เอกสารแนบ ๑
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”
วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง
....................................
๑. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลมี น โยบายการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิก
เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนา
อาชีพเซรามิกประจําท้องถิ่น ผู้ผลิตเซรามิกในระดับ SME และชุมชน สามารถรวมตัวกันผลิตเซรามิกที่ทําตลาด
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีเซรามิก เพื่อสร้างโอกาสและความทัดเทียมในการเข้าถึง
เทคโนโลยี
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเซรามิกไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานและรายได้แก่
ประเทศจากการส่งออกปีละหลายหมื่นล้าน ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตร อุตสาหกรรมเซรามิกไทยประสบปัญหา
รุมเร้า ทั้งจากคู่แข่งในต่างประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดในราคาที่ถูกกว่า และ
ปัญหาในประเทศจากการเพิ่มค่าแรง การขาดแคลนแรงงาน การเพิ่มค่าพลังงาน ฯลฯ โดยเฉพาะโรงงานเซรามิกใน
ภาคเหนือซึ่งมีไม่น้อยว่า ๒๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่สามารถปรับตัวเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ มีแนวโน้มลดขนาดและทยอยปิดตัวลง
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สามารถสร้างผลกระทบทั้งแง่บวกและลบแก่ประเทศไทย
ผู้ประกอบการเซรามิกที่ไม่สามารถปรับตัวจะประสบปัญหาด้านศักยภาพในการแข่งขันที่ลดลง ในขณะที่การเปิด
ประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างโอกาสให้กับภาคการบริการและการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านขายของชําร่วย
ร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้บริการกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว กลุ่มธุรกิจเหล่านี้และ
นักท่องเที่ยวอาจจะเป็นตลาดที่สําคัญของผู้ประกอบการเซรามิกไทย ที่สามารถสร้างสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของ
ประเทศ หรือการเปิดประชาคมอาเซียนนํามาสู่การสร้างตลาดที่ต้องการสินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตนของประเทศคู่
ค้า เช่นประเทศในกลุ่มมุสลิมในประชาคมอาเซียนหรือของโลก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึ ง มี แ นวคิ ด ในการทํ า งานบู ร ณาการเพื่ อ หาแนวทางในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการเซรามิกไทย โดยการช่วยเสริมสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของสินค้า จากรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนารูปแบบ สร้างตลาดเพื่อความอยู่รอด
ของเซรามิกไทย ในภาคเหนือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ เพื่อสร้างตลาดแก่สินค้าเซรามิกไทย
๒.๒ เพื่อเกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการเซรามิกไทย

๓. การดําเนินการ
จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นระดมความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเซรามิก
เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนารูปแบบ สร้างตลาดเพื่อความอยู่รอดของเซรามิกไทย
ให้บรรลุ
ความสําเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
๑. การอภิปราย “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”
๒. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
๔. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๕. สถานที่ดาํ เนินการ
โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง
๖. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายของการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารรวม ๑๐๐ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ผู้ประกอบการเซรามิก และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ มีการพัฒนารูปแบบ และสร้างตลาดใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมเซรามิกไทย
๗.๒ ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และทุกภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ผลิตภัณฑ์เซรามิกสามารถเข้ารับการคัดสรรเป็นสินค้าโอทอป
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิกเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ชุมชน

๒

กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”
วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนเข้าที่พัก
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเย็น
วันที่จันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
- ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
- กล่าวต้อนรับ
โดย นางอรพรรณ ตันติวีรสุต
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลําปาง
- กล่าวรายงาน
โดย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โดย นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๐๙.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.
- การอภิปรายเรื่อง“การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”
โดย ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์
ที่ปรึกษา สวทช. ภาคเหนือ
รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
นายสุกฤษฏิ์ สุขิตเจริญกุล
บริษัท กระเบือ้ งไม้งาม จํากัด
นางสาวอัมพร ขันชัยทิศ
บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จํากัด
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ

ผู้ดําเนินรายการ : ดร. สุวรรณี แทนธานี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งกลุม่ ตามเนื้อดิน
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเซรามิกเนื้อขาว
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเซรามิกเนื้อดินแดง

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๓

