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 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ มีหลายแห่ง สามารถ
จําแนกตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป ดังน้ี  
 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา 

และการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน ดังน้ี   
1) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รวม 3 

องค์กรที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  1.1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่าง
ครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพารา  
  1.2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล และ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  
  1.3) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด 
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น  
  1.4) ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
  1.5) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่  

(เว็บไซต์: http://www.raot.co.th) 
  

 2) กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการส่งเสริมการปลูกยางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยางพาราครบวงจร และส่งเสริมด้านการเพ่ิมรายได้ในสวนยางแก่เกษตรชาวสวนยาง ทั้งสวนยางพารานอก 
การสงเคราะห์และสวนยางที่พ้นการสงเคราะห์ รวมทั้งกํากับดูแลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ยางพารา (เว็บไซต์: http://www.doae.go.th)  

3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและระเบียบในการ
สํารวจ การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม พยากรณ์ผลผลิตและความต้องการด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (เว็บไซต์: http://www.oie.go.th)   

4) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้บริการ
ธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมและผู้ ป ระกอบการ  เ พ่ื อ เ พ่ิ มขี ดความสามารถ ในการประกอบการของ
ผู้ประกอบการ (เว็บไซต์: http://www.dip.go.th) 

5) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ  
ให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านเงินกู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต (เว็บไซต์: http://www.sme.go.th)  
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6) สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําหน้าที่ให้การ

บริการ แนะนําปรึกษา แนะนําปรึกษา บริการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตแก่
ผู้ประกอบการ  (เว็บไซต์: http://www.ftpi.or.th) 

7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์การหลักในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ของรัฐ ทําหน้าที่ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้สังคมไทยมีฐานทรัพยากรป่าไม้ที่สามารถ
พ่ึงตนเองได้คุ้มครองรักษาและบูรณะระบบนิเวศป่าไม้ และทําหน้าที่ที่สําคัญด้านค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเคร่ืองมือเครื่องใช้ และเคร่ืองจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมป่าไม้ (เว็บไซต์: http://www.fio.co.th) 

8) กรมป่าไม้ ภารกิจที่เก่ียวข้องคือ การกําหนดระเบียบในการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ที่
ปลูกขึ้น การส่งออก การจัดทําฐานข้อมูลด้านป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากไม้และอุตสาหกรรมไม้ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (เว็บไซต์: http://www.forest.go.th) 
 

2. ด้านการกําหนดมาตรฐาน/การรับรอง 
1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานไม้แปรรูป ไม้

แผ่น ไม้สําหรับก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ไม้ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล กํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและรับรอง ด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานของประเทศ และขณะน้ีทาง สมอ. กําลังจะจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องชีวมวล
อัดเม็ด (เว็บไซต์: http://www.tisi.go.th) 

2) สํานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย หรือ Thailand Forest Certification Council: TFCC 
ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทํา
หน้าที่ด้านการรับรองไม้เศรษฐกิจ และเป็นหน่วยงานทางปกครองในการเทียบเคียงมาตรฐาน มอก. 14061 
ของไทยกับมาตรฐานของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ เช่น GoHo และ SGEC ของประเทศญี่ปุ่น FSC และ PEFC ทํา
หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้และมีการจัดการอย่างย่ังยืนและได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมถึงยังมีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ระบบ รวมถึงถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปยังผู้ประกอบการ (เว็บไซต์: http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC) 
 

3. ด้านการให้บริการทดสอบ 
หน่วยงานท่ีให้บริการทดสอบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ 

วิศกรรมไม้  มหา วิทยาลัยวลั ยลักษณ์  ( เ ว็บ ไซ ต์ :  http://wood.wu.ac.th) ภาควิชาวนผลิต ภัณฑ์ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เว็บไซต์: http://forprod.forest.ku.ac.th) ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(เว็บไซต์: http://www.sec.psu.ac.th) หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)   

หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบและวิจัยทางด้านชีวมวล เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เว็บไซต์: http://biomass.sut.ac.th/) 

นอกจากน้ียังมีบริษัทเอกชนที่รับบริการทดสอบ ได้แก่  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัท อี แอล เอฟ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด บริษัท Interteak Testing Services (Thailand) จํากัด 
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4. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีหน้าที่ในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและอํานวยความสะดวกด้าน
การลงทุน การให้สิทธิพิเศษทางภาษีเงินได้และภาษีนําเข้าเคร่ืองจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (เว็บไซต์: http://www.boi.go.th)  

 

5. ด้านการวิจัยและพัฒนา  
หน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากําลังคน และพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย เช่น การยางแห่ง
ประเทศไทย (เว็บไซต์: http://www.rubberthai.com) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (เว็บไซต์:
http://www.arda.or.th) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ (เว็บไซต์: http://new.forest.go.th)  
สถา บันการศึ กษาระดับอุดมศึกษาที่ทํ าการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)  เป็นต้น 
โดยมีหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

สําหรับภาคเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่	

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ประกอบด้วย 

1) กลุ่ ม อุตสาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (เ ว็บไซต์: 
http://www.thaifurnitureclub.or.th/TH/index_th.php)  

2) กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เว็บไซต์: 
http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/bdwood/index.asp)  

3) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เว็บไซต์: 
http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/wood/index.asp) 

2. เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (เว็บไซต์: http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC)  
3. สมาคมเคร่ืองเรือนไทย (เว็บไซต์: http://www.tfa.or.th) 
4. สมาคมโรงเลื่อยจักร (เว็บไซต์: http://www.thaisawmills.com)  
5. สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (เว็บไซต์: http://www.tpa-rubberwood.org) 
6. สมาคมธุรกิจไม้ (เว็บไซต์: http://www.thaitimber.org) 

 
************************************ 


