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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

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

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
 1.1  ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย และเคยเปน  
1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดของประเทศ โดยมีมูลคาสงออกสูงถึงกวา 70,000  
ลานบาทตอป กอใหเกิดการจางงานประมาณ 500,000 คน ในชวงป พ.ศ. 2530 – 2533 ซึ่งนับเปนยุคทอง
ของอุตสาหกรรมนี้ อยางไรก็ดีสินคาเคร่ืองหนังและรองเทาของไทยเร่ิมสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดทุกระดับ ในตลาดระดับบนประเทศไทยเร่ิมเสียเปรียบกลุมประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส ไตหวัน ในเรื่อง
การออกแบบที่หลากหลายตามแฟช่ันการตัดเย็บที่ละเอียดและประณีต การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สวนใน
ตลาดระดับกลางและลางนั้น ไทยเร่ิมเสียเปรียบกลุมประเทศสเปน อินเดีย จีน เวียดนาม ในดานราคา 

จากการศึกษาโครงการจัดทําแผนการปรับโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา
พบวาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาหนังเปนอุตสาหกรรมเช่ือมโยงที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม 
นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor intensive) ซึ่งสงผลใหเกิดการจางงานจํานวนมาก
อีกดวย  

ประเภทของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของหนังและผลิตภัณฑ
หนัง โดยอุตสาหกรรมปลายน้ําจะผลิตสินคา ซึ่งไดแกผลิตภัณฑหนังและรองเทา ซึ่งเปนสินคาข้ันสุดทาย 
เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑเคร่ืองหนังซ่ึงหมายถึงผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ที่ผลิตจาก
หนังสัตว ที่สําคัญ ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ไดแก (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2546) 

1) เคร่ืองใชในการเดินทาง ไดแก กระเปาเดินทาง กระเปาเอกสาร กระเปาเคร่ืองสําอาง กระเปา
หนังสือ เต็นท ถุงนอน เปหลัง รวมทั้งของใชตาง ๆ ที่สามารถนําติดตัวไปใชได เชน ซองธนบัตร ซองพาสปอรต 
ซองแวนตา เปนตน 

2) กระเปาหนัง มีหลายประเภทดวยกันไดแก กระเปาถือของสตรี กระเปาเอกสาร กระเปาสตางค 
กระเปานักเรียน กระเปาเดินทาง เปนตน 

3) ถุงมือหนัง  
4) ผลิตภัณฑเคร่ืองหนังประเภทอ่ืน ๆ เชน เครื่องแตงกายที่ทําจากหนังสัตว หนังหุมเฟอรนิเจอร 

พวงกุญแจ กรอบรูป เคร่ืองใชสํานักงาน เข็มขัด สายนาฬิกา ปลอกคอ สายจูง และของเลนสําหรับสุนัข  
เปนตน 
 ในสวนของผลิตภัณฑรองเทาที่ทําการผลิตในประเทศ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
(วัชรี  ถิ่นธานี , คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 
 1) รองเทากีฬา เปนรองเทาที่ออกแบบเพื่อใชในการกีฬาโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม รองเทากีฬาที่
ผลิตในประเทศมักถูกออกแบบและกําหนดวัตถุดิบมาจากผูวาจางในตางประเทศ 
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 2) รองเทาหนัง การผลิตรองเทาหนังในประเทศระยะแรกเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศตอมาไดมีการพัฒนาจัดต้ังโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อสงออกมากข้ึน รองเทา
หนังที่ผลิตมีต้ังแตรองเทาคุณภาพตํ่าราคาถูก ถึงรองเทาคุณภาพดีราคาแพง รองเทาที่มีคุณภาพตํ่าจะใช
หนังที่มีคุณภาพไมดีนัก ใชพื้นยางหรือพื้นรองเทาเปนหนังเทียม สวนรองเทาหนังที่มีคุณภาพสูง จะใชหนัง
คุณภาพดีทําเปนสวนบนรองเทาและใชพื้นรองเทาที่ทําดวยวัสดุอยางดี ซึ่งมักจะผลิตภายใตตราสินคาของ
ตางประเทศหรือมีลักษณะเปนการรับจางผลิต (OEM) 
 3) รองเทายางและพลาสติก รองเทายางและพลาสติกเปนรองเทาอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนยิม
ทั้งจากตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ เนื่องจากเปนรองเทาแฟช่ัน 
 4) รองเทาแตะ รองเทาแตะที่ผลิตมีหลายชนิด ไดแก รองเทาแตะประเภทฟองนํ้า รองเทาแตะ  
บีชแซนดัล (Beach Sandal) และรองเทาแตะประเภทสวยงามหรือแฟช่ัน 
 5) รองเทาอ่ืน ๆ เชน รองเทาที่ทําจากไมคอรก รองเทาที่ทําจากเชือกสาน 
 

 1.2 จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน    
 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา  นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  

และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา จากขอมูลของ
ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา  มีจํานวน
ผูประกอบการทั้งส้ิน 8,107 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 8,078 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
99.64  ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา  มีการจางาน 110,253 คน   
หรือคิดเปนรอยละ 72.56 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา     

 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการ
ผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว 

43 0 0 43 43 0.53 0.00 0.53 

1911 การฟอกและตกแตงหนังสัตว 270 12 4 282 286 3.48 0.05 3.53 

1912 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ 
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันและเคร่ืองลาก
เทียมสัตว 

2769 18 5 2787 2792 34.38 0.06 34.44 

1920 การผลิตรองเทา 4917 49 20 4966 4986 61.26 0.25 61.50 

รวม 7,999 79 29 8,078 8,107 99.64 0.36 100 

ท่ีมา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด    ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการ
ผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว 

186 0 0 186 186 0.12 0 0.12 

1911 การฟอกและตกแตงหนังสัตว 4,881 1,428 2,249 6,309 8,558 4.15 1.48 5.63 

1912 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ 
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันและเคร่ืองลาก
เทียมสัตว 

23,487 3,711 2,902 27,198 30,100 17.90 1.91 19.81 

1920 การผลิตรองเทา 46,274 30,286 36,551 76,560 113,111 50.38 24.05 74.44 

รวม 74,828 35,425 41,702 110,253 151,955 72.56 27.44 100 

ท่ีมา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

พิจารณาจํานวน SMEs ในกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ของอุตสาหกรรม พบวา SMEs 
เปาหมายที่จะเนนในการสงเสริม คือกลุมผลิตกระเปา (ISIC 1912) โดยมีผูประกอบการรอยละ 34.38
และใชวัตถุดิบจากหนังดิบจากการฟอกและตกตางในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง โดยประเทศไทยมี
การนําเขาวัตถุดิบในสวนนี้ในสัดสวนที่สูง ถามีการสนับสนุนใหภายในประเทศมีการผลิตหนังแทและ
หนังเทียม  ก็จะทําใหการนําเขาวัตถุดิบก็จะนอยลง  สวนที ่ใชในการผลิตในกลุมรองเทา  SMEs 
เปาหมายจะเปน รองเทากีฬา รองเทาแตะ รองเทาผาใบ (ISIC 1920) ซึ่งมีผูประกอบการรอยละ
61.26 

 
 

1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
ตลาดเค ร่ืองหนังและรองเทาภายในประเทศสามารถแบงได เปน  2  สวนอยางชัดเจน  

นั่นคือ ตลาดระดับบน (High end) และตลาดระดับลาง ซึ่งจะพิจารณาแยกตามระดับตลาดดังนี้ 
ตลาดระดับบน เปนตลาดเคร่ืองหนังและรองเทาที่มีราคาสูง โดยการ แขงขันมุงเนนทางดาน

คุณภาพเปนหลัก ผูบริโภคในตลาดนี้เปนผูมีรายไดระดับสูง ดังนั้น ตลาดระดับบนจึงมีขนาดคอนขางเล็ก 
ผลิตภัณฑในตลาดนี้มักเปนเคร่ืองหนังที่มีชื่อเสียง (Brand name) จากตางประเทศโดยราคาเคร่ืองหนัง 
จากตางประเทศจะมีราคาจําหนายสูงกวาผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนภายในประเทศ   

ในสวนของการรับจางผลิต (OEM) ของผูประกอบการที่ผลิตเคร่ืองหนังภายในประเทศ ภายใต
เคร่ืองหมายการคาของตางประเทศเจาของเคร่ืองหมายการคามักจะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
ทั้งหมด เพราะเกรงวาหากจําหนายภายในประเทศจะทําใหผูซื้อขาดความมั่นใจในคุณภาพ จนตองสูญเสีย 
goodwill ไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) ดังนั้นผลิตภัณฑดังกลาว
จึงเปนผลิตภัณฑที่มุงสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

 



 
 
 

-4-

ตลาดระดับลาง  ผลิตภัณฑเค รื ่องหนังและรองเท าในตลาดระดับนี ้ได แก  ผลิตภัณฑ 
ที่จําหนายตามศูนยการคาและรานจําหนายเครื่องหนังบริเวณประตูน้ํา บางลําพู สยามสแควร สําเพ็ง 
เปนตน คุณภาพของผลิตภัณฑในตลาดนี ้จะไมสม่ําเสมอ และมักจะเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังที่
เลียนแบบ Brand name ที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ การตลาดสําหรับตลาดการคาตางประเทศ  
การสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทาป 2550 มีมูลคาประมาณ 1,739.0 ลานเหรียญ
สหรัฐ  

 
 

โครงสรางสนิคาสงออก 
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ชื่อสินคา 2548 2549 2550 2551* 
%การ

เปล่ียนแปลง 

รองเทาและชิ้นสวน 898.5 926.1 972.6 971.54 -0.1 

1. รองเทากีฬา 542.0 544.3 495.7 442.36 -10.8 

2. รองเทาแตะ 86.4 78.4 87.3 114.87 31.5 

3. รองเทาหนัง 196.8 226.5 291.0 323.66 11.2 

4. รองเทาอื่นๆ 58.6 62.7 79.5 72.02 -9.4 

5. สวนประกอบของรองเทา 14.7 14.3 19.0 18.62 -2.2 

เคร่ืองใชสําหรับเดินทาง 209.3 201.8 229.4 237.78 3.6 

1. กระเปาเดินทาง 80.7 74.4 72.8 57.21 -21.4 

2. กระเปาถือ 39.8 39.0 47.6 56.12 17.8 

3. กระเปาใสเศษสตางค 22.3 21.3 18.9 14.75 -22.1 

4. เคร่ืองเดินทางอื่น ๆ 66.5 67.0 90.1 109.70 21.7 

หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 457.1 451.0 536.9 591.18 10.1 

1. หนังโคกระบือฟอก 137.7 155.9 188.2 214.74 14.1 

2. ของเลนสําหรับสัตวเล้ียง 31.7 30.5 15.5 22.23 43.0 

3. ถุงมือหนัง 48.0 53.6 48.0 56.83 18.3 

4. เคร่ืองแตงกายและเข็มขัด 4.3 4.2 4.5 5.06 13.3 

5. หนังและผลิตภัณฑหนังอื่น ๆ 235.3 206.7 280.7 292.32 4.1 

รวม 1,564.9 1,578.9 1,739.0 1,800.5 3.5 

หมายเหตุ : * ป 2551 เปนตัวเลขประมาณการ    ท่ีมา:    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร /  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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                   การสงออก 
การสงออกสินคารองเทาและเคร่ืองหนังรวมในป 2551 คาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน

จากป 2550  รอยละ 3.5  สินคาที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน คือ เคร่ืองใชสําหรับเดินทาง, หนังและ
ผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด สําหรับรองเทาและช้ินสวน คาดวามีอัตราการขยายตัวแบบทรงตัว 

รองเทาและชิ้นสวน  ในป 2551 คาดวามีอัตราการขยายตัวลดลงจากป 2550 รอยละ 0.1 
ผลิตภัณฑที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน คือ รองเทาแตะ และ รองเทา  ผลิตภัณฑที่ขยายตัวลดลง คือ รองเทากีฬา 
รองเทาอ่ืนๆ และสวนประกอบของรองเทา โดยมีตลาดสงออกที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ไดแก เดนมารก และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ตามลําดับ 

เคร่ืองใชสําหรับเดินทาง ในป 2551 คาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2550 รอยละ  
3.6 ผลิตภัณฑที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน คือ กระเปาถือ และ เคร่ืองเดินทางอ่ืนๆ ผลิตภัณฑที่ขยายตัวลดลง คือ 
กระเปาเดินทาง  และกระเปาใส เศษสตางค  ตลาดสงออกที่มี อัตราการขยายตัวเพิ่ม ข้ึน  ไดแก 
สวิตเซอรแลนด และ เยอรมนี ตามลําดับ 

หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด ในป 2551  คาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน
จากป 2550 รอยละ 10.1 โดยทุกผลิตภัณฑคาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน คือ หนังโคกระบือฟอก,  
ของเลนสําหรับสัตวเล้ียง, ถุงมือหนัง, เคร่ืองแตงกายและเข็มขัด, หนังและผลิตภัณฑหนังอ่ืน ๆ ตลาด
สงออกที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ไดแก เวียดนาม และ จีน ตามลําดับ  
โครงสรางสนิคานําเขา 

                            มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

มูลคา:ลานเหรียญ 
ชื่อสินคา 

2548 2549 2550 2551* 

% การ
เปล่ียนแปลง 

หนังดิบและหนังฟอก 499.6 478.9 571.4 575.8 0.77 

รองเทา 75.3 111.6 155.9 199.3 27.80 

1. รองเทากีฬา 14.5 19.2 17.6 14.3 -18.77 

2. รองเทาหนัง 17.1 18.3 23.6 33.1 40.39 

3. รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก 12.1 17.5 28.0 34.0 21.55 

4. รองเทาอื่น ๆ 31.5 56.7 86.8 117.9 35.83 

กระเปา 65.0 79.7 106.4 132.8 24.78 

1. กระเปาเดินทาง 18.7 22.9 31.8 39.0 22.58 

2. กระเปาถือและกระเปาอื่น ๆ 46.3 56.7 74.6 93.8 25.73 

รวม 639.9 670.2 833.7 907.8 8.89 

หมายเหตุ : * ป 2551 เปนตัวเลขประมาณการ   ท่ีมา:    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร /  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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       การนําเขา 
  หนังดิบและหนังฟอก ในป 2551 คาดวามีอัตราการขยายตัวแบบทรงตัวจากป 2550 คือ
เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.77 ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ อารเจนตินา   

รองเทา ในป 2551 คาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2550 รอยละ  27.80  สินคาที่
เพิ่มข้ึน คือ รองเทาหนัง รองเทายางหรือพลาสติก  และรองเทาอ่ืน ๆ ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ จีน 
อินโดนีเซีย และอินเดีย  

กระเปา ในป 2551  คาดวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2550 รอยละ  24.78 สินคา 
ที่เพิ่มข้ึน คือ กระเปาเดินทาง , กระเปาถือและกระเปาอ่ืน ๆ ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ จีน ฝร่ังเศส  
และอิตาลี 
 

2.  ตนทุนการผลิตเครื่องหนังและรองเทาหนัง 
 

โ ค ร ง ส ร า ง ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง อุ ต ส าหก ร ร มฟอกหนั ง  อุ ต ส า หก ร รม เ ค ร่ื อ ง หนั ง  
และอุตสาหกรรมรองเทา (แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา 2545) ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี ้

ตารางโครงสรางตนทุนอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ตนทุน รอยละ 
คาหนังดิบ 69.0 
คาสารเคม ี 15.0 
คาแรงและเงนิเดือน 13.5 
คาใชจายอ่ืน ๆ  2.5 
รวม 100 

       ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา), 2545 

ตารางโครงสรางตนทุนอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

ตนทุน รอยละ 
คาวัตถุดิบ 59.0 
คาแรงงาน 24.0 
คาใชจายอ่ืน ๆ  17.0 
รวม 100 

       ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา), 2545 
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ตารางโครงสรางตนทุนอุตสาหกรรมรองเทา 

ตนทุน รอยละ 
คาวัตถุดิบ 61.0 
คาแรงงาน 25.0 
คาใชจายอ่ืน ๆ  14.0 
รวม 100 

      ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (อตุสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา), 2545 

3.  หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
 
 

 
 

กลุมอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังประกอบดวย   
1) ธุรกิจหลัก (Core Activities) ไดแก ฟอกหนัง สวนผลิตภัณฑหนังประกอบไปดวย เคร่ืองหนัง 

และรองเทา สวนใหญเปน SMEs 
2) ซัพพลายเออร (Suppliers) ไดแก บริษัท/ตัวแทนนําเขาวัตถุดิบ บริษัทสารเคมี บริษัทเคร่ืองจักร 

เปนตน 
3) สถาบันการศึกษา (Education and Training Institutes) มีทั้ง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

มหาวิทยาลัยตาง ๆ และสถาบันดานหนังและผลิตภัณฑหนังโดยเฉพาะ เชน สถาบันอบรมในทางอาชีพ 
เปนตน 

4) สมาคมและกลุมธุรกิจ (Cluster Organization) ไดแก สมาคมเครื่องหนังไทย สมาคมรองเทา
ไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กลุมอุตสาหกรรมรองเทา) เปนตน 

5) ธุรกิจที่ใหบริการสนับสนุน (Service Providers) ไดแก บริษัทออกแบบ บริษัทและตัวแทน
สงออก บริษัทขนสง สถาบันการเงิน บริษัทหอและบรรจุ ผูจําหนายสินคาและตัวแทน เปนตน 

ธุรกิจท่ีใหการสนับสนุน (Service Providers) 

 บริษัทนําเขาวัตถุดิบ 

บริษัทสารเคม ี

บริษัทเครื่องจักร 

อุตสาหกรรมการเกษตร 

บริษัทออกแบบ 

บริษัท/ตัวแทน สงออก 

บริษัทขนสง 

สถาบันการเงิน 

บริษัทหอและบรรจุ 

ผูจําหนายสินคาและตัวแทน 

 

ฟอกหนัง 

เครื่องหนัง รองเทา 

ซัพพลายเออร (Suppliers) 
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6) หนวยงานภาครัฐ (Government Agencies) มีหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก องคการฟอกหนัง  
ของกระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนตน 

7) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ อุตสาหกรรมที่มีสวนชวยสงเสริมอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ
หนัง ไดแก อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมส่ือและโฆษณา อุตสาหกรรมการเกษตร เปนตน 

จากหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทามี SMEs สวนใหญอยูในอุตสาหกรรม
กลางน้ําซ่ึงเปนการฟอกและตกแตงหนัง และอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ผลิตผลิตภัณฑหนังและรองเทาซ่ึงเปน
สินคาข้ันสุดทายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยสวนใหญมากกวารอยละ 95 เปนของ
ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ต้ังโรงงานกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะที่
โรงงานขนาดใหญมีสัดสวนประมาณรอยละ 2 ของจํานวนผูประกอบการทั้งหมด 
 
 
 

4. SWOT Analysis อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
-  มีแรงงานท่ีมีทักษะและความชาํนาญ  
-  ผูประกอบการไทยเปนที่เช่ือถือและยอมรับ 
-  ผูประกอบการมีประสบการณในการผลิต 
-  สังคมไทยเปนสังคมที่เปดกวาง ทําใหเอ้ือตอ 
  นกัลงทนุชาวตางชาติ 
 
 

- วัตถุดิบและสวนประกอบที่ผลิตไดภายในประเทศ 
   ขาด ความหลากหลาย  
- โครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบมีอัตราสูง  
- ขาดแคลนบริการการออกแบบ เทคโนโลยี  
   และเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั  
- ขาด Brand Name ของตัวเอง 
- ขาดศูนยกลางในการประสานงานหรือเช่ือมโยง 
   อุตสาหกรรม 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-  สินคาไทยเปนที่รูจกั 
-  จีนถูกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดของ EU 
-  ภาครัฐและภาคเอกชนมคีวามรวมมือกันในการ
แกไขปญหาอุปสรรค 
-  สามารถยายฐานการผลิตไปตางจังหวัดเพื่อลด
ตนทุนได 

-  ระเบียบวิธกีารขอคืนภาษีของกรมศุลกากรไมเอ้ือ 
  ตอผูสงออก 
- มีการกาํหนดมาตรการอันเปนผลใหเกิดขอจํากัด 
  ทางการคา โดยเฉพาะ NTBs 
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5.  ปญหาของอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
1) วัตถุดิบและสวนประกอบที่ผลิตไดภายในประเทศขาดความหลากหลาย และคุณภาพไมตรง

ตามความตองการโดยเฉพาะสินคารองเทาและเคร่ืองหนังเปนสินคาที่หมุนตามแฟช่ัน  วัตถุดิบและความ
หลากหลายแปลกใหมจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนของอุตสาหกรรม  

2) โครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ เชน หนังฟอก สารเคมี วัสดุอุปกรณ และสวนประกอบตบแตง
แฟชั่นคุณภาพสูง ซึ่งไมมีการผลิตภายในประเทศ ยังมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง 

3) ขาดแคลนบริการการออกแบบ เทคโนโลยี และเคร่ืองจักรที่ทันสมัยสําหรับการผลิตสินคา
คุณภาพสูง นอกจากนี้นักออกแบบยังขาดความรูความชํานาญ สงผลใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพไมดีพอ 

4) อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาภายในประเทศ โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาด
กลางและเล็ก จึงทําใหโครงการเพื่อกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงินไมไดรับความสนใจ สงผลใหขาดเงินกู
เพื่อการลงทุน หนวยงานภาครัฐขาดการชี้นําชองทางการหาเงินกู และธนาคารตาง ๆ ก็ไมมีขอมูลสนับสนุน
ใหแกผูประกอบการโดยเฉพาะในรายยอย สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายดาน 

5) ผูผลิตสวนใหญผลิตตามคําส่ังซ้ือ ทําใหขาดการพัฒนาสินคาเพื่อสราง Brand Name  
ของตัวเอง 

6) สินคาสงออกของไทยสวนใหญเปนสินคาคุณภาพปานกลางถึงตํ่า ซึ่งตองอาศัยความไดเปรียบ
ทางดานคาแรง จึงทําใหประเทศไทยสามารถรับจางผลิตได แตดวยสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ทําให
ความไดเปรียบดังกลาวหมดไป เราจึงเร่ิมเสียเปรียบและเผชิญกับประเทศคูแขงที่มีคาแรงตํ่ากวา 

7) ขาดศูนยกลางในการประสานงานหรือเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา สงผลให
การพัฒนาอุตสาหกรรมในแตละชวงมีความไมสอดคลองกันและเปนไปดวยความลาชา 

  

6.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่น (อีกสองอุตสาหกรรม คือ
อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป และอัญมณีเคร่ืองประดับ) ที่รัฐมุงสงเสริมโดยต้ังเปาใหกรุงเทพเปนเมือง
แฟชั่น (Bangkok Fashion City) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑหนังและรองเทาเปนอีกอุตสาหกรรมที่
ผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คณะวิจัยจะศึกษาจากขอมูลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดูการกระจายตัวของกิจการตามกลุม ISIC โดยสนใจกลุมกิจการในการผลิต
ดังตอไปนี้ การฟอกหนังและตกแตงหนังฟอก (ISIC 1911) การผลิตกระเปา อานมา (ISIC 1912) การผลิต
รองเทา (ISIC 1920) 

 

7. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาเครื่องหนังและรองเทา   
ยุทธศาสตรที่ 1: ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต  

การลงทุนและการเชื่อมโยงข้ันตอนการผลิตในหวงโซอุปทานเขาดวยกัน เพราะอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  
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และ รองเทา มีการใชวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอื่น เชน ส่ิงทอและอุปกรณเสริมตางๆ เชน ซิป กระดุม เชือก 
พลาสติก ยาง เปนตน การเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบและผูผลิตเครื่องหนังและรองเทาเขาดวยกันจะชวยเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตได แมจะมีการรวมกลุมระหวางผูผลิตในข้ันตอนตางๆ แลวก็ตาม 
(เปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของภาคธุรกิจ) แตการปรับตัวนี้ควรจะสงเสริมใหผูผลิตรายใหญเชื่อมโยงกับ
ผูผลิตขนาดเล็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมกิจกรรมกลางน้ําที่ยังเปนปญหาคอขวดอยู คือ  
การฟอกหนัง การผลิตหนังที่มีคุณภาพดี  การสงเสริมความเชื่อมโยงนี้รวมถึงการพัฒนาดาน logistics ดวย 
เพราะเปนตนทุนที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ   
 แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติการนี้มีจุดประสงคเพื่อเชื่อมโยงใหภาคการผลิตในหวงโซอุปทานของไทยมีความ
แข็งแรงข้ึน โดยสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต การลงทุนและการเชื่อมโยงข้ันตอนการผลิตในหวงโซ
อุปทานเขาดวยกัน เพราะอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง และ รองเทา มีการใชวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ่ืน เชน 
ส่ิงทอและอุปกรณเสริมตางๆ เชน ซิป กระดุม เชือก พลาสติก ยาง เปนตน การเช่ือมโยงผูผลิตวัตถุดิบและ
ผูผลิตเคร่ืองหนังและรองเทาเขาดวยกันจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของผูผลิตได รวมทั้งสราง 
cluster agent เพื่อใหมีงานที่ตอเนื่อง และส่ิงสําคัญควรจัดต้ังใหมีศูนยขอมูลและสามารถแบงปนขอมูล
รวมกันระหวางผูประกอบการดวยกัน เชน เยี่ยมเยียนโรงงานระหวางกลุมดวยกัน แมจะมีการรวมกลุม
ระหวางผูผลิตในข้ันตอนตางๆ แลวก็ตาม (เปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของภาคธุรกิจ) แตการปรับตัวนี้ควร
จะสงเสริมใหผูผลิตรายใหญเชื่อมโยงกับผูผลิตขนาดเล็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมกิจกรรม
กลางน้ําที่ยังเปนปญหาคอขวดอยู คือ การฟอกหนัง การผลิตหนังที่มีคุณภาพดี  การสงเสริมความเช่ือมโยง
นี้รวมถึงการพัฒนาดาน logistics ดวย เพราะเปนตนทุนที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ  

ยุทธศาสตรที่ 2: ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต 
 ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเร่ืองของการพัฒนาเทคโนโลยีในที่เกี่ยวของกับการตัดเย็บ 
การพิมพลาย การควบคุมคุณภาพ และ การออกแบบ ต้ังแตเทคโนโลยีการออกแบบ อยางไรก็ดี ผูผลิตใน
อุตสาหกรรมนี้ที่เปน SMEs สวนมากจะดําเนินการผลิตบางข้ันตอน ดังนั้นส่ิงทีสําคัญสําหรับกิจการเหลานี้
คือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และ ระบบการจัดการภายในองคกร มาตรการให
ความชวยเหลือทางการเงินเพื่อให SMEs สามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรก็เปนวิธีการยกระดบัความสามารถ
ทางการผลิตอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากผูผลิตสวนมากใชเคร่ืองจักรเกา ทําใหประสิทธิภาพการผลิตไมดีเทาที่ควร 
นอกจากนี้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนั้นจําเปนตองทําควบคูกับการยกระดับฝมือแรงงาน เชนการ
สงเสริมใหมีโครงการฝกอบรมสําหรับ SMEs มากข้ึนโดยเนนทักษะหรือสาขาวิชาที่ SMEs ไมสามารถลงทุนได
เอง ทาง สสว. ควรมีบทบาทในการเช่ือมโยงภาคการผลิตและสถาบันตางๆ เชน สถาบันเพิ่มผลผลิตเปนตน 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประเด็นที่ผูผลิตไทยตองการความ

ชวยเหลือ เชน การบริหารโซอุปทาน การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชวัสดุและการ
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เพิ่มผลผลิต กิจกรรมที่ควรสงเสริมคือ การฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตัดเย็บ การควบคุมคุณภาพ โดยอาจ
รวมมือกับสมาคมภาคเอกชน เชน สมาคมเคร่ืองหนัง และสมาคมรองเทา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยเฉพาะศูนยพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและโลหะ
แหงชาติ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนแกนกลางในการสงเสริม
ทางดานนี้  

สําหรับข้ันตอนการผลิตที่สําคัญในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาคือ การฟอกหนัง ที่ยังมี
ขอจํากัดอยูมาก ในประเด็นนี้การอบรมจะมีความยากลําบากกวาเนื่องจากเทคนิคของผูผลิตอาจจะตางกัน 
ดังนั้นหากมีการปรับปรุงโดยอาศัยความรวมมือระหวางสมาคมฟอกหนังกับสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตร
เกี่ยวกับเคมีเพื่อทําวิจัยและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการฟอกหนังได อยางไรก็ดี การยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ผูผลิต SMEs จําเปนตองมีทุน ดังนั้นความชวยทาง
การเงินแก SMEs เปนส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปดวย 
 ยุทธศาสตรที่ 3: ยุทธศาสตรการตลาดเชิงรุก  

เนนดานการตลาดเชิงรุกในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาบุคลากรการตลาด และการสราง
ฐานขอมูลการตลาดและการคา การตลาดเชิงรุกนี้ตองทําควบคูไปกับการสงเสริมตราสินคาของคนไทย  
การออกแบบ และ ทักษะดานการทําตลาดของผูประกอบการไทย โดยกระตุนใหผูประกอบการสรางและ
พัฒนาตราสินคาของตัวเอง  ควรเนนเฉพาะตลาดที่ เรามีความถนัด หรือ สามารถหาวัตถุดิบได 
จากในประเทศ เชน ผลิตภัณฑจากหนังวัว หนังปลานิล เปนตน  

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการตลาดเชิงรุก 
ยุทธศาสตรตลาดเชิงรุกเนนดานการตลาดเชิงรุกในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาบุคลากร

การตลาด และการสรางฐานขอมูลการตลาดและการคา  การตลาดเชิงรุกนี้ตองทําควบคูไปกับการสงเสริม
ตราสินคาของคนไทย การออกแบบ และ ทักษะดานการทําตลาดของผูประกอบการไทย โดยกระตุนให
ผูประกอบการสรางและพัฒนาตราสินคาของตัวเอง ควรเนนเฉพาะตลาดที่เรามีความถนัด หรือ สามารถหา
วัตถุดิบไดจากในประเทศ เชน ผลิตภัณฑจากหนังวัว หนังปลานิล เปนตน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด เหลานี้ สามารถใชวัสดุอ่ืนนอกจากหนังแทได เชน เทคนิคคัลเทกซไทล  
หนังเทียม พลาสติก ฯลฯ ผูประกอบการอาจหาชองวางทางการตลาดจากการใชปจจัยเหลานี้เพิ่มเติมได 
เพื่อใหไดประโยชนจากขอบขายการผลิต (Economies of scope) กลาวคือ ผูผลิตสามารถใชทักษะการตัด
เย็บหนังไปผลิตสินคาที่ใชวัสดุทดแทนอ่ืนๆ เหลานี้ได 

ภายใตสภาพการแขงขันที่รุนแรงข้ึนนี้ ผูผลิตเครื่องหนังและรองเทาจําเปนตองมีความรวมมือกัน
อยางใกลชิดข้ึน เพื่อสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบในประเทศเพิ่มข้ึน และมีการทําตลาดเชิงรุกโดยการหาตลาด
และแหลงลงทุนใหมๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของไทย ดังนั้น กิจกรรมที่ควรทําคือ  
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1) โครงการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองหนังและรองเทาใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ศูนยขอมูลเชิงลึก ซึ่งควรสงเสริมใหมีการนําขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยและคาดการณ
แนวโนม ผลกระทบจากมาตรการในประเทศตางๆ หรือโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะขยาย
โอกาส การเช่ือมโยงการผลิตเคร่ืองหนังและรองเทาของไทยกับนานาชาติ โดยอาจเร่ิมตนจากประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

3) แผนการตลาดและการสงเสริมการขยายการสงออกไปสูประเทศที่มีศักยภาพทางดานการนําเขา
สินคาไทย การรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูลการตลาด การสรางศูนยการแสดงสินคาหรือศูนยขอมูล
รวมกับคนในพ้ืนที่ตามเมืองและในประเทศตางๆ เชน สรางcenter ในปารีส ลอนดอน เพื่อติดตอโดยตรงกับ
ลูกคาและเปนการขยายตลาด การฝกอบรมทางดานความรูและทักษะการตลาด การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเกิดประโยชนทางดานการตลาด ตลอดจนการพัฒนาตราสินคาไทย  

กิจกรรมเหลานี้หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญคือ หนวยงานของกระทรวงพาณิชย เชน 
กรมการคาตางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา แตหนวยงานของกระทรวงอ่ืนๆ เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมทั้งสมาคมเคร่ืองหนัง และสมาคมรองเทาเขา
มามีสวนรวม ตลอดจนหนวยงานที่มีสวนในการสงเสริม SMEs เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) และสํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ก็ควรมีสวน 
ในการสงเสริมทางดานการตลาดนี้ดวย 

ยุทธศาสตรที่ 4: ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  
เนนการพัฒนาทักษะ ความรูของผูที่จะเขาสูภาคการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เนนสงเสริม

หลักสูตรที่สรางวิศวกรแมพิมพรองเทา ชางออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง ผูเชี่ยวชาญดานข้ันตอนฟอกหนงั 
ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุสําหรับการพัฒนาการใชวัตถุดิบและสวนประกอบอ่ืนสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหนังและ
รองเทา เชน ผาสังเคราะห รวมถึงผาที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical textile) พลาสติก และหนังสังเคราะห 
เปนตน 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรที่ควรมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาโดยเฉพาะนักออกแบบ รวมทั้ง

นักเคมี ชางระดับกลาง ชางฝมือ ที่ยังขาดแคลนอยูเปนจํานวนมาก โดยเนนการพัฒนาทักษะ ความรูของ 
ผูที่จะเขาสูภาคการผลิตเคร่ืองหนังและรองเทา กิจกรรมหลักโดยเนนสงเสริมหลักสูตรที่พัฒนา
ผูประกอบการ นักวิทยาศาสตร และผูชํานาญการทางดานวัตถุดิบ ผูเชี่ยวชาญทางดานการฟอกหนัง  
นักออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง และนักการตลาด รวมถึงดานโลจิสติกสและความรูทาง IT นอกจากน้ี
อาจจัดใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยออกไปฝกงานตามโรงงานในระยะเวลาหน่ึงเพื่อนําความรู
จากหองเรียนไปปฏิบัติไดจริง หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในเร่ืองการพัฒนาบุคลากรนี้ คือหนวยงานตางๆ  
ในกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะที่อยูในทองถิ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง
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และรองเทาที่อยูเปนจํานวนมากๆ สมาคมรองเทา สมาคมเคร่ืองหนัง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม(สสว.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และสํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม(ISMED) โดยมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเชน กสอ. หรือ ISMED เปนแกนกลางประสานงาน 
ในเร่ืองตางๆ 
 
8.  สรปุกลยุทธและแผนปฏิบัติการในระยะสัน้และระยะยาว 

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาควรครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทคือ 
ผูประกอบการ นักวิทยาศาสตร และผูชํานาญการทางดานวัตถุดิบ ผูเชี่ยวชาญทางดานการฟอกหนัง  
นักออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง และนักการตลาด ตลอดจนแรงงานในกระบวนการผลิต ทั้งนี้จะตองมี
แผนปฏิบัติการที่มีผูมีสวนรวมหลายฝาย เชน ศูนยเทคโนโลยีวัสดุโลหะแหงชาติ สถาบันส่ิงทอ สํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสถาบันการศึกษาเขารวมโครงการ ในระยะยาวควร
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา 
ในข้ันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาโดยมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางผูผลิตหรือสมาคมในภาคเอกชน
รวมกับสถาบันการศึกษา 
 กลยุทธและแผนปฏิบัติการที่กลาวมานี้อาจแบงออกเปนกลยุทธและแผนปฏิบัติการระยะส้ันและ
ระยะยาว 

กลยุทธและแผนปฏิบัติการในระยะสั้น (ในระยะ 1-3 ป) 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน โดยควรเนนการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ดาน

การผลิตและการยกระดับคุณภาพสินคา ในขณะเดียวกันตองเนนใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับตัว 
โดยเฉพาะความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน เนื่องจากสภาพการแขงขัน
เปล่ียนแปลงไป การยกเลิกระบบโควตาและการเขาสูตลาดของจีนและเวียดนามทําใหการแขงขันดานราคา
รุนแรงข้ึน 

2) ใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อใหผูผลิตที่ตองการเปลี่ยนเคร่ืองจักร
ใหมหรือการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม โดยสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจมี
บทบาทในการใหคําปรึกษา แนะนําการใชเทคโนโลยีใหม ในกระบวนการผลิต การจัดการ และ การควบคุม
คุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

3) สนับสนุนการรวมกลุมของ SMEs เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน หรือแกปญหารวมกันให
ครบวงจร โดยภาครัฐ อาจเปนแกนกลางในการรวมกลุมดังกลาว 

กลยุทธและแผนปฏิบัติการในระยะกลาง (ในระยะ 3-5ป) 
1) สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตเคร่ืองหนังและรองเทากับผูผลิตวัตถุดิบตางๆ  

ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ส่ิงทอ หนังสังเคราะห อุปกรณเสริมตางๆ ในการพัฒนาวัตถุดิบใหไดมาตรฐาน
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ตามความตองการของผูลูกคา หรือ ผูซื้อรายใหญที่เปนเจาของตราสินคา ซึ่งมักจะเปนบริษัทตางชาติ  
เพราะหากสามารถใชวัตถุดิบในประเทศไดมากข้ึน การตอบสนองตอคําส่ังซ้ือจะทําไดเร็วข้ึนและตนทุนถูกลง 

2) สงเสริมใหผูผลิตพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑของตนเองทั้งเคร่ืองหนังและรองเทา ในการ
สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑของตนเอง หรือการกาวไปสู ODM หรือ OBM  

3) สมาคมเคร่ืองหนังไทย สมาคมรองเทาไทย และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา ควรมี
บทบาทรวมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เชน วิศวกรโรงงาน และผูเชี่ยวชาญดาน
เคมี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการฟอกหนัง ในอนาคต สมาคมตางๆ ควรจะมีบทบาทและรวมมือ
กันระหวางสมาคมและสถาบันในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากข้ึนตามความตองการของอุตสาหกรรม  
 อยางไรก็ตาม แมจะเปนแผนปฏิบัติการระยะยาว ก็ตองมีการดําเนินการในทันทีได เพียงแตตองใช
ระยะเวลาที่ยาวนานกวา จึงอาจประสบผลสําเร็จได แตหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแผนปฏิบัติการ ในเร่ือง
เหลานี้โดยไมตองรอชา 
9. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ   
 มาตรการพิ เศษของ  BOI เพื่ อกระตุนให เกิดการลงทุนในภาวะที่ เศรษฐกิจมีแนวโนม 
ชะลอตัว และเรงรัดการลงทุนใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใหป 2551-2552  
เปน “ปแหงการลงทุน” (Thailand Investment Year 2008-2009) 
 โดยตามมาตรการพิเศษดังกลาวจะทําใหผูประกอบการที่ยื่นขอรับสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และไดรับการอนุมัติใหการสงเสริม ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดตามที่กฎหมายสามารถใหได 
ประกอบดวย การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ทุกเขตที่ต้ัง และไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคล ในอัตรารอยละ 50 เปนเวลา 5 ป อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา  
และอนุญาตใหหักเงินคาติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิไมเกินรอยละ 25 ของเงิน 
ที่ลงทุน นอกเหนือจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 
 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว มีจํานวน 14 กลุม ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูป 
เครื่องหนัง รองเทา เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตกแตง ของเด็กเลน เลนส ส่ิงทอ เคร่ืองกีฬา ชิ้นสวน
ยานพาหนะ ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและช้ินสวน ผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชไฟฟาและช้ินสวน อัญมณีและเคร่ืองประดับ และ ส่ิงพิมพ 
10.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 สําหรับในป 2552  คาดวามูลคาการสงออกรวมรองเทาและเคร่ืองหนังจะมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน
เล็กนอย เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และเวียดนาม ยังใหประเทศไทยยังสามารถ
สงออกไปยังประเทศเหลานี้ได ในกลุมสินคาหนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด แตสําหรับสินคา 
กลุมปลายน้ํา เชน สินคากระเปาฯ และรองเทาหนัง คาดวายังมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มข้ึน  เนื่องจากสินคา
ของไทยมีการออกแบบตรงตามตองการของตลาดและมีคุณภาพ ยกเวนรองเทากีฬาที่คาดวามีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากการคาเสรีที่การแขงขันสูงที่รุนแรงจากคูแขงที่มีอัตราคาจางแรงงานที่ตํ่ากวา โดยเฉพาะ  
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จีน และเวียดนาม และตลาดสงออกหลักของไทย เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน สหภาพุโรป มีภาวะเศรษฐกิจ 
ซบเซา สวนการนําเขาคาดวาจะขยายตัวในทุกกลุมสินคา  เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาที่มุงปรับลด
อัตราภาษีนําเขา  
 จากสถานการณและแนวโนมดังกลาวขางตน   เห็นควรพัฒนาและสง เสริม  SMEs  
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา  ดังนี้   

1) ควรปรับโครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ เชน หนังฟอก สารเคมี วัสดุอุปกรณ สวนประกอบ
ตบแตงแฟช่ันคุณภาพสูง ใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได 

2) ควรสงเสริม/ผลักดันใหเกิดหนวยงานกลางในการประสานงานหรือเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา  

3) เพิ่มชองทางการหาแหลงเงินทุนแกผูประกอบการรายยอย   
4) ควรปรับปรุงข้ันตอนการผลิตเพื่อลดการใชพลังงาน 
5) พัฒนาการผลิต การออกแบบ (Design) 

   

11. โครงการตัวอยางในสาขาเครื่องหนังและรองเทา 
โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม 

 หลักการและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทามีกิจการ SMEs จํานวนมาก ดังนั้น การสงเสริมพัฒนา SMEs 
เปนยุทธศาสตรสําคัญในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การสรางผูประกอบการ 
SMEs ใหมๆ และพัฒนาผูประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพใหอยูรอดและเจริญกาวหนา จะมีสวน
ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตข้ึน 
 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation: NEC) ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมมีสวนชวยพัฒนา SMEs เคร่ืองหนังและรองเทาไดโดยมาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุนผูประกอบการใหม ใหสามารถกอต้ังกิจการไดสําเร็จและดําเนินธุรกิจ
ไดตอเนื่องเปนแหลงจางงานและสรางรายไดแกประเทศ 
 วัตถุประสงคโครงการ 
 1. เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพในทุกระดับที่สนใจสรางอาชีพของตนเอง 
 2. ผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ โดยเฉพาะแกวิสาหกิจขนาดเล็กใหสามารถเปดตลาดและ 
อยูรอดได  
 3. เพื่อเตรียมความพรอมใหแก SMEs ที่ดําเนินธุรกิจอยู ใหสามารถปรับตัวและขยายธุรกิจตอไป 
ในอนาคต 
 กลุมเปาหมายท่ีจะสรางหรือพัฒนาใหเปนผูประกอบการใหม 
 1. ผูที่มีพื้นฐานการศึกษา มีความรูและประสบการณในธุรกิจดานการผลิตหรือผูที่มีความสามารถ
ในการออกแบบเคร่ืองหนังและรองเทา เชน เคร่ืองใชในการเดินทาง กระเปาหนัง ถุงมือหนัง ผลิตภัณฑ
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เคร่ืองหนังตางๆ และผลิตภัณฑรองเทา เปนตน โดยเนนผูประกอบการที่ต้ังใจจะพัฒนาธุรกิจและสรางตรา
สินคาของตนเอง 
 2. ผูเร่ิมตนทําธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาในระยะ 1-2 ปที่ผานมา และธุรกิจยังไม
เขมแข็ง จําเปนตองไดรับความรูและการบมเพาะในการสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคง 
 วิธีการดําเนินโครงการ 
 1. จัดทําฐานขอมูลกลุมเปาหมาย 
 2. กล่ันกรองคุณสมบัติข้ันตน 
 3. คัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
 4. ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแกผูรวมโครงการ โดยเนนเร่ืองการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การ
ผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน  
 5. เผยแพรขอมูลของวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จเปนกรณีศึกษาใน Website จัดบริการที่ปรึกษา
ดานการลงทุน การจัดต้ังธุรกิจ 
 6. ใหบริการความชวยเหลือตอเนื่อง เชน จัดใหผูประกอบการใหม ไดมีโอกาสเปดตัวธุรกิจ สินคา 
หรือบริการ 
 7. กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ อาทิ การพัฒนาฐานขอมูลและระบบถาม – ตอบทางอินเตอรเน็ตเพื่อการ
ลงทุนและจัดต้ังกิจการ 
 หนวยงานที่มีสวนชวยในการจัดการและบริหารโครงการ ประกอบดวย กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการศึกษาตางๆ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย สมาคมธุรกิจตางๆ สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย รวมทั้ง
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ :  3 ป (พ.ศ.2551 – 2553) 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอปุทานอตุสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา

บริษัทนําเขาวัตถุดิบบริษัทนําเขาวัตถุดิบ

บริษัทสารเคมีบริษัทสารเคมี

บริษัทเครื่องจักรบริษัทเครื่องจักร

อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร

บริษัทออกแบบบริษัทออกแบบ

บริษัท/ตัวแทน สงออกบริษัท/ตัวแทน สงออก

บริษัทขนสงบริษัทขนสง

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

บริษัทหอและบรรจุบริษัทหอและบรรจุ

ผูจําหนายสินคาและตัวแทนผูจําหนายสินคาและตัวแทน

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

ฟอกหนังฟอกหนัง

เครื่องหนังเครื่องหนัง รองเทารองเทา

ธุรกิจที่ใหการสนับสนุน (Service Providers)
ซัพพลายเออร (Suppliers)

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

 
 

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทาอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทาอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา

การเช่ือมโยงอตุสาหกรรมการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

• สรางระบบฐานขอมูลผูผลิต
• สงเสริมการใชวัตถุดิบในประเทศ
และการรวมกลุมการผลิต

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพฒันาเทคโนโลยีการพฒันาเทคโนโลยี
และประสิทธภิาพการผลติและประสิทธภิาพการผลติ

• สงเสริมการใชซอรฟแวรในการ
ออกแบบ
• สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
ฟอกหนัง

การตลาดเชิงรุกการตลาดเชิงรุก

• สนับสนุนการจดัตั้งสถาบัน
ออกแบบผลิตภัณฑหนังและ
รองเทา
• สงเสริมการออกงาน แฟร ใน  
ตปท.

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร  

• พัฒนาผูประกอบการและคนงาน 

 การควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพ
 ยกระดบัความสามารถในการผลิตยกระดบัความสามารถในการผลิต

  สงเสริมใหมีการใชวัตถุดบิและพฒันาวัตถุดบิท่ีมีในประเทศสงเสริมใหมีการใชวัตถุดบิและพฒันาวัตถุดบิท่ีมีในประเทศ 

• สรางการเชื่อมโยงและสราง  
cluster agent 
• จัดต้ังใหมีศูนยขอมูลเชิงลึก

• การใหความชวยเหลือดาน
การควบคุมคุณภาพและการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช
วัสดุและการเพิ่มผลผลิต 
• การใหความชวยเหลือและ
ฝกอบรมดานเทคนิคเกี่ยวกับ
การฟอกหนัง 

• พัฒนาการตลาดเชิงรุกใน
ประเทศและตางประเทศ 
• สรางและพัฒนาตราสนิคา
ของคนไทย 

• ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สมาคมที่
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่อง
หนังและรองเทา  และ
สถาบันการศึกษาตางๆ  ควรมี
บทบาทรวมกันเพื่อผลิต
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
โดยเฉพาะนักออกแบบ  นักเคมี  
ชางระดับกลาง ชางฝมือ

฿฿
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บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขารองเทาและเคร่ืองหนัง) สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
http://www.diw.go.th/diw/query.asp 
  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  http://www.depthai.go.th/ขอม
ลการคาและการสงออก/ขอมลสนคา/tabid/196/Default.aspx 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
 

     

http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.depthai.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/tabid/196/Default.aspx
http://www.depthai.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/tabid/196/Default.aspx
http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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