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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 13/2554 

วนัพฤหสับดีท่ี 22 กนัยายน 2554 เวลา 17.30 น. 
ณ  สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์      นายกสมาคมฯ 
2. คุณกติต ิขอถาวรวงศ ์  บจก. ไมบ้วัทอง (1997)       อุปนายก 
3. คุณทวสีนิ  ภาณุพฒันพงศ ์ บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด     อุปนายก 
4. คุณเอกชยั   ตัง้กจิงามวงศ ์ หจก. ลายวจิติร        อุปนายก 
5. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา       อุปนายก 
6. คุณสมานชยั อธพินัธุอ์าํไพ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็       อุปนายก 
7. คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็ 
8. คุณคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ  บจก. เอส บ ีพ ีทมิเบอรก์รุป๊       อุปนายก 
9. คุณชยัธนา ชปูระภาวรรณ บจก. สนิอุดมพาณชิย ์(1981)      อุปนายก 
10. คุณบณัฑรู   คุณานพรตัน์ บจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้       เหรญัญกิ 
11. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 
12. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
13. คุณสพุจน์  สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์      ผูแ้ทน ผช.เลขาธกิาร 
14. คุณวสนัต ์สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์       

 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 17.30 น. 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

21 ก.ค. 54 
 

รว่มหารอืกบัสมาคมการคา้ต่าง ๆ เรือ่ง  
นโยบายค่าแรงขัน้ตํา่ 300 บาท ณ โรงแรมเอบน่ีาเฮา้ส ์

คุณจริวฒัน์, คุณการุณ, 
คุณเอกสทิธิ ์

27-29 ก.ค. 54 เป็นผูแ้ทนรว่มประชุม เรือ่ง “Workshop on combating illegal 
logging and promoting trade in legally harvested forest 

products” ณ ประเทศมาเลเซยี 

คุณสพุจน์ 
 

1 ส.ค. 54 
 

รว่มงานแถลงขา่วกบัสมาคมการคา้ เรือ่ง 
“ค่าแรงขัน้ตํา่ 300 บาท และปริญญาตรี 15,000 บาท” 

ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์

คุณจริวฒัน์ 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

8 ส.ค. 54 ประชุมเพือ่รว่มพจิารณาจดัทาํแผนงานวจิยัหวัขอ้  
“การเพ่ิมศกัยภาพในการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมลูค่าผลิตผล

ป่าไม้” โดย สาํนกัวจิยัและพฒันาการปา่ไม ้กรมปา่ไม ้

คุณจริวฒัน์ 
 

10 ส.ค. 54 ประชุมคณะทาํงานเพือ่ศกึษา  
“แนวทางการจดัตัง้สมาพนัธ ์SMEs”   

โดย สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

คุณจริวฒัน์ 
 

11 ส.ค. 54 รว่มประชุมกบั สวทช  เรือ่ง 
 “การเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศึกษา 

ดงูานท่ีประเทศจีน”   
ณ สวทช รงัสติ 

คุณจริวฒัน์ 
คุณเอกชยั, 
คุณประเสรฐิ 

คุณการุณ, คุณสพุจน์ 
คุณเอกสทิธิ ์

18 ส.ค. 54 รบัเชญิบรรยายงานเสวนา เรือ่ง  
 “โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอตุสาหกรรม

ไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑด้์านส่ิงแวดล้อม”   
ณ โรงแรมทวนิทาวเวอร ์

คุณจริวฒัน์ 
คุณสพุจน์ 

และสมาชกิสมาคมฯ 
 

18 ส.ค. 54 รว่มงานเสวนาเรือ่ง  
“AEC and SMEs Challenges: Next Steps (phase2)”  

ณ โรงแรม พลาซ่า แอทนีิ 

คุณเอกชยั 
คุณเอกสทิธิ ์

18 ส.ค. 54 ประชุมสมาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย  
ครัง้ที ่4/2554  

ณ หอ้งประชุมสมาคมโรงเลือ่ยจกัร 

คุณจริวฒัน์ 
คุณไพศาล 
คุณเอกสทิธิ ์

22-27 ส.ค. 54 รว่มโครงการศกึษาดงูาน   
“โรงงานเฟอรนิ์เจอรสี์เขียว เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืน” 

Bamboo City   
ณ เมอืงอนัจี ๋และหลนิอนั  

ประเทศจนี 

คุณจริวฒัน์, 
คุณเอกชยั,คุณประเสรฐิ 
คุณคมวทิย,์ คุณวชิยั 
คุณสพุจน์, คุณการุณ,   
คุณเอกสทิธิ,์คณุเจษฎ์ 

23 ส.ค. 54 งานเลีย้งประชุมสงัสรรค ์  
สมาพนัธห์อการค้าไทยจีน  

อาคารไทยซซี ี

คุณววิฒิน์, คุณกติต ิ
คุณแสน 

29 ส.ค. 54 นําเสนอ 
 “แผนยทุธศาสตรส์มาคมธรุกิจไม”้ 

ใหก้บัผูบ้รหิาร กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณชิย ์

คุณจริวฒัน์ 
คุณเอกสทิธิ ์

1 ก.ย. 54 
 

รว่มงานสมัมนา  
“รวมพลงัสมาคมการค้าเพ่ือพฒันาธรุกิจไทย”  

กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณชิย ์

คุณเอกชยั 
คุณการุณ 
คุณเอกสทิธิ ์
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

3 ก.ย. 54 
 

รบัเชญิไปบรรยายเรือ่ง 
“ประสบการณ์ไผ ่จากประเทศจีน” 
ณ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

คุณจริวฒัน์ 
 

5 ก.ย. 54 
 

รว่มประชุมกบั MTC   
“MTC Global Woodmart 2012” 

สมัมนาเรือ่ง 
“อตุสาหกรรมไผ ่จากการศึกษาดงูานประเทศจีน” 

ณ หอ้งประชุม สมาคมธุรกจิไม ้

คณะผูแ้ทน MTC 
คณะกรรมการ และ
สมาชกิสมาคม คณะ
ผูบ้รหิาร สพภ  กลุม่

เกษตรกรไผ ่

6 ก.ย. 54 
 

รว่มประชุม “สมาคมการค้า กลุ่มอตุสาหกรรม” 
ณ สภาหอการคา้ 

คุณเอกสทิธิ ์
 

6 ก.ย. 54 
 

รว่มประชุมคณะทาํงานเรือ่ง   
“ระเบียบกฎหมายป่าไม้ EU” 

ณ กรมปา่ไม ้

คุณจริวฒัน์ 
 

7 ก.ย. 54 
 

ร่วมงานครบรอบ 100 ปี เปล่ียนแปลงระบบการปกครอง
ของประเทศจีน  

ณ อมิแพค เมอืงทองธานี 

คุณววิฒัน์, คุณกติต,ิ 
คุณการุณ, คุณแสน, 

คุณสพุจน์ 

8 ก.ย. 54 
 

เป็นผูแ้ทนรว่มประชุมคณะกรรมการ  
SME Advisory Board  ณ หอ้งประชุม สสว 

คุณเอกสทิธิ ์
 

8 ก.ย. 54 
 

รว่มงานศพ “คณุดสิุต นนทะนาคร”  
ประธานสภาหอการค้า  ณ วดัธาตุทอง 

คุณการุณ 
คุณเอกสทิธิ ์

มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 

 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 12 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยั
ที ่22 ครัง้ที ่12 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้ที ่
12 เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การปรบัเปล่ียน และเพ่ิมเติมป้ายช่ือสมาคมฯ  
       คุณธนพล อเนกสทิธสินิ ซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมฯ ใหช้่วย

เรือ่งแบบและขนาดป้ายสมาคมฯ ไดนํ้ารปูแบบการปรบัเปลีย่นป้ายชื่อของสมาคมฯ ทัง้ภายในและภายนอก
อาคาร มานําเสนอกบัคณะกรรมการบรหิาร 

ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
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ท่ีประชมุ ใหดู้รายละเอยีดเกี่ยวกบัภาษีป้ายเป็นหลกัว่าจะมภีาษาไทยอย่างเดยีวหรอืภาษาองักฤษ  
ดว้ย รวมทัง้ศกึษาดูเรื่องของวสัดุทีจ่ะใชท้ําป้ายว่าจะทําจากอะไร ราคาในการทําดว้ย และนําเสนอใหม่ใน
การประชุมครัง้หน้า 

 
3.2  การจดัสมัมนาเรื่อง “ธรุกิจ/อตุสาหกรรมไม้ จะเตรียมพร้อมปรบัตวั

อย่างไรจากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015” โดย รศ.ดร.สมชาย ภค
ภาสน์วิวฒัน์  

 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จ้งว่าจากการได้รบัเลอืกจาก
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ใหเ้ป็นหน่ึงในสมาคมการคา้ตน้แบบในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
ของสมาคมฯ ทาํใหไ้ดท้ราบถงึรายละเอยีดของการรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2015 ซึง่มคีวาม
จาํเป็นอยา่งยิง่ทีผู่ป้ระกอบการไมจ้ะตอ้งทราบถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้เพื่อเตรยีมพรอ้มในการปรบัตวั และ
สมาคมฯ มองว่า รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ เป็นผูห้น่ึงทีรู่ล้กึและรูจ้รงิ และสามารถอธบิายใหทุ้กคน
เขา้ใจไดง้่ายในเรื่องของ AEC รวมถงึการไดร้บัการประสานจากรมพฒันาธุรกจิ และสถาบนัพฒันบรหิาร
ศาสตร์ (นิด้า) ในการติดต่อเพื่อขอเวลาทางอาจารย์ให้กบัทางสมาคมฯ ของเรา จงึเป็นที่มาของการจดั
สมัมนาเพือ่ใหค้วามรูก้บัสมาชกิและผูป้ระกอบการไมท้ีส่นใจโดยจดัเป็นสองครัง้ โดยมรีายละเอยีดยอ่ยคอื 
 ครัง้ที ่1 วนัที ่22 กนัยายน 2554: ผลกระทบจากการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
 ครัง้ที ่2 วนัที ่10 ตุลาคม 2554: การปรบักลยทุธเ์พือ่รองรบัการรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
โดยจะเน้นในเรื่องของผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมไมเ้ป็นหลกั โดยมคีุณจริวฒัน์ นายกสมาคมฯ ร่วม
บรรยายดว้ยในสว่นของสถานการณ์ และยุทธศาสตร ์ของอุตสาหกรรมไม ้ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดม้ารว่มงานสมัมนา
ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ ต่อผลกระทบกบัอุตสาหกรรมไม ้อยา่งเตม็ทีอ่กีดว้ย 

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่าขณะน้ีได้เขยีน
โครงการเพือ่ของบประมาณการสนบัสนุนจาก ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิในเรื่องของการเตรยีมตวัเพื่อพรอ้มรบักบั AEC หรอื โครงการ AEC Ready ในปี 
2554-2557 โดยไดก้าํหนดกจิกรรมครา่วๆ ไวเ้ชน่ 

• การอบรมสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั AEC จาํนวนประมาณ 10-12 ครัง้ 

• สมัมนาเชื่อมเพือ่เชื่อมโยง AEC ในภาคต่างๆ  

• กจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้าย 

• เป็นเจา้ภาพจดัประชุมนานาชาต ิAFPIC ASEAN Forestry Product Industry 
Conference เพือ่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไมใ้นประเทศ 

• การศกึษาดงูาน ณ ต่างประเทศ 

• สรา้งฐาน SME เครอืขา่ยออนไลน์สาํหรบัการสือ่สาร 

• ทาํหนงัสอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบั AEC 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ และอยากใหช้ว่ยประชาสมัพนัธใ์หก้บักลุ่มสมาชกิไดม้าฟงัการสมัมนาเพิม่ขึน้ใน
ครัง้ที ่2 วนัจนัทรท์ี ่10 ตุลาคม 2554 น้ีดว้ย  
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 3.3  การรว่มประชมุกบั MTC เรือ่งสถานการณ์ไม้ และงาน MTC Global 
Wood Mart 2012  
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าเมื่อวนัที ่5 กนัยายน ทีผ่า่น
มา ทาง Malaysia Timber Council ไดเ้ขา้พบกบัคณะกรรมการบรหิาร โดยมาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัไมใ้น
มาเลเซยี รวมถงึมาประชาสมัพนัธง์าน MTC Global Wood Mart 2012 ซึง่จะจดัระหว่างวนัที ่4-6 ตุลาคม 
2012 ซึ่งปีทีผ่่านมาทางสมาคมฯ ไดนํ้าสมาชกิไปเยีย่มชมงานดงักล่าว ซึง่เป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัไม ้แต่
เน่ืองจากเป็นการจดังานในปีแรก จงึเป็นงานทีย่งัค่อนขา้งเลก็ แต่กน็บัว่าประสบความสาํเรจ็ในเรื่องของการ
เป็นศูนยก์ลางในภูมภิาคน้ี ซึง่นบัว่าทางมาเลเซยีในเรื่องของอุตสาหกรรมไมม้คีวามพรอ้มมากกว่าประเทศ
อื่น ซึง่ประเทศมาเลเซยีเองถอืไดว้า่เป็นประเทศทีม่กีารสง่ออกไมต้ดิอนัดบัตน้ ๆ ดว้ย  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
  

 3.4  สรุปผลการเข้าร่วมโครงการสมัมนาดูงานอุตสาหกรรมไม้ไผ่ ณ 
ประเทศจีน ร่วมกบั ศูนย์บริหารจดัการเทคโนโลยี สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย  
   คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ไดเ้ล่าถงึการเดนิทางไปศกึษาดูงานอุตสาหกรรมไมไ้ผ ่
ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวนัที ่22-27 สงิหาคม 2554 โดยการสนบัสนุนของ ศูนยบ์รหิารจดัการ
เทคโนโลย ีสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิซึง่มผีูป้ระกอบการทีส่นใจเดนิทางไปรว่มดู
งานครัง้น้ีจํานวน 20 บรษิทั โดยเริม่ต้นการเดนิทางไปดูไมไ้ผ่ทีเ่มอืงอนัจี ๋เมอืงแห่งน้ีแต่ก่อนประชากร
ยากจนมาก แต่ตอนน้ีเริม่รํ่ารวยเพราะการใชไ้มไ้ผ่ในการทํามาหากนิ ทีน่ี่อากาศเยน็ตลอดปี มกีารปลูกป่า
ไผ่จํานวนมาก วนัแรกเราไดร้บัฟงัความเป็นมาของอุตสาหกรรมไผ่ของเมอืงอนัจี ๋และชมอุตสาหกรรมผา้ที่
ผลติจากเยื่อไม่ไผ่ จากนัน้เราไดเ้ดนิทางไปดูอุตสาหกรรมทีเ่อาเศษไมไ้ผ่มาอดัเป็นท่อนโดยแรงอดัสงู และ
นํามาทาํเป็นวเีนียรไ์ด ้ไมไ้ผข่องเคา้นําไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ทบทุกสว่น เอาเศษดา้นล่างสดุไปทาํถ่าน เอาเศษ
ไปทาํเสือ่ไมไ้ผ ่ซึง่คนไทยกนํ็าเขา้มาขายเป็นจาํนวนมาก ไปดอุูตสาหกรรมทีท่าํผลติภณัฑข์า้วของเครื่องใช้
ขนาดเลก็ เฟอรนิ์เจอรท์ีท่ําจากไผ่ ไปดูเครื่องจกัรทีจ่นีผลติเอง เช่น เครื่องตอกไมไ้ผ่ เครื่องไส  เครื่องทํา
ตะเกยีบ เป็นตน้ ไปดโูรงงานทาํวเีนียร ์ไปดกูารพฒันาเรือ่งไผใ่นจนีแบ่งเป็น 3 stages คอื  

1. ค.ศ.1970-1980 มุง่เน้นพฒันาแหล่งสายพนัธุ ์
2. การขยายการผลติผา่นระบบเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร ์
3. ในชว่ง ค.ศ.1990 เป็นตน้มา เน้นในเรือ่งของการอนุรกัษ์ และความยัง่ยนื 

 วันสุดท้ายเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร มอีกีหน่ึงเมอืงทีค่ณะเดนิทางไปคอืเมอืงหลนิอนั เกษตรกรเมอืงหลนิอนัปลูกไมไ้ผเ่พื่อเอาหน่อไม ้
ปลกูแปะก๊วย ปลกูใบชา ปลกู Hickory ซึง่ทาํรายไดใ้หเ้กษตรกรเป็นกอบเป็นกาํ รวมถงึเรายงัไดไ้ปเยีย่มชม
ศูนยจ์าํหน่ายกลา้พนัธไ์มไ้ผ่ เมอืงน้ีกม็สีถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และสถานทีสุ่ดทา้ยทีเ่ราไปเยีย่มชมคอื 
มหาวทิยาลยัเจอ้เจยีง เป็นมหาวทิยาลยัดา้นการเกษตรและปา่ไมท้ีส่าํคญัของจนี กจิกรรมน้ีค่อนขา้งประสบ
ความสาํเรจ็ ผูป้ระกอบการหลายทา่นไดร้ว่มกนัแชรป์ระสบการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ไดร้บัคาํแนะนําจาก Dr.Zhu 
และคณะผูเ้ชีย่วชาญจากไทยทีร่่วมเดนิทาง ถงึความเป็นไปไดใ้นเรื่องของอุตสาหกรรมไผ่ในประเทศไทย 
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ซึ่งต้องเกิดจากการสร้างเครอืข่ายตัง้แต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําให้ได้เสยีก่อน รวมถึงศึกษาความ
เป็นไปได้ของไม้ที่จะทํา ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ไผ่ก็ได้ แต่ก็ได้แนวคิดในหลาย ๆ เรื่องที่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ ซึง่ไดม้กีารสรปุเป็นสมัมนาพเิศษในวนัที ่5 กนัยายน 2554 ทีพ่ึง่ผา่นมาน้ี 
    

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  4.1  การจดัตัง้ชมรมเครอืข่ายไม้ไผไ่ทย ภายใต้การบริหารจดัการของ
สมาคมธรุกิจไม้  
   คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการทีไ่ดร้บัเชญิ
ไปพดูเรือ่งประสบการณ์เรือ่งไผข่องจนี รวมถงึไดเ้ป็นคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรไ์มไ้ผข่องประเทศไทย 
จากสาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์รมหาชน) และไดเ้ดนิทางพาสมาชกิไปศกึษาดงูาน
เรือ่งไผ ่ณ เมอืงจนี  ซึง่เราคอ่นขา้งมปีระสบการณ์ และเครอืขา่ยในต่างประเทศระดบัหน่ึง และในนามของ
สมาคมฯ น่าจะมคีวามเป็นกลางในการประสานใหเ้กดิกลุ่มของอุตสาหกรรมไมไ้ผ ่ตัง้แต่ตน้น้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา โดยตัง้ชื่อ “ชมรมเครอืขา่ยไมไ้ผไ่ทย” หรอื “Thai Bamboo Network” ในกลุ่มน้ีจะประกอบดว้ย
เกษตรกร ผูป้ลกู ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ โดยชมรมดง้กล่าวจะมนีายกของสมาคมธุรกจิไมเ้ป็นประธาน และ
มคีณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการชมรม โดยผูป้ระกอบการทางดา้นไผ ่ สามารถเป็น
เครอืขา่ยได ้ โดยการเป็นสมาชกิของสมาคมฯ แบบวสิามญั สาํหรบัสถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ จะใชส้มาคมฯ 
เป็นทีจ่ดักจิกรรม แต่ละหางบภายนอกมาใหก้ารสนบัสนุน เบือ้งตน้เราไดแ้จง้วา่เราจะจดัชมรมดงักล่าว ไป
ยงัสาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์รมหาชน) แลว้ และผูบ้รหิารองคก์รดงักล่าวกใ็หค้วาม
เหน็ชอบ เพราะมองวา่สมาคมฯ มคีวามเป็นกลาง ก่อนทีจ่ะทาํรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งคงตอ้งถาม
ความคดิเหน็ของทีป่ระชุมก่อนวา่เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยอยา่งไร ทีจ่ะจดัตัง้ชมรมเครอืขา่ยไมไ้ผไ่ทย โดย
สมาคมธุรกจิไม ้
มติท่ีประชมุ เหน็ชอบ 
 

4.2  รบัรองรายรบั-รายจ่าย ประจาํเดือน ของสมาคมธรุกิจไม้ 
คุณบณัฑรู คุณานพรตัน์ เหรญัญกิสมาคมฯ ไดแ้จง้รายรบั – รายจ่ายของสมาคม

ประจาํเดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม 2554 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนกรกฎาคมและ

สงิหาคม 2554 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์
 

4.3 การปรบัปรงุห้องน้ําสมาคมธรุกิจไม้ 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ที่ประชุมว่าขณะน้ีเหน็ว่าสภาพ

หอ้งน้ําของสมาคมฯ ควรไดร้บัการปรบัปรงุ เน่ืองจากปจัจุบนัสมาคมฯ มกีจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
มติท่ีประชมุ มอบหมายผูจ้ดัการสมาคมฯ คุณการุณ ไกรระว ีทําราคาการปรบัปรุงมาเสนอทีป่ระชุมใน
ครัง้หน้า 
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วาระท่ี 5  เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1  การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เรื่องกฎ กติกา มารยาท

ในการทาํธรุกิจด้านป่าไม้ ณ ประเทศมาเลเซีย วนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2554 
 คุณคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ อุปนายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ว่าจากการไดเ้ป็นตวัแทนไปรว่ม

ประชุมภายใหห้วัขอ้ Malaysian Forest Dialogue ทีป่ระเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที ่5-6 กรกฎาคม 2554 ที่
ประชุมมกีารหารอืสว่นใหญ่เกีย่วกบัเรื่อง Code of Conduct ซึง่หมายถงึ กฎ กตกิา มารยาท ในการทํา
ธุรกจิ ทางมาเลเซยีพยามยามจะกาํหนดกฎ กตกิา มารยาทในการทาํธุรกจิไม ้เน่ืองจากทุกวนัน้ีคนสวนใหญ่
มองวา่คนทาํธุรกจิไมเ้ป็นผูท้าํลายสิง่แวดลอ้ม ทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น และมเีรือ่งคอรร์ปัชัน่ เขา้มาเกีย่วขอ้ง
ดว้ย ในการประชุมมกีารพดูเรื่อง Green Concept เยอะมาก มเีรื่อง Lacey act และ EU FLEGT โดยตอนน้ี
สหรฐัอเมรกิาไดก้ําหนดให ้Lacey act เป็นพระราชบญัญตัแิลว้ และมกีารทําโทษผูก้ระทําผดิกฎแลว้ใน
ขณะน้ี โดยถูกจาํคุก 10 ปี ตอนน้ีรฐับาลทัว่โลกพยายามซือ้สนิคา้ที ่Green ทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัพจิารณาดว้ย
ว่าธุรกจิไมค้วรมกีารจดัทําธรรมาภบิาลของธุรกจิหรอืไม่ จงึไดเ้ชญิอุตสาหกรรมอื่นๆ มาใหข้อ้มลูว่า Code 
of Conduct ทําอย่างไร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เคม ีปาล์ม กระดาษ เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบคอ่นขา้งรนุแรง คอื อุตสาหกรรมเคม ีเพราะทุกคนมองวา่อนัตรายสดุ  

คุณคมวทิย ์ไดใ้หค้วามคดิเหน็ต่อว่าหากเราหนักลบัมามองทีป่ระเทศไทย เราควรมกีารทํา 
Code of Conduct หรอืไม ่ถา้ทาํจรงิจะบรหิารจดัการอยา่งไร หากสมาคมฯ สนใจคงเป็นเรือ่งทีต่อ้งพจิารณา
หารอื รว่มกนัต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ โดยทางคุณจริวฒัน์ นายกสมาคมฯ ไดเ้ป็นตวัแทนสมาคมฯ กล่าวขอบคุณทาง
คุณคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ อุปนายกสมาคมฯทีไ่ดส้ละเวลาในการเขา้รว่มประชุมและนําขอ้มลูมาเผยแพรใ่หก้บั
ทางสมาคมฯ อกีดว้ย 
 

5.2  การส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม เรื่อง Workshop on combating illegal 
logging and promoting trade in legally harvested forest products ณ ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวนัท่ี 27-29 กรกฎาคม 2554  

คุณสพุจน์ สนชยัวานิช กรรมการบรหิารสมาคมฯ แจง้ว่าจากการไดร้ว่มเดนิทางไป
ประชุม Workshop on combating illegal logging and promoting trade in legally harvested forest 
products ณ ประเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที ่27-29 กรกฎาคม 2554 โดยมผีูแ้ทนของกรมปา่ไมข้องไทย ไป
รว่มประชุมดว้ย 2 ท่าน ซึง่ครัง้น้ีเป็นการจดัโดยใชทุ้นของสหรฐัอเมรกิา กบั EU FLEGT โดยใหท้าง RAFT 
เป็นผูบ้รหิารจดัการประชุม จรงิๆ แล้วหากถามว่าประเทศไทยมสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
กฎระเบียบน้ีหรือไม่ คําตอบคือถ้าตราบใดทีเราไม่ได้ส่งออกไม้แปรรูปเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบยีบน้ีเลย แต่หากเรานําไมซุ้ง หรอืไมแ่ปรรปูเขา้มาเพื่อทาํ re-export ในรปูของผลติภณัฑต่์างๆ เพื่อ
ส่งไปสหภาพยุโรป เราจําเป็นต้องทําตามเงื่อนไขกฎระเบยีบ แต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศกไ็ม่เหมอืนกนั 
เพราะสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไมเ่หมอืนกนั โดยคุณสพุจน์ ไดนํ้าเสนอขอ้มลูสรปุใหเ้ป็นแต่ละวนัดงัน้ี 

วนัแรกของการประชุมมกีารเสนอวธิกีารต่างๆ ทีใ่หท้ราบว่าไมม้าจากแหล่งไหน มี
ผูแ้ทนจากสาธารณรฐัประชาชนจนีมากร่วมประชุมและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการออก Certificate ทีม่าของไม้
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ของจนีว่าเป็นอยา่งไร ประเทศทีม่คีวามตื่นตวัในเรื่องดงักล่าวมากคอือนิโดนีเซยี โดยอนิโดนีเซยีมกีารปลูก
ปา่ไมส้กัมาก และพยายามขายผลติภณัฑจ์ากปา่ปลกูทีไ่ดร้บั FSC ขณะน้ีอนิโดนีเซยีไดเ้ซน็ขอ้ตกลงกบั EU 
FLEGT แลว้ เคา้กา้วหน้าไปก่อนเราหน่ึงกา้ว 

วนัทีส่องเป็นภาคสนามทางคณะไดไ้ปเยีย่มชมองคก์รทีช่ื่อว่า FRIM เหน็การสาธติ
วธิกีารตรวจ DNA ของไมใ้นแต่ละภาคของมาเลเซยี เน่ืองจากประเทศมาเลเซยีค่อนขา้งกวา้งมาก โดย
พยามยามทีจ่ะ identify ไมแ้ต่ละชนิด วา่ไมแ้ต่ละแหง่เป็นอยา่งไร หอ้งแลบ็ทีใ่ชใ้นการตรวจตอ้งใชเ้งนิลงทุน
ประมาณ 200 ลา้นบาท พาไปเยีย่มชมพพิธิภณัฑไ์มอ้กีหน่วยงานหน่ึง รวมถงึพาไปเยีย่มชม Malaysian 
Timber Industrial Board เป็นองค์กรทีม่ไีวส้ําหรบัตรวจสนิคา้ไมนํ้าเขา้และส่งออก มกีารสาธติการ
ตรวจสอบวา่ทาํอยา่งไร ก่อนการสง่ไปขาย 

วนัสุดทา้ยคอืวนัที ่3 เป็นการสรุปผลโดยไดแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็น 3 กลุ่ม คอื
กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มขา้ราชการ และ NGO ซึง่แต่ละกลุ่มพยายามสรุปถงึอุปสรรค ขอ้ด ีขอ้เสยี ของการ
หาแหล่งทีม่าทีไ่ปของไม ้
มติท่ีประชมุ รบัทราบ โดยทางคุณจริวฒัน์ นายกสมาคมฯ ไดเ้ป็นตวัแทนสมาคมฯ กล่าวขอบคุณทาง
คุณสุพจน์ สนชยัวานิช ผูแ้ทนผูช้่วยเลขาธกิาร ฯ ที่ไดส้ละเวลาในการเขา้ร่วมประชุมและยงัไดเ้ป็นผูช้่วย
ใหก้บัทางเจา้หน้าทีก่รมปา่ไม ้อกีทัง้ยงัไดนํ้าขอ้มลูมาเผยแพรใ่หก้บัทางสมาคมฯ อกีดว้ย 

 
5.3  การขอเล่ือนเป็นเจ้าภาพงานประชมุสงัสรรคส์มาพนัธห์อการค้า 

ไทย-จีน เป็นวนัท่ี 18 ตลุาคม 2554  
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าสบืเน่ืองจากทางสมาคมฯ ได้
มเีรื่องในการแจ้งถึงการปรบัเปลี่ยนชื่อสมาคม ฯ เป็นสมาคมธุรกจิไม ้โดยที่ภาษาจนียงัคงเดมิ และทาง
สมาคมพ่อคา้ส่งไมอ้อกและสัง่เขา้ไดเ้ขา้มาร่วมกบัทางสมาคมธุรกจิไม ้ซึ่งสําหรบัสมาพนัธ์หอการคา้ไทย 
ถอืไดว้่าเป็นองคก์รใหญ่ทีไ่ดม้กีารตดิต่อกบัทางสมาคมฯ มาเป็นเวลานานแลว้ จงึเหน็สมควรว่าในโอกาสที่
ทางสมาคมธุรกจิไมเ้ป็นเจา้ภาพจะใชโ้อกาสน้ีในการแจง้ต่อทีป่ระชุมของทางสมาพนัธใ์หไ้ดร้บัทราบโดยทัว่
กนั แต่เน่ืองจากทีผ่า่นมาทางคณะกรรมการ และนายกสมาคมฯ ไดต้ดิการไปศกึษาดงูานทีป่ระเทศจนี จงึได้
แจง้ไปทีส่มาพนัธฯ์ ในการขอเลื่อนเป็นเจา้ภาพในการประชุมเป็นครัง้ถดัไปคอืวนัที ่18 ตุลาคม 2554  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ  

 
5.4  การเป็นเจ้าภาพงานประชมุสงัสรรคส์มาพนัธพ์ฒันาอตุสาหกรรมไม้

ประเทศไทย ครัง้ท่ี 5/2554 วนัจนัทรท่ี์ 10 ตลุาคม 2554 ณ สมาคมธรุกิจไม้  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าทางสมาคมฯ ไดก้ําหนดเป็น

เจา้ภาพจดัประชุมสงัสรรคส์มาพนัธ์พฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย ครัง้ที ่5/2554 ในวนัจนัทรท์ี ่10 
ตุลาคม 2554 โดยวนัดงักล่าวช่วงบ่ายจะมกีารบรรยายเรื่องของ AEC ครัง้ที ่2 ของ รศ.ดร.สมชาย ภค
ภาสน์ววิฒัน์ โดยขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากาํหนดการต่างๆ รว่มกนั 

 ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง โดยคณะกรรมการขอใหร้วมการประชุม
คณะกรรมการประจาํเดอืนตุลาคม 2554 เขา้ไปดว้ย จงึไดข้อ้สรปุเบือ้งตน้ดงัน้ี 



9 
 
 
มติท่ีประชมุ กาํหนดการการประชุมวนัที ่10 ตุลาคม 2554  

เวลา 12.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมธุรกจิไม ้ประจาํเดอืนตุลาคม 2554 พรอ้ม
รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั 

เวลา 14.00 น. รบัฟงัการบรรยาย "ธุรกจิ-อุตสาหกรรมไมจ้ะปรบัตวัอยา่งไร ? จากการรวมตวั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2015 

เวลา 17.30 น. ประชุมสงัสรรคส์มาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย ครัง้ที ่5/2554  
เวลา 19.00 น. เป็นเจา้ภาพเลีย้งอาหารคํ่าแก่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา และผูเ้ขา้รว่มประชุมสงัสรรค์

สมาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย ครัง้ที ่5/2554 
มติท่ีประชมุ ใหฝ้า่ยเลขาฯ พจิารณาตามความเหมาะสมอกีครัง้และแจง้กรรมการบรกิารและผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบต่อไป 

 

5.5  การรว่มบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน้ําท่วม รว่มกบั
กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ 

 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าได้บรจิาคเงนิ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วมโดยไดร้บัการประสานอยา่งเรง่ด่วนเพื่อขอการสนบัสนุนจาก กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ ดงันัน้จงึบรจิาคในนามของสมาคมธุรกจิไมไ้ปเป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท โดยช่วงเวลาดงักล่าว
นายกสมาคมฯ เดนิทางไปต่างประเทศ  

ในการน้ีจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาหลกัการในการบรจิาคหรอืใชเ้งนิเรง่ด่วนในกรณี
ทีน่ายกสมาคมฯ ไมอ่ยู ่
มติท่ีประชุม กําหนดผูพ้จิารณาจะต้องประกอบดว้ย อุปนายก 1 ท่าน เลขาธกิาร และผูจ้ดัการสมาคมฯ 
รว่มกนัพจิารณา วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บาท 
 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคณุคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกทา่น ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม                ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


