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การพัฒนาเนื้อดินปนสโตนแวร ดวยดินขาวและดินพื้นบาน
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บทคัดยอ
การพัฒนาเนื้อดินปนสโตนแวร ดวยดินขาวและดินพื้นบานมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน
พื้นบานและทดลองหาอัตราสวนผสมระหวางดินพื้นบาน ดินขาวลําปาง และทราย โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากตาราง
สามเหลี่ยมไดสวนผสม 36 สูตร ศึกษาสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
ออกซิเดชันและทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยการปนแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่เหมาะสมคือสวนผสมที่ 5 มี
สวนผสมของดินพื้นบานรอยละ 60 ดินขาวลําปางรอยละ 20 และทรายรอยละ 20 มีคุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่
อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส มีการหดตัวเฉลี่ยรอยละ 7.86 การดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 17.68 ความแข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร ทนไฟที่อุณหภูมิ 850 สามารถได อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสมีการหดตัวเฉลี่ยรอยละ 13.57 การดูดซึมน้ํา
เฉลี่ยรอยละ 6.27 ความแข็งแรงเฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร สามารถทนไฟอุณหภูมิ 1,230 ได สามารถใชผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาประเภทสโตนแวรได
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Development of Stoneware body by white clay and local clay
Lerdchai Sathitpanawong1
Abstract
This paper was study to develop Stoneware Body by using white clay and local clay. The objectives of this paper
aim to study in physical qualifications and find out the appropriate ratio of the mixture clays which included of Local clay,
Lampang clay and Sand. The sampling plan is used in the experiment by sampling diagram from Triaxial diagram which the
suitable number of experiment is 36 mixtures. The characteristic of physical qualifications have been studied after burning at
850 Degrees Celsius and 1,230 Degrees Celsius under an oxidation atmosphere and also the product test was formed by free
form. The results of this research showed that the proportion of the clay mixture from sample no.5 give the optimal result that
included of local clay at 60 percents, Lampang clay 20 percents and Sand 20 percents. In the physical qualifications after
burning 850 Degrees Celsius show that the burning shrinkage is 7.86 %, the water absorption is 17.68%, modulus of rupture
7.14 kg/cm2, Softening Point at 850 Degrees Celsius. Finally the physical qualifications after burning 1,230 Degrees Celsius
show that the burning shrinkage is 13.57 %, the water absorption is 6.27 %, modulus of rupture 35.98 kg/cm2, Softening Point
at 1,230 Degrees Celsius which it can make Stoneware Pottery.

Keywords :Pottery, Stoneware, White and Local Clay
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ขณะที่เปนดิน ยังไมเผาเนื้อดินจะแข็งแรงไมเปราะแตกหักงาย
โดยปกติ เ นื้ อ ดิ น ป น ชนิ ด นี้ จ ะหดตั ว ก อ นและหลั ง เผาสู ง มี
โอกาสบิ ด เบี้ ย วได [2]เนื้ อ ดิ น ป น สโตนแวร จ ะต อ งเผาใน
อุณหภูมิสูงระหวาง 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมดวย
วัตถุดิบที่นํามาใชในอุตสาหกรรมเครื่องปนเผาสวนใหญ
ไดมาจากสินแรตามธรรมชาติเชน ดินชนิดตางๆ(Clays) หินฟน
มา (Feldspar) หินควอตรซ (Quartz) แรที่ไดจากการสะกัด
สินแรตามธรรมชาติและนํามาทําใหบริสุทธิ์ดวยขบวนการทาง
เคมี เชน อะลูมินา (Al2O3) ไดจากแรบอ กไซท (Bauxite)
วัตถุดิบที่ไดจากการสังเคราะหเชน แบเรียมเฟอรไรท (Ferrites)
และสารอินทรียบางชนิดที่ชวยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ปจจุบัน
เซรามิกสสมัยใหมตองการวัตถุดิบในการผลิตที่มีเปอรเซ็นต
ความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากสิ่งสกปรกเพียงเล็กนอยอาจจะนอย
กวา 1% จะมีอิทธิพลตอโครงสราง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
การควบคุมขนาดและรูปรางของวัตถุดิบก็มีความสําคัญไมนอย
เพราะจะมีผลตอการขึ้นรูป ดินขาวเปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ใช
มากในงานเซรามิ ก ส ปริ ม าณดิ น ขาวถ า ใช เ ป น ส ว นผสมใน
สวนผสมมากจะทําใหสวนผสมไมมีความเหนียวเปนอุปสรรค
ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ

1. บทนํา
เครื่องปนดินเผามีการผลิตมากมายหลายประเภทดวยกัน ใน
ปจจุบันสามารถแบงผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาตามลักษณะเนื้อ
ดินปนไดดังนี้
1.1 เนื้อดินปนชนิดเอิทเทนแวร เปนผลิตภัณฑที่นิยมใชดินใน
ทองถิ่นของตนนํามาผลิต เพราะสะดวกแกการนํามาผลิต ลด
ตนทุนการผลิตไดดี สิ่งจําเปนที่ควรทดสอบในขั้นแรกคือ การ
ทดสอบการหดตัวของดิน การดูดซึมน้ําตลอดจนความเหนียวซึ่ง
เป น การช วยให ผู ผ ลิ ต ทราบถึ ง อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมในการเผา
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ในยุโรปแบงเครื่องปนดินเผาประเภท เอิรทเทน
แวรออกเปน 3 ประเภทคือ [1]
1.1.1เคลยเอิรทเทนแวร (Clay Earthen Ware) หมายถึง
เครื่อ งปนดินเผาอุณหภูมิต่ํา มีสีคอนขางคล้ํา เพราะเนื้อดินที่
นํ ามาใช ผลิ ตมี สิ่ งที่ ไม บริ สุ ทธิ์ หลายชนิ ดมั กผลิ ตเป นของใช
พื้นบานทั่ว ๆ ไป เชน กระถาง ภาชนะใสน้ํา อิฐมอญซึ่งจะพบ
การทําผลิตภัณฑประเภทนี้ไดทั่วไป
1.1.2 ไลทเอิรทเทนแวร (Lime Earthen Ware) เปนเอิรท
เทนแวร ที่ ผ ลิ ต จากดิ น ที่ มี ส ว นผสมของดิ น ขาวสู ง ซึ่ ง อาจมี
สวนผสมของซิลิกาดวย ทําใหมีความพรุนตัวสูงและน้ําหนัก
เบา
1.1.3เฟลดสปารติกเอิรทเทนแวร (Feldspathic Earthen
Ware) หรือเรียกวาฮารดเอิรทเทนแวร (Hard Earthen Ware)
เปนเอิรทเทนแวรที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความแข็งแกรงมากกวา
2 ประเภทแรกเพราะเผาในอุณหภูมิคอนขางสูง เหมาะแกการ
ตกแตงใตเคลือบ

1.3 เนื้อดินปนปอรสเลน (Porcelain) เปนผลิตภัณฑที่เตรียมขึ้น
พิเศษ โดยที่เนื้อดินมีสีขาว เผาในอุณหภูมิสูงจนถึงจุดสุกตัว
และมีความโปรงแสง เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสขึ้น
ไป เนื้อดินประกอบดวยหินฟนมา หินเขี้ยวหนุมาน ดินเกาลิน
ดินเหนียวขาว และวัตถุดิบอื่น ๆ ตามสัดสวนที่เหมาะสม เมื่อ
นําไปเผาแลว มีความแข็งแกรง น้ําและของเหลวไมสามารถซึม
ผานได เนื้อดินมีความละเอียด แข็งแกรงมีลักษณะเหมือนแกว
[4,5]

1.2 เนื้อดินปนสโตนแวร (Stone Ware) [2-3]เปนผลิตภัณฑที่
เผาถึงจุดสุกตัวสวนมากสีเนื้อดินเปนสีจากธรรมชาติ เชน สีเทา
สีน้ําตาล เผาในอุณหภูมิคอนขางสูงอยูระหวาง Cone 6 –14
ลักษณะของผลิ ตภั ณฑ โดยทั่ ว ๆ ไปจะมี เนื้ อแน น และมี ความ
แข็งแกรงมาก ไมดูดซึมน้ําและของเหลวไมสามารถซึมผานได
เปนผลิตภัณฑเผาในอุณหภูมิสูงเนื้อดินทึบแสง อาจมีสีตาง ๆ
ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในสวนผสม เนื้อดินปนมีความเหนียวสูง

2. ดินขาว
ดินขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม[6] มีการให
นิยามดินขาวสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผามี ดังนี้
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2HAlSiO4 + H2O-----> (OH)4Al2Si2O5
ปฏิกิริยาการรวมตัวกับน้ํา (Hydration)

ดินขาว (White Clay) หมายถึงดินขาวเคโอลินหรือดิน
ขาวอิลไลต
ดินขาวเคโอลิน (White Kaolin หรือChina Clay) หมายถึง
ดิ น ขาวที่ ป ระกอบด ว ยแร เ คโอลิ ไ นต ห รื อ แร ฮ าลลอยไซต
(Halloysite) เปนสวนใหญ
ดินขาวอิลไลต (White Illite) หมายถึงดินขาวที่
ประกอบดวยแรอิลไลตเปนสวนใหญ
แรเคโอลิไนต (Kaolinite) หมายถึงแรดิน (Clay Minerals)
ประเภท 2 แผนคือมีโครงสรางเปนชั้นๆแตละชั้น(Layer Unit)
ประกอบดวยแผนซิลิกาเตตระฮีดรัล (Silica Tetrahedral) 1
แผนและแผนอะลูมินาออกตะฮีดรัล(Alumina Octahedral) 1
แผนประกบกันมีสูตรเคมี คือ
Al2O3 .2SiO2 . 2H2O
แรฮาลลอยไซต (Halloysite) หมายถึงแรดินที่มีโครงสราง
เหมือนกับแรเคโอลิไนตแตละแผนมีโมเลกุลของน้ําแทรกอยู
ระหวางชั้นมีสูตรเคมี คือ
Al2O3 .2SiO2 . 4H2O
แรอิลไลต (Illite) หมายถึงแรดินประเภท 3 แผนคือมี
โครงสร า งเป น ชั้ น ๆแต ล ะชั้ น ประกอบด ว ยแผ น ซิ ลิ ก าเต
ตระฮีดรัล 2 แผนและมีแผนอะลูมินาออกตะฮีดรัล 1 แผนอยู
ตรงกลางประกบกันและมีโพแทสเซียมเปนพันธะระหวางชั้นมี
สูตรเคมีคือ
K 1-1.5 Al4[Si7-6.5Al1-1.5O20](OH)4
ดินขาวมีอยูหลายชนิดแตกตางกันไป ตามแหลงที่อยูบนผิว
โลกดินขาวสวนใหญเปนดิน ที่เกิดอยูในแหลงผุพังของหินเดิม
(Residual Clay) เปนดินที่มีขนาดเม็ดหยาบจึงมีความเหนียว
นอย ประกอบดวยแรเกาลินไนท (Kaolinitte) มากกวาดินชนิด
อื่นๆ ดินขาวมีกระบวนการเกิด(Kaolinization) ดังนี้

KAlSi3O8 = หินฟนมาชนิดโปแตช (Potash Feldspar)
(OH)4Al2Si2O5 = ดินขาว (Kaolinite)
ดินขาวมีตนกําเนิด 2 แบบคือ [7,8]
- แหลงตนกําเนิด (Residual Deposits) ดินขาวแหลงนี้ มัก
พบในลักษณะเปนภูเขาหรือที่ราบซึ่งเดิมทีเปนแหลงแรหินฟน
มา เมื่อหินฟนมาผุพังโดยบรรยากาศ (Weathering) ผลสุดทาย
จะเหลือ เปนดินขาวอยู ณ ที่นั้น สิ่ง สกปรกที่พ บเสมอในดิน
แหลงนี้ คือ ซิลิกา (Silica) มีสูตรเคมีเปน SiO2นอกจากนี้ก็มีหิน
ฟนมา และ ผลิตผลอื่น ๆที่ยังไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปฏิกิริยา
ยังไมสมบูรณและอาจมีสิ่งสกปรกที่อื่นที่เขาไปปน
-แหลงสะสมที่ลุม (Sedimentary Deposit) หมายถึง แหลง
ดินขาว ที่เกิดจากดินขาว จากแหลงแรกถูกกระแสน้ําพัดพาไป
และไปสะสมที่ บ ริ เ วณที่ ร าบลุ ม ในประเทศมี แ หล ง ดิ น ขาว
หลายจังหวัด เชน จังหวัดลําปาง อุตรดิตถ ปราจีนบุรี ระนอง สุ
ราษฎรธานีนครศรีธรรมราช เปนตน ดินขาวที่ขุดขึ้นมา ใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ มีอยู 3 ชนิดคือ
2.1 ดินขาวที่มีความบริสุทธิ์ และมีความทนไฟสูง สามารถ
นํามาใชทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาได
2.2 ดินขาวอีกชนิดหนึ่ง เปนเกรดของฟลเลอรที่ใชใน
อุตสาหกรรม กระดาษ ทําสี ยาง ยาฆาแมลง ปุย และอื่นๆ โดย
ใช ดิน ขาวที่มีเนื้อ สีขาวบริสุท ธิ์ ตามผลวิเคราะหทางเคมี แต
ไมไดนําไปเผาผานความรอนในกระบวนการผลิต
2.3 ดินขาวที่เปนดินสอพองซึ่งไมใชดินขาวแตเปนปูนขาว
ชอลก (Chalk) หรือแคลเซียมคารบอเนต (CaCo3) เกิดจากผลึก
ของหินปูนตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะ เปนผลึกละเอียดสีขาว
บางครั้งเปนสีอมชมพู และน้ําตาลออนซึ่งใชเปนเนื้อดินปนขึ้น
รูปไมได ใชผสมทําปูนซีเมนต
ดินขาวในแตละแหลงจะมีสารประกอบของธาตุ[9]ตางกัน
เชน ดินขาวลําปาง มีผลวิเคราะหทางเคมีคือ SiO2 61.5 %,
Al2O326.0 %, Fe2O3 0.7 %, CaO 0.1 %, MgO 0.8 %, TiO2

KAlSi3O8 + H2O----> HAlSi3O8 + KOH
ปฏิกิริยาไฮโดรไลสิส (Hydrolysis)
HAlSi3O8 ----->HAlSiO4 + 2SiO2
ปฏิกิริยาการสลายตัวใหซิลิกา (Desilication)
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9. ใชในอุตสาหกรรมยาง โดยเติมลงไปในยาง (Rubber
Filler) ใหมีความแข็งแรงทนทาน
10. ใชผสมลงในของเหลว ที่ใชในงานเจาะ (Drilling Fluid)
สํารวจน้ํามันปโตรเลียม
11. ใชในอุตสาหกรรมเกษตร เชน เปนสวนผสมของยาฆา
แมลงและปุย
12. ใชในอุตสาหกรรมพรมน้ํามัน ทอผาและพลาสติก
13. ใชในอุตสาหกรรมสี โดยใชผลิตสีขาว (White
Pigment)
14.ใชในอุตสาหกรรมทํายารักษาโรค เครื่องสําอางทําฟน
ปลอม (Dental Porcelain)[12]

0 %, K2O 4.5 %, Na2O 0.3 % และ LOI 6.0 % ดินขาวลําปาง
[13]มีควอตซปะปนอยูในปริมาณมาก แตเนื่องจากเซริไซตเปน
ตั ว ที่ ช ว ยลดจุ ด สุ ก ตั ว ประกอบกั บ ความเหนี ย วในตั ว เอง
สามารถที่จะเผาดินลําปางใหสุกตัวไดที่อุณหภูมิประมาณ 1,280
องศาเซลเซียสซึ่งจุดสุกตัวนี้จะมากหรือนอยขึ้นกับปริมาณของ
เซริไซตในเนื้อดิน[10] ดินขาวจัดเปนวัตถุดิบที่มีปริมาณเหล็ก
ต่ํา ใหสีขาวและเมื่อเผาแลวสามารถใหความโปรงแสง สามารถ
นํามาเปนวัตถุดิบหลักในการทําปอรซเลน โบนไซนาและใชใน
ผลิตภัณฑประเภทเอิรทเทนแวร เนื่องจากดินขาวโดยทั่วไปจะ
ละเอียดทําใหการหดตัวหลังการเผาสูงและสุกตัวที่อุณหภูมิสูง
จึงไมนิยมใชดินขาวลวน ๆ ในการทําเนื้อดินปน[11]
ดิ น ขาวเป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดดังนี้
1. ใชทําผลิตภัณฑเซรามิก เชน ถวยชาม เครื่องสุขภัณฑ
เครื่องประดับ
2. ทําผลิตภัณฑกอสราง เชน อิฐกอสราง อิฐปูพื้น ทอ
ระบายน้ํากระเบื้องมุงหลังคา
3. ใชทําเปนเบาหลอมในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและหลอ
เหล็ก
4. ใชทําเครื่องกรองน้ํา (Water Filter)
5. ใ ช ทํ า ฉ น ว น ไ ฟ ฟ า ใ น ก า ร ทํ า ฉ น ว น ไ ฟ ฟ า ที่ ท น
แรงดันไฟฟาไดสูง (High-tension Insulator) ทําฉนวนไฟฟา
(Electrical Porcelain)
6. ใชทําเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน เบาหลอม (Crucible)
ผลิตเซรามิกกึ่งตัวนํา (Semi-conducting Ceramic)
7. ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเติมลงไปในเยื่อกระดาษ
ทํ า ให ก ระดาษมี คุ ณ สมบั ติ ดู ด ซั บ น้ํ า หมึ ก ช ว ยให ผิ ว หน า
กระดาษเรีย บและมันเปนเงาสีของกระดาษขาวขึ้น ชวยเพิ่ ม
น้ําหนักของกระดาษและทําใหกระดาษทึบแสงทําใหไมเห็น
ตัวหนังสือ หรือลายพิมพอื่นๆในหนาตรงขาม
8. เปนตัวฟอกสีและตัวเรงปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปโตรเลียม

3. ดินพื้นบาน
แหล ง ดิ น พื้ น บ า นในประเทศไทยหลาย ๆ แหล ง มี ก าร
นํ า มาใช ใ นอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งป น ดิ น เผาเช น แหล ง ดิ น ด า น
เกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แหลงดินเกาะเกล็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี แหล ง ดิ น อํ า เภอสามโคก จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
แหลงดินอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง และมีอีกหลายแหลงที่
ยังไมมาใชในอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา การนํามาใชใน
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งป น ดิ น เผาส ว นใหญ นํ า มาผลิ ต เป น
ผลิตภัณฑจําพวก กระถางดินเผา หมอ ดินเผา อิฐมอญแจกัน
ประดับตกแตงสวน จัดเปนผลิตภัณฑประเภทเอิรทเทนแวร เนื้อ
ดินปนเอิรทเทนแวรใชการเผาในอุณหภูมิไมสูงมากนัก อุณหภูมิ
การเผาไมเกิน 1,190 องศาเซลเซียส (Cone 6 )[13] เนื้อดินจะมี
ความพรุนตัว ดินปนที่ใชสวนมากจะใชดินเหนียวธรรมดาผสม
ทรายหรือดินเชื้อบาง เพื่อแกไขปญหาการแตกราว ดินชนิดนี้
เหมาะสําหรับขึ้นรูปดวยแปนหมุน ดินจะมีเปอรเซนตของเหล็ก
สูงมักจะมีสีแดง สีน้ําตาลออนหรือเขม มีความทนไฟไมสูงมาก
นั ก [14]สารประกอบของดิ น พื้ น บ า นในแต ล ะแหล ง จะมี
สารประกอบทางเคมี ใ นแหล ง ดิ น ที่ ต า งกั น ตั ว อย า ง
สารประกอบของดินพื้นบานในแตละแหลงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สารประกอบทางเคมีของดินแหลงตาง ๆ
แหลงดินพื้นบาน

ซิลิกา
(SiO2)

อลูมินา
(Al2O3)

เฟอรริก
ออกไซด
(Fe2O3)

แคลเซียม
ออกไซด
(CaO)

แมกนีเซียม
ออกไซด
(MgO)

โซเดียม
ออกไซด
(Na2O)

โพแทสเซีย
มออกไซด
(K2O)

ไทเทเนียม
ออกไซด
(TiO2)

แมงกานีส
ออกไซด
(MnO)

น้ําหนักสูญเสีย
เนื่องจากการเผา
(LOI)

อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา[1]
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี[14]
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
[15]

58.40

29.40

0.20

0.74

0.43

0.10

1.90

ไมพบ

-

8.50

52.00
70.64

27.30
14.51

3.40
4.82

1.30
0.63

2.00
0.48

0.49

1.80

0.80

0.07

13.90
5.90

วัตถุดิ บเมื่อผานการเผาได การหาส วนประกอบทางแร นั้นใช
เครื่องตาง ๆ เชน เครื่อง X – Ray Diffractometerเปนตน [11]
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเนื้ อ ดิ น ป น มี ก ารทดสอบทาง
กายภาพและทางเคมี ในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ เครื่ อ งป นดิ นเผา
จําเปนตองมีการทดสอบคุณสมบัติ ดังนี้

4. การทดสอบคุณสมบัติของเนื้อดินปน
การผลิ ตเครื่ องป นดิ นเผาให มี คุ ณภาพและคุ ณสมบั ติ ตาม
ตองการ จําเปนตองมีการทดสอบดานตาง ๆไมวาจะเปนวัตถุดิบ
เนื้อดินปน และเคลือบ ไพจิตร[16] กลาววาการทดสอบวัตถุดิบ
เปนหัวใจหลักของการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑภัณฑที่มีคุณภาพ
สม่ําเสมอ เนื่องจากวัตถุดิบในธรรมชาติมีคุณสมบัติที่ไมคงที่ การ
ทดสอบวัตถุดิบและเนื้อดินปนในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส
ขนาดใหญถือวาเปนสิ่งจําเปนและตองทําการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบใหมทุกครั้ ง กระบวนการทดสอบจะตองไดมาตรฐาน
เดียวกัน
การทดสอบวัตถุดิบจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ
1.การทดสอบทางกายภาพ(Physical Testing) หมายถึงการ
พิจารณาลักษณะของวัตถุดิบโดยใชคุณสมบัติที่สามารถจับตอง
ได วัดไดงายเชนการใชสายตาตรวจสอบหรือการใชความรูสึก
สัมผัส เปนตน
2.การทดสอบทางเคมี(Chemical Testing)ตองใชอุปกรณที่มี
ความซับซอนและมีความละเอียดสูงเพื่อที่จะทราบวาวัตถุดิบนั้น
จะมีสวนประกอบทางเคมีอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
คํานวณและปรับปรุงคุณภาพของเนื้อดินตอไป เครื่องมือที่ใช
ทดสอบทางเคมีที่มีความละเอียดสูงคือ X-Ray Flourescence
Spectrometer สามารถหาสวนประกอบทางเคมีไดอยางแมนยํา
และรวดเร็ว
3.การทดสอบทางแร(Mineral Testing) วัตถุดิบทางเซรามิกส
คือวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ประกอบดวยแรธาตุชนิดตาง ๆ กัน
การที่ทราบวาวัตถุดิบมาจากแหลงใดนั้น ชวยใหเขาใจพฤติกรรม
ของวัตถุดิบนั้น ตลอดจนเขาใจโครงสรางและเปลี่ยนแปลงของ

การหดตัวกอนเผา (Drying Shrinkage)
การหดตัวเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร ทําใหมีขนาดเล็ก
ลงโดยเนื้อดินปนที่มีการหดตัวมากยอมเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
เกิ ด การแตก การงอ การบิ ด เบี้ ย วได ม ากจะเกิ ด ขึ้ น ได จ าก
ผลิตภัณฑที่แหง การเผาดิบและการเคลือบ สาเหตุที่ดินหดตัว
เนื่องจากน้ําที่อยูรอบ ๆ เนื้อดินระเหยออกไป ทําใหเนื้อดินหดตัว
เขามาติดกัน โดยปกติแลวดินที่มีความละเอียดและเหนียว ยอมมี
การหดตัวมากกวาดินหยาบ [17] กลาววาเนื้อดินปนมีการหดตัว
เมื่อปลอยใหแหง เนื่องจากการสูญเสียน้ําที่ยึดเกาะติดกับอนุภาค
ของดิน ในขณะที่น้ําระเหยออกไปอนุภาคของดินจะเคลื่อนตัวมา
ชิดกัน ปริมาตรของดินทั้งหมดจะลดลงการจะหดตัวมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการไดแก ปริมาณน้ําและ
ธรรมชาติของดินนั้น ปริมาณน้ํามากการหดตัวมาก ปริมาณน้ํา
น อ ยการหดตั ว น อ ย ขนาดอนุ ภ าคดิ น รู ป ร า งของอนุ ภ าค
โดยทั่ วไปเม็ ดดิ นละเอี ยดจะให ความเหนี ยวและการหดตั วที่
มากกวาเม็ดดินที่หยาบ
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การคํานวณหาการหดตัวเมื่อแหงโดยใชสูตรดังนี้
ให FS = รอยละของการหดตัวภายหลังเผา
Lw = ความยาวของดินเปยก
Lf = ความยาวของดินที่เผาแลว

ให DS = รอยละของการหดตัวเมื่อแหง
Lw = ความยาวของดินเปยก
Ld =ความยาวของดินแหง

การดูดซึมน้ํา ( Absorption)
การดูดซึมน้ํา หมายถึง ความสามารถที่น้ําจะแทรกเขาไปใน
เนื้อวัตถุดิบหลังจากผานการเผาแลว ตัวเลขนี้ถามีคามากแสดงวา
เนื้อวัตถุดิบหลังการเผายังมีความพรุนตัวอยูมาก แตถามีคาเปน
ศูนย แสดงวาเนื้อวัตถุดิบสุกตัวแลว[11]
สามารถคํานวณหาปริมาณการดูดซึมน้ําโดยใชสูตร

ความแข็งแรงกอนเผา ( Green Strength)
การทดสอบความแข็งแรงกอนเผาเปนการหาความเหนียวและ
ความละเอียดของเนื้อดินในทางออม เนื้อดินมีความละเอียดมาก
จะมีความแข็งแรงสูง[17]
การทดสอบความแข็งแรงของเนื้อดินมีการคํานวณหาคาความ
แข็งแรงไดดังนี้

โดย A = รอยละของการดูดซึมน้ํา
W = น้ําหนักดินที่อิ่มตัว
D = น้ําหนักดินที่แหง

ให M = คาความแข็งแรงของดิน(กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)
P = แรงที่กดทําใหแทงทดลองหัก (กิโลกรัม)
L = ระยะหางของแทนรองรับชิ้นทดลอง (เซนติเมตร)
b = ความหนาของชิ้นงาน (เซนติเมตร)
d = ความกวางของชิ้นทดลอง (เซนติเมตร)

5. การเผาผลิตภัณฑ
การเผามีขั้นตอนในการเผาเปนสามระยะคือ[16-18]

การหดตัวของดินหลังเผา (Firing Shrinkage)
แทงทดลองหรือผลิตภัณฑถูกเผาจะเกิดการหดตัวเรียกการหด
ตั ว หลั ง เผา มี ค า การเปลี่ ย นแปลงค อ นข า งกว า ง ขึ้ น กั บ
องคประกอบหลายประการเชน ชนิดของดินที่ประกอบอยูความ
ละเอียดของดินปริมาณสารอินทรียที่ปะปนอยู และวิธีการขึ้นรูป
แทงทดลอง หรือผลิตภัณฑและอุณหภูมิที่เผา ปกติดินเหนียวหด
ตัวมากทั้งขณะแหงและจากการเผามากกวาดินที่ปราศจากความ
เหนียว สารอินทรียในดินทําใหดินหลังเผามีการหดตัวมากขึ้น
การหดตัวของดินจะมากขึ้นเมื่อเผาสูงขึ้น และจะหดตัวนอยลง
หรือไมหดตัวอีกเลยเมื่อเผาถึงจุดหลอมหรือจุดสลายตัว การหด
ตัวถามีคามากเกินไปจะเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑบิดเบี้ยว โคงงอ
และแตก[7]
สามารถคํานวณหาการหดตัวภายหลังการเผาโดยใชสูตร

5.1 การเผาไหมสารอินทรีย เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะการเผา
ไหม ไ ม ห มดหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าในระหว า งการเผาไหม โ ดยที่ ไ ม
สามารถควบคุ ม ได จะก อ ให เ กิ ด ตํ า หนิ ช นิ ด ต า ง ๆขึ้ น ใน
ผลิตภัณฑพฤติกรรมการสลายสารอินทรียขึ้นอยูกับชนิดและ
ปริ ม าณของสารเชื่อ มประสาน หรือ ตัว เติม อื่น ๆ ขนาดของ
ผลิตภัณฑ ลักษณะการวางชิ้นงานในเตา อัตราการใหความรอน
และบรรยากาศในการเผา เวลาที่ใชในการเผาไหมขึ้นอยูกับ
ระยะทางที่กาซจากปฏิกิริยาจะตองแพรออกจากชิ้นงาน การ
สลายตัวและระเหยออกของสารอินทรียจะทําใหเกิดความดัน
กาซซึ่งขึ้นอยูกับอัตราการเกิดกาซ ความสามารถในการซึมผาน
ไดและขนาดของชิ้นงานดังนั้นการเลือกใชตัวเชื่อมประสาน
และการควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศการเผาไหมที่เหมาะสม
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จะทําใหชิ้นงานไมเกิดการเสียรูป การบิดเบี้ยว รอยแตกราวหรือ
รูพรุนที่ขยายตัวขึ้น[9]
5.2 การสลายตั ว ของสารอนิ น ทรี ย ชิ้ น งานที่ มี ดิ น เป น
องคประกอบน้ําในผลึกดินจะเริ่มสลายออกมาตั้งแต 450 - 700
องศาเซลเซียส อะลูมิเนียมไฮเดรตมีการสลายตัวที่ 320 - 560
องศาเซลเซียส ทัลคมีการสลายตัวที่ 900 – 1,000 องศาเซลเซียส
แมกนีเซียมคารบอเนตมีการสลายตัวที่ 700 องศาเซลเซียส
แมกนีเซียมซัลเฟตมีการสลายตัวที่ 970 องศาเซลเซียส
แคลเซียมซัลเฟตมีการสลายตัวที่ 1,050 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้คารบอนที่ยังหลงเหนืออยูในชิ้นงาน ถาไมสามารถ
เผาใหหมดในชวงแรกหรือมีออกซิเจนไมเพียงพออาจเกิดเปน
คารบอนมอนอกไซดทําปฏิกิริยากับธาตุทรานซิชั่นทําใหเกิด
ตําหนิสีดําในผลิตภัณฑ

รูปที่ 2 แสดงอุณหภูมิและเวลาในการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน[20]

6. สรุป
การพัฒนาเนื้อดินปนสโตนแวร ดวยดินขาวและดินพื้นบาน
สามารถจะสร า งผลิ ต เนื้ อ ดิ น ที่ ส ร า งสร า งชิ้ น งานดิ น เผาที่
สวยงามและเปนเอกลักษณใหกับผูผลิตได การนําดินพื้นบาน
มาใชทําผลิตภัณฑประเภทสโตนแวร จําเปนตองใชดินขาวมา
ผสมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเนื้อดินปนใหเหมาะสมกับการ
ผลิตภัณฑประเภทสโตนแวร การทดลองนําดินพื้นบานมาขึ้น
รู ป และเผาในอุ ณ หภู มิ 1,230 องศาเซลเซี ย ส บรรยากาศ
ออกซิเดชันพบวาการนําดินขาวมาผสมลงในสวนผสมเพื่อชวย
ปรับสวนผสมใหเหมาะสมกับเนื้อดินปนประเภทเอิรทเทนแวร
และสโตนแวร ส ามารถทํ า ได ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด สโตนแวร
สว นผสมที่สามารถนํามาใชไดดีที่สุดคือ ดินพื้นบานรอ ยละ
35 - 60 ดินขาวลําปางรอยละ 5 – 30 และทรายรอยละ1 -20
[14] ผลิตภัณฑชนิดเอิทเทนแวร เผาที่อุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียสที่มีคุณสมบัติทางกายภาพหลังที่เหมาะสมควรใชดิน
พื้นบานรอยละ 40 - 90 ดินขาวลําปางรอยละ 5 - 30และทราย
รอยละ1 -20[20]

5.3 การเผาผลึก (Sintering) คือการที่ผงอนุภาคผนึกตัวกันเปน
เนื้ อ เดีย วกั น และมี ค วามแข็ งแรงขึ้ นในระหวา งการเผา ผลที่
เกิ ด ขึ้ น คื อ การหดตั ว และความหนาแน น มากขึ้ น การผนึ ก
อนุภาคมักเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงกวาครึ่งถึงสองในสาม
ของจุดหลอมเหลว เปนอุณหภูมิที่สูงเพียงพอสําหรับการแพร
อะตอมและถาเผาที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจนเกิดเฟสของเหลวขึ้นจะ
เกิดการไหลเยิ้ม (Viscous fiow) ชวยใหการเผาผนึกใชเวลาสั้น
ลงมาก[19]
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