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สถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต               
เพื่อจัดเก็บขอมูลที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิต เชน จํานวนสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม                 
จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน มูลคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบ คาใชจายในการดําเนินงานของ                
สถานประกอบการ มูลคาขายผลผลิต และรายรับของสถานประกอบการ ที่เกิดข้ึนในป 2554 โดยสถานประกอบการ                  
ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ มีจํานวน 423,417 แหง มีคนทํางานทั้งสิ้น 4.5 ลานคน และมีมูลคาผลผลิต                       
รวม 8.9 ลานลานบาท 

 

สําหรับสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีสถานประกอบการทั่วประเทศ
จํานวน 131,445 แหง มีจํานวนคนทํางาน 783,616 คน มีมูลคาผลผลิต 428.3 พันลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม 
ประมาณรอยละ 27.9 ของมูลคาผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

โครงสรางอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหม 
  

หากพิจารณาตามโครงสรางของกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า และกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า                 
โดยมกีิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละกลุมอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 

แผนภูมิ 1 โครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม จําแนกตามกระบวนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ท่ีมา : แผนปฏบิัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 

กลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นตน (Upstream) เปนอุตสาหกรรมเริ่มแรกในโครงสราง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โดยเริ่มตนจากอุตสาหกรรมเสนใย หรือการเตรียมเสนใยสิ่งทอ กิจกรรมในข้ันน้ี
ไดแก การสาวไหม การลางไหม การแยกไข การยอมสีเสนใย การสางหรือการหวีเสนใย ซึ่งหากแบงตามลักษณะการ
ผลิตจะแบงออกได 2 ประเภท คือ  

1) อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ เชน เสนใยฝาย ไหม ขนสัตว และพืชเสนใยอื่นๆ                
2) อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห ที่เกิดจากการสังเคราะหดวยสารเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
 
 

กลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา

(Upstream)

กลุมอุตสาหกรรมกลางน้ํา

(Middle Stream)

กลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา

(Downstream)

- การผลิตผลิตภัณฑจากเสนใย 
- การผลิตผาผืน 

- การผลิตเครื่องนุงหม 

- การผลิตผลิตภัณฑจากผาถัก  

 

- การผลิตเสนใย  
 

- การปนดาย 
- การถักผา 

- การทอผา 
- การผลิตผาชนิดไมทอ 
- การฟอกยอมและตกแตง 
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กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง (Middle Stream) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่ตอง
อาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอตนนํ้า โดยนํามาผานกระบวนการเพื่อใหเปนผลิตภัณฑใหม กิจกรรมในข้ันน้ี 
ไดแก การปนดาย การทอผา การถักผา การผลิตผาชนิดไมทอ การฟอกยอมและตกแตงผา ซึ่งกระบวนการในข้ันน้ี 
เริ่มจากการนําผลิตภัณฑเสนใย จากอุตสาหกรรมข้ันตน มาทําการข้ึนเกลียว ตีเกลียว ปนเสนดาย กอนที่จะสงเขาสู
กระบวนการทอผา ถักผา หรือผลิตผาชนิดไมทอ แลวเขาสูกระบวนการ ฟอกยอม และตกแตงสิ่งทอ กอนนําไปผลิต
สินคาสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมข้ันปลายตอไป  
 

กลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่ตองใช
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมข้ันกลาง มาแปรรูปโดยผานกระบวนการ ออกแบบ ตัดเย็บ หรือกระบวนการอื่นๆ เพื่อใหได
สินคากระจายสูตลาด ผลิตภัณฑในข้ันน้ี ไดแก  

1) ผลิตภัณฑจากเสนใย เชน เชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แห และอวน เปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงวัตถุดิบ              
ที่เปนเสนดาย มาทําการผลิตในการผลิตเปนหลัก  

2) ผลิตภัณฑที่เปนผาผืน ไดแก เครื่องนอน ผาใบ พรม สิ่งปูพื้น เปนตน  
3) ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม เครื่องแตงกาย  
4) ผลิตภัณฑจากผาถัก เชน ถุงนอง เสื้อ กางเกง ที่ผลิตจากผาถัก เปนตน               

 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

ในป 2554 สถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีจํานวนทั้งสิ้น 131,445 แหง ซึ่งมีการกระจายตัว                
อยูทั่วทุกภาคของประเทศ หากพิจารณาเปนรายภาค พบวา สถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมสวนใหญ                          
มีที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 65,354 แหง รองลงมาเปนภาคเหนือ 25,134 แหง กรุงเทพมหานคร               
15,464 แหง ภาคกลาง 10,326 แหง ภาคใต จํานวน 9,453 แหง และปริมณฑล 5,714 แหง โดยเปนสถานประกอบการ   
ในกลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า 49 แหง กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า 46,803 แหง และกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า 84,593 แหง  

 

แผนภูมิ 2 การกระจายตัวของสถานประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 

 

 

 

  

 

กลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา  กลุมอุตสาหกรรมกลางน้ํา  กลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
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 เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า พบวา 
มีจังหวัดที่เปนที่ต้ังของสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมตนนํ้าเพียง 18 จังหวัด โดยจังหวัด
นครราชสีมา เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมตนนํ้าสูงสุด โดยมีจํานวนสถานประกอบการมากกวา 6 แหง 
ในขณะที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สระบุรี บุรีรัมย และชัยภูมิ เปนที่ต้ังของสถานประกอบการ 4 – 6 แหง จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เชียงใหม นาน สุโขทัย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน 
มหาสารคาม สุราษฎรธานี และชุมพร เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมตนนํ้า 1 – 3 แหง 
 

 สําหรับการกระจายตัวของสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า มีการกระจาย
ตัวอยางหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร และกาฬสินธุ เปนที่ต้ังของสถาน -
ประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า มากกวา 5,000 แหง จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สกลนคร 
รอยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร และ ลําพูน เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า 
1,001 - 5,000 แหง สวนจังหวัดอื่นๆ เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้าไมเกิน 1,000 แหง 
  

สวนจังหวัดที่เปนที่ ต้ังของสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมปลายนํ้า พบวา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมปลายนํ้า มากกวา 10,000 แหง จังหวัดแพร          
เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมปลายนํ้า 5,001 – 10,000 แหง จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี 
เชียงใหม ลําพูน พะเยา เชียงราย นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ขอนแกน มหาสารคาม 
รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครศรีธรรมราช และปตตานี เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า         
1,001 - 5,000 แหง สวนจังหวัดอื่นๆ เปนที่ต้ังของสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้าไมเกิน 1,000 แหง 
 

คนทํางานและคาตอบแทนแรงงานในอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหม 
 

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบจํานวนคนทํางานแตละประเภท 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ในป 2549 และ 2554 

 

        จํ านวนคนทํ า ง านในอุ ตสาหก รรมสิ่ ง ท อ                   
และเครื่องนุงหม ลดลงจาก 858,659 คน ในป 2549     
เปน 783,616 คน ในป 2554 คิดเปนอัตราการลดลง 
8.7% โดยลูกจางอื่นๆ เชน ผูจัดการ พนักงานธุรการ 
ลดลงมากที่ สุ ด  34 . 2% ลู กจ า งที่ ไม มี ฝ มื อ                          
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต จํ า น ว น ล ด ล ง  2 9 . 9 %                      
และคนทํางานโดยไมไดรับเงินเดือน เชน เจาของ
กิจการ หุนสวน มีจํานวนลดลง 23.5% แตลูกจาง               
มีฝมือในกระบวนการผลิต มีจํานวนมากข้ึน 10.8% 
แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของสถานประกอบการ              
เมื่อมีการลดขนาดกิจการลง จะมีการจางงานลูกจาง           
มีฝมือในกระบวนการผลิตในจํานวนที่เพิ่มข้ึน เพื่อให
ป ริ ม า ณก าร ผ ลิ ต ไ ม ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะท บ ม าก นั ก                    
แตคนทํางานในสวนอื่น ที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต
โดยตรง จะถูกลดจํานวนลงเพื่อประหยัดคาใชจาย             
ของสถานประกอบการ 
           

 

 

 

23.5% 10.8% 29.9% 34.2% 
    

คนทาํงานโดย
ไมไดรับคาจาง 

ลูกจางมฝีมือ ลูกจางไมมีฝมอื ลูกจางอื่นๆ 
ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต  

 

 
 

201,269

419,830

188,686

48,874

153,977

465,193

132,300

32,146

 ป 2549 
 ป 2554 
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        สํ าห รั บค าตอบแทนแรง ง านของคนทํ า ง าน                       
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวาลูกจาง                   
ในกระบวนการผลิตไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย          
เพิ่มข้ึน 15.5% จาก 79,941.4 บาท/คน/ป ในป 2549           
เ ป น  9 2 , 3 2 4 . 3  บ า ท  บ า ท /ค น / ป  ใ น ป  2 5 5 4                        
สวนลูกจางอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนแรงงานโดยเฉลี่ย                  
สูงกวาลูกจางในกระบวนการผลิต แตคาตอบแทนแรงงาน
เพิ่มข้ึนเพียง 0.2% จาก 184,370.8 บาท ในป 2549                
เปน 184,810.3 บาท ในป 2554 
 

        เมื่อพิจารณาสัดสวนคาตอบแทนแรงงานในป 2554 
พบวา ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต ไดรับ คาจาง เงินเดือน
คิดเปน 86.2% ของคาตอบแทนแรงงานที่ไดรับทั้งหมด         
ซึ่งสูงกวาลูกจางอื่นๆ ที่ไดรับคาจาง เงินเดือนคิดเปน 
82.6% ของคาตอบแทนแรงงานที่ ไดรับทั้ งหมด             
แต ได รับค าล วง เวลา โบนัส เ งินสมทบเข ากองทุน
ประกันสังคม คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ                 
ในสัดสวนทีน่อยกวาลูกจางอื่นๆ 
 

        สําหรับลูกจางในกระบวนการผลิต พบวา สถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ เครื่ อง นุ งห ม                         
พึ่งพาลูกจางที่มีฝมือเปนหลัก ในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 
77.9 และเปนลูกจางที่ไมมีฝมือรอยละ 22.1 ซึ่งจะเห็น      
ไดวาในกลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า และปลายนํ้า มีลูกจาง             
มีฝมือในกระบวนการผลิตสูงถึงรอยละ 77.6 และ 78.1                   
ของลูกจ าง ในกระบวนการผลิตทั้ งหมด เ น่ืองจาก
กระบวนการผลิตในข้ันน้ี มีความยุงยากซับซอน ไมสามารถ                     
ใชเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไดมากนัก จึงจําเปน                 
ตองใชผูมีความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิตเปนหลัก               
เชน การทอผา การถักผา การตัดเย็บเสื้อผา และเครื่อง
แตงกาย เปนตน ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า มีความ
ยุงยากในกระบวนการผลิตที่นอยกวา และไมจําเปนตองใช
ทักษะเฉพาะดานมากนัก จึงสามารถใชเครื่องจักรทดแทน
แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหในกลุมอุตสาหกรรม
ตนนํ้า มีการจางงานในสวนของลูกจางมีฝมือเพียงรอยละ 
30.3 ของลูกจางในกระบวนการผลิตทั้งหมด  

 แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียของคนทํางาน 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ในป 2549 และ 2554 

 

 
15.5% 0.2% 

  

ลูกจางในกระบวนการผลติ ลูกจางอื่นๆ 
 

  
 
 

 
แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบสัดสวนคาตอบแทนแรงงาน  

ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 

 

    
 ลูกจางในกระบวนการผลติ ลูกจางอื่นๆ 
   

       คาจาง เงินเดือน 
      คาลวงเวลา โบนัสฯ 
      คารักษาพยาบาล 

   คาสวัสดิการอ่ืนๆ 
   เงินสมทบเขากองทุน   
       ประกันสังคม 

 

   
 
 

 แผนภูมิ 6 รอยละของลูกจางในกระบวนการผลิต 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 

 
อุตสาหกรรมตนน้ํา 

1,013 คน 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

391,300 คน 

 

 
อุตสาหกรรมกลางน้าํ 

205,180 คน 

 

      

 
      ลูกจางมีฝมือ   
      ลูกจางไมมีฝมือ 

 

 
 
 
 
 

79,941.4

184,370.8

92,324.3

184,810.3

86.2% 82.6% 

  8.8% 
   0.3% 
   1.2% 
  3.5% 3.8% 

1.3% 

11.9% 

0.4% 

 ป 2549 
 ป 2554 
 

22.4% 

77.6% 69.7% 

30.3% 

78.1%

21.9% 
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        และเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม  พ บ ว า                        
สถานประกอบการขนาดเล็ก (S) มีสัดสวนของลูกจาง               
มีฝ มื อ ในกระบวนการผลิ ตสู งสุ ด ถึ ง ร อยละ  89 .1                 
สถานประกอบการขนาดกลาง (M) และสถานประกอบการ
ขนาดใหญ (L) มีสัดสวนของลูกจางมีฝมือในกระบวนการ
ผลิต รอยละ 70.5 และ 68.9 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจาก               
ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่สวนใหญเปนกลุมแมบาน 
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่คนทํางานตองทํางานเปน              
ในทุกหนาที่  ไมมีการแบงหนาที่อยางชัดเจน แต เมื่อ
คนทํางานมีจํานวนมากข้ึน (สถานประกอบการขนาดใหญข้ึน)                  
มักมีการแบงหนาที่คนทํางานอยางชัดเจน ทําใหมีลูกจาง                 
มีฝมือในสัดสวนที่นอยกวาสถานประกอบการขนาดเล็ก 

 แผนภูมิ 7 รอยละของลูกจางในกระบวนการผลิต 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม                                    
จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

 

 
S 

257,602 คน 
M 

83,933 คน 
L 

255,958 คน 
 

 ลูกจางมีฝมือ   ลูกจางไมมีฝมือ  

 

คาใชจายในการดําเนนิกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

แผนภูมิ 8 เปรียบเทียบคาใชจายของสถานประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ในป 2549 และ 2554  

        ในภาพรวม สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ                 
และเครื่ องนุ งหมมีค า ใชจ ายในการ ดําเ นินกิจการ                
ลดลง 13.4% จาก 355,346.9 ลานบาท ใน ป 2549 
เปน 308,728.1 ลานบาท ในป 2554 โดยมีคาใชจาย       
ในการจัดซื้อ วัตถุดิบและวัสดุประกอบในประเทศ        
เพิ่มข้ึน 14.5% แตมีการนําเขาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ            
และคาใชจายอื่นๆ ลดลง 58.5% และ 26.7% ตามลําดับ 
 

        สําหรับคาใชจายในการดําเนินกิจการของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมการในป 2554 สามารถ     
จําแนกเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
ประกอบที่ใชในการผลิตจากภายในประเทศรอยละ 62.2                  
(192,102.0 ลานบาท) คาใชจายในการจัดซื้อวัตถุดิบ   
และวัสดุประกอบที่นําเขาจากตางประเทศ รอยละ 8.9 
(27,288.2 ลานบาท) และคาใชจายในการผลิตและ         
การดําเนินการ รอยละ 28.9 ของคาใชจายทั้ งสิ้ น             
(89,337.9 ลานบาท) 
 

        เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม (แผนภูมิ 12) 
พบวา  สถานประกอบการในแตละกลุ มมีสัดสวน              
การนําเขาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ ที่แตกตางกัน         
โดยกลุ มอุตสาหกรรมตนนํ้า มีการ นําเข า วัตถุ ดิบ             
และวัสดุประกอบจากตางประเทศ ในสัดสวนถึงรอยละ  
 

 

 
14.5% 58.5% 26.7% 

   

ภายในประเทศ ตางประเทศ การผลิต 
และดําเนนิการ วัตถดุบิและวัสดปุระกอบ   

 
 
  

แผนภูมิ 9 สัดสวนคาใชจายของสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม  

 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
  

 ภายในประเทศ ตางประเทศ การผลิตและ
ดําเนินการ 

  

วัตถดุบิและวัสดปุระกอบ 
 
  

89.1%
70.5% 68.9%

10.9%
29.5% 31.1%

167,820.4

65,719.0

121,807.5

192,102.0

27,288.2

89,337.9

 ป 2549 
 ป 2554 

**ryo]hko[k

หนวย: ลานบาท 

62.2% 

8.9% 

28.9% 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 

 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 

 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 

 



 

สถานการณอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร 
 

 

6 

 
  ลุมอุตสาหกรรมกลางน้ํา และปลายน้ํา               มี   

และวัสดุประกอบจากตางประเทศ ในสัดสวนถึงรอยละ 
44.3 ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า และปลายนํ้า               
มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ ในสัดสวน
เพียงรอยละ 13.9 และ 11.5 ของมูลค า วัตถุ ดิบ             
และวัสดุประกอบที่ใชในการผลิตโดยรวม แสดงใหเห็นวา 
วัตถุดิบหลักของกลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า เชน ใยฝาย 
ใยสังเคราะห และเสนใยอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศยังมี            
ไมเพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรมสิ่งทอ         
แล ะ เ ค รื่ อ ง นุ ง ห มภายในปร ะ เทศ  เ น่ื อ ง ม าจ าก
อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหตองใชเงินลงทุนคอนขางสงู 
และเทคโนโล ยีที่ทั นสมั ย อีกทั้ งสภาพภูมิอ ากาศ              
ของประเทศไมเหมาะสมตอการผลิตเสนใยฝายคุณภาพดี 
ไดในปริมาณมากพอ แตเมื่อผานกระบวนการผลิตใน
อุ ต ส าห ก ร ร ม ต น นํ้ า แล ว  ผ ลิ ต ภัณฑ เ ส น ใ ยที่ ไ ด                  
จะหมุนเวียนอยูในตลาดภายในประเทศเปนสวนใหญ 
สงผลใหปริมาณการนําเขาวัตถุดิบและวัสดุประกอบใน
กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า และปลายนํ้ามีสัดสวนนอยลง 
 

        และเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุงหม พบวา สถาน-
ประกอบการขนาดเล็ก (S) มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบ
และวัส ดุประกอบในสัดสวนนอยที่สุดเพียง  3 .1% 
ของมู ลค า วั ต ถุ ดิบ ประกอบทั้ ง หมด ส วนส ถาน -
ประกอบการขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ (L) 
มีสัดสวนของมูลคาการนําเขาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ          
ที่สูงข้ึน คิดเปน 10.9% และ 16.3% ของมูลคาวัตถุดิบ
ประกอบ ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนในการผลิต
ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข น า ด เ ล็ ก ที่ มี ไ ม ม า ก                   
และมีศักยภาพไมเพียงพอ ที่จะนําเขาวัตถุดิบและวัสดุ
ประกอบในปริมาณมาก แต ในสถานประกอบการ          
ขนาดกลาง และขนาดใหญที่มีตนทุนที่สูงกวา จึงมี
ศักยภาพในการติดตอกับตางประเทศที่สูงกวา  

แผนภูมิ 10 สัดสวนของมูลคาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม  

 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
436.2 ลานบาท 

 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
138,429.5 ลานบาท  

 

อุตสาหกรรมกลางน้าํ 
80,524.5 ลานบาท 

 

 

 มูลคาการจัดซ้ือ 
    วตัถุดิบและวัสดุประกอบ  
    ภายในประเทศ 
 มูลคาการจัดซ้ือ 
    วตัถุดิบและวัสดุประกอบ  
    จากตางประเทศ 
 

  

  

 
 
 

 

แผนภูมิ 11 สัดสวนของมูลคาวัตถุดิบและวัสดุประกอบ 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ  

 

  

S 
45,607.2 
ลานบาท 

M 
43,822.6 
ลานบาท 

L 
129,960.4 
ลานบาท 

 มูลคาวัตถดุิบฯในประเทศ   มูลคาวัตถุดิบฯนําเขา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.9% 89.1% 83.7%

3.1% 10.9% 16.3%

44.3% 
55.7% 

13.9% 

86.1% 

88.5% 

11.5% 

 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 
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รายรับของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหม 

 

        สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหมมีรายรับจากการดําเนินกิจการ ลดลง 11.3% 
จาก 482,613.4 ลานบาท ใน ป 2549 เปน 428,281.2 
ลานบาท ในป 2554 โดยมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ
ภายในประเทศ เพิ่มข้ึน 22.0% แตการสงออกผลิตภัณฑ 
และรายรับจากกิจกรรมอื่นๆของสถานประกอบการลดลง 
56.2% และ 48.3% ตามลําดับ  
 

        สําหรับรายรับจากการดําเนินกิจการของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมการในป 2554 สามารถจําแนก
เปนรายรับจากการขายผลิตภัณฑภายในประเทศ สูงถึง
รอยละ 78.0 (334,014.1 ลานบาท) รายรับจากการ
สงออกตางประเทศรอยละ 17.8 (76,371.0 ลานบาท) 
แ ล ะ เ ป น ร า ย รั บ จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ                      
ของสถานประกอบการรอยละ 4.2 ของรายรับของสถาน-
ประกอบการทั้งหมด (17,896.1 ลานบาท)  
 

        เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา สถาน-
ประกอบการในแตละกลุมมีสัดสวนการสงออกผลิตภัณฑ    
ที่แตกตางกัน โดยกลุมอุตสาหกรรมตนนํ้ามีการสงออก
ผลิตภัณฑ ในสัดสวนที่นอยที่สุดเพียงรอยละ 9.1 ในขณะที่
กลุ มอุตสาหกรรมกลาง นํ้า และปลายนํ้ามีสัดสวน       
การสงออกผลิตภัณฑที่สูงข้ึน รอยละ 13.6 และรอยละ 
21.8 ของมูลคาผลผลิตทั้งสิ้น 
 

        จากคาใชจาย และรายรับของอุตสาหกรรมการผลิต
สิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวา อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่ อง นุ งหม  มีก ารหมุนเ วียนผลผลิตและวัตถุ ดิบ
ภายในประเทศอยางเปนระบบ โดยเมื่อกลุมอุตสาหกรรม
ตนนํ้า นําเขาวัตถุดิบในสัดสวนสูงกวากลุมอุตสาหกรรม   
ข้ันอื่น  แต เมื่อผลิตผลิตภัณฑออกมาแลวจะส งขาย
ผลิตภัณฑ ไปเปนวัตถุ ดิบของอุตสาหกรรมกลาง นํ้า        
กอนที่อุตสาหกรรมกลางนํ้าจะสงขายผลิตภัณฑไปเปน
วัตถุดิบใหกับกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้าในการผลิต            
และสงออกผลิตภัณฑ ข้ันสุดทายออกนอกประเทศ              
ในสัดสวนที่สูงกวาอุตสาหกรรมข้ันอื่น                 

 

 แผนภูมิ 12 เปรียบเทียบรายรับของสถานประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ในป 2549 และ 2554 

  

22.0% 56.2% 48.3% 
   

ในประเทศ ตางประเทศ การผลิต 
และดําเนนิการ การขายผลิตภัณฑ  

  
 
 

        
 

แผนภูมิ 13 สัดสวนรายรับของสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 ในประเทศ ตางประเทศ การผลิต 
และดําเนนิการ 

 

 การขายผลิตภัณฑ  

 
 
 

แผนภูมิ 14 สัดสวนของมูลคาขายผลผลิตของสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
1,086.9 ลานบาท 

 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
250,540.8 ลานบาท 

 

 

อุตสาหกรรมกลางน้าํ 
158,757.4 ลานบาท 

 มูลคาการสงขายผลิตภัณฑ 
     ภายในประเทศ   
 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑ  

 
    

 

273,673.1

174,294.1

34,646.2

334,014.1

76,371.0
17,896.1

หนวย: พันลานบาท 
 ป 2549 
 ป 2554 

**ryo]hko[k

78.0% 

 4.2% 
17.8% 

9.1% 

90.9% 

13.6% 

86.4% 

21.8% 

78.2% 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 

 

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 
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        และเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุงหม  พบวา  สถาน -
ประกอบการขนาดเล็ก (S) มีสัดสวนการสงออกผลิตภัณฑ
ในสัดสวนนอยที่สุดเพียง 3.0% ของมูลคาผลิตภัณฑ
ทั้งหมด สวนสถานประกอบการขนาดกลาง (M) และขนาด
ใหญ (L) มีสัดสวนของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ          
ที่สูงข้ึน คิดเปน 13.0% และ 26.3% ของมูลคาผลิตภัณฑ 
ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากศักยภาพในการติดตอคาขาย
กับตางประเทศที่ยังไมมีความพรอมมากนัก แตในสถาน
ประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญที่มีบุคลากร และ
ความพรอมในการติดตอคาขายกับตางประเทศที่มากกวา
จึ ง มี สั ดส วนการส ง ออกผลิ ต ภัณฑที่ สู ง กว า สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก 

 แผนภูมิ 15 สัดสวนของมูลคาขายผลผลิต 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ 
 

 
S 

89,633  
ลานบาท 

M 
80,372.7  
ลานบาท 

L 
240,379.4 
ลานบาท 

 มูลคาผลผลิตสงขายในประเทศ   มูลคาผลผลิตสงออก 
 

 

        อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุงหมของไทย เปนอุตสาหกรรมที่อยูบนพื้นฐานของการรวมกลุม                            
เปนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบของกลุมแมบาน กลุมวิสาหกิจชุมชนเปนหลัก                       
มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ไมสูงมากนัก ดังน้ันในการผลิตจึงพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเปนสวนใหญ ดวยขอจํากัด
ทั้งทางดานตนทุน การสื่อสาร และการขาดประสบการณในการติดตอกับตางประเทศ ซึ่งเปนอุปสรรคหน่ึงที่ทําให
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไมสามารถพัฒนากาวกระโดดไปไดอยางที่ควรจะเปน แนวทางที่จะพัฒนา
ศักยภาพดังกลาว คือ ภาครัฐควรใหการสนับสนุน และเขาไปสงเสริมการประกอบการดังกลาวใหมากข้ึน ทั้งดานการ
เปนพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ในการติดตอประสานงานกับตางชาติ เพื่อเปนการขยายโอกาส และขยายตลาดในการกระจาย
สินคาใหกวางขวางข้ึน แตจุดแข็งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย ที่ เห็นไดอยางเดนชัด                 
คือ การหมุนเวียนผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมในข้ันตน ไปเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในข้ันตอไป ซึ่งนอกจากจะเปน
การลดการสูญเสียดุลการคาใหกับตางชาติแลว ยังเปนการลดตนทุนจากการนําเขาวัตถุดิบไดในปริมาณมาก                 
ซึ่งหากภาครัฐเขามาเปนตัวกลางในการประสานความตองการซื้อวัตถุดิบ และขายผลผลิตของสถานประกอบการ              
จะสงผลใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสามารถเติบโตไดดีย่ิงข้ึน 
 

        จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลต้ังแตป 2549 จนถึงปจจุบัน สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีการปรับตัวอยางเห็นไดชัด โดยเริ่มตนที่เห็นไดชัดคือ การลดลงของจํานวน           
สถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหม จากการดําเนินนโยบายข้ึนคาแรงในภาคอุตสาหกรรม ทําให                         
สถานประกอบการมีตนทุนในการผลิตที่สูงข้ึน สงผลใหเกิดการลดขนาดสถานประกอบการเพื่อลดตนทุน รวมไปถึง
การยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีตนทุนคาแรงที่ตํ่ากวา แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการลดขนาด                
สถานประกอบการมากที่สุดเปนแรงงานในสวนรองของการผลิต เชน ผูจัดการ พนักงานธุรการ และลูกจางไมมีฝมือ    
ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีอัตราการจางงานลดลงคอนขางมาก แตไมสงผลกระทบตอลูกจางที่มีฝมือในกระบวนการ
ผลิตที่ยังคงมีการจางงานในจํานวนที่เพิ่มข้ึน เพื่อเปนการรักษาปริมาณการผลิตของสถานประกอบการใหไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ซึ่งตลาดแรงงานตองพยามยามพัฒนาทักษะเฉพาะดานในการผลิตของตนใหมากข้ึน 
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการ และสามารถเขาสูตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไดใน
อนาคต  
 

 

97.0% 87.0% 73.7%

3.0% 13.0% 26.3%

ท่ีมา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ัวราชอาณาจักร 
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        นอกจากประสบปญหาจากการยายฐานการผลิตอยางตอเน่ืองแลว ในปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ยังตองเผชิญกับคูแขงทางการคาที่เริ่มเขามาลงทุนในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร                  
และเวียดนาม) มากข้ึน ทําใหการสงออกผลิตภัณฑในภูมิภาคเริ่มไดรับผลกระทบ รัฐบาล ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จึงควรเรงเขามาพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการ โดยเนนดานการ
ออกแบบสิ่งทอ คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการคาใหแข็งแกรงข้ึน 
และสงเสริมใหเปนศูนยกลางการคา และการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกลุมอาเซียน ที่มุงเนนประสิทธิภาพ                   
ความหลากหลาย โดยการเรงรัดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด
เชิงพาณิชย การเสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการ       
รายอื่นในหวงโซอุปทาน และยกระดับทุนมนุษยในเชิงบูรณาการ ที่ครอบคลุมการวางแผนการผลิตกําลังคน 
พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และสรางกลุมคนรุนใหมเขาสูภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน เพื่อใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ยังสามารถพัฒนาไปไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน 
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เอกสารอางอิง  
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