
Update 
อุตสาหกรรมไม้

จิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์
นายกสมาคมธุรกิจไม้

ประธาน ASEAN Forest Product Industry Council

เลขาธิการสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย



Thailand: Wood 
Processing Country

ประเทศท่ีแปรรูปไม้



ไมน้ าเขา้ปริมาณ 9 ลา้น คิวเมตร
ไมท่ี้ผลิตในประเทศ:  

ไมย้างพารา 2 ลา้น คิวเมตร  
         ไมส้กั200,000 คิวเมตร

      ไมย้คูาลิบตสั ไม่ทราบจ านวน 
/



ช่วงวกิฤติของอุตสาหกรรมไม้



ตลาดส่งออกซบเซา
เศรษฐกิจตกต ่าในยโุรปและอเมริกา

เศรษฐกิจเติบโตในตลาดใหม ่ AEC



ตลาดในประเทศต่ืนตวั
ปริมาณท่ีอยูอ่าศยัเพิ่ม

ตลาดชายแดนเช่ือมตอ่เพ่ือนบ้าน

โครงการ Hospitality รองรับนกัทอ่งเท่ียว 20 ล้านคน



ท่ีอยูอ่าศยัมีเพ่ิมข้ึน 600,000 หน่วย



Condo อาคารชุด 300,000 หน่วย
บา้นเด่ียว/ town house 300,000 หน่วย



Modern Trade ไดอ้นิสงค์

Homepro, Home Work, ไทวสัด,ุ Global House

2 ปี 16%



กรุงเทพฯ 30%
ต่างจงัหวดั 10%

หวัเมืองใหญ่เป็นหลกั



อุตสาหกรรมไม้
ไม่สามารถฉวยโอกาสได้เลย

ไม่สามารถปรับตวัวนันีไ้ด้

ไม่สามารถปรับตวั วนัพรุ่งนี ้



ปัญหา 1
มาตรฐาน และกฏหมายโลก



ทัว่โลกต่ืนตวักบักฏหมายใหม่ส าหรับผลิตภณัฑไ์มท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม

Timber Legality Assurance System (TLAS)

EU Flegt

Australia Timber Regulations



ประกาศใชเ้ดือนมีนาคม 2013

-ช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมามีการตนุไม้ในยโุรป เพ่ือดสูถานการณ์

-ตลาดยโุรปอยูใ่นสภาวะขาลง  จงึยงัไมมี่ผลกระเพ่ือมมากนกั



กฏหมายตวัน้ีลงโทษน าเขา้คนแรก 
(operator)

ขอ้ก าหนดจาก EU TR



ไมท่ี้เขา้ยโุรปได้
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาทบทวน ตรวจสอบ

- Flegt Licensed Timber

- Cites Timber



ไมท่ี้เหลือ ตอ้งแสดง
- การตรวจสอบยอ้นกลบัและหลกัฐาน 

Legality ดว้ยตวัเอง
- การมี FSC กเ็ป็นอีกแนวทางเลือกหน่ึง

ท่ีแสดงการตรวจสอบยอ้นกลบัได้



ทาง EU จะใหค้วามส าคญักบัเอกสารจากภาค
ราชการ มากกวา่เอกสารจากเอกชน(FSC) 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของกฏหมาย และผูท่ี้ถือกฏหมาย
คือภาคราชการ



ประเทศผูน้ าเขา้ในยโุรปยงัสบัสนกบัวธีิการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุญาติใหเ้ขา้ประเทศ



ผูส่้งออกผลิตภณัฑไ์มไ้ปยโุรปในระยะเบ้ืองตน้เพ่ือ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท าอยา่งไร



Thai TLAS

• ขบัเคล่ือนโดยกรมป่าไม้
• อาศยัโครงสร้าง พรบ ป่าไม้ 2484 เป็นตวัตรวจสอบย้อนกลบั
• อาศยัพรบ สวนป่า เป็นตวัลงทะเบียนไม้ท่ีปลกูในประเทศไทย
• อาศยั สกย กองทนุสงเคราะห์สวนยาง เป็นผู้ลงทะเบียนไม้ยางพารา แตก่าร

เคลื่อนย้ายเม่ือเข้าสูโ่รงงานแปรรูปจะเป็นการก ากบัดแูลของ กรมป่าไม้
• ส าหรับไม้น าเข้า ให้มีหลกัฐานการน าเข้า จากผู้น าเข้า  มี C/O ท่ีถกูต้อง 

และ มีหลกัฐานการเสียภาษี
• มีการท าบญัชีไม้ ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือตดิตาม stock ไม้ เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบได้ ตามที่กฏหมายก าหนด 



Timber Legality Assurance License

• ใบอนญุาตป่าไม้ ของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
และ ใบอนญุาตโรงงาน  ของกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม

• Operator based (not shipment based)

• Issued by RFD กรมป่าไม้
• Annual (ให้สอดคล้องกบัช่วงท่ีโรงงานไม้ต้องตอ่ใบอนญุาตทิ าธุรกรรม

ไม้)
– ท าบญัชีไม้ตามทีก่ฎหมายก าหนด เพ่ือตรวจสอบย้อนกลบัได้
– มีหลกัฐานการแทงบญัชีไม้ที่ใช้ไปหรือจ าหน่ายออก
– มีเอกสารการเคลือ่นย้ายไม้ (ใบเบกิทาง)



Annex เอกสารแนบ
INFORMATION ABOUT THE "PRODUCT", COUNTRY OF PRODUCTION, 

CONCESSION OF HARVEST
Thailand Timber Legality Assurance System (Thai TLAS)

• TRADE NAME: Enter the common trade name 
of the product

• KIND OF PRODUCT : Trunks, sawn timber, 
doors, windows, etc…

• COMBINED NOMENCLATURE CATEGORY : As 
per the attachment to Reg No. 995/2010

• COMMON NAME AND NAME OF THE SPECIES
:For every species in the product



Annex เอกสารแนบ
INFORMATION ABOUT THE "PRODUCT", COUNTRY OF PRODUCTION, 

CONCESSION OF HARVEST
Thailand Timber Legality Assurance System (Thai TLAS)

• COMPLETE SCIENTIFIC NAME OF THE SPECIES: 
Where there is any ambiguity when the 
"common name" is used

• FOREST CERTIFICATION AND  LEGALITY 
VERIFICATION SYSTEM : Enter  the  forest 
certification or   legality verification system 
codes and attach documentation



COUNTRY OF   PRODUCTION 
(Raccolta, origine, taglio)

• COUNTRY OF ORIGIN OF THE TIMBER: The 
"Country of Origin "for every species in the 
product

• SUB‐NATIONAL REGION : Where risk  of illegal 
harvesting between sub-national regions 
varies



CONCESSION OF HARVEST

• QUANTITY : Enter the volume or weight or 
units in the concession cu ft

• APPLICABLE LEGISLATION : Any agreement 
conferring the right to harvest wood in a given 
area (e.g. Approved Forest Management Plan, 
etc…)



ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑไ์ม ้200 ราย
ผูรั้บใบอนุญาติ ประกอบกิจการไม ้8000 ราย



ปัญหา 2
ภาพลกัษณ์อุตสาหกรรมไม้

ติดลบ



สภาพการใชไ้มใ้นบา้นเราลดนอ้ยลง 



ทั้งท่ีไมเ้ป็นวสัดุท่ี เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดในโลก เม่ือเทียบ

กบัวสัดุทุกชนิด
อตุสาหกรรมไม้กลบัถกูมองวา่เป็นผู้ท าร้าย

โลก



วสัดุทดแทนตวัอ่ืนมาแทนท่ี และยงั
สร้างภาพเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อลดปริมาณการตดัไมท้ าลายป่า

Mineral fibre board

Wood composite/ plastic

Aluminum/ Metal/ etc.



ขาดความเขา้ใจการใชไ้มอ้ยา่งแทจ้ริง
ทั้ง วศิวะ สถาปนิก ดีไซน์เนอร์ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

และ
แมก้ระทั้งผูผ้ลิตเอง

การศกึษา ฝึกอบรม
กระประชาสมัพนัธ์



แผนเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2011 พ้ืนท่ีป่าไม ้33%

ตาม FAO พืน้ท่ีป่าไม้ ในปี 2013 ปริมาณ 37%
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียท่ีมีปริมาณไม้สกัในป่า
ธรรมชาตเิพิม่ขึน้ เม่ือเทียบกบัพมา่และลาว (world teak 

conference BKK 2013)



ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมี
ความรับผดิชอบในการจดัการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

ตนเอง



การเขา้ร่วม VPA เพื่อตอบสนอง 
EU Flegt เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นบวก กบั
อุตสาหกรรมในบา้นเรา



ปัญหา 3
AEC



ใครชนะ
Vietnam

Indonesia

Malaysia

(China)



Key:  สร้างความร่วมมือ
เพ่ือสร้างความแขง็แกร่ง



ปัญหา 4
สถานการณ์ ไม้ทั่วโลก



Malaysia

• MTC: MYTLAS 

• Sarawak/ Sabah/ Peninsula



Laos

• FSC forest

• ไม้จากการท าเข่ือน ท าถนน

• Seasonal ท าไม้ 6 เดือน
• ปริมาณไมแ่น่นอน



Indonesia

• ระบบ SVLK ช่วยแตอ่ตุสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดเล็กไมไ่ด้
ประโยชน์

• ได้ประโยชน์จาก  EU Flegt มากท่ีสดุ

• มีการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศไทยเร็วมาก



Myanmar

• Log export ban in April 2014 ท าให้ราคาไม้สกัสงูขึน้ มี
การ stock ไม้แปรรูปไว้

• การปฎรูิปการปกครองในพม่าจะท าให้ตลาดเติบโตสงูมาก



India

• อยูน่อกกรอบ VPA กบั EU

• ผู้ประกอบการไม้เป็นรายยอ่ยมาก กระจดักระจาย ลกัษณะผลติตาม
บ้าน ไม่มีอตุสาหกรรมจริงจงั

• ตลาดไม้หลกัคือไม้สกั  
– ไม้สกัในประเทศ

– ไม้สกัน าเข้า



Japan

• เศรษฐกิจฟืน้ตวั

• การลงทนุกบับ้านมากขึน้เพราะนโยบายสนบัสนนุจากภาครัฐ

• มีท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ปีละ 1,000,000 หน่วย

• มีการน าเข้าผลติภณัฑ์ไม้ ไม้อดั มากขึน้  



China

• เร่ิมสง่สญัญาณปัญหาทางการเงิน

• ราคาสนิค้าสง่ออกสงูขึน้  ปริมาณ export ลดลง
• เน้นขายในประเทศ

• มีการน าเข้าไม้มาก



Europe

• ตลาดในประเทศ โครงการตา่ง ๆ หยดุหรือตกลงหมด

• ผลิตภณัฑ์ไม้ท่ีสง่เข้า EU มีปริมาณตกลงมากหลงั march 2013 
ประกาศ ใช้ EU Flegt



USA Canada

• Export wood มีแนวโน้มดีขึน้มาก  ประเทศไทยน าเข้าเพิ่ม 70% 

• ราคา consistant มีการปรับขึน้เลก็น้อย

• รัฐบาล canada ปรับภาษีสง่ออกไม้ซงุ  น่าจะกระทบยอดเล็กน้อย
• ตลาดซือ้ในประเทศยงัทรงตวั



ปัญหา 5
เดนิต่ออย่างไร?



มีโอกาสในทุกวิกฤติ



ตอ้งสร้าง demand กลบัมา





แหล่งวตัถุดิบ?



เทคโนโลยใีหม่



กฎระเบียบใหม่ ๆ EU Flegt



แนวคิดท่ีแตกต่าง



ปรับ



ปรับฐานความรู้ 
ผูผ้ลิต ตอ้งรู้และเขา้ใจไม้

ผูใ้ช ้ก็ตอ้งเขา้ใจไม้



ปรับสร้างภาพลกัษณ์ใหม่อุตสาหกรรมไม้
รวมทั้งทศันคติต่าง ๆ



ปลง



คนเราชอบมองไกล มองกวา้ง
ถึงเวลา

ท่ีตอ้งมองในตวัเอง  เราพร้อมขนาดไหน
ถึงเวลาจดัเรียงความพร้อม
ปล่อยวางความไม่พร้อม



สมาคมธุรกิจไม้
Thai Timber Association

www.thaitimber.org


