
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 11/2552 

สมาคมพอคาไม 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:30 – 21:30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมพอคาไม 
 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม  
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
3. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข  บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค   ผูแทนอุปนายก 
4. คุณชัยธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
5. คุณวิชัย บุญธาํรงกิจ   บจก. เอส.บี.พี. มารเก็ตติ้ง  ผูแทนอุปนายก 
6. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
7. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน   บจก. ไมลายวิจิตร  
8. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
9. คุณสมพงษ ภักดีวิบูล   บจก. ภักดีมารเก็ตติ้ง   กรรมการปฏิคม 
10. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
11. คุณเจริญ ตนสัมฤทธิ์พันธ  หจก. สากลคาไม   ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
12. คุณชลธิชา ตนสัมฤทธิ์พันธ  หจก. สากลคาไม 
13. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย 

 
 คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคม

ที่ไดสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 18.30 น. 
 

วาระพิเศษ การประชุม AFPIC (Asean Forest Product Industry Club) ณ ประเทศเวียดนาม 
 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการเขารวมประชุมกับ AFPICโดยมีคุณ

เอกชัย ตั้งกิจงามวงศ และ คุณธนพล อเนกสิทธิสิน รวมเดินทางไปประชุมดวยระหวางวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2552 
น้ัน ขอสรุปเน้ือหาของการประชุมใหที่ประชุมฟงดังน้ี  

AFPIC เปนการประชุมในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสรางความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมไมที่ตอง
พ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือใหพัฒนาไดอยางยั่งยืน  โดยแตละประเทศสมาชิกสงตัวแทนภาครัฐและเอกชนเขารวม
ประชุมอยางตอเน่ือง ในครั้งน้ีมีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศในอาเซียน โดยมีตัวแทนภาครัฐจาก มาเลเซีย 4 
ทาน ไทย 2 ทาน เวียดนาม 2 ทาน ลาว 1 ทาน และกัมพูชา 1 ทาน รวมกับผูแทนภาคเอกชนจาก มาเลเซีย 6 
ทาน ไทย 3 ทาน และเวียดนาม 2 ทาน การประชุมจัดเปนทริปการเดินทางสัมมนา และดูงานเริ่มจาก พนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ฮานอย และโฮจิมินท ซิตี้ ประเทศเวียดนาม   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ชวงเชาไดรวมประชุมกับ สํานักงานสงเสริมการลงทุนของเวียดนาม (Ho Chi 
Min City ITPC - Investment and Trade Promotion Centre) ไดใหขอมูลในสวนของการสงเสริมการลงทุนใน
เวียดนาม ซ่ึงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดย ITPC มีหนาที่ใหขอมูลดานการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ เปน
หนวยงานกลางประสานงานระหวางเอกชนกับรัฐบาล ใหขอมูลและสถิติการลงทุน มุงใหเกิดการลงทุนจากทั้งใน
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ภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาค  ซ่ึงพอสรุปไดวา ตอนนี้การลงทุนในเวียดนามมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
และยังมีนโยบายขยายการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติเปนหลัก เพราะเวียดนามมีจุดแข็งในดานแรงงาน แตยัง
ขาดเงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต  ชวงบายไดเขารวมประชุมกับทาง Handicraft and Wood Processing 
Industry (HAWA) ซ่ึงเปนกลุมสมาชิกผูผลิตเฟอรนิเจอรของเวียดนาม พอสุรปไดวาตอนนี้ทางเวียดนามสงออก
เฟอรนิเจอรสูงกวาไทยมาก ไมสวนใหญที่ใชจะเปนไมนําเขาทั้งจากมาเลเซีย ลาว และไมจากยุโรป อเมริกา กลุม
สมาชิกมีการรวมมือกันในการจัดหาผูเชี่ยวชาญจากตางชาติมาเปนที่ปรึกษาในดานตางๆ เพ่ือชวยเหลือสมาชิก
ของสมาคม   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 มีการประชุมกลุม AFPIC: Post Mortem Meeting on Trade Promotion 
Mission มีบทสรุปคือ อุตสาหกรรมไมในกลุมภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตอไปได แตตองอาศัย
ความรวมมือจากประเทศสมาชิก ประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม มีจุดแข็งในดานการผลิต ในขณะที่ประเทศลาว 
กัมพูชา ยังมีทรัพยากรปาไมอยูมาก นอกจากนี้ประเทศอื่นๆที่ไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ก็มีจุดแข็งที่นาสนใจ
เชนกัน หากแตละประเทศมีการรวมมือกัน เชน การพัฒนาใหประเทศที่ยังขาดเทคโนโลยีแตมีทรัพยากรปาไม เริ่ม
จากการผลิตชิ้นสวนสงออกไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมกาวหนากวา เปนตน  

นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดเสนอแผนการโปรโมท AFPIC ใหเปนที่รูจักมากขึ้นดวยกิจกรรมตาง ๆ  
1. เสนอให AFPIC ออกงาน Fair ที่ประเทศมาเลเซียในปหนา  
2. เสนอให AFPIC พากลุมสมาชิกไปดูงาน Fair และเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศจีน  
3. เสนอให AFPIC ประสานกลุมในประเทศฟลิปปนส เพ่ือดูงานดานดีไซน 
รวมทั้งเสนอโครงสรางของ AFPIC เพ่ือใหเกิดการประสานงานอยางยั่งยืน  

ขอมูลทั้งหมดจะนําไปเสนอในการประชุม ASEAN ครั้งตอไปซ่ึงคาดวาจะเปนเดือนมิถุนายน สําหรับเทอมตอไป
ประเทศไทยจะเปน Country Chairman ทางกรมปาไมและทางภาคเอกชนควรประสานงานตอไป  

จากนั้นในชวงบายกลุมสมาชิกเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร SCANSIA ซ่ึงเปนโรงงาน
ขนาดใหญและผลการดําเนินงานดีมาก มีสินคาสงออกประมาณเดือนละ 30 ตู จากการเยี่ยมชมโรงงานแหงน้ีเห็น
ไดวา อุตสาหกรรมไมในเวียดนามเปนไปในลักษณะ Mass Production มุงเนนการผลิตสินคาจํานวนมากเปนหลัก 
วัตถุดิบที่ใชเปนไมนําเขาทั้งหมด  

 
คุณจิรวัฒน เห็นวาการประชุมครั้งน้ีนาสนใจเนื่องจากเปนการรวมกลุมขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับไม 

ซ่ึงจากสมาคมฯ ควรมีการติดตอและประสานงานซึ่งกันและกันตอไป  
คุณธนพล อเนกสิทธิสิน ใหขอมูลเพ่ิมเติมอุตสาหกรรมของเวียดนามสวนใหญจะมีนักลงทุนจาก

ตางประเทศเขามาลงทุน โดยทางเวียดนามจะไมมีปาไมจะพ่ึงพาการนําเขาอยางที่นายกแจงไปเบื้องตนแลว สภาพ
บานเมืองของเคาใกลเคียงไทยมาก จากการรวมประชุมที่ประชุมคอนขางคาดหวังกับการประชุมครั้งตอไปที่
ประเทศไทยจะเปนเจาภาพ โดยหวังวานาจะไดรับการตอนรับอยางอบอุน และ การประสานงานตางๆ ที่ดีเยี่ยม 
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วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
  คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 
2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 10/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 10/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
10/2552    เปนเอกฉันท 

 
วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  กิจกรรมสัมมนาดูงานตามโครงการ พอคาไมยั่งยืนในสวนของตนนํ้า  

คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากที่สมาคมฯ ไดกําหนดวันสําหรับ
การนําสมาชิกสมาคมฯ ไปเยี่ยมชมสวนปาที่จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยจะไปเยี่ยมชม
สวนปาสักคุณบุญเพ็ญ เกษตกรดีเดน สวนชลิกา และสวนปาสักของคุณวุฒิพงศ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยจะพบกันที่คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เวลา 07.00 น. และเดินทางกลับใน
เวลา 18.30 น. ขณะนี้ไดแจงขอมูลตางๆ ใหสมาชิกรับทราบแลว และขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกทานรวม
เดินทางไปดวยกันตามรายละเอียดดังกลาว 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา 

4.1 ขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ  ในการรับสมาชิกใหมของสมาคม ฯ 
 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้มีหลายบริษัทใน

อุตสาหกรรมไมตองการเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสมาชิกเกาที่ลาออกแลว และสมาชิกใหม ดังน้ันในวันน้ีจึง
ขอหารือกับที่ประชุมถึงขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ ในการรับสมาชิกใหม  

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / การประชุม ผูเขารวมประชุม 
วันที่ 6-9 พ.ค. 2552 
 

รวมประชุม AFPIC (Asean Forest Product Industry Club)  
ณ ประเทศเวียดนาม 

คุณจิรวัฒน, คุณเอกชัย, คุณธนพล 

วันที่ 15 พ.ค. 2552 
  

รวมประชุมสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศไทย ครั้งที่ 
3/2552 ณ คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร  

คุณสมคิด, คุณเอกสิทธิ์, คุณประดิษฐ  
คุณกมลทิพย 

วันที่ 19 พ.ค. 2552 
 

รวมประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการจัดทําโปรแกรมดานปา
ไม  ณ หองประชุม กรมปาไม 

คุณเอกสิทธิ์, คุณประดิษฐ 
  

วันที่ 25-27 พ.ค. 2552 
 

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เกณฑและตัวช้ีวัดในการจัดการปาไม
อยางยั่งยืน โดย  ITTO รวมกับกรมปาไม 

คุณจิรวัฒน 
 

วันที่ 28  พ.ค. 2552  
 

รวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสงเสริมการคาไทย-จีน สูวิกฤติ
เศรษฐกิจจัดโดย สมาพันธหอการคาไทย-จีน รร.พลาซาแอทินี 

คุณจิรวัฒน, คุณกิตติ, คุณวิวัฒน, 
คุณเอกชัย, คุณเอกสิทธิ์ 
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ที่ประชุมอภิปรายอยางกวางขวาง 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคุณประดิษฐ พบสุข ดูแลเกี่ยวกับขอกําหนด กฎเกณฑตางๆ ในการรับสมาชิกใหม
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยตอไป และมีมติใหคุณการุณ ไกรระวี เปนนายทะเบียนของสมาคมเพื่อดูแลสมาชิกทั้ง
สมาชิกเขาใหมหรือลาออก และสมาชิกใหมเราจะเริ่มรับสมัครหลักจากไดขอกําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจนตอไป 

 
4.2 กิจกรรมสัมมนาโครงการ พอคาไมยั่งยืนในสวนของกลางน้ํา  
 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับการนําสมาชิกไปเยี่ยม

ชมศึกษาดูงานในสวนของกลางน้ํา เบื้องตนที่ไดกําหนดไว จะพาสมาชิกไปเยี่ยมชม บริษัท สยามวูดแลนด ซ่ึงทํา
ระบบ TSQS ซึงเปนระบบการบริหารจัดการที่ไมยากมาก คาใชจายคอนขางถูก และสามารถตอยอดในการที่จะทํา 
ISO ไดตอไป และ สําหรับในสวนของปลายน้ําที่กําหนดไวเบื้องตนที่จะนําสมาชิกไปเยี่ยมชม ซ่ึงจะถือวาเปน Best 
Practice สําหรับอุตสาหกรรม คือ บริษัท ออมใหญคาไม จํากัด และ บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร จํากัด อยางไรหาก
มีกําหนดการที่ชัดเจนจะแจงสมาชิกทราบตอไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1  การเขารวมประชุมของสมาคมฯ กับองคกรตาง ๆ 
 5.1.1   รวมประชุมกับสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมไทยครั้งที่ 3/2552 
   คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ไดแจงที่ประชุมวาจากการรวมประชุมกับสมาพันธพัฒนา
อุตสาหกรรมไมประเทศไทย ซ่ึงมีคุณสมคิด และคุณประดิษฐ ไปรวมประชุมดวย โดยที่ประชุมวันนั้นไดมีการ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําโปรแกรมดานปาไม โดยคุณจิรวัฒน นายกสมาคมฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการดวยที่ 
จะไปทําโปรแกรมดานปาไมแหงชาติ รวมถึงทางสมาธุรกิจไมยางพาราไดแจงวาขณะนี้ทางสมาคมฯ ไดสงขอเสนอ
การแกไข พ.ร.บ. 2484 ใหกับทางคณะกรรมการตรวจรวมเอกชน (กรอ.) แลว รอผลสรุปและจะแจงที่ประชุมตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 

5.1.2 รวมประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการจัดทําโปรแกรมดานปา
ไม (National Forest Program: NFP) คร้ังที่ 1 
   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาจากการรวมประชุมเกี่ยวกับการจัดทํา
โปรแกรมดานปาไม ครั้งที่ 1 โดยเมื่อประมาณ 3-4 ป กอน ทาง FAO แจงทางประเทศไทยวามีงบประมาณสําหรับ
การทําวิจัยดานปาไมประเทศละ 10 ลาน แตตองเขียนโครงการขึ้นมา โดยนําเสนอโครงการผานทางกรมปาไม ซ่ึง
คุณจิรวัฒนเคยเสนอใหกับ สปศอ. ใหของบประมาณตัวน้ี โดยทําวิจัยเรื่องแปลงทดลองปลูกปา และศึกษาตลาด
เพ่ือรองรับการปลูกปา สําหรับโครงการนี้จะมีการทํา Workshop เชิงลึก ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม
เจาพระยาปารค โดยเห็นวานาจะเชิญคุณคมวิทย อุปนายกสมาคมฯ และเลขาธิการไปรวมประชุมดวย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.1.3 ร วมงานสัมมนา ทางวิชาการเรื่องสงเสริมการคาไทย-จีนสู

วิกฤติเศรษฐกิจ จัดโดยหอการคาไทย-จีน 
   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการรวมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเรื่องสงเสริมการคาไทยจีน-สูวิกฤต จัดโดยหอการคาไทย-จีนนั้น โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล มาชี้แจง
เกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการลงทุนเปนสวนใหญ โดยทานไดกลาววา
ตางชาติยังคงไมม่ันใจกับระบบเสถียรภาพการเมืองของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหนโยบายตาง ๆ 
ก็ถูกเปลี่ยนไปดวย ซ่ึงตองอาศัยการชี้แจงกับทางการของประเทศจีน และเรงผลักดันความนาเชื่อถือใหกับนัก
ลงทุนตางประเทศใหมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เกณฑและตัวชี้วัดในการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน 
  คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาจากการรวมประชุมกับองคกรปาไมเขตรอน
ระหวางประเทศ ITTO (International Tropical Timber Organization) ซ่ึงเปนผูดําเนินการพัฒนาเกณฑและ
ตัวชี้วัด เพ่ือเปนแนวทางใหแกประเทศสมาชิกไดพิจารณานําไปใชในการจัดการปาไมของแตละประเทศ โดยITTO 
มีความตองการที่จะทําโครงการการจัดการไมอยางยั่งยืน โดยมีงบดานการพัฒนามาตรฐานปาไมไทย โดยจากการ
รวมประชุมเรื่องดังกลาวคอนขางเปนเรื่องไกล แตอยางไรทางสมาคมฯ ก็ไดทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ซ่ึงถือวา
เปนสิ่งที่ดี   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.3  ระเบียบกรมปาไม วาดวยการออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไม และ
ถานไมเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552  
 คุณประดิษฐ พบสุข ไดแจงที่ประชุมวาตอนนี้มีกฎหมายวาดวยเรื่องการออกหนังสือ
รับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไมเพ่ือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2525 โดยกรมปาไม โดยกฎตัวนี้
สืบเน่ืองจากทางอเมริกาไดออกกฎมาตัวหน่ึง โดยใหกรอกขอมูลที่มาของแหลงกําเนิดสินคาดวยตนเอง และถา
มองดานการตลาดถามีใบรับรองที่ออกโดยกรมปาไมก็นาจะเปนที่นาเชื่อถือดีกวา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.4 American Hardwood Export Council “14th Southeast Asia & Greater  
China  Convention” 
 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาระหวางวันที่ 10-13 
มิถุนายน 2552 ทาง American Hardwood Export Council (AHEC) จะมีการจัดสัมมนาภายใตหัวขอ “The 
Sustainability and Diversity of US Hardwood - Manufacturing and Design Solution” ณ ประเทศจีน 
โดยทาง AHEC ไดเชิญคุณจิรวัฒนไปเปนวิทยากรในงานสัมมนานี้ดวย กรรมการทานใดที่สนใจสามารถเดินทาง
ไปรวมกิจกรรมนี้ได โดยไหประสานงานกับทางฝายเลขาตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ  

รับรองรายงานการเงินรายรับ-รายจายของสมาคมฯ  
คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข ผูแทนอุปนายก และผูชวยเหรัญญิก ไดแจงรายรับ – รายจายของ

สมาคมฯ ประจําเดือนเมษายน 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนเมษายน 2552 อยางเปนเอกฉันท 
 

 
ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 

 
 


