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การจัดการความรู้เรื่องนี้มีการดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลพื้นที่ปุา
อนุ รั ก ษ์ มี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ มี ร ะบบการคุ้ ม ครองปู อ งกั น พื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง บนหลั ก การ
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เทคโนโลยี ความรู้ ท างด้ า นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ความรู้ ท างด้ า นกฎหมาย ความรู้ ท างด้ า นชุ ม ชน เป็ น ต้ น
มาประกอบการใช้บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
ด้ ว ยสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง ส าคั ญ ที่
นอกเหนือจากการใช้ศาสตร์แห่งความรู้หลาย ๆ ด้านแล้ว นั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรที่ดู แลรักษาพื้นที่อนุรักษ์
ทั้งที่เป็นนักวิชาการ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ปุา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ทาหน้าที่ดูแลผืนปุาอนุรักษ์ให้มี
ศักยภาพ บุคคลเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนแผนใหม่ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทาให้องค์กรมีการ
ทางานให้ เข้ากับ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน มีการทางานที่สื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรทุก
ระดับชั้น มีการกระจายอานาจการทางาน ช่วยกันผลักดันงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์หลักของการทางาน
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บทที่ 1
สถานการณ์พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายใต้พระราชบัญญัติสาคัญสอง
ฉบับ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.
2535 ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ว่า ผืนปุาต้นน้าลาธารที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้มากที่สุด คือผืนปุาที่เป็น
อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเท่านั้น ซึ่งรวมกันเป็นพื้นที่เพียงประมาณ 15% ของพื้นที่ประเทศ
คาถามจากนักวิชาการคือ อนาคตจากนี้ไปอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาจะเป็นเช่ นไร อีก 50 ปี
ข้างหน้าพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็น ท้องไร่ท้องนา ชุมชน และรีสอร์ท เหมือนกับพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติหรือไม่
หรือในทางตรงกันข้าม อีกครึ่งศตวรรษหน้า พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้จะคงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมไว้ได้ ยังมีผืนปุาดึก
ดาบรรพ์ และสัตว์ปุาน้อยใหญ่ได้รั บการฟื้นฟูให้มีประชากรที่มั่นคง สามารถทาหน้าที่ของตัวเองในระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ที่จะเป็นหลักค้าจุนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชนชาวไทยรุ่นหลัง ให้ได้มีโอกาสมีชีวิตที่มีคุณภาพ
พื้นที่อนุรักษ์จะเป็นเช่นไร คาตอบสาคัญอยู่ที่คุณภาพของการปูองกันรักษาดูแลและจัดการ ข้อมู ลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถพิสูจน์ได้เพียงว่าปุายังเหลืออยู่เพียงใด มีการแผ้วถางเกิดขึ้นหนักเบาอย่างไร แต่สิ่งที่
ภาพถ่ายดาวเทียมบอกเราไม่ได้ว่าไม้กฤษณา หรือไม้หอมถูกตัดฟันมากมายขนาดไหนในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ สัตว์ปุาถูกล่าหนักเบาตรงไหนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุ าห้วยขาแข้ง คนเข้ามาเก็บหาของปุามากมายขนาด
ไหนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาสลักพระ จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการพิสูจน์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า
คุณภาพของผืนปุาอนุรักษ์หลายแห่งค่อยๆ ถูกกัดกร่อน แทะเล็มเสื่อมโทรมลง จากกระแสการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ทั้งชุมชนท้องถิ่น หรือต่างถิ่น จนกระทั่งปุาหลายแห่งกลายเป็นปุาที่ปราศจากสัตว์ปุา พันธุ์ไม้มีค่าหลาย
ชนิดถูกลักลอบใช้จนใกล้สูญพันธุ์
ด้วยสถานการณ์และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว ทางรอดที่
สาคัญคือเราต้องช่วยกันพัฒนาบุคลากรที่ดูแลรักษา ทั้ งที่เป็นนักวิชาการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ปุา พนักงาน
ราชการ และลู กจ้ าง ที่ทาหน้ าที่ดูแลผื นปุาอนุรักษ์ให้ มีศักยภาพ แต่การปลุ กใจให้ทางานอย่างเดียวคงไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ เราต้องปฏิวัติระบบงานการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ ให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และมี ระบบตรวจวัดที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีดัช นีชี้วัดการทางานที่ชัดเจน ด้ว ย
เหตุผลและความมุ่งมั่นนี้ จึงทาให้พวกเราทั้งที่เป็นข้าราชการ และนักวิชาการจากองค์กรเอกชน ได้ร่วมกันริเริ่ม
อย่างจริงจังที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่ งใหญ่นเรศวร และอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานเป็นระยะเวลาไม่ต่าว่า 10 ปี ที่ได้พิสูจน์แล้วว่า เจ้าหน้าที่เราสามารถทาได้ หากได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
เมื่อคิดถึงการอนุรักษ์ผืนปุา ตัวชี้วัดความสาเร็จของการอนุรักษ์คงไม่ใช่เพียงการรักษาพื้นที่ปุาให้ คงอยู่
เท่านั้น ตัวชี้วัดที่สาคัญในผืนปุาแต่ละแห่งคือสัตว์ปุา คุณค่าของการรักษาสัตว์ปุาไว้อาจไม่สามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจนเหมือนคุณค่าของปุาไม้ ที่มีคุณค่าในการเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร แหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ และเป็น
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พื้นฐานของปัจจัยอื่นๆ ที่สาคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์ แต่คุณค่าของสัตว์ปุาในเชิงเป็นผู้ผดุงรักษาระบบ
นิเวศปุาไม้ และได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น บทบาทของช้างปุาในการช่วยรักษาโครงสร้างปุาและเอื้อให้สัตว์กีบ
อื่นๆ ได้มีแหล่งหากิน บาทบาทของนกและแมลงที่ช่วยผสมเกสรและกระจายเมล็ดไม้ และอื่น ๆ ซึ่งคุณค่าทาง
นิเวศเหล่านี้ เป็นบทบาทที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างเฉียบพลัน หากสัตว์ปุาเหล่านี้สูญพันธุ์ไป
เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่บางครั้งเป็นเหตุผลที่ผลักดันให้คนทุ่มเททางานอนุรักษ์สัตว์ปุา คือ
การอนุรักษ์สัตว์ปุาใกล้สูญพันธุ์เพื่อให้ได้มีโอกาสดารงพันธุ์ต่อ ไปได้ สัตว์ปุาเป็นเสมือนจิตวิญญาณแห่งผืนปุา
และเป็นผู้ทาให้ปุาไม้มีชีวิตชีวา เราในฐานะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาลายเผ่าพันธุ์อื่นๆ คุณค่าของสัตว์ปุาในเชิงจิต
วิญญาณของการทางานอนุรักษ์ (Spiritual value) จึงเป็นคุณค่าที่ผลักดันนักจัดการและนักอนุรักษ์ให้เกิด
ความแน่วแน่ในการทางานตลอดมา ในบ้านเราตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีหัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ที่ผลงาน
การช่วยชีวิตสัตว์ปุาจากพื้นที่สร้างเขื่อนรัชชประภากลายเป็นพลังผลักดันกระแสการอนุรักษ์ในสังคมอย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อน
ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ได้เป็นอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา แต่มิได้
หมายความว่าอุทยานแห่งชาติมีบทบาทหลักเรื่องการนันทนาการ และมีบทบาทรองในการอนุรักษ์สัตว์ปุา
ดังนั้นจึงขอยกประเด็นเรื่องการจัดการอุทยานแห่งชาติมาเป็นกรณีสาคัญ ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา จะมีหน้าที่
บทบาทโดยตรงต่อการอนุรักษ์สัตว์ปุาตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535
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บทที่ 2
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
2.1 ระบบการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ในอดีต
ในอดี ต การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ทั้ ง ในรู ป แบบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ปุ า
นับตั้งแต่มีกฏหมายด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุา โดยมีกฏหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จะมีที่ทาการหรือสานักงานพื้นที่
อนุ รั กษ์ เป็ น หน่ ว ยงานกลางท าหน้ าที่ อานวยการหรือบั ญชาการ ทาการกาหนดแผนงานและควบคุม การ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นหน่วยย่อย รับผิดชอบในพื้นที่ที่มอบหมาย มีกาลังผู้ปฏิบัติงาน ยานพาหนะ
อาวุธ งบประมาณ และปัจจัยในการทางานอื่นๆ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักในนามของ หน่วยพิทักษ์ปุา ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ 1 นาย ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ปุา ซึ่งเป็นลูกจ้างประจาหรือพนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือรายวัน หรือพนักงานจ้างเหมา ประจา
หน่วย ประมาณ 7-8 คน ขึ้นอยู่กับอัตรากาลัง และงบประมาณค่าจ้างของหน่วยงานกากับดูแลพื้นที่ปุาอนุรักษ์
นั้น ๆ
การลาดตระเวนในอดีตยังไม่เห็นผลการทางานอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการลาดตระเวนขาดการ
ทางานอย่างเป็นระบบ โดยทางานแบบไม่มีการวางแผน ไม่มีหลักการในทางาน ขาดการตรวจวัด ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ขาดอุปกรณ์ ปัจจัย และงบประมาณ การบันทึกข้อมูลทรัพยากรปุาไม้และสั ตว์ปุา โดยเฉพาะ
ปัจจัยคุกคามต่างๆ ไม่มีการบันทึกหรือไม่มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และนาไปใช้วางแผนการทางาน
ลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับคาสั่งหรือคุณภาพของผู้บังคับบัญชาในระดับพื้นที่ และ
ระบบการบารุงขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ล าดตระเวนให้ได้รับการฝึกฝนความพร้อมทั้งทางร่างกายและ
จิตใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทางานลาดตระเวนทั้งสิ้น บทเรียนและการเสนอผลสัมฤทธิ์จากการลาดตระเวนจึงจะเป็นรูปธรรมได้
2.2 ระบบการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์แผนใหม่
แนวทางการปฏิรูปกลไกการขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลพื้นที่ปุาอนุรักษ์
ในประเทศไทย อีกประการสาคัญ คือ ปรับปรุงระบบการคุ้มครองปูองกันพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งบนหลักการ
“ใช้วิชาการนาการจัดการ มีการทางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทา
ให้การบริหารและจัดการพื้นที่อนุรักษ์เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากล” ซึ่งเครื่องมือที่รองรับแนวคิดนี้ และถูก
นาไปใช้กับพื้นที่ปุาคุ้มครองทั่วโลก คือ ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SMART PAROL คือเครื่องมือที่นาหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ปุาคุ้มครองและความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีการดาเนินการควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้จะใช้เทคโนโลยี
ภาพถ่ า ยทางอากาศและดาวเที ย ม แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ บ่ ง บอกสถานการณ์ ก ารลั ก ลอบตั ด ไม้ ร ะดั บ ใต้ ชั้ น
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เรือนยอดไม้ หรือสถานการณ์การล่าสัตว์ปุา ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีภาพดาวเทียม และภาพถ่ายทาง
อากาศตรวจวัดสถานภาพของพื้นที่ปุาได้อย่างค่อนข้างแม่นยา และเชื่อถือได้ แต่สาหรับสัตว์ปุ าแล้วยังไม่มี
เทคโนโลยีสารวจระยะไกลใดๆ ที่บอกภาวะการณ์ของสัตว์ปุาได้ นอกจากนี้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ยังมี
ฐานข้อมูลที่สามารถจับต้องและตรวจสอบได้ ข้อมูลถูกเรียกใช้ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลถูกส่งต่อไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงได้อย่างทันเหตุการณ์ นามาเป็นตัว ชี้วัดประสิทธิภาพการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลมี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
การจัดการข้อมูลในพื้นที่อนุรักษ์นั้น เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการพื้นที่อนุรักษ์ ควรตัดสินใจจัดการจาก
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยกลุ่มข้อมูลหลักในการจัดการสามารถแบ่งได้เป็น
 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา เช่น สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
 ข้อมูลด้านการปูองกัน เช่น ปัจจัยคุกคามต่างๆ
 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น ปริมาณและผลกระทบของกิจกรรม
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ข้อมูลชุมชนที่อยู่ในและรอบพื้นที่อนุรักษ์
การตัดสินใจในการจั ดการควรอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มข้อมูล 4 กลุ่มนี้เป็นหลัก โดยข้อมูลจากสี่กลุ่ม
หลักนี้จะถูกนาไปใช้ในวงจรของการจัดการแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ (Adaptive management cycle)
นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจวัดการประเมินผลในระบบลาดตระเวนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรการจัดการแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ (Adaptive management cycle) และประโยชน์ของ
ข้อมูล (ปรับปรุงจาก BPAMP 2006)
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2.3 องค์ประกอบที่จาเป็นต้องมีถ้าหากต้องการการทางานเชิงคุณภาพ
 หัวหน้าพื้นที่ต้องเข้มแข็ง มีลักษณะเป็นผู้นา ตั้งใจปฏิวัติการทางานให้ทางานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
 พื้นที่ต้องมีผู้ช่วยที่เข้มแข็ง รับผิดชอบงานลาดตระเวน และมีความเป็นนักวิชาการในตัวด้วย
 ขวัญและกาลังใจดี เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ต้องมีขวัญและกาลังใจ และการสนับสนุนที่ดี
 ติดตามผลต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ต้องได้รับการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่และหน่วยเหนือ จากประสบการณ์พบว่าการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถจะทาให้เกิดระบบลาดตระเวนที่ดีได้
 ค่าเสบียงอาหาร ควรมีการสนับสนุนค่าเสบียงอาหารให้ชุดลาดตระเวนใช้จ่ายตามความเป็นจริง ไม่ใช่
ให้ชุดลาดตระเวนจัดหาด้วยตั วเอง เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาในเชิงงบประมาณของรัฐบ้าง จึงอาจต้องอาศัยพลัง
สนับสนุนจากองค์กรเอกชนด้วย
 นโยบายระดับ บริ ห ารต้องจริ งจัง และเข้มแข็ง ต้องได้รับการสนับ สนุนในเชิงนโยบายอย่างจริงจั ง
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 ผู้ บ ริ ห ารต้องโปร่ งใส ใจกว้าง ผู้ บริห ารต้องพร้อมรับกับข้ อมูล ในด้านลบและให้ โ อกาสแก้ไข เช่ น
การล่าสัตว์ ตัดไม้ ในพื้นที่ ในระยะแรกของการดาเนินการอาจพบปัจจัยคุกคามเป็นปริมาณมาก แต่ต้องให้
โอกาสพัฒนาระบบให้เข็มแข็ง แล้วตรวจวัดแนวโน้มปัจจัยคุกคามซึ่ งควรจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จึงไม่ควร
ลงโทษโยกย้าย โดยไม่ให้โอกาสผู้ปฏิบัติได้แสดงศักยภาพการใช้ระบบนี้
 มีการฝึกทบทวนเป็นระยะ การฝึกทบทวนควรมีเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ซึ่งการฝึกอบรมเป็น
เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ระบบจะเกิดขึ้นจริงได้ต้องอาศัยความจริงจัง และความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ดังนั้นองค์ประกอบระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol System ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ดังภาพที่ 2 ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนต้องได้รับการฝึกอบรมเทคนิคลาดตระเวนและการใช้อุปกรณ์ GPS เข็มทิศ
แผนที่และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลาดตระเวน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมจานวน 7 วัน ดังภาพที่ 3
2. เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลต้องได้รับการฝึกอบรมโปรแกรมฐานข้อมูล SMART เพื่อทาความเข้าใจการใช้งาน
ฐานข้อมูล ดังภาพที่ 4
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องมีการจัดประชุมลาดตระเวนประจาเดือนเพื่อติดตามผลและวางแผนลาดตระเวน
โดยทีมลาดตระเวนมีการวางแผนลาดตระเวนร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าและหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ ดังภาพที่ 5
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เจ้าหน้าที่

ลาดตระเวน

ประชุมสรุปผลและ
วางแผน

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนส่ง
แบบฟอร์ม

การนาเข้าข้อมูล

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol System

ภาพ 3 การฝึกอบรมเทคนิคลาดตระเวนและการใช้อุปกรณ์ GPS เข็มทิศ แผนที่และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
ลาดตระเวน ระยะเวลา 7 วัน
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ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล SMART เข้ารับฝึกการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล SMART

ภาพที่ 5 ทีมลาดตระเวนมีการวางแผนลาดตระเวนร่วมกันนาโดยผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์
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2.4 ประโยชน์ของงานลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่อนุรักษ์
ระบบลาดตระเวนแผนใหม่ มีความแตกต่างจากการลาดตระเวนแผนเก่า โดยมีการทางานที่เป็นระบบ
มากขึ้น มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการทางานลาดตระเวนทาให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ และสามารถ
นาข้อมูลมาใช้วางแผนและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ งความแตกต่างระหว่างแผนใหม่
และแผนเก่านั้น มีความแตกต่างซึ่งเห็นได้ชัดเจนดังนี้
การลาดตระเวนแผนเก่า
• การลาดตระเวนไม่เป็นระบบ ขาดการตรวจวัดทั้งปริมาณและคุณภาพ
• ปัจจัยคุกคามต่าง ๆ ที่ตรวจพบไม่มีการบันทึกหรือไม่มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
• ขึ้นอยู่กับคาสั่งหรือคุณภาพของผู้บังคับบัญชาในระดับพื้นที่เป็นหลัก
• ขาดระบบการบารุงขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและไม่ได้รับการฝึกฝนความพร้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การลาดตระเวนแผนใหม่
• ข้อมูลสามารถจับต้องและตรวจสอบได้
• ข้อมูลถูกเรียกใช้ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
• ข้อมูลถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับสูงได้อย่างทันเหตุการณ์
• นามาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
• ข้อมูลมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
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บทที่ 3
องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์
องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่ปุาอนุรักษ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่
อนุรักษ์ มีองค์ประกอบเป็นประเด็นองค์ความรู้ย่อย ดังนี้
3.1 องค์ความรู้เรื่องพื้นที่อนุรักษ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่อ นุรักษ์ จะต้องรู้รายละเอียดของความเป็นมา
ของพื้นที่อนุรักษ์ ตั้งแต่การจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน จะต้องรู้กฎหมายด้านการปุาไม้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ เพราะการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ จะต้อ งดาเนินการไปภายใต้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้น ๆ และการจัดการภายในพื้นที่อนุรักษ์ในเรื่องการลาดตระเวนก็เป็นสิ่งสาคัญที่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ
หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ต้องมีความรู้ภายในขอบเขตพื้นที่ตัวเองทั้งหมด โดยสามารถอธิบายและเข้าถึงพื้นที่ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ในการวางแผนงานลาดตระเวนได้ทันท่วงที การวางแผนการจัดการควรมีการแบ่งส่วนการ
จัดการในพื้นที่ให้ชัดเจน ควรมีการแบ่งโซนส่วนพื้นที่จัดการให้ชัดเจน โดยแต่ละส่วนการจัด การควรมีหน่วย
พิทักษ์ปุา กาลังพลและอุปกรณ์ในการลาดตระเวนพร้อมในการปฏิบัติงาน
3.2 องค์ความรู้ด้านการสื่อสารภายในองค์กร
การทางานลาดตระเวน หั ว ใจหลั กส าคัญ คือการบริห ารงานระหว่างบุคคล ตั้ง แต่ระดับผู้ บริห าร
หัวหน้าหน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ เนื่องจากงานลาดตระเวนจาเป็นต้องมีการวางแผนลาดตระเวนร่วมกัน
ทางานร่วมกัน มีการรายงานผลการลาดตระเวนต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและหวังผลจากการรายงานผล
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่อง ดังนั้นการสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับจาเป็นต้องสื่อสารให้ทราบวัตถุประสงค์
ที่แท้จ ริ งและผลลั พธ์ที่จ ะเกิดขึ้น ความร่วมมือร่ว มใจในการดาเนินงานการปรับเปลี่ ยนทัศนคติและความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของ ชาตินั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่อนุรักษ์
จาเป็นต้องสื่อสารให้ครบถ้วนกับบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
ผู้บริหารที่อยู่เหนือผู้รับผิดชอบพื้นที่อนุรักษ์ทุกระดับ
3.3 องค์ความรู้ด้านการจัดระบบการลาดตระเวน
ผู้บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ต้องมีองค์ความรู้ในการจัดระบบลาดตระเวนดังนี้
 ควรมีการแบ่งส่วนการจัดการในพื้นที่ให้ชัดเจนและเหมาะสม
 หน่วยพิทักษ์ปุาทุกหน่วย ในแต่ละส่วนการจัดการ ควรมีความพร้อมทั้งกาลังคน และอุปกรณ์ในการ
ลาดตระเวนได้จริง
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 จัดอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้แต่ละหน่วยพิทักษ์ปุา ได้แก่ เครื่องบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ GPS กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล เข็มทิศ แผนที่ แบบบันทึกข้อมูลลาดตระเวน
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก็บฐานข้อมูลลาดตระเวน ใช้เพื่อประมวลผลการลาดตระเวน
 ห้องปฏิบัติการ (Operation room) ใช้เป็นที่เก็บฐานข้อมูลลาดตระเวน แผนที่ติดผนังใช้วางแผน และ
ประชุมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน (ข้อนี้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้)
 ในทางปฏิบัติงานจริงในพื้นที่อนุรักษ์ การบันทึกข้อมูลลาดตระเวนต้องทาตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
 การบันทึกข้อมูลต้องมีความสม่าเสมอ ทั้งปริมาณวันลาดตระเวน และพื้นที่ครอบคลุมในแต่ละส่วนการ
จัดการพื้นที่
 ระยะทางการลาดตระเวนในแต่ละเดือนควรได้ระยะทางไกล (ไม่ควรเดินแค่รอบๆ หน่วย)
 เส้นทางลาดตระเวนควรกระจายครอบคลุมพื้นที่ในส่วนการจัดการของตนเอง (ควรเดินลาดตระเวนใน
เส้นทางที่ไม่เคยเดินด้วย)
 ควรมีการประชุมประจาเดือนของหัวหน้าชุดลาดตระเวน เพื่อนาเสนอและสรุปผลงานรายเดือน ให้กับ
ผู้บังคับบัญชา
 การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เป็นการบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม และนิเวศวิทยาแบบ
คร่าวๆ ในขณะทาการลาดตระเวนเป็นหลัก จึงไม่ใช่เป็นการบันทึกแบบงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์
3.4 องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยี
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบที่ทางานภายใต้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลที่สามารถจับต้อง
ได้โดยอาศัยเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้งานและการใช้ประโยชน์ในการนาเสนอและรายงานผล ได้แก่ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม หรือ GPS กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องประมวลผล โปรแกรมการประมวลผล การใช้
Application Smart Patrol ในการกรอกข้อมูลลาดตระเวนแทนการกรอกในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลแบบ
กระดาษ การใช้กล้องดักถ่ายภาพทั้งระบบสัญญาณปิด และระบบสัญญาณเปิด (NCAPs) การใช้แผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม และการใช้โดรน สิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ล้วนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมวิธีการใช้งาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องมีองค์ความรู้เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนต้องเรียนรู้และนาไปใช้ให้ได้
 องค์ความรู้ด้าน GPS สามารถเรียนรู้ได้จากคู่มือเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์

11
 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล หลักการถ่ายภาพที่ถูกต้องหรือการได้มาของภาพที่สามารถใช้งานได้นั้นต้อง
ได้รับคาแนะนาหรือฝึกอบรมการใช้กล้องถ่ายภาพจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการถ่ายภาพก่อ น เนื่องจากกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลายอย่าง ต้องได้รับคาแนะนาจากผู้มีความรู้ก่อนการใช้งาน
 เครื่ อ งประมวลผล โปรแกรมการประมวลผล การประมวลผลจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ลงใน
เครื่องประมวลผลหรือโปรแกรมการประมวลผล ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้ง านโปรแกรมก่อนเนื่องจาก
โปรแกรมมีความซับซ้อนของโครงสร้างฐานข้อมูล และต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานให้สามารถลงบันทึก
ข้อมูลและประมวลผลออกมาเพื่อนาไปใช้วางแผนดาเนินงานต่อไปได้
 การใช้ Application Smart Patrol ทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ปุา WCS ประเทศไทยเคยได้มีการพัฒนา
สร้าง Application ที่มีโครงสร้างการใช้งานเหมือนกับแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลาดตระเวนแบบกระดาษ และได้
มีการฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาก่อนหน้านี้แล้ว ผลการฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจดี แต่มีปัญหาอุปสรรคคือเรื่องอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน Application มีการชารุดเนื่องจากการใช้
งานที่หนักในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย คือในปุาทึบ ที่มีสภาพอากาศชื้น ทาให้เครื่องชารุดง่าย อีกประการ
สาคัญ คือราคาของเครื่องค่อนข้างแพง ทาให้การจัดซื้อจึงเป็นไปได้ยาก
ประโยชน์ของ Application Smart Patrol
1. สามารถบันทึกข้อมูลลงใน Application ได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลาดตระเวนแบบ
กระดาษ ซึ่งทาให้สิ้นเปลือง
2. ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงใน Application สามารถดาวน์โหลดผ่านสายเคเบิ้ลลงในโปรแกรม SMART ใน
คอมพิวเตอร์โดยตรงได้เลย ไม่ต้องนารายละเอียดจากแบบฟอร์มบันทึกข้ อมูลลาดตระเวนแบบกระดาษมา
บันทึกลงในโปรแกรม
3. สะดวกต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ในภาคสนาม
ข้อเสียของ Application Smart Patrol
1. อุปกรณ์รองรับการใช้งานมีจากัด
2. ใช้พลังงานแบตเตอรี่มาก
3. หากการดูแลอุปกรณ์ไม่ดีพอ ส่งผลให้เครื่องชารุดได้ง่าย
 การใช้กล้องดักถ่ายภาพทั้งระบบสัญญาณปิด และระบบสัญญาณเปิด (NCAPs)
การใช้กล้องดักถ่ายภาพมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบไม่ใช้สัญญาณในการส่งภาพ และระบบใช้สัญญาณในการส่ง
ภาพถ่าย
1. ระบบไม่ใช้สัญญาณในการส่งภาพ ใช้ในกรณีพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณ Wi-Fi ใช้
วิธีการติดตั้งกล้องในที่ลับตาเพื่อแอบดักถ่าย เมื่อมีคนเดินผ่านหรือมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง กล้องจะ
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ถ่ายภาพและถูกบันทึกไว้ในการ์ดภายในตัวกล้อง และนาการ์ดออกจากกล้องมาโหลดลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ระบบนี้มีข้อจากัดคือ ไม่สามารถรับภาพทันทีส่งผลต่อการจัดการที่ไม่ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์
2. ระบบใช้สัญญาณในการส่งภาพ ทั้งที่มีสัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณ Wi-Fi ใช้วิธีการติดตั้งกล้อง
ในที่ลับตาเพื่อแอบดักถ่าย เมื่อมีคนเดินผ่านหรือมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง กล้องจะถ่ายภาพและถูกบันทึก
ไว้ทั้งในการ์ดภายในตัวกล้ อง และส่ งภาพไปยังพื้นที่รองรับ เช่น ใน Server หรือคอมพิว เตอร์ และใน
โทรศัพท์มือถือที่รองรับภาพถ่าย ซึ่งต้องมีการตั้งค่ารองรับไว้ก่อนหน้า มีพื้นที่เช่า Server ให้ภาพส่งไปเก็บไว้
ส่วนในโทรศัพท์มือถือต้องติดตั้ง Application ไว้รองรับภาพถ่าย ซึ่งวิธีนี้จะได้ภาพทันทีที่ถ่ายภาพได้ ทาให้
ส่งผลดีต่อการจัดการวางแผนลาดตระเวนได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ และอีกประการเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมี
จุดเปูาหมายการทางานชัดเจนขึ้น เกิดผลสาเร็จในการจัดการปัจจัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม SMART ให้มีการรองรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ NCAPs
เพื่อนาข้อมูลจาก NCAPs มาใช้ในการวางแผนร่วมกับงานลาดตระเวนปกติ เนื่องจากรูปแบบการกระทาผิดของ
คนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน และมีกลยุทธเทคนิคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการเดินลาดตระเวนปกติอาจไม่ทัน
ต่อ สถานการณ์ การบริ ห ารจั ด การภายในพื้ นที่ อ นุ รัก ษ์ จึ งจ าเป็ นต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธให้ ทั น ต่ อสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ระยะไกลด้ ว ยดาวเที ย ม ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ก ารส ารวจระยะไกล
(Remote sensing) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องสัมผั สกับสิ่ง
เหล่านั้น นั่นคือเราสามารถหาวัตถุชนิดใดๆ ได้จากลักษณะการสะท้อนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟูาที่สะท้อนหรือ
แผ่ออกจากวัตถุชนิดนั้นๆ เข้ามาใช้ในการสารวจพื้นที่ที่มีข้อจากัดทางด้านการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า หรือใน
การวางแผนเพื่อลาดตระเวนพื้นที่ในแต่ละครั้ง ข้อมู ลภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่แสดง
เส้นชั้นความสูง (Topology) นั้นมีความจาเป็น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว สามารถบอกถึงข้อมูลพื้นฐานในระดับ
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี
โดยทั่วไปการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการสารวจทรัพยากรปุาไม้ เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่บุกรุก) อีกทั้งการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ระบบ TM ที่
สะท้อนการแผ่รังสีของคลอโรฟิลด์ของพืช (สีเขียว) ยังสามารถประเมินหาตาแหน่งของพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์ปุาได้
อีกทั้งในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) หรืออากาศยาน
ไร้คนขับ ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาสาหรับให้บินสารวจพื้นที่ หรือปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ทั้งยังสามารถเข้าถึง
พื้นที่ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วกว่าใช้คนจริง และเก็บภาพสถานการณ์จริงพร้อมพิกัดตาแหน่งของพื้นที่ได้ นามา
ประกอบรายงานร่วมกับงานลาดตระเวนได้
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3.5 องค์ความรู้ฐานข้อมูลลาดตระเวน SMART
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบที่ทางานภายใต้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลที่จับต้องได้ นั้น จาเป็นต้องมี
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลที่ดี ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ที่พัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ได้พัฒนาในระดับทั้งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และระดับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล พร้อมกับพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บข้อมูลควบคู่ไปพร้อมกัน สาหรับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลมา
อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ระบบฐานข้อมูล MIKE ในปี 2541 ถึง 2547 ภายใต้โครงการจัดการผืนปุา
ตะวันตกเชิงระบบนิเวศ หรือ WEFCOM ต่อมามีการจัดตั้งโครงการจัดการผืนปุามรกดโลกห้วยขาแข้ง -ทุ่งใหญ่
นเรศวรระบบนิเวศ ต่อเนื่องจากโครงการ WEFCOM ปรับปรุงฐานข้อมูลจากระบบ MIKE ต่อเนื่อง ต่อมาในปี
2551 พัฒนาระบบฐานข้อมูลจาก MIKE เป็นระบบฐานข้อมูล MIST และนามาสู่ยุคมาตรฐานการลาดตระเวน
ไทยสู่มาตรฐานสากล ในปี 2553 ถึง 2555 จนกระทั่งในปี 2556 ยุคขยายผลการใช้ระบบลาดตระเวนเชิง
คุณภาพและฐานข้อมูล SMART ทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ ส่วนฝึกอบรม และสานักอุทยานแห่งชาติได้
จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทั่วประเทศ ให้สามารถ
ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SMART ได้ ได้พัฒนามาเป็นระบบฐานข้อมูล SMART และมีการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล SMART จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 โปรแกรมฐานข้อมูล SMART ใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
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การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลลาดตระเวนล้วนแล้วแต่ใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น มี การกลั่ น กรอง เก็ บ รายละเอี ยดเพื่ อน ามาปรั บ ปรุ งให้ ไ ด้ ฐ านข้ อมู ล ที่เ หมาะสม สามารถเข้า ถึ ง
ประมวลผล และนาไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มองเห็นงานลาดตระเวนได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดย SMART เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
โดยตรงซึ่งช่วยในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายที่เก็บรวบรวม
นั้น เพื่อปราบปรามการกระทาการล่าสัตว์ปุาที่ผิดกฎหมาย และการค้าชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและมีมูลค่าสูง
 ช่วยให้ข้อมูลการลาดตระเวนที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และการทางานในเชิงรุก
 ส่งเสริมความรับผิดชอบและการกากับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้มีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ในการ
ดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย
 สามารถจัดการพื้นที่และรายงานผลการลาดตระเวนที่เร่งด่วนและนาไปใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น
การส่งชุดลาดตระเวนเข้าไปยังพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทาผิด เป็นต้น
 ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้สามารถวิเคราะห์ได้ทุกระดับ
 สามารถนาเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลลาดตระเวนเดิมที่มีอยู่ เช่น ฐานข้อมูล MIST เป็นต้น
 สามารถจั ด ท ารายงานส าเร็ จ รู ป จากรู ป แบบที่ ส ะดวก และง่ า ยต่ อ การจั ด ท า พร้ อ มส่ ง รายงาน
ประจาเดือนได้อย่างคล่องตัวเป็นประจาทุกเดือน ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างรายงานลาดตระเวนประจาเดือนที่จัดทาขึ้นแบบสาเร็จรูปในโปรแกรม SMART
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บทที่ 4
คู่มือปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
คู่มือสาหรับใช้เพื่อปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol ประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่
ระดับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และระดับเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล SMART โดยคู่มือทั้งสองฉบับ ได้แก่ คู่มือเทคนิค
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และคู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ฐานข้อมูล คู่มือทั้ง 2 ระดับได้มีการพัฒนาควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง
คู่มือเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช สมาคมอนุรักษ์สัตว์ปุา (WCS) ประเทศไทย และคณะวน
ศาสตร์ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งในทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผื น ปุ า อนุ รั ก ษ์ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์
รายละเอียดเนื้อหาได้พัฒนาจากคู่มือเทคนิคการตรวจวัดสถานภาพเสือโคร่ง และเหยื่อในการลาดตระเวน
(ปี 2548) และคู่มือเทคนิคการลาดกตระเวนแผนใหม่ เพื่ อการอนุรักษ์สัตว์ปุา (ปี 2550) โดยใช้ระบบการ
ลาดตระเวนที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้ฐานการจัดการข้อ มูลเชิงพื้นที่ (Spatial Management Information
System หรือ MIST) ซึ่งเป็นระบบลาดตระเวนที่ใช้อบรมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ภายใต้โ ครงการของส่ว นฝึกอบรม ในปี 2551 และคู่มือการใช้ฐ านข้อมูล SMART ในระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ฉบับภาษาไทย เป็นข้อมูลที่แปลและเรียบเรียงจากคู่มือโปรแกรมฐานข้อมูล SMART
(Spatial Monitoring And Reporting Tool) ที่ร่วมพัฒนาจากองค์กรอนุรักษ์นานาชาติหลายองค์กร
ได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลัก และใช้ข้อมูลจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ ง
และผืนปุาตะวันตก เป็นตัวอย่างในทุกบทและทุกขั้นตอนของคู่มือ ดังภาพที่ 8

18

ภาพที่ 8 คู่มือเทคนิ คการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (ซ้าย) และคู่มือการใช้
ฐานข้อมูล SMART ในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (ขวา) สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ประกอบการปฏิ บัติงาน
ลาดตระเวนและเป็นเอกสารอ้างอิงในงานที่เกี่ยวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในเว็บไซต์ ของสมาคมอนุรักษ์
สัตว์ปุา WCS ประเทศไทย
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บทที่ 5
ผลการดาเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
พื้นที่อนุรักษ์ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ประกอบด้วย 19 แห่ง ได้แก่
อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการฯ) 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 4 แห่ง วนอุทยาน
6 แห่ง และสวนรุกขชาติ 1 แห่ง การดาเนินงานลาดตระเวนตามระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพของสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 มีพื้นที่อนุรักษ์บางแห่งได้ดาเนินการมานานนับเวลาเป็น 10 ปี เช่น เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และมีพื้นที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มดาเนินการ เนื่องจากความพร้อมของ
พื้นที่และข้อจากัดหลายๆ ประการทาให้ไม่สามารถดาเนินการพร้อมกันทั้งหมด 19 แห่งได้ แต่ค่อยๆ เริ่ม
ดาเนินการ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มดาเนินการในปลายปีงบประมาณ 2561 และมีการใช้ระบบลาดตระเวนเชิง
คุณภาพอย่างเป็นระบบในปี งบประมาณ 2562 ซึ่งการดาเนินงานตามระบบมีส่วนประกอบที่ทาให้การ
ดาเนินการเกิดขึ้นได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการจั ดตั้งศูนย์ประสานงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพภายในสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เป็นผู้อานวยการศูนย์ ฯ ทาให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทางทิศทางก้าวหน้า ภาพศูนย์ประสานงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดังภาพที่ 9 นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญ
พี้นที่อนุรักษ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานลาดตระเวน พร้อมทั้งอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เครื่องกาหนดพิกัด
ตาแหน่ง หรือ GPS เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญหลักของการทางานในด้านการพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ข้อมูลการดาเนินงานระบบลาดตระเวนเชิง
คุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ในสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ดังตารางที่ 1 ปริมาณการลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ดังตารางที่ 2 กราฟแสดงจานวนวันลาดตระเวน ดังภาพที่ 10 และ
กราฟแสดงจานวนระยะทางลาดตระเวน ดังภาพที่ 11 ภาพแผนที่การเดินลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่เป็นกริด
หากเดินผ่านพื้นที่บริเวณใดมากความเข้มของกริดก็ยิ่งเข้ม และถ้าเดินลาดตระเวนครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่
การครอบคลุ ม ของกริ ด ก็ จ ะครอบคลุ ม ทั้ ง หมดของพื้ น ที่ เ ช่ น เดี ย วกั น ดั ง ภาพการเดิ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ปีงบประมาณ 2561 ดังภาพที่ 12 และปีงบประมาณ 2562 ดังภาพที่ 13
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ตารางที่ 1 การดาเนินงานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ในสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

ลาดับ

พื้นที่อนุรักษ์

จานวน
ทีม

เริ่มระบบ SMART

รับงบประมาณ

ใช้
ฐานข้อมูล
SMART

1

ขสป.ทุ่งใหญ่ฯตะวันออก

10

เดือน
มกราคม

ปี
เดือน
2550 กรกฎาคม

ปี
2561

ปี
2550

2

ขสป.อุ้มผาง

17

มกราคม

2554 กรกฎาคม

2561

2554

3

ขสป.แม่ตื่น

8

กรกฎาคม

2558 พฤษภาคม 2561

2558

4

ขสป.ถ้าเจ้าราม

10

มีนาคม

2561 ตุลาคม

2561

2561

5

อช.แม่เมย

4

กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

2561

6

อช.ลานสาง

4

กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

2561

7

อช.รามคาแหง

5

ตุลาคม

2561 ธันวาคม

2561

2561

8

อช.ศรีสัชนาลัย

6

กุมภาพันธ์ 2561 ธันวาคม

2561

2561

9

อช.ตากสินมหาราช

2

กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

2562

10

อช.ขุนพะวอ

4

กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

2562

11

อช.น้าตกพาเจริญ(เตรียมฯ)

3

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

12

อช.ดอยสอยมาลัย(เตรียมฯ)

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

13

วน.พระธาตุห้วยลึก

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

14

วน.แก่งห้วยตาก

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

15

วน.ห้วยแม่ไข

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

16

วน.ถ้าตะโคะบิ๊

1

มีนาคม

2562

ไม่ได้รับ

-

2562

17

วน.น้าตกปะละทะ

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

18

วน.ถ้าลมถ้าวัง

1

กุมภาพันธ์ 2562

ไม่ได้รับ

-

2562

19

สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน

1

มีนาคม

ไม่ได้รับ

-

2562

2562
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ตารางที่ 2 ปริมาณการลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
พื้นที่อนุรักษ์

จานวนครั้ง

2561
ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ ตะวันออก
281
ขสป.อุ้มผาง
926
ขสป.แม่ตื่น
458
ขสป.ถ้าเจ้าราม
341
อช.ลานสาง
19
อช.ตากสิน
0
อช.แม่เมย
188
อช.ขุนพะวอ
0
อช.รามคาแหง
5
อช.ศรีสัชนาลัย
0
อช.ดอยสอยมาลัย (เตรียมฯ) 0
อช.น้าตกพาเจริญ (เตรียมฯ)
0
วน..ถ้าตะโคะบิ๊
0
วน.พระธาตุห้วยลึก
0
วน.น้าตกปะหละทะ
0
วน.แก่งห้วยตาก
0
วน.น้าตกห้วยแม่ไข
0
วน.ถ้าลม - ถ้าวัง
0
สวนรุกฯ เขาดินไพรวัน
0

จานวนวัน

2562 2561
228 1822
919 1931
518 998
476
741
384
19
81
0
211
198
343
0
432
5
249
0
46
0
32
0
11
0
9
0
5
0
14
0
4
0
17
0
1
0

ระยะทาง(กม.)

2562
2561
1,437 14,722.04
2,428 15,156.04
1,246 18,307.64
994 4,949.27
470
407.02
93
0
210 2,490.68
372
0
765
122.63
709
0
73
0
34
0
12
0
9
0
5
0
14
0
4
0
45
0
1
0

2562
10,366.07
17,674.72
19,556.33
6,561.29
6,994.29
3,294.00
3,262.39
7,065.82
3,626.83
9,799.22
1,070.87
731.27
72.06
33.65
18.05
144.97
36.19
127.66
3.40

จากตารางจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มดาเนินการลาดตระเวนตามระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพใน
ปีงบประมาณ 2562 ถึงแม้จะได้รับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากความพร้อมดาเนินการ
ยังไม่มี ได้แก่ ความเข้าใจในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การสนับสนุนความเข้าใจในระบบงานลาดตระเวน
จากสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือแม้กระทั่งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เมื่อหลังจากได้รับ
งบประมาณฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพภายในสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ ทาให้พื้นที่ที่ได้รับงบประมาณสามารถดาเนินการตามเปูาหมายได้ในปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 9 ศูนย์ประสานงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 และมีการประชุมทางไกล
ผ่านวีดีโอกับศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช

23

ภาพที่ 10 จานวนวันลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2561 และปี 2562

ภาพที่ 11 จานวนระยะทางลาดตระเวน (กม.) ของพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2561 และปี
2562

24

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงการครอบคลุมการลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง ของสานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 14 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

25

ภาพที่ 13 แผนที่แสดงการครอบคลุมการลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
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บทที่ 6
การถ่ายทอดองค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็ น การจัดการองค์ความรู้ ที่มีกระบวนการแบ่งปันความรู้ ความรู้จะถูก
ถ่ายทอดจากผู้รู้ไปยังกลุ่มคนหรือองค์กรที่ต้องการความรู้ ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดโดยตรง จึงจะทาให้องค์ความรู้ถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การถ่ ายทอดความรู้ยังเป็น
เครื่องพิสูจน์ถึงการทางานร่วมกันระหว่างคนภายในองค์กร และระหว่างองค์กร
ผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จาเป็นต้องมีความรู้ โดยได้รับการเรียนรู้ และฝึกฝนมาก่อน พร้อมกับมี
ประสบการณ์การการใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถมองเห็นปัญหาอุปสรรค
ข้อดีและข้อเสีย แล้วนามาปรับแก้ไขจนองค์ความรู้มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงนามาถ่ายทอดต่อให้กับผู้อื่น
ได้อย่างไม่มีข้อกังขา
สาหรับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol เป็นระบบลาดตระเวนแผนใหม่ที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนามาจากระบบลาดตระเวนแผนเก่า ซึ่งก็ใช้เวลาไม่น้อยในการมองเห็นข้อด้อย และปัญหาของ
การทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และใช้ข้อด้อยต่างๆ นั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และมองหาสิ่งใหม่
ๆ ที่มีประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แทน ดังนั้นประสบการณ์จากพื้นที่ที่ใช้ระบบลาดตระเวนแผน
เก่ ามาก่อ นจึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ล องผิ ด ลองถู กในการทางาน มองเห็ น ปัญ หา ท าการแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
จะมองเห็นประสิทธิภาพของการทางานได้ชัดเจนกว่าพื้นที่ที่ยังไม่เริ่มทางาน ประสบการณ์จึงเป็นองค์ความรู้ที่ดี
ที่สุด ที่จะใช้นามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
พื้นที่ตัวอย่างของการทางานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร มีช่วงเวลาการดาเนินงานลาดตระเวนมายาวนานนับ 10 ปี ประสบ
ปัญหาและอุปสรรค ทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านบุคคลากร ด้านการจัดการ และด้านอุปกรณ์ แต่พยายาม
ดาเนินการให้ได้ภายใต้สภาวะขาดแคลนนั้น โดยตั้งต้นการลาดตระเวนในแบบเพิ่มทีละน้อยจนเห็นเป็นรูปธรรม
และเพิ่ ม ความชั ด เจนของข้ อ มู ล ทุ ก ๆ ด้ า นของพื้ น ที่ จนขยายผลการด าเนิ น งานเข้ า สู่ ร ะบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์
6.1 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ในขั้ น ตอนถั ด ไปจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พื้นที่อนุรักษ์ทั้งประเทศมีการทางานเป็นระบบแบบแผนเดียวกัน เพื่อ
ความเป็นเนื้อเดียวกันของการทางานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของการทางานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีแนวทางการถ่ายทอดด้วย
วิธีการฝึกอบรมเป็นหลัก เนื่องจากความรู้ของการทางานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพต้องลงมือทาอย่างจริงจัง
มีการฝึกฝนและทบทวนอยู่อย่างสม่าเสมอ การฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวนั้นมิอาจการันตีได้ว่าการทางานระบบ
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ลาดตระเวนเชิงคุณภาพจะสมบู รณ์แบบได้ และถึงแม้จะมีการฝึกอบรมทบทวนไปแล้ว ยังต้องมีการตรวจ
ติดตามผลการดาเนินงานอยู่เป็นประจา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขในส่วนที่ยังผิดพลาด ให้ผลลัพธ์
ของการปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกิดสัมฤทธิ์ผล
องค์ ค วามรู้ ที่ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ย ความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการ และด้ า นเทคนิ ค การ
ลาดตระเวนจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มี หลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
ได้แก่
1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน มีเนื้อหาพื้นฐานการลาดตระเวน ประกอบด้วย การใช้แผนที่ เข็มทิศ
เครื่องกาหนดพิกัดตาแหน่ง หรือ GPS แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลาดตระเวน เทคนิคและยุทธวิธีการลาดตระเวน
ทางทหารที่ปรับมาใช้ในงานปุาไม้ ผู้ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ คือ เจ้าหน้าที่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ปุาแห่ง
ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา และพันธุ์พืช ผู้ที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและ
ยุทธวิธีการลาดตระเวนทางทหาร คือ เจ้าหน้าที่จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล มีเนื้อหาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลลาดตระเวน โดยกาหนดลักษณะผู้เข้า
ฝึกอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านความพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม GIS ผู้ที่ให้ความรู้ฐานข้อมูลลาดตระเวน คือ
เจ้าหน้าที่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ปุาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช
6.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพหลักสูตรที่ 1
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีช่วงเวลากาหนด 7 วัน (ภาพที่ 14, 15 ) ประกอบด้วย
 วันที่ 1 การให้ความรู้เรื่องพื้นฐานงานลาดตระเวน การใช้แผนที่และเข็มทิศ
 วันที่ 2 การใช้เครื่องกาหนดพิกัดตาแหน่ง หรือ GPS
 วันที่ 3 การใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลาดตระเวน
 วันที่ 4 เทคนิคยุทธวิธีการลาดตระเวนในวิชา บุคคลทาการรบ
 วันที่ 5 เทคนิคยุทธวิธีการลาดตระเวนในวิชา การต่อสู้ การตรวจค้นจับกุม
 วันที่ 6 เทคนิคยุทธวิธีการลาดตระเวนในวิชา อาวุธศึกษา
 วันที่ 7 เดินปุาภาคสนาม เพื่อประมวลความรู้หลังจากเรียนรู้มาเป็นเวลา 6 วัน นาความรู้ที่ได้ไปใช้
ปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่จริง
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ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเรียนรู้วิชาการแผนที่ เข็มทิศ GPS และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลาดตระเวน

ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนการเรียนรู้เทคนิค และยุทธวิธีการลาดตระเวน
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6.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพหลักสูตรที่ 2
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลลาดตระเวนมีช่วงเวลากาหนด 5 วัน (ภาพที่ 16) ประกอบด้วย
 วันที่ 1 การให้ความรู้พื้นฐานและประวัติความเป็นมาของฐานข้อมูลลาดตระเวน ว่ามีพัฒนาการกันมา
อย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 วันที่ 2 – วันที่ 5 การใช้งานฐานข้อมู ลลาดตระเวน ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดการใช้งาน
ฐานข้อมูล โดยแยกเป็นบทเรียน และแต่ละบทเรียนต้องใช้เวลาทั้งหมดไปในการปฏิบัติทั้งสิ้น

ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เรียนรู้การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลลาดตระเวน
6.4 หัวใจสาคัญของการทางานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทางานในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมีองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อจักทาให้ผลการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์ประกอบสาคัญ ประกอบด้วยการทางานระดับพื้นที่ต้องเข้มแข็งตั้งแต่
หัวหน้าจนถึงเจ้าหน้าที่ การได้รับขวัญและกาลังใจดี ได้รับการสนับสนุนที่ดี มีการติดตามผลต่อเนื่อง และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และมีค่าเสบียงอาหาร ซึ่งปัจจุบันถูก
ผลักดันให้เป็นเรื่องของงบประมาณของรัฐ และในบางครั้งจาเป็นต้องอาศัยพลังสนับสนุนจากองค์กรเอกชนด้วย
นโยบายระดั บ บริ ห ารต้ อ งจริ ง จั ง และเข้ ม แข็ ง ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในเชิ ง นโยบายอย่ า งจริ ง จั ง
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัด ความส าเร็ จ มี การตรวจวัด จากข้ อมู ล ที่ ป ฏิ บั ติจ ริ งในพื้ น ที่ โดยปราศจากการปิด บั ง
หรื อกลบเกลื่ อนปั ญหา ปริ มาณการลาดตระเวนที่ ไม่ล ดลง มีการทางานอย่างสม่ าเสมอ นาเสนอข้อมูล ที่
เป็นธรรม โดยปราศจากความไม่เป็นธรรมจากระดับผู้บริหาร ข้อมูลมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล
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