
ท่ีมา: 1-2: ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       3: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
       4: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 
 

แนวทางการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิกสมัยใหม่ให้ก้าวทันอุตสาหกรรมอนาคต 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 

ความส าคัญของอุตสาหกรรมเซรามิกในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรม พ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจาก มีการใช้
วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีการจ้างแรงงานจ านวนมากในกระบวนการผลิต โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชนบทได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นผลิตภัณฑ์สะท้อน  
อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น อีกด้วย โดย ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของช าร่วยเครื่องประดับ ลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นต้น  

 

    

  

 

จากสถิติ ในปี 2559 มีโรงงานเซรามิกจ านวน 557 โรงงาน.1 มีการจ้างงานประมาณ 45,000 คนต่อปี.2  มีปริมาณ
การจ าหน่ายกระเบื้องภายในประเทศ จ านวน 162.82 ล้านตาราง เมตร .3 การจ าหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์มีปริมาณ 
4.52 ล้านชิ้นต่อปี การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกรวมมีมูลค่า 764.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี.4  คิดเป็นร้อยละ 0.35 
ของมูลค่าการส่งออกของสินค้าทั้งหมดของไทย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซรามิกที่มีการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ และกระเบื้องปูพื้นบุผนัง ตามล าดับ ตลาดส่งออกหลักผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ส าคัญของไทย 
คือ ญี่ปุ่น โดยในปี 2559 การส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.48  
ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย 
 
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซรามิกของไทย 

แม้ว่าไทยจะสามารถส่งออก ผลิตภัณฑ์เซรามิก ไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผลิต และ
แรงงานในประเทศ ตลอดมา แต่ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา  ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเซรามิก ประสบกับปัญหา
หลายประการ เช่น  ปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิง การข้ึนค่าแรงข้ันต่ าตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหาการชะลอตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง อีกท้ังยังได้รับผลกระทบจากการ
แข่งขันกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศจีน ซึ่งมีข้อ ได้เปรียบทั้งในด้าน วัตถุดิบ ราคา และ
มีก าลังการผลิตเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตสินค้าได้หลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ หลายระดับราคา  
 

ที่มา: http://g02.s.alicdn.com 
 

ที่มา: http://foodstylistchannel.com/ ที่มา: http://cl.lnwfile.com 
 

ที่มา: http://fieldtrip.ipst.ac.th 
 

ภาพที่ 1 กระเบ้ือง บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ 
 

ภาพที่ 2 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
 

ภาพที่ 3 ของช าร่วยเครื่องประดับ 
 

ภาพที่ 4 ลูกถ้วยไฟฟ้า 
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ม ลค่าการน าเข้าส่งออกผลิตภ ั  เซรามิกรวม

น าเข้า

ส่งออก

และการแข่งขันกับประเทศในสหภาพยุโรป เช่น สเปน อิตาลี และเยอรมนี ในตลาดระดับบน ซึ่งมีความได้เปรียบ
ในด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงและการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก 

ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าอุตสาหกรรมเซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดน้อยถอยลง และ
ยังท าให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตของไทย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าปริมาณการผลิต การ จ าหน่ายภายในประเทศ ในบางผลิตภัณฑ์ เริ่มลดลง ตั้งแต่ ปี 255 5 โดยปริมาณการ
จ าหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนังในปี 2555 มีปริมาณ 195 ล้านตารางเมตร ลดลงเป็น 165 ล้านตารางเมตร ในปี 2559 
หรือลดลงร้อยละ 16.37  (แผนภาพที่ 1 ) ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ค่อนข้างทรงตัวโน้มลดลง
โดยในปี 2556 มีปริมาณ 4.8 ล้านชิ้น ลดลงเหลือ 4.5 ล้านชิ้นในปี 2559 (แผนภาพที่ 2) 
 
 

   
       

 

 

 

   
ด้านการส่งออก  พบว่า มูลค่าการส่งออกค่อนข้างชะลอ
ตัวตั้งแต่ปี 2557 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
การค้าโลก โดยตลาดส่งออกหลักอย่างญี่ปุ่น ไทยมีการ
ส่งออกลดลง จากเดิมมีมูลค่า 203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในปี 2557 เป็น 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 
หรือลดลงร้อยละ  13.78 และ คาดว่า จะชะลอตัวไป
จนสิ้นปี 2560 
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ปริมา การผลิตและจ าหน่าย
กระเบ  องป พ  นบุผนังภายในประเทศ

การผลิต

การจ าหน่าย
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ปริมา การผลิตและจ าหน่าย
เคร ่องสุขภ ั  ภายในประเทศ

การผลิต

การจ าหน่าย

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และคาดการณ์เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 
โดยส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และคาดการณ์เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 
โดยส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์  
และคาดการณ์เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2560 

โดยส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

แผนภาพท่ี 1 
 

แผนภาพท่ี 2 
 

แผนภาพท่ี 3 
 



แนวทางการปรับตัวเพ ่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

จากปัญหา ที่กล่าวข้างต้น  ผู้ผลิตจ าเป็น ต้องหาแนวทางการปรับตัวเพ่ือให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งก็มี
หลายแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันอยู่แล้ว เช่น การลดต้นทุนโดยใช้พลังงานทดแทน การลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ 
การจัดการ ด้านขนส่ง การบริหารจัดการเทคโนโลยีและเครื่องจักร  รวมถึง มีกิจกรรม เพ่ือกระตุ้น ตลาด เพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย  การยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือ เจาะตลาดลูกค้าระดับสูง  
โดยต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดยมี
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม และเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ครบวงจร ดิจิทัล ขนส่งและการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะมาแทนที่
อุตสาหกรรมแบบเดิมๆ และอุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้ มีเซรามิกเข้าไปเป็นชิ้นส่วนประกอบ โดยเซรามิกดังกล่าว 
จะเป็นเซรามิกที่เรียกว่า “เซรามิกสมัยใหม่”  ซึ่งมีความแตกต่างกับ เซรามิกดั้งเดิมท่ีท ามาจาก วัสดุจากธรรมชาติ 
เช่น ดิน หิน ทราย แร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณสมบัติด้านการทนความร้อน ไม่เป็นสนิม เป็นฉนวนไฟฟ้า แต่จะเปราะและ
ตกแตกง่าย แต่เซรามิกสมัยใหม่ ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ของสารประกอบเป็นหลัก เช่น ออกไซด์ คาร์ไบด์  
ไนไตรด์ บอไรด์ โดยน าไปเผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,250 องศาเซลเซียส จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ มีน้ าหนักเบา ทนความ
ร้อนได้สูงมาก ยืดหยุ่น ไม่ ผุกร่อน ไม่สึกหรอ ทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี  เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต จึงท าให้มีการพัฒนาน า
เซรามิกสมัยใหม่มาประยุกตใ์ช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากมาย  เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฉนวนไฟฟ้า วัสดุขัดเจียร ชิ้นส่วนในร่างกายมนุษย์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก  
ชิ้นส่วนยานอวกาศ ส่วนประกอบของเครื่องบินพาณิชย์   
 

 

   

 

 

  

 

ที่มา: http://chittaveelearning.weebly.com 
 

ที่มา: http://g04.s.alicdn.com 
 

ที่มา: http://www.health2click.com 
 

ที่มา: https://www.awesomestories.com 
 

ที่มา: http://www.ceramicindustry.com 
 

แผนภาพท่ี 5 แสดงถึงช้ินส่วนเซรามิกสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต 
 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ กระสวยเครื่องท าความร้อน ข้อต่อเทียม 

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ชิ้นส่วนยานเครื่องบิน 



ผลจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมของโลกท่ีจะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตมากขึ้น ท าให้ในห้วงเวลาอันใกล้นี้ 
การผลิตเซรามิกสมัยใหม่ คาดว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์
ของอุตสาหกรรมอนาคตในรูปชิ้นส่วนหรือในด้านอ่ืนๆ มากข้ึนตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสหรือช่องทางส าหรับผู้ผลิต
ที่มีศักยภาพท่ีจะปรับตัวจากการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมมาสู่การผลิตเซรามิกสมัยใหม่ หรือเป็นโอกาสส าหรับ
ผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาสู่ภาคการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอนาคต ผู้ผลิตที่
ปรับตัวได้เร็วก็ย่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ก่อน  ทั้งนี้ ในการปรับตัวของผู้ผลิตรายเดิมหรือการเข้าสู่ภาค
การผลิตของผู้ผลิตรายใหม่ จ าเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัยแวดล้อม เพื่อยกระดับการผลิต
เซรามิกสมัยใหม่ให้สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอนาคตได้ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยใหม่ เพื่อให้ทราบถึง 
- ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือใช้เป็นชิ้นส่วนในสินค้าอุตสาหกรรมอนาคตใน 10 ปีข้างหน้า 
- ความพร้อมหรือศักยภาพในการยกระดับการผลิตให้สามารถผลิตชิ้นส่วนเซรามิกสมัยใหม่เพ่ืออุตสาหกรรม

อนาคต 
- ความเป็นไปได้ทางการตลาดที่จะรองรับชิ้นส่วนที่ผลิตจากเซรามิกสมัยใหม่ 

2. ท าการวิจัยและพัฒนาหรือร่วมทุนกับผู้ผลิตต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกสมัยใหม่ พร้อมทั้งให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการใช้ของตลาด 

3. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการจัดสรรเงินทุนและสิทธิประโยชน์เพื่อการสนับสนุนการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการเดิมหรือสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการใหม่  

4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
เซรามิกให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิกสมัยใหม่ 

5. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรม ทั้งทางด้านการผลิต
และการตลาด รวมถึงโลจิสติกส์ 

ดังนั้น จากกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกและจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม
อนาคตซึ่งจะ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของ การใช้ เซรามิกสมัยใหม่ เป็นชิ้นส่วนเชื่อมโยงกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนาคต มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากข้ึนด้วย  หากผู้ประกอบการยังไม่เริ่มปรับตัวตั้ง
ตอนนี้ เมื่อความต้องการใช้สินค้าอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ิมสูงขึ้น ก็อาจท าให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกในเวลาอันสมควร ซึ่งจะท าให้เกิดการเสียเปรียบในด้านการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และยัง
ท าให้อาจต้องน าเข้าสินค้าที่เราก็อาจสามารถผลิตได้เองด้วย  ในขณะนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับนักลงทุนในการ
พัฒนาธุรกิจเพ่ือการแข่งขันกับเวทีโลก โดย ภาคเอกชนควรเป็นผู้มีบทบาทในการ สร้างความต้องการและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต  ในขณะที่ภาครัฐเน้นบทบาทการ จัดวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน จัดสรรเงินทุนและสิทธิประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการและ
แรงงาน และ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ เพ่ือให้อุตสาหกรรม เซรามิก ไทยก้าวผ่านความท้าทายได้อย่างแข็งแกร่ง
และยั่งยืน ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิกให้ก้าวทันไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอนาคตต่อไป 
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