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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลองโดยการนำ�
ปูนซีเมนต์มาทดลองผสมทำ�นํา้ เคลือบเซรามิกส์ โดยการหา
อัตราส่วนผสมจากทฤษฎีเชิงเส้น (Line Blend) จำ�นวน 9
จุด ซึง่ มีวตั ถุดบิ คือ ปูนซีเมนต์กบั หินฟันม้า และหาอัตราส่วน
ผสมจากทฤษฎีตารางสามเหลีย่ ม (Triaxial Diagram) จำ�นวน
6 จุด ซึง่ มีวตั ถุดบิ คือ ปูนซีเมนต์ หินบะซอลต์ และหินฟันม้า
เมื่อบดผสมแล้วนำ�ไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชันและสูตรทีใ่ ช้ได้ของทฤษฎี
เชิงเส้นคือสูตรที่ 8 และสูตรทีใ่ ช้ได้ของตารางสามเหลีย่ มคือ
สูตรที่ 6
จากผลการทดลองโดยใช้ส่วนผสมเชิงเส้น ได้เลือกใช้
สูตรที่ 8 มีอัตราส่วนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 และ
ฟันม้าร้อยละ 80 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
ปรากฏว่าเคลือบมีสขี าวใส เคลือบสมํา่ เสมอ หลอมตัวสมบูรณ์
สามารถนำ�ไปพัฒนาผสมกับออกไซด์ให้สีต่างๆ ได้

จากผลการทดลองโดยใช้ตารางสามเหลี่ยม ได้เลือก
สูตรที่ 6 มีอัตราส่วนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต์ ร้อยละ 20 หินบะ
ซอลต์รอ้ ยละ 60และหินฟันม้าร้อยละ 20 หลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส ปรากฏว่ามีสนี าํ้ ตาลเข้มอมดำ� เคลือบ
สมํา่ เสมอดี การหลอมตัวของเคลือบสมบูรณ์ และมีลกั ษณะ
คล้ายกับเคลือบขีเ้ ถ้าเทียมทีใ่ ช้ในงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาสามารถ
ที่จะนำ�ไปพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาได้
เป็นอย่างดี
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ABSTRACT
This study was experimental research in taking
cement to mix in the mixtures for making the
ceramic glaze with appropriate proportion by using
the 9 points of Line Blend theory which contain
cement and feldspar as raw materials, and the 6
points of Triennial Diagram which contain cement,
Basalt, and feldspar as raw materials. After each
group of materials was mixed, they were fired at
the temperatures of 1,230 Celsius Degree with
oxidation burning by using eight formula and sixth
formula of Line Blend theory for triennial diagram.
For the first experiment which used eighth
formula, the percentages of mixture were 20% of
cement and 80% of feldspar, respectively. Having
fired at the temperatures of 1,230 Degree Celsius,

the glaze had transparent white color and had
fine coating throughout the piece of products. The
annealing of the coating was complete. This mixture
could be developed to mix with Oxide for making
different colors.
For the second of experiment which used the
sixth formula, the percentages of mixture were 20%
of cement, 60% of basalt, and 20% of feldspar.
Having fired at the temperatures of 1,230 Celsius
Degree, the glaze was dark brown with well coating.
The annealing of the coating was complete and
looked like artificial ashes glaze used in pottery
production. The glaze obtained from the experiment
could be developed for pottery industries.

Keywords : Mixture for Making the Glaze, Material of the Mixture for Making the Glaze,
Cement Mixture for Making the Glaze.

บทนํา
เทคนิคการเคลือบเครือ่ งปัน้ ดินเผาเกิดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่
ประมาณ 1,200 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราชซึง่ ชาวอียปิ ต์ได้พบการ
เกิดแก้วโดยบังเอิญในแถบทะเลทราย เมื่อทรายและดินที่
มีเกลือปนอยู่นั้นถูกหลอมละลายด้วยไฟ แต่ต่อมาภายหลัง
ปรากฏว่าชนชาติซีเรีย (Syrians) และบาบิโลเนีย (Babylonians) ได้คน้ พบสารชนิดหนึง่ ปัจจุบนั เรียกว่า ตะกัว่ ซัลไฟต์
(Lead sulfide or Galena) และได้นำ�มาทดลองทำ�นํา้ เคลือบ
จนสำ�เร็จและหลังจากนั้นได้มีการทำ�เคลือบสีต่างๆ เพิ่มขึ้น
อีก โดยการเติมออกไซด์ของเหล็กลงไปในนํ้าเคลือบ (ศูนย์
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา. 2544 : 6)
ในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผา
ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากซึ่งจะ
สังเกตได้จากการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
ตกแต่งบ้าน โทรทัศน์ และ Internet เครื่องเคลือบดินเผา

ประเภทอุตสาหกรรม เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และมีการแข่งขันกันสูงในด้านการตลาด จึงมีการคิดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ข้ึนมาอย่างหลากหลายเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค และสีสันจากนํ้าเคลือบก็เช่นเดียวกัน
จะต้องมีการคิดหานํ้าเคลือบใหม่ๆ มาเคลือบผลิตภัณฑ์ให้
ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงามดูน่าสนใจมากขึ้น แต่การจะทำ�นํ้า
เคลือบแต่ละชนิดจะต้องอาศัยวัตถุดบิ และแร่ตา่ งๆ ทีม่ รี าคา
แพงและบางตัวก็ตอ้ งสัง่ ซือ้ และนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ จึง
ทำ�ให้ลา่ ช้าและมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ทำ�ให้การคิดหา
วัตถุดบิ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั หรือในท้องถิน่ มาทำ�นํา้ เคลือบเป็นหนทาง
หนึง่ ในการลดต้นทุนการผลิต ผูว้ จิ ยั จึงคิดทีจ่ ะหาวัตถุดบิ ทีม่ ี
อยู่ตามท้องตลาดที่มีราคาไม่แพงนักมาเป็นวัตถุดิบในการ
ทดลองผสมทำ�นํ้าเคลือบ
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ในฐานะที่ผู้วิจัยอยู่ในสาขาเซรามิกส์ และมีความ
สนใจในการทำ�นํ้าเคลือบชนิดใหม่ จึงมีความสนใจที่จะนำ�
ปูนซีเมนต์มาทดลองผสมทำ�นํา้ เคลือบโดยได้ศกึ ษาโครงสร้าง
ทางกายของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ�ปูนซีเมนต์ พบว่ามีสว่ นประกอบ
ของวัตถุดบิ ทีเ่ หมือนกันกับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทำ�เคลือบ คือ
มีส่วนผสมของ หินปูน ดินเหนียว ทรายหรือซิลิกา (SiO2)
และออกไซด์ของเหล็กแมกนีเซียมและเกลือจืด และแร่ที่มี
อยู่จัดอยู่ในกลุ่ม ด่าง กลาง กรด เหมือนกันกับวัตถุดิบที่ใช้
ทำ�นํ้าเคลือบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำ�ปูนซีเมนต์มา
ใช้เป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของนํ้าเคลือบในครั้งนี้
จากปัญหาและความสำ�คัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีจ่ ะนำ�ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรียม์ าใช้เป็นส่วนผสมของ
นํา้ เคลือบในอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ กับ หินฟันม้า
ในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย จากนัน้ จึง
คัดเลือกนํา้ เคลือบทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ที สี่ ดุ มาใช้ ทดลองเคลือบกับ
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่างโดยการหาอัตราส่วนผสมจากทฤษฎีเชิงเส้น
(Line Blend) จำ�นวน 9 จุด ซึ่งมีวัตถุดิบคือ ปูนซีเมนต์กับ
หินฟันม้า และหาอัตราส่วนผสมจากทฤษฎีตารางสามเหลีย่ ม
(Triaxial Diagram) จำ�นวน 6 จุด มีวัตถุดิบคือ ปูนซีเมนต์
หินบะซอลต์ และหินฟันม้า
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาอัตราส่วนผสมของนํา้ เคลือบทีม่ อี ตั ราส่วน
ผสมระหว่างปูนซีเมนต์ กับ หินฟันม้า
2.เพือ่ ศึกษาอัตราส่วนผสมของนํา้ เคลือบทีม่ อี ตั ราส่วน
ผสมระหว่างปูนซีเมนต์ หินฟันม้า หินบะซอลต์
3.เพื่อนำ�สูตรเคลือบที่ดีที่สุดมาทดลองเคลือบกับ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
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ปูนซีเมนต์ 90 80 70 60 50 40 30 20 10
หินฟันม้า
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รวม
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ตาราง 1 การหาอัตราส่วนผสมแบบตารางเส้นตรง (Line Blend)
2. การหาอัตราส่วนผสมจากทฤษฎีตารางสามเหลีย่ ม
(Triaxial Diagram) เพือ่ หาอัตราส่วนผสมของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทงั้
3 ชนิด จำ�นวน 6 จุด มีผลรวมของแต่ละสูตรเท่ากับ 100
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะอธิบายตามตารางดังนี้
ปูนซีเมนต์

หินบะซอลต์

หินฟันม้า

ภาพที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมของวัตถุดบิ บนตารางสามเหลีย่ ม
ด้านเท่า จำ�นวน 6 สูตร
ตาราง 3 แสดงอัตราส่วนผสมของนํ้าเคลือบ จำ�นวน 6 สูตร
คิดเป็นร้อยละ
สูตรที่
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3
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5
6

ปูนซีเมนต์
60
40
40
20
20
20

หินฟันม้า
20
20
40
20
40
60

หินบะซอลต์
20
40
20
60
40
20

รวม
100
100
100
100
100
100

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการหาอัตราส่วน
ผสมดังต่อไปนี้
1. หาอัตราส่วนผสมจากทฤษฎีเชิงเส้น ( Line Blend )
จำ�นวน 9 จุด การทดลองครัง้ นีไ้ ด้กำ�หนดสูตรเคลือบโดยการ
จากการทดลองนำ�ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์มาเป็น
ใช้ทฤษฎีเชิงเส้น (Line Blend) เพื่อหาอัตราส่วนผสมของ
วัตถุดบิ ในการผสมนํา้ เคลือบและเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,230 องศา
ปูนซีเมนต์กับหินฟันม้า จำ�นวน 9 จุด มีผลรวมของแต่ละ เซลเซียส โดยใช้เตาแก๊สบรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน
สูตรเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะอธิบายตามตารางดังนี้ (OF) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ผลการทดลองโดยมีหวั ข้อวิเคราะห์
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ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ผลจากการทดลองจากทฤษฎีเชิงเส้น
(Line Blend) จำ�นวน 9 จุด พบว่าลักษณะการหลอมตัว
ของเคลือบหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
บรรยากาศแบบออกซิเดชันผลปรากฏว่าสูตรที่ 1, 2, 3, 4
เคลือบมีการหลอมตัวไม่สมบูรณ์เนือ่ งจากในอัตราส่วนผสม
มีปริมาณปูนซีเมนต์มากกว่า หินฟันม้าจึงทำ�ให้การหลอมตัว
ของเคลือบไม่สมบูรณ์สูตรที่ 5, 6 เคลือบมีการหลอมตัว
เกือบสมบูรณ์ เนือ่ งจากปริมาณของหินฟันม้ามีปริมาณทีเ่ พิม่
มากขึ้น จึงทำ�ให้เคลือบเริ่มมีการหลอมตัวสูตรที่ 7, 8 , 9
เคลือบมีการหลอมตัวสมบูรณ์ เพราะว่าปูนซีเมนต์มีน้อย
กว่าหินฟันม้าจึงทำ�ให้เคลือบมีการหลอมตัวสมบูรณ์ดีมาก
สีและความมันวาวของเคลือบผลปรากฏว่าสูตรที่ 1, 2
มีสเี ทาอมนํา้ ตาล และสีขาวอมเทา เคลือบไม่มคี วามมันวาว
เนือ่ งจากเคลือบไม่สกุ ตัวสูตรที่ 3, 4 เคลือบมีสนี าํ้ ตาลอมแดง
และเคลือบไม่มีความมันวาวเคลือบไม่สุกตัวสูตรที่ 5, 6
เคลือบมีสขี าวอมเหลือง เคลือบมีความมันวาวปานกลางสูตร
ที่ 7, 8, 9 ผลปรากฏว่าเคลือบมีสีขาวใสและเคลือบมีความ
มันวาวมากเพราะว่าเคลือบสุกตัวเต็มที่
ผลการวิเคราะห์ความสมํา่ เสมอของเคลือบผลปรากฏ
ว่าสูตรที่ 1, 2, 3, 4 เคลือบไม่สมํ่าเสมอสูตรที่ 5, 6, 7, 8, 9
เคลือบมีความสมํ่าเสมอดีและมีการรานตัวเล็กน้อย
2. วิ เ คราะห์ ผ ลจากการทดลองจากทฤษฎีตาราง
สามเหลี่ยม (Triaxial Diagram) เพื่อหาอัตราส่วนผสมของ
วัตถุดิบที่ใช้ทั้ง 3 ชนิด จำ�นวน 6 จุด ดังนี้
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ภาพที่  2 แผ่นทดสอบเคลือบปูนซีเมนต์หลังเผาที่อุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส
ลักษณะการหลอมตัวของเคลือบหลังการเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน
ผลปรากฏว่าสูตรที่ 1 เคลือบหลอมไม่สมบูรณ์เพราะว่ามี

ปูนซีเมนต์มากกว่าหินบะซอลต์และหินฟันม้าจึงทำ�ให้มกี าร
หลอมไม่สมบูรณ์สูตรที่ 2 เคลือบหลอมตัวเกือบสมบูรณ์
เนื่องจากมีปริมาณของปูนซีเมนต์ใกล้เคียงกับหินบะซอลต์
และหินฟันม้าจึงทำ�ให้การหลอมตัวเริ่มดีขึ้นสูตรที่ 3, 4, 5
และ 6 เคลือบหลอมตัวสมบูรณ์ เนื่องจากหินบะซอลต์และ
หินฟันม้ามีปริมาณมากกว่าปูนซีเมนต์ จึงทำ�ให้มีการหลอม
ตัวดี
สีและความมันวาวของเคลือบหลังการเผาที่อุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน
พบว่าสูตรที่ 1 เคลือบมีสีนํ้าตาลอมแดง และเคลือบไม่มี
ความมันวาวไม่สุก ตัวสูตรที่ 2 เคลือบมีสีนํ้าตาลอ่อนมีจุด
ดำ�และเคลือบมีความมันวาวปานกลาง สูตรที่ 3 เคลือบมี
สีนาํ้ ตาลอมดำ�และเคลือบมีความมันวาวปานกลาง สูตรที่ 4
เคลือบมีสนี าํ้ ตาลอมเขียวและเคลือบมีความมันวาวปานกลาง
เพราะว่าเคลือบเกือบสุก ตัวสูตรที่ 5 เคลือบมีสนี า้ํ ตาลอ่อนมี
จุดดำ�และเคลือบมีความมันวาวมากเคลือบสุกตัวมาก สูตรที่ 6
เคลือบมีสีนํ้าตาลเข้มอมดำ�และเคลือบมีความมันวาวมาก
เพราะว่าเคลือบสุกตัวมาก
ผลการวิเคราะห์ความสมํา่ เสมอของเคลือบและการราน
ตัวแตกลายของเคลือบหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชันผลปรากฏว่า
สูตรที่ 1 เคลือบไม่มีความสมํ่าเสมอ และเคลือบไม่รานตัว
เพราะว่าเคลือบไม่สุกตัวสูตรที่ 2, 3, 4, 5, 6 เคลือบมีความ
สมํ่าเสมอและมีรานบนผิวเคลือบ
สรุปผลการทดลอง
1. ผลการทดลองสูตรเคลือบโดยการใช้ทฤษฎีเชิงเส้น
(Line Blend) เพื่อหาอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์กับหิน
ฟันม้า จำ�นวน 9 สูตร
จากการทดลองนำ�ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์มาเป็น
วัตถุดิบในการผสมทำ�นํ้าเคลือบจำ�นวน 9 จุด ซึ่งมีวัตถุดิบ
คือ ปูนซีเมนต์ และหินฟันม้า และนำ�ไปเผาเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน
(Oxidation Firing) และใช้ เ ตาแก๊ ส ในการเผาเคลื อ บ
ผลปรากฏว่าเมื่อเผาออกมาแล้ว สูตรที่เหมาะสมที่จะนำ�ไป
ใช้งาน คือ สูตรที่ 7 ,8 และสูตรที่ 9
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสูตรเคลือบทีด่ ที สี่ ดุ คือสูตรที่ 8 เนือ่ งจาก
สูตรที่ 8 มีลักษณะผิวมันวาว เคลือบมีสีขาวใส ผิวเรียบ
มีการหลอมตัวสมบูรณ์ ลักษณะคล้ายกับเคลือบใส และ
เหมาะที่จะนำ�ไปผสมกับออกไซด์ให้สีต่างๆ เพื่อจะได้เป็น
เคลือบสีต่างๆ ได้ซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้
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37

38 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
สูตรที่ 8 ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20
		 หินฟันม้าร้อยละ 80
2. ผลการทดลอง สูตรเคลือบจากตารางสามเหลี่ยม
(Triaxial Diagram) วัตถุดิบที่ใช้ 3 ชนิด จำ�นวน 6 จุด
ผลการทดลองนำ�ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรียม์ าเป็นวัตถุดบิ ใน
การผสมทำ�นํา้ เคลือบจำ�นวน 6 จุด ซึง่ มีวตั ถุดบิ คือ ปูนซีเมนต์
หินบะซอลต์ หินฟันม้า และนำ�ไปเผาเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,230
องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน และใช้เตา
แก๊สในการเผาเคลือบ ผลปรากฏว่าเมือ่ เผาออกมาเรียบร้อย
แล้วสูตรที่เหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้งาน คือสูตรที่ 5 และ 6
ซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกสูตรทีด่ ที สี่ ดุ คือ สูตรที่ 6
เพราะว่าสูตรที่ 6 เมื่อเผาออกมาเรียบร้อยแล้วมีสีนํ้าตาล
เข้มอมดำ� ผิวมันวาว มีการหลอมตัวสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะ
นำ�มาใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้
สูตรที่ 6 ปูนซีเมนต์
ร้อยละ 20
		 หินบะซอลต์
ร้อยละ 60
		 หินฟันม้า
ร้อยละ 20
เมื่อนำ�สูตรที่ 6 มาขยายปริมาณและนำ�วัตถุดิบมา
บดผสมทำ�นํ้าเคลือบแล้วนำ�ไปเคลือบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ผลปรากฏว่าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
บรรยากาศแบบออกซิเดชัน เคลือบมีลักษณะมันวาวมาก
สีนาํ้ ตาลเข้มอมดำ� เคลือบราน มีการไหลตัวและเคลือบหลอม
ตัวสมบูรณ์มาก บางส่วนของเคลือบมีจดุ สีนาํ้ ตาลคล้ายดอก
เล็กๆ ซึ่งเคลือบที่ออกมาดูแล้วมีลักษณะคล้ายๆ กับเคลือบ
ขีเ้ ถ้าเทียม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเคลือบชนิดนีน้ า่ จะนำ�มาพัฒนา
และปรับปรุงเพือ่ นำ�ไปใช้จริงในงานเครือ่ งเคลือบดินเผาต่อไป

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์หลังเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส
ข้อเสนอแนะ
1. วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ�นํา้ เคลือบ ในขัน้ ตอนทดลองและนำ�
มาใช้จริงกับผลิตภัณฑ์ควรเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกัน
2. ก่อนชุบชิ้นงานจะต้องคนนํ้าเคลือบตลอดเวลา
เพราะปูนซีเมนต์จะทำ�ปฏิกิริยากับนํ้าแล้วเกิดเป็นวุ้นทำ�ให้
เคลือบแข็งตัวได้
3. ไม่ควรชุบเคลือบหนาเกินไปและควรควบคุมการ
เผาเคลือบให้ดอี ย่าให้เผาเกินอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
เพราะอาจทำ�ให้เคลือบไหลตัวมาก
4. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ควรเป็นปูนซีเมนต์ใหม่ เพราะถ้า
หากนำ�ปูนซีเมนต์ทหี่ มดสภาพมาผสมทำ�นํา้ เคลือบอาจทำ�ให้
เคลือบเปลี่ยนแปลงได้
5. ควรลองใช้นาํ้ เคลือบชนิดนีไ้ ปทดลองเคลือบทับกับ
เคลือบชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์
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