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ໃນນາມທີີ່ທ່ານເປັນເຈີ້າໜ້າທີຂ
ີ່ ອງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ ທ່ານອາດຮ້ສຶກວ່າເຫດການຕ່າງໆເຫີ່ານີີ້ເກີດຂີ້ນຊີ້າໄປຊີ້າມາຕະຫອດເວລາ
ເຊັີ່ນ: ມີການຈັບກຸມຜ້ລັກລອບລ່າສັດປ່າທີຜ
ີ່ ິດກດໝາຍໄດ້ຢ່ເປັນປະຈາ ແຕ່ການກະທາຜິດດັີ່ງກ່າວໃນພີ້ນທີີ່ອຸທະຍານຂອງທ່ານ ກຍັງບີ່ເຄີຍຫຼຸດລງເລີຍ. ທ່ານ
ເຄີຍຖກຮ້ອງຂໃຫ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັດປ່າ ທີີ່ໄດ້ເຂີ້າມາທາລາຍຜນຜະລິດພດພັນຕ່າງໆ. ແຕ່ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຂັບໄລ່ ຫ ຍກຍ້າຍຖີີ່ນຖານໃຫ້ແກ່
ບັນດາສັດເຫີ່ານັີ້ນໄປແລ້ວກີ່ຕາມ, ສຽງຮ້ອງຮຽນຈາກຊາວບ້ານກີ່ຍັງເພີີ່ມຫາຍຂີ້ນທຸກປີ ແລະ ທ່ານອາດບີ່ໄດ້ຄິດຄນດຽວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານມີໜ່ວຍລາດຕະເວນ
ເພີີ່ມຂີ້ນ ຫ ມີຍານພະຫະນະທີີ່ວ່ອງໄວກວ່າເກີ່າ ຫ ມີງົບປະມານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຫາຍກວ່ານີີ້ ທ່ານອາດຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂີ້ນເຫີ່ານີີ້ໄດ້”
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ດ້ວຍງົບປະມານທີີ່ຈາກັດ ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ຊາວບ້ານກຄ
ີ່ າດຫວັງໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາສັດປ່າໃນວງກວ້າງຂີ້ນ ຊຶີ່ງບາງບັນຫາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈານວນຫາຍ ແຕ່ກີ່ເບິີ່ງຄວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆຍັງບີ່ທັນໄດ້ຮບ
ັ ການແກ້ໄຂໄປໃນທາງທີີ່ດີຂີ້ນເທີ່ອ.
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ ທ່ານເອງກີ່ອາດຈະຮັບຮໄ້ ດ້ວ່າ ບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າແມ່ນມີຄວາມຮນແຮງຂີ້ນເລີ້ອຍໆ. ການລັກລອບລ່າສັດປ່າ ແລະ ຄ້າສັດປ່າ
ທີີ່ຜິດກດໝາຍ ເພີ່ອນາໄປເປັນສັດລ້ຽງ, ອາຫານ, ເຄີ່ອງປະດັບ ຫ ຢາປວພະຍາດ ແມ່ນກາລັງເພີີ່ມທະວີຂີ້ນໃນທີ່ວໂລກ. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງເກີດບັນຫາຂີ້ຂັດແຍ່ງ
ລະຫວ່າງ ສັດປ່າ ແລະ ຄນ ເພີີ່ມຂີ້ນ ເນີ່ອງຈາກທັງຄນ ແລະ ສັດປ່າ ກແຂ່ງຂັນກັນ ເພີ່ອຍາດແຍ່ງບ່ອນທາມາຫາກິນ ແລະ ແຫີ່ງອາຫານ. ບັນຫາທີີ່ທ່ານຕ້ອງດາ
ເນີນການແກ້ໄຂນັີ້ນ ຈຶີ່ງມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານີີ້ ທ່ານອາດເຫັນວ່າ ວິທີການປະຕິບັດງານແບບດັີ້ງເດີມຂອງອງກອນ ຄວນມີການປັບປຸງ
ແລະ ປ່ຽນແປງ ເພີ່ອໃຫ້ເຂີ້າກັບຍຸກທີີ່ທັນສະໄໝ.
ສະນັີ້ນ, ຈີ່ງຈາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງມີການທດລອງນາໃຊ້ວິທກ
ີ ານໃໝ່ໆແລ້ວ. ນະໂນບາຍການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ໄດ້
ຖກພັດທະນາຂີ້ນ ເພີ່ອຊ່ວຍເຫອເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດໃນການຊອກຫາວິທີ ແລະ ແນວທາງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກາ ໂດຍບໃີ່ ຊ້ຊັບພະຍາກອນຫາຍ,
ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາປະກອບມີ (ກ) ສະໜັບສະໜນຄວາມຄິດພີ້ນຖານ ໃນການແກ້ໄຂຂອບເຂດຂອງບັນຫາທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ (ຂ) ສະໜັບສະໜນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການໃຊ້ວັດນະຕະກາໃໝ່ ທີີ່ນອກເໜອຈາກຂະບວນການຍຸຕິທາທາງອາຍາ ແລະ (ຄ) ສີ່ງເສີມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໜ່ວຍງານຂອງຕນເອງ. ດ້ວຍເຫດນີີ້ ຜ້ຂຽນຈີ່ງເຊີ່ອໝັນ
ີ້ ວ່າ ແນວທາງເຫີ່ານີີ້ ຈະກໃີ່ ຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍແກ່ໜ່ວຍງານອະນຸ
ລັກສັດປ່າ ພ້ອມທັງຍັງສາມາດນາມາປະສມປະສານກັບກນລະຍຸດຂອງການອະນຸລັກທີກ
ີ່ າລັງດາເນີນຢ່ໃນປະຈຸບັນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ນະໂຍບາຍອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ຄືວິທ
ການທີ່ພິສູດໄດ້ວ່າ ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ ອາຊະຍາກາ
ແລະ ຄວາມບີ່ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ດ້ວຍການຈາກັດ ໂອກາດ
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ທ່ານສາມາດຄີ້ນຫາ ຄາແນະນາ ກລະນີສຶກສາ ແລະ ແຫີ່ງຂີ້ມນການຮຽນຮ້ ທີມ
ີ່ ີຢ່
ຢ່າງຫວງຫາຍໄດ້ທີີ່ ສນແກ້ໄຂບັນຫາທີສ
ີ່ າເຫດ ເຊີີ່ງກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານອະນຸລັກສັດປ່າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາແນວໃດໃຫ້ເກີດຜນ. ທ່ານອາດຈະຮ້ສຶກຄຸ້ນ
ເຄີຍກັບຫາຍສິີ່ງຫາຍຢ່າງທີລ
ີ່ ະບຸໄວ້ໃນຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈີ້າໜ້າທີີ່
ຕາຫວດ ກັບ ເຈີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ຈະມີຄວາມຄ້າຍຄກັນຢ່ຫາຍຢ່າງ, ແຕ່ກຍ
ີ່ ັງ
ມີຫາຍສິີ່ງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫາຍ, ບາງຢ່າງໃນຄ່ມ ອາດໃຊ້ກັບ “ການອະນຸລັກສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ” ໄດ້ ຫ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໃຫ້ເໝາະສມກັບຂອບເຂດຂອງການອະນຸລັກ, ຄ່ມ
ແນະນາສະບັບນີີ້ ຈະມີການອະທິບາຍເຖິງແນວຄິດ ແລະ ຫັກ ການຂອງການອະນຸ
ລັກສັດປ່າ ດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ (POP) ວ່າສາມາດນາມາໃຊ້ກັບ
ບັນຫາໃນການອະນຸລັກສັດປ່າໄດ້ແນວໃດ. ນອກຈາກນີ,ີ້ ຍັງມີການອະທິບາຍເຖີງ
ລາຍລະອຽດວ່າ ອງກອນຂອງທ່ານຈະສາມາດລິເລີີ່ມໂຄງການອະນຸລັກສັດປ່າ ດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາດ້ວຍຕນເອງ ໄດ້ແນວໃດ.

ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ
ເອ ເອັມ ເລີມິເອີ ແລະ ອາ ເອສ ເອ ພິກເກີີ້
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ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຂີ້ຄດ
ິ ເຫັນທັງຫາຍໃນເອກະສານສະບັບນີີ້ ເປັນຂອງຜ້ຂຽນເທາີ່ ນັນ
ີ້ , ສານັກພິມຈະບີ່ຮັບພິດຊອບຕຄ
ີ່ ວາມເສຍຫາຍໃດໆທີີ່
ອາດຈະເກີດຂນ
ີ້ .
ສູນການແກ້ໄຂບັນຫາທຕ
ີ່ ນ
ົ້ ເຫດຂອງ
ບັນຫາ
ຄະນະອາຊະຍາກ າວິທະຍາ ແລະ ຍຸຕິທ າທາງອາຍາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດເອຣິໂຊນາ
411 ນອດ ເຊັນໂທເວນິວ ຫ້ອງຊຸດເລກທີ 600
ເລກໄປສະນີ 4420 ເມ ອງຟີນິກ
ລັດເອຣິໂຊນາ 85004 ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສະຖາບັນການສຶກສາອາຊະຍາກາ ແລະ
ການບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍແຫ່ງເນເທແລນ
ຕ້ໄປສະນີ 71304
1008 ກຸງອັມສເຕີດາ
ປະເທດເນເທີແລນ

ອງການແພນເທຣາ
ເລກທີ 8 ຖະໜນສາຍທີີ່ 40 ຕາເວັັນຕກ
ຊັີ້ນທີ 18 ນິວຢອກ 10018
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

The translation of this guide from English to Lao was authorized by the authors. Neither the authors, nor the
Center for Problem-Oriented Policing, are responsible for the accuracy of the translation.
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ບດທີ່ 1 ແນວທາງການແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກາ ແມ່ນຫຍັງ
ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກໄພຂີ່ມຂ່ຕ່າງໆ ເປັນເລີ່ອງທີີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ທ້າທາຫາຍ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ເມີ່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄນ
ແລະ ຊຸມຊນທີີ່ໄດ້ຮັບຜນປະໂຫຍດຈາກສັດປ່າ ທັງໃນຮບແບບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບແລ້ວ. ການອະນຸລັກ ຈີ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ ເປັນການລວມກັນຂອງ
“ບັນຫາທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນ”1 ທີີ່ຍາກຈະແກ້ໄຂ ເພາະມັນເປັນບັນຫາທີີ່ບີ່ໄດ້ເກີດຂີ້ນ ຫ ແກ້ໄຂ ດ້ວຍປັດໃຈດຽວເທີ່ານັີ້ນ ແລະ ບັນຫາເຫີ່ານີີ້ ຍັງກ່ຽວພັນກັບ
ບັນຫາທ່ີີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນອີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນວງການອະນຸລັກສັດປ່ານັີ້ນ ຄາວ່າອາຊະຍາກາສັດປ່າ ເປັນພຽງຄາກວ້າງໆທີກ
ີ່ ວມເອາຫາຍພຶດຕິກາຫາຍປະເພດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດຕີ່ກັບກດໝາຍ
ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກນ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມກ
ັ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບຊີ້-ຂາຍສັດປ່າທີີ່ຜິດກດໝາຍ. ນອກນັີ້ນ, ຍັງລວມເຖິງພຶດຕິ
ກາ ທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕີ່ກັບສັດປ່າທີຖ
ີ່ ກຄຸ້ມຄອງ ຊຶີ່ງມັກຖກເຂີ້າໃຈຜິດວ່າເປັນສັດຕພດ ແລະ ການຖ່າງປ່າທີີ່ຜິດກດໝາຍອີກດ້ວຍ. ເນີ່ອງຈາກອາຊະຍາກາສັດປ່າ
ມີຄວາມຫາກຫາຍ ອີກ
ິ ທັງຍັງເຊີ່ອມໂຍງກັບບັນຫາອີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຄວາມທຸກຈນ, ຄວາມໝັີ້ນຄງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄນ ກັບ
ສັດປ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫານີີ້ ຈີ່ງບີ່ແມ່ນເລີ່ອງງ່າຍເລີຍ.
ໃນບດທີີ່ 1 ຂອງຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງພາບລວມຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີຕ
ີ່ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ (POP). POP ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອແກ່ໜ່
ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍ ໃນດ້ານການວາງໂຄງສ້າງ ແລະ ແນວທາງ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຊັບຊ້ອນ ດ້ວຍວິທີການແຍກບັນຫາເຫີ່ານັີ້ນອອກເປັນພາກສ່ວນ
ຍ່ອຍນ້ອຍໆ ທີເີ່ ຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍຂີ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນປ່າ ກັບ ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດ ຈະມີຄວາມຄ້າຍຄກັນ
ຫາຍຢ່າງກີ່ຕາມ ແຕ່ພີ້ນຖານບາງຢ່າງ ກີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ແນວຄິດຂອງ POP ພ້ອມທັງຜນສາເລັດຜ່ານ
ມາ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ POP ກາຍເປັນກດລະຍຸດທີໜ
ີ່ ້າສນໃຈ ສາລັບຜ້ທີີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ແນວໃດ.
ຂ້າພະເຈີ້າ ຕັີ້ງຊີ່ຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ວ່າ ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕນ
ີ້ ເຫດຂອງບັນຫາ ເນີ່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດັບໂລກ ເພີ່ອປ້ອງກັນອາ
ຊະຍາກາສັດປ່ານັນ
ີ້ ແມ່ນນາພາໂດຍບຸກຄນທີມ
ີ່ ພ
ີ ນ
ີ້ ຖານ ແລະ ອານາດ ທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ. ພວກທ່ານບຈ
ີ່ າເປັນຕ້ອງເປັນ “ຕາຫວດ” ແຕ່ທາ່ ນກຕ
ີ່ ອ
້ ງຮັບມກັບຜທ
້ ີີ່
ຝ່າຝນກດລະບຽບ. ຈຸດປະສງຂອງຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ ຄການສ້າງກອບການເຮັດວຽກ ທີີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຄຸກຄາມຕກ
ີ່ ັບສັດປ່າ ທີີ່ມີລັກຊະນະຮີບດ່ວນ ຫ
ເກີດຂີ້ນຕີ່ເນີ່ອງມາເປັນເວລາຍາວນານ ຈາກການກະທາຂອງມະນຸດ ທີເີ່ ປັນການກອ
ີ່ າຊະຍາກອນ ຫ ບີ່ ກີ່ຕາມ. ໂດຍຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ ແນ່ໃສ່ວິທີການຮັບມ
ກັບອາຊະຍາກາສັດປ່າເປັນຫັກ, ແຕ່ທ່ານຈະພບວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ຫກ
ັ ການຕ່າງໆໃນນີີ້ ກຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າ
ປະເພດອີ່ນໆໄດ້ເຊັີ່ນດຽວກັນ.

ການແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມລັກສະນະສະເພາະແນວໃດ?
ໃນຊ່ວງປີ 1970 ນັີ້ນ ອັດຕາການເກີດອາຊະຍາກາແມ່ນສງຫາຍ, ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດໄດ້ມີການນາໃຊ້ກນລະຍຸດ ທີແ
ີ່ ນ່ໃສ່ແຕ່ການຕອບໂຕ້ຕີ່ເຫດການທີີ່ເກີດຂີ້ນ
ພຽງຢ່າງດຽວ ເຊີີ່ງສີ່ງຜນເຮັດໃຫ້ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດທັງຫາຍເກີດຄວາມທຖ
ີ້ ອຍໃຈ ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງເຮັດໃຫ້ຂວັນ ແລະ ກາລັງໃຈ ກີ່ຫຼຸດລງ, ພວກເຂາພບວ່າ
ຕນເອງໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂຈາກຜ້ຮ້ອງຂໃນສະຖານທີີ່ເກີ່າໆ ແລະ ມັກພບເຫັນຜ້ກະທາຜິດຄນເກີ່າ ທີຫ
ີ່ າກີ່ຖກຈັບກຸມໄປບີ່ດນມານີີ້. ວິທີການແກ້ໄຂທີີ່ຕໜ
ີ້ ເຫດ
ຂອງບັນຫາ ເກີດຂີ້ນໃນປີ 1979 ແລະ ຖກນາມາໃຊ້ເປັນຮາກຖານສາລັບເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດ ໃນການພິຈາລະນາການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງຕນໃນແຕ່ລະຄັີ້ງ. ແທນ
ທີກ
ີ່ ານເນັີ້ນໃສ່ແຕ່ການເພີມ
ີ່ ປະສິດຕິພາບໃນການຕອບຮັບຕີ່ກັບການຮ້ອງຂ, ແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນມາແນໃສ່ຄວາມສາຄັນໃນການຫຼຸດປະລິມານການຂອງການຮ້ອງຂເຫີ່າ
ນັີ້ນລງແທນ ດ້ວຍການເນັີ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາໃຫ້ຫາຍຂີ້ນ ແລະ ອາໄສຂະບວນການຍຸຕິທາທາງອາຍາໃຫ້ໜ້ອຍລງ.
POP ເນັນ
ົ້ ແລະ ນາໃຊ້ການແຊກແຊງດ້ວຍຫຼາຍວິທ ເພືີ່ອຫຼຸດອາຊະຍາກາ ແລະ ຄວາມບີ່ເປັນລະບຽບລງ ຮບດ້ານລຸ່ມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການ
ປຽບທຽບດ້ານຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ POP ກັບ ວິທີອີ່ນໆ (ດັດແກ້ຈາກ2) ຊຶີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮບແບບມາດຕະຖານຂອງການຕອບສະໜອງຕີ່ກັບບັນດາ
ສາຍໂທແຈ້ງຕ່າງໆ ແລະ ການຈັບກຸມນັີ້ນ ບແ
ີ່ ມ່ນບັນຫາສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຂະບວນການຍຸຕິທາທາງອາຍາ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊີີ່ງ
ຕາຫວດຊຸມຊນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີການທີີ່ຫາກຫາຍ ເພີ່ອໃຊ້ຮັບມກັບອາຊະຍາກາ ແລະ ບີ່ຈາເປັນຕ້ອງເນັີ້ນໄປທີີ່ບັນຫາສະເພາະເຈາະຈງ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ມີການນາໃຊ້ກດລະຍຸດທີີ່ເນັີ້ນບັນຫາແບບສະເພາະ ເຊັີ່ນ: ການລາດຕະເວນໃນຈຸດສາຄັນ ແລະ ການສະກັດກັີ້ນ ເຊີີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກີ່ຍັງເພີີ່ງພາອາໄສການ
ລງໂທດຕາມກດໝາຍ ເພີ່ອສະກັດກັີ້ນການກະທາເຫີ່ານີີ້ຢ່.

ການນາໃຊ້ຫ າຍແນວທາງ ລວມທັງການ
ລງໂທດຕາມກ ດໝາຍ

ແນວທາງດ້ານຊຸມຊນ

ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ

ແນວທາງມາດຕະຖານ

ແນວທາງສະເພາະເຈາະຈງ

ຄວາມຫຼາ ກຫຼາຍຂອງແນວທາງທີ່
ໃຊ້

ການນາໃຊ້ແນວທາງດ້ານການລງໂທດ ຕາມ
ກດໝາຍຢ່າງດຽວ

ຕີ່າ (ບີ່ສະເພາະເຈາະຈງ)

ລະດັບຄວາມສນໃຈ

ສງ (ສະເພາະເຈາະຈງຫາຍ)

POP ແມ່ນອາຊະຍາກາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ, ອາຊະຍາກາທີີ່ເກີດຂີ້ນທີ່ວໆໄປໃນວງກວ້າງ ໂດຍບສ
ີ່ ະເພາະເຈາະຈງນັີ້ນ ຍາກທີີ່ຈະແກ້ໄຂ ບີ່ພຽງ
ແຕ່ເທີ່ານັີ້ນ ບາງສະຖານທີີ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ມກ
ີ ານກີ່ອາຊະຍາກາໄດ້ດີກວ່າສະຖານທີີ່ອີ່ນໆອີກດ້ວຍ, ເມີ່ອເຫັນສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນັີ້ນແລ້ວ POP ຈຶີ່ງໃຫ້ຄວາມສາຄັນ
ກັບອາຊະຍາກາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ ເມີ່ອມີການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາອາຊະຍາກາ. ຕວຢ່າງຄາວ່າ “ປຸນ
້ ” ເປັນຄາທີກ
ີ່ ວ້າງ
ເກີນໄປ ເຊີີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ເປັນການປຸ້ນທະນາຄານ, ການປຸນ
້ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫ ປຸ້ນພີ່ຄ້າຢາກີ່ໄດ້. ນອກຈາກນີ,ີ້ ຍັງສາມາດຕີຄວາມໝາຍ
ໄດ້ໃນແບບອີ່ນໆໄດ້ອີກຫາຍຢ່າງ.
POP ກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ເກດການປ້ອງກັນ ເຊັີ່ນດຽວກັບການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາເປັນຕວເລອກທີີ່ດີກວ່າ ສາລັບຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍຜ້ທາ
ອິດ ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍຮັກສາທັງຊີວິດ, ເວລາ ແລະ ເງິນ, ການລະບຸສາເຫດທີີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງຈງໃຈໃນການກີ່ອາຊະຍາການັີ້ນ ແມ່ນເປັນອງປະກອບຫັກ
ຂອງ POP ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງວິທໃີ ນການໂຕ້ຕອບກັບເຫດການທີີ່ເກີດຂີ້ນ ແລະ ຊອກຫາຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ ພາກລັດ ແລະ
ພາກປະຊາຊນ ໃນການຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ ແລະ ທາລາຍບັນດາຜ້ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການກີ່ອາຊະຍາກາເຫີ່ານັີ້ນໃຫ້ໝດໄປ.
POP ປະກອບໄປດ້ວຍການວິໄຈແບບປະຕິບັດການ, ນັກວິເຄາະ ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ປະຕິບັດງານຕວຈິງ ໃນການອອກແບບວິທ
ການແຊກແຊງ ການຫວນກັບຄນໄປທາຄວາມເຂີ້າໃຈບັນຫາ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການໂຕ້ຕອບ ແມ່ນເປັນອງປະກອບໜີ່ງທີີ່ພິເສດຂອງ POP ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການ
ເພີີ່ມຈານວນການລາດ ຕະເວນ ແລະ ເພີີ່ມຈານວນຍານພະຫະນະທີີ່ວ່ອງໄວຂີ້ນກຕ
ີ່ າມ, ສີີ່ງນີກ
ີ້ ີ່ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາອາຊະຍາກາໄດ້ພຽງໃນໄລຍະສັີ້ນເທີ່ານັີ້ນ,
ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ຍັງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ເພີີ່ມສງຂີ້ນ ແລະ ບີ່ມີຄວາມຍນຍງ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ນັກວິເຄາະ ຈີ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເນີ້ອໃນ ແລະ ຜ້
ປະຕິບັດງານຕວຈິງ ເພີ່ອທາຄວາມເຂີ້າໃຈກັບບັນຫາເຫີ່ານີີ້ ແລະ ພັດທະນາວິທກ
ີ ານແຊກແຊງ ແລະ ຕິດຕາມຜນ ຈນເຮັດໃຫ້ປະສບຜນສາເລັດໃນການພັດທະນາ
ວິທີການແຊກແຊງ. ວງຈອນຂອງວິທີການແກ້ໄຂທີຕ
ີ່ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນບດທີີ່ 2 ຂອງ ຄມ
່ ແນະນາສະບັບນີີ້.
POP ເຮັດວຽກຄ່ຽງຄູໄ່ ປກັບກນລະຍຸດອືນ
ີ່ ໆ ແຕ່ລະອງກອນມັກໃຊ້ກນລະຍຸດທີີ່ຫາກຫາຍໃນການດາເນີນງານ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບວຽກງານອະນຸລັກສັດປ່າ,
ຊຶີ່ງກີ່ເປັນເລີ່ອງປກກະຕິ. ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ກຸນແຈສາຄັນທີີ່ນາໄປສ່ຄວາມສາເລັດ ກີ່ຄການກວດສອບໃຫ້ໝັີ້ນໃຈວ່າ ແຕ່ລະກນລະຍຸດນັີ້ນສະໜັບສະໜຸນເຊິີ່ງກັນ
ແລະກັນ, ສນກາງການສຶກສາ POP ມີກລະນີສຶກສາ ຈານວນຮ້ອຍກວ່າກລະນີທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງວິທກ
ີ ານນາ POP ເຂາີ້ ມາໃຊ້ແກ້ບນ
ັ ຫາ ໂດຍບກ
ີ່ ະທບຕີ່
ກັບການປະຕິບັດງານທີກ
ີ່ າລັງດາເນີນຢ່ໄດ້ແນວໃດ.
ຂົ້ມູນເພີ່ມເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 1: ແນະນາໃຫ້ອ່ານ ເບີ້ອງຫັງວິທແ
ີ ກ້ໄຂບັນຫາທ່ີີ່ຕີ້ນຫດ, ສນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດບັນຫາເປັນຫັກ (ລິີ້ງ)
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 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)

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ເກດປະສິຕິພາບຫຼາຍຂືົ້ນ ຫຼື ບ?ີ່
ການພິຈາລະນາວ່າ ສີ່ງໃດໃຊ້ໄດ້ຜນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ບແ
ີ່ ມ່ນສິງີ່ ທເີ່ ຮັດໄດ້ງ່າຍ ເນີ່ອງຈາກສິີ່ງທີີ່ນາໃຊ້ໄດ້ຜນກັບຊຸມຊນໜຶີ່ງ ອາດນາໃຊ້ບີ່
ໄດ້ຜນກັບອີກຊຸມຊນໜຶີ່ງ ແລະ ການນາໃຊ້ກນລະຍຸດທີີ່ເຂັີ້ມແຂງ ກີ່ອາດບີ່ໄດ້ຮັບຜນ ເນີ່ອງຈາກການນາໄປປະຕິບັດອາດຍັງບີ່ດີພ ຫ ພບພີ້ກັບສະຖານະການພາຍ
ນອກທີີ່ຄາດບີ່ເຖິງ ເຊັີ່ນ: ການເກີດພະຍາດລະບາດໃນທີ່ວໂລກ. ເຖິງວ່າຈະເກີດສີີ່ງທ້າທາຍເຫີ່ານີີ້ກີ່ຕາມ ແຕ່ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫານັີ້ນ ກີ່ຈະຕ້ອງດາເນີນ
ໄປ ຕາມຜນການວິໄຈ ແລະ ການທດລອງ ເພີ່ອພິຈາລະນາວ່າ “ສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຜນ ແມ່ນຫຍັງ”.
POP ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຊະຍາກາລງໄດ້ ຊຶງີ່ ວິທການແບບດັົ້ງເດມນັົ້ນ ບີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ຫັກຖານທີີ່
ຊັດເຈນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກນລະຍຸດແບບເກີ່າທີີ່ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດໃຊ້ເພີ່ອຫຼຸດອາຊະຍາກາ ແລະ ຄວາມບີ່ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍນັີ້ນ ແມ່ນບີ່ໄດ້ຜນ, ການສຸ່ມ
ລາດຕະເວນໃນແບບປ້ອງກັນ, ການຕອບຮັບຕີ່ຄາຮ້ອງຂຄວາມຊ່ວຍເຫອແບບວ່ອງໄວ ແລະ ຈານວນການຈັບກຸມທີ່ວໄປທີີ່ເພີີ່ມຫາຍຂີ້ນນັີ້ນ ບໄີ່ ດ້ຊ່ວຍຫຼຸດ

ປະລິມານອາຊະຍາກາລງໄດ້ເລີຍ3. ການວິເຄາະລ້າສຸດຈາກການສຶກສາຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ POP ຊ່ວຍຫຼຸດອາຊະຍາກາ ແລະ ຄວາມບສ
ີ່ ະຫງົບຮຽບຮ້ອຍໄດ້ຢາ່ ງມີ
ປະສິດຕິພາບ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍທີີ່ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ4. ຫາຍການສຶກສາ ທີີ່ນາໃຊ້ວິທີການອອກແບບການທດລອງ ເພີ່ອເຮັດການປຽບທຽບໂດຍກງຕ່າງໆເຫີ່ານັີ້ນ
ລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫັກຖານຢ່າງຊັດເຈນວ່າ POP ມີປະສິດຕິພາບ ຫາຍກ່ວາວິທີການແບບດັີ້ງເດີມ.
POP ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ການເນັີ້ນໃສ່ວິທີແກ້ບັນຫາທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບພາກປະຊາຊນ ແລະ ແນວທາງການແກ້ທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານສາມາດແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນາກັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການວິເຄາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາລ່ວງໜ້າຫາຍກີ່ຕາມ, ແຕ່ໃນພາຍຫງັ ມັນ
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການຮັບມກັບເຫດການຕ່າງໆລງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດຕິພາບການບລິຫານຕີ້ນທຶນ ຈະບີ່ໄດ້ປາກດຢ່ໃນຫາຍບດລາຍງານການ
ປະເມີນທາງວິທະຍາສາດຂອງ POP ກີ່ຕາມ, ແຕ່ກີ່ມກ
ີ ານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່ໃນບດລາຍງານດ້ານຜນກະທບທາງການເງິນ ຊຶີ່ງທ່ານຈະສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ວ່າ ການ ນາໃຊ້ເງິນເຂີ້າໃນການແກ້ໄຂອາຊະຍາການັີ້ນໜ້ອຍລງຫາຍ ລວມໄປເຖິງການນາໃຊ້ເວລາຢ່າງຄຸ້ມຄ່າຂອງເຈີ້າໜ້າທີ4ີ່ .
ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການແຈກຢາຍຜນປະໂຫຍດແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການລບລ້າງອາຊະຍາກາ ມີການວິພາກວິຈານວ່າ ບີ່ມີທາງທີີ່ຈະສາມາດຫກ
ີ ລ້ຽງບີ່
ໃຫ້ບັນຫາອາຊະຍາກາໄປເກີດໃນພີ້ນທີໃີ່ ກ້ຄຽງໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫັກຖານໃດໜຶີ່ງມາສະໜັບສະໜນກຕາມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການເນັີ້ນທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພີ່ອສະກັດກັີ້ນອາຊະຍາກາ ເຊັີ່ນ POP ນັີ້ນ ໄດ້ສີ່ງຜນກະທບຢ່າງຕີ່ເນີ່ອງ ເຖີງແມ່ນວ່າສະຖານທີີ່ເກີດອາຊະຍາກາໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງໄປ ຫ ຍ້າຍໄປພີ້ນທີີ່ອີ່ນໃກ້ຄຽງ, ປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບ ມັກເປັນການຄວບຄຸມອາຊະຍາກາ ບີ່ແມ່ນການກະຈາຍບັນຫາໄປສ່ພີ້ນທີີ່ໃກ້ຄຽງ5.
ຂົ້ມູນເພີ່ມເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 1: ແມ່ນຫຍັງທີີ່ນາໃຊ້ໄດ້ຜນກ່ຽວກັບກດໝາຍ ແລະ ການເບີີ່ງແຍງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດ? ສນລວມຍຸດທະສາດທີີ່
ໃຊ້ຫກ
ັ ຖານເປັນພີ້ນຖານ ໃນການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຈອສເມຊັນ (ລິີ້ງ)
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 2: 2 Hinkle, J. C., Weisburd, D., Telep, C. W., & Petersen, K. (2020). Problem-oriented policing for reducing crime
and disorder: An updated systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 16(2). (link)

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

ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາສັດປ່າ

ເຄຍນາໃຊ້ວິທແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ

ມາກ່ອນ ຫຼື ບ?ີ່
ເມີ່ອໄດ້ອ່ານປະໂຫຍກນີີ້ທ່ານອາດກາລັງຄິດວ່າ: “ດຽວກ່ອນ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຮ້ຈັກໂຄງການທີີ່ຄ້າຍຄກັນແບບນີີ້ ສີີ່ງນີີ້ບແ
ີ່ ມ່ນເລີ່ອງໃໝ່ເລີຍ” ຜ້ຂຽນເຫັນດີເປັນ
ຢ່າງຍິີ່ງ ເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການອະນຸລັກທີມ
ີ່ ີມາດນນານ ຊຶີ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຫາຍຕວຢ່າງທີີ່ດທ
ີ ຂ
ີີ່ ອງເຈີ້າໜ້າທີໃີ່ ນເຂດພີ້ນທີີ່ອະນຸລັກ,
ອງການພັດທະນາເອກະຊນ ແລະ ກຸ່ມຊາວບ້ານ ໄດ້ເຄີຍຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາການອະນຸລັກສັດປ່າມາແລ້ວ, ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີີ່ບດບັນທຶກ ແລະ ບດລາຍງານ
ຂອງກລະນີສຶກສາເຫີ່ານີີ້ ແມ່ນຂາດຄຸນນະພາບ, ຊຶີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນເລີ່ອງຍາກ ໃນການນາເອາຄວາມສາເລັດ ແລະ ຄວາມລີ້ມເຫວທີີ່ເກີດຂີ້ນເຫີ່ານັີ້ນມາ
ຖອດຖອນບດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ.
ຕາຕະລາງໃນໜ້າຕໄີ່ ປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະຫຼຸບກລະນີສຶກສາຈານວນ ສີີ່ ກລະນີ ທີີ່ຜ້ຂຽນເຫັນວ່າ ເປັນການອະນຸລັກສັດປ່າທີນ
ີ່ າໃຊ້ການແກ້ໄຂຕີ້ນເຫດຂອງ
ບັນຫາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາຄັນ ດ້ວຍການເລອກທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ ແລະ ວິເຄາະດ້ວຍແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ຫາກຫາຍ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ການຕອບໂຕ້, ການຕອບໂຕ້ທີີ່ເລອກໃຊ້ໃນແຕ່ລະກລະນີນັີ້ນ ຈະການດແຮງຈງໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອີ້ອອານວຍໃຫ້ເກີດບັນຫາຈານວນ ໜຶີ່ງ ຫ
ຫາຍໆຢ່າງ ຊຶີ່ງຄີ້ນພບໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະບັນຫາ. ກລະນີສຶກສາເຫີ່ານີີ້ ຍັງເນັີ້ນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງອງກອນໃນການໃຫ້ຄວາມສນໃຈກັບບັນຫາສະເພາະ
ທີີ່ຄຽງຄ່ໄປກັບວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍອີ່ນໆອີກດ້ວຍ.
ຜ້ຂຽນເຊີ່ອວ່າ ກລະນີສກ
ຶ ສາທັງສີີ່ກລະນີນີີ້ ເກີດຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີແບບແຜນ ຊຶີ່ງໄດ້ສ້າງຫກ
ັ ຖານອັນເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການການດທິດທາງການ
ເຮັດວຽກຂອງຜ້ປະຕິບັດງານ.

ໃນຄະນະທີີ່ທ່ານອ່ານຕາຕະລາງຢ່ນັີ້ນ ໃຫ້ລອງພິຈາລະນາໄປດ້ວຍວ່າ ບັນຫາຈະປ່ຽນໄປແນວໃດ ຖ້າຫາກຍັງມີການນາໃຊ້ວິທີການທາງກດໝາຍແບບດັີ້ງເດີມ ທີບ
ີ່ ີ່
ໄດ້ເຈາະຈງເຖິງບັນຫາທີແ
ີ່ ທ້ຈິງ, ຜນໄດ້ຮັບຈະອອກມາຄກັນ ຫ ບ?ີ່ ຈະເກີດຫຍັງຂີ້ນ ຖ້າຫາກໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍ ບໃີ່ ຫ້ການຮ່ວມມກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມ
ງານ? ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະເກີດການຕອບໂຕ້ແບບດຽວກັນ ຫ ບ?ີ່

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈາົ້ ຈຶີ່ງຄວນພິຈາລະນາເຖງການລິເລີ່ມການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ?
ທ່ານອາດພິຈາລະນາໃນການລິເລີີ່ມໂຄງການ ຈາກບັນຫາອາຊະຍາກາສັດປ່າທີີ່ທ່ານໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາເປັນເວລາຫາຍປີ ແຕ່ເບີີ່ງຄວ່າຍັງບີ່ທັນສິີ້ນສຸດ ແລະ ຮຸນ
ແຮງຂີ້ນເລີ້ອຍໆ ຊຶີ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ທີກ
ີ່ າລັງດາເນີນຢ່ນັີ້ນ ແມ່ນຂາດປະສິດຕິຜນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຄານຶງໄດ້ເຖິງຄວາມຈາເປັນໃນການ
ຕອບໂຕ້ແບບກວມລວມ ທີີ່ບີ່ໄດ້ຂີ້ນຢ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍທັງໝດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນ
ຫາເຫີ່ານີີ້ໄດ້ບາງບັນຫາ.
ຜ້ຂຽນບີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜນໃຫ້ນາໃຊ້ການອະນຸລັກສັດປ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາພຽງຢ່າງດຽວເທີ່ານັີ້ນ, ການວິໄຈລ່າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ເຈາະຈງໄປທີີ່ບັນຫາ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມຈາກເຈີ້າໜ້າທີີ່ປ້ອງກັນສັດປ່າ6 ຈະຊ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການວິໄຈແບບຫາຍສາຂາວິຊາ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍຂີ້ມນຂ່າວສານໄດ້ດີຍິີ່ງຂີ້ນ7 ການເລີີ່ມໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ການຈດບັນທຶກລາຍງານຢ່າງຖກຕ້ອງ ຈະຊ່ວຍສ້າງພີ້ນຖານໃນການ
ເກັບຫັກຖານ ທີີ່ສາມາດນາມາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາສັດປ່າຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໃນຂັີ້ນຕີ່ໄປ.

ໜ່ວຍງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ?
ຂົ້ມູນເພີ່ມເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 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).
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 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)
ເຖິງແມ່ນວ່າແນວຄິດຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາຈະເບິີ່ງຄງ່າຍດາຍ ແຕ່ການລິເລີີ່ມແນວທາງໃໝ່ໆໃນເບີ້ອງຕີ້ນອາດຈະຕ້ອງພບພກ
ີ້ ັບແຮງຕີ່ຕ້ານ
ແລະ ຄວາມສງໄສຕ່າງໆທີີ່ບີ່ສາມາດຫກ
ີ ເວັີ້ນໄດ້. ສິີ່ງທີີ່ດີທີີ່ສຸດທີີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຄການເລີີ່ມຕີ້ນຈາກໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍແນໃສ່ບັນຫາສະເພາະ, ທ່ານ
ອາດເລອກທີີ່ຈະເລີີ່ມຕີ້ນຈາກບັນຫາຊາເຮີ້ອທີີ່ໄດ້ມກ
ີ ານນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຟຸມ
່ ເຟອຍ ແຕ່ບີ່ຈາເປັນຕ້ອງປະສບຜນສາເລັດກີ່ໄດ້. ສາລັບວິທີການເລີີ່ມຕີ້ນ
ແລະ ດາເນີນໂຄງການນັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບດທີີ່ 3 ຂອງຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້, ສາລັບບດທີ 2 ຜ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖີງວິທກ
ີ ານເລອກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ໂດຍການນາໃຊ້ແບບຈາລອງຊ່າຣ່າ (SARA).

ໜ່ວຍງານ
ໜ່ວຍງານພາກລັດ: ໜ່ວຍງານການປະມ ງອິດສຟຣ
ເຣສ ນ່ຊານເຕິງກາຣາ ຕາເວັນອອກ, ສາທາລະນະລັດ
ອິນໂດເນເຊຍ
ອງການພັດທະນາເອກະຊນ: ສະມາຄມອະນຸລັກ
ສັດປ່າ (WCS) - ສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ, ມ ນ
ລະນິທມ
ິ ິຊ (Misool Baseftin)
ຂີ້ມນເພີີ່ມເຕີມ ບຸດ ແລະ ຄະນະ (ຢ່ລະຫວ່າງການ
ກວດສອບ)8 [Booth et al (in review)]

ກຸ່ມສາສະໜາ: ໂບດຄຣີສຕຽນນາຊາເຣສ (ເຊມເບ)
ອງການພັດທະນາເອກະຊນ: ອງການແພດເທີຣາ,
ອງ
ການພັດທະນາເອກະຊນພີສພາກສ,
ອງການ
ພັດທະນາເອກະຊນໄວລ໌ໄລຟ໌ແອັກທ໌
ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ: ນັກ ອອກແບບດີຈິຕອລ, ຜ້
ຜະລິດສິີ່ງທ ແລະ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫະຈານວນໜຶີ່ງ

ໜ່ວຍງານພາກລັດ:
ກມປ່າໄມ້
ນາກາແລນ,
ກະຊວງສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດອິນເດຍ
ອງການພັດທະນາເອກະຊນ: ກອງທຶນອະນຸລັກ
ສັດປ່າ ແລະ ຄວາມຫ າກຫາຍທາງຊີວະພາບນາກາແລນ
, ເຂດອະນຸລັກອິນເດຍ, ອງການອະນຸລັກ ນກປະເທດ
ອິນເດຍ ແລະ ອງກອນອະນຸລັກ ສັດປ່າປະເທດອິນເດຍ
ກຸ່ມສາສະໜາ: ຜ້ນາຂອງໂບດຄຣີສະຕຽນນາການ
ແລນ
ສະມາຄມ: ສະມາຄມປະຕິວັດາມະຊາດບອມເບ, ສະ
ມາຄມລະບບນິເວດວິທະຍາຂອງນກແຫວຕີນແດງ
ຄະນະກາມະການໝູ່ບ້າ ນ: ປັງຕີ, ອາຊາ ແລະ
ຊອງໂຣ

ການກວດສອບ

ການລ່າ ປາຝາຣາຫູ ໃນ
ແຖວປະເທດອິນໂດເນ
ເຊຍຕະເວັນອອກ
ໄດ້ຮັບ
ແຮງກະຕຸ້ນມາຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການເຫງືອກປາຝາ
ເພືີ່ອນາມາເປັນຢາແຜນ
ບູຮານຈາກຕະຫຼາ ດຢາໃນ
ພູມມິພາກເອເຊຍ

ການລ່າ ເສືອດາວ ເພືີ່ອນາ
ເອາຂນມາເຮັດເສືົ້ອຄຸມຂນ
ສັດ ທີ່ນາໃຊ້ໃນພິທບູ ຮານ
ເກີ່າແກ່
ໂດຍຊຸມຊ ນນາ
ຊາເຣສ ແບບຕິສ (ເຊມເບ)
ໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້

ການຫ້າ ງແຮ້ວຈັບນກແຫຼວ
ຕນແດງຈານວນຫຼວງຫຼາ ຍ
ລະຫວ່າງການຍກຍ້າ ຍຖີ່ນ
ປະຈາປຂອງພວກມັນທີ່
ບລິເວນອ່າງເກັບນົ້າໂດຍາງ
ຂອງຊາວບ້ານທ້ອງຖີ່ນ
ເພືີ່ອນາເອາຊົ້ນຂອງມັນມາ
ເປັນອາຫານ

*ໃຫ້ສັງເກດວ່າພວກເຂາເຈາະຈງທີີ່ຈະດັດແປງ
ແລະ ໃຊ້ແບບຈາລອງ SARA
ຂີ້ມນເພີີ່ມເຕີມ:
(2017)]

ກິບສັນ

(2017)12

POP

[Gibson

ການລ່າມັກຖກເຮັດຊີ້າໆ ໂດຍການກະທາຜິດຂອງກຸ່ມ
ນ້ອຍກຸ່ມເກີ່າ ທີີ່ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນມາຈາກຊີ່ສຽງ ແລະ
ເງິນລາງວັນລາຄາສງ
ຊ່ວງເວລາໃນການລ່ າປາຝາຈານວນຫາຍ ເກີດຂີ້ນໄດ້ທັງ
ຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ ຊຶີ່ງຂີ້ນຢ່ກັບ ຈານວນຂອງ
ປາຝາຣາຫ ທີີ່ໂຮມໂຕກັນ
ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ໃນໂບດຄຣີສຕຽນ ໜຶີ່ງຄັີ້ງ ຈະພ ບ
ເຫັນໜັງເສອດາວປະມານ 15,000 ຜ ນ
ເສີ້ອຄຸມໜັງເສອດາວ ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີອາຍຸໃຊ້ງານ
ໄດ້ພຽງເຈັດປີ, ສະມາຊິກ ບາງຄນຈຶີ່ງໃຊ້ໜັງເສອດາວສັງ
ເຄາະທີີ່ມີລາຄາຖກແທນ
ສະມາຊິກຄຣີ ສຕຽນ ເກອບຈະບີ່ມີການຮັບຮ້ເຖິງສະຖາ
ນະທີີ່ຖກຄຸກຄາມຂອງເສອດາວເລີຍ
ໃນຊ່ວງເວລາຫ າຍກວ່າ 10 ວັນ ໃນເຕອນຕຸລາ ທີີ່ນກ
ແຫວຕີນແດງ ຈະຖກຈັບ ແລະ ຖກແຮ້ວທີີ່ຫ້າງໄວ້ ໃນ
ເວລາທີີ່ພວກມັນມີການລວມໂຕກັນ ກ່ອນທີີ່ຈະຍກຍ້າຍ
ຖີີ່ນໄປສທ
່ ະວີບອາຟຣິກ າ
ຜ້ລ່າ ປະມານ 70 ກຸ່ມ ໄດ້ນາໃຊ້ແຫເກີ່າ ທີີ່ເຄີຍໃຊ້ຈັບ
ປາ ມາດັກຈັບນກແຫວຕີນແດງ
ລ່າສຸດ ການຈັບນກແຫວຕີນແດງ ໄດ້ກີ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີີ່
ຮຸນແຮງ, ເນີ່ອງຈາກມີກ ານຜກລວມກິດຈະວັດ ແລະ ທຸ
ລະກິດຂອງທັງສາມໝ່ບ້ານນີີ້ ໄວ້ດ້ວຍກັນ
ຜ້ລ່າໄດ້ຮັບອິດທິພ ນອັນໜັກໜ່ວງ ຈາກການຕັດສິນໃຈ
ຂອງສະພາໝ່ບ້ານ ແລະ ຜ້ ນາໂບດຄຣີສຕຽນ

ຂີ້ມນເພີີ່ມ ຕີ່ມ: ໂກຊ໌ (2018) 10 [Ghosh (2018)]
ແລະ ຣາອ (2013) [Rao (2013)]
ໜ່ວຍງານພາກລັດ:
ໜ່ວຍງານບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ປະມງຂອງເຄອລັດອດສະຕາຣີ

ການວິເຄາະ
ມີພຽງແຕ່ໜຶີ່ງໝ່ບ້ານທີີ່ຖກລະບຸວ່າເປັນສະຖານທີີ່ຫັກ
ຂອງທັງການລ່າ ແລະ ການຄ້າຂາຍ

ການຈັບປາໃນຮູບແບບ
ພານິດ ໃນພືົ້ນທີ່ ຫຼື ໃນຊ່ວງ
ເວລາທີ່ບີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຊາວປະມງ ໄດ້ຫບຫີກກດລະບຽບ ດ້ວຍການບີ່ຕິດຕັີ້ງ
ລະບບຕິດຕາມເຮອປະມງ (VMS) ເທິງເຮອ ແລະ/ຫ ບີ່
ໃຫ້ລະບບເປີດໃຊ້ງານຢ່ຕະຫອດເວລາ

ການຕອບໂຕ້
ໜ່ວຍລາດຕະເວນ ຈະການດເປີ້າໝາຍໄປທີີ່ພີ້ນທີີ່ຂອງປາຝາຣາຫທີີ່
ໂຮມໂຕກັນຫາຍສຸດໃນແຕ່ລະເດອນ ແລະ ທະເລທີີ່ຢ່ໃກ້ກັບໝ່ບ້ານ
ຂອງຜ້ລ່າສັດ
ການດາເນີນຄະດີກັບຜ້ຄ້າໃນຂັີ້ນສງ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຈາກສະຖາບັນພັດທະນາລັດຖະກອນຝ່າຍຕຸລາການສານຍຸດຕິທ າ
ການແຊກແຊງວິຖີຊີວິດທີີ່ຫາກຫາຍຂອງຊາວບ້ານ ຈະຕັີ້ງເປີ້າໝາຍ
ໄປທີີ່ຜ້ ລ່າ, ຜ້ແປຮບຊີີ້ນສັດ ແລະ ຊຸມ ຊນໃນວງກ້ວາງ
ການສັງເກດການ ຈາກການລັກລອບຈັບປາຢ່າງຜິດກ ດໝາຍຂອງຊຸມ
ຊນ ລວມໄປເຖິງສັດນີ້າອີ່ນໆທີີ່ບັງເອີນຕິດແຫຈັບປາມາດ້ວຍ
ເສີ້ອຄຸມໜັງເສອດາວສັງເຄາະທີີ່ມີຄວາມທ ນທານ ແລະ ມີຄວາມສມ
ຈິງຫາຍ ຈະຖກຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບຜ້ເ ຂີ້າຮ່ວມຊຸມ ນຸມ
ຟຣີ, ກ່ອນທີີ່ ທຸລະກິດຈະຫັນປ່ຽ ນໄປສ່ທຸລະກິດທີີ່ພຶງພາຕນເອງໄດ້
ທຸລະກິດນີີ້ ຖກລວມຢ່ໃນການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ດ້ານຄວາມຕ້ອງການໜັງເສອດາວປ່າ

ການປະເມີນ
ຈານວນປາຝາຣາຫທີີ່ຖກນາຂີ້ນມາຈາກ
ທ່າເຮອແມ່ນຫຼຸດລງປະມານ 86 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນປີ 2017 ເມີ່ອທຽບກັບປີ
2013
ເກີດການຫັນປ່ຽ ນວິທີການໃນການລ່າ
ດ້ວຍການນາໃຊ້ແຫຈັບປາແບບລອຍ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເສີ້ອຄຸມ ໜັງເສອດາວ
ຂອງແທ້ກັບເສີ້ອຄຸມ ໜັງເສອດາວປອມ
ໃນພິທີທາງສາສະໜາຈຶີ່ງຫຼຸດລງເກອບ
ປະມານ 50:50 ໃນປີ 2018

ເຈີ້າໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ແຫ່ງເມ ອງນາກາແລນ ໄດ້ ດາເນີນການຍຶດແຫ ແລະ
ຕິດຕັີ້ງຫ ຄອຍເຝີ້າລະວັງໄພໄວ້ ໃນບລິເວນອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນີ້າໂດ

ການຫ້າງແຮ້ວຈັບນກແຫວຫຼຸດລງ ຈາກ
ຢ່າງໜ້ອຍ 120,000 ໂຕ ໃນປີ 2012

ຍາງ

ເຫອສນ ໃນປີ 2013 ແລະ ໃນປີ ຕີ່ໆໄປ

ຜ້ນາສາສະໜາຄຣີສຕຽນໄດ້ມີການສີ່ງເສີມ ໂຄສະນາວ່າ ການບລິໂພກ
ນກແຫວ ແມ່ນຄັດຕີ່ຄວາມເຊີ່ອຂອງຊາວຄຣີສຕຽນ
ມີການລິເລີີ່ມ ຄວາມຄິດສະໜັບສະໜນໃຫ້ຜ້ ລ່າ
ເປັນຄນນາທາງ ແລະ ກຸ່ມ ຄຸ້ມຄອງນກແຫ ວ

ຫັນປ່ຽນອາຊີບໄປ

ມີການກີ່ຕັີ້ງກຸ່ມອານຸລັກ ນກແຫວ ແລະ ສີ່ງເສີມ ວັດທະນະທາການ
ຄຸ້ມຄອງນກແຫ ວຕີນແດງ

ມີການຈັດຕັີ້ງກຸ່ມເກັບກາຂີ້ມນຕິດຕາມເຮອປະມງ
ເພີ່ອຄວາມສາຄັນໃນການກວດສອບຂີ້ມນຈາກປີ້ມ ບັນທຶກ ຂີ້ມນຈາກ
VMS ພາຍໃນ ສາມມີ້ ຫັງຈາກເຮອທຽບທ່າ ເພີ່ອພິສດ ຫ ກວດ
ສອບການລະເມີດຕກ
ີ່ ດລະບຽບ
ໂຄງການໄລຍະສັີ້ນກ່ຽວກັບການຄາດເຄີ່ອນເປັນສນ ໄດ້ຖກນາມາບັງ
ຄັບໃຊ້ກັບເຮອທີີ່ບີ່ມີຂີ້ມ ນ VMS ໂດຍບີ່ໃຫ້ເດີນເຮອກັບເຂີ້າທ່າ

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການປະຕິບັດຕາມຂີ້ມ ນ
VMS ເພີີ່ມຈາກ 87,5 ເປັນ 97,9 ໃນ
ຊ່ວງລະຫວ່າງການວິເ ຄາະ

ບດທ 2 ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍແບບຈາລອງ SARA
ຫັງຈາກທີໄີ່ ດ້ອ່ານບດທີ 1 ຂອງຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ໄປແລ້ວ ທ່ານອາດຄິດວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເປັນວິທີທໜ
ີີ່ ້າສນໃຈໃນການນາມາໃຊ້
ແກ້ໄຂອາຊະຍາກາສັດປ່າ ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ຍັງບີ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ທ່ານຈະແກ້ໄຂບັນຫານີີ້ໄດ້ແນວໃດ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍນຍງ, ໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫານັີ້ນ, ແບບຈາລອງ SARA ຈະການດທິດທາງຂອງຂະບວນການໄວ້ ດັີ່ງນີີ້: ກວດສອບ - ວິເຄາະ - ຕອບສະໜອງ - ປະເມີນຜນ
ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ສິີ່ງທີກ
ີ່ າລັງດາເນີນໄປນັີ້ນໄດ້ຜນ ຫ ບ,ີ່ ໃນບດທີ 2 ນີີ້ ຜ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖີງການນາໃຊ້ແບບຈາລອງນີີ້ແນວໃດ ສາລັບການອະນຸລັກ
ສັດປ່າ ແລະ ວິທີ ທີີ່ຜ້ອ່ານເຊັີ່ນທ່ານ ສາມາດນາເອາແບບຈາລອງນີີ້ ເສີ່ອມສານເຂີ້າໃນວຽກງານປະຈາວັນຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ, ຜ້ຂຽນເລອກໃຊ້ຕວຢ່າງສມ
ມຸດຖານ ເພີ່ອສະແດງວິທກ
ີ ານທີທ
ີ່ ່ານຈະແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍນາໃຊ້ຂະບວນການຂອງແບບຈາລອງ SARA.

ແບບຈາລອງ SARA: ພາຍລວມໂດຍຫຍົ້
ຖ້າຫາກຂາດໂຄງສ້າງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ, ທ່ານຈະພບວ່າ ການຈະພັດທະນາ ຫ ປັບປຸງການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເໝາະສມນັີ້ນ ເປັນສິີ່ງທີີ່ຍາກ. ການກະ
ຕຸກຊຸກຍ້ໃຫ້ “ເຮັດສິີ່ງໃດສິີ່ງໜຶີ່ງ” ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ພ້ອມກັບຄວາມຄິດທີີ່ວ່າ “ເຮາຮ້ແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງທີຈ
ີ່ ະຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້” ເປັນປະຕິກິລິຍາຕາມທາມະຊາດ ທີີ່ເມີ່ອຖກປະລະໄວ້ໂດຍບີ່ມີການກວດສອບ ອາດຈະກີ່ໃຫ້ເກີດເປັນສີີ່ງກີດຂວາງຕີ່ກັບຂະບວນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້, ຄວາມອດທນ ຈຶີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ດີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຊັບຊ້ອນນັີ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ.

ຂັົ້ນຕອນຂອງແບບຈາລອງ SARA

ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ກັບ ການເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການວາງແຜນວຽກງານການອະນຸລັກ
ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານອາດມີກອບວຽກໃນການວາງແຜນການອະນຸລັກຢ່ແລ້ວ, ຊຶີ່ງລະບບມາດຕະຖານແບບເປີດໂດຍຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ມີມາດຕະຖານດ້ານການ
ອະນຸລັກຮ່ວມກັນ ແມ່ນເປັນໜຶີ່ງໃນມາດຕະຖານຖກນາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັນ
ີ່ ດຽວກັນກັບແບບຈາລອງ SARA ທີແ
ີ່ ນໃສ່ຄວາມຈາເປັນໃນການທາ
ຄວາມເຂີ້າໃຈກັບໄພຂີ່ມຂທ
່ ີີ່ສະເພາະເຈາະຈງຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບຕາມທີີ່ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ດາເນີນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການແຊກແຊງ ຈນໄດ້ຮັບຜນ
ສາເລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະວງຈອນ ຈະເນັີ້ນໃສ່ຂັີ້ນຕອນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ມັນກຄວງຈອນການປັບຕວວງຈອນດຽວກັນນັີ້ນ
ເອງ.

ຂົ້ສມມຸດຖານ

ເນີ່ອງຈາກແບບຈາລອງ SARA ໄດ້ຖກພັດທະນາຂີ້ນມາ ເພີ່ອເປັນແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດ, ຈຶີ່ງເກີດການວິໄຈ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານ
ແບບຈາລອງນີີ້ ເພີ່ອຫຼຸດອັດຕາການເກີດອາຊະຍາກາ ແລະ ຄວາມບີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂີ້ນຈານວນຫາຍ, ແບບຈາລອງນີີ້ ມີປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາດ້ານການອະນຸລັກສັດປ່າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບຸກຄນທີີ່ລະເມີດກດໝາຍ ຫ ມາດຖານຂອງສັງຄມ, ໃນຂະນະທີີ່ທ່ານກາລັງອ່ານບດທີ 2 ຂອງຄ່ມ
ແນະນາສະບັບນີີ້, ໃຫ້ທ່ານລອງຖາມຕນເອງວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ຫກ
ັ ການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຈາກຕີ້ນກາເນີດຂອງບັນຫາ ສາມາດນາມາປັບໃຊ້ປະສມ
ປະສານເຂີ້າກັບຂະນວນການວາງແຜນໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້ ຫ ບີ່

ຈານວນສາຍພັນໂຕກວາງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ຫດ
ຼຸ ລງ ເນືີ່ອງຈາກການລ່າເພືີ່ອເອາຊນ
ົ້
ຈານວນປະຊາກອນກວາງທີີ່ໃກ້ຈະສນພັນ ກາລັງຫຼຸດໜ້ອຍລງ ເນີ່ອງຈາກການລັກລອບລ່າສັດຢ່າງຜິດກດໝາຍທີເີ່ ພີມ
ີ່ ຫາຍຂີ້ນ ຊຶີ່ງເປີ້າໝາຍຂອງ
ການລ່າ ກີ່ຄຊີີ້ນກວາງ. ເມີ່ອສາທາລະນະຊນ ໄດ້ມີການກດດັນໃຫ້ດາເນີນການບາງຢ່າງ, ຜ້ຄຸ້ມຄອງພີ້ນທີີ່ອະນຸລັກ ຈຶີ່ງມາຮ້ອງຂໃຫ້ທ່ານເປັນຜ້
ນາທີມ ແລະ ການດວິທີການແຊກແຊງ ເພີ່ອຫຼຸດບັນຫາ, ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະນາໃຊ້ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕີ້ນເຫດດ້ວຍແບບຈາລອງ
SARA.

ການກວດສອບ: ການດແນວຄວາມຄິດ ຈັດລາດັບບຸລິມະສິດຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄັດເລືອກບັນຫາ
ເລືອກໜຶງີ່ ບັນຫາ ການເຮັດວຽກດ້ານການອະນຸລັກສັດປ່າ ທ່ານຮັບຮ້ໄດ້ວ່າບັນຫາທີີ່ເກີດຂີ້ນໃນພີ້ນທີີ່ອະນຸລັກຂອງທ່ານນັີ້ນແມ່ນມີ ຫວງຫາຍ ບາງບັນຫາ
ກເປັນເລີ່ອງຜິດກດໝາຍ ສ່ວນບັນຫາອີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ສາຍພັນຕ່າງຖີີ່ນທີີ່ບຸກລຸກເຂີ້າມາ ຫ ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງຄນ ກັບ ສັດປ່າ. ແຕ່ກີ່ອາດບເີ່ ປັນ
ແບບນັີ້ນສະເໝີໄປ, ໃນລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບນີີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງບັນຫາ ໂດຍການເລອກເອາບັນຫາຂີ້ນມາໜີ່ງຢ່າງ
ເພີ່ອໃຫ້ທີມງານແກ້ບັນຫາຂອງທ່ານ ໄດ້ນາໄປປະຕິບັດດາ. ການຄັດເລອກບັນຫາແມ່ນເລອກເອາບັນຫາທີີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫວງຫາຍຕີ່ຊຸມຊນ,
ຊຶີ່ງຊຸມຊນໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ມກ
ີ ານດາເນີນການແກ້ໄຂ ຫ ອາດຈະເລອກຍ້ອນວ່າມັນເປັນບັນຫາຊາເຮີ້ອ ທີໄີ່ ດ້ມີການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄປແລ້ວຈານວນ
ຫວງຫາຍໃນການແກ້ໄຂ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ໃນແນວທາງການແກ້ໄຂທີສ
ີ່ າເຫດຂອງບັນຫາ ຈຶີ່ງຖກການດໃຫ້ເປັນ “ເຫດການອັນຕະລາຍທີີ່ເກີດຂີ້ນຊີ້າໆ ໃນຊຸມຊນທີີ່

ປະຊາຊນຄາດຫວັງໃຫ້ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດເຂີ້າມາຈັດການແກ້ໄຂ”.
ເຈາະຈງບັນຫາ ແລະ ການດຂອບເຂດໃນການປະຕິບດ
ັ ການການດບັນຫາຢ່າງຮັດກຸມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດປະ
ເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍຂີ້ນ, ຄາວ່າ: “ການບຸກລຸກພີ້ນທີີ່” ນັີ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີກ
ີ່ ວ້າງເກີນໄປ, ແຕ່ຫາກໃຊ້ຄາວ່າ: “ການດັກຈັບສັດ ເພີ່ອລ່າເອາ
ຊີີ້ນໄປສ້າງລາຍໄດ້ ເພີ່ອເພາະປກໃບຢາສບ” ນັີ້ນ ຈະດີກວ່າຄາວ່າ: “ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄນ ກັບ ສັດປ່າ” ຊຶີ່ງກີ່ມີຄວາມໝາຍກວ້າງເກີນໄປເຊັີ່ນດຽວກັນ
“ການລ້າງແຄ້ນສິງໂຕ ດ້ວຍການວາງຢາພິດຂ້າພວກມັນຫງັ ຖກຮຸກຮານ” ນັີ້ນກດ
ີ່ ີກວ່າເຊັີ່ນດຽວກັນ. ຄວນມີການລະບຸສະຖານທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ ເຊັີ່ນ:
“ການດັກຈັບສັດ ເພີ່ອລ່າເອາຊີີ້ນໄປສ້າງລາຍໄດ້ ເພີ່ອເພາະປກໃບຢາສບຕາມແນວຊາຍແດນ ກ ຂ ຄ” ເປັນຕີ້ນ, ຖ້າຫາກບັນຫາຂອງທ່ານມີຫາຍເກີນໄປ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານບີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ພາຍໃຕ້ພີ້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫ ອາດເຮັດໃຫ້ລ້າຊ້າເສຍເວລາ ເນີ່ອງຈາກຄວາມຊັກຊ້າຂອງການດ
ເນີນງານໃນຂອບເຂດອານາດສານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫາຍເກີນໄປ, ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານຄການທດລອງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບການອອກ
ແບບມາເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາເລັດທີີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃຫ້ກ້ວາງຂີ້ນ ຫ ຖກນາໄປ

ຂົ້ສມມຸດຖານ: ການກວດສອບ

ປະຕິບັດຊີ້າໃນສະ ຖານທີີ່ອີ່ນໆ.
ການກວດສອບຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບລ່າສັດປ່ານັີ້ນ ເປັນປະກດການໃນວງກວ້າງ, ຕວສະແດງກີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ວິທທ
ີ ີີ່ນາໃຊ້
ກແຕກຕ່າງກັນ, ຕະຫາດທີີ່ນາສີ່ງ ກແຕກຕ່າງກັນ, ພາຍຫັງການກວດສອບເບີ້ອງຕີ້ນ ທ່ານຈະຮັບຮເ້ ຖິງບັນຫາສາມປະເພດທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນດັີ່ງຕີ່
ໄປນີີ້:
1. ການດັກຈັບກວາງດ້ວຍແຮ້ວ ເພີ່ອນາເອາຊີີ້ນໄປຂາຍໃຫ້ກັບຮ້ານອາຫານໃນຊຸມຊນທ້ອງຖີີ່ນ
2. ດັກຊຸ້ມຍິງກວາງ ເພີ່ອນາເອາຊີີ້ນໄປບລິໂພກ ໂດຍຄນເຮັດເໝອງຄາແບບຜິດກດໝາຍ
3. ໃຊ້ໝາ ແລະ ອາວຸດປນ ໃນການລ່າກວາງ ເພີ່ອບລິໂພກ ແລະ ການພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລມຂອງຄນໃນເມອງ
ຈາກຂີ້ມນທີີ່ມີຢ່ ໄດ້ລະບຸວ່າບັນຫາໃນຂີ້ທາອິດ ແມ່ນບັນຫາທີີ່ກໃີ່ ຫ້ເກີດອັນຕະລາຍສງສຸດຕີ່ປະຊາກອນກວາງ, ຢ່າງໃດກຕາມ ອຸທະຍານຂອງ
ທ່ານນັີ້ນ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫາຍ, ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການປະຕິບັດການແຊກແຊງກັບຊຸມຊນທັງໝດ,
ເມີ່ອເຂີ້າສ່ຂັີ້ນຕອນການວິເຄາະ ທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານ ຈະປັບຈຸດສາຄັນໄປທີີ່ ທິດໃຕ້ຂອງອຸດທິຍານໄດ້ດີຍິີ່ງຂີ້ນ
ບັນຫາທີີ່ຖກເລອກ ເພີ່ອເຮັດການວິເຄາະ

ການດັກຈັບກວາງດ້ວຍແຮ້ວ ບລິເວນທິດໃຕ້ຂອງອຸດທະຍານ ເພີ່ອເອາຊີີ້ນໄປຂາຍ
ໃຫ້ກັບຮ້ານອາຫານໃນຊຸມຊນທ້ອງຖີີ່ນ
ໃຊ້ບດທດສອບ CHEERS ຊ່ວຍເນັົ້ນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເມີ່ອດາເນີນການກວດສອບ ເພີ່ອຄີ້ນຫາບັນຫາ, ການນາໃຊ້ແບບທດສອບ CHEERS ຈະ
ມີປະ ໂຫຍດຫາຍ ໃນການກວດສອບວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານມີອງປະກອບທີີ່ຈາເປັນຢ່ ຫ ບີ່ ເຊັີ່ນ: ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ເຫດການຕ່າງໆ,
ການເກີດເຫດຊີ້າໆ, ຄວາມຄ້າຍຄກັນຂອງເຫດການ; ເມີ່ອທ່ານສາມາດການດ ແລະ ຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງບັນຫາໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ນາໃຊ້ແບບທດສອບ
CHEERS ເຂີ້າໃນການທດສອບແຕ່ລະບັນຫາ, ຖ້າຫາກບັນຫາໃດທີີ່ບກ
ີ່ ງກັບອງປະກອບທີີ່ຈາເປັນ ແມ່ນບີ່ຄວນນາເຂີ້າໃນຂັີ້ນຕອນການວິເຄາະໃນລາດັບຕີ່

ສມມຸດຖານ: ການ
ກວດສອບ

ໄປ.
ອງປະກອບແບບທດສອບ
CHEERS

C

H

ຊຸມຊນ
Community

ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ຄາອະທິບາຍ
ສະມາຊິກໃນຊຸມ ຊນ, ອງກອນພາກ
ປະຊາຊນສັງຄມ, ອງການທຸລະກິດ ແລະ
ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ/ຫ ສັດປ່າໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍຈາກບັນຫານີີ້
ສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫີ່ານີີ້ ສີ່ງຜ ນໂດຍກ ງ

ບັນຫາການໃຊ້ແຮ້ວ ດັກຈັບກວາງ

ແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້ຫຼື ບີ່ ?

ປະຊາກອນກວາງປ່າ ຊຶີ່ງເປັນ “ສມບັດ” ຂອງຊາດ
ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ, ດັີ່ງນັີ້ນຈານວນຜ້ລ່າສັດທັງຫ າຍ
ຈຶີ່ງຂີ້ນຢ່ກັບ ຈານວນຂອງສັດຊະນິດນີີ້

X

ເນີ່ອງຈາກປະຊາກອນກວາງທີີ່ຫຼຸດຈານວນລງ, ເຮັດ

X

Harmful

ຄວາມຄາດຫວັງ
Expectation

ຊາວບ້ານເກີດຄວາມຄາດຫວັງ ວ່າເຈີ້າໜ້າ
ທີີ່ປ່າໄມ້ ຄວນຈະເຂີ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາ

E

E

ຕີ່ຄນ, ສັດປ່າ ຫ ອງກອນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ,
ຊຶີ່ງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ການ
ບາດເຈັບ, ຄວາມກັງວນທີີ່ຫາຍຂີ້ນ ຫ ຈນ
ເຖີງການເສຍຊີວິດ

ເຫດການຕ່າງໆ
Events

ບັນຫາຈາກເຫດການທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງ
ຊຶີ່ງສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ບັນທຶກເປັນ
ເອກະສານໄດ້

ການເກີດເຫດຊີ້າ
Recurring
R

S

ຄວາມຄ້າຍຄກັນຂອງ
ເຫດການ
Similarity

ເມີ່ອເຫດການເກີດຂີ້ນອີກຄັີ້ງ, ກີ່ອາດ
ກາຍເປັນເຫດການຊາເຮີ້ອໄດ້ ເຊັີ່ນ: ເກີດ
ຂີ້ນເປັນເວລາຫາຍປີ ຫ ອາດເກີດຂີ້ນແບບ
ທັນທີ ເຊັີ່ນ: ບັນຫາໃໝ່ທີີ່ກາລັງຈະເກີດ
ຂີ້ນ
ເຫດການເຫີ່ານີີ້ ເຊີ່ອມໂຍງກັນດ້ວຍ
ສະຖານທີີ່ ແລະ ເວລາທີີ່ເກີດຂີ້ນ, ໃຜຈະ
ຕກເປັນຜ້ເຄາະຮ້າຍ, ກຸ່ມຜ້ກະທາຜິດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ວິທີກ ານດາເນີນການ

ໃຫ້ຜ້ລ່າສັດ ດາເນີນການລ່າສັດໄດ້ ໜ້ອຍລງ ອີກທັງ
ການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວຍັງທາລາຍ ແລະ ຂ້າສັດຊະນິດອີ່ນໆ
ທີີ່ບີ່ແມ່ນເປີ້າໝາຍຂອງຜ້ ລ່າສັດອີກ ດ້ວຍ
ຊາວບ້ານຄາດຫວັງວ່າເຈີ້າໜ້າທີີ່ປ່າໄມ້ ຈະເຂີ້າມາ
ແຊກແຊງ ເນີ່ອງຈາກເຈີ້າໜ້າທີີ່ມີອານາດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍຈາກປະເທດ ໃນການປກປ້ອງຄຸ້ມ ຄອງ
ອຸດທະຍານ ແລະ ຕີ່ຕ້ານການລັກລອບຄ້າສັດປ່າທີີ່
ຜິດກດໝາຍ
ການລັກລອບຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກ ຈັບສັດ ໄດ້ຖກສັງເກດ
ການ ແລະ ຈດບັນທຶກ ໄວ້ ໂດຍໜ່ວຍງານ
ລາດຕະເວນ, ສ່ວນຊີີ້ນກວາງ ກີ່ມີກ ານໂຄສະນາວ່າ
ມີຂາຍທີີ່ຮ້ານອາຫານທ້ອງຖີີ່ນຢ່ເປັນປະຈາ

X

X

ບັນຫາການວາງແຮ້ວ ເພີ່ອດັກຈັບສັດນັີ້ນ ເກີດຂີ້ນ
ຢ່າງຍດເຍີ້ອມາເປັນເວລາຫ າຍປີ

X

ຊະນິດຂອງແຮ້ວດັກຈັບສັດທີີ່ ນາໃຊ້, ພີ້ນທີີ່ການລ່າ
ສັດ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີີ່ຂາຍຊີີ້ນກວາງເຫີ່ານີີ້ ລ້ວນ
ເຊີ່ອມໂຍງ ກັບ ການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກຈັບສັດ

X

ການວິເຄາະ: ວິເຄາະຂົ້ມູນ, ສ້າງສມມຸດຖານ ແລະ ການດຕວຊົ້ວັດ
ຕອບຄາຖາມ 5 W ກັບ 1 H ກຄ: ໃຜ? (Who?) ແມ່ນຫຍັງ (What?) ເມີ່ອໃດ? (When?) ຢ່ໃສ (Where?) ເປັນຫຍັງ (Why?) ແລະ ແນວໃດ
(How?) ການເຮັດເຊັີ່ນນີີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີີ່ມເບິີ່ງເຫັນ ສິີ່ງທີີ່ທ່ານຮ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຂີ້ມນໃດທີີ່ຈາເປັນຕ້ອງດາເນີນການລວບລວມ ແລະ ຄວນຕິດຕີ່ໃຜ
ເພີ່ອໃຫ້ເຂາເຈີ້າກະກຽມຂີ້ມນໃຫ້ທ່ານ, ນອກຈາກນີີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດການດຂະໜາດຂອງບັນຫາ ແລະ ຜນກະທບທີີ່ຈະເກີດຂີ້ນຕີ່ສັດປ່າ, ເສດຖະກິດ
ທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ຊຸມຊນໄດ້.
ຂົ້ມູນເພີ່ມເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 1: Scott, M. S. (2015). Identifying and Defining Policing Problems. Center for Problem-Oriented Policing. (link)
ແຫີ່ງຂີ້ມນ 2: Sparrow, M. K. (2008). The Character of Harms. Operational Challenges in Control . Cambridge University Press. (link)
ສ້າງ ແລະ ທດສອບສມມຸດຕິຖານຕ່າງໆ ເມີ່ອທ່ານເລີີ່ມເຂີ້າໃຈບັນຫາຢ່າງເລີກເຊິີ່ງຫາຍຂີ້ນ, ໃຫ້ທ່ານດາເນີນການສັງເກດ ເພີ່ອສ້າງສມມຸດຖານກ່ຽວກັບ
ແຮງຈງໃຈ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກີ່ບັນຫານັີ້ນ, ຈາກນັີ້ນໃຫ້ນາໃຊ້ຂີ້ມນໃໝ່ ເພີ່ອທາການທດສອບ ແລະ ເບິີ່ງວ່າຂີ້ມນໃໝ່ນີີ້ສະໜັບ
ສະ

ໜນສມມຸດຖານຂອງທ່ານ ຫ ຂັດແຍ່ງ ຊຶີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ດາເນີນການແກ້ໄຂຄນໃໝ່ ຫ ບີ່, ຂະບວນການນີີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບີ່ໃຫ້ທ່ານຫງ

ທາງ ຈາກການຄາດຄະເນ ແລະ ການໄດ້ຮັບຂ່າວສານມາແບບກວ້າງໆ.

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽ ວກັບຜູ້ບລິໂພກ

ຈາກການຄີ້ນຫາຂີ້ມ ນການໂຄສະນາຂອງຮ້ານອາຫານທາງອອນລາຍ, ຮ່ວມກັບການສາພາດນາ
ຊຸມຊນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ້ວ່າ ລກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽ ວຈາກເມອງຫ ວງທີີ່ມີຖານະ
ຮັີ່ງມີ ໂດຍນິຍມບລິໂພກຊີີ້ນກວາງ ເພີ່ອຄວາມຟຸມເຟອຍ

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວາ
່ ແຮງຈູງໃຈຂອງຜູລ
້ າ
່
ສັດຄືແ ນວໃດ

ທ່ານລະບຸໄດ້ວ່າ ໜ່ວຍບລິກ ານສຸຂະພາບທ້ອງຖີີ່ນ ເປັນຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ ສາຄັນ, ລະຫວ່າງການ
ປຶກສາຫາລໃນເບີ້ອງຕີ້ນ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ້ກ່ຽວກັບບັນຫາການຕິດຢາເສບຕິດຊາເຮີ້ອຂອງຊາຍໜຸ່
ມໃນຊຸມຊນທີີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຂອບເຂດປ່າ. ການສອບປາກຄາ ພາຍຫັງການຈັບກຸມຕວ ໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ 68 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜ້ກະທ າຜິດ ແມ່ນມີແຮງຈງໃຈຫັກ ໃນການລັກ
ລອບລ່າສັດ ເພີ່ອນາເງິນມາຊາລະໜີີ້ຢາເສບຕິດ, ຈາກຂີ້ມ ນການຟ້ອງຮ້ອງພ ບວ່າ ມີກ ານກະທ າ
ຜິດຊີ້າໃນອັດຕາທີີ່ສງຫ າຍ

ແນວໃດ?

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽ ວກັບອາວຸດທີ່ເລືອກ
ໃຊ້- ຊຶີ່ງແມ່ນແຮ້ວດັກຈັບສັດ

ການສາພາດເຈີ້າໜ້າທີີ່ລາດຕະເວນ ແລະ ຜ້ລັກລອບລ່າສັດທີີ່ຖກຈັບກຸມ ຕວ ສະແດງຂີ້ມ ນຢ່າງ
ຊັດເຈນວ່າ ຜ້ ລ່າເຫີ່ານັີ້ນ ໄດ້ມີກ ານນາມ້ວນເຫັກລວດທີີ່ຖກປະຖິີ້ມໄວ້ ມາໃຊ້ເພີ່ອເຮັ ດແຮ້ວທີີ່
ມີປະສິດພາບຫ າຍໃນການດັກຈັບສັດ ແລະ ເຈີ້າໜ້າທີີ່ລາດຕະເວນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນພີ້ນທີີ່
ຕວຈິງ ໄດ້ພ ບເຫັນກອງເຫັກລວດປະເພດດຽວກັນ ທີີ່ຖກໃຊ້ເຮັດເປັນແຫ້ວດັກ ສັດ ຊຶີ່ງຖກປະ
ຖິີ້ມໄວ້ ຈານວນ 20 ມ້ວນ

ເມືີ່ອໃດ?

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຫດການເຊັີ່ນນົ້ ເກດ
ຂືົ້ນເປັນລະດູການ

ຂີ້ມນການລາດຕະເວນໄດ້ ລະບຸ ວ່າ ການລ່າກວາງເພີ່ອເອາຊີີ້ນນັີ້ນ ແມ່ນມີຈານວນສງສຸດໃນ
ເດອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ, ຊຶີ່ງເປັນຊ່ວງລະດແລ້ງຂອງປະເທດໃນເຂດຕາເວັນຕກທີີ່ມີເທດ
ສະການທ້ອງຖີີ່ນ ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈານວນຫາຍ

ສມມຸດຖານ: ການວິເຄາະ

ໃຜ?

ເປັນ
ຫຍັງ?

ການດສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນຕນ
ົ້ ເຫດຂອງບັນຫາ ໂດຍອງຕາມຄວາມຕີ່ເນືີ່ອງຂອງອາຊະຍາກາສັດປ່າ ພຶດຕິກາທີີ່ເປັນແຮງຊຸກຍ້
ແລະ ແຮງດຶງເອາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນ, ແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຈະບັນຍາຍເຖິງການ
ທີີ່ສັດປ່າຖກແປຮບເປັນຜະລິດຕະພັນເພີ່ອບລິໂພກ (ປັບປຸງຈາກ13,

14

) ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຜ້ກະທາຜິດແຕ່ລະຄນ ລ້ວນມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການ

15

ກະທາຜິດກາ , ຄວາມຕີ່ເນອ
ີ່ ງຂອງອາຊະຍາກາສັດປ່າ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເສັນ
ີ້ ຂັນ
ີ້ ລະຫວ່າງ ຂັີ້ນຕອນ ກັບ
ປະເພດຂອງຜ້ກະ ທາຜິດນັນ
ີ້ ບຊ
ີ່ ັດເຈນ, ຊຶີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຜ້ກະທາຜິດບາງຄນ ບີ່ໄດ້ກະທາຄວາມຜິດແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ.

ການດຈຸດອ່ອນ ຈຸດປະສງທີີ່ສາຄັນຂອງຂັນ
ີ້ ຕອນການວິເຄາະ ຄການລະບຸຈຸດອ່ອນທີີ່ຂະໜານໄປກັບຄວາມຕີ່ເນອ
ີ່ ງຂອງການເກີດອາຊະຍະ
ກາສັດປ່າ, ຊຶງີ່ ທ່ານສາມາດສະກັດກັີ້ນຂັີ້ນຕອນສາຄັນເຫີ່ານີີ້ໄດ້. ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ການດາເນີນຂັີ້ນຕອນນີີ້ຜ່ານໄປດ້ວຍດີ, ທ່ານຈະຕ້ອງຊີໃີ້ ຫ້ເຫັນ
ເຖິງແຮງຈງໃຈທີີ່ກໃີ່ ຫ້ເກີດພຶດຕິກາຂອງຜ້ກະທາຜິດ (ເບິີ່ງ15) ປະເພດຂອງເຄອຂ່າຍທີນ
ີ່ າໃຊ້ການເຄອ
ີ່ ນຍ້າຍສິນຄ້າ (ເບິງີ່ 15, 16) ແລະ ຕ້ອງຄິດ
ເຖິງກນໄກໃນການຕອບຮັບລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ, ຊຶງີ່ ເປັນພາລະໜ້າທີອ
ີ່ ັນຍິີ່ງໃຫຍ່ຫາຍ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ການການດບັນຫາໄວ້ຢາ່ ງຊັດ
ເຈນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນບາງຢ່າງລງໄດ້.

ຮ່າງລາຍລະອຽດຂອງແຜນຄູ່ຮ່ວມງານ ໃຜເປັນຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ? ໃຜທີີ່ຊ່ວຍທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາ? ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ
ອາຊະຍາກາສັດປ່າທີີ່ເກີດຂີ້ນຢ່າງຕີ່ເນອ
ີ່ ງ, ຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊນຫາຍໆໜ່ວຍງານ ໄດ້ຖກກະກຽມໄວ້
ຢ່າງດີໃນການເປັນຜ້ໃຫ້ຂມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບບັນຫາແກ່ທາ່ ນ ແລະ ສະແດງບດບາດໃນການລິເລີມ
ີ່ ຂະບວນການແຊກແຊງຢ່າງເໝາະສມ 17.
ການແກ້ໄຂຄານິຍາມຂອງບັນຫາພາຍຫັງການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການດບັນຫາຂີ້ນມາໃໝ່ ຫ ອາດມີ

ຄວາມຊັດເຈນຂີ້ນວ່າ ບັນຫາແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມຄ
ີ ວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນນັີ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບສາບຸລມ
ິ ະສິດທາອິດ, ຊຶງີ່ ກສາມາດເຮັດໄດ້ ເນີ່ອງຈາກ
ແບບຈາ ລອງ SARA ບີ່ແມ່ນແບບຈາລອງທີີ່ຊີ່ກງ, ແຕ່ເປັນແບບຈາລອງທີີ່ສາມາດຮັບຮອງການຍ້ອນກັບຄນໄປທີຂ
ີ່ ັີ້ນຕອນການກວດສອບໄດ້
ຖ້າຫາກຈາເປັນຕ້ອງມີການການດບັນຫາຂນ
ີ້ ໃໝ່.

ກະກຽມບດທດສອບ “ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ” ເພືີ່ອກວດສອບວ່າ ບັນຫາຫຼຸດລງ ຫຼື ບີ່ ໃນຂະນະທີີ່ແພດໝ ຍັງຕ້ອງນາໃຊ້ຂີ້ມນ
ສັນຍານຊີບພະຈອນຂອງທ່ານ ກ່ອນ ແລະ ຫງັ ການປິນ
ີ່ ປວ ເພອ
ີ່ ທາຄວາມເຂີ້າໃຈວ່າການປິີ່ນປວດ້ວຍວິທນ
ີ ີີ້ໄດ້ຮບ
ັ ໝາກຜນ ຫ ຈາເປັນຕ້ອງມີ
ການປັບປ່ຽນວິທີການຮັກສາ, ເຊັີ່ນດຽວກັນ ທ່ານເອງກຕ້ອງຮ້ກ່ຽວກັບເກນການວັດຜນທີີ່ດວ
ີ ່າ ບັນຫາການອານຸລັກສັດປ່າຂອງທ່ານມີຄວາມ
ຮຸນແຮງຫາຍປານໃດ ກ່ອນທີຈ
ີ່ ະດາເນີນການຕອບໂຕ້ ຊຶີ່ງທີ່ວໄປຈະເອີີ້ນວິທີການນີວ
ີ້ ່າ ວິທີການຂັນ
ີ້ ພີ້ນຖານທີມ
ີ່ ີຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິງີ່ ໃນການ
ປະເມີນວ່າບັນຫາຫຼຸດລງ ຫ ບີ່.
ຄວບຄຸມການກວດສອບ ເພືີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວິທການຂອງທ່ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ຫາຫຼຸດລງ ຫຼື ບີ່ ເມີ່ອດາເນີນການທດສອບຢາ
ປວພະຍາດຊະ ນິດໃໝ່, ນັກວິໄຈ ຈະແບ່ງອາສາສະໝັກອອກເປັນກຸ່ມທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ກຸມ
່ ຄວບຄຸມທີບ
ີ່ ີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຮັກສາ ໂດຍທັີ້ງ
ສອງກຸມ
່ ແມ່ນຖກເຝາີ້ ສັງເກດແບບດຽວກັນ. ວິທີການນີຈ
ີ້ ະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັີ້ນໃຈໄດ້ຫາຍຂນ
ີ້ ວ່າ ກຸ່ມທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສານັີ້ນມີ ອາການດີຂນ
ີ້
ເພາະໄດ້ຮັບຢາປີີ່ນປວ ໂດຍທີີ່ບີ່ໄດ້ເກີດຈາກປັດໃຈອີ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຄວບຄຸມບັນຫາການອານຸລັກສັດປ່ານັນ
ີ້ ເປັນເລອ
ີ່ ງຍາກ, ແຕ່ກບີ່
ແມ່ນເລອ
ີ່ ງທີີ່ເປັນໄປບີ່ໄດ້, ເມີ່ອການດພນ
ີ້ ທີຂ
ີ່ ອງໂຄງການທີີ່ທາ່ ນຈະເຂີ້າ ໄປແກ້ໄຂ ໃຫ້ທາ່ ນຄິດເຖິງພີ້ນທ່ີີ່ອີ່ນໆທີີ່ປະສບພບພບ
ີ້ ັນຫາແບບດຽວ
ກັນເບີີ່ງວ່າ ທັງສອງພີ້ນທີນ
ີ່ ັີ້ນ ມີຄວາມຄ້າຍຄກັນຫາຍພທີີ່ຈະນາໃຊ້ວທ
ິ ີການຄວບຄຸມ ຫ ບີ່?
ຫັງຈາກກັີ່ນຕອງບັນຫາ ເພີ່ອເນັີ້ນໄປທີີ່ທິດໃຕ້ຂອງອຸດທະຍານແລ້ວ ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈນາໃຊ້ທິດເໜອ ໃຫ້ເປັນພີ້ນທີີ່ຄວບຄຸມ ໂດຍການດດັດສະນີຊີີ້
ວັດຂີ້ນມາສາມຕວ ແລະ ຕັີ້ງໃຫ້ເປັນ ວິທີການຂັີ້ນພີ້ນຖານ

ພືົ້ນທີ່ຄວບຄຸມ

ສມມຸດຖານ: ການວິເຄາະ

ດັດສະນີຊີີ້ວັດ

ລາຍລະອຽດ

ວິທີການຂັີ້ນພີ້ນຖານ
ທິດເໜອ

ພືົ້ນທີ່ ທໄີ່ ດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ
ວິທີການຂັີ້ນພີ້ນຖານ
ທິດໃຕ້

ອັດຕາການກວດລ້າງ
ແຮ້ວດັກຈັບສັດ

ອຸດທະຍານ ປະຕິບັດການກວດລ້າງແຮ້ວດັກສັດ ເດອນ
ລະໜຶີ່ງຄັີ້ງ ໂດຍເນັີ້ນເປີ້າໝາຍໄປທີີ່ພີ້ນທີີ່ທີີ່ມກ
ີ ານກວດ
ພບແຮ້ວດັກສັດຫາຍທີີ່ສຸດ

12 ເສັີ້ນ
ຕີ່ການກວດລ້າງ

26 ເສັີ້ນ
ຕີ່ການກວດລ້າງ

ດັດສະນີການຂາຍຊີີ້ນ
ກວາງປ່າໃນຮ້ານອາຫານ

ສາຍຂ່າວໃນຊຸມຊນລະບຸຊີ່ຮ້ານອາຫານທີີ່ຂາຍຊີີ້ນກວາງ
ປ່າ ທັງໃນທິດເໜອ ແລະ ທິດໃຕ້

25

30

ປະຊາກອນກວາງ

ກວດສອບຈາກກ້ອງດັກຖ່າຍພາບອັດຕະໂນມັດປະຈາປີ
ທັງສອງພີ້ນທີີ່

70-80

50-60

ຂົ້ມູນເພີ່ມເຕມ

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

ແຫີ່ງຂີ້ມນ 1: ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາຕາມສະຖານະການ, ສນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ (ລິີ້ງ)

ຕອບສະໜອງ: ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ, ເພີ່ມການຮ່ວມມື, ມສະມາທິ
ຄວາມສມເຫດສມຜນ ຂັີ້ນຕອນການກວດສອບເກີດຂນ
ີ້ ເມີ່ອທ່ານເຫັນດີກັບວິທທ
ີ ີີ່ເໝາະສມ, ການກະກຽມແຜນການເຮັດວຽກ ແລະ
ການເຂາີ້ ແຊກແຊງ ຕາມທີີ່ໄດ້ເລອກວິທີການໄວ້. ໃນຊ່ວງທີີ່ດາເນີນການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆຢນ
່ ັີ້ນ, ໃຫ້ເລອກວິທີ ການທີີ່ບຊ
ີ່ ັບຊ້ອນ
ຈນເກີນໄປ, ໃຫ້ນາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລແຜນການແຊກແຊງດັງີ່ ກ່າວຮ່ວມກັບທີມງານພາກສະໜາມ ເພີ່ອປະເມີນວິທີການປະຕິບດ
ັ ຕວຈິງ,
ໃຫ້ພະຍາຍາມຫາຄາຕອບທີີ່ເປັນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ຕີ່ກັບການປະຕິບັດງານທີີ່ກາລັງກາເນີນຢ.່
ພິຈາລະນາວິທປ້ອງກັນອາຊະຍາກາຕາມສະຖານະການໃຫ້ຖຖ
ີ່ ວ
້ ນ
18

ສະຖານະການ

ທັງ

25

ເຕັກນິກ ສາລັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາຕາມ

ນີີ້ ເປັນໂຄງສ້າງທີີ່ມີປະໂຫຍດຕີ່ກັບທີມງານຂອງທ່ານ ໃນການຄິດເຖີງການຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຕ່າງໆ, ຊຶີ່ງເຕັກນິກເຫາີ່ ນີີ້ໄດ້ຖກ

ຈາແນກອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດກວ້າງໆດັີ່ງນີີ້ຕີ່ໄປນີີ້, ການຊອກຫາວິທີການເພີ່ອເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາ
ຊະຍາກາ, ຫຼຸດຜ່ອນຜນຕອບແທນ ແລະ ສິງີ່ ຍຸແຍ່ ແລະ ທາລາຍຂີ້ອາ້ ງຕ່າງໆ, ຕາຕະລາງລຸ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເທັກນິກເຫາີ່ ນີີ້ ສາມາດນາ
ໄປໃຊ້ກບ
ັ ສມມຸດຖານໄດ້ແນວໃດ19.

ສມມຸດຕິຖານ: ການວິເຄາະ

25 ເຕັກນິກ ເພືີ່ອການພິຈາລະນາວິທການສາລັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາຕາມສະຖານະການໃຫ້ຮອບຄອບ (SCP)
ເພີ່ມຄວາມ
ພະຍາຍາມ

ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ

ເລືອກເປົ້າໝາຍທີ່
ແຂງແກ່ນຂືນ
ົ້
ເຮັດບີ່ໄດ້

ເພີ່ມຈານວນຜູພ
້ ິທກ
ັ
ແຕ່ງຕັີ້ງຜ້ພທ
ິ ັກກຽດຕິສັກ
ໃນຊຸມຊນ

ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ
ສິີ່ງອານວຍສະດວກ
ເພີີ່ມຄວາມ
ລະມັດລະວັງສາລັບຜ້ທີີ່
ລະເມີດກດລະບຽບຫ້າມ
ບຸກລຸກ ລວມໄປເຖິງ
ຄາເຕອນ ແລະ ຄ່າປັບ
ໄໝອີກດ້ວຍ

ຫຼຸດຜ່ອນຜນຕອບ
ແທນ

ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່

ກາຈັດທາລາຍຂົ້ອ້າງ

ອາພາງເປົ້າໝາຍ
ເຮັດບີ່ໄດ້

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ/
ຄວາມຄັດຂ້ອງໃຈ
ໃຫ້ທຶນແກ່ຜ້ປະກອບການ
ແລະ ຈັດຕັີ້ງໂຄງການອາຊີບ
ທີີ່ເປັນທາງເລອກໃນຊຸມຊນ

ຕັົ້ງກດ
ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ຕກລງການຮ່ວມ
ມ ແລະ ການບລິໂພກຊີນ
ີ້
ສັດປ່າ

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນການເຝົ້າລະວັງ
ກວດກາ
ຕັີ້ງສາຍດ່ວນເພີ່ອລາຍງານ
ການລັກລອບຂາຍຊີີ້ນ
ກວາງປ່າ

ກາຈັດເປົ້າໝາຍ
ເຮັດບີ່ໄດ້

ຫຼກລ້ຽງຂົ້ຂດ
ັ ແຍ່ງ
ຈັດໃຫ້ມກ
ີ ານພບປະກັນ
ລະຫວ່າງຊຸມຊນ ກັບ ຫວ
ໜ້າອຸດທະຍານເປັນປະຈາ
ຫ ຕັີ້ງສາຍດ່ວນສາລັບຮັບ
ແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ຕິດຕັງົ້ ຄາແນະນາ
ຕິດຕັີ້ງປ້າຍກດລະບຽບ
ຂອງອຸດທະຍານ ຕາມ
ແນວເຂດແດນ ແລະ ຈຸດ
ຮອຍຕີ່

ກັີ່ນກອງຜູທ
້ ີ່ອອກ
ຈາກອຸທະຍານ
ກວດສອບຍານພາຫະນະ
ທັງລດໃຫຍ່ ແລະ
ລດຈັກຕາມຖະໜນ ໃນ
ອຸດທະຍານເວລາກາງຄນ

ເປດເຜຍຕວຕນຜູ້ຄ້າ
ໃຫ້ຫຼາຍຂືນ
ົ້
ແຈ້ງຜ້ນາທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວ
ກັບບຸກຄນທີີ່ຮ້ຈັກ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດ
ການຄ້າຊີີ້ນກວາງ

ຄົ້ນຫາເປົ້າໝາຍ
ໃຊ້ຊຸດທດສອບຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ເພີ່ອລະບຸຊະນິດ
ຂອງຊີີ້ນກວາງ

ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່ ຫຼື
ສິີ່ງລົ້ໃຈ
ຈັດກິດຈະກາທາງສັງຄມ
ແລະ ກິລາໃຫ້ກັບເຍາວະ
ຊນກຸ່ມສ່ຽງ ທີີ່ອາດຖກ
ຫອກໃຊ້ໃຫ້ໄປລ່າສັດປ່າ

ການປູກຈິດສານຶກ
ຕິດປ້າຍທີີ່ໜ້າທາງເຂີ້າ
ຮ້ານອາຫານວ່າ ຊີີ້ນກວາງ
ປ່າເປັນສິີ່ງຜິດກດໝາຍ

ບ່ຽງເບນຄວາມສນໃຈ
ຜູ້ຖກ
ື ສງໄສ
ກະກຽມໃຫ້ມໝ
ີ າ ເພີ່ອ
ດມກິີ່ນຢ່ຕາມໜ່ວຍກັີ່ນ
ກອງຕາມຖະໜນແຕ່ລະ
ຈຸດ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜູ້
ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່
ສ້າງຄວາມສະນິດສະໜມ
ກັບເຈີ້າຂອງຮ້ານອາຫານ
ເພີ່ອຂັດຂວາງການຂາຍ
ຊີີ້ນກວາງປ່າ

ຂັດຂວາງລະບບຂອງ
ຕະຫຼາດ
ສັີ່ງປິດ ຫ ປັບເງິນຮ້ານ
ອາຫານທີີ່ໃຫ້ບລິການ
ເມນອາຫານປ່າ/ຊີີ້ນກວາງ
ປ່າ

ຕີ່ຕ້ານແຮງກດດັນຈາກ
ໝູ່ເພືີ່ອນ
ໂຄງການສາລັບໃຫ້ຜ້ລ່າສັດ
ນາໃຊ້ທັກສະຂອງພວກເຂາ
ເພີ່ອສ້າງຜນປະໂຫຍດໃນ
ທາງບວກແກ່ການອະນຸລັກ

ສະໜັບສະໜູນການ
ຍິນຍອມເຊືີ່ອຟັງ
ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງທີີ່ຍນຍງ ແລະ ຖກ
ກດໝາຍສາລັບທາງ
ເລອກອີ່ນ ແທນຊີີ້ນກວາງ

ຄວບຄຸມອຸປະກອນ/

ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເຝົ້າ

ປະຕິເສດຜນຕອບ
ແທນ

ບີ່ສະນັບສະໜູນການ
ຮຽນແບບ

ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ/
ສິີ່ງມຶນເມາ

ອາວຸດ
ກາທາລາຍມ້ວນລວດທີີ່
ຖກປະຖິີ້ມ ຊຶີ່ງເປັນແຫີ່ງ
ວັດສະດຸຊັີ້ນດີໃນການ
ເຮັດແຮ້ວດັກສັດ

ລະວັງຢ່າງຈິງຈັງ
ເພີີ່ມຈຸດກວດກາຕາມ
ຮ້ານອາຫານ ໂດຍເຈີ້າໜ້າ
ທີີ່ກວດກາດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ

ໃຊ້ການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຕ້ອງການ ເພີ່ອຫຼຸດຄວາມ
ສນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ປະຊາສາພັນກິດຈະກາການ
ບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍ (ເຊັີ່ນ:
ການສ້າງກຸ່ມ) ເຊັີ່ນດຽວກັນ
ກັບອາຊີບທາງເລອກ (ເຊັີ່ນ:
ໂຄງການຜ້ພິທກ
ັ ປ່າ)

ໂຄງການຕີ່ຕ້ານການນາ
ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ສາລັບຜ້
ລ່າສັດທີີ່ມີບັນຫາຕິດຢາ

ວິເຄາະຈຸດສາຄັນຂອງການສະກັດກັົ້ນ ວິທີການນີໃີ້ ຊ້ໄດ້ກັບບັນຫາທີເີ່ ກີດຂີ້ນກັບຄນກຸມ
່ ນ້ອຍໆທີຮ
ີ່ ້ຈັກ ຫ ຜ້ກະທາຜິດຊາີ້ ຊ້ອນ20, 21,
ຜນການວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການວິເຄາະຈຸດສາຄັນຂອງການສະກັດກັີ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາຊະຍາກາໄດ້22 ດ້ວຍການເພີີ່ມຄວາມ
ຖກຕ້ອງໃນການກວດກາ, ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ການລງໂທດທີີ່ເຂັີ້ມງວດຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນີີ້ ຍັງມີການໃຫ້ຜ້ກະທາຜິດ ເຮັດວຽກບລິການ
ແກ່ສັງຄມເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂາຫຼຸດພນ
ີ້ ຈາກອາຊີບອາຊະຍາກາໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທມ
ີ່ ພຶດຕິກາບຝ
ີ່ ່າຝືນ ຊອກຫາວິທີການສງີ່ ເສີມສະໜັບສະໜນໃຫ້ພວກເຂາອ່ອນຍອມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ, ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ສິງີ່ ສາຄັນກຄ
ີ່ ຕ້ອງສະກັດກັນ
ີ້ ພຶດຕິກາທີີ່ບຖ
ີ່ ກຕ້ອງ, ແລະ ຕ້ອງຈີ່ໄວ້ວາ່ ພວກທີີ່ມັກຝ່າຝນກດລະບຽບ ມັກຈະເປັນພຽງ
ປະຊາກອນສ່ວນນ້ອຍເທີ່ານັີ້ນ, ຂໃຫ້ຄິດຢ່າງຮອບຄອບວ່າ ຈະນາໃຊ້ແບບຈາລອງ “ລາງວັນ ກັບ ການລງໂທດ” ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້
ແນວໃດ.
ວິເຄາະຜນກະທບທີ່ອາດເກດຕາມມາ ໂດຍບໄີ່ ດ້ຕັົ້ງໃຈ ພິຈາລະນາຕນ
ີ້ ທຶນ, ຜນກາໄລ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນທີຈ
ີ່ ະມີ
ການແນະນາວິທີການຕອບໂຕ້ ຊຶີ່ງລວມທັງຜນກະທບທີອ
ີ່ າດເກີດຂນ
ີ້ ໃນວງກວ້າງ ຍ້ອນການແຊກແຊງ, ນອກຈາກນີີ້ ຍັງັ ມີ: ຜນກະທບຕີ່
ລະບບນິເວດ, ຊຸມຊນ ແລະ ຜ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຜນປະໂຫຍດຕ່າງໆ23, ຕວຢ່າງ ລາຍໄດ້ທີີ່ເພີມ
ີ່ ຂນ
ີ້ ຈາກໂຄງການອາຊີບທາງເລອກ ອາດເຮັດໃຫ້ຜ້
ລ່າສັດມີເງິນຊອ
ີ້ າ ວຸດປນ ຫ ມີເວລາຫວ່າງໃນການອອກລ່າສັດຫາຍຂີ້ນ24.
ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຊກແຊງຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໄດ້ແນວໃດ ໃຫ້ເອາໃຈເຂາມາໃສ່ໃຈເຮາ, ລອງ
ສມມຸດວ່າຕນເອງເປັນຜກ
້ ະທາຜິດ

ແລະ

ຄິດເບິງີ່ ວ່າ

ຖ້າຫາກມີການແຊກແຊງເກີດຂນ
ີ້

ພຶດຕິການີຈ
ີ້ ະປຽນແປງ

ແລະ ບັນຫາຈະຫຼຸດລງໄດ້

ແນວໃດ. ການພິຈາລະນາລາຍລະອຽດເຫາີ່ ນີຢ
ີ້ ່າງລະອຽດຮອບຄອບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ວາ່ ຈະຍກເລີກ ຫ ແກ້ໄຂວິທີການແຊກ

ສມຸດຖານ: ການຕອບສະໜອງ

ແຊງ ກ່ອນທີຈ
ີ່ ະຕກລງໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນຕ່າງໆຕີ່ໄປ.
ຫັງຈາກພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບແລ້ວ, ທ່ານຈຶີ່ງຕັດສິນໃຈນາໃຊ້ວທ
ິ ີແຊກແຊງ ສີີ່ ຄັີ້ງ ໂດຍແນໃສ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງການເກີດອາຊະຍາກາສັດປ່າ
ຢ່າງຕີ່ເນີ່ອງ
1. ເພີ່ມຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນການເຝົ້າລະວັງກວດກາຢ່າງເປັນທາງການ ນາພາໂດຍເຈີ້າໜ້າທີີ່ກວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ປະຈາເມອງ ເພີ່ອເພີີ່ມຈຸດກວດສອບບັນດາຮ້ານອາຫານໃນທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ປິດສະຖານປະກອບການ ທີມ
ີ່ ີການລັກລອບຊ-ີ້ ຂາຍຊີີ້ນ
ກວາງປ່າຢ່າງຜິດກດໝາຍ ແບບຊີ້າໆ.
2. ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ດ້ວຍການຮ່ວມມກັບໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອງການພັດທະນາເອກະຊນໃນພີ້ນທີີ່ ໃຫ້ທ່ານລິ
ເລີີ່ມໂຄງການທີນ
ີ່ າຜກ
້ ະທາຜິດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊນທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທລະມານຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ ເຂີ້າສ່ແຜນການ
ຟີ້ນຟ ໂດຍຮ່ວມມກັບເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ຜ້ນາຊຸມຊນ ໂດຍຈັດຕັີ້ງສາຍດ່ວນ ເພີ່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຜທ
້ ີີ່ພະຍາຍາມ
ຄ້າຢາເສບຕິດໃນຊຸມຊນ
3. ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງຍຸແຍ່ ນາພາໂດຍອງກອນພັດທະນາທ້ອງຖີີ່ນເອກະຊນ ແລະ ຜ້ນາຊຸມຊນ ໂດຍການພັດທະນາແຜນການດ້ານກິລາ
ແລະ ກິດຈະກາທາງສັງຄມ ເພີ່ອດຶງດດເຍາວະຊນທີີ່ມີຄວາມເບີ່ອໜ່າຍ ແລະ ແນະນາອາຊີບທາງເລອກໃຫ້ແກ່ຜ້ລ່າສັດ
4. ຄວບຄຸມອຸປະກອນເຄືີ່ອງມື ແລະ ອາວຸດ ຮ່ວມມກັບບລິສັດກາຈັດຂີີ້ເຫຍີ້ອໃນພີ້ນທີ,ີ່ ເພີ່ອດາເນີນການເກັບມ້ວນເຫກ
ັ ລວດທີີ່
ຖກປະຖິີ້ມ ຊຶີ່ງຜ້ລ່າສັດສາມາດນາມາໃຊ້ເປັນແຮ້ວດັກຈັບສັດ.

ຂົ້ມນ
ູ ເພມ
ີ່ ເຕມ:
ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 1: Scott, M. S. (2017). Focused Deterrence of High-Risk Individuals. Center for Problem-Oriented Policing.
(link)

ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 2: Brown, R., & Scott, M. S. (2007). Implementing Responses to Problems. Center for Problem Oriented
Policing. (link)

ສມມຸດຖານ: ການຕອບສະໜອງ

ໜຶີ່ງໃນການແຊກແຊງຂອງທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່ຄວບຄຸມການເຂີ້າເຖິງເຫັກລວດທີນ
ີ່ າໃຊ້ເພີ່ອເຮັດແຮ້ວດັກຈັບສັດ ໂດຍຮ່າງແຜນພາບກ່ຽວກັບການແຊກແຊງທີີ່ອາດໄປກີດຂວາງຂະບວນການຂອງນາຍພານປ່າ ພ້ອມລະບຸດັດສະນີຊີີ້
ວັດທີໃີ່ ຊ້ທດສອບການແຊກແຊງ,
ຕັກກະຂອງທ່ານ
ຈະຊີໃີ້ ຫ້ເຫັນວ່າການຄວບຄຸມເຫກ
ັ ລວດສາລັບການເຮັດແຮ້ວດັກສັດ
ເປັນວິທກ
ີ ານທີຂ
ີ່ ອ
້ ນຂ້າງຖກຕ້ອງສາລັບການຂັດຂວາງນາຍພານປ່າ,
ແຕ່ດວ
້ ຍວິທກ
ີ ານນີຢ
ີ້ າ່ ງດຽວ
ກຍັງບີ່
ພຽງພທີີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, ສະນັີ້ນ ທ່ານຈິີ່ງມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ບັນດານາຍພານປ່າ ຈະສາມາດປ່ຽນແປງຕນເອງໄດ້.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທຈ
ີ່ ະມວິທການອືນ
ີ່ ມາແທນທີ່
ຄາດຄະເນໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນວິທໃີ ໝ່ໆໃນການຂ້າກວາງ ເນີ່ອງຈາກພວກນາຍພານປ່າ ຈະທດລອງ
ຫາວິທີອີ່ນມາໃຊ້ແທນແຮ້ວດັກສັດ ໃຫ້ກຽມການຮັບມຕີ່ກັບການໃຊ້ປນ ແລະ ຫອກທີີ່ເພີມ
ີ່ ຫາຍຂີ້ນໄດ້ເລີຍ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກະຈາຍຜນຕອບແທນ
ແຮ້ວດັກສັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສງຕີ່ບັນດາສັດປ່າທີີ່ບີ່ແມ່ນເປີ້າໝາຍ ຕ້ອງເສຍຊີວິດໄປດ້ວຍ,
ການຫຼຸດຈານວນເຫັກລວດສາລັບການເຮັດແຮ້ວດັກສັດໃນອຸທະຍານ ຈະສີ່ງຜນດີຕີ່ສັດລ້ຽງລກດ້ວຍ
ນມຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ບີ່ແມ່ນເປີ້າໝາຍ, ໃນການຕິດຕັີ້ງແຮ້ວດັກສັດທາງທິດເໜອຂອງອຸທະຍານ ກີ່ອາດ
ຫຼຸດຈານວນລງໄປດ້ວຍ ເນີ່ອງຈາກຈານວນເຫັກລວດສາລັບເຮັດແຮ້ວດັກສັດທີີ່ຫຼຸດລງ

ການປະເມນ: ຕິດຕາມການດາເນນງານ, ວັດຜນກະທບທີ່ເກດຂືົ້ນ, ແກ້ໄຂປັບປຸງຕາມຄວາມຈາເປັນ
ການທີຈ
ີ່ ະປະສບຄວາມສາເລັດໃນໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ຫ ບນ
ີ່ ັີ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຖາມຄາຖາມພີ້ນຖານ 2 ຂີ້ ຄ: ບັນຫາຫຼຸດລງ ຫ ບີ່? ຫາກບີ່
ຫຼຸດລງ ທ່ານຕ້ອງຕອບໂຕ້ດ້ວຍລະດັບໃດ ຈຶງີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼຸດລງ2 ດັດສະນີຊີີ້ວດ
ັ ທີທ
ີ່ ່ານລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີີ້ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ແຜນທີີ່ວາງໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນສາມາດຕອບຄາຖາມເຫີ່ານີີ້ໄດ້, ແຜນພາບສະແດງດ້ານລຸມ
່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຄິດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປະ
ເມີນການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ຊຶີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກໃນອານາຄດ ທີສ
ີ່ ້າງຂນ
ີ້ ໃໝ່ຈາກ25

ປະເມນວ່າ ທ່ານໄດ້ມການດາເນນງານ ແລະ ແກ້ໄຂປັບປຸງໂຄງການຂອງທ່ານແນວໃດ ການແຊກແຊງມັກຈະບີ່ປະສບຜນສາເລັດ
ເນີ່ອງຈາກວິທທ
ີ ີີ່ນາມາໃຊ້ນັີ້ນ ຍັງບດ
ີ່ ີພ ບີ່ແມ່ນວ່າແນວຄິດນັີ້ນມີຂບ
ີ້ ກຜ່ອງ, ໃຫ້ທ່ານທບທວນວິທີທນ
ີີ່ າມາໃຊ້ ເພີ່ອການແຊກແຊງ ແລະ ປັບປຸງແກ້
ໄຂ ເມີ່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເມີ່ອທ່ານສາມາດປັບຕວເຂາີ້ ກັບອຸປະສັກໄດ້ແລ້ວ.
ປະເມນຂມ
ົ້ ູນທີ່ສີ່ງຜນກະທບ ການປະເມີນສິງີ່ ທີສ
ີ່ ີ່ງຜນກະທບ ທີີ່ເກີດຂີ້ນໃນຂະບວນການອະນຸລັກສັດປ່າ ແມ່ນເປັນເລອ
ີ່ ງທີີ່ຍງຸ້ ຍາກ ເນີ່ອງ
ຈາກບັນຫາ “ຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍທີີ່ບມ
ີ່ ີປາກສຽງ”3 ຊຶີ່ງແຕກຕ່າງຈາກຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍທີີ່ເປັນມະນຸດ, ສັດປ່າ ບສ
ີ່ າມາດແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບອາຊະຍາກາ
ຫ ແຈ້ງໃຫ້ທາ່ ນຮ້ໄດ້ວາ່ ສະຖານະການຕ່າງໆເລີີ່ມມີທາ່ ອ່ຽງດີຂີ້ນ, ຕວຊີວ
ີ້ ດ
ັ ທີີ່ນາໃຊ້ໃນການປະເມີນບັນຫາ ລ້ວນແຕ່ຕອ
້ ງພບພີ້ກບ
ັ ອະຄະຕິ ແລະ ຂີ້
ຈາ ກັດບາງຢ່າງ, ຕວຊີີ້ວດ
ັ ພຽງຕວດຽວ ອາດຈະບສ
ີ່ າມາດຊີບ
ີ້ ອກວ່າການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ປະສບຄວາມສາເລັດ ຫ ບີ່, ການປຽບທຽບຕວຊີີ້ວັດ
ຕ່າງໆ ຈາກແຫງີ່ ທີມ
ີ່ າທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶີ່ງຖກຮີບໂຮມໂດຍວິທີການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະສາມາດເອາຊະນະອະຄະຕິທີີ່ເກີດກັບຕວຊີີ້ວັດພຽງຕວດຽວ,
ການຕິດ ຕາມ ແລະ ການວັດຜນວິທີດງັີ່ ກ່າວ ຈະຊ່ວຍເພີີ່ມຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊີ່ອຖໃຫ້ແກ່ສິີ່ງທີີ່ທາ່ ນພບ.
ການສ້າງເອກະສານ ແລະ ເຜຍແຜ່ ຈດບັນທຶກຂີ້ມນຢ່າງຖກຕ້ອງ, ເນີ່ອງຈາກກລະນີສຶກສາຂອງທ່ານ ສາມາດນາມາໃຊ້ເປັນວຽກພາຍໃນ
ເພີ່ອເປັນແນວທາງໃນການໂຕ້ຕອບບັນຫາທີຄ
ີ່ ້າຍຄກັນ, ຊຶງີ່ ສາມາດໃຊ້ເປັນເໝອນຫັກສດຝຶກອບຮມສາລັບຜ້ແກ້ບນ
ັ ຫາຄນໃໝ່ ຫ ແມ້ແຕ່ການ
ແບ່ງປັນຂມ
ີ້ ນອອກສວ
່ ງກວ້າງ ເພີ່ອໃຫ້ອງກອນອນ
ີ່ ໆ ສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ກັບແນວທາງທີຄ
ີ່ ້າຍຄກັນໄດ້.

ການປະເມີນຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຮ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ບີ່ໄດ້ດາເນີນໄປຢ່າງຮຽບຮ້ອຍທັງໝດ, ການກວດຄີ້ນຮ້ານ
ອາຫານສະເພາະບາງຮ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະສບຜນສາເລັດໃນວງທີີ່ຈາກັດໃນໄລຍະທາອິດ, ຊຶີ່ງເກີດຈາກການບີ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ
ຈາກເຈີ້າໜ້າທີກ
ີ່ ວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ແຕ່ພາຍຫງັ ທີໄີ່ ດ້ມີການຮ່ວມມກັບເຈີ້າໜ້າທີກ
ີ່ ວດກາດ້ານສາທາລະນະສຸກແລ້ວ, ທ່ານຈຶີ່ງ
ໄດ້ພັດທະນາວິທກ
ີ ານສຸ່ມກວດ ເມີ່ອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບການບລິໂພກຊີີ້ນສັດປ່າ ແລະ ພວກເຂາເລີີ່ມຈະໄປຕາມໂຄງການບີ່ທັນແລ້ວ.
ຕະຫອດປີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ດາເນີນການກວດຄີ້ນສະເພາະຈຸດມາແລ້ວ 10 ຄັີ້ງ ແລະ ໄດ້ລະງັບໃບອະນຸຍາດຂອງເຈີ້າຂອງ
ຮ້ານອາຫານ ເພີ່ອຊີີ້ແຈງບດລງໂທດຂອງການຂາຍຊີີ້ນສັດປ່າ.
ມີຜ້ກະທາຜິດ 12 ຄນ ກັບເຍາວະຊນອີກ 24 ຄນ ຈາກຊຸມຊນທີີ່ກາລັງເຂີ້າຮ່ວມໂຄງການຟີ້ນຟ, ເຈີ້າໜ້າທີີ່ຕາຫວດຈັບກຸມຕວຜຸ້ຄ້າຢາ
ເສບຕິດໄດ້ 3 ຄນ ໂດຍອີງຕາມຂີ້ມນທີໄີ່ ດ້ຮັບທາງສາຍດ່ວນ, ທ່ານເອງກໄີ່ ດ້ສ້າງສາຍສາພັນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ້ນາຊຸມຊນດ້ວຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລີ່ອງນີີ້

ສມມຸດຕິຖານ: ການຕອບສະໜອງ

ຕວຊີີ້ວັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາທີີ່ເກີດຂີ້ນທາງທິດເໜອ ແລະ ທິດໃຕ້ນັີ້ນ ມີຈານວນຫຼຸດລງ ຊຶີ່ງຊີີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດມີປັດໃຈອີ່ນໆ ທີີ່
ສີ່ງຜນຕີ່ກັບການຫຼຸດລງດັີ່ງກ່າວ ຫ ອາດຈະເກີດມີການກະຈາຍຜນປະໂຫຍດ ຖ້າຫາກພບເຫັນວ່າຜລ
້ າ່ ສັດທີຢ
ີ່ ໃ່ ນຊຸມຊນທິດເໜອ ມີ
ການນາໃຊ້ມ້ວນເຫກ
ັ ລວດແບບດຽວກັນກັບຊຸມຊນໃນທາງທິດໃຕ້ ເພີ່ອຫ້າງແຮ້ວດັກສັດ, ເຖີງຢ່າງໃດກຕາມ ການຫຼຸດລງເນີ່ອງຈາກການ
ແກ້ໄຂບັນຫາໃນພີ້ນທີີ່ຂອງທ່ານ (ທິດໃຕ້) ນັີ້ນ ກໃີ່ ຫ້ເກີດຜນທີໜ
ີ່ ກ
ັ ແໜ້ນກວ່າ ພີ້ນທີທ
ີ່ ີີ່ທ່ານຄວບຄຸມຢ່ ສີີ່ງນີີ້ຍິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານ ໄດ້ສີ່ງຜນເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼຸດລງ

ອັດຕາການກວດລ້າງແຮ້ວ
ດັກສັດ
ດັດສະນີຊີີ້ໃຫ້ເຫັນຮ້ານ
ອາຫານສັດປ່າ
ປະຊາກອນກວາງ

ທິດເໜອ (ຄວບຄຸມ)
ອັດຕາສ່ວນ
ຂີ້ມນເບີ້ອງຕີ້ນ
ທີີ່ປ່ຽນແປງ
12 ເສັີ້ນ ຕໜ
ີ່ ຶີ່ງ
ຫຼຸດລງ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ
ການກວດລ້າງ

ທິດໃຕ້ (ແກ້ໄຂບັນຫາ)
ອັດຕາສ່ວນ
ຂີ້ມນເບີ້ອງຕີ້ນ
ທີີ່ປ່ຽນແປງ
26 ເສັີ້ນຕໜ
ີ່ ຶີ່ງ
ຫຼຸດລງ 42 ສ່ວນຮ້ອຍ
ການກວດລ້າງ

25

ຫຼຸດລງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ

30

ຫຼຸດລງ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ

70-80

ບີ່ປ່ຽນແປງ

50-60

ບີ່ປ່ຽນແປງ

ຂົ້ມນ
ູ ເພມ
ີ່ ເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 1: Eck, J. E. (2017). Assessing Responses to Problems: Did It Work? An Introduction for Police Problem-Solvers.
Center for Problem-Oriented Policing. (link)

ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 1: Crime Reduction Tool Kit and EMMIE. College of Policing. (link)

ບດທີ່ 3 ການລິເລີ່ມໂຄງການແກ້ບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາດ້ວຍຕນເອງ
ບດທີ 1 ແລະ ບດທີ 2 ຂອງຄມ
່ ີແນະນາສະບັບນີີ້ ໄດ້ແນະນາໃຫ້ທ່ານຮຈ
້ ກ
ັ ກັບແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ວິທີການໄກ່
ເກ່ຍບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ແບບຈາລອງ SARA ໄປແລ້ວ, ເວລານີທ
ີ້ ່ານອາດຄິດວ່າ “ເບິງີ່ ຄວ່າດີນ ແຕ່ຂ້ອຍຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕມ
ີ່ ກ່ຽວກັບກນ
ໄກຂອງສິີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວນຈະເລີີ່ມຕີ້ນຢ່ຈດ
ຸ ໃດ” ໃນບດທີ 3 ນີີ້ ຜ້ຂຽນຈະອະທິບາຍເຖິງ 6 ອງປະກອບຫັກ ທີີ່ຈາເປັນສາລັບການເລີມ
ີ່ ຕນ
ີ້
ແລະ ແນວທາງໃນການຈັດວາງອງປະກອບເຫີ່ານີີ້ ຄ່ຽງຄ່ໄປກັບກິດຈະກາໃນແຕ່ລະວັນຂອງອງກອນ, ຄາແນະນາຂອງຜຂ
້ ຽນແມ່ນເລີມ
ີ່ ຕນ
ີ້ ຈາກເລີ່ອງ
ເລັກໆນ້ອຍໆ ໂດຍເລອກໂຄງການທດລອງທີປ
ີ່ ະສບຜນສາເລັດ ມີໄລຍະເວລາທີີ່ຊດ
ັ ເຈນ ແລະ ຈດບັນທຶກສິງີ່ ທີທ
ີ່ ່ານໄດ້ເຮັດ.
ສີີ່ງເຫາີ່ ນີຈ
ີ້ ະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນເຂີ້າໃຈວ່າ ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນດາໂຄງການອີ່ນໆ ປະສບຄວາມສາເລັດໄດ້ແນວໃດ ພ້ອມດ້ວຍແຫງີ່ ຂີ້
ມນຕ່າງໆທີີ່ອະທິບາຍເຖິງວິທີການທີີ່ໜວ
່ ຍງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ສາມາດນາເອາໂຄງການ POP ມາໃຊ້ໄດ້ຢາ່ ງຍນຍງ, ຊຶງີ່ ເປັນຂີ້ມນທີມ
ີ່ ີປະ
ໂຫຍດໃນບດທີີ່ 3 ຂອງຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້26,27.
ຂົ້ມນ
ູ ເພມ
ີ່ ເຕມ
ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 1: Implementing POP: Leading, Structuring, and Managing a Problem-Oriented Police Agency. Center for
Problem-Oriented Policing. (link)

ແຫີ່ງຂີ້ມນທີີ່ 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)

ອງປະກອບທີ່ 1 ທມແກ້ໄຂບັນຫາ
ຈັດສັນໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທຂ
ີ່ ອງທ່ານໃໝ່ ແລະ ເລືອກຄະນະເຂົ້າທມ ການແກ້ບນ
ັ ຫາທີຕ
ີ່ ີ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ເນັນ
ີ້ ໃສ່ການຄັດ
ເລອກເຈີ້າໜ້າທີທ
ີ່ ີີ່ມຢ
ີ ່ແລ້ວ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດຕິພາບກວ່າການຊອກຫາເຈີ້າໜ້າທີີ່ໃໝ່ ເນອ
ີ່ ງຈາກວ່າ ບີ່ແມ່ນທຸກຄນທີີ່ຫຍຸ້ງກັບວຽກ
ງານຕະຫອດທັງ 8ຊີ່ວ ໂມງຕມ
ີ່ ີ້ ແລະ 5ມຕ
ີ້ ີ່ອາທິດ. ຖ້າຫາກເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ທກ
ຸ ຄນໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕນເຂີ້າໃນການຕອບໂຕ້ກບ
ັ
ບັນຫາ, ກສະແດງວ່າພວກເຂາກາລັງປະຕິບດ
ັ ງານໂດຍບຈ
ີ່ າເປັນຢ່ກີ່ໄດ້, ທ່ານຄວນກວດສອບວ່າເຈາີ້ ໜ້າທີຂ
ີ່ ອງທ່ານໃຊ້ເວລາການເຮັດວຽກແນວໃດ,
ຈາກນັນ
ີ້ ຈຶງີ່ ຄານວນສັດສ່ວນຂອງເວລາໃນໜີ່ງອາທິດຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່ຜ້ນັີ້ນ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດສັນເວລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເກີດຂີ້ນໄດ້. ການ
ປະສມປະສານທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບການ ຈະສີ່ງຜນໃຫ້ທມ
ີ ມີຄວາມຮຮ
້ ອບດ້ານ ຊຶີ່ງອາດລວມເຖິງເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ປາ່ ໄມ້ທຢ
ີີ່ ່ແນວໜ້າ, ຜ້
ບລິຫານ ແລະ ຜ້ມອ
ີ າ ນາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍ, ພ້ອມດຽວກັນນີີ້ ເຖີງແມ່ນວ່າພວກເຂາບແ
ີ່ ມ່ນເປັນຜຊ
້ ຽ່ ວຊານກ່ຽວກັບບັນຫາເຫາີ່ ນັນ
ີ້ , ແຕ່ພວກເຂາກ
ຍັງສາມາດຊັງຊານີ້າໜັກຂອງຂມ
ີ້ ນ, ສ້າງ ແລະ ທດສອບສມມຸດຖານ ແລະ ຄິດຄນ
ີ້ ວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
ການມອບອານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ທີມຂອງທ່ານຈະຕ້ອງປະກອບມີຜ້ທມ
ີີ່ ີອານາດໃນການຊັກຊວນອງກອນ ແລະ ຄ່ຮວ
່ ມງານອນ
ີ່ ໆ ແລະ
ສາມາດລວບລວມຂມ
ີ້ ນ ແລະ ພັດທະນາແຜນການແຊກແຊງຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບຄ່ຮວ
່ ມງານເຫີ່ານັີ້ນໄດ້, ທ່ານຄວນກວດສອບໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພີ່ອໃຫ້ແນ່
ໃຈວ່າໄດ້ມອບອານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ສສ
ີ່ ານກັບເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ໃດໜງີ່ ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວ.
ການຈັດຝຶກອບຮມໃຫ້ແກ່ທມ
ີ ແລະ ຫວໜ້າທີມ ກ່ຽວກັບວິທີການເຂາີ້ ເຖິງສາເຫດຂອງບັນຫາ ການຝຶກອບຮມດ້ານທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ
ຄວາມສາຄັນຂອງການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາໃຫ້ແກ່ເຈີ້າໜ້າທີີ່ໄວ້ລ່ວງໜ້າ

ໃຫ້ຊອກຫາໂອກາດໃນການຈັດຝຶກອບຮມຮ່ວມກັບສະຖາບັນການສຶກສາ

ຫ ກມຕາຫວດ ທີີ່ມີການການດວິທີການເຂີ້າເຖິງບັນຫາໄວ້ຢາ່ ງເປັນລະບບແລ້ວ.

ອງປະກອບທີ່ 2 ຂົ້ມູນ
ເຂົ້າເຖິງຂົ້ມນ
ູ ພາຍໃນອງກອນດ້ານສັດປ່າຂອງທ່ານ ແຕ່ລະພະແນກໃນອງກອນໃດໜງີ່ ມັກຈະມີຖານຂີ້ມນເປັນຂອງຕນເອງ ແລະ ຂມ
ີ້ ນ
ບາງສ່ວນຈາກແຕ່ລະພະແນກເຫີ່ານັີ້ນ

ອາດຈະມີຄວາມສາຄັນຕີ່ການວິເຄາະຂອງທ່ານ.

ຈາກພາບດ້ານລຸ່ມຈະເຫັນວ່າຂີ້ມນຕ່າງໆຖກແບ່ງເປັນ

“ກະປ໋ອງຂີ້ມນ” ແລະ ດ້ານລຸມ
່ ຂອງກະປ໋ອງຂີ້ມນມີ “ຂີ້ມນຍ່ອຍ” ທີີ່ສະແດງຜນຈາກການວິເຄາະ ທີີ່ບີ່ສາມາດສ້າງຂນ
ີ້ ຈາກກະປ໋ອງຂມ
ີ້ ນພຽງແຕ່
ກະປ໋ອງດຽວໄດ້, ເມອ
ີ່ ລວມເອາກະປ໋ອງທັງສາມເຂີ້າດ້ວຍກັນ, ທ່ານຈະເລີີ່ມເຫັນຄວາມເຊີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຂອງກາງທີີ່ຍດ
ຶ ມາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການ
ຈັບກຸມ ພ້ອມທັງວິ ທີການລ່າສັດທີຖ
ີ່ ກນາໃຊ້ໃນອຸດທະຍານ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສິີ່ງເຫາີ່ ນີີ້ກບ
ັ ຊະນິດສັດທີີ່ເປັນເປາີ້ ໝາຍ. ການລວມ
ກະປ໋ອງຂີ້ມນເຂີ້າກັນ ອາດເປັນເລອ
ີ່ ງຍາກ ເນີ່ອງຈາກມັນໝາຍເຖິງວຽກທີີ່ເພີີ່ມຂນ
ີ້ ຂອງຜ້ບລິຫານຈັດການຖານຂີ້ມນ ໃນການສ້າງແບບສອບຖາມ
ແລະ ສງີ່ ຂມ
ີ້ ນອອກໄປຫາທີມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຂມ
ີ້ ນກເປັນສິງີ່ ສາຄັນຕຄ
ີ່ ວາມສາເລັດຂອງໂຄງການ, ທີມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຜບ
້ ລິຫານລະດັບສງ ເພີ່ອເຂີ້າເຖິງຂີ້ມນ.

ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ມນ
ູ ຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ອງກອນອືີ່ນໆ ອງການພັດທະນາເອກະຊນ, ພາກເອກະຊນ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດອນ
ີ່ ໆ ໃນ
ພີ້ນທີີ່ຂອງທ່ານ ອາດມີຖານຂມ
ີ້ ນຂອງແຕ່ລະອງກອນເຊັນ
ີ່ ກັນ ຊຶີ່ງຂີ້ມນບາງສ່ວນຈາກແຫງີ່ ຕ່າງໆເຫີ່ານີີ້ ອາດເປັນປະໂຫຍດສາລັບທ່ານໄດ້, ແຕ່ການ
ແບ່ງປັນຂມ
ີ້ ນນັີ້ນບີ່ແມ່ນເລີ່ອງ່າຍ. ການແບ່ງປັນຂີ້ມນມັກຈະຖກກີດກັນ
ີ້ ເນີ່ອງຈາກຄວາມກັງວນຕີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ
ຄວາມປອດໄພຂອງຂີ້ມນ. ເຖິງວ່າຈະມີເຫດຜນໃນບາງຄັງີ້ , ແຕ່ເຫດຜນເຫີ່ານີີ້ກສ
ີ່ າມາດນາມາໃຊ້ເປັນຂີ້ອາ້ ງໃນເວລາທີບ
ີ່ ີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການແບ່ງປັນ
ຂມ
ີ້ ນໄດ້ເຊັນ
ີ່ ກັນ.

ແຕ່ລະຂມ
ີ້ ນຍ່ອຍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນສາມາດດາເນີນງານໄປໄດ້ເທອ
ີ່ ລະໜ້ອຍ

ໂດຍເລີມ
ີ່ ຈາກບັນຫາທີສ
ີ່ ະເພາະເຈາະຈງ

ທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸດຂີ້ມນທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງໃດໜງີ່ , ຈາກນັີ້ນ ຈງີ່ ດາເນີນການລວມຂີ້ມນທີຈ
ີ່ າເປັນຕີ່ໂຄງການ ຊຶີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລບຫີກ
ຄວາມບີ່ເຕັມໃຈໃນການແບ່ງປັນຂມ
ີ້ ນຂອງແຕ່ລະອງກອນໄດ້. ຂີ້ມນຍ່ອຍທີີ່ທມ
ີ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫວໜ້າທີມ ໄດ້ເລອກມານັີ້ນ ຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ລິເລີີ່ມຂະ ບວນການຮ່ວມມ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ດ້ວຍຂີ້ຕກລງການແບ່ງປັນຂມ
ີ້ ນທີີ່ຫາກຫາຍແບບ ໄດ້ທັນເວລາ.

ວິທການກັີ່ນກອງຂົ້ມນ
ູ ການກັີ່ນກອງຂີ້ມນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະດັບໃນການອະນຸຍາດເລີ່ອງຄວາມປອດໄພໃນການແບ່ງປັນ ຂີ້ມນລະຫວ່າງອງກອນ ຫ
ເຈີ້າໜ້າທີີ່ນນ
ັີ້ ຫຼຸດຕີ່າລງ, ຂີ້ມນໃນອາດີດທີບ
ີ່ ີ່ອອ
່ ນໄຫວສາລັບການດາເນີນງານ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວາ່ ບັນຫາປ່ຽນແປງໄປແນວໃດ ເມີ່ອເວລາຜ່ານ
ໄປ.
ລວບລວມຂມ
ົ້ ູນແບບເຊິີ່ງໜ້າ ສາລັບສະມາຊິກໃນທີມແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ ບມ
ີ່ ີສງິີ່ ໃດທີສ
ີ່ າມາດທດແທນການລງພີ້ນທີີ່ຕວຈີງ ເພອ
ີ່ ສາພັດກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະພີ້ນທີີ່ ໂດຍຜ່ານມຸມມອງຂອງຜ້ກະທາຜິດ ຫ ເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ພິທັກປ່າ ໄດ້, ສິີ່ງເຫາີ່ ນີຈ
ີ້ ະຊ່ວຍເພີີ່ມເນອ
ີ້ ໃນ
ໃຫ້ກບ
ັ ຂີ້ມນ ແລະ ບດລາຍງານຂອງທ່ານ, ວິທີການທີີ່ທມ
ີ ຂອງທ່ານສາມາດນາໃຊ້ໃນການລວບລວມຂີ້ມນທີີ່ຕອ
້ ງການມີຄ:


ການວິໄຈແບບເປີດ ການລວບລວມຂມ
ີ້ ນຈານວນຫາຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ກອ
່ ນທີຈ
ີ່ ະອອກຈາກສານັກງານ, ການຄີ້ນຫາຂີ້ມນທາງອິນເຕີເນັດ
ຢ່າງລະອຽດ

ອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ທາ່ ນກາລັງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ

ລວມທັງຂມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງໃນ

ການຕິດຕີ່ກບ
ັ ຜ້ຂຽນລງໃນອິນເຕີເນັດ ຊຶີ່ງສາມາດໃຫ້ຂມ
ີ້ ນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫ ຂມ
ີ້ ນທີີ່ເລີກເຊີງີ່ ແກ່ທາ່ ນໄດ້, ຢ່າລມວ່າຂີ້ມນແບບເປີດທີີ່
ມີຢ່ຈານວນຫາຍກ່ຽວກັບລະບບຂມ
ີ້ ນຈຸດທີຕ
ີ່ ັີ້ງທາງພມີສາດ ສາມາດຊ່ວຍເພີີ່ມຂມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງສະຖານທີທ
ີ່ ີີ່ເກີດບັນຫາ
ໄດ້.


ຄວາມເປັນມາຂອງສະຖານທີີ່ເກີດເຫດ ການກວດສອບວ່າການລັກລອບຂ້າສັດປ່າ ຢ່າງຜິດກດໝາຍຢບ
່ ລິເວນໃດ ແລະ ມີການນາໃຊ້
ເຄີ່ອງມອານວຍສະດວກປະເພດໃດ ຫ ສະຖານທີທ
ີ່ ີີ່ ມັກເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄນກັບສັດປ່າທີີ່ເກີດຂນ
ີ້ ຊາີ້ ໆ ສີງີ່ ເຫາີ່ ນີີ້ຈະຊ່ວຍກາ
ນດຮບແບບຄວາມຄິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ, ຄວາມຄ້າຍຄທີີ່ເກີດຂນ
ີ້ ແລະ ຍຸດທະວິທີທໃີີ່ ຊ້ເປັນປະຈາ. ທ່ານຄວນຂຮ້ອງໃຫ້ເຈີ້າໜ້າທີີ່
ຄນອນ
ີ່ ໆຕິດຕີ່ຫາທ່ານທັນທີ ຫາກມີເຫດການໃໝ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຂອງທ່ານເກີດຂນ
ີ້ , ເພີ່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປະເມີນສະຖານະການ
ໄດ້ໃນຂະນະທີສ
ີ່ ະຖານະການນັນ
ີ້ ຍັງໃໝ່ຢ່.



ຕິດຕາມໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ການເຮັດໃຫ້ຕນເອງເປັນຜ້ສງັ ເກດການໃນໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນເຂາີ້ ໃຈສິງີ່ ຕ່າງໆ ຈາກ
ມຸມມອງຂອງພວກເຂາໄດ້ວ່າ ເຂາເຈີ້າມີການຕັດສິນໃຈກັນແນວໃດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈນັີ້ນມີປະສິດຕິຜນຫາຍປານໃດໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ.



ສາພາດຜ້ກະທາຜິດ ຜ້ຖກຄຸມຂັງທີຫ
ີ່ າກຖກຈັບ ຫ ອະດີດຜ້ກະທາຜິດ ສາມາດໃຫ້ຂີ້ມນທີມ
ີ່ ີຄາ່ ແກ່ທາ່ ນ ໃນການທາຄວາມເຂາີ້ ໃຈກັບ
ບັນຫານັນ
ີ້ ວ່າເປັນແນວໃດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ, ບຸກຄນເຫາີ່ ນີີ້ ຍັງສາມາດບອກໃຫ້ທາ່ ນຮ້ໄດ້ວາ່ ດ້ວຍເຫດໃດການປະຕິບັດງານໃນປະຈຸບັນ
ຂອງທ່ານ ອາດຈະບີ່ປະສບຜນສາເລັດ.



ການຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍ ກະຕຸກຊຸກຍຕ
້ ນເອງໃຫ້ເບິງີ່ ອອກໄປນອກເຄອຂ່າຍທີີ່ມຢ
ີ ່ຂອງທ່ານ, ລັກສະນະບັນຫາທີີ່ຊບ
ັ ຊ້ອນຂອງທ່ານອາດ
ສີ່ງຜນໃຫ້ທາ່ ນຕ້ອງປຶກສາຫາລກັບບຸກຄນທີີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ມີພີ້ນຖານທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ. ສະນັີ້ນ, ຈີ່ງຢ່າຢ້ານກວທີຈ
ີ່ ະກ້າວອອກຈາກພນ
ີ້
ທີີ່ທີີ່ຄນ
ຸ້ ເຄີຍຂອງທ່ານໃນດ້ານ “ການບັງຄັບໃຊ້ກດໝາຍ” “ການອະນຸລັກ” ຫ “ການສຶກສາອາຊະຍາກາ”.

ອງປະກອບທີ່ 3 ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ
ລງທຶນກັບນັກວິເຄາະທີ່ຜ່ານການຝຶກອບຮມມາແລ້ວ ການແກ້ໄຂບັນຫາຈະຕ້ອງໃຊ້ນັກວິເຄາະ, ດັີ່ງນັີ້ນຈະຕ້ອງມີນັກວິເຄາະສະເພາະທາງ
ໃນທີມຂອງທ່ານ, ຄາຖາມທີີ່ມັກພບເລີ້ອຍໆແມ່ນ “ທັກສະໃດແດ່ທີີ່ນັກວິເຄາະຂອງຂ້ອຍຈາເປັນຕ້ອງມີ” ເຖີງແມ່ນວ່ານັກວິເຄາະບີ່ຈາເປັນຕ້ອງເປັນ
ຜ້ຊ່ຽວ ຊານໃນທຸກໆເລີ່ອງ ແຕ່ກຄວນເຮັດວຽກກັບບັນດາແຫີ່ງຂີ້ມນ ແລະ ເຕັກນິກການວິເຄາະຫາຍໆແບບໄດ້. ພວກເຂາຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກ
ພີ້ນຖານທິດສະດີກຽ່ ວກັບການກອ
ີ່ າຊະຍາກາ ແລະ ການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາ, ນອກຈາກນີີ້ ນັກວິເຄາະຕ້ອງເປັນນັກຄິດທີມ
ີ່ ີການພິຈາລະນາຢ່າງ
ຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມຢາກຮຢ
້ າກເຫັນ, ບດບາດສາຄັນຂອງຫວໜ້າທີມ ຄການຮັກສາເວລາການເຮັດວຽກຂອງນັກວິເຄາະ ຈາກການຖກເຈາີ້ ໜ້າທີີ່
ຄນອນ
ີ່ ໆ ມາຂໃຫ້ເຮັດສີງີ່ ອນ
ີ່ ໆ ເພີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂາຈະມີສະມາທິໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ການຈ້າງນັກວິເຄາະຈາກບລິສັດອືນ
ີ່ ,

ຂົ້ມນ
ູ ຈະບີ່ຕເີ່ ນືີ່ອງກັນ

ຖ້າຫາກນັກວິເຄາະໃນອງກອນຂອງທ່ານມີວຽກຫາຍຈນເກີນໄປ,

ໃຫ້

ພິຈາລະນາການຈັດຈ້າງບລິສັດອນ
ີ່ ດ້ວຍການເຈາະຈງເລອກ, ສະຖາບັນດ້ານວິຊາການ ແລະ ອງການພັດທະນາເອກະຊນຫາຍແຫ່ງ ມີຄວາມສາມາດ
ໃນການວິເຄາະທີີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ມີຄວາມເຕັມໃຈທີີ່ຈະສະໜັບສະໜນການລິເລີີ່ມວຽກງານອະນຸລັກແບບດຽວກັນ . ການປຶກສາຫາລກ່ຽວ
ກັບຄາຖາມຕ່າງໆສາລັບການວິໄຈທີສ
ີ່ າຄັນ ແລະ ການສ້າງຂມ
ີ້ ນຍ່ອຍ ຊຶີ່ງຜ່ານການກັີ່ນກອງຮ່ວມກັບຄຮ
່ ່ວມງານດ້ານການວິໄຈຂອງທ່ານມາແລ້ວ
ອາດເປັນວິທີທມ
ີີ່ ີປະສິດຕິພາບໃນການຂັບເຄອ
ີ່ ນໂຄງການຂອງທ່ານໄປຂ້າງໜ້າ.

ອງປະກອບທີ່ 4 ຄູ່ຮ່ວມງານ
ສີ່ງເສມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ ໃນຂະນະທີທ
ີ່ ີມຂອງທ່ານມີຄວາມເຂີ້າໃຈທີີ່ດຂ
ີ ີ້ນກ່ຽວກັບບັນຫານັນ
ີ້ ,
ທ່ານຈະສາ ມາດລະບຸຕວບຸກຄນ, ທຸລະກິດ ແລະ ໜ່ວຍງານທີດ
ີ່ ີທີີ່ສດ
ຸ ເພີ່ອດາເນີນການແຊກແຊງໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ, ແທນທີຈ
ີ່ ະມີແຕ່ໜ່ວຍ
ງານດ້ານສັດ ປ່າຂອງທ່ານພຽງໜ່ວຍງານດຽວ, ການສ້າງຄວາມສາພັນທີີ່ດກ
ີ ັບໜ່ວຍງານອນ
ີ່ ໆ ແລະ ກຸ່ມພາກປະຊາຊນສັງຄມຕ່າງໆ ກຈະສາມາດ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ການດາເນີນວຽກງານຂອງທ່ານງ່າຍຂີ້ນ ເມີ່ອເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ຮັບມອບອານາດໃຫ້ສ າມາດເຂີ້າຮ່ວມ ແລະ ການດ
ຍຸດທະສາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຊຶີ່ງເປັນສີງີ່ ທີສ
ີ່ ້າງປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.
ສະໜັບສະໜູນແນວທາງການປ້ອງກັນອາຊະຍາກາທແ
ີ່ ປກໃໝ່ ແລະ ຍືນຍງ ການຮ່ວມມຕ່າງໆນັີ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂີ້າເຖິງ
ທັກສະຄວາມຊານານດ້ານສັດປ່າ ທີີ່ໜວ
່ ຍງານຂອງທ່ານອາດບມ
ີ່ ີ, ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຊກແຊງທີີ່ສາ້ ງສັນ ແລະ ຍນຍງຂີ້ນ, ການຮ່ວມມ ຍັງ
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວຂ້າມຂີ້ຈາກັດຂອງອານາດຂອງທ່ານໄດ້.

ອງປະກອບທີ່ 5 ການບລິຫານຈັດການ
ການການດໜ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບລ່ວງໜ້າ ປ້ອງກັນບໃີ່ ຫ້ມີການກັບໄປເຮັດວຽກປະຈາວັນແບບເກີ່າໆ ໂດຍການດໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການ
ສີ່ງມອບໂຄງການໃຫ້ຊັດເຈນລ່ວງໜ້າໄວ້. ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີບ
ີ່ ີ່ລະບຸການດການສງີ່ ມອບ ມັກຈະຖກປະລະ. ດັງີ່ ນັນ
ີ້ , ມັນຈິີ່ງສາຄັນຢ່າງຍິງີ່
ຫາກທີມງານຂອງທ່ານ ຊຶງີ່ ປະກອບດ້ວຍເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ຈາກໜ່ວຍງານດ້ານສັດປ່າໃນພະແນກຕ່າງໆທີມ
ີ່ ີຫວໜ້າຕ່າງກັນ ໄດ້ຮັບການກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າ ມີຜ້ນາທີີ່ສາມາດການດໄລຍະເວລາໂຄງການໄດ້ຢ່າງສມເຫດສມຜນ ແລະ ໝັີ້ນໃຈວ່າແຕ່ລະທີມປະກອບດ້ວຍຜ້ຊຽ່ ວຊານ ແລະ ການສະໜັບ
ສະ ໜນທີຈ
ີ່ າເປັນ ສາລັບການປະຕິບັດງານໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜນສາເລັດ.
ການຄາດຫວັງ ແລະ ການກ້າວໄປເຖງເສັົ້ນໄຊຢ່າງວ່ອງໄວ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວ ຄຄວາມສາເລັດໜງີ່ ທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ
ທີມງານຂອງທ່ານ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດໂຄງການໃໝ່, ແຕ່ການທີຮ
ີ່ ຽນຮ້ວາ່ ການແກ້ໄຂບັນຫານັນ
ີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມອດທນ,
ທ່ານຈຶີ່ງຄວນຫາວຽກທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງແນວທາງຂອງທ່ານລ່ວງໜ້າແຕ່ໄກໆໄວ້.

ທ່ານສ້າງເອກະສານຂີ້ມນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່

ເກີດຂີ້ນໃນໜຶງີ່ ໜ້າເຈ້ຍໄດ້ ຫ ບີ່? ຈງີ່ ສ້າງເອກະສານດັງີ່ ກ່າວນັີ້ນຂີ້ນມາ, ທ່ານໂອ້ລມກັບເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ ແລະ ຊຸມຊນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ເກີດຂນ
ີ້ ແບບ
ເປັນກັນເອງໄດ້ ຫ ບີ່? ຈງີ່ ລງມປະຕິບດ
ັ , ການໄປໃຫ້ເຖີງໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວ ບີ່ຈາເປັນຕ້ອງເປັນການແຊກແຊງເທາີ່ ນັນ
ີ້ , ແຕ່ອາດເປັນການແບ່ງປັນ
ຜນການວິ ເຄາະເບອ
ີ້ ງຕີ້ນ ໃຫ້ແກ່ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມງານໃນໂຄງການທີີ່ມສ
ີ ່ວນໃນການສ້າງຂີ້ມນຍ່ອຍ, ຕວຢ່າງ ເມີ່ອປຽບທຽບກັບການວິເຄາະຂີ້ມນອາຊີບ
ທາງເລອກຂອງອງກອນພັດທະນາເອກະຊນ ກັບບັນທຶກການຈັບກຸມຂອງທ່ານ ອາດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຮ
່ ່ວມງານຂອງອງກອນພັດທະນາເອກະຊນ ບີ່
ໄດ້ເຮັດວຽກໃນໝ່ບ້ານທີີ່ພານປ່າສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢ່ເລີຍ. ດັງີ່ ນັີ້ນ, ການໃຫ້ຜນການວິເຄາະຕັງີ້ ລ່ວງໜ້າໄວ້ ຈະຊ່ວຍສາມາດຫີກເວັນ
ີ້ ຄວາມຮສ
້ ຶກທີວ
ີ່ າ່
ຄ່ຮ່ວມງານມີແຕ່ປ້ອນຂີ້ມນລງໃນຫຼຸມດາ ໂດຍທີີ່ທາ່ ນເບິງີ່ ບີ່ເຫັນຜນຕອບແທນໃດໆກັບມາເລີຍ, ການສ້າງຊ່ອງທາງການສີ່ສານເຫາີ່ ນີີ້ ໃນຊ່ວງທາອິດ
ຂອງໂຄງການຖເປັນກຸນແຈສາຄັນ, ຊຶີ່ງເອີີ້ນໄດ້ວ່າເປັນໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວນັີ້ນເອງ.
ສະໜັບສະໜູນທມງານແກ້ໄຂບັນຫາ ໂຄງການຕ່າງໆຕ້ອງການ ການຕິດຕາມກາກັບດແລ ແລະ ການກວດສອບເປັນປະຈາ ເພອ
ີ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າການປະຕິບັດງານຂອງທີມ ເປັນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບີ່ວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍໃດໆເກີດຂີ້ນ ກີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຈາແນກ ແລະ
ຈາກັດອອກໄປຕັີ້ງແຕ່ຕນ
ີ້ , ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຕນ
ີ້ ເຫດຂອງບັນຫາ ອາດບີ່ປະສບຜນສາເລັດໄດ້ ເມີ່ອໄຟແຫ່ງຄວາມກະຕລລີ້ນເບອ
ີ້ ງຕີ້ນຂອງຜ້
ບລິ ຫານລະດັບສງນັນ
ີ້ ດັບມອດໄປ ແລະ ບມ
ີ່ ີການດາເນີນແກ້ໄຂກາຈັດບັນດາອຸປະສັກໃນດ້ານການບລິຫານ. ຫວໜ້າສາຍງານ ຄວນຈັດປະຊຸມ
ຄວາມຄບໜ້າຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາເປັນປະຈາ ເພີ່ອ:



ກັີ່ນຕອງ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງບັນຫາທີີ່ພບພີ້
ກວດສອບທີມງານວ່າມີ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊານານທີີ່ຈາເປັນໃນການຈັດຕັງີ້ ໃຫ້ສາເລັດ
ປະສານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງທີມກັບໂຄງການອີ່ນໆ
ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າວິທີການຕອບໂຕ້ທສ
ີີ່ ະເໜີໄປນັນ
ີ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈັນຍາບັນ ແລະ ພາລະະກິດໂດຍລວມຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່



ປ່າໄມ້
ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການສສ
ີ່ ານນັີ້ນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖກໃຊ້ຢາ່ ງມີປະສິດຕິຜນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອງກອນ





ອັບເດດຂົ້ມູນກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ການປະຊຸມກັບເຈີ້າໜ້າທີີ່ແບບບີ່ເປັນທາງການ ຫ ການນາສະເໜີ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການ

ລ້ວນແຕ່ເປັນການປະຊຸມທີີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກອນ
ີ່ ໆໃນໜ່ວຍງານດ້ານສັດປ່າຂອງທ່ານ

ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນ

ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ສະໜັບສະໜນໃຫ້ທມ
ີ ງານແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານແບ່ງປັນບັນຫາທີີ່ພບພີ້ ແລະ ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບແນວທາງຕ່າງໆ
ໃນຊ່ວງຕະ ຫອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ວິທນ
ີ ີີ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸກຊຸດຍຄ
້ ວາມສນໃຈໃຫ້ແກ່ເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ອນ
ີ່ ໆທີອ
ີ່ າດຖກຂໃຫ້ມາຊ່ວຍ ຫ ແບ່ ງປັນຂີ້
ມນ ໃນພາຍ ຫັງໄດ້, ການແບ່ງປັນຂີ້ມນຢ່າງສະໝາີ່ ສະເໝີຊວ
່ ຍໃຫ້ໂຄງການເກີດແຮງຊຸກຍ້ ແລະ ເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ກຈະເກີດຄວາມກະຕລລີ້ນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ການເລີມ
ີ່ ຕນ
ີ້ ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາທີສ
ີ່ າເຫດໂຄງການທີສ
ີ່ ອງເກີດຂຶນ
ີ້ ໄດ້ງ່າຍຂນ
ີ້ , ເຈີ້າໜ້າທີຢ
ີ່ ່ນອກທີມງານແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານ ອາດນາສະເ
ໜີແນວຄິດ

ໃໝ່ໆ ແລະ ກວດກາສມມຸດຕິຖານທີທ
ີ່ ມ
ີ ງານຂອງທ່ານກາລັງສ້າງຂນ
ີ້ ຕະຫອດຈນຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນສາມາດເບິງີ່ ເຫັນ ແລະ ຫກ
ີ ເວັນ
ີ້ ຂີ້

ຜິດພາດໄດ້.
ການປະເມນຜນການປະຕິບັດງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈາົ້ ໜ້າທີ່ ຕວຊີີ້ວດ
ັ ປະສິດຕິພາບການເຮັດວຽກຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່ ມັກຈະ
ສຸມໄປທີີ່ຂະ ບວນການຕ່າງໆ ເຊັນ
ີ່ : ການຮຖ
ີ້ ອນແຮ້ວດັກສັດ, ຈານວນກິໂລແມັດທີີ່ກວດກາລາດຕະເວນ ຫ ບດລາຍງານທີີ່ຂຽນຂີ້ນ, ການປະເມີນ
ແລະ ການສງີ່ ເສີມເຈາີ້ ໜ້າທີີ່ຕາມຄວາມຖະນັດຂອງຕນເຂີ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາ່ ນລິເລີີ່ມການປກຝັງແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໃນໜ່ວຍງານສັດ ປ່າຂອງທ່ານໄດ້, ຕວຊີີ້ວດ
ັ ປະສິດຕິພາບຂອງເຈີ້າໜ້າທີີ່ໃນທີມງານແກ້ໄຂບັນຫາ ອາດຈະມີດັີ່ງຕີ່ໄປນີ:ີ້






ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດຊີບ
ີ້ ອກເຖິງແນວທາງການແຊກແຊງ ທີີ່ສາມາດນາມາໃຊ້ເຂາີ້ ໃນການຈັດການກັບຕນ
ີ້ ເຫດທີີ່ແທ້ຈງິ ຂອງບັນຫາ, ຊຶງີ່
ບີ່ແມ່ນການຂະຫຍາຍເວລາຄວາມຕີ່ເນອ
ີ່ ງຂອງປະຕິກລ
ິ ິຍາການໂຕ້ຕອບ
ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດບີ່ງບອກເຖິງແນວທາງການແຊກແຊງ ແລະ ພນ
ີ້ ທີີ່ທທ
ີີ່ ັບຊ້ອນກັນກັບ ຄຮ
່ ່ວມງານໄດ້, ຊຶີ່ງບີ່ຕອ
້ ງເພິີ່ງພາຄວາມສາ
ມາດຂອງໜ່ວຍງານສັດປ່າແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ
ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດຖ່າຍທອດຕັກກະທາງເຫດຜນຂອງວິທີການແຊກແຊງທີີ່ເລອກໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ຫາຫຼຸດ
ລງໄດ້ແນວໃດ
ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງວິທີການແຊກແຊງຕ່າງໆໄວ້ຢ່າງລະອຽດຖີີ່ຖວ
້ ນ
ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ດາເນີນການພິຈາລະນາແລ້ວຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການຕຕ
ີ່ ້ານາອາຊະຍາກາ ພ້ອມທັງຜນກະທບທາງລບທີອ
ີ່ າດເກີດ
ຂີ້ນໂດຍບີ່ໄດ້ຕັີ້ງໃຈ ແລະ ທັງສາມາດບອກວິທີໃນການບັນເທາສິີ່ງທີີ່ອາດຈະເກີດຂີ້ນນີີ້ໄດ້.

ອງປະກອບທີ່ 6 ບດວິຈານ
ຈດບັນທຶກກລະນສຶກສາຂອງທ່ານ ການປະເມີນຜນເປັນອງປະກອບສາຄັນຂອງແບບຈາລອງ SARA, ໂຄງການແກ້ໄຂທີສ
ີ່ າເຫດຂອງບັນຫາ
ທຸກໂຄງ ການ ຄວນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຂາີ້ ໃຈໃນບັນຫາຢ່າງເລີກເຊິີ່ງຍິງີ່ ຂີ້ນວ່າ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາເຊັີ່ນນີີ້ ຈະເກີດຜນພາຍໃຕ້ໜວ
່ ຍງານ
ສັດປ່າຂອງທ່ານ, ແມ່ແບບຂອງການສະໝັກເຂີ້າຊິງລາງວັນເຮີແມນ ໂກສແຕນ (Herman Goldstein Award) ນັີ້ນ ຄຊຸດຄາຖາມທີີ່ມປ
ີ ະໂຫຍດທີີ່
ສາ ມາດແນະນາແນວທາງໃຫ້ທາ່ ນໄດ້ຕະຫອດກ່ຽວກັບຂັນ
ີ້ ຂອງການຈດບັນທຶກກລະນີສຶກສາ, ພ້ອມນີີ້ການເຜີຍແຜ່ກລະນີສຶກສາຂອງທ່ານທີີ່ເປັນ
ວຽກພາຍໃນນັີ້ນ ເປັນການໃຫ້ຂມ
ີ້ ນອ້າງອິງທີສ
ີ່ າຄັນສາລັບຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃນກຸ່ມຕີ່ໄປ.
ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລມ
ົ້ ເຫຼວດ້ວຍການຍອມຮັບ

ແລະ

ໂຄງການແກ້ໄຂທີີ່ສາ

ຈະປະສບຄວາມສາເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອາຊະຍາກາສັດປ່າ,

ເຫດຂອງບັນຫາທຸກໂຄງການ

ນາມາປັບໃຊ້,

ບແ
ີ່ ມ່ນເຊືີ່ອງຊ້ອນເອາໄວ້,

ບີ່ມໃີ ຜສາມາດຮັບຮອງໄດ້ວາ່
ຊຶງີ່ ມັນກເປັນເລອ
ີ່ ງ

ປກກະຕິ. ສິີ່ງທີີ່ຄວນເຮັດຄ ການຫາສາເຫດຂອງຄວາມລີ້ມເຫວໃຫ້ພບ, ແລ້ວເຮັດການປະເມີນ ຈດບັນທຶກ ແລະ ແບ່ງປັນຂີ້ມນທີຄ
ີ່ ີ້ນພບ ເພີ່ອ
ຫີກເວັີ້ນບີ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ຜດ
ິ ພາດເກີ່າຊ້ໍາໆ.
ແບ່ງປັນບດຮຽນທໄີ່ ດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອງກອນ ທີມແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດແບ່ງປັນບດຮຽນນັນ
ີ້ ໆ ດ້ວຍການນ າ
ສະເໜີຜນງານຂອງພວກເຂາໃຫ້ກັບເພີ່ອນຮ່ວມງານ ຫ ໃຫ້ຄາປຶກສາແກ່ທມ
ີ ງານແກ້ໄຂກຸມ
່ ຕີ່ໄປໄດ້, ການປະຕິບດ
ັ ເຊັີ່ນດຽວກັນນີີ້ກບ
ັ ຄ່ຮວ
່ ມງານທັງ
ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ໃນອະນາຄດນັີ້ນ ເປັນສິງີ່ ສາຄັນ. ການສງີ່ ທີມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄປນາສະເໜີຜນງານໃນກອງປະຊຸມລະດັບນາໆຊາດ ເຊັນ
ີ່ :
ກອງປະຊຸມການອະນຸລັກທາມະຊາດລະດັບໂລກ (World Conservation Congress) ຫ ກອງປະຊຸມຜ້ພິທັກປ່າໂລກ (World Ranger
Congress)

ແລະ

ການສີ່ງກລະນີສຶກສາຂອງທ່ານໄປທີີ່

Goldstein Award) ຖວ່າເປັນບາດກ້າວທີສ
ີ່ າຄັນຢ່າງຍິີ່ງ.

ສນແກ້ບນ
ັ ຫາທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາຂອງລາງວັນເຮີແມນ

ໂກສແຕນ

(Herman

ການລວມເອາທຸກອງປະກອບເຂົ້າດ້ວຍກັນ: ຄາຂອບໃຈ
ສາລັບຜ້ອາ່ ນທຸກໆທ່ານ ທີີ່ພອ
້ ມຈະເລີີ່ມໂຄງການແກ້ໄຂທີີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ, ຫັງຈາກທີີ່ທາ່ ນເຂີ້າໃຈຄ່ມແນະນາສະບັບນີີ້ແລ້ວ, ຜຂ
້ ຽນຂອວຍພອນ
ໃຫ້ທ່ານໄດ້ພບກັບສິງີ່ ທີດ
ີ່ ີທີີ່ສດ
ຸ

ໂດຍຂຍກຄາສຸພາສິດບຮານທີີ່ວ່າ:

“ນັກແກ້ໄຂບັນຫາເກີດຂນ
ີ້ ມາເອງບີ່ໄດ້

ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜາ່ ນການຝຶກຝນ”

(problem solver are made not born) ທ່ານກັບເພີ່ອນຮ່ວມງານນັນ
ີ້ ມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຈະພບພີ້ກັບອຸປະສັກ ໃນລະຫວ່າງທາງໄປສ່ຄວາມສາເລັດ,
ຂໃຫ້ທາ່ ນຮຽນຮຈ
້ າກທັງສິີ່ງທີີ່ດີ ແລະ ບີ່ດີ ທີີ່ເກີດຂີ້ນໃນໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ແບ່ງປັນປະສບການເຫີ່ານີີ້ກັບຜ້ອນ
ີ່ ເພີ່ອໃຫ້ທຸກຄນສາມາດຮຽນຮ້
ຮ່ວມກັນໄດ້, ທ່ານບຄ
ີ່ ວນປະເມີນຄຸນຄ່າຂອງກລະນີສຶກສາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດປ່າ ຕາີ່ ເກີນໄປ, ໂຄງການນ້ອຍໆເຫີ່ານີີ້ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍໃ້ ຫ້
ທຸກທ່ານເຂາີ້ ໃຈຫາຍຂີ້ນວ່າ ສິງີ່ ໃດທີີ່ໄດ້ຜນ ແລະ ບີ່ໄດ້ຜນ ໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ.
ອງປະກອບ

1.

ທີມງານແກ້ໄຂບັນຫາ

2.

ຂີ້ມນ

3.

ຄວາມສາມາດໃນການ
ວິເຄາະ

4.

ຄ່ຮ່ວມງານ

5.

ການບລິຫານຈັດການ

6.

ການທບທວນຄນການກວດ
ສອບ

ອງປະກອບທີ່ສາຄັນຂອງໂຄງການແກ້ໄຂທີ່ສາເຫດຂອງບັນຫາ
ວິທການເຮັດວຽກ
ກວດສອບວ່າວຽກຂອງທ່ານໄປໄດ້ດ ຫຼື ບີ່
 ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານມີຫວໜ້າສາຍງານທີີ່ຈະແຈ້ງ ຫ ບີ່
ມອບໜ້າທໃີ່ ໝ່ ໃຫ້ກັບເຈີ້າໜ້າທີີ່ດ້ວຍ ຕາແໜ່
 ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານມີເວລາພຽງພສາລັບການເລີີ່ມຕີ້ນໂຄງການ
ງຜ້ແກ້ບັນຫາ
ຫ ບີ່
ມອບໝາຍ ອານາດໃນການຕັດສິນ
 ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ກັບ ຫວໜ້າສາຍງານ ໄດ້ຜ່ານການອບຮມວິທກ
ີ ານ
ລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການມາແລ້ວ ຫ ບີ່
ຝຶກອບຮມ ເຕັກນິກການແກ້ໄຂບັນຫາກັບຜ້
 ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານພທີີ່ຈະເລີີ່ມຕີ້ນໂຄງ
ບລິຫານໂຄງການ ແລະ ຜແ
້ ກ້ໄຂບັນຫາ
ການ ຫ ບີ່

ຜ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂີ້ມນທີຫ
ີ່ າກຫາຍຈາກແຫີ່ງຂີ້ມນ ຫ
ການເຂົ້າເຖິງຂມ
ົ້ ູນພາຍໃນໜ່ວຍງານດ້ານສັດປ່າ
ບ
ີ່
ຂອງທ່ານໄດ້
 ທີມງານແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານມີທັກສະ ແລະ ເວລາທີີ່ພຽງພໃນ
ການເຂົ້າເຖິງຂມ
ົ້ ູນຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ອງ
ການປະສານຂີ້ມນ ແລະ ລວບລວມເປັນຂີ້ມນຍ່ອຍໄດ້ ຫ ບີ່
ກອນອີ່ນໆ, ໄດ້ສະໜັບສະໜນການເກັບ
 ທີມງານໄດ້ລະບຸຊ່ອງຫວ່າງຂອງສິີ່ງທີີ່ຮ້ ແລະ ສ້າງກນລະຍຸດຂີ້ນມາ
ລວບລວມຂີ້ມນແບບຕັົ້ງໜ້າ
ປິດຊ່ອງຫວ່າງນັີ້ນ ຫ ບີ່
 ທີມງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນດ້ານການວິເຄາະ ຫ
ລງທຶນກັບນັກວິເຄາະທີີ່ຜ່ານການຝຶກອບຮມ
ນັກວິເຄາະ ຫ ບີ່
ຈັດຈ້າງບຸກຄນພາຍນອກມາເຮັດການວິເຄາະໂດຍ  ນັກວິເຄາະຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີີ່ຈາເປັນສາລັບໂຄງການ ຫ
ບີ່
ສະເພາະ
 ນັກວິເຄາະຂອງທ່ານມີເວລາພຽງພສາລັບໂຄງການ ຫ ບີ່
 ທ່ານໄດ້ລະບຸຊີ່ຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ຕ້ອງຮັບມກັບບັນຫາແບບດຽວກັນ ຫ
ບີ່ ແລະ ພວກເຂາຍິນດີທີີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອ ຫ ບີ່

ອຸປະສັກທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ມີຄແນວໃດ
ສີ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຮ່ວມ
ແລະ ທ່ານໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຫຼຸດລງ ຫ ບີ່
ລະຫວ່າງອງກອນ
 ເວລາທີີ່ຕ້ອງການໃຊ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ອງກອນ
ສະໜັບສະໜນແນວທາງການປ້ອງກັນອາຊະ
ເໝາະສມ ກັບຂັີ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຜນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດ
ຍາກາທີີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ຍນຍງ
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Hugh Robinson, Chris Hallam, Jacob van der Ploeg, Nick van Doormaal, Matt Linkie, Ryan Scott, Abishek Harihar, John Goodrich, Mike Scott,
Dominique Noome, Boris Vos, Stephen Pires, Rob Guerette, Ron Clarke, John Eck, Alex Godfrey, Craig Fullstone, Tim de Wet, Ryan Beall,
Henk Elffers, John-Erik Emmetsberger, Chiara Brambiliasca, Kerri Rademeyer, Mark Booton, Jane Russell, Jonathan Hunter, James Slade,
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