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4.

กำรวิจัยและกำรพัฒนำ

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาเป็ นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ มงุ่ เน้ นด้ านการออกแบบ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรและขันตอน
้
การผลิตบางขันตอน
้
เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียในระหว่างการผลิตและลดระยะเวลาที่ใช้ ในการผลิตให้ สนลง
ั้
รูปแบบของการวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 รูปแบบ คือ
1. กำรพั ฒนำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต โดยลดต้ นทุ น กำรผลิ ต และลดระยะเวลำที่ ใ ช้ ในกำรผลิ ต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติ เหลวแทนก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ที่ผ่านมาในขันตอนของการเผาเซรามิ
้
คนันบริ
้ ษัทได้ ใช้ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas:
LPG) เป็ นเชือ้ เพลิงในการทาความร้ อน ซึ่งมีต้นทุนในส่วนนี ้สูงมาก บริ ษัทจึงได้ มีการทดลองใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว
(Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อทดแทนก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว เนื่องจากก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีราคาถูกกว่า
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) อีกทังการใช้
้
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก็มีความปลอดภัยกว่าการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(LPG) เนื่องจากก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีน ้าหนักเบากว่าอากาศซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุ้งกระจายไปในอากาศ
อย่างรวดเร็ ว อีกทังอุ
้ ณหภูมิที่ติดไฟเองยังมีอณ
ุ ภูมิที่สงู ถึง 650 องศาเซสเซียส ในขณะที่ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) มี
น ้าหนักหนักกว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลจะกระจายอยูต่ ามพื ้นราบและอุณหภูมิที่ติดไฟเองอยู่ที่ 451 องศาเซสเซียส
การที่บริ ษัทเปลี่ยนมาใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะสามารถลดต้ นทุนในการผลิตได้ นอกจากนี ้ยังลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ลงได้ ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ เริ่ มใช้ ก๊าซ LNG เพื่อทดแทนก๊ าซ LPG
ช่วงประมาณ
4 2557 ที่ผา่ นมา
1.2 การพัฒนาชุดกรองน้าดิ น
ในขันตอนหลั
้
งจากการผสมวัตถุดิบทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน บริ ษัทจะต้ องนาวัตถุดิบดังกล่าว(น ้าดิน)ไปกรองเพื่อ
ดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทาให้ เครื่ องเคลือบดินเผาเกิดรอยด่างดา ที่ผ่านมาเครื่ องกรองน ้าดินยังไม่สามารถ
ทางานได้ เต็มประสิทธิภาพและเกิดการสูญเสียขึ ้นเนื่องจากตัวกรองน ้าดินมีจานวนชันน้
้ อยจึงทาให้ ไม่สามารถกรองน ้า
ดินได้ ทนั บริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นาเครื่ องกรองน ้าดิน โดยการเพิ่มชุดตะแกรงเพื่อช่วยลดการล้ นของน ้าดินและทาให้ สามารถ
กรองน ้าดินได้ เร็ วขึ ้น ซึง่ สามารถลดต้ นทุนลงได้ เนื่องจากปกติน ้าดินที่ล้นจะเป็ นส่วนที่ถกู นาไปทิ ้ง นอกจากนี ้ในอนาคต
บริ ษัทมีแผนที่จะปรับปรุ งในส่วนของน ้าดินบางส่วนที่ยงั มีสว่ นผสมลักษณะหยาบมากๆ ซึ่งไม่สามารถผ่านการกรอง
โดยตะแกรงได้ น ้าดินส่วนดังกล่าวจะถูกนามาปรับสูตรเพื่อนานา้ ดินส่วนนันกลั
้ บมาใช้ คาดว่าจะสามารถลดการ
สูญเสียวัตถุดิบให้ น้อยที่สดุ ได้
1.3 การพัฒนาเครื ่องรี ดดิ น
ก่อนขันตอนของการขึ
้
้นรู ป บริ ษัทจะต้ องนาวัตถุดิบมารี ดให้ เป็ นทรงกระบอกแล้ วตัดเป็ นชิ ้นให้ เป็ นดินแผ่น
(Filter Cake) เพื่อให้ ง่ายต่อการขึ ้นรู ป จากการที่บริ ษัทมีขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริ ษัทจึงต้ องการพัฒนา
เครื่ องรี ดดิน ให้ สามารถรี ดดินออกมาได้ ขนาดความกว้ างของหน้ าดินที่หลากหลายมากขึ ้น ซึ่งคาดว่าจะทาให้ สามารถ
เพิ่มความเร็ วในขันตอนการขึ
้
้นรูปและลดจานวนวัตถุดิบที่จะต้ องนากลับเข้ าเครื่ องรี ดดินอีกครัง้ ลงได้
หน้ า 4 - 1

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

1.4 การพัฒนาตูอ้ บแห้ง
หลังจากขันตอนของการขึ
้
้นรูปเซรามิคเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะต้ องนาชิ ้นงานดังกล่าวเข้ าตู้อบเพื่อไล่ความชื ้น
ในชิน้ งานออกไป บริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นาตู้อบแห้ งที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ มีจานวนกระเช้ าพอดีหรื อเหมาะสมกับปริ มาณ
ความต้ องการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ แม่พิมพ์ (Mold) ที่ลดลงทาให้ สามารถประหยัดพื ้นที่จัดเก็บลงไปได้ อี กทัง้
บริ ษัทได้ ออกแบบตู้อบแห้ งแบบเป่ าลมร้ อนจากด้ านล่าง ทาให้ ลดการสัมผัสของลมร้ อนที่ผิวเซรามิคโดยตรงเป็ นผลให้
การแตกร้ าวของเซรามิคลดลงได้
1.5 การพัฒนาวิ ธีการเผา
หลังจากที่ชิ ้นงานได้ ผ่านการอบจากเตาอบซึ่งเป็ นการไล่ความชืน้ ออกบางส่วนแล้ ว ชิน้ งานจะถูกนามาเข้ า
เตาเผาดิบหรื อเตาบิสกิ ท ซึ่งเป็ นการเผาครั ง้ แรก ในขันตอนดั
้
งกล่าวบริ ษัทได้ ทาการคิดค้ นให้ กระบวนการผลิตที่
สามารถเผาชิ ้นงานเซรามิคซ้ อนกัน 3 ชันในขณะที
้
่เผาได้ (เรี ยกวิธีการเผาชิ ้นงานนี ้ว่าการเผาแบบLow Profile) ซี่งเป็ น
วิธีที่ได้ ดดั แปลงมาจากวิธีการเผาของประเทศอังกฤษ วิธีการเผาแบบนี ้สามารถช่วยลดระยะเวลาและประหยัดพื ้นที่ใน
การเผาลงได้ แต่การเผาโดยวิธีนี ้สามารถทาได้ กับสินค้ าในกลุ่มที่มีความหนา และมีความทนทาน (กลุ่ม Efficient)
เท่านัน้
1.6 การพัฒนาเตาเผา s-8
ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเตาเผา s-8 ซึ่งเป็ นเตาที่สามารถเผาได้ หลากหลายที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ ทัง้
การเผาครัง้ แรก(First Fire) และการเผาเพื่อรองรับการแก้ ไขชิ ้นงานที่มีตาหนิตา่ งๆที่เกิดจากการเผาครัง้ แรก อาทิ จุดดา
ผิวส้ ม เป็ นต้ น นอกจากนี ้เตาเผา s-8 ยังสามารถใช้ เผาหลังจากการตกแต่งด้ วยรูปลอกหรื อสติ๊กเกอร์ หรื อหลังจากการ
ตกแต่งลวดลายด้ วยสี ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Value Added)
2. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริ ษัทได้ พฒ
ั นารูปแบบสินค้ าให้ เป็ นแบบเคลือบขาจาน (Glazed Foot) เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยขีดข่วนของขา
เซรามิคกับโต๊ ะ หรื อขีดข่วนกับจานด้ วยกันเองเวลาใช้ งานและจาเป็ นต้ องซ้ อนกันหลายชัน้ อีกทังยั
้ งเป็ นการลดการเสียดสีกนั
เมื่อนาเข้ าเครื่ องล้ างจาน (Dishwasher)
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