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รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใช้หลักเกณฑ์การ 
ประเมินผลิตภัณฑ์ตามข้อก�าหนดทั่วไปในการ 
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (R-CB0-01) และ 

ข้อก�าหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะ 
เซรามิกที่ใช้กับอาหาร (R-CB1-01) ส�าหรับข้อก�าหนดเฉพาะใน 
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร  
พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ปริมาณตะกั่ว 
และแคดเมียมที่ปลดปล่อยออกมาจากภาชนะ ความทนต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน การดูดซึมน�้า และการ
ทนต่อการราน 

ในปีงบประมาณ 2560-2561 มีผู้ประกอบการภาชนะ
เซรามิกที่ใช้กับอาหาร ให้ความสนใจและยื่นขอการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 15 ราย จ�านวน 22 โมเดล โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับการรับรอง จ�านวน 8 โมเดล และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการ
รบัรอง จ�านวน 14 โมเดล ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้รบัการรบัรอง 
ส่วนใหญ่พบปัญหาเรือ่ง ลกัษณะทัว่ไป เช่น พบจุด รเูขม็ รอยนนู 
จุดที่เคลือบไม่ติด การเกิดรอยร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อณุหภูมิโดยฉบัพลัน และการเกดิรอยราน (รอยรานเป็นต�าหนิท่ี
เป็นรอยแตกเล็กๆ ในชัน้เคลือบมลีกัษณะคล้ายร่างแห รอยราน 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงลดลง เป็นช่องทางให้น�้าหรือ
ความชื้นซึมเข้าไป เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค) ปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อคณุภาพของผลติภัณฑ์ ปัญหาดังกล่าวเกดิขึน้จากหลาย
ปัจจัย แต่ปัจจัยส�าคัญคือ การควบคุมคุณภาพ เช่น คุณภาพ

*กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

สรรสาระ

กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ได้ด�าเนินการให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร 
เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนด ส�าหรับให้
ผู้ผลิตมีแนวทาง เกณฑ์ก�าหนดในการออกแบบ
และการผลิตสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังท�าให้ผู้บริโภค
มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน

การควบคมุคณุภาพผลิตภัณฑ์เซรามกิทีใ่ช้กบัอาหาร

กลุ่ม

วิชชภรณ์ แกระวงค์*
นักวิทยาศาสตร์

• ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
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วัตถุดิบไม่สม�่าเสมอ ไม่มีข้ันตอนการควบคุมคุณภาพระหว่าง
กระบวนการผลิต ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ 

การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์เป็นกระบวนการส�าคญัทีจ่ะ 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีต้องการ  
ส�าหรบับทความนีน้�าเสนอการควบคุมคุณภาพ 
การผลติผลติภณัฑ์เซรามกิ โดยเร่ิมต้ังแต่วตัถดิุบ  
ขัน้ตอนการผลติ และผลติภณัฑ์ส�าเรจ็ ตามภาพ 
แสดง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก  
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การควบคุมวัตถุดิบ/  
เนื้อดินส�าเร็จรูป/วัตถุดิบส�าหรับเคลือบ  
ส่วนที ่2 การควบคมุในระหว่างขัน้ตอนการผลติ  
และส่วนที ่3 การควบคุมผลติภณัฑ์ส�าเร็จ ซ่ึงใน 
แต่ละขัน้ตอนมคีณุสมบติัต่างๆ ทีต้่องพจิารณา  
ซึ่งผู ้ผลิตสามารถขอรายละเอียดจากผู้ขาย  
หรือสามารถท�าการทดสอบได ้เอง ทั้งนี ้
กลุ ่มรับรองฯ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดท�า 
เอกสารเผยแพร่เรื่อง การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร เพื่อเป็น 
แนวทางให้ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตใช้ควบคุม 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับ 
อาหาร โดยครอบคลุมกระบวนต่างๆ เช่น  
การควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมในระหว่าง 
ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดและ 
ทดสอบ โดยรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ และ 
วิธีทดสอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสาร
เผยแพร่เร่ือง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์
เซรามกิทีใ่ช้กบัอาหาร ได้ที ่http://www.dss.
go.th/images/pc/docpr1.pdf 

ผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
มาจากการใช้วัตถุดิบที่ดี มีกระบวนการผลิต 
ที่เหมาะสม ซึ่งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแต่วตัถดุบิ ขัน้ตอนการผลติ และผลติภณัฑ์ 

สรรสาระ
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ส�าเร็จเป็นแนวทางท่ีจะช่วยลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ ์
เซรามิกลดต้นทุน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ท�าให้ขายได้ในราคาที่ตั้งไว้

เครื่องรีดดิน (extruder) ถังกวน

ป้ันแป้นหมุน
ป้ันอิสระ
จิกเกอร์

ตกแต่งก่อนเผา

ทดสอบสมบัติน้ําดิน
1. ความถ่วงจําเพาะ
2. ความหนืด

เครื่องแยก   
กากเหล็กด้วย
แท่งแม่เหล็ก

เน้ือดิน

นํ้าดิน

หล่อแบบ

ทดสอบสมบัติเนื้อดิน
1. ความชื้น 

นํ้าเคลือบ ทดสอบสมบัติน้ําเคลือบ
1. ความถ่วงจําเพาะ
2. การไหลตัวของเคลือบ
หลังเผา

เผาเคลือบ

เคลือบ

เผาดิบ

บดผสม

วัตถุดิบสําหรับ    
น้ําเคลือบ

ทดสอบสมบัติวัตถุดิบ
น้ําเคลือบ
1. องค์ประกอบเคมี
2. ขนาดอนุภาค
3. สีหลังเผา
4. สัมประสิทธ์ิการขยาย
ตัวเนื่องจากความร้อน 

เผาสีบนเคลือบ

ตกแต่งสีบนเคลือบ

ตกแต่งสีใต้เคลอืบ

ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ทดสอบผลิตภัณฑ์

1. ความทนต่อการเปลี่ยน
อุณหภูมิโดยฉบัพลัน
2. การดูดซึมนํ้า
3. ความแข็งแกรง่ของภาชนะ
ต่อแรงกระแทก
4. ความทนต่อการราน
5. สหีลังเผา

กร
ะบ

วน
กา

รผ
ลิต

ผลิ
ตภ

ัณฑ์ผู้ประกอบการสามารถละเว้น
กระบวนการดังกล่าวขึ้นอยู่
ความเหมาะสมของงาน

เน้ือดินสําเร็จรูป

ทดสอบสมบัติเนือ้ดิน
1. องค์ประกอบเคมี
2. ความชื้น 
3. ขนาดอนุภาค
4. กากที่ค้างบนแร่ง
5. การหดตัวเชิงเส้นหลังอบและหลังเผา
6. ความบิดเบี้ยว (Warpage)
7. มอดุลัสแตกร้าว (MOR)
8. สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจาก 
  ความร้อน (COE)

 

ภาพที่ ๑ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามกิ 
(ที่มา: เอกสารเผยแพร่เร่ือง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีใช้กับอาหาร วศ.) 


