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ในชวงเวลาที่กระแสรักสุขภาพกําลังมาแรง ใครที่คิดคนนวัตกรรมใหมๆที่อิงกระแสสุขภาพก็จะทําใหมีผูคน
สนใจในสินคาและตัว Brand ของสินคานั้นมากขึ้น ในแวดวงเซรามิกเองก็มีผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่อง
สุขภาพอยูหลายเรื่อง เชนเรื่องของสุขภัณฑ Antibacteria ของ COTTO และลาสุดคือกระบื้อง Healthy tile
ของ DURAGRES ซึ่งเปนนวัตกรรมที่นําเอาเทคโนโลยีการเคลือบสี การพัฒนาสูตรเคลือบ และการผลิต
กระเบื้องมาพัฒนาเปนกระเบื้องที่สามารถฟอกอากาศไดโดยมีการปลดปลอยอิออนลบ (Negative ion) ออกมา
จากผิวเคลือบโดยใชหลักการของพิอิโซอิเลคตริค ซึ่งเปนปรากฏการณที่มีอยูในเฉพาะวัสดุเซรามิกเทานั้น ซึ่ง
กระเบื้องที่ปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) นี้จะทําใหอากาศในหองมีความบริสุทธิ์ขึ้นได โดยความเปนจริง
สภาพแวดลอมในปจจุบันจะเต็มไปดวยมลพิษมากมายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งฝุนละออง ควันเสียจาก
ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งลวนมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพใจของมนุษย ปญหามลพิษทาง
อากาศ เปนปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และ สิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากมาย ประเทศไทยจะ
พบปญหาดังกลาวมากในพื้นที่ที่อยูริมถนน ที่มีการจราจรหนาแนน หรือบริเวณใกลเคียงกับโรงงานบางแหง เชน
กรุงเทพมหานครตองประสบปญหาอากาศเสียมากที่สุดเนื่องจากเปนแหลงอุตสาหกรรมและมีการจราจรหนาแนน
ซึ่งบริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแนนจะพบปริมาณฝุนละอองที่เกิดจากยานพาหนะและคารบอนไดออกไซดใน
ระดับสูง
โดยธรรมชาติอิออนจะแบงออกเปนสองสวนคืออิออนบวกกับอิออนลบหรือ Negative ion โดยทั้งสองอิ
ออนนั้น จะทําหนาที่คนละดานกันซึ่งอิออนทั้งสองจะไมเสถียร อิออนบวกซึ่งก็คือพวกมลพิษจะตองทําใหตัวเอง
เสถียรโดยการดึงอนุภาคจากสิ่งแวดลอมซึ่งหากเกิดกับเซลลของสิ่งมีชีวิต ก็จะทําใหเซลลนั้นเสียสมดุลไปหรืออาจ
ทําใหเกิดอาการตางๆได เชน หืดหอบ ความดันกระแสเลือด ออนเพลียและโรคตางๆ อีกมากมาย สถานที่ที่มี
ปริมาณอิออนบวกอยูมาก คือบริเวณที่มีมลพิษมาก

สําหรับอิออนลบ(Negative ion) นั้นจะมีหนาที่เขามาปองกัน หรือทําใหอิออนบวกสมดุล ทําใหมีคาเปน
กลางไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ในที่นี้อิออนลบก็เหมือนวิตามินอากาศ ชวยฟอกอากาศใหอากาศสะอาดขึ้น
ประโยชนของอิออนลบ(Negative ion) คือ เมื่ออิออนลบเขาจับตัวกับมลพิษในอากาศ หรืออิออนบวกแลวนั้น
จะทําใหอากาศบริสุทธิ์ขึ้น เมื่อเราหายใจ เอาอากาศที่บริสุทธิ์เขาไป ก็จะมีประโยชน เชน
1. ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและชวยกําจัดสิ่งปนเปอนในอากาศ
2. ชวยผอนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
3. ชวยใหเรารูสึกสดชื่นเหมือนไดอยูทามกลางธรรมชาติ
4. ประจุลบชวยทุเลาอาการภูมิแพ หอบหืด ภาวะซึมเศรา เมื่อลา ปวดหัว และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหดีขึ้น
5. ชวยเสริมสรางความแข็งแรงของอวัยวะภายในรางกายเรา
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคอลาเจนในรางกาย
7. ชวยสงเสริมกระบวนการเมทาโบลิซึมของรางกายใหดีขึ้น
8. ชวยฟอกเลือดและทําลายเชื้อโรค เพิ่มความแข็งแกรงและชวยใหระบบประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของรางกาย ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นสนับสนุนแนวความคิด Negative ion ชวยลดประจุไฟฟาบวกไดคือการทดลองเกี่ยวกับประจุ
ไฟฟาและการซึมผานของผนังเซลล เมื่อประจุบวกเขาสูเซลลทางรูขุมขนทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย แต
อยางไรก็ตามเมื่อประจุลบแผเขาทําใหกระบวนการเมทาโบลิซึมขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวา

Prototype Plasma Membranes of Dermal Reflectivity

แหลงที่พบอิออนลบ(Negative ion) ไดมากไดแก น้ําตก ปา เขา ชายทะเล หรือบริเวณที่มีตนไมมากๆ

สถานที่
น้ําตก (สาลิกา)
ปา (เขาใหญ)
ทะเล (บางแสน)
ชนบท
สวนในเมือง (สวนหลวงร.9)
บาน
หางสรรพสินคา
สํานักงาน
สนามกอลฟ (บางปะกง)

ปริมาณ Negative ion
(ions/cc)
43,000 - 50,000
5,000
5,000 - 13,000
300 - 1,700
1,800 - 5,000
0-50
100 - 300
10 - 300
1000 - 3900

ที่มา: ฝายวิจัยและพัฒนา บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม
วัดดวยเครื่อง Air Ion Counter Model : inti ITC - 201A

จากการทดสอบการปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) ของกระเบื้อง Duragres Healthy tile
ในหองทดสอบที่ปูพื้นดวยกระเบื้องปูพื้นและบุผนังดวยกระเบื้องบุผนัง โดยหองหนึ่งเปนกระเบื้องปกติ กับอีก
หองหนึ่งเปนกระเบื้อง Duragres Healthy tile พบวาหองที่เปนกระเบื้องปกตินั้นจะมีอิออนลบ
(Negative ion) ปลดปลอยออกมานอยมาก ไมเกิน 100 ion/cc ในขณะที่หองที่ปูดวยกระเบื้อง
Duragres Healthy tile นั้นจะมีอิออนลบ(Negative ion) ออกมาจํานวนมาก โดยทําการวัด
ตอเนื่องกันเปนเวลาสามวัน โดยวัดทุกๆ 3 ชั่วโมง วัดที่บริเวณพื้น (Base level) วัดที่บริเวณเอว (Belt
level) และวัดที่บริเวณจมูกในขณะยืน (Breath level) ผลที่ไดตามกราฟที่แสดงไว จะเห็นไดวาที่บริเวณ
พื้นจะมีอิออนลบ(Negative ion) ออกมามากที่สุด ในขณะที่บริเวณจมูกคาอิออนลบจ(Negative ion) ะ
ลดลงแตโดยรวมก็ยังมีคาอิออนลบ(Negative ion) มากพอกับที่มีอยูในธรรมชาติบริเวณปาและชายทะเล
ซึ่งอิออนจะมีปริมาณมากยิ่งขึ้นถาเรามีการเปดพัดลมหรือมีการระบายอากาศที่ดีภายในหอง

กระเบื้อง Duragres Healthy Tiles ทุกตารางนิ้วจะสามารถปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion)
ออกสูอากาศ เพื่อชวยฟอกอากาศ ทําใหเราไดรับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น กระเบื้อง Duragres Healthy Tiles
เปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑเซรามิกที่ถูกพัฒนาขึ้นดวยการผสมผสานเทคโนโลยีในการผลิตกระเบื้องกับเทคโนโลยี
การเคลือบผิวของเซรามิก
โดยมีองคประกอบของเคลือบเซรามิกที่มีโครงสรางผลึกแบบทัวเมอลีน
(Tourmaline)
เมื่อผานขั้นตอนการเผาจะทําใหเกิดเคลือบเซรามิกเกิดปรากฎการณ พีอิโซอิเลคทริค
(Piezoelectric) ทําใหมีการปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) ออกมาจากตัวเนื้อเคลือบเนื่องจากแรง
เคนภายใน (Internal Stress) ของกระเบื้องหลังเผาที่มาจาก COE ของเนื้อดินมีคาสูงกวา COE ของ
เคลือบ ทําใหชั้นเคลือบเกิดแรงเคนอยูตลอดเวลา รวมถึงแรงเคนภายนอก (External Stress) เชน การ
สั่นสะเทือน การเดิน หรืออุณหภูมิที่เปลื่ยนแปลงในระหวางวัน ก็สามารถเปนตัวเรงในการปลอยประจุอิออนล
บของกระเบื้องได ซึ่งอิออนลบ(Negative ion) ที่เกิดขึ้นนี้ จะไปทําปฎิกิริยากับอิออนบวกหรือสารที่เปน
มลพิษ เชน ไนโตรเจนมอนออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหเกิดความเสถียรและ
ตกลงสูพื้น ซึ่งอนุภาคที่เสถียรนี้จะยอยสลายไดงายไมเปนอันตราย ทําใหอากาศบริสุทธิ์ขึ้น ชวยลดมลพิษใน
อากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ

Pollutants
NO , NO2

Healthy tile

กระเบื้อง Duragres Healthy Tiles สามารถสรางสรรคลวดลาย ผิวหนาไดเหมือนธรรมชาติ ไมวา
จะเปนลายหิน หินออน ดอกไม ใบไมใหความสวยงาม และทนทาน โดยเฉพาะคุณสมบัติของผิวหนาที่สามารถ
ปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) ชวยลดมลพิษในอากาศ จึงเหมาะกับการใชงานที่หลากหลาย ทั้งภายใน
อาคาร เชน ภายในบานพักอาศัย สํานักงาน โรงยิม หรือใชกับสถานที่ที่ตองการอากาศบริสุทธิ์ หรืออยูใกลมลพิษ
อยาง ทางเดินหนาศูนยการคา โรงพยาบาล โรงเรียน หรือภายในอาคารสนามบิน

ขอแนะนําการใชงานใหกระเบื้องประเภทนี้มีอายุยาวนาน
1.กระเบื้อง Healthy Tiles ของ Duragres จะสามารถใหประจุลบไดนาน
ตราบเทาที่ผิวเคลือบกระเบื้องอยูในสภาพปกติ
2.ปริมาณประจุลบที่ปลอยออกมาจากกระเบื้อง อาจจะลดนอยลงไดในสภาพตางๆ ดังตอไปนี้
- ผิวกระเบื้องสึกจากการใชงาน
- การมีวัสดุหรือสิ่งตางๆปดคลุมผิวหนากระเบื้องตลอดเวลา
- การเคลือบผิวหนากระเบื้องดวยสารตางๆ เชน Wax
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