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เรื่อง กลุมผลิตภัณฑเปาแกวบานโนนจัน่

รายละเอียด

บทนํา

         แกว วัสดุคุนเคยที่ทุกคนรูจัก ดวยคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรที่ดี 3 ประการคือ ความโปรงใส ความแข็ง

แกรง และความทนทานตอสารเคมี หลายคนคงเคยไดเห็นความสวยงามของหลอดแกวในรูปทรงแบบตางๆ ซึ่ง

นับเป็นความสวยงานที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตรควบคูดวยกัน เราเรียกศิลปะสิ่งน้ีวา ศิลปะของ

การเปาแกว 
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        การเปาแกวในปัจจุบัน มีอยู 2 รูปแบบคือ การเปาเพื่อใชในทางวิทยาศาสตร กับการเปาเพื่อความสวยงาม

หรือศิลปะ โดยในทางวิทยาศาสตรก็เพื่อการสรางวัสดุอุปกรณเครื่องแกวตางๆ ที่ใชในงานทดลองและวิจัย ใน

ดานศิลปะก็ทําเพื่อความสวยงาม เป็นของประดับตกแตงซึ่งทําเป็นรูปทรงตางๆ เชน ดอกไม เครื่องประดับ เป็น

ตน

         แตเดมิการเปาแกวจะไมใชตะเกยีงเหมอืนปัจจบุนั โดยใชวธิีการเปาลมผานเขาไปในดานหน่ึงของทอโลหะ

กลวง (Blowing pipe) โดยที่ปลายดานหน่ึงคือหลอดแกวที่หลอมเหลวรวมกันเป็นกอน การเปาแกวสามารถที่จะ

ควบคุมรูปรางขนาดไดตามความตองการในขณะที่แกวนัน้กําลังรอนอยู การเปาแบบน้ีจะใชเวลานานตองมีเตา

หลอมแกว อาจใชคนจํานวนมากในการทํา

         นายณรงค แสงอโน ราษฎรบานโนนจัน่ไดไปทาํงานที่กรงุเทพฯไดศกึษาหนังสอืเกีย่วกบัวธิีการเปาแกวที่ได

มาจากญาติ ที่ทํางานอยูสถาบันวิจัยแหงชาติ จากนัน้ก็ไดทําการทดลองทํา ดัดแปลงเปาเป็นรูปสัตวตางๆ เริ่มมี

ความชํานาญ จึงไดเปิดรานเพื่อผลิตและจําหนายอยูที่กรุงเทพฯ แตไมเป็นที่นิยม ตอมาเมื่อสมรสจึงกลับมาบาน

แลวชักชวนชาวบานมาฝึกโดยไมคิดคาฝึกสอนแตประการใด จากนัน้ก็ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตางๆ และ

ทางกลุมจดทะเบียนเมื่อ ปี 2541 สมาชิกจะทําการผลิตที่บานตนเอง ซึ่งในปัจจุบันทางกลุมมีเตาสํากรับเปาแกว

ประมาณ 70-80 เตา และรวมกันจัดตัง้ศูนยแสดงสินคา โดยผลกําไรของศูนยจะนําเขากลุม แลวจะมีเงินปันผล

ให

ที่มา

         ตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยรูจัดและคุนเคยกับแกวเป็นอยางดี อุปกรณ ของใช ภาชนะตางๆ มากมาย

ทําขึ้นมาจากแกว ทัง้น้ีเน่ืองจากแกวที่มีใชงานกันอยางกวางขวางนัน้มีสมบัติที่ดี 3 ประการ คือ มีความโปรงใส

(Transparency) มีความแข็งแกรง (Hardness) และมีความทนทานตอสารเคมี (Chemical Resistance)

นอกจากน้ีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคประกอบของแกวชนิดพิเศษตาง ๆ ถูกคิดคนเพื่อการนําไปใชตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด ถึงแมความกาวหน าทางดานพลาสติกและเทคโนโลยีของโพลิเมอรจะพัฒนาขึ้นอยางรวด

เร็ว ขนทําใหพลาสติกถูกผลิตออกมาใชงานอยางกวางขวางในทุกกิจการก็ตาม แตพลาสติกก็ไมอาจ จะทดแทน

แกวไดอยางสมบูรณ 

ประวัติของแกว

         สันนิษฐานวา แกวกําเนิดขึ้นครัง้แรกโดยธรรมชาติ โดยเกิดจากหินหลอมเหลงจากภูเขาไฟ โดยหิน

หลอมเหลวน้ีไหลออกจากภูเขาไฟขณะภูเขาไฟมีการระเบิด ในขณะที่ไหลไปตามพื้นจะเกิดการหลอมละลายพวก

หินและทรายและแรธาตุตางๆ รวมไวมากมาย ตอมาเมื่อเย็นตัวลงจึงแข็งตัวกลายเป็นของแข็งที่มีสีสัน แวววาว

และมีความคมอยูตัว ซึ่งในปัจจุบัน เรียกวา หินออบซิเดียน (Obsidian) มนุษยในยุคนัน้จึงนําหินดังกลาวมา
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ทําเป็นอาวุธ ทําหอก ทํามีด เป็นตน พบหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พอจะทําใหเชื่อไดวา มนุษยรูจักการผลิต

แกวขึ้นครัง้แรกในอียิปตและซีเรีย เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแลว โดยไดพบลูกปัดแกว (Glass beads) และ

ภาชนะตางๆ ที่ทําขึ้นจากแกว

         ศิลปะของการเปาแกว ถูกคนพบแถบตะวันออกกลาง บริเวณชายฝ่ังทะเลที่ชาวโพลีนีเซียน (Phoenician)

อาศัยอยูจากบันทึกและนิยายพื้นบานนัน้ พอคาชาวโพนิเซีย (ประเทศซีเรีย) พบแกวโดยบังเอิญขณะตัง้คายพัก

แรมริมชายทะเล โดยพบวาบริเวณหาดทรายที่ใชกอเตาประกอบอาหารมีของเหลวใสเกิดขึ้น ในการกอเตานัน้

พอคาใชหินโทรนา (Trona) (มีสูตรเคมีเป็น Na2CO3.NaHCO3.2H2O) มาวางบนหาดทรายสําหรับเป็นที่รองรับ

ราวแขวนหมอประกอบอาหาร ความรอนจากไฟทําใหทรายและหินโทรนาหลอมรวมกัน เมื่อดับไฟจึงเกิดการเย็น

ตัวลงของสวนผสม ทําใหไดวัสดุใหม คือ แกว ที่เราใชปัจจุบันน้ี มีนักวิทยาศาสตรสวนใหญ คิดวาพอคาเหลานัน้

คงจะโยนเปลือกหอยหรือกระดองปูเขาไปในกองไฟดวย จึงทําใหเกิดแกวขึ้น ทัง้น้ีเน่ืองจากสวนผสมระหวาง

Na2O กับ –SiO2 นัน้ละลายน้ําไดงาย ตอเมื่อมี CaO จึงจะคงรูปอยูได

         กอนคริสตศกัราช 20 ปี มีการคนพลกรรมวธิีในการทาํเครื่องประดบัจากแกว ภาชนะที่ทาํจากแกวและของมี

คาอื่นๆ ที่ทําดวยแกวในซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอี การผลิตภาชนะหรืองานศิลปะตางๆ จากแกว ยังคงใช

วิธีการเปาแกวมาตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน นัน่ก็คือการเปาลมผานเขาไปในดานหน่ึงของทอโลหะกลวง (Blowing

pipe) โดยที่ดานตรงขามเป็นแกวที่หลอมเหลวถูกหมุนจนรวมกันเป็นกอน ผูที่เป าแกวสามารถควบคุมรูปราง

ขนาด ไดตามตองการในขณะที่แกวกําลังรอนอยู โดยการใชอุปกรณตกแตงที่ทําดวยไมหรือการเขาเตาหลอม

หลายครัง้

         การเปาแกวในปัจจุบัน มีอยู 2 รูปแบบ คือ

         1. การเปาแกววทิยาศาสตร (Scientific glassblowing) หมายถงึ การเปาแกวเพื่อการสรางหรอืซอมอปุกรณ

เครื่องแกววิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ สําหรับใชประกอบการทําการทดลองและวิจัยทางเคมีหรือสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยผลงานที่ออกมามักมีรูปแบบ ลักษณะและขนาดที่คอนขางแนนอน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เชน ทอนํากาซ, หลอดหยด, คอนเดนเซอร หรือชุดกลัน่ เป็นตน

         2. การเปาแกวศิลป  (Artistic glassglowing) หมายถึง การเปาแกวเพื่อใหไดผลงานที่สวยงาม สําหรับ

ทําเป็นเครื่องประดับ เครื่องตกแตง ทําของชํารวยตางๆ โดยผลงานที่ออกมามักมีรูปแบบไมแนนอน ขึ้นอยูกับ

จินตนาการ, ความถนัดและการออกแบบของชางเปาแกวแตละบุคคล เชน เปาแกวเป็นรูปสัตว, ดอกไม หรือ เรือ

เป็นตน

         การเปาแกวจําแนกตามกรรมวิธีในการเปาแกว ได 2 ชนิด คือ

         1. การเปาแกวโดยไมใชตะเกยีงเปาแกว เป็นวธิีการเปาแกวที่เกาแก โดยเริม่จากแกวที่หลอมเหลว (แกวที่

หลอมอาจมาจากการผสมสารตางๆ ที่เป็นองคประกอบของแกวหรือมาจากเศษแกวแตก) นําเอามารวมกันไวที่
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ปลายของทอเหล็กที่จะเปา (Iron blowpipe) และมีการตกแตงรูปรางโดยใชแผนไม จากนัน้ทําการเปาลมเขาไป

ในทอเหล็กเพื่อใหแกวที่หลอมเหลวพองตัวออก มีรูปรางและขนาดตามตองการ การเปาโดยวิธีน้ีตองอาศัยชาง

เปาแกวที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ ขอเสียของวิธีน้ีคือตองใชเวลามาก, ตองมีเตาหลอมแกว, เสียคาใชจายคอน

ขางสูง นอกจากนัน้บางครัง้ชางเปาแกวไมสามารถทํางานโดยลําพังตนเองตองมีผูชวยรวมทํางานดวย

         2. การเปาแกวโดยใชตะเกยีงเปาแกว เป็นวธิีการเปาแกวที่ไดรบัการพฒันาขึ้นมาเพื่อใหมีความสะดวกและ

งายในการเปาแกว งายในการฝึกฝนเรียนรูถึงหลักการเบื้องตน สามารถปฏิบัติการเพียงคนเดียวโดยไมตองมีผู

ชวย จะทําเมื่อใดและนานเทาใดก็ได วิธีการเปาแกวโดยวิธีน้ีเริ่มจากการ ใชตะเกียงเปาแกวเผาแทงแกวหรือ

หลอมแกวใหเปลี่ยนเป็นรูปตาง ๆ ที่มีความสวยงามในแงศิลปะหรือทําเป็นเครื่องแกววิทยาศาสตรตางๆ ได

ศิลปะการเปาแกวของชางแตละคนจะมีขอบเขตจํากัด ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจินตนาการและความชํานาญอยางไรก็ดี

ความชํานาญจะเกิดขึ้นไดหากมีการปฏิบัติการบอยๆ

อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการเป าแกว

         สิ่งที่ขาดไมไดในการเปาแกว คือ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการเปาแกว ซึ่งมีจํานวนมากมาย

สําหรับผูเริ่มตนใหมอาจตองการอุปกรณที่จําเป็นเพียง 2-3 อยางเทานัน้ แตที่สําคัญตองมีตะเกียงเปาแกว

         1. ตะเกียงเปาแกว มีหลายชนิดแตกตางกันไปตามบริษทัที่ผลิต แตหลักการจะคลายคลึงกัน คือ การผาน

เชื้อเพลิง (อาจใชกาซบิวเทน, กาซถานหิน, กาซไฮโดรเจน, กาซธรรมชาติ) เขาไปในทอหน่ึงและกาซออกซิเจน

อีกทอหน่ึง กาซทัง้สองจะพบกันที่หัวเตาหรือผสมกันกอนถึงหัวเตาก็ได เมื่อจุดไฟจะไดเปลวไฟที่รอนมาก

ตะเกียงเปาแกวสามารถจําแนกได 3 ระดับ ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช ดังน้ี

             1.1 ตะเกียงเปาแกวความรอนสูง โดยออกแบบมาเพื่อใชกาซบิวเทนผสมกับออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง

อุณหภูมิของเปลวไฟ ประมาณ 1,800–2,200°C ตะเกียงเปาแกวชนิดน้ีใชสําหรับดัดแปลงรูปรางแกวที่เป็นแกว

แข็ง เชน แกวโบโรซิลิเกต เป็นตน การจุดไฟนัน้ตองจุดตอนที่ผานกาซบิวเทนเพียงเล็กน อยไปยังหัวเตากอน

แลวคอย ๆ เพิ่มปริมาณกาซบิวเทน ในขณะเดียวกันคอย ๆ เพิ่มกาซออกซิเจน เปลวไฟที่เกิดจากปฏิกิริยาของ

กาซทัง้สองน้ีจะมีความรอนสูงมาก

             1.2 ตะเกยีงเปาแกวความรอนตํ่า ออกแบบเพื่อใหกาซบิวเทนกบัอากาศผสมกนัเป็นเชื้อเพลงิ  เปลวไฟที่ได

จะมีอุณหภูมิประมาณ 800°C ตะเกียงเปาแกวชนิดน้ีใชสําหรับเปาแกวออน เชน แกวโซดา

             1.3 ตะเกยีงเปาแกวความรอนปานกลาง ตะเกยีงเปาแกวชนิดน้ีใชกาซบิวเทน, กาซออกซเิจนและอากาศ

ผสมกัน ความรอนของเปลวไฟที่ไดจะมีอุณหภูมิไมสูงและไมตํ่าจนเกินไป คือ ประมาณ 1,600°C นิยมใชกัน

มากในประเทศเยอรมัน คือ ขอดีของตะเกียงเปาแกวแบบน้ี คือ สามารถใชกับแกวที่แข็งและแกวออนได โดย

การปรับอัตราการไหลของกาซทัง้สามตามตองการ

             ดงันัน้ การเลอืกใชตะเกยีงเปาแกว ตองคาํนึงถงึงานที่จะทาํเป็นสาํคญั โดยจะตองพจิารณาเชื้อเพลงิที่ใช,
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ความรอนที่ตองการ, ความทนทานตอความรอนของหัวเปาแกว และขนาดของหัวเปาแกวดวย ซึ่งในปัจจุบันมี

ตะเกียงเปาแกวถูกผลิตออกมามากมายหลายลักษณะ

         2. กาซเชื้อเพลิง (Fuel gases) กาซเชื้อเพลิงที่สามารถใชกับตะเกียงเปาแกวสําหรับงานเปาแกว มีหลาย

ชนิด คือ

             2.1 กาซถานหนิ (Coal gas) เป็นกาซที่ไดจากการเผาถานหนิใหรอนประมาณ 1,0000°C ในที่ที่มีอากาศ

จํากัด สวนประกอบของกาซถานหินขึ้นอยูกับแหลงของถานหินที่ไดมา โดยทัว่ไปคาเฉลี่ยของสวนประกอบตางๆ

ของกาซถานหินมีไฮโดรเจน 50%, มีเทน 32%, คารบอนมอนนอกไซด 8%, ไนโตรเจน 6% และเอธิลีน 4%

(โดยปริมาตร) กาซถานหินเหมาะสําหรับใชกับการเปาแกวออน เชน แกวตะกัว่ หรือ แกวโซดา แตไมคอยดีนัก

เมื่อใชกับการเปาแกวแข็ง เชน แกวโบโรซิลิเกต

             2.2 กาซไฮโดรเจน (Hydrogen gases) กาซไฮโดรเจน สามารถนํามาเป็นกาซเชื้อเพลงิในการเปาแกวได

โดยกาซไฮโดรเจนจะถูกบรรจุในถังเหล็ก เมื่อเต็มถังจะมีความดันประมาณ 140kg/cm2 (2,000 1b/in2) ถาไมมี

กาซถานหินก็สามารถใชกาซไฮโดรเจนแทนได แตกาซไฮโดรเจนราคาคอนขางแพง แพงกวากาซถานหินมาก

เปลวไฟที่ไดจากกาซไฮโดรเจนกับอากาศ จะมีอุณหภูมิประมาณ 20450°C  ไมสามารถใชกับแกวโซดาเพราะแกว

จะหลอมเร็วมาก เปลวไฟชนิดน้ีเหมาะสําหรับใชกับแกวโบโรซิลิเกต แตเปลวไฟที่ไดจากกาซไฮโดรเจนกับ

ออกซิเจนนัน้เหมาะสําหรับแกวซิลิเกต เพราะอุณหภูมิสูงมาก ประมาณ 2,6600°C ซึ่งไมเหมาะสําหรับใชกับแกว

โบโรซิลิเกตเชนกัน เพราะแกวชนิดน้ีหลอมเร็วเกินไปทําการควบคุมไดยาก

             ความดนัของกาซในถงักาซเชื้อเพลงิไมควรปลอยใหเป็นศนูยบนเครื่องชี้ความดนัของกาซ ในถงั ควรจะ

นําออกไปอัดกาซใหม เมื่อความดันภายในถังมีมากพอ (ประมาณ 25 1b/in2) ทัง้น้ีเพื่อป องกันไมใหอากาศและ

ออกซิเจนเขาไปตกคางภายในถัง ซึ่งจะเกิดการผสมกับกาซเชื้อเพลิงที่อัดใหม

             2.3 กาซธรรมชาติ (Natural gas) กาซธรรมชาติสวนใหญประกอบดวย กาซมีเทน (CH4) และมีกาซอื่น ๆ

อยูในอัตราสวนตางๆ กัน กาซที่สําคัญไดแก อีเทน โปรเปน และบิวเทน เป็นตน กาซธรรมชาติน้ีใชกันมากใน

งานเปาแกวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะราคาคอนขางถูกและมีประสิทธิภาพดีพอควร เปลวไฟระหวางกาซ

ธรรมชาติกับอากาศจะมีอุณหภูมิประมาณ 1,8750°C และเปลวไฟระหวางกาซธรรมชาติกับออกซิเจนจะมี

อุณหภูมิประมาณ 2,9300°C

             2.4 กาซปิโตรเลยีมเหลว (Liquified petroleum gas, LPG) กาซปิโตรเลยีมเหลว ประกอบดวยกาซโพรเพ

น (C3H8) และบิวเทน (C4H10) บรรจุอยูในถังโลหะที่ความดัน 7-10 kg/cm3 (100-140 1b/in2) เป็นของเหลว

แตที่ความดันบรรยากาศ โพรเพน (C3H8) และบิวเทน (C4H10) จะมีสถานะเป็นกาซปิโตรเลียม (LPG)

สามารถใชเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเปาแกวได แตตองใชตะเกียงเปาแกวที่ออกแบบพิเศษ เชื้อเพลิงน้ีประกอบ

ดวยโพรเพนเหลวและบิวเทนเหลวในอัตราสวนตางกัน และยังมีไฮโดรคารบอนอื่นอยูเป็นจํานวนเล็กน อย เชื้อ
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เพลิงน้ีจะกลายเป็นไอเมื่อนํามาใชที่ความดันบรรยากาศ ปิโตรเลียมเหลวไมมีกลิ่น ไมมีสี ไมเป็นพิษ ติดไฟได

งายจึงตองระมัดระวัง อยางไรก็ตามผูผลิตจะเติมกลิ่นที่มีกลิ่นฉุนลงไปดวยเพื่อใชเป็นสัญญาเตือนผูใชเมื่อมีการ

รัว่ของกาซเกิดขึ้น

             ดงันัน้ เมื่อนําเอากาซเชื้อเพลงิไปใชในตะเกยีงเปาแกว ตะเกยีงเปาแกวตองออกแบบใหเหมาะสมกบักาซ

เชื้อเพลิงชนิดนัน้ดวย สวนอุณหภูมิของเปลวไฟที่เกิดขึ้น ขึ้นอยูกับวาผสมอากาศหรือออกซิเจนกับกาซเชื้อเพลิง

ชนิดใด อุณหภูมิสูงสุดของเปลวไฟที่ไดจากกาซเชื้อเพลิงกับอากาศหรือ ออกซิเจนสามารถสรุปไดดังตารางตอไป

น้ี

กาซเชื้อเพลิง ตัวชวยการสันดาป อุณหภูมิสูงสุด (°C)
ไฮโดรเจน อากาศ 2,045
ไฮโดรเจน ออกซิเจน 2,660
กาซถานหิน อากาศ 1,950
กาซถานหิน ออกซิเจน 2,730
กาซธรรมชาติ อากาศ 1,875
กาซธรรมชาติ ออกซิเจน 2,930
กาซปิโตรเลียมเหลว อากาศ 1,930
กาซปิโตรเลียมเหลว ออกซิเจน 2,760

          3. แวนตาเปาแกว (Eyeglasses) ในการเปาแกวมีความจาํเป็นอยางยิง่ ที่ตองสวมแวนตาที่มีความจาํเพาะ

กับงานเปาแกว โดยเลือกเลนสที่มีชื่อเรียกวา Didymium ซึ่งเลนซน้ีสามารถดูดกลืนแสงในชวงสีเหลืองไดถึง 90

เปอรเซ็นต เมื่อแกวไดรับความรอนจากไฟที่เกิดจากกาซเชื้อเพลิงและกาซสันดาป จะเปลงแสง สีเหลืองออกมา

แสงสีเหลืองที่เปลงออกมาน้ีเป็นแสงที่เกิดจากธาตุโซเดียมที่เป็นสวนประกอบของแกว มีความสวางจามาก ทําให

ผูเป าแกวมองชิน้งานไมชัดเจนและแสบตา นอกจากนัน้ยังประกอบดวยแสงยูวี (UV light) ซึ่งเป็นแสงที่อันตราย

มากตอดวงตา สําหรับเสนส Didymium เป็นแกวพิเศษที่ประกอบดวย neodymium oxide และ praseodymium

oxide

         แวนตาเปาแกวน้ี ยงัชวยป องกนัอนัตรายหรอือบุตัิเหตุ ที่อาจเกดิขึ้นจากการตดัแกว การตอแกว และการเปา

แกว อาจมีเศษแกว หรือสะเก็ดแกว กระเด็นเขาตาได แวนตาเปาแกวจึงจัดเป็นอุปกรณป องกันอันตรายไดอยางดี

ตองสวมตลอดเวลาเมื่อทําการเปาแกว

การป องกันอันตราย (safety first)

         อันตรายจากอุปกรณเปาแกวและพื้นที่ทํางาน

         อปุกรณที่ใชไฟฟ าในการเปาแกว เชน เครื่องเจาะแกว เครื่องตดัแกว เครื่องขดัแกว เป็นตน ลวนกอใหเกดิ

อันตรายไดเสมอหากไมระมัดระวังในการใชงาน ทัง้น้ีเน่ืองจากธรรมชาติของเครื่องจักร หรือเศษแกวที่แตกและ
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กระเด็นขณะใชงานเครื่องมือ การใชอุปกรณดังกลาวจึงตองระมัดระวัง ใชเครื่องมือใหถูกวิธี ดูแลรักษาเครื่องมือ

และอุปกรณป องกันอันตรายใหใชไดหรือพรอมใชตลอดเวลา

         สวนอันตรายอันอาจจะเกิดจากสถานที่ทํางาน เน่ืองจากการระบายอากาศและกาซตางๆ ที่เกิดจากการเผา

ไหมของกาซและเชื้อเพลิงขณะทํางาน ระบายไมดี เพียงพอ แสงสวางที่มากหรือน อยเกินไปก็กอใหเกิดอันตราย

ไดเชนเดียวกัน หากมีสถานที่ที่เหมาะสมแลวนอกจากจะชวยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดแลว ยังมีสวนชวยให

ชิน้งานที่ทําออกมีมีคุณภาพดวย

         ในการเปาแกว อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดเสมอ จําเป็นตองเตรียมสิ่งตางๆ ที่มีความจําเป็นเพื่อใชป องกัน

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไวใหพรอม เชน ตูยาหรือตูปฐมพยาบาลเบื้องตน (First aid) ที่มียาหรือเวชภัณฑอยางเพียง

พอเหมาะสม นอกจากนัน้ก็เป็นน้ํายาลางตา เครื่องดับเพลิง ทรายหรือผาหมดับไฟ วางไวในตําแหนงที่เห็นไดชัด

เจน งายตอการนํามาใช และตองมีคูมือวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงเหลาน้ีดวย และตองไมลืมฝึกซอมเพื่อระงับเหตุ

ฉุกเฉินเพื่อใหมีความพรอมทัง้ผูปฏิบัติงาน อุปกรณฉุกเฉิน และขัน้ตอนการระงับเหตุอยางถูกวิธี

กระบวนการผลิตเป าแกวบานโนนจั่น

         1. ขัน้เตรียมการ

             (1)  เตรียมแทงแกว

             (2)  จุดไฟ และเรงความแรงของไฟใหไดประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส

             (3)  ใสแวนตาเพื่อป องกันแสงจากไฟ

         2. ขัน้การผลิต

             (1)  นําแกวมาเปาขึ้นรูปดวยไฟ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

             (2) เกบ็รายละเอยีดดวยความพถิพีถินั หากตองการทาํเป็นรปูสตัว ใหนําแกวจี้ไฟ ใหเกดิความรอนแลวขึ้น

รูปจากหาง ไปยังขา ลําตัว และหัว (แลวแตความถนัดของชาง)

             (3) เกบ็รายละเอยีด เชน เลบ็ หนวด ใหใชเครื่องมอืที่มีลกัษณะกลมมีขอบวงแหวน เชน น อต แลวนํามา

แตงเป็นรูปขนโดนนําไปแตะที่ตัวแกวแลวหมุนไปมา เป็นเหมือนขนสัตว เป็นตน

             (4) การตัง้รปูแกวที่เป็นรปูตาง ๆ กบัพื้นเพื่อการทรงตวัที่มัน่คง ใหนําแกวที่ทาํเสรจ็แลวและยงัมีความรอน

คงอยูแตะกับพื้นผิวเรียบที่เป็นคารบอนเบาๆ

         3. ขัน้หลังการผลิต

         นําแกวที่ผลิตเสร็จแลวไปเปาดวยแกสออกซิเจน เพื่อไมใหแกวเปราะและแตกงาย การตกแตงลักษณะ

พิเศษ การเปาแกวแรกเริ่มนัน้มีการจัดทําแบบธรรมดาที่เรียกวา แกวใส กลาวคือ เมื่อนําแกวแทงมาเปาขึ้นเป็น

รูปสัตวหรือรูปทรงตามตองการแลวถือวาเสร็จสิน้กระบวนการเปาขึ้นรูป สามารถบรรจุหีบหอ เพื่อจําหนายไดใน

ปัจจุบัน ไดมีการเพิ่มเทคนิคในการจัดทําซึ่งถือวาเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ สามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 03:16:37 หน า 8

คือ

             1. การพนทราย โดยใชเครื่องป้ัมลมพนทรายละเอียด ออกไปบริเวณที่ตอง เชน ที่หาง หนวด ขา หรือ

ลําตัว เป็นตน การพนทรายจะทําใหแกวที่มีลักษณะใส มีสีขาวขุนเกาะบริเวณที่พน เมื่อสังเกตใหดีจะเห็นเป็นรูป

เล็กๆ ที่เกิดจากการที่ทรายถูกอัดแลวฉีดไปแรงๆ กระทบกับวัตถุหรือแกวตรงบริเวณที่ตองการนัน่เอง

             2. การลงสีเคลือบทอง การลงสีน้ีอาจจะผานขัน้ตอนการพนทรายหรือไมก็ได โดยนําสีทอง มาทาลงใน

สวนที่ตองการ แลวนําไปอบในเตาอบ ดวยอุณหภูมิ 650°C เป็นระยะเวลา 3-4 ชัว่โมง

บทสรุป

         การเปาแกวนัน้ นอกจากจะตองมีความรูตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังตองมีเทคนิคที่ถูกตองในการทํางานดวย

เทคนิคพื้นฐานที่จําเป็นไดแก การควบคุมเปลวไฟ การหมุนแกวในระหวางการทํางาน การเผาแกว การยืดแกว

การยนแกวและเทคนิคตางๆ ที่จะตองใชระยะเวลาและประสบการณเป็นอยางดี เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตรงกับ

ความตองการของลูกคา

 

คําสําคัญ : เปาแกว , หัตถกรรมเปาแกว , บานโนนจัน่

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=หัตถกรรมเปาแกวบานโนนจัน่_ตําบลทุง

ทราย_อําเภอทรายทองวัฒนา_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=465&code_db=610007&code_type=08
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