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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย (2547-2555) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบถึงสภาพการณโดยรวมของอุตสาหกรรมการพิมพไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และทราบถึง
แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพไทย ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ   
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาแบบวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description Analysis) ท่ี
นอกจากจะไดขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสืบคนและวิเคราะหเอกสารตางๆ ท่ี
เก่ียวของแลว ยังไดขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 
ผูบริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรวมดวย  
 ผลการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมการพิมพไทยในอดีตเปนเพียงการผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศเทานั้น เนื่องจากการศึกษาของประชากรในประเทศมีความเหลื่อมล้ํา ทําใหความ
ตองการท่ีจะบริโภคสิ่งพิมพมีนอย สงผลใหอุตสาหกรรมการพิมพมีมูลคาการสงออกท่ีต่ํากวา
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน จากเหตุผลดังกลาวทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็น
ความสําคัญท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยมีศักยภาพในการผลิตเพ่ือ
สงออกเพ่ิมข้ึนในระยะยาว โดยการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมการพิมพไทยในป พ.ศ. 2547 
ภายใตการผลักดันของผลิตผลสําคัญท่ีไดจากการพิมพ 3 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑดานสื่อสิ่งพิมพ 
ผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑดานพิมพสกรีน ซ่ึงท้ังสามผลิตภัณฑนี้จะชวยกระตุนให
อุตสาหกรรมการพิมพไทยเกิดการเจริญเติบโตท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในขณะเดียวกันยังได
ระบุเปาหมายระยะสั้นและประกาศเปนนโยบายแหงชาติท่ีจะผลักดันใหประเทศไทยกาวเปน
ศูนยกลางการพิมพแหงอาเซียน โดยกําหนดมูลคาการสงออกไว 30,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 
2550 จากเปาหมายดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือกันในระบบคลัสเตอรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา เพ่ือรองรับการผลิตแกผูสั่งซ้ืองานพิมพจากตางประเทศแบบครบวงจรภายใตชื่อ "นิคม
อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑสินสาคร"  
 เม่ือวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกแลว พบวาอุตสาหกรรมการพิมพไทย
มีจุดแข็งในระบบตนน้ํา เนื่องจากมีความสามารถผลิตและแปรรูปกระดาษซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักไดเอง 
รวมท้ังสามารถควบคุมระยะเวลาในการปลูกปายูคาลิปตัสใหไดผลผลิตเร็วกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาค
ถึง 1 รอบการปลูก โดยมีปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพมาสนับสนุน รวมถึงมีการรวมตัวกันใน
ระบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรมการพิมพท่ีไดกลาวไวขางตน ชวยเสริมสรางภาพลักษณใหมให
ประเทศไทยมีความพรอมท่ีจะเปนประเทศผูผลิตการพิมพเพ่ือการสงออก ในขณะเดียวกันพบวา
นโยบายสนับสนุนตางๆ จากรัฐบาลไดชวยใหประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเติบโตและสรางมูลคาการ
สงออกไดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการลดหยอนภาษีท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการพิมพและสรางกระแสรัก
การอานภายใตโครงการสังคมแหงการเรียนรู แตปญหาสําคัญท่ีสงผลใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยไม
พรอมท่ีจะกาวเปนประเทศผูผลิตเพ่ือการสงออกไดเต็มกําลัง คือจุดออนทางดานระบบขนสงหรือลอจิ
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สติกส ซ่ึงสรางความเสียหายท้ังระยะเวลาและตนทุน นอกจากนี้ยังเกิดปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดใน
เรื่องของกระแสโลกดิจิตอล กระแสลดการใชกระดาษในสภาวะโลกรอน รวมถึงการประกาศนโยบาย
การเปนศูนยกลางการพิมพโลกของประเทศจีน 
 ในสวนของแนวโนมอุตสาหกรรมการพิมพไทยพบวาจุดยุทธภูมิท่ีตั้งจะสงผลใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการพิมพของภูมิภาคอาเซียนได เนื่องจากตั้งอยูก่ึงกลางของภูมิภาคโดยมีประเทศใน
อาเซียนลอมรอบทุกทิศทาง นอกจากนี้ยังมีโครงการสรางทาเรือทวายน้ําลึกเพ่ือวางรากฐานในระบบ
ขนสงหรือลอจิสติกสระหวางประเทศ ซ่ึงชวยแกไขจุดออนขางตนใหกลายเปนจุดแข็งไดเปนอยางดี 
รวมท้ังยังคงเสริมสรางกระแสรักการอานอยางตอเนื่องดวยโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2546 
และแมวาจะยังคงมีกระแสความนิยมในการบริโภคขาวสารในระบบดิจิตอล แตการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการพิมพไทยในระบบกลางน้ําไปจนถึงระบบปลายน้ําจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะประชากรรอบนอกท่ีหางไกลจากความเจริญดานเทคโนโลยี รวมท้ังประเทศดอยพัฒนา
ตางๆ  
คําสําคัญ การพิมพ 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมการพิมพไทยในอดีตนั้นเปนเพียงอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือตอบสนองการ
บริโภคของคนภายในประเทศ แตเนื่องดวยปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประชากร  ความ
ตองการทางดานสิ่งพิมพจึงมีปริมาณนอย กอปรกับคุณภาพงานพิมพไมไดรับมาตรฐานใหเปนท่ี
ยอมรับแกนานาประเทศ อุตสาหกรรมการพิมพไทยจึงไมมีการพัฒนาศักยภาพเทาท่ีควร ทําใหการ
พิมพไทยไมสามารถท่ีจะแขงขันท้ังในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเชนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

สืบเนื่องจากสภาวะการณดังกลาว เปนผลใหภาครัฐบาลรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการพิมพท้ังระบบ ไมวาจะเปนระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือ
รวมพัฒนา แกไขปญหา และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันเปนประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให
แข็งแกรง เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของการพิมพในการสรางอิทธิพลทางความคิดอันยิ่งใหญตอ
ปจเจกชน มวลชน และสังคมโลกอยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลายรอยศตวรรษ ซ่ึงนอกจากจะกระจาย
องคความรูไปยังมนุษยชนแลว ยังสรางมูลคาใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงความรวมมือในครั้ง
นี้ ไดกอใหเกิดการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมการพิมพไทยข้ึนในป 2547 อันเปนพิมพเขียวสําคัญ
ในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตแผนงานสําคัญท่ีกําหนดมาเปนอยางดี 

ดังนั้นเพ่ือเปนการทําความเขาใจในอุตสาหกรรมการพิมพท้ังระบบจะพบวาโครงสราง
ของอุตสาหกรรมการพิมพจะประกอบดวย อุตสาหกรรมข้ันตน  ข้ันกลาง และข้ันปลาย ซ่ึงพิจารณา
รายละเอียดไดจากสายหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการพิมพดังภาพท่ี 1.1 

 
 
 
 
 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 3 
 

ปลายนํา้ กลางนํา้ ต้นนํา้ 

Supply Core Business (Process – Product) Market 

เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์ 

หมกึพิมพ์ 

เคมีภณัฑ์ 

กระดาษ 

- กระดาษพิมพ์เขียน 

- กระดาษแข็ง 

- กระดาษลกูฟกู 

- กระดาษเหนียว  

- กระดาษอนามยั 

ไม้ยูคาลิปตัส 

เยื่อกระดาษ 

วสัดพิุมพ์ 

(Substrates) 

 กระดาษ ผ้า 

 โลหะ แก้ว ไม้ 

 เซรามิค ฟิล์ม 

 พลาสติก ฯลฯ 

Press 

Offset 

Gravure & 

Flexo 

Screen 

Pad 

Digital 

Etc. 

Pre Press 

 

Designer 

Creative 

Publisher 

 

 

Content 

Art work 

Art Design 

- CTF 

- CTP 

- CTS 

Post  Press 

(Finishing)    

 

- Printing    

Products 

- Screening 

Product 

- Packaging 

Product 

End User  

(B2C) 

 

Other  

Production 

Line 

Business & 

Manufacture 

 (B2B) 

 
ภาพท่ี 1.1 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมการพิมพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ท่ีมา: ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย (น.3), โดย สหพันธอุตสาหกรรมการพิมพแหงประเทศไทย, 
2007, กรุงเทพฯ: การศึกษาโครงสรางธุรกิจและโอกาสทางการตลาดธุรกิจการพิมพ 

 
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นผลผลิตท่ีไดจากการพิมพ ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมผลิตภัณฑท่ี

เรียกวา “องคประกอบอุตสาหกรรมการพิมพไทย” อันไดแก ผลิตภัณฑสิ่งพิมพ (Printing Product) 
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ (Packaging Product) ผลิตภัณฑพิมพสกรีน (Screening Product) โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังภาพท่ี 1.2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 4 
 

 
ภาพท่ี 1.2 

องคประกอบอุตสาหกรรมการพิมพไทย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพไทย (น.1), โดย สหพันธอุตสาหกรรมการพิมพแหงประเทศไทย, 
2007, กรุงเทพฯ: การศึกษาโครงสรางธุรกิจและโอกาสทางการตลาดธุรกิจการพิมพ 
 

องคประกอบอุตสาหกรรมการพิมพไทยท้ังสามประเภท อันไดแก สิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ 
และพิมพสกรีน ถือเปนรากฐานสําคัญสวนหนึ่งท่ีจะผลักดันใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยนั้นเกิดการ
เจริญเติบโตในภาพรวมได ภายใตกลยุทธแผนแมบทอุตสาหกรรมการพิมพไทยดังท่ีกลาวมาขางตน 
เนื่องจากการพิมพมีความสําคัญตอการใชชีวิตทุกขณะของมนุษยอยางปฏิเสธไมได นับตั้งแตรัชสมัยใน
สมเด็จพระนารายณมหาราชเปนตนมาจวบจนปจจุบัน 

ในป พ.ศ. 2547 หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกท้ังนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยได
รวมมือกันจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมการพิมพข้ึน ภายใตนโยบายแหงชาติท่ีจะการผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการพิมพแหงอาเซียน โดยเพ่ิมมูลคาการสงออก 30,000 ลานบาท ภายในป 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงกอใหเกิดการรวมตัวของกลุมธุรกิจการพิมพในระบบเครือขายวิสาหกิจ หรือระบบคลัส
เตอร (Cluster) ซ่ึงการพิมพถูกจัดใหเปนอันดับ 1 ใน 15 อุตสาหกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน

ส่ิงพิมพ์ 

พิมพ์สกรีน บรรจุภัณฑ์ 

บรรณจภุณัฑ์อ่อน 

กลอ่งกระดาษ 

กลอ่งลกูฟกู 

สลาก 

สิ่งทอ 

ป้ายช่ือ 

ป้ายสญัญาณ 

เซรามิค-แก้ว-หม้อเคลอืบ 

สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา 

วสัดอุปุกรณ์การพิมพ์สกรีน 

ฉลากสินค้า 

บรรจภุณัฑ์ 

ของเลน่ 

ของขวญั 

บตัรพลาสติก 

แผ่น CD 

อปุกรณ์กีฬา 

อปุกรณ์ยานยนต์ 

อปุกรณ์ไฟฟ้า 

แผงวงจรไฟฟ้า 

เมมเบรนสวิชต์ 

อ่ืน ๆ 

บรรณจภุณัฑ์กระดาษ 

เอกสารสิ่งพิมพ์ทัว่ไป 

การ์ด ปฏิทิน 

โปสเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ฟอร์ม 

หนงัสือ วารสาร 

สิ่งพิมพ์มีค่า 

เอกสารทางการค้า 

หนงัสือพิมพ์ 
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เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) และยังถูกยกใหเปน “โรวโมเดล” (Role Model) อันจะ
เปนตนแบบใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายใตชื่อของ “นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑสิน
สาคร” ซ่ึงตั้งข้ึนดวยวัตถุประสงคท่ีจะรองรับการผลิตใหกับตลาดตางประเทศในลักษณะการใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Shopping) หากพิจารณาถึงจุดยืนทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ขณะนั้นแลว ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) ซ่ึงเปนกลุม
ประเทศท่ีกําลังกาวข้ึนมามีบทบาทอยางยิ่งในการคาและเศรษฐกิจโลก อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) และการไหลเขาของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางชาติตอ GDP สูงข้ึนมาก  

ดังนั้นจะเห็นไดวา “สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย" เปนการศึกษาถึง
สภาพการณการพิมพในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (2547-2555) ซ่ึงเปนการศึกษาท่ี
นาสนใจ ท้ังนี้เพ่ือมองเห็นภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมการพิมพไทย และทราบถึงสภาวะแวดลอม
ตางๆ ไมวาจะเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรควาเปนอยางไร รวมไปถึงการศึกษาแนวโนม
ของอุตสาหกรรมการพิมพไทยในอนาคต เพ่ือทราบทิศทางการพัฒนา และผลักดันใหการพิมพไทยเกิด
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง หากอุตสาหกรรมการพิมพไทยมีศักยภาพท่ีจะผลิตเพ่ือการสงออกได 
ถือเปนการเปดโอกาสใหตลาดการพิมพไทยเกิดภาวะแขงขันภายใตมาตรฐานระดับโลก อันจะ
กอใหเกิดการพัฒนายิ่งข้ึนไปอยางไรขีดจํากัด พรอมกับการสรางเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยไป
พรอมๆ กัน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย (พ.ศ.2547-2555) 
2. เพ่ือศึกษาแนวโนมอุตสาหกรรมการพิมพไทยในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย” เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) ซ่ึงผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) ตลอดจนคนควาขอมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ ขาว บทความ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของในการศึกษาครั้งนี้ แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาจะประกอบไปดวย ขอมูล 2 ประเภท ไดแก 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แหลงขอมูลประเภทบุคคลจากการสัมภาษณเชิงลึก และ ขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหลงขอมูลประเภทเอกสาร การสํารวจ ซ่ึงขอมูลแตละประเภทนั้น
ไดสํารวจและรวบรวมขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก ผูบริหาร
ระดับสูงท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย จํานวน 2 ทาน โดยผูศึกษาไดใช
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และทําการคัดเลือกผูใหสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยทําการบันทึกเทปขณะสัมภาษณ และทําการถอดเทปบทสัมภาษณใน
ภายหลัง 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหลงขอมูลประเภทเอกสาร (Document 
Data)โดยมีขอมูลทางแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนองคความรูพ้ืนฐาน
ในการทําความเขาใจเรื่องการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย เพ่ือกาวเปนศูนยกลางการพิมพ
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แหงอาเซียน นอกจากนี้ยังมีบทความ วารสาร รายงาน แผนพับ และบทความอิเล็กทรอนิกสท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนประโยชนตอการวิเคราะหการศึกษาในครั้งนี้อยางมีหลักเกณฑ 
คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคการศึกษา ซ่ึงไดคัดเลือกบุคคลจากผูบริหารระดับสูง 
ในอุตสาหกรรมการพิมพไทย รวมท้ังสิ้น 2 ทานไดแก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และนายวิชัย สกลวรา
รุงเรือง  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย (2547-2555)" ผูศึกษา
จะอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี 1 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย 
 1.1 ในปพ.ศ. 2547 ไดมีการประกาศวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีจะใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการพิมพแหงภูมิภาคอาเซียนภายใตวัตถุประสงคท่ีวา ตองการใหอุตสาหกรรมการพิมพของ
ประเทศไทยเกิดการเติบโต และขยายตัวมากข้ึนทางดานการผลิตเพ่ือสงออก แมวาประเทศไทยจะมี
จุดแข็งท่ีโดดเดนในระบบตนน้ําแลว ในขณะเดียวกันก็พบจุดออนทางดานระบบขนสงท่ีจัดวาเปนเรื่อง
ท่ีตองแกไขใหเร็วท่ีสุด แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการพิมพไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากสําหรับ
ระบบปลายน้ํา โดยเฉพาะตลาดในประเทศและตลาดประเทศกําลังพัฒนา แมจะถูกคุกคามดวยปจจัย
ภายนอกท่ีควบคุมไมไดอยางกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีระบบดิจิตอลก็ตาม การวิเคราะห
สภาพการณดังกลาวทําใหประเทศไทยสามารถเพ่ิมยอดการสงออกไดอยางตอเนื่อง ภายใตกลยุทธของ
แผนงานท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ดังท่ีเอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553, น.
4) ไดใหความหมายในเบื้องตนวา SWOT คือ เทคนิคอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือนําผลท่ีไดในรูปแบบของจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม มากําหนดเปนกลยุทธท่ีใชการวางแผนและพัฒนาองคกร ท้ังนี้ยังสอดคลองกับวัลยา 
รุกขภิบาล (2553) ท่ีพบวาการขยายตัวของของธุรกิจสื่อนิตยสารในเครืออมรินทร เกิดจากวิสัยทัศน
ของผูบริหารระดับสูงภายใตแบรนดท่ีเขมแข็ง โดยมีจุดออนในเรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
แตก็ยังมีโอกาสเติบโตในสื่อใหม และแมจะมีปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได แตยังคงคาดคะเน
ทิศทางการผลิตใหเกิดการขยายตัวไดอยางปลอดภัย  
 1.2 อุตสาหกรรมการพิมพไทยมีความมุงม่ันท่ีจะสรางการเติบโตในภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจ โครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมีผลโดยตรงตอการขยายตัวของตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ การจัดตั้งนิคมฯ สินสาคร ซ่ึงเปนภาพลักษณใหมท่ีทําใหผูซ้ือในตางประเทศเกิดความสนใจ ตอ
ยอดใหบริษัทยักษใหญตัดสินใจเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้โครงการสังคมแหง
การเรียนรู ไดผลักดันใหประชาชนเห็นความสําคัญของการอานมากข้ึน สงผลใหการบริโภคสิ่งพิมพ
เกิดการขยายตัว ดังจะเห็นไดจากการท่ีมีหนังสือเลมออกใหมอยางตอเนื่อง และยังสงผลให
ตางประเทศเขามาซ้ือลิขสิทธิ์หนังสืออีกดวย การดําเนินการดังกลาวมีจุดเริ่มตนจากวิสัยทัศนของ
ผูบริหารท่ีกลาตัดสินใจในการดําเนินแผนงานดังกลาว เนื่องจากตองใชทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรทางดานเงินทุนมากมาย ภายใตการบริหารงานอยางมีประสบการณของบุคลากรภายใน
อุตสาหกรรมการพิมพไทย ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ คัดสุระ (2547, น. บทคัดยอ) 
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ท่ีพบวามีการขยาย กิจการแบบกระจาย โดยมีปจจัยภายนอกเก้ือหนุน คือการแขงขันทางธุรกิจ ความ
สนใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป และมหกรรมกีฬา สวนปจจัยภายในคือ ผูบริหารระดับสูงท่ี
กลาตัดสินใจ บุคลากร เงินทุน และประสบการณขององคกร 
 1.3 ยุคท่ี อุตสาหกรรมการพิมพ ไทยเปนเพียงอุตสาหกรรมท่ีผลิตเ พ่ือบริ โภค
ภายในประเทศ สรางความย่ําแยตอระบบเศรษฐกิจ สงผลใหผูประกอบการไมมีศักยภาพในการ
แขงขัน ซ่ึงสงผลใหอุตสาหกรรมการพิมพเกิดการปรับตัว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันท้ัง
ภายใน และภายนอกประเทศ สงผลใหผูประกอบการเกิดความกระตือรือรนในทุกๆ ทางในระบบกลาง
น้ํา ไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพ เทคโนโลยี เพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามนโยบายแหงชาติท่ีจะกาวเปน
ศูนยกลางการพิมพแหงอาเซียน ซ่ึงตรงกับแนวคิดการบริหารงานตามสถานการณของ พิมพกมล วงศ
ทองเจริญ (2552) ท่ีพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพในสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา คือปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีเปนสวนสําคัญในการกําหนดการดําเนินงานและบทบาท 
รวมถึงการปรับตัวเพ่ือแขงขันระหวางสื่อเดียวกันและสื่อประเภทอ่ืน และการปรับปรุงเทคโนโลยี
ทางการผลิตและอุปกรณทันสมัยภายในองคกร เพ่ิมความทันสมัยท้ังดานขอมูลขาวสารออนไลน โดย
ตองการกาวสูการเปนผูนําทางดานขอมูลขาวสาร ฐานขอมูลท่ีเปดกวาง สงเสริมใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู และเรงรัดประสิทธิภาพในการเพ่ิมรายไดและลดคาใชจาย พัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนารายได
ใหม ๆ อยางไมหยุดนิ่ง  
 
สวนท่ี 2 แนวโนมสภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทยในอนาคต 
 2.1 อุตสาหกรรมการพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีใหท้ังผลผลิตและการบริการแกลูกคา และ
มีคุณภาพเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา ทําใหผูประกอบการทางการพิมพตองใสใจตอ
เทคโนโลยีระบบดิจิตอลมากข้ึนตามกระแสปจจุบัน  เนื่องจากลูกคามีความตองการทางดานความ
รวดเร็ว และสะดวก รวมท้ังสามารถสั่งพิมพในปริมาณท่ีนอยได แมวาผูประกอบการโรงพิมพใน
ปจจุบันจะไมไดเริ่มตนธุรกิจการพิมพในระบบดิจิตอล แตเม่ือเทคโนโลยีทางดานการพิมพมีผลตอ
ความตองการของลูกคา ผูประกอบการจึงตองปรับตัวใหเขากับสภาพการแขงขันท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ ภากร สายะวารานนท (2546) ท่ีพบวาผูใชบริการใหเหตุผลในเรื่องคุณภาพของงาน
พิมพ เพราะตองการงานพิมพท่ีมีความละเอียดสูง รองลงมาคือการมีเทคโนโลยีและอุปกรณการพิมพท่ี
ทันสมัย ซ่ึงจะทําใหกระบวนการพิมพมีความสะดวกรวดเร็ว ราคาบริการถูกและการใหบริการท่ีมีการ
รับประกันคุณภาพงานพิมพตามลําดับ ซ่ึงหากพูดถึงความตองการของลูกคาในงานพิมพระบบดิจิตอล
นี้ พบวามีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้นผูประกอบการท้ังขนาดใหญ กลาง และเล็กควรให
ความสําคัญกับการสงเสริมการใหบริการแกผูเขาใชบริการ และแมวาธุรกิจสิ่งพิมพระบบดิจิตอลจะ
เปนตลาดท่ีเติบโตเต็มท่ีแลว แตผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพยังจําเปนตองใหความสําคัญกับเรื่อง
เทคโนโลยีการพิมพเปนอยางมาก เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพตลาดการแขงขันท่ีเติบโตข้ึนดวย   
 2.2 เม่ือเกิดการปรับราคาคาจางข้ันต่ําข้ึน ไดสงผลตอหนังสือเลมทางดานตนทุนการ
ผลิตท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงราคากระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนเปนระยะ  จึงทําใหสํานักพิมพขนาดเล็กตองปดตัวลง
มากกวา 60 แหง ในขณะเดียวกันกลับมีสํานักพิมพแหงใหมเกิดข้ึนเชนกัน รวมท้ังมีการปรับตัวของ
สํานักพิมพขนาดกลางขยับไปเปนสํานักพิมพขนาดใหญได แสดงใหเห็นวาสํานักพิมพมีการปรับตัวตาม
สถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยการสรางเอกลักษณใหเกิดความแตกตาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง     
กลยุทธการบริหารเพ่ือการขยายตัวของธุรกิจสื่อนิตยสารในเครืออมรินทร ระหวางป พ.ศ.2541- 
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ปจจุบันของ วัลยา รุกขภิบาล ท่ีวาสถานการณเศรษฐกิจฟองสบูเม่ือป พ.ศ. 2541 นิตยสาร “Trendy 
Man” และ “Life and Decor” ไดหยุดการผลิตลง เนื่องจากเนื้อหาไมสอดคลองกับสภาพการณ
ตลาดขณะนั้น รวมท้ังมีตนทุนสูงเกินรายไดของโฆษณา จากผลกระทบดังกลาว เกิดการใชกลยุทธเชิง
รับทางการบริหารข้ึน โดยการผลิตนิตยสารอ่ืนท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มีการใชกลยุทธเรื่องการ
หาชองวางทางการตลาดเพ่ิมเติม และพยายามผลักดันใหนิตยสารในเครือครองสวนแบงทางการตลาด
อันดับหนึ่งของสื่อนิตยสารท้ังหมด อีกท้ังสรางความแตกตางทางเนื้อหา และความถ่ีในการวางแผง
หนังสือใหมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากนโยบายท่ีใชกลยุทธท่ีวา การพัฒนาและ
ขยายตลาดการอานใหเปนธุรกิจแหงองคกรความรู (Content Business) บวกกับการจัดโครงสรางท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงาน 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
สวนท่ี 1 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย 
 ผูศึกษาไดทําการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง  
ตามระยะเวลา เนื่องจากสภาพการณในแตละชวงเวลานั้น มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดข้ึน ซ่ึงมี
ผลตออุตสาหกรรมการพิมพไทยในหลายๆ ดาน โดยผูศึกษาแบงสภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพ
ไทยออกเปน 2 ชวง ตามระยะเวลา ดังนี้ 
 ชวงท่ี 1 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2550 
 ชวงท่ี 2 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทยป ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2555 
 
ชวงท่ี 1 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2550 
 นับตั้งแตประเทศไทยมีการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมการพิมพไทยเม่ือป พ.ศ. 2547 
เพ่ือใชเปนแนวทางหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการพิมพไทย เห็นไดชัดวาการ
พิมพในประเทศไทยกาวหนาไปมาก เนื่องจากเกิดความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ
ไทยรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ภายใตกรอบนโยบายท่ีสอดคลองกันของท้ังสองหนวยงาน 
ซ่ึงถือเปนนโยบายระยะยาวในชวงเวลา 10 ป สงผลใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยมีเปาหมายท่ีชัดเจน
มากข้ึน โดยการประกาศนโยบายแหงชาติดวยการกําหนดมูลคาการสงออกไวท่ี 30,000 ลานบาท ใน
ป พ.ศ. 2550 สงผลใหผูประกอบการทางดานการพิมพเกิดความกระตือรือรน นอกจากนี้ยังจัดสรางค
ลัสเตอรอุตสาหกรรมการพิมพข้ึน เพ่ือเปนจุดขายสําคัญในการผลิตเพ่ือสงออกการพิมพในระดับ
มาตรฐานโลก และยังสรางความนาเชื่อถือ สรางภาพลักษณทางดานคุณภาพมาตรฐานระดับโลกตอ
นานาประเทศไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหอุตสาหกรรมการพิมพเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เม่ือนโยบายการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชนมีทิศทาง
เดียวกัน โครงการตางๆท่ีเกิดข้ึนจึงไดรับการสนับสนุน ดังจะเห็นไดจากนโยบายผลักดันเรื่องการอาน 
สงผลใหการพิมพในประเทศเกิดการเติบโตข้ึนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งพิมพประเภทหนังสือ
วรรณกรรม บรรจุภัณฑกระดาษ และการสกรีนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมเก่ียวของ 
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการสงออก พบวาตลาดสงออกยังมีพ้ืนท่ีอีกมากมายมหาศาลในการท่ี
ประเทศไทยจะวางตําแหนงในการเปนผูผลิตเพ่ือสงออกอยางแทจริง โดยเฉพาะตลาดของประเทศ
กําลังพัฒนา ในป 2550 ถือเปนปท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เนื่องจากมูลคาการสงออกการ
พิมพโดยรวมนั้นสูงข้ึนถึง 700% ซ่ึงสถิติการสงออกในครั้งนี้ถือเปนสถิติท่ีสูงกวาประเทศใดๆ ใน
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ภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรและฮองกง ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งท่ีทําใหมูลคาการสงออกสูงข้ึน 
เปนผลมาจากการท่ีสํานักพิมพในประเทศฮองกงไดยายฐานการผลิตบางสวนเขามายังประเทศไทย 
 
ชวงท่ี 2 สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2555 
 เม่ือประเทศไทยกาวเขาสูป 2551 แมจะเกิดสภาวะการณเศรษฐกิจโลกถดถอย แตมูลคา
การสงออกของไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีตัวเลขอยูท่ี 1,449 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
49,266 ลานบาท ซ่ึงนับเปนมูลคาการสงออกท่ีสูงท่ีสุดของอุตสาหกรรมการพิมพไทยท่ีเคยมีมา เม่ือ
ถึงป 2552 ความตองการบริโภคการพิมพท้ังภายในและภายนอกประเทศเกิดการชะลอตัวจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจโลก แตยังคงทรงตัวอยูได จากนั้นพบวาปตอมายอดจําหนายหนังสือมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ย 5% ตอป ทายท่ีสุดแลวแมวายอดการสงออกสิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ หรือ
ยอดการจําหนายหนังสื่อจะมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป แตปจจัยสําคัญท่ีทํามีผลกระทบตอการพิมพคือ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เนื่องจากมีขอไดเปรียบหลาย
อยางเม่ือเทียบกับหนังสือท่ีทําจากกระดาษ เม่ือพิจารณาการเติบโตทางดานสิ่งพิมพท่ีเปนหนังสือ
เพ่ิมเติมนั้น พบวาสํานักพิมพขนาดใหญมีความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง และมีสวนแบงทาง
การตลาดมากกวาสํานักพิมพขนาดเล็กอยางเห็นไดชัด สงผลใหสํานักพิมพขนาดเล็กเกิดการหดตัว 
และปดตัวไปในทายท่ีสุด ในป 2554 สภาพเศรษฐกิจโลกดีข้ึนเพียงเล็กนอย ประกอบกับเกิดอุทกภัย
ในประเทศ แตมูลคาการสงออกกลับมีการขยายตัว เนื่องจากเปนชวงเทศกาลสิ้นปซ่ึงประเทศไทยจะมี
มูลคาการสงออกสูงในสิ่งพิมพประเภทปฏิทิน ไดอารี และการดอวยพร จึงเปนผลใหในป 2555 มี
มูลคาสงออกมากกวา 109,000 ลานบาท 
 จากการศึกษาสภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2555 พบวา
ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีไดเปรียบกวาประเทศอ่ืนๆ อยางชัดเจนในระบบตนน้ํา กลาวคือ ประเทศไทยมี
ความสามารถท่ีจะปลูกปาไดเอง จากนั้นสามารถนํามาแปรรูปตั้งแตกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ 
จนถึงกระบวนการท่ีทําใหเกิดเปนกระดาษ ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตงานพิมพ และสงผลใหราคา
ตนทุนในการผลิตคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ประเทศสิงคโปรท่ีเปนศูนยกลางการผลิตเพ่ือสงออกงานพิมพของภูมิภาคในขณะนั้น เนื่องจากปะเทศ
สิงคโปรไมมีความสามารถในการผลิตกระดาษใชเองในอุตสาหกรรม ตองนําเขาเกือบรอยเปอรเซ็นต
นอกจากนี้คาจางแรงงานในประเทศไทยคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร รวมไปถึงการ
จัดสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมการพิมพเม่ือป พ.ศ. 2547 ท่ีมีชื่อวา "นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและ
บรรจุภัณฑสินสาคร" จัดเปนจุดแข็งอีกสิ่งหนึ่งท่ีสรางจุดขายใหกับประเทศไทยในการประกาศ
ศักยภาพทางการพิมพท่ีจะผลิตเพ่ือสงออก เนื่องจากเปนประเทศแรกของโลกท่ีมีระบบคลัสเตอรนี้ 
โดยสามารถตอบสนองการสั่งซ้ือของผ็ซ้ือสิ่งพิมพไดในจุดเดียวแบบ One Stop Service หากตองการ
จะพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพเพ่ือการสงออก การสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยถือเปนปญหา
สําคัญแรกๆ หรือจุดออนท่ีตองทําการสงเสริมและแกไข นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องจํานวนชางพิมพ
ชํานาญการท่ีไมเพียงพอกับการผลิตงานพิมพเพ่ือการสงออก ความกาวหนาของระบบอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยยังไมไดรับการพัฒนาใหเทาทันกับประเทศเพ่ือบาน โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตในระบบ 4G 
นอกจากนี้ปญหาสําคัญท่ีสุดของอุตสากรรมการพิมพคือ เรื่องระบบขนสง ซ่ึงเปนสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานท่ีตองใหความสําคัญสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออก เนื่องจากมีความเก่ียวของกับกําหนดใน
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การรับงาน และราคาตนทุนในการจัดสงสินคาทางการพิมพ รวมท้ังการขนสงวัตถุดิบอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรมการพิมพในระบบตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําอีกดวย 
 จากการท่ีรัฐบาลไดใหการสนับสนุนนโยบายตางๆ เพ่ือสงเสริมผลักดันใหประเทศไทย
เปนสังคมแหงการเรียนรู กอใหเกิดโอกาสการขยายตัวในการบริโภคสิ่งพิมพภายในประเทศมากข้ึน 
นอกจากนี้รัฐบาลยังใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมในเรื่องการใหสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับการจัดตั้งคลัส
เตอรในอุตสาหกรรมการพิมพ นอกจากนี้การเปดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ทําใหภาษีลดต่ําลงซ่ึง
จะเอ้ืออํานวยใหการลงทุนจากประเทศท่ีสามเขามาในอาเซียนมากข้ึน การขยายตัวทางอุตสาหกรรมก็
จะเพ่ิมข้ึน รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสิ่งพิมพท่ีติดไปกับบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ 
ก็สรางการเติบโตข้ึนมากใหกับอุตสาหกรรมการพิมพ โดยเฉพาการสงออก ประเทศจีนถือเปนฐานการ
ผลิตใหญในตลาดอุตสาหกรรม โดยมีคาจางแรงงานต่ํา ทําใหตนทุนการผลิตไมแพง รวมท้ังรัฐบาลเอง
ก็ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหนโยบายการเปนศูนยกลางการพิมพของโลกใหเกิดข้ึนจริง ซ่ึงถือวา
ประเทศจีนเปนคูแขงสําคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่องกระแสสื่อใหมหรือดิจิตอลเขามา 
สงผลใหประเทศไทยมีการบริโภคสิ่งพิมพนอยลง รวมไปถึงนโยบายการลดโลกรอนดวยการลดปริมาณ
การใชกระดาษ โดยเฉพาะการสนับสนุนใหเปนนโยบายขององคกรตางๆ ในประเทศไทย 
    
สวนท่ี 2 แนวโนมอุตสาหกรรมการพิมพไทยในอนาคต 
 2.1 แนวโนมภายในประเทศ   
 ปจจุบันกระแสสื่อใหมหรือสื่อดิจิตอลเริ่มมีบทบาทในชีวิตคนมากข้ึนทุกขณะ ซ่ึงสงผล
ตอความตองการดานการพิมพท่ีนอยลง แตยังไมสามารถปฏิเสธสื่อประเภทสิ่งพิมพไดเสียทีเดียว 
เนื่องจากประชาชนในประเทศยังคงมีระดับรายไดโดยเฉลี่ยคอนขางต่ํา ทําใหความตองการทางดาน
สิ่งพิมพยังมีอยู โดยเฉพาะในเขตรอบนอกและตางจังหวัด นอกจากนี้ราคาของสื่อประเภทกระดาษ
ยังคงมีตนทุนท่ีถูกกวาสื่ออิเล็กทรอนิกส เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพไมมีตนทุนแปรผัน ทางดานสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือเลมมีตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากมีการปรับข้ึนราคาคาจางในอัตรา 300 บาท และ
การเพ่ิมราคากระดาษเปนชวงๆ สงผลใหระบบขนสงมีราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย นอกจากนี้ยังสงผล
ทําใหสํานักพิมพขนาดเล็กปดตัวลงมากกวา 60 แหง ในขณะเดียวกันยังมีสํานักพิมพหนาใหมเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง และสํานักพิมพขนาดกลางสามารถขยับไปเปนสํานักพิมพขนาดใหญได  แสดงใหเห็นวา
ยังสํานักพิมพตองมีการปรับตัว โดยหาเอกลักษณท่ีแตกตางจากกระแสตลาด และตลาดยังมีการ
เติบโตทางดานสิ่งพิมพอยู ในป พ.ศ. 2014 โครงการ "กรุงเทพฯ เปนเมืองหนังสือโลก" โดยมีการ
จัดการประชุม IPA Congress 2014 ท่ีประเทศไทยนั้นคาดวาจะกระตุนความตื่นตัวใหตลาด
ภายในประเทศ ตลอดจนขายลิขสิทธิ์ใหแกตางประเทศ   
 ทางดานบรรจุภัณฑพบวาบรรจุภัณฑสําหรับอาหารและเครื่องดื่มจะเติบโตมาก เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายครัวไทยสูครัวโลก หรือ Kitchen of the World" ซ่ึงในชวง 10 ขางหนานี้แนวโนม
ของบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือจะเนนถึงความยั่งยืนของบรรจุ
ภัณฑเปนสําคัญ และเนนความสําคัญของวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต สวนทางดานพิมพสกรีนนั้น เนื่องจาก
เปนการเพ่ิมมูลคาในเชิงฟงกชั่นและความสวยงามใหแกอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จึงคาดวาจะเปนสวน
สนับสนุนใหตลาดการพิมพเติบโตอยางตอเนื่อง 
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 2.2 แนวโนมภายนอกประเทศ 
 เม่ือพิจารณาเรื่องการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย พบวายังมีโอกาสอีกมาก 
เนื่องจากจุดยุทธภูมิท่ีตั้งของประเทศไทยในภูมิภาคนั้นอยูชวงก่ึงกลางของภูมิภาคอาเซียน ประกอบ
กับการท่ีประเทศไทยสามารถผลิตวัตถุดิบหลักอุตสาหกรรมการพิมพหรือกระดาษไดเอง จึงมีแนวโนม
ท่ีประเทศในบริเวณภูมิภาคจะเกิดการสั่งซ้ือสิ่งพิมพหรือวัตถุดิบหลักสูง และเม่ือกาวเขาสูยุค
ประชาคมเสรีอาเซียนแลวนั้น สินคาตางๆ จะสามารถสงออกไดโดยปลอดภาษี สงผลใหประเทศไทยมี
โอกาสทางดานการคาพาณิชยมากข้ึน นอกจากนี้การพิมพบรรจุภัณฑจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองกับนโยบาย Kitchen of the World รวมถึงโครงการกรุงเทพฯ เปน
เมืองหนังสือโลกในป พ.ศ. 2556 คาดวาจะกระตุนตลาดภายนอกประเทศใหเกิดการตื่นตัว และสราง
การเติบโตไดอยาง นอกจากนี้โครงการทาเรือทวายน้ําลึกท่ีเปนความคาดหวังของอุตสาหกรรมการ
พิมพท้ังระบบในเรื่องของการขนสง เพ่ือวางรากฐานระบบการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ หากโครงการนี้
สําเร็จจะทําใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยไดเปรียบประเทศอ่ืนในภูมิภาค เนื่องจากลดเวลาและคา
ขนสงไดปริมาณสูง และยังถือเปนทางผานสําคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกดวย นอกจากนี้
หากเปรียบเทียบจากมูลคาการสงออกพบวา ประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีศักยภาพใน
ตลาดสงออกพอสมควร ซ่ึงการท่ีสํานักพิมพยักษใหญจากอเมริกาไดยายฐานการผลิตจากฮองกงและ
สิงคโปรมาจัดตั้งในประเทศไทยก็เปนเครื่องพิสูจนไดอีกทางหนึ่ง 
 
 การศึกษาเรื่อง ”สภาพการณอุตสาหกรรมการพิมพไทย (2547-2555)” ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมการพิมพนั้นมีความจําเปนอยางมากท่ีตองอาศัยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอยางจริงจัง ซ่ึงนอกจากจะมีหนาท่ีในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตางๆ แลว ภาครัฐยังตองใหความชวยเหลือท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ทามกลางสถานการณท่ีผันผวน  
ดังนั้นเม่ือรัฐบาลเกิดการเปลี่ยนผานไปสูยุคการปกครองชุดใหม นโยบายในการดําเนินงานท่ีมีตอ
อุตสาหกรรมการพิมพไทยควรคงไวและดําเนินการตอไป จึงจะทําใหอุตสาหกรรมการพิมไทยเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว 
 2. ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีไดเปรียบคูแขงอยางชัดเจน สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชนตองคํานึงถึง คือการรักษาและคงไวซ่ึงขอไดเปรียบดังกลาว รวมไปถึงพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไปจนกลายเปนเอกลักษณท่ีคูแขงไมสามารถเอาชนะได รวมท้ังมุงหาจุดแข็งใหมๆ ท่ีจะสามารถ
ผลักดันใหอุตสาหกรรมการพิมไทยเหนือกวาคูแขงอยูเสมอ อาทิ การพัฒนาโครงการปลูกปา หรือการ
จัดสรรพ้ืนท่ีปลูกปาเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางจุดแข็งในเรื่องตนน้ํา หรือการผลิตกระดาษใหภาคเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมการพิมพไทยมีตนทุนท่ีต่ําลงยิ่งข้ึน 
 3. อุตสาหกรรมการพิมพเริ่มตนมาจากประเทศท่ีผลิตสิ่งพิมพเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 
ภาพลักษณท่ีสรางข้ึนใหมจากการสรางนิคมฯ สินสาครนั้นถือเปนการสรางจุดขายท่ีดี และชวย
เสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําในการเปนตลาดผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการสงออก แตหากละเลยท่ีจะ
สรางจุดขายใหมๆ อาจทําใหผู ซ้ือในตางประเทศสนใจศักยภาพของประเทศอ่ืนๆ ท่ีเปนคูแขงกับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีกลายเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ียิ่งใหญของเอเชีย ดังนั้น
การบริหารกลยุทธในระยะสั้นนับวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีจะทําใหผูซ้ือกลับมาซ้ือซํ้าในอนาคต 
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 4. อุตสาหกรรมการพิมพถือเปนอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเพ่ือการบริการ
ไปพรอมๆ กัน การสรางความประทับใจใหแกลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญมาก การสรางความจงรกภักดีใน
ตราสินคา (Brand Loyalty) ใหเกิดข้ึนกับประเทศไทยนั้น จําเปนตองมีการบริการท่ีดีและนา
ประทับใจซ่ึงรวมไปถึงการจัดสงสินคาท่ีตรงเวลา และงานท่ีดีมีคุณภาพ เนื่องจากในอนาคต
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเกิดอยางเทาเทียมกันในตลาดอุตสาหกรรม จุดแขงขันท่ีเกิดข้ึนใหม
อาจจะแปรผันเปนเรื่องของการใหบริการก็เปนได 
 5. อุตสาหกรรมการพิมพจัดเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชความเชี่ยวชาญทางดานทักษะสูง 
ซ่ึงสวนใหญมักจะมีเรื่องประสบการณมาเก่ียวของ การศึกษาในหลักสูตรเปนเพียงการเรียนรูทางดาน
ทฤษฎีเทานั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทางสถาบันการศึกษาควรจะประสานงานเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษา
ทางวิชาชีพชางพิมพไดมีโอกาสฝกฝนทักษะในระบบการพิมพจริง เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ
และตั้งใจท่ีจะนําวิชาความรูไปใชในชีวิตจริงตามท่ีไดศึกษามา 
 6. ผูประกอบการทางดานการพิมพท่ีดําเนินกิจการในระบบครอบครัว มักขาดความรู
ความเชี่ยวชาญท่ีแทจริง ซ่ึงมีผลตอระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการพิมพโดยรวม ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรรวมมือจัดโครงการเพ่ือใหความรูในการขยายธุรกิจ การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ซ่ึง
จะชวยใหผูประกอบการเหลานี้มีความรูความเขาใจท่ีดีในธุรกิจการพิมพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวยให
ผูประกอบการดังกลาวสามารถพัฒนาและตอยอดธุรกิจการพิมพใหเติบโตไดในอนาคต ไมวาจะเปน
การขยายในแนวนอน หรือแนวดิ่งก็ตาม ท้ังนี้จะเปนการชวยใหเศรษฐกิจในระบบอุตสาหกรรมเติบโต
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