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⌫   
 

 
 
 
  ในการเปาแกวนั้น นอกจากชางเปาแกวหรือผูเปาแกวจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีแกว, ความสามารถและประสบการณในการเปาแกวแลว  ยังมีสิ่งจําเปนพ้ืนฐานของงาน
เปาแกวอีกหลายประการ ไดแก สถานที่ทํางานที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปาแกว มีความ
ปลอดภยั มีอุปกรณเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานเปาแกว และแกวที่ใชในงานเปา
แกวตองมีคุณภาพ ซึ่งถูกเก็บรักษาอยางถูกวิธี   ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การทํางาน  และเพิ่มความปลอดภัยขณะทํางานดวย  กอนที่จะเริ่มตนงานเปาแกวจึงควรที่จะได
ศึกษารายละเอียดตาง ๆ มีการออกแบบและสรางหรือจัดหองใหเหมาะสมสําหรับการเปาแกว 
ตองพิจารณารายละเอียดตั้งแตขนาดของหอง ระบบแสงสวาง ระบบระบายอากาศ ระบบการเดิน
ทอแกสเพื่อใชในการเปาแกว มีระบบการจัดเก็บอุปกรณและเครื่องมือ  และมีการวางแผนการ
จัดซื้อแกวที่จะนํามาใชในงานเปาแกว ตองเลือกชนิด, ขนาดของแกว, ประมาณปริมาณแกวที่จะ
จัดซื้อในแตละครั้งเพื่อใหเพียงพอตอความตองการโดยไมใหขาดหรือไมใหเหลือเก็บไวเปน
เวลานาน ๆ  ซึ่งหากจะตองเก็บแกวไวใชเปนเวลานาน ก็จะตองศึกษาวิธีการเก็บแกวท่ีถูกวิธี 
ตลอดจนวิธีการทําความสะอาดแกวกอนที่จะนํามาใชเปาแกวอีกดวย จะเห็นไดวาหากตองการที่
จะสรางหองเปาแกวเพ่ือทําการเปาแกวอยางถาวรแลว ไมใชเรื่องงายเลยทีเดียว แตก็ไมใชเรื่อง
ยากจนเกินไปนัก สําหรับผูที่มีความสนใจในงานเปาแกว ที่จะศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 
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4.1  หองเปาแกว 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงหองเปาแกวหรือหองทํางาน ที่จะเปนหองทํางานเฉพาะ
สําหรับการสราง,  การซอมแซม และดัดแปลงอุปกรณเครื่องแกวที่ใชในหองปฏิบัติการ เพ่ือให
การบริการแกหนวยงานตาง ๆ  ภายในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งไมรวมหองทํางานขนาดเล็กซึ่งบาง
แหงอาจมีไวในหองปฏิบัติการ เพ่ือทําการสรางอุปกรณแกวขนาดเล็ก  เชน  หลอดคะปลลารี, 
หลอดนํากาซ,  การหลอมปดแกวเพื่อการทดลองทางจุลชีววิทยาและอื่น ๆ เปนตน ซึ่งหองทํางาน
เหลานั้นจะะมีอุปกรณงาย ๆ  เทาที่จําเปนเทานั้นเอง  
 

 4.1.1 ลักษณะทั่วไปของหองเปาแกว 
          หองเปาแกวควรเปนหองที่ออกแบบเฉพาะสําหรับการเปาแกว  ควรเปนอาคาร
เฉพาะที่แยกออกมาจากอาคารอื่น ๆ  เนื่องจากในหองเปาแกวจะตองประกอบไปดวยเครื่องมือ  
อุปกรณเปาแกว,  สถานที่สําหรับเก็บรักษาแกว  ซึ่งพรอมที่ถูกนํามาใชไดทันทีและที่ตองแยก
เปนหองทํางานอิสระ เพื่อจะไดชวยตัดปญหาเสียงรบกวนจากการใชเครื่องมือ เชน ใชเครื่องตัด
แกว,เครื่องเจาะแกว เปนตน นอกจากนั้นในบางครั้งที่ตองสรางเครื่องแกวท่ียุงยากซับซอน  ชาง
เปาแกวตองการความสงบเงียบเพ่ือจะไดมีสมาธิในการทํางาน 
  หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาเพื่อจะกําหนดสถานที่ต้ังของอาคารหรือหอง
เปาแกว นั้นพอจะมีดังตอไปนี้ 
  1) หองเปาแกว ควรอยูที่ศูนยกลางหรือใกลกับตึกวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะนัก
เคมีจําเปนตองใชบริการการเปาแกวมากที่สุด 
  2) หองเปาแกวควรอยูใกลหองเก็บของที่ใชเก็บแกว หรืออาจอยูภายในอาคาร
เดียวกันยิ่งดี เพียงแตจัดแบงหองเก็บแกวไวตางหากอีกหองหนึ่งซึ่งตองไมไกลจากโตะทํางาน
มากนัก 
  3) หองเปาแกวตองอยูใกลกับหองสําหรับเก็บถังกาซตาง ๆ  จะตองเปนหองที่
สามารถทําการขนสงสิ่งตาง ๆ ไดสะดวก เพราะตองมีการเปลี่ยนถังแกส มีการขนถายถังแกส
ตลอดเวลา และจัดเก็บแกวท่ีสั่งมาใหมเสมอ 
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  4) อาคารหรือหองเปาแกวควรเปนอาคารแยกอิสระ  และอยูหางไกลจากบริเวณ
ที่คาดวามีไอ และละอองสารเคมีที่ฟุงกระจายอยู  ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจไปเกาะติดบนผิวแกวจะทําให
เกิดปญหายุงยากในการทํางาน 
 

 4.1.2 ขนาดหองเปาแกว 
            ขนาดของหองเปาแกว ควรมีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอ
สําหรับการจัดตั้งเครื่องมือพวกเครื่องจับแกว, เตาอบ (Annealing oven), เครื่องตัดแกว และ
เครื่องขัดแกว เปนตน 
  พ้ืนหองของหองเปาแกว อาจเปนไมเนื้อแข็ง ซึ่งงายตอการเดินและมองดู
สวยงาม  ขอสําคัญควรทาน้ํายาเพื่อรักษาผิวไมดวย  ขอเสียก็คือหากเกิดน้ําทวม  พ้ืนไมจะเสียไป
และถาหากพื้นไมมีรอยแตกขึ้นมาจะเปนอันตรายมากถามีหยดปรอทหลนลงไป  และแทรกเขา
ไปในรอยแยกนั้น  ทําใหยากตอการกําจัด  พ้ืนหองอาจเปนซีเมนต  แตไมควรปูดวยเสื่อน้ํามัน
หรือพรมน้ํามัน เนื่องจากอาจชํารุดเสียหาย ละลายหรือขาดไดงาย  เนื่องจากแกวแตกหรือเศษ
แกวท่ีรอน ซึ่งอาจตองเปลี่ยนบอยครั้ง  พ้ืนหองที่เหมาะสมที่สุดนาจะเปนพื้นซีเมนตที่ปูดวย
กระเบื้องปูพ้ืนที่เรียบแตไมรื่น สามรถมาทนตอน้ํา ความชื่น ความรอน รอยขีดขวนไดดี สามารถ
ทําความทําความสะอาด ชําระลางสิ่งสกปรก  ปดกวาดเศษแกวออกไดงาย ซึ่งจะตองทําเปน
ประจํา 
             เพดานของหองเปาแกว ควรสูงไมตํ่ากวา 3 เมตร เพื่อใหกาซที่รอนหรือไอสาร
ตาง ๆ ที่เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการเผาแกวจะไดลอยกระจายขึ้นไป ในกรณีที่เพดานหองสูงนอย
กวา  3  เมตร  ควรมีระบบการถายเทอากาศ อาจเปนระบบดูดกาซ  (Hood)  อยูเหนือตะเกียงเปา
แกว ระดับความสูงพอประมาณ เพ่ือกําจัดกาซรอนออกจากหอง  ดังรูป 4.1 
 

 4.1.3 การถายเทอากาศ 
             ระบบการถายเทอากาศเปนสิ่งที่จําเปนมากภายในหองเปาแกว  เพราะในขณะทํา
การเปาแกว จะมีกาซรอน และไอสารตางๆ  เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งบางชนิดเปนอันตรายตอสุขภาพ
จึงจําเปนตองระบายออกไป และดูดอากาศที่บริสุทธิ์เขามาแทน เพ่ือไมใหเปนอันตรายตอชางเปา
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แกว  ชวยใหอากาศภายในหองสดชื่น มีอุณหภูมิที่พอเหมาะไมใหรอนจนอบอาว  ดังนั้นหองเปา
แกวควรมีระบบการถายเทอากาศที่ดี โดยเฉพาะในชวงอากาศรอน จําตองใชพัดลมดูดอากาศเปน
จํานวนมาก ตําแหนงของพัดลมดูดอากาศควรมีทั้งที่ระดับสูงกวาพ้ืนไมมากนัก และระดับใต
เพดานหองดวย  หากเปนไปได หองเปาแกวควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (Air  conditioner)  ทั้งนี้
เพ่ืองายในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในหอง การใชพัดลมขนาดใหญซึ่งใหกระแสลม
ที่แรงมาก เพ่ือระบายอากาศในหองเปาแกว อาจสรางปญหาตอตะเกียงเปาแกว โดยอาจไปทําให
เปลวไฟไมนิ่งได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.1  ระบบดูดกาซ  (Hood)  อยูเหนือตะเกียงเปาแกว 
 

 4.1.4 แสงสวาง 
              แสงในหองเปาแกวควรสวางพอเหมาะ  ไมมากและไมนอยจนเกินไป เพราะถา
สวางมากเกินไปหรือมีแสงแดดสองเขามาในหองมากเกินไป จะทําใหไมสามารถมองเห็นสีของ
เปลวไฟ ทําใหยากตอการคาดคะเนอุณหภูมิของเปลวไฟจากตะเกียงเปาแกว ที่เกิดจากอัตรา
สวนผสมที่เหมาะสมระหวางกาซเชื้อเพลิงกับอากาศ  หรือ  กาซเชื้อเพลิงกับออกซิเจน  ทําให
ปฏิบัติงานยากและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเปนอยางมาก  ฉะนั้นควรมีมานบังตาหรือผามานติดที่
หนาตางหองเปาแกว  เพ่ือใชในวันที่มีแสงแดดจาหรือทาสีเขียวออนที่กระจกหนาตางดานไหนก็
ไดเพ่ือลดความเขมของแสงที่สองผานกระจกหนาตาง  แสงในหองควรใชหลอดฟลูออเรสเซนต
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เพ่ือลดเงาที่เกิดขึ้น  ตําแหนงหลอดฟลูออเรสเซนตควรอยูเหนือโตะเปาแกว  และเครื่องจักรตาง 
ๆ  ควรมีแสงไฟเพิ่มเปนพิเศษสําหรับการวาดการสเก็ตรูป  และสําหรับการอานเครื่องมือวัดอยาง
ละเอียด  เชน  เวอเนียรคาลิเปอร (Vernier  calipers)  หรือไมโครมิเตอร  (Micrometers) 
 

 4.1.5 โตะเปาแกว 
             โตะเปาแกวเปนสิ่งจําเปนมาก ขนาดของโตะเปาแกวควรสูงประมาณ 0.75 เมตร  
และกวางประมาณ  0.75 เมตร ถึง 0.9 เมตร  สวนบนควรเปนแผนไมและยาวประมาณ  1.5  เมตร 
บนแผนไมควรปูดวยแผนแอสเบสตอส  (Asbestos)  เพ่ือปองกันการไหมจากแกวรอน  ตําแหนง
ของโตะเปาแกวตองอยูในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ  แสงควรมาจากดานบนที่อยูเยื้องไปทาง
ดานหนาของชางเปาแกวเล็กนอย  เหนือโตะเปาแกวอาจติดตั้งระบบดูดอาอากาศเพื่อกําจัดกาซ
ตาง ๆ  ออกไป  โตะเปาแกวควรมีลิ้นชักเล็ก ๆ  อยูมุมหนึ่งสําหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ
ขนาดเล็กเพื่อสะดวกตอการหยิบใชเมื่อตองการ  บนพื้นโตะเปาแกวควรทาดวยสีดําหรือสีเขียว
เขมไมใชสีที่สะทอนแสง  ใหใชสีดาน  ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นแกวรอนและเปลวไฟดีขึ้นและยังลด
ความเครียดตอสายตาผูเปาแกวดวย  และในกรณีที่โตะเปาแกวต้ังหันหนาติดผนัง  ควรทามีผนัง
ต้ังแตระดับเหนือโตะขึ้นไปดวยสีที่กลาวแลวเชนกัน ดังรูป 4.2 และ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.2  ตัวอยางโตะสําหรับเปาแกว 
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รูป 4.3   โตะสําหรับเปาแกวพรอมที่พาดแกว 
 
 

 4.1.6 ที่นั่งเปาแกว 
  ที่นั่งเปาแกวควรมีความสูงพอเหมาะกับโตะและชางเปาแกว  บางแหงอาจนิยม
ใชเกาอี้บุนวมมีพนักพิงแตเกาอี้ที่ใชกันในหองปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป  ก็ใชไดดีเชนกันไมวาจะใช
เกาอี้แบบใดก็ตาม  เมื่อนั่งแลวตําแหนงขอศอก  ซึ่งวางบนโตะเปาแกวจะตองอยูในลักษณะที่
สบายและเทาทั้งคูควรอยูที่พ้ืนหอง ดังรูป 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.4  โตะสําหรับเปาแกวพรอมที่นั่งที่ออกแบบเปนพิเศษ 
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 4.1.7 อุปกรณอ่ืน ๆ 
             ภายในหองเปาแกวนอกจากมีสิ่งตาง ๆ  ดังกลาวแลว  อาจตองเตรียมสถานที่
สําหรับไวอุปกรณและเครื่องมือเปาแกว  เชน เครื่องตัดแกว, เครื่องเจาะแกว, เครื่องขัดแกว, 
เครื่องจับแกว  หรือแทนกลึงแกว  (Glass  lathe)  และเตาแอนนีล  (Annealing  oven)  สวน
อุปกรณเปาแกว  เชน  มีดตัดแกว, ที่จุดไฟ, Vernier caliper, แวนตาเปาแกว  เปนตน  ควรเก็บไว
ในลิ้นชักโตะเปาแกว  ควรมีโตะติดผนังเพื่อจัดวางเครื่องแกวท่ีรอการซอมและที่ซอมเสร็จแลว  
ใตโตะอาจทําเปนตูเพื่อใชเก็บชิ้นสวนแกวพวกขอตอ  กอกแกวตลอดจนตะเกียงเปาแกวท้ังแบบ
มือถือหรือแบบตั้งโตะที่มีการใชงานนอยหรือที่มีไวสํารอง 
 

4.2 การจัดซื้อแกว 
  แกวท่ีนํามาใชในการเปาแกว จะมีทั้งแกวกลวง  (Glass tubing) และแกวตัน  
(Glass rod) โดยปกติมีจําหนายในความยาว 1.2 เมตร และ 1.5 เมตร ขึ้นอยูกับประเทศที่ผลิต แกว
กลวงมีความหนาของผนังแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดของแกว โดยแกวที่มีขนาดใหญจะมีความ
หนามากกวาแกวขนาดเล็ก สามารถจําแนกแกวกลวง ได 3 ขนาด ดังนี้ 
 
  4.2.1 แกวกลวงผนังมาตรฐาน  (Standard wall glass tubing) เปนแกวกลวงที่ผนัง 
มีความหนา 1 มม. 
  4.2.2 แกวกลวงผนังปานกลาง  (Medium wall glass tubing)  เปนแกวกลวงที่
ผนังมีความหนา  1.2  ถึง  4.5  มม. 
  4.2.3 แกวกลวงที่มีความหนา (Heavy wall glass tubing) เปนแกวกลวงที่ผนังมี
ความหนา 2.0  ถึง  9.5  มม. 
 
  สวนหลอดแกวคาปลลารี่  เปนกลอดแกวที่มีผนังหนาและมีเสนผาศูนยกลางของ
รูเล็กมาก  โดยปกติแกวกลวงและแกวตันจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง  5  ถึง  100  มม.  
โดยเปนเสนผาศูนยกลางภายนอก 
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  การกําหนดหนวยสําหรับงานดานเปาแกวจะกําหนดเปนมิลลิเมตรเสมอ  สําหรับ
แกวที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางคอนขางใหญ  อนุโลมใหกําหนดเปนนิ้วได  แตเพ่ือความสะดวก
และเปนที่นิยมกันมากมักกําหนดหนวยเปน มิลลิเมตร เพื่อใหสอดคลองกับหนวยที่ใชทั่วไปใน
การเปาแกว  กลาวคือ  เสนผาศูนยกลาง  ความยาวหรือความสูง  และความหนาของแกวกลวง
ควรจะกําหนดเปนมิลลิเมตรหมด 
 
         การซื้อขายแกว มักจะขายเปนน้ําหนักในหนวยของ ปอนด โดยขอมูลในการซื้อ
ขายแกวสวนใหญจะบอกจํานวนความยาวเปนฟุตตอปอนดน้ําหนักสําหรับแตละขนาดของแกว  
และยังบอกเปนจํานวนปอนดน้ําหนักตอหีบดวย  โดยแกว 1 หีบ อาจมี 5 ถึง 35 ปอนดน้ําหนัก  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของแกว  แตบางบริษัทในประเทศเยอรมันนี จะขายเปน กิโลกรัม  และความ
ยาวของแทงแกวนั้นปกติยาว 1.5 เมตร สวนที่อังกฤษและอเมริกาความยาวของแทงแกวประมาณ 
1.2 เมตร เทานั้น ราคาของแกวปกติจะติดราคาตอปอนดน้ําหนักไมวาแกวจะมีขนาดเทาใด  แตมี
ขอยกเวนสําหรับแกวที่มีเสนผาศูนยกลางเล็ก ๆ  (นอยกวา 5 มม.)  และแกวที่มีเสนผาศูนยกลาง
ใหญมาก  (ใหญกวา 40 มม.)  แกวพวกนี้ราคาจะแพงมาก 
         ในการสั่งซื้อแกวเพ่ือนํามาเก็บรักษาไว ควรสั่งใหพอเพียงสําหรับไวใชประมาณ  
18  เดือน  แกวเกาที่เก็บไวควรนํามาใชกอนที่จะสั่งซื้อแกวใหม เพราะแกวเกาจะมีขอเสียมาก ไม
เหมาะที่จะนํามาใชเปาแกว  โดยทั่วไปแลวแกวกลวงชนิดผนังมาตรฐานและชนิดผนังหนาปาน
กลางที่มีขนดาเสนผาศูนยกลางไมเกิน  30 มม.  จะมีการใชงานมากควรตองสั่งลวงหนาและสั่งมา
ไวใหพอใช  สวนแกวกลวงชนิดผนังบางและชนิดผนังหนาที่มีขนาดใหญ ๆ  นั้นควรสตอกเพียง
เล็กนอย  และถาเปนไปไดซื้อเมื่อตองการจะใชเพราะแกวขนาดใหญ ๆ  ไมคอยไดใชบอยนัก  
ขอควรระวังในการซื้อแกวที่มีขนาดใหญกวา 50 มม.  เพ่ือใชสําหรับหองเปาแกวตองคํานึงถึงขีด
ความสามารถทั้งทางดานบุคคลากรและเครื่องมือท่ีมีอยูเสียกอน  เพราะวาแกวขนาดใหญนี้จะทํา
ใหชางเปาแกวทํางานยาก  และหากมีขนาดโตเกินไปชางเปาแกวไมสามารถจะจับดวยมือได  
โดยปกติแลวแกวขนาดใหญจะตองใชเครื่องแกวชวยจับยึดแกวในขณะทําการซอมแซม  หรือ
ดัดแปลงอุปกรณแกวนั้น 
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4.3 การเก็บรักษาแกว 
           การเก็บรักษาแทงแกวกลวง  (Glass tubing)  และแทงแกวตัน  (Glass  rod)  ตอง
วางแนวราบ  คือวางนอนไปตามชั้นที่วาง  ที่วางแกวตองสะอาดปราศจากฝุนผง  แกวแตละชนิด
ควรเก็บไวเปนพวก ๆ  แยกกัน  แกวชนิดเดียวกันแตมีขนาดตางกันควรจัดแยกไวเพ่ือสะดวกตอ
การนําไปใช  แกวท่ีซื้อมาเก็บไวไมควรเก็บไวนานเกินไปแกวท่ีสตอกไวนานควรนํามาใชกอน  
ทั้งนี้เพราะแกวมีอายุการจัดเก็บ  โดยปกติแกวท่ีเก็บไวจะมีเวลาจํากัดประมาณ  5  ป  แกวที่เกา
มากเมื่อนํามาเผาเพื่อทําการเปาแกวอาจจะแตกกระจายไดการที่แกวมีอายุการเก็บรักษาเนื่องจาก
การเกิดปฏิกิริยาของฟลักซที่มีอยูในแกวกับความชื้น  กาซคารบอนมอนอกไซดและสารอื่นที่ไว
ตอปฏิกิริยาในอากาศ  ผลของปฏิกิริยาทําใหแกวเสื่อมคุณภาพ  โดยเฉพาะที่ผิวของแกวจะเสื่อม
คุณภาพกอนและเมื่อนํามาเผาอาจเกิดรอยราวหรืออาจแตกกระจายได  แกวออน เชนแกวโซดา
และแกวตะกั่วน้ีมีออกไซดของโซเดียม, แคลเซียม และตะกั่วมาก  แกวพวกนี้จะเก็บไวไดไม
นาน  อยางไรก็ดีแกวที่เกาควรนํามาทําความสะอาดและลางดวยกรดไฮโดรฟลูออริก(กรดกัด
แกว) เจือจางกอนใช  ทั้งนี้เพ่ือชวยยืดอายุของแกว  อยางไรก็ตามแกวใหมเปนแกวที่ดีที่สุดที่จะ
นํามาใชในการเปาแกว 
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