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การสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

ณ สหพันธรัฐมาเลเซยี ระหวางวนัที ่10 – 12  มิถนุายน 2552 
1. ความเปนมา 
    นายวิญู ไหลประสิทธิพ์ร เจาหนาที ่สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ไดเขารวมการสํารวจ

และจัดเก็บขอมูล ขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ระหวางวนัที ่

10 - 12 มิถนุายน 2552 ณ สหพนัธรัฐมาเลเซีย พรอมคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจยัและใหคําปรึกษา

แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใตโครงการจัดทํายุทธศาสตรการพฒันาอุตสาหกรรมไมและเคร่ือง

เรือน โดยมีกําหนดการในการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรม ดังนี ้ 

    1.1 สัมภาษณ The Malaysian Timber Industry Board (MTIB) วันพฤหัสบดีที ่11 มิถนุายน 2552 

    1.2 สัมภาษณ Malaysian Timber Council (MTC) วนัพฤหัสบดีที่ 11 มถิุนายน 2552 

    1.3 สัมภาษณ The Timber Exporters’ Association of Malaysia (TEAM) วันศุกรที่ 12 มถินุายน 

2552 

 
2. ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนของสหพันธรัฐมาเลเซีย  
   2.1 เมืองกวัลาลัมเปอร (Kuala Lumpur) เปนเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเปนเมืองทีใ่หญ

ที่สุดในประเทศดวย ภายในมาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเปนหนึง่ใน

สามเขตสหพนัธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอ (Selangor 

state) บนชายฝงตะวนัตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหารของ

รัฐบาลมาเลเซียไดยายไปทีเ่มืองใหมคือ ปุตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของกษัตริยของมาเลเซีย 

รัฐสภามาเลเซีย และฝายนติิบัญญัติยังคงอยูทีก่ัวลาลัมเปอร เมืองกวัลาลัมเปอรมพีื้นที่ 243.65 ตาราง

กิโลเมตร ประชากรประมาณ 1.5 ลานคน 

   2.2 การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบการปกครองคลายอังกฤษกับ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประมุขแหงรัฐมีตําแหนงเปนพระราชาธิบดี 
   2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
          (1) มาเลเซียตะวนัตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เปนอุปสรรคตอการคมนาคม 

ทําใหมีที่ราบ 2 ดาน ที่ราบดานตะวันตกกวางกวา เปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และ

ขุดแรดีบุก 

          (2) มาเลเซียตะวนัออก สวนใหญเปนภูเขา ที่ราบสูงอยูทางตอนใน มีที่ราบยอม ๆ อยูตามชายฝง

ทะเล 
   2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
          ต้ังอยูใกลเสนศูนยสูตร มีอากาศรอนชื้นแถบศูนยสูตร อยูในอิทธิพลของลมมรสุม 
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แผนที่สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

 

2.5 เศรษฐกิจ                              
       (1) เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สําคัญของโลก และขาวเจาปลูกมากบริเวณที่ราบลุมแมน้าํทัง้ 2 

ดาน 

       (2) การทาํเหมืองแร แรที่สําคัญ ไดแก แรดีบุกสงออกเปนอันดับหนึง่ของโลก แรเหล็ก น้ํามนั และ

แกสธรรมชาติ 

       (3) การทาํปาไม สวนใหญเปนไมเนื้อแข็ง สงไมออกเปนอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

รองจากอินโดนีเซีย 

       (4) อุตสาหกรรม ไดชื่อวาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมของเอเชยี (NICs) 

       ภาวะการคาระหวางไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย 

       การสงออก   

       ป 2549 มูลคาการสงออกของประเทศไทยไปสหพนัธรัฐมาเลเซียจํานวน 6,661 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 17.35 

       ป 2550 มูลคาการสงออกของประเทศไทยไปสหพนัธรัฐมาเลเซียจํานวน 8,353 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 25.40 

       ป 2551 มูลคาการสงออกของประเทศไทยไปสหพนัธรัฐมาเลเซียจํานวน 9,885 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 18.34  

       สินคาสงออกสําคัญมีดังนี ้เคร่ืองจักรที่ใชไฟฟา เคร่ืองจักรและอุปกรณ ยาง ยานยนต สบูและข้ีผ้ึง 

ธัญพืช 

       การนาํเขา 

       ป 2549 มูลคาการนําเขาของประเทศไทยจากสหพันธรัฐมาเลเซียจํานวน 8,471 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 4.70 

       ป 2550 มูลคาการนําเขาของประเทศไทยจากสหพันธรัฐมาเลเซียจํานวน 9,341 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 10.27 
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       ป 2551 มูลคาการนําเขาของประเทศไทย จากสหพนัธรัฐมาเลเซยีจํานวน 9,810 ลาน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 5.02 

       สินคานําเขาสําคัญมีดังนี ้เคร่ืองจักรที่ใชไฟฟา เคร่ืองจักรและอุปกรณ แรและน้าํมันดิบ พลาสติก 

เหล็ก 

       ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 GDP (ณ ราคาปจจุบัน) ของสหพันธรัฐมาเลเซียอยูที่ 1,554,580  

ลานบาท หดตัวจากไตรมาสเดียวกนัของปที่แลวรอยละ 11.4 
    2.6 ประชากร 

มาเลเซียมีปญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ในอดีตเคยเกิดสงครามกลางเมืองเนื่องจากการ

กีดกันทางเช้ือชาติ ชาติพันธุในมาเลเซียประกอบดวย ชาวมาเลย กวารอยละ 40 ที่เหลืออีกกวารอยละ 

33 เปนชาวจีนรอยละ 10 เปนชาวอินเดียรอยละ 10 เปนชนพืน้เมืองบนเกาะบอรเนียวรอยละ 5 เปน 

ชาวไทย และอื่นๆ อีกรอยละ 2 ปจจุบัน สหพนัธรัฐมาเลเซียมีประชากรทั้งส้ินประมาณ 27 ลานคน  

อยูในวยัแรงงานประมาณ 11 ลานคน 
    2.7 วัฒนธรรม 

มีสภาพคลายคลึงกับประเทศอินโดนีเชยีชึง่เปนหมูเกาะ อิทธิพลของศาสนาอิสลามไดแพรเขา

มาในแหลมมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 55 ศาสนาพุทธรอยละ 25 ศาสนาคริสต 

รอยละ 13 ศาสนาฮินดูรอยละ 7 และลัทธศิาสนาพืน้เมอืงรอยละ 4 แตการหนัไปนบัถือศาสนาอ่ืนที่ไมใช

อิสลามเปนปญหาอยางมากเนื่องจากภาครัฐจะไมเปล่ียนขอมูลทางราชการให มาเลเซียบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ และผูทีน่ับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษ คือ 

ไดรับเงินอุดหนุนทางดานการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร งานแตงงานและงานศพตามนโยบาย 

"ภูมิบุตร" 
    2.8 ภาวะอุตสาหกรรมไมของสหพนัธรฐัมาเลเซีย 

อุตสาหกรรมไมเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่สําคัญตอเศรษฐกิจของสหพันธรัฐมาเลเซยี ในป 2552 

การสงออกไมและผลิตภัณฑไมมีมูลคา 225 พันลานบาท จากมูลคาการสงออกทั้งหมด 6,740 พันลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.34 นับเปนอันดับ 5 ของสินคาสงออก เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ 

300,000 คน สหพนัธรัฐมาเลเซียเปนผูสงออกไมและผลิตภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก และนับเปนผูสงออก

เฟอรนิเจอรอยูในอันดับ 10 ของโลก (อันดับ 2 ในเอเชีย) ดวยการสงออกไปประเทศตางๆ มากกวา 160 

ประเทศ โดยมผีลิตภัณฑสงออกสําคัญในหมวดไม ไดแก ไมอัด (รอยละ 28.5) ไมแปรรูป (รอยละ 11.7) 

ไมซุง (รอยละ 9.5) และ  พารติเคิลบอรด (รอยละ 1.9) ผลิตภัณฑสงออกสําคัญในหมวดผลิตภัณฑไม 

ไดแก เฟอรนิเจอรไม (รอยละ 30.3) กรอบประตูหรือหนาตาง (รอยละ 4.9) และกรอบรูป (รอยละ 0.6)  

อยางไรก็ดี สัดสวนของการสงออกไมอยูที่รอยละ 59.5 มากกวาการสงออกผลิตภัณฑไมซึ่งอยูที่รอยละ 

40.5  โดยมีจาํนวนโรงเล่ือยประมาณ 1,000 โรง โรงผลิตไมอัด 180 โรง โรงงานเฟอรนิเจอร 1,895 โรง  
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โดยโรงงานขนาดกลางและเล็กใชเคร่ืองจกัร พื้นฐานในการผลิต สวนโรงงานขนาดใหญจะใช

เคร่ืองจักรทนัสมัยในการผลิต 

การสงออกเฟอรนิเจอรไมมีมูลคา 68,090 ลานบาท การสงออกเฟอรนเิจอรหวายมีมลูคา  

550 ลานบาท สวนการนําเขาเฟอรนเิจอรไมมีมูลคา 5,040 ลานบาท และการนาํเขาเฟอรนเิจอรหวายมี

มูลคา 190 ลานบาท 
    2.9 จุดแขง็ – จุดออนของอุตสาหกรรมไมของสหพันธรฐัมาเลเซีย 

จุดแข็ง 

(1) มีทรัพยากรปาไมอยูมาก ประมาณรอยละ 55 ของพื้นที่ของประเทศ 

(2) มีนโยบายของอุตสาหกรรมไมชัดเจนวางแผนเปนระยะยาว  

(3) การเมืองมเีสถียรภาพ นโยบายตางๆ ไดรับการสานตออยางตอเนื่อง 

(4) การผลิตเฟอรนิเจอรบริษัทแตละแหงเนนความชํานาญเฉพาะทางในการผลิต (Cluster)     

จุดออน 

(1) ความไมเพียงพอของวตัถุดิบ เชน ไมอัด  

(2) การขาดแคลนแรงงาน 

3. ขอมูลจากการสัมภาษณ แบงเปน 3 สวน คือ   
   3.1 The Malaysian Timber Industry Board (MTIB)  
          คณะไดเขาพบ Assoc. Prof. Dr. Jalaluddin Harun, Director  General และเจาหนาทีท่านอ่ืนๆ 

เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2552 โดย MTIB นัน้เปนหนวยงานรัฐที่ต้ังข้ึนภายใตอํานาจตามกฎหมายของ 

Ministry of Plantation Industries and Commodities เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2516 โดยกระบวนการ

ของรัฐสภา ซึ่งมีผลเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2516 มีวัตถุประสงคหลัก คือ สงเสริมและประสานการพฒันา

ในภาพรวมของอุตสาหกรรมไมของประเทศมาเลเซีย โดยปจจุบันมีกระทรวงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

นี้อีก 1 กระทรวง คือ Ministry of Natural Resource and Environment 

   
  ดานหนาของ MTIB ณ ชั้น17 Menara PGRM      บรรยากาศภายในหองประชุม MTIB โดย 
                                                                             Assoc. Prof. Dr. Jalaluddin Harun เปนประธาน 
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        หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ  MTIB                         ตัวอยางไมประเภทตางๆ 
 

     
Bio Composite วัตถุดิบใหมสําหรับเฟอรนิเจอร         ตัวอยางผลิตภัณฑจากไม 
 

     
          การผสานวัสดุอ่ืนกับไม                                     ศูนยขอมูล MTIB 

 

 

 

3.1.1 วิสัยทัศน 
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         เปนผูชวยเหลือที่เปนเลิศสําหรับ การพัฒนาการแขงขันของอุตสาหกรรมไม 

3.1.2 พนัธกิจ 

         ยกระดับการเติบโตอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมไม โดยมีการเตรียมการใชทรัพยากรที่

นําไปสูการรักษาสภาวะแวดลอม และขยายคุณภาพทางดานบริการ 

3.1.3 วัตถุประสงคหลักขององคกร 

         MTIB มีหนาที่ริเร่ิมพฒันาภาคสวนตางๆ ของอุตสาหกรรมไม ใหความชวยเหลือดาน

เทคนิค การตลาด และรูปแบบอ่ืนเพื่อใหการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้เปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 

3.1.4 วัตถุประสงคอ่ืนๆ 

         (1) ยกระดับอุตสาหกรรมในระยะยาว และปรับปรุงอุตสาหกรรมไมโดยเนนย้าํที่

กระบวนการเพิ่มมูลคา 

         (2) สงเสริมและเพิ่มตลาดและการตลาดของผลิตภัณฑไม 

         (3) อํานวยความสะดวกและทาํใหการพัฒนา SMEs เปนไปอยางเขมแข็ง 

         (4) พฒันาและสงเสริมมาตรฐาน คุณภาพ ผลิตภัณฑไม 

         (5) จัดระเบียบทางการคาไม 

3.1.5 หนาที ่

         (1) วางระเบียบและควบคุมการคาไมภายในประเทศ การตลาด และการกระจาย 

วัตถุดิบไม 

         (2) สงเสริมและยกระดับการคาไมและตลาดภายในประเทศ 

         (3) ประสานงานดานการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับการตลาดและสงสินคาไมออกทางเรือ

และทางอากาศเพื่อประสิทธผิลที่ดี 

         (4) สนบัสนุนส่ิงทีเ่ปนประโยชนของอุตสาหกรรมไมโดยเนนความสําคัญในดานความ

หลากหลาย และสนับสนุนการเพิ่มความชํานาญของผูประกอบการและกระบวนการแปรรูปไมที่มี

ประสิทธิภาพ 

         (5) ใหบริการปรึกษาทางดานเทคนิคและฝกฝนแกผูประกอบการเพื่อชวยพัฒนา

อุตสาหกรรมไมที่มีอยูและทีจ่ะเกิดใหม 

         (6) จัดการและชวยเหลือแกอุตสาหกรรมไมขนาดเล็กและรวมกจิกรรมทั่วไปอยางใกลชิด 

ทั้งนี้เพื่อบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธภิาพและฐานอันมั่นคง 

         (7) รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมไมทัง้หมด 

         (8) ปฏิบัติงานทุกอยางที่อยูภายใตวัตถุประสงคขององคกรเพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมไม

ใหดีข้ึน 

 

 

3.1.6 งานดานบริการ 
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           MTIB มีอํานาจที่ไดรับจาก รัฐมนตรี จึงใหบริการในการข้ึนทะเบียนและออก

ใบอนุญาต แกผูประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมไมทางดานผูสงออกไมและผลิตภัณฑไม ผูจัดหาไม  

ผูแปรรูปไม ผูจัดชั้นคุณภาพไมและผูประกอบธุรกิจดานทาเทียบเรือ 

         ในการข้ึนทะเบียนของผูประกอบการดานตางๆ ดังที่กลาวไวในประเทศมาเลเซียนัน้ 

เนื่องจากประเทศมาเลเซียมนีโยบายใหความสําคัญกับภูมิบุตร คือ ชาวมาเลยที่เปนมุสลิมและมถีิ่นฐาน

อยูในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปจจบัุน ดังนัน้ในการข้ึนทะเบียนจึงมีกฎเกณฑ สําหรับคนตางชาติ 

ดังนี้  

         (1) ถาหากเปนคนตางชาติที่ไปรวมทนุกับภูมิบุตรประสงคจะทาํการข้ึนทะเบียน เงื่อนไข 

คือ ภูมิบุตรจะตองถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 51 บริษัทตองมีทนุจดทะเบียนที่ชําระแลวไมนอยกวา  

500,000 บาท บริษัทตองยอมรับขอตกลงทางการจัดการซึ่งลงนามโดยผูรวมทนุทุกคน 

         (2) บริษัทที่เปนเจาของโดยคนตางชาติ เงื่อนไข คือ ตองมีทนุจดทะเบียนที่ชาํระแลวไม

นอยกวา 2,500,000 บาท  

         (3) บริษัทที่มีแหลงทนุจากตางชาติ เงื่อนไข คือ บริษัทตองมทีุนจากชาวมาเลเซียรอยละ 

51 และตองมทีุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละ 2,500,000 บาท 

         ทัง้นี้คาธรรมเนียมรายป สําหรับผูจัดชั้นคุณภาพไมมีคาใชจาย 500 บาทตอป สําหรับ

ผูประกอบการดานอ่ืนๆ 2,000 บาทตอป 

         โดยสรุปนโยบายหลักเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมไม เนนสินคาปลายน้ําซ่ึงเปนสินคาที่

สรางมูลคาเพิม่ โดยมีการวางแผนผลิตวตัถุดิบไมอยางยั่งยนืซ่ึงจะใชวิธีกาํหนดพืน้ที่ปาปลูกเปนหลาย

จุดและจะมีการตัดไมในแตละจุดในชวงเวลาตางกนัไป เนนพฒันาทรัพยากรมนษุย สงเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมนี้ เนนการวจิัยและพัฒนา สรางตราสินคา ผลักดันมาตรฐาน Malaysian Timber 

Certification Scheme (MTCS) ซึ่งใชแทนมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) 
   3.2 Malaysian Timber Council (MTC)  
         คณะไดเขาพบ Dr. Wong Tuck Meng, Director และเจาหนาทีท่านอ่ืนๆ เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 

2552 ซึ่ง MTC เปนหนวยงานเอกชน กอต้ังข้ึนเมื่อ 10 มกราคม 2535 ในชวงแรก 2535 - 2540 เงินทนุ

สําหรับการดําเนินงานไดจากการเกบ็ภาษีจากการสงออกของผูประกอบการในคาบสมุทรมลายู ในชวง 

ที่สอง 2541 – ปจจุบัน เงินทนุไดจากสมรรถนะในการบริหารงานขององคกรเอง ปจจุบันมีสํานักงาน

สาขาในเมืองลอนดอน เมืองเซ่ียงไฮ และเมืองดูไบ 

3.2.1 เหตุผลแรกเร่ิมในการกอต้ัง 

         (1) เพื่อตอสูกับนโยบายการทาํไมในปาเขตรอน โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป และเพื่อวาง

ยุทธศาสตรแกผูประกอบการ เชน ปาสีเขียวทีถู่กกลาวถึงอยางมากในเวทีโลก 

         (2) จัดหาวัตถุดิบไมใหเพยีงพอแกอุตสาหกรรมไมในประเทศ 

 ต้ังแตป 2541 MTC ไดเปนผูนําในการออกงานสงเสริมการคาและการตลาดระหวางประเทศ 
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   บรรยากาศภายในหองประชุม MTC           Dr. Wong Tuck Meng พาชมหองแสดงตัวอยาง     
 

   
          ตัวอยางไมประเภทตางๆ                        รูปหมูของคณะและเจาหนาที่ MTC 
 

   
     ตัวอยางกรอบรูปไมชนิดตางๆ                                              ไมขึ้นรูปชนิดแข็ง 
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3.2.2 หนาทีห่ลักของ MTC 

         (1) ขยายโอกาสทางตลาดของอุตสาหกรรมไม (Expand Market Opportunities) เชน 

การจัดใหผูประกอบการในมาเลเซียไปพบผูประกอบการในประเทศตุรกี การจัดซื้อวตัถุดิบจากประเทศ

โปแลนด ออกงานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรตามงานสําคัญๆ เชน งาน Woodshow 2009 ณ เมืองดูไบ 

งาน Panelexpo เมืองนวิเดลี ประเทศอินเดีย งาน Domotex Asia/ChinaFloor 2009 เมืองเซ่ียงไฮ  

และ งาน B2B Networking in Greece 2008 เปนตน 

         (2) ใหการชวยเหลือแกอุตสาหกรรมไม (Nurture The Timber Industry) ดานขอมูลทาง

เทคนิคใหมๆ  การจดัหา พฒันาดานเทคโนโลย ีซอฟแวร พัฒนาทักษะโดยมีสถาบันการศึกษารองรับ 

         (3) สนบัสนุนการเพิม่อุปทานของวัตถุดิบไม (Supplement Raw Materail Supply)

รวบรวมและใหขอมูลดานวตัถุดิบที่มีอยู จัดหาขอมูลราคาและตนทนุการขนสง ใหการสนับสนุนการ

นําเขาและอํานวยความสะดวกทางการคา 

         (4) สงเสริม สนับสนนุ อุตสาหกรรมไม (Campaign for Malaysian Timber) เผยแพร

นโยบายการจดัการปาไมอยางยัง่ยนืของมาเลเซีย เผยแพรดานการบริหารระดับทองถิ่นและระหวาง

ประเทศ กระตุนใหผูประกอบการรับรูถึงการรักษาปาและสภาพแวดลอม 

         (5) เผยแพรขอมูลขาวสารแกอุตสาหกรรมไม (Disseminate Information) มีวารสารตางๆ 

เชน Timber Malaysia (รายสองเดือน) Technology Digest  (รายไตรมาส) Timber Market Brief (ราย

เดือน) มหีนงัสือ เชน Timeless Living มี Resource Center มีการจัดสอน มีแผนพบัโฆษณาแปล 17 

ภาษา และมีเวปไซต www.mtc.com.my  
   3.3 The Timber Exporters’ Association of Malaysia (TEAM) 
          คณะไดเขาพบ Mr.George Tan, President เมื่อวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552 ซึ่ง TEAM เปน

หนวยงานเอกชนกอต้ังเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2498 ชื่อเดิม คือ Federation of Malaya Timber 

Exporters Association (FMTEA) โดยเปล่ียนเปนช่ือปจจุบันเมื่อ 10 กันยายน 2527 มีสมาชิกประมาณ 

380 บริษัท มคีาใชจายสําหรับคาสมาชิกรายป 6,000 บาทตอป 

 3.3.1 วัตถุประสงคหลักขององคกร 

          (1) เพื่อสนับสนนุการคาการสงออกของอุตสาหกรรมไมโดยเฉพาะมาเลเซียตะวันตก 

           (2) ใหการสนับสนุน เจรจาตอรอง การออกกฎหมายทีม่ีผลทางลบตอการคาของ

อุตสาหกรรมไม 

 3.3.2 หนาทีห่ลักของ TEAM 

          (1) TEAM เปนตัวแทนของผูสงออกไมและผลิตภัณฑไมจากสมาชิกในเร่ืองหรือประเด็น 

ที่สนใจ 

          (2) TEAM ทํางานรวมกับเจาหนาที่ฝายรัฐบาลที่มอํีานาจในการออกมาตรการและวาง

นโยบายที่ไดเจรจากับผูประกอบการสงออกในมาเลเซียตะวันตกและทั่วประเทศในดานการคาไม 
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3.3.3 นโยบายที่สนับสนนุจากภาครัฐ ไดแก  

         (1) ดานการลงทุนจากตางประเทศ ปจจุบันมีประเทศเนเธอรแลนดเขามาลงทนุโดยตรง  

         (2) การมีการติด GPS ที่ตนไมเพื่อแกปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา  

         (3) ระบบการจัดการปาปลูกอยางยั่งยืน โดย รัฐจะกําหนดพืน้ที่สัมปทานใหตัดปาไมได 

โดยจะเปดทกุ 20 ปตอพื้นทีท่ี่ไดรับสัมปทาน  

         (4) มาเลเซียเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของ Asian Forest Product Industry (AFPIC) 

ซ่ึงมีการจัดประชุมทกุๆ 2 ป แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากระดับความรวมมือยงัไม

เขมแข็ง ประกอบกับประเทศสมาชิกมองวาเปนคูแขงกนัเอง 

3.3.4 ปญหาและอุปสรรคตออุตสาหกรรมไมและไมแปรรูปของประเทศมาเลเซีย 

         (1) ปญหาภายในอุตสาหกรรมไมของประเทศมาเลเซียที่ไดจากการสัมภาษณ คือ 

ภาวะการแขงขันที่รุนแรงและความไมเพียงพอของวัตถุดิบตอความตองการของอุตสาหกรรม โดยแกไข

ปญหาดวยการรวมตัวของผูประกอบการยืน่เร่ืองตอ TEAM เพื่อเปนตัวแทนในการเสนอปญหาตอ

หนวยงานภาครัฐ 

         (2) ภาพพจนตออุตสาหกรรมไมภายในประเทศมาเลเซียในดานลบ ซึ่งทําใหมผีลตอการ

ขอกูจากธนาคาร 

         (3) ความไมสมดุลระหวางปจจยัทีสํ่าคัญของอุตสาหกรรมไม ไดแก ตลาดหรืออุปสงค 

วัตถุดิบ และแรงงาน เชน ปริมาณไมและตลาดมีแนวโนมที่ดี แตมีปญหาเร่ืองแรงงานไมเพยีงพอ เปนตน 

3.3.5 ภาพพจนประเทศไทยในมุมมองของประเทศมาเลเซีย 

         ประเทศไทยเปนตลาดนําเขาหลักหรือคูคาไมซงุที่สําคัญของประเทศมาเลเซีย และเปน

ประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรไมขนาดใหญที่สุดประเทศหนึ่ง และเมื่อกลาวถึงไมสักของไทย 

เปนไมทีม่ีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เชน ประเทศอินโดนีเซีย เปนตน 

         สําหรับมุมมองที่มีตอประเทศไทยในธุรกิจไมแปรรูป ไทยเปนคูคาที่สําคัญเชนกนั แต

สําหรับเฟอรนเิจอร ไทยเปนคูแขงที่สําคัญของมาเลเซีย 
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3.3.6 โครงสรางระบบบริหารของหนวยงานตางๆ ระหวางภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางระบบบริหารของหนวยงานตางๆ ระหวางภาครัฐและเอกชน 

 

         โครงสรางระบบบริหารอุตสาหกรรมไมของประเทศมาเลเซีย จะใหอํานาจกบัภาคเอกชน

มาก โดยอยูภายใตการกาํกบัดูแลของ Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC) 

โดยตรง และประธานสมาคมหรือหนวยงานจะเปนคณะกรรมการของ MTIB (Malaysian Timber 

Industry Board) มีหนาทีห่ลักในการกํากบัเกี่ยวกับใบอนุญาต ซึง่เปนหนวยงานตัวแทนของ MPIC   

         การบริหารพืน้ที่ของหนวยงานท่ีเกีย่วของในอุตสาหกรรมไม รัฐบาลมีนโยบายใหทกุ

หนวยงานอยูรวมกนัในพื้นทีเ่ดียวกนั (ตึก Tower 1 Menara PGRM) เพื่อความสะดวกในการติดตอ

ประสานงานระหวางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

MPIC (ภาครัฐ) 

MTIB MTC MTCC FRIM 

5 สมาคมหลัก 

Furniture               Sawnwood                 Mouldings                Plywood                Timber 

TIF: Timber Industry 

Forum 
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      สัมภาษณเจาหนาที ่TEAM                            รูปหมูหลังเสร็จการสัมภาษณ TEAM 
 

     
ไมแผนประเภทตางๆ มีทีท่ําจากตนทุเรียนดวย       แผนท่ีบริษทัผูผลิตไมแผนในมาเลเซีย 
 
 
 
4. นโยบายอุตสาหกรรมไมแหงชาติของประเทศมาเลเซีย (NATIP) และ แผนแมบทอุตสาหกรรม
ไม (IMP)      
    4.1 นโยบายอุตสาหกรรมไมแหงชาติของประเทศมาเลเซีย (NATIP)    
          ทั้งนีท้ั้งสามหนวยงานแมบางหนวยงานจะเปนหนวยงานภายใตการกํากับของรัฐ และบาง

หนวยงานจะเปนการรวมตัวเปนสภา และสมาคม แตทกุหนวยงานดําเนนิงานตามกรอบของนโยบาย

อุตสาหกรรมไมแหงชาติของประเทศมาเลเซีย (National Timber Industry Policy 2009 – 2020 : 

NATIP) ที่ประกาศใชอยางเปนทางการเมือ่ 17 กุมภาพนัธ 2552 ซึง่ NATIP เปนส่ิงกําหนดทิศทางใน

ระยะยาวของอุตสาหกรรมไมทุกสาขาที่เกีย่วของ รวมถงึอุตสาหกรรมสนับสนนุ องคกรคนควาวิจัย 

สถาบันการเรียนรูข้ันสูง และภาคการเงิน เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางยัง่ยนืและแขงขันไดใน

ระดับโลก ภายใตหัวขอการรักษาสภาพแวดลอม ซึง่หากอุตสาหกรรมไมดําเนนินโยบายตามนี ้คาดวา

จะมีรายไดจากการสงออกไมและผลิตภัณฑไมเปนมูลคา 530 พนัลานบาท  (53 พันลานริงกิต) ในป 

2020 ซึ่งมากกวามูลคาการสงออกปจจุบันประมาณสองเทา 
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          4.1.1 วตัถุประสงคของนโยบายอุตสาหกรรมไมแหงชาติของประเทศมาเลเซีย 

         (1) เพื่อกําหนดทิศทางสําหรับอุตสาหกรรมไม 

         (2) เพื่อใหเกิดการประสานรวมมือกนัของอุตสาหกรรมตนน้าํและปลายน้ํา 

         (3) ยกระดับการแขงขันของอุตสาหกรรมไมเพื่อใหบรรลุผลในโลกยุคโลกาภิวตันและมีการ

แขงขันอยางเสรี 

 4.1.2 NATIP ประกอบดวย 7 นโยบายผลักดันหลัก ดังนี ้

         (1) การผลักดันดาน : โครงสรางอุตสาหกรรมไม (Industry structure) 

         (2) การผลักดันดาน : การจัดหาวัตถดิุบไม (Supply of raw materials) 

         (3) การผลักดันดาน : นวัตกรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and technology) 

         (4) การผลักดันดาน : การตลาดและการสงเสริมการตลาด (Marketing and promotion) 

         (5) การผลักดันดาน : การพัฒนาทรัพยากรทนุมนษุย (Human capital development) 

         (6) การผลักดันดาน : เงินทนุและเคร่ืองมือกระตุนอุตสาหกรรม (Funding and incentives) 

         (7) การผลักดันดาน : การมีสวนรวมของภูมิบุตร (Bumiputera participation) 
     4.2 แผนแมบทอุตสาหกรรมไม (IMP)  
           นอกจาก NATIP แลว มาเลเซียยังมีการจัดทาํแผนแมบทอุตสาหกรรมไม ซึง่ปจจุบันประเทศมาเลเซียมี

แผนแมบทอุตสาหกรรมไมเปนฉบับที ่3 (Third Industrial Master Plan : IMP3 2549 – 2563) โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ 

          (1) เพื่อใหอุตสาหกรรมไมมีการสงออกเพิ่มข้ึน โดยผานการขับเคล่ือนของผลิตภัณฑที่แตกตาง 

การทาํตราสินคา ขยายตลาด และความหลากหลายของตลาด 

          (2) ในป 2563 หากดําเนินนโยบายตามแผนแมบทนี้ คาดวาการลงทนุโดยรวมในอุตสาหกรรม

ไมจะมีมูลคาถึง 254 พันลานบาท (25.4 พันลานริงกิต) ขณะที่มูลคาการสงออกไมจะเติบโตรอยละ 6.4  

โดยจะมมีูลคาถึง 530 พันลานบาท (53 พนัลานริงกิต) 

 
5. สรุปและขอเสนอแนะ 
     5.1 อุตสาหกรรมไมของสหพันธรัฐมาเลเซียเติบโตอยางกาวกระโดด จากมูลคา 105 ลานบาท ในป 

2529 เปน 17,000 ลานบาท ในป 2538 ใชเวลาเพียง 9 ป เนื่องจากมกีารวางนโยบายทีช่ัดเจนเปนระยะ

ยาวต้ังแตระดับชาติลงไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ทัง้ดานการจัดการ

วัตถุดิบใหมีใชอยางยั่งยืน การสงเสริมการตลาด เทคโนโลยี เงนิทุน และการฝกอบรมแรงงาน เปนตน 

นอกจากนี ้การมีหนวยงานรัฐและเอกชนทีเ่กี่ยวของกับอุตสาหกรรมนีท้ี่เขมแข็ง คลองตัว ทํางานรวมกนั

อยางใกลชิด มีอํานาจตอรองกับการออกกฎหมายทีเ่ปนผลลบตอการคา การสงออกไมและผลิตภัณฑไม  

เปนปจจัยบวกชวยสนับสนนุอยางดีใหกบัอุตสาหกรรมนี ้ซึ่งประเทศไทยขณะนีน้บัวาตามหลังมาเลเซีย

อยูหลายกาว หากจะแขงขันอยางจริงจัง ตองวางแผนและปรับตัวอยางมาก รวมทั้งแกไขปญหาและ 
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อุปสรรคตางๆ เชน พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 การจัดหาพ้ืนที่ปาปลูกเพือ่สลับกันตัดไม และการตลาด 

เปนตน 

     5.2 ปจจุบันประเทศไทยสงออกไมซุงและไมแปรรูปซึ่งเปนวัตถุดิบไปมาเลเซียและจีนจํานวนมาก  

ส่ิงนีน้ับเปนปญหาอยางหนึง่ที่รัฐและเอกชนตองหามาตรการแกไขเพื่อผูผลิตกลางนํ้าและปลายน้ําจะได

มีวัตถุดิบใชในการผลิตไดอยางเพียงพอและย่ังยืน 

     5.3 ดานมาตรฐานการรับรองทางปาไมที่ประเทศไทยยังไมมนีัน้ อาจจะใชแนวทางตามแบบมาเลเซีย

ที่กําหนดมาตรฐานข้ึนเองและผลักดันใหประเทศอ่ืนๆ ยอมรับ แทนมาตรฐาน Forest Stewardship 

Council (FSC) ที่เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ 

     5.4 ทางดานเฟอรนิเจอรไทย มาเลเซียเหน็ไทยเปนคูแขง ส่ิงนีเ้ปนเคร่ืองพิสูจนไดอยางหนึง่วา 

ผลิตภัณฑปลายน้าํของไทยยังสามารถแขงขันได เพียงแตตองมุงเนนการทําตราสินคาแทนการรับจาง

ผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาอยางสูงสุดใหคุมกับตนทนุการผลิต ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ถกูใชไป ตนทนุ 

การออกแบบ ตนทนุแรงงาน เปนตน 

--------------------------- 
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