
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 

หลกัสูตร 

 

“เทคนิคการขึน้รูปผลติภัณฑ์ขนาดใหญ่และเทคนิคการตกแต่ง

ลวดลายบนเคลอืบเซรามิก; Double Glaze” 

 

 

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม จงัหวดัสกลนคร 

วนัที ่7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2555 

 

 

 

 

จดัท าโดย  

โครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในพระราชด าริสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ส านักเทคโนโลยชุีมชน  กรมวทิยาศาสตร์บริการ   

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ค าน า 

    เอกสารน้ีจดัท าขึ้นเพือ่ใชป้ระกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการของโครงการศูนยศิ์ลปาชีพใน

พระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ส านกัเทคโนโลยชุีมชน  กรมวทิยาศาสตร์บริการ  

หลกัสูตร  “เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก ; 

Double Glaze”ใหแ้ก่สมาชิก อาจารยป์ระจ าศนูย ์ ศนูยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม จงัหวดัสกลนคร         

วนัท่ี 7 – 10 กุมภาพนัธ์ 2555 
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เทคนิคการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก; Double Glaze 
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สารบัญ 

เร่ือง                    หน้า 

ภาคผนวก  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

เร่ือง  เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่     11-24 
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “เทคนิคการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก Double glaze” 

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 7 – 10 กมุภาพันธ์ 2555 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม จงัหวดัสกลนคร มีความประสงคจ์ะพฒันาเทคนิควธีิการขึ้น

รูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ซ่ึงใชว้ธีิการขึ้นรูปดว้ยการป้ันแป้นหมุน  เพือ่ผลิตผลิตภณัฑข์นาดใหญ่รูปแบบต่าง 

ๆ ตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีปริมาณความสูญเสียในขั้นตอนการขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน

ค่อนขา้งสูง  นอกจากน้ียงัตอ้งการพฒันาการตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิการเคลือบนอกเหนือจากการตกแต่ง

ดว้ยวธีิการเขียนลวดลาย  เพือ่ใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย  เป็นทางเลือกใหผู้ซ้ื้อ  อีกทั้งยงัช่วยลดเวลา

การท างานและตน้ทุนการผลิตดว้ย  โครงการศูนยศิ์ลปาชีพในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ จึงไดจ้ดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่และ

เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก double glaze ” เพือ่ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเทคนิคการขึ้นรูปดว้ย

วธีิการป้ันบนแป้นหมุนอยา่งถูกตอ้ง   เร่ิมจากการเตรียมดินส าหรับงานป้ันผลิตภณัฑข์นาดใหญ่  การ

เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท างาน และการเก็บผลิตภณัฑท์ี่ขึ้นรูปแลว้รอเผาดิบอยา่งถูกตอ้งเพือ่

หลีกเล่ียงปัญหาการแตกร้าวก่อนน าไปเผาดิบต่อไป     และจะไดถ่้ายทอดความรู้เร่ืองการเทคนิคการตกแต่ง

ผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิการเคลือบต่าง ๆ อาทิ การหยอดเติมเคลือบ  ต่างสี  การเคลือบสีซอ้นทบักนั  การขดูแต่ง

เน้ือดินหรือเคลือบ  เทคนิคเหล่าน้ีลว้นเป็นวธีิที่น่าสนใจในการน ามาใชพ้ฒันาความสวยงามของผลิตภณัฑ์  

ผูผ้า่นการอบรมคร้ังน้ี  จะสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการท างานขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่และเรียนรู้วกีาร

ตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยเคลือบหลายวธีิ   
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2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ดว้ยวธีิการป้ันแป้น
หมุน  

2.2   เพือ่พฒันาเทคนิควธีิการท างานขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน 

2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้เร่ืองการเตรียมเคลือบ  double glaze และเทคนิคการ
ตกแต่งดว้ยเคลือบวธีิต่าง ๆ 

2.4 เพือ่ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเทคนิคการเคลือบผลิตภณัฑด์ว้ยเคลือบชนิด double glaze  

 

3.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

อาจารย ์ และสมาชิกของศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม จงัหวดัสกลนคร ที่ท  าหนา้ที่ขึ้นรูป

ดว้ยแป้นหมุนและตกแต่งผลิตภณัฑ ์

 

4.  หลักสูตรการฝึกอบรม 

เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก  

Double glaze  

 

5.  วิธีการฝึกอบรม 

ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ จ  านวน  24 ชัว่โมง 

 

6.  ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 ระหวา่งวนัที่ 7 – 10 กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ 
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7.  สถานที่ฝึกอบรม 

 ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม  จงัหวดัสกลนคร 

 

8.  ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณโครงการศูนยศิ์ลปาชีพฯ  ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม  จงัหวดัสกลนคร

หลกัสูตรหลกัสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรา

มิก double glaze” จ  านวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม 40 คน งบประมาณ 60,109 บาท 

 

9.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  40 คน 

 

10.  ที่ปรึกษาโครงการ 

  ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยชุีมชน 

 

11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  น.ส.อรุณศรี  เตปิน 

 

12.   วิทยากร 

นายไพฑูรย ์ จ  ารัสฉาย 

นางสาวศิริวรรณ  แซ่ภู่ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้เร่ืองเทคนิคในการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ เทคนิคการใช้

แป้นหมุน และเรียนรู้การเคลือบ Double glaze เทคนิคการเคลือบผลิตภณัฑด์ว้ยชนิด double glaze สามารถ

น าไปพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้
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ก าหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

หลกัสูตร “เทคนิคการขึน้รูปผลติภณัฑ์ขนาดใหญ่ 

และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ Double glaze” 

ณ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  จังหวดัสกลนคร 

ระหว่างวนัที ่7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 

วนัและเวลา หัวข้อ วทิยากร 

7  กุมภาพันธ์  2555    

08.30-09.00 น. - ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน  

09.00-16.00 น. - ภาคทฤษฎีและปฏิบติัแบ่งเป็น 2 หัวขอ้  

 หัวข้อ ๑ “เทคนิคการขึน้รูปผลติภณัฑ์ขนาดใหญ่” นายไพฑูรยฯ์ 

 - การนวดดินดว้ยมือหรือจากการนวดดว้ยเคร่ืองนวด ป้ัน ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน  

    

 หัวข้อ 2 “เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ double glaze” น.ส.ศิริวรรณฯ 

 - การเตรียมเคลือบและผลิตภณัฑ ์  

 - เทคนิคการเคลือบ 2 ชั้น  

 - การตรวจสอบความหนืดของเคลือบหลอมและการตรวจสอบความหนาของเคลือบดิบ  

8  กุมภาพันธ์  2555    

08.30-09.00 น. - ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน  

09.00-16.00 น. หัวข้อ 1 “เทคนิคการขึน้รูปผลติภณัฑ์ขนาดใหญ่” นายไพฑูรยฯ์ 

 - ข้ึนรูป (ต่อ) ป้ันต่อขั้นท่ี 1, 2 หรือ 3 เพ่ือให้ช้ินงานมีขนาดใหญ่ข้ึน  
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 หัวข้อ 2 “เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ double glaze” น.ส.ศิริวรรณฯ 

 - เทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน ้า  

9  กุมภาพันธ์  2555    

08.30-09.00 น. - ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน  

09.00-16.00 น. หัวข้อ 1 “เทคนิคการขึน้รูปผลติภณัฑ์ขนาดใหญ่” นายไพฑูรยฯ์ 

 - การขดู ตกแต่งให้เรียบร้อย  

    

 หัวข้อ 2 “เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ double glaze” น.ส.ศิริวรรณฯ 

 - การเผาและเทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน ้า (ต่อ)  

10  กุมภาพันธ์ 2555    

08.30-09.00 น. - ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน  

    

09.00-16.00 น. หัวข้อ 1 “เทคนิคการขึน้รูปผลติภณัฑ์ขนาดใหญ่” นายไพฑูรยฯ์ 

 - การแกะลวดลายให้มีมิติ เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม  

    

 หัวข้อ 2 “เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ double glaze” น.ส.ศิริวรรณฯ 

 - เทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน ้า (ต่อ) ปัจจยัและปัญหาในการตกแต่ง  

 

 

หมายเหตุ - เวลา 10.30.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 

 - เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
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สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคดิเห็น 
เร่ือง การจดัฝึกอบรมหลกัสูตร "เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ 
และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก ; Double Glaze" 
สถานที ่ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพบา้นกุดนาขาม จงัหวดัสกลนคร 

วนัที่ 7 -10 กุมภาพนัธ ์2555 
การประเมินในส่วนเนื้อหาวิชา % 

1) ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ก่อน รับฟังการอบรม - 

2) ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ หลัง รับฟังการอบรม 94.50 
3) ความเหมาะสมของหวัขอ้และเน้ือหาในหลกัสูตร 91.00 

4) ระยะเวลาการอบรมตลอดหลกัสูตร 88.50 
5) สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน 95.50 

เฉลี่ยรวม 92.38 

การประเมินการบริหารจัดการ 
1) เอกสารประกอบที่ใชใ้นการฝึกอบรม 91.00 

2) สถานที่ใชใ้นการฝึกอบรม 86.50 
3) ส่ือที่ใชป้ระกอบการฝึกอบรม เช่น วดีีโอ, แผน่ใส 89.00 

4) อาหารและเคร่ืองด่ืม 98.50 
5) การประสานงานและการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 92.00 

เฉลี่ยรวม 91.40 

การประเมินวิทยากร 

นายไพฑูรย์  จ ารัสฉาย 
1) ความรอบรู้ในหวัขอ้บรรยาย 90.50 

2) ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิค 92.00 
3) การตอบค าถามที ่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาไดช้ดัเจนและ

กวา้งขวาง 91.50 
เฉลี่ยรวม 91.33 

นางสาวศิริวรรณ  แซ่ภู่ 
1) ความรอบรู้ในหวัขอ้บรรยาย 94.50 
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2) ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิค 95.00 

3) การตอบค าถามที ่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาไดช้ดัเจนและ
กวา้งขวาง 97.50 
เฉลี่ยรวม 95.67 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 92.70 
 

ข้อเสนอแนะการฝึกอบรม    

1.ระยะเวลาในการอบรมนอ้ยเกินเกินไป 

 

โดยสรุป   

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร "เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภณัฑข์นาดใหญ่และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบน

เคลือบเซรามิก; Double Glaze” ประมาณร้อยละ 94 มีความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังาน ท าใหง้านประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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เร่ือง  เทคนิคการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

โดย  นายไพฑูรย์  จ ารัสฉาย 

 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
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เตรียมแผ่นไม้ส าหรับรองช้ินงานป้ัน 
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น าดนิที่ผ่านการนวดแล้วมาวางไว้บนแป้นป้ัน 

 

จับหรือกดดนิให้ได้จุดศูนย์กลางก่อน 
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กดดนิให้ลกึ  ขยายให้กว้างตามแบบที่ต้องการ 

 

กดดนิให้นิ่งและนาน  เพือ่ป้องกนัช้ินงานแตก 
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จากนั้นกข็ึน้รูปโดยการดงึดนิให้สูงขึน้และหนา - บางเท่ากนั 
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ขั้นตอนการต่อดนิ  โดนการคลงึดนิให้เป็นเส้นให้ได้ขนาดเหมาะมือกบัคนป้ัน  ใช้นิว้

กดรอยต่อ 

 

 

ให้มีความหนามากหน่อย  เพือ่ป้องกนัรอยแตกด้านข้าง 
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การจับดนิหรือการดงึดนิ  ให้ได้จุดศูนย์กลางเสียก่อน 
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ดงึดนิขึน้รูปตามแบบ 
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เมื่อป้ันหรือขึน้รูปเสร็จแล้ว  กขู็ดหรือตกแต่งผวิให้เรียบ 

 

การขูดหรือการตกแต่ง  พร้อมที่จะน าไปเกบ็  และรอการเผาดบิต่อไป 

 

19 



 

 

 

ผลงานส าเร็จของการขึน้รูป 
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ผลงานส าเร็จของการขึน้รูป 
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น าช้ินงานไปเกบ็ไว้ในห้องหรือช้ันวางให้เรียบร้อย 
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ใช้ผ้ายางคลุมให้มิดชิด  เพือ่ป้องกนัช้ินงานแตก 
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การพฒันาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลอืบเซรามกิ  

ส าหรับเซรามกิประดบัตกแต่ง : เคลอืบสองช้ัน ลายเสือ และลายน า้ไหล 

ศิริวรรณ แซ่ภู่  ลดา พนัธสุ์ขมุธนา และวราลี บางหลวง  

 

การเคลือบผลิตภณัฑเ์ซรามิกมีหลายวธีิ อาทิ วธีิพน่ จุ่ม ราด  ซ่ึงจะไดเ้คลือบเป็นพื้นสีเรียบ ไม่มี

ลวดลายที่น่าสนใจ  ในทอ้งตลาดจึงนิยมใชก้ารตกแต่งโดยการเขียนลาย หรือ ติดรูปลอกเซรามิก ซ่ึงหาซ้ือ

ไดง่้ายและมีราคาถูก   การท าเคลือบใหมี้ลวดลายสีสนัที่แตกต่าง  มีความหลากหลาย  และมีลกัษณะ

เฉพาะตวั  จะช่วยเพิม่ความสะดุดตาและเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์    การท าลวดลายบนผวิเคลือบสามารถท าได้

หลายวธีิ  เช่น   โดยการหยอดเคลือบต่างสี   การใชเ้คลือบ 2 สีเคลือบซอ้นทบักนั   การขดูแต่งเน้ือดินหรือ

เคลือบเป็นตน้   ผูผ้ลิตมีความสนใจที่จะพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้วยงามยิง่ขึ้นแต่หลายรายยงัคงไม่รู้จกัเทคนิค

การตกแต่งลวดลายเหล่าน้ี 

กรมวทิยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยเีซรามิก รวมทั้งมีโรงงาน

ทดลองผลิตเซรามิกจึงไดจ้ดัท ากิจกรรม พฒันาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก  เพือ่เพิม่มูลค่า

ของผลิตภณัฑเ์ซรามิกและพร้อมถ่ายทอดใหแ้ก่อุตสาหกรรม  SMEs  ชุมชน  และศูนยศ์ิลปาชีพ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิกส าหรับผลิตภณัฑเ์ซรามิกประเภท

ประดบัตกแต่ง 
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การทดสอบ 

1. การตรวจสอบความหนืดของเคลือบหลอม 

ทดสอบความหนืดของเคลือบหลอมดว้ยอุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม  ระยะไหลของ

เคลือบแสดงระดบัความหนืดของเคลือบหลอม  ระยะไหลขึ้นกบัปัจจยัต่างๆ  ที่ส าคญัไดแ้ก่  น ้ าหนกั

ตวัอยา่ง  องศาลาดเอียงในการทดสอบ  การเปรียบเทียบระยะไหลควรเปรียบเทียบกบัเคลือบที่มีสูตร

เดียวกนั  น ้ าหนกัเท่ากนั  และองศาการทดสอบเท่ากนั   เคลือบที่มีความหนืดต ่ามีระยะไหลมากกวา่เคลือบที่

มีความหนืดสูง 

วัสดุอุปกรณ์ 

1) อุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม 

2) ไมบ้รรทดั 

3) เคร่ืองชัง่ 

วิธีทดสอบ  

ขึ้นรูปเคลือบที่ตอ้งการทดสอบเป็นเม็ดกลม ใชน้ ้ าหนกัเคลือบ 3 กรัม ใส่เคลือบในช่องวางตวัอยา่งของ

อุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม วางอุปกรณ์ฯที่มุม 45 หรือ 60 องศา มุมที่ใชท้ดสอบขึ้นกบัความ

หนืดของเคลือบ โดยเคลือบที่มีความหนืดสูงใชมุ้มสูงกวา่เคลือบที่มีความหนืดต ่า   เผาที่อุณหภูมิ 1200๐C /7 

ชม./ยนืไฟ 30 นาที  วดัระยะที่เคลือบไหลหลงัเผา 

 

2. การทดสอบความถ่วงจ าเพาะของเคลือบ 

การทดสอบ ความถ่วงจ าเพาะ แสดงถึงปริมาณของวตัถุดิบในน ้ าเคลือบ เคลือบสูตรเดียวกนัที่มี ความ

ถ่วงจ าเพาะสูงกวา่คือเคลือบที่มีปริมาณวตัถุดิบสูงกวา่หรือมีปริมาณน ้ านอ้ยกวา่นัน่เอง ทดสอบโดยใช้

ไฮโดรมิเตอร์หรือหาน ้ าหนกัของเคลือบที่ทราบปริมาตร  ค  านวณตามสูตร 
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วัสดุอุปกรณ์  

1) กระบอกตวงขนาด ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

2) เคร่ืองชัง่ 

3) น ้ า 

วิธีทดสอบหาน ้าหนักของเคลือบที่ทราบปริมาตร   

1) ชัง่น ้ าหนกักระบอกตวงเปล่า (A) 

2) กระบอกตวงเติมน ้ าปริมาตร 100 มิลลิลิตรชัง่น ้ าหนกั (A+B) 

3) กระบอกตวงเดิมเคลือบปริมาตร 100 มิลลิลิตรชัง่หนกั (A+C) 

การค านวณ 

ความถ่วงจ าเพาะของเคลือบ= ((A+C)-A)/( (A+B)-A) 

ปริมาตรกระบอกตวง =(A+B)-A 

   น ้ าหนกัเคลือบ  =(A+C)-A 

วิธีทดสอบด้วยไฮโดรมิเตอร์ 

1) ไฮโดรมิเตอร์ 

2) กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร 

3) น ้ าเคลือบที่ตอ้งการวดั 

วิธีทดสอบ 

1) น ากระบอกตวง เติมน ้ าเคลือบใหไ้ดป้ริมาตร 100 มิลลิลิตร 

2) จุ่มไฮโดรมิเตอร์ลงในเคลือบ ค่อยๆปล่อยไฮโดรมิเตอร์ใหจ้มลงในน ้ าเคลือบชา้ๆ

จนกระทัง่หยดุน่ิง 

3) ยกไฮโดรมิเตอร์ขึ้นมาอ่านค่าจากรอยเคลือบที่เกาะอยู ่ 

 

3. การทดสอบความหนาของเคลือบดิบ 

ความหนาของเคลือบดิบเม่ือเคลือบผลิตภณัฑมี์ผลต่อปริมาณเคลือบที่ใช ้ ลกัษณะ  ลวดลาย  ของ

เคลือบหลงัเผา 

วัสดุอุปกรณ์ 
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1) ไมโ้ปรแทรกเตอร์แบบแขง็ ฟุตเหล็ก หรือ บตัรเครดิต  

2) น าไมโ้ปรแทรกเตอร์แบบแขง็ ฟุตเหล็ก หรือ บตัรเครดิต  มาตดัมุม 45 องศาของ

ส่ีเหล่ียมจตัุรัส  ใหต้ดัดา้นที่มีสเกล  และขดัปลายดา้นที่ตดัใหค้ม 

3) แวน่ขยาย 

วิธีทดสอบ** 

1) หนัดา้นสเกลของอุปกรณ์เขา้หาตวั กดดา้นที่ตดัมุมลงบนเคลือบดิบ 

2) หมุนอุปกรณ์เขา้หาตวั 1 ใน 4 ของวงกลม  พร้อมกดใหด้า้นที่ตดัมุมจมในเคลือบ

ดิบจนจรดถึงพื้นผวิของผลิตภณัฑดิ์บ 

3) อ่านค่าสเกลของอุปกรณ์ที่จมในเคลือบดิบ  น ามาหาร2 จะไดค้่าความหนาของ

เคลือบดิบที่วดัไดจ้ริง 

** L. Turner The Woodlands, TX จากเวบ็ http://www.potters.org/subject95324.htm วนัที่ 16 ม.ค.55 

4. การตรวจสอบความหนืดของน ้าเคลือบ 

ตรวจสอบความหนืดของน ้ าเคลือบดว้ยวธีิถว้ยวดัความหนืดของฟอร์ด  เคลือบที่ใชเ้วลาในการไหลมาก 

มีความหนืดมากกวา่ เคลือบที่ใชเ้วลาในการไหลนอ้ย 

วัสดุอุปกรณ์ 

1) นาฬิกาจบัเวลา 

2) เคร่ืองถว้ยวดัความหนืดของฟอร์ด 

วิธีทดสอบ 

1) ตวงเคลือบปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

2) เทเคลือบที่ตวงใส่ในถว้ยวดัความหนืดฯ 

3) จบัเวลาที่เคลือบไหลออกจากถว้ยวดัความหนืดฯจนหมด 
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การเตรียมเคลือบ 

1. เตรียมฟริต ฟริตส าเร็จรูปที่มีลกัษณะเป็นเกร็ดซ่ึงมีความแขง็  ก่อนน ามาใชง้านควรน าไปบด โดย

วธีิบดเปียกโดยใชห้มอ้บด  กรองผา่นตะแกรงขนาด 140 เมช  อบใหแ้หง้ 

2. ชัง่เคลือบตามสูตรในตารางที่ 1 

3. บดเคลือบดว้ยหมอ้บดเป็นเวลา 8 ชัว่โมง กรองผา่นตะแกรงขนาด 100 เมช 

ตารางที่ 1 สูตรเคลือบ  

วัตถุดิบ/รหัสตัวอย่าง WCF WPN5 WA10 

แร่ฟันมา้ 35.2 35.2 35.2 

หินปูน 13.6 13.6 13.6 

ดินขาว 11.1 11.1 11.1 

ควอรตซ์ 28.5 28.5 28.5 

ซิงคอ์อกไซด ์ 6.8 6.8 6.8 

ทลัคมั 4.9 4.9 4.9 

ทิทาเนียมไดออกไซด ์ - - 10 

โคบอลออกไซด ์ 2 - - 

เหล็กออกไซด ์ 10 - - 

อะลูมินา - - 10 

ฟริตPN5407* - 50 - 

ความถ่วงจ าเพาะ (ควบคุม

ใหมี้ค่าตามตอ้งการ) 

1.5-1.8 1.5-1.8 1.5-1.8 

*บจก.เซอร์นิค อินเตอร์เนชัน่แนล  

เทคนิคการเคลือบสองช้ัน 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
- กาพน่เคลือบ  
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2. วิธีการเคลือบ  
- การพน่เคลือบ ใชก้าพน่เคลือบ   

- การชุบเคลือบ ใชว้ธีิจุ่มช้ินงานลงในน ้ าเคลือบ  จบัเวลาที่ใชใ้นการชุบใหค้งที่  เช่น  ใชเ้วลา 

5 วนิาที  จะไดค้วามหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร (Anestiwata รุ่น New 71  Japan ใชก้บัป๊ัม

ลมความดนัสูงสุด 98 psi ขนาดหวัพน่เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.3 มิลลิเมตร ความดนัอากาศเขา้

กาพน่เคลือบ 43 psi อตัราเร็วของเคลือบที่ออกตรงปลายกาพน่เคลือบ 155 มิลลิลิตร/นาที) 

-  

3. การเคลือบสองช้ัน 

ทดลองเคลือบสองชั้นโดยใชสู้ตรเคลือบ เทคนิคการเคลือบ  และความหนาของเคลือบดิบ  แสดงดงั

ตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 การทดลองเคลือบ 

ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
เนื้อดิน 

ช้ันที่ 1 
เทคนิค 

ช้ันที่ 2 
เทคนิค หมายเหตุ 

สูตร 
ความ
หนา 
(มม.) 

สูตร 
ความ
หนา 
(มม.) 

1 PAA WCF 0.6 จุ่ม WA10 หยาบๆ พน่ ลายด่างช้ินที่1 

2 PAA WCF 0.6 จุ่ม WA10 <0.5 พน่ ลายเสือช้ินที่2 

3 PAA WCF 0.6 จุ่ม WA10 0.5-1 พน่ ลายเสือช้ินที่3 

4 PAA WCF 0.6 จุ่ม WA10 >1 พน่ ลายเสือช้ินที่4 
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ภาพแสดงวิธีการเคลือบสองช้ัน 

เคลือบช้ันที่ 1 

 ชุบเคลือบพื้นสีเขม้(เช่น สูตร WCF) มีความหนา 0.6 มิลลิเมตร 

เคลือบช้ันที่ 2 

 ลายด่าง  ตัวอย่างช้ินงานที ่1 

พน่เคลือบชั้นที่ 2 หยาบๆ  ดว้ยเคลือบสีอ่อน (เช่น สูตรWPN5) ปรับหวัพน่ใหล้มนอ้ย

เพือ่ใหเ้ป็นเม็ดใหญ่ 

 เคลือบหลงัเผา 

 ลายเสือ  ตัวอย่างช้ินงานที ่2 

พน่ทบัดว้ยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมสูงกวา่เคลือบชั้นที่ 1 (เช่น สูตรWA10) 

 พน่เคลือบชั้นที่2หนา <0.5 มิลิเมตร  เคลือบหลงัเผา 
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 ลายเสือ  ตัวอย่างช้ินงานที ่3 

 พน่เคลือบชั้นที่2หนา 0.5-1 มิลลิเมตร  เคลือบหลงัเผา 

 ลายเสือ  ตัวอย่างช้ินงานที ่4 

  พน่เคลือบชั้นที่2หนา >1 มิลลิเมตร  เคลือบหลงัเผา 

การเคลือบชั้นที่ 2 ดว้ยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมสูง  เม่ือมีความหนามากๆเกินกวา่ 

1.5 มิลลิเมตร จะท าใหเ้คลือบปูดบวม   
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การตกแต่งลายน ้าไหล 

1. วัสดุ อุปกรณ์ และเคลือบ 

- เคลือบปกติ (เช่น สูตร WCF) และ เคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมต ่ากวา่

เคลือบปกติ (เช่น สูตร WPN5) 

- ดา้ยท าจากฝ้าย 

- กลีเซอลีน 

2. การเตรียมด้ายส าหรับตกแต่ง  

เตรียมเคลือบปกติสีเขม้ (เช่น สูตร WCF) 30 กรัมอบแหง้ เติมกลีเซอลีน 20 มิลลิลิตร บดดว้ย

โกร่งใหเ้ขา้กนัเติมน ้ า 20 มิลลิลิตร  น าดา้ยตดัใหไ้ดค้วามยาวที่ตอ้งการจุ่มลงในเคลือบที่เตรียมไว ้

น าขึ้นตกแต่งบนผลิตภณัฑ ์

ภาพแสดงวิธีการเคลือบลายน ้าไหล 

 ตกแต่งผลิตภณัฑดิ์บดว้ยเสน้ดา้ยที่ชุบเคลือบ 

 พน่ทบัดว้ยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมต ่ากวา่เคลือบปกติ 

(เช่น สูตรWPN5) ความหนา >1 มิลลิเมตร 
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  เคลือบหลงัเผา 

 

ข้อควรระวังในการตกแต่งด้วยเคลือบสองช้ัน 

 ความหนาของเคลือบดิบและความหนืดของเคลือบหลอมเป็นปัจจยัส าคญัในการใชเ้ทคนิค

การเคลือบสองชั้น  ท  าใหเ้กิดลวดลาย ต่างๆกนัได ้     ความหนาของเคลือบดิบขึ้นกบัหลาย

ปัจจยั  ที่ส าคญัไดแ้ก่  ความหนืดของน ้ าเคลือบ  ความถ่วงจ าเพาะของน ้ าเคลือบ  เวลาการ

จุ่มหรือการพน่เคลือบ  ความสามารถในการดูดน ้ าเคลือบของผลิตภณัฑดิ์บ   ซ่ึงเทคนิคการ

เคลือบสองชั้น  ตอ้งควบคุม ความหนืดของเคลือบหลอมและความหนาของเคลือบดิบให้

ไดต้ามตอ้งการ  จึงควรตรวจสอบสมบตัิเคลือบที่ใชค้ือ  ความหนืดของเคลือบหลอมความ

หนืดและความถ่วงจ าเพาะของน ้ าเคลือบก่อนน ามาใชง้าน  ควบคุมเทคนิคการจุ่มหรือการ

พน่เคลือบ  และควรตรวจสอบความหนาของเคลือบดิบบนช้ินงานทุกคร้ัง   

 การเคลือบชั้นที่ 2 ถา้ใชเ้ทคนิคการชุบเคลือบแทนการพน่ จะท าใหเ้คลือบหลุดร่อนไดง่้าย 

 ในการเคลือบลายน ้ าไหล  ปริมาณน ้ าเคลือบที่เกาะบนเสน้ดา้ยมีผลต่อ  ส่งผลต่อความ

ละเอียดของลวดลายและความเขม้ของสีเคลือบ  นอกจากน้ีลวดลายที่ไดย้งัขึ้นอยูก่บั

ลกัษณะและรูปทรงของผลิตภณัฑท์ี่ตกแต่ง  เช่นรูปทรงส่ีเหล่ียม  บริเวณมุมหรือขอบของ

ผลิตภณัฑห์ลงัเผาเคลือบมีแนวโนม้บางกวา่บริเวณอ่ืน  จึงมีแนวโนม้ไหลหลงัเผานอ้ยกวา่

บริเวณอ่ืน 
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