ธรรมาภิ บาลในการบริ หารงานป่ าไม้
ของนายตรี กกก�ำแหง อดีตอธิ บดีกรมป่ าไม้
ดุสิต เวชกิ จ1
บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาประวัตสิ ว่ นตัวและประวัตกิ ารท�ำงาน
ของนายตรี กกก�ำแหง และ (2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ดา้ นชีวติ ส่วนตัว
ประสบการณ์ ด้า นสัง คม บทบาท พฤติก รรมและผลงานการบริห ารงานที่เข้า กับ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี กกก�ำแหง การวิจยั ครังนี
้ ้เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพทีร่ วบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวน 43 คน          
โดยใช้เทคนิคแบบสโนว์บอล และการค้นคว้าเอกสารจากห้องสมุดของหน่ วยงานและ
เอกสารส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมและการบริหารงานของนายตรี กกก�ำแหง
เพือ่ น�ำมาท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคสามเส้าผลการวิจยั พบว่า (1) นายตรี กกก�ำแหง
เกิดเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2460 เป็ นบุตรคนที่ 7 ของนายบุนเซีย-นางต๊า กกก�ำแหง
ซึง่ ค่อนข้างมีฐานะยากจนโดยประกอบอาชีพท�ำสวนผลไม้ทอ่ี ำ� เภอบุคคโล จังหวัดธนบุร ี
ในช่วงการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ได้ผา่ นการศึกษาจากโรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
และโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามล�ำดับ ในระหว่างปี พ.ศ. 2479-2480
เข้าศึกษาทีโ่ รงเรียนปา่ ไม้ จังหวัดแพร่ ของกรมปา่ ไม้ ภายหลังเปลีย่ นเป็นคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2516 ด้วยโรคมะเร็ง
ทีห่ ลอดเสียง รวมอายุ 55 ปี 8 เดือน 12 วัน นายตรี กกก�ำแหง ได้สมรสกับนางสาวพวงแก้ว
บุญเมือง เมือ่ ปี พ.ศ. 2498 มีบุตร 2 คน นายตรี กกก�ำแหง รับราชการทีก่ รมปา่ ไม้
เพียงหน่วยงานเดียวตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2479 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2514 ได้รบั แต่งตังและปฏิ
้
บตั หิ น้าที่
่
ในต�ำแหน่ งอธิบดีกรมปาไม้ จนกระทังเสี
่ ยชีวติ โดยได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์สงู สุด
คือ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (2) ในด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี
กกก�ำแหง พบว่า มีครบทัง้ 4 หลักการส�ำคัญทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก� ำ หนดไว้ ด้า นที่โ ดดเด่ น มากก็ค ือ ด้า นเปิ ด เผย/โปร่ ง ใสโดยเฉพาะ
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อีเมล dusit.wec@stou.ac.th
1

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่่ 36(2) : 209-228, 2559

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้

ดุสติ เวชกิจ

การมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ด้านภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ด้านหลักนิตธิ รรมที่
ยึดมันต่
่ อกฎระเบียบ และด้านความรับผิดชอบทางการบริหารงานเกีย่ วกับคุณธรรมใน
การปฏิบตั งิ าน  
ค�ำส�ำคัญ : 1. ธรรมาภิบาล. 2. การบริหารงานป่าไม้. 3. นายตรี กกก�ำแหง
      4. อธิบดีกรมปา่ ไม้.
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Good Governance in Forestry Administration of Mr.Tree Kokkamhaeng,
the former Director-General of the Royal Forest Department
Dusit Wechakit2
Abstract
The objectives of the research were (1) to study biography of Mr. Tree
Kokkamhaeng, and (2) to analyse and synthesise his personnel experience
concerning social experience, roles, behavior and work administration through
good governance for forestry administration This qualitative research has compiled
important data from 2 main sources. By using snowball technique, forty three
informants have been interviewed. Based on several documents from libraries
and personal manuscripts of Mr. Kokkamhaeng, triangulation technique has been
applied to analyse his administration behaviors.  The research revealed that (1)
Mr. Kokkamhaeng was born on 26 November B.E. 2460, in a poor fruit-farmer
family at Bukkalo District, Thonburi Province. He was the seventh son of Mr.
Boonsia  and Mrs. Tah Kokkamhaeng. He finished primary and secondary levels
at the schools of Wat Intaram, Nuan Norradis and Ban Somdej Chaophraya,
respectively. Between B.E. 2479 and 2480, he studied at Prae Forestry School,
R.F.D.: Royal Forest Department, which has been presently the Faculty of
Forestry, Kasetsart University. He died with cancer in 8 August B.E. 2516 at 55
years old. Mr. Tree Kokkamhaeng married Ms. Puangkaew Boonmuang in B.E.
2498. Mr. Kokkamhaeng’s family had 2 children. Starting with the fourth level
forester superintendant, he has been worked in only R.F.D. from B.E. 2479 until
his death. On 1 October B.E. 2514, he has been in charge of the Director-General
of R.F.D. His highest decoration was “Knight Grand Cross (First Class)”. (2)
Based on 4 prime principles of good governance, generated by Office of the
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Public Sector Development Commission, he could be completely applied as good
governance in forestry administration. The most prominent principles of his good
governance have been integrity and accountability principle, especially his
devotedly responsibilities, legal principle, the emphases have been focused on
rules and regulations, and responsibility principle, the concentration has been
based mainly on ethics.  
Keywords: 1. Good governance. 2. Forestry administration. 3. Mr.Tree Kokkamhaeng.
   4. Director-General of the Royal Forest Department.
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บทน�ำ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ทรัพยากรปา่ ไม้ของประเทศเป็ นอย่างยิง่ จึงได้ทรงสถาปนากรมปา่ ไม้ขน้ึ เมือ่ วันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2439 เพือ่ ให้เป็ นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการปา่ ไม้ของประเทศ
ในระยะแรกของการก่อตัง้ กรมปา่ ไม้ ทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือรัฐบาลประเทศอินเดีย     
ซึง่ ขณะนัน้ อยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษในการขอยืมตัวนักวิชาการปา่ ไม้
ชาวอังกฤษมาช่วยบริหารงาน  ในต�ำแหน่งเจ้ากรมปา่ ไม้ (ต่อมาเรียกเป็นอธิบดีกรมปา่ ไม้)
ในช่วงปี พ.ศ. 2439 - 2466 รวม 3 คน เริม่ จาก Mr.H.A. Slade Mr. W.F.L. Tottenham
และ Mr. W.F. Lloyd ตามล�ำดับ หลังจากนัน้ จึงได้แต่งตัง้ พระยาดรุพนั ธ์พทิ กั ษ์
(นายสนิท พุกกะมาน) ซึง่ ศึกษาจบวิชาการปา่ ไม้จากประเทศอังกฤษให้ดำ� รงอธิบดีกรม
ปา่ ไม้  ทีเ่ ป็ นคนไทยคนแรก จนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558 ได้มกี ารแต่งตัง้ อธิบดี
กรมปา่ ไม้แล้วทัง้ สิน้ 36 คน (Royal Forest Department, 2015) ทัง้ นี้ อธิบดีทไ่ี ด้รบั
การกล่ า วขวัญ ในด้า นการมีคุ ณ ธรรมและความซื่อ สัต ย์ท่ีโ ดดเด่ น เป็ น อย่ า งมาก
ไม่ยงิ่ หย่อนกว่าท่านอื่น คือ นายตรี กกก�ำแหง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ ง
อธิบดีกรมป่าไม้ประมาณ 2 ปี (พ.ศ. 2514 - 2516) ก่อนถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง
ทีก่ ล่องเสียง ในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอธิบดีกรมปา่ ไม้ ท่านมีผลงานทางด้านการบริหาร
งานปา่ ไม้ทไ่ี ด้รบั การยอมรับเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกันปราบปราม
ผู้ก ระท�ำ ผิด ทางด้า นป่า ไม้ท่ีบุ ค คลส�ำ คัญ ของประเทศ ในขณะนัน้ ให้ก ารยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทัง้ นี้บุคลากรของกรมปา่ ไม้ได้ใช้หลักการบริหารงานทีด่ ขี องท่านเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบตั ริ าชการสืบต่อมาเป็ นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตามผลงานของท่าน
ยังมิได้มกี ารรวบรวมไว้อย่างเป็ นรูปธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอันเป็ น
แนวทางทีส่ ำ� คัญของการบริหารงานราชการในยุคปจั จุบนั จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการวิจยั ครัง้ นี้
เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านทางด้านปา่ ไม้ให้บงั เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั สามารถน� ำไปใช้
ในการปลูกจิตส�ำนึกให้นักศึกษาทางด้านการจัดการป่าไม้ให้มคี ุณภาพและจริยธรรม
ในการปฏิบตั ทิ างด้านปา่ ไม้ในอนาคตอีกด้วย
ส� ำ หรับ หลัก ธรรมาภิบ าลในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้ใ ช้แ นวทางที่ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of Government Development Board,
2012) หรือทีเ่ รียกว่าส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนดไว้ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ตามภาพที่ 1
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ประสบการณ์ดา้ นสังคม
ของนายตรี กกก�าแหง
หลักธรรมาภิบาล
ประสบการณ์ดา้ นชีวติ
ส่วนตัวของนายตรี กกก�าแหง

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2) ค่านิยมประชาธิปไตย

ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานปา่ ไม้ของ
นายตรี กกก�าแหง

3) ประชารัฐ
่
บทบาท4)พฤติ
กรรมและผลงานการบริ
ความรั
บผิดชอบทางการบริหหารงานป
าร าไม้
ของนายตรี กกก�าแหง

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จุดมุ่งหมายการวิ จยั
1. ศึกษาประวัตสิ ว่ นตัวและประวัตกิ ารท�ำงานของนายตรี กกก�ำแหง
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ ด้านชีวติ ส่วนตัว ประสบการณ์
ด้านสังคม บทบาท พฤติกรรม และผลงานการบริหารงานทีเ่ ข้ากับหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี กกก�ำแหง
วิ ธีการวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีป่ ระกอบด้วยแหล่งข้อมูล เครื่องมือ การรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ดังนี้
1. แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่
		1.1 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูท้ เ่ี คยมีประสบการณ์ทงในด้
ั ้ านชีวติ ส่วนตัว
และชีวติ การท�ำงาน ด้านป่าไม้ร่วมกับนายตรี กกก�ำแหง ทัง้ ภรรยา บุตรและญาติ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และบุคคลทีเ่ คยร่วมงานหรือด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ จ�ำนวน 43 คน
โดยใช้เทคนิคแบบสโนว์บอล (snowball technique)
		1.2 ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมชีวติ ส่วนตัวและการบริหารงานปา่ ไม้ ของนายตรี กกก�ำแหง จากแหล่งข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญคือ ห้องสมุดกรมปา่ ไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ห้องสมุด
ของสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง หอสมุดแห่งชาติ เอกสารส่วนตัวของนายตรี กกก�ำแหง
รวมทัง้ ห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
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2. เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบบันทึกข้อมูลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของนายตรี กกก�ำแหง
2.2 ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เกีย่ วกับประสบการณ์ดา้ นชีวติ ส่วนตัว
ประสบการณ์ดา้ นสังคม บทบาท พฤติกรรม และผลงานการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี
กกก�ำแหง
2.3 เครือ่ งบันทึกเสียง
2.4 กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว
2.5 สมุดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการค้นคว้าเอกสาร
3. การรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม
2557-เมษายน 2558ประกอบด้วย 2 วิธกี ารได้แก่
3.1 การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
ทัง้ การสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์
โดยการให้เขียนข้อมูลเอง นอกจากนีย้ งั ท�ำการบันทึกเสียงและบันทึกภาพผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกด้วย
3.2 การรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ได้ทำ� การจดบันทึก
ข้อมูล ถ่ายส�ำเนา และถ่ายภาพเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ท�ำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า (triangulation technique)
แล้วน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยให้ได้เนื้อหาเกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
ผลการวิ จยั
1. ประวัติส่วนตัวและประวัติการท�ำงานของนายตรี กกก�ำแหง
		
1.1 ประวัติส่วนตัว นายตรี กกก�ำแหง เกิดเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน
2460 ทีอ่ ำ� เภอบุคคโล จังหวัดธนบุร ี เป็นบุตรคนสุดท้องของนายบุญเซีย และนางต๊า กกก�ำแหง
มีพ่ี 6 คน บิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพหลักคือ
การท�ำสวนผลไม้ นอกจากนี้ยงั มีอาชีพรองคือการท�ำโอ่งซีเมนต์ โต๊ะซีเมนต์ และเก้าอี้
ซีเมนต์จ�ำหน่ าย นายตรี กกก�ำแหง ได้ศกึ ษาครัง้ แรกทีโ่ รงเรียนเอกชน แล้วต่อมา
ได้ศกึ ษาระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนประถมวัดอินทาราม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีโ่ รงเรียนวัดนวลนรดิศ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีโ่ รงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2479 ได้ศกึ ษาต่อทีโ่ รงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ (ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็ น
โรงเรียนวนศาสตร์ วิทยาลัยวนศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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ซึง่ เป็ นปี แรกทีก่ รมปา่ ไม้ได้เปิ ดสอนวิชาการปา่ ไม้ จึงนับเป็ นวนศาสตร์รุ่นที่ 1 ซึง่ ได้
ส�ำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2480 โดยได้รบั ประกาศนียบัตรผลการเรียนดี ในระดับเกียรตินยิ ม
นายตรี กกก�ำแหง ได้สมรสกับนางพวงแก้ว บุญเมือง มีบตุ รด้วยกัน 2 คน คือ นางอ้อมเดือน
อุดมปละ (กกก�ำแหง) และนายณัฐพล กกก�ำแหง ต่อมาได้เสียชีวติ เนื่องจากเป็ นมะเร็ง
ทีห่ ลอดเสียง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2516 รวมมีอายุ 55 ปี 8 เดือน 12 วัน ได้รบั
พระราชทานเพลิงศพ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2516 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ ทัง้ นี้มเี กียรติประวัตสิ ำ� คัญ คือการได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ขัน้ สูงสุด คือ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2513
		1.2 ประวัติการท�ำงาน นายตรี กกก�ำแหง ได้ร บั การบรรจุ
เข้ารับราชการครัง้ แรกในชัน้ วิสามัญ ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยพนักงานปา่ ไม้ ประจ�ำกองโรงเรียน
ปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ ขณะทีเ่ ป็นนักศึกษา โรงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2479 ต่อมาหลังส�ำเร็จการศึกษาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นพนักงานปา่ ไม้ผชู้ ว่ ยชัน้ จัตวา
ประจ�ำกองปา่ ไม้ภาคแพร่ จังหวัดแพร่ แล้วมีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการตามล�ำดับ
โดยได้รบั การแต่งตังให้
้ เป็นพนักงานปา่ ไม้ชนตรี
ั ้ ในปี พ.ศ. 2483 ซึง่ ได้โยกย้ายไปปฏิบตั งิ าน
่
ตามภูมภิ าค ในสังกัดกรมปาไม้ หลายแห่ง แล้วได้รบั การเลือ่ นขัน้ ให้เป็ นหัวหน้าแผนก
โครงการชัน้ โท เมื่อปี พ.ศ. 2487 ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ น
ข้าราชการชัน้ เอก ในต�ำแหน่ งเจ้าพนักงานปา่ ไม้เขตพิษณุ โลก ก่อนย้ายมาเป็ นปา่ ไม้
เขตล�ำปางในปี พ.ศ. 2495 ในปี พ.ศ. 2501 ได้ยา้ ยมาเป็ นป่าไม้เขตนครสวรรค์
ซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านเป็ นหัวหน้ากองด่านปากน�้ำโพควบคูไ่ ปด้วย จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2505
ได้รบั การเลื่อนขัน้ ให้เป็ นข้าราชการชัน้ พิเศษในต�ำแหน่ งเดิม และได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมปา่ ไม้ ตามล�ำดับ จนกระทังในวั
่ นที่ 1 ตุลาคม 2514 ได้รบั
การแต่ ง ตัง้ ให้ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิบ ดีก รมป่า ไม้ ก่ อ นเสีย ชีว ิต ขณะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นี้
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2516 นายตรี กกก�ำแหง ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นข้าราชการ
ทีป่ ระกอบคุณงามดีเด่นแก่ราชการกรมปา่ ไม้ จนได้รบั การจารึกชือ่ ณ อนุสาวรียว์ รี ชนปา่ ไม้
ซึง่ จนถึงปจั จุบนั นับว่าเป็ นศิษย์เก่าวนศาสตร์เพียงคนเดียวทีไ่ ด้รบั เกียรติคณ
ุ นี้ (Royal
Forest Department, 1996)
2. ประสบการณ์ ด้านชี วิตส่ วนตัว ประสบการณ์ ด้านสังคม บทบาท
พฤติ กรรมและผลงานการบริหารงานที่เข้ากับหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ป่ าไม้ของนายตรี กกก�ำแหง จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์
ด้านชีวติ ส่วนตัว ประสบการณ์ดา้ นสังคม บทบาทพฤติกรรมและผลการบริหารงานของ
นายตรี กกก�ำแหง แล้วพบว่า มีครบทัง้ 4 หลักการส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาล
ตามทีส่ ำ� นักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำ� หนดไว้ ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

		2.1 การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่
		2.1.1 ประสิทธิภาพ นายตรี กกก�ำแหง เป็ นผูท้ ่มี ุ่งธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานปา่ ไม้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นไป
การก�ำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิท่ีมุ่งในการประหยัดทรัพยากรการท�ำงาน
การปฏิบตั ริ าชการในภาคสนามร่วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยตนเอง แม้เป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงแล้วก็ตาม การก�ำหนดแนวทางการใช้วสั ดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล
ไม่ฟมุ่ เฟือย แม้ตวั ท่านเอง มีโอกาสในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของกรมปา่ ไม้ แต่กย็ งั ยึดมัน่
ในหลักการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีค่ วรยึดถือเป็ นอย่างยิง่
		2.1.2 ประสิทธิผล การบริหารงานป่าไม้อนั มุ่งไปสู่ประสิทธิผลของ
นายตรี กกก�ำแหง ได้ก่อให้เกิดผลส�ำเร็จทีเ่ ป็ นรูปธรรมในหลายด้าน ตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปจั จุบนั นี้ทเ่ี ห็นได้อย่างชัดเจนก็คอื แทนการอนุญาตให้มกี ารท�ำสัมปทานปา่ ไม้ในพืน้ ที่
ป่าธรรมชาติ แต่ท่านได้สนับสนุ นให้ท�ำการก�ำหนดพื้นที่ป่าไม้ให้เป็ นพื้นที่อนุ รกั ษ์
ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ และอุทยานแห่งชาติจำ� นวนหลายแห่งรวมเป็นพืน้ ที่
ป่าไม้ทม่ี จี �ำนวนมากมาย ซึง่ ยังมีสภาพสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากกฎหมาย
ในการจัดการพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์เหล่านี้ มีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายฉบับอื่นๆ
นอกจากนี้ ท่ า นยัง พยายามด� ำ เนิ น งานอัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลอย่ า งแท้ จ ริ ง
ในด้านการประกาศพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ การปราบปรามผูล้ กั ลอบตัดไม้และการท�ำไม้ออก
ทีไ่ ม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยใช้เทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีค่ ดิ ค้นขึน้ มา ทัง้ นี้เนื่องจาก
ท่านเป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์และประสบการณ์ในการท�ำงานทางด้านปา่ ไม้มาอย่างโชกโชน
นันเอง
่
		2.1.3 การตอบสนอง นายตรี กกก�ำ แหง ได้ม ีพ ฤติก รรมและ
ผลงานการบริหารงานปา่ ไม้ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงหลักการตอบสนองต่องานอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมาภิบาลก็คอื การส่งเสริมและสนับสนุ นการด�ำเนินงานทางด้านวิชาการและ
ด้ า นวิ จ ัย ของกรมป่ า ไม้ เพื่ อ ให้ ม ี ก ารผลิ ต ไม้ ท่ี ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ทางด้านอุตสาหกรรมไม้ และการจัดการป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ให้แก่บุคลากร
ทัง้ ในและนอกสังกัดกรมปา่ ไม้ ตลอดจนประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องทัวไป
่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจัดตัง้ โรงเรียนวนกรรมตาก และการปรับปรุงโรงเรียนปา่ ไม้แพร่ ของกรมปา่ ไม้ให้ม ี
ความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ หวังผลในการเพิม่ คุณภาพของนักเรียนทีจ่ บการศึกษา
นอกจากนี้ในด้านการป้องกันปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดทางด้านกฎหมายป่าไม้ ท่านมี
การด�ำเนินการ โดยมิชกั ช้า เมือ่ ได้รบั การแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดจากแหล่งต่างๆ
กับทัง้ ยังคอยติดตามก�ำกับและควบคุมงานทีไ่ ด้สงการไว้
ั่
อยูเ่ สมอ
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2.2 ค่านิ ยมประชาธิ ปไตย
2.2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ นายตรี กกก�ำแหง
ได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมและผลงานมาโดยตลอดว่าได้เป็ นผูท้ ุ่มเทอุทศิ ตนเองให้กบั
ภาระรับผิดชอบงานในต�ำแหน่งหน้าทีท่ ก่ี ำ� หนดไว้ตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่
แม้ในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งรองอธิบดีถงึ อธิบดีกรมปา่ ไม้ ซึง่ ท่านได้ปว่ ยเป็นมะเร็งทีก่ ล่องเสียง
ก็มเิ คยท้อถอย ยังคงปฏิบตั งิ านอย่างเต็มก�ำลัง มิทำ� ให้งานคังค้
่ างเสียหายแต่ประการใด
กับทังยั
้ งคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีป่ ฏิบตั งิ านตามครรลองคลองธรรม
ของระเบียบทางราชการ โดยมิหวันเกรงต่
่
อผูม้ อี ำ� นาจทีอ่ าจไม่พอใจ ท�ำการกลันแกล้
่
ง
หรือสร้างความยุง่ ยากให้ในทุกประการ
		2.2.2 เปิ ดเผย/โปร่งใส นายตรี กกก�ำแหง ได้รบั การกล่าวถึงและ
ยอมรับกันเป็ นอย่างมากจากบุคคล ทัง้ ในกรมปา่ ไม้และทุกวงการทีเ่ คยสัมผัสกับท่าน
ในด้า นเปิ ด เผย โปร่ ง ใส ที่ไ ด้ย ึด เป็ น หลัก ธรรมาภิบ าลในการบริห ารงานป่ า ไม้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การซื่อ สัต ย์สุ จ ริต ที่ท่ า นยึด มัน่ มาโดยตลอดในการท� ำ งาน
โดยทีภ่ รรยา บุตร และญาติๆ ของท่านมีความภาคภูมใิ จต่อท่านทีไ่ ด้รบั การยอมรับตัง้ แต่
รับ ราชการจนกระทัง่ เสีย ชีว ิต ในต� ำ แหน่ ง อธิบ ดีก รมป่ า ไม้ ท่ า นมีค วามโปร่ ง ใส
ในการท�ำงานในทุกด้านทีส่ ามารถตรวจสอบได้ในทุกแง่มุม ทัง้ นี้จากเอกสารรวมทัง้
การสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและแม้แต่พอ่ ค้าไม้
ล้วนต่างกล่าวขวัญและชืน่ ชมในตัวท่าน โดยมักเป็นคุณสมบัตดิ า้ นแรกทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึง
จากเกือบทุกคน ท่านมิเคยมีประวัตดิ า่ งพร้อยทัง้ ฉ้อราษฎร์และบังหลวง แม้ตวั เองและ
ครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่คอ่ ยดีเท่าใดนักก็ตาม
		2.2.3 หลักนิตธิ รรม ในด้านหลักนิตธิ รรมของการบริหารงานป่าไม้
ทีน่ ายตรี กกก�ำแหง มีพฤติกรรมและผลการด�ำเนินงานนัน้ เป็ นธรรมาภิบาลทีไ่ ด้รบั
การยกย่องเป็นอย่างมากใกล้เคียงกับความซือ่ สัตย์สจุ ริต หลักฐานหลายด้านบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า
ท่านยึดมันในการปฏิ
่
บตั งิ านตามตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทุกด้านของ
่
กรมปาไม้ และทางราชการทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมิยอมให้การโอนอ่อนผ่อนปรน
ให้กบั ผูใ้ ด แม้แต่ญาติพน่ี ้องตลอดจนคนใกล้ชดิ ของตัวเอง และมิยอมอ่อนข้อให้กบั
อิทธิพลจากฝา่ ยต่างๆ ท่านท�ำการด�ำเนินการลงโทษต่อผูก้ ระท�ำความผิดอย่างเฉียบขาด
แม้บางครังเป็
้ นการขัดหรือฝืนความรูส้ กึ ของท่านก็ตาม นอกจากนี้แล้ว ในด้านการโยกย้าย
แต่งตัง้ และพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาก็เป็นไปในท�ำนองเดียวกัน
ทีม่ เิ คยใช้คณ
ุ เป็นกรณีพเิ ศษโดยหลีกเลีย่ งกฎเกณฑ์ให้แก่ผใู้ ด จึงได้รบั การชืน่ ชมตลอด
การปฏิบตั งิ านของท่านแม้จนถึงปจั จุบนั
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		2.2.4 ความเสมอภาค ในด้านความเสมอภาคอันเป็ นหลักการหนึ่ง
ของธรรมาภิบาลที่นายตรี กกก�ำแหง ได้แสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมและผลงาน
การบริหารราชการปา่ ไม้ ทีแ่ ม้แต่ผพู้ พิ ากษาก็ให้การรับรอง โดยท่านเป็นบุคคลทีช่ อบให้
การบริการทางด้านปา่ ไม้ทต่ี นเองรับผิดชอบอย่างเสมอภาค  เท่าเทียมกัน ไม่มกี ารแบ่งแยก
ให้อภิสทิ ธิ ์แก่คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งไม่วา่ จะเป็น ข้าราชการระดับใหญ่ ญาติมติ ร หรือแม้แต่
พ่อค้าไม้ นอกจากนี้ตวั ท่านเองก็ไม่นยิ มการใช้อภิสทิ ธิ ์เหนือกฎเกณฑ์ทม่ี ี แม้ขณะทีท่ า่ น
มีต�ำแหน่ งระดับสูงทีส่ ามารถเอื้อโอกาสให้คนทีใ่ กล้ชดิ ได้กต็ ามกับทัง้ ยังก�ำชับก�ำชา
ภรรยาและคนในครอบครัวให้ยดึ มันและยอมรั
่
บในความเสมอภาคเช่นเดียวกัน
3. ประชารัฐ
		3.1 การมีสว่ นร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ/นายตรี กกก�ำแหง
ขณะด�ำรงต�ำแหน่ งรองอธิบดีถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ได้แสดงพฤติกรรมและมีผลงาน
ที่ช้ใี ห้เห็นถึงธรรมาภิบาล การบริหารงานป่าไม้ในด้านการมีส่วนร่วมการพยายาม
แสวงหาฉันทามติกค็ อื ท่านได้ให้ความส�ำคัญในด้านการมี/ส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่ วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมการปา่ ไม้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีแนวคิดทีว่ ่าควรให้
ประชาชนเปลีย่ นความรูส้ กึ จาก “ปา่ เป็ นของรัฐ” ไปสู่ “ปา่ เป็ นของประชาชน” ซึง่ แม้วา่
ในขณะนัน้ ในวงการปา่ ไม้รวมถึง  การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ยังมิได้ให้ความสนใจ
ในเรื่องการมีส่วนร่วมมากนักก็ตาม ผลงานที่เด่นชัด อีกด้านหนึ่งก็คอื ท่านได้ให้
การสนับสนุ นการวิจยั และการด�ำเนินงานในพืน้ ทีต่ วั อย่างเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เป็ นรูปธรรมและขยายผลโอกาสต่อมา
นอกจากนัน้ ท่านยังเป็ นผูท้ ม่ี ใี จกว้างในการเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในการแสดง
ความคิดเห็นและหาข้อยุตริ ว่ มกันในการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
		3.2 การกระจายอ�ำนาจ นายตรี กกก�ำแหง ได้ยดึ หลักธรรมาภิบาล
ด้านการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานปา่ ไม้ โดยการแบ่งส่วนราชการในระดับภูมภิ าค
ให้มสี �ำนักงานป่าไม้จงั หวัดและป่าไม้อ�ำเภอ เพื่อปฏิบตั งิ านที่ใกล้ชดิ กับประชาชน
และพืน้ ทีป่ า่ ไม้อย่างใกล้ชดิ กับทัง้ ยังมีแนวคิดในการกระจายอ�ำนาจ การบริหารงานปา่ ไม้
ไปสูช่ มุ ชนในระดับย่อยมากยิง่ ขึน้ โดยมีดำ� ริในการจัดตัง้ ปา่ ไม้แขวงทีร่ บั ผิดชอบงานปา่ ไม้
ในระดับต�ำบลอีกด้วย เพียงแต่มไิ ด้รบั การตอบสนองให้เป็นรูปธรรม ท่านยังได้มกี ารกระจายอ�ำนาจ
โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการคณะท�ำงานในด้านต่างๆ เพือ่ ช่วยให้การบริหารงานปา่ ไม้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริหารจัดการ
ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและการให้สมั ปทานปา่ ไม้ นอกจากนี้ยงั ได้ทำ� การกระจายอ�ำนาจ
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ชว่ ยในการป้องกันและปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดทางด้านกฎหมายปา่ ไม้
เพือ่ รักษาประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ดว้ ย
219

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้

ดุสติ เวชกิจ

4. ความรับผิดชอบทางการบริ หาร
		4.1 ด้านการครองตน นายตรี กกก�ำแหง เป็ นผูท้ ย่ี ดึ มันและศรั
่
ทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยมักหาโอกาสในการท�ำบุญตามโอกาสและประเพณีท่มี อี ยู่
รวมทังท่
้ านยังมีจติ ใจใฝน่ ยิ มการปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีท่ า่ นพุทธทาสภิกขุได้แนะน�ำไว้
กับทัง้ ยังได้เคยไปปฏิบตั ิธรรมด้วยตนเองที่สวนโมกขพลารามอีกด้วย ท่านยังให้
การเคารพนับถือต่อสถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นอย่างมาก โดยการแสดงออกในโอกาสต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ ทัง้ ในทีส่ าธารณะและภายในครอบครัว ในด้านชีวติ ครอบครัวส่วนตัวของ
ท่านนับได้ว่าเป็ นครอบครัวทีม่ คี วามอบอุ่นโดยท่านยึดหลักการสมถะ รูจ้ กั พอเพียง
ทีส่ ำ� คัญก็คอื ได้มกี ารประพฤติปฏิบตั ใิ น   ด้านต่างๆ ทีภ่ รรยาและลูกๆ มีความภาคภูมใิ จ
และยังอาลัยอาวรณ์มาจนทุกวันนี้
		4.2 ด้านการครองคน ในด้านการครองคนนัน้ กล่าวได้วา่ นายตรี
กกก�ำแหง เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตทิ ป่ี ระทับใจกัลยาณมิตร และผูท้ ค่ี บหาสมาคมเป็นอย่างยิง่
โดยเป็นคนทีม่ คี วามจริงใจเสมอต้นเสมอปลายต่อคนทุกระดับ ทัง้ ในและนอกวงการปา่ ไม้
เป็นผูม้ สี มั มาคารวะและกตัญญ
ู กู ตเวทิตา ต่อบิดา คณาจารย์และผูม้ พี ระคุณอย่างแท้จริง
ท่านมีน้� ำใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ่เี จ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ าน  
ตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย โดยคอยดูแลและให้การช่วยเหลือ ท่านเห็นอกเห็นใจ
เจ้าหน้ าที่ผู้น้อยที่ต้องปฏิบตั งิ านในป่าโดยเผชิญกับความยากล�ำบากในด้านต่างๆ
ทังหมั
้ นเยี
่ ย่ มเยียนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและให้กำ� ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีป่ ฏิบตั งิ านในภาคสนาม
ตามทีโ่ อกาสอ�ำนวย กับทังให้
้ ความดีความชอบตามฐานานุรปู ในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้
ยังให้การสนับสนุนผูม้ ศี กั ยภาพให้ทำ� งานศึกษาต่อ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าในชีวติ การงาน
		4.3 ด้านการครองงาน นายตรี กกก�ำแหง ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
ผูท้ ่เี อาจริงเอาจังและทุ่มเทก�ำลังการก�ำลังใจ ในการปฏิบตั งิ านป่าไม้เป็ นอย่างมาก
นับตัง้ แต่ขณะเป็ นนักเรียนทีโ่ รงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่างๆ
แม้ในขณะทีท่ า่ นปว่ ยเป็ นโรคมะเร็งทีห่ ลอดเสียงในบัน้ ปลายของชีวติ ก็ตาม ท�ำให้ทา่ น
มีความก้าวหน้าในชีวติ ราชการทีโ่ ดดเด่นมาก จนได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นอธิบดีกรมปา่ ไม้          
ท่านได้พยายามรักษาผลประโยชน์ ให้กบั กรมป่าไม้และทางราชการในทุกรูปแบบ
ทังด้
้ านการรักษาเวลา การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์และด้านอืน่ ๆ ประการส�ำคัญก็คอื ท่านได้วางตัว
อย่างเหมาะสมมิให้ทางครอบครัวได้เข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าทีต่ ำ� แหน่งการงานของท่านอย่างแท้จริง
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาพบว่า ในด้านประวัตสิ ว่ นตัวและประวัตกิ ารท�ำงานของนายตรี
กกก�ำแหง นายตรี กกก�ำแหง แม้เกิดในครอบครัวทีไ่ ม่คอ่ ยมีฐานะทางการเงินเท่าใดนัก
แต่ ก็นับ ว่า โชคดี ที่บิดามารดาเป็ นผู้ม คี วามรับ ผิด ชอบ ต่ อครอบครัวเป็ นอย่า งดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีมานะอดทนในการประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต เพือ่ หารายได้เลีย้ งดูบตุ ร
ทีม่ ถี งึ 6 คน (เสียชีวติ ไป 1 คน ขณะเยาว์วยั ) ตลอดจนยึดมันศรั
่ ทธาในพุทธศาสนา
โดยมีหลักฐานทีช่ ดั เจนคือ เอกสารทีร่ ะลึกในงานฌาปนกิจศพของทัง้ สองท่าน ทีล่ กู ๆ
ได้เขียนบรรยายสภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวและอุปนิสยั ใจคอของบิดามารดาไว้
(Looklook, 1965; Kokkamhaeng, 1972) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นางพวงแก้ว กกก�ำแหง
ผูเ้ ป็ นภรรยา (Kokkamhaeng, Interview, August 18, 2014) และแพทย์หญิงเพทาย
แม้นสุวรรณ ผูเ้ ป็นหลาน (Maensuwan, Interview, September 10, 2014) ทีไ่ ด้ให้การชืน่ ชม
บุ พ การีเ ป็ น อย่ า งมากในการปู พ้ืน ฐานชี ว ิต ครอบครัว ให้ ลู ก หลานเป็ น อย่ า งดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมอบหมายงานให้ลกู หลานได้มสี ว่ นร่วมในการรับผิดชอบประกอบ
อาชีพท�ำสวน ผลจากการอบรมเลีย้ งดูดงั กล่าว ท�ำให้อปุ นิสยั ใจคอของนายตรี กกก�ำแหง
ได้รบั การถ่ายทอดมาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่เป็ นคนมุ่งมันและจริ
่
งจัง
ต่อการช่วยเหลือครอบครัว และฝกั ใฝต่ ่อการเรียนหนังสือ
ในด้านการเรียนทีโ่ รงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ นับว่าเป็นโอกาสดีของนายตรี กกก�ำแหง
และเพือ่ นร่วมรุน่ เป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นการเปิดสอนวิชาการปา่ ไม้เป็ นครัง้ แรกของ
กรมปา่ ไม้ทผ่ี บู้ ริหารและหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ ความหวังไว้เป็ นอย่างมากในการผลิต
บุคลากรทีเ่ พียบพร้อมทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านปา่ ไม้อย่างเข้มแข็ง
ต่อไปในอนาคต (Ratanaprasit, 1969; Panomkhwan, 2005) คณาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบ
ในสมัยนัน้ ทัง้ ผูอ้ �ำนวยการคือหลวงวิลาสวนวิทย์ ตลอดจนอาจารย์อกี 4 ท่าน คือ
อาจารย์คดิ สุวรรณสุทธิ อาจารย์สวัสดิ ์ มหาผล อาจารย์กริต สามะพุทธิ และอาจารย์
เฉลิม ศิรวิ รรณ ล้วนแล้วแต่เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างวิชาการปา่ ไม้เป็ นอย่างดี โดยทุกท่าน
ส�ำเร็จการศึกษาทางด้านวนศาสตร์โดยตรงจากต่างประเทศ และทุกท่านต่างร่วมมือ
ร่วมใจในการทุม่ เทการสอน ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้แก่นกั เรียนและการท�ำงาน
อย่างเข้มแข็ง จึงเห็นได้ว่าทุกท่านล้วนมีเส้นทางชีวติ การท�ำงานทีร่ ุ่งเรืองในโอกาส
ต่อมาเป็นอย่างมาก โดยได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น คณบดี
คณะวนศาสตร์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผูอ้ �ำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็ นต้น
(Forestry Alumni Association, 2008) ท�ำให้นายตรี กกก�ำแหง ได้รบั การประสิทธิ ์
ประสาทความรูท้ างด้านวิชาการปา่ ไม้เป็ นอย่างดี ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญในการน�ำไปใช้
ประกอบการรับราชการในกรปา่ ไม้ ตัง้ แต่แรกบรรจุรบั ราชการ จนกระทังเป็
่ นผูบ้ ริหาร
สูงสุดในต�ำแหน่งอธิบดีกรมปา่ ไม้
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ด้านชีวติ รับราชการในกรมป่าไม้ทส่ี ำ� คัญก็คอื การได้รบั ความไว้วางใจจาก
กรมปา่ ไม้ให้ดำ� รงต�ำแหน่ งปา่ ไม้เขตนครสวรรค์ และหัวหน้ากองด่านปา่ ไม้ปากน�้ำโพ
ในปี พ.ศ. 2501 เงินเดือน 650 บาท ทีม่ งี านส�ำคัญในการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้
ทีท่ �ำออกจากภาคเหนือไปสู่กรุงเทพฯ ซึ่งมีปริมาณและมูลค่ามหาศาล หลังจากนัน้
ในปี พ.ศ. 2505 เงินเดือน 4,300 บาท ขณะทีม่ อี ายุเพียง 45 ปี ก็ได้รบั การไว้วางใจ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ งรองอธิบดีกรมป่าไม้อย่างยาวนานถึง 9 ปี จนในปี พ.ศ. 2514
ขณะมีอายุ 54 ปี ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอธิบดีกรมปา่ ไม้ จนกระทังเสี
่ ยชีวติ
ในปี พ.ศ. 2516 (Royal Forest Department, 1973) ทัง้ นี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก
ปรีชานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Preechanon, Interview, July 9,
2014) นายอุ ด ม หิร ญ
ั พฤกษ์ อดีต ผู้ต รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Hiranyapruck, Interview, July 9, 2014) และนายธานี ภมรนิยม อดีตผูอ้ ำ� นวยการ
กองจัดการทีด่ นิ ปา่ สงวนแห่งชาติ กรมปา่ ไม้ (Bhamaraniyama, Interview, July 9,
2014) ได้ให้สมั ภาษณ์ว่า นายตรี กกก�ำแหง เป็ นผูท้ ม่ี คี วามก้าวหน้าในชีวติ ราชการ       
เป็นอย่างมากเมือ่ เทียบกับข้าราชการคนอืน่ ทีเ่ รียนโรงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่มาด้วยกัน
โดยทีม่ เี พียงนายดุสติ พานิชพัฒน์ เพือ่ นวนศาสตร์รนุ่ ที่ 1 เพียงคนเดียวทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอธิบดีกอ่ นท่าน เนื่องจากเป็นผูม้ อี าวุโสมากกว่าถึง 6 ปี กับทังยั
้ งรับราชการ
ในกรมปา่ ไม้กอ่ นเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนปา่ ไม้จงั หวัดแพร่ และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากต่างประเทศอีกด้วย นับว่านายตรี กกก�ำแหง เป็ นสามัญชนทีม่ คี วามรูเ้ พียงระดับ
อนุ ปริญญา แต่มคี วามก้าวหน้าจนได้รบั เกียรติยศจนถึงอธิบดีนัน้ อาจเป็ นเพราะว่า
ท่านมีความซือ่ สัตย์มงุ่ มันจริ
่ งจังและมีความรับผิดชอบในชีวติ การรับราชการในทุกต�ำแหน่ง
โดยการยืนยันจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ทัง้ 3 ท่านข้างต้น รวมทัง้ คนอื่นอีกหลายคน เช่น
นางพวงแก้ว กกก�ำแหง ผูเ้ ป็ นภรรยา (Kokkamhaeng, Interview, August 18, 2014)
นายผ่อง เล่งอี้ อดีตอธิบดีกรมปา่ ไม้ (Leng-E, Interview, July 7, 2014) ศาสตราจารย์ ดร.
นิ พ นธ์ ตัง้ ธรรม และศาสตราจารย์ ดร. สนิ ท อัก ษรแก้ว ข้า ราชการบ�ำ นาญ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Tangtam, Interview, July 5, 2014;
Aksornkoae, Interview, January 4, 2015)
จากการศึก ษาโดยการวิเ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ พ ฤติก รรมและผลงาน
ในด้านการบริหารราชการป่าไม้ พบว่า นายตรี กกก�ำแหง ได้บริหารงานป่าไม้
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นไปตามที่ส�ำนักงานพัฒนาระบบราชการ (Office of
Government Development Board, 2012) ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี้ธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานป่าไม้ของนายตรี กกก�ำแหง ทีโ่ ดดเด่นเป็ นพิเศษเป็ นอย่างยิง่ ก็คอื การเปิ ดเผย/
โปร่งใส โดยเฉพาะในด้านการซือ่ สัตย์สจุ ริตต่ออาชีพรับราชการ ตังแต่
้ เริม่ บรรจุเข้ารับราชการ
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จนถึงต�ำแหน่ งอธิบดีกรมป่าไม้ หลักฐานทีบ่ ่งชีจ้ ากการรวบรวมข้อมูล ทัง้ สองแหล่ง
ได้ระบุไว้ตรงกัน กล่าวคือ จากเอกสารทีผ่ คู้ นุ้ เคยทุกคนได้กล่าวถึงและยอมรับคุณสมบัติ
ในด้านนี้ของนายตรี กกก�ำแหง ทัง้ ระดับรัฐมนตรี ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรมปา่ ไม้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผูค้ นุ้ เคยจากหน่วยงานต่างๆ
ตลอดทังบุ
้ คคลทีเ่ ป็นญาติและผูใ้ กล้ชดิ (Royal Forest Department, 1973) อันสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ทุกคนซึง่ มีฐานะหลายระดับทัง้ อดีตรัฐมนตรี อดีตอธิบดีและ
รองอธิบดีกรมปา่ ไม้ อดีตผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อาจารย์ในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ่อค้า บุคคลในครอบครัว และญาติ
ซึง่ หลายท่านให้ทศั นะว่า คุณสมบัตใิ นด้านนี้พบได้ยากทัง้ ในระดับอธิบดีหรือผูบ้ ริหาร
ั บนั ส�ำหรับคุณสมบัตขิ องนายตรี กกก�ำแหง
ระดับสูงของหน่วยงานปา่ ไม้ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปจจุ
ในด้านนิตธิ รรม อันได้แก่การเคารพและยึดมันต่
่ อกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ ม่ี ขี อง
ทางราชการนัน้ ก็อาจกล่าวได้วา่ ไม่ยงิ่ หย่อนกว่า ด้านการซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยแหล่งข้อมูล
ทังเอกสารและการให้
้
สมั ภาษณ์ได้ยนื ยันไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน ส่วนคุณสมบัตโิ ดดเด่น
อีกด้านได้แก่ด้านภาระรับผิดชอบ ที่นายตรี กกก�ำแหง ยึดมันต่
่ อการปฏิบตั ิงาน
่
แม้ในขณะทีเ่ จ็บปวยก็ตาม
ธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบทางการบริหาร อันได้แก่ คุณธรรม/
จริยธรรมของข้าราชการ ซึง่ ได้แก่ การครองตน การครองคน และการครองงานนัน้
ก็เป็ นคุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นของนายตรี กกก�ำแหง เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การยึดมันต่
่ อหลักพุทธศาสนา การศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีกตัญญู กตเวทิตา
ต่อบิดามารดา อาจารย์ และผูม้ พี ระคุณ การทุม่ เทการปฏิบตั งิ านต่อหน้าที่ การเอาใจใส่
และมีน้� ำใจให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทีส่ ำ� คัญอีกด้านก็คอื การเป็ นสามีทด่ี ตี ่อภรรยา และ
การให้ความอบอุน่ ในครอบครัว
ั ยพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี
ส�ำหรับปจจั
กกก�ำแหงนัน้ มูลจากการสัมภาษณ์ การค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดทัง้ เอกสาร
ทางวิชาการและผลการวิจยั เกีย่ วกับธรรมาภิบาลของนักวิชาการ นักวิจยั และหน่วยงานต่างๆ นัน้
ั
กล่าวได้วา่ มาจากพืน้ ฐาน 6 ด้าน คือ การได้รบั การปลูกฝงจากครอบครั
ว การมีตน้ แบบทีด่ ี
ในการปฏิบตั ิงานการอบรมสังสอนและบ่
่
มเพาะจากสถาบันการศึกษา การยึดมัน่
ในหลักพุทธศาสนา การมีครอบครัวทีอ่ บอุ่น และคุณลักษณะของบุคลิกภาพส่วนตัว
สอดคล้องกับรายงานผลการวิจยั ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในด้านๆ
จากการศึกษาของ Tantirojanawong and Tawisuwan (2009); Pattarakampol (2008);
Pinthapat (2013); Preechanont (2008); Royal Forest Department (1973);
Shinwanno, (2003); Siripirom, (2007) Prathepyanwisit, (2012) and Tengtrirat et al.
(2012)
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี กกก�ำแหง พบว่ามีครบทัง้ 4
หลักการส�ำคัญทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก�ำหนดไว้ ด้านทีโ่ ดดเด่นมาก
ก็คอื ด้านเปิ ดเผย/โปร่งใสโดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์สุจริต ด้านภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ ด้านหลักนิตธิ รรมทีย่ ดึ มันต่
่ อกฎระเบียบ และด้านความรับผิดชอบ
ทางการบริหารงานเกีย่ วกับคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับผลทีเ่ กิดขึน้ จากธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกก�ำแหง นัน้ ได้ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมและค้นคว้า สรุปได้วา่ ก่อให้เกิดผลต่อวงการปา่ ไม้ของประเทศไทย
ใน 5 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดด้านกฎหมายปา่ ไม้ การประกาศ
พืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็ นปา่ อนุ รกั ษ์และปา่ สงวนแห่งชาติ แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมปา่ ไม้ การเป็นต้นแบบทีด่ ี ในการปฏิบตั งิ านด้านปา่ ไม้
และการรักษาเกียรติภมู ขิ องอาชีพปา่ ไม้
ผลจากการวิจยั เรือ่ งธรรมาภิบาลในการบริหารงานปา่ ไม้ของนายตรี กกก�ำแหง ครังนี
้ ้           
นอกจากสมควรได้รบั การถ่ายทอดเพื่อปลุกจิตส�ำนึกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรปา่ ไม้แล้ว มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. การถอดบทเรียนของบรรพวนกร ทีม่ ผี ลงานและพฤติกรรมอันน่ ายกย่อง
เกี่ยวกับงานป่าไม้ใน ด้านต่างๆ เพื่อเป็ นต้นแบบและบทเรียนให้แก่วนกรรุ่นหลัง
ในการประพฤติปฏิบตั ติ าม
2. การวิจยั ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ ของผูบ้ ริหารงานระดับสูง
ในอดีต ทีม่ พี ฤติกรรมและผลงานโดดเด่นท�ำนองเดียวกับนายตรี กกก�ำแหง เพือ่ เชิดชู
เกียรติคณ
ุ พร้อมทัง้ เป็ นบทเรียนต่อการบริหารงานปา่ ไม้ทเ่ี หมาะสม เช่น ศาสตราจารย์
เทียม คมกฤส ศาสตราจารย์ ดร. อ�ำนวย คอวนิช นายพงษ์ โสโน
3. การวิจยั ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
หน่ วยงานป่าไม้ทุกระดับในปจั จุบนั เพื่อเป็ นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุง/พัฒนา
ตนเอง รวมทัง้ ช่วยในการป้องปราม พฤติกรรม การบริหารงานบางด้านทีไ่ ม่เหมาะสม
4. การศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของ
ผู้บริหารระดับสูงยุคปจั จุบนั เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการหาแนวทางและมาตรการ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานปา่ ไม้ดา้ นต่างๆ
5. สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปา่ ไม้แพร่ ควรให้
การสนับสนุนในการค้นหาศิษย์เก่าทีเ่ ป็นบุคคลต้นแบบทีม่ ผี ลงานดีเด่นและประจักษ์ชดั
เพือ่ ท�ำการวิจยั ถอดบทเรียนในการเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรด้านปา่ ไม้ศกึ ษา รวมทัง้
การเผยแพร่ชอ่ื เสียงสูส่ าธารณชนอีกทางหนึ่งด้วย
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ม ีส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ก ารวิจ ัย ครัง้ นี้ ส� ำ เร็จ ลุ ล่ ว ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการให้ทนุ การวิจยั รองศาสตราจารย์
ดร. มณฑล จ�ำเริญพฤกษ์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร
ในการให้คำ� ปรึกษา ตลอดทังผู
้ ใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ 43 ท่าน ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ นางพวงแก้ว กกก�ำแหง
แพทย์หญิงเพทาย แม้นสุวรรณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ นายอุดม หิรญั พฤกษ์
นายธานี ภมรนิยม นายประพัตร แสงสกุล นายผ่อง เล่งอี้ ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
และศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตัง้ ธรรม รวมถึงผูท้ ม่ี ไิ ด้เอ่ยนามทุกท่าน
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