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นายเมือง  โคกทุ่ง   หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ประจ าส านัก  ส.ศน. 
 

1.ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 8/3 หมู่ที่ 12 ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   
   เบอร์โทรศัพท์  081-4737859 
2.ประวัติส่วนตัว   เกิดเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2494 อายุ 60 ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
   ศาสนาพุทธ  สถานะสมรส 
3.การศึกษา  ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.4 โรงเรียนเสริมปัญญา จังหวัดตาก 
      ป.5 – ป.7 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กทม. 
   ระดับมัธยมศึกษา ม.ศ.1 – ม.ศ.5 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กทม. 
   ระดับปริญญา  ปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.ประวัติการท างาน  
  
 พ.ศ.  2517  เริ่มท างานครั้งแรก เริ่มจากการเป็นลูกจ้างกรมป่าไม้ ปฏิบัติงานสวนป่า  

    แม่สาลีก  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
พ.ศ.  2517 – 2520 ปฏิบัติงานอยู่ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เริ่มเข้าท างาน วันที่  1 

    ตุลาคม  2517 และเป็นพนักงานประจ าป่า หมวดท า ไม้วังเหนือ  
             แผนกท าไม้สาขาล าปาง ฝ่ายท าไม้ภาคเหนือ 

พ.ศ.  2520 – 2522 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าขุนแม่ค ามี ส่วนท าไม้แพร่ 
พ.ศ.  2522 – 2527 ปฏิบัติงานหัวหน้างานสวนป่าแม่ค าปอง – แม่สาย ส่วนท าไม้แพร่ 
พ.ศ.  2527 – 2529 ปฏิบัติงานหัวหน้างานสวนป่าแม่มาย ส่วนท าไม้ล าปาง  
พ.ศ.  2529 – 2532 ปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนป่าสมเด็จ ส่วนท าไม้ขอนแก่น รับผิดชอบสวนป่า   

    น้ าโสม สวนป่าโซ่พิสัย สวนป่าเชกา สวนป่าคงขี้เหล็ก และศูนย์ผลิตกล้าไม้ 
พ.ศ.   พ.ศ. 2532 – 2538 ปฏิบัติงานหัวหน้าสวนป่าศรีสัชนาลัย อุตสาหกรรมป่าไม้ เขตตาก และรับผิดชอบ

    สวนป่าแม่ฮู้ – แม่เทิน 
พ.ศ.   พ.ศ. 2538 – 2540 ปฏิบัติงานสวนป่าบ้านด่านลานหอย อุตสาหกรรมป่าไม้ เขตตาก  
     และรับผิดชอบหัวหน้างานท าไม้สุโขทัย และ สวนป่าเชียงทอง – น้ าตาก 
พ.ศ.    พ.ศ. 2540 – 2542 ปฏิบัติงานสวนป่าแม่เมาะอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตล าปาง    

    และรับผิดชอบศูนย์ผลิตกล้าไม้ 
พ.ศ.    พ.ศ.2542 – 2543 ปฏิบัติงานผู้จัดการอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 
พ.ศ.    พ.ศ.2543 – 2545 ปฏิบัติงานผู้จัดการอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก 
พ.ศ.    พ.ศ.2545 – 2551 ปฏิบัติงานผู้จัดการส านักส่งเสริมและพัฒนาสวนป่าน่าน 
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พ.ศ.    พ.ศ. 2551  ปฏิบัติงานผู้จัดการส านักส่งเสริมและพัฒนาสวนป่าตากและผู้จัดการส านัก
    ส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจอุตรดิตถ ์

พ.ศ.    พ.ศ. 2551 – 2552 หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง 
พ.ศ.    พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 

 
5.ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 5.1 การปลูกสร้างสวนป่าและบ ารุงรักษาสวนป่า 
  5.1.1 การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักมีปัจจัยในการปลูกสร้างสวนป่าให้ได้ผลดี มี 3 ปัจจัย 
   1.  สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
   2.  กล้าพันธุ์ไม้ที่ด ี
   3.  การจัดการสวนป่าที่ดี 
 สภาพพื้นที่ 
  สภาพพ้ืนที่ในการปลูกไม้สัก (Site quality) ควรเป็นสภาพพ้ืนที่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณที่มี 
ไม้สัก หากไม่ใช่ป่าเดิมเป็นป่าที่มีไม้สักขึ้น ต้องพิจารณาถึงสภาพดิน ดินร่วนยุ่ย การระบายน้ าดี ความลึกของ
ดิน ไม่ควรเป็นที่ลุ่มมีน้ ากักขังนาน และไม่ควรปลูกในป่าเต่งรัง ดังเช่นสวนป่าที่ปลูกในอดีตผลผลิตจะไม่ได้
ความที่ต้องการ 
 กล้าพันธุ์ 
  ในการปลูกสร้างไม้สัก  กล้าพันธุ์ดีต้องมีการคัดกล้าพันธุ์ในการปลูก  พิจารณาถึงแหล่งเมล็ด  
การคัดเหง้าและกล้าที่ใช้ปลูก ซึ่งปัจจุบันเรามีการเลี้ยงเนื้อเยื้อจากกล้าพันธุ์ดี  ควรด าเนินการศึกษาและการ
ติดตามผลอย่างจริงจัง  เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าในอดีต แหล่งเมล็ดพันธุ์ดีที่ อ.อ.ป. มีอยู่คือสวนเพ่ือเมล็ด
พันธุ์  ควรรักษาและปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีบรรพบุรุษได้ริเริ่มขึ้น 
 การจัดการที่ดี 
  -   การเตรียมพ้ืนที่และการปลูกต้องท าให้อย่าง  Intensive ให้ทันตามฤดูกาล การปลูกควร
พิจารณาถึงสภาพพ้ืนที ่ ความสูงชันควรใช้เหง้า เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายและมีการเจริญเติบโตดีมากในต้นฤดู
ฝน ควรน าวิธีดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการอีกครั้ง เพราะปัจจุบันการปลูกได้ใช้กล้าปลูกเป็นส่วนมาก 
  -   การปลูกด้วยเหง้า  เห็นควรให้ท าวิธีการเก็บรักษาเหง้าในอดีตมาด าเนินการ  เพราะเหง้าที่
เก็บรักษาไว้ จะยังไม่มีตางอก  หากน าไปปลูกและได้ฝนตกดี  การแตกของตาและยอดจะพุ่งได้ดีมากกว่าการ
ปลูกด้วยกล้า 
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 การบ ารุงรักษา 
  ปีแรก (ปีที่ 1)  ต้องด าเนินการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  หากมีการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์
รอดตายสูง  ไม่มีไฟไหม้ถือว่าประสบผลส าเร็จในการปลูกป่าไม้สักเป็นอย่างดี  ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการที่ดีที่
จะต้องพิจารณาในการก าจัดวัชพืช  ซึ่งการถางวัชพืชกี่ครั้งนั้น  (ซึ่งไม่ควรให้วัชพืชคลุมกล้าไม้ที่ปลูก)  การใส่
ปุ๋ยและการป้องกันไฟ 
  ปี  2-5 พิจารณาเรื่องของการก าจัดวัชพืช การริดกิ่งในแต่ละพ้ืนที่ให้พิจารณาความเหมาะสม
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันไฟอย่างดี ทั้งที่การด าเนินงานในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าต้องพิจา รณาถึง
งบประมาณที่ได้รับ การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน ก่อน–หลัง ให้เหมาะสมกับงบประมาณ หาก
งบประมาณได้รับน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการอย่าง Intensive 
 
 5.2 การท าไม้ตัดสางของระยะ (Thinning)  
  การท าไม้ตัดสางฯ  ครั้งที่  1 ควรด าเนินการเมื่อสวนป่าอายุ 10 ปี โดยใช้วิธี Low thinning 
ท าไม้ลักษณะทรามออกให้หมด ซึ่งอาจจะไม่สามารถเป็นสินค้าได้ก็ต้องท า   เพ่ือให้ไม้ที่เหลืออยู่มีความ
เจริญเติบโตขึ้นตามหลักวิชาการ ขจัดโรครา แมลง อีกทางหนึ่ง 
  การท าไม้ตัดสางฯ  ครั้งที่  2 ควรด าเนินการเมื่ออายุ  15  ปี  ควรใช้ระบบ  Selection  
System  ควรมีไม้เหลือไว้ประมาณ  60  ต้น/ไร่  ตามความเหมาะสม 
  การท าไม้ตัดสางฯ  ครั้งที่  3 ควรด าเนินการเมื่ออายุ  25  ปี  ควรใช้ระบบ  Selection  ควร
มีไม้เหลือประมาณ  40  ต้น 
  การท าไม้ตัดสางฯ ครั้งที่  4 ควรด าเนินการเมื่ออายุ  30  ปี  ควรใช่ระบบ  Selection  ควร
มีไม้เหลือประมาณ  25  ต้น 
  การท าไม้ตัดสาง  ครั้งที่  5 – 6 – 7 ควรพิจารณาด าเนินการในช่วงอายุตั้งแต่  40  ปี  50  ปี  
60  ปี  ในการตัดไม้ออกให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรให้เหลือไม้ใหญ่ไว้ใช้ในอนาคต  ไม้สักใน
ประเทศที่ได้จากสวนป่าที่มีอายุมากและมีขนาดใหญ่จะได้จากสวนป่า  อ.อ.ป.  เท่านั้น  ซึ่งจะมีราคาสูงและ
การท าไม้ตัดสางสวนป่าก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี  ถ้ามากกว่าการจัดการสวนป่าในการท าไม้ตัดสางของระยะ
ควบคู่กับการบ ารุงรักษา  ปลูกเสริมและดูแลไม้กระยาเลยที่ขึ้นปะปนในสวนป่าไม้สัก และไม่ท าการถางป่า  
และเผาป่าในพ้ืนที่กว้าง ไม่ใช่การตัดไม้ท าลายป่า  ดังเช่นที่ถูกกล่าวหาในปัจจุบัน 
  การจะเป็นเลิศในการจัดการสวนป่า  ปัจจัยหลักคือหัวหน้างานสวนป่า  ดังนั้นหัวหน้าสวน
ต้องอยู่สวนป่าตลอดเวลา  การปลูกสร้างสวนป่าทุกขบวนการ จึงจะประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 
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 5.3 การส ารวจก าลังผลิต 
 การส ารวจก าลังผลิตควรด าเนินการที่สวนป่าอายุ  10  ปีขึ้นไป  การส ารวจแต่ละครั้งควรห่างกัน
ประมาณ  3 – 5  ปี  ควรด าเนินการทุกครั้งหลังจากการตัดสางขยายระยะ  การส ารวจก าลังผลิตเป็นการ
ด าเนินการเพียง  2.5%  เห็นควรหาจ านวนต้นไม้ท่ีแน่นอนในแต่ละแปลง การด าเนนิการจะมีการผิดพลาดน้อย 
 
6.ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารงาน 
 
 6.1 เทคนิคการโน้มน้าวและสื่อสารผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าในการท างาน แนะน าและสอนงาน ตักเตือนเมื่อท าผิด  
ชมเชยและให้รางวัลเมื่อท าดี  อย่าต าหนิต่อหน้าเพ่ือนร่วมงาน  จึงจะเป็นผู้ที่ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.2 เทคนิคในการประสานงาน 
  ศึกษานิสัยของบุคคลที่เราจะต้องไปติดต่อประสานงาน  เข้าพบบ่อยๆเมื่อจ าเป็น  มีน้ าใจ  
สร้างมิตรภาพและมีความจริงใจ 
 6.3 เทคนิคในการน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย 
  การน าเสนอต้องมีเหตุมีผลชัดเจน  มีเอกสารอ้างอิง  จัดล าดับความส าคัญของงาน – 
โครงการ  หากเป็นโครงการใหม่ๆ ต้องพิจารณาถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
 
 6.4 เทคนิคในการเข้ามวลสัมพันธ์พื้นที่ 
  ต้องมีการประสานงานและความสัมพันธ์กับผู้น า  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน    นายก อบต.
และสมาชิก  เจ้าอาวาสวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ เช่น  นายอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ ในท้องที่ได้เป็นอย่างดี  
เข้าร่วมประชุมสภา  อบต.  ประจ าเดือน  เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  และชี้แจงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  และการปรับบทบาทของ  อ.อ.ป.  เป็นต้น 
งานบุญ  งานศพ  ของหมู่บ้านต้องมีส่วนเข้าร่วมทุกครั้ง 
 6.5 เทคนิคในการแก้ไขปัญหามวลชนที่มีปัญหาของสวน 
  ชี้แจงเหตุและผลให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสวนป่า  หรือ  อ.อ.ป.  ให้เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
      
     
     *********************************************************** 
       

   


