เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร

“การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน”
ณ ศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2555

จัดทาโดย
โครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คานา
เอกสารนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร “การควบคุ ม
กระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน” โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้อาจารย์และสมาชิกของศูนย์
ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส รวม 14 คน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม
2555
สานักเทคโนโลยีชุมชน
พฤษภาคม 2555

สารบัญ
การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ

หน้า

การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ

1

ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมน้าเคลือบ

1

การทดสอบหาความชื้นของวัตถุดิบ

1

วิธีการทดสอบ

2

การทดสอบหาความละเอียดของเนื้อดินโดยใช้ตะแกรงร่อน

4

วิธีการเตรียมน้าเคลือบ

7

ทดสอบหาความถ่วงจาเพาะและการไหลตัวของน้าเคลือบ

8

การทดสอบความถ่วงจาเพาะของน้าดินโดยวิธีการชั่งน้าหนัก

8

การทดสอบอัตราการไหล

9

การทดสอบความถ่วงจาเพาะของเคลือบ

11

เตรียมชิ้นทดสอบและชิ้นงานตัวอย่าง

12

เอกสารอ้างอิง

13
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
หลักสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน”
1.

หลักการและเหตุผล
“เคลือบ” สารประกอบประเภทซิลิเกต (Silicate) ที่หลอมละลายจากอิทธิพลของความร้อน
และเย็นตัวกลายเป็นชั้นแก้วบาง ๆ เกาะอยู่ที่ผิวของผลิตภัณฑ์เซรามิก ช่วยให้ชิ้นงานไม่ดูดซึมของเหลวและ
ง่ายต่อการทาความสะอาด ชิ้นงานมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าให้แก่ผลิตภั ณฑ์ได้อีกด้วย มีผู้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นสินค้าแฟชั่น ที่ผู้ผลิตต้องติดตาม
แนวโน้มความนิยม (Trend) ของผู้ซื้อตลอดเวลา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ
และ “เคลือบ” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผู้ผลิตที่จะสร้างความแปลกแตกต่างให้แก่ชิ้นงาน เพื่อให้ผู้ผลิต
สามารถสนองความต้องการของตลาดได้
ศูน ย์ ศิล ปาชีพพระตาหนั กทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิว าส ประสบปัญหาสมาชิกแผนก
เคลือบลาออกไปจานวนมาก สมาชิกใหม่ยังขาดความรู้และไม่มีประสบการณ์ในการทางาน ทาให้การเตรียม
เคลื อบไม่มีป ระสิ ทธิภ าพ เคลื อบที่ได้ ไม่มีคุณภาพเหมาะสม เมื่อนามาใช้งานทาให้ ผ ลิ ตภัณฑ์เกิดความ
เสียหาย ต้องการรับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเตรียมเคลือบและเทคนิคต่าง ๆ ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
ด้วยเคลือบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชิ้นงานของศูนย์ศิลปาชีพฯ
โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สานักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้กาหนดจัดฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิ ต
เคลื อ บ พร้ อ มดู งาน” ขึ้น เพื่ อ พั ฒ นาบุค ลากรแผนกเตรี ย มเคลื อ บ ให้ไ ด้รั บ ความรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมเคลือบที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเคลือบต่าง ๆ ได้หลากหลาย
ด้วยตนเอง นอกจากนี้จะได้นาไปศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นงานเคลือบ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
ตรงและเกิดแรงบั น ดาลใจในการพัฒ นาเคลื อบและได้เรียนรู้เทคนิควิธีเคลื อบชิ้นงานใหม่ ๆ ของโรงงาน
ภายหลังการรับการอบรมและได้ศึกษาดูงานแล้ว ฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง จะทาให้สามารถพัฒนาเคลือบ
และเรียนรู้วิธีการเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามต่อไป
2.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมเคลือบสาหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

3.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

อาจารย์ และสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
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4. หลักสูตรการฝึกอบรม
การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน
5. วิธีการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จานวน 18 ชั่วโมง
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555

การศึกษาดูงาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2555

7. สถานที่ฝึกอบรม
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2555

ศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์
จ.นราธิวาส

วันที่ 2 มิถุนายน 2555

โรงงาน Cermaic of Phuket
จ.ภูเก็ต

8. ค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ
9. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
14 คน
10. ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยีชมุ ชน
11.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.อรุณศรี เตปิน
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กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
หลักสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน”
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
วันที่ 2 มิถุนายน 2555
ศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Ceramic of Phuket จ.ภูเก็ต
วันและเวลา

รายการ

วิทยากร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2555
07.00 น.

- ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

19.00 น.

- เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช

19.30 น.

- เข้าที่พัก จ.นครศรีธรรมราช

-

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
08.00 น.

- ออกเดินทางจากที่พัก จ.นครศรีธรรมราช

11.00 น.

- เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

11.00 – 15.00 น.

- แวะตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ เพื่อจัดซื้ออาหารว่างและ
เครื่องดื่มสาหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพื่อความ
ปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ ไม่ควรออกจากที่พักเพื่อซื้อสิ่งของทุกวัน จึงได้
ดาเนินการจัดซื้อให้ครบจานวนคนและวันจากตลาดกิมหยง)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.

- ออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

18.00 น.

- ถึง จ.นราธิวาส เข้าที่พักในพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์

-
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน

น.ส.ศิริวรรณฯ

ภาคทฤษฎี
09.00 – 11.00 น.

- ความสาคัญของการเตรียมน้าดินสาหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูป
- ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเตรียมน้าดิน
- แนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับการเตรียมน้าดิน และวิธีการใช้
ภาคปฏิบัติ

11.00 – 12.00 น.

- ทดลองปฏิบัติการทดสอบหาความชื้นของวัตถุดิบ

13.00 – 16.00 น.

- ทดลองปฏิบัติการทดสอบหาความชื้นของวัตถุดิบ (ต่อ)
- ทดลองปฏิบัติการทดสอบหาปริมาณกากค้างตะแกรงของน้า
เคลือบ
โดยใช้ตะแกรงขนาดต่าง ๆ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน
ภาคทฤษฎี

09.00 – 10.00 น.

- บรรยายวิธีการเตรียมน้าเคลือบ
ภาคปฏิบัติ

10.00 – 12.00 น.

- ทดลองปฏิบัติการทดสอบหาความถ่วงจาเพาะและการไหลตัวของ
น้าเคลือบ

13.00 – 16.00 น.

- ทดลองปฏิบัติการเตรียมชิ้นทดสอบและชิ้นงานตัวอย่าง

น.ส.ศิริวรรณฯ
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วันและเวลา

รายการ

วิทยากร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน

น.ส.ศิริวรรณฯ

ภาคปฏิบัติ
09.00 – 15.00 น.

- ทดลองปฏิบัติการเผาชิ้นทดสอบและชิ้นงานตัวอย่าง

15.00 – 16.00 น.

- วิทยากรวิเคราะห์และสรุปผล พร้อมให้สมุดจดบันทึกเพื่อสมาชิก
ปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ติดตามผลการถ่ายทอดฯ ได้

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
07.00 – 07.30 น.

- ลงทะเบียน

07.30 น.

- วิทยากร อาจารย์และสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ออกเดินทางจาก จ.นราธิวาส (พร้อมกันที่
หน้าศาลากลาง จ.นราธิวาส เพื่อเดินทางพร้อมคณะอื่น)

17.00 น.

- เดินทางถึง จ.ภูเก็ต

17.30 น.

- เข้าที่พักใน จ.ภูเก็ต

-

วันที่ 2 มิถุนายน 2555
08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

- เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Ceramic of Phuket จ.ภูเก็ต

10.00 – 12.00 น.

- ผู้จัดการโรงงานบรรยายสรุปการดาเนินงานกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ การตลาด

13.00 – 15.00 น.

- เยี่ยมชมแผนกเคลือบ ศึกษาวิธีการเตรียมเคลือบต่าง ๆ
และทดลองปฏิบัติการเคลือบด้วยเทคนิคต่าง ๆ

15.00 – 16.00 น.

- เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สาเร็จ

-
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วันที่ 3 มิถุนายน 2555
07.00 น.

- อาจารย์และสมาชิกศูนย์ฯ เดินทางออกจากที่พัก จ.ภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่ วศ. เดินทางออกจากที่พัก จ.ภูเก็ต

18.00 น.

19.00 น.

หมายเหตุ

- อาจารย์และสมาชิกศูนย์ฯ เดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
- เจ้าหน้าที่ วศ. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่ อง การจัดฝึ กอบรมหลักสูตร "การควบคุมกระบวนการผลิตเคลือบ พร้อมดูงาน"
ณ ศูนย์ศิลปาชีพพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์
วันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2555
การประเมินในส่ วนเนือ้ หาวิชา
1) ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ก่ อน รับฟังการอบรม

%

2) ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ หลัง รับฟังการอบรม

84.29

3) ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในหลักสูตร

91.43

4) ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร

87.14

5) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

91.43

เฉลีย่ รวม

88.57

การประเมินการบริหารจัดการ
1) เอกสารประกอบที่ใช้ในการฝึ กอบรม

88.57

2) สถานที่ใช้ในการฝึ กอบรม

92.86

3) สื่ อที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม เช่น วีดีโอ, แผ่นใส

90.00

4) อาหารและเครื่ องดื่ม

92.86

5) การประสานงานและการให้บริ การของเจ้าหน้าที่

91.43

เฉลีย่ รวม

91.14

การประเมินวิทยากร
น.ส.ศิริวรรณ แซ่ ภู่
1) ความรอบรู ้ในหัวข้อบรรยาย

91.43

2) ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิค

92.86

3) การตอบคาถามที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้ชดั เจนและกว้างขวาง

95.71

เฉลีย่ รวม

93.33

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

91.59

ข้อเสนอแนะการฝึ กอบรม
1.ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป
2.อาจารย์สอนดีมาก

ภาคผนวก

เอกสารประกอบการฝึ กอบรม

เอกสารประกอบการอบรม
พัฒนาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิกสาหรับเซรามิกประดับตกแต่ง:
เคลือบสองชั้น ลายเสือ และลายน้าไหล
ศิริวรรณ แซ่ภู่ ลดา พันธ์สุขุมธนา และวราลี บางหลวง
หลักการและเหตุผล
ผลิตภัณฑ์เซรามิก มีวิธีการเคลือบต่างๆ ได้แก่ โดยวิธีพ่น จุ่ม ราด ซึ่งจะได้เคลือบเป็นพื้นสี
เรียบ ไม่มีลวดลายที่น่าสนใจ ในท้องตลาดจึงนิยมใช้การตกแต่งโดยการ เขียนลาย หรือ ติดรูปลอกเซรา
มิก ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก การทาเคลือบให้มีลวดลายสีสันที่แตกต่าง มีความหลากหลาย และ
มีลักษณะเฉพาะตัว จะช่วยเพิ่มความสะดุดตาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลวดลายบนผิวเคลือบสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่น โดยการหยอดเคลือบต่างสี การใช้เคลือบ 2 สีเคลือบซ้อนทับกัน การขูดแต่งเนื้อ
ดินหรือเคลือบ เทคนิคเหล่านี้หลายวิธีไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่ผู้ผลิตสนใจในการนามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเซรามิก
รวมทั้งมีโรงงาน
ทดลองผลิตเซรามิก จึงได้จัดทากิจกรรม พัฒนาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก และพร้อมถ่ายทอดให้แก่อุตสาหกรรม SMEs และชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนเคลือบเซรามิก สาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทประดับ
ตกแต่ง
ระยะเวลา
วันนี้

กาหนดการ

7 กุมภาพันธ์ 2555

การเตรียมเคลือบและผลิตภัณฑ์
เทคนิคการเคลือบสองชั้น
การตรวจสอบความหนืดของน้าเคลือบ
การตรวจสอบความถ่วงจาเพาะของน้าเคลือบ
การตรวจสอบความหนาของเคลือบดิบ
และการตรวจสอบความหนืดของเคลือบหลอม

8 กุมภาพันธ์ 2555

เทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน้า

9 กุมภาพันธ์ 2555

การเผา

และเทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน้า(ต่อ)
10 กุมภาพันธ์ 2555

เทคนิคการเคลือบลายเสือและลายน้า(ต่อ)
ปัจจัยและปัญหาในการตกแต่ง

การทดสอบ
1. การตรวจสอบความหนืดของเคลือบหลอม
ทดสอบความหนืดของเคลือบหลอมด้วยอุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม ระยะไหล
ของเคลือบแสดงระดับความหนืดของเคลือบหลอม ระยะไหลขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่สาคัญได้แก่
น้าหนักตัวอย่าง องศาลาดเอียงในการทดสอบ การเปรียบเทียบระยะไหลควรเปรียบเทียบกับเคลือบ
ที่มีสูตรเดียวกัน น้าหนักเท่ากัน และองศาการทดสอบเท่ากัน เคลือบที่มีความหนืดต่ามีระยะไหล
มากกว่าเคลือบที่มีความหนืดสูง
วัสดุอุปกรณ์
1) อุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม
2) ไม้บรรทัด
3) เครื่องชั่ง
วิธีทดสอบ
ขึ้นรูปเคลือบที่ต้องการทดสอบเป็นเม็ดกลม ใช้น้าหนักเคลือบ 3 กรัม ใส่เคลือบในช่องวาง
ตัวอย่างของอุปกรณ์ทดสอบการไหลของเคลือบหลอม วางอุปกรณ์ฯที่มุม 45 หรือ 60 องศา
มุมที่ใช้ทดสอบขึ้นกับความหนืดของเคลือบ โดยเคลือบที่มีความหนืดสูงใช้มุมสูงกว่าเคลือบที่
มีความหนืดต่า เผาที่อุณหภูมิ 1200๐C /7 ชม./ยืนไฟ 30 นาที วัดระยะที่เคลือบไหลหลัง
เผา
2. การทดสอบความถ่วงจาเพาะของเคลือบ
การทดสอบความถ่วงจาเพาะแสดงถึงปริมาณของวัตถุดิบในน้าเคลือบ
เคลือบสูตรเดียวกันที่มีความ
ถ่วงจาเพาะสูงกว่าคือเคลือบที่มีปริมาณวัตถุดิบสูงกว่าหรือมีปริมาณน้าน้อยกว่านั่นเอง ทดสอบโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์
หรือหาน้าหนักของเคลือบที่ทราบปริมาตร คานวณตามสูตร
วัสดุอุปกรณ์
1) กระบอกตวงขนาด ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
2) เครื่องชั่ง

3) น้า
วิธีทดสอบหาน้าหนักของเคลือบที่ทราบปริมาตร
1) ชั่งน้าหนักกระบอกตวงเปล่า (A)
2) กระบอกตวงเติมน้าปริมาตร 100 มิลลิลิตรชั่งน้าหนัก (A+B)
3) กระบอกตวงเดิมเคลือบปริมาตร 100 มิลลิลิตรชั่งหนัก (A+C)
การคานวณ
ความถ่วงจาเพาะของเคลือบ= ((A+C)-A)/( (A+B)-A)
ปริมาตรกระบอกตวง =(A+B)-A
น้าหนักเคลือบ
=(A+C)-A
วิธีทดสอบด้วยไฮโดรมิเตอร์
1) ไฮโดรมิเตอร์
2) กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร
3) น้าเคลือบที่ต้องการวัด
วิธีทดสอบ
1) นากระบอกตวง เติมน้าเคลือบให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
2) จุ่มไฮโดรมิเตอร์ลงในเคลือบ ค่อยๆปล่อยไฮโดรมิเตอร์ให้จมลงในน้าเคลือบช้าๆจนกระทั่ง
หยุดนิ่ง
3) ยกไฮโดรมิเตอร์ขึ้นมาอ่านค่าจากรอยเคลือบที่เกาะอยู่

3. การทดสอบความหนาของเคลือบดิบ
ความหนาของเคลือบดิบเมื่อเคลือบผลิตภัณฑ์มีผลต่อปริมาณเคลือบที่ใช้ ลักษณะ ลวดลาย ของ
เคลือบหลังเผา
วัสดุอุปกรณ์
1) ไม้โปรแทรกเตอร์แบบแข็ง ฟุตเหล็ก หรือ บัตรเครดิต
2) นาไม้โปรแทรกเตอร์แบบแข็ง ฟุตเหล็ก หรือ บัตรเครดิต มาตัดมุม 45 องศาของ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ตัดด้านที่มีสเกล และขัดปลายด้านที่ตัดให้คม
3) แว่นขยาย
วิธีทดสอบ**

1) หันด้านสเกลของอุปกรณ์เข้าหาตัว กดด้านที่ตัดมุมลงบนเคลือบดิบ
2) หมุนอุปกรณ์เข้าหาตัว 1 ใน 4 ของวงกลม พร้อมกดให้ด้านที่ตัดมุมจมในเคลือบดิบ
จนจรดถึงพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ดิบ
3) อ่านค่าสเกลของอุปกรณ์ที่จมในเคลือบดิบ นามาหาร2 จะได้ค่าความหนาของ
เคลือบดิบที่วัดได้จริง
** L. Turner The Woodlands, TX จากเว็บ http://www.potters.org/subject95324.htm วันที่ 16 ม.ค.55
4. การตรวจสอบความหนืดของน้าเคลือบ
ตรวจสอบความหนืดของน้าเคลือบด้วยวิธีถ้วยวัดความหนืดของฟอร์ด เคลือบที่ใช้เวลาใน
การไหลมาก มีความหนืดมากกว่า เคลือบที่ใช้เวลาในการไหลน้อย
วัสดุอุปกรณ์
1) นาฬิกาจับเวลา
2) เครื่องถ้วยวัดความหนืดของฟอร์ด

วิธีทดสอบ
1) ตวงเคลือบปริมาตร 100 มิลลิลิตร
2) เทเคลือบที่ตวงใส่ในถ้วยวัดความหนืดฯ
3) จับเวลาที่เคลือบไหลออกจากถ้วยวัดความหนืดฯจนหมด
การเตรียมเคลือบ
1. เตรียมฟริต ฟริตสาเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นเกร็ดซึ่งมีความแข็ง ก่อนนามาใช้งานควรนาไปบด โดยวิธี
บดเปียกโดยใช้หม้อบด กรองผ่านตะแกรงขนาด 140 เมช อบให้แห้ง
2. ชั่งเคลือบตามสูตรในตารางที่ 1
3. บดเคลือบด้วยหม้อบดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง กรองผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช
ตารางที่ 1 สูตรเคลือบ
วัตถุดิบ/รหัสตัวอย่าง

WCF

WPN5

WA10

วัตถุดิบ/รหัสตัวอย่าง
แร่ฟันม้า
หินปูน
ดินขาว
ควอรตซ์
ซิงค์ออกไซด์
ทัลคัม
ทิทาเนียมไดออกไซด์
โคบอลออกไซด์
เหล็กออกไซด์
อะลูมินา
ฟริตPN5407*
ความถ่วงจาเพาะ (ควบคุม
ให้มีค่าตามต้องการ)
*บจก.เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล

WCF
35.2
13.6
11.1
28.5
6.8
4.9
2
10
1.5-1.8

WPN5
35.2
13.6
11.1
28.5
6.8
4.9
50
1.5-1.8

WA10
35.2
13.6
11.1
28.5
6.8
4.9
10
10
1.5-1.8

เทคนิคการเคลือบสองชั้น
1. วัสดุอุปกรณ์
- กาพ่นเคลือบ
2. วิธีการเคลือบ
- การพ่นเคลือบ ใช้กาพ่นเคลือบ
- การชุบเคลือบ ใช้วิธีจุ่มชิ้นงานลงในน้าเคลือบ จับเวลาที่ใช้ในการชุบให้คงที่ เช่น ใช้เวลา 5
วินาที จะได้ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร (Anestiwata รุ่น New 71 Japan ใช้กับปั๊ม
ลมความดันสูงสุด 98 psi ขนาดหัวพ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 มิลลิเมตร ความดันอากาศเข้า
กาพ่นเคลือบ 43 psi อัตราเร็วของเคลือบที่ออกตรงปลายกาพ่นเคลือบ 155 มิลลิลิตร/นาที)

3. การเคลือบสองชั้น
ทดลองเคลือบสองชั้นโดยใช้สูตรเคลือบ เทคนิคการเคลือบ และความหนาของเคลือบดิบ แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดลองเคลือบ
ตัวอย่าง

เนื้อดิน

ชั้นที่ 1

เทคนิค

ชั้นที่ 2

เทคนิค

หมายเหตุ

ชิน้ งาน

สูตร

1
2

PAA
PAA

WCF
WCF

3

PAA

4

PAA

ความ
หนา
(มม.)

สูตร

ความหนา
(มม.)

0.6
0.6

จุ่ม
จุ่ม

WA10
WA10

หยาบๆ
<0.5

พ่น
พ่น

ลายด่างชิ้นที่1
ลายเสือชิ้นที่2

WCF

0.6

จุ่ม

WA10

0.5-1

พ่น

ลายเสือชิ้นที่3

WCF

0.6

จุ่ม

WA10

>1

พ่น

ลายเสือชิ้นที่4

ภาพแสดงวิธีการเคลือบสองชั้น
เคลือบชั้นที่ 1

ชุบเคลือบพื้นสีเข้ม(เช่น สูตร WCF) มีความหนา 0.6 มิลลิเมตร
เคลือบชั้นที่ 2
 ลายด่าง ตัวอย่างชิ้นงานที่ 1

พ่นเคลือบชั้นที่ 2 หยาบๆ ด้วยเคลือบสีอ่อน (เช่น สูตรWPN5) ปรับหัวพ่นให้ลมน้อย
เพื่อให้เป็นเม็ดใหญ่

เคลือบหลังเผา
 ลายเสือ ตัวอย่างชิ้นงานที่ 2
พ่นทับด้วยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมสูงกว่าเคลือบชั้นที่ 1 (เช่น สูตรWA10)

พ่นเคลือบชั้นที่2หนา <0.5 มิลิเมตร

เคลือบหลังเผา

 ลายเสือ ตัวอย่างชิ้นงานที่ 3

พ่นเคลือบชั้นที่2หนา 0.5-1 มิลลิเมตร

เคลือบหลังเผา

 ลายเสือ ตัวอย่างชิ้นงานที่ 4

พ่นเคลือบชั้นที่2หนา >1 มิลลิเมตร
การเคลือบชั้นที่ 2 ด้วยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมสูง
มิลลิเมตร จะทาให้เคลือบปูดบวม

เคลือบหลังเผา
เมื่อมีความหนามากๆเกินกว่า 1.5

การตกแต่งลายน้าไหล
1. วัสดุ อุปกรณ์ และเคลือบ
-

เคลือบปกติ (เช่น สูตร WCF) และ เคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมต่ากว่าเคลือบปกติ
(เช่น สูตร WPN5)

-

ด้ายทาจากฝ้าย

-

กลีเซอลีน

2. การเตรียมด้ายสาหรับตกแต่ง
เตรียมเคลือบปกติสีเข้ม (เช่น สูตรWCF) 30 กรัมอบแห้ง เติมกลีเซอลีน 20 มิลลิลิตร บดด้วยโกร่งให้เข้า
กันเติมน้า 20 มิลลิลิตร นาด้ายตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการจุ่มลงในเคลือบที่เตรียมไว้ นาขึ้นตกแต่งบน
ผลิตภัณฑ์
ภาพแสดงวิธีการเคลือบลายน้าไหล

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ดิบด้วยเส้นด้ายที่ชุบเคลือบ

พ่นทับด้วยเคลือบที่มีความหนืดของเคลือบหลอมต่ากว่าเคลือบปกติ (เช่น สูตร
WPN5) ความหนา >1 มิลลิเมตร

เคลือบหลังเผา

ข้อควรระวังในการตกแต่งด้วยเคลือบสองชั้น
 ความหนาของเคลือบดิบและความหนืดของเคลือบหลอมเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้เทคนิคการเคลือบ
สองชั้น ทาให้เกิดลวดลายต่างๆกันได้ ความหนาของเคลือบดิบขึ้นกับหลายปัจจัย ที่สาคัญได้แก่
ความหนืดของน้าเคลือบ
ความถ่วงจาเพาะของน้าเคลือบ
เวลาการจุ่มหรือการพ่นเคลือบ
ความสามารถในการดูดน้าเคลือบของผลิตภัณฑ์ดิบ ซึ่งเทคนิคการเคลือบสองชั้น ต้องควบคุมความ
หนืดของเคลือบหลอมและความหนาของเคลือบดิบให้ได้ตามต้องการ จึงควรตรวจสอบสมบัติเคลือบ
ที่ใช้คือ ความหนืดของเคลือบหลอมความหนืดและความถ่วงจาเพาะของน้าเคลือบก่อนนามาใช้งาน
ควบคุมเทคนิคการจุ่มหรือการพ่นเคลือบ และควรตรวจสอบความหนาของเคลือบดิบบนชิ้นงานทุก
ครั้ง
 การเคลือบชั้นที่ 2 ถ้าใช้เทคนิคการชุบเคลือบแทนการพ่น จะทาให้เคลือบหลุดร่อนได้ง่าย
 ในการเคลือบลายน้าไหล ปริมาณน้าเคลือบที่เกาะบนเส้นด้ายมีผลต่อ ส่งผลต่อความละเอียดของ
ลวดลายและความเข้มของสีเคลือบ
นอกจากนี้ลวดลายที่ได้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่ง เช่นรูปทรงสี่เหลี่ยม บริเวณมุมหรือขอบของผลิตภัณฑ์หลังเผาเคลือบมีแนวโน้ม
บางกว่าบริเวณอื่น จึงมีแนวโน้มไหลหลังเผาน้อยกว่าบริเวณอื่น

