
สถานการณก์ารค้าไม้และ 
ผลติภณัฑไ์มข้องไทยทัง้ในและตา่งประเทศ 

นายจริวฒัน ์ ตัง้กจิงามวงศ์ 
นายกสมาคมธุรกจิไม้ 

https://web.facebook.com/ThaiTimberAssociation/videos/328857037201242/ 

https://web.facebook.com/ThaiTimberAssociation/videos/328857037201242/
https://web.facebook.com/ThaiTimberAssociation/videos/328857037201242/
https://web.facebook.com/ThaiTimberAssociation/videos/328857037201242/


เราคอื..ใคร? 

สมาคมธุรกจิไม้ (Thai Timber 
Association: TTA)เปลีย่นชือ่มาจาก 
สมาคมพอ่ค้าไม้แหง่ประเทศไทย  

ก าเนิดขึน้โดยกลุม่ของพอ่ค้าไม้ ซึง่เป็น
สมาชกิสมาคม “อูเ่อยีะ”  

ยุคหลงัสงครามเอเชยีบรูพาส้ินสุดลง 
เศรษฐกจิตกต า่ มรี้านค้าไม้มากมาย 
ด าเนินธุรกจิยากล าบาก มกีารแกง่แยง่ชงิดี
กนั มกัมข้ีอพพิาทกนัเกดิขึน้ ในวนัที ่
27 กนัยายน พ.ศ. 2489 (1946) 
สมาคมพอ่ค้าไม้แห่งประเทศไทย จงึไดเ้ริม่
กอ่ก าเนิดขึน้ เพือ่ประสานความสามคัคี
ของร้านค้าตา่งๆ ส่งเสรมิให้รว่มกนัด าเนิน
ธุรกจิอยา่งมศีีลธรรมจรรยา ช่วย
สร้างสรรคพ์ฒันาประเทศชาต ิ

ปจัจุบนัส านกังาน: 
เลขที ่ 13/47 หมูท่ี ่ 1 ถนนศรนีครนิทร ์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

“Wood is Our Business....Quality is our Product" 



สมาชกิ...  
สมาคมธุรกจิไม้ มสีมาชกิ 4 
กลุม่ ดงัน้ี 

1. ผู้ค้าไม้และวสัดกุอ่สร้าง  
70% 
2. ผู้น าเข้าส่งออก  15% 
3. ผู้ผลติผลติภณัฑจ์ากไม้ 
10% 
4. ผู้แปรรปู 5% 

ไดร้บัรางวลั สมาคมดเีดน่ ดา้น
ผลส าเร็จตามพนัธกจิ" ประจ าปี พ.ศ. 
2556, 2557, 2558 จาก 
กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวง
พาณชิย ์
ประธาน AFPIC Asean Forestry 
Product Industry Council ปจัจุบนั 
 

“Wood is Our Business....Quality is our Product" 



สมาคมธุรกจิไม ้
วสัิยทศัน ์ (Vision) 
เป็นศนูยก์ลางของการพฒันาธุรกจิไม้และ
สร้างคลสัเตอรเ์ชือ่มโยงธุรกจิไม้ในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อยา่งยัง่ยนื 

พนัธกจิ (Mission) 
1.ส่งเสรมิและพฒันา ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ ถงึคุณคา่ของการใช้ไม้ ธุรกจิไม้ 
มาตรฐาน กฎระเบยีบ และการรกัษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.สร้างคลสัเตอรธ์ุรกจิไม้ให้เกดิเครอืขา่ยทาง
ธุรกจิ แลกเปลีย่นข้อมลูทัง้ภาคราชการ และ
เอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่รองรบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

3.สร้างความตระหนกัรู้ให้ผู้บรโิภคและผู้ที่
เกีย่วข้องในธุรกจิไม้ รู้วา่ไม้เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างภาพลกัษณท์ีด่กีบัธุรกจิ
ไม้ 

“Wood is Our Business....Quality is our Product" 



จ านวนโรงงานแปรรปูไมแ้ละโรงงานผลติ
ผลติภณัฑจ์ากไม ้  

ประเภทโรงงาน/- 2528* 2540* 2560** 

โรงงานแปรรปูโดยใช้เครือ่งจกัร 485 633 780 
โรงงานแปรรปูโดยใช้แรงคน 129 49 6 
โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครือ่งจกัร
เพือ่ประดษิฐกรรม 3724 5098 2845 
โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้แรงคนเพือ่
ประดษิฐกรรม 1029 770 435 
โรงค้าไม้แปรรปู ไมม่ขีอ้มลู 4106 2350 
โรงค้าส่ิงประดษิฐ ์ ไมม่ขีอ้มลู 4970 3232 
โรงงานผลติเยือ่และกระดาษ 37 50 ไมม่ขีอ้มลู 
* ทีม่า สถติป่ิาไม ้ 2540 (กรมป่าไม ้ 2541) 
** ทีม่า ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม ้ (อา้งถงึขอ้มลูจากทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (สถติกิรมป่าไม ้ 2561 



ไม้ซุงที ่ ออป. ผลติได ้ ปี พ.ศ. 
2560* 
ประเภทไมซุ้ง จ านวน 

(ลบ.ม) 
สักสวนป่า 61,518.51 
ยคูาลปิตสัสวน
ป่า 

89,163.76 

ไมอ้ืน่จากสวน
ป่า 

12,853.73 

ยางพารา 97,486.72 
ไมป่้านอก
โครงการ 

24,186.07 

รวมจ านวน 285,208.79 

* ทีม่า สถติป่ิาไม้ 2561 

สวนป่าเอกชน/
เกษตรกร... 

มกัไมบ่ ารุง ไม้ยงั
ไมไ่ดข้นาดและไม่

มรีะบบตลาด 



จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิไม้ทัว่ประเทศ 2555 และ 
2557 (ส านกังานสถติแิหง่ชาต)ิ 

* ทีม่า ส ามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรมการผลติ ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
** ทีม่า การส ารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบรกิาร ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2557 ส านกังาน
สถติแิหง่ชาต ิ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  



วเิคราะหส์ถานการณก์ารด าเนินธรุกจิไมข้องไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strength 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทีต่ ัง้ของประเทศ
เหมาะกบัการปลกูไม้ 

• ธรุกจิไม้ไทยมกัเป็น
องคก์รขนาดเล็ก 
ยดืหยุน่ทางธรุกจิได้
ด ี การบรหิารมี
ประสิทธภิาพ 

• ส่วนมากเจ้าของเป็น
ผู้บรหิารกจิการ 
สามารถตดัสินใจได้
ดว้ยตวัเอง ท าให้มี
ความรวดเร็ว 

• เป็นองคก์รทีพ่ร้อมที่
จะเรยีนรู้อยูเ่สมอ  

• มเีครอืขา่ยเชือ่มโยง
ธุรกจิกนัได ้ เพือ่ให้
เกดิความรว่มมอืหรอื
ผลประโยชนร์ว่มกนั 

• การปลกูสวนป่าไม่
เหมาะเป็นอาชพี
เสรมิ 

Weakness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ความเชือ่ของผู้บรโิภควา่ ไม้แพง 
ใช้ไม้ท าให้โลกร้อน 

• ผู้คนขาดความรู้เข้าใจในเรือ่ง
ประโยชนก์ารใช้ไม้ (กลวัมอด-ปลวก 
ไมท่นทาน หาช่างยาก)  

• การเปิดเสรทีางการค้า แตก่ารผลติใน
ประเทศมต้ีนทนุทีสู่งกวา่ตา่งประเทศ 
จงึไมส่ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้

• กฎระเบยีบไมส่่งเสรมิการท าธรุกจิไม้ 
เช่น การขอใบอนุญาตแยกทุกๆ 
ขัน้ตอน  

• นโยบายให้น าเข้าได.้.แตส่่งออกไม้
ทอ่นไมไ่ด ้

• มคีา่ใช้จา่ยทีร่ะบใุนระบบบญัชไีมไ่ด ้
ท าให้ต้นทุนธรุกจิสูง 

• ขาดฐานระบบการเงนิส่งเสรมิ ไมม่ใีห้
กู้ดอกเบีย้ต า่ และขาดความรู้ความ
เข้าใจทางการเงนิ 

• คนไมอ่ยากลงทนุเรือ่งไม้ ท าให้
เทคโนโลยขีองไทยลา้หลงักวา่หลาย
ประเทศ เช่น ประเทศเวยีดนาม 
มาเลเซยี เป็นต้น 

• จดัโปรโมชัน่ทางการตลาดยาก 

Opportunity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ถ้ายนืยนัได้
วา่ เป็นไม้
ทีถู่ก
กฎหมาย
และมกีาร
ปลูกทดแทน 
(Green) จะ
สามารถ
เปลีย่นมา
เป็นโอกาส
ในทางธรุกจิ
ได ้

• ไม้เป็นวสัดทุี่
เป็นมติรตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม
มากทีสุ่ด 
สามารถปลกู
ทดแทนได ้
และจะหนั
กลบัมาใช้
ไม้กนัมาก
ขึน้ 

• การหวนคนื
ของคา่นยิม
การใช้ไม้
จรงิ หลงัน ้า
ทว่ม 2554 

Threats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การแขง่ขนักบั
โมเดริน์เทรด สินค้า
ทดแทนไม้ทีม่าก
ขึน้ ถกู และใช้
งา่ยกวา่ไม้ 

• ไม้เกรด A ต้อง
น าเข้าจาก
ตา่งประเทศ และ
ไม้ในประเทศมกั
ไมใ่ช่เกรด A 

• กฎหมายทีม่อียูเ่ป็น
แบบควบคุมและ
จบัผดิ เหมอืนวา่ 
ทุกคนผดิ 

• ต้องขออนุญาตทุก
ขัน้ตอน 
โดยเฉพาะกฎหมาย
เรือ่งการเคลือ่นย้าย
ไม้และการตดัไม้ 

• ภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
หรอืกระแสเรือ่ง
โลกร้อน ท าให้
ผู้คนหวาดวติกใน
เรือ่งของการใช้ไม้ 

บรรยากาศธุรกจิไม้ของไทยทีผ่า่นมา 



อุตสาหกรรมเยือ่ (pulp 
production) 
ปัญหาของอุตสาหกรรม 
• ขาดแคลนแหลง่เยือ่ ไมว่า่จะเป็นเยือ่จากฟางข้าว ไผ ่ และยคูาลปิตสั  
• ภาษีน าเข้าเครือ่งจกัรและสารเคมทีีใ่ช้ มอีตัราสงู คอืร้อยละ 15-25 และ 15-40 
ตามล าดบั 

• การฟอกขาวเยือ่ใช้สารเคมทีีเ่กดิมลภาวะ (เช่น คลอรนี สารผสม- Absorbable 
organic halogen –AOX และกลุม่ไดอ๊อกซนี เป็นต้น) 

• อุตสาหกรรมต้องใช้เงนิลงทุนมาก 
• สัดส่วนต้นทุนการผลติ พบวา่ มากกวา่ 50% เป็นคา่สารเคม ี น ้า แรงงาน และอืน่ๆ  

ปญัหาทางการตลาด 
• การขึน้ลงของราคาเยือ่เป็นไปตามราคาตลาดโลก  
• การขึน้ลงของราคาพลงังานทีใ่ช้หลกั (น ้ามนั)  
• ปี 2548 ตลาดหลกั คอื บรษิทัเครอืขา่ย (75.76%) กระดาษใช้ในประเทศ (6.55%) 
ส่งออก (17.69%) ไปจนี ออสเตรเลยี เกาหลใีต้ อนิโดนีเซยี เยอรมนั และญีปุ่่น 

ผู้ปลกูไม้เพือ่เยือ่สามารถขยายก าลงัผลติของเยือ่ไดอ้กีมาก 
 
ทีม่า  On Production and Marketing Aspects of Pulp in Thailand (Amornrat Sasrisang and 
team, 2008) 



ตลาดส่งออกสินค้าไม้
ของไทย 
• ตลาดหลกัของไทย ไดแ้ก ่
จนี เกาหล ี มาเลเซยี 
สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น  

• ตลาดรองของไทย ไดแ้ก ่
สหราชอาณาจกัร 
ออสเตรเลยี ประเทศ
สมาชกิกลุม่อาเซยีนและ
ประเทศแถบเอเซยีใต้ 



* ทีม่า ตารางที ่ 17 ไม้ทอ่นและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2560 กรมอุทยาน
แห่งชาต ิ สัตวป่์า และพนัธุพ์ชื 2561 

อนัดบั 1-15 ประเทศผู้ซือ้ไม้ทอ่นและไม้แปรรปูจากไทย 
พ.ศ. 2560 



ข้อมลูผลติภณัฑไ์มน้ าเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 
2560* (กรมป่าไม้ 2561) 

* ทีม่า ตารางที ่ 21 ผลติภณัฑไ์ม้น าเข้าและส่งออก พ.ศ. 2560 สถติป่ิาไม้ กรมป่าไม้ 2561 



ประเภทไม้และผลติภณัฑท์ีน่ าเขา้-ส่งออกของ
ไทย พ.ศ. 2560*  
(กรมอุทยานแหง่ชาต ิ สัตวป่์า และพนัธุพ์ชื 2561) 

* ทีม่า ตารางที ่ 13 ผลติภณัฑไ์ม้น าเข้าและส่งออก พ.ศ. 2560 ข้อมูลสถติอุทยานแห่งชาต ิ สัตวป่์า และ
พนัธุพ์ชื 



เปรยีบเทยีบข้อมลู ล าดบัผลติภณัฑไ์ม้น าเข้าและส่งออก 
ปี พ.ศ. 2560 

ควร
อ้างองิ
ข้อมูล
ใครด?ี 



ประเทศตน้ทางไมท่้อนน าเขา้ 
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แผนภูมแิสดงมูลค่าไม้ท่อนน าเข้าแยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ.2560 บาท 



มลูคา่การน าเข้าไม้แปรรปู รายชนิด ปี พ.ศ. 2560 (
กรมป่าไม้ 2561) 



ผลการพฒันาฝีมอืแรงงาน งานไม้ 
ปีงบประมาณ 2552  
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ

กลุม่อาชพี/สาขาทีท่ดสอบ ระดบั ผา่น ชาย หญงิ 

ช่างกอสร้าง ช่างไม้

กอ่สร้าง 1 5912 5881 31 

ช่างไม้

กอ่สร้าง 2 699 696 3 

ช่างไม้

กอ่สร้าง 3 6 6 0 

ช่างไม้ใน

อาคาร 1 9 9 0 

ช่างอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

ช่างเครือ่ง

เรอืนไม้ 1 451 447 4 

ทดสอบฝีมอืคนงานไป

ตา่งประเทศ 

กลุม่อาชพี/สาขาทีท่ดสอบ ระดบั ผา่น ชาย หญงิ 

ช่างกอ่สร้าง 

ช่างไม้

ตกแตง่ 1 1 1 0 

ช่างไม้แบบ 1 21 21 0 

ช่างอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

ช่างไม้

เฟอรน์ิเจอร ์ 1 2 2 0 

ทีม่า สถติกิารพฒันาฝีมอืแรงงาน ปีงบประมาณ 2552 กรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน (พฤศจกิายน 2553) 



20 จงัหวดัทีม่ผู้ีเข้าพฒันาฝีมอืงานไม้มากทีสุ่ด ในปี
งบ พ.ศ. 2552  
ทีม่า สถติกิารพฒันาฝีมอืแรงงาน ปีงบประมาณ 2552 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
(พฤศจกิายน 2553) 

• การอบรมพฒันาฝีมอืแรงงาน มี
ผู้สมคัรเกีย่วกบังานไม้ ทัว่
ประเทศ รวม 65 จงัหวดั 
3,060 คน  

• ในจ านวนน้ีมผีู้หญงิ 358 คน 
ส่วนใหญเ่ป็นงานหตัถกรรมและ
งานเคลอืบผวิไม้ และ
เฟอรน์เิจอร ์  



ข้อคดิเห็น
เพิม่เตมิ 

งบประมาณ 
กรมป่าไม้ ปี 
พ.ศ. 2560 



กระแสโลก 

•กระแส คนดรีกัโลก 
•กฎหมายตา่งๆทัว่โลก 
•ระบบ มาตรฐานตา่ง ๆ 
•เอกสารใหม่ๆ    



กระแสโลก 

•Wood is Good 
•สถาปนิกชือ่ดงัหนัมาใช้ไม ้

 



ดว้ยความ
ขอบคุณครบั 

 


