
จากคณบดี

สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2554คณะฯสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรไปแล้ว8ทุนด้วยกันเป็นทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ4ทุนโดยมีผู้รับทุนคือศาสตราจารย์ดร.ฉวีวรรณรัตนประเสริฐอาจารย์ประหยัดแสงงามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลชนก

พานิชการอาจารย์ดร.นันทนิตย์วานิชาชีวะทุนวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก3ทุนผู้รับทุนคืออาจารย์ดร.กนกอร

ระย้านิลอาจารย์ดร.บดินทร์ดำรงศักดิ์อาจารย์ดร.นพดลชุมชอบและทุนสนับสนุนการเขียนตำรา1ทุนผู้รับทุนคือรองศาสตราจารย์จำนงค์

ธำรงมาศ

คณะฯมีความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากJapanAdvancedInstituteofScienceandTechnology

เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ โดยมีคณบดีหัวหน้าภาควิชาเคมี  อาจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสอง

สถาบัน

นอกจากงานทางวิชาการแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เดือนนี้มีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียน

คู่มือปฏิบัติงานโดยได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการ

แข่งขันกีฬาภายในระหวา่งบุคลากรของคณะฯมีชมรมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท

ทั้งแบดมินตันเปตองเทเบิลเทนนิสเซปักตระกร้อแชร์บอลและฟุตซอลซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรของคณะฯมีสุขภาพแข็งแรง

แล้วยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯเองด้วย

ProfessorMasayukiYamaguchiและProf.Kohki

Ebitani  จาก Japan Advanced Institute of Science and

Technology  เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และพบผู้

บริหารของคณะฯเมื่อวันที่10พ.ย.53เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยระหว่าง

บุคลากรทั้ง2สถาบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์ขอชมเชยนักศึกษา2รายดังนี้
น.ส.ศริิกญัญาแวนวงรหสั7520617สาขาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์เกบ็โทรศพัท์มอืถอืของนายธนติสทุธพิรพาณชิย์นกัเรยีน

โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัยได้และนำส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

นายภานุเบศน์ชมมิ่งมณีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาชีววิทยาเก็บNotebookได้และนำส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย



ข่าวบุคคล

ข่าววิจัย

รองศาสตราจารย์ดร.กนกพรสว่างแจ้งเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมThe3rdAsiaandPacificRegionalHealth Impact

Assessmentณประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่15–21พฤศจิกายน2553

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ เข้าร่วมประชุมและเสนอผล

งานวิชาการในการประชุมEPSGlobalInternationalEnvironmentandHealth

ForumณเมืองJiangyinประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่26–27

พฤศจิกายน2553

รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรี

พุทธชาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร เมืองพระ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาติและเสนอผลงานวชิาการในการประชมุTheSixthInternationalConfer-

enceBiologyScienceณประเทศอียิปต์ระหว่างวันที่10–11พฤศจิกายน

2553

ศาสตราจารย์ดร.ฉววีรรณรตันประเสรฐิเขา้รว่มประชมุวชิาการนานาชาติ

และเสนอผลงานวิชาการในการประชุม International Conference on Alebra

-2010(ICA2010)ณเมอืงYogyakartaประเทศอนิโดนเีซยีระหวา่งวนัที่7-10

ตุลาคม2553

อาจารย์ดร.นนัทนติย์วานชิชวีะเขา้รว่มประชมุวชิาการและเสนอผลงาน

วิจัย ในการประชุมวิชาการ 6th  International  Symposium on Advanced

MaterialsInAsia-PacificRim(7thISAMAP)ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่

30กันยายน–2ตุลาคม2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง เข้าร่วมการสัมมนา

การแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ โดยสถาบันคลัง

สมองแหง่ชาติภายใต้มลูนธิิสง่เสรมิทบวงมหาวทิยาลยัสำนักงานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย(สกว.)และกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)ได้ร่วมมือกันจัดการ

สัมมนาณห้องลาเวนเดอร์โรงแรมรามาการ์เด้นท์วันท่ี25พฤศจิกายน2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุศยาปลั่งพงษ์พันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

Research Zone เพื่อเป็นกิจกรรมในการถ่ายทดกระบวนการ เทคนิค และ

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยPhase33ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน–4

ธันวาคม2553ณศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ(วช.)

รองศาสตราจารย์ดร.เสรมิจนัทร์ฉายได้รบัเชญิเปน็ประธานการนำ

เสนอผลงานวจิยัประจำกลุม่ในงานประชมุวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลครั้งที่3(3rdRMUTCON)ในวันที่25พฤศจิกายน2553ณศูนย์

ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดอนเมืองกรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ดร.สืบสกุลอยู่ยืนยงได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

รายวิชาIMTH3101IntroductiontoMathematicsให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

1ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2553ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2553

ถึง23กุมภาพันธ์2554ณคณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัย

คริสเตียน

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุิในการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร์

ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตรวรสง่าศิลป์ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

รายวิชา 424202พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  และรายวิชา

424307ระบบฐานข้อมูลภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2553(ตั้งแต่วัน

ที่1พฤศจกิายน–27กมุภาพนัธ์2553)ณคณะบรหิารธรุกจิมหาวทิยาลยั

ราชธานี(วิทยาเขตอุดรธานี)

รองศาสตราจารย์ดร.กนกพรสวา่งแจง้ได้รบัเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ

รายวิชา 765 304 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว

(Environmental ImpactAssessment fromTourism)ตลอดภาคการ

ศึกษาปลายปีการศึกษา 2553ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

คณะวทิยาศาสตร์ประกาศรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัและขอ้เสนอโครงการ

เขียนตำราเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประเภทต่างๆประจำปีงบประมาณ2554และ

ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจาก

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน4ทุนได้แก่

1. ความสัมพันธ์ทอเลอรันซ์ทั้งหมดบนพีชคณิตอันดับพริมอล”โดย

ศาสตราจารย์ดร.ฉวีวรรณรัตนประเสริฐวงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน162,000

บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน

2554

2. การสุ่มตัวอย่างแบบผกผันด้วยความน่าจะเป็นไม่เท่ากันในการสุ่ม

แบบดดัแปลง”โดยอาจารย์ประหยดัแสงงามวงเงนิทนุสนบัสนนุไม่เกนิ162,000

บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน

2554

3. การประยุกต์กระบวนการพื้นผิวตอบสนองเพื่อเพิ่มความถูกต้องใน

การประมาณการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลชนกพา

นิชการวงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน170,000บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย1

ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน2554

4.การสงัเคราะห์โลหะหนกัเซน็เซอร์ชนดิใหม่โดยใช้ไอโอโนฟอร์ชนดิสาย

โซ่ยาว”โดยอาจารย์ดร.นันทนิตย์วานิชาชีวะวงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน

170,000บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30

พฤศจิกายน2554

ทนุอดุหนนุการวจิยัสำหรบัอาจารย์หลงัสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

เอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่

เกิน144,000บาทจำนวน3ทุนได้แก่

1.การศกึษาโครงสรา้งและการเปน็พษิตอ่เซลล์มะเรง็ของสารที่แยก

ได้จากต้นพรหมขาว”โดยอาจารย์ดร.กนกอรระย้านิลระยะเวลาดำเนิน

การวิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน2554

2. การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเทคโนโลยีแผ่นพิมพ์วงจรสำหรับ

ตรวจจับแบคทีเรีย”โดยอาจารย์ดร.บดินทร์ดำรงศักดิ์ระยะเวลาดำเนิน

การวิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน2554

3.วธิีการทำซำ้แบบเรว็สำหรบัการแก้ระบบขนาดใหญ่ที่เกดิจากการ

กำจัดสัญญาณรบกวน”โดยอาจารย์ดร.นพดลชุมชอบระยะเวลาดำเนินการ

วิจัย1ปีตั้งแต่1ธันวาคม2553–30พฤศจิกายน2554

ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์วงเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน50,000บาทจำนวน1โครงการ

ได้แก่

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต”โดยรองศาสตราจารย์จำนงค์ธำรงมาศ



กิจกรรมวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีครั้งที่6 เพื่อ

ให้บคุลากรของคณะวทิยาศาสตร์มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรงทัง้รา่งกายและจติใจเปน็การเชือ่ม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร กีฬาที่แข่งขันมี 6 ประเภท คือ แบดมินตัน เปตอง เซปักตะกร้อ

เทเบิลเทนนิสฟุตซอลและแชร์บอลระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่29ธันวาคม2553ณ

บริเวณลานกีฬาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ

รายวิชา621362Bioprocess IndustrialWasteTreatmentหัวข้อเรื่องการ

จดัการของเสยีของแขง็วนัที่16และ23พฤศจิกายน2553ณภาควชิาเทคโนโลยี

ชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพลอ้นแฉ่งได้รับเชิญเป็น

อาจารย์พิเศษรายวิชาENV482NoiseandVibrationภาคการศึกษา

ที่2/2553ณภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรีตั้งแต่พฤศจิกายน2553–กุมภาพันธ์2554

อาจารย์พิเศษรายวิชา ENTM630AirQualityManagement  แก่

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่ง

แวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธุ์  สันติเทวกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์  ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาณ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานใน

กลุ่มทำงานย่อย(WorkingGroup)ที่3ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษน้ำใต้ดิน

และเทคนิคและเทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ปนเปื้อนภายใต้โครงการความร่วมมือ

การแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมณศูนย์ความเลิศ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กทม.

อาจารย์ ดร.วรัญญูพูลสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (สอน

เป็นทีม)รายวิชาเทคโนโลยีการหมัก(4034610)ให้กับนักศึกษาโปรแกรม

วิชาชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐมตลอดภาคเรียนที่2/2553ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2553ถึง

วันที่22กุมภาพันธ์2554

อาจารย์ ดร.ภราดร ภักดีวานิช ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

อาจารย์พิเศษรายวิชา 618 361- 50 Principles to Communication

Systemsและรายวิชา618326-50PhysicsofElectronicMaterials

andDevicesIณคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย

ศิลปากร

นายประกวดหงษาชาตินายเดชาสุขมาและนายเฉลิมชัยงามดี

ได้รบัเชญิเปน็วทิยากรบรรยายให้ความรู้และการใช้เครือ่งมอืตา่งๆ ประกอบ

การเรียนการสอนวิชา ง 40256 ทักษะและความปลอดภัยในการฝึกฝีมือ

สำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่5ร.ร.สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรตลอด

ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2553

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานวัน

ที่24พฤศจิกายน2553ณห้อง4103อาคารวิทยาศาสตร์4

คณะวิทยาศาสตร์



กระบวนการชุบแข็งกระจก(Glassheattreatment)หรือที่รู้จักกันใน

นามกระจกเทมเปอร์(Temperedglass)กระจกเทมเปอร์คือกระจกที่ผ่าน

กระบวนการให้ความรอ้น(Heating)อยา่งรวดเรว็โดยอณุหภมูิในเตาเฉลีย่อยู่ที่

650–710องศาเซลเซยีสขึน้อยู่กบัความหนาของกระจกและเยน็ตวั(Cooling)

อย่างรวดเร็วมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดา3-5 เท่าและเมื่อแตก

จะมีลกัษณะคลา้ยเมด็ขา้วโพดและยงัมีกระจกอกีประเภทหนึง่ซึง่มีกระบวนการ

ผลิตคล้ายกระจกเทมเปอร์แต่มีความแข็งแรง 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับกระจก

ธรรมดาเราเรียกว่ากระจกฮีทสเตรง(Heat strength) เมื่อแตกจะมีชิ้นที่ใหญ่

กว่ากระจกเทมเปอร์

รูปที่1แสดงกระบวนการชุบแข็งกระจกรูปท่ี2แสดงการแตกของกระจกเทมเปอร์

รูปที่3แสดงการแตกของกระจกฮีทสเตรง

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่ากระจก ฮีทสเตรงจะมีระดับพลังงานอยู่ที่

ประมาณ30เมกะปาสคาลสว่นกระจกเทมเปอร์จะอยู่ที่ประมาณ100เมกะ

ปาสคาลหลักการทำกระจกเทมเปอร์จะมีปัจจัยหลักอยู่สองส่วนที่สำคัญคือ

อุณหภูมิ และแรงดันลมในขั้นตอนการเป่าให้กระจกเย็นตัว ถ้าอุณหภูมิของ

กระจกไม่สมำ่เสมอและตำ่เกนิไปเมือ่กระจกออกมาจากเตาสู่กระบวนการเปา่

ลมให้เยน็ตวักระจกจะแตกทนัทีซึง่ในการแกไ้ขก็จะทำการเพิม่เวลาอบกระจก

หรือเพิ่มอุณหภูมิหรือลดแรงดันเป่าลมให้กระจกเย็นตัวลงแต่ส่วนใหญ่มัก

จะเพิม่เวลาอบหรอือณุหภมูิแทนเพราะวา่ถา้เราเลอืกลดแรงดนัลมลงกระจก

อาจจะมีความแข็งแรงน้อยและกลายไปเป็นกระจกฮีทสเตรงได้

กระจกฮีทสเตรงคือกระจกที่ผ่านการให้ความร้อนเหมือนกระจกเทม

เปอร์แต่ในขั้นตอนการเย็นตัวจะให้กระจกค่อยๆเย็นตัวทีละน้อยๆซึ่งจะ

ใช้เวลาในการเป่าลมให้กระจกเย็นตัวมากกว่ากระจกเทมเปอร์และแรงดันลม

ที่ใช้เป่าให้กระจกเย็นตัวก็จะต่ำกว่ากระจกเทมเปอร์ด้วยเช่นกัน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์นครปฐม73000โทร.0-3425-5093โทรสาร0-3425-5820E-mailscience@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์ได้ในwww.sc.su.ac.thได้เช่นกัน

ธีราธรประสพสุข(sc28)

การช ุบแข ็ งกระจก 

รูปที่4แสดงเครื่องจักรที่ใช้ชุบแข็งกระจกแผ่นเรียบ

รูปที่5แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเทมเปอร์ดัดโค้ง

ในส่วนของการทำกระจกเทมเปอร์ดัดโค้งจะเพิ่มขั้นตอนการ

ดัดกระจกให้ได้รูปก่อน แล้วจึงทำการเป่าให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

สว่นนี้จะมีความซบัซอ้นมากกวา่การทำกระจกเทมเปอร์แผน่เรยีบหลงั

จากกระจกวิ่งออกมาสู่กระบวนการเป่าลมแล้ว คอมพิวเตอร์จะสั่งให้

อุปกรณ์เคลื่อนตัวมีลักษณะโค้งดังรูปโดย ด้านในจะมีโรลเรอร์หมุน

กลับไปมา เพื่อให้กระจกค่อย ๆ อ่อนตัวตามความโค้งที่เรากำหนด

หลังจากโค้งได้ที่ก็จะทำการเป่าลมเพื่อให้กระจกเย็นตัว

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของกระจกอุณหภูมิกระจก

และแรงดันที่ใช้เป่าให้กระจกเย็นตัวกระจกบางจะใช้อุณหภูมิสูงและ

แรงดนัลมที่สงูเพือ่ให้กระจกสรา้งชัน้Surfacestressอยา่งรวดเรว็ถา้

ใช้แรงดันลมต่ำกระจกจะกลายเป็นกระจกฮีทสเตรงกระจกที่มีความ

หนาสูง จะใช้อุณหภูมิต่ำและแรงดันลมที่ต่ำเพื่อให้กระจกสร้างชั้น

Surfacestressอย่างช้าๆถ้าใช้แรงดันลมที่สูงเกินไปกระจกจะแตก

ในขั้นตอนการเป่าลมทันที

ตัวแปรสำหรับการทำกระจกเทมเปอร์ยังมีอีกมากมาย ไม่ว่า

จะเปน็สีของกระจกความหนาของกระจกฤดกูาลชนดิของเตาประเภท

การให้ความร้อนของเตา เป็นต้น ครั้งหน้าผู้เขียนจะเขียนถึง การชุบ

แข็งกระจกหลังรถยนต์ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคในการผลิต

ที่สลับซับซ้อนมากกว่าการขึ้นรูปกระจกโค้งอาคารและกระบวนการ

หลอมกระจกรวมถึงการปรุงแต่งโลหะในเตาหลอมเพื่อให้ได้กระจก

สีต่างๆตามที่ต้องการ
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