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การคุ้มครองสตัว์ป่าด้วยการแก้ไขที8ต้นเหตขุองปัญหา 
 

เกี$ยวกับคู่มือแนะแนวฉบับนี 3 
 

ในฐานะที)เป็นเจ้าหน้าที)หน่วยพิทกัษ์ป่าของประเทศ ทา่นอาจรู้สกึวา่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เหลา่นี Fเกิดขึ Fนซํ Fาซากตลอดเวลา เช่น เคยจบักมุผู้ลกัลอบ

ลา่สตัว์ป่าอย่างผิดกฎหมายได้คนแล้วคนเลา่ แตภ่ยัคกุคามจากการกระทําเช่นนี Fในพื Fนที)อทุยานของท่านกลบัไม่ลดปริมาณลงเลย ท่านถกูร้อง

ขอให้ช่วยจดัการกบัสตัว์ป่าที)เป็นศตัรูพืช แตไ่มว่า่จะกําจดัหรือโยกย้ายถิ)นฐานของสตัว์เหลา่นั Fนไปแล้วก็ตาม เสียงร้องเรียนจากชาวบ้านกลบัมี

เพิ)มมากขึ Fนทกุปี และทา่นอาจไมไ่ด้คิดอยูค่นเดียววา่ ‘ถ้าเรามีทีมลาดตระเวนเพิ)มขึ Fน....หรือ มียานพาหนะที)ตอบโต้ได้รวดเร็วกวา่เดิม.....หรือ มี

งบประมาณในการปฏิบตัิหน้าที)มากกว่านี F เราน่าจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที)เกิดขึ Fนได้’  แต่แท้จริงท่านมีงบประมาณที)จํากดั ในขณะที)ชาวบ้าน

คาดหวงัให้ท่านจดัการกบัปัญหาสตัว์ป่าในวงกว้าง ซึ)งบางเรื)องต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมาย แต่ก็ดเูหมือนจะไม่มีอะไรเปลี)ยนแปลงไป

ในทางที)ดีขึ Fน 

 

ยิ)งไปกว่านั Fน ท่านเองก็น่าจะทราบว่าปัญหาเกี)ยวกบัการคุ้มครองสตัว์ป่านั Fนแย่ลงเรื)อย ๆ การลกัลอบล่าและค้าสตัว์ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื)อ

นําไปเป็นสตัว์เลี Fยง อาหาร เครื)องประดบั หรือ แม้แต่ยารักษาโรค กําลงัมีจํานวนเพิ)มมากขึ Fนทั)วโลก นอกจากนี Fยงัเกิดปัญหาความขดัแย้ง

ระหวา่งสตัว์ป่าและคนเพิ)มขึ Fนมาอีกด้วย เนื)องจากทั Fงคนและสตัว์ตา่งก็แขง่ขนัแก่งแยง่ที)ทํามาหากินและแหลง่อาหาร หลาย ๆ ปัญหาที)ทา่นถกู

ร้องขอให้ดําเนินการแก้ไขนั Fนจงึมีความซบัซ้อนและยุง่ยาก ยิ)งไปกวา่นี Fทา่นอาจพบวา่วิธีการปฏิบตัิงานแบบดั Fงเดิมขององค์กรควรที)จะได้รับการ

ปรับปรุงและเปลี)ยนแปลงให้เข้ากบัยคุสมยั  

 

ถึงเวลาที)จะต้องลองวิธีใหม่ ๆ แล้ว นโยบายคุ้มครองสตัว์ป่าด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหาถกูพฒันาขึ Fนเพื)อช่วยเหลือเจ้าหน้าที)ตํารวจใน

การแสวงหาวิธีและแนวทางลดปริมาณอาชญากรรมโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ)มเป็นจํานวนมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย (ก) 

สนบัสนนุความคิดพื Fนฐานในการแก้ไขบริบทของปัญหาที)เฉพาะเจาะจง (ข) สนบัสนนุการแก้ปัญหาด้วยการใช้นวตักรรมใหม่นอกเหนือจาก

กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา และ (ค) สง่เสริมการทํางานร่วมกนัเป็นทีมทั Fงภายในและภายนอกหน่วยงานของตนเอง ทั Fงนี Fผู้ เขียนเชื)อมั)นว่า

แนวทางนี Fจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่หน่วยงานด้านสตัว์ป่า อีกทั Fงยงัสามารถนํามาผสมผสานใช้กับกลยุทธ์ของการอนุรักษ์ที)กําลงั

ดําเนินอยูใ่นปัจจบุนัได้อีกด้วย 

 

ท่านสามารถค้นหา คําแนะนํา กรณีศึกษา และ แหล่งข้อมลูการเรียนรู้ 

ที)มีอยู่อย่างมากมายได้ที) ศูนย์การแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตุของปัญหา 

เกี)ยวกับวิธีการคุ้ มครองสัตว์ป่าด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตุของปัญหา

อยา่งไรให้เกิดผล ทา่นอาจจะรู้สกึคุ้นเคยกบัหลาย ๆ สิ)งในคูมื่อแนะแนว

ฉบบันี Fแทบจะในทนัที แต่ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที)ตํารวจกบัเจ้าหน้าที)พิทกัษ์

ป่าจะมีความคล้ายคลึงกนัอยู่หลายประการ กระนั Fนก็มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญ บางอย่างในคู่ มืออาจใช้กับ ’การคุ้ มครอง

สิ)งแวดล้อมเมือง’ ได้ หรือปรับให้เหมาะสมสําหรับบริบทของการอนรัุกษ์ 

คู่มือแนะแนวฉบบันี Fจะอธิบายถึงแนวคิดและหลกัการของนโยบายคุ้มครองสตัว์ป่าด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหา (POP) ว่าสามารถนํามา

ปรับใช้กบัปัญหาในการคุ้มครองสตัว์ป่าได้อยา่งไร นอกจากนี Fยงัอธิบายรายละเอียดวา่องค์กรของทา่นจะสามารถริเริ)มโครงการคุ้มครองสตัว์ป่า

ด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหาด้วยตนเองได้อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองสัตว์ป่าด้วยการแก้ไขที$
ต้นเหตุของปัญหาคือวธีิการที$พสูิจน์ได้ว่า
สามารถลดปริมาณอาชญากรรมและความ

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการกาํจัด
โอกาสและแรงจูงใจที$จะก่อให้เกดิปัญหา
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บทที$ 1 แนวทางการแก้ไขที$ต้นเหตุของปัญหาเพื$อลดปริมาณอาชญากรรมคืออะไร? 
 

การคุ้มครองสตัว์ป่าและผืนป่าจากการถูกคุกคามเป็นเรื)องที)ซบัซ้อนและท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ)งเมื)อพิจารณาถึงความ

ต้องการของผู้คนและชมุชนที)ได้รับผลประโยชน์จากสตัว์ป่าในรูปแบบของสินค้าโภคภณัฑ์ด้วยแล้ว การอนรัุกษ์ได้รับการอธิบายว่าเป็นการ

รวมกนัของ ‘ปัญหาอนัยุ่งยากซบัซ้อน’
1
 ที)ยากจะแก้ไขเพราะมนัไม่จําเป็นว่าต้องเกิดขึ Fนหรือแก้ไขได้ด้วยปัจจยัเดียวเท่านั Fนและปัญหาเหล่านี F

เกี)ยวข้องกบัปัญหาที)ยุง่ยากซบัซ้อนอื)น ๆ อีกมากมาย เชน่ การเปลี)ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

 

ในวงการอนุรักษ์นั Fน คําว่าอาชญากรรมสตัว์ป่าเป็นเพียงคํากว้าง ๆ ที)ครอบคลุมพฤติกรรมหลากหลายประเภทที)เกี)ยวข้องกับการละเมิด

กฎหมายคุ้มครองสตัว์ป่าทั Fงในระดบัประเทศและระดบัสากล ซึ)งสว่นใหญ่มกัเกี)ยวข้องกบัการลกัลอบค้าสตัว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี F

ยงัรวมถงึพฤติกรรมที)เป็นการคกุคามสตัว์ป่าคุ้มครองที)ถกูมองวา่เป็นศตัรูพืชและการแผ้วถางป่าอยา่งผิดกฎหมายด้วย เนื)องจากอาชญากรรม

สตัว์ป่ามีความหลากหลายอีกทั Fงยงัเชื)อมโยงไปยงัปัญหาอื)น ๆ เช่น ความยากจน ความมั)นคงทางอาหาร และความขดัแย้งระหวา่งคนกบัสตัว์

ป่า การแก้ไขปัญหานี Fจงึไมใ่ชเ่รื)องงา่ยเลย 

 

ในบทที) 1 ของคูมื่อแนะแนวฉบบันี Fแสดงให้เหน็ถงึภาพรวมของการแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตขุองปัญหา (POP)   POP ให้ความชว่ยเหลือหนว่ยงาน

บงัคบัใช้กฎหมายในการวางโครงสร้างและแนวทางเพื)อจดัการกบัปัญหาที)ซบัซ้อนด้วยวิธีการยอ่ยปัญหาเหลา่นั Fนออกเป็นชิ Fนเลก็ ๆ ที)จดัการได้

ง่ายขึ Fน แม้ว่าวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที)พิทกัษ์ป่ากบัเจ้าหน้าที)ตํารวจจะมีความคล้ายคลงึกนัอยู่หลายประการก็ตาม แต่พื Fนฐานบางอย่างก็

แตกต่างกันอยู่ดี ในที)นี Fจะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ POP พร้อมประวตัิความสําเร็จ ที)ทําให้ POP กลายเป็นกลยุทธ์ที)น่าสนใจสําหรับผู้ ที)

ทํางานด้านการคุ้มครองสตัว์ป่าได้อยา่งไร 

 

เราตั Fงชื)อคู่มือแนะแนวฉบับนี Fว่า การคุ้ มครองสัตว์ป่าด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตุของปัญหา เพราะความพยายามในระดับโลกเพื)อป้องกัน

อาชญากรรมสตัว์ป่านั Fนนําโดยคนที)มีภมิูหลงัและอํานาจที)แตกตา่งกนั พวกทา่นไมจํ่าเป็นต้องเป็น ‘ตํารวจ’ แตท่า่นก็ต้องรับมือกบัพวกที)ฝ่าฝืน

กฎ วตัถุประสงค์ของคู่มือแนะแนวฉบบันี Fก็คือเพื)อสร้างกรอบการทํางานที)ช่วยลดการคกุคามสตัว์ป่าที)เกิดแบบปัจจุบนัทนัด่วนหรือเกิดขึ Fน

ต่อเนื)องมาอย่างยาวนานจากนํ Fามือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือไม่ก็ตาม โดยคู่มือแนะแนวฉบับนี Fมุ่งเน้นการช่วยจัดการรับมือกับ

อาชญากรรมสตัว์ป่าเป็นหลกั แต่ท่านจะพบว่าแนวคิดและหลกัการต่าง ๆ สามารถนํามาปรับใช้เพื)อแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสตัว์ป่าประเภท 

อื)น ๆ ได้เชน่กนั 

อะไรคือการแก้ไขที8ต้นเหตุของปัญหา และมีลักษณะเฉพาะอย่างไร?  

ในช่วงปี 2513  นั Fน อตัราการเกิดอาชญากรรมมีสงูมาก ตํารวจเองก็ใช้แต่กลยทุธ์ที)มุ่งเน้นการตอบโต้ต่อเหตกุารณ์ที)เกิดขึ Fนเพียงอย่างเดียว  

ทําให้ตํารวจทั Fงหลายเกิดความสิ Fนหวงั อีกทั Fงขวญัและกําลงัใจก็ลดลง พวกเขาพบว่าตวัเองได้รับการร้องเรียนจากผู้ ร้องในสถานที)เดิม ๆ และ

มกัเจอผู้กระทําผิดรายเดิมที)เพิ)งถกูจบักมุไปไม่นาน วิธีการแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหากําเนิดขึ Fนในปี 2522 และถกูนํามาใช้เป็นรากฐานสําหรับ

เจ้าหน้าที)ตํารวจในการพิจารณาปฏิบัติหน้าที)ในงานแต่ละชิ Fนของพวกเขา แต่แทนที)จะเน้นไปที)การเพิ)มประสิทธิภาพในการตอบรับการ

ร้องเรียน ก็ให้เน้นความสําคญัไปที)ทําอย่างไรจึงจะลดปริมาณการร้องเรียนเหล่านั Fนลงแทน ด้วยการเน้นแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหาให้มากขึ Fน

และพึ)งพากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาให้น้อยลง 

 

POP เน้นและใช้การแทรกแซงหลากหลายวิธีเพื:อลดอาชญากรรมและความไร้ระเบียบลง ภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบ       

ทางกลยทุธ์ระหว่าง POP กบัวิธีอื)น ๆ (ดดัแปลงจาก
2
) ซึ)งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบมาตรฐานของการตอบสนองต่อการโทรแจ้งความและการ

จบักมุนั Fนมิใชปั่ญหาเฉพาะและต้องอาศยักระบวนการยตุิธรรมทางอาญาเพื)อทําให้เกิดการเปลี)ยนแปลง ทั Fงนี Fตํารวจชมุชนต้องมองหาวิธีการที)

หลากหลายเพื)อใช้จดัการกบัอาชญากรรม และไม่จําเป็นต้องมุ่งเน้นไปที)ปัญหาจําเพาะเจาะจงเท่านั Fน เพราะถึงแม้จะใช้กลยทุธ์ที)เน้นปัญหา

แบบเจาะจงมาก ๆ  เช่น ลาดตระเวนในจุดสําคญัและทําการยับยั Fงขัดขวาง ทั Fงที)ส่วนใหญ่ก็ยังพึ)งพาการลงโทษตามกฎหมายเพื)อยับยั Fง

พฤตกิรรมอยู ่
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POP คืออาชญากรรมและสถานที:ที:จําเพาะเจาะจง อาชญากรรมที)เกิดขึ Fนทั)ว ๆ ไปในวงกว้างโดยไม่จําเพาะเจาะจงนั Fนยากที)จะแก้ไข     

ไมเ่พียงเทา่นั Fนบางสถานที)ยงัเปิดโอกาสให้ก่ออาชญากรรมได้ดีกวา่ที)อื)น ๆ อีกด้วย เมื)อทราบดงันี F POP จงึให้ความสาํคญักบัอาชญากรรมและ

สถานที)ที)จําเพาะเจาะจงเมื)อทําการวิเคราะห์และแก้ไขที)ต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรม ยกตัวอย่างคําว่า ‘ปล้น’ เป็นคําที)กว้างเกินไป         

อาจตีความได้วา่เป็นการปล้นธนาคาร ปล้นร้านสะดวกซื Fอ หรือปล้นพอ่ค้ายาก็ได้ นอกจากนี Fยงัสามารถตีความแบบอื)นได้อีกมากมายด้วย 

 

POP กระตุ้นให้เกดิการป้องกัน เชน่เดียวกบัการปอ้งกนัอคัคีภยั การปอ้งกนัอาชญากรรมเป็นตวัเลือกที)ดีกวา่สําหรับผู้ประสบเหตรุายแรก ๆ 

ซึ)งจะช่วยรักษาทั Fงชีวิต เวลา และเงิน การระบสุาเหตทีุ)แท้จริงของปัญหาและสิ)งที)จงูใจให้เกิดอาชญากรรมนั Fนเป็นองค์ประกอบหลกัของ POP 

ซึ)งจะช่วยทําให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเปลี)ยนแปลงวิธีที)ใช้โต้ตอบกบัเหตกุารณ์ที)เกิดขึ Fนและค้นหาผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและภาค

ประชาสงัคมในการชว่ยกนักําจดัแรงผลกัดนัและผู้ เปิดทางสะดวกให้อาชญากรรมเหลา่นี Fให้สิ Fนซาก 

 

POP ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์ทํางานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจริงในการออกแบบวิธีการแทรกแซง         

การย้อนกลับไปทําความเข้าใจปัญหาก่อนที)จะโต้ตอบเป็นองค์ประกอบพิเศษของ POP แม้ว่าการลาดตระเวนที)เพิ)มมากขึ Fนและการใช้

ยานพาหนะที)เร็วขึ Fนอาจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ในระยะสั Fนก็ตาม แต่ก็น่าจะมีราคาแพงและไม่ยั)งยืน นักวิเคราะห์ทํางานร่วมกับ

ผู้ เชี)ยวชาญด้านเนื Fอหาและผู้ปฏิบตัิงานจริงเพื)อทําความเข้าใจปัญหาเหล่านี F และพฒันาวิธีการแทรกแซงและติดตามผลจนกว่าจะประสบ

ความสาํเร็จขึ Fนมา วงจรของวิธีการแก้ไขที)ที)ต้นเหตขุองปัญหาแสดงไว้ในบทที) 2 ของคูมื่อแนะแนวฉบบันี F 

 

POP ทาํงานควบคู่ไปกับกลยุทธ์อื:น ๆ แตล่ะองค์กรมกัใช้กลยทุธ์ที)หลากหลายในการดําเนินงานเช่นเดียวกบังานคุ้มครองสตัว์ป่า ซึ)งก็เป็น

เรื)องปกติ ทั Fงนี Fกญุแจสําคญัที)นําไปสู่ความสําเร็จก็คือการตรวจสอบให้มั)นใจว่าแต่ละกลยทุธ์นั Fนสนบัสนนุซึ)งกนัและกนั ศนูย์กลางการศกึษา 

POP มีกรณีศกึษาเป็นร้อยกรณีที)แสดงให้เหน็วิธีการนํา POP มาใช้แก้ปัญหาโดยไมร่บกวนปฏิบตักิารที)กําลงัดําเนินอยูไ่ด้อยา่งไร 

 

  

ข้อมูลเพิ4มเตมิ  

แหลง่ข้อมลู 1  แนะนําให้อา่นเบื Fองหลงัวิธีแก้ไขปัญหาที)ที)ต้นเหตขุองปัญหา  ศนูย์การแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตปัุญหาเป็นหลกั (ลงิค์)  

แหลง่ข้อมลู 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)  
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การแก้ไขปัญหาที8ต้นเหตุของปัญหาทาํให้เกดิประสิทธิภาพมากขึ Nนหรือไม่? 

การพจิารณาว่าอะไรใช้ได้ผลในแก้ไขปัญหาไม่ใช่สิ:งที:ทาํได้ง่าย เนื)องจากสิ)งที)ใช้ได้ผลกบัชมุชนหนึ)งอาจใช้ไมไ่ด้ผลกบัอีกชมุชนหนึ)ง และ

การใช้กลยทุธ์ที)เข้มแข็งก็อาจล้มเหลวได้ เนื)องจากการนําไปปฏิบตัิยงัไมดี่พอหรือเจอสถานการณ์ภายนอกที)คาดไมถ่งึ เช่น การเกิดโรคระบาด

ทั)วโลก แม้จะมีความท้าทายเหลา่นี Fเกิดขึ Fนก็ตาม แตป่ฏิบตัิการแก้ไขปัญหานั Fนก็จะยงัคงดําเนินไปตามผลการวิจยัและการทดลองเพื)อพิจารณา

วา่ ‘สิ)งที)ใช้ได้ผลคืออะไร’ 

 

POP ได้รับการพสูิจน์แล้วว่าสามารถลดปริมาณอาชญากรรมลงได้ ซึ:งวิธีการแบบดั Uงเดมิไม่สามารถทาํได้ หลกัฐานชดัเจนที)แสดงให้

เหน็วา่กลยทุธ์แบบเดมิที)เจ้าหน้าที)ตํารวจใช้เพื)อลดอาชญากรรมและความไมส่งบเรียบร้อยนั Fนไมไ่ด้ผล การสุม่ลาดตระเวนเชิงปอ้งกนั การตอบ

รับต่อการร้องขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และจํานวนการจบักุมทั)วไปที)เพิ)มมากขึ Fนนั Fนไม่ได้ช่วยลดปริมาณอาชญากรรมลงเลย3 การ

วิเคราะห์ล่าสดุจากการศึกษาต่าง ๆ พบว่า POP ช่วยลดอาชญากรรมและความไม่สงบเรียบร้อยได้อย่างมีนยัสําคญัโดยมีค่าเฉลี)ยอยู่ที) 34 

เปอร์เซ็นต์ 
4  การศกึษาหลายชิ Fนที)ใช้วิธีออกแบบการทดลองเพื)อทําการเปรียบเทียบโดยตรงต่าง ๆ เหล่านั Fน ล้วนแสดงหลกัฐานให้เห็นอย่าง

ชดัเจนวา่ POP ให้ผลอยา่งมีประสทิธิภาพเหนือการใช้วิธีการแบบดั Fงเดมิ 

 

POP สามารถช่วยประหยัดทรัพยากร การเน้นวิธีแก้ปัญหาโดยเกี)ยวข้องกบัภาคประชาสงัคมและแนวทางการแก้ที)ต้นเหตขุองปัญหาจะ

ช่วยให้พนัธมิตรสามารถแบง่ปันคา่ใช้จ่ายกนัได้ แม้การวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้ท่านต้องใช้เวลาลว่งหน้าเป็นอย่างมากก็ตาม แตห่ลงัจากนั Fน

มนัจะช่วยประหยดัเวลาที)ใช้ในการรับมือกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ลง และแม้ว่าประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทนุจะไม่ได้ปรากฏในรายงานการ

ประเมินทางวิทยาศาสตร์ของ POP หลาย ๆ รายงานก็ตาม แต่ก็มีแสดงให้เห็นอยู่ในรายงานผลกระทบด้านการเงินซึ)งท่านจะสามารถเห็นได้

อยา่งชดัเจนวา่การใช้เงินจดัการกบัอาชญากรรมนั Fนน้อยลงอยา่งมีนยัสาํคญั รวมไปถงึการใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ของเจ้าหน้าที)ด้วย
4
 

 

เป็นไปได้มากว่าเกิดการกระจายผลประโยชน์มากกว่าการกําจัดอาชญากรรม มีการวิพากษ์วิจารณ์กนัว่าไม่มีทางที)จะหลีกเลี)ยงไม่ให้

ปัญหาอาชญากรรมไปเกิดในพื Fนที)ใกล้เคียงแทนได้เลย แม้จะไม่มีหลกัฐานใดมาสนบัสนนุก็ตาม ในความเป็นจริงความพยายามในการเน้นที)

ต้นเหตขุองปัญหาเพื)อยบัยั Fงอาชญากรรมเชน่ POP นั Fนก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เนื)อง ขณะที)สถานที)เกิดอาชญากรรมเปลี)ยนแปลงหรือย้ายไปยงั

พื Fนที)ใกล้เคียง ประโยชน์ที)ได้มกัเป็นการควบคมุอาชญากรรมหาใชก่ารกระจายปัญหาไปสูพื่ Fนที)ใกล้เคียง
5
 

 

การป้องกันอาชญากรรมสัตว์ป่าเคยใช้วธีิแก้ปัญหาด้วยการเข้าถงึต้นเหตุของปัญหามาก่อนหรือไม่?  

เมื)อได้อา่นประโยคนี Fท่านอาจกําลงัคิดวา่ ‘เดีÇยวก่อน ฉนัวา่ฉนัรู้จกัโครงการที)คล้าย ๆ แบบนี Fนะ นี)ไม่ใช่เรื)องใหม่อะไรนี)นา’ ผู้ เขียนเห็นด้วยเป็น

อย่างยิ)ง เพราะการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ)งของการอนรัุกษ์มาอย่างยาวนาน ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างอนัยอดเยี)ยมหลายตวัอย่างที)เจ้าหน้าที)

พื Fนที)อนรัุกษ์ องค์กรพฒันาเอกชน และกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกนัแก้ปัญหาการอนรัุกษ์สตัว์ป่ามาแล้ว แต่น่าเสียดายที)บนัทึกหรือรายงานของ

กรณีศกึษาเหลา่นี Fกลบัไมมี่คณุภาพ ซึ)งหมายความวา่การจะนําความสําเร็จและความล้มเหลวที)เกิดขึ Fนเหลา่นั Fนมาเรียนรู้และปฏิบตัติามได้เป็น

เรื)องที)ยากยิ)ง 

ตารางในหน้าถดัไปสรุปกรณีศกึษาสี)กรณี ที)ผู้ เขียนมองว่าเป็นการคุ้มครองสตัว์ป่าจากการแก้ไขที)ต้นเหตขุองปัญหา โดยแสดงการแก้ปัญหา

สําคญั ๆ ด้วยการเลือกที)เฉพาะเจาะจงและวิเคราะห์ด้วยแหลง่ข้อมลูที)หลากหลายก่อนจะปฏิบตัิการตอบโต้ การตอบโต้ที)ถกูเลือกใช้ในแตล่ะ

กรณีนั Fนจะกําหนดแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที)เอื Fอให้เกิดปัญหามาหนึ)งหรือหลาย ๆ อย่างที)พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษา

เหลา่นี Fยงัเน้นยํ Fาถงึความสามารถขององค์กรในการให้ความสนใจกบัปัญหาเฉพาะควบคูไ่ปกบังานอนรัุกษ์และการบงัคบัใช้กฎหมายอื)น ๆ ด้วย 

ข้อมูลเพิ:มเตมิ  

แหลง่ข้อมลู 1 อะไรใชไ้ดผ้ลในการพิทกัษ์กฎหมายและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเจ้าหนา้ทีeตํารวจ?  ศนูย์รวมยทุธศาสตร์ที)ใช้

หลกัฐานเป็นพื Fนฐานในการปอ้งกนัอาชญากรรมแหง่มหาวิทยาลยัจอร์จเมสนั (ลงิค์)  

แหลง่ข้อมลู 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)  

แหลง่ข้อมลู 3  Goldstein, H., & Scott, M. (2014). Shifting and Sharing Responsibility for Public Safety Problems. Center for 
Problem-Oriented Policing. (link)   
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ผู้ เขียนเชื)อว่ากรณีศกึษาทั Fงสี)นี Fเกิดจากการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผนที)สร้างหลกัฐานอนัเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการทํางานให้แก่

ผู้ปฏิบตังิาน 

 

ในขณะที)ท่านอ่านตารางอยู่นั Fน ให้ลองจินตนาการไปด้วยว่าปัญหาจะเปลี)ยนไปอย่างไรหากใช้วิธีการทางกฎหมายแบบดั Fงเดิมที)ไม่เจาะจงตวั

ปัญหาจริง ๆ ผลลพัธ์จะออกมาเช่นเดียวกนัหรือไม่? จะเกิดอะไรขึ Fนหากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายไม่ได้ร่วมมือกบัเหล่าพนัธมิตร? มีความ

เป็นไปได้ที)จะเกิดการตอบโต้แบบเดียวกนัหรือไม?่ 

ทาํไมข้าพเจ้าจงึควรพจิารณาริเริ8มโครงการแก้ไขปัญหาที8ต้นเหตุของปัญหาขึ Nน? 

ท่านอาจพิจารณาริเริ)มโครงการจากปัญหาอาชญากรรมสตัว์ป่าที)ท่านปฏิบตัิการมานานหลายปีและยงัไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ Fน แต่ในความเป็น

จริงกลบัแยล่งเรื)อย ๆ จนเป็นที)ชดัเจนวา่ปฏิบตักิารที)กําลงัดําเนินอยูน่ั Fนไมไ่ด้ผล จงึทําให้ทา่นเกิดความตระหนกัมากขึ Fนเรื)อย ๆ ถงึความจําเป็น

ในการตอบโต้แบบองค์รวมที)ไม่ได้ขึ Fนอยู่กบัการบงัคบัใช้กฎหมายทั Fงหมด การแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตขุองปัญหาจะสามารถช่วยให้ท่านสามารถ

จดัการกบัปัญหาเหลา่นี Fบางปัญหาได้ 

 

ผู้ เขียนมิได้สนับสนุนการคุ้มครองสตัว์ป่าด้วยการแก้ไขที)ต้นเหตุของปัญหาเพียงลําพงัแต่ผู้ เดียวเท่านั Fน การวิจยัล่าสดุแสดงให้เห็นว่าการ

เจาะจงตวัปัญหาที)ได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าที)พิทกัษ์ป่า
6
 จะชว่ยอํานวยความสะดวกในการวิจยัเชิงสหวิทยาการและนโยบายสารสนเทศ

ได้ดีขึ Fน
7
 การเริ)มโครงการแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตขุองปัญหาและจดบนัทกึรายงานอยา่งถกูต้อง จะชว่ยสร้างพื Fนฐานในการเก็บหลกัฐานที)สามารถ

นํามาใช้ได้ผลในการปอ้งกนัอาชญากรรมสตัว์ป่าตอ่ไป 

หน่วยงานของข้าพเจ้าจะเริ8มต้นอย่างไร? 

แม้ว่าแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที)ต้นเหตขุองปัญหาจะดไูม่ยาก แต่การเริ)มต้นแนวทางใหม่ ๆ อาจต้องเผชิญกบัแรงต่อต้านและความสงสยั

อย่างหลีกเลี)ยงไม่ได้ ที)ดีที)สดุคือการเริ)มต้นจากโครงการขนาดเล็กโดยมุ่งเน้นไปที)ปัญหาเฉพาะ ท่านอาจเลือกที)จะเริ)มจากปัญหาเรื Fอรังที)ใช้

ทรัพยากรฟุ่ มเฟือยแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ วิธีการเริ)มต้นและเดินหน้าโครงการอย่างไรนั Fนได้ชี Fแจงไว้ในบทที) 3 ของคู่มือแนะแนวฉบบันี F      

สาํหรับในบทที) 2 ผู้ เขียนจะอธิบายวิธีการเลอืกและแก้ไขปัญหาโดยใช้แบบจําลองซาร่า (SARA) 

  

ข้อมูลเพิ:มเตมิ 

แหลง่ข้อมลู 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).  

แหลง่ข้อมลู 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)   
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หน่วยงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การตอบโต้ การประเมิน 
หน่วยงานภาครัฐ  หนว่ยงานประมงอีสต์ฟลอเรส 

จงัหวดันซูาเตงิการาตะวนัออก สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

องค์กรพฒันาเอกชน สมาคมอนรุักษ์สตัว์ป่า 

(WCS) – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มลูนิธิมิซลู 

(Misool Baseftin) 

 

ข้อมลูเพิWมเตมิ บธูและคณะ (อยูร่ะหวา่งการ

ตรวจสอบ)
8
 [Booth et al (in review)] 

การล่าปลากระเบนราหใูนแถบอนิโดนีเซียตะวันออกได้รับแรงกระตุ้นมาจากความ

ต้องการเหงอืกปลากระเบนเพืCอนํามาทาํยาแผนโบราณจากตลาดยาในภมูภิาคเอเชีย 

 

มีเพียงหนึWงหมูบ่้านทีWถกูระบวุา่เป็นสถานทีWหลกัของทัง̀

การลา่และการค้าขาย 

 

การลา่มกัถกูกระทําซํา̀ ๆ โดยผู้กระทําความผิดกลุม่เลก็

กลุม่เดมิ ทีWได้รับแรงกระตุ้นมาจากชืWอเสยีงและเงิน

รางวลัราคาสงู 

 

ชว่งเวลาทีWลา่ปลากระเบนเป็นจํานวนมากเกิดขึน̀ได้ทัง̀

ข้างขึน̀และข้างแรม ขึน̀อยูก่บัจํานวนทีWรวมตวักนัของ

ปลากระเบนราห ู

 

หนว่ยลาดตระเวนจะกําหนดเปา้หมายไปยงัพืน̀ทีWรวมตวักนัของปลากระเบนราห ู

ชว่งเวลารวมตวักนัสงูสดุในแตล่ะเดือน และท้องทะเลทีWอยูใ่กล้กบัหมูบ่้านของนกั

ลา่ 

 

การดําเนินคดีกบัผู้ ค้าระดบัสงู จะได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัพฒันาข้าราชการ

ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม  

 

การแทรกแซงวิถีชีวิตทีWหลากหลายของชาวบ้านจะตัง̀เปา้ไปทีW นกัลา่ ผู้แปรรูป

เนือ̀สตัว์และชมุชนในวงกว้าง 

 

การสงัเกตการณ์จากการลกัลอบจบัปลาอยา่งผิดกฎหมายของชมุชน รวมไปถงึ

สตัว์นํา̀อืWน ๆ ทีWบงัเอิญตดิอวนมาด้วย  

จํานวนปลากระเบนราหทูีWขึน̀ทา่เรือลดลงไป

ประมาณ 86 เปอร์เซน็ต์ในปี 2560 เมืWอเทียบกบัปี 

2556  

 
เกิดการแทนทีWกลวธิีในการลา่ด้วยการใช้อวนลอย 

 

กลุ่มศาสนา คริสตจกัรนาซาเร็ธ แบ๊บตสิต์ (เชมเบ) 

องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรแพนเทอรา องค์กร

พฒันาเอกชนพีซพาร์คส์  องค์กรพฒันาเอกชน

ไวลด์ไลฟ์แอคท์ 

หน่วยงานภาคธุรกจิ นกัออกแบบดจิิทลั ผู้ผลติสิWง

ทอ และนกัธรุกิจอิสระจํานวนหนึWง  

 

ข้อมลูเพิWมเตมิ  นอดด์และคณะ (2563)
9
 [Naude et 

al (2020)]  

 

การล่าเสือดาวเพืCอใช้ทาํเสืLอคลุมขนสัตว์ทีCใช้ในพธิีโบราณเก่าแก่โดยชุมนุมชนนาซาเร็ธ 

แบ๊บตสิต์ (เชมเบ) ในประเทศแอฟริกาใต้ 

 

 

 

ในการชมุนมุในโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนหนึWงครัง̀จะ

พบเหน็หนงัเสอืดาวประมาณ 15,000 ผืน 

 

เสือ̀คลมุหนงัเสอืดาวมีราคาแพงและมีอายใุช้งานได้

เพียงเจ็ดปี สมาชิกบางคนจงึใช้หนงัเสอืดาวสงัเคราะห์ทีW

มีราคาถกูแทน 

 

เหลา่คริสต์ศาสนิกชนแทบไมม่ีความตระหนกัรู้ถงึ

สถานะทีWถกูคกุคามของเสอืดาวเลย  

เสือ̀คลมุหนงัเสอืดาวสงัเคราะห์ทีWมีความทนทานและมีความเหมือนจริงสงูจะถกู

ผลติและแจกจา่ยให้กบัผู้ชมุนมุฟรี ก่อนทีWธรุกิจจะแปรสภาพไปสูธ่รุกิจทีWพึWงพา

ตนเองได้ 

 

ธรุกิจนีถ̀กูรวมอยูใ่นแคมเปญการศกึษาเพืWอลดความต้องการใช้หนงัเสอืดาวป่า 

 

 

อตัราสว่นของเสือ̀คลมุหนงัเสอืดาวจริงกบัเสือ̀คลมุ

หนงัเสอืดาวปลอมในพิธีทางศาสนาลดลงจน

เกือบจะเหลอื 50:50 ในปี 2561 

หน่วยงานภาครัฐ กรมป่าไม้นากาแลนด์ กระทรวง

สิWงแวดล้อม ประเทศอินเดีย  

องค์กรพฒันาเอกชน กองทนุอนรุักษ์สตัว์ป่าและ

ความหลากหลายทางชีวภาพนากาแลนด์ เขต

อนรุักษ์อินเดีย องค์กรอนรุักษ์นกประเทศอินเดีย 

และ องค์กรอนรุักษ์สตัว์ป่าประเทศอินเดีย 

กลุ่มศาสนา ผู้ นําคริสตจกัรคริสเตียนนากาแลนด์ 

สมาคม สมาคมประวตัศิาสตร์ธรรมชาตบิอมเบย์ 

สมาคมระบบนิเวศวิทยาของเหยีWยวตีนแดง  

คณะกรรมการหมู่บ้าน ปังตี อาชา และ ซองโร 

 

ข้อมลูเพิWมเตมิ โกช (2561)
10

 [Ghosh (2018)] และ

ราอ ู(2556)
11

 [Rao (2013)] 

 

การดักจับเหยีCยวตนีแดงจาํนวนมากระหว่างการอพยพประจาํปีของพวกมันทีCบริเวณอ่าง

เกบ็นํLาโดยางของชาวบ้านท้องถิCนเพืCอเอาเนืLอมากนิเป็นอาหาร 

 
 

มีชว่งเวลามากกวา่ 10 วนั ในเดือนตลุาคมทีWเหยีWยวตีน

แดงจะถกูจบัและถกูวางกบัดกั ขณะทีWรวมตวักนัก่อนจะ

อพยพไปทวีปแอฟริกา  

 

นกัลา่ประมาณ 70 กลุม่ ใช้ตาขา่ยเก่าทีWเคยใช้จบัปลา

มาดกัจบัเหยีWยวตีนแดง 

 

ลา่สดุการดกัจบัเหยีWยวตีนแดงเกิดเป็นปัญหาทีWรุนแรง 

เพราะมีเพียงวฒันธรรมไมก่ีWวฒันธรรมทีWผกูรวมกิจวตัร

และธรุกิจของทัง̀สามหมูบ่้านนีไ̀ว้ด้วยกนั 

 

นกัลา่ได้รับอิทธิพลทีWเข้มข้นจากการตดัสนิใจของสภา

หมูบ่้านและผู้ นําคริสตจกัร 

เจ้าหน้าทีWป่าไม้แหง่เมืองนากาแลนด์ยดึอวนและตดิตัง̀หอระวงัภยัรอบอา่งเก็บนํา̀

โดยาง  

 

ผู้ นําศาสนจกัรสง่เสริมโฆษณาวา่การบริโภคเหยีWยวขดัตอ่ความเชืWอของชาวคริส

เตียน  

 

มีการริเริWมความคดิสนบัสนนุให้นกัลา่เปลีWยนอาชีพไปเป็นมคัคเุทศก์และกลุม่

คุ้มครองเหยีWยว 

 

มีการก่อตัง̀ชมรมอนรุักษ์เหยีWยวและสง่เสริมวฒันธรรมการคุ้มครองเหยีWยวตีนแดง  

 

การดกัจบัเหยีWยวลดลงจากอยา่งน้อย 120,000 ตวั

ในปี 2555 เหลอืศนูย์ในปี 2556 และปีตอ่ ๆ ไปทกุ

ปี 

 

หน่วยงานภาครัฐ หนว่ยงานบริหารจดัการประมง

ของเครือรัฐออสเตรเลยี  

 

*ให้สงัเกตวา่พวกเขาเจาะจงทีWจะดดัแปลง POP 

และใช้แบบจําลอง SARA 

 

ข้อมลูเพิWมเตมิ กิÑบสนั (2560)
12

 [Gibson (2017)]  

การจับปลาเชงิพาณิชย์ในพืLนทีCหรือในช่วงเวลาทีCไม่ได้รับอนุญาต 
 

ชาวประมงหลกีเลีWยงกฎระเบียบด้วยการไมต่ดิตัง̀ระบบ

ตดิตามเรือประมง (VMS) บนเรือ และ/หรือ ทําให้ระบบ

เปิดใช้งานอยูต่ลอดเวลา 

 

มีการจดัตัง̀กลุม่เก็บข้อมลูตดิตามเรือประมง  

 

เพิWมความสาํคญัในการตรวจสอบข้อมลูจากสมดุบนัทกึกบัข้อมลูจาก VMS 

ภายในสามวนัหลงัจากเรือเทียบทา่เพืWอพิสจูน์หรือตรวจสอบการละเมิดกฎระเบียบ 

 

โครงการระยะสัน̀เกีWยวกบัความคลาดเคลืWอนเป็นศนูย์ มาใช้บงัคบัเรือทีWไมม่ีข้อมลู 

VMS ไมใ่ห้เดนิเรือกลบัเข้าทา่  

คา่เฉลีWยของการปฏิบตัติามข้อมลู VMS เพิWมขึน̀

จาก 87.5 เป็น 97.9 ในชว่งระหวา่งการวิเคราะห์ 



 6 

 
บทที% 2 การแก้ปัญหาด้วยแบบจาํลอง SARA 

 
หลงัจากได้อ่านบทที1 1 ของคู่มือแนะแนวฉบบันี =ไปแล้วท่านอาจคิดว่าการแก้ปัญหาที1ต้นเหตขุองปัญหาเป็นวิธีที1น่าสนใจที1จะนํามาใช้จดัการ
กับอาชญากรรมสตัว์ป่า แต่ทั =งนี =ก็ยงัไม่มีความชดัเจนว่าท่านจะคลี1คลายปัญหาอย่างไรจึงจะพบวิธีแก้ปัญหาที1ยั1งยืน ในการแก้ไขปัญหาที1
ต้นเหตุของปัญหานั =น แบบจําลอง SARA จะกําหนดทิศทางของกระบวนการไว้ดังนี = ตรวจสอบ - วิเคราะห์ - ตอบสนอง –ประเมินผล 
แบบจําลอง SARA เป็นวงจรการแก้ปัญหาขั =นพื =นฐานที1ชว่ยให้ทา่นจําแนกและทําความเข้าใจกบัปัญหาได้ สามารถเลือกใช้คําตอบที1เหมาะสม
และพิจารณาว่าสิ1งที1กําลงัทํานั =นได้ผลหรือไม่ ในบทที1 2 นี =ผู้ เขียนจะอธิบายวิธีใช้แบบจําลองนี =อย่างไรเพื1อการคุ้มครองสตัว์ป่าและวิธีที1ผู้อ่าน  
เชน่ทา่นจะสามารถนําแบบจําลองนี =ควบรวมเข้ากบังานกิจวตัรของทา่นได้อยา่งไร ผู้ เขียนเลือกใช้ตวัอยา่งสมมตุฐิานเพื1อแสดงให้เหน็วา่ทา่นจะ
คลี1คลายปัญหาโดยใช้กระบวนการของแบบจําลอง SARA ได้อยา่งไร 

แบบจาํลอง SARA: ภาพรวมคร่าว ๆ  

หากปราศจากโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาแล้ว ท่านจะพบว่าการจะพัฒนาหรือปรับปรุงการแก้ปัญหาให้เหมาะสมนั =นเป็นสิ1งที1ยากยิ1ง        
การกระตุ้นให้ ‘ทําอะไรบางอย่าง’ เกี1ยวกับปัญหาด้วยความรวดเร็วกับความคิดที1ว่า ‘เรารู้แล้วว่าอะไรจะแก้ปัญหาได้’ เป็นปฏิกิริยาตาม
ธรรมชาติที1เมื1อปลอ่ยทิ =งไว้โดยไมต่รวจสอบอาจกลายเป็นตวัขดัขวางกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ ความอดทนจงึเป็นสิ1งที1ดีในการแก้ไขปัญหาที1
ต้นเหตขุองปัญหา เพราะการคลี1คลายปัญหาที1ซบัซ้อนนั =นต้องใช้เวลา 
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 จาํนวนสายพนัธ์ุกวางที8ใกล้สูญพนัธ์ุที8ลดลงจากการล่าเพื8อเอาเนื Bอ 
 

จํานวนประชากรกวางที1ใกล้สญูพนัธุ์กําลงัลดน้อยลงเนื1องจากการลกัลอบล่าสตัว์อย่างผิดกฎหมายเพิ1มปริมาณมากขึ =น ซึ1ง
เปา้หมายของการลา่ก็คือเนื =อกวาง เมื1อถกูสาธารณชนกดดนัให้ดําเนินการอะไรสกัอย่าง ผู้จดัการดแูลพื =นที1อนรัุกษ์จึงมาขอให้
ท่านเป็นผู้ นําทีมและกําหนดวิธีการแทรกแซงเพื1อลดปัญหา ท่านจงึตดัสินใจที1จะใช้แนวทางแก้ปัญหาที1ต้นเหตดุ้วยแบบจําลอง 
SARA 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที1ต้นเหตุของปัญหากับการเพิ1มประสิทธิภาพในการวางแผนงานอนุรักษ์ 

หน่วยงานของท่านอาจใช้กรอบในการวางแผนอนรัุกษ์อยู่แล้ว ซึ=งระบบมาตรฐานแบบเปิดโดยพนัธมิตรที=มีมาตรการการอนรัุกษ์ร่วมกนัเป็นหนึ=งใน

มาตรฐานที=ใช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกบัแบบจําลอง SARA ที=เน้นยํ Lาถึงความจําเป็นในการทําความเข้าใจกบัภยัคกุคามที=เฉพาะเจาะจงอย่าง

ละเอียดถี=ถ้วนตามที=ออกแบบและลงมือปฏิบติัการแทรกแซงจนเกิดผลสําเร็จ แม้ว่าแต่ละวงจรจะเน้นขั Lนตอนที=แตกต่างกนัเล็กน้อย แต่อย่างไรก็คือ

วงจรการปรับตวัวงจรเดียวกนันั=นเอง 

 

เนื=องจากแบบจําลอง SARA ถกูพฒันาขึ Lนเพื=อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที=ต้นเหต ุจึงเกิดการวิจยัและความเชี=ยวชาญด้านแบบจําลองนี Lเพื=อลด

อตัราการเกิดอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ Lนมากมาย แบบจําลองนี Lมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสตัว์ป่าที=เกี=ยวข้อง

กบักลุ่มบคุคลที=ละเมิดกฎหมายหรือบรรทดัฐานของสงัคม ขณะที=ท่านกําลงัอ่านบทที= 2 ของคู่มือแนะแนวฉบบันี Lอยู่นั Lน ให้ท่านถามตวัเองว่าแนวคิด

และหลกัการของการแก้ปัญหาจากต้นกําเนิดของปัญหาสามารถนํามาปรับใช้ผสมผสานกบักระบวนการวางแผนในปัจจบุนัของทา่นได้หรือไม ่
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การตรวจสอบ: กาํหนดแนวคดิ จดัลาํดบัความสาํคัญ และคัดเลือกปัญหา 

เลือกหนึ8งปัญหา การทํางานด้านคุ้มครองสตัว์ป่า ท่านจะทราบว่าปัญหาที1เกิดขึ =นในพื =นที1อนรัุกษ์ของท่านนั =นมีมากมาย บางเรื1องก็เป็นเรื1อง
ผิดกฎหมาย สว่นเรื1องอื1น ๆ ก็เช่น สายพนัธุ์ต่างถิ1นที1รุกลํ =าเข้ามา หรือเกิดความขดัแย้งระหว่างคนกบัสตัว์ป่า แต่ก็อาจไม่เป็นเช่นนั =น ระหว่าง
ขั =นตอนของการตรวจสอบนี = จะแสดงให้เห็นถึงลําดบัความสําคญัของปัญหา จากนั =นเลือกขึ =นมาหนึ1งปัญหาเพื1อให้ทีมแก้ปัญหาของท่านรับไป
ดําเนินการ ที1สามารถเลือกปัญหาได้นั =นเนื1องจากมนัเป็นปัญหาที1สร้างความเสียหายอย่างมากต่อสาธารณชน สาธารณชนจึงต้องการให้
ดําเนินการ หรือไม่ก็เพราะมนัเป็นปัญหาเรื =อรังที1ใช้ทรัพยากรไปแล้วจํานวนมากในการแก้ไข ดงันั =นในแนวทางการแก้ไขปัญหาที1ต้นเหตขุอง
ปัญหาจงึถกูกําหนดให้เป็น ‘เหตกุารณ์อนัตรายที2เกิดขึ7นซํ7า ๆ ในชมุชนที2ประชาชนคาดหวงัใหเ้จ้าหนา้ที2ตํารวจเขา้มาจดัการ’ 
 
เจาะจงปัญหาและกาํหนดขอบเขตในการปฏิบัติ การกําหนดปัญหาอย่างรัดกมุจะช่วยให้ท่านมีสมาธิในการทํางาน สามารถประเมินและ
แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ =น คําว่า ‘การรุกลํ =าพื =นที1’ นั =นตีความได้กว้างเกินไป แต่หากใช้คําว่า ‘การดกัจับสตัว์เพื1อล่าเอาเนื =อไปสร้างรายได้เพื1อ
เพาะปลกูยาสบู’ นั =นจะดีกว่า คําว่า ‘ความขดัแย้งระหว่างคนกบัสตัว์ป่า’ นั =นก็กว้างเกินไปเช่นกนั ‘การแก้เผ็ดสิงโตด้วยการวางยาพิษฆ่าพวก
มันหลงัถูกรุกราน’ นั =นก็ดีกว่าเช่นกัน ควรพยายามระบุสถานที1ที1เฉพาะเจาะจงด้วย เช่น ‘การดกัจับสตัว์เพื1อล่าเอาเนื =อไปสร้างรายได้เพื1อ
เพาะปลกูยาสบูตามแนวชายแดน ก ข ค’ เป็นต้น หากปัญหาของท่านมีมากเกินไป ท้ายที1สดุการตอบโต้ของท่านอาจเบาบางลงภายใต้พื =นที1
ขนาดใหญ่ หรือไมก็่ลา่ช้าเสียเวลาเนื1องจากความเชื1องช้าถ้าต้องเกี1ยวข้องกบัเขตอํานาจศาลที1แตกตา่งกนัมากเกินไป ให้ทา่นลองคิดวา่ปัญหา
ของทา่นคือการทดลอง เป็นโครงการขนาดเลก็ซึ1งได้รับการออกแบบมาเป็นอยา่งดีโดยสามารถแสดงให้เห็นถงึความสําเร็จที1วดัได้และสามารถ
ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ =น หรือถกูนําไปปฏิบตัติามในที1อื1น ๆ   
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การตรวจสอบของทา่นแสดงให้เห็นวา่การลกัลอบลา่สตัว์ป่านั Lนเป็นปรากฏการณ์ในวงกว้าง ตวัแสดงก็แตกตา่งกนั วิธีการที=ใช้ก็แตกตา่งกนั 

ตลาดที=นําสง่ก็แตกตา่งกนั ภายหลงัการตรวจสอบเบื Lองต้นทา่นจะทราบถงึปัญหาสามประการที=แตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี L 

 

1. ดกัลา่กวางด้วยแร้วเพื=อเอาเนื Lอไปขายให้กบัร้านอาหารในชมุชนท้องถิ=น 

2. แอบซุม่ยิงกวางเพื=อเอาเนื Lอไปบริโภคโดยพวกที=ทําเหมืองทองเถื=อนแบบผิดกฎหมาย 

3. ใช้สนุขัและอาวธุปืนในการลา่กวางเพื=อการบริโภคและพกัผอ่นหยอ่นใจของพวกคนเมือง 

 

จากข้อมลูที=มีอยู่ระบวุ่าปัญหาในข้อแรกคือปัญหาที=ก่อให้เกิดอนัตรายสงูสดุต่อประชากรกวาง อย่างไรก็ตามอทุยานของท่านนั Lนมีขนาด

ใหญ่มาก ทําให้เกิดความท้าทายด้านงบประมาณและปฏิบติัการแทรกแซงกบัชมุชนทั Lงหมด เมื=อเข้าสูข่ั Lนตอนการวิเคราะห์ทา่นและทีมของ

ทา่นจะปรับเน้นจดุสําคญัไปยงัตอนใต้ของอทุยานได้ดียิ=งขึ Lน 

 
ปัญหาที=ถกูเลือกเพื=อทําการวิเคราะห์ 

ดกัล่ากวางดว้ยแร้วบริเวณตอนใตข้องอทุยานเพื:อเอาเนื;อไปขาย 
ใหก้บัร้านอาหารในชมุชนทอ้งถิ:น 

 

ใช้แบบทดสอบ CHEERS ช่วยเน้นต้นเหตุของปัญหา เมื1อทําการตรวจสอบเพื1อค้นหาปัญหา การใช้แบบทดสอบ CHEERS จะมีประโยชน์
มากในการช่วยตรวจสอบว่าปัญหาของท่านมีองค์ประกอบที1จําเป็นอยู่หรือไม่ เช่น ชมุชน สิ1งที1เป็นอนัตราย ความคาดหวงั เหตกุารณ์ต่าง ๆ 
การเกิดเหตุการณ์ซํ =า ความคล้ายคลึงกันของเหตุการณ์ เมื1อท่านสามารถกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาได้แล้ว ให้ใช้
แบบทดสอบ CHEERS ทดสอบแตล่ะปัญหา ปัญหาใดที1ไมเ่ข้าขา่ยองค์ประกอบที1จําเป็นไมค่วรนําเข้าสูข่ั =นตอนการวิเคราะห์ตอ่ไป 
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การวเิคราะห์: วเิคราะห์ข้อมูล สร้างสมมตฐิาน และกาํหนดตวัชี Jวัด 

ตอบคาํถาม 5 W กับ 1 H ซึ1งก็คือ ใคร? (Who?) อะไร? (What?) เมื1อไหร่? (When?) ที1ไหน? (Where?) ทําไม? (Why?) และ อยา่งไร? (How?) 
การทําเช่นนี =จะทําให้ท่านเริ1มมองเห็นสิ1งที1ท่านรู้เกี1ยวกบัปัญหา ข้อมลูใดที1จําเป็นต้องทําการรวบรวม และควรติดต่อใครให้จดัเตรียมข้อมลูให้  
นอกจากนี =ยงัชว่ยให้ทา่นสามารถกําหนดขนาดของปัญหาและผลกระทบที1จะเกิดขึ =นตอ่สตัว์ป่า เศรษฐกิจท้องถิ1น และชมุชนได้ 
 

 
 

 

 

สม
ม

ตฐิ
าน

: ก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

 
องค์ประกอบของ

แบบทดสอบ 

CHEERS 
คาํอธิบาย ปัญหาการใช้แร้วดักจับกวาง 

แก้ปัญหา
หรือไม่? 

C 
ชมุชน 

Community 

สมาชิกในชมุชน องค์กรภาคประชาสงัคม 

องค์กรภาคธรุกิจ และหน่วยงานภาครัฐ    และ/

หรือ สตัว์ป่าได้รับอนัตรายจากปัญหานี L 

ประชากรกวางป่าซึ=งเป็น ‘สมบติั’ ของชาติ ได้รับ

อนัตราย ดงันั Lนจํานวนนกัลา่ทั Lงหลายจงึขึ Lนอยู่

กบัจํานวนที=ลดลงของเหยื=อชนิดนี L 

X 

H 
สิ1งที1เป็น
อนัตราย 

Harmful 

สิ=งที=เป็นอนัตรายเหลา่นี Lสง่ผลโดยตรงตอ่ผู้คน 

สตัว์ป่า หรือ องค์กรหน่วยงานตา่ง ๆ ซึ=งเป็น

ต้นเหตขุองความเสียหาย การบาดเจ็บ 

ความเครียดที=มากเกินไป หรือถงึขั Lนเสียชีวิต

เลยก็ได้  

เนื=องจากประชากรกวางลดจํานวนลง ทําให้  นกั

ลา่มีเหยื=อน้อยลง อีกทั Lงการติดตั Lงแร้วยงัไปทํา

ร้ายและฆา่สตัว์ชนิดอื=นที=มิใชเ่ปา้หมายของนกั

ลา่อีกด้วย 

X 

E 
ความคาดหวงั 

Expectation 

ชาวบ้านเกิดความคาดหวงัวา่เจ้าหน้าที=ป่าไม้

ควรจะเข้ามาชว่ยแก้ไขปัญหา 

ชาวบ้านคาดหวงัวา่เจ้าหน้าที=ป่าไม้จะเข้ามา

แทรกแซงเนื=องจากพวกเขามีอํานาจที=ได้รับ

มอบหมายจากประเทศในการปกปอ้งคุ้มครอง

อทุยานและตอ่ต้านการลกัลอบค้าสตัว์ป่าที=ผิด

กฎหมาย 

X 

E 
เหตกุารณ์ ตา่ง 
ๆ 

Events 

ปัญหาเกิดจากเหตกุารณ์ที=เฉพาะเจาะจง ซึ=ง

สามารถอธิบายและบนัทกึเป็นเอกสารได้ 

การลกัลอบติดตั Lงแร้วดกัจบัสตัว์ได้ถกู

สงัเกตการณ์และจดบนัทกึไว้โดยหนว่ย

ลาดตระเวน สว่นเนื Lอกวางก็มีโฆษณาวา่มีขายที=

ร้านอาหารท้องถิ=นอยูเ่ป็นประจํา  

X 

R 
การเกิด
เหตกุารณ์ซํ =า 

Recurring 

เมื=อเหตกุารณ์เกิดขึ Lนเกินหนึ=งครั Lง ก็อาจ

กลายเป็นเหตกุารณ์ที=เรื Lอรังได้ เชน่ เกิดขึ Lนเป็น

เวลาหลายปี หรืออาจเกิดขึ Lนแบบฉบัพลนั เชน่ 

ปัญหาใหมที่=กําลงัจะเกิดขึ Lน 

ปัญหาการวางแร้วดกัจบัสตัว์นั Lนเกิดขึ Lนอยา่ง

ยืดเยื Lอมาเป็นเวลาหลายปี  
X 

S 

ความคล้ายคลงึ
กนัของ
เหตกุารณ์ 

Similarity 

เหตกุารณ์เหลา่นี Lเชื=อมโยงกนัด้วยสถานที=และ

เวลาที=เกิดขึ Lน ใครจะตกเป็นเหยื=อ กลุม่ผู้กระทํา

ความผิดที=เกี=ยวข้อง หรือวิธีการดําเนินการ  

ชนิดของแร้วดกัจบัสตัว์ที=ใช้ พื Lนที=ที=ลา่ และ

ร้านอาหารที=ขายเนื Lอกวาง เหลา่นี Lล้วนเชื=อมโยง

การติดตั Lงแร้วดกัจบัสตัว์แตล่ะเหตกุารณ์เข้า

ด้วยกนั 

X 

ข้อมูลเพิ8มเตมิ 

แหลง่ข้อมลู 1  Scott, M. S. (2015). Identifying and Defining Policing Problems. Center for Problem-Oriented Policing. (link)  

แหลง่ข้อมลู 2   Sparrow, M. K. (2008). The Character of Harms. Operational Challenges in Control. Cambridge University 
Press. (link)  
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สร้างและท้าทายสมมตฐิานต่าง ๆ เมื1อทา่นเริ1มเข้าใจตวัปัญหาอยา่งลกึซึ =งมากขึ =น ให้ทา่นสงัเกตเพื1อสร้างสมมตฐิานเกี1ยวกบัแรงจงูใจและ
สิ1งที1อํานวยความสะดวกแก่ปัญหานั =น จากนั =นให้ใช้ข้อมลูใหมเ่พื1อทําการทดสอบ และดวูา่ข้อมลูใหมนี่ =สนบัสนนุสมมตฐิานของทา่นหรือบงัคบั
ให้ทา่นต้องทําการแก้ไขใหมห่รือไม ่กระบวนการนี =จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้ทา่นหลงทางจากการคาดคะเนและการได้ฟังขา่วมาอยา่งกว้าง ๆ 

 

สม
ม

ตฐิ
าน

: ก
าร

วเิ
คร
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ใคร? ท่านได้เรียนรู้เกี8ยวกับผู้บริโภค 

จากการค้นหาข้อมลูโฆษณาร้านอาหารออนไลน์ ร่วมกบัการสมัภาษณ์ชมุชน

ทา่นจะได้เรียนรู้วา่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเที=ยวจากเมืองหลวงที=มีฐานะ

รํ=ารวย โดยบริโภคเนื Lอกวางเพื=อความโก้หรู 

ทาํไม? 
ท่านได้เรียนรู้ว่าแรงจงูใจของ

นักล่าคืออะไร 

ท่านระบไุด้ว่าหน่วยบริการสขุภาพท้องถิ=นเป็นพนัธมิตรที=สําคญั ระหว่างการ

หารือเบื Lองต้นท่านได้เรียนรู้เกี=ยวกับปัญหาการติดยาเสพติดเรื Lอรังของ       

ชายหนุ่มในชุมชนชายขอบป่า การสอบปากคําหลงัการจบักุมเผยให้เห็นว่า 
65 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระทําผิดมีแรงจูงใจหลกัในการลกัลอบล่าสตัว์เพื=อนํา

เงินมาชําระหนี Lยาเสพติด จากข้อมลูการฟ้องร้องพบว่ามีการกระทําความผิด

ซํ Lาในอตัราที=สงูมาก 

อย่างไร? 
ท่านได้เรียนรู้เกี1ยวกับอาวุธที1
เลือกใช้- ซึ1งกคื็อแร้วดักสัตว์ 

การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที=ลาดตระเวนและผู้ลกัลอบลา่สตัว์ที=ถกูจบักมุแสดง

ข้อมลูอยา่งชดัเจนวา่พวกนกัลา่นั Lนนําม้วนลวดที=ถกูทิ Lงมาใช้เพื=อทําแร้ว

คณุภาพสงู ที=มีประสทิธิภาพมากในการจบัและควบคมุกวางไว้ ซึ=งทา่น

สามารถยืนยนัสิ=งที=นกัลา่และเจ้าหน้าที=ลาดตระเวนบอกได้จากพื Lนที=จริง ด้วย

การเห็นกองลวดประเภทเดียวกบัที=ใช้ทํากบัดกัถกูทิ Lงอยูจํ่านวน 20 กอง 

เมื1อไหร่? 
ท่านได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์เช่นนี Z
เกดิขึ Zนเป็นฤดูกาล 

ข้อมลูการลาดตระเวนระบวุา่การลา่กวางเพื=อเอาเนื Lอนั Lนจะเกิดขึ Lนสงูสดุ

ในชว่งเดือนสงิหาคมและกนัยายน ซึ=งเป็นชว่งหน้าแล้ง ของประเทศแถบ

ตะวนัตก  ที=มีงานเทศกาลท้องถิ=นทําให้ดงึดดูนกัทอ่งเที=ยวเป็นจํานวนมาก 

 
กาํหนดสถานที8ที8เป็นต้นเหตุของปัญหาตามความต่อเนื8องของอาชญากรรมสัตว์ป่า พฤติกรรมผลกัและดงึผลิตภณัฑ์จากสตัว์ป่าตาม  
ห่วงโซ่อปุทานสามารถแบ่งได้ออกเป็นขั =นตอน แต่ละขั =นตอนจะบรรยายถึงการที1สตัว์ป่าถกูแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพื1อการบริโภค (ดดัแปลง  
จาก13,14) ในแต่ละขั =นตอนผู้กระทําผิดแต่ละคนล้วนมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม15 ความต่อเนื1องของอาชญากรรมสตัว์ป่าทําให้เห็นว่า
บคุคลที1เกี1ยวข้องมกัจะทําให้เส้นกั =นระหว่างขั =นตอนกบัประเภทของผู้กระทําผิดนั =นไม่ชดัเจน ซึ1งหมายความวา่ผู้กระทําผิดบางคนไม่ได้กระทํา
ความผิดแคเ่พียงอยา่งเดียว 

 
กาํหนดจุดอ่อน วตัถปุระสงค์ที1สําคญัของขั =นตอนการวิเคราะห์ก็คือการระบจุดุออ่นที1ขนานไปกบัความตอ่เนื1องของการเกิดอาชญากรรมสตัว์
ป่า ซึ1งท่านสามารถขดัขวางให้ขั =นตอนสําคญัล้มเหลวได้ เพื1อให้การดําเนินการในขั =นนี =ผ่านไปด้วยดี ท่านจะต้องบ่งชี =ถึงแรงจูงใจที1ผลกัดนั
พฤติกรรมของผู้กระทําผิด (ดู15) ประเภทของเครือข่ายที1ใช้ในการเคลื1อนย้ายสินค้า (ดู15,16) และต้องคิดถึงกลไกการตอบรับระหว่างขั =นตอน 
ตา่ง ๆ ด้วย  ซึ1งเป็นภาระหน้าที1ที1ยิ1งใหญ่มาก ดงันั =นการกําหนดปัญหาไว้อยา่งชดัเจนจะชว่ยลดความซบัซ้อนบางอยา่งลงได้ 
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การแบ่งหน้าที8ของผู้เล่นหลักในกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าที8เกดิขึ Bนอย่างต่อเนื8อง 

 
 

ร่างรายละเอียดแผนของพนัธมิตร ใครเป็นผู้จดัการปัญหา? ใครที1ชว่ยทา่นแก้ปัญหาได้? ในแตล่ะขั =นตอนกระบวนการอาชญากรรมสตัว์ป่า
ที1เกิดขึ =นอย่างต่อเนื1อง พนัธมิตรที1เป็นหน่วยงานจากภาครัฐและภาคประชาสงัคมหลาย ๆ หน่วยงานถกูเตรียมการไว้อย่างดีในการให้ข้อมลู
ทา่นเกี1ยวกบัปัญหา และแสดงบทบาทในการริเริ1มกระบวนการแทรกแซงอยา่งเหมาะสม17 
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การแบ่งหน้าที8ของพนัธมติรหลัก ๆ ในแต่ละขั Bนตอนของเครือข่ายธุรกจิ 

 
 

แก้ไขคาํจาํกัดความของปัญหา หลงัจากกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี1ถ้วนแล้ว ท่านอาจต้องกําหนดปัญหาขึ =นมาใหม่ หรืออาจเกิด
ความชดัเจนขึ =นมาก็ได้วา่ปัญหาที1แตกตา่งกนัแตเ่กี1ยวข้องกนัควรได้รับความสําคญัเป็นสิ1งแรก ซึ1งไม่เป็นไร เนื1องจากแบบจําลอง SARA ไม่ใช่
แบบจําลองที1ทื1อตรง แตส่ามารถรองรับการย้อนกลบัไปที1ขั =นตอนการตรวจสอบได้หากการกําหนดปัญหาใหมเ่กิดขึ =นจริง 
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เตรียมบททดสอบ ‘ก่อนและหลัง’ เพื8อตรวจสอบว่าปัญหาลดลงหรือไม่ แพทย์ยงัใช้ข้อมลูสญัญาณชีพของท่านก่อนและหลงัให้การ
รักษาเพื1อทําความเข้าใจว่าการรักษาวิธีนี =ได้ผลหรือจําเป็นต้องปรับเปลี1ยน ทํานองเดียวกันท่านเองก็ต้องการทราบเกณฑ์การวดัผลที1ดีว่า
ปัญหาคุ้มครองสตัว์ป่าของท่านยํ1าแย่เพียงใดก่อนที1จะดําเนินการตอบโต้ ซึ1งทั1วไปเรียกวิธีเช่นนี =ว่าวิธีการขั =นพื =นฐานอนัมีความสําคญัอย่างยิ1ง
ในการประเมินวา่ปัญหาลดลงหรือไม ่

 

ควบคุมตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการของท่านทาํให้ปัญหาลดลงหรือไม่ เมื1อทําการทดสอบยาตวัใหม่นกัวิจยัจะแบง่อาสาสมคัรออกเป็น
กลุม่ที1ได้รับการรักษา และกลุม่ควบคมุที1ไมไ่ด้รับการรักษา แตท่ั =งสองกลุม่ถกูเฝา้สงัเกตแบบเดียวกนั ซึ1งวิธีการเชน่นี =สร้างความมั1นใจได้มากขึ =น
ว่ากลุม่ที1ได้รับการรักษานั =นอาการดีขึ =นเพราะได้รับยามิใช่เกิดจากปัจจยัอื1น แตแ่ม้ว่าการควบคมุปัญหาคุ้มครองสตัว์ป่านั =นเป็นเรื1องยาก แตก็่
ไม่ใช่เรื1องที1ไม่สามารถเป็นไปได้ เมื1อท่านกําหนดพื =นที1ของโครงการที1ท่านจะเข้าแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้ท่านคิดถึงพื =นที1อื1น ๆ ที1ประสบปัญหา
แบบเดียวกนัวา่ทั =งสองพื =นที1นั =นมีความคล้ายกนัมากพอที1จะใช้วิธีการควบคมุหรือไม?่ 
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หลงัจากกลั=นกรองปัญหาเพื=อมุง่เน้นไปที=ตอนใต้ของอทุยานแล้ว ทา่นจงึตดัสนิใจใช้ตอนเหนือเป็นพื Lนที=ควบคมุ โดยกําหนดดชันีชี Lวดั        

ขึ Lนมาสามตวัและตั Lงให้เป็นวิธีการขั Lนพื Lนฐาน 

 พื$นที(ควบคุม พื$นที(ที(ได้รับการแก้ไข 

ดชันีชี Lวดั รายละเอียด 
วิธีการขั Lนพื Lนฐาน 

ตอนเหนือ 

วิธีการขั Lนพื Lนฐาน 

ตอนใต้ 

อัตราการกวาดล้าง 
แร้วดักสัตว์  

อทุยานปฏิบติัการกวาดล้างแร้วดกัสตัว์เดือนละหนึ=งครั Lง

โดยพุง่เปา้ไปยงัพื Lนที=ที=ตรวจพบแร้วดกัสตัว์มากที=สดุ 

12 เส้น 

ตอ่การกวาดล้าง 

26 เส้น 

ตอ่การกวาดล้าง 

ดัชนีการขายเนื Zอ
กวางป่าในร้านอาหาร 

สายขา่วในชมุชนระบชืุ=อร้านอาหารที=ขายเนื Lอกวางป่า   

ทั Lงตอนเหนือและตอนใต้ 
25 30 

ประชากรกวาง 
ตรวจสอบกล้องดกัถ่ายภาพอตัโนมติัประจําปีทั Lงสอง

พื Lนที= 
70-80 50-60 

 

 
ตอบสนอง: ลดโอกาส เพิLมความเสีLยง เพิLมความร่วมมือ มีใจจดจ่อ  
 

ความสมเหตุสมผล ขั =นตอนการตอบสนองเกิดขึ =นเมื1อท่านเห็นด้วยกบัวิธีการที1เหมาะสม จดัทําแผนการทํางานและเข้าแทรกแซงตามที1ได้
เลือกวิธีไว้ ขณะที1พิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ อยู่นั =น ให้เลือกวิธีการที1ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เสนอและหารือแผนการแทรกแซงกับทีม
ภาคสนามเพื1อประเมินวิธีการที1ปฏิบตัไิด้จริง พยายามหาคําตอบที1เป็นการเปลี1ยนแปลงเชิงบวกตอ่การปฏิบตังิานที1กําลงัดําเนินอยู ่
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ8มเตมิ  

แหลง่ข้อมลู 1 Clarke, R. V, & Eck, J. E. (2005). Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Stepas. Center for Problem-
Oriented Policing. (link) 

 
แหลง่ข้อมลู 2 การปอ้งกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์, ศนูย์การแก้ไขปัญหาที1ต้นเหตขุองปัญหา (ลงิค์) 
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พิจารณาวิธีป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ให้ถ้วนถี8  เทคนิคทั =ง 25 สําหรับการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์18 นี =เป็น
โครงสร้างที1มีประโยชน์กบัทีมของท่านในการคิดเรื1องการลดโอกาส ซึ1งเทคนิคเหลา่นี =ถกูจําแนกออกเป็นแต่ละประเภทกว้าง ๆ ดงันี = การหาวิธี
เพิ1มความอตุสาหะและความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกบัอาชญากรรม ลดผลตอบแทนและสิ1งยั1วย ุและกําจดัข้ออ้าง ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่า
เทคนิคเหลา่นี =สามารถนําไปใช้กบัสมมตุฐิานได้อยา่งไร19 
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าน

: ก
าร

ตอ
บ
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อง

 

25 เทคนิคเพื8อพจิารณาวธีิการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ให้ถ้วนถี8 (SCP) 

เพิ8มความอุตสาหะ เพิ8มความเสี8ยง ลดผลตอบแทน ลดสิ8งยั8วยุ กาํจดัข้ออ้าง 

เลือกเป้าหมาย 
ที.แข็งแกร่งขึ 6น 

ทําไมไ่ด้ 

เพิ.มจาํนวนผู้พทิกัษ์ 
แตง่ตั .งผู้ พิทกัษ์กิตติมศกัดิ7

ในชมุชน  
อาํพรางเป้าหมาย 

ทําไมไ่ด้ 

ลดความเครียด/ 
ความคับข้องใจ 

ให้ทนุแก่ผู้ประกอบการและ
จดัตั .งโครงการอาชีพทางเลือก

ในชมุชนหลกั 

ตั 6งกฎ 
จดัทําข้อตกลงความร่วมมือ
ในการลา่และบริโภคสตัว์ป่า 

ควบคุมการเข้าถงึสิ.ง
อาํนวยความสะดวก 
เพิMมความระแวดระวงั

สําหรับผู้ ทีMละเมิดกฎห้าม
บกุรุก    รวมไปถึงคําเตือน 

และคา่ปรับด้วย 

ให้ความช่วยเหลือใน
การเฝ้าระวังตรวจตรา 
ตั .งสายดว่นเพืMอรายงาน

การลกัลอบขายเนื .อ
กวางป่า 

กาํจัดเป้าหมาย 
ทําไมไ่ด้ 

หลีกเลี.ยงข้อพพิาท 
จดัให้มีการพบปะระหวา่งชมุชน
กบัหวัหน้าอทุยานเป็นประจํา 

หรือ ตั .งสายดว่นสําหรับรับแจ้ง
เหตฉุกุเฉิน 

ตดิตั 6งคาํแนะนํา 
ติดตั .งปา้ยกฎของอทุยานตาม
แนวเขตแดนและจดุรอยตอ่ทีM

ทราบ  

คัดกรองผู้ที.ออกจาก
อุทยาน 

ตรวจสอบยานพาหนะ         
ทั .งรถยนต์และรถ

มอเตอร์ไซค์ตามถนนใน
อทุยานเวลากลางคืน 

เผยตัวตนผู้ค้าให้มาก
ขึ 6น  

แจ้งผู้ นําท้องถิMนเกีMยวกบั
บคุคลทีMรู้จกัทีMเกีMยวข้องกบั
ธุรกิจการค้าเนื .อกวางป่า 

ค้นหาเป้าหมาย 
ใช้ชดุทดสอบอย่าง

รวดเร็วเพืMอระบชุนิดของ 
เนื .อกวางป่า 

 

ลดสิ.งยั.วยุหรือสิ.งล่อใจ 
จดักิจกรรมทางสงัคมและกีฬา
ให้กบัเยาวชนกลุม่เสีMยงทีMอาจ

ถกูหลอกใช้ 
ให้ไปลา่สตัว์ป่าได้ 

จติสาํนึกต้องตื.นตัว 
ติดปา้ยทีMหน้าทางเข้า

ร้านอาหาร 
วา่เนื .อกวางป่า 

เป็นสิMงผิดกฎหมาย 

เบี.ยงเบนความสนใจ 
ผู้ต้องสงสัย 

จดัให้มีสนุขัดมกลิMนอยู่
ตามหน่วยคดักรองตาม

ถนน 
แตล่ะจดุ 

ใช้ประโยชน์จาก
ผู้จัดการดูแลสถานที. 

ตีสนิทกบัเจ้าของ
ร้านอาหารเพืMอขดัขวาง

การขายเนื .อกวางป่า 

ขัดขวางระบบของ
ตลาด 

สัMงปิดหรือปรับเงิน
ร้านอาหารทีMบริการ
เมนอูาหารป่า/เนื .อ

กวางป่า 

ต่อต้านแรงกดดันจากเพื.อน 
โครงการสําหรับให้นกัลา่ 

ใช้ทกัษะของพวกเขาเพืMอให้
เกิดผลเชิงบวกในงานอนรัุกษ์ 

สนับสนุนการยนิยอมเชื.อ
ฟัง พฒันาหว่งโซอ่ปุทานทีM

ยัMงยืนและถกูกฎหมายสําหรับ
ทางเลือกอืMนแทนเนื .อกวาง 

ควบคุมอุปกรณ์/อาวุธ 
กําจดัม้วนลวดทีMถกูทิ .ง 

 ซึMงถือเป็นแหลง่วสัดชุั .นดี 
ในการทําแร้วดกัสตัว์ 

สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเจ้าหน้าที.เฝ้า

ระวังอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ 

เพิMมจดุคดักรองตาม
ร้านอาหารโดยเจ้าหน้าทีM
ตรวจการด้านสาธารณสขุ 

ปฏเิสธผลตอบแทน  
ใช้การรณรงค์ลดความ
ต้องการเพืMอลดความ
สนใจของนกัทอ่งเทีMยว  

ไม่สนับสนุนการเลียนแบบ 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการ
บงัคบัใช้กฎหมาย (เช่น การ
จบักมุ) เช่นเดียวกบัอาชีพ
ทางเลือก (เช่น โครงการ 

ผู้ พิทกัษ์ป่า)  

ควบคุมยาเสพตดิ/สิ.งมึน
เมา  

โครงการตอ่ต้านการใช้สาร
เสพติดสําหรับนกัลา่ทีMมี

ปัญหาติดยา 

  



 14 

พิเคราะห์จุดสําคัญของการป้องปราม วิธีการนี =ใช้ได้กบัปัญหาที1เกิดจากคนกลุม่เล็ก ๆ ที1รู้จกั  หรือผู้กระทําผิดซํ =าซาก20,21 ผลจากการวิจยั
แสดงให้เหน็วา่การพิเคราะห์จดุสําคญัของการปอ้งปรามสามารถชว่ยลดอาชญากรรมลงได้22 ด้วยการเพิ1มความแมน่ยําในการตรวจตรา ความ
รวดเร็วว่องไว และบทลงโทษที1เข้มงวดรุนแรง นอกจากนี =ยงัมีการให้ผู้กระทําผิดทํางานบริการสงัคมเพื1อช่วยให้พวกเขาหลดุพ้นจากอาชีพ
อาชญากรอีกด้วย 
 
ให้รางวัลแก่ผู้ที8มีพฤตกิรรมไม่ขัดขืน หาวิธีสง่เสริมสนบัสนนุให้พวกเขายอมออ่นข้อและปฏิบตัิตาม ในขณะเดียวกนัสิ1งสําคญัก็คือขดัขวาง
พฤติกรรมที1ไม่เป็นที1ต้องการ จงจําไว้ว่าพวกที1ชอบแหกกฎมักจะเป็นเพียงประชากรส่วนน้อยเท่านั =น ขอให้คิดอย่างรอบคอบว่าจะใช้
แบบจําลอง ‘รางวลักบับทลงโทษ’ เพื1อแก้ไขปัญหาได้อยา่งไร 
 

พเิคราะห์ผลที8อาจเกดิตามมาโดยมไิด้ตั Bงใจ พิจารณาต้นทนุ ผลกําไร และความเสี1ยงอยา่งละเอียดรอบคอบ ก่อนที1จะแนะนําวิธีการตอบโต้           
ทั =งนี =รวมไปถงึผลกระทบที1เกิดขึ =นเป็นวงกว้างจากการแทรกแซง นอกเหนือจากปัญหาที1ลดลง เชน่ ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ ชมุชน และ ผู้ มีสว่น
ได้รับผลประโยชน์ตา่ง ๆ23 ยกตวัอยา่งเช่นรายได้ที1เพิ1มขึ =นจากโครงการอาชีพทางเลือกอาจทําให้นกัลา่มีเงินมาซื =ออาวธุปืนหรือหาเวลาวา่งเพื1อ
ออกลา่สตัว์บอ่ยขึ =น24 

 
อธิบายว่าการแทรกแซงของท่านจะช่วยลดปัญหาได้อย่างไร ให้เอาใจเขามาใสใ่จเรา ลองสมมตติวัเองให้เป็นผู้กระทําผิดดบู้าง และคิดดู
ว่าหากมีการแทรกแซงเกิดขึ =นพฤติกรรมนี =จะเปลี1ยนแปลงและปัญหาจะลดลงได้อย่างไร การพิจารณารายละเอียดเหล่านี =อย่างละเอียด
รอบคอบจะชว่ยให้ทา่นตดัสนิใจได้วา่จะยกเลกิหรือแก้ไขวิธีการแทรกแซงก่อนที1จะตกลงใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ตอ่ไป 
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หลังจากพิจารณาอย่างถี1ถ้วนแล้ว ท่านจึงตัดสินใจใช้วิธีการแทรกแซงสี1ครั =ง โดยพุ่งเป้าหมายไปที1ส่วนต่าง ๆ ของการเกิด
อาชญากรรมสตัว์ป่าอยา่งตอ่เนื1อง 
 

1. เพิ1มความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังตรวจตราอย่างเป็นกจิจะลักษณะ นําโดยเจ้าหน้าที=ตรวจการด้านสาธารณสขุประจําเมือง 

ให้เพิ=มจดุตรวจสอบร้านอาหารท้องถิ=นและปิดสถานประกอบการที=ลกัลอบขายเนื Lอกวางป่าอยา่งผิดกฎหมายซํ Lา ๆ ซาก ๆ 

2. ควบคุมยาเสพติด ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสขุและองค์กรพฒันาเอกชนในพื Lนที= ให้ท่านเริ=มโครงการนํา

ผู้กระทําความผิดและสมาชิกในชมุชนที=ทกุข์ทรมานจากปัญหาการติดยาเสพติดเข้าสู่แผนฟืLนฟ ูโดยร่วมมือกบัเจ้าหน้าที=ตํารวจ

ท้องที=และผู้ นําชมุชน จดัตั Lงสายดว่นเพื=อรายงานเกี=ยวกบัผู้ ที=พยายามค้ายาในชมุชน 

3. ลดสิ1งยั1วยุ นําโดยองค์กรพฒันาเอกชนท้องถิ=นและผู้ นําชมุชน พฒันาแผนการเลน่กีฬาและกิจกรรมทางสงัคมเพื=อดงึดดูเยาวชนที=

มีความเบื=อหน่าย และแนะนําอาชีพทางเลือกให้กบันกัลา่ 

4. ควบคุมอุปกรณ์เครื1 องมือและอาวุธ ร่วมมือกับบริษัทกําจัดขยะในพื Lนที= เพื=อจะได้สามารถเก็บม้วนลวดที=ถูกทิ Lงซึ=งนักล่า

นํามาใช้ทําแร้วดกัสตัว์ 

 
 

  

ข้อมูลเพิ8มเตมิ  

แหลง่ข้อมลูที1 1   Scott, M. S. (2017). Focused Deterrence of High-Risk Individuals. Center for Problem-Oriented 
Policing. (link) 
แหลง่ข้อมลูที1 2  Brown, R., & Scott, M. S. (2007). Implementing Responses to Problems. Center for Problem 
Oriented Policing.  (link) 
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หนึ$งในการแทรกแซงของทา่นพุง่ความสําคญัไปที$การควบคมุการเข้าถงึลวดทําแร้วดกัสตัว์ โดยร่างแผนภาพเกี$ยวกบัการแทรกแซงที$อาจไปขดัขวางกระบวนการของพรานป่า พร้อมระบดุชันีชี Lวดัที$ใช้ทดสอบการแทรกแซง 

ตรรกะของทา่นชี Lให้เห็นวา่การควบคมุลวดทําแร้วดกัสตัว์เป็นวิธีที$คอ่นข้างถกูในการขดัขวางพรานป่าก็จริงอยู ่แตด่้วยวิธีการนี Lอยา่งเดียวก็ยงัไมเ่พียงพอที$จะแก้ไขปัญหา ทา่นจงึคาดหวงัวา่บรรดาพรานป่าจะเปลี$ยนตวัเองได้ 

 

                      
 

ความเป็นไปได้ที.จะมีวธิีการอื.นมาแทนที. ความเป็นไปได้ในการกระจายผลตอบแทน 
คาดได้เลยว่าท่านจะได้เห็นวิธีใหม่ ๆ ในการฆ่ากวางเกิดขึ Lน เนื$องจากพวกพรานป่า

จะทดลองหาวิธีอื$นมาใช้แทนแร้วดกัสตัว์ เตรียมพร้อมกบัการใช้ปืนและหอกที$เพิ$ม

มากขึ Lนได้เลย  

แร้วดักสตัว์ทําให้เกิดผลพลอยได้สูงที$สตัว์ป่าที$ไม่ใช่เป้าหมายต้องเสียชีวิตไปด้วย การลด

จํานวนลวดทําแร้วดักสัตว์ในอุทยานจะส่งผลดีต่อสัตว์เลี Lยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที$ไม่ใช่

เป้าหมาย ในการนี Lการติดตั Lงแร้วดกัสตัว์ทางตอนเหนือของอทุยานก็อาจลดจํานวนลงตามไป

ด้วยเนื$องจากจํานวนลวดทําแร้วดกัสตัว์ที$ลดลง  
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การประเมนิ: ตดิตามการดาํเนินการ วัดผลกระทบที6เกดิขึ 9น แก้ไขปรับปรุงตามความจาํเป็น 

การจะอ้างว่าประสบความสําเร็จในโครงการแก้ไขปัญหาหรือไม่นั =น ท่านจะต้องถามคําถามพื =นฐาน 2 ข้อ คือ ปัญหาลดลงหรือไม่? หากเป็น

เช่นนั =น ทา่นต้องตอบโต้ระดบัไหนจงึจะสง่ผลให้ปัญหาลดลง
2
 ดชันีชี =วดัทีLทา่นระบไุว้ก่อนหน้านี =และเริLมปฏิบตัิตามจะช่วยให้ทา่นสามารถตอบ

คําถามเหลา่นี =ได้ แผนภาพด้านลา่งแสดงให้เห็นถงึวิธีการคิดผา่นกระบวนการประเมินการตอบโต้ของทา่น ทีLเกีLยวข้องกบังานในอนาคต ทีLสร้าง

ขึ =นใหมจ่าก
 25

 

 

 
 
 
ประเมินว่าท่านดาํเนินการและแก้ไขปรับปรุงโครงการของท่านอย่างไร การแทรกแซงมกัจะล้มเหลวเนืLองจากวิธีทีLนํามาใช้นั =นยงัไมดี่พอ 

ไม่ใช่เพราะว่าแนวคิดนั =นมีข้อบกพร่อง ให้ท่านทบทวนวิธีทีLนํามาใช้เพืLอการแทรกแซงและปรับปรุงแก้ไขเมืLอเวลาผ่านไป เมืLอท่านสามารถ

ปรับตวัเข้ากบัอปุสรรคได้แล้ว 
 
ประเมินข้อมูลที?ส่งผลกระทบ การประเมินสิLงทีLสง่ผลกระทบทีLเกิดขึ =นในกระบวนการคุ้มครองสตัว์ป่าเป็นเรืLองยากเนืLองจากปัญหา ‘เหยืLอทีL

ไม่มีปากมีเสียง’3 ต่างจากเหยืLอทีLเป็นมนษุย์ สตัว์ป่าไม่สามารถแจ้งความเกีLยวกบัอาชญากรรม หรือแม้แต่แจ้งให้ท่านทราบได้หากสิLงต่าง ๆ 

เริLมดีขึ =น ตวับ่งชี =ทีLใช้ในการประเมินปัญหาล้วนต้องเผชิญกบัอคติและข้อจํากดับางประการ ตวับ่งชี =เพียงตวัเดียวแทบจะบอกไม่ได้ว่าการตอบ

โต้ของทา่นประสบความสําเร็จหรือไม ่การเปรียบเทียบตวับง่ชี =ตา่ง ๆ จากแหลง่ทีLมาทีLแตกตา่งกนั รวบรวมโดยวิธีการทีLแตกตา่งกนั จะสามารถ

เอาชนะอคตทีิLเกิดกบัตวับง่ชี =เพียงตวัเดียว การตดิตามและการวดัผลวิธีนี =จะชว่ยเพิLมความถกูต้องและความนา่เชืLอถือของสิLงทีLทา่นพบ 
 

จัดทาํเอกสารและเผยแพร่ จดบนัทกึข้อมลูอย่างถกูต้อง เพราะกรณีศกึษาของท่านสามารถนํามาใช้เป็นการภายในเพืLอเป็นแนวทางในการ

โต้ตอบกบัปัญหาทีLคล้ายคลึงกนั เป็นเหมือนหลกัสตูรฝึกอบรมสําหรับนกัแก้ปัญหาหน้าใหม่ หรือแม้แต่การแบ่งปันข้อมลูในวงกว้างเพืLอให้

องค์กรอืLน ๆ สามารถนํามาปรับใช้กบัแนวทางทีLคล้ายคลงึกนัได้อีกด้วย 
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การประเมินของท่านทําให้ทราบว่าการปฏิบติัการของท่านไม่ได้ดําเนินไปอย่างราบรื<นทั =งหมด การตรวจค้นร้านอาหารเฉพาะบางร้านแสดงให้
เห็นวา่ประสบความสําเร็จอยา่งจํากดัในระยะแรก ซึ<งไมไ่ด้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที<ตรวจการด้านสาธารณสขุ แตเ่มื<อได้ร่วมมือกบัเจ้าหน้าที<
ตรวจการด้านสาธารณสขุแล้ว ท่านจงึได้พฒันาวิธีการสุม่ตรวจเมื<อได้รับข่าววา่มีการบริโภคเนื =อสตัว์ป่า และพวกเขาเริ<มจะตามโครงการไม่ทนั
แล้ว 
 
ตลอดทั =งปีกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการตรวจค้นเฉพาะจุดมาแล้ว 10 ครั =ง และได้ระงับใบอนุญาตเจ้าของร้านอาหารทั =งหมด 7 ราย 
ปฏิบติัการนี =มาพร้อมกับการกระจายข่าวไปยงัสื<อท้องถิ<น และการรณรงค์ส่งเอกสารถึงเจ้าของร้านอาหารเพื<อชี =แจงบทลงโทษของการขาย
เนื =อสตัว์ป่า 
 
มีผู้กระทําความผิด 12 คนกบัเยาวชนอีก 24 คนจากชมุชนที<กําลงัเข้าร่วมในโครงการฟื=นฟ ูเจ้าหน้าที<ตํารวจจบักมุผู้ ค้ายาเสพติดได้ 3 รายตาม
ข้อมลูที<ได้รับทางสายดว่น ทา่นเองก็ได้สร้างความสมัพนัธ์ในการทํางานกบัผู้ นําชมุชนด้วยการมีสว่นร่วมในเรื<องนี = 

 
ตวัชี =วดัแสดงให้เห็นวา่ปัญหาที<เกิดขึ =นทางตอนเหนือและตอนใต้นั =นลดจํานวนลง โดยชี =ให้เห็นว่าอาจมีปัจจยัอื<น ๆ ที<ทําให้เกิดการลดลงเช่นกนั 
หรืออาจมีการกระจายผลประโยชน์เกิดขึ =นหากนกัลา่ที<อยู่ในชมุชนตอนเหนือใช้ม้วนลวดแบบเดียวกบัชมุชนในตอนใต้เพื<อวางกบัดกั อย่างไรก็
ตามการลดลงจากการแก้ไขปัญหาในพื =นที<ของท่าน (ตอนใต้) นั =นให้ผลที<แข็งแกร่งกวา่พื =นที<ที<ท่านควบคมุมาก ยิ<งแสดงให้เห็นชดัวา่การตอบโต้
ของทา่นทําให้ปัญหาลดลง 

 
 ตอนเหนือ (ควบคมุl) ตอนใต้ (แก้ไขปัญหา) 
 ข้อมลูเบื =องต้น 

 
เปอร์เซน็ต์ที<เปลี<ยนไป ข้อมลูเบื =องต้น เปอร์เซน็ต์ที<เปลี<ยนไป 

อัตราการกวาดล้างแร้ว
กับดัก 

12 เส้นตอ่หนึ<ง 
การกวาดล้าง 

ลดลง 17 เปอร์เซน็ต์ 26 เส้นตอ่หนึ<ง 
การกวาดล้าง 

ลดลง 42 เปอร์เซน็ต์ 

ดัชนีบ่งชี 8ร้านอาหารป่า 25 ลดลง 20 เปอร์เซน็ต์ 30 ลดลง 57 เปอร์เซน็ต์ 
ประชากรกวาง 70-80 ไมเ่ปลี<ยนแปลง 50-60 ไมเ่ปลี<ยนแปลง 
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จํานวนแรว้กบัดกัลดลงจากการโตต้อบหรอืไม?่ 

ปีทีL [ ปีทีL \ 

ข้อมูลเพิ?มเตมิ  

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

Solvers. Center for Problem-Oriented Policing. (link) 

 

แหลง่ข้อมลูทีL 2  Crime Reduction Tool Kit and EMMIE. College of Policing. (link) 
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บทที$ 3 ริเริ$มโครงการแก้ปัญหาที$ต้นเหตุของปัญหาด้วยตัวท่านเอง 
 
บททีL 1 และ บททีL 2 ของคูมื่อแนะแนวฉบบันี =ได้แนะนําให้ทา่นรู้จกักบัแนวทางการแก้ปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหาและวิธีการคลีLคลายปัญหาโดย

ใช้แบบจําลอง SARA ไปแล้ว เวลานี =ท่านอาจคิดวา่ 'ก็ฟังดดีูนะ แตฉ่นัต้องการรายละเอียดเพิLมเติมเกีLยวกบักลไกของสิLงทีLเกีLยวข้อง และควรจะ

เริLมต้นทีLตรงไหน' ในบททีL 3 นี =ผู้ เขียนจะอธิบายถึงองค์ประกอบหลัก 6 ประการทีLจําเป็นสําหรับการเริLมต้น  และแนวทางในการจัดวาง

องค์ประกอบเหล่านี =ควบคู่ไปกบักิจกรรมในแต่ละวนัขององค์กร คําแนะนําของผู้ เขียนคือการเริLมต้นจากเรืLองเล็ก ๆ ก่อน โดยเลือกโครงการ      

นําร่องทีLทําให้เกิดความสาํเร็จ มีระยะเวลาทีLชดัเจน และจดบนัทกึสิLงทีLทา่นได้ทํา 

 

เหลา่นี =ช่วยให้ท่านเข้าใจวา่โครงการแก้ปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหาโครงการอืLน ๆ ประสบความสําเร็จได้อย่างไร พร้อมด้วยแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ทีL

อธิบายถึงวิธีการทีLหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยสามารถนําโครงการ POP มาใช้ได้อย่างยัLงยืน ซึLงเป็นข้อมลูทีLมีประโยชน์ในบททีL 3 ของ

คูมื่อแนะแนวฉบบันี =
26,27

  

องค์ประกอบที6 1  ทมีแก้ปัญหา 

จัดสรรหน้าที?ให้แก่เจ้าหน้าที?ของท่านใหม่และเลือกคณะเข้าทมี การแก้ปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหาเน้นการเลือกเจ้าหน้าทีLทีLมีอยูแ่ล้วและ

ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิผลมากกวา่การสรรหาเจ้าหน้าทีLใหม ่เนืLองจากไมใ่ช่ทกุคนทีLยุง่กบังานตลอดทั =งแปดชัLวโมงตอ่วนัและห้าวนัตอ่สปัดาห์ 

และหากเจ้าหน้าทีLทุกคนเอาแต่มุ่งไปทีLการตอบโต้การคุกคาม ก็แสดงว่าพวกเขาอาจกําลงัยุ่งโดยไม่จําเป็นอยู่ก็ได้ ท่านควรตรวจสอบว่า

เจ้าหน้าทีLของท่านใช้เวลาทํางานกนัอย่างไร จากนั =นจึงคํานวณสดัส่วนของเวลาในสปัดาห์ทีLเจ้าหน้าทีLนั =นสามารถจดัสรรเพืLอมาแก้ไขปัญหา          

ทีLเกิดขึ =นได้ การผสมผสานระหว่างทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์จะทําให้ทีมมีความรอบรู้ ซึLงอาจรวมถึงเจ้าหน้าทีLพิทกัษ์ป่าทีLอยู่     

แนวหน้า ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจตดัสินใจด้วย ทั =งนี =พวกเขาไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ เชีLยวชาญต่อปัญหาเหล่านั =นอยู่แล้วก็ได้ แต่พวกเขาสามารถ  

ชัLงนํ =าหนกัของข้อมลู สร้างและท้าทายสมมตฐิาน และคดิค้นวิธีแก้ปัญหาได้ 
 

มอบอาํนาจในการตัดสินใจ ทีมของท่านจะต้องมีผู้ มีอํานาจในการชกัชวนองค์กรและพนัธมิตรอืLน ๆ และสามารถรวบรวมข้อมลูและพฒันา

แผนการแทรกแซงต่าง ๆ กับพนัธมิตรเหล่านั =นได้ ท่านควรตรวจสอบแต่เนิLน ๆ เพืLอให้แน่ใจว่าได้มอบอํานาจในการตดัสินใจและสืLอสารกับ

เจ้าหน้าทีLอยา่งชดัเจนแล้ว 

 

จัดอบรมทีมและหัวหน้าทีมถึงวิธีการเข้าถึงต้นเหตุของปัญหา จัดอบรมทักษะการแก้ปัญหา และความสําคัญของการป้องกัน

อาชญากรรมแก่เจ้าหน้าทีLตั =งแตเ่นิLน ๆ หาโอกาสในการฝึกอบรมร่วมกบัสถาบนัการศกึษาหรือกรมตํารวจทีLกําหนดวิธีการเข้าถึงปัญหาไว้อย่าง

เป็นระบบแล้ว 

องค์ประกอบที6 2  ข้อมูล 

เข้าถงึข้อมูลภายในองค์กรด้านสัตว์ป่าของท่าน แตล่ะแผนกในองค์กรมกัจะมีฐานข้อมลูเป็นของตวัเอง และข้อมลูบางสว่นจากแตล่ะแผนก

เหล่านั =นอาจมีความสําคญัต่อการวิเคราะห์ของท่าน จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าฐานข้อมลูต่าง ๆ ถกูแบ่งเป็น ‘กระป๋องข้อมลู’ และข้างใต้ของ

กระป๋องข้อมลูมี ‘หยดข้อมลู’ ทีLแสดงผลจากการวิเคราะห์ทีLไมส่ามารถสร้างขึ =นจากกระป๋องข้อมลูเพียงกระป๋องเดียวได้ เมืLอรวมกระป๋องทั =งสาม

เข้าด้วยกนั ท่านจะเริLมเห็นถึงความเชืLอมโยงของของกลางทีLยึดได้ระหว่างจบักมุ กบัวิธีล่าสตัว์ทีLใช้ในอทุยาน และสิLงเหล่านี =เกีLยวข้องกบัชนิด

สตัว์ทีLเป็นเป้าหมายได้อย่างไร การรวมกระป๋องข้อมูลเข้าด้วยกันอาจเป็นเรืLองยากเนืLองจากมันหมายถึงงานทีLเพิLมขึ =นของผู้บริหารจัดการ

ฐานข้อมลูในการทําแบบสอบถามและสง่ข้อมลูออกไปยงัทีม แต่ถึงกระนั =นข้อมลูก็เป็นสิLงสําคญัตอ่ความสําเร็จของโครงการ ทีมแก้ปัญหาของ

ทา่นจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูเพืLอขอเข้าถงึข้อมลู 
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เข้าถงึข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรอื?น ๆ องค์กรพฒันาเอกชน กลุม่ภาคประชาสงัคม และหนว่ยงานภาครัฐอืLน ๆ ในพื =นทีLของทา่นอาจมี

ฐานข้อมลูของแตล่ะองค์กรเช่นกนั ซึLงข้อมลูบางสว่นจากแหลง่ตา่ง ๆ นี =อาจเป็นประโยชน์สําหรับทา่นได้ แตก่ารแบง่ปันข้อมลูนั =นไม่ใช่เรืLองง่าย 

มกัถูกขดัขวางจากความกังวลต่อความอ่อนไหวของการปฏิบตัิหน้าทีLและความปลอดภยัของข้อมลู ถึงแม้จะสมเหตุสมผลในบางครั =ง แต่ก็

สามารถใช้เป็นข้ออ้างเวลาทีLไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลได้ด้วยเช่นกัน แต่ละหยดข้อมูลช่วยให้ท่านก้าวไปได้ทีละน้อย เริLมต้นจากปัญหาทีL

เฉพาะเจาะจงทีLเกีLยวข้องกบัชดุข้อมลูทีLเฉพาะเจาะจง ตอ่ด้วยการรวมข้อมลูทีLจําเป็นตอ่โครงการ จะช่วยให้ท่านสามารถหลีกเลีLยงความไม่เต็ม

ใจแบ่งปันข้อมลูของแต่ละองค์กรได้ หยดข้อมลูทีLทีมแก้ปัญหาและหวัหน้าทีมเลือกมานั =นจะทําให้สามารถเริLมกระบวนการความร่วมมือ และ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยข้อตกลงการแบง่ปันข้อมลูทีLหลากหลายได้ทนัเวลา 
 

หาวิธีกลั?นกรองข้อมูล การกลัLนกรองข้อมลูจะช่วยให้ระดบัในการขออนญุาตเรืLองความปลอดภยัในการแบ่งปันข้อมลูระหว่างองค์กรหรือ

เจ้าหน้าทีLนั =นลดตํLาลง ข้อมลูในอดีตทีLไมอ่อ่นไหวในการดําเนินการสามารถชว่ยอธิบายได้วา่ปัญหาเปลีLยนแปลงไปอยา่งไรเมืLอเวลาผา่นไป 
 

รวบรวมข้อมูลในเชิงรุก สําหรับสมาชิกในทีมแก้ปัญหาแล้วไมมี่สิLงใดทีLสามารถแทนทีLการลงพื =นทีLเพืLอสมัผสัสภาพแวดล้อมทีLแตกตา่งกนัของ

แตล่ะพื =นทีLจากมมุมองของผู้กระทําผิดหรือเจ้าหน้าทีLพิทกัษ์ป่าได้ สิLงเหลา่นี =จะชว่ยเพิLมเนื =อหาให้กบัข้อมลูและรายงานของทา่น วิธีทีLทีมของทา่น

สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมลูทีLต้องการ ได้แก่  

• การวิจยัแบบเปิด การรวบรวมข้อมลูจํานวนมากสามารถทําได้ก่อนทีLจะออกจากสํานกังาน การค้นหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตอย่าง

ละเอียดอาจแสดงให้เห็นถึงการศึกษาเกีLยวกบัปัญหาทีLท่านพยายามแก้ไข และข้อมลูการติดต่อผู้ เขียนทีLสามารถให้ข้อมลูทีLเป็น

ประโยชน์หรือข้อมลูเชิงลกึแก่ทา่นได้ อยา่ลืมวา่ข้อมลูแบบเปิดทีLมีอยูม่ากมายเกีLยวกบัระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์สามารถช่วยเพิLม

ข้อมลูความเป็นมาของสถานทีLทีLเกิดปัญหาได้     

• ความเป็นมาของสถานที`เกิดเหต ุการตรวจสอบว่าการลกัลอบฆ่าสตัว์ป่าอย่างผิดกฎหมายอยู่บริเวณไหนและใช้เครืLองมืออํานวย

ความสะดวกประเภทใด หรือสถานทีLทีLเกิดความขดัแย้งระหวา่งคนกบัสตัว์ป่าทีLเกิดขึ =นซํ =า ๆ จะชว่ยกําหนดรูปแบบความคิดเกีLยวกบั

ปัญหา ความคล้ายคลงึทีLเกิดขึ =นและยทุธวิธีทีLใช้เป็นประจํา ขอให้เจ้าหน้าทีLอืLน ๆ ติดต่อท่านทนัทีหากมีเหตกุารณ์ใหม่ทีLเกีLยวข้อง

กบัปัญหาของทา่น เพืLอให้ทา่นสามารถประเมินสถานการณ์ได้ในขณะทีLสถานการณ์นั =นยงัใหมอ่ยู ่
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• ติดตามหน่วยลาดตระเวน ทําตวัเป็นผู้สงัเกตการณ์ในหน่วยลาดตระเวนจะช่วยให้ท่านเข้าใจสิLงต่าง ๆ จากมมุมองของพวกเขาว่า  

ตดัสนิใจกนัอยา่งไรและมีประสทิธิผลเพียงใดในการแก้ไขปัญหา  

• สมัภาษณ์ผูก้ระทําผิด ผู้ถกูคมุขงัทีLเพิLงถกูจบักมุหรืออดีตผู้กระทําผิดสามารถให้ข้อมลูทีLมีค่าเพืLอทําความเข้าใจปัญหาของท่านว่า

เป็นอย่างไรและทําไม บุคคลเหล่านี =ยงัสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยว่าเพราะเหตุใดปฏิบตัิการในปัจจุบนัของท่านอาจไม่      

สมัฤทธิผล  

• ขยายเครือข่าย กระตุ้นตวัเองให้มองออกไปนอกเครือข่ายช่องทางการติดต่อของท่าน ลกัษณะปัญหาทีLซบัซ้อนของท่านอาจทําให้

ทา่นต้องพดูคยุหารือกบับคุคลทีLทํางานและมีภมิูหลงัทีLแตกตา่งกนัอย่างสิ =นเชิง ฉะนั =นจงอยา่กลวัทีLจะก้าวออกจากพื =นทีLทีLคุ้นเคยใน

เรืLอง ‘การบงัคบัใช้กฎหมาย’ ‘การอนรัุกษ์’ หรือ ‘อาชญาวิทยา’ ของทา่นเอง   

องค์ประกอบที6 3  ความสามารถในการวเิคราะห์ 

ลงทุนกับนักวิเคราะห์ที?ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว การแก้ปัญหาจะต้องใช้นกัวิเคราะห์ ดงันั =นจงึต้องมีนกัวิเคราะห์เฉพาะทางในทีมของทา่น 

คําถามทีLมกัพบบ่อยคือ ‘ทกัษะใดทีLนกัวิเคราะห์ของฉนัจําเป็นต้องมี แม้นกัวิเคราะห์ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ เชีLยวชาญในทกุ ๆ เรืLอง แต่ก็ควรทีLจะ

สามารถทํางานกบัแหลง่ข้อมลูและเทคนิคการวิเคราะห์หลาย ๆ แบบได้ พวกเขาจะได้ประโยชน์จากพื =นฐานของทฤษฎีการก่อและการปอ้งกนั

อาชญากรรม เหนือสิLงอืLนใดนกัวิเคราะห์เป็นนกัคิดทีLมีวิจารณญาณและความอยากรู้อยากเห็น บทบาทสําคญัของหวัหน้าทีมคือการดแูลรักษา

เวลาทํางานของนกัวิเคราะห์จากการถกูเจ้าหน้าทีLอืLน ๆ มาขอให้ทําโนน่ทํานีL เพืLอให้แนใ่จวา่พวกเขาจะสามารถมีสมาธิกบัปัญหาได้ 
 

จ้างนักวิเคราะห์จากบริษัทอื?น ข้อมูลจะไม่ปะติดปะต่อ  หากนกัวิเคราะห์ในองค์กรของท่านยุ่งจนเกินไป ให้พิจารณาจ้างบริษัทอืLนด้วย

คําถามทีLเจาะจงเลือก สถาบนัวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชนหลายแห่งมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีนยัสําคญัและมกัเต็มใจทีLจะ

สนบัสนนุการริเริLมงานอนรัุกษ์ทีLอยู่ในความสนใจแบบเดียวกนั การหารือคําถามการวิจยัทีLสําคญัและการสร้างหยดข้อมลูทีLผ่านการกลัLนกรอง

มาแล้วกบัพนัธมิตรด้านการวิจยัของทา่นอาจเป็นวิธีทีLมีประสทิธิภาพในการขบัเคลืLอนโครงการของทา่นไปข้างหน้า 

องค์ประกอบที6 4 พนัธมติร 

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในขณะทีLทีมของทา่นมีความเข้าใจทีLดีขึ =นเกีLยวกบัปัญหานั =น ทา่นจะสามารถระบตุวั

บคุคล ธุรกิจ และหน่วยงานทีLดีทีLสดุเพืLอทําการแทรกแซงลดปัญหา แทนทีLจะเป็นหน่วยงานด้านสตัว์ป่าของท่านเพียงหน่วยงานเดียว การสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานอืLน ๆ และกลุม่ภาคประชาสงัคมตา่ง ๆ จะงา่ยขึ =นเมืLอเจ้าหน้าทีLแก้ไขปัญหาของทา่นได้รับมอบอํานาจให้สามารถเข้า

ร่วมและกําหนดกลยทุธ์ของการลดปัญหาทีLได้ประโยชน์ร่วมกนั 
 
สนับสนุนแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที?แปลกใหม่และยั?งยืน ความร่วมมือตา่ง ๆ นั =นช่วยให้ทา่นสามารถเข้าถงึทกัษะความชํานาญ

ด้านสตัว์ป่าทีLหน่วยงานของอาจท่านไม่มี ทําให้เกิดการแทรกแซงทีLสร้างสรรค์และยัLงยืนขึ =น ความร่วมมือยงัช่วยให้ท่านก้าวข้ามข้อจํากดัของ

อํานาจของทา่นได้ 
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องค์ประกอบที6 5  การบริหารจดัการ 

กําหนดหน้าที?ความรับผิดชอบตั Uงแต่เนิ?นๆ ป้องกนัการแอบกลบัไปทํางานกิจวตัรแบบเดิม ๆ โดยกําหนดหน้าทีLความรับผิดชอบและการ   

สง่มอบโครงการให้ชดัเจนตั =งแตเ่นิLนๆ โครงการแก้ไขปัญหาทีLไม่ระบกํุาหนดสง่มกัเสีLยงทีLจะถกูลอยแพ ดงันั =นจงึสําคญัอย่างยิLงหากทีมของท่าน

ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีLจากหน่วยงานด้านสตัว์ป่าแผนกต่าง ๆ ทีLมีหวัหน้าต่างกนั ได้รับการตรวจสอบให้แน่ชดัว่าท่านมีผู้ นําทีLสามารถกําหนด

ระยะเวลาโครงการได้สมเหตสุมผล และมัLนใจวา่แตล่ะทีมประกอบไปด้วยผู้ เชีLยวชาญและการสนบัสนนุทีLจําเป็นเพืLอทีLจะประสบความสาํเร็จ 
 

คาดหวังและไปให้ถึงชัยชนะอย่างรวดเร็ว การได้รับชยัชนะอย่างรวดเร็วก็คือความสําเร็จทีLช่วยให้ท่านและทีมของท่านสร้างแรงผลกัดนั    

ในการทําโครงการใหม ่แตก่ารทีLได้เรียนรู้วา่การแก้ปัญหานั =นต้องใช้เวลาและความอดทน ทา่นจงึควรหางานทีLต้องรับผิดชอบทีLแสดงคณุคา่ของ

แนวทางของทา่นให้ได้ตั =งแตเ่นิLน ๆ  ทา่นจดัทําเอกสารข้อเทจ็จริงเกีLยวกบัปัญหาทีLเกิดขึ =นในหนึLงหน้ากระดาษได้หรือไม?่ จงทําขึ =นมา ทา่นพดูคยุ

กับเจ้าหน้าทีLและชุมชนเกีLยวกับปัญหาทีLเกิดขึ =นแบบสบาย ๆ ได้หรือไม่? จงทํา การไปให้ถึงชัยชนะอย่างรวดเร็วไม่จําเป็นจะต้องเป็นการ

แทรกแซงเท่านั =น แต่อาจเป็นการแบ่งปันผลการวิเคราะห์เบื =องต้นกลบัไปให้กบัพนัธมิตรในโครงการทีLมีส่วนทําให้เกิดหยดข้อมลู ตวัอย่างเช่น

เมืLอเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์ข้อมลูอาชีพทางเลือกขององค์กรพฒันาเอกชนกบับนัทกึการจบักมุของท่าน อาจเผยให้เห็นวา่พนัธมิตรองค์กร

พฒันาเอกชนมิได้ทํางานในหมู่บ้านทีLพรานป่าสว่นใหญ่อาศยัอยู่เลย ดงันั =นการให้ผลการวิเคราะห์ตั =งแตเ่นิLน ๆ จะช่วยหลีกเลีLยงความรู้สกึทีLวา่

พนัธมิตรเอาแต่ปอ้นข้อมลูลงในหลมุดําโดยทีLท่านมองไม่เห็นผลตอบแทนใด ๆ กลบัมาเลย การสร้างช่องทางการสืLอสารเหลา่นี =ในช่วงแรกของ

โครงการถือเป็นกญุแจสาํคญั ซึLงถือเป็นชยัชนะอยา่งรวดเร็วนัLนเอง 
 

สนับสนุนทีมแก้ปัญหา โครงการ ฯ ต้องการการกํากบัดแูลและตรวจสอบเป็นประจําเพืLอให้แน่ใจว่าการปฏิบตัิงานของทีมเป็นไปด้วยดีและมี

ความก้าวหน้า และไม่วา่จะมีความท้าทายใด ๆ เกิดขึ =นก็จะได้รับการจําแนกและกําจดัออกไปตั =งแตต้่น โครงการแก้ปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหา

อาจล้มเหลวได้เมืLอไฟแห่งความกระตือรือร้นเบื =องต้นของผู้บริหารระดบัสงูนั =นมอดไป และไม่มีการดําเนินการกําจัดอุปสรรคในการบริหาร 

หวัหน้าสายงานควรจดัประชมุความคืบหน้าของโครงการกบัผู้แก้ไขปัญหาเป็นประจําเพืLอ 

 

• กลัน̀กรองและตีความปัญหาทีพ̀บ 

• ตรวจสอบทีมว่ามีศกัยภาพและความชํานาญทีจํ̀าเป็นต่อความสําเร็จ  

• ประสานและลดความขดัแยง้ระหว่างการทํางานของทีมกบัโครงการอืน̀ ๆ  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าวิธีการตอบโตที้เ̀สนอไปนัyนสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณและพนัธกิจโดยรวมของเจ้าหนา้ทีพิ̀ทกัษ์ป่า 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการสือ̀สารนัyนมีความชดัเจนและถูกใชอ้ย่างมีประสิทธิผลทัyงภายในและภายนอกองค์กร  

 

อัปเดตข้อมูลกับเพื?อนร่วมงานตลอดระยะเวลาโครงการ การประชมุเจ้าหน้าทีLแบบไม่เป็นทางการ หรือการนําเสนอการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นทางการล้วนเป็นการประชมุทีLเปิดโอกาสให้สมาชิกอืLน ๆ ในหน่วยงานด้านสตัว์ป่าของทา่นมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น สนบัสนนุให้

ทีมแก้ปัญหาของท่านแบง่ปันปัญหาทีLพบและหารือเกีLยวกบัแนวทางตา่ง ๆ ตลอดทั =งโครงการ วิธีนี =จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้เจ้าหน้าทีLอืLน ๆ 

ทีLอาจถกูขอให้มาชว่ยหรือแบง่ปันข้อมลูในภายหลงัได้ การแบง่ปันข้อมลูอยา่งสมํLาเสมอช่วยให้โครงการเกิดแรงผลกัดนัและเจ้าหน้าทีLเกิดความ

กระตือรือร้น และทําให้การเริLมโครงการแก้ปัญหาทีLต้นเหตโุครงการทีLสองเกิดได้งา่ยขึ =น เจ้าหน้าทีLนอกทีมแก้ปัญหาของทา่นอาจนําเสนอแนวคดิ

ใหม ่ๆ และตรวจเช็คสมมตฐิานทีLทีมของทา่นกําลงัสร้างขึ =น ตลอดจนชว่ยให้ทา่นสามารถมองเหน็และหลกีเลีLยงข้อผิดพลาดได้ 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที?  ตวัชี =วดัประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าทีLมกัมุ่งเน้นไปทีLกระบวนการ    

ต่าง ๆ เช่น การรื =อถอนแร้วดกัสตัว์ จํานวนกิโลเมตรทีLทําการลาดตระเวน หรือรายงานทีLเขียนขึ =น การประเมินและการส่งเสริมเจ้าหน้าทีLตาม

ความถนดัในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้ท่านเริLมปลกูฝังแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ในหน่วยงานสตัว์ป่าของท่านได้ ตวัชี =วดัประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าทีLในทีมแก้ไขปัญหา อาจรวมถงึ 

 

• ผูแ้ก้ไขปัญหาสามารถบ่งบอกถึงแนวทางการแทรกแซงทีส̀ามารถนํามาใช้จดัการกบัตน้เหตทีุแ̀ทจ้ริงของปัญหา ซ̀ึงไม่ใช่การขยาย

เวลาความต่อเนือ̀งของปฏิกิริยาโตต้อบ 

• ผู้แก้ไขปัญหาสามารถบ่งบอกถึงแนวทางการแทรกแซง และพืyนที`ที`ทบัซ้อนกนักบัพนัธมิตรได้ ซ̀ึงไม่ต้องพ̀ึงพาความสามารถของ

หน่วยงานสตัว์ป่าแต่เพียงอย่างเดียว  

• ผูแ้กไ้ขปัญหาสามารถถ่ายทอดตรรกะของวิธีการแทรกแซงทีเ̀ลือกใชไ้ดอ้ย่างชดัเจน ว่าจะสามารถทําใหปั้ญหาลดลงไดอ้ย่างไร  

• ผูแ้กไ้ขปัญหาไดทํ้าการประเมินจดุแข็งและจดุอ่อนของวิธีการแทรกแซงต่าง ๆ ไวอ้ย่างละเอียดถีถ̀ว้น 

• ผูแ้ก้ไขปัญหาไดดํ้าเนินการพิจารณาแล้วอย่างถี`ถ้วนถึงวิธีการกําจดัอาชญากรรมกบัผลกระทบเชิงลบทีอ̀าจเกิดขึyนโดยไม่ไดต้ัyงใจ

พร้อมทัyงสามารถบอกวิธีในการบรรเทาส̀ิงทีอ̀าจเกิดขึyนนีyได ้
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องค์ประกอบที6 6 บทวจิารณ์  

จดบันทึกกรณีศึกษาของท่าน การประเมินผลเป็นองค์ประกอบสําคญัของแบบจําลอง SARA โครงการแก้ไขปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหาทกุ

โครงการควรทีLจะทําให้ท่านมีความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ =งยิLงขึ =น ว่าแนวทางแก้ปัญหาเช่นนี =จะเกิดผลภายใต้หน่วยงานสตัว์ป่าของท่าน 

แมแ่บบของการสมคัรเข้าชิงรางวลัเฮอร์มาน โกลด์สไตน์ (Herman Goldstein Award) นั =นคือชดุคําถามทีLมีประโยชน์ทีLสามารถแนะนําแนวทาง

ท่านได้ตลอดขั =นตอนของการจดบนัทึกกรณีศึกษา ทั =งนี =การเผยแพร่กรณีศึกษาของท่านเป็นการภายในนั =นเท่ากับเป็นการให้ข้อมูลอ้างอิง          

ทีLสาํคญัสาํหรับผู้ ไขแก้ปัญหาในกลุม่ถดัไป   
 

เรียนรู้จากความล้มเหลวด้วยการยอมรับและนํามาปรับใช้ มิใช่เกบ็ซ่อนเอาไว้ ไมมี่ใครสามารถรับรองได้วา่โครงการแก้ปัญหาทีLต้นเหตุ

ของปัญหาทกุโครงการจะประสบความสําเร็จในการลดปัญหาอาชญากรรมสตัว์ป่า ซึLงเป็นเรืLองปกติ โดยสิLงทีLควรทําคือหาสาเหตขุองความ

ล้มเหลวให้เจอ แล้วทําการประเมิน จดบนัทกึ และแบง่ปันข้อมลูทีLค้นพบ เพืLอหลกีเลีLยงการเกิดข้อผิดพลาดเดมิ ๆ 
 

แบ่งปันบทเรียนที?ได้รับให้แก่ทั Uงภายในและภายนอกองค์กร ทีมแก้ไขปัญหาสามารถแบ่งปันบทเรียนนั =น ๆ ด้วยการนําเสนอผลงานของ

พวกเขาแก่เพืLอนร่วมงาน หรือให้คําปรึกษาแก่ทีมแก้ไขปัญหากลุม่ถดัไปได้ การปฏิบตัิเช่นเดียวกนันี =กบัพนัธมิตรทั =งในปัจจบุนัและทีLจะมีขึ =นใน

อนาคตนั =นเป็นสิLงสําคญั การสง่ทีมแก้ไขปัญหาของท่านไปนําเสนอผลงานในการประชมุระดบันานาชาติ เช่น การประชมุการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

ระดบัโลก (World Conservation Congress) หรือการประชมุผู้ พิทกัษ์ป่าโลก (World Ranger Congress) และการสง่กรณีศกึษาของทา่นไปยงั 

ศนูย์แก้ปัญหาทีLทีLต้นเหตขุองปัญหาของรางวลัเฮอร์มาน โกลด์สไตน์ (Herman Goldstein Award) ถือเป็นก้าวทีLสาํคญัอยา่งยิLง 

การรวมทกุองค์ประกอบเข้าด้วยกัน: สาสน์ให้กาํลังใจ 

สําหรับผู้อ่านทีLพร้อมจะเริLมดําเนินโครงการแก้ปัญหาทีLต้นเหตขุองปัญหาทกุท่าน หลงัจากทีLท่านเข้าใจคู่มือแนะแนวฉบบันี =แล้ว ผู้ เขียนขออวย

พรให้ทา่นได้พบกบัสิLงทีLดีทีLสดุ โดยอาศยัสภุาษิตโบราณทีLวา่ ‘นกัแก้ไขปัญหาเกิดขึ =นมาเองมิได้ หากต้องผา่นการฝึกฝน’ (problem solvers are 

made not born) ท่านกบัเพืLอนร่วมงานนั =นมีแนวโน้มทีLจะพบกบัอปุสรรคระหว่างทางสู่ความสําเร็จ ขอให้ท่านเรียนรู้จากทั =งสิLงทีLดีและไม่ดี ทีL

เกิดขึ =นของโครงการ และแบ่งปันประสบการณ์เหลา่นี =กบัผู้ อืLนเพืLอให้ทกุคนสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้ ท่านไม่ควรประเมินคณุค่าของกรณีศกึษา

ต่าง ๆ เกีLยวกบัการคุ้มครองสตัว์ป่าตํLาเกินไป โครงการเล็ก ๆ เหลา่นี =จะช่วยกระตุ้นให้ทกุท่านเข้าใจมากขึ =นว่าสิLงใดทีLได้ผลและไม่ได้ผลในการ

คุ้มครองสตัว์ป่า 
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องค์ประกอบที,สาํคัญของโครงการแก้ปัญหาที,ต้นเหตุของปัญหา 

องค์ประกอบ วธีิการทาํงาน ตรวจสอบว่างานของท่านไปได้ดีหรือไม่ 

1 ทีมแก้ไขปัญหา  

มอบหน้าที,ใหม่ให้กบัเจ้าหน้าที5ด้วยตําแหน่งนกั
แก้ไขปัญหา 
 
มอบหมายอํานาจในการตดัสินใจ 
 
อบรมเทคนิคการแก้ไขปัญหาให้กบัผู้จดัการ
โครงการและนกัแก้ไขปัญหา 
 

• นกัแก้ไขปัญหาของทา่นมีหวัหน้าสายงานที5ชดัเจนหรือไม ่
• นกัแก้ไขปัญหาของทา่นมีเวลาพอเพียงสําหรับการเริ5มต้นโครงการ

หรือไม ่
• นกัแก้ไขปัญหากบัหวัหน้าสายงานได้ผา่นการอบรมวิธีการระบแุละ

แก้ไขปัญหาอยา่งเป็นทางการมาแล้วหรือไม ่
• นกัแก้ไขปัญหาของทา่นมีความเชี5ยวชาญพอที5จะเริ5มต้นโครงการหรือไม ่

2 ข้อมลู 

เข้าถงึข้อมูลภายในหน่วยงานด้านสตัว์ป่าของ
ทา่นเองได้ 
 
เข้าถงึข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรอื5น ๆ ได้  
 
สนบัสนนุการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบเชิงรุก 

• นกัแก้ไขปัญหาของทา่นได้ใช้ข้อมลูหลากหลายจากแหลง่ข้อมลูหรือไม ่
• ทีมแก้ไขปัญหาของทา่นมีทกัษะและเวลาที5เพียงพอในการผสานข้อมลู

และรวบรวมเป็นหยดข้อมลูได้หรือไม ่
• ทีมงานได้ระบชุ่องวา่งของสิ5งที5รู้และสร้างกลยทุธ์ขึ Sนมาปิดช่องวา่งนั Sน

หรือไม ่ 

3 ความสามารถในการ
วิเคราะห์  

ลงทุนกบันกัวิเคราะห์ที5ผา่นการฝึกอบรม 
 
จัดจ้างบุคคลภายนอกมาทําการวิเคราะห์
โดยเฉพาะ 

• ทีมงานของทา่นได้รับการสนบัสนนุด้านการวิเคราะห์ หรือนกัวิเคราะห์
หรือไม ่

• นกัวิเคราะห์ของทา่นมีความเชี5ยวชาญที5จําเป็นกบัโครงการหรือไม ่
• นกัวิเคราะห์ของทา่นมีเวลาเพียงพอสําหรับโครงการหรือไม ่ 

4 พนัธมิตร 

สง่เสริมและสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างองค์กร 
 
สนบัสนนุแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที5
แตกตา่งและยั5งยืน 

• ทา่นได้ระบรุายชื5อพนัธมิตรที5ต้องรับมือกบัปัญหาแบบเดียวกนัหรือไม ่
และพวกเขายินดีที5จะให้ความช่วยเหลือหรือไม ่

• อปุสรรคที5เป็นไปได้ของการทํางานร่วมกนัคืออะไร และทา่นได้แก้ไขให้
เบาบางลงหรือไม ่

• เวลาที5ต้องการใช้ในการทํางานร่วมกนัระหวา่งองค์กรเป็นเหตเุป็นผลกบั
ขั Sนตอนในการทํางานและผลลพัธ์ที5คาดหมายไว้หรือไม ่

• ระดบัของแรงจงูใจและทรัพยากรตา่ง ๆ ที5จําเป็นตอ่การตอบโต้ของทา่น
มีความยั5งยืนหรือไม ่ 

5 การบริหารจดัการ 

กําหนดความรับผิดชอบแตเ่นิ5น ๆ  
 
คาดหวงัและไปให้ถึงชัยชนะอย่างรวดเร็ว 
 
สนับสนุนทีมแก้ไขปัญหาของทา่น  
 
อัปเดตเพื5อนร่วมงาน 
 
ประเมินการปฏบัิตงิานในการแก้ไขปัญหาของ
เจ้าหน้าที5 

• นกัแก้ไขปัญหาและหวัหน้าทีมงานได้กําหนดผลลพัธ์ของโครงการไว้
อยา่งสมบรูณ์หรือไม ่ 

• หวัหน้าโครงการเรียกประชมุทีมงานเป็นประจําหรือไม ่ 
• ทีมงานได้บอกหรือไมว่า่การไปให้ถึงชยัชนะอยา่งรวดเร็วจะช่วยสร้าง

แรงผลกัดนัในกระบวนการทํางานของโครงการได้ตั Sงแตเ่ริ5มต้น  
• ทา่นมีระบบการประเมินผลงานเจ้าหน้าที5เพื5อเป็นรางวลัให้กบันกัแก้ไข

ปัญหาที5มีทกัษะและความสามารถหรือไม ่

6 การทบทวนตรวจสอบ 

จดบนัทกึกรณีศึกษาของทา่น  
 
แบ่งปันผลการเรียนรู้ที5ได้กบัทั Sงภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 
เรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวด้วยการ
ยอมรับและนํามาปรับใช้ มิใช่ซอ่นเก็บไว้ 

• กรณีศกึษาของทา่นได้รับการตีพิมพ์โดยที5เจ้าหน้าที5ในหน่วยงานของ
ทา่นสามารถเข้าถึงได้หรือไม ่

• ทา่นได้แบง่ปันผลที5ได้จากโครงการ ฯ ของทา่นกบัองค์กรภายนอก
หรือไม ่

• มีการสง่เสริมให้รายงานความผิดพลาดล้มเหลวและการนํามาแก้ไขปรับ
ใช้เพื5อให้ผู้ อื5นสามารถนําไปใช้เป็นบทเรียนได้หรือไม ่ 
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