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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  
 

      



อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 
 1.1 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในแงของการจางงาน การสงออก และ การเติบโตของอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ นับจาก
หลังวิกฤตเศรษฐกิจที่ทําใหอุตสาหกรรมการสงออกเสื้อผาเติบโตข้ึนเพราะไดประโยชนจากคาเงินบาทที่
ออนคาลง รัฐบาลไดทุมเทงบประมาณเพื่อดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ความพยายามที่จะสรางกรุงเทพฯ ใหเปนผูนําแฟช่ัน และศูนย
ธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาค เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยในอนาคต อยางไรก็ดี มูลคาการผลิตและ
อัตราการขยายตัวของมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยมีอัตราการขยายตัวไม
สูงมากนัก และ หลังจากกรอบการคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของโลกไดกลับเขาสูกรอบการคาเสรีต้ังแตตนป 
2548 เปนตนมา การแขงขันก็ทวีความรุนแรงข้ึน ปญหาคาเงินบาทที่แข็งคาอยางรวดเร็วในชวงปลายป 
2549 ตอเนื่องถึงกลางป 2550 มีผลกระทบคอนขางมากตอผูผลิตและผูสงออกเสื้อผา  

สําหรับลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น มูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมี
ผลใหสวนแบงมูลคาของส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ตามราคาคงที่ป 
2531) ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน โดยอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมเพิ่มข้ึนจาก 140,579 ลานบาท 
ในป พ.ศ. 2541 เปน 161,115 ลานบาท ในป พ.ศ. 2549 ในขณะที่ป พ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
มีส วนแบ งมูลค าของ ส่ิงทอในผลิต ภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (ตามราคาคง ท่ีป  2531)  
ในภาคอุตสาหกรรมลดลงเปน 80,125 ลานบาท สวนอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเพิ่มข้ึนจาก 69,713 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2541 เปน 80,990 ลานบาท ในป พ.ศ. 2549  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 มูลคาเพ่ิมและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม (ราคาคงที่ป 2531) 

ป มูลคา (ลานบาท) อัตราการขยายตัว 

2541                    140,579  -4.38 

2542                    143,072  1.77 

2543                    146,223  2.20 

2544                    144,641  -1.08 

2545                    147,187  1.76 

2546                    148,309  0.76 

2547                    157,741  6.36 

2548                    159,630  1.20 

2549                    161,115  0.93 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 

 



 -2- 

การผลิตสินคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยมีลักษณะครบวงจร กลาวคือ มีการ
ผลิตทั้งในอุตสาหกรรมตนน้ํา (ผลิตเสนใย เสนดาย) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (ผลิตผาผืน ผาทอ และการฟอก
ยอม) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา (ผลิตเส้ือผาและเคร่ืองนุงหม) ผลิตภัณฑจากทั้งสามสวนนี้มีทั้งผลิตเพื่อใช
เปนวัตถุดิบภายในประเทศและผลิตเพื่อเปนสินคาสงออก โดยผลิตภัณฑที่ผลิตในอุตสาหกรรมนี้
ประกอบดวย 
 1) ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมเสนใย มี 2 ลักษณะ คือ เสนใยธรรมชาติ ไดแก เสนใยฝาย เสน
ใยไหม ลินิน ปาน ปอ และเสนใยสังเคราะห ไดแก เสนใยโพลีเอสเตอร เสนใยไนลอน เสนใยอะครีลิค  
และเสนใยเรยอน 
 2) ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมปนดาย คือ เสนดายฝายที่ใชสําหรับทอผาและเย็บผา  
และเสนดายใยสังเคราะห ไดแก เสนดายโพลีเอสเตอร เสนดายไนลอน เสนดายอะครีลิค และเสนดายเรยอน 
 3) ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมทอผาและถักผา คือ ผาทอและผาถักซึ่งไดจากเสนใยฝาย  
ใยสังเคราะห และใยผสม 
 4) ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จ คือ ผาผืนที่ผานกระบวนการ
ฟอกขาว ยอมสี และพิมพตามที่ตองการแลวทําการแตงสําเร็จเพื่อใหไดผาที่สวยงาม ออนนุม มนั เงา กนัน้าํ 
หรือยับยาก เปนตน 
 5) ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม คือ เส้ือผาสําเร็จรูปที่ไดจากการทอและการถัก 
 นอกจากผลิตภัณฑส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมที่กลาวมาขางตนยังมีผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรม 
Woven ที่ผลิตผาออมเด็ก ชุดผาตัดของแพทย ผลิตภัณฑที่ใชในโรงพยาบาล ส่ิงทอที่ใชในการกอสราง ใน
โรงงาน ในรถยนต และในการเกษตรกรรม เปนตน  
 

1.2 จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ SMEs 

มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สสว   . พบวาในป 
2550    อุตสาหกรรสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 222,014 ราย  โดยเปน
ผูประกอบการ SMEs จํานวน 221,830 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.92 ในสวนของการจางาน SMEs 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  มีการจางงานถึง 749,458 คน  หรือคิดเปนรอยละ 79.85 ของการจาง
งานรวมในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

1711 การจัดเตรียมและการปน เสนใยส่ิงทอ 
รวมท้ังการทอสิ่งทอ 

82,640 148 73 82,788 82,861 37.29 0.03 37.32 
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จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

1712 การแตงสําเร็จสิ่งทอ 2,077 67 13 2,144 2,157 0.97 0.01 0.97 

1721 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่อง
แตงกาย 

9,650 8 6 9,658 9,664 4.35 0.00 4.35 

1722 การผลิตพรมและเคร่ืองปูลาด 7,788 10 1 7,798 7,799 3.51 0.00 3.51 

1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชอืก
เสนใหญ ตาขาย แหและอวน 

2,915 11 3 2,926 2,929 1.32 0.00 1.32 

1729 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในท่ีอื่น 

1,880 35 6 1,915 1,921 0.86 0.00 0.87 

1730 การผลิตผาและสิง่ของท่ีไดจากการถัก
นิตต้ิงและโครเชต 

1,555 39 17 1,594 1,611 0.72 0.01 0.73 

1810 การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวน เคร่ือง
แตงกายท่ีทําจากขนสัตว 

112,634 229 49 112,863 112,912 50.84 0.02 50.86 

1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมท้ัง
การผลิตสิ่งของท่ีทําจากขนสัตว 

43 0 0 43 43 0.02 0.00 0.02 

2430 การผลิตเสนใยประดิษฐ 92 9 16 101 117 0.05 0.01 0.05 

รวม 221,274 556 184 221,830 222,014 99.92 0.08 100 

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

 
 

ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 2550 
 

จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

1711 การจัดเตรียมและการปน เสน
ใยสิ่งทอ รวมท้ังการทอสิ่งทอ 

151,702 30,770 68,196 182,472 250,668 19.44 7.27 26.71 

1712 การแตงสําเร็จสิ่งทอ 22,417 10,300 5,516 32,717 38,233 3.49 0.59 4.07 

1721 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวน
เคร่ืองแตงกาย 

20,038 797 4,243 20,835 25,078 2.22 0.45 2.67 

1722 การผลิตพรมและเคร่ืองปูลาด 11,907 3,053 1,576 14,960 16,536 1.59 0.17 1.76 

1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง 
เชือกเสนใหญ ตาขาย แหและ
อวน 

5,910 1,627 7,462 7,537 14,999 0.80 0.80 1.60 
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จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

1729 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในท่ีอื่น 

16,023 6,622 1,834 22,645 24,479 2.41 0.20 2.61 

1730 การผลิตผาและสิง่ของท่ีไดจาก
การถักนิตต้ิงและโครเชต 

16,241 15,296 13,481 31,537 45,018 3.36 1.44 4.80 

1810 การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวน 
เคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว 

346,591 86,481 77,620 433,072 510,692 46.14 8.27 54.41 

1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว 
รวมท้ังการผลิตสิ่งของท่ีทําจาก
ขนสัตว 

186 0 0 186 186 0.02 0.00 0.02 

2430 การผลิตเสนใยประดิษฐ 1,842 1,655 9,141 3,497 12,638 0.37 0.97 1.35 

รวม 592,857 156,601 189,069 749,458 938,527 79.85 20.15 100 

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

 

1.3 สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
 1.3.1 การสงออก ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยในชวงป 2551 มีมูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน 
7,199.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ป 2550  
 ส่ิงทอ มีมูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน 3,694.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิม่ข้ึนรอยละ 
2.6 ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด ไดแก ผาผืน มีมูลคาสงออก 1,203.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 3.6 ประเภท  ของผาผืนที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด คือ ผาผืน
ที่ทําจากเสนใยประดิษฐ มีมูลคาในการสงออก 640.9 หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 4.9  
รองลงมาคือ ผาผืนที่ทําจากฝาย มีมูลคาในการสงออก 438.0 มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 3.7 ส่ิงทอที่
มีมูลคาการสงออกรองลงมาจากผาผืนคือ ดายและเสนใยประดิษฐ มีมูลคาสงออก 808.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 4.1  
 สําหรับตลาดสงออกส่ิงทอที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด ไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ 
ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร จีน และเวียดนาม   
 เคร่ืองนุงหม มีมูลคาสงออกรวมทั้งส้ิน 3,505.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอย
ละ 2.1 เคร่ืองนุงหมที่มีมูลคาสงออกมากที่สุด ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูป มีมูลคา 3,088.4  ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.2 ประเภทเส้ือผาสําเร็จรูปที่มีมูลคาสงออกมากที่สุดคือ เส้ือผา
สําเร็จรูปที่ทําจากฝาย รองลงมาคือ เส้ือผาสําเร็จรูปที่ทําจากเสนใยประดิษฐ 
 สําหรับตลาดสงออกเคร่ืองนุงหมที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุดไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา 
รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน ฝร่ังเศส และเยอรมนี 

ตารางที่ 4 มลูคาการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหม ป 2549-2551 
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ 

รายการสินคา 2549 2550 2551 
Growth (%)  

51/50 

Textile & Clothing 6,834.6 7,031.5 7,199.5 2.4 

Textile 3,289.3 3,599.6 3,694.3 2.6 

1.  Woven fabric 1,104.0 1,162.5 1,203.8 3.6 

1.1  Woven fabric : cotton 427.5 454.7 438.0 -3.7 

1.2  Woven fabric : man made fibre 582.1 610.8 640.9 4.9 

1.3  Woven fabric : silk or silk waste 14.5 16.2 14.9 -8.0 

1.4  Woven fabric : other textile material 80.0 80.7 110.0 36.3 

2. Yarn and man-made filament 718.8 842.9 808.6 -4.1 

2.1  Cotton yarn 138.6 166.7 164.2 -1.5 

2.2  Man-made filament yarn 580.2 676.2 644.3 -4.7 

3.  Household textile 283.5 332.5 361.4 8.7 

4.  Man-made filament and staple fibres 450.5 520.1 495.4 -4.7 

5.  Embroidery and lace 137.0 134.7 148.5 10.2 

6.  Fishing nets 78.3 81.4 85.6 5.2 

7.  Shawls,scarves,mufflers,viels 7.9 7.8 8.0 2.6 

8.  Other made up articles,dress patterns 68.5 43.9 54.4 23.9 

9.  Other textiles 440.8 473.8 528.4 11.5 

Clothing (Articles of apparel and clothing accessories) 3,545.3 3,431.9 3,505.2 2.1 

1. Garment 3,198.8 3,051.4 3,088.4 1.2 

1.1  Garment : cotton 1,502.0 1,375.5 1,346.8 -2.1 
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รายการสินคา 2549 2550 2551 
Growth (%)  

51/50 

1.2  Garment : man-made fibre 819.9 800.7 843.6 5.4 

1.3  Garment : silk or silk waste 6.8 12.5 6.2 -50.4 

1.4  Garment : wool or fine animal hair 58.5 58.6 69.8 19.1 

1.5  Garment : other textile material 555.7 558.1 561.6 0.6 

1.6  Babies garments 255.9 246.0 260.4 5.9 

2. Brassieres,corsets,and parts there of 277.4 308.9 335.6 8.6 

3. Panty hose,tights,stockings sooks 58.3 60.2 66.3 10.1 

4. Gloves 10.7 11.3 14.9 31.9 

      ที่มา : ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 1.3.2 การนําเขา  มูลคาการนําเขา ไทยในมีมูลคาการนําเขาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมป 2551 รวม
ทั้งส้ิน 3,707.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 18.6 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2550  
 ส่ิงทอ มีมูลคาการนําเขา 3,172.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 17.8 
ประเภทของส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ที่มีมูลคาการนําเขามากที่สุด ไดแก ดายและเสนใย มีมูลคาการนําเขา 
1,599.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 27.5โดยสวนใหญเปนการนําเขาเสนใยที่ใช
ในการทอ รองลงมา คือ ดายทอผาและดายเสนเล็กตลาดนําเขาดายและดายเสนใยที่ประเทศไทยมีมูลคา
การนําเขามากที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน ไตหวัน และออสเตรเลีย ส่ิงทอที่มีมูลคาการนําเขาที่
รองลงมาจาก ดายและเสนใย คือ ผาผืน มีมูลคาการนําเขา 1,572.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 9.4 ประเภทของผาผืนที่มีการนําเขามากที่สุด คือ ผาผืนประเภทผาทออ่ืนๆ (ที่ไมถูก
จัดอยูในผาทอดวยไหม ขนสัตว ดายฝาย ใยสังเคราะหและใยเทียม) รองลงมา คือ ผาทอดวยใยสังเคราะห
และใยเทียม  

สําหรับตลาดนําเขาดายผาผืนที่มีมูลคาการนําเขามากที่สุดไดแก จีน ไตหวัน ญ่ีปุน ฮองกงและ
เกาหลีใต เคร่ืองนุงหม  และตลาดนําเขาเคร่ืองนุงหมที่ไทยมีมูลคาการนําเขามากที่สุดไดแก ตลาดจีน 
รองลงมาคือฮองกง อิตาลี ญ่ีปุน และสเปน 
 เคร่ืองนุงหม มีมูลคาการนําเขา 534.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวจากการนําเขา
เพิ่มข้ึนรอยละ 23.3 เคร่ืองนุงหมที่มีมูลคาการนําเขามากที่สุด ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูป มีมูลคา 287.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 15.6 ประเภทของเคร่ืองนุงหมที่มีมูลคา การนําเขามาก
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ที่สุด ไดแก ชุดช้ันในและเส้ือคลุม โดยเฉพาะชุดช้ันในและเส้ือคลุมของสตรีและเด็กหญิง รองลงมาคือ 
กางเกง กระโปรงรวมถึงเคร่ืองแตงตัว และเส้ือเช้ิต เบลาส 
 ตลาดนําเขาเคร่ืองนุงหมที่ไทยมีมูลคาการนําเขามากที่สุดไดแก ตลาดจีน รองลงมาคือ ฮองกง 
อิตาลี ญ่ีปุน และสเปน 

ตารางที่ 5 มลูคาการนําเขาสิง่ทอและเครื่องนุงหม ป 2549-2551 
                                    มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ 

รายการสินคา 2549 2550 2551 
Growth (%)  

51/50 

Textile & Clothing 2,974.5 3,126.3 3,707.3 18.6 

Textile 2,624.9 2,692.5 3,172.4 17.8 

1.  Yarn and Fibers 1,256.4 1,254.7 1,599.9 27.5 

1.1  Textile Fibers 698.2 680.2 898.5 32.1 

1.2  Textile yarn and thread 455.9 468.5 576.2 23.0 

1.3  Other textile materials 102.3 106.0 125.3 18.2 

2.  Fabrics 1,368.5 1,437.8 1,572.5 9.4 

2.1  Fabric : silk 3.6 4.4 4.6 4.5 

2.2  Fabric : wool or fine animal hair 26.6 32.9 29.3 -10.9 

         2.3  Fabric : cotton yarn 287.6 292.6 312.0 6.6 

         2.4  Fabric : synthetic fibres or artificial fibres 313.0 306.7 332.5 8.4 

         2.5  Other Fabrics 737.7 801.1 894.2 11.6 

Clothes and other textiles 349.6 433.8 534.9 23.3 

1.  Clothes  200.0 248.6 287.3 15.6 

1.1  Suits 4.8 3.1 2.9 -6.5 

       1.1.1  Men's or boys' suits 2.5 2.2 1.6 -27.3 

       1.1.2  Women's or girls' suits 2.2 0.9 1.3 44.4 

1.2  Shirts/Blouses 32.5 45.6 54.4 19.3 

       1.2.1   Men's or boys' shirts 14.5 15.4 19.0 23.4 

       1.2.2  Women's or girls shirts/blouses 18.0 30.1 35.4 17.6 

1.3  Jackets and blazers 9.8 12.1 16.2 33.9 
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รายการสินคา 2549 2550 2551 
Growth (%)  

51/50 

       1.3.1  Men's or boys' jackets and blazers 3.4 4.8 5.5 14.6 

       1.3.2  Women's or girls jackets and 
blazers 

6.4 7.3 10.6 45.2 

1.4  Trousers, Skirts and Accessories 45.1 57.3 65.2 13.8 

       1.4.1  Men's or boys' trousers, skirts and 
accessories 

11.6 14.3 16.5 15.4 

       1.4.2  Women's or girls' trousers, skirts 
and accessories 

33.5 43.0 48.8 13.5 

1.5  Underwear and Bathrobes or Dressing 
gowns 

73.4 94.4 100.3 6.2 

       1.5.1   Men's or boys' underwear & 
bathrobes or dressing gowns 

1.6 2.3 2.7 17.4 

       1.5.2   Women's or girls' underwear & 
bathrobes or dressing gowns 

71.8 92.1 97.5 5.9 

1.6  Other garments 34.5 36.1 48.4 34.1 
       1.6.1  Men's or boys' nightdresses and 

pyjamas 
0.1 0.2 0.1 -50.0 

       1.6.2   Women's or girls' nightdresses 
and pyjamas 

0.4 0.8 1.3 62.5 

       1.6.3  Other garments 34.1 35.1 47.0 33.9 

2.  Other textile products 149.6 185.2 247.6 33.7 

* Textile Machines 404.6 344.4 337.9 -1.9 

ที่มา : ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทยมีโครงสรางการผลิตในหวงโซอุปทานคอนขางครบ 

ต้ังแตอุตสาหกรรมตนน้ํา คือ การผลิตเสนใย (ทั้งใยธรรมชาติและใยสังเคราะห) อุตสาหกรรมกลางน้ํา คือ 
การปนดาย การทอผา ถักผา และการฟอกยอม พิมพลาย และแตงสําเร็จ จนกระทั่งอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
คือ การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องนุงหม (ดูภาพท่ี 1) นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มี
ความสําคัญตอการผลิตสินคาในข้ันปลายน้ําอยางมาก โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองนุงหม เชน สียอมและ
อุปกรณตกแตง (accessories) ตางๆ เชน ซิป กระดุม หรือเคร่ืองตกแตงอ่ืนๆ รวมถึงบรรจุภัณฑดวย ถึงแม
สายการผลิตส่ิงทอของไทยจะครบวงจร ต้ังแตเคมีภัณฑ เสนใยสังเคราะห จนถึงเส้ือผาสําเร็จรูป และผูผลิต
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ในข้ันตางๆ จะมีการซ้ือขายสินคากับวัตถุดิบในกลุมคูคาเดียวกันมาเปนเวลานาน แตการปรับตัวเพื่อใช
ประโยชนจากหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อการลดตนทุนและลดระยะเวลาการผลิตยังมีนอย 
นอกจากนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ เชน บรรจุภัณฑ และอุปกรณตกแตงเครื่องนุงหมก็ยังไมพัฒนา
เทาที่ควร 

แผนภาพที ่1 โครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอทั้งระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรม 
ตนนํ้า 

อุตสาหกรรมเสนใย 
- อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ 
- อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห 

อุตสาหกรรมปนดาย 

ISIC 1711 

อุตสาหกรรมทอผา 

ISIC 1721 
อุตสาหกรรมถักผา 

ISIC 1730 

อุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และแตงสําเร็จ 
ISIC 1712  

 
กลางนํ้า 

อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปแลเครื่องนุงหม 
ISIC 1810 และ ISIC 1820   

ปลายนํ้า 
อุตสาหกรรม 

 
ที่มา: แผนแมบทอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547 

 

จากหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมี SMEs ในทุกข้ันตอนการผลิต  
จากขอมูลจํานวนโรงงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอป 2550 พบวา อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมมีจํานวนโรงงานทั้งส้ิน 4,438 โรง สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งอยูใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมมากกวาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยจํานวนโรงงานมากที่สุด คือ การผลิตเคร่ืองแตง
กายยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว (ISIC 1810) รอยละ 56.83 รองลงมา เปนการผลิตผาและส่ิงของที่
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ไดจากการถักนิตต้ิงและโครเชท (ISIC 1730) และการผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปยกเวนเครื่องแตงกาย (ISIC 
1721) รอยละ 16.16 และ 14.04 ของจํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด ตามลําดับ  

 

3. การวิเคราะห SWOT analysis ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
1) จุดแข็งของอุตสาหกรรม (Strength)  

 มีอุตสาหกรรมส่ิงทอที่ครบวงจรตลอดหวงโซการผลิต 

 ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ มี Small ODM/design skill (จตุจักร/สยามสแควร) 

 ลูกคาใหความเชื่อมั่น 

 มาตรฐานแรงงานเปนที่ยอมรับ 

 ภายหลังการยกเลิกระบบโควตาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมยังมีสินคาที่ยัง
ไดเปรียบ เชน Underwear และอุตสาหกรรมที่ใชฝมือ 

 มีอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สามารถรองรับ Technical Textile เชน เกษตร อุตสาหกรรม 
ยานยนต การแพทย และอุตสาหกรรมทองเที่ยว (โรงแรม ภัตตาคาร และสปา) 

2) จุดออนของอุตสาหกรรม (Weakness)  

 ขาดการเช่ือมโยงภายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  

 ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะและความรู โดยเฉพาะนักออกแบบและวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 ไมสามารถแขงขันดานตนทุนแรงงานได เนื่องจากคาจางแรงงานในสาขาส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมของไทยสูงกวาคูแขงหลายเทาโดยเฉพาะเวียดนามและบังคลาเทศ  

 ขาดการทําตลาดเชิงรุกและขาดตราสินคาของตนเอง 

 OBM มีไมมากและยังมีขนาดโรงงานไมใหญทําใหกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 ความสามารถในการจัดการธุรกิจของ SMEs 

 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑมีนอย 

 ขาดการลงทุนดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

 ขาดการใชมาตรการปกปองการคา (AD, CVD) 

 ตนทุนพลังงานและวัตถุดิบสูงข้ึน 

 เสถียรภาพทางการเมืองหลังเลือกต้ังยังไมชัดเจน 
3) โอกาสของอุตสาหกรรม (Opportunity)  

 Free-flow AFTA 
- เกิดการขยายตลาดอาเซียน 
- Regional Cooperation เปน ASEAN Source 
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 New FTA 
- เกิดการขยายตลาด 
- เกิด Supply Chain จาก Local Content 

 นโยบายเปดตลาดตางประเทศใหมๆ 
4) ภัยคุกคามของอุตสาหกรรม (Treat)  

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมของประเทศจีน 

 โครงสรางภาษีนําเขาตํ่ากวาประเทศคูคา 

 นโยบายปจจัยพื้นฐานไมเอ้ือตอการขยาย/เติบโตของอุตสาหกรรม 

 ปจจัยพื้นฐานยังไมเอ้ือตอความสามารถในการแขงขัน เชน ระบบบริการ Logistic 

 ภาพลักษณของอุตสาหกรรมที่เหมือนเปนอุตสาหกรรม Sunset 

 NTBs 
4.  ปญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

1)  ปญหาดานทรัพยากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม กลาวคือ ในอุตสาหกรรมนี้ยังขาด
แคลนบุคลากรที่มีทักษะและฝมือทางดานการผลิต เชน วิศวกร ฝายชางเทคนิคอุตสาหกรรม และทางดาน
การตลาด รวมทั้งนักออกแบบที่ชวยพัฒนารูปแบบสินคาและความหลากหลายของสินคา นอกจากนี้ยัง
ประสบปญหาคาจางแรงงานมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาคูแขงขัน 

2) ความเชื่อมโยงจากสวนอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลายน้ําของอุตสาหกรรมสิ่งทอยังไมสมบูรณ 
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมบางสวนสงออกไปยังตางประเทศ แทนที่จะสามารถนํามาใชตอเนื่องใน
อุตสาหกรรม บางสวนมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเปนสัดสวนที่สูง สะทอนใหเห็นวาอุตสาหกรรมมี
ความตองการแนวนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน รวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดวย 

3)  ผูประกอบการยังใชเคร่ืองจักรเกา เทคโนโลยีที่ลาสมัย ในกระบวนการผลิตเปนผลให
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากวามาตรฐาน สินคาที่ไดมีคุณภาพตํ่า 

4)  ขาดขอมูลดานการตลาดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ เพื่อใหผูประกอบการสามารถปรับตัวตอ
ความตองการของผูซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

5)  เผชิญกับการแขงขันจากประเทศจีน โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีไหลเขามากในประเทศ
จํานวนมาก และมีราคาถูก 

6)  สินคาเคร่ืองนุงหมที่ไทยสงออกสวนใหญเปนประเภทขายตามคําส่ังของลูกคา โดยรับจางผลิต 
ทําใหไมมีสราง Brand Name เปนของตนเอง 

7)  มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีตออุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเขมงวดข้ึน ทั้งดานตัวสินคา
เอง วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และส่ิงแวดลอม 
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8) ปญหาคาเงินบาทมีการแข็งคาอยางตอเนื่อง อาจเปนปญหาสําคัญตอการคาดการณของ 
ผูสงออก และทําใหผูสงออกขาดทุน โดยเฉพาะกรณีที่มีการโคดราคาขายโดยการเก็งคาเงินไวลวงหนาจะ
สงผลใหสินคามีราคาสูงกวาคูแขง ทําใหสูญเสียลูกคาในระยะยาว 
5  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีการผลิตครบวงจร กลาวคือ มีการ
ผลิตในอุตสาหกรรมตนน้ํ า  กลางน้ํ า  และปลายน้ํ า  ซึ่ ง อุตสาหกรรมตนน้ํ าและกลางน้ํ าจะเปน 
การผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ในขณะที่ อุตสาหกรรมปลายน้ําจะเปนการผลิตในอุตสาหกรรม 
เคร่ืองนุงหม ดังนั้นเพื่อใหเห็นโครงสรางและความสําคัญของ SMEs ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหม คณะวิจัยจะศึกษาจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดูการกระจายตัวของกิจการ
ตามกลุม ISIC โดยสนใจกลุมกิจการในการผลิตดังตอไปนี้ อุตสาหกรรมตนน้ํา คือ การจัดเตรียมและการปน
เสนใยส่ิงทอรวมทั้งการทอส่ิงทอ (ISIC 1711) อุตสาหกรรมกลางน้ํา ประกอบดวย การแตงสําเร็จสิ่งทอ 
(ISIC 1712) การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปยกเวนเครื่องแตงกาย (ISIC 1721) การผลิตพรมและเคร่ืองปูลาด 
(ISIC 1722) การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญและตาขาย แห อวน (ISIC 1723) การผลิตส่ิงทอ
อ่ืนๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 1729) และการผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตต้ิงและโครเชท 
(ISIC 1730) ในขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ํา ประกอบดวย การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกายที่ทํา
จากขนสัตว (ISIC 1810) และการตกแตงและยอมสีขนสัตวรวมทั้งการผลิตส่ิงของที่ทําจากขนสัตว (ISIC 
1820) 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการสงเสริม SMEs สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต  

การลงทุนและการเช่ือมโยงข้ันตอนการผลิตในหวงโซอุปทานเขาดวยกัน เพราะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมของไทยมีคอนขางครบถวน มีทั้งผูประกอบการทุกขนาด และ กระจายอยูทั่วประเทศ การ
เชื่อมโยงผูผลิตผาและผูผลิตเสื้อผาเขาดวยกันจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูผลิตเส้ือผาได 
แมจะมีการรวมกลุมระหวางผูผลิตในข้ันตอนตางๆ แลวก็ตาม (เปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของภาคธุรกิจ) 
แตการปรับตัวนี้ควรจะสงเสริมใหผูผลิตรายใหญเชื่อมโยงกับผูผลิตขนาดเล็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสงเสริมกิจกรรมกลางน้ําที่ยังเปนปญหาคอขวดอยู คือ การฟอกยอม และ พิมพลาย หากการเช่ือมโยง
ผูผลิตเส้ือผาและส่ิงทอเขาดวยกันประสบผลสําเร็จ จะทําใหผูผลิตเส้ือผาที่เปนผูที่ตองติดตอกับลูกคา
ตางประเทศโดยตรง สามารถนําเสนอบริการคอนขางครบวงจรมากข้ึน ทําใหมีอํานาจตอรองกับลูกคา
เพิ่มข้ึน และ เมื่อไดคําส่ังซ้ือขนาดใหญก็อาจจะทําใหลดตนทุนการผลิตไดเพราะมีการประหยัดจากขนาด 
(Economies of scale) การสงเสริมความเชื่อมโยงนี้รวมถึงการพัฒนาดาน logistics ดวย 
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แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
แผนปฏิบัติการนี้มีจุดประสงคเพื่อเชื่อมโยงใหภาคการผลิตในหวงโซอุปทานของไทยมีความ

แข็งแรงข้ึน โดยสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต การลงทุนและการเช่ือมโยงข้ันตอนการผลิตในหวงโซ
อุปทานเขาดวยกัน เพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทยมีคอนขางครบถวน มีทั้ง
ผูประกอบการทุกขนาด และ กระจายอยูทั่วประเทศ การเช่ือมโยงผูผลิตผาและผูผลิตเส้ือผาเขาดวยกันจะ
ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูผลิตเส้ือผาได แมจะมีการรวมกลุมระหวางผูผลิตในข้ันตอนตางๆ 
แลวก็ตาม (เปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของภาคธุรกิจ) แตการปรับตัวนี้ควรจะสงเสริมใหผูผลิตรายใหญ
เชื่อมโยงกับผูผลิตขนาดเล็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมกิจกรรมกลางน้ําทีย่งัเปนปญหาคอขวด
อยู คือ การฟอกยอม และ พิมพลาย หากการเชื่อมโยงผูผลิตเสื้อผาและส่ิงทอเขาดวยกันประสบผลสําเร็จ 
จะทําใหผูผลิตเส้ือผาที่เปนผูที่ตองติดตอกับลูกคาตางประเทศโดยตรง สามารถนําเสนอบริการคอนขางครบ
วงจรมากข้ึน ทําใหมีอํานาจตอรองกับลูกคาเพิ่มข้ึน และ เม่ือไดคําส่ังซ้ือขนาดใหญก็อาจจะทําใหลดตนทุน
การผลิตไดเพราะมีการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) การสงเสริมความเช่ือมโยงนี้รวมถึงการ
พัฒนาดาน logistics ดวย  

ในการสงเสริมความเช่ือมโยงนี้ สมาคมภาคเอกชนไดทําหนาที่ในสวนของอุตสาหกรรมอยูมาก
พอสมควรแลว สมาคมที่เปนสมาชิกของสมาพันธส่ิงทอ เชน สมาคมส่ิงทอ สมาคมทอผา สมาคมผูผลิต
เคร่ืองนุงหม ควรมีหนาขยายขอบเขตการดําเนินงานโดยมีสมาชิกที่เปน SMEs และผูผลิตสินคา OTOP ใน
เขตภูมิภาคมากข้ึน การจัดทําโครงการสํารวจผลิตภัณฑส่ิงทอในจังหวัดตางๆ จัดทําฐานขอมูลผูผลิต
ผลิตภัณฑส่ิงทอ เส้ือผาสําเร็จรูป และผลิตภัณฑอ่ืนๆ รวมทั้งของใชและอุปกรณที่เกี่ยวของ จะเปนแนวทาง
หนึ่งที่ทําใหผูผลิตในข้ันตอนตางๆ ของอุตสาหกรรมนี้ มีการเช่ือมโยงมากข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต 
 ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเร่ืองของการพัฒนาเทคโนโลยีในที่เกี่ยวของกับการตัดเย็บ 
การควบคุมคุณภาพ และ การออกแบบ ต้ังแตเทคโนโลยีการออกแบบ อยางไรก็ดี ผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้ที่
เปน SMEs สวนมากจะดําเนินการผลิตบางข้ันตอน ดังนั้นส่ิงทีสําคัญสําหรับกิจการเหลานี้คือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประเด็นที่ผูผลิตไทยตองการความชวยเหลือ เชน การ
บริหารโซอุปทาน การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชวัสดุและการเพิ่มผลผลิต 
กิจกรรมที่ควรสงเสริมคือ การฝกอบรมโดยสถาบันส่ิงทอและสถาบันเพิ่มผลผลิตรวมกันกําหนดหัวขอการ
อบรมโดยอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชน เชน ตัวแทนจากสมาคมผูผลิตเคร่ืองแตงกาย โดยหัวขอการ
อบรมนี้อาจเนนที่การจัดการสายการผลิต Value Analysis/Value Engineering (VA/VE) การลดอัตรา
สูญเสียของผา การจัดลําดับการผลิตและการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน เพราะมีผูประกอบการจํานวน
มากที่ดําเนินการผลิตในข้ันตอนตัดเย็บ โดยเปนผูรับชวงผลิตจากผูผลิตเคร่ืองแตงกายรายใหญอีกทีหนึ่ง 
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ในข้ันตอนการผลิตหนึ่งที่ยังมีขอจํากัดอยูมาก คือ การฟอกยอม ในประเด็นนี้การอบรมจะมีความ
ยากลําบากกวาเนื่องจากเทคนิคของผูผลิตอาจจะตางกัน นอกจากนี้ยังมีผูผลิตผาพื้นเมืองอีกจํานวนมากที่
มีวิธีการฟอกยอมดวยวิธีธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีความไมสม่ําเสมอของสีและความทนทานตอการซัก ดังนั้น
หากมีการปรับปรุงโดยอาศัยความรวมมือระหวางสมาคมฟอกยอมกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
เกี่ยวกับเคมีและส่ิงทอเพื่อทําวิจัยและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการฟอกยอมได อยางไรก็ดี การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ผูผลิต SMEs จําเปนตองมีทุน ดังนั้นความ
ชวยทางการเงินแก SMEs เปนส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปดวย 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประเด็นที่ผูผลิตไทยตองการความ

ชวยเหลือ เชน การบริหารโซอุปทาน การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชวัสดุและการ
เพิ่มผลผลิต กิจกรรมที่ควรสงเสริมคือ การฝกอบรมโดยสถาบันส่ิงทอและสถาบันเพิ่มผลผลิตรวมกัน
กําหนดหัวขอการอบรมโดยอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชน เชน ตัวแทนจากสมาคมผูผลิตเครื่องแตง
กาย โดยหัวขอการอบรมนี้อาจเนนที่การจัดการสายการผลิต Value Analysis/Value Engineering (VA/VE) 
การลดอัตราสูญเสียของผา การจัดลําดับการผลิตและการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน เพราะมี
ผูประกอบการจํานวนมากที่ดําเนินการผลิตในข้ันตอนตัดเย็บ โดยเปนผูรับชวงผลิตจากผูผลิตเคร่ืองแตง
กายรายใหญอีกทีหนึ่ง 

ในข้ันตอนการผลิตหนึ่งที่ยังมีขอจํากัดอยูมาก คือ การฟอกยอม ในประเด็นนี้การอบรมจะมีความ
ยากลําบากกวาเนื่องจากเทคนิคของผูผลิตอาจจะตางกัน นอกจากนี้ยังมีผูผลิตผาพื้นเมืองอีกจํานวนมากที่
มีวิธีการฟอกยอมดวยวิธีธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีความไมสม่ําเสมอของสีและความทนทานตอการซัก ดังนั้น
หากมีการปรับปรุงโดยอาศัยความรวมมือระหวางสมาคมฟอกยอมกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
เกี่ยวกับเคมีและส่ิงทอเพื่อทําวิจัยและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการฟอกยอมได อยางไรก็ดี การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ผูผลิต SMEs จําเปนตองมีทุน ดังนั้นความ
ชวยทางการเงินแก SMEs เปนส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปดวย 
 ยุทธศาสตรที่ 3 : การตลาดเชิงรุก  
 เนนดานการตลาดเชิงรุกในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาบุคลากรการตลาด และการสราง
ฐานขอมูลการตลาดและการคา เพื่อขยายปริมาณและมูลคาสงออกเส้ือผา และ เพิ่มสวนแบงตลาดใน
ตลาดเปาหมาย โดยควรเนนเฉพาะตลาดที่เรามีความถนัด เชน การสงออกเสื้อผาสําหรับเขตรอนชื้น เปน
ตน การตลาดเชิงรุกนี้ตองทําควบคูไปกับการสงเสริมตราสินคาของคนไทย การออกแบบ และ ทักษะดาน
การทําตลาดของผูประกอบการไทย 
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แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การตลาดเชิงรุก 
ยุทธศาสตรการตลาดเชิงรุกเนนดานการตลาดเชิงรุกในประเทศและตางประเทศ การพัฒนา

บุคลากรการตลาด และการสรางฐานขอมูลการตลาดและการคา เพื่อขยายปริมาณและมูลคาสงออก
เส้ือผา และ เพิ่มสวนแบงตลาดในตลาดเปาหมาย โดยควรเนนเฉพาะตลาดที่เรามีความถนัด เชน การ
สงออกเสื้อผาสําหรับเขตรอนชื้น เปนตน การตลาดเชิงรุกนี้ตองทําควบคูไปกับการสงเสริมตราสินคาของคน
ไทย การออกแบบ และทักษะดานการทําตลาดของผูประกอบการไทย 

ภายใตสภาพการแขงขันที่รุนแรงข้ึนนี้ ผูผลิตเสื้อผาและส่ิงทอจําเปนตองมีความรวมมือกันอยาง
ใกลชิดข้ึน เพื่อสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบในประเทศเพิ่มข้ึน อยางไรก็ดี การที่ผูผลิตเส้ือผาจะใชผาที่ผลิตใน
ประเทศไดนั้นจําเปนตองไดรับการรับรองคุณภาพจากลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองมีการทําตลาดเชิงรุกทั้งหา
ตลาดใหม และแหลงลงทุนใหมๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของไทย ดังนั้น กิจกรรมที่ควรทําคือ  

1) โครงการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอ โดยเฉพาะผาผืนที่มี
คุณสมบัติพิเศษหรือมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ศูนยขอมูลเชิงลึกซึ่งปจจุบันสถาบันส่ิงทอไดดําเนินการแลว ควรสงเสริมใหมีการนําขอมูลเหลานี้
ไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยและคาดการณแนวโนม ผลกระทบจากมาตรการในประเทศตางๆ หรือโอกาสการ
ลงทุนในประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะขยายโอกาส การเชื่อมโยงการผลิตส่ิงทอของไทยกับนานาชาติ โดยอาจ
เร่ิมตนจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3) พัฒนาและสงเสริมใหนักออกแบบใชผาไทย ผาพื้นเมืองในการผลิตเสื้อผาหรือพัฒนาใหผูผลิต
ในแตละภูมิภาคที่มีเทคนิคการทอผาพื้นเมืองสามารถพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผาใหไดมาตรฐาน 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบและลวดลายดวย (เชน การกําหนดมาตรฐานขนาดของผา ความคงทนของเนื้อผา 
และคุณภาพของสีฟอกยอมตอการซัก เปนตน) เพื่อใหขยายตลาดไดทั้งในและตางประเทศ 

กิจกรรมเหลานี้สถาบันส่ิงทอ และสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมมือกับ ISMED สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และศูนยศิลปาชีพสามารถรวมกันกําหนดพื้นที่
เปาหมายและเร่ิมดําเนินการได เชน ผาไหมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโครงการของ
ศูนยศิลปาชีพที่กระจายตามจังหวัดตางๆ โดยโครงการตางๆ เหลานี้ควรบูรนาการและดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 2-3 ป (2550-2552) เพื่อที่จะขยายผลตอไปในอนาคต การยกระดับคุณภาพและรูปแบบการทอ 
การตัดเย็บดวยผาไทยนี้จะเปนบันไดกาวแรกที่จะสรางตราสินคาไทยในตลาดโลกได เพราะเปนผลผลิต 
ที่เกิดจากภูมิปญญาและวัสดุที่หาไดในประเทศไทย และสามารถสงเสริม SMEs ที่มีจํานวนมากไดอยางดี 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร  
เนนการพัฒนาทักษะ ความรูของผูที่จะเขาสูภาคการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เนนสงเสริม

หลักสูตรที่สรางวิศวะกรโรงงานสําหรับส่ิงทอโดยเฉพาะ วิศวะเคมีสําหรับโรงงานที่ดําเนินข้ันตอนฟอกยอม 
ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุสําหรับการพัฒนาผาในกลุมเทคนิคคัล (Technical textile) เปนตน 
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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา ควรมีบทบาทรวมกับ
ภาคเอกชนเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เชน วิศวกรสาขาส่ิงทอ วิศวกรโรงงาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเคมี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการฟอกยอม และแตงสําเร็จส่ิงทอ ในปจจุบันสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอไดดําเนินการอยูคือการพัฒนา Software สําหรับการบริหารทรัพยากรขององคกร หรือ 
ERP และ ในขณะเดียวกันก็กําลังพัฒนาบุคลากรดาน IT เพื่อสนับสนุนองคกรที่จะใช Software นี้อยู แตใน
อนาคต สมาคมตางๆ ควรจะมีบทบาทและรวมมือกันระหวางสมาคมและสถาบันในการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มมากข้ึนตามความตองการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมสามารถเสนอและผลักดันใหมีการ
อบรมดานตางๆ เพิ่มข้ึน ประเด็นเร่ืองทรัพยากรมนุษยนี้ส่ิงนี้ตองสงเสริมในระยะยาว 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 
เนนการพัฒนาทักษะ ความรูของผูที่จะเขาสูภาคการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เนนสงเสริม

หลักสูตรที่สรางวิศวกรโรงงานสําหรับส่ิงทอโดยเฉพาะ วิศวเคมีสําหรับโรงงานที่ดําเนินข้ันตอนฟอกยอม 
ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุสําหรับการพัฒนาผาในกลุมเทคนิคคัล (technical textile) เปนตน 

สถาบันพัฒนาส่ิงทอและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา ควรมีบทบาทรวมกับภาคเอกชน
เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เชน วิศวกรสาขาส่ิงทอ วิศวกรโรงงาน และผูเช่ียวชาญดานเคมี เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการฟอกยอม และแตงสําเร็จส่ิงทอในปจจุบันสถาบันพัฒนาส่ิงทอได
ดําเนินการอยูคือการพัฒนา Software สําหรับการบริหารทรัพยากรขององคกร หรือ ERP และ ใน
ขณะเดียวกันก็กําลังพัฒนาบุคลากรดาน IT เพื่อสนับสนุนองคกรที่จะใช Software นี้อยู แตในอนาคต 
สมาคมตางๆ ควรจะมีบทบาทและรวมมือกันระหวางสมาคมและสถาบันในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากข้ึน
ตามความตองการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมสามารถเสนอและผลักดันใหมีการอบรมดาน
ตางๆ เพิ่มข้ึน ประเด็นเร่ืองทรัพยากรมนุษยนี้ส่ิงนี้ตองสงเสริมในระยะยาว 
7. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 

1) มาตรการสงเสริมการลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนดให
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อยูในกลุมอุตสาหกรรมเบา โดยไดรับการยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร  การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป  และสิทธิพิเศษทางดานการลงทุนอ่ืน ๆ 

2)  การจัดต้ังศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ รวมกับสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก เพื่อเช่ือมโยงขอมูลต้ังแตอุตสาหกรรม 
ตนน้ําถึงปลายน้ําใหกับผูประกอบการรับทราบขอมูลที่สําคัญและนําไปใชเพิ่มศักยภาพในการแขงขันมาก
ข้ึน รวมทั้งวิเคราะหเชิงลึกเพื่อเสนอแนวทางสูนโยบายของประเทศในความพรอมที่จะรับมือกับขอตกลง
การคาเสรี (FTA) กับประเทศตาง ๆ  
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3)  การจัดต้ังคลัสเตอรนวัตกรรมสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอรวมกับสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ  ไดดําเนินการจัดต้ังคลัสเตอรนวัตกรรมส่ิงทอ  โดยมีผลิตภัณฑเดน  ไดแก เส้ือสมุนไพรกัน
เชื้อรา  ส้ือสมุนไพร Super Cool  ส่ิงทอจากสีธรรมชาติ  ส่ิงทอนาโน  ส่ิงทอปองกัน UV และผาไหมที่บางที่สุด 
8.  แนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 สถานการณในป 2551 การผลิตเสนใยสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ปรับตัวลดลง อันเปนผลจาก
สถานการณคาเงินบาทที่แข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับความไมชัดเจน
ดานการเมืองสงผลใหภาคประชาชนระมัดระวังการใชจาย หันไปเลือกซื้อสินคาที่มีราคาไมแพงมากนัก
เหมาะกับกําลังซื้อที่มีจํากัด แตการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง แมวาภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยเขาสูภาวะชะลอตัวก็ตาม ทั้งนี้ผูประกอบการเส้ือผาสําเร็จรูปยังคงผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อขยายสงออกไป
ตลาดอาเซียน และญ่ีปุน ตามคําส่ังซื้อ    
 สําหรับแนวโนมการผลิตส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูปในป 2552 คาดวาจะมีคําส่ังซ้ือเพิ่มข้ึน หลังจาก
ที่ขอตกลงความรวมมือหุนสวนทางเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (JTEPA) มีผลบังคับใช  ซึ่งคาดวายอดคําส่ังซ้ือ
และการสงออกไปยังประเทศญ่ีปุนจะเพิ่มข้ึนกวารอยละ 20 การผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป 
รวมทั้งการสงออกผลิตภัณฑส่ิงทอจะขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 8.0และเคร่ืองนุงหมจะขยายตัวไมนอยกวา
รอยละ 3.0  ซึ่งจะเนนในตลาดอาเซียนและญี่ปุนมากข้ึน เพื่อลดผลกระทบจากตลาดสหรัฐ อเมริกาและ
สหภาพยุโรปชะลอตัว 

9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  จากสถานการณ  สภาพปญหา  และแนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหม  ดังกลาวแลวขางตน  เห็นควร 
 1)  ควรเรงสรางความรูความเขาใจดานมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTB) ใหแก
ผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการใชสารเคมี   
 2)  ควรพัฒนานักออกแบบและนักการตลาดของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับส้ินคาและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงเปาหมาย 

3)  ควรมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา  เชน  การสงเสริมส่ิงทอที่มีนวัตกรรม การใชฉลาก
ส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป (EURO Flower) 
10.  ตัวอยางโครงการในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
ชื่อโครงการ : การพัฒนายกระดับผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมดานการ
ผลิตและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล 

จากปญหาคาเงินบาทแข็งคาข้ึนในชวงป 2549-2550 ทําใหกิจการ SMEs ในอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุงหมไดรับผลกระทบมาก ทําใหผูประกอบการบางรายตองปดกิจการไป เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวา
ผูประกอบการไทยยังมีขอจํากัดทางเทคโนโลยี ขีดความสามารถของผูประกอบการไทยในการแขงขันของ
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ภาคอุตสาหกรรมลดนอยลง เพราะไมไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุที่คาเงินบาทออนตัวจากการ
ลอยตัวคาเงินบาทป 2540 ธุรกิจสามารถทํากําไรไดโดยไมตองปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ หรือยกระดับคุณภาพของสินคาใหไดตามมาตรฐาน ในขณะที่ประเทศคูแขงขันมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริหารจัดการของตน รวมทั้งไดเกิดประเทศคูแขงใหม เชน จีน เวียดนาม 
ฯลฯ ที่มีตนทุนแรงงานตํ่ากวาไทยมาก 

ดังนั้นจึงเห็นไดวาปญหาการขาดการพัฒนาดานการผลิตใหสินคามีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ขาดการยกระดับศักยภาพดานการบริหารจัดการของผูประกอบการไทยจึงมีความสําคัญยิ่งตอขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในระยะยาวตอไป แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไดจัดทํา
กลยุทธรองรับ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพการผลิตใหไดมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับ
สากล และขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอ่ืนทั้งตลาดภายในและตางประเทศ กลยุทธการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมนั้นมีความ
เกี่ยวของกับหนวยงานดังตอไปนี้ คือ สถาบันพัฒนาส่ิงทอ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปน
หนวยงานที่ตองประสานกับสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย (TGMA) สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อประชาสัมพันธและสื่อสารกับ
ผูประกอบการเปาหมาย และเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
กลยุทธดังนี้ 

1. การสงเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพสินคาและมาตรฐานใหไดมาตรฐานระดับสากล 
สงเสริมใหมีหนวยงาน สถาบันหรือเอกชนที่รัฐใหการรับรองเพื่อใหบริการดานการวิเคราะหทดสอบ และ
รับรองคุณภาพอยางเพียงพอ รวมทั้งรณรงคใหผูผลิตและผูบริโภคใหความสําคัญแกคุณภาพและมาตรฐาน
สินคามากยิ่งข้ึน เพื่อรองรับแผนงานสงเสริมโอกาสในการขยายชองทางการจําหนายในตลาดภูมิภาคและ
ตลาดโลก 

2. การสงเสริมและจูงใจใหมีการนํามาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล 
(ISO 14000) ไปใชในอุตสาหกรรม และรณรงคกับกิจการ SMEs ใหตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหกระบวนการผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

โดยกิจกรรมที่ทําคือ การใหบริการฝกอบรม การใหคําปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและ
บริการทดสอบมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะนําไปใชในการผลิตเคร่ืองแตงกาย 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่ อส ง เส ริมการยกระ ดับด านการผ ลิตให ไดมาตรฐานและการจัดการแก  SMEs  
และอุตสาหกรรมโดยรวม 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการดานส่ิงทอของประเทศใหไดตามมาตรฐานสากล และมีขีด
ความสามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐานตอไป 
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3. เพื่อสรางบุคลากรทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดยอมและระดับชุมชนใหมีขีด
ความสามารถ มีความรู ตระหนักและมีจิตสํานึกในเร่ืองการผลิต การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ระยะเวลา : 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาส่ิงทอ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สมาคม
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย (TGMA) สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
กลุมเปาหมายผูรับผลประโยชน 

1. ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) 

2. ผูรับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. ผูรับผิดชอบคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ 
4. ผูรับผิดชอบดานคุณภาพ 
5. ผูรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ดําเนินการ: ทั่วประเทศ แตควรศึกษาและเนนพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมการผลิตตามเปาหมายของ
อุตสาหกรรมและมีผูประกอบการ SMEs จํานวนมาก อาจเนนที่ภาคกลางท่ีมีโรงงานจํานวนมากทําการตัด
เย็บเพื่อสงตอใหโรงงานขนาดใหญ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสําหรับผาพื้นเมือง 
กิจกรรมและวิธีดําเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ 
โครงการพัฒนายกระดับ
ผูประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรม ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมดานการผลิต
และการจัดการ 
 

1. จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสัมมนา เอกสารประกอบ เชิญ
วิทยากร 

2. จัดจางวิทยากรภาคเอกชนท่ีมีความรูความสามารถ และมี
ประสบการณฝกอบรมในบางหลักสูตร 

3. จัดฝกอบรมแกกลุมเปาหมาย 

 
 



 
 

ภาคผนวก 



กลางน้ํา
อุตสาหกรรมทอผา

ISIC 1721
อุตสาหกรรมถกัผา

ISIC 1730

อุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และแตงสําเร็จ
ISIC 1712 

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปแลเครื่องนุงหม

ISIC 1810 และ ISIC 1820
ปลายน้ํา

อุตสาหกรรมปนดาย

อุตสาหกรรมเสนใย
- อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ

- อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห
ตนนํ้า

ISIC 1711

หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหม

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

฿฿

F

F

฿฿

 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

การเช่ือมโยงอตุสาหกรรมการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

• สรางระบบฐานขอมูลผูผลิต
• สงเสริมการรวมกลุม
เครือขายผูผลิตในแตละพื้นที่

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันาเทคโนโลยีและ
ประสิทธภิาพการผลติประสิทธภิาพการผลติ

• สงเสริมการพัฒนาความ

สามารถดานโรงงาน 
• พัฒนาและเผยแพร
มาตรฐานดานเครื่องแตงกาย
ระดับนานาชาติแก SMEs

การตลาดเชิงรุกการตลาดเชิงรุก

• สงเสริมตราสินคาไทย
• สงเสริมการออกงานแฟร
ในตางประเทศ

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร

• สงเสริมการพัฒนา
ผูเชีย่วชาญดานการผลิตและ
การจัดการโรงงาน

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร
ยกระดับประสทิธิภาพในการผลิตยกระดับประสทิธิภาพในการผลิต

• พัฒนาการเชื่อมโยงให
ภาคการผลิตในหวงโซ
อุปทาน
• พัฒนาดาน logistics เพื่อ
สงเสริมความเชื่อมโยงให
เข็มแข็งข้ึน 

• การควบคุมคุณภาพและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชวัสดุ
• การฝกอบรมดานเทคนิค
เกี่ยวกับการฟอกยอม 

• การพัฒนาการตลาดเชิง
รุกในประเทศและ
ตางประเทศ 
• การสงเสริมตราสินคา
ไทย และการออกแบบโดย
ใชผาพื้นเมืองเปนวัตถุดิบ

• พัฒนาบุคลากรในสาขา
ท่ีขาดแคลน เชน วิศวกร
ส่ิงทอ  วิศวกรโรงงาน ฿฿

FF  ฿฿
F

FF

 
 



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 
  ศูนยขอมูลส่ิงทอเชิงลึก (http://www.thaitextile.org/th/textile_intel/index.asp) 
สถาบันพัฒนาส่ิงทอ   
  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาส่ิงทอเครื่องนุงหม) สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  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 
  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 
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