


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาแมพิมพ    

ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา   

และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการ

วิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมาวิเคราะห  

และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

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

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมแมพิมพ 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 
1.1  ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยเริ่มตนจากการรับจางซอม/สรางชิ้นสวนประกอบแมพิมพจนเกิด

ความชํานาญและมีประสบการณมากขึ้น จึงเริ่มทําแมพิมพข้ึนใชเองจนกระทั่งสามารถรับจางสรางแมพิมพ

ใหแกผูอ่ืน เมื่อมีการรวมทุนและลงทุนจากตางประเทศเขามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะ

การรวมลงทุนในโรงงานแมพิมพยานยนตที่สวนใหญเปนบริษัทญี่ปุนเขามาลงทุน ซึ่งมีความสัมพันธ

เหมือนกับบริษัทแมในประเทศญี่ปุน จึงเปนผูผลิตแมพิมพที่ลงทุนตามการลงทุนของผูผลิตรถยนต ผูผลิต

แมพิมพกลุมนี้จึงมีความสัมพันธใกลชิดกับผูผลิตรถยนตเปนอยางมาก มีการใชเทคโนโลยีสูงในการผลิต 

เนื่องจากมีการสะสมความรูดานเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุนเปนเวลานาน และถูกถายทอดตรงมายังบริษัท

ที่เขามาลงทุนในประเทศไทย ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตคอนขางสูง รวมทั้งคุณภาพของแมพิมพที่จัด

อยูในระดับสากล1 นอกจากนี้สิทธิประโยชนพิเศษตางๆ ที่สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสรมิ

แกนักลงทุนก็มีสวนชวยใหเกิดการรวมลงทุนในโรงงานแมเพิ่มเปนจํานวนมาก  

1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  อุตสาหกรรมแมพิมพ นับเปนอุตสาหกรรมที่มีวามสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมพิมพ  จากขอมูลของ

ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 

11,077 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 11,071 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.95  ในสวนของการ

จางาน SMEs  อุตสาหกรรมแมพิมพมีการจางานถึง 47,212 คน  หรือคิดเปนรอยละ 94.51 ของการจาง

งานรวมในอุตสาหกรรมแมพิมพ 
 

ตารางที ่1 จาํนวนวสิาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2891 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การอัด 

การตอกพิมพ การรีด และการผสมโลหะผง 

7,767 22 4 7,789 7,793 70.32 0.04 70.35 

2893 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใชงานดวยมือและ

เครื่องโลหะทั่วไป 

3,272 10 2 3,282 3,284 29.63 0.02 29.65 

รวม 11,039 32 6 11,071 11,077 99.95 0.05 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สํานักงานประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย,BOI, สํานักเทศกิจ กทม.,อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  

 
 
 

                                                 
1 อธิคม พัฒนาบุญไพบูลย, อุตสาหกรรมแมพิมพช้ินสวนโลหะรถยนตไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการไทยกับตางประเทศ, งานวิจัย

เฉพาะเรื่องเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 
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ตารางที ่2 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2891 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การอัด 

การตอกพิมพ การรีด และการผสมโลหะผง 

31,488 3,716 1,796 35,204 37,000 70.47 3.60 74.07 

2893 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใชงานดวยมือและ

เครื่องโลหะทั่วไป 

10,164 1,844 945 12,008 12,953 24.04 1.89 25.93 

รวม 41,652 5,560 2,741 47,212 49,953 94.51 5.49 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สํานักงานประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย,BOI, สํานักเทศกิจ กทม.,อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
  

 1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ  สภาพตลาดในประเทศ การผลิตแมพิมพโลหะ 

สวนใหญจะเปนการรับจางผลิตภายในประเทศ รองลงมาเปนการผลิตใชเองเพื่อผลิตผลิตภัณฑภายใน

บริษัท ในขณะที่การผลิตแมพิมพพลาสติกสวนใหญเปนการรับจางผลิตภายในประเทศเชนเดียวกัน 

รองลงมาเปนการรับจางผลิตใหตางประเทศและการสรางเพื่อใชเองในบริษัท สวนแมพิมพยางและแมพิมพ

แกวเปนการผลิตแมพิมพใชเองเพื่อผลิตผลิตภัณฑภายในบริษัททั้งหมด ในสวนของแมพิมพเซรามิก 

สวนใหญเปนการผลิตแมพิมพใชเองเพื่อผลิตผลิตภัณฑภายในบริษัท และเปนการรับจางผลิตแมพิมพ

ภายในประเทศ 

 จากการสํารวจขอมูลสัดสวนการสรางและจําหนายแมพิมพเพื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ โรงงาน 

รอยละ 50 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดที่เขาสํารวจ เปนการสรางแมพิมพเพื่อใชผลิตผลิตภัณฑเอง รองลงมา

คือ รอยละ 44 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดที่เขาสํารวจ เปนการรับจางผลิตแมพิมพใชภายในประเทศ  

และรอยละ 6 เปนการรับจางผลิตแมพิมพใหตางประเทศ โดยลูกคาที่ส่ังซื้อแมพิมพสวนใหญเปนลูกคา

ประจําที่มีสายสัมพันธที่ดีกับผูผลิตเดิมอยูแลว (ดูแผนภาพที่ 1) 

 แผนภาพที่ 1 สัดสวนการสรางและจัดจาํหนายแมพิมพ 

ผลิตใชเอง

50%

รับจางในประเทศ

44%

รับจางตางประเทศ

6%
 

ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมแมพิมพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547 

การสงออก จากการสืบคนขอมูลจากกรมศุลกากรตามรหัส Harmonize system (HS) พบวาสินคา

ในหมวด 84.80, 82.0720 และ 82.0730 เปนสินคาที่ครอบคลุมถึงแมพิมพทุกประเภท ไดแก แมพิมพ
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พลาสติก แมพิมพโลหะ แมพิมพแกว แมพิมพเซรามิก และแมพิมพยาง  ในรอบ 5 ปที่ผานมา อุตสาหกรรม

แมพิมพของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกและการนําเขาไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมหลักที่มีมูลคาการสงออกและนําเขาสูง โดยอุตสาหกรรมนี้มีมูลคาการนําเขาสูงกวาการสงออก

มาโดยตลอด จึงสงผลใหประเทศไทยมีดุลการคาขาดดุลมาอยางตอเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ตอง

นําเขาวัตถุดิบสวนใหญโดยเฉพาะเหล็กเครื่องมือ ในป 2549 ประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาแมพิมพ 

25,548.2 ลานบาท และมีมูลคาการสงออกแมพิมพ 5,500.1 ลานบาท 

 เมื่อพิจารณาตลาดสงออกที่สําคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพของไทยในป 2549 พบวามีการ

สงออกไปตลาดญี่ปุนมากที่สุด รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ตามลําดับ 

หากพิจารณาจําแนกตามประเภทของสินคาสงออก ในสวนของแมพิมพ พบวา ในชวงป 2545-

2549 สินคาที่มีการสงออกมากที่สุด คือ หีบแบบหลอสําหรับงานหลอวัสดุทุกประเภท (Mould) (HS 8480) 

รองลงมา คือ แมพิมพโลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ (Die) (HS 820720) และแมพิมพสําหรับอัด ตอก

พิมพ หรือตอกรู (Tool for punching) (HS 820730) ตามลําดับ สวนการขยายตัวของมูลคาสงออกของ

แมพิมพมีอัตราเพิ่มข้ึนมาก คือ รอยละ 131.62 เมื่อเทียบระหวางป 2545 กับป 2549  โดยสินคาที่มีอัตรา

การเติบโตของมูลคาการสงออกในชวงดังกลาวมากที่สุด คือ หีบแบบหลอสําหรับงานหลอวัสดุทุกประเภท 

(Mould) (HS 8480)  รองลงมา คือ แมพิมพโลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ (Die) (HS 820720)  

และแมพิมพสําหรับอัด ตอกพิมพ หรือตอกรู (Tool for punching) (HS 820730) (ดูตารางที่ 1) 
ตารางที ่3 มูลคาการสงออกแมพิมพของไทย: รายสินคา ป 2545-2549 

มูลคา (ลานบาท) 
HS 

Code 
รายการ 

2545 2546 2547 2548 2549 

การ

ขยายตัว 

(%) 49/45 

8480 หีบแบบหลอสําหรับงานหลอวัสดุทุก

ประเภท (Mould) 

1,601.29 2,046.07 2,075.78 2,981.5 3,708.8 131.62 

820720 แมพิมพโลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ 

(Die) 

822.54 1,194.73 2,007.16 1,766.4 1,749.1 112.65 

820730 แมพิมพสําหรับอัด ตอกพิมพ หรือตอกรู 

(Tool for punching) 

42.6 33.37 52.7 97.3 42.2 -1.05 

มูลคารวม 2,466.43 3,274.17 4,135.64 4,845.2 5,500.1 123.00 

    ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ทางดานมูลคาการนําเขาแมพิมพของไทยยังขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากแมพิมพที่ตองใช

เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตมีกําลังการผลิตในประเทศไมเพียงพอ และบางชนิดก็ผลิตไดคุณภาพไมดีพอ 

สินคาที่มีมูลคาการนําเขาในอุตสาหกรรมแมพิมพสูงที่สุด คือ คือ หีบแบบหลอสําหรับงานหลอวัสดุ 

ทุกประเภท (Mould) (HS 8480) รองลงมา คือ แมพิมพโลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ (Die) (HS 820720) 

และแมพิมพสําหรับอัด ตอกพิมพ หรือตอกรู (Tool for punching) (HS 820730) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 2) 

สวนอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาแมพิมพมีอัตราการขยายตัวไมมากนัก คือ รอยละ 138.30  

เมื่อเทียบระหวางป 2545 กับป 2549 โดยสินคาที่มีอัตราการเติบของมูลคาการนําเขาในชวงดังกลาวมาก
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ที่สุด คือ แมพิมพสําหรับอัด ตอกพิมพ หรือตอกรู (Tool for punching) (HS 820730) และเมื่อพิจารณา

แหลงนําเขาที่สําคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพของไทยในป 2549 พบวามีการนําเขาจากญี่ปุนมากที่สุด 

รองลงมาคือ เกาหลีใต ไตหวัน ตามลําดับ  
 

ตารางที ่4 มูลคาการนําเขาแมพมิพของไทย: รายสินคา ป 2545-2549 

มูลคา (ลานบาท) 
การขยายตัว

(%) HS Code รายการ 

2545 2546 2547 2548 2549 49/45 

8480 หีบแบบหลอสําหรับงานหลอวัสดุทุก

ประเภท (Mould) 

13,709.40 14,596.17 16,146.58 17,213.6 17,712.0 29.20 

820720 แมพิมพโลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ 

(Die) 

6,150.53 5,578.85 6,957.05 8,992.9 6,666.5 8.39 

820730 แมพิมพสําหรับอัด ตอกพิมพ หรือตอกรู 

(Tool for punching) 

490.83 522.57 771.36 866.4 1,169.7 138.30 

มูลคารวม 20,350.76 20,697.60 23,874.99 27,072.9 25,548.2 25.54 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ตารางที ่5  การนําเขาและสงออกแมพมิพของประเทศไทยกับบางประเทศ 
 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 
ประเทศ 

นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก 

เกาหลี 2,752 25,068 2,765 24,842 2,778 24,618 2,791 24,397 2,804 24,177 2,818 23,960 

ญ่ีปุน 13,570 97,506 14,384 97,310 15,247 97,116 16,162 96,922 17,131 96,728 18,159 96,534 

ไตหวัน 4,868 22,604 3,797 21,925 2,961 21,268 2,310 20,630 1,801 20,011 1,405 19,410 

สิงคโปร 3,649 5,331 2,955 4,798 2,394 4,318 1,939 3,886 1,570 3,498 1,272 3,148 

ฟลิปปนส 1,891 115 2,080 121 2,288 132 2,517 152 2,768 175 3,045 201 

มาเลเซีย 10,139 4,316 8,719 4,704 7,499 5,128 6,449 5,589 5,546 6,092 4,769 6,641 

โปรตุเกส 2,610 13,389 2,636 13,657 2,662 13,930 2,689 14,209 2,716 14,493 2,743 14,783 

สเปน 7,736 11,541 8,819 11,194 10,053 10,858 11,461 10,533 13,065 10,217 14,895 9,910 

เบลเยีย่ม 12,252 11,873 12,436 12,051 12,622 12,232 12,812 12,415 13,004 12,602 13,199 12,791 

ไทย 20,351 2,856 20,696 4,140 22,248 5,133 23,916 6,365 25,710 7,893 27,638 9,787 

ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมแมพิมพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมแมพิมพ 
 อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักเกือบทุกประเภท อุตสาหกรรม

แมพิมพจึงมีสถานภาพเสมือนอุตสาหกรรมกลางน้ําในการผลิตสินคาทั่วไป เนื่องจากอุตสาหกรรมแมพิมพ

ตองรับวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมตนน้ําและอุตสาหกรรมสนับสนุนเขามาแปรรูปใหเกิดเปนเครื่องมือ 

ในลักษณะตางๆ เชน แมพิมพข้ึนรูปพลาสติก แมพิมพข้ึนรูปโลหะ แมพิมพข้ึนรูปยาง แมพิมพข้ึนรูปแกว 
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แมพิมพข้ึนรูปเซรามิก เปนตน จากนั้นจึงสงตอแมพิมพใหกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) 

นําไปผลิตสินคาตามกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญไดแก รถยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคม ของเด็กเลน เปนตน ซึ่งสินคาเหลานี้ตองผลิตเปนจํานวนมาก จําเปนตอง

อาศัยแมพิมพเปนเครื่องมือในการผลิตทั้งสิ้น (ดูแผนภาพที่ 2) 

แผนภาพที่ 2 การเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมเซรามิกส

อุตสาหกรรมของเด็กเลน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอุปกรณการแพทย

อุตสาหกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรมตอเนื่อง

เคร่ืองจักรกล

บุคลากร

ช้ินสวนมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ

เคร่ืองมือตัด

วิจัยและพัฒนา

งานอบชุบ

Software

วัตถุดิบ

อุตสาหกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรม 
แมพิมพ 

   ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมแมพิมพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547 

ในการผลิตแมพิมพนั้นจะทําตามความตองการของผูซ้ือ (อุตสาหกรรมยานยนต เครือ่งใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ของเด็กเลน เซรามิก และอุปกรณการแพทย) วาตองการแมพิมพเพื่อทํางานประเภทใด ซ่ึงผู

ซ้ือจะทําการออกแบบและสรางตนแบบแมพิมพดวยกระบวนการ “Rapid Prototype” โดยอาศัย

คอมพิวเตอรเขามาชวยซึ่งจะทําใหสามารถออกแบบและสรางตนแบบที่มีความละเอียด และความเที่ยงตรง

แตกตางกันได  

ในการผลิตแมพิมพเมื่อผูผลิตไดแบบชิ้นงานจากลูกคาแลว ก็จะตองออกแบบแมพิมพเพื่อผลิต

ช้ินงานใหตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูผลิตแมพิมพจําเปนตองมีความรูและ

ประสบการณการออกแบบ และ การวางแผนการผลิตแมพิมพใหไดตามความตองการของผูซ้ือ โดยแมพิมพ

ที่ออกแบบจะตองครอบคลุมถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑใหไดทั้งรูปทรง  ขนาด  น้ําหนัก ตามที่ผูออกแบบ

กําหนดไว  ซึ่งลักษณะของกรรมวิธีการผลิตที่แตกตางกันจะสงผลโดยตรงกับแมพิมพที่นํามาใชงาน  

การออกแบบและสรางแมพิมพจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

  ข้ันตอนสําคัญในการผลิตแมพิมพนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบแมพิมพและขบวนการ Machining  

ที่เปนการกัดโดยใชเครื่องกัดที่เปนแบบใชคนในการควบคุม เชน เครื่องกลึง เครื่องใส เครื่องเจาะ ฯลฯ 

รวมทั้งขั้นตอนการประกอบและปรับแตงขั้นสุดทายที่มีความสําคัญมากเชนกันเพราะตองอาศัยแรงงานคน

เปนสําคัญ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ผูประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถ จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมแมพิมพจะเห็นไดวา การผลิตแมพิมพมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง

และอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก ซึ่งคุณภาพของแมพิมพก็จะขึ้นอยูกับคุณภาพของชิ้นงาน 

ที่อุตสาหกรรมสนับสนุนเหลานี้ปอนใหอีกทอดหนึ่ง   นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม
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แมพิมพที่เกิดจากอุตสาหกรรมสาขาตางๆ ประกอบดวย วัตถุดิบ (Material)  ชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard 

parts) เครื่องมือกล (Machine tool) เครื่องมือตัด (Cutting tool)ซอฟทแวร (Software) เครื่องมือวัด

ละเอียด (Measuring equipment) และงานอบชุบ (Heat treatment)  อุตสาหกรรมสนับสนุนจึงเปนผู

ใหบริการแกอุตสาหกรรมแมพิมพทุกดาน นับจากการปอนวัตถุดิบ การใหเทคโนโลยี การเผยแพรความรู 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหอุตสาหกรรมแมพิมพมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ในอุตสาหกรรมแมพิมพรวมทั้งอุตสาหกรรมสนับสนุนฯนั้นผูประกอบการสวนใหญในหวงโซอุปทาน

จะเปนผูประกอบการ SMEs เพราะกิจการมักจะมีจํานวนคนงานนอยและตองการแรงงานที่มีฝมือมาก 

อยางไรก็ตามเปนอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการตองใชเงินลงทุนสูง  

เมื่อพิจารณาจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีโรงงานขนาดยอมจํานวนมากคิดเปนรอยละ 

85 ของจํานวนโรงงานแมพิมพทั้งหมด และมี SMEs อยูในกลุม ISIC 2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช

งานดวยมือ และเครื่องโลหะเปนจํานวนมากกวากลุมอ่ืน และเมื่อพิจารณาขอมูลโรงงานที่จดทะเบียนไวกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ประกอบดวย SMEs อยูในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดหวงโซอุปทานดังนั้น 

การสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพอาจตองพิจารณาในทุกขั้นตอนของหวงโซอุปทาน 
 

3.  SWOT analysis อุตสาหกรรมแมพิมพ 
จากขอมูลการวิเคราะห SWOT Analysis ของแผนแมบทอุตสาหกรรมแมพิมพพบวา จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมแมพิมพ ประกอบดวย 
 จุดแข็ง (Strength)  

1) ตลาดในประเทศไทยมีขนาดใหญ ในภาคอุตสาหกรรมยังตองอาศัยแมพิมพในการผลิต 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  

2) แรงงานไทยมีความสามารถ ประณีต และละเอียดในงานฝมือจึงสามารถทํางานดานแมพิมพไดดี 

3) มีโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เอื้ออํานวยตอการผลิต 

4) การเมืองของไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคง 

5) ประเทศไทยมีทําเลที่ตั้งที่เปนศูนยกลางของ ASIAN 
 จุดออน (Weakness) 

1) ขาดแคลนบุคลากรที่ความรู ความชํานาญดานการออกแบบและแมพิมพ 

2) ขาดเทคนิคการบริหารจัดการดานการผลิตแมพิมพ 

3) การเคลื่อนยายแรงงานที่เปนชางแมพิมพมีอัตราที่สูง 

4) ขาดแคลนเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพ 

5) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

6) ผูผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพตองนําเขาวัตถุดิบ เชน เหล็ก, machinery เครื่องวัด เครื่อง

ทดสอบ และ software ตางๆ 
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 โอกาส (Opportunity) 
 1) ตลาดอุตสาหกรรมแมพิมพขนาดใหญขยายตัวอยางตอเนื่อง 

2) มีการยายฐานการผลิตจากตางประเทศมาประเทศไทย 

3) นโยบายภาครัฐ “ไทยเปนศูนยกลางการสงออกยานยนตในภูมิภาคเอเชีย” มีสวนชวยใหมีการ

พัฒนาการผลิตแมพิมพเพื่อใชภายในประเทศมากขึ้น 

4) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในกลุมอาเซียน 

5) อุตสาหกรรมแมพิมพไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปที่เนนตอบสนองความตองการของลูกคา 

(Made to order) เปนหลัก ซึ่งตองใชความชํานาญและความประณีตในการผลิต มิใชเปนการผลิตแบบ 

Mass production 
 อุปสรรค (Threat) 

1) โครงสรางทางภาษีที่ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ 

2) ระบบการเรียนการสอนไมสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ภาคการผลิตได 

3) ขาดเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
4.  ปญหาของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

จากการศึกษาขอมูลจากแผนแมบทพบวา อุตสาหกรรมนี้มีปญหาและอุปสรรคที่สามารถสรุปได

โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

ปญหาและอุปสรรคดานปจจัยปอนเขาหรือวัตถุดิบ (Input) ซึ่งประกอบดวย  

1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแมพิมพ คือ เหล็ก ตองนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจาก

ประเทศไทยยังไมมีโรงงานผลิตเหล็กขั้นตนสําหรับปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตเหล็กขั้นกลางและ 

ข้ันปลาย จึงไมมีการผลิตเหล็กกลาเครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมแมพิมพโดยเฉพาะ เนื่องจากวัตถุดิบตอง

ส่ังซื้อจากตางประเทศจึงมักเกิดปญหาในการสงมอบซึ่งตองใชเวลานาน จึงกอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา 

เชน ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นเพราะจะตองเสียคาใชจายในการจายเงินลวงหนาในการสั่งซื้อ การขนสง  

และการเก็บรักษาวัตถุดิบ ทําใหอํานาจการแขงขันของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยลดลง 

2. เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณในอุตสาหกรรมแมพิมพมีราคาสูง ผูประกอบการ SMEs  

สวนใหญจะซื้อเครื่องจักรจากไตหวันซึ่งมีราคาถูกกวาแตเมื่อใชไปประมาณ 5 ป คาความละเอียด 

(Precision) มักจะเบี่ยงเบนออกไปเมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่มีราคาสูงที่ผลิตในญี่ปุน เยอรมัน และอเมริกา 

ในขณะที่ผูประกอบการบางรายหันไปใชเครื่องจักรมือสองในการผลิตซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑมักต่ํากวา

การใชเคร่ืองจักรมือหนึ่งผลิต อีกทั้งผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาเครื่องจักรที่มีการเสียบอย  

หาอะไหลยาก ทําใหตองหยุดการผลิตเปนชวงระยะเวลานาน 

3. ผูประกอบการไทยยังขาดความรูและทักษะในการใชเครื่องจักรและการบํารุงรักษาอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหการผลิตแมพิมพตองมีตนทุนสูงและการสงมอบลาชา อันเนื่องมาจากการใชเครื่องจักร

ไมเต็มประสิทธิภาพและขาดความรูดานการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร 
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4. การสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อให

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการซอมบํารุงเครื่องจักรที่มีอยูเดิมใหอยูในสภาพที่สามารถ

ใชงานไดเต็มสมรรถภาพ

5. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาแมพิมพ โดยจากการศึกษาวิจัย

สถานภาพของสถานศึกษาในประเทศไทยพบวามีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเพียงจํานวน 27 แหงจากจํานวนกวา 400 แหง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรวมทั้งสิ้น 

30 แหงเทานั้นที่ทําการฝกอบรมสาขาเทคโนโลยีแมพิมพและสาขาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้พบวาในสาขางาน

ข้ึนรูปความเที่ยงตรงสูงยังไมมีสถานศึกษาแหงไหนที่สามารถเปดสอนโดยตรง และขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่องเปนระยะเวลานานทําใหนักศึกษาที่จบออกไปขาดความรูและความชํานาญ

ที่ เปนที่ ต องการของภาคอุตสาหกรรม  ครูอาจารยขาดความรู เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีที่ ทันสมัย   

ขาดประสบการณดานการปฏิบัติจริง  นักเรียนขาดโอกาสเรียนรูจากภาคปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

6. ปญหาดาน Know-how ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพ คือ การไมสามารถเลือก

วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เหมาะสมในการผลิตแมพิมพแตละชนิด ไมสามารถเลือก Cutting tools ที่เหมาะสม

กับประเภทของเครื่องจักรและชิ้นงาน ไมสามารถผลิตแมพิมพที่มีความเที่ยงตรงสูงหรือผลิตแมพิมพที่มี

ความซับซอนตามที่ลูกคาตองการได ไมมีความรูในการจัดการดานการผลิตที่จะตองสงมอบใหตรงเวลาและ

การจัดการตนทุน และขาดความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีการขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูง เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในสวน Process ประกอบดวย 

1. โรงงานแมพิมพไทยยังขาดระบบบริหารจัดการที่เปนมาตรฐาน กลาวคือ จํานวนโรงงานที่มีการ

นําระบบ ISO, 5ส และ TQM มาใชในการบริหารจัดการยังมีจํานวนนอย 

2. ขาดเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตแมพิมพซึ่งประกอบดวยงานออกแบบ  งานทําตนแบบ 

(Prototype) งานผลิตชิ้นสวน งานอบชุบ งานทําผิวชิ้นสวนสําเร็จ งานควบคุมคุณภาพ และงานปรับ

ประกอบ 

3. ในสวน Process ในการผลิตแมพิมพยังขาดชางที่มีทักษะในการควบคุมคุณภาพ และการใช

อุปกรณตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งหนวยงานสนับสนุนดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีจํากัดทําใหเกิด

ปญหาระยะเวลาในการสอบเทียบและราคาที่สูง 

4. การควบคุมตนทุนการผลิตทางดานแมพิมพมีปจจัยแปรผันหลายประการ เชน ความตองการ

ของลูกคาแตละรายที่แตกตางกันในความละเอียดและแมนยําของแมพิมพ การสั่งซื้อของลูกคาไมสามารถ 

ที่จะทํานายไดแมนยํา ทําใหการบริหารจัดการดานตนทุนโดยเฉพาะการเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมการ

ใชเครื่องจักรรวมทั้งเวลาการทํางานของชางมีความแปรผันมาก 

5. ปญหาการสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาที่ลูกคากําหนด 

ปญหาและอุปสรรคในสวน Output ประกอบดวย 
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1. การขาดความสามารถในการแขงขันดาน คุณภาพ ราคา การสงมอบ และบริการหลังการขาย 

แมพิมพไทยมีราคาแพง และการไมสามารถสงมอบไดตรงเวลา ซึ่งเปนปจจัยในการตัดสินใจสั่งซื้อแมพิมพ

ภายในประเทศและเปนปจจัยที่ทําใหแมพิมพไทยเสียเปรียบแมพิมพตางประเทศ โดยมีสาเหตุจากการขาด

บุคลากรดานแมพิมพทางปริมาณและคุณภาพ ความรูทางดานการผลิตแมพิมพ  เทคโนโลยีแมพิมพ 

ในประเทศไมทันสมัย เคร่ืองจักรไมสามารถผลิตไดในประเทศและตองเสียภาษีนําเขาจากตางประเทศสูง 

รวมทั้งปจจัยอื่นๆ เชน ขาดการวิจัยและพัฒนา เงินทุนของผูประกอบการมีจํากัด ความนาเชื่อถือ 

ในคุณภาพแมพิมพไทย ขาดการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนอุปสรรคที่สําคัญ

ดานการตลาดของแมพิมพไทย 

5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมแมพิมพ 
5.1 กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักหลายอุตสาหกรรม จงึมี

ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหผลิตภัณฑแมพิมพเขาไปอยูในกลุมสินคาหลายชนิด เพื่อให

เห็นโครงสรางและความสําคัญของ SMEs ของอุตสาหกรรมแมพิมพ คณะวิจัยจะศึกษาจากขอมูลของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากสินคาในกลุมการผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ทําขึ้นโดยวิธีการตี การกด 

การตอกพิมพ และการรีด (ISIC 2891) การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป

รวมถึงแมพิมพ die (ISIC 2893) และการผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ รวมถึงเครื่องจักร

สําหรับอัด รีด ทําใหเกิดผิวสัมผัส และการผลิตเครื่องจักรสําหรับการตีพิมพจากแมแบบเยื่อกระดาษ  

แมพิมพตบแบบ (stereotyping plate) (ISIC 2929)  

จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมแมพิมพมีโรงงาน 747 แหง ประมาณ

รอยละ 99 ของจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งหมดเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง กลาวคือ  

เปนโรงงานขนาดเล็กรอยละ 86 ของจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด เปนโรงงานขนาดกลางรอยละ 

13 ของจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด และที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนโรงงานขนาดใหญ (ตารางที่ 3) 

เชนเดียวกับสัดสวนแรงงานและสัดสวนทุนจดทะเบียนที่อยูในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางมาก

ที่สุด กลาวคือ อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีสัดสวนแรงงานมากที่สุดรอยละ 46 ของจํานวนแรงงานใน

อุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางมีสัดสวนทุนจดทะเบียนมากที่สุดรอยละ 45  

ของจํานวนทุนจดทะเบียนในอุตสาหกรรมนี้  

สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ พบวา การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ทําขึ้นโดยวิธีการตี การกด 

การตอกพิมพ และการรีด (ISIC 2891) มีสัดสวนจํานวนแรงงานมากที่สุดคือ รอยละ 41.03 รองลงมาคือ 

อุตสาหกรรมการผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไปรวมถึงแมพิมพ die (ISIC 

2893) รอยละ 40.32 และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสําหรับการตีพิมพจากแมแบบเยื่อกระดาษ  

แมพิมพตบแบบ (stereotyping plate) (ISIC 2929) รอยละ 18.65 ตามลําดับ   
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เมื่อพิจารณาการสงออกจากขอมูลการสํารวจจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมแมพิมพของสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจํานวน 43 ตัวอยาง พบวา โรงงานสวนใหญจํานวน 21 โรงงาน ไมมีการสงออก

โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางที่มีจํานวนมากที่สุดถึง 13 โรงงาน เมื่อพิจารณาตาม ISIC แลวพบวา 

อุตสาหกรรมการผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไปรวมถึงแมพิมพ die (ISIC 

2893) เปนอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่ทําการสงออกมากที่สุด 34 โรงงาน โดยมีสัดสวนการสงออก

โดยรวม2สูงถึงรอยละ 34.78 ซึ่งเปนสัดสวนการสงออกที่มากที่สุด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องจักรสําหรับการตีพิมพจากแมแบบเยื่อกระดาษ แมพิมพตบแบบ (stereotyping plate) (ISIC 2929) 

มีจํานวนโรงงานที่ทําการสงออก 5 โรงงาน โดยมีสัดสวนการสงออกรอยละ 0.08 ในขณะที่อุตสาหกรรมการ

ผลิตการผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ทําขึ้นโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ และการรีด (ISIC 2891) ไมมี

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําการสงออกเลย 

  จากการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมแมพิมพ พบวา อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรม 

ข้ันกลางที่สําคัญของอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย เชน การผลิตยานยนตและชิ้นสวน การผลิตสินคาและ

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เซรามิก ของเลนเด็ก รวมถึงการผลิตเครื่องจักรกลดวย การเติบโต

ของอุตสาหกรรมปลายน้ํา (การผลิตสินคาขั้นสุดทาย) ทําใหความตองการใชแมพิมพในประเทศสูงขึ้น  

และจากการประชุมระดมสมองผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแมพิมพในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 

ไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็

                                                

นเกี่ยวกับเร่ืองกลุม SMEs เปาหมายโดยทางผูประกอบการมีความเห็น

สอดคลองกับกลุม SMEs เปาหมายที่ทางผูวิจัยเสนอในการสงเสริมคือ กลุมผูผลิตแมพิมพสําหรับ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและกลุม SMEs ที่อยูในอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมแมพิมพตางๆ เชน 

การหลอแบบพิมพ การกลึง เจาะ กัด เจียระไน และอบชุบ     

 โดยในกลุมแรกคือ (1) กลุมผูผลิตแมพิมพสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต เนื่องจากเปนกลุม

ผลิตภัณฑที่มีจํานวนผูประกอบการ SMEs อยูมาก มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมจะชวย

เสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมแมพิมพโดยรวมตอไป และยังมีศักยภาพทางการตลาดที่จะพัฒนา 

ในอนาคตตอไปเพราะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปลายน้ําที่มีการเติบโตสูง สําหรับกลุมที่สองนั้น

คือ (2) กลุม SMEs ที่อยูในอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมแมพิมพตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูประกอบการ SMEs ที่ใหบริการดานการดูแลรักษา  ซอมแซม และใหความปรึกษาเรื่องการใชและการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชการทําแมพิมพ อยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเปนผูประกอบการ SMEs  

ในอุตสาหกรรมสนับสนุนเหลานี้มีความสําคัญตอตนทุน  คุณภาพและเวลาในการผลิตแมพิมพ 

 ดังนั้นกลุม SMEs เปาหมายของอุตสาหกรรมแมพิมพ คือ (1) กลุมผูผลิตแมพิมพสําหรับ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต ภาวการณเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ําโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต 

มีผลทําใหความตองการใชแมพิมพสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต ขยายมากถึง 5 เทาตัว เมื่อเทียบ

 
2 สัดสวนการสงออกโดยรวมของกิจการในแตละ ISIC คํานวณจาก (ยอดสงออกรวมของกลุม ISIC นั้น) หารดวย (ยอดสงออกรวมบวกกับยอด

จําหนวยในประเทศรวม) 
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ระหวางป 2543 กับป 2547 จึงมีแรงกดดันตอผูผลิตแมพิมพในประเทศไทยตองปรับตัว และ (2) กลุม

ผูประกอบการ SMEs ที่อยูในอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆของอุตสาหกรรมแมพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ธุรกิจใหบริการดูแลรักษาซอมบํารุงเครื่องจักรที่ใชในงานแมพิมพ 
5.2  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
สําหรับการพิจารณาถึงยุทธศาสตรการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพเราคง

ตองพิจารณาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพ ในปจจุบันสินคาปลายน้ําของ

อุตสาหกรรมแมพิมพมีสัดสวนการสงออกมากขึ้นทําใหผูผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพตองปรับตัวไปสูการ

ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความละเอียดของชิ้นงานที่สูงขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ตองมีตนทุน

การผลิตที่สามารถแขงขันกับผูผลิตแมพิมพในตลาดโลกไดดวย   
6.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพมีความเขมแข็ง 

เพื่อสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันและเอื้อตอ

การลงทุน อันจะสงผลใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตในระดับสากลของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตามนโยบายของรัฐบาลได  มีการพัฒนาบุคลากรใหมและยกระดับทักษะของชางประจําดานแมพิมพ   

ในโรงงานของผูประกอบการ SMEs โดยครอบคลุมกิจกรรมการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางานการ

ยกระดับฝมือแรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs การพัฒนาวิทยากรทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหมีความเขมแขงทางดานทักษะฝมือของบุคลากร 

ดานแมพิมพโดยเฉพาะ    
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1: ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหอุตสาหกรรมแมพิมพมีความเขมแข็งเพื่อสนับสนุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันและเอื้อตอการลงทุน อันจะสงผลให

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตในระดับสากลของอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลได  มีการ

พัฒนาบุคลากรใหมและยกระดับทักษะของชางประจําดานแมพิมพ  โดยครอบคลุม (1) แผนปฏิบัติการการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมบุคคลากรใหมเพื่อเขาทํางานและการยกระดับฝมือแรงงานของพนักงาน 

ในสถานประกอบการ และ (2) แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งรวมถึงวิทยากรทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหมีความเขมแขงทางดานทักษะฝมือของบุคลากร 

ดานแมพิมพโดยเฉพาะ   

สําหรับแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรภายใตแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่  1

สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะทําหนาที่เปนศูนยการฝกอบรมพื้นฐานทางเทคโนโลยีตางๆที่สําคัญ

เพื่อถายทอดความรูและความชํานาญในเทคโนโลยีดานแมพิมพและงานขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูงใหกับ

เยาวชนรุนใหม เพื่อพัฒนาเปนชางฝมือ (Skilled worker) ดานแมพิมพที่มีความสามารถสูง หรือผูชวยชาง

ชํานาญการ (Semi skilled worker)    กิจกรรม (Activities) ภายใตภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
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สามารถแบงออกเปนสองกลุมตามวัตถุประสงค คือ กิจกรรมกลุมที่ 1) การสรางและพัฒนาชางเทคนิคและ

วิศวกร ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอย ไดแก โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมเขาทํางาน (Pre-

employment training) โครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือชางแมพิมพ (Further training) โครงการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนแมพิมพ  และ กิจกรรมกลุมที่ 2) การพัฒนาและยกระดับสถานศึกษา 

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพ ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอย ไดแก โครงการสนับสนุน

นักเรียนสาขาแมพิมพ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน เครื่องจักรและอุปกรณ และโครงการสนับสนุนการ

เรียนการสอนแบบทวิภาคี 

 ในสวนของแผนปฏิบั ติการการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาดานแมพิมพ 

จะดําเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ และส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการเรียนการสอนสาขาแมพิมพ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมหรือความพรอมของวิทยาลัย

การดําเนินงานจะเปนการสนับสนุนงบประมาณใหกับสถาบันการศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เปนประจําทุกป ดังนี้  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การพัฒนาครู/อาจารย  การพัฒนาเครือ่งจกัร 

อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน   การสนับสนุนการเรียนในรูปแบบสหกิจศึกษา และการสนับสนุน

ทุนการศึกษาทั้งระดับ ปวช . ปวส. และปริญญาตรี  ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษานี้ นาจะทําใหมีสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในดานการเรียนการสอน

ในสาขาเทคโนโลยีแมพิมพใหกับเยาวชนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีนักศึกษาเขาสูอุตสาหกรรมสาขา

แมพิมพมากขึ้น  และมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาแมพิมพที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล ลดปญหา

การขาดแคลนชางฝมือดานแมพิมพทางดานปริมาณและคุณภาพได 

หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาบุคลากรคือหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการทั้งทางดาน

อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (ISMED) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ  โดยใหศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

แมพิมพแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน    ปจจุบันโครงการฯ ใหการสนับสนุนสมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแมพิมพ โดยจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม  

จัดทําหลักเกณฑการประเมินผล และจัดทําขอสอบพรอมแบบทดสอบสําหรับการประเมินผล เพื่อเปน

เครื่องมือในการสรางความยอมรับและการกําหนดเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพชางแมพิมพ   ซึ่งในเรื่อง

นี้ทาง สสว. อาจจะเขามามีสวนรวมในการเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ SMEs กับทางสมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพไทยในการชวยกันกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งชวยในการกําหนดอัตรา

ผลตอบแทนของชางฝมือแมพิมพในระดับตางๆใหเหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ดวย  

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ  ในเบื้องตน (ตั้งแต พ.ศ. 2551) ทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (ISMED) สามารถรวมมือกับทางศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ

แหงชาติในการริเร่ิมใหมีโครงการพัฒนาชางฝมือและผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพนี้ทางดาน
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เทคนิคและการบริหาร โดยอาจเนนในเรื่องการพัฒนาฝมือแรงงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ    

สวนในระยะกลางทาง (พ.ศ. 2552-2554) สสว. สามารถเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงปญหาและความ

ตองการของผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแมพิมพ ประสานความรวมมือกับทางศูนยบริหารงาน

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพแหงชาติ   กรมพัฒนาฝมือแรงงานและตัวแทนจากสมาคมผูผลิต

แมพิมพรางแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแมพิมพข้ึน 
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใน

ทุกๆดานที่เกี่ยวของกับแมพิมพ  ตั้งแตเทคโนโลยีการออกแบบ  การผลิตและการนําแมพิมพไปใช  รวมไป

ถึงเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่มีผลตองานดานแมพิมพดวย   ทั้ งนี้ เพื่อให ผูประกอบการ  SMEs  

ในอุตสาหกรรมแมพิมพของประเทศไทยสามารถทําการผลิตแมพิมพที่มีคุณภาพ ลดปญหาการขาด

งานวิจัยและพัฒนาทางดานแมพิมพ และขาดเอกสารทางวิชาการในสาขาแมพิมพ โดยกลยุทธที่สําคัญคือ

การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมแมพิมพโดยเฉพาะ เกิดศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และคุมคาในทางเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการ SMEs เหลานี้สามารถพัฒนา

ผลงานวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีที่พรอมใชในสาขาแมพิมพไดเอง    
แผนปฏิบัติการตามยทุธศาสตรที ่2: ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลย ี
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรนี้จึงมีจุดประสงคในดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเรื่องของการพัฒนา

เทคโนโลยีในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับแมพิมพ  ตั้งแตเทคโนโลยีการออกแบบ  การผลิตและการนําแมพิมพ

ไปใช  รวมไปถึงเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่มีผลตองานดานแมพิมพดวย  ทั้งนี้เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

ทําการผลิตแมพิมพที่มีคุณภาพ ลดปญหาการขาดงานวิจัยและพัฒนาทางดานแมพิมพ และขาดเอกสาร

ทางวิชาการในสาขาแมพิมพ โดยกลยุทธที่สําคัญคือการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง ในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพโดยเฉพาะ เกิดศูนยกลาง 

ในการใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพอยางมี

ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุมคาในทางเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม ทั้งนี้

เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีที่พรอมใชในสาขาแมพิมพไดเอง    

โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานใน 6 กิจกรรมหลักคือ 1) สนับสนุนการรวมวิจัยและพัฒนาระหวางศูนย

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และภาคอุตสาหกรรม 2) การใหคําปรึกษาแนะนํา 3) จัดบริการถายทอดเทคโนโลยี

โดยการเรียนรู 4) การเสาะหาเทคโนโลยีทันสมัย และ 5) สรางคูมือแนวทางปฏิบัติ (Code of Practices)  

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจสนับสนุนหนวยงานที่เปนศูนย

รวมของผูเชี่ยวชาญและองคความรูที่จะทําหนาที่ดังกลาวและถายทอดไปสูบุคลากรและผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมแมพิมพใหเปนศูนยเชี่ยวชาญดานแมพิมพ เพื่อทําหนาที่ศึกษา วิจัยและพัฒนา ตลอดจน



 -14- 

การถายทอดเทคโนโลยีและใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาวิชาการดานแมพิมพ  เสาะหาและถายทอดเทคโนโลยีทันสมัยสูผูประกอบการแมพิมพ และพัฒนา

มาตรฐานการผลิตใหเปนระบบสากล   โดยการการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญดานแมพิมพจะอาศัยหนวยงาน

เดิมที่มีอยูในสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยของรัฐที่เกี่ยวของกับงานผลิตแมพิมพ โดยจะทําการ

สนับสนุนของหนวยงานนี้ ใหดําเนินการวิจัยในหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานผลิตแมพิมพ การใหคําปรึกษา

แนะนําและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการแมพิมพตลอดจนการเสาะหาเทคโนโลยีใหมมาถายทอด

และเผยแพรในขณะเดียวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแมพิมพใหใกลเคียงกันและดี

ข้ึน แตละศูนยเชี่ยวชาญจะรวมมือกันจัดนําแนวทางปฏิบัติ (Code of Practices) ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการผลิตที่ถูกตองหรือเปนที่ยอมรับกัน ศูนยเชี่ยวชาญที่อยูในขายการพัฒนาประกอบดวยหองปฏิบัติการ

ของสถาบันการศึกษาตางๆที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวของกับแมพิมพ เชน สถาบันคาควา

และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, สํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมสนับสนุน(BSID) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, และสถาบันไทย-เยอรมัน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยคาดวาจากการดําเนินการกิจกรรมตางๆภายใตยุทธศาสตรพัฒนาเทคโนโลยีนี้

จะทําใหผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแหลงศูนยรวมเทคโนโลยีแมพิมพใหผูประกอบการ

ไดพึ่งพา   มีบุคลากรไดสรางองคความรูและถายทอดสูผูประกอบการอันเปนการนําไปสูการยกระดับ

เทคโนโลยีใหสูงขึ้น  มีแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกันทั้งจากผูผลิตและผูใช  และทําใหผูประกอบตื่นตัว

และเขาถึงเทคโนโลยีทันสมัยไดมากขึ้น 

จุดมุงหมายของการสรางศูนยเชี่ยวชาญขึ้นมาไดนั้นตองมีการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานนั้นไป

ใหคําปรึกษาแนะนํา และนําเทคโนโลยีไปถายทอดใหภาคเอกชน   ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ

เปาประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผลถึงแมวาสํานักบริหารโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมแมพิมพจะเปนผูประสานงานหลักในการดูแลและการปฏิบัติงานของศูนยเชี่ยวชาญเหลานี้   

อยางไรก็ตามสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นาจะมีบทบาทเปนตัวกลางใน

การเชื่อมโยงการทํางานของศูนยเชี่ยวชาญกับผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพเพื่อใหเกิด

ความรวมมือและเปดชองทางให SMEs เหลานี้ไดเขาถึงบริการตางๆของศูนยเชี่ยวชาญเหลานี้   นอกจากนี้

ทาง สสว. ควรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและวางแผนการติดตามผลการดําเนินงานของแตละ

ศูนย  เชน เร่ืองบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ ประสบการณ และการวัดสมรรถนะการใหบริการ

ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อใหสามารถทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาทางแกไข 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้นในระยะสั้น (ตั้งแต พ.ศ. 2551 เปนตนไป) ทาง สสว.  สถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) และสมาคมผูผลิตแมพิมพควรเขามารวมมือกับสํานัก

บริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพในการนําความรูที่โครงการฯไดจัดทํามาในชวง 3 ปที่ผาน

นํามาใชในการใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดบริการถายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรูกับผูประกอบการ 
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SMEs สําหรับในระยะยาว (พ.ศ. 2551-2554) นั้น สสว. สามารถใหการสนับสนุนสํานักบริหารโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพแหงชาติในการ การเสาะหาเทคโนโลยีทันสมัย  สรางคูมือแนวทางปฏิบัติ 

(Code of Practices) และสนับสนุนการรวมวิจัยและพัฒนาระหวางศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังป 2552 ที่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพของกระทรวง

อุตสาหกรรมจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 3: ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs  

ในอุตสาหกรรมแมพิมพในกิจกรรมดานการตลาด การลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ใหแก

ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพทางดานการทําตลาดอยูมาก  

เนื่องจากโดยมากจะทําธุรกิจในลักษณะใชความสัมพันธที่มีอยูเดิมสงผลใหการขยายฐานลูกคาเปนไป

อยางลําบาก กิจกรรมของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ  

เพื่อใหการขยายฐานลูกคาทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มขึ้นและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย 

รวมทั้งสรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  

นวัตกรรมและทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพเปนไปอยางครบวงจร   
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแมพิมพ 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จึงมีเปาหมายที่ตองการสนับสนุน

กิจกรรมดานการตลาด  การลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ใหแกผูประกอบการแมพิมพขนาดกลาง

และขนาดเล็กซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพทางดานการทําตลาดอยูมาก  เนื่องจากโดยมากจะทําธุรกิจใน

ลักษณะใชความสัมพันธที่มีอยู เดิมสงผลใหการขยายฐานลูกคาเปนไปอยางลําบาก กิจกรรมของ

ยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ  กิจกรรมตามยุทธศาสตรนี้ยัง

มุงเนนที่การสรางความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและระหวางผูผลิตและผูใช เพื่อใหแตละฝายไดทราบ 

ทั้งศักยภาพและความตองการซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหสรางผูประกอบการ

ใหมในรูปของพันธมิตรและหวงโซอุปทาน โดยจัดใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปนประจําทุก

ป  เชน  กิจกรรมสนับสนุนการจัดตลาดนัดผูผลิตแมพิมพ  กิจกรรมสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ

ไทยในการประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงผูผลิต และผูใชแมพิมพ  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการประชุม/

สัมมนา กิจกรรมเพื่อการเชื่อมโยงและการรวมกลุมผูผลิต และผูใชแมพิมพ  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ

เชื่อมโยง และรวมกลุมผูผลิตทั้งในรูปของกลุมชนิดแมพิมพ กลุมเขตพื้นที่ กลุมโซอุปทาน และกิจกรรม

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการใหม และพัฒนาผูประกอบการใหมในธุรกิจแมพิมพ  โดยใน

แตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การทําประชาสัมพันธและการตลาด เนื่องผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพกวารอยละ 80 

เปนผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพในดานการตลาดและการเขาถึงผูซื้อ จึงเปน

อุปสรรคสําคัญในการจําหนายผลผลิตของตนเอง รวมไปถึงความสามารถในการขยายการลงทุนของตนเอง
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ดวยการที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ตองบริหารการผลิตและการตลาดดวยตนเองจึงไมมีเวลาที่จะมา

ประชาสัมพันธ และทําการตลาดได จําเปนตองมีหนวยงานสนับสนุนที่ชวยอํานวยความสะดวกในดาน

การตลาดให ตลอดจนการบริหารใหขอมูลของผูผลิตใหแกผูใชผานสื่อตางๆ ดวย ดังนั้นกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมจึงควรเปนแกนกลางรวมกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 

และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการตลาดในรูปแบบตางๆ เชน การจัด 

Road Show การจัดแสดงแมพิมพในตางประเทศ การจัดแสดงแมพิมพในประเทศ และการจัดสัมมนาทาง

วิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแมพิมพในระดับอาเซียน  ทั้งนี้เพื่อเปนการการสรางภาพลักษณ และความ

เชื่อมั่นในโอกาสทางการตลาดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมแมพิมพในประเทศไทย และเปนสรางโอกาส

ทางการตลาดแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพในประเทศในการขยายโอกาสและขยายตลาดให

อุตสาหกรรมแมพิมพมากขึ้น    

2) กิจกรรมการสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (Cluster) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสาขาที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว และสนับสนุนผลักดันการ

รวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจดานการผลิตและ

การตลาด ทั้งนี้เพื่อใหมีการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมแมพิมพ ทั้งระหวางผูผลิตชิ้นสวนตางๆ ของแมพิมพ 

และระหวางผูผลิตและผูใชแมพิมพ และเพื่อใหเกิดคลัสเตอรแมพิมพคุณภาพสูง เกิดการผลิตชิ้นสวน

มาตรฐานแมพิมพที่มีความประหยัดและมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมในเรื่องการเชื่อมโยงกับกลุมผูใช  

การเชื่อมโยงกับกลุมผูสนับสนุน การรวมกลุมตามพื้นที่ การรวมกลุมตามชนิดแมพิมพและการรวมกลุม

ตามอุตสาหกรรมปลายน้ํา   เชน กิจกรรมการรวมกลุมเครือขายพันธมิตร กิจกรรมสงเสริมการสราง

พันธมิตรและเชื่อมโยงทางการคา กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจเดิม 

3) กิจกรรมการบมเพาะและสรางผูประกอบการใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผูประกอบการ

ใหมในอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพและบริการปรึกษาแนะนําผูประกอบการที่เขารวมในโครงการบมเพาะ 

ทั้งทางดานเทคนิคและการจัดการ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ

เติบโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ  เพื่อพัฒนาบุคลากร SMEs และผูประกอบการผานระบบการเรียนรู 

และถายทอดความรูตามความตองการ สภาพปญหา และสถานการณตามระยะการเติบโตของธุรกิจ    

โดยการสรางองคความรูดานการประกอบธุรกิจ การนําเสนอตัวอยางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 

การจัดทําคูมือ การใหความรูในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเสริมสรางประสบการณ และกระแสความตื่นตัว 

ในการเปนผูประกอบการ รวมทั้งกระตุนใหมีการลงทุนในภาคธุรกิจที่มีนวัตกรรม และเกิดผูประกอบการ

ภายใตพื้นฐานความรูสมัยใหม 

4) กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถในการสรางความแตกตางของ

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคความรูดานคุณภาพ

มาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่ เลี้ยงที่ปรึกษา การสรางกลไกรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ  
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การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานมาตรฐาน เชน ศูนยมาตรวิทยา หองปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ 

ระบบการรับรอง การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการทางการตลาด และการเพิ่มขีด

ความสามารถในการสรางตราสินคาระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ

ไดแก กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ กิจกรรมการสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ กิจกรรมการสรางตราสินคาผลิตภัณฑ กิจกรรมการจัดทํา

มาตรฐานโรงงานแมพิมพ   กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับแมพิมพและการ

ศึกษาวิจัยดานการตลาด และกิจกรรมการทํา Benchmark กลุมแมพิมพ 

หนวยงานในการสงเสริมตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนี้ ในสวนของการทํา

ประชาสัมพันธและการตลาดรวมทั้งการสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุม ไดแก สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย อาจเปนหนวยงาน

หลักตามแผนปฏิบัติการนี้  สําหรับในสวนของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสินคานั้น หนวยงานที่

นาจะเกี่ยวของไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการคา

ภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับผูแทนในภาคเอกชน โดยทางสสว.อาจทําหนาที่เปนผูประสานงาน

หลักระหวาง สมอ. กับผูประกอบการ SMEs ในแผนปฏิบัติการนี้  

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้นการทําประชาสัมพันธและการตลาดและการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานของสินคานั้นหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นสามารถทําไดทันทีโดยสามารถเริ่มทําตั้งแตปแรก (พ.ศ. 

2551) จนถึงสิ้นสุดแผนแมบทระยะที่ 2  ในขณะที่การสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุมเปนโครงการที่

ตองอาศัยระยะเวลาดําเนินการที่ตอเนื่องและยาวนาน (พ.ศ. 2551-2554)  จึงจําเปนตองหาหนวยงานที่

เปนตัวกลางซึ่งอาจจะเปนศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพแหงชาติเปนหนวยงาน

ประสานงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจจะเปนตัวกลางในการ

รวบรวมผูประกอบการ SMEs แมพิมพที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมกลุมกันเปนคลัสเตอรโดยอาจจะเปน

จัดหาสถานที่สําหรับที่ทําการของกลุมผูประกอบการ SMEs อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมหรือจัด

สัมมนาในความรูดานตางๆ หรือจัดทํา directory ของอุตสาหกรรมเพื่อเปนรากฐานของการสงเสริมการ

เชื่อมโยงและการรวมกลุม SMEs ในอุตสาหกรรมตอไป 
ยุทธศาสตรที่ 4: ยุทธศาสตรการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมแมพิมพ (Intelligence Unit) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมแมพิมพ (Intelligence Unit) เปนยุทธศาสตรที่จะ

ดําเนินการจัดทําเว็บไซด อุตสาหกรรมแมพิมพแบบบูรณการ เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศให

ผูประกอบการทุกขนาดและผูสนใจมีเวทีแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพทั้ง

ขอมูลระดับพื้นฐาน ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนฐานขอมูล 
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ซึ่งเปนหนึ่งในปญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมแมพิมพ เปาหมายสําคัญของ Intelligent Unit คือให

ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแมพิมพรวมถึงผูผลิต ผูใช และผูคาในอุตสาหกรรมแมพิมพและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมินสถานการณเพื่อวางแผนการตลาด  และภาครัฐสามารถ

ใชขอมูลสําหรับจัดทําระบบเตือนภัยของอุตสาหกรรมแมพิมพได 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรม

แมพิมพ  
การดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการนี้เร่ิมตนจากการดําเนินการออกแบบโครงสรางของฐานขอมูล 

การจัดทําเว็บไซด การสํารวจขอมูลเบื้องตน จัดทําซอฟตแวรที่จะทําการประมวลผล การนําขอมูลที่ไดมา

ทดสอบประสิทธิภาพโครงสรางฐานขอมูลที่ออกแบบไว จากนั้นจึงดําเนินการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมแมพิมพ เพื่อนํามาบรรจุในฐานขอมูล สําหรับขอมูลสําคัญที่ควรจัดเก็บไดแก ขอมูลปริมาณ

นําเขา-สงออกแมพิมพของไทย ขอมูลผูประกอบการแมพิมพตางๆ เปนตน รวมทั้งทําการวิเคราะหเบื้องตน

ทําใหทราบถึงคุณลักษณะสําคัญของผูประกอบการแมพิมพ เชน สัดสวนระหวางผูผลิตแมพิมพกับผูผลิต

ชิ้นสวน สัดสวนของผูประกอบการแมพิมพขนาดตางๆ ระดับความละเอียดสูงสุดที่สามารถผลิตได ขนาด

ของแมพิมพที่สามารถผลิตได เปนตน จากนั้นก็นําเอาผลที่ไดจากการสํารวจขอมูล มาทําการวิเคราะห 

และนําเสนอผลการวิเคราะหผานระบบเว็บไซดตอไป 

ในปจจุบันทางสํานักบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพยังไมสามารถใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลผูประกอบการและสถานภาพอุตสาหกรรมแมพิมพและขอมูลสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวของไดอยาง

เต็มที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณภาพของขอมูล จํานวนผูใหขอมูล โดยพบวาการอัพเดทฐานขอมูลทําไดยาก

และมีตนทุนสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลระดับกิจการ นอกจากนี้ฐานขอมูลยังขาดขอมูลพื้นฐานที่จะแสดง

ถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแมพิมพ เชน จํานวนผูผลิต  ยอดขาย มูลคาการผลิต การใชกําลังการผลิต  

การลงทุน มูลคาการนําเขาและสงออก สงผลใหฐานขอมูลที่มีอยูจึงยังไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่

ในเรื่องของการเปนเครื่องมือเตือนภัยอุตสาหกรรมแมพิมพ  ดังนั้นทางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) และสมาคมผูผลิต

แมพิมพควรเขามารวมมือกันในการรวบรวมขอมูลของผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมแมพิมพใหมีความ

ครอบคลุมมากขึ้นโดยใชประโยชนจากฐานขอมูลผูประกอบการ SMEs ที่มีอยูใหเปนประโยชน 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติโดยในเบื้องตน (ตั้งแตป พ.ศ. 2551) ทางสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นาจะรวมมือกับสํานักบริหารโครงการแมพิมพแหงชาติภายใต

การดูแลของสถาบันไทย-เยอรมันและภาคธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพในการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

ของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในสวนของผูประกอบการ SMEs รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดทํา directory 

online จัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (portal site) และจัดใหมีการทําสํามะโนอุตสาหกรรมแมพิมพอัน

เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมแมพิมพตอไป 
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7. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ เปนโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมนําเสนอ

คณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพอยางบูรณาการเปนเวลา 5 ป (พ.ศ. 

2547-2552) และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 พรอมทั้งมอบหมายให

กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันไทย-เยอรมัน) เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน  

โดยสถาบันไทย -เยอรมันไดดํ า เนินการร วมกับสถาบันการศึกษา  เชน  มหาวิทยาลัยบู รพา   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการพัฒนาและผลิตบุคลากร

ดานแมพิมพ เพื่อสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม  

 การดําเนินการสรางและพัฒนาผูประกอบการ SMEs  ของ สสว. อาทิเชน โครงการสราง

กําลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม  ภายใตความรวมมือระหวาง  สกว .  กระทรวงอุตสาหกรรม  

และมหาวิทยาลัย  โครงการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องจักรกลไทย รวมกับ ศูนย

เ ทค โน โลยี โ ลหะและวั สดุ แห ง ชาติ   สถาบั น ไทย  - เ ยอรมั น  มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยบม

เพาะวิสาหกิจการสรางเครือขายและสนับสนุนศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs ในดานเทคโนโลยีการ

ผลิต ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

8. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.)  ควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจาก

ในปจจุบันนี้ยังมีปญหาเรื่องหลักสูตรที่ยังไมตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นหนวยงาน

ภาครัฐและสถาบันที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพควรรวมกันกับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการในภาคอุตสาหกรรม โดยในระยะ

เร่ิมตนควรเนนเรื่องการพัฒนาผูสอนกอน เพื่อบรรจุเขาสูสถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็

ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะกลางโดยเนนกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพเพื่อปอน

บุคลากรใหทันตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม สถาบันไทย- เยอรมัน สถาบันการศึกษา  และกรม

พัฒนาฝมือแรงงานควรมีบทบาทในประเด็นนี้ 

 2)  ควรพัฒนาบุคลากรดานแมพิมพ เนื่องจากในปจจุบันอุตสาหกรรมแมพิมพประสบปญหาการขาด

แคลนบุคลากร เพราะมีปญหาวามีนักศึกษาสนใจเรียนดานนี้นอย และมีครูไมเพียงพอ สถาบันการศึกษา  

หรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเชน สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย สถาบันไทย-เยอรมัน เปนตน   

 3)  การสงเสริมเครือขายผูผลิตหรือคลัสเตอร รวมกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กัน อันประกอบดวยผูซื้อ ผูใหบริการ ผูผลิต และแหลงปอนวัตถุดิบ (Suppliers) ซึ่งแตละฝายมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีการรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและใชทรัพยากร

รวมกัน  การเชื่อมโยงเครือขายถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของอุตสาหกรรมแมพิมพ และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ ทั้งตนน้ําและปลายน้ํา 
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9. ตัวอยางโครงการในสาขาอุตสาหกรรมแมพิมพ 
 โครงการเชื่อมโยงและรวมกลุมอุตสาหกรรมแมพมิพสําหรับอุตสาหกรรมชิน้สวนรถยนต 
 หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมแมพิมพชิ้นสวนรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่ตองลงทุนสูง เนื่องจากเปนงานละเอียดและ

ตองการความเที่ยงตรงสูง โดยตองใชเครื่องมือกลที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งมีราคาแพง ในขณะเดียวกันยัง

ตองใชกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและดวยเครื่องมือกลหลายชนิดดวย ทั้งนี้การผลิตแมพิมพจําเปนตอง

อาศัยทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรม ประสบการณ และทักษะ ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการการผลิต

ทั้งในดานคุณภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดยอม และมี

พื้นฐานความรูไมมาก จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาตนเองและการผลิตภายในโรงงาน เทคโนโลยี 

ที่ตองใชในการผลิตแมพิมพครอบคลุมหลายดานดวยกัน เชน ดานการออกแบบที่ปจจุบันตองอาศัยระบบ 

CAD/CAM/CAE มาชวยในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดานวัสดุที่เกี่ยวของทั้งวัสดุงาน วัสดุ

แมพิมพ วัสดุมีด วัสดุหลอล่ืนและหลอเย็น ดานกระบวนการขึ้นรูปและเครื่องมือกล รวมทั้งเครื่องมือจับยึด

และดานประกันคุณภาพ ซึ่งแตละเทคโนโลยีที่กลาวถึงจําเปนตองอาศัยพื้นฐานความรูทางดานวิศวกรรม 

ที่เพียงพอ เพื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้ไปใชงานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกันได ในขณะเดียวกันการ

ที่กระบวนการผลิตแมพิมพครอบคลุมเทคโนโลยีหลายดานดวยกัน และจําเปนตองมีเครื่องมือและอุปกรณ

เพื่อใชในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสรางองคความรูและประสบการณข้ึน        

ความแตกตางของผูผลิตแมพิมพในดานคุณภาพและความเขาใจถึงมาตรฐานการผลิตสงผลใหเกิด

ความแตกตางในดานราคาและเวลาสงมอบงาน  ซึ่งผูซื้อโดยทั่วไปยังใชราคาเปนขอพิจารณาในการ

ตัดสินใจสั่งซื้อ ผลที่ตามคือผูผลิตที่มีคุณภาพไมไดงาน ผูผลิตที่ไมมีคุณภาพไดงานแตขาดทุน เนื่องจากสง

งานไมไดตองแกไขมาก  สวนผูซื้อไมสามารถผลิตงานสงลูกคาไดตามแผนเสียทั้งรายไดและโอกาสการ

เขาถึงและการเชื่อมโยงระหวางผูใชและผูผลิตแมพิมพจะเปนการเปดโอกาสใหผูผลิตสามารถขยายธุรกรรม

ไดตรงตามความตองการของผูซื้อใหมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อใหผูประกอบการแมพิมพชิ้นสวนรถยนตสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชหรือผูซื้อไดรวดเร็วขึ้น ไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือกลทุกชนิดเอง  

และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาระหวางกันตามมาตรฐานการผลิตได จําเปนจะตองมีการ

เชื่อมโยง (Linkage) และรวมกลุมกัน (Cluster) เพื่อรวมมือและเปนพันธมิตรกันในการดําเนินธุรกิจ 

ในลักษณะโซอุปทาน (Supply chain) ในขณะเดียวกันการรวมกลุมนอกจากจะชวยเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันในตลาดรวมกันแลวยังงายตอการเขาไปสนับสนุนและการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ของภาครัฐอีกดวย 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรวมกลุมและเชื่อมโยงผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตใหเปนพันธมิตรทางธุรกิจในรูปของโซ

อุปทาน  อันเปนการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 

 2. เพื่อลดความจําเปนในการลงทุนของผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนต 

 3. เพื่อเสาะหาและถายทอดเทคโนโลยีทนัสมัยสูผูประกอบการแมพมิพ 

 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตใหเปนระบบสากล 
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 5. เพื่อใหความสะดวกตอการพัฒนาผูประกอบการผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนต 
 เปาหมาย 
 1. ลดตนทนุและระยะเวลาในการผลิตแมพิมพชิน้สวนรถยนตใหนอยลง 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตใหมากขึน้ 

 3. มาตรฐานการผลิตของผูผลิตแมพิมพชิน้สวนรถยนตใกลเคียงกนัมากขึ้น 

 4. เพื่อเสาะหาและถายทอดเทคโนโลยีทนัสมัยสูผูประกอบการแมพมิพชิน้สวนรถยนต 

5. เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตใหเปนระบบสากล 

 6. เพื่อยกระดบัความสามารถทางดานเทคโนโลยีของผูประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพชิน้สวน

รถยนตใหสูงขึน้ และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทนุ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

ในการเชื่อมโยงตองดําเนินการทั้งการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและระหวางผูผลิตและผูใช เพื่อใหแต

ละฝายไดทราบทั้งศักยภาพและความตองการซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให

สรางผูประกอบการใหมในรูปของพันธมิตรและหวงโซอุปทาน โดยจัดใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ เปนประจําทุกป ไดแก สนับสนุนการจัดตลาดนัดผูผลิตแมพิมพ  สนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรม

แมพิมพไทยในการประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงผูผลิต และผูใชแมพิมพ  สนับสนุนการจัดการประชุม/

สัมมนา เพื่อการเชื่อมโยงและการรวมกลุมผูผลิต และผูใชแมพิมพ   สนับสนุนการจัดการเชื่อมโยง  

และรวมกลุมผูผลิตทั้งในรูปของกลุมชนิดแมพิมพ กลุมเขตพื้นที่ กลุมโซอุปทาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย

พัฒนาผูประกอบการใหมในธุรกิจแมพิมพ 

และจะทําการสนับสนุนของหนวยงานที่มีอยูในสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยของรัฐที่

เกี่ยวของกับงานผลิตแมพิมพ   ศูนยเชี่ยวชาญ  ใหดําเนินการวิจัยในหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานผลิต

แมพิมพ การใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการแมพิมพตลอดจนการเสาะหา

เทคโนโลยีใหมมาถายทอดและเผยแพรในขณะเดียวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรม

แมพิมพใหใกลเคียงกันและดีข้ึน แตละศูนยเชี่ยวชาญจะรวมมือกันจัดนําแนวทางปฏิบัติ (Code of 

Practices) ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตที่ถูกตองหรือเปนที่ยอมรับกัน 
6.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตสูงขึ้น 

2.  มูลคาผลผลิตของผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตเพิ่มข้ึน 

3. การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี คุณภาพการผลิตแมพิมพรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชแมพิมพในการพิมพขยายตัวมากขึ้น 

5. บุคลากรไดสรางองคความรูและถายทอดสูผูประกอบการอันเปนการนําไปสูการยกระดับ

เทคโนโลยีใหสูงขึ้น 

6. มีแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกันทั้งจากผูผลิตและผูใชแมพิมพชิ้นสวนรถยนต 

7. ผูประกอบการผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตตื่นตัวและเขาถึงเทคโนโลยีทันสมัยไดมากขึ้น 
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 งบประมาณและกรอบเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ (ลานบาท) กิจกรรมการเชือ่มโยงและการรวมกลุม
อุตสาหกรรม 

ผูผลิตแมพิมพช้ินสวนรถยนต 
2551 2552 2553 2554 

รวม 

กิจกรรมงานตลาดนัดผูผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนตและ

อุตสาหกรรมสนับสนุนแมพิมพ 
5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 

สนับสนุนสมาคมแมพิมพและสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตประสานงานเชื่อมโยง 
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

กิจกรรมสนับสนุนการเชื่อมโยงและรวมกลุมผูผลิต/ผูใช 

และผูสนับสนุน 
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

กิจกรรมสัมมนา/ประชุมเพื่อการเชื่อมโยงและรวมกลุม

ผูผลิต/ผูใช 
2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 

กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําแกกลุมผูผลิตแมพิมพ

และอุตสาหกรรมสนับสนุน 
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมผูผลิตแมพิมพ

และอุตสาหกรรมสนับสนุน 
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

กิจกรรมการถายทอดแนวทางปฏิบัติ (code of 

practices) แกกลุมผูผลิตแมพิมพและอุตสาหกรรม

สนับสนุน 

1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

รวม 12.0 12.0 12.0 12.0 48.0 
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หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมแมพิมพ

ตนน้ํา

การออกแบบ
 ผลิตภัณฑ

วัตถุดิบ

เหล็กกลา

เคร่ืองมือ

กลางน้ํา

การอบชุบโลหะ

ซอฟแวร
CAD CAM

เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือตัด
เคร่ืองมือวัดละเอียด

 อุตสาหกรรมสนับสนุน
เคร่ืองจักรกล เครื่องกลึง 
กัด เจาะ เจียระไน
Numerical Control, Computerized NC.

ปรับ

ประกอบ

เปน

แม

พิมพ

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส

อุตสาหกรรม
ของเด็กเลน

อุตสาหกรรมเซรามิกส

อุตสาหกรรมนาฬิกา
และชิ้นสวน

ปลายน้ํา

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

F

F

฿

 
 

การผลิตท่ีมีมาตรฐานการผลิตท่ีมีมาตรฐาน  
 สามารถแขงขันในตลาดโลกไดสามารถแขงขันในตลาดโลกได    

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร
และสถานศึกษาและสถานศึกษา  

การพฒันาเทคโนโลยีการพฒันาเทคโนโลยี
การเช่ือมโยงการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  การพฒันาสารสนเทศการพฒันาสารสนเทศ

• การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาสถานศึกษา 

• การสงเสริมใหเกิดศูนย  
ชช.เฉพาะทาง 

• ปชส.และการตลาด
• สงเสริมการรวมกลุม
• บมเพาะ&สราง ผปก.ใหม
• ยกระดับคุณภาพ &
มาตรฐาน 

• การพัฒนา ICT                       

• การสรางและพัฒนา
ชางเทคนิคและวิศวกร
• การพัฒนาหลักสูตร 

• สงเสริม R&D
• การใหคําปรึกษา
• การถายทอดเทคโนโลยี
• การแสวงหาเทคโนโลยี
• จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ
(Code of Practices) 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน
• ดานการตลาด
• การรวมกลุมเครือขาย
• การสราง KM
• การทํามาตรฐานโรงพิมพ

• การออกแบบโครงสราง
ฐานขอมูล 
• จัดเก็บขอมูลเพื่อทําwebsite
• จัดทําซอฟตแวร
เพื่อประมวลผล 

อุตสาหกรรมแมพิมพอุตสาหกรรมแมพิมพอุตสาหกรรมแมพิมพยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs รายสาขา 
   

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs รายสาขา 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอุตสาหกรรแมพิมพ) สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 

2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ

การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  

http://www.diw.go.th/diw/query.asp

  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  http://www.depthai.go.th/ขอม

ลการคาและการสงออก/ขอมลสนคา/tabid/196/Default.aspx

  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ มการลงทุ นแห งประ เทศไทย  (BOI) 

http://www.boi.go.th

  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  

http://www.ieat.go.th
    

    

     

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