
 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไมโ้ดยอดีตผูอ้ านวยการ อ.อ.ป. ศ.ดร.อ านวย คอวนิช และอดีตรอง 

ผูอ้ านวยการ อ.อ.ป. ศ.ดร.สอาด บุญเกิด ได้เริ่มงานปลูกสร้างสวนป่าไม้สักครั้งแรกที่ภาคเหนือ ตั้งแตป่ี 

2510-2511 เป็นต้นมา การด าเนนิงานปลูกสร้างสวนป่าน้ัน นอกจากจะต้องใช้ความรูค้วามสามารถทางดา้น

วิชาการแลว้ ผู้ที่มหีนา้ที่รับผดิชอบสวนป่ายังต้องมีความรอบรู้หลักการบริหารงาน เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้น

การจัดการสวนป่าให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วย นอกจากนี้การด าเนนิงานยังมปีัญหาในทางปฏิบัติที่

ส าคัญทั้งภายในและภายนอกอีกหลายประการ อาทิ นโยบายของรัฐ งบประมาณ ระเบียบปฏิบัติของทาง

ราชการ รวมทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหามวลชนในพืน้ที่ ฉะนัน้ผู้ที่มหีนา้ที่รับผดิชอบงานสวนป่าได้แก่

หัวหนา้งานและผูช่้วยหัวหนา้งานสวนป่า จึงต้องศกึษาในเรื่องหน้าที่ความรับผดิชอบและคุณสมบัติที่ดีของ

หัวหนา้งานและผูช่้วย เพื่อจะได้ใชเ้ป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงทัศนคติและวธิีปฏิบัติงาน

ของตนเองใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่การงานที่รับผดิชอบ งานที่จะต้องปฏิบัติและรับผดิชอบมีพอสังเขป ดังนี้  

1. วางแผนการด าเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า บ ารุงรักษาสวนป่า การตัดสางขยายระยะ การจ าหนา่ยไม้ 

รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว(ถ้ามี) 

2. ด าเนนิงานตามแผนงานให้ได้ผลงานที่มีประสทิธิภาพ 

3. ควบคุมค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามระเบียบและขั้นตอน และใหอ้ยู่ในวงเงนิงบประมาณ  

4. ประสานงานกับหนว่ยราชการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวนป่าที่รับผดิชอบ 

5. ท าหนังสือโต้ตอบกับหนว่ยราชการอื่น ๆ 

6. จัดท ารายงานต่าง ๆ ส่งใหห้นว่ยงานตน้สังกัดภายในเวลาที่ก าหนด  

7. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสวนป่าที่รับผดิชอบ 

8. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และพจิารณาความดคีวามชอบ  

9. ควบคุม ดูแล รักษาเครื่องจักรกลใหอ้ยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ 

10. ดูแลรักษาทรัพย์สินของสวนป่า 

11. ส าหรับงานสวนป่าที่มหีมูบ่้านป่าไม้ จะต้องดูแล ปรับปรุงพัฒนาให้สมาชิกหมูบ่้านป่าไม้ มีความเป็นอยู่ที่ดีตาม

อัตภาพ รวมทั้งกิจกรรมของหมูบ่้านป่าไม้ดว้ย 

12. ปฏิบัติงานตามค าสั่งผูบ้ังคับบัญชา 

  

 

 

หน้าที่พร้อมคุณสมบัติท่ีดีของหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานสวน

ป่า 



  

 มีความรู้ด้านการป่าไม ้

 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดตีามเป้าหมาย หัวหนา้และผูช่้วย จงึตอ้งมคีวามรูด้้านการป่าไม้เป็นอย่างด ี

โดยเฉพาะด้านวนวัฒนวิทยา (Silvicuture) โดยมีความรู้ขัน้ต่ าปริญญาตรีทางวนศาสตร์ 

 มีความรู้ด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน 

 นอกจากหัวหน้าและผูช่้วยมีความรูด้้านการป่าไม้แลว้ ควรมีความรูพ้ืน้ฐานดา้นการเกษตรด้วย เพราะงาน

สวนป่าอยู่ในชนบท จึงต้องคลุกคลีกับชาวบ้านซึ่งมีอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงจะช่วยใหเ้ข้าถึงประชาชน

ในชนบทได้ง่ายขึ้น เป็นการปูพื้นฐานท าให้เกิดความเชื่อถือ ความศรัทธา   อันจะเป็นผลดีตอ่การปฏิบัติหนา้ที่

ด้วย โดยเฉพาะการด าเนินงานปลูกสร้างสวนป่าดว้ยระบบหมูบ่้านป่าไม้ ย่อมมคีวามจ าเป็นส าหรับหัวหน้าและ

ผูช่้วย ที่จะต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าและให้ความรู้ทางด้านเกษตรแก่สมาชิกหมูบ่้านป่าไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง

ความรูด้้านการเกษตรอาจจะศกึษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป หรอืประสานงานกับเจ้าหนา้ที่

หนว่ยงานเกษตรในจังหวัดท้องที่ 

 เป็นนักบรหิารที่ดี 

 หัวหน้าและผูช่้วยเป็นต าแหน่งผูบ้ริหารระดับต้น มีขอบเขตความรับผดิชอบในด้านการบริหารงาน  ที่มผีล

ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จหรอืล้มเหลวได้ เพราะหัวหนา้และผูช่้วยต้องเป็นแกนกลางระหว่าง

ผูบ้ังคับบัญชาที่อยู่เหนอืขึน้ไป และตอ้งประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ป่าไม้และเจ้าหนา้ที่ฝ่ายอื่น ๆ ในระดับจังหวัด 

อ าเภอท้องที่ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นงานสวนป่าแตล่ะหน่วย จะมีพนักงานและคนงานที่อยู่ภายใต้บังคับ

บัญชาเป็นจ านวนมาก และงานปลูกสร้างสวนป่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน และตรงตาม

ฤดูกาล สิ่งตา่ง ๆ ดังกล่าวนี้ ถ้าหากหัวหน้าและผูช่้วยไม่มีความสามารถในการบริหารงานที่ดี ก็อาจจะท าให้

การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

 เป็นนักปกครองที่ด ี

 หัวหนา้และผูช่้วยถือเป็นผูม้ีอ านาจสูงสุดในสวนป่า ซึ่งมพีนักงานใต้บังคับบัญชารองลงไปตั้งแตพ่นักงาน 

พนักงานขับรถ คนยาม พนักงานปฏิบัติการ และมีคนงานช่ัวคราวรายวันอีกเป็นจ านวนมาก และสวนป่าที่

ด าเนนิการดว้ยระบบหมูบ่้านป่าไม้ ยังจะต้องปกครองคนที่มพีืน้ฐานตา่งกัน และมาจากหลายท้องที่ จงึตอ้งใช้

ความสามารถเป็นพิเศษที่จะท าให้สมาชิกหมูบ่้านป่าไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ดังนัน้หัวหนา้และผูช่้วย

จะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักปกครองที่ดีเป็นพิเศษด้วย 

คุณสมบัตทิี่ดีของหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า มีดังต่อไปนี้  
 



 ต้องเป็นนักพัฒนาสังคม 

 งานสวนป่าถือเป็นงานเอกเทศมคีวามเป็นอิสระพอสมควร และตัง้อยู่ในชนบทหา่งไกลตัวเมือง งานปลูก

สร้างสวนป่าต้องใช้คนงานเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแหล่งรวมคนงานไว้เป็นกลุ่มเป็นหมู่ในบริเวณใกล้เคียงที่งาน

สวนป่าตั้งอยู่ และคนงานเหล่านีม้ักอาศัยหัวหน้าและผูช่้วยเป็นผู้ช้ีน าแนวทางในการพัฒนาหมูบ่้านและสังคม

ในหมู่บ้านนั้น ฉะนัน้หัวหนา้และผูช่้วยจะมีอทิธิพลเป็นอย่างมากในการที่จะน าให้สังคมในท้องถิ่นนั้นดขีึน้หรอื

เลวลงได้ 

 มีนิสัยชอบเรยีนรู้ตลอดเวลา และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 การท างานด้านสวนป่าเป็นงานด้านวิชาการซึ่งตอ้งศึกษาอยู่เสมอ แม้วา่ในขณะท างานก็จะท าใหม้ีความรู้

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ถ้าหากหัวหน้าและผูช่้วยเป็นผู้ที่มนีิสัยชอบเรียนรู้อยู่เสมอแลว้จะท าให้มคีวามก้าวหน้า

ในการงานและเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัยอยู่เสมอแมว้่าจะผา่นพ้นวัยการศกึษามานานแลว้ก็ตาม  

 เป็นผู้มีความรเิริ่ม 

 ผูใ้ดมีความคิดรเิริ่มอยู่เสมอ ไม่วา่จะท างานอยู่ที่ใด ระดับไหนก็ตามย่อมเป็นบุคคลที่มปีระโยชน์ตอ่

หนว่ยงานและสังคมนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนีเ้พราะความคิดริเริ่มท าให้มสีิ่งใหม่ ๆ ที่ดเีกิดขึ้น สังคมใด

หนว่ยงานใดก็ตามถ้าไม่มคีวามคิดริเริ่มก็จะท าใหส้ังคมนัน้หนว่ยงานนัน้ล้าหลัง ไม่ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณท์ี่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 มีความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ อดทน 

 หัวหนา้และผูช่้วยที่ดตี้องมีความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์และอดทน เพราะการท างานสวนป่าเป็นงานอิสระ

และต้องอยู่ในท้องที่ บางครัง้ตอ้งพบกับความไม่สะดวกและความล าบากนานาประการ ดังนัน้หัวหนา้และ

ผูช่้วยจึงต้องมีความอดทน และเนื่องจากเป็นงานอิสระที่ตอ้งรับผดิชอบในด้านการเงนิเป็นจ านวนมาก จึงต้อง

มีความซื่อสัตย์ หากไม่เช่นนัน้แลว้ก็จะมีปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการเงนิได้ 

 เป็นผู้มีความยุติธรรม 

 หัวหนา้และผูช่้วยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจ านวนมาก บางครัง้การอยู่ร่วมกันก็ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งไม่

สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องท าหนา้ที่เป็นผู้ตัดสินความต่าง ๆ ในกรณีพิพาทที่เกิดขึน้ ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วย

ความเป็นธรรมและตรงไปตรงมาเพื่อให้คู่กรณีเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝา่ย 

 

 



 มีความเป็นผู้น าในทางที่ดี 

 หัวหนา้และผูช่้วยนอกจากจะเป็นนักบริหารนักปกครองที่ดีแล้ว ยังตอ้งมคีวามเป็นผู้น าที่ดอีีกด้วยเพราะ

การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาที่มนีิสัยใจคอไม่เหมือนกัน มีทั้งดีและเลวปะปนกัน ถ้าผู้น าไม่มจีุดยืนที่แน่นอน

และน าผูใ้ต้บังคับบัญชาไปในทางที่ดีแล้ว บางครั้งอาจจะถูกผูใ้ต้บังคับบัญชาดึงไปในทางที่ท าให้เกิดความ

เสียหายต่อช่ือเสียงและหน้าที่การงาน ซึ่งย่อมจะมีผลเสียต่อการด าเนินงานโดยส่วนรวมดว้ย  

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง 

 งานปลูกสร้างสวนป่าเป็นงานอิสระ ไกลหูไกลตา ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูงนาน ๆ จึงจะได้ไปตรวจงานสวน

ป่า ดังนั้นถ้าหากหัวหน้าและผูช่้วยไม่มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ โอกาสที่จะปล่อยปละละเลย และหลีกเลี่ยง

ต่อหน้าที่ย่อมท าได้โดยไม่มผีูใ้ดทราบ แต่ผลเสียหายก็จะเกิดขึน้กับงานสวนป่าและอนาคตของหัวหน้างานและ

ผูช่้วย ดังนัน้ผู้ที่เป็นหัวหนา้และผูช่้วยที่ด ีควรจะเป็นผู้ที่มคีวามจริงใจต่องานและท างานด้วยใจรัก จึงจะ

สามารถท างานด้านสวนป่าให้ก้าวหน้าได้ 

 กล้าตัดสินใจ 

 การตัดสินใจถือวา่เป็นสิ่งที่มคีวามส าคัญต่อผูบ้ริหารทุกระดับ ส าหรับหัวหนา้และผูช่้วยนั้น นอกจาก

จะต้องเป็นผู้ตัดสนิใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ดว้ยตนเองแล้ว บางครั้งการท างานในพื้นที่ที่มปีัญหายังต้องอาศัย

ความกล้าตัดสินใจที่จะเผชิญกับปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถชว่ยใหก้ารด าเนินงาน

ปลูกสร้างสวนป่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 

 มีมนุษยสัมพันธ์ทุกระดับ 

 มนุษยสัมพันธ์มคีวามส าคัญและมผีลตอ่การท างานทุกชนิด ทุกระดับเพราะเราท างานกับคน ซึ่งหัวหน้า

และผูช่้วยต้องติดตอ่ประสานงานกับคนทุกระดับทุกชั้น ทั้งในชนบท ในท้องถิ่น ในเมือง มทีั้งระดับต่ าไปจนถึง

ระดับสูง ดังนัน้หัวหนา้และผูช่้วยจึงต้องเป็นบุคคลที่มมีนุษยสัมพันธ์ทุกระดับ 

 เป็นคนช่างสังเกต 

 การท างานด้านสวนป่าเป็นงานทางวชิาการ ความรูท้ี่หัวหน้าและผูช่้วยได้รับมาจากการเรียนใน

มหาวิทยาลัย เป็นเพียงทฤษฎีและเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น เมื่อออกไปปฏิบัติงานจรงิ ๆ ยังมีสิ่งที่ไม่รูแ้ละ

จ าเป็นต้องรู้ ต้องศกึษาเพิ่มเติมจากของจรงิในเวลาปฏิบัติงานอีกมากมาย ดังนัน้ หัวหน้าและผูช่้วยที่ดจีะต้อง

เป็นคนชา่งสังเกต เมื่อพบเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานก็ควรจะได้ศึกษาจดจ าไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การ

ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 



 เป็นคนตรงเวลา 

 การตรงเวลาถือว่าเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่ง ผู้น าที่ดตี้องเป็นคนตรงเวลา เพราะถ้าหากผู้น าเป็น

คนไม่ตรงเวลา ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะพากันไม่ตรงเวลาตามไปด้วย ซึ่งถ้าเกิดขึน้กับการท างาน โดยเฉพาะการ

ส่งรายงานต่าง ๆ ด้วยแล้ว ก็จะท าให้เกิดความล่าช้า เสียเวลา เสียงาน และผลสุดท้ายการท างานก็จะไม่เป็น

ระบบและมีระเบียบ ท าให้งานล้มเหลวได้ ดังนั้นหัวหน้าและผูช่้วยที่ดคีวรเป็นคนตรงเวลา  

 เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี 

 การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า มักพบปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ปัญหาคนงาน ปัญหา

มวลชนในพืน้ที่ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ มากมาย หัวหน้าและผูช่้วยมีหน้าที่ตอ้งรับผดิชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ที่เกิดขึน้ในสวนป่า โดยใช้ความรูค้วามสามารถปฏิภาณไหวพริบที่มอียู่ เข้าแก้ไขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

และต้องรู้จักพิจารณาปัญหาบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการด าเนินงาน

โดยทั่วไป ก็ควรปล่อยใหผ้า่นไปได้บ้าง ไม่ควรจะน ามาคิดให้เป็นปัญหา เพราะมิฉะนั้นแทนที่หัวหนา้และผูช่้วย

จะเป็นผู้แก้ปัญหา ก็จะกลายเป็นผู้สรา้งปัญหาขึ้นมาเสียเอง 

 ควรเป็นนักพูดที่ด ี

 หัวหนา้และผูช่้วยควรเป็นนักพูดที่มคีวามสามารถ เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ 

เป็นวิทยากรเผยแพรค่วามรูแ้ก่นักเรียน นิสติ นักศกึษา ที่ไปเยี่ยมชมกิจการสวนป่า รวมทั้งจะต้องพบปะและ

ประชุมช้ีแจงชาวบ้านและคนงานอยู่เสมอ การพูดที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดตี่อกัน และในบางครัง้ก็

สามารถชว่ยแก้ปัญหาให้กับงานสวนป่าได้ 

 เป็นนักเขียนที่ด ี

 หัวหนา้และผูช่้วยถือวา่เป็นผู้ที่มคีวามรูแ้ละมีประสบการณ ์ความรูท้ี่ได้จากการท างานหรอืประสบการณ์

นั้นไมส่ามารถจะศึกษาหรอืค้นคว้าจากเอกสารหรอืต ารา ดังนั้นวธิีการเผยแพร่ความรูจ้ากประสบการณใ์ห้

ผูอ้ื่นได้ทราบดีที่สุดก็คือการเขียนเป็นบทความ เอกสารหรอืต ารา จะเป็นวิธีเผยแพร่ที่ดทีี่สุด 

 รู้จักประหยัดและวางตัวให้เหมาะสม 

 หัวหนา้และผูช่้วยต้องมีความรับผดิชอบด้านการเงนิเป็นจ านวนมาก การเที่ยวเตร่ใชจ้า่ยเงนิฟุ่มเฟือยจน

เกินฐานะของตนเอง อาจจะถูกมองจากบุคคลภายนอกในทางที่ไม่ดี ฉะนั้นหัวหนา้และผูช่้วยควรวางตัวให้

เหมาะสมและรู้จักใช้เงนิโดยประหยัด 

 



 มีอุดมการณ ์

 หัวหนา้และผูช่้วยต้องมีอุดมการณแ์ละยึดมั่นในอุดมการณ์ตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานสวนป่า

ต้องรับผิดชอบในหน้าที่สูง และยังตอ้งพบกับปัญหาอุปสรรคนานัปการ ดังนัน้ถ้าหากหัวหน้าและผูช่้วยไม่มี

อุดมการณเ์ป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานแลว้ อาจท าให้เกิดความท้อถอยเสียก่อนที่จะพบกับ

ความส าเร็จในที่สุด 
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หัวหนา้สวนป่าแม่ละเมา จ.ตากหัวหนา้สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก     


