใหแตกราวหรือแตกลายงา 
 1.4 น้ําเคลือบไหลตัวมากมีชวงการเผาในอุณหภูมิที่จํากัด   ถาเผาเกินกําหนดเคลือบจะไหล           
ติดพ้ืนเตาเสียหาย 
 1.5 สีของเคลือบเปนสีสดใส  และมีสีสด ๆ เกือบทุกสี 
 1.6 ไมทนตอกรดและตาง  ไมเหมาะสําหรับนํามาเคลือบผลิตภัณฑใสอาหาร  กรดมะนาวและ
น้ําสมสายชูในอาหารสามารถกัดเคลือบทําใหมีสารพิษละลายปนในอาหารได 
 

2. เนื้อดินในอุณหภูมิตํ่า 

 มักจะมีลักษณะการปนคอนขางหนาเทอะทะเล็กนอย  เนื่องจากดินมีความพรุนตัวสูงดูดซึมน้ําได
เกิน  7% ถาปนบาง ๆ จะแตกไดงายนอกจากการผลิตโดยวิธีหลอน้ําดินผลิตภัณฑจะบางลงบาง  เนื้อดิน ยัง
ไมแกรงเม่ือเคาะดูเสียงไมดังกังวาน  เนื้อดินเปราะแตกงายเมื่อกระทบกัน  ชนิดดินที่นิยมใช  สามารถแยก
ออกไดหลายชนิด  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.1 ดินสีตาง ๆ  ที่สามารถขุดไดตามทองถ่ินชนบท  เชน  ดินเหลือง  ดินสีสม  สีแดง  และ          สี
น้ําตาล  ดินสีตาง ๆ เหลานี้มีอยูทั่วไป  80%  บนผิวโลกสามารถหาไดงาย 
 คุณสมบัติของดิน  มีความเหนียวดีมีแรธาตุเจือปนอยูสูง  สามารถปนดวยมือและแปนหมุนได  หลัง
การเผาไดสีเหลือง  สีสม  หรือสีแดงอิฐ  ยังมีความพรุนตัวดูดซึมน้ําเกิน  7%  เผาไดในอุณหภูมิต่ํา     ไมเกิน  
1,100OC  ถานําไปเผาในอุณหภูมิสูง  1,250OC  ดินชนิดนี้จะหลอมละลายในเตาเผา  เนื่องจากมี  แรธาตุปน
อยูในดินสูง  นิยมใชทําอิฐหรือกระถางดินเผา 
 2.2 ดินขาว  ผสมขึ้นเพ่ือเผาในอุณหภูมิต่ํา  เชน  ดินโดโลไมต  (Dolomite  ware)  และดิน      ไวท
เอิรทเทินแวร  (White  Earthenware)  เผาท่ี  1,160OC - 1,180OC 
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 คุณสมบัติ  ไมมีความเหนียวไมสามารถนํามาข้ึนรูปดวยมือหรือแปนหมุน  นิยมใชเทพิมพดวยวิธี
หลอน้ําดิน  ดินชนิดนี้ใชมากในระบบอุตสาหกรรม  คุณสมบัติของดินขาวเอิรทเทินแวร  หลังการเผาจะไดดิน
ขาวเนื้อละเอียดมีความแกรงพอควรดูดซึมน้ําไมเกิน  3%  สวนดินโดโลไมตหลังการเผาท่ี  1,100OC  น้ําหนัก
จะหายไป  46%  ทําใหดินมีน้ําหนักเบาคลายปูนปลาสเตอรมีความพรุนตัวสูงดูดน้ําเกิน 10%   แตกงายเม่ือ
กระทบกันจึงเกิดการสูญเสียจากการขนสงเปนจํานวนมาก 
 2.3 ดินสโตนแวร  เปนดินที่เผาในอุณหภูมิสูง  1,120OC  ไดแตนํามาใชเผาในอุณหภูมิต่ําลง   โดย
ดินยังไมแกรงไมถึงจุดสุกตัว 
 คุณสมบัติ  มีความเหนียวดีใชปนดวยมือและแปนหมุนไดงาย  กอนเผามีสีดําหรือสีเทา  หลังเผาใน
อุณหภูมิต่ํา  1,000OC - 1,100OC  ไดสีเหลืองครีมยังดูดซึมน้ําเกิน  7% 
 2.4 ดินราก ุ เปนเนื้อดินเผาในอุณหภูมิต่ํา  โดยเทคนิคพิเศษที่ไมตองรอใหเตาเผาเย็นลงชิ้นงานของ
รากุจะถูกดึงโดยคีมเหล็ก  คีบออกมาจากเตาเผาขณะยังแดง ๆ อยู  950OC-1,000OC  นํามาหมกดวย ขี้เล่ือย  
ใบไมแหงหรือแชน้ําเย็นในทันที  ดังนั้นดินรากุจะตองผสมข้ึนเปนพิเศษทําใหสามารถสะเทิน          ความรอน
ความเย็นไดดี  โดยผลิตภัณฑไมแตกราวซึ่งสวนใหญมีสวนผสมของดินทนไฟและดินเชื้อเผาแลว  เพ่ือใหมี
คุณภาพดีในการสะเทินความรอนและความเย็น 
สูตรดินรากุ  สําหรับปนดวยมือเปนชิ้นงานขนาดใหญ 
 1. ดินทนไฟ  (Fire  clay)    50 % 
 2. ดินเชื้อเผาแลว  1,150OC  หยาบ + ละเอียด 30 % 
 3. ดินดํา (Ball  clay)     15 % 
 4. ทัลคัม       5 % 
      รวม     100 % 
 คุณสมบัติ  มีความเหนียวดีสามารถใชปนจานได  หลังการเผาไดสีเหลืองครีมทึบแสง  ลักษณะ การ
ปนหนา   ดินยังดูดซึมน้ําเกินกวา  7%  เคาะดูเสียงทึบไมดังกังวาน 
 

3. การเผาเคลือบไฟตํ่า 

 เคลือบอุณหภูมิต่ําตองการบรรยากาศในการเผาแบบสันดาปสมบูรณหรือออกซิเดชันตั้งแตเริ่มตน
จนส้ินสุดการเผา  เคลือบอุณหภูมิต่ํามีคุณสมบัติไหลตัวมากและมีชวงอุณหภูมิในการเผาจํากัด  ถาเผาเกิน
อุณหภูมิเคลือบจะไหลตัวมากเปนอันตรายตอแผนรองเตาเผา  คุณสมบัติของเคลือบตะก่ัวหรือเคลือบ    บอ
แร็กซถาเผาเกิน  1,180OC  เคลือบจะระเหยกลายเปนไอไปหมดเหลือผิวเคลือบที่แหงและพอง            ไอ
ระเหยจากเตาเผาเคลือบตะก่ัวเปนควันพิษ  ถาสูดหายใจเขาไปเปนประจําจะทําใหสุขภาพเส่ือมได 
 เตาเผาที่ใชเผาเคลือบอุณหภูมิต่ํา  ไดแก  เตาฟนยังนิยมใชเผากระเบ้ืองมุงหลังคาวัด  เตาแกสและ
เตาไฟฟาก็ใชกันอยูบาง  แตเตาเผาที่จะตองระวังในการเผาเคลือบตะก่ัวและเคลือบฟริตก็คือเตาแกส         ที่
บุดวยเซรามิกสไฟเบอร  ถาเผาเกินอุณหภูมิ เคลือบระเหยไปติดผนังเตาไฟเบอรบอย ๆ จนเกาะเปนชั้นหนา  ทํา
ใหเตาเสียหายไดและมีอายุการใชงานส้ัน  ไมคุมคากับการลงทุน  เพราะเซรามิกสไฟเบอรมีราคาแพง 
 

4. รวมสูตรเคลือบอุณหภูมิตํ่า 

 สูตรเคลือบอุณหภูมิต่ําตอไปนี้  เปนสูตรเคลือบที่เตรียมจากตะก่ัวแดงโดยตรง  ซึ่งตองระวัง         
ความปลอดภัยในการใชไมใหฟุงกระจายไปทั่วโรงงาน   ตองคํานึงถึงสุขภาพของคนงานดวย   ผูที่ใช             
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เคลือบตะก่ัวแลวตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังการสัมผัสสารตะก่ัว  เนื่องจากสารตะก่ัวสามารถดูดซึมเขา
ทางผิวหนังได  สูตรเคลือบที่เตรียมจากตะก่ัวโดยตรงสามารถหลอมละลายไดในอุณหภูมิต่ําระหวาง  800OC 
- 900OC  โดยไมมีปญหาใด ๆ  สวนสูตรเคลือบที่เตรียมจากฟริตจะมีอุณหภูมิการเผาตั้งแต            950OC - 
1,150OC  ขึ้นไป  จึงจะเผาไดผลดี  การเผาต่ํากวาอุณหภูมินี้ไมนิยม  เนื่องจากตองการท่ีจะลดสารพิษให
นอยลงโดยการเพ่ิมอุณหภูมิในการเผา  ดังนั้นเคลือบฟริตสวนใหญจะมีอุณหภูมิการเผาระหวาง  1,050OC - 
1,200OC  หรือเผาในอุณหภูมิปานกลาง 
 เคลือบฟริตที่เตรียมจากตะก่ัวโดยตรงจะมีความดันของไอเคลือบสูง  คือ  สามารถระเหยกลายเปน
ไอไดในอุณหภูมิไมสูงมากนักตั้งแต  1,120OC  ขึ้นไป  ดังนั้นในการเคลือบผลิตภัณฑจึงจําเปนตอง            
เคลือบหนากวาเคลือบชนิดอื่น  ประมาณ  1.5  มม.  เพ่ือใหเคลือบเผาแลวมีความหนาพอดีไมระเหยหายไป
หมด  ไอระเหยของเคลือบที่ออกจากเตาเผาเปนภัยตอสุขภาพดวย 
 การเลือกใชวัตถุดิบหินฟนมาในสูตรเคลือบอุณหภูมิต่ํามีหลักงาย ๆ คือ  เคลือบที่ตองการลด          
จุดหลอมละลายใหต่ําลงใชโซดาเฟลดสปาร  แตในสูตรเคลือบดานและเคลือบบาง  สีที่ทนไฟมักใช            
โพแทสเฟลดสปารแทนในสูตร  เพ่ือใหไดเคลือบที่ดานและเผาในอุณหภูมิสูงได 
 

1. เคลือบใส  800OC    OF. เนื้อดินเหลืองหยาบ   เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    72 
 ดินขาวลําปาง      7 
 ควอทซหรือซิลิกา    21 
หมายเหตุ  สูตรนี้เผาท่ีอุณหภูมิ  800OC  จะไดเคลือบใสถาตองการทําเคลือบสีตองใสออกไซดที่ใหสีเพ่ิม ใน
สูตรเคลือบ  เชน 
 สีขาวทึบ  ใสดีบุกออกไซด       7% 
 สีเหลืองทอง  ใสเฟอรริกออกไซด    4% 
 สีมวงน้ําตาล  ใสแมงกานีสไดออกไซด   5% 
 สีน้ําเงิน  ใสโคบอลตออกไซด    2% 
 สีสมแดง  ใสโครมิกออกไซด    4% 
 สีเขียว  ใสคอปเปอรออกไซด    2% 
 อาจใชสีออกไซดมากกวา  2  ชนิดรวมกันในสูตร  สามารถทําสีใหแปลกออกไป 
 

2. เคลือบสีน้ําเงิน  900OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    72 
 โซดาเฟลดสปาร      2 
 ดินขาว     13 
 ซิลิกา     13 
สารใหสี   
 โคบอลตออกไซด      2% 
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3. เคลือบสีดํา  900OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    72 
 ดินขาว       8 
 ซิลิกา     20 
สารใหสี   
 โคบอลตออกไซด      3% 
 แมงกานีสไดออกไซด    3% 
 เฟอรริกออกไซด     3% 
 คอปเปอรออกไซด    2% 
 

4. เคลือบใส  900OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    70 
 ดินขาวลําปาง    10 
 ขี้เถาแกลบ    20 
 
หมายเหตุ  ในข้ีเถาแกลบมีซิลิกาสูงประมาณ  96%  ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิม ใน
เคลือบ 
 

5. เคลือบสีสม  900OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    75 
 โซดาเฟลดสปาร     2 
 ดินขาว     12 
 ซิลิกา     12 
สารใหสี   
 โครมิกออกไซด      2% 
 แอนติโมนีออกไซด (พลวงออกไซด)  2% 
 

6. เคลือบสีมวงใส  900OC   OF. เนื้อดินไวทเอิรทเทินแวร  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวแดง    70 
 โซดาเฟลดสปาร    20 
 ดินขาว      5 
 ซิลิกา      5 
สารใหสี   
 โคบอลตออกไซด       0.1% 
 แมงกานีสไดออกไซด     0.1% 
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7. เคลือบสีแดง  950OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
 

 ตะก่ัวขาว    68 

 โซเดียมคารบอเนต     2 

 ดินขาว     10 

 ซิลิกา     20 

สารใหสี   

 โพแทสเซียมไบโครเมต     5% 
 

8. เคลือบใส  1,000OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
  

 ตะก่ัวแดง    60 
 โซดาเฟลดสปาร    20 
 ซิงคออกไซด      2 
 หินปูน       6 
 ซิลิกา     15 
 
หมายเหต ุ ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิมในเคลือบ 
 

9. เคลือบใส  1,050OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.5  มม. 
  

 ตะก่ัวแดง    49 
 โซดาเฟลดสปาร    25 
 ดินขาว       3 
 ทัลคัม       2 
 หินปูน       6 
 ซิลิกา     15 
 
หมายเหต ุ ถาตองการทําเปนเคลือบสี  ใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิมในเคลือบ 
 

10. เคลือบดานสีขาว  1,050OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1  มม. 
  

 โซดาเฟลดสปาร    38 
 แบเรียมคารบอเนต   10 
 ซิงคออกไซด      5 
 หินปูน     33 
 ซิลิกา     14 
 
หมายเหต ุ ถาตองการทําเปนเคลือบสี  ใหเติมออกไซดที่ใหสีในเคลือบ 
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11. เคลือบใส  1,050OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ตะก่ัวไบซิลิเกตฟริต   90 
 ดินขาว     10 
 
 
หมายเหต ุ ถาตองการสีเขียวใสเติมโครมิกออกไซด 0.7% ในสูตรเคลือบ  หรือเติมออกไซดสีอื่น ๆ 
 

12. เคลือบสีขาวหมอก  1,050OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ตะก่ัวไบซิลิเกตฟริต   70 
 โซดาเฟลดสปาร    20 
 ซิงคออกไซด      5 
 หินขาว       5 
สารใหสี   
 ดีบุกออกไซด      5% 
 
 
หมายเหต ุ ถาตองการสีขาวทึบสมบูรณใหเติมดีบุกออกไซด  7-9% ในเคลือบ 
 

13. เคลือบขาวผิวเนียนกึ่งดาน  1,050OC  OF. เนื้อดินไวทเอิรเทินแวร เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ลิเทียมคารบอเนต   12 
 แบเรียมคารบอเนต     5 
 หินปูน     12 
 ซิงคออกไซด    12 
 ดินขาว     20 
 ซิลิกา     39 
 
หมายเหตุ  เหมาะสําหรับดินขาว  (White  Earthenware)  ไมเหมาะกับดินสีแดง  ถาตองการสีเขียวออนเติม
คอปเปอรคารบอเนต 2% 
 

14. สีขาวครีม  1,050OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ตะก่ัวไบซิลิเกตฟริต   80 
 เซอรโคเนียมซิลิเกต   12 
 ซิลิกา       8 
เติม  
 ดินเบนโตไนต      4% 
 (ใหความเหนียวและใหสีครีม) 
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15. เคลือบใส  1,050OC   OF. เนื้อดินไวทเอิรทเทินแวร  เคลือบหนา  1  มม. 
  

 แมกนีเซียมคารบอเนต     2 
 ตะก่ัวขาว  (ตะก่ัวคารบอเนต)  39 
 หินปูน       8 
 โซดาเฟลดสปาร    41 
 ดินขาว       5 
 ซิลิกา       5 
 
หมายเหต ุ ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิมในเคลือบ 
 

16. เคลือบขาวทึบผิวเนียน  1,050OC   OF. เนื้อดินไวทเอิรทเทินแวร เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ซิงคออกไซด      3 
 ตะก่ัวขาว    39 
 หินปูน     11 
 โซดาเฟลดสปาร    21 
 ดินขาว     19 
 ซิลิกา       8 
สารใหสี   
 ดีบุกออกไซด      7% 
 (หรือใชเซอรโคเนียมซิลิเกต  14%  แทนดีบุก) 
 

 

17. เคลือบใสแตกลายงา  1,050OC   OF. เนื้อดินสโตนแวร   เคลือบหนา  1. มม.   
  

โบนแอช      8 
 ลิเทียมคารบอเนต   18 
 ตะก่ัวขาว    17 

โซดาเฟลดสปาร    8 
ดินเบนโตไนต    2 
ดินขาว     10 
ซิลิกา     37      

 
หมายเหตุ 
 ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิมในเคลือบ 
 

 

 

 



 
 

19

18. เคลือบกึ่งดานสีครีม  1,080OC   OF.         เนื้อดินหลอสีขาว  เคลือบหนา  1. มม. 
  

ลิเทียมคารบอเนต   12 
 แบเรียมคารบอเนต   5 
 หินปูน     12 
 ซิงคออกไซด    12 
 ดินขาว     20 
 ซิลิกา     39 
หมายเหตุ  ถาตองการทําเปนเคลือบสีตางๆ ใหเติมสารใหสีเพ่ิมในสูตรเคลือบ  เชนสีเขียวเติม  คอปเปอร

คารบอเนต  2% สีฟาเติมโคบอลต 1% 
 
19. เคลือบใส  1,100OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1. มม. 

 

ซิงคออกไซด    5 
 ตะก่ัวขาว    38 
 หินปูน    9 
 โซดาเฟลดสปาร   35 
 ดินขาว    4 
 ซิลิกา     9 
หมายเหตุ  ถาตองการทําเปนเคลือบสีหรือเคลือบทึบ  ใหเติมออกไซดที่ใหสีเพ่ิม  ในสูตรเคลือบ 
 

20. เคลือบดานกึ่งทึบ  1,100OC   OF. เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.มม. 
 

 ตะก่ัวขาว    44 
 โซดาเฟลดสปาร    29 
 หินปูน     10 
 ดินขาว     11 
หมายเหต ุ ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีในสูตรเคลือบ 
 

21. เคลือบผิวดานแหง  1,100OC   OF.                  เนื้อดินทุกชนิด  เคลือบหนา  1.มม. 
  

ตะก่ัวขาว    44 
 โพแทสเฟลดสปาร   29 
 หินปูน     11 
 ดินขาว     16 
หมายเหตุ  ถาตองการทําเปนเคลือบสีใหเติมออกไซดที่ใหสีในสูตรเคลือบ 
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สูตรเคลือบราก ุ
 

 โดยปกติเคลือบรากุเผาในอุณหภูมิต่ํา  950 °C –  1,000 °C   ซึ่งในตางประเทศนิยมใชฟริตเปน

สวนประกอบของเคลือบ  แตในบานเราฟริตเปนของหายากและมีราคาแพง  เม่ือตองการจะเผารากุจึงมักใช

เคลือบตะก่ัวแทนตามแตจะหาได 

 เคลือบรากุไมนิยมเผาสูงกวา 1,100°C  เนื่องจากตองใชเวลาในการเผานานเกินไปและมีความรอน

สูงมาก  ทําใหคีมเหล็กทํางานไดยากมากและการทํางานในอุณหภูมิสูงๆ ไมปลอดภัยตอผูเปดไฟเผา 

 นอกจากนี้ในเคลือบรากุมักมีสวนผสมของ  บอแร็กซ  และโซดาแอชอยูดวย  ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ละลาย

น้ําได  ในการผสมเคลือบควรผสมในปริมาณเล็กนอยใชใหหมดภายในหนึ่งครั้ง  สารบอแร็กซและโซดาแอช

มักทําใหเกิดฟองในเคลือบไดงายหรือเคลือบพองเปนตําหนิหลังเผา 

 

22. เคลือบรากุสีขาวทึบแตกลายงา  900OC   OF. ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

ฟริต  4101                100 

 ดีบุกออกไซด     20 

 ดินเบนโตไนต      4 

 ดินขาว      18 

 

23. เคลือบรากุสีขาวทึบแตกราน  950OC   OF.               ดินรากุ   เคลือบหนา  1  มม. 
  

ฟริต  4101    80 

 โซดาเฟลดสปาร    20 

 ดีบุกออกไซด     6 

 

24. เคลือบรากุสีใส   950OC    OF.                                   ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

ฟริต 4064    90 

 ดินดํา     10 

 

25. เคลือบรากุสีฟาสด  1,000OC   OF.                            ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

ฟริต 3110 (บอแร็กซฟริต)   96 

 คอปเปอรคารบอเนต    4 
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26. เคลือบรากุสีขาวทึบ  1,000OC   OF.                            ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

แคลเซียมบอเรตฟริต   57 

 แบเรียมคารบอเนต   12 

 เนฟเฟลีนไซยาไนด   30 

สารใหสี      

ดีบุกออกไซด     8 %                          

เซอรโคเนียมซิลิเกต   12% 

 

27. เคลือบรากุสีสดใส  1,000OC   OF.                            ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
 

 ฟริต 3134     70 

 แบเรียมคารบอเนต     5 

 ซิงคออกไซด      5 

 หินปูน       5 

 ดินขาว      15 

 

28. เคลือบรากุสีดํา  1,000OC   OF.                                 ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

บอแร็กซ     3 

 ฟริต     43 

 โซดาแอช    21 

 เนฟเฟลีนไซยาไนด   10 

 ดินแดงบดละเอียด   21 

สารใหสี      

โคบอลตออกไซด    4% 

คอปเปอรคารบอเนต    2% 

 

29. เคลือบรากุสีแดงคล้ํา   950OC   OF.   ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

แคลเซียมบอเรตฟริต   50 

 ฟริต 3134    50 

สารใหสี      

ดีบุกออกไซด    5% 

คอปเปอรออกไซด   4% 

หมายเหต ุ  เม่ือเผาแลวใหนําไปใสถังขี้เล่ือยปดฝาไวใหเกิดควันในบรรยากาศรีดักชันจึงจะไดสีแดง 
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30. เคลือบรากุสีแดงสด   950OC   OF.                           ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

บอแร็กซ    50 

 แคลเซียมบอเรตฟริต   50 

สารใหสี      

 คอปเปอรออกไซด    6% 

 เฟอรริกออกไซด     5% 

 

31. เคลือบรากุสีฟาสด   950OC   OF.                             ดินรากุ    เคลือบหนา  1  มม. 
  

 ฟริต 3134    50 

 โซดาแอช    40 

 ซิลิกา     10 

สารใหสี      

 คอปเปอรคารบอเนต    2% 
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