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 ภาพรวมผลิตภัณฑ 
 

เฟอรนเิจอรไม สามารถจาํแนกประเภทไดหลายลักษณะตามลักษณะการติดต้ังและ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ประเภทของเฟอรนิเจอรไมที่แบงตามลักษณะการติดต้ัง สามารถแบงออกเปน 3 กลุม

หลักๆ คือ 

1. เฟอรนิเจอรติดต้ังกับที่ (built-in furniture หรือ fixed furniture) ออกแบบเพ่ือติดต้ังสําหรับ

พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเปนการเฉพาะ ยากที่จะเคลื่อนยายและติดต้ังใหม ซึ่งมีความแข็งแรงสูงมาก มีรูปแบบเฉพาะตัว 

หรูหรา (elegance) เปนเอกเทศ (unique) และชวยปองกันการสะสมตัวของฝุนไดเปนอยางดี แตแทบจะไมสามารถ

นํากลับมาใชใหมไดอีกเลยหากมีการยายที่อยู และมีราคาแพง  

2. เฟอรนิเจอรลอยตัว (movable furniture หรือ loose furniture) ออกแบบมาใหสามารถเคลื่อนยายได 

โดยจะผลิตสําเร็จที่โรงงานเฟอรนิเจอรแลว ลูกคาสามารถเลือกรูปแบบและประโยชนใชสอยไดจากตัวอยางที่มีอยู

จริงในรานคาได ซึ่งมีราคาถูกกวาเฟอรนิเจอรติดต้ังกับที่ แตมักจะพบปญหาเรื่องการสะสมตัวของฝุน  

3. เฟอรนิเจอรที่สามารถถอดประกอบได (knock down furniture) เปนการรวมเอาขอดีของ

เฟอรนิเจอรทั้งสองระบบแรกเขาดวยกัน โดยมีลักษณะเหมือนกับเฟอรนิเจอรติดต้ังกับที่ ในขณะที่มีการผลิต

เกือบจะสําเร็จรูปจากโรงงาน เพียงแตนํามาติดต้ังประกอบดวยชางผูชํานาญงาน และใชเวลาไมนานนัก ทําใหสามารถ

ลดปญหาเรื่องฝุนไม และกลิ่นสีไดเปนอยางดี มีราคาถูก แตอายุการใชงานตํ่า 
 

ประเภทของเฟอรนิเจอรไมที่แบงตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือ  

1. เฟอรนิเจอรที่ทําจากไมจริง (solid wood furniture) ผลิตจากไมที่ตัดจากตนออกมาเปนช้ิน 

แลวนํามาประกอบกันขึ้นเปนเฟอรนิเจอร ซึ่งในระยะแรกๆ มักใชไมเน้ือแข็ง เชน ไมสัก ไมประดู ไมชิงชัน และ 

ไมพยุง เน่ืองจากหาไดงาย เน้ือไมมีความสวยงาม คงทนตอการใชงาน จึงเปนที่นิยมของผูบริโภค แตในระยะหลัง

พ้ืนที่ปาไมไดลดลงมาก ประกอบกับกระแสอนุรักษธรรมชาติมีมากข้ึน ทําใหรัฐบาลออกนโยบายปดปาในป 2532 

และมีคําสั่งใหยกเลิกสัมปทานการทําไมทั่วประเทศ สงผลใหไมเน้ือแข็งเหลาน้ีหายากและมีราคาสูงข้ึน ทําให

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรไมหันมาใชไมยางพารามากขึ้น เน่ืองจากเปนไมเน้ือออนที่มีคุณภาพ หางาย และมีราคาไมแพง 

2. เฟอรนิเจอรไมอัด หรือไมวีเนียร (plywood furniture or veneer wood furniture) ผลิตขึ้น

จากไมที่ผานการแปรรูปเปนไมอัดหรือไมวีเนียร แลวนํามาติดต้ังบนแผนไมหรือโครงไมอีกช้ันหน่ึงกอนจะนํามาประกอบ

หรือติดต้ังเปนเฟอรนิเจอร ซึ่งไดรับความนิยมนําไปใชในการผลิตเฟอรนิเจอรบิวทอิน มีคุณภาพและทนกวา

เฟอรนิเจอรไมที่ผลิตจากแผนช้ินไมอัด แตนอยกวาเฟอรนิเจอรจากไมจริง   

3. เฟอรนิเจอรไมที่ผลิตจากแผนใยไมอัด (medium density fiber board; MDF) และแผนชิ้นไมอัด 

(particle board) โดยมากมักจะไมทนนํ้า ทําใหมีการบวมพองเมื่อโดนนํ้า ทําใหอาจมีปญหาในการรับนํ้าหนัก

ตามมา และมีอายุการใชงานตํ่า แตมีราคาถูก 
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สําหรับกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ขั้นตอนการผลิตหลักๆ โดยทั่วไปประกอบดวย  

4 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นตอนการการเตรียมชิ้นสวนงานไม โดยนําไมแปรรูปที่ผานการอัดนํ้ายาและอบแหงแลวมาผาน

กระบวนการแปรรูป เชน การไส ตัดขนาด เซาะรอง ขัดไมดวยกระทราย 

2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นสวนงานไม ซึ่งอาจใชแรงงานคนหรือเครื่องชวยประกอบ โดยมีเทคนิค 

การประกอบช้ินสวนที่หลากหลายต้ังแตการใชตะปูหรือสกรูโลหะ การใชแผนประกอบการใชลิ้นและเดือยไม/

โลหะ การตอแบบเขาลิ่มและอัดกาวชนิดพิเศษ และการตอแบบผสมผสานเทคนิคตางๆ เพ่ือใหช้ินสวนตางๆ 

ประกอบไดขนาดและรูปแบบตามที่ตองการ มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน และมีความคงทน  

3. ขั้นตอนการตกแตงผิวและยอมสี เปนการเตรียมผิวหนาโดยการขัดกระดาษทรายทั้งแบบขัดดวยมือ

และขัดโดยใชเคร่ืองขัด และทากาวโปวอุดรอยที่เกิดจากการประกอบไมไดขนาด และ/หรือ มีตําหนิขนาดใหญ 

บนผิวหนาช้ินงาน จากน้ันทําการยอมสี ขัดเคลือบเงา และตกแตงผิว หลังเสร็จสิ้นในแตละขั้นตอนอาจตองทําการ 

การขัดกระดาษทรายเพ่ือลบเสี้ยนไมที่กระดกหรือพองตัว หลังจากน้ันลงสีไมซึ่งสวนใหญจะใชวิธีพนในพ้ืนที่

ควบคุมฝุน เพ่ือปองกันฝุนละอองจากอากาศติดบนผิวหนาช้ินงาน เมื่อเสร็จแลวทําการผึ่งหรืออบใหแหงเพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผิวงานที่ตกแตงเสร็จ   

4. ขั้นตอนการบรรจุหีบหอและสงมอบลูกคา    
 

       อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=55  
 

การจัดประเภทของเฟอรนิเจอรตามวัตถุดิบหลักในการผลิตขางตน วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต

เฟอรนิเจอรไมและช้ินสวนไมคือไมยางพาราแปรรูป (เฟอรนิเจอรสวนใหญใช วัตถุดิบจากไมยางพารา 

รอยละ 60) นอกจากน้ี ยังผลิตจากไมอัด หรือแผนใยไมอัดและแผนช้ินไมอัด หรือใชทั้ง 3 ชนิดรวมกัน และ

เน่ืองจากการที่ประเทศไทยสามารถผลิตไมยางพาราไดเองและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกๆป รวมถึงผูประกอบการมี

ทักษะและความเช่ียวชาญในการผลิตไมเปนอยางดี ดังน้ัน หากพิจารณาในแงวัตถุดิบขั้นกลางดังกลาวสามารถ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมฯ ไดอยางเพียงพอ สําหรับวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่ใชในการผลิต ไดแก ผา โฟม 

กระดาษทราย แลกเกอร ทินเนอร สียอมไม ฯลฯ หรือแมวัตถุดิบประกอบ เชน บานพับ กลอน กุญแจ ฯลฯ สวนใหญ

หาไดในประเทศ และบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ  
 

 สถานการณการผลิต 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรไมและช้ินสวนไมในประเทศไทยสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก มีสัดสวนถึง 

รอยละ 99 และกระจายอยูตามภาคตางๆ ของประเทศ จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2559 มีโรงงานผลิต

เฟอรนิเจอรไมฯ ประมาณ 1,038 แหง สวนใหญต้ังอยูในเขตภาคเหนือซึ่งมีจํานวนถึง 484 แหง (รอยละ 46.63) รองลงมา

คือ กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 197 โรง (รอยละ 18.98) ภาคกลางจํานวน 112 โรง (รอยละ 10.79) ภาคใต 

http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=55
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จํานวน 91 โรง (รอยละ  8.77)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 87 โรง (รอยละ  8.38) และภาคตะวันออก 67 โรง 

(รอยละ 6.45)1 (รายช่ือผูผลิตรายสําคัญแสดงในตารางที่ 1)  
    

ตารางที่ 1 ผูผลิตเฟอรนเิจอรไมและชิ้นสวนรายสําคัญในประเทศไทย  

ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั เซาทอีสทวูด จํากัด ระยอง 3,095.49 HP 186.00  
2. บริษทั ดรากอนไทย ลัมเบอร จํากดั สมุทรปราการ 4,164.77 HP  232.00 
3. บริษทั ดรากอน อินเตอรเนชั่นแนล เฟอรนเิจอร จํากัด เพชรบรุ ี 9,065.98 HP 380.00 
4. บริษทั บานสองพาราวูด จํากัด สุราษฎรธานี   4,188.00 HP 85.7 
5. บริษทั เฟอรนิรอยส จํากัด ระยอง 4,638.43 HP 227.00 
6. บริษทั โพสฟอรมมิ่ง อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 331.40 HP 103.00 
7. บริษทั แฟนซีวูดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 13,797.92 HP 81.40 
8. บริษทั วูดเทค เฟอรนิช จํากดั สมุทรสาคร 393.60 HP 108.00 
9. บริษทั ศรีพุธตรัง พารากรุป จํากัด  ตรัง 1,034.20 HP 152.00 
10. บรษิัท สยามธานีเฟอรนิเจอร จํากัด กรงุเทพฯ - 462.00  
11. บรษิัท อินเด็กซ อินเตอรเฟรน จํากัด สมุทรสาคร 12,843.81 HP 3457.00 
12. บรษิัท อีสตโคสทเฟอรนเิทค จํากัด ระยอง 1369.00 HP 90.20 
13. บรษิัท เอเซียพลายวูด จํากัด ยะลา 1,874.00 HP 328.00 
14. บริษัท เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จํากัด ฉะเชิงเทรา 3184.30 HP 747.00 
15. บริษทั ออฟฟเชียล อีควปิเมนท แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั นครปฐม,  

สมุทรสาคร 
435.50 HP 238.00 

 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมฯ เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนจํานวนมาก แรงงานสวนใหญยังไรฝมือ

และมีประสบการณไมสูงนัก การลงทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมจัดวาไมสูงมากนัก เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใชใน 

การผลิตเฟอรนิเจอรไมฯ ประมาณรอยละ 75 ของโรงงานทั้งหมดยังคงใชเครื่องจักรระดับพ้ืนฐาน เครื่องจักรเกา 

และเปนเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ สวนกิจการหรือโรงงานขนาดใหญมีการใชเทคโนโลยีช้ันสูงโดยนําเขา

เครื่องจักรที่ทันสมัยจากตางประเทศ เชน เยอรมนี ญี่ปุน และอิตาลี 1

2 

ลักษณะการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมฯ มากกวารอยละ 80 เปนการรับจางผลิตตามแบบที่

ลูกคากําหนด รองลงมาเปนการผลิตโดยโรงงานเปนผูออกแบบเอง และมีโรงงานนอยรายที่สามารถผลิตภายใต

แบบหรือตราสินคา (brand) ของตนเอง สวนใหญโรงงานที่มีตราย่ีหอเองเปนโรงงานที่มีการผลิตโดยใชแผนใยไมอัด  

(MDF) หรือแผนช้ินไมอัด (particle board) เปนวัตถุดิบหลัก2

3 แตแบรนดสินคาในไทยยังไมเปนที่ยอมรับใน

ตลาดโลกมากนัก และดวยเหตุที่เปนอุตสาหกรรมที่มีจํานวนผูผลิตเปนจํานวนมากทําใหมีการแขงขันกันสูงทั้งใน
                                                            
1 จํานวนโรงงานรวมโรงงานท่ีใชไมอ่ืนๆ ในการผลิตเฟอรนิเจอรดวย และหลายโรงงานผลิตสินคาประกอบอ่ืนๆ ดวย 
2 ท่ีมา: http://www.bloggang.com 
3 ท่ีมา: โครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ, ศูนยเทคโนโลยีโลหะ 
         และวัสดุแหงชาติ, ตุลาคม 2553 
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แงของวัตถุดิบ แรงงาน ราคาสินคา ซึ่งกิจการขนาดเล็กมักจะมีขอจํากัดเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ความสามารถของ

เครื่องจักร ทําใหการผลิตไมสามารถรับคําสั่งซื้อในปริมาณที่มากเหมือนกับกิจการขนาดใหญ   

 

ภาพรวมปริมาณการผลิตในประเทศ   
 

เฟอรนิเจอรไมและช้ินสวนที่ผลิตในประเทศสวนใหญเปนการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา มีสัดสวน

มากกวารอยละ 60 ของปริมาณการผลิตเฟอรนิเจอรไมฯ ทั้งหมด  การผลิตในประเทศจึงมักผันแปรตามการเติบโต

ของภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงมีปจจัยตางๆ 

ที่สงผลกระทบตอการผลิต เชน ปริมาณวัตถุดิบ ตนทุนการผลิตทั้งราคาไม ราคานํ้ามัน คาขนสง และคาแรงงาน 

นอกจากน้ี ยังมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ เชน ปญหาความไมสงบทางการเมือง ปญหาภาวะนํ้าทวมหนัก การแข็งคาเงินบาท 

ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและประเทศคูคา ซึ่งลวนแลวแตสงผลตอตลาดและภาคการผลิตแทบทั้งสิ้น  

ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตและการจําหนายเฟอรนเิจอรไมในชวงระหวางป 2554-2558 
 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการผลิตเฟอรนิเจอรไมในชวงระหวางป 2554-2558 จากการสํารวจผูประกอบการ

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งพบวา ภาพรวมปริมาณการผลิตขยายตัวลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2554 

จนถึงป 2557 โดยในป 2554 และป 2556 ขยายตัวลดลงถึงรอยละ 16.57 และรอยละ 12.19 มีปริมาณการผลิต 

5.8 ลานช้ิน และ 4.93 ลานช้ิน ตามลําดับ แตกลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.77 ในป 2558 มีปริมาณการ

ผลิต 4.97 ลานช้ิน     

 

การผลิต/การจําหนาย 2554 2555 2556 2557 2558

การผลิต (ลานชิ้น) 5.81          5.61          4.93          4.45          4.97          

% ∆ -16.57 -3.42 -12.19 -9.73 11.77

การจําหนาย (ลานชิ้น) 1.82          1.69          1.48          1.17          0.92          

% ∆ 7.96 -6.78 -12.86 -21.06 -21.18

        สํารวจผูผลิตและจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไม 32 ราย 

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


