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คาํนํา 

      การจดัการองค์ความรู้เร่ืองการทําเตารากสุําหรับเผางานเซรามิค จดัทําขึน้เพ่ือเป็น

องค์ความรู้แก่คณาจารย์และนกัศกึษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอน การ

ทําและประกอบเตาขึน้เพ่ือเผางานเซรามิค  เพ่ือจดัเก็บและเผยแพร่เป็นความรู้ความเข้าใจด้าน

วิชาการทางศิลปกรรมอยา่งมีระบบแบบแผน 

       ซึง่องค์ความรู้นีถื้อเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานและองค์กร ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริม

และพฒันาศกัยภาพของผู้สอน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตอ่การสร้างสรรค์งานประติมากรรมใน

รายวิชา( VD323)ประติมากรรม หรือเป็นอีกทางเลือกหนึง่ท่ีนกัศกึษาหรือคณาจารย์จะนํา

เทคนิคการเผางานราก ุไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เกิดองค์

ความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ในการเรียนการสอนศิลปะมากย่ิงขึน้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาและอาจารย์ภายในคณะได้เรียนรู้กระบวนการทําเตาเผารา

กสุําหรับเผางานเซรามิค  

2. เพ่ือเป็นการสง่เสริมศกัยภาพด้านการสอน และนกัศกึษานําความรู้ไปใช้ใน

การเรียนรายวิชาประติมากรรมหรือปฏิบตัิงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

3. เพ่ือจดัเก็บเป็นองค์ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบรีุ ด้านวิชาการทางศิลปกรรมอยา่งมีระบบแบบแผน และนําไปเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิจริง 

4. เพ่ือนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสอนศิลปะให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5. เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์ในด้านวิชาการทางศิลปกรรมให้แก่

บคุลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ทัง้คณาจารย์

และนกัศกึษา 

6. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบรีุ ด้านวิชาการทางศิลปกรรมแก่ผู้ เก่ียวข้องและผู้สนใจ 
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การจัดการองค์ความรู้ 

การทาํเตารากุสาํหรับเผางานเซรามคิ 
 

 ราก ุ( Raku) เป็นคําในภาษาญ่ีปุ่ น ซึง่ให้ความหมายเก่ียวกบั ความสนกุสนาน 

เพลิดเพลิน, ความรักชอบ , การได้ร่วมสนกุ ฯลฯ รากเุป็นเทคนิคในการทําเซรามิคอยา่งหนึง่ 

Raku Ware หมายถงึเคร่ืองปัน้ดินเผาชนิดหนึง่ท่ีใช้ในพิธีชงชาในประเทศญ่ีปุ่ น มีความหนา

มากเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบชนิด Lead borosilicate เผาครัง้เดียวท่ีอณุหภมิูประมาณ 750 

องศาเซลเซียส  

 ผลิตภณัฑ์รากใุนปัจจบุนั  มีมากมายหลายชนิดเช่น งานประติมากรรม , ภาชนะใสนํ่า้

ชา, งานประดบัตกแตง่อาคาร ฯลฯ ในสมยัก่อน ทํารากโุดยวิธีการเผาเคลือบแล้วนําออกจาก

เตา ทิง้ไว้ให้เย็นโดยไมต่ัง้ใจนกั จนกระทัง่ช่วงปลายยคุ Muro Machi ในญ่ีปุ่ น (คริสต์ศตวรรษ

ท่ี 14-16) ยคุนีญ่ี้ปุ่ นได้สัง่ถ้วยชามเซรามิคจากประเทศจีนเข้ามาใช้อยา่งมากมาย ทําให้วงการ

เซรามิคในญ่ีปุ่ นมีการตื่นตวัมากขึน้ มีการพฒันากรรมวิธีการผลิต ตลอดจนเทคนิคตา่งๆ ตอ่มา

พระญ่ีปุ่ น Marato Shuko (1422-1503) ซึง่เป็นพระในศาสนาพทุธ ได้ตัง้กฎสําหรับชาวญ่ีปุ่ น

ในพิธีชาขึน้ และได้ถือเป็นประเพณีสืบตอ่กนัมา พิธีชาทําให้เกิดความสามคัคีเกิดความเป็น

กนัเอง ในพิธีนีจ้ะมีถ้วยชาทําด้วยเซรามิคท่ีสวยงามและมีการนําถ้วยชานีม้าใช้ดื่มชาร่วมกนั 

 ประมาณปี ค .ศ.1572 ได้มีการทํารากสุําหรับพิธีชาเป็นครัง้แรก โดยช่างปัน้ชาวญ่ีปุ่ น

ช่ือ Chojiro การทํารากนุัน้ จะต้องเผาและทําให้เย็นลงอยา่งรวดเร็ว เนือ้ดินปัน้จะต้องผสม 

grog ในปริมาณท่ีมาก สว่นใหญ่จะใช้มือสร้างรูปทรง ซึง่ธรรมชาติของงานรากจุะต้องมีความ

หนากวา่งานลกัษณะอ่ืน เช่นหนากวา่ผลิตภณัฑ์พอร์ซเลน, เอิร์ทเธินแวร์ ฯลฯ 

 นกัเซรามิคทัง้หลายพยายามท่ีจะพฒันาขบวนการผลิตรากอุยูเ่สมอ ความพยายามนี ้

ทําให้สามารถทําได้ในลกัษณะท่ี นําดินปัน้ท่ีเปียกอยูว่างในเตาอบให้ร้อนแล้วสามารเผาได้เลย 

ผิวงานก็ต้องเคลือบหรือขดัผิว หรือทาด้วยนํา้ดินสีตา่งๆ เตาท่ีใช้เผางานจะร้อนหรือเย็นก็

สามารถเผาได้เลย เม่ือวางงานลงในเตาเม่ือเคลือบเร่ิมเป็นมนั(เคลือบสกุ) ก็สามารถนําชิน้งาน

ออกจากเตา แล้วทําให้เย็นตวัลงอยา่งรวดเร็วเช่น โดยการจุ่มลงในนํา้ หรือจุ่มลงในถงัขีเ้ลื่อย , 

ถงัใบไม้ หรือ อินทรียสารชนิดอ่ืน เพ่ือให้การเผาใหมแ่บบลดออกซิเจน(Reduce) หรือบางครัง้ก็

ปลอ่ยให้เย็นตวัลงโดยวางตัง้ไว้บนอิฐทนไฟโดยไมต้่องแช่นํา้หรือคลกุขีเ้ลื่อยก็ได้ 
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เนือ้ดนิป้ันรากุ (Raku Clay Body) 

 เนือ้ดินปัน้ราก ุสามารถทําจากดินอะไรก็ได้ท่ีทนตอ่ Thermal Shock ได้ในขบวนการ

เผาและทําให้เย็นตวัอยา่งรวดเร็ว โดยทัว่ๆ ไป เนือ้ดินปัน้รากจุะมีจํานวน grog ในปริมาณสงู มี

ดินทนไฟหรือวตัถดุิบอยา่งอ่ืนผสมอยูท่ี่จะทําให้เนือ้ดินปัน้มีความแข็งแรงพอท่ีจะทรงตวัอยูไ่ด้

ในขณะท่ีปัน้ 

อัตราส่วนของเนือ้ดนิป้ันรากุโดยปริมาณ 

1. ปริมาณของดินเหนียวหรือดินทนไฟ โดยประมาณ 80% 

2. ปริมาณของ Talc โดยประมาณ 3-20% 

3. ปริมาณของทราย โดยประมาณ 20% 

4. ปริมาณของ grog โดยประมาณ 5.40% 

 

การขึน้รูปทรงและขนาดของรากุ 

 ในการขึน้รูปผลิตภณัฑ์รากนุัน้สามารถกระทําได้หลายแบบเช่น การใช้มือบีบเป็น

ลกัษณะถ้วยชาม การใช้วิธีขดขึน้รูป การขึน้รูปแบบแผ่น การใช้วิธีขึน้รูปโดยใช้แป้มหมนุ หรือ

อดัจากแมพิ่มพ์ิปนูปลาสเตอร์ ซึง่มีหลายๆวิธีในการขึน้รูปผลิตภณัฑ์ราก ุท่ีเราอาจนํามาใช้ขึน้

รูปชิน้งานหรือภาชนะได้ 

 

ภาพตวัอย่างภาชนะ ของตกแต่งที่ใช้เทคนิคการเผารากุ (Raku) 
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 ขนาดและรูปทรงของงานรากขุึน้อยูก่บัเนือ้ดินท่ีใช้ด้วยเหมือนกนั ถ้าเป็นถ้วยท่ีมีขนาด

เลก็ๆ ขนาด 2-3นิว้ สามารถใช้เนือ้ดินพอร์ซเลนได้ แตค่วรแตง่เติมสว่นผสมบ้าง ถ้าเป็นขนาด

ชิน้งานท่ีใหญ่และหนามากขึน้ ก็อาจต้องใช้  grog มากตามไปด้วย  เนือ้ดินปัน้รากไุม่

จําเป็นต้องเผาแบบ Reduction เพราะถ้าจะต้องการ สีเทา สีดํา ก็ใช้วิธีการนําไปคลกุกบัอิน

ทีรย์สารได้ในขณะท่ีนํางานออกจากเตา 

 

 
ภาพนักศึกษานวดดนิเพื่อขึน้รูปชิน้งานสาํหรับเผารากุ 



5 

 

 
ภาพการขึน้รูปผลงานเซรามิคสาํหรับเผารากุ 

 

ภาพนักศึกษากาํลังขึน้รูปผลงานเซรามิคสาํหรับเผารากุ 
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วัสดุอุปกรณ์ในการทาํเตารากุสาํหรับเผางานเซรามคิประกอบไปด้วย 

1. เหลก็กลอ่ง, เหลก็เส้น 

2. ลวดมดัเหลก็ 

3. ตะแกรงลวด 

4. แผ่นรองเผา ในการเผาผลติภณัฑ์เซรามิคตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นถ้วยชาม , กระเบือ้งหลงัคา 

ของตกแตง่และอ่ืนๆ ถ้าเป็นการเผาในเตาจําเป็นต้องจะต้องใช้อปุกรณ์ท่ีชว่ยรองรับชิน้งาน

ไมว่า่จะเป็นแผ่นรองเผา ขาตัง้ อปุกรณ์ Support คณุสมบตัท่ีิดีนัน้คือต้องทนอณุหภมูิสงู

มากโดยไมเ่ปลี่ยนรูปร่างสามารถรับนํา้หนกัได้ดีแม้เป็นการรับนํา้หนกัท่ีอณุหภมูิสงู 

5. อิฐทนไฟ  มีคณุสมบตัสิามารถรับนํา้หนกัขณะใช้งานในอณุหภมูิสงูได้เพียงพอไมเ่กิดการ

ยบุตวั 

6. เซรามิคไฟเบอร์ (Ceramic Fiber ) เป็นฉนวนกนัความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ ทนความ

ร้อนได้ดีทนตอ่การสกึกร่อนท่ีเกิดจากการเผาอณุหภมูิสงูได้ดีมีอตัราการนําความร้อนท่ีตํ่า 

ทนตอ่การเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิอยา่งฉบัพลนัได้ดีเย่ียม ง่ายตอ่การตดัแตง่ปรับตามรูปแบบ

ท่ีต้องการป้องกนัการซมึผ่านของอลมูิเนียมเหลวได้ดี 

7. กระดุมเตา มีคณุสมบตัใิช้ยดึเกาะไฟเบอร์เข้ากบัผนงัเตา 

8. ลวดทนความร้อนหรือลวดฮทิเตอร์  เป็นอปุกรณ์ทางความร้อนในอตุสาหกรรม มี

คณุสมบตัเิหนียวและทนอณุหภมูิได้สงู 

9. ขาตัง้  Support หรือKiln Furniture ประกอบด้วยซลิกิอนคาร์ไบด์ และ  Calcined 

alumina เป็นสว่นประกอบหลกั มีความแข็งแรงสงูสามารถรับนํา้หนกัได้ดีท่ีอณุหภมูิสงู

เหมาะสําหรับการเผาในปฎิกิริยา รีดคัชัน่ เคลือบด้วย  Calcined alumina อีกชัน้หนึง่ทําให้

สามารถทนตอ่การเผาในปฎิกิริยาอ๊อกซเิดชัน่ รับนํา้หนกัได้ดี 

10. ชุดหวัพ่นไฟ/ถงัแกส็ มีคณุสมบตัเิป็นระบบอปุกรณ์และชดุควบคมุ ไมว่า่จะเป็นใช้แก๊สเป็น

เชือ้เพลงิ หรือใช้นํา้มนัเป็นเชือ้เพลงิ อปุกรณ์หลกัจะเป็นระบบวาล์วท่ีทําหน้าท่ีปิด – เปิดการ

จา่ยเชือ้เพลงิ โดยมีวาล์วควบคมุ 

11. โคนวัดอุณหภมูิ มีคณุสมบตัเิป็นอปุกรณ์วดัอณุหภมูิภายในเตาเผาอีกแบบหนึง่ เป็นท่ีนิยม

และมีความแมน่ยําสงูมีการใช้เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ  ระบบอิเลก็ทรอนิค 
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ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเตารากุเบือ้งต้น 

 

 
ภาพลวดทนความร้อน 

 

 
ภาพเซรามิคไฟเบอร์(Fiber) 
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ภาพหวัพ่นไฟ 

 

 
ภาพกระดุมเตา 
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ภาพแผ่นรองเผา 

 

 
ภาพอฐิทนไฟ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidhpfNmpPOAhXILI8KHaJLD5gQjRwIBw&url=https://thai.alibaba.com/product-detail/refractory-bricks-fireclay-bricks-246527399.html&psig=AFQjCNHnPcV8WSbPP73XLzR2XmG50qcvNw&ust=1469693902340876
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ภาพโคนวัดอุณหภมูิ 

 

 
ภาพขาตัง้ (Support) วางเผา 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih_erEnJPOAhWIp48KHVvABOkQjRwIBw&url=http://www.cerawan.com/14305578/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8-1-%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A1-&psig=AFQjCNHoYYIXemeNBLXGV-fgyqfRe6rcBg&ust=1469694412270669
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQzsjlnJPOAhXCQ48KHZ7BDlUQjRwIBw&url=http://www.cerawan.com/14397182/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-support&psig=AFQjCNHoYYIXemeNBLXGV-fgyqfRe6rcBg&ust=1469694412270669
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ภาพเหล็กกล่อง 

 

 
ภาพตะแกรงลวด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR5ob9o5POAhVKrY8KHQpBDYEQjRwIBw&url=http://www.sdjsteel.com/products.html&psig=AFQjCNGFHBHn81rNnpksnCyyjqwIqPk5MQ&ust=1469696410401657
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzp672pJPOAhVINI8KHeaaA28QjRwIBw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/galvanized-square-wire-mesh-316880004.html&psig=AFQjCNFalBmw4GJXOSj4koYk5Y9KIF3FTA&ust=1469696632961689
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ภาพลวดมัดเหล็ก 

 

 
ภาพคีมจับงานร้อน 
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ขัน้ตอนการประกอบเตารากุสาํหรับเผางานเซรามิค 

1. ออกแบบวางโครงสร้างของเตารากสุําหรับเผางานเซรามิค 

2. วดัขนาดของเหลก็กลอ่งและเหลก็เส้นสําหรับนํามาตดัทําโครงสร้างเตา 

3. อ๊อกโครงสร้างของเหลก็กลอ่งตามแบบท่ีได้ทําการออกแบบไว้ โดยทําการอ๊อกตรง

สว่นฐานของเตาก่อนแล้วคอ่ยดําเนินการอ๊อกสว่นตวัเตา 

4. ทําการยดึตะแกรงเข้ากบัโครงสร้างของเตา 

5. ทําการทาสีเตาให้ดเูรียบร้อย 

6. ทําการยดึไฟเบอร์เข้ากบัโครงสร้างของเตาโดยใช้ลวดทนความร้อนยดึเข้ากบั

กระดมุเตา 

7. เม่ืออ๊อกโครงสร้างเตายดึไฟเบอร์เข้ากบัเตาเรียบร้อยแล้วดําเนินการจดัวางอิฐทนไฟ

ภายในเตา และวางขาตัง้พร้อมแผ่นรองเผา เตรียมพร้อมสําหรับการเผาราก ุ

 

ภาพขัน้ตอนการประกอบเตารากุสาํหรับเผางานเซรามิค 

 

 

ภาพขัน้ตอนการอ๊อกเหล็กสาํหรับทาํโครงสร้างเตา 
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ภาพขัน้ตอนการยดึลวดเหล็กเข้ากับโครงสร้างของเตา 

 

 
ภาพขัน้ตอนการยดึไฟเบอร์เข้ากับโครงสร้างภายในเตา 
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ภาพขัน้ตอนการยดึไฟเบอร์ด้วยกระดุมเตาเข้ากับโครงสร้างภายในเตา 

 

 
ภาพขัน้ตอนการวางอฐิทนไฟไว้ภายในโครงสร้างของเตา 
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ภาพเตาที่ต่อประกอบเรียบร้อยแล้ว 
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กระบวนการเผารากุในขัน้ตอนแรก (Bisques Firing) 

 ขัน้ตอนการเผารากโุดยทัว่ไปหลงัจากการขึน้รูปชิน้งาน เสร็จและปลอ่ยให้งานแห้งสนิท

แล้วมกัมีการนําไปเผา  Bisques ก่อน ซึง่การกระทําโดยการนําดินท่ีปัน้แล้วเข้าอบแห้ง ชบุ

เคลือบ แล้วนําเข้าเตาเผาได้เลย เนือ้ดินท่ีปัน้จะต้องมีความพรุนตวัสงูมากและความชืน้จะต้อง

ระเหยออกไปอยา่งรวดเร็วด้วย การเผารากนุัน้ครัง้แรกจะต้องเผาให้อณุหภมิูสงูกวา่การเผา  

Bisques โดยทัว่ไปเพ่ือให้ดินมีความแข็งแรง ทนตอ่ความร้อนได้ดี แตเ่นือ้ดินก็ยงัคงต้องมีการ

ดดูซมึนํา้เคลือบได้ดีอยู ่การเผาครัง้แรกจะเผาในเตาชนิดใดก็ได้ ไมว่า่จะเป็นเตาไฟฟ้า, เตาฝืน, 

เตานํา้มนั ฯลฯ 

 

 
 

ภาพผลงานนําเข้าเตาสาํหรับเผาดบิที่อุณหภมูิ 800 องศาเซลเซียส 
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ภาพผลงานที่ผ่านการเผาดบิเรียบร้อยแล้ว 

 

การเผาเคลือบและเคลือบที่ใช้กับงานรากุ (RaKu glaze) 

 ความโดดเดน่และมีเสน่ห์ของเคลือบราก ุมาจากการใช้เคลือบท่ีไมส่มบรูณ์นกัในการ

สร้างสรรค์ผลงาน สว่นมากเคลือบรากจุะประกอบไปด้วยวตัถดุิบพวกตะกัว่, โซดา, โบรอน, หิน

เขีย้วหนมุาน , ดิน และ Frits อณุหภมิูท่ีใช้ในการเผาเคลือบรากโุดยทัว่ไปแล้วอยูใ่นระหวา่ง 

1,100 องศาเซลเซียส  เคลือบรากขุองญ่ีปุ่ นนัน้ ท่ีมองภายนอกและมีความงดงามมีคณุคา่นัน้

แตส่ารท่ีใช้ผสมเคลือบมีสว่นผสมของตะกัว่อยูใ่นปริมาณท่ีมาก จงึไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เป็น

ภาชนะใสอ่าหารและเคร่ืองดื่ม  

วธีิการเคลือบผิวงานรากุ 

 มีการทดลองเคลือบเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการซึง่สว่นผสมของเคลือบราก ุจะประกอบ

ไปด้วย เคลือบใสไฟตํ่า ,  ออกไซด์ให้สี ,  สีสเตนสําเร็จรูป(จากปริษัทอมัรินทร์)    เม่ือชัง่

อตัราสว่นตามสว่นผสมท่ีเราต้องการแล้ว เรานําเคลือบมาผสมรวมกนัและใสนํ่า้เพ่ิมเข้าไป บด

เคลือบให้เข้าเป็นสว่นเดียวกนั จงึสามารถนําผลงานมาเคลือบชิน้งานได้ เราสามารถเคลือบผิว

งานรากไุด้ในลกัษณะตา่งๆ กนัเช่น จุ่มผลงานลงในเคลือบ แตใ่นกรณีนีเ้คลือบท่ีใช้ต้องมี



20 

 

ปริมาณมากพอควร หรือมากพอท่ีสามารถจุ่มงานลงไปได้ทัว่ทัง้ใบ , การเทร่าดเคลือบลงไปบน

ผิวงาน วิธีนีค้วรวางงานลงบนไม้ท่ีวางพาดบนปากถงัเคลือบ แล้วตกัเคลือบราดลงไปแต่

อตัราสว่นเคลือบต้องมีความเข้มข้นพอเหมาะ , การใช้พูก่บัทาเคลือบลงบนผิวงาน วิธีนีไ้มค่อ่ย

เป็นท่ีนิยมมากนกั เพราะคอ่นข้างลําบากในการทาเคลือบให้สม่ําเสมอ, การพน่เคลือบก็เป็นอีก

วิธีหนึง่ในการเคลือบงาน แตค่วรพน่เคลือบให้มีความหนาพอประมาณ โดยปกติเคลือบรากุ

นิยมเคลือบผิวงานให้มีความหนามากกวา่เคลือบพอร์ซเลนหรือสโตนแวร์ 

 

 
ภาพนักศึกษากาํลังชุบเคลือบผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพผลงานที่ภาพการชุบเคลือบเรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าเตาเผา 
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ภาพการนําผลงานเข้าเตาเพื่อเผาเคลือบที่อุณหภมูิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส 

 

การเผารากุ (เผาเคลือบ) 

 หวัใจหลกัในการเผารากคุือ การเผาท่ีรวดเร็ว หลงัจากท่ีได้เคลือบผิวงานรากแุล้ว ควร

วางผึง่ให้แห้งในแสงแดดธรรมชาติก็ได้ หรือจะวางภาชนะบนฝาเตาท่ีกําลงัเผางานอยูซ่ึง่มี

ความร้อนจะทําให้งานแห้งเร็วขึน้ การเผารากไุมไ่ด้มีการจํากดัไว้วา่จะต้องเผาด้วยเตาแบบไหน

หรือวิธีไหน อาจใช้เตาไฟฟ้า เตาฝืน เตานํา้มนั เตาถ่านหิน เตาแก็ส หรือเตาชนิดอ่ืนก็ได้ท่ี

สามารถให้ความร้อนได้เพียงพอท่ีจะทําให้เคลือบสกุตวั 

 เม่ือเคลือบชิน้งานและชิน้งานแห้งสนิทดีแล้ว ก็สามารถนําชิน้งานเข้าเตาเผาทนัทีโดย

ใช้คีม ยาวๆ คีบผลงานใสใ่นเตา หลงัจากนัน้ปิดฝาเตาโดยเปิดปลอ่งไว้เลก็น้อย ถ้าเป็นเตาฝืน , 

เตาแก๊ส แตถ้่าเป็นเตาไฟฟ้าอาจปิดฝาเตาให้สนิทได้ ความร้อนจะคอ่ยๆแทรกซมึเข้าไปในเนือ้

ดินและเคลือบราก ุระยะเวลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ก็สามารนําผลงานออกจากเตาได้ การท่ีจะ

ทราบวา่เคลือบสกุตวัหรือไมน่ัน้ ให้ตรวจดจูากช่องดไูฟ ถ้าผิวเคลือบหลอมเป็นมนัเรียบร้อย ก็

แสดงวา่ใช้ได้ เวลานําผลงานออกจากเตาก็ทําได้ด้วยการเปิดฝาเตา แล้วใช้คีมยาวๆ คีบผลงาน

ออกมาวางพกัไว้  แล้วนําผลงานท่ีนําออกจากเตามาคลกุขีเ้ลื่อยหรือจุ่มนํา้เพ่ือให้งานเย็นตวัลง 
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ภาพการคีบผลงานออกจากเตาเพื่อนําไปคลุกขีเ้ล่ือย 

 

 
 

ภาพผลงานที่คีบออกจากเตาเพื่อมาคลุกขีเ้ล่ือย 
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ภาพผลงานที่ผ่านการคลุกขีเ้ล่ือย 
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การทาํให้ชิน้งานเยน็ตัวลงแบบ Oxidation 

วิธีการแบบนีค้ือการนําชิน้งานออกจากเตา แล้ววางไว้บนอิฐ ปลอ่ยทิง้ไว้ให้เย็นใน

บรรยากาศปกติ จนกระทัง่ผลงานเย็นลง ถ้าต้องการให้ผลงานเย็นตวัเร็วขึน้ก็สามารถนําไปจุ่ม

ลงในนํา้ เคลือบและเนือ้ดินปัน้ท่ีทําให้เย็นตวัลงด้วยวิธีนีจ้ะมีลกัษณะของงานท่ีมีความงาน อีก

แบบหนึง่ คือเคลือบผิวงานมีการรานบนผิวเคลือบ ท่ีถือวา่เป็นลกัษณะเดน่ของเคลือบราก ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพผลงานที่คีบออกจากกองขีเ้ล่ือยเพื่อมาแช่ในนํา้เพื่อให้งานเยน็ตวัลง 

การทาํให้ชิน้งานเยน็ตวัลงแบบ Reduction 
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วิธีการแบบนีเ้ป็นการทําให้ชิน้งานเย็นตวัลงโดยอาศยั Organic material เป็นตวัช่วย 

ซึง่ Organic material นีเ้ม่ือถกูความร้อนก็จะเกิดการเผาไหม้ท่ีคอ่นข้างจะไมส่มบรูณ์  เกิด

เขมา่ควนัขึน้ เขมา่ควนัพวกนีจ้ะฉาบติดผิวงานทําให้ทัง้ผิวเคลือบและผิวดินของภาชนะรากเุกิด

สีตา่งๆขึน้ เช่นสีดํา สีเทา สีนํา้ตาล ผิวเคลือบ  Organic material พวกนีไ้ด้แก่ หญ้าเปียก หรือ

แห้ง, ฟางข้าว, ขีเ้ลื่อย, แกลบ, ใบไม้แห้งหรือสิ่งอ่ืนๆ การใช้  Organic material จะทําให้สี

เคลือบและดินเปลี่ยนแปลงไปได้เน่ืองจากองค์ประกอบทางเคมีของเคลือบและดิน

เปลี่ยนแปลงไป 

การทําให้ชิน้งานเย็นตวัแบบนี ้เคลือบท่ีมีสว่นผสมของ silver, copper, bismuth และ

ออกไซด์ของโลหะอ่ืนๆ จะเปลี่ยนแปลงไป บางครัง้จะมีลกัษณะแบบ Laster หรือ Pearlish 

(มกุ) มีเคลือบอยูจํ่านวนไมม่ากนกัท่ีไมเ่ปลี่ยนแปลงสีในบรรยากาศ  Reduction แตส่ว่นมาก

จะเปลี่ยนแปลงเพราะออกไซด์ของโลหะกบั Carbonate จะแลกเปลี่ยนโมเลกลุของ Oxigen ใน

บรรยากาศแบบ Reduction ซึง่จะทําให้ออกไซด์ของโลหะกลบักลายไปเป็นโลหะบริสทุธ์ิ ฉาบ

ผิวเคลือบอยาในลกัษณะฟิล์มบางๆ ผิวโลหะนีจ้ะหมองลงได้หรือสีจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าขดัผิว

ในลกัษณะเดียวกนักบัการขดัโลหะอ่ืนๆ ผิวโลหะท่ีฉาบผิวเคลือบอยูนี่จ้ะมีความแวววาวได้

เช่นกนั 

 

ขัน้ตอนการล้างเศษเขม่าควันไฟและเศษขีเ้ล่ือยออกจากผลงาน 
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จากข้อมลูเบือ้ต้นท่ีได้กลา่วมานี ้คงพอจะเป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีสนใจทําเซรามิคแบบราก ุ

หรือการประกอบเตาขึน้เองเพ่ือเผางานราก ุได้พอควรหรืออาจเป็นแนวทางหนึง่ท่ีสามารถ

ทํางานเซรามิคแบบรากไุด้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเทคนิค ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล 

เพราะบางครัง้เทคนิคการเผารากไุมมี่สตูรสําเร็จตายตวั ไมมี่รูปแบบระบบแบบแผนในการเผาท่ี

แน่นอน เพียงแตเ่ป็นการจกัทําขึน้ในหมูค่ณะด้วยความสนกุสนาน ทําขึน้โดยวิธีงา่ยๆ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นอีกเทคนิคหนึง่ในการตกแตง่ผลงานเซรามิค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ภาพการนําองค์ความรู้ 

เร่ือง การทาํเตารากุสาํหรับเผางานเซรามิค 

ไปใช้กับการเรียนการสอนรายวชิาประตมิากรรม(VD323)  

ปีการศกึษา2558 
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