


คํานํา 
 

  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาเฟอรนิเจอรไม

และเครื่องเรือน  ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs        

รายสาขา และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมา

วิเคราะห และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

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

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

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

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

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

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

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

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

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

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

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

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

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

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

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

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

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

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

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

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

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

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

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

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

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

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

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 
 1.1 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไม เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย  

โดยสามารถสรางรายได การจางงานและไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศจากการสงออกเปนจํานวนมาก 

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรไมยังเปนอุตสาหกรรมที่มีโรงงานจํานวนมากและ

โรงงานสวนใหญของอุตสาหกรรมนี้เปนกิจการ SMEs อยางไรก็ดี ในชวงเวลาที่ผานมา มูลคาการผลิต

และการสงออกผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรไมมีอัตราการขยายตัวที่มีความผันผวนข้ึนลงพอควร  

แมเฟอรนิเจอรไมยังจัดอยูในสินคาการสงออกที่สําคัญของประเทศแตจากอัตราการขยายตัวที่ตํ่ากวา

อุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญอ่ืนๆ อันดับในมูลคาการสงออกของเฟอรนิเจอรไมจึงมีการลดลงตามลําดับ

ในชวง10 ปที่ผานมา 

ตารางที่1 มูลคาเพิ่มและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไม  

(ในราคาคงทีป่ 2531) 

ป มูลคา (ลานบาท) อัตราการขยายตัว 

2542 2,336 2.64 

2543 2,825 20.93 

2544 2,930 3.72 

2545 3,212 9.62 

2546 3,373 5.14 

2547 3,554 5.24 

2548 3,426 -3.60 

2549 3,043 -11.18 
  ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 
 อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไมอาจแบงไดเปน 2 สวนคือ อุตสาหกรรมไม (ไมแปรรูปและ

ผลิตสินคาไม) และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและช้ินสวน สองสวนนี้มีการเกี่ยวโยงกันอยางใกลชิด 

เนื่องจากการผลิตเฟอรนิเจอรตองใชไมวัตถุดิบที่สําคัญ สวนผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร นอกจากเฟอรนิเจอร

ไมแลวยังมีเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุอ่ืนๆ เชนเฟอรนิเจอรโลหะ และพลาสติก แตเฟอรนิเจอรไมมีสัดสวน

สําคัญที่สุดทั้งทางดานการผลิตและการสงออก 
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 1.2 จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน    
 อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไม เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย 

โรงงานผลิตสินคาไมและเฟอรนิเจอรมีอยูเปนเรือนหมื่น กระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศเฟอรนิเจอร

ไมยังเปนสินคาออกที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ 

 การแบงประเภทอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรไมตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมในระบบ

สากล(ISIC) 4หลัก แบงออกเปน 

 1) การเล่ือยและไสไม (ISIC 2010) 

 2) การผลิตไมวีเนียร รวมทั้งไมอัด ลามินบอรด แผนไมอัดและแพนเนิล และแผนไมอัดอ่ืนๆ 

(ISIC 2021) 

 3) การผลิตไมที่ใชในการกอสรางและประกอบอาคาร (ISIC 2022)  

 4) การผลิตเคร่ืองเรือน (ISIC 3610)  

 จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

ไม  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 21,512 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 21,466 ราย  

หรือคิดเปนรอยละ 99.79  ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม  มีการจางาน 

176,926 คน หรือคิดเปนรอยละ 83.80 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม     
 

จํานวนวสิาหกิจ  จาํแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2010 การเล่ือยไมและไสไม 2,688 43 6 2,731 2,737 12.70 0.03 12.72 

2021 การผลิตแผนไมบาง แผนไมอัด ไม

ประสาน แผนชิ้นไมอัด แผน

กระดานและแผนไมอื่นๆ 

243 17 7 260 267 1.21 0.03 1.24 

2022 การผลิตเคร่ืองไมที่ใชในการ

กอสรางและเคร่ืองประกอบอาคาร 

4,006 18 5 4,024 4,029 18.71 0.02 18.73 

3610 การผลิตเคร่ืองเรือน 14,332 119 28 14,451 14,479 67.18 0.13 67.31 

รวม 21,269 197 46 21,466 21,512 99.79 0.21 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, BOI , 

สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

 
 
 
 



 -3- 

จํานวนการจางงาน  จาํแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2010 การเล่ือยไมและไสไม 22,958 5,740 6,083 28,698 34,781 13.59 2.88 16.47 

2021 การผลิตแผนไมบาง แผนไม

อัด ไมประสาน แผนชิ้นไม

อัด แผนกระดานและแผน

ไมอื่นๆ 

4,128 3,383 2,751 7,511 10,262 3.56 1.30 4.86 

2022 การผลิตเคร่ืองไมที่ใชใน

การกอสรางและเคร่ือง

ประกอบอาคาร 

17,729 2,359 2,497 20,088 22,585 9.51 1.18 10.70 

3610 การผลิตเคร่ืองเรือน 92,200 28,429 22,883 120,629 143,512 57.13 10.84 67.97 

รวม 137,015 39,911 34,214 176,926 211,140 83.80 16.20 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, BOI , 

สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
 

 1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
 เดิมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมสวนใหญเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศโดยใชไมเนื้อแข็ง 

เชน  ไมสัก ไมประดู ไมแตง และไมมะคาเปนวัตถุดิบ แตหลังจากนโยบายปดปาของรัฐบาลในป 2532  

ไมเนื้อแข็งหายากข้ึนและตองมีการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหผูประกอบการเปล่ียนไปใชวัตถุดิบจาก

ไมเนื้อออน เชนไมยางพาราหรือไมฉําฉา ซึ่งจะตองมีการอบไมและไสไมมากข้ึน การผลิตเฟอรนิเจอรมี

การเปล่ียนแปลงในรูปแบบผลิตภัณฑ จากเดิมที่สวนใหญที่ผลิตเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปที่ถอดประกอบ

ไมได (Finished furniture) เพื่อจําหนายในประเทศ เปนแบบถอดประกอบได (Knock-down furniture) 

และมีการสงออกมาข้ึน จนกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ ในปจจุบันเฟอรนิเจอรไม 

ที่สงออกสวนใหญเปนเฟอรนิเจอรที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ 

 ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรไมสามารถสรางเงินตราตางประเทศจากการสงออกปละกวา 

1,500 ลานเหรียญสหรัฐ สินคาที่สําคัญคือเฟอรนิเจอรและช้ินสวน แตไมแปรรูปชนิดตางๆ ก็มีมูลคา

สงออกมากข้ึน ตลาดสงออกที่สําคัญสําหรับเฟอรนิเจอรไมคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและประเทศในยุโรป 

สวนไมและผลิตภัณฑไมประเทศจีนเปนประเทศนําเขารายใหญที่สุด ตามดวย สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 

 เนื่องจากมีการขาดแคลนไมเนื้อแข็ง ในแตละปไทยตองมีการนําเขาไมและผลิตภัณฑไมปละ

หลายลานเหรียญสหรัฐ แหลงนําเขาไมที่สําคัญคือมาเลเซีย พมาและลาว 
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 ในปจจุบันเฟอรนิเจอรไมที่ผลิตเพื่อการสงออกสวนใหญเปนเฟอรนิ เจอรไมยางพารา  

สวนเฟอรนิเจอรไมเนื้อแข็งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ 

 จากผลการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวา โรงงาน

เฟอรนิเจอรขนาดยอมสวนใหญผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ แมมีกิจการที่มีการสงออกอยูบาง  

การสงออกในกลุมอุตสาหกรรมนี้มักเกิดจากโรงงานขนาดใหญและขนาดกลาง สัดสวนการสงออก 

ตอมูลคาการจําหนายรวมของทั้งกลุมอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยูในระดับตํ่า ในระดับประมาณรอยละ  

10 สวนการ  พึ่งวัตถุดิบนําเขา โรงงานสวนใหญตองมีการนําเขาวัตถุดิบ สัดสวนการพึ่งพานําเขา 

ของทั้งกลุมอุตสาหกรรมอยูในระดับรอยละ 20 
 

ตารางมลูคาการสงออกไมและเฟอรนเิจอรไมแยกตามสาขา 
มูลคา : ลานเหรียญสหรฐั 

สาขา 
2547 2548 2549 2550 

1.เฟอรนิเจอรไม 686.4 662.2 612.1 600.1 

2.ไมและผลิตภัณฑไม 901.8 919.4 1,062.2 1,190.2 

    2.1 ไมแปรรูป (พัน ลบ.เมตร) 210.5 205.5 268.6 273.5 

    2.2 แผนไมวีเนยีร 9.1 8.8 7.9 8.3 

    2.3 ไมอัด 108.2 148.2 217.0 233.2 

    2.4 ไฟเบอรบอรด 114.7 128.5 157.3 224.6 

    2.5 เคร่ืองใชทําดวยไม 108.7 96.2 81.6 90.8 

    2.6 อุปกรณกอสรางทําดวยไม 120.7 124.6 124.5 143.0 

    2.7 กรอบรูปไม 105.9 94.2 107.7 91.5 

    2.8 รูปแกะสลัก และเคร่ืองประดับทาํดวยไม 44.5 47.9 51.1 57.2 

   2.9 ไมและผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ 79.4 65.5 46.5 68.3 

รวม 1588.2 1581.599 1674.259 1790.307 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
 

ตารางมลูคาการนําเขาไมและเฟอรนเิจอรไมแยกตามสาขา 
มูลคา : ลานเหรียญสหรฐั 

สาขา 
2547 2548 2549 2550 

ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ 381.5 720.9 627.2 608.6 

1. ไมซุง 97.7 116.9 110.8 90.9 

2. ไมแปรรูป(พัน ลบ.เมตร) 241.2 482.8 375.0 356.3 
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มูลคา : ลานเหรียญสหรฐั 
สาขา 

2547 2548 2549 2550 

3. ไมอัดและไมวีเนียร 26.7 88.0 96.3 111.4 

4. ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 16 33.1 45.1 50.0 

ที่มา : กระทรงพาณิชย 
 

 โครงสรางสนิคาสงออก (รอยละ) 
  - เฟอรนิเจอรไม                                                           50.17 

  - เฟอรนิเจอรอ่ืนๆ                                                        22.82 

  - ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร                                                    17.03 

 - ที่นอนหมอนฟูก                                                           5.31 

 - เฟอรนิเจอรโลหะ                                                          4.67 
 ที่มา : สํานักบริการสงออก 1 กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 

 

 โครงสรางราคา (รอยละ) 
 - ในประเทศ                                                                  67.00 

 - นอกประเทศ                                                               22.30 

 - Approximate Margin                                                 10.70 
 ที่มา : สํานักบริการสงออก 1 กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
 

 0ตลาดสงออกสําคัญ 
 มูลคา : ลาน USD    อัตราขยายตัว : รอยละ  สัดสวน : รอยละ 

ประเทศ   
 2549 2550 2551  

(ม.ค.-ธ.ค.)  2549 2550 2551  
(ม.ค-ธ.ค.)  2549 2550 2551 

(ม.ค – ธ.ค.) 
1. ญ่ีปุน  290.32 283.62 252.79  -5.43 -2.31 -10.87  23.78 21.98 20.31 
2. สหรัฐอเมริกา 358.42 325.40 245.25  -11.63 -9.21 -25.37  29.36 25.22 19.71 
3. สหราชอาณาจักร 134.52 154.81 139.56  6.73 15.09 -9.85  11.02 12.00 11.22 
4. ออสเตรเลีย 55.46 66.81 88.99  66.69 20.47 33.19  4.54 5.18 7.15 
5. มาเลเซีย 24.61 27.24 33.90  24.71 10.65 24.45  2.02 2.11 2.72 
6. อิตาลี 20.30 30.76 31.47  23.00 51.53 2.28  1.66 2.38 2.53 
7. เนเธอรแลนด 22.91 25.16 31.16  6.93 9.83 23.85  1.88 1.95 2.50 
8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 16.82 19.73 29.28  18.75 17.34 48.38  1.38 1.53 2.35 
9. อินโดนีเซีย 10.95 28.22 28.00  -38.61 157.67 -0.77  0.90 2.19 2.25 
10. อินเดีย 12.18 19.40 24.53  27.47 59.20 26.44  1.00 1.50 1.97 
รวม 10 ประเทศ 946.5 981.1 904.91  -2.53 3.66 -8.07  77.54 76.03 72.72 
อื่น ๆ  274.2 309.3 339.47  2.27 12.81 9.72  22.46 23.97 27.28 
มูลคารวม 1220.70 1290.49 1,244.39  -1.50 5.72 -3.82  100.00 100.00 100.00 

 ที่มา : สํานักบริการสงออก 1 กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
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 ในป 2551 การสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน มีมูลคา 1,244.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 

รอยละ 3.82 เทียบกับชวง เวลาเดียวกันป  2550 โดยในป 2551 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไทย 

ตองประสบปญหาจากหลายปจจัยที่มีความไมแนนอนและเปนผลกระทบตอการสงออก เชน ราคา 

และปริมาณวัตถุดิบ คาสาธารณูปโภค การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดสงออกหลัก

และการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ในชวงปลายป  2551 สงผลใหมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรไทยในตลาดหลัก เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 

และสหราชอาณาจักร ตกตํ่าลงมาก อยางไรก็ดี  ผูประกอบการไทยยังมีโอกาสและความคาดหวัง 

ที่จะสรางยอดขาย  ในตลาดตางประเทศโดยการหาตลาดใหมที่มีเศรษฐกิจที่ดีและมีความตองการสินคา  

เชน จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรัสเซีย และอาศัยความไดเปรียบที่มีทั้ง ดานวัตถุดิบ 

ที่หลากหลาย คุณภาพฝมือแรงงาน  คุณภาพสินคาที่ดี รวมทั้งกลยุทธการเจาะตลาดเฉพาะ Niche 

Market / การรับงานลักษณะ Contract Project / การสงเสริมภาพลักษณและความเขาใจทีถ่กูตองใหกบั

เฟอรนิเจอรไมของไทยในดานการรักษาส่ิงแวดลอม / การพัฒนาตราสินคาไทยใหเปนที่รูจักในตลาดโลก

แทนการรับจางผลิต/การสรางความแตกตางใหกับสินคาและเพิ่มมูลคาในดานคุณภาพความประณีต 

รูปแบบที่โดดเดน สอดคลองกับไลฟสไตลของตลาดตางประเทศ รวมถึงการใหบริการที่ดี และสงมอบ

สินคาตรงตามเวลา และใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี (FTA) ที่ไทยมีกับตางประเทศ  

เชน ออสเตรเลีย อินเดีย และอาเซียน  

 ตลาดหลัก : ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรวม

รอยละ 61.11 

 ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง  :  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส รอยละ 48.38   เวียดนาม รอยละ  

38.81  ออสเตรเลีย  รอยละ33.19  อินเดีย รอยละ 26.44 มาเลเซีย รอยละ 24.45   
 

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่จัดไดวามีการใชแรงงานที่เขมขน(Labor-

intensive) เพราะมีสัดสวนของสินทรัพยถาวรหรือปจจัยทุน (Capita-labor ratio) คอนขางตํ่า  

โดยโรงงานขนาดเล็กมีสัดสวนทุนตอแรงงานตํ่ากวาโรงงานขนาดใหญ 

กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือ 1) การแปรรูปไม  2) การกลึงและไสไม  

3) การนําช้ินสวนตางๆที่ผานข้ันตอนขางตน มาตกแตง พนสี ชุบนํายา ฯลฯ 

ขอมูลจากการสํารวจโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวา

โครงสรางตนทุนการผลิตเคร่ืองเรือนไม ประมาณรอยละ60 เปนตนทุนวัตถุดิบ เปนคาจางแรงงาน

ประมาณรอยละ20 ตนทุนคาใชจายอ่ืนๆ และคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรประมาณรอยละ 20 วัตถุดิบหลัก

ของการผลิตเฟอรนิเจอรคือไม นอกจากนั้นเปนวัตถุดิบรองที่ชวยใหมีการตกแตงไมใหเปนเฟอรนิเจอร 
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ที่สมบูรณและเพื่อความสวยงานเชน บานพับ มือจับ กลอน และลูกปน หนังหรือหนังเทียม สี กาว  

และแลคเกอรเปนตน 

การผลิตเฟอรนิเจอรไมอาจแสดงออกมาเปนรูปหวงโซอุปทานไดดังนี้ 

 
 

  

 

     ไมเน้ือแข็ง 
          แปรรูป 

 

 

     ไมเน้ือออน 

 
 
วัตถุดิบ 

ผลิตชิ้นสวน 

ไมอัด,แผนใยไมอดัแข็ง, 

แผนไมประกอบMDE 

ประกอบ

ตกแตง

บรรจ ุ

 
จําหนาย 

- นําเขา 

- ภายในประเทศ 

- ยอยไม 

- ตัดหยาบ 

- ประสาน 

- อบแหง 

- คัดเลือก 

- อัดรอน 
- อัดเย็บ 
- ทําความสะอาด 
ขัด ตกแตง 

- ขึ้นรูป 
- ไส 
- กลึง 
- ขัด 
- จัดขนาด 

- ทํางานใหเรียบ 

- อุดรู 

- ยอมสี-ทาสี 

- ทําความสะอาด 

- บรรจุ 

- การตลาด 

- การจัดจําหนาย 

- ขนสง  

- Logistic - 

 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาหวงโซอุปทานการผลิตจะพบวา กลุมกิจกรรมตางๆ ในอุตสาหกรรมไม

และเฟอรนิเจอรไมมีความเช่ือมโยงกัน เชน กลุมการเล่ือยไมและไสไม จะมีความเช่ือมโยงกับกลุม

ผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตเฟอรนิเจอร และกลุมเคร่ืองไมที่ใชในการกอสรางและเคร่ือง

ประกอบอาคาร จะมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะการปลูกสรางบานอยางใกลชิด 

สวนผลการเชื่อมโยง(Linkage Effect) อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีสวนเช่ือมโยงกับไมแปรรูป 

โดยเฉพาะไมยางพารามากที่สุด การแปรรูปนี้สวนหนึ่งทําในโรงงานเฟอรนิเจอร เชนการเล่ือยไม  

และตกแตงรูปแบบที่ตองการ นอกจากนั้น วัสดุอ่ืนๆที่ใชมักเปนสวนประกอบ เชนสี แลคเกอร ทินเนอร

และกาว สําหรับเครื่องจักรในโรงงานเฟอรนิเจอรขนาดใหญ เคร่ืองจักรสวนใหญจะนําเขาจาก

ตางประเทศ แตสําหรับ SMEs และผูผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศจํานวนมาก เคร่ืองจักรที่ใชมัก

เปนเคร่ืองจักรราคาถูกๆ ที่ผลิตในประเทศ 

 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมี SMEs ในทุกข้ันตอนการผลิต ตลอดหวงโซอุปทาน นอกจากนั้น

จากขอมูลโรงงานที่จดทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ผูผลิตเฟอรนิเจอรและสวนประกอบ

อาคารเชน ตู เตียง โตะ วงกบ ประตูหนาตาง เกือบทั้งหมดเปนโรงงานขนาดยอม อยางไรก็ตาม ก็พบวา

มีโรงงานเฟอรนิเจอรขนาดใหญอยูจํานวนหนึ่ง โดยทั่วไปจะพบโรงงานเฟอรนิเจอรที่ระบุวาใชไม

ยางพาราในกลุมโรงงานขนาดใหญ อีกข้ันตอนหนึ่งที่โรงงานขนาดยอมอยูมาก ก็คือ การแปรรูปไม เชน 
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การเล่ือยไม การไสไม และการอบแหง ดังนั้น การสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมอาจตอง

พิจารณาในทุกข้ันตอนของหวงโซอุปทาน 
 

3.  SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 จุดแข็ง 
 จุดแข็งของไทยในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมคือประเทศไทยเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่มี

วัตถุดิบสําคัญคือ ไมยางพาราและเปนประเทศแรกๆ ที่มีการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราเพื่อการสงออก

ขนานใหญ จึงสามารถสรางความเชื่อถือและการยอมรับในตลาดโลก นอกจากนั้น ยังมีแรงงานที่มีทกัษะ

ฝมือที่มีความประณีตสูง 
 จุดออน 
 จุดออนที่ สําคัญของการผลิตเฟอรนิเจอรที่ ไมใชไมยางพาราคือตองถึงไมเนื้อแข็งจาก

ตางประเทศ ซึ่งตองข้ึนอยูกับนโยบายและกฎระเบียบทั้งประเทศผูสงออกไมและกฎระเบียบของรัฐบาล

ไทล นอกจากนั้น อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมของไทยยังขาดการพัฒนารูปแบบใหมๆ และการสราง 

Brand ของคนเอง 
 โอกาส 
 เฟอรนิเจอรไมยังมีโอกาสการขยายตัว โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรไมยางพาราซ่ึงมีไมที่มีลวดลาย

สวยงาม เปนที่นิยมของชาติตะวันตก นอกจากนั้น ประเทศคูแขงของไทยเปนมาเลเซียและอินโดนิเซีย

ตองประสบกับปญหาการอนุรักษไม จึงสงออกผลิตภัณฑไมนอยลง การทําขอตกลงการคาเสรี (FTA)  

กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศผูนําเขาที่สําคัญคือญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา (หากประสบ

ผลสําเร็จ) ก็จะทําใหไทยมีโอกาสสงออกไดมากข้ึน 
 ปญหาและขอจํากัด 
 ราคาน้ํามันที่สูงข้ึนทําใหคาขนสงแพงข้ึน กฎระเบียบของรัฐบาลในการควบคุมการใชและขนสง

ไม และการแขงขันจากตางประเทศ เชนจีนและเวียดนามและปญหาการแข็งคาและความผันผวนของ

คาเงินบาท ลวนสงผลตออุตสาหกรรมรมเฟอรนิเจอรไม 
 

4.  ปญหาของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 กลาวโดยสรุปอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมตองประสบปญหาและขอจํากัดหลายอยาง คือ 

1) การเพิ่มข้ึนของราคาน้ํามัน ทําใหคาขนสงและคาระวางเรือสูงข้ึนมาก ซึ่งกระทบกระเทือน 

ทั้งตอการสงออกและการจําหนายในประเทศ 

2) กฎระเบียบของรัฐ ดานการควบคุมการใชและการขนสงไมยังไมไดรับการปรับปรุงที่เปน

รูปธรรม กอใหเกิดความไมสะดวกแกผูผลิต 

 3) การสงออกผลิตภัณฑไม และเฟอรนิเจอรไมตองประสบกับการแขงขันจากประเทศที่มีคาจาง

แรงงานตํ่ากวา เชนอินโดนิเซีย จีนและเวียดนาม แมจีนมีความสําคัญมากที่ในฐานะผูนําเขาไมแปรรูป
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จากไทย แตการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมของประเทศจีนก็สงผลคุกคามตออุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรของไทยมาก 

 4) การแข็งคาและความผันผวนของคางเงินบาท ซึ่งทําใหรายไดจากการสงออกเมื่อแลกเปนเงิน

บาทลดลงไปมาก ในสภาพที่ตนทุนวัตถุดิบและคาจางแรงงานขยับตัวสูงข้ึน 

 นอกจากนั้น ภาพลักษณของอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรมักเปนไปในทางลบสําหรับ

ผูสนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชนทําใหเกิดการทําลายปา แตทั้งนี้ประเทศที่เปนคูแขงของไทยกต็อง

ประสบปญหานี้เชนกัน  

 ปญหาที่กลาวมาขางตนนี้ ผูผลิตในระดับผลิตภัณฑ คือ ผูผลิตเฟอรนิเจอรไมที่เปน SMEs ไดรับ

ผลกระทบโดยทุกปญหา นอกจากน้ี SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยังมีปญหาขอจํากัดทางดาน

การออกแบบอยูมาก 
 

5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 5.1 กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม กลุมผลิตเคร่ืองใชไมที่ใชในการกอสรางและประกอบอาคาร (ISIC 

2022) ซึ่งเปนกลุมที่มีผูผลิตเฟอรนิเจอรไมเปนสวนใหญเปนกลุมที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุดและโรงงาน

เกือบทั้งหมดเปน SMEs ดังนั้น การคัดเลือกกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในระดับ ISIC 4 หลัก  

จึงหนีไมพนที่จะตองเปนกลุมธุรกิจกลุมนี้ อยางไรก็ตาม ในกลุม ISIC 2022 ก็มีโรงงานที่ผลิตของใชและ

สวนประกอบของอาคารอ่ืนๆ เชน ตู โตะ เกาอี้ วงกบหนาตาง ประตู ฯลฯ และมีโรงงานที่ผลิตเฟอรนเิจอร

ที่ใชวัสดุอ่ืน เชน หวาย หากจะมีการคัดเลือกกลุม SMEs ภายในกลุม ISIC 2022 นี้ใหละเอียดแยกยอย

ลงไปอีก กลุมธุรกิจที่นาสนใจคือ กลุมผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญของ

ประเทศ แมการสงออกในกลุมอุตสาหกรรมนี้สวนใหญเปนการสงออกโดยกิจการขนาดใหญและขนาด

กลาง แตก็มีถึงขนาดยอมที่มีการสงออกอยูไมนอย และสัดสวนการสงออกตอการจําหนายของกิจการ

ขนาดกลางก็อยูในระดับที่สูงพอควร ดังนั้นกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายที่ควรเนนในการสงเสริมเปน

อันดับแรกคือ กลุมผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา 

 อยางไรก็ตาม แมมีการคัดเลือกกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายแลว แตก็ไมควรละเลย SMEs  

ในกลุมอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจาก SMEs ที่ผลิตเฟอรนิเจอรไมเนื้อแข็งที่จําหนายในประเทศก็มีอยูเปนจํานวน

มากเชนกัน นอกจากนี้ในกลุมอุตสาหกรรมไม ธุรกิจกลุมตางๆมีความเช่ือมโยงกัน เชนโรงงานเล่ือยไม

และไสไมหรือโรงเล่ือย ที่มีอยูเปนจํานวนมาก เปนผูปอนวัตถุดิบใหแกโรงงานเฟอรนิเจอรที่มีการสงออก  

หากคุณภาพของวัตถุดิบสําหรับเฟอรนิเจอรไมมีดีพอ ก็จะสงผลกระทบกระเทือนตอการผลิตและการ

สงออกเฟอรนิเจอรอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การสงเสริม SMEs จึงละเลยกลุม ธุรกิจเล่ือยไมและไสไม

ไมได 
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5.2 ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
 กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายที่ไดรับการคัดเลือก คือ อุตสาหกรรมกลุมเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะ

เฟอรนิเจอรไมยางพารา ซึ่งในปจจุบันมีการสงออกเปนจํานวนมาก ทิศทางที่ควรเนนในการสงเสริม 

SMEs ในกลุมธุรกิจนี้ คือ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินคาโดยเฉพาะทางดานการออกแบบ  

การสงเสริมการใชโปรแกรมซอรฟแวรคอมพิวเตอรในการออกแบบจึงเปนแนวทางที่ควรสนับสนุน 
 

6.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน 

คุณภาพมาตรฐานในการผลิตเกี่ยวพันกับข้ันตอนตางๆ ของการผลิตทั้งการปรับปรุบคุณภาพ

ของไม การเล่ือยไม การไสไมและการผลิตเฟอรนิเจอร ตลอดจน การบรรจุหีบหอ 

ยุทธศาสตรการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานน้ี ยังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ โดยเฉพาะ

มีการวิจัยและพัฒนาที่จะสงผลใหวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร คือ ไมแปรรูป มีการ

ปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม เชน มีความคงทนมากข้ึน สามารถปองกันการกัดกรอนของแมลงไม เปนตน 

สวนคุณภาพมาตรฐานของเฟอรนิเจอรนั้น มีความสําคัญตอการขยายการสงออกของ

อุตสาหกรรมนี้ นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งจะกลาวในยุทธศาสตร 2 แลว การควบคุมคุณภาพใน

ทุกข้ันตอนการผลิต ความพิถีพิถันและความประณีตในการผลิต ตลอดจนการสงเสริมการรับรอง

มาตรฐาน ลวนมีความสําคัญ 
 แผนปฏิบัติการเพื่อรองรบัยุทธศาสตรที่ 1 การปรบัปรุงคุณภาพมาตรฐาน 
 คุณภาพมาตรฐานในการผลิตเกี่ยวพันกับข้ันตอนการผลิตตางๆของการผลิต ผลิตภัณฑไมและ

เฟอรนิเจอร การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจึงตองทําในทุกข้ันตอน 

 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรแรกนี้คือ การปรับปรุงการผลิตเฟอรนิเจอรไมใหไดมาตรฐานสากล 

ซึ่งมีแผนปฏิบัติการที่เนนในเร่ืองการรณรงคใหผูผลิตตระหนักถึงความสําคัญของการมีผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

 ภายใตแผนปฏิบัติการนี้ มีกิจกรรมที่ตองทําคือ การประชาสัมพันธ รณรงคและฝกอบรมให

ผูผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมโดยเฉพาะ SMEs ตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตสินคาที่มี

คุณภาพมาตรฐาน  แนะนํ า ข้ั นตอนและวิ ธี ก า รที่ จ ะ ได ม าซึ่ ง ก า ร รับ รองมาตรฐาน  ISO  

และการจัดกิจกรรมระบบ 5ส. ในโรงงานเปนตน 

 ภายใตยุทธศาสตรการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานนี้ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง

คุณภาพวัตถุดิบโดยเฉพาะมีการวิจัยและพัฒนาที่จะสงผลใหคุณภาพของวัตถุดิบสําคัญของเฟอรนิเจอร

ไมคือ ไมแปรรูป มีการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม เชนมีความคงทนข้ึน สามารถปองกันการกัดกรอนของ

แมลงได ทั้งนี้เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีการถนอมเนื้อไม ซึ่งหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีควรจะหันมาใหความสนใจ 
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 หนวยงานในภาครัฐ ควรมีสวนในการสงเสริมผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้ในการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตของตน  หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในเ ร่ืองนี้  ไดแก  สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(ISMED) สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)รวมกับสมาคมในภาคเอกชนและ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ เพื่อใหแผนปฏิบัติการนี้สามารถมีการดําเนินการในทางปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพ อาจมีการมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนแกนกลางทําการราง

แผนงานในกิจกรรมตางๆ เชนมอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รางแผนการ

สงเสริมการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ISMED หรือกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนแกนกลางในการ

รณรงคในเร่ือง 5ส. กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนแกนนําในเร่ืองการใหคําปรึกษาแนะนําในดานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมเปนตน 

 สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการนี้สามารถดําเนินการไดเลย โดยเร่ิมจากการ

มอบหมายหนวยงานที่จะเปนแกนนําในการผลักดันแผนปฏิบัติการนี้ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ 
 การออกแบบผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในเฟอรนิเจอรที่มีการสงออก 

การออกแบบที่ดียอมเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีการออกแบบ  

ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และการสรางนักออกแบบที่มีคุณภาพนับวาเปนปจจัยสําคัญ

ของยุทธศาสตรนี้ 
 แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
 การออกแบบผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะใน SMEs ที่ตอง

พึ่งพาตลาดสงออก แม SMEs ที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศหากมีการออกแบบที่ดี เปนที่ยอมรับ 

ของตลาดก็ยอมเปนประโยชนตอกาเจริญเติบโตของตนเอง 

 แผนปฏิบัติการนี้มุงเนนที่จะใหผูผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะผูผลิตที่เปน 

SMEs มีความสามารถทางดานการออกแบบสูงข้ึน 

 มาตรการที่ควรทําคือ 

 ก. สงเสริมใหมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ 

 ข. จางผูเชี่ยวชาญในการออกแบบจากตางประเทศมาใหคําแนะนําหรือฝกอบรมในการ

ออกแบบ 

 ค. สงเสริมใหมีการนําโปรแกรมซอรฟแวรคอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบเฟอรนิเจอร 
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 ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะ 

โดยเฉพาะในจังหวัดที่มี SMEs เฟอรนิเจอรไมอยูเปนจํานวนมาก เชนจังหวัดในภาคเหนือ โดยให

ครอบคลุมเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และอาจจางผูสอนจากตางประเทศหากผูสอน 

ในประเทศมีไมเพียงพอ 

 จ. จัดหาทุนการศึกษาหรือฝกอบรมใหแกพนักงานในกิจการผลิตภัณฑไมไปเรียนหรือรับการ

ฝกอบรมการออกแบบเฟอรนิเจอรในตางประเทศ 

  ฉ. จัดประกวดแบบผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรประจําป กิจกรรมตางๆเหลานี้ จําเปนตองมี

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ดีในแตละกิจกรรมควรมีการ

มอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการริเร่ิมดําเนินการและเปนผูประสานงาน 

หนวยงานที่ควรมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประกอบดวย การสงเสริม

อุตสาหกรรม(กสอ.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(ISMED)  

และหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่ เกี่ยวของ โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาและสมาคม

ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม เพื่อใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ อาจกําหนดใหหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่ง เชน สสว.หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนผูประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยเปนผู

ประสานงานหลักในเร่ืองแผนปฏิบัติการโดยรวมของการออกแบบผลิตภัณฑนี้ หลังจากนั้น จึงมอบหมาย

ใหหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงกําหนดที่เปนแกนหลักในการจัดกิจกรรมหรือดําเนินการในโครงการแตละ

ดาน 

 สําหรับกรอบเวลาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ อาจเร่ิมจากการจัดการประชุม โดยมี

หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมกันประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง ทั้งนี้ สสว.หรือกสอ.อาจเปนผูประสานงาน

หลักในเบ้ืองตนแลว จึงมอบหมายใหหนวยงานตางๆรางแผนปฏิบัติการของกิจกรรมแตละดานมาตาม

ความเหมาะสม 

 ในกิจกรรมตางๆ ที่มีการกลาวมาขางตนนั้น การจัดต้ังสถาบันการออกแบบผลิตภัณฑไมและ

เฟอรนิเจอรไม อาจตองใชเวลาพอสมควรกวาจะบรรลุผลการสรางนักออกแบบก็อาจตองใชเวลา แตการ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหาทุนการศึกษาฝกอบรม การจัดประกวดแบบผลิตภัณฑ

เฟอรนิเจอร หรือมีการจัดจางผูเชี่ยวชาญการออกแบบจากตางประเทศ สามารถดําเนินการไดทันทีที่มี

หนวยงานเจาภาพที่แนนอน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมที่ควรมีการพัฒนานั้น ไมจํากัดเฉพาะนักออกแบบ แตยัง

รวมถึงชางฝมือและบุคลากรอ่ืนๆ ในทุกข้ันตอนการผลิตรวมถึง การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน  

และบุคลากรทางดานการจัดการและการตลาด การพัฒนาบุคลากรในระยะส้ันอาจมีการจัดหลักสูตร
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การฝกอบรม รวมทั้งการฝกอบรมผูประกอบการและคนงาน แตในระยะยาวควรมีการสงเสริมการเรียน

การสอนเพื่อสรางบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ 
 แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรที่ควรมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมเฟอรนิ เจอรไมมีจํากัดเฉพาะนักออกแบบ  

แตยังรวมถึงชางฝมือและบุคลากรดานอ่ืนๆดวย กิจกรรมภายใต หัวขอการพัฒนาบุคลากรนี้  

อาจมีหลายอยางคือ 

 ก. จัดใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยออกไปฝกงานตามโรงงานในระยะเวลาหนึง่ หรือ

ใหชางผูชํานาญมาชวยใหคําแนะนําแกนักศึกษาวิธีการผลิตเฟอรนิเจอรในข้ันตอนตางๆ 

 ข. จัดฝกอบรมในเร่ืองการบริหารการจัดการและการตลาด 

 ค. จัดฝกอบรมความรูแกผูประกอบการทางดานอ่ืนๆ เชนการลดตนทุนทางดานการขนสงและโล

จิสติกส การจัดการสินคาคงคลัง การจัดทําบัญชีเบ้ืองตน  

 หน วยงานที่ มี ส วน เกี่ ยวข อง ใน เ ร่ืองการพัฒนาบุคลากรนี้  คือหน วยงานต างๆใน

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะที่อยูในทองถิ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรที่

อยู เปนจํานวนมาก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม(กสอ.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(ISMED) โดยมีหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งเชน กสอ. หรือ ISMED เปนแกนกลางประสานงานในเร่ืองตางๆ 

 อยางไรก็ตาม แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนี้ สามารถนํามาปฏิบัติได

เลยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไมตองรอใหมีการประสานงานแตการมีแกนกลางการประสานงานใน

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในเร่ืองตางๆ จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความ

ซ้ําซอนลงได 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางทางดานการตลาด 
 ยุทธศาสตรการตลาด รวมทั้งการสงเสริมการตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ทั้งการ

รักษาสวนแบงตลาดในตลาดเดนที่สําคัญ เชน ตลาดสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนและการขยายการสงออก

ไปสูตลาดใหม ในการนี้ การเผยแพรขาวสาร ขอมูลความตองการของตลาด โดยเฉพาะใหแก SMEs ซึ่ง

สวนใหญมีขอจํากัด ในเร่ืองการรับทราบขอมูลขาวสาร การสนับสนุนให SMEs ที่ผลิตเพื่อการสงออกไป

รวมแสดงสินคาในตางประเทศ และการสงเสริม SMEs สามารถจําหนวยสินคาของตนโดยการใช E-

commerce เปนตน  ยุทธศาสตรดานการตลาดนี้ยังรวมถึงการสรางตราสินคาไทยในเฟอรนิเจอรไมดวย 
  

 แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางทางดานการตลาด 
 มาตรการดานการตลาดนี้รวมทั้ง ตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ทางดานตลาด

ตางประเทศ ปจจุบันการสงเสริมผลิตภัณฑไมของไทยโดยเฉพาะเฟอรนิเจอรตองพึ่งตลาดหลักคือ 

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนมาก สวนตลาดอ่ืนแมมีการขยายตัว แตก็ยังมีสวนแบงตลาดนอย 
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 มาตรการทางดานการตลาดตางประเทศมีกิจกรรมที่ทําไดหลายอยาง เชน 

 ก. การรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร ของตลาดแตละประเทศใหแก SMEs ซึ่งสวนใหญ 

มีขอจํากัดในเร่ืองการรับรูขอมูลขาวสารโดยเฉพาะในดานรูปแบบผลิตภัณฑที่ตองการในตลาด

ตางประเทศ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการทางดานนี้ยังรวมถึงการสงเสริม การสงออกไปยังตลาดใหมที่มี

สวนแบงตลาดตํ่าแตมีศักยภาพ เชนตลาดในตะวันออกกลาง 

 ข. สนับสนุนให SMEs ที่ผลิตเพื่อการสงออกไปรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

 ค. สงเสริมให SMEs จําหนายผลิตภัณฑของตนผานอินเตอรเน็ตหรืออีคอมเมอรส  

(E-Commerce) 

 ง. สงเสริมการใชเฟอรนิเจอรไมที่ใชไมยางพาราเปนวัตถุดิบใหมีการใชอยางแพรหลาย

ภายในประเทศมากข้ึน 

 หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการทําแผนปฏิบัติการดานการตลาดสูการปฏิบัติประกอบดวยกรม

สงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) ในสวนภูมิภาคหนวยงานราชการ เชน(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

พาณิชยจังหวัด) หนวยงานของภาคเอกชน(เชนสาขาของสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคา) และ

สถาบันการศึกษาในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูมากก็ควรมีสวนเก่ียวของดวย แผนปฏิบัติการ

ดานการตลาดนี้ หนวยงานของกระทรวงพาณิชยอาจเปนหนวยงานหลักในการผลักดันมาตรการการ

สงเสริมตางๆใหเกิดข้ึนได 

 ทางดานกรอบเวลาในการดําเนินงาน หนวยงานของกระทรวงพาณิชยสามารถนําแผนปฏิบัติ

การในเร่ืองนี้ไปดําเนินการไดเลยทันที โดยอาจประสานงานกับหนวยงานในภาคเอกชน 
 

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ   
 

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. รวมมือกับสมาคม

อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญ่ีปุน) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จัดโครงการ  จากแนวคิด..สูแนวคา : เพื่อพัฒนาคลัส

เตอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไทย” Module 2  โดยวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการปรับเปล่ียน

แนวคิด การผลิต จากในอดีตที่ทําธุรกิจแบบรับจางผลิต OEM ( Original equipment Manufacturer ) 

เปล่ียนมาเปนการผลิตภายใตรูปแบบของตนเอง ODM ( Own Design   Manufacturer)   และตอยอด

จนสามารถผลิตไดภายใตแบรนดสินคาของตนเอง หรือ OBM ( Own Brand Manufacturer ) เพื่อเปน

การพัฒนาแบบบูรณาการใหสามารถทํางานไดอยางยั่งยืนดวยองคความรูทั้งสามดาน คือ ดานการผลิต 

การออกแบบ และการตลาด รวมทั้งการนําระบบไอทีเขามาใชในกระบวนการผลิต 
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 โครงการฯ ดังกลาว จะแบงออกเปน 2 เฟส คือ เฟสที่ 1   เนนเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑและ

การตลาด โดยมีผูเชี่ยวชาญจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง เขามาเปนที่ปรึกษา   มีระยะเวลา 1 ป มีโรงงานเขารวม 12 แหง  โดยในเฟสนี้  

ไดต้ังเปาใหเกิดนักออกแบบเฟอรนิเจอรข้ึนในโรงงาน พรอมกับผลิตผลงานตนแบบนําไปจัดแสดงในงาน 

Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2008 ซึ่งจะจัดข้ึนประมาณเดือนมีนาคมปหนา สวนเฟส

ที่ 2 จะเนนเร่ืองของการพัฒนาการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีผูเช่ียวชาญจากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิต เขามาเปน 

ที่ปรึกษาเนื่องจากการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมตองอาศัยองคความรูในเร่ืองของ “วิศวกรรม

อุตสาหการ” ซึ่งเฟสนี้จะมีระยะเวลา 1 ป   มีโรงงานเขารวม 30 แหง รวมระยะเวลาโครงการ 2 ป ต้ังแตป

เดือนสิงหาคม 2550 – มีนาคม 2552 
 

8.  แนวโนมของ SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 การผลิตของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2551 ลดลงเมื่อเทียบกับ 

ปกอน เนื่องจากตลาดสงออกหลักของไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเหลานั้นชะลอตัว และกําลังซื้อลดลง สงผลตอความตองการอุตสาหกรรมไมและเครื่อง

เรือนที่ลดลงไปดวย อีกทั้งปญหาความไมแนนอนของเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศไทย ทําให

ผูประกอบการตองลดปริมาณการผลิตลง 

 การจําหนายในประเทศของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2551 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ

กับปกอน เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศยังขยายตัว โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน อีกทั้งเปน

ชวงฤดูการขายปลายป มีการจัดกิจกรรมทั้งที่อยูอาศัยและเคร่ืองเรือนเปนจํานวนมากเพื่อกระตุน

ยอดขาย นอกจากนี้ ผูบริโภคมีกําลังซื้อเพิ่มข้ึน จากราคาน้ํามันที่ปรับลดลง และจากมาตรการเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลเพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของประชาชน และเพื่อกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย 

 สําหรับแนวโนมของการผลิตและการจําหนายในประเทศของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

ในป 2552 นาจะอยูในภาวะชะลอตัว จากการที่ตลาดสงออกหลักของไทยประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอ

ตัวจากวิกฤติการเงินโลก สงผลกระทบเปนอยางมากตออุปสงคอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

และตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และจากความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง

ภายในประเทศ คาดวาผูประกอบการจะปรับลดปริมาณการผลิต และผูบริโภคจะระมัดระวังคาใชจาย

มากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจัยบวก ไดแก ราคาน้ํามันที่ปรับลดลง 

 การสงออกของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนในป 2551 เมื่อเทียบกับปกอนมีการขยายตัว

เพิ่มข้ึน เนื่องจากตลาดใหมของไทยยังขยายตัวไดดี โดยเฉพาะออสเตรเลีย ประเทศแถบเอเซียใต  

และตะวันออกกลาง  ประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมทั้งประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปที่มีกําลังซ้ือสูง และมี
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ศักยภาพ  อยางไรก็ตาม  การสงออกไปตลาดหลักของไทย  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และ 

สหราชอาณาจักร ลดลง เนื่องจากประเทศเหลานั้นกําลังประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก 

 สําหรับแนวโนมการสงออกของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนใน ป 2552 คาดวาจะอยูในภาวะ

ชะลอตัว จากการที่ตลาดสงออกหลักของไทยอยูในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลกระทบเปนอยางมาก

ตออุปสงคและการสงออกของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือนของไทย อยางไรก็ตาม ปจจัยบวกคือ 

ตลาดสงออกอ่ืนๆ โดยฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลางยังมีความตองการ และกําลังซื้อสูง  

 ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ที่สงผลตอเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งความไมแนนอนของ

สถานการณการเมืองภายในประเทศ ดังในปจจุบัน  ผูประกอบการคงตองปรับการบริหารจัดการทั้งใน

สวนของการควบคุมวัตถุดิบและตนทุน การลดคาใชจายและของเสียในกระบวนการผลิต  การสราง

เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ  เชน โครงการที่อยูอาศัยตางๆ และการเรงขยายฐานผูบริโภคที่มีศักยภาพ 

เปนตลาดเฉพาะ ทั้งในและตางประเทศ โดยใชประโยชนจากผลิตภัณฑของไทยที่มีความประณีต 

คุณภาพสูง และมีรูปลักษณเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
 

9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การสงเสริมอุตสาหการมเฟอรนิเจอรไม  ควรดําเนินการควบคูไปกับนโยบายการสงเสริม

อุตสาหกรรมกอสราง  โดยมีลักษณะเปน Policy Package  ทั้งนี้  เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางและ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมอยูในหวงโซการผลิตเดียวกัน  

 2.  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและอุตสาหกรรมยาง  มีการใชวัตถุดิบจากแหลงเดียวกัน  โดยไม

ยางใชนําเฟอรนิเจอร   น้ํายางใชสําหรับทําผลิตภัณฑยาง  ถึงแมจะใชทรัพยากรจากตนยางคนละ 

สวนกัน  แตในบางกรณี  อาจเกิดการแยงชิงทรัพยากรในการผลิตจนอาจเกิดปญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบ  เชน  กรณีการโคนตนยางที่หมดอายุการใหน้ํายางแลว  แตอุปทานของไมยางพาราจากการโคน

ตนยางนอยลง  รัฐบาลอาจตองพิจารณาการปลูกไมยางพาราที่โตเร็วแตไมเนนผลผลิตน้ํายาง โดยเอา

แตไมมาเปนวัตถุดิบ  ดังนั้น  จึงควรกําหนดรูปแบบหรือพื้นที่การปลูกยางใน 2 ลักษณะ  คือ 1) พื้นที่

สําหรับการปลูกยางเพ่ือรีดน้ํายางเปนหลัก  พอตนยางหมดอายุการใชงานแลวจึงโคนทําเฟอรนิเจอร  

และ 2) พื้นที่ปลูกยางเพื่อใชสําหรับทําเฟอรนิเจอรเปนการเฉพาะ  โดยในชวงที่ความตองการไมยาง 

เพื่อทําเฟอรนิเจอรมีไมมาก  ผูประกอบการก็ขายน้ํายาง  พอความตองการไมเพื่อทําเฟอรนิเจอรมีมาก 

ก็โคนไมยางจําหนาย 

 3. ในการผลิตและการสงออกเฟอรนิเจอรไม รูปแบบและคุณภาพของสินคามีความสําคัญมาก 

ผูประกอบการไทยควรเนนนวัตกรรมการออกแบบ ควรมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ซอรฟแวร

คอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ การสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรควรเนนในเร่ือง

ความสามารถในการออกแบบ 
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 4. การสงออกเฟอรนิเจอรของไทย โดยเฉพาะในตลาดหลัก เชนสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน กําลัง

ประสบกับการแขงขันอยางรุนแรงโดยเฉพาะจากจีนและเวียดนาม ประเทศไทยควรมีการขยายฐาน

ตลาด เชนอินเดีย และประเทศแถบตะวันออกกลางซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวในอัตราสูง 

ประเทศอ่ืนที่มีการทํา FTA กับไทยเชน ออสเตรเลียก็นาสนใจ หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริม

การสงออกควรมีมาตรการสงเสริมการสงออกไปตลาดเหลานี้ 
 

10.  ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
 

โครงการนําซอรฟแวรคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการและการออกแบบเฟอรนิเจอร 
 หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีความเจริญกาวหนามากในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ

และเอกชนมีการนําซอรฟแวรมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานอยางกวางขวาง การใชเทคโนโลยี IT  

มาใชมีผลทําใหการดําเนินงานทางดานตางๆ เชนทางดานการจัดการ การจัดหาขอมูลขาวสารการตลาด 

การจัดทําบัญชี ฯลฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลักษณะการใชของเทคโนโลยี IT ที่เปนประโยชนตอผูผลิต

สินคาอุตสาหกรรมอยางหนึ่งคือ การนําคอมพิวเตอรซอรฟแวรมาชวยในการออกแบบ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภทเชน กลุมอุตสาหกรรมแฟช่ัน (เส้ือผาสําเร็จรูป เคร่ืองหนังและรองเทา อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ) และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร การออกแบบมีผลสําคัญตอการเพิ่มมูลคาสินคา สินคาที่มี

แบบที่เปนที่ชื่นชอบของลูกคา ยอมเปนสินคาที่สามารถขยายปริมาณและมูลคาการจําหนายไดดี 

 อุตสาหกรรมเฟอรนิ เจอร  มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมที่จําหนายในประเทศมาเปน

อุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญของไทย ในปหนึ่งๆ เฟอรนิเจอรไมที่สงออกสามารถสรางรายไดเงินตรา

ตางประเทศหลายแสนลานบาท เฟอรนิเจอรของไทยมีรูปแบบและคุณภาพเปนที่ชื่นชอบของผูใช 

ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีประชาชนรายไดสูง เชน สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน อยางไร 

ก็ตาม ในชวงเวลาที่ผานมา ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ เชน จีนและเวียดนาม มีการสงเสริมการ

สงออกในสินคาเฟอรนิเจอรและการสงออกในเฟอรนิเจอรไมของประเทศเหลานี้มีการขยายตัวอยาง

รวดเร็ว เนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุนหลายประการทั้งการสงเสริมขอบรัฐบาล การลงทุนจากตางประเทศ 

และการปรับปรุงรูปแบบของสินคา หากผูผลิตไทยไมมีการปรับตัว การขยายตัวของการสงออก 

ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม จะตองประสบกับการชะลอตัวลงและสวนแบงตลาดของไทยในตลาดโลก

โดยเฉพาะตลาดนําเขาที่สําคัญจะลดลงไปอีกตอไป 

 การปรับตัวที่สําคัญสําหรับผูผลิตและผูสงออกในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมที่สําคัญประการ

หนึ่งคือ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะในแบบของสินคา ผูผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

ไมในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนผูผลิตขนาดยอม ซึ่งผูผลิตเหลานี้แมมีชางผูชํานาญที่มีฝมือประณีต 

แตสวนมากมีขอจํากัดทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ ทั้งยังมีขอจํากัดในการไดมาซึ่งขาวสารขอมูล

การตลาดในรายละเอียดของรูปแบบสินคาที่มีความตองการในแตละตลาด ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
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หากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศคือคอมพิวเตอรซอรฟแวรมาชวยในการออกแบบ จะทําใหสามารถ

ปรับปรุงแบบผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนสวยงาม ดึงดูดลูกคาไดมากข้ึน และจะสงผลใหมีการยกระดับ

ความสามารถการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ทําใหการสงออกมีการขยายตัวมากข้ึน ดังนั้น การสงเสริม

การนําคอมพิวเตอรซอรฟแวรมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมจึงเปนส่ิงสําคัญตอการ

ขยายตัวและความอยูรอดของอุตสาหกรรมนี้ 
 วัตถุประสงค 
 1. สงเสริมใหผูผลิตเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะผูผลิตที่เปน SMEs มีการนําซอรฟแวรคอมพิวเตอร

มาใชในการออกแบบอยางกวางขวางข้ึน 

 2. ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมของไทย มีรูปแบบที่โดดเดนมากข้ึน 

 3. ผูผลิตเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะผูผลิตที่มี SMEs รับทราบขอมูลในแบบของสินคาที่ตองการ

ในแตละตลาด และหันมาใหความสนใจกับการเพิ่มมูลคาของสินคา โดยเนนในเร่ืองการออกแบบมากข้ึน 
 ขอบเขตการดําเนินการและกลุมเปาหมาย 
 1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแบบของผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรที่เปนที่นิยมในตลาดตางประเทศ 

โดยเฉพาะในตลาดสงออกที่สําคัญและตลาดที่มีศักยภาพ เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและประเทศ 

ในสหภาพยุโรป และตลาดในประเทศตะวันออกกลาง 

 2. ประสานงานระหวางผูผลิตเฟอรนิเจอรกับผูมีความรูในการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร  

ชวยพัฒนาแบบเฟอรนิเจอรที่นาจะเปนที่นิยมของตลาด 

 3. ฝกอบรมวิธีการใชคอมพิวเตอร ซอรฟแวรในการออกแบบ การบริหารจัดการ และการคนหา

ขอมูลขาวสารทางดานการตลาดแก SMEs ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 

 กลุมเปาหมาย : ผูผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมที่เปน SMEs ที่มีการสงออก ในปแรกมี

เปาหมายการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จํานวน 50 ราย หากประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ จะมีการขยายโครงการนี้ออกไปในภูมิภาคอื่นๆในป

ตอๆไป 
 วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงาน 
 1. สรรหาผูชํานาญการในเร่ืองการออกแบบคอมพิวเตอรซอรฟแวรที่เหมาะสม 

 2. รับสมัครผูผลิตและผูสงออกเฟอรนิเจอรไมในเขต กทม.และปริมณฑล ที่เปน SMEs ที่สนใจ

ในโครงการใชคอมพิวเตอรซอรฟแวรในการปรับปรุงการบริหารจัดการ และการออกแบบจํานวน 50 ราย 

 3. จัดฝกอบรมในเร่ืองการใชคอมพิวเตอรซอรฟแวรในการบริหารจัดการดานตางๆ  

 4. จัดฝกอบรมในเร่ืองการคนหาขอมูลขาวสารการตลาดจากคอมพิวเตอร 

 5. เผยแพรวิธีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการและการคนหาขอมูลการตลาดแก SMEs 

ผูเขารวมโครงการ 
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 6. สาธิตวิธีการใชคอมพิวเตอรซอรฟแวรในการออกแบบในโรงงาน SMEs ที่เขารวมโครงการ 

 7. รวมกับ SMEs เขารวมโครงการเฉพาะรายในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ พิจารณาจด

ลิขสิทธิ์หากเปนแบบที่โดดเดน ในข้ันตอไป หากเปนที่นิยมของตลาด อาจพิจารณาการสรางตราสินคา

ของตนเอง 

 ในการรวมพัฒนาแบบผลิตภัณฑนี้ ผูชํานาญการคอมพิวเตอรซอรฟแวรจะไปอยูประจํา 

ในโรงงานเฟอรนิเจอร 1-2 คน ในแตละโรงงาน สัปดาหละอยางนอย 2 วัน 

 8 .เม่ือโครงการดําเนินไปไดในระยะหน่ึงแลว จะมีการประเมินผลเพื่อศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมที่เปน SMEs มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึนและมีความรู

ทางดานการคนหาขอมูลที่ดีข้ึน 

 2. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมมีการปรับปรุงทางดานการบริหารและการออกแบบ 

 3. การสงออกในเฟอรนิเจอรไมของไทยจะมีการขยายตัวมากข้ึนในระดับที่นาพอใจ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เมื่อโครงการนี้ดําเนินไปไดเปนระยะเวลาหนึ่งเชน 1 ปแลว ผูเขารวมโครงการจะมีการ

เปล่ียนแปลงที่ดีกวาที่ไมไดเขารวมโครงการในเร่ืองตางๆคือ 1. การเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการ

ผลิต (ประสิทธิภาพแรงงาน ประสิทธิภาพการใชทุน และประสิทธิภาพรวม) 2. อัตรากรลดความสูญเสีย

ในกระบวนการผลิต   3. ตนทุนที่สามารถประหยัดได 4. ความสามารถในการคนหาขาวสารขอมูล

การตลาดของผูประกอบการหรือผูจัดการการตลาด ทั้งนี้อาจทําการประเมินผลไดจากการสํารวจผูที่เขา

รวมโครงการและสุมตัวอยางจากผูที่ไมไดเขารวมโครงการ 

 ทางดานการออกแบบ จะศึกษาวามีแบบสินคาใหมๆที่ไดรับการปรับปรุงแลวเปนจํานวนเทาใด 

และสินคาเหลานี้เปนที่ตองการของตลาดหรือไมเพียงไร 

 กรอบเวลาการดําเนินงาน: 5 ป โดยเร่ิมการประเมินผลเมื่อโครงการมีการดําเนินการแลว 1 ป 

 งบประมาณ: 5 ป รวม 50 ลานบาท โดยในปแรกจะใชงบประมาณ 12 ลานบาท 

 

      
 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครือ่งเรอืน

วัตถุดิบวัตถุดิบ
ประกอบ
ตกแตง
บรรจุ

ประกอบ
ตกแตง
บรรจุ

จําหนายจําหนาย

- นําเขา
-ภายในประเทศ

- นําเขา
-ภายในประเทศ

-ยอยไม
- ตัดหยาบ
- ประสาน
-อบแหง
- คัดเลือก

-ยอยไม
- ตัดหยาบ
- ประสาน
-อบแหง
- คัดเลือก

-อัดรอน
- อัดเย็น
- ทําความสะอาด
- ขัด ตกแตง

-อัดรอน
- อัดเย็น
- ทําความสะอาด
- ขัด ตกแตง

-ข้ึนรูป
-ใส
-กลึง
-ขัด
-จัดขนาด

-ขึ้นรูป
-ใส
-กลึง
-ขัด
-จัดขนาด

-การตลาด
-การจัดจําหนาย
-ขนสง
-Logistics

-การตลาด
-การจัดจําหนาย
-ขนสง
-Logistics

-ทํางานใหเรียบ
-อุดรู
-ยอมส-ีทาสี
-ทําความสะอาด
-บรรจุ

-ทํางานใหเรียบ
-อุดรู
-ยอมส-ีทาสี
-ทําความสะอาด
-บรรจุ

ผลิตชิ้นสวน
ไมอดั,แผนใยไทอดัแข็ง
แผนไมประกอบ,MDF

ไมเนื้อออน

ไมเนื่อแข็งแปรรูป

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

฿F F F

 
 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเคร่ืองเรือนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเคร่ืองเรือนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและเครื่องเรือน

การปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานผลติภัณฑมาตรฐานผลติภัณฑ 
• ปรับปรุงการผลิตใหได
มาตรฐานสากล
• รณรงคใหผูผลิตตระหนัก
ถึงความสําคัญของการผลิต
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

สงเสริมความสามารถสงเสริมความสามารถ
ในการออกแบบผลติภัณฑในการออกแบบผลติภัณฑ  
• สนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
ออกแบบเฟอรนิเจอรไม 
• สงเสริมการใชซอรฟแวร
ในการออกแบบ

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร 
• พัฒนาผูประกอบการและ
คนงาน 

การตลาดการตลาด  

• ขยายตลาดตางประเทศ
• สงเสริมการใชเฟอรนิเจอร
ไมยางในประเทศ  

การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสนิคาการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสนิคา 
สงเสริมการใชซอรฟแวรคอมพิวเตอรในการออกแบบสงเสริมการใชซอรฟแวรคอมพิวเตอรในการออกแบบ 

• ศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดต้ังสถาบันออกแบบฯ
• ปรับปรุงหลักสตูรการเรียน
การสอนในเรื่องการออกแบบ
• จัดหาทุนการศึกษาหรือ
ฝกอบรมการออกแบบ/ จาง
ผชช.การออกแบบจาก ตปท.

• จัดอบรมในเรื่องการ
บริหารจัดการและการตลาด
• สงเสริมการจําหนาย
ผลติภัณฑโดยอีคอมเมอรส
• สนับสนุนให SMEs ที่ผลติ
เพื่อการสงออกไปรวมงาน
แสดงสินคาในตางประเทศ 

• รวบรวมและเผยแพร
ขาวสารในรูปแบบผลติภัณฑ
ที่ตองการของตลาดตางๆ
• สํารวจผลติภัณฑที่มีการซื้อ
ภายในตลาดโลก และศึกษา
ความเปนไปไดในการผลติ
และการสงออกของไทย

• ประชาสัมพันธ แนะนํา และ
ฝกอบรม  SMEs ในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐาน
• ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน

วัตถุดิบ  F

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs รายสาขา 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  สํานักบ ริการส งออก  1   กรมส ง เส ริมการส งออก   กระทรวงพาณิชย  

http://www.depthai.go.th/TabID/256/Default.aspx?aOfficeID=65

  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาไมและเครื่องเรือน) สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม 

ป 2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ

การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

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

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

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

http://www.boi.go.th

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

http://www.ieat.go.th

 

     

http://www.depthai.go.th/TabID/256/Default.aspx?aOfficeID=65
http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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