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         ในชวงเวลาท่ีกระแสรักสุขภาพกาํลังมาแรง ใครท่ีคิดคนนวัตกรรมใหมๆท่ีอิงกระแสสุขภาพก็จะทําใหมีผูคน

สนใจในสินคาและตัว Brand ของสินคานั้นมากข้ึน ในแวดวงเซรามิกเองก็มีผลิตภัณฑท่ีมีความเกี่ยวพันกับเรื่อง

สุขภาพอยูหลายเรื่อง เชนเรื่องของสุขภัณฑ Antibacteria ของ COTTO และลาสุดคือกระบ้ือง Healthy tile 
ของ DURAGRES ซึ่งเปนนวัตกรรมท่ีนําเอาเทคโนโลยีการเคลือบสี การพัฒนาสูตรเคลือบ และการผลิต

กระเบ้ืองมาพัฒนาเปนกระเบ้ืองท่ีสามารถฟอกอากาศไดโดยมีการปลดปลอยอิออนลบ (Negative ion) ออกมา

จากผิวเคลือบโดยใชหลักการของพิอิโซอิเลคตริค ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีมีอยูในเฉพาะวัสดุเซรามิกเทานั้น ซึ่ง

กระเบ้ืองท่ีปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) นี้จะทําใหอากาศในหองมีความบริสุทธ์ิข้ึนได โดยความเปนจริง

สภาพแวดลอมในปจจุบันจะเต็มไปดวยมลพิษมากมายท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ท้ังฝุนละออง ควันเสียจาก

ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งลวนมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพใจของมนุษย ปญหามลพิษทาง

อากาศ เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และ สิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากมาย ประเทศไทยจะ

พบปญหาดังกลาวมากในพื้นท่ีท่ีอยูริมถนน ท่ีมีการจราจรหนาแนน หรือบริเวณใกลเคียงกับโรงงานบางแหง เชน 

กรุงเทพมหานครตองประสบปญหาอากาศเสียมากท่ีสุดเนื่องจากเปนแหลงอุตสาหกรรมและมีการจราจรหนาแนน 

ซึ่งบริเวณริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแนนจะพบปริมาณฝุนละอองท่ีเกิดจากยานพาหนะและคารบอนไดออกไซดใน

ระดับสูง   

        โดยธรรมชาติอิออนจะแบงออกเปนสองสวนคืออิออนบวกกับอิออนลบหรือ Negative ion โดยท้ังสองอิ

ออนนั้น จะทําหนาท่ีคนละดานกันซึ่งอิออนท้ังสองจะไมเสถียร อิออนบวกซึ่งก็คือพวกมลพิษจะตองทําใหตัวเอง

เสถียรโดยการดึงอนุภาคจากสิ่งแวดลอมซึ่งหากเกิดกับเซลลของสิ่งมีชีวิต ก็จะทําใหเซลลนั้นเสียสมดุลไปหรืออาจ

ทําใหเกิดอาการตางๆได เชน หืดหอบ ความดันกระแสเลือด ออนเพลียและโรคตางๆ อีกมากมาย สถานท่ีท่ีมี

ปริมาณอิออนบวกอยูมาก คือบริเวณท่ีมีมลพิษมาก 

         
 
 



 
           สาํหรับอิออนลบ(Negative ion) นั้นจะมีหนาท่ีเขามาปองกัน หรือทําใหอิออนบวกสมดุล ทําใหมีคาเปน

กลางไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ในท่ีนี้อิออนลบก็เหมือนวิตามินอากาศ ชวยฟอกอากาศใหอากาศสะอาดข้ึน 

ประโยชนของอิออนลบ(Negative ion)  คือ เม่ืออิออนลบเขาจบัตัวกับมลพิษในอากาศ หรืออิออนบวกแลวนั้น 
จะทําใหอากาศบรสิุทธ์ิข้ึน เม่ือเราหายใจ เอาอากาศท่ีบริสุทธ์ิเขาไป ก็จะมีประโยชน เชน 

1. ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและชวยกําจัดสิ่งปนเปอนในอากาศ 
2. ชวยผอนคลายความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
3. ชวยใหเรารูสึกสดช่ืนเหมือนไดอยูทามกลางธรรมชาติ 
4. ประจุลบชวยทุเลาอาการภูมิแพ หอบหืด ภาวะซึมเศรา เม่ือลา ปวดหัว และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหดีข้ึน 
5. ชวยเสริมสรางความแข็งแรงของอวัยวะภายในรางกายเรา 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคอลาเจนในรางกาย 

7. ชวยสงเสริมกระบวนการเมทาโบลิซึมของรางกายใหดีข้ึน 

8. ชวยฟอกเลือดและทําลายเช้ือโรค เพิ่มความแข็งแกรงและชวยใหระบบประสาทท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

ของรางกาย ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประเด็นสนับสนุนแนวความคิด Negative ion ชวยลดประจุไฟฟาบวกไดคือการทดลองเกี่ยวกับประจุ

ไฟฟาและการซึมผานของผนังเซลล เม่ือประจุบวกเขาสูเซลลทางรูขุมขนทําใหเกิดการติดเช้ือไดงาย  แต

อยางไรก็ตามเม่ือประจุลบแผเขาทําใหกระบวนการเมทาโบลิซึมข้ึน ซึ่งกระบวนการนี้เรยีกวา 

Prototype Plasma Membranes of Dermal Reflectivity 
 

 แหลงท่ีพบอิออนลบ(Negative ion) ไดมากไดแก น้ําตก ปา เขา ชายทะเล หรือบริเวณท่ีมีตนไมมากๆ 

สถานท่ี 
ปริมาณ Negative ion 

(ions/cc) 

น้ําตก (สาลิกา) 43,000 - 50,000 

ปา (เขาใหญ) 5,000 

ทะเล (บางแสน) 5,000 - 13,000 

ชนบท 300 - 1,700 

สวนในเมือง (สวนหลวงร.9) 1,800 - 5,000 

บาน 0-50 

หางสรรพสินคา 100 - 300 

สํานักงาน 10 - 300 

สนามกอลฟ (บางปะกง) 1000 - 3900 

ท่ีมา: ฝายวจิัยและพัฒนา บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม 
วัดดวยเครื่อง Air Ion Counter Model : inti ITC - 201A 
 



 
 
           จากการทดสอบการปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) ของกระเบ้ือง Duragres Healthy tile 
ในหองทดสอบท่ีปูพื้นดวยกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนังดวยกระเบ้ืองบุผนัง โดยหองหนึ่งเปนกระเบ้ืองปกติ กับอีก

หองหนึ่งเปนกระเบ้ือง Duragres Healthy tile พบวาหองท่ีเปนกระเบ้ืองปกตินั้นจะมีอิออนลบ

(Negative ion) ปลดปลอยออกมานอยมาก ไมเกิน 100 ion/cc ในขณะท่ีหองท่ีปูดวยกระเบ้ือง 

Duragres Healthy tile นั้นจะมีอิออนลบ(Negative ion) ออกมาจํานวนมาก โดยทําการวัด

ตอเนื่องกันเปนเวลาสามวนั โดยวัดทุกๆ 3 ช่ัวโมง วัดท่ีบริเวณพื้น (Base level) วัดท่ีบริเวณเอว (Belt 
level) และวัดท่ีบริเวณจมูกในขณะยืน (Breath level) ผลท่ีไดตามกราฟท่ีแสดงไว จะเห็นไดวาท่ีบริเวณ

พื้นจะมีอิออนลบ(Negative ion) ออกมามากท่ีสุด ในขณะท่ีบริเวณจมูกคาอิออนลบจ(Negative ion) ะ
ลดลงแตโดยรวมก็ยังมีคาอิออนลบ(Negative ion) มากพอกับท่ีมีอยูในธรรมชาติบริเวณปาและชายทะเล 
ซึ่งอิออนจะมีปริมาณมากยิ่งข้ึนถาเรามีการเปดพัดลมหรือมีการระบายอากาศท่ีดีภายในหอง 

            

 
 



        กระเบ้ือง Duragres Healthy Tiles ทุกตารางนิ้วจะสามารถปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) 
ออกสูอากาศ เพื่อชวยฟอกอากาศ ทําใหเราไดรับอากาศท่ีบริสุทธ์ิข้ึน  กระเบ้ือง Duragres Healthy Tiles 
เปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑเซรามิกท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยการผสมผสานเทคโนโลยีในการผลิตกระเบ้ืองกับเทคโนโลยี

การเคลือบผิวของเซรามิก โดยมีองคประกอบของเคลือบเซรามิกท่ีมีโครงสรางผลึกแบบทัวเมอลีน 

(Tourmaline) เม่ือผานข้ันตอนการเผาจะทําใหเกิดเคลือบเซรามิกเกิดปรากฎการณ พีอิโซอิเลคทริค 

(Piezoelectric) ทําใหมีการปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion) ออกมาจากตัวเนื้อเคลือบเนื่องจากแรง

เคนภายใน (Internal Stress) ของกระเบ้ืองหลังเผาท่ีมาจาก COE ของเนื้อดินมีคาสูงกวา COE ของ

เคลือบ ทําใหช้ันเคลือบเกิดแรงเคนอยูตลอดเวลา รวมถึงแรงเคนภายนอก (External Stress) เชน การ

สั่นสะเทือน การเดิน หรืออุณหภูมิท่ีเปลื่ยนแปลงในระหวางวัน ก็สามารถเปนตัวเรงในการปลอยประจุอิออนล

บของกระเบ้ืองได ซึ่งอิออนลบ(Negative ion) ท่ีเกิดข้ึนนี้ จะไปทําปฎิกิริยากับอิออนบวกหรือสารท่ีเปน

มลพิษ เชน ไนโตรเจนมอนออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด  ซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหเกิดความเสถียรและ

ตกลงสูพื้น ซึ่งอนุภาคท่ีเสถียรนี้จะยอยสลายไดงายไมเปนอันตราย ทําใหอากาศบริสุทธ์ิข้ึน ชวยลดมลพิษใน

อากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

กระเบ้ือง Duragres Healthy Tiles สามารถสรางสรรคลวดลาย ผวิหนาไดเหมือนธรรมชาติ  ไมวา

จะเปนลายหิน  หินออน  ดอกไม ใบไมใหความสวยงาม และทนทาน   โดยเฉพาะคุณสมบัติของผิวหนาท่ีสามารถ

ปลดปลอยอิออนลบ(Negative ion)  ชวยลดมลพิษในอากาศ  จึงเหมาะกับการใชงานท่ีหลากหลาย ท้ังภายใน

อาคาร  เชน  ภายในบานพักอาศัย  สํานักงาน โรงยิม หรือใชกับสถานท่ีท่ีตองการอากาศบริสุทธ์ิ หรืออยูใกลมลพิษ 

อยาง ทางเดินหนาศูนยการคา โรงพยาบาล โรงเรียน หรือภายในอาคารสนามบิน 

 

 
 

Pollutants 
NO , NO2 

Healthy tile 



ขอแนะนําการใชงานใหกระเบ้ืองประเภทนี้มีอายุยาวนาน 

1.กระเบ้ือง Healthy Tiles ของ Duragres จะสามารถใหประจุลบไดนาน 
ตราบเทาท่ีผิวเคลือบกระเบ้ืองอยูในสภาพปกติ 
2.ปริมาณประจุลบท่ีปลอยออกมาจากกระเบ้ือง อาจจะลดนอยลงไดในสภาพตางๆ ดังตอไปนี้ 
- ผิวกระเบ้ืองสึกจากการใชงาน 
- การมีวัสดุหรือสิ่งตางๆปดคลุมผิวหนากระเบ้ืองตลอดเวลา 
- การเคลือบผิวหนากระเบ้ืองดวยสารตางๆ เชน Wax 
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