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ค

กิตติกรรมประกาศ
เอกสารผลงานฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความช่วยเหลือเป็ นอย่างดียง่ิ จากนายสิ นธพ
โมรี รัตน์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ที่
ได้ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์มาโดยตลอด และขอขอบคุณ
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่ได้ให้คาํ แนะนําและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ ง
เอกสารผลงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานีที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสื บค้นข้อมูล ความรู ้และเทคนิคตลอดจน
ช่วยเหลือในการจัดทําเอกสารผลงานขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการ
ป่ าไม้ชาํ นาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 1546 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในครั้งนี้
สุ ดท้าย ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ของผูป้ ระเมิน ที่คอยสอบถามและให้
กําลังใจในการจัดทําเอกสารผลงานของผูป้ ระเมินอยูเ่ สมอ ซึ่งทําให้การดําเนินการ
ประเมินสําเร็จได้
อนุกลู โอฬารกิจวานิช

ก

บทคัดย่ อ
การศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ใน
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมไม้ของโรงงานแปรรู ปไม้
โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผนส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เพื่อประดิษฐกรรมใน
ท้องที่จงั หวัดปทุมธานี และการส่ งเสริ มการปลูกป่ าภาคเอกชนเพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไม้ของภาคอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.
2553 – 2557 การผลิตมีการขยายตัวลดลงยกเว้นใน ปี พ.ศ.2555 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อ
ทดแทนเครื่ องเรื อนที่เสี ยหายจากภาวะนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้
และเครื่ องเรื อนภายในประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 มีอตั ราการขยายตัวลดลงตามลําดับ การ
นําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ในปี พ.ศ.2554 และ 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 9.88
และ 10.45 ตามลําดับในขณะที่ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557การขยายตัวปรับลดลง ร้อยละ
4.85และ 4.99การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ผันแปร ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกภาพรวมการส่ งออกตั้งแต่ปี พ.ศ.2553มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ
จังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ.2557 มีผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมจํานวน 186 โรง โดยมีรูปแบบการจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด
จํานวน 102 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 54.84 รายย่อย/บุคคล จํานวน 69 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
37.10 ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดจํานวน 14 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 7.53 และส่ วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ตามลําดับ จํานวนกําลังแรงม้าที่ได้รับ
อนุญาตพบว่า น้อยกว่า 100 แรงม้าจํานวน 112 แห่ง หรื อร้อยละ 60.22ระหว่าง101-400
แรงม้า จํานวน 46 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 24.73 และมากกว่า 400 แรงม้า มีจาํ นวน 28 แห่ง
คิดเป็ นร้อยละ 15.05 สําหรับรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ไม้จาํ แนกได้เป็ น 5 ประเภทคือ1) วง
กบ ประตู หน้าต่าง 2) เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน 3) ไม้รองรับสิ นค้าลังใส่ สินค้า
4) ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอน 5) ไม้ปาร์เกต์ โมเสค

ข

จากการแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมจํานวน 65 ราย พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่เป็ น
ไม้เนื้อแข็งที่มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ส่ วนผลิตภัณฑ์บางประเภทประเภท เช่น
ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอนใช้ไม้ยางพาราแปรรู ปที่มีคุณภาพดีเป็ นวัตถุดิบ
สําหรับไม้รองรับสิ นค้าลังใส่ สินค้าใช้ไม้ยางพาราแปรรู ปและไม้นอกประเภทหวงห้าม
ในประเทศรวมทั้งลังไม้ท่ีเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าจากต่างประเทศเป็ นวัตถุดิบ โดยขนาด
และคุณภาพของวัตถุดิบตามวัตถุประสงค์ในกิจการแต่ละประเภทการใช้ไม้แปรรู ปเป็ น
วัตถุดิบ วงกบ ประตู หน้าต่างมีปริ มาณการใช้เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 26 ลูกบาศก์เมตร/
วัน/โรง รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอน เท่ากับ 2.4 ลูกบาศก์
เมตร/วัน/โรง ส่ วนไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ สินค้าและปาร์เกต์ โมเสคมีปริ มาณการใช้เฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงส่ วนการใช้ไม้จากสวนป่ าเป็ นวัตถุดิบพบว่า
บางส่ วนของกิจการผลิตเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้เนื่องจากไม้ยงั ไม่ได้ขนาดและคุณภาพ
ตามที่ตอ้ งการรวมทั้งปริ มาณยังไม่เพียงพอสําหรับการควบคุมมาตรฐานการผลิตพบใน
โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีแผนกควบคุมคุณภาพสิ นค้าตามมาตรฐานที่
กําหนดส่ วนรู ปแบบของผลิตภัณฑ์โรงงานฯจะผลิตตามขนาดมาตรฐานของตลาดและ
บางส่ วนตามแบบที่ลูกค้าสัง่ การเตรี ยมความพร้อมเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พบว่าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมไว้ท้ งั ด้านการ
ผลิต ด้านเงินลงทุนด้านการตลาด และด้านแรงงานในบางประเด็นแต่ยงั ไม่ได้มีการ
เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมในการบริ โภคในภูมิภาคอาเซียนและการ
ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็ นฐานในการส่ งออกและการศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะไปลงทุน
ขยายตลาดและการย้ายฐานการผลิตไปอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบหรื อแหล่งกระจายสิ นค้า
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ ทั้งด้านการตลาด การผลิตและแรงงาน
โดยรวม มีความสําคัญ อยูใ่ นระดับ ปานกลางโดยมีเพียงราคาไม้ที่มีความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมากส่ วนด้านระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งเรื่ องความซับซ้อนของขั้นตอนของกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สื บเนื่องจากรัฐบาลได้มีมติให้สมั ปทานป่ าบกทัว่ ประเทศสิ้ นสุ ดลงเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 เป็ น
ต้นมา ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนไม้ใช้สอยในด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก ทั้งความต้องการ
ไม้เพือ่ การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย ทําเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน โดยเฉพาะใช้ในด้าน
อุตสาหกรรมไม้น้ นั พบว่ามีความต้องการไม้ท่อนและไม้แปรรู ปเพื่อเป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมไม้มากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผลผลิตไม้ในประเทศเป็ น
จํานวนน้อยปริ มาณไม่เพียงพอ และคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ จึงมี
การนําเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรู ปจากต่างประเทศทั้งในประเทศแถบอาเซียน และจาก
ภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ประเทศแถบอเมริ กาใต้ แอฟริ กา นิวซีแลนด์ เป็ นต้น เพื่อนํามา
ทดแทนไม้ที่ตอ้ งการต่อกระบวนการผลิต ซึ่งที่ผา่ นมาในประเทศต่าง ๆ ได้มีการเพิ่ม
มาตรการในการส่ งออกไม้มากขึ้น อาทิเช่น บางประเทศมีการห้ามส่ งออกไม้ท่อน
อนุญาตให้ส่งออกได้เพียงไม้แปรรู ป หรื อสิ นค้าประเภทสิ่ งประดิษฐ์ฯ และบางประเทศ
ได้มีการสั่งห้ามการส่ งออกไม้เป็ นสิ นค้าส่ งออกอยูบ่ า้ งแล้วซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่า
ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถนําไม้จากประเทศเหล่านี้ได้ จนทําให้มีเกิดการ ขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตและด้านราคาที่สูงขึ้นตามลําดับ ประกอบกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางราชการและการแข่งขันทางด้านราคาสิ นค้าในตลาดโดยเฉพาะประเทศแถบอาเซียน
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย
ทั้งสิ้ น
นับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550เป็ นต้นมา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆได้แก่การขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสู งขึ้น
ทั้งด้านราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงานค่าขนส่ ง รวมทั้งความไม่สงบทางการเมือง และปัญหา
ภาวะนํ้าท่วมหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศและภาวะ
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อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเกิดการชะลอตัว นอกจากนี้ผผู ้ ลิตเพือ่ การส่ งออกยังได้รับ
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทําให้ภาพรวมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และ
เครื่ องเรื อนมีปริ มาณลดลง
จังหวัดปทุมธานีมีการเพิ่มขึ้นของกิจการอุตสาหกรรมไม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมี
ที่ต้ งั ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ โดยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับโรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจาก
เป็ นการขยายหรื อย้ายกิจการมาเนื่องจากบริ เวณที่ต้ งั โรงงานมีชุมชนเกิดขึ้นอย่าง
หนาแน่น และเพื่อให้การประกอบกิจการสะดวกในการคมนาคมขนส่ งมากขึ้น รวมทั้ง
แก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและการร้องเรี ยนที่มีในชุมชนที่เกิดขึ้น โดยมีการขยายตัว
รองรับการนําเข้าไม้จากต่างประเทศโดยขนส่ งทางเรื อผ่านท่าเรื อ
บริ เวณ
กรุ งเทพ ปริ มณฑลและภาคตะวันออก แต่จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การ
แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความรุ นแรงส่ งผลกระทบให้
ภาคอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดปทุมธานีตอ้ งปรับตัว เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
อุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน สถานการณ์การ
นําเข้า-ส่ งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้และที่ใช้ไม้เป็ นส่ วนประกอบแนวโน้มการ
ขยายตัว
2. เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การผลิตของภาคอุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้ของโรงงานแปรรู ป
ไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี แนวโน้มการขยายตัว
และการนําไม้จากสวนป่ า ภายในประเทศมาใช้ประโยชน์และความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
3.เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนของโรงงานแปร
รู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในจังหวัดปทุมธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ.2557รวมระยะเวลา 1 ปี
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พืน้ ทีด่ ําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดยทําการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมไม้ เช่น สถิติการป่ าไม้ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ การนําเข้าและการ
ส่ งออกไม้และผลิตภัณฑ์ มูลค่าการนําเข้าและการส่ งออกไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ
การศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ และโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐ
กรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
สั ดส่ วนของผลงาน
เป็ นผลงานของผูเ้ สนอผลงาน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด
นิยามศัพท์
โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม หมายถึง โรงงานที่ใช้
เครื่ องจักรเป็ นต้นกําลังในการแปรรู ปไม้ท่ีมีวตั ถุประสงค์ทาํ สิ่ งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อ
สิ่ งอื่นใด บรรดาที่ทาํ ด้วยไม้ให้เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรู ป หรื อกึ่งสําเร็จรู ปจําหน่าย (กอง
การอนุญาต, 2541)
ผลิตภัณฑ์ไม้ หมายถึง สิ นค้าไม้สาํ เร็จรู ปที่ผลิตได้จากภาคอุตสาหกรรมการแปร
รู ปไม้เพือ่ ประดิษฐกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ไม้แปรรู ปเป็ นวัตถุดิบ(สานิตย์,
2536)
หมายความถึงเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ ได้แก่ ตู ้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ถาด จานรองแก้ว แจกัน วง
กบ บานประตูหน้าต่าง ราวบันไดกลึง บ้านสําเร็จรู ป ชิ้นส่ วนของบ้านสําเร็จรู ป ชิ้นส่ วน
ของบ้านที่ยงั ไม่สาํ เร็จรู ป ฯลฯ
ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
1. การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลได้มาจากหลายแหล่ง ซึ่ง
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานอาจจะไม่ตรงกัน เนื่องจากลักษณะ วิธีการจัดเก็บและช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันไป ข้อมูลบางแหล่งไม่เป็ นปัจจุบนั หรื อทันสมัย ทําให้การนํามาวิเคราะห์
และสรุ ปผลเกิดความผิดพลาดได้
2. การดําเนินการสํารวจเพือ่ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านสถานการณ์การใช้ไม้แปรรู ป
ของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีอาจ
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ไม่ได้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากเหตุผลการปกป้ องข้อมูลจากการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
3. ในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมใน
ท้องที่จงั หวัดปทุมธานี มีการกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐกรรมที่มีความ
หลากหลายเนื่องจากบางส่ วนเป็ นกิจการที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ระเบียบกรมป่ าไม้วา่ ด้วย
การควบคุมการแปรรู ปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2541 ซึ่ง
กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมไว้ จึงทําให้บางส่ วนมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการที่มีความ
หลากหลายซึ่งยากต่อการจัดกลุ่มประเภทวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
ประโยชน์ ของผลงาน
1. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้เพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานี และเทียบเคียงพื้นที่อื่น ๆ ที่มีสภาพและลักษณะทางการประกอบอุตสาหกรรม
ไม้ท่ีใกล้เคียงกันให้สามารถปรับปรุ งหรื อปรับตัวได้ในสถานการณ์ปัจจุบนั และรองรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
2. สามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการส่ งเสริ มการปลูกป่ า
ภาคเอกชนเพือ่ รองรับความต้องการไม้แปรรู ปของภาคอุตสาหกรรมไม้ประเภทโรงงาน
แปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

2.1 ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยจะพึ่งพาการส่ งออกส่ วนใหญ่
จะเป็ นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยขนาดอุตสาหกรรมที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มีขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ซึ่งนอกจากจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพือ่ จําหน่ายภายในประเทศแล้วยังผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้เพือ่ การส่ งออกอีกด้วย ซึ่งช่างฝี มือที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยจะเป็ น
ช่างที่มีฝีมือดีและมีความละเอียดจึงทําให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ได้มีความสวยงามและมี
คุณภาพดีตามไปด้วย แต่สิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของ
ไทยคือการออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพือ่ เพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ปัญหา
อีกประการหนึ่งก็ไม้ที่จะเป็ นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากไม้ตามธรรมชาติเช่น ไม้สัก
ไม้แดง มีจาํ นวนลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาวัตถุดิบไม้ชนิดอื่น ๆ มาใช้ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่นไม้ยางพารา ซึ่งแม้จะเป็ นไม้เนื้ออ่อนแต่เป็ นไม้ท่ีนาํ มาเป็ นวัสดุท่ี
สามารถผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้ดีเช่นเดียวกับไม้ชนิดอื่น ๆ อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกและ
สามารถจัดหาได้ไม่ยากนัก
จากสภาพปัญหาวิกฤติการณ์ทางด้านการเมืองของประเทศไทยส่ งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย และส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ในการใช้
จ่ายของผูบ้ ริ โภค และนอกจากผลกระทบจากสภาพทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจแล้ว
สภาวะการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์วสั ดุอุปกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ล้วนทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการใน
ประเทศด้วยกันเองและผูป้ ระกอบการนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย
และเวียดนาม โดยเฉพาะการแข่งขันเรื่ องราคา ทําให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท้ งั ที่ใช้ในบ้าน
และในสํานักงานนอกจากจะต้องให้ความสําคัญต่อการบริ หารต้นทุนการผลิตเพื่อรักษา
กําไรไว้ให้ได้ในขณะที่ตน้ ทุนการผลิตวัตถุดิบที่ปรับตัวสู งขึ้น
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มากขณะที่สินค้าราคาถูกครองตลาดอยู่ ผูป้ ระกอบการมีการปรับตัวเป็ นอย่างมากโดยใช้
จุดได้เปรี ยบ จุดเด่นของสิ นค้ามาเสริ มสร้างให้แตกต่างจากคู่แข่ง ไม่วา่ จะเป็ นการ
เจาะลึกพฤติกรรมการบริ โภคของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การออกแบบให้มีดีไซน์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภคเน้นเทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้นเพือ่ เพิ่ม
มูลค่าเพิ่มเน้นคุณภาพของสิ นค้า เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและเน้นในเรื่ องของบริ การ
เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันและขายในราคาที่สูงกว่าได้ (อุมาพร, 2554)
การผลิตเครื่ องเรื อนไม้ของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 80 เป็ นการรับจ้างผลิต
ตามแบบที่ลูกค้ากําหนด โดยลูกค้าเป็ นผูน้ าํ ตัวอย่างมาให้ รองลงมาเป็ นการผลิตที่
โรงงานผูผ้ ลิตออกแบบเอง โดยอาจมีการปรับปรุ งแบบนําเสนอแก่ลกู ค้า และมีโรงงาน
เป็ นจํานวนน้อยที่มีตรายีห่ อ้ เป็ นของตนเองซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานที่มีตรายีห่ อ้ เป็ น
โรงงานที่มีการผลิตโดยใช้ MDF หรื อ Particle Board เป็ นวัตถุดิบหลัก(สํานักบริ การ
ส่ งออก, 2547)
การผลิตเครื่ องเรื อนไม้ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทนั สมัยนัก เป็ น
เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานโดยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของการผลิตเครื่ องเรื อนไม้เป็ นโรงงาน
ขนาดเล็ก จึงไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อเครื่ องจักรที่ทนั สมัย โดยเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ยงั
อยูใ่ นขั้นพื้นฐาน ทําให้สินค้าที่ผลิตได้คุณภาพไม่ดี มีการสู ญเสี ยเศษไม้ซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบ
หลักถึงร้อยละ 40-50 นอกจากนี้ยงั พบว่ากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ของไทยยังคง
เป็ นการใช้แรงงานภายในประเทศเป็ นหลัก ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ได้หนั มาศึกษาเทคนิคที่จะเพิ่มกําลังผลิตและลดการสู ญเสี ยของ
วัตถุดิบและมีการนําเข้าเครื่ องจักรที่ทนั สมัยควบคู่กบั เทคโนโลยีที่จะทําให้สินค้ามี
คุณภาพและต้นทุนตํ่าเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ในเรื่ องการจัดการ
ด้านการผลิต ผูป้ ระกอบการบางรายขาดความเข้าใจเรื่ องระบบการผลิต ซึ่งระบบการ
ผลิตมีอยูห่ ลายอย่าง มีวธิ ีบริ หารแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องเรี ยนรู ้เรื่ องระบบการผลิตให้ถกู ต้องเพือ่ สามารถวางแผนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมได้ เพราะปัญหาที่ผา่ นมา คือ โรงงานของไทยสามารถทําการผลิตภัณฑ์
ต้นแบบซึ่งจัดเป็ นงานฝี มือที่ดีมาก แต่เมื่อเริ่ มผลิตในปริ มาณมาก ๆ จะเกิดปัญหาทันที
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ซึ่งความไม่เข้าใจในระบบการผลิตที่ดีจะทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและทําให้
ต้นทุนในการผลิตสู งขึ้นมาก และไม่สามารถส่ งงานได้ทนั ดังนั้นควรมีการวางเป้ าหมาย
ในการผลิตซึ่งจะมองที่ ผลผลิต ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ทุก
อย่างจะต้องไปด้วยกัน ด้านปัจจัยการผลิตด้านบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาให้มีระเบียบ
วินยั ในการทํางาน เครื่ องจักรต้องมีการปรับปรุ งโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย วัตถุดิบ
วิธีการจัดการการผลิต ปัจจัยการผลิตทุกอย่างจะต้องพร้อมจึงจะทําให้ประสิ ทธิภาพการ
ทํางานสู งขึ้นและลดต้นทุนในเรื่ องการบริ หารการผลิตและการผลิตต้องมีมาตรฐาน
มาตรฐานเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพราะสามารถรับประกันคุณภาพสิ นค้าได้อีกด้วย และหากได้มี
การกําหนดมาตรฐานไว้กจ็ ะสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น มาตรฐาน
และการควบคุมการผลิตมีความสําคัญคือ ทําให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ เกิดความผิดพลาด
ในการผลิตน้อยลง ซึ่งมีผลทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิต มาตรฐานที่ดีตอ้ งมี
ความเหมาะสมคือไม่สูงเกินไปและตํ่าเกินไป มาตรฐานจะเป็ นตัวกลางระหว่างผูผ้ ลิต
และผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ คือ หากผูผ้ ลิตมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งกว่ามาตรฐานมาก
จะส่ งผลกระทบต่อกําไร แต่หากมีการผลิตโดยลดคุณภาพลงก็จะเสี่ ยงต่อการยอมรับของ
ผูใ้ ช้ ในการพัฒนาระดับมาตรฐานควรมีการสร้างระบบเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของการทํางาน (สํานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ รายงานประจําปี , 2549)
2.2 ปัจจัยและเงื่อนไขต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรม
วสันต์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่สาํ คัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่ อง
เรื อน ได้แก่ วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การวิจยั และพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
สาธารณูปโภค สิ่ งแวดล้อม และกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
อุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น กาว สี อุปกรณ์ประกอบ เป็ นต้น ดังนั้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ จะต้อง
มีการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
2.2.1วัตถุดิบ ประเทศไทยมีวตั ถุดิบหลักคือ ไม้ โดยอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ไม้แบ่งออกเป็ น
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1)เครื่ องเรื อนที่ใช้ไม้ยางพาราเป็ นวัตถุดิบหลัก ปัจจุบนั ประเทศไทย
เป็ น
ประเทศผูผ้ ลิตไม้ยางพารารายใหญ่ของโลก โดยมีจาํ นวนสวนยางพาราประมาณ 12.3
ล้านไร่ ซึ่งจากจํานวนสวนยางพาราดังกล่าว น่าจะทําให้มีปริ มาณพอเพียงสําหรับการ
ผลิตภายในประเทศ แต่อุตสาหกรรมประเภทนี้กลับต้องประสบปัญหาด้านต้นทุน
วัตถุดิบ คือ ไม้ยางพารามีราคาสู งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ ง ซึ่ง
สวนยางพาราที่ปลูกขึ้นส่ วนใหญ่จะมีที่ต้ งั อยูใ่ นที่ที่ยงั ไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกต่อ
การขนส่ ง เทคนิคการรักษาเนื้อไม้ยางพารา เพราะไม้ยางพาราเป็ นไม้ที่เสื่ อมคุณภาพเร็ว
เนื่องจากมีความชื้นสู ง แต่ชาวสวนยางพาราส่ วนใหญ่ยงั คงขาดความรู ้ดา้ นการรักษาเนื้อ
ไม้ จึงทําให้ผลผลิตเกิดความเสี ยหายได้ นอกจากนี้ยงั มีการส่ งออกไม้ยางพาราแปรรู ป
ไปยังต่างประเทศให้แก่ประเทศคู่คา้ ซึ่งก็เป็ นคู่แข่งที่สาํ คัญ เช่น ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาเลเซีย ประกอบกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.)
มีนโยบายไม่เพิ่มการให้การสนับสนุนการปลูกยางพาราในภาคใต้ และทาง สกย.ไม่มี
เงินที่จะสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ชาวสวนยางที่จะพร้อมตัดไม้ ในอนาคตหากสภาวะ
เศรษฐกิจดีข้ ึนอาจทําให้เกิดการขาดแคลนไม้ยางพารา ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาํ คัญของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้
2) เครื่ องเรื อนที่ทาํ จากไม้เนื้อแข็ง อุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งของไทยในปัจจุบนั
ต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบไม้เนื้อแข็งจากต่างประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากประเทศไทยมี
นโยบายปิ ดป่ าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนไม้เนื้อแข็ง ซึ่งการนําเข้าไม้
เนื้อแข็งจากต่างประเทศจะมีการเสี ยภาษีในอัตราที่สูง รวมทั้งกฎระเบียบในการนําเข้า
ส่ งผลให้ตน้ ทุนไม้เนื้อแข็งสู งขึ้นตาม ทําให้เกิดข้อเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งใน
ตลาดโลกได้
3)เครื่ องเรื อนที่ผลิตจาก Particle Board, MDF Board และไม้อดั ซึ่งเป็ นวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง จึงทําให้ประเทศไทยมี
โรงงานประเภทดังกล่าวเป็ นจํานวนน้อย นอกจากนั้นปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในช่วงฤดูฝน และโรงงานบางแห่งไม่มีสวนป่ าเป็ นของตนเอง ส่ งผลให้ไม้มีราคาสู ง
เนื่องยางไม้ยางพาราเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิต Particle Board และ MDF Board
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2.2.2 เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการผลิตภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และ
เครื่ องเรื อนในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นเครื่ องจักรพื้นฐานที่ผลิตได้
เองในประเทศหรื อเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้แล้ว เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
และเครื่ องเรื อนส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นโรงงานขนาดเล็ก จึงมักไม่มีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับเครื่ องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ซึ่งจะทําให้สินค้ามีคุณภาพสู งและ
ลดการสู ญเสี ยไม้ในการผลิต ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนของ
ไทยมักมีการสู ญเสี ยเนื้อไม้ในระหว่างกระบวนการผลิตถึงร้อยละ
40-50 การใช้
เครื่ องจักรมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนสู ง
โดยจะนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศ เช่น เยอรมันนี้ ซึ่งเป็ นเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย มีประสิ ทธิภาพแต่มกั มีราคาสู ง ในขณะที่เครื่ องจักรที่นาํ เข้าจากประเทศ
ไต้หวันหรื ออิตาลีจะมีราคาถูกกว่า แต่ประสิ ทธิภาพก็จะตํ่ากว่าด้วย โดยส่ วนใหญ่แล้ว
ผูป้ ระกอบการยังคงพึ่งพาแรงงานฝี มือและแรงงานไร้ฝีมือเป็ นหลัก นอกจากนั้น ในด้าน
การผลิตยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ ความชํานาญ และช่างเทคนิค ทั้งในด้านการ
ผลิต การออกแบบ รวมทั้งกฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังคงก่อให้เกิดความยุง่ ยาก
ในด้านการปฏิบตั ิ เช่น การจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบไม้และผลิตภัณฑ์ การจัดผัง
โรงงาน การจัดวางเครื่ องจักร การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกําลังการผลิตและแรงงาน เป็ น
ต้น
2. 2.3 ทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็ นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบนั ค่าแรงของประเทศไทยมีมูลค่า
สู งขึ้นมาก โดยเฉพาะหากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้าที่สาํ คัญ เช่น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ประเทศไทย
เกิดความเสี ยเปรี ยบในด้านราคา ประกอบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พฒั นา
ปรับปรุ งในเรื่ องฝี มือแรงงาน และเทคโนโลยีการผลิต ทําให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีข้ ึนซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกของประเทศไทยอย่างมาก
นอกจากนี้ปัจจุบนั คนไทยรุ่ นใหม่มกั ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
เพื่อทํางานในลักษณะของสํานักงาน ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝี มือ โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ ในท้องที่ภาคเหนือซึ่งเป็ นช่างฝี มือแรงงานไทยที่มีความชํานาญ และ
ประสบการณ์ในงานไม้อย่างมาก และปัญหาการขาดแคลนนักออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
ไม้ ซึ่งจะมีผลช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่ องเรื อนให้มีรูปแบบที่มีความแตกต่าง
เป็ นเอกลักษณ์ ตรงตามความต้องการและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับจากต่างประเทศ
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ อง
เรื อน อาจแบ่งตามประเภทของทักษะ ได้แก่ ทักษะในการผลิตและระบบคุณภาพ ทักษะ
ในการออกแบบ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางด้านการจัดการ
และการตลาด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิตได้แก่ กรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสถาบันการศึกษา โดยได้
มีการจัดอบรมฝี มือแรงงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผสู ้ นใจสามารถสมัครได้ตามสถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงานทัว่ ประเทศ
2.2.4สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคถือเป็ นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่สาํ คัญต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านการ
คมนาคมขนส่ งวัตถุดิบจากสวนยางพารา โดยประมาณกึ่งหนึ่งของโรงงานเครื่ องเรื อน
ไม้ที่มีอยูจ่ ะมีแหล่งที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑลเนื่องด้วยปัจจัย
ความสะดวกด้านการค้า เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางและเป็ นแหล่งตลาดซื้อขายขนาดใหญ่
ของประเทศมีแรงงานเป็ นจํานวนมาก สําหรับโรงงานอีกบางส่ วนจะมีท่ีต้ งั อยูใ่ นจังหวัด
ภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งเป็ นแหล่งพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา รวมทั้งบางพื้นที่ยงั ได้รับ
การสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลอีกด้วย
2.2.5สิ่ งแวดล้อม ปัจจุบนั ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมได้มีความสําคัญต่อการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ทั้งจากภาพลักษณ์ในกระบวนการผลิต
ที่ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบนั คู่คา้ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
สหภาพยุโรป ได้มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กล่าวคือ
วัตถุดิบต้องเป็ นไม้ท่ีมาจากสวนป่ าหรื อป่ าปลูกที่ได้รับการรับรองจาก
FSCหรื อไม้
จะต้องมาจากแหล่งที่มีการปลูกทดแทน ไม่ได้ตดั มาจากป่ าธรรมชาติ รวมทั้งการใช้วสั ดุ
ประกอบ เช่น กาว สี หรื อการผลิตแผ่น Particle, แผ่น MDF ซึ่งต้องนําไม้มาประสาน

11

เพื่อให้เป็ นแผ่นโดยใช้กาวที่มีสารฟอร์มลั ดีไฮน์ ร่ วมกับสารเคมีอื่น ๆ ซึ่งมีกลิ่นและสาร
ที่มีผลต่อสุ ขภาพ หรื อสี ที่ใช้จะเป็ นสี ที่ปราศจากพิษโดยในบางประเทศมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านแรงงาน ซึ่งผูป้ ระกอบการจะต้องศึกษาถึง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการดําเนินการ และมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
2.3 รู ปแบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนไม้ของประเทศไทย ได้มีรูปแบบการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็ นลําดับ โดยในอดีตที่ผา่ นมามีการผลิตที่พฒั นามาจากการใช้
เทคโนโลยีและการออกแบบอย่างง่าย ๆ มาสู่ การใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาโดยนําเข้า
มาจากต่างประเทศ โดยมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยทัดเทียมกับฝี มือช่าง
ต่างประเทศ จนกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญของไทยที่สามารถนํารายได้เข้าสู่ ประเทศ
ได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท และเป็ นที่รู้จกั ของต่างประเทศ
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนของไทยเริ่ มต้นจากอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้และจําหน่ายในประเทศ ต่อมานับรัฐบาลมีนโยบายปิ ดป่ า
สัมปทานทัว่ ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทําให้ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนไม้มีการ
ปรับเปลี่ยนในเรื่ องของวัตถุดิบ โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งซึ่งเริ่ มเกิดการขาดแคลนมาเป็ นไม้
เนื้ออ่อนซึงเป็ นไม้โตเร็ว อาทิเช่น ไม้ยางพารา นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่ องเรื อนสําเร็จรู ป มาเป็ นผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนไม้
ชนิดถอดประกอบได้ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการผลิตในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นหลัก การผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยซึ่ง
สั่งนําเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการออกแบบตามความต้องการของผูซ้ ้ือในตลาด
ต่างประเทศด้วย
โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อน สามารถแบ่งตามลักษณะ
การผลิตและผลผลิตที่ได้ ออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) การผลิตไม้จริ ง ( Solid woods) 2)
การผลิตไม้อดั ไม้ประสาน (Solid Laminated wood panels) 3) การผลิตแผ่นไม้อดั ( Ply
woods) 4) การผลิตแผ่นชิ้นไม้อดั ( ParticleBoards) 5) การผลิตแผ่นใยไม้อดั ( Fiber
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Boards) และ 6) การผลิตสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องเรื อน รวมวัสดุก่อสร้าง กลุ่มวัสดุ
ตกแต่งอาคาร และกลุ่มวงกบและบานประตูหน้าต่าง
ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการของไทยสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้หลายประเภท
ส่ วนใหญ่เป็ นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1) เฟอร์นิเจอร์
ไม้เนื้อแข็ง มีสัดส่ วนในการผลิตทั้งหมดร้อยละ 15 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ท้ งั หมด ส่ วนมาก
ทํามาจากไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้แดง ไม้มะค่า เป็ นต้น โดยจะมีท้ งั ชนิดที่นาํ มา
ประกอบฝังเข้ากับผนังอาคาร บ้าน สํานักงานและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ( Built-in
Furniture) และลักษณะที่ท่ีลอยตัว (Free standing) และ 2) เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเฟอร์นิเจอร์ใช้ไม้ยางพาราเป็ นวัตถุดิบ โดยมีสดั ส่ วนประมาณร้อยละ 70 ของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ผลิตได้ท้ งั หมด สําหรับที่เหลืออีกร้อยละ 15 เป็ นเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํ ด้วย
ไม้อดั ไม้วเี นียร์ซ่ ึงเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํ จากไม้ยางพาราซึ่งส่ วนใหญ่เน้นการส่ งออกเป็ นหลัก
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศเนื่องจากมีราคาถูก เนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม
(สํานักวิจยั เศรษฐกิจและผลิตผลป่ าไม้, 2547)
2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC) ที่มตี ่ อ
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
กระทรวงพาณิ ชย์ (2552) ได้รายงานไว้วา่ ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรู ปแบบและประเทศไทยจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ตลาดและฐานการผลิตร่ วมของอาเซียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้ผปู ้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ตอ้ งเตรี ยมตัวรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ทางการค้าใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 ด้านต้นทุน จากการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วมกัน ทําให้ตน้ ทุน
นําเข้าวัตถุดิบในการผลิตลดลง เนื่องด้วยอัตราภาษีลดเหลือ ร้อยละ 0 สามารถนําเข้าไม้
ได้จากหลายแหล่งมากขึ้น เนื่องจากปัญหาไม้เนื้อแข็งตามธรรมชาติบางชนิด
ภายในประเทศ อาทิเช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน มีจาํ นวนลดลง ทําให้ตอ้ ง
นําเข้าไม้จากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 ของปริ มาณวัตถุดิบที่ใช้ โดยมีแหล่งนําเข้าที่
สําคัญได้แก่ ประเทศลาว พม่า มาเลเซีย สหรัฐอเมริ กา และนิวซีแลนต์หรื อการใช้ไม้
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ชนิดอื่นทดแทน เช่น ไม้ยางพาราซึ่งประเทศไทยเองมีปริ มาณไม้ยางพาราเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ภายในประเทศโดยอาจไม่ตอ้ งพึ่งพาการนําเข้า การลดอัตราภาษีทาํ ให้
ต้นทุนการผลิตลดลงถือเป็ นการเพิ่มความได้เปรี ยบและความสามารถในการแข่งขันด้าน
ราคาได้มากขึ้น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และมีการส่ งออกและนําเข้าสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด ( Economic of Scale) โดยผลิตสิ นค้าในจํานวน
ที่มาก ทําให้ตน้ ทุนต่อหน่วยตํ่าลงและขายสิ นค้าให้ตลาดที่ใหญ่ข้ ึน ส่ วนอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยอาจเกิดการเสี ยเปรี ยบทั้งนี้เพราะ
อุปสรรคด้านต้นทุนการผลิตที่สูง อาทิเช่น ค่าจ้างแรงงาน ปัญหากฎหมายภายในเกี่ยวกับ
ป่ าไม้ เทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่ไม่ทนั สมัย กําลังการผลิตมีไม่มากพอจึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์การประหยัดจากขนาดได้ ผูป้ ระกอบการจึงควรเร่ งปรับตัวสร้างความ
แตกต่างและเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
2.4.2 ด้านคู่แข่งขัน จากการเปิ ดเขตการค้าเสรี ทาํ ให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย
ประสบกับปัญหาคู่แข่งใหม่ที่มีศกั ยภาพจากอาเซียน อาทิ ประเทศเวียดนามซึ่งเป็ น
ประเทศที่มีแรงงานฝี มือจํานวนมาก และมีค่าแรงที่ถูก ทักษะการทําเฟอร์นิเจอร์ของคน
เวียดนามมีมากกว่าประเทศไทย เนื่องจากมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่ นอย่างยาวนาน
จึงมีแรงงานที่มีฝีมือเพียงพอกับความต้องการของตลาด อีกทั้งบริ ษทั ต่างชาติจาํ นวนมาก
เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเวียดนามทําให้มีการนําเข้า
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสู ง และรัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสําคัญในการให้การ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างจริ งจัง นอกจากนี้การลงทุนใน
อาเซียนทําได้อย่างเสรี เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนสามารถเคลื่อนย้ายสิ นค้าและ
เงินทุนได้อย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการกีดกันใด ๆ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มให้สินค้า
เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดในประเทศได้ง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึ้นซึ่ง
กระทบต่อผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีศกั ยภาพมากพอที่จะแข่งขันกับ
สิ นค้าจากต่างประเทศ
2.4.3 ด้านแรงงานฝี มือ หรื อแรงงานชํานาญสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
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มากยิง่ ขึ้น โดยในแต่ละประเทศสมาชิกจะมีความแตกต่างในเรื่ องค่าแรงอันจะเป็ น
ตัวกระตุน้ ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น แนวโน้มมีการเคลื่อนย้ายไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงหรื อค่าตอบแทนที่สูงกว่า สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยคงยัง
ไม่ได้รับผลกระทบด้านแรงงานฝี มือในการเปิ ดเขตการค้าเสรี มากนัก เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากเป็ นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และช่างฝี มือที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็ นช่างมีฝีมือดีและมีความละเอียด จึงทําให้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยมีความสวยงามและคุณภาพผลิตภัณฑ์ดี อีกทั้งค่าตอบแทน
แรงงานในประเทศไทยมีอตั ราที่สูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน ทําให้แรงงานฝี มือในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม่เกิดการเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ แต่ในทางตรงข้าม
แรงงานมีฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกกว่าอาจเคลื่อนย้ายเข้ามาทํางาน
ภายในประเทศไทยได้
2.4.4.ด้านผูบ้ ริ โภค ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในตลาดจะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้ตลาดผูบ้ ริ โภคมีขนาดใหญ่ข้ ึนจาก
65 ล้านคนในประเทศเป็ นกว่า 600 ล้านคนของประชากรรวมใน 10 ประเทศสมาชิก
ดังนั้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในไทยจึงมีโอกาสได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศและ
เป็ นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ธุรกิจ
2.4.5ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเปิ ดเสรี ทางด้านการค้าและบริ การเป็ นกระแส
ผลักดันเกิดการแข่งขันใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรื อการผลิตที่มี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเฟอร์นิเจอร์ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ผูป้ ระกอบการต้องปกป้ องสิ ทธิทางปัญญาหากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
บางรายยังขาดทักษะความเข้าใจในด้านกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาจทําให้
สิ นค้าโดนลอกเลียนแบบทั้งรู ปลักษณ์และลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าทํา
ให้เฟอร์นิเจอร์บางประเภทที่เป็ นสิ นค้าที่มีเป็ นเอกลักษณ์ของไทยถูกลอกเลียนแบบได้
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงจําเป็ นต้องวางแผนในการปกป้ อง โดยเฉพาะการขอรับ
ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
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โดยสรุ ปการเปิ ดเสรี สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในกรอบของ
AEC สําหรับประเทศไทย
น่าจะได้ประโยชน์จากภาษีที่ลดลง การมีตลาดที่เปิ ดกว้างมากขึ้น สิ นค้าวัตถุดิบที่เป็ น
ปัจจัยการผลิตนําเข้าราคาถูกทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อการส่ งออก เสริ มสร้าง
โอกาสในการลงทุน ขยายกิจการ ย้ายฐานการผลิต เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ในสิ นค้าและบริ การ มีการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพบุคลากรแรงงาน ลดช่องว่างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มอํานาจการซื้อมากขึ้น ในส่ วนของผลกระทบจะทําให้สินค้ามี
ราคาที่ตกตํ่าลงได้เมื่อมีการนําเข้าสิ นค้าราคาถูกจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีประสิ ทธิภาพการผลิตตํ่าอาจไม่มีความสามารถในการแข่งขันได้นกั
ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ผูป้ ระกอบการจึง
ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมากขึ้น
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการผลิต 4 M
ปัจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
ครอบคลุมทั้งสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ เช่น วัตถุดิบ เป็ นต้น และสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ เช่น แสงสว่าง ความร้อน เป็ นต้น ซึ่ง จันทนาจันทโร ( 2537) กล่าวว่า องค์ประกอบ
พื้นฐานของปัจจัยการผลิตสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน (4M) ดังนี้
1. คนงาน ( Man) หมายถึง คนงานที่มีความสามารถตามที่ตอ้ งการในการ
ทํางานกล่าวคือ คนงานที่มีความรู ้ มีทกั ษะทางด้านเทคนิค ซึ่งจะมีผลต่อประสิ ทธิภาพ
สภาพการผลิต เช่น พนักงานที่มีความชํานาญย่อมสามารถทําการผลิตได้เร็ว และมี
คุณภาพดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความชํานาญ จํานวนพนักงานที่เหมาะสมสามารถจัดสรร
งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และอัตราการมาทํางานของพนักงานก็อาจจะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการผลิตด้วยเช่นกัน
2. เครื่ องจักรอุปกรณ์ ( Machine/Equipment) หมายถึงเครื่ องจักรและรวมถึง
อุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางานกล่าวคือ เครื่ องมือทั้งหมดที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนงานอื่น ๆ เช่น งานตรวจสอบ งานขนส่ ง และงานคงคลัง การ
มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท่ีพร้อมมีสมรรถนะที่ดี จะช่วยให้การผลิตสามารถดําเนินไปได้
โดยไม่ติดขัด
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3. วัตถุดิบ ( Material) หมายถึงวัตถุดิบและชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต
สิ นค้าจะผลิตออกมามีคุณภาพีได้น้ นั วัตถุดิบที่จะป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตก็ตอ้ งมี
คุณภาพดีดว้ ย
4. วิธีการ (Method) หมายถึง มาตรฐานวิธีการทํางาน วิธีการทํางานที่ดีจะช่วย
ลดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิตได้เช่น วิธีการติดตั้งเครื่ องจักรที่ดีจะช่วยลด Set up
time นอกจากนี้ยงั ช่วยให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็วส่ งผลให้การ
ผลิตมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2.6 ทฤษฎีการผลิต (Theory of Production)
คําว่า การผลิต (
production) หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
การผลิต (input) ที่ใส่ ในกระบวนการผลิตออกมาเป็ นผลผลิต (output) โดยปัจจัยการผลิต
ในที่น้ ี นอกจากจะหมายถึงปัจจัยการผลิตในความหมายทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง
ได้แก่ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และผูป้ ระกอบการแล้ว ยังรวมถึง
สิ นค้าทุกชนิดที่ใช้อยูใ่ นกระบวนการผลิตด้วย ส่ วนผลผลิตก็จะหมายถึง สิ นค้าและ
บริ การทุกชนิดที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้น ๆ ดังนั้นการผลิตจึงไม่จาํ เป็ น
ต้อง
หมายถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบออกมาเป็ นดังที่เข้าใจกันโดยทัว่ ๆ ไป (นราทิพย์, 2548)
2.7 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับจังหวัดปทุมธานี
2.7.1 ขนาดและทีต่ ้งั
จังหวัดปทุมธานีต้ งั อยูใ่ นภาคกลางประมาณเส้นรุ ้งที่ 14 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่
100 องศาตะวันออก อยูเ่ หนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ
1,525.85 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุ งเทพมหานครไปทาง
ทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็ นระยะทางประมาณ 27
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางนํ้า
เปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอน
เมือง กรุ งเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ภาพ1แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี
2.7.2 ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็ นที่ราบลุ่มริ มสองฝั่งแม่น้ าํ โดยมีแม่น้ าํ
เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําให้
พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรื อบนฝั่ง
ขวาของแม่น้ าํ เจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่บางส่ วนของ
อําเภอเมือง ปทุมธานี และอําเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรื อบนฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อาํ เภอเมืองปทุมธานีบางส่ วน อําเภอธัญบุรี อําเภอคลอง
หลวง อําเภอหนองเสื อ อําเภอลําลูกกา และบางส่ วนของอําเภอสามโคกโดยปกติระดับ
นํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสู งขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทําให้เกิด
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ภาวะ นํ้าท่วมในบริ เวณพื้นที่ราบริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาเป็ นบริ เวณกว้างและก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ าํ เจ้าพระยาสําหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าํ
เจ้าพระยานั้นเนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็ นคลองชลประทานจํานวนมากสามารถ
ควบคุมจํานวนปริ มาณนํ้าได้ทาํ ให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีนอ้ ยกว่า
จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทัว่ ไปในภาคกลาง แบ่ง
ออกเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
– กันยายน ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในปี ด้านสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของจังหวัด
ปทุมธานีในปี พ.ศ. 2557 มีอุณหภูมิสูงสุ ด 39.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่าํ สุ ดอยูท่ ี่
13.8 องศาเซลเซียสและมีฝนตกประมาณ 105 วันโดยมีปริ มาณนํ้าฝนสู งสุ ดวัดได้ 93.7
มิลลิเมตรสําหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
2.7.3 การแบ่ งเขตการปกครอง
ในปัจจุบนั จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่ วนภูมิภาคออกเป็ น 7 อําเภอ 60
ตําบล 466 หมู่บา้ น การปกครองส่ วนท้องถิ่น65แห่งประกอบไปด้วยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด 1 แห่งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่งเทศบาลตําบล 17 แห่งและ
องค์การบริ การส่ วนตําบล 37 แห่งอําเภอประกอบไปด้วยอําเภอเมืองปทุมธานีอาํ เภอ
ธัญบุรีอาํ เภอคลองหลวงอําเภอลําลูกกาอําเภอลาดหลุมแก้วอําเภอสามโคกและอําเภอ
หนองเสื อ
ตาราง1การแบ่ งเขตการปกครองจังหวัดปทุมธานี
ลําดับ

1
2

ตาราง1(ต่อ)

อําเภอ/
กิง่ อําเภอ

เมืองปทุมธานี
คลองหลวง

พืน้ ที่
(ตร.กม)
142.859
303.519

ปี พ.ศ. 2557
ตําบล
(แห่ ง)
14
7

หมู่บ้าน
(แห่ ง)
81
71
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ลําดับ

3
4
5
6
7

อําเภอ/
กิง่ อําเภอ
ธัญบุรี
หนองเสื อ
ลาดหลุมแก้ว
ลําลูกกา
สามโคก
รวม

พืน้ ที่
(ตร.กม)
115.862
339.990
195.704
304.299
118.93
1,520.068

ที่มา :สํานักงานสถิติจงั หวัดปทุมธานี , 2557

ภาพ2แสดงที่ต้ งั และอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี

2.8 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปี พ.ศ. 2557
ตําบล
(แห่ ง)
6
7
7
8
11
60

หมู่บ้าน
(แห่ ง)
12
69
61
114
58
466
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วุฒิพล (2522) กล่าวว่า ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลน
ไม้แปรรู ปเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างและหัตถกรรมอื่น ๆ ปัญหานี้ยงั ทวีความรุ นแรงขึ้น
ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากกําลังผลิตไม้ท่อนในแต่ละปี ทีแนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ จากปัญหา
การขาดแคลนไม้แปรรู ปดังกล่าวข้างต้น จะมีผลทําให้ระดับราคาไม้แปรรู ป
ภายในประเทศขยับตัวสู งขึ้น สําหรับราคาไม้แปรรู ปจะมีระดับสู งเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณความแตกต่างระหว่างความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศกับปริ มาณไม้แปรรู ปที่
ผลิตขึ้นในแต่ละปี
สมบูรณ์ (
2531) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดสิ นค้าที่ทาํ จากไม้โดยสรุ ปว่า
สิ นค้าที่ทาํ จากไม้ซ่ ึงมีมากมายหลายชนิด หลายประเภท หลายรู ปแบบ และมีคุณภาพ
แตกต่างกันไปนั้น ตามปกติผบู ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้จะให้ความระมัดระวังในการจัดซื้อ
ดังนั้น ราคาจึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่สุดตัวหนึ่งในการซื้อขาย รองลงมาคือคุณภาพและ
บริ การ
ต้นเหตุที่ทาํ ให้ตน้ ทุนผลิตสิ นค้าเกี่ยวกับไม้มีราคาสู งเกิดจาก
1. ปริ มาณไม้ซุงที่ผลิตได้ในประเทศลดลง
2. รัฐบาลมีนโยบายลดการทําไม้จากป่ าธรรมชาติ และมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่จะ
สงวนทรัพยากรป่ าไม้อย่างจริ งจัง (ปัจจุบนั ยกเลิกสัมปทานป่ าไม้ทว่ั ประเทศ)
3. รัฐส่ งเสริ มอุตสาหกรรมผลิตสิ นค้าไม้ให้เป็ นอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
เพือ่ ลดการสู ญเสี ยเนื้อไม้ โรงเลื่อยเดิมจึงปรับปรุ งเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น
ๆ เช่น โรงงานไม้อดั โรงงานไม้บาง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น โรงงานเหล่านี้จึง
ต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และมีจาํ นวนมากขึ้น
4. ในขณะที่รัฐบาลส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ให้เจริ ญเติบโต แต่ไม่
ส่ งเสริ มให้มีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้นปัญหาจึงติดตามมา
5. ผูผ้ ลิตสิ นค้าพยายามจัดหาซื้อไม้จากต่างประเทศ แต่ภาษีนาํ เข้าไม้ซุงกลับ
เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1 เป็ นร้อยละ 7
6. เบี้ยใบ้รายทางที่เกิดจากช่องโหว่ของระเบียบกฎหมาย เป็ นเหตุให้ตน้ ทุน
การผลิตสิ นค้าสู งขึ้นเกินกว่าคาดหมายไว้
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ไวกูณฑ์ (2538) ได้ศกึ ษาสถานการณ์การผลิและการใช้ไม้ในประเทศไทย
ภายหลังการปิ ดป่ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี พบว่า
1. สถานการณ์อุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย พบว่าอุตสาหกรรมการ
แปรรู ปไม้ดว้ ยเครื่ องจักรจะมีการดําเนินการผลิตในจังหวัดชายแดน จังหวัดในภาคกลาง
และกรุ งเทพมหานคร แหล่งวัตถุดิบจะนําเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้ น อุตสาหกรรมไม้
หรื อผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ไม้ซุงท่อนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตมีแนวโน้มจะปิ ดตัวลงเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้สาเหตุนอกจากวัตถุดิบขาดแคลนแล้วราคาของผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตในประเทศ
ยังยังสู งกว่าผลิตภัณฑ์ที่นาํ เข้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไม้อดั ส่ วนอุตสาหกรรม
ไม้หรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้โดเร็ว เช่น ไม้ยคู าลิปตัสและไม้ยางพารา เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตมีแนวโน้มที่จะเปิ ดดําเนินการมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นใยไม้อดั
แข็งปานกลาง และอุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อดั ซึ่งจะเห็นได้วา่ โครงการที่ขอรับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนส่ วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวทั้งสิ้ น ซึ่งถือได้วา่ เป็ น
ตลาดใหญ่รองรับผลิตผลไม้ยคู าลิปตัส และไม้ยางพาราได้อย่างดี
2. สถานการณ์การนําเข้า-ส่ งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในช่วงก่อนการปิ ดป่ า
และหลังการปิ ดป่ า 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก สิ นค้าไม้แปรรู ป ไม้ซุงท่อน
ไม้อดั เป็ นสิ นค้าไม้ที่การขาดดุลสู งมากตามลําดับ แนวทางการแก้ไขการขาดดุล
นอกจากที่จะต้องเร่ งรัดการฟื้ นฟูทรัพยากรที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตขึ้น
ภายในประเทศแล้ว ในระยะสั้นจําเป็ นต้องลดการขาดดุลให้นอ้ ยลง โดยต้องหาแหล่ง
ตลาดไม้หรื อผลิตภัณฑ์ไม้นาํ เข้าที่มีราคาถูก และเปลี่ยนค่านิยมการบริ โภคไปใช้วสั ดุ
อย่างอื่นทดแทนไม้ สําหรับอุตสาหกรรมไม้บาง แม้วา่ มีการได้ดุลมาตลอด แต่การ
วิเคราะห์จากปัจจัยหลายด้านมีแนวโน้มที่จะเริ่ มขาดดุล สาเหตุมาจากการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต หรื อวัตถุดิบที่มีคุณภาพตํ่า ภาครัฐควรที่จะประสานการผ่อนปรน
นโยบายการเปิ ดจุดผ่านแดนในจังหวัดชายแดนที่มีพ้นื ที่เขตขายแดนติดต่อกับประเทศที่
มีวตั ถุดิบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะทําให้ประเทศสู ญเสี ยโอกาส
และประโยชน์ที่พึงได้ และควรยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็ นหลัก
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีได้ดุลประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์พวกปาร์ติเคิลบอร์ด
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หรื อแผ่นชิ้นไม้อดั และผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้อดั ตามลําดับ แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ท้ งั
สามที่ได้ดุลนี้ คาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะได้ดุลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
อุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากสํานัก
ส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นจํานวนมาก และหากดําเนินการผลิตทุกโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
การส่ งเสริ มการลงทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพียงพอ
อรุ ณ (
2543) กล่าวว่า แหล่งวัตถุดิบไม้ในปัจจุบนั และอนาคตได้จาการนําเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน และนําเข้าจากยุโรป สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริ กา ทั้งในรู ปไม้ซุง ไม้แปรรู ปและไม้ก่ ึงสําเร็จรู ป สําหรับ
วัตถุดิบภายในประเทศได้จากไม้และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรภายในประเทศ เช่น
จากต้นยางพารา ชานอ้อย ปอ นุ่น มะขาม จามจุรี และไม้จากสวนผลไม้ต่าง ๆ จากสวน
ป่ าเพื่อการอุตสาหกรรมของเอกชน เช่น ไม้ยคู าลิปตัส ไม้สน ไม้สัก ไม้จากป่ าชุมชนที่
รัฐยินยอมให้นาํ มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ภายใต้ขอ้ ตกลงกับรัฐ
ฟาริ ดา ( 2549) ได้ศึกษาเรื่ องการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรู ปในจังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์ดา้ นการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรู ปในจังหวัดสงขลา และ
ศึกษาสภาพปัญหาในการด้านผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสงขลา และ
เสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมไม้ยางพาราใน
จังหวัดสงขลา พบว่า สภาพปัญหาด้านการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัด
สงขลา คือ ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนวัตถุดิบไม้ยางพาราท่อนในการผลิต อันเป็ นผล
สื บเนื่องจากราคานํ้ายางสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกษตรกรไม่ตดั โค่นไม้ยาง ถึงแม้
บางครั้งกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางอนุมตั ิเงินปลูกทดแทน แต่บางครั้งเกษตรกรก็
ยังพยายามกรี ดนํ้ายางต่อไปอีก ส่ งผลกระทบให้โรงงานอุตสาหกรรมขาดแคลนไม้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแข่งขันในเรื่ องของราคาทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ส่ วนปัญหาด้าน
อื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านทักษะฝี มือหรื อเครื่ องจักรไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการผลิต
มากนัก ดังนั้น โรงงานจึงจําเป็ นต้องหากลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต หากไม่สามารถจัดการแก้ปัญหานี้ได้กอ็ าจต้องปิ ดกิจการหรื อลดกําลังผลิตลง
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สําหรับปัญหาอื่น ๆ เช่น ด้านการบริ หารจัดการด้านการผลิตและทักษะฝี มือในการผลิต
เป็ นปัญหาเกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้อย
ผลการวิจยั ได้ สรุปออกเป็ นยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดหาวัตถุดิบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ
ต่อกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อส่ งเสริ มการปลูกยางพาราทดแทนและสร้าง
อาชีพให้เกษตรกร และเพือ่ สร้างความเข้าใจและเกื้อกูลต่อระบบอุตสาหกรรมต้นนํ้าและ
อุตสาหกรรมกลางนํ้า
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตของโรงงาน มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาการสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิต เพือ่
เพิ่มพูนความรู ้และศักยภาพในด้านกระบวนการผลิตแก่ผปู ้ ระกอบการและเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการการผลิตของอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและการส่ งออก มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษาระดับฐานลูกค้าเดิม และเสริ มสร้างความมัน่ คงในด้านการตลาดและเพื่อสร้าง
แนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบกับ
ภาคอุตสาหกรรม
โดยหากผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมนําแนวทางยุทธศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้น
ไปประยุกต์ใช้กบั ภาคอุตสาหกรรม น่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรู ปมากขึ้น
นฤมล (
2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราของอุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราแปรรู ปในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
ของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรู ปในจังหวัดสงขลาที่พบเป็ นลําดับแรก คือ ปัญหา
ด้านการผลิต โดยมีปัญหาด้านไม้ยางพาราท่อนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปและราคา
ไม้ยางพาราท่อนที่รับซื้อเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบนอกจากนี้ยงั มีปัญหาลําดับถัดลงมา ได้แก่
ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านเครื่ องจักรและปัญหาทางด้านการเงิน
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานีครั้งนี้ ได้ดาํ เนินการศึกษาตามวิธีการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาสถานการณ์ อตุ สาหกรรมไม้ ภาพรวมของประเทศไทย ด้านการผลิต
การจําหน่ายภายในประเทศ การนําเข้า-ส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ในช่วงปี
พ.ศ.2553-2557 โดย ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่มีผทู ้ าํ การรวบรวม
หรื อเรี ยบเรี ยงไว้แล้ว มาเป็ นเอกสารอ้างอิงในการทําวิจยั ได้แก่ เอกสารทางวิชาการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อวารสาร เอกสารรายงาน เอกสารเผยแพร่ ของสํานักงานทาง
ราชการ เป็ นต้น
2. การศึกษาสถานการณ์ ภาคอุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้ ของโรงงงานแปรรู ปไม้
โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้ องทีจ่ ังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาจาก ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี มาเป็ นเอกสารอ้างอิงในการทําวิจยั
และสอบถามข้อมูลจาก
ผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
ในแต่ละประเภท ซึ่งเป็ นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการได้
จริ ง โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1)ประชากรที่ทาํ การศึกษาและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและ 2) วิธีการดําเนินงานศึกษา
ประชากรทีท่ าํ การศึกษาและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี โดยใช้ขอ้ มูลจากส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ.2557ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้ น 186 ราย
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2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่ ม
ผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
ในแต่ละประเภท ซึ่งเป็ นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการได้
จริ ง เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการดังนี้
2.1) การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (
Simple random sampling) เพื่อหาจํานวน
ตัวอย่างโรงงานที่เหมาะสมที่ใช้ในการสํารวจ ซึ่งคํานวณได้จากสู ตร (Yamane, 1973)
n =
N
(1 + Ne 2)
กําหนดให้ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่กาํ หนดให้ = 0.10
n = จํานวนโรงงานตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา (โรง)
N = จํานวนโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี รอบปี พ.ศ.2557 จํานวน 186 โรง
จากการสุ่ มโดยการคํานวณตามสู ตร จะได้โรงงานตัวอย่าง จํานวน
65 โรง ซึ่ง
เป็ นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
2.2) เมื่อได้จาํ นวนโรงงานตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษามาแล้วจะได้นาํ
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) ไปดําเนินการสอบถามผูป้ ระกอบการผูร้ ับอนุญาต โดยให้
มีการกระจายตัวของข้อมูลในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ แต่เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้
ผูศ้ ึกษาไม่สามารถที่จะจําแนกโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ออกจากกันได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากในใบอนุญาตได้มีการระบุวตั ถุประสงค์ให้ดาํ เนินกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ไว้ค่อนข้างกว้างหลายประการ เช่น เพื่อประดิษฐกรรมทําเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ภายในบ้านเรื อน วงกบ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ดังนั้นผูศ้ กึ ษาจึงได้เลือกศึกษา
เฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หลักที่โรงงานผลิตขึ้นเท่านั้น โดยการสุ่ มตัวอย่างแต่ละ
ประเภท ดังนี้
- วงกบ บานประตูหน้าต่าง
จํานวน 29 โรง
- เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน จํานวน
22 โรง
- ไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ ของ จํานวน
8 โรง
- ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอน จํานวน 2 โรง
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- ปาร์เกต์ โมเสค
จํานวน
4 โรง
วิธีการดําเนินงานศึกษา
ในการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ไม้( Furniture)ในท้องที่
จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม( Questionnaires) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ตอน
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่
1เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม ซึ่งเป็ นลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด ( Open-ended form or
Unstructured or Unstandardized questionnaires) ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อ
ผูป้ ระกอบการ สถานที่ต้ งั และระยะเวลาในการเปิ ดดําเนินกิจการ แบบตรวจสอบ
รายการ ( Check-list) ประกอบด้วย ประเภทของผูป้ ระกอบการและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่
2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม ซึ่งเป็ นลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด ( Open-ended form or
Unstructured or Unstandardized questionnaires)ประกอบด้วย ขนาดกําลังแรงม้า
เครื่ องจักรกลโรงงาน แหล่งที่มาของวัตถุดิบและปริ มาณที่นาํ วัตถุดิบเข้าผลิตการใช้ไม้
จากสวนป่ ามาผลิตจํานวน และภูมิลาํ เนาของคนงาน ค่าจ้างแรงงาน แบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) ประกอบด้วย ประเภทและขนาดกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรกล การ
รับซื้อ จัดหาและการขนส่ งวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ
ผลิต
ส่ วนที่
3เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกั บ ข้อมูลการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย
ซึ่งเป็ นลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด ( Open-ended form or Unstructured or
Unstandardized questionnaires) ประกอบด้วย ชนิด ราคา และปริ มาณการผลิตและ
จําหน่ายของผลิตภัณฑ์ แบบตรวจสอบรายการ ( Check-list) ประกอบด้วย แหล่งและ
วิธีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
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ส่ วนที่ 4เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งเป็ นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ ( Check-list) ประกอบด้วยความพร้อม
ของผูป้ ระกอบกิจการในด้านการผลิต แรงงาน ด้านการตลาด
ส่ วนที่ 5เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับปัญหาและอุปสรรค ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม ประกอบด้วย
ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการตลาด ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ( Ratting Scales) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ตาม
แบบของลิเคิร์ท ( Likert) โดยใช้วธิ ีการคํานวณค่าคะแนนแต่ละข้อในแบบสอบถาม
ตามที่ กัลยา (2544) ได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
ระดับ 5 หมายความว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายความว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 หมายความว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายความว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 1 หมายความว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เพื่อให้สอดคล้องกับระดับการประเมินผลในแบบสอบถามที่มีอยู่ 5 ระดับ ผูศ้ กึ ษาจึงได้
ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาเป็ นเกณฑ์ในการแปรความหมายโดย
จัดแบ่งระดับความสําคัญเป็ น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน โดยใช้วธิ ีการคํานวณดังนี้
อัตรภาคชั้น
= คะแนนสู งสุ ด
– คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปรความหมายของระดับปัญหาและอุปสรรคในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่
จังหวัดปทุมธานีได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า ระดับปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
กลาง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.81-2.60 หมายความว่า ระดับปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับน้อย
2.61-3.40 หมายความว่า ระดับปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับปาน
3.41-4.20 หมายความว่า ระดับปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
4.21-5.00 หมายความว่า ระดับปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด

3. การประมวลผล การวิเคราะห์ และการสรุปผลข้ อมูล
1) การจัดการข้อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาํ เนินการ
ตรวจสอบข้อมูล และแบบสอบถามที่ได้ดาํ เนินการจัดเก็บมาทั้งหมด เพื่อนํามา
ตรวจสอบจํานวนและความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนําข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริ ง แนวโน้มในการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเตรี ยม
ความพร้อมในการเข้าสู่ เศรษฐกิจอาเซียน ของการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ไม้ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ( Qualitative method)
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) จัดทําเป็ น
ตารางและรู ปภาพประกอบการอธิบายผล
3) การวิเคราะห์และนําเสนอปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของ
โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการตลาด และด้านระเบียบข้อกฎหมาย
และแนวทางปฏิบตั ิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4)การนําเสนอแนวทาง มาตรการ และการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้อย่างยัง่ ยืน
4. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา หรื อ สถิติภาคบรรยาย
(Descriptive Statistics) โดยมีค่าสถิติที่ใช้ดงั นี้
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1) ค่าร้อยละ (
Percentage) ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นว่าในแต่ละ
หัวข้อนั้นมีจาํ นวนข้อมูลมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทําการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ตอน
ที่ 1 – 3 โดยใช้สูตร (3.1)
ร้อยละ = ค่าความถี่ของรายการนั้น x 100
(3.1)
ความถี่ของรายการทั้งหมด
2) ค่าเฉลี่ย (
Arithmetic mean) เป็ นค่าที่หาได้จากการที่นาํ ผลรวมของข้อมูล
ทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูล ( Mendenhall, Reinmuth; & Beaver. 1993:39) ใช้สาํ หรับ
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากแบบสอบถามตอนที่ 4 โดยใช้สูตร (3.2)
𝑥𝑥̅ = ∑ 𝑥𝑥
(3.2)
N
แทน ค่าเฉลี่ย
เมื่อ 𝑥𝑥̅
∑ 𝑥𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
Nแทน จํานวนตัวอย่าง
3)ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สาํ หรับวัดการกระจายของ
ข้อมูล (Robert B. McCall. 2011: 66) โดยใช้สูตร (3.3)
SD=�𝑁𝑁 ∑𝑥𝑥 2 − (∑𝑥𝑥 )2
(3.3)
N (N-1)
เมื่อ S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑𝑥𝑥 2 แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกําลังสอง
(∑𝑥𝑥 )2แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมด
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สถานการณ์ อตุ สาหกรรมไม้ ภาพรวมของประเทศไทย
โรงงานแปรรู ปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากไม้ทว่ั ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557มี
จํานวน 16,546 ราย แยกเป็ น ประเภท 1) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร จํานว น753
ราย 2) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคน จํานวน 16 ราย 3) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม จํานวน 5,022 ราย 4) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคนเพือ่
ประดิษฐกรรม จํานวน 982 ราย 5) โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ จํานวน 3 ราย 6) โรงค้าไม้
แปรรู ป จํานวน 3,898 ราย และ 7) โรงค้าสิ่ งประดิษฐ์ จํานวน 5,872 รายภายหลังนโยบาย
การปิ ดป่ าสัมปทานเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีการนําเข้าไม้ท่อน ไม้แปรรู ปจากต่างประเทศทั้ง
จากประเทศแถบอาเซียนและจากภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ประเทศแถบอเมริ กาใต้ แอฟริ กา
นิวซีแลนด์ เป็ นต้น เพื่อนํามาเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็ นจํานวนมาก โดย ผลิต
เพือ่ ส่ งออกเป็ นหลัก ผูป้ ระกอบกิจการ ส่ วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง
สถานการณ์อุตสาหกรรมไม้ภาพรวมของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 ดังนี้
5.1.1การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 มีอตั ราการ
ขยายตัวลดลงยกเว้นในปี พ.ศ.2555 ที่มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัว
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
5.1.2การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนทําด้วยไม้ภายในประเทศ มีอตั รา
การขยายตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 – 2555จากการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์ และ
ความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดกลางและตลาดบนเพิ่มขึ้น แต่ช่วงปี พ.ศ.25562557 อัตราการขยายตัวมีทิศทางลดลงตามกําลังซื้อที่นอ้ ยลงจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศและค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยอัตราการขยายตัว
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ของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนภายในประเทศ พ.ศ. 2553ร้อยละ 0.26 พ.ศ.
2554 ร้อยละ 1.57 พ.ศ.
2555เท่ากับ 0.44 พ.ศ. 2556ร้อยละ -4.62 และ 2557
ร้อยละ -5.76
5.1.3การนําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนเพือ่ นํามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ น
สิ นค้าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนอันดับต้นได้แก่ ไม้แปรรู ป ส่ วนใหญ่
นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ รองลงมาคือ ไม้อดั แล ะ
ไม้วเี นียร์นาํ เข้ามาจากประเทศจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่ วนไม้ท่อนนําเข้ามาจาก
ประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งในภาพรวมมีทิศทางการขยายตัวตามการ
ผลิต และการจําหน่ายภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2554 และ 2555การนําเข้าผลิตภัณฑ์
ไม้และเครื่ องเรื อนมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.88 และ 10.45 ตามลําดับในขณะ
ที่ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 อัตราการขยายตัวปรับลดลง ร้อยละ -4.85 และ -4.99
ตามลําดับ
5.1.4การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนมีการเติบโต ผันแปรตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร รวมทั้งตลาดในแถบเอเชียซึ่งเป็ นตลาดใหม่
ซึ่งภาพรวมการส่ งออกตั้งแต่ปีพ.ศ.2553มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นเป็ นลําดับ แม้ในช่วงปี พ.ศ.
2555 ตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นจะชะลอตัวจากปัญหา
เศรษฐกิจโลกและปัญหาวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นจนส่ งผลให้การส่ งออกมีอตั ราการ
ขยายตัวลดลงก็ตาม แต่ตลาดในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อิหร่ าน
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบียมีกาํ ลังซื้อสู งขึ้น ทั้งนี้อตั ราการขยายตัวของการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ในปี พ.ศ. 2553เท่ากับร้อยละ 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 สถานการณ์ อตุ สาหกรรมไม้ ในท้ องทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
5.2.1 ข้ อมูลโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
ในปี พ.ศ.2557 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 186 โรง โดยมีรูปแบบการจัดตั้งโรงงานประเภทบริ ษทั
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จํากัดจํานวน 102คิดเป็ นร้อยละ 54.84 รายย่อย/บุคคลธรรมดา จํานวน 69 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 37.10 ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด จํานวน 14 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 7.53 และส่ วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.54 โรงงานส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานีและอําเภอลําลูกกา โดยกําลังแรงม้าที่ใช้ในโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
โรงงานแปรรู ปไม้ขนาดเล็ก(เครื่ องจักรมีกาํ ลังน้อยกว่า 100 แรงม้า)
จํานวน
112 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 60.22 2) โรงงานแปรรู ปไม้ขนาดกลาง (เครื่ องจักร
มี
กําลังแรงม้าตั้งแต่ 101-400 แรงม้า)จํานวน 46 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 24.73
และ
3) โรงงานแปรรู ปไม้ขนาดใหญ่ (เครื่ องจักรมีกาํ ลังแรงม้ามากกว่า 400 แรงม้า)จํานวน 28
แห่งคิดเป็ นร้อยละ 15.05 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถจําแนกโรงงานที่ผลิตภัณฑ์ไม้ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ออกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในใบอนุญาต
การดําเนินกิจการได้
ระบุวตั ถุประสงค์การดําเนินกิจการไว้หลากหลายประเภทจึงได้ทาํ การศึกษาเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่โรงงานฯดําเนินการอยู่ แบ่งเป็ น 5ประเภท ได้แก่ 1) วงกบ
ประตู หน้าต่าง 2) เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน 3) ไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ สินค้า 4)
ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอน5) ไม้ปาร์เกต์ โมเสค
5.2.2 สถานการณ์ ด้านการผลิต และการตลาดของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้ องทีจ่ ังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนโดยใช้แบบสอบถาม
จากผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 65 ราย พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง
โดย ข้อมูลด้านการผลิต ด้านแรงงาน และการตลาดตามรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร เพือ่ ประดิษฐกรรม มีผลการศึกษาดังนี้
1) ด้ านการผลิต
1.1) วงกบ ประตู หน้าต่าง วัตถุดิบส่ วนใหญ่เป็ นไม้เนื้อแข็งที่มีการนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเช่นไม้เต็ง แดงเป็ นต้น โดยไม้ที่เป็ นวัตถุดิบส่ วนใหญ่มีขนาด 2x4 นิ้ว, 1 ½ x
4 นิ้ว, และ 1 ½ x 3 นิ้ว ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบในการผลิตเฉลี่ย 26 ลูกบาศก์เมตร/วัน/
โรงงาน ในการดําเนินกิจการไม่มีการนําไม้จากสวนป่ ามาใช้เป็ นวัตถุดิบเนื่องจากยัง
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ไม่ได้ขนาดและคุณภาพที่ตอ้ งการ สําหรับการจัดหารวัตถุดิบดําเนินการเองโดยใช้เงินสด
เงินเชื่อและการเปิ ด L/C กับคู่คา้ ต่างประเทศ รู ปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โรงงาน
เป็ นผูอ้ อกแบบเองโดยมีแบบและขนาดตามมาตรฐานตลาดทัว่ ไปและมีการควบคุม
มาตรฐานในการผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมการผลิต
ด้านแรงงานร้อยละ 80 เป็ นแรงงานต่างด้าว โดยมีการจ้างงานทั้งแบบรายวันและจ้าง
เหมาชิ้นงานในอัตราจ้างเฉลี่ย 200 – 350 บาท/วัน หรื อ 45- 300 บาท/ชิ้นงาน
1.2) เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ วัตถุดิบที่ใช้เป็ นไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้สกั แดง ฯลฯ ไม้
ยางพาราแปรรู ป และไม้จากสวนป่ า โดยปริ มาณการใช้ในกระบวนการผลิตเฉลี่ย
2
ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน การจัดหาวัตถุดิบด้วยการรับซื้อโดยตรงและซื้อผ่านนายหน้า
หรื อตัวแทนโดยใช้ท้ งั เงินสด เงินเชื่อและการเปิ ด L/C กับคู่ค่าต่างประเทศรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์มีท้ งั โรงงานออกแบบเองและผลิตตามแบบที่คู่คา้ กําหนด และมีการควบคุม
มาตรฐานในการผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมการผลิต
ด้านแรงงานร้อยละ 80 มีภูมิลาํ เนาอยูน่ อกเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีการจ้างแบบรายวัน
ในอัตราจ้างเฉลี่ย 300 บาท/วัน และพนักงานประจํา อัตราจ้าง 9,000 – 25,000 บาท/เดือน
1.3)ไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ สินค้าวัตถุดิบที่ใช้เป็ นไม้ยางพาราแปรรู ป
ไม้นอกประเภทหวงห้ามในประเทศและลังไม้ท่ีเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าจากต่างประเทศ
เป็ นวัตถุดิบ ปริ มาณการใช้ในกระบวนการผลิตเฉลี่ย 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน
การจัดหาวัตถุดิบด้วยการรับซื้อผ่านนายหน้า หรื อตัวแทนโดยใช้ท้ งั เงินสด เงินเชื่อ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์จะผลิตตามแบบที่คู่คา้ กําหนด ด้านแรงงานร้อยละ 80 มีภูมิลาํ เนา
อยูน่ อกเขตจังหวัดปทุมธานี การจ้างแบบรายวัน อัตราค่าจ้างเฉลี่ย 300 บาท/วัน
1.4) ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอนวัตถุดิบที่ใช้เป็ นไม้ยางพารา
แปรรู ปคุณภาพดีท่ีผา่ นกระบวนการรักษาเนื้อไม้จากโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
(โรงเลื่อยจักร) ปริ มาณการใช้ในกระบวนการผลิตเฉลี่ย 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน
การจัดหาวัตถุดิบด้วยการรับซื้อผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน โดยใช้เงินสดและเงินเชื่อ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์จะผลิตตามแบบของคู่คา้ กําหนดโดยมีการควบคุมมาตรฐาน
ในการผลิตโดยมีแผนกควบคุมการผลิตด้านแรงงานร้อยละ 70 มีภมู ิลาํ เนาอยูน่ อกเขต
จังหวัดปทุมธานี โดยจ้างแบบรายวันอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 300 บาท/วัน
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1.5) ปาร์เกต์ โมเสควัตถุดิบที่ใช้เป็ นไม้เนื้อแข็งที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
เช่นไม้แดง สัก มะค่า ฯลฯ เป็ นวัตถุดิบ ปริ มาณการใช้ในกระบวนการผลิตเฉลี่ย
1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน การจัดหาวัตถุดิบด้วยการรับซื้อผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน
โดยใช้เงินสด เงินเชื่อ และการเปิ ด L/C กับคู่คา้ ต่างประเทศ โดยรู ปแบบผลิตภัณฑ์
จะผลิตตามแบบมาตรฐานในท้องตลาด ด้านแรงงาน ร้อยละ 80 มีภมู ิลาํ เนาอยูน่ อกเขต
จังหวัดปทุมธานี โดยจ้างแบบรายวัน อัตราค่าจ้างเฉลี่ย 300 บาท/วัน ส่ วนรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์จะผลิตตามแบบมาตรฐานในท้องตลาด
2) ด้ านการตลาด
ผลการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์มีดงั นี้ 1)วงกบ บาน
ประตูหน้าต่าง มีการจัดจําหน่ายให้ลูกค้าโดยตรงส่ งให้ตวั แทนจําหน่ายทั้งร้านค้าและห้าง
Modern trade สําหรับราคาจําหน่ายสิ นค้าประเภทนี้มีหลายราคาขึ้นอยูก่ บั ชนิดไม้ ขนาด
และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ 2) เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ ราคาจําหน่ายสิ นค้ามี ความแตกต่าง
ทางด้าน ราคาขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่นรู ปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ ชนิดไม้ที่ใช้
เป็ นต้น ลักษณะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีท้ งั จําหน่ายภายในประเทศผ่านตัวแทนจําหน่าย
และส่ งไปจําหน่ายต่างประเทศ 3) ไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ สินค้า ราคาจําหน่ายจะมี ความ
แตกต่างกันไปตามรู ปแบบ ตลอดจนคุณภาพของไม้ท่ีใช้ โดยมีราคา ตั้งแต่ ชิ้นละ 50 –
350 บาท โดยจําหน่ายให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
โรงงานผลิตสุ ขภัณฑ์ ที่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง 4) ผลิตภัณฑ์
ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอนมีการจัดจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย
ผ่านตัวแทนจําหน่ายสําหรับราคาจําหน่ายขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 5) ไม้
ปาร์เกต์ โมเสคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปาร์เกต์ ขนาด 1 x 2 x 12 นิ้ว , 1 x 4 x 14 นิ้ว ,
1 x 4 x 18 และ 1 x 4 x18 นิ้ว โดยมีราคาขายต่อหน่วยประมาณ ตารางเมตรละ 500 –
1,200 บาทต่อตารางเมตร แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์อยูภ่ ายในประเทศ สําหรับวิธีการจัด
จําหน่ายมีท้ งั การจําหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ให้ตวั แทนจําหน่าย
5.2.3
การเตรียมความพร้ อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้ องทีจ่ ังหวัดปทุมธานี เพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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1) ด้ านการผลิต กิจการโรงงานส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน การลด
ต้นทุนในการผลิต การหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้เปรี ยบด้านคุณภาพและราคา ด้านเทคโนโลยี
การผลิตเพือ่ รองรับการขยายตัวของตลาด และการพัฒนาระบบขนส่ งของกิจการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด สําหรับความพร้อมด้านการใช้นวัตกรรมขั้นสู งในการผลิตสิ นค้าหรื อ
บริ การเพือ่ สร้างความแตกต่าง การติดต่อกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิต
ตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และมูลค่าเพิ่มมีเฉพาะใน
บางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อม
ไว้ได้แก่ดา้ นการศึกษาพฤติกรรมในการบริ โภคในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาคู่แข่งจาก
ต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย และการย้ายฐานการผลิตไปอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบหรื อ
แหล่งกระจายสิ นค้า
2)ด้ านเงินทุน พบว่าส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน เงินลงทุนเพื่อลด
ความเสี่ ยงด้านการเงิน และด้านนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐาน
สําหรับการเตรี ยมความพร้อมด้านการติดต่อสถาบัน BOI เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน
การลงทุนในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมในการนําเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ
เข้าสู่ ตลาดอาเซียน
3)ด้ านการตลาด พบว่าส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน การรักษาฐาน
ลูกค้าเก่า ส่ วนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ การวางแผนเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ
การศึกษาสภาพการแข่งขันและคู่แข่งในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่ วนของ
กิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมไว้ได้แก่
การใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็ นฐานในการส่ งออก และการศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะไป
ลงทุนขยายตลาด
4)ด้ านทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงาน พบว่าส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความ
พร้อมด้าน การรักษาแรงงานฝี มือที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และการหาแรงงานฝี มือจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะแรงงานราคาถูก สําหรับความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดใหญ่
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5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักร
เพือ่ ประดิษฐกรรม
สําหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีมีดงั นี้
1) ด้านการผลิตโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านการผลิตเรื่ องการขาดแคลนเงินทุนการขาดแคลนไม้แปรรู ปมีความสําคัญ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนขนาดไม้และคุณภาพไม้มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
สําหรับราคาไม้มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
2) ด้านแรงงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าปัจจัย
ด้านแรงงานเรื่ องการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต และค่าจ้างของแรงงานมี
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลางส่ วนความชํานาญและประสบการณ์แรงงานมี
ความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
3) ด้านการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านการตลาดเรื่ องการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิต ราคาขายผลิตภัณฑ์ และอํานาจการ
ต่อรองของผูซ้ ้ือมีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลางส่ วนจํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้กบั
ความต้องการของตลาดและการขนส่ งผลิตภัณฑ์มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
4) ด้านระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าปัจจัยด้านระเบียบ/ข้อกฎหมายเรื่ องความซับซ้อนของ
กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการ และระยะเวลาในการพิจารณาตาม
กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมของสถานการณ์อุตสาหกรรมไม้ ด้วยการสื บค้นข้อมูลจากส่ วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลด้านการผลิต ด้านการตลาดการเตรี ยมความพร้อม
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กิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
เพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ จาก
แบบสอบถามผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อ
ประดิษฐกรรม จํานวน 65 ราย ในปี พ.ศ.2557 มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ด้ านนโยบายส่ วนราชการควรมีการพิจารณาปรับปรุ งระเบียบ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉาพะที่ใช้ในการควบคุมกํากับการประกอบกิจการ
โรงงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดําเนินกิจการ เช่น การปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาใน
การอนุญาต เนื่องจากผลการศึกษาปัญหาในเรื่ องดังกล่าวพบว่าอยูใ่ นระดับมาก และให้
ความสําคัญกับ นโยบายในด้านการส่ งเสริ มการปลูกป่ าภาคเอกชนในเชิงคุณภาพเพื่อ
ทดแทนการนําเข้าไม้จากต่างประเทศที่ปัจจุบนั เริ่ มหายากและมีราคาสู งทั้งนี้เพื่อเป็ นการ
สร้างความมัน่ คงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศรวมทั้งสร้าง
ระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศคู่คา้
2) ด้ านการบริหารจัดการด้านการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมไม้ส่วนใหญ่
ยังคงเป็ นผูผ้ ลิตตามแบบที่ลูกค้ากําหนด ( Original Equipment Manufactures - OEM)
จึงควรให้ความสําคัญต่อการออกแบบเพือ่ ให้เป็ นผูผ้ ลิตภายใต้แบบของตนเอง ( Original
Design Manufactures - ODM) หรื อเป็ นผูผ้ ลิตภายใต้สินค้าของตัวเอง ( Original Brand
Manufactures - OBM) จึงเป็ นการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดา้ นแรงงาน
ที่มีปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงาน ภาครัฐจึงควรต้องพิจารณาให้
การสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการดําเนินกิจการ ด้านการตลาด ที่มีปัญหา
ปัจจัยเรื่ องการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตทั้งภายในและต่างประเทศ ราคาขายผลิตภัณฑ์ และ
อํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ือ ซึ่งเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบที่เกิดจาก ขนาดของกิจการอุตสาหกรรม
ไม้ในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ทําให้ขาดโอกาสในประโยชน์ในเรื่ อง
การลดต้นทุนที่เกิดจากการผลิตปริ มาณมาก ภาครัฐจึงควรมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้
ผูป้ ระกอบการที่มีความพร้อม ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวางแผนเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การศึกษาสภาพการแข่งขันและคู่แข่ง เพือ่ ให้มีศกั ยภาพในการลงทุน
ขยายตลาด และใช้ประเทศเพื่อบ้านที่มีความพร้อมเป็ นฐานในการส่ งออก
5.3 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป

60

ให้พิจารณาดําเนินการประเมินศักยภาพของผูป้ ระกอบการในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 สถานการณ์ อตุ สาหกรรมผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่องเรือนของประเทศไทย
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
และเป็ นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่ องตกแต่งบ้าน และอุตสาหกรรม
บริ การประเภทโรงแรม เป็ นกิจการที่ใช้วตั ถุดิบในประเทศและใช้แรงงานเข้มข้น ผลิต
เพื่อส่ งออกเป็ นหลัก โดยใหญ่เป็ นการดําเนินการรับจ้างผลิตตามแบบที่ลูกค้ากําหนด
โดยลูกค้าเป็ นผูน้ าํ ตัวอย่างมาให้ดู รองลงมาเป็ นการผลิตโดยโรงงานเป็ นผูอ้ อกแบบเอง
แต่อาจมีการปรับปรุ งตามแบบที่ลกู ค้าเสนอมาบ้าง และมีโรงงานส่ วนน้อยที่สามารถผลิต
ภายใต้แบบหรื อตามสิ นค้า ( Brand) ของตนเอง แต่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายใน
ตลาดโลกมากนัก
ในปี พ.ศ.
2557 ประเทศไทยมีโรงงานแปรรู ปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากไม้
รวมทั้งหมด 16,546 ราย แยกเป็ นประเภท 1) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
(Sawmills) จํานวน 753 ราย2) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคน ( Sawn timber by Manpower) จํานวน 16 ราย 3) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม (Wood
Working by Machinery) จํานวน 5,022 ราย 4) โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคนเพือ่
ประดิษฐกรรม (Wood Working by Man-power) จํานวน 982 ราย 5) โรงงานผลิตเยือ่
กระดาษ (Pulp and Paper Mills) จํานวน 3 ราย 6) โรงค้าไม้แปรรู ป (Sawn Timber Shop)
จํานวน 3,898 ราย และ 7) โรงค้าสิ่ งประดิษฐ์ ( Wood Product Shop) จํานวน 5,872 ราย
โดยมีการกระจายตัวอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จํานวน 2,487 ราย ภาคกลาง
จํานวน 4,635 ราย ภาคเหนือ จํานวน 3,474 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3,292
ราย ภาคตะวันออก จํานวน 820 ราย และภาคใต้ จํานวน 1,838 ราย ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2โรงงานแปรรู ปไม้ และโรงค้ าผลิตภัณฑ์ ท่ีได้ จากไม้ พ.ศ.2557
รายการ
1. โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักร
2. โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคน
3. โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
4. โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้แรงคน
เพือ่ ประดิษฐกรรม
5. โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ
6. โรงค้าไม้แปรรู ป
7. โรงค้าสิ่ งประดิษฐ์ฯ
รวม

จํานวนโรงงานแปรรู ปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก ตะวันออกใต้
เฉี ยงเหนือ
753
13
170
35
130
71
334
16
5,022

994

9
1,715

5
811

2
706

312

484

982

6

103

282

505

21

65

3
3,898
5,872
16,546

562
912
2,487

3
1,118
1,517
4,635

609 858
1,732 1,091
3,474 3,292

190
226
820

561
394
1,838

ที่มา : สํานักการอนุญาต กรมป่ าไม้, 2557
4.1.1 การผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่องเรือน
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนเติบโตและผัน
แปรตามภาวะเศรษฐกิจและ
การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550เป็ นต้นมา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง
ๆได้แก่ การขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสู งขึ้นทั้งด้านราคาวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน ค่าขนส่ ง รวมทั้งความไม่สงบทางการเมือง และปัญหาภาวะนํ้าท่วมหนักใน
หลายพื้นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศและภาวะอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเกิดการ
ชะลอตัว นอกจากนี้ผผู ้ ลิตเพื่อการส่ งออกยังได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาและลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทํา
ให้ภาพรวมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนมีปริ มาณลดลง โดยในปี พ.ศ. 2554 การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนที่ทาํ ด้วยไม้มีปริ มาณ 8.70 ล้านชิ้นลดลงจากปี พ.ศ.2553
ถึงร้อยละ 10.40 เนื่องจากโรงงานฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่ วนการ
ผลิตในปี พ.ศ.2555 ปรับเพิม่ ขึ้นโดยมีปริ มาณ 9.00 ล้านชิ้น เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.39 โดยเป็ น
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การผลิตเพือ่ รองรับการเปลี่ยนเครื่ องเรื อนใหม่ทดแทนของเดิมที่เสี ยหายจากภาวะนํ้า
ท่วมในปี พ.ศ. 2554 แต่โดยภาพรวมการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมาการผลิต
ผลิตภัณฑ์และเครื่ องเรื อนไม้ยงั คงได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบไม้
ค่าขนส่ ง และค่าแรงที่ปรับตัวที่สูงขึ้นจากนโยบายปรับค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาทต่อวัน
ทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2556เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานเข้มข้น ส่ งผลให้
ผูผ้ ลิตให้ความสําคัญต่อการเน้นการเพิ่มมูลค่าแทนการผลิตในปริ มาณมากด้วยการผลิต
สิ นค้าที่เป็ นตลาดเฉพาะ ทําให้การผลิตในปี พ.ศ. 2556 มีปริ มาณ 7.97 ล้านชิ้น ลดลงร้อย
ละ 10.85 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2557 มีปริ มาณ 7.75 ล้านชิ้น ลดลง
ร้อยละ 3.13 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ดังแสดง ในตาราง 3
ตาราง3ปริ มาณการผลิตเครื่ องเรื อนทําด้ วยไม้
ปี พ.ศ.
เครื่ องเรื อนที่ทาํ ด้วยไม้
อัตราการขยายตัว (เปอร์ เซ็นต์)

2553
9.71
-6.63

2554
8.79
-12.45

2555
8.92
1.48

หน่วย ; ล้านชิ้น
2556
2557
8.00
7.75
-10.31
-3.13

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4.1.2 การจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่องเรือน
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนทําด้วยไม้ภายในประเทศในปี 2550
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการชะลอตัวของอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ และเริ่ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ทั้งนี้เป็ นผลจากการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์ และ
ความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดกลางและตลาดบนเพิ่มขึ้น สําหรับในปี พ.ศ.
2554 มีความต้องการลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยขึ้นอย่างหนักใน
หลายพื้นที่ ทําให้ปริ มาณการจําหน่ายไม้ในประเทศมีจาํ นวน 3.84 ล้านชิ้น ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 1.79และปรับเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยมีปริ มาณ 4.58 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เป็ นผลจากความต้องการปรับเปลี่ยนเครื่ องเรื อน
ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่เสี ยหายจากภาวะนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 แต่จากกําลังซื้อที่
ลดลงซึ่งเป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทําให้
ผูบ้ ริ โภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ทําให้ปริ มาณการจําหน่ายภายในประเทศปรับ
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ลดลง โดยในปี พ.ศ. 2556 การจําหน่ายมีปริ มาณ 4.27 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ 6.25 เทียบ
กับปี พ.ศ.2555 เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2557การจําหน่ายมีปริ มาณ 4.09 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ
5.76 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง4ปริ มาณการจําหน่ ายเครื่ องเรื อนที่ทาํ ด้ วยไม้ ภายในประเทศ
ปี พ.ศ.
เครื่ องเรื อนที่ทาํ ด้วยไม้
อัตราการขยายตัว (เปอร์ เซ็นต์)

2553
3.91
0.26

หน่
2554
14.53
1.57

2555
4.56
0.44

วย : ล้านชิ้น
2556
2557
4.34
4.09
-4.62
-5.76

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4.1.3 ภาพรวมการนําเข้ า-ส่ งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ ไม้
การนําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นการนําเข้าวัตถุดิบ ได้แก่ ไม้
ท่อน ไม้แปรรู ป ไม้อดั ไม้วเี นียร์ เพื่อนํามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ นสิ นค้าใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการนําเข้ามากเป็ นอันดับต้น
ได้แก่ ไม้แปรรู ป ส่ วนใหญ่นาํ เข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย และ
นิวซีแลนด์ รองลงมาคือ ไม้อดั และไม้วเี นียร์ ส่ วนใหญ่นาํ เข้ามาจากประเทศจีน มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ส่ วนไม้ท่อนส่ วนใหญ่นาํ เข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และ
นิวซีแลนด์ โดยการนําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในปี พ.ศ.2554มีมูลค่ารวม 627.51
ล้านเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 เมื่อเทียบกับเมื่อปี พ.ศ.2553 และในปี พ.ศ.2555 มี
มูลค่ารวม 691.37 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2554 แต่นบั
จากปี พ.ศ. 2556 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนมีการปรับตัวลดลง ซึ่งส่ งผลให้
การนําเข้าวัตถุดิบในกระบวนการผลิตมีปริ มาณลดลงตาม ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2556มีมูลค่า
นําเข้ารวม 660.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.40 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 และปี
พ.ศ.2557 มีมูลค่าการนําเข้ารวม 627.15ล้านเหรี ยญสหรัฐลดลงร้อยละ 4.99 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็ นทิศทางที่สัมพันธ์กบั ภาคการผลิตดังแสดงในตาราง 5
ตาราง5มูลค่ าการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่ องเรื อน

มูลค่า : ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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ผลิตภัณฑ์
ไม้ท่อน
ไม้แปรรู ป
ไม้อดั และไม้วเี นียร์
ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
มูลค่านําเข้ารวม
อัตราการขยายตัว(เปอร์ เซ็นต์)

พ.ศ.2553
62.82
323.42
136.14
49.24
571.26
18.43

พ.ศ.2554
55.04
343.40
166.18
63.47
628.09
9.85

พ.ศ.2555
65.65
381.36
178.55
68.19
699.75
10.45

พ.ศ.2556
80.50
318.89
196.09
64.64
660.12
-4.85

พ.ศ.2557
80.66
283.21
197.08
66.20
627.15
-4.99

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร
การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนมีการเติบโตผันแปรตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา กลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศในกลุ่มเอเชียและประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นตลาดใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2554 ไม้และเครื่ องเรื อนมีมูลค่า
ส่ งออกรวม 3,029.52 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.68 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็ นไปตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก
ของไทย นอกจากนี้การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนยังสามารถขยายตัวได้ดีใน
ตลาดรองของไทย ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศ
สมาชิกอาเซียนในขณะที่ปี พ.ศ. 2555 การส่ งออก มีมลู ค่ารวม 2,982.98 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในตลาดสหรัฐอเมริ กาและตลาดกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก และปัญหาวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้น ในขณะที่
การส่ งออกมีการปรับตัวสู งขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยมีมูลค่ารวม
3,200.06และ3,329.43 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 และ 2.91 เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ.2555 และ2556ตามลําดับทั้งนี้จากความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อิหร่ าน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และ
ซาอุดิอาระเบีย มีสูงขึ้นแม้วา่ ตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปจะชะลอตัวก็ตาม
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สําหรับรายละเอียดการส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน อาจแบ่งออกเป็ น
3
กลุ่มหลักดังนี้
1. กลุ่มเครื่ องเรื อนและชิ้นส่ วน ประกอบด้วย เครื่ องเรื อนไม้ เครื่ องเรื อนอื่น ๆ
และชิ้นส่ วนเครื่ องเรื อน ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของกลุ่มนี้คือ ประเทศญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริ กา และออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีสดั ส่ วนการส่ งออกมากที่สุด
ในกลุ่มนี้ได้แก่ เครื่ องเรื อนไม้ รองลงมาคือ ชิ้นส่ วนเครื่ องเรื อนและเครื่ องเรื อนอื่น ๆ
ตามลําดับ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ ประกอบด้วย เครื่ องใช้ที่ทาํ ด้วยไม้ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้
กรอบรู ปไม้ และรู ปแกะสลักไม้ ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของกลุ่มนี้คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสวิสเซอร์แลนด์การส่ งออกสิ้ นค้ากลุ่มนี้ โดย
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่ วนการส่ งออกมากที่สุดในกลุ่มนี้ได้แก่ เครื่ องใช้ทาํ ด้วยไม้ รองลงมา
คือ รู ปแกะสลักไม้ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และกรอบรู ปไม้ ตามลําดับ
3. กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น ประกอบด้วย ไม้แปรรู ป แผ่นไม้วเี นียร์ ไม้อดั ไฟเบอร์
บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืน ๆ ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของกลุ่มนี้คือ ประเทศจีน มาเลเซีย
และเวียดนาม โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่ วนการส่ งออกมากที่สุดในกลุ่มนี้ได้แก่ ไม้แปรรู ป
รองลงมาคือ ไฟเบอร์บอร์ด ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ ไม้อดั และแผ่นไม้วเี นียร์ ตามลําดับ ดัง
แสดงในตาราง 6
ตาราง6มูลค่ าการส่ งออกไม้ และเครื่ องเรื อนไม้ มูลค่า : ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ผลิตภัณฑ์

เครื่องเรือนและชิ้นส่ วน
เครื่ องเรื อนไม้
เครื่ องเรื อนอื่น ๆ
ชิ้นส่ วนเครื่ องเรื อน

ตาราง6 (ต่อ)

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

1,038.35
552.51
201.92
283.92

1,009.15
525.30
211.76
272.09

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

1.054.89
454.93
220.46
379.50

1,014.06
436.73
222.46
354.86

978.15
462.67
206.38
309.10
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ผลิตภัณฑ์

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

ผลิตภัณ ฑ์ ไม้
เครื่ องใช้ทาํ ด้วยไม้
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้
กรอบรู ปไม้
รู ปแกะสลักไม้
ไม้ และผลิตภัณ ฑ์ แผ่ นไม้
ไม้แปรรู ป
ไม้แผ่นวีเนียร์
ไม้อดั
ไฟเบอร์ บอร์ ด
ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
มูลค่ าการส่ งออกรวม
อัตราการขยายตัว (เปอร์ เซ็นต์ )

240.97
63.70
62.44
61.36
53.47
1,409.34
539.42
2.81
275.04
347.94
244.13
2,688.66
27.40

244.65
63.67
60.50
59.19
61.29
1,776.90
725.67
2.23
302.44
401.65
344.86
3,030.70
27.40

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
221.96
61.88
46.85
51.05
62.18
1,776.25
703.66
3.64
282.29
392.96
393.70
2,976.36
-1.79

พ.ศ.2557

207.16
204.33
61.84
60.93
45.66
44.43
42.01
44.25
57.65
54.72
1,976.08 2,108.22
921.19
900.52
2.88
3.29
326.89
272.13
497.72
438.05
359.54
362.09
3,235.30 3,329.43
8.70 2.91

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดย
ความร่ วมมือจากกรมศุลกากร
4.2 สถานการณ์อตุ สาหกรรมไม้ ในท้ องทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานี โดยใช้ขอ้ มูลจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี และจากการสอบถามผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรม ในปี พ.ศ.2557 จํานวน 65 ราย มีผลการศึกษา ดังนี้
4.2.1 ข้ อมูลโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
จากข้อมูลด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ.
2557มีผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรรม จํานวน
186 โรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รู ปแบบการจัดตั้งโรงงาน
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี รวมจํานวน 186 โรง ในพื้นที่ท้ งั 7 อําเภอ
พบว่า มีรูปแบบการจัดตั้งโรงงานอยูท่ ้ งั หมด 4 ประเภท คือ ประเภทบริ ษทั จํากัด ห้าง
หุน้ ส่ วนจํากัด รายย่อย/บุคคลธรรมดา และส่ วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้ง
โรงงานประเภทบริ ษทั จํากัด มีมากที่สุด จํานวน 102 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 54.84รองลงมา
เป็ นประเภทรายย่อย/บุคคลธรรมดา จํานวน 69 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 37.10 และห้าง
หุน้ ส่ วนจํากัด จํานวน 14 แห่งคิดเป็ นร้อยละ 7.53 ส่ วนประเภทส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีจาํ นวนเพียง 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.54 สําหรับที่ต้ งั ของโรงงานฯ พบว่าโรงงานส่ วน
ใหญ่จะอยูใ่ น 4 อําเภอตามลําดับ ได้แก่ อําเภอเมืองปทุมธานี จํานวน 43 แห่ง คิดเป็ นร้อย
ละ 23.12 อําเภอลําลูกกา จํานวน 41 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 22.04 อําเภอลาดหลุมแก้ว
จํานวน 35 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 18.82 อําเภอลาดหลุมแก้ว จํานวน 29 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
15.59 และมีการกระจายตัวอยูใ่ น 3 อําเภอ ได้แก่อาํ เภอสามโคก จํานวน 16 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 8.60 อําเภอธัญบุรี จํานวน 13 แห่งคิดเป็ นร้อยละ 6.99 และอําเภอหนองเสื อ
จํานวน 9 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 4.84 ตามลําดับดังแสดงในตาราง 7
ตาราง7การกระจายตัวของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรที่ผลิตเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ (Furniture) ตามรู ปแบบการจัดตั้งโรงงาน ในท้ องที่จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ.2557
จํานวนโรงงานตามรู ปแบบการจัดตั้งโรงงาน (แห่ ง)
อําเภอ
บริษทั จํากัด ห้ างหุ้นส่ วน รายย่ อย/บุคคล ส่ วนราชการ/
รวม
จํากัด
ธรรมดา
รัฐวิสาหกิจ
เมือง
27
2
14
43
ปทุมธานี
คลองหลวง
17
2
9
1
29
ลําลูกกา
20
6
15
41
ธัญบุรี
2
2
9
13
ลาดหลุมแก้ว
20
2
13
35
ตาราง 7(ต่อ)
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จํานวนโรงงานตามรู ปแบบการจัดตั้งโรงงาน (แห่ ง)
อําเภอ
บริษทั จํากัด ห้ างหุ้นส่ วน รายย่ อย/บุคคล ส่ วนราชการ/
จํากัด
ธรรมดา
รัฐวิสาหกิจ
สามโคก
11
5
หนองเสื อ
5
4
รวม
102
14
69
1
ร้อยละ (%)
54.84
7.53
37.10
0.54
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, 2557

รวม
16
9
186
100.00

2)เครื่องจักรโรงงานฯ
เมื่อมองภาพรวมของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมใน
ท้องที่จงั หวัดปทุมธานี โดยพิจารณาจากกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรโรงงานเป็ นเกณฑ์
พบว่า โรงงานมีการใช้แรงม้าเครื่ องจักรที่แตกต่างกันไป โดยกําหนดให้กลุ่มโรงงานที่มี
จํานวนกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรน้อยกว่า 100 แรงม้า เป็ นโรงงานขนาดเล็ก กลุ่ม
โรงงานที่มีจาํ นวนกําลังแรงม้าของเครื่ องจักร ระหว่าง 101-400 แรงม้า เป็ นโรงงาน
ขนาดกลาง ส่ วนกลุ่มโรงงานที่มีจาํ นวนกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรมากกว่า 400 แรงม้า
เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งจากการศึกษารวบรวมข้อมูลกําลังแรงม้าของเครื่ องจักร
โรงงาน พบว่า โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัด
ปทุมธานี ส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก โดยมีจาํ นวน 112 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 60.22
รองลงมาเป็ นโรงงานขนาดกลาง มีจาํ นวน 46 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 24.73 ส่ วนโรงงาน
ขนาดใหญ่ มีจาํ นวน 28 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 15.05ดังแสดงในตาราง 8

ตาราง8การกระจายของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรที่ผลิตเครื่ องเรื อน
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เครื่ องใช้ (Furniture)ตามกําลังแรงม้ าของเครื่ องจักร ในท้ องที่จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ.2557
อําเภอ
จํานวนโรงงานตามกําลังแรงม้ าของเครื่องจักร (แห่ ง)
< 100 แรงม้ า 101-400แรงม้ า > 401 แรงม้ า
รวม
เมืองปทุมธานี
23
7
13
43
คลองหลวง
15
12
2
29
ลําลูกกา
29
7
5
41
ธัญบุรี
11
2
13
ลาดหลุมแก้ว
20
10
5
35
สามโคก
8
5
3
16
หนองเสื อ
6
2
1
9
รวม
112
46
28
186
ร้อยละ (%)
60.22
24.73
15.05
100
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, 2557
ในสภาพปัจจุบนั การใช้เครื่ องจักรโรงงานฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ยัง
ดําเนินการไปไม่เต็มประสิ ทธิภาพ โดยมีการใช้กาํ ลังแรงม้าของเครื่ องจักรในการผลิต
น้อยกว่ากําลังแรงม้าที่ได้ขออนุญาตไว้ท้ งั หมด สําหรับเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการแปรรู ปโดยตรงได้แก่ เลื่อยสายพาน
เลื่อยวงเดือน เครื่ องไสไม้ เครื่ องขัดกระดาษทราย เป็ นต้น และประเภทที่ใช้เป็ นเครื่ อง
ทุ่นแรง ได้แก่ ปั๊มลม เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องดูดอากาศ เครื่ องเจียรใบเลื่อย
4.2.3รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ไม้
ในการสํารวจรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ไม่สามารถที่จะจําแนกโรงงานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้รูปแบบต่าง ๆ ออกจากกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในใบอนุญาตดําเนินการ
ได้ระบุวตั ถุประสงค์การดําเนินกิจการไว้ โดยผูป้ ระกอบกิจการสามารถดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ได้หลายประเภท เช่น เพือ่ ประดิษฐกรรมทําเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ใน
บ้านเรื อน วงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บวั ฯลฯ
โดยรู ปแบบผลิตภัณฑ์หลัก
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ของโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
มีดงั นี้
- วงกบ ประตู หน้าต่าง
- เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน
- ไม้รองรับสิ นค้า ลังใส่ สินค้า
- ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นและสื่ อการเรี ยนการสอน
- ไม้ปาร์เกต์/ไม้ประสาน
4.2.2สถานการณ์ ด้านการผลิต และการตลาดของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้ องทีจ่ ังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนโดยใช้แบบสอบถาม
จากผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในท้องที่
จังหวัดปทุมธานีจาํ นวน 65 ราย พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง
โดยได้มีการนําเครื่ องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และบางส่ วนได้มีการพัฒนา
เป็ นอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่ งออกไปยังต่างประเทศ เช่น บริ ษทั มารี นวูด้ เวิร์ค
จํากัด บริ ษทั โอ.เค.วูด้ โปรดัค๊ จํากัด เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลด้านการผลิต ด้านแรงงาน และ
การตลาดตามรู ปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรม มีผลการศึกษาดังนี้
1)ข้ อมูลด้ านการผลิต
ข้อมูลด้านการผลิตของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมตามประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีดาํ เนินการผลิตมีดงั นี้
1.1)วงกบ บานประตูหน้ าต่ าง การผลิตของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้
โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําวงกบ บานประตูหน้าต่าง ทั้งหมดใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้น
กําลังของเครื่ องจักรโดยรู ปแบบการผลิตส่ วนใหญ่โรงงานเป็ นผูอ้ อกแบบเอง สําหรับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของโรงงานฯ จะเป็ นไม้เบญจพรรณซึ่งเป็ นไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ไม้
เต็ง แดง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นไม้ที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศ ขนาดไม้แปรรู ปที่ใช้ในการผลิต
ส่ วนใหญ่ได้ประมาณ 2x4 นิ้ว 1 ½ 4 นิ้ว และ 1 ½ x 5 นิ้ว ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบใน
กระบวนการผลิต เฉลี่ยประมาณ 26 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน ในการประกอบกิจการ
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ส่ วนใหญ่ไม่มีการนําไม้ขนาดเล็กจากสวนป่ ามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจาก
คุณภาพและขนาดไม่ตรงตามขนาดของวัตถุดิบที่ตอ้ งการสําหรับการจัดซื้อและการจัดหา
วัตถุดิบส่ วนใหญ่จะดําเนินการจัดหาวัตถุดิบเอง โดยใช้ท้ งั เงินสด และเงินเชื่อ รวมทั้งการ
เปิ ด L/C กับต่างประเทศโดยในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตใน
กิจการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีแผนกควบคุมคุณภาพสิ นค้าตาม
มาตรฐานส่ วนแรงงานที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่ ร้อยละ 70เป็ นแรงงานต่างด้าว
โดยเป็ นการจ้างรายวัน สําหรับแรงงานคนไทยมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดอื่นคิดเป็ นร้อยละ
40 และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 60 การจ้างงานมีท้ งั แบบจ้าง
รายวันและจ้างเหมาต่อชิ้นงาน อัตราค่าจ้างรายวันเฉลี่ยวันละ 200-350 บาท ส่ วนค่าจ้าง
เหมาต่อชิ้นงาน อัตราค่าจ้างขึ้นอยูก่ บั ความยาก-ง่ายในการผลิต โดยเฉลี่ยประมาณ45-300
บาทต่อชิ้นงาน
1.2) เครื่องเรือนเครื่องใช้ หรือเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ การผลิตของผูป้ ระกอบกิจการ
ทั้งหมดใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลังของเครื่ องจักร สําหรับรู ปแบบการผลิตมีท้ งั ที่โรงงานเป็ น
ผูอ้ อกแบบเองและผลิตตามแบบที่ลกู ค้าสัง่ ซึ่งรู ปแบบการผลิตเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้หรื อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สามารถแบ่งออกตามชนิดไม้ท่ีใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ เครื่ อง
เรื อนไม้เนื้อแข็ง หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีทาํ จากไม้สกั ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็ นต้น ส่ วน
เครื่ องเรื อนไม้เนื้ออ่อน หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีทาํ จากไม้ยางพารา ซึ่งปัจจุบนั ได้รับ
ความนิยมสู ง เนื่องจากมีราคาถูก โดยการผลิตจะดําเนินการตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า
สําหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเครื่ องใช้ในบ้านเรื อน ส่ วนใหญ่
จะผลิตจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สกั ไม้แดง ฯลฯและที่ใช้ไม้แปรรู ปเป็ นโครงแล้วประกอบ
ไม้อดั แผ่นชิ้นไม้อดั หรื อวัสดุทดแทนอื่น ๆ โดยมีบางส่ วนใช้ไม้เนื้ออ่อนได้แก่ไม้
ยางพาราแปรรู ป เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยขนาดที่ใช้มีหลายขนาดตามชนิดและ
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ สําหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ มีท้ งั จากการนําเข้าจากต่างประเทศ
และจัดซื้อไม้ยางพาราจากโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราที่ได้วตั ถุดิบจากสวนยางเก่าที่หมด
รอบกรี ดนํ้ายางแล้ว และผูป้ ระกอบกิจการบางส่ วนได้มีการนําไม้ขนาดเล็กจากสวนป่ ามา
เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต เฉลี่ยประมาณ 2
ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน สําหรับการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะดําเนินการ
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โดยจัดหาวัตถุดิบด้วยการรับซื้อโดยตรงและผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน และใช้ท้ งั เงินสด
และเงินเชื่อ รวมทั้งการเปิ ด L/C
ส่ วนแรงงานที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่
เป็ นแรงงานที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํ เนาอยู่
ในเขตจังหวัดอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 80 การจ้างงานมีท้ งั แบบจ้างแบบรายเดือนและรายวัน
โดยอัตราค่าจ้างรายวันเฉลี่ยวันละ 300 บาท ส่ วนการจ้างแบบประจําเฉลี่ยเดือนละ 9,000
– 25,000 บาท ตามลักษณะงาน
1.3) ไม้ รองรับสิ นค้ าและลังใส่ สินค้ า ข้อมูลด้านการผลิตของผูป้ ระกอบกิจการ
ทั้งหมดใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลังของเครื่ องจักรโดยในกระบวนการผลิตไม่มีการควบคุม
มาตรฐานการผลิต สําหรับความแข็งแรงของไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่ สินค้านอกจาก
ชนิดและคุณภาพของไม้แล้วยังขึ้นอยูก่ บั ความแข็งแรงของข้อต่อ ซึ่งมีวตั ถุ 4 ชนิดที่ใช้ยดึ
ข้อต่อ ได้แก่ สลักเกลียว ตะปู ลวดเย็บ และกาว การใช้สลักเกลียวยึดรอยต่อทําให้ไม้
รองรับสิ นค้าและลังใส่ สินค้ามีความแข็งแรงทนทานที่สุด แต่กระบวนการผลิตทําได้ยาก
และมีตน้ ทุนในการผลิตสู ง ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่ สินค้าจึงมักนิยม
ใช้ตะปูในกระบวนการผลิตส่ วนลวดเย็บมีการใช้อยูบ่ า้ งสําหรับผลิตไม้รองรับสิ นค้าและ
ลังใส่ สินค้าที่ไม่ตอ้ งการความแข็งแรงทนทานมากนัก เช่น ไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่
สิ นค้าที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรื อไม้รองรับสิ นค้าที่ใช้ยกสิ นค้าที่มีน้ าํ หนักไม่มากการได้กาวยึด
ข้อต่อไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่ สินค้าเสริ มรอยต่อการใช้ตะปูให้มีความแข็งแรงสู งขึ้น
(บุญนํา ,2529)สําหรับรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โรงงานจะผลิตตามแบบที่ลกู ค้า
ออกแบบ ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็ นไม้รองลัง ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 x 1
เมตร หรื อ 1 x 1.2 เมตรส่ วนลังใส่ สินค้าจะมีขนาดตามคําสั่งของลูกค้า โดยที่สาํ รวจพบมี
ขนาด 0.51 x 0.47 x 0.47 เมตรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทไม้รองรับสิ นค้า
และลังใส่ สินค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นไม้เนื้ออ่อนได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรู ป และไม้โตเร็ว เช่น
กระถินเทพา สะเดา จามจุรี ฯลฯ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีแหล่งที่มาจาก
โรงเลื่อยจักรจากสวนป่ าหรื อสวนยางพาราสําหรับไม้ยางพารา โดยก่อนที่จะนําไปทํา
ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้ดว้ ยวิธีการแช่น้ าํ ยาหรื ออัดนํ้ายาในเนื้อไม้
ด้วยวิธีสุญญากาศก่อน เพือ่ ป้ องกันเชื้อราและมอดเข้าทําลายเนื้อไม้ ซึ่งไม้ท่ีใช้สาํ หรับทํา
ไม้รองรับสิ นค้าสามารถใช้ได้กบั ไม้ในทุก ๆ คุณภาพ ขึ้นอยูก่ บั การใช้ประโยชน์ โดย
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ชนิดไม้ที่มีคุณภาพตํ่าสามารถนําไปใช้ทาํ ไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่ สินค้าชนิดที่ใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิง้ ส่ วนไม้ที่มีคุณภาพดีจะนําไปผลิตทําไม้รองรับสิ นค้าและลังใส่ ของชนิดที่มี
ความทนทานสวยงามซึ่งสามารถใช้งานได้เป็ นระยะเวลานาน ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบใน
กระบวนการผลิต เฉลี่ยประมาณ 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน สําหรับการจัดซื้อและ
จัดหาวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะดําเนินการจัดหาจากการรับซื้อโดยผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน
โดยใช้เงินสดและเงินเชื่อในการจัดซื้อวัตถุดิบแรงงานที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่
เป็ นแรงงานที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํ เนาอยู่
ในเขตจังหวัดอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 80 การจ้างงานมีท้ งั แบบจ้างแบบรายวัน โดยอัตรา
ค่าจ้างรายวันเฉลี่ยวันละ 300 บาท
1.4)ผลิตภัณฑ์ ของเด็กเล่นและสื่ อการเรียนการสอน ข้อมูลด้านการผลิตของผู ้
ประกอบกิจการทั้งหมดใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้นกําลังของเครื่ องจักรโดยในกระบวนการผลิตมี
การควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยแผนกควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลทัว่ โลกที่ใช้มาตรฐานควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต วัตถุดิบส่ วน
ใหญ่เป็ นไม้ยางพาราแปรรู ปที่มีคุณภาพดีและผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้ดว้ ยวิธีการ
แช่น้ าํ ยาหรื ออัดนํ้ายาในเนื้อไม้ดว้ ยวิธีสุญญากาศและอบไม้กนั เชื้อราและแมลงทําลายไม้
แล้วโดยที่มาของวัตถุดิบในการผลิตจะได้มาจากโรงเลื่อยจักรเป็ นหลักที่ได้วตั ถุดิบจาก
สวนยางพาราที่หมดรอบกรี ดยางแล้ว ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต
ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน สําหรับการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะ
ดําเนินการจัดหาจากการรับซื้อโดยผ่านนายหน้าหรื อตัวแทนโดยใช้เงินสดและเงินเชื่อใน
การจัดซื้อวัตถุดิบด้านแรงงาน แรงงานที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่ เป็ นแรงงานที่
มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 30 และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดอื่น
ๆ คิดเป็ นร้อยละ 70 ลักษณะการจ้างแรงงาน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจ้างแบบรายวันมากกว่า
จ้างประจําหรื อจ้างเหมา โดยอัตราค่าจ้างรายวันอยูท่ ี่วนั ละ 300 บาท

1.5) ปาร์ เกต์ โมเสค ข้อมูลด้านการผลิตของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ป
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ไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําปาร์เกต์และโมเสก ทั้งหมดใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้น
กําลังของเครื่ องจักร โดยในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยแผนก
ควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่งรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
โรงงานฯจะผลิตตามแบบมาตรฐานที่ใช้ทว่ั ไปในท้องตลาด ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่ได้แก่ ปาร์เกต์ ขนาด 1x 2 x 12 นิ้ว , 1x 4 x 14 นิ้ว , 1 x 4 x 18 และ 1 x 4 x18 นิ้ว
สําหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทปาร์เกต์และโมเส คมีท้ งั ชนิดไม้ที่
นําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ โอ๊ก ไม้เมเปิ้ ล เป็ นต้นโดยเป็ น
การนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาเอง คิดเป็ นร้อยละ 30และซื้อจากโรงเลื่อยและ
โรงค้าไม้แปรรู ป คิดเป็ นร้อยละ 70ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต ประมาณ
1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน/โรงงาน สําหรับการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบส่ วนใหญ่จะ
ดําเนินการจัดหาจากการรับซื้อโดยผ่านนายหน้าหรื อตัวแทน โดยใช้เงินสด เงินเชื่อและ
การเปิ ด L/C ในการจัดซื้อวัตถุดิบด้านแรงงานที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่ เป็ น
แรงงานที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ 20 และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
จังหวัดอื่น คิดเป็ นร้อยละ 80 ลักษณะการจ้างแรงงาน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจ้างแบบ
รายวันมากกว่าจ้างประจําหรื อจ้างเหมา โดยอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 300 บาท
2) ข้ อมูลด้ านการตลาด
ข้อมูลด้านการตลาดของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพือ่ ประดิษฐกรรมตามประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีดาํ เนินการผลิตมีดงั นี้
2.1) วงกบ บานประตูหน้ าต่ างในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง
มีโรงงานที่ผลิตสิ นค้าประเภทนี้ยหู่ ลายแห่ง ส่ วนใหญ่ จะมีขนาดเล็ก แต่จะมีผปู ้ ระกอบ
กิจการรายใหญ่ซ่ ึงจะมีกาํ ลังการผลิตจํานวนมาก เช่น บริ ษทั ก.ภัทรค้าไม้ จํากัด ทําให้
เป็ น ผูป้ ระกอบการ ที่มีส่วนแบ่ง ครอบครองตลาดอย่างชัดเจน ในส่ วนของ รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถทําเลียนแบบได้ไม่ยากไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสู ง แหล่ง
จําหน่ายทั้งหมดอยูภ่ ายในประเทศซึ่งวิธีการจัดจําหน่ายมีท้ งั การจําหน่ายให้ลกู ค้าโดยตรง
ส่ งให้ตวั แทนจําหน่ายทั้งร้านค้าและห้าง Modern trade สําหรับราคาจําหน่ายสิ นค้า
ประเภทนี้มีหลายราคาขึ้นอยูก่ บั ชนิดไม้ ขนาดและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น วงกบ
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ประตูไม้เบญจพรรณขนาด 80 x 200 เซนติเมตร ราคาประมาณ 500-650 บาท/วง บาน
ประตูไม้เบญจพรรณแบบเรี ยบ ขนาด 80 x 200 ราคาประมาณ 1,400-1,600 บาท/บาน
2.2) เครื่องเรือนเครื่องใช้ หรือเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สาํ หรับราคาจําหน่ายสิ นค้า
ประเภทนี้มีหลายราคาขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัยเช่นรู ปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ ชนิดไม้
ที่ใช้ เป็ นต้น ลักษณะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีท้ งั จําหน่ายภายในประเทศผ่านตัวแทน
จําหน่ายและส่ งไปจําหน่ายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา เดนมาร์ค
ฮ่องกง สิ งคโปร์ และภูฏาน
2.3) ไม้ รองรับสิ นค้ าและลังใส่ สินค้ า สําหรับราคาจําหน่ายจะมีหลายระดับ
ราคาตั้งแต่ ชิ้นละ 50 – 350 บาทขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบตลอดจนคุณภาพของไม้ท่ีใช้ และ
จําหน่ายให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตสุ ขภัณฑ์ รวมทั้ง
โรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่นสระบุรี
พระนครศรี อยุธยา โดยการจําหน่ายโดยตรงให้แก่บริ ษทั ฯ โรงงานที่รับซื้อ
2.4) ผลิตภัณฑ์ ของเด็กเล่นและสื่ อการเรียนการสอนวิธีการจัดจําหน่ายมีท้ งั จัด
ภายในประเทศโดยจัดจําหน่าย ให้ลูกค้าโดยตรง และผ่านตัวแทนจําหน่าย สําหรับ
ต่างประเทศจะจําหน่ายโดยผ่านตัวแทนจําหน่ายส่ วนรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
โรงงานฯจะผลิตตามแบบที่ลูกค้าออกแบบซึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายชนิด 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) ปาร์ เกต์ โมเสค ซึ่งรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โรงงานฯจะผลิตตาม
แบบมาตรฐานที่ใช้ทว่ั ไปในท้องตลาด ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้แก่ ปาร์เกต์
ขนาด 1x 2 x 12 นิ้ว , 1x 4 x 14 นิ้ว , 1 x 4 x 18 และ 1 x 4 x18 นิ้ว โดยมีราคาขายต่อ
หน่วยประมาณตารางเมตรละ 500– 1,200 บาทต่อตารางเมตรแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่
ภายในประเทศ สําหรับวิธีการจัดจําหน่ายมีท้ งั การจําหน่ายให้ลกู ค้าโดยตรง ให้ตวั แทน
จําหน่าย
4.2.3
การเตรียมความพร้ อมกิจการเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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จากการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีดา้ นการผลิต ด้านเงินทุน ด้านการตลาดและด้าน
ทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงานเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีดงั นี้
1)ด้ านการผลิต
การเตรี ยมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐ
กรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานีดา้ นการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า
กิจการโรงงานส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน การลดต้นทุนในการผลิต การหา
แหล่งวัตถุดิบที่ได้เปรี ยบด้านคุณภาพและราคาด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาด และการพัฒนาระบบขนส่ งของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สําหรับ
ความพร้อมด้านการใช้นวัตกรรมขั้นสู งในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อสร้างความ
แตกต่าง การติดต่อกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตตามห่วงโซ่
อุตสาหกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมูลค่าเพิ่มมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการ
โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมไว้ได้แก่ดา้ น
การศึกษาพฤติกรรมในการบริ โภคในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาคู่แข่งจากต่างชาติที่จะเข้า
มาในประเทศไทย และการย้ายฐานการผลิตไปอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบหรื อแหล่งกระจาย
สิ นค้า
2)ด้ านเงินทุน
จากการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ด้านเงินทุนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนพบว่า กิจการโรงงานส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน เงินลงทุนเพื่อลด
ความเสี่ ยงด้านการเงิน และด้านนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐาน
สําหรับการเตรี ยมความพร้อมด้านการติดต่อสถาบัน BOI เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน
การลงทุนในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมได้แก่การนําเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ
เข้าสู่ ตลาดอาเซียน
3)ด้ านการตลาด

48

จากการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ด้านการตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนพบว่า ส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน การรักษาฐานลูกค้าเก่า ส่ วนการ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ การวางแผนเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ การศึกษาสภาพการ
แข่งขันและคู่แข่งในประชาคมอาเซียนมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมไว้ได้แก่การใช้ประเทศเพื่อนบ้าน
เป็ นฐานในการส่ งออก และการศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะไปลงทุนขยายตลาด
4)ด้ านทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงาน
จากการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี ด้านทรัพยากรบุคคล/บุคลากร/แรงงานเพือ่
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ส่ วนใหญ่ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้าน การ
รักษาแรงงานฝี มือที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และการหาแรงงานฝี มือจากกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะแรงงานราคาถูก สําหรับความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษมีเฉพาะในบางส่ วนของกิจการโรงงานขนาดใหญ่
4.2.4
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงาน
แปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัญหา
ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการตลาด และด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
1) ด้ านการผลิตปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดย
ใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.89 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 1.168 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การขาดแคลนเงินทุน
การขาดแคลนไม้แปรรู ป และเครื่ องจักรที่ใช้ในการแปรรู ปมีผลต่อการดําเนินกิจการ
โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.03 , 2.89 และ 2.86 ตามลําดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.105 , 1.213 และ 1.216 ตามลําดับ ส่ วนขนาดของไม้ คุณภาพของไม้ มีผลต่อ
การดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมในระดับน้อย
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โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.47 และ 2.53 ตามลําดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.047
และ 1.203 ตามลําดับ สําหรับราคาไม้มีผลต่อการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้
เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
3.58 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.261ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง9ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญที่มีต่อปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านการผลิต
ด้านการผลิต
ระดับความสําคัญ
xS.D. แปลผล
1.การขาดแคลนเงินทุน
2. การขาดแคลนไม้แปรรู ป
3. ขนาดของไม้
4. คุณภาพของไม้
5. ราคาไม้
6. เครื่ องจักรที่ใช้ในการแปรรู ป
รวม

3.03

1.015
2.89
2.47
2.53
3.58
2.86
2.89

ปานกลาง
1.213
ปานกลาง
1.047
น้อย
1.203
น้อย
1.216
มาก
1.216ปานกลาง
1.168
ปานกลาง

2) ด้ านแรงงานระดับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ป
ไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
2.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.167 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การขาดแคลน
แรงงานในกระบวนการผลิต และค่าจ้างแรงงาน มีผลต่อการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ป
ไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.13
และ3.25 ตามลําดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.171 และ 1.132 ตามลําดับ ส่ วน
ความชํานาญและประสบการณ์ของแรงงานมีผลต่อการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้
โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.43 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.199 ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง10ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญที่มีต่อปั ญหาและ
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อุปสรรคด้ านแรงงาน
ด้านแรงงาน
1.การขาดแคลนแรงงานในกระบวน
การผลิต
2. ค่าจ้างแรงงาน
3. ความชํานาญและประสบการณ์
รวม

ระดับความสําคัญ
xS.D. แปลผล
3.13
1.171
3.25
2.43

3.93

ปานกลาง

1.132ปานกลาง
1.199น้อย
1.167ปานกลาง

3) ด้านการตลาด ระดับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ป
ไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
2.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.141 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแข่งขัน
ระหว่างผูผ้ ลิต ราคาขายผลิตภัณฑ์และอํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ือมีผลต่อการดําเนิน
กิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.26 , 2.94 และ 3.13 ตามลําดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.956
, 1.197 และ 1.158 ตามลําดับส่ วนจํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้กบั ความต้องการของตลาด
และการขนส่ งผลิตภัณฑ์มีผลต่อการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.52 และ 2.31 ตามลําดับและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.264 และ 1.131 ตามลําดับดังแสดงในตาราง 11

ตาราง11ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญที่มีต่อปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านการตลาด
ด้านการตลาด
1. การแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิต
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้กบั
ความต้องการของตลาด

ระดับความสําคัญ
x S.D.
แปลผล
3.26
0.956
ปานกลาง
2.52
1.264
น้อย
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3. ราคาขายผลิตภัณฑ์
4. อํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อ
5. การขนส่ งผลิตภัณฑ์
รวม

2.94
3.131.158
2.31
2.83

1.197
ปานกลาง
ปานกลาง
1.131น้อย
1.141
ปานกลาง

4. ด้ านระเบียบข้ อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติระดับปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรมโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.132 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ความซับซ้อน และระยะเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการและขั้นตอน
ในการดําเนินการมีผลต่อการดําเนินกิจการโรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพือ่
ประดิษฐกรรมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.52 และ 3.49 ตามลําดับ และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.076 และ 1.187 ตามลําดับ ดังแสดง
ในตาราง 12
ตาราง12ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญที่มีต่อปั ญหาและ
อุปสรรคด้ านระเบียบ ข้ อกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิ
ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
1.ความซับซ้อนของกระบวนการและ
ขั้นตอน ในการดําเนินการ
2. ระยะเวลาในการพิจารณาตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการดําเนินการ
รวม

ระดับความสําคัญ
x S.D. แปลผล
3.52
1.076 มาก
3.49

1.187

มาก

3.51

1.132

มาก
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล นายอนุกลู โอฬารกิจวานิช
วัน เดือน ปี เกิด
9 กันยายน 2506
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ปี การศึกษา
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ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่ งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
ปี การศึกษา 2554
ตําแหน่งหน้าที่ นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ
การทํางานปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการส่ วนทรัพยากรนํ้า สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
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ก. แบบสอบถาม

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ไม้ และเครื่องเรือนในท้องทีจ่ ังหวัดปทุมธานี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อสถานที่/ชื่อผูป้ ระกอบการ...........................................................................................................
2. ประเภทของผูป้ ระกอบการ
ก. บริ ษทั จํากัด ข.ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ค.ส่ วนบุคคล ง.อื่น
3. สถานที่ต้ งั เลขที่.............................หมู่ท่ี........... ตําบล...........................อําเภอ................................
4. เริ่ มดําเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ..............................
5. ประเภทของผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เฟอร์ นิเจอร์ (เครื่ องเรื อน เครื่ องใช้) ไม้กลึง ไม้คิ้ว ไม้บวั
ปาร์ เกต์-โมเสก
กรอบรู ป แกะสลักไม้
ไม้บาง,ไม้อดั
บ้านสําเร็ จรู ป บ้านทรงไทย
วงกบ บานประตู-หน้าต่าง อื่น ๆ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการผลิต
6. ประเภทเครื่ องจักร
ไฟฟ้ า ไอนํ้า ดีเซล อื่น ๆ
7. ขนาดกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรกลตามที่ได้จดทะเบียนขอรับอนุญาตไว้ในกระบวนการผลิต
1-100 101-200 201-300 301-400 400 ขึ้นไป
8. ขนาดกําลังแรงม้าของเครื่ องจักรกลที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั รวม................................แรงม้า
9. กรณี ที่ใช้เครื่ องจักรกลในการดําเนินการผลิตน้อยกว่าขนาดกําลังแรงม้าที่ได้จดทะเบียนขอ
อนุญาตไว้มีสาเหตุเนื่องจาก..............................................................................................................
10. โรงงานฯ มีความต้องการใช้ไม้แปรรู ปเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ประมาณ.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
11. แหล่งที่มาของวัตถุดิบและปริ มาณที่นาํ วัตถุดิบเข้าผลิต
11.1 จากโรงเลื่อยจักร ประมาณร้อยละ......................
11.2 จากโรงค้าไม้แปรรู ป ประมาณร้อยละ......................
11.3 นําเข้าจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ.....................
11.4 จากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ประมาณร้อยละ..................
11.5 จากสวนป่ า (ภาคเอกชน) ประมาณร้อยละ.........................
11.6 จากแหล่งอื่น ๆ .................. ประมาณร้อยละ.........................
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12. ในการประกอบกิจการมีการนําไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้จากสวนป่ ามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
สิ นค้าหรื อไม่
มี (ตอบข้อ
13)
ไม่มี (ตอบข้อ
15)
13. ใช้ไม้จากสวนป่ ามาผลิตสิ นค้าประเภท..........................................................................................
โดยซื้ อมาจากสวนป่ าในจังหวัด................................ขนาด/ราคารับซื้ อ...........................................
ปริ มาณที่ใช้ต่อปี หรื อต่อเดือน.................................ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์ฟุต
14. ไม่มีการนําไม้ขนาดเล็กจากสวนป่ ามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต เพราะ......................................
..............................................................................................................................................................
15. วิธีการรับซื้ อและการจัดหา
15.1 การรับซื้ อวัตถุดิบ
เงินสด เงินเชื่อ การเปิ ด
L/C
อื่น ๆ .........................
15.2 การจัดหาวัตถุดิบ
รับซื้ อโดยตรง นายหน้าหรื อตัวแทน อื่น ๆ .........................
15.3 วิธีการขนส่ งวัตถุดิบ
ผูข้ ายดําเนินการเอง
ผูซ้ ้ื อดําเนินการเอง
รถบรรทุกของผูซ้ ้ื อค่าใช้จ่าย.........................................บาท
จ้างเหมารถบรรทุกค่าใช้จ่าย.........................................บาท
อื่น ๆ ......................................................................................
16. จํานวนแรงงานในโรงงาน...................คน แบ่งเป็ น เพศชาย...........คน เพศหญิง.....................คน
17, ภูมิลาํ เนาของคนงาน (ร้อยละ)
- ในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้อยละ...... - จากจังหวัดอื่น ๆ (ระบุ) คิดเป็ นร้อยละ
............
18. ค่าจ้าแรงงานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- จ้างเหมา................................บาท/วัน
- จ้างรายวัน..............................บาท/วัน
- จ้างประจํา..............................บาท/เดือน
19. ในกระบวนการผลิตมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตหรื อไม่
มี อย่างไร......................................................................................................................
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ไม่มี
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลการตลาด และช่ องทางการจัดจําหน่ าย
20. แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ................
จังหวัด...........................................................................................................................
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ...........................
ประเทศ.......................................................................................................................
21. วิธีการจัดจําหน่าย
21.1 ภายในประเทศ
ลูกค้าโดยตรง
รับผลิตภัณฑ์เองหน้าโรงงาน
บริ การจัดส่ ง
พ่อค้าส่ ง-ปลีก
ตัวแทนจําหน่าย
อื่น ๆ .................................................................................................................
21.2 ต่างประเทศ
ตัวแทนจําหน่าย
อื่น ๆ ..............................................................................................................
22. ชนิด ราคา และปริ มาณการผลิตและจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ในปี ที่ผา่ นมา
ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้
ขนาด
ราคาต่อหน่วย ปริ มาณการผลิตและ
(เซนติเมตร)
(บาท)
จําหน่าย
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ส่ วนที่ 4 การเตรี ยมความพร้อมกิจการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับการเตรี ยมความพร้อมในการ
บริ หารจัดการกิจการของท่านในปั จจุบนั
การเตรี ยมความพร้อมกิจการเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน

1..มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพือ่ เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
2. มีการวางแผนวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรู แบบต่าง ๆ เช่น การส่งออก การร่ วมทุน
การหาพันธมิตร
3. มีการศึกษาความเป็ นไปได้ของตลาดที่จะไปลงทุนเพือ่ ขยายตลาด
4. มีการศึกษาสภาพการแข่งขันและคู่แข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. มีการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคในภูมิภาคอาเซียน
6. มีการศึกษาคู่แข่งจากต่างชาติท่ีจะเข้ามาในตลาดไทย
7. มีการเตรี ยมการรักษาฐานลูกค้าเก่า
8. มีการเตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ รองรับการขยายตัวของตลาด
9. มีการเตรี ยมพร้อมในการแสดงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้เปรี ยบด้านคุณภาพหรื อราคา
10. มีการเตรี ยมพร้อมการย้ายฐานการผลิตไปอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบหรื อแหล่งกระจ่ายสิ นค้า
11. มีการเตรี ยมพร้อมการพัฒนาระบบขนส่งของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
12. มีการเตรี ยมความพร้อมนําเงินไปลงทุนเพือ่ ขยายกิจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
13. มีการเตรี ยมการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ส่งเสริ ม SMEs ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
14. มีการใช้นวัตกรรมขั้นสูงในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพือ่ สร้างความแตกต่างและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
15. มีการเตรี ยมการในการลดต้นทุนในการผลิต
16. มีการเตรี ยมการด้านเงินลงทุนเพือ่ ลดความเสี่ ยงด้านการเงิน
17. มีการเตรี ยมพร้อมด้านนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน โดยใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐาน
18. มีการเตรี ยมพร้อมด้านการคัดเลือกทรัพยากรบุคคล เช่น การหาแรงงานที่มีผมี ือชั้นสูง
จากประเทศอาเซียนและการหาแรงงานราคาถูกกเป็ นต้น
19. มีการเตรี ยมพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
20. การวางแผนการรักษาแรงงานฝี มือที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
21. มีการเตรี ยมพร้อมในการใช้ประเทศเพือ่ นบ้านเป็ นฐานในการส่งออก
22. มีการติดต่อกับ BOI เพือ่ ขอรับการสนับสนุนการลงทุนในประชาคมอาเซียน
23. มีการติดต่อกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตตามห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระดับความพร้อม
มี
ไม่มี
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ส่ วนที่ 5ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ
โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
สภาพปั ญหา

มาก
ที่สุด
ด้ านการผลิต
23. การขาดแคลนเงินทุน
24. การขาดแคลนวัตถุดิบ (ไม้แปรรู ป)
25. ขนาดของวัตถุดิบ
26. คุณภาพของวัตถุดิบ
27. ราคาของวัตถุดิบ
28. เครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
แปรรู ป
ด้ านแรงงาน
29. การขาดแคลนแรงงานในกระบวน
การผลิต
30. ค่าจ้างแรงงาน
31. ความชํานาญและประสบการณ์
ด้ านการตลาด
32. การแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิต
33. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้กบั
ความต้องการของตลาด
34. ราคาขายผลิตภัณฑ์
35. อํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อ
36. การขนส่ งผลิตภัณฑ์

มาก

ระดับปั ญหา
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 5(ต่อ)
สภาพปั ญหา
มาก
ที่สุด

มาก

ระดับปั ญหา
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านระเบียบ ข้ อกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ
37.ความซับซ้อนของกระบวนการและ
ขั้นตอน ในการดําเนินการ
38. ระยะเวลาในการพิจารณาตาม
กระบวนการและขั้นตอนในการ
ดําเนินการ
39. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อน
1. ปั ญหาด้านการผลิต...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.ปั ญหาด้านแรงงาน........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. ปั ญหาด้านการตลาด...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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4. ปั ญหาด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ข. ภาพกิจกรรมการประกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐ
กรรมในท้ องทีจ่ งั หวัดปทุมธานี

77

ค. ข้ อมูลผู้ประกอบกิจการโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรเพือ่ ประดิษฐกรรม
ในท้ องทีจ่ ังหวัดปทุมธานีทที่ าํ การสอบถามข้ อมูลการประกอบกิจการโดยแบบสอบถาม
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ลําดับ
ที่
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

รายชื่อ
บริ ษทั มารี นวูด้ เวิร์ค จํากัด
หจก.บริ บูรณ์พรการค้า
บริ ษทั โอเรี ยนเต็ลวูด้ โปรดัค๊ ส์ จํากัด
นางศศิวมิ ล โกศล
บริ ษทั วันเดอร์เวิร์ลโปรดัค๊ ส์จาํ กัด
นายฐิติวฒ
ุ ภู่เงิน
หจก.เอส.เค.วาย รุ่ งเรื อง
บริ ษทั โอ.เควูด้ โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั เดคคอเรทพลัส จํากัด
บริ ษทั กิจวนาวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั คิดส์แอนด์ทอย อินดัสทรี ส์
(ประเทศไทย)จํากัด
บริ ษทั วาย เคเอสเฟอรนิชชิง จํากัด
บริ ษทั เอกซคอน จํากัด
บริ ษทั พ.เจริ ญพงศ์ จํากัด
นายอุดร เชยล้อมขํา
หจก.เกษมเฟอร์นิเจอร์
นางอัมพร เกตุสิงห์
บริ ษทั เจษฎานันท์ จํากัด
หจก.สมศักดิ์วศิ วภัณฑ์ จํากัด
นายบํารุ งกิจ เครื อคลุ่ย
บริ ษทั ส.จ.การช่าง จํากัด
นางภาคิณี ขยันคิด
นางฉวี เดชะดี
นายประเสริ ฐ สื บสกุลพูนผล
บริ ษทั เอ็น พี วูด้ แอนด์ซพั พลาย จํากัด
นางสาวสุรียว์ รรณ สมบูรณ์สุวรรณ
บริ ษทั ทีบีดบั บลิว จํากัด
บริ ษทั ยูนิเฟิ ร์น จํากัด
บริ ษทั จินดาเจริ ญ จํากัด
นายอมรศักดิ์ ศุกระกาญจน์

ท้องที่อาํ เภอ

ประเภท

เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี

2
1
2
1
4
3
3
2
2
1

กําลังเครื่ องจักร
(แรงม้า)
659.0
17.5
389.2
31.0
673.2
9.0
96.0
979.2
88.5
41.0

เมืองปทุมธานี
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลําลูกกา
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว

4
2
2
1
1
2
3
1
5
1
1
2
1
3
3
5
1
1
1
1

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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ลําดับ
ที่
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

รายชื่อ
นางวิภาพร แซ่ฉวั่
นายถวิล จงอวยพร
นายพิเชษฐ์ธนารักษ์สิทธิกลุ
บริ ษทั แสงประไพ ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
บริ ษทั คลาสสิ คแชร์ จํากัด
บริ ษทั ก.ภัทรค้าไม้ จํากัด
บริ ษทั ก.ภัทรค้าไม้ จํากัด
บริ ษทั เอส,เอ็ม.พีสยาม จํากัด
บริ ษทั 128 กรุ๊ ป จํากัด
นายเกษม ธรรมทักษินา
นางสาวพรพรรณ ซื่นสุขสันต์
นางนิภานันท์ ฟักประไพ
บริ ษทั พ.กิจศิริ จํากัด
บริ ษทั มูเ ทียร่ า จํากัด
บริ ษทั ไพรซ์ออฟวูด้ จํากัด
บริ ษทั ลัมเบอร์แลนด์ จํากัด
นายพิสิษฐ์อฺธฺภูวะเวโรจน์
นายวสันต์ โสภณพิมล
นางสาวเกสร แป้ งทา
นายเหรี ยญชัย ฉัว่ ประดิษฐ์
บริ ษทั อาร์ทออฟลีฟวิง่ จํากัด
หจก.ธวัชชัย พาเลท
นางวิมล รังสิ ตวัฒนศักดิ์
นายประสิ ทธิ์ เกียรติขจรพันธ์
นางสังเวียน จีนขี
นายสุทศั น์ สร้อยสุนทร
บริ ษทั แลนด์บริ ด เทรดดิ้ง จํากัด
นายพรชัย อินยะ
นายวิชยั กงชุน
นายวิเชียร สะใบบาง

ที่อยู่

ประเภท

ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
สามโคก
สามโคก
สามโคก
สามโคก
สามโคก
สามโคก
สามโคก
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
หนองเสื อ

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

กําลังแรงม้า
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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ลําดับ
ที่
61
62
63
64
65

รายชื่อ
นายเอกชัย เงินรุ่ งเรื องโรจน์
บริ ษทั รังสิ ต คลอง 12 จํากัด
บริ ษทั จิ๊กซอว์วดู๊ จํากัด
นายมงคล วัฒนแก้ว
บริ ษทั เอฟิ ส จํากัด

ที่อยู่

ประเภท

หนองเสื อ
หนองเสื อ
หนองเสื อ
หนองเสื อ
หนองเสื อ

2
5
5
1
1

กําลังแรงม้า
4.2
188.5
217.5
113.0
33.5

หมายเหตุ : ประเภท 1 หมายถึง โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําวงกบ ประตู หน้าต่าง
ประเภท 2 หมายถึง โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้
ประเภท 3 หมายถึง โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําไม้รองรับสิ นค้า
ลังใส่สินค้า
ป
ระเภท 4 หมายถึง โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําของเด็กเล่น สื่ อการเรี ยน
การสอน
ประเภท 5 หมายถึง โรงงานแปรรู ปไม้โดยใช้เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําไม้ปาร์เกต์ โมเสก
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ภาพ3 กระบวนแปรรู ปไม้ เพื่อการผลิต ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําวงกบ ประตู หน้ าต่ าง ราย นายเหรี ญชัย ฉั่วประดิษฐภัณฑ์

ภาพ 4 วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ โรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรเครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ทําวงกบ ประตู หน้ าต่ างราย นายเหรี ญชัย ฉั่วประดิษฐภัณฑ์

71

ภาพ 5 รู ปแบบผลิตภัณฑ์ โรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจัก เพื่อประดิษฐกรรมทําเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ ในบ้ านเรื อนราย บริ ษทั โอ เค วู้ด โปรดั๊ค จํากัด

ภาพ 6 ภาพกระบวนการผลิตแปรรู ปไม้ ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําไม้ รองรั บสิ นค้ า รายบริ ษทั เอส.เค.วายรุ่ งเรื อง จํากัด
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ภาพ 7วัตถุดิบและกระบวนการแปรรู ปประกอบลังใส่ สินค้ า ของโรงงานแปรรู ปไม้
โดยใช้ เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําลังใส่ สินค้ า รายนายฐิ ติวฒ
ุ ิ ภู่เงิน

ภาพ 8 กระบวนการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้ รองรั บสิ นค้ า ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทําไม้ รองรั บสิ นค้ า ราย บริ ษทั เอส.เค.วายรุ่ งเรื อง จํากัด
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ภาพ 9 กระบวนการผลิตประกอบลังใส่ สินค้ า ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําลังใส่ สินค้ า ราย นายฐิ ติวฒ
ุ ิ ภู่เงิน

ภาพ 10ผลิตภัณฑ์ ไม้ รองรั บสิ นค้ า ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ทําไม้ รองรั บสิ นค้ า ราย บริ ษทั เอส.เค.วายรุ่ งเรื อง จํากัด
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ภาพ 11ผลิตภัณฑ์ ประเภทลังใส่ สินค้ า ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําลังใส่ สินค้ า รายนายฐิ ติวฒ
ุ ิ ภู่เงิน

g

ภาพ 12วัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําของเด็กเล่ นและสื่ อการเรี ยนการสอน ราย บริ ษทั วันเดอร์ เวิร์ล
โปรดั๊ค จํากัด
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ภาพ 13รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ทําของเด็กเล่ นและสื่ อการเรี ยนการสอน ราย บริ ษทั วันเดอร์ เวิร์ลโปรดั๊ค จํากัด

ภาพ 14กระบวนการผลิตของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ทําไม้ ปาร์ เกต์ โมเสก รายนางสาวสุรย์ วรรณ สมบูรณ์ สุวรรณ

76

ภาพ 15วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ของโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร
เพื่อประดิษฐกรรมทําไม้ ปาร์ เกต์ โมเสก รายนางสาวสุรีย์วรรณ สมบูรณ์ สุวรรณ
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คํารับรองผู้บงั คับบัญชา
ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานทางวิชาการ
ฉบับนี้แล้ว ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นผลงานของผูป้ ระเมินโดยแท้จริ ง
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง......................................................

