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นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	โครงก�รเคมี

	 ตส�หกรรมเซร�มิก	 เป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย	 เป็นแหล่งสร้�งอ�ชีพ	 จ้�งง�น 

ของคนในท้องถิ่น	และสร้�งร�ยได้ให้กับประเทศจ�กก�รส่งออก	อุตส�หกรรมเซร�มิกมีก�รผลิตท้ังแบบอุตส�หกรรม

ขน�ดใหญท่ีผู้่ประกอบก�รมศีกัยภ�พในก�รผลติสงู	เชน่	กระเบือ้ง	เครือ่งใชบ้นโตะ๊อ�ห�ร	และสขุภณัฑ์	ซึง่ใชเ้ครือ่งจกัร

และเทคโนโลยนีำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ	และก�รผลติแบบวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม	(SMEs)	และวสิ�หกจิชมุชน	

เช่น	ของชำ�ร่วย	และเครื่องประดับ	ผู้ประกอบก�ร	SMEs	และวิส�หกิจชุมชนม�กกว่�ร้อยละ	90	มักใช้ประสบก�รณ์

ในก�รผลิตและแก้ปัญห�	อันเนื่องม�จ�กก�รข�ดคว�มเข้�ใจด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตและก�รควบคุมคุณภ�พ	ส่งผลให้

เกิดก�รสูญเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจำ�นวนม�ก	สินค้�ท่ีผลิตได้มีคุณภ�พต่ำ�	และไม่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น	นอกจ�ก

นั้นแล้วยังพบปัญห�อื่นๆ	ที่ทำ�ให้สินค้�เซร�มิกจ�กผู้ประกอบก�ร	SMEs	และวิส�หกิจชุมชนข�ดโอก�สท�งก�รตล�ด	

เช่น	ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้�งมูลค่�เพ่ิม	และก�รพัฒน�รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยเพื่อ

สร้�งตล�ดใหม่	เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเซรามิก

อุ

	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	มีนโยบ�ยในก�รนำ�องค์คว�มรู้ 

ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

ก�รเซร�มิกนำ�ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	

สร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่�เพิ่ม	 และเตรียมคว�มพร้อม 

ให้ผู้ประกอบก�รในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	โดยมีกลุ่มง�น

ที่รับผิดชอบง�นด้�นวิจัยพัฒน�	 ทดสอบ	 และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เซร�มิก	นอกจ�กนั้นยังมี	โรงบ่มเพ�ะ	(pilot	plant)	

สำ�หรบันำ�ผลง�นวจิยัพฒัน�ทีไ่ดผ้ลดใีนระดบัหอ้งปฏบิตักิ�ร

ม�ขย�ยผลใหม้กีำ�ลงัก�รผลติม�กขึน้	เพือ่สร�้งคว�มมัน่ใจให้

แก่ผู้ประกอบก�รในก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พ�ณิชย์	อีกทั้งมีคว�มพร้อมในด้�นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ 

ในก�รวิจัย	และทดสอบ	ทั้งระดับห้องปฏิบัติก�รและระดับ 

โรงบ่มเพ�ะ	 ได้แก่	 X-ray	Diffractometer	 (XRD),	Atomic 

Absorption	Spectrometer	(AAS),	Dilatometer,	Universal	testing 

machine,	X-ray	sedigraph,	Differential	Thermal	Analysis	(DTA) 

เครื่องขึ้นรูปประเภทต่�งๆ	เครื่องบดผสม	เต�เผ�	เป็นต้น	

ด้านวิจัยพัฒนา

 กรมวิทย�ศ�สตรบ์รกิ�รไดด้ำ�เนนิง�นวิจยัพัฒน�ท�งด้�น 

เทคโนโลยเีซร�มกิเพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของผูป้ระกอบก�ร 

ให้มีศกัยภ�พ	ส�ม�รถรองรับก�รเปล่ียนแปลงของอตุส�หกรรม 

ไดอ้ย�่งมัน่คงและยัง่ยนื	ตวัอย�่งผลง�นวจัิยท่ีดำ�เนนิก�รเสรจ็

ส้ินแล้วและได้มีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบก�ร	

ซึ่งผู้ประกอบส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่ีมีมูลค่�เพ่ิม	ทำ�ให้ร�ยได้เพ่ิมขึ้น	เพ่ิมศักยภ�พในก�รผลิต

และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ได้แก่

 งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม	เช่น	

เนื้อดินและเคลือบสำ�หรับง�นศิลปะ	สีเซร�มิก	เทคนิคก�ร

ตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่�ต่�งๆ	

 งานวจิยัวสัดรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	เชน่	เซร�มกิเนือ้พรนุชนดิเมด็ 

เพื่อเก็บคว�มชื้น	ผลิตภัณฑ์จ�กวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซร�มิกแตก 

เศษแกว้	และแบบพมิพป์ล�สเตอรใ์ชแ้ลว้	และจโีอโพลเีมอรจ์�ก

วัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรสำ�หรับนำ�ม�ใช้เป็นวัสดุก่อสร้�ง 
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 งานวิจัยและพัฒนาการผลิตที่ประหยัดพลังงาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ�	

อปุกรณวั์ดอณุหภมูสิำ�หรบัเต�เผ�อณุหภูมสิงู	ก�รวดัปรมิ�ณ

แก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิตเซร�มิก	

และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เซร�มิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น	

 งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและลดการนำาเข้า	เช่น	อุปกรณ์นำ�ร่องเส้นด้�ย 

เบ้�เผ�พลอยเนื้ออะลูมิน�	ภ�ชนะเซร�มิกหุงต้มที่ส�ม�รถ

ตั้งบนเต�โดยตรง	 เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

และส�ม�รถทนไฟได้ถึง	 1200	 องศ�เซลเซียส	 อิฐฉนวน 

มวลเบ�จ�กวัสดุเหลือทิ้งเคลือบผิวเซร�มิกที่ทำ�ให้ไม่เปียก 

เซร�มิกเนื้ออะลูมิน�ที่ใช้ในง�นวัสดุขัดสี	และอุปกรณ์ไฟฟ้� 

เซร�มิกหอม	และลูกไม้เซร�มิก	

 งานพฒันาเพือ่สนบัสนุนการวเิคราะหท์ดสอบใหไ้ด้

มาตรฐานสากล	เช่น	ก�รศึกษ�โครงสร้�งของเนื้อดินที่ใช้ใน

ก�รผลิตเซร�มิกด้วย	X-ray	Diffractometer	(XRD)	เพื่อเพิ่ม

คว�มแมน่ยำ�ในก�รตรวจสอบวตัถดิุบ	ก�รพฒัน�ภ�ชนะบรรจุ

อ�ห�รเซร�มิกเพื่อใช้เป็นวัสดุอ้�งอิงร�ยก�รทดสอบตะกั่ว

และแคดเมียม	

ด้านการทดสอบ

 ก�รเปิดเสรที�งก�รค�้	ผูป้ระกอบก�รมโีอก�สในก�รผลติ 

สินค้�นำ�เข้�และส่งออกม�กขึ้น	ทำ�ให้สินค้�ที่ว�งจำ�หน่�ย

ในตล�ดอ�จมีทั้งที่มีคุณภ�พและไม่มีคุณภ�พ	อย่�งไรก็ต�ม

ผู้บริโภคย่อมต้องก�รสินค้�ดีมีคุณภ�พ	 ดังนั้นก�รทดสอบ

คุณภ�พสินค้�	ส�ม�รถช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่

ใช้สินค้�ที่ผลิตในประเทศ	หรือมีก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

ได้อย่�งปลอดภัย	รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบก�รส่งออก	

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�รให้ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พได้

ม�ตรฐ�น	 ส�ม�รถส่งไปจำ�หน่�ยในตล�ดต่�งประเทศได้ 

ให้บริก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	ดังนี้	

	 ก�รทดสอบภ�ชนะเซร�มิกทีใ่ชส้มัผสัอ�ห�ร	ใหบ้รกิ�ร

ทดสอบสมบัติต่�งๆ	ของภ�ชนะเซร�มิกที่ใช้สัมผัสอ�ห�รทั้ง

ท�งก�ยภ�พ	เชน่	ก�รดูดซมึน้ำ�	คว�มทนต่อก�รร�น	คว�มทน 

ก�รกระแทก	 คว�มทนต่อก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดย 

ฉบัพลนั	ฯลฯ	และสมบตัทิ�งเคมี	เชน่	โลหะหนกัทีล่ะล�ยจ�ก

ภ�ชนะเมือ่สมัผสัอ�ห�รเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบก�รนำ�เข�้

ต�มประก�ศกระทรวงพ�ณิชย	์รวมถงึก�รออกใบรบัรองสินค�้	

(Certificate	of	Analysis)	 เพื่อใช้ประกอบก�รส่งออก	 โดย

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รได้รับก�รรับรองคว�มส�ม�รถห้อง

ปฏิบัติก�รต�ม	ISO/IEC	17025	ในร�ยก�รห�ปริม�ณตะก่ัว

และแคดเมียมที่ละล�ยออกม�จ�กภ�ชนะเซร�มิกท่ีใช้สัมผัส

อ�ห�รต�มม�ตรฐ�น	ISO	6486,	ISO	7086,	Commission	

Directive	2005/31/EC,	มอก.	32	และ	มอก.	603	นอกจ�กนี ้

ยังส�ม�รถให้บริก�รต�มม�ตรฐ�นอื่นๆ	 เช่น	 ISO	8391,	

ASTM	C738,	ASTM	C927,	ASTM	C1034,	AOAC	973.82,	

AOAC	984.19,	AS/NZS	4371,	BS	6748,	DIN	51031	ฯลฯ

	 ก�รทดสอบกระเบื้องเซร�มิก	 ให้บริก�รทดสอบ

ต�มม�ตรฐ�นบังคับ	มอก.	2508-2555	ในร�ยก�รมิติและ

คุณภ�พผิวหน้�	ก�รดูดซึมน้ำ�	คว�มพรุนปร�กฏ	คว�มหน�

แน่นสัมพัทธ์ปร�กฏและคว�มหน�แน่น	มอดุลัสแตกร้�วและ

คว�มต�้นแรงกด	คว�มทนก�รขดัถลูกึสำ�หรบักระเบือ้งชนดิไม่

เคลอืบ	คว�มทนก�รขดัถผูวิหน�้สำ�หรบักระเบือ้งชนดิเคลอืบ	

คว�มทนก�รร�นของกระเบื้องชนิดเคลือบ	คว�มทนส�รเคมี	

คว�มทนก�รเปรอะเปื้อน	ต�มวิธีทดสอบ	มอก.	2398	เล่ม	2 

3,	4,	6,	7,	11,	13,	14-2553	นอกจ�กนั้นยังบริก�รทดสอบ

สมบตัอิืน่ๆ	เพือ่ประโยชนแ์กผู่ป้ระกอบก�รในก�รผลติสนิค�้ 

ให้มีคุณภ�พ	เช่น	ก�รขย�ยตัวท�งคว�มร้อนเชิงเส้นปริม�ณ 

ตะกัว่	แคดเมยีมทีอ่อกม�จ�กกระเบือ้งเคลอืบ	ก�รเปลีย่นแปลง 

อุณหภูมิอย่�งฉับพลัน	คว�มต้�นท�นต่อแรงกระแทก	ค่�

สัมประสิทธิ์แรงเสียดท�น	หรือร�ยก�รอ่ืนๆ	ต�มม�ตรฐ�น	

ISO	10545	Part	2-16	และ	มอก.	2398	เล่ม	2-16	

	 ก�รทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน�	 ให้บริก�ร

ทดสอบต�ม	มอก.	791–2544	มอก.	792-2544	มอก.794-

2544	มอก.	795-2544	และมอก.	797-2544	ได้แก่	คว�ม

กว้�ง	คว�มย�ว	และคว�มสูง	คว�มหน�	ระดับน้ำ�ดับกล่ิน	

สมรรถนะก�รใชง้�น	:	คว�มส�ม�รถในก�รชะล�้ง	ก�รรัว่ของ

อ�ก�ศ	คอห่�น	ก�รขังน้ำ�	ก�รชักโครก	อัตร�ก�รไหลของน้ำ�

ชักโครก	ก�รร�น	ก�รดูดซึมน้ำ�	และคว�มทนส�รเคมี

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำาหรับเตาเผา
อุณหภูมิสูง  

ภาชนะเซรามิกหุงต้มที่สามารถใช้
ปรุงอาหารบนเตาแก๊สได้โดยตรง 
และเก็บความร้อนได้นาน
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตกแต่งและการทำาสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์
ให้แก่สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตกแต่งสีและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา 
ให้แก่สมาชิกกลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง  ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำาพูน

 ตารางที่ 1	ร�ยก�รทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซร�มิก

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายการทดสอบ เครื่องมือ/วิธีทดสอบ/มาตรฐาน

เต�เผ� อุณหภูมิของเต�เผ� Digital	thermocouple

เคลือบ มุมสัมผัส Contact	angle	

สี UV-VIS	Spectrophotometer

อุณหภูมิก�รหลอม Heating	stage	microscope,

Contact	angle	with	a	furnace	/	ASTM	C326-09

ดิน	/	เนื้อดิน ก�รดูดซึมน้ำ�/คว�มหน�แน่น	

คว�มพรุนตัว/คว�มถ่วงจำ�เพ�ะ

ASTM	C373-88

ก�รหดตัวก่อนและหลังเผ� ASTM	C326-09

คว�มแข็งแรงก่อนเผ� Universal	testing	machine	/	ASTM	C689-09

คว�มแข็งแรงหลังเผ� Universal	testing	machine	/	ASTM	C674-88

คว�มชื้น ASTM	C324-01

ผลิตภัณฑ์เซร�มิก ก�รขย�ยตัวเมื่อร้อน Dilatometer

ก�รร�นตัวของเคลือบ ASTM	C424-93

คว�มแข็ง Vickers	hardness

ส�เหตุของตำ�หนิ Scanning	electron	microscope,	light	microscope

วัตถุดิบเซร�มิก	ดิน	หิน	แร่ ขน�ดอนุภ�ค X-ray	sedigraph	/	ASTM	C325-07

ส่วนประกอบท�งแร่วิทย� Powder	X-ray	diffractometer	(XRD)

	 นอกจ�กนั้นยังให้บริก�รทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซร�มิก	เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิต	ผู้นำ�เข้�	ผู้ส่งออกสินค้� 

ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รนำ�เข้�	ส่งออกและวิจัยพัฒน�	รวมทั้งผู้บริโภค	ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซร�มิกที่ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัย
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ด้านออกแบบ

	 ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นับเป็นกลยุทธ์สำ�คัญใน

ก�รสร้�งคว�มโดดเด่นให้สินค้�มีคว�มแตกต่�งจ�กสินค้�

ประเภทเดียวกัน	 ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นก�รใช้

เนื้อดินในแต่ละท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่มีคว�มแตกต่�งและ 

มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว	รวมถึงก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว	 จะเป็นก�ร 

สร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์	และเป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภค	

ในปีงบประม�ณ	2557	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รยังได้ร่วมมือ

กับสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดลำ�ป�ง	ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�

รูปแบบผลิตภัณฑ์เซร�มิกต�มวิถีล้�นน�เพื่อสร้�งตล�ดใหม่	

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�ร	SMEs	ในจังหวัดลำ�ป�ง

ให้ส�ม�รถมีแนวคิดในก�รพัฒน�รูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของ 

ทอ้งถิน่	หลงัจ�กสิน้สดุโครงก�รผู้ประกอบก�รท่ีเข�้รว่มโครงก�ร 

ส�ม�รถนำ�คว�มรูก้�รออกแบบ	ไปตอ่ยอดพฒัน�สนิค�้ใหเ้กดิ

คว�มโดดเด่น	สร้�งตล�ดใหม่และสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�

	 นอกจ�กนี้กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ได้ให้ก�รส่งเสริม	

สนับสนุนและพัฒน�ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจชุมชนท่ีผลิต 

เซร�มิก	 เพื่อยกระดับคุณภ�พสินค้�	 โดยลงพื้นที่สำ�รวจ 

ผู้ประกอบก�รทั้งสิ้น	17	กลุ่ม	อยู่ในภ�คเหนือ	6	กลุ่ม	ได้แก่

จงัหวดัพษิณโุลก	ลำ�พนู	และเชยีงใหม	่ภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

7	กลุ่ม	ได้แก่	จังหวัดนครร�ชสีม�	มห�ส�รค�ม	อุดรธ�นี	

สกลนคร	และนครพนม	ภ�คกล�ง	3	กลุม่	ไดแ้ก	่จงัหวดัชยัน�ท	

อ่�งทอง	และนครสวรรค์	และภ�คใต้	1	กลุ่ม	ได้แก่	จังหวัด

ระนอง	เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนก�รผลิต	และปัญห�ท่ีเกิดขึ้น	

ส�ม�รถสรุปประเด็นปัญห�หลักๆ	ได้ดังนี้	คือ	ข�ดคว�มรู้ 

ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์	 ทำ�ให้ข�ดโอก�สในก�รขย�ย

ตล�ด	และไมส่�ม�รถสร�้งอัตลกัษณ์ใหแ้กส่นิค้�ทีก่ลุม่ผลิตได ้

ข�ดเทคนิคก�รตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่�เพิ่ม	 ทำ�ให้

ผลิตภัณฑ์ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยในร�ค�สูงได้	 ข�ดคว�มรู้ 

ในก�รสร�้งเต�	ทำ�ใหเ้ต�แกส๊ทีส่ร�้งขึน้ใชง้�นทดแทนเต�ฟนื 

มีประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�นไม่ดี	 ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�น	

ต้นทุนก�รผลิตสูง	ข�ดเทคนิคในก�รขึ้นรูป	ก�รตกแต่ง	ก�ร

เคลอืบ	และก�รเผ�	ทำ�ใหม้ปีรมิ�ณของสญูเสยีสงู	สนิค�้ข�ด

คว�มสวยง�ม	และไม่ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้หล�กหล�ย

	 จ�กประเด็นปัญห�	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รได้นำ�ม�

วิเคร�ะห์เพื่อว�งแผนในก�รพัฒน�สินค้�ให้แก่ผู้ประกอบ

ก�ร	โดยก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	เพื่อพัฒน�

ศกัยภ�พผู้ประกอบก�รใหส้�ม�รถผลติสนิค้�ทีมี่คณุภ�พและ

มีมูลค่�เพิ่ม	รวม	13	หลักสูตร	ได้แก่	1.	ก�รตกแต่งและก�ร

ทำ�สเีพือ่เพิม่มลูค�่ผลติภณัฑ	์2.	ก�รตกแตง่สผีลติภณัฑต์ุก๊ต� 

เซร�มกิ	3.	ก�รพฒัน�ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึขน�ดเลก็อตัลกัษณ ์

บ้�นหม้อ	4.	ก�รขึ้นรูปโดยก�รหล่อแบบและก�รปั้นต้นแบบ	

5.	ก�รตกแต่งสีและก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเผ�	6.	เทคนิค

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกให้ได้คุณภ�พ	7.	ก�รขึ้นรูป

และก�รตกแต่งสี	8.	ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์เซร�มิก	9.	ก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กต�ช�ววัง	10.	ก�รออกแบบ	ควบคุมคุณภ�พ	

และส่งเสริมก�รตล�ดง�นปั้น	 11.	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

ขึน้รปูโดยก�รหล่อน้ำ�ดนิและควบคมุคณุภ�พวตัถดุบิ	12.	ก�ร

ออกแบบและพัฒน�กระบวนก�รผลิต	13.	ก�รออกแบบก�ร

จัดก�รกระบวนก�รผลิตเซร�มิก	และส่งเสริมก�รตล�ดและ

ทดลองตล�ด

	 ผลจ�กก�รไปถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเซร�มิก 

ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ ไปพัฒน�

กระบวนก�รผลิต	ให้มีประสิทธิภ�พเพ่ิมขึ้น	ช่วยทำ�ให้สินค้�

มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 นอกจ�กนั้นแล้วยังได้ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบก�รนำ�สินค้�เข้�สู่กระบวนก�รรับรองม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	ตลอดจนพัฒน�รูปแบบสินค้�ใหม่	

ท่ีมมีลูค�่เพิม่	เพือ่ขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ด	และเตรยีมคว�ม

พรอ้มใหส้�ม�รถแขง่ขนัในตล�ดอ�เซยีน	และตล�ดโลกตอ่ไป

เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสามารถทนไฟ
ได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส

เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อเก็บความชื้น




