
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
 

เนื้อหา 
 
 7.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าน้้าดิน 
 7.2 ส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ท้าน้้าดิน 
 7.3 การเตรียมน้้าดิน 
 7.4 การควบคุมคุณภาพของน้้าดิน 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  
 1. สามารถอธิบายถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการท้าน้้าดินได้ 
 2. สามารถอธิบายถึงวิธีการหาส่วนผสมของน้้าดินได้ 
 3. สามารถอธิบายถึงวิธีการเตรียมน้้าดินได้ 
 4. สามารถอธิบายถึงวิธีการควบคุมคุณภาพของน้้าดินได้ 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้เร็วช่วยนักศึกษาที่เรียนรู้ช้า 
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนการหล่อน้้าดิน 
3. ศึกษาแผนภูมิ แผ่นภาพ ของจริง แผ่นใสและวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
4. ลงมือปฏิบัติ 
5. อภิปรายเนื้อหาร่วมกัน 
6. ทดสอบย่อย 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ของจริง 
3. แผ่นภาพ 
4. แผ่นใส/Power Point Precentation 
5. วีดีทัศน์/เครื่องฉายแผ่น CD 
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6. โปรแกรมส้าเร็จรูป 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

   ฯลฯ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจในการเรียน 
2. สังเกตจากการอภิปรายในห้องเรียน 
3. สังเกตจากการตอบค้าถามในห้องเรียน 
4. สังเกตจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
5. การท้าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่  7 
วัตถุดิบที่ใช้ในการท าน้ าดินและวิธีการเตรียมน้ าดิน 

  
 เครื่องปั้นดินเผาผลิตจากวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ดิน หิน และแร่ธาตุต่างๆ 
มาผสมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้ผลิตต้องการ เช่น ความเหนียวของดิน (Plasticity) การหด
ตัวของดิน (Shringkage) สีของดินท่ีเผาแล้ว (Fire Color) เป็นต้น การเตรียมวัตถุดิบในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา มีอยูห่ลายวิธีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นรูป โดยเฉพาะการเตรียมน้้าดิน
ส้าหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ มีขั้นตอนท่ีจะต้องควบคุมคุณสมบัติเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
การขึ้นรูปโดยใช้เนื้อดินปั้นทีมี่ลักษณะเป็นของเหลว และอาศัยแบบพิมพ์ที่ท้าจากปูนปลาสเตอร์ 
เป็นตัวรองรับและช่วยดูดซับน้้าที่อยู่ในเนื้อดินเพื่อให้เนื้อดินยึดเกาะกับผิวของปูนปลาสเตอร์จน
เกิดเป็นความหนาของผลิตภัณฑ์   ตามความต้องการ  หัวใจส้าคัญ อีกประการหนึ่งของการ
เตรียมน้้าดินส้าหรับการข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อ จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้้าดินให้ดี เช่น 
ใช้ปริมาณน้้าน้อย มีคุณสมบัติการไหลตัวที่ดี มีปริมาณของแข็งสูง กระจายลอยตัวอยู่ในน้้า โดย
มีสารเคมีเป็นตัวช่วยท้าให้เกิดการกระจายลอยตัวได้ดี การได้ท้าความเข้าใจและศึกษาเรื่องของ
น้้าดินจะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและผลงานมีคุณภาพดี 
  
7.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการท าน้ าดิน 
 
 วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าน้้าดินส้าหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการหล่อ ก็เหมือนกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยท่ัวไปที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ดิน หิน และแร่ธาตุ
ต่างๆ แต่การที่จะคัดเลือกวัตถุดิบเหล่านั้น นับว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นและส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตต้องมีความเข้าใจและรู้คุณสมบัติต่างๆเช่น ส่วนประกอบทางเคมี  ความเหนียวของดิน 
การหดตัวของดิน  ตลอดจนสีของดินที่เผาแล้ว วัตถุดบิที่ใช้งานเครื่องปั้นดินเผา สามารถแยกได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือ 
  1.  วัตถุดิบที่มีความเหนียว (Plastic Materials) เช่น ดินขาว ดินเหนียว ดินทนไฟ 
 2.  วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว (Non-Plastic Materials) เช่น ซิลิกา ดินเชื้อ หินฟันม้า  
 
 7.1.1 วัตถุดิบที่มีความเหนียว 
         วตัถุดิบชนิดน้ีได้แก่ดิน ดินเป็นวัตถุดิบที่มีความเหนียว ที่ส้าคัญมากที่น้ามาใช้
ท้าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา สามารถน้ามาใช้ท้าภาชนะใส่อาหาร (Table Ware) 
เครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary Ware)  กระเบื้อง (Tiles) อิฐ (Bricks) วัตถุทนไฟ (Refractories) 
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นต้น (Insulators) เป็นต้น เนื่องจากดินเป็นวัตถุดิบที่มีความเหนียว ดินเป็น
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สารประกอบของอลูมิเนียมซิลิเกต “Aluminium Silicate” (Al2O3.2SiO2.2H2O) ในแร่ดิน
ธรรมชาติมีสารประกอบอย่างอื่นๆ ปะปนอยู่มากที่เป็นสาเหตุท้าให้ดินไม่บริสุทธิ์ สารเหล่านี้
ได้แก่ Quartz ,Mica, Iron, Hematite, Flourite เป็นต้น  ดินท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
จ้าแนกตามลักษณะของดินที่น้ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ดินขาว บอลเคลย์ และดินเหนียวโดยน้า
ดินเหล่านี้มาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ 
 ดินขาว (Kaolin,China Clay) 
 ดินขาว หมายถึง  ดินมีสีขาวหรือสีซีดจางทั้งในสภาพที่ยังไม่ได้เผาและเผาแล้ว ดิน
ขาวมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่ดินกลุ่ม Kaolinite  และมีความสัมพันธ์กับมัสโคไวต์ ไมกา 
อิลไลต์ ควอตซ์ และอาจมีมอนต์มอริลโลไนต์  ปกติแล้วในดินขาวควรจะมีปริมาณอัลคาไลน์ 
(Alkalies) น้อยกว่าร้อยละ 2 ปริมาณของเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) น้อยกว่าร้อยละ 1 แคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) อยู่ในปริมาณ
เล็กน้อย 
 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว 
 การทราบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว จะช่วยท้าให้เราสามารถท้านาย
คุณสมบัติของเนื้อดินปั้นซึ่งมีแร่ดินเหล่านั้นผสมอยู่ได้ดีพอสมควรคุณสมบัติที่ควรศึกษาคือ  
 ขนาด (Particle Size) คุณสมบัตินี้มีความส้าคัญมากอันหน่ึง เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติทางด้านความเหนียว (Plasticity)ความแข็งแรงเม่ือแห้ง (Dry Strength) ความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนอนุมูล และการหดตัวเมื่อแห้ง (Drying Shrinkage)  กล่าวโดยท่ัวไปดินเม็ด
ละเอียดจะให้ความเหนียว และการหดตัวเมื่อแห้งมากกว่าดินเม็ดหยาบ ขนาดของเม็ดดิน 
(Particle Size of Clay) จะมีขนาดตั้งแต่ 0.05-10 ไมครอน ค่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ย
ประมาณ 0.5 ไมครอน (1ไมครอน เท่ากับ 10-4  ซ.ม.)  
 รูปร่าง (Particle Shape) แร่ Kaolinite อนุภาคของมันมีรูปร่างเป็นแผ่นหกเหลี่ยมมี
ขนาดจาก 0.05 ถึง 10 ไมครอน โดยเฉลี่ยขนาดอยู่ระหว่าง 0.5 ไมครอน 
 คุณสมบัติเมื่อแห้ง (Drying Properties) การหดตัวเมื่อแห้งของแร่ดินล้วนๆเราไม่ค่อย
สนใจเพราะว่าเนื้อดินปั้นมักประกอบด้วยแร่หลายอย่าง แต่อาจกล่าวได้กว้างๆว่าดินที่ละเอียด
กว่ามีการหดตัวมากกว่าดินหยาบเม่ือปล่อยท้ิงไว้ให้แห้ง 
 ความแข็งแรงเม่ือแห้ง (Green Strength) คุณสมบัตินี้ส้าคัญมากโดยเฉพาะเม่ือจะน้า
แร่ดินขาวไปใช้ในเน้ือดินปั้นซึ่งไม่มีดินเหนียวผสมอยู่เลย เพราะว่าดินขาวเท่านั้นท่ีจะเป็นตัว
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดิบมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงไร ดินละเอียดหรือดินท่ีมีมอนต์มอริลโลไนต์
จะให้ความแข็งแรงมากที่สุด 
 คุณสมบัติหลังจากเผา (Firing Properties) แร่ดินขาวมีการหดตัวมากหลังการเผา ไม่
ควรใช้แร่ดินขาวล้วนเป็นเน้ือดินป้ัน แร่ดินขาวเมื่อเผาแล้วจะหดตัวประมาณร้อยละ 20  
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 ดินเหนียว (Ball Clay)  
 ดินเหนียว หรือดินเหนียวขาว คือ ดินท่ีมีแร่เคโอลิไนต์เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญ
โดยเฉพาะพวกที่มีโครงสร้างภายในจัดอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ (Disordered Kaolinite) มีขนาด
เม็ดละเอียดมาก และมักจะมีอิลไลต์ (Illite) และมอนต์มอริลโลไนต์ (Montmorillonite) รวมท้ัง
สารอินทรีย์พวกคาร์บอนปนอยู่ด้วยเสมอ สีของบอลล์เคลย์จะเป็นสีเทาอ่อนจนเกือบจะเป็นสีด้า 
มีความเหนียวสูง (Hight  Plasticity) เมื่อเผาแล้วจะให้สีขาวหรือสีอ่อน จึงมักน้ามาผสมกับดิน
ขาว เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเหนียวสูง และยังให้ความแกร่งหลังเผาดี ดนิ
เหนียวเป็นวัตถุดิบที่ใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ในธรรมชาติจะมีสีต่างๆ เช่น สีเทา 
สีด้า เนื่องจากมีสารอินทรีย์เจือปนอยู่หลังการเผาแล้วจะมีสีขาวดินชนิดนีพ้บอยู่ในที่ราบลุ่มมีเมด็
ละเอียดความเหนียวดี  เหมาะกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  ให้ความแข็งแรงต่อผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เผา  
 ประโยชน์ของดินบอลล์เคลย์ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

1. ช่วยเพิ่มความสามารถในการข้ึนรูปของเนื้อดินป้ันให้ดีขึ้น 
2. ผลิตภัณฑ์ก่อนเผามีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการสูญเสียเนื่องจากการแตกหักของ 

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เผาขณะเคลื่อนย้าย 
3. ช่วยท้าให้น้้าดินเทแบบมีการไหลตัวดีขึ้น 
4. ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างมวลสารในเนื้อดินปั้นขณะท้าการเผา เป็นผลท้าให้ผลิต 

ภัณฑ์มีเนื้อแน่นเป็นเน้ือเดียวกันตลอด  
 ในการใช้ดินเหนียวมาผสมในเน้ือดินปั้นก็มีข้อเสียบางประการอยู่ด้วย กล่าวคือ 
 1. ดินเหนียวมีความบริสุทธิ์ต่้า ย่อมมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่มาก เช่น มีสารประกอบของ
พวกอินทรีย์สาร เหล็กออกไซด์ ทิตาเนียมออกไซด์ เป็นต้น โดยเฉพาะถ้ามีสารพวกเหล็ก
ออกไซด์และทิตาเนียมออกไซด์เจือปนอยู่มาก จะท้าให้เนื้อดินมีความขาวลดน้อยลง 
 2. การท้าผลิตภัณฑ์โปร่งแสงท้าได้ยาก ถ้าหากใช้ดินเหนียวผสมปริมาณมากๆ 

3. ดินเหนียวมีความหดตัวมาก จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสหดตัวสูงหลังจากเผาแล้ว 
จะท้าให้บิดเบี้ยวได้ง่าย 
 คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียว 
 1. ขนาด  ดินเหนียวมีขนาดละเอียดกว่าดินขาว  ขนาดดินเหนียวจะมีขนาดละเอียดแค่
ไหนและมากน้อยเพียงใด จะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่พบ คือแหล่งดินท่ีถูกพัดพาไปไกลจาก
แหล่งเดิมมากจะมีการเสียดสี  และการบดกันตามธรรมชาติมาก ขนาดของเม็ดดินจะละเอียด
มากขึ้นตามล้าดับ 
 2. ความเหนียว กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว ดินเหนียวมีความเหนียวดีกว่าดินขาว การผสม
ดินเหนียวลงไปในเนื้อดินป้ันจะช่วยท้าให้การข้ึนรูปได้ดีขึ้น 

3.  การหดตัวเมื่อแห้ง ดินเหนียวมีการหดตัวมากน้อยแตกต่างไปตามแหล่งหรือชนิด 
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ของดินเหนียวนั้น เช่น ดินเหนียวที่มี SiO2 สูงแทบไม่มีการหดตัวเลย แต่ดินเหนียวที่มีอินทรีย์
สารสูง  จะมีการหดตัวมากประมาณร้อยละ  15   แต่เราจะไม่ใช้ดินเหนียวอย่างเดียวในการผสม 
เนื้อดินปั้น เราสามารถที่จะทดลองผสมเนื้อดินป้ัน ขึ้นมาหาส่วนผสมเนื้อดินป้ันที่มีการหดตัวที่
เหมาะสมได้ 
 4. ความแข็งแรงก่อนเผา ปกติดินเหนียวจะมีความแข็งแรงมากกว่าดินขาว ดินเหนียว
ที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อผสมในเนื้อดินปั้นจะช่วยท้าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงสูงตามด้วย 
 5. คุณสมบัติหลังจากเผา ถ้าเป็นดินเหนียวล้วนๆคุณสมบัติหลังจากการเผา เป็นต้นว่า
มีสีเป็นอย่างไร เนื้อดีหรือไม่อย่างไร ไม่ค่อยส้าคัญนัก แต่คุณสมบัติเหล่านี้มีผลเมื่อผสมดิน
เหนียวลงไปในเนื้อดินป้ัน ดินเหนียวบางอย่างมี Mica ประกอบอยู่ เม่ือผสมในเนื้อดินป้ันเม่ือเผา 
Mica จะท้าหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาในเน้ือดินปั้นท้าให้เนื้อผลิตภัณฑ์แน่นมากขึ้น 
 ดินชนิดอื่นๆ 
 ดินแดง เป็นดินลักษณะพิเศษ คือ  มีปริมาณเหล็กสูง อาจจะมีมากถึงร้อยละ 10  โดย
เหล็กจะเป็นตัวท้าให้จุดสุกตัวของเนื้อดินลดลงอย่างมาก ใช้ผสมในเนื้อดินสโตนแวร์ สามารถเผา
ที่อุณหภูมิต่้ากว่าดินสโตนแวร์ดินแดงเป็นดินประเภทหนึ่งท่ีไม่มีชั้นหินปกคลุมสามารถเห็นได้
ชัดเจน แหล่งที่พบมากคือ สุโขทัย ล้าพูน เป็นต้น 
 ดินมาร์ล เป็นส่วนผสมของดินกับชอล์กตามธรรมชาติ มีลักษณะร่วน เนื้อต่างจากดนิ
อื่นๆมีส่วนประกอบเป็นพวก แคลเซียมออกไซด์ ที่เป็นตัวลดจุดสุกตัวของดินได้ดี 
 ดินทนไฟ เป็นดินท่ีมีความแข็งคล้ายหิน มีความทนไฟสูง พบเกิดหลายแหล่งต่างๆกัน
ไป ไม่นิยมใช้ในการท้าถ้วยชาม  แต่ใช้ในการท้าวัสดุทนไฟ หรือ เฟอร์นิเจอร์ภายในเตา เช่น 
แผ่นรองผลิตภัณฑ์ในเตาเป็นต้น 
 ดินเบนโทไนต์ เป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษในตัวของมัน เมื่อใช้ในปริมาณน้อยจะเพิ่ม
คุณภาพความเหนียว ให้แก่เนื้อดินท่ีถูกเติม เช่นเดียวกับการเติมดินบอลล์เคลย์เพื่อเพิ่มความ
เหนียวในเน้ือดิน ดินเบนโทไนต์นิยมผสมลงในเนื้อดินปอร์ซเลน เพื่อให้เนื้อดินมีความเหนียวขึ้น 
แต่ถ้าเติมดินเบนโทไนต์มากเกินไปก็จะท้าให้เนื้อดินที่ถูกผสมมีสีคล้้าลง เนื่องจากดินเบนโทไนต์
มีสีน้้าตาลแก่ และยังท้าให้ผลิตภัณฑ์มีการหดตัวสูงอีกด้วย 
 
 7.1.2 วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว  
   วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว ได้แก่ หิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในรูปของ
ออกไซด์  ซึ่งในการท้าเครื่องปั้นดินเผา ในบางครั้งจ้าเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว
เข้ามาผสมในส่วนผสมของเนื้อดินด้วยเนื่องจากว่า 
 1. ในการใช้ดินที่มีความเหนียวมากๆ  มีแนวโน้มที่จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีการบิดเบี้ยวได้
ง่ายระหว่างการแห้งและการเผาเนื่องจากความละเอียดของเนื้อดิน การเติมวัตถุดิบที่ไม่มีความ
เหนียว เช่น ทรายสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 
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 2. วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียวบางตัวช่วยท้าให้จุดสุกตัวของเนื้อดินมีค่าลดลง 
  พอที่จะกล่าวได้ว่า ดินยิ่งมีความบริสุทธิ์สูงมากเท่าไร ก็ยิ่งจ้าเป็นต้องผสมวัตถุดิบที่
ไม่มีความเหนียวช่วยมากขึ้นเท่านั้น  
 ซิลิก้า 
 ซิลิก้าเป็นสารประกอบระหว่าง Silicon กับ Oxygen สารประกอบของซิลิก้าจะรวมตัว
กับวัตถุดิบต่างๆมากมาย เช่น ดิน หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน ทาลต์ (Talc) เป็นต้น ซิลิก้าเม่ือ
น้าเอาไปใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ท้าหน้าที่เป็น
โครงสร้างเปรียบประดุจโครงกระดูกป้องกันการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ได้ดี ตัวอย่างโครงสร้าง
ของซิลิกา ดังภาพที่ 7.1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7.1 แสดงโครงสร้างของซิลิกอนและออกซิเจนในรูปของซิลิกาเทตราเฮดรอน 
ที่มา (โกมล รักษ์วงศ์, 2538, หน้า 27) 
 
 วัตถุดิบที่เป็นสารประกอบของซิลิกา และให้ซิลิกาสูง มีหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่  
ซิลิมาไนต์ ทราย กรวด หินเขี้ยวหนุมาน เป็นต้น 
 หินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) เป็นสารที่เกิดจากการตกผลึกของซิลิกา หินเขี้ยวหนุมาน
เป็นวัตถุดิบที่ให้ซิลิกาสูงมากเกินร้อยละ 99 มีความถ่วงจ้าเพาะ 2.7 จุดหลอมละลายตัว 1,710 
องศาเซลเซียส มีความแข็ง 7 โครงสร้างเป็นร่างแหสามมิติเป็นรูป 6 เหลี่ยม  หินเขี้ยวหนุมาน 
(Quartz) และทรายแก้ว (Silica Sand) เป็นสารประกอบของซิลิกา ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ มีความ
แข็งแรง ลักษณะของหินเขี้ยวหนุมานท่ีพบในประเทศไทย มีทั้งชนดิใส ขาวขุ่นทึบ 
 การน้าเอาหินเขี้ยวหนุมาน ไปผสมท้าเนื้อดินปั้น จะท้าให้เนื้อดินป้ันมีความแข็งแรง 
เป็นโครงสร้างป้องกันการบิดเบี้ยวและการหดตัวของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนสภาพเป็น
แก้วท้าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็ง และท้าให้เนื้อผลิตภัณฑ์โปร่งแสงได้ 
   วัตถุดิบอีกชนิดหน่ึง ที่มีปริมาณของซิลิกาอยู่สูง สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
เครื่องปั้นดินเผาได้ ได้แก่ เถ้าแกลบ  ช่างปั้นชาวญี่ปุ่นจึงนิยมใช้ขี้เถ้าจากแกลบในสูตรเคลือบ
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แทนควอทซ์หรือซิลิกาจากเคมี ผลวิเคราะห์ทางเคมีของขี้เถ้าแกลบประกอบด้วย SiO2 96.00% 
,Al2O3 1.00 % ,Fe2O  0.04 % ,CaO 0.48 %, MgO 0.22 %, K2O 0.90 %, Na2O 0.26 %, 
P2O5 0.02 %, MnO 0.19 %  นอกจากนี้จากการที่ผู้เขียนได้ท้าการวิจัยเรื่อง การทดลองใช้
ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์  ผลการวิจัยพบว่าเนื้อดิน
ปั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สูตรส่วนผสมมี ดินขาวระนองร้อยละ 30  
ดินด้าแม่ทานร้อยละ 30 หนิฟันม้าร้อยละ 20 ขี้เถ้าแกลบร้อยละ 20 เนื้อดินปั้นสามารถขึ้นรูป
ด้วยการหล่อได้ดี ปริมาณน้้าที่ผสม  ร้อยละ 50  ความหนืด 39.7 พอย์ส ความแข็งแรงก่อนเผา
เฉลี่ย   2.36  กก./ตร.ซม.   ความแข็งแรงหลังเผาเฉลี่ย 133.85  กก./ตร.ซม. ความหดตัวก่อน
เผาเฉลี่ยร้อยละ 1.86  ความหดตัวหลังเผาเฉลี่ยร้อยละ 14.23  การดูดซึมน้้าเฉลี่ยร้อยละ 0.04 
เนื้อดินปั้นมีสีเทา และทนความร้อนอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสบรรยากาศรีดักชันได้  
 อลูมินา (Alumina) เป็นวัตถุดิบที่ใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อลูมินาที่
บริสุทธิ์สูงจะได้จากแร่คอรันดัม (Corundum) นอกจากนั้นจะเป็นแร่ที่มีความบริสุทธิ์รองลงมาจะ
ได้จาก บอกไซด์ (Bouxite) ไดอสปอร์ (Diaspore) และกิปป์ไชต์ (Gibbsite) อลูมินาจะมีจุด
หลอมละลายในอุณหภูมิ 2,050 องศาเซลเซียส (3,722 องศาฟาเรนไฮด์) มีความแข็งถึง 8 
(Mohes,Scale) อลูมินาจะน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟ อุตสาหกรรมเครื่องขัดถู 
(Abrasive) อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น  
 หินฟันม้า (Feldspar )  
 หินฟันม้าเป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญ ใช้ท้าหน้าที่เป็นตัวหลอมละลาย (Flux) ในอุณหภูมิสูง 
ใช้ผสมในเนื้อดินป้ัน และน้้าเคลือบได้ทั้งสองอย่าง  นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเน้ือแก้วขึ้นระหว่างที่เผาผลิตภัณฑ์ และท้าให้ผลิตภัณฑ์โป่รงแสงดีขึ้น 
 หินประเภทที่มีหินฟันม้า (Feldspar – bearing Rocks) 
 หมายถึงหินที่มีหินฟันม้าเป็นส่วนประกอบ ได้แก่กลุ่มของเนฟฟิลีนไซไนต์ (Nepheline 
Syenite) ซึ่งเป็นหินที่ประกอบด้วย หินฟันม้าโปแตส และ โซดา ปกติเนฟฟิลีนไซไนต์ เป็นแร่ที่
หายาก สูตรทางเคมีคือ NaAlSiO4 หลอมตัวได้ง่ายและแปรสภาพไปเป็นแร่อื่นได้ง่าย สามารถใช้
แทนหินฟันม้าได้ 
 เพกมาไทต์ เป็นหินท่ีให้หินฟันม้าและควอตซ์ ส่วนประกอบเป็นพวกหินฟันม้า โปแตส
และควอตซ์ มักจะท้าการแยกออกจากกันและน้ามาใช้งานเป็นตัวๆไป 
 คอร์นิชสโตน (Cornish Stone) เป็นเพกมาไทต์ที่พบในประเทศอังกฤษ ส่วนประกอบ
จะมีทั้งหินฟันม้า ไมกา,ควอตซ์ และมีแร่ของฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบจึงอาจพบ ฟลูโอสปาร์
(Fluospar),โทแปซ (Topaz) ปะปนอยู่ด้วยและจากเหตุนี้เองที่เป็นตัวจ้ากัดขอบเขตการใช้งาน
ของคอร์นิชสโตน เนื่องจากการสลายตัวของฟลูออรีน เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ต่อผลิตภัณฑ์
เท่าน้ันยังครอบคลุมไปถึงวัตถุทนไฟของเตาอีกด้วย 
 อะนอร์โทโชต์ (Anorthosite) เป็นหินที่ประกอบด้วยแร่  อัลไบต์ (Albite) หรือ  
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หินฟันม้าโซดา (Soda Feldspar) และอะนอร์ไทต์ (Anorthite) หรือหินฟันม้าแคลเซียม 
(Calcium Feldspar) เหมาะสมที่จะเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อปอร์ชเลนประเภทเผาเร็ว 
(Fast Firing) 
 ไมกา (Mica) เป็นแร่ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น เกิดร่วมกับควอตซ์ และหินฟันม้า ในหินอัคนี
ทั่วไป เช่น แกรนิต (Granite) และเพกมาไทต์ (Pegmatite) ที่มักจะพูดถึงมี 2 ชนิด คือ มัสโค
ไวท์ (Muscovite  หรือ  White Mica) และไบโอไทต์ (Biotite หรือ Black Mica) เป็นส่วนที่จะถูก
คัดทิ้งออกเนื่องจากมีสิ่งเจือปนของเหล็ก ซึ่งไม่เป็นท่ีต้องการของงานเครื่องปั้นดินเผา โดยท่ัวไป 
แต่ก็ได้มีการทดสอบน้ามาใช้แทนหินฟันม้า ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5-25  ในการท้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทไฟต่้า เอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) พบว่าช่วยในการลดจุดสุกตัวของเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ได้ 
 สปอดูมีน (Spodumene) 
 เป็นแร่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบอยู่สูตรเคมีคือ Li2O. Al2O3 .4SiO2  มี ลิเทียม
ออกไซด์ (LiO ) ร้อยละ 8.0 ,อลูมินา (Al2O3 ) ร้อยละ  27.4 และซิลิกา (SiO2) ร้อยละ  64.6  
โดยอาจจะมีโซเดียม (Na) จ้านวนเล็กน้อยเข้าไปแทนท่ีลิเทียม แร่น้ีเป็นแร่ท่ีใช้ในการผสมท้า
เนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เนื่องจาก ลิเทียม (Li) มีลักษณะพิเศษ 2 ประการคือ หลอมตัวได้
ดีมาก จึงใช้ในการลดจุดหลอมตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ และ ให้ค่าการขยายตัวต่้ามาก จึงใช้ท้าเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ในครัวโดยสามารถสัมผัสความร้อนได้โดยตรง แร่น้ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับหยก 
 การน้าแรใ่นกลุ่มหินฟันม้ามาใช้งานเครื่องปั้นดินเผา 
 วิธีการท่ีจะน้าแร่หินฟันม้ามาใช้นั้น เดิมทีจะเป็นเหมืองที่มีหินฟันม้าคุณภาพสูง มี
สิ่งเจือปน หรือแร่อื่นๆต่้า สามารถคัดหรือแยกแร่ด้วยมือได้ ต่อมาเหมืองแบบน้ีค่อยๆหมดไป 
ท้าให้ต้องหาหินฟันม้าจากแหล่งใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแยกหินฟันม้าจากเพกมาไทต์ หรือ 
แกรนิต ซึ่งจะมีควอตซ์ และไมกา ปะปนอยู่ด้วย จ้าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนขบวนการแยกแร่ด้วยมือ 
มาเป็นการลอยแร่ (Floatation) ขบวนการลอยแร่สามารถที่จะแยกแร่หินฟันม้า ออกจากควอตซ์ 
ไมกา ได้ดี ท้าให้ได้หินฟันม้าที่บริสุทธิ์และคงที่ นอกจากนี้ยังมีการแยกหินฟันม้าโปแตสออกจาก
หินฟันม้าโซดาอีกครั้งหน่ึงโดยวิธีลอยแร่ (Froth Floatation)  
 หินปูน (Lime Stone) เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผสมน้้าเคลือบ  เพื่อให้เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิ 
และท้าให้เคลือบมีความแข็ง หินปูนเป็นสารประกอบของ Calcium Carbonate (CaCO3) 
 ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีดังนี้  
   CaO  ร้อยละ  56.03  
   CO2  ร้อยละ  43.79  
 แคลเซียมคาร์บอเนตมีน้้าหนักโมเลกุล 100.09 สามารถเผาไล่คาร์บอนไดออกไซด์ ได้
ในอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส (1,652 องศาฟาเรนไฮด์) ให้เปลี่ยนสภาพเป็น CaO 
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 แมกนีไซด์ Magnesite  (MgCO3) เป็นสารประกอบของ Magnesium Carbonate มี 
MgO  ร้อยละ  47.80, CO2  ร้อยละ  52.20  เป็นวัตถุดิบที่ทนความร้อนได้สูงถึง 1,600 – 1,800  
องศาเซลเซียส (2,912 – 3,272 องศาฟาเรนไฮด์) น้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟได้  
 
 7.1.3 สารเคมีที่ช่วยให้น้ าดินเกิดการกระจายตัว 
        ในการเตรียมน้้าดินส้าหรับใช้ในการหล่อ จะต้องใช้น้้าในปริมาณน้อยแต่น้้าดินต้อง
ไหลตัวได้ดี ซึ่งจ้าเป็น อย่างยิ่งท่ีจะต้องเติมสารเคมีท่ีเหมาะสมลงไป ทั้งนี้เพื่อให้การหล่อ
ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งมีคุณภาพสม่้าเสมอ 
 สารเคมีที่ช่วยท้าให้เกิดการกระจายตัว ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์, (2541 หน้า 229) ได้แบ่ง
สารเคมีที่ช่วยท้าให้เกิดการกระจายตัวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. น้้ายาที่เป็นอินทรีย์สาร ได้แก่ พวกกรดต่างๆเช่น กรดน้้าส้ม กรดแทนนิค กรดฮิวมิค 
และกรดกัลลิก เป็นต้น 
 2. น้้ายาประเภทด่างหรือเกลือต่างๆ ได้แก่ 
          2.1 โซเดียมซิลิเกต 
        2.2 โซเดียมคาร์บอเนต 
         2.3 โซเดียมโพลีฟอสเฟต 
      2.4 โซเดียมโพลีอะครีเลท 
      2.5 โซเดียมออกซาเลท 
      2.6 โซเดียมเฮ็กซาเม็ตตาฟอสเฟต  
 3. น้้ายาที่เป็นสารประกอบของโพลีเมอร์ หรือสารสังเคราะห์ 
              3.1 ดีสเปกซ์ (Dispex) แอมโมเนียมโพลีอะครีเลท  (ชื่อทางการค้า) 
     3.2 ดาแวน (Davan 7) (ชื่อทางการค้า) 
     3.3 อัลโคสเพิร์ส (Alcosperse 602) (ชื่อทางการค้า) 
     3.4 คอลลอยด์ (Colloids 211) (ชื่อทางการค้า) 
 น้้ายาที่นิยมใช้ผสมในดินหล่อ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เพราะไม่มีกลิ่น
รบกวนและไม่กัดมือ หรือกัดแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ น้้ายาบางชนิดมีราคาแพงแต่มี
ประสิทธิภาพสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องปั้นดินเผา ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ทั้งน้ีน้้ายาบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อแบบพิมพ์และต้าหนิบนผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น 
โซเดยีมซิลิเกต 
 การใช้น้้ายาโซเดียมซิลิเกตปริมาณมากเกินไปมีผลเสียหลายประการดังนี้ 
 1. พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ท่ีใช้หล่อจะเสื่อมสภาพเร็ว 
 2. การหล่อท้าได้ช้า น้้าดินอืดอยู่ในแบบพิมพ์ 
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 3. ผลิตภัณฑ์มีคราบน้้ายาโซเดียมซิลิเกต  มีผิวสีเหลืองขณะผึ่งแห้ง จับเป็นคราบสะสม
อยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ หลังการเผาบริเวณดังกล่าวจะหลอมตัวเป็นมันวาว ดูดซึมน้้าเคลือบได้น้อย 
และท้าปฏิกิริยากันน้้าเคลือบ ท้าให้เคลือบเกิดรอยด่าง 
 4. ถ้าใส่น้้ายาในปริมาณมากๆบางครั้งดินจะกลับมาเกาะตัวกันแน่น ไม่สามารถแก้ไขน้้า
ดินให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีก 
 ปัจจุบันนี้น้้ายาชนิดดี และที่เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
โดยเฉพาะเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ส่วนใหญ่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้้าดิน ได้พัฒนาไปมาก  ที่นิยมใช้ 
คือ โซเดียมดีสเปกซ์ โซเดียมออกซาเลท และดาแวนซึ่งเป็นน้้ายาตัวใหม่ น้้ายาไม่ท้าปฏิกิริยา
กับเนื้อดินภายหลังการเผาใดๆ ทั้งสิ้น แต่น้้ายาเหล่านี้มีราคาแพงกว่าโซเดียมซิลิเกต 
 น้้ายาโซเดียมซิลิเกตถ้าใช้ตามล้าพังตัวเดียว การเทพิมพ์หล่อท้าได้ดีและแห้งเร็ว แต่
เมื่อตัดแต่งชิ้นงานท่ีหล่อจะเปราะแตกหักได้ง่าย เนื้อดินแข็งกระด้างตัดแต่งได้ยาก ปัจจุบันนิยม
ใช้โซเดียมคาร์บอเนตคู่กับน้้ายาโซเดียมซิลิเกต โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาแอช เป็นตัวที่ท้า
ให้เนื้อดินหลังการหล่อมีความอ่อนนุ่มขึ้น ในขณะท่ีโซเดียมซิลิเกตท้าให้น้้าดินไหลตัวดีกว่า ถ้ามี
ปัญหาดินหล่อตกแต่งได้ยาก ควรเติมโซเดียมคาร์บอเนตในน้้าดินปริมาณ 0.05 - 0.1 % โดยใช้
รวมกับน้้ายาโซเดียมซิลิเกต 0.2 % คงเดิม 
 
7.2 ส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ท าน้ าดิน 

 
 ส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนื้อดินหรือเคลือบประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิด  
เช่น ส่วนผสมวัตถุดิบอาจประกอบด้วย หินฟันม้า ดิน และวัตถุดิบอื่นๆ วัตถุดิบเหล่านี้แต่ละตัว
อาจจะมีองค์ประกอบของสารเคมี ทีมี่โครงสร้างของเนื้อวัตถุหลายๆ แบบจึงเป็นการจ้าเป็นท่ี
จะต้องจัดส่วนผสมของวัตถุดิบให้เหมาะสม     วิธีการหาส่วนผสมของวัตถุดิบดังต่อไปนี้ 
 
 7.2.1 การหาสูตรส่วนผสมด้วยวิธี Biaxial Blend หรือ Line Blend 
   โดยท่ัวไปการหาส่วนผสมของวัตถุดิบ 2 ชนิดใช้วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วน 
โดยวัตถุดิบ ตัวที่ 1 เริ่มต้นจากร้อยละ 0 10 20  …..ถงึ 100 และวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งเริ่มต้นที่ร้อย
ละ 100 90 80 ….ถึง 0 แต่เราสามารถใช้วิธีการน้ีมาผสมวัตถุมากกว่า 2 ชนิดก็ได้ การหา
ส่วนผสมของวัตถุดิบ 2 ชนิดดังตารางที่ 7.1 
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  ตารางที่ 7.1 แสดงการหาส่วนผสมเน้ือดินปั้นจากวัตถุดิบ 2 ชนิด 
 
วัตถุดิบ ส่วนผสมที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
B 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
ที่มา (Green, 1978, p 64)  
 
 7.2.2 การหาสูตรส่วนผสมด้วยวิธี Triaxial Blend 
      เราสามารถค้านวณน้้าเคลือบ เนื้อดินปั้น หรือสีเคลือบ ได้จากตารางสามเหลี่ยม
ด้านเท่า  เคลือบยิ่งมีส่วนผสมของวัตถุดิบมากชนิด จุดหลอมตัวของเคลือบก็จะย่ิงต่้าลง Triaxial 
Blend เป็นวิธีที่จะน้ามาใช้หาสูตรเคลือบได้ดีขึ้นในด้านต่างๆ วิธีการอ่านค่าดังภาพที่ 7.2 
 
 
                                         100        0 
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                                   80                       20 
                              70                                30 
                          60                                        40                         
                       50                                               50 
                  40                                                        60 
              30                                                                70 
           20                                                                       80   
      10                                                                               90 
   0                                                                                        100 
       100    90     80    70     60     50     40     30    20    10      0 
 
 
ภาพที่ 7.2 แสดงตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ใช้หาส่วนผสมของวัตถุดิบ 
ที่มา (สุรศักดิ์  โกสิยพันธ์, 2534, หน้า 65) 
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 วิธีอ่านค่าของตารางในสามเหลี่ยมด้านเท่า  
 ให้ A,B,C เป็นวัตถุดิบ 3 ชนิด 
 การหาค่าของวัตถุดิบ A ให้อ่านตามค่าในแกนนอน (                ) ค่าให้อ่านด้าน a 
 การหาค่าของวัตถุดิบ B  ให้อ่านตามค่าในแกนเฉียง (               ) ที่ลากจากฐาน A 
ไปฐาน B ค่าให้อ่านท่ีด้าน b 
 การหาค่าของวัตถุดิบ C ให้อ่านตามค่าในแกนเฉียง (                )ที่ลากจากฐาน B 
ไปฐาน C ค่าให้อ่านท่ีด้าน c 
 ค่าทั้ง 3 ค่าทีอ่่านได้จากตารางนี้เม่ือรวมกันแล้วจะต้องได้ร้อยละ100 พอดี ถ้าหากว่า
รวมกันแล้วได้มากหรือน้อยกว่าร้อยละ 100  แสดงว่าอ่านค่าใดค่าหนึ่งผิด 
 
ตัวอย่างเช่น  ที่จุด 1 วัตถุดิบ A = 40  
      วัตถุดิบ B = 40 
      วัตถุดิบ C = 20 
   ที่จุด 2 วัตถุดิบ A = 70  
      วตัถุดิบ B = 20 
      วัตถุดิบ C = 10 
   ที่จุด 3 วัตถุดิบ A = 50  
      วัตถุดิบ B = 20 
      วัตถุดิบ C = 30 
  
 7.2.3 การหาสูตรส่วนผสมด้วยวิธี Quadraxial Blend 
   ส่วนผสมที่ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิด จะน้ามาใช้งานได้ง่ายกว่า มีผลการ
เผาที่แน่นอน วิธี Quadraxial Blend สามารถน้าวัตถุดิบ 4 ชนิดมาผสมกัน ผลรวมของปริมาณ
วัตถุดิบจะเท่ากับ 100  ทุกจุด แต่ข้อจ้ากัดของวิธี Quadraxial Blend นั้นอยู่ท่ีวัตถุดิบแต่ละชนิด
จะมีปริมาณสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50  การอ่านค่าส่วนผสมจากตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังภาพที่ 7.3 
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ภาพที่ 7.3 แสดงตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้หาส่วนผสมของวัตถุดิบ 
ที่มา (สนิท ปิ่นสกุล, 2553, หน้า 19) 
 
วิธีการอ่านค่าจ้านวนส่วนผสมของวัตถุดิบจากตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท้าได้โดยอ่านค่าวัตถุดิบ
ตามทศิทางของหัวลูกศรท่ีชี้ไป สมมติให้ A B C และ D เป็นวัตถุดิบ 4 ชนิด ที่ใช้ส้าหรับท้าเนื้อ
ดินป้ัน บนด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านทุกจุด จะมีส่วนผสมของวัตถุดิบเพียง 3 ชนิด เท่านั้น 
เช่น ทุกจุดบนเส้น A B จะมีส่วนผสมของวัตถุดิบ A C และ D เท่าน้ัน ไม่มีวัตถุดิบ B ทุกจุดบน
เส้น BC จะมีส่วนผสมของวัตถุดิบ A B และ D เท่าน้ัน ไม่มีวัตถุดิบ C ส้าหรับที่มุมของสี่เหลี่ยม
จัตุรัสจะมีเพียงวัตถุดิบ 2 ชนิดผสมกัน เช่น ที่มุม A จะมีวัตถุ C และ D เท่าน้ัน หรือ มุม B จะมี
วัตถุ D และ A เท่าน้ัน ส่วนจุดตัดของเส้นภายในสีเหลี่ยมจัตุรัสทุกจุด จะแสดงส่วนผสมของ
วัตถุดิบ A B C และ D โดยการเพิ่มลดส่วนผสมของวัตถุดิบช่วงละ 10 และผลรวมของวัตถุดิบ
ทั้งหมดตามวิธีการน้ี จะเป็น 200 เสมอไป ตัวอย่าง เช่น ที่จุด X จะมีส่วนผสมของวัตถุดิบ A 
เป็น 0 วัตถุดิบ B เป็น 70 วัตถุดิบ C เป็น 100 และวัตถุดิบ D เป็น 30 ที่จุด Y มีส่วนผสมของ
วัตถุดิบ A เป็น 40 วัตถุดิบ B เป็น 60 วัตถุดิบ C เป็น 60 และวัตถุดิบ D เป็น 40 และท่ีจุด Z 
ส่วนผสมของวัตถุดิบ A เป็น 70 วัตถุดิบ B เป็น 20 วัตถุดิบ C เป็น 30 และวัตถุดิบ D เป็น 80 

ตัวอย่างวิธีการหาส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผู้เขียนได้ท้าการวิจัยเร่ือง “การทดลองใช้ขี้เถ้า 
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แกลบเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบแทนควอต์ซในการบวนการผลิตเซรามิกส์” โดยใช้ตารางสีเหลี่ยม
จัตุรัส จ้านวน  41  จุด ได้สูตรส่วนผสมจ้านวน  41  สูตร ดังตารางที่  7.4 
 

           ขี้เถ้าแกลบ 
                    50    45    40      35      30    25    20    15     10     5      0 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                   

     0    5      10     15      20     25    30     35    40    45     50   
                          ดินด้าแม่ทาน 
 
 
ภาพที่ 7.4 แสดงตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้หาส่วนผสมของเนื้อดินป้ันสโตนแวร์ 
ที่มา (สนิท ปิ่นสกุล, 2553, หน้า 19) 
 
ตารางที่ 7.2  แสดงอัตราส่วนผสมของเนื้อดินป้ันที่ได้จากตารางสามเหลี่ยม 
 

สูตรท่ี 
อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ 

ขี้เถ้าแกลบ ดินขาวระนอง ดินด้าแม่ทาน หินฟันม้า 
1 45 5 5 45 
2 45 15 5 35 
3 45 25 5 25 
4 45 35 5 15 
5 45 45 5 5 
6 40 10 10 40 
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3 12 21 30 39 

7 16 25 34 
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6 24 33 
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ตารางที่ 7.2 (ต่อ) 
 

สูตรท่ี 
อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ 

ขี้เถ้าแกลบ ดินขาวระนอง ดินด้าแม่ทาน หินฟันม้า 
7 40 20 10 30 
8 40 30 10 20 
9 40 40 10 10 
10 35 5 15 45 
11 35 15 15 35 
12 35 25 15 25 
13 35 35 15 15 
14 35 45 15 5 
15 30 10 20 40 
16 30 20 20 30 
17 30 30 20 20 
18 30 40 20 10 
19 25 5 25 45 
20 25 15 25 35 
21 25 25 25 25 
22 25 35 25 15 
23 25 45 25 5 
24 20 10 30 40 
25 20 20 30 30 
26 20 30 30 20 
27 20 40 30 10 
28 15 5 35 45 
29 15 15 35 35 
30 15 25 35 25 
31 15 35 35 15 
32 15 45 35 5 
33 10 10 40 40 
34 10 20 40 30 
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ตารางที่ 7.2 (ต่อ) 
 

สตูรท่ี 
อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ 

ขี้เถ้าแกลบ ดินขาวระนอง ดินด้าแม่ทาน หินฟันม้า 
35 10 30 40 20 
36 10 40 40 10 
37 5 5 45 45 
38 5 15 45 35 
39 5 25 45 25 
40 5 35 45 15 
41 5 45 45 5 

 
ที่มา (สนิท ปิ่นสกุล, 2553, หน้า 78) 
 
7.3 การเตรียมน้ าดินหล่อ 
 
 การเตรียมน้้าดินหล่อสามารถเตรียมได้ 2 วิธีคือ การเตรียมจากวัตถุดิบแห้ง และการ
เตรียมจากวัตถุดิบที่เปียกหรือมีความชื้น ซึ่งผ่านการบดจนละเอียดมาแล้ว ในเอกสารเล่มนี้จะ
กล่าวถึงวิธีการเตรียมน้้าดินจากวัตถุดิบแห้ง โดยตัวอย่างสูตรส่วนผสม ของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
เตรียมน้้าดินได้จากผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง เรื่อง การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมของ
วัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์  จากผลการวิจัยได้สูตรส่วนผสมเนื้อดินปั้นที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม  ได้แก่   สูตรส่วนผสมที่ 26 ในส่วนผสมมี  ดินขาวระนองร้อยละ 30  ดินด้า 
แม่ทานร้อยละ 30 หินฟันม้าร้อยละ 20 ขี้เถ้าแกลบร้อยละ 20 ปริมาณน้้าที่ผสมร้อยละ 50   
 
 ตัวอย่าง การค้านวณสูตรดินหล่อ ปริมาณ        100 กิโลกรัม 

ดินขาวระนอง     30   กิโลกรัม 
ดินด้าแม่ทาน     30  กิโลกรัม 
หินฟันม้า     20  กิโลกรัม 
ขี้เถ้าแกลบ     20 กิโลกรัม 
 รวม            100 กิโลกรัม 
ปริมาณน้้า  50 ลิตร : ดินแห้ง 100  กิโลกรัม 
ปริมาณน้้ายาโซเดียมซิลิเกต 0.25 กรัม : ดินแห้ง 100 กรัม 
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 การค้านวณปริมาณน้้ายา 
  วัตถุดิบ 100 กรัม  เติมน้้ายา  = 0.25   กรัม 
  วัตถุดิบ 100,000  กรัม  เติมน้้ายา = 0.25 x 100,000  กรัม 
               100 
  ดังนั้นจะต้องเติมโซเดียมซิลิเกต  = 250   กรัม 
   

ขั้นตอนการเตรียมดินหล่อจากวัตถุดิบแห้งโดยใช้ถังกวน   
  ล้าดับขั้นตอนของการเตรียมน้้าดิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ชั่งวัตถุดิบแห้งทุกชนิดตามอัตราส่วนผสมของสูตร ชั่งปริมาณของน้้ายา
โซเดียมซิลิเกตและตวงปริมาณน้้าตามอัตราส่วน 
  2. เตรียมถังกวนน้้าดิน  เป็นถังสเตนเลส  ถังพลาสติก ไฟเบอร์กลาส หรือโอ่ง
มังกร ไม่ควรมีสนิม และมีความทนทานดี ใส่น้้า 50 ลิตร ลงในถัง เติมน้้ายาละลายในน้้าให้หมด 
ถ้ารู้สึกว่าน้้ายามาก ใส่เพียงแค่ 3 ใน 4 ส่วน น้้ายาที่เหลือเก็บไว้ปรับน้้าดินตอนใกล้เสร็จ 
  3. น้าวัตถุดิบที่มีความเหนียวใส่ก่อน  เช่น  ดินด้า โรยลงไปจนหมด กวนอยู่
ตลอดเวลาด้วยไม้พาย หรือสว่านไฟฟ้าต่อด้ามติดใบพัดเพื่อการทุ่นแรง ระวังใบพัดจะตีโดนขอบ
ถังพลาสติกแตกได้ จากนั้นใส่ดินขาวจนหมดแล้ว เติมวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียวตาม ต้องกวน
อยู่ตลอดเวลาให้วัตถุดิบผสมกับน้้าและน้้ายาจนทั่ว 
  4. เมื่อเติมวัตถุดิบ และน้้ายาลงไปหมดแล้ว ตรวจดูน้้าดินท่ีได้ ถ้ามีความ
เหลวไหลตัวด ีและมีค่าความถ่วงจ้าเพาะเกิน 1.60 แปลว่าใช้ได้ 
  5. การปรับคุณภาพน้้าดินหล่อถ้ารู้สึกว่าน้้าดินท่ีเตรียมมีความข้นเกินไป ให้เติม
น้้ายาเพิ่มอีก 50  กรัม แล้วกวนต่อไป ถ้าดินเหลวไหลตัวดี แสดงว่าใช้ได้แล้ว แต่ถ้าเติมน้้ายา
ครบ 300 กรัมแล้ว น้้าดินยังไม่ยอมไหลตัวให้เพิ่มปริมาณน้้าทีละ 500 cc. กวนต่อไปจนกว่าน้้า
ดินจะเหลว โดยปกติน้้าดินท่ีเตรียมเสร็จจะมีความข้นมากแต่เมื่อน้าน้้าดินไปหมักไว้ 3-5 วัน 
ก่อนใช ้ น้้าดินจะไหลตัวดีขึ้น น้้าดินที่กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วควรกรองผ่านตะแกรงขนาด 100 
เมช ก่อนน้าไปหมัก ในกรณีที่น้้าดินเหลวเกินไปควรเพิ่มปริมาณวัตถุดิบทีละ 500 กรัม แล้วกวน
ต่อไป 
  6. น้้าดินท่ีผสมเรียบร้อยแล้ว ควรหมักไว้อย่างน้อย 3 วันก่อนน้าไปใช้ เพื่อให้
เม็ดดินดูดน้้ายาไว้เต็มที่ น้้าดินจะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นและมีการไหลตัวทีด่ีขึ้น (ไพจิตร  
อิ่งศิริวัฒน์, 2541, หน้า 234) 
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7.4 การควบคุมคุณภาพของน้ าดิน 
  
 ดินท่ีใช้เตรียมน้้าดินหล่อควรเป็นดินเน้ือละเอียด ที่ล้างเอาเม็ดทรายและมลทินพวกด่าง
หรือเกลือที่ละลายน้้าออกจากดินแล้ว ปกติดินหล่อจะใช้ดินขาวประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ดินด้า
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นตัวหลอมละลายหินฟันม้า และตัวทนไฟซิลิกา ทั้งน้ีมีความ
แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ขนาด และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หล่อและลักษณะของเนื้อดินท่ีใช้ การ
เตรียมน้้าดินหล่อไม่ได้ใช้วัตถุดิบและน้้าเท่านั้น ต้องมีส่วนผสมของน้้ายากันดินตกตะกอนด้วย 
ดินหล่อที่ดีควรมีน้้าในส่วนผสมน้อยที่สุด เพื่อให้ถอดแบบพิมพ์ได้เร็ว และแบบพิมพ์ไม่เปียกชื้น
เร็วเกินไปยืดอายุการใช้งานของแบบพิมพ์ น้้าดินหล่อในระบบอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐานจะมี
น้้าประมาณ 20-30  เปอร์เซ็นต์ และน้้ายากันดินตกตะกอนในปริมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ น้้ายาที่ใช้
เตรียมน้้าดินหล่อ ได้แก่โซเดียมซิลิเกต โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมเฮ็กซาเม็ตตาฟอสเฟต เป็น
ต้น ซึ่งมีคุณสมบัติท้าให้น้้าดินกระจายตัว ไม่ตกตะกอนและมีการไหลตัวได้ดีและดินแห้งตัวหลุด
ร่อนถอดออกจากพิมพ์ได้เร็ว น้้าดินหล่อส้าหรับผลิตภัณฑ์หล่อชนิดเทออก ทั่วไปท่ีมีชิ้นงาน
ขนาดสูงไม่เกิน 1 ฟุต การเตรียมน้้าดินไม่ค่อยมีปัญหามาก ควรตั้งมาตรฐานให้มีความ
ถ่วงจ้าเพาะ อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1.75-1.80  แตถ่้าเป็นน้้าดินหล่อ เครื่องสขุภัณฑ์ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ จะต้องมีค่าความถ่วงจ้าเพาะ ไม่ต่้ากว่า 1.80 ถ้าต่้ากว่า 1.80 จะมีปัญหา
ในการหล่อและจะยุบตัวได้ง่าย 
 คุณสมบัติของน้้าดินหล่อที่ดี 

1. มีดินมากมีอัตราส่วนของน้้าน้อยที่สุด  เพื่อให้เนื้อดิน  หดตัวน้อยถอดแบบได้เร็ว 
2. น้้าดินต้องไหลตัวดี ไหลเป็นสายได้ไม่ขาดตอนเพื่อการเทดินออกจากแบบพิมพ์  

ภายในก้นภาชนะเรียบไม่มีต้าหนิของน้้าดินเป็นก้อน และเก็บรายละเอียดของแบบพิมพ์ได้ดี 
3. ทิ้งไว้นานๆน้้าดินไม่ตกตะกอน หรือแข็งตัวเป็นวุ้นในแบบพิมพ์  
คุณสมบัติของน้้าดินที่ดี ส้าหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบเทน้้าดินออก และแบบ 

หล่อตัน สรุปได้ดังตารางที่ 7.3 
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ตารางที่ 7.3 แสดงคุณสมบัติน้้าดินหล่อที่ดี 
 

คุณสมบัติของน้ าดินหล่อที่ดี หล่อเทออก หล่อตัน 
มีการไหลตัวดีมีความหนืดน้อย 
มีความคงที่เม่ือตั้งทิ้งไว้นานๆไม่ตกตะกอนง่าย 
ไหลตัวออกจากพิมพ์ได้เกลี้ยงในการเทออก 
สามารถหล่อตันได้ดี 
ถอดแบบพิมพ์ได้เร็ว 
มีความหนาเร็ว 
มีอัตราการหดตัวต่้า 
ชิ้นงานแข็งแกร่งก่อนเผา 
ชิ้นงานสามารถเชื่อมติดกันได้ง่าย 
ไม่มีฟองอากาศในน้้าดิน 
ไม่มีการรวมตัวเป็นก้อนหรือย่นในการถอดพิมพ์ 
มีค่าการแข็งตัวเป็นวุ้นช้า 
มีค่าการแข็งตัวเป็นวุ้นเร็ว 
สามารถตัดแต่งได้ง่าย ไม่หักหรือบิ่น 

/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
ที่มา (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์,2541,หน้า 231) อ้างอิงจาก (Norton,F.H. 1974 Elements of 
Ceramics.p.95) 
 
 การทดสอบน้ าดินหล่อ 
 น้้าดินหล่อที่เตรียมเสร็จแล้ว ควรมีการทดสอบคุณภาพโดยละเอียดก่อนน้าไปใช้งาน 
เพื่อควบคุมคุณภาพของน้้าดินหล่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตรวจสอบค่าความหนาแน่นของ
เนื้อดินหรือค่าความถ่วงจ้าเพาะ ค่าการไหลตัวของน้้าดิน น้้าดินแข็งเป็นวุ้นเร็วเกินไปหรือไม่ น้้า
ดินมีอัตราการหล่อและถอดแบบได้เร็วเป็นต้น โดยมีรายละเอียดการทดสอบสมบัติต่างๆดังนี้ 
 
 ความหนาแน่น (Density) 
 น้้าดินท่ีมีค่าความหนาแน่นสูง มีความข้นมากกว่าน้้าดินท่ีมีค่าความหนาแน่นต่้า 
  ค่าความหนาแน่น (D) หมายถึงค่าของมวลต่อปริมาตร 
     D =  มวลน้้าหนัก (กรัม) 
          ปริมาตร (ลิตร) 
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 ตัวอย่าง น้้าดิน 1 ลิตร (1000 cc.)  มีน้้าหนัก  1,700  กรัม 
   ความหนาแน่น  = 1700 
       1000 
   ค่าความหนาแน่น (D) = 1.7 g/cc. 
 
 การหาค่าความหนาแน่นของน้้าดิน กระท้าได้ 2 วิธีคือ 
 1. วัดด้วยเครื่องไฮโดรมิเตอร์ มีหน่วยวัดเป็น (Be, โบรเม)่ มีค่า 1.00 - 2.00 วิธีใช้แท่ง 
ไฮโดรมิเตอร์ จับด้วย 2 นิ้ว ในแนวดิ่งตรงด้านปลายอยู่เหนือของเหลวที่จะวัดประมาณ ½ “ 
ปล่อยน้ิวออกจากแท่งไฮโดรมิเตอร์ช้าๆ ให้จมลงไปในของเหลวด้วยน้้าหนักของตัวมันเอง ทิ้งไว้
ประมาณ  3-5 นาที หรือจนกว่าแท่งไฮโดรมิเตอร์หยุดอยู่กับท่ี อ่านค่าที่ได้ ก่อนการใช้งานควร
เช็ดแท่งไฮโดรมิเตอร์ด้วยผ้าชื้นๆ  การวัดด้วยแท่งไฮโดรมิเตอร์สะดวกท้าได้ง่าย แต่มีความ
ผดิพลาดสูง ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ตัวอย่างแท่งไฮโดรมิเตอร์ที่ผู้เขียนน้ามาใช้งานและได้บันทึกภาพไว้
ดังภาพที่ 7.5 
 

 
 

ภาพที่ 7.5 แสดงแท่งไฮโดรมิเตอร์ 
 
 2. วัดด้วยวิธีชั่งน้้าหนัก ตวงด้วยเหยือกตวง 1 ลิตร น้าไปชั่งน้้าหนักแล้วหารด้วย 1,000 
กรัมออกมาเป็นค่าความถ่วงจ้าเพาะ หรือใช้หลอดตวง 100 ml. หักน้้าหนักหลอดออก จะได้ค่า
ความถ่วงจ้าเพาะต่อปริมาตรของวัตถุดิบ 100 cc. น้ามาหารด้วย 100 จะเป็นค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะได้น้้าหนักเป็น g/cc. 
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 ความหนืด (Viscosity) 
 ค่าความหนืดมีผลต่อการไหลตัวของน้้าดิน น้้าดินท่ีดีต้องมีความเข้มข้นสูง แต่มีการไหล
ตัวดี เพือ่ให้น้้าดินไหลไปตามส่วนต่างๆของแบบพิมพ์ ได้ทุกซอกทุกมุม และช่วยให้เทน้้าดินที่
เหลือออกจากแบบพิมพ์ได้หมดในเวลาอันสั้น ไม่มีต้าหนิก้อนน้้าดินอยู่ด้านในของแบบพิมพ์ ถ้า
น้้าดินไหลตัวไม่ดี จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาในการหล่อ  
 การวัดความหนืด หาค่าได้ 2 วิธีคือ 
 1.ใช้เครื่องมือ เรียกว่าวีสโคมิเตอร์ (Viscometer) ค่าที่อ่านได้มีหน่วยเป็น พอยส ์
(Poisc) หรืออีกชนิดท่ีวัดเป็นองศาในการหมุนของลูกตุ้ม (Over Swing) ต้านกับของเหลว 
เครือ่งมือวัดความหนืดวีสโคมิเตอร์ที่ผู้เขียนน้ามาใช้งานและบันทึกภาพไว้ ดังภาพที่ 7.6 
 

 
 
 
ภาพที ่7.6 แสดงเครื่องมือวัดความหนืดวีสโคมิเตอร์ 
 
 2. ดูความสัมพันธ์ของการไหลตัว  ของน้้าดินในปริมาตรท่ีก้าหนด   โดยการจับเวลาการ
ไหลตัวของน้้าดินใช้ขวดความจุปริมาตร 300 cc. ตัดกน้ขวดออกแล้วท้ารู ทางจุกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 มม. เพื่อทดสอบการไหลตัวของน้้าดิน ตัวอย่างการเปรียบเทียบเวลากับค่าความ
หนืดดังตารางที่ 7.4 
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ตารางที่ 7.4  แสดงการเปรียบเทียบการจับเวลากับค่าความหนืด 
 

ตารางจัดเวลาการไหลตัวของน้ าดิน 300 cc. 
ความถ่วงจ าเพาะ ความหนืด(พอยส์) เวลาในการไหล(วินาที) 

1.70 -1.72 1.9 – 3.5 15 – 20 
(ค่อนข้างใส) 

1.73 – 1.74 4.0 – 6.0 20 – 25 
(ปานกลาง) 

1.75 ขึ้นไป 7.0 -9.0 38 – 47 
(ข้น – ข้นมาก) 

 
ที่มา (ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์,2541,หน้า 238) 
 
 ค่าการไหลตัวของน้้าดินจะมีความสัมพันธ์กับความข้นหรือความถ่วงจ้าเพาะของน้้าดิน
เสมอ ดูจากตารางข้างบน เครื่องวัดความหนืดมีราคาแพง การหาเครื่องมือง่ายๆในโรงงานมา
ทดแทน ช่วยประหยัดเงินในการลงทุนได้มาก 
 ความเป็นวุ้น ทิกโซโทรปี (Thixotropy) 
 ความเป็นวุ้น หมายถึงความข้นของน้้าดินท่ีจับตัวในสภาพเป็นวุ้น เมื่อตั้งน้้าดินทิ้งไว้ 
สังเกตได้จากน้้าดินท่ีมีผิวหน้าจับเป็นแผ่นลอยเป็นฝา คุณสมบัตินี้ช่วยให้น้้าดินแห้งตัวและถอด
พิมพ์ได้เร็ว แต่ถ้ามีมากเกินไปจะเกิดผลเสียตามมาคือ เทน้้าดินท่ีเหลือออกจากแบบพิมพ์ได้
ยาก ชิ้นงานติดแบบพิมพ์และเสียรูปทรงได้ง่าย 
 ในน้้าดินหล่อที่ดีจะต้องมีค่าความข้นจนเป็นวุ้นอยู่ในระดับหนึ่ง เพื่อการถอดแบบพิมพ์
ได้เร็วทดสอบได้โดยการเทน้้าดินลงในแบบพิมพ์มาตรฐาน ตั้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง น้ามาเทน้้าดิน
ออก ถ้าน้้าดินยังไหลออกได้ดี แสดงว่าไม่มีปัญหา หรือทดสอบโดยการตั้งน้้าดินเปิดฝาถังทิ้งไว้
ครึ่งชั่วโมง ผิวหน้าของน้้าดินจับตัวเป็นฝาและน้้าดินแข็งตัวหรือไม่ ถ้าไม่แข็งตัวเป็นวุ้นแสดงว่า
น้้าดินใช้ได้ดี ปกติก่อนจะน้าน้้าดินหล่อมาใช้ง่ายจะต้องกวนน้้าดินท้ิงไว้ 15 นาที เพื่อสลายตัว
จากสภาพการเป็นวุ้น ท้าให้น้้าดินมีความเหลวสม่้าเสมอกัน จะช่วยลดปัญหาความเป็นวุ้นได้ 
 อัตราการหล่อ (Casting Rate) 
 อัตราการหล่อ เป็นการทดสอบระยะเวลาในการหล่อชิ้นงาน ให้ได้ความหนาตาม
มาตรฐานเดิม เช่นการทดสอบน้้าดินหล่อของโรงงานสุขภัณฑ์ จะใช้แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
ภายในกลวงเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สูง 30 ซม. เทน้้าดินที่ต้องการ
ทดสอบลงไปนานครึ่งช่ัวโมง เทน้้าดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ์ ทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมง เมื่อชิ้นงาน
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ในแบบพิมพ์หลุดร่อนออกมาแล้ว น้ามาผ่าเพื่อวัดความหนาของชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย ความหนา
ของชิ้นงานท่ีหล่อได้ จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งจากดินหล่อสูตรเดิม  
 ส่วนการทดสอบน้้าดินหล่อ ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ให้เตรียมแบบพิมพ์ปูน
ปลาสเตอร์รูปทรงเดียวกัน 3 ชุด เพื่อจับเวลาการหล่อ โดยเทพิมพ์ 3 ชุดพร้อมกัน 
 พิมพ์ชุดท่ี 1 เมื่อครบเวลา 10 นาที เทน้้าดินออก 
 พิมพ์ชุดท่ี 2 เมื่อครบเวลา 20 นาที เทน้้าดินออก 
 พิมพ์ชุดท่ี 3 เมื่อครบเวลา 30 นาที เทน้้าดินออก 
 เมื่อดินเริ่มแข็งตัวถอดชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์แล้ว น้าชิ้นงานมาผ่าแล้ววัดความหนา
ของชิ้นงานแต่ละชิ้น บันทึกผลการทดสอบลงในรายงาน ระยะเวลาในการหล่อ จะเป็นสัดส่วนกับ
ก้าลังสองของความหนาที่ต้องการ ถ้าต้องการความหนาของชิ้นงานเพิ่มขึ้น จะต้องใช้เวลานาน
ขึ้นเป็นสองเท่า 
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บทสรุป 
 

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้แก่ ดิน หิน และแร่ธาตุต่างๆ การคัดเลือก
วัตถุดิบจะต้องมีความเข้าใจและรู้คุณสมบัติ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี วัตถุดิบที่ใช้งาน
เครื่องปั้นดินเผามี 2 ประเภท คือ วตัถุดิบที่มีความเหนียว  เช่น ดินขาว ดินเหนียว และ วัตถุดิบ
ที่ไม่มีความเหนียว เช่น ซิลิกา หินฟันม้า เมื่อได้วัตถุดิบแล้วต้องน้ามาผสมให้เป็นส่วนผสมของ
วัตถุดิบที่ใช้งาน ซึ่งวิธีการหาส่วนผสมของวัตถุดิบท้าได้หลายวิธี เช่น ใช้วัตถุดิบ 2 ชนิด จะใช้
วิธีการเปรียบเทียบท่ีเรียกว่า  Biaxial Blend หรือ Line Blend ใช้วัตถุดิบ 3 ชนิด โดยใช้ตาราง
สามเหลี่ยม  Triaxial Blend ใช้วัตถุดิบ 4 ชนิด โดยใช้ตารางสี่เหลี่ยม Quadraxial Blend จะใช้
วิธีใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและจ้านวนวัตถุดิบที่ใช้ผสมท้าน้้าดิน 
  การเตรียมน้้าดินหล่อจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้น้้าดินมีคุณสมบัติตามต้องการโดย
พื้นฐานจะท้าการควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณสมบัติของน้้าดิน ดังนี้ 

1. ความหนาแน่น (Density)  ท้าได้ 2 วิธีคือ วธิีแรกวัดด้วยเครื่องไฮโดรมิเตอร์ มีหน่วย
วัดเป็น (Be, โบรเม่) วิธีที่สองวัดด้วยวิธีชั่งน้้าหนัก  

2. ความหนืด (Viscosity) ค่าความหนืด มีผลต่อการไหลตัวของน้้าดิน หาค่าได้ 2 วิธี 
คือ ใช้เครื่องวีสโคมิเตอร์ มีหน่วยวัดเป็น พอยส์ หรือดูความสัมพันธ์ของการไหลตัวของน้้าดิน
กับเวลา   

3. ความเป็นวุ้น ทิกโซโทรปี (Thixotropy) ความเป็นวุ้น หมายถึงความข้นของน้้าดินที่
จับตัวในสภาพเป็นวุ้นเมื่อตั้งน้้าดินท้ิงไว้ ทดสอบได้โดยการเทน้้าดินลงในแบบพิมพ์มาตรฐาน 
ตั้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง น้ามาเทน้้าดินออก ถ้าน้้าดินยังไหลออกได้ดี แสดงว่าไม่มีปัญหา ปกติก่อน
จะน้าน้้าดินหล่อมาใช้ง่ายจะต้องกวนน้้าดินทิ้งไว้ 15 นาท ี เพื่อสลายตัวจะช่วยลดปัญหาความ
เป็นวุ้นได้ 

4. อัตราการหล่อ (Casting Rate) อัตราการหล่อ เป็นการทดสอบระยะเวลาในการหล่อ 
ชิ้นงาน โดยใช้แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ภายในกลวงเป็นทรงกระบอก เทน้้าดินท่ีต้องการทดสอบ
ลงไปนานครึ่งชั่วโมง เทน้้าดินท่ีเหลือออกจากแบบพิมพ์ ทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมง เมื่อชิ้นงานในแบบ
พิมพ์หลุดร่อนออกมาแล้ว น้ามาผ่า เพื่อวัดความหนาของชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย 
  ดินหล่อที่ดีควรมีน้้าในส่วนผสมน้อยที่สุด เพื่อให้ถอดแบบพิมพ์ได้เร็วน้้าดินหล่อใน
ระบบอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานจะมีน้้าประมาณ 20-30  เปอร์เซ็นต์ และน้้ายากันดินตกตะกอน
ในปริมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์  ได้แก่โซเดียมซิลิเกต โซเดียมคาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติท้าให้น้้าดิน
กระจายตัว ไม่ตกตะกอนและมีการไหลตัวได้ดี น้้าดินหล่อส้าหรับการหล่อสลิปแบบกลวงทัว่ไป
ควรมีความถ่วงจ้าเพาะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1.75-1.80  แต่ถ้าเป็นน้้าดินหล่อเครื่องสุขภัณฑ์ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ จะต้องมีค่าความถ่วงจ้าเพาะ ไม่ต่้ากว่า 1.80 ถ้าต่้ากว่า 1.80 จะมี
ปัญหาในการหล่อและจะยุบตัวได้ง่าย  
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แบบฝึกหัด 
 

1.จงยกตัวอย่างวัตถุดิบที่มีความเหนียวส้าหรับใช้ท้าน้้าดินมา 1 อย่างพร้อมอธิบาย 
    คุณสมบัติ 
2. หินฟันม้าเป็นวัตถุดิบประเภทใด น้ามาใช้เป็นส่วนผสมของน้้าดินเพื่ออะไรอธิบาย 
3. จงอธิบายข้อดีของการข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน้้าดิน 

 4. ถ้าต้องการหาส่วนผสมของเนื้อดินป้ันโดยใช้วัตถุดิบ 3 ชนิดควรใช้วิธีการใดอธิบาย 
 5. จงอธิบายการหาส่วนผสมของวัตถุดิบโดยใช้ตารางสี่เหลี่ยม 
 6. น้้าดินส้าหรับงานหล่อที่ดีมีลักษณะอย่างไรอธิบาย 
 7. จงยกตัวอย่างสารที่ช่วยท้าให้น้้าดินกระจายตัว1 อย่าง พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน 
 8. การหาค่าความหนาแน่นของน้้าดินท้าด้วยวิธีการใดอธิบาย 
 9. น้้าดินส้าหรับการหล่อแบบเทออกและการหล่อแบบตันมีความแตกต่างกันอย่างไร 
     อธิบาย 

10. น้้าดินมีความถ่วงจ้าเพาะสูงการไหลตัวต่้าควรปรับน้้าดินอย่างไรอธิบาย 
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