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 บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงงานไพ่ 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ก าหนดข้อห้ามมิให้รัฐอนุญาตจัดให้

มี หรือ เข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก ท้ายพระราชบัญญัติ ยกเว้นรัฐบาล
เห็นสมควรให้อนุญาตให้มี ณ สถานที่ที่เหมาะสมภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ จะต้องออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา ส่วนการเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติ สามารถจัดให้มีขึ้นได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานใบอนุญาตเล่นการพนัน  

การพนันที่ใช้ “ไพ่” เป็นอุปกรณ์การเล่นพนันในบัญชี ก ได้แก่ แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม ไพ่สามใบ 
ป๊อก สี่เหงาลัก และบาการา ส่วนการพนันไพ่ในบัญชี ข ได้แก่ ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม 
และไพ่ต่าง ๆการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนันที่มี “ไพ่” เป็นอุปกรณ์การเล่นพนันจึงเป็นที่มาของนโยบาย
การจ ากัดจ านวนการผลิต การน าเข้าและการจ าหน่ายไพ่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเล่นการพนันมิให้มีจ านวน
มากมายอย่างแพร่หลาย 

ในปีพุทธศักราช 2481  สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้มีการควบคุมการท าไพ่  การจ าหน่ายไพ่  และ
การน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยตราพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 ด้วยการห้ามผู้ใดท าไพ่หรือน า
ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตดังบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
5 หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งปรับและจ าคุก 

ผลของการมีกฎหมายควบคุมการผลิต การจ าหน่ายไพ่ ท าให้โรงงานเอกชนซึ่งผลิตไพ่ในเวลานั้นต้องเลิก
กิจการไป และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นเงินทุนค่าท าไพ่เพ่ือให้กรมสรรพสามิต
ซื้อเครื่องพิมพ์  อุปกรณ์การผลิตไพ่จากโรงงานเอกชนที่เลิกกิจการท าไพ่มาติดตั้งในกองโรงงาน  กรม
สรรพสามิต  ถนนนครไชยศรี และจัดตั้งแผนกโรงงานไพ่ขึ้นมาในกองโรงงานกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2481 

 

1.2 ความเป็นมาของโรงงานไพ่ 
 กระทรวงการคลั ง ได้ เห็นชอบให้จัดตั้ ง โรงงานไพ่ เป็นรั ฐวิสาหกิจขึ้น โดยออกระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตพ.ศ. 2535 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2534 ให้
โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงงานไพ่คือเพ่ือผลิตไพ่  รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกัน เช่น  ธุรกิจการพิมพ์แสตมป์  รวมทั้งข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อ านาจโรงงานไพ่ท ากิจการ
ค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่  เช่น ขายไพ่ น าเข้าไพ่เพ่ือจ าหน่ายรวมทั้งตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน  
ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์  เช่น  เป็นตัวแทนหรือนายหน้ารับพิมพ์งานจากส่วน
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ราชการไปว่าจ้างโรงพิมพ์เอกชนอื่น เป็นต้น  (ดูข้อ 4ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535) 
 ส าหรับการบริหารจัดการโรงงานไพ่ในปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 เป็นแม่บทและเป็นบ่อเกิดของอ านาจในการบริหารจัดการโรงงานไพ่ 
  

1.3 โครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการจัดตั้งโรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจ ก็คือ เพ่ือให้โรงงานไพ่มีความเป็นอิสระ

ทางด้านการเงิน ไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน บริหารงานธุรกิจได้คล่องตัว เพ่ือแสวงหารายได้ให้รัฐและมี
รายได้เลี้ยงตัวเอง 

 

รูปภาพท่ี  2 โครงสร้างโรงงานไพ่ 

 

การบริหารจัดการโรงงานไพ่กระท าในรูปของระบบคณะกรรมการและผู้อ านวยการคล้าย
บริษัทเอกชน กล่าวคือ มี “คณะกรรมการโรงงานไพ่” ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือรองอธิบดีที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่งผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่งและกรรมการ
อ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคนกรรมการอ่ืนให้รัฐมนตรี
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 

“คณะกรรมการโรงงานไพ่” มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบาย ก ากับควบคุมและดูแลกิจการของ
โรงงานไพ่ ทั้งด้านบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบ การเงินและการบัญชี ส่วน
ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ท าหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจของโรงงานไพ่ให้เป็นตามนโยบายและมติของ
“คณะกรรมการโรงงานไพ่” รวมทั้งบังคับบัญชาและบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงงานไพ่ 
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 หน่วยงานภายในของโรงงานไพ่แบ่งออกเป็น 1 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานส่วนกลาง กับอีก 3 ฝ่าย และ 
1 ส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายโรงพิมพ์ ฝ่ายผลิตไพ่  

(1) กลุ่มงานส่วนกลางขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ได้แก่ งานตรวจสอบ
ภายใน งานความปลอดภัยโรงงาน งานเลขานุการ งานบริการ และส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
 (2) ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่บริหารจัดการและด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
บุคคล งานธุรการ งานสารสนเทศ  งานการเงินบัญชีและพัสดุรวมทั้งงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
   ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือ งานประชุม
คณะกรรมการ งานธุรการ งานสารสนเทศ งานบริหารบุคคล และงานพัฒนาพนักงาน 
   ส่วนบัญชีและการเงิน  รับผิดชอบจัดท างบก าไร-ขาดทุน งบการเงินและงบประมาณการ
ลงทุนประจ าปี  ประมาณการรายได้และรายจ่ายประจ าปี และการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินต่างๆ และจัดท าบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จัดท าข้อมูลทางด้านงบการเงินและข้อมูลทางบัญชี
ให้กับโรงงานไพ่ตลอดจนงานเบิกจ่ายเงินและรับเงิน 
   ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่  รับผิดชอบการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาพัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงงานไพ่  รวมทั้งการดูแลยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
   ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ  รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ในด้านระบบเครือข่าย  ระบบฐานข้อมูล และการประสานเชื่อมโยงข้อมูล  ออกแบบปรับปรุง 
Website ให้บริการการใช้ระบบ Internet และ Intranet ซ่อมบ ารุงและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ส่วนแผนงานและกลยุทธ์   รับผิดชอบงานวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางการผลิตและ
การตลาดส าหรับโรงงานไพ่ จัดท าแผน ก ากับติดตามและประเมินผลตามแผนรวม 
   ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

(3) ฝ่ายโรงพิมพ์  มีหน้าที่บริหารจัดการและด าเนินงานพิมพ์โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนเตรียมการพิมพ์  รับผิดชอบงานเตรียมการพิมพ์ต่างๆ เช่น การจัดหาวัสดุ  การ

เรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  กราฟฟิก  การถ่ายภาพทางการพิมพ์  การถ่ายเพลท  ล้างเพลท  การจัดวาง
รูปแบบการพิมพ์  การด าเนินการพิมพ์  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการพิมพ์ 

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์  รับผิดชอบงานด าเนินการพิมพ์เพ่ือผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆได้แก่  การ
พิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์  การพิมพ์หนังสือ  การพิมพ์แสตมป์  การตรวจพิสูจน์อักษร  การดูแลรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 (4) ฝ่ายผลิตไพ่  มีหน้าที่บริหารจัดการและด าเนินการผลิตไพ่ป๊อก ไพ่ผ่องไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่จีนสี่สี 
ประกอบด้วยงานภายใน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก  รับผิดชอบงานผลิตไพ่ป๊อก ซึ่งได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก 
และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง โดยด าเนินการพิมพ์ ตัดส ารับ คัดเลือกและบรรจุหีบห่อ ตลอดจนดูแลท าความ
สะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และเครื่องมือ 
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ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก  รับผิดชอบงานผลิตไพ่ผ่องไทย  ไพ่ผ่องจีน  ไพ่จีนสี่สี  โดยด าเนินการ
พิมพ์  ตัดท่อนไพ่  ถอดไพ่เข้าชุด  ตัดมุมไพ่  ดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องพิมพ์และเครื่องมือ 

งานประทับตราไพ่  รับผิดชอบการประทับตราไพ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ เบิกจ่ายแสตมป์
ปิดไพ่ ตรวจนับ ตัดดวงและปิดส ารับ รวมทั้งจัดท าบัญชีจ านวนไพ่ และส่งมอบให้บริษัทผู้รับประโยชน์ 

 
1.4 อัตราก าลัง 
ปัจจุบันโรงงานไพ่ มีอัตราก าลังทั้งหมด 145อัตรา  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น1 กลุ่มงานกับอีก 3 
ฝ่าย  จ านวนพนักงานประจ า ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 มีทั้งสิ้นรวม 121อัตราจากอัตราก าลังทั้งหมดมี
จ านวน  145 อัตราดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ผู้อ านวยการ 1 อัตรา 
 รองผู้อ านวยการ 1   อัตรา 
 
กลุ่มงานส่วนกลาง จ านวน 13 อัตรา 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ร.ง. 3 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 5 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 
ฝ่ายอ านวยการ จ านวน  38 อัตรา 
  หัวหน้าฝ่าย    1 อัตรา 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา 
 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 9 อัตรา 
 ส่วนบัญชีและการเงิน 9 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ 8 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 4 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา) 
 ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 4 อัตรา 
  
ฝ่ายโรงพิมพ ์จ านวน  27 อัตรา 
 หัวหน้าฝ่าย - อัตรา (ว่าง) 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา   
 ส่วนเตรียมการพิมพ์ 3 อัตรา (ว่าง 4 อัตรา) 
 ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ 12 อัตรา (ว่าง 6 อัตรา) 
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ฝ่ายผลิตไพ ่จ านวน   62 อัตรา 
 หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา  
 ส่วนผลิตไพ่ป๊อก 32 อัตรา (ว่าง 5 อัตรา) 
 ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 20 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา)  
  งานประทับตราไพ่   2 อัตรา 
  
สัดส่วนพนักงานเพศชายและหญิงจ านวน  121 คน  แยกได้ดังนี้ 

-  พนักงานชาย 57     คน 
  -  พนักงานหญิง      64 คน 
 
ระดับพนักงาน จ านวน  121  คน  จ าแนกตามระดับ ได้ดังนี้ 
  ระดับ 10 จ านวน      1    คน 
  ระดับ     9       จ านวน      1    คน 
  ระดับ  8  จ านวน      2    คน 
  ระดับ    7 จ านวน      7    คน 
  ระดับ    6 จ านวน      2    คน 
  ระดับ    5 จ านวน    19    คน 
  ระดับ    4 จ านวน    37   คน 
  ระดับ    3 จ านวน    29    คน 
  ระดับ    2 จ านวน    15    คน 
  ระดับ    1    จ านวน      8    คน   
การจ าแนกตามอายุของพนักงาน 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 ต่ ากว่า    30 
              31 – 34 
              35 – 39 
             40 – 44 
             45 – 49  
             50 – 54 
             55  ปีขึ้นไป 

23 
17 
12 
9 
17 
18 
25 

19 
14 
10 
7 
14 
15 
21 

รวม 121 100 
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การกระจายอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
พนักงานโรงงานไพ่จ านวน  121 คน กระจายตัวดังนี้ 

ฝ่าย อัตราก าลัง ร้อยละ 

ส่วนกลาง 15 12 

อ านวยการ 35 29 

โรงพิมพ์ 16 13 

ผลิตไพ่ 55 46 

รวม 121 100 

การจ าแนกพนักงานตามวุฒิการศึกษา 
เมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษาพบว่า พนักงานกว่าครึ่งของโรงงานไพ่ มีวุฒิต่ ากว่า ปวช. 

วุฒิการศึกษา จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ปริญญาโท 9 7 
ปริญญาตรี 44 36 
ปวส. 8 7 
ปวช. 11 9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 2 
ต ่ำกว่ำ มัธยมศึกษำตอนปลำย 47 39 
รวม 121 100 

 
พนักงานจ านวนทั้ง  121  คนนี้ เมื่อจ าแนกตามระดับต าแหน่งและเพศพบว่า โรงงานไพ่มีสัดส่วน

พนักงานชายและหญิงที่ใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย  57  คน เพศหญิง 64  คนและมีพนักงานกระจุกตัวอยู่ที่
ต าแหน่งระดับ 4 จ านวนมากที่สุดคือจ านวน 37  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 30.57  ของพนักงานทั้งหมด  
ผลของการที่โรงงานไพ่มีรูปแบบข้อมูลอายุของพนักงานดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานฝีมือ ซึ่งปัจจุบันล้วน
แล้วแต่มีอายุเกิน 50 ปี แล้ว ท าให้เห็นปัญหาก าลังคนของโรงงานไพ่ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ โรงงานไพ่อาจ
ประสบปัญหาการขาดก าลังคน โดยเฉพาะที่เป็นแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) อย่างแน่นอน ดังรายละเอียด
การวิเคราะห์ก าลังคนที่จะเกษียณตามล าดับปีล่วงหน้าของโรงงานไพ่ ดังนี้ 
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1.5 การประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง "โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต" ตามข้อ 4 และ ข้อ 6 แห่งพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
(1) ผลิตไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพ่ือหารายได้ให้รัฐ 
(2) ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
(3) ท าการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 
(4) ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่าง ๆอันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 
ในปัจจุบัน  ภารกิจหลักของโรงงานไพ่สามารถจ าแนกออกเป็นธุรกิจหลัก ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 
(1) ธุรกิจการผลิต การน าเข้าและการจ าหน่ายไพ่  
โรงงานไพ่ประกอบธุรกิจในผลิตไพ่  ซึ่งแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม จ านวน 6 ประเภท คือ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่  

- ไพ่ผ่องไทย 

- ไพ่ผ่องจีน 

- ไพ่จีนสี่สี 
โรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตกลุ่มไพ่ตัวเล็กรายเดียวในประเทศ ที่ปราศจากคู่แข่ง และถือครองตลาดไพ่ตัวเล็กเกือบ
ร้อยละ 100 โดยผลิตขึ้นมาจ าหน่ายปีละ 2.89 ล้านส ารับต่อปี และขายหมด 
  
 
 

ปีที่เกษียณ จ านวน (คน) 

พ.ศ. 2556 2 

พ.ศ. 2557 6 

พ.ศ. 2558 6 

พ.ศ. 2559 8 

พ.ศ. 2560 5 

พ.ศ. 2561 5 

พ.ศ. 2562 3 

รวม 35 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานที่จะเกษียณอายุในแต่ละปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่  

- ไพ่ป๊อกกระดาษ  ยี่ห้อ  VEGAS V.G. 333 

- ไพ่ป๊อกพลาสติก  ยี่ห้อ VEGAS V.G. 222 

- ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง  ยี่ห้อ VEGAS V.G.111 
ธุรกิจการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายไพ่สร้างรายได้หลักให้แก่โรงงานไพ่เนื่องมาจากโรงงานไพ่ผูกขาดในประเทศ
ในการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายไพ่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486 จะเห็นได้จากรายได้หลักซึ่งโรงงานไพ่หาได้ให้รัฐ ระหว่างปี 2547-2554 การจ าหน่ายไพ่จะ
กระท าผ่านผู้รับสิทธิในการจ าหน่ายไพ่ บริษัทผู้ได้รับสิทธิจ าหน่ายไพ่ในปัจจุบัน ถึงมกราคม 2557 ได้แก่ 
บริษัท ซี เอส ไทย จ ากัด 

แม้ว่าโรงงานไพ่จะสามารถผลิตไพ่และจ าหน่ายไพ่ป้อนตลาดผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้ จนสามารถหารายได้เข้ารัฐเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่เมื่อส ารวจปริมาณความต้องการตลาดไพ่
ป๊อกกระดาษในบ่อนการพนัน (บ่อนและบ่อนคาสิโน) พบว่า ปริมาณความต้องการไพ่ป๊อกกระดาษ
ภายในประเทศมถีึง 14. – 17.9 ล้านส ารับต่อปี1และความต้องการของบ่อนกาสิโนต่างประเทศ มีถึงไม่ต่ ากว่า 
12 ล้านส ารับต่อปี2 ในขณะที่โรงงานผลิตไพ่ผลิตและป้อนไพ่ป๊อกกระดาษ ไม่เกิน ห้าแสนส ารับในปี 2551 จึง
พออนุมานได้ว่า โรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ครองตลาดไพ่ป๊อกกระดาษทั้งตลาดผู้บริโภคภายในประเทศและตลาด
ผู้บริโภคต่างประเทศ 

ส่วนจ านวนความต้องการไพ่ตัวเล็ก และไพ่ป๊อก(รวมไพ่ที่โรงงานไพ่ผลิตได้เองและน าเข้า)ภายในตลาด
ผู้บริโภคภายในประเทศที่แท้จริง ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีเท่าใดถึงแม้ว่า โรงงานไพ่จะสามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไพ่กลุ่มตัวเล็กและไพ่ป๊อก ซึ่งโรงงานไพ่ผลิตและน าเข้าได้ทั้งหมด  แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า 
โรงงานไพ่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภคภายในประเทศทั้งด้านคุณภาพปริมาณและราคาได้
อย่างแท้จริง 

จากการคาดคะเนบนพ้ืนฐานจ านวนบ่อนการพนันถูกกฎหมายและผิดกฎหมายภายในประเทศ 3 พบว่า 
จ านวนความต้องการไพ่ตัวเล็กมีประมาณ 1.2 – 2.0 ล้านส ารับ เฉลี่ย 1.6 ล้านส ารับ ไพ่ป๊อกกระดาษ 7.2 – 
8.9 ล้านส ารับ และ ไพ่ป๊อกพลาสติก 1.2 – 1.9 ล้านส ารับ ในขณะที่ยอดขายไพ่ตัวเล็กในปี 2553 มีประมาณ
ถึง 2.8 ล้านส ารับ ไพ่ป๊อกกระดาษ 124,960 ส ารับ และไพ่ป๊อกพลาสติกรวมไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง 
769,596 ส ารับเท่านั้น 
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(2) ธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ   
นอกจากธุรกิจไพ่แล้ว โรงงานไพ่ยังมีธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่แสตมป์ สมุดทะเบียน สมุดเวชระเบียน 
ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจไพ่ คือ ราวประมาณเพียงร้อยละ 
13 ถึง 25 ของรายได้จากธุรกิจไพ่เท่านั้น ลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์รายใหญ่ของโรงงานไพ่ คือ กรม
สรรพสามิต ส่วนลูกค้าอ่ืน ได้แก่ หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น 
 
(3) ธุรกิจรับจ้างด้านอ่ืน ๆ 
ธุรกิจรับจ้างด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ประทับตราไพ่ป๊อกเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งของโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นส่วน
สนับสนุนกรมสรรพสามิตและโรงงานไพ่เอง  
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บทท่ี 2 การประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 “โรงงำนไพ่เป็นผู้น่ำของภูมิภำคอำเซียนในกำรผลิตและจัดจ่ำหน่ำยไพ่ที มีคุณภำพได้มำตรฐำน
เป็นที ยอมรับในระดับสำกล” 

เช่นกัน คณะผู้ศึกษาวิจัยจะใช้ “พันธกิจหลักของโรงงานไพ่” อันเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนให้โรงงานไพ่
ก้าวสู่จดุมุ่งหมายตามทีว่ิสัยทัศน์ได้ก าหนดไว้  พันธกิจดังกล่าวมีด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่  

(1) ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(2) พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
(4) ก ากับการจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 
(5) จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 
 

ตารางท่ี 3  แสดงเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ เดิม และ ปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์เดิม 

 ระหว่างปี 2548 – 2551 
วิสัยทัศน์ปัจจุบัน 

 ระหว่างปี 2552 - 2558 

โรงงานไพ่เป็นองค์กรหลักในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ท่ีมี
คุณภาพและเช่ือถือได้ เพื่อทดแทนการน าเข้าและเพื่อการ
ส่งออก รวมทั้งเป็นองค์กรสนับสนนุการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมี
คุณภาพและเช่ือถือได้ให้แก่กระทรวงการคลัง 

โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจัด
จ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ PEST analysis ซึ่งมี 4 ด้าน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics & Legislation) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัย
ด้านสังคม (Social) และ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) บทสรุปผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 
2.1 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics & Legal) 

2.1.1 การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
มาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478ได้ก าหนดประเภทการเล่นการพนันออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 (1) การเล่นที่ห้ามขาด4คือ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก 
 (2) การเล่นที่อนุญาตได้5 คือ การเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ข  
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 การเล่นที่ห้ามขาดท่ีใช้ “ไพ่” เป็นอุปกรณ์ในการพนัน ได้แก่ แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม ไพ่สามใบ บาคาร่า 
ช้างงาหรือป๊อก ก าตัดสี่เหงาลัก เป็นต้น  แต่อาจอนุญาตให้เล่นกันได้ด้วยการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งแล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ หรือจะให้มีการเล่น
ชนิดใด ซึ่งเท่ากับมีผลการออกกฎหมายให้เล่นกันได้นั้นเอง 
 ส่วนการเล่นไพ่ที่อนุญาตได้หรือการเล่นไพ่ที่ระบุไว้ในบัญชี ข ได้แก่ ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ผ่อง
ไทยไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก ไพ่โป๊กเกอร์ไพ่รัมมี่ เป็นต้น ซึ่งสามารถขออนุญาตจัดให้มีหรือเล่นได้ในกรณีที่จะจัดให้
มีขึ้นเพ่ือเป็นทางน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม และผู้อนุญาตต้องเป็นรัฐมนตรี  
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตซึ่งได้แก่นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรประจ าท้องที่ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป ส าหรับกรุงเทพมหานครหรือนายอ าเภอท้องที่ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอส าหรับในภูมิภาค หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 
 อย่างไรก็ดี แม้นว่ากฎหมายจะห้ามมิให้เล่นการพนันไพ่และมีการลงโทษทั้งจ าคุกและปรับ แต่ก็
ปรากฏในสื่อเป็นเนือง ๆ ว่า มีการลักลอบหรือการเปิดบ่อนการเล่นพนันไพ่ในบัญชี ก รวมทั้งการเล่นพนันไพ่
ทั้งในบัญชี ข  โดยไม่ขออนุญาต 
   

2.1.2 ความล้มเหลวในการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 
ในช่วงปี 2486 เป็นต้นมา รัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณ “ไพ่” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญในการเล่นพนัน

ไพ่ ด้วยการห้ามผู้ใดผลิตไพ่หรือน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
และห้ามจ าหน่ายไพ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษท้ังปรับและจ าคุก  
 ต่อมารัฐได้จัดตั้ง “โรงงานไพ่” ให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีฐานะนิติบุคคลขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ผลิต
ไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพ่ือหารายได้เข้ารัฐและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน โดย
ออกเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 (ข้อ 4) 

ปัจจุบัน โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานเดียวซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ผลิตและน าเข้าไพ่ได้ อย่างไรก็ดี ปรากฏ
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มีการลักลอบน าเข้าไพ่ป๊อกต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในราชอาณาจักรเป็นจ านวนมาก  
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ตารางท่ี 4  แสดงการน าเข้าไพถู่กกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศไทย ปี 2554 

ประเทศผู้ส่งออก  ล าดับที่  มูลค่า  
(1,000 เหรียญสหรัฐ)  

มูลค่า  
(1,000 บาท) 

ญี่ปุ่น  1  2,018  62,558 * 
มาเลเซีย  2     674  20,894  
สิงคโปร์  3     504  15,624  

จีน  4     250    7,750  
ไต้หวัน  5     163    5,053  

สหรัฐอเมริกา  6      22       682  
รวม   3,631        112,561  

ที่มา: The 2011 Import and Export Market for Playing Cards in Thailand, Professor Philip M. Parker, Ph. D.,     
           www.icongrouponline.com  
         * น าเข้าถูกกฎหมาย 

ผลจากการส ารวจตลาดการส่งออกและน าเข้าไพ่ในประเทศไทยประจ าปี 25546โดย ศาสตราจารย์ 
Philip M. Parker พบว่า ประเทศไทยได้น าเข้าไพ่ป๊อกจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าถึ ง 3,631,000 เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 
112,561,000บาท (สถานะ: 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 31.00 บาท) จึงสามารถสรุปได้ว่า การด าเนินมาตรการ
ปราบปรามการลักลอบน าเข้าไพ่ในราชอาณาจักรยังอ่อนแอและขาดประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 5  แสดงไพ่ส่งออกจากประเทศไทย ปี 2554 

ประเทศน าเข้า  ล าดับที่  มูลค่า  
(1,000 เหรียญสหรัฐ)  

มูลค่า  
(1,000 บาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด  

อินโดนีเซีย  1  74  2,294  36.45  
ฝรั่งเศส  2     67  2,077  33.00  

สหรัฐอเมริกา  3     59  1,829  29.06  
สิงคโปร์  4       3       93    1.48  

รวม   203  6,293        100.00  
ที่มา: The 2011 Import and Export Market for Playing Cards in Thailand, Professor Philip M. Parker, Ph. D.,     
           www.icongrouponline.com  

เช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้ส่งออกไพ่ป๊อกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ มีมูลค่า 203,000 เหรียญสหรัฐ หรือ เท่ากับ 6,293.000บาท (1 เหรียญสหรัฐ
เท่ากับ 31.00 บาท) 
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ผลส ารวจการน าเข้าและการส่งออกไพ่ป๊อกของประเทศไทยดังกล่าว สามารถสะท้อนภาพต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ความต้องการไพ่ป๊อกตลาดในประเทศมีจ านวนสูงกว่าจ านวนไพ่ป๊อกซ่ึงโรงงานไพ่ผลิตได้ และราคาไพ่

ป๊อกของตลาดต่างประเทศซึ่งมีราคาต่ ากว่าไพ่ป๊อกของโรงงานไพ่ 
(2) คุณภาพไพ่ป๊อกของโรงงานไพ่สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ 
(3) มาตรการปราบปรามการลักลอบน าเข้าไพ่ป๊อกของหน่วยงานภาครัฐมีจุดอ่อนและต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยส าคัญ 
(4) การลักลอบน าเข้าไพ่ป๊อกจากต่างประเทศเป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้

เสียเป็นอย่างดี และมีผลประโยชน์มูลค่าคุ้มต่อความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ 
 
2.1.3 นโยบายการเปิดบ่อนกาสิโนของรัฐบาลปัจจุบัน7 
นโยบายของรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรั ฐมนตรี ได้

สนับสนุนการเปิดสถานกาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย จะเห็นได้จากข่าวผ่านสื่อว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย 
ขั้นตอนต่อไป จะได้น าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามล าดับ หากทั้งสองสภาเห็นชอบ ก็สามารถประกาศบังคับใช้ได้ต่อไป 
จากบทวิเคราะห์ของ ไพศาล ลิ้มสถิต เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ได้ สรุปว่าตามความ 
มาตรา 4 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ได้ระบุให้หนี้ที่เกิดจากการพนันสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 
ซึ่งจะมีผลท าให้การเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันในชั้นศาลได้ และจาก
บทบัญญัติตามมาตรา 7 ระบุว่า “ห้ามจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก8 ท้าย
ร่างพระราชบัญญัติ” แต่ได้เปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้สถานที่ใดใดที่สมควร จัดให้มีการเล่น
ชนิดใดได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งสองมาตราสามารถตีความได้ว่า รัฐบาลมีนโยบายเปิดโอกาสให้มีการ
ประกอบกิจการพนันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเสรีในอนาคต9 
เช่นเดียวกัน สถาบันทางวิชาการ และองค์กรที่มิได้แสวงหาก าไรต่าง ๆ10 ก็ได้จัดเวทีเสวนา11เกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และเสนอความเห็นต่อรัฐบาลให้ (1) ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ....  ออกไป โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีสิทธิเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาพิจารณ์ใน
วงกว้างก่อน (2) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแลนโยบายการพนันแห่งชาติ โดยมีทุกภาคส่วนเป็น
กรรมการ และ (3) เสนอให้ทบทวนและเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 
ทัศนะของสังคมไทยต่อนโยบายของรัฐในการเปิดบ่อนกาสิโนหรือสถานประกอบการพนันอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายนี้ สามารถแบ่งออกเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน ฝ่ายสนับสนุน เล็งเห็นว่า การพนันใน
สังคมไทยมีกระจายอยู่ทั่วไป และไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดหากออกกฎหมายยอมรับให้การพนันเป็นธุรกิจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย จะสร้างรายได้ให้แก่รัฐด้วยการเก็บภาษีจากการพนันและลดทอนบทบาทของกลุ่ม
อิทธิพลต่างๆ ได้ 
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ในขณะที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่า การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการสร้างความชอบธรรมและส่งเสริมการ
เล่นพนัน ท าให้คนเล่นพนันได้ง่ายขึ้นและการพนันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ 
การมีหนี้สิน การขาดความรับผิดชอบ การท าลายจริยธรรมในการท างานที่อาจเป็นสาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่น 
ภาวะครอบครัวแตกแยก และการก่อให้เกิดอาชญากรรมเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจและ
นักการเมืองและประการส าคัญฝ่ายคัดค้านไม่มีความเชื่อมั่นในการก ากับดูแลของต ารวจและนักการเมือง 

68%

18%

14%

                                               

                              

 
ที่มา: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบในประเทศไทย 

ผลการส ารวจทัศนะของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์ 
พฤติกรรมและผลกระทบในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 5042 คนทั่วประเทศ พบว่า มีผู้สนับสนุนการเปิด
บ่อนกาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 18 (18.6) ผู้คัดค้านร้อยละ 68 (67.7) และผู้ไม่แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 14 (13.7) ตามล าดับ 
 

2.1.4 ความขัดแย้งระหว่างนโยบาย 
การตราพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุม “ไพ่” เป็นสินค้าควบคุมใน

ราชอาณาจักรเนื่องจาก “ไพ่” เป็นอุปกรณ์เล่นการพนัน จึงได้ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิตหรือน าข้าไพ่ เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับตามจ านวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภท
เดียวกัน แต่ในกรณีท าไพ่ต้องไม่ต่ ากว่าสองพันบาท   

โรงงานไพ่เป็นเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตให้ผลิตและน าเข้า
ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยมีวัตถุประสงค์จ ากัด “ไพ่” มิให้มีการผลิตและน าเข้าไพ่อย่างแพร่หลาย อัน
เป็นมาตรการทางอ้อมมิให้มีการเล่นการพนันไพ่ในราชอาณาจักร และก าหนดให้กรมสรรพสามิตมีอ านาจ
หน้าที่ในการปราบปรามการผลิต และการน าเข้าไพ่ในราชอาณาจักรด้วย 

รูปที ่7 ทัศนะเกีย่วกบัการเปิดบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย 
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ในทางกลับกัน ภายใต้การก ากับดูแลและการประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)   ได้เสนอแนะการด าเนินงานของโรงงานไพ่ให้คงไว้หรือเพ่ิมผลก าไรจากการด าเนินงาน 
สร้างรายไดใ้ห้มากขึ้น จึงเห็นได้ชัดถึงความขัดกันของนโยบายทั้งสองด้าน 

 
2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

2.2.1 เศรษฐกิจไทย 
มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2555 จะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5 เนื่องมาจาก

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตกต่ าลงตั้งแต่ปี 2550 เรื่อยมา ได้เริ่มขยายตัวได้ดีขึ้นด้วยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐในการพิมพ์เงินออกมาจ านวนมาก ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยของกลุ่มประเทศ
ยุโรป ได้เริ่มคลี่คลายลงเช่นกัน จากอัดฉีดสภาพคล่องในตลาดเพ่ิมของธนาคารกลางยุโรป (European 
Central Bank) โดยปล่อยเงินกู้ระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ (Long Term Refinancing Operationsหรือ LTRO) 
ถึงหนึ่งล้านล้านยูโรให้แก่สถาบันการเงินของกลุ่มประเทศยุโรปการเกิดสภาพคล่องในตลาดการเงินโลก ซึ่ง
ส่งผลการเกิดเงินเฟ้อทั่วโลกสภาวการณ์ข้างต้น คาดว่า อาจท าให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นและ
ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อและราคาสินทรัพย์ของไทยปรับตัวสูงขึ้น   

เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น บราซิล มีอัตรา
การชะลอตัวอย่างชัดเจน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และแน่นอน ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกของประเทศไทย อย่างไรก็ดี  ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
แท้จริงของไทยอยู่ที่ร้อยละ 4.5 

ธนาคารโลกได้ส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลไทยว่า วิกฤติเศรษฐกิจของยูโรและประเทศมหาอ านาจ รวมทั้ง
ประเทศขนาดใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล และ จีน จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย จึงได้เสนอแนะให้รัฐบาลควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น โรงงานไพ่อาจประสบความยุ่งยากในการ
พ่ึงพาหรือขอรับเงินจัดสรรจากงบประมาณจากรัฐบาลในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้าง
โรงงานใหม่ การขยายฐานการผลิตและการตลาด เป็นต้น 

 
2.2.2 การปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาล 

รัฐบาลได้ประกาศปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 300 บาทต่อวันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 โดยเริ่มทดลองบังคับใช้ใน 7 จังหวัด (กทม. และปริมณฑล และภูเก็ต) เป็นการน าร่องก่อน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ส่วน 70 จังหวัดที่เหลือให้มีการปรับเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 39.5 ของอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัดเมื่อปี 2554 (ตารางเปรียบเทียบกาปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าก่อน1 เมษายน 2555 
และกรณีปรับเป็น 300 บาทต่อวันรายจังหวัด) 
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ผลจากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวพบว่า การขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าส่งผลกระทบให้ต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และมีการคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือ “เอสเอ็มอี” อาจต้องปรับตัวด้วยการลดพนักงานลง 

การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและราคาพลังงานที่ถีบตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต้นทุนภาคการขนส่ง ภาค
การผลิต ภาคบริการและภาคการค้า และแน่นอน ต้นทุนเหล่านี้ ผู้ประกอบการจะน ามารวมและผลักดันให้
ผู้บริโภครับผิดชอบไปในที่สุด จึงมีการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการต่างๆ อีกทั้งยังท าให้อัตราเงินเฟ้อในปี 
2555 สูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.6 – 0.7 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 

 
2.2.3 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก าหนดจุดมุ่ งหมายให้สมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) เป็นหนึ่งเดียว โดยมีค าขวัญว่า “Ten Nations One Community” (สมาชิก 10 ประเทศ รวม
เป็นหนึ่ง12) และได้วางเสาหลักของประชาคมอาเซียนรวม 3 เสา ได้แก่  

(1) ประชาคมความมัน่คงอาเซียน หรือ ASEAN Security Community (ASC) 
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 
(3) ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 

เสาหลักที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อโรงงานไพ่ คือ ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งก าหนดเป้าหมายการ
สร้างการแข่งขันเสรีด้านเศรษฐกิจและการค้าขึ้นในอาเซียน ภายในปี 2558 (2015) และได้จัดท าแผนงาน
บูรณาการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ หรือพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ให้สมาชิกด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ได้แก่  

(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตของโลกและเป็นห่วงโซ่อุปทานสินค้าและบริการของโลก ด้วยการผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบ
และชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตในอาเซียน  

(2) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ภูมิภาคอาเซี ยนมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

(3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดช่องว่างการ
พัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถด าเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ได้และเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 

(4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เป้าหมายได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่าย           
การผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าและบริการในอาเซียนกับระบบเศรษฐกิจในส่วนอ่ืน ๆ ของโลกด้วย        
การจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค  
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ผลการศึกษาการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 
มาตรการต่าง ๆ ตามพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) จะมีผลกระทบต่อโรงงานไพ่ ดังนี้ 

(1) มีการเคลื่อนย้ายของสินค้าและวัตถุดิบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากขึ้นจากมาตรการ
ตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน  

(2) ส่งผลให้ราคาสินค้าน าเข้าถูกลงจากมาตรการการลดภาษีศุลกากร(สถานภาพ: สมาชิกอาเซียน
รวม 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ลดภาษี
ศุลกากรเป็นร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553) 

(3) ได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน ตาม
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

(4) มีการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งอยู่ในขั้นการเจรจา
ระดับเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาล  

(5) ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยเด็ดขาดในการผลิตไพ่13 (ห้ามตามพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 สาขา ตามความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน หรือ ACIA 
(ASEAN Comprehensive Agreement on Investment) ยิ่งไปกว่านี้ ความตกลง ACIA จะไม่
ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การบริการโดยรัฐ อีกด้วย 

ข้อมูลข้างต้น พอสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่โรงงานไพ่ไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งการผลิตไพ่ในประเทศ 
เช่นเดียวกับโรงงานยาสูบ แต่อาจต้องแข่งขันกับคู่แข่งน าเข้าและจ าหน่ายไพ่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผล
การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 
 
2.3 ด้านสังคม 

2.3.1 สถานการณ์และทัศนะคติของสังคมไทยต่อการพนัน 
ในช่วงรอบปี 2553 จ านวนประชากรที่เล่นการพนันมีทั้งสิ้นประมาณ 31.87 ล้านคน และในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2554 ประชากรที่เล่นการพนันมี 29.231 ล้านคน ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรที่
อยู่ในชนบทมากกว่าในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร หากจ าแนกออกเป็นรายภาค จะได้แก่  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10.174 ล้านคน 

 ภาคกลาง ประมาณ 6.515 ล้านคน 

 ภาคเหนือ ประมาณ 6.315 ล้านคน 

 ภาคใต้ ประมาณ 3.798 ล้านคน 

 กรุงเทพมหานคร ประมาณ 3.130 ล้านคนและ 

 เขตปริมณฑล ประมาณ 1.937 ล้านคน 
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เมื่อพิจารณาประชากรที่เล่นการพนันตามอายุ ยังพบว่า เด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันมีถึง 2.803 
ล้านคน จากรูปแบบการเล่นพนันช่วงรอบปี 2553 สังคมไทยเล่นพนันในบ่อนเป็นล าดับที่ 3 ประมาณร้อยละ 
9.3 รองจาก (1) สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีร้อยละ 64.4 และ (2) หวยใต้ดิน ร้อยละ 61.3 (สถานะ: ประชากร
ทั้งประเทศมีจ านวน 63.878 ล้านคน เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2553 ข้อมูลจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 

การเล่นการพนันจัดเป็นสินค้าเสพติด อย่างหนึ่ง ผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย  ได้ส ารวจทัศนะของสังคมเกี่ยวกับการเล่นการพนัน พบว่าผู้เล่นเล่นการพนันในบ่อน
เพ่ือแสวงหาความสุข การเสี่ยงโชค ความสนุกเพลิดเพลิน เป็นต้น  

สังคมยอมรับการเล่นการพนัน หากผู้เล่นมุ่งหวังเพ่ือความสนุกสนานความบันเทิง ความตื่นเต้นและ
การเสี่ยงโชค ด้วยเหตุนี้ การพนันจึงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยและมีคนไทยที่ชอบเล่นการพนันถึงร้อยละ 70 ที่ยัง
เล่นการพนันอยู่เป็นประจ า แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สังคมไทยกังวลและยอมรับไม่ได้ คือ “นักพนัน” ที่มี
พฤติกรรมหมกมุ่นหรือใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นการพนัน และแสวงหาการเล่นการพนันในทุกรูปแบบ 

 
2.3.2 การเล่นพนันในบ่อนของสังคมไทย 
จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมานการว่า ประชากรที่เล่นการ

พนันในบ่อนมีร้อยละ 9.3 หรือ 3.125 ล้านคน หากจ าแนกเฉลี่ยตามอายุแล้วพบว่า ผู้เล่นการพนันในบ่อนมี
อายุไม่เกิน 24 ปีมีจ านวนสัดส่วนที่สูงกว่าอายุอ่ืน ความถี่ในการเล่นการพนันในบ่อนจะเล่นตั้งแต่ 1 –2 ครั้งต่อ
เดือนขึ้นไป  

ผู้เล่นการพนันในบ่อนเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมีสถานภาพสมรส คือ เป็นโสด หย่าและ
หม้ายมากกว่า หากพิจารณาตามสาขาอาชีพ ความโน้มเอียงที่ผู้บริโภคตามรายอาชีพที่จะเข้าสู่การเล่นการ
พนันในบ่อนสามารถแบ่งตามสัดส่วนดังนี้ 

 นักเรียนนักศึกษา 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

 ไม่ได้ท างานและเกษียณ 

 ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

 รับจ้างทั่วไป 

 อาชีพอิสระ 

 เกษตรกรและประมง  

 ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 

 ลูกจ้างเอกชน 
สิ่งที่ควรให้ความส าคัญคือ เพื่อนสนิทจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ที่ไม่เคยเล่นการพนันในบ่อน

เข้ามาเล่นการพนันในบ่อน 
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2.2.3 กระแสเรียกร้องธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility / CSR)  

“การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR คือการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้าครอบครัว 
พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีองค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งขันทาง
ธุรกิจประชาชนโดยทั่วไป) ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะ
ท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปรกติสุข”  

กิจกรรมขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ ได้แก่ 
(1) การบริหารจัดการองค์การ (Organizational Governance) 
(2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
(3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)   
(4) สิ่งแวดล้อม (The Environment)   
(5) การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices) 
(6) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 
(7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
ในการแข่งขันการค้าเสรี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000 

เป็นข้อก าหนดที่ประเทศต่าง ๆ เรียกร้องให้ธุรกิจต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ประเทศ
น าเข้ามีสิทธิปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเหล่านั้น 
ในขณะเดียวกัน ส านักงาน สคร. เองก็มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจรวมทั้งโรงงานไพ่และหน่วยงานภาครัฐต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นส่วนหนึ่งของ “หลักธรรมาภิบาล” 
 

2.3.4 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันมีสาเหตุ

เนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการสะสมก๊าซเรือนกระจก14

และการเก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกมากข้ึน และเกิดภาวะโลกร้อน  
ผลของภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของภาวะภัยแล้ง  ภาวะเปลี่ยนแปลงการตกของ

ฝนตกตามพ้ืนที่ ความรุนแรงของพายุอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประชาชนโลก จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้โรงงานต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน 
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2.4 ด้านเทคโนโลยี 
2.4.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสื่อสารและการพิมพ์ 
การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 

เทคโนโลยีด้าน IT และการสื่อสารแบบเคลื่อนที่กับเทคโนโลยีด้านชีวภาพ หรือ Biotech 
องค์กรธุรกิจได้อาศัยเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน                     

การด าเนินธุรกิจในเวทีการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงและเข้มข้น เช่น การคิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตใหม่ 
เครื่องจักรใหม่ สินค้าใหม่ บริการรูปแบบใหม่ เป็นต้น การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารเผยแพร่และ
กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแบบพลวัต  ส่งผลให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม รวมทั้งองค์กรธุรกิจ 

ในส่วนของสิ่งพิมพ์และการผลิตสิ่งพิมพ์ ก็มีนวัตกรรมใหม่ออกมา เช่น  “หมึกไฟฟ้า” ผลงานของ ดร.
อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยไทย สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หมึกนวัตกรรม
แรกของโลกที่ผสมกราฟีนและปราศจากออกซิเจนช่วยให้หมึกน าไฟฟ้าได้ ตีพิมพ์ออกมาเป็นวงจรบนวัสดุได้
หลากหลายและยังผลิตจากวัสดุอินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซทของ HP 
indigoหมึกพิมพ์ที่มีอนุภาคหมึกเล็กที่สุด Electro ink ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจก็ยังใช้ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และในกิจกรรมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ 

(1) กิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติงานในองค์กร (Operational activities) เป็นงานของพนักงานทั่วไป
จนถึง supervisor เช่น การท าบัญชีรายวัน การบันทึกค าสั่งสินค้า 

(2) กิจกรรมเพ่ือการบริหารงานงานในองค์กร (Managerial activities) เป็นงานบริหารระดับกลาง 
ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ เช่น การวางแผนระยะสั้น การจัดการและควบคุมงานการวาง
แผนการจัดการด้านการขาย  

(3) กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร (Strategic activities) เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจาก
ผู้บริหารระดับสูง เป็นการก าหนดทิศทางและการวางแผนธุรกิจขององค์กร  

ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องติดตามและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว 
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บทท่ี 3 ทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2556-2558 
 
3.1 แนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 2557 

และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจโรงงานไพ่ ปะจ าปี 2556 ระหว่าง
คณะกรรมการโรงงานไพ่ และที่ปรึกษาบริษัท FPRI เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ และแนวทางของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้ดังนี้ 

(1) การพัฒนาการด าเนินงานด้านการตลาด โดยที่ผ่านมาการด าเนินงานด้านการตลาดของ
โรงงานไพ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันของโรงงานไพ่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของโรงงานไพ่ เพื่อการขยายฐานลูกค้าในอนาคต 

(2) การด าเนินการเพื่อรักษายอดจ าหน่ายไพ่ตัวเล็ก โดยจากสภาวะการผลิตและจ าหน่ายใน
ปัจจุบัน พบว่า ไพ่ตัวเล็ก (ซึ่งกว่าร้อยละ 98 ของยอดจ าหน่ายไพ่ตัวเล็กเป็นไพ่ไทย) สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงงาน
ไพ่ ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 33 ของรายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายไพ่ในปี 2555 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้จาก
การจ าหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองที่ร้อยละ 37 แต่สูงกว่าสัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่
ปอ๊กกระดาษที่ร้อยละ 21 และ 7 ตามล าดับ นอกจากนี้ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ตัวเล็กมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี 
จากปี 2551-2555 (CAGR) อยู่ในระดับร้อยละ 9  

ดังนั้น คณะกรรมการโรงงานไพ่จึงได้เล็งเห็นถึงบทบาทความส าคัญของไพ่ตัวเล็กในด้านการเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับโรงงานไพ่ และมีนโยบายให้โรงงานไพ่รักษาฐานลูกค้าไพ่ตัวเล็ก และหาแนวทางการการ
ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมในอนาคต ถึงแม้ว่าตลาดผู้บริโภคไพ่ตัวเล็กจะมีแนวโน้มหดตัวลง จากความนิยมเล่นไพ่ตัวเล็ก
ที่ลดน้อยลง และกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุก็ตาม  

(3) การหาช่องทางการสร้างผลประโยชน์จากเงินสด และเงินฝาก  โดยจากข้อมูล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2555 โรงงานไพ่มีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวประมาร 630 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวได้กระจายอยู่
ในการลงทุนประเภทต่างๆ อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า 3 และ 12 เดือน ตั๋วเงินคลัง 28 และ 91 วัน โดย
มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.48 ซึ่งเป็นการลงทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 โดยในการนี้ คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้ให้ข้อคิดเห็นในการหาช่องทางอื่นเพิ่มเติมในการ
หาผลตอบแทนจากการเงินสด และเงินฝาก 

(4) การให้ความส าคัญกับพนักงานโรงงานไพ่ โดยที่ผ่านมาโรงงานไพ่เป็นองค์กรที่มีอัตราก าไรต่อ
พนักงานในระดับสูง ดังนั้นคณะกรรมการโรงงานไพ่จึงมีแนวนโยบายในการให้ความส าคัญกับการดูแลสภาพการ
ด าเนินงาน สวัสดิการ และผลตอบแทนพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป โดยในการนี้ ที่ปรึกษาฯ จะรับไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก าไรต่อหัวของโรงงานไพ่ เทียบกับองค์กรคู่เทียบ ตลอดจนถึงแนวโน้มค่าใช้จ่าย
ด้านเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานโรงงานไพ่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการทบทวนแผนวิสาหกิจ และกล
ยุทธ์ขององค์กรต่อไป 

(5) การติดตามผลการด าเนินงานงานรับจ้างพิมพ์ จากข้อมูลผลการด าเนินงานสิง่พิมพ์ของโรงงาน
ไพ่ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์นั้น คือ ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้รับจากกรม
สรรพสามิต ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรง โดยในส่วนของต้นทุนทั้งวัตถุดิบและแรงงานนั้น เป็นส่วนที่บริหารจั ดการได้
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ยาก ดังนั้น คณะกรรมการโรงงานไพ่จึงให้ความส าคัญกับการติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับปริมาณงานที่ได้รับจาก
กรมสรรพสามิต เพื่อบรรเทาปัญหาหากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรมสรรพสามิตที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ค าสั่งงานพิมพ์ที่โรงงานไพ่ได้รับ 

 

(6) การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของโรงงานไพ่เพื่อประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลการด าเนินงาน และข้อมูลทางการเงินของ
โรงงานไพ่ จากงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี จากปี 2551 – 2555 โดยทางคณะกรรมการโรงงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด คือ แสดงผลการด าเนินงานในปี 2556 ประกอบด้วย  

ในการนี้ ทางที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการการ
ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยให้ข้อสังเกตว่า ข้อมูลทางการเงิน และผลการด าเนินงานในปี 2556 เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น 
จากงบการเงินที่ สตง. ยังไม่ได้รับรอง ดังนั้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องในภายหลังได้ นอกจากนี้ ผล
การด าเนินงานบางด้าน อาทิ รายได้จากสิ่งพิมพ์ เป็นผลการด าเนินงานที่จะเห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจาก
รายได้จากสิ่งพิมพ์จะเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ดังนั้น ผลการด าเนินงานในครึ่งปีแรก อาจไม่สามารถ
สะท้อนภาพรวมการด าเนินงานทั้งปีของโรงงานไพ่ 

 
3.2 ตารางการวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง 
 

จากการวิเคราะห์ SWOT ของโรงงานไพ ่
 

 จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

การเงิน 
(งบประมาณ  รายได้ รายจ่าย) 

S1โรงงานไพ่มีสภาพคล่องด้านการเงินเพื่อการลงทุน
สูง 
S2ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มภีาระผูกพัน 

W1การผลิตส่ิงพิมพ์มีต้นทุนสูง จากการมีสัดส่วน
ต้นทุนแรงงานสูง 
W2ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลต้นทุนที่สะท้อนโครงสร้าง
ต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละผลิตภัณฑ์  

ความพร้อมขององค์กร 
(บุคลากร อุปกรณ์  อาคารสถานที่ 
ภาพลักษณ์) 

S3คุณภาพผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ โดยมีระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ จากการส ารวจในป ี2555 ที่
ระดับ “มาก” 
S4มีเครื่องจักรผลิตไพ่ที่มีศักยภาพ ทั้งการพิมพ์ และ
การตัดแบบครบวงจร  

W3ตราสินค้า และโรงงานยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด 
W4ศักยภาพของทีมงานด้านการตลาดยงัไม่ตรงกับ
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาการตลาด และขาด
ประสบการณ์ด้านการตลาด และการด าเนินธุรกิจ
เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชน 
W5โรงงานมีพื้นที่ขนาดเล็ก คับแคบไม่เอื้ออ านวย
ต่อการพัฒนากระบวนการท างาน และการผลิต
อย่างเต็มประสิทธภิาพ  
W6เครื่องจักรส าหรับการผลิตส่ิงพิมพ์มอีายกุารใช้
งานมาก และไม่สามารถท าการผลิตส่ิงพิมพ์ที่
หลากหลายได ้
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 โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

การบริหารงาน และกระบวนการ
ท างาน 
(โครงสร้างองค์กร การวางแผน  
การติดตามประเมินผล  
การตัดสนิใจ  
การส่ังการ  
การประสานงาน) 

S5สามารถควบคุมอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิต
ให้อยู่ในระดับต่ ากว่าที่มาตรฐานก าหนด 
S6เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามติ ซ่ึงเป็นผู้มี
อ านาจในการให้สิทธกิารผลิต และจ าหน่ายไพ่ใน
ประเทศ 

W7ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกจิ 
เนื่องจากไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
W8ขาดหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ส่งเสริม
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 
W9ระบบการบริหารงานขาดความคล่องตัว เช่น 
ระเบียบจัดซ้ือจัดจา้งมีความละเอยีดมาก 

ด้านการเมือง 
(นโยบายรัฐบาล หน่วยงานอื่น) 

O1คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับร่าง พรบ.การพนัน 
และ พรบ.การให้รางวัลเพื่อการเสี่ยงโชค ในวันที่ 25 
ต.ค. 2555 ซ่ึงเปิดโอกาสให้มีการพนันที่ถูกกฎหมาย
มากขึ้น 
O2กรมสรรพสามิตมีหน่วยงานในสังกัดอื่นๆ อาทิ 
โรงงานยาสูบ องค์การสุรา ซ่ึงสามารถท าธุรกิจกับ
โรงงานไพ่ได้ 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
(การขยายตวัเศรษฐกิจ  ความ
ต้องการแรงงาน) 

O3ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวท าให้ความต้องการเล่น
พนันในคาสิโนเพิ่มขึ้น 
O4ตลาดไพ่ และบ่อนคาสิโนต่างประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียมีการเจริญเติบโต และขยายตัวมากขึ้น  
O5การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 
-การส่งออกไพ่ไปยังประเทศในแถบภูมิภาคจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าไพ่จากประเทศนอก
อาเซียน 
-ราคาวัตถุดิบน าเข้าจากอาเซียนเพื่อผลิตไพ่มีแนวโน้ม
ลดลง 
-ไพ่เป็นสินค้า 1 ใน 11 สินค้าที่ได้รับการคุ้มครองไม่
อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อการผลิตโดย
เด็ดขาด 

T1หลังการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้มีไพ่
น าเข้าจากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

ด้านสังคม (ค่านิยม  ความเชื่อ การ
เรียนรู้) 

O6พฤติกรรมการเสี่ยงโชค และเล่นการพนันด้วยไพ่ 
ยังคงเป็นที่นิยมในประเทศไทย  

T2การพนันขั ดแย้ งต่ อหลั กความ เชื่ อ /หลัก
คุณธรรม/ค่านิยมของสังคม 
T3ความนิยมการเล่นไพ่ตัวเล็กมีแนวโน้มลด
ต่อเนื่อง 

ด้านเทคโนโลยี O7ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ส่งเสริมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

T4การพนัน หรอื คาสิโนออนไลน์ไดัรับความนิยม
แพร่หลายมากขึ้น 
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 โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

ด้านกฎหมาย O8โรงงานไพ่มีอ านาจผูกขาดตามกฎหมายแต่เพียงผู้
เดียวในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ในประเทศ  

T5นโยบายค่าแรงขั้นต่ า ส่งผลให้ต้นทุนแรงงาน
เพิ่มขึ้น 
T6การพนันที่ใช้ไพ่มีกฎหมาย คือ พรบ.การพนัน 
ควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้เล่นจะต้องขออนุญาตจาก
กรมการปกครอง 
T7ไม่สามารถท าการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์โดยตรงได้ จากการควบคุมของ พรบ.
พนัน 
T8การบังคับใช้ พรบ. ไพ่ ซ่ึงห้ามการผลิตและ
จ าหน่ายไพ่ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังไม่เข้มงวดมากนัก 
ส่งผลให้มีไพ่ลักลอบจ านวนมาก 

ด้านการแข่งขัน O9ราคาจ าหน่าย (ไพ่ตัวเล็ก) อยู่ในระดับไม่สูงมาก
นัก  

T9ราคาจ าหน่าย (ไพ่ป๊อก) ของโรงงานไพ่สูงกว่า
ราคาไพ่ลักลอบ และไพ่ต่างประเทศ 
T10มีการจ าหน่ายไพ่ลักลอบเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้ต้นทุนการท าตลาดแข่งขันกับไพ่ลักลอบ
อยู่ในระดับสูง คือ การผลิตและจ าหน่ายไพ่ Low 
Cost มีอัตราก าไรต่ า 
T11ก ร ะ แ ส อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก ด ดั น ใ ห้
อุตสาหกรรมต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ตามรายละเอียดด้านล่าง 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ SIP ของโรงงานไพ่ ปี 2557-2559 

 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2557 
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3.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
ในปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่ มีกลยุทธในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
 1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไพ่ที่มี
รายได้และอัตราก าไรสูง (ไพ่ป๊อกพลาสติกของทอง และไพ่ไทย) 
 1.2 พัฒนางานพิมพ์รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของรัฐ 
 1.3 บริหารต้นทุนการผลิตโดย 
  1.3.1 ศึกษาแนวทางการปันส่วนต้นทุนที่สะท้อนความเป็นจริง 
  1.3.2 สรรหาวัตถุดิบที่มีราคาต่ า 
  1.3.3 ควบคุมอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะองค์กร (Corporate competency) 
 2.1 ปรับปรุงกระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น 
  2.1.1 ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของงานระหว่างท าให้น้อยลง 
  2.1.2 พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 ผลักดันกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ (HRM) โดย 
  2.2.1 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้ชัดเจน 
  2.2.2 วิเคราะห์และบริหารจัดการศักยภาพของบุคลากรตาม Competency Gap 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาด (Competent Marketing) 
 3.1 เสริมสมรรถนะด้านการตลาด และพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดย 
  3.1.1 ขยายการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  3.1.2 สร้างเครือข่ายพันธมิตร 
  3.1.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ (ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ) 
 3.2 ท าการตลาดเชิงรุกกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาครับ รักษามาตรฐานงานพิมพ์ และฐานลูกค้าปัจจุบัน 
 3.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาด 
 3.4 ประชาสัมพันธ์องค์กร โดย  

3.4.1 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
3.4.2 รณรงค์ต่อต้านไพ่ลักลอบ 
3.4.3 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับไพ่ตัวเล็ก และศึกษาความเป็นไปได้ในการเผยแพร่คู่มือ 
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3.4 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการปี 2557 หลังการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
 

โครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 

(ล้านบาท) 

งบประมาณปี 
2556 

(ล้านบาท) 
ด าเนินการแล้ว 

งบประมาณ
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ปี 2558 

(ล้านบาท) 

1.โครงการออกแบบโรงงานไพ่แห่งใหม่ ปี 2557 6.00  6.00  
2.โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและจ าหน่ายไพ่แก่
บ่อนคาสิโนในประเทศเพ่ือนบ้าน ระหว่างปี 2557 – 2558 

1.50  0.80 0.70 

3.โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต (Production 
Competitiveness)ระหว่างปี 2556-2558  
ด าเนินการแล้วปี 2556 โดยใช้งบประมาณ 0.856 ล้านบาท 

2.50 0.856 1.00 0.644 

4.โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร
ของโรงงานไพ่ระหว่างปี 2556-2558 
ด าเนินการแล้วปี 2556 โดยใช้งบประมาณ 0.300 ล้านบาท 

1.50 0.30 0.60 0.60 

5.โครงการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกส าหรบนักท่องเที่ยว ปี 
2557 

- - -  

6.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่  
ปี 2557 

1.00  1.00  

7.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่             
ปี 2557-2558 

3.00  0.30 2.70 

8.โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557-2558 

2.00  1.00 1.00 

9.โครงการอบรมและทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีสากล (TFRs) ปี 2557** 

1.00  1.00  

10.โครงการจัดท าแผนงานสืบทอดต าแหน่ง ปี 2557 0.95  0.95  

รวมงบประมาณปี 2557 21.45 1.156 12.65 5.644 

 
หมายเหตุ ** คือโครงการเพ่ิมเติมที่ไม่เคยเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณามาก่อน 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
 
1. โครงการออกแบบการก่อสร้างโรงงานไพ่แห่งใหม่ 
(ทั้งนี้จะสามารถด าเนินการได้ เม่ือโครงการเตรียมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างโรงงานไพ่
แห่งใหม่ ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว) 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือออกแบบและจัดท าพิมพ์เขียวการก่อสร้างอาคารโรงงานไพ่แห่งใหม่ 
2.เพ่ือออกแบบการจัดวางเครื่องจักรเพ่ือให้ผลผลิตสูงสุด 
3.เพ่ือออกแบบและเสนอแนะสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารให้แก่พนักงาน 

1.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.รูปแบบและพิมพ์เขียวอาคารโรงงานไพ่แห่งใหม่และอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.รูปแบบและพิมพ์เขียวการจัดวางเครื่องจักรเพ่ือให้ผลผลิตสูงสุด 
3.สามารถน าข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อ สศช. 

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
จ้างทีป่รึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

1.4 ระยะเวลา   12  เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างผู้ออกแบบ 

            

2 สรรหาที่ปรึกษา             
3 ด าเนินการขออนุมัติจ้างผู้ด าเนินการ
ออกแบบ 

            

4 ผู้ออกแบบด าเนินการตามสัญญา             
5 ที่ปรึกษาส่งร่างการออกแบบตามสัญญา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรับ 

            

6 ผู้ออกแบบปรับปรุงแบบตามรายละเอียด
ที่คณะกรรมการตรวจรับเสนอ และเสนอ
แบบฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฯและ
ผู้อ านวยการ รง.พ.  

            

7 ร ง . พ . พิ จ า ร ณ า แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการ รง.พ.  

            

1.5.งบประมาณ     6,000,000.- (หกล้านบาทถ้วน) 
 
1.6.ผู้รับผิดชอบ     คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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2. โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและจ าหน่ายไพ่แก่บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์จากโครงการวิจัยตลาดสิ่งพิมพ์ภายในประเทศและ
ประเทศอาเซียน มาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.เพ่ือเจาะและขยายตลาดและจ าหน่ายไพ่ให้แก่บ่อนคาสิ โนในประเทศเพ่ือนบ้านรวม 5 
ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

2.2 เป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไพ่ในบ่อนคาสิโนในประเทศเพ่ือนบ้านรวม 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า 

ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
2.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

จ้างทีป่รึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
2.4 ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
2.5 งบประมาณ  800,000.- (แปดแสนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 1,500,000 
ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 800,000 บาท  และการด าเนินงานปี 2558 
งบประมาณ 700,000 บาท 

 
2.6 ผู้รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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3. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Production Competitiveness) 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตสูงสุดตลอดจนห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ของไพ่ป๊อกและ
ไพ่ตัวเล็ก 

2.เพ่ือค้นหาต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็ก  
3.เพ่ือค้นหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็ก โดยการผลิตภายใต้ต้นทุนต่ าสุด 
4.เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้ไดผ้ลตอบแทนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น และเข้าสู่ความเป็นเลิศด้านการ

ผลิต  
3.2 เป้าหมายของโครงการ 

เพ่ือสร้างและเสริมขีดความสามารถของโรงงานไพ่ในการผลิต การตลาดและจ าหน่ายไพ่ 
3.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
3.4 ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
3.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี2556-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 2,500,000 ล้าน

บาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2556 งบประมาณ 856,000 บาท การด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 
1,000,000 บาท และการด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 644,000 บาท 

 
3.6 ผู้รับผิดชอบ   คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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4. โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรของโรงงานไพ่ 
4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าที่มี
คุณค่าอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จในตลาด 

2.เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม 
3.เพ่ือสร้างและเกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 

4.2 เป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือให้โรงงานไพ่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

4.4 ระยะเวลา   12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและท า
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
4.5 งบประมาณ       600,000.- (หกแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี2556-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 1,500,000 ล้าน

บาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2556 งบประมาณ 300,000 บาท การด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 
600,000 บาท และการด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 60,000 บาท 

 
4.6 ผู้รับผิดชอบ       คณะท างานของโรงงานไพ่  
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5. โครงการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว 
 5.1 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และผลิตไพ่ชนิดใหม่ขึ้น ได้แก่ “ไพ่ที่ระลึก” 
 2.เพ่ือขยายธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่  
 3.เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและรายได้ให้กับโรงงานไพ่ 

5.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และด าเนินการผลิตไพ่ชนิดใหม่ข้ึน ได้แก่ “ไพ่ที่ระลึก” 
2.โรงงานไพ่สามารถขยายธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ได้ 
3.โรงงานไพ่มีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับโรงงานไพ่ได้ 

  5.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตใช้ภาพสถานที่

ท่องเที่ยวต่าง ๆ และตราสัญลักษณ์ AMAZING THAILAND 
2.โรงงานไพ่จัดท าหนังสือขออนุญาตใช้ภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และตราสัญลักษณ์ 

AMAZING THAILAND ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
3.เจ้าหน้าที่ออกแบบ ด าเนินการจัดวางรูปแบบหน้า-หลังไพ่ พร้อมบรรจุภัณฑ์และเสนอผู้บริหาร

พิจารณา  
4.ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการค านวณต้นทุนการจ าหน่ายและก าหนดราคาจ าหน่าย 
5.ฝ่ายผลิตไพ่ด าเนินการผลิต “ไพ่ที่ระลึก”จ านวน 100,000 ส ารับ โดยแบ่งเป็นการผลิตใน

ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 50,000 ส ารับ และผลิตในปีงบประมาณ 2557 อีกจ านวน 50,000 ส ารับ 
6.ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ด าเนินการจัดหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 
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5.4 ระยะเวลาด าเนินงาน    12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
 

 
5.5 งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณเนื่องจากโรงงานไพ่ด าเนินการเอง  
หมายเหตุ : โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการตามกิจกรรมที่1-8 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 และมีแผน

ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2557 
 
5.6 ผู้รับผิดชอบ  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายผลิตไพ่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 

รายละเอียดกจิกรรม 
ปี2556 ปีงบประมาณ 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.น าเสนอโครงการจ าหน่ายไพ่ป๊อกกระดาษ
ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 

               

2.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวฯ 
เพื่อก าหนดรูปแบบหน้า-หลังไพ่ และบรรจุ
ภัณฑ์ พร้อมช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

               

3.เจ้าหน้าท่ีออกแบบ ด าเนินการจดัวาง
รูปแบบ หน้า-หลังไพ่ พร้อมบรรจภุัณฑ์  

               

4.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวฯ  
เพื่อขออนุญาตใช้ภาพสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง 
ๆ และตราสัญลักษณ์ AMAZING 
THAILAND 

               

5.ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการค านวณ
ต้นทุนการจ าหน่ายและก าหนดราคา
จ าหน่าย 

               

6.ด าเนินการทบทวนโครงการ และปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม 

               

7.ฝ่ายผลิตไพ่ด าเนินการผลิต “ไพ่ท่ีระลึก”                
8.จัดหาช่องทางการจ าหน่ายเพื่อจ าหน่าย
สินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง 
ๆ  

               

9.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน                
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6. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ 
6.1 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาข้อมูลทางการตลาดของโรงงานไพ่ 
2.เพ่ือก าหนดโมเดลหรือรูปแบบในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของโรงงานไพ่ 
3.เพ่ือขยายตลาดและเพ่ิมฐานลูกค้าของโรงงานไพ่ 

 6.2 เป้าหมายของโครงการ 
รูปแบบหรือโมเดลของขยายการด าเนินธุรกิจของโรงงานงานไพ่ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ให้

สามารถได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
 6.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
6.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
 

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ

รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

         

2. สรรหาที่ปรึกษา          

3. ด าเนินการขออนุมัติจา้งที่ปรึกษาและท า

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

         

4. ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญา          

5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 

ผอ.โรงงานไพ ่

         

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ

สมบูรณ ์

         

 
 6.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการกิจกรรมที่1-2 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 และมีแผน
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2557 

 
6.6 ผู้รับผิดชอบ  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ 
7.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายตลาดและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่  
2. เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงาน การเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจจะท าให้สามารถซื้อขายสินค้าของกันละ

กันในราคาถูกและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างน้ าหนักในการต่อรอง การด าเนินธุรกิจเพียงล าพังอาจไม่มีอ านาจในการต่อรอง แต่

เมื่อได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรอ านาจการต่อรองก็จะมากขึ้น 
4. เพ่ือตามคู่แข่งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  

7.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.ขยายการด าเนินธุรกิจของโรงงานงานไพ่ให้สามารถได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
2.สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ได้มากข้ึน 
3. เพ่ิมรายได้กับโรงงานไพ่ 

7.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

7.4 ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2557 ปี 2558 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 . จั ด ท า เ อ ก ส า ร ที่
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ใน
การจ้างท่ีปรึกษา 

               

2.ด าเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาและขออนุมัติ
การจ้างท่ีปรึกษา 

               

3.ที่ปรึกษาด าเนินการ
ตามสัญญา (ก าหนด
แผนการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร) 

               

4.ที่ปรึกษาด าเนินการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตร 

               

5.ที่ปรึกษาประเมินผล
กา ร ด า เ นิ น ก า ร แล ะ
ติดตามผล 

               

6.ที่ปรึกษาสรุปผลการ
ด าเนินการ 
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7.5 งบประมาณ      300,000.-  (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 3,000,000 

ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 300,000 บาท การด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 
2,700,000 บาท 

 
7.6 ผู้รับผิดชอบ      ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8.1 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ ความรอบรู้ของบุคลากรในองค์กร ในสภาวะการ

แข่งขันในอนาคต รวมถึงทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร ภาษาที่องค์กรจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศใน
กลุ่มสมาชิก ทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ขององค์การ 

 2.จัดท าแผนพัฒนาให้ความรู้ความสามารถที่ส าคัญส าหรับบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจ
ในระบบ ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร ภาษาที่องค์กรจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศ
ในกลุ่มสมาชิก  ทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

 3.พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC.  

8.2 เป้าหมายของโครงการ 
บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับบริบท AEC 

8.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

8.4 ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1.จัดท าเอกสารที่ก าหนด
ขอบเขตและรายละเอียด (TOR) 
ในการจ้างท่ีปรึกษา 

         

2.ด าเนินการคดัเลือกที่ปรึกษา
และขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษา 

         

3.ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญา           
4.ที่ปรึกษาส่งรายงานผล
การศึกษา และจัดอบรม 

         

4. สรุปผลการด าเนินงาน และ
การอบรม 

         

 
8.5 งบประมาณ  1,000,000.-  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 2,000,000 

ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 1,000,000 บาท การด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 
1,000,000 บาท โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการกิจกรรมที่1-2 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 

 
8.6.ผู้รับผิดชอบ           ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 
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9. โครงการอบรมและทดสอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) 
 9.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) ให้พนักงานโรงงานไพ่ 
2. เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐานความรู้ที่ยังยื่น จึงต้องมีการทดสอบความรู้หลังการอบรม 
3. เพ่ือให้พนักงานน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการท างานประจ าวัน 
4. เพ่ือให้งบการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากข้ึน  

9.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) ให้พนักงานโรงงานไพ่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
ไพ่โดยตรง และไม่เก่ียวข้องกับโรงงานไพ่โดยตรง 
 2. ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

3. ประเมินผลงานจากงานที่พนักงานรับผิดชอบ 
 4. สอบทานงบการเงินเบื้องต้นว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
9.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
9.4 ระยะเวลาด าเนินการ     12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
9.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
9.6 ผู้รับผิดชอบ คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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10. โครงการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
10.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือประเมินศักยภาพหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 
2. เพ่ือจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในสายงานหลักท่ีส าคัญของหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 

10.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.ศึกษาโครงสร้างและการก าหนดต าแหน่ง มาตรฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน

ทุกต าแหน่ง 
 2.ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นทุกต าแหน่ง และทุกสาย

งาน และก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับเดียวกันแต่ละสายงาน 
 3.จัดท าผัง เงื่อนไขและหลักสูตรเส้นทางการอบรมทุกต าแหน่งในโรงงานไพ่ 
 4.ประเมินศักยภาพ หรือสมรรถนะของหัวหน้าส่วน และหัวหน้าฝ่าย 
 5.ก าหนดแผนงานพัฒนาหัวหน้าส่วน และหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง 
10.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
10.4 ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
10.5 งบประมาณ         950,000.-  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
10.6 ผู้รับผิดชอบ คณะท างานของโรงงานไพ่ 
 

 
 



ทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2556-2558 

40 

3.5 ตารางงบประมาณโครงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2557 
 

โครงการ 
งบประมาณปี 2557 

(ล้านบาท) 
1.โครงการออกแบบโรงงานไพ่แหง่ใหม่ ปี 2557 6.00 
2.โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและจ าหน่ายไพ่แกบ่่อนคาสิโนในประเทศเพื่อน
บ้าน ระหว่างปี 2557 – 2558 

0.80 

3.โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Production Competitiveness) 
ระหว่างปี 2556-2558  
ด าเนินการแล้วปี 2556 โดยใช้งบประมาณ 0.856 ล้านบาท 

1.00 

4.โครงการการพัฒนาความเป็นเลศิในการบริหารจัดการองค์กรของโรงงานไพ่ระหว่างปี 2556-
2558 
ด าเนินการแล้วปี 2556 โดยใช้งบประมาณ 0.300 ล้านบาท 

0.60 

5.โครงการผลิตและจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึกส าหรบนักท่องเที่ยว ปี 2557 - 
6.โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ ปี 2557 1.00 
7.โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ ปี 2557-2558 0.30 
8.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557-2558 1.00 
9.โครงการอบรมและทอสอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชีสากล (TFRs) ปี 2557** 1.00 
10.โครงการจัดท าแผนงานสืบทอดต าแหน่ง ปี 2557 0.95 

รวมงบประมาณปี 2557 12.65 
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บทสรุป 
 
 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งแผนกโรงงานไพ่ขึ้นมาในกองโรงงาน กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2481 และเปลี่ยนสถานภาพเป็น “โรงงานไพ่ ในฐานะรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไพ่  รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ และด าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน  โครงสร้างองค์กรของโรงงานไพ่ประกอบด้วย กลุ่มงานส่วนกลางและอีก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายโรงพิมพ์ และฝ่ายผลิตไพ่อัตราก าลังมีทั้งสิ้น 121 คน (สถานะ 6 กรกฎาคม 2555) 
กลุ่มงานส่วนกลางมีอัตราก าลัง 15 คน ฝ่ายอ านวยการ มี 35 คน ฝ่ายโรงพิมพ์ 16 คน และ ฝ่ายผลิตไพ่ 55 
คน ธุรกิจหลักซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่โรงงานไพ่คือ การผลิต น าเข้าและจ าหน่ายไพ่ ธุรกิจที่ส ร้างรายได้
รองลงมาได้แก่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
 การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานกรอบ “วิสัยทัศน์” และ 
“พันธกิจหลัก” ของโรงงานไพ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามความประสงค์ของผู้บริหารโรงงานไพ่  ได้แก่ การท าให้
โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยมีพันธกิจด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่  

(1) ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(2) พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
(4) ก ากับการจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 
(5) จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 
จากหลักข้างต้น คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นหา รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกด้วยการ

ประยุกต์ใช้ PEST analysis เป็นตัวแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงงานไพ่ 
ด้านการเมืองและกฎหมายก็คือ (1) การยังคงมีการเล่นพนันไพ่ทั้งที่ขออนุญาตเล่นอย่างถูกต้องและ

ผิดกฎหมาย (พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478) อยู่ทั่วประเทศและมีนักพนันไพ่อยู่ประมาณ 3.125 
ล้านคน (2) ความอ่อนแอในการบังคับใช้พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ในการปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าไพ่ในราชอาณาจักร (3) การคัดค้านนโยบายของรัฐบาลในการเปิดบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมายของ
สังคมส่วนใหญ่ (4)  ความขัดกันระหว่างนโยบายให้โรงงานไพ่เพ่ิมผลก าไรจากการขายไพ่และนโยบายการ
ควบคุมปริมาณ “ไพ่” ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเล่นพนัน  

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) ผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจากการถดถอย
ของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่ (2) ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาล                             
(3) ผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซ่ึงโรงงานไพ่อาจต้องแข่งขันกับ
ธุรกิจการน าเข้าและจ าหน่ายไพ่ในราชอาณาจักร  



ทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2556-2558 

42 

ด้านสังคม (1) ทัศนะคติติดลบของสังคมไทยต่อการพนัน (2) การยังคงมีการเล่นพนันในบ่อนของ
สังคม (3) กระแสของสังคมเรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (4) ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอันเกิด
จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ด้านเทคโนโลยี คือ ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสื่อสารและการพิมพ์ 
และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจโรงงานไพ่ ปะจ าปี 2556 ระหว่าง

คณะกรรมการโรงงานไพ่ และที่ปรึกษาบริษัท FPRI เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ และแนวทางของคณะกรรมการโรงงานไพ่ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557-2559 และสรุปแผนการด าเนินงานปี 2557 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


