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บทคัดยอ 

   

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการปองกันแกไขปญหาการคายาบาในพื้นที่รับผิดชอบ

ของตํารวจภูธรภาค 4 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเสนทางการคายาบา สาเหตุการคายาบา ปญหา

อุปสรรคการปองกันแกไขปญหาการคายาบา และนําเสนอรูปแบบการปองกันแกไขปญหาการคา

ยาบาในพื้นท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 4  โดยใชวิธีแบบผสานวิธี (Mixed Methodology)                       

ทั้งศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ                  

เชิงลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 34 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research)โดยการใชแบบสอบถามกับเจาหนาท่ีตํารวจภูธรภาค 4 จํานวนทั้งสิ้น 

480 คน ผลการศึกษา พบวา  

1) เสนทางการคายาบาในพื้นท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 4 มี 2 เสนทาง 

คือ เสนทางขนสงทางบก และเสนทางขนสงทางนํ้า ดําเนินการเปนขบวนการและมีหลากหลายวิธี                       

โดยสวนใหญจะใชเสนทางขนสงทางบก   

2) สาเหตุการคายาบา คือ ปจจัยทางดานการเงิน การชักชวนโดยคนรูจักหรือ 

คนใกลตัวใหเขาสูขบวนการคายาบา และการเปดเขตการคาเสรี  

3) ปญหาอุปสรรคในการปองกันแกไขปญหาการคายาบา คือ นโยบายของรัฐ

และนโยบายระหวางประเทศขาดการกํากับดูแลติดตามอยางเครงครัด เจาหนาท่ีขาดแรงจูงใจใน

 (1) 
 



การปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุนดานอุปกรณและงบประมาณ  ขาดกําลังพลในการปฏิบัติงาน 

ขาดผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการสกัดก้ันการขนสงลําเลียงยาบา ขาด

เจาภาพ/ผูรับผิดชอบหลักในการดูแลงานท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีในการปองกันแกไข

ปญหาการคายาบา และปญหาขาดการประสานงานการทํางานระหวางหนวยงาน  

4) รูปแบบการปองกันแกไขปญหาการคายาบาในพื้นท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธร

ภาค 4 มี 8 ดานคือ (1) ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (2) ดานการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลติดตามผล (3) ดานปราบปรามและควบคุมพื้นท่ีระบาดการต้ังจุดตรวจจุดสกัดยาบา

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง (4) ดานการสรางแรงจูงใจและสงเสริม

สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก (5)ดานบูรณาการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

ทุกภาคสวน (6) ดานการสงเสริมประสิทธิภาพการขาว (7) ดานการประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศเพื่อนบาน และ (8) ดานการสรางเครือขายพลังประชารัฐการสรางเครือขายความรวมมือ

กับชุมชน 

           ทั้งนี้ผูวิจัยไดนํามาสรางรูปแบบในการปองกันแกไขปญหาการคายาบาในพื้นท่ี

รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 4 คือรูปแบบ  SECURITY MODEL ไดดังนี้  

                S = State คือ การสรางพลังเครือขายพลังประชารัฐโดยรัฐตองสรางเครือขาย

ความรวมมือกับชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดูแลลูกหลานใหปลอดจากยาบา 

               E = Enforcement คือ การบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมอยาง

เขมงวด การสืบสวนขยายผล ใชกฎหมายอยางเขมงวด ใช พ.ร.บ. มาตรการยึดทรัพย ปรับปรุง

ชองวางของกฎหมายเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาด                               

   C = Cooperetion คือ การประสานงานกับประเทศเพื่อนบานในการบังคับใช

กฎหมายอยางเขมงวด การติดตามจับกุมผูตองหา การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันและ 

การควบคุมพื้นที่แพรระบาด สารต้ังตนและเคมีภัณฑในการผลิต 

            U = Unity คือ การปราบปรามและควบคุมพื้นท่ีแพรระบาดอยางเปนระบบและ

เปนเอกภาพ การต้ังจุดตรวจจุดสกัดเครือขายการคายาบาระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเปน

ระบบและเปนเอกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการจับกุมผูกระทําผิดและเครือขาย 

            R = Relationship คื อ  การส ง เส ริม ป ระสิ ท ธิภ าพ ด าน ก ารข าวการส ราง

ความสัมพันธกับสายขาว ใหความสําคัญกับขาวท่ีแจงโดยประชาชน การจัดทําระบบฐานขอมูล 

ผูเสพและผูกระทําความผิดอยางมีความเชื่อมโยงประสานกันกัน                

(2) 
 



   I = Integration คื อ  บู รณ าก ารป ระ ส าน งาน รวม กั น ระห ว างห น วย งาน                           

ทุกภาคสวน การทําแผนบูรณาการสกัดก้ันยาบาตามแนวชายแดน  

               T = Technology คือ การสงเสริมสนับสนุนเทคโนโลย่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 

การสนับสนุนการศึกษาอบรม พัฒนาศักยภาพผูปฎิบัติงานใหมีความรูเชี่ยวชาญ  สนับสนุน 

กําลังพล งบประมาณและใชระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการปฏิบัติงานปองกันแกไข

ปญหาการคายาบา  

               Y = Yield ผลของการวิจัย นําไปสูการกําหนดนโยบายในการปองกันแกไข

ปญหาการคายาบาอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) 
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Abstract 

 

                The research on Model of Metamphetamine Trafficking Prevention and 

Solving Problem  in the Area of Provincial Police Region 4 aimed to study the trade route 

of Metamphetamine, the reasons of Metamphetamine Trafficking,problems and                   

obstacles and presented the model of Metamphetamine Trafficking Prevention and                 

Problem Solving in the Area of Provincial Region 4. The research methodology was 

mixed methods which were consisted of both qualitative and quantitative methods. The 

qualitative method was an in-depth interview with key informants in totally 34 persons. 

For the quantitative method. there was a structured questionnaire as the tool for                  

collecting data.The samples consisted of 480 polices in the area of Provincial Region 4 

   The  research found that 

(1) The trade route of Metamphetamine  in the Area of Provincial police 

Region 4  was divided into 2 route which were by land transport routes. and by  river 

transportation routes in  variety of movement and ways. Metamphetamine Traffickers 

mostly used by land transport routes for the trade route of Metamphetamine.  

 (4) 

 



 

(2) The reasons of Metamphetamine Trafficking were on the financial 

factor, the persuasion of intimates friends in the network of Metamphetamine  

Traffickers and the opening of a free trade area. 

(3) The problems and  obstacles of Metamphetamine Trafficking  

Prevention and Problem Solving were the lack of strictly supervision and follow up the 

governmental and international policies,the lack of motivation for the personals, lack of 

personals and experiences on working, lack of equipments and experts in modern  

technology for working and the lack of  working  cooperation among the concerning 

agencies. 

(4) The Model of Metamphetamine Trafficking Prevention and Problem  

Solving in the Area of Provincial Region 4 included of 8 aspects which were (1) the  

aspect of law and criminal justice process, (2) the aspect of  policy formulation and   

supervision, (3) the aspect of  law enforceement and the controlling of   spreading  out 

area of Metamphetamine from the concerning agencies which was systematically and 

continuously, (4) the aspect of building of motivation for the personals and the support 

of facilities, (5) the aspect of integration of cooperation among agencies in every  

sectors, (6) the aspect of promoting on effective information, (7) the aspect of  

cooperation among the neighboring countries and(8) the aspect of building of civil state 

and community network coordination. 

From the synthesis of qualitative and quantitative methodology to provide 

the model of Metamphetamine Trafficking Prevention and Problem Solving in the Area of 

Provincial Region 4, the researcher presented the SECURITY  Model of which were the 

detail as following: 

S = State referred to the building of civil state from governmental support 

for  strong community .          

E = Enforcement referred to the strictly law enforcement operation for 

controlling of spreading out area of Metamphetamine. 

(5) 

 



C = Cooperetion  with neighboring in law  enforcement, Tracking the  

accused , exchange of imformation , control of epidemic area  and control of precursors 

and chemicais used in production. 

U = Unity referred to the systematic and unity of  command checkpoint 

establishment for resistant of  networking trade of Metamphetamine Traffickers among 

the concerning agencies. 

R = Relationship referred to the linking of data base management system 

of Metamphetamine addicts and Traffickers.  

I = Integration  referred to the integration and cooperation among               

agencies in every sectors. 

T = Technology referred to the using of new technology and innovation 

for the operation of Metamphetamine Trafficking Prevention and Problem Solving. 

Y = Yield referred to The results of the research lead to policy formulation 

of Metamphetamine Trafficking  Prevention  Problem Solving efficiently. 
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