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สรุปรายการแผนกลยุทธอุตสาหกรรมไมของมาเลเซีย 

จิรวัฒน  ต้ังกิจงามวงศ                   นายกสมาคมพอคาไม 
เลขาธิการสมาคมเครื่อเรือนไทย 

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมกลุมโรงเล่ือยโรงอบ 

กรรมการสมาคมพอคาไมสงออกและสั่งเขา 
กรรมการสมาคมโรงเลื่อยจักร 

 กรรมการสมาคมไทยพัฒนาการปลูกปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปาไม สปศอ 
 

จากการที่ผม ไดนําสมาชิกทั้งของสมาคมเครื่องเรือนไทยและสมาคมพอคาไม ไปดูงานดานอุตสาหกรรมไม ในชวงเดือนกันยายน 
รวมกับทางโครงการ ITAP ของ สวทช กระทรวงวิทยาศาสตร ที่ผานมา  ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับผูนําในอุตสาหกรรม ม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความเห็นกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจนสามารถจับประเด็นวิธีการที่อุตสาหกรรมไมของมาเลเซียที่นํามาประยุกตเพื่อ
ความอยูรอดของกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรม พรอมทั้งหาขอคิดเพื่อใหสมาชิกอุตสาหกรรมไทยสามารถฝาวิกฤติเศรษฐกิจที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูนี้ไปใหไดตลอดรอดฝงไปดวยกัน 
 
หัวใจหลักของอุตสาหกรรมไมมาเลเซียอยูที่กลไกการขับเคลื่อนของ Malaysian Timber Council หรือ MTC ซึ่งกอต้ัง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 1992  โดยเพื่อความคลองตัวไดจดทะเบียนเปนลักษณะบริษัทจํากัด  โดยใหผูกอต้ังและกรรมการ บริหาร
เปนผูแทนจากภาครัฐ และสมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไม และมีสํานักงานอยูในตางประเทศทั้งที่อังกฤษ ดูไป และเซี่ยงไฮ 
 
ผูแทนในสวนกรรมการบริหาร (board of trustee) ของทาง MTC ประกอบดวยสมาคมที่มีผลประโยชนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมของประเทศดังนี ้
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วัตถุประสงคหลักของ MTC คือ 
1. ขยายโอกาสทางการตลาด 
2. ประครอง อุตสาหกรรมไม 
3. เพิ่มเสริมวัตถุดิบไม 
4. สงเสริมไมมาเลียเซีย 
5. กระจายขอมูลไมมาเลเซีย 

 
 

 
 

1. การขยายโอกาสทางการตลาด ดานอุตสาหกรรมไม มีกิจกรรมดังนี้ 
a. การจัดคณะผูแทนไปเยี่ยมประเทศตาง ๆ เพื่อสงเสริมการขายไมและผลิตภัณฑไม 
b. การจัดหาขอมูลทางการตลาดของตลาดตาง ๆ เพื่อศึกษาอยางละเอียด 
c. การไปรวมงานแสดงสินคาเพื่อสงเสริมการขายไมและผลิตภัณฑไม 
d. การสรางเครือขายกับตางประเทศ 

 
2. การประคับประครอง อุตสาหกรรมไม เนนการสงเสริมและพัฒนาโดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

a. การเตรียมขอมูลดานเทคนิคและงานวิจัยของอุตสาหกรรมไม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ สูตลาด 
b. การเสาะแสวงหาเทคโนโลยี และการนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมไมในประเทศ ไมวาจะเปนเรื่อง

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรงานไม  การพัฒนาสายงานผลิต  รวมทั้งระบบ software ตาง ๆ 
c. พัฒนาฝมือแรงงาน ทั้งผานกระบวนการฝกงานในภาคอุตสาหกรรมผลิต หรือภาคการศึกษา 
d. การจัดคณะเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีในตางประเทศ 
 

3. การเพิ่มเสริมวัตถุดิบไม 
a. สงเสริมใหอุตสาหกรรมคุนเคยกับกระบวนการนําไมเขาจากตางประเทศไมวาจะเปนไมซุง หรือไมแปร

รูป รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเกรดไมซุง ระบบขนสง และการบริหารงานทาเรือ 
b. หาแหลงวัตถุดิบใหม ๆ เชน แอฟริกา ซาราวัก ซาบา พมา อินโดนิเซีย ปาปวนิวกีนี นิวซีแลนด และ

อเมริกาทั้งเหนือและใต  
 

4. โครงการสงเสริมไมมาเลียเซีย 
a. กระจายขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายปาไมของมาเลเซีย 
b. มีการบริหารจัดการทั้งในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ 
c. สรางความเขาใจเกี่ยวกับบริหารจัดการปาไมอยางมีความรับผิดชอบของมาเลเซียใหทั่วโลกไดรับทราบ 
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5. กระจายขอมูลไมมาเลเซีย  ผานทางสื่อตาง ๆ ที่
มีอยู 

a. Timber Malaysia 
b. Technology Digest 
c. Timber Market Brief 
d. ศูนยขอมูล 
e. สัมนาตาง ๆ 
f. โบรชัวร เอกสารตาง ๆ 
g. www.mtc.com.my 

 
 

 
 
 

MTC gallery 
 
MTC ไดจัด Gallery เพื่อแสดงสินคาไมแปรรูปและผลิตภัณฑจากไมที่ผลิตจําหนายในประเทศมาเลเซีย  เพื่อเปดโอกาส
ใหผูผลิตไมในประเทศที่มีความพรอมสามารถหาตลาดทั้งในและตางประเทศโดยทาง MTC ทําหนาที่เหมือน trading 
company ที่ไมมี commission 

 
 
 
ปาไมของประเทศมาเลเซีย 
 
ในป 2006  ที่ดินทั้งหมดในประเทศมาเลเซียมีทั้งสิ้น  32.95 ลานเฮกเตอร   ซึง่เปนพื้นที่ปาไมถึงกวา 56% หรือ  18.35 
ลานเฮกเตอร 
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Forest Land Use in Malaysia (2006)

Source: Forestry Departments of Peninsular Malaysia, 
Sabah & Sarawak

Total forest land area 
18.35 million hectares

 
 
และจากพื้นที่ที่เปนปาไมกวา 18.35 ลานเฮกเตอร   ไดแบงเปนปาคุมครองกวา 13.43 ลานเฮกเตอร คือประมาณ 73%  
และอีกสวนที่เปนปาสงวน 1.53 ลานเฮกเตอร  8%  สวนที่เปนปาสําหรับอุตสาหกรรมมีประมาณ 3.39 ลานเฮกเตอร 
(ประมาณ 19%) 
 
สถิติตาง ๆ ของอุตสาหกรรมไมในมาเลเซีย 
ในป 2006 ในประเทศมาเลเซีย สามารถผลิตไมและ
ผลิตภัณฑจากไมไดดังนี้ 

- ไมซุง 21 ลานคิวบิคเมตร 
- ไมแปรรูป 4.5 ลานคิวบิคเมตร 
- ไมอัด 4.0 ลานคิวบิคเมตร 
- ไมคิ้วบัว  0.6 ลานคิวบิคเมตร 
- ไมวีเนียร 0.4 ลานคิวบิคเมตร 
 

 
 
 
 

โรงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมของมาเลเซีย
มีดังนี้ 

- โรงงานเฟอรนิเจอร ที่เนนการสงออก 
1771 โรง 

- โรงเลื่อย 1132 โรง 
- โรงงานไมอัดไมบางวีเนียร 174 โรง 
- โรงงานคิ้วบัว ไมพ้ืน 352 โรง 
- โรงอบไม 242 โรง 
- โรงอัดน้ํายาไม 157 โรง 
- โรงงาน blockboard 10 โรง 
- โรงงาน MDF 5 โรง 
- โรงงาน particle board และ 

chipboard  16 โรง 
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ยอดสงออกไม และผลิตภัณฑไมในป 2007 มียอด 
6,600 ลานเหรียญสหรัฐ  มีรายละเอียดดังนี้ 

- เฟอรนิเจอร เฉพาะเฟอรนิเจอรที่ทําจากไม
และหวย 27.7% 

- ไมอัด 27.6% 
- ไมแปรรูป 14.0% 
- ไมซุง 9.3% 
- MDF 5.2% 
- ไมกอสราง ไมวงกบประตูหนาตาง 4.5% 
- ผลิตภัณฑจากไม 4.3% 
- ไมพ้ืน  ไมคิ้ว ไมบัว 4% 
- ไมบาง  veneer 1.7% 
 

โดยมีตลาดหลัก ๆ ดังนี้ 
- ญี่ปุน 21% 
- สหรัฐอเมริกา 13% 
- เกาหลี 5% 
- ประเทศจีน 5% 
- อังกฤษ 5% 
- ไตหวัน 5% 
- อินเดีย 5% 
- ออสเตรเลีย 4% 
- สหรัฐเอมิเรต 4% 
- เนเธอรแลนด 3% 
- อื่น ๆ 30% 

 
การออกใบรับรองปาไมของมาเลเซีย 
 
 

 
 
 
Malaysian Timber 
Certification 
Council  

MTCC เปนองคกรที่อยูใน Malaysian Timber Council  
MTC โดยทําหนาที่เปนผูดูแลเรื่องการออกใบรับรองปาไมของมาเลเซีย  ซึ่งไดรับการตอต้ัง
เมื่อมี 1999 ใหเปนองคกรอิสระ  เพื่อพัฒนาและดูแลระบบการออกใบรับรองปาไมของ
มาเลเซีย   
 
โครงสรางบริหารของ MTCC ประกอบดวยผูแทนจากภาคอุตสาหกรรมไม ภาคการศึกษา 
และการทําวิจัย รวมทั้งองคกรดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ไมมุงหวังผลกําไร NGOs และ
องคกรภาครัฐบาล  เพื่อกํากับดูแลองคกร 

 
 
 
เปนนโยบายที่ออกมาแกปญหาไมที่มาจากปาธรรมชาติ เพื่อตองการใหตลาดเห็นถึงการบริหารจัดการปาไมที่มี่ความ
เหมาะสม  และเปนการรับรองวาไมที่ไดมามาจากปาที่มีการรับรองการจัดการปาไมอยางยั่งยืน  การออกใบรับรองลักษณะนี้
จะมีผลอยางมากในการซึ้อขายไมและผลิตภัณฑจากไมในตลาดโลก 
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New Institutional Arrangement for MTCS New Institutional Arrangement for MTCS 
((w.e.fw.e.f. 1. 1stst July 2008)July 2008)

MTCC MTCC -- National Governing National Governing 
Body (NGB)Body (NGB)

Department of Standards Department of Standards 
Malaysia (Standards Malaysia) Malaysia (Standards Malaysia) ––
National Accreditation Body (AB)National Accreditation Body (AB)

Accredited Certification Accredited Certification 
Body (CB)Body (CB)

Applicants for Forest Applicants for Forest 
Management and Management and 
CoCCoC certificationcertification

Malaysian Timber 
Certification Scheme

(MTCS)
Accreditation

 
MTCC จะทําหนาที่เปน หนวยงานที่ดูแลทั้งประเทศ national governing body (NGB) ซึ่งไดแตงตั้งผูประเมิณ 
อิสระ เปนผูทําการออกใบรับรอง (Certification Body :CB) ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากสํานักมาตรฐาน
มาเลเซีย (Department of Standards Malaysia : SM) หรือเรียกวา national accreditation body AB 
 
การใหการรับรองปาไมไดสรุปและเริ่มนําออกใชอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2007  สวนการรับรอง chain of 
custody CoC เริ่มพัฒนาและแลวเสร็จในป 2008 
 
การรับรองการจัดการปาไม 
 
แผนการรับรองไมในประเทศมาเลเซียเริ่มตั้งแต ตุลาคม 2001 โดยแบงเปนลักษณะ phase ตาง ๆ เพื่อตอบสนองกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอมที่มุงโจมตีไมที่มาจากปาธรรมชาติ  ในชวงหลายปที่ผานมา ทางมาเลเซียไดพัฒนาเปนขั้นตอนดังนี้ 

 
 มาตรฐานแรกที่ใชคือ Malaysian Criteria, Indicators, Activities and Standards of 

Performance for Forest Management Certification [ MC&I(2001)  ซึ่ง MC&I(2001) 
เปนตัวชี้วัดตาม 1998 ITTO Criteria and Indicators for Sustainable Management of 
Natural Tropical Forests  (องคกร ITTO หรือ International Tropical Timber 
Organizations เปนองคกรท่ีดูแลเร่ืองปาในพื้นที่เขตุรอน) 

 
 ปลายป 2005, MTCC ไดเร่ิมใชมาตรฐานใหม MC&I (2002)  ซึ่งไดพัฒนาปรับมาจากหลักการและ
บรรทัดฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) เปนแมแบบ 

 
 มาตรฐานที่เพิ่มมาคือ Requirements for Chain-of-Custody Certification (RCOC) ท่ีใชสําหรับ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่นําไมจากปาที่ไดรับการรับรองมาใชผลิตเพื่อการสงออก  
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การใหคํารับรองมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ใบรับรองการจัดการปา  Certificate for Forest Management   FMUs 

 ปจจุบันมีที่ไดรับการรับรองแลว 10 บริเวณ 
ควบคุมพื้นที่กวา 4.85 ลานเฮกเตอร หรือ
ประมาณ 34% ของปาที่ไดรับการคุมครองใน
ประเทศมาเลเซีย 

  8 แหงอยูที่ Peninsular 
Malaysia     [Johor, Kedah, 
Kelantan, Negeri Sembilan, 
Pahang, Perak, Selangor & 
Terengganu FMUs รวมพ้ืนที่
ประมาณ  4.67 ลานเฮกเตอร] 

 2 แหงอูที ่Sarawak  [Sela’an 
Linau & Anap Muput FMUs 
รวมพ้ืนที่ประมาณ 162,769 เฮก
เตอร] 

ใบรับรองการจัดการปาเปนการรับรองวาปาจะไดรับการ
จัดการอยางยั่งยืนตามมาตรฐานที่ต้ังไวและตามกฏหมาย  

 
 

 

Sela’an Linau FMU

SARAWAKSARAWAK
Kelantan FMU

Terengganu 
FMU

Pahang 
FMU

Johor FMU

Negeri Sembilan 
FMU

Selangor FMU

Perak FMU

Kedah FMU

MTCC Certified                              MTCC Certified                              
Forest Management Units (Forest Management Units (FMUsFMUs))

PENINSULAR MALAYSIAPENINSULAR MALAYSIA

Certificate holders [MC&I(2002)]

Certificate holders [MC&I(2001)]

Anap Muput
FMU
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2. ใบรับรองสายตอเนื่อง Certificate for Chain-of-Custody(CoC) 
 สําหรับผูประกอบการไมและผลิตภัณฑจากไมเพื่อการสงออก  ตอนนี้ไมผูรับคําขอไปแลว 125 ราย 
 ใบรับรองสายตอเนื่อว Certificate for Chain-of-Custody เปนการประกันวาผูซื้อสามารถมั่นวาไมที่ใชใน
การผลิตมาจากปาที่ไดรับการรับรองเรื่องการจัดการปาไมอยางยั่งยืน แบงตามประเภทดังนี้ 

 
Timber ProductTimber Product No. of  No. of  CoCCoC HoldersHolders

Sawn timber 86

Plywood 13

Logs 1

Dressed timber (S4S timber) 8

Solid wood moulding 24

Finger-jointed / laminated moulding 8

Finger-jointed timber 6

Furniture and furniture components 9

Picture frame 2

Flooring (including parquet) 5

Door and window components 9

Laminated veneer 2

Sliced laminated veneer 1

Veneer 3

Laminated timber 6

Sawmill off-cuts 1

Some of the 125 
CoC Holders 
produce more 
than one product

Note:

 
 
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2008 ทางมาเลเซียไดสงไมที่ไดรับการรับรองไปทั้งสิ้นกวา 245,470 m3 ไปยังประเทศตาง ๆ กวา
20 ประเทศ ( เชน The Netherlands, United Kingdom, Belgium, France, Germany, Australia, 
Greece, Denmark, Poland, Italy, Norway, Indonesia, Mauritius, South Africa, South Korea, 
USA, Japan, New Zealand, Singapore & Ireland)  โดยมีสินคาหลัก ๆ คือ ไมแปรรูป, ไมคิ้วบัว, ไม joint ตาง 
ๆ  และไมอัด 
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MTCC รวมมือกับ  PEFC 
 

 
 

MTCC เปนสมาชิกของ  Programme 
for Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) since ต้ังแต
เดือนพฤศจิกายน  2002 
 
 
 
 

 PEFC เปนองคกรขนาดใหญในการประเมิณ และการยอมรับ
ดานการจัดการปาธรรมชาติ และการจัดการออกใบรับรองปาไม
อยางยั่งยืน  โดยมีสมาชิกกวา 34 ประเทศทั่วโลก  โดยมีปากวา 
200 ลานเฮกเตอร ไดรับการรับรองจัดการปาไม  หรือกวา 
63% ของปาทั่วโลกที่ไดรับการรับรอง 

 MTCC ไดยื่นเสนอรูปแบบและระบบการจัดการปาไมของ
ตนเองให  PEFC Council เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2008 เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน endorsement 

 การตัดสินของ PEFC endorsement ในแผนงานของ
มาเลเซียที่เสนอไปจะแลวเสร็จ ปลายป 2008 หรือตนป 2009 

 PEFC endorsement จะมีผลในความรวมมือกับอีก 25 
โครงการดานการจัดการปาไมในทั่วโลกที่ทาง PEFC ไดให
การ endorse เปนที่เรียบรอยแลว 

 รัฐสภา ของกลุมประเทศ EU ยอมรับ ระบบ PEFC และ 
ระบบ FSC อยูในสถานะ “เหมาะสมเทาเทียมกัน” 
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แนวคิดหลัก milestones ท่ีทาง MTC ตองทําตอไป 
 

1. พัฒนาตลาดใหมสําหรับไม และสินคาไมจากมาเลเซีย เชน กรีก ตุรกี เช็ครีพับบลิก โรมาเนีย ฮังการี โปแลนด 
ยูเครน รัสเซีย คาซัคสถาน 

2. สรางความยอมรับใบรับรองการจัดการปาไมทั้ง FMUs และ CoC ของ MTCC ในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
DEFRA (UK), KEURHOUT (Germany), รัฐบาลเดนมารค และ เมือง Hamburg 

3. พัฒนาสินคาใหม ๆ เชน LAMTEC ซึ่งเปนการ joint ไมแปรรูปอยางมีคุณภาพ ใหดีและตรงตามความ
ตองการตลาดมากขึ้น 

4. เพิ่มมูลคาการสงออกสินคาไม และผลิตภัณฑจากไมไปยังตลาดตะวันออกกลาง หรือตลาดใหม ๆ เชนโปแลนด
 5. พัฒนาสงเสริมการปลูกปาตามแผนงานที่ศึกษาโดย MTC ทีย่ื่นเสนอใหกระทรวงปาไมของมาเลเซียเมื่อป 
2005 
  

                        
 
  
หมายเหตุ  การไดเขาไปเยี่ยมชม Malaysian Timber Council ทําใหเราสามารถไดพบทั้งกลุมพอคาไม และกลุม
เฟอรนิเจอรของมาเลเซียในเวลาเดียวกัน  เห็นไดวาความรวมมือระหวางสมาคมหรือกลุมของทางมาเลเซียดีมาก กับภาครัฐ  
การรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ  และการนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนจริง ทําใหยอดการขายและสงออกผลิตภัณฑจากไม
มาเลเซียสูงกวาประเทศไทยมาก  ประเทศมาเลเซียไมมีปญหาดานกฏหมายเชน พรบ 2484 ทําใหการเคลื่อนตัวของ
อุตสาหกรรมสามารถทําไดอยางคลองตัวและเปนระบบ มีการวางแผนลวงหนา  สามารถเชื่อมโยงการซื้อขายไดอยางรวดเร็ว
ขอมูลเบื้องตนทางมาเลเซียใชไมยางพาราประมาณ 1.7 ลานคิวบิคเมตร คาดวามีการนําเขาจากไทยประมาณ 400,000 คิว
บิคเมตร    
 
โดยเฉพาะเรื่องของ forest certification ซึ่งถือวากาวหนากวาไทยมาก เพราะในชวงวิกฤติ FSC ทาง malaysia สามารถ 
certify ปาทั้งประเทศไดแลวขณะที่ประเทศไทยยังอยูขั้นตอนการเขียนคําdefinition ของสวนปา กับ ปาเศรษฐกิจซึ่งยังตอง
ใชเวลานาน    
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การวิจัย พัฒนา ศึกษา อุตสาหกรรมไมในมาเลเซีย 
Fidec เปนศูนย R&D ดาน fibreboard ที่เพิ่งเปดมาไดไมนาน ดวยงบประมาณกวา 500 ลานบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมแผนเรียบใหนําสมัยไดตลอดเวลา  มีหองสมุดและมีการจางผูเชี่ยวชาญอยางเปนรูปธรรมโดยทางมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดผลงาน หรือ KPI ของอาจารยดวยจํานวน patent ทําใหในชวงหลายป  ทางมาเลเซียมี patent ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมมากอยางตอเนื่อง  และมีการทุมงานดาน R&D และเทคโนโลยี ตลอดเวลา  ผมเชื่อวาในอนาคต ประเทศ
มาเลเซียสามารถนํา R&D มาใชและพัฒนาไดดีกวาไทย 

 
 
งานวิจัยหลัก ๆ ที่ทาง FIDEC ทําอยูในขณะนี้คือ 

1. การพัฒนาคุณสมบัติของ fibre แบบตาง ๆ และไดสรุปวาที่คุมสุด  มากกวาไมยาง และ ปาลม น้ํามันคือ  ปอ
กระเจา  ซึ่งสามารถไปทําไดทั้งไมอัดไมบาง และ อุตสาหกรรมกระดาษ  สวนอื่น ๆ ก็ยังสามารถมาใชใน
อุตสาหกรรมชาวบานไดดวยขณะที่ไทยเรายังพูดถึงแตเรื่องปญหายางพารา  แลวเริ่มคิดปลูกปาลม  แตที่มาเลเซีย 
จากการทํา research ทําใหเกิดเปนนโยบายแหงชาติ ที่ลดความสําคัญในการปลูกไมยางพาราเพื่ออุตสาหกรรม
โดยใชนําเขาไมจากประเทศไทยแทน  ขณะเดียวกัน ที่ผานมา มาเลเซียไดมีการปลูกปาลมน้ํามันจํานวนมาก แต
หลังจากทําวิจัยแลวพบวาโอกาสทางการตลาดของปอกระเจาดีกวามาก  จึงเกิดเปนนโยบายแหงชาติที่ตองการ
โคนตนปาลมและหันมาปลูกปอกระเจาแทน ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากการศึกษาวิจัย และนําผลมาประยุกตเปน
นโยบายตั้งแตระดับชาติ ลงมาจนถึงกลุมเอกชน   

2. พัฒนาขยะใหเปนทอง  โดยการนําเอาปาลมที่เหลือมาพัฒนาเปนไมแปรรูป หรือ ไมอัดไมบาง  เนื่องจากพิจารณา
แลวเห็นวามีปริมาณเหลือทิ้งเยอะมากในแตละป 
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Comments จากสัมนา 
การไดเขาฟงสัมนา ของ ดร เจกา จาก มหาวิทยาลัย UPM ในชวงที่เดินทาง ซึ่งไดใหขอมูลแนวคิดดาน productivity ได
อยางนาสนใจมาก  การไดมาซึ่ง productivity ตองได Information กอน หมายความวาบริษัทตองรูขอมูล ทั้ง capacity ของ
ตัวเอง capacity ที่ใชทําอยู  ตองดูวาเครื่องจักรที่ใชงานอยูทํางานเหมาะสมหรือไม  และคนงานกําลังทําอยางถูกตองหรือไม  
ตองใหความสําคัญกับคน no right people, nothing happens.  แตอยาลืมวาเรามีขอจํากัดของตัวเอง We do what we 
can do best.  ในการลงทุนเครื่องจักร  ตองแยกใหออกวาอยางใดเปน cost อยางไรเปน investment ไมควรเลือกเครื่องที่
ถูกที่สุดโดยคิดวาเปนการประหยัดเพื่อบริษัทเพราะตอนหลังอาจจะแพงกวาเมื่อรวม คา maintenance, operation,  
performance    ขณะเดียวกัน  อุตสาหกรรมตองใหความสําคัญกับพนักงานของตัวเอง  ตองเนนใหพนักงานรูจักพัฒนา
พนักงานตนเอง  มีคําอยูสองคําที่ดูเหมือนจะคลายกันแตแตกตางกันคือ skilled workers และ competent worker  โรงงาน
เราสวนใหญพัฒนาใหพนักงานเกงเปน skill ทักษะอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถทําตอเนื่องเปนเวลานาน ๆ ได เนื่องจากได
ทํางานอยูในจุดนั้นเปนเวลานาน   แตการพัฒนาใหพนักงานเปนcompetent worker  ตองใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
และพรอมจะจัดการ และแกปญหาเฉพาะหนาไดทันที  ทั้งนี้ตองมีการฝกฝนพัฒนา ความพรอมอยูเสมอ  รวมทั้งมีการ
พัฒนาการ share ความคิดเห็นในลักษณะ kaizen เพื่อใหองคกรมีการพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
สําหรับเรื่องการศึกษาวิจัย  อาจจะเปนการยากที่จะใหทางเอกชนเปนผูลงทุน  ในระยะนี้รัฐบาลควรจะเปนผูลงทุน  กระตุน
สงเสริม R&D และเสนอใหเอกชนเปนผูสานตออยางจริงจัง  บรรยากาศของการแขงขันจะทําใหเกิดความตองการพัฒนา 
อุตสาหกรรม อยางตอเนื่อง 
 
การพัฒนา productivity ในอุตสาหกรรมระดับตาง ๆ กัน 

1. primary เชนโรงเลื่อยโรงอบ  สามารถพัฒนาไดโดยการ จัดการกับ วัตถุดิบและแรงงานโดยตรง 
2. secondary เชนโรง เฟอรนิเจอร ประตู หนาตาง สามารถพัฒนา productivity ไดโดยการเขาใจตลาด 
3. tertiary เชนโรงทํากระดาษ board ตาง ๆ สามารถพัฒนา productivity ไดโดยการลงทุนดานเทคโนโลยี 

 
แนวความคิดที่นาสนใจ 

• ในเอเชีย customer is not the king, but INFORMATION is the king 
• value addition สามารถไดจากการออกแบบ, การผลิต และวัตถุดิบ 
• การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดคือการพัฒนาดานการออกแบบ 
• ถาสรางแบรนดในตลาดตัวเองไมได ยังไมตองพยายามไปตางประเทศ 

 
การสรางมาตราฐานทําได แตตองเริ่มจาก top management และ no compromiseวิกฤติทางเศรษฐกิจจะทําใหผูที่อยูรอด
ไดแข็งแกรงขึ้นใน south east asia, ในระยะอีก 5 ป จะเห็นโรงงานปดตัวอีกหลายแหง และมีการซื้อขาย componentsเจา
ใหญจะอยูอยางลําบากเพราะปรับตัวไมได  แตเจาเล็กก็ตองระวังและพัฒนาตัวเองตอเนื่อง 
 
ระยะนี้เปนชวงที่อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอยูในสภาวะที่ลําบากทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก  การปรับตัวเปนเรื่อง
สําคัญของทุกบริษัทในอุตสาหกรรม  ทางสมาคมควรใหความรวมมือกับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในภูมิภาคนี้  เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการแขงขัน แทนที่จะ แขงขันกันเองอยางเอาเปนเอา ในภูมิภาคโดยการลดราคา  ซึ่งสุดทายก็จะไมมีผูชนะ  
 



แนวทางศกึษาแผนกลยทุธอุตสาหกรรมไมมาเลเซียเพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมไทย 
โดย จิรวัฒน  ตั้งกจิงามวงศ 

ปญหาอุตสาหกรรมไมไทย 
 
1. ขาดฐานขอมูล มหภาค  จริง ๆ จะวาขาดก็ไมเชิง  เพราะหนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคการศึกษาไดขอ

งบเพื่องานวิจัยตาง ๆ มากมาย  ตอนที่ผมเปนหนึ่งในทีมทําแผนยุทธศาสตร อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร เราก็ไดเห็น
ผลงานมากมายที่สวนมากจะจบที่หิ้งหรือหองสมุดมหาวิทยาลัย  การนําฐานขอมูลที่ใหม ๆ มาเสนอใหกับ
อุตสาหกรรมเปนเรื่องสําคัญมากเพื่อที่จะไดทราบกลยุทธหรือหมากทิ่จะเดินตอไป 

2. ขาดฐานขอมูลของตัวเอง  การที่อุตสาหกรรมไมไทยทํางานดวยความเคยชินจึงไมคอยมีการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ
เพื่อใหรูตนทุนที่ถูกตอง  เพื่อนํามาใชในการวางแผนการตั้งราคา วางแผนการเงิน  วางแผนการตลาด  ผมวาในยุก
ที่เศรษฐกิจถดถอยอยางในปจจุบัน  การหันมาดูขอมูล เพื่อไดเห็นตัวเองมากขึ้น  ขอมูลเหลานี้ก็เหมือนกับเข็มทิศ  
มันจะคอยเตือนเราวากําลังไปถูกทางหรือไม  ถาเราไมดูขอมูลก็เปรียบเหมือนกับเอาเข็มทิศไวขางหลัง  จะรูวา
เดินทางผิดเสนทางก็ตกเหวไปแลว 

3. ความสมดุลยของวัตถุดิบ  หลักวัตถุดิบดานไมที่สามารถผลิตในประเทศไดคือ  ไมยางพารา  ซึ่งมีปจจัยหลายตัวที่
ทําใหราคาไมปรับขึ้นลงไมสมํ่าเสมอ ทั้งราคาน้ํายาง  ชวงการตัด  ความตองการไมในอุตสาหกรรมเปน seasonal 
ตาม order ของลูกคาทําใหยากในการปรับความสมดุลยเรื่องราคากับคุณภาพ  initiative ควรมาจากสมาคมตาง 
ๆ ในอุตสาหกรรม รวมกันเพื่อหาแนวรวมทางความคิด  สวนไมนําเขา  ผมมองวาเปนเรื่องของ demand และ 
supply และความตองการของตลาดโลก  ผมมองไมเห็นความจําเปนในการผลิตไมเพื่อทดแทนการนําเขาไม  
เพราะในความเปนจริง  ทดแทนกันไมไดอยูแลว ทั้งดานคุณภาพ และราคา  ควรปลอยใหเปนกลไกตามตลาด  ให
สนใจเฉพาะเรื่องไมยางพาราที่เปนหลักของอุตสาหกรรมไมไทย 

4. ความลาหลังดาน technology ในการผลิต  เนื่องจากอุตสาหกรรมไมไทยพัฒนามากอนประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ทํา
ใหประเทศไทยเกิดปญหาความลาหลังดานเครื่องจักรเมื่อเทียบกับ technology ใหม ๆ ที่เริ่มนําเขามาใชทีหลังเรา  
รัฐบาลนาจะจัดการสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนแปลง technology โดยมี กองทุนแบบไมมีดอกเบี้ยมาสงเสริมให
อุตสาหกรรมหันมาพัฒนาเรื่องเครื่องจักรใหมากขึ้น  ขณะเดียวกันควรมีที่ปรึกษาดาน technology มาชวยศึกษา
วาเครื่องจักรที่จะนําเขามาเหมาะสมหรือไม อยางไร  หลาย ๆ ครั้งผูที่ซื้อเครื่องจักรก็ไมเขาใจการทํางานดีพอ  
กลายเปนการสูญเปลาทางการเงิน 

5. การขาด แนวทางของอุตสาหกรรม  ซึ่งควรจะมีการวางแผนเปนระยะสั้นยาว  โดยปรับแนวความคิดในทุกดานไม
วาจะเปนดานการผลิต การตลาด หรืองานวิจัยพัฒนาเพื่อตอยอดอุตสาหกรรม  โดยเริ่มตั้งแตตนน้ํา การปลูกปา
จนถึงการนํามาขายในตลาดโลก 

6. การชาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ  สถาบันดานงานไมมีจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับความตองการของอุตสาหกรรม ใน
ภาคการศึกษาควรตองมีการศึกษาปริมาณความตองการฝมือแรงงานเพื่อพัฒนาหลกัสูตรและจํานวนนักเรียนให
เหมาะสมโดยเฉพาะในเขตุพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมรองรับ เชนจังหวัดระยอง   ในการแกปญหาระยะสั้น อาจมีการ
จัดการเปนหลักสูตรพัฒนาระยะสั้น 

7. ความไมเขาใจคุณสมบัติของไมในสวนของงานสถาปตย  หรือของลูกคา  ซึ่งควรจะมีเวทีกิจกรรมเพื่อพัฒนาให
ลูกคาเขาใจคุณสมบัติของไมมากขึ้น  เชนงาน Furnitech Woodtech ที่จะจัดขึ้นในเดือน กันยายน สามารถ
นํามาใชเปนเวทีดานไมโดยเฉพาะเพื่อยกระดับความสามารถของผูผลิต  ซึ่งในงาน Furnitech Woodtech ปนี้ผม
ไดขอความรวมมือจากทาง ITAP สวทช รวมกับพอคาไม และสมาคมเครื่องเรือนไทย ในการสรางความรวมมือ 



แนวทางศกึษาแผนกลยทุธอุตสาหกรรมไมมาเลเซียเพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมไทย 
โดย จิรวัฒน  ตั้งกจิงามวงศ 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑจากไม   งานวิจัยตาง ๆ  เชนเดียวกับที่มาเลเซีย ที่มี direction มีความรวมมือทั้งภาค
การศึกษาและภาคเอกชน และภาครัฐ ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อผลักดันใหอุตสาหกรรมไมไปขางหนา
อยางยั่งยืน 

9. การแชงชันในตลาดโลกที่เริ่มเขมขนมากขึ้น  ทั้งจากจีนและเวียดนาม รวมทั้งมาเลเซีย  ทําใหผูผลิตตองพรอม
พัฒนาตัวเอง ตลอดเวลา  อยามองวาผูผลิตในประเทศจะแขงกันเอง  เพราะคูแขงเราไมใชคนไทย แตเปน
ตางประเทศที่เราตองพัฒนาตามมากกวา 

10. Green demand ปญหาดานสิ่งแวดลอม  การรับรองปาไมในรูปแบบตาง ๆ Keurhout, DEFRA, FLEGT, EU VPA, 
Australia’s national timber import policy  การที่ Malaysia สามารถพัฒนา MTCC ของตนเอง ใหมีการรับรอง
การจัดการปาไมอยางเปนทางการทําใหอุตสาหกรรมไมของมาเลเซียเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง  ประเทศไทย
ควรวางแผนตั้งแนวรับดาน green issue อยางจริงจังไมเชนนั้นประเทศไทยนาจะเปนประเทศที่ตกขบวนรถไฟดาน 
green issue แนนอน 

11. การตดิตามมาตรฐานสากล  CE Mark, Japan Building Law, REACH, CARB, California Act  ซึ่งหลาย
มาตรฐานในปจจุบันไดกลายเปนกฏหมายและขอบังคับการนําเขาเปนที่เรียบรอยแลว  ผูผลิตเพื่อการสงออก
จําเปนตองมีความเขาใจเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  ขณะเดียวกันรํฐบาลตองถือโอกาสชวงเศรษฐกิจถดถอย 
สงเสริมใหผูผลิตในประเทศสามารถไดรับมาตรฐานสากลตาง ๆ iso 9000 , iso 14000 หรือพวก green lebel ตาง 
ๆ  รวมทั้งพัฒนามาตรฐานของไทยเองใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลใหได  

12. ปญหาดานกฏหมายที่เปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมไม  กฏหมาย พรบ 2484 มีขอกําหนดที่ทําใหการทํางานใน
อุตสาหกรรมไมเปนไดอยางลําบาก  ซึ่งกฏหมายลักษณะนี้เปนการปองกันการทําลายปาซึ่งมีความสําคัญมาก  แต
ขณะเดียวกันก็ไดทําใหการแขงขันอุตสาหกรรมไมของไทยลดลงอยางมาก  ลักษณะของขอกําหนด ที่ควบคุม
อุตสาหกรรมไม ใกลเคียงกับขอกําหนดในอุตสาหกรรมไมที่ใชในประเทศพมา  ซึ่งทั่วโลกไมมีการใชแลว  แตหาวิธี
อื่นในการบริหารการปาไมใหยั่งยืน  ทางสมาพันธไมที่ประกอบดวยอุตสาหกรรม 11 องคกร ไดเสนอแกไข
ขอกําหนดบางสวนใหสอดคลองกับความเปนจริงเพื่อใหรัฐบาลพิจารณา  แมวายังกําหนดไมไดวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม แตเพื่อใหอุตสาหกรรมไมพัฒนาไดตอไป ควร เปนความพยายามของกลุมอุตสาหกรรมไมที่
เกี่ยวของในการติดตามและเสนอเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมไทยไปอีกขั้นหนึ่ง 

13. ปญหาหลงตัวเอง    ไมยอมพัฒนา  ผมวาปญหาหลักของอุตสาหกรรมไมไทยคือตัวเอง  เพราะความเขาใจผิดที่วา
ตัวเองเคยใหญและเขมแข็งในอดีต  จะตองแข็งแรงตอเนื่องถึงปจจุบันโดยไมยอมเขาใจการเปลี่ยนแปลง  ตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจนในที่สุดก็ตองปดตัวเองเนื่องจากไมสามารถตานกระแสการเปลี่ยนแปลงได  ส่ิงที่ดีที่สุดคือผูที่เปน
ลูกหลานที่สานตองานของผูเปนพอ ควรตองพรอมปรับตัวเอง พัฒนาตัวเอง การเขารวมงานสมาคมฯ  นาจะเปน
โอกาสที่ดีใหไดพัฒนาตอไปอีกขั้นหนึ่ง   

 
 

ขอใหอุตสาหกรรมไมของไทย สามารถยึนหยัดไดอยางแข็งแรงครบั 
จิรวัฒน  ต้ังกิจงามวงศ 

 
 
 


