
 

                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(หอ้งรองผูอ้ านวยการ)  โทร. ๒๐๔  

ที ่ ทส ๑๔๐๐(ร)/                                     วันท่ี      ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๗                            

เรื่อง  ส่งเอกสารประสบการณท์ างานของนายชัยรัตน์ อร่ามศร ี
 

เรียน  ผูอ้ านวยการ 

             ตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานพ้นจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปี ๒๕๒๗ มีค าสั่งให้นายชัยรัตน์ อร่ามศร ี 

รองผู้อ านวยการ (ระดับ ๑๐) พ้นจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ ทั้งนี ้ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

นั้น 

             ขอเรียนว่า นายชัยรัตน์ อร่ามศร ีปฏิบัติงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้มาตั้งแตเ่ดือน  

พฤษภาคม ๒๕๒๐ จนถึงสิน้เดือนกันยายน ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๓๗ ปี   

จงึได้จัดท าบันทึกประสบการณท์ างานที่อาจเป็นประโยชน์ตอ่พนักงานฯ น าไปประยุกต์ใชไ้ด้ตามสมควร  

จงึขอสง่เอกสารประสบการณ์ท างานฯ พร้อมแผน่ซีด ีจ านวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสอืฉบับนี ้

    จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประสบการณ์ท างานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

 

 

 

ของ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี 
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๑ 

 

               ประสบการณ์ ชีวิตท างาน นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

         ความน า 
         องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า อ.อ.ป. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐   

โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปุาไม้ เพื่อท าไม้สักออกจ าหน่ายเป็นรัฐพาณิชย์ และเพ่ือตรวจตราควบคุมการท า
ไม้ของเอกชน ตลอดจนเพื่อควบคุมราคาไม้ในตลาดด้วย ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
พ.ศ. ๒๕๙๙ แก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. ๒๕๑๗ , พ.ศ.๒๕๓๓ ,พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ (ฉบับที่ ๕) เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้โอนองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ไป
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.อ.ป. รวม ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๑). อ านวยบริการแก่รัฐและประชาชนในอุตสาหกรรมปุาไม้ 
  ๒). ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ เช่น เกี่ยวกับการท าไม้และการเก็บหาของปุา แปรรูปไม้ 
ท าไม้อัด อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์ หรือผลิตวัตถุ หรือสิ่งของจากไม้และของปุาและธุรกิจที่ต่อเนื่อง
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวด้วยไม้หรือของปุา 
  ๓). ปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาปุาไม้และบูรณะปุาไม้เพ่ือประโยชน์แก่การปุาไม้ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินการเองหรือเป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยรัฐ 
  ๔). วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้ 
  ๕). ด าเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้การปลูกฝังทัศนคติและความส านึกในการคุ้มครองและ
รักษา บูรณะและพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พักการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการในกิจการ
ทีเ่กี่ยวกันการทัศนาจรหรือกิจการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการดังกล่าว 
  ๖). ด าเนินการธุรกิจหรือกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องหรือประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 
   

  ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานธุรกิจออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

           ก. ธุรกิจป่าไม้ 

              การผลิตไม้จากสวนป่า   โดยที่ อ.อ.ป. มีพ้ืนที่สวนปุาอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลใช้ 
ประโยชน์ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑.๑๘๘ ล้านไร่ จ าแนกเป็น สวนปุาไม้สัก ประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ ไร่ สวนปุาไม้ 
ยูคาลิปตัส ประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ ไร่  สวนปุาไม้ยางพารา ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ไร่ ที่เหลือเป็นสวนปุาชนิดอื่นๆ   
มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากสวนปุา เฉลี่ย ๕ ปีที่ผ่านมา ปีละประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท 
               การผลิตไม้จากป่าธรรมชาติ   เป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับไม้ที่มี 
การน าออกจากพ้ืนที่เปิดใช้ประโยชน์ การขยายทางหลวง การสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน้ า เป็นต้น 
 



๒ 

 

           ข. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 

            อ.อ.ป. ด าเนินธุรกิจแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ครุภัณฑ์ บริการ อบและอัดน้ ายาไม้ ไสไม้ 

เพ่ืออ านวยบริการแก่รัฐและประชาชนในอุตสาหกรรมปุาไม้  

           ค. ธุรกิจบริการ 

            อ.อ.ป. มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนปุา การบริการเป็นที่ปรึกษา 
การจัดการสวนปุา การรับรองการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน รับรองถ่ินก าเนิดไม้สวนปุา และการบริการซื้อขาย  
ไม้แปรรูป ฯลฯ 
           ง. ธุรกิจเชิงบริการสังคม  

            อ.อ.ป. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม การอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยง การอบรมเยาวชนเพื่อ  
การอนุรักษ์ ฯลฯ 

 

 

     ประวัติชีวิต 

 

 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  เกิดเม่ือวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๙๗ ที่อ าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
(ปัจจุบันเป็นจังหวัดสระแก้ว) เป็นบุตรของนางมาลี อร่ามศรี และนายหยุน อร่ามศรี อาชีพค้าขาย 
 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เริ่มการศึกษาชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดสระแก้ว และมัธยมศึกษาตอนต้นที่
โรงเ รียนสระแก้ว (วิสามัญศึกษา ) อ าเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน     
วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์ ) เมื่อปี      
พ.ศ. ๒๕๒๐ จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาชีววิทยาปุาไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๔๒ โดย
ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การอุตสาหกรรมปุาไม ้
 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้สมรสกับนางสาวแพรวมณีร์ ธรรมจิต เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ที่อยู่ถาวรที่ติดต่อได้ คือ บ้านเลขที่ ๖๗/๕๐๖ หมู่ที่ ๑ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๙-๑-๑๒  แขวงทุ่งสองห้อง เขต 
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๑๐  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ๐๘ ๑๘๑๔ ๖๒๓๔ 
 

 
 



๓ 

 

ประวัติการท างาน อบรมและดูงาน 

นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เริ่มปฏิบัติงานกับองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ .อ .ป .) ตามค าสั่ง                 
อ.อ.ป. ที่ ๑๓๘/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวรายเดือนงานสวนปุา-
แม่ลี้ จังหวัดล าพูน ส่วนปลูกสร้างสวนปุา ฝุายท าไม้ภาคเหนือ อาศัยเบิกจ่ายจากอัตราเลขท่ี สป.๒๕ 

วันที่ ๑ มกราคม พ .ศ. ๒๕๒๑ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน (ระดับ ๒)       
งานสวนปุาแม่ลี้ จังหวัดล าพูน สังกัดเดิม อาศัยเบิกจากอัตราเลขท่ีเดิม ตามค าสั่ง อ .อ.ป. ที่ ๔๔๔ /๒๕๒๐         
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๒๑ เนื่องจากนายพิเดช ดลอารมณ์ หัวหน้าสวนปุาแม่ลี้ จังหวัดล าพูน 
ลาอุปสมบท รวม ๑๒๐ วัน จึงมีค าสั่งฝุายท าไม้ภาคเหนือ ที่ ๑๔๓/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๒๑ ให้
นายชัยรัตน์ อร่ามศรี รักษาการแทนหัวหน้างานสวนปุาแม่ลี้ จังหวัดล าพูน จนกว่าหัวหน้างานสวนปุาฯ จะกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติ 

วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๑  นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้า
งานสวนปุาแม่ลี้ (ระดับ  ๓) จังหวัดล าพูน สังกัดเดิม อาศัยเบิกจากอัตราเลขท่ีเดิม ตามค าสั่ง อ .อ .ป .                  
ที่ ๒๑๘/๒๕๒๑  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๒๔  นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
หัวหน้างานสวนปุา (ระดับ ๓) รักษาการแทนหัวหน้าสวนปุาแม่ละเมา จังหวัดตาก ส่วนปลูกสร้างสวนปุา ฝุายท า
ไม้ภาคเหนือ  อาศัยเบิกจ่ายจากอัตราที่ สป .๕๒ ตามค าสั่ง อ .อ.ป. ที่ ๒๒๒ /๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม            
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

วันที่ ๒๗ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ได้อุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา ณ วัดสระแก้ว อ าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น จังหวัดสระแก้ว ) โดยพระ
ครูอดุลสราภิรักษ์ เป็นอุปัชฌายาจารย์ 

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด า รงต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า
งานสวนปุา และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวนปุาสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนปลูกสร้างสวนปุา        
ฝุายท า ไม้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาศัยเบิกจ่ายจักอัตรา เลขที่ สป .๕๗ ตาม               
ค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๓๘/๒๕๒๖  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

วันที่ ๒๑ – ๒๗ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๒๘ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เข้าอบรมโครงการเพื่อการพัฒนา
องค์การและการจัดการ ณ ศู นย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด
นครปฐม 

วันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๓๐ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เ ข้าอบรบหลักสูตรพนักงานประจ า ปุา 
รุ่นที่ ๓  ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๔ 

 

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
สวนปุา (ระดับ ๔) ส่วนท าไม้ศรีราชา ฝุายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเบิกจ่ายจากอัตราเลขท่ี 
สป. ๕๗ ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๖/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รั บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
สวนปุา (ระดับ ๖) ส่วนท าไม้ศรีราชา ฝุายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเบิกจ่ายจากอัตรา     
เลขที่เดิม  ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๗/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามหนังสือ อ.อ.ป. (ฝุายวิชาการ) ที่ กษ ๑๕๐๐/๒๑๓๓ ลงวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เรื่อง ขอชมเชยการปฏิบัติงานของงานสวนปุาสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในการแก้ไข
ปัญหาสวนปุาสระแก้ว แปลงปี ๒๕๑๙-๒๐ เนื้อท่ี ๑,๒๐๐ ไร่ 

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี หัวหน้างานสวนปุา(ระดับ ๖)อุตสาหกรรมปุาไม้
เขตศรีราชา  ฝุายท าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภาคสนามโครงการ  
ร่วมมือพัฒนาปุาไม้ชายแดนไทย – กัมพูชา ในโครงการกิจกรรมพิเศษ โดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ ตามค าสั่ง 
อ.อ.ป. ที่ ๖๗/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

วันที่ ๑๑ –  ๒๒ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๓๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี หัวหน้าสวนปุา (ระดับ ๖) 
อุตสาหกรรมปุาไม้เขตศรีราชา เดินทางไปดูงานด้านปุาไม้ท่ีประเทศญี่ปุุน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับนักวิชาการปุาไม้ของประเทศญี่ปุุน 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๓๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
นโยบายแผนและงบประมาณ (ระดับ ๖) โครงการกิจกรรมพิเศษ ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ เบิกจ่ายจาก
อัตราเลขท่ี ๓๘๓๙ และท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภาคสนามโครงการความร่วมมือพัฒนาปุาไม้ช ายแดนไทย – 
กัมพูชา อีกหน้าที่หนึ่ง ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๕๐/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

วันที่ ๖ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๓๗ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อขั้นปริญญาโท
ในประเทศ สาขาวิชาชีววิทยาปุาไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีก าหน ด ๒ ปี โดยให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา โดยได้ท าวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์การเติมโตของสายพันธ์     
ต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ ๕ ปี (Growth Analysis of 5-Year-Old Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. Clones) 

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งพนักงานนโยบายแผน
และงบประมาณ (ระดับ ๖) อุตสาหกรรมปุาไม้เขตขอนแก่น ฝุายอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาศัยเบิกจ่ายจากอัตราเลขท่ี ๔๙๕๒ เป็นการชั่วคราว ตามค าสั่ง อ .อ.ป. ที่ ๑๘๖/๒๕๓๙  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ .ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ฝุายอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบหมายงานของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ปฏิบัติและหากหมดความจ าเป็นก็ให้รายงาน
องค์การ-อุตสาหกรรมปุาไม้เพ่ือย้ายไปปฏิบัติงานที่โครงการกิจกรรมพิเศษตามเดิมต่อไป 



๕ 

 

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ .ศ . ๒๕๔๒ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
หัวหน้าส่วน (ระดับ ๗) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เบิกจ่ายจากอัตราที่ ๓๘๕๑ ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๕๗/๒๕๔๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ .ศ . ๒๕๔๒ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
หัวหน้าส่วน (ระดับ ๗) ส่วนศึกษาและวิจัยการผลิตด้านสวนปุาและท าไม้ ฝุายวิชาการ เบิกจ่ายจากอัตราที่ ๒๕๗๘  
ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๙๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ตามรอย
พระยุคลบาท รุ่นที่ ๑ ” จัดโดยองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เดินทางไปพร้อมคณะบริหาร อ .อ.ป. ไปดู
งานปุาไม้ ที่ ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ 

วันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า      
ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน (ระดับ ๘) ส านักงานฟื้นฟูปุาเศรษฐกิจและชุมชน  เบิกจ่ายจากอัตราที่ ๘๘๐๐ 
๐๐๐๗ ๗๘ ๐๓๗๑  ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๗๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๔๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในเครื่องแบบ” ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๔๖ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก ส านักงานฟื้นฟูปุาเศรษฐกิจและชุมชน อีกต าแหน่งหนึ่ง เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที๑่๐๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ .ศ . ๒๕๔๘ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
หัวหน้าฝุาย (ระดั บ ๘) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านักงานการตลาด อาศัยเบิกจ่ายจาก         
อัตราที่ ๐๐ ๐๐๑๒ ๘๙ ๑๙๙๔  ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๒๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วันที่ ๘ เมษายน พ .ศ. ๒๕๔๘ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุ าย 
(ระดับ ๘) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เบิกจากจาก
อัตราเลขท่ี  ๐๐ ๐๐๑๘ ๗๘ ๐๓๗๑  ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๖๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๔๘ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ด าร งต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ ๙)  ส านักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เบิกจากจากอัตราเลขท่ี  ๐๐ ๐๐๐๗ ๘๙ 
๐๓๗๐  ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๒๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานโครงกา ร
สวนปุาใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่อ าเภออาจสามารถ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๓๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๘๗/๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 



๖ 

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๔๙  นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ ๙ )  ส านักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เบิกจากจากอัตราเลขท่ีเดิม                 
ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๕๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วันที่ ๖ – ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการปลูกปุา
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน ณ ประเทศออสเตรีย ตามค าเชิญของคณะวนศาสตร์ และประเทศออสเตรีย 

วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการรับรองทางปุาไม้  (Training Workshop on Timber Verification of Legality Systems) ณ 
ประเทศบรูไนดารุสซาราม 

วันที่ ๖ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๕๑  นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ ๙)  ส านัก
งานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ อี กต าแหน่งหนึ่ง                 
ตามค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๖ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๕๑  นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  ผู้อ านวยการ
ส านัก (ระดับ ๙)  ส านักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เบิกจ่ายจากอัตราเลขท่ีเดิมให้รั กษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง อีกต าแหน่งหนึ่ง ตาม                          
ค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๕๒ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ
ส านัก (ระดับ ๙) ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง  เบิกจากจากอัตราเลขท่ี  ๐๐ ๐๐๑๑ ๘๙ 
๑๒๖๔ ให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ตามค าสั่ง                      
อ.อ.ป. ที่ ๑๗๓/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ นายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านัก (ระดับ ๙) ส านักธุรกิจและการตลาด เบิกจากจากอัตราเลขท่ี  ๐๐ ๑๗๐๐ ๘๙ ๒๕๑๘  ตามค าสั่ง          
อ.อ.ป.  ที่ ๑๓๖/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๕  นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ (ระดับ ๑๐) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เบิกจากจากอัตราเลขท่ี  ๐๐ ๐๐๐๐ ๑๐ ๐๐๐๒  ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ ๑๔๔/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและการ
ประชุมหารือกับนักวิจัย เวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวีย ดนาม เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็วเพ่ือ
พลังงาน จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ ๑๐, ๑๗ และ ๒๔ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๕๕ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดส าหรับนักบริหาร” โดยสถาบันพัฒนาบุคลากร STC 
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 วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทน
ผู้อ านวยการองค์ การอุตสาหกรรมปุาไม้ ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ที่ 
๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๔ เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๗ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี เดินทางไปดูงาน เรื่อง การ
จัดการช้าง และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  
 
 
 

      การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

        การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เนื่องจากการท าคุณประโยชน์แก่ทางราชการ 

        วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

 
        วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

        วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

        วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย   
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      ประสบการณ์  ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

        สืบเนื่องจากนายชัยรัตน์  อร่ามศรี ได้เข้ามาปฎิบัติงานกับองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้  ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ระยะเวลามากกว่า ๓๗ ปี เคยผ่านงาน
ด้านสวนปุา ในท้องที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ยังผ่านสายงานด้าน
การวิจัยพัฒนา  ด้านกิจกรรมสัมพันธ์  ด้านธุรกิจการตลาด  ตลอดจนเป็นผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ อ .อ.ป. 
ดังนั้น จึงขอน าเรียนเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  และข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง ล าดับไว้ ณ ที่นี้ 

        ๑). ด้านการปลูกสร้างสวนป่า 

  ๑.๑). การปลูกสร้างสวนปุาที่ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  มีปัจจัย ๓ ปัจจัย  ที่มีผล
อย่างมากต่อการปลูกสร้างสวนปุา ประกอบด้วย 

   (๑). พันธุกรรม (Genetic) 

   (๒). สภาพพ้ืนที่ (Site) 

   (๓). การบริหารจัดการ (Management) 

    พันธุกรรม (Genetic)    สวนปุาของ อ.อ.ป. ประกอบด้วยชนิดไม้ที่ปลูกเป็นปริมาณพ้ืนที่มาก
ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส  ยางพารา และอ่ืน ๆ โดยล าดับ  การปลูกสร้างสวนปุาจ าเป็นต้องคัดเลือกแหล่งเมล็ดไม้ที่มี
พันธุกรรมดี  แล้วน ามาเพาะเป็นกล้าไม้ที่ดี  มีความแข็งแรงเหมาะสมต่อการน าไปปลูกในแปลงสวนปุา   ปัจจุบันนี้
มีการน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการผลิตต้นพันธุ์กล้าไม้ในการปลูกสร้างสวนปุาของ อ .อ.ป.  ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  หากได้ต้นแม่ไม้ที่มีพันธุกรรมดี  จะท าให้ต้นกล้าไม้ท่ีได้โดย
วิธีนี้มีพันธุกรรมที่ดีด้วย  จะส่งผลให้สวนปุาที่ปลูกสร้างประสบความส าเร็จไปด้วย  ประมาณว่าพันธุกรรม มีผลต่อ
ความส าเร็จต่อการปลูกสร้างสวนปุาประมาณ ร้อยละ ๔๐ 

    สภาพพ้ืนที่ (Site)   สภาพพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาแต่ละชนิดไม้มีความเหมาะสมที่แตกต่างกัน  
การปลูกสวนปุาไม้สักควรเป็นสภาพพ้ืนที่เดิมเป็นปุาเบญจพรรณที่มีไม้สักข้ึนอยู่ก่อน  หากไม่ใช่ปุาเดิมที่มีไม้สัก
เคยข้ึนอยู่  ต้องพิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่ดินร่วนซุย  ระบายน้ าได้ดี  ความลึกของชั้นดินมากพอควร  ไม่ควรปลูกไม้สัก
ในที่ต่ าน้ าขัง  ควรเว้นการปลูกในพ้ืนที่ปุาเต็งรัง  กรณี  การเลือกพ้ืนที่ปลูกยางพารามีความจ าเป็นต้องมีปริมาณ
น้ าฝนตกเฉลี่ยรายปี  ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  และมีความเหมาะสมอื่น ๆ ที่เหมาะต่อการปลูกยางพารา  
รวมถึงค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ต้องไม่เกิน ๖.๕ ส่วนพื้นที่ปลูกสวนปุายูคาลิปตัส  มีข้อจ ากัดน้อยกว่าชนิด
อ่ืน ๆ ผลจากการเลือกพ้ืนที่ปลูกสวนปุาที่เหมาะสมกับชนิดไม้ (Site Species Matching) จะช่วยท าให้การ   
ปลูกสร้างสวนปุาประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  ประมาณว่าสภาพพ้ืนที่ปลูกมีผลต่อความส าเร็จต่อการปลูก
สร้างสวนปุาประมาณ ร้อยละ ๓๐ 

    การบริหารจัดการ (Management)  การปลูกสร้างสวนปุามีข้ันตอนในการด าเนินงาน ตั้งแต่  
การคัดเลือกพ้ืนที่ปลูก  การเตรียมพ้ืนที่  การปักหลักหมายระยะปลูก  การเตรียมกล้าไม้  การปลูกและปลูกซ่อม  
การใส่ปุ๋ย  การก าจัดวัชพืช  การปูองกันไฟ  การท าทางตรวจการและแนวปูองกันไฟ  และการส ารวจก าลังผลิต
หรือสต๊อกไม้  เมื่อต้นไม้ที่ปลูกเริ่มโตขึ้นกรณีสวนปุาไม้สักเมื่อมีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป จะต้องด าเนินการตัดสางขยาย
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ระยะตามหลักวิชากร ส าหรับสวนปุาไม้สัก อ.อ.ป. มีการตัดสางขยายระยะ อย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยมีต้นไม้สัก
คงเหลือไว้เพ่ือตัดไม้ออกครั้งสุดท้าย  ประมาณไร่ละ ๒๕ ต้น  การจัดการสวนปุาไม้ยางพาราส่วนใหญ่เริ่มกรีดเพ่ือ
จ าหน่ายน้ ายางพารา  เมื่ออายุ ๗ ปีขึ้นไป และตัดฟันไม้ออกเม่ือต้นยางพารามีอายุ ๒๕  ปีขึ้นไปและสวนปุาไม้โต
เร็ว (ยูคาลิปตัส) จัดเป็นไม้รอบตัดฟันสั้น ใช้ระบบตัดหมดเมื่ออายุ ๕ - ๗ ปี  ส าหรับการด าเนินการโดยละเอียดใน
การจัดการสวนปุา  สามารถศึกษาได้จากคู่มือการปลูกสร้างสวนปุาที่มีเผยแพร่ทั่วไป  ประมาณว่าการบริหาร
จัดการสวนปุามีผลต่อความส าเร็จต่อการปลูกสร้างสวนปุาประมาณ ร้อยละ ๓๐  

    ๑.๒). การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

              ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗  อ.อ.ป. ได้มอบนโยบายให้สวนปุาทุกสวนด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ 
จัดการ   สวนปุาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมุ่งเน้นการจัดการ ๓ ประการ คือ  ด้านสังคมชุมชน  ด้าน
เศรษฐกิจ  และด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ต้องจัดการอย่างมีดุลยภาพ  ในปี พ .ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  ได้น าการจัดการ
สวนปุา ตามมาตรฐานการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน  เป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน 
ระหว่าง อ .อ.ป. กับ กระทรวงการคลัง (สคร .)  ส าหรับคณะกรรมการที่ด าเนินการตรวจรับรองสวนปุาตาม
มาต รฐานของ อ .อ .ป . ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ .อ .ป . โดยมีเงื่อนไขว่า 
คณะกรรมการที่แต่งตั้งมากกว่าครึ่งต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
              ผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน  ส่งผลให้การ
ด าเนินงานปลูกสร้างสวนปุาโดยรวม  มีความเข้มแข็งมากข้ึน ช่วยลดปัญหาของสวนปุาสังคมชีวิตของชุมชนดีขึ้น
กว่าเดิมให้การสนับสนุนการปลูกสร้างสวนปุาของ อ.อ.ป. มากขึ้น 

          ๒).  ด้านการวิจัยพัฒนาวิชาการอ่ืน ๆ 

          ในการปฏิบัติงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๒ นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้ปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ  งานวิจัยและพัฒนาด้านสวนปุาและท าไม้  งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับสวนปุามีบาง
กิจกรรมที่ควรบันทึกไว้ดังนี้ 

    ๒.๑). งานวิจัยและพัฒนา 

      การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการของ อ.อ.ป. ทั้งในด้านสวนปุาและด้านท าไม้ พบว่า
สามารถด าเนินการได้โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (คณะ        
วนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้เป็นความร่วมมือ
กับนักวิชาการปุาไม้  กรมปุาไม้  เพื่อด าเนินการวิจัยในพื้นที่สวนปุาของ อ.อ.ป. ส าหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย
บางส่วนใช้งบประมาณของ อ.อ.ป. และบางส่วนใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือกรมปุาไม้  ซ่ึงผลการวิจัย 
พัฒนาที่ได้ส่วนมากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสวนปุาของ อ.อ.ป. 

      ๒.๒). การผลิตกล้าไม้จากเนื้อเยื่อ 

      อ.อ.ป. มีแหล่งผลิตกล้าไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ส าหรับชนิดไม้สักด าเนินการที่ศูนย์
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สวนปุาแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  โดยมีสายต้นสักพันธุ์ดี  ผ่านการปลูกทดสอบแล้วเมื่อน าไปปลูก
ในแปลงสวนปุา  พบว่ามีการเติบโตได้ดี  อัตรารอดตายสูงมาก  สมควรที่ อ.อ.ป. จะสนับสนุนส่งเสริมให้
ด าเนินการต่อไปและให้มีการพัฒนาขยายการผลิตกล้าไม้สักด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มากยิ่งข้ึนในอนาคต  
ส าหรับชนิดไม้ยูคาลิปตัส  ได้เคยด าเนินการด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สวนปุาสมเด็จ  



๑๐ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ ปัจจุบันมิได้ด าเนินการแต่ใช้เทคนิคการปักช ายอด     
(shoot cutting) แทน และบางส่วนใช้กล้าไม้ยูคาลิปตัสพันธุ์ดีจากภาคเอกชนปลูกในแปลงสวนปุา ตัวอย่างเช่น  
การปลูกสวนปุาไม้ยูคาลิปตัสที่สวนปุามัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ที่ท าให้ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสที่ท าออกจาสวนปุา  
เมื่อมีอายุครบ ๕ ปี มีผลผลิตมากกว่าสวนปุาที่ปลูกด้วยกล้าไม้ที่เพาะจากเมล็ด ประมาณ ๑.๕ เท่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 
อ.อ.ป. ควรค านึงถึงในเรื่องนี้ด้วย 

      ๒.๓). การส่งคืนพื้นที่สวนป่าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ 

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ อ.อ.ป. รับมอบสวนปุาที่
ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ ฯ ที่อยู่นอกเขตปุาอนุรักษ์ ที่มีอายุเกิน ๖ ปี จากกรมปุาไม้ มาดูแลใช้ประโยชน์ 
ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับมอบสวนปุาจากกรมปุาไม้มาดูแลใช้ประโยชน์ โดยมีบันทึกส่งมอบ-รับมอบ เมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดให้เป็นสวนปุาโครงการที่ ๒ , ๓  และ ๔ 
      ในการใช้ประโยชน์สวนปุาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ โครงการที่ ๒ , ๓  และ ๔  หาก 
พ้ืนที่สวนปุาแปลงใดเม่ือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอยู่ในเขตปุาเพ่ือการอนุรักษ์แล้ว  อ.อ.ป. จะต้องส่งคืนพ้ืนที่ให้ 
กรมปุาไม้  และกรมปุาไม้จะด าเนินการตั้งงบประมาณเป็นค่าชดเชยการดูแลรักษาสวนปุาส่วนที่ส่งคืนนั้น โดย  
สรุปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ อ.อ.ป. ได้รับเงินค่าชดเชยการส่งคืนพ้ืนที่สวนปุาเขตอนุรักษ์ 
รวมทัง้สิ้น ๔๙๕.๙๕ ล้านบาท เงินที่ได้รับนี้ อ.อ.ป. ได้น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการสวนปุา อ.อ.ป. 
และบางส่วนได้น ามาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินท าให้ปัญหาคลี่คลายได้  

      ๒.๔). การด าเนินการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็วแบบมีข้อตกลง 

      ในการด าเนินงานปลูกสร้างสวนปุาไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ยูคาลิปตัส) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อ.อ.ป. มีข้อจ ากัดในเรื่องเม็ดเงินที่น ามาใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนปุา จึงได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน  
โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว กับบริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด ในเครือซิเมนต์ไทย เพื่อปลูกสวนปุายูคาลิปตัส 
ในสวนปุา อ.อ.ป. ในภาคตะวันตก เขตบ้านโปุง และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูก ๔ ปี คือ ปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ , ๒๕๔๙ , ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ รวมพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่  โดยบริษัทยินดีช าระเงินค่าซื้อไม้ 
ยูคาลิปตัส ล่วงหน้า รวม ๕ ปีไร่ละ ๔,๒๓๐ บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) บริษัทฯ สนับสนุนต้นพันธุ์กล้าไม้ 
ยูคาลิปตัสพันธุ์ดี เมื่อต้นไม้ที่ปลูกอายุครบ ๕ ปี อ.อ.ป. จ าหน่ายให้บริษัทตามราคาที่ได้ท าข้อตกลงกันไว้ ท าให้ 
สวนปุามีการด าเนินการแบบประณีต (Intensive) ช่วยสร้างงานให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่สวนปุา เปิดช่องว่างพื้นที่ 
ให้ราษฎรปลูกพืชเกษตรในระหว่างแถวต้นไม้ของสวนปุาได้ จึงช่วยลดปัญหาราษฎรของสวนปุาได้อีกทางหนึ่ง  

         ๓). ด้านธุรกิจการตลาด 

         ในการปฏิบัติงานในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  นายชัยรัตน์ อร่ามศรี ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ด้านธุรกิจการตลาดของ อ.อ.ป.  มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องสมควรบันทึกไว้ดังนี้ 

      ๓.๑). สินค้าไม้สวนป่า   

      สินค้าไม้สวนปุาหากเป็นไม้รอบตัดฟันสั้น ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินเทพา  อ .อ.ป. ได้ใช้ 
วิธีเปิดประมูลขายเป็นน้ าหนัก (ตัน) หรืออาจขายเหมาเป็นพื้นที่ (ไร่)  เช่นเดียวกับสวนปุาไม้ยางพาราใช้วิธีเปิด 
ประมูลขายเป็นพื้นที่ (ไร่) ตามเงื่อนไขที่ อ.อ.ป. ก าหนด จ าหน่ายในลักษณะไม้ยังยืนต้นอยู่ 
      ส าหรับไม้สัก ส่วนใหญ่ต้องท าไม้ตามวิธีการ แล้วจึงจัดเป็นกองประมูลจ าหน่ายทั่วไป ทั้งนี้ 



๑๑ 

 

อ.อ.ป. ได้จัดแบ่งขายให้ราษฎรในท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้สอยได้บางส่วน ประมาณ ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ของไม้สัก 
แต่ละสวนปุาที่ท าไม้ออกตามแผนงาน และบางส่วนส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมไม้ อ .อ.ป. ในเขตท้องที่ 
      ปัญหาที่พบในการจ าหน่ายไม้สวนปุา พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีผลต่อการ 
จ าหน่ายไม้ของสวนปุา นอกจากนี้ไม้สวนปุาที่มีคุณภาพต่ า หรือที่ถูกแมลงเจาะท าลายเนื้อไม้ มีผลท าให้ราคา  
ที่ขายได้ลดลงตามคุณภาพ อีกประมาณร้อยละ ๓๐  

      ๓.๒). ผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่า 

      อ.อ.ป. ได้น าไม้สักที่ท าออกจากสวนปุาที่ปลูกไว้มาแปรรูป และท าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายให้กับ 
ผู้ใช้สินค้าท่ัวไป โดยในช่วงแรกมีลูกค้าสนใจซื้อน้อย แต่ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่าสินค้าไม้สักแปรรูป และผลิต 
ภัณฑ์เครื่องใช้ที่ผลิตจากไม้สักสวนปุาได้รับความนิยมใช้กันมากขึ้น 
      อ.อ.ป. ได้น าผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายตรงตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นองค์กรรัฐ ส่วนราชการ 
ที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และในงานที่จัดทั่วไป ทั้งนี้ อาจเพิ่มกระตุ้นการซื้อโดยการให้มีส่วนลดของราคาท่ีลด  
จากราคาปกติ ร้อยละ ๑๐  หรือสินค้าบางชนิดที่ผลิตมานานแล้วอาจมีส่วนลดตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการ 
ลดสต็อกสินค้าดังกล่าว 
      ข้อแนะน าในเรื่องนี้ คือ อ.อ.ป. ต้องเพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพ่ิมการผลิตให้มีสินค้า 
มากพอต่อการท าตลาดจ าหน่าย หรือสร้างความสามารถต่อการผลิตสินค้าได้ตามแบบท่ีลูกค้าต้องการ 

      ๓.๓). การซื้อ-ขายไม้แปรรูป 

      เนื่องจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบางหน่วย เช่น กรมชลประทาน กรมช่างอากาศ และ 
การไฟฟูาฝุายผลิต ที่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อไม้แปรรูปเพื่อไปด าเนินการตามงบประมาณของหน่วย เกี่ยวกับ  
การด าเนินการขายไม้แปรรูปให้แก่ส่วนราชการนี้  อ.อ.ป. ได้ด าเนินการเป็นปกติ โดยมีก าไรในการซื้อ-ขายไม้ 
ประมาณ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป  เท่าท่ีสอบทานผลด าเนินการในแต่ละปี มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท และ อ.อ.ป. 
มีก าไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐ ล้านบาท 
      ในการซื้อ-ขายไม้แปรรูปกับส่วนราชการ ฯลฯ จึงเป็นกิจกรรมท่ีควรด าเนินการต่อไป ซึ่งใน 
ทางปฏิบัติอาจมีข้อติดขัดบ้าง แต่คาดว่าสามารถคลี่คลายปัญหาได้ จะช่วยสร้างรายได้เพ่ิมพอสมควร 

      ๓.๔). การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า 

      อ.อ.ป. ได้จัดพื้นที่สวนปุาทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
รวมถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ฯ จังหวัดล าปาง ที่มีสถานท่ีพร้อมรับนัก  
ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยรวมแล้ว ในด้านการจัดการท่องเที่ยว อ.อ.ป. อาจมีข้อจ ากัดของ 
พนักงานฯ ที่ยังมีทักษะไม่เป็นมืออาชีพ แม้มีการฝึกอบรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ส าหรับแหล่งท่องเที่ ยวที่ อ.อ.ป. 
เปิดให้บริการสามารถสืบค้นได้จากเว็ปไซต์ อ.อ.ป. คือ www.fio.co.th 
      ข้อคิดเห็นในด้านการจัดการท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. อาจใช้เลือกใช้วิธีเปิดให้มีการรับสัญญา 
การเข้ามาด าเนินการโดยภาคเอกชน ที่จ่ายค่าตอบแทนการใช้สถานที่ให้แก่ อ .อ.ป. อย่างเหมาะสม ในแต่ละ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่   

          ๔). ด้านการบริหารองค์กร 

 ในการปฏิบัติงานกับ อ.อ.ป. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ จนในช่วงปี 



๑๒ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ (ระดับ ๑๐)  มีข้อคิดเห็นที่ควรบันทึกไว้ดังนี้ 

      ๔.๑). โครงสร้างองค์กร 

      พบว่าหน่วยงานสนับสนุนมีค่อนข้างมาก หน้าที่ภาระกรรมบางกิจกรรมมีความใกล้ชิดหรือ 
อาจทับซ้อนกัน การควบรวมหน่ายงานจาก ๒ หน่วยงาน เป็น ๑ หน่วยงาน จะช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อ อ.อ.ป. ในอนาคต 

      ๔.๒). การบริหารจัดการสวนป่า 

      จากการที่มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมดูงานสวนปุาของ อ.อ.ป. ในภาคต่างๆ พบว่า งานสวนปุา 
หลายสวนปุา หัวหน้างานสวนปุาจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ดี แต่บางสวนปุายังขาดความพร้อม ขาดความ 
เป็นผู้น าหน่วย ท าให้สวนปุาบางแห่งเกิดปัญหาด้านชุมชน ส่งผลให้งานไม่ส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
อาจแก้ไขปัญหานี้โดยให้สายงาน/ผู้บังคับบัญชาไปตรวจงานเยี่ยมเยียน แนะน างานให้ใกล้ชิดขึ้น หรืออาจ 
ส่งตัวหัวหน้าสวนปุา และผู้ช่วยหัวหน้าสวนปุา ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
      การจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของ อ.อ.ป. และตามระบบ FSC (Forest 
Steward Council) ที่มุ่งเน้น ด้านสังคมชุมชน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ อ.อ.ป. มอบเป็น 
นโยบายให้ทุกสวนปุาด าเนินการนั้น ถือว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้องที่สมควรด าเนินการอย่างเข้มงวดให้เป็น 
รูปธรรมในสวนปุาทุกสวน เพ่ือความยั่งยืนมั่นคงของสวนปุา และของ อ.อ.ป. ตลอดไป 
      การด าเนินการของสวนปุาทุกสวนปุา ต้องบูรณาการกับส่วนราชการในท้องถิ่น ชุมชน 
ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดปัญหาและ 
ลดช่องว่าง ท าให้การปฏิบัติงานของสวนปุาประสบความส าเร็จอย่างมีส่วนร่วม 
      การปฏิบัติงานของสวนปุาทุกสวนปุา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาจากทุกภาคส่วน 

      ๔.๓). การประสานงานภายนอก 

      ในการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. มีความเก่ียวข้องที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการภายนอก 
ในงานด้านการปลูกสร้างสวนปุา ประกอบด้วย  กรมปุาไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช   
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมที่ดิน  งานด้านจ าหน่ายไม้เพ่ือส่งออกไปต่าง 
ประเทศ จ าเป็นต้องประสานงานกับ  กรมปุาไม้  กรมศุลกากร และกระทรวงพาณิชย์  งานด้านงบประมาณ  
ต้องประสานงานกับส านักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ  งานนโยบายของรัฐ อ.อ.ป.ต้องประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานคณะกรรม- 
การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น 
      ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจการของ อ.อ.ป. เป็นไปโดยราบรื่น ลดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 
จึงสมควรที่ อ.อ.ป. ต้องแต่งตั้งคณะผู้ประสานงานฯ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการติดต่อประสานราชการ  
กับส่วนราชการที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้ประสานงานฯ ควรใช้ระดับรองผู้อ านวยการ หรือ 
ผู้อ านวยการส านัก พร้อมด้วยทีมงานที่เก่ียวข้องตามลักษณะงาน  จะช่วยท าให้การด าเนินงานของ อ .อ.ป. 
ประสบความส าเร็จตามที่ อ.อ.ป. คาดหวังไว้  

       



๑๓ 

 

    ๔.๔). การสร้างคุณธรรมรักองค์กร 

      จากการปฏิบัติงานกับ อ.อ.ป. เป็นเวลามากกว่า ๓๗ ปี โยกย้ายไปฏิบัติงานในหน้าที่ใน 
หลายหน่วยงานของ อ.อ.ป. จึงได้ประสบพบเห็นความมุ่งหวัง ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานในความหลากหลาย 
ของผู้ปฏิบัติงาน บางท่านอาจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ แต่พบว่าบางท่านขาด 
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
      ต้องช่วยกันส่งเสริมการท างานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศและองค์กร อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  
ปฏิบัติงานอย่างมีบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      นอกจากนี้มีข้อแนะน าเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้- 
อ านวยการ และผู้อ านวยการส านัก เมื่อมีโอกาสไปตรวจงานเยี่ยมเยือนเขตและงานในสังกัด ควรมีการบันทึก  
ในสมุดตรวจงาน หรือสมุดเซ็นเยี่ยม ตามความเหมาะสมไว้เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรด้วย 
      อีกกิจกรรมหนึ่งที่สมควรท า คือการปลูกต้นไม้มงคลหรือต้นไม้พระราชทานประจ าจังหวัด  
ไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณส านักงานหรือบริเวณท่ีงานสวนปุาจัดไว้ให้ นับว่าเป็นการช่วยปลูกจิตส านึกส่งเสริม 
การปลูกต้นไม้ในใจคนด้วย ส าหรับชนิดไม้ที่ควรเลือกปลูก ได้แก่ สัก ยางนา ตะเคียนทอง พะยูง กันเกรา  
หรือต้นไม้ประจ าจังหวัดนั้นๆ 
 

      ๔.๕). การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

       ในระหว่างที่ปฏิบัติงานกับ อ.อ.ป. ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศญี่ปุุน (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕)  ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓)  ประเทศออสเตรีย 
(เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐)  ประเทศบรูไนดารุสซาราม (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑)  ประเทศเวียดนาม (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗)  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อการน ามาใช้ 
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องใน อ.อ.ป. ได้ตามสมควร  ในเรื่องนี้หากเป็นโอกาสที่ดีก็สมควรส่งเสริมสนับ 
สนุนให้พนักงานของ อ.อ.ป. ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศตามความเหมาะสมย่อมเกิดผลดีต่อองค์กร  

    นอกจากนี้ การที่ อ.อ.ป. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อศึกษาต่อ 
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือการศึกษาเพ่ิมเติม นับว่าเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี  
 

บทสรุป 

 ข้อคิดความเห็นจากการปฏิบัติงานใน อ.อ.ป. สมควรบันทึกไว้ดังนี้ 
  ๑). การจัดท าแผนธุรกิจของ อ.อ.ป. ต้องอยู่บนข้อมูลที่เป็นจริง มีความท้าทายต่อเปูาหมายและ 
ผลส าเร็จ ต้องมุ่งมั่นด าเนินงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าแผนงานเปูาหมายอย่างชัดเจน อธิบายได้ 
  ๒). การจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ อ.อ.ป. ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยืน สมควรต้อง 
ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
  ๓). การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ อ.อ.ป. สั่งการ ที่พบบ่อย คือ การรายงานที่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
อาจพบในบางหน่วยงาน(ส านัก)  เรื่องนี้ควรต้องมีการก าชับหน่วยงานให้ด าเนินการอย่างตรงเวลา และเป็นการ
รายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 



๑๔ 

 

  ๔). ความดีที่ยึดถือเป็นสากล ๕ ประการ ที่พนักงาน อ.อ.ป. ควรมีทุกคน คือ  สะอาด มีระเบียบ  สุภาพ  
ตรงต่อเวลา และมีสติ 
  ๕). ผู้น าหน่วยตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรบริหารงานด้วยหลัก ๕ ประการคือ  ปัญญา ซื่อสัตย์  
เมตตา  กล้าหาญ  และเข้มงวด 
  ๖). อ.อ.ป. ควรมีการแต่งตั้งมอบหมายให้มี ผู้ประสานงานเพื่อเป็นผู้แทนองค์กรในการติดต่อประสาน 
งานกับ กรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ 
สถาบันการศึกษา ฯลฯ จะช่วยท าให้งานหลายๆ ด้านของ อ.อ.ป. ประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น 
  ๗). การท างานแบบบูรณาการกับส่วนราชการ ชุมชน ภาคเอกชน เป็นเรื่องที่ อ.อ.ป. ต้องด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือช่วยให้การด าเนินงาน 
ของ อ.อ.ป. เป็นไปโดยราบรื่น  

 ค าขอบคุณ 

 ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  ขอขอบพระคุณ หลายๆ ท่านที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถ 
ท างานประสบความส าเร็จมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมาจวบจนทุกวันนี้ โดยบันทึกไว้โดยล าดับ ดังนี้ 
  (๑). ศ.ดร. อ านวย  คอวนิช ที่เป็นทั้งอาจารย์ขณะที่เรียน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยา 
ลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้อ านวยการ อ.อ.ป. ในช่วงแรกที่ท างาน 
  (๒). นายมนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์   ในช่วงเป็นหัวหน้างานสวนปุาสระแก้ว เป็นผู้ที่ลงนาม 
รับรองให้ข้าพเจ้าในการสมัครท างาน อ.อ.ป. ในช่วงเป็นรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ อ.อ.ป.  
  (๓). นายพิเดช  ดลอารมย์  ในช่วงเป็นหัวหน้างานสวนปุาแม่ลี้ จังหวัดล าพูน  
  (๔). นายสุวิทย์  กาญจนรังษี ในช่วงเป็นหัวหน้างานสวนปุาแม่ลี้ จังหวัดล าพูน 
  (๕). นายณรงค์  สุกกรี  ในช่วงเป็นหัวหน้าส่วนท าไม้เชียงใหม่ ฝ.ทน 
      และเป็นผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
  (๖). นายบุญมี  ลาภมาก  ในช่วงเป็นหัวหน้าส่วนท าไม้ตาก ฝ.ทน 
  (๗). นายสมรวม นิมิตศิริวัฒน์ ในช่วงเป็นหัวหน้าส่วนปลูกสร้างสวนปุา ฝ.ทน 
  (๘). นายพูนสุข  โชติพัฒน์ ในช่วงเป็นหัวหน้าส่วนปลูกสร้างสวนปุา ฝ.ออ 
  (๙). นายอนนท์  อนันตรัตน์ ในช่วงเป็นหัวหน้าส่วนท าไม้ศรีราชา ฝ.ออ   
  (๑๐). นายวินัย  ทรัพย์รุ่งเรือง ในช่วงเป็นรองผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
  (๑๑). นายอ านาจ  ขัมภลิขิต ในช่วงเป็นรองผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
  (๑๒). นายชัยภัฎ สมบูรณ์ด ารงกุล ในช่วงเป็นผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
  (๑๓). นายสมชัย เพียรสถาพร ในช่วงเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
  (๑๔). นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ในช่วงรองอธิบดีกรมปุาไม้ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
  (๑๕). นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ในช่วงเป็นอธิบดีกรมปุาไม้ 
  (๑๖). นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ในช่วงเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
  (๑๗). นายโชติ  ตราชู  ในช่วงเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
  (๑๘). รศ.ดร.สุวิทย์  แสงทองพราว    อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (๑๙). ผศ.ดร.บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์     อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (๒๐). รศ.ดร.สมคิด  สิริพัฒนดิลก     อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๑๕ 

 

  (๒๑). ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก     อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

          ส าหรับผู้มีเกียรติท่านอ่ืนและพนักงานที่มีส่วนสนับสนุนในการท างานของข้าพเจ้า และมิได้กล่าวถึงไว้  
ณ ที่นี้ ขอได้โปรดรับการขอบคุณจากใจจริงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

  เป็นภาพถ่าย การดูงานสวนป่า การปลูกต้นไม้มงคลประจ าจังหวัดที่สวนป่า 

  และภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

        

       ดูงานที่สวนปุามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      ดูงานที่สวนป่าในท้องที่เขตศรีราชา ออป.ภาคกลาง เมื่อเดือนมนีาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

            

 

             ดูงานสวนปุาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี เขตบ้านโปุง ออป.ภาคกลาง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                      ปลกูต้นขานาง ต้นไม้ประจ าจงัหวดักาญจนบรีุ เป็นท่ีระลกึท่ีสวนป่าไทรโยค ออป . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 ภาพบน สนสามใบ ต้นไม้ประจ าจังหวัดเลย ปลูกไว้ที่สวนปุาภูสวรรค์ ออป. จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ดูงานที่สวนปุาพิบูลมังสาหาร ในท้องที่เขตอุบลราชธานี ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    น าคณะกรรมตรวจสอบ อ.อ.ป. ดูงานการท าไม้สัก สวนปุานาด้วง จังหวัดเลย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 

    ภาพล่างน าผู้บริหารส่วนกลาง ดูงานสวนปุาภูดิน จังหวัดสุรินทร์ ออป.เขตนครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ทส. นายเริงชัย ประยูรเวช มาตรวจเยี่ยมสวนปุาน้ าโสม จ.อุดรธานี ออป. 
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              ภาพบน :  ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อ านวย คอวนิช  ที่บริเวณสวนปุาทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

                ภาพล่าง :  แสดงความยินดีกับนายธัญญา  เนติธรรมกุล รับต าแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


