
ประสบการณ์การท างานที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
นายจรัส  ศรชัย 

ประวัติส่วนตัว 
- วัน เดือน ปี เกิด    8 ธันวาคม  พ.ศ. 2496 
- ที่อยู่ปัจจุบัน     เลขที่ 78 หมู่ที่ 6 บ้านนาฮี  ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  

โทร 085-9273475     
- ที่อยู่หลังเกษียณอายุ   เลขที่ 78 หมู่ที่ 6 บ้านนาฮี  ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  

โทร 085-9273475     
- การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
- สุขภาพแข็งแรงดี    สถานภาพทางการสมรส   สมรส  คู่สมรสนางหอมจันทร์ ศรชัย    
 
ประสบการณก์ารท างานที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    

- 2 ตุลาคม 2521 พนักงานขับรถกะบะบรรทุก (ชั้น 5) สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส่วนท าไม้
ขอนแก่น 

- 1 กรกฎาคม 2522  บรรจุในอัตราประจ า   
- 1 กันยายน  2527 พนักงานขับรถ (ชั้น 5)  งานสวนป่ามัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
- 27  พฤษภาคม  2531   พนักงานขับรถ (ชั้น 5)  งานสวนป่าที่ 2 ส่วนท าไม้ขอนแก่น ฝ.ทอ. 
- 15 กันยายน 2535  พนักงานขับรถยนต์ (ชั้น 5) โครงการปลูกสร้างสวนป่าที่ 1 อข.ขอนแก่น ฝ.ออ. 
- ต าแหน่งก่อนเกษียณอายุ  พนักงานปฏิบัติการ(ชั้น 5)  งานบริหารทั่วไป  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เขตขอนแก่น  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อัตราเงินเดือน 36,330.-  บาท 
 

ทักษะพิเศษ 
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
- มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไม้  
- สนใจดนตรีหลายประเภท ชอบเต้นร า 
ประสบการณ์เฉพาะด้าน 
"ไม"้ เป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มาช้านาน เราน าไม้มาใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไม่
ว่าจะท าเป็นบ้านทั้งหลังหรือเป็นส่วนประกอบต่างๆในการตกแต่ง แต่ด้วยความเป็นธรรมชาติของไม้ ท าให้เรา
ต้องดูแลรักษาเนื้อไม้เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานด้วย   ไปดูวิธีดูแลไม้ในส่วนต่างๆ  
 
ก. ประตูหน้าต่าง โครงสร้างไม้นอกบ้าน 

การป้องกัน : ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ ามัน สีน้ าพลาสติกส าหรับงานไม้โดยเฉพาะ 
หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้ ใช้ง่ายเพียงเตรียมพ้ืนผิวให้
สะอาดและแห้งสนิทก็ทาทับหน้าได้ทันที ซึ่งสีเหล่านี้จะมีความทนทานต่อน้ าและแสงแดดมากกว่าน้ ายาเคลือบ
ผิวชนิดที่เป็นฟิล์มใส เช่น พอลิยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ เราขอแนะน าให้ป้องกันปลวกและมอดด้วยการใช้น้ ายา
ป้องกันแมลงกินไม้ ทาให้ทั่วก่อนจะทาสี ถ้าจะลงมือท าเองให้พึงระวังว่าน้ ายาชนิดนี้เป็นยาฆ่าแมลง ต้องสวม
ถุงมือ ใส่หน้ากาก ท างานอยู่เหนือลม และควรปฏิบัติตามค าแนะน าข้างกระป๋อง หรือจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือ
จ้างมืออาชีพเข้ามาวางระบบป้องกันและก าจัดปลวกเสียเลย 
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การดูแลรักษา : ไม้นอกบ้านแม้จะอยู่ในที่ร่ม ก็ยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหด 
บิด และโก่งตัวเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุดคือบานหน้าต่างไม้ ที่เริ่มเปิดปิดไม่สะดวก สีก็ลอกล่อน 
สามารถแก้ไขได้โดยขัดสีที่เสียหายออกให้ถึงเนื้อไม้ และไสผิวให้เรียบ ก่อนลงสีใหม่ การทาสีย้อมไม้จะต้องทา 
2-3 ชั้น แต่ละชั้นควรทิ้งระยะให้แห้งตัวอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

ข. ระเบียง ชาน และไม้ท่ีอยู่กลางแจ้ง 

การป้องกัน : ไม้ที่น ามาใช้ท าพ้ืนทางเดิน ระเบียง หรือส่วนที่ต้องตากแดดตากฝน อาทิ ซุ้มประตู เรือนเพาะช า 
หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ในสวน ควรเลือกใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้แดง หรือไม้เต็ง เพราะมีความแข็งแกร่ง แมลง
กินไม้ไม่ค่อยชอบและควรทาสีย้อมไม้เพ่ือช่วยลดการดูดซับและสูญเสียความชื้นในเนื้อไม้ ซึ่งในตลาดตอนนี้มีสี
ย้อมไม้บางชนิดที่ผสมน้ ายากันปลวกด้วย จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับไม้กลางแจ้ง แม้สีสันอาจมีให้เลือกไม่
มากเทา่สีย้อมไม้ทั่วไป แต่ที่แน่ๆคือทนทานกว่าพอลิยูรีเทน ที่แม้จะดูมันวาวแต่ทนแดดได้ไม่นาน ควรตีเว้นร่อง
พ้ืนระเบียงห่างกันเล็กน้อย เพื่อให้น้ าไหลลงด้านล่างได้สะดวก ส าหรับโครงสร้างไม้ เช่น ซุ้มไม้เลื้อย หรือ
เฟอร์นิเจอร์ในสวนก็สามารถทาสีน้ ามันทับได้ เพราะมีความทนทานสูง สีสันสวยงาม แต่ไม่เหมาะส าหรับทาพ้ืน 
เพราะจะลื่นเวลาเปียก 

การดูแลรักษา : ไม้กลางแจ้งต่างๆจะต้องมีการขัดผิวและทาด้วยสีย้อมพ้ืนระแนงไม้ (Deck Stain) หรือ สีย้อม
ไม้ส าหรับไม้นอกบ้าน (Exterior Wood Stain) ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน 

ค. พื้น บันได และไม้ในบ้าน 

การป้องกัน : ไม้ในบ้านอาจไม่ต้องต่อสู้กับฝนและแสงแดดมากนัก แต่จะมีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนจากการใช้
งานมากกว่า น้ ายาเคลือบผิวชนิดฟิล์มเป็นทางเลือกท่ีเป็นที่นิยม เพราะดูแลท าความสะอาดง่าย ให้ความมัน
วาว หรือด้านตามความต้องการ โดยทั่วไปโพลิยูรีเทนจะทนทานกว่า ไม่เหลืองขุ่นง่ายเท่าแลคเกอร์ ความชื้น
จากใต้พ้ืนไม้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย (โก่ง) ก่อนปูพื้นไม้ ควรรอให้ปูนแห้งสนิทเสียก่อน (อย่า
ไปเร่งให้ช่างท างานเร็วเกินไป) ส่วนปัญหาปลวกป้องกันได้ด้วยการทาน้ ายาป้องกันแมลงกินไม้ให้ทั่ว ก่อนจะ
เคลือบด้วยโพลิยูรีเทน 

การดูแลรักษา : การท าความสะอาดไม้ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มนั้นง่ายมาก แค่ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดถูก็เพียงพอแล้ว 
เพราะฟิล์มที่เคลือบจะช่วยรักษาความชื้นในเนื้อไม้ได้ดีอยู่แล้ว แต่หากถึงเวลาหมดสภาพ หลุดล่อนหรือเป็น
รอยมากๆ อย่าทาน้ ายาเคลือบผิวทับไปเฉยๆ เพราะนอกจากจะดูไม่ดีเท่าไรแล้ว อีกไม่นานก็จะลอกอีก ควรขัด
ออกให้หมดก่อน แล้วเคลือบใหม่จึงจะดีท่ีสุด 

ง. เฟอร์นิเจอร์ไม้  

การป้องกัน : การขัดเคลือบผิวจะช่วยปกป้องเนื้อไม้ไม่ให้สูญเสียหรือดูดซับความชื้นมากเกินไป การยืดหดก็จะ
ลดน้อยลง แลคเกอร์ เคลือบผิวก็จะให้ความเงางาม แต่ถ้าไม่ชอบให้ดูเป็นฟิล์มเคลือบก็ใช้น้ ามันบ ารุงรักษาผิว 
เช่น Teak Oil หรือ Oil Stain ที่เหมือนเป็นโลชั่นส าหรับไม้ แต่ต้องทาเป็นระยะๆ (ทุก 3 เดือน)  

การดูแลรักษา : ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ าผสมสบู่จางๆเช็ดก็เพียงพอ (อย่าใช้น้ ามาก เพราะจะ
ท าให้ผิวเป็นรอยด่าง) แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ออกมาขายด้วย ทั้งแบบสเปรย์และ  
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แบบครีม ซึ่งใช้ง่าย มีกลิ่นหอม ทั้งยังบ ารุงผิวไม้ไปพร้อมกับการท าความสะอาด แต่อย่าใช้น้ ายาที่มีส่วนผสม
ของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอลล์กับไม้เด็ดขาด ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าท่ีต้องการดูแลเป็นพิเศษให้เช็ดด้วยผ้า
แห้งหรือปัดฝุ่นจะดีกว่า โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงจุดวางที่มีแดดแรงๆ เพราะจะท าลายสีของไม้ หลังจากท าความ
สะอาดแล้วให้ลงน้ ามันบ ารุงผิวอีกที  

Tip: คราบสกปรกจากน้ า (หลังจากวางแก้วน้ าบนโต๊ะไม้นานๆ) ก็เป็นปัญหากวนใจ วิธีแก้ไขคือ เช็ดน้ าให้แห้ง
สนิท จากนั้นใช้ผ้าสะอาดแตะมายองเนสถูลงบนรอยนั้น รอยด่างเป็นดวงๆจะจางไป และถ้าเนื้อไม้มีรอยขีด
ข่วน ให้ลองใช้ยาขัดรองเท้าสีใกล้เคียงกับเฟอร์นิเจอร์ทาลงบนรอยนั้น 

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องเรือน 

                เครื่องเรือนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยตกแต่งภายในบ้านให้สวยงาม  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ชุด
รับแขก  เป็นต้น  ในการท าความสะอาดเครื่องเรือนระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วน  ดังนั้นในการปัดฝุ่นควรใช้ไม้
กวาดขนไก่หรือผ้านุ่ม  และถ้าจะต้องล้างหรือขัดสิ่งสกปรกไม่ควรใช้ฝอยขัด  ดังนั้น  เพ่ือให้อายุการใช้งานของ
เครื่องเรือนได้ยาวนาน  ควรดูแลรักษาให้ถูกวิธีตามลักษณะและชนิดของวัสดุ                               

 เครื่องเรือนที่ท าด้วยไม้ 

                1.  ไม้เนื้อแข็ง       เช่น   ไมส้ัก  ไม้เต็ง  ไม้มะค่า  ไม้ประดู่  เป็นต้น  มักน ามาท าเป็นเครื่อง
เรือน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ชั้นวางของ  ตู้  

วิธีดูแลรักษา        ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกให้หมด  ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าขนหนูที่สะอาดชุบน้ าบิดให้หมาด  เช็ด
ฝุ่นให้สะอาดทุกซอกทุกมุม  ทิ้งให้แห้ง  หากมีรอยเปื้อนมาก ๆ ขัดออกด้วยกระดาษทราย ทาข้ีผึ้งแล้วขัดด้วย
ผ้าแห้ง  หรือใช้น้ ายาชักเงาที่ขายส าเร็จรูปฉีดแล้วทิ้งให้แห้ง  ไม่ควรให้เปียกน้ า        

                2.  ไม้เนื้ออ่อน      เช่น  ไม้ไผ่  หวาย  มักน ามาท าเป็นเครื่องเรือน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เตียง
นอน  ชั้นวางของ 

วิธีดูแลรักษา     ใช้แปรงหรือไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออก  แล้วใช้ผ้าฝ้ายสะอาดชุบน้ าบิดหมาด ๆ เช็ดออก  ทิ้งไว้
ให้แห้ง  ควรฉีดยาฆ่าแมลงเพ่ือป้องกันมอด  แล้วน าออกตากแดด  ไม่ควรใช้มือเปียกจับเครื่องเรือน  เพราะจะ
ท าให้เกิดรอยด่าง  ถ้ามีรอยเปื้อนมาก ๆ ให้เช็ดด้วยน้ าส้มสายชูผสมน้ าอุ่นให้ทั่ว  แล้วขัดด้วยขี้ผึ้ง 

การเก็บรักษา       เครื่องเรือนท่ีท าจากไม้  เมื่อท าความสะอาดแล้วควรผึ่งให้แห้งสนิทเสียก่อน  แล้วจึงน ามา
เก็บหรือตั้งไว้ในที่แห้ง  ไม่ควรเก็บไว้ในที่ท่ีมีความชื้นสูง  เพราะจะท าให้ขึ้นราได้ง่าย 

วิธีการดูแลรักษาเนื้อไม้ 

      เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ  ดังนั้นย่อมช ารุดเสียหายไปตามธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม แสงแดด 
ความชื้น การกัดกินของแมลง  ดังนั้นการดูแลรักษาท่ีถูกต้องจึงมีความจ าเป็น ไม้ที่ได้รับการปกป้องดูแลที่ดี 
สามารถใช้งานได้หลายชั่วอายุคน 
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ไม้ที่แปรรูปออกจากโรงเลื่อย  ดูไม่น่าสนใจ จนเมื่อผ่านกระบวนการท าสีและตกแต่งผิวแล้ว จึงขับความ
สวยงาม และคุณค่าที่มีอยู่ในเนื้อไม้ได้เด่นชัด  ในสมัยก่อนช่างไม้ได้น าเอาวัสดุธรรมชาติ เช่นขี้ผึ้ง น ามันจากไม้
บางชนิด มาใช้ตกแต่งผิว ปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นวัสดุทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ที่ดีน ามาใช้
เคลือบผิวและตกแต่งสี ท าให้เพิ่มคุณค่าท้ังความงามและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น  

     ขั้นตอนในการท าสีและตกแต่งผิว จะต้องพิถีพิถัน  พ้ืนผิวต้องสะอาด ขัดผิวอย่างดี ปราศจากรอย
ต าหนิ  ขั้นตอนการท าสีและตกแต่งผิวมีหลายแบบ ดังนี้ 

             - การย้อมสีด้วยน้ ายา วู๊ดสเตน ป้องกันแสงแดด และน้ าซึมเข้าเนื้อไม้ 

             - การตกแต่งผิวด้วยน้ ายา  วาร์นิช แล็กเกอร์ เชลแลก เพ่ือขับลายไม้ 

     ก่อนจะทาน้ ายา ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบ  วัสดุที่น ามาเตรียมพื้นผิวควรใช้ให้เหมาะสมได้แก่ 

                *    ดินสอพอง  มีลักษณะดินสีขาว เป็นก้อนหรือเป็นผง ผสมกับน้ าเพ่ือให้นิ่ม  ใช้อุดร่องเสี้ยน 
หรือลงพื้น 

                *    สารกันซึมหรือซีลเลอร์ ใช้เคลือบรองพ้ืนวัสดุที่มีรูพรุน หรือใช้เคลือบวัสดุที่อาจปล่อยสาร
บางประเภท ออกมาท าให้ฟิลม์ของวัสดุเคลือบเสียหาย สารกันซึมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เดิมช่างใช้
เชลแล็กเป็นตัวเคลือบผิว 

                *    ฟิลเลอร์ ท าหน้าที่คล้อยดินสอพองอุดร่องไม้และอุดรอยแตกต่างๆ สามารถผสมกับสีย้อม สี
ฝุ่น ดินสี พ่ือให้ได้สีตามต้องการ สามารถขัดถูด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ผิวเรียบได้ง่าย 

      เมื่อเตรียมพื้นผิวได้ดีแล้ว ก็เลือกใช้วัสดุเคลือบผิวที่จะท าให้ไม้สวยงามและทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ได้  ได้แก่ 

                  * แลกเกอร์  มีทั้งชนิดเงาและด้าน  ใช้งานง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และการขูดขีด 

                  * เชลแล็ก เป็นน้ ายาทาไม้ชนิดหนึ่งให้ความสวยงาม ทนทาน 

                  * วาร์นิช หรือน้ ามันชักเงา ใช้ทาชิ้นงานเพื่อให้เกิดเงางาม ใส สวยงาม มักใช้กับเฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องเรือน 


