


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขา 

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก   ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการ

สงเสริม SMEs รายสาขา  และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานกังาน

ฯ รวมกับศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษา

ไวมาวิเคราะห 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 



 -ฉ- 

            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  
 

      



อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 
1.1  ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากอุตสาหกรรมปลาย

น้ําของหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมปโตรเคมี หรือกระบวนการผลิตตอเนื่องในแนวตั้ง (Vertical integration) 

ซึ่งจาก diagram จะเห็นวา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกยังสงผลเชื่อมโยงไปสู

อุตสาหกรรมอื่นอีกมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก จึงเปนทั้งอุตสาหกรรม 

ที่ผลิตสินคาขั้นสุดทายเพื่อผูบริโภคโดยตรง (final products) และอุตสาหกรรมผลิตสินคาขั้นกลาง 

(intermediate products) เพื่อรองรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

สําหรับผลิตภัณฑพลาสติกที่จําหนายภายในประเทศนั้นหากพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑพลาสติก 

ที่สําคัญสามารถแบงไดดังนี้ )บรรจุภัณฑพลาสติกและถุงพลาสติก  เครื่องใช เครื่องเรือน และผลิตภัณฑ 

เมลามีน(ดูแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547) 

1) บรรจุภัณฑพลาสติกและถุงพลาสติก เปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตจํานวนมากมีลักษณะเปน

อุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีมูลคาการลงทุนต่ํา กรรมวิธีและเทคนิคการผลิตไมซับซอน และใชแรงงานในการ

ผลิตมาก ผูผลิตมีทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อสงออก ซึ่งผูผลิตเพื่อสงออกนั้นมักจะเปนผูผลิตจาก

ตางชาติ (ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร) อุตสาหกรรมถุงพลาสติกเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตจํานวน

มาก มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีมูลคาการลงทุนต่ํา กรรมวิธีและเทคนิคการผลิตไมซับซอน 

และใชแรงงานในการผลิตมาก ผูผลิตมีทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อสงออก ซึ่งผูผลิตเพื่อสงออกนั้น

มักจะเปนผูผลิตจากตางชาติ (ญี่ปุน เกาหลี ไตหวันและสิงคโปร ยายฐานการผลิตมาเพื่อตองการคาจาง

แรงงานที่ต่ํากวา อยางไรก็ตามการผลิตถุงพลาสติกสวนใหญประมาณรอยละ 60-70 เปนการผลิตเพื่อขาย

ในประเทศ) 

2) เครื่องใช เครื่องเรือน มีผูผลิตประมาณ 200-300 ราย โดยเปนผูผลิตรายใหญประมาณ 10 

ราย ผลิตเพื่อสงออก การผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชเครื่องเรือนโดยสวนใหญใชวิธีผลิตแบบหลอมฉีด 

(Injection Moulding) ไดแก จาน ชอน ถวย แกวน้ํา ตะกรา กะละมัง เกาอ้ี ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑที่ใชใน

อุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นสวนโทรศัพท ทีวี ตูเย็น ชิ้นสวนรถยนต เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑเหลานี้

มักจะแบงออกเปนผลิตภัณฑสําหรับตลาดระดับสูง และสําหรับตลาดระดับลาง หรือใชวัตถุดิบประเภท

เดียวกันแตทําใหผลิตภัณฑเหลานั้นมีความหนาแตกตางกัน สงผลตอราคาที่แตกตางกันดวย ดังนั้นการทํา

ตลาดผลิตภัณฑประเภทนี้ ผูผลิตจะมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในดานรูปแบบ ลักษณะ คุณภาพ  

และประโยชนใชสอย เนื่องจากมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนอยางมาก สินคาประเภท

นี้ที่จําหนายในตลาดจึงมีความหลากหลายมาก 
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3) ผลิตภัณฑเมลามีน ในที่นี้จะหมายถึงผลิตภัณฑที่ใชบนโตะอาหารและผลิตภัณฑเครื่องครัว

เปนหลักไดแก จาน ชาม ถวยโถ โถใสอาหาร แกว ชอน ถาด ทัพพี เปนตน ผลิตภัณฑเมลามีนไดรับความ

นิยมเนื่องจากมีลวดลาย สีสัน และรูปแบบที่สวยงาม มีความทนทาน ตกไมแตก น้ําหนักเบา และสามารถ

ใชกับเครื่องครัวบางประเภทได เชน เตาไมโครเวฟ เปนตน ซึ่งรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑเปนปจจัย

สําคัญในการตัดสินใจซื้อ สําหรับปจจัยดานราคาไมไดเปนปจจัยหลักในการซื้อ เนื่องจากภาชนะเมลามีน 

มีระดับราคาที่คอนขางสูง ทําใหผูใชภาชนะเมลามีนสวนใหญเปนผูที่มีรายไดคอนขางสูง อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันมีการผลิตภาชนะเมลามีนที่มีราคาต่ําออกจําหนาย แตผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณภาพอยูในระดับตํ่า

ดวยเชนกัน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเมลามีนมีโครงสรางอุตสาหกรรมแบบผูผลิตนอยราย โดยมีผูผลิต

ประมาณ 7-8 ราย และเปนผูผลิตรายใหญ 4 รายโดยมี ศรีไทยซุปเปอรแวร เปนผูผลิตรายใหญที่สุด โดยมี

กําลังการผลิตประมาณ สองในสามของกําลังการผลิตทั้งหมด การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ตองใชเงินลงทุน

สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการซื้อ Know How ในการผลิตแมพิมพและการทําลวดลายบนผลิตภัณฑ 

1.2 จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  อุตสาหกรรมพลาสติก นับเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติก

จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมพลาสติกมีจํานวน

ผูประกอบการทั้งสิ้น 8,227ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 8,103 ราย หรือคิดเปนรอยละ 

98.49 ในสวนของการจางาน SMEs อุตสาหกรรมพลาสติกมีการจางานถึง 178,240 คน  หรือคิดเปน 

รอยละ 69.69 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมพลาสติก   
 

ตารางที่ 1 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 

 จํานวนวิสาหกจิ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2520 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 7,752 351 124 8,103 8,227 98.49 1.51 100 

รวม 7,752 351 124 8,103 8,227 98.49 1.51 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงานประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

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

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  
ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2520 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 111,999 66,241 77,538 178,240 255,778 69.69 30.31 100 

รวม 111,999 66,241 77,538 178,240 255,778 69.69 30.31 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงานประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

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

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
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1.3 สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
การสงออก 
ป 2551  ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการสงออกรวมประมาณ 2,518.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน

จากป 2550  ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย  ผลิตภัณฑหลัก

ที่มีมูลคาสงออกสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  แผนฟลม ฟอยล และแถบ ถุงและกระสอบพลาสติก  

และเครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติก   

การสงออกผลิตภัณฑพลาสติกในป 2551 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550 ทั้งนี้เนื่องจาก ประเทศ

จีนจัดงานโอลิมปคและเกิดแผนดินไหวขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทําใหประเทศจีนจําเปนตองผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศเปนหลัก ทําใหจีนมีการสงออกนอยลง  สงผลให

ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย สามารถสงออกไดเพิ่มมากข้ึน  นอกจากนี้การที่คาเงินบาทออนตัวลง   

ก็สงผลใหการสงออกผลิตภัณฑพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น    

มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
ประเภทผลิตภัณฑ 

2546 2547 2548 2549 2550 2551* 

2551เทียบกับ 2550 
(รอยละ) 

ถุงและกระสอบพลาสติก 385.0 372.9 518.8 530.4 554.0 599.5 8.21 

แผนฟลม ฟอยลและแถบ 354.2 466.1 536.7 558.7 714.0 747.7 4.71 

เครื่องแตงกายและของใชประกอบฯ 34.1 25.8 22.6 17.9 21.3 21.1 -0.93 

กลองหีบที่ทําดวยพลาสติก 21.1 26.3 30.9 30.0 51.9 74.1 42.77 

เครื่องใชสํานักงานทําดวยพลาสติก 33.4 21.8 22.6 20.2 21.6 18.9 -12.5 

หลอดและทอพลาสติก 26.7 32.7 41.5 46.0 51.3 63.9 24.56 

พลาสติกปูพื้นและผนัง 39.1 40.1 50.6 59.1 77.7 77.8 0.12 

เครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติก 63.2 68.9 84.0 98.9 113.7 121.2 6.59 

ผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ 344.4 493.2 551.1 624.2 781.5 794.1 1.61 

รวมทั้งสิน้ 1,301.2 1,547.8 1,858.8 1,985.4 2,387.0 2,518.3 5.50 

   ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของกรมศุลกากร /   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       

   * ป 2551 เปนตัวเลขประมาณการ 
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การนาํเขา 
การนําเขาผลิตภัณฑพลาสติกในป  2551 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550  เนื่องจากราคาน้ํามันที่

เพิ่มสูงขึ้น  ทําให ราคาเม็ดพลาสติก และราคาผลิตภัณฑพลาสติก เพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งสงผลใหมูลคาการ

นําเขาผลิตภัณฑพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นมาก  

ป  2551  ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการนําเขารวมประมาณ 2,523.3  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน

จากป 2550 โดยมีการนําเขาหลอดและทอพลาสติก   แผนฟลม ฟอยลและแถบพลาสติก   และผลิตภัณฑ

พลาสติกอื่น ๆ  แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน จีน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา    

มูลคานําเขา (ลานเหรียญสหรฐัฯ) ประเภท
ผลิตภัณฑ 2546 2547 2548 2549 2550 2551* 

2551เทียบกบั2550 
(รอยละ) 

หลอดและทอ

พลาสติก 
66.8 80.5 79.7 88.2 99.4 105.4 6.03 

แผนฟลม ฟอยล

และแถบ

พลาสติก 

586.0 668.9 742.4 767.5 859.2 888.3 3.38 

ผลิตภัณฑ

พลาสติกอืน่ๆ 
1,006.4 1,174.0 1,224.0 1,366.9 1,418.7 1,529.6 7.81 

รวมทั้งสิ้น 1,659.2 1,923.4 2,046.1 2,222.6 2,377.4 2523.3 6.13 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของกรมศุลกากร /  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    

* ป 2551 เปนตัวเลขประมาณการ 
  

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากอุตสาหกรรมปลาย

น้ําของหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมปโตรเคมี หรือกระบวนการผลิตตอเนื่องในแนวตั้ง (Vertical integration) 

ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก จึงเปนทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาขั้นสุดทาย 

เพื่อผูบริโภคโดยตรง (final products) และอุตสาหกรรมผลิตสินคาขั้นกลาง (intermediate products)  

เพื่อรองรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    

 อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติก 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศูนยวิจัยวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุตสาหกรรม 
บรรจุภัณฑ 

อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนรถยนต 

อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเครื่องใชใน
ครัวเรือน 

อุตสาหกรรมเกมส
และของเด็กเลน 

โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมภายใตกรอบและผลการดําเนินการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม, 2547 
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 จากขอมูลศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) ป 2550 พบวามีผูประกอบการ SMEs คิดเปนรอยละ 98.49 โดยจัดอยูใน ISIC 2520 การผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติก   และหวงโซอุปทานการผลิตใหความสําคัญที่การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ซึ่งเปน

อุตสาหกรรมผลิตสินคาขั้นกลาง และวัตถุดิบที่ สําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
ตารางแสดงโครงสรางตนทุนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 

      ที่มา : กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตนทุน รอยละ 

วัตถุดิบ 70 

แรงงาน 12 

พลังงาน 8 

คาใชจายอืน่ ๆ 10 

 

3.  การวิเคราะห SWOT สาขาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
จากการศึกษาโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายใตกรอบและผล

การดําเนินการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่เสนอแกสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะหจุดเดน 

จุดดอย โอกาสและปจจัยคุกคาม หรือ SWOT analysis ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติกสามารถสรุปไดดังนี้ 
จุดเดน (Strength) 
1) การที่ประเทศไทยมีทําเลที่ตั้งเปนศูนยกลางของกลุมประเทศแถบอาเซียน ทําใหมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในเรื่องตนทุนคาใชจายดานการขนสงซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

ของอุตสาหกรรม 

2)ปริมาณการใชผลิตภัณฑพลาสติกภายในประเทศอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม

อาเซียนทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต  (Economy of  Scale) จึงทําใหมีความไดเปรียบในการ

แขงขัน 
จุดดอย (Weakness) 
1) ลักษณะโรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและเปนการบริหารแบบครอบครัว ซึ่งสงผล 

ตอความไดเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับบริษัทขามชาติ 

2) คาแรงของแรงงานระดับไรฝมือ (Unskilled Labor) ประเทศไทยมีอัตราคาแรงของแรงงานระดับ

ไรฝมือที่สูงกวาเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน เชน จีน อินโดนีเซีย ทําใหความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

(Comparative Advantage) ของสินคาที่อาศัยแรงงานไรฝมือเปนหลักนอยลง   นอกจากนี้ ปญหาความ

ขาดแคลนแรงงานฝมือเฉพาะดาน เชนในระดับเทคนิค ชางทําและออกแบบแมพิมพ ชางออกแบบ

เครื่องจักรในการผลิต ชางผูชํานาญในการตั้งเครื่อง โดยเฉพาะเครื่องที่ใชระบบคอมพิวเตอร วิศวกร รวมทั้ง
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นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค เปนผลใหการพัฒนา

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกยังไมเติบโตเทาที่ควร 

3) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกของไทยยังขาดการทําวิจัยและพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนและดานการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ  

4) ผูประกอบการขนาดกลางและยอมสวนใหญยังมีการใชเครื่องจักรที่เกาดอยประสิทธิภาพ 

โดยการซื้อตอจากโรงงานขนาดใหญที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือนําเขาเครื่องจักรเกา ซึ่งทําใหเกิด

ปญหากับการใชเครื่องจักรคือ มีชิ้นงานเสียเกิดขึ้นมากและสิ้นเปลืองพลังงาน 

5) ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยังขาดทักษะในการเลือกใชเม็ดพลาสติก ที่มีคุณภาพเหมาะสม

กับการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกใชเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษและเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ทําให

ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑไมพัฒนาเทาที่ควร 

6)ผูประกอบการจํานวนมากตองการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศเทานั้น โดยไมมี

แผนการขยายกําลังการผลิตหรือขยายวิสัยทัศนออกไปสูตลาดตางประเทศ ทําใหสูญเสียโอกาสในการ

พัฒนาชองทางทางการตลาดที่ดี 
โอกาส (Opportunities) 
1) พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนรวมทั้งรายไดในปจจุบันมีแนวโนมที่สงผลใหความตองการ

ใชบรรจุภัณฑพลาสติกเพิ่มมากขึ้น 

2) การออนตัวของคาเงินบาท หลังจากที่มีการลดคาเงินบาทในป 2540 ทําใหความสามารถในการ

แขงขันในตลาดตางประเทศมีมากขึ้น สงผลใหปริมาณการสงออกเพิ่มสูงขึ้นในหลาย ๆ อุตสาหกรรมเชน 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสงผลใหความ

ตองการบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อการสงออกเพิ่มสูงขึ้น 

3) การลดอัตราภาษีศุลกากรตามพันธะกรณีขอตกลง AFTA ทําใหผลิตภัณฑพลาสติกของไทย  

มีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งสงผลตอโอกาสใน

การสงออกมากขึ้น 
ปจจัยคุกคาม (Threats) 
1) การถูกกีดกันทางการคาจากขอกําหนดหรือมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑบางประเภทในตลาด

ตางประเทศ เชน มาตรฐานสําหรับพลาสติกเกรดอาหาร หรือการกําหนดมาตรฐานกับผลิตภัณฑอาหาร   

ซึ่งสงผลกระทบตอพลาสติกที่เปนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวย 

2) ทัศนคติในเร่ืองพลาสติกกับส่ิงแวดลอม ทําใหมีผลกระทบอยูบางในผูบริโภคบางกลุม สงผลให

ความตองการใชผลิตภัณฑลดลงบางบางสวน 

3) ภาษีในการนําเขาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกในปจจุบันมีอัตราที่สูงกวาการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก 

ทําใหตนทุนของผลิตภัณฑพลาสติกที่ตองอาศัยเม็ดพลาสติกนําเขาสูงขึ้น และผูประกอบการก็ตองแบก

รับภาระคาใชจายในสวนนี้สูงมาก 
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4) การเสียสิทธิ GSP ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําใหประเทศไทยเสียโอกาสการสงออกไปหลาย

สวนเนื่องจากทําใหตนทุนของผลิตภัณฑพลาสติกที่สงออกไปนั้นสูงขึ้น 

5) ข้ันตอนการคืนภาษีของกรมศุลกากรที่ลาชา สงผลตอผูสงออกเปนจํานวนมาก และในดานของ

ลูทางการหาตลาดใหม ๆ การติดตอประสานงานในตางประเทศ ก็กลับไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ

เทาที่ตองการ และยังขาดการประชาสัมพันธหรือประสานงานในตางประเทศ รวมทั้งยังขาดการ

ประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานในภาครัฐที่เกี่ยวของกับผูผลิตตาง ๆ ทําใหผูผลิตขนาดยอมและขนาด

กลางไมไดรับขาวสารหรือความชวยเหลือจากภาครัฐมากนักในการติดตอทําธุรกิจกับตางประเทศ    

4.  ปญหาของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
ปญหาของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกที่พบในปจจุบัน มีดังตอไปนี้ 

1) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกมีปญหาดานการเพิ่มมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ 
โดยเมื่อพิจารณาการนําเขาและสงออกพบวาเรามีการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติกมูลคาสูงในขณะที่มีการ

สงออกผลิตภัณฑพลาสติกที่มีมูลคาเพิ่มตํ่า   ปจจุบันผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเร่ิมทํามูลคาไดยากมากขึ้น 

ในขณะที่ผลิตภัณฑถุงพลาสติกมีมูลคาเพิ่มต่ํา ในขณะที่ผลิตภัณฑชิ้นสวนที่เปน supporting industries  

ก็เร่ิมลดระดับลงจากเดิมอยูที่ 1st  tier มาเปน 2nd และ 3 rd  tiers สงผลใหมูลคาเพิ่มลดลงมาเรื่อย ๆ 

เชนกัน โดยเฉพาะผลจาก FTA ไทย-ญี่ปุน ซึ่งมีผลกระทบในทางลบตอช้ินสวน SMEs 

2) ดานวัตถุดิบ พบวาเดิมการผลิตจะใชวัตถุดิบภายในประเทศ ประมาณรอยละ 50 และนําเขา

อีกประมาณรอยละ 50 แตปจจุบันพบวา มีการพึ่งพิงวัตถุดิบในประเทศลดลง และมีการนําเขามากขึ้น ทั้งนี้

เพราะการผลิตตองการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้นและทิศทางคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งขึ้น  ในจดุนีจ้ะทาํให

ความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกแยลง 

3) ดานแรงงาน ขาดแคลนแรงงานทักษะที่สามารถควบคุมเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากแรงงานมีการเปลี่ยนงานบอย  ขาดมาตรฐานวิชาชีพ  โดยเฉพาะใน SMEs ซึ่งสวนใหญยังมี

ลักษณะเปนธุรกิจในครอบครัว นอกจากแรงงานทักษะแลว แรงงานอีกประเภทที่ไทยยังขาดแคลนอยู

มากคือ   แรงงานดานวิชาชีพ  โดยเฉพาะชางทําและออกแบบแมพิมพที่มีความสามารถ ออกแบบ

ผลิตภัณฑใหตรงหรือดึงดูความตองการของตลาด เหลานี้เปนตน 

4) ดานการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก มีการนําเขา ฟลม ฟอยล จากจีนและอินโดนีเซียมากขึ้น 

ในขณะที่ดานคูแขงทางการคาสําหรับตลาดสงออกพบวามีคูแขงในตลาดโลกมากขึ้น โดยเฉพาะจีน  

และเวียดนาม ซึ่งเปนคูแขงที่มีศักยภาพสูง และเปนปจจัยคุกคามที่นากลัวของไทย 

5) ดานเทคโนโลยี  พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก

โดยเฉพาะ SMEs ยังขาดความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี   นอกจากนี้ยังพบวาเทคโนโลยีที่ใชสวน

ใหญมีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ   ตรงจุดนี้ผูประเมินที่ความเห็นวาทางภาครัฐนาจะเขาชวย

สนับสนุน  เพราะการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีจะทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
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ของตัวเองได  เชน การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพบนผลิตภัณฑถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑพลาสติก 

เปนตน 

5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและพลาสติก 
 5.1 กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
 ในอุตสาหกรรมนี้ที่ SMEs มีความสําคัญพบวาจะเปนสินคาประเภทบรรจุภัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถุงพลาสติก เพราะเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตจํานวนมาก ทั้งนี้อุตสาหกรรมนี้มีลักษณะเปนอุตสาหกรรม

ขนาดยอมมีมูลคาการลงทุนต่ํา กรรมวิธีและการผลิตไมซับซอน ในขณะที่บรรจุภัณฑพลาสติกชนิดอื่นๆ ก็มี

บทบาทมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นของบรรจุภัณฑที่ผลิตจากไมและกระดาษ รวมถึงการ

เจริญเติบโตของการคาและการสงออกของประเทศ  ในขณะที่ผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ  

แมวาจะมีปญหาคุกคามอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอยูมากมาย  

แตโอกาสในการแขงขันและยกระดับของอุตสาหกรรมยังมีอยูเชนกันโดยเฉพาะในผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

และชิ้นสวนรถยนตและอิเล็กทรอนิกส จากการพิจารณาถึงความสําคัญของ SMEs ในดานจํานวนโรงงาน 

การจางงานสัดสวนการนําเขา สัดสวนการสงออก รวมตลอดถึงประเภทของผลิตภัณฑที่ SMEs  

มีความสําคัญในการผลิต พบวา ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกเปนประเภทของผลิตภัณฑที่มี

จํานวนโรงงานในการผลิตมากที่สุด มีการใชวัตถุดิบภายในประเทศ (local content) ในการผลิตมาก และมี

แนวโนมของการสงออกที่เพิ่มขึ้น แมวาประมาณรอยละ 60-70 เปนการผลิตเพื่อขายในประเทศ ดังนั้น 

กิจกรรม SMEs เปาหมายที่งานศึกษานี้จะเลือกเนนในการสงเสริมคือ ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติก

และผลิตภัณฑถุงพลาสติก  

นอกจากนี้จากการประชุมระดมสมองผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติกในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 ที่ผานมาไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

เร่ืองกลุม SMEs เปาหมายโดยทางผูประกอบการที่เขารวมการประชุมระดมสมองมีความเห็นสอดคลองกับ

กลุม SMEs เปาหมายที่ทางผูวิจัยเสนอในใหการสงเสริมคือ ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกและ

ถุงพลาสติกเนื่องจากเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีจํานวนผูประกอบการ SMEs อยูมาก มีลักษณะเปน

อุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีมูลคาการลงทุนต่ํา กรรมวิธีและเทคนิคการผลิตไมซับซอน และใชแรงงานในการ

ผลิตมาก  และยังมีศักยภาพทางการตลาดที ่จะพัฒนาในอนาคตตอไปเพราะมีความเชื ่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอื่นๆสูง   
5.2  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
สําหรับการพิจารณาถึงยุทธศาสตรการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

พลาสติกเราคงตองพิจารณาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก  

ในปจจุบันสินคาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกมีสัดสวนการสงออกมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูบริโภค

ในประเทศก็คํานึงถึงรูปแบบ คุณภาพและความปลอดภัยของสินคามากขึ้น  ทําใหผูผลิตในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกตองปรับตัวไปสูการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินคาที่ สูงขึ้น  
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ในขณะเดียวกันก็ตองมีการออกแบบและมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันกับผูผลิตบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติกในตลาดโลกไดดวย 

6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ
พลาสติก 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
 ในปจจุบันผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศไทยยังเปนสินคากลุมโภคภัณฑเปนสวนใหญและ

แขงขันกันดวยราคาเปนหลัก และสินคาของประเทศไทยในตลาดโลกกําลังถูกแขงขันอยางรุนแรงดวยสินคา

จากประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกกวา ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพยายามผลักดันใหอุตสาหกรรมผลิตสินคาที่มี

มูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยเนนที่รูปลักษณที่สวยเหมาะสมกับการใชงานและมีคุณภาพที่แตกตางจากประเทศคู

แขงขันมากขึ้น  แตเนื่องจากมากกวารอยละ 80 ของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก

เปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก จึงไมมีความสามารถและหรือเงินทุนเพียงพอที่จะพัฒนาและเพิ่ม

มูลคาใหกับผลิตภัณฑไดดวยตนเอง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงควรเขามาสงเสริมการเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑ

และผลิตภัณฑพลาสติกของผูประกอบการ SMEs เหลานี้ 

 ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกจึงมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการ

สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติก ตั้งแตเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตและการนําเครื่องจักรและแมพิมพพลาสติกไป

ใช รวมไปถึงเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่มีผลตองานดานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกดวย ทั้งนี้เพื่อให

ประเทศไทยสามารถทําการผลิตผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกที่มีคุณภาพ เพิ่มความ

ยืดหยุนและการออกแบบที่อํานวยความสะดวกในการใชงานรวมทั้งในการขนสงมากขึ้น และการทําให

ผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑมากขึ้น รวมทั้งลด

ปญหาการขาดงานวิจัยและพัฒนาทางดานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และขาดเอกสารทาง

วิชาการในสาขาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ยุทธศาสตรนี้จะทําใหผูประกอบการ SMEs มุงสูการ

เปนผูผลิตสินคาเฉพาะตลาด differentiated position มากขึ้น กลาวคือในทางเนนการผลิต ตามคําสั่งซื้อ

ของลูกคา (tailor make) และเนนการทําวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางดานการออกแบบ (Drawing 

Designing) ใหสินคาแตกตางจากคูแขงอ่ืน ๆ แลวทําการตลาดในอยางจริงจังมากขึ้น เชน นําเสนอตอลูกคา

โดยตรง ในสวนนี้ขอตอเชื่อมโยงที่สําคัญที่ภาครัฐควรเขามาสงเสริมคือสวนของการทํา (R&D) โดยเฉพาะ

แรงงานวิชาชีพทางดาน Drawing and Designing รวมทั้งนักการตลาดและชางทําแมพิมพที่มีทักษะสูง      

 กลยุทธที่สําคัญในยุทธศาสตรนี้คือคือการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดศูนยออกแบบและศูนย

เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และคุมคาในทางเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาผลงานการออกแบบ  

และการวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีที่พรอมใชในสาขาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกไดเอง โดยดานการ
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วิจัยและพัฒนาทั้งทางดานวัตถุดิบและออกแบบผลิตภัณฑ โดยจะเนนที่การวิจัยและพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑเทานั้น ทั้งนี้เพราะเกี่ยวของกับ SMEs โดยตรง เพราะการที่จะให SMEs แตละรายทํา R&D  

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑดวยตัวเองคงไมไดเพราะตองการเงินทุนเปนจํานวนมาก ภาครัฐซ่ึงอาจจะเปน

สถาบันการศึกษาที่มีเครื่องมือพรอมในการทดสอบผลิตภัณฑมาตรฐาน ควรจะจัดตั้งเปนศูนยทดสอบ

คุณภาพและผลิตภัณฑใหแก ผลิตภัณฑนวัตกรรม (inventions) ใหม ๆ ที่เกิดจาก R&D ดวย ผลิตภัณฑ

นวัตกรรมที่ผานการทดสอบควรทําเปนตนแบบผลิตภัณฑไวเพื่อให SMEs สามารถนําไปใชในการผลิตไดเลย 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติก  
 ยุทธศาสตรนี้จะทําใหผูประกอบการ SMEs มุงสูการเปนผูผลิตสินคาเฉพาะตลาด differentiated 

position มากขึ้น กลาวคือเนนการผลิต ตามคําสั่งซื้อของลูกคา (tailor make) และเนนการทํา R&D 

ทางดานการออกแบบ (Drawing Designing) ใหสินคาแตกตางจากคูแขงอ่ืน ๆ แลวทําการตลาดในอยาง

จริงจังมากขึ้น เชน นําเสนอตอลูกคาโดยตรง ในสวนนี้ขอตอที่หายไป missing link ที่สําคัญคือสวนของการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพทางดานออกแบบดีไซน Drawing and Designing 

รวมทั้งนักการตลาดและชางทําแมพิมพพลาสติกที่มีทักษะสูง ดังนั้นกลยุทธที่สําคัญในยุทธศาสตรนี้คือคือ

การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดศูนยออกแบบและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทําวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอยางมี

ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุมคาในทางเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม ทั้งนี้

เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาผลงานการออกแบบ และการวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีที่พรอมใชใน

สาขาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกไดเอง    

 เพื่อใหการดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ สําเร็จส่ิงสําคัญก็ คือ การใหการศึกษาหรือการให

ผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมตระหนักหรือมองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตน เห็นปจจัยคุกคามตาง ๆ 

ที่จะมีผลตอความอยูรอดของตน เพื่อ SME จะไดตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการปรับตัวที่จะรองรับการ

แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ถา SMEs ยังไมตระหนักถึงปญหาความอยูรอดและปญหาของตนเองแลว ตอใหมี

กลยุทธและมาตรการดีอยางไร ก็ไมสามารถแกไขปญหาได   ดังนั้นภายใตยุทธศาสตรนี้กําหนดใหมี

แผนปฏิบัติการใน 4 กิจกรรมหลักคือ 1) การนํา SMEs ไปศึกษาดูงาน เพื่อใหเห็นพัฒนาการใหม ๆ  

ของอุตสาหกรรมพลาสติกโดยภาครัฐอาจจัดงบประมาณใหสวนหนึ่ง SME ออกเองอีกสวนหนึ่ง โดยการ

ดูงานอาจจะรวมทั้งการดูงานและศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ 2) ใหภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน

ตั้งหนวยงานการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อเปนหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่

ใหบริการการออกแบบชิ้นงานและออกแบบแมพิมพใหแกผูประกอบการและสนับสนุนการรวมวิจัยและ

พัฒนาระหวางศูนยออกแบบและภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ใหหนวยงานนี้มี

โครงสรางและการบริหารงานแบบเอกชนโดยใหภาครัฐถือหุนเพียงสวนหนึ่ง เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ การพัฒนาหนวยงาน และการสรางความสัมพันธกับหนวยงานประเภทเดียวกันและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 3) การใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการออกแบบ 4) การเสาะหาเทคโนโลยีและรูปแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกทันสมัย

และจัดบริการถายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรูเปนกลุม (Cluster) 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับดําเนินงานเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑพลาสติกประกอบไปดวยหลาย

หนวยงาน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงควรเปนตัวกลางในการสราง

ความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ของสถาบัน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กรมสงเสริมการสงออกและกรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  และสมาคมในภาคเอกชนที่ เกี่ยวของ  เชน  สมาคม

ผูประกอบการผลิตภัณฑพลาสติก ฯลฯ โดยในอนาคตภายหลังจากที่แผนแมบทยุทธศาสตรพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกเสร็จส้ินแลว (ประมาณป 2551) อาจมีศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติเปนหนวยงานประสานงานคลายกับกรณีของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

แมพิมพแหงชาติ 

 สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินงานนั้น ในสวนของการจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ

พลาสติก การจัดตลาดนัดสินคาผลิตภัณฑพลาสติก สามารถดําเนินการไดในทันที (ตั้งแตป 2551 และควร

มีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป ภายใตการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเชน กรมสงเสริมการ

สงออก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในสวนของการพัฒนาสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑพลาสติกเปนแผนปฏิบัติในระยะยาว (ป พ.ศ. 2551-2554) ที่ตองอาศัยงบประมาณสูงในการ

ดําเนินงานและตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นคงมีความชัดเจนขึ้น

ภายหลังจากที่มีความชัดเจนของแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกแหงชาติที่กําลังดําเนินการอยู 
ยุทธศาสตรที่ 2: การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการตลาด 

 ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการตลาด   

การลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ใหแกผูประกอบการบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกขนาด

กลางและขนาดเล็กซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพทางดานการทําตลาดอยูมาก เนื่องจากโดยมากจะทําธุรกิจ

ในลักษณะใชความสัมพันธที่มีอยูเดิมสงผลใหการขยายฐานลูกคาเปนไปอยางลําบาก โดยจากการสํารวจที่

ผานมาพบวา ปญหาดานการตลาดของ SMEs คือ การขาดขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ทั้งทางดานการเงินที่

จะเขามาเสริมสรางการผลิตและยกระดับคุณภาพ ทางดานการตลาด โดยเฉพาะทางดานตางประเทศ  

กิจกรรมของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ  เพื่อใหการขยาย

ฐานลูกคาทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มข้ึนและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย  ดังนั้นจึงควร

จัดตั้งศูนยกลางขอมูลขาวสารที่จะเปนประโยชนตอ SMEs เชนตลาดใหม ๆ ความตองการสินคาใหม  

หรือรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตางประเทศ โดยอาจจะอาศัยทูตพาณิชยในประเทศตาง ๆ 

สงขอมูลเหลานี้เขามา ศูนยขอมูลขาวสารกลางเพื่อให SMEs สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้

ได ศูนยกลางขอมูลขาวสารอาจจะรับผิดชอบดูแลโดย กรมสงเสริมการสงออกก็ได    
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 นอกจากนี้การสรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ  นวัตกรรมและทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติกเปนไปอยางครบวงจร ซึ่งจะชวยลดการนําเขา ถาเราสามารถเชื่อมรอยตอของหวงโซการผลิต 

ที่ขาดหายหรือ missing link ในสวนตาง ๆ เชน คุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพของผลิตภัณฑ และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ รวมทั้งขยายการผลิตเพื่อรองรับความตองการในประเทศได การนําเขาก็จะสามารถลดลงได   

ในขณะเดียวกันก็ชวยขยายการสงออก ในสวนนี้คงตองอาศัยบทบาทของบริษัทการคาหรือ Trading firms 

ตามกลุมสินคาใหมากขึ้นเพื่อชวยในการสงออกใหผูประกอบการ SMEs  ในยุทธศาสตรนี้ยังมุงเนนไปที่การ

เชื่อมหวงโซการผลิตที่ขาดหายหรือ missing link โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมตนน้ําและ

ปลายน้ําที่จะตองรวมมือในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะชวยลดการนําเขาวัตถุดิบลงไดอีกทางหนึ่ง 
 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการตลาด  

การลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ใหแกผูประกอบการบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกขนาด

กลางและขนาดเล็กซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพทางดานการทําตลาดอยูมาก เนื่องจากโดยมากจะทําธุรกิจ

ในลักษณะใชความสัมพันธที่มีอยูเดิมสงผลใหการขยายฐานลูกคาเปนไปอยางลําบาก กิจกรรมของ

ยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ เพื่อใหการขยายฐานลูกคา 

ทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มขึ้นและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย รวมทั้งสรางกลุม

อุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมและ 

ทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกเปนไปอยางครบ

วงจร  โดยยุทธศาสตรนี้มีกิจกรรมที่สําคัญคือ การรวมกลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก

เปนคลัสเตอร การสรางเว็บไซตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก การแสดงสินคาบรรจุ

ภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกทั้งในและตางประเทศ การสรางผูประกอบการใหม เปนตน โดยไดกําหนด

แผนงานในดานตางๆ ดังนี้ คือ 

1) การทําประชาสัมพันธและการตลาด เนื่องผูประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติกในบางสาขาสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กซึ่งขาดศักยภาพในดานการตลาด

และการเขาถึงผูซื้อเปนอุปสรรคสําคัญในการจําหนายผลผลิตของตนเอง รวมไปถึงความสามารถในการ

ขยายการลงทุนของตนเองดวย การที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ตองบริหารการผลิตและการตลาด 

ดวยตนเองจึงไมมีเวลาที่จะมาประชาสัมพันธ และทําการตลาดได จําเปนตองมีหนวยงานสนับสนุนที่ชวย

อํานวยความสะดวกในดานการตลาดให ตลอดจนการบริหารใหขอมูลของผูผลิตใหแกผูใชผานสื่อตางๆ 

ดวย ดังนั้นกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงควรเปนแกนกลางรวมกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน สมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพไทย และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการตลาด 

ในรูปแบบตางๆ เชน การทําประชาสัมพันธและการตลาด เพื่อการสรางภาพลักษณ และความเชื่อมั่น 

ในโอกาสทางการตลาดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศไทย 
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และเปนสรางโอกาสทางการตลาดแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

ในประเทศ โดยมีกิจกรรมในเรื่อง การจัด Road Show การจัดแสดงบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

ในตางประเทศ การจัดแสดงบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศ  

2) กิจกรรมการสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขาย (Cluster) SMEs  

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาที่มีศักยภาพ 

โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว และสนับสนุนผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มี

ศักยภาพเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจดานการผลิตและการตลาด เพื่อใหมีการ

เชื่อมโยงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ทั้งระหวางผูผลิตเม็ดพลาสติก ผูผลิตและผูใช

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และเพื่อใหเกิดคลัสเตอรบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกคุณภาพสูง 

เกิดการผลิตบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกที่มีความประหยัดและมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมในเรื่องการ

เชื่อมโยงกับกลุมผูใช การเชื่อมโยงกับกลุมผูสนับสนุน การรวมกลุมตามพื้นที่ การรวมกลุมตามชนิดของ

วัตถุดิบและการรวมกลุมตามอุตสาหกรรมปลายน้ํา เชน กิจกรรมการรวมกลุมเครือขายพันธมิตร กิจกรรม

สงเสริมการสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงทางการคา กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจเดิม 

3) การบมเพาะและสรางผูประกอบการใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผูประกอบการใหม 

ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกและบริการปรึกษาแนะนําผูประกอบการที่เขารวม

ในโครงการบมเพาะทั้งทางดานเทคนิคและการจัดการ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ  

ตามขนาดและระยะการเติบโตของธุ รกิจในการประกอบกิจการ  เพื่ อพัฒนาบุคลากร  SMEs  

และผูประกอบการผานระบบการเรียนรู  และถายทอดความรูตามความตองการ  สภาพปญหา  

และสถานการณตามระยะการเติบโตของธุรกิจ โดยการสรางองคความรูดานการประกอบธุรกิจ  

การนําเสนอตัวอยางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การจัดทําคูมือ การใหความรูในการเขียนแผน

ธุรกิจ เพื่อเสริมสรางประสบการณ และกระแสความตื่นตัวในการเปนผูประกอบการ รวมทั้งกระตุนใหมีการ

ลงทุนในภาคธุรกิจที่มีนวัตกรรม และเกิดผูประกอบการภายใตพื้นฐานความรูสมัยใหม 

4) กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถในการสรางความแตกตางของ

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคความรูดานคุณภาพ

มาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่ เลี้ยงที่ปรึกษา การสรางกลไกรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ  

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานมาตรฐาน เชน ศูนยมาตรวิทยา หองปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ 

ระบบการรับรอง การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการทางการตลาด และการเพิ่มขีด

ความสามารถในการสรางตราสินคาระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ

ไดแก กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ กิจกรรมการสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ กิจกรรมการสรางตราสินคาผลิตภัณฑ กิจกรรมการจัดทํา

มาตรฐานโรงงานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบรรจุ
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ภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกและการศึกษาวิจัยดานการตลาด และการทํา Benchmark กลุมบรรจุภัณฑ

และผลิตภัณฑพลาสติก 

หนวยงานในการสงเสริมตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนี้ ในสวนของการทํา

ประชาสัมพันธและการตลาดรวมทั้งการสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุม ไดแก สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย อาจเปนหนวยงาน

หลักตามแผนปฏิบัติการนี้ สําหรับในสวนของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสินคา นั้น หนวยงาน 

ที่นาจะเกี่ยวของไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการ

คาภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับผูแทนในภาคเอกชน โดยทาง สมอ. อาจทําหนาที่เปนผูประสานงาน

หลักในปฏิบัติการนี้  

 สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้นการทําประชาสัมพันธและการตลาดและการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานของสินคานั้นหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นสามารถทําไดทันที (ตั้งแตป พ.ศ. 2551) และควรทําอยาง

ตอเนื่องทุกป ในขณะที่การสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุมจําเปนตองหาหนวยงานที่เปนตัวกลาง 

ซึ่งอาจจะเปนศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติเปนหนวยงาน

ประสานงานคลายกับกรณีของอุตสาหกรรมแมพิมพ แตอาจจะตองรอจนกวาแผนแมบทของอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกจะแลวเสร็จ (ประมาณป พ.ศ. 2551)  ดังนั้นในระหวางนี้ (พ.ศ. 2551-2553) สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจจะเปนตัวกลางในการรวบรวมผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมกลุมกันเปนคลัสเตอรโดยอาจจะเปนจัดหาสถานที่สําหรับ

ที่ทําการของกลุมผูประกอบการ SMEs อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาในความรูดาน

ตางๆ หรือจัดทํา directory ของอุตสาหกรรมเพื่อเปนรากฐานของการสงเสริมการเชื่อมโยงและการรวมกลุม 

SMEs ในอุตสาหกรรมตอไป 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมพัฒนาบุคลากรและสถาบันการศึกษา ทั้งโรงเรียน

อาชีวะที่สอนนักศึกษาที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกลผลิต  สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

การออกแบบผลิตภัณฑ (เชน Industrial Design) และสรางระบบการพัฒนาชางฝมือทางการผลิตภัณฑ

พลาสติกอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบทวิภาคีเปนการความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเพื่อทําใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกมีความ

เขมแข็งเพื่อสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศใหมีความสามารถในการแขงขัน

และเอื้อตอการลงทุน อันจะสงผลใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตในระดับสากลของอุตสาหกรรมเปาหมาย

ตามนโยบายของรัฐบาลได  มีการพัฒนาบุคลากรใหมและยกระดับทักษะของชางประจําดานบรรจุภัณฑ
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และผลิตภัณฑพลาสติก โดยครอบคลุมกิจกรรมการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางานการยกระดับฝมือ

แรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาวิทยากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการ

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหมีความเขมแขงทางดานทักษะฝมือของบุคลากรดานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติกโดยเฉพาะ    
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกมีความเขมแข็ง 

เพื่อสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันและเอื้อตอ

การลงทุน อันจะสงผลใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตในระดับสากลของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตามนโยบายของรัฐบาลได มีการพัฒนาบุคลากรใหมและยกระดับทักษะของชางประจําควบคุมเครื่องจักร

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก โดยครอบคลุมกิจกรรมการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางานการ

ยกระดับฝมือแรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ การพัฒนาวิทยากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหมีความเขมแขงทางดานทักษะฝมือของบุคลากรดานแมพิมพพลาสติก

โดยเฉพาะ รายละเอียดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรนี้สามารถแบงออกเปนสองกลุมตามวัตถุประสงค คือ กลยุทธ 

ที่หนึ่ง การสรางและพัฒนาชางเทคนิคและวิศวกร ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอยดังนี้  โครงการ

ฝกอบรมเพื่อเตรียมเขาทํางาน (Pre-employment training) โครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือชาง

ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก (Further training) โครงการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาครูผูสอนชางเครื่องจักรกล และโครงการสงเสริมสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

การออกแบบผลิตภัณฑ (เชน Industrial Design) 

และกลยุทธที่สอง การพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

และผลิตภัณฑพลาสติก ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอยดังนี้ โครงการสนับสนุนนักเรียนสาขา

แมพิมพพลาสติก นักศึกษาชางเครื่องจักรกลที่มีความสามารถ โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน เครื่องจักร

และอุปกรณและ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบทวิภาคีตัวอยางเชน โครงการโรงเรียนโรงงาน  

ที่ทางกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดําเนินการอยู 

ปจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรคือการสรางมาตรฐานวิชาชีพของชางควบคุมเครื่องจักร  

ชางแมพิมพและนักออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ทางสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเปนตัวกลางในการประสานการทํางานระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาบุคลากร อันไดแก หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการทั้งทางดาน

อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
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และผลิตภัณฑพลาสติก เพื่อสรางมาตรฐานวิชาชีพและจัดการฝกอบรมและพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจ

ในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้  ทั้งนี้ในระยะยาวอาจใหศูนยบริหารงานโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติภายใตการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก

ในการประสานงาน  

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ ภายหลังจากที่ไดมีแผนแมบทของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกแลว (ประมาณป พ.ศ. 2551) ทางศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติสามารถรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานและตัวแทนจากสมาคมผูผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกรางแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติกขึ้นไดในทันที โดยเนนในเรื่องการพัฒนาฝมือแรงงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑกอน  

โดยในชวงแรก (ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2554) ทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

อาจริเร่ิมใหมีโครงการพัฒนาชางฝมือและผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทางดานเทคนิคและการบริหาร 

โดยอาจเนนในเรื่องการพัฒนาฝมือแรงงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ สวนในระยะกลางทาง (พ.ศ. 

2552-2554) สสว. สามารถเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงปญหาและความตองการของผูประกอบการ SMEs 

อุตสาหกรรมแมพิมพ ประสานความรวมมือกับทางศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

พลาสติกแหงชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงานและตัวแทนจากสมาคมผูผลิตแมพิมพรางแผนปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกขึ้น  
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติก  
การสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมและการสงเสริมความ

เชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ SMEs ที่อยูปลายน้ํากับผูผลิตเม็ดพลาสติกที่อยูตนน้ําและผูใชบรรจุภัณฑ

และผลิตภัณฑพลาสติกที่อยูปลายน้ํา  เชน  ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร   ทําใหเกิดความรวมมือ  

ลดความเสี่ยงในการดําเนินการ   ชวยเผยแพรเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยและเปนที่

ตองการของตลาด  ซึ่งตรงจุดนี้เว็บไซตของศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

(Intelligence Unit) นาจะเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงในตรงจุดนี้ไดดี  ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนา

สารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก (Intelligence Unit) เปนยุทธศาสตรที่จะ

ดําเนินการจัดทําเว็บไซด อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกแบบบูรณการ เพื่อพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศใหผูประกอบการและผูสนใจมีเวทีแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกทั้งขอมูลระดับพื้นฐาน  ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวของอื่นๆ   

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนฐานขอมูลซึ่งเปนหนึ่งในปญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติก  อีกทั้งยุทธศาสตรนี้ยังเปนจุดเชื่อมโยงของยุทธศาสตรทั้งหมดเขาดวยกัน  เปนตัวการ

ในการติดตามและประชาสัมพันธ  และสรางพื้นที่ใหผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเขามาทํางาน

รวมกันไดมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 4: ยุทธศาสตรการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมแมพิมพ 
(Intelligence Unit) 

ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเรื่องการสรางระบบขอมูลและระบบติดตามภาวะอุตสาหกรรม มาตรการ

ของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนจัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (Portal site) โดยมีการทําสํามะโน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคของโครงการคือ 1) การ

จัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกเกี่ยวกับผูผลิต ลูกคา และธุรกิจที่

เชื่อมโยงกัน และ 2) การศึกษาองคความรูแบบเจาะลึกอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงศึกษาความเปนไปได

ของมาตรการรัฐและผลกระทบตออุตสาหกรรม 

กิจกรรมของโครงการ (Activities) แบงออกเปนสองกลุมตามวัตถุประสงค คือ การจัดทําฐานขอมูล

ของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผูผลิต ลูกคา และธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน และการศึกษาองคความรูแบบเจาะลึก

อุตสาหกรรมรายสาขา สําหรับกิจกรรมกลุมที่ 1) เปนการจัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผูผลิต 

ลูกคา และธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอยไดแก โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก โครงการสารสนเทศกลุมธุรกิจดานบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

และโครงการการพัฒนา เว็บทา (Portal site) สําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก  

สวนกิจกรรมในกลุมที่ 2) จะเปนการศึกษาองคความรูแบบเจาะลึกอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงศึกษา

ความเปนไปไดของมาตรการรัฐและผลกระทบตออุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรมหรือโครงการยอย เชน 

โครงการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พลาสติก ไดแก หนวยงานที่รวบรวมขอมูลตางๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  (สสว .) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.)  

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ โดยในเบื้องตน (ตั้งแตป 2551-2554) ทางสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นาจะรวมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติกในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมกอน  ภายหลังจากที่ไดมีแผนแมบทของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกแลวอาจใหศูนยบริหารงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติภายใตการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักในการ

ประสานงานจัดทําระบบฐานขอมูลและเว็บทา (portal site) และจัดใหมีการทําสํามะโนอุตสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอันเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติกตอไป 
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7. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
 อุตสาหกรรมพลาสติก เปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย  (BOI)  โดยอยูในปญชีประเทภกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน  หมวด 

6 เคมีภัณฑ  กระดาษ  และพลาสติก 

8. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 สถานการณการผลิต การนําเขา และการสงออก ในป 2551  ยังเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอน  

แตแนวโนมในป 2552 การผลิต การนําเขา และการสงออกนาจะลดลง  ทั้งนี้เนื่องจากคําส่ังซื้อจาก

ตางประเทศชะลอตัวลงอยางมาก  เนื่องจากภาวะวิกฤติแฮมเบอรเกอรของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะทําใหยอดการสงออกลดลง ประกอบกับ สถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่

ยังมีความไมแนนอน และนโยบายการผลักดันโครงการตาง ๆ ของภาครัฐยังไมชัดเจน  สงผลตอการ

ตัดสินใจในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ  หากสถานการณดังกลาวยังคงยืดเยื้อออกไป 

คาดวาผูประกอบการอาจตองปรับตัวโดยการเลิกจางงาน หรือหยุดการผลิต ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจของ

ประเทศชะลอตัวลงอยางมากในไตรมาสหนาและป 2552   ประกอบกับสภาพปญหาพื้นฐานทั้งดานการเงนิ  

บุคลากร  จึงเห็นควรพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก  ดังนี้  

1.  ผูประกอบการควรรวมกลุมกันในลักษณะเครือขาคลัสเตอรเพื่อการลดผลกระทบปญหาที่เปน

ปจจัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปญหาตาง ๆ เชน  ขาดแคลนความรูและเทคโนโลยีการ

ผลิตบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกที่ทันสมัยที่ชวยในการเพิ่มมูลคาของสินคา ขาดแคลนชองทาง

การตลาดและความเชื่อมโยงกันภายในหวงโซการผลิตภายในประเทศ และปญหาดานการขาดแคลน

บุคลากร และลดตนทุนการผลิต 

2 .   ควรรจัดทําหลักสูตร เพื่ อการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาและเผยแพร เทคโนโลยี  

การประสานเครือขาย และอาจมีการจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกแหงชาติตอไปในอนาคต  

โดยมีเปาหมายที่สําคัญของโครงการภายใตยุทธศาสตรฯ คือ เพื่อใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ

พ ล า ส ติ ก ข อ ง ไ ท ย มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี มู ล ค า เ พิ่ ม สู ง  

และสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ 
9.  ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการผลิต การจัดการและการตลาดผูประกอบการ SMEs 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและถุงพลาสติก 
 หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกกวารอยละ 80 เปนผูประกอบการขนาด

เล็ก ซึ่งสวนใหญยังขาดศักยภาพในดานมาตรฐานการผลิต การตลาดและการเขาถึงผูซื้อ จึงเปนอุปสรรค

สําคัญในการจําหนายผลผลิตของตนเอง รวมไปถึงความสามารถในการขยายการลงทุนของตนเองดวย  

การที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ตองบริหารการผลิตและการตลาดดวยตนเองจึงไมมีเวลาที่จะมา
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ประชาสัมพันธ และทําการตลาดได จําเปนตองมีหนวยงานสนับสนุนที่ชวยอํานวยความสะดวกในดาน

การตลาดให ตลอดจนการบริหารใหขอมูลของผูผลิตใหแกผูใชผานสื่อตางๆ ดวย ดังนั้นกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมจึงควรเปนแกนกลางรวมกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน สมาคมพลาสติก และหนวยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการตลาดในรูปแบบตางๆขึ้นเพื่อขยายโอกาสและขยาย

ตลาดใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกมากขึ้น 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุม SMEs ใหมีความสามารถในการผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและ

ถุงพลาสติกที่มีมาตรฐาน  

2. เพื่อใหผูผลิตและผูใชบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกไดพบกันและเกิดธุรกิจข้ึนระหวางกัน 

3.  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูผลิตและผูใชไดทราบศักยภาพของผูผลิตและความตองการ

ของผูใช 

4.  เพื่อใหผูประกอบการไทยไดทราบสภาพตลาดและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ถุงพลาสติก ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 เปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย คือ กลุมโรงงานขนาดกลางและเล็กจํานวน 100 โรงงาน เพื่อเพิ่มมูลคาการซื้อขาย

และสงออกบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกใหสูงขึ้น การติดตอธุระกรรมระหวางผูผลิตและผูใชบรรจุภัณฑและ

ถุงพลาสติกสะดวกและรวดเร็วข้ึน และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแขนงตางๆใหมากขึ้น 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินการในสวนของการพัฒนามาตรฐานการผลิตสามารถทําไดโดย (1) ศึกษาแนวทาง

การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมแกผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก เชน การทํา

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและถุงพลาสติก  และ (2) จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเร่ืองการ

ออกแบบโรงงาน การวางแผนการผลิต การเลือกใชวัตถุดิบ การทําแมพิมพพลาสติก การออกแบบและขึ้น

รูปผลิตภัณฑ การทําการผลิตผลิตภัณฑ การจัดการสงมอบสินคาและการคิดตนทุนการผลิต 

ในสวนกิจกรรมในการประชาสัมพันธและการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและ

ถุงพลาสติก จะประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหผูใชบรรจุภัณฑและถุงพลาสติก ไดทราบขอมูลดาน

ผูผลิตในรูปแบบตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ โดยจะจัดใหมีกิจกรรมตางๆทุกปดังนี้ (1) สนับสนุน

คาใชจายในจัดการงานแสดงสินคาในประเทศ (2) สนับสนุนคาใชจายแกผูประกอบการบรรจุภัณฑและ

ถุงพลาสติก เพื่อการศึกษาวิจัยตลาดดานการผลิตบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกในตางประเทศและ (3) 

สนับสนุนการจัดทํา Web Site ขอมูลผูผลิตบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกเพื่อสะดวกตอการสืบคนใหกับผูใช

ผลิตภัณฑ และเปดโอกาสใหผูประกอบการบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกขนาดเล็กไดสามารถแสดงตนเองให

ผูซื้อไดทราบ  
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 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูใชสามารถเขาถึงผูผลิตบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกและทราบศักยภาพของผูผลิตไดมากขั้น

และงายขึ้น 

2. เพิ่มโอกาสและมูลคาในการธุรกิจบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกใหแกผูประกอบการมากขึ้น 

3. ชวยใหอุตสาหกรรมตอเนื่อง ขยายตัวไดมากขึ้น 

4. การลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งบรรจุภัณฑและถุงพลาสติกและอุตสาหกรรมตอเนื่องเพิ่มข้ึน 
 งบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ปงบประมาณ 
กิจกรรม 

2551 2552 2553 2554 
รวม 

(ลานบาท) 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ

ผลิตที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs 

2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 

จัดฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 

สนับสนุนคาใชจายการจัดงานแสดงสินคาในประเทศ 4.0 2.0 1.0 0.0 7.0 

สนับสนุนการศึกษาวิจัยตลาด 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 

จัดทํา Website 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 

รวม 14.0 9.0 7.0 5.0 35.0 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ: 

 สํานักบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก (ตามแผนแมบทฯ) 

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

 กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม  

 สมาคมในภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน สมาคมผูประกอบการผลิตภัณฑพลาสติก 
 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมพลาสติก

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

อุตสาหกรรม
ผลติภัณฑพลาสติก

อุตสาหกรรม
ผลติภัณฑพลาสติก

อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ

อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ

อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวน
รถยนต

อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวน
รถยนต

อุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม
เครื่องใชใน
ครัวเรือน

อุตสาหกรรม
เครื่องใชใน
ครัวเรือน

อุตสาหกรรม
เกมสและ
ของเด็กเลน

อุตสาหกรรม
เกมสและ
ของเด็กเลน

F F F F F

 
 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก

การเพิม่มูลคาบรรจุการเพิม่มูลคาบรรจุภัณฑภัณฑ
และและผลติภัณฑพลาสตกิผลติภัณฑพลาสตกิ  

• การเพิ่มมลูคาบรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑพลาสติก

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การเช่ือมโยงอตุสาหกรรมการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

• การทาํประชาสัมพันธและ
การตลาด

• สงเสริม Cluster
• การบมเพาะและสราง ผปก.
การใหม

• กิจกรรมยกระดับคุณภาพ

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร
และสถานศึกษาและสถานศึกษา

• การสรางและพัฒนา
ชางเทคนิคและวิศวกร

• การพัฒนาและยกระดับ
สถานศึกษา

การพฒันาสารสนเทศการพฒันาสารสนเทศ

• การจัดทําฐานขอมูล
• การศึกษาองคความรู

เชงิลึก  

สามารถแขงขันในตลาดโลกไดสามารถแขงขันในตลาดโลกได
การผลิตที่มมีาตรฐานและคุณภาพการผลิตที่มมีาตรฐานและคุณภาพ

• การศกึษาดูงาน
• การจัดตัง้หนวยงาน
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

• การใหคําปรึกษาดาน 
เทคโนโลยีการผลิตและ 
การออกแบบ

• การเสาะหาเทคโนโลยีและ 
รูปแบบผลิตภัณฑทันสมัย 

• จัด Road Show ใน ตปท.
• การรวมกลุม Cluster
• สรางองคความรู
• สงเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบ 

• อบรมเพื่อเตรียมเขาทํางาน 
• ยกระดับฝมือชาง
• พัฒนาครูผูสอน
• สงเสริมสถาบนัการศึกษา
• สนับสนุนนักศึกษาสาขา
แมพิมพพลาสติก/สาขา
เครื่องจักร

• สนับสนุนสื่อการเรียน 

• สํามะโนอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก

• พัฒนาดาน ICT
• ศึกษาขอมุลเชิงลึก

 



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 

  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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