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การคุ้มครองสัตว์ป่าด้ วยการแก้ ไขที8ต้นเหตุของปั ญหา
เกี$ยวกับคู่มือแนะแนวฉบับนี 3
ในฐานะที)เป็ นเจ้ าหน้ าที)หน่วยพิทกั ษ์ ป่าของประเทศ ท่านอาจรู้สกึ ว่าเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี Fเกิดขึ Fนซํ Fาซากตลอดเวลา เช่น เคยจับกุมผู้ลกั ลอบ
ล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายได้ คนแล้ วคนเล่า แต่ภยั คุกคามจากการกระทําเช่นนี Fในพื Fนที)อทุ ยานของท่านกลับไม่ลดปริ มาณลงเลย ท่านถูกร้ อง
ขอให้ ช่วยจัดการกับสัตว์ป่าที)เป็ นศัตรูพืช แต่ไม่วา่ จะกําจัดหรื อโยกย้ ายถิ)นฐานของสัตว์เหล่านันไปแล้
F
วก็ตาม เสียงร้ องเรี ยนจากชาวบ้ านกลับมี
เพิ)มมากขึ Fนทุกปี และท่านอาจไม่ได้ คิดอยูค่ นเดียวว่า ‘ถ้ าเรามีทีมลาดตระเวนเพิ)มขึ Fน....หรื อ มียานพาหนะที)ตอบโต้ ได้ รวดเร็ วกว่าเดิม.....หรื อ มี
งบประมาณในการปฏิบตั ิหน้ าที)มากกว่านี F เราน่าจะแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที)เกิดขึ Fนได้ ’ แต่แท้ จริ งท่านมีงบประมาณที)จํากัด ในขณะที)ชาวบ้ าน
คาดหวังให้ ท่านจัดการกับปั ญหาสัตว์ป่าในวงกว้ าง ซึง) บางเรื) องต้ องใช้ เวลาและทรัพยากรมากมาย แต่ก็ดเู หมือนจะไม่มีอะไรเปลี)ยนแปลงไป
ในทางที)ดีขึ Fน
ยิ)งไปกว่านันF ท่านเองก็น่าจะทราบว่าปั ญหาเกี)ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่านันแย่
F ลงเรื) อย ๆ การลักลอบล่าและค้ าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื)อ
นําไปเป็ นสัตว์เลี Fยง อาหาร เครื) องประดับ หรื อ แม้ แต่ยารักษาโรค กําลังมีจํานวนเพิ)มมากขึนF ทัว) โลก นอกจากนียF งั เกิดปั ญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างสัตว์ป่าและคนเพิ)มขึ Fนมาอีกด้ วย เนื)องจากทังคนและสั
F
ตว์ตา่ งก็แข่งขันแก่งแย่งที)ทํามาหากินและแหล่งอาหาร หลาย ๆ ปั ญหาที)ทา่ นถูก
ร้ องขอให้ ดําเนินการแก้ ไขนันจึ
F งมีความซับซ้ อนและยุง่ ยาก ยิ)งไปกว่านี Fท่านอาจพบว่าวิธีการปฏิบตั ิงานแบบดังเดิ
F มขององค์กรควรที)จะได้ รับการ
ปรับปรุงและเปลีย) นแปลงให้ เข้ ากับยุคสมัย
ถึงเวลาที)จะต้ องลองวิธีใหม่ ๆ แล้ ว นโยบายคุ้มครองสัตว์ป่าด้ วยการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหาถูกพัฒนาขึ Fนเพื)อช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที)ตํารวจใน
การแสวงหาวิธีและแนวทางลดปริ มาณอาชญากรรมโดยไม่ต้องใช้ ทรัพยากรเพิ)มเป็ นจํานวนมาก แนวทางการแก้ ไขปั ญหาประกอบด้ วย (ก)
สนับสนุนความคิดพื Fนฐานในการแก้ ไขบริ บทของปั ญหาที)เฉพาะเจาะจง (ข) สนับสนุนการแก้ ปัญหาด้ วยการใช้ นวัตกรรมใหม่นอกเหนือจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ (ค) ส่งเสริ มการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมทังภายในและภายนอกหน่
F
วยงานของตนเอง ทังนี
F Fผู้เขียนเชื)อมัน) ว่า
แนวทางนีจF ะเกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่หน่วยงานด้ านสัตว์ป่า อีกทังยั
F งสามารถนํามาผสมผสานใช้ กับกลยุทธ์ ของการอนุรักษ์ ที)กําลัง
ดําเนินอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ อีกด้ วย

นโยบายคุ้มครองสัตว์ ป่าด้ วยการแก้ ไขที$
ต้ นเหตุของปั ญหาคือวิธีการที$พสิ ูจน์ ได้ ว่า
สามารถลดปริมาณอาชญากรรมและความ
ไม่ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยด้ วยการกําจัด
โอกาสและแรงจูงใจที$จะก่ อให้ เกิดปั ญหา
แบบจําเพาะขึน3

ท่านสามารถค้ นหา คําแนะนํา กรณีศึกษา และ แหล่งข้ อมูลการเรี ยนรู้
ที) มี อ ยู่อ ย่า งมากมายได้ ที) ศูน ย์ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที) ต้ น เหตุข องปั ญ หา
เกี) ย วกับ วิ ธี ก ารคุ้ม ครองสัต ว์ ป่ าด้ ว ยการแก้ ไขที) ต้ น เหตุข องปั ญ หา
อย่างไรให้ เกิดผล ท่านอาจจะรู้สกึ คุ้นเคยกับหลาย ๆ สิง) ในคูม่ ือแนะแนว
ฉบับนี Fแทบจะในทันที แต่ถึงแม้ ว่าเจ้ าหน้ าที)ตํารวจกับเจ้ าหน้ าที)พิทกั ษ์
ป่ าจะมีความคล้ ายคลึงกันอยู่หลายประการ กระนันก็
F มีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ บางอย่ า งในคู่ มื อ อาจใช้ กั บ ’การคุ้ มครอง
สิง) แวดล้ อมเมือง’ ได้ หรื อปรับให้ เหมาะสมสําหรับบริ บทของการอนุรักษ์
คู่มือแนะแนวฉบับนี Fจะอธิบายถึงแนวคิดและหลักการของนโยบายคุ้มครองสัตว์ป่าด้ วยการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหา (POP) ว่าสามารถนํามา
ปรับใช้ กบั ปั ญหาในการคุ้มครองสัตว์ป่าได้ อย่างไร นอกจากนี Fยังอธิบายรายละเอียดว่าองค์กรของท่านจะสามารถริ เริ) มโครงการคุ้มครองสัตว์ป่า
ด้ วยการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหาด้ วยตนเองได้ อย่างไร
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บทที$ 1 แนวทางการแก้ ไขที$ต้นเหตุของปั ญหาเพื$อลดปริมาณอาชญากรรมคืออะไร?
การคุ้มครองสัตว์ ป่าและผืนป่ าจากการถูกคุกคามเป็ นเรื) องที)ซบั ซ้ อนและท้ าทายเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ)งเมื)อพิจารณาถึงความ
ต้ องการของผู้คนและชุมชนที)ได้ รับผลประโยชน์จากสัตว์ป่าในรู ปแบบของสินค้ าโภคภัณฑ์ด้วยแล้ ว การอนุรักษ์ ได้ รับการอธิบายว่าเป็ นการ
รวมกันของ ‘ปั ญหาอันยุ่งยากซับซ้ อน’1 ที)ยากจะแก้ ไขเพราะมันไม่จําเป็ นว่าต้ องเกิดขึ Fนหรื อแก้ ไขได้ ด้วยปั จจัยเดียวเท่านันและปั
F
ญหาเหล่านี F
เกี)ยวข้ องกับปั ญหาที)ยงุ่ ยากซับซ้ อนอื)น ๆ อีกมากมาย เช่น การเปลีย) นแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ในวงการอนุรักษ์ นันF คําว่าอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็ นเพียงคํากว้ าง ๆ ที)ครอบคลุมพฤติกรรมหลากหลายประเภทที)เกี)ยวข้ องกับการละเมิด
กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าทังในระดั
F
บประเทศและระดับสากล ซึง) ส่วนใหญ่มกั เกี)ยวข้ องกับการลักลอบค้ าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี F
ยังรวมถึงพฤติกรรมที)เป็ นการคุกคามสัตว์ป่าคุ้มครองที)ถกู มองว่าเป็ นศัตรูพืชและการแผ้ วถางป่ าอย่างผิดกฎหมายด้ วย เนื)องจากอาชญากรรม
สัตว์ป่ามีความหลากหลายอีกทังยั
F งเชื)อมโยงไปยังปั ญหาอื)น ๆ เช่น ความยากจน ความมัน) คงทางอาหาร และความขัดแย้ งระหว่างคนกับสัตว์
ป่ า การแก้ ไขปั ญหานี Fจึงไม่ใช่เรื) องง่ายเลย
ในบทที) 1 ของคูม่ ือแนะแนวฉบับนี Fแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมของการแก้ ไขปั ญหาที)ต้นเหตุของปั ญหา (POP) POP ให้ ความช่วยเหลือหน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายในการวางโครงสร้ างและแนวทางเพื)อจัดการกับปั ญหาที)ซบั ซ้ อนด้ วยวิธีการย่อยปั ญหาเหล่านันออกเป็
F
นชิ Fนเล็ก ๆ ที)จดั การได้
ง่ายขึ Fน แม้ ว่าวิธีการทํางานของเจ้ าหน้ าที)พิทกั ษ์ ป่ากับเจ้ าหน้ าที)ตํารวจจะมีความคล้ ายคลึงกันอยู่หลายประการก็ตาม แต่พื Fนฐานบางอย่างก็
แตกต่างกันอยู่ดี ในที)นีจF ะแสดงให้ เห็นถึงแนวคิดของ POP พร้ อมประวัติความสําเร็ จ ที)ทําให้ POP กลายเป็ นกลยุทธ์ ที)น่าสนใจสําหรับผู้ที)
ทํางานด้ านการคุ้มครองสัตว์ป่าได้ อย่างไร
เราตังF ชื) อ คู่มื อ แนะแนวฉบับ นี วF ่า การคุ้ม ครองสัต ว์ ป่ าด้ ว ยการแก้ ไ ขที) ต้ น เหตุข องปั ญ หา เพราะความพยายามในระดับ โลกเพื) อ ป้อ งกัน
อาชญากรรมสัตว์ป่านันนํ
F าโดยคนที)มีภมู ิหลังและอํานาจที)แตกต่างกัน พวกท่านไม่จําเป็ นต้ องเป็ น ‘ตํารวจ’ แต่ทา่ นก็ต้องรับมือกับพวกที)ฝ่าฝื น
กฎ วัตถุประสงค์ของคู่มือแนะแนวฉบับนีกF ็คือเพื)อสร้ างกรอบการทํางานที)ช่วยลดการคุกคามสัตว์ป่าที)เกิดแบบปั จจุบนั ทันด่วนหรื อเกิดขึ Fน
ต่อเนื) องมาอย่างยาวนานจากนํ าF มือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นอาชญากรหรื อไม่ก็ตาม โดยคู่มือแนะแนวฉบับนี มF ุ่งเน้ นการช่วยจัดการรั บมือกับ
อาชญากรรมสัตว์ป่าเป็ นหลัก แต่ท่านจะพบว่าแนวคิดและหลักการต่าง ๆ สามารถนํามาปรับใช้ เพื)อแก้ ไขปั ญหาการคุ้มครองสัตว์ป่าประเภท
อื)น ๆ ได้ เช่นกัน

อะไรคือการแก้ ไขที8ต้นเหตุของปั ญหา และมีลักษณะเฉพาะอย่ างไร?
ในช่วงปี 2513 นันF อัตราการเกิดอาชญากรรมมีสงู มาก ตํารวจเองก็ใช้ แต่กลยุทธ์ ที)ม่งุ เน้ นการตอบโต้ ต่อเหตุการณ์ ที)เกิดขึ Fนเพียงอย่างเดียว
ทําให้ ตํารวจทังหลายเกิ
F
ดความสิ Fนหวัง อีกทังขวั
F ญและกําลังใจก็ลดลง พวกเขาพบว่าตัวเองได้ รับการร้ องเรี ยนจากผู้ร้องในสถานที)เดิม ๆ และ
มักเจอผู้กระทําผิดรายเดิมที)เพิ)งถูกจับกุมไปไม่นาน วิธีการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหากําเนิดขึ Fนในปี 2522 และถูกนํามาใช้ เป็ นรากฐานสําหรับ
เจ้ าหน้ าที)ตํารวจในการพิจารณาปฏิบัติหน้ าที)ในงานแต่ละชินF ของพวกเขา แต่แทนที)จะเน้ นไปที)การเพิ)มประสิทธิ ภาพในการตอบรั บการ
ร้ องเรี ยน ก็ให้ เน้ นความสําคัญไปที)ทําอย่างไรจึงจะลดปริ มาณการร้ องเรี ยนเหล่านันลงแทน
F
ด้ วยการเน้ นแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหาให้ มากขึ Fน
และพึง) พากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาให้ น้อยลง
POP เน้ นและใช้ การแทรกแซงหลากหลายวิธีเพื:อลดอาชญากรรมและความไร้ ระเบียบลง ภาพด้ านล่างแสดงการเปรี ยบเทียบ
ทางกลยุทธ์ ระหว่าง POP กับวิธีอื)น ๆ (ดัดแปลงจาก2) ซึ)งแสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบมาตรฐานของการตอบสนองต่อการโทรแจ้ งความและการ
จับกุมนันมิ
F ใช่ปัญหาเฉพาะและต้ องอาศัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื)อทําให้ เกิดการเปลี)ยนแปลง ทังนี
F Fตํารวจชุมชนต้ องมองหาวิธีการที)
หลากหลายเพื)อใช้ จดั การกับอาชญากรรม และไม่จําเป็ นต้ องมุ่งเน้ นไปที)ปัญหาจําเพาะเจาะจงเท่านันF เพราะถึงแม้ จะใช้ กลยุทธ์ ที)เน้ นปั ญหา
แบบเจาะจงมาก ๆ เช่น ลาดตระเวนในจุดสําคัญและทําการยับยังF ขัดขวาง ทังF ที)ส่วนใหญ่ ก็ยังพึ)งพาการลงโทษตามกฎหมายเพื)อยับยังF
พฤติกรรมอยู่

1

POP คืออาชญากรรมและสถานที:ท: ีจําเพาะเจาะจง อาชญากรรมที)เกิดขึ Fนทัว) ๆ ไปในวงกว้ างโดยไม่จําเพาะเจาะจงนันยากที
F
)จะแก้ ไข
ไม่เพียงเท่านันบางสถานที
F
)ยงั เปิ ดโอกาสให้ ก่ออาชญากรรมได้ ดีกว่าที)อื)น ๆ อีกด้ วย เมื)อทราบดังนี F POP จึงให้ ความสําคัญกับอาชญากรรมและ
สถานที) ที)จําเพาะเจาะจงเมื) อทํ าการวิเคราะห์ และแก้ ไขที) ต้นเหตุของปั ญหาอาชญากรรม ยกตัวอย่างคําว่า ‘ปล้ น’ เป็ นคําที) กว้ างเกิ นไป
อาจตีความได้ วา่ เป็ นการปล้ นธนาคาร ปล้ นร้ านสะดวกซื Fอ หรื อปล้ นพ่อค้ ายาก็ได้ นอกจากนี Fยังสามารถตีความแบบอื)นได้ อีกมากมายด้ วย
POP กระตุ้นให้ เกิดการป้ องกัน เช่นเดียวกับการป้องกันอัคคีภยั การป้องกันอาชญากรรมเป็ นตัวเลือกที)ดีกว่าสําหรับผู้ประสบเหตุรายแรก ๆ
ซึง) จะช่วยรักษาทังชี
F วิต เวลา และเงิน การระบุสาเหตุที)แท้ จริ งของปั ญหาและสิ)งที)จงู ใจให้ เกิดอาชญากรรมนันเป็
F นองค์ประกอบหลักของ POP
ซึง) จะช่วยทําให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเปลี)ยนแปลงวิธีที)ใช้ โต้ ตอบกับเหตุการณ์ที)เกิดขึ Fนและค้ นหาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในการช่วยกันกําจัดแรงผลักดันและผู้เปิ ดทางสะดวกให้ อาชญากรรมเหล่านี Fให้ สิ Fนซาก
POP ประกอบไปด้ ว ยการวิจั ย เชิ ง ปฏิบัติก าร นั ก วิเ คราะห์ ทํา งานร่ วมกั บ ผู้ ป ฏิบัติง านจริ ง ในการออกแบบวิธี ก ารแทรกแซง
การย้ อนกลับไปทําความเข้ าใจปั ญหาก่อนที)จะโต้ ตอบเป็ นองค์ ประกอบพิเศษของ POP แม้ ว่าการลาดตระเวนที)เพิ)มมากขึนF และการใช้
ยานพาหนะที)เร็ วขึนF อาจช่วยลดปั ญหาอาชญากรรมได้ ในระยะสันF ก็ตาม แต่ก็น่าจะมีราคาแพงและไม่ยั)งยืน นักวิเคราะห์ ทํางานร่ วมกับ
ผู้เชี)ยวชาญด้ านเนื Fอหาและผู้ปฏิบตั ิงานจริ งเพื)อทําความเข้ าใจปั ญหาเหล่านี F และพัฒนาวิธีการแทรกแซงและติดตามผลจนกว่าจะประสบ
ความสําเร็จขึ Fนมา วงจรของวิธีการแก้ ไขที)ที)ต้นเหตุของปั ญหาแสดงไว้ ในบทที) 2 ของคูม่ ือแนะแนวฉบับนี F
POP ทํางานควบคู่ไปกับกลยุทธ์ อ: ืน ๆ แต่ละองค์กรมักใช้ กลยุทธ์ที)หลากหลายในการดําเนินงานเช่นเดียวกับงานคุ้มครองสัตว์ป่า ซึง) ก็เป็ น
เรื) องปกติ ทังนี
F Fกุญแจสําคัญที)นําไปสู่ความสําเร็ จก็คือการตรวจสอบให้ มนั) ใจว่าแต่ละกลยุทธ์ นนสนั
ั F บสนุนซึง) กันและกัน ศูนย์กลางการศึกษา
POP มีกรณีศกึ ษาเป็ นร้ อยกรณีที)แสดงให้ เห็นวิธีการนํา POP มาใช้ แก้ ปัญหาโดยไม่รบกวนปฏิบตั กิ ารที)กําลังดําเนินอยูไ่ ด้ อย่างไร
ข้ อมูลเพิ4มเติม

แหล่งข้ อมูล 1 แนะนําให้ อา่ นเบื Fองหลังวิธีแก้ ไขปั ญหาที)ที)ต้นเหตุของปั ญหา ศูนย์การแก้ ไขปั ญหาที)ต้นเหตุปัญหาเป็ นหลัก (ลิงค์)
แหล่งข้ อมูล 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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การแก้ ไขปั ญหาที8ต้นเหตุของปั ญหาทําให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึนN หรื อไม่ ?
การพิจารณาว่ าอะไรใช้ ได้ ผลในแก้ ไขปั ญหาไม่ ใช่ ส: ิงที:ทาํ ได้ ง่าย เนื)องจากสิง) ที)ใช้ ได้ ผลกับชุมชนหนึง) อาจใช้ ไม่ได้ ผลกับอีกชุมชนหนึง) และ
การใช้ กลยุทธ์ที)เข้ มแข็งก็อาจล้ มเหลวได้ เนื)องจากการนําไปปฏิบตั ิยงั ไม่ดีพอหรื อเจอสถานการณ์ภายนอกที)คาดไม่ถงึ เช่น การเกิดโรคระบาด
ทัว) โลก แม้ จะมีความท้ าทายเหล่านี Fเกิดขึ Fนก็ตาม แต่ปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหานันก็
F จะยังคงดําเนินไปตามผลการวิจยั และการทดลองเพื)อพิจารณา
ว่า ‘สิง) ที)ใช้ ได้ ผลคืออะไร’
POP ได้ รับการพิสูจน์ แล้ วว่ าสามารถลดปริมาณอาชญากรรมลงได้ ซึ:งวิธีการแบบดังU เดิมไม่ สามารถทําได้ หลักฐานชัดเจนที)แสดงให้
เห็นว่ากลยุทธ์แบบเดิมที)เจ้ าหน้ าที)ตํารวจใช้ เพื)อลดอาชญากรรมและความไม่สงบเรี ยบร้ อยนันไม่
F ได้ ผล การสุม่ ลาดตระเวนเชิงป้องกัน การตอบ
รับต่อการร้ องขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว และจํานวนการจับกุมทัว) ไปที)เพิ)มมากขึนF นันF ไม่ ได้ช่วยลดปริ มาณอาชญากรรมลงเลย3 การ
วิเคราะห์ล่าสุดจากการศึกษาต่าง ๆ พบว่า POP ช่วยลดอาชญากรรมและความไม่สงบเรี ยบร้ อยได้ อย่างมีนยั สําคัญโดยมีค่าเฉลี)ยอยู่ที) 34
เปอร์ เซ็นต์ 4 การศึกษาหลายชิ Fนที)ใช้ วิธีออกแบบการทดลองเพื)อทําการเปรี ยบเทียบโดยตรงต่าง ๆ เหล่านันF ล้ วนแสดงหลักฐานให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า POP ให้ ผลอย่างมีประสิทธิภาพเหนือการใช้ วิธีการแบบดังเดิ
F ม
POP สามารถช่ วยประหยัดทรั พยากร การเน้ นวิธีแก้ ปัญหาโดยเกี)ยวข้ องกับภาคประชาสังคมและแนวทางการแก้ ที)ต้นเหตุของปั ญหาจะ
ช่วยให้ พนั ธมิตรสามารถแบ่งปั นค่าใช้ จ่ายกันได้ แม้ การวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้ ท่านต้ องใช้ เวลาล่วงหน้ าเป็ นอย่างมากก็ตาม แต่หลังจากนันF
มันจะช่วยประหยัดเวลาที)ใช้ ในการรับมือกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ลง และแม้ ว่าประสิทธิภาพด้ านการบริ หารต้ นทุนจะไม่ได้ ปรากฏในรายงานการ
ประเมินทางวิทยาศาสตร์ ของ POP หลาย ๆ รายงานก็ตาม แต่ก็มีแสดงให้ เห็นอยู่ในรายงานผลกระทบด้ านการเงินซึง) ท่านจะสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าการใช้ เงินจัดการกับอาชญากรรมนันน้
F อยลงอย่างมีนยั สําคัญ รวมไปถึงการใช้ เวลาอย่างคุ้มค่าของเจ้ าหน้ าที)ด้วย4
เป็ นไปได้ มากว่ าเกิดการกระจายผลประโยชน์ มากกว่ าการกําจัดอาชญากรรม มีการวิพากษ์ วิจารณ์กนั ว่าไม่มีทางที)จะหลีกเลี)ยงไม่ให้
ปั ญหาอาชญากรรมไปเกิดในพื Fนที)ใกล้ เคียงแทนได้ เลย แม้ จะไม่มีหลักฐานใดมาสนับสนุนก็ตาม ในความเป็ นจริ งความพยายามในการเน้ นที)
ต้ นเหตุของปั ญหาเพื)อยับยังอาชญากรรมเช่
F
น POP นันก่
F อให้ เกิดผลกระทบต่อเนื)อง ขณะที)สถานที)เกิดอาชญากรรมเปลี)ยนแปลงหรื อย้ ายไปยัง
พื Fนที)ใกล้ เคียง ประโยชน์ที)ได้ มกั เป็ นการควบคุมอาชญากรรมหาใช่การกระจายปั ญหาไปสูพ่ ื Fนที)ใกล้ เคียง5
ข้ อมูลเพิ:มเติม
แหล่งข้ อมูล 1 อะไรใช้ได้ผลในการพิ ทกั ษ์ กฎหมายและดูแลความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยของเจ้าหน้าทีตe ํารวจ? ศูนย์รวมยุทธศาสตร์ ที)ใช้
หลักฐานเป็ นพื Fนฐานในการป้องกันอาชญากรรมแห่งมหาวิทยาลัยจอร์ จเมสัน (ลิงค์)
แหล่งข้ อมูล 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)
แหล่งข้ อมูล 3 Goldstein, H., & Scott, M. (2014). Shifting and Sharing Responsibility for Public Safety Problems. Center for
Problem-Oriented Policing. (link)

การป้ องกันอาชญากรรมสัตว์ ป่าเคยใช้ วธิ ีแก้ ปัญหาด้ วยการเข้ าถึงต้ นเหตุของปั ญหามาก่ อนหรื อไม่ ?
เมื)อได้ อา่ นประโยคนี Fท่านอาจกําลังคิดว่า ‘เดีÇยวก่อน ฉันว่าฉันรู้จกั โครงการที)คล้ าย ๆ แบบนี Fนะ นี)ไม่ใช่เรื) องใหม่อะไรนี)นา’ ผู้เขียนเห็นด้ วยเป็ น
อย่การางยิ)ง เพราะการแก้ ปัญหาเป็ นส่วนหนึ)งของการอนุรักษ์ มาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างอันยอดเยี)ยมหลายตัวอย่างที)เจ้ าหน้ าที)
พื Fนที)อนุรักษ์ องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มชาวบ้ านได้ ร่วมกันแก้ ปัญหาการอนุรักษ์ สตั ว์ป่ามาแล้ ว แต่น่าเสียดายที)บนั ทึกหรื อรายงานของ
กรณีศกึ ษาเหล่านี Fกลับไม่มีคณ
ุ ภาพ ซึง) หมายความว่าการจะนําความสําเร็ จและความล้ มเหลวที)เกิดขึ Fนเหล่านันมาเรี
F
ยนรู้และปฏิบตั ติ ามได้ เป็ น
เรื) องที)ยากยิ)ง
ตารางในหน้ าถัดไปสรุ ปกรณีศกึ ษาสี)กรณี ที)ผ้ เู ขียนมองว่าเป็ นการคุ้มครองสัตว์ป่าจากการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหา โดยแสดงการแก้ ปัญหา
สําคัญ ๆ ด้ วยการเลือกที)เฉพาะเจาะจงและวิเคราะห์ด้วยแหล่งข้ อมูลที)หลากหลายก่อนจะปฏิบตั ิการตอบโต้ การตอบโต้ ที)ถกู เลือกใช้ ในแต่ละ
กรณีนนั F จะกําหนดแรงจูงใจและสภาพแวดล้ อมที)เอื Fอให้ เกิดปั ญหามาหนึ)งหรื อหลาย ๆ อย่างที)พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษา
เหล่านี Fยังเน้ นยํ Fาถึงความสามารถขององค์กรในการให้ ความสนใจกับปั ญหาเฉพาะควบคูไ่ ปกับงานอนุรักษ์ และการบังคับใช้ กฎหมายอื)น ๆ ด้ วย

3

ผู้เขียนเชื)อว่ากรณีศกึ ษาทังสี
F )นี Fเกิดจากการแก้ ปัญหาอย่างมีแบบแผนที)สร้ างหลักฐานอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการทํางานให้ แก่
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ในขณะที)ท่านอ่านตารางอยู่นนั F ให้ ลองจินตนาการไปด้ วยว่าปั ญหาจะเปลี)ยนไปอย่างไรหากใช้ วิธีการทางกฎหมายแบบดังเดิ
F มที)ไม่เจาะจงตัว
ปั ญหาจริ ง ๆ ผลลัพธ์ จะออกมาเช่นเดียวกันหรื อไม่? จะเกิดอะไรขึ Fนหากหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายไม่ได้ ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตร? มีความ
เป็ นไปได้ ที)จะเกิดการตอบโต้ แบบเดียวกันหรื อไม่?

ทําไมข้ าพเจ้ าจึงควรพิจารณาริเริ8มโครงการแก้ ไขปั ญหาที8ต้นเหตุของปั ญหาขึนN ?
ท่านอาจพิจารณาริ เริ) มโครงการจากปั ญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าที)ท่านปฏิบตั ิการมานานหลายปี และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ Fน แต่ในความเป็ น
จริ งกลับแย่ลงเรื) อย ๆ จนเป็ นที)ชดั เจนว่าปฏิบตั กิ ารที)กําลังดําเนินอยูน่ นไม่
ั F ได้ ผล จึงทําให้ ทา่ นเกิดความตระหนักมากขึ Fนเรื) อย ๆ ถึงความจําเป็ น
ในการตอบโต้ แบบองค์รวมที)ไม่ได้ ขึ Fนอยู่กบั การบังคับใช้ กฎหมายทังหมด
F
การแก้ ไขปั ญหาที)ต้นเหตุของปั ญหาจะสามารถช่วยให้ ท่านสามารถ
จัดการกับปั ญหาเหล่านี Fบางปั ญหาได้
ผู้เขียนมิได้ สนับสนุนการคุ้มครองสัตว์ป่าด้ วยการแก้ ไขที)ต้นเหตุของปั ญหาเพียงลําพังแต่ผ้ ูเดียวเท่านันF การวิจยั ล่าสุดแสดงให้ เห็นว่าการ
เจาะจงตัวปั ญหาที)ได้ รับการสนับสนุนจากเจ้ าหน้ าที)พิทกั ษ์ ป่า6 จะช่วยอํานวยความสะดวกในการวิจยั เชิงสหวิทยาการและนโยบายสารสนเทศ
ได้ ดีขึ Fน7 การเริ) มโครงการแก้ ไขปั ญหาที)ต้นเหตุของปั ญหาและจดบันทึกรายงานอย่างถูกต้ อง จะช่วยสร้ างพื Fนฐานในการเก็บหลักฐานที)สามารถ
นํามาใช้ ได้ ผลในการป้องกันอาชญากรรมสัตว์ป่าต่อไป

ข้ อมูลเพิ:มเติม
แหล่งข้ อมูล 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).
แหล่งข้ อมูล 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)

หน่ วยงานของข้ าพเจ้ าจะเริ8มต้ นอย่ างไร?
แม้ ว่าแนวคิดในการแก้ ไขปั ญหาที)ต้นเหตุของปั ญหาจะดูไม่ยาก แต่การเริ) มต้ นแนวทางใหม่ ๆ อาจต้ องเผชิญกับแรงต่อต้ านและความสงสัย
อย่างหลีกเลี)ยงไม่ได้ ที)ดีที)สดุ คือการเริ) มต้ นจากโครงการขนาดเล็กโดยมุ่งเน้ นไปที)ปัญหาเฉพาะ ท่านอาจเลือกที)จะเริ) มจากปั ญหาเรื อF รังที)ใช้
ทรัพยากรฟุ่ มเฟื อยแต่ไม่ประสบความสําเร็ จก็ได้ วิธีการเริ) มต้ นและเดินหน้ าโครงการอย่างไรนันได้
F ชี Fแจงไว้ ในบทที) 3 ของคู่มือแนะแนวฉบับนี F
สําหรับในบทที) 2 ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการเลือกและแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ แบบจําลองซาร่า (SARA)
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หน่วยงาน

การตรวจสอบ

การวิเคราะห์

การตอบโต้

การประเมิน

หน่ วยงานภาครั ฐ หน่วยงานประมงอีสต์ฟลอเรส
จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
องค์ กรพัฒนาเอกชน สมาคมอนุรักษ์ สตั ว์ป่า
(WCS) – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มูลนิธิมิซลู
(Misool Baseftin)

การล่ าปลากระเบนราหูในแถบอินโดนีเซียตะวันออกได้ รับแรงกระตุ้นมาจากความ
ต้ องการเหงือกปลากระเบนเพืCอนํามาทํายาแผนโบราณจากตลาดยาในภูมภิ าคเอเชีย

มีเพียงหนึงW หมูบ่ ้ านทีWถกู ระบุวา่ เป็ นสถานทีWหลักของทัง̀
การล่าและการค้ าขาย

หน่วยลาดตระเวนจะกําหนดเป้าหมายไปยังพืน̀ทีWรวมตัวกันของปลากระเบนราหู
ช่วงเวลารวมตัวกันสูงสุดในแต่ละเดือน และท้ องทะเลทีWอยูใ่ กล้ กบั หมูบ่ ้ านของนัก
ล่า

จํานวนปลากระเบนราหูทีWขน̀ท่
ึ าเรื อลดลงไป
ประมาณ 86 เปอร์ เซ็นต์ในปี 2560 เมืWอเทียบกับปี
2556

การดําเนินคดีกบั ผู้ค้าระดับสูง จะได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม

เกิดการแทนทีWกลวิธีในการล่าด้ วยการใช้ อวนลอย

การล่ามักถูกกระทําซํา̀ ๆ โดยผู้กระทําความผิดกลุม่ เล็ก
กลุม่ เดิม ทีWได้ รับแรงกระตุ้นมาจากชืWอเสียงและเงิน
รางวัลราคาสูง
ช่วงเวลาทีWลา่ ปลากระเบนเป็ นจํานวนมากเกิดขึน̀ได้ ทง̀ั
ข้ างขึน̀และข้ างแรม ขึน̀อยูก่ บั จํานวนทีWรวมตัวกันของ
ปลากระเบนราหู

ข้ อมูลเพิWมเติม บูธและคณะ (อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ)8 [Booth et al (in review)]

กลุ่มศาสนา คริ สตจักรนาซาเร็ ธ แบ๊ บติสต์ (เชมเบ)
องค์ กรพัฒนาเอกชน องค์กรแพนเทอรา องค์กร
พัฒนาเอกชนพีซพาร์ คส์ องค์กรพัฒนาเอกชน
ไวลด์ไลฟ์ แอคท์
หน่ วยงานภาคธุรกิจ นักออกแบบดิจิทลั ผู้ผลิตสิงW
ทอ และนักธุรกิจอิสระจํานวนหนึงW

การล่ าเสือดาวเพืCอใช้ ทาํ เสืLอคลุมขนสัตว์ ทใCี ช้ ในพิธีโบราณเก่ าแก่ โดยชุมนุมชนนาซาเร็ธ
แบ๊ บติสต์ (เชมเบ) ในประเทศแอฟริกาใต้

เสือ̀คลุมหนังเสือดาวมีราคาแพงและมีอายุใช้ งานได้
เพียงเจ็ดปี สมาชิกบางคนจึงใช้ หนังเสือดาวสังเคราะห์ทีW
มีราคาถูกแทน

การดักจับเหยีCยวตีนแดงจํานวนมากระหว่ างการอพยพประจําปี ของพวกมันทีบC ริเวณอ่ าง
เก็บนํLาโดยางของชาวบ้ านท้ องถินC เพืCอเอาเนืLอมากินเป็ นอาหาร

มีชว่ งเวลามากกว่า 10 วัน ในเดือนตุลาคมทีWเหยีWยวตีน
แดงจะถูกจับและถูกวางกับดัก ขณะทีWรวมตัวกันก่อนจะ
อพยพไปทวีปแอฟริ กา
นักล่าประมาณ 70 กลุม่ ใช้ ตาข่ายเก่าทีWเคยใช้ จบั ปลา
มาดักจับเหยีWยวตีนแดง
ล่าสุดการดักจับเหยีWยวตีนแดงเกิดเป็ นปั ญหาทีWรุนแรง
เพราะมีเพียงวัฒนธรรมไม่กีWวฒ
ั นธรรมทีWผกู รวมกิจวัตร
และธุรกิจของทัง̀สามหมูบ่ ้ านนีไ̀ว้ ด้วยกัน

อัตราส่วนของเสือ̀คลุมหนังเสือดาวจริ งกับเสือ̀คลุม
หนังเสือดาวปลอมในพิธีทางศาสนาลดลงจน
เกือบจะเหลือ 50:50 ในปี 2561

ธุรกิจนีถู̀กรวมอยูใ่ นแคมเปญการศึกษาเพืWอลดความต้ องการใช้ หนังเสือดาวป่ า

เจ้ าหน้ าทีWป่าไม้ แห่งเมืองนากาแลนด์ยดึ อวนและติดตัง̀หอระวังภัยรอบอ่างเก็บนํา̀
โดยาง

การดักจับเหยีWยวลดลงจากอย่างน้ อย 120,000 ตัว
ในปี 2555 เหลือศูนย์ในปี 2556 และปี ตอ่ ๆ ไปทุก
ปี

ผู้นําศาสนจักรส่งเสริ มโฆษณาว่าการบริ โภคเหยีWยวขัดต่อความเชืWอของชาวคริ ส
เตียน
มีการริ เริW มความคิดสนับสนุนให้ นกั ล่าเปลียW นอาชีพไปเป็ นมัคคุเทศก์และกลุม่
คุ้มครองเหยีWยว
มีการก่อตัง̀ชมรมอนุรักษ์ เหยีWยวและส่งเสริ มวัฒนธรรมการคุ้มครองเหยีWยวตีนแดง

นักล่าได้ รับอิทธิพลทีWเข้ มข้ นจากการตัดสินใจของสภา
หมูบ่ ้ านและผู้นําคริ สตจักร

ข้ อมูลเพิWมเติม โกช (2561)10 [Ghosh (2018)] และ
ราอู (2556)11 [Rao (2013)]
หน่ วยงานภาครั ฐ หน่วยงานบริ หารจัดการประมง
ของเครื อรัฐออสเตรเลีย

การสังเกตการณ์จากการลักลอบจับปลาอย่างผิดกฎหมายของชุมชน รวมไปถึง
สัตว์นํา̀อืWน ๆ ทีWบงั เอิญติดอวนมาด้ วย
เสือ̀คลุมหนังเสือดาวสังเคราะห์ทีWมีความทนทานและมีความเหมือนจริ งสูงจะถูก
ผลิตและแจกจ่ายให้ กบั ผู้ชมุ นุมฟรี ก่อนทีWธรุ กิจจะแปรสภาพไปสูธ่ รุ กิจทีWพงึW พา
ตนเองได้

เหล่าคริ สต์ศาสนิกชนแทบไม่มีความตระหนักรู้ถงึ
สถานะทีWถกู คุกคามของเสือดาวเลย

ข้ อมูลเพิWมเติม นอดด์และคณะ (2563)9 [Naude et
al (2020)]
หน่ วยงานภาครั ฐ กรมป่ าไม้ นากาแลนด์ กระทรวง
สิงW แวดล้ อม ประเทศอินเดีย
องค์ กรพัฒนาเอกชน กองทุนอนุรักษ์ สตั ว์ป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพนากาแลนด์ เขต
อนุรักษ์ อินเดีย องค์กรอนุรักษ์ นกประเทศอินเดีย
และ องค์กรอนุรักษ์ สตั ว์ป่าประเทศอินเดีย
กลุ่มศาสนา ผู้นําคริ สตจักรคริ สเตียนนากาแลนด์
สมาคม สมาคมประวัตศิ าสตร์ ธรรมชาติบอมเบย์
สมาคมระบบนิเวศวิทยาของเหยีWยวตีนแดง
คณะกรรมการหมู่บ้าน ปั งตี อาชา และ ซองโร

ในการชุมนุมในโบสถ์ของคริ สต์ศาสนิกชนหนึงW ครัง̀จะ
พบเห็นหนังเสือดาวประมาณ 15,000 ผืน

การแทรกแซงวิถีชีวิตทีWหลากหลายของชาวบ้ านจะตัง̀เป้าไปทีW นักล่า ผู้แปรรูป
เนือ̀สัตว์และชุมชนในวงกว้ าง

การจับปลาเชิงพาณิชย์ ในพืLนทีหC รื อในช่ วงเวลาทีไC ม่ ได้ รับอนุญาต

ชาวประมงหลีกเลียW งกฎระเบียบด้ วยการไม่ตดิ ตัง̀ระบบ
ติดตามเรื อประมง (VMS) บนเรื อ และ/หรื อ ทําให้ ระบบ
เปิ ดใช้ งานอยูต่ ลอดเวลา

*ให้ สงั เกตว่าพวกเขาเจาะจงทีWจะดัดแปลง POP
และใช้ แบบจําลอง SARA

มีการจัดตัง̀กลุม่ เก็บข้ อมูลติดตามเรื อประมง
เพิWมความสําคัญในการตรวจสอบข้ อมูลจากสมุดบันทึกกับข้ อมูลจาก VMS
ภายในสามวันหลังจากเรื อเทียบท่าเพืWอพิสจู น์หรื อตรวจสอบการละเมิดกฎระเบียบ
โครงการระยะสัน̀เกีWยวกับความคลาดเคลือW นเป็ นศูนย์ มาใช้ บงั คับเรื อทีWไม่มีข้อมูล
VMS ไม่ให้ เดินเรื อกลับเข้ าท่า

ข้ อมูลเพิWมเติม กิÑบสัน (2560)12 [Gibson (2017)]
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ค่าเฉลียW ของการปฏิบตั ติ ามข้ อมูล VMS เพิWมขึน̀
จาก 87.5 เป็ น 97.9 ในช่วงระหว่างการวิเคราะห์

บทที% 2 การแก้ ปัญหาด้ วยแบบจําลอง SARA
หลังจากได้ อ่านบทที1 1 ของคู่มือแนะแนวฉบับนี =ไปแล้ วท่านอาจคิดว่าการแก้ ปัญหาที1ต้นเหตุของปั ญหาเป็ นวิธีที1น่าสนใจที1จะนํามาใช้ จดั การ
กับอาชญากรรมสัตว์ป่า แต่ทงนี
ั = =ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าท่านจะคลี1คลายปั ญหาอย่างไรจึงจะพบวิธีแก้ ปัญหาที1ยงั1 ยืน ในการแก้ ไขปั ญหาที1
ต้ น เหตุข องปั ญ หานัน= แบบจํ า ลอง SARA จะกํ า หนดทิ ศ ทางของกระบวนการไว้ ดัง นี = ตรวจสอบ - วิ เ คราะห์ - ตอบสนอง –ประเมิ น ผล
แบบจําลอง SARA เป็ นวงจรการแก้ ปัญหาขันพื
= =นฐานที1ชว่ ยให้ ทา่ นจําแนกและทําความเข้ าใจกับปั ญหาได้ สามารถเลือกใช้ คําตอบที1เหมาะสม
และพิจารณาว่าสิ1งที1กําลังทํานันได้
= ผลหรื อไม่ ในบทที1 2 นี =ผู้เขียนจะอธิบายวิธีใช้ แบบจําลองนี =อย่างไรเพื1อการคุ้มครองสัตว์ป่าและวิธีที1ผ้ อู ่าน
เช่นท่านจะสามารถนําแบบจําลองนี =ควบรวมเข้ ากับงานกิจวัตรของท่านได้ อย่างไร ผู้เขียนเลือกใช้ ตวั อย่างสมมุตฐิ านเพื1อแสดงให้ เห็นว่าท่านจะ
คลีค1 ลายปั ญหาโดยใช้ กระบวนการของแบบจําลอง SARA ได้ อย่างไร

แบบจําลอง SARA: ภาพรวมคร่ าว ๆ
หากปราศจากโครงสร้ างในการแก้ ไขปั ญหาแล้ ว ท่านจะพบว่าการจะพัฒนาหรื อปรั บปรุ งการแก้ ปัญหาให้ เหมาะสมนัน= เป็ นสิ1งที1ยากยิ1ง
การกระตุ้นให้ ‘ทําอะไรบางอย่าง’ เกี1 ยวกับปั ญหาด้ วยความรวดเร็ วกับความคิดที1ว่า ‘เรารู้ แล้ วว่าอะไรจะแก้ ปัญหาได้ ’ เป็ นปฏิกิริยาตาม
ธรรมชาติที1เมื1อปล่อยทิ =งไว้ โดยไม่ตรวจสอบอาจกลายเป็ นตัวขัดขวางกระบวนการแก้ ไขปั ญหาได้ ความอดทนจึงเป็ นสิง1 ที1ดีในการแก้ ไขปั ญหาที1
ต้ นเหตุของปั ญหา เพราะการคลีค1 ลายปั ญหาที1ซบั ซ้ อนนันต้
= องใช้ เวลา
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แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที1ต้นเหตุของปั ญหากับการเพิ1มประสิทธิภาพในการวางแผนงานอนุรักษ์
หน่วยงานของท่านอาจใช้ กรอบในการวางแผนอนุรักษ์ อยู่แล้ ว ซึ=งระบบมาตรฐานแบบเปิ ดโดยพันธมิตรที=มีมาตรการการอนุรักษ์ ร่วมกันเป็ นหนึ=งใน
มาตรฐานที=ใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย เช่นเดียวกับแบบจําลอง SARA ที=เน้ นยํ Lาถึงความจําเป็ นในการทําความเข้ าใจกับภัยคุกคามที=เฉพาะเจาะจงอย่าง
ละเอียดถี=ถ้วนตามที=ออกแบบและลงมือปฏิบตั ิการแทรกแซงจนเกิดผลสําเร็ จ แม้ ว่าแต่ละวงจรจะเน้ นขันตอนที
L
=แตกต่างกันเล็กน้ อย แต่อย่างไรก็คือ
วงจรการปรับตัววงจรเดียวกันนัน= เอง

ข้ อสมมติฐาน

เนื=องจากแบบจําลอง SARA ถูกพัฒนาขึ Lนเพื=อเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาที=ต้นเหตุ จึงเกิดการวิจยั และความเชี=ยวชาญด้ านแบบจําลองนี Lเพื=อลด
อัตราการเกิดอาชญากรรมและความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยขึ Lนมากมาย แบบจําลองนี Lมีประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาการคุ้มครองสัตว์ป่าที=เกี=ยวข้ อง
กับกลุ่มบุคคลที=ละเมิดกฎหมายหรื อบรรทัดฐานของสังคม ขณะที=ท่านกําลังอ่านบทที= 2 ของคู่มือแนะแนวฉบับนี Lอยู่นนั L ให้ ท่านถามตัวเองว่าแนวคิด
และหลักการของการแก้ ปัญหาจากต้ นกําเนิดของปั ญหาสามารถนํามาปรับใช้ ผสมผสานกับกระบวนการวางแผนในปั จจุบนั ของท่านได้ หรื อไม่

จํานวนสายพันธุ์กวางที8ใกล้ สูญพันธุ์ท8 ลี ดลงจากการล่ าเพื8อเอาเนือB
จํานวนประชากรกวางที1ใกล้ สญ
ู พันธุ์กําลังลดน้ อยลงเนื1องจากการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายเพิ1มปริ มาณมากขึน= ซึ1ง
เป้าหมายของการล่าก็คือเนื =อกวาง เมื1อถูกสาธารณชนกดดันให้ ดําเนินการอะไรสักอย่าง ผู้จดั การดูแลพื =นที1อนุรักษ์ จึงมาขอให้
ท่านเป็ นผู้นําทีมและกําหนดวิธีการแทรกแซงเพื1อลดปั ญหา ท่านจึงตัดสินใจที1จะใช้ แนวทางแก้ ปัญหาที1ต้นเหตุด้วยแบบจําลอง
SARA
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การตรวจสอบ: กําหนดแนวคิด จัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกปั ญหา
เลือกหนึ8งปั ญหา การทํางานด้ านคุ้มครองสัตว์ป่า ท่านจะทราบว่าปั ญหาที1เกิดขึ =นในพื =นที1อนุรักษ์ ของท่านนันมี
= มากมาย บางเรื1 องก็เป็ นเรื1 อง
ผิดกฎหมาย ส่วนเรื1 องอื1น ๆ ก็เช่น สายพันธุ์ต่างถิ1นที1รุกลํ =าเข้ ามา หรื อเกิดความขัดแย้ งระหว่างคนกับสัตว์ป่า แต่ก็อาจไม่เป็ นเช่นนัน= ระหว่าง
ขันตอนของการตรวจสอบนี
=
= จะแสดงให้ เห็นถึงลําดับความสําคัญของปั ญหา จากนันเลื
= อกขึ =นมาหนึง1 ปั ญหาเพื1อให้ ทีมแก้ ปัญหาของท่านรับไป
ดําเนินการ ที1สามารถเลือกปั ญหาได้ นัน= เนื1องจากมันเป็ นปั ญหาที1สร้ างความเสียหายอย่างมากต่อสาธารณชน สาธารณชนจึงต้ องการให้
ดําเนินการ หรื อไม่ก็เพราะมันเป็ นปั ญหาเรื อ= รังที1ใช้ ทรัพยากรไปแล้ วจํานวนมากในการแก้ ไข ดังนันในแนวทางการแก้
=
ไขปั ญหาที1ต้นเหตุของ
ปั ญหาจึงถูกกําหนดให้ เป็ น ‘เหตุการณ์ อนั ตรายทีเ2 กิ ดขึ7นซํ7 า ๆ ในชุมชนทีป2 ระชาชนคาดหวังให้เจ้าหน้าทีต2 ํารวจเข้ามาจัดการ’
เจาะจงปั ญหาและกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติ การกําหนดปั ญหาอย่างรัดกุมจะช่วยให้ ท่านมีสมาธิในการทํางาน สามารถประเมินและ
แก้ ไขปั ญหาได้ ง่ายขึน= คําว่า ‘การรุ กลํ =าพืน= ที1’ นัน= ตีความได้ กว้ างเกินไป แต่หากใช้ คําว่า ‘การดักจับสัตว์เพื1อล่าเอาเนือ= ไปสร้ างรายได้ เพื1อ
เพาะปลูกยาสูบ’ นันจะดี
=
กว่า คําว่า ‘ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ ป่า’ นันก็
= กว้ างเกินไปเช่นกัน ‘การแก้ เผ็ดสิงโตด้ วยการวางยาพิษฆ่าพวก
มันหลังถูกรุ กราน’ นัน= ก็ดีกว่าเช่นกัน ควรพยายามระบุสถานที1ที1เฉพาะเจาะจงด้ วย เช่น ‘การดักจับสัตว์เพื1อล่าเอาเนือ= ไปสร้ างรายได้ เพื1อ
เพาะปลูกยาสูบตามแนวชายแดน ก ข ค’ เป็ นต้ น หากปั ญหาของท่านมีมากเกินไป ท้ ายที1สดุ การตอบโต้ ของท่านอาจเบาบางลงภายใต้ พื =นที1
ขนาดใหญ่ หรื อไม่ก็ลา่ ช้ าเสียเวลาเนื1องจากความเชื1องช้ าถ้ าต้ องเกี1ยวข้ องกับเขตอํานาจศาลที1แตกต่างกันมากเกินไป ให้ ทา่ นลองคิดว่าปั ญหา
ของท่านคือการทดลอง เป็ นโครงการขนาดเล็กซึง1 ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดีโดยสามารถแสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จที1วดั ได้ และสามารถ
ขยายขนาดให้ ใหญ่ขึ =น หรื อถูกนําไปปฏิบตั ติ ามในที1อื1น ๆ

สมมติฐาน: การตรวจสอบ

การตรวจสอบของท่านแสดงให้ เห็นว่าการลักลอบล่าสัตว์ป่านันเป็
L นปรากฏการณ์ในวงกว้ าง ตัวแสดงก็แตกต่างกัน วิธีการที=ใช้ ก็แตกต่างกัน
ตลาดที=นําส่งก็แตกต่างกัน ภายหลังการตรวจสอบเบื Lองต้ นท่านจะทราบถึงปั ญหาสามประการที=แตกต่างกัน ดังต่อไปนี L
1.
2.
3.

ดักล่ากวางด้ วยแร้ วเพื=อเอาเนื Lอไปขายให้ กบั ร้ านอาหารในชุมชนท้ องถิ=น
แอบซุม่ ยิงกวางเพื=อเอาเนื Lอไปบริ โภคโดยพวกที=ทําเหมืองทองเถื=อนแบบผิดกฎหมาย
ใช้ สนุ ขั และอาวุธปื นในการล่ากวางเพื=อการบริ โภคและพักผ่อนหย่อนใจของพวกคนเมือง

จากข้ อมูลที=มีอยู่ระบุว่าปั ญหาในข้ อแรกคือปั ญหาที=ก่อให้ เกิดอันตรายสูงสุดต่อประชากรกวาง อย่างไรก็ตามอุทยานของท่านนันมี
L ขนาด
ใหญ่มาก ทําให้ เกิดความท้ าทายด้ านงบประมาณและปฏิบตั ิการแทรกแซงกับชุมชนทังหมด
L
เมื=อเข้ าสูข่ นตอนการวิ
ัL
เคราะห์ทา่ นและทีมของ
ท่านจะปรับเน้ นจุดสําคัญไปยังตอนใต้ ของอุทยานได้ ดียิ=งขึ Lน
ปั ญหาที=ถกู เลือกเพื=อทําการวิเคราะห์
ดักล่ากวางด้วยแร้วบริ เวณตอนใต้ของอุทยานเพือ: เอาเนือ; ไปขาย
ให้กบั ร้านอาหารในชุมชนท้องถิ: น

ใช้ แบบทดสอบ CHEERS ช่ วยเน้ นต้ นเหตุของปั ญหา เมื1อทําการตรวจสอบเพื1อค้ นหาปั ญหา การใช้ แบบทดสอบ CHEERS จะมีประโยชน์
มากในการช่วยตรวจสอบว่าปั ญหาของท่านมีองค์ประกอบที1จําเป็ นอยู่หรื อไม่ เช่น ชุมชน สิ1งที1เป็ นอันตราย ความคาดหวัง เหตุการณ์ต่าง ๆ
การเกิ ด เหตุก ารณ์ ซํ า= ความคล้ า ยคลึง กัน ของเหตุก ารณ์ เมื1 อ ท่ า นสามารถกํ า หนดและจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของปั ญ หาได้ แ ล้ ว ให้ ใ ช้
แบบทดสอบ CHEERS ทดสอบแต่ละปั ญหา ปั ญหาใดที1ไม่เข้ าข่ายองค์ประกอบที1จําเป็ นไม่ควรนําเข้ าสูข่ นตอนการวิ
ั=
เคราะห์ตอ่ ไป
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องค์ ประกอบของ
แบบทดสอบ
CHEERS
C ชุมชน
Community

สมมติฐาน: การตรวจสอบ

สิง1 ที1เป็ น
H อันตราย
Harmful

E

ความคาดหวัง
Expectation

เหตุการณ์ ต่าง

E ๆ
Events

การเกิด
R เหตุการณ์ซํ =า
Recurring

ความคล้ ายคลึง
กันของ
S
เหตุการณ์
Similarity

คําอธิบาย

ปั ญหาการใช้ แร้ วดักจับกวาง

แก้ ปัญหา
หรื อไม่ ?

สมาชิกในชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ และ/
หรื อ สัตว์ป่าได้ รับอันตรายจากปั ญหานี L

ประชากรกวางป่ าซึง= เป็ น ‘สมบัต’ิ ของชาติ ได้ รับ
อันตราย ดังนันจํ
L านวนนักล่าทังหลายจึ
L
งขึ Lนอยู่
กับจํานวนที=ลดลงของเหยื=อชนิดนี L

X

สิง= ที=เป็ นอันตรายเหล่านี Lส่งผลโดยตรงต่อผู้คน
สัตว์ป่า หรื อ องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ซึง= เป็ น
ต้ นเหตุของความเสียหาย การบาดเจ็บ
ความเครี ยดที=มากเกินไป หรื อถึงขันเสี
L ยชีวิต
เลยก็ได้

เนื=องจากประชากรกวางลดจํานวนลง ทําให้ นัก
ล่ามีเหยื=อน้ อยลง อีกทังการติ
L
ดตังแร้
L วยังไปทํา
ร้ ายและฆ่าสัตว์ชนิดอื=นที=มิใช่เป้าหมายของนัก
ล่าอีกด้ วย

X

ชาวบ้ านเกิดความคาดหวังว่าเจ้ าหน้ าที=ป่าไม้
ควรจะเข้ ามาช่วยแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหาเกิดจากเหตุการณ์ที=เฉพาะเจาะจง ซึง=
สามารถอธิบายและบันทึกเป็ นเอกสารได้
เมื=อเหตุการณ์เกิดขึ Lนเกินหนึง= ครังL ก็อาจ
กลายเป็ นเหตุการณ์ที=เรื อL รังได้ เช่น เกิดขึ Lนเป็ น
เวลาหลายปี หรื ออาจเกิดขึ Lนแบบฉับพลัน เช่น
ปั ญหาใหม่ที=กําลังจะเกิดขึ Lน
เหตุการณ์เหล่านี Lเชื=อมโยงกันด้ วยสถานที=และ
เวลาที=เกิดขึ Lน ใครจะตกเป็ นเหยื=อ กลุม่ ผู้กระทํา
ความผิดที=เกี=ยวข้ อง หรื อวิธีการดําเนินการ

ชาวบ้ านคาดหวังว่าเจ้ าหน้ าที=ป่าไม้ จะเข้ ามา
แทรกแซงเนื=องจากพวกเขามีอํานาจที=ได้ รับ
มอบหมายจากประเทศในการปกป้องคุ้มครอง
อุทยานและต่อต้ านการลักลอบค้ าสัตว์ป่าที=ผิด
กฎหมาย
การลักลอบติดตังแร้
L วดักจับสัตว์ได้ ถกู
สังเกตการณ์และจดบันทึกไว้ โดยหน่วย
ลาดตระเวน ส่วนเนื Lอกวางก็มีโฆษณาว่ามีขายที=
ร้ านอาหารท้ องถิ=นอยูเ่ ป็ นประจํา

X

X

ปั ญหาการวางแร้ วดักจับสัตว์นนเกิ
ั L ดขึ Lนอย่าง
ยืดเยื Lอมาเป็ นเวลาหลายปี

X

ชนิดของแร้ วดักจับสัตว์ที=ใช้ พื Lนที=ที=ลา่ และ
ร้ านอาหารที=ขายเนื Lอกวาง เหล่านี Lล้ วนเชื=อมโยง
การติดตังแร้
L วดักจับสัตว์แต่ละเหตุการณ์เข้ า
ด้ วยกัน

X

ข้ อมูลเพิ8มเติม
แหล่งข้ อมูล 1 Scott, M. S. (2015). Identifying and Defining Policing Problems. Center for Problem-Oriented Policing. (link)
แหล่งข้ อมูล 2 Sparrow, M. K. (2008). The Character of Harms. Operational Challenges in Control. Cambridge University
Press. (link)

การวิเคราะห์ : วิเคราะห์ ข้อมูล สร้ างสมมติฐาน และกําหนดตัวชีวJ ัด
ตอบคําถาม 5 W กับ 1 H ซึง1 ก็คือ ใคร? (Who?) อะไร? (What?) เมื1อไหร่? (When?) ที1ไหน? (Where?) ทําไม? (Why?) และ อย่างไร? (How?)
การทําเช่นนี =จะทําให้ ท่านเริ1 มมองเห็นสิ1งที1ท่านรู้ เกี1ยวกับปั ญหา ข้ อมูลใดที1จําเป็ นต้ องทําการรวบรวม และควรติดต่อใครให้ จดั เตรี ยมข้ อมูลให้
นอกจากนี =ยังช่วยให้ ทา่ นสามารถกําหนดขนาดของปั ญหาและผลกระทบที1จะเกิดขึ =นต่อสัตว์ป่า เศรษฐกิจท้ องถิ1น และชุมชนได้
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สร้ างและท้ าทายสมมติฐานต่ าง ๆ เมื1อท่านเริ1 มเข้ าใจตัวปั ญหาอย่างลึกซึ =งมากขึ =น ให้ ทา่ นสังเกตเพื1อสร้ างสมมติฐานเกี1ยวกับแรงจูงใจและ
สิง1 ที1อํานวยความสะดวกแก่ปัญหานัน= จากนันให้
= ใช้ ข้อมูลใหม่เพื1อทําการทดสอบ และดูวา่ ข้ อมูลใหม่นี =สนับสนุนสมมติฐานของท่านหรื อบังคับ
ให้ ทา่ นต้ องทําการแก้ ไขใหม่หรื อไม่ กระบวนการนี =จะช่วยป้องกันไม่ให้ ทา่ นหลงทางจากการคาดคะเนและการได้ ฟังข่าวมาอย่างกว้ าง ๆ

ท่ านได้ เรี ยนรู้ เกี8ยวกับผู้บริโภค

จากการค้ นหาข้ อมูลโฆษณาร้ านอาหารออนไลน์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ชมุ ชน
ท่านจะได้ เรี ยนรู้วา่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที=ยวจากเมืองหลวงที=มีฐานะ
รํ= ารวย โดยบริ โภคเนื Lอกวางเพื=อความโก้ หรู

ท่ านได้ เรี ยนรู้ ว่าแรงจูงใจของ
นักล่ าคืออะไร

ท่านระบุได้ ว่าหน่วยบริ การสุขภาพท้ องถิ=นเป็ นพันธมิตรที=สําคัญ ระหว่างการ
หารื อ เบื อL งต้ น ท่ า นได้ เ รี ย นรู้ เกี= ย วกับ ปั ญ หาการติ ด ยาเสพติ ด เรื อL รั ง ของ
ชายหนุ่มในชุมชนชายขอบป่ า การสอบปากคําหลังการจับกุมเผยให้ เห็นว่า
65 เปอร์ เซ็นต์ ของผู้กระทําผิดมีแรงจูงใจหลักในการลักลอบล่าสัตว์เพื=อนํา
เงินมาชําระหนี Lยาเสพติด จากข้ อมูลการฟ้องร้ องพบว่ามีการกระทําความผิด
ซํ Lาในอัตราที=สงู มาก

อย่ างไร?

ท่ านได้ เรี ยนรู้ เกี1ยวกับอาวุธที1
เลือกใช้ - ซึ1งก็คือแร้ วดักสัตว์

การสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที=ลาดตระเวนและผู้ลกั ลอบล่าสัตว์ที=ถกู จับกุมแสดง
ข้ อมูลอย่างชัดเจนว่าพวกนักล่านันนํ
L าม้ วนลวดที=ถกู ทิ Lงมาใช้ เพื=อทําแร้ ว
คุณภาพสูง ที=มีประสิทธิภาพมากในการจับและควบคุมกวางไว้ ซึง= ท่าน
สามารถยืนยันสิง= ที=นกั ล่าและเจ้ าหน้ าที=ลาดตระเวนบอกได้ จากพื Lนที=จริ ง ด้ วย
การเห็นกองลวดประเภทเดียวกับที=ใช้ ทํากับดักถูกทิ Lงอยูจ่ ํานวน 20 กอง

เมื1อไหร่ ?

ท่ านได้ เรี ยนรู้ ว่าเหตุการณ์ เช่ นนี Z
เกิดขึนZ เป็ นฤดูกาล

ข้ อมูลการลาดตระเวนระบุวา่ การล่ากวางเพื=อเอาเนื Lอนันจะเกิ
L
ดขึ Lนสูงสุด
ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึง= เป็ นช่วงหน้ าแล้ ง ของประเทศแถบ
ตะวันตก ที=มีงานเทศกาลท้ องถิ=นทําให้ ดงึ ดูดนักท่องเที=ยวเป็ นจํานวนมาก
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ใคร?

ทําไม?

กําหนดสถานที8ท8 ีเป็ นต้ นเหตุของปั ญหาตามความต่ อเนื8องของอาชญากรรมสัตว์ ป่า พฤติกรรมผลักและดึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าตาม
ห่วงโซ่อปุ ทานสามารถแบ่งได้ ออกเป็ นขันตอน
=
แต่ละขันตอนจะบรรยายถึ
=
งการที1สตั ว์ป่าถูกแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื1อการบริ โภค (ดัดแปลง
13,14
จาก ) ในแต่ละขันตอนผู
=
้ กระทําผิดแต่ละคนล้ วนมีส่วนร่ วมในการแสดงพฤติกรรม15 ความต่อเนื1องของอาชญากรรมสัตว์ป่าทําให้ เห็นว่า
บุคคลที1เกี1ยวข้ องมักจะทําให้ เส้ นกันระหว่
=
างขันตอนกั
=
บประเภทของผู้กระทําผิดนันไม่
= ชดั เจน ซึง1 หมายความว่าผู้กระทําผิดบางคนไม่ได้ กระทํา
ความผิดแค่เพียงอย่างเดียว
กําหนดจุดอ่ อน วัตถุประสงค์ที1สําคัญของขันตอนการวิ
=
เคราะห์ก็คือการระบุจดุ อ่อนที1ขนานไปกับความต่อเนื1องของการเกิดอาชญากรรมสัตว์
ป่ า ซึ1งท่านสามารถขัดขวางให้ ขนั = ตอนสําคัญล้ มเหลวได้ เพื1อให้ การดําเนินการในขัน= นีผ= ่านไปด้ วยดี ท่านจะต้ องบ่งชีถ= ึงแรงจูงใจที1ผลักดัน
พฤติกรรมของผู้กระทําผิด (ดู15) ประเภทของเครื อข่ายที1ใช้ ในการเคลื1อนย้ ายสินค้ า (ดู15,16) และต้ องคิดถึงกลไกการตอบรับระหว่างขันตอน
=
ต่าง ๆ ด้ วย ซึง1 เป็ นภาระหน้ าที1ที1ยิ1งใหญ่มาก ดังนันการกํ
=
าหนดปั ญหาไว้ อย่างชัดเจนจะช่วยลดความซับซ้ อนบางอย่างลงได้
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การแบ่ งหน้ าที8ของผู้เล่ นหลักในกระบวนการลักลอบค้ าสัตว์ ป่าที8เกิดขึนB อย่ างต่ อเนื8อง

ร่ างรายละเอียดแผนของพันธมิตร ใครเป็ นผู้จดั การปั ญหา? ใครที1ชว่ ยท่านแก้ ปัญหาได้ ? ในแต่ละขันตอนกระบวนการอาชญากรรมสั
=
ตว์ป่า
ที1เกิดขึ =นอย่างต่อเนื1อง พันธมิตรที1เป็ นหน่วยงานจากภาครัฐและภาคประชาสังคมหลาย ๆ หน่วยงานถูกเตรี ยมการไว้ อย่างดีในการให้ ข้อมูล
ท่านเกี1ยวกับปั ญหา และแสดงบทบาทในการริ เริ1 มกระบวนการแทรกแซงอย่างเหมาะสม17
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การแบ่ งหน้ าที8ของพันธมิตรหลัก ๆ ในแต่ ละขันB ตอนของเครื อข่ ายธุรกิจ

แก้ ไขคําจํากัดความของปั ญหา หลังจากกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี1ถ้วนแล้ ว ท่านอาจต้ องกําหนดปั ญหาขึ =นมาใหม่ หรื ออาจเกิด
ความชัดเจนขึ =นมาก็ได้ วา่ ปั ญหาที1แตกต่างกันแต่เกี1ยวข้ องกันควรได้ รับความสําคัญเป็ นสิ1งแรก ซึง1 ไม่เป็ นไร เนื1องจากแบบจําลอง SARA ไม่ใช่
แบบจําลองที1ทื1อตรง แต่สามารถรองรับการย้ อนกลับไปที1ขนตอนการตรวจสอบได้
ั=
หากการกําหนดปั ญหาใหม่เกิดขึ =นจริ ง
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เตรี ยมบททดสอบ ‘ก่ อนและหลัง’ เพื8อตรวจสอบว่ าปั ญหาลดลงหรื อไม่ แพทย์ยงั ใช้ ข้อมูลสัญญาณชีพของท่านก่อนและหลังให้ การ
รักษาเพื1อทําความเข้ าใจว่าการรักษาวิธีนีไ= ด้ ผลหรื อจําเป็ นต้ องปรับเปลี1ยน ทํานองเดียวกันท่านเองก็ต้องการทราบเกณฑ์การวัดผลที1ดีว่า
ปั ญหาคุ้มครองสัตว์ป่าของท่านยํ1าแย่เพียงใดก่อนที1จะดําเนินการตอบโต้ ซึง1 ทัว1 ไปเรี ยกวิธีเช่นนี =ว่าวิธีการขันพื
= =นฐานอันมีความสําคัญอย่างยิ1ง
ในการประเมินว่าปั ญหาลดลงหรื อไม่
ควบคุมตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าวิธีการของท่ านทําให้ ปัญหาลดลงหรื อไม่ เมื1อทําการทดสอบยาตัวใหม่นกั วิจยั จะแบ่งอาสาสมัครออกเป็ น
กลุม่ ที1ได้ รับการรักษา และกลุม่ ควบคุมที1ไม่ได้ รับการรักษา แต่ทงสองกลุ
ั=
ม่ ถูกเฝ้าสังเกตแบบเดียวกัน ซึง1 วิธีการเช่นนี =สร้ างความมัน1 ใจได้ มากขึ =น
ว่ากลุม่ ที1ได้ รับการรักษานันอาการดี
=
ขึ =นเพราะได้ รับยามิใช่เกิดจากปั จจัยอื1น แต่แม้ ว่าการควบคุมปั ญหาคุ้มครองสัตว์ป่านันเป็
= นเรื1 องยาก แต่ก็
ไม่ใช่เรื1 องที1ไม่สามารถเป็ นไปได้ เมื1อท่านกําหนดพื =นที1ของโครงการที1ท่านจะเข้ าแก้ ไขปั ญหาได้ แล้ ว ให้ ท่านคิดถึงพื =นที1อื1น ๆ ที1ประสบปั ญหา
แบบเดียวกันว่าทังสองพื
=
=นที1นนมี
ั = ความคล้ ายกันมากพอที1จะใช้ วิธีการควบคุมหรื อไม่?

สมมติฐาน: การวิเคราะห์

หลังจากกลัน= กรองปั ญหาเพื=อมุง่ เน้ นไปที=ตอนใต้ ของอุทยานแล้ ว ท่านจึงตัดสินใจใช้ ตอนเหนือเป็ นพื Lนที=ควบคุม โดยกําหนดดัชนีชี Lวัด
ขึ Lนมาสามตัวและตังให้
L เป็ นวิธีการขันพื
L Lนฐาน
พื$นทีค( วบคุม

พื$นทีท( ไี( ด้ รับการแก้ ไข

รายละเอียด

วิธีการขันพื
L Lนฐาน
ตอนเหนือ

วิธีการขันพื
L Lนฐาน
ตอนใต้

อัตราการกวาดล้ าง
แร้ วดักสัตว์

อุทยานปฏิบตั กิ ารกวาดล้ างแร้ วดักสัตว์เดือนละหนึง= ครังL
โดยพุง่ เป้าไปยังพื Lนที=ที=ตรวจพบแร้ วดักสัตว์มากที=สดุ

12 เส้ น
ต่อการกวาดล้ าง

26 เส้ น
ต่อการกวาดล้ าง

ดัชนีการขายเนือZ
กวางป่ าในร้ านอาหาร

สายข่าวในชุมชนระบุชื=อร้ านอาหารที=ขายเนื Lอกวางป่ า
ทังตอนเหนื
L
อและตอนใต้

25

30

ประชากรกวาง

ตรวจสอบกล้ องดักถ่ายภาพอัตโนมัตปิ ระจําปี ทงสอง
ัL
พื Lนที=

70-80

50-60

ดัชนีชี Lวัด

ข้ อมูลเพิ8มเติม
แหล่งข้ อมูล 1 Clarke, R. V, & Eck, J. E. (2005). Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Stepas. Center for ProblemOriented Policing. (link)
แหล่งข้ อมูล 2 การป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ , ศูนย์การแก้ ไขปั ญหาที1ต้นเหตุของปั ญหา (ลิงค์)

ตอบสนอง: ลดโอกาส เพิLมความเสีLยง เพิLมความร่ วมมือ มีใจจดจ่ อ
ความสมเหตุสมผล ขันตอนการตอบสนองเกิ
=
ดขึ =นเมื1อท่านเห็นด้ วยกับวิธีการที1เหมาะสม จัดทําแผนการทํางานและเข้ าแทรกแซงตามที1ได้
เลือกวิธีไว้ ขณะที1พิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ต่าง ๆ อยู่นัน= ให้ เลือกวิธีการที1ไม่ซับซ้ อนจนเกิ นไป เสนอและหารื อแผนการแทรกแซงกับทีม
ภาคสนามเพื1อประเมินวิธีการที1ปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง พยายามหาคําตอบที1เป็ นการเปลีย1 นแปลงเชิงบวกต่อการปฏิบตั งิ านที1กําลังดําเนินอยู่

12

พิจารณาวิธีป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ ให้ ถ้วนถี8 เทคนิคทัง= 25 สําหรับการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ 18 นีเ= ป็ น
โครงสร้ างที1มีประโยชน์กบั ทีมของท่านในการคิดเรื1 องการลดโอกาส ซึง1 เทคนิคเหล่านี =ถูกจําแนกออกเป็ นแต่ละประเภทกว้ าง ๆ ดังนี = การหาวิธี
เพิ1มความอุตสาหะและความเสี1ยงที1เกี1ยวข้ องกับอาชญากรรม ลดผลตอบแทนและสิ1งยัว1 ยุ และกําจัดข้ ออ้ าง ตารางด้ านล่างแสดงให้ เห็นว่า
เทคนิคเหล่านี =สามารถนําไปใช้ กบั สมมุตฐิ านได้ อย่างไร19

สมมติฐาน: การตอบสนอง

25 เทคนิคเพื8อพิจารณาวิธีการป้ องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ ให้ ถ้วนถี8 (SCP)
เพิ8มความอุตสาหะ

เพิ8มความเสี8ยง

เลือกเป้ าหมาย
ที.แข็งแกร่ งขึน6
ทําไม่ได้

เพิ.มจํานวนผู้พทิ กั ษ์
แต่งตังผู
. ้ พิทกั ษ์ กิตติมศักดิ7
ในชุมชน

ควบคุมการเข้ าถึงสิ.ง
อํานวยความสะดวก
เพิMมความระแวดระวัง
สําหรับผู้ทีMละเมิดกฎห้ าม
บุกรุก รวมไปถึงคําเตือน
และค่าปรับด้ วย

ให้ ความช่ วยเหลือใน
การเฝ้ าระวังตรวจตรา
ตังสายด่
.
วนเพืMอรายงาน
การลักลอบขายเนื .อ
กวางป่ า

คัดกรองผู้ท. อี อกจาก
อุทยาน
ตรวจสอบยานพาหนะ
ทังรถยนต์
.
และรถ
มอเตอร์ ไซค์ตามถนนใน
อุทยานเวลากลางคืน

เผยตัวตนผู้ค้าให้ มาก
ขึน6
แจ้ งผู้นําท้ องถิMนเกีMยวกับ
บุคคลทีMร้ ูจกั ทีMเกีMยวข้ องกับ
ธุรกิจการค้ าเนื .อกวางป่ า

เบี.ยงเบนความสนใจ
ผู้ต้องสงสัย
จัดให้ มีสนุ ขั ดมกลินM อยู่
ตามหน่วยคัดกรองตาม
ถนน
แต่ละจุด

ใช้ ประโยชน์ จาก
ผู้จดั การดูแลสถานที.
ตีสนิทกับเจ้ าของ
ร้ านอาหารเพืMอขัดขวาง
การขายเนื .อกวางป่ า

ควบคุมอุปกรณ์ /อาวุธ
กําจัดม้ วนลวดทีMถกู ทิ .ง
ซึงM ถือเป็ นแหล่งวัสดุชนดี
ั.
ในการทําแร้ วดักสัตว์

สร้ างความแข็งแกร่ ง
ให้ กับเจ้ าหน้ าที.เฝ้ า
ระวังอย่ างเป็ น
กิจจะลักษณะ
เพิMมจุดคัดกรองตาม
ร้ านอาหารโดยเจ้ าหน้ าทีM
ตรวจการด้ านสาธารณสุข

ลดผลตอบแทน

ลดสิ8งยั8วยุ

กําจัดข้ ออ้ าง

อําพรางเป้ าหมาย
ทําไม่ได้

ลดความเครี ยด/
ความคับข้ องใจ
ให้ ทนุ แก่ผ้ ปู ระกอบการและ
จัดตังโครงการอาชี
.
พทางเลือก
ในชุมชนหลัก

ตัง6 กฎ
จัดทําข้ อตกลงความร่วมมือ
ในการล่าและบริ โภคสัตว์ป่า

กําจัดเป้ าหมาย
ทําไม่ได้

หลีกเลี.ยงข้ อพิพาท
จัดให้ มีการพบปะระหว่างชุมชน
กับหัวหน้ าอุทยานเป็ นประจํา
หรื อ ตังสายด่
.
วนสําหรับรับแจ้ ง
เหตุฉกุ เฉิน

ติดตัง6 คําแนะนํา
ติดตังป้
. ายกฎของอุทยานตาม
แนวเขตแดนและจุดรอยต่อทีM
ทราบ

ลดสิ.งยั.วยุหรื อสิ.งล่ อใจ
จัดกิจกรรมทางสังคมและกีฬา
ให้ กบั เยาวชนกลุม่ เสียM งทีMอาจ
ถูกหลอกใช้
ให้ ไปล่าสัตว์ป่าได้

จิตสํานึกต้ องตื.นตัว
ติดป้ายทีMหน้ าทางเข้ า
ร้ านอาหาร
ว่าเนื .อกวางป่ า
เป็ นสิงM ผิดกฎหมาย

ขัดขวางระบบของ
ตลาด
สังM ปิ ดหรื อปรับเงิน
ร้ านอาหารทีMบริ การ
เมนูอาหารป่ า/เนื .อ
กวางป่ า

ต่ อต้ านแรงกดดันจากเพื.อน
โครงการสําหรับให้ นกั ล่า
ใช้ ทกั ษะของพวกเขาเพืMอให้
เกิดผลเชิงบวกในงานอนุรักษ์

สนับสนุนการยินยอมเชื.อ
ฟั ง พัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานทีM
ยังM ยืนและถูกกฎหมายสําหรับ
ทางเลือกอืMนแทนเนื .อกวาง

ปฏิเสธผลตอบแทน
ใช้ การรณรงค์ลดความ
ต้ องการเพืMอลดความ
สนใจของนักท่องเทีMยว

ไม่ สนับสนุนการเลียนแบบ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
บังคับใช้ กฎหมาย (เช่น การ
จับกุม) เช่นเดียวกับอาชีพ
ทางเลือก (เช่น โครงการ
ผู้พิทกั ษ์ ป่า)

ควบคุมยาเสพติด/สิ.งมึน
เมา
โครงการต่อต้ านการใช้ สาร
เสพติดสําหรับนักล่าทีMมี
ปั ญหาติดยา

ค้ นหาเป้ าหมาย
ใช้ ชดุ ทดสอบอย่าง
รวดเร็วเพืMอระบุชนิดของ
เนื .อกวางป่ า
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พิเคราะห์ จุดสําคัญของการป้ องปราม วิธีการนี =ใช้ ได้ กบั ปั ญหาที1เกิดจากคนกลุม่ เล็ก ๆ ที1ร้ ู จกั หรื อผู้กระทําผิดซํ =าซาก20,21 ผลจากการวิจยั
แสดงให้ เห็นว่าการพิเคราะห์จดุ สําคัญของการป้องปรามสามารถช่วยลดอาชญากรรมลงได้ 22 ด้ วยการเพิ1มความแม่นยําในการตรวจตรา ความ
รวดเร็ วว่องไว และบทลงโทษที1เข้ มงวดรุ นแรง นอกจากนีย= งั มีการให้ ผ้ ูกระทําผิดทํางานบริ การสังคมเพื1อช่วยให้ พวกเขาหลุดพ้ นจากอาชีพ
อาชญากรอีกด้ วย
ให้ รางวัลแก่ ผ้ ูท8 มี ีพฤติกรรมไม่ ขัดขืน หาวิธีสง่ เสริ มสนับสนุนให้ พวกเขายอมอ่อนข้ อและปฏิบตั ิตาม ในขณะเดียวกันสิ1งสําคัญก็คือขัดขวาง
พฤติ ก รรมที1 ไ ม่เ ป็ น ที1 ต้ อ งการ จงจํ า ไว้ ว่า พวกที1 ช อบแหกกฎมัก จะเป็ น เพี ย งประชากรส่ว นน้ อ ยเท่า นัน= ขอให้ คิ ด อย่า งรอบคอบว่า จะใช้
แบบจําลอง ‘รางวัลกับบทลงโทษ’ เพื1อแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างไร
พิเคราะห์ ผลที8อาจเกิดตามมาโดยมิได้ ตงั B ใจ พิจารณาต้ นทุน ผลกําไร และความเสีย1 งอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนที1จะแนะนําวิธีการตอบโต้
ทังนี
= =รวมไปถึงผลกระทบที1เกิดขึ =นเป็ นวงกว้ างจากการแทรกแซง นอกเหนือจากปั ญหาที1ลดลง เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน และ ผู้มีสว่ น
ได้ รับผลประโยชน์ตา่ ง ๆ23 ยกตัวอย่างเช่นรายได้ ที1เพิ1มขึ =นจากโครงการอาชีพทางเลือกอาจทําให้ นกั ล่ามีเงินมาซื =ออาวุธปื นหรื อหาเวลาว่างเพื1อ
ออกล่าสัตว์บอ่ ยขึ =น24
อธิบายว่ าการแทรกแซงของท่ านจะช่ วยลดปั ญหาได้ อย่ างไร ให้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ลองสมมติตวั เองให้ เป็ นผู้กระทําผิดดูบ้าง และคิดดู
ว่าหากมีการแทรกแซงเกิ ดขึน= พฤติกรรมนี จ= ะเปลี1ยนแปลงและปั ญหาจะลดลงได้ อย่างไร การพิจารณารายละเอียดเหล่านี อ= ย่างละเอียด
รอบคอบจะช่วยให้ ทา่ นตัดสินใจได้ วา่ จะยกเลิกหรื อแก้ ไขวิธีการแทรกแซงก่อนที1จะตกลงใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อไป
หลัง จากพิ จ ารณาอย่า งถี1 ถ้ ว นแล้ ว ท่า นจึง ตัด สิน ใจใช้ วิ ธี ก ารแทรกแซงสี1 ค รั ง= โดยพุ่ง เป้า หมายไปที1 ส่ว นต่า ง ๆ ของการเกิ ด
อาชญากรรมสัตว์ป่าอย่างต่อเนื1อง
สมมติฐาน: การตอบสนอง

1.
2.
3.
4.

เพิ1มความเข้ มแข็งในการเฝ้ าระวังตรวจตราอย่ างเป็ นกิจจะลักษณะ นําโดยเจ้ าหน้ าที=ตรวจการด้ านสาธารณสุขประจําเมือง
ให้ เพิ=มจุดตรวจสอบร้ านอาหารท้ องถิ=นและปิ ดสถานประกอบการที=ลกั ลอบขายเนื Lอกวางป่ าอย่างผิดกฎหมายซํ Lา ๆ ซาก ๆ
ควบคุมยาเสพติด ด้ วยความร่ วมมือกับหน่วยงานด้ านสาธารณสุขและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื Lนที= ให้ ท่านเริ= มโครงการนํา
ผู้กระทําความผิดและสมาชิกในชุมชนที=ทกุ ข์ทรมานจากปั ญหาการติดยาเสพติดเข้ าสู่แผนฟื นL ฟู โดยร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที=ตํารวจ
ท้ องที=และผู้นําชุมชน จัดตังสายด่
L
วนเพื=อรายงานเกี=ยวกับผู้ที=พยายามค้ ายาในชุมชน
ลดสิ1งยั1วยุ นําโดยองค์กรพัฒนาเอกชนท้ องถิ=นและผู้นําชุมชน พัฒนาแผนการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางสังคมเพื=อดึงดูดเยาวชนที=
มีความเบื=อหน่าย และแนะนําอาชีพทางเลือกให้ กบั นักล่า
ควบคุ มอุ ปกรณ์ เครื1 องมื อและอาวุ ธ ร่ วมมือกับบริ ษัทกํ าจัดขยะในพืนL ที= เพื=อจะได้ สามารถเก็บม้ วนลวดที=ถูกทิงL ซึ=งนักล่า
นํามาใช้ ทําแร้ วดักสัตว์

ข้ อมูลเพิ8มเติม
แหล่งข้ อมูลที1 1 Scott, M. S. (2017). Focused Deterrence of High-Risk Individuals. Center for Problem-Oriented
Policing. (link)
แหล่งข้ อมูลที1 2 Brown, R., & Scott, M. S. (2007). Implementing Responses to Problems. Center for Problem
Oriented Policing. (link)
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หนึง$ ในการแทรกแซงของท่านพุง่ ความสําคัญไปที$การควบคุมการเข้ าถึงลวดทําแร้ วดักสัตว์ โดยร่างแผนภาพเกี$ยวกับการแทรกแซงที$อาจไปขัดขวางกระบวนการของพรานป่ า พร้ อมระบุดชั นีชี Lวัดที$ใช้ ทดสอบการแทรกแซง
ตรรกะของท่านชี Lให้ เห็นว่าการควบคุมลวดทําแร้ วดักสัตว์เป็ นวิธีที$คอ่ นข้ างถูกในการขัดขวางพรานป่ าก็จริ งอยู่ แต่ด้วยวิธีการนี Lอย่างเดียวก็ยงั ไม่เพียงพอที$จะแก้ ไขปั ญหา ท่านจึงคาดหวังว่าบรรดาพรานป่ าจะเปลีย$ นตัวเองได้

ความเป็ นไปได้ ท. จี ะมีวธิ ีการอื.นมาแทนที.
ความเป็ นไปได้ ในการกระจายผลตอบแทน
คาดได้ เลยว่าท่านจะได้ เห็นวิธีใหม่ ๆ ในการฆ่ากวางเกิดขึ Lน เนื$องจากพวกพรานป่ า แร้ วดักสัตว์ ทําให้ เกิ ดผลพลอยได้ สูงที$สตั ว์ ป่าที$ไม่ใช่เป้าหมายต้ องเสียชี วิตไปด้ วย การลด
จะทดลองหาวิธีอื$นมาใช้ แทนแร้ วดักสัตว์ เตรี ยมพร้ อมกับการใช้ ปืนและหอกที$เพิ$ม จํ านวนลวดทํ าแร้ วดักสัตว์ ในอุทยานจะส่งผลดี ต่อสัตว์ เลียL งลูกด้ วยนมขนาดใหญ่ ที$ไม่ใช่
มากขึ Lนได้ เลย
เป้าหมาย ในการนี Lการติดตังแร้
L วดักสัตว์ทางตอนเหนือของอุทยานก็อาจลดจํานวนลงตามไป
ด้ วยเนื$องจากจํานวนลวดทําแร้ วดักสัตว์ที$ลดลง
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การประเมิน: ติดตามการดําเนินการ วัดผลกระทบที6เกิดขึน9 แก้ ไขปรั บปรุ งตามความจําเป็ น
การจะอ้ างว่าประสบความสําเร็ จในโครงการแก้ ไขปั ญหาหรื อไม่นนั = ท่านจะต้ องถามคําถามพื =นฐาน 2 ข้ อ คือ ปั ญหาลดลงหรื อไม่? หากเป็ น
เช่นนัน= ท่านต้ องตอบโต้ ระดับไหนจึงจะส่งผลให้ ปัญหาลดลง2 ดัชนีชี =วัดทีLทา่ นระบุไว้ ก่อนหน้ านี =และเริL มปฏิบตั ิตามจะช่วยให้ ทา่ นสามารถตอบ
คําถามเหล่านี =ได้ แผนภาพด้ านล่างแสดงให้ เห็นถึงวิธีการคิดผ่านกระบวนการประเมินการตอบโต้ ของท่าน ทีLเกีLยวข้ องกับงานในอนาคต ทีLสร้ าง
ขึ =นใหม่จาก 25

ประเมินว่ าท่ านดําเนินการและแก้ ไขปรั บปรุ งโครงการของท่ านอย่ างไร การแทรกแซงมักจะล้ มเหลวเนืLองจากวิธีทีLนํามาใช้ นนยั
ั = งไม่ดีพอ
ไม่ใช่เพราะว่าแนวคิดนัน= มีข้อบกพร่ อง ให้ ท่านทบทวนวิธีทีLนํามาใช้ เพืLอการแทรกแซงและปรับปรุ งแก้ ไขเมืLอเวลาผ่านไป เมืLอท่านสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับอุปสรรคได้ แล้ ว
ประเมินข้ อมูลที?ส่งผลกระทบ การประเมินสิLงทีLสง่ ผลกระทบทีLเกิดขึ =นในกระบวนการคุ้มครองสัตว์ป่าเป็ นเรืL องยากเนืLองจากปั ญหา ‘เหยืLอทีL
ไม่มีปากมีเสียง’3 ต่างจากเหยืLอทีLเป็ นมนุษย์ สัตว์ป่าไม่สามารถแจ้ งความเกีLยวกับอาชญากรรม หรื อแม้ แต่แจ้ งให้ ท่านทราบได้ หากสิLงต่าง ๆ
เริL มดีขึ =น ตัวบ่งชี =ทีLใช้ ในการประเมินปั ญหาล้ วนต้ องเผชิญกับอคติและข้ อจํากัดบางประการ ตัวบ่งชี =เพียงตัวเดียวแทบจะบอกไม่ได้ ว่าการตอบ
โต้ ของท่านประสบความสําเร็ จหรื อไม่ การเปรี ยบเทียบตัวบ่งชี =ต่าง ๆ จากแหล่งทีLมาทีLแตกต่างกัน รวบรวมโดยวิธีการทีLแตกต่างกัน จะสามารถ
เอาชนะอคติทีLเกิดกับตัวบ่งชี =เพียงตัวเดียว การติดตามและการวัดผลวิธีนี =จะช่วยเพิLมความถูกต้ องและความน่าเชืLอถือของสิงL ทีLทา่ นพบ
จัดทําเอกสารและเผยแพร่ จดบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง เพราะกรณีศกึ ษาของท่านสามารถนํามาใช้ เป็ นการภายในเพืLอเป็ นแนวทางในการ
โต้ ตอบกับปั ญหาทีLคล้ ายคลึงกัน เป็ นเหมือนหลักสูตรฝึ กอบรมสําหรับนักแก้ ปัญหาหน้ าใหม่ หรื อแม้ แต่การแบ่งปั นข้ อมูลในวงกว้ างเพืLอให้
องค์กรอืLน ๆ สามารถนํามาปรับใช้ กบั แนวทางทีLคล้ ายคลึงกันได้ อีกด้ วย
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การประเมินของท่านทําให้ ทราบว่าการปฏิบตั ิการของท่านไม่ได้ ดําเนินไปอย่างราบรื< นทังหมด
=
การตรวจค้ นร้ านอาหารเฉพาะบางร้ านแสดงให้
เห็นว่าประสบความสําเร็ จอย่างจํากัดในระยะแรก ซึง< ไม่ได้ รับความสนใจจากเจ้ าหน้ าที<ตรวจการด้ านสาธารณสุข แต่เมื<อได้ ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที<
ตรวจการด้ านสาธารณสุขแล้ ว ท่านจึงได้ พฒ
ั นาวิธีการสุม่ ตรวจเมื<อได้ รับข่าวว่ามีการบริ โภคเนื =อสัตว์ป่า และพวกเขาเริ< มจะตามโครงการไม่ทนั
แล้ ว
ตลอดทัง= ปี กระทรวงสาธารณสุขได้ ดําเนินการตรวจค้ นเฉพาะจุดมาแล้ ว 10 ครั ง= และได้ ระงับใบอนุญาตเจ้ าของร้ านอาหารทัง= หมด 7 ราย
ปฏิบตั ิการนีม= าพร้ อมกับการกระจายข่าวไปยังสื<อท้ องถิ<น และการรณรงค์ส่งเอกสารถึงเจ้ าของร้ านอาหารเพื<อชีแ= จงบทลงโทษของการขาย
เนื =อสัตว์ป่า
มีผ้ กู ระทําความผิด 12 คนกับเยาวชนอีก 24 คนจากชุมชนที<กําลังเข้ าร่ วมในโครงการฟื น= ฟู เจ้ าหน้ าที<ตํารวจจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้ 3 รายตาม
ข้ อมูลที<ได้ รับทางสายด่วน ท่านเองก็ได้ สร้ างความสัมพันธ์ในการทํางานกับผู้นําชุมชนด้ วยการมีสว่ นร่วมในเรื< องนี =
ตัวชี =วัดแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาที<เกิดขึ =นทางตอนเหนือและตอนใต้ นนลดจํ
ั=
านวนลง โดยชี =ให้ เห็นว่าอาจมีปัจจัยอื<น ๆ ที<ทําให้ เกิดการลดลงเช่นกัน
หรื ออาจมีการกระจายผลประโยชน์เกิดขึ =นหากนักล่าที<อยู่ในชุมชนตอนเหนือใช้ ม้วนลวดแบบเดียวกับชุมชนในตอนใต้ เพื<อวางกับดัก อย่างไรก็
ตามการลดลงจากการแก้ ไขปั ญหาในพื =นที<ของท่าน (ตอนใต้ ) นันให้
= ผลที<แข็งแกร่ งกว่าพื =นที<ที<ท่านควบคุมมาก ยิ<งแสดงให้ เห็นชัดว่าการตอบโต้
ของท่านทําให้ ปัญหาลดลง

ปริมาณเฉลีย
+ ของจํานวนกับดักที+
ตรวจพบต่อการกวาดล ้าง
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จํานวนแร ้วกับดักลดลงจากการโต ้ตอบหรือไม่?
30

26

25
20
15

12

12

10

10
5
0

อัตราการกวาดล้ างแร้ ว
กับดัก
ดัชนีบ่งชีร8 ้ านอาหารป่ า
ประชากรกวาง

ตอนเหนือ

ตอนใต้

ปี ทีL [

ปี ทีL \

ตอนเหนือ (ควบคุมl)
ข้ อมูลเบื =องต้ น
เปอร์ เซ็นต์ที<เปลีย< นไป

ตอนใต้ (แก้ ไขปั ญหา)
ข้ อมูลเบื =องต้ น
เปอร์ เซ็นต์ที<เปลีย< นไป

12 เส้ นต่อหนึง<
การกวาดล้ าง
25
70-80

26 เส้ นต่อหนึง<
การกวาดล้ าง
30
50-60

ลดลง 17 เปอร์ เซ็นต์
ลดลง 20 เปอร์ เซ็นต์
ไม่เปลีย< นแปลง

ลดลง 42 เปอร์ เซ็นต์
ลดลง 57 เปอร์ เซ็นต์
ไม่เปลีย< นแปลง

ข้ อมูลเพิ?มเติม
แหล่งข้ อมูลทีL 1 Eck, J. E. (2017). Assessing Responses to Problems: Did It Work? An Introduction for Police ProblemSolvers. Center for Problem-Oriented Policing. (link)
แหล่งข้ อมูลทีL 2 Crime Reduction Tool Kit and EMMIE. College of Policing. (link)
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บทที$ 3 ริเริ$มโครงการแก้ ปัญหาที$ต้นเหตุของปั ญหาด้ วยตัวท่ านเอง
บททีL 1 และ บททีL 2 ของคูม่ ือแนะแนวฉบับนี =ได้ แนะนําให้ ทา่ นรู้จกั กับแนวทางการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุของปั ญหาและวิธีการคลีLคลายปั ญหาโดย
ใช้ แบบจําลอง SARA ไปแล้ ว เวลานี =ท่านอาจคิดว่า 'ก็ฟังดูดีนะ แต่ฉนั ต้ องการรายละเอียดเพิLมเติมเกีLยวกับกลไกของสิLงทีLเกีLยวข้ อง และควรจะ
เริL ม ต้ น ทีL ต รงไหน' ในบททีL 3 นี ผ= ้ ูเ ขี ย นจะอธิ บ ายถึง องค์ ป ระกอบหลัก 6 ประการทีL จํ า เป็ น สํ า หรั บ การเริL ม ต้ น และแนวทางในการจัด วาง
องค์ประกอบเหล่านี =ควบคู่ไปกับกิจกรรมในแต่ละวันขององค์กร คําแนะนําของผู้เขียนคือการเริL มต้ นจากเรืL องเล็ก ๆ ก่อน โดยเลือกโครงการ
นําร่องทีLทําให้ เกิดความสําเร็จ มีระยะเวลาทีLชดั เจน และจดบันทึกสิงL ทีLทา่ นได้ ทํา
เหล่านี =ช่วยให้ ท่านเข้ าใจว่าโครงการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุของปั ญหาโครงการอืLน ๆ ประสบความสําเร็ จได้ อย่างไร พร้ อมด้ วยแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ทีL
อธิบายถึงวิธีการทีLหน่วยงานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยสามารถนําโครงการ POP มาใช้ ได้ อย่างยังL ยืน ซึงL เป็ นข้ อมูลทีLมีประโยชน์ในบททีL 3 ของ
คูม่ ือแนะแนวฉบับนี26,27
=
ข้ อมูลเพิ?มเติม
แหล่งข้ อมูลทีL 1 Implementing POP: Leading, Structuring, and Managing a Problem-Oriented Police Agency. Center for
Problem-Oriented Policing. (link)
แหล่งข้ อมูลทีL 2 Sidebottom, A., Kirby, S., Tilley, N., Armitage, R., Ashby, M., Bullock, K. and Laycock, G. (2020).
Implementing and sustaining problem-oriented policing: A guide. Jill Dando Institute of Security and Crime
Science, University College London. (link)

องค์ ประกอบที6 1 ทีมแก้ ปัญหา
จัดสรรหน้ าที?ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที?ของท่ านใหม่ และเลือกคณะเข้ าทีม การแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุของปั ญหาเน้ นการเลือกเจ้ าหน้ าทีLทีLมีอยูแ่ ล้ วและ
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าการสรรหาเจ้ าหน้ าทีLใหม่ เนืLองจากไม่ใช่ทกุ คนทีLยงุ่ กับงานตลอดทังแปดชั
=
วL โมงต่อวันและห้ าวันต่อสัปดาห์
และหากเจ้ าหน้ าทีLทุกคนเอาแต่มุ่งไปทีLการตอบโต้ การคุกคาม ก็แสดงว่าพวกเขาอาจกํ าลังยุ่งโดยไม่จําเป็ นอยู่ก็ได้ ท่านควรตรวจสอบว่า
เจ้ าหน้ าทีLของท่านใช้ เวลาทํางานกันอย่างไร จากนันจึ
= งคํานวณสัดส่วนของเวลาในสัปดาห์ทีLเจ้ าหน้ าทีLนนสามารถจั
ั=
ดสรรเพืLอมาแก้ ไขปั ญหา
ทีLเกิดขึ =นได้ การผสมผสานระหว่างทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ จะทําให้ ทีมมีความรอบรู้ ซึLงอาจรวมถึงเจ้ าหน้ าทีLพิทกั ษ์ ป่าทีLอยู่
แนวหน้ า ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจตัดสินใจด้ วย ทังนี
= =พวกเขาไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้เชีLยวชาญต่อปั ญหาเหล่านันอยู
= ่แล้ วก็ได้ แต่พวกเขาสามารถ
ชังL นํ =าหนักของข้ อมูล สร้ างและท้ าทายสมมติฐาน และคิดค้ นวิธีแก้ ปัญหาได้
มอบอํานาจในการตัดสินใจ ทีมของท่านจะต้ องมีผ้ มู ีอํานาจในการชักชวนองค์กรและพันธมิตรอืLน ๆ และสามารถรวบรวมข้ อมูลและพัฒนา
แผนการแทรกแซงต่าง ๆ กับพันธมิตรเหล่านัน= ได้ ท่านควรตรวจสอบแต่เนิLน ๆ เพืLอให้ แน่ใจว่าได้ มอบอํานาจในการตัดสินใจและสืLอสารกับ
เจ้ าหน้ าทีLอย่างชัดเจนแล้ ว
จั ด อบรมที ม และหั ว หน้ าที ม ถึ ง วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ต้ น เหตุ ข องปั ญหา จัด อบรมทัก ษะการแก้ ปั ญ หา และความสํ า คัญ ของการป้อ งกัน
อาชญากรรมแก่เจ้ าหน้ าทีLตงแต่
ั = เนิLน ๆ หาโอกาสในการฝึ กอบรมร่ วมกับสถาบันการศึกษาหรื อกรมตํารวจทีLกําหนดวิธีการเข้ าถึงปั ญหาไว้ อย่าง
เป็ นระบบแล้ ว

องค์ ประกอบที6 2 ข้ อมูล
เข้ าถึงข้ อมูลภายในองค์ กรด้ านสัตว์ ป่าของท่ าน แต่ละแผนกในองค์กรมักจะมีฐานข้ อมูลเป็ นของตัวเอง และข้ อมูลบางส่วนจากแต่ละแผนก
เหล่านันอาจมี
=
ความสําคัญต่อการวิเคราะห์ของท่าน จากภาพด้ านล่างจะเห็นว่าฐานข้ อมูลต่าง ๆ ถูกแบ่งเป็ น ‘กระป๋ องข้ อมูล’ และข้ างใต้ ของ
กระป๋ องข้ อมูลมี ‘หยดข้ อมูล’ ทีLแสดงผลจากการวิเคราะห์ทีLไม่สามารถสร้ างขึ =นจากกระป๋ องข้ อมูลเพียงกระป๋ องเดียวได้ เมืLอรวมกระป๋ องทังสาม
=
เข้ าด้ วยกัน ท่านจะเริL มเห็นถึงความเชืLอมโยงของของกลางทีLยึดได้ ระหว่างจับกุม กับวิธีล่าสัตว์ทีLใช้ ในอุทยาน และสิLงเหล่านี =เกีLยวข้ องกับชนิด
สัตว์ทีLเป็ นเป้าหมายได้ อย่างไร การรวมกระป๋ องข้ อมูลเข้ าด้ วยกันอาจเป็ นเรืL องยากเนืLองจากมันหมายถึงงานทีLเพิLมขึน= ของผู้บริ หารจัดการ
ฐานข้ อมูลในการทําแบบสอบถามและส่งข้ อมูลออกไปยังทีม แต่ถึงกระนันข้
= อมูลก็เป็ นสิLงสําคัญต่อความสําเร็ จของโครงการ ทีมแก้ ปัญหาของ
ท่านจะต้ องได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงเพืLอขอเข้ าถึงข้ อมูล
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เข้ าถึงข้ อมูลจากหน่ วยงานและองค์ กรอื?น ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐอืLน ๆ ในพื =นทีLของท่านอาจมี
ฐานข้ อมูลของแต่ละองค์กรเช่นกัน ซึงL ข้ อมูลบางส่วนจากแหล่งต่าง ๆ นี =อาจเป็ นประโยชน์สําหรับท่านได้ แต่การแบ่งปั นข้ อมูลนันไม่
= ใช่เรืL องง่าย
มักถูกขัดขวางจากความกังวลต่อความอ่อนไหวของการปฏิบตั ิหน้ าทีLและความปลอดภัยของข้ อมูล ถึงแม้ จะสมเหตุสมผลในบางครัง= แต่ก็
สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างเวลาทีLไม่ต้องการแบ่งปั นข้ อมูลได้ ด้วยเช่นกัน แต่ละหยดข้ อมูลช่วยให้ ท่านก้ าวไปได้ ทีละน้ อย เริL มต้ นจากปั ญหาทีL
เฉพาะเจาะจงทีLเกีLยวข้ องกับชุดข้ อมูลทีLเฉพาะเจาะจง ต่อด้ วยการรวมข้ อมูลทีLจําเป็ นต่อโครงการ จะช่วยให้ ท่านสามารถหลีกเลีLยงความไม่เต็ม
ใจแบ่งปั นข้ อมูลของแต่ละองค์กรได้ หยดข้ อมูลทีLทีมแก้ ปัญหาและหัวหน้ าทีมเลือกมานันจะทํ
=
าให้ สามารถเริL มกระบวนการความร่ วมมือ และ
ก้ าวไปข้ างหน้ าด้ วยข้ อตกลงการแบ่งปั นข้ อมูลทีLหลากหลายได้ ทนั เวลา
หาวิธีกลั?นกรองข้ อมูล การกลันL กรองข้ อมูลจะช่วยให้ ระดับในการขออนุญาตเรืL องความปลอดภัยในการแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างองค์กรหรื อ
เจ้ าหน้ าทีLนนลดตํ
ั=
Lาลง ข้ อมูลในอดีตทีLไม่ออ่ นไหวในการดําเนินการสามารถช่วยอธิบายได้ วา่ ปั ญหาเปลียL นแปลงไปอย่างไรเมืLอเวลาผ่านไป
รวบรวมข้ อมูลในเชิงรุ ก สําหรับสมาชิกในทีมแก้ ปัญหาแล้ วไม่มีสงิL ใดทีLสามารถแทนทีLการลงพื =นทีLเพืLอสัมผัสสภาพแวดล้ อมทีLแตกต่างกันของ
แต่ละพื =นทีLจากมุมมองของผู้กระทําผิดหรื อเจ้ าหน้ าทีLพิทกั ษ์ ป่าได้ สิงL เหล่านี =จะช่วยเพิLมเนื =อหาให้ กบั ข้ อมูลและรายงานของท่าน วิธีทีLทีมของท่าน
สามารถใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลทีLต้องการ ได้ แก่
• การวิ จยั แบบเปิ ด การรวบรวมข้ อมูลจํานวนมากสามารถทําได้ ก่อนทีLจะออกจากสํานักงาน การค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตอย่าง
ละเอียดอาจแสดงให้ เห็นถึงการศึกษาเกีLยวกับปั ญหาทีLท่านพยายามแก้ ไข และข้ อมูลการติดต่อผู้เขียนทีLสามารถให้ ข้อมูลทีLเป็ น
ประโยชน์หรื อข้ อมูลเชิงลึกแก่ทา่ นได้ อย่าลืมว่าข้ อมูลแบบเปิ ดทีLมีอยูม่ ากมายเกีLยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถช่วยเพิLม
ข้ อมูลความเป็ นมาของสถานทีLทีLเกิดปั ญหาได้
• ความเป็ นมาของสถานที `เกิ ดเหตุ การตรวจสอบว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายอยู่บริ เวณไหนและใช้ เครืL องมืออํานวย
ความสะดวกประเภทใด หรื อสถานทีLทีLเกิดความขัดแย้ งระหว่างคนกับสัตว์ป่าทีLเกิดขึ =นซํ =า ๆ จะช่วยกําหนดรูปแบบความคิดเกีLยวกับ
ปั ญหา ความคล้ ายคลึงทีLเกิดขึ =นและยุทธวิธีทีLใช้ เป็ นประจํา ขอให้ เจ้ าหน้ าทีLอืLน ๆ ติดต่อท่านทันทีหากมีเหตุการณ์ใหม่ทีLเกีLยวข้ อง
กับปั ญหาของท่าน เพืLอให้ ทา่ นสามารถประเมินสถานการณ์ได้ ในขณะทีLสถานการณ์นนยั
ั = งใหม่อยู่
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•
•
•

ติ ดตามหน่วยลาดตระเวน ทําตัวเป็ นผู้สงั เกตการณ์ในหน่วยลาดตระเวนจะช่วยให้ ท่านเข้ าใจสิLงต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขาว่า
ตัดสินใจกันอย่างไรและมีประสิทธิผลเพียงใดในการแก้ ไขปั ญหา
สัมภาษณ์ ผูก้ ระทําผิ ด ผู้ถกู คุมขังทีLเพิLงถูกจับกุมหรื ออดีตผู้กระทําผิดสามารถให้ ข้อมูลทีLมีค่าเพืLอทําความเข้ าใจปั ญหาของท่านว่า
เป็ นอย่างไรและทําไม บุคคลเหล่านีย= งั สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ด้วยว่าเพราะเหตุใดปฏิบตั ิการในปั จจุบนั ของท่านอาจไม่
สัมฤทธิผล
ขยายเครื อข่าย กระตุ้นตัวเองให้ มองออกไปนอกเครื อข่ายช่องทางการติดต่อของท่าน ลักษณะปั ญหาทีLซบั ซ้ อนของท่านอาจทําให้
ท่านต้ องพูดคุยหารื อกับบุคคลทีLทํางานและมีภมู ิหลังทีLแตกต่างกันอย่างสิ =นเชิง ฉะนันจงอย่
=
ากลัวทีLจะก้ าวออกจากพื =นทีLทีLค้ นุ เคยใน
เรืL อง ‘การบังคับใช้ กฎหมาย’ ‘การอนุรักษ์ ’ หรื อ ‘อาชญาวิทยา’ ของท่านเอง

องค์ ประกอบที6 3 ความสามารถในการวิเคราะห์
ลงทุนกับนักวิเคราะห์ ท? ผี ่ านการฝึ กอบรมมาแล้ ว การแก้ ปัญหาจะต้ องใช้ นกั วิเคราะห์ ดังนันจึ
= งต้ องมีนกั วิเคราะห์เฉพาะทางในทีมของท่าน
คําถามทีLมกั พบบ่อยคือ ‘ทักษะใดทีLนกั วิเคราะห์ของฉันจําเป็ นต้ องมี แม้ นกั วิเคราะห์ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้เชีLยวชาญในทุก ๆ เรืL อง แต่ก็ควรทีLจะ
สามารถทํางานกับแหล่งข้ อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์หลาย ๆ แบบได้ พวกเขาจะได้ ประโยชน์จากพื =นฐานของทฤษฎีการก่อและการป้องกัน
อาชญากรรม เหนือสิLงอืLนใดนักวิเคราะห์เป็ นนักคิดทีLมีวิจารณญาณและความอยากรู้อยากเห็น บทบาทสําคัญของหัวหน้ าทีมคือการดูแลรักษา
เวลาทํางานของนักวิเคราะห์จากการถูกเจ้ าหน้ าทีLอืLน ๆ มาขอให้ ทําโน่นทํานีL เพืLอให้ แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถมีสมาธิกบั ปั ญหาได้
จ้ างนักวิเคราะห์ จากบริ ษัทอื?น ข้ อมูลจะไม่ ปะติดปะต่ อ หากนักวิเคราะห์ในองค์กรของท่านยุ่งจนเกินไป ให้ พิจารณาจ้ างบริ ษัทอืLนด้ วย
คําถามทีLเจาะจงเลือก สถาบันวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีนยั สําคัญและมักเต็มใจทีLจะ
สนับสนุนการริ เริL มงานอนุรักษ์ ทีLอยู่ในความสนใจแบบเดียวกัน การหารื อคําถามการวิจยั ทีLสําคัญและการสร้ างหยดข้ อมูลทีLผ่านการกลันL กรอง
มาแล้ วกับพันธมิตรด้ านการวิจยั ของท่านอาจเป็ นวิธีทีLมีประสิทธิภาพในการขับเคลือL นโครงการของท่านไปข้ างหน้ า

องค์ ประกอบที6 4 พันธมิตร
ส่ งเสริมและสนับสนุนความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงาน ในขณะทีLทีมของท่านมีความเข้ าใจทีLดีขึ =นเกีLยวกับปั ญหานัน= ท่านจะสามารถระบุตวั
บุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานทีLดีทีLสดุ เพืLอทําการแทรกแซงลดปั ญหา แทนทีLจะเป็ นหน่วยงานด้ านสัตว์ป่าของท่านเพียงหน่วยงานเดียว การสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืLน ๆ และกลุม่ ภาคประชาสังคมต่าง ๆ จะง่ายขึ =นเมืLอเจ้ าหน้ าทีLแก้ ไขปั ญหาของท่านได้ รับมอบอํานาจให้ สามารถเข้ า
ร่วมและกําหนดกลยุทธ์ของการลดปั ญหาทีLได้ ประโยชน์ร่วมกัน
สนับสนุนแนวทางการป้ องกันอาชญากรรมที?แปลกใหม่ และยั?งยืน ความร่วมมือต่าง ๆ นันช่
= วยให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงทักษะความชํานาญ
ด้ านสัตว์ป่าทีLหน่วยงานของอาจท่านไม่มี ทําให้ เกิดการแทรกแซงทีLสร้ างสรรค์และยังL ยืนขึ =น ความร่ วมมือยังช่วยให้ ท่านก้ าวข้ ามข้ อจํากัดของ
อํานาจของท่านได้
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กําหนดหน้ าที?ความรั บผิดชอบตังU แต่ เนิ?นๆ ป้องกันการแอบกลับไปทํางานกิจวัตรแบบเดิม ๆ โดยกําหนดหน้ าทีLความรับผิดชอบและการ
ส่งมอบโครงการให้ ชดั เจนตังแต่
= เนิLนๆ โครงการแก้ ไขปั ญหาทีLไม่ระบุกําหนดส่งมักเสีLยงทีLจะถูกลอยแพ ดังนันจึ
= งสําคัญอย่างยิLงหากทีมของท่าน
ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าทีLจากหน่วยงานด้ านสัตว์ป่าแผนกต่าง ๆ ทีLมีหวั หน้ าต่างกัน ได้ รับการตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่าท่านมีผ้ นู ําทีLสามารถกําหนด
ระยะเวลาโครงการได้ สมเหตุสมผล และมันL ใจว่าแต่ละทีมประกอบไปด้ วยผู้เชีLยวชาญและการสนับสนุนทีLจําเป็ นเพืLอทีLจะประสบความสําเร็จ
คาดหวังและไปให้ ถึงชัยชนะอย่ างรวดเร็ ว การได้ รับชัยชนะอย่างรวดเร็ วก็คือความสําเร็ จทีLช่วยให้ ท่านและทีมของท่านสร้ างแรงผลักดัน
ในการทําโครงการใหม่ แต่การทีLได้ เรี ยนรู้วา่ การแก้ ปัญหานันต้
= องใช้ เวลาและความอดทน ท่านจึงควรหางานทีLต้องรับผิดชอบทีLแสดงคุณค่าของ
แนวทางของท่านให้ ได้ ตงแต่
ั = เนิLน ๆ ท่านจัดทําเอกสารข้ อเท็จจริ งเกีLยวกับปั ญหาทีLเกิดขึ =นในหนึงL หน้ ากระดาษได้ หรื อไม่? จงทําขึ =นมา ท่านพูดคุย
กับเจ้ าหน้ าทีLและชุมชนเกีL ยวกับปั ญหาทีLเกิดขึน= แบบสบาย ๆ ได้ หรื อไม่? จงทํา การไปให้ ถึงชัยชนะอย่างรวดเร็ วไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นการ
แทรกแซงเท่านัน= แต่อาจเป็ นการแบ่งปั นผลการวิเคราะห์เบื =องต้ นกลับไปให้ กบั พันธมิตรในโครงการทีLมีส่วนทําให้ เกิดหยดข้ อมูล ตัวอย่างเช่น
เมืLอเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพทางเลือกขององค์กรพัฒนาเอกชนกับบันทึกการจับกุมของท่าน อาจเผยให้ เห็นว่าพันธมิตรองค์กร
พัฒนาเอกชนมิได้ ทํางานในหมู่บ้านทีLพรานป่ าส่วนใหญ่อาศัยอยู่เลย ดังนันการให้
=
ผลการวิเคราะห์ตงแต่
ั = เนิLน ๆ จะช่วยหลีกเลีLยงความรู้ สกึ ทีLวา่
พันธมิตรเอาแต่ปอ้ นข้ อมูลลงในหลุมดําโดยทีLท่านมองไม่เห็นผลตอบแทนใด ๆ กลับมาเลย การสร้ างช่องทางการสืLอสารเหล่านี =ในช่วงแรกของ
โครงการถือเป็ นกุญแจสําคัญ ซึงL ถือเป็ นชัยชนะอย่างรวดเร็ วนันL เอง
สนับสนุนทีมแก้ ปัญหา โครงการ ฯ ต้ องการการกํากับดูแลและตรวจสอบเป็ นประจําเพืLอให้ แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานของทีมเป็ นไปด้ วยดีและมี
ความก้ าวหน้ า และไม่วา่ จะมีความท้ าทายใด ๆ เกิดขึ =นก็จะได้ รับการจําแนกและกําจัดออกไปตังแต่
= ต้น โครงการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุของปั ญหา
อาจล้ มเหลวได้ เมืLอไฟแห่งความกระตือรื อร้ นเบื =องต้ นของผู้บริ หารระดับสูงนัน= มอดไป และไม่มีการดําเนินการกําจัดอุปสรรคในการบริ หาร
หัวหน้ าสายงานควรจัดประชุมความคืบหน้ าของโครงการกับผู้แก้ ไขปั ญหาเป็ นประจําเพืLอ
•
•
•
•
•

กลัน` กรองและตีความปัญหาทีพ` บ
ตรวจสอบทีมว่ามี ศกั ยภาพและความชํานาญทีจ` ํ าเป็ นต่อความสําเร็ จ
ประสานและลดความขัดแย้งระหว่างการทํางานของทีมกับโครงการอืน` ๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิ ธีการตอบโต้ทีเ` สนอไปนันy สอดคล้องกับจรรยาบรรณและพันธกิ จโดยรวมของเจ้าหน้าทีพ` ิ ทกั ษ์ ป่า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสือ` สารนันy มี ความชัดเจนและถูกใช้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลทังy ภายในและภายนอกองค์กร

อัปเดตข้ อมูลกับเพื?อนร่ วมงานตลอดระยะเวลาโครงการ การประชุมเจ้ าหน้ าทีLแบบไม่เป็ นทางการ หรื อการนําเสนอการแก้ ปัญหาอย่าง
เป็ นทางการล้ วนเป็ นการประชุมทีLเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกอืLน ๆ ในหน่วยงานด้ านสัตว์ป่าของท่านมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้
ทีมแก้ ปัญหาของท่านแบ่งปั นปั ญหาทีLพบและหารื อเกีLยวกับแนวทางต่าง ๆ ตลอดทังโครงการ
=
วิธีนี =จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้ เจ้ าหน้ าทีLอืLน ๆ
ทีLอาจถูกขอให้ มาช่วยหรื อแบ่งปั นข้ อมูลในภายหลังได้ การแบ่งปั นข้ อมูลอย่างสมํLาเสมอช่วยให้ โครงการเกิดแรงผลักดันและเจ้ าหน้ าทีLเกิดความ
กระตือรื อร้ น และทําให้ การเริL มโครงการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุโครงการทีLสองเกิดได้ งา่ ยขึ =น เจ้ าหน้ าทีLนอกทีมแก้ ปัญหาของท่านอาจนําเสนอแนวคิด
ใหม่ ๆ และตรวจเช็คสมมติฐานทีLทีมของท่านกําลังสร้ างขึ =น ตลอดจนช่วยให้ ทา่ นสามารถมองเห็นและหลีกเลียL งข้ อผิดพลาดได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ ไขปั ญหาของเจ้ าหน้ าที? ตัวชี =วัดประสิทธิภาพการทํางานของเจ้ าหน้ าทีLมกั มุ่งเน้ นไปทีLกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การรื อ= ถอนแร้ วดักสัตว์ จํานวนกิโลเมตรทีLทําการลาดตระเวน หรื อรายงานทีLเขียนขึ =น การประเมินและการส่งเสริ มเจ้ าหน้ าทีLตาม
ความถนัดในการแก้ ไขปั ญหาจะช่วยให้ ท่านเริL มปลูกฝั งแนวทางการแก้ ไขปั ญหาไว้ ในหน่วยงานสัตว์ป่าของท่านได้ ตัวชี =วัดประสิทธิภาพของ
เจ้ าหน้ าทีLในทีมแก้ ไขปั ญหา อาจรวมถึง
•
•
•
•
•

ผูแ้ ก้ไขปัญหาสามารถบ่งบอกถึงแนวทางการแทรกแซงที ส` ามารถนํามาใช้จดั การกับต้นเหตุทีแ` ท้จริ งของปัญหา ซึ` งไม่ใช่การขยาย
เวลาความต่อเนือ` งของปฏิ กิริยาโต้ตอบ
ผู้แก้ไขปัญหาสามารถบ่งบอกถึงแนวทางการแทรกแซง และพื นy ที `ที`ทบั ซ้อนกันกับพันธมิ ตรได้ ซึ` งไม่ต้องพึ`งพาความสามารถของ
หน่วยงานสัตว์ป่าแต่เพียงอย่างเดียว
ผูแ้ ก้ไขปัญหาสามารถถ่ายทอดตรรกะของวิ ธีการแทรกแซงทีเ` ลือกใช้ได้อย่างชัดเจน ว่าจะสามารถทําให้ปัญหาลดลงได้อย่างไร
ผูแ้ ก้ไขปัญหาได้ทําการประเมิ นจุดแข็งและจุดอ่อนของวิ ธีการแทรกแซงต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดถีถ` ว้ น
ผูแ้ ก้ไขปัญหาได้ดําเนิ นการพิ จารณาแล้วอย่างถี `ถ้วนถึงวิ ธีการกํ าจัดอาชญากรรมกับผลกระทบเชิ งลบที อ` าจเกิ ดขึyนโดยไม่ได้ตงัy ใจ
พร้อมทังy สามารถบอกวิ ธีในการบรรเทาสิ` งทีอ` าจเกิ ดขึyนนีไy ด้
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จดบันทึกกรณีศึกษาของท่ าน การประเมินผลเป็ นองค์ประกอบสําคัญของแบบจําลอง SARA โครงการแก้ ไขปั ญหาทีLต้นเหตุของปั ญหาทุก
โครงการควรทีLจะทําให้ ท่านมีความเข้ าใจในปั ญหาอย่างลึกซึ =งยิLงขึ =น ว่าแนวทางแก้ ปัญหาเช่นนี =จะเกิดผลภายใต้ หน่วยงานสัตว์ป่าของท่าน
แม่แบบของการสมัครเข้ าชิงรางวัลเฮอร์ มาน โกลด์สไตน์ (Herman Goldstein Award) นันคื
= อชุดคําถามทีLมีประโยชน์ทีLสามารถแนะนําแนวทาง
ท่านได้ ตลอดขัน= ตอนของการจดบันทึกกรณี ศึกษา ทัง= นีก= ารเผยแพร่ กรณี ศึกษาของท่านเป็ นการภายในนัน= เท่ากับเป็ นการให้ ข้อมูลอ้ างอิง
ทีLสาํ คัญสําหรับผู้ไขแก้ ปัญหาในกลุม่ ถัดไป
เรี ยนรู้ จากความล้ มเหลวด้ วยการยอมรั บและนํามาปรั บใช้ มิใช่ เก็บซ่ อนเอาไว้ ไม่มีใครสามารถรับรองได้ วา่ โครงการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุ
ของปั ญหาทุกโครงการจะประสบความสําเร็ จในการลดปั ญหาอาชญากรรมสัตว์ป่า ซึLงเป็ นเรืL องปกติ โดยสิLงทีLควรทําคือหาสาเหตุของความ
ล้ มเหลวให้ เจอ แล้ วทําการประเมิน จดบันทึก และแบ่งปั นข้ อมูลทีLค้นพบ เพืLอหลีกเลียL งการเกิดข้ อผิดพลาดเดิม ๆ
แบ่ งปั นบทเรี ยนที?ได้ รับให้ แก่ ทังU ภายในและภายนอกองค์ กร ทีมแก้ ไขปั ญหาสามารถแบ่งปั นบทเรี ยนนัน= ๆ ด้ วยการนําเสนอผลงานของ
พวกเขาแก่เพืLอนร่ วมงาน หรื อให้ คําปรึกษาแก่ทีมแก้ ไขปั ญหากลุม่ ถัดไปได้ การปฏิบตั ิเช่นเดียวกันนี =กับพันธมิตรทังในปั
= จจุบนั และทีLจะมีขึ =นใน
อนาคตนันเป็
= นสิLงสําคัญ การส่งทีมแก้ ไขปั ญหาของท่านไปนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ระดับโลก (World Conservation Congress) หรื อการประชุมผู้พิทกั ษ์ ป่าโลก (World Ranger Congress) และการส่งกรณีศกึ ษาของท่านไปยัง
ศูนย์แก้ ปัญหาทีLทีLต้นเหตุของปั ญหาของรางวัลเฮอร์ มาน โกลด์สไตน์ (Herman Goldstein Award) ถือเป็ นก้ าวทีLสาํ คัญอย่างยิLง

การรวมทุกองค์ ประกอบเข้ าด้ วยกัน: สาสน์ ให้ กาํ ลังใจ
สําหรับผู้อ่านทีLพร้ อมจะเริL มดําเนินโครงการแก้ ปัญหาทีLต้นเหตุของปั ญหาทุกท่าน หลังจากทีLท่านเข้ าใจคู่มือแนะแนวฉบับนี =แล้ ว ผู้เขียนขออวย
พรให้ ทา่ นได้ พบกับสิงL ทีLดีทีLสดุ โดยอาศัยสุภาษิ ตโบราณทีLวา่ ‘นักแก้ ไขปั ญหาเกิดขึ =นมาเองมิได้ หากต้ องผ่านการฝึ กฝน’ (problem solvers are
made not born) ท่านกับเพืLอนร่ วมงานนันมี
= แนวโน้ มทีLจะพบกับอุปสรรคระหว่างทางสู่ความสําเร็ จ ขอให้ ท่านเรี ยนรู้ จากทังสิ
= LงทีLดีและไม่ดี ทีL
เกิดขึ =นของโครงการ และแบ่งปั นประสบการณ์เหล่านี =กับผู้อืLนเพืLอให้ ทกุ คนสามารถเรี ยนรู้ ร่วมกันได้ ท่านไม่ควรประเมินคุณค่าของกรณีศกึ ษา
ต่าง ๆ เกีLยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าตํLาเกินไป โครงการเล็ก ๆ เหล่านี =จะช่วยกระตุ้นให้ ทกุ ท่านเข้ าใจมากขึ =นว่าสิLงใดทีLได้ ผลและไม่ได้ ผลในการ
คุ้มครองสัตว์ป่า
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องค์ ประกอบที,สาํ คัญของโครงการแก้ ปัญหาที,ต้นเหตุของปั ญหา
องค์ ประกอบ

1 ทีมแก้ ไขปั ญหา

2 ข้ อมูล

ความสามารถในการ
3
วิเคราะห์

4 พันธมิตร

วิธีการทํางาน

ตรวจสอบว่ างานของท่ านไปได้ ดหี รื อไม่

มอบหน้ าที,ใหม่ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที5ด้วยตําแหน่งนัก
แก้ ไขปั ญหา

•
•

มอบหมายอํานาจในการตัดสินใจ

•

อบรมเทคนิคการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ผู้จดั การ
โครงการและนักแก้ ไขปั ญหา

•

เข้ าถึงข้ อมูลภายในหน่วยงานด้ านสัตว์ป่าของ
ท่านเองได้

•
•

เข้ าถึงข้ อมูลจากหน่วยงานและองค์กรอื5น ๆ ได้

•

สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบเชิงรุ ก
ลงทุนกับนักวิเคราะห์ที5ผา่ นการฝึ กอบรม

•

จัดจ้ างบุคคลภายนอกมาทําการวิเคราะห์
โดยเฉพาะ

•
•
•

ส่งเสริ มและสนับสนุนความร่วมมือระหว่ างองค์ กร

•

สนับสนุนแนวทางการป้ องกันอาชญากรรมที5
แตกต่างและยัง5 ยืน

•
•

5 การบริ หารจัดการ

กําหนดความรั บผิดชอบแต่เนิ5น ๆ

•

คาดหวังและไปให้ ถงึ ชัยชนะอย่ างรวดเร็ว

•
•

สนับสนุนทีมแก้ ไขปั ญหาของท่าน

•

อัปเดตเพื5อนร่วมงาน
ประเมินการปฏิบตั งิ านในการแก้ ไขปั ญหาของ
เจ้ าหน้ าที5
จดบันทึกกรณีศกึ ษาของท่าน

•

แบ่ งปั นผลการเรี ยนรู้ที5ได้ กบั ทังภายในและ
S
6 การทบทวนตรวจสอบ ภายนอกองค์กร

•
•

เรี ยนรู้ จากความผิดพลาดล้ มเหลวด้ วยการ
ยอมรับและนํามาปรับใช้ มิใช่ซอ่ นเก็บไว้
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นักแก้ ไขปั ญหาของท่านมีหวั หน้ าสายงานที5ชดั เจนหรื อไม่
นักแก้ ไขปั ญหาของท่านมีเวลาพอเพียงสําหรับการเริ5 มต้ นโครงการ
หรื อไม่
นักแก้ ไขปั ญหากับหัวหน้ าสายงานได้ ผา่ นการอบรมวิธีการระบุและ
แก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นทางการมาแล้ วหรื อไม่
นักแก้ ไขปั ญหาของท่านมีความเชี5ยวชาญพอที5จะเริ5 มต้ นโครงการหรื อไม่
นักแก้ ไขปั ญหาของท่านได้ ใช้ ข้อมูลหลากหลายจากแหล่งข้ อมูลหรื อไม่
ทีมแก้ ไขปั ญหาของท่านมีทกั ษะและเวลาที5เพียงพอในการผสานข้ อมูล
และรวบรวมเป็ นหยดข้ อมูลได้ หรื อไม่
ทีมงานได้ ระบุชอ่ งว่างของสิง5 ที5ร้ ูและสร้ างกลยุทธ์ขึ Sนมาปิ ดช่องว่างนันS
หรื อไม่
ทีมงานของท่านได้ รับการสนับสนุนด้ านการวิเคราะห์ หรื อนักวิเคราะห์
หรื อไม่
นักวิเคราะห์ของท่านมีความเชี5ยวชาญที5จําเป็ นกับโครงการหรื อไม่
นักวิเคราะห์ของท่านมีเวลาเพียงพอสําหรับโครงการหรื อไม่
ท่านได้ ระบุรายชื5อพันธมิตรที5ต้องรับมือกับปั ญหาแบบเดียวกันหรื อไม่
และพวกเขายินดีที5จะให้ ความช่วยเหลือหรื อไม่
อุปสรรคที5เป็ นไปได้ ของการทํางานร่วมกันคืออะไร และท่านได้ แก้ ไขให้
เบาบางลงหรื อไม่
เวลาที5ต้องการใช้ ในการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรเป็ นเหตุเป็ นผลกับ
ขันตอนในการทํ
S
างานและผลลัพธ์ที5คาดหมายไว้ หรื อไม่
ระดับของแรงจูงใจและทรัพยากรต่าง ๆ ที5จําเป็ นต่อการตอบโต้ ของท่าน
มีความยัง5 ยืนหรื อไม่
นักแก้ ไขปั ญหาและหัวหน้ าทีมงานได้ กําหนดผลลัพธ์ของโครงการไว้
อย่างสมบูรณ์หรื อไม่
หัวหน้ าโครงการเรี ยกประชุมทีมงานเป็ นประจําหรื อไม่
ทีมงานได้ บอกหรื อไม่วา่ การไปให้ ถงึ ชัยชนะอย่างรวดเร็วจะช่วยสร้ าง
แรงผลักดันในกระบวนการทํางานของโครงการได้ ตงแต่
ั S เริ5 มต้ น
ท่านมีระบบการประเมินผลงานเจ้ าหน้ าที5เพื5อเป็ นรางวัลให้ กบั นักแก้ ไข
ปั ญหาที5มีทกั ษะและความสามารถหรื อไม่

กรณีศกึ ษาของท่านได้ รับการตีพิมพ์โดยที5เจ้ าหน้ าที5ในหน่วยงานของ
ท่านสามารถเข้ าถึงได้ หรื อไม่
ท่านได้ แบ่งปั นผลที5ได้ จากโครงการ ฯ ของท่านกับองค์กรภายนอก
หรื อไม่
มีการส่งเสริ มให้ รายงานความผิดพลาดล้ มเหลวและการนํามาแก้ ไขปรับ
ใช้ เพื5อให้ ผ้ อู ื5นสามารถนําไปใช้ เป็ นบทเรี ยนได้ หรื อไม่
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