
แบบฟอร์มบันทึกองค์ความรู้ส่วนบุคคล 
ชื่อ นายสมพงษ์  บัวผัด     ต าแหน่ง พนักงาน (ระดับ ๒) งานสวนป่าแม่หอพระ     สังกัด ออป.เหนือบน 

๑.ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๓ หมูที่ ๔ บ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
๒.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๗ 
ภูมิล าเนาบ้านเลขที่ ๙๓ หมูที่ ๔ บ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

๓.การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านน้ าโทกหัวดง ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

๔.ประวัติการท างาน 
พ.ศ.๒๕๑๖ คนงานโรงเลื่อย 
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๕ พนักงานปฏิบัติการเครื่องเลื่อย (ชั้น ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๑ พนักงานอุตสาหกรรมไม้ (ชั้น ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ พนักงานอุตสาหกรรมไม้ (ชั้น ๓) งานการค้า อข.เชียงใหม่ 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น ๓) งานสวนป่าสะเมิง สอ.เชียงใหม่ ส.อน. 
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๓ พนักงาน (ระดับ ๑) งานสวนป่าแม่หอพระ สอ.เชียงใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน พนักงาน (ระดับ ๒) งานสวนป่าแม่หอพระ ออป.เขตเชียงใหม่ ออป.เหนือบน 

๕.ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของกระผม นายสมพงษ์  บัวผัด ที่ได้เข้าปฏิบัติงานที่โรงเลื่อย
เคลื่อนที่หน่วยที่ ๕ (คล.๕) จังหวัดล าพูน หน่วยในลักษณะเป็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท าไม้สัมปทานไม้ป่า
ชั่วคราว (บริเวณหมอนไม้ชุดรวมไม้) มีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๗ คน/๑ ชุด ประกอบด้วย 

๑. หัวหน้าชุด ๑ คน 
๒. พนักงานปฏิบัติการ ๔ คน 
๓. พนักงานขับรถแทรกเตอร์ ๑ คน 
๔. คนครัว ๑ คน 
ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปอบอุ่นแบบครอบครัว/พ่ีน้อง กิน นอน ท างาน ร่วมกันแบ่งการกันท างาน 

รับผิดชอบกันทุกคน อาหารการกินหาจากท่ีเตรียมเข้าไปแล้วก็หาตามธรรมชาติรอบตัว ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนท างานทดแทนกันได้ งานที่ต้องการทักษะประสบการณ์สูง เช่น นายไม้โต๊ะ ๑ โต๊ะ ๒ และคนท าเอกสารจด
บันทึกสต็อกไม้ ใน ๑ ชุด ชุดอุปกรณ์หลักโรงเลื่อยเคลื่อนที่ ได้แก่ 

๑. รถแทรกเตอร์ (ตัวก าเนิดก าลังและใช้ลากบรรทุกน้ าเข้าใช้ในกรณีพ้ืนที่ทุรกันดาร/ขาดน้ า) 
๒. ชุดส่งก าลังมู่เล่ย์ สายพาน 
๓.  ชุดโต๊ะเลื่อยจ านวน ๔ ชุดโต๊ะ ประกอบด้วย โต๊ะเลื่อย ใบเลื่อย ลูกกลิ้ง รางลูกกลิ้ง ม้าดันไม้เข้า

โต๊ะเลื่อย รายละเอียดโต๊ะเลื่อยแต่ละโต๊ะ  
โต๊ะ ๑ เป็นโต๊ะเปิดปีก อ่านหน้าไม้หลักใช้ใบเลื่อยขนาด ๔๐-๕๐ นิ้ว สายพานยาว ๓ เมตร 
โต๊ะ ๒ เป็นโต๊ะแทงไม้แผ่น อ่านขนาดตามคุณภาพไม้ให้ได้ไม้แผ่นคุณภาพดีท่ีสุด ใช้ใบเลื่อยขนาด 

๔๐-๔๒ นิ้ว สายพานยาว ๓ เมตร 
โต๊ะ ๓ เป็นโต๊ะตัด ท าการท าไม้ปีก ไม้เศษจากโต๊ะ ๑, ๒ มาตัดเลือกตัดไม้ที่มีต าหนิออก, เพ่ือให้

โต๊ะ ๔ ซอย ต่อไป ใช้ใบเลื่อยขนาด ๑๖ นิ้ว สายพานยาวประมาณ ๒ เมตร 



โต๊ะ ๔ เป็นโต๊ะเลื่อยซอยไม้ ท าการเลื่อยซอยไม้ขนาดเล็กที่ได้จากโต๊ะ ๓ ใช้ใบเลื่อยขนาด ๑๔-๑๖ 
นิ้ว สายพานยาว ๒ เมตร  

๔. โรงเรือน/โครงเหล็กหลังคาสังกะสี 

การดูแลรักษา 
๑. จุดหมุนทุกจุดลูกปืนต่างๆ ต้องมีการบ ารุง ดูแล หล่อลื่นอัดจารบี 
๒. รถแทรกเตอร์ก าเนิดพลังงานต้องบ ารุงดูแลอย่างดี เพราะช ารุดจะไม่สามารถท างานได้  
๓. อุปกรณ์ท่ีมีการสึกหรอ เช่น ใบเลื่อย สายพาน ควรมีอะไหล่อย่างน้อย ๒-๓ ชุด 

ข้อควรระวัง 
๑. สายพานมู่เล่ย์ก าเนิดก าลังโต๊ะ ๑ โต๊ะ ๒ จะยาว ถ้าไม่ระวังจะถูกสายพานท าอันตรายได้ 
๒. การเลื่อยไม้ที่เป็นตา, ตุ่มไม้ หรือไม้แตก เพราะไม้ลักษณะนี้เมื่อเลื่อยแล้วบังคับไม่ดีจะดีดท า

อันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ไม้ที่แตกบางครั้งจุดที่แตกจะมีหินเข้าอุดในร่องเมื่อเลื่อยจะสร้างความเสียหายให้กับใบเลื่อย 

ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานชุดเลื่อยเคลื่อนที่ท่ีดี 
๑. นายไม้โต๊ะ ๑, ๒ ต้องอ่านหน้าไม้เป็นเพ่ือเลื่อยไม้ได้ปริมาตรมากท่ีสุด  
๒. การท างานต้องรอบคอบรัดกุม ท าบัญชีไม้ควบคุมสต็อกให้ถูกต้อง  

ข้อเสนอแนะจากการท างาน 
๑. ควรมีการรื้อฟ้ืนคนในลักษณะการท าไม้เคลื่อนที่ข้ึนอีกครั้ง แต่อาจแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ท าไม้

สัมปทานมาเป็นแปรรูปไม้ในสวนป่าเปลี่ยนจากรถแทรกเตอร์เป็นต้นก าเนิดพลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแทน ซึ่งจะมี
ข้อดีดังนี้ 

๑.๑ แปรรูปไม้เศษขนาดเล็กในพื้นที่สวนป่าเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร (เศษไม้, ปลายไม้) 
๑.๒ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม้รายย่อยที่ไม่มีความสามารถแปรรูปไม้ท่อน แต่ต้องการ

ไม้แปรรูปส าเร็จรูป 
๑.๓ แบ่งรายได้จากส่วนแบ่งของโรงเลื่อยแปรรูปเพราะลูกค้าไม่ต้องการไปจ้างโรงเลื่อยแปรรูป

อีกครั้ง 
๑.๔ ลดขั้นตอนและค่าขนส่งไม้ท่อนเข้าโรงเลื่อยของหน่วยงาน 

๒. ภารกิจหลักท่ีได้ปฏิบัติงานท าไม้สวนป่าแม่หอพระ เห็นว่าควรมีงานการตลาด/พนักงานการตลาด
เข้ามาช่วยในการจ าหน่ายไม้ ติดต่อหาลูกค้า ให้กับงานสวนป่า ทั้งในสวนของภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นการ
เพ่ิมลูกค้าและรายได้ไปในตัว 


