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⌫ 



การเปาแกวเปนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแกว ดังนั้น สมบัติ
กายภาพของแกวจึงมีความสําคัญตอผลงานที่ทํามาก ผูที่เปาแกวจะตองรูและเขาใจสมบัติทาง
กายภาพของแกวเปนอยางดี นอกจากนี้อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการเปาแกวนั้น ผูที่
เปาแกวก็ควรที่จะไดรูหลักการพื้นฐาน, วิธีการใชที่ถูกตอง และขีดความสามารถของอุปกรณ
และเครื่องมือแตละอยางที่มีอยู จึงจะทําใหผลงานที่ไดมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่ประสงคที่
ตองการทุกประการ สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้เปนความรูที่ชางเปาแกวควรทราบเกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพที่สําคัญตอการเปาแกวและอิทธิพลที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพของแกว และอุปกรณ
พื้นฐานในงานเปาแกว ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาฝมือและทักษะในการเปาแกวตอไป

7.1 การใชตะเกียงเปาแกว
ในการเปลี่ยนแปลงรูปร างของแกว นั้นชา งเปา แกวต องใช ตะเกี ยงเป าแกว ที่
เหมาะสมกับงาน ชางเปาแกวควรที่จะทราบถึงหลักการทํางานและวิธีการใชงานของตะเกียงเปน
อยางดี เนื่องจากตะเกียงเปาแกวมีหลายแบบและแตละแบบก็มีวิธีการใชงานตางกันไป อยางไรก็
ดีหลักการพื้นฐานของการใชตะเกียงเหลานี้จะคลายกันมาก ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะตะเกียงเปา
แกวแบบตั้งโตะ (Bench burner) ที่นิยมใชกันมากที่สุดในหองเปาแกวระดับมาตรฐานเทานั้น
ตะเกียงแบบนี้เปนตะเกียงขนาดปานกลาง สามารถปรับเปลวไฟไดหลายขนาดตั้งแตขนาดเล็ก
จนถึงใหญ จึงสามารถใชงานไดกับแกวไดหลายขนาด
ตัวอยางของหัวเปาแกวแบบนี้แสดงในรูป 7.1 มีแทนสําหรับวางบนพื้นโตะ
สามารถปรับมุมกม-เงยไดสะดวก หัวเปาแกวจะตอเขากับทอนํากาซเชื้อเพลิง, ทอนําอากาศ และ
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กาซออกซิเจน ปุมควบคุมการไหลของกาซเชื้อเพลิงอยูที่ปุมหมายเลข 1 กาซเชื้อเพลิงและอากาศ
หรือออกซิเจนผสมกันในทอกอนออกทางหัวเตา โดยมีขั้นตอนในการใชตะเกียงดังนี้
1) กอนจะใชงานหัวเปาแกว ควรเปดใหออกซิเจนและกาซเชื้อเพลิงผานตะเกียง
สัก 2-3 วินาที เพื่อไลอากาศที่ตกคางในสายยางและฝุนผงที่อาจตกคางที่หัวตะเกียงออกเสียกอน
จากนั้นปดปุมควบคุมตะเกียงอยางระมัดระวัง โดยอยาใหแนนจนเกินไป เพราะจะเปนอันตราย
ตอลิ้นปดเปดซึ่งเปนทางผานของกาซและออกซิเจนได ในการจุดหัวเปาแกวจะมีขั้นตอนตาง ๆ
ดังตอไปนี้
2) เปดกาซเชื้อเพลิง (ปุมหมายเลข 1) ใหกาซเชื้อเพลิงผานไปยังหัวเตาเพียง
เล็กนอย (ปดวาววอากาศและกาซออกซิเจน) แลวทําการจุดดวยไมขีดไฟที่หัวเปาแกว จะเกิดการ
ลุกไหมไดเปลวไฟสีสมที่มีเขมามาก
3) เปดอากาศ โดยปรับปุมหมายเลข 14 เพื่อปรับการไหลของอากาศจนกระทั่ง
ไดเปลวไฟสีเหลืองที่มีความยาวของเปลวของเปลวไฟประมาณ 15-20 ซม. (ถาปลอยกาซมากไป
จะทําใหเปลวไฟดับ)
4) เปดกาซออกซิเจน โดยเปดปุมหมายเลข 2 ของตะเกียงเพื่อใหออกซิเจนเขาไป
เพิ่มอัตราการไหลของออกซิเจนอยางชา ๆ จนกระทั่งไดเปลวไฟที่เหมาะสม ซึ่งจะมีโซนขางใน
เปนสีน้ําเงินสูงประมาณ 1.0-1.5 ซม. สวนโซนนอกจะมีลักษณะโปรงใสสีออกมวง สวนของ
เปลวไฟที่รอนที่สุดจะอยูเหนือโซนสีน้ําเงินเล็กนอย ดังแสดงในรูปที่ 7.2
ผูเริ่มตนเปาแกวควรที่จะฝกควบคุมอัตราการไหลของกาซเชื้อเพลิง, อากาศ และ
กาซออกซิเจน เพื่อใหไดขนาดของเปลวไฟ (หรือกลาวอีกนัยหนึ่งอุณหภูมิของเปลวไฟ) ตาม
ความเหมาะสมกับงาน
5) เมื่อจะเลิกใชตะเกียงเปาแกว ตองมีขั้นตอนในการปดไฟหรือดับตะเกียง โดย
จะตองลดอัตราการไหลของออกซิเจนกอนเสมอ (ปุมหมายเลข 2) จากนั้นจึงคอย ๆ ปดกาซ
เชื้อเพลิง (ปุมหมายเลข 1) เพื่อลดอัตราการไหลของกาซลง จนไฟดับ แตยังคงเปดวาลวอากาศไว
(หมายเลข 14) เพื่อใหอากาศเปาไลเขมาและเพื่อลดอุณหภูมิของหัวเปาแกว เมื่อหัวเปาแกวเย็นจึง
ปดอากาศ
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หลักการของตะเกียงเปาแกวที่ใชเปนตัวอยางนี้สามารถใชกับกาซเชื้อเพลิงไดทุก
ชนิด และตัวชวยการสันดาปใชไดทั้งอากาศอัด และออกซิเจนแตจะตองทําการเปลี่ยนหัวเตาที่
เหมาะสม

รูป 7.1 ตะเกียงเปาแกวแบบตั้งโตะ (Herbert Arnold GmbH & Co.รุน Zenit 114/1 PSL)
1. ที่ปรับเปลวไฟ (Hand-wheel for flame adjustment)
2. วาววหลักออกซิเจน (Main oxygen valve)
3. ปลายหัวเปาแกว (Multiple hole middle jet)
4. วงแหวนตั้งเปลวไฟ (Adjusting ring)
5. ฐานตั้ง (Cast iron foot with ball link)
6. ขอตอทอออกซิเจน (Connection thread with union nut for oxygen)
7. ขอตอแก็สเชื้อเพลิง (Connection thread with union nut for propane gas)
8. ฝาครอบ (Protection hood)
9. แผนกันความรอน (Heat protection)
10. หัวตะเกียง (Burner head)
11. ขอตอทออากาศ (Connection thread with union nut for air)
12. วาววปรับอากาศรูปกรวย (Cone valve for air)
13. วาววปรับเปลวออกซิเจน (Oxygen valve for stabilizing the flame)
14. วาววปรับอากาศ (Air valve)
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รูป 7.2 โซนตาง ๆ ของเปลวไฟ

7.2 การทําความสะอาดแกว
แกวที่จะนํามาเปาเพื่อดัดแปลงเปนรูปรางตาง ๆ ตองสะอาดและแหง พวก
ฝุนผงที่เกาะติดบนผิวแกวจะมีผลตองานเปนอยางมาก เพราะอาจทําใหแกวที่ทําการเปาแกวเสร็จ
แลวและปลอยทิ้งไวใหเย็น แกวก็มีรอยราวไดถึงแมจะไดทําการแอนนีลแลวก็ตาม รอยราวก็ยัง
เกิดขึ้นไดเชนกัน ดังนั้นกอนทําการเปาแกวจึงตองทําความสะอาดแกวอยางดี เพื่อใหมั่นใจวา
แกวปลอดจากสารตกคางอยางแทจริง ในทางปฏิบัติแกวใหมไมคอยมีปญหายุงยากในการทํา
ความสะอาด การใชผาที่สะอาดทําใหชื้นดวยน้ํากลั่นเช็ดแกวก็เพียงพอแลว จากนั้นใชผาแหงที่
สะอาดและไมเปนขุยเช็ดซ้ําใหแหง สําหรับแทงแกวกลวงจะตองทําความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในดวย ในกรณีที่แกวสกปรกมากอาจใชน้ําผสมผงซักฟอก แตมักจะมีขอเสียที่มีคราบ
สารเคมีตกคางอยูที่ผิวแกว ดังนั้นจึงจําเปนตองลางดวยน้ําหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหปลอดจาก
สารเคมีที่ตกคางอยางแทจริง
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อุปกรณเครื่องแกวที่ใชแลวเมื่อนํามาซอมแซม มักจะกอใหเกิดปญหาในการทํา
ความสะอาด ปญหานี้จะลดลงไดหากผูใชอุปกรณนั้น ๆ ซึ่งเปนผูที่ทราบดีที่สุดวามีสารใด
ตกคางอยูบาง เปนผูทําความสะอาดแกวกอนสงอุปกรณนั้น ๆ ไปใหชางเปาแกว อยางไรก็ตาม
ชางเปาแกวอาจตองทําความสะอาดผิวแกวซ้ําโดย
- แชเครื่องแกวในสารละลายกรดกัดแกว (กรดไฮโดรฟูออริก) 2% นานประมาณ
20 นาที กรดกัดแกวนี้เปนกรดที่มีอันตรายมาก จึงควรสวมถุงมือยาง และใชงานดวยความ
ระมัดระวัง และการเก็บกรดนี้ควรเก็บรักษาไวในภาชนะพลาสติก อนึ่งในกรณีที่แกวสกปรก
มากอาจตองใชกรดเขมขน 10-40% หลังจากแชในกรดนี้แลวนําเครื่องแกวไปทําความสะอาดตอ
โดย
- แชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 5% นานประมาณ 5 นาที
- ลางดวยน้ํากลั่นสะอาด จากนั้นทําใหแหงตอไป
สิ่งที่ตองระวังเปนพิเศษก็คือ ถามีการใชตัวทําละลายอินทรีย เชน อะซีโตน มา
ลางเพื่อทําความสะอาดแกว ตองแนใจวาตัวทําละลายนั้นระเหยออกหมดแลว จึงทําการเปาแกว
ได ถายังมีตัวทําละลายอินทรียเหลืออยู เมื่อนํามาเผา ตัวทําละลายอินทรียจะระเหยเปนไอ
ปริมาณของไอที่พุงกระจายในอากาศมีสัดสวนที่เปนของผสมที่ระเบิดได ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา
เคมีระหวางสารกับออกซเจนในอากาศอยางรวดเร็วทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ในการเปาแกว มือที่ใชจับแกวควรสะอาดปราศจากไขมัน และผงฝุนเชนกัน
พบวาบางครั้งรอยนิ้วมือบนผิวแกวอาจทําใหเกิดปญาหาไดเมื่อนําแกวไปเผาในเปลวไฟ
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7.3 การตัดแกว
การตัดแกวที่เปนหลอดแกวหรือแทงแกวมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับชนิด และขนาด
ของแกว เทคนิคตาง ๆ ของการตัดแกวมีดังนี้

7.3.1 การทํารอยกรีดบนแกวแลวหักดวยมือ
วิธีการนี้เราอาศัยหลักการที่วาเมื่อแกวถูกกรีดดวยของมีคม จะทําใหแกวเกิด
ความเคน (Stress) แลวรอยกรีดนั้นคอย ๆ ขยายขึ้น ทําใหสวนนี้ของแกวเปราะงายตอการหัก
วิธีนี้เหมาะสมสําหรับการตัดหลอดแกวที่มีเสนผาศูนยกลางเล็ก ๆ ไปจนถึง 20 มม. และสําหรับ
แกวตันที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 มม. อยางไรก็ดีสําหรับผูที่เพิ่งเริ่มตนเรียนการตัดแกวควร
จะทดลองตัดแกวที่มีขนาดเล็กเสียกอน จากนั้นคอยตัดแกวที่มีขนาดใหญขึ้น การทําแกวใหเปน
รอยกรีดทําไดหลายวิธี คืออาจใชตะไบสามเหลี่ยม หรือตะไบแบนราบก็ใชได แตที่ดีที่สุดคือ
การใชมีดตัดแกว ซึ่งจะกลาวเฉพาะการตัดดวยมีดตัดแกว

รูป 7.3 การตัดแกวโดยการทํารอยกรีดบนบนแกว แลวหักแกวดวยมือ
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การตัดดวยมีดตัดแกว มีวิธีการทําดังนี้
1) มือซายจับแกวใหกระชับสวนมือขวานั้นจับมีดตัดแกว โดยวางนิ้วหัวแมมือ
ของมือขวาลงบนแกวที่จะตัด สวนคมมีดติดอยูกับแกวดานตรงขามกับหัวแมมือ (ดูรูปที่ 7.3)
มีดตัดแกวจะอยูในอุงมือของนิ้วทั้งสี่
2) นิ้วหัวแมมือขวาออกแรงกดลงบนแกว พรอมกับคอย ๆ ดันแกวไปขางหนา
(ซึ่งจะเลื่อนออกไปมากนอยขึ้นอยูกับความตองการใหรอยกรีดนั้นยาวแคไหนปกติรอยกรีดเพียง
1/3 หรือ 1/4 ของเสนรอบวงของแกวนั้นเพียงพอแลว) ในขณะเดียวกันใหหมุนแทงแกวเขาหา
ตัวดวยมือซาย
3) เมื่อแกวมีรอยกรีดแลว ทําใหรอยกรีดมีความชื้น โดยใชนิ้วมือที่ชื้น ลูบบริเวณ
รอบ ๆ รอยกรีด จากนั้นก็เปนขั้นตอนการหักแกว
4) ขั้นตอนการหักแกวกระทําโดยใชมือซายและมือขวากําหลอดแกว (ใน
ตําแหนงราวหัวเข็มขัด) โดยมีนิ้วหัวแมมือทั้งสองอยูระหวางรอยกรีดและใหรอยกรีดอยูดานบน
จากนั้นออกแรงที่หัวแมมือทั้งสองโดยงัดแกวขึ้นในลักษณะงอแกวขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็ตอง
ดึงแกวใหแยกออกจากกันไปทางดานซาย-ขวา แกวจะหักออกจากกัน แตถาไมสามารถหักแกว
ไดอาจเปนเพราะวารอยกรีดตื้นเกินไป ตองทํารอยใหลึกกวาเดิม อนึ่งตองพยายามกรีดซ้ํารอย
เดิมและหากกรีดกวางก็ตองใหอยูในแนวของรอยกรีดเดิมดวย ในกรณีที่แกวที่หักแลวนั้นมี
ลักษณะแหลมคมเปนปากฉลามแสดงวาตอนหักแกวนั้นพยายามจะงอแกวมากเกินไปหรือไว
เกิ น ไป ในการหั ก แก ว ครั้ ง ต อ ไปต อ งพยายามให ก ารงอแก ว และดึ ง แก ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั น
มากกวานี้

7.3.2 การตัดดวยแกวตันรอน
แกวที่มีขนาดใหญหรือหลอดแกวที่ติดอยูกับชุดเครื่องแกว สามารถตัดออกได
โดยการทํารอยกรีดบนหลอดแกวตามวิธีกลาวแลวใหมีความยาวของรอยกรีดประมาณ 1/3 ของ
ความยาวเสนรอบวงของหลอดแกว จากนั้นนําแทงแกวตันที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง
4-6 มิลลิเมตร มาเผาปลายขางหนึ่งใหรอนจัด แลวจี้ปลายที่รอนเขากับปลายรอยกรีดปลายใด
ปลายหนึ่ง รอยกรีดจะขยายออกมากยิ่งขึ้นจนรอบหลอดแกว จากนั้นเคาะหลอดแกวเบาๆ แกว
จะหักออกจากกันไดอยางงายดาย

บทที่ 7 ความรูพื้นฐานสําหรับการเปาแกว

88

7.3.3 การตัดดวยการเผาที่รอยกรีด
การตั ด แก ว ด ว ยวิ ธี นี้ กระทํ า โดยทํ า รอยกรี ด ให ลึ ก พอควรบนหลอดแก ว ที่
ตองการจะตัด (ประมาณ 1/3 ของความยาวเสนรอบวงของหลอดแกว) จากนั้นเผาปลายขางหนึ่ง
ของรอยกรี ด ด ว ยเปลวไฟที่ เ ล็ ก และร อ นอย า งทั น ที ทั น ใด รอยกรี ด จะขยายออกไปจนรอบ
หลอดแกว จากนั้นจะหักแกวออกจากกันไดงาย

7.3.4 การตัดดวยเครื่องตัดแกว
วิธีการตัดแกวนี้ใชสําหรับแกวที่มีเสนผาศูนยกลางใหญมาก ๆ เครื่องตัดแกวจะ
ประกอบดวยแผนใบเลือย หมุนอยูกับที่ ใบเลื่อยมักจะทําดวยคารโบรันดัม (Caborundum) และ
หมุนดวยความเร็วคงที่ เพื่อปองกันใบเลื่อยรอนขณะใชงานและลดการเสียดสีระหวางใบเลื่อย
กับแกวที่ตองการตัด สวนลางของใบเลื่อยจะจุมแชในอางน้ําซึ่งวางอยูใตแทนวางแกว ขณะทํา
การตัดแกวจะตองหมุนหลอดแกวชา ๆ เพื่อใหเลื่อยตัดไดครบรอบของเสนรอบวงของแกว แกว
ที่ตัดโดยวิธีนี้จะมีสีเทาตรงบริเวณรอยตัด ซึ่งสามารถกําจัดไดโดยการนําไปเผาในเปลวไฟ (Fire
polishing)

7.4 การลบคมแกว
แกวที่ตัดไดโดยวิธีตาง ๆ จะมีขอบที่คมมากทีเดียว ดังนั้นจะตองทําการลบคม
ของแกวนี้เสียกอน มักใชวิธีการหลอมแกวบริเวณรอยตัดนั่นดวยเปลวไฟ วิธีการลบคมดวยเปลว
ไฟกระทําโดยการนําสวนปลายของแกวที่ตองการจะลบคม คอย ๆ เขาไปในไฟอยางชา ๆ (เพื่อ
เปนการอุนแกวกอน มิฉะนั้นแกวจะแตกทันที) พรอมกับทําการหมุนแกวไปตลอดเวลา จนคม
ของแกวหลอมเหลวมองเห็นเปนสีสมจึงคอย ๆ นําแกวออกจากไฟ ในกรณีที่แกวเพื่อนําไปใช
ตอกับแกวสวนอื่น ๆ ก็ไมจําเปนตองลบรอยคมแกว และตองไมลบคมแกวดวยไฟนานเกินไป
เพราะจะทําใหแกวบริเวณนั้นเกิดการหลอมและหดตัวลง จนทําใหเสียรูปทรงได

การเปาแกวเบื้องตน

89

ประสิทธิ์ ปุระชาติ

7.5 การแอนนีล (Annealing)
แกวที่ถูกเผาในเปลวไฟที่รอนนั้น เมื่อนําออกจากเปลวไฟอยางรวดเร็ว จะทําให
แกวแตละสวนเย็นตัวลงดวยอัตราเร็วที่แตกตางกัน ทําใหแกวบริเวณนั้นเกิดความเคน (Stress)
ขึ้นในเนื้อแกว ถาความเคนนี้มีมากไปจะทําใหเกิดรอยราวในเนื้อแกวซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีทันใด
หรืออาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทิ้งไวจนเย็นตัวลงเทาอุณหภูมิหองแลวก็ได พบวาแกวยิ่งหนามาก
เทาใดความเคนนี้ก็จะยิ่งเกิดไดมากและโอกาศที่จะเกิดรอยราวบนชิ้นงานที่ทําเสร็จแลวยิ่งมีมาก
ตามไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากแกวที่หนานี้เมื่อนําออกจากเปลวไฟ ผิวนอกที่สัมผัสกับอากาศจะเย็น
ลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่เนื้อแกวภายในไมยอมหดตาม ตอมาเมื่อแกวขางในเริ่มเย็นตัวลง จึง
จะเกิดการหดตัวในขณะที่ผิวแกวดานนอกเย็นเทาอุณหภูมิหองแลวจึงไมมีการหดตัวเพิ่มเติมแต
อยางใด สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเกร็งในเนื้อแกว เรียกวา ความเคน (Stress)
นั่นเอง และหากไมมีก ารกําจัดความเคนนี้ แกวจะมีความเคนนี้ อ ยูมากพอจะทําใหเกิดการ
แตกราว แตถามีไมมากพอ จะทําใหแกวบริเวณที่มีความเคนนี้มีโอกาศเกิดการชํารุดเสียหายได
งายในขณะใชงาน การกําจัดความเคนนี้กระทําไดโดยวิธีการที่เรียกวา การแอนนีล ซึ่งเปนการ
ทําใหแกวคอย ๆ เย็นลงอยางชา ๆ ใหเทากับอุณหภูมิหอง การแอนนีลเครื่องแกวรอนที่ถูกตอง
มี 4 ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
ขั้นที่ 1 การเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องแกว ใหเครื่องแกวมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิ
ที่จุดแอนนีล (Annealing point) ภายในเวลา 10-15 นาที อุณหภูมิที่จุดแอนนีลนี้จะขึ้นอยูกับ
ชนิดและสวนประกอบของแกว ตัวอยางเชนแกวโบโรซิลิเกตมีจุดแอนนีลที่ 5550C ในขณะที่
จุดการทํางาน (Working point) มีอุณหภูมิเปน 1,2200 C เปนตน (ตาราง 7.1)
ขั้นที่ 2 การรักษาอุณหภูมิของเครื่องแกวไวที่จุดแอนนีล เพื่อใหโมเลกุลของ
สารที่เปนองคประกอบของเครื่องแกวมีเวลาเพียงพอที่จะจัดเรียงตัวหรือเคลื่อนยายไปอยูใน
ตําแหนงมี่เสถียรกวา ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที
ขั้นที่ 3 การลดอุณหภูมิของแกวใหต่ํากวาจุดแอนนีลประมาณ 750 C ภายใน
เวลา 10-20 นาที
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ขั้นที่ 4 การลดอุณหภูมิของแกวลงจนเทากับอุณหภูมิหอง ทําใหแกวเย็นตัวลง
อยางชา ๆ ตอไปจนอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง ในเวลา 20-30 นาที
ตาราง 7.1
อุณหภูมิแอนนีลของแกวบางชนิด
ชนิดของแกว
แกวควอทซ
(Fused-quartz glass)
แกวโบโรซิลิเกต
(Borosilicate glass)
แกวออน, แกวโซดา
(Soft glass)
แกวตะกั่ว
(Lead glass)

จุดการทํางาน
จุดแอนนีล
จุดออนตัว
(softening point , 0C) (working point, 0C) (annealing point, 0C)
1,650

1,850-2,100

1,200

820

1,220

555

700

1,000

510

626

970

425

ในทางปฏิบัติการแอนนีลมี 2 วิธี คือ การแอนนีลโดยใชเปลวไฟ (Flame
annealing) และการแอนนีลโดยการใชเตาอบ (Oven annealing) สวนมากชางเปาแกวจะใชทั้ง
สองวิธีควบคูกันโดยทําการแอนนีลดวยเปลวไฟทันทีที่สรางเครื่องแกวเสร็จสมบูรณแลว และ
หลังจากนั้นจะนําไปทําการแอนนีลโดยใชเตาอบอีกครั้งหนึ่ง
7.5.1 การแอนนีลโดยใชเปลวไฟ ทําไดดังนี้คือ ในขณะที่ทํางานนั้นเปลวไฟเกิด
จากปริมาณกาซและออกซิเจนหรืออากาศที่พอดีเกิดการสันดาปที่สมบูรณ เมื่อทําการสรางหรือ
ซอมเครื่องแกวเรียบรอยแลว จะทําการเพิ่มอัตราการไหลของกาซเชื้อเพลิงขึ้นเปนผลใหเกิดการ
สันดาปอยางไมสมบูรณของกาซ อุณหภูมิของเปลวไฟจะลดต่ําลง เปลวไฟจะมีขนาดใหญขึ้น
มีสีเหลือง-สม และเริ่มมีเขมา ทําการลนเครื่องแกวโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ถูกไฟในระหวาง
การทําการสรางซอมในเปลวไฟนี้นานพอประมาณ คะเนวาแกวเย็นตัวลงเทาอุณหภูมิของเปลว
ไฟในขณะนั้น แลวจึงทําการลดอัตราการไหลของออกซิเจนหรืออากาศอัดลง โดยการหมุนปด
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ปุมควบคุมออกซิเจนหรืออากาศลงอยางชา ๆ จนในที่สุดไมมีออกซิเจนหรืออากาศเลย เปลวไฟ
จะมีจะมีสีเหลืองเขมและมีเขมามาก เขมาบางสวนจะเกาะติดอยูบนเครื่องแกว โดยทั่วไปไมควร
ใหเขมาติดที่ผิวแกวมากเกินไปเนื่องจากจะทําใหแกวเย็นตัวเร็วเกินไป ปกติตองใชเวลาในการ
แอนนีลโดยใชเปลวไฟนี้เทากับเวลาที่ใชในการสรางซอมเครื่องแกวนั้น อยางไรก็ตามถาจะ
นําไปแอนนีลซ้ําโดยใชเตาอบ การแอนนีลโดยใชเปลวไฟนี้จะใชเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของ
เวลาที่ใชในการสรางซอมเครื่องแกวนั้น

อุณหภูมิ
อุณหภูมิแอนนีล
o

ลดลง 75 C

1

2
10

20

3
30

40

4
50

อุณหภูมิหอ ง

60

เวลา (นาที)

รูป 7.4 อุณหภูมิและชวงเวลาในการแอนนีล
1) เพิ่มอุณหภูมิ ถึง อุณหภูมิแอนนีล
2) ควบคุมอุณหภูมิแอนนีลใหคงที่
3) ลดอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิแอนนีล 75 oC
4) ลดอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิหอง

(10-15 นาที)
(15-20 นาที)
(10-20 นาที)
(20-30 นาที)
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7.5.2 การแอนนีลโดยใชเตาอบ เปนสิ่งจําเปนและควรที่จะกระทําในทางทฤษฎี
การแอนนีลแบบนี้จะทําใหเครื่องแกวรอนขึ้นอยางชา ๆ จนมีอุณหภูมิเทากับจุดแอนนีล (หาก
เพิ่มอุณหภูมิไวเกินไปจะทําใหเกิดการเกร็งในสวนอื่น ๆ ของเนื้อแกวไดอีกเชนกัน ดังนั้น
แทนที่แอนนีลจะทําใหความเคนที่มีอยูหายไปกลับอาจทําใหมีความเคนเพิ่มมากขึ้นได) การ
แอนนีลโดยใชเตาอบนี้จะทําตามขั้นตอนการแอนนีล 4 ขั้น ที่กลาวมาแลวในตอนตนสําหรับ
ระยะเวลาที่แทจริงในแตละขั้นตอนนั้นจะขึ้นอยูกับชนิด ความหนาของแกวและปจจัยอื่น ๆ
เวลาที่ใชโดยประมาณของแตละขั้นตอน อาจแสดงไดโดยกราฟในรูปที่ 7.4 กลาวคือเวลาที่ใช
ในการเผาในเตาอบ เพื่อใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิที่จุดแอนนีลใชเวลาประมาณ 10-15 นาที
ที่อุณหภูมินี้ปลอยใหแอนนีล 15-20 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลง 750C จากอุณหภูมิของจุด
แอนนีล ในขั้นนี้เปนการทําใหเย็นขั้นแรก ใชเวลาประมาณ 10-20 นาที แลวปลอยใหเครื่องแกว
เย็นอยูที่อุณหภูมินี้ประมาณ 20-30 นาที สําหรับแกวที่หนาอาจตองใชชวงของการแอนนีลกับ
ชวงการทําใหเย็นขั้นแรกมากกวานี้ สวนแกวที่บางก็จะใชเวลาสั้นกวาที่กลาวขางตน
ในทางปฏิบัติจริง ๆ นั้น กระทําไดโดยการเพิ่มอุณหภูมิของเตาอบใหรอนขึ้น
2000C ทุก ๆ 2-3 นาทีจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการแอนนีลจากนั้นปลอยใหแอนนีลไปประมาณ
20
นาทีแลวปดสวิทซเตาอบ ปลอยใหเครื่องแกวคอย ๆ เย็นลงเองในเตาอบ จนถึง
อุณหภูมิหอง ซึ่งอาจตองใชเวลาหลายชั่วโมง (บางครั้งอาจปลอยทิ้งไวคางคืน)

7.6 การตรวจสอบแกวโบโรซิลิเกต
แกวชนิดตา ง ๆ จะมีส มบัติทางกายภาพแตกตางกั น เชน มี สัมประสิท ธิ์การ
ขยายตัวเชิงเสนตางกัน ฉะนั้นถานํามาใชรวมกัน เชน มาตอกัน แกวที่นํามาตอกันแลวเมื่อเย็น
ลงจะเกิดรอยราวได ถาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนตางกัน ดวยเหตุนี้จึงตองระมัดระวังใน
การสรางเครื่องแกว โดยควรตรวจสอบชนิดของแกวที่ใชเสียกอน แกวที่ซื้อมาเก็บไวควรจัดไว
เปนพวก ๆ ไป ไมปะปนกัน แกวที่ใชกันมากในหองปฏิบัติการคือแกวออน (Soda glass)
และแกวแข็ง (Borosilicate glass) ดังนั้นจึงควรทราบวิธีการตรวจสอบชนิดของแกวเหลานี้ ซึ่ง
มีหลายวิธีดวยกัน
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7.6.1 วิธีของเหลว (Liquid method)
วิธีการทดสอบโดยใชของเหลวนี้ กระทําโดยการจุมแกวที่สงสัยลงในของเหลว
ที่มีคาดัชนีหักเหแสงเทากันกับคาดัชนีหักเหแสงของแกวโบโรซิลิเกต ถาแกวที่สงสัยเปนแกว
โบโรซิลิเกตจะมองไมเห็นแกวที่จุมอยูในสารละลาย แตถาแกวที่สงสัยเปนแกวชนิดอื่น ๆ จะ
มองเห็นสวนของแกวที่จุมอยูในสารละลายนี้ไดอยางชัดเจน
สารละลายที่ใชในการนี้เปนสารละลายผสมระหวาง คารบอนเตตระคลอไรด
(CCl4) กับ เบนซีน (C6H6) ในอัตราสวน 59 ตอ 41 (โดยปริมาตร) หรืออาจใชเมธานอล
(CH3OH) ผสมกับเบนซีน (C6H6) 16 ตอ 84 (โดยปริมาตร) ก็ได เนื่องจากสารที่ใชผสมกันนี้
ระเหยไดและเปนอันตรายตอรางกาย ดังนั้นตองเก็บสารละลายผสมนี้ไวในขวดที่มีจุกปดแนน
หนาเพื่ อ ป อ งกั น การระเหย ซึ่ ง จะเป น ผลให ส ว นประกอบผิ ด ไปและสิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ การ
เปลี่ยนแปลงคาดัชนีหักเหแสงของสารละลายนั่นเอง

7.6.2 การทดสอบดวยเปลวไฟของกาซ-อากาศ (Gas-air flame test)
วิธีนี้อาศัยหลักความแตกตาง ของอุณหภูมิ ณ จุดทํางาน (Working point) ของ
แกวตางชนิดกันในการตรวจสอบชนิดของแกว แกวที่สงสัยจะถูกนํามาตอกันกับแกวออนโดยใช
เปลวไฟจากตะเกียงเปาแกวที่ใชอากาศกับกาซเชื้อเพลิง หากสามารถตอเชื่อมกันไดแสดงวาแกว
ที่ส งสั ย นั้ นจะเป น แก ว อ อ นเช น กั น แต ถ า แก วที่ ส งสั ย นั้น เป น แกว แข็ ง อุ ณหภู มิ ข องเปลวไฟ
ดังกลาว จะไมสูงพอที่จะทําใหแกวแข็งออนตัวจนกระทั่งเชื่อมติดกับแกวออนได

7.6.3 การทดสอบแบบแกวทรงกลม (Glass sphere test)
การทดสอบนี้ทําโดยการหลอมเศษแกวหรือแกวชิ้นเล็ก ๆ ของแกวที่สงสัยเขา
กับปลายหนึ่งของแกวแข็ง โดยใชเปลวไฟจากตะเกียงที่ใชกาซกับออกซิเจนเปนเชื้อเพลิง เผา
เศษแกวหรือชิ้นแกวที่ติดกับแกวแข็ง ใหออนตัวจนเปนกอนทรงกลม จึงเอาออกจากไฟและทํา
ใหเย็นโดยเปาอากาศลงบนแกวทรงกลมนั้น หากแกวทรงกลมเกิดรอยราว แสดงวาแกวที่สงสัย
ไมใชแกวแข็ง หรือเปนแกวคนละชนิดกัน ซึ่งจะนํามาตอเชื่อมกันไมได
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7.6.4 วิธีดึงเปนเสน (Thread method)
ให เ ผาส ว นปลายของแก ว ที่ ส งสั ย ให เ ชื่ อ มต อ กั บ แก ว แข็ ง ในลั ก ษณะที่ ใ ช ผิ ว
ดานขางเชื่อมติดกัน จากนั้นดึงแกวใหยืดออกเปนเสนโดยออกแรงดึงที่มือที่จับแกวอยู ทิ้งไวให
เย็น หากเสนแกวที่ดึงไดยังคงลักษณะเปนเสนตรงแสดงวาแกวที่สงสัยเปนแกวแข็งเชนกัน แต
หากแกวที่เย็นมีลักษณะงอโคงแสดงวาแกวที่สงสัยไมใชแกวแข็ง ตัวอยางเชนแกวออน ซึ่ง
สัมประสิทธิ์การขยายตัวมีคาสูงกวาแกวแข็งนั้น เมื่อทําใหรอนจะขยายตัวไดมาก ดังนั้นเมื่อ
เชื่อมดานขางติดกับแกวแข็งแลวปลอยทิ้งไวใหเย็นแกวออนจะหดตัวมากกวาแกวแข็ง ทําให
เสนแกวที่ยืดไวนั้นงอโคงมาทางดานแกวออน ในกรณีแกวที่สงสัยเปนพวกควอทซ (quartz)
หรือ 96% ซิลิกาซึ่งแกวทั้งสองชนิดนี้มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนต่ํากวาแกวแข็ง ดังนั้น
เมื่อทําการทดสอบโดยใชวิธีนี้ แกวที่เย็นตัวลงจะงอโคงไปทางดานแกวแข็งซึ่งขยายตัวเมื่อรอน
และหดตัวเมื่อเย็นไดมากกวา (สัมประสิทธิ์การขยายตัวของแกวออน > แกวโบโรซิลิเกต > แกว
ควอตซ)

7.7 การเขาไฟ
ในการสราง-ซอมแกวทุกชนิด ตองทําการเผาแกวใหออนตัวและหลอมเพื่อทํา
การเปลี่ยนแปลงรูปรางตามตองการ การเผาแกวในเปลวไฟนี้อาจเรียกไดวา การเขาไฟ โดยแกว
ที่อุณหภูมิหองจะถูกเผาจนอุณหภูมิสูงถึงจุดทํางาน (Working point) โดยใชเปลวไฟ ถานําแกว
ไปเผาในเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงทันที จะมีแนวโนมที่แกวจะแตกราวได ดังนั้นการเผาแกวจึงมีข
ขั้นตอนดังนี้
1) การเผาแกวตองเริ่มดวยการอุนแกวใหรอนขึ้นเสียกอน ทั้งนี้โดยการใชเปลว
ไฟที่มีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งทําไดโดยการควบคุมใหมีปริมาณออกซิเจนหรืออากาศนอย ๆ ทําใหกาซ
เชื้อเพลิงเกิดการสันดาปอยางไมสมบูรณ เปลวไฟจะมีสีเหลืองสมและมีเขมาเล็กนอย เมื่อแกว
เขาไฟระยะหนึ่ง โมเลกุลของสารในเนื้อแกวจะคอย ๆ ขยายตัวออกจากกัน
2) การเพิ่มอุณหภูมิของเปลวไฟขึ้น โดยเพิ่มปริมาณออกซิเจนหรืออากาศเพื่อ
ปรับใหเปลวไฟมีอุณหภูมิสูงขึ้น และปรับปุมควบคุมกาซควบคูไปเพื่อใหเปลวไฟมีขนาดตาม
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ตองการ ในระหวางการปรับปุมควบคุมกาซและอากาศหรือออกซิเจนนี้จะตองใหแกวอยูในเปลว
ไฟเสมอ ถ า ต อ งการเผาแก ว ในลั ก ษณะที่ ค รึ่ ง หนึ่ ง ของเส น รอบวงแก ว ถู ก ไฟพร อ ม ๆ กั น
จะตองปรับใหไฟมีขนาดประมาณเสนผาศูนยกลางของแทงแกว แตถาตองการเผาเพียงสวนใด
สวนหนึ่งของเสนรอบวงแกว จะปรับใหเปลวไฟมีขนาดเล็กลง
3) การหมุนแกวตลอดเวลาในขณะที่แกวเขาไฟ การเผาแกวจะเปนการเผาผนัง
หรือผิวดานขางของแทงแกวไดรับอุณหภูมิสูงจนถึงจุดหลอมเหลวจะเกิดการหลอมตัวของเนื้อ
แกว และจะยอยลงตามแรงดึงดูดของโลก ดังนั้นหากไมตองการใหแกวยอยลงจึงตองหมุนแกว
ตลอดเวลา เพื่อใหสวนที่หลอมเหลวหรือที่เรียกวาเปนพลาสติกนี้ยังคงติดอยูบนแกวตามเดิม
ผลที่เกิดตามมาจะเปนการไหลของแกวหลอมไปรวมกันเองทําใหแกวที่หลอมเปนพลาสติกนั้นมี
ความหนาเพิ่มขึ้น ภายใตภาวะที่แกวหลอมเปนพลาสติกนี้เทานั้น ที่ชางเปาแกวจะสามารถ
ดัดแปลงรูปรางแกวใหเปนไปตามตองการได

7.8 การถือแกว
สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งในระหวางการทํางานของชางเปาแกวก็คือการจับแกว ทั้งนี้
เนื่องจากขณะที่แกวหลอมและอยูในลักษณะที่เปนของเหลวหนืดแบบพลาสติกนั้น ชางเปาแกว
จะตองหมุนแกวในรอบแนวแกนแทงแกวตลอดเวลา เพื่อปองกันการไหลยอยของแกวหลอม
โดยทั่วไปการจับแกวที่ถูกวิธีนั้นจะมีลักษณะดังรูป 7.5
การถื อ แก ว ด ว ยมื อ ซ า ย
มื อ ข า งซ า ยจะจั บ แก ว ในลั ก ษณะคว่ํ า มื อ ลง ใช
นิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้แตะที่ผิวแกวและอยูตรงกันขามพอดี สวนนิ้วมืออีกสามนิ้วที่เหลือจะงอ
รอบแทงแกวและแตะแทงแกวเบา ๆ การหมุนแกวทําไดโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ชวยกัน ให
แทงแกวหมุนรอบแนวแกนในลักษณะหมุนออกนอกตัว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเมื่อมองจากปลาย
แทงแกวดานหัวแมมือจะเห็นแกวหมุนรอบแนวแกนแบบตามเข็มนาฬิกา การเลื่อนนิ้วเพื่อหมุน
แกวแตละครั้งจะทําใหแกวหมุนไปเกินกวาครึ่งรอบของเสนรอบวงแกว แตจะหมุนไดมากนอย
เพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับการคลองตัวในการเลื่อนนิ้วไปมาของชางเปาแกวเอง ดวยเหตุนี้แกว จะ
ไมหมุนแบบตอเนื่องแตจะถูกหมุนและหยุดสลับกันไป โดยชวงหยุดจะเปนระยะเวลาที่ยก
นิ้วหั วแม มือและนิ้ วชี้ กลับไปวางบนแกวเพื่อ หมุนแกวครั้ง ตอ ไป แมว า การหมุนแกวจะไม
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ตอเนื่องดังที่กลาวแตจะตองพยายามฝกฝนตนเองใหการหมุนแกวเปนไปอยางสม่ําเสมอชา ๆ
และไมมีการกระตุกเกิดขึ้น
การถือแกวดวยมือขวา เมื่อใชมือขวาชวยในการจับแกวอีกขางหนึ่ง ใหจับแกว
ในลักษณะหงายมือหรื อตั้ง มือ โดยทั่วไปจะไมนิ ยมจั บแบบคว่ํามื อ เหมือนกั บมือ ซาย ทั้ง นี้
เนื่องจากการจับแบบหงายมือจะมีความคลองตัวกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองการทําการเปาลม
ดวยปากเขาไปในทอของหลอดแกว การหมุนแกวที่อยูในมือขวาจะทําโดยใชนิ้วหัวแมมือและ
นิ้วชี้เชนเดียวกันกับแกวที่อยูในมือซาย แตในกรณีนี้ถามองจากปลายแกวดานฝามือจะเห็นแกว
หมุนรอบแนวแกนแบบทวนเข็มนาฬิกา

รูป 7.5 การถือแกวและการหมุนแกว

ในกรณี ที่ แ ก ว ถื อ อยู ใ นมื อ ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นมื อ ซ า ยและที่ อ ยู ใ นมื อ ขวาไม ใ ช แ ท ง
เดียวกัน การหมุนแกวในแตละมือจะทําการหมุนอยางอิสระ แตหากแกวที่จับอยูในทั้งสองมือ
เปนแกวแทงเดียวกัน (เผาสวนกลางของแทงแกว) หรือเปนแกวสองแทงที่หลอมจนเปน
พลาสติกแลวนํามาแตะติดกันนั้น การหมุนแกวจะตองหมุนในลักษณะที่ไมใหเกิดการบิดเบี้ยว
หรือคดงอของแทงแกวสวนที่หลอมในเปลวไฟ โดยจะใชนิ้วของมือซายหมุนแกวรอบแนวแกน
ในขณะที่นิ้วมือขวาจะหมุนแกวตามไปดวย แตเปนการหมุนเพียงเพื่อรักษาแกวใหตรงและ
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ไมใหแกวบิดเบี้ยวเทานั้น และการนําขอศอกของมือทั้งสองขางวางบนพื้นโตะเปาแกวขณะถือ
แกวเมื่อนําแกวเขาไฟ นั้น จะชวยลดความเมื่อยลา และยังชวยทําแกวไมสายไปมาไดอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงรูปรางของแกวใหเปนไปตามตองการ โดยการเผาแกวในเปลว
ไฟจนหลอมเปนพลาสติกแลวเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยการดึง, การยน, การงอโคง, การเปาลม
ดวยปากหรือการใชอุปกรณชวยอื่น ๆ ตกแตงแกวนั้น ชางเปาแกวตองทําดวยความรวดเร็ว
ความแนนอน และดวยความเชื่อมั่น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไดจากประสบการณการฝกปฏิบัติเทานั้น
และการทํางานใด ๆ ก็ตามจะตองใหเสร็จสิ้นกอนที่แกวจะเริ่มแข็งตัว ในกรณีที่แกวเกิดการ
แข็ ง ตั ว ก อ น จะต อ งนํ า แก ว เข า ไฟเพื่ อ หลอมแก ว ใหม แ ละทํ า งานซ้ํ า จนกว า จะได ชิ้ น งานที่
สมบู รณ เรี ยบร อยและสวยงาม แตตอ งไม ลืม วา เมื่อ ทํ าชิ้น งานเสร็ จแลวจะตอ งกระทํา การ
แอนนีลเพื่อปองกันการเกิดรอยราวของแกวในภายหลัง

บทที่ 7 ความรูพื้นฐานสําหรับการเปาแกว
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