
บทท่ี 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลยีงและลกัลอบค้ายาเสพตดิในเขตพืน้ทีช่ายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

 

 การวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี” ในบทท่ี 4 

น้ีเป็นการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือการศึกษาสภาพปัญหาของ

เส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีจาํนวน 4 คน ตามกลุ่มประชากรท่ี

กาํหนดไว ้นอกจากน้ีในขณะที่ผูว้ิจ ัยลงพ้ืนที่ภาคสนามนั้นก็ได้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญในพ้ืนที่

ศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมอีก 1 คน เพ่ือประโยชน์ในการรวมรวมขอ้มูลและไดมุ้มมองท่ีหลากหลายเชิงลึก 

ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมศกัด์ิ  เหลืองจรุงรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอ   

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

2. นายมานพ เลิศคลัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหวาย อาํเภอสวนผึ้ ง 

จงัหวดัราชบุรี 

3. นายองอาจ  แดงสั้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

4. นายนิคม ศรีคาํ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

5. พนัตาํรวจโท วิโรจน์  สุขเสริม ผูบ้งัคบักองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 137 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่าน พร้อมทั้ง

ศึกษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารท่ีไดรั้บจากผูใ้หส้มัภาษณ์นั้นอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์

ขอ้มลูในเขตพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
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อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ยงัคงมีปัญหาดา้นการเป็นเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดซ่ึง

ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 

 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ทีช่ายแดนไทย – 

พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

 

 สาํหรับผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต

พ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถจาํแนกผลการศึกษา

ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

1) ผลการศึกษาสภาพทัว่ไปของอาํเภอสวนผึ้ง 

2) ผลการศึกษาภาพรวมสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติด    

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

3) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลสวนผึ้ง 

4) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลป่าหวาย 

5) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลท่าเคย 

6) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลตะนาวศรี 

7) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กรณีศึกษาจากตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 137 

 1.  สภาพทั่วไปของอาํเภอสวนผึง้ 

                      ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มลูในเขตพ้ืนที่อาํเภอสวนผึ้งจากเอกสารต่างๆ เพือ่เป็นพ้ืนฐานอนั

นาํไปสู่การลงพ้ืนท่ีวจิยัภาคสนาม ดงัต่อไปน้ี  

อาํเภอสวนผึ้ง  เดิมเป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอจอมบึง  มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางและทุรกนัดารต่อมา

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้ ง “ตําบลสวนผึ้ ง” ข้ึนเป็น “ก่ิงอ ําเภอสวนผึ้ ง” เม่ือว ันท่ี15 

พฤศจิกายน พ.ศ.2517  และไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น “อาํเภอสวนผึ้ง” เม่ือวนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.2526 

คาํวา่ “สวนผึ้ง”  มีท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มอนัเป็นป่าเขาสวยงามและมีตน้ไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ของ

อาํเภอ คือ  “ตน้ผึ้ง”  ซ่ึงมีลาํตน้สีขาวนวลไม่มีเปลือกกะเทาะหรือลอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นที่

ทาํรังของผึ้งนบัลา้นๆ ตวัประกอบเป็นรังผึ้งนบัหม่ืนรัง 
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สถานท่ีตั้ง 

ท่ีตั้ งของอําเภอสวนผึ้ ง  ตั้ งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี  ห่างจากตัวจังหวัด

ราชบุรี 53 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,073 ตารางกิโลเมตร  (628,175 ไร่) มีอาณาเขต 

·       ทิศเหนือติดกบัอาํเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบุรี 

·       ทิศใตติ้ดกบัอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

·       ทิศตะวนัออกติดกบัอาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

·       ทิศตะวนัตก ติดกบัตาํบลบางคาย ูอาํเภอเมตตา จงัหวดัทวาย ประเทศพม่า 

คาํขวญัอาํเภอสวนผึ้ง 

  สาวกะเหร่ียงเคียงถ่ินตะนาวศรี   ลาํภาชีแก่งสม้แมวแนวหินผา   

ธารนํ้ าร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา นํ้าผึ้งป่าหวานซ้ึงติดตรึงใจ 

  ภมูปิระเทศ 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง  มีภเูขาจาํนวนมาก  พ้ืนท่ีทั้งหมดสูงกว่าระดบันํ้ าทะเล 

ตั้งแต่ 300 – 1,279 เมตร โดยเฉพาะทางทิศตะวนัตก มีเทือกเขาตะนาวศรี อนัเป็นเสน้กั้นเขตแดนระหวา่ง

ประเทศไทยกบัประเทศพม่า ยอดเขาสูงท่ีสุดในอาํเภอสวนผึ้ง คือ ยอดเขากระโจม 

ภมิูอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสูงมีสภาพเป็นป่าเขากวา้งขวาง  ทาํใหอ้าํเภอสวนผึ้งมีสภาพอากาศ

เยน็ และช้ืนในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 10– 15 องศาเซลเซียส ใน

ฤดูฝนเนื่องจากอิทธิพลของเทือกเขาตะนาวศรี ทาํให้พ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ งมีฝนตกชุกในช่วง

เดือน  กนัยายน – ตุลาคมของทุกปี ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย  70  มิลลิเมตร  

ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ในอาํเภอสวนผึ้ง มีเช้ือสายของชาวไทยตะนาวศรี  (กะเหร่ียง) โดยมาก

อาศยัอยู่บริเวณชายแดน และในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการอพยพชาวมอญ  ชาวลาว  เข้า

อาศยัในเขตอาํเภอสวนผึ้ง 

การปกครอง 

อาํเภอสวนผึ้ง  แบ่งการปกครองออกเป็น 4   ตาํบล  37  หมูบ่า้น  ไดแ้ก่ 

                   ตาํบลสวนผึ้ง  แบ่งเป็น      8  หมูบ่า้น 

                   ตาํบลท่าเคย            แบ่งเป็น    13  หมูบ่า้น 

                   ตาํบลป่าหวาย            แบ่งเป็น      9  หมูบ่า้น 

                   ตาํบลตะนาวศรี           แบ่งเป็น      7  หมูบ่า้น 
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  ชายแดน 

           อําเภอสวนผึ้ ง  มีหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดนยาวประมาณ  53 กิโลเมตร จ ํานวน 6 

หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 

1.   บา้นผาปก             หมู่ท่ี 3        ตาํบลสวนผึ้ง 

2.   บา้นหว้ยผาก         หมู่ท่ี 7       ตาํบลสวนผึ้ง 

3.   บา้นตะโกล่าง       หมู่ท่ี 8        ตาํบลสวนผึ้ง 

4.   บา้นหว้ยม่วง         หมู่ท่ี 3       ตาํบลตะนาวศรี 

5.   บา้นบ่อหว ี           หมู่ท่ี 4        ตาํบลตะนาวศรี 

6.   บา้นหว้ยนํ้ าหนกั   หมู่ท่ี 6        ตาํบลตะนาวศรี  

มีช่องทางเขา้ – ออก ตามแนวชายแดนทั้งหมด  11  ช่องทาง  (ดงัตารางท่ี 12) 

 

ตารางที่ 12   ช่องทางเขา้ - ออกตามแนวชายแดนทั้งหมด  11  ช่องทาง  

 

ลาํดบั ช่องทาง พกิดั ที่ตั้ง 

1. ช่องทางตะโกบน  

(กะลาโท่)        

NR 183124     บา้นตะโกล่าง     หมู่ท่ี 8 ตาํบลสวนผึ้ง 

2. ช่องทางตะโกปิดทอง   

(ท่ามะพร้ิว) 

NR 183113 บา้นตะโกล่าง     หมู่ท่ี 8  ตาํบลสวนผึ้ง 

3. ช่องทางตะโกล่าง NR 188084  บา้นตะโกล่าง     หมู่ท่ี 8  ตาํบลสวนผึ้ง 

4. ช่องทางห้วยสุด NR 187075  บา้นตะโกล่าง     หมู่ท่ี 8 ตาํบลสวนผึ้ง 

5. ช่องทางเขากระโจม NR 190010 บา้นผาปก           หมู่ท่ี 3 ตาํบลสวนผึ้ง 

6. ช่องทางห้วยม ิ NQ 192991  บา้นผาปก          หมู่ท่ี 3 ตาํบลสวนผึ้ง 

7. ช่องทางบ่อหว ี NQ 221893  บา้นบ่อหว ี         หมู่ท่ี 4 ตาํบลตะนาวศรี 

8. ช่องทางห้วยโกท่า NQ 227879   บา้นบ่อหว ี         หมู่ท่ี 4 ตาํบลตะนาวศรี 

9. ช่องทางห้วยคอกหมู NQ 221848   บา้นบ่อหว ี         หมู่ท่ี 4 ตาํบลตะนาวศรี 

10. ช่องทางโป่งแห้ง NQ 227788  บา้นหว้ยม่วง      หมู่ท่ี 3 ตาํบลตะนาวศรี 

11. ช่องทางพุระกาํ NQ 219723    บา้นหว้ยนํ้ าหนกั หมู่ท่ี 6 ตาํบลตะนาวศรี 
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 2. ผลการศึกษาภาพรวมสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลยีงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขต

พืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

ในภาพรวมเก่ียวกบัสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี นั้นผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาก 

4 ตาํบล ไดแ้ก่ อาํเภอป่าหวาย อาํเภอท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง อาํเภอตะนาวศรีและผูบ้งัคบักองร้อย

ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 137 อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ปรากฏวา่ทุกคนใหข้อ้มลูการสมัภาษณ์

ท่ีตรงกนัว่า การลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยพม่านั้นมีจุดเร่ิมต้นจาก

ภาคเหนือซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการลกัลอบนาํเขา้จากพม่ามากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ี อาํเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย จากนั้นมีการลาํเลียงส่งต่อเขา้มายงัจุดอ่ืนๆ ตั้งแต่อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 

อาํเภอปาย อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไล่ลงมาตามแนวตะเข็บชายแดนจนถึงจงัหวดัตาก

แลว้มีการพกัยาท่ีจงัหวดัน้ี จากนั้นเร่ิมเปล่ียนเสน้ทางเขา้สู่ภาคกลาง เช่นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

และจงัหวดัปทุมธานีจนกระทัง่เขา้สู่พ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ บริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งจงัหวดัราชบุรีดว้ย 

 สาํหรับจงัหวดัราชบุรีนั้น ปรากฏการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นพบวา่มีการแพร่ระบาด

ภายในอาํเภอเมือง อาํเภอจอมบึง อาํเภอบา้นโป่งมากท่ีสุด เพราะเป็นอาํเภอท่ีมีประชากรหนาแน่น

และเป็นเขตชุมชนจึงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนขา้งมากกว่าอาํเภออื่นๆในจงัหวดัราชบุรี 

ยาเสพติดท่ีพบส่วนใหญ่เป็นยาบา้เกือบทั้งหมด  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่มีการแพร่ระบาดของ

ยาบา้เขา้สู่พ้ืนท่ีอาํเภอและจงัหวดัอ่ืนบริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีน้ีดว้ย แต่

ไม่ปรากฏว่ามีการนําเขา้จากบริเวณชายแดนประเทศพม่าแต่อย่างใด ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจัย

สามารถสรุปผลการศึกษาภาพรวมสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดเ้ป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ 

2.1 เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่ใช่เสน้ทางลาํเลียง 

และลกัลอบคา้ยาเสพติด  เพราะสาเหตุสาํคัญ คือบริเวณชายแดนประเทศพม่าท่ีติดต่อกบั อาํเภอ

สวนผึ้งนั้นเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นเขตค่ายทหารซ่ึงบริเวณฝ่ังพม่าไม่มี

แหล่งผลิตยาเสพติด ดงันั้นจึงไม่ปรากฏวา่มีการลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดจากประเทศพม่าเขา้

สู่ประเทศไทยในบริเวณชายแดนไทยพม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีแห่งน้ี 

2.2 สภาพปัญหาการแพร่ระบาดและการค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนที่อาํเภอสวนผึ้ ง 

จงัหวดัราชบุรียงัคงมีปรากฏอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการนาํเขา้ ลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดตาม

เสน้ทางจากอาํเภอเมือง อาํเภอจอมบึง และอาํเภอบา้งโป่ง เขา้สู่อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ขอ้มลู

ดงักล่าวน้ีจึงเป็นขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่า ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่ในอาํเภอสวนผึ้งนั้นไม่ไดล้าํเลียงและ
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ลกัลอบเขา้มาจากชายแดนประเทศพม่า อาํเภอสวนผึ้ง แต่มาจาก 3 อาํเภอใหญ่ท่ีเป็นเขตชุมชนใน

จงัหวดัราชบุรี ประเทศไทย 

 

 3. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี  กรณศึีกษาตาํบลสวนผึง้ 

 

 
 

ภาพที่ 3  ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งท่ีมา: พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 
 

ภาพที่ 4  ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ นายสมศกัด์ิ เหลืองจรุงรัตน ์ 

แหล่งท่ีมา: พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 
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 ผูว้ิจัยลงพ้ืนท่ีภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ นายสมศกัด์ิ เหลืองจรุงรัตน์ นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือศึกษาขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัสภาพปัญหา

ของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลสวนผึ้ง ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 

 นายสมศกัด์ิ เหลืองจรุงรัตน ์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง 2 สมยัติดต่อกนัผูมี้

ประสบการณ์การทาํงานคลุกคลีกบัสถานการณ์และประชาชนในพ้ืนท่ีมาเป็นเวลากวา่ 8 ปี กล่าวถึง

ปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า ว่าในเขตพ้ืนที่

ตาํบลสวนผึ้งน้ีมีหมู่บา้นในไทยที่อยู่ติดหมู่บา้นในประเทศพม่า โดยมีสันแดนเขาเป็นเขตร้ัวกั้น

ระหวา่ง 2 ฝ่ังประเทศ  คือ บา้นตะโกล่าง และบา้นผาปก ประเทศไทย กบับา้นม่องทะ ประเทศพม่า  

(ดงัภาพประกอบท่ี 5) 

 

 
 

ภาพที่ 5  เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทยพม่า ตาํบลสวนผึ้ง 

แหล่งท่ีมา: พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 ผูว้ิจัยจาํลองภาพหมู่บา้นทั้งสองหมู่บ้านระหว่างไทยกับพม่าเพือ่ความชัดเจนในการ

อธิบายถึงสภาพพ้ืนท่ีชายแดนไทยพม่าในตาํบลสวนผึ้งระหว่าง 2 หมู่บา้นน้ีเป็นเขตสันแดนเขา

ตลอดแนว ส่วนที่เป็นค่ายทหารมีร้ัวกั้นมีด่านตรวจตราท่ีเขม้งวด ซ่ึงถึงแมว้่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเขต

ชายแดนติดต่อกนัโดยตรงแต่ไม่ปรากฏว่ามีการใชเ้ขตแนวชายแดนน้ีเป็นเส้นทางลาํเลียงลกัลอบ  

คา้ยาเสพติดเขา้สู่ประเทศไทย เพราะดว้ยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นภเูขากั้นระหวา่งสองประเทศ ฝ่ังชายแดน

ประเทศพม่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่ ไม่ใช่ชุมชนเมืองใหญ่ ชาวบ้านทาํอาชีพ
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การเกษตร เก็บของป่าขาย ซ่ึงก็เช่นเดียวกับฝ่ังชายแดนประเทศไทยท่ีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ และทาํ

การเกษตรดว้ยเช่นเดียวกนัระหวา่งเสน้ทางสนัเขาท่ีนอกเหนือจากค่ายทหารท่ีมีร้ัวกั้นแลว้นั้น อาจมี

ทางเดินช่องเล็กไปมาหาสู่ระหว่างชาวบ้านในพ้ืนท่ีของสองประเทศเพื่อเก็บหาของป่า อย่างไร       

ก็ตามก็ไม่ปรากฏว่าเส้นทางเหล่าน้ีเป็นเส้นทางลาํเลียงยาเสพติด เพราะดว้ยสภาพเศรษฐกิจของ

ชาวบา้นท่ียากจน อยูก่บัพ้ืนท่ีการเกษตรในลกัษณะท่ีเป็นป่า ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการซ้ือขายยาเสพติด  

ท่ีค่อนขา้งมีราคาแพง ชาวบา้นในทอ้งถ่ินจึงไม่สามารถทาํการคา้ยาเสพติดได ้อีกทั้งพ้ืนท่ีฝ่ังพม่าเอง

แมว้า่จะไดช่ื้อวา่เป็นประเทศหน่ึงท่ีนาํเขา้ยาเสพติดสู่ประเทศไทยเป็นจาํนวนมากกต็าม แต่ดว้ยพม่า

มีแหล่งผลิตท่ีอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนแถบน้ี การลาํเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางตาํบลสวนผึ้ง     

จึงไม่เอ้ืออาํนวยต่อการขนส่งสินคา้เท่าใดนกั 

 สาํหรับพ้ืนท่ีตาํบลสวนผึ้งแมว้า่จะไม่มียาเสพติดผา่นเขา้มาทางบริเวณชายแดนก็ตาม แต่

จากการศึกษาก็พบว่ายงัคงมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีตาํบลสวนผึ้งอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี

ขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ระบุว่าปัญหายาเสพติดเกิดข้ึนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน

ตาํบลสวนผึ้งเอง ปัจจุบนัตาํบลสวนผึ้งไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ยาเสพติดจึงถกูลาํเลียง

และลกัลอบเขา้มาจากชุมชนเมืองในจงัหวดัราชบุรี แต่กพ็บวา่มีจาํนวนไม่มากนกั ปัญหาท่ีพบส่วน

ใหญ่กลบัไม่ใช่เร่ืองของยาเสพติดแต่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว แหล่งนํ้ า ป่าไมแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรกต็ามนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหค้วามเห็นว่าในอนาคต ตาํบลสวนผึ้ง

จะเปิดด่านการคา้ระหวา่งชายแดนไทยพม่า ซ่ึงกมี็แนวโนม้ว่าหากมีความเจริญดา้นการคา้ระหว่าง

ชายแดนเกิดข้ึน ปัญหายาเสพติดอาจมีข้ึนไดใ้นระหวา่งบริเวณชายแดนแถบน้ี ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ 

ก็ตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ีตาํบลสวนผึ้งน้ีมากข้ึนต่อไป 

 นอกจากน้ีจากการลงพ้ืนท่ีวจิยัภาคสนาม ผูว้ิจยัยงัพบขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ายงัมีชนกลุ่มน้อยใน

พ้ืนท่ีท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงสูงต่อการเสพยาเสพติด  ชาวบา้นท่ีตาํบลสวนผึ้งเรียกคนกลุ่มน้ีว่า “คนกลุ่ม

พ้ืนท่ีสูง” หรือ “บตัรท่ีราบสูง” หมายถึงกลุ่มคนชาวกะเหร่ียงท่ีอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็น

เวลายาวนาน ไม่มีบตัรประชาชน ไม่มีสญัชาติ แต่ถา้หากวา่มีบุตรเกิดข้ึนกมี็การออกสูติบตัรใหบุ้ตร

คนนั้น  ซ่ึงบุตรสามารถนาํไปใชแ้สดงเพ่ือเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีชุมชนนั้นๆ ได ้คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

เส่ียงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจากเด็กนกัเรียนผูเ้ป็นบุตรน้ีท่ีไดมี้โอกาสมาเขา้เรียนในโรงเรียน

และมีโอกาสนาํยาเสพติดกลบัไปสู่ชุมชนชาวกะเหร่ียงของตนไดน้ัน่เอง 
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 4. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี กรณศึีกษาตาํบลป่าหวาย 

 

 
 

ภาพที่ 6  ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งท่ีมา: พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 
 

ภาพที่ 7  ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ นายมานพ เลิศคลงั 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 
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 ผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ นายมานพ  เลิศคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลป่าหวาย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือศึกษาขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัสภาพปัญหาของเสน้ทาง

ลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี  

กรณีศึกษาตาํบลป่าหวาย ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 

 นายมานพ เลิศคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนายก

องคก์ ารบริหารส่วนตาํบลสมยัแรก แต่เป็นผูที้่คลุกคลีอยูใ่นทอ้งถ่ินและมีความชาํนาญในพ้ืนท่ี

ศึกษาวิจยัแห่งน้ี นายมานพ เลิศคลงั กล่าวถึงบริเวณตาํบลป่าหวายน้ีว่าไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีติดกบัประเทศ

พม่าโดยตรงและไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญหาในการเป็นเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า ซ่ึงเป็นความเห็นสอดคลอ้งกบันายกองค์การบริหารส่วนตาํบลอื่นๆใน

อาํเภอสวนผึ้งดว้ยเช่นเดียวกนั 

 สาํหรับตาํบลป่าหวายน้ีพบวา่หมูบ่า้นท่ียงัคงมีปัญหาเร่ืองยาเสพติดแพร่ระบาดคือหมูบ่า้น

ท่ี 3 บา้นทุ่งแหลม พบปัญหาวยัรุ่นเสพยาบา้โดยเสน้ทางนาํเขา้มายงัหมูบ่า้นน้ีมาจากอาํเภอเมืองและ

อาํเภอจอมบึง ส่วนหมูบ่า้นอ่ืนๆ ในเขตตาํบลสวนผึ้งเป็นเขตปลอดยาเสพติดพบยาเสพติดบา้งแต่มี

จาํนวนนอ้ยและหมู่บา้นท่ีไม่พบยาเสพติดเลยมี 2 หมูบ่า้นไดแ้ก่ หมูท่ี่ 6 และหมู่ท่ี 7  

 

 5. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี  กรณศึีกษาตาํบลท่าเคย 

  

 
 

ภาพที่ 8  ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 



197 
 

 
 

ภาพที่ 9   ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ นายองอาจ แดงสั้น 

แหล่งท่ีมา: พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 ผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ นายองอาจ  แดงสั้น นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัสภาพปัญหาของเส้นทาง

ลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี  

กรณีศึกษาตาํบลท่าเคย ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 

 นายองอาจ แดงสั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าเคย ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 สมยัติดต่อกนั เป็นผูท่ี้คลุกคลีอยูก่บัการทาํงานในองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาชนในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความเช่ียวชาญชาํนาญรู้ลึกใน

พ้ืนท่ีศึกษาวิจยัแห่งน้ีเป็นอยา่งดี นายองอาจ แดงสั้น กล่าวถึงบริเวณตาํบลท่าเคยน้ีว่าไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีติด

กบัประเทศพม่าโดยตรงและอาํเภอสวนผึ้ง ไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญหาในการเป็นเส้นทางลาํเลียงและ

ลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า ซ่ึงเป็นความเห็นสอดคลอ้งกบันายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลอ่ืนๆ ในตาํบลสวนผึ้งและตาํบลอ่ืนๆเช่นเดียวกนั 

 สาํหรับตาํบลท่าเคยน้ีปัจจุบนัพบวา่มีคดีเร่ืองยาเสพติดลดลง เพราะชาวบา้นในชุมน้ีอยูก่นั

แบบเป็นกลุ่ม ไม่ใช่ชุมชนกระจาย เป็นชุมชนเล็ก ๆ ท่ีง่ายต่อการดูแลควบคุมประชาชนในพ้ืนท่ี  

ประชาชนมีรายไดน้อ้ย ผูใ้ชแ้รงงานไม่เสพยาเสพติด อีกทั้งชุมชนอยูไ่กลจากชนกลุ่มนอ้ยชาวพม่า  

ไม่มีปัญหาเร่ืองการลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดขา้มชาติ อย่างไรก็ตามก็ยงัคงมีปัญหาการเสพ 

ยาเสพติดประเภทยาบา้โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นนักเรียนชายระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อยูบ่า้ง

ประปรายในพ้ืนท่ี โดยนาํเขา้จากอาํเภอเมือง อาํเภอจอมบึง อาํเภอสวนผึ้ง และเขา้สู่ตาํบลท่าเคย   

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเส้นทางการแพร่ระบาดของยาเสพติดสอดคลอ้งตรงกันกับตาํบลอื่นๆในอาํเภอ   

สวนผึ้ง คือมาจากตวัอาํเภอท่ีเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดีในจงัหวดัราชบุรี 
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 6. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี กรณศึีกษาตาํบลตะนาวศรี 

  

 
 

ภาพที่ 10  ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 
 

ภาพที่ 11  ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ นายนิคม ศรีคาํ 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 
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 ผูว้ิจยัลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ นายนิคม ศรีคาํ นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปัญหาของ

เส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี กรณีศึกษาตาํบลตะนาวศรี ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 

 นายนิคม ศรีคาํ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนายก

องคก์ารบริหารส่วตาํบล 2 สมยัติดต่อกนัเป็นผูท่ี้คลุกคลีอยู่กบัการทาํงานในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาชนในพ้ืนท่ีมาเป็นระยะเวลายาวนาน เดิมมีอาชีพเป็นแพทยป์ระจาํทอ้งถ่ิน    

มีความเชี่ยวชาญชาํนาญรู้ลึกในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยแห่งน้ีเป็นอย่างดี พูดภาษาพม่าไดค้ล่องแคล่ว       

นายนิคม ศรีคาํ กล่าวถึงบริเวณตาํบลตะนาวศรีน้ีว่า แมว้่าตาํบลตะนาวศรีจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกับ

ประเทศพม่าโดยตรงก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญหาในการเป็นเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้  

ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า ซ่ึงเป็นความเห็นสอดคลอ้งกบันายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลอ่ืนๆ ในตาํบลสวนผึ้งและตาํบลอ่ืนๆเช่นเดียวกนั 

 เขตพ้ืนท่ีตาํบลตะนาวศรีน้ีมีหมู่บา้นในไทยท่ีอยูต่ิดหมู่บา้นในประเทศพม่า โดยมีแม่นํ้ า 

ลาํภาชีเป็นเสมือนแนวกั้นระหว่าง 2 ประเทศ มีหมู่บา้นที่อยู่ติดกับแนวชายแดนหลายหมู่บา้น  

กล่าวคือ ทางฝ่ังประเทศไทยมี 3 หมู่บา้น ได้แก่ บา้นห้วยม่วง บ้านบ่อหวี และบา้นห้วยนํ้ าหนัก  

ส่วนทางฝ่ังประเทศพม่ามี 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านทุเล้ิง บ้านปากห้วยโป่ง บ้านค่ายทุเรียน บ้าน        

หินใหญ่ (โลง้พาดู)้ บา้นทุ่งนา (บึงซอปอ) และบา้นเมืองเป (ดงัภาพประกอบท่ี 10) 

 
 

ภาพที่ 12  เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทยพม่า ตาํบลตะนาวศรี  

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 
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 ผูว้จิยัจาํลองภาพหมูบ่า้นระหวา่งไทยกบัพม่าเพ่ือความชดัเจนในการอธิบายถึงสภาพพ้ืนท่ี

ชายแดนไทยพม่าในตาํบลตะนาวศรี ระหวา่งหมู่บา้นสองฝ่ังน้ีเป็นเขตท่ีมีแม่นํ้ าลาํภาชีและแนวป่า

เป็นเขตกั้นกลางระหว่างชายแดนมีเส้นทางเดินตามธรรมชาติเป็นช่องเล็กๆประปรายเป็นบางจุด

เรียกว่า “ช่องธรรมชาติ” สามารถเดินไปมาหากันได้ ซ่ึงถึงแมว้่าจะเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตชายแดน

ติดต่อกนัโดยตรงแต่ไม่ปรากฏวา่มีการใชเ้ขตแนวชายแดนน้ีเป็นเสน้ทางลาํเลียงลกัลอบคา้ยาเสพติด

เขา้สู่ประเทศไทย เพราะด้วยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นแม่นํ้ า และแนวป่ากั้นระหว่างสองประเทศและใน

ประเทศพม่าเองก็ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดท่ีอยู่ในหมู่บา้นบริเวณดังกล่าวน้ี อีกทั้งประชาชนใน

พ้ืนทีมี่สถานะความเป็นอยู่ท่ีค่อนข้างยากจน จึงไม่พบว่ามีการลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติด      

ในบริเวณชายแดนแห่งน้ี 

 สภาพพ้ืนท่ีบริเวณน้ีพบวา่ ทางฝ่ังชายแดนประเทศพม่าเป็นหมูบ่า้นเลก็ ๆ มีชาวกะเหร่ียง

อาศยัอยู่เรียงรายใน 6 หมู่บ้าน เป็นกะเหร่ียงอิสระที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆไม่ใช่เมืองใหญ่  

ชาวบา้นทาํอาชีพการเกษตร เกบ็ของป่าขาย ซ่ึงกเ็ช่นเดียวกบัฝ่ังชายแดนประเทศไทยท่ีเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ และทาํการเกษตรเช่นกันระหว่างเส้นทางแนวป่าและแม่นํ้ ามีทางเดินช่องเล็กไปมาหาสู่

ระหว่างชาวบ้านในพ้ืนที่ของสองประเทศเพื่อเก็บหาของป่า และชาวกะเหร่ียงมกัเดินทางตาม

ช่องทางธรรมชาติบริเวณน้ีเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือหาซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคเลก็ๆนอ้ยๆ เช่น ยา  

มาม่า ผงชูรส เป็นตน้ ชาวกระเหร่ียงมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ยากจน แต่อุดมดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีสมบูรณ์ มีการเก็บทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ของป่า ปลา เน้ือสตัวป่์า ตะพาบ มาแลกกบัสินคา้

อาหารเคร่ืองปรุงรส เคร่ืองบริโภคในประเทศไทย ประชาชนทั้งสองฝ่ังในบริเวณน้ีต่างเป็นมิตรซ่ึง

กนัและกนัเป็นอยา่งดี  มีกีฬาชาวเขาต่อตา้นยาเสพติดเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งมิตรทั้งสองประเทศบริเวณชายแดนไทยพม่า อาํเภอสวนผึ้ง แห่งน้ี 

 นอกจากน้ีจากการลงพ้ืนที่วิจยัภาคสนาม ผูว้ิจัยยงัพบข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่ายงัมีชนกลุ่มน้อย

อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีฝ่ังประเทศไทยเช่นเดียวกบัตาํบลสวนผึ้ง ชาวบา้นท่ีตาํบลตะนาวศรีเรียกคนกลุ่มน้ี

วา่  “คนกลุ่มพ้ืนท่ีสูง” หรือ “บุคคลท่ีราบสูง” เช่นเดียวกนั ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนชาวกะเหร่ียงท่ีอพยพ

เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติ แต่ถา้หากว่ามีบุตร

เกิดข้ึนก็มีการออกสูติบตัรใหบุ้ตรคนนั้น ซ่ึงบุตรสามารถนาํไปใชแ้สดงเพื่อเขา้เรียนในโรงเรียนท่ี

ชุมชนนั้นๆ ได้ บุคคลที่ราบสูงที่ว่าน้ีในปัจจุบันอาศยัอยู่ในตําบลตะนาวศรีมีถึงประมาณ 70 

เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัคนไทยในตาํบลน้ีมีเพียงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์เท่านั้น ดงันั้นอาจกล่าวได้

วา่คนในพ้ืนท่ีตาํบลตะนาวศรีน้ีเป็นกะเหร่ียงอพยพเขา้มาอยูม่ากกวา่คนไทย 

 อยา่งไรกต็าม จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจยัภาคสนามปรากฎว่า แมว้่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจะไม่ใช่

เสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบยาเสพติดจากประเทศพม่าเขา้สู่ประเทศไทยก็ตาม แต่ก็พบว่าในพ้ืนท่ี

ตาํบลตะนาวศรี น้ียงัคงมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์

ช้ีชดัวา่ชาวกะเหร่ียง หรือบุคคลท่ีราบสูงในพ้ืนท่ีตาํบลตะนาวศรีน้ีไม่ติดยาเสพติด และไม่เท่ียวเตร่  
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แต่เป็นวยัรุ่นไทยทั้งหญิงและชายบางส่วนจากจาํนวนประชากรไทย  30 เปอร์เซ็นต์ในพ้ืนที่ตาํบล

ตะนาวศรีน้ีเองที่เสพยาเสพติดประเภทยาบ้า โดยเส้นทางการลาํเลียงลกัลอบเข้าสู่พ้ืนที่ตาํบล    

ตะนาวศรีไดรั้บการระบุขอ้มลูอยา่งชดัเจนวา่มาจากหมูบ่า้นหนองตบัเต่า ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรีซ่ึงจะเห็นได้ว่า เส้นทางการแพร่ระบาดของยาบ้ามาจากชุมชนในเมืองใหญ่

ภายในประเทศไทยไม่ใช่จากฝ่ังชานแดนประเทศพม่า 

 

 7. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี กรณศึีกษาจากตาํรวจตระเวนชายแดนที่ 137 

 

 
 

ภาพที่ 13   สถานท่ีหนา้ท่ีทาํการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 137อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 
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ภาพที่ 14   ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ พนัตาํรวจโท วิโรจน์ สุขเสริม 

แหล่งท่ีมา : พนัตาํรวจโท สิงห์ ปานะชา 

 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มลูจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง 4 ตาํบลอยา่งครบถว้น ซ่ึงกไ็ด้

ขอ้มูลท่ีชดัเจนและตรงกันว่าเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ไม่ใช่

เสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดอยา่งไรกต็ามผูว้จิยักไ็ดล้งพ้ืนท่ีสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่านอ่ืน

ผูเ้ช่ียวชาญในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพให้ลุ่มลึกยิ่งข้ึน  

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ พนัตาํรวจโท วโิรจน ์สุขเสริม ผูบ้งัคบักองร้อยตาํรวจตระเวณชายแดนท่ี 

137  

 พนัตาํรวจโท วิโรจน์ สุขเสริม ผูบ้งัคบักองร้อยตาํรวจตระเวณชายแดนท่ี 137  ให้ขอ้มูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอ  

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไวว้่าบริเวณดงักล่าวน้ีไม่พบปัญหาการเป็นเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้           

ยาเสพติดดว้ยเหตุผลสาํคญั 3 ประการคือ  

 1) พม่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ใกลบ้ริเวณชายแดนแถบน้ีแต่จะมีการลาํเลียงและลกัลอบ

นาํเขา้จากเส้นทางสาย 8 ซ่ึงเดินทางจากพม่า เขา้สู่จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ตาก (เขา้ทางอาํเภอ   

แม่สอด) กาญจนบุรี (เขา้ทางอาํเภอสังขละบุรี) และเขา้สู่อาํเภอเมืองจงัหวดัราชบุรี พนัตาํรวจโท 

วิโรจน์ สุขเสริม ระบุชัดเจนว่ามีการตรวจสอบพิสูจน์และยืนยนัทางวิทยาศาสตร์ไดว้่าตัวยาสาร  

เสพติดชนิดท่ีเขา้มาแพร่ระบาดน้ีเรียกว่า G1 G2 และ G24 ซ่ึงตวัยาเสพติดชนิด G1 และG2 เป็น    

ยาเสพติดที่ลาํเลียงจากภาคเหนือ ส่วน G24 เป็นยาเสพติดที่ลาํเลียงเข้ามาจากสังขละบุรีแลว้           
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ยาเสพติดทั้งหมดน้ีก็เขา้มาแพร่ระบาดในอาํเภอเมืองราชบุรี และขยายวงกวา้งเขา้สู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน

อาํเภอใกลเ้คียงต่อไปรวมทั้งอาํเภอสวนผึ้ง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

 2)  พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไม่มีสถานท่ีสาํหรับพกัยา 

  3)  พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึงผูใ้ห้

สัมภาษณ์ระบุชดัเจนว่าขอ้น้ีเป็นประเด็นหลกัสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้ไม่มีการลาํเลียงและลกัลอบค้า     

ยาเสพติดจากประเทศพม่า ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจน สภาพเศรษฐกิจซบเซา แต่

อยา่งไรกต็ามผูใ้หส้มัภาษณ์กต็ั้งขอ้สงัเกตวา่หากเปิดเสน้ทางการคา้พ้ืนท่ีจงัหวดัทวาย ประเทศพม่า

และจงัหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย ซ่ึงระหวา่ง 2 จุดน้ีมีระยะทางห่างกนัเพียง 100  กิโลเมตรเท่านั้น  

ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในอาํเภอสวนผึ้งโดยเฉพาะตาํบลท่ีติดต่อใกลเ้คียงบริเวณ

ดงักล่าวจาํเป็นจะต้องมีแผนรองรับเส้นทางการลาํเลียงและลกัลอบนําเขา้ยาเสพติดที่จะเกิดข้ึน

บริเวณชายแดนพ้ืนท่ีแถบน้ี เพราะเม่ือมีความเจริญทางดา้นการเดินทางขนส่งสินคา้ อาํเภอสวนผึ้ง

ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนเช่นเดียวกนัอาจถูกมองให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพกัยาหรือการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดโดยตรงในอนาคตกอ็าจเป็นได ้

 สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทาง

ลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คร้ังน้ี

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ เขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไม่ใช่เส้นทาง

ลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติด ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษา

สามารถสรุปไดว้่า เขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ทั้ง 4 ตาํบล ไดแ้ก่ 

ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคย  และตาํบลตะนาวศรี ยงัคงมีปัญหาดา้นการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดซ่ึงขอ้มลูจากการวจิยัภาคสนามระบุวา่มีการลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดเขา้มาจาก

บริเวณอาํเภอเมือง อาํเภอจอมบึง และอาํเภอบา้นโป่ง เขา้สู่อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 


