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กติตกิรรมประกาศ 

เอกสารผลงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่จากนายสินธพ 

โมรีรัตน ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี ท่ี

ไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนม์าโดยตลอด และขอขอบคุณ

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํและแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง

เอกสารผลงานใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากข้ึน 

 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

ปทุมธานีท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการสืบคน้ขอ้มูล ความรู้และเทคนิคตลอดจน

ช่วยเหลือในการจดัทาํเอกสารผลงานขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวชิาการ

ป่าไมช้าํนาญการพิเศษ ตาํแหน่งเลขท่ี 1546 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในคร้ังน้ี 

 สุดทา้ย ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ของผูป้ระเมิน ท่ีคอยสอบถามและให้

กาํลงัใจในการจดัทาํเอกสารผลงานของผูป้ระเมินอยูเ่สมอ ซ่ึงทาํใหก้ารดาํเนินการ

ประเมินสาํเร็จได ้

 

อนุกลู โอฬารกิจวานิช 

 



ก 
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ใน

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมไมข้องโรงงานแปรรูปไม้

โดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรม ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมไมเ้พื่อประดิษฐกรรมใน

ทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี และการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนเพื่อรองรับความตอ้งการ

ใชไ้มข้องภาคอุตสาหกรรมไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 จากการศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.

2553 – 2557 การผลิตมีการขยายตวัลดลงยกเวน้ใน ปี พ.ศ.2555 มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเพื่อ

ทดแทนเคร่ืองเรือนท่ีเสียหายจากภาวะนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 การจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ม้

และเคร่ืองเรือนภายในประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 มีอตัราการขยายตวัลดลงตามลาํดบั การ

นาํเขา้ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ในปี พ.ศ.2554 และ 2555 มีการขยายตวัร้อยละ 9.88 

และ 10.45 ตามลาํดบัในขณะท่ีในปี พ.ศ. 2556 และ 2557การขยายตวัปรับลดลง ร้อยละ 

4.85และ 4.99การส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ผนัแปร ตามการขยายตวัของ

เศรษฐกิจโลกภาพรวมการส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ.2553มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั 

 จงัหวดัปทุมธานีในปี พ.ศ.2557 มีผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมจาํนวน 186 โรง โดยมีรูปแบบการจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั 

จาํนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.84 รายยอ่ย/บุคคล จาํนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

37.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจาํนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.53 และส่วนราชการ/

รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.54 ตามลาํดบั จาํนวนกาํลงัแรงมา้ท่ีไดรั้บ

อนุญาตพบวา่นอ้ยกวา่ 100 แรงมา้จาํนวน 1 12 แห่ง หรือร้อยละ 60.22ระหวา่ง101-400 

แรงมา้ จาํนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.73 และมากกวา่ 400  แรงมา้ มีจาํนวน 28 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 15.05 สาํหรับรูปแบบของผลิตภณัฑไ์มจ้าํแนกไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ1) วง

กบ ประตู หนา้ต่าง  2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน 3) ไมร้องรับสินคา้ลงัใส่สินคา้

4) ผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน  5) ไมป้าร์เกต ์โมเสค 
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จากการแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพื่อประดิษฐกรรมจาํนวน 65 ราย พบวา่วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็น

ไมเ้น้ือแขง็ท่ีมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ส่วนผลิตภณัฑบ์างประเภทประเภท เช่น 

ของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอนใชไ้มย้างพาราแปรรูปท่ีมีคุณภาพดีเป็นวตัถุดิบ

สาํหรับไมร้องรับสินคา้ลงัใส่สินคา้ใชไ้มย้างพาราแปรรูปและไมน้อกประเภทหวงหา้ม

ในประเทศรวมทั้งลงัไมท่ี้เป็นบรรจุภณัฑสิ์นคา้จากต่างประเทศเป็นวตัถุดิบ โดยขนาด

และคุณภาพของวตัถุดิบตามวตัถุประสงคใ์นกิจการแต่ละประเภทการใชไ้มแ้ปรรูปเป็น

วตัถุดิบ วงกบ ประตู หนา้ต่างมีปริมาณการใชเ้ฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 26 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั/โรง รองลงมาคือผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน เท่ากบั 2.4 ลูกบาศก์

เมตร/วนั/โรง ส่วนไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่สินคา้และปาร์เกต ์โมเสคมีปริมาณการใชเ้ฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงส่วนการใชไ้มจ้ากสวนป่าเป็นวตัถุดิบพบวา่

บางส่วนของกิจการผลิตเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชเ้น่ืองจากไมย้งัไม่ไดข้นาดและคุณภาพ

ตามท่ีตอ้งการรวมทั้งปริมาณยงัไม่เพียงพอสาํหรับการควบคุมมาตรฐานการผลิตพบใน

โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีแผนกควบคุมคุณภาพสินคา้ตามมาตรฐานท่ี

กาํหนดส่วนรูปแบบของผลิตภณัฑโ์รงงานฯจะผลิตตามขนาดมาตรฐานของตลาดและ

บางส่วนตามแบบท่ีลูกคา้สั่งการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พบวา่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมไวท้ั้งดา้นการ

ผลิต ดา้นเงินลงทุนดา้นการตลาด และดา้นแรงงานในบางประเดน็แต่ยงัไม่ไดมี้การ

เตรียมความพร้อมในเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคในภูมิภาคอาเซียนและการ

ใชป้ระเทศเพื่อนบา้นเป็นฐานในการส่งออกและการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะไปลงทุน

ขยายตลาดและการยา้ยฐานการผลิตไปอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบหรือแหล่งกระจายสินคา้ 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการ ทั้งดา้นการตลาด การผลิตและแรงงาน

โดยรวม มีความสาํคญั อยูใ่นระดบั ปานกลางโดยมีเพียงราคาไมท่ี้มีความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมากส่วนดา้นระเบียบขอ้กฎหมายและแนวทางปฏิบติัมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งเร่ืองความซบัซอ้นของขั้นตอนของกระบวนการและระยะเวลาในการพจิารณา 
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 วตัถุประสงค์          2 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลไดมี้มติใหส้มัปทานป่าบกทัว่ประเทศส้ินสุดลงเม่ือ ปี พ.ศ. 2532 เป็น

ตน้มา ทาํใหเ้กิดภาวะขาดแคลนไมใ้ชส้อยในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก ทั้งความตอ้งการ

ไมเ้พือ่การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ทาํเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน โดยเฉพาะใชใ้นดา้น

อุตสาหกรรมไมน้ั้นพบวา่มีความตอ้งการไมท่้อนและไมแ้ปรรูปเพื่อเป็นวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมไมม้ากข้ึนดว้ย โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีผลผลิตไมใ้นประเทศเป็น

จาํนวนนอ้ยปริมาณไม่เพียงพอ และคุณภาพไม่ตรงกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน ์จึงมี

การนาํเขา้ไมท่้อนและไมแ้ปรรูปจากต่างประเทศทั้งในประเทศแถบอาเซียน และจาก

ภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ประเทศแถบอเมริกาใต ้แอฟริกา นิวซีแลนด ์ เป็นตน้ เพื่อนาํมา

ทดแทนไมท่ี้ตอ้งการต่อกระบวนการผลิต ซ่ึงท่ีผา่นมาในประเทศต่าง ๆ ไดมี้การเพิ่ม

มาตรการในการส่งออกไมม้ากข้ึน อาทิเช่น บางประเทศมีการหา้มส่งออกไมท่้อน 

อนุญาตใหส่้งออกไดเ้พยีงไมแ้ปรรูป หรือสินคา้ประเภทส่ิงประดิษฐฯ์ และบางประเทศ

ไดมี้การสั่งหา้มการส่งออกไมเ้ป็นสินคา้ส่งออกอยูบ่า้งแลว้ซ่ึงในอนาคตมีแนวโนม้วา่

ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถนาํไมจ้ากประเทศเหล่าน้ีได ้จนทาํใหมี้เกิดการ ขาดแคลน

วตัถุดิบในการผลิตและดา้นราคาท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั ประกอบกบักฎ ระเบียบต่าง ๆ ของ

ทางราชการและการแข่งขนัทางดา้นราคาสินคา้ในตลาดโดยเฉพาะประเทศแถบอาเซียน 

ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวลว้นเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมข้องประเทศไทย

ทั้งส้ิน 

 นบั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550เป็นตน้มา อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนไดรั้บ

ผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆไดแ้ก่การขาดแคลนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึน

ทั้งดา้นราคาวตัถุดิบ ค่าแรงงานค่าขนส่ง รวมทั้งความไม่สงบทางการเมือง และปัญหา

ภาวะนํ้าท่วมหนกัในหลายพื้นท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศและภาวะ
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อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเกิดการชะลอตวั นอกจากน้ีผูผ้ลิตเพือ่การส่งออกยงัไดรั้บ

ผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาทและวกิฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยงัประเทศต่าง ๆ ทาํใหภ้าพรวมการผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละ

เคร่ืองเรือนมีปริมาณลดลง 

 จงัหวดัปทุมธานีมีการเพิ่มข้ึนของกิจการอุตสาหกรรมไมอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมี

ท่ีตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจาก

เป็นการขยายหรือยา้ยกิจการมาเน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งโรงงานมีชุมชนเกิดข้ึนอยา่ง

หนาแน่น และเพื่อใหก้ารประกอบกิจการสะดวกในการคมนาคมขนส่งมากข้ึน รวมทั้ง

แกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการร้องเรียนท่ีมีในชุมชนท่ีเกิดข้ึน โดยมีการขยายตวั

รองรับการนาํเขา้ไมจ้ากต่างประเทศโดยขนส่งทางเรือผา่นท่าเรือ                    บริเวณ

กรุงเทพ ปริมณฑลและภาคตะวนัออก แต่จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การ

แข่งขนัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีความรุนแรงส่งผลกระทบให้

ภาคอุตสาหกรรมไมใ้นจงัหวดัปทุมธานีตอ้งปรับตวั เพื่อรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ

อุตสาหกรรม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน สถานการณ์การ

นาํเขา้-ส่งออกไม ้และผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละท่ีใชไ้มเ้ป็นส่วนประกอบแนวโนม้การ

ขยายตวั  

2. เพือ่ศึกษาสถานการณ์การผลิตของภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปไมข้องโรงงานแปรรูป

ไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี แนวโนม้การขยายตวั 

และการนาํไมจ้ากสวนป่า ภายในประเทศมาใชป้ระโยชนแ์ละความพร้อมในการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

3.เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนของโรงงานแปร

รูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในจงัหวดัปทุมธานี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ในช่วงปี พ.ศ.2557รวมระยะเวลา 1 ปี  
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พืน้ทีด่ําเนินการ 

 ดาํเนินการในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมไม ้เช่น สถิติการป่าไม ้การผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ ์การนาํเขา้และการ

ส่งออกไมแ้ละผลิตภณัฑ ์มูลค่าการนาํเขา้และการส่งออกไมแ้ละ ผลิตภณัฑไ์ม ้และ

การศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไม ้และโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐ

กรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

สัดส่วนของผลงาน 

 เป็นผลงานของผูเ้สนอผลงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด 

นิยามศัพท์ 

 โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม หมายถึง โรงงานท่ีใช้

เคร่ืองจกัรเป็นตน้กาํลงัในการแปรรูปไมท่ี้มีวตัถุประสงคท์าํส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือ

ส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีทาํดว้ยไมใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป หรือก่ึงสาํเร็จรูปจาํหน่าย (กอง

การอนุญาต, 2541) 

 ผลิตภณัฑไ์ม ้หมายถึง สินคา้ไมส้าํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการแปร

รูปไมเ้พือ่ประดิษฐกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีใชไ้มแ้ปรรูปเป็นวตัถุดิบ(สานิตย,์ 2536) 

หมายความถึงเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ ตู ้เตียง โต๊ะ เกา้อ้ี ถาด จานรองแกว้ แจกนั วง

กบ บานประตูหนา้ต่าง ราวบนัไดกลึง บา้นสาํเร็จรูป ช้ินส่วนของบา้นสาํเร็จรูป ช้ินส่วน

ของบา้นท่ียงัไม่สาํเร็จรูป ฯลฯ 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1. การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลไดม้าจากหลายแหล่ง ซ่ึง

ขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานอาจจะไม่ตรงกนั เน่ืองจากลกัษณะ วธีิการจดัเกบ็และช่วงเวลา

ท่ีแตกต่างกนัไป ขอ้มูลบางแหล่งไม่เป็นปัจจุบนัหรือทนัสมยั ทาํใหก้ารนาํมาวเิคราะห์

และสรุปผลเกิดความผดิพลาดได ้

 2. การดาํเนินการสาํรวจเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูดา้นสถานการณ์การใชไ้มแ้ปรรูป

ของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีอาจ
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ไม่ไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากเหตุผลการปกป้องขอ้มูลจากการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ 

 3. ในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมใน

ทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อประดิษฐกรรมท่ีมีความ

หลากหลายเน่ืองจากบางส่วนเป็นกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตก่อนท่ีระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ย

การควบคุมการแปรรูปไมต้ามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 พ.ศ.2541 ซ่ึง

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมไว ้จึงทาํใหบ้างส่วนมีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการท่ีมีความ

หลากหลายซ่ึงยากต่อการจดักลุ่มประเภทวตัถุประสงคข์องการดาํเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

ประโยชน์ของผลงาน 

1. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ

ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการแปรรูปไมเ้พื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานี และเทียบเคียงพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพและลกัษณะทางการประกอบอุตสาหกรรม

ไมท่ี้ใกลเ้คียงกนัใหส้ามารถปรับปรุงหรือปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและรองรับ

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

2. สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการปลูกป่า

ภาคเอกชนเพือ่รองรับความตอ้งการไมแ้ปรรูปของภาคอุตสาหกรรมไมป้ระเภทโรงงาน

แปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 ลกัษณะอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย 

 อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยจะพึ่งพาการส่งออกส่วนใหญ่

จะเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมโ้ดยขนาดอุตสาหกรรมท่ีผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมมี้ขนาดกลาง

และขนาดเลก็ ซ่ึงนอกจากจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมเ้พือ่จาํหน่ายภายในประเทศแลว้ยงัผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไมเ้พือ่การส่งออกอีกดว้ย ซ่ึงช่างฝีมือท่ีผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมข้องไทยจะเป็น

ช่างท่ีมีฝีมือดีและมีความละเอียดจึงทาํใหเ้ฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้ไดมี้ความสวยงามและมี

คุณภาพดีตามไปดว้ย แต่ส่ิงท่ีจะตอ้งมีการพฒันาในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมข้อง

ไทยคือการออกแบบใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย เพือ่เพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ปัญหา

อีกประการหน่ึงกไ็มท่ี้จะเป็นวตัถุดิบในการผลิต เน่ืองจากไมต้ามธรรมชาติเช่น ไมส้ัก 

ไมแ้ดง มีจาํนวนลดนอ้ยลง ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัหาวตัถุดิบไมช้นิดอ่ืน ๆ มาใชใ้นการ

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่นไมย้างพารา ซ่ึงแมจ้ะเป็นไมเ้น้ืออ่อนแต่เป็นไมท่ี้นาํมาเป็นวสัดุท่ี

สามารถผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไดดี้เช่นเดียวกบัไมช้นิดอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัมีราคาท่ีถูกและ

สามารถจดัหาไดไ้ม่ยากนกั 

 จากสภาพปัญหาวกิฤติการณ์ทางดา้นการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการใช้

จ่ายของผูบ้ริโภค และนอกจากผลกระทบจากสภาพทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจแลว้ 

สภาวะการแข่งขนัในตลาดเฟอร์นิเจอร์วสัดุอุปกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ลว้นทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบการใน

ประเทศดว้ยกนัเองและผูป้ระกอบการนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย 

และเวยีดนาม โดยเฉพาะการแข่งขนัเร่ืองราคา ทาํใหก้ารผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งท่ีใชใ้นบา้น

และในสาํนกังานนอกจากจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารตน้ทุนการผลิตเพื่อรักษา

กาํไรไวใ้หไ้ดใ้นขณะท่ีตน้ทุนการผลิตวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน
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มากขณะท่ีสินคา้ราคาถูกครองตลาดอยู ่ผูป้ระกอบการมีการปรับตวัเป็นอยา่งมากโดยใช้

จุดไดเ้ปรียบ จุดเด่นของสินคา้มาเสริมสร้างใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง ไม่วา่จะเป็นการ

เจาะลึกพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การออกแบบใหมี้ดีไซนใ์หต้รง

กบัความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคเนน้เทคโนโลยใีนการผลิตมากข้ึนเพือ่เพิ่ม

มูลค่าเพิ่มเนน้คุณภาพของสินคา้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเนน้ในเร่ืองของบริการ

เพิ่มข้ึน เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและขายในราคาท่ีสูงกวา่ได ้(อุมาพร, 2554) 

การผลิตเคร่ืองเรือนไมข้องประเทศไทยมากกวา่ร้อยละ 80 เป็นการรับจา้งผลิต

ตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด โดยลูกคา้เป็นผูน้าํตวัอยา่งมาให ้รองลงมาเป็นการผลิตท่ี

โรงงานผูผ้ลิตออกแบบเอง โดยอาจมีการปรับปรุงแบบนาํเสนอแก่ลูกคา้ และมีโรงงาน

เป็นจาํนวนนอ้ยท่ีมีตรายีห่อ้เป็นของตนเองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงงานท่ีมีตรายีห่อ้เป็น

โรงงานท่ีมีการผลิตโดยใช ้ MDF หรือ Particle Board เป็นวตัถุดิบหลกั(สาํนกับริการ

ส่งออก, 2547) 

การผลิตเคร่ืองเรือนไมส่้วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ทนัสมยันกั เป็น

เทคโนโลยขีั้นพื้นฐานโดยไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของการผลิตเคร่ืองเรือนไมเ้ป็นโรงงาน

ขนาดเลก็ จึงไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั โดยเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ยงั

อยูใ่นขั้นพื้นฐาน ทาํใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไดคุ้ณภาพไม่ดี มีการสูญเสียเศษไมซ่ึ้งเป็นวตัถุดิบ

หลกัถึงร้อยละ 40-50 นอกจากน้ียงัพบวา่กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไมข้องไทยยงัคง

เป็นการใชแ้รงงานภายในประเทศเป็นหลกั ปัจจุบนัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดห้นัมาศึกษาเทคนิคท่ีจะเพิ่มกาํลงัผลิตและลดการสูญเสียของ

วตัถุดิบและมีการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัควบคู่กบัเทคโนโลยท่ีีจะทาํใหสิ้นคา้มี

คุณภาพและตน้ทุนตํ่าเพื่อสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดโลกได ้ในเร่ืองการจดัการ

ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการบางรายขาดความเขา้ใจเร่ืองระบบการผลิต ซ่ึงระบบการ

ผลิตมีอยูห่ลายอยา่ง มีวธีิบริหารแต่ละอยา่งไม่เหมือนกนั ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเรียนรู้เร่ืองระบบการผลิตใหถู้กตอ้งเพือ่สามารถวางแผนการผลิตในระดบั

อุตสาหกรรมได ้เพราะปัญหาท่ีผา่นมา คือ โรงงานของไทยสามารถทาํการผลิตภณัฑ์

ตน้แบบซ่ึงจดัเป็ นงานฝีมือท่ีดีมาก แต่เม่ือเร่ิมผลิตในปริมาณมาก ๆ จะเกิดปัญหาทนัที
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ซ่ึงความไม่เขา้ใจในระบบการผลิตท่ีดีจะทาํใหเ้กิดปัญหาในกระบวนการผลิตและทาํให้

ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึนมาก และไม่สามารถส่งงานไดท้นั ดงันั้นควรมีการวางเป้าหมาย

ในการผลิตซ่ึงจะมองท่ี ผลผลิต ตน้ทุน คุณภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชีวติทุก

อยา่งจะตอ้งไปดว้ยกนั ดา้นปัจจยัการผลิตดา้นบุคลากรจะตอ้งมีการพฒันาใหมี้ระเบียบ

วนิยัในการทาํงาน เคร่ืองจกัรตอ้งมีการปรับปรุงโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั วตัถุดิบ 

วธีิการจดัการการผลิต ปัจจยัการผลิตทุกอยา่งจะตอ้งพร้อมจึงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพการ

ทาํงานสูงข้ึนและลดตน้ทุนในเร่ืองการบริหารการผลิตและการผลิตตอ้งมีมาตรฐาน 

มาตรฐานเป็นส่ิงจาํเป็นเพราะสามารถรับประกนัคุณภาพสินคา้ไดอี้กดว้ย และหากไดมี้

การกาํหนดมาตรฐานไวก้จ็ะสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน มาตรฐาน

และการควบคุมการผลิตมีความสาํคญัคือ ทาํใหสิ้นคา้เป็นท่ียอมรับ เกิดความผดิพลาด

ในการผลิตนอ้ยลง ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนในการผลิต มาตรฐานท่ีดีตอ้งมี

ความเหมาะสมคือไม่สูงเกินไปและตํ่าเกินไป มาตรฐานจะเป็นตวักลางระหวา่งผูผ้ลิต

และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์คือ หากผูผ้ลิตมีการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงกวา่มาตรฐานมาก

จะส่งผลกระทบต่อกาํไร แต่หากมีการผลิตโดยลดคุณภาพลงกจ็ะเส่ียงต่อการยอมรับของ

ผูใ้ช ้ในการพฒันาระดบัมาตรฐานควรมีการสร้างระบบเขา้มาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการทาํงาน (สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้รายงานประจาํปี, 2549)  

2.2 ปัจจัยและเงื่อนไขต่อการพฒันาอตุสาหกรรม 

 วสันต ์(2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ือง

เรือน ไดแ้ก่ วตัถุดิบ เทคโนโลยกีารผลิต การตลาด การวจิยัและพฒันา ทรัพยากรมนุษย ์

สาธารณูปโภค ส่ิงแวดลอ้ม และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

อุตสาหกรรมสนบัสนุน เช่น กาว สี อุปกรณ์ประกอบ เป็นตน้ ดงันั้นการพฒันา

อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดโลกได ้จะตอ้ง

มีการพฒันาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น 

 2.2.1วตัถุดิบ ประเทศไทยมีวตัถุดิบหลกัคือ ไม ้โดยอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน

เคร่ืองใชไ้มแ้บ่งออกเป็น 
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 1)เคร่ืองเรือนท่ีใชไ้มย้างพาราเป็นวตัถุดิบหลกั ปัจจุบนัประเทศไทย             เป็น

ประเทศผูผ้ลิตไมย้างพารารายใหญ่ของโลก โดยมีจาํนวนสวนยางพาราประมาณ 12.3 

ลา้นไร่ ซ่ึงจากจาํนวนสวนยางพาราดงักล่าว น่าจะทาํใหมี้ปริมาณพอเพียงสาํหรับการ

ผลิตภายในประเทศ แต่อุตสาหกรรมประเภทน้ีกลบัตอ้งประสบปัญหาดา้นตน้ทุน

วตัถุดิบ คือ ไมย้างพารามีราคาสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาดา้นการคมนาคมขนส่ง ซ่ึง

สวนยางพาราท่ีปลูกข้ึนส่วนใหญ่จะมีท่ีตั้งอยูใ่นท่ีท่ียงัไม่มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกต่อ

การขนส่ง  เทคนิคการรักษาเน้ือไมย้างพารา เพราะไมย้างพาราเป็นไมท่ี้เส่ือมคุณภาพเร็ว

เน่ืองจากมีความช้ืนสูง แต่ชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ยงัคงขาดความรู้ดา้นการรักษาเน้ือ

ไม ้จึงทาํใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายได ้นอกจากน้ียงัมีการส่งออกไมย้างพาราแปรรูป

ไปยงัต่างประเทศใหแ้ก่ประเทศคู่คา้ซ่ึงกเ็ป็นคู่แข่งท่ีสาํคญั เช่น ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มาเลเซีย ประกอบกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) 

มีนโยบายไม่เพิ่มการใหก้ารสนบัสนุนการปลูกยางพาราในภาคใต ้และทาง สกย.ไม่มี

เงินท่ีจะสนบัสนุนอยา่งเพียงพอแก่ชาวสวนยางท่ีจะพร้อมตดัไม ้ในอนาคตหากสภาวะ

เศรษฐกิจดีข้ึนอาจทาํใหเ้กิดการขาดแคลนไมย้างพารา ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัของ

อุตสาหกรรมประเภทน้ี 

 2) เคร่ืองเรือนท่ีทาํจากไมเ้น้ือแขง็ อุตสาหกรรมไมเ้น้ือแขง็ของไทยในปัจจุบนั 

ตอ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบไมเ้น้ือแขง็จากต่างประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากประเทศไทยมี

นโยบายปิดป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนไมเ้น้ือแขง็ ซ่ึงการนาํเขา้ไม้

เน้ือแขง็จากต่างประเทศจะมีการเสียภาษีในอตัราท่ีสูง รวมทั้งกฎระเบียบในการนาํเขา้ 

ส่งผลใหต้น้ทุนไมเ้น้ือแขง็สูงข้ึนตาม ทาํใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งใน

ตลาดโลกได ้

 3)เคร่ืองเรือนท่ีผลิตจาก Particle Board, MDF Board และไมอ้ดั ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ

ของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง จึงทาํใหป้ระเทศไทยมี

โรงงานประเภทดงักล่าวเป็นจาํนวนนอ้ย นอกจากนั้นปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ

ในช่วงฤดูฝน และโรงงานบางแห่งไม่มีสวนป่าเป็นของตนเอง ส่งผลใหไ้มมี้ราคาสูง 

เน่ืองยางไมย้างพาราเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิต Particle Board และ MDF Board 
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 2.2.2 เทคโนโลย ี  เทคโนโลยทีางการผลิตภาคอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละ

เคร่ืองเรือนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นเคร่ืองจกัรพื้นฐานท่ีผลิตได้

เองในประเทศหรือเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ลว้ เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์ม้

และเคร่ืองเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นโรงงานขนาดเลก็ จึงมกัไม่มีเงินทุนเพียงพอ

สาํหรับเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั ซ่ึงจะทาํใหสิ้นคา้มีคุณภาพสูงและ

ลดการสูญเสียไมใ้นการผลิต ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนของ

ไทยมกัมีการสูญเสียเน้ือไมใ้นระหวา่งกระบวนการผลิตถึงร้อยละ 40-50 การใช้

เคร่ืองจกัรมีการเปล่ียนแปลงเพยีงเลก็นอ้ย เฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนสูง 

โดยจะนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ เช่น เยอรมนัน้ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพแต่มกัมีราคาสูง ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้จากประเทศ

ไตห้วนัหรืออิตาลีจะมีราคาถูกกวา่ แต่ประสิทธิภาพกจ็ะตํ่ากวา่ดว้ย โดยส่วนใหญ่แลว้

ผูป้ระกอบการยงัคงพึ่งพาแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือเป็นหลกั นอกจากนั้น ในดา้น

การผลิตยงัคงขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ และช่างเทคนิค ทั้งในดา้นการ

ผลิต การออกแบบ รวมทั้งกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก

ในดา้นการปฏิบติั เช่น การจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบไมแ้ละผลิตภณัฑ ์การจดัผงั

โรงงาน การจดัวางเคร่ืองจกัร การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกาํลงัการผลิตและแรงงาน เป็น

ตน้ 

 2. 2.3 ทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนเป็น

อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัค่าแรงของประเทศไทยมีมูลค่า

สูงข้ึนมาก โดยเฉพาะหากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งทางการคา้ท่ีสาํคญั เช่น 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหป้ระเทศไทย

เกิดความเสียเปรียบในดา้นราคา ประกอบกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดพ้ฒันา

ปรับปรุงในเร่ืองฝีมือแรงงาน และเทคโนโลยกีารผลิต ทาํใหสิ้นคา้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยอยา่งมาก 

 นอกจากน้ีปัจจุบนัคนไทยรุ่นใหม่มกัตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน        

เพื่อทาํงานในลกัษณะของสาํนกังาน ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ในทอ้งท่ีภาคเหนือซ่ึงเป็นช่างฝีมือแรงงานไทยท่ีมีความชาํนาญ และ

ประสบการณ์ในงานไมอ้ยา่งมาก และปัญหาการขาดแคลนนกัออกแบบผลิตภณัฑง์าน

ไม ้ซ่ึงจะมีผลช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองเรือนใหมี้รูปแบบท่ีมีความแตกต่าง 

เป็นเอกลกัษณ์ ตรงตามความตอ้งการและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศ 

    ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ือง

เรือน อาจแบ่งตามประเภทของทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะในการผลิตและระบบคุณภาพ ทกัษะ

ในการออกแบบ ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะทางดา้นการจดัการ

และการตลาด ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาทกัษะทางดา้นการผลิตไดแ้ก่ กรม

พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม และสถาบนัการศึกษา โดยได้

มีการจดัอบรมฝีมือแรงงานในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูส้นใจสามารถสมคัรไดต้ามสถาบนั

พฒันาฝีมือแรงงานทัว่ประเทศ 

 2.2.4สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคถือเป็นปัจจยัหลกัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อ

การพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นการ

คมนาคมขนส่งวตัถุดิบจากสวนยางพารา โดยประมาณก่ึงหน่ึงของโรงงานเคร่ืองเรือน

ไมท่ี้มีอยูจ่ะมีแหล่งท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเน่ืองดว้ยปัจจยั

ความสะดวกดา้นการคา้ เน่ืองจากเป็นศนูยก์ลางและเป็นแหล่งตลาดซ้ือขายขนาดใหญ่

ของประเทศมีแรงงานเป็นจาํนวนมาก สาํหรับโรงงานอีกบางส่วนจะมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั

ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นแหล่งพื้นท่ีปลูกไมย้างพารา รวมทั้งบางพื้นท่ียงัไดรั้บ

การสนบัสนุนดา้นการลงทุนจากรัฐบาลอีกดว้ย 

 2.2.5ส่ิงแวดล้อม  ปัจจุบนัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มไดมี้ความสาํคญัต่อการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ทั้งจากภาพลกัษณ์ในกระบวนการผลิต

ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัคู่คา้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

สหภาพยโุรป ไดมี้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต กล่าวคือ 

วตัถุดิบตอ้งเป็นไมท่ี้มาจากสวนป่าหรือป่าปลูกท่ีไดรั้บการรับรองจาก FSCหรือไม้

จะตอ้งมาจากแหล่งท่ีมีการปลูกทดแทน ไม่ไดต้ดัมาจากป่าธรรมชาติ รวมทั้งการใชว้สัดุ

ประกอบ เช่น กาว สี หรือการผลิตแผน่ Particle, แผน่ MDF ซ่ึงตอ้งนาํไมม้าประสาน
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เพื่อใหเ้ป็นแผน่โดยใชก้าวท่ีมีสารฟอร์มลัดีไฮน ์ร่วมกบัสารเคมีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีกล่ินและสาร

ท่ีมีผลต่อสุขภาพ หรือสีท่ีใชจ้ะเป็นสีท่ีปราศจากพิษโดยในบางประเทศมีเง่ือนไข

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นแรงงาน ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาถึง

ระเบียบ กฎเกณฑใ์นการดาํเนินการ และมีระบบการจดัการท่ีดี เพื่อใหส้ามารถพฒันา

อุตสาหกรรมจนสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

2.3 รูปแบบการผลติของผลติภณัฑ์ไม้และเคร่ืองเรือน 

 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนไมข้องประเทศไทย ไดมี้รูปแบบการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นลาํดบั โดยในอดีตท่ีผา่นมามีการผลิตท่ีพฒันามาจากการใช้

เทคโนโลยแีละการออกแบบอยา่งง่าย ๆ มาสู่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาโดยนาํเขา้

มาจากต่างประเทศ โดยมีการออกแบบท่ีสวยงามและทนัสมยัทดัเทียมกบัฝีมือช่าง

ต่างประเทศ จนกลายเป็นสินคา้ส่งออกสาํคญัของไทยท่ีสามารถนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ

ไดปี้ละหลายหม่ืนลา้นบาท และเป็นท่ีรู้จกัของต่างประเทศ 

 การผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนของไทยเร่ิมตน้จากอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนท่ีผลิตข้ึนเพื่อใชแ้ละจาํหน่ายในประเทศ ต่อมานบัรัฐบาลมีนโยบายปิดป่า

สมัปทานทัว่ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนไมมี้การ

ปรับเปล่ียนในเร่ืองของวตัถุดิบ โดยเฉพาะไมเ้น้ือแขง็ซ่ึงเร่ิมเกิดการขาดแคลนมาเป็นไม้

เน้ืออ่อนซึงเป็นไมโ้ตเร็ว อาทิเช่น ไมย้างพารา นอกจากนั้นยงัมีการปรับเปล่ียนการผลิต

จากการผลิตผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองเรือนสาํเร็จรูป มาเป็นผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนไม้

ชนิดถอดประกอบได ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิตในลกัษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ท่ีมุ่งเนน้การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกั การผลิตมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัซ่ึง

สั่งนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยมีการออกแบบตามความตอ้งการของผูซ้ื้อในตลาด

ต่างประเทศดว้ย 

 โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน สามารถแบ่งตามลกัษณะ

การผลิตและผลผลิตท่ีได ้ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การผลิตไมจ้ริง  ( Solid woods) 2) 

การผลิตไมอ้ดั ไมป้ระสาน (Solid Laminated wood panels)  3) การผลิตแผน่ไมอ้ดั ( Ply 

woods)  4) การผลิตแผน่ช้ินไมอ้ดั ( ParticleBoards) 5) การผลิตแผน่ใยไมอ้ดั ( Fiber 
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Boards) และ 6) การผลิตสินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน รวมวสัดุก่อสร้าง กลุ่มวสัดุ

ตกแต่งอาคาร และกลุ่มวงกบและบานประตูหนา้ต่าง 

 ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการของไทยสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ไดห้ลายประเภท          

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ซ่ึงจะมีอยู ่2 ประเภทหลกั ๆ  ไดแ้ก่ 1) เฟอร์นิเจอร์

ไมเ้น้ือแขง็ มีสัดส่วนในการผลิตทั้งหมดร้อยละ 15 ของเฟอร์นิเจอร์ไมท้ั้งหมด ส่วนมาก

ทาํมาจากไมส้ัก ไมป้ระดู่  ไมชิ้งชนั ไมแ้ดง ไมม้ะค่า เป็นตน้ โดยจะมีทั้งชนิดท่ีนาํมา

ประกอบฝังเขา้กบัผนงัอาคาร บา้น สาํนกังานและไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้( Built-in 

Furniture) และลกัษณะท่ีท่ีลอยตวั (Free standing)  และ 2) เฟอร์นิเจอร์ไมเ้น้ืออ่อน ส่วน

ใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใชไ้มย้างพาราเป็นวตัถุดิบ โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของ

เฟอร์นิเจอร์ไม ้ท่ีผลิตไดท้ั้งหมด สาํหรับท่ีเหลืออีกร้อยละ 15 เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํดว้ย

ไมอ้ดัไมว้เีนียร์ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํจากไมย้างพาราซ่ึงส่วนใหญ่เนน้การส่งออกเป็นหลกั 

เป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศเน่ืองจากมีราคาถูก เน้ือไมมี้ลวดลายสวยงาม

(สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม,้ 2547) 

2.4 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC)  ที่มต่ีอ

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 กระทรวงพาณิชย ์(2552) ไดร้ายงานไวว้า่ ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเตม็รูปแบบและประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

ตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาํใหผู้ป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมต้อ้งเตรียมตวัรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ใน

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.4.1 ดา้นตน้ทุน จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั ทาํใหต้น้ทุน 

นาํเขา้วตัถุดิบในการผลิตลดลง เน่ืองดว้ยอตัราภาษีลดเหลือ ร้อยละ 0 สามารถนาํเขา้ไม้

ไดจ้ากหลายแหล่งมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาไมเ้น้ือแขง็ตามธรรมชาติบางชนิด

ภายในประเทศ อาทิเช่น ไมส้ัก ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมชิ้งชนั  มีจาํนวนลดลง ทาํใหต้อ้ง

นาํเขา้ไมจ้ากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 ของปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้โดยมีแหล่งนาํเขา้ท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ ประเทศลาว พม่า มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนตห์รือการใชไ้ม้
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ชนิดอ่ืนทดแทน เช่น ไมย้างพาราซ่ึงประเทศไทยเองมีปริมาณไมย้างพาราเพยีงพอกบั

ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศโดยอาจไม่ตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้ การลดอตัราภาษีทาํให้

ตน้ทุนการผลิตลดลงถือเป็นการเพิ่มความไดเ้ปรียบและความสามารถในการแข่งขนัดา้น

ราคาไดม้ากข้ึน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และมีการส่งออกและนาํเขา้สามารถ

ใชป้ระโยชนจ์ากการประหยดัจากขนาด ( Economic of Scale) โดยผลิตสินคา้ในจาํนวน

ท่ีมาก ทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยตํ่าลงและขายสินคา้ใหต้ลาดท่ีใหญ่ข้ึน ส่วนอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทยอาจเกิดการเสียเปรียบทั้งน้ีเพราะ

อุปสรรคดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีสูง อาทิเช่น ค่าจา้งแรงงาน ปัญหากฎหมายภายในเก่ียวกบั

ป่าไม ้เทคโนโลยทีางดา้นการผลิตท่ีไม่ทนัสมยั กาํลงัการผลิตมีไม่มากพอจึงไม่สามารถ

ใชป้ระโยชนก์ารประหยดัจากขนาดได ้ผูป้ระกอบการจึงควรเร่งปรับตวัสร้างความ

แตกต่างและเพิ่มมูลค่าสินคา้เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

2.4.2 ดา้นคู่แข่งขนั จากการเปิดเขตการคา้เสรีทาํใหอุ้ตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย 

ประสบกบัปัญหาคู่แข่งใหม่ท่ีมีศกัยภาพจากอาเซียน อาทิ ประเทศเวยีดนามซ่ึงเป็น

ประเทศท่ีมีแรงงานฝีมือจาํนวนมาก และมีค่าแรงท่ีถูก ทกัษะการทาํเฟอร์นิเจอร์ของคน

เวยีดนามมีมากกวา่ประเทศไทย เน่ืองจากมีการถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นอยา่งยาวนาน 

จึงมีแรงงานท่ีมีฝีมือเพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด อีกทั้งบริษทัต่างชาติจาํนวนมาก

เขา้มาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเวยีดนามทาํใหมี้การนาํเขา้

เทคโนโลยกีารผลิตขั้นสูง และรัฐบาลเวยีดนามไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหก้าร

สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อยา่งจริงจงั นอกจากน้ีการลงทุนใน

อาเซียนทาํไดอ้ยา่งเสรี เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนสามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้และ

เงินทุนไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีมาตรการกีดกนัใด ๆ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหสิ้นคา้

เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเขา้มาทาํตลาดในประเทศไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึนซ่ึง

กระทบต่อผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีไม่มีศกัยภาพมากพอท่ีจะแข่งขนักบั

สินคา้จากต่างประเทศ 

 

2.4.3 ดา้นแรงงานฝีมือ หรือแรงงานชาํนาญสามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี 
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มากยิง่ข้ึน โดยในแต่ละประเทศสมาชิกจะมีความแตกต่างในเร่ืองค่าแรงอนัจะเป็น

ตวักระตุน้ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานมากข้ึน แนวโนม้มีการเคล่ือนยา้ยไปยงั

ประเทศท่ีมีค่าแรงหรือค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ สาํหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยคงยงั

ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นแรงงานฝีมือในการเปิดเขตการคา้เสรีมากนกั เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ            

ขนาดเลก็ และช่างฝีมือท่ีผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมเ้ป็นช่างมีฝีมือดีและมีความละเอียด จึงทาํให้

เฟอร์นิเจอร์ไมข้องไทยมีความสวยงามและคุณภาพผลิตภณัฑดี์ อีกทั้งค่าตอบแทน

แรงงานในประเทศไทยมีอตัราท่ีสูงกวา่ประเทศเพือ่นบา้น ทาํใหแ้รงงานฝีมือในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม่เกิดการเคล่ือนยา้ยออกนอกประเทศ แต่ในทางตรงขา้ม

แรงงานมีฝีมือจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีค่าแรงถูกกวา่อาจเคล่ือนยา้ยเขา้มาทาํงาน

ภายในประเทศไทยได ้

 2.4.4.ดา้นผูบ้ริโภค ความตอ้งการเฟอร์นิเจอร์ในตลาดจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาํใหต้ลาดผูบ้ริโภคมีขนาดใหญ่ข้ึนจาก 

65 ลา้นคนในประเทศเป็นกวา่ 600 ลา้นคนของประชากรรวมใน 10 ประเทศสมาชิก 

ดงันั้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในไทยจึงมีโอกาสไดข้ยายตลาดไปยงัต่างประเทศและ

เป็นโอกาสในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัธุรกิจ 

 2.4.5ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การเปิดเสรีทางดา้นการคา้และบริการเป็นกระแส

ผลกัดนัเกิดการแข่งขนัใหม่ ๆ โดยเฉพาะดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยหีรือการผลิตท่ีมี

ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการเฟอร์นิเจอร์ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งปกป้องสิทธิทางปัญญาหากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม

บางรายยงัขาดทกัษะความเขา้ใจในดา้นกฎหมายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา อาจทาํให้

สินคา้โดนลอกเลียนแบบทั้งรูปลกัษณ์และลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ทาํ

ใหเ้ฟอร์นิเจอร์บางประเภทท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยถูกลอกเลียนแบบได ้

เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนในการปกป้อง โดยเฉพาะการขอรับ

ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศ 
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 โดยสรุปการเปิดเสรีสินคา้เฟอร์นิเจอร์ในกรอบของ AEC สาํหรับประเทศไทย

น่าจะไดป้ระโยชนจ์ากภาษีท่ีลดลง การมีตลาดท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน สินคา้วตัถุดิบท่ีเป็น

ปัจจยัการผลิตนาํเขา้ราคาถูกทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตเพื่อการส่งออก เสริมสร้าง

โอกาสในการลงทุน ขยายกิจการ ยา้ยฐานการผลิต เกิดการพฒันาและสร้างนวตักรรม

ใหม่ในสินคา้และบริการ มีการพฒันาและเพิ่มคุณภาพบุคลากรแรงงาน ลดช่องวา่งการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ เพิ่มอาํนาจการซ้ือมากข้ึน ในส่วนของผลกระทบจะทาํใหสิ้นคา้มี

ราคาท่ีตกตํ่าลงไดเ้ม่ือมีการนาํเขา้สินคา้ราคาถูกจากประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่าอาจไม่มีความสามารถในการแข่งขนัไดน้กั

ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ผูป้ระกอบการจึง

ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยการผลติ 4 M 

ปัจจยัการผลิต หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการผลิตสินคา้หรือบริการ

ครอบคลุมทั้งส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น วตัถุดิบ เป็นตน้ และส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง

ได ้เช่น แสงสวา่ง ความร้อน เป็นตน้ ซ่ึง จนัทนาจนัทโร ( 2537) กล่าววา่ องคป์ระกอบ

พื้นฐานของปัจจยัการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (4M) ดงัน้ี 

1. คนงาน ( Man) หมายถึง คนงานท่ีมีความสามารถตามท่ีตอ้งการในการ

ทาํงานกล่าวคือ คนงานท่ีมีความรู้ มีทกัษะทางดา้นเทคนิค ซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพ 

สภาพการผลิต เช่น พนกังานท่ีมีความชาํนาญยอ่มสามารถทาํการผลิตไดเ้ร็ว และมี

คุณภาพดีกวา่พนกังานท่ีไม่มีความชาํนาญ จาํนวนพนกังานท่ีเหมาะสมสามารถจดัสรร

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอตัราการมาทาํงานของพนกังานกอ็าจจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตดว้ยเช่นกนั 

2.  เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ( Machine/Equipment) หมายถึงเคร่ืองจกัรและรวมถึง

อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการทาํงานกล่าวคือ เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีใชใ้น

กระบวนการผลิต ตลอดจนงานอ่ืน ๆ เช่น งานตรวจสอบ งานขนส่ง และงานคงคลงั การ

มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีพร้อมมีสมรรถนะท่ีดี จะช่วยใหก้ารผลิตสามารถดาํเนินไปได้

โดยไม่ติดขดั 



16 

 

3. วตัถุดิบ ( Material)  หมายถึงวตัถุดิบและช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต

สินคา้จะผลิตออกมามีคุณภาพไีดน้ั้น วตัถุดิบท่ีจะป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตกต็อ้งมี

คุณภาพดีดว้ย 

4. วธีิการ (Method) หมายถึง มาตรฐานวธีิการทาํงาน วธีิการทาํงานท่ีดีจะช่วย

ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตไดเ้ช่น วธีิการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีดีจะช่วยลด Set up 

time นอกจากน้ียงัช่วยใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วส่งผลใหก้าร

ผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.6 ทฤษฎกีารผลติ (Theory of Production)  

 คาํวา่ การผลิต ( production) หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงปัจจยั

การผลิต (input) ท่ีใส่ในกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลิต (output) โดยปัจจยัการผลิต

ในท่ีน้ี นอกจากจะหมายถึงปัจจยัการผลิตในความหมายทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง

ไดแ้ก่ ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการแลว้ ยงัรวมถึง

สินคา้ทุกชนิดท่ีใชอ้ยูใ่นกระบวนการผลิตดว้ย ส่วนผลผลิตกจ็ะหมายถึง สินคา้และ

บริการทุกชนิดท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตนั้น ๆ ดงันั้นการผลิตจึงไม่จาํเป็น            ตอ้ง

หมายถึงการเปล่ียนวตัถุดิบออกมาเป็นดงัท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ ๆ ไป (นราทิพย,์ 2548) 

2.7 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัจังหวดัปทุมธานี 

2.7.1 ขนาดและทีต่ั้ง 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และ        เส้นแวงท่ี 

100 องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 

1,525.85 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง

ทิศเหนือ ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27

กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอบางไทร อาํเภอบางปะอิน และอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 - ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และอาํเภอบางนํ้า

เปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 - ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม และอาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

- ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร และอาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 

 
ภาพ1แผนท่ีแสดงขอบเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2.7.2 ภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่นํ้าโดยมีแม่นํ้า

เจา้พระยาไหลผา่นใจกลางจงัหวดัในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานีและอาํเภอสามโคก ทาํให้

พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ัง

ขวาของแม่นํ้าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตอาํเภอลาดหลุมแกว้กบัพื้นท่ีบางส่วนของ

อาํเภอเมือง ปทุมธานี และอาํเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดั หรือบนฝ่ังซา้ย

ของแม่นํ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเมืองปทุมธานีบางส่วน อาํเภอธญับุรี อาํเภอคลอง

หลวง อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาํลูกกา และบางส่วนของอาํเภอสามโคกโดยปกติระดบั

นํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงทาํใหเ้กิด
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ภาวะ นํ้าท่วมในบริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อใหเ้กิด

ปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวาของแม่นํ้าเจา้พระยาสาํหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซา้ยของแม่นํ้า

เจา้พระยานั้นเน่ืองจากประกอบดว้ยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจาํนวนมากสามารถ

ควบคุมจาํนวนปริมาณนํ้าไดท้าํใหปั้ญหาเก่ียวกบัอุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 

 จงัหวดัปทุมธานีมีสภาพภูมิอากาศเหมือนกบัจงัหวดัทัว่ไปในภาคกลาง แบ่ง

ออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

– กนัยายน ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม จากขอ้มูลของสถานีอุตุนิยมวทิยา

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในปี ดา้นสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดั

ปทุมธานีในปีพ .ศ. 2557 มีอุณหภูมิสูงสุด  39.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตํ่าสุดอยูท่ี่  

13.8 องศาเซลเซียสและมีฝนตกประมาณ  105 วนัโดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดวดัได้ 93.7 

มิลลิเมตรสาํหรับเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกนัยายน 

2.7.3 การแบ่งเขตการปกครอง 

 ในปัจจุบนั จงัหวดัปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น  7 อาํเภอ 60 

ตาํบล 466 หมู่บา้น การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน65แห่งประกอบไปดว้ยองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 1 แห่งเทศบาลนคร  1 แห่ง เทศบาลเมือง  9 แห่งเทศบาลตาํบล 17 แห่งและ

องคก์ารบริการส่วนตาํบล  37 แห่งอาํเภอประกอบไปดว้ยอาํเภอเมืองปทุมธานีอาํเภอ

ธญับุรีอาํเภอคลองหลวงอาํเภอลาํลูกกาอาํเภอลาดหลุมแกว้อาํเภอสามโคกและอาํเภอ

หนองเสือ 

ตาราง1การแบ่งเขตการปกครองจังหวดัปทุมธานี 

ลาํดบั อาํเภอ/ 

กิง่อาํเภอ 

ปี พ.ศ. 2557 

พืน้ที่ 

(ตร.กม) 

ตําบล 

(แห่ง) 

หมู่บ้าน 

(แห่ง) 

1 เมืองปทุมธานี 142.859 14 81 

2 คลองหลวง 303.519 7 71 

 

 

ตาราง1(ต่อ) 
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ลาํดบั อาํเภอ/ 

กิง่อาํเภอ 

ปี พ.ศ. 2557 

พืน้ที่ 

(ตร.กม) 

ตําบล 

(แห่ง) 

หมู่บ้าน 

(แห่ง) 

3 ธญับุรี 115.862 6 12 

4 หนองเสือ 339.990 7 69 

5 ลาดหลุมแกว้ 195.704 7 61 

6 ลาํลูกกา 304.299 8 114 

7 สามโคก 118.93 11 58 

 รวม 1,520.068 60 466 

ท่ีมา :สาํนกังานสถิติจงัหวดัปทุมธานี, 2557 

 
 

 
 

ภาพ2แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

2.8 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
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 วฒิุพล (2522) กล่าววา่ ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัความขาดแคลน

ไมแ้ปรรูปเพือ่ใชใ้นการก่อสร้างและหตัถกรรมอ่ืน ๆ ปัญหาน้ียงัทวคีวามรุนแรงข้ึน

ตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากกาํลงัผลิตไมท่้อนในแต่ละปีทีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ จากปัญหา

การขาดแคลนไมแ้ปรรูปดงักล่าวขา้งตน้ จะมีผลทาํใหร้ะดบัราคาไมแ้ปรรูป

ภายในประเทศขยบัตวัสูงข้ึน สาํหรับราคาไมแ้ปรรูปจะมีระดบัสูงเพยีงใดข้ึนอยูก่บั

ปริมาณความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการใชไ้มภ้ายในประเทศกบัปริมาณไมแ้ปรรูปท่ี

ผลิตข้ึนในแต่ละปี 

 สมบูรณ์ ( 2531) ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดสินคา้ท่ีทาํจากไมโ้ดยสรุปวา่

สินคา้ท่ีทาํจากไมซ่ึ้งมีมากมายหลายชนิด หลายประเภท หลายรูปแบบ และมีคุณภาพ

แตกต่างกนัไปนั้น ตามปกติผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชจ้ะใหค้วามระมดัระวงัในการจดัซ้ือ 

ดงันั้น ราคาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดตวัหน่ึงในการซ้ือขาย รองลงมาคือคุณภาพและ

บริการ 

ตน้เหตุท่ีทาํใหต้น้ทุนผลิตสินคา้เก่ียวกบัไมมี้ราคาสูงเกิดจาก 

1. ปริมาณไมซุ้งท่ีผลิตไดใ้นประเทศลดลง  

2. รัฐบาลมีนโยบายลดการทาํไมจ้ากป่าธรรมชาติ และมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีจะ

สงวนทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งจริงจงั (ปัจจุบนัยกเลิกสัมปทานป่าไมท้ัว่ประเทศ) 

3. รัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ไมใ้หเ้ป็นอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง

เพือ่ลดการสูญเสียเน้ือไม ้โรงเล่ือยเดิมจึงปรับปรุงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน 

ๆ เช่น โรงงานไมอ้ดั โรงงานไมบ้าง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ โรงงานเหล่าน้ีจึง

ตอ้งการวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน และมีจาํนวนมากข้ึน 

4. ในขณะท่ีรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมเก่ียวกบัไมใ้หเ้จริญเติบโต แต่ไม่

ส่งเสริมใหมี้แหล่งวตัถุดิบเพิ่มข้ึนปัญหาจึงติดตามมา 

5. ผูผ้ลิตสินคา้พยายามจดัหาซ้ือไมจ้ากต่างประเทศ แต่ภาษีนาํเขา้ไมซุ้งกลบั

เพิ่มข้ึน จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 7  

6. เบ้ียใบร้ายทางท่ีเกิดจากช่องโหวข่องระเบียบกฎหมาย เป็นเหตุใหต้น้ทุน

การผลิตสินคา้สูงข้ึนเกินกวา่คาดหมายไว ้
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ไวกณูฑ ์(2538) ไดศึ้กษาสถานการณ์การผลิและการใชไ้มใ้นประเทศไทย 

ภายหลงัการปิดป่าเป็นระยะเวลา 5 ปี พบวา่ 

1. สถานการณ์อุตสาหกรรมไมข้องประเทศไทย พบวา่อุตสาหกรรมการ

แปรรูปไมด้ว้ยเคร่ืองจกัรจะมีการดาํเนินการผลิตในจงัหวดัชายแดน จงัหวดัในภาคกลาง

และกรุงเทพมหานคร แหล่งวตัถุดิบจะนาํเขา้จากต่างประเทศทั้งส้ิน อุตสาหกรรมไม้

หรือผลิตภณัฑไ์มท่ี้ใชไ้มซุ้งท่อนเป็นวตัถุดิบในการผลิตมีแนวโนม้จะปิดตวัลงเพิ่มมาก

ข้ึน ทั้งน้ีสาเหตุนอกจากวตัถุดิบขาดแคลนแลว้ราคาของผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผลิตในประเทศ

ยงัยงัสูงกวา่ผลิตภณัฑท่ี์นาํเขา้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไมอ้ดั ส่วนอุตสาหกรรม

ไมห้รือผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้มโ้ดเร็ว เช่น ไมย้คูาลิปตสัและไมย้างพารา เป็นวตัถุดิบในการ

ผลิตมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดดาํเนินการมากข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแผน่ใยไมอ้ดั

แขง็ปานกลาง และอุตสาหกรรมแผน่ช้ินไมอ้ดั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่โครงการท่ีขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทดงักล่าวทั้งส้ิน ซ่ึงถือไดว้า่เป็น

ตลาดใหญ่รองรับผลิตผลไมย้คูาลิปตสั และไมย้างพาราไดอ้ยา่งดี 

2. สถานการณ์การนาํเขา้-ส่งออกไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มใ้นช่วงก่อนการปิดป่า

และหลงัการปิดป่า  5 ปี มีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก สินคา้ไมแ้ปรรูป ไมซุ้งท่อน         

ไมอ้ดั เป็นสินคา้ไมท่ี้การขาดดุลสูงมากตามลาํดบั แนวทางการแกไ้ขการขาดดุล

นอกจากท่ีจะตอ้งเร่งรัดการฟ้ืนฟทูรัพยากรท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตข้ึน

ภายในประเทศแลว้ ในระยะสั้นจาํเป็นตอ้งลดการขาดดุลใหน้อ้ยลง โดยตอ้งหาแหล่ง

ตลาดไมห้รือผลิตภณัฑไ์มน้าํเขา้ท่ีมีราคาถูก และเปล่ียนค่านิยมการบริโภคไปใชว้สัดุ

อยา่งอ่ืนทดแทนไม ้สาํหรับอุตสาหกรรมไมบ้าง แมว้า่มีการไดดุ้ลมาตลอด แต่การ

วเิคราะห์จากปัจจยัหลายดา้นมีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมขาดดุล สาเหตุมาจากการขาดแคลน

วตัถุดิบในการผลิต หรือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตํ่า ภาครัฐควรท่ีจะประสานการผอ่นปรน

นโยบายการเปิดจุดผา่นแดนในจงัหวดัชายแดนท่ีมีพื้นท่ีเขตขายแดนติดต่อกบัประเทศท่ี

มีวตัถุดิบ ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะทาํใหป้ระเทศสูญเสียโอกาส

และประโยชนท่ี์พึงได ้และควรยดึถือผลประโยชนข์องประเทศและประชาชนเป็นหลกั 

ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไดดุ้ลประกอบดว้ย ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ ผลิตภณัฑพ์วกปาร์ติเคิลบอร์ด 
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หรือแผน่ช้ินไมอ้ดั และผลิตภณัฑแ์ผน่ใยไมอ้ดัตามลาํดบั แนวโนม้ของผลิตภณัฑท์ั้ง

สามท่ีไดดุ้ลน้ี คาดวา่ในอนาคตจะมีแนวโนม้ท่ีจะไดดุ้ลเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมท่ีผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑด์งักล่าวไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกั

ส่งเสริมการลงทุนเป็นจาํนวนมาก และหากดาํเนินการผลิตทุกโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั

การส่งเสริมการลงทุนและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเพยีงพอ 

      อรุณ ( 2543) กล่าววา่ แหล่งวตัถุดิบไมใ้นปัจจุบนัและอนาคตไดจ้าการนาํเขา้

จากประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน และนาํเขา้จากยโุรป สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์แอฟริกา ทั้งในรูปไมซุ้ง ไมแ้ปรรูปและไมก่ึ้งสาํเร็จรูป สาํหรับ

วตัถุดิบภายในประเทศไดจ้ากไมแ้ละวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรภายในประเทศ เช่น 

จากตน้ยางพารา ชานออ้ย ปอ นุ่น มะขาม จามจุรี และไมจ้ากสวนผลไมต่้าง ๆ จากสวน

ป่าเพื่อการอุตสาหกรรมของเอกชน เช่น ไมย้คูาลิปตสั ไมส้น ไมส้ัก ไมจ้ากป่าชุมชนท่ี

รัฐยนิยอมใหน้าํมาใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจไดภ้ายใตข้อ้ตกลงกบัรัฐ 

ฟาริดา ( 2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของ

อุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปในจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

สถานการณ์ดา้นการผลิตของอุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปในจงัหวดัสงขลา และ

ศึกษาสภาพปัญหาในการดา้นผลิตของอุตสาหกรรมไมย้างพาราในจงัหวดัสงขลา และ

เสนอยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมไมย้างพาราใน

จงัหวดัสงขลา พบวา่ สภาพปัญหาดา้นการผลิตของอุตสาหกรรมไมย้างพาราในจงัหวดั

สงขลา คือ ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบไมย้างพาราท่อนในการผลิต อนัเป็นผล

สืบเน่ืองจากราคานํ้ายางสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กษตรกรไม่ตดัโค่นไมย้าง ถึงแม้

บางคร้ังกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางอนุมติัเงินปลูกทดแทน แต่บางคร้ังเกษตรกรก็

ยงัพยายามกรีดนํ้ายางต่อไปอีก ส่งผลกระทบใหโ้รงงานอุตสาหกรรมขาดแคลนไมอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง และมีการแข่งขนัในเร่ืองของราคาทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน ส่วนปัญหาดา้น

อ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นทกัษะฝีมือหรือเคร่ืองจกัรไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดา้นการผลิต

มากนกั ดงันั้น โรงงานจึงจาํเป็นตอ้งหากลยทุธ์ในการจดัหาวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการ

ผลิต หากไม่สามารถจดัการแกปั้ญหาน้ีไดก้อ็าจตอ้งปิดกิจการหรือลดกาํลงัผลิตลง 
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สาํหรับปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ดา้นการบริหารจดัการดา้นการผลิตและทกัษะฝีมือในการผลิต

เป็นปัญหาเกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตนอ้ย 

 ผลการวจิยัได้สรุปออกเป็นยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์การจดัหาวตัถุดิบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาวตัถุดิบใหเ้พียงพอ

ต่อกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนและสร้าง

อาชีพใหเ้กษตรกร และเพือ่สร้างความเขา้ใจและเก้ือกลูต่อระบบอุตสาหกรรมตน้นํ้าและ

อุตสาหกรรมกลางนํ้า 

2. ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตของโรงงาน มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ลดตน้ทุนการผลิต ลดปัญหาการสูญเสียจากกระบวนการผลิต เพือ่

เพิ่มพนูความรู้และศกัยภาพในดา้นกระบวนการผลิตแก่ผูป้ระกอบการและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการผลิตของอุตสาหกรรม 

3. ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพดา้นการตลาดและการส่งออก มีวตัถุประสงค์

เพื่อรักษาระดบัฐานลูกคา้เดิม และเสริมสร้างความมัน่คงในดา้นการตลาดและเพื่อสร้าง

แนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบกบั

ภาคอุตสาหกรรม 

 โดยหากผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนาํแนวทางยทุธศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้

ไปประยกุตใ์ชก้บัภาคอุตสาหกรรม น่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของ

อุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปมากข้ึน 

 นฤมล ( 2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑไ์มย้างพาราของอุตสาหกรรม

ไมย้างพาราแปรรูปในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบวา ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต

ของอุตสาหกรรมไมย้างพาราแปรรูปในจงัหวดัสงขลาท่ีพบเป็นลาํดบัแรก คือ ปัญหา

ดา้นการผลิต โดยมีปัญหาดา้นไมย้างพาราท่อนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปและราคา

ไมย้างพาราท่อนท่ีรับซ้ือเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบนอกจากน้ียงัมีปัญหาลาํดบัถดัลงมา ไดแ้ก่ 

ปัญหาดา้นแรงงาน ปัญหาดา้นเคร่ืองจกัรและปัญหาทางดา้นการเงิน 
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บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 ในการศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานีคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการศึกษาตามวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

 1. การศึกษาสถานการณ์อตุสาหกรรมไม้ภาพรวมของประเทศไทย  ดา้นการผลิต 

การจาํหน่ายภายในประเทศ การนาํเขา้-ส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ในช่วงปี 

พ.ศ.2553-2557 โดย ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีผูท้าํการรวบรวม                          

หรือเรียบเรียงไวแ้ลว้ มาเป็นเอกสารอา้งอิงในการทาํวจิยั ไดแ้ก่ เอกสารทางวชิาการต่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือวารสาร เอกสารรายงาน เอกสารเผยแพร่ของสาํนกังานทาง

ราชการ เป็นตน้ 

 2. การศึกษาสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมการแปรรูปไม้ของโรงงงานแปรรูปไม้

โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรมในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานี โดยศึกษาจาก ขอ้มูล                 

ทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูจากสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัปทุมธานี มาเป็นเอกสารอา้งอิงในการทาํวจิยั และสอบถามขอ้มลูจาก

ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมท่ีผลิตผลิตภณัฑไ์ม้

ในแต่ละประเภท ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการและดาํเนินการได้

จริง โดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 1)ประชากรท่ีทาํการศึกษาและ

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและ 2) วธีิการดาํเนินงานศึกษา 

ประชากรทีท่าํการศึกษาและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยใชข้อ้มูลจากส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี ในปี พ.ศ.2557ซ่ึงมี

จาํนวนทั้งส้ิน 186 ราย
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 2) การเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้าจากการสุ่ม

ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมท่ีผลิตผลิตภณัฑไ์ม้

ในแต่ละประเภท ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการและดาํเนินการได้

จริง เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

 2.1) การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ( Simple random sampling) เพื่อหาจาํนวน

ตวัอยา่งโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการสาํรวจ ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตร (Yamane, 1973) 

     n    =             N  

  (1 + Ne
2

 กาํหนดให ้ e    =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดให ้=  0.10 

) 

  n    =   จาํนวนโรงงานตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา (โรง) 

        N =  จาํนวนโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม

ในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี รอบปี พ.ศ.2557 จาํนวน 186 โรง 

 จากการสุ่มโดยการคาํนวณตามสูตร จะไดโ้รงงานตวัอยา่ง จาํนวน  65  โรง  ซ่ึง

เป็นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.2) เม่ือไดจ้าํนวนโรงงานตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษามาแลว้จะไดน้าํ

แบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ไปดาํเนินการสอบถามผูป้ระกอบการผูรั้บอนุญาต โดยให้

มีการกระจายตวัของขอ้มลูในแต่ละประเภทผลิตภณัฑไ์ม ้แต่เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูศึ้กษาไม่สามารถท่ีจะจาํแนกโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑไ์มป้ระเภทต่าง ๆ ออกจากกนัได้

อยา่งชดัเจน เน่ืองจากในใบอนุญาตไดมี้การระบุวตัถุประสงคใ์หด้าํเนินกิจการผลิต

ผลิตภณัฑไ์มไ้วค่้อนขา้งกวา้งหลายประการ เช่น เพื่อประดิษฐกรรมทาํเคร่ืองเรือน 

เคร่ืองใชภ้ายในบา้นเรือน วงกบ ประตู หนา้ต่าง ฯลฯ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกศึกษา

เฉพาะประเภทผลิตภณัฑห์ลกัท่ีโรงงานผลิตข้ึนเท่านั้น โดยการสุ่มตวัอยา่งแต่ละ

ประเภท ดงัน้ี 

- วงกบ บานประตูหนา้ต่าง   จาํนวน 29 โรง 

- เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน  จาํนวน  22 โรง 

- ไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่ของ    จาํนวน  8 โรง 

- ผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน      จาํนวน 2 โรง 
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- ปาร์เกต ์โมเสค     จาํนวน  4 โรง 

 วธีิการดําเนินงานศึกษา 

ในการศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชไ้ม(้ Furniture)ในทอ้งท่ี

จงัหวดัปทุมธานีคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบสอบถาม( Questionnaires) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ( Open-ended form or 

Unstructured or Unstandardized questionnaires) ประกอบดว้ยขอ้มลูรายช่ือ

ผูป้ระกอบการ สถานท่ีตั้ง และระยะเวลาในการเปิดดาํเนินกิจการ แบบตรวจสอบ

รายการ ( Check-list) ประกอบดว้ย ประเภทของผูป้ระกอบการและประเภทของ

ผลิตภณัฑ ์

 ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูการผลิตของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ( Open-ended form or 

Unstructured or Unstandardized questionnaires)ประกอบดว้ย ขนาดกาํลงัแรงมา้

เคร่ืองจกัรกลโรงงาน แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบและปริมาณท่ีนาํวตัถุดิบเขา้ผลิตการใชไ้ม้

จากสวนป่ามาผลิตจาํนวน และภูมิลาํเนาของคนงาน ค่าจา้งแรงงาน  แบบตรวจสอบ

รายการ (Check-list) ประกอบดว้ย ประเภทและขนาดกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรกล การ

รับซ้ือ จดัหาและการขนส่งวตัถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการ

ผลิต 

 ส่วนท่ี 3เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอ้มูลการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ซ่ึงเป็นลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ( Open-ended form or Unstructured or 

Unstandardized questionnaires) ประกอบดว้ย ชนิด ราคา และปริมาณการผลิตและ

จาํหน่ายของผลิตภณัฑ์ แบบตรวจสอบรายการ ( Check-list) ประกอบดว้ย แหล่งและ

วธีิการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
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ส่วนท่ี 4เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซ่ึงเป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ ( Check-list) ประกอบดว้ยความพร้อม

ของผูป้ระกอบกิจการในดา้นการผลิต แรงงาน ดา้นการตลาด 

 ส่วนท่ี 5เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ระดบัปัญหาและอุปสรรค ในการผลิต

ผลิตภณัฑไ์มข้องโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม ประกอบดว้ย 

ดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน ดา้นการตลาด ดา้นระเบียบ ขอ้กฎหมายและแนวทางปฏิบติั 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Ratting Scales) แบ่งเป็น 5 ระดบั  ตาม

แบบของลิเคิร์ท ( Likert) โดยใชว้ธีิการคาํนวณค่าคะแนนแต่ละขอ้ในแบบสอบถาม

ตามท่ี กลัยา (2544) ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายความวา่ ระดบัปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายความวา่ ระดบัปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายความวา่ ระดบัปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายความวา่ ระดบัปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองนั้น ๆ  อยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายความวา่ ระดบัปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการประเมินผลในแบบสอบถามท่ีมีอยู ่ 5 ระดบั ผูศึ้กษาจึงได้

ใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมาเป็นเกณฑใ์นการแปรความหมายโดย

จดัแบ่งระดบัความสาํคญัเป็น 5 ระดบั เช่นเดียวกนั โดยใชว้ธีิการคาํนวณดงัน้ี 

   อตัรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

       จาํนวนชั้น  

     = 5 – 1 

      5 

     = 0.8 

 จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปรความหมายของระดบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ผลิตผลิตภณัฑไ์มข้องโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ี

จงัหวดัปทุมธานีไดด้งัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวา่ ระดบัปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด 
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 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวา่ ระดบัปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวา่ ระดบัปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวา่ ระดบัปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวา่ ระดบัปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. การประมวลผล การวเิคราะห์และการสรุปผลข้อมูล 

 1) การจดัการขอ้มลูภายหลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดด้าํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มูล และแบบสอบถามท่ีไดด้าํเนินการจดัเกบ็มาทั้งหมด เพื่อนาํมา

ตรวจสอบจาํนวนและความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนาํไปวเิคราะห์ 

 2) การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวม 

ไดม้าวเิคราะห์สภาพขอ้เทจ็จริง แนวโนม้ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเตรียม

ความพร้อมในการเขา้สู่เศรษฐกิจอาเซียน ของการดาํเนินกิจการอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์

ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ( Qualitative method) 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าร้อยละ (Percentage) จดัทาํเป็น

ตารางและรูปภาพประกอบการอธิบายผล 

 3) การวเิคราะห์และนาํเสนอปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภณัฑไ์มข้อง

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี             

ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน ดา้นการตลาด และดา้นระเบียบขอ้กฎหมาย

และแนวทางปฏิบติั โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 4)การนาํเสนอแนวทาง มาตรการ และการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรมไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 4. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา  หรือ สถิติภาคบรรยาย 

(Descriptive Statistics) โดยมีค่าสถิติท่ีใชด้งัน้ี 
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 1) ค่าร้อยละ ( Percentage) ใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่ในแต่ละ

หวัขอ้นั้นมีจาํนวนขอ้มูลมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะทาํการวเิคราะห์จากแบบสอบถาม ตอน

ท่ี 1 – 3 โดยใชสู้ตร (3.1) 

ร้อยละ  =    ค่าความถ่ีของรายการนั้น  x  100  (3.1) 

 ความถ่ีของรายการทั้งหมด 

 2) ค่าเฉล่ีย ( Arithmetic mean) เป็นค่าท่ีหาไดจ้ากการท่ีนาํผลรวมของขอ้มูล

ทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนขอ้มูล ( Mendenhall, Reinmuth; & Beaver. 1993:39) ใชส้าํหรับ

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 โดยใชสู้ตร (3.2) 

�̅�𝑥=  ∑𝑥𝑥      (3.2) 

N 

เม่ือ �̅�𝑥          แทน   ค่าเฉล่ีย 

∑𝑥𝑥      แทน   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

Nแทน   จาํนวนตวัอยา่ง   

 3)ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) ใชส้าํหรับวดัการกระจายของ

ขอ้มูล (Robert B. McCall.  2011: 66) โดยใชสู้ตร (3.3) 

                SD=�𝑁𝑁∑ 2 − (∑ )2𝑥𝑥𝑥𝑥  (3.3) 

N (N-1) 

เม่ือ S.D.        แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑ 2𝑥𝑥       แทน  ผลรวมของขอ้มูลแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

(∑ )2𝑥𝑥 แทน  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดยกกาํลงัสอง 

N            แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สถานการณ์อตุสาหกรรมไม้ภาพรวมของประเทศไทย 

 โรงงานแปรรูปไมแ้ละโรงคา้ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไมท้ัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557มี

จาํนวน 16,546 ราย แยกเป็นประเภท 1) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร จาํนว น753 

ราย  2) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน จาํนวน 16 ราย 3) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม จาํนวน 5,022 ราย  4) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคนเพือ่

ประดิษฐกรรม จาํนวน 982 ราย  5) โรงงานผลิตเยือ่กระดาษ จาํนวน 3 ราย  6) โรงคา้ไม้

แปรรูป จาํนวน 3,898 ราย และ 7) โรงคา้ส่ิงประดิษฐ ์จาํนวน 5,872 รายภายหลงันโยบาย

การปิดป่าสัมปทานเม่ือปี พ.ศ. 2532 มีการนาํเขา้ไมท่้อน ไมแ้ปรรูปจากต่างประเทศทั้ง

จากประเทศแถบอาเซียนและจากภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ประเทศแถบอเมริกาใต ้แอฟริกา 

นิวซีแลนด ์เป็นตน้ เพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นจาํนวนมาก โดย ผลิต

เพือ่ส่งออกเป็นหลกั ผูป้ระกอบกิจการ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึง

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมภ้าพรวมของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 ดงัน้ี 

5.1.1การผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 มีอตัราการ

ขยายตวัลดลงยกเวน้ในปี พ.ศ.2555 ท่ีมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยอตัราการขยายตวั      

พ.ศ.2553 ร้อยละ -6.63 พ.ศ.2554 ร้อยละ -12.45 พ.ศ.2555 ร้อยละ 1.48 พ.ศ.2556               

ร้อยละ -10.31 และ ปี พ.ศ.2557 ร้อยละ -3.13 

 5.1.2การจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนทาํดว้ยไมภ้ายในประเทศ มีอตัรา             

การขยายตวั ปรับตวัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2553 – 2555จากการกระตุน้อสงัหาริมทรัพย ์และ

ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดกลางและตลาดบนเพิ่มข้ึน แต่ช่วงปี พ.ศ.2556-

2557 อตัราการขยายตวัมีทิศทางลดลงตามกาํลงัซ้ือท่ีนอ้ยลงจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจภายในประเทศและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั โดยอตัราการขยายตวั
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ของการจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนภายในประเทศ พ.ศ. 2553ร้อยละ 0.26 พ.ศ.

2554 ร้อยละ 1.57 พ.ศ.  2555เท่ากบั 0.44 พ.ศ. 2556ร้อยละ -4.62 และ 2557                      

ร้อยละ -5.76 

 5.1.3การนาํเขา้ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนเพือ่นาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็น

สินคา้ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนอนัดบัตน้ไดแ้ก่ ไมแ้ปรรูป ส่วนใหญ่

นาํเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย ลาว  อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด ์รองลงมาคือ ไมอ้ดัแล ะ

ไมว้เีนียร์นาํเขา้มาจากประเทศจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนไมท่้อนนาํเขา้มาจาก

ประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ ซ่ึงในภาพรวมมีทิศทางการขยายตวัตามการ

ผลิต และการจาํหน่ายภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2554 และ 2555การนาํเขา้ผลิตภณัฑ์

ไมแ้ละเคร่ืองเรือนมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.88 และ 10.45 ตามลาํดบัในขณะ

ท่ีในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 อตัราการขยายตวัปรับลดลง ร้อยละ -4.85 และ -4.99 

ตามลาํดบั 

5.1.4การส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนมีการเติบโต ผนัแปรตามการขยายตวัของ

เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศใน

กลุ่มสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร รวมทั้งตลาดในแถบเอเชียซ่ึงเป็นตลาดใหม่ 

ซ่ึงภาพรวมการส่งออกตั้งแต่ปีพ.ศ.2553มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั แมใ้นช่วงปีพ.ศ.

2555 ตลาดหลกัทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่นจะชะลอตวัจากปัญหา

เศรษฐกิจโลกและปัญหาวกิฤติการเงินท่ีเกิดข้ึนจนส่งผลใหก้ารส่งออกมีอตัราการ

ขยายตวัลดลงกต็าม แต่ตลาดในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต ้อินเดีย อิหร่าน 

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบียมีกาํลงัซ้ือสูงข้ึนทั้งน้ีอตัราการขยายตวัของการ

ส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ในปี พ.ศ. 2553เท่ากบัร้อยละ 27.40             พ.ศ.

2554 ร้อยละ 12.72พ.ศ.2555ร้อยละ -1.79 พ.ศ.2556 ร้อยละ 8.70 และ พ.ศ.2557 ร้อยละ 

2.91 

5.2 สถานการณ์อตุสาหกรรมไม้ในท้องทีจ่งัหวดัปทุมธานี 

5.2.1 ข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรม 

 โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

ในปี พ.ศ.2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 186 โรง โดยมีรูปแบบการจดัตั้งโรงงานประเภทบริษทั
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จาํกดัจาํนวน 102คิดเป็นร้อยละ 54.84  รายยอ่ย/บุคคลธรรมดา จาํนวน 69 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 37.10  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จาํนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.53 และส่วนราชการ/

รัฐวสิาหกิจ จาํนวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.54 โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง

ปทุมธานีและอาํเภอลาํลูกกา โดยกาํลงัแรงมา้ท่ีใชใ้นโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได ้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 

โรงงานแปรรูปไมข้นาดเลก็(เคร่ืองจกัรมีกาํลงันอ้ยกวา่ 100 แรงมา้)                 จาํนวน 

112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.22  2) โรงงานแปรรูปไมข้นาดกลาง (เคร่ืองจกัร                 มี

กาํลงัแรงมา้ตั้งแต่ 101-400 แรงมา้)จาํนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.73                  และ

3) โรงงานแปรรูปไมข้นาดใหญ่ (เคร่ืองจกัรมีกาํลงัแรงมา้มากกวา่ 400 แรงมา้)จาํนวน 28 

แห่งคิดเป็นร้อยละ 15.05 ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถจาํแนกโรงงานท่ีผลิตภณัฑไ์มใ้น

รูปแบบต่าง ๆ ออกไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากในใบอนุญาต                การดาํเนินกิจการได้

ระบุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินกิจการไวห้ลากหลายประเภทจึงไดท้าํการศึกษาเฉพาะ

ประเภทผลิตภณัฑห์ลกั ๆ ท่ีโรงงานฯดาํเนินการอยู ่แบ่งเป็น 5ประเภท ไดแ้ก่ 1) วงกบ 

ประตู หนา้ต่าง  2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน 3) ไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่สินคา้ 4) 

ผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน5) ไมป้าร์เกต ์โมเสค 

5.2.2  สถานการณ์ด้านการผลติ และการตลาดของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรมในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานี 

 จากการศึกษาขอ้มูลอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนโดยใชแ้บบสอบถาม          

จากผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ี

จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 65 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเลก็ และขนาดกลาง 

โดย ขอ้มูลดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน และการตลาดตามรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ผลิต                 

จากโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร เพือ่ประดิษฐกรรม  มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 1) ด้านการผลติ  

 1.1) วงกบ ประตู หนา้ต่าง วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นไมเ้น้ือแขง็ท่ีมีการนาํเขา้มาจาก

ต่างประเทศเช่นไมเ้ตง็ แดงเป็นตน้ โดยไมท่ี้เป็นวตัถุดิบส่วนใหญ่มีขนาด 2x4 น้ิว, 1 ½ x 

4 น้ิว, และ 1 ½ x 3 น้ิว ปริมาณการใชว้ตัถุดิบในการผลิตเฉล่ีย 26 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/

โรงงาน ในการดาํเนินกิจการไม่มีการนาํไมจ้ากสวนป่ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบเน่ืองจากยงั



55 
 

ไม่ไดข้นาดและคุณภาพท่ีตอ้งการ สาํหรับการจดัหารวตัถุดิบดาํเนินการเองโดยใชเ้งินสด 

เงินเช่ือและการเปิด L/C กบัคู่คา้ต่างประเทศ รูปแบบผลิตภณัฑส่์วนใหญ่โรงงาน                        

เป็นผูอ้อกแบบเองโดยมีแบบและขนาดตามมาตรฐานตลาดทัว่ไปและมีการควบคุม

มาตรฐานในการผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมการผลิต 

ดา้นแรงงานร้อยละ 80 เป็นแรงงานต่างดา้ว โดยมีการจา้งงานทั้งแบบรายวนัและจา้ง

เหมาช้ินงานในอตัราจา้งเฉล่ีย 200 – 350 บาท/วนั หรือ 45- 300 บาท/ช้ินงาน 

 1.2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใช ้วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นไมเ้น้ือแขง็ เช่นไมส้กั แดง ฯลฯ ไม้

ยางพาราแปรรูป และไมจ้ากสวนป่า โดยปริมาณการใชใ้นกระบวนการผลิตเฉล่ีย 2 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน การจดัหาวตัถุดิบดว้ยการรับซ้ือโดยตรงและซ้ือผา่นนายหนา้

หรือตวัแทนโดยใชท้ั้งเงินสด เงินเช่ือและการเปิด L/C กบัคู่ค่าต่างประเทศรูปแบบ

ผลิตภณัฑมี์ทั้งโรงงานออกแบบเองและผลิตตามแบบท่ีคู่คา้กาํหนด และมีการควบคุม

มาตรฐานในการผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมการผลิต 

ดา้นแรงงานร้อยละ 80 มีภูมิลาํเนาอยูน่อกเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยมีการจา้งแบบรายวนั

ในอตัราจา้งเฉล่ีย 300 บาท/วนั และพนกังานประจาํ อตัราจา้ง 9,000 – 25,000 บาท/เดือน 

 1.3)ไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่สินคา้วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นไมย้างพาราแปรรูป                   

ไมน้อกประเภทหวงหา้มในประเทศและลงัไมท่ี้เป็นบรรจุภณัฑสิ์นคา้จากต่างประเทศ

เป็นวตัถุดิบ ปริมาณการใชใ้นกระบวนการผลิตเฉล่ีย 1.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน               

การจดัหาวตัถุดิบดว้ยการรับซ้ือผา่นนายหนา้ หรือตวัแทนโดยใชท้ั้งเงินสด เงินเช่ือ 

รูปแบบผลิตภณัฑจ์ะผลิตตามแบบท่ีคู่คา้กาํหนด ดา้นแรงงานร้อยละ 80 มีภูมิลาํเนา               

อยูน่อกเขตจงัหวดัปทุมธานี การจา้งแบบรายวนั อตัราค่าจา้งเฉล่ีย 300 บาท/วนั 

 1.4) ผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอนวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นไมย้างพารา

แปรรูปคุณภาพดีท่ีผา่นกระบวนการรักษาเน้ือไมจ้ากโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร 

(โรงเล่ือยจกัร) ปริมาณการใชใ้นกระบวนการผลิตเฉล่ีย 2.4 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน 

การจดัหาวตัถุดิบดว้ยการรับซ้ือผา่นนายหนา้หรือตวัแทน โดยใชเ้งินสดและเงินเช่ือ

รูปแบบผลิตภณัฑจ์ะผลิตตามแบบของคู่คา้กาํหนดโดยมีการควบคุมมาตรฐาน                        

ในการผลิตโดยมีแผนกควบคุมการผลิตดา้นแรงงานร้อยละ 70 มีภูมิลาํเนาอยูน่อกเขต

จงัหวดัปทุมธานี โดยจา้งแบบรายวนัอตัราค่าจา้งเฉล่ีย 300 บาท/วนั 
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 1.5) ปาร์เกต ์โมเสควตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นไมเ้น้ือแขง็ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ               

เช่นไมแ้ดง สัก มะค่า ฯลฯ เป็นวตัถุดิบ ปริมาณการใชใ้นกระบวนการผลิตเฉล่ีย                     

1.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน การจดัหาวตัถุดิบดว้ยการรับซ้ือผา่นนายหนา้หรือตวัแทน 

โดยใชเ้งินสด เงินเช่ือ และการเปิด L/C กบัคู่คา้ต่างประเทศ  โดยรูปแบบผลิตภณัฑ ์               

จะผลิตตามแบบมาตรฐานในทอ้งตลาด  ดา้นแรงงาน ร้อยละ 80 มีภูมิลาํเนาอยูน่อกเขต

จงัหวดัปทุมธานี โดยจา้งแบบรายวนั อตัราค่าจา้งเฉล่ีย 300 บาท/วนั ส่วนรูปแบบ

ผลิตภณัฑจ์ะผลิตตามแบบมาตรฐานในทอ้งตลาด 

 2)  ด้านการตลาด 

 ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นการตลาดของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีแยกตามประเภทผลิตภณัฑมี์ดงัน้ี 1)วงกบ บาน

ประตูหนา้ต่าง มีการจดัจาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรงส่งใหต้วัแทนจาํหน่ายทั้งร้านคา้และหา้ง 

Modern trade สาํหรับราคาจาํหน่ายสินคา้ประเภทน้ีมีหลายราคาข้ึนอยูก่บัชนิดไม ้ขนาด

และรูปแบบของผลิตภณัฑ์   2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ ราคาจาํหน่ายสินคา้มี ความแตกต่าง

ทางดา้น ราคาข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั  เช่นรูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑ ์ชนิดไมท่ี้ใช ้

เป็นตน้ ลกัษณะการจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์ทั้งจาํหน่ายภายในประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่าย

และส่งไปจาํหน่ายต่างประเทศ  3) ไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่สินคา้ ราคาจาํหน่ายจะมี ความ

แตกต่างกนัไปตามรูปแบบ ตลอดจนคุณภาพของไมท่ี้ใช ้โดยมีราคา ตั้งแต่ ช้ินละ 50 – 

350 บาท โดยจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น

โรงงานผลิตสุขภณัฑ ์ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง  4) ผลิตภณัฑ์

ของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอนมีการจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย

ผา่นตวัแทนจาํหน่ายสาํหรับราคาจาํหน่ายข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ผลิต   5) ไม้

ปาร์เกต ์โมเสคผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปาร์เกต ์ขนาด 1 x 2 x 12 น้ิว , 1 x 4 x 14 น้ิว , 

1 x 4 x 18   และ 1 x 4 x18 น้ิว โดยมีราคาขายต่อหน่วยประมาณ ตารางเมตรละ 500 – 

1,200 บาทต่อตารางเมตร แหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยูภ่ายในประเทศ สาํหรับวธีิการจดั

จาํหน่ายมีทั้งการจาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง ใหต้วัแทนจาํหน่าย 

 5.2.3 การเตรียมความพร้อมกจิการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่

ประดิษฐกรรมในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานี เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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 1) ด้านการผลติ  กิจการโรงงานส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น การลด

ตน้ทุนในการผลิต การหาแหล่งวตัถุดิบท่ีไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพและราคา ดา้นเทคโนโลยี

การผลิตเพือ่รองรับการขยายตวัของตลาด และการพฒันาระบบขนส่งของกิจการใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด สาํหรับความพร้อมดา้นการใชน้วตักรรมขั้นสูงในการผลิตสินคา้หรือ

บริการเพือ่สร้างความแตกต่าง การติดต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพฒันาการผลิต

ตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมูลค่าเพิ่มมีเฉพาะใน

บางส่วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อม

ไวไ้ดแ้ก่ดา้นการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาคู่แข่งจาก

ต่างชาติท่ีจะเขา้มาในประเทศไทย และการยา้ยฐานการผลิตไปอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบหรือ

แหล่งกระจายสินคา้ 

 2)ด้านเงินทุน พบวา่ส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น เงินลงทุนเพื่อลด

ความเส่ียงดา้นการเงิน และดา้นนวตักรรมเพื่อลดตน้ทุนโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นพื้นฐาน 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมดา้นการติดต่อสถาบนั BOI เพื่อขอรับการสนบัสนุนดา้น

การลงทุนในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ ในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมในการนาํเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ

เขา้สู่ตลาดอาเซียน 

 3)ด้านการตลาด พบวา่ส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น การรักษาฐาน

ลูกคา้เก่า ส่วนการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ การวางแผนเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ 

การศึกษาสภาพการแข่งขนัและคู่แข่งในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่วนของ

กิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมไวไ้ดแ้ก่

การใชป้ระเทศเพื่อนบา้นเป็นฐานในการส่งออก และการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะไป

ลงทุนขยายตลาด 

 

 4)ด้านทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงาน พบวา่ส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความ

พร้อมดา้น การรักษาแรงงานฝีมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และการหาแรงงานฝีมือจากกลุ่ม

ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะแรงงานราคาถูก สาํหรับความพร้อมดา้นการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรดา้นภาษาองักฤษมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการโรงงานขนาดใหญ่ 
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5.2.4 ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินกจิการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร

เพือ่ประดษิฐกรรม 

 สาํหรับ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีมีดงัน้ี  

1)  ดา้นการผลิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่

ปัจจยัดา้นการผลิตเร่ืองการขาดแคลนเงินทุนการขาดแคลนไมแ้ปรรูปมีความสาํคญั              

อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนขนาดไมแ้ละคุณภาพไมมี้ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

สาํหรับราคาไมมี้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

2) ดา้นแรงงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยั

ดา้นแรงงานเร่ืองการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต และค่าจา้งของแรงงานมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางส่วนความชาํนาญและประสบการณ์แรงงานมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย  

3) ดา้นการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่

ปัจจยัดา้นการตลาดเร่ืองการแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิต ราคาขายผลิตภณัฑ ์และอาํนาจการ

ต่อรองของผูซ้ื้อมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางส่วนจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดก้บั

ความตอ้งการของตลาดและการขนส่งผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย  

4) ดา้นระเบียบขอ้กฎหมายและแนวทางปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นระเบียบ/ขอ้กฎหมายเร่ืองความซบัซอ้นของ

กระบวนการและขั้นตอนในการดาํเนินการ และระยะเวลาในการพิจารณาตาม

กระบวนการและขั้นตอนในการดาํเนินการมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานี ในภาพรวมของสถานการณ์อุตสาหกรรมไม ้ดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากส่วน

ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มูลดา้นการผลิต ดา้นการตลาดการเตรียมความพร้อม
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กิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการ  จาก

แบบสอบถามผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร                เพื่อ

ประดิษฐกรรม จาํนวน 65 ราย ในปี พ.ศ.2557 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) ด้านนโยบายส่วนราชการควรมีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ขอ้กฎหมาย  

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉาพะท่ีใชใ้นการควบคุมกาํกบัการประกอบกิจการ

โรงงานใหเ้หมาะสมและเอ้ือต่อการดาํเนินกิจการ เช่น การปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาใน

การอนุญาต  เน่ืองจากผลการศึกษาปัญหาในเร่ืองดงักล่าวพบวา่อยูใ่นระดบัมาก และให้

ความสาํคญักบั นโยบายในดา้นการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนในเชิงคุณภาพเพื่อ

ทดแทนการนาํเขา้ไมจ้ากต่างประเทศท่ีปัจจุบนัเร่ิมหายากและมีราคาสูงทั้งน้ีเพื่อเป็นการ

สร้างความมัน่คงดา้นวตัถุดิบใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมไมภ้ายในประเทศรวมทั้งสร้าง

ระบบการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประเทศคู่คา้ 

2) ด้านการบริหารจดัการดา้นการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมไมส่้วนใหญ่    

 ยงัคงเป็นผูผ้ลิตตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ( Original Equipment Manufactures - OEM)             

จึงควรใหค้วามสาํคญัต่อการออกแบบเพือ่ใหเ้ป็นผูผ้ลิตภายใตแ้บบของตนเอง ( Original 

Design Manufactures - ODM) หรือเป็นผูผ้ลิตภายใตสิ้นคา้ของตวัเอง ( Original Brand 

Manufactures - OBM) จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑด์า้นแรงงาน            

ท่ีมีปัญหาดา้นการขาดแคลนแรงงานและค่าจา้งแรงงาน ภาครัฐจึงควรตอ้งพิจารณาให้

การสนบัสนุนและกาํหนดหลกัเกณฑท่ี์เอ้ือต่อการดาํเนินกิจการ ดา้นการตลาด ท่ีมีปัญหา

ปัจจยัเร่ืองการแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตทั้งภายในและต่างประเทศ ราคาขายผลิตภณัฑ ์และ

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นขอ้เสียเปรียบท่ีเกิดจาก ขนาดของกิจการอุตสาหกรรม

ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ ทาํใหข้าดโอกาสในประโยชนใ์นเร่ือง

การลดตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตปริมาณมาก ภาครัฐจึงควรมีนโยบายในการขบัเคล่ือนให้

ผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อม ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองในดา้นการวางแผนเขา้สู่

ตลาดต่างประเทศ การศึกษาสภาพการแข่งขนัและคู่แข่ง  เพือ่ใหมี้ศกัยภาพในการลงทุน

ขยายตลาด และใชป้ระเทศเพื่อบา้นท่ีมีความพร้อมเป็นฐานในการส่งออก 

5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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 ใหพ้ิจารณาดาํเนินการประเมินศกัยภาพของผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

4.1 สถานการณ์อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ไม้และเคร่ืองเรือนของประเทศไทย  

   อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม  

และเป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองตกแต่งบา้น และอุตสาหกรรม

บริการประเภทโรงแรม เป็นกิจการท่ีใชว้ตัถุดิบในประเทศและใชแ้รงงานเขม้ขน้ ผลิต

เพื่อส่งออกเป็นหลกั โดยใหญ่เป็นการดาํเนินการรับจา้งผลิตตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด 

โดยลูกคา้เป็นผูน้าํตวัอยา่งมาใหดู้ รองลงมาเป็นการผลิตโดยโรงงานเป็นผูอ้อกแบบเอง 

แต่อาจมีการปรับปรุงตามแบบท่ีลูกคา้เสนอมาบา้ง และมีโรงงานส่วนนอ้ยท่ีสามารถผลิต

ภายใตแ้บบหรือตามสินคา้ ( Brand) ของตนเอง แต่ยงัไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายใน

ตลาดโลกมากนกั 

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปไมแ้ละโรงคา้ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไม ้

รวมทั้งหมด 16,546 ราย แยกเป็นประเภท 1) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร 

(Sawmills) จาํนวน 753 ราย2) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน ( Sawn timber by Man-

power) จาํนวน 16 ราย  3) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรม ( Wood 

Working by Machinery) จาํนวน 5,022 ราย  4) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคนเพือ่

ประดิษฐกรรม (Wood Working by Man-power) จาํนวน 982 ราย  5) โรงงานผลิตเยือ่

กระดาษ (Pulp and Paper Mills) จาํนวน 3 ราย 6) โรงคา้ไมแ้ปรรูป (Sawn Timber Shop) 

จาํนวน 3,898 ราย และ 7) โรงคา้ส่ิงประดิษฐ ์( Wood Product Shop) จาํนวน 5,872 ราย 

โดยมีการกระจายตวัอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,487 ราย ภาคกลาง 

จาํนวน 4,635 ราย ภาคเหนือ จาํนวน 3,474 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 3,292 

ราย ภาคตะวนัออก จาํนวน 820 ราย และภาคใต ้จาํนวน 1,838 ราย ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากไม้ พ.ศ.2557  

 

รายการ 

จาํนวนโรงงานแปรรูปไมแ้ละโรงคา้ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไมแ้ยกตามภาค 

ทั้งหมด       กทม.       กลาง เหนือ    ตะวนัออก   ตะวนัออกใต ้

 เฉียงเหนือ 

1. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัร 

753 13 170 35 130 71 334 

2. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน 16 - 9 5 2 - - 

3. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรม 

5,022 994 1,715 811 706 312    484 

4. โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน 

     เพ่ือประดิษฐกรรม 

982 6 103 282 505  21 65 

5. โรงงานผลิตเยือ่กระดาษ 3 - 3 - - - - 

6. โรงคา้ไมแ้ปรรูป 3,898 562 1,118 609 858 190 561 

7. โรงคา้ส่ิงประดิษฐฯ์ 5,872 912 1,517 1,732 1,091 226 394 

รวม 16,546 2,487 4,635 3,474 3,292 820 1,838 

ท่ีมา : สาํนกัการอนุญาต กรมป่าไม,้ 2557 

 

4.1.1 การผลติผลติภณัฑ์ไม้และเคร่ืองเรือน 

 การผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนเติบโตและผนั แปรตามภาวะเศรษฐกิจและ

การขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.

2550เป็นตน้มา อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนไดรั้บผลกระทบจากปัญหาต่าง 

ๆไดแ้ก่ การขาดแคลนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึนทั้งดา้นราคาวตัถุดิบ 

ค่าแรงงาน  ค่าขนส่ง รวมทั้งความไม่สงบทางการเมือง และปัญหาภาวะนํ้าท่วมหนกัใน

หลายพื้นท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศและภาวะอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศเกิดการ

ชะลอตวั นอกจากน้ีผูผ้ลิตเพื่อการส่งออกยงัไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาท

และวกิฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยงัประเทศต่าง ๆ ทาํ

ใหภ้าพรวมการผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนมีปริมาณลดลง โดยในปี พ.ศ. 2554 การ

ผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนท่ีทาํดว้ยไมมี้ปริมาณ 8.70 ลา้นช้ินลดลงจากปีพ.ศ.2553 

ถึงร้อยละ 10.40 เน่ืองจากโรงงานฯ ไดรั้บผลกระทบจากภาวะอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ส่วนการ

ผลิตในปีพ.ศ.2555 ปรับเพิ่มข้ึนโดยมีปริมาณ 9.00 ลา้นช้ิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.39 โดยเป็น
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การผลิตเพือ่รองรับการเปล่ียนเคร่ืองเรือนใหม่ทดแทนของเดิมท่ีเสียหายจากภาวะนํ้า

ท่วมในปี พ.ศ. 2554 แต่โดยภาพรวมการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มาการผลิต

ผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองเรือนไมย้งัคงไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนการผลิต  ไดแ้ก่ วตัถุดิบไม ้

ค่าขนส่ง และค่าแรงท่ีปรับตวัท่ีสูงข้ึนจากนโยบายปรับค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาทต่อวนั

ทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2556เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้ ส่งผลให้

ผูผ้ลิตใหค้วามสาํคญัต่อการเนน้การเพิ่มมูลค่าแทนการผลิตในปริมาณมากดว้ยการผลิต

สินคา้ท่ีเป็นตลาดเฉพาะ ทาํใหก้ารผลิตในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณ 7.97 ลา้นช้ิน ลดลงร้อย

ละ 10.85 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ.  2555 และในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 7.75 ลา้นช้ิน ลดลง

ร้อยละ 3.13 เม่ือเทียบกบัปีพ.ศ.2556 ดงัแสดง       ในตาราง 3 

ตาราง3ปริมาณการผลิตเคร่ืองเรือนทาํด้วยไม้ 

         หน่วย ; ลา้นช้ิน 

ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 

เคร่ืองเรือนท่ีทาํดว้ยไม ้

อตัราการขยายตวั (เปอร์เซ็นต)์ 

9.71 

-6.63 

8.79 

-12.45 

8.92 

1.48 

8.00 

-10.31 

7.75 

-3.13 

ท่ีมา : ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

4.1.2 การจําหน่ายผลติภัณฑ์ไม้และเคร่ืองเรือน 

 การจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนทาํดว้ยไมภ้ายในประเทศในปี 2550 

ไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองจากการชะลอตวัของอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ และเร่ิม

ปรับตวัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ทั้งน้ีเป็นผลจากการกระตุน้อสงัหาริมทรัพย ์และ

ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดกลางและตลาดบนเพิ่มข้ึน สาํหรับในปี พ.ศ.

2554 มีความตอ้งการลดลงเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภาวะอุทกภยัข้ึนอยา่งหนกัใน

หลายพื้นท่ี ทาํใหป้ริมาณการจาํหน่ายไมใ้นประเทศมีจาํนวน 3.84 ลา้นช้ิน ลดลงจากปี

ก่อนร้อยละ 1.79และปรับเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2555 โดยมีปริมาณ  4.58 ลา้นช้ิน เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 1.10  เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี เป็นผลจากความตอ้งการปรับเปล่ียนเคร่ืองเรือน

ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมท่ีเสียหายจากภาวะนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 แต่จากกาํลงัซ้ือท่ี

ลดลงซ่ึงเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทาํให้

ผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ทาํใหป้ริมาณการจาํหน่ายภายในประเทศปรับ
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ลดลง  โดยในปี พ.ศ. 2556 การจาํหน่ายมีปริมาณ 4.27 ลา้นช้ิน ลดลงร้อยละ 6.25 เทียบ

กบัปี พ.ศ.2555 เช่นเดียวกบัปีพ.ศ. 2557การจาํหน่ายมีปริมาณ 4.09 ลา้นช้ิน ลดลงร้อยละ 

5.76 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ.2556ดงัแสดงในตาราง 4 

ตาราง4ปริมาณการจาํหน่ายเคร่ืองเรือนท่ีทาํด้วยไม้ภายในประเทศ 

         หน่ วย : ลา้นช้ิน 

ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 

เคร่ืองเรือนท่ีทาํดว้ยไม  ้

อตัราการขยายตวั (เปอร์เซ็นต)์ 

3.91 

0.26 

14.53 

1.57 

4.56 

0.44 

4.34 

-4.62 

4.09 

-5.76 

ท่ีมา : ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

4.1.3 ภาพรวมการนําเข้า-ส่งออกไม้และผลติภัณฑ์ไม้ 

 การนาํเขา้ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้วตัถุดิบ ไดแ้ก่ ไม้

ท่อน ไมแ้ปรรูป ไมอ้ดั ไมว้เีนียร์ เพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นสินคา้ใน

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน โดยผลิตภณัฑท่ี์มีการนาํเขา้มากเป็นอนัดบัตน้

ไดแ้ก่ ไมแ้ปรรูป ส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย ลาว  อินโดนีเซีย และ

นิวซีแลนด ์รองลงมาคือ ไมอ้ดัและไมว้เีนียร์ ส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศจีน มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย ส่วนไมท่้อนส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และ

นิวซีแลนด ์โดยการนาํเขา้ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในปี พ.ศ.2554มีมูลค่ารวม 627.51 

ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.78 เม่ือเทียบกบัเม่ือปี พ.ศ.2553  และในปี พ.ศ. 2555 มี

มูลค่ารวม 691.37 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.07เม่ือเทียบกบัปีพ.ศ. 2554 แต่นบั

จากปี พ.ศ. 2556 การผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนมีการปรับตวัลดลง ซ่ึงส่งผลให้

การนาํเขา้วตัถุดิบในกระบวนการผลิตมีปริมาณลดลงตาม ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2556มีมูลค่า

นาํเขา้รวม  660.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.40 เม่ือเทียบกบัปีพ.ศ. 2555 และปี 

พ.ศ.2557 มีมูลค่าการนาํเขา้รวม 627.15ลา้นเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 4.99 เม่ือเทียบกบั

ปี พ.ศ.2556 ซ่ึงเป็นทิศทางท่ีสัมพนัธ์กบัภาคการผลิตดงัแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง5มลูค่าการนาํเข้าผลิตภณัฑ์ไม้และเคร่ืองเรือน 

        มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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ผลิตภณัฑ์ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ไมท้่อน 

ไมแ้ปรรูป 

ไมอ้ดั และไมว้เีนียร์ 

ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ  

62.82 

323.42 

136.14 

49.24 

55.04 

343.40 

166.18 

63.47 

65.65 

381.36 

178.55 

68.19 

80.50 

318.89 

196.09 

64.64 

80.66 

283.21 

197.08 

66.20 

มูลค่านาํเขา้รวม 

อตัราการขยายตวั(เปอร์เซ็นต)์   

571.26 

18.43 

628.09 

9.85 

699.75 

10.45 

660.12 

-4.85 

627.15 

-4.99 

ท่ีมา :  ศนูยเ์ทคโนโลยสีานสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

 โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 การส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนมีการเติบโตผนัแปรตามการขยายตวัของ

เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่ม

ประเทศสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร รวมทั้งประเทศในกลุ่มเอเชียและประเทศ

แถบตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2554 ไมแ้ละเคร่ืองเรือนมีมูลค่า

ส่งออกรวม  3,029.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.68 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 

ซ่ึงเป็นไปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั

ของไทย นอกจากน้ีการส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนยงัสามารถขยายตวัไดดี้ใน

ตลาดรองของไทย ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศแถบตะวนัออกกลาง และประเทศ

สมาชิกอาเซียนในขณะท่ีปี พ.ศ. 2555 การส่งออก มีมลูค่ารวม 2,982.98 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.57 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการ

ผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป

ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจโลก และปัญหาวกิฤติการเงินท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี

การส่งออกมีการปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยมีมูลค่ารวม 

3,200.06และ3,329.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.52 และ 2.91  เม่ือเทียบกบัปี 

พ.ศ.2555 และ2556ตามลาํดบัทั้งน้ีจากความตอ้งการผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในกลุ่ม

ประเทศเอเชีย ไดแ้ก่ จีน เกาหลีใต ้อินเดีย อิหร่าน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และ

ซาอุดิอาระเบีย มีสูงข้ึนแมว้า่ตลาดหลกัทั้งสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และประเทศกลุ่มประเทศ

สหภาพยโุรปจะชะลอตวักต็าม 
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 สาํหรับรายละเอียดการส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน อาจแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มหลกัดงัน้ี 

 1.  กลุ่มเคร่ืองเรือนและช้ินส่วน ประกอบดว้ย เคร่ืองเรือนไม ้เคร่ืองเรือนอ่ืน ๆ 

และช้ินส่วนเคร่ืองเรือน ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของกลุ่มน้ีคือ ประเทศญ่ีปุ่น สหราช

อาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยผลิตภณัฑท่ี์มีสดัส่วนการส่งออกมากท่ีสุด

ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองเรือนไม ้รองลงมาคือ ช้ินส่วนเคร่ืองเรือนและเคร่ืองเรือนอ่ืน ๆ 

ตามลาํดบั 

 2.  กลุ่มผลิตภณัฑไ์ม ้ประกอบดว้ย เคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยไม ้อุปกรณ์ก่อสร้างไม ้

กรอบรูปไม ้และรูปแกะสลกัไม ้ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของกลุ่มน้ีคือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร  และสวสิเซอร์แลนดก์ารส่งออกส้ินคา้กลุ่มน้ี โดย

ผลิตภณัฑท่ี์มีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองใชท้าํดว้ยไม ้รองลงมา

คือ รูปแกะสลกัไม ้อุปกรณ์ก่อสร้างไม ้และกรอบรูปไม ้ตามลาํดบั 

3. กลุ่มไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มแ้ผน่ ประกอบดว้ย ไมแ้ปรรูป แผน่ไมว้เีนียร์ ไมอ้ดั ไฟเบอร์

บอร์ด และผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น  ๆ ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของกลุ่มน้ีคือ ประเทศจีน มาเลเซีย 

และเวยีดนาม โดยผลิตภณัฑท่ี์มีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ไมแ้ปรรูป 

รองลงมาคือ ไฟเบอร์บอร์ด ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ ไมอ้ดั และแผน่ไมว้เีนียร์ ตามลาํดบั ดงั

แสดงในตาราง 6 

ตาราง6มลูค่าการส่งออกไม้และเคร่ืองเรือนไม้มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ผลติภัณฑ์ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

เคร่ืองเรือนและช้ินส่วน 

เคร่ืองเรือนไม ้

เคร่ืองเรือนอ่ืน ๆ 

ช้ินส่วนเคร่ืองเรือน 

1,038.35 

552.51 

201.92 

283.92 

1,009.15 

525.30 

211.76 

272.09 

978.15 

462.67 

206.38 

309.10 

1.054.89 

454.93 

220.46 

379.50 

1,014.06 

436.73 

222.46 

354.86 

 

 

ตาราง6  (ต่อ) 
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ผลติภัณฑ์ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ผลติภณัฑ์ไม้ 

เคร่ืองใชท้าํดว้ยไม ้

  อุปกรณ์ก่อสร้างไม ้

  กรอบรูปไม ้

  รูปแกะสลกัไม ้

240.97 

63.70 

62.44 

61.36 

53.47 

244.65 

63.67 

60.50 

59.19 

61.29 

221.96 

61.88 

46.85 

51.05 

62.18 

204.33 

60.93 

44.43 

44.25 

54.72 

207.16 

61.84 

45.66 

42.01 

57.65 

ไม้และผลติภณัฑ์แผ่นไม้ 

ไมแ้ปรรูป 

  ไมแ้ผน่วเีนียร์ 

  ไมอ้ดั 

  ไฟเบอร์บอร์ด 

  ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ  

1,409.34 

539.42 

2.81 

275.04 

347.94 

244.13 

1,776.90 

725.67 

2.23 

302.44 

401.65 

344.86 

1,776.25 

703.66 

3.64 

282.29 

392.96 

393.70 

1,976.08 

900.52 

3.29 

272.13 

438.05 

362.09 

2,108.22 

921.19 

2.88 

326.89 

497.72 

359.54 

มูลค่าการส่งออกรวม 

อตัราการขยายตัว (เปอร์เซ็นต์) 

2,688.66 

27.40 

3,030.70 

27.40 

2,976.36 

-1.79 

3,235.30 

8.70 

3,329.43 

2.91 

ท่ีมา :  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดย

ความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

4.2 สถานการณ์อตุสาหกรรมไม้ในท้องทีจ่งัหวดัปทุมธานี 

 จากการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานี โดยใชข้อ้มูลจากสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

ปทุมธานี และจากการสอบถามผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรม ในปี พ.ศ.2557 จาํนวน 65 ราย มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.2.1 ข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรม 

จากขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือนในทอ้งท่ีจงัหวดั 

ปทุมธานีของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี ในปี พ.ศ.

2557มีผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรรม จาํนวน 

186 โรง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) รูปแบบการจัดตั้งโรงงาน 
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 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูการจดัตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี รวมจาํนวน 186 โรง ในพื้นท่ีทั้ง 7 อาํเภอ 

พบวา่ มีรูปแบบการจดัตั้งโรงงานอยูท่ั้งหมด 4 ประเภท คือ ประเภทบริษทัจาํกดั หา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั รายยอ่ย/บุคคลธรรมดา และส่วนราชการ/ รัฐวสิาหกิจ โดยการจดัตั้ง

โรงงานประเภทบริษทัจาํกดั มีมากท่ีสุด จาํนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.84รองลงมา

เป็นประเภทรายยอ่ย/บุคคลธรรมดา จาํนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.10 และหา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั จาํนวน 14 แห่งคิดเป็นร้อยละ 7.53 ส่วนประเภทส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

มีจาํนวนเพียง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.54 สาํหรับท่ีตั้งของโรงงานฯ พบวา่โรงงานส่วน

ใหญ่จะอยูใ่น 4 อาํเภอตามลาํดบั ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองปทุมธานี จาํนวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 23.12 อาํเภอลาํลูกกา จาํนวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.04 อาํเภอลาดหลุมแกว้ 

จาํนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.82 อาํเภอลาดหลุมแกว้ จาํนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

15.59  และมีการกระจายตวัอยูใ่น 3 อาํเภอ ไดแ้ก่อาํเภอสามโคก จาํนวน 16 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 8.60 อาํเภอธญับุรี จาํนวน 13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.99 และอาํเภอหนองเสือ 

จาํนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.84 ตามลาํดบัดงัแสดงในตาราง 7 

ตาราง7การกระจายตัวของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีผลิตเคร่ืองเรือน 

 เคร่ืองใช้ (Furniture) ตามรูปแบบการจัดต้ังโรงงาน ในท้องท่ีจังหวดัปทุมธานี  

ปี พ.ศ.2557 

จํานวนโรงงานตามรูปแบบการจัดตั้งโรงงาน (แห่ง) 

อาํเภอ บริษทัจํากดั ห้างหุ้นส่วน

จํากดั 

รายย่อย/บุคคล

ธรรมดา 

ส่วนราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

รวม 

เมือง

ปทุมธานี 

27 2 14 - 43 

คลองหลวง 17 2 9 1 29 

ลาํลูกกา 20 6 15 - 41 

ธญับุรี 2 2 9 - 13 

ลาดหลุมแกว้ 20 2 13 - 35 

ตาราง 7(ต่อ) 
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จํานวนโรงงานตามรูปแบบการจัดตั้งโรงงาน (แห่ง) 

อาํเภอ บริษทัจํากดั ห้างหุ้นส่วน

จํากดั 

รายย่อย/บุคคล

ธรรมดา 

ส่วนราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

รวม 

สามโคก 11 - 5 - 16 

หนองเสือ 5 - 4 - 9 

รวม 102 14 69 1 186 

ร้อยละ (%) 54.84 7.53 37.10 0.54 100.00 

ท่ีมา : สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี, 2557 

 

 2)เคร่ืองจักรโรงงานฯ 

 เม่ือมองภาพรวมของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมใน

ทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยพจิารณาจากกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรโรงงานเป็นเกณฑ ์

พบวา่ โรงงานมีการใชแ้รงมา้เคร่ืองจกัรท่ีแตกต่างกนัไป โดยกาํหนดใหก้ลุ่มโรงงานท่ีมี

จาํนวนกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรนอ้ยกวา่ 100 แรงมา้ เป็นโรงงานขนาดเลก็ กลุ่ม

โรงงานท่ีมีจาํนวนกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัร ระหวา่ง 101-400  แรงมา้ เป็นโรงงาน

ขนาดกลาง ส่วนกลุ่มโรงงานท่ีมีจาํนวนกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรมากกวา่ 400 แรงมา้ 

เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมขอ้มลูกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัร

โรงงาน พบวา่ โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดั

ปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเลก็ โดยมีจาํนวน 112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.22 

รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง มีจาํนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.73 ส่วนโรงงาน

ขนาดใหญ่ มีจาํนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.05ดงัแสดงในตาราง 8 

 

 

 

 

 

ตาราง8การกระจายของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีผลิตเคร่ืองเรือน 
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เคร่ืองใช้(Furniture)ตามกาํลงัแรงม้าของเคร่ืองจักร ในท้องท่ีจังหวดั 

ปทุมธานี พ.ศ.2557 

อาํเภอ จํานวนโรงงานตามกาํลงัแรงม้าของเคร่ืองจักร (แห่ง) 

< 100 แรงม้า 101-400แรงม้า > 401 แรงม้า รวม 

เมืองปทุมธานี 23 7 13 43 

คลองหลวง 15 12 2 29 

ลาํลูกกา 29 7 5 41 

ธญับุรี 11 2 - 13 

ลาดหลุมแกว้ 20 10 5 35 

สามโคก 8 5 3 16 

หนองเสือ 6 2 1 9 

รวม 112 46 28 186 

ร้อยละ (%) 60.22 24.73 15.05 100 

ท่ีมา : สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี, 2557 

ในสภาพปัจจุบนั การใชเ้คร่ืองจกัรโรงงานฯ ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ยงั

ดาํเนินการไปไม่เตม็ประสิทธิภาพ โดยมีการใชก้าํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรในการผลิต

นอ้ยกวา่กาํลงัแรงมา้ท่ีไดข้ออนุญาตไวท้ั้งหมด สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูปโดยตรงไดแ้ก่ เล่ือยสายพาน 

เล่ือยวงเดือน เคร่ืองไสไม ้เคร่ืองขดักระดาษทราย เป็นตน้ และประเภทท่ีใชเ้ป็นเคร่ือง

ทุ่นแรง ไดแ้ก่ ป๊ัมลม เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองเจียรใบเล่ือย  

 4.2.3รูปแบบผลติภณัฑ์ไม้ 

 ในการสาํรวจรวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ี ไม่สามารถท่ีจะจาํแนกโรงงานท่ีผลิต

ผลิตภณัฑไ์มรู้ปแบบต่าง ๆ ออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากในใบอนุญาตดาํเนินการ

ไดร้ะบุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินกิจการไว ้โดยผูป้ระกอบกิจการสามารถดาํเนินการผลิต

ผลิตภณัฑไ์มไ้ดห้ลายประเภท เช่น เพือ่ประดิษฐกรรมทาํเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้น

บา้นเรือน วงกบ ประตู หนา้ต่าง ไมคิ้้ว ไมบ้วั ฯลฯ โดยรูปแบบผลิตภณัฑห์ลกั            
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ของโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี           

มีดงัน้ี 

- วงกบ ประตู หนา้ต่าง  

- เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน 

- ไมร้องรับสินคา้ ลงัใส่สินคา้ 

- ผลิตภณัฑข์องเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน 

- ไมป้าร์เกต/์ไมป้ระสาน 

4.2.2สถานการณ์ด้านการผลติ และการตลาดของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรมในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานี 

 จากการศึกษาขอ้มูลอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนโดยใชแ้บบสอบถาม          

จากผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ี

จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 65 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเลก็ และขนาดกลาง 

โดยไดมี้การนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต และบางส่วนไดมี้การพฒันา

เป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตข้ึนเพื่อการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น บริษทั มารีนวูด้เวร์ิค 

จาํกดั บริษทั โอ.เค.วูด้โปรดัค๊ จาํกดั เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน และ

การตลาดตามรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรม  มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 1)ข้อมูลด้านการผลติ 

 ขอ้มลูดา้นการผลิตของผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมตามประเภทผลิตภณัฑท่ี์ดาํเนินการผลิตมีดงัน้ี 

 1.1)วงกบ บานประตูหน้าต่าง การผลิตของผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้

โดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมทาํวงกบ บานประตูหนา้ต่าง ทั้งหมดใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้

กาํลงัของเคร่ืองจกัรโดยรูปแบบการผลิตส่วนใหญ่โรงงานเป็นผูอ้อกแบบเอง สาํหรับ

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตของโรงงานฯ จะเป็นไมเ้บญจพรรณซ่ึงเป็นไมเ้น้ือแขง็ ไดแ้ก่ไม้

เตง็ แดง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไมท่ี้นาํเขา้มาจากต่างประเทศ ขนาดไมแ้ปรรูปท่ีใชใ้นการผลิต

ส่วนใหญ่ไดป้ระมาณ 2x4 น้ิว 1 ½  4 น้ิว และ 1 ½ x 5 น้ิว ปริมาณการใชว้ตัถุดิบใน

กระบวนการผลิต เฉล่ียประมาณ 26 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน ในการประกอบกิจการ
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ส่วนใหญ่ไม่มีการนาํไมข้นาดเลก็จากสวนป่ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต เน่ืองจาก

คุณภาพและขนาดไม่ตรงตามขนาดของวตัถุดิบท่ีตอ้งการสาํหรับการจดัซ้ือและการจดัหา

วตัถุดิบส่วนใหญ่จะดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบเอง โดยใชท้ั้งเงินสด และเงินเช่ือ รวมทั้งการ

เปิด L/C กบัต่างประเทศโดยในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตใน

กิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมคุณภาพสินคา้ตาม

มาตรฐานส่วนแรงงานท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 70เป็นแรงงานต่างดา้ว

โดยเป็นการจา้งรายวนั สาํหรับแรงงานคนไทยมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 

40 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 60 การจา้งงานมีทั้งแบบจา้ง

รายวนัและจา้งเหมาต่อช้ินงาน อตัราค่าจา้งรายวนัเฉล่ียวนัละ 200-350 บาท ส่วนค่าจา้ง

เหมาต่อช้ินงาน อตัราค่าจา้งข้ึนอยูก่บัความยาก-ง่ายในการผลิต โดยเฉล่ียประมาณ45-300 

บาทต่อช้ินงาน 

1.2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตของผูป้ระกอบกิจการ 

ทั้งหมดใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้กาํลงัของเคร่ืองจกัร สาํหรับรูปแบบการผลิตมีทั้งท่ีโรงงานเป็น

ผูอ้อกแบบเองและผลิตตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง ซ่ึงรูปแบบการผลิตเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชห้รือ

เฟอร์นิเจอร์ไมส้ามารถแบ่งออกตามชนิดไมท่ี้ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ือง

เรือนไมเ้น้ือแขง็ หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้ทาํจากไมส้กั ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง เป็นตน้ ส่วน

เคร่ืองเรือนไมเ้น้ืออ่อน หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้ทาํจากไมย้างพารา ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บ

ความนิยมสูง เน่ืองจากมีราคาถูก โดยการผลิตจะดาํเนินการตามใบส่ังซ้ือจากลูกคา้  

สาํหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน ส่วนใหญ่

จะผลิตจากไมเ้น้ือแขง็ เช่น ไมส้กั ไมแ้ดง ฯลฯและท่ีใชไ้มแ้ปรรูปเป็นโครงแลว้ประกอบ

ไมอ้ดั แผน่ช้ินไมอ้ดั หรือวสัดุทดแทนอ่ืน ๆ โดยมีบางส่วนใชไ้มเ้น้ืออ่อนไดแ้ก่ไม้

ยางพาราแปรรูป เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยขนาดท่ีใชมี้หลายขนาดตามชนิดและ

รูปแบบของผลิตภณัฑ ์สาํหรับแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ มีทั้งจากการนาํเขา้จากต่างประเทศ 

และจดัซ้ือไมย้างพาราจากโรงงานแปรรูปไมย้างพาราท่ีไดว้ตัถุดิบจากสวนยางเก่าท่ีหมด

รอบกรีดนํ้ายางแลว้ และผูป้ระกอบกิจการบางส่วนไดมี้การนาํไมข้นาดเลก็จากสวนป่ามา

เป็นวตัถุดิบในการผลิต ปริมาณการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต เฉล่ียประมาณ 2 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน สาํหรับการจดัซ้ือและจดัหาวตัถุดิบส่วนใหญ่จะดาํเนินการ
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โดยจดัหาวตัถุดิบดว้ยการรับซ้ือโดยตรงและผา่นนายหนา้หรือตวัแทน และใชท้ั้งเงินสด 

และเงินเช่ือ รวมทั้งการเปิด L/C               ส่วนแรงงานท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํเนาอยู่

ในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 80 การจา้งงานมีทั้งแบบจา้งแบบรายเดือนและรายวนั 

โดยอตัราค่าจา้งรายวนัเฉล่ียวนัละ 300 บาท ส่วนการจา้งแบบประจาํเฉล่ียเดือนละ 9,000 

– 25,000 บาท ตามลกัษณะงาน 

1.3) ไม้รองรับสินค้าและลงัใส่สินค้า ขอ้มลูดา้นการผลิตของผูป้ระกอบกิจการ 

ทั้งหมดใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้กาํลงัของเคร่ืองจกัรโดยในกระบวนการผลิตไม่มีการควบคุม

มาตรฐานการผลิต สาํหรับความแขง็แรงของไมร้องรับสินคา้และลงัใส่สินคา้นอกจาก

ชนิดและคุณภาพของไมแ้ลว้ยงัข้ึนอยูก่บัความแขง็แรงของขอ้ต่อ ซ่ึงมีวตัถุ 4 ชนิดท่ีใชย้ดึ

ขอ้ต่อ ไดแ้ก่ สลกัเกลียว ตะปู ลวดเยบ็ และกาว การใชส้ลกัเกลียวยดึรอยต่อทาํใหไ้ม้

รองรับสินคา้และลงัใส่สินคา้มีความแขง็แรงทนทานท่ีสุด แต่กระบวนการผลิตทาํไดย้าก

และมีตน้ทุนในการผลิตสูง ผูผ้ลิตผลิตภณัฑไ์มร้องรับสินคา้และลงัใส่สินคา้จึงมกันิยม

ใชต้ะปูในกระบวนการผลิตส่วนลวดเยบ็มีการใชอ้ยูบ่า้งสาํหรับผลิตไมร้องรับสินคา้และ

ลงัใส่สินคา้ท่ีไม่ตอ้งการความแขง็แรงทนทานมากนกั เช่น ไมร้องรับสินคา้และลงัใส่

สินคา้ท่ีใชค้ร้ังเดียวท้ิงหรือไมร้องรับสินคา้ท่ีใชย้กสินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัไม่มากการไดก้าวยดึ

ขอ้ต่อไมร้องรับสินคา้และลงัใส่สินคา้เสริมรอยต่อการใชต้ะปูใหมี้ความแขง็แรงสูงข้ึน 

(บุญนาํ ,2529)สาํหรับรูปแบบของผลิตภณัฑส่์วนใหญ่โรงงานจะผลิตตามแบบท่ีลูกคา้

ออกแบบ ซ่ึงประเภทผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จะเป็นไมร้องลงั ซ่ึงมีขนาดประมาณ 1 x 1 

เมตร หรือ 1 x 1.2 เมตรส่วนลงัใส่สินคา้จะมีขนาดตามคาํส่ังของลูกคา้ โดยท่ีสาํรวจพบมี

ขนาด 0.51 x 0.47 x 0.47 เมตรวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทไมร้องรับสินคา้

และลงัใส่สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นไมเ้น้ืออ่อนไดแ้ก่ ไมย้างพาราแปรรูป และไมโ้ตเร็ว เช่น 

กระถินเทพา สะเดา จามจุรี ฯลฯ เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยมีแหล่งท่ีมาจาก

โรงเล่ือยจกัรจากสวนป่าหรือสวนยางพาราสาํหรับไมย้างพารา  โดยก่อนท่ีจะนาํไปทาํ

ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผา่นกระบวนการรักษาเน้ือไมด้ว้ยวธีิการแช่นํ้ายาหรืออดันํ้ายาในเน้ือไม้

ดว้ยวธีิสุญญากาศก่อน เพือ่ป้องกนัเช้ือราและมอดเขา้ทาํลายเน้ือไม ้ซ่ึงไมท่ี้ใชส้าํหรับทาํ

ไมร้องรับสินคา้สามารถใชไ้ดก้บัไมใ้นทุก ๆ คุณภาพ ข้ึนอยูก่บัการใชป้ระโยชน ์โดย
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ชนิดไมท่ี้มีคุณภาพตํ่าสามารถนาํไปใชท้าํไมร้องรับสินคา้และลงัใส่สินคา้ชนิดท่ีใชค้ร้ัง

เดียวแลว้ท้ิง ส่วนไมท่ี้มีคุณภาพดีจะนาํไปผลิตทาํไมร้องรับสินคา้และลงัใส่ของชนิดท่ีมี

ความทนทานสวยงามซ่ึงสามารถใชง้านไดเ้ป็นระยะเวลานาน ปริมาณการใชว้ตัถุดิบใน

กระบวนการผลิต เฉล่ียประมาณ 1.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน สาํหรับการจดัซ้ือและ

จดัหาวตัถุดิบส่วนใหญ่จะดาํเนินการจดัหาจากการรับซ้ือโดยผา่นนายหนา้หรือตวัแทน

โดยใชเ้งินสดและเงินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบแรงงานท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํเนาอยู่

ในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 80 การจา้งงานมีทั้งแบบจา้งแบบรายวนั โดยอตัรา

ค่าจา้งรายวนัเฉล่ียวนัละ 300 บาท 

1.4) ผลติภณัฑ์ของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน ขอ้มูลดา้นการผลิตของผู ้

ประกอบกิจการทั้งหมดใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้กาํลงัของเคร่ืองจกัรโดยในกระบวนการผลิตมี

การควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยแผนกควบคุมคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานสากลทัว่โลกท่ีใชม้าตรฐานควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต วตัถุดิบส่วน

ใหญ่เป็นไมย้างพาราแปรรูปท่ีมีคุณภาพดีและผา่นกระบวนการรักษาเน้ือไมด้ว้ยวธีิการ

แช่นํ้ายาหรืออดันํ้ายาในเน้ือไมด้ว้ยวธีิสุญญากาศและอบไมก้นัเช้ือราและแมลงทาํลายไม้

แลว้โดยท่ีมาของวตัถุดิบในการผลิตจะไดม้าจากโรงเล่ือยจกัรเป็นหลกัท่ีไดว้ตัถุดิบจาก

สวนยางพาราท่ีหมดรอบกรีดยางแลว้ ปริมาณการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต 

ประมาณ 2.4 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน สาํหรับการจดัซ้ือและจดัหาวตัถุดิบส่วนใหญ่จะ

ดาํเนินการจดัหาจากการรับซ้ือโดยผา่นนายหนา้หรือตวัแทนโดยใชเ้งินสดและเงินเช่ือใน

การจดัซ้ือวตัถุดิบดา้นแรงงาน แรงงานท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ เป็นแรงงานท่ี

มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 30 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน 

ๆ คิดเป็นร้อยละ 70 ลกัษณะการจา้งแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการจา้งแบบรายวนัมากกวา่

จา้งประจาํหรือจา้งเหมา โดยอตัราค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่วนัละ 300 บาท 

 

 

1.5) ปาร์เกต์ โมเสค  ขอ้มลูดา้นการผลิตของผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูป 
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ไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมทาํปาร์เกตแ์ละโมเสก ทั้งหมดใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้

กาํลงัของเคร่ืองจกัร โดยในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยแผนก

ควบคุมคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงรูปแบบของผลิตภณัฑส่์วนใหญ่

โรงงานฯจะผลิตตามแบบมาตรฐานท่ีใชท้ัว่ไปในทอ้งตลาด ซ่ึงประเภทผลิตภณัฑส่์วน

ใหญ่ไดแ้ก่ ปาร์เกต ์ขนาด 1x 2 x 12 น้ิว , 1x 4 x 14 น้ิว , 1 x 4 x 18   และ 1 x 4 x18 น้ิว

สาํหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑไ์มป้ระเภทปาร์เกตแ์ละโมเส คมีทั้งชนิดไมท่ี้

นาํเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น ไมสั้ก ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไม้ โอ๊ก ไมเ้มเป้ิล เป็นตน้โดยเป็น

การนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเขา้มาเอง คิดเป็นร้อยละ 30และซ้ือจากโรงเล่ือยและ

โรงคา้ไมแ้ปรรูป คิดเป็นร้อยละ 70ปริมาณการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต ประมาณ

1.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั/โรงงาน สาํหรับการจดัซ้ือและจดัหาวตัถุดิบส่วนใหญ่จะ

ดาํเนินการจดัหาจากการรับซ้ือโดยผา่นนายหนา้หรือตวัแทน โดยใชเ้งินสด เงินเช่ือและ

การเปิด L/C ในการจดัซ้ือวตัถุดิบดา้นแรงงานท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ เป็น

แรงงานท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่น

จงัหวดัอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 80 ลกัษณะการจา้งแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการจา้งแบบ

รายวนัมากกวา่จา้งประจาํหรือจา้งเหมา โดยอตัราค่าจา้งรายวนั วนัละ 300 บาท 

2) ข้อมูลด้านการตลาด 

 ขอ้มลูดา้นการตลาดของผูป้ระกอบกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพือ่ประดิษฐกรรมตามประเภทผลิตภณัฑท่ี์ดาํเนินการผลิตมีดงัน้ี 

2.1) วงกบ บานประตูหน้าต่างในจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง 

มีโรงงานท่ีผลิตสินคา้ประเภทน้ียูห่ลายแห่ง ส่วนใหญ่ จะมีขนาดเลก็ แต่จะมีผูป้ระกอบ

กิจการรายใหญ่ซ่ึงจะมีกาํลงัการผลิตจาํนวนมาก เช่น บริษทั ก.ภทัรคา้ไม ้จาํกดั ทาํให้                     

เป็น ผูป้ระกอบการ ท่ีมีส่วนแบ่ง ครอบครองตลาดอยา่งชดัเจน ในส่วนของ รูปแบบ

ผลิตภณัฑส์ามารถทาํเลียนแบบไดไ้ม่ยากไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง แหล่ง

จาํหน่ายทั้งหมดอยูภ่ายในประเทศซ่ึงวธีิการจดัจาํหน่ายมีทั้งการจาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง

ส่งใหต้วัแทนจาํหน่ายทั้งร้านคา้และหา้ง Modern trade สาํหรับราคาจาํหน่ายสินคา้

ประเภทน้ีมีหลายราคาข้ึนอยูก่บัชนิดไม ้ขนาดและรูปแบบของผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น วงกบ
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ประตูไมเ้บญจพรรณขนาด 80 x 200 เซนติเมตร ราคาประมาณ 500-650 บาท/วง บาน

ประตูไมเ้บญจพรรณแบบเรียบ ขนาด 80 x 200 ราคาประมาณ 1,400-1,600 บาท/บาน 

2.2) เคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้สาํหรับราคาจาํหน่ายสินคา้ 

ประเภทน้ีมีหลายราคาข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัเช่นรูปแบบและ ขนาดของผลิตภณัฑ ์ชนิดไม้

ท่ีใช ้เป็นตน้ ลกัษณะการจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์ทั้งจาํหน่ายภายในประเทศผา่นตวัแทน

จาํหน่ายและส่งไปจาํหน่ายต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ค 

ฮ่องกง สิงคโปร์ และภูฏาน 

2.3) ไม้รองรับสินค้าและลงัใส่สินค้า  สาํหรับราคาจาํหน่ายจะมีหลายระดบั 

ราคาตั้งแต่ ช้ินละ 50 – 350 บาทข้ึนอยูก่บัรูปแบบตลอดจนคุณภาพของไมท่ี้ใช ้และ

จาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ   เช่น โรงงานผลิตสุขภณัฑ ์รวมทั้ง

โรงงานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง เช่นสระบุรี 

พระนครศรีอยธุยา  โดยการจาํหน่ายโดยตรงใหแ้ก่บริษทัฯ โรงงานท่ีรับซ้ือ 

2.4) ผลติภณัฑ์ของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอนวธีิการจดัจาํหน่ายมีทั้งจดั 

ภายในประเทศโดยจดัจาํหน่าย ใหลู้กคา้โดยตรง และผา่นตวัแทนจาํหน่าย สาํหรับ

ต่างประเทศจะจาํหน่ายโดยผา่นตวัแทนจาํหน่ายส่วนรูปแบบของผลิตภณัฑส่์วนใหญ่

โรงงานฯจะผลิตตามแบบท่ีลูกคา้ออกแบบซ่ึงผลิตภณัฑมี์หลายชนิด เช่นชุด Basic 

Learning ราคาขายต่อหน่วยประมาณ 50-600 บาท ชุด Blockราคาขายต่อหน่วยประมาณ 

100 – 400 บาท ชุด Mini world ราคาขายต่อหน่วยประมาณ 150 – 350 บาท ชุด Role 

play ราคาต่อหน่วยประมาณ 200 - 1,500 บาท และ ชุด Kids Furniture ราคาขายต่อหน่วย

ประมาณ 400 – 900 บาท 

2.5) ปาร์เกต์ โมเสค  ซ่ึงรูปแบบของผลิตภณัฑส่์วนใหญ่โรงงานฯจะผลิตตาม 

แบบมาตรฐานท่ีใชท้ัว่ไปในทอ้งตลาด ซ่ึงประเภทผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ไดแ้ก่ ปาร์เกต ์

ขนาด 1x 2 x 12 น้ิว , 1x 4 x 14 น้ิว , 1 x 4 x 18   และ 1 x 4 x18 น้ิว โดยมีราคาขายต่อ

หน่วยประมาณตารางเมตรละ 500– 1,200 บาทต่อตารางเมตรแหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยู่

ภายในประเทศ สาํหรับวธีิการจดัจาํหน่ายมีทั้งการจาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง ใหต้วัแทน

จาํหน่าย 

 4.2.3 การเตรียมความพร้อมกจิการเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีดา้นการผลิต ดา้นเงินทุน ดา้นการตลาดและดา้น

ทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงานเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีดงัน้ี 

 1)ด้านการผลติ 

 การเตรียมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐ

กรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานีดา้นการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวา่

กิจการโรงงานส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น การลดตน้ทุนในการผลิต การหา

แหล่งวตัถุดิบท่ีไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพและราคาดา้นเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อรองรับการ

ขยายตวัของตลาด และการพฒันาระบบขนส่งของกิจการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด สาํหรับ

ความพร้อมดา้นการใชน้วตักรรมขั้นสูงในการผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อสร้างความ

แตกต่าง การติดต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพฒันาการผลิตตามห่วงโซ่

อุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมูลค่าเพิ่มมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการ

โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมไวไ้ดแ้ก่ดา้น

การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาคู่แข่งจากต่างชาติท่ีจะเขา้

มาในประเทศไทย และการยา้ยฐานการผลิตไปอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบหรือแหล่งกระจาย

สินคา้  

 2)ด้านเงินทุน 

จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ดา้นเงินทุนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนพบวา่  กิจการโรงงานส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น เงินลงทุนเพื่อลด

ความเส่ียงดา้นการเงิน และดา้นนวตักรรมเพื่อลดตน้ทุนโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นพื้นฐาน 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมดา้นการติดต่อสถาบนั BOI เพื่อขอรับการสนบัสนุนดา้น

การลงทุนในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ ในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมไดแ้ก่การนาํเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ

เขา้สู่ตลาดอาเซียน 

 3)ด้านการตลาด 
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จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ดา้นการตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนพบวา่ ส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น การรักษาฐานลูกคา้เก่า ส่วนการ

พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ การวางแผนเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การศึกษาสภาพการ

แข่งขนัและคู่แข่งในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการโรงงานขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ ในส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมไวไ้ดแ้ก่การใชป้ระเทศเพื่อนบา้น

เป็นฐานในการส่งออก และการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะไปลงทุนขยายตลาด 

 4)ด้านทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงาน 

 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพื่อประดิษฐกรรมในทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี ดา้นทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงานเพือ่

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวา่ ส่วนใหญ่ไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้น การ

รักษาแรงงานฝีมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และการหาแรงงานฝีมือจากกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยเฉพาะแรงงานราคาถูก สาํหรับความพร้อมดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้น

ภาษาองักฤษมีเฉพาะในบางส่วนของกิจการโรงงานขนาดใหญ่ 

 4.2.4 ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินกจิการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เคร่ืองจกัรเพือ่ประดษิฐกรรม 

 การวเิคราะห์ขอ้มลูและสรุปประเดน็ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินกิจการโรงงาน

แปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปัญหา

ดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน ดา้นการตลาด และดา้นระเบียบ/ขอ้กฎหมาย 

1) ด้านการผลติปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดย 

ใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่2.89 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 1.168 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การขาดแคลนเงินทุน 

การขาดแคลนไมแ้ปรรูป และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูปมีผลต่อการดาํเนินกิจการ

โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมในระดบั                                    

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03 , 2.89  และ 2.86 ตามลาํดบั และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.105 ,  1.213 และ 1.216 ตามลาํดบั ส่วนขนาดของไม ้คุณภาพของไม ้มีผลต่อ

การดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมในระดบันอ้ย 
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โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.47 และ 2.53  ตามลาํดบั และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.047 

และ 1.203 ตามลาํดบั สาํหรับราคาไมมี้ผลต่อการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

เคร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.58 และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.261ดงัแสดงในตาราง 9 

ตาราง9ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสาํคัญท่ีมีต่อปัญหาและ 

อุปสรรคด้านการผลิต 

ดา้นการผลิต ระดบัความสาํคญั 

xS.D.     แปลผล 

1.การขาดแคลนเงินทุน 

2. การขาดแคลนไมแ้ปรรูป 

3. ขนาดของไม ้

4. คุณภาพของไม ้

5. ราคาไม ้

6. เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูป 

3.03                     1.015                ปานกลาง 

           2.89                     1.213                ปานกลาง 

           2.47                     1.047                นอ้ย 

           2.53                     1.203                นอ้ย 

        3.58                     1.216                มาก 

        2.86                     1.216ปานกลาง 

รวม            2.89                     1.168                ปานกลาง 
 

 

2) ด้านแรงงานระดบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูป 

ไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่

2.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.167 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การขาดแคลน

แรงงานในกระบวนการผลิต และค่าจา้งแรงงาน มีผลต่อการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูป

ไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.13  

และ3.25 ตามลาํดบั และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.171 และ 1.132 ตามลาํดบั ส่วน

ความชาํนาญและประสบการณ์ของแรงงานมีผลต่อการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไม้

โดยใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.43 และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.199 ดงัแสดงในตาราง 10 

 

ตาราง10ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสาํคัญท่ีมีต่อปัญหาและ 
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อุปสรรคด้านแรงงาน 

ดา้นแรงงาน ระดบัความสาํคญั 

xS.D.  แปลผล 

1.การขาดแคลนแรงงานในกระบวน 

การผลิต 

2. ค่าจา้งแรงงาน 

3. ความชาํนาญและประสบการณ์ 

3.13                    1.171              ปานกลาง 

 

           3.25                   1.132ปานกลาง 

           2.43                   1.199นอ้ย 

รวม 3.93 1.167ปานกลาง 
 

 3)  ดา้นการตลาด ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูป

ไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่

2.83 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.141 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การแข่งขนั

ระหวา่งผูผ้ลิต ราคาขายผลิตภณัฑแ์ละอาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อมีผลต่อการดาํเนิน

กิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.26 , 2.94 และ 3.13 ตามลาํดบั และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.956 

, 1.197 และ 1.158 ตามลาํดบัส่วนจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดก้บัความตอ้งการของตลาด 

และการขนส่งผลิตภณัฑมี์ผลต่อการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร

เพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.52 และ 2.31 ตามลาํดบัและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.264  และ 1.131 ตามลาํดบัดงัแสดงในตาราง 11 

 

 

ตาราง11ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสาํคัญท่ีมีต่อปัญหาและ 

อุปสรรคด้านการตลาด 

ดา้นการตลาด ระดบัความสาํคญั 

x   S.D.          แปลผล 

1. การแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิต 

2. จาํนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดก้บั 

ความตอ้งการของตลาด 

3.26                  0.956              ปานกลาง 

           2.52                  1.264              นอ้ย 
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3. ราคาขายผลิตภณัฑ์ 

4. อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 

5. การขนส่งผลิตภณัฑ ์

           2.94                  1.197              ปานกลาง 

3.131.158              ปานกลาง 

           2.31                  1.131นอ้ย 

รวม 2.83                  1.141              ปานกลาง 
 

  4. ด้านระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางปฏบัิติระดบัปัญหาและอุปสรรค

ในการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่3.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.132 เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ความซบัซอ้น และระยะเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการและขั้นตอน

ในการดาํเนินการมีผลต่อการดาํเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพือ่

ประดิษฐกรรมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.52 และ 3.49 ตามลาํดบั และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.076  และ 1.187 ตามลาํดบั  ดงัแสดง              ในตาราง 12 

ตาราง12ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสาํคัญท่ีมีต่อปัญหาและ 

อุปสรรคด้านระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบติั 

ดา้นระเบียบ/ขอ้กฎหมาย ระดบัความสาํคญั 

x   S.D.    แปลผล 

1.ความซบัซอ้นของกระบวนการและ 

     ขั้นตอน ในการดาํเนินการ 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการ 

และขั้นตอนในการดาํเนินการ 

3.52                      1.076         มาก 

 

3.49                       1.187          มาก 

รวม 3.51                      1.132           มาก 
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ก. แบบสอบถาม 

เร่ือง ผลติภัณฑ์ไม้และเคร่ืองเรือนในท้องทีจั่งหวดัปทุมธานี 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือสถานท่ี/ช่ือผูป้ระกอบการ...........................................................................................................  

2. ประเภทของผูป้ระกอบการ 

 ก. บริษทัจาํกดั  ข.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ค.ส่วนบุคคล  ง.อ่ืน  

3. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............................หมู่ท่ี........... ตาํบล...........................อาํเภอ................................ 

4. เร่ิมดาํเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.............................. 

5. ประเภทของผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไดจ้ากการประกอบการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

  เฟอร์นิเจอร์ (เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช)้  ไมก้ลึง ไมคิ้้ว ไมบ้วั  

  ปาร์เกต-์โมเสก      กรอบรูป แกะสลกัไม ้

  ไมบ้าง,ไมอ้ดั      บา้นสาํเร็จรูป บา้นทรงไทย 

  วงกบ บานประตู-หนา้ต่าง    อ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2  ข้อมูลด้านการผลติ 

6.  ประเภทเคร่ืองจกัร 

        ไฟฟ้า   ไอนํ้า  ดีเซล  อ่ืน ๆ  

7. ขนาดกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรกลตามท่ีไดจ้ดทะเบียนขอรับอนุญาตไวใ้นกระบวนการผลิต  

 1-100 101-200 201-300 301-400 400 ข้ึนไป 

8. ขนาดกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั รวม................................แรงมา้  

9. กรณีท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกลในการดาํเนินการผลิตนอ้ยกวา่ขนาดกาํลงัแรงมา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนขอ  

อนุญาตไวมี้สาเหตุเน่ืองจาก..............................................................................................................  

10. โรงงานฯ มีความตอ้งการใชไ้มแ้ปรรูปเพื่อผลิตผลิตภณัฑไ์ม ้ประมาณ.............ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

11. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบและปริมาณท่ีนาํวตัถุดิบเขา้ผลิต 

  11.1 จากโรงเล่ือยจกัร  ประมาณร้อยละ......................  

  11.2 จากโรงคา้ไมแ้ปรรูป ประมาณร้อยละ......................  

  11.3 นาํเขา้จากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ.....................  

  11.4 จากองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.)  ประมาณร้อยละ..................  

  11.5 จากสวนป่า (ภาคเอกชน) ประมาณร้อยละ.........................  

  11.6 จากแหล่งอ่ืน ๆ .................. ประมาณร้อยละ.........................  
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12. ในการประกอบกิจการมีการนาํไมข้นาดเล็ก เช่น ไมจ้ากสวนป่ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต   

       สินคา้หรือไม่ 

        มี (ตอบขอ้ 13) 

        ไม่มี (ตอบขอ้ 15) 

13. ใชไ้มจ้ากสวนป่ามาผลิตสินคา้ประเภท..........................................................................................  

    โดยซ้ือมาจากสวนป่าในจงัหวดั................................ขนาด/ราคารับซ้ือ...........................................  

     ปริมาณท่ีใชต่้อปีหรือต่อเดือน.................................ลูกบาศกเ์มตร/ลูกบาศกฟุ์ต 

14. ไม่มีการนาํไมข้นาดเล็กจากสวนป่ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต เพราะ...................................... 

.............................................................................................................................................................. 

15. วธีิการรับซ้ือและการจดัหา 

15.1 การรับซ้ือวตัถุดิบ 

         เงินสด  เงินเช่ือ  การเปิด L/C  อ่ืน ๆ ......................... 

15.2 การจดัหาวตัถุดิบ 

        รับซ้ือโดยตรง   นายหนา้หรือตวัแทน   อ่ืน ๆ .........................  

15.3 วธีิการขนส่งวตัถุดิบ 

        ผูข้ายดาํเนินการเอง  

        ผูซ้ื้อดาํเนินการเอง  

   รถบรรทุกของผูซ้ื้อค่าใชจ่้าย.........................................บาท  

   จา้งเหมารถบรรทุกค่าใชจ่้าย.........................................บาท  

        อ่ืน ๆ ......................................................................................  

16. จาํนวนแรงงานในโรงงาน...................คน แบ่งเป็น เพศชาย...........คน เพศหญิง.....................คน  

17, ภูมิลาํเนาของคนงาน (ร้อยละ) 

 - ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ......  - จากจงัหวดัอ่ืน ๆ  (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ

............ 

18. ค่าจา้แรงงานมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 - จา้งเหมา................................บาท/วนั  

 - จา้งรายวนั..............................บาท/วนั  

 - จา้งประจาํ..............................บาท/เดือน  

19. ในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตหรือไม่ 

         มี อยา่งไร......................................................................................................................  
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 ไม่มี 

ส่วนที่  3 ข้อมูลการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย 

20. แหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ภายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ................  

 จงัหวดั...........................................................................................................................  

 ต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ...........................  

 ประเทศ.......................................................................................................................  

21.  วธีิการจดัจาํหน่าย 

21.1    ภายในประเทศ 

      ลูกคา้โดยตรง  

   รับผลิตภณัฑเ์องหนา้โรงงาน  

   บริการจดัส่ง 

  พอ่คา้ส่ง-ปลีก 

       ตวัแทนจาํหน่าย  

       อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

 21.2  ต่างประเทศ 

            ตวัแทนจาํหน่าย  

  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................  

 

22. ชนิด ราคา และปริมาณการผลิตและจาํหน่ายของผลิตภณัฑใ์นปีท่ีผา่นมา 

ประเภทผลิตภณัฑไ์ม ้ ขนาด 

(เซนติเมตร) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ปริมาณการผลิตและ

จาํหน่าย 
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ส่วนท่ี 4 การเตรียมความพร้อมกิจการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัระดบัการเตรียมความพร้อมในการ

บริหารจดัการกิจการของท่านในปัจจุบนั 

การเตรียมความพร้อมกิจการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ระดบัความพร้อม 

มี ไม่มี 

1..มีการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพ่ือเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ   

2. มีการวางแผนวธีิการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศในรูแบบต่าง ๆ เช่น การส่งออก การร่วมทุน 

การหาพนัธมิตร 

  

3. มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องตลาดท่ีจะไปลงทุนเพ่ือขยายตลาด   

4. มีการศึกษาสภาพการแข่งขนัและคู่แข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

5.  มีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในภูมิภาคอาเซียน   

6. มีการศึกษาคู่แข่งจากต่างชาติท่ีจะเขา้มาในตลาดไทย   

7.  มีการเตรียมการรักษาฐานลูกคา้เก่า   

8. มีการเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยกีารผลิตเพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาด   

9. มีการเตรียมพร้อมในการแสดงหาแหล่งวตัถุดิบท่ีไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพหรือราคา   

10. มีการเตรียมพร้อมการยา้ยฐานการผลิตไปอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบหรือแหล่งกระจ่ายสินคา้   

11. มีการเตรียมพร้อมการพฒันาระบบขนส่งของกิจการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด   

12. มีการเตรียมความพร้อมนาํเงินไปลงทุนเพ่ือขยายกิจการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ   

13. มีการเตรียมการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีส่งเสริม SMEs ในการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ   

14. มีการใชน้วตักรรมขั้นสูงในการผลิตสินคา้หรือบริการเพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 

  

15. มีการเตรียมการในการลดตน้ทุนในการผลิต   

16. มีการเตรียมการดา้นเงินลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงดา้นการเงิน   

17. มีการเตรียมพร้อมดา้นนวตักรรมเพ่ือลดตน้ทุน โดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นพ้ืนฐาน   

18. มีการเตรียมพร้อมดา้นการคดัเลือกทรัพยากรบุคคล เช่น การหาแรงงานท่ีมีผมืีอชั้นสูง

จากประเทศอาเซียนและการหาแรงงานราคาถูกกเป็นตน้ 

  

19. มีการเตรียมพร้อมดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นภาษาองักฤษ   

20. การวางแผนการรักษาแรงงานฝีมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั   

21. มีการเตรียมพร้อมในการใชป้ระเทศเพ่ือนบา้นเป็นฐานในการส่งออก   

22. มีการติดต่อกบั BOI เพ่ือขอรับการสนบัสนุนการลงทุนในประชาคมอาเซียน   

23. มีการติดต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพฒันาการผลิตตามห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ส่วนท่ี 5ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหา ขอ้จาํกดั และขอ้เสนอแนะ 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 

สภาพปัญหา ระดบัปัญหา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ด้านการผลติ     

23.  การขาดแคลนเงินทุน      

24. การขาดแคลนวตัถุดิบ (ไมแ้ปรรูป)      

25. ขนาดของวตัถุดิบ      

26. คุณภาพของวตัถุดิบ      

27. ราคาของวตัถุดิบ      

28. เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการ 

แปรรูป 

     

 ด้านแรงงาน     

29. การขาดแคลนแรงงานในกระบวน          

     การผลิต 

     

30. ค่าจา้งแรงงาน      

31. ความชาํนาญและประสบการณ์      

 ด้านการตลาด     

32. การแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิต      

33. จาํนวนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดก้บั 

       ความตอ้งการของตลาด 

     

34. ราคาขายผลิตภณัฑ์      

35. อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ      

36. การขนส่งผลิตภณัฑ์      
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ส่วนท่ี 5(ต่อ) 

 

สภาพปัญหา ระดบัปัญหา 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัต ิ

    

37.ความซบัซอ้นของกระบวนการและ 

     ขั้นตอน ในการดาํเนินการ 

     

38. ระยะเวลาในการพิจารณาตาม 

     กระบวนการและขั้นตอนในการ     

     ดาํเนินการ 

     

 

39. ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละเคร่ืองเรือน  

 1. ปัญหาดา้นการผลิต...........................................................................................................  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 2.ปัญหาดา้นแรงงาน........................................................................................................  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 3. ปัญหาดา้นการตลาด...........................................................................................................  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 



68 

 

 4. ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ   ...............................................................................................................  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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ข. ภาพกจิกรรมการประกอบกจิการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐ

กรรมในท้องทีจ่งัหวดัปทุมธานี 
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ค. ข้อมูลผู้ประกอบกจิการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพือ่ประดิษฐกรรม              

ในท้องทีจ่ังหวดัปทุมธานีทีท่าํการสอบถามข้อมูลการประกอบกจิการโดยแบบสอบถาม 
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ลาํดบั

ท่ี 

รายช่ือ ทอ้งท่ีอาํเภอ ประเภท กาํลงัเคร่ืองจกัร 

(แรงมา้) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

บริษทั มารีนวูด้เวร์ิค จาํกดั 

หจก.บริบูรณ์พรการคา้ 

บริษทั โอเรียนเตล็วูด้โปรดัค๊ส์ จาํกดั 

นางศศิวมิล โกศล 

บริษทั วนัเดอร์เวร์ิลโปรดัค๊ส์จาํกดั 

นายฐิติวฒุ ภู่เงิน 

หจก.เอส.เค.วาย รุ่งเรือง 

บริษทัโอ.เควูด้โปรดกัส์ จาํกดั 

บริษทั เดคคอเรทพลสั จาํกดั 

บริษทั กิจวนาวฒัน ์จาํกดั 

บริษทั คิดส์แอนดท์อย อินดสัทรีส์                                  

(ประเทศไทย)จาํกดั 

บริษทั วาย เคเอสเฟอรนิชชิง จาํกดั 

บริษทั เอกซคอน จาํกดั 

บริษทั พ.เจริญพงศ ์จาํกดั 

นายอุดร เชยลอ้มขาํ 

หจก.เกษมเฟอร์นิเจอร์ 

นางอมัพร เกตสิุงห์ 

บริษทั เจษฎานนัท ์จาํกดั 

หจก.สมศกัด์ิวศิวภณัฑ ์จาํกดั 

นายบาํรุงกิจ เครือคลุ่ย 

บริษทั ส.จ.การช่าง จาํกดั 

นางภาคิณี ขยนัคิด 

นางฉว ีเดชะดี 

นายประเสริฐ สืบสกลุพนูผล 

บริษทั เอน็ พี วูด้แอนดซ์พัพลาย จาํกดั 

นางสาวสุรียว์รรณ สมบูรณ์สุวรรณ 

บริษทั ทีบีดบับลิว จาํกดั 

บริษทั ยนิูเฟิร์น จาํกดั 

บริษทั จินดาเจริญ จาํกดั 

นายอมรศกัด์ิ ศุกระกาญจน ์

 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 

 

เมืองปทุมธานี 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาํลูกกา 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

 

2 

1 

2 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

5 

1  

1 

2 

1 

3 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

659.0 

17.5 

389.2 

31.0 

673.2 

9.0 

96.0 

 979.2 

88.5 

41.0 

 

252.5 

175.0 

15.5 

37.0 

40.0 

28.0 

24.0 

174.8 

807.0 

52.2 

25.0 

17.5 

8.5 

50.0 

28.5 

166.0 

207.0 

316.3 

21.0 

10.0 
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ลาํดบั

ท่ี 

รายช่ือ ท่ีอยู ่ ประเภท กาํลงัแรงมา้ 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 

นางวภิาพร แซ่ฉัว่ 

นายถวลิ จงอวยพร 

นายพิเชษฐธ์นารักษสิ์ทธิกลุ 

บริษทั แสงประไพ ผลิตภณัฑไ์ม ้จาํกดั 

บริษทั คลาสสิคแชร์  จาํกดั 

บริษทั  ก.ภทัรคา้ไม ้จาํกดั 

บริษทั  ก.ภทัรคา้ไม ้จาํกดั 

บริษทั เอส,เอม็.พีสยาม จาํกดั 

บริษทั 128 กรุ๊ป จาํกดั 

นายเกษม ธรรมทกัษินา 

นางสาวพรพรรณ ซ่ืนสุขสนัต ์

นางนิภานนัท ์ฟักประไพ 

บริษทั พ.กิจศิริ จาํกดั 

บริษทั มูเทียร่า จาํกดั 

บริษทั ไพรซ์ออฟวูด้ จาํกดั 

บริษทั ลมัเบอร์แลนด ์จาํกดั 

นายพิสิษฐอฺ์ธฺภูวะเวโรจน ์

นายวสนัต ์โสภณพิมล 

นางสาวเกสร แป้งทา 

นายเหรียญชยั ฉัว่ประดิษฐ ์

บริษทั อาร์ทออฟลีฟวิง่ จาํกดั 

หจก.ธวชัชยั พาเลท 

นางวมิล รังสิตวฒันศกัด์ิ 

นายประสิทธ์ิ เกียรติขจรพนัธ์ 

นางสงัเวยีน จีนขี 

นายสุทศัน ์สร้อยสุนทร 

บริษทั แลนดบ์ริด  เทรดด้ิง จาํกดั 

นายพรชยั อินยะ 

นายวชิยั  กงชุน 

นายวเิชียร สะใบบาง 

 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

ลาดหลุมแกว้ 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

คลองหลวง 

สามโคก 

สามโคก 

สามโคก 

สามโคก 

สามโคก 

สามโคก 

สามโคก 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

ธญับุรี 

หนองเสือ 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

 

33.0 

4.0 

23.0 

236.5 

23.1 

1130.5 

230.0 

7.9 

35.5 

9.2 

3.5 

25.0 

347.5 

369.5 

250.8 

250.0 

31.0 

16.0 

12.5 

151.5 

39.2 

30.0 

199.0 

43.7 

22.0 

49.0 

130.5 

20.5 

15.0 

23.0 
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ลาํดบั

ท่ี 

รายช่ือ ท่ีอยู ่ ประเภท กาํลงัแรงมา้ 

61 

62 

63 

64 

65 

 

นายเอกชยั เงินรุ่งเรืองโรจน ์

บริษทั รังสิต คลอง 12 จาํกดั 

บริษทั จ๊ิกซอวว์ูด๊ จาํกดั 

นายมงคล วฒันแกว้ 

บริษทั เอฟิส จาํกดั 

 

หนองเสือ 

หนองเสือ 

หนองเสือ 

หนองเสือ 

หนองเสือ 

2 

5 

5 

1 

1 

 

4.2 

188.5 

217.5 

113.0 

33.5 

 

 

หมายเหตุ : ประเภท 1 หมายถึง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํวงกบ ประตู หนา้ต่าง 

                   ประเภท 2 หมายถึง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช ้

                   ประเภท 3 หมายถึง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํไมร้องรับสินคา้  

        ลงัใส่สินคา้  

    ป ระเภท 4 หมายถึง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํของเด็กเล่น ส่ือการเรียน  

                                                   การสอน  

    ประเภท 5 หมายถึง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํไมป้าร์เกต ์โมเสก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



61 
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ภาพ3 กระบวนแปรรูปไม้เพ่ือการผลิต ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 

เพ่ือประดิษฐกรรมทาํวงกบ ประตู หน้าต่าง ราย นายเหรีญชัย ฉ่ัวประดิษฐภณัฑ์ 
 
 

 
 

ภาพ 4 วตัถดิุบ และผลิตภณัฑ์โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม 

 ทาํวงกบ ประตู หน้าต่างราย นายเหรีญชัย ฉ่ัวประดิษฐภณัฑ์  
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ภาพ 5 รูปแบบผลิตภณัฑ์ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจัก เพ่ือประดิษฐกรรมทาํเคร่ืองเรือน

เคร่ืองใช้ในบ้านเรือนราย บริษทั โอ เค วู้ด โปรดั๊ค จาํกดั 

 
 

 
 
 
 

ภาพ 6 ภาพกระบวนการผลิตแปรรูปไม้ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร 

เพ่ือประดิษฐกรรมทาํไม้รองรับสินค้า รายบริษทั เอส.เค.วายรุ่งเรือง จาํกดั 
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ภาพ 7วตัถดิุบและกระบวนการแปรรูปประกอบลงัใส่สินค้า ของโรงงานแปรรูปไม้                 

โดยใช้เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํลงัใส่สินค้า รายนายฐิติวฒิุ ภู่ เงิน 

 

 
 

ภาพ 8 กระบวนการประกอบการผลิตผลิตภณัฑ์ไม้รองรับสินค้า ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้    

 เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรมทาํไม้รองรับสินค้า ราย บริษทั เอส.เค.วายรุ่งเรือง จาํกดั  
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ภาพ 9 กระบวนการผลิตประกอบลงัใส่สินค้า ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร           

 เพ่ือประดิษฐกรรมทาํลงัใส่สินค้า ราย นายฐิติวฒิุ ภู่ เงิน 

 

 

 

ภาพ 10ผลิตภณัฑ์ไม้รองรับสินค้า ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม 

ทาํไม้รองรับสินค้า ราย บริษทั เอส.เค.วายรุ่งเรือง จาํกดั 
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ภาพ 11ผลิตภณัฑ์ประเภทลงัใส่สินค้า ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร           

เพ่ือประดิษฐกรรมทาํลงัใส่สินค้า รายนายฐิติวฒิุ ภู่ เงิน 

g 

 

ภาพ 12วตัถดิุบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร                               

เพ่ือประดิษฐกรรมทาํของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน ราย บริษทั วนัเดอร์เวิร์ล 

โปรดั๊ค จาํกดั 
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ภาพ 13รูปแบบผลิตภณัฑ์ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม                               

ทาํของเดก็เล่นและส่ือการเรียนการสอน ราย บริษทั วนัเดอร์เวิร์ลโปรดั๊ค จาํกดั 
 

 

 

ภาพ 14กระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม 

ทาํไม้ปาร์เกต์โมเสก รายนางสาวสุรย์วรรณ สมบรูณ์สุวรรณ 
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ภาพ 15วตัถดิุบ กระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ์ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร                    

เพ่ือประดิษฐกรรมทาํไม้ปาร์เกต์โมเสก รายนางสาวสุรีย์วรรณ สมบรูณ์สุวรรณ 
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คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 

 ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานทางวชิาการ

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูป้ระเมินโดยแทจ้ริง 

 

     (ลงช่ือ).......................................................  

      (......................................................)  

ตาํแหน่ง...................................................... 
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