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ບັນຫາແບບສະເພາະຂືົ້ນ 

ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ 
ກ່ຽວກັບປືົ້ມຄູມ່ແືນະນ າສະບັບນ ົ້ 

ໃນນາມທີີ່ທ່ານເປັນເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຂອງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ ທ່ານອາດຮ ້ສຶກວ່າເຫດການຕ່າງໆເຫ  ີ່ານີີ້ເກີດຂ ີ້ນຊ ີ້າໄປຊ ີ້າມາຕະຫ ອດເວລາ 
ເຊັີ່ນ: ມີການຈັບກຸມຜ ້ລັກລອບລ່າສັດປ່າທີີ່ຜິດກ ດໝາຍໄດ້ຢ ່ເປັນປະຈ າ ແຕ່ການກະທ າຜິດດັີ່ງກ່າວໃນພ ີ້ນທີີ່ອຸທະຍານຂອງທ່ານ ກ ຍັງບ ີ່ເຄີຍຫຼຸດລ ງເລີຍ. ທ່ານ
ເຄີຍຖ ກຮ້ອງຂ ໃຫ້ຊ່ວຍແກໄ້ຂບັນຫາຂອງສັດປ່າ ທີີ່ໄດ້ເຂ ີ້າມາທ າລາຍຜ ນຜະລິດພ ດພັນຕ່າງໆ. ແຕ່ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະມກີານຂັບໄລ່ ຫ   ຍ ກຍ້າຍຖີີ່ນຖານໃຫ້ແກ່
ບັນດາສັດເຫ  ີ່ານັີ້ນໄປແລ້ວກ ີ່ຕາມ, ສຽງຮ້ອງຮຽນຈາກຊາວບ້ານກ ີ່ຍັງເພີີ່ມຫ າຍຂ ີ້ນທຸກປີ ແລະ ທ່ານອາດບ ີ່ໄດ້ຄິດຄ ນດຽວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານມີໜ່ວຍລາດຕະເວນ
ເພີີ່ມຂ ີ້ນ ຫ   ມີຍານພະຫະນະທີີ່ວ່ອງໄວກວ່າເກ ີ່າ ຫ   ມີງົບປະມານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຫ າຍກວ່ານີີ້ ທ່ານອາດຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂ ີ້ນເຫ  ີ່ານີີ້ໄດ້” 
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ດ້ວຍງົບປະມານທີີ່ຈ າກັດ ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ຊາວບ້ານກ ີ່ຄາດຫວັງໃຫທ້່ານແກໄ້ຂບັນຫາສັດປ່າໃນວ ງກວ້າງຂ ີ້ນ ຊຶີ່ງບາງບັນຫາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈ ານວນຫ າຍ ແຕ່ກ ີ່ເບິີ່ງຄ ວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂໄປໃນທາງທີີ່ດີຂ ີ້ນເທ ີ່ອ. 

 

 ຍິີ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ ທ່ານເອງກ ີ່ອາດຈະຮັບຮ ໄ້ດ້ວ່າ ບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າແມ່ນມີຄວາມຮ ນແຮງຂ ີ້ນເລ ີ້ອຍໆ. ການລັກລອບລ່າສັດປ່າ ແລະ ຄ້າສັດປ່າ
ທີີ່ຜິດກ ດໝາຍ ເພ ີ່ອນ າໄປເປັນສັດລ້ຽງ, ອາຫານ, ເຄ ີ່ອງປະດັບ ຫ   ຢາປ ວພະຍາດ ແມ່ນກ າລັງເພີີ່ມທະວີຂ ີ້ນໃນທ ີ່ວໂລກ. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງເກີດບັນຫາຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ 
ລະຫວ່າງ ສັດປ່າ ແລະ ຄ ນ ເພີີ່ມຂ ີ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກທັງຄ ນ ແລະ ສັດປ່າ ກ ແຂ່ງຂັນກນັ ເພ ີ່ອຍາດແຍ່ງບ່ອນທ າມາຫາກິນ ແລະ ແຫ ີ່ງອາຫານ. ບັນຫາທີີ່ທ່ານຕ້ອງດ າ
ເນີນການແກໄ້ຂນັີ້ນ ຈຶີ່ງມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານີີ້ ທ່ານອາດເຫັນວ່າ ວິທີການປະຕິບັດງານແບບດັີ້ງເດີມຂອງອ ງກອນ ຄວນມກີານປັບປຸງ 
ແລະ ປ່ຽນແປງ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂ ີ້າກັບຍຸກທີີ່ທັນສະໄໝ. 
 
 ສະນັີ້ນ, ຈ ີ່ງຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງມີການທ ດລອງນ າໃຊ້ວິທກີານໃໝ່ໆແລ້ວ. ນະໂນບາຍການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ໄດ້
ຖ ກພັດທະນາຂ ີ້ນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫ  ອເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດໃນການຊອກຫາວິທີ ແລະ ແນວທາງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກ າ ໂດຍບ  ີ່ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫ າຍ, 
ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາປະກອບມີ (ກ) ສະໜັບສະໜ ນຄວາມຄິດພ ີ້ນຖານ ໃນການແກໄ້ຂຂອບເຂດຂອງບັນຫາທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ (ຂ) ສະໜັບສະໜ ນ
ການແກໄ້ຂບັນຫາດ້ວຍການໃຊ້ວັດນະຕະກ າໃໝ່ ທີີ່ນອກເໜ ອຈາກຂະບວນການຍຸຕິທ າທາງອາຍາ ແລະ (ຄ) ສ ີ່ງເສີມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໜ່ວຍງານຂອງຕ ນເອງ. ດ້ວຍເຫດນີີ້ ຜ ້ຂຽນຈ ີ່ງເຊ ີ່ອໝັີ້ນວ່າ ແນວທາງເຫ  ີ່ານີີ້ ຈະກ ີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍແກ່ໜ່ວຍງານອະນຸ 
ລັກສັດປ່າ ພ້ອມທັງຍັງສາມາດນ າມາປະສ ມປະສານກັບກ ນລະຍຸດຂອງການອະນຸລັກທີີ່ກ າລັງດ າເນີນຢ ່ໃນປະຈຸບັນໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

 
ທ່ານສາມາດຄ ີ້ນຫາ ຄ າແນະນ າ ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນການຮຽນຮ ້ ທີີ່ມີຢ ່
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍໄດ້ທີີ່ ສ ນແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດ ເຊີີ່ງກ່ຽວກັບວິທກີານອະນຸລັກສັດປ່າ
ດ້ວຍການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາແນວໃດໃຫ້ເກີດຜ ນ. ທ່ານອາດຈະຮ ້ສຶກຄຸ້ນ
ເຄີຍກັບຫ າຍສິີ່ງຫ າຍຢ່າງທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່
ຕ າຫ ວດ ກັບ ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນປ່າໄມ ້ຈະມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນຢ ່ຫ າຍຢ່າງ,  ແຕ່ກ ີ່ຍັງ
ມີຫ າຍສິີ່ງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ, ບາງຢ່າງໃນຄ ່ມ  ອາດໃຊ້ກັບ “ການອະນຸລັກສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມ” ໄດ້ ຫ   ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໃຫ້ເໝາະສ ມກັບຂອບເຂດຂອງການອະນຸລັກ, ຄ ່ມ 
ແນະນ າສະບັບນີີ້ ຈະມີການອະທິບາຍເຖິງແນວຄິດ ແລະ ຫ ັກ ການຂອງການອະນຸ 
ລັກສັດປ່າ ດ້ວຍການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ (POP) ວ່າສາມາດນ າມາໃຊ້ກັບ
ບັນຫາໃນການອະນຸລັກສັດປ່າໄດ້ແນວໃດ. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງມກີານອະທິບາຍເຖີງ
ລາຍລະອຽດວ່າ ອ ງກອນຂອງທ່ານຈະສາມາດລິເລີີ່ມໂຄງການອະນຸລັກສັດປ່າ  ດ້ວຍ
ການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາດ້ວຍຕ ນເອງ ໄດ້ແນວໃດ. 

 

ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ 
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ບັນຫາ 
ຄະນະອາຊະຍາກ າວິທະຍາ ແລະ ຍຸຕິທ າທາງອາຍາ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດເອຣິໂຊນາ 
411 ນອດ ເຊັນໂທ ເວນິວ ຫ້ອງຊຸດເລກທີ 600 

ເລກໄປສະນີ 4420 ເມ ອງຟີນິກ 

ລັດເອຣິໂຊນາ 85004 ສະຫະລັດອາເມລິກາ 

ສະຖາບັນການສຶກສາອາຊະຍາກ າ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊກ້ ດໝາຍແຫ່ງເນເທ ແລນ 

ຕ ້ໄປສະນີ 71304 

1008 ກຸງອັມສເຕີດ າ 
ປະເທດເນເທີແລນ 

ອ ງການແພນເທ ຣາ 
ເລກທີ 8 ຖະໜ ນສາຍທີີ່ 40 ຕາເວັັນຕ ກ 

ຊັີ້ນທີ 18 ນິວຢອກ 10018 

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 
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ບ ດທ ີ່ 1 ແນວທາງການແກ້ໄຂທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກ າ ແມ່ນຫຍັງ 

ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກໄພຂ ີ່ມຂ ່ຕ່າງໆ ເປັນເລ ີ່ອງທີີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ທ້າທາຫ າຍ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ເມ ີ່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ ນ 
ແລະ ຊຸມຊ ນທີີ່ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກສັດປ່າ ທງັໃນຮ ບແບບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບແລ້ວ. ການອະນຸລັກ ຈ ີ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ ເປັນການລວມກັນຂອງ 
“ບັນຫາທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນ”1 ທີີ່ຍາກຈະແກໄ້ຂ ເພາະມັນເປັນບັນຫາທີີ່ບ ີ່ໄດ້ເກີດຂ ີ້ນ ຫ   ແກ້ໄຂ ດ້ວຍປັດໃຈດຽວເທ ີ່ານັີ້ນ ແລະ ບັນຫາເຫ  ີ່ານີີ້ ຍັງກຽ່ວພັນກັບ
ບັນຫາທ່ີີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນອ ີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 

ໃນວ ງການອະນຸລັກສັດປ່ານັີ້ນ ຄ າວ່າອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ເປັນພຽງຄ າກວ້າງໆທີີ່ກວມເອ າຫ າຍພຶດຕິກ າຫ າຍປະເພດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດຕ ີ່ກັບກ ດໝາຍ
ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກ ນ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມກັກຽ່ວຂ້ອງກັບການລັກລອບຊ ີ້-ຂາຍສັດປ່າທີີ່ຜິດກ ດໝາຍ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງລວມເຖິງພຶດຕິ
ກ າ ທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕ ີ່ກັບສັດປ່າທີີ່ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ຊຶີ່ງມັກຖ ກເຂ ີ້າໃຈຜິດວ່າເປັນສັດຕ ພ ດ ແລະ ການຖ່າງປ່າທີີ່ຜິດກ ດໝາຍອີກດ້ວຍ. ເນ ີ່ອງຈາກອາຊະຍາກ າສັດປ່າ 
ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ອິີກທັງຍັງເຊ ີ່ອມໂຍງກັບບັນຫາອ ີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຄວາມທກຸຈ ນ, ຄວາມໝັີ້ນຄ ງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄ ນ ກັບ 
ສັດປ່າ ການແກໄ້ຂບັນຫານີີ້ ຈ ີ່ງບ ີ່ແມ່ນເລ ີ່ອງງ່າຍເລີຍ. 

ໃນບ ດທີີ່ 1 ຂອງຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງພາບລວມຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ (POP). POP ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອແກໜ່່
ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍ ໃນດ້ານການວາງໂຄງສ້າງ ແລະ ແນວທາງ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຊັບຊ້ອນ ດ້ວຍວິທີການແຍກບັນຫາເຫ  ີ່ານັີ້ນອອກເປັນພາກສ່ວນ
ຍ່ອຍນ້ອຍໆ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍຂ ີ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນປ່າ ກັບ ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດ ຈະມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນ
ຫ າຍຢ່າງກ ີ່ຕາມ  ແຕ່ພ ີ້ນຖານບາງຢ່າງ ກ ີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ແນວຄິດຂອງ POP ພ້ອມທັງຜ ນສ າເລັດຜ່ານ
ມາ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ POP ກາຍເປັນກ ດລະຍຸດທີີ່ໜ້າສ ນໃຈ ສ າລັບຜ ້ທີີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກບັວຽກງານການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ແນວໃດ. 

ຂ້າພະເຈ ີ້າ ຕັີ້ງຊ ີ່ຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ວ່າ ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດັບໂລກ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນອາ
ຊະຍາກ າສັດປ່ານັີ້ນ ແມນ່ນ າພາໂດຍບຸກຄ ນທີີ່ມພີ ີ້ນຖານ ແລະ ອ ານາດ ທີີ່ແຕກຕ່າງກນັ. ພວກທາ່ນບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງເປັນ “ຕ າຫ ວດ” ແຕ່ທາ່ນກ ີ່ຕ້ອງຮັບມ ກບັຜ ທ້ີີ່
ຝ່າຝ ນກ ດລະບຽບ. ຈຸດປະສ ງຂອງຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ ຄ ການສ້າງກອບການເຮັດວຽກ ທີີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຄຸກຄາມຕ ີ່ກັບສັດປ່າ ທີີ່ມີລັກຊະນະຮີບດ່ວນ ຫ   
ເກີດຂ ີ້ນຕ ີ່ເນ ີ່ອງມາເປັນເວລາຍາວນານ ຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ທີີ່ເປັນການກ ີ່ອາຊະຍາກອນ ຫ   ບ ີ່ ກ ີ່ຕາມ. ໂດຍຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ ແນ່ໃສ່ວິທີການຮັບມ 
ກັບອາຊະຍາກ າສັດປ່າເປັນຫ ັກ, ແຕ່ທ່ານຈະພ ບວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ຫ ກັການຕ່າງໆໃນນີີ້ ກ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ກັບການແກໄ້ຂບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າ
ປະເພດອ ີ່ນໆໄດ້ເຊັີ່ນດຽວກັນ. 

ການແກ້ໄຂທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມ ລັກສະນະສະເພາະແນວໃດ? 

ໃນຊ່ວງປີ 1970 ນັີ້ນ ອັດຕາການເກີດອາຊະຍາກ າແມ່ນສ ງຫ າຍ, ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດໄດ້ມີການນ າໃຊ້ກ ນລະຍຸດ ທີີ່ແນ່ໃສ່ແຕ່ການຕອບໂຕ້ຕ ີ່ເຫດການທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ
ພຽງຢ່າງດຽວ ເຊີີ່ງສ ີ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດທັງຫ າຍເກີດຄວາມທ ີ້ຖອຍໃຈ ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງເຮັດໃຫ້ຂວັນ ແລະ ກ າລັງໃຈ ກ ີ່ຫຼຸດລ ງ, ພວກເຂ າພ ບວ່າ 
ຕ ນເອງໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂ ຈາກຜ ້ຮ້ອງຂ ໃນສະຖານທີີ່ເກ ີ່າໆ ແລະ ມັກພ ບເຫັນຜ ້ກະທ າຜິດຄ ນເກ ີ່າ ທີີ່ຫາກ ີ່ຖ ກຈັບກມຸໄປບ ີ່ດ ນມານີີ້. ວິທີການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ໜເຫດ
ຂອງບັນຫາ ເກີດຂ ີ້ນໃນປີ 1979 ແລະ ຖ ກນ າມາໃຊ້ເປັນຮາກຖານສ າລັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດ ໃນການພິຈາລະນາການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງຕ ນໃນແຕ່ລະຄັີ້ງ. ແທນ
ທີີ່ການເນັີ້ນໃສ່ແຕ່ການເພີີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການຕອບຮັບຕ ີ່ກັບການຮ້ອງຂ , ແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນມາແນໃສ່ຄວາມສ າຄັນໃນການຫຼຸດປະລິມານການຂອງການຮ້ອງຂ ເຫ  ີ່າ 
ນັີ້ນລ ງແທນ ດ້ວຍການເນັີ້ນໃສ່ການແກໄ້ຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາໃຫຫ້ າຍຂ ີ້ນ ແລະ ອາໄສຂະບວນການຍຸຕິທ າທາງອາຍາໃຫ້ໜ້ອຍລ ງ. 

POP ເນັົ້ນ ແລະ ນ າໃຊ້ການແຊກແຊງດ້ວຍຫຼາຍວິທ  ເພືີ່ອຫຼຸດອາຊະຍາກ າ ແລະ ຄວາມບ ີ່ເປັນລະບຽບລ ງ ຮ ບດ້ານລຸ່ມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການ
ປຽບທຽບດ້ານຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ POP ກັບ ວິທີອ ີ່ນໆ (ດັດແກ້ຈາກ2) ຊຶີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮ ບແບບມາດຕະຖານຂອງການຕອບສະໜອງຕ ີ່ກັບບັນດາ
ສາຍໂທແຈ້ງຕ່າງໆ ແລະ ການຈັບກຸມນັີ້ນ ບ ີ່ແມ່ນບັນຫາສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຂະບວນການຍຸຕິທ າທາງອາຍາ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊີີ່ງ
ຕ າຫ ວດຊຸມຊ ນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີການທີີ່ຫ າກຫ າຍ ເພ ີ່ອໃຊ້ຮັບມ ກັບອາຊະຍາກ າ ແລະ ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງເນັີ້ນໄປທີີ່ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈ ງ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ມີການນ າໃຊ້ກ ດລະຍຸດທີີ່ເນັີ້ນບັນຫາແບບສະເພາະ ເຊັີ່ນ: ການລາດຕະເວນໃນຈຸດສ າຄັນ ແລະ ການສະກັດກັີ້ນ ເຊີີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກ ີ່ຍັງເພີີ່ງພາອາໄສການ
ລ ງໂທດຕາມກ ດໝາຍ ເພ ີ່ອສະກັດກັີ້ນການກະທ າເຫ  ີ່ານີີ້ຢ ່. 

  



ການນ າໃຊ້ຫ າຍແນວທາງ ລວມທັງການ
ລ ງໂທດຕາມກ ດໝາຍ 

 

 
ແນວທາງດ້ານຊມຸຊ ນ ແນວທາງແກ້ໄຂບນັຫາ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແນວທາງທ ີ່
ໃຊ້ 

ແນວທາງມາດຕະຖານ ແນວທາງສະເພາະເຈາະຈ ງ 
 

 

ການນ າໃຊ້ແນວທາງດ້ານການລ ງໂທດ ຕາມ
ກ ດໝາຍຢ່າງດຽວ 

 
 

 

ຕ ີ່າ (ບ ີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ) 

 

 

ລະດັບຄວາມສ ນໃຈ 

 

 

ສ ງ (ສະເພາະເຈາະຈ ງຫ າຍ) 
 

POP ແມ່ນອາຊະຍາກ າ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ, ອາຊະຍາກ າທີີ່ເກີດຂ ີ້ນທ ີ່ວໆໄປໃນວ ງກວ້າງ ໂດຍບ ີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງນັີ້ນ ຍາກທີີ່ຈະແກໄ້ຂ ບ ີ່ພຽງ
ແຕ່ເທ ີ່ານັີ້ນ ບາງສະຖານທີີ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ມກີານກ ີ່ອາຊະຍາກ າໄດ້ດີກວ່າສະຖານທີີ່ອ ີ່ນໆອີກດ້ວຍ, ເມ ີ່ອເຫັນສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນັີ້ນແລ້ວ POP ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ
ກັບອາຊະຍາກ າ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ເມ ີ່ອມີການວິເຄາະ ແລະ ແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາອາຊະຍາກ າ. ຕ ວຢ່າງຄ າວ່າ “ປຸ້ນ” ເປັນຄ າທີີ່ກວ້າງ
ເກີນໄປ ເຊີີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມກີານຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ເປັນການປຸ້ນທະນາຄານ, ການປຸ້ນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫ   ປຸ້ນພ ີ່ຄ້າຢາກ ີ່ໄດ້. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງສາມາດຕີຄວາມໝາຍ
ໄດ້ໃນແບບອ ີ່ນໆໄດ້ອີກຫ າຍຢ່າງ. 

POP ກະຕຸກຊກຸຍູ້ໃຫ້ເກ ດການປ້ອງກັນ ເຊັີ່ນດຽວກັບການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າເປັນຕ ວເລ ອກທີີ່ດີກວ່າ ສ າລັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຜ ້ທ າ
ອິດ ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍຮັກສາທັງຊີວິດ, ເວລາ ແລະ ເງິນ, ການລະບຸສາເຫດທີີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງຈ ງໃຈໃນການກ ີ່ອາຊະຍາກ ານັີ້ນ ແມ່ນເປັນອ ງປະກອບຫ ັກ
ຂອງ POP ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫໜ້່ວຍງານຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງວິທໃີນການໂຕ້ຕອບກັບເຫດການທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ ແລະ ຊອກຫາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ ພາກລັດ ແລະ 
ພາກປະຊາຊ ນ ໃນການຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ ແລະ ທ າລາຍບັນດາຜ ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການກ ີ່ອາຊະຍາກ າເຫ  ີ່ານັີ້ນໃຫໝ້ ດໄປ. 

POP ປະກອບໄປດ້ວຍການວິໄຈແບບປະຕິບັດການ, ນັກວິເຄາະ ແມນ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ປະຕິບັດງານຕ ວຈງິ ໃນການອອກແບບວິທ 
ການແຊກແຊງ ການຫວນກັບຄ ນໄປທ າຄວາມເຂ ີ້າໃຈບັນຫາ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການໂຕ້ຕອບ ແມ່ນເປັນອ ງປະກອບໜ ີ່ງທີີ່ພິເສດຂອງ POP ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມກີານ
ເພີີ່ມຈ ານວນການລາດ ຕະເວນ ແລະ ເພີີ່ມຈ ານວນຍານພະຫະນະທີີ່ວ່ອງໄວຂ ີ້ນກ ີ່ຕາມ, ສີີ່ງນີີ້ກ ີ່ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາອາຊະຍາກ າໄດ້ພຽງໃນໄລຍະສັີ້ນເທ ີ່ານັີ້ນ, 
ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ຍັງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ເພີີ່ມສ ງຂ ີ້ນ ແລະ ບ ີ່ມີຄວາມຍ ນຍ ງ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ນັກວິເຄາະ ຈ ີ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຜ ້
ປະຕິບັດງານຕ ວຈິງ ເພ ີ່ອທ າຄວາມເຂ ີ້າໃຈກັບບັນຫາເຫ  ີ່ານີີ້ ແລະ ພັດທະນາວິທກີານແຊກແຊງ ແລະ ຕິດຕາມຜ ນ ຈ ນເຮັດໃຫ້ປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນການພັດທະນາ
ວິທີການແຊກແຊງ. ວ ງຈອນຂອງວິທີການແກ້ໄຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນບ ດທີີ່ 2 ຂອງ ຄ ມ່ ແນະນ າສະບັບນີີ້. 

POP ເຮັດວຽກຄ່ຽງຄູ່ໄປກັບກ ນລະຍຸດອືີ່ນໆ ແຕ່ລະອ ງກອນມັກໃຊ້ກ ນລະຍຸດທີີ່ຫ າກຫ າຍໃນການດ າເນີນງານ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບວຽກງານອະນຸລັກສັດປ່າ, 
ຊຶີ່ງກ ີ່ເປັນເລ ີ່ອງປ ກກະຕິ. ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ກຸນແຈສ າຄັນທີີ່ນ າໄປສ ່ຄວາມສ າເລັດ ກ ີ່ຄ ການກວດສອບໃຫໝ້ັີ້ນໃຈວ່າ ແຕ່ລະກ ນລະຍຸດນັີ້ນສະໜັບສະໜຸນເຊິີ່ງກັນ 
ແລະກັນ, ສ ນກາງການສຶກສາ POP ມີກ ລະນີສຶກສາ ຈ ານວນຮ້ອຍກວ່າກ ລະນີທີີ່ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງີວິທກີານນ າ POP ເຂ ີ້າມາໃຊ້ແກບັ້ນຫາ ໂດຍບ ີ່ກະທ ບຕ ີ່
ກັບການປະຕິບັດງານທີີ່ກ າລັງດ າເນີນຢ ່ໄດ້ແນວໃດ. 

ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: ແນະນ າໃຫ້ອ່ານ ເບ ີ້ອງຫ ັງວິທແີກໄ້ຂບັນຫາທ່ີີ່ຕ ີ້ນຫດ, ສ ນການແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດບັນຫາເປັນຫ ັກ (ລິີ້ງ) 
 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 2:  Scott, J. B. P. and M. S. (2009). Effective Policing and Crime Prevention: A Problem-Oriented Guide for Mayors, 

City Managers, and County Executives. Center for Problem-Oriented Policing. (link) 

 

  



ການແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ເກ ດປະສິຕິພາບຫຼາຍຂືົ້ນ ຫຼື ບ ີ່? 

ການພຈິາລະນາວ່າ ສ ີ່ງໃດໃຊໄ້ດຜ້ ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ບ ີ່ແມ່ນສິີ່ງທ ີ່ເຮັດໄດງ້່າຍ ເນ ີ່ອງຈາກສິີ່ງທີີ່ນ າໃຊ້ໄດ້ຜ ນກັບຊຸມຊ ນໜຶີ່ງ ອາດນ າໃຊ້ບ ີ່
ໄດ້ຜ ນກັບອີກຊຸມຊ ນໜຶີ່ງ ແລະ ການນ າໃຊ້ກ ນລະຍຸດທີີ່ເຂັີ້ມແຂງ ກ ີ່ອາດບ ີ່ໄດ້ຮັບຜ ນ ເນ ີ່ອງຈາກການນ າໄປປະຕິບັດອາດຍັງບ ີ່ດີພ  ຫ   ພ ບພ ີ້ກັບສະຖານະການພາຍ
ນອກທີີ່ຄາດບ ີ່ເຖິງ ເຊັີ່ນ: ການເກີດພະຍາດລະບາດໃນທ ີ່ວໂລກ. ເຖິງວ່າຈະເກີດສີີ່ງທ້າທາຍເຫ  ີ່ານີີ້ກ ີ່ຕາມ ແຕ່ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫານັີ້ນ ກ ີ່ຈະຕ້ອງດ າເນີນ
ໄປ ຕາມຜ ນການວິໄຈ ແລະ ການທ ດລອງ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາວ່າ “ສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຜ ນ ແມ່ນຫຍັງ”. 

POP ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກ າລ ງໄດ ້ ຊຶີ່ງວິທ ການແບບດັົ້ງເດ ມນັົ້ນ ບ ີ່ສາມາດເຮັດໄດ,້ ຫ ັກຖານທີີ່
ຊັດເຈນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກ ນລະຍຸດແບບເກ ີ່າທີີ່ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດໃຊ້ເພ ີ່ອຫຼຸດອາຊະຍາກ າ ແລະ ຄວາມບ ີ່ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍນັີ້ນ ແມ່ນບ ີ່ໄດ້ຜ ນ, ການສຸ່ມ
ລາດຕະເວນໃນແບບປ້ອງກັນ, ການຕອບຮັບຕ ີ່ຄ າຮ້ອງຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອແບບວ່ອງໄວ ແລະ ຈ ານວນການຈັບກຸມທ ີ່ວໄປທີີ່ເພີີ່ມຫ າຍຂ ີ້ນນັີ້ນ ບ ີ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດ
ປະລິມານອາຊະຍາກ າລ ງໄດ້ເລີຍ3. ການວິເຄາະລ້າສຸດຈາກການສຶກສາຕ່າງໆ ເຫນັວ່າ POP ຊ່ວຍຫຼຸດອາຊະຍາກ າ ແລະ ຄວາມບ ີ່ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດຕິພາບ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍທີີ່ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ4. ຫ າຍການສຶກສາ ທີີ່ນ າໃຊ້ວິທີການອອກແບບການທ ດລອງ ເພ ີ່ອເຮັດການປຽບທຽບໂດຍກ ງຕ່າງໆເຫ  ີ່ານັີ້ນ 
ລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫ ັກຖານຢ່າງຊັດເຈນວ່າ POP ມີປະສິດຕິພາບ ຫ າຍກ່ວາວິທີການແບບດັີ້ງເດີມ. 

POP ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ການເນັີ້ນໃສ່ວິທີແກ້ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກປະຊາຊ ນ ແລະ ແນວທາງການແກ້ທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານສາມາດແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ າກັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການວິເຄາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາລ່ວງໜ້າຫ າຍກ ີ່ຕາມ, ແຕ່ໃນພາຍຫ ງັ ມັນ
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການຮັບມ ກັບເຫດການຕ່າງໆລ ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດຕິພາບການບ ລິຫານຕ ີ້ນທຶນ ຈະບ ີ່ໄດ້ປາກ ດຢ ່ໃນຫ າຍບ ດລາຍງານການ
ປະເມີນທາງວິທະຍາສາດຂອງ POP ກ ີ່ຕາມ, ແຕ່ກ ີ່ມກີານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ່ໃນບ ດລາຍງານດ້ານຜ ນກະທ ບທາງການເງິນ ຊຶີ່ງທ່ານຈະສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ວ່າ ການ ນ າໃຊ້ເງິນເຂ ີ້າໃນການແກໄ້ຂອາຊະຍາກ ານັີ້ນໜ້ອຍລ ງຫ າຍ ລວມໄປເຖິງການນ າໃຊ້ເວລາຢ່າງຄຸ້ມຄ່າຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່4. 

ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການແຈກຢາຍຜ ນປະໂຫຍດແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການລ ບລ້າງອາຊະຍາກ າ ມກີານວິພາກວິຈານວ່າ ບ ີ່ມີທາງທີີ່ຈະສາມາດຫ ກີລ້ຽງບ ີ່
ໃຫ້ບັນຫາອາຊະຍາກ າໄປເກີດໃນພ ີ້ນທີີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫ ັກຖານໃດໜຶີ່ງມາສະໜັບສະໜ ນກ ຕາມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການເນັີ້ນທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພ ີ່ອສະກັດກັີ້ນອາຊະຍາກ າ ເຊັີ່ນ POP ນັີ້ນ ໄດ້ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຢ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ເຖີງແມ່ນວ່າສະຖານທີີ່ເກີດອາຊະຍາກ າໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງໄປ ຫ   ຍ້າຍໄປພ ີ້ນທີີ່ອ ີ່ນໃກ້ຄຽງ, ປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບ ມກັເປັນການຄວບຄຸມອາຊະຍາກ າ ບ ີ່ແມ່ນການກະຈາຍບັນຫາໄປສ ່ພ ີ້ນທີີ່ໃກ້ຄຽງ5. 

ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: ແມ່ນຫຍັງທີີ່ນ າໃຊ້ໄດ້ຜ ນກ່ຽວກັບກ ດໝາຍ ແລະ ການເບີີ່ງແຍງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດ? ສ ນລວມຍຸດທະສາດທີີ່
ໃຊ້ຫ ກັຖານເປັນພ ີ້ນຖານ ໃນການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າແຫງ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈອສເມຊັນ (ລິີ້ງ) 
 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 2:  2 Hinkle, J. C., Weisburd, D., Telep, C. W., & Petersen, K. (2020). Problem-oriented policing for reducing crime 

and disorder: An updated systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 16(2). (link) 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 3:  Goldstein, H., & Scott, M. (2014). Shifting and Sharing Responsibility for Public Safety Problems. Center for 
Problem-Oriented Policing. (link) 

ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ເຄ ຍນ າໃຊ້ວິທ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການເຂ ົ້າເຖງິຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ
ມາກ່ອນ ຫຼື ບ ີ່? 

ເມ ີ່ອໄດ້ອ່ານປະໂຫຍກນີີ້ທ່ານອາດກ າລັງຄິດວ່າ: “ດຽວກ່ອນ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຮ ້ຈັກໂຄງການທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນແບບນີີ້ ສີີ່ງນີີ້ບ ີ່ແມ່ນເລ ີ່ອງໃໝ່ເລີຍ” ຜ ້ຂຽນເຫັນດີເປັນ
ຢ່າງຍິີ່ງ ເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການອະນຸລັກທີີ່ມີມາດ ນນານ ຊຶີ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຫ າຍຕ ວຢ່າງທີີ່ດີທີີ່ຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໃນເຂດພ ີ້ນທີີ່ອະນຸລັກ, 
ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນ ແລະ ກຸ່ມຊາວບ້ານ ໄດ້ເຄີຍຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າມາແລ້ວ, ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີີ່ບ ດບັນທຶກ ແລະ ບ ດລາຍງານ
ຂອງກ ລະນີສຶກສາເຫ  ີ່ານີີ້ ແມ່ນຂາດຄຸນນະພາບ, ຊຶີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນເລ ີ່ອງຍາກ ໃນການນ າເອ າຄວາມສ າເລັດ ແລະ ຄວາມລ ີ້ມເຫ ວທີີ່ເກີດຂ ີ້ນເຫ  ີ່ານັີ້ນມາ
ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. 

ຕາຕະລາງໃນໜ້າຕ ີ່ໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະຫຼຸບກ ລະນີສຶກສາຈ ານວນ ສີີ່ ກ ລະນີ ທີີ່ຜ ້ຂຽນເຫັນວ່າ ເປັນການອະນຸລັກສັດປ່າທີີ່ນ າໃຊ້ການແກໄ້ຂຕ ີ້ນເຫດຂອງ
ບັນຫາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ສ າຄັນ ດ້ວຍການເລ ອກທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ ວິເຄາະດ້ວຍແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ຫ າກຫ າຍ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ການຕອບໂຕ້, ການຕອບໂຕ້ທີີ່ເລ ອກໃຊ້ໃນແຕ່ລະກ ລະນີນັີ້ນ ຈະກ ານ ດແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອ ີ້ອອ ານວຍໃຫເ້ກີດບັນຫາຈ ານວນ ໜຶີ່ງ ຫ   
ຫ າຍໆຢ່າງ ຊຶີ່ງຄ ີ້ນພ ບໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະບັນຫາ. ກ ລະນີສຶກສາເຫ  ີ່ານີີ້ ຍັງເນັີ້ນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງອ ງກອນໃນການໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈກັບບັນຫາສະເພາະ 
ທີີ່ຄຽງຄ ່ໄປກັບວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍອ ີ່ນໆອີກດ້ວຍ. 

ຜ ້ຂຽນເຊ ີ່ອວ່າ ກ ລະນີສຶກສາທັງສີີ່ກ ລະນີນີີ້ ເກີດຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີແບບແຜນ ຊຶີ່ງໄດ້ສ້າງຫ ກັຖານອັນເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກກ່ານກ ານ ດທິດທາງການ
ເຮັດວຽກຂອງຜ ້ປະຕິບັດງານ. 



ໃນຄະນະທີີ່ທ່ານອ່ານຕາຕະລາງຢ ່ນັີ້ນ ໃຫ້ລອງພິຈາລະນາໄປດ້ວຍວ່າ ບັນຫາຈະປ່ຽນໄປແນວໃດ ຖ້າຫາກຍັງມີການນ າໃຊ້ວິທີການທາງກ ດໝາຍແບບດັີ້ງເດີມ ທີີ່ບ ີ່
ໄດ້ເຈາະຈ ງເຖິງບັນຫາທີີ່ແທ້ຈິງ, ຜ ນໄດ້ຮັບຈະອອກມາຄ ກັນ ຫ   ບ ີ່? ຈະເກີດຫຍັງຂ ີ້ນ ຖ້າຫາກໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍ ບ ີ່ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມ
ງານ? ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະເກີດການຕອບໂຕ້ແບບດຽວກັນ ຫ   ບ ີ່? 

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ ົ້າຈຶີ່ງຄວນພິຈາລະນາເຖ ງການລິເລ ີ່ມການແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ? 

ທ່ານອາດພິຈາລະນາໃນການລິເລີີ່ມໂຄງການ ຈາກບັນຫາອາຊະຍາກ າສັດປ່າທີີ່ທ່ານໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາເປັນເວລາຫ າຍປີ ແຕ່ເບີີ່ງຄ ວ່າຍັງບ ີ່ທັນສິີ້ນສຸດ ແລະ ຮຸນ
ແຮງຂ ີ້ນເລ ີ້ອຍໆ ຊຶີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີີ່ກ າລັງດ າເນີນຢ ່ນັີ້ນ ແມ່ນຂາດປະສິດຕິຜ ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຄ ານຶງໄດ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນໃນການ
ຕອບໂຕ້ແບບກວມລວມ ທີີ່ບ ີ່ໄດ້ຂ ີ້ນຢ ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍທງັໝ ດ, ການແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແກໄ້ຂບັນ 
ຫາເຫ  ີ່ານີີ້ໄດ້ບາງບັນຫາ. 

ຜ ້ຂຽນບ ີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ນ າໃຊ້ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາພຽງຢ່າງດຽວເທ ີ່ານັີ້ນ, ການວິໄຈລ່າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ເຈາະຈ ງໄປທີີ່ບັນຫາ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ ຈາກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນສັດປ່າ6 ຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການວິໄຈແບບຫ າຍສາຂາວິຊາ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານໄດ້ດີຍິີ່ງຂ ີ້ນ7 ການເລີີ່ມໂຄງການແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ການຈ ດບັນທຶກລາຍງານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຈະຊ່ວຍສ້າງພ ີ້ນຖານໃນການ
ເກັບຫ ັກຖານ ທີີ່ສາມາດນ າມາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າສັດປ່າຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໃນຂັີ້ນຕ ີ່ໄປ. 

ໜ່ວຍງານຂອງຂ້າພະເຈ ົ້າຈະເລ ີ່ມຕ ົ້ນແນວໃດ? 

ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: Moreto, W. D., & Charlton, R. (2019). Rangers can’t be with every elephant: Assessing rangers’ perceptions of 

a community, problem-solving policing model for protected areas. Oryx, 1–10. (link). 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 2: Boratto, R., & Gibbs, C. (2019). Advancing interdisciplinary research on illegal wildlife trade using a conservation 
criminology framework. European Journal of Criminology, 1–22. (link) 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າແນວຄິດຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາຈະເບິີ່ງຄ ງ່າຍດາຍ ແຕ່ການລິເລີີ່ມແນວທາງໃໝ່ໆ ໃນເບ ີ້ອງຕ ີ້ນອາດຈະຕ້ອງພ ບພ ີ້ກັບແຮງຕ ີ່ຕ້ານ 
ແລະ ຄວາມສ ງໄສຕ່າງໆທີີ່ບ ີ່ສາມາດຫ ກີເວັີ້ນໄດ້. ສິີ່ງທີີ່ດີທີີ່ສຸດທີີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຄ ການເລີີ່ມຕ ີ້ນຈາກໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍແນໃສ່ບັນຫາສະເພາະ, ທ່ານ
ອາດເລ ອກທີີ່ຈະເລີີ່ມຕ ີ້ນຈາກບັນຫາຊ າເຮ ີ້ອທີີ່ໄດ້ມກີານນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຟຸມ່ເຟ ອຍ ແຕ່ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງປະສ ບຜ ນສ າເລັດກ ີ່ໄດ້. ສ າລັບວິທີການເລີີ່ມຕ ີ້ນ 
ແລະ ດ າເນີນໂຄງການນັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບ ດທີີ່ 3 ຂອງຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້, ສ າລັບບ ດທີ 2 ຜ ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖີງວິທກີານເລ ອກ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາ 
ໂດຍການນ າໃຊ້ແບບຈ າລອງຊ່າຣ່າ (SARA). 



ໜ່ວຍງານ ການກວດສອບ ການວິເຄາະ ການຕອບໂຕ້ ການປະເມີນ 

ໜ່ວຍງານພາກລັດ: ໜ່ວຍງານການປະມ ງອິດສຟຣ 
ເຣສ ນ ່ຊານເຕິງກາຣາ ຕາເວັນອອກ, ສາທາລະນະລັດ
ອິນໂດເນເຊຍ 

ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນ: ສະມາຄ ມອະນຸລັກ
ສັດປ່າ (WCS) - ສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ, ມ ນ
ລະນິທມິິຊ  (Misool Baseftin) 
 

ຂ ີ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ ບຸດ ແລະ ຄະນະ (ຢ ່ລະຫວ່າງການ
ກວດສອບ)8 [Booth et al (in review)] 

ການລ່າ ປາຝາຣາຫູ ໃນ
ແຖວປະເທດອິນໂດເນ
ເຊຍຕະເວັນອອກ ໄດ້ຮັບ
ແຮງກະຕຸ້ນມາຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການເຫງືອກປາຝາ 
ເພືີ່ອນ າມາເປັນຢາແຜນ
ບູຮານຈາກຕະຫຼາດຢາໃນ 
ພູມມິພາກເອເຊຍ 

ມີພຽງແຕ່ໜຶີ່ງໝ ່ບ້ານທີີ່ຖ ກລະບຸວ່າເປັນສະຖານທີີ່ຫ ັກ
ຂອງທັງການລ່າ ແລະ ການຄ້າຂາຍ 
 

ການລ່າມັກຖ ກເຮັດຊ ີ້າໆ ໂດຍການກະທ າຜິດຂອງກຸ່ມ
ນ້ອຍກຸ່ມເກ ີ່າ ທີີ່ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນມາຈາກຊ ີ່ສຽງ ແລະ 
ເງິນລາງວັນລາຄາສ ງ 
 

ຊ່ວງເວລາໃນການລ່າປາຝາຈ ານວນຫ າຍ ເກີດຂ ີ້ນໄດ້ທັງ
ຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄ ນ ຊຶີ່ງຂ ີ້ນຢ ່ກັບ ຈ ານວນຂອງ
ປາຝາຣາຫ  ທີີ່ໂຮມໂຕກັນ 

ໜ່ວຍລາດຕະເວນ ຈະກ ານ  ດເປ ີ້າໝາຍໄປທີີ່ພ ີ້ນທີີ່ຂອງປາຝາຣາຫ ທີີ່
ໂຮມໂຕກັນຫ າຍສຸດໃນແຕ່ລະເດ ອນ ແລະ ທະເລທີີ່ຢ ່ໃກ້ກັບໝ ່ບ້ານ
ຂອງຜ ້ລ່າສັດ 
 

ການດ າເນີນຄະດີກັບຜ ້ຄ້າໃນຂັີ້ນສ ງ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກສະຖາບັນພັດທະນາລັດຖະກອນຝ່າຍຕຸລາການສານຍຸດຕິທ າ 
 

ການແຊກແຊງວິຖີຊີວິດທີີ່ຫ າກຫ າຍຂອງຊາວບ້ານ ຈະຕັີ້ງເປ ີ້າໝາຍ
ໄປທີີ່ຜ ້ລ່າ, ຜ ້ແປຮ ບຊີີ້ນສັດ ແລະ ຊຸມຊ ນໃນວ ງກ້ວາງ 
 

ການສັງເກດການ ຈາກການລັກລອບຈັບປາຢ່າງຜິດກ ດໝາຍຂອງຊຸມ
ຊ ນ ລວມໄປເຖິງສັດນ ີ້າອ ີ່ນໆທີີ່ບັງເອີນຕິດແຫຈັບປາມາດ້ວຍ 

ຈ ານວນປາຝາຣາຫ ທີີ່ຖ ກນ າຂ ີ້ນມາຈາກ
ທ່າເຮ ອແມ່ນຫຼຸດລ ງປະມານ 86 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນປີ 2017 ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 
2013 
 

ເກີດການຫັນປ່ຽນວິທີການໃນການລ່າ
ດ້ວຍການນ າໃຊ້ແຫຈັບປາແບບລອຍ 

ກຸ່ມສາສະໜາ: ໂບດຄຣີສຕຽນນາຊາເຣສ (ເຊມເບ) 
ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນ: ອ ງການແພດເທີຣາ, 
ອ ງ ການພັດທະນາເອກະຊ ນພີສພາກສ, ອ ງການ
ພັດທະນາເອກະຊ ນໄວລ໌ໄລຟ໌ແອັກທ໌ 
ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ: ນັກອອກແບບດີຈິຕອລ, ຜ ້
ຜະລິດສິີ່ງທ  ແລະ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫ ະຈ ານວນໜຶີ່ງ 

ການລ່າເສືອດາວ ເພືີ່ອນ າ
ເອ າຂ ນມາເຮັດເສືົ້ອຄຸມຂ ນ
ສັດ ທ ີ່ນ າໃຊ້ໃນພິທ ບູຮານ
ເກ ີ່າແກ່ ໂດຍຊຸມຊ ນນາ
ຊາເຣສ ແບບຕິສ (ເຊມເບ) 
ໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ 

ໃນການໂຮມຊຸມນຸມໃນໂບດຄຣີສຕຽນ ໜຶີ່ງຄັີ້ງ ຈະພ ບ
ເຫັນໜັງເສ ອດາວປະມານ 15,000 ຜ ນ 
 

ເສ ີ້ອຄຸມໜັງເສ ອດາວ ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີອາຍຸໃຊ້ງານ
ໄດ້ພຽງເຈັດປີ, ສະມາຊິກບາງຄ ນຈຶີ່ງໃຊ້ໜັງເສ ອດາວສັງ
ເຄາະທີີ່ມີລາຄາຖ ກແທນ 
 

ສະມາຊິກຄຣີສຕຽນ ເກ ອບຈະບ ີ່ມີການຮັບຮ ້ເຖິງສະຖາ 
ນະທີີ່ຖ ກຄຸກຄາມຂອງເສ ອດາວເລີຍ 

ເສ ີ້ອຄຸມໜັງເສ ອດາວສັງເຄາະທີີ່ມີຄວາມທ ນທານ ແລະ ມີຄວາມສ ມ 
ຈິງຫ າຍ ຈະຖ ກຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບຜ ້ເຂ ີ້າຮ່ວມຊຸມນຸມ 
ຟຣີ, ກ່ອນທີີ່ ທຸລະກິດຈະຫັນປ່ຽນໄປສ ່ທຸລະກິດທີີ່ພຶງພາຕ ນເອງໄດ້ 
 

ທຸລະກິດນີີ້ ຖ ກລວມຢ ່ໃນການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ດ້ານຄວາມຕ້ອງການໜັງເສ ອດາວປ່າ 
 

ອັດຕາສ່ວນຂອງເສ ີ້ອຄຸມໜັງເສ ອດາວ
ຂອງແທ້ກັບເສ ີ້ອຄຸມໜັງເສ ອດາວປອມ
ໃນພິທີທາງສາສະໜາຈຶີ່ງຫຼຸດລ ງເກ ອບ
ປະມານ 50:50 ໃນປີ 2018 

ໜ່ວຍງານພາກລັດ: ກ ມປ່າໄມ້ ນາກາແລນ, 
ກະຊວງສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດອິນເດຍ  
ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນ: ກອງທຶນອະນຸລັກ
ສັດປ່າ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະພາບນາກາແລນ
, ເຂດອະນຸລັກອິນເດຍ, ອ ງການອະນຸລັກນ ກປະເທດ
ອິນເດຍ ແລະ ອ ງກອນອະນຸລັກສັດປ່າປະເທດອິນເດຍ 

ກຸ່ມສາສະໜາ: ຜ ້ນ າຂອງໂບດຄຣີສະຕຽນນາການ
ແລນ 

ສະມາຄ ມ: ສະມາຄ ມປະຕິວັດ າມະຊາດບອມເບ, ສະ 
ມາຄ ມລະບ ບນິເວດວິທະຍາຂອງນ ກແຫ ວຕີນແດງ  
ຄະນະກ າມະການໝູ່ບ້ານ: ປັງຕີ, ອາຊາ ແລະ 
ຊອງໂຣ 
 

ຂ ີ້ມ ນເພີີ່ມຕ ີ່ມ: ໂກຊ໌ (2018)10  [Ghosh (2018)] 

ແລະ ຣາອ  (2013) [Rao (2013)] 

ການຫ້າງແຮ້ວຈັບນ ກແຫຼວ
ຕ ນແດງຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ 
ລະຫວ່າງການຍ ກຍ້າຍຖ ີ່ນ
ປະຈ າປ ຂອງພວກມັນທ ີ່
ບ ລິເວນອ່າງເກັບນ ົ້າໂດຍາງ
ຂອງຊາວບ້ານທ້ອງຖ ີ່ນ 
ເພືີ່ອນ າເອ າຊ ົ້ນຂອງມັນມາ
ເປັນອາຫານ 

ໃນຊ່ວງເວລາຫ າຍກວ່າ 10 ວັນ ໃນເຕ ອນຕຸລາ ທີີ່ນ ກ
ແຫ ວຕີນແດງ ຈະຖ ກຈັບ ແລະ ຖ ກແຮ້ວທີີ່ຫ້າງໄວ້ ໃນ
ເວລາທີີ່ພວກມັນມີການລວມໂຕກັນ ກ່ອນທີີ່ຈະຍ ກຍ້າຍ
ຖີີ່ນໄປສ ທ່ະວີບອາຟຣິກາ 
 

ຜ ້ລ່າ ປະມານ 70 ກຸ່ມ ໄດ້ນ າໃຊ້ແຫເກ ີ່າ ທີີ່ເຄີຍໃຊ້ຈັບ
ປາ ມາດັກຈັບນ ກແຫ ວຕີນແດງ 
 

ລ່າສຸດ ການຈັບນ ກແຫ ວຕີນແດງ ໄດ້ກ ີ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີີ່
ຮຸນແຮງ, ເນ ີ່ອງຈາກມີການຜ ກລວມກິດຈະວັດ ແລະ ທຸ 
ລະກິດຂອງທັງສາມໝ ່ບ້ານນີີ້ ໄວ້ດ້ວຍກັນ 
 

ຜ ້ລ່າໄດ້ຮັບອິດທິພ ນອັນໜັກໜ່ວງ ຈາກການຕັດສິນໃຈ
ຂອງສະພາໝ ່ບ້ານ ແລະ ຜ ້ນ າໂບດຄຣີສຕຽນ 

ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ແຫ່ງເມ ອງນາກາແລນ ໄດ້ດ າເນີນການຍຶດແຫ ແລະ 
ຕິດຕັີ້ງຫ ຄອຍເຝ ີ້າລະວັງໄພໄວ້ ໃນບ ລິເວນອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນ ີ້າໂດ
ຍາງ 
 

ຜ ້ນ າສາສະໜາຄຣີສຕຽນໄດ້ມີການສ ີ່ງເສີມໂຄສະນາວ່າ ການບ ລິໂພກ
ນ ກແຫ ວ ແມ່ນຄັດຕ ີ່ຄວາມເຊ ີ່ອຂອງຊາວຄຣີສຕຽນ 
 

ມີການລິເລີີ່ມຄວາມຄິດສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ຜ ້ລ່າ ຫັນປ່ຽນອາຊີບໄປ
ເປັນຄ ນນ າທາງ ແລະ ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງນ ກແຫ ວ 
 

ມີການກ ີ່ຕັີ້ງກຸ່ມອານຸລັກນ ກແຫ ວ ແລະ ສ ີ່ງເສີມວັດທະນະທ າການ
ຄຸ້ມຄອງນ ກແຫ ວຕີນແດງ 

ການຫ້າງແຮ້ວຈັບນ ກແຫ ວຫຼຸດລ ງ ຈາກ
ຢ່າງໜ້ອຍ 120,000 ໂຕ ໃນປີ 2012 
ເຫ  ອສ ນ ໃນປີ 2013 ແລະ ໃນປີຕ ີ່ໆໄປ 

ໜ່ວຍງານພາກລັດ: ໜ່ວຍງານບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ປະມ ງຂອງເຄ ອລັດອ ດສະຕາຣີ 
 

*ໃຫ້ສັງເກດວ່າພວກເຂ າເຈາະຈ ງທີີ່ຈະດັດແປງ POP 

ແລະ ໃຊ້ແບບຈ າລອງ SARA 
 

ຂ ີ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ: ກິບສັນ (2017)12 [Gibson 

(2017)] 

ການຈັບປາໃນຮູບແບບ
ພານິດ ໃນພືົ້ນທ ີ່ ຫຼື ໃນຊ່ວງ
ເວລາທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

ຊາວປະມ ງ ໄດ້ຫ  ບຫ ີກກ ດລະບຽບ ດ້ວຍການບ ີ່ຕິດຕັີ້ງ
ລະບ ບຕິດຕາມເຮ ອປະມ ງ (VMS) ເທິງເຮ ອ ແລະ/ຫ   ບ ີ່
ໃຫ້ລະບ ບເປີດໃຊ້ງານຢ ່ຕະຫ ອດເວລາ 

ມີການຈັດຕັີ້ງກຸ່ມເກັບກ າຂ ີ້ມ ນຕິດຕາມເຮ ອປະມ ງ 
 

ເພ ີ່ອຄວາມສ າຄັນໃນການກວດສອບຂ ີ້ມ ນຈາກປ ີ້ມບັນທຶກຂ ີ້ມ ນຈາກ 
VMS ພາຍໃນ ສາມມ ີ້ ຫ ັງຈາກເຮ ອທຽບທ່າ ເພ ີ່ອພິສ ດ ຫ   ກວດ
ສອບການລະເມີດຕ ີ່ກ ດລະບຽບ 
 

ໂຄງການໄລຍະສັີ້ນກ່ຽວກັບການຄາດເຄ ີ່ອນເປັນສ ນ ໄດ້ຖ ກນ າມາບັງ 
ຄັບໃຊ້ກັບເຮ ອທີີ່ບ ີ່ມີຂ ີ້ມ ນ VMS ໂດຍບ ີ່ໃຫ້ເດີນເຮ ອກັບເຂ ີ້າທ່າ 

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ມ ນ 
VMS ເພີີ່ມຈາກ 87,5 ເປັນ 97,9 ໃນ
ຊ່ວງລະຫວ່າງການວິເຄາະ 



ບ ດທ  2 ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍແບບຈ າລອງ SARA 

ຫ ັງຈາກທີີ່ໄດ້ອ່ານບ ດທີ 1 ຂອງຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ໄປແລ້ວ ທ່ານອາດຄິດວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເປັນວິທີທີີ່ໜ້າສ ນໃຈໃນການນ າມາໃຊ້
ແກໄ້ຂອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ຍັງບ ີ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ທ່ານຈະແກໄ້ຂບັນຫານີີ້ໄດ້ແນວໃດ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍ ນຍ ງ, ໃນການແກໄ້ຂ
ບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫານັີ້ນ, ແບບຈ າລອງ SARA ຈະກ ານ ດທິດທາງຂອງຂະບວນການໄວ້ ດັີ່ງນີີ້: ກວດສອບ - ວິເຄາະ - ຕອບສະໜອງ - ປະເມີນຜ ນ 
ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ສິີ່ງທີີ່ກ າລັງດ າເນີນໄປນັີ້ນໄດ້ຜ ນ ຫ   ບ ີ່, ໃນບ ດທີ 2 ນີີ້ ຜ ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖີງການນ າໃຊ້ແບບຈ າລອງນີີ້ແນວໃດ ສ າລັບການອະນຸລັກ
ສັດປ່າ ແລະ ວິທີ ທີີ່ຜ ້ອ່ານເຊັີ່ນທ່ານ ສາມາດນ າເອ າແບບຈ າລອງນີີ້ ເສ ີ່ອມສານເຂ ີ້າໃນວຽກງານປະຈ າວັນຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ, ຜ ້ຂຽນເລ ອກໃຊ້ຕ ວຢ່າງສ ມ 
ມຸດຖານ ເພ ີ່ອສະແດງວິທກີານທີີ່ທ່ານຈະແກໄ້ຂບັນຫາໂດຍນ າໃຊ້ຂະບວນການຂອງແບບຈ າລອງ SARA. 

ແບບຈ າລອງ SARA: ພາຍລວມໂດຍຫຍ ົ້ 

ຖ້າຫາກຂາດໂຄງສ້າງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ, ທ່ານຈະພ ບວ່າ ການຈະພັດທະນາ ຫ   ປັບປຸງການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເໝາະສ ມນັີ້ນ ເປັນສິີ່ງທີີ່ຍາກ. ການກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ໃຫ້ “ເຮັດສິີ່ງໃດສິີ່ງໜຶີ່ງ” ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ພ້ອມກັບຄວາມຄິດທີີ່ວ່າ “ເຮ າຮ ້ແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງທີີ່ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂ
ບັນຫາໄດ້” ເປັນປະຕິກິລິຍາຕາມທ າມະຊາດ ທີີ່ເມ ີ່ອຖ ກປະລະໄວ້ໂດຍບ ີ່ມີການກວດສອບ ອາດຈະກ ີ່ໃຫ້ເກີດເປັນສີີ່ງກີດຂວາງຕ ີ່ກັບຂະບວນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້, ຄວາມອ ດທ ນ ຈຶີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ດີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພາະການແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ຊັບຊ້ອນນັີ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. 

 

ຂັົ້ນຕອນຂອງແບບຈ າລອງ SARA  



ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ກັບ ການເພ ີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການວາງແຜນວຽກງານການອະນຸລັກ 

ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານອາດມີກອບວຽກໃນການວາງແຜນການອະນຸລັກຢ ່ແລ້ວ, ຊຶີ່ງລະບ ບມາດຕະຖານແບບເປີດໂດຍຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ມີມາດຕະຖານດ້ານການ
ອະນຸລັກຮ່ວມກັນ ແມ່ນເປັນໜຶີ່ງໃນມາດຕະຖານຖ ກນ າໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບແບບຈ າລອງ SARA ທີີ່ແນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນໃນການທ າ
ຄວາມເຂ ີ້າໃຈກັບໄພຂ ີ່ມຂ ທ່ີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບຕາມທີີ່ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການແຊກແຊງ ຈ ນໄດ້ຮັບຜ ນ
ສ າເລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະວ ງຈອນ ຈະເນັີ້ນໃສ່ຂັີ້ນຕອນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ມັນກ ຄ ວ ງຈອນການປັບຕ ວວ ງຈອນດຽວກັນນັີ້ນ
ເອງ. 

 

ເນ ີ່ອງຈາກແບບຈ າລອງ SARA ໄດ້ຖ ກພັດທະນາຂ ີ້ນມາ ເພ ີ່ອເປັນແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດ, ຈຶີ່ງເກີດການວິໄຈ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານ
ແບບຈ າລອງນີີ້ ເພ ີ່ອຫຼຸດອັດຕາການເກີດອາຊະຍາກ າ ແລະ ຄວາມບ ີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂ ີ້ນຈ ານວນຫ າຍ, ແບບຈ າລອງນີີ້ ມີປະໂຫຍດໃນການແກໄ້ຂ
ບັນຫາດ້ານການອະນຸລັກສັດປ່າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບຸກຄ ນທີີ່ລະເມີດກ ດໝາຍ ຫ   ມາດຖານຂອງສັງຄ ມ, ໃນຂະນະທີີ່ທ່ານກ າລັງອ່ານບ ດທີ 2 ຂອງຄ ່ມ 
ແນະນ າສະບັບນີີ້, ໃຫ້ທ່ານລອງຖາມຕ ນເອງວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ຫ ກັການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຈາກຕ ີ້ນກ າເນີດຂອງບັນຫາ ສາມາດນ າມາປັບໃຊ້ປະສ ມ
ປະສານເຂ ີ້າກັບຂະນວນການວາງແຜນໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້ ຫ   ບ ີ່ 
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ຈ ານວນສາຍພນັໂຕກວາງທ ີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທ ີ່ຫຼຸດລ ງ ເນືີ່ອງຈາກການລ່າເພືີ່ອເອ າຊ ົ້ນ 

ຈ ານວນປະຊາກອນກວາງທີີ່ໃກ້ຈະສ ນພັນ ກ າລັງຫຼຸດໜ້ອຍລ ງ ເນ ີ່ອງຈາກການລັກລອບລ່າສັດຢ່າງຜິດກ ດໝາຍທີີ່ເພີີ່ມຫ າຍຂ ີ້ນ ຊຶີ່ງເປ ີ້າໝາຍຂອງ
ການລ່າ ກ ີ່ຄ ຊີີ້ນກວາງ. ເມ ີ່ອສາທາລະນະຊ ນ ໄດ້ມີການກ ດດັນໃຫ້ດ າເນີນການບາງຢ່າງ, ຜ ້ຄຸ້ມຄອງພ ີ້ນທີີ່ອະນຸລັກ ຈຶີ່ງມາຮ້ອງຂ ໃຫທ້່ານເປັນຜ ້ 
ນ າທີມ ແລະ ກ ານ ດວິທີການແຊກແຊງ ເພ ີ່ອຫຼຸດບັນຫາ, ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະນ າໃຊ້ແນວທາງແກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດດ້ວຍແບບຈ າລອງ 
SARA. 
 

 

 

 



ການກວດສອບ: ກ ານ ດແນວຄວາມຄິດ ຈັດລ າດັບບຸລິມະສິດຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄັດເລືອກບັນຫາ 

ເລືອກໜຶີ່ງບັນຫາ  ການເຮັດວຽກດ້ານການອະນຸລັກສັດປ່າ ທ່ານຮັບຮ ້ໄດ້ວ່າບັນຫາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນໃນພ ີ້ນທີີ່ອະນຸລັກຂອງທ່ານນັີ້ນແມ່ນມີ ຫ ວງຫ າຍ ບາງບັນຫາ
ກ ເປັນເລ ີ່ອງຜິດກ ດໝາຍ ສ່ວນບັນຫາອ ີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ສາຍພັນຕ່າງຖີີ່ນທີີ່ບຸກລຸກເຂ ີ້າມາ ຫ   ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງຄ ນ ກັບ ສັດປ່າ. ແຕ່ກ ີ່ອາດບ ີ່ເປັນ
ແບບນັີ້ນສະເໝີໄປ, ໃນລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບນີີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫນັລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງບັນຫາ ໂດຍການເລ ອກເອ າບັນຫາຂ ີ້ນມາໜ ີ່ງຢ່າງ 
ເພ ີ່ອໃຫທ້ີມງານແກ້ບັນຫາຂອງທ່ານ ໄດ້ນ າໄປປະຕິບັດດ າ. ການຄັດເລ ອກບັນຫາແມ່ນເລ ອກເອ າບັນຫາທີີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຫ າຍຕ ີ່ຊຸມຊ ນ, 
ຊຶີ່ງຊຸມຊ ນໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ມກີານດ າເນີນການແກໄ້ຂ ຫ   ອາດຈະເລ ອກຍ້ອນວ່າມັນເປັນບັນຫາຊ າເຮ ີ້ອ ທີີ່ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄປແລ້ວຈ ານວນ
ຫ ວງຫ າຍໃນການແກໄ້ຂ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ໃນແນວທາງການແກໄ້ຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ຈຶີ່ງຖ ກກ ານ ດໃຫ້ເປັນ “ເຫດການອັນຕະລາຍທີີ່ເກີດຂ ີ້ນຊ ີ້າໆ ໃນຊຸມຊ ນທີີ່
ປະຊາຊ ນຄາດຫວັງໃຫ້ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດເຂ ີ້າມາຈັດການແກ້ໄຂ”. 

ເຈາະຈ ງບັນຫາ ແລະ ກ ານ ດຂອບເຂດໃນການປະຕິບັດ ການກ ານ ດບັນຫາຢ່າງຮັດກຸມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສະມາທໃິນການເຮັດວຽກ ສາມາດປະ
ເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍຂ ີ້ນ, ຄ າວ່າ: “ການບຸກລຸກພ ີ້ນທີີ່” ນັີ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີີ່ກວ້າງເກີນໄປ, ແຕ່ຫາກໃຊ້ຄ າວ່າ: “ການດັກຈັບສັດ ເພ ີ່ອລ່າເອ າ
ຊີີ້ນໄປສ້າງລາຍໄດ້ ເພ ີ່ອເພາະປ ກໃບຢາສ ບ” ນັີ້ນ ຈະດີກວ່າຄ າວ່າ: “ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄ ນ ກັບ ສັດປ່າ” ຊຶີ່ງກ ີ່ມີຄວາມໝາຍກວ້າງເກີນໄປເຊັີ່ນດຽວກັນ 
“ການລ້າງແຄ້ນສິງໂຕ ດ້ວຍການວາງຢາພິດຂ້າພວກມັນຫ ງັຖ ກຮຸກຮານ” ນັີ້ນກ ີ່ດີກວ່າເຊັີ່ນດຽວກັນ. ຄວນມີການລະບຸສະຖານທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ເຊັີ່ນ: 
“ການດັກຈັບສັດ ເພ ີ່ອລ່າເອ າຊີີ້ນໄປສ້າງລາຍໄດ້ ເພ ີ່ອເພາະປ ກໃບຢາສ ບຕາມແນວຊາຍແດນ ກ ຂ ຄ” ເປັນຕ ີ້ນ, ຖ້າຫາກບັນຫາຂອງທ່ານມຫີ າຍເກີນໄປ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານບ ີ່ສາມາດແກໄ້ຂບັນຫາໄດ້ ພາຍໃຕ້ພ ີ້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫ   ອາດເຮັດໃຫ້ລ້າຊ້າເສຍເວລາ ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມຊັກຊ້າຂອງການດ
ເນີນງານໃນຂອບເຂດອ ານາດສານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍເກີນໄປ, ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານຄ ການທ ດລອງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການອອກ
ແບບມາເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ າເລັດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃຫກ້້ວາງຂ ີ້ນ ຫ   ຖ ກນ າໄປ
ປະຕິບັດຊ ີ້າໃນສະ ຖານທີີ່ອ ີ່ນໆ. 
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ການກວດສອບຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບລ່າສັດປ່ານັີ້ນ ເປັນປະກ ດການໃນວ ງກວ້າງ, ຕ ວສະແດງກ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ວິທທີີີ່ນ າໃຊ້
ກ ແຕກຕ່າງກັນ, ຕະຫ າດທີີ່ນ າສ ີ່ງ ກ ແຕກຕ່າງກັນ, ພາຍຫ ັງການກວດສອບເບ ີ້ອງຕ ີ້ນ ທ່ານຈະຮັບຮ ເ້ຖິງບັນຫາສາມປະເພດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນດັີ່ງຕ ີ່
ໄປນີີ້: 

1. ການດັກຈັບກວາງດ້ວຍແຮ້ວ ເພ ີ່ອນ າເອ າຊີີ້ນໄປຂາຍໃຫກ້ັບຮ້ານອາຫານໃນຊຸມຊ ນທ້ອງຖີີ່ນ 

2. ດັກຊຸ້ມຍິງກວາງ ເພ ີ່ອນ າເອ າຊີີ້ນໄປບ ລິໂພກ ໂດຍຄ ນເຮັດເໝ ອງຄ າແບບຜິດກ ດໝາຍ 

3. ໃຊ້ໝາ ແລະ ອາວຸດປ ນ ໃນການລ່າກວາງ ເພ ີ່ອບ ລິໂພກ ແລະ ການພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລ ມຂອງຄ ນໃນເມ ອງ 
 

ຈາກຂ ີ້ມ ນທີີ່ມີຢ ່ ໄດ້ລະບຸວ່າບັນຫາໃນຂ ີ້ທ າອິດ ແມ່ນບັນຫາທີີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍສ ງສຸດຕ ີ່ປະຊາກອນກວາງ, ຢ່າງໃດກ ຕາມ ອຸທະຍານຂອງ
ທ່ານນັີ້ນ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫ າຍ, ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການປະຕິບັດການແຊກແຊງກັບຊຸມຊ ນທັງໝ ດ, 
ເມ ີ່ອເຂ ີ້າສ ່ຂັີ້ນຕອນການວິເຄາະ ທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານ ຈະປັບຈຸດສ າຄັນໄປທີີ່ ທິດໃຕ້ຂອງອຸດທິຍານໄດ້ດີຍິີ່ງຂ ີ້ນ 

 

ບັນຫາທີີ່ຖ ກເລ ອກ ເພ ີ່ອເຮັດການວິເຄາະ 
ການດັກຈັບກວາງດ້ວຍແຮ້ວ ບ ລິເວນທິດໃຕ້ຂອງອຸດທະຍານ ເພ ີ່ອເອ າຊີີ້ນໄປຂາຍ 

ໃຫກ້ັບຮ້ານອາຫານໃນຊຸມຊ ນທ້ອງຖີີ່ນ 
 

ໃຊ້ບ ດທ ດສອບ CHEERS ຊ່ວຍເນັົ້ນຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເມ ີ່ອດ າເນີນການກວດສອບ ເພ ີ່ອຄ ີ້ນຫາບັນຫາ, ການນ າໃຊ້ແບບທ ດສອບ CHEERS ຈະ
ມີປະ ໂຫຍດຫ າຍ ໃນການກວດສອບວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານມີອ ງປະກອບທີີ່ຈ າເປັນຢ ່ ຫ   ບ ີ່ ເຊັີ່ນ: ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ເຫດການຕ່າງໆ, 
ການເກີດເຫດຊ ີ້າໆ, ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນຂອງເຫດການ; ເມ ີ່ອທ່ານສາມາດກ ານ ດ ແລະ ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງບັນຫາໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ນ າໃຊ້ແບບທ ດສອບ 
CHEERS ເຂ ີ້າໃນການທ ດສອບແຕ່ລະບັນຫາ, ຖ້າຫາກບັນຫາໃດທີີ່ບ ີ່ກ ງກັບອ ງປະກອບທີີ່ຈ າເປັນ ແມ່ນບ ີ່ຄວນນ າເຂ ີ້າໃນຂັີ້ນຕອນການວິເຄາະໃນລ າດັບຕ ີ່
ໄປ. 
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ອ ງປະກອບແບບທ ດສອບ 
CHEERS 

ຄ າອະທິບາຍ ບັນຫາການໃຊ້ແຮ້ວດັກຈັບກວາງ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້ຫຼື ບ ີ່? 

C 

ຊຸມຊ ນ 

Community 

ສະມາຊິກໃນຊຸມຊ ນ, ອ ງກອນພາກ
ປະຊາຊ ນສັງຄ ມ, ອ ງການທຸລະກິດ ແລະ 
ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ/ຫ   ສັດປ່າໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍຈາກບັນຫານີີ້ 

ປະຊາກອນກວາງປ່າ ຊຶີ່ງເປັນ “ສ ມບັດ” ຂອງຊາດ 
ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ, ດັີ່ງນັີ້ນຈ ານວນຜ ້ລ່າສັດທັງຫ າຍ
ຈຶີ່ງຂ ີ້ນຢ ່ກັບ ຈ ານວນຂອງສັດຊະນິດນີີ້ 

X 

H ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫ  ີ່ານີີ້ ສ ີ່ງຜ ນໂດຍກ ງ ເນ ີ່ອງຈາກປະຊາກອນກວາງທີີ່ຫຼຸດຈ ານວນລ ງ, ເຮັດ X 



Harmful ຕ ີ່ຄ ນ, ສັດປ່າ ຫ   ອ ງກອນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, 
ຊຶີ່ງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ການ
ບາດເຈັບ, ຄວາມກັງວ ນທີີ່ຫ າຍຂ ີ້ນ ຫ   ຈ ນ
ເຖີງການເສຍຊີວິດ 

ໃຫ້ຜ ້ລ່າສັດ ດ າເນີນການລ່າສັດໄດ້ໜ້ອຍລ ງ ອີກທັງ
ການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວຍັງທ າລາຍ ແລະ ຂ້າສັດຊະນິດອ ີ່ນໆ
ທີີ່ບ ີ່ແມ່ນເປ ີ້າໝາຍຂອງຜ ້ລ່າສັດອີກດ້ວຍ 

E 

ຄວາມຄາດຫວັງ 
Expectation ຊາວບ້ານເກີດຄວາມຄາດຫວັງ ວ່າເຈ ີ້າໜ້າ

ທີີ່ປ່າໄມ້ ຄວນຈະເຂ ີ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາ 

ຊາວບ້ານຄາດຫວັງວ່າເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ ຈະເຂ ີ້າມາ
ແຊກແຊງ ເນ ີ່ອງຈາກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ມີອ ານາດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍຈາກປະເທດ ໃນການປ ກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ອຸດທະຍານ ແລະ ຕ ີ່ຕ້ານການລັກລອບຄ້າສັດປ່າທີີ່
ຜິດກ ດໝາຍ 

X 

E 

ເຫດການຕ່າງໆ 

Events 
ບັນຫາຈາກເຫດການທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ 
ຊຶີ່ງສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ບັນທຶກເປັນ
ເອກະສານໄດ້ 

ການລັກລອບຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກຈັບສັດ ໄດ້ຖ ກສັງເກດ
ການ ແລະ ຈ ດບັນທຶກໄວ້ ໂດຍໜ່ວຍງານ
ລາດຕະເວນ, ສ່ວນຊີີ້ນກວາງ ກ ີ່ມີການໂຄສະນາວ່າ 
ມີຂາຍທີີ່ຮ້ານອາຫານທ້ອງຖີີ່ນຢ ່ເປັນປະຈ າ 

X 

R 

ການເກີດເຫດຊ ີ້າ 
Recurring 

ເມ ີ່ອເຫດການເກີດຂ ີ້ນອີກຄັີ້ງ, ກ ີ່ອາດ
ກາຍເປັນເຫດການຊ າເຮ ີ້ອໄດ້ ເຊັີ່ນ: ເກີດ
ຂ ີ້ນເປັນເວລາຫ າຍປີ ຫ   ອາດເກີດຂ ີ້ນແບບ
ທັນທີ ເຊັີ່ນ: ບັນຫາໃໝ່ທີີ່ກ າລັງຈະເກີດ
ຂ ີ້ນ 

ບັນຫາການວາງແຮ້ວ ເພ ີ່ອດັກຈັບສັດນັີ້ນ ເກີດຂ ີ້ນ
ຢ່າງຍ ດເຍ ີ້ອມາເປັນເວລາຫ າຍປີ 

X 

S 

ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນຂອງ
ເຫດການ 

Similarity 

ເຫດການເຫ  ີ່ານີີ້ ເຊ ີ່ອມໂຍງກັນດ້ວຍ
ສະຖານທີີ່ ແລະ ເວລາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ, ໃຜຈະ
ຕ ກເປັນຜ ້ເຄາະຮ້າຍ, ກຸ່ມຜ ້ກະທ າຜິດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ   ວິທີການດ າເນີນການ 

ຊະນິດຂອງແຮ້ວດັກຈັບສັດທີີ່ນ າໃຊ້, ພ ີ້ນທີີ່ການລ່າ
ສັດ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີີ່ຂາຍຊີີ້ນກວາງເຫ  ີ່ານີີ້ ລ້ວນ
ເຊ ີ່ອມໂຍງ ກັບ ການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກຈັບສັດ 

X 

 

ການວິເຄາະ: ວິເຄາະຂ ົ້ມູນ, ສ້າງສ ມມຸດຖານ ແລະ ກ ານ ດຕ ວຊ ົ້ວັດ 

ຕອບຄ າຖາມ 5 W ກັບ 1 H ກ ຄ : ໃຜ? (Who?) ແມ່ນຫຍັງ (What?) ເມ ີ່ອໃດ? (When?) ຢ ່ໃສ (Where?) ເປັນຫຍັງ (Why?) ແລະ ແນວໃດ 
(How?) ການເຮັດເຊັີ່ນນີີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີີ່ມເບິີ່ງເຫັນ ສິີ່ງທີີ່ທ່ານຮ ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຂ ີ້ມ ນໃດທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງດ າເນີນການລວບລວມ ແລະ ຄວນຕິດຕ ີ່ໃຜ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂ າເຈ ີ້າກະກຽມຂ ີ້ມ ນໃຫ້ທ່ານ, ນອກຈາກນີີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກ ານ ດຂະໜາດຂອງບັນຫາ ແລະ ຜ ນກະທ ບທີີ່ຈະເກີດຂ ີ້ນຕ ີ່ສັດປ່າ, ເສດຖະກິດ
ທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ຊຸມຊ ນໄດ້. 

ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: Scott, M. S. (2015). Identifying and Defining Policing Problems. Center for Problem-Oriented Policing. (link) 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 2:  Sparrow, M. K. (2008). The Character of Harms. Operational Challenges in Control. Cambridge University Press. (link) 

 

ສ້າງ ແລະ ທ ດສອບສ ມມດຸຕຖິານຕ່າງໆ ເມ ີ່ອທ່ານເລີີ່ມເຂ ີ້າໃຈບັນຫາຢ່າງເລີກເຊິີ່ງຫ າຍຂ ີ້ນ, ໃຫ້ທ່ານດ າເນີນການສັງເກດ ເພ ີ່ອສ້າງສ ມມຸດຖານກ່ຽວກັບ
ແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການກ ີ່ບັນຫານັີ້ນ, ຈາກນັີ້ນໃຫ້ນ າໃຊ້ຂ ີ້ມ ນໃໝ່ ເພ ີ່ອທ າການທ ດສອບ ແລະ ເບິີ່ງວ່າຂ ີ້ມ ນໃໝ່ນີີ້ສະໜັບ
ສະ   ໜ ນສ ມມຸດຖານຂອງທ່ານ ຫ   ຂັດແຍ່ງ ຊຶີ່ງເປັນສາເຫດໃຫທ້່ານຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການແກໄ້ຂຄ ນໃໝ່ ຫ   ບ ີ່, ຂະບວນການນີີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ທ່ານຫ  ງ
ທາງ ຈາກການຄາດຄະເນ ແລະ ການໄດ້ຮັບຂ່າວສານມາແບບກວ້າງໆ. 

  



ສ ມ
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ໃຜ? ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ບ ລິໂພກ 

 

ຈາກການຄ ີ້ນຫາຂ ີ້ມ ນການໂຄສະນາຂອງຮ້ານອາຫານທາງອອນລາຍ, ຮ່ວມກັບການສ າພາດນ າ
ຊຸມຊ ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ວ່າ ລ ກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກເມ ອງຫ ວງທີີ່ມີຖານະ
ຮັີ່ງມີ ໂດຍນິຍ ມບ ລິໂພກຊີີ້ນກວາງ ເພ ີ່ອຄວາມຟຸມເຟ ອຍ 

 

ເປັນ
ຫຍັງ? 

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າແຮງຈູງໃຈຂອງຜູ້ລ່າ
ສັດຄືແນວໃດ 

 

ທ່ານລະບຸໄດ້ວ່າ ໜ່ວຍບ ລິການສຸຂະພາບທ້ອງຖີີ່ນ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ສ າຄັນ, ລະຫວ່າງການ
ປຶກສາຫາລ ໃນເບ ີ້ອງຕ ີ້ນ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບບັນຫາການຕິດຢາເສບຕິດຊ າເຮ ີ້ອຂອງຊາຍໜຸ່
ມໃນຊຸມຊ ນທີີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຂອບເຂດປ່າ. ການສອບປາກຄ າ ພາຍຫ ັງການຈັບກຸມຕ ວ ໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ 68 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜ ້ກະທ າຜິດ ແມ່ນມີແຮງຈ ງໃຈຫ ັກ ໃນການລັກ 
ລອບລ່າສັດ ເພ ີ່ອນ າເງິນມາຊ າລະໜີີ້ຢາເສບຕິດ, ຈາກຂ ີ້ມ ນການຟ້ອງຮ້ອງພ ບວ່າ ມີການກະທ າ
ຜິດຊ ີ້າໃນອັດຕາທີີ່ສ ງຫ າຍ 

 

ແນວໃດ? 
ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາວຸດທ ີ່ເລືອກ
ໃຊ້- ຊຶີ່ງແມ່ນແຮ້ວດັກຈັບສັດ 

 

ການສ າພາດເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ລາດຕະເວນ ແລະ ຜ ້ລັກລອບລ່າສັດທີີ່ຖ ກຈັບກຸມຕ ວ ສະແດງຂ ີ້ມ ນຢ່າງ
ຊັດເຈນວ່າ ຜ ້ລ່າເຫ  ີ່ານັີ້ນ ໄດ້ມີການນ າມ້ວນເຫ ັກລວດທີີ່ຖ ກປະຖິີ້ມໄວ້ ມາໃຊ້ເພ ີ່ອເຮັດແຮ້ວທີີ່
ມີປະສິດພາບຫ າຍໃນການດັກຈັບສັດ ແລະ ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ລາດຕະເວນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນພ ີ້ນທີີ່
ຕ ວຈິງ ໄດ້ພ ບເຫັນກອງເຫ ັກລວດປະເພດດຽວກັນ ທີີ່ຖ ກໃຊ້ເຮັດເປັນແຫ້ວດັກສັດ ຊຶີ່ງຖ ກປະ
ຖິີ້ມໄວ້ ຈ ານວນ 20 ມ້ວນ 

 

ເມືີ່ອໃດ? 
ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຫດການເຊັີ່ນນ ົ້ ເກ ດ
ຂືົ້ນເປັນລະດູການ 

 

ຂ ີ້ມ ນການລາດຕະເວນໄດ້ລະບຸວ່າ ການລ່າກວາງເພ ີ່ອເອ າຊີີ້ນນັີ້ນ ແມ່ນມີຈ ານວນສ ງສຸດໃນ
ເດ ອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ, ຊຶີ່ງເປັນຊ່ວງລະດ ແລ້ງຂອງປະເທດໃນເຂດຕາເວັນຕ ກທີີ່ມີເທດ 
ສະການທ້ອງຖີີ່ນ ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈ ານວນຫ າຍ 

 

 

ກ ານ ດສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ເປັນຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມຕ ີ່ເນືີ່ອງຂອງອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ພຶດຕິກ າທີີ່ເປນັແຮງຊຸກຍ ້ 
ແລະ ແຮງດຶງເອ າຜະລິດຕະພັນສັດປາ່ຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນ, ແຕລ່ະຂັີ້ນຕອນຈະບນັຍາຍເຖງິການ
ທີີ່ສັດປ່າຖ ກແປຮ ບເປນັຜະລິດຕະພັນເພ ີ່ອບ ລິໂພກ (ປັບປງຸຈາກ13, 14) ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຜ ້ກະທ າຜິດແຕ່ລະຄ ນ ລ້ວນມີສວ່ນຮ່ວມໃນການ
ກະທ າຜິດກ າ15, ຄວາມຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວາ່ບກຸຄ ນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເສັີ້ນຂັີ້ນລະຫວ່າງ ຂັີ້ນຕອນ ກັບ 
ປະເພດຂອງຜ ້ກະ ທ າຜິດນັີ້ນ ບ ີ່ຊັດເຈນ, ຊຶີ່ງໝາຍຄວາມວາ່ ຜ ້ກະທ າຜິດບາງຄ ນ ບ ີ່ໄດ້ກະທ າຄວາມຜິດແຕ່ພຽງຢາ່ງດຽວ. 

 

ກ ານ ດຈຸດອ່ອນ ຈຸດປະສ ງທີີ່ສ າຄນັຂອງຂັີ້ນຕອນການວິເຄາະ ຄ ການລະບຸຈຸດອ່ອນທີີ່ຂະໜານໄປກັບຄວາມຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງການເກີດອາຊະຍະ
ກ າສັດປ່າ, ຊຶີ່ງທາ່ນສາມາດສະກັດກັີ້ນຂັີ້ນຕອນສ າຄັນເຫ  ີ່ານີີ້ໄດ້. ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ການດ າເນີນຂັີ້ນຕອນນີີ້ຜ່ານໄປດວ້ຍດ,ີ ທາ່ນຈະຕ້ອງຊີີ້ໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງແຮງຈ ງໃຈທີີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກີດພຶດຕິກ າຂອງຜ ້ກະທ າຜິດ (ເບິີ່ງ15) ປະເພດຂອງເຄ ອຂ່າຍທີີ່ນ າໃຊ້ການເຄ ີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ (ເບິີ່ງ15, 16) ແລະ ຕ້ອງຄິດ
ເຖິງກ ນໄກໃນການຕອບຮັບລະຫວາ່ງຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ, ຊຶີ່ງເປນັພາລະໜ້າທີີ່ອັນຍິີ່ງໃຫຍ່ຫ າຍ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ການກ ານ ດບນັຫາໄວ້ຢາ່ງຊັດ
ເຈນ ຈະຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊບັຊອ້ນບາງຢ່າງລ ງໄດ້. 

  



ຮ່າງລາຍລະອຽດຂອງແຜນຄູ່ຮ່ວມງານ ໃຜເປັນຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາ? ໃຜທີີ່ຊ່ວຍທາ່ນແກ້ໄຂບັນຫາ? ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ
ອາຊະຍາກ າສັດປ່າທີີ່ເກີດຂ ີ້ນຢາ່ງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ, ຄ ຮ່່ວມງານທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນຫ າຍໆໜ່ວຍງານ ໄດ້ຖ ກກະກຽມໄວ້
ຢ່າງດໃີນການເປນັຜ ້ໃຫ້ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບບນັຫາແກ່ທາ່ນ ແລະ ສະແດງບ ດບາດໃນການລິເລີີ່ມຂະບວນການແຊກແຊງຢ່າງເໝາະສ ມ17. 

ການແກ້ໄຂຄ ານິຍາມຂອງບັນຫາພາຍຫ ັງການວິເຄາະຢາ່ງລະອຽດຮອບຄອບແລວ້, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງກ ານ ດບັນຫາຂ ີ້ນມາໃໝ່ ຫ   ອາດມີ

ຄວາມຊດັເຈນຂ ີ້ນວ່າ ບັນຫາແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກັນນັີ້ນ ຄວນໄດຮ້ັບສ າບຸລມິະສິດທ າອິດ, ຊຶີ່ງກ ສາມາດເຮດັໄດ້ ເນ ີ່ອງຈາກ
ແບບຈ າ ລອງ SARA ບ ີ່ແມນ່ແບບຈ າລອງທີີ່ຊ ີ່ກ ງ, ແຕ່ເປັນແບບຈ າລອງທີີ່ສາມາດຮບັຮອງການຍອ້ນກັບຄ ນໄປທີີ່ຂັີ້ນຕອນການກວດສອບໄດ້ 
ຖ້າຫາກຈ າເປນັຕ້ອງມີການກ ານ ດບນັຫາຂ ີ້ນໃໝ່. 



ກະກຽມບ ດທ ດສອບ “ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ” ເພືີ່ອກວດສອບວ່າ ບັນຫາຫຼຸດລ ງ ຫຼ ື ບ ີ່ ໃນຂະນະທີີ່ແພດໝ  ຍັງຕ້ອງນ າໃຊ້ຂ ີ້ມ ນ
ສັນຍານຊີບພະຈອນຂອງທາ່ນ ກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ ການປິີ່ນປ ວ ເພ ີ່ອທ າຄວາມເຂ ີ້າໃຈວ່າການປິີ່ນປ ວດວ້ຍວິທນີີີ້ໄດ້ຮບັໝາກຜ ນ ຫ   ຈ າເປັນຕ້ອງມີ
ການປບັປ່ຽນວທິີການຮັກສາ, ເຊັີ່ນດຽວກັນ ທາ່ນເອງກ ຕອ້ງຮ ້ກ່ຽວກັບເກນການວັດຜ ນທີີ່ດວີ່າ ບັນຫາການອານຸລັກສດັປາ່ຂອງທ່ານມຄີວາມ
ຮຸນແຮງຫ າຍປານໃດ ກ່ອນທີີ່ຈະດ າເນີນການຕອບໂຕ້ ຊຶີ່ງທ ີ່ວໄປຈະເອີີ້ນວິທີການນີີ້ວ່າ ວິທີການຂັີ້ນພ ີ້ນຖານທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຍິີ່ງໃນການ
ປະເມີນວາ່ບນັຫາຫຼຸດລ ງ ຫ   ບ ີ່. 

ຄວບຄມຸການກວດສອບ ເພືີ່ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າວິທ ການຂອງທ່ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບນັຫາຫຼຸດລ ງ ຫຼື ບ ີ່ ເມ ີ່ອດ າເນີນການທ ດສອບຢາ
ປ ວພະຍາດຊະ ນິດໃໝ່, ນັກວິໄຈ ຈະແບງ່ອາສາສະໝັກອອກເປນັກຸ່ມທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ກຸ່ມຄວບຄມຸທີີ່ບ ີ່ໄດ້ຮບັການຮັກສາ ໂດຍທັີ້ງ
ສອງກຸ່ມແມນ່ຖ ກເຝ ີ້າສງັເກດແບບດຽວກັນ. ວທິີການນີີ້ຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມໝັີ້ນໃຈໄດຫ້ າຍຂ ີ້ນວາ່ ກຸ່ມທີີ່ໄດຮ້ັບການຮັກສານັີ້ນມີອາການດີຂ ີ້ນ 
ເພາະໄດ້ຮັບຢາປີີ່ນປ ວ ໂດຍທີີ່ບ ີ່ໄດ້ເກີດຈາກປັດໃຈອ ີ່ນ. ເຖງິແມນ່ວາ່ການຄວບຄມຸບັນຫາການອານຸລັກສັດປາ່ນັີ້ນ ເປັນເລ ີ່ອງຍາກ, ແຕ່ກ ບ ີ່
ແມ່ນເລ ີ່ອງທີີ່ເປັນໄປບ ີ່ໄດ,້ ເມ ີ່ອກ ານ ດພ ີ້ນທີີ່ຂອງໂຄງການທີີ່ທາ່ນຈະເຂ ີ້າໄປແກ້ໄຂ ໃຫ້ທາ່ນຄດິເຖງິພ ີ້ນທ່ີີ່ອ ີ່ນໆທີີ່ປະສ ບພ ບພ ີ້ບັນຫາແບບດຽວ
ກັນເບີີ່ງວ່າ ທັງສອງພ ີ້ນທີີ່ນັີ້ນ ມີຄວາມຄາ້ຍຄ ກັນຫ າຍພ ທີີ່ຈະນ າໃຊ້ວທິີການຄວບຄມຸ ຫ   ບ ີ່? 

  

ຫ ັງຈາກກັີ່ນຕອງບັນຫາ ເພ ີ່ອເນັີ້ນໄປທີີ່ທິດໃຕ້ຂອງອຸດທະຍານແລ້ວ ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈນ າໃຊ້ທິດເໜ ອ ໃຫ້ເປັນພ ີ້ນທີີ່ຄວບຄຸມ ໂດຍກ ານ ດດັດສະນີຊີີ້
ວັດຂ ີ້ນມາສາມຕ ວ ແລະ ຕັີ້ງໃຫ້ເປັນ ວິທີການຂັີ້ນພ ີ້ນຖານ 
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ອຸດທະຍານ ປະຕິບັດການກວດລ້າງແຮ້ວດັກສັດ ເດ ອນ
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ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: Clarke, R. V, & Eck, J. E. (2005). Crime Analysis for Problem Solvers in 60 
Small Stepas. Center for Problem- 

Oriented Policing. (link) 
ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ 1: ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າຕາມສະຖານະການ, ສ ນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ (ລິີ້ງ) 
 

  



ຕອບສະໜອງ: ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດ, ເພ ີ່ມຄວາມສ່ຽງ, ເພ ີ່ມການຮ່ວມມື, ມ ສະມາທິ 

ຄວາມສ ມເຫດສ ມຜ ນ ຂັີ້ນຕອນການກວດສອບເກີດຂ ີ້ນເມ ີ່ອທ່ານເຫນັດີກັບວິທທີີີ່ເໝາະສ ມ, ການກະກຽມແຜນການເຮັດວຽກ ແລະ 
ການເຂ ີ້າແຊກແຊງ ຕາມທີີ່ໄດ້ເລ ອກວິທີການໄວ.້ ໃນຊວ່ງທີີ່ດ າເນີນການວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆຢ ນ່ັີ້ນ, ໃຫ້ເລ ອກວທິີການທີີ່ບ ີ່ຊັບຊ້ອນ
ຈ ນເກີນໄປ, ໃຫ້ນ າສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລ ແຜນການແຊກແຊງດັີ່ງກ່າວຮວ່ມກັບທີມງານພາກສະໜາມ ເພ ີ່ອປະເມີນວິທີການປະຕິບດັຕ ວຈງິ, 
ໃຫ້ພະຍາຍາມຫາຄ າຕອບທີີ່ເປນັການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ຕ ີ່ກັບການປະຕິບັດງານທີີ່ກ າລງັກ າເນນີຢ .່ 

ພິຈາລະນາວິທ ປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າຕາມສະຖານະການໃຫ້ຖ ີ່ຖວ້ນ ທງັ 25 ເຕັກນິກ ສ າລບັການປອ້ງກັນອາຊະຍາກ າຕາມ
ສະຖານະການ18 ນີີ້ ເປນັໂຄງສ້າງທີີ່ມີປະໂຫຍດຕ ີ່ກັບທີມງານຂອງທ່ານ ໃນການຄິດເຖີງການຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຕາ່ງໆ, ຊຶີ່ງເຕັກນິກເຫ  ີ່ານີີ້ໄດຖ້ ກ
ຈ າແນກອອກເປນັແຕລ່ະປະເພດກວາ້ງໆດັີ່ງນີີ້ຕ ີ່ໄປນີີ້, ການຊອກຫາວິທີການເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາ
ຊະຍາກ າ, ຫຼຸດຜ່ອນຜ ນຕອບແທນ ແລະ ສິີ່ງຍຸແຍ່ ແລະ ທ າລາຍຂ ີ້ອາ້ງຕາ່ງໆ, ຕາຕະລາງລຸ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເທັກນິກເຫ  ີ່ານີີ້ ສາມາດນ າ
ໄປໃຊ້ກັບສ ມມດຸຖານໄດ້ແນວໃດ19. 

 25 ເຕັກນິກ ເພືີ່ອການພິຈາລະນາວິທ ການສ າລັບການປ້ອງກນັອາຊະຍາກ າຕາມສະຖານະການໃຫ້ຮອບຄອບ (SCP) 
 

ສ ມ
ມດຸ

ຕຖິ
ານ

: ກ
ານ
ວິເ
ຄາ
ະ 

ເພ ີ່ມຄວາມ
ພະຍາຍາມ 

ເພ ີ່ມຄວາມສ່ຽງ ຫຼຸດຜ່ອນຜ ນຕອບ
ແທນ 

ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່ ກ າຈັດທ າລາຍຂ ົ້ອ້າງ 

ເລືອກເປ ົ້າໝາຍທ ີ່
ແຂງແກ່ນຂືົ້ນ 

ເຮັດບ ີ່ໄດ້ 

ເພ ີ່ມຈ ານວນຜູພ້ິທກັ 

ແຕ່ງຕັີ້ງຜ ້ພທິັກກຽດຕິສັກ 

ໃນຊຸມຊ ນ 

ອ າພາງເປ ົ້າໝາຍ 

ເຮັດບ ີ່ໄດ້ 

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ/ 
ຄວາມຄັດຂ້ອງໃຈ 

ໃຫ້ທຶນແກຜ່ ້ປະກອບການ 
ແລະ ຈັດຕັີ້ງໂຄງການອາຊີບ
ທີີ່ເປັນທາງເລ ອກໃນຊຸມຊ ນ 

ຕັົ້ງກ ດ 

ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ຕ ກລ ງການຮ່ວມ
ມ  ແລະ ການບ ລິໂພກຊີີ້ນ

ສັດປ່າ 

ຄວບຄຸມການເຂ ົ້າເຖງິ
ສິີ່ງອ ານວຍສະດວກ 

ເພີີ່ມຄວາມ
ລະມັດລະວັງສ າລັບຜ ້ທີີ່
ລະເມີດກ ດລະບຽບຫ້າມ
ບຸກລຸກ ລວມໄປເຖິງ
ຄ າເຕ ອນ ແລະ ຄ່າປັບ   

ໄໝອີກດ້ວຍ 

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ
ໃນການເຝ ົ້າລະວັງ

ກວດກາ 
ຕັີ້ງສາຍດ່ວນເພ ີ່ອລາຍງານ
ການລັກລອບຂາຍຊີີ້ນ

ກວາງປ່າ 

ກ າຈັດເປ ົ້າໝາຍ 

ເຮັດບ ີ່ໄດ້ 

ຫຼ ກລ້ຽງຂ ົ້ຂດັແຍ່ງ 
ຈັດໃຫ້ມກີານພ ບປະກັນ
ລະຫວ່າງຊຸມຊ ນ ກັບ ຫ ວ
ໜ້າອຸດທະຍານເປັນປະຈ າ 
ຫ   ຕັີ້ງສາຍດ່ວນສ າລັບຮັບ

ແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ 

ຕິດຕັົ້ງຄ າແນະນ າ 
ຕິດຕັີ້ງປ້າຍກ ດລະບຽບ
ຂອງອຸດທະຍານ ຕາມ
ແນວເຂດແດນ ແລະ ຈຸດ

ຮອຍຕ ີ່  

 

ກັີ່ນກອງຜູທ້ ີ່ອອກ
ຈາກອຸທະຍານ 

ກວດສອບຍານພາຫະນະ
ທັງລ ດໃຫຍ່ ແລະ 

ລ ດຈັກຕາມຖະໜ ນ ໃນ
ອຸດທະຍານເວລາກາງຄ ນ 

 

ເປ ດເຜ ຍຕ ວຕ ນຜູ້ຄ້າ
ໃຫ້ຫຼາຍຂືົ້ນ 

ແຈ້ງຜ ້ນ າທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວ
ກັບບຸກຄ ນທີີ່ຮ ້ຈັກ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດ
ການຄ້າຊີີ້ນກວາງ 

ຄ ົ້ນຫາເປ ົ້າໝາຍ 

ໃຊ້ຊຸດທ ດສອບຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ເພ ີ່ອລະບຸຊະນິດ

ຂອງຊີີ້ນກວາງ 

ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່ ຫືຼ  
ສິີ່ງລ ົ້ໃຈ 

ຈັດກິດຈະກ າທາງສັງຄ ມ 
ແລະ ກິລາໃຫກ້ັບເຍ າວະ
ຊ ນກຸ່ມສ່ຽງ ທີີ່ອາດຖ ກ
ຫ ອກໃຊ້ໃຫໄ້ປລ່າສັດປ່າ 

ການປູກຈິດສ ານກຶ 

ຕິດປ້າຍທີີ່ໜ້າທາງເຂ ີ້າ
ຮ້ານອາຫານວ່າ ຊີີ້ນກວາງ
ປ່າເປັນສິີ່ງຜິດກ ດໝາຍ 

 

ບ່ຽງເບນຄວາມສ ນໃຈ
ຜູ້ຖກືສ ງໄສ 

ກະກຽມໃຫ້ມໝີາ ເພ ີ່ອ
ດ ມກິີ່ນຢ ່ຕາມໜ່ວຍກັີ່ນ
ກອງຕາມຖະໜ ນແຕ່ລະ

ຈຸດ 

 

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜູ້ 
ຄຸ້ມຄອງສະຖານທ ີ່ 

ສ້າງຄວາມສະນິດສະໜ ມ
ກັບເຈ ີ້າຂອງຮ້ານອາຫານ
ເພ ີ່ອຂັດຂວາງການຂາຍ

ຊີີ້ນກວາງປ່າ 

ຂັດຂວາງລະບ ບຂອງ
ຕະຫຼາດ 

ສັີ່ງປິດ ຫ   ປັບເງິນຮ້ານ
ອາຫານທີີ່ໃຫ້ບ ລິການ

ເມນ ອາຫານປ່າ/ຊີີ້ນກວາງ
ປ່າ 

ຕ ີ່ຕ້ານແຮງກ ດດັນຈາກ
ໝູ່ເພືີ່ອນ 

ໂຄງການສ າລັບໃຫ້ຜ ້ລ່າສັດ 
ນ າໃຊ້ທັກສະຂອງພວກເຂ າ
ເພ ີ່ອສ້າງຜ ນປະໂຫຍດໃນ
ທາງບວກແກ່ການອະນຸລັກ 

ສະໜັບສະໜນູການ
ຍິນຍອມເຊືີ່ອຟັງ 

ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງທີີ່ຍ ນຍ ງ ແລະ ຖ ກ
ກ ດໝາຍສ າລັບທາງ

ເລ ອກອ ີ່ນ ແທນຊີີ້ນກວາງ 

 

ຄວບຄຸມອຸປະກອນ/
ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃຫ້ກັບເຈ ົ້າໜ້າທ ີ່ເຝ ົ້າ

ປະຕິເສດຜ ນຕອບ
ແທນ 

ບ ີ່ສະນັບສະໜູນການ
ຮຽນແບບ 

ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ/
ສິີ່ງມຶນເມ າ 



ອາວຸດ 

ກ າທ າລາຍມ້ວນລວດທີີ່
ຖ ກປະຖິີ້ມ ຊຶີ່ງເປັນແຫ ີ່ງ
ວັດສະດຸຊັີ້ນດີໃນການ
ເຮັດແຮ້ວດັກສັດ 

 

ລະວັງຢ່າງຈງິຈງັ 
ເພີີ່ມຈຸດກວດກາຕາມ

ຮ້ານອາຫານ ໂດຍເຈ ີ້າໜ້າ
ທີີ່ກວດກາດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ 

ໃຊ້ການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຕ້ອງການ ເພ ີ່ອຫຼຸດຄວາມ
ສ ນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ປະຊາສ າພັນກິດຈະກ າການ
ບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍ (ເຊັີ່ນ: 
ການສ້າງກຸ່ມ) ເຊັີ່ນດຽວກັນ
ກັບອາຊີບທາງເລ ອກ (ເຊັີ່ນ: 

ໂຄງການຜ ້ພິທກັປ່າ) 

ໂຄງການຕ ີ່ຕ້ານການນ າ
ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ສ າລັບຜ ້
ລ່າສັດທີີ່ມີບັນຫາຕິດຢາ 

 

ວິເຄາະຈຸດສ າຄນັຂອງການສະກັດກັົ້ນ ວິທີການນີີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບບັນຫາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນກັບຄ ນກຸ່ມນອ້ຍໆທີີ່ຮ ້ຈັກ ຫ   ຜ ້ກະທ າຜິດຊ ີ້າຊອ້ນ20, 21, 
ຜ ນການວິໄຈໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການວິເຄາະຈຸດສ າຄນັຂອງການສະກັດກັີ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາຊະຍາກ າໄດ້22 ດ້ວຍການເພີີ່ມຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງໃນການກວດກາ, ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ການລ ງໂທດທີີ່ເຂັີ້ມງວດຮນຸແຮງ. ນອກຈາກນີີ້ ຍງັມີການໃຫ້ຜ ້ກະທ າຜິດ ເຮັດວຽກບ ລິການ
ແກ່ສັງຄ ມເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຂ າຫຼຸດພ ີ້ນຈາກອາຊີບອາຊະຍາກ າໄດອ້ີກດ້ວຍ. 

ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທ ີ່ມ ພຶດຕິກ າບ ີ່ຝ່າຝືນ ຊອກຫາວທິີການສ ີ່ງເສມີສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ພວກເຂ າອ່ອນຍອມ ແລະ ປະຕບິັດຕາມ, ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ສິີ່ງສ າຄັນກ ີ່ຄ  ຕ້ອງສະກັດກັີ້ນພຶດຕິກ າທີີ່ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງ, ແລະ ຕ້ອງຈ ີ່ໄວ້ວາ່ພວກທີີ່ມັກຝ່າຝ ນກ ດລະບຽບ ມັກຈະເປນັພຽງ
ປະຊາກອນສວ່ນນ້ອຍເທ ີ່ານັີ້ນ, ຂ ໃຫ້ຄິດຢ່າງຮອບຄອບວ່າ ຈະນ າໃຊ້ແບບຈ າລອງ “ລາງວນັ ກັບ ການລ ງໂທດ” ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້
ແນວໃດ. 

ວິເຄາະຜ ນກະທ ບທ ີ່ອາດເກ ດຕາມມາ ໂດຍບ ີ່ໄດ້ຕັົ້ງໃຈ ພິຈາລະນາຕ ີ້ນທນຶ, ຜ ນກ າໄລ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນທີີ່ຈະມີ
ການແນະນ າວິທີການຕອບໂຕ້ ຊຶີ່ງລວມທງັຜ ນກະທ ບທີີ່ອາດເກີດຂ ີ້ນໃນວ ງກວ້າງ ຍ້ອນການແຊກແຊງ, ນອກຈາກນີີ້ ຍັງັມ:ີ ຜ ນກະທ ບຕ ີ່
ລະບ ບນິເວດ, ຊມຸຊ ນ ແລະ ຜ ້ມສີ່ວນຮ່ວມຜ ນປະໂຫຍດຕາ່ງໆ23, ຕ ວຢາ່ງ ລາຍໄດ້ທີີ່ເພີີ່ມຂ ີ້ນຈາກໂຄງການອາຊີບທາງເລ ອກ ອາດເຮດັໃຫ້ຜ ້
ລ່າສດັມີເງິນຊ ີ້ອາ ວຸດປ ນ ຫ   ມເີວລາຫວາ່ງໃນການອອກລ່າສດັຫ າຍຂ ີ້ນ24. 

ອະທິບາຍໃຫ້ເຫນັວ່າ ການແຊກແຊງຂອງທ່ານ ຈະຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໄດ້ແນວໃດ ໃຫ້ເອ າໃຈເຂ າມາໃສໃ່ຈເຮ າ, ລອງ
ສ ມມດຸວາ່ຕ ນເອງເປນັຜ ກ້ະທ າຜິດ ແລະ ຄດິເບິີ່ງວາ່ ຖາ້ຫາກມກີານແຊກແຊງເກີດຂ ີ້ນ ພຶດຕກິ ານີີ້ຈະປຽນແປງ ແລະ ບນັຫາຈະຫຼຸດລ ງໄດ້
ແນວໃດ. ການພິຈາລະນາລາຍລະອຽດເຫ  ີ່ານີີ້ຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບ ຈະຊ່ວຍໃຫທ້່ານຕດັສນິໃຈໄດ້ວາ່ ຈະຍ ກເລີກ ຫ   ແກ້ໄຂວທິີການແຊກ
ແຊງ ກ່ອນທີີ່ຈະຕ ກລ ງໃຊ້ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆຕ ີ່ໄປ. 
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ຫ ັງຈາກພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບແລ້ວ, ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈນ າໃຊ້ວິທີແຊກແຊງ ສີີ່ ຄັີ້ງ ໂດຍແນໃສ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງການເກີດອາຊະຍາກ າສັດປ່າ
ຢ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ 

1. ເພ ີ່ມຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນການເຝ ົ້າລະວັງກວດກາຢ່າງເປັນທາງການ ນ າພາໂດຍເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ກວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ປະຈ າເມ ອງ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຈຸດກວດສອບບັນດາຮ້ານອາຫານໃນທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ປິດສະຖານປະກອບການ ທີີ່ມີການລັກລອບຊ ີ້-ຂາຍຊີີ້ນ
ກວາງປ່າຢ່າງຜິດກ ດໝາຍ ແບບຊ ີ້າໆ. 

2. ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ດ້ວຍການຮ່ວມມ ກັບໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນໃນພ ີ້ນທີີ່ ໃຫ້ທ່ານລິ
ເລີີ່ມໂຄງການທີີ່ນ າຜ ກ້ະທ າຜິດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊ ນທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທກຸທ ລະມານຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ ເຂ ີ້າສ ່ແຜນການ
ຟ ີ້ນຟ  ໂດຍຮ່ວມມ ກັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ຜ ້ນ າຊຸມຊ ນ ໂດຍຈັດຕັີ້ງສາຍດ່ວນ ເພ ີ່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຜ ທ້ີີ່ພະຍາຍາມ
ຄ້າຢາເສບຕິດໃນຊຸມຊ ນ 

3. ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່ ນ າພາໂດຍອ ງກອນພັດທະນາທ້ອງຖີີ່ນເອກະຊ ນ ແລະ ຜ ້ນ າຊຸມຊ ນ ໂດຍການພັດທະນາແຜນການດ້ານກິລາ 
ແລະ ກິດຈະກ າທາງສັງຄ ມ ເພ ີ່ອດຶງດ ດເຍ າວະຊ ນທີີ່ມີຄວາມເບ ີ່ອໜ່າຍ ແລະ ແນະນ າອາຊີບທາງເລ ອກໃຫແ້ກຜ່ ້ລ່າສັດ 

4. ຄວບຄຸມອຸປະກອນເຄືີ່ອງມື ແລະ ອາວຸດ ຮ່ວມມ ກັບບ ລິສັດກ າຈັດຂີີ້ເຫຍ ີ້ອໃນພ ີ້ນທີີ່, ເພ ີ່ອດ າເນີນການເກັບມ້ວນເຫ ກັລວດທີີ່
ຖ ກປະຖິີ້ມ ຊຶີ່ງຜ ້ລ່າສັດສາມາດນ າມາໃຊ້ເປັນແຮ້ວດັກຈັບສັດ. 

 

ຂ ົ້ມນູເພ ີ່ມເຕ ມ: 
ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 1: Scott, M. S. (2017). Focused Deterrence of High-Risk Individuals. Center for Problem-Oriented Policing. 

(link) 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 2:  Brown, R., & Scott, M. S. (2007). Implementing Responses to Problems. Center for Problem Oriented 

Policing. (link) 



ສ ມ
ມ
ຸດຖ

ານ
: ກ

ານ
ຕອ

ບສ
ະໜ

ອງ
 

ໜຶີ່ງໃນການແຊກແຊງຂອງທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່ຄວບຄຸມການເຂ ີ້າເຖິງເຫ ັກລວດທີີ່ນ າໃຊ້ເພ ີ່ອເຮັດແຮ້ວດັກຈັບສັດ ໂດຍຮ່າງແຜນພາບກ່ຽວກັບການແຊກແຊງທີີ່ອາດໄປກີດຂວາງຂະບວນການຂອງນາຍພານປ່າ ພ້ອມລະບຸດັດສະນີຊີີ້
ວັດທີີ່ໃຊ້ທ ດສອບການແຊກແຊງ, ຕັກກະຂອງທາ່ນ ຈະຊີີ້ໃຫເ້ຫນັວ່າການຄວບຄຸມເຫ ກັລວດສ າລັບການເຮັດແຮ້ວດັກສັດ ເປັນວິທກີານທີີ່ຂ້ອນຂ້າງຖ ກຕ້ອງສ າລັບການຂັດຂວາງນາຍພານປ່າ, ແຕ່ດ້ວຍວິທກີານນີີ້ຢ່າງດຽວ ກ ຍັງບ ີ່
ພຽງພ ທີີ່ຈະແກໄ້ຂບັນຫາ, ສະນັີ້ນ ທ່ານຈິີ່ງມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ບັນດານາຍພານປ່າ ຈະສາມາດປ່ຽນແປງຕ ນເອງໄດ້. 
 

 
 

 

   

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະມ ວິທ ການອືີ່ນມາແທນທ ີ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກະຈາຍຜ ນຕອບແທນ 

ຄາດຄະເນໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນວິທໃີໝ່ໆ ໃນການຂ້າກວາງ ເນ ີ່ອງຈາກພວກນາຍພານປ່າ ຈະທ ດລອງ
ຫາວິທີອ ີ່ນມາໃຊ້ແທນແຮ້ວດັກສັດ ໃຫກ້ຽມການຮັບມ ຕ ີ່ກັບການໃຊ້ປ ນ ແລະ ຫອກທີີ່ເພີີ່ມຫ າຍຂ ີ້ນໄດ້ເລີຍ 

ແຮ້ວດັກສັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ີ່ບັນດາສັດປ່າທີີ່ບ ີ່ແມ່ນເປ ີ້າໝາຍ ຕ້ອງເສຍຊີວິດໄປດ້ວຍ, 
ການຫຼຸດຈ ານວນເຫ ັກລວດສ າລັບການເຮັດແຮ້ວດັກສັດໃນອຸທະຍານ ຈະສ ີ່ງຜ ນດີຕ ີ່ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍ
ນ ມຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ບ ີ່ແມ່ນເປ ີ້າໝາຍ, ໃນການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກສັດທາງທິດເໜ ອຂອງອຸທະຍານ ກ ີ່ອາດ
ຫຼຸດຈ ານວນລ ງໄປດ້ວຍ ເນ ີ່ອງຈາກຈ ານວນເຫ ັກລວດສ າລັບເຮັດແຮ້ວດັກສັດທີີ່ຫຼຸດລ ງ 



ການປະເມ ນ: ຕິດຕາມການດ າເນ ນງານ, ວັດຜ ນກະທ ບທ ີ່ເກ ດຂືົ້ນ, ແກ້ໄຂປັບປຸງຕາມຄວາມຈ າເປັນ 

ການທີີ່ຈະປະສ ບຄວາມສ າເລັດໃນໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ຫ   ບ ີ່ນັີ້ນ, ທາ່ນຈະຕ້ອງຖາມຄ າຖາມພ ີ້ນຖານ 2 ຂ ີ້ ຄ : ບນັຫາຫຼຸດລ ງ ຫ   ບ ີ່? ຫາກບ ີ່
ຫຼຸດລ ງ ທາ່ນຕ້ອງຕອບໂຕດ້້ວຍລະດບັໃດ ຈຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼຸດລ ງ2 ດັດສະນີຊີີ້ວດັທີີ່ທ່ານລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີີ້ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັຕາມ
ແຜນທີີ່ວາງໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ນສາມາດຕອບຄ າຖາມເຫ  ີ່ານີີ້ໄດ້, ແຜນພາບສະແດງດ້ານລຸມ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຄດິ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປະ
ເມີນການຕອບໂຕຂ້ອງທາ່ນ ຊຶີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກໃນອານາຄ ດ ທີີ່ສ້າງຂ ີ້ນໃໝ່ຈາກ25 

 

ປະເມ ນວ່າ ທ່ານໄດ້ມ ການດ າເນ ນງານ ແລະ ແກໄ້ຂປັບປງຸໂຄງການຂອງທ່ານແນວໃດ ການແຊກແຊງມັກຈະບ ີ່ປະສ ບຜ ນສ າເລດັ 
ເນ ີ່ອງຈາກວິທທີີີ່ນ າມາໃຊ້ນັີ້ນ ຍງັບ ີ່ດີພ  ບ ີ່ແມນ່ວາ່ແນວຄິດນັີ້ນມີຂ ີ້ບ ກຜ່ອງ, ໃຫທ້່ານທ ບທວນວທິີທີີ່ນ າມາໃຊ້ ເພ ີ່ອການແຊກແຊງ ແລະ ປັບປງຸແກ້
ໄຂ ເມ ີ່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເມ ີ່ອທ່ານສາມາດປັບຕ ວເຂ ີ້າກັບອປຸະສັກໄດ້ແລ້ວ. 

ປະເມ ນຂ ົ້ມູນທ ີ່ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບ ການປະເມນີສິີ່ງທີີ່ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບ ທີີ່ເກີດຂ ີ້ນໃນຂະບວນການອະນລຸັກສດັປ່າ ແມນ່ເປັນເລ ີ່ອງທີີ່ຍຸງ້ຍາກ ເນ ີ່ອງ
ຈາກບນັຫາ “ຜ ້ຖ ກເຄາະຮາ້ຍທີີ່ບ ີ່ມີປາກສຽງ”3 ຊຶີ່ງແຕກຕາ່ງຈາກຜ ້ຖ ກເຄາະຮາ້ຍທີີ່ເປັນມະນດຸ, ສດັປາ່ ບ ີ່ສາມາດແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ າ 
ຫ   ແຈງ້ໃຫ້ທາ່ນຮ ້ໄດ້ວາ່ສະຖານະການຕ່າງໆເລີີ່ມມີທາ່ອຽ່ງດີຂ ີ້ນ, ຕ ວຊີີ້ວດັທີີ່ນ າໃຊໃ້ນການປະເມີນບນັຫາ ລວ້ນແຕ່ຕອ້ງພ ບພ ີ້ກັບອະຄະຕິ ແລະ ຂ ີ້
ຈ າ ກັດບາງຢາ່ງ, ຕ ວຊີີ້ວດັພຽງຕ ວດຽວ ອາດຈະບ ີ່ສາມາດຊີີ້ບອກວາ່ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ປະສ ບຄວາມສ າເລັດ ຫ   ບ ີ່, ການປຽບທຽບຕ ວຊີີ້ວັດ
ຕ່າງໆ ຈາກແຫ ີ່ງທີີ່ມາທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ, ຊຶີ່ງຖ ກຮບີໂຮມໂດຍວິທີການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະສາມາດເອ າຊະນະອະຄະຕິທີີ່ເກີດກັບຕ ວຊີີ້ວັດພຽງຕ ວດຽວ, 
ການຕດິ ຕາມ ແລະ ການວັດຜ ນວທິີດັີ່ງກ່າວ ຈະຊວ່ຍເພີີ່ມຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ໃຫ້ແກ່ສິີ່ງທີີ່ທາ່ນພ ບ. 

ການສ້າງເອກະສານ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ ຈ ດບນັທຶກຂ ີ້ມ ນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, ເນ ີ່ອງຈາກກ ລະນສີຶກສາຂອງທ່ານ ສາມາດນ າມາໃຊ້ເປັນວຽກພາຍໃນ 
ເພ ີ່ອເປັນແນວທາງໃນການໂຕ້ຕອບບນັຫາທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນ, ຊຶີ່ງສາມາດໃຊ້ເປນັເໝ ອນຫ ັກສ ດຝຶກອ ບຮ ມສ າລັບຜ ້ແກ້ບນັຫາຄ ນໃໝ່ ຫ   ແມ້ແຕ່ການ
ແບ່ງປນັຂ ີ້ມ ນອອກສ ວ່ ງກວ້າງ ເພ ີ່ອໃຫອ້ ງກອນອ ີ່ນໆ ສາມາດນ າໄປປັບໃຊກັ້ບແນວທາງທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນໄດ້. 
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 ການປະເມີນຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຮ ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ບ ີ່ໄດ້ດ າເນີນໄປຢ່າງຮຽບຮ້ອຍທັງໝ ດ, ການກວດຄ ີ້ນຮ້ານ

ອາຫານສະເພາະບາງຮ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນວ ງທີີ່ຈ າກັດໃນໄລຍະທ າອິດ, ຊຶີ່ງເກີດຈາກການບ ີ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ 
ຈາກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ກວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ແຕ່ພາຍຫ ງັທີີ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມ ກັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ກວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກແລ້ວ, ທ່ານຈຶີ່ງ
ໄດ້ພັດທະນາວິທກີານສຸ່ມກວດ ເມ ີ່ອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບການບ ລິໂພກຊີີ້ນສັດປ່າ ແລະ ພວກເຂ າເລີີ່ມຈະໄປຕາມໂຄງການບ ີ່ທັນແລ້ວ. 
 

ຕະຫ ອດປີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ດ າເນີນການກວດຄ ີ້ນສະເພາະຈຸດມາແລ້ວ 10 ຄັີ້ງ ແລະ ໄດ້ລະງັບໃບອະນຸຍາດຂອງເຈ ີ້າຂອງ
ຮ້ານອາຫານ ເພ ີ່ອຊີີ້ແຈງບ ດລ ງໂທດຂອງການຂາຍຊີີ້ນສັດປ່າ. 
 

ມີຜ ້ກະທ າຜິດ 12 ຄ ນ ກັບເຍ າວະຊ ນອີກ 24 ຄ ນ ຈາກຊຸມຊ ນທີີ່ກ າລັງເຂ ີ້າຮ່ວມໂຄງການຟ ີ້ນຟ , ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕ າຫ ວດຈັບກຸມຕ ວຜຸ້ຄ້າຢາ
ເສບຕິດໄດ້ 3 ຄ ນ ໂດຍອີງຕາມຂ ີ້ມ ນທີີ່ໄດ້ຮັບທາງສາຍດ່ວນ, ທ່ານເອງກ ີ່ໄດ້ສ້າງສາຍສ າພັນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ ້ນ າຊຸມຊ ນດ້ວຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລ ີ່ອງນີີ້ 
 

ຕ ວຊີີ້ວັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນທາງທິດເໜ ອ ແລະ ທິດໃຕ້ນັີ້ນ ມີຈ ານວນຫຼຸດລ ງ ຊຶີ່ງຊີີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດມີປັດໃຈອ ີ່ນໆ ທີີ່
ສ ີ່ງຜ ນຕ ີ່ກັບການຫຼຸດລ ງດັີ່ງກ່າວ ຫ   ອາດຈະເກດີມກີານກະຈາຍຜ ນປະໂຫຍດ ຖາ້ຫາກພ ບເຫນັວ່າຜ ລ່້າສັດທີີ່ຢ ໃ່ນຊຸມຊ ນທດິເໜ ອ ມີ
ການນ າໃຊ້ມ້ວນເຫ ກັລວດແບບດຽວກັນກັບຊຸມຊ ນໃນທາງທິດໃຕ້ ເພ ີ່ອຫ້າງແຮ້ວດັກສັດ, ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການຫຼຸດລ ງເນ ີ່ອງຈາກການ
ແກໄ້ຂບັນຫາໃນພ ີ້ນທີີ່ຂອງທ່ານ (ທິດໃຕ້) ນັີ້ນ ກ ີ່ໃຫ້ເກີດຜ ນທີີ່ໜກັແໜ້ນກວ່າ ພ ີ້ນທີີ່ທີີ່ທ່ານຄວບຄຸມຢ  ່ ສີີ່ງນີີ້ຍິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ໄດ້ສ ີ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼຸດລ ງ 

 

 

 

 

 ທິດເໜ ອ (ຄວບຄຸມ) ທິດໃຕ້ (ແກ້ໄຂບັນຫາ)  
 

ຂ ີ້ມ ນເບ ີ້ອງຕ ີ້ນ 
ອັດຕາສ່ວນ 

ທີີ່ປ່ຽນແປງ 
ຂ ີ້ມ ນເບ ີ້ອງຕ ີ້ນ 

ອັດຕາສ່ວນ 

ທີີ່ປ່ຽນແປງ 
 

ອັດຕາການກວດລ້າງແຮ້ວ
ດັກສັດ 

12 ເສັີ້ນ ຕ ີ່ໜຶີ່ງ 
ການກວດລ້າງ ຫຼຸດລ ງ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ 

26 ເສັີ້ນຕ ີ່ໜຶີ່ງ 
ການກວດລ້າງ ຫຼຸດລ ງ 42 ສ່ວນຮ້ອຍ 

 

ດັດສະນີຊີີ້ໃຫ້ເຫັນຮ້ານ
ອາຫານສັດປ່າ 

25 ຫຼຸດລ ງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ 30 ຫຼຸດລ ງ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ 
 

ປະຊາກອນກວາງ 70-80 ບ ີ່ປ່ຽນແປງ 50-60 ບ ີ່ປ່ຽນແປງ  
      

 

ຂ ົ້ມນູເພ ີ່ມເຕ ມ 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 1: Eck, J. E. (2017). Assessing Responses to Problems: Did It Work? An Introduction for Police Problem-Solvers. 

Center for Problem-Oriented Policing. (link) 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 1: Crime Reduction Tool Kit and EMMIE. College of Policing. (link) 

 

 



ບ ດທ ີ່ 3 ການລິເລ ີ່ມໂຄງການແກ້ບັນຫາທ ີ່ຕ ົ້ນເຫດຂອງບັນຫາດ້ວຍຕ ນເອງ 

ບ ດທ ີ1 ແລະ ບ ດທີ 2 ຂອງຄ ມ່ີແນະນ າສະບັບນີີ້ ໄດ້ແນະນ າໃຫທ້່ານຮ ຈ້ກັກັບແນວທາງການແກ້ໄຂບນັຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ວທິີການໄກ່
ເກ່ຍບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ແບບຈ າລອງ SARA ໄປແລວ້, ເວລານີີ້ທ່ານອາດຄດິວ່າ “ເບິີ່ງຄ ວ່າດີນ  ແຕຂ່້ອຍຕອ້ງການລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕ ີ່ມ ກ່ຽວກັບກ ນ
ໄກຂອງສິີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວນຈະເລີີ່ມຕ ີ້ນຢ ່ຈດຸໃດ” ໃນບ ດທ ີ3 ນີີ້ ຜ ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖິງ 6 ອ ງປະກອບຫ ັກ ທີີ່ຈ າເປນັສ າລັບການເລີີ່ມຕ ີ້ນ 
ແລະ ແນວທາງໃນການຈດັວາງອ ງປະກອບເຫ  ີ່ານີີ້ ຄ່ຽງຄ ່ໄປກັບກິດຈະກ າໃນແຕ່ລະວັນຂອງອ ງກອນ, ຄ າແນະນ າຂອງຜ ຂ້ຽນແມ່ນເລີີ່ມຕ ີ້ນຈາກເລ ີ່ອງ
ເລັກໆນ້ອຍໆ ໂດຍເລ ອກໂຄງການທ ດລອງທີີ່ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ ມີໄລຍະເວລາທີີ່ຊດັເຈນ ແລະ ຈ ດບັນທຶກສິີ່ງທີີ່ທ່ານໄດ້ເຮດັ. 

ສີີ່ງເຫ  ີ່ານີີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ນເຂ ີ້າໃຈວ່າ ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນດາໂຄງການອ ີ່ນໆ ປະສ ບຄວາມສ າເລັດໄດ້ແນວໃດ ພ້ອມດ້ວຍແຫ ີ່ງຂ ີ້
ມ ນຕາ່ງໆທີີ່ອະທິບາຍເຖງິວທິີການທີີ່ໜ່ວຍງານຮັກສາຄວາມສະຫງບົ ສາມາດນ າເອ າໂຄງການ POP ມາໃຊ້ໄດ້ຢາ່ງຍ ນຍ ງ, ຊຶີ່ງເປັນຂ ີ້ມ ນທີີ່ມີປະ 
ໂຫຍດໃນບ ດທີີ່ 3 ຂອງຄ ່ມ ແນະນ າສະບບັນີີ້26,27. 

ຂ ົ້ມນູເພ ີ່ມເຕ ມ 
 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 1: Implementing POP: Leading, Structuring, and Managing a Problem-Oriented Police Agency. Center for 
Problem-Oriented Policing. (link) 
 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນທີີ່ 2: Sidebottom, A., Kirby, S., Tilley, N., Armitage, R., Ashby, M., Bullock, K. and Laycock, G. (2020). Implementing 

and sustaining problem-oriented policing: A guide. Jill Dando Institute of Security and Crime Science, University College 

London. (link) 
 

ອ ງປະກອບທ ີ່ 1 ທ ມແກ້ໄຂບັນຫາ 

ຈັດສັນໜ້າທ ີ່ໃຫ້ແກ່ເຈ ົ້າໜ້າທ ີ່ຂອງທ່ານໃໝ່ ແລະ ເລືອກຄະນະເຂ ົ້າທ ມ ການແກ້ບນັຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເນັີ້ນໃສ່ການຄດັ
ເລ ອກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ມຢີ ່ແລວ້ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢາ່ງມີປະສດິຕິພາບກວ່າການຊອກຫາເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໃໝ່ ເນ ີ່ອງຈາກວາ່ ບ ີ່ແມ່ນທຸກຄ ນທີີ່ຫຍຸ້ງກັບວຽກ
ງານຕະຫ ອດທັງ 8ຊ ີ່ວ ໂມງຕ ີ່ມ ີ້ ແລະ 5ມ ີ້ຕ ີ່ອາທດິ. ຖາ້ຫາກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ທກຸຄ ນໃຊ້ເວລາໃນການເຮດັວຽກສ່ວນໃຫຍຂ່ອງຕ ນເຂ ີ້າໃນການຕອບໂຕ້ກັບ
ບັນຫາ, ກ ສະແດງວາ່ພວກເຂ າກ າລັງປະຕິບດັງານໂດຍບ ີ່ຈ າເປັນຢ ່ກ ີ່ໄດ້, ທາ່ນຄວນກວດສອບວ່າເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຂອງທາ່ນໃຊ້ເວລາການເຮດັວຽກແນວໃດ, 
ຈາກນັີ້ນ ຈຶີ່ງຄ ານວນສັດສວ່ນຂອງເວລາໃນໜ ີ່ງອາທິດຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຜ ້ນັີ້ນ ເພ ີ່ອໃຫສ້າມາດຈດັສນັເວລາໃນການແກ້ໄຂບນັຫາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນໄດ້. ການ
ປະສ ມປະສານທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສ ບການ ຈະສ ີ່ງຜ ນໃຫ້ທມີມີຄວາມຮ ຮ້ອບດາ້ນ ຊຶີ່ງອາດລວມເຖງິເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ປາ່ໄມ້ທີີ່ຢ ່ແນວໜ້າ, ຜ ້
ບ ລິຫານ ແລະ ຜ ້ມອີ າ ນາດຕດັສນິໃຈດວ້ຍ, ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ເຖີງແມນ່ວ່າພວກເຂ າບ ີ່ແມນ່ເປນັຜ ຊ້ຽ່ວຊານກ່ຽວກັບບນັຫາເຫ  ີ່ານັີ້ນ, ແຕພ່ວກເຂ າກ 
ຍັງສາມາດຊັງຊານ ີ້າໜັກຂອງຂ ີ້ມ ນ, ສ້າງ ແລະ ທ ດສອບສ ມມຸດຖານ ແລະ ຄິດຄ ີ້ນວທິີໃນການແກ້ໄຂບນັຫາໄດ້. 

ການມອບອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ທີມຂອງທາ່ນຈະຕ້ອງປະກອບມີຜ ້ທີີ່ມີອ ານາດໃນການຊັກຊວນອ ງກອນ ແລະ ຄ ່ຮວ່ມງານອ ີ່ນໆ ແລະ 
ສາມາດລວບລວມຂ ີ້ມ ນ ແລະ ພັດທະນາແຜນການແຊກແຊງຕາ່ງໆ ຮ່ວມກັບຄ ່ຮວ່ມງານເຫ  ີ່ານັີ້ນໄດ້, ທ່ານຄວນກວດສອບໄວລ້່ວງໜ້າ ເພ ີ່ອໃຫ້ແນ່
ໃຈວ່າໄດມ້ອບອ ານາດໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ສ ີ່ສານກັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໃດໜ ີ່ງຢ່າງຊັດເຈນແລວ້. 

ການຈດັຝຶກອ ບຮ ມໃຫ້ແກ່ທມີ ແລະ ຫ ວໜ້າທີມ ກ່ຽວກັບວິທີການເຂ ີ້າເຖງິສາເຫດຂອງບັນຫາ ການຝຶກອ ບຮ ມດ້ານທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ຄວາມສ າຄນັຂອງການປອ້ງກັນອາຊະຍາກ າໃຫ້ແກ່ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃຫຊ້ອກຫາໂອກາດໃນການຈັດຝຶກອ ບຮ ມຮວ່ມກັບສະຖາບນັການສຶກສາ 
ຫ   ກ ມຕ າຫ ວດ ທີີ່ມີການກ ານ ດວິທີການເຂ ີ້າເຖງິບນັຫາໄວ້ຢາ່ງເປັນລະບ ບແລ້ວ. 

  



ອ ງປະກອບທ ີ່ 2 ຂ ົ້ມູນ 

ເຂ ົ້າເຖິງຂ ົ້ມນູພາຍໃນອ ງກອນດ້ານສັດປ່າຂອງທ່ານ ແຕລ່ະພະແນກໃນອ ງກອນໃດໜ ີ່ງ ມັກຈະມີຖານຂ ີ້ມ ນເປັນຂອງຕ ນເອງ ແລະ ຂ ີ້ມ ນ
ບາງສ່ວນຈາກແຕລ່ະພະແນກເຫ  ີ່ານັີ້ນ ອາດຈະມີຄວາມສ າຄນັຕ ີ່ການວິເຄາະຂອງທ່ານ. ຈາກພາບດ້ານລຸ່ມຈະເຫັນວ່າຂ ີ້ມ ນຕາ່ງໆຖ ກແບງ່ເປັນ 
“ກະປ໋ອງຂ ີ້ມ ນ” ແລະ ດ້ານລຸມ່ຂອງກະປອ໋ງຂ ີ້ມ ນມີ “ຂ ີ້ມ ນຍ່ອຍ” ທີີ່ສະແດງຜ ນຈາກການວິເຄາະ ທີີ່ບ ີ່ສາມາດສ້າງຂ ີ້ນຈາກກະປ໋ອງຂ ີ້ມ ນພຽງແຕ່
ກະປ໋ອງດຽວໄດ,້ ເມ ີ່ອລວມເອ າກະປ໋ອງທັງສາມເຂ ີ້າດ້ວຍກັນ, ທາ່ນຈະເລີີ່ມເຫນັຄວາມເຊ ີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຂອງກາງທີີ່ຍດຶມາໄດໃ້ນລະຫວາ່ງການ
ຈັບກຸມ ພ້ອມທັງວິ ທກີານລ່າສັດທີີ່ຖ ກນ າໃຊໃ້ນອດຸທະຍານ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສິີ່ງເຫ  ີ່ານີີ້ກັບຊະນິດສດັທີີ່ເປັນເປ ີ້າໝາຍ. ການລວມ
ກະປ໋ອງຂ ີ້ມ ນເຂ ີ້າກັນ ອາດເປັນເລ ີ່ອງຍາກ ເນ ີ່ອງຈາກມນັໝາຍເຖິງວຽກທີີ່ເພີີ່ມຂ ີ້ນຂອງຜ ້ບ ລິຫານຈັດການຖານຂ ີ້ມ ນ ໃນການສ້າງແບບສອບຖາມ 
ແລະ ສ ີ່ງຂ ີ້ມ ນອອກໄປຫາທີມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ຂ ີ້ມ ນກ ເປນັສິີ່ງສ າຄັນຕ ີ່ຄວາມສ າເລດັຂອງໂຄງການ, ທມີແກ້ໄຂບນັຫາຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ບ້ ລິຫານລະດບັສ ງ ເພ ີ່ອເຂ ີ້າເຖິງຂ ີ້ມ ນ. 

 

 

ການເຂ ົ້າເຖງິຂ ົ້ມນູຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ອ ງກອນອືີ່ນໆ ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນ, ພາກເອກະຊ ນ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດອ ີ່ນໆ ໃນ
ພ ີ້ນທີີ່ຂອງທ່ານ ອາດມຖີານຂ ີ້ມ ນຂອງແຕ່ລະອ ງກອນເຊັີ່ນກັນ ຊຶີ່ງຂ ີ້ມ ນບາງສ່ວນຈາກແຫ ີ່ງຕາ່ງໆເຫ  ີ່ານີີ້ ອາດເປັນປະໂຫຍດສ າລັບທາ່ນໄດ,້ ແຕ່ການ
ແບ່ງປນັຂ ີ້ມ ນນັີ້ນບ ີ່ແມ່ນເລ ີ່ອງ່າຍ. ການແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນມັກຈະຖ ກກີດກັີ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມກັງວ ນຕ ີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງຂ ີ້ມ ນ. ເຖິງວ່າຈະມເີຫດຜ ນໃນບາງຄັີ້ງ, ແຕ່ເຫດຜ ນເຫ  ີ່ານີີ້ກ ີ່ສາມາດນ າມາໃຊ້ເປນັຂ ີ້ອາ້ງໃນເວລາທີີ່ບ ີ່ຕ້ອງການໃຫມ້ີການແບງ່ປັນ
ຂ ີ້ມ ນໄດເ້ຊັີ່ນກັນ. ແຕລ່ະຂ ີ້ມ ນຍອ່ຍສາມາດຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນສາມາດດ າເນນີງານໄປໄດເ້ທ ີ່ອລະໜ້ອຍ ໂດຍເລີີ່ມຈາກບນັຫາທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸດຂ ີ້ມ ນທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງໃດໜ ີ່ງ, ຈາກນັີ້ນ ຈ ີ່ງດ າເນີນການລວມຂ ີ້ມ ນທີີ່ຈ າເປນັຕ ີ່ໂຄງການ ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫທ້່ານສາມາດລ ບຫ ີກ
ຄວາມບ ີ່ເຕັມໃຈໃນການແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນຂອງແຕລ່ະອ ງກອນໄດ.້ ຂ ີ້ມ ນຍ່ອຍທີີ່ທມີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫ ວໜ້າທມີໄດ້ເລ ອກມານັີ້ນ ຈະສາມາດເຮດັ
ໃຫລ້ິເລີີ່ມຂະ ບວນການຮວ່ມມ  ແລະ ກ້າວໄປຂາ້ງໜ້າ ດວ້ຍຂ ີ້ຕ ກລ ງການແບ່ງປນັຂ ີ້ມ ນທີີ່ຫ າກຫ າຍແບບ ໄດທ້ັນເວລາ. 



ວິທ ການກັີ່ນກອງຂ ົ້ມນູ ການກັີ່ນກອງຂ ີ້ມ ນຈະຊວ່ຍໃຫລ້ະດັບໃນການອະນຸຍາດເລ ີ່ອງຄວາມປອດໄພໃນການແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນລະຫວ່າງອ ງກອນ ຫ   
ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ນັີ້ນ ຫຼຸດຕ ີ່າລ ງ, ຂ ີ້ມ ນໃນອາດດີທີີ່ບ ີ່ອອ່ນໄຫວສ າລບັການດ າເນີນງານ ສາມາດອະທບິາຍໄດ້ວາ່ ບນັຫາປ່ຽນແປງໄປແນວໃດ ເມ ີ່ອເວລາຜ່ານ
ໄປ. 

ລວບລວມຂ ົ້ມູນແບບເຊິີ່ງໜ້າ ສ າລັບສະມາຊິກໃນທມີແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ ບ ີ່ມີສິີ່ງໃດທີີ່ສາມາດທ ດແທນການລ ງພ ີ້ນທີີ່ຕ ວຈີງ ເພ ີ່ອສ າພັດກັບ
ສະພາບແວດລອ້ມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕລ່ະພ ີ້ນທີີ່ ໂດຍຜ່ານມມຸມອງຂອງຜ ້ກະທ າຜິດ ຫ   ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ພິທັກປ່າ ໄດ້, ສິີ່ງເຫ  ີ່ານີີ້ຈະຊ່ວຍເພີີ່ມເນ ີ້ອໃນ
ໃຫ້ກັບຂ ີ້ມ ນ ແລະ ບ ດລາຍງານຂອງທ່ານ, ວິທີການທີີ່ທມີຂອງທ່ານສາມາດນ າໃຊໃ້ນການລວບລວມຂ ີ້ມ ນທີີ່ຕອ້ງການມີຄ : 

 ການວິໄຈແບບເປີດ ການລວບລວມຂ ີ້ມ ນຈ ານວນຫ າຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ອນທີີ່ຈະອອກຈາກສ ານັກງານ, ການຄ ີ້ນຫາຂ ີ້ມ ນທາງອິນເຕີເນັດ
ຢ່າງລະອຽດ ອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ທາ່ນກ າລັງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ລວມທງັຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງໃນ
ການຕດິຕ ີ່ກັບຜ ້ຂຽນລ ງໃນອິນເຕີເນັດ ຊຶີ່ງສາມາດໃຫ້ຂ ີ້ມ ນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫ   ຂ ີ້ມ ນທີີ່ເລີກເຊີີ່ງແກ່ທາ່ນໄດ,້ ຢາ່ລ ມວ່າຂ ີ້ມ ນແບບເປີດທີີ່
ມີຢ ່ຈ ານວນຫ າຍກ່ຽວກັບລະບ ບຂ ີ້ມ ນຈດຸທີີ່ຕັີ້ງທາງພ ມສີາດ ສາມາດຊວ່ຍເພີີ່ມຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງສະຖານທີີ່ທີີ່ເກີດບນັຫາ
ໄດ້. 

 ຄວາມເປນັມາຂອງສະຖານທີີ່ເກີດເຫດ ການກວດສອບວ່າການລັກລອບຂ້າສດັປາ່ຢາ່ງຜິດກ ດໝາຍຢ ບ່ ລິເວນໃດ ແລະ ມີການນ າໃຊ້
ເຄ ີ່ອງມ ອ ານວຍສະດວກປະເພດໃດ ຫ   ສະຖານທີີ່ທີີ່ມັກເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວາ່ງຄ ນກັບສັດປ່າທີີ່ເກີດຂ ີ້ນຊ ີ້າໆ ສີີ່ງເຫ  ີ່ານີີ້ຈະຊ່ວຍກ າ
ນ ດຮ ບແບບຄວາມຄິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ, ຄວາມຄາ້ຍຄ ທີີ່ເກີດຂ ີ້ນ ແລະ ຍຸດທະວທິີທີີ່ໃຊ້ເປນັປະຈ າ. ທາ່ນຄວນຂ ຮອ້ງໃຫ້ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່
ຄ ນອ ີ່ນໆຕິດຕ ີ່ຫາທາ່ນທັນທີ ຫາກມີເຫດການໃໝ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບນັຫາຂອງທ່ານເກີດຂ ີ້ນ, ເພ ີ່ອໃຫທ້່ານສາມາດປະເມີນສະຖານະການ
ໄດ້ໃນຂະນະທີີ່ສະຖານະການນັີ້ນຍງັໃໝ່ຢ ່. 

 ຕິດຕາມໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ການເຮດັໃຫ້ຕ ນເອງເປັນຜ ້ສງັເກດການໃນໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ທາ່ນເຂ ີ້າໃຈສິີ່ງຕາ່ງໆ ຈາກ
ມຸມມອງຂອງພວກເຂ າໄດວ້່າ ເຂ າເຈ ີ້າມີການຕດັສນິໃຈກັນແນວໃດ ແລະ ການຕດັສນິໃຈນັີ້ນມີປະສິດຕິຜ ນຫ າຍປານໃດໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ. 

 ສ າພາດຜ ້ກະທ າຜິດ ຜ ້ຖ ກຄມຸຂງັທີີ່ຫາກ ຖ ກຈບັ ຫ   ອະດດີຜ ້ກະທ າຜິດ ສາມາດໃຫ້ຂ ີ້ມ ນທີີ່ມີຄາ່ແກ່ທາ່ນ ໃນການທ າຄວາມເຂ ີ້າໃຈກັບ
ບັນຫານັີ້ນ ວາ່ເປັນແນວໃດ ແລະ ຍ້ອນຫຍງັ, ບຸກຄ ນເຫ  ີ່ານີີ້ ຍັງສາມາດບອກໃຫ້ທາ່ນຮ ້ໄດ້ວາ່ ດວ້ຍເຫດໃດການປະຕບິັດງານໃນປະຈຸບັນ
ຂອງທ່ານ ອາດຈະບ ີ່ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ. 

 ການຂະຫຍາຍເຄ ອຂາ່ຍ ກະຕຸກຊຸກຍ ຕ້ ນເອງໃຫ້ເບິີ່ງອອກໄປນອກເຄ ອຂ່າຍທີີ່ມຢີ ່ຂອງທ່ານ, ລັກສະນະບັນຫາທີີ່ຊບັຊ້ອນຂອງທ່ານອາດ
ສ ີ່ງຜ ນໃຫ້ທາ່ນຕອ້ງປຶກສາຫາລ ກັບບຸກຄ ນທີີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ມີພ ີ້ນຖານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັີ້ນ, ຈ ີ່ງຢ່າຢ້ານກ ວທີີ່ຈະກ້າວອອກຈາກພ ີ້ນ
ທີີ່ທີີ່ຄຸນ້ເຄຍີຂອງທາ່ນໃນດ້ານ “ການບງັຄບັໃຊ້ກ ດໝາຍ” “ການອະນລຸັກ” ຫ   “ການສຶກສາອາຊະຍາກ າ”. 

ອ ງປະກອບທ ີ່ 3 ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ 

ລ ງທນຶກັບນກັວິເຄາະທ ີ່ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມມາແລ້ວ ການແກ້ໄຂບັນຫາຈະຕ້ອງໃຊ້ນັກວິເຄາະ, ດັີ່ງນັີ້ນຈະຕ້ອງມນີັກວິເຄາະສະເພາະທາງ
ໃນທີມຂອງທາ່ນ, ຄ າຖາມທີີ່ມັກພ ບເລ ີ້ອຍໆແມນ່ “ທັກສະໃດແດທ່ີີ່ນັກວເິຄາະຂອງຂອ້ຍຈ າເປນັຕອ້ງມີ” ເຖີງແມ່ນວ່ານັກວິເຄາະບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງເປນັ
ຜ ້ຊ່ຽວ ຊານໃນທຸກໆເລ ີ່ອງ ແຕ່ກ ຄວນເຮັດວຽກກັບບັນດາແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ ແລະ ເຕັກນິກການວິເຄາະຫ າຍໆແບບໄດ.້ ພວກເຂ າຈະໄດປ້ະໂຫຍດຈາກ
ພ ີ້ນຖານທດິສະດີກ່ຽວກັບການກ ີ່ອາຊະຍາກ າ ແລະ ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ າ, ນອກຈາກນີີ້ ນັກວິເຄາະຕ້ອງເປັນນັກຄດິທີີ່ມີການພິຈາລະນາຢາ່ງ
ຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມຢາກຮ ຢ້າກເຫນັ, ບ ດບາດສ າຄັນຂອງຫ ວໜ້າທີມ ຄ ການຮັກສາເວລາການເຮັດວຽກຂອງນັກວິເຄາະ ຈາກການຖ ກເຈ ີ້າໜ້າທີີ່
ຄ ນອ ີ່ນໆ ມາຂ ໃຫ້ເຮດັສີີ່ງອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າພວກເຂ າຈະມສີະມາທໃິນການແກ້ໄຂບັນຫາ. 

ການຈ້າງນກັວິເຄາະຈາກບ ລິສັດອືີ່ນ, ຂ ົ້ມນູຈະບ ີ່ຕ ີ່ເນືີ່ອງກນັ ຖ້າຫາກນັກວິເຄາະໃນອ ງກອນຂອງທາ່ນມວີຽກຫ າຍຈ ນເກີນໄປ, ໃຫ້
ພິຈາລະນາການຈດັຈາ້ງບ ລສິັດອ ີ່ນ ດວ້ຍການເຈາະຈ ງເລ ອກ, ສະຖາບນັດາ້ນວິຊາການ ແລະ ອ ງການພັດທະນາເອກະຊ ນຫ າຍແຫງ່ ມຄີວາມສາມາດ
ໃນການວິເຄາະທີີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ມຄີວາມເຕມັໃຈທີີ່ຈະສະໜັບສະໜ ນການລິເລີີ່ມວຽກງານອະນລຸັກແບບດຽວກັນ. ການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວ
ກັບຄ າຖາມຕາ່ງໆສ າລັບການວິໄຈທີີ່ສ າຄນັ ແລະ ການສ້າງຂ ີ້ມ ນຍ່ອຍ ຊຶີ່ງຜ່ານການກັີ່ນກອງຮ່ວມກັບຄ ຮ່່ວມງານດ້ານການວິໄຈຂອງທ່ານມາແລວ້ 
ອາດເປັນວທິີທີີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນການຂັບເຄ ີ່ອນໂຄງການຂອງທາ່ນໄປຂ້າງໜ້າ. 



ອ ງປະກອບທ ີ່ 4 ຄູ່ຮ່ວມງານ 

ສ ີ່ງເສ ມ ແລະ ສະໜັບສະໜນູການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ ໃນຂະນະທີີ່ທີມຂອງທາ່ນມີຄວາມເຂ ີ້າໃຈທີີ່ດຂີ ີ້ນກ່ຽວກັບບນັຫານັີ້ນ, 
ທ່ານຈະສາ ມາດລະບຕຸ ວບຸກຄ ນ, ທຸລະກິດ ແລະ ໜ່ວຍງານທີີ່ດີທີີ່ສດຸ ເພ ີ່ອດ າເນີນການແຊກແຊງໃນການຫຼຸດຜ່ອນບນັຫາ, ແທນທີີ່ຈະມີແຕ່ໜ່ວຍ
ງານດ້ານສດັ ປ່າຂອງທ່ານພຽງໜ່ວຍງານດຽວ, ການສາ້ງຄວາມສ າພັນທີີ່ດກັີບໜ່ວຍງານອ ີ່ນໆ ແລະ ກຸ່ມພາກປະຊາຊ ນສງັຄ ມຕ່າງໆ ກ ຈະສາມາດ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ການດ າເນນີວຽກງານຂອງທ່ານງາ່ຍຂ ີ້ນ ເມ ີ່ອເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທາ່ນໄດຮ້ັບມອບອ ານາດໃຫສ້າມາດເຂ ີ້າຮ່ວມ ແລະ ກ ານ ດ
ຍຸດທະສາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຊຶີ່ງເປນັສີີ່ງທີີ່ສ້າງປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. 

ສະໜັບສະໜູນແນວທາງການປອ້ງກັນອາຊະຍາກ າທ ີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ຍນືຍ ງ ການຮ່ວມມ ຕາ່ງໆນັີ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫທ້່ານເຂ ີ້າເຖິງ
ທັກສະຄວາມຊ ານານດາ້ນສັດປ່າ ທີີ່ໜ່ວຍງານຂອງທາ່ນອາດບ ີ່ມີ, ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຊກແຊງທີີ່ສາ້ງສັນ ແລະ ຍ ນຍ ງຂ ີ້ນ, ການຮ່ວມມ  ຍງັ
ຊ່ວຍໃຫທ້່ານກ້າວຂາ້ມຂ ີ້ຈ າກັດຂອງອ ານາດຂອງທ່ານໄດ້. 

ອ ງປະກອບທ ີ່ 5 ການບ ລິຫານຈັດການ 

ການກ ານ ດໜ້າທ ີ່ຮບັຜິດຊອບລວ່ງໜ້າ ປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫມ້ີການກັບໄປເຮັດວຽກປະຈ າວນັແບບເກ ີ່າໆ ໂດຍກ ານ ດໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການ
ສ ີ່ງມອບໂຄງການໃຫຊ້ັດເຈນລວ່ງໜ້າໄວ້. ໂຄງການແກ້ໄຂບນັຫາທີີ່ບ ີ່ລະບຸກ ານ ດການສ ີ່ງມອບ ມັກຈະຖ ກປະລະ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ມັນຈິີ່ງສ າຄັນຢ່າງຍິີ່ງ
ຫາກທີມງານຂອງທາ່ນ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຈາກໜ່ວຍງານດາ້ນສັດປ່າໃນພະແນກຕ່າງໆທີີ່ມີຫ ວໜ້າຕ່າງກັນ ໄດຮ້ັບການກວດສອບໃຫແ້ນໃ່ຈ
ວ່າ ມີຜ ້ນ າທີີ່ສາມາດກ ານ ດໄລຍະເວລາໂຄງການໄດຢ້່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ ແລະ ໝັີ້ນໃຈວາ່ແຕລ່ະທມີປະກອບດວ້ຍຜ ້ຊຽ່ວຊານ ແລະ ການສະໜັບ
ສະ  ໜ ນທີີ່ຈ າເປນັ ສ າລບັການປະຕບິັດງານໃຫ້ໄດ້ຮບັຜ ນສ າເລດັ. 

ການຄາດຫວງັ ແລະ ການກ້າວໄປເຖ ງເສັົ້ນໄຊຢ່າງວ່ອງໄວ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງວອ່ງໄວ ຄ ຄວາມສ າເລັດໜ ີ່ງທີີ່ຊ່ວຍໃຫທ້່ານ ແລະ 
ທີມງານຂອງທາ່ນ ສ້າງແຮງບນັດານໃຈໃນການເຮດັໂຄງການໃໝ່, ແຕ່ການທີີ່ຮຽນຮ ້ວາ່ການແກ້ໄຂບນັຫານັີ້ນຕອ້ງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມອ ດທ ນ, 
ທ່ານຈຶີ່ງຄວນຫາວຽກທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄນຸຄາ່ຂອງແນວທາງຂອງທ່ານລ່ວງໜ້າແຕ່ໄກໆໄວ້. ທ່ານສ້າງເອກະສານຂ ີ້ມ ນຄວາມຈງິກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່
ເກີດຂ ີ້ນໃນໜຶີ່ງໜ້າເຈ້ຍໄດ້ ຫ   ບ ີ່? ຈ ີ່ງສາ້ງເອກະສານດັີ່ງກ່າວນັີ້ນຂ ີ້ນມາ, ທ່ານໂອ້ລ ມກັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ ແລະ ຊມຸຊ ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ເກີດຂ ີ້ນແບບ
ເປັນກັນເອງໄດ້ ຫ   ບ ີ່? ຈ ີ່ງລ ງມ ປະຕິບດັ, ການໄປໃຫ້ເຖີງໄຊຊະນະຢາ່ງວ່ອງໄວ ບ ີ່ຈ າເປນັຕ້ອງເປນັການແຊກແຊງເທ ີ່ານັີ້ນ, ແຕອ່າດເປັນການແບ່ງປັນ
ຜ ນການວິ ເຄາະເບ ີ້ອງຕ ີ້ນ ໃຫ້ແກ່ໃຫຄ້ ່ຮ່ວມງານໃນໂຄງການທີີ່ມສີ່ວນໃນການສາ້ງຂ ີ້ມ ນຍອ່ຍ, ຕ ວຢາ່ງ ເມ ີ່ອປຽບທຽບກັບການວິເຄາະຂ ີ້ມ ນອາຊບີ
ທາງເລ ອກຂອງອ ງກອນພັດທະນາເອກະຊ ນ ກັບບັນທຶກການຈັບກຸມຂອງທ່ານ ອາດເຜີຍໃຫ້ເຫນັວາ່ຄ ຮ່່ວມງານຂອງອ ງກອນພັດທະນາເອກະຊ ນ ບ ີ່
ໄດ້ເຮັດວຽກໃນໝ ່ບ້ານທີີ່ພານປ່າສ່ວນໃຫຍອ່າໄສຢ ່ເລີຍ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ການໃຫ້ຜ ນການວິເຄາະຕັີ້ງລວ່ງໜ້າໄວ້ ຈະຊ່ວຍສາມາດຫ ີກເວັີ້ນຄວາມຮ ສ້ຶກທີີ່ວາ່ 
ຄ ່ຮ່ວມງານມແີຕປ່້ອນຂ ີ້ມ ນລ ງໃນຫຼຸມດ າ ໂດຍທີີ່ທາ່ນເບິີ່ງບ ີ່ເຫັນຜ ນຕອບແທນໃດໆກັບມາເລີຍ, ການສາ້ງຊ່ອງທາງການສ ີ່ສານເຫ  ີ່ານີີ້ ໃນຊ່ວງທ າອດິ
ຂອງໂຄງການຖ ເປັນກຸນແຈສ າຄັນ, ຊຶີ່ງເອີີ້ນໄດວ້່າເປນັໄຊຊະນະຢາ່ງວ່ອງໄວນັີ້ນເອງ. 

ສະໜັບສະໜູນທ ມງານແກໄ້ຂບັນຫາ ໂຄງການຕ່າງໆຕ້ອງການ ການຕດິຕາມກ າກັບດ ແລ ແລະ ການກວດສອບເປັນປະຈ າ ເພ ີ່ອໃຫ້ແນໃ່ຈ
ວ່າການປະຕິບັດງານຂອງທີມ ເປນັໄປດວ້ຍດີ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບ ີ່ວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍໃດໆເກີດຂ ີ້ນ ກ ີ່ຈະໄດ້ຮບັການຈ າແນກ ແລະ 
ຈ າກັດອອກໄປຕັີ້ງແຕ່ຕ ີ້ນ, ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕ ີ້ນເຫດຂອງບນັຫາ ອາດບ ີ່ປະສ ບຜ ນສ າເລດັໄດ້ ເມ ີ່ອໄຟແຫງ່ຄວາມກະຕ ລ ລ ີ້ນເບ ີ້ອງຕ ີ້ນຂອງຜ ້
ບ ລິ ຫານລະດັບສ ງນັີ້ນດບັມອດໄປ ແລະ ບ ີ່ມີການດ າເນີນແກ້ໄຂກ າຈດັບັນດາອປຸະສັກໃນດາ້ນການບ ລຫິານ. ຫ ວໜ້າສາຍງານ ຄວນຈັດປະຊມຸ
ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາເປນັປະຈ າ ເພ ີ່ອ: 

 ກັີ່ນຕອງ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍຂອງບນັຫາທີີ່ພ ບພ ີ້ 
 ກວດສອບທີມງານວາ່ມີ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານານທີີ່ຈ າເປັນໃນການຈດັຕັີ້ງໃຫ້ສ າເລດັ 

 ປະສານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງທີມກັບໂຄງການອ ີ່ນໆ 

 ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າວິທີການຕອບໂຕ້ທີີ່ສະເໜີໄປນັີ້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈນັຍາບັນ ແລະ ພາລະະກິດໂດຍລວມຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ 
ປ່າໄມ ້

 ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່ ການສ ີ່ສານນັີ້ນມີຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ຖ ກໃຊ້ຢາ່ງມີປະສດິຕິຜ ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອ ງກອນ 



ອັບເດດຂ ົ້ມູນກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ການປະຊຸມກັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ແບບບ ີ່ເປັນທາງການ ຫ   ການນ າສະເໜີ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການ ລວ້ນແຕ່ເປັນການປະຊຸມທີີ່ເປດີໂອກາດໃຫສ້ະມາຊິກອ ີ່ນໆໃນໜ່ວຍງານດ້ານສັດປ່າຂອງທາ່ນ ມີສວ່ນຮວ່ມໃນ
ການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ທມີງານແກ້ໄຂບນັຫາຂອງທາ່ນແບ່ງປັນບັນຫາທີີ່ພ ບພ ີ້ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບແນວທາງຕາ່ງໆ
ໃນຊ່ວງຕະ ຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ວິທນີີີ້ຈະຊວ່ຍກະຕຸກຊຸດຍ ຄ້ວາມສ ນໃຈໃຫ້ແກ່ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ອ ີ່ນໆທີີ່ອາດຖ ກຂ ໃຫ້ມາຊ່ວຍ ຫ   ແບ່ງປັນຂ ີ້
ມ ນ ໃນພາຍ ຫ ັງໄດ້, ການແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນຢ່າງສະໝ ີ່າສະເໝີຊວ່ຍໃຫ້ໂຄງການເກີດແຮງຊຸກຍ ້ ແລະ ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ກ ຈະເກີດຄວາມກະຕ ລ ລ ີ້ນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ການເລີີ່ມຕ ີ້ນໂຄງການແກ້ໄຂບນັຫາທີີ່ສາເຫດໂຄງການທີີ່ສອງເກີດຂຶີ້ນໄດ້ງ່າຍຂ ີ້ນ, ເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຢ ່ນອກທມີງານແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທາ່ນ ອາດນ າສະເ
ໜີແນວຄດິ   ໃໝ່ໆ ແລະ ກວດກາສ ມມດຸຕຖິານທີີ່ທມີງານຂອງທາ່ນກ າລງັສາ້ງຂ ີ້ນ ຕະຫ ອດຈ ນຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນສາມາດເບິີ່ງເຫນັ ແລະ ຫ ກີເວັີ້ນຂ ີ້
ຜິດພາດໄດ.້ 

ການປະເມ ນຜ ນການປະຕິບັດງານໃນການແກ້ໄຂບນັຫາຂອງເຈ ົ້າໜ້າທ ີ່ ຕ ວຊີີ້ວດັປະສດິຕິພາບການເຮດັວຽກຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ ມັກຈະ
ສຸມໄປທີີ່ຂະ ບວນການຕາ່ງໆ ເຊັີ່ນ: ການຮ ີ້ຖອນແຮ້ວດັກສດັ, ຈ ານວນກິໂລແມັດທີີ່ກວດກາລາດຕະເວນ ຫ   ບ ດລາຍງານທີີ່ຂຽນຂ ີ້ນ, ການປະເມີນ 
ແລະ ການສ ີ່ງ ເສມີເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ຕາມຄວາມຖະນັດຂອງຕ ນເຂ ີ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຈະຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນລິເລີີ່ມການປ ກຝັງແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໃນໜ່ວຍງານສັດ ປ່າຂອງທາ່ນໄດ,້ ຕ ວຊີີ້ວດັປະສິດຕິພາບຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໃນທີມງານແກ້ໄຂບັນຫາ ອາດຈະມດີັີ່ງຕ ີ່ໄປນີີ້: 

 ຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດຊີີ້ບອກເຖິງແນວທາງການແຊກແຊງ ທີີ່ສາມາດນ າມາໃຊ້ເຂ ີ້າໃນການຈດັການກັບຕ ີ້ນເຫດທີີ່ແທ້ຈງິຂອງບນັຫາ, ຊຶີ່ງ
ບ ີ່ແມ່ນການຂະຫຍາຍເວລາຄວາມຕ ີ່ເນ ີ່ອງຂອງປະຕິກິລິຍາການໂຕ້ຕອບ 

 ຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດບ ີ່ງບອກເຖິງແນວທາງການແຊກແຊງ ແລະ ພ ີ້ນທີີ່ທີີ່ທັບຊອ້ນກັນກັບຄ ຮ່່ວມງານໄດ້, ຊຶີ່ງບ ີ່ຕອ້ງເພິີ່ງພາຄວາມສາ 
ມາດຂອງໜ່ວຍງານສັດປ່າແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ 

 ຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດຖາ່ຍທອດຕັກກະທາງເຫດຜ ນຂອງວທິີການແຊກແຊງທີີ່ເລ ອກໃຊ້ໄດຢ້່າງຊດັເຈນວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບນັຫາຫຼຸດ
ລ ງໄດ້ແນວໃດ 

 ຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ເຮດັການປະເມນີຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອ່ນ ຂອງວິທີການແຊກແຊງຕາ່ງໆໄວຢ້່າງລະອຽດຖີີ່ຖວ້ນ 

 ຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດດ້ າເນີນການພິຈາລະນາແລ້ວຢາ່ງລະອຽດກ່ຽວກັບວທິີການຕ ີ່ຕ້ານ າອາຊະຍາກ າ ພ້ອມທັງຜ ນກະທ ບທາງລ ບທີີ່ອາດເກີດ
ຂ ີ້ນໂດຍບ ີ່ໄດຕ້ັີ້ງໃຈ ແລະ ທງັສາມາດບອກວທິີໃນການບນັເທ າສິີ່ງທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ີ້ນນີີ້ໄດ້. 

ອ ງປະກອບທ ີ່ 6 ບ ດວິຈານ 

ຈ ດບັນທຶກກ ລະນ ສກຶສາຂອງທ່ານ ການປະເມີນຜ ນເປັນອ ງປະກອບສ າຄັນຂອງແບບຈ າລອງ SARA, ໂຄງການແກ້ໄຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ
ທຸກໂຄງ ການ ຄວນເຮດັໃຫທ້່ານມີຄວາມເຂ ີ້າໃຈໃນບນັຫາຢາ່ງເລີກເຊິີ່ງຍິີ່ງຂ ີ້ນວ່າ ແນວທາງການແກ້ໄຂບນັຫາເຊັີ່ນນີີ້ ຈະເກີດຜ ນພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານ
ສັດປາ່ຂອງທ່ານ, ແມ່ແບບຂອງການສະໝັກເຂ ີ້າຊງິລາງວັນເຮີແມນ ໂກສແຕນ (Herman Goldstein Award) ນັີ້ນ ຄ ຊດຸຄ າຖາມທີີ່ມປີະໂຫຍດທີີ່
ສາ ມາດແນະນ າແນວທາງໃຫ້ທາ່ນໄດຕ້ະຫ ອດກ່ຽວກັບຂັີ້ນຂອງການຈ ດບັນທຶກກ ລະນີສຶກສາ, ພ້ອມນີີ້ການເຜີຍແຜ່ກ ລະນສີຶກສາຂອງທາ່ນທີີ່ເປັນ
ວຽກພາຍໃນນັີ້ນ ເປັນການໃຫ້ຂ ີ້ມ ນອ້າງອງິທີີ່ສ າຄັນສ າລັບຜ ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃນກຸ່ມຕ ີ່ໄປ. 

ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລ ົ້ມເຫວຼດ້ວຍການຍອມຮັບ ແລະ ນ າມາປັບໃຊ້, ບ ີ່ແມນ່ເຊືີ່ອງຊ້ອນເອ າໄວ້, ບ ີ່ມໃີຜສາມາດຮັບຮອງໄດ້ວາ່ 
ໂຄງການແກ້ໄຂທີີ່ສາ ເຫດຂອງບັນຫາທຸກໂຄງການ ຈະປະສ ບຄວາມສ າເລດັໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອາຊະຍາກ າສດັປາ່, ຊຶີ່ງມນັກ ເປັນເລ ີ່ອງ
ປ ກກະຕິ. ສິີ່ງທີີ່ຄວນເຮດັຄ  ການຫາສາເຫດຂອງຄວາມລ ີ້ມເຫ ວໃຫ້ພ ບ, ແລ້ວເຮັດການປະເມນີ ຈ ດບັນທຶກ ແລະ ແບງ່ປັນຂ ີ້ມ ນທີີ່ຄ ີ້ນພ ບ ເພ ີ່ອ
ຫ ີກເວັີ້ນບ ີ່ໃຫ້ເກີດຂ ີ້ຜິດພາດເກ ີ່າຊ້ໍາໆ. 

ແບ່ງປັນບ ດຮຽນທ ີ່ໄດ້ຮັບໃຫແ້ກທ່ັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອ ງກອນ ທມີແກ້ໄຂບນັຫາ ສາມາດແບງ່ປນັບ ດຮຽນນັີ້ນໆ ດ້ວຍການນ າ
ສະເໜີຜ ນງານຂອງພວກເຂ າໃຫ້ກັບເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ ຫ   ໃຫ້ຄ າປຶກສາແກ່ທມີງານແກ້ໄຂກຸ່ມຕ ີ່ໄປໄດ,້ ການປະຕິບດັເຊັີ່ນດຽວກັນນີີ້ກັບຄ ່ຮວ່ມງານທງັ
ໃນປະຈຸບນັ ແລະ ໃນອະນາຄ ດນັີ້ນ ເປນັສິີ່ງສ າຄັນ. ການສ ີ່ງທມີແກ້ໄຂບນັຫາຂອງທາ່ນໄປນ າສະເໜີຜ ນງານໃນກອງປະຊມຸລະດບັນາໆຊາດ ເຊັີ່ນ: 
ກອງປະຊຸມການອະນຸລັກທ າມະຊາດລະດັບໂລກ (World Conservation Congress) ຫ   ກອງປະຊມຸຜ ້ພິທັກປາ່ໂລກ (World Ranger 

Congress) ແລະ ການສ ີ່ງກ ລະນີສຶກສາຂອງທາ່ນໄປທີີ່ ສ ນແກ້ບນັຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບນັຫາຂອງລາງວນັເຮີແມນ ໂກສແຕນ (Herman 

Goldstein Award) ຖ ວາ່ເປັນບາດກ້າວທີີ່ສ າຄັນຢາ່ງຍິີ່ງ. 



ການລວມເອ າທຸກອ ງປະກອບເຂ ົ້າດ້ວຍກັນ: ຄ າຂອບໃຈ 

ສ າລບັຜ ້ອາ່ນທຸກໆທາ່ນ ທີີ່ພ້ອມຈະເລີີ່ມໂຄງການແກ້ໄຂທີີ່ສາເຫດຂອງບນັຫາ, ຫ ັງຈາກທີີ່ທາ່ນເຂ ີ້າໃຈຄ ່ມ ແນະນ າສະບັບນີີ້ແລວ້, ຜ ຂ້ຽນຂ ອວຍພອນ
ໃຫທ້່ານໄດ້ພ ບກັບສິີ່ງທີີ່ດີທີີ່ສດຸ ໂດຍຂ ຍ ກຄ າສຸພາສິດບ ຮານທີີ່ວ່າ: “ນັກແກ້ໄຂບນັຫາເກີດຂ ີ້ນມາເອງບ ີ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝ ນ” 
(problem solver are made not born) ທາ່ນກັບເພ ີ່ອນຮ່ວມງານນັີ້ນ ມທີ່າອ່ຽງທີີ່ຈະພ ບພ ີ້ກັບອປຸະສັກ ໃນລະຫວ່າງທາງໄປສ ່ຄວາມສ າເລດັ, 
ຂ ໃຫ້ທາ່ນຮຽນຮ ຈ້າກທັງສິີ່ງທີີ່ດ ີ ແລະ ບ ີ່ດ ີ ທີີ່ເກີດຂ ີ້ນໃນໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ແບ່ງປັນປະສ ບການເຫ  ີ່ານີີ້ກັບຜ ້ອ ີ່ນ ເພ ີ່ອໃຫທຸ້ກຄ ນສາມາດຮຽນຮ ້
ຮ່ວມກັນໄດ້, ທ່ານບ ີ່ຄວນປະເມນີຄຸນຄ່າຂອງກ ລະນສີຶກສາຕາ່ງໆກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສດັປາ່ຕ ີ່າເກີນໄປ, ໂຄງການນ້ອຍໆເຫ  ີ່ານີີ້ ຈະຊວ່ຍຊຸກຍ ໃ້ຫ້
ທຸກທາ່ນເຂ ີ້າ ໃຈຫ າຍຂ ີ້ນວາ່ ສິີ່ງໃດທີີ່ໄດ້ຜ ນ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ຜ ນ ໃນການອະນລຸັກສັດປ່າ.  

ອ ງປະກອບທ ີ່ສ າຄັນຂອງໂຄງການແກໄ້ຂທ ີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ 
ອ ງປະກອບ ວິທ ການເຮັດວຽກ ກວດສອບວ່າວຽກຂອງທ່ານໄປໄດດ້  ຫືຼ ບ ີ່ 

1. ທີມງານແກໄ້ຂບັນຫາ 

ມອບໜ້າທ ີ່ໃໝ່ ໃຫກ້ັບເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ດ້ວຍ ຕ າແໜ່
ງຜ ້ແກ້ບັນຫາ 
ມອບໝາຍ ອ ານາດໃນການຕັດສິນ 

ຝຶກອ ບຮ ມ ເຕັກນິກການແກໄ້ຂບັນຫາກັບຜ ້
ບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ຜ ແ້ກໄ້ຂບັນຫາ 

 ຜ ້ແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານມຫີ ວໜ້າສາຍງານທີີ່ຈະແຈ້ງ ຫ   ບ ີ່ 
 ຜ ້ແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານມີເວລາພຽງພ ສ າລັບການເລີີ່ມຕ ີ້ນໂຄງການ
ຫ   ບ ີ່ 

 ຜ ້ແກໄ້ຂບັນຫາ ກັບ ຫ ວໜ້າສາຍງານ ໄດ້ຜ່ານການອ ບຮ ມວິທກີານ
ລະບຸ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການມາແລ້ວ ຫ   ບ ີ່ 

 ຜ ້ແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານພ ທີີ່ຈະເລີີ່ມຕ ີ້ນໂຄງ 
ການ ຫ   ບ ີ່ 

2. ຂ ີ້ມ ນ 

ການເຂ ົ້າເຖິງຂ ົ້ມູນພາຍໃນໜ່ວຍງານດ້ານສັດປ່າ
ຂອງທ່ານໄດ້ 

ການເຂ ົ້າເຖິງຂ ົ້ມູນຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ອ ງ
ກອນອ ີ່ນໆ, ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນການເກັບ
ລວບລວມຂ ີ້ມ ນແບບຕັົ້ງໜ້າ 

 ຜ ້ແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂ ີ້ມ ນທີີ່ຫ າກຫ າຍຈາກແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ ຫ   
ບ ີ່ 

 ທີມງານແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານມທີັກສະ ແລະ ເວລາທີີ່ພຽງພ ໃນ
ການປະສານຂ ີ້ມ ນ ແລະ ລວບລວມເປັນຂ ີ້ມ ນຍ່ອຍໄດ້ ຫ   ບ ີ່ 

 ທີມງານໄດ້ລະບຸຊ່ອງຫວ່າງຂອງສິີ່ງທີີ່ຮ  ້ແລະ ສ້າງກ ນລະຍຸດຂ ີ້ນມາ
ປິດຊ່ອງຫວ່າງນັີ້ນ ຫ   ບ ີ່ 

3. ຄວາມສາມາດໃນການ
ວິເຄາະ 

ລ ງທນຶກັບນັກວິເຄາະທີີ່ຜ່ານການຝກຶອ ບຮ ມ 

ຈັດຈ້າງບຸກຄ ນພາຍນອກມາເຮັດການວິເຄາະໂດຍ
ສະເພາະ 

 ທີມງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການວິເຄາະ ຫ   
ນັກວິເຄາະ ຫ   ບ ີ່ 

 ນັກວິເຄາະຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບໂຄງການ ຫ   
ບ ີ່ 

 ນັກວິເຄາະຂອງທ່ານມີເວລາພຽງພ ສ າລັບໂຄງການ ຫ   ບ ີ່ 

4. ຄ ່ຮ່ວມງານ 

ສ ີ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຮ່ວມ 
ລະຫວ່າງອ ງກອນ 

ສະໜັບສະໜ ນແນວທາງການປ້ອງກນັອາຊະ
ຍາກ າທີີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ຍ ນຍ ງ 

 ທ່ານໄດ້ລະບຸຊ ີ່ຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ຕ້ອງຮັບມ ກັບບັນຫາແບບດຽວກັນ  ຫ  
ບ ີ່ ແລະ ພວກເຂ າຍິນດີທີີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ ຫ   ບ ີ່ 

 ອຸປະສັກທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ມີຄ ແນວໃດ 
ແລະ ທ່ານໄດ້ແກໄ້ຂໃຫ້ຫຼຸດລ ງ ຫ   ບ ີ່ 

 ເວລາທີີ່ຕ້ອງການໃຊ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ອ ງກອນ   
ເໝາະສ ມ ກັບຂັີ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດ
ໝາຍໄວ້ ຫ   ບ ີ່ 

 ລະດັບຂອງແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີີ່ຈ າເປັນຕ ີ່ການ
ຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ມີຄວາມຍ ນຍ ງ ຫ   ບ ີ່ 

5. ການບ ລິຫານຈັດການ 

ກ ານ ດຄວາມຮັບຜດິຊອບໄວ້ລ່ວງໜ້າ 
ຄາດຫວັງ ແລະ ກ້າວໄປໃຫເ້ຖິງໄຊຊະນະຢ່າງ
ວ່ອງໄວ 

ສະໜັບສະໜນູທີມແກໄ້ຂບັນຫາຂອງທ່ານ 

ອັບເດດເພ ີ່ອນຮ່ວມງານ 

ປະເມ ນການປະຕິບັດງານໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂອງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ 

 ນັກແກໄ້ຂບັນຫາ ແລະ ຫ ວໜ້າທມີງານໄດ້ກ ານ ດຜ ນໄດ້ຮັບຂອງ
ໂຄງການໄວ້ຢ່າງສ ມບ ນ ຫ   ບ ີ່ 

 ຫ ວໜ້າໂຄງການ ເອີີ້ນປະຊຸມທີມງານເປັນປະຈ າ ຫ   ບ ີ່ 
 ທີມງານໄດ້ບອກ ຫ   ບ ີ່ ວ່າການໄປໃຫ້ເຖິງໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວ 
ຈະຊ່ວຍສ້າງແຮງຊຸກຍ  ້ ໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການໄດ້
ແຕ່ເລີີ່ມຕ ີ້ນ 

 ທ່ານມີລະບ ບການປະເມີນຜ ນງານເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ ເພ ີ່ອເປັນລາງວັນໃຫ້
ແກ່ຜ ແ້ກໄ້ຂບັນຫາທີີ່ມທີັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຫ   ບ ີ່ 

6. ການທ ບທວນຄ ນການກວດ
ສອບ 

ຈ ດບັນທຶກກ ລະນ ສຶກສາຂອງທ່ານ  ກ ລະນີສຶກສາຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຕີພິມ ຊຶີ່ງເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ໃນໜ່ວຍງານ
ຂອງທ່ານ ສາມາດເຂ ີ້າເຖິງໄດ້ ຫ   ບ ີ່ 



ແບ່ງປັນຜ ນການຮຽນຮ ້ທີີ່ໄດ້ກັບທັງພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ 

ຮຽນຮ ້ຈາກຄວາມຜິດພາດລ ີ້ມເຫ ວ ດ້ວຍການ
ຍອມຮັບ ແລະ ນ າມາປັບໃຊ້ ບ ີ່ແມ່ນໃຫ້ເຊ ີ່ອງ
ຊ້ອນໄວ້ 

 ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຜ ນໄດ້ຮັບ ຈາກໂຄງການຂອງທ່ານ ຮ່ວມກັບອ ງ
ກອນພາຍນອກ ຫ   ບ ີ່ 

 ມີການສ ີ່ງເສີມໃຫ້ລາຍງານຂ ີ້ຜິດພາດ ແລະ ການນ າກັບມາແກໄ້ຂ
ປັບໃຊ້ ເພ ີ່ອໃຫ້ຜ ້ອ ີ່ນສາມາດນ າໄປເປັນບ ດຮຽນໄດ້ ຫ   ບ ີ່ 
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ແນວໜ້າ ໃນການພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ແລະ ຍັງໄດ້ມກີານຮ່ວມງານກັບບັນດາຫ ວໜ້າຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຊອກຫານະວັດຕະກ າ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆ  ໃນການປ ກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງລະບ ບນິເວດ, ຊຶີ່ງປະສ ບການເຫ  ີ່ານັີ້ນ ຄ ສິີ່ງທີີ່ ແອນດຣ  ໃຫ້ການສ ີ່ງເສີມ ໂດຍສະເພາະ ເລ ີ່ອງແກ້ໄຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ອະນຸລັກສັດປ່າ ເປັນ
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແບບຄ ບຖ້ວນ ຊຶີ່ງສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ທງັສັດປ່າ ແລະ ຄ ນຕ່າງໆ. 
 
ອີເມວ: alemieux@nscr.nl 

 
ອາ ເອສ ເອ ພິດເກ ົ້ນ (R.S.A Pickles) 

ຣັອບ ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ປະສານງານກັບທີມງານໃນພ ີ້ນທີີ່ອະນຸລັກຂອງພ ມມິພາກເອເຊຍຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພ ີ່ອດ າເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າທີີ່ສາເຫດຂອງມັນ, ຫ ັງ
ຈາກເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ຮ່ວມກັບທີມງານ ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຕ ີ່ຕ້ານການບຸກລຸກພ ີ້ນທີີ່ປ່າ ໃນຊ່ວງຕະຫ ອດ ເຈັດ ປີທີີ່ຜ່ານມາ, ຣັອບ ໄດ້ສຸມໃສ່ການເອ າຊະນະຄວາມ
ທ້າທາຍໃນການສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຕ ີ່ຕ້ານການບຸກລຸກພ ີ້ນທີີ່ປ່າ ທີີ່ເປັນປ່າເລິກ ຊຶີ່ງຕັີ້ງຢ ່ຫ່າງໄກ ໂດຍມີການຮ່ວມງານກັບທີມເຈ ີ້າໜ້າທີີ່ພິທັກປ່າ ທີີ່ແທບຈະແຄນຂາດອຸປະກອນ, ຣັອບ 
ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ ໃນສາຂານິເວດວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຄັນ (University of Kent) ແລະ ສະມາຄ ມສັດວິທະຍາແຫ່ງລອນດອນ (Zoological Society of 

London) ໃນປີ 2010 ແລະ ໄດ້ຮ່ວມງານກັບ ອ ງການແພນເທີຣາ ໃນປີ 2012, ລາວ ເປັນນັກວິໄຈອາວຸໂສກິດຕິມາສັກ ທີີ່ສະຖາບັນເນເທີແລນ ເພ ີ່ອສຶກສາອາຊະຍາກ າ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍ (NSCR). 
 

ອີເມວ: rpickles@panthera.org 

ຊຶີ່ງຊ ີ່ 
ການຮັບຮູ ້
ຄູ່ມ ແນະນ າສະບັບນ ົ້ ໄດ້ຮບັການພັດທະນາຢູເ່ປນັປະຈ າ, ຜູ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປນັຢ່າງສງູ ຕ ີ່ບຸກຄ ນຈ ານວນ
ຫຼາຍ ລວມເຖງິຜູ້ຊຽ່ວ ຊານດ້ານແກ້ໄຂບນັຫາທ ີ່ສາເຫດ, ເຈ ົ້າໜ້າທ ີ່ບງັຄັບໃຊ້ກ ດໝາຍ ແລະ ນກັວິທະຍາສາດ ພອ້ມທງັ
ເຈ ົ້າໜ້າທ ີ່ດ້ານການອະນຸລກັທັງຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນກ ລະນ ພິເສດ ແກບຸ່ກຄ ນດັງຕ ີ່ໄປນ ົ້ ທ ີ່ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມເອືົ້ອເຟືົ້ອ ໃນການກວດສອບຜ ນງານສະບັບນ ົ້ຊ ົ້າແລວ້ຊ ົ້າອ ກ, ພ້ອມທງັໃຫ້ຄ າແນະນ າ, ຄ າວິຈານ ແລະ ຂ ົ້ສະເ
ໜ ແນະຕ່າງໆ ຊຶີ່ງຂ ກ່າວຊືີ່ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ົ້: 
Hugh Robinson, Chris Hallam, Jacob van der Ploeg, Nick van Doormaal, Matt Linkie, Ryan Scott, Abishek Harihar, John  Goodrich, Mike Scott, 

Dominique Noome, Boris Vos, Stephen Pires, Rob Guerette, Ron Clarke, John Eck, Alex Godfrey, Craig Fullstone, Tim de Wet, Ryan Beall, 

Henk Elffers, John-Erik Emmetsberger, Chiara Brambiliasca, Kerri Rademeyer, Mark Booton, Jane Russell, Jonathan Hunter, James Slade, 

Julie Viollaz and Niall McCann. 
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