
ลําปาง..แหลงสรรคสรางเซรามิกสรางสรรค 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เม่ือถามถึงเมืองรถมาและสัญลักษณชามตราไกเปนของดีประจําจังหวัดไหน ทุกคนคงตอบเปนเสียงเดียวกันวา 

“จังหวัดลําปาง” เพราะลําปางเปนถิ่นเซรามิกดั้งเดิม นครแหงอารยธรรม มีสถาปตยกรรมที่มีอัตลักษณอยาง

วัดพระธาตุลําปางหลวง และมีเสนทางรถมาพาไปสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญตาง ๆ ท่ีผานเสนทางบานเรือนในยานเมืองเกา 

โดยเม่ือวันท่ี 12 – 15 มกราคม 2562 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เขารวมกิจกรรมการตรวจ

ราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1/2562 พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน) โดยการเดินทางในครั้งนี้ ไดมีการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากน้ําผึ้ง 

หมูบานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Creative Industry 

Village; CIV) กลุมสมาชิกผูปลูกกาแฟ สถานประกอบการ

เซรามิกและไม พรอมประชุมรวมกับผูประกอบการ SMEs 

และหารือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดลําปาง.. 

สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีนับเปนอุตสาหกรรมการผลิตหลักของจังหวัดลําปาง และเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี

ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี ดวยความพรอมในดานแหลงวัตถุดิบสําคัญในการผลิต ท้ังแหลงดินดําและดินขาวท่ีมีคุณภาพสูง 

โดยเฉพาะในอําเภอแมทะ จึงทําใหจังหวัดลําปางมีโรงงานเซรามิกและแรงงานมีฝมือในการสรางสรรคผลิตภัณฑเซรามิก

เปนจํานวนมาก จนเกิดผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดน คงอัตลักษณของจังหวัด

จนเปนที่จดจําและเลื่องลืออยาง “ชามตราไก” ที่ไดขึ้นทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications; GI) ดวยลักษณะ

เฉพาะถ่ินท่ีโดดเดน ท้ังกระบวนการผลิตและลวดลายท่ีเปน

เอกลักษณของจังหวัดลําปาง ซ่ึงท่ีอ่ืนไมสามารถเลียนแบบได  

ขอมูลโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง.. 

จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (สะสม) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวนท้ังสิ้น 1,664 โรงงาน เงินลงทุนรวม 60,602.73 ลานบาท และมีจํานวนคนงาน 

28,123 คน 
3 โดยเปนโรงงานเซรามิกประมาณ 190 โรงงาน ประกอบไปดวยโรงงานเซรามิกขนาดใหญกวา 100 

โรงงาน อีกประมาณ 80 โรงงาน เปนโรงงานเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีโรงงานแรรวมอีก

ประมาณ 25 โรงงาน ยอดขายโดยรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง ประมาณ 2,300 ลานบาท โดยแบงเปนตลาด

ในประเทศรอยละ 40 และตางประเทศรอยละ 60 ซ่ึงจากเดิมท่ีเคยมีโรงงานเซรามิกมากถึง 600 โรงงาน 4 แตดวย

ปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาราคาพลังงาน คาจางแรงงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน แรงงานฝมือท่ีหายาก คาขนสง การขาดการ

จัดหาแหลงวัตถุดิบแบบครบวงจร การแขงขันกับผลิตภัณฑตางประเทศท่ีมีราคาถูก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

สงผลใหโรงงานเซรามิกเริ่มทยอยปดตัวลง 

 ท่ีมา : 1 สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดลําปาง       3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        2 สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง                  4 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2 ชามตราไก 
ท่ีมา: http:// www.touronthai.com 

ภาพที่ 1 การเย่ียมชมสถาประกอบการไมจงัหวัดลําปาง 

และศูนยการเรียนรูกาแฟจังหวัดเชียงใหม 
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การสนับสนุนจากภาครัฐ.. 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่ม

ขีดความสามารถใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก โดยใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรม

สรางสรรค และผลักดันใหจังหวัดลําปางเปนนครหัตถศิลป ถ่ินอุตสาหกรรมสรางสรรค ดวยการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมเซรามิก ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการลดตนทุนการผลิตดวยการวิจัยวัตถุดิบคุณภาพ (ตนน้ํา) การพัฒนา

กระบวนการผลิตดวยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ การรองรับการผลิตเซรามิกคุณภาพสูงดวยเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน การฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหบุคลาการมีศักยภาพ พรอมการสนับสนุนองคความรู

และแนวคิดดานเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (กลางน้ํา) การวางแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมจาก

การหาความตองการของลูกคา และเขาถึงผูบริโภคอยางตรงจุด อาทิ การจัดงาน “ลําปางเซรามิกแฟร” ท่ีจัดข้ึน 

ระหวางวันท่ี 1 – 10 ธันวาคม ของทุกป การเพ่ิมชองทางการจําหนาย และการสรางเครือขายเชื่อมโยงผูประกอบการ 

ผูผลิต Big Brothers นวัตกรรม และงานวิจัยเขาดวยกัน (ปลายน้ํา) อีกท้ัง การมอบสิทธิประโยชนเพ่ือสนับสนุนดาน

การนําเขาเครื่องจักร การสนับสนุนแหลงสินเชื่อกองทุน เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการใหตรงตามความตองการ 

ท้ังนี้ ผูประกอบการท่ีสนใจสามารถขอรับองคความรู การสนับสนุน และรวมกิจกรรมตาง ๆ ไดจากศูนยวิจัยและ

พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค จ.ลําปาง ท่ีประกอบไปดวยศูนยออกแบบและวิจัย โรงงานตนแบบ สถาบัน

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการออกแบบเซรามิก เพ่ือเสริมสรางแนวคิด องคความรู ในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ใหกับผูประกอบการ เนนการสรางมูลคาเพ่ิม พรอมเปนศูนยกลางในการจําหนายอยางชัดเจน 

 

 

การขับเคล่ือนของภาคเอกชน.. 

ในสวนของการขับเคลื่อนของผูประกอบการเพ่ือใหสามารถอยูรอดและแขงขันได “บริษัท รอยัล 

เซรามิก จํากัด” โรงงานผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารท่ีทํามาจากเซรามิก โดยไดมีการนําเสนอผูบริหาร

และเจาหนาท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมทราบถึง การใชเทคโนโลยีหุนยนตแขนกลและเครื่องจักรท่ีใช

ในกระบวนการผลิตเกือบทุกข้ันตอน มีการใชเทคโนโลยีการข้ึนรูปดวยเครื่อง Iso Static Press สําหรับ

ข้ึนรูปผลิตภัณฑในรูปทรงท่ีแรงงานคนอาจทําไมได เชน จานรูปวงรี จานสี่เหลี่ยม เพ่ือลดตนทุนและเวลาในการผลิต 

และสรางมูลคาเพ่ิมดวยรูปแบบและดีไซนท่ีแปลกใหม พรอมทําวิจัย เขียนแบบออกแบบ การทดสอบดานความปลอดภัย 

และผลิตภัณฑยังผานมาตรฐานวัสดุสัมผัสอาหาร เพ่ือใหสามารถอยูรอดและแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ โดยใน

ป 2560 มียอดขายรวมท้ังในและตางประเทศอยูท่ี 100 ลานบาท โดยสามารถสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย 

 

ภาพที่ 3 การเย่ียมชมศูนยวิจัยและพัฒนาวสัดุอุตสาหกรรมสรางสรรค จังหวัดลําปาง กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

ของคณะผูบริหารและเจาหนาที่กระทรวงอตุสาหกรรม 

ภาพที่ 4 การเย่ียมชมบริษัท รอยัล เซรามกิ จํากัด ของคณะผูบริหารและเจาหนาทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 7 White Elephant  

ไดรับรางวัลอนัดับ 1  

การประกวดเครื่องปนเซรามกิ 
ท่ีมา: http:// mgronline.com 

ภาพที่ 9 ถวยตะไล ไดรับรางวัลชนะเลิศ

การออกแบบผลิตภัณฑลําปาง 
ท่ีมา: http:// mgronline.com 

ภาพที่ 10 หมูบานศาลาเม็ง – ศาลาบัวบก 
ที่มา: http://www.lampanghubhoo.com/ceramic 

นอกจากนี้ ชาวลําปางยังไดสรรคสรางผลิตภัณฑเซรามิกสรางสรรคอีกหลากหลายกวา 10 ประเภท ท่ีมีความสวยงาม 

คุณภาพสูง รูปแบบของผลิตภัณฑมีการใชประโยชนหลากหลาย สามารถสงออกไปท่ัวโลก และยังไดรับรางวัลตาง ๆ 

อีกมากมาย อันไดแก กระเบื้อง ของท่ีระลึก ของชํารวย ของตกแตงบานและสวน เครื่องใชบนโตะอาหาร 

เครื่องประดับ เครื่องดนตรี เตาอโรมา ของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลูกกรง และลูกถวยไฟฟา 

 

  
   

แรงผลักดันจากดานอ่ืน ๆ .. 

ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ก็มีสวนชวยผลักดันใหเกิดยอดขายผลิตภัณฑเซรามิกท่ีเพ่ิมมากขึ้น โดยรัฐบาลไดสนับสนุน 

การพัฒนาหมูบานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ดวยการนําเอาอัตลักษณของชุมชนดั้งเดิม ท่ีรวมภูมิปญญาทองถ่ิน

และวิถีวัฒนธรรมชุมชน สรรคสรางออกมาเปนผลิตภัณฑทองถ่ิน ผสมผสานกับแหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีมีอยู ยกระดับไปสู

แหลงทองเท่ียวใหม เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวและใชผลิตภัณฑภายในชุมชน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมการทองเท่ียว

และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน และเปนการกระจายรายไดใหกับชุมชน เชน “หมูบานศาลาเม็ง 

– ศาลาบัวบก” อําเภอเกาะคา ท่ีไดรับการสงเสริมใหเปน “หมูบานทองเท่ียวเซรามิก” โดยมี

โรงงานทําเซรามิกขนาดยอมแบบอุตสาหกรรมครัวเรอืน จํานวน 39 โรงงาน พรอมมีการสาธิต

การปนเซรามิก โฮมสเตย รานอาหาร ขายของท่ีระลึก ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของคนในชุมชน 

ดังนั้น..ถือเปนความโชคดีของผูประกอบการเซรามิกจังหวัดลําปางท่ีรายลอมดวยสภาพแวดลอมท่ีดี ท้ังสภาพภูมิอากาศ 

วัฒนธรรม วิถีการทองเท่ียว และเปนแหลงวัตถุดิบเซรามิก จนทําใหจังหวัดลําปางมีศักยภาพ ฝมือการออกแบบ 

สรางสรรคผลงานผลิตภัณฑเซรามิกอยางมีเอกลักษณ หากผูประกอบการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ 

สภาพการแขงขันทางการคา รูปแบบและรสนิยมการใชผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงไป จนสามารถผลักดันหัตถศิลปไปสู

หัตถอุตสาหกรรมที่ยังคงอัตลักษณความเปนลําปางเมืองเซรามิกเอาไว ไปพรอม ๆ กับภาครัฐที่คอยสนับสนุน

องคความรูดานแนวคิดการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีมาตรฐาน การตอยอดดานการตลาด การปรับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาเซรามิกสรางสรรคอยางตอเนื่อง และการกําหนดเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกอยางชัดเจน 

ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหสามารถแขงขันไดท้ังตลาด

ในประเทศและตลาดโลกตอไป 

************************************ 
จัดทําโดย นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  

ภาพที่ 6 ของตกแตง 
ท่ีมา: http:// 2baht.com/ 

indra-outlet-lampang 

ภาพที่ 5 กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ท่ีมา: http://lampang.go.th 

ภาพที่ 8 ชุดบูชาด ีไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

ในการจัดระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย 
ท่ีมา: http:// mgronline.com 
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แหลงขอมูลอางอิง.. 

http://www.industry.go.th/lampang/index.php/activityreport/22717-2561-2 

https://www.cgd.go.th/cs/lpg/lpg/ 

https://mgronline.com/smes/detail/9610000112412 
https://mgronline.com/smes/detail/9610000028794 
http://www.kunchay.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539885201&Ntype=8 
https://mgronline.com/smes/detail/9610000028794 

 
 
 


