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นโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรม                      
แล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย 

Policy Implication on Manufacturing Factory in Lacquered 
Industry for Food and Beverage Can in Thailand 

 
สกล  สขุเสริมสง่ชยั 1 

        
บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ
อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย 2) ศกึษาพฒันาการของ
นโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั รวมทัง้ทิศทางในอนาคต ทัง้
ในด้านบคุลากร ด้านวตัถดุบิ และด้านองค์ความรู้ 3) ศกึษาบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต่อการอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ และ 4) ศึกษาแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การสง่เสริมการก าหนดนโยบายเพ่ือการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทย กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเชิงคณุภาพ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 7 คน 
และ กลุ่มท่ี 2 ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ  จ านวน 17 คน รวมทัง้หมด 24 คน และกลุ่มตวัอย่าง
เชิงปริมาณได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เชิงคณุภาพเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้เหตุผลตามหลักตรรกะ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา และสร้างข้อสรุป สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ค่าที (t-test  independent) และค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่าง
จะท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยัพบวา่ 

1) ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องคือภาครัฐไมมี่นโยบายสง่เสริมสนบัสนนุและไมมี่หนว่ยงานภาครัฐก ากบัดแูลอตุสาหกรรม 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 13180 
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แล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะภาครัฐมุ่งบงัคบัใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องอุตสาหกรรมแล็กเกอร์
เคลือบแผ่นโลหะเท่านัน้โดยมีลกัษณะทางอ้อมมากกว่า ส่งผลท าให้ภาคเอกชนต้องด าเนินธุรกิจในลกัษณะ
Business to Business ตัง้แต่การน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจนถึงการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งปัญหา
อปุสรรคท่ีพบคือขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐในด้านศลุกากร ปัญหาด้านการสง่เสริมการสง่ออก และปัญหา
การวิจยัเพ่ือพฒันาด้านวตัถดุบิ บคุลากร และเทคโนโลยีจากหนว่ยงานภาครัฐ  

2) การพฒันานโยบายการสง่เสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั พบว่า
ภาคเอกชนด าเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะเองทัง้หมดตัง้แต่ด้านบุคลากร ด้าน
วตัถุดิบ และด้านองค์ความรู้ พบว่าภาครัฐไม่มีนโยบายหรือหน่วยงานภารัฐเข้ามาส่วนร่วมในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ ส่งผลให้การก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์  เกิดขึน้ได้ยาก เน่ืองจากต้อง
อาศยักลไกภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะ  

3) บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ
ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยพบว่าภาคเอกชนด าเนินธุรกิจแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะโดยท่ี
ภาครัฐไม่มีนโยบาย หน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการบูรณาการให้
ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและจดัตัง้หน่วยงาน
ก ากบัดแูลอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะของไทย 

4) แนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการส่งเสริมการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทย โดยท่ีภาครัฐจะต้องเป็นตวักลางในฐานะ ผู้บริหาร
ราชการแผ่นดินและผู้ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจควรส่งเสริมและพัฒนาในลักษณะรูปแบบภาคีรัฐ-สังคม 
ภาครัฐเข้าแทรกแซงให้ความชว่ยเหลือสง่เสริมอยา่งเป็นทางการ โดยใช้ลกัษณะระหว่างรัฐกบักลุม่นกัธุรกิจผู้
ลงทนุ กลุม่ผู้ ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตและการจ้างงานและคุ้มครองผู้บริโภค โดยเจรจาข้อตกลงกลุม่เปิด
การลงทุน (Multilateral Agreement on Investment : MAI) ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและหน่วยงานท าหน้าท่ี
ส่งเสริมก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยและพฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยตอ่ไป 

  
ค ำส ำคัญ:  นโยบาย, อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง, ข้อตกลงพหภุาคีส าหรับการลงทนุ 
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Abstract 

The aims of the study are  1) to explore the problems and obstacles in business operation in the 
industry on lacquered steel sheets for food and beverage cans manufacturing in Thailand,  2) to understand 
how the policies are developed and evolved over time in supporting the establishment of lacquered steel 
sheets factory and to explore the trend in the future in developing the resource person, material and 
knowledge,  3) to study the roles of government, private agencies and individuals towards lacquered steel 
sheets industry, and  4) to examine the relationship of public-private sector to strengthen the concerted effort 
in policy implication for the construction of the factory of lacquered steel sheets. There are two groups of 
people who are directly involved with this industry. They are comprised of Group 1: policy makers and 
officials from government agencies and 7 key informants will be interviewed, Group 2: entrepreneurs from 
business and private agencies and 17 case studies will be selected for interview in totaling of 24 people, 
and Group 3: quantitative respondents and 300 people living in Bangkok Metropolitan Region. The 
qualitative research methodology uses the in-depth interview relying on the content analysis and further 
investigation of data. Whereas the quantitative instrumental method is structured by the questionnaire 
drawing upon the descriptive statistic data analysis on percentages, means, standard deviations, reliability, 
t-test independent and F-test. Scheffe test is one of the multiple comparison techniques is used for 
evaluation. The results of the study are:  

1) Problems and obstacles in business operation in the industry on lacquered steel sheets for food 
and beverage cans manufacturing have resulted from the lack of policy implication from the government 
agencies in governing this kind of industry. The enacted ad-hoc policy has caused the operation of 
business-to-business by private agencies in proceeding solely the management of importing the raw 
materials and export the products to foreign country. The shortcomings result from the negligence from the 
government policy in custom system, export promotion, research support for developing resource persons, 
raw materials, and technology from state agencies.  

2) The Thai government has no policy implementation to support the construction of factory of 
lacquered steel sheets over the years. The business operation in this industry is functioned solely by the 
private sector in all stages of management process in administering the resource person, raw material and 
knowledge without any support and cooperation from the government agencies. This has caused the 
difficulty in constructing the factory for lacquered steel sheets industry because of the state dysfunctional  
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mechanism in supporting orderly system in labour skill training, raw material supply and knowledge 
development on this industry.  

3) The lack of the state mechanism of administrative management in operating and facilitating the 
business on lacquered steel sheets industry limits the effectiveness of the integration of public-private 
sectors including relevant agencies in policy implementation and legitimization of the authorized agencies in 
participatory action.  

4) The way forward to the coordination of public-private sectors in policy implementation on the 
construction of factory of lacquered steel sheets industry for food and beverage cans, the government’s role 
as bureaucratic administrator and the policy maker should support realistically the action plan by formulating 
the strategy of the public-private intervention. The adoption of Multilateral Agreement on Investment (MAI) 
evolved from negotiation and cooperation amongst the government, the business investors, and the 
workers in manufacturing process including consumer protection group helps to facilitate the policy 
formulation and the mandate of authorized agencies to support the operation of the lacquered steel sheets 
industry.  
 
Keywords:  Policy, Lacquered Can Industry, Multilateral Agreement on Investment  
 
บทน า 
 นบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอตุสาหกรรมเคมีโดยเฉพาะแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องอาหารของประเทศ
ไทยมีการลงทุนจากผู้ ประกอบการจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายของประเภท
ผลิตภณัฑ์และมีบทบาทส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากอตุสาหกรรมเหล่านีเ้ป็นอตุสาหกรรม
พืน้ฐานส าหรับอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอ่ืนๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัซึง่มีบทบาทสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลิต
เพ่ือทดแทนการน าเข้าและเพ่ือการสง่ออก ขณะเดียวกนัอตุสาหกรรมเคมีก็เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตคอ่นข้างสงูเน่ืองจากวตัถดุิบเคมีมีโครงสร้างทางเคมีท่ีซับซ้อน ต้องพงึพิงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
บคุลากรในสายการผลิตจากตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามในภาคอตุสาหกรรมไทยนัน้ การพฒันาด้ายเทคโนโลยี
ขัน้สงูยงัขาดการลงทนุสนบัสนนุอย่างมาก อีกทัง้วตัถดุิบท่ีผลิตได้ในประเทศยงัไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐาน
ท าให้อุตสาหกรรมเคมีส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการน าเข้า รวมทัง้ยงัมีต้นทุนสูงมีการผลิตปริมาณน้อยอนัเป็น
ปัญหาส าคญัต่อการพฒันามาใช้ในเชิงพาณิชย์ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างอตุสาหกรรมแล็กเกอร์
เคลือบกระป๋องกบัอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยมาตลอด
แตอ่ตุสาหกรรมนีมี้ข้อจ ากดัในด้านการท่ีต้องพึง่พาวตัถดุบิน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นหลกัทัง้ในด้านวตัถดุบิ 
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ในการผลิต โดยเฉพาะกรณีอตุสาหกรรมปลากระป๋อง แม้การผลิตอาหารกระป๋องของไทยจ าเป็นต้องน าเข้า
วตัถดุบิกวา่ร้อยละ 75 แตก็่สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์ทัง้ท่ีจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้
เม่ือพิจารณาดลุการค้าของอตุสาหกรรมจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้เปรียบดลุการค้ามาโดยตลอด จากข้อมูล
มลูค่าส่งออกอาหารทะเลกระป๋องจากกรมส่งเสริมการส่งออกมีจ านวน 693.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นีย้งัไม่
รวมมลูคา่เพิ่มจากการจ าหนา่ยในประเทศและการจ้างงานในประเทศในแตล่ะปีท าให้อตุสาหกรรมประเภทนีมี้
ความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของไทย การให้ความส าคญัตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมให้มีความยัง่ยืนจึงเป็นสิ่งท่ี
ต้องให้ความใสใ่จอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได้  ในขณะเดียวกนักลบัพบว่าตลาดวตัถดุิบเคมีของโลกมีการแขง่ขนั
สูงอนัส่งผลต่อคณุภาพสินค้าและวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศยงัมีการผลิตปริมาณน้อยและมีอุปสรรคหลาย
อย่างตอ่การพฒันามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แม้วา่ไทยจะมีวตัถดุิบบางตวัท่ีมีศกัยภาพตอ่การน ามาพฒันาเพ่ือ
ใช้ผลิตสารเคมีก็ตาม รวมทัง้ยงัขาดการวิจยัและพฒันา ตลอดจนการขาดการสง่เสริมอยา่งจริงจงัจากภาครัฐ
ไมว่า่จะเป็นการน าเข้าสารเคมีท่ีจ าเป็นท่ียงัไมส่ามารถผลิตได้ภายในประเทศหรือผลิตได้แตย่งัไม่มีคณุภาพท่ี
ได้มาตรฐานและการสง่เสริมในด้านการศกึษาท่ียงัไม่มีมหาวิทยาลยัใดท่ีสามารถเปิดสอนตรงตามสายงานนี ้
มาก่อน ในส่วนของผู้ประกอบการเองนัน้ ทางด้านบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการตัง้ฐานการผลิต
ภายในประเทศไทยนัน้โดยเกือบทัง้หมดเป็นโรงงานท่ีมีการลงทนุข้ามชาติแทบทัง้สิน้และเป็นบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่แหง่โลกอตุสาหกรรมการผลิตแล็กเกอร์เคลือบแผน่เหล็กท่ีใช้งานอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง อาทิ
บริษัท PPG Industries, Inc.ซึ่งบริษัทแม่นัน้ตัง้อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลวาเนียและยงัมีสาขาอ่ืนๆ
ทั่วโลกและยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของทวีปยุโรปท่ีมีการใช้แล็กเกอร์ส าหรับการผลิตกระป๋องเคร่ืองดื่ม
อลมูิเนียมอีกด้วยมีการขยายฐานการผลิตเข้าในประเทศไทยในหลายๆจดุทัง้เป็นท่ีตัง้ของโรงงานการผลิตท่ีอยู่
บริเวณเขตอุตสาหกรรมบางพลีพัฒนาการ หรือบริษัท The Valspar มีบริษัทแม่ตัง้อยู่ท่ีสหรัฐอเมริการัฐ
เพนซิลวาเนียและมีโรงงานท่ีตัง้ฐานการผลิตอยู่ท่ีเขตอตุสาหกรรมโกลเด้นแฟคทอร่ี จ.สมทุรสาคร โดยถือว่า
เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตแล็กเกอร์ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องอีกด้วยและยังไม่
รวมถึงธุรกิจประเภทแล็กเกอร์ส าหรับทาไม้สีพน่รถยนต์เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องยงัคงเป็นอตุสาหกรรมหลกัท่ีจ าเป็นตอ่โครงสร้างอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องเป็นอย่างมาก
และผู้ผลิตวตัถุดิบเช่นแล็กเกอร์เหล่านีก็้ยงัคงเป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งมาลงทุนธุรกิจในประเทศไทยเกือบ
ทัง้หมดถึงแม้มีการจ้างแรงงานคนไทยเพ่ือประกอบธุรกิจประเภทนีก็้ตามแตใ่นอนาคตอนัใกล้ทกุบริษัทก าลงั
จะเปล่ียนแปลงไปในระบบการผลิตท่ีทนัสมยัมากขึน้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเข้ามีสว่นในการควบคมุการ
ผลิตควบคมุคณุภาพ ซึง่สง่ผลให้ความเก่ียวพนัระหวา่งกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่น
โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องกบัคนไทยลดน้อยลงไปเร่ือยๆ ซึ่งส่งผลเสียตอ่เศรษฐกิจและสงัคม
โดยตรงเน่ืองจากการจ้างแรงงานไทยก็จะลดน้อยลงและเหลือเทา่ท่ีจ าเป็นโดยรวมทัง้ในอีกมมุหนึง่บริษัท 
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ตา่งประเทศเหล่านีมี้เงินทนุมหาศาลท่ีจะส่งคนงานหรือชา่งเทคนิคซึ่งเป็นชาวตา่งประเทศเข้ามาควบคมุแทน
ซึง่ยงัคงถือวา่คุ้มคา่กว่าท่ีจะจ้างแรงงานไทยท่ีขาดประสบการณ์ และอาจส่งผลตอ่การรักษาความลบัในด้าน
สตูรการผลิตของบริษัทด้วยอย่างไรก็ตาม ปัญหาดงักลา่วได้เกิดขึน้และยงัคงด าเนินเป็นไปอย่างเงียบๆโดยท่ี
ทางรัฐบาลเองได้เพิกเฉยตอ่ปัญหาเหลา่นี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับ
อาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย 

2. เพ่ือศกึษาพฒันาการของนโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั รวมทัง้ทิศทางในอนาคต ทัง้ในด้านบคุลากร ด้านวตัถดุบิ และด้านองค์ความรู้ 

3. เพ่ือศกึษาบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบ
แผน่โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย 

4. เพ่ือศกึษาแนวทางพฒันาความสมัพนัธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การส่งเสริม
การก าหนดนโยบายเพ่ือการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทย 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัข้อมลูปฐมภูมิและทตุยิภูมิ
จากการสมัภาษณ์ (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเชิงคณุภาพ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 ผู้ ท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 7 คน และ กลุ่มท่ี 2 ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ  จ านวน 
17 คน รวมทัง้หมด 24 คน และกลุม่ตวัอยา่งเชิงปริมาณได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เชิงปริมาณได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์เชิงคณุภาพใช้เหตผุลตามหลกัตรรกะ ด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนือ้หา และสร้างข้อสรุป สถิติท่ีใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage) คา่เฉล่ีย (mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คา่ความเช่ือมัน่ (reliability) คา่ที 
(t-test  independent) และค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี
ของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย  



สยามวิชาการ  ปีที่ 14  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 23  พฤศจิกายน 2556 – กมุภาพนัธ์ 2557 
Siam Academic Review  Vol.14, No.2, Issue 23, November 2013 – February 2014 

        
 - 7 - 

 
พบว่า ปัญหาและอปุสรรคส าคญัในการด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะส าหรับ

อาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย คือ ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับเอกชนตัง้แต่ด้าน
วตัถดุบิการผลิต ด้านการบริหารจดัการ ด้านนโยบายรัฐ ด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยท่ีภาครัฐตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจุบันไม่มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะและไม่มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีการ
ควบคมุและก ากบัอตุสาหกรรมแล็กเกอร์กระป๋องของรัฐโดยตรง ส่งผลท าให้กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมแล็กเกอร์
เคลือบแผน่โลหะจะต้องด าเนินการบริหารจดัการและปฏิบตัติามตามกฎ ระเบียบ ตามอ านาจหน้าท่ีของแตล่ะ
กระทรวงก าหนดไว้ จึงเกิดความล้าช้าตามลกัษณะโครงสร้างของระบบราชการ ท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถ
ตอบสนองเปา้หมายของภาคเอกชนได้ เน่ืองจากนโยบายหรือทิศทางของรัฐบาลไม่ได้ก าหนดนโยบายสง่เสริม
พฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องไว้อย่างชดัเจน จึงส่งผล
กระทบต่อการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องผ่านนโยบายหรือโครงการของหนว่ยงานภาครัฐ  เช่น การพฒันาฝีมีแรงงานปัจจบุนัต้องพึง
พาบุคลากรจาก ปัญหาด้านการส่งออกและน าเข้าวตัถุดิบ เทคโนโลยี ปัจจุบนัยงัต้องพึ่งพาการน าเข้าจาก
ตา่งประเทศ ซึ่งผลิตภณัฑ์กระป๋องเคลือบแล็กเกอร์ของไทยเป็นฐานผลิตท่ีส าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เชียงใต้ ซึ่งปัญหาอปุสรรคท่ีส าคญัคือกระบวนการ/พิธีกรรมทางด้านศลุกากรท่ีมีกระบวนการระยะเวลานาน
ในการขนส่งสินค้าจากดา่นตลุากรสู่โรงงานอตุสาหกรรม และด้านอตัราภาษีน าเข้า ส่งออกท่ีมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนในการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะจ าเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าและน าเข้า
จากตา่งประเทศ  

การพฒันาการของนโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
รวมทัง้ทิศทางในอนาคต ทัง้ในด้านบคุลากร ด้านวตัถุดิบ และด้านองค์ความรู้พบว่า จากอดีตจนถึงปัจจบุนั
การพฒันาการของนโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทย การก าหนดนโยบายทิศทางการ
ก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยหรือด้านบุคลากร ด้านวตัถุดิบ และด้านองค์ความรู้ของภาครัฐบาลไม่มีการ
ก าหนดนโยบาย กฎหมายการส่งเสริมให้มีการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์อย่างชดัเจน ส่งผลท าไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐหน่วยงานท าหน้าท่ีควบคมุและก ากบันโยบายอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหาร
และเคร่ืองด่ืมกระป๋อง มีแตห่น่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องในการช่วยส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่มนกั
ธุรกิจในอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะส าหรับอาหารเม่ือกลุม่ธุรกิจมีการร้องขอเสนอให้ช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์ในด้านการจัดติดตัง้เคร่ืองจักร การส่งเสริมการค้า/การ
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ การลดหย่อนภาษีขาเข้า และภาษีขาออก โดยท่ีกลุ่มอตุสาหกรรมแล็กเกอร์กระ
ป๋อง ได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดปฏิบัติตามและด าเนินการไปตามกฎ ระเบียบ ตามอ านาจหน้าท่ีของแต่ละ
กระทรวงก าหนดตามหลกัธรรมภิบาล โดยท่ีบคุลากรด้านอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องภาคเอกชนจะ
เป็นผู้ด าเนินการสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้เช่ียวชาญตา่งประเทศ เน่ืองจาก 
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ประเทศไทยยงัขาดผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการผลิตแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง และมีความรู้ความเข้าใจ
สอดคล้องกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัวตัถดุิบ อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องต้องพิงพาด้าน
บุคลากร ด้านวัตถุดิบ และด้านองค์ความรู้ เพ่ือช่วยศักยภาพในการผลิตให้กระป๋องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หากภาครัฐส่งเสริมนโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์อย่างชดัเจนและมีหน่วยงาน
ภาครัฐรับผิดชอบในการส่งเสริมอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง 
จะส่งผลท าให้ผู้ ผลิตอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องสามารถ
พฒันาด้านวตัถดุบิ ด้านบคุลากร และด้านองค์ความรู้ให้สามารถแขง่ขนัและเป็นท่ียอมรับจากกลุม่ประเทศผู้
น าเข้าแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาท
อ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการศกึษา เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง โดยท่ีหน่วยงานต่างๆมีศกัยภาพด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในก าหนด
นโยบาย การวางแผนยทุธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมไปถึงศกัยภาพในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบตัิ มีหนว่ยงานภาครัฐมีแนวการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท าให้หนว่ยงาน/องค์กรท่ีพร้อมให้การ
สง่เสริมสนบัสนนุ  ด้านเคร่ืองมือ/ห้องปฏิบตัิ การจดัท าวิจยัเพ่ือการอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นองค์ความรู้ต่อการพัฒนาธุรกิจให้ฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบ
กระป๋องมีความรู้ด้านเทคนิคในการเคลือบแล็กเกอร์กระป๋องให้ได้มาตาฐาน และด้านวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบกระป๋องสว่นส าคญัคือการเจรจาด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการส่งเสริมด้านการ
ลงทนุของกระทรวงพาณิชย์ โดยท่ีกระทรวงการคลงัมีมาตรการยกเว้นภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุในภาคธุรกิจ 
ซึง่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนบัสนนุพฒันาคณุภาพวตัถดุิบท่ีในการผลิตและเทคโนโลยี
ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานและเพ่ือลดปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ โดย
สถาบนัการศกึษามุง่ท าการศกึษาพฒันาการวิจยัด้านอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องเพ่ือเป็นข้อมลูใน
การพฒันาและสามารถก าหนดแนวทางกาพฒันาความรู้ความสามารถให้กบักลุม่แรงงานในภาคอตุสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง หรือพฒันาเป็นองค์ความรู้ให้สาขาวิชาอตุสาหกรรมแก่นิสิตนกัศกึษาและประชาชน
ท่ีมีทักษะแรงงานและเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องหรือส่งเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องของหน่วยงานภาครัฐ โดยท่ีภาคเอกชนเห็นว่าศกัยภาพของ
หนว่ยงานภาครัฐทัง้อ านาจหน้าท่ี โครงสร้างการบริหารราชการหากมีการบรูณาร่วมกนัของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย
หลายภาคส่วนจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่พฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องโดยเฉพาะการพฒันาใน
ด้านบคุลากรด้านวตัถดุบิ และด้านองค์ความรู้ จะสามารถส่งเสริมและสร้างความน่าเช่ือถือมัง่คงยัง่ยืนให้กบั
ธุรกิจในอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องโดยเฉพาะการพฒันาใน
ด้านบคุลากร ด้านวตัถดุบิ และด้านองค์ความรู้ นอกจากนีแ้ล้วเจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้องน าหลกัธรรมาภิบาลมา 
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บงัคบัใช้ในการบริหารจดัการสง่เสริมสนบัสนนุแล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง 

บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ
ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยพบวา่ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การ
อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยนัน้เป็นความสมัพนัธ์ใน
มิติตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยท่ีบทบาทของภาครัฐก าหนดนโยบาย ระเบียบ กฎหมายในการก ากับ
ควบคมุการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนผา่นการบริหารราชการแผน่ดนิจากกระทรวง กรม ส านกังานตา่งๆ โดย
ท่ีภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมแล็กเกอร์สามารถบริหารจัดการภายใต้กรอบระเบียบ กฎหมายท่ีภาครัฐ
ก าหนดในการด าเนินธุรกิจ โดยภาคประชาชนในฐานผู้บริโภคสามารถด าเนินการให้ส่งเสริมสนบัสนุนหรือ
ร้องเรียนอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องได้ โดยท่ีภาครัฐได้
ก าหนดชอ่งทางในการให้บริการประชาชนได้ใช้สิทธิผู้บริโภคท่ีต้องได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิหากได้รับผลกระทบ
จากการได้รับสินค้าและบริการไมไ่ด้คณุภาพมาตรฐานหรือไมเ่ป็นธรรมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ท่ีก าหนดไว้ เม่ือพิจารณาถึงบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การอตุสาหกรรมแล็กเกอร์
เคลือบแผน่โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย พบว่า อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ
ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทย ผู้ ท่ีมีบทบาทภาคเอกชน และภาครัฐ เน่ืองอดีตท่ีผ่านมาภาครัฐ
ไมมี่นโยบายในการก าหนดทิศทางแนวทางการควบคมุอตุสาหกรรมแล็กเกอร์ตัง้แตด้่านวตัถดุิบ ด้านบคุลากร 
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกบัภาครัฐไม่มีหน่วยงานท าหน้าท่ีในการควบคมุหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็ก
เกอร์ ส่งผลท าให้ภาคเอกชนด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยเองในลกัษณะ Business to Business ตัง้แต่ด้านบุคลากร ด้านวตัถุดิบ ด้านองค์
ความรู้ ด้านการน าเข้า-ส่งออก โดยภาคเอกชนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีภาครัฐก าหนด ซึ่งบทบาท
ภาครัฐในปัจจุบนัมุ่งส่งเสริมน านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือการส่งเสริมการลงทุน
ให้กบัอตุสาหกรรมของภาคเอกชนในด้านตา่งๆ ซึง่นโยบายดงักลา่วภาครัฐเป็นนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องทางอ้อมมากกวา่ ด้วยเหตนีุบ้ทบาทภาครัฐในการส่งเสริมอตุสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบกระป๋องจึงเป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเช่นกระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลงั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น ซึ่งหนว่ยงานดงักลา่วเป็นหนว่ยงานท่ีอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องต้อง
ปฏิบตัติามกฎระเบียบและมีสว่นชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุพฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง 

แนวทางพฒันาความสมัพนัธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการส่งเสริมการก าหนด
นโยบายเพ่ือการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนท่ีตอ่นโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องหรืออุตสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบแผน่โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องในประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนันัน้  
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เห็นว่าภาครัฐไม่มีนโยบายและหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงต่อการส่งเสริมพฒันาอุตสาหกรรมแล็ก
เกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทยหรือการก่อตัง้โรงงานอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย 
โดยท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในด้านบคุลากร ด้านกฎระเบียบ ด้านวสัดอุปุกรณ์สถานท่ีใน
การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องและการก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์
เคลือบกระป๋องในประเทศไทยหากภาคเอกชนมีการร้องขอผ่านทางหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง โดยท่ีภาคเอกชนหรือกลุ่มอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องได้มุ่งสง่เสริมพฒันาในการให้ความ
ช่วยเหลือส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องระหว่าง
ภาคเอกชนกบัเอกชน ซึ่งปัจจบุนัอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง
ยงัต้องพึงพาอาศยัการน าเข้าวตัถุดิบ บุคลากรผู้ เช่ียวชาญ เทคโนโลยี จากต่างประเทศเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
และได้รับมาตรฐานสากล โดยท่ีภาคเอกชนได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบันโยบายการส่งเสริมการลงทุน
การส่งออกของรัฐบาลอย่างยิ่ง เน่ืองจากนโยบายส่งเสริมพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าวแม้จะเป็นนโยบายใน
ระดบัมหาภาค แตส่ง่ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมตอ่อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหาร
และเคร่ืองดื่มกระป๋อง อาทิเช่น นโยบายการเปิดการค้าเสรี(FTA) นโยบายด้านการส่งเสริมการส่งออก 
นโยบายด้านอัตราภาษีน าเข้า-ส่งออก ของกระทรวงการคลัง นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกระป๋องเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องดงันัน้แล้วประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะมี
สิทธิในการฟ้องร้องต่อส านกังานคุ้มครองผู้บริโภคตามขัน้ตอนตามกฎหมาย   ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองดื่ม
กระป๋อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่าง 245 คน ท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัส่งเสริมอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ
ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องอยู่ในระดบัน้อย สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ทราบเก่ียวกบัแล็คเกอร์ท่ี
เคลือบกระป๋อง แต่ประชาชนทราบเฉพาะว่าหากกระป๋องบรรจอุาหารอยู่ในสถานภาพไม่สมบรูณ์ก็จะไม่ปิด
มารับประทานและความเช่ือมั่นถึงความปลอดภัยของกระป๋องบรรจุอาหารอย่างมาก เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ี เพศ อายุท่ี รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศกึษาคณุวุฒิของบคุคลท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องแตกต่างกันออกไป แนว
ทางการพฒันาความสมัพนัธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ่การสง่เสริมการก าหนดนโยบาย 
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เพ่ือการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยนัน้ จ าเป็นจะต้องมุ่งเน้นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
สามารถเป็นไปได้แต่ต้องมีการเจรจาร่วมกัน โดยมีการก าหนดนโยบายวิสยัทศัน์ในการพฒันาอุตสาหกรรม
แล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องร่วมกนัระหว่างภาครัฐกับเอกชน พร้อมทัง้มี
การก าหนดหน่วยงานผู้ มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะ
ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง โดยมีการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอย่างบรูณาการทัง้
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการปรับบทบาทอ านาจหน้าของผู้บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) 
สามารถสั่งการบังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็วตามลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน การบริหารงานแบบบูรณาการ มุ่งเน้น การบริหาร การจัดสรรทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ 
เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการบริหารจดัการ เพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ โดยรวมกนัท าหน้าท่ีอยา่ง
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว หรืออาจเรียกว่า เป็นการบริหารงานแบบ CEO การจดัระบบการบริหารตา่ง ๆ รวมเข้า
ด้วยกนัเป็นเนือ้เดียวกนัองค์กรน ามาตรฐานการจดัการตา่ง ๆ มาใช้ประยกุต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ  

 
อภปิรายผล 
จากการศึกษานโยบายการส่งเสริมการก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย
พบว่ามีมูลค่าการส่งออกและมูลค่าในอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม
กระป๋องปีละร้อยร้อยล้านดอร์ล่าสหรัฐและอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องยังเป็นส่วนหนึ่งใน
อตุสาหกรรมอาหารกระป๋องด้วย ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนในด้านการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยเป็นไปได้และมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทัง้ในระดบัจุลภาคและระดับมหาภาคลักษณะของ
กระบวนความสมัพนัธ์คือการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในในการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบตัิ และการติดตามประเมินผลของนโยบาย มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน มีองค์กรท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแล โดยท่ีรัฐบาลมุ่งส่งเสริมด้านการลงทุนจากผู้ ประกอบการทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ สร้างและส่งเสริมเจรจาความสมัพนัธ์ด้านการลงทุน การค้าระหว่างประเทศให้เกิดการส่งเสริม
การลงทนุ หรือการลดหย่อนภาษีให้กับประเทศคูเ่จรจาในเขตการค้าเสรี  ดงันัน้แล้วพฒันาอตุสาหกรรมแล็ก
เกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องระหว่างภาครัฐและเอกชนจะต้องด าเนินงานอย่าง
บูรณาการร่วมกันในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิและการติดตามประเมิน โดยมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศในอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องซึ่งสอดคล้องกับสิริพรรณ  นกสวน 
(2546, หน้า 70-72) ได้กล่าวถึง ภาคีรัฐ-สังคม หรือท่ีนักวิชาการไทยบางคนเรียกว่า แนวคิดแบบสหการ 
(อนสุรณ์ ลิ่มมณี, 2542, หน้า 59-65) หรือ บรรษัทนิยม (สมเกียรติ วนัทะนะ, 2544, หน้า 105-106) ได้กล่าว่า 
แบบแผนความสมัพนัธ์และความร่วมมืออยา่งเป็นทางการระหวา่งกลุม่นกัธุรกิจผู้ลงทนุ และกลุม่ผู้ใช้แรงงาน 
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ในกระบวนการผลิตและการจ้างงาน โดยมีรัฐเป็นตวักลางในฐานะผู้ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ดงันัน้ ภาคีรัฐ-
สงัคม จึงเป็นการเข้าแทรกแซงซึง่กนัและกนั (interpenetration) ระหว่างรัฐและกลุ่มทางสงัคม และยงัเป็นการ
ก าหนดโครงสร้างการท างานท่ีบังคับให้เกิดความร่วมมือกัน (compulsory cooperation) ระหว่างทุนและ
แรงงาน ภายใต้การควบคมุของรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าในการก่อตัง้นโยบายส่งเสริมและก่อนตัง้โรงงานเคลือบ
แล็กเกอร์จ าเป็นต้องมีระบบภาคีรัฐ-สงัคม เข้ามาสว่นในการสง่เสริมสนบัสนนุเพ่ือเสนอทางเลือกเพ่ือทดแทน
กลุม่เล็กกลุม่น้อยในแนวคดิพหนุิยมซึง่พยายามมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของกระบวนการก าหนดนโยบาย โดย
ในระบบภาคีรัฐ-สงัคม จะเชิญสมาคมรวบรวมยอดท่ีเป็นตวัแทนของผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะประเภทเพ่ือเสนอ
ข้อตกลงกบักลไกรัฐและระบบราชการ และจดัท านโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือลดความไม่แน่นอน
ของระบบตลาด บรรเทาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และเสริมสร้างความร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างไรก็ดี
แนวคิดภาคีรัฐ-สงัคมเกิดขึน้และพฒันาในประเทศท่ีมีวฒันธรรมให้รัฐแสดงบทบาทเป็นผู้สนบัสนุนสหภาพ
แรงงานและสหภาพแรงงานต้องเข้มแข็งและมีอ านาจมากพอท่ีจะตอ่รองและได้รับการยอมรับจากสงัคม และ 
Webster's Third New International Dictionary (1976) ได้นิยามว่า ภาคีรัฐ-สงัคม วา่ ระบบหรือตวัการส าคญั
ในสงัคมทัง้หมดท่ีได้ถูกจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้เข้าระบบของโลกอตุสาหกรรมและการร่วมมือกนัอย่างเป็นมืออาชีพ
ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของตวัแทนของกลุ่มทางการเมืองและการควบคุมกลุ่มคนขนาดใหญ่และรวมถึง
กิจกรรมทัง้หายท่ีซึ่งสามารถควบคุมได้รวมถึงการจัดการระบบแรงงานต่างๆได้อีกด้วย ด้วยเหตุนีมี้ความ
เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Corporatism)จะร่วมมือกันพัฒนา
อตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องปัจจยัก าหนดความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวจะภาครัฐและเอกชนจะต้องมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน หนว่ยงาน/องค์กรในการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545, หน้า 101) พบว่ามีปัจจัยหลายประการท่ีก าหนด
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิปัจจยัเหล่านี ้ได้แก่ ประการแรก ลักษณะของนโยบาย
นัน้ๆ ประการท่ีสอง วตัถปุระสงค์ของนโยบาย ประการท่ีสาม ความเป็นไปได้ทางการเมือง ประการท่ีส่ี ความ
เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ประการท่ีห้า ความพอเพียงของทรัพยากร ประการท่ีหก ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบัติ ประการท่ีเจ็ด ทัศนคติของผู้ ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ และประการท่ีแปด กลไกภายใน
หนว่ยงานหรือระหวา่งหนว่ยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตั ิ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หน่วยงานภาครัฐควรจดัท าแผนนโยบายแผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่น
โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดเป็นนโยบายระยะยาวให้มีความตอ่เน่ือง
อยา่งเป็นระบบอยา่งยัง่ยืน โดยมีการก าหนดหนว่ยงาน/องค์กรหรือหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ กระทรวง กรม กอง  
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เป็นต้น ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีสอดคล้องการส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบ
แผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋อง นอกจากนีก้ารก าหนดนโยบายภาครัฐด้านการสนบัสนนุการ
พฒันาอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องจะต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ปัญหาและ
อปุสรรคส าคญัในการสง่เสริมอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายท่ีถกูต้อง
เหมาะสมกบัการก าหนดอ านาจหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งผลท่ีโยบายการส่งเสริมแล็กเกอร์ของไทยด้าน
บคุลากร ด้านวตัถดุบิและด้านองค์ความรู้ตอ่ไป 

 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีการบริหารจดัการร่วมกนัอย่างเป็นระบบและภาครัฐมีการ
บริหารราชการอย่างบรูณาการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการร่วมกนัอย่าง
เป็นระบบตัง้แตก่ระบวนการก าหนดนโยบาย กระบวนการบริหารจดัการ และกระบวนการติดตามประเมินผล 
โดยให้สอดคล้องการพฒันาในการส่งเสริมการลงทุน การส่งออก ด้านการพฒันาบคุลากรบคุลากร ด้านการ
จดัหาวตัถดุิบ และด้านพฒันาศกัยภาพองค์ความรู้ รัฐบาลควรมุ่งส่งเสริมจดัตัง้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องท่ีชดัเจนในการก ากบัดแูลส่งเสริมสนบัสนนุภาคเอกชน
ในการพฒันาสง่เสริมอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
ควรศึกษาเร่ืองปัญหาอุปสรรคการก่อตัง้โรงงานแล็กเกอร์ของไทยท่ีมีอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบ

แผ่นโลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยซึง่เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องควรศึกษาเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบแผ่น
โลหะส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมกระป๋องของไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบ
กระป๋องให้สามารถแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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