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 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมและช้ินสวน สามารถ

จําแนกตามบทบาทและหนาที่รับผิดชอบโดยสรุป ดังน้ี  
 

1. ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และการพัฒนา

ผูประกอบการในประเทศไทยมีหลายหนวยงาน ดังน้ี   
  

1) สถาบันวิจัยยาง (ปจจุบันเปนหนวยงานตามโครงสรางของการยางแหงประเทศไทย (กยท.) มีหนาที่

และความรับผิดชอบในการบริหาร การคนควา วิจัย และพัฒนากิจการยางในทุกสาขาอยางครบวงจร ทั้งในดานการผลิต 

เศรษฐกิจและการตลาดยาง การแปรรูปยาง การผลิตผลิตภัณฑยาง ไมยางพารา และการถายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงการประสานความรวมมือดานยางกับองคกรระหวางประเทศ (เว็บไซต: http://www.rubberthai.com) 

2) การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รวม 3 องคกร

ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาดวยกัน คือ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง (อสย.) มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

 2.1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร 

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑยางพารา  

 2.2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและ

สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  

 2.3) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

และผูประกอบกิจการยางดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 

และการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของเพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น  

 2.4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 2.5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม  

          (เว็บไซต: http://www.raot.co.th)  

3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและระเบียบในการสํารวจ 

การเก็บรักษาและใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

พยากรณผลผลิตและความตองการดานอุตสาหกรรม รวมทั้งทําหนาที่เปนศูนยขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

(เว็บไซต: http://www.oie.go.th)   

4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหบริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมและผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบการของผูประกอบการ (เว็บไซต: 

http://www.dip.go.th)  

5) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีหนาที่ใหความชวยเหลือ  

ใหคําแนะนําและสนับสนุนดานเงินกูแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต (เว็บไซต: http://www.sme.go.th)  

http://www.rubberthai.com/
http://www.raot.co.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.dip.go.th/
http://www.sme.go.th/
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6) สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เปนสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําหนาที่ใหการบริการ

แนะนําปรึกษา บริการจัดฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตแกผูประกอบการ (เว็บไซต : 

http://www.ftpi.or.th) 

7) องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนองคกรหลักดานอุตสาหกรรมปาไมของรัฐ ทําหนาที่ดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรปาไมและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจเพ่ือใหสังคมไทยมีฐานทรัพยากรปาไมที่สามารถพ่ึงตนเองได 

คุมครองรักษาและบูรณะระบบนิเวศปาไม และทําหนาที่ที่สําคัญดานคาผลิตผลและผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปาไม

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช และเคร่ืองจักร ที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม 

(เว็บไซต: http://www.fio.co.th)  

8) กรมปาไม ภารกิจที่เกี่ยวของคือ การกําหนดระเบียบในการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑไม ทั้งดาน

การรับรองผลิตภัณฑไมที่ปลูกขึ้น การสงออก การจัดทําฐานขอมูลดานปาไม การวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากไม

และอุตสาหกรรมไม และการถายทอดเทคโนโลยี (เว็บไซต: http://www.forest.go.th)    
 

2. ดานการกําหนดมาตรฐานและควบคุมการผลิต  

1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานไมแปรรูป  

ไมแผน ไมสําหรับกอสราง เฟอรนิเจอรไม สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร เพ่ือใหตรงความตองการ

และสอดคลองกับแนวทางสากล กํากับดูแลผลิตภัณฑ ตรวจสอบและรับรอง ดานการมาตรฐานใหไดรับการยอมรับ 

รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานของประเทศ (เว็บไซต: http://www.tisi.go.th)   

2) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเปนสถาบันอิสระภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่ใหบริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพ่ิมขีดความสามารถดานการรับรองของประเทศใหทัดเทียมกับ

ประเทศอ่ืนๆ (เว็บไซต: http://masci.or.th) 

3) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีภารกิจที่เกี่ยวของคือ การดําเนินโครงการยกระดับการใหบริการฉลากเขียว

เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ โดยรวมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินคาฉลาก

เขียวในตลาดภายในประเทศและผลักดันใหระบบฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีความพรอมในการใหบริการ

มากขึ้น โดยขณะน้ีมีผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียวกวา 90 รายการ 

(เว็บไซต: http://www.wwf.or.th)  

4) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ ทั้งในดานการกําหนด

มาตรฐานดานวิศวกรรมและ สถาปตยกรรม การออกแบบ และการควบคุมการกอสรางอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยในสวนที่เกี่ยวของกับไม กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํามาตรฐาน 

การทดสอบไมที่ใชในงานโครงสราง (เว็บไซต: http://www.dpt.go.th) 

5) สํานักงานการรับรองไมเศรษฐกิจไทย หรือ TFCC เปนหนวยงานซึ่งเปนภารกิจหน่ึงของสถาบัน

อุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทําหนาที่ดานการรับรองไมเศรษฐกิจ และเปน

หนวยงานทางปกครองในการเทียบเคียงมาตรฐาน มอก. 14061 ของไทยกับมาตรฐานของประเทศคูคาที่สําคัญ 

เชน GoHo และ SGEC ของประเทศญี่ปุน, FSC และ PEFC และทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนใหมีการปลูก

ตนไมและมีการจัดการอยางย่ังยืนและไดรับการรับรองตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมถึงยังมีหนาที่ใน

http://www.ftpi.or.th/
http://www.fio.co.th/
http://www.forest.go.th/
http://www.tisi.go.th/
http://masci.or.th/
http://www.wwf.or.th/
http://www.dpt.go.th/
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การศึกษา วิจัยพัฒนาองคความรู ระบบ รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีไปยังผูประกอบการ (เว็บไซต : 

http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC)    
 

3. ดานการใหบริการทดสอบ 

     หนวยงานที่ใหบริการทดสอบไม ผลิตภัณฑไม รวมถึงเฟอรนิเจอรไมในประเทศ ไดแก ศูนยวิจัยความ
เปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (เว็บไซต: http://wood.wu.ac.th)       
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เว็บไซต: http://forprod.forest.ku.ac.th)  
หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร (เว็บไซต: http://www.sec.psu.ac.th)  

นอกจากน้ี ยังมีบริษัทเอกชนที่รับบริการทดสอบ ไดแก บริษัท อี แอล เอฟ เอ็นเตอรไพรซ จํากัด
บริษัท Intertek Testing Services (Thailand) จํากัด เปนตน  

 

4. ดานการสงเสริมการลงทุน  

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการลงทุนในประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) มีหนาที่ในดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

การใหสิทธิพิเศษทางภาษีเงินไดและภาษีนําเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบจากตางประเทศแกผูประกอบการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน (เว็บไซต: http://www.boi.go.th)  
 

5. ดานการวิจัยและพัฒนา  

หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม และ

ผลิตภัณฑไม การถายทอดเทคโนโลยี พัฒนากําลังคน และพัฒนาขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย เชน การยาง

แหงประเทศไทย (เว็บไซต: http://www.rubberthai.com) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (เว็บไซต: 

http://www.arda.or.th) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม (เว็บไซต: http://new.forest.go.th) 

นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน โดยมีหนวยงานใหทุน

สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (เว็บไซต: 

http://www.nstda.or.th) และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (http://www.nia.or.th)      
 

สําหรับภาคเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมฯ ของไทยและที่เกี่ยวของ 

ไดแก   

1. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม

และช้ินสวนไม ประกอบดวย  

1) กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

   (เว็บไซต: http://www.thaifurnitureclub.or.th/TH/index_th.php)  

2) กลุมอุตสาหกรรมไมอัด ไมบาง และวัสดุแผน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

   (เว็บไซต: http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/bdwood/index.asp)  

 

http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC
http://wood.wu.ac.th/
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http://new.forest.go.th/
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http://www.thaifurnitureclub.or.th/TH/index_th.php
http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/bdwood/index.asp
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3) กลุมอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

    (เว็บไซต: http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/wood/index.asp)   

2. เครือขายการรับรองไมเศรษฐกิจไทย (เว็บไซต: http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC)  

3. สมาคมเครื่องเรือนไทย (เว็บไซต: http://www.tfa.or.th)  

4. สมาคมโรงเลื่อยจักร (เว็บไซต: http://www.thaisawmills.com)  

5. สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย (เว็บไซต: http://www.tpa-rubberwood.org)  

6. สมาคมธุรกิจไม (เว็บไซต: http://www.thaitimber.org)   

 

 

 

http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/wood/index.asp
http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC
http://www.tfa.or.th/
http://www.thaisawmills.com/
http://www.tpa-rubberwood.org/
http://www.thaitimber.org/

