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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 7/2557 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ธนัวาคม  2557  เวลา 16.30-18.30 น. 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 2  สมาคมธรุกิจไม้ 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ  

1. คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชยั  ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. ลายวจิติร      อุปนายก 
3. คุณทวสีนิ ภาณุพฒันพงศ ์  บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด   อุปนายก 
4. คุณคมวทิย ์ บุญธาํรงกจิ  บจก. เอส บ ีพ ีทมิเบอรก์รุป๊    อุปนายก 
5. คุณกติตพิงษ ์ วงศภ์ทัรกุล  บจก. ก.ภทัรอมิปอรต์     อุปนายก 
6. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ  บจก. เอีย่มวฒันา     อุปนายก 
7. คุณบณัฑรู คุณานพรตัน์  หจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้     เหรญัญกิ 
8. คุณการณุ ไกรระว ี  บจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้(2002)    สมาชกิสมัพนัธ ์
9. คุณชยัธนา  ชปูระภาวรรณ  บจก.สนิอุดมพาณชิย ์(1981)    สารณยีกร 
10. คุณเอกสทิธิ ์  อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร     เลขาธกิาร 
11. คุณสพุจน์ สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์    รองเลขาธกิาร 
12. คุณประชา ถาวรจริะองักรู  บจก. สนิทวอุีตสาหกรรมไม ้    กรรมการ 
13. คุณธนพล  อเนกสทิธสินิ  บจก.ไมล้ายวจิติร     ผูช้ว่ยเลขาธกิาร 

 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

14. คุณจรญูศกัดิ ์ ธรีะธรรมานนท ์  บจก. บรูณาพากรุป๊     สมาชกิสมาคม 
 

วาระท่ี  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

รายงานกิจกรรมประจาํเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2557 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ แจง้กจิกรรมประจาํเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม
2557  ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
21-23 พ.ย. 2557 

 

รบัเชญิเขา้รว่มงานสมัมนาหอการคา้ทัว่ประเทศครัง้ที ่32      
ณ จงัหวดัเชยีงราย 

คุณจริวฒัน์ 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
21 พ.ย. 2557 รว่มงานสมัมนาวชิาการเรือ่ง ทศิทางตลาดทีอ่ยูอ่าศยั’58 @ 

สอ่งธุรกจิรบัสรา้งบา้นยคุ AEC ณ สโมสรทหารบกสว่นกลาง 
คุณเอกชยั           
คุณเอกสทิธิ ์

28 พ.ย. 2557 รว่มงานสมัมนา SCG DEALER เรือ่ง การปรบัเปลีย่นองคก์ร
ดว้ย “คน” ณ CDC HALL 

คุณการุณ,คุณเอกชยั, 
คุณเอกสทิธิ ์

3 ธ.ค. 2557 

 

รว่มประชุมกบัคณะผูแ้ทนการคา้  OPORA Russia วนัพธุ
ที ่3 ธนัวาคม 2557  ณ  กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์โดยมรีองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

คุณสพุจน์, คณุประชา 

 

4-7 ธ.ค. 2557 รบัเชญิเขา้รว่มประชุม Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) ณ กรุงปักกิง่ ประเทศจนี 

คุณจริวฒัน์ 

9 ธ.ค. 2557 

 

รว่มประชุมกบั Mr. Pradeep Devaiah (Chairman/CEO) เรือ่ง
งาน DELHIWOOD & INDIAWOOD 2015 ณ หอ้งประชุม 

อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์

คุณจริวฒัน์  

 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 5 

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยัที ่
24 ครัง้ที ่6 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่24 ครัง้ที ่6 
เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เรือ่งสืบเน่ือง 

 
3.1 สรปุผลการจดัทาํเรื่องการปฏิรปู การป่าไม้ การจดัการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑ์

จากไม้ ร่วมกบั สมาคมโรงเล่ือยจกัร และกลุ่มผูป้ลกูไม้ภาคเอกชน  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการไดร้ว่มกบัสมาคม

โรงเลื่อยจกัร สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จดัทาํเรือ่งการปฏริปู การป่าไม ้การจดัการป่าเศรษฐกจิ และ
ผลติภณัฑไ์ม ้รว่มกนัแลว้ไดข้อ้สรปุดงัเอกสารแนบรายงานการประชมุน้ี  

 
ปัญหาเรือ่งป่าไมก้บัเรือ่งอุตสาหกรรมไม ้เป็นเรือ่งทีม่คีวามออ่นไหวมาตลอด อุตสาหกรรมไมถ้กูมอง

วา่เป็นตน้เหตุของการบุกรกุทาํลายป่า สรา้งผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม  หลายปัญหาเป็นเรือ่งของความไมเ่ขา้ใจ  
ทีจ่รงิแลว้การใชไ้มเ้ป็นการชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มเพราะในการไดม้าของไมม้ตีน้ทุนทางพลงังานตํ่ากวา่วสัดุ
อื่นๆ ซึง่หลายคนมองขา้มไป ไมเ้มือ่แก่ตวัลงการกกัเกบ็คารบ์อนกจ็ะลดลงดว้ย หากตดัไมแ้ก่ออกและมกีาร
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ปลกูทดแทนไมอ้อ่นจะมคีวามสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนไดด้กีวา่ ซึง่เป็นการชว่ยลดภาวะโลกรอ้น 
ตลอดเวลาทีผ่า่นมาเรามองแต่ผลเสยีของการใชไ้มจ้นมองขา้มประโยชน์ของการใชไ้ม ้

ไมจ้ากป่าธรรมชาต ิไมส้วนป่า และไมนํ้าเขา้ แมจ้ะเป็นไมเ้หมอืนกนั แต่มคีวามแตกต่างกนัในดา้น
ของการไดม้า ควรใหห้น่วยงานของภาครฐัทาํความเขา้ใจ และเสนอแนวทางทีแ่ตกต่างและเหมาะสม ในอดตี
ทีผ่า่นมาใชก้ฎหมายดแูลป่าธรรมชาตมิาดแูลไมทุ้กประเภท ทาํใหป่้าลดลงและอุตสาหกรรมไมถ้ดถอย  
หากเรามกีารบรหิารจดัการทีด่(ีForest Governance)  

เราสามารถทาํการอนุรกัษ์พรอ้มกบัการใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกจิไดใ้นเวลาเดยีวกนัในสว่นของป่า
ธรรมชาตกิจ็ะเป็นสว่นในการอนุรกัษ์ ในพืน้ทีข่องสวนป่าหรอืป่าปลกูกเ็ป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกจิการมอง
เป็นภาพรวมจะทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาทีม่ตีน้ตอมาจาก การคอรปัชัน่ และ ความไมเ่ป็นธรรมของกฎหมาย   

 
หวัข้อ 
หวัขอ้ที ่1 : ความสาํคญัของปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบนั 
หวัขอ้ที ่2 : วสิยัทศัน์ในอกี 10 ปีขา้งหน้า (2567) 
หวัขอ้ที ่3 : ขอ้เสนอแนวทางการปฏริปู 
หวัขอ้ที ่4 : จุดคานงดั สาํหรบัการปฏริปู 
 
หวัข้อท่ี 1 : ความสาํคญัของปัญหา และสถานการณ์ปัจจบุนั 
A การป่าไม้ 
(ป่าสงวน อนุรกัษ์) 
 

B การจดัการป่าเศรษฐกิจ  
(ต้นน้ํา) 
 

C ผลิตภณัฑแ์ละการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมจากไม้  
(กลางน้ํา และ ปลายน้ํา) 

A 1.1  ปัญหาแนวเขตป่าสงวน พืน้ที่
ต่าง ๆกบัทีด่นิของชุมชนและเอกชน
ทีย่งัไมไ่ดอ้อกเอกสารสทิธิ ์
A 1.2  ปัญหาการบุกรุกของชาวบา้น 
(จากความยากจน เพือ่การเกษตร)  
 

B 1.1  ปัญหาพืน้ทีก่รรมสทิธ ์ต่าง ๆ 
B 1.2  แนวปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีร่ฐัตาม 
พ.ร.บ. 2535 
 

C 1.1  อุตสาหกรรมไมเ้ป็น
อุตสาหกรรมผูผ้ลติ  ใชไ้มท้ีนํ่าเขา้
มาจากต่างประเทศและไมจ้ากสวน
ป่าปลกูเป็นหลกั  ไมค่วรใช้
หลกัเกณฑก์ารควบคุมเหมอืนไม้
จากธรรมชาตใินอดตี 
C 1.2  อุตสาหกรรมไมเ้ป็นกลุม่ที่
ทาํไมอ้ยา่งสจุรติ อยา่งถูกตอ้งแต่
หลายครัง้ถูกมองอยา่งไมเ่ป็น
ธรรมเมือ่มกีารจบักุมการลกัลอบ
ตดัไม ้และผลกระทบจากภยั
ธรรมชาตทิัง้ทีท่ ัว่โลกยกยอ่งใหไ้ม้
เป็นสิง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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A 1.3   ปัญหาการจดัสรรทีด่นิของ
หน่วยงานรฐัทีจ่ดัสรรการใช้
ประโยชน์ของทีด่นิทบัซอ้นกบัเขตป่า 
A 1.4   ปัญหาการบุกรุกของนายทุน 
 

B 1.3  การขึน้ทะเบยีนสวนป่าทาํได้
จาํกดัแค ่ไมส้กัและ ไมย้างนา 
B 1.4  ไมเ้ศรษฐกจิ ทีท่าํรายไดใ้หก้บั
ประเทศชาตกิลบัเป็นไมย้างและไมย้คูา 
เน่ืองจากไมม่กีารหา้มสง่ออก ทาํใหม้ี
การปลกูขึน้เยอะมาก  น่าจะใชว้ธิี
เดยีวกนัเพือ่เพิม่ป่า 
 

C 1.3  กฎหมาย พ.ร.บ. 2484 
สรา้งขึน้มาเพือ่การอนุรกัษ์ป่า
สงวนและสรา้งขึน้มาเพือ่ดแูลไม้
ธรรมชาต ิแต่ปัจจุบนันํามาตคีวาม
ใชก้บัไมเ้ศรษฐกจิ เป็นการสรา้ง
ปัญหาใหก้บัอุตสาหกรรมมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ซึง่ไดม้าจากการนําเขา้
และไมป่้าปลกู ทีถู่กตอ้ง จงึควร
แยกพจิารณาการดแูลใหช้ดัเจน 

A 1.5   ปัญหาป่าชุมชนเรือ่งเอกสาร
สทิธิแ์ละการบุกรุกพืน้ที ่
A 1.6   ปัญหาเรือ่ง biodiversity 
สตัวป่์า ลุม่น้ํา  การทอ่งเทีย่ว 
A 1.7   ปัญหาไมเ้ถื่อนออกจากป่า
ธรรมชาต ิไมพ้ะยงู และไมอ้ื่นๆ 
 

 C 1.4  พ.ร.บ. หา้มสง่ออกไม ้ของ
กระทรวงพาณชิยท์าํใหไ้มท้ีถ่กู
กฎหมาย รวมทัง้ไมท้ีนํ่าเขา้มาใน
ประเทศ ไมส่ามารถสง่ออกต่อไป
ได ้ สญูเสยีโอกาสการเป็น 
trading ทัง้ทีป่ระเทศไทยอยูใ่นจุด
ทีไ่ดเ้ปรยีบจากการทาํ trading 
C 1.5  AEC ทีจ่ะเกดิใน 2015 ทุก
ประเทศมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการแขง่ขนั แต่ประเทศไทย
เสยีเปรยีบมากในเรือ่งไม ้ซึง่เป็น
การนําเขา้และไมส้วนป่าทีถู่กตอ้ง
ตามกฎหมาย ทาํใหเ้สยีโอกาส
ทางการคา้อยา่งมาก 

  C 1.6  ขอ้กาํหนดเรือ่งไมจ้าก
ต่างประเทศ EUTR (FLEGT) 
หรอื Lacey Act และ Australian 
timber regulations จะเป็น
อุปสรรคกบัอุตสาหกรรมไม ้ถา้
รฐับาลไมป่รบัขอ้กาํหนดทาง
กฎหมายใหส้อดคลอ้งอยา่ง
รวดเรว็  
C 1.7  มคีวามซํ้าซอ้นของการ
ออกใบอนุญาตทัง้ กรมโรงงาน
และกรมป่าไม ้ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยสงู
กวา่อุตสาหกรรมอื่น ๆ มาก 
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หวัข้อท่ี 2 : วิสยัทศัน์ในอีก 10 ปีข้างหน้า (2567) 
A การป่าไม ้
(ป่าสงวน อนุรกัษ์) 
 

B การจดัการป่าเศรษฐกิจ  
(ต้นน้ํา) 
 

C ผลิตภณัฑแ์ละการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมจากไม้  
(กลางน้ํา และ ปลายน้ํา) 

แกปั้ญหาความขดัแยง้ของแนวป่า 
สรา้งความรว่มมอืกบัชาวบา้น สรา้ง
ป่าใหเ้กดิความยัง่ยนืทัง้เศรษฐกจิ 
สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม 
 

มกีารปลกูสวนป่าเศรษฐกจิมากขึน้ 
และสามารถสรา้งเป็นอาชพีทีด่ ี
ใหก้บัชาวบา้นได ้เกดิความยัง่ยนืทัง้
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

1. อุตสาหกรรมไม ้(ตน้น้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา) ไดร้บัการปรบัปรุงดแูล
ดา้นขอ้กาํหนด ใหส้ามารถแขง่ขนั
กบัต่างประเทศได ้ ตดัปัญหาผูท้าํไม้
เถื่อนใหอ้อกจากระบบ ตดัชอ่งทาง
การทุจรติ คอรปัชัน่ สรา้งความ
ยัง่ยนืในอาชพี ทัง้ทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของ
กฎหมายสากลเชน่ (EU FLEGT, 
Lacey Act)ซึง่กฎหมายสากลเหลา่น้ี
จะชว่ยกาํจดัการทาํไมท้ีผ่ดิกฎหมาย
ออกไปจากระบบในทีส่ดุ 

  2. สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ
ประโยชน์ของการใชไ้มท้ีถู่กตอ้ง ซึง่
ไมเ้ป็นวสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และสขุภาพทีสุ่ด 

 
หวัข้อท่ี 3 : ข้อเสนอแนวทางการปฏิรปู 
A การป่าไม ้
(ป่าสงวน อนุรกัษ์) 
 

B การจดัการป่าเศรษฐกิจ        
(ต้นน้ํา) 
 

C ผลิตภณัฑแ์ละการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมจากไม้ (กลางน้ํา และ 
ปลายน้ํา) 

A 3.1  ศกึษา พ.ร.บ. ป่าสงวนและ
ป่าอนุรกัษ์ระเบยีบ กฎกระทรวง และ
ประกาศสาํนกันายกทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วธิปีฏบิตั ิทีเ่กีย่วขอ้งกบั อส(อุทยาน
ฯ)วา่มขีอ้กาํหนดทีข่ดัแยง้และไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
โดยภาครฐัสามารถปรบัแกปั้ญหา
ดว้ยการแกก้ฎหมายต่างๆ 
 

B 3.1 สรา้งสาํนกังานป่าเศรษฐกจิ
ขึน้มาดแูลภาพป่าเศรษฐกจิ โดยแยก
ออกจะป่าธรรมชาตแิละป่าอนุรกัษ์
อยา่งชดัเจนและมอีงคก์รดแูลสง่เสรมิ
ตรวจสอบชว่ยบรหิารจดัการสรา้ง
มลูคา่เพิม่จากผลติผลจากไม ้
 

C 3.1 ไมทุ้กชนิดทีนํ่าเขา้จาก
ต่างประเทศทีถู่กกฎหมายทุกชนิด 
ไมค่วรอยูภ่ายใตก้รอบกฎหมาย
เดยีวกนั กบัไมท้ีม่อียูต่ามธรรมชาติ
และมอียูใ่นพืน้ทีห่วงหา้มในประเทศ 
รวมถงึแยกแยะและทาํความเขา้ใจ
ต่อไมท้ีม่าจากป่าธรรมชาตกิบัไม้
ทีม่าจากการนําเขา้จากต่างประเทศ
อยา่งถูกตอ้งและไมจ้ากอุตสาหกรรม
ป่าปลกู 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของกรมป่าไมแ้ละ
กรมอุทยานทีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด้
จรงิ เพือ่ใหเ้กดิทางออกรว่มกนั 
อาจจะเป็นการใหส้มัปทาน หรอื 
เสนอเชา่ระยะยาว  โดยทีท่างรฐัยงั
ถอืกรรมสทิธิเ์ตม็ในทางตรงขา้มให้
ทุม่เทกบัการป้องกนัการบุกรกุพืน้ที่
เพิม่อกีในเขตป่าสงวนฯและป่าใน
พืน้ทีอุ่ทยานอยา่งจรงิจงัและเป็น
ระบบ 

B 3.2 กาํหนดวธิปีฏบิตั ิแนวการ
ทาํงานของเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นธรรม
ตามพ.ร.บ. 2535 
B 3.3 เพิม่ชนิดของไมท้ีส่ามารถขึน้
ทะเบยีน ตาม พ.ร.บ. สวนป่า 2535 
ใหห้ลากหลาย  เพือ่เป็นแรงจงูใจใน
การทาํสวนป่าของภาคเอกชน 
 

C 3.2  ปรบัปรงุ พ.ร.บ. ป่าสงวน 
และป่าอนุรกัษ์ ระเบยีบ กฎกระทรวง 
และประกาศสาํนกันายกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวธิปีฏบิตั ิ และเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายสากล เชน่ EU FLEGT 
และ AEC ลดขัน้ตอนการทาํงาน
ซํ้าซากลา้สมยัโดยสรา้งระบบ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของไมท้ัง้
ระบบ timber legality assurance 
เพือ่ขจดัปัญหาไมเ้ถื่อน 

A 3.2  กาํหนดบทลงโทษให้
เหมาะสมกบัผูก้ระทาํผดิ เรือ่งไมห้วง
หา้ม (เชน่ไมพ้ะยงู) 
 

B 3.4 ยกเลกิพ.ร.บ. กระทรวง
พาณชิยเ์รือ่ง หา้มสง่ไมอ้อกนอก 
เพือ่ใหส้ามารถสรา้งรายไดโ้ดยตรง 
B 3.5 สง่เสรมิใหม้กีารปลกูสรา้งสวน
ป่าอยา่งจรงิจงัเพือ่เพิม่รายได ้และ
พืน้ทีป่่า รวมทัง้การลดหยอ่นภาษ ี
และการใหส้ทิธิ ์BOI ในการปลกูป่า 
 

C 3.3  พรอ้มกาํหนดแนวทางเพือ่ให้
ภาคเอกชนทัง้ขนาดใหญ่และ SMEs 
ปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึกาํหนดแนวทาง
ปฏบิตัใิหเ้จา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้
เพือ่ป้องกนัการทุจรติ และ SMEs 
สามารถไดป้ระโยชน์จากการปฏริปู
อยา่งแทจ้รงิ 
C 3.4  เพิม่ชนิดของไมท้ีส่ามารถขึน้
ทะเบยีน ตาม พ.ร.บ. สวนป่า 2535 
ใหห้ลากหลาย  เพือ่เป็นแรงจงูใจใน
การทาํสวนป่าของภาคเอกชน 

A 3.3  กาํหนดแนวเขตุป่า ใหช้ดัเจน 
เพือ่บรหิารจดัการได ้เขา้ใจปัญหา
ของชุมชน หาทางแกไ้ขโดยใชห้ลกั
สนัตวิธิ ี แต่อะไรถูกกต็อ้งถูก อะไร
ผดิกต็อ้งผดิโดยใหค้วามสาํคญักบั
ประวตัขิองการไดม้าและถอืครอง
ของชาวบา้น(ในอดตีนโยบายของ
รฐับาลแต่ละชุดเปลีย่นไปมาไม่
สอดคลอ้งกนั) 
 

B 3.6 ทีด่นิของรฐัทีช่าวบา้นบุกรุก
แลว้ควรนํามาจดัระเบยีบโดยใหเ้ชา่
ปลกูไมผ้สมผสานมไีมย้นืตน้ไมต่ํ่า
กวา่ 20ตน้/ไรเ่พือ่จะสามารถปลกูพชื
อื่นๆใหเ้ป็นรายไดเ้ลีย้งชพีประจาํวนั 
เดอืน ปีจะเกดิความยัง้ยนืนําไปสู่
การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ต่อไป 
 

C 3.5  ใหอ้นุญาตการสง่ออกไม ้ไม้
แปรรปู ไมท้อ่น ไมล้อ้ม และ
ผลติภณัฑข์องไมท้ีไ่ดม้าจากการ
ปลกูป่าและการนําเขา้ไมอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนั
เหมอืนประเทศอื่นๆ ในกลุม่ AEC
และ ประเทศทีส่ง่ไมอ้อกในโลก เพือ่
สรา้งรายไดโ้ดยตรงใหก้บัประเทศ
และพฒันาอุตสาหกรรมไมท้ัง้ระบบ
อยา่งยัง่ยนื (ปัญหา พ.ร.บ. 
กระทรวงพาณชิย ์เรือ่งการหา้ม
สง่ออกไม ้รวมถงึปรบัปรุงอตัราภาษี
ศุลกากรนําเขา้และสง่ออกใหเ้ป็น
ศนูย)์  
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 B 3.7 สนบัสนุน เกษตรกรผูป้ลกู

สวนป่า ในลกัษณะเดยีวกบักองทุน
สงเคราะหส์วนยางโดยมงีบให ้ไรล่ะ 
18,000 บาททัง้น้ีตอ้งอยูใ่นโครงการ
บรหิารจดัการสวนป่าอยา่งยัง่ยนื 
B 3.8 สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งการ
จดัการสวนป่าอยา่งยัง่ยนื โดยความ
รว่มมอืกบั อ.อ.ป. 
 

C 3.6 สง่เสรมิใหม้กีารทาํ
อุตสาหกรรมจากไมท้ีถู่กตอ้งถูก
กฎหมาย ทัง้ไมนํ้าเขา้ และแหลง่ไม้
ในประเทศทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
รวมทัง้การลดหยอ่นภาษ ีและการให้
สทิธิ ์BOI ในการทาํอุตสาหกรรมไม้
ถูกกฎหมาย 
 

 B 3.9 สรา้งมาตรฐานการจดัการสวน
ป่าอยา่งยัง่ยนืใหภ้าคเอกชนไปปรบั
ใช ้
B 3.10 เพิม่ประเภทของไมท้ี ่จะอยู่
ในพ.ร.บ.สวนป่าใหม้ากขึน้เพือ่ทีจ่ะ
เป็นวตัถุดบิในการขยายตวัของ
อุตสาหกรรม 
 

 

 
หวัข้อท่ี 4 : จดุคานงดั สาํหรบัการปฏิรปู 
A การป่าไม ้
(ป่าสงวน อนุรกัษ์) 
 

B การจดัการป่าเศรษฐกิจ        
(ต้นน้ํา) 
 

C ผลิตภณัฑแ์ละการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมจากไม้ (กลางน้ํา และ 
ปลายน้ํา) 

หลกัการตอ้งศกัดิส์ทิธ ์ถา้คนจนบุก
รุกป่า ตอ้งจบัเพือ่ไมใ่หเ้กดิ 2 
มาตรฐาน เพือ่ไดเ้ขตทีช่ดัเจนแลว้ 
เพือ่เสนอใหจ้ดัการอยา่งเหมาะสม
ต่อไป 
 

เรือ่งการสง่เสรมิ ไรล่ะ 18,000 บาท 
น่าจะเป็นจุดเปลีย่น เพราะในอดตีมี
การปลกูแต่ไมย้างพาราและไมย้คูา
ลปิตสัเน่ืองจากมรีะบบสง่เสรมิที่
ต่อเน่ืองรวมทัง้การชว่ยเรือ่งสาย
พนัธ ์

การปรบัเปลีย่นดา้นกฎหมายจะเป็น
ตวัคานงดัของกลุม่ไมต้น้น้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา เมือ่แกไ้ขแลว้จะเกดิ
การสรา้ง demand ตามธรรมชาต ิ
และกลไกตลาดสามารถเดนิไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและยัง่ยนื 

 
บทสรปุ : แนวคดิอยา่งบรูณาการ ปฏริปูการป่าไมเ้พือ่เชื่อมโยงกบั ภาคเศรษฐกจิและสงัคม มคีวามจาํเป็นใน
การสรา้งความยัง่ยนืใหก้บักลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งกบัไมอ้ยา่งเป็นรปูธรรม การปรบัปรงุดา้นกฎหมายใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์จะทาํใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งผลประโยชน์เพิม่รายไดท้างเศรษฐกจิทัง้ระบบ ตน้น้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา และสามารถแกปั้ญหาการลกัลอบตดัไม ้ปกป้องและพทิกัษ์ป่าของประเทศไทย และป้องกนัการบุก
รกุป่าในอนาคตอยา่งถาวร  และเป็นการสรา้ง เพิม่พืน้ทีป่่า จากภาคธุรกจิทัง้ใหญ่ กลาง และเลก็  
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
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3.2 ร่วมกบัสมาคมโรงเล่ือยจกัรย่ืนข้อเสนอเรื่องการปฏิรปู ผา่นสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ตามที ่ประธานกรรมการหอการคา้
ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (คุณอสิระ  วอ่งกุศลกจิ) ไดนํ้าคณะกรรมการบรหิารหอการคา้ไทย
และสภาหอการคา้ฯ รวมถงึคณะอาํนวยการสง่เสรมิและพฒันาสมาคมการคา้เขา้เยีย่มเยอืนสมาคมธุรกจิไม้
และสมาคมโรงเลื่อยจกัร เมือ่วนัองัคารที ่28 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ทีท่าํการสมาคมธุรกจิไม ้
โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่เชื่อมโยงเครอืขา่ยสมาคมการคา้ กบั หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศ
ไทย ในการเป็นเวทสีาํคญัใหส้มาคมการคา้  ไดม้โีอกาสรบัทราบ แนวนโยบายการดาํเนินงานสง่เสรมิและ
พฒันาสมาคมการคา้ ของสภาหอการคา้ฯ พรอ้มทัง้ ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ   
ในการดาํเนินงานของสมาคม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ รว่มกนันัน้ 

 
คุณเอกสทิธิ ์ไดก้ล่าวเสรมิอกีว่า หลงัจากประชุมร่วมเสรจ็สิน้ทางสมาคมฯ ไดส้่งสรุปผลการ

จดัทําเรื่องการปฏริปู การป่าไม ้การจดัการป่าเศรษฐกจิ และผลติภณัฑจ์ากไม ้ร่วมกบั สมาคมโรงเลื่อยจกัร 
และสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ให้กบัทางคณะทํางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมาย สภา
หอการคา้แหง่ประเทศไทย รว่มพจิารณาเพิม่เตมิ และสรปุวา่จากการทบทวนเอกสารดงักล่าวแลว้ ซึง่ไมป่ราก
เน้ือความกฎที่เป็นขอ้เสนอบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที่ต้องการ ไปทดแทนเน้ือความกฎหมายเดมิอย่างเป็น
รปูธรรม เหน็จะมแีต่เพยีงกรอบแนวคดิ ซึง่เป็นเรือ่ง นโยบายและยุทธวธิดีาํเนินการ โดยไมม่รีายละเอยีดของ
กฎหมายที่ต้องการแก้ไข ดงันัน้ หากท่านประสงค์ให ้ฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมายใหค้วามเหน็ทาง
กฎหมาย ขอให้ระบุมาเป็นตารางซึ่งประกอบด้วย ชื่อพระราชบญัญตัิ / เน้ือหาในแต่ละมาตรา/เน้ือหาแห่ง
บทบญัญตัทิีต่อ้งการแกไ้ขทดแทนมาตราเดมิ/เหตุผลประกอบ โดยขณะน้ีทางคณะทํางานไดน้ัดประชุมหารอื
ในเรื่องน้ีกนัแล้วได้มอบหมายให้สมาคมโรงเลื่อยจกัรซึ่งเคยทํารายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่องน้ีไว้แล้วนัน้ นํา
รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมารวบรวมและนํามาใหค้ณะทาํงานสองฝ่ายพจิารณารว่มกนัอกีครัง้ ซึง่เบือ้งตน้
ทางสมาคมโรงเลื่อยจกัรไดร้วบรวมขอ้มูลมาระดบัหน่ึงแล้วอย่างไรหากเสรจ็สมบูรณ์จะนํามาเสนอทีป่ระชุม
รว่มกนัพจิารณาต่อไป 
ท่ีประชมุ รบัทราบ  
 

3.3 การจดัทาํโครงการภายใต้ เงินกองทนุส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ  ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการทีไ่ดร้บัหนงัสอืใหส้ง่
โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ของบประมาณเงนิกองทุนสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ จากสภาหอการคา้แหง่
ประเทศไทย เหน็วา่สมควรทีจ่ะสง่โครงการเขา้ไปเพือ่ของบประมาณเพือ่กจิกรรมของสมาชกิสมาคมฯ โดยจดั
สมัมนาในปี 2559 ภายใตห้วัขอ้ 

Wood Trade Conference (ชื่ออาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) โดยการสมัมนาเน้นใหเ้หน็วา่ไมเ้ป็นวสัดุ
สาํคญั และเป็นจุดเริม่ตน้ขงธุรกจิวสัดุก่อสรา้งและเฟอรนิ์เจอร ์การใหป้ระเทศไทยเป็นเวทจีดัสมัมนาและ
เสวนาเรือ่งไมท้ัง้ ตน้น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพือ่สรา้งความยัง่ยนื สรา้งความพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการ และ
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ภาพลกัษณ์ในฐานะผูส้ง่สนิคา้ไม ้ทีม่มีาตรฐานสอดคลอ้งกบักฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก EU Flegt, Lacey 
Act, Australian Timber Regulations สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูซ้ือ้และผูข้ายทัว่โลก 
รายละเอียดการจดัการสมัมนา 
Timber Trade จากต่างประเทศเป็นวทิยากร 4 ราย 
Moderator ชาวไทย 
ผูฟั้งเป็นผูป้ระกอบการในไทย 200 คน 
ระยะเวลาในการจดั 2 วนั 
ตลาดทีเ่น้น เป็น AEC 
มติท่ีประชมุ เหน็ชอบ และหากมขีอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิใหแ้จง้คณะกรรมการทราบต่อไป 
 

3.4  สรปุผลการร่วมประชมุกบัทางสาํนักงานส่งเสริมการค้าไม้แคนาดา (British 
Columbia) ณ สมาคมธรุกิจไม้ 

 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการที ่ผูแ้ทนของ
สาํนกังานสง่เสรมิการคา้ไม ้ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐับาลประเทศ แคนาดา มลรฐั British Columbia และ
ผูแ้ทนสถานทตูแคนาดา ในประเทศไทย โดยทางแคนาดามคีวามประสงคท์ีจ่ะขอทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการใช้
ไมใ้นประเทศไทย ซึง่ทางสมาคมฯ ไดเ้ชญิสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาพดูคุยและใหข้อ้มลู นอกเหนือจากน้ีทาง
แคนาดายงัมกีารนดัหารอืเพิม่เตมิกบัสมาชกิสมาคมฯ เป็นรายกจิการอกีดว้ย โดยทางแคนาดาแจง้วา่หากการ
รวบรวมขอ้มลูเสรจ็สิน้ลง จะพจิารณาถงึความรว่มมอืทีจ่ะจดักจิกรรมต่างๆ กบัสมาคมฯ ต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 รบัรองรายงานการเงิน รายรบั-รายจ่ายของสมาคม ฯ  
คุณบณัฑรู คณุานพรตัน์ เหรญัญกิสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคมประจาํเดอืน

พฤศจกิายน 2557 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนพฤศจกิายน 2557 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 
4.2 รบัรองสมาชิกใหม่ 2 ราย 
 คุณการุณ ไกรระว ีสมาชกิสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ไดข้อทีป่ระชุมพจิารณาสมาชกิใหม่ 2 ราย

ดงัต่อไปน้ี 
ลาํดบัท่ี 1 บรษิทั บรูณาพากรุป๊ จาํกดั โดย คุณจรญูศกัดิ ์ชวีะธรรมานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการ 

24/3 บางแสนสาย 4 ใต ้ต.แสนสขุ อ.เมอืง จ.ชลบุร ีเป็นผูป้ระกอบการนําเขา้ไม ้แปรรปูไม ้ 
โรงเลื่อย โรงอบ ผลติพาเลตลงัไม ้  
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ลาํดบัท่ี 2 บรษิทั เอพพี ีทมิเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดย คุณปิยาภรณ์ กรีตวิานิชย ์กรรมการ
ผูจ้ดัการ 42/3 ถ.พฒันาชนบท 3  อ.ลาดกระบงั กรงุเทพฯ เป็นผูป้ระกอบการนําเขา้ไม ้HardWoodจาก
อเมรกิา/ยโุรป แอฟรกิา และไม ้SoftWood จากนิวซแีลนด/์ฟินแลนด/์บราซลิ     

มติท่ีประชมุ รบัรองสมาชกิใหม ่2 ราย 
 
วาระท่ี 5  เรือ่งเพ่ือทราบ 

5.1 สรปุผลการเงินและการจดักิจกรรมตามแผนปฏิบติังานปี 2557 
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ธุรกจิไม ้ไดแ้จง้ที่ประชุมว่าจากเมื่อ

เดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้วางแผนรายรบั-รายจ่าย และกําหนดแผนทํากิจกรรม            
ไวล้่วงหน้าโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ประเมินการรายรบั 
• คา่บาํรงุสมาชกิ  300,000.00  บาท 
• คา่บรจิาค   550,000.00  บาท 
• ดอกเบีย้รบั   5,000.00  บาท 
ประเมนิการรายจา่ย  800,000.00  บาท 
รายรบัจะสงูกว่ารายจ่ายอยู่ท่ี  55,000.00  บาท 
และสาํหรบัแผนกจิกรรมในปี 2557 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบังบประมานนัน้ งบประมานสว่นหน่ึง

จะมาจากสมาคมฯ และอกีสว่นหน่ึงจะมาจากการขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยในปี 2557 สมาคม
มกีารวางแผนจดักจิกรรมเพื่อสมาชกิและผูท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมผลติภณัฑไ์มไ้วด้งัน้ี 

 

 และจากแผนปฏบิตังิานดงักลา่วสมาคมฯ ไดด้าํเนินกจิกรรม (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
รายงานการประชมุ) ไดต้ามเป้าหมาย สว่นรายละเอยีดเรือ่งรายรบัรายจา่ย คงตอ้งรอผลงบดุลต่อไป 

ลาํดบั หวัข้อกิจกรรม จาํนวนครัง้ กาํหนดจดั 

1 
พฒันาสมาชิกด้านการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC  

อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี 2557 

2 พฒันาสมาชิก ด้านเทคโนโลยีงานไม้ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี 2557 

3 
พฒันาสมาชิกโดยการนําสมาชิกศึกษา
ดงูานทัง้ในและต่างประเทศ 

อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี 2557 

4 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี 2557 

5 
วางแผนกิจกรรมเพ่ือแก้ไขกฎหมายป่า
ไม้ของไทย ตัง้แต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา 

อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี 2557 

6 
ร่วมทาํงานวางแผนกิจกรรมเพ่ือ
ปรบัปรงุกฎหมายป่าไม้ ของยโุรป 
(FLEGT) กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างน้อย 3 ครัง้ 
เร่งดาํเนินการภายใน

ปี 2557 
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โดยสรปุภาพรวมคอื สมาคมฯ สามารถทาํกจิกรรมไดด้กีวา่แผนงานทีก่าํหนดไวเ้บือ้งตน้ นอกจากน้ี
สมาคมฯ ยงัทาํแบบประเมนิความพงึพอใจของสมาชกิต่อกจิกรรมของสมาคมจาํนวน  4 กจิกรรม
ดงัต่อไปนี้ 

1. วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2557 จดังานสมัมนาการปฏริปูอุตสาหกรรม SMEs ยุควกิฤต ณ ศนูย์
ประชมุแห่งชาตสิริกิติ ์

2. วนัที ่29 เมษายน 2557 สมาคมฯ จดัอบรมใหค้วามรูภ้ายใตห้วัขอ้ ปัญหาของไมท้ีพ่อ่คา้ควรรู,้ 
เทคโนโลยไีมท้ีน่่าจดัตามอง และเสวนายุทธศาสตรว์ตัถุดบิไม ้  ณ สมาคมธุรกจิไม ้

3. วนัที ่15 กนัยายน 2557 จดัสมัมนาภายใตห้วัขอ้ โอกาสไมใ้นอุตสาหกรรมดา้น Wood Pellet 
และ Wood Briquette ณ สมาคมธุรกจิไม ้

5. วนัที ่2 ธนัวาคม 2557 จดักจิกรรมนําสมาชกิศกึษาดงูาน บรษิทั บรูณาพากรุป๊ และ บรษิทั ลี
โอวดู อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั จ.ชลบุร ี

โดยผลของการประเมนิสมาชกิทีค่วามพอใจมากในกจิกรรมของสมาคมฯ และรวมถงึสมาคมฯ ได้
ทาํประเมนิความพงึพอใจในการรบับรกิารของสมาคมกบัสมาชกิโดยไดร้บัแบบตอบรบักลบัมาจาํนวน 
26 กจิการโดยรวมสมาชกิมคีวามพงึพอใจในบรกิารของสมาคมฯ 

มติท่ีประชมุ รบัทราบและดผูลจากการปฏบิตังิานแลว้สมาชกิคอ่นขา้งมคีวามพอใจต่อกจิกรรมของ
สมาคมฯ สาํหรบัในปี 2558 รบกวนใหฝ่้ายเลขาดแูลกจิกรรมของสมาคมฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพเหมอืนปี 
2557 ต่อไป 
 

5.2 สรปุผลการเข้าร่วมประชมุ คณะผูแ้ทนการค้า OPORA Russia ณ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

คุณสพุจน์ สนชยัวานิช รองเลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการไดร้บัมอบหมายให้
ไปรว่มประชุมและพบปะ กบัคณะผูแ้ทนการคา้ OPORA Russia ณ กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ 
กระทรวงพาณชิยน์ัน้ หลกัๆ เป็นการพบปะทาํความรูจ้กั โดยทางรสัเซยีเป็นผูแ้ทนจากกรมสง่เสรมิการคา้ จะ
เป็นสนิคา้ประเภท Material Construction และหลงัจากพดูคุยหากมกีจิกรรมอะไรทีน่่าสนใจทาง OPORA 
Russia จะประสานงานตดิต่อกบัสมาคมโดยตรงต่อไป 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าวเสรมิวา่การไปรว่มกจิกรรมในครัง้น้ีทาํให้
สมาคมฯ ไดม้เีวททีีจ่ะโปรโมทสมาคมฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ของกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศเพิม่ขึน้อกีดว้ย  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ  
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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 
 คุณจิรวัฒน์ ตัง้กิจงามงาม นายกสมาคมฯ ได้แจ้งทีประชุมว่าจากการพูดคุยกับ Mr. Pradeep 
Devaiah (Chairman/Ceo) แลว้นัน้ จุดประสงคห์ลกัๆ ทีม่าพดูคุยคอืตอ้งการประชาสมัพนัธง์านแสดงสนิคา้ที่
เกี่ยวกบัไม ้DELHIWOOD & INDIAWOOD 2015 โดยเบื้องต้นคุณจริวฒัน์ไดส้อบถามว่าหากนําสมาชกิไป
เยี่ยมชมงานทางงานสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ ยนิดจีะประชาสมัพนัธ์งาน
ดงักล่าวบนเวบ็ไซตส์มาคมฯ หากมขีอ้มลูเพิม่เตมิจะแจง้ทุกทา่นทราบต่อไป 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 

 
 


