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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมเซรามิก 
 

1. โครงสรางอุตสาหกรรมและสถานภาพของอุตสาหกรรมเชรามิก 
 1.1 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม  
 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเซรามิก สามารถแบงไดเปน 2 กลุมประเภทใหญ ๆ คือ ผลิตภัณฑเซรามิก
ด้ังเดิม ซึ่งสินคาที่สําคัญ ๆ ในกลุมนี้ประกอบดวย กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะ
อาหาร ของชํารวย/เคร่ืองประดับ และลูกถวยไฟฟา สวนอีกกลุม ไดแก ประเภทผลิตภัณฑเซรามิกแบบใหม 
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ไดแก เซรามิกที่ใชในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมยานยนต  
และอุตสาหกรรมทางการแพทย กลุมผลิตภัณฑเซรามิกแบบใหมนี้ยังมีการผลิตนอยมากในประเทศไทย  
การผลิตสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดในประเทศจะเปนการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกด้ังเดิม 

1.2 จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน 
อุตสาหกรรมเซรามิก นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มบีทบาท

สําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซรามิก  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. 
พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมเซรามิก มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 5,760 ราย  โดยเปนผูประกอบการ 
SMEs จํานวน 5,715 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.22 ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมเซรามิก 
มีการจางานถึง 53,382 คน  หรือคิดเปนรอยละ 61.34 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเซรามิก 

ตารางที่ 1 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2610 การผลิตแกวและผลิตภัณฑจากแกว 644 15 28 659 687 11.44 0.49 11.93 

2691 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิคชนิดไมทนไฟ ซ่ึง
ไมไดใชในงานกอสราง 

3,932 50 16 3,982 3,998 69.13 0.28 69.41 

2692 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ 1,073 1 1 1,074 1,075 18.65 0.02 18.66 

รวม 5,649 66 45 5,715 5,760 99.22 0.78 100 

 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,  สนง.ประกันกันคม ,  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ,  BOI ,  สํานักเทศกิจ กทม. ,  อบจ. 75 จังหวัด   
ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  
 

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2610 การผลิตแกวและผลิตภัณฑจากแกว 5,530 1,870 16,667 7,400 24,067 8.50 19.15 27.65 
2691 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิคชนิดไมทนไฟ ซ่ึง

ไมไดใชในงานกอสราง 
27,347 13,030 16,265 40,377 56,642 46.40 18.69 65.09 

2692 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ 5,519 86 712 5,605 6,317 6.44 0.82 7.26 

รวม 38,396 14,986 33,644 53,382 87,026 61.34 38.66 100 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,  สนง.ประกันกันคม ,  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ,  BOI ,  สํานักเทศกิจ กทม. ,  อบจ. 75 จังหวัด   
ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  
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 1.3  การผลติ สินคาที่ผลติ  และ SMEs เปาหมาย 
 การผลิตเซรามิกที่ใชเปนวัสดุกอสรางทั้ง กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง และเคร่ืองสุขภัณฑ ไดรับผลกระทบ
จากปญหาภาวะซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศ และปญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน จนผูผลิตหลายรายหันมานําเขาสินคาที่มีราคาถูกจากจีนแทนการ
ผลิตในประเทศ ทําใหการผลิตเซรามิกลดลง โดยในป 2550 การผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีประมาณ 
139.68 ลานตารางเมตร และการผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ มีประมาณ 8.36 ลานชิ้น ลดลงจากป 2549 ในอัตรา
รอยละ 3.39 และ 0.49 ตามลําดับ 
 ประเภทสินคาที่ผลิต 

 ผลิตภัณฑเซรามิกด้ังเดิม ซึ่งสินคาที่สําคัญ ๆ ในกลุมนี้ประกอบดวย กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง 
เคร่ืองสุขภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะอาหาร ของชํารวย/เคร่ืองประดับ และลูกถวยไฟฟา  

 ประเภทผลิตภัณฑ เซรามิกแบบใหม  ไดแก  เซรามิกที่ ใช ในอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมทางการแพทย กลุมผลิตภัณฑเซรามิกแบบใหม
นี้ยังมีการผลิตนอยมากในประเทศไทย การผลิตสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดในประเทศจะเปนการผลิต
ผลิตภัณฑเซรามิกด้ังเดิม 
 SMEs เปาหมาย  ไดแก  ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร  ของชํารวย  เคร่ืองประดับตกแตง 
 

2.  โครงสรางตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑเซรามิก 
ตามรางโครงสรางตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑเซรามิก ป 2546 

                                 หนวย :  รอยละ 

องคประกอบ กระเบ้ือง เคร่ืองสุขภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะ
อาหาร 

ของชํารวย/
เคร่ืองประดับ 

ลูกถวยไฟฟา 

1. วัตถุดิบ 58 44 26 22 50 

2. พลังงาน 12 16 8 20 7 

3. แรงงาน 14 12 29 38 8 

4. คาเส่ือมราคา 6 10 8 10 10 

5. อื่น ๆ 10 18 29 10 25 

รวม 100 100 100 100 100 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา   (สาขาเซรามิกและแกว), สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2547 

3.  โครงสรางการตลาด 
 3.1 ตลาดในประเทศ 
 การจําหนายเซรามิกที่ใชเปนวัสดุกอสราง ไดรับผลกระทบจากปญหาภาวะซบเซาของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องเปนเวลานานเกือบ 2 ป ทําใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทัง้จากสินคาทีผ่ลิต
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ในประเทศ และสินคานําเขาที่มีราคาถูกจากจีน นอกจากน้ี ปญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึนมาตลอด  
ทําใหสินคาตาง ๆ ตองปรับราคาตาม สงผลใหอํานาจในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคลดลง ทําใหการ
จําหนายเซรามิกในประเทศลดลงอยางเห็นไดชัด โดยในป 2550 การจําหนายกระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง  
มีประมาณ 150.27 ลานตารางเมตร และเครื่องสุขภัณฑ มีการจําหนายประมาณ 4.52 ลานชิ้น ลดลงจาก 
ป 2549 ในอัตรา รอยละ 4.79 และ 6.21 ตามลําดับ  
 3.2  การสงออก 
 การสงออกผลิตภัณฑเซรามิกสวนใหญจะสงไปยังประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหราช อาณาจักร 
ออสเตรเลีย เยอรมนี เกาหลีใต และประเทศในกลุมอาเซียน โดยในป 2550 การสงออกผลิตภัณฑเซรามิก 
มีมูลคารวมประมาณ 879.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากป 2549 ในอัตรารอยละ 31.37  ซึ่งผลิตภัณฑ
เซรามิกทั้งเคร่ืองสุขภัณฑ และเคร่ืองใชบนโตะอาหาร มีการสงออกเพิ่มข้ึนในตลาดญ่ีปุนเปนสําคัญ 
ในขณะที่การสงออกกระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง เพิ่มข้ึนในตลาดอาเซียน  แตกลับลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากผลกระทบปญหาสินเช่ืออสังหาริมทรัพยคุณภาพตํ่า (Sub-prime Loans)  
 3.3  การนําเขา 
 การนําเขาผลิตภัณฑเซรามิก ในป 2550 มีมูลคารวม 192.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก 
ป 2549 ในอัตรารอยละ 16.66  โดยการนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกสวนใหญจะนําเขา  จากประเทศจีน ญ่ีปุน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเยอรมนี ซึ่งการนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกสําหรับใชตามหองปฏิบัติการสวนใหญ
นําเขาจากญ่ีปุน และมาเลเซีย สําหรับการนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืนสวนใหญนําเขาอิฐทนไฟจาก
ประเทศญ่ีปุน และเยอรมนี และนําเขากระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง ที่มีราคาถูกจากจีน และเวียดนาม    

ตารางการผลิตและจําหนายเซรามิกในประเทศ 
 

ผลิตภัณฑ ป 2547  ป 2548 ป 2549  ป 2550 * 

การผลิต     
กระเบือ้งปูพืน้ บุผนัง (ตารางเมตร) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

141,860,176 
 

152,979,168 
7.84 

144,583,964 
-5.49 

139,681,361 
-3.39 

เครื่องสุขภัณฑ (ช้ิน) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

7,938,220 
 

9,205,872 
15.97 

8,397,153 
-8.78 

8,355,879 
-0.49 

การจําหนาย     

กระเบือ้งปูพืน้ บุผนัง (ตารางเมตร) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

151,127,986 
 

163,784,112 
8.37 

157,822,811 
-3.64 

150,270,548 
-4.79 

เครื่องสุขภัณฑ (ช้ิน) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

4,459,885 
 

5,059,009 
13.43 

4,816,245 
-4.80 

4,516,969 
-6.21 

           ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
           หมายเหตุ :   1.  จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง จํานวน 11 โรงงาน เคร่ืองสุขภัณฑ จํานวน 6 โรงงาน 
     2.  ป 2550 เปนตัวเลขประมาณการ 
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ตาราง แสดงมูลคาสงออกผลิตภัณฑเซรามิก 
                                                                                                                                              มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 * 

กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

86.0 
 

105.0 
22.09 

102.1 
-2.76 

107.9 
5.68 

เครื่องสุขภัณฑ 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

95.1 
 

110.4 
16.09 

121.2 
9.78 

143.9 
18.73 

เครื่องใชบนโตะอาหาร 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

186.6 
 

180.6 
-3.22 

172.0 
-4.76 

190.2 
10.58 

ของชํารวยเครื่องประดับ 31.7 32.6 28.4 35.0 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.84 -12.88 23.24 

ลูกถวยไฟฟา 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

17.6 
 

17.3 
-1.70 

23.3 
34.68 

22.9 
-1.72 

ผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน ๆ 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

124.8 
 

185.3 
48.48 

222.8 
20.24 

380.0 
70.56 

รวมสงออกผลิตภัณฑเซรามิก 
    อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

541.8 
 

633.9 
17.00 

669.8 
5.66 

879.9 
31.37 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ  :  ป 2550 เปนตัวเลขประมาณการ 

ตารางแสดงมูลคานําเขาผลิตภัณฑเซรามิก 
                                                                                                                                                มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550* 
ผลิตผลิตภณัฑเซรามิกสําหรับใชตามหองปฏิบัติการ 
   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

45.7 
 

61.2 
33.92 

57.6 
-5.88 

65.9 
14.41 

ผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน 
    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

93.8 
 

98.7 
5.22 

107.5 
8.92 

126.7 
17.86 

รวมนําเขาผลิตภัณฑเซรามิก 
     อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

139.5 
 

159.9 
14.62 

165.1 
3.25 

192.6 
16.66 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : 1.   ป 2550 เปนตัวเลขประมาณการ 

   2.   กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดปรับโครงสรางสินคานําเขาใหม  โดยแบงผลิตภัณฑเซรามกิเปนผลิตภัณฑ      
                      เซรามิกสําหรับใชตามหองปฏิบัติการ และผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน  
                3.   การนําเขาผลิตภัณฑเซรามิก ไมนับรวมผลิตภัณฑเซรามกิทนไฟ ในพกิัด 6903 ที่จัดอยูในหมวดสินคาทนุอ่ืน ๆ  
                      เครื่องสุขภัณฑ ในพกิัด 6910 เครื่องใชบนโตะอาหาร ในพกิัด 6911 และพิกัด 6912 เครื่องใชและเครื่องตกแตง     
                      ในบานเรือน พิกัด 6913 และผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน ๆ ในพิกัด 6914 ที่จัดอยูในหมวดสินคาอุปโภคบรโิภค 
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4.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสากรรมเซรามิก 
อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับการทําเหมืองไมวาจะเปนการทํา

เหมืองดิน หรือเหมืองแร ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน ดินขาว ดินดํา  หินทันต และทรายแกว  
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เพราะมีการใชสารเคมี และสีในการเคลือบ  

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปสูบริการดานวิชาชีพตาง ๆ เชน การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาด  
การขนสง และระบบ Logistic ของการสงออก นําเขา และอ่ืน ๆ ซึ่งจะพบวาอุตสาหกรรมนี้ เปนการแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติข้ันตน เชน ดิน หิน แร ไปสูสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง และเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกลาวมีแหลงกระจายอยูทั่วทั้งภูมิภาคจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการกระจายแหลงที่ต้ังไปทั่วทุกภูมิภาค
กอใหเกิดการจางงานและรายไดในทองถิ่น จึงเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนในการกระจายรายไดใหกับทองถิ่น
ไดเปนอยางดี 

แผนภาพหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมเซรามิก และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

      แตงแร 
 

วัตถุดิบ 

- นําเขา 
- ภายใน 
ประเทศ 
 
 

  ผลิต     
วัตถุดิบ 

ผลิต            
ผลิตภัณฑ 

 

     
 

จําหนาย 

เซารามิก

- ยอยและบด 
- คัดขนาด 
- แตง/แยกแร 
- ทําใหแหง 

- ออกแบบ 
- ข้ึนรูป 
- เผา 
- ลงลายและเคลอืบ 
- QA, QC 

- การวิเคราะห 
ทดสอบทางเคมี 
- ผสมดิบ 
- ผลิตเคลอืบสี 

- การตลาด 
- การจัดจําหนาย 
- ขนสง 
- Logistic 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงินทุนจดทะเบียน  , ฿ = คาเงิน F = พลังงาน      
  ที่มา : กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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5.  SWOT Analysis อุตสาหกรรมเซรามิก 
จุดแข็ง  
1. แรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิกของไทยมีทักษะและฝมือที่ประณีต ทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตไดมี

ความสวยงาม มีคุณภาพสูงและตรงกับความตองการของตลาดโดยเฉพาะ เคร่ืองใชบนโตะอาหาร เคร่ือง
สุขภัณฑ ตุกตา และของชํารวย (ขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย) 

2. วัตถุดิบภายในประเทศมีปริมาณสํารองอยางเพียงพอสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
ในเชิงพาณิชย (ขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย) 

3. ประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยาวนานสามารถไปสรางเอกลักษณสําหรับผลิตในเชิง
พาณิชยได (ขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย) 

4. มีบรรยากาศเหมาะสมแกการลงทุนสําหรับบริษัทตางชาติ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 
  5. มีตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบานรองรับสําหรับผลิตภัณฑที่มีเกรดรองลงมา เชน สวน

จตุจักร รานกิฟทชอป หางสรรพสินคา และตลาดในประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศพมา และกัมพูชา เปนตน 
จุดออน  
1. ผูผลิตสวนใหญไมมีแบบ (Designs) เปนของตนเอง เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนผูรับจาง

ผลิต ทําใหไมสามารถสรางเคร่ืองหมายการคา (Brands) ที่เปนที่ยอมรับในระดับโลกที่เปนของตัวเองได 
ยกเวนผูผลิตรายใหญซึ่งใชเวลาและเงินทุนอยางมาก 

2. ผูประกอบการรายยอย (SMEs) ขาดความรูทางดานการจัดการธุรกิจโดยเฉพาะความเขาใจและ
ความสามารถในการคิดตนทุนการผลิตสินคาที่ตนออกแบบ จึงสงผลกระทบตอการต้ังราคาใหเหมาะสม 
นอกจากนั้นยังขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมระดับการผลิต 

3. คุณภาพของวัตถุดิบขาดความสม่ําเสมอ ผูผลิตสวนใหญยังขาดความรูเทคโนโลยี และทุนในการ
ผลิตดินผสมที่มีคุณภาพเพียงพอ 

4. เทคโนโลยี และเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตไมทันสมัย เพราะโรงงานสวนใหญต้ังมานานแลว สงผล
ใหไมสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ผูประกอบการขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและสรางแรงจูงใจให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญเร่ืองเซรามิกโดยเฉพาะ โดยเฉพาะชางเขียนและออกแบบ 
รวมถึงอาจารยผูสอนวิชาเซรามิกในระดับอุดมศึกษา 

7. ตนทุนการผลิตสูงกวาคูแขงขันทั้งในดานตนทุนคาจางแรงงานและคาพลังงาน 
โอกาส 
1. ผูประกอบการไทย สามารถผลิตสินคาที่มีพัฒนาการดานคุณภาพ รูปแบบและสรางเอกลักษณะ

เฉพาะตัวที่โดดเดนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสูงข้ึนได 
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2. อุตสาหกรรมเซรามิกยังมีโอกาสในการขยายตัวไปสูประเทศเพื่อนบานในแถบอินโดจีน ที่อยูในชวง
กําลังพัฒนา โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

3. มีความเปนไปไดในการผลิตสินคาเซรามิก High Technology ตลอดจนสินคาเซรามิกยุคใหม 
(New Ceramics) ในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม เชน เซรามิกสําหรับประกอบวาลว (Ceramic Seals) เซรามิก
ยุคใหมสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมในประเทศในอนาคต 

4. มีโอกาสในการยายฐานของบรรษัทขามชาติที่มีคาแรงแพง รวมทั้งผูผลิตวัตถุดิบและสารเคมี 
ตลอดจนการรวมทุนผลิตสินคาข้ันสุดทายเขามาในประเทศ 

ปจจัยคุกคาม  
1. จีน และเวียดนาม กําลังเปนคูแขงที่นากลัวของไทยเน่ืองจาก สหรัฐที่เปนลูกคาสําคัญของไทย

กําลังผานกฎหมาย ลดภาษีนําเขาจากเวียดนาม และการที่จีนไดเขาเปนสมาชิกของ WTO สงผลใหการกีด
กันผลิตภัณฑเซรามิกของจีนลดลง และการพยายามจัดต้ัง FTA : ASEAN-CHINA จะยิ่งเพิ่มความรุนแรง
ในการแขงขันในภูมิภาคมากข้ึน 

2. การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศพัฒนาแลว ไปสูประเทศที่มตีนทนุตํ่ากวา
ไทย เชน จีน เวียดนาม มากข้ึน 

3. การเพิ่มข้ึนของการกีดกันทางการคาโดยใชการกีดกันมิใชภาษี (NTB) เชน การกําหนดมาตรฐาน
วิศวกรในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออก การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑเซรามิกโดยเนนเร่ืองความ
ปลอดภัยของผูบริโภค ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เหลานี้ เปนตน 
6.  ปญหาของอุตสาหกรรมเซรามิก 

1. ปญหาดานการตลาดเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิกเปน
อันดับตนๆ การเพิ่มชองทางทางการตลาดผานทางอินเตอรเนตไมสามารถจะแกไขปญหาไดทั้งหมด  สวน
หนึ่งเปนเพราะผูประกอบการ SMEs ไมพรอมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําใหผูประกอบการ 
SMEs ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่   ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูล การฝกอบรม SMEs ฯลฯ ก็ควรจะ
คํานึงถึงความพรอมของผูประกอบการ SMEsดวย  เพราะสวนใหญผูประกอบการ SMEs เปนผูใชแรงงาน
ในการผลิตเองทําใหไมมีเวลาเพียงพอเพื่อที่จะมาใชในการอบรมหรือเรียนรูเร่ืองขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งประเทศโดยเฉพาะต้ังแตระดับกลางลงลาง และในตลาดตางประเทศ  สวนหนึ่ง
เปนเพราะการไมไดรับความรวมมือจาก ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิก  

2. ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิก  ประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ
เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็ก  ไมดึงดูดแรงงานฝมือใหเขามาทํางาน ดังนั้นเร่ืองการยกระดับฝมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมเซรามิกจึงเปนเร่ืองสําคัญที่ตองเรงดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการออกแบบและ
ควบคุมคุณภาพการผลิต  ทั้งนี้ประเทศไทยนับวามีความพรอมทางดานวัตถุดิบมีมากพอสมควร  
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3. ปญหาทางดานการเงิน  ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิกมีกระจายอยูในประเทศ  
แตก็เลิกรางไปมากเพราะสถาบันการเงินใหการสนับสนุนแตเขมงวดมากในการที่จะมีโอกาสขอกู ภาครัฐ
ควรที่จะใหสรางกลไกที่ทําใหผูประกอบการ SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนใหงายข้ึนโดยเฉพาะการแกปญหา
การกูยืมเงินที่ตองใชสินทรัพยคํ้าประกันในการกู 

4. ปญหาความเช่ือมโยงกันระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก   จากตัวอยางของ
โครงการกลุมเซรามิกที่ลําปาง ทําใหเห็นปญหาในการรวมกลุมกันผูประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก 
ที่ยังดูแลวยังไมเปนคลัสเตอร (cluster) เพราะตางคนก็ตางทํากันอยู ซึ่งสมาชิกในกลุมก็ยังผลิตเซรามิกใน
ทุกระดับกระบวนการผลิต  ต้ังแตเร่ืองวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการตลาด ทําใหประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑเซรามิกที่ไดยังไมดีเทาที่ควรจะเปน 

5. ปญหาเร่ืองความชัดเจนตอเนื่องในการดําเนินงานของภาครัฐ  โดยปจจุบันมีหลายหนวยงาน
ภาครัฐที่ เข ามามีสวนรวมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก   เชน   กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (รวมถึงหนวย  เชน  สถาบันพัฒนาวัสดุศาสตร (MTEC) 
กระทรวงวิทยาศาสตรบริการ สถาบันวิทยาศาสตร) และยังมีหลายหนวยงานที่ศึกษาเร่ืองเซรามิก อยางไรก็
ตามทั้งมาตรการหรือการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการไปแลวเปนมาตรการที่ทางภาครัฐมองวาผูประกอบการยัง
ขาดอยู กลับไปไมตรงกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ทําใหผูประกอบการไมตอบสนองหรือให
ความรวมมือเทาที่ควร   ดังนั้นภาครัฐจึงควรที่จะใหภาคเอกชนเขามารวมกับหนวยงานตางๆในการจัดต้ัง
สถาบันเกี่ยวกับเซรามิก เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลใหแกอุตสาหกรรมนี้ 
7.  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 

สําหรับการพิจารณาถึงยุทธศาสตรการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิกเราคง
ตองพิจารณาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรามิก  ในปจจุบันแนวโนมการ
สงออกผลิตภัณฑเซรามิกสูงข้ึน ในขณะเดียวกันผูบริโภคในประเทศก็คํานึงถึงรูปแบบ  คุณภาพของสินคา
มากข้ึน    ทําใหผูผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรามิกตองปรับตัวไปสูการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตและ
คุณภาพของสินคาที่สูงข้ึน  ในขณะเดียวกันก็ตองมีการออกแบบที่เปนที่ยอมรับทั้งในตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ  มีตราสินคา (brandname) เปนของตนเองเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคาสูงข้ึน  รวมทั้ง
ผูผลิตตองมีประสิทธิภาพการผลิตและมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันกับผูผลิตเซรามิกรายอ่ืนๆ 
ในตลาดโลกไดดวย   
8.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาเซรามิก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การตลาดและสงเสริมการสงออก 
 ยุทธศาสตรนี้ดําเนินการเพื่อสนับสนุนดานการตลาดการสงเสริมการสงออกในทุกๆดานที่เกี่ยวของ
กับเซรามิก ทั้งในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาด โดยนําระบบ e-commerce ระบบ B2B 
(business-to-business) มาชวยจัดการในดานการสงออก การพัฒนาขีดความสามารถในการกําหนดราคา
และการเจรจาตอรอง การจัดหาชองทางการแสดงสินคาและจําหนวยสินคาทั้งในและตางประเทศให
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ผูประกอบการ SMEs  เพื่อมีชองทางและจํานวนนักการตลาดเพิ่มข้ึน โดยสนับสนุนผูประกอบการ SMEs 
เซรามิกรวมตัวกันเปนกลุมธุรกิจ (cluster) เพื่อชวยวางแผนการตลาด เพื่อจัดต้ังศูนยกระจายสินคา 
นอกจากนี้สนับสนุนผูผลิตในประเทศสรางภาพลักษณเฉพาะตัวของสินคาไทย เพื่อสราง brandname เซรา
มิกของไทยใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติดวย 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการตลาดและสงเสริมการสงออก 
ยุทธศาสตรนี้ดําเนินการเพื่อสนับสนุนดานการตลาดการสงเสริมการสงออกในทุกๆดานที่เกี่ยวของ

กับเซรามิก ทั้งในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาด โดยนําระบบ e-commerce ระบบ B2B มา
ชวยจัดการในดานการสงออก การพัฒนาขีดความสามารถในการกําหนดราคาและการเจรจาตอรอง การ
จัดหาชองทางการแสดงสินคาและจําหนวยสินคาทั้งในและตางประเทศใหผูประกอบการ SMEs  เพื่อมี
ชองทางและจํานวนนักการตลาดเพิ่มข้ึน โดยสนับสนุนผูประกอบการ SMEs เซรามิกรวมตัวกันเปนกลุม
ธุรกิจ (cluster) เพื่อชวยวางแผนการตลาด เพื่อจัดต้ังศูนยกระจายสินคา นอกจากนี้สนับสนุนผูผลิตใน
ประเทศสรางภาพลักษณเฉพาะตัวของสินคาไทย เพื่อสราง brandnameBrand name เซรามิกของไทยให
เปนที่รูจักของชาวตางชาติดวย มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดทําคูมือในการเขาสูตลาดแยกตามประเทศคูคาใหแกผูประกอบการ SMEs เพื่อเปน
ฐานขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภาษี มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของกับการคาสินคาเซรามิก ของ
ประเทศหลักและตลาดใหม และทําการเช่ือมโยงขอมูลกับเว็บไซตของตางประเทศที่จัดทําขอมูล รวมทั้งการ
นําเสนอเผยแพรคุณคาและเอกลักษณของสินคาทองถิ่น และสินคาจากประเทศไทย อาจนําเสนอตามส่ือ
ตางๆ เชน นิตยสารเกี่ยวกับศิลปะในเอเชีย นิตยสารเกี่ยวกับเซรามิก นิตยสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

2. การพัฒนาตลาดสินคาเบญจรงคและศึกษาภาพลักษณสินคาเซรามิกไทยในตลาดหลัก เชน 
ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา  

3. การพัฒนาความสามารถในการรวมงานแสดงสินคาของผูประกอบการ SMEs ในตางประเทศ 
เพื่อเพิ่มโอกาสดานตลาดใหผูประกอบการ SMEs ในการสงออก และเปนการสรางโอกาสใหผูประกอบการ 
SMEs ไทยพบปะรวมกับตัวแทนชาวตางประเทศ เพื่อเปนติดตอและแลกเปล่ียนเยี่ยมชมสินคา 
เซรามิกระหวางกัน 

4. การจัดต้ังศูนยกลางแสดงสินคาและศูนยกระจายสินคาในตางประเทศ  
5. การจัดทําระบบอบรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาโดยผาน

ระบบ E-commerce 
6. การสงเสริมการตลาดรวมทุนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน การสงเสริมการตลาดกับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว โดยการทําส่ือประชาสัมพันธรวมกับบริษัททองเที่ยว การนําเสนอผลิตสินคาในทองถิ่นสําหรับ
นักทองเที่ยว อาจนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆเผาเคลือบลงบนสินคาเซรามิก  
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หนวยงานในการสงเสริมตามแผนปฏิบัติการการตลาดและการสงเสริมการสงออกนี้ ในสวนของ
การทําประชาสัมพันธและการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก กรมสงเสริมการสงออก 
กรมการคาตางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเปนหนวยงานหลักตามแผนปฏิบัติการนี้   

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้นการทําประชาสัมพันธและการตลาดและการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานของสินคานั้นหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นสามารถทําไดทันที (ต้ังแตป 2551) ในขณะที่การสงเสริม
การเช่ือมโยงและการรวมกลุมจําเปนตองหาหนวยงานที่เปนตัวกลางซ่ึงอาจจะเปน    เปน ดังนั้นในระหวาง
นี้ (ตั้งแตป 2551-2554) สสว. อาจจะเปนตัวกลางในการรวบรวมผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑพลาสติก
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมกลุมกันเปนคลัสเตอรโดยอาจจะเปนจัดหาสถานท่ีสําหรับที่ทําการของกลุม
ผูประกอบการ SMEs อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาในความรูดานตางๆ หรือจัดทํา 
directory ของอุตสาหกรรมเพื่อเปนรากฐานของการสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุม SMEs  
ในอุตสาหกรรมตอไป 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนยุทธศาสตรที่จะดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการใหความรูแกผูประกอบการทั้งทางดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการของเสีย การดูแลส่ิงแวดลอมและแรงงาน สวนทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยใหการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐลงทนุ
รวมกับเอกชนทางดานการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ตลอดจนการ
สรางความพึงพอใจของผูประกอบการ SMEs ตอการบริการดานเทคโนโลยีของรัฐ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนยุทธศาสตรที่จะดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการใหความรูแกผูประกอบการทั้งทางดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการของเสีย การดูแลส่ิงแวดลอมและแรงงาน สวนทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยใหการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐลงทนุ
รวมกับเอกชนทางดานการวิจัยและพัฒนา การออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ตลอดจนการ
สรางความพึงพอใจของผูประกอบการ SMEs ตอการบริการดานเทคโนโลยีของรัฐ มีการกําหนดกิจกรรม 
ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก SMEs ในดานการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการผลิตและ
ดานวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพาการผลิต  ลดอัตราของเสียและการพัฒนาผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานในดานการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการผลิตและดานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพาการ
ผลิต ลดอัตราของเสียและการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 
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2. การพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกใหเหมาะสมกับสภาพ 
และศักยภาพการผลิตของผูประกอบการ SMEs เพื่อเปนการยกระดับองคความรูที่เช่ือมโยงการออกแบบ
และกระบวนการผลิต  

3. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิก รวมถึงสนับสนุนใชภูมิปญญา
ของไทย 

4. การพัฒนามาตรฐานเนื้อดินและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเคลือบสําหรับงาน 
เบญจรงค  ทั้งการศึกษาวิจัยดานการลงสี และภาพบนผลิตภัณฑเซรามิก พัฒนาเทคนิคการผสมน้ําเคลือบ 

5. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมของผูประกอบการ SMEs เพื่อการสงออก 
ทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่ เหมาะสมแกผูประกอบการ SMEs  
จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในเร่ืองการออกแบบโรงงาน การวางแผนการผลิต การเลือกใช
วัตถุดิบ การทําแมพิมพ เปนตน 

6. การจัดทําแนวทาง Best Practice และผลปฏิบัติมาตรฐาน (Performance Standard)  
ในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยการจัดหาผูเช่ียวชาญเพื่อใหคําแนะนํา รวมทั้งประเมินระดับความสามารถ 
รายโรงงานและเผยแพรขอมูลของ Best Practice และ Performance Indicators ในระดับอุตสาหกรรม 

7. จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบผลิตภัณฑแบบทวิภาคี มีการสรางเวทีภาคเอกชน
และราชการไดมารวมทุนดานวิจัยและพัฒนาดวยกัน สรางทรัพยสินทางปญญาดานอุตสาหกรรม 

8. การใหสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อยกระดับเทคโนโลยีหรือสรางนวัตกรรม  
หนวยงานที่เกี่ยวของกับดําเนินงานเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 

เซรามิกประกอบไปดวยหลายหนวยงาน   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
จึงควรเปนตัวกลางในการสรางความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กรมสงเสริมการสงออก
และกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมในภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ  สําหรับในสวนของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสินคาและสมาคมในภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวของ สําหรับในสวนของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสินคา  นั้น หนวยงานที่นาจะเกี่ยวของ
ไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการคาภายในและ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม รวมกับผูแทนในภาคเอกชน โดยทาง สสว. อาจทําหนาที่เปนผูประสานงานหลักระหวาง 
SMEs กับทาง สมอ. ในปฏิบัติการนี้  
 สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินงานนั้น  นั้น ในสวนของการจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ
เซรามิก  มิก การจัดตลาดนัดสินคาผลิตภัณฑเซรามิกทั้งเคร่ืองใชบนโตะอาหารและเคร่ืองประดับและของ
ชํารวย สามารถดําเนินการไดในทันที (ต้ังแตป 2551) และควรจัดทําอยางตอเนื่อง  ภายใตการดําเนินงาน
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ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการสงออก  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม ในระยะ
ยาว (ป พ.ศ. 2551-2554) ในสวนของการพัฒนาสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ 
เซรามิกที่ตองอาศัยงบประมาณสูงในการดําเนินงานและตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นคงมีความชัดเจนข้ึนภายหลังจากที่มีความชัดเจนของแผนที่นําทางทางดาน
เทคโนโลยี (Technology Road Map) ของอุตสาหกรรมเซรามิกที่ทางศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติกําลังดําเนินการจัดทําอยูแลวเสร็จ     เสร็จ นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการพัฒนาระบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสงเสริมใหมีการสรางศูนยทดสอบที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน 
พัฒนามาตรฐานใหสอดคลองกับมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรปพรอมกับรวบรวมและเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับระบบมาตรฐานของประเทศอื่นที่มีแนวโนมเปนคูคาของไทยเชน  จีน  จีน ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือกิจการ
ของคนไทยในการสงออกไปยังประเทศเหลานั้น 
          ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน และเครือขายการศึกษาและสถาบัน
เฉพาะทาง 
 มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหอุตสาหกรรมเซรามิก มีการพัฒนาบุคลากรใหมที่มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ โดยเร่ิมจากใหสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรผูออกแบบและดานนักออกแบบเซรามิก โดยให
มีตลาดเปนตัวต้ัง ทั้งนี้โดยมีการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภคและการตลาดในหลักสูตรการออกแบบ
รวมกันระหวางกรมสงเสริมการสงออกและสถาบันการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรเกี่ยวกับผูสงออกเซรามิกที่
ครบวงจรทั้งดานความรูเบ้ืองตนดานการสงออก การวางแผนธุรกิจ การคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
เตรียมตัวเพื่อรวมแสดงผลิตภัณฑในงานแสดงสินคานานาชาติ และการเปนนักเจรจาธุรกิจ สวนการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหมีการฝกอบรมทักษะแรงงาน จัดทําตําราเรียนเซรามิกในระดับอุดมการณศึกษา โดย
อาจารยและผูที่ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแลว รวมทั้งพัฒนาความรูความสามารถและประสบการณของ
อาจารยอยางตอเนื่อง  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน และเครือขาย
การศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง 

มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหอุตสาหกรรมเซรามิก มีการพัฒนาบุคลากรใหมที่มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ โดยเร่ิมจากใหสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรผูออกแบบและดานนักออกแบบเซรามิก โดยใหมี
ตลาดเปนตัวต้ัง ทั้งนี้โดยมีการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภคและการตลาดในหลักสูตรการออกแบบรวมกัน
ระหวางกรมสงเสริมการสงออกและสถาบันการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรเก่ียวกับผูสงออกเซรามิกที่ครบ
วงจรทั้งดานความรูเบ้ืองตนดานการสงออก การวางแผนธุรกิจ การคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
เตรียมตัวเพื่อรวมแสดงผลิตภัณฑในงานแสดงสินคานานาชาติ และการเปนนักเจรจาธุรกิจ สวนการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหมีการฝกอบรมทักษะแรงงาน จัดทําตําราเรียนเซรามิกในระดับอุดมการณศึกษา โดย
อาจารยและผูที่ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแลว รวมทั้งพัฒนาความรูความสามารถและประสบการณของ
อาจารยอยางตอเนื่อง ไดกําหนดแผนงานดานตางๆ ดังนี้ 
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1. การจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาแหลงความรูของอุตสาหกรรมเซรามิก โดยการจัดต้ังหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสดานเซรามิก จัดทําหนังสือที่รวบรวมความรูและประสบการณของผูเช่ียวชาญและคณาจารย
ที่เกษียณอายุแลว 

2. การสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมไฟฟา วิศวอุตสาหการและนักวิจัยทางเซรามิก 

3. การสงเสริมการพัฒนาเครือขายสถาบันเฉพาะทาง เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูทางดาน
วิชาการและประสบการณในอุตสาหกรรมเซรามิก 

4. การบมเพาะและสรางผูประกอบการใหม รวมถึงนักออกแบบเซรามิกรุนใหม  
5. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs  สําหรับการสงออกSMEs สําหรับการสงออก เปนการ

จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเร่ืองความรูเบ้ืองตนดานการสงออก การวางแผนธุรกิจสงออก การวิเคราะห
การตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออก การคิดตนทุน การผลิต การวางแผนการผลิต การ
เจรจาธุรกิจ และพิธีทางศุลกากร รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆ เปนตน 

6. การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมที่ประเทศคูคานํามาใช เชน WEEE 
และ RoHS  เปนตนROHS   ในประเด็นนี้จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรและผูเช่ียวชาญเพื่อที่จะให
คําแนะนําและคําปรึกษาแกผูประกอบการเปนตน   ในประเด็นนี้ตองมีการเตรียมความพรอมในเร่ืองการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบวาไมผิดตามมาตรการในประเด็นนี้จําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูประกอบการ ในประเด็นนี้ตองมีการ
เตรียมความพรอมในเร่ืองการทดสอบในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบวาไมผิดตามมาตรการ RoHS ROHS  

ปจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิก คือ การสรางเสนทางในวิชาชีพของชาง
ปนเซรามิก  วิศวกรและนักออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน  ทาง
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเปนตัวกลางในการประสานการทํางาน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาบุคลากร  อันไดแก  หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการทั้ง
ทางดานอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรม
เซรามิก เพื่อพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้  รวมทั้งการสงเสริมการ
พัฒนาเครือขายสถาบันเฉพาะทาง เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูทางดานวิชาการและประสบการณใน
อุตสาหกรรมเซรามิก    สําหรับกรณีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมที่ประเทศคูคา
นํามาใช เชน WEEE และ RoHS ROHS  ทาง MTEC สถาบันไฟฟาและอิเลกทรอนิกสและกรมวิทยาศาสตร
บริการนาจะเปนผูใหความรูและบริการการทดสอบใหแกผูประกอบการ SMEs 
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 สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ  ในระยะส้ันนี้ (ต้ังแตป พ.ศ. 2551) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ISMED) รวมกับสถานบันการศึกษาที่มีภาควิชาเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต
ผลิตภัณฑเซรามิกอาจริเร่ิมใหมีโครงการพัฒนาชางฝมือและผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทางดาน
เทคนิคและการบริหารไดในทันที  โดยเนนในเร่ืองการพัฒนาฝมือแรงงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ
รวมกับสถานบันการศึกษาที่มีภาควิชาเก่ียวกับการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกอาจริเร่ิมใหมี
โครงการพัฒนาชางฝมือและผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทางดานเทคนิคและการบริหารไดในทันที โดย
เนนในเร่ืองการพัฒนาฝมือแรงงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ  ในขณะที่ในระยะยาว (ป พ.ศ. 2551-
2554) สสว. และกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานและตัวแทนจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเซรามิกรางแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเซรามิกข้ึนมาโดยคํานึงถึงแผนที่นําทางทางดานเทคโนโลยี 
(Technology Road Map) ของอุตสาหกรรมเซรามิกที่ทางศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติกําลัง
ดําเนินการจัดทําอยูเพื่อใชเปนแมแบบในการปฎิบัติการตอไป 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 ยุทธศาสตรนี้สนับสนุนเร่ืองการพัฒนาวัตถุดิบ ต้ังแตการสํารวจและจัดทําขอมูลธรณีวิทยาวัตถุดิบ 
ใหความรูกับผูประกอบการดานแหลงดิน เพื่อใหวัตถุดิบมีสภาพคลองและคุณภาพสมํ่าเสมอ การนํา
เทคโนโลยีและกระบวนการที่จําเปนในการพัฒนาดินมาใช ตลอดจนพัฒนาการใชดินผสมตามธรรมชาติ
ใหแกผูประกอบการ SMEs รวมทั้งการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถผลิตเคร่ืองจักร
ในประเทศสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพเคร่ืองจักรใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในการทําเคร่ืองมือที่มีความซับซอนมากข้ึน  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรนี้สนับสนุนเร่ืองการพัฒนาวัตถุดิบ ต้ังแตการสํารวจและจัดทําขอมูลธรณีวิทยาวัตถุดิบ 
ใหความรูกับผูประกอบการSMEs ดานแหลงดิน เพื่อใหวัตถุดิบมีสภาพคลองและคุณภาพสมํ่าเสมอ การนํา
เทคโนโลยีและกระบวนการที่จําเปนในการพัฒนาดินมาใช ตลอดจนพัฒนาการใชดินผสมตามธรรมชาติ
ใหแกผูประกอบการ SMEs รวมทั้งการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถผลิตเคร่ืองจักร
ในประเทศสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพเคร่ืองจักรใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในการทําเคร่ืองมือที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยมีกําหนดใหมีการดําเนินงานใน 3 กิจกรรมหลักคือ 

1. สํารวจและพัฒนาสูตรและกระบวนการมาตรฐานในการผลิตดินผสมตามธรรมชาติและดินผสม
จากดินในแตละแหลงใหเปนดินสําเร็จรูปที่มีคุณภาพและสามารถควบคุมคุณภาพนั้นได   

2. จัดทําคูมือการลงทุนเพื่อแสดงศักยภาพการเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย รวมทั้ง
จัดทําทําเนียบผูผลิตเคร่ืองจักร และซัพพลายเออรอ่ืนๆ ในไทยเพื่อเผยแพรในงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม
เซรามิกทั้งในและตางประเทศ 
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3. จัดจางที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรวมพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับผูประกอบการและ
จัดหาโรงงานนํารองเพื่อทดสอบเคร่ืองจักรที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมาใหม 

แผนงานการพัฒนาแหลงวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนันสนุนประกอบดวยมาตรการดังนี้ 
1. สํารวจและจัดทําขอมูลธรณีวิทยาวัตถุ ดิบ พรอมทั้งจัดทําระบบมาตรฐานวัตถุดิบและสงเสริมให

ใชมาตรฐาน 
2. ใหความรูกับผูประกอบการดานแหลงดินองค ประกอบของดินในแตละแหลง ตลอดจน

เทคโนโลยีและกระบวนการที่จําเปนในการพัฒนาดินให มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความสมํ่าเสมอ 
3. พัฒนาการใชดินผสมตามธรรมชาติสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กและครัวเรือน 
4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ควรสนับสนุนสงเสริมใหซัพพลายเออรที่ขาย

เคร่ืองจักรวัตถุดิบสี และอ่ืนๆ รวมทั้งผูประกอบการโรงงานเซรามิกในตางประเทศยายฐานการผลิตมาต้ัง
โรงงานในประเทศไทยใหมากที่สุด เพราะถามีการยายฐานการผลิตมาต้ังโรงงานในประเทศไทยจะทําให
ประหยัดตนทุนการนําเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และทําใหกลุมซัพพลายเออรและลูกคาติดตามโรงงาน
เหลานั้นมาที่ประเทศไทยดวย 

5. สนับสนุนใหผูประกอบการที่ ทําการผลิตเคร่ืองจักรภายในประเทศมีความสามารถในการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองจักรใหมีมาตรฐานสูงกวา และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการทําเคร่ืองมือ
ที่มีความซับซอนมากกวาที่เปนอยู 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนันสนุน ไดแก ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)   
กรมทรัพยากรธรณี  ศูนยพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา  โดยทางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.)    อาจเปนตัวกลางในการประสานการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) และธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อใหเกิด
การแลกเปล่ียนความรูทางดานวิชาการและประสบการณดานวัตถุดิบใหแก ผูประกอบการ SMEs รวมทั้ง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของ 
สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ  ในระยะส้ันนี้ (ต้ังแตป 2551) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ISMED) รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) อาจริเร่ิมใหมีโครงการพัฒนา
ใหความรูกับผูประกอบการดานแหลงดินองค ประกอบของดินในแตละแหลง ตลอดจนเทคโนโลยีและ
กระบวนการที่จําเปนในการพัฒนาดินให มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความสม่ําเสมอ เสมอ รวมทั้ง
ถายทอดความรูเร่ืองการใชดินผสมตามธรรมชาติสําหรับผูประกอบการ SMEs ไดในทันที ในทันที ในขณะที่
ในระยะยาว (ป พ.ศ. 2551-2554)  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) และกรมทรัพยากรธรณี
อาจจัดทําการสํารวจและจัดทําขอมูลธรณีวิทยาวัตถุ ดิบ พรอมทั้งจัดทําระบบมาตรฐานวัตถุดิบและ 
สงเสริมใหใชมาตรฐานดังกลาว   นอกจากนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ควร
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สนับสนุนสงเสริมใหซัพพลายเออรที่ขายเคร่ืองจักรวัตถุดิบสี และอ่ืนๆ รวมทั้งผูประกอบการโรงงานเซรามิก
ในตางประเทศยายฐานการผลิตมาต้ังโรงงานในประเทศไทยใหมากข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการบริหารแผนแมบทและพัฒนาสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเร่ืองจัดทําระบบประเมินผลแผนแมบท เพื่อใหการดําเนินงานตามแผน
แมบทบรรลุเปาหมาย การสรางระบบขอมูลและระบบติดตามภาวะอุตสาหกรรม มาตรการของรัฐทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนจัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (portal site) โดยมีการทําสํามะโนอุตสาหกรรม
เซรามิกทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการบริหารแผนแมบทและพัฒนา
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเร่ืองจัดทําระบบประเมินผลแผนแมบท เพื่อใหการดําเนินงานตามแผน
แมบทบรรลุเปาหมาย การสรางระบบขอมูลและระบบติดตามภาวะอุตสาหกรรม มาตรการของรัฐทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนจัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (portalPortal site) โดยมีการทําสํามะโน
อุตสาหกรรมเซรามิกทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูล
ที่ครบถวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคของโครงการคือ 1) การจัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรม
เซรามิก เกี่ยวกับผูผลิต ลูกคา และธุรกิจที่เ ช่ือมโยงกัน และ 2) การศึกษาองคความรูแบบเจาะลึก
อุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงศึกษาความเปนไปไดของมาตรการรัฐและผลกระทบตออุตสาหกรรม 

กิจกรรมของโครงการ (Activities) แบงออกเปนสองกลุมตามวัตถุประสงค คือ การจัดทําฐานขอมูล
ของอุตสาหกรรมเก่ียวกับผูผลิต ลูกคา และธุรกิจที่เช่ือมโยงกัน  กัน และการศึกษาองคความรูแบบเจาะลึก
อุตสาหกรรมรายสาขา   สาขา สําหรับ 1) การจัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรมเก่ียวกับผูผลิต ลูกคา และ
ธุรกิจที่เช่ือมโยงกัน ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอยไดแก  โครงการสํามะโนอุตสาหกรรมเซรามิก  
โครงการสารสนเทศกลุมธุรกิจดานเซรามิก และโครงการการพัฒนา เว็บทา (Portal site) สําหรับ
อุตสาหกรรมเซรามิก   มิก สวน 2) การศึกษาองคความรูแบบเจาะลึกอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงศึกษา
ความเปนไปไดของมาตรการรัฐและผลกระทบตออุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอย เชน 
โครงการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมเซรามิก 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางดานการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมเซรามิก  ไดแก  หนวยงานท่ี
รวบรวมขอมูลตางๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เชน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
(MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยรวมมือกับทางสมาคม/กลุม
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิกในการจัดเก็บขอมูลดานตางๆ 
 สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ โดยในเบ้ืองตน (ต้ังแตป 2551) ทางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นาจะรวมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมเซรามิกในการรวบรวม
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ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมกอน ภายหลังจากที่ไดมีหนวยงานกลางเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงาน (ป พ.ศ. 2552-2554) สสว. อาจเขามาชวยจัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (portalPortal 
site) และจัดใหมีการทําสํามะโนอุตสาหกรรมเซรามิกอันเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสารสนเทศ
อุตสาหกรรมตอไป 
9.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ  

1) การสนับสนุนดานการลงทุนและสินเชื่อ 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ไดมีการออกประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 1/2543 เร่ือง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน และประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 เร่ือง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน ซึ่งใน
ประกาศดังกลาวอุตสาหกรรมเซรามิกและแกวจัดอยูในหมวด 2 (เหมืองแร  เซรามิก และโลหะข้ันมูลฐาน)  

 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหบริการทางดานสินเช่ือเพื่อการลงทุน ใหคํา 
ปรึกษาและแกไขปญหาทางดานเทคนิคที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิกและแกว 

 ธนาคารเพื่อการสงออกและนํา เขาแหงประเทศไทย ใหบริการทางดานสินเช่ือแกผูสงออก 
 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) ใหบริการทางดานสินเชื่อแกผูประกอบการ

ตามแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544 – 2547) 
 2) นโยบายทางดานการผลิตเฉพาะทาง 

 การกําหนดชนิดของแรเพื่อควบคุมการสงออกนอกราชอาณาจักร อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 73 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งกํา หนดใหแรโดโลไมท แบไรท ไพโรฟลไลท เฟลดสปาร ยิปซั่ม ดินขาว 
และทราย ที่ปริมาณเกิน 1 เมตริกตันใหเปนแรที่อยูในการควบคุมการสงออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสงวนทรัพยากรไวสําหรับเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 

 การจัดต้ังศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาภาคเหนือที่จังหวัดลําปาง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 โดยมีหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
เซรามิกแบบ ครบวงจรนับแตการผลิตจนถึงดานการตลาด ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 การจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา เพื่อวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกเผยแพรงานวิจัยและตนแบบการผลิตออกสูภาคเอกชนซ่ึงอยูภายใตการรับผิดชอบของ
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 การจัดต้ังศูนยทรัพยากรเซรามิกเทคโนโลยี เพื่อการคนควาวิจัยทางดานเซรามิก รวมถึง
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบสูผูประกอบการ รวมทั้งเปนศูนยขอมูลใน ดานตางๆ เพื่อ
บริการเผยแพรความรูใหแกผูประกอบการ 
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3) นโยบายทางดานภาษีอากรสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกและแกว 
 การลดภาษีนําเขาผลิตภัณฑเซรามิก  เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันได  โดยลดลง

จากอัตรารอยละ 80  (ตามราคา) เปนรอยละ 30 (ตามราคา) 
 นโยบายการลดภาษีอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ  ซึ่งในอดีตจัดเก็บที่อัตรารอยละ 15 – 40 

ปจจุบันลดลงเหลือรอยละ 5 – 20  
 4) นโยบายของเงินชดเชยคาภาษีอากรของผลิตภัณฑเซรามิกและแกวท่ีสงออก 

 รัฐบาลไดกําหนดใหมีการชดเชยคาภาษีอากรสําหรับการสงออกในผลิตภัณฑประเภท
กระเบ้ือง ถวยชาม ของชํารวยและเคร่ืองประดับ และลูกถวยไฟฟา รอยละ 0.46-2.82  และผลิตภัณฑ
ประเภทฉนวนมัลติเพิลวอลลที่ทํา ดวยแกว, บรรจุภัณฑแกว กระเปาะแกว, แกวไสสําหรับภาชนะ
สูญญากาศ, เคร่ืองแกวที่ใชบนโตะอาหาร และบล็อกปูพื้นที่ทํา ดวยแกวในอัตราการชดเชยเดียวกันเกือบ
ทั้งหมด คือ อัตรารอยละ 0.80 ยกเวนแกวเคร่ืองด่ืม  นอกจากที่ทําดวยแกวเซรามิกอ่ืนๆ (HS: 7013.29) มี
การชดเชยภาษีสงออกในอัตรารอยละ 0.50 
 5) นโยบายการขอคืนอากร 19 ทวิ แหง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับท่ี 9) 

 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 3 /2543 สามารถใชสิทธิขอลดอัตราอากรสําหรับของที่เขามาผลิต
เพื่อสงออกและขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิลงเหลือรอยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บทั่วไปโดยตองใช
หนังสือธนาคารค้ําประกัน  

6) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา 
 สําหรับผูนํา  เขา  สามารถขนยายวัตถุ ดิบ  และ /หรือสินคาที่นํา  เขามาผลิตสงออก  

เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กอนครบกํา หนด 1 ป สามารถโอนสินคาเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน
ได โดยสามารถเก็บตอไดอีก 1 ป นับแตวันที่ไดนํามาเก็บในคลังฯ 

7) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
 รัฐบาลไดมีนโยบายและมาตรการในการควบคุมมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมผานทาง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อใหสินคาของอุตสาหกรรม
เซรามิกมีคุณภาพเปนที่เช่ือถือของผูบริโภค สํานักงานมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงไดกําหนด
มาตรฐานโดยทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑเซรามิก 
10.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การผลิตและจําหนายเซรามิกที่ใชเปนวัสดุกอสรางทั้งกระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง และเคร่ืองสุขภัณฑ 
แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศที่ซบเซาลง แตการผลิตเซรามิกยัง
สามารถขยายตัวไดดีในตลาดสงออก และการจําหนายเซรามิกในประเทศสามารถขยายตัวไดดีจากตลาด
ซอมแซมบานเกา โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาค ทําใหการผลิตและจําหนายเซรามิกในป 2551 เติบโตเพิ่มข้ึน
จากปกอน  สําหรับการผลิตและจําหนายเซรามิก ในป 2552 มีแนวโนมลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทางการเมือง ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึนนอกจากนี้ 
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การจําหนายเซรามิกยังมีการแขงขันอยางรุนแรง ทั้งจากสินคาที่ผลิตในประเทศ และสินคานําเขาจากจีน 
โดยผูผลิตหันมาเนนตลาดในประเทศมากข้ึน หลังจากตลาดหลักในการสงออกหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก ในสวนของการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกในป 2551 มีมูลคาเพิ่มข้ึน โดยผลิตภัณฑกระเบ้ืองปูพื้นบุผนัง 
เคร่ืองสุขภัณฑ ลูกถวยไฟฟา และผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน ๆ สามารถขยายตลาดไดดีในกลุมประเทศอาเซียน 
ในขณะที่การสงออกเคร่ืองใชบนโตะอาหาร และของชํารวยเคร่ืองประดับกลับมีมูลคาลดลงในตลาด
สหรัฐอเมริกาเปนสําคัญ สําหรับการสงออกผลิตภัณฑเซรามิก ในป 2552 มีแนวโนมลดลงในตลาดหลัก 
ซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงินที่เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปยังสหภาพยุโรปทําให
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกของไทย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชบนโตะอาหาร และของชํารวยเคร่ืองประดับ ซึ่งมีผูผลิตสวนใหญอยูในจังหวัดลําปาง ยังไดรับ
ผลกระทบจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติที่ใหปรับราคากาซแอลพีจี ซึ่งเปนพลังงานในการ
ผลิตเซรามิก ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลง จากภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึน  
 จากสถานการณและแนวโนมดังกลาวขางตน  เห็นควรพัฒนาและสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรม
เซรามิกส  ดังนี้   

1) ควรควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใหมีความมาตรฐานสม่ําเสมอ โดยเฉพาะพวกดิน หิน แร ที่ใช
ในการผลิต    

2) ควรจัดต้ังศูนยการวิเคราะห และทดสอบคุณภาพทางเคมี  เนื่องจากเปนอุปสรรคทางดาน
การคาที่มิใชภาษี (NTB) ที่สําคัญสําหรับสินคาสงออก โดยเฉพาะเคร่ืองใชบนโตะอาหาร 

3) ควรพัฒนาบุคลากรทางดานการตลาดที่มีความสามารถดาน logistic ที่จะชวยลดตนทุนทั้งใน
ดานการขนสง การนําเขา และสงออก 

4) ควรพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนดานพลังงาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้ันตอนการเผา การอบ  
เปนข้ันตอนที่ใชเชื้อเพลิงและพลังงงานสูง  โดยอาจปรับเปล่ียนเตาเผาเปนเตาไฟฟา (ไมโครเวฟ) หรือ
ออกแบบเตาเผาใหความรอนกระจายความรอนทั่วผนังเตา  และภาครัฐควรพัฒนาเครื่องตนแบบเพื่อสาธิต
ใหผูประกอบการไดเห็นถึงประสิทธิภาพในการลดพลังงาน 
 5) ควรพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อออกแบบสินคาใหเลียนแบบยาก   
11.  ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมเซรามิก 
 1.ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพดานการออกแบบและการตลาดผูประกอบการ SMEs 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรามิก 
 2. หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเคร่ืองใชบนโตะอาหาร และผลิตภัณฑของชํารวยและ
เคร่ืองประดับเซรามิกสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญยังไมมีตราสินคา Brand name 
ของตนเอง และสวนหนึ่งจะเปนการรับจางผลิตตามคําส่ังและแบบของบริษัทแมแบบ  ขาดศักยภาพในดาน
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มาตรฐานการผลิต ประสบปญหาในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพและความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ  และขาด
ชองทางการตลาดและการเขาถึงผูซื้อ จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการจําหนายผลผลิตของตนเอง รวมไปถึง
ความสามารถในการขยายการลงทุนของตนเองดวย การที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ตองบริหารการ
ผลิตและการตลาดดวยตนเองจึงไมมีเวลาที่จะมาประชาสัมพันธ และทําการตลาดได จําเปนตองมี
หนวยงานสนับสนุนที่ชวยสนับสนุนและพัฒนาเร่ืองการออกแบบ  และชวยอํานวยความสะดวกในดาน
การตลาดให ตลอดจนการบริหารใหขอมูลของผูผลิตใหแกผูใชผานส่ือตางๆ ดวย ดังนั้นกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมจึงควรเปนแกนกลางรวมกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน สมาคมผูผลิตผลิตภัณฑเซรามิก และ
หนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการตลาดในรูปแบบตางๆข้ึนเพื่อขยาย
โอกาสและขยายตลาดใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรามิกมากข้ึน 
 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุม SMEs ใหมีความสามารถในการผลิตภัณฑผลิตภัณฑ 
เซรามิกที่มีมาตรฐาน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการใชเทคโนโลยีการออกแบบใหเปนแบบ “คิดไดทําได” (Producible 
Design) โดยการยกระดับองคความรูที่เชื่อมโยงการออกแบบและกระบวนการผลิต 

3.3 เพื่อใหผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑเซรามิกไดพบกันและเกิดธุรกิจข้ึนระหวางกัน โดยการเผยแพร
และประชาสัมพันธใหผูผลิตและผูใชไดทราบศักยภาพของผูผลิตและความตองการของผูใช 

3.4 เพื่อใหผูประกอบการไทยไดทราบสภาพตลาดและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรา
มิกทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 4. เปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย คือ กลุมโรงงานขนาดกลางและเล็กจํานวน 100 โรงงาน  เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชบนโตะอาหาร และผลิตภัณฑของชํารวยและเคร่ืองประดับเซรามิกใหสูงข้ึน   โดยการออกแบบและ
สรางแบรนดเนม  รวมทั้งสรางและพัฒนาชองทางการติดตอธุระกรรมระหวางผูผลิตและผูใชเซรามิกสะดวก
และรวดเร็วข้ึน  
 5. แนวทางการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินการในสวนของการพัฒนามาตรฐานการผลิตสามารถทําไดโดย (1) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมแกผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในแตละแหลง
อาทิ เชน การทําผลิตภัณฑเซรามิก การเลือกใชวัตถุดิบ และ (2) จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ในเร่ืองการออกแบบออกแบบและข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทําแมพิมพเซรามิก การผลิตผลิตภัณฑ การเผาผลิต
ภัณฑ การจัดการสงมอบสินคาและการคิดตนทุนการผลิตในสวนกิจกรรมในการประชาสัมพันธและ
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก จะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหผูใชเซรามิก ไดทราบ
ขอมูลดานผูผลิตในรูปแบบตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ โดยจะจัดใหมีกิจกรรมตางๆทุกปดังนี้  
(1) สนับสนุนคาใชจายในจัดการงานแสดงสินคาในประเทศ (2) บริการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ 



 
 

 

-21- 

เซรามิกในการศึกษาวิจัยตลาดและการสรางแบรนดเนมของสินคา และ (3) สนับสนุนการจัดทํา Web Site 
ขอมูลผูผลิตเซรามิกเพื่อสะดวกตอการสืบคนใหกับผูใชแมพิมพ และเปดโอกาสใหผูประกอบการเซรามิก
ขนาดเล็กไดสามารถแสดงตนเองใหผูซื้อไดทราบ   
 6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผูประกอบการมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินคาเซรามิกสที่มีคุณภาพสูงและมี
มูลคาเพิ่มมากข้ึน 

6.2 เพิ่มโอกาสและมูลคาในการธุรกิจเซรามิกใหแกผูประกอบการมากข้ึนโดยการสรางสินคาแบ
รนดเนมของตัวเอง 

6.3 ผูใชสามารถเขาถึงผูผลิตเซรามิกและทราบศักยภาพของผูผลิตไดมากข้ันและงายข้ึน ชวยให
อุตสาหกรรมตอเนื่อง ขยายตัวไดมากข้ึน ทําใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งเซรามิกและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องเพิ่มข้ึน 
 7. งบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 
กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 
รวม 
(ลบ.) 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs 

2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 

จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเร่ืองการ
ผลิตและการออกแบบ 

3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 

สนับสนุนคาใชจายการจัดงานแสดงสินคาในประเทศ 4.0 2.0 1.0 0.0 7.0 
บริการใหคําแนะนําแกผูประกอบการเซรามิกในการ
ศึกษาวิจัยตลาดและการสรางแบรนดเนมของสินคา 

2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 

จัดทํา Website 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 
รวม 14.0 10.0 8.0 7.0 29.0 

 8. หนวยงานที่รับผิดชอบ: 
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
 กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการคาตางประเทศ  กระทรวง

พาณิชย  
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม  
 สมาคมในภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน สมาคมผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิก 
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเซรามิก

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ F = พลังงาน    

 

อุตสาหกรรมเซรามกิ/เครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรมเซรามกิ/เครื่องเคลือบดินเผา
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การตลาดและการตลาดและ
สงเสริมการสงออกสงเสริมการสงออก
• สงเสริมการตลาด
และสงเสริมการสงออก

 การสรางตราสินคาของตนเองการสรางตราสินคาของตนเอง
 การผลิตท่ีมีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินคาการผลิตท่ีมีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินคา  
การพัฒนาการผลิตการพัฒนาการผลิต

และพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ  
• การพัฒนาการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนากําลังคนการพัฒนากําลังคน 
• การพัฒนากําลังคน
และเครือขายการศึกษา/
สถาบันเฉพาะทาง

การพัฒนาวัตถุดบิการพัฒนาวัตถุดบิ 
• การพัฒนาวัตถดิุบ
• การพัฒนาอุตสาห-
กรรมสนับสนุน

การพัฒนาการพัฒนา  ICTICT

• จัดทาํฐานขอมลูและ
ศึกษาขอมลูเชิงลึก

• จัดทําคูมือในการเขาสู
ตลาด ตปท.
• การเขารวมงานแสดง
สนิคาใน ตปท.
•ต้ังศูนยแสดงสนิคา/ศูนย
กระจายสนิคาใน ตปท.
• จัดทํา e-commerce
•การพัฒนาหอง Lab 
ทดสอบผลิตภัณฑตาม
มาตรฐานโลก

• การบริหารจัดการเพื่อลด
ตนทุนการผลติ
• การพัฒนาการออกแบบ
ผลติภัณฑ
• การสงเสริมนวัตกรรม
• การพัฒนามาตรฐานเนื้อ
ดินและพัฒนาเทคโนโลยี
การเคลอืบ 
• การจัดทําแนวทาง Best 
Practice 

• การจัดทําฐานขอมูล 
• การพัฒนาฝมือแรงงาน
และพัฒนาบุคลากร
• การสงเสริมการพัฒนา
เครือขายสถาบันเฉพาะ
ทาง 
• การบมเพาะและสราง
ผูประกอบการ /นัก
ออกแบบใหม

•การพัฒนาความรูใน
กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพวัตถุดิบ 
•การวิจัยและพัฒนาใน
การปรับปรุงสตูรดินและ
เคลือบ 
• จัดทําคูมือการลงทุน
• จัดจางที่ปรึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีชั้นสงู

• จัดทําฐานขอมูลของ
อุตสาหกรรม  และจัดทํา  
website
• การศึกษาองคความรู
แบบเจาะลึกอุตสาหกรรม
รายสาขา 
•การจัดทําสือ่สําหรับการ
จัดการองคความรูใน
รูปแบบของ e-learning฿฿

F

F

F

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา  
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มิถุนายน  2545 รายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาเซรามิกและแกว)  
  สํานักงานเศรษฐกิจแตสาหกรรม สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2550               
และแนวโนมป 2551   
  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล) สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2551 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2550  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
http://www.diw.go.th/diw/query.asp 
  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  http://www.depthai.go.th/ขอม
ลการคาและการสงออก/ขอมลสนคา/tabid/196/Default.aspx 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
 

     

http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.depthai.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/tabid/196/Default.aspx
http://www.depthai.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/tabid/196/Default.aspx
http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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