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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
สมัยที่ 24 ครัง้ ที่ 7/2557
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30-18.30 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สมาคมธุรกิจไม้
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
1. คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
2. คุณเอกชัย
ตัง้ กิจงามวงศ์
3. คุณทวีสนิ
ภาณุพฒ
ั นพงศ์
4. คุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ
5. คุณกิตติพงษ์ วงศ์ภทั รกุล
6. คุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ
7. คุณบัณฑูร
คุณานพรัตน์
8. คุณการุณ
ไกรระวี
9. คุณชัยธนา
ชูประภาวรรณ
10. คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
11. คุณสุพจน์
สนชัยวานิช
12. คุณประชา
ถาวรจิระอังกูร
13. คุณธนพล
อเนกสิทธิสนิ

บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ ์
บจก. ลายวิจติ ร
บจก. โกลเด้นกรุพ๊ มาสเตอร์เทรด
บจก. เอส บี พี ทิมเบอร์กรุป๊
บจก. ก.ภัทรอิมปอร์ต
บจก. เอีย่ มวัฒนา
หจก. เจ้าฮะเฮงค้าไม้
บจก. อ้อมใหญ่คา้ ไม้ (2002)
บจก.สินอุดมพาณิชย์ (1981)
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์
บจก. สินทวีอุตสาหกรรมไม้
บจก.ไม้ลายวิจติ ร

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เหรัญญิก
สมาชิกสัมพันธ์
สารณียกร
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
14. คุณจรูญศักดิ ์ ธีระธรรมานนท์

บจก. บูรณาพากรุป๊

สมาชิกสมาคม

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
รายงานกิ จกรรมประจําเดือน พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2557
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
21-23 พ.ย. 2557

กิ จกรรม/การประชุม
รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศครั
่
ง้ ที่ 32
ณ จังหวัดเชียงราย

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณจิรวัฒน์
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วัน/เดือน/ปี
21 พ.ย. 2557
28 พ.ย. 2557
3 ธ.ค. 2557

4-7 ธ.ค. 2557
9 ธ.ค. 2557

กิ จกรรม/การประชุม
ร่วมงานสัมมนาวิชาการเรือ่ ง ทิศทางตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย’58 @
ส่องธุรกิจรับสร้างบ้านยุค AEC ณ สโมสรทหารบกส่วนกลาง
ร่วมงานสัมมนา SCG DEALER เรือ่ ง การปรับเปลีย่ นองค์กร
ด้วย “คน” ณ CDC HALL
ร่วมประชุมกับคณะผูแ้ ทนการค้า OPORA Russia วันพุธ
ที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
รับเชิญเข้าร่วมประชุม Council of Asia Furniture
Associations (CAFA) ณ กรุงปั กกิง่ ประเทศจีน
ร่วมประชุมกับ Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/CEO) เรือ่ ง
งาน DELHIWOOD & INDIAWOOD 2015 ณ ห้องประชุม
อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณเอกชัย
คุณเอกสิทธิ์
คุณการุณ,คุณเอกชัย,
คุณเอกสิทธิ์
คุณสุพจน์, คุณประชา

คุณจิรวัฒน์
คุณจิรวัฒน์

มติ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 24 ครังที
้ ่5
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ทป่ี ระชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่

24 ครัง้ ที่ 6
ทีป่ ระชุมจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 24 ครัง้ ที่ 6
เป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 3

เรือ่ งสืบเนื่ อง

3.1 สรุปผลการจัดทําเรื่องการปฏิ รปู การป่ าไม้ การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ และผลิ ตภัณฑ์
จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผูป้ ลูกไม้ภาคเอกชน
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการได้รว่ มกับสมาคม
โรงเลื่อยจักร สหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชน จัดทําเรือ่ งการปฏิรปู การป่ าไม้ การจัดการป่ าเศรษฐกิจ และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร่วมกันแล้วได้ขอ้ สรุปดังเอกสารแนบรายงานการประชุมนี้
ปั ญหาเรือ่ งป่ าไม้กบั เรือ่ งอุตสาหกรรมไม้ เป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามอ่อนไหวมาตลอด อุตสาหกรรมไม้ถกู มอง
ว่าเป็ นต้นเหตุของการบุกรุกทําลายป่ า สร้างผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม หลายปั ญหาเป็ นเรือ่ งของความไม่เข้าใจ
ทีจ่ ริงแล้วการใช้ไม้เป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมเพราะในการได้มาของไม้มตี น้ ทุนทางพลังงานตํ่ากว่าวัสดุ
อื่นๆ ซึง่ หลายคนมองข้ามไป ไม้เมือ่ แก่ตวั ลงการกักเก็บคาร์บอนก็จะลดลงด้วย หากตัดไม้แก่ออกและมีการ
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ปลูกทดแทนไม้ออ่ นจะมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ดกี ว่า ซึง่ เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาเรามองแต่ผลเสียของการใช้ไม้จนมองข้ามประโยชน์ของการใช้ไม้
ไม้จากป่ าธรรมชาติ ไม้สวนป่ า และไม้นําเข้า แม้จะเป็ นไม้เหมือนกัน แต่มคี วามแตกต่างกันในด้าน
ของการได้มา ควรให้หน่วยงานของภาครัฐทําความเข้าใจ และเสนอแนวทางทีแ่ ตกต่างและเหมาะสม ในอดีต
ทีผ่ า่ นมาใช้กฎหมายดูแลป่ าธรรมชาติมาดูแลไม้ทุกประเภท ทําให้ป่าลดลงและอุตสาหกรรมไม้ถดถอย
หากเรามีการบริหารจัดการทีด่ (ี Forest Governance)
เราสามารถทําการอนุ รกั ษ์พร้อมกับการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกันในส่วนของป่ า
ธรรมชาติกจ็ ะเป็ นส่วนในการอนุ รกั ษ์ ในพืน้ ทีข่ องสวนป่ าหรือป่ าปลูกก็เป็ นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการมอง
เป็ นภาพรวมจะทําให้สามารถแก้ปัญหาทีม่ ตี น้ ตอมาจาก การคอรัปชัน่ และ ความไม่เป็ นธรรมของกฎหมาย
หัวข้อ
หัวข้อที่ 1 : ความสําคัญของปั ญหา และสถานการณ์ปัจจุบนั
หัวข้อที่ 2 : วิสยั ทัศน์ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า (2567)
หัวข้อที่ 3 : ข้อเสนอแนวทางการปฏิรปู
หัวข้อที่ 4 : จุดคานงัด สําหรับการปฏิรปู
หัวข้อที่ 1 : ความสําคัญของปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบนั
A การป่ าไม้
B การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ
(ป่ าสงวน อนุรกั ษ์)
(ต้นนํ้า)
A 1.1 ปั ญหาแนวเขตป่ าสงวน พืน้ ที่ B 1.1 ปั ญหาพืน้ ทีก่ รรมสิทธ์ ต่าง ๆ
ต่าง ๆกับทีด่ นิ ของชุมชนและเอกชน B 1.2 แนวปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ตาม
ทีย่ งั ไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์
พ.ร.บ. 2535
A 1.2 ปั ญหาการบุกรุกของชาวบ้าน
(จากความยากจน เพือ่ การเกษตร)

C ผลิ ตภัณฑ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ มจากไม้
(กลางนํ้า และ ปลายนํ้า)
C 1.1 อุตสาหกรรมไม้เป็ น
อุตสาหกรรมผูผ้ ลิต ใช้ไม้ทน่ี ําเข้า
มาจากต่างประเทศและไม้จากสวน
ป่ าปลูกเป็ นหลัก ไม่ควรใช้
หลักเกณฑ์การควบคุมเหมือนไม้
จากธรรมชาติในอดีต
C 1.2 อุตสาหกรรมไม้เป็ นกลุม่ ที่
ทําไม้อย่างสุจริต อย่างถูกต้องแต่
หลายครัง้ ถูกมองอย่างไม่เป็ น
ธรรมเมือ่ มีการจับกุมการลักลอบ
ตัดไม้ และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติทงั ้ ทีท่ วโลกยกย่
ั่
องให้ไม้
เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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A 1.3 ปั ญหาการจัดสรรทีด่ นิ ของ
หน่วยงานรัฐทีจ่ ดั สรรการใช้
ประโยชน์ของทีด่ นิ ทับซ้อนกับเขตป่ า
A 1.4 ปั ญหาการบุกรุกของนายทุน

A 1.5 ปั ญหาป่ าชุมชนเรือ่ งเอกสาร
สิทธิ์และการบุกรุกพืน้ ที่
A 1.6 ปั ญหาเรือ่ ง biodiversity
สัตว์ป่า ลุม่ นํ้า การท่องเทีย่ ว
A 1.7 ปั ญหาไม้เถื่อนออกจากป่ า
ธรรมชาติ ไม้พะยูง และไม้อ่นื ๆ

B 1.3 การขึน้ ทะเบียนสวนป่ าทําได้
จํากัดแค่ ไม้สกั และ ไม้ยางนา
B 1.4 ไม้เศรษฐกิจ ทีท่ าํ รายได้ให้กบั
ประเทศชาติกลับเป็ นไม้ยางและไม้ยคู า
เนื่องจากไม่มกี ารห้ามส่งออก ทําให้ม ี
การปลูกขึน้ เยอะมาก น่าจะใช้วธิ ี
เดียวกันเพือ่ เพิม่ ป่ า

C 1.3 กฎหมาย พ.ร.บ. 2484
สร้างขึน้ มาเพือ่ การอนุ รกั ษ์ป่า
สงวนและสร้างขึน้ มาเพือ่ ดูแลไม้
ธรรมชาติ แต่ปัจจุบนั นํามาตีความ
ใช้กบั ไม้เศรษฐกิจ เป็ นการสร้าง
ปั ญหาให้กบั อุตสาหกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ได้มาจากการนําเข้า
และไม้ป่าปลูก ทีถ่ ูกต้อง จึงควร
แยกพิจารณาการดูแลให้ชดั เจน
C 1.4 พ.ร.บ. ห้ามส่งออกไม้ ของ
กระทรวงพาณิชย์ทาํ ให้ไม้ทถ่ี กู
กฎหมาย รวมทัง้ ไม้ทน่ี ําเข้ามาใน
ประเทศ ไม่สามารถส่งออกต่อไป
ได้ สูญเสียโอกาสการเป็ น
trading ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยอยูใ่ นจุด
ทีไ่ ด้เปรียบจากการทํา trading
C 1.5 AEC ทีจ่ ะเกิดใน 2015 ทุก
ประเทศมีการเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขัน แต่ประเทศไทย
เสียเปรียบมากในเรือ่ งไม้ ซึง่ เป็ น
การนําเข้าและไม้สวนป่ าทีถ่ ูกต้อง
ตามกฎหมาย ทําให้เสียโอกาส
ทางการค้าอย่างมาก
C 1.6 ข้อกําหนดเรือ่ งไม้จาก
ต่างประเทศ EUTR (FLEGT)
หรือ Lacey Act และ Australian
timber regulations จะเป็ น
อุปสรรคกับอุตสาหกรรมไม้ ถ้า
รัฐบาลไม่ปรับข้อกําหนดทาง
กฎหมายให้สอดคล้องอย่าง
รวดเร็ว
C 1.7 มีความซํ้าซ้อนของการ
ออกใบอนุ ญาตทัง้ กรมโรงงาน
และกรมป่ าไม้ ทําให้มคี า่ ใช้จา่ ยสูง
กว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาก
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หัวข้อที่ 2 : วิ สยั ทัศน์ ในอีก 10 ปี ข้างหน้ า (2567)
A การป่ าไม้
(ป่ าสงวน อนุรกั ษ์)
แก้ปัญหาความขัดแย้งของแนวป่ า
สร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน สร้าง
ป่ าให้เกิดความยังยื
่ นทัง้ เศรษฐกิจ
สังคม และ สิง่ แวดล้อม

B การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ
(ต้นนํ้า)

C ผลิ ตภัณฑ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ มจากไม้
(กลางนํ้า และ ปลายนํ้า)
1. อุตสาหกรรมไม้ (ต้นนํ้า กลางนํ้า
มีการปลูกสวนป่ าเศรษฐกิจมากขึน้
ปลายนํ้า) ได้รบั การปรับปรุงดูแล
และสามารถสร้างเป็ นอาชีพทีด่ ี
ให้กบั ชาวบ้านได้ เกิดความยังยื
่ นทัง้ ด้านข้อกําหนด ให้สามารถแข่งขัน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
กับต่างประเทศได้ ตัดปั ญหาผูท้ าํ ไม้
เถื่อนให้ออกจากระบบ ตัดช่องทาง
การทุจริต คอรัปชัน่ สร้างความ
ยังยื
่ นในอาชีพ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
กฎหมายสากลเช่น (EU FLEGT,
Lacey Act)ซึง่ กฎหมายสากลเหล่านี้
จะช่วยกําจัดการทําไม้ทผ่ี ดิ กฎหมาย
ออกไปจากระบบในทีส่ ดุ
2. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ประโยชน์ของการใช้ไม้ทถ่ี ูกต้อง ซึง่
ไม้เป็ นวัสดุทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพทีส่ ุด

หัวข้อที่ 3 : ข้อเสนอแนวทางการปฏิ รปู
A การป่ าไม้
(ป่ าสงวน อนุรกั ษ์)

B การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ
(ต้นนํ้า)

C ผลิ ตภัณฑ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ มจากไม้ (กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า)
A 3.1 ศึกษา พ.ร.บ. ป่ าสงวนและ B 3.1 สร้างสํานักงานป่ าเศรษฐกิจ
C 3.1 ไม้ทุกชนิดทีน่ ําเข้าจาก
ป่ าอนุ รกั ษ์ระเบียบ กฎกระทรวง และ ขึน้ มาดูแลภาพป่ าเศรษฐกิจ โดยแยก ต่างประเทศทีถ่ ูกกฎหมายทุกชนิด
ประกาศสํานักนายกทีเ่ กีย่ วข้องกับ ออกจะป่ าธรรมชาติและป่ าอนุ รกั ษ์ ไม่ควรอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมาย
วิธปี ฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ อส(อุทยาน อย่างชัดเจนและมีองค์กรดูแลส่งเสริม เดียวกัน กับไม้ทม่ี อี ยูต่ ามธรรมชาติ
ฯ)ว่ามีขอ้ กําหนดทีข่ ดั แย้งและไม่
ตรวจสอบช่วยบริหารจัดการสร้าง
และมีอยูใ่ นพืน้ ทีห่ วงห้ามในประเทศ
มูลค่าเพิม่ จากผลิตผลจากไม้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
รวมถึงแยกแยะและทําความเข้าใจ
โดยภาครัฐสามารถปรับแก้ปัญหา
ต่อไม้ทม่ี าจากป่ าธรรมชาติกบั ไม้
ด้วยการแก้กฎหมายต่างๆ
ทีม่ าจากการนําเข้าจากต่างประเทศ
อย่างถูกต้องและไม้จากอุตสาหกรรม
ป่ าปลูก
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของกรมป่ าไม้และ
กรมอุทยานทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
จริง เพือ่ ให้เกิดทางออกร่วมกัน
อาจจะเป็ นการให้สมั ปทาน หรือ
เสนอเช่าระยะยาว โดยทีท่ างรัฐยัง
ถือกรรมสิทธิ์เต็มในทางตรงข้ามให้
ทุม่ เทกับการป้ องกันการบุกรุกพืน้ ที่
เพิม่ อีกในเขตป่ าสงวนฯและป่ าใน
พืน้ ทีอ่ ุทยานอย่างจริงจังและเป็ น
ระบบ
A 3.2 กําหนดบทลงโทษให้
เหมาะสมกับผูก้ ระทําผิด เรือ่ งไม้หวง
ห้าม (เช่นไม้พะยูง)

C 3.2 ปรับปรุง พ.ร.บ. ป่ าสงวน
และป่ าอนุ รกั ษ์ ระเบียบ กฎกระทรวง
และประกาศสํานักนายกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิธปี ฏิบตั ิ และเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายสากล เช่น EU FLEGT
และ AEC ลดขัน้ ตอนการทํางาน
ซํ้าซากล้าสมัยโดยสร้างระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของไม้ทงั ้
ระบบ timber legality assurance
เพือ่ ขจัดปั ญหาไม้เถื่อน
B 3.4 ยกเลิกพ.ร.บ. กระทรวง
C 3.3 พร้อมกําหนดแนวทางเพือ่ ให้
พาณิชย์เรือ่ ง ห้ามส่งไม้ออกนอก
ภาคเอกชนทัง้ ขนาดใหญ่และ SMEs
เพือ่ ให้สามารถสร้างรายได้โดยตรง ปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงกําหนดแนวทาง
B 3.5 ส่งเสริมให้มกี ารปลูกสร้างสวน ปฏิบตั ใิ ห้เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
ป่ าอย่างจริงจังเพือ่ เพิม่ รายได้ และ เพือ่ ป้ องกันการทุจริต และ SMEs
พืน้ ทีป่ ่ า รวมทัง้ การลดหย่อนภาษี
สามารถได้ประโยชน์จากการปฏิรปู
และการให้สทิ ธิ์ BOI ในการปลูกป่ า อย่างแท้จริง
C 3.4 เพิม่ ชนิดของไม้ทส่ี ามารถขึน้
ทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สวนป่ า 2535
ให้หลากหลาย เพือ่ เป็ นแรงจูงใจใน
การทําสวนป่ าของภาคเอกชน
A 3.3 กําหนดแนวเขตุป่า ให้ชดั เจน B 3.6 ทีด่ นิ ของรัฐทีช่ าวบ้านบุกรุก C 3.5 ให้อนุญาตการส่งออกไม้ ไม้
เพือ่ บริหารจัดการได้ เข้าใจปั ญหา
แล้วควรนํามาจัดระเบียบโดยให้เช่า แปรรูป ไม้ทอ่ น ไม้ลอ้ ม และ
ของชุมชน หาทางแก้ไขโดยใช้หลัก ปลูกไม้ผสมผสานมีไม้ยนื ต้นไม่ต่าํ
ผลิตภัณฑ์ของไม้ทไ่ี ด้มาจากการ
สันติวธิ ี แต่อะไรถูกก็ตอ้ งถูก อะไร กว่า 20ต้น/ไร่เพือ่ จะสามารถปลูกพืช ปลูกป่ าและการนําเข้าไม้อย่าง
ผิดก็ตอ้ งผิดโดยให้ความสําคัญกับ
อื่นๆให้เป็ นรายได้เลีย้ งชีพประจําวัน ถูกต้อง เพือ่ ให้เกิดการแข่งขัน
ประวัตขิ องการได้มาและถือครอง
เดือน ปี จะเกิดความยัง้ ยืนนําไปสู่
เหมือนประเทศอื่นๆ ในกลุม่ AEC
ของชาวบ้าน(ในอดีตนโยบายของ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ต่อไป
และ ประเทศทีส่ ง่ ไม้ออกในโลก เพือ่
รัฐบาลแต่ละชุดเปลีย่ นไปมาไม่
สร้างรายได้โดยตรงให้กบั ประเทศ
สอดคล้องกัน)
และพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ทงั ้ ระบบ
อย่างยังยื
่ น (ปั ญหา พ.ร.บ.
กระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการห้าม
ส่งออกไม้ รวมถึงปรับปรุงอัตราภาษี
ศุลกากรนําเข้าและส่งออกให้เป็ น
ศูนย์)
B 3.2 กําหนดวิธปี ฏิบตั ิ แนวการ
ทํางานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นธรรม
ตามพ.ร.บ. 2535
B 3.3 เพิม่ ชนิดของไม้ทส่ี ามารถขึน้
ทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สวนป่ า 2535
ให้หลากหลาย เพือ่ เป็ นแรงจูงใจใน
การทําสวนป่ าของภาคเอกชน
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B 3.7 สนับสนุ น เกษตรกรผูป้ ลูก
สวนป่ า ในลักษณะเดียวกับกองทุน
สงเคราะห์สวนยางโดยมีงบให้ ไร่ละ
18,000 บาททัง้ นี้ตอ้ งอยูใ่ นโครงการ
บริหารจัดการสวนป่ าอย่างยังยื
่ น
B 3.8 สร้างความเข้าใจในเรือ่ งการ
จัดการสวนป่ าอย่างยังยื
่ น โดยความ
ร่วมมือกับ อ.อ.ป.

C 3.6 ส่งเสริมให้มกี ารทํา
อุตสาหกรรมจากไม้ทถ่ี ูกต้องถูก
กฎหมาย ทัง้ ไม้นําเข้า และแหล่งไม้
ในประเทศทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
รวมทัง้ การลดหย่อนภาษี และการให้
สิทธิ์ BOI ในการทําอุตสาหกรรมไม้
ถูกกฎหมาย

B 3.9 สร้างมาตรฐานการจัดการสวน
ป่ าอย่างยังยื
่ นให้ภาคเอกชนไปปรับ
ใช้
B 3.10 เพิม่ ประเภทของไม้ท่ี จะอยู่
ในพ.ร.บ.สวนป่ าให้มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะ
เป็ นวัตถุดบิ ในการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม

หัวข้อที่ 4 : จุดคานงัด สําหรับการปฏิ รปู
A การป่ าไม้
B การจัดการป่ าเศรษฐกิ จ
(ป่ าสงวน อนุรกั ษ์)
(ต้นนํ้า)
หลักการต้องศักดิ์สิทธ์ ถ้าคนจนบุก
รุกป่ า ต้องจับเพือ่ ไม่ให้เกิด 2
มาตรฐาน เพือ่ ได้เขตทีช่ ดั เจนแล้ว
เพือ่ เสนอให้จดั การอย่างเหมาะสม
ต่อไป

เรือ่ งการส่งเสริม ไร่ละ 18,000 บาท
น่าจะเป็ นจุดเปลีย่ น เพราะในอดีตมี
การปลูกแต่ไม้ยางพาราและไม้ยคู า
ลิปตัสเนื่องจากมีระบบส่งเสริมที่
ต่อเนื่องรวมทัง้ การช่วยเรือ่ งสาย
พันธ์

C ผลิ ตภัณฑ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ มจากไม้ (กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า)
การปรับเปลีย่ นด้านกฎหมายจะเป็ น
ตัวคานงัดของกลุม่ ไม้ตน้ นํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า เมือ่ แก้ไขแล้วจะเกิด
การสร้าง demand ตามธรรมชาติ
และกลไกตลาดสามารถเดินได้อย่าง
ถูกต้องและยังยื
่ น

บทสรุป : แนวคิดอย่างบูรณาการ ปฏิรปู การป่ าไม้เพือ่ เชื่อมโยงกับ ภาคเศรษฐกิจและสังคม มีความจําเป็ นใน
การสร้างความยังยื
่ นให้กบั กลุ่มผูเ้ กีย่ วข้องกับไม้อย่างเป็ นรูปธรรม การปรับปรุงด้านกฎหมายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จะทําให้ประเทศไทยสามารถสร้างผลประโยชน์เพิม่ รายได้ทางเศรษฐกิจทัง้ ระบบ ต้นนํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า และสามารถแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ ปกป้ องและพิทกั ษ์ป่าของประเทศไทย และป้ องกันการบุก
รุกป่ าในอนาคตอย่างถาวร และเป็ นการสร้าง เพิม่ พืน้ ทีป่ ่ า จากภาคธุรกิจทัง้ ใหญ่ กลาง และเล็ก
ที่ประชุม
รับทราบ
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3.2 ร่วมกับสมาคมโรงเลื่อยจักรยื่นข้อเสนอเรื่องการปฏิ รปู ผ่านสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าตามที่ ประธานกรรมการหอการค้า
ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ) ได้นําคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าฯ รวมถึงคณะอํานวยการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าเข้าเยีย่ มเยือนสมาคมธุรกิจไม้
และสมาคมโรงเลื่อยจักร เมือ่ วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ทีท่ าํ การสมาคมธุรกิจไม้
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า กับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ในการเป็ นเวทีสาํ คัญให้สมาคมการค้า ได้มโี อกาสรับทราบ แนวนโยบายการดําเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาสมาคมการค้า ของสภาหอการค้าฯ พร้อมทัง้ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานของสมาคม ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกันนัน้
คุณเอกสิทธิ ์ ได้กล่าวเสริมอีกว่า หลังจากประชุมร่วมเสร็จสิน้ ทางสมาคมฯ ได้ส่งสรุปผลการ
จัดทําเรื่องการปฏิรปู การป่ าไม้ การจัดการป่ าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร
และสหกรณ์ สวนป่ าภาคเอกชน ให้กบั ทางคณะทํางานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายอนุ ญ าโตตุลาการและกฎหมาย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาเพิม่ เติม และสรุปว่าจากการทบทวนเอกสารดังกล่าวแล้ว ซึง่ ไม่ปราก
เนื้อความกฎที่เป็ นข้อเสนอบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายที่ต้องการ ไปทดแทนเนื้อความกฎหมายเดิมอย่างเป็ น
รูปธรรม เห็นจะมีแต่เพียงกรอบแนวคิด ซึง่ เป็ นเรือ่ ง นโยบายและยุทธวิธดี าํ เนินการ โดยไม่มรี ายละเอียดของ
กฎหมายที่ต้องการแก้ไข ดังนัน้ หากท่านประสงค์ให้ ฝ่ ายอนุ ญาโตตุลาการและกฎหมายให้ความเห็นทาง
กฎหมาย ขอให้ระบุมาเป็ นตารางซึ่งประกอบด้วย ชื่อพระราชบัญญัติ / เนื้อหาในแต่ละมาตรา/เนื้อหาแห่ง
บทบัญญัตทิ ต่ี อ้ งการแก้ไขทดแทนมาตราเดิม/เหตุผลประกอบ โดยขณะนี้ทางคณะทํางานได้นัดประชุมหารือ
ในเรื่องนี้ กนั แล้วได้มอบหมายให้สมาคมโรงเลื่อยจักรซึ่งเคยทํารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องนี้ ไว้แล้วนัน้ นํ า
รายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมารวบรวมและนํามาให้คณะทํางานสองฝ่ ายพิจารณาร่วมกันอีกครัง้ ซึง่ เบือ้ งต้น
ทางสมาคมโรงเลื่อยจักรได้รวบรวมข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วอย่างไรหากเสร็จสมบูรณ์จะนํ ามาเสนอทีป่ ระชุม
ร่วมกันพิจารณาต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การจัดทําโครงการภายใต้ เงิ นกองทุนส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการทีไ่ ด้รบั หนังสือให้สง่
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่ ของบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จากสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เห็นว่าสมควรทีจ่ ะส่งโครงการเข้าไปเพือ่ ของบประมาณเพือ่ กิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ โดยจัด
สัมมนาในปี 2559 ภายใต้หวั ข้อ
Wood Trade Conference (ชื่ออาจจะมีการเปลีย่ นแปลง) โดยการสัมมนาเน้นให้เห็นว่าไม้เป็ นวัสดุ
สําคัญ และเป็ นจุดเริม่ ต้นขงธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ การให้ประเทศไทยเป็ นเวทีจดั สัมมนาและ
เสวนาเรือ่ งไม้ทงั ้ ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพือ่ สร้างความยังยื
่ น สร้างความพร้อมให้ผปู้ ระกอบการ และ
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ภาพลักษณ์ในฐานะผูส้ ง่ สินค้าไม้ ทีม่ มี าตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
EU Flegt, Lacey
Act, Australian Timber Regulations สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายทัวโลก
่
รายละเอียดการจัดการสัมมนา
Timber Trade จากต่างประเทศเป็ นวิทยากร 4 ราย
Moderator ชาวไทย
ผูฟ้ ั งเป็ นผูป้ ระกอบการในไทย 200 คน
ระยะเวลาในการจัด 2 วัน
ตลาดทีเ่ น้น เป็ น AEC
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ และหากมีขอ้ มูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติมให้แจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป
3.4 สรุปผลการร่วมประชุมกับทางสํานักงานส่งเสริ มการค้าไม้แคนาดา (British
Columbia) ณ สมาคมธุรกิ จไม้
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการที่ ผูแ้ ทนของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าไม้ ซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศ แคนาดา มลรัฐ British Columbia และ
ผูแ้ ทนสถานทูตแคนาดา ในประเทศไทย โดยทางแคนาดามีความประสงค์ทจ่ี ะขอทราบข้อมูลเกีย่ วกับการใช้
ไม้ในประเทศไทย ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้เชิญสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาพูดคุยและให้ขอ้ มูล นอกเหนือจากนี้ทาง
แคนาดายังมีการนัดหารือเพิม่ เติมกับสมาชิกสมาคมฯ เป็ นรายกิจการอีกด้วย โดยทางแคนาดาแจ้งว่าหากการ
รวบรวมข้อมูลเสร็จสิน้ ลง จะพิจารณาถึงความร่วมมือทีจ่ ะจัดกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมฯ ต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา

4.1

รับรองรายงานการเงิ น รายรับ-รายจ่ายของสมาคม ฯ
คุณบัณฑูร คุณานพรัตน์ เหรัญญิกสมาคมได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 อย่างเป็ นเอกฉันท์
4.2

รับรองสมาชิ กใหม่ 2 ราย
คุณการุณ ไกรระวี สมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมฯ ได้ขอทีป่ ระชุมพิจารณาสมาชิกใหม่ 2 ราย

ดังต่อไปนี้
ลําดับที่ 1 บริษทั บูรณาพากรุป๊ จํากัด โดย คุณจรูญศักดิ ์ ชีวะธรรมานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
24/3 บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็ นผูป้ ระกอบการนําเข้าไม้ แปรรูปไม้
โรงเลื่อย โรงอบ ผลิตพาเลตลังไม้
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ลําดับที่ 2 บริษทั เอพีพี ทิมเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย คุณปิ ยาภรณ์ กีรติวานิชย์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ 42/3 ถ.พัฒนาชนบท 3 อ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เป็ นผูป้ ระกอบการนําเข้าไม้ HardWoodจาก
อเมริกา/ยุโรป แอฟริกา และไม้ SoftWood จากนิวซีแลนด์/ฟิ นแลนด์/บราซิล
มติ ที่ประชุม รับรองสมาชิกใหม่ 2 ราย

วาระที่ 5

เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สรุปผลการเงินและการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิ งานปี 2557

คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ธุรกิจไม้ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากเมื่อ
เดือ นมกราคม 2557 ที่ผ่ า นมาทางสมาคมฯ ได้ว างแผนรายรับ -รายจ่ า ย และกํ า หนดแผนทํ า กิจ กรรม
ไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเมิ นการรายรับ
300,000.00 บาท
• ค่าบํารุงสมาชิก
• ค่าบริจาค
550,000.00 บาท
• ดอกเบีย้ รับ
5,000.00
บาท
ประเมินการรายจ่าย
800,000.00 บาท
รายรับจะสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 55,000.00
บาท
และสําหรับแผนกิจกรรมในปี 2557 เพือ่ ให้สอดคล้องกับงบประมานนัน้ งบประมานส่วนหนึ่ง
จะมาจากสมาคมฯ และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยในปี 2557 สมาคม
มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกและผูท้ อ่ี ยูใ่ นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไว้ดงั นี้

ลําดับ
1
2
3
4
5

6

หัวข้อกิ จกรรม
พัฒนาสมาชิ กด้านการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาสมาชิ ก ด้านเทคโนโลยีงานไม้
พัฒนาสมาชิ กโดยการนําสมาชิ กศึกษา
ดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ
ส่งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม
วางแผนกิ จกรรมเพื่อแก้ไขกฎหมายป่ า
ไม้ของไทย ตัง้ แต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า
ร่วมทํางานวางแผนกิ จกรรมเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายป่ าไม้ ของยุโรป
(FLEGT) กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

จํานวนครัง้

กําหนดจัด

อย่างน้ อย 1 ครัง้

ภายในปี 2557

อย่างน้ อย 1 ครัง้

ภายในปี 2557

อย่างน้ อย 1 ครัง้

ภายในปี 2557

อย่างน้ อย 1 ครัง้

ภายในปี 2557

อย่างน้ อย 1 ครัง้

ภายในปี 2557

อย่างน้ อย 3 ครัง้

เร่งดําเนิ นการภายใน
ปี 2557

และจากแผนปฏิบตั งิ านดังกล่าวสมาคมฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม) ได้ตามเป้ าหมาย ส่วนรายละเอียดเรือ่ งรายรับรายจ่าย คงต้องรอผลงบดุลต่อไป
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โดยสรุปภาพรวมคือ สมาคมฯ สามารถทํากิจกรรมได้ดกี ว่าแผนงานทีก่ าํ หนดไว้เบือ้ งต้น นอกจากนี้
สมาคมฯ ยังทําแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อกิจกรรมของสมาคมจํานวน 4 กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดงานสัมมนาการปฏิรปู อุตสาหกรรม SMEs ยุควิกฤต ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์
2. วันที่ 29 เมษายน 2557 สมาคมฯ จัดอบรมให้ความรูภ้ ายใต้หวั ข้อ ปั ญหาของไม้ทพ่ี อ่ ค้าควรรู,้
เทคโนโลยีไม้ทน่ี ่าจัดตามอง และเสวนายุทธศาสตร์วตั ถุดบิ ไม้ ณ สมาคมธุรกิจไม้
3. วันที่ 15 กันยายน 2557 จัดสัมมนาภายใต้หวั ข้อ โอกาสไม้ในอุตสาหกรรมด้าน Wood Pellet
และ Wood Briquette ณ สมาคมธุรกิจไม้
5. วันที่ 2 ธันวาคม 2557 จัดกิจกรรมนําสมาชิกศึกษาดูงาน บริษทั บูรณาพากรุป๊ และ บริษทั ลี
โอวูด อินเตอร์เทรด จํากัด จ.ชลบุร ี
โดยผลของการประเมินสมาชิกทีค่ วามพอใจมากในกิจกรรมของสมาคมฯ และรวมถึงสมาคมฯ ได้
ทําประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของสมาคมกับสมาชิกโดยได้รบั แบบตอบรับกลับมาจํานวน
26 กิจการโดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในบริการของสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม รับทราบและดูผลจากการปฏิบตั งิ านแล้วสมาชิกค่อนข้างมีความพอใจต่อกิจกรรมของ
สมาคมฯ สําหรับในปี 2558 รบกวนให้ฝ่ายเลขาดูแลกิจกรรมของสมาคมฯ ให้มปี ระสิทธิภาพเหมือนปี
2557 ต่อไป
5.2 สรุปผลการเข้าร่วมประชุม คณะผูแ้ ทนการค้า OPORA Russia ณ กรมส่งเสริ มการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
คุณสุพจน์ สนชัยวานิช รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการได้รบั มอบหมายให้
ไปร่วมประชุมและพบปะ กับคณะผูแ้ ทนการค้า OPORA Russia ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ
กระทรวงพาณิชย์นนั ้ หลักๆ เป็ นการพบปะทําความรูจ้ กั โดยทางรัสเซียเป็ นผูแ้ ทนจากกรมส่งเสริมการค้า จะ
เป็ นสินค้าประเภท Material Construction และหลังจากพูดคุยหากมีกจิ กรรมอะไรทีน่ ่าสนใจทาง OPORA
Russia จะประสานงานติดต่อกับสมาคมโดยตรงต่อไป
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่าการไปร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ทาํ ให้
สมาคมฯ ได้มเี วทีทจ่ี ะโปรโมทสมาคมฯ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
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5.3 ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม กั บ Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/CEO) เ รื่ อ ง ง า น
DELHIWOOD & INDIAWOOD 2015
คุ ณ จิร วัฒ น์ ตัง้ กิจ งามงาม นายกสมาคมฯ ได้แ จ้ง ทีป ระชุ ม ว่ า จากการพู ด คุ ย กับ Mr. Pradeep
Devaiah (Chairman/Ceo) แล้วนัน้ จุดประสงค์หลักๆ ทีม่ าพูดคุยคือต้องการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าที่
เกี่ยวกับไม้ DELHIWOOD & INDIAWOOD 2015 โดยเบื้องต้นคุณจิรวัฒน์ ได้สอบถามว่าหากนํ าสมาชิกไป
เยี่ยมชมงานทางงานสามารถสนับสนุ นอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ ยินดีจะประชาสัมพันธ์งาน
ดังกล่าวบนเว็บไซต์สมาคมฯ หากมีขอ้ มูลเพิม่ เติมจะแจ้งทุกท่านทราบต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ

นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผูม้ เี กียรติ ปิ ดประชุมเวลา 18.30 น.
ประธานทีป่ ระชุม
(นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์)
นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ )
เลขาธิการสมาคม

