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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น
ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ๆ ต้ อ งแข่ ง ขั น กั น ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของตนในด้ า น
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
และได้รับการ
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ.
2536
และได้ รับ ความเห็ น ชอบและความร่ ว มมื อ จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด
• มี วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากและไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ในการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่

2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์

3. ตู้เย็น

4. สี

5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม

6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ

7. เครื่องปรับอากาศ

8. กระดาษ

9. สเปรย์

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา

12. คอมพิวเตอร์

13. เครื่องซักผ้า

14. ฉนวนกันความร้อน

15. ฉนวนยางกันความร้อน

16. มอเตอร์

17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า

18. บริการซักน้ําและซักแห้ง

19. แชมพู

20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม

21. น้ํามันหล่อลื่น

22. เครื่องเรือนเหล็ก

23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา

24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

25. สบู่

26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว

27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด

28. เครื่องถ่ายเอกสาร

29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

30. เครื่องเขียน

31. ตลับหมึก

32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

34. โทรศัพท์มือถือ

35. เครื่องโทรสาร

36. รถยนต์นั่ง

37. เครื่องรับโทรทัศน์

38. เครื่องพิมพ์

39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา

42. เครื่องดับเพลิง

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

45. แผ่นยิปซัม

46. หมึกพิมพ์

47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน

48. ซีเมนต์บอร์ด

49. กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง
52. พัดลม

50. หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรั บ 51. ปั๊มความร้อน
ยานพาหนะ
53. รถจักรยานยนต์
54. ยางรถจักรยานยนต์

55. ยางรถยนต์

56. วัสดุก่อผนัง

57. พรม

58. เตาไมโครเวฟ

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ
เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง
• การจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรหมุ น เวี ย น
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
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• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle)
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้
ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท
ต่ อ รุ่ น หรื อ แบบ หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยและสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลั กฐานต่างๆ และจั ดทําสั ญญาอนุญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี

หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329
โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 58
โครงการฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค
ดร.สมนึก ศิริสุนทร

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อนุกรรมการเทคนิค
นายสุธน นิคมเขต

ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

นายอภินันท์ อุปการะกุล

ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

ผู้ แ ทนจากสมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ดร.อภินัติ อัชกุล

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ดร.ชานัน ติรณะรัต

ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ

นางมีนา พิทยโสภณกิจ

ผู้ แ ทนจากสมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง
ประเทศไทย

นายสุชาติ นอกพุดซา
นายสิทธิพล ภูทอง

ผู้แทนจากบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป
อินดัสทรี่ส์ จํากัด

นายอภิเชษฐ นุ้ยตูม

ผู้ แ ทนบริ ษั ท ไทย-เยอรมั น เซรามิ ค อิ น ดั ส ทรี
จํากัด

นางสาววรณัฐ การิกาญจน์

ผู้แทนบริษัท โสสุโก้ เซรามิค
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อนุกรรมการเทคนิค (ต่อ)
นายอภิเชษฐ ชํานิ
นายโสภณ เสติ

ผู้แทนบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด

ผู้แทนคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์
นางสาวประกายธรรม สุขสถิตย์
นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร์

ฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง
(Ceramic floor/wall tiles)
TGL-58-11
จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 58
โครงการฉลากเขียว
1. เหตุผล
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง เป็นวัสดุสําคัญในงานปลูกสร้างอาคารต่างๆ ในกระบวนการผลิต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง มีการใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
เช่น ดิน ดินขาว ดินดํา ดินแดง หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน (หินควอตซ์) หินปูน หินโดโลไมต์
ทัลคัม หินไพโรฟิลไลต์ หินโวลลาสโทโนต์ และทรายแก้ว นอกจากนี้เม็ดสีหรือสารเติมแต่ง อาจมี
ส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และพลวง สารเหล่านี้เมื่อสัมผัสหรือหายใจเข้าไป
แล้ว อาจเกิดการสะสมในร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างและผู้บริโภคซึ่ง
เป็นผู้พักอาศัยในสิ่งปลูกสร้างได้
ดังนั้นการให้ฉลากเขียวแก่กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง ที่คํานึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร
ที่ใ ช้ แ ล้ วหมดไปโดยการส่งเสริมการนําวั ส ดุ เหลือทิ้ งกลั บมาใช้ในกระบวนการผลิต วัส ดุที่ล ด
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ จํ า กั ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. ขอบเขต
“กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง”
เครื่องจักรและทําด้วยมือ

ในที่นี้กําหนดให้เป็นกระเบื้องที่ใช้ปูพื้น/บุผนังทั้งที่ทําด้วย

3. บทนิยาม
กระเบื้องเซรามิกในที่นี้คือ กระเบื้องดินเผา
กระเบื้ อ งดิ น เผาบุ ผ นั ง ภายนอก หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการอั ด (pressing) หรื อ อั ด รี ด
(extrusion) ดินและส่วนผสมอื่น เช่น หิน ทราย สี เป็นต้น แล้วเผาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000
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องศาเซลเซียส จนเนื้อกระเบื้องแข็งแกร่งมีอัตราการดูดซึมน้ําค่อนข้างต่ํา สามารถทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน มีลักษณะเป็นแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตาราง
เซนติเมตร มีสีและรูปร่างใดๆ ก็ได้ มีทั้งประเภทเคลือบและไม่เคลือบ ทั้งนี้รวมถึง กระเบื้องเสริม
ประกอบด้วย
กระเบื้องดินเผาบุผนังภายใน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอัด (pressing) ดินและส่วนผสมอื่น
เช่น หิน ทราย สี เป็นต้น แล้วเผาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000 องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่ละแผ่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเซนติเมตร และมีการเคลือบบนผิวหน้า
กระเบื้องให้มีสีใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกระเบื้องเสริมแรงประกอบ
กระเบื้องดินเผาปูพื้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอัด (pressing) ดินและส่วนผสมอื่น เช่น หิน
ทราย สี เป็นต้น แล้วเผาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000 องศาเซลเซียล มีลักษณะเป็นแผ่น แต่ละ
แผ่นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเซนติเมตร มีสีและรูปร่างใดๆ ก็ได้ มีทั้งชนิดเคลือบและไม่
เคลือบ ทั้งนี้รวมถึงกระเบื้องเสริมประกอบด้วย
กระเบื้องดินเผาบุผนัง หมายถึง วัตถุซึ่งทําจากส่วนผสมของดินเหนียว (plastic clay or ball
clay) ดินขาว (white clay or kaolin) ทรายหรือหินบางชนิด และวัตถุผสมอื่นๆ วัตถุดิบเหล่านี้
เตรียมขึ้นแล้วอัดผ่านแม่พิมพ์ (die) ด้วยความดันสูง และเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส
กระเบื้องดินเผาบุผนังดังกล่าวนี้เป็นกระเบื้องที่มีความพรุนตัว มีสีขาวหรือสีอื่น เป็นมันหรือด้าน
หรืออาจมีลวดลายต่างๆ เผาครั้งเดียวหรือสองครั้ง กระเบื้องส่วนใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่อาจมี
รูปร่างอื่นได้ นอกจากนี้ยังมีกระเบื้องประกอบ (fitting) ด้วย
กระเบื้องดินเผาโมเสก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นชิ้นหรือแผ่น มีรูปร่างและสีใดๆ ก็ได้ มี
ทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ แต่ละชิ้นมีพื้นที่ไม่เกิน 90 ตารางเซนติเมตร ทําโดยอัดดิน หรือ
ส่วนผสมของดินกับหิน หรือทราย และส่วนผสมอื่นๆ ลงในแม่พิมพ์ (die) ด้วยแรงอัดสูง แล้วเผาที่
อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000 องศาเซลเซียส
ชิ้นกระเบื้อง หมายถึง กระเบื้องดินเผาโมเสกชิ้นหนึ่ง
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แผ่นกระเบื้อง หมายถึง แผ่นที่ได้จากการเรียงชิ้นกระเบื้อง หลายๆ ชิ้น ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
แล้วติดบนแผ่นกระดาษ ตาข่าย หรือวัสดุอื่น
วัสดุหลังการใช้งาน (post-consumer waste) หมายถึง วัสดุที่เป็นของเสียหรือผ่านการใช้งาน
โดยผู้บริโภคแล้ว
วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียที่
เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งกระบวนการผลิ ต หรื อ การแปรรู ป ภายในโรงงานก่ อ นถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค

4. ข้อกําหนดทั่วไป
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ หรือ ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการที่ กํ า หนดในมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ประเภทนั้นๆ ดังระบุใน ตารางที่ 1 หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO 13006 หรือ
มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ANSI 137 หรือ JIS
ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม*
ที่
1
2
3
4
5

มาตรฐานเลขที่
ชื่อมาตรฐาน
613
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ะ เ บื้ อ ง ดิ น เ ผ า เ ค ลื อ บ
บุผนังภายใน
614
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก
36
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาบุผนัง
37
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพื้น
38
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาโมเสก

หมายเหตุ * เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
กรณี ที่มี ประกาศกําหนดมาตรฐานฉบับแก้ไ ขปรับปรุง ในราชกิจจานุ เบกษา ให้เ ป็นไป ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุด

4.2 ในกระบวนการผลิ ต การขนส่ ง และการกํ า จั ด ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต
ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
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5. ข้อกําหนดพิเศษ
5.1 ต้องทําจากวัสดุที่ผ่านการบริโภคแล้ว (post-consumer waste) และ/หรือ วัสดุเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) รวมกันทั้งสิ้นอย่างน้อยร้อยละ 40 โดย
น้ําหนักของผลิตภัณฑ์
5.2 สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.2.1 ต้องไม่เป็นสารก่อมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยันแล้ว)
และ group 2A และ 2B (สารที่มีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็ง) ของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม
5.2.2 ต้องไม่มีแร่ใยหิน (asbestos)
5.2.3 ต้องไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde)
5.2.4 ต้องไม่มีสารประกอบแฮโลเจน
5.2.5 ต้องไม่มีปริมาณของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู โครเมียม(+6)
และซิลิเนียม (ในกรณีที่มีการปนเปื้อนจากความไม่บริสุทธิ์ และจากวัตถุดิบอนุญาตให้
มีการปนเปื้อนได้ไม่เกิน เกณฑ์กําหนดดังนี้ ตะกั่ว 300 ppm แคดเมียม 10 ppm
ปรอท 10 ppm สารหนู 50 ppm โครเมียม(6+) 10 ppm และซิลิเนียม 20 ppm)
5.2.6 ต้องไม่มีสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ ทินเนอร์ โทลูอิน ไซลีน เป็นตัว
ทํ า ละลาย แต่ ไ ม่ร วมถึ ง วั ส ดุ ที่ มี ปฎิ กิ ริย าเคมี ที่ ดี กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า สารประกอบ
แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้
5.2.7 มีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร
5.3 บรรจุภัณฑ์
5.3.1 กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ต้องเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่องที่ได้รับ
การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ
หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้สําหรับ
ทําผิวกล่อง
5.3.2 กรณีกระดาษทําลูกฟูก ต้องเป็นกระดาษทําลูกฟูกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก
5.3.3 หมึก สี เม็ดสี (pigment) หรือ สารเติมแต่ง (additive) อื่นๆ ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์
หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีส่วนผสมของสารโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท
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ตะกั่ว โครเมียม (+6) และ แคดเมียม (ในกรณีที่มีการปนเปื้อนจากความไม่บริสุทธิ์
และจากวัตถุดิบอนุญาตให้มีการปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100
ppm) ต่อสีที่เป็นน้ําหนักแห้ง)
6. วิธีทดสอบคุณภาพ
6.1 ผู้ผลิตต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท หรือ แสดงผลทดสอบตามวิธี
ทดสอบที่ กํ า หนดในมาตรฐานระหว่ า งประเทศที่ สู ง กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
6.2 ผู้ผลิตต้องยื่นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
6.3 ผู้ผลิตต้องยื่นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนังทําจากวัสดุที่ผ่านการบริโภค
แล้ว (post-consumer waste) และ/หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (postindustrial waste) รวมกันทั้งสิ้นอย่างน้อยร้อยละ 40 โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
หลักฐานดังกล่าวประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคล
6.4 ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองว่าสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดพิเศษ
ข้อที่ 5.2 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต
6.5 ผู้ผ ลิตต้องยื่นหลั ก ฐานที่เชื่ อได้ ว่าเป็นไปตามที่ กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้ อที่ 5.3 โดย
หลักฐานประกอบด้วย
• กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ผู้ผลิตต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับกระดาษสําหรับทําผิวกล่อง หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง
• กรณี ก ระดาษทํ า ลู ก ฟู ก ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งยื่ น ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายฉลากเขี ย วสํ า หรั บ
กระดาษทําลูกฟูก หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษทําลูกฟูก
• ผลทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน
มาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 สําหรับตะกั่ว, ISO 3856-4 หรือ ASTM D
12

TGL-58-11
3335 สําหรับแคดเมียม, ISO 3856-5 สําหรับโครเมียม (VI) และ ISO 3856-7 หรือ
ASTM D 3624 สําหรับปรอท หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
มาตรฐานที่ กํ าหนด หรื อ มาตรฐานระหว่ างประเทศ หรือ แสดงหนังสื อ รับรองยืนยั น
ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของอนุ ภ าคโลหะหนั ก โดยลงนามจากผู้ มี อํ า นาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: 1. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้
•
•

ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ สถาบันการศึกษาภายใต้กํากับของรัฐ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของเอกชนอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทั่วไป
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

2. ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
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ภาคผนวก
1. ขั้นตอนการร่างข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนัง
คําจํากัดความและขอบเขต

รายละเอียดของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังและความสําคัญทางเศรษฐกิจ

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังต่อสิ่งแวดล้อม

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังต่อสิ่งแวดล้อม

พิจารณาสิ่งที่ทําให้กระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

กําหนดมาตรฐานของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
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2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังและความสําคัญทางเศรษฐกิจ
สถานภาพอุตสาหกรรมเซรามิกของไทย
2.1 สถานภาพอุตสาหกรรมเซรามิกของไทย
อุตสาหกรรมเซรามิกของไทยจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จากแหล่ง
เงินทุนภายในประเทศ และการร่วมทุนจากบริษัทข้ามชาติ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย
ของผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ และความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ซึ่งมี
ส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนําวัตถุดิบในประเทศมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกิด
การจ้างงาน และการกระจ่ายรายได้ในระดับต่างๆ ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชนขนาดเล็ก ที่มีคนงานไม่
ถึง 10 คน ใช้เทคโนโลยีชาวบ้านจนถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี
เข้มข้นทําการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ซึ่งมีคนงานหลายพันคนต่อโรงงาน
เมื่อรวมทั้งอุตสาหกรรมเซรามิกพบว่ามีการจ้างงานในประเทศสูงถึงประมาณ 75,000 คนต่อปี และมี
มูลค่าการส่งออกสูงประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2551 จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้
แรงงานสูง จึงสามารถสร้างงานให้แรงงานในประเทศได้เป็นอย่างดี และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่
สําคัญของประเทศที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆมากมาย เช่น กลุ่มเหมืองแร่ ดิน ทราย และเฟสสปาร์ กลุ่ม
ผู้ผลิต / นําเข้าวัตถุดิบสําเร็จรูป กลุ่มผู้ผลิต / นําเข้า สี สารเคมี สารเคลือบ สติกเกอร์ และปูน
ปลาสเตอร์ กลุ่มผู้ผลิต / นําเข้า เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
โรงงานเซรามิ ก ส่ วนใหญ่กระจ่ า ยตั วอยู่ตามจังหวั ดต่างๆ เช่น ลํ าปาง เชียงใหม่ ราชบุ รี สระบุ รี
สมุทรสาคร นครราชสีมา และนนทบุรี โดยรวมแล้วผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผลิตได้ในประเทศ มีกําลังการ
ผลิ ต ประมาณ 1.7 ล้ า นตั น ต่ อ ปี แ ละ มู ล ค่ า รวมประมาณ 55,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี ลั ก ษณะของ
อุตสาหกรรมเซรามิกมีตลาดภายในประเทศที่ค่อนข้างจํากัด การขยายการผลิตเพื่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมนี้ จึงจําเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสําคัญ
อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ในประเทศส่ ว นใหญ่ เป็ น อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ประเภทเซรามิ ก ดั่ ง เดิ ม
(Traditional Ceramics) ซึ่งในการศึกษานี้จะแบ่งกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมเซรามิกตามการใช้
งานของผลิตภัณฑ์เป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการตกแต่งบ้านและสวน ซึ่งจะทําให้
แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สําคัญ ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระเบื้อง กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ กลุ่มเครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า และกลุ่มของชําร่วยและเครื่องประดับ โดยลักษณะของการผลิตที่
สําคัญของอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กลุ่มกระเบื้องเซรามิก ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น / บุผนัง และโมเสค เป็นกลุ่มเซรามิกที่ใช้เงิน
ลงทุนสูง และเทคโนโลยีเข้มข้น โรงงานจะมีขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน การผลิตจะเน้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศประมาณร้อยละ 85 ที่
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เหลื อ เป็ น การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก ปั จ จุ บั น มี ผู้ ผ ลิ ต ประมาณ 12 ราย มี ก ารจ้ า งงาน
ประมาณ 13,000 คน
ตารางที่ 1 บริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกที่สําคัญของประเทศไทย
ประมาณการกําลังการผลิต
(ล้านตารางเมตรต่อปี)

แรงงาน(คน)

1. บจก. เซรามิกอุตสาหกรรมไทย

37*

2,000**

2. บมจ. ไทยเยอรมัน อินดัสทรี

20*

1,200***

3. บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม

22*

1,600***

4. บจก. โสสุโก้ เซรามิก

12*

1,000***

5. บจก. เดอะโสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรีส์

30*

2,500***

6. บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค

23*

2,000***

7. บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตี้

25.5*

2,000***

8. บมจ. โรแยล เซรามิกส์ อุตสาหกรรม

6*

900**

9. บจก. รอยัลเอเชีย บริก แอนด์ไทล์

2*

160**

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

ที่มา : * จากตลาดหลักทรัพย์ ** จากแบบสอบถาม **จากการสัมภาษณ์

2) กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ ได้แก่ โถส้วม อ่างล้างหน้า และอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนและ
เทคโนโลยีสูง โรงงานจะมีขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
อย่างต่อเนื่อง การผลิตจะเน้นหนักเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ปัจจุบันมีผู้ผลิตประมาณ 8 ราย มีการจ้างงานประมาณ 9,000 คน
ตารางที่ 2 บริษัทผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่สําคัญของประเทศไทย
กําลังการผลิต
(ชิ้นต่อปี)

แรงงาน (คน)

1. บมก. กะรัตสุขภัณฑ์

3,500,000

2,500

2. บจก. สยามซานิทารีแวร์ อีนดัสตรี

2,000,000

1,500

3. บมก. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด

2,000,000

1,500

4. บจก. นามสุขภัณฑ์

520,000

900

5. บมก. สตาร์ ซานิทารีแวร์

520,000

230

6. บจก. ไทยอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา

450,000

615

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
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3) กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ถ้วยชาม ชุดกาแฟ หม้อเซรามิก เป็นต้น เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออก การผลิตเน้นการใช้แรงงานและความสามารถในการ
ออกแบบ โรงงานจะกระจ่ายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น ลําปาง เชียงใหม่ สมุทรสาคร และ
จังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อม มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นโรงงาน
ขนาดใหญ่ ที่มีเงินการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสูง จึงมีความสามารถในการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าโรงงานขนาดเล็ก ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ประมาณ 68 ราย มีการจ้างงานประมาณ 20,000 คน
ตารางที่ 3 บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่สําคัญของประเทศไทย
กําลังการผลิต
(ชิ้นต่อปี)

แรงงาน (คน)

บจก. รอยัล ปอร์ซเลน

30,000,000**

2,200**

บจก. ราชาเซรามิกส์

25,000,000*

2,000*

บจก. อิสเทิร์นไชนาแวร์

20,000,000

1,000

บจก. คราวน์เซรามิกส์

24,000,000

2,000

บจก. อิมพีเรียล พอทเทอร์รี่

3,000,000*

220*

บจก. อินทราเซรามิค

6,600,000*

540*

บจก. คลอลิตี้เซรามิค

4,800,000*

380*

บจก. กษมา พอทเทอร์รี่

100,000*

39*

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

ที่มา* จากแบบสอบถาม **จากเวปไซต์

4) กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสูง จะผลิตเพื่อตอบสนอง
กิจการสาธารณูปโภคทางไฟฟ้า เป็นสําคัญ ปัจจุบันมีผู้ผลิตประมาณ 10 ราย มีการจ้าง
งานประมาณ 2,000 คน
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ตารางที่ 4 บริษัทผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าที่สําคัญของประเทศไทย
กําลังการผลิต
(ชิ้นต่อปี)

แรงงาน (คน)

1. บมก. เอเซียน อินซูเลเตอร์

12,000

400

2. บจก. ซันเซอรา

7,000

190

3. บจก. โมเดิร์น เซรามิคส์

5,000

100

4. บจก. สแตนดาร์ดอินซูเลเตอร์

8,400

250

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

5) กลุ่มของชําร่วยและเครื่องประดับ ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งภายในบ้าน
รวมถึงผลิตภัณฑ์พวกกระถางเซรามิกที่ใช้สําหรับตกแต่งสวน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่การ
ผลิตใช้แรงงานมาก และผลิตสินค้าโดยเน้นการออกแบบเป็นสําคัญ ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ เช่น ลําปาง เชียงใหม่ และราชบุรี
การผลิตจะเน้นเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 80 ปัจจุบันมีผู้ผลิตอยู่ประมาณ 123 ราย
มีการจ้างงานประมาณ 35,000 คน
ตารางที่ 5 บริษัทผู้ผลิตของชําร่วยและเครื่องประดับที่สําคัญของประเทศไทย
กําลังการผลิต
(ชิ้นต่อปี)

แรงงาน (คน)

บจก. เปรมประชา

500,000

350

บจก. เอส พี พี เซรามิค

1,000,000

500

บจก. คิดเซรามิกส์อุตสาหกรรม

500,000

80

บจก. ยามาฮาอาร์ท (ประเทศ)

600,000

100

บจก. ธนบดีเซรามิค

300,000

100

ชื่อบริษัทผู้ผลิต

สําหรับข้อมูลกําลังการผลิต และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบโดยประมาณของอุตสาหกรรมเซรามิกในแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สําคัญนั้น มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกําลัง
การผลิตสูงที่สุด คือ กระเบื้อง จึงนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะบ่งบอกถึงสถานะภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วอุตสาหกรรมเซรามิกมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศสูง
กว่าร้อยละ 75 จึงเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีแหล่ง
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วัตถุดิบที่สําคัญอยู่ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ลําปาง สระบุรี ระนอง ราชบุรี เป็นต้น
ตารางที่ 6 กําลังการผลิตและสัดส่วนของการใช้วัตถุดิบโดยประมาณของอุตสาหกรรมเซรามิก แบ่ง
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ
กําลังการผลิต

ประเภทผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
(ร้อยละ)

ตัน/ปี

หน่วย/ปี

ในประเทศ

ต่างประเทศ

กระเบื้องเซรามิก

1300000

180 ล้าน ตรม.

62

38

เครื่องสุขภัณฑ์

160000

13.5 ล้านชิ้น

74

26

ลูกถ้วยไฟฟ้า

32400

n/a

98

2

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

126000

250 ล้านชิ้น

78

22

ของชําร่วยและเครื่องประดับ

150000

n/a

71

29

ที่มา : รวบรวมจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มเซรามิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนประกอบที่สําคัญของ Supply Chain ของอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งในอุตสาหกรรมเซรามิกจะมีรายละเอียดของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ํา
กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต้นน้ําแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ก) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการ
ตั้งแต่การสํารวจแหล่งดิน การทําเหมืองดิน การปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการจัดส่ง กลุ่ม
ผู้ประกอบเหล่านี้มีจํานวนผู้ประกอบการน้อยราย เนื่องจาก ข้อจํากัดของแหล่งดินและ
การสัมปทานจึงทําให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเซรามิกมีเพียงระดับหนึ่ง และมักจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สม่ําเสมอของคุณภาพวัตถุดิบและต้อนทุนค่าขนส่งวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้น
ข) ผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การนํ า เข้ า และการจั ด จํ า หน่ า ยทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
สารเคมี และเครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง อาจเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ก ารลงทุ น จากต่ า งชาติ แต่ ก็ มี
ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบเซรามิกได้ดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพการ
ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ค) ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่วัตถุดิบหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการด้านพลังงาน ซึ่งมีอยู่น้อยรายและมีข้อจํากัดทางด้านอุปสงค์ทั้งทางด้าน
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คุณภาพและปริมาณ ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการเซรามิกไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต
ได้
กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ํา
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมกลางน้ํ า โดยทั่ ว ไปการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก จะเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่
ดําเนินการตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดหาข้อมูลแนวโน้นการ
ออกแบบ การออแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการจั ด ทํ า แม่ พิ ม พ์ ไปจนถึ ง กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การขาย และการส่งไปสู่ผู้ซื้อด้วย แต่ใน
ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเฉพาะอย่ า ง หรื อ การใช้ ก ารจ้ า งเหมา
(Subcontractor) มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น การจัดตั้งให้มีบริษัททําหน้าที่
ด้ า นการจั ด จํ า หน่ า ยและการตลาดแยกต่ า งหาก หรื อ การใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ที่ รั บ ทํ า แม่ พิ ม พ์
โดยเฉพาะ หรือบริษัทที่รับผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป้นของขาว (Whiteware product) การพัฒนาธุรกิจใน
ลักษณะนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะที่เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะทําให้ห่วงโซ่อุปทานมี
ความเข้มแข็มมากขึ้น ผู้ประกอบการเซรามิกที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ําจะมีการกระจายตัวอยู่
ตามแหล่งประวิติศาสตร์หรือศูนย์กลางวัฒนธรรมโดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่อยู่ในระดับไม่สูงมากนัก
เนื่องจากต้องการคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบศิลาดลของเชียงใหม่
หม้อดินเผาของเกาะเกร็ด และเบญจรงค์ของอ้อมน้อย สําหรับผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามแหล่ง
วัตถุดิบที่ สํ าคัญ เช่น กลุ่ม ผู้ผ ลิตในจังหวัดลํ าปาง ราชบุรี และด่านเกวียน ผู้ประกอบในกลุ่ม นี้มี
ความสามารถในการผลิตหรือมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับกลาง เนื่องจากมีการผลิตมานาน มีการลงทุน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการลงทุนสูง มีการใช้เทคโนโลยี
การผลิตและเครื่องจักรจากต่างประเทศจะกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสระบุรี
เนื่องจากต้องการข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่ง การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และช่องทาง
การตลาดเป็นสําคัญ
กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้าํ
กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ําจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภครายย่อยใน
ประเทศ มีการซื้อโดยตรงจากผู้ประกอบการตามแหล่งผลิตต่างๆในจํานวนจํากัด และมีกําลังซื้อไม่สูง
นักทําให้จําเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมปลายน้ํามีปัจจัยด้าน
ราคาเป็นตัวกําหนดที่สําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้กลุ่มผู้จัดจําหน่ายเซรามิก (trader) มี
บทบาทสําคัญ และมีอํานาจต่อรองค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการเลือกซื้อของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ที่ นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก ไปใช้ ซึ้ ง กลุ่ ม ผู้ จั ด จํ า หน่ า ยเซรามิ ก ที่ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพราะจําเป็นต้องอาศัยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์เป็นสําคัญ
สําหรับเซรามิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น วัสดุทนไฟเซรามิกที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ยานยนต์นั้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ําที่มีศักยภาพมีสถานประกอบการตามแหล่มอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศ และมีแนวโน้นขยายตัวที่ดี แต่ผู้ประกอบการเซรามิกยังมีข้อจํากัดในการผลิตผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ เนื่องจากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีการผลิตในระดับสูง อย่างไรก็ตาม
มีกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่นับว่ามีศักยภาพสูงและน่าสนใจ คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เนื่องจาก เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
และขณะนี้ต้นยางดั งกล่าวสามารถกรีดยางได้แ ล้ว ทําให้เริ่มมีความต้ องการจอกรองน้ํายางจาก
ผู้ประกอบการสวนยางเพิ่มมากขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการประมาณการความต้องการใช้จอกรอง
ยางน้ํายางไว้ที่จํานวนไม่ต่ํากว่า 100 ล้านใบต่อปี ซึ่งการใช้จอกรองน้ํายางมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
พลาสติกและจากเซรามิก นอกจากนี้ กระแสการใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคในปัจจุบันมีส่วน
ส่งเสริมให้ความต้องการการใช้เซรามิกผลิตภัณฑ์เซรามิกในกิจการร้านอาหารเพื่อทดแทนภาชนะที่ทํา
จากเมลามีนหรือพลาสติกมีมากขึ้น
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมต้นน้าํ กลางน้าํ และปลายน้ํา
อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ํา ซึ่งใน Supply Chain จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้น
น้ําหรือผู้ผลิตวัตถุดิบและพลังงาน เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่และดิน และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในส่วนของปริมาณสํารองและจํานวนแหล่งวัตถุดิบในสถานที่ต่างๆ ในส่วน
ของอุตสาหกรรมต้นน้ํา แต่ก็นับว่าเป็นความเชื่อมโยงที่สําคัญเนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่
ในประเทศ สามารถสร้ า งมูล ค่า เพิ่ม ได้ม าก และสร้างตลาดแรงงานได้อ ย่างกว้างขวาง และเมื่ อ
พิจารณาในส่วนของความเกี่ยวข้องระหว่างอุตสาหกรรมเซรามิกกับอุตสาหกรรมปลายน้ําซึ่งได้แก่
ผู้ บ ริ โ ภคแล้ ว จะเห็ น ว่ า ยั ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง
อุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ และการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแต่เป็น
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ และเนื่องจากอุตสาหกรรมปลายน้ําเหล่านี้เป็นเสมือนลูกค้าที่สําคัญ
ของอุตสาหกรรมเซรามิก มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้นอุตสาหกรรมเซรามิกจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจค่อนข้าง
ชัดเจนเช่นเดียวกัน
การพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการไหลของข้อมูลและ
วัตถุดิบในกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์มีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมเซรามิก มีระยะเวลาเฉลี่ยใน Supply Chain ประมาณ 80-90 วัน ซึ่งนับว่า
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นานพอสมควร โดยระยะเวลาส่วนใหญ่จะเสียไปในการจักเคลื่อนไหวใน Supply Chain ที่ไม่ให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม เช่น การจัดเก็บวัตถุดิบ ซึ่งในการพัฒนาการผลิตให้เร็วขึ้นสามารถทําได้โดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ และการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการแต่ละส่วนของ Supply Chain ที่
เป็นหน่วยงานผลิตย่อยต่างๆจําเป็นต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อสร้าง
ความสามารถที่จะตอบสนองต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่กระบวนการผลิตต่อไปได้อย่าง
รวดเร็ว โยการพัฒนาที่สําคัญๆจะสามารถแสดงได้ดังในแผนภาพต่อไปนี้

การพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมเซรามิก
วัตถุดิบ

การวิจัยและออกแบบ

กระบวนการผลิต

- การสํารวจหาแหล่งแร่และการ
ทําเหมือง
- การคัดแยกขนาดวัตถุดิบ
- การปรับปรุงสูตรดินและการ
เตรียมดินผสมเสร็จ
- การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
- การ Reuse / recycle วัตถุดิบ

- การศึกษาข้อมูลการตลาดและ

- การคั ด เลื อ กและเตรี ย ม
วั ต ถุ ดิ บ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
สม่ําเสมอ
- การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- การอบแห้งและการเผา
ผลิตภัณฑ์
- การตกแต่งลวดลาย/ลงสี/
การเคลือบ
- ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ Modify
เครื่องจักรใช้ในการผลิต
- การตรวจสอบและควบคุม

แนวโน้มแฟชั่น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
- การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
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ผลิตภัณฑ์

การตลาด

- การวิ เ คราะห์ / ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากล
- การแก้ ปั ญ หาการสู ญ เสี ย ที่
เกิดจากกระบวนการผลิต
- การจั ด การกากของเสี ย ที่
้

ผู้ใช้

- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาการ/การตลาด
- การพัฒนาระบบสื่อสารระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการ
- การร่ ว มออกงานแสดงสิ น ค้ า
แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ

- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิก
- ผู้จําหน่ายสินค้าในและ
ต่างประเทศ(Trader)
- ผู้บริโภค

สภาวะการผลิตและจําหน่ายของอุตสาหกรรมเซรามิกหลังวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2544 – 2549
มีแนวโน้นเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทําให้มีความต้องการกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่
หลังวิกฤติทางการเมืองในประเทศในปี พ.ศ. 2550 การผลิตเซรามิกที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างประเภท
กระเบื้ อ งปู พื้ น / บุ ผ นั ง และเครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาภาวะซบเซาของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และปัญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น จนผู้ผลิตหลายรายหันมานําเข้าสินค้าที่มีราคาถูกจากจีนแทนการผลิตในประเทศทําให้การ
ผลิตเซรามิกลดลง
ตารางที่ 7 แสดงราคาน้ํามันขายปลีกในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2552
(บาท)
วันที่

เบนซิน 95

เบนซิน 91

แก๊สโซฮอล 95

ดีเซล

7 ม.ค. 2546

16.79

15.79

16.29

14.59

2 ก.ค. 2546

15.79

14.79

15.29

13.09

16 ธ.ค. 2546

17.29

16.49

16.79

14.39

8 ม.ค. 2547

17.79

16.99

17.29

14.69

29 ก.ค. 2547

19.39

18.59

18.89

14.59

17 ธ.ค. 2547

19.29

18.49

18.54

14.59

26 ม.ค.2548

19.69

18.89

18.94

14.59

4 ก.ค. 2548

24.94

24.14

23.44

21.29

24 ธ.ค. 2548

26.04

25.24

24.54

23.49

7 ม.ค. 2549

26.44

25.64

24.94

23.89
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วันที่

เบนซิน 95

เบนซิน 91

แก๊สโซฮอล 95

ดีเซล

2 ก.ค. 2549

29.79

28.99

28.29

27.14

23 ธ.ค. 2549

26.49

25.69

24.99

23.34

9 ม.ค. 2550

25.99

25.19

24.49

22.94

7 ก.ค. 2550

30.39

29.59

26.89

25.34

26 ธ.ค. 2550

32.89

31.59

28.89

29.34

3 ม.ค. 2551

33.29

31.99

29.29

29.74

7 ก.ค. 2551

43.89

42.79

39.19

44.24

31 ธ.ค. 2551

-

20.79

16.29

18.34

8 ม.ค. 2552

-

21.39

16.89

18.94

2 ก.ค. 2552

-

33.44

29.84

27.39

17 ธ.ค. 2552

-

34.84

31.24

27.19

ที่มา : www.pttplc.com/TH/news-energy-fact-oil-price-bankok.aspx

สรุปภาพรวมของสถานภาพอุตสาหกรรมเซรามิกของไทย
อุตสาหกรรมเซรามิกนับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ จากข้อ
ได้เปรียบของต้นทุนการผลิตและแรงงานราคาถูก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนที่สูงขึ้น มีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างประเทศ และมีการผลิตในลักษณะของการรับจ้างผลิต (OEM) มากขึ้น
จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา แต่ประเทศไทยไม่มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เป็นของตัวเอง ซึ่งการศึกษาหรือการพัฒนาเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆในประเทศไม่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อรับรองความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเพียงพอ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรจากต่างประเทศ จึงเกิดปัญหาสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนอกจากนี้ความต้องการไม่
แน่นอนทางการเมืองในหลายยุคหลายสมัย ก็ทําให้นโยบายต่างๆ ไม่มีความต่อเนื่องหรือขาดการ
ผลักดันให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่า นมาเมื่ อต้ นทุน ด้ า นวัต ถุดิ บ พลั งงาน และแรงงานต่า งมีร าคาเพิ่ ม สู งขึ้น ทํ าให้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกเริ่มมีแนวโน้นลดลง ประกอบกับการพัฒนา
ระบบสื่อสาร Online ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วในระบบข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ทําให้ผู้ซื้อที่อยู่ใน
ต่างประเทศสามารถเลือกสั่งสินค้าเซรามิกจากแหล่งผลิตในประเทศอื่นๆ ได้สะดวกกว่าในอดีต
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สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยรายสาขาผลิตภัณฑ์เซรามิกบางประเภทในประเทศไทยตกอยู่
ในตลาดของน่านน้ําสีแดงทีมีภาวการณ์แข่งขันกันเองสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาในขณะที่ต่าง
ก็มีต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ทําให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเซรามิ
กของประเทศไทยอยู่ ใ นช่ ว งชะลอตั ว และหดตั ว ลงในบางกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และจะเห็ น ได้ ว่ า มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยมาก ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มปิดกิจการใน
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้นการส่งออก ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไทยยังคงมีศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกลับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง
และเครื่องสุขภัณฑ์และยังมีโอกาสสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ เช่น เซรา
มิกสําหรับห้องปฏิบัติการหรือเซรามิกที่ใช้งานอุตสาหกรรม
สํ า หรั บ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ลดลงได้ แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของชําร่วย ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จากจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆ ทําให้สามารถ
มองเห็นโอกาสในการพัฒนา ซึ่งจําเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ต่างกัน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง นโยบายการเปิดการค้าเสรี จะมีผลกระทบสูงทั้ง
ในเชิงบวกและเชิ งลบ คื อ เพิ่ มโอกาสในการส่ งออกไปยังประเทศคู่ ค้า แต่ผู้ประกอบการภายใน
จําเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
และการพั ฒ นารู ป แบบให้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในเวลาที่ ร วดเร็ ว ตลอดจนสร้ า ง
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการลดต้นทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานและการใช้วัตถุดิบ
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและขอชําร่วยนั้น
จําเป็นต้องมีการพัฒนาโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกลยุทธ์น่านน้ําสี
คราม เป็นสําคัญ โดยต้องมีการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ และความสามารถในเชิงศิลปะ เพื่อการพัฒนา
รูปแบบและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่
อาจจะแตกต่างออกไปจากเดิมวิเคราะห์
ในปี พ.ศ. 25551 จากต้นปีน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2550 โดยราคาน้ํามันดีเซลใน
เดือนกรกฎาคม มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 44.24 บาทต่อลิตร จากนั้นได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเหลือ 18.34
บาทต่อลิตรในเดือนธันวาคม 2551 ราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวอย่างลดลงในช่วงปลายปี ทําให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีการฟื้นตัว มีความต้องการผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยเฉพาะกระเบื้องสูงขึ้น
แต่ผู้ผลิตก็ยังประสบกับปัญหาสินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการ
นําเข้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้อุตสาหกรรมกระเบื้องยังฟื้นนตัวได้ไม่เต็มที่ การผลิตจึงอยู่ในช่วง
ชะลอตัว และในปี พ.ศ. 2552 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหา Sub-prime ของสหรัฐอเมริกา ที่
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ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงต้นปีจึงทําให้การส่งออกของผลิตภัณฑ์เซรามิกทุก
ประเภทลดลง ส่งผลในการผลิตลดลงแต่ก็สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ปัจจุบันจึงพบการผลิต
อุตสาหกรรมเซรามิกมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 55000 ล้านบาทต่อปี แบ่งเป็นมูลค่าการจําหน่ายจาก
ตลาดประทศ ประมาณ 25000 ล้านบาทต่อปี สําหรับรายละเอียดของการผลิต การจําหน่ายใน
ประเทศและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์แต่ช่วงปี พ.ศ.
2544-2552 แสดงไว้ตารางที่ 5.1.8-5.1.9
ตารางที่ 8 ปริมาณการผลิตและจําหน่ายกระเบื้องปูพื้น / บุผนัง ในประเทศ
ปี พ.ศ.

การผลิต (ตรม.)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

การจําหน่าย (ตรม.)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

2544

84,376,679

2545

98,590,297

16.85

112,846,394

20.32

2546

119,540,070

21.25

138,860,063

23.05

2547

141,202,040

18.00

150,541,989

8.41

2548

151,623,481

7.38

163,090,167

8.34

2549

143,820,741

-5.15

157,163,701

-3.63

2550

135,828,958

-5.56

147,305,300

-6.27

2551

139,669,995

2.83

150,825,458

2.39

2552

141,774,436

1.51

145,701,338

-3.40

93,784,530

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบื้องปูพื้น บุผนัง จํานวน 9 โรงงาน

ตารางที่ 9 ปริมารการผลิตและจําหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศ
ปี พ.ศ.

การผลิต (ชิ้น)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

การจําหน่าย (ชิ้น)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

2544

6,140,166

2545

6,101,861

-0.62

3,054,458

18.23

2546

7,285,844

19.40

3,623,116

18.62

2547

7,938,220

8.95

4,459,885

23.10

2548

9,141,304

15.16

5,004,318

12.21

2549

8,278,734

-9.44

4,712,974

-5.82

2550

8,197,938

-0.98

4,480,043

-4.94

2,583,497
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ปี พ.ศ.

การผลิต (ชิ้น)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

การจําหน่าย (ชิ้น)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

2551

8,305,693

1.31

4,460,023

-0.45

2552

5,869,190

-29.34

4,460,023

-12.79

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบื้องปูพื้น บุผนัง จํานวน 6 โรงงาน

อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกที่สําคัญอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมการส่งออกโดยไม่มีการเก็บภาษีการส่งออกผลิตภั ณฑ์ ซึ่ งจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ ม
พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบันตามลําดับ คือ
1.) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ๆด้แก่ เซรามิกที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ วัสดุทนไฟ ฯลฯ
2.) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
3.) กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
4.) ลูกถ้วยไฟฟ้า
5.) ของชําร่วยเครื่องประดับ
6.) เครื่องสุขภัณฑ์
โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์เซรามิกมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 61 คิด
เป็นร้อยละ 0.28 ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนการนําเข้านั้นพบว่าผลิตภัณฑ์มีการนําเข้าสูงที่สุด
ตามลําดับ คือ
1.) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
2.) กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
3.) ลูกถ้วยไฟฟ้า
4.) เครื่องสุขภัณฑ์
5.) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
6.) ของชําร่วยเครื่องประดับ
โดยการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกในปี พ.ศ.2552 จะอยู่ในลําดับที่ 63 คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของการ
นําเข้าทั้งหมด
ประเทศไทยมี ผู้ ค่ าที่ สํ า คั ญ คื อ ญี่ ปุ่ น สหรัฐ อเมริก า อิ ตาลี สหราชอาณาจั ก ร และมาเลเซี ย
ปัจจุบัน ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกอันดับหนึ่งของไทย คือ ญี่ปุ่นมีค่าสูงสุดถึง 3000-5000 ล้าน
บาทต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุด ได้แก่ เซรามิกประเภทอื่น ๆ เช่น หลอด
หรือท่อ ท่อน้ํา รางและผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับใช้ในทางเกษตรกรรม ประเทศคู่ค้าที่สําคัญที
สําคัญรองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกัน คือประมาณ 3500-4000 ล้านบาทต่อปี
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โดยการส่งออก กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการ
ส่งออกไปยังมาเลเซีย ออสเตรเลีย ลาว เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เป็นอันดับต่อ ๆมาโดย
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ส่งออกไปออสเตรเลีย และลาวมากทีสุด คือ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และโมเสด
และผลิตภัณฑ์เซรามิดที่ส่งออกไปยังมาเลเซ๊ยมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทอื่น ๆ
สําหรับประเทศคู่แข่งที่สําคัญ คือ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จีนคาดว่าได้
เข้าแย่งชิงตลาดที่สําคัญของไทย จึงเป็นสาเหตุทีสําคัญที่ทําให้การส่งออกลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร และเครื่องประดับตกแต่งของไทยมีการส่งออกลดลง ส่วนผลิตภัณฑ์กระเบื้องและ
สุขภัณฑ์ถึงแม้จะมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์กระเบื้องจากจีนสูงมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2552 พบการ
มูลค่าการนําเข้าสูงกว่า 4000 ล้านบาท โดยเฉพาะกระเบื้องพอร์ซเลนและกระเบื้องแกรนิตโต ทําให้
ราคากระเบื้องในประเทศถูกลงมาก สําหีรับประเทศไทยการผลิตกระเบื้องส่วนใหญ่เป็นกระเบื้อง
ชนิดเคลือบ ซองจีนไม่ได้ทําการผลิตมากนัก ซึ่งยังสามารถหาตลาดได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยัง
มีการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ดี และคู่แข่งสําคัญของกระเบื้องชนิด
เคลือบนี้ คือ ประเทศสเปน แต่จะมีราคาสูกว่ากระเบื้องเคลือบของไทยค่อนข้างมาก
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดของประเทศที่เป็นคู่ค้าและคู่แข่งของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
ผลิตภัณฑ์
ประเทศคู่ค้า
กระเบื้องเซรามิก สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ออสเตรเลีย ลาว พม่า

ประเทศคู่แข่ง
จีน อินโดนีเซีย สเปน

เครื่องสุขภัณฑ์

สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน

มาเลเซีย

ลูกถ้วยไฟฟ้า

มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปินส์ อิสราเอล

มาเลเซีย ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร อินโดนีเซีย
จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร
อินโดนีเซีย
จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม อตาลี

เครื่องใช้บนโต๊ะ อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมัน สหราชอาณาจักร
อาหาร
ของชําร่วยและ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน สหราชอาณาจักร
เครื่องประดับ
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แม้ว่าการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกในประเทศ จะเริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี
พ.ศ. 2544 แต่การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง
เนื่องจากผลกระทบจากการปราบปรามการก่อการร้ายที่ขยายกลว้างขึ้น และความผันผวนของราคา
น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาดหลักทีสําคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทําให้การ
ส่งออกยังอยู่ในช่วงการชะลอตัวจนถึงปี พ.ศ. 2546 หลังจากนั้นจึงมีแนวโน้มมากขึ้นโดยตลอด ดัง
แสดงในตารางที่ 5.1.11 จะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกเพิ่งขึ้นจาก 21718.45 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547
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เป็น 31395.39 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตามการส่งออกลดลงอย่างมากในปี พ.ศ. 2552
เหลือเพียง 18574.57 ล้านบาท ซึ่งมีการหดตัวสูงถึง 40.84 โดยมีสาเหตุหลักต่อเนื่องมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจจากปัญหา Sub-prime
ของสหรัฐอเมริกา และใช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 พบว่า
สหรัฐอเมริกา สามารถแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงงทําให้อุตสาหกรรมเซรามิกมี
แนวโน้มและฟิ้นตัวได้ในปี พ.ศ. 2553
ตารางที่ 11 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในปี พ.ศ. 2546-2552
มูลค่า (ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

1. กระเบื้องปูพื้น / บุผนัง

2,902.01

3,443.55

4,198.80

3,897.98

3,736.62

4,178.65

4,165.21

2. เครื่องสุขภัณฑ์

4,197.61

3,816.70

4,419.18

4,610.94

4,896.02

4,585.69

3,428.89

3. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

7,841.06

7,484.69

7,225.75

6,550.74

6,485.46

5,535.83

4,233.04

4.ของชําร่วยและเครื่องประดับ

1,487.09

1,271.96

1,302.47

1,081.20

1,190.45

997.97

789.72

5. ลูกถ้วยไฟฟ้า

781.68

705.81

691.74

888.11

808.08

879.94

793.33

6. เซรามิกอื่น ๆ

4,614.22

4,995.74

7,423.74

13,823.78

13,823.34

15,217.31

5,164.39

รวม

21,823.67

21,718.45

25,261.68

30,852.75

30,939.97

31,395.39

18,574.58

-0.48

16.31

1.01

21.25

1.47

-40.84

อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดประทรวงพาณิชย์ โดยการร่วมมือจากกรมศุลกากร

การนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2551 จากมูลค่า
7007.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 14046.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 39 ของมูลค่าการ
ส่งออกอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2552 การนําเข้ามีมูลค่า 12909..36 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของโลกดังกล่าว โดยการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศ
ต่าง ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เยอรมนี และอิตาลี เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
นําเข้ามากที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซรามิกอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ และผลิตภัณฑ์
เซรามิกที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นการนําเข้าสินค้าที่มีคุฯภาพสูง และไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ
รองลงมาจะเป็นการนําเข้าผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น / บุผนัง ซึ่งพบว่ามีการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจทําให้ผู้ผลิตในประเทศได้รับผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่วน
แบ่งตลาดในประเทศ เนื่องจากเป็นการนําเข้าสินค้าจากจีนทีมีต้นทุนต่ํากว่าการผลิตในประเทศ โดย
ในปี พ.ศ. 2552 การนําเข้าประเบื้องปูพื้น / บุผนัง มีมูลค่าราว 4000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับมูลค่า
การส่งออกกระเบื้องปูพื้น / บุผนังทั้งหมด และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นการนําเข้าจากประเทศจีน
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ทั้งหมด
ตารางที่ 12 มูลค่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกในปี พ.ศ. 2546-2552
มูลค่า (ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

1,034.61

1,791.82

2,427.61

2,677.38

2,820.58

3,579.16

4,035.56

54.68

47.60

102.48

157.39

184.73

282.76

373.87

191.91

326.84

289.76

200.48

184.17

259.55

176.87

53.77

55.50

52.82

52.47

65.69

60.24

41.28

5. ลูกถ้วยไฟฟ้า

530.23

476.62

440.48

424.57

403.59

424.26

536.19

6. เซรามิกอื่น ๆ

5,141.80

6,562.00

6,582.23

6,482.49

7,681.25

9,440.87

7,746.18

รวม

7,007.00

9,260.38

9,895.38

9,994.78

11,340.01

14,046.84

12,909.95

32.16

6.86

1.00

13.46

23.87

-0.08

1. กระเบื้องปูพื้น / บุผนัง
2. เครื่องสุขภัณฑ์
3. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
4.ของชําร่วยและเครื่องประดับ

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

พ.ศ. 2551

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดประทรวงพาณิชย์ โดยการร่วมมือจากกรมศุลกากร

นโยบายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้องกับอุคสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย
สําหรับนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ภาครัฐกําหนดมาเพื่อให้การสนับสนุนกับอุตสาหกรรมเซรามิก มีทั้ง
นโยบายทางด้านภาษีและนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีอากร ประกอบด้วย
นโยบายด้านการสนับสนุนการลงทุน
ในการสนับสนุนการลงทุน รัฐบาลได้ใช้นโยบายผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งได้ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์ ประเภท ขนาด และเงื่อนไของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ใหม่ สํ าหรั บผู้ ที่ยื่นคํ าขอรั บส่ งเสริมการลงทุ น ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2552 เป็นต้นไป โดยมี
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิก คือ
1. ให้ยกเลิกประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไของกิจการที่จะส่งเสริมการลงทุน
2. ให้ประเภทกิจการทีกําหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้เป็นกิจการที่ให้การ
ส่งเสริมด้วยการลงทุน
3. ให้กําหนดขนาดการลงทุนของแต่ละโครงการขึ้นต่ําไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน
และทุนหมุนเวียน) สําหรับทุกประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
30

พ.ศ. 2552

TGL-58-11
4. ให้กําหนดเงื่อนไขสําหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามที่กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการนั้น
5. สิทธิและประโยชน์สําหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2543 ลงวั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2543 เรื่ อ ง
นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่ที่มีการกําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
บัญชีท้ายประกาศ
6. สําหรับกิจการที่ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี้
6.1 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด
6.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด
6.3 สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณ์ประกาศคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543
7. สํา หรั บกิ จ การที่ มี ค วามสํ า คัญ และเป็ น ประโยชน์ต่ อ ประเทศเป็ น พิ เ ศษให้ไ ด้รั บสิ ท ธฺ
และประโยชน์ดังต่อไปนี้
7.1 ได้รับยกเว้นากรขาเข้าไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด
7.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด โดยไม่
กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7.3 สิทธิและประโยชน์อื่นได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
รัฐบาลกําหนดนโยบานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และการปรับปรุ งกระบวนการผลิตผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สําหนักงาน
พัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี รวมถึ ง
หน่วยงานทางด้านการศุกษาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง เช่น คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กุล่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล โดยหน่วยงานดังกล่าวจะรับผิดชอบทางด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงการผลิตบุคคลากรที่มีความชํานาญทางด้านเซรามิกออกมาเพื่อให้เป็นกําลังคนที่สําคัญ
สําหรับอุตสาหกรรม จากการสําหรวจพบว่ามีโครงการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิ
กของหน่วยงานของรัฐ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2553 พบว่ามีจํานวน 63 โครงการ เรื่องการทบทวน
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แผนแม่บทและแก้วในปี พ.ศ. 2545 ตัวอย่างโครงการและนโยบายดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ออกแบบและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิกตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดลําปางดําเนินการโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสางเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ตรวมถึ งการให้ คํ า แนะนํ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิก ดําเนินการโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรา
มิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประทรวงอุตสาหกรรม
3. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก เศษแก้ว และแบบแม่พิมพ์
ปูนพลาสเตอร์ใช้แล้ว ดําเนินการวิจัยและพัฒนาโดย กรมวิทยาศาตร์บริการกรัทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ ดํ า เนิ น การโดยหลายหน่ ว ยงานรวมกั น ได้ แ ก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สําหนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรี เพื่อ
ค้น คว้ า วิ จั ย และพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่อ งเคลื อ บดิ น เผาจั งหวั ดราชบุ รี ใ นด้ า นรู ป แบบ
เคลือบ และลวดลาย รวมทั้งการวิเคราะห์ท ดสอบเบื้องต้นของวัตถุ ดิบและเคลื อบ
ดําเนินการโดยศู นย์เทคโนโลยีโลหะและวัส ดุแห่ งชาติ (เอ็ม เทค) สําหนักงานพั ฒนา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ กระทรวงวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี เป็นที่
ปรึกษา
6. การจัดตั้งหน่วยงานทดสอบผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิกเพื่อการส่งออก
ที่ ศู นย์ เทคโนโลยี แ ละวัส ดุ แ ห่งชาติ (เอ็ม เทค) สํ าหนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา
7. โครงการวิจัยพัฒนาและวิจัยสูตรดินและเคลือบที่ใช้อุณหภูมิในการเผาต่ํากว่า 1000
องศาเซลเซียล ดําเนินการวิจัยพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะแบะวัสดุแห่งชาติ (เอ็ม
เทค) สํ า หนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ สถาบั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และดทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะและ
วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสะอาดไปปรับใช้ในโรงงานดําเนินการ
โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. การวิจัยและพัฒนาเตาเผาใช้ก๊าซชีวมวลในอุตสาหกรรมเซรามิก ดําเนินการวิจัยโดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
10. โครงการยวกระดั บ คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก
ดําเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะและ
วัสดุ)
11. การพัฒนาหัวเผาไหม้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงสําหรับเตาเผาเซรามิก ดําเนินการวิจัย
และพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงงาน)
นโยบายทางด้านภาษีอากรสําหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก
อัตราภษษีอากรสําหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกมีการปรับเปลี่ยนไปตามแบบแผนแม่บทอุตสาหกรรมเซรา
มิกและแก้ว ในปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก โดยมีผลจากมีการเปิดใช้เขตการค้าเสรรี (Free Trade
Area : FTA) หรือข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ซึ่งหมายถึง การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ทําข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุด
หรือเป็นร้อยละ 0 และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่าประเทศนอกกลุ่ม ปัจจุบัน FTA นอกจากจะมีการ
ลดภาษี ในแง่ของการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยั งมี การขยายการร่วมมือในด้านการลงทุน การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการลดอุปสรรคในด้านการค้าบริการ เช่น บริการท่องเที่ยว
การรักษาพยาบาล การสื่อสาร การขนส่ง ด้วย
FTA สะท้อนแนวคิดความสําคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศจะ
เกิด ขึ้ น สูง สุ ด เมื่ อ ประเทศต่ าง ๆ ผลิ ต สิ นค้ าที่ ต นมีต้ นทุ น ในการผลิตต่ํ าที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศอื่น ๆ แล้วนําสินค้าเหล่านั้นมาค้าขายแลกเปลี่ยนกัน”
เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ยังคงมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น การเก็บภาษีศุลกากรที่สูงใน
สินค้าบางประเภท ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนราคาที่แท้จริงของสินค้า ทําให้การค้าขายไม่เป็นไปตาม
อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศในปัจจุบันยังคงส่งออกสินค้าที่ตนมี
ต้นทุนในการผลิตสุงกว่าโดยเปรียบเทียบอยู่ ดังนั้นเขตการค้าเสรี จึงถูกนํามาใช้เพื่อลดการบิดเบือน
ด้ า นราคาอั น เกิ ด จากภาษี ศุ ล กากรช่ ว ยลดอุ ป สรรคการค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช้ ภ าษี ส่ ง ผลให้ มี ก ารค้ า ขาย
แลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีมากขึ้น เพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดจากการค้าระหว่างประเทศในส่วนของ
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ผู้บริโภค ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ก่อให้เกิดการลดภาษีขาเข้า ทําให้สินค้านําเข้าถูกลงถือเป็นการ
เพิ่งกําลังซื้อของประชาชนทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่งทางเลือกของผู้บริโภค เนื่องจากจะเกิดการ
นําเข้าสินค้าชนิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีการนําเข้ามาก่อนเพราะเจอกําแพงภาษีในอดีตด้วย
สําหรับผู้ผลิต ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เพิ่งโอกาสให้แก่ผู้ส่งออก ลดภาระของผู้ประกอบการที่ต้อง
นําเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและเพิ่มการแข่งขันภายในแระเทศ โดยผู้ผลิตจะสามารถผลิต
และส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเนื่องจากภาษีขาเข้าประเทศคู่สัญญา FTA ลดลง อีกทั้ง จะเป็นการลด
ต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบเครื่องยนต์เครื่องจักรเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า แต่ผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี คือ กลุ่มของผู้ผลิตสินค้าเพื่อขายในแระเทศ ซึ่งจะต้องแข่งขัยกับ
สินค้านําเข้าที่ราคาถูกลงทําให้ต้องมีการปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ดังนั้น FTA ในมุมองที่เป็น
กลางคือโอกาสที่มาพร้อมกับการแข่งขันซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า และใช้โอกาสที่เกิดขึ้นได้มากกว่า
FTA กับประเทศไทย
ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทําเขตการค้าเสรี ดังนี้
1. การจัดทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีควรทําในขอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมการ
เปิ ดเสรี ทั้ง การค้าสิ น ค้ า บริการ และการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ กําหนดให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) สอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ประเทศคู่เจรจา เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2. การจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีที่สอดคล้องกับกฎของ WTO ซึ่งมีเงื่อนไขให้เปิด
การค้าเสรีครอบคลุมการค้าเสรีและบริการอย่างมากพอ (Substantial Coverage)
สร้างความโปร่งใสและเปิดให้สมาชิกอื่นตรวจสอบความตกลงได้
3. การจั ด ทํ า ความตกลงเขตการค้ า เสรี จ ะยึ ด หลั ก การแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์
(Reciprocity) และเกื้อกุลซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงสถานะของไทยที่เป็นประเทศที่
กําลังพัฒนา ในกรณีที่คู่เจรจาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ไทยควรเรียกร้องความยืดหยุ่น
เพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรือมีภาระผูกพันน้อยกว่า
4. การจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรี ควนครอบคลุมมาตรการทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ภาษี (Non-Tariff Measures : NTM) ด้วย เช่น การกําหนดมาตรการสินค้านําเข้า และ
มาตรการโควตา
5. ตกลงเขตการค้าเสรี ควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบของการเปิดเสรีต่ออุตสาหกรรม
ภายใน เช่น มาตรการตอบโต้การทุ้มตลาด (Anti-dumping Measures :AD) มาตรการ
ตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Measures : CVD) มาตรการป้องกัน
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(Safeguards)
Settlement)

รวมทั้งกําหนดกลไกการยุติข้อพิพาททางการค้า (Dispute

6. การจัดทําเขตการค้าเสรีควรให้มีผลทางปฏิบัติโดยเร็ว ดังนี้ อาจมีการเจรจาเพื่อเริ่มลด
ภาษีหรือเปิดเสรีระหว่างกันก่อนในเรื่องที่พร้อม (Early Harvest)
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทย
ประเทศไทยมีการเจรจาเพื่อเปิดเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ เนื่องด้วยการส่งออกถือ
เป็นจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สําหรับการตกลงเขตเสรีทางการค้าซึ่งไทย
ได้ลงนามกับประเทศคู่เจรจาแล้ว
เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรีหรืออาเซียน หรือ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area -AFTA) ประเทศไทย
ได้เป็นผู้เสนอแนวคิดในการจัดตั้ง AFTA ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 23
ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2534 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้บรรลุ
ข้อตกลงในการจัดตั้ง เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2535
AFTA เป็นข้อตกลงทางการค้า สําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่
สําคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าปละการลดภาษีและ
อุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้า ที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากร
เพื่อเอื้ออํานวยต่อการค้าเสรี
ในข้อตกลง AFTA จะใช้ระบบ CETP (Common Effective Preferential Tariff Scheme)
หรืออัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน ซึ่งกําหนดให้ประเทศสมาชิกให้มีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีศุลกากรของประเทศอื่นสําหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องประกาสลด
ภาษีสําหรับสินค้าชนิดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ CETP ได้กําหนดสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการ
ลดภาษีจะต้องมีสัดส่วน มูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อย่างน้อย
ร้อยละ 40 และสามารถคํานวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะลม (Cumulative Rules of
Origin) โดยกําหนดอัตราขั้นต่ําของวัตถุดิบเท่ากับร้อยละ 20
มาตรการด้านภาษี
อาเซียนตกลงที่จะเร่งรักการลดภาษีใน AFTA ดังนี้
1. ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศลดภาษีสินค้าในบัญชี Inclusion List (IL) ให้เหลือร้อย
ละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2548 และจะลดให้เป็นร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553
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2. ประเทศสมาชิกใหม่จะยายามลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในปี
พ.ศ. 2549สําหรับเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2551 สําหรับลาวและพม่า และในปี พ.ศ. 2553
สําหรับกัมพูชา
3. ประเทศสมาชิกจะลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ทุกรายการใน IL ภายในปี พ.ศ. 2553
สํ า หรั บ สมาชิ ก เดิ ม และภายในปี พ.ศ. 2558 สํ า หรั บ สมาชิ ก ใหม่ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มกราคม 2546 กํา หนดให้ ร้ อ ยละ 60 ของรายการสิ นค้ าทั้ ง หมดของสมาชิ ก เดิ ม 6
ประเทศมีอัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 0
4. ภายใต้กรอบความตกลงสําหรับการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสําคัญ (ลงนามระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ) กําหนดว่าจะเร่งลด
ภาษี สิ น ค้ า ใน 9 สาขาหลั ก (เกษตร ประมง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง สิ่ ง ทอ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ) ให้เร็วขึ้นจากรอบ AFTA เดิม 3
ปี กล่าวคือจากปี พ.ศ. 2553 เป็น พ.ศ. 2550 สําหรับสมาชิกเดิม และจากปี พ.ศ. 2558
เป็นปี พ.ศ. 2555 สําหรับสมาชิกใหม่
5. นอกจากสินค้าในบัญชี IL และยังมีการกําหนดเวลาการลดภาษีสําหรับบัญชียกเว้นภาษี
ชั่วคราว (Temporary Exclusion List : TEL) บัญชีอ่อนไหว (Sensitive List : SL)
และบัญชีอ่อนไหวสูง (Hightly Sensitive List : HLS) ซึ่งกําหนดเวลาการลดภาษีที่
แตกต่างกัน ส่วนบัญชียกเว้นทั่วไป (General Exclusion List : GE) เป็นสินค้าที่แต่ละ
ประเทศไม่สามารถนํามาลดภาษีได้ (ขณะนี้มีเพียงไทยและสิงคโปร์ที่ไม่มี GE)
มาตรการด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกในประเทศ ส่วนใหญ่จะทําการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของไทย (มอก.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กําหนดโดย สําหนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่มาตรฐานที่กําหนดไว้ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับแต่
อย่ า งใด ในส่ ว นของการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกเท่ า นั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ม าตรฐานสํ า หรั บ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของประเทศที่ทําการส่งออกเป็นสําคัญ ซึ่งมี
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก มีมาตรฐานของไทย ดังนี้
 มอก.158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
 มอก.37-2529 กระเบื้องดินเผาปูพื้น
 มอก.613-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน
 มอก.614-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายนอก
มาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์กระเบื้อง เช่น มาตรฐานกระเบื้องของ ISO 10545-1 ถึง 16
เป็นมาตรฐานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
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ISO 10545-1
ISO 10545-2
ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-5
ISO 10545-6
ISO 10545-7
ISO 10545-8
ISO 10545-9
ISO 10545-10
ISO 10545-11
ISO 10545-12
ISO 10545-13
ISO 10545-14
ISO 10545-15
ISO 10545-16

Sampling and basis for acceptance
Dimension deviations & Surface Quality
Water Adsorption
Modulus of rupture & Breaking strength
Impact resistance
Deep abrasion resistance
Surface abrasion resistance
Thermal expansion linear
Thermal shock resistance
Moisture expansion
Crazing resistance
Forst resistance
Chemical resistance
Stain resistance
Lead and cadmium given off by glazed tiles
Small color differences

ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก มีมาตรฐานของไทย ดังนี้







มอก.791-2544
มอก.792-2544
มอก.794-2544
มอก.795-2544
มอก.796-2544
มอก.797-2544

เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้าล้างมือ
เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ
เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถนั่งยอง
เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชําระล้าง
เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์หอ้ งน้ํา

นอกจากนี้ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกอาจต้องมีการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
ของแต่ละประเทศ เช่น มาตรฐาน CSA จากประเทศแคนาดา , IAPMO , ANSI , ASME
จากสหรัฐอเมริกา , BS จากประเทศอังกฤษ JIS จากประเทศญี่ปุ่น ,PSB , SISIR จาก
ประเทศสิงคโปร์ แต่ในบางประเทศผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์จําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบและผ่านมาตรฐานที่เป็นมาจรฐานบังคับ เช่น MS Mark ของมาเลเซีย
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร มีมาตรฐานของไทย ดังนี้
 มอก.32-2546 วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชะเซรา
มิกแก้ว และภาชนะที่ใช้กับอาหาร
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 มอก.564-2546 ภาชะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน
 มอก.601-2546 ภาชะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เอิร์ธเธินแวร์
 มอก.602-2546 ภาชะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่จะทําการส่งออกจําหน่ายจําเป็นต้องทําการทกสอบที่ผ่าน
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO , ASTM , EN , BS , JIS , FDA ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีความ
แตกต่างในรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น การตรวจสอบการปล่อยโลหะหนัก การแบ่ง
ประเภทของขนาดผลิตภัณฑ์ และปริมาณดลหะหนักที่ยอมให้สามารถผ่านการตรวจสอบก็
จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ตัวอย่างของมาจรฐานที่นิยมใช้ มีดังต่อไปนี้
























ISO 6486-1&2:1999
2005/31/EC(84/500EEC):2005
EN 1388-1&2:1996
BS6748 (Glass&Enamel):1986
Lip/Rim ASTM C927-80:2004
ISO 8391-1&2:1986
ISO 4531-1&2:1998
ISO 7086-1&2:2000
Proposition 65
FDA
Canadian:1998
Maxican Standard
Finland (Finnish Test)
Norway (Norwegian Test)
BS EN 15284:2007
EN 12875-4:2006
BS EN 1183:1997
BS EN 1217
BS 4034
BS EN 13258:2003
ASTM C368-88
ASTM C368-88
BS EN 12980

Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Matal Release (Pb&Cd) test
Microwave safe
Dishwasher shock
Thermal shock
Water adsorption Test
Crazing Test
Crazing Test
Impact Test –Edge Chipping
Impact Test –center Chipping
Impact Test –Edge Chipping
38

TGL-58-11
 ASTM C148
 Box EN 1184:1997

Annealing
Translucency

ของชําร่วยปละเครื่องประดับ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ไม่ได้เป็นภาชนะรองรับอาหาร จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) เหมือนกับภาชะเซรามิกที่ใช้กับอาการดังกล่าว ผู้บริโภคในประเทศ
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นความสําคัญของการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ แต่ทาง
ผู้ผลิตก็สามารถทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดย
อาจทํ า การทดสอบตามมาตรฐานอื่ น ๆ ของ สมอ. เช่ น มาตรฐานการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน มอก.485-2542 ซึ่งเป็นมาตรฐานดินขาวสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น มผช.245/2547 เครื่องปั้นดินเผาเซลา
ดอน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอาจจําเป็นต้องมีการตรวจสอบการปล่อยโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
และแคดเมี่ยม สําหรับการส่งออกไปในประเทศที่มีความเข้มงวดในเรื่องของโลหะหนัก
ดังกล่าว ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบได้โดยวิธีการเดียวกันกับการตรวจสอบเครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร
ลูกถ้วยไฟฟ้า มีมาตรฐานของไทย ดังนี้
 มอก.227-2525 ลูกถ้วยล้อ : พอร์ซเลน
 มอก.279-2525 ลูกถ้วยก้านตรง : พอร์ซเลน
 มอก.280-2529 ลูกถ้วยยึดโยง : พอร์ซเลน
 มอก.326-2525 ลูกถ้วยึดสาย : พอร์ซเลน
 มอก.354-2528 ลูกถ้วยแขวน : พอร์ซเลน
 มอก.2563-2528 ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว
 มอก.1077-2535 ลูกถ้วยลแท่ง : พอร์ซเลน
 มอก.1251-2537 ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน
สําหรับการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อการส่งออกนั้น เนื่องจากลักษณะการใช้งานหรือด้วยระบบ
ของการขนส่งกระแสไฟฟ้สที่แตกต่างกัน ทําให้ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้งานในต่างประเทศ มี
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เพราฉะนั้นผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องมีการ
วางแผนในการผลิตตั้งแต่แรกว่าจะทําการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปที่ประเทศใด เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า
ในยุโรป จะใช้มาตรฐานของ ICE 60060-1 : 1989 ส่วนสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรฐานของ
ANSI C29-1:1988
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3. ผลกระทบของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังต่อสิ่งแวดล้อม
กระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะติดตั้งและ
ใช้ และทิ้งหลังใช้งาน ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลกระทบของกระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนังต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากร เช่น
- วัตถุดิบ
- พลังงาน
- น้ํา
การเกิดวัตถุอันตราย
การปล่อยมลสารไปสู่
- อากาศ
- น้ํา
- ดิน
ขยะมูลฝอย/ของเสีย
ผลกระทบอื่นๆ
ความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน
ความปลอดภัย
หมายเหตุ:

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนัง
ขณะติดตั้ง
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง
ทิ้งหลังใช้
และใช้
1,2

{

3

×
{3

2

×
×

∗5

{5

∗

×
×
×
{6

{

∗
∗
∗4

×
×
×

2

{2,6
{2
{2,7

×
×
×

2

{2
{2
{2

×
×

×
∗∗
∗∗

มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด
{ มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด
× ไม่เกี่ยวข้อง
∗
มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
∗∗
มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1
วัสดุที่ผ่านการบริโภคแล้ว
2
โลหะหนักและแร่ใยหิน
3
น้ํามันเชื้อเพลิง
4
เสียง ความร้อน
5
CO/CO2/SOx/NOx
6
ฝุ่นละออง
7
เศษวัสดุจากการติดตั้ง
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3.1

ก่อนผลิต
การผลิตกระเบื้องเซรามิคปู พื้น/บุผนังมีการใช้วัตถุดิบหลายชนิดด้วยกัน ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก่อนการผลิตจึงได้แก่ นําวัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ เช่น น้ํา ดิน ทราย เป็น
ต้น และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบและเชื้อเพลิงใน
การขนส่ง

3.2

ขณะผลิต
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต อาจเกิดจากฝุ่นในกระบวนการบดเตรียม
วัตถุดิบ และผลกระทบจากสารอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ที่อาจมีการผสมอยู่ในสาร
เคลือบผิว (Fritted and glaze) หากไม่ได้รับการจัดการถูกต้องเหมะสม จะมีการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่น และเกิดการปนเปื้อนของสารอันตรายดังกล่าวในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

3.3

ขณะการขนส่ง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ในการขนส่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะและ
เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น ทั้งจากพาหนะขนส่ง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากตัว
ผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อคิดเทียบกับปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือว่าน้อยมาก
ส่วนผลกระทบจากการจัดจําหน่ายเกิดจากการใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
กระดาษทําบรรจุภัณฑ์ และพาเลทไม้

3.4

ขณะติดตั้งและใช้
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในระหว่ า งการใช้ ง าน ได้ แ ก่ ฝุ่ น ที่ ถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้น/บุผนัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ หากกระเบื้องดังกล่าวมีการใช้สารเคลือบผิวที่มีโลหะหนักซึ่งเป็น
สารอันตรายผสมอยู่ เมื่อถูกชะล้างจะมีการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าวสู่บริเวณที่พักอาศัย
อาคาร ลงสู่พื้นดิน และอาจปนเปื้อนตกสะสมอยู่ในแหล่งน้ําในบริเวณดังกล่าวส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ํานั้นๆ
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3.5

ทิ้งหลังใช้
กระเบื้ อ งเซรามิ ค ปู พื้ น /บุ ผ นั ง หากไม่ ไ ด้ รั บ การกํ า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี ฝุ่ น ละอองที่ เ กิ ด จาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศ รวมไปถึ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนบริ เ วณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้หากมีการนําไปกองทิ้งไว้ตามสถานที่สาธารณะ พื้นที่ว่างเปล่าตลอดจน
ทิ้งลงแม่น้ําลําคลอง ทําให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูและลําน้ําตื้นเขินได้ ตลอดจนมีการปลดปล่อย
สารพิษจากการชะล้างปนเปื้อนสู่แหล่งน้ํา
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เอกสารอ้างอิง
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน มอก. 613-2529 สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนัง มอก. 614-2529 สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
3. มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพื้น มอก. 37-2529 สํานั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาโมเสก มอก. 38-2529 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพื้นบุผนัง มอก. 36-2516 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
6. Product Certification Criteria for “Tile-Block Version 2.1” Japan
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