
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค ๑ 
๒๑ 

บทที ่๓ 
สภาวะแวดล้อมสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กองทัพภาค 
๓.๑ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๑ 
๓.๑.๑ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังบูรพา 
๑) สถานการณ์ด้านยาเสพติด ในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองกาลังบูรพา มีปริมาณไม่มาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่นแต่อาจจะมีแนวโน้มสูงขึน้ สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดใน
การปราบปราม 
ของเจ้าหน้าท่ีทางภาคเหนือ ทาให้กลุ่มขบวนการฯ เริ่มมีการเปลี่ยนเส้นทางลาเลียงยาเสพติด โดย
ใช้เส้นทาง 
ลาเลียงจากพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองคา เมียนมา ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่ กัมพูชา ทางด้าน จ.สตึงเตรง 
โดยมีพื้นท่ี 
กรุงปอยเปต เป็นแหล่งพักยาท่ีสาคัญ จากนั้นจะมีการกระจายลักลอบข้ามแดนเข้าไทย ผ่านจุด
ผ่านแดนถาวร 
จุดผ่อนปรนทางการค้า และช่องทางธรรมชาติต่างๆ 
๒) การดาเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยในห้วงที่ผา่นมา ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกาลังลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 
ควบคู่กับ 
การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ 
- โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
- โครงการเฝูาระวังหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด, 
- โครงการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
- โครงการสร้างความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในชีวิต 
- โครงการชมรมอาสาสมัครนักต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว 
และในการร่วมมือระหว่างประเทศ มีโครงการท่ีสาคัญคือ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน 
ไทย – กัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะเสริมสร้างหมู่บ้านตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มี
ความเข้มแข็ง 



ปลอดจากปัญหายาเสพติด โดยไดด้าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และไดด้าเนินไปแล้วจานวน ๖๔ 
หมู่บ้าน 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นรูปธรรม 
๓) ปัญหาแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
เนื่องจากสภาพความแตกต่างทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ รวมท้ังความต้องการแรงงาน 
ราคาถูกของผู้ประกอบการ และความต้องการแรงงานท่ีแรงงานชาวไทยไม่นิยมรับจ้าง จึงส่งผลให้
กลุ่มขบวนการ 
นาพาแรงงานต่างด้าวยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะผลประโยชน์ตอบแทนท่ีค่อนข้างสูง 
๔) การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวกัมพูชา 
(๑) การใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Immigration Card) เดินทางเข้ามาบริเวณตลาดโรงเกลือ 
แล้วจะมีคนนาไปพักยังจุดพักคอยและมีผู้นาพาส่งไปยังปลายทางต่อไป 
(๒) การใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) เดินทางจาก อ.อรัญประเทศ ไปยัง 
สถานท่ีจ้างงาน 
(๓) การลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน (โดยเล่ียงการตรวจ 
ของเจ้าหน้าท่ี) เข้ามารับจ้างในพื้นท่ีเมื่อมีผู้นาพาติดต่อจะลักลอบเข้าไปทางานในส่วนกลางของ
ประเทศต่อไป 
(๔) การดาเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วย ใช้มาตรการปูองกันโดยใช้งานข่าวเชิงรุก 
และร่วมกับส่วนราชการในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบต่อ
ประเทศชาติควบคู่กับ 
การใช้มาตรการสกัดกั้นในพื้นท่ีล่อแหลม/ช่องทางสาคัญ ท่ีคาดว่าจะเปน็เส้นทางในการลักลอบท้ัง
พื้นท่ี 
ตามแนวชายแดนและพื้นท่ีตอนในโดยมุ่งเน้นการดาเนินการต่อผู้นาพา ขบวนการนาพา ผู้ให้ท่ีพัก
พิง เป็นสาคัญ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
๒๒ 
๕) ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑) ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ที่สาคัญ มีอยู ่๓ แห่ง คือ 
๑. อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 



ประมาณ ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตร.กม. โดยครอบคลุมเนื้อท่ี ๒ จังหวัด ได้แก ่จ.สระแก้ว 
และ จ.บุรีรัมย์ 
มีอาณาเขตติดต่อกับกัมพชูามีสภาพปุาอุดมสมบูรณ์เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาดิบแล้ง และปุาเต็งรัง 
๒. อุทยานแห่งชาติปางสีดามีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้องท่ี อ.ตาพระยา, อ.วัฒนานคร, อ.เมือง 
จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ ๕๒๗,๕๐๐ ไร่ หรือ ๘๔๔ ตร.กม. มี
สภาพปุาท่ีสมบูรณ์ 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน 
๓. พื้นท่ีปุารอยต่อ ๕ จังหวัด (จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สระแก้ว, จ.จันทบุรี, จ.ระยอง, และ จ.ชลบุรี) 
มีเนื้อท่ี จานวน ๑,๑๙๘,๐๗๗ ไร่ (ครอบคลุมพื้นท่ีปุาเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน เขตรักษา
พันธ์สัตว์ปุา 
เขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง) สภาพท่ัวไป
เป็นปุาดงดิบแล้ง 
(๒) พื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา มีแหล่งที่มีมาของไม้พะยูง ท่ีสาคัญ ๒ ประเด็น คือ 
๑. ไม้พะยูงเก่าท่ีชาวบ้านตัดไว้ใช้นานแล้วและไม้พะยูงในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของ กกล.บูรพา 
๒. ไม้พะยูงท่ีเคลื่อนย้ายมาจากนอกเขตพื้นท่ี ผ่านทาง จ.สระแก้ว เพื่อส่งไปยัง กัมพูชา 
เวียดนาม และจีน ต่อไป 
๖) ปัญหาการลักลอบค้าขายสินค้าตามแนวชายแดน 
(๑) ปัจจุบันในพื้นที่ กกล.บูรพา มีจุดผ่านแดนถาวร จานวน ๑ จุด จุดผ่อนปรนชั่วคราว 
ทางการค้า จานวน ๓ จุด แต่เนื่องจากส่วนต่างของราคาสินค้าระหว่างท้ังสองประเทศท่ีค่อนข้าง
สูง จึงเป็น 
แรงจูงใจท่ีทาให้ยังคงมีการลักลอบกระทาผิดอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าท่ีมีปัญหาการลักลอบนาเข้า - 
ส่งออก 
สินค้า ได้แก ่ข้าวเปลือก, แก๊สหุงต้ม, บุหร่ี และสุราเถื่อน เป็นต้น 
(๒) การดาเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วย ในการควบคุมการลักลอบนาสินค้า 
ส่งออก - นาเข้า นั้น กกล.บูรพา ได้สั่งห้ามทุกหน่วยไม่ให้มีการอนุโลมโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะ
สินค้าควบคุม 
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น กรณีข้าวเปลือก ได้ประสานกับพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจัดทาข้อมูล
ลานรับซื้อข้าว 
และ โรงสีข้าว เพื่อให้ทุกหน่วยนาไปเป็นข้อมูล 



๓.๑.๒ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและ
ตราด 
๑) พื้นที่รับผิดชอบ/บทบาท และภารกิจของ กปช.จต. 
(๑) กปช.จต. เป็น ๑ ใน ๘ ของกองกาลังป้องกันชายแดนของกองทัพไทย มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ครอบคลุมพื้นท่ี จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีอาณาเขตติดต่อกับ กัมพูชา ท้ังทางบก (๒๕๐ กม.) 
และทางทะเล (๓๖๐ กม.) ซึ่งสถานการณ์บริเวณพื้นท่ีชายแดนปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน และการร่วมเป็น
เครือญาติกันส่งผลให้มีการไปมาหาสู่อยู่เป็นประจา รวมท้ังผู้บังคับหน่วยของท้ังสองฝ่ายตั้งแต่ ผบ.
ร้อย ขึ้นไปมีการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี ้พื้นท่ี
รับผิดชอบของ กปช.จต. ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพื้นท่ี ภูมิภาคทหารท่ี ๓ และภูมิภาคทหารท่ี ๕ ของ
กัมพูชา ซึ่ง ผบ.กปช.จต. มีแผนการเยี่ยมเยือนท้ังสองภูมิภาคทหารส่วนหน่วยระดับรองลงมามี
แผนการเยี่ยมเยือนหน่วยทหารของกัมพูชาในพื้นท่ีสองภูมิภาคทหาร เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ
ประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
(๒) บทบาทและภารกิจ บทบาทของ กปช.จต. ท่ีสาคัญมี ๓ ประการ คือ  
๑) บทบาทในการป้องกันประเทศในพื้นท่ีรับผิดชอบตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงการใช้แผนป้องกัน
ประเทศ ซึ่งมีการปฏิบัติภารกิจครบท้ังทางบกทางทะเล และทางอากาศ  
๒) บทบาทการรักษาความมั่นคงภายในครอบคลุมปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การบุกรุกพื้นท่ีปา่ และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
๓) บทบาทการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
การพัฒนาพื้นท่ีชายแดน ดาเนินการผ่านศูนย์การจัดระบบปูองกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดนท่ี
พัฒนามาจากองค์การหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน และอนาคตจะพัฒนาเป็นการ
จัดระบบปูองกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 
๒) ปัญหาเขตแดน 
(๑) ปัญหาเขตแดนทางบก บริเวณเขาตาง็อก เป็นบริเวณที่ไม่มีหลักเขตแดน ท้ังสองฝ่าย 
ใช้แผนท่ีในการอ้างอิงท่ีต่างกันท าให้มีพื้นท่ีของไทยท่ีกัมพูชาอ้างสิทธิ์ประมาณ ๓ ตร.กม. ซึ่งอยู่ใน
พื้นท่ีรับผิดชอบกกล.บูรพา ๒ ตร.กม. ท่ี บ.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ กปช.จต. ๑ ตร.กม. ท่ี บ.บ่อยาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี บริเวณหลักเขตแดนท่ี ๖๖ 
- ๖๗ บ.ผัดกาด อ.โปุงน้าร้อน จ.จันทบุรี มีการอ้างสิทธิ์แนวเขตแดนท่ีต่างกัน ฝ่ายไทยใช้แนวภูมิ
ประเทศ ส่วนฝ่ายกัมพูชา ใช้แนวเส้นตรงระหว่างหลักเขต ท าให้ 



มีพื้นท่ีของไทยท่ีกัมพูชา อ้างสิทธ์ประมาณ ๑ ตร.กม. บริเวณหลักเขตแดนท่ี ๗๓ บ.หาดเล็ก อ.
คลองใหญ่ จ.ตราดท้ังสองฝ่ายอ้างสิทธิ์แนวเขตแดนท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีพื้นท่ีทับซ้อน ประมาณ 
๑๐๐ ไร่ ซึ่งทั้งสองฝา่ยได้ตกลงในระดับท้องถิ่นไม่ให้มีการทาประโยชน์ในพื้นท่ีทับซ้อนดังกล่าว 
(๒) ปัญหาเขตแดนทางทะเล จากการท่ีท้ังสองฝา่ยประกาศเขตไหล่ทวีปและทะเลอาณาเขต 
แม้ว่าจะก าหนดจุดอ้างอิงเดียวกันบริเวณ บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ (หลักเขตแดนท่ี ๗๓) แต่มีการ
ลากเส้นเขตแดนในมุมท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีพื้นท่ีทับซ้อนทางทะเลประมาณ ๒๖,๔๐๐ ตร.กม.  
๓) ปัญหาการตัดไม ้ เดิมพื้นที่ฝั่งกัมพูชา เป็นปา่ไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันมีการตัดไม้ 
ในฝั่งกัมพูชาค่อนข้างมาก ซึ่งฝั่งไทยปา่ไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ อีกท้ังขณะนี้ไม้พะยูงมีราคาสูง ส่งผล
ให้มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในพื้นท่ีฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นท่ี จ.ตราด 
๔) ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติ การตรวจจับและผลักดันส่งกลับ 
เป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับธุรกิจการประมง
จะต้องใช้แรงงานจานวนมาก มีแรงงานท่ีเป็นคนไทยน้อย อีกท้ังค่าแรงในไทยราคาสูงกว่ากัมพูชา 
(ค่าแรงใน กพช. ๑๓๐ บาท / วัน) ส่งผลให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าไทย 
นอกจากนั้นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมักจะนาไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่ง ทร. ไดร้ับมอบหมายให้
เป็นหน่วยรับผิดชอบกากับดูแล เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีนานาชาติให้ความสนใจอย่างมาก 
๕) ปัญหายาเสพติด พื้นท่ีชายแดนด้านกัมพูชามีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดปริมาณน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี ทภ.๓ โดยในป ี๕๖ จับกุมยาบ้าได้ ๖,๑๘๔ เม็ด และ ปี ๕๗ จับกุมได้ 
๑,๙๖๒ เม็ด 
๖) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี ๕๘ เพื่อให้การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล หน่วยมีแผนการด าเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ 
 ๑) ลดกาลังทหารหลักบริเวณชายแดน  
๒) เพิ่มกาลังกึ่งทหารบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน เช่น อาสาสมัครทหารพราน เป็นต้น  
๓) ใช้อุปกรณ์ในการเฝา้ตรวจบริเวณชายแดนแทนกาลังทหาร  
๔) เพิม่ขีดความสามารถของกาลังทหารในการกลับเข้าไปในพื้นท่ีชายแดนได้อย่างรวดเร็วหากมี
สถานการณ์เกิดขึ้น ท้ังนี้หน่วยยังคงให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงให้ครอบคลุม
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
๓.๑.๓ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังสุรสหี์ 
๑) สถานการณภ์ัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สาคัญ 



 (๑) การลักลอบนาเข้ายาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) จากประเทศเมียนมา มีแหล่งพักยาท่ี
สาคัญในพื้นท่ี อ.พญาตองซู เมียนมา ด้านตรงข้าม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ยัง
ปรากฏการลักลอบปลูกพืชเสพติดกัญชาในพื้นท่ีชายแดนด้าน จ.เพชรบุรี การตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
 (๒) ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญ โดยด้าน จ.กาญจนบุรี เป็นด้านท่ี
มีการลักลอบเข้าเมืองมากท่ีสุด ในเขต อ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุรี จากการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง
ในพื้นท่ีตอนใต้ของเมียนมาในปัจจุบัน จะทาให้มีการลักลอบเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้น 
 (๓) การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตรับผิดชอบ ยังคงอยู่ในระดับท่ีรุนแรง 
โดยเฉพาะในเขต จ.กาญจนบุรี, จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์(๔) การกระทาผิดอื่นๆ ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ กกล.สุรสีห์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อระหว่างกัน การ
กระทาท่ีสาคัญในห้วงเวลานี้คือ การลักลอบนารถยนต์และจักรยานยนต์ออกไปใช้/ 
จาหน่ายในเขตเมียนมา สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางในเขตเมียนมา 
๒) สถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบ :  
 สถานภาพยอดผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นท่ีพักพิงบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี และ พื้นท่ีพัก
พิงบ้านถ้าหิน จ.ราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบรวมท้ังสิ้น ๑๑,๘๐๐ คน โดยขึน้ทะเบียนถูกต้อง 
จานวน ๖,๘๐๖ คน พื้นท่ี จานวนท้ังสิ้น ขึ้นทะเบียน ลักลอบอาศัย 
พื้นท่ีพักพิง บ.ต้นยาง ๓,๖๐๙ ๒,๔๒๙ ๑,๑๖๕  
พื้นท่ีพักพิง บ.ถ้าหิน ๘,๑๙๑ ๔,๓๗๗ ๓,๘๐๗ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐ ๖,๘๐๖ ๔,๙๗๒ 
 การลักลอบเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นท่ีพักพิงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบออกไปขายแรงงานและก่อปัญหาในสังคม ปัจจุบันหลายภาคส่วนพยายามผลักดันให้มีการ
ส่งกลับสู่ภูมิล าเนาแต่ในสภาวะปัจจุบันน่าจะเป็นเรื่องท่ีกระทาได้ยากพอสมควรเนื่องจากการ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
๓) เส้นเขตแดน 
 เส้นเขตแดนในพื้นท่ีรับผิดชอบ กกล.สุรสีห์ เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับ
ข้าหลวงใหญ่อังกฤษฯ ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ์ค.ศ.๑๘๖๘ แลกเปลี่ยน
สัตยาบัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๓ กรกฏาคม ค.ศ.๑๘๖๘ ซึ่งระบุให้เขตแดนบริเวณนี้เป็นไปตาม
สันปันน้าของเทือกเขาตะนาวศรีและเอกสารแนบท้าย 



 บัญชีรายชื่อหลักเขตแดน กาหนดพรหมแดนระหว่างสยามกับพม่า ลงนาม ณ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันท่ี ๘ ก.พ. ค.ศ.๑๘๖๘ (พ.ศ.๒๔๑๑)  แผนที่แนบท้าย ๒ ระวาง Map of Tenasserim and 
Adjacent Provinces of the  Kingdom of Siam มาตราส่วน ๑ นิ้ว ต่อ ๘ ไมล ์หรือ ๑/
๕๐๖,๘๘๐ พิมพ์ในปี ค.ศ.๑๘๖๘ (พ.ศ.๒๔๑๑) ส าหรับปัญหาเส้นเขตแดนท่ีสาคัญในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ กกล.สุรสีห์ แบ่งออกเป็น 
๔ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. พื้นท่ีสันปันน้าถูกทาลาย จานวน ๕ แห่ง ไดแ้ก ่บริเวณช่องทางหินกอง บ.อีต่อง 
อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี บริเวณช่องทางห้วยโมง บ.บ้องตี้บน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี การสร้าง
เจดีย์และ พระพุทธรูป ช่องทางตะโกล่าง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี ช่องทางชี อ.บางสะพาน จ.ประขวบ
คีรีขันธ ์และบริเวณช่องทางหนองบอน อ.บางสะพาน จ.ประขวบคีรีขันธ ์
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
 ๒. ฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนของทั้งสองฝุายท่ีตั้งคร่อมสันปันน้า ท่ีสองฝุายยึดถือว่า
สันแดนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งฐานปฏิบัติการเหล่านี้ได้มีการทาลายสันปันน้าไปบางส่วน เพื่อปรับปรุงท่ี
มั่นและอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ทราบสันปันน้าได้ในอนาคต แบ่งออกเป็นฐานปฏิบัติการของ ทม
ม. จานวน ๑๗ ฐาน  ปฏิบัติการ และฝุายไทย จานวน ๕ ฐานปฏิบัติการ 
 ๓. การยึดถือเส้นเขตแดนต่างกัน : ท่ีสาคัญมีจานวน ๑ แห่ง คือ ปัญหาเส้นเขตแดน
บริเวณบ.พระเจดีย์สามองค์ ปัญหานี้เกิดจากความไม่ชัดเจนของจุดอ้างอิงตามอนุสัญญาฯ ทาให้
เกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ ประมาณ ๑๙.๕ ตร.กม. 
 ๔. ล าน้ าเปลี่ยนทิศทาง : ในเขตรับผิดชอบ กกล.สุรสีห์ ไม่มีเส้นเขตแดนท่ีเป็นลาน้า 
 ๔) จุดผ่านแดนในเขตรับผิดชอบของ กกล.สุรสีห์ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กกล.สุรสีห ์
มีช่องทางการค้าชายแดน ท่ีสาคัญ จานวน ๔ ช่องทางหลัก ท่ีกาลังผลักดันให้ยกระดับเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร ได้แก ่
  (๑) ช่องทางพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบรุ ีจ.กาญจนบุรี มีสถานะเป็น
จุดผ่อนปรนทางการค้าและจุดผ่านแดนชั่วคราวสาหรับการท่องเที่ยว ปัจจุบันฝา่ยเมียนมายังคง
ปิดด่านอยู่อย่างเป็นทางการแต่ยังสามารถทาการติดต่อค้าขายและสัญจร ไป - มา ในระดับ
ท้องถิ่น 
 (๒) ช่องทางหินกอง ต.ปิล๊อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นช่องผ่านแดนชั่วคราวสาหรับ
ปตท. ในการนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยานาดาและแหล่งเยตากุน เมียนมา เข้ามาใช้ในไทย 



ปัจจุบันกาลังเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซจากแหล่งซอติก้า (M9) ถือว่าเป็นส่วนท่ีสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทย 
 (๓) ช่องทางพุน้าร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีสถานะเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
โดย มท. ได้ประกาศให้ช่องทางพุน้าร้อนเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๖ สาหรับช่องทางนี้
จะมีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจของไทยอย่างมากในอนาคต แต่ก็มีผลกระทบต่อไทยในมิติของ
ความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 (๔) ช่อทางด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานะเป็นจุดผ่อนปรน
ทางการคา้ และได้ดาเนินการสารวจจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วมกันท้ังสองประเทศ (Joint 
Detail Survey) เรียบร้อยแล้ว (ห้วงการดาเนินการ ตั้งแต ่ส.ค. - ต.ค.๕๖) 
 ๓.๒ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๒ 
 ๓.๒.๑ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังสุรศักดิ์มนตร ี
 ๑) สถานการณ์ด้านยาเสพติด การลักลอบนาเข้ายาเสพติดเริ่มเปลี่ยนจากพื้นท่ีภาคเหนือ 
มายังพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ สปป.ลาว มีการสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 
๑๓ ตามริมแม่น้าโขงโดยตลอดแนวชายแดนผู้ค้ายาเสพติดสามารถลักลอบแทรกซึมได้ และมี
เครอืข่ายในฝั่งไทยเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีตอนในจานวนมาก มีความพยายามลักลอบนาเข้ายาบ้าใน
ปริมาณที่สูงบริเวณพ้ืนท่ี จ.เลย และ จ.หนองคาย 
ส่วนกัญชาบริเวณพื้นท่ี จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม ในห้วงท่ีผ่านมา มีการรายงานว่ามีการลักลอบ
นาเข้ามาในพื้นท่ีจานวนมากและมีการจับกุมการลกัลอบนาเข้ายาเสพติดรายสาคัญจ านวน ๕ ครั้ง 
 ๒) สถานการณ์ด้านการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นท่ีเพ่งเล็งการ
ลักลอบส่งออกไม้พะยูงตามแนวชายแดนกระจายอยู่ท่ัวตามแนวชายแดน (บริเวณ อ.รัตนวาปี จ.
หนองคาย, อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ, อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และ อ.เมือง จ.มุกดาหาร) มี
แนวโน้มการลักลอบค้าไม้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันไม้พะยูงมีจานวนลดน้อยลง กลุ่มขบวนการจึง
ได้มีการลักลอบตัดไม้ชิงชนั ซึ่งมีความคล้ายกันกับไม้พะยูงลักลอบส่งออกแทนการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
 ๓) ปัญหาเส้นเขตแดน ปัญหาดอนในแม่น้าโขงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเส้นเขตแดน
ระหว่างไทย - สปป.ลาว ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนของข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่สนธิสัญญา
เขตแดนทางน้าไทย - สปป.ลาว ท่ีเกี่ยวข้องกับดอนในแม่น้าโขงกาหนดขึ้นด้วยความตกลงท่ีสยาม
ได้ทาไว้กับฝรั่งเศสตามอนุสัญญาระหว่าง สยาม - ฝรั่งเศส เพื่อวางระเบียบเกี่ยวพันระหว่าง สยาม 
- อินโดจีน ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ระบุชื่อดอนและแผนท่ีแนบท้ายท่ีไม่สามารถกาหนด



ได้จริงในภูมิประเทศ ประกอบกับภูมิประเทศ มีการปลี่ยนแปลงได้แก่กระแสนา้ในแม่น้าโขงทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะดอนอยู่ตลอดเวลาสถานะแนวเส้นเขตแดนและดอนระหว่างไทย - 
สปป.ลาว ด้าน กกล.สุรศักดิ์มนตรี ยึดถือตาม อนุสัญญาปี ๒๔๖๙ ปัจจุบันดอนมีทั้งสิ้น ๗๑ ดอน 
(อยู่ในพื้นท่ี จ.เลย ๑๗ ดอน จ.หนองคาย ๑๒ ดอน, จ.บึงกาฬ ๑๕ ดอน, จ.นครพนม ๑๘ ดอน 
และ จ.มุกดาหาร ๙ ดอน) ซึ่งสภาพปัญหาท่ีเกาะดอนในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วย เมื่อพิจารณา
จากสภาพภูมิศาสตร์ท่ัวไปของแม่น้าโขง สนธิสัญญาท่ีเกี่ยวข้องประกอบกับสภาพข้อมูลดอนในแม่
น้าโขง ทาให้สามารถสรุปดอนท่ีจะมีปัญหาในอนาคตอันใกล้ได้ ดังนี ้
 ๑) ดอนที่อาจถูก สปป.ลาว บุกรุก จานวน ๒ ดอน 
 ๒) ดอนที่มีแนวโน้มเป็นของ สปป.ลาว โดยฝุายลาวได้มีการดาเนินการแล้ว จานวน ๖ 
ดอน 
 ๓) ราษฎรท้ังสองประเทศท่ีเข้าไปทากินต่างอ้างสิทธิ์ว่าเป็นท่ีดินของตน จานวน ๔ ดอน 
 ๔) มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและสินค้าหนีภาษีบอ่ยคร้ัง โดยใช้ดอนเป็นจุดพักเพื่อรอ
ส่งต่อเข้ามายังฝั่งไทยรวมท้ังยังมีแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบข้ามมายังฝ่ังไทย จานวน ๕ ดอน 
 ๕) ร่องน้าตื้นเขินขึ้นทุกขณะ โดยในอนาคตบางดอนอาจจะเชื่อมติดกับ ฝั่งไทย บางดอน
แผ่นดินเช่ือมต่อกันแล้ว สามารถเดินเข้า – ออกมายังประเทศไทยได้อย่างสะดวกง่ายต่อการ
กระทาผิดกฎหมาย จานวน ๔ ดอน และ 
 ๖) มีกลุ่มบุคคลติดอาวธุอยู่บนดอน จานวน ๑๓ ดอน 
๓.๒.๒ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังสุรนารี 
 ๑) ปัญหาตามแนวชายแดนที่สาคัญ 
 (๑) การลักลอบค้ายาเสพติด ปรากฏข่าวสารการลักลอบค้ายาเสพติดรุนแรง ในพื้นท่ี 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ สถิติการจับกุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
จ านวน๔๑๐ ครั้ง ยึดยาบ้า จานวน ๘๗๐,๕๔๙ เม็ด, กัญชาอัดแท่ง ๒,๕๐๐ กก., ยางกัญชาอัด
แท่ง ๓๗ กก., กัญชาผงอัดแท่ง ๙.๕ กก. และ ยาไอซ์ ๑๘.๑๓๕ กก. จับกุมผู้ต้องหา ช.๔๗๕ คน 
ญ.๕๒ คน รวม ๕๒๗ คน สถิติการจับกุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค.- ธ.ค.๕๖) จานวน ๕๗ 
ครั้ง ยึดยาบ้า จานวน ๖๐,๙๙๔ เม็ด, กัญชา ๓.๒ กก. และ ยาไอซ์ ๓ กรัม จับกุมผู้ต้องหา ช.๖๗ 
คน ญ.๗ คน รวม ๗๔ คน พื้นท่ีท่ีมีการจับกุม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก ่อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี ๔๔ ครั้ง ยาบ้า ๖๖๙,๐๘๒ เม็ด และ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ ๑๕ ครั้ง ยาบ้า 
๑๓๙,๖๖๔ เม็ด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. - ธ.ค.๕๖) ได้แก ่อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๑๐ 
ครั้ง ยาบ้า ๔๑,๓๘๒ เม็ด และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๒ ครั้ง ยาบ้า ๓,๗๐๐ เม็ด 



 (๒) การทาลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาคัญ ได้แก ่การลักลอบตัดไม้พะยูงตามแนว
ชายแดนของกลุ่มผู้ค้าไม้พะยูงข้ามชาติ พื้นท่ีซึ่งมีการลักลอบตัดรุนแรง ได้แก ่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ปุาพนมดงรักและอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย สถติิการจับกุม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน 
๕๒๑ ครั้ง ยึดไม้พะยูง 
จานวน ๙,๕๗๔ ท่อน ปริมาตรไม้ ๔๕๐.๔๘ ลบ.ม. สถิติการจับกุมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. - 
ธ.ค.๕ 
 ๖)จ านวน ๑๗๔ ครั้ง ไม้พะยูง จานวน ๕,๖๗๗ ท่อน ปริมาตรไม้ ๑๔๗.๐๙ ลบ.ม. พื้นท่ีท่ี
มีการจับกุมสูงในส่วนของการลักลอบตัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดแ้ก ่อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี 
(๖๖ ครั้ง/ ไม้พะยูง ๘๕๘ ท่อน) และอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (๕๖ ครั้ง/ไม้พะยงู ๖๗๐ ท่อน) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. - ธ.ค.๕๖) ได้แก ่อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี (๑๗ ครั้ง/ ไม้พะยูง 
๕๘๕ ท่อน) และ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ (๑๕ ครั้ง/ไม้พะยูง ๒,๐๑๑ ท่อน)  การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีกองทัพภาค 
 การปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม ้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๑๙ ครั้ง (ฝุายเรา
บาดเจ็บ ๕ นาย ขบวนการลักลอบตัดไม้ เสียชีวิต ๖ คน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. - ธ.ค.
๕๖) จานวน ๕ ครั้ง (ฝุายเราปลอดภัยขบวนการลักลอบตัดไม้ เสียชีวิต ๖ คน) พื้นท่ีท่ีมีการจับกุม
สูงในส่วนของการลักลอบส่งออก จับกุมได้มากในพื้นท่ี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (๔๑ ครัง้/ไม้
พะยูง ๙๒๑ ท่อน) และ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ (๒๕ ครั้งไม้พะยูง ๑,๖๙๖ ท่อน) 
 ๒) ปัญหาเส้นเขตแดน 
 (๑) สนธิสัญญาท่ีกาหนดเส้นเขตแดนระหว่างไทย - ลาว และ ไทย – กัมพูชา มี ๓ ฉบับ 
ซึ่งประเทศสยามทาไว้กับฝรั่งเศส คือ สนธิสัญญาสยาม - ฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๘๙๓ ซึ่งไทยได้สูญเสีย
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้กับฝร่ังเศส แต่ฝร่ังเศสยังส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราดไว้ โดย
สนธิสัญญานี้ยึดถือร่องน้าลึกของแม่น้าโขงเป็นเขตแดน สนธิสัญญาสยาม - ฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๐๔ 
ซึ่งไทยได้สูญเสียดินแดนฝัง่ขวาแม่น้าโขง (ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง จาปาสัก มโนไพร) ให้กับ
ฝร่ังเศสแลกกับเมืองจันทบุรี สนธิสัญญานี้ยึดถือสันปันน้าเป็นเขตแดนและ สนธิสัญญาสยาม - 
ฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๐๗ ซึ่งไทยต้องสูญเสียดินแดนพระตะบอง เสียมเรียบ และ ศรีโสภณให้กับ
ฝร่ังเศส แลกกับ จ.ตราด และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย สนธิสัญญานี้ยึดถือสันปันน้า ร่องน้าลึกของลาน้า 
และแนวเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนเป็นเขตแดน 
 (๒) สาเหตุสาคัญของปัญหาเส้นเขตแดน สาระสาคัญของสนธิสัญญาทาให้เกิดปัญหา คือ 
๑. เส้นเขตแดนทางบกแบ่งตามสันปันน้าของทิวเขาพนมดงรัก ไม่สามารถนามากาหนด 



ลงบนภูมิประเทศจริงได้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดการอ้างสิทธิ์ของท้ังสองฝุาย 
 ๒. เส้นเขตแดนในแม่น้าโขงให้ใช้ร่องน้าลึกของแม่น้าโขงเป็นเส้นเขตแดน หากแม่น้าโขง
แยกหลายสายให้ถือเอาร่องน้าลึกท่ีชิดฝั่งไทยเป็นเขตแดน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากล 
 (๓) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้แผนที่ของไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ท่ีไม่เหมือนกัน โดย 
สปป.ลาวใช้แผนท่ีชุด L708 กัมพูชาใช้แผนท่ี ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ท่ีกาหนดในรัฐธรรมนูญ แต่จะใช้
แผนที่ชุดอื่นด้วยหากได้เปรียบในการเจรจา โดยเฉพาะเร่ืองเส้นเขตแดน และไทยใช้แผนท่ีชุด 
L7018 ในการเจรจาเรื่องเส้นเขตแดน  แต่ปัจจุบันไดจ้ัดทาแผนที่ ชุด L7018 ขึ้นใหม่ ซึ่งแนวเส้น
เขตแดนไมต่รงกัน จากปัญหาท่ีกล่าวมาทาให้ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ กกล.สุรนารี ท่ีสาคัญ รวม ๑๓ พื้นท่ี (ด้าน สปป.ลาว ๔ พื้นท่ี 
และ ด้านกัมพูชา ๙ พื้นท่ี)  
 ๓.๓ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๓ 
 ๓.๓.๑ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังผาเมอืง 
๑) สถานการณ์ยาเสพติด 
 (๑) แหล่งผลิตยาเสพติด ในเขตรัฐฉาน ของเมียนมา มีแหล่งผลิตยาเสพติด ประมาณ ๑๑ 
แห่ง อยู่ในรัฐฉานเหนือ ๖ แห่ง (ม.เมา, ม.โหปัง, ม.ปางเหว่ย, ม.ตังยาน, ม.ปางซาง และ บ.สบ
หลวย) และในรัฐฉานใต้ ๕ แห่ง (บ.น้าจ๋าง, ม.กุนฮิง, ม.ทา, บ.ปูนาโก่ และ ขุนน้ารวก) สาหรับ
แหล่งผลิตยาเสพติดท่ีตั้งใกล้แนวชายแดนไทยด้านตรงข้ามพื้นท่ีรับผิดชอบของ กกล.ผาเมือง มี
จานวน ๓ แห่ง 
 (๒) แห ล่ง ผ ลิต ม. ท าใ ห ม่ เ ป็น ขอ ง กลุ่ม ว้า อยู่ห่าง จ าก ช า ย แด น อ . เวีย งแ 
ห งจ.เชียงใหม่ ไปทาง ทิศเหนือ ประมาณ ๒๐ กม. 
 (๓) แหล่งผลิต บ.ปูนาโก่ เป็นของกลุ่มมูเซอ อยู่ห่างจากชายแดน อ.แม่ฟูาหลวง จ.
เชียงรายไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๓๐ กม. 
 (๔) แหล่งผลิต ขุนน้ารวก ม.โก เป็นของกลุ่มว้า อยู่ห่างจาก จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๓๕ กม.การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ใน
พื้นท่ีกองทัพภาค 
 (๕) แหล่งผลิตที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ได้แก ่บ.ปูนาโก่ ของกลุ่มมูเซอ รองลงมา
ได้แก ่ม.ปางซาง ของกลุ่มว้า 
 (๖) แหล่งพักยาเสพติดตามแนวชายแดนท่ีสาคัญในเขตประเทศเพ่ือนบ้าน มีจานวน ๒๑ 
แห่ง  



 ๑. ด้านเมียนมา จานวน ๑๔ แห่ง แหล่งพักที่มีความเคลื่อนไหวมากท่ีสุด ได้แก ่บ.แม่โจ๊ก
ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย, บ.โฮ่ง ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟูาหลวงฯ รองลงมาได้แก่ บ.สี่
หก ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟูาหลวงฯ, ม.ยอน ด้านตรงข้าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่, บ.ผาขาว ด้านตรง
ข้าม อ.แม่ฟูาหลวงฯ และ บ.โปุงด้านตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 ๒. ด้าน สปป.ลาว จานวน ๗ แห่ง แหล่งพักที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ไดแ้ก ่บ.มอม 
ด้านตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รองลงมาได้แก ่บ่อนคิงส์โรมัน และ บ.ดอนธาตุ ด้านตรง
ข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 (๗) ขบวนการค้ายาเสพติดภายนอกประเทศท่ีสาคัญ 
 ๑. กลุ่มว้าเหนือ โดยพี่น้องตระกูลเปา (เปาโหยวฉ่าง, เปาโหยวเฉียง, เปาโหยวยิ และ 
เปาโหยวหัว) ศูนย์กลางอยู่ท่ี ม.ปางซาง เป็นกลุ่มผู้ผลิตหัวเชื้อยาบ้า ยาบ้า และไอซ์ 
 ๒. กลุ่มว้าใต้ โดยพี่น้องตระกูลเหว่ย (เหว่ยเซี๊ยะหลง, เหว่ยเซี๊ยะกัง และเหว่ยเซี๊ยะหยิ่ง)
และ พ.อ.จะลอโบ ศูนย์กลางอยู่ท่ี บก.เขตทหาร ๑๗๑ บ.โฮ่ง 
 ๓. กลุ่ม ม.ทาใหม่ โดยกลุ่มว้าตระกูลหยาง (หยางก่อจง, หยางเฉาฉิ่ง และหยางไอ่ซุง) 
เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสาคัญในการลาเลียงยาเสพติดเข้าเขตไทยบริเวณ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 ๔. กลุ่ม GLG (Green Land Group) ศูนย์กลางอยู่ท่ี ม.โก ของตระกูลแดนชตุิมาพานิช 
(จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด ซึ่งมีพื้นที่อิทธิพลอยู่ จ.ท่าขี้เหล็ก
๕. กลุ่มหงส์ปัง (สือโกหนึ่ง) ของนายเหว่ยเซี๊ยะกัง เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันเป็นกลุ่มท่ีนาเข้า 
ยาบ้า ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 ๖. กลุ่มมูเซอ บ.ปูนาโก่ เป็นการรวมหุ้นกันหลายกลุ่ม แต่ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ กลุ่มของ
นายจะงอย หน.อส.เมียนมาเชื้อสายมูเซอ บ.แม่โจ๊ก จากข่าวสารการลาเลียงและการจับกุมราย
สาคัญพบว่ายาเสพติดส่วนใหญ่ของปี ๕๖ มาจากกลุ่มนี้ 
 ๗. กลุม่อาข่า กลุ่มซาเจ๊ะ หรือ นายมนตรี พฤกษาพันทวี มีบทบาทสาคัญในการลาเลียงยา
เสพติดเข้าเขตไทยบริเวณ บ.ผาหมี และบริเวณดอยช้างมูบ จ.เชียงราย 
๘. กลุ่ม กกล.กองทัพรัฐฉานเหนือ (SSA/N) ของ พ.อ.ปุางฟูา มีศูนย์กลางอยู่ท่ี ม.หว่างฮาย 
(อยู่ระหว่าง ม.ปฺอก กับ ม.เป็ง) ผลิตเฮโรอีนเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศท่ีสาม โดย
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มว้า และกลุ่มโกกั้ง 
 ๙. กลุ่ม กกล.กองทัพไทใหญ่ (SSS) ของ พ.อ.มหาจ่า ด้านตรงข้าม อ.เมือง และ อ.ปางมะ
ผ้าจ.แม่ฮ่องสอน ผลิตเฮโรอีนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันกาลังถูกกดดันโดยทหารเมียนมาทาให้บทบาท
ลดลง 



 ๑๐. กลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน ของ นายจ้าวเหว่ย เป็นแหล่งพักยาและแหล่งฟอก
เงินขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มพันธมิตรเมืองลา 
 ๑๑. กลุ่มท้าวไหมเงิน เป็นผู้มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าท่ี สปป.ลาว ในการอานวยความสะดวก 
ในการลาเลียงยาเสพติด และยังมีพฤติกรรมในการฟอกเงินท่ีได้จากการค้ายาเสพติด 
 ๒) สถานการณ์ที่สาคัญในห้วงเวลา 
 (๑) จากมาตรการกดดันของทหารเมียนมาต่อ กกล.ชกน. ในพ้ืนที่รัฐฉาน ดว้ยการ 
นากาลังและยุทโธปกรณ์ไปประจาตามเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ ทาให้ขบวนการค้ายาเสพติด
โดยเฉพาะกลุ่มว้ามีความยากลาบากในการลาเลียงยาเสพติดส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในเขตไทย
ด้าน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงรายการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่
กองทัพภาคจึงได้เปลี่ยนเส้นทางลาเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตเข้าสู่เขตไทยผ่านทางด้าน 
สปป.ลาว มากขึ้น โดยเฉพาะการลาเลียงมาตามแม่น้าโขง โดยมีแหล่งพักทีส่าคัญอยู่ที่ ม.ต้น
ผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ก่อนลาเลียงเข้าสู่เขตไทยด้าน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.
เชียงราย แต่ปัจจุบันทหารเมียนมาได้ผ่อนคลายมาตรการกดดันด้วยการลด/ถอนกาลัง ออก
จากเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างกลุ่มว้าเหนือและกลุม่ว้าใต้ ทาให้กลุ่มว้าในพื้นที่ 
ม.ปางซาง รัฐฉานเหนือ ได้เร่งผลิตยาเสพติดแล้วลาเลียงเข้ามายังแหล่งพักของกลุ่มว้าใน
พื้นที่รัฐฉานใต้มากขึ้นและปรากฏข่าวสารว่ากลุ่มว้าได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ กกล.ติดอาวุธคุ้ม
กันคาราวานยาเสพติด ดว้ยการจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของ กกล. กรณีที่ถูกจับกุมหรือ
เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝุายไทย รายละ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) การจับกุมยาเสพติดในเขต เมียนมาในห้วง ต.ค.๕๖ เจ้าหน้าที่เมียนมาสามารถ
จับกุม 
สารตั้งต้นและตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก โดยปรากฏข่าวสารการจับกุม จานวน ๙ 
ครั้ง 
ซึ่งส่วนใหญ่จับกมุได้ในพืน้ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา รวมยอดยาเสพติดที่จับกมุ ได้แก่ ยาบ้า
ประมาณ๑,๐๒๕,๒๐๐ เม็ด, เฮโรอีน ประมาณ ๔๒๐ กก., ไอซ ์ประมาณ ๑๙๔ กก. และสาร
คาเฟอีน ซึ่งใช้ผสมในยาบ้าเพ่ือลดปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ประมาณ ๘,๑๕๒ กก. การ
จับกุมยาเสพติดเป็นจานวนมากน่าจะมาจากปรากฏข่าวสารว่าในพ้ืนที่ บ.สามภู อยู่ทางทิศ
เหนือของ บ.วังลาว ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมาณ๑๕ กม. มีโรงงานผลิตยาเสพ
ติด สามารถผลิตได้ทั้งยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มนายหน่อคา 
แต่ปัจจุบันทหารเมียนมาได้ให้กลุ่มมูเซอร์ กลุ่มของ พ.ท.ยี่เซ หน.อส.เมียนมาเชื้อสายมูเซอบ.



น้าปุง เข้าไปมีอิทธิพลและดาเนินการผลิตยาเสพติดแทน ซึ่งทราบว่ากลุม่ดังกล่าวได้มีการ
จ่ายผลประโยชน์ให้กับทหารเมียนมาในพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวก 
 (๓) สถานการณ์การลักลอบลาเลียงเข้าสู่เขตไทย ตั้งแต ่ต.ค.๕๕ - ปัจจุบัน 
 ๑. ปรากฏข่าวสารการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย ได้แก่ ยาบ้า ประมาณ ๒๐๐ 
ล้านเม็ด, ไอซ์ ประมาณ ๒,๗๐๐ กก. และ เฮโรอีน ประมาณ ๒,๒๐๐ กก. 
 ๒. ปรากฏข่าวสารว่ามียาเสพติดลาเลียงเข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพ่ิมมาก
ขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่ลาเลียงมาจากแหล่งผลิต บ.สามภู 
 ๓. ขบวนการค้ายาเสพติดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือ กลุ่มว้า กลุ่ม พ.อ.จะลอโบ 
รอง ผบ.กกล.UWSA เขตทหาร ๑๗๑ บ.โฮ่ง รองลงมาได้แก ่กลุ่มมูเซอร์ กลุม่นายจะงอย 
หน.อส.เมียนมาเชื้อ 

 สายมูเซอร์ บ.แม่โจ๊ก, กลุม่ พ.ท.ยี่เซ หน.อส.เมียนมาเชื้อสายมูเซอ บ.น้าปุง และ 
กลุ่มอาข่า 
 กลุ่มนายมนตร ีพฤกษาพันธ์ทว ี(ซาเจ๊ะ) 
 ๔. พื้นที่ลักลอบลาเลียงเข้ามาในเขตไทยมากที่สุด ได้แก ่อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย 
รองลงมาได้แก ่อ.ฝาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 ๕. ช่องทางลักลอบลาเลียงเข้ามาในเขตไทยมากที่สุด ได้แก ่ช่องทางม้งเก้าหลัง 
รองลงมาได้แก ่ช่องทางดอยสามเส้า, ช่องทางสันมะเค็ด, ช่องทางนามะอื้น, ช่องทางผาขาว, 
ช่องทางบ.ห้วยส้าน และช่องทางนอแล 
 (๔) รูปแบบการลาเลียงยาเสพติด 
๑. การลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากแหล่งพักภายนอกประเทศ เข้าสู่แหล่งพัก 
ภายในประเทศไทย ในพ้ืนที่ชายแดนที่เป็นปุาภูเขา จากเดิมลาเลียงครั้งละประมาณ ๑ ล้าน
เม็ด ใช้คนลาเลียง ๑๐ - ๒๐ คน มี กกล.ติดอาวุธคุ้มกัน และใช ้M.๗๙, เครื่องยิงจรวด RPG 
และลูกระเบิดขว้าง มาใช้ในขบวนคุ้มกัน ปัจจุบันจะใช้คนลาเลียง ประมาณ ๖ คน แบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๒ คน เดินเท้าตามเส้นทางในภูมิประเทศ โดยจะมีผู้นาทาง (ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง) สารวจเส้นทางเพ่ือตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ลาเลียงจะ
อาพรางเป็นคนหาของปุา เดินไปประมาณ ๒๐๐ เมตร แล้วจะหยุดหาของปป่า และจะใช้ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 



เสน้ทางที่ไม่ซ้ากัน ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์และปนืพกในการคุ้มกัน ลาเลียงคนละประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนในเปูสะพายหลัง, กระสอบปุย และถุงย่าม 
 ๒. การลักลอบลาเลียงจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน กลุ่มลาเลียงภาคใต้ และ 
ภาคกลาง จะเดินทางขึ้นมารับยาเสพติดในภาคเหนือเป็นบางโอกาส ในห้วงที่เจ้าหน้าที่เพ่งเล็ง
ผู้ลาเลียงชนเผ่าการซุกซ่อนยาเสพติดโดยใช้รถยนต์ดัดแปลง ยังคงเป็นรูปแบบที่ขบวนการฯ 
ใช้เป็นหลัก แต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบา้ง เช่น ซุกซ่อนในรถยนต์ขนส่งสินค้า และ
รถยนต์ขายของชาตามหมู่บ้านหรือตลาดนัด ยกตัวอย่างกรณ ีเมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๖ ตร.สภ.แม่พริก 
ได้จับกุมผู้ต้อง ๒ คน พร้อมยาบ้า ๔๐๐,๐๐๐ เม็ดซุกซ่อนอยู่ในถังน้ายาแอร์ ถังละ ๒๕ มัด 
จานวน ๘ ถัง บริเวณจุดตรวจพระบาทวังตวง ถ.พหลโยธินต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลา
ปาง และกรณีเมื่อ ๑ พ.ย.๕๖ ตร.กก.ปพ.สส.ภ.๕ ได้จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน พร้อมยาบ้า 
๑๕๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้เบาะนั่งด้านหลัง และซุกซ่อนอยู่ในถังน้ามันดัดแปลงของ
รถยนต์ 
บริเวณลานจอดรถ โรงแรมเวียงอินทร์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังพบว่า
ขบวนการฯ ได้กลับมาใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในรูปแบบเดิม ได้แก ่การซุกซ่อนในกล่องพัสดุ
ไปรษณีย์ และซุกซ่อนตามร่างกาย เพ่ิมมากขึ้น 
 ๓) แนวโน้มของสถานการณ์ จากสถานการณ์ชายแดนที่ กกล.ชกน. ยังคงไม่ไว้วางใจ
ท่าทีของทหารเมียนมาทีอ่าจใช้กาลังเข้ากดดันในอนาคต คาดว่า กกล.ชกน. โดยเฉพาะกลุ่มว้า 
น่าจะเร่งผลิตยาเสพติดเพื่อหารายได้ไปจัดหาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติม หรือนายาเสพติด
ไปแลกกับอาวุธสงคราม และนารายได้ไปลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และห้วงก่อนการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์และการเป็นประธานอาเซียน ในป ี๒๕๕๗ 
คาดว่าทหารเมียนมาน่าจะผ่อนคลายมาตรการกดดัน กกล.ชกน. ลง ทาให้กลุ่มว้าได้เร่งผลิตยา
เสพติดแล้วลักลอบลาเลยีงเข้ามาพักคอยใกล้แนวชายแดนไทย ด้านตรงข้าม จ.เชียงใหม ่และ 
จ.เชียงราย คาดว่าสถานการณ์การลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทยในห้วงจากนี้ไปน่าจะ
มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเฮโรอีน เนื่องจากเป็นห้วงเก็บเกี่ยวผลผลิตฝิ่นดิบ และ
การลักลอบนาอาวุธสงครามแลกเปลี่ยนกับยาเสพติดน่าจะมีแนวโน้มมากขึน้ 
 ๔) ปัญหาเส้นเขตแดน 
(๑) ด้านเมียนมา 
 ๑. แนวชายแดนไทย - เมียนมา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กกล.ผาเมือง มีระยะทาง 



ประมาณ ๓๔๙ กม. แยกเป็นเส้นเขตแดนทางบก ๒๙๐ กม. และเส้นเขตแดนทางน้า ๕๙ กม. 
ได้มีการปักปันเขตแดนเฉพาะในส่วนของแนวชายแดนที่เป็นแม่น้าสายและแม่น้ารวก ส่วนที่
เหลือซึ่งเป็นเขตแดนทางบกยังไม่มีการปักปันเขตแดน สภาพปัญหาเส้นเขตแดนที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุสาคัญ ๒ ประการ คือ ความไม่ชัดเจนของสนธิสัญญาเส้นเขตแดนไทย - เมียนมา ที่
สยามทาไว้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ และการที่ทั้งสองฝุายใช้แผนที่คนละฉบับกล่าวคือ ฝ่าย
ไทย ยึดถือแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลาดับชุด L ๗๐๑๗ ของกรมแผนที่ทหาร ส่วนฝุาย
เมียนมา 
ยึดถือแผนที่ปักปัน Burma Siam Boundary Demarcate Survey มาตราส่วน ๑ : 
๒๕๐,๐๐๐ และแผนที่ชุด U ๗๔๑ (มาตราส่วน ๑ : ๖๓,๓๖๐) ซึ่งแผนที่ของแต่ละประเทศกา
หนดแนวสันเขตแดนไม่ตรงกันในบางพื้นที่ 
 ๒. พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนด้าน ไทย - เมียนมา มี ๕ พื้นที่ ได้แก ่
 - พื้นที่ตามลาน้าสาย - ลาน้ารวก อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 - พื้นที่วัดฟูาเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - พื้นที่บริเวณช่องทางกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
 - พื้นที่บริเวณดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 - พื้นที่กู่เต็งนาโย่ง อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
 ๓. พื้นที่ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ คือ พื้นที่บริเวณดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
 - พื้นที่ปัญหาดอยลาง ตลอดแนวพรมแดนไม่มีการปักปันเขตแดน ทาให้มปีัญหาเร่ือง 
เส้นเขตแดน สาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของสนธิสัญญาระหว่างสยามทาไว้กับอังกฤษ และ
แผนที่แต่ละประเทศ 
ยึดถือแตกต่างกัน แต่ละฉบับมีแนวเส้นเขตแดนไม่เหมือนกัน 
 - การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครัง้ที่ ๑๙ (RBC - ๑๙) ที่ จ.ชลบุร ี
เมื่อ ๗ ก.ย.๔๔ มีข้อตกลงร่วมคือ ทั้งสองฝุายจะอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ปัญหาโดยสันติ, ไม่มกีาร
ปฏิบัติการทางทหารต่อกนั, การแก้ปัญหาเส้นเขตแดนเป็นเรื่องของรัฐบาล, ทั้งสองฝุายจะไม่
เคลื่อนย้ายกาลังเข้ามาเพิ่มเติมหรือโยกย้ายกาลังเพื่อให้ได้เปรียบต่อกัน, ทั้งสองฝุายเห็นด้วย
กับการแยกกาลังทั้งสองฝา่ยออกจากกันเพ่ือลดปัญหาจากการกระทบกระทั่งหรือปูองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได,้ ถ้าฝ่ายใดต้องการเข้าไปดูพื้นที่ที่มีปัญหา ณ จุดใดสามารถทาได้โดย
ไม่นากาลังติดอาวุธเข้าไปและต้องแจ้งให้อีกฝุายทราบก่อนเพ่ือเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน และ



ทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกันในการควบคุมมิให้บุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซง อันจะนาสู่การเกิด
ข้อพิพาทชายแดน ตลอดจนร่วมมือกันควบคุมมิใหก้ารปฏิบัติการข้ามชายแดนเพื่อปูองกัน
ปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 - ถึงแม้จะมีข้อตกลงแล้ว แต่บางครั้งทหารเมียนมาก็ได้ละเมิดข้อตกลงหลายคร้ัง เช่น 
การนาธงชาติเมียนมาไปปักบนเนินอื่นๆ นอกเหนอืจากฐานปฏิบัติการที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น ซึ่ง 
กกล.ผาเมืองได้แก้ไขปัญหาตามขั้นตอนโดยการเจรจาในระดับหน่วยปฏิบัตใินพ้ืนที่ก่อน แล้ว
ยื่นหนังสือผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย - เมียนมา (TBC) ให้ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปได้ดว้ยดี 
 (๒) ด้าน สปป.ลาว 
๑). พื้นที่ปัญหา ๓ หมู่บ้าน อ.บ้านโคก จว.อ.ต. 
- ปัญหาเส้นเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งนั้น ถูกแบ่งโดยอาศัย 
สันปันน้าของแนวเทือกเขาเป็นเครื่องกาหนดเขตแดนตามธรรมชาติ ซึ่งเปน็ไปตามความใน
สนธิสัญญาสยาม - 
ฝร่ังเศส ฉบับป ีค.ศ.๑๙๐๔ และสัญญาว่าด้วยการปักปันเขตแดนแนบท้ายหนังสือสัญญา 
ฉบับป ีค.ศ.๑๙๐๗ 
ซึ่งฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ก็ยอมรับสนธสิัญญานี ้แต่การอ้างแผนที่ที่ใช้ประกอบสนธิสัญญา
กาหนดเขตแดน 
นั้น ทั้งไทย และ สปป.ลาว ยึดถือกันคนละฉบบั กล่าวคือ ฝุายไทยอ้างแผนที่ชุด L7017 ที่จัด
ทาขึ้นตาม 
สนธิสัญญาฉบับป ีค.ศ.๑๙๐๗ ซึ่งเป็นแผนที่ที่ทาข้ึนจากภาพถ่ายทางอากาศ โดยความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 
ในป ีพ.ศ.๒๕๒๑ ส่วนฝุาย สปป.ลาว อ้างแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ ระวาง ปากลาย 
ที่จัดทาขึ้นตาม 
สนธิสัญญาสยาม - ฝร่ังเศส ฉบับป ีค.ศ.๑๙๐๔ และเป็นแผนที่ที่ใช้ในหนังสือแนบท้าย
สนธิสัญญาฉบับ ปี ค.ศ. 
๑๙๐๗ 
- ความเคลื่อนไหวของราษฎรในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน เมื่อ ต.ค.๒๗ ราษฎรไทย 



ในพ้ืนที่พิพาท ๓ หมู่บ้าน ๑๕๒ ครอบครัว ได้อพยพเข้ามาในเขตไทยหมดแล้ว ต่อมาราษฎร
จาก สปป.ลาว 
๑๒๓ ครอบครัว ประมาณ ๔๐๐ คน ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่พิพาท ๓ หมู่บ้าน (บ.
กลาง ๓ ครอบครัว 
บ.ใหม ่๗๐ ครอบครัว และ บ.สว่าง ๕๐ ครอบครัว) ต่อมาราษฎรที่อาศัยอยู่ บ.กลาง ได้อพยพ
ออกจากหมู่บ้าน 
เดิมทั้งหมด เข้าไปอาศัยตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่ บ.สว่าง และ บ.ใหม่ นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังได้
ตั้งหมูบ่้านใหม ่
คือ บ.ใหม่มีไช ในเขต สปป.ลาว ห่างจาก บ.ใหม่ เดิมประมาณ ๒ กม. มีราษฎรอพยพมาจาก
หมู่บ้านใกล้เคียง 
ไปอยู่จานวนมาก และไดร้วมเป็น ๑ หมู่บ้าน (บ.ใหม ่ที่อยู่ในพื้นที่พิพาท กบั บ.ใหม่มีไช ที่อยู่
นอกพื้นที่พิพาท) 
รวมเรียกว่า บ.ใหม ่โดยมบี้านเรือน ๒๓๐ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๐๐ คน ปัจจุบัน คงเหลือ
หมู่บ้านในพื้นที่พิพาท 
คือ บ.สว่าง จานวน ๘๕ ครัวเรือน ประชากร ๓๖๘ คน และหมู่บ้านบางสว่นของ บ.ใหม่ 
นอกจากนี้ สปป.ลาว 
ยังได้ติดตั้งระบบไฟฟูาเข้าไปใน บ.สว่าง และ บ.ใหม ่ซึ่ง สปป.ลาว อ้างว่า เป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในปกครองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
๓๒ 
๒). การปรับปรุงเส้นทางจากเมืองทุ่งมีไช ผ่านพื้นที่พิพาทมายังบริเวณกกเปือย 
๑. เดือน ธ.ค.๕๔ - มี.ค.๕๕ สปป.ลาว ได้ว่าจ้างบริษัทดวงเจริญพัฒนา จากัด 
ปรับปรุงเส้นทางจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งมไีช แขวงไชยะบุล ีผ่าน บ.ใหม่ และพื้นที่พิพาท ๑๙ 
ตร.กม. 
มาสิ้นสุดที่บริเวณกกเปือย 
๒. เดือน ม.ค.๕๖ - พ.ค.๕๖ สปป.ลาว ได้นาเครื่องจักรพร้อมกับคนงานมาทา 
การปรับปรุงเส้นทาง โดยนาหินคลุกมาเทบดอัด และได้ทาการลาดยางแอสฟัลท์ ตั้งแต่บริเวณ
กกเปลือย ผ่านบริเวณ 



พื้นที่ปัญหา ๓ หมู่บ้าน จนถึง บ.ขัวแตะ เมืองทุ่งมไีช ระยะทางประมาณ ๘ กม. ส่วนตั้งแต ่บ.
ขัวแตะ – เมืองทุ่งมไีช 
ระยะทางประมาณ ๔ กม. อยู่ระหว่างการบดอัดปรับถนน เทลูกรังบดอัด แต่ยังไม่ลาดยางแอส
ฟัลท์ 
รวมระยะทางในการปรับปรุงเส้นทางประมาณ ๑๒ กม. 
๓. ก.ค.๕๖ การปรับปรุงเส้นทางของ สปป.ลาว ไดน้าหินคลุกมาเทบดอัด 
และใช้เครื่องจักรกลหนักบดอัด ปรับผิวถนน และได้ดาเนินการลาดยางแอสฟัลท์ ตั้งแต ่บ.ขัว
แตะ - ม.ทุ่งมีไช 
ระยะทางประมาณ ๔ กม. ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในเขต สปป.ลาว และอยู่นอกพื้นที่ปัญหา ๓ 
หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. การดาเนินการของฝุายไทย นายอาเภอบ้านโคก ได้ทาหนังสือประท้วงไปยังเจ้าเมือง 
ทุ่งมีไช จานวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อ 
๒๘ พ.ค.๕๖ 
ซึ่งเจ้าเมืองทุ่งมีไช ได้มีหนังสือตอบกลบั สรุปสาระสาคัญได้ว่า การปรับผิวถนนและการปัก
หมุดพิจารณา 
เบื้องต้นไม่น่าจะรุกล้าเข้ามาในเขตไทย การที่ทาง อ.บ้านโคก ประท้วงนั้น เป็นการถูกต้อง แต่
ปัญหาแนวเขต 
พรมแดนต้องแก้ไขระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ทั้งนี ้สปป.ลาว จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่ออา
นวยสะดวกในการ 
ติดต่อซื้อขายของราษฎรทั้งสองประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๕๘ สา
หรับ กกล.ผาเมือง 
ได้รายงานปัญหาดังกล่าวตามลาดับชั้นแล้ว (ทภ.๓, ทบ., สมช. และ กต.) เพ่ือให้หน่วยที่
รับผิดชอบทาการประท้วง 
ไปยัง สปป.ลาว ต่อไป 
๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนของ กกล.ผาเมือง กาหนดแนวทางในการปฏิบัต ิ
คือ การปฏิบัติภารกิจปูองกันชายแดนจะยึดถือตามแผนที่ประเทศไทย ระมัดระวังไม่ให้มกีาร
กระทบกระทั่งเร่ืองเส้น 
เขตแดนจนนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และมีการพัฒนาสัมพันธ์กันระหว่างหน่วย
ทหารในทุกระดับ 



ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหาร
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
๖) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๑. ด้านเมียนมา ได้มกีารพัฒนาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับทหารเมียนมา จานวน ๑ ครั้ง 
และไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยทหารที่วางกาลังใกล้กัน จานวน ๑๒ ครั้ง 
๒. ด้าน สปป.ลาว มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ จานวน ๑ ครั้ง 
๓. ได้มีการยกระดับการพัฒนาสัมพันธ์และการเพ่ิมพื้นที่การพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็น 
ทางการมากขึ้น เช่น พืน้ที่ระหว่างฐานแม่หม้อ กับ ฐานจะทีน่า อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย 
เป็นต้น สาหรับในป ี๕๗ 
กกล.ผาเมือง จะเพ่ิมพื้นที่การพัฒนาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเมียนมา และด้าน สปป.ลาว 
ซึ่งจะทาให ้
ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ในระดับท้องถิ่น 
๔. กกล.ผาเมือง ได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ รวมทัง้มีการฝึกแบบไม่ใช้กาลังทหาร และฝึก 
อพยพพลเรือน เพ่ือให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกับพื้นที่
ประสาท 
พระวิหารแล้ว 
๓.๓.๒ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังนเรศวร 
๑) สถานการณ์ด้านยาเสพติด พื้นที่ชายแดน จ.ตาก ยังคงมีรายงานการตรวจพบและจับกุม 
ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการที่มีแนวชายแดนและช่องทางท่าข้ามผ่าน
เข้า - ออก 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
๓๓ 
หลายช่องทาง ยากต่อการควบคุม จึงทาให้ยังคงมีการนาเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่
มากแต่ก็มียาเสพติด 
ไว้จาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในห้วงเดือน พ.ย.๕๕ สามารถจับกุมได ้๑๘ ครั้ง รวม ๑๐๗ เม็ด 
พื้นที่ชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน มีการจับกุมยาเสพติดจานวนมากในพ้ืนที่ จ.เชียงราย และ 
จ.เชียงใหม่ จึงทาให้ขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดกลับมาใช้เส้นทางนาเข้าทาง จ.
แม่ฮ่องสอน เพ่ือเข้าสู่ 



พื้นที่ตอนใน แหล่งพักยายังคงเป็น บ.คายหลวง พื้นที่อิทธิพลของว้า และ บ.หัวเมือง พื้นที่
อิทธิพลของ 
พ.อ.มหาจ่า สามารถสกัดกั้นขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดได้หลายครั้ง ทั้งนี ้มีการตรวจ
พบยาบ้าชนิด 
ใหม่บริเวณช่องทางน้าเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีลักษณะเม็ดกลม สีขาว 
ประทับอักษร WY 
(หางตรงยาว) มีกลิ่นนมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าน่าจะเป็น 
กลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการความแปลกใหม่ หรือกลุ่มวัยรุ่นที่เร่ิมเสพยาบ้ารายใหม่ เนือ่งจากอยู่
ในช่วงฤดูการปลูกฝิ่น 
จึงมีการลักลอบปลูกฝิ่นแปลงขนาดเล็กกระจายอยู่หลายพื้นที่ เพ่ือปูองกันการตรวจพบได้ง่าย
ของเจ้าหน้าที่ 
นอกจากนั้นยังมีรายงานการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของฝิ่นในพื้นที่เมียนมาเป็นจานวนมาก 
เพ่ือนามาผลิต 
เป็นเฮโรอีน ซึ่งอาจทาให้มีการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
๒) สถานการณ์แรงงานต่างด้าว ยังคงปรากฏการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ๕ อาเภอชายแดน จ.ตาก เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออานวยต่อ
การลักลอบ 
เดินทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานในภาคเกษตรพื้นที่แนวชายแดน รวมถึง
แรงงานที่ลักลอบ 
เดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทย ตามความต้องการแรงงานราคาถูกของภาคครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมที่มีอยู ่
เป็นจานวนมาก เป็นผลมาจากค่าจ้างแรงงาน ๓๐๐ บาท ตามนโยบายของรัฐบาล และยังคง
ปรากฏความเคลื่อนไหว 
ของขบวนการลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวโดยใช้ช่องทางอ้อมผ่านจุดตรวจหรือตามช่องทาง
ในภูมิประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จับกุมได้บริเวณที่พักรอ สวนพะวอ บ.ห้วยหินฝน ม.๖ ต.แม่ปะ อ.
แม่สอด จ.ตาก 



รวมจานวน ๑๔ ครั้ง ได้ผู้ต้องหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๗๓๕ คน (ชาย 
๕๔๙ คน และ 
หญิง ๑๘๖ คน) ผู้นาพา ๓ คน สรุปผลการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย 
ตั้งแต ่๑ ต.ค.๕๕ – ๒๐ ธ.ค.๕๕ มีการจับกุมจานวน ๖๖๕ ครั้ง 
๓) สถานการณ์การตัดไม้ทาลายป่า 
ด้าน จ.ตาก พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ปุาสงวนจานวนมากในพ้ืนที่ ต.คีรีราษฎร ์อ.พบพระ และ
ในพ้ืนที่ 
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยใช้รูปแบบการแปรรูปไม้ มาตีแปะอาพรางเป็นบ้านพัก
อาศัย รอการจาหน่าย 
ในรูปแบบไม้เรือนเก่า นอกจากนั้น มีความเคลื่อนไหวของ พ.ท.หม่องชิดตู ่ผบ.ควบคุมพื้นที่ ๓ 
กกล.ปูองกัน 
ชายแดน (Border Guard Force : กกล.BGF) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือทาไม้
อิทธิพลที ่บ.โก๊กโก ่
ตรงข้าม บ.วังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งน่าจะทาให้การลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ อ.
แม่ระมาด และ 
อ.ท่าสองยาง มีมากขึ้นดว้ย 
ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน การลักลอบตัดไม้สักท่อนและแปรรูปไม้จานวนมาก โดยเป็นไปตาม 
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจที่ขยายตัวทั้งในและนอกพื้นที่ คาดว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่ม
ผู้นาชุมชนคอย 
อานวยความสะดวกในการลักลอบส่งไม้ออกจากพื้นที่ จากการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัตกิารพบว่า 
มีเครือข่าย 
เส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเขต จ.เชียงใหม่ ได้ง่าย และมีเส้นทางรองหลาย
เส้นทาง 
๔) ปัญหาเส้นเขตแดน 
(๑) ในพ้ืนที่ จ.ตาก 
๑. แนวเส้นเขตแดนบริเวณที่แผนที่ไทย และแผนที่เมียนมาจัดทาไม่ตรงกัน จานวน 
๕ จุด ได้แก่ บริเวณห้วยคาโล บ.พะด ีต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระฯ ซึ่งเกดิช่องว่างประมาณ 
๑ ตร.กม. 



เกิดจากการยึดถือต้นน้าคนละสาย, บริเวณแนวเขาดูปัว และเขาผาแดง พื้นที่ ๑๐ ตร.กม. เกิด
จากการยึดสันเขา 
คนละแนว และร่องน้าไหลไม่ชัดเจน, บริเวณ บ.บอ่แร่ ต.โมโกร อ.อุ้มผางฯ เนื่องจากมีแอ่งน้า
ที่ไม่สามารถ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
๓๔ 
กาหนดทิศทางการไหลได ้เกิดช่องว่าง ๒ ตร.กม., บริเวณ บ.กล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผางฯ 
เนื่องจากมีแอ่งน้าที่ 
ไม่สามารถกาหนดทิศทางการไหลได้ และ บริเวณ บ.มะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผางฯ เนื่องจากมี
แอ่งน้าที่ไม ่
สามารถกาหนดทิศทางการไหลได้ ทาให้เส้นเขตแดนทาบทับกัน ๔ ตร.กม. 
๒. แนวเส้นเขตแดนบริเวณที่เกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จานวน ๔ จุด ได้แก่ 
บริเวณพระธาตุคอกช้างเผือก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอดฯ, บริเวณเกาะกลางน้าเมย บ.ริมเมย 
อ.แม่สอดฯ, 
บริเวณพื้นที่น้ากัดเซาะ บ.ห้วยมว่ง (พิกัด MU 484443) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอดฯ และ
บริเวณพื้นที่ตัดขาด 
บ.แม่โกนเกน (เมยโค้ง) ต.มหาวัน อ.แม่สอดฯ 
๓. แนวเส้นเขตแดนที่ใช้วิธีการลากเส้นตรงระหว่างภูมิประเทศสาคัญ ซึ่งทาให้ยาก 
ต่อการกาหนดเขตแดนที่ชัดเจนบนภูมิประเทศจริง จานวน ๔ จุด ได้แก ่จากจุดที่หมายเขต
แดน จุดที่ ๗ 
เขามูกะโคกทุง (MT 586550) ถึงจุดที่หมายเขตแดน จุดที่ ๘ เขาพันกาลันทุง (MT 558485) 
ระยะทาง ๗.๒ กม., 
จากจุดที่หมายเขตแดน จุดที ่๘ เขาพันกาลันทุง ถึง จุดที่หมายเขตแดน จุดที่ ๙ เขาตี้แมนทุง 
ระยะทาง ๕.๘ กม., 
จากจุดที่หมายเขตแดน จุดที ่๙ เขาตี้แมนทุง ถึง จุดที่หมายเขตแดน จุดที่ ๑๐ แก่งหินกลาง
แม่น้าสุริยะ 
ระยะทาง ๙.๗ กม. และจากจุดที่หมายเขตแดน จุดที่ ๑๐ แก่งหินกลางแม่น้าสุริยะถึงจุดที่
หมายเขตแดน จุดที่ ๑๑ 
เขาสลังคารทุง ระยะทาง ๕.๑ กม. 



๔. แนวเส้นเขตแดนบริเวณที่ใช้ลาน้าเป็นเส้นเขตแดน แต่ลาน้าบริเวณดังกล่าวได้หายไป 
จานวน ๑ จุด ได้แก ่บริเวณน้าดัน บ.ทหารผ่านศึก - บ.ผ่านศึกพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.
พบพระฯ พื้นที่ 
บริเวณใกล้เคียงฝุายไทยและเมียนมาใช้ลาห้วยวาเล่ย์เป็นเส้นเขตแดน แต่เมื่อไหลมาถงึ
บริเวณดังกล่าว น้าซึ่งไหล 
ตามลาห้วยวาเล่ย์ ได้ไหลลงไปในโพรงดิน ทาให้ไม่ปรากฏลาห้วยวาเล่ย์เป็นช่วงๆ ความยาว
ประมาณ ๓ กม. 
ทาให้เกิดปัญหาในการระบุเส้นเขตแดนที่ชัดเจน 
(๒) ในพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
๑. ปัญหาจากการชารุดสูญหายของหลักเขตแดน ได้แก่ หลักเขตแดนที ่๗ บริเวณ 
ช่องทางน้าเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากการตรวจสอบในพื้นที่ ไม่พบหลกั
เขตแดนแต่อย่างใด 
และได้รับข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ว่า แม่น้าปาย ที่ไหลผ่านบริเวณช่องทางน้าเพียงดิน ได้
เปลี่ยนทิศทางการ 
ไหลและเซาะตลิ่งทางฝั่งขวา คาดว่า หลักเขตอาจถูกกระแสน้าเซาะหายไป, หลักเขตแดนที ่๙ 
บริเวณช่องทาง 
ห้วยผึ้ง/นามน ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, หลักเขตแดนที ่๑๒ บริเวณขุนห้วยน้าเพียง
ดิน อ.ปางมะผ้า 
จ.แม่ฮ่องสอน และหลักเขตแดนที่ ๑๓ บริเวณช่องทางปุาแปก ต.ปางมะผา้ อ.ปางมะผ้า จ.
แม่ฮ่องสอน 
๒. ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน คือ หลักเขตแดนที ่๑๑ บริเวณช่องทางปาง 
คอง ต.นาปูุปูอม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยในแผนที่ประเทศไทยเส้นเขตแดนจะโค้งเว้า
เข้ามาในเขตไทย 
ประมาณ ๕๐๐ ม. เป็นแนวยาวประมาณ ๒ กม. แต่ในแผนที่ของประเทศเมียนมาเส้นเขตแดน
จะเป็น 
แนวเส้นตรงไม่มกีารหักเว้าเป็นระยะทางประมาณ ๒ กม. 
๓. ปัญหาจากการกระทาของฝุายเรา และฝุายเมียนมาคือ บริเวณหลักเขตแดนที ่๔ 
บริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.ตาก, การก่อสร้างเจดีย์อิสสะสะยะ บรเิวณใกล้
ช่องทางห้วยผึ้ง/นามน 



ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และเส้นทางจาก บ.ปุาแปก - บ.ไม้ลัน ซึ่งคาดว่าอาจตัดเข้า
ไปในเขตเมียนมา 
๕) แนวโน้มสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมา(ด้าน จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน) 
ปัจจุบัน ชกน. ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองกาลัง 
เพ่ือขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาและสร้างรายได้ อาจนาไปสู่การลักลอบค้าอาวุธสงครามหรือสิ่ง
ผิดกฎหมายใน 
พื้นที่ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลเมียนมาจะให้กับ ชกน.กลุ่มตา่งๆ ยังไม่ชัดเจน 
ทาให้เกิดความ 
ขัดแย้งกันของ ชกน. ในเรื่องของพื้นที่อิทธิพลทับซ้อนกัน การจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างๆ 
รัฐบาลเมียนมาให้ 
ศุลกากรเป็นผู้ดาเนินการเพียงหน่วยงานเดียว ถือเป็นการบีบบังคับทางอ้อม จึงทาให้ ชกน.
ติดต่อนักธุรกิจ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
๓๕ 
ผู้ประกอบการ หรือนายทุนจากญี่ปุนหรือจีนมาลงทุนในพื้นที่อิทธิพลของตนเพื่อหารายได้ 
อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ธุรกิจขนาดใหญ่และการเจรจาปรองดองของรัฐบาลเมียนมาในอนาคต 
๓.๔ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๔ 
๓.๔.๑ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองกาลังเทพสตรี 
๑) สถานการณ์ด้านยาเสพติด การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ และ จชต. ยังคงมี
ความ 
รุนแรง ได้แก ่ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาแห้งอัดแท่ง เข้ามาจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดย
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
ตรวจพบการแพร่ระบาดรุนแรงของยาบ้า และไอซ์ ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และ จชต. 
ตรวจพบการแพร่ระบาด 
ของ ไอซ์, เฮโรอีน และกัญชา ที่มีเปูาหมายเพื่อพักคอย/จาหน่ายต่อไปยังมาเลเซีย และ
ประเทศที่สาม ขณะที่ 
ยาบ้าส่วนใหญ่มีเปูาหมายเพ่ือจาหน่ายให้กับลูกค้า/ผู้เสพชาวไทยในพื้นที่ เช่นเดียวกับยาเสพ
ติดประเภทสี่คูณ 



ร้อย (น้าต้มใบกระท่อม) ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน/
วัยรุ่น โดยพื้นที่ที ่
ตรวจพบการแพร่ระบาดและเป็นแหล่งพักคอยยาเสพติดสาคัญ ได้แก ่ชายแดนด้าน จ.สงขลา 
และ จ.นราธิวาส 
ซึ่งเป็นช่องทางกระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดใกลเ้คียงในพื้นที่ ๓ จชต. 
๒) สถานการณ์แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮีนจา 
ในห้วงที่ผ่านมา การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามจีานวนไม่มากนัก 
ลักษณะกระทาเป็นขบวนการมีน้อยลง แรงงานต่างด้าวบางส่วนเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามา
เอง หรือเป็น 
แรงงานที่เดินทางผ่านพ้ืนที่เพื่อกลับประเทศเท่านั้น สาหรับแรงงานต่างด้าวที่จับกุมไดบ้ริเวณ
ชายแดนด้านมาเลเซีย 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมา ที่ต้องการลักลอบเข้าไปทางานในมาเลเซีย 
สาหรับสถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮีนจา เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไข่ของเมียนมา ทาให้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาว
โรฮีนจาเพ่ิมมากขึ้น 
แต่ส่วนใหญ่ใช้ประเทศไทยเป็นเพียงจุดพักหรือทางผ่านเพ่ือไปยังมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เท่านั้น ในการปฏิบัติ 
ของ กกล.เทพสตร ีรับผิดชอบในการสกัดกั้นทางบก โดยประสานการปฏิบัตกิับ กอ.รมน.ภาค 
๔ สย.๑ ในการ 
ปฏิเสธการเข้าเมืองและการอานวยความสะดวกในการเดินทางโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติผู้
หลบหนีเข้าเมือง 
ทางทะเล (SOP) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัตติามหลักการด้านมนุษยธรรม/หลักศาสนา/ต่อ
เพ่ือนมนุษย์โดย 
ละมุนละม่อม 
๓) สถานการณ์การลักลอบตัดไมท้าลายป่า 
ในห้วงที่ผ่านมายังคงตรวจพบว่ามีการกระทาผิดอยู่ในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการบุกรุก 
เข้าไปปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เสื่อมโทรมที่เคยถกูบุกรุกมาก่อนแล้วมากกว่าการบุกรุกแผ้ว
ถางพื้นที่ใหม ่



โดยด้านไทย - เมียนมา ตรวจพบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศเหนือ 
ในพ้ืนที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สาหรับด้านไทย - มาเลเซีย ตรวจพบในเขต อ.เมือง, อ.ควนโดน 
จ.สตูล ซึ่งส่วนมาก 
จะเป็นการลักลอบตัดไม้ในปุาโกงกางริมทะเลด้าน จ.สตูล เพ่ือนาไปขายยังฝั่งมาเลเซีย 
ชายแดนด้านเมียนมา พบว่ามีการดัดแปลงเรือประมงเพ่ือใช้ในการขนย้ายผู้อพยพ 
ชาวโรฮีนจาจากเดิมเดินทางโดยเรือประมงขนาดเล็ก มาเป็นใช้เรือประมงดัดแปลงขนาดใหญ่ 
บรรทุกได้คราว 
ละหลายร้อยคน โดยภายในเรือจะมีอุปกรณ์เดินเรือที่ทันสมัย เช่น เรดาร์ โทรศัพท์ดาวเทียม มี
การดัดแปลงทาเป็น 
ชั้นและติดตั้งพัดลมเพ่ือระบายอากาศ เส้นทางการเดินเรือใช้น่านน้าสากล จากการสอบถาม
นายท้ายเรือชาว 
เมียนมาที่ถูกจับกุมได้ใหก้ารว่า ไปรับชาวโรฮีนจาที่น่านน้าบังคลาเทศ เพ่ือนาไปส่งยัง จชต. 
และมาเลเซีย โดย 
มีผู้ว่าจ้างเป็นชาวมาเลเซีย สาหรับอัตราค่าจ้างได้ค่าจ้างเที่ยวละ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท 
ชายแดนด้านมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้าสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น น้ามันเชื้อเพลิง 
สุรา บุหรี ่หอม กระเทียม เป็นต้น โดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิง มีการลักลอบนาเข้าด้วยการ
ดัดแปลงรถยนต์ใหม้ ี
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่กองทัพภาค 
๓๖ 
ช่องเก็บน้ามัน การบรรทุกใส่ถังขนาดเล็ก และ/หรือโดยการนาเข้าแบบที่เรียกว่ากองทัพมด
โดยชาวบ้านใน 
พื้นที่ เนื่องจากความแตกต่างของราคาน้ามันของไทยและมาเลเซียทาให้ยังคงมีความพยายาม
ที่จะลักลอบ 
นาเข้าน้ามันอยู่ แต่รูปแบบและวิธีการจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือมีการลักลอบนาเข้าทาง
ทะเลด้วย 
๓.๔.๒ สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
๑) สถานการณ์ทั่วไป 
กลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรนุแรงยังคงอาศัยปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ พร้อมกับ 



ชักชวนพี่น้องร่วมเชื้อชาติศาสนาต่อต้านอานาจรัฐ โดยการปฏิบัตทิางทหารด้วยการใช้ระเบิด
แสวงเคร่ืองซุ่มโจมต ี
เจ้าหน้าที่รัฐ บริเวณเส้นทางสัญจรในพื้นที่ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับประชาชน 
อีกทั้งยังใช้ชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพี่น้องรว่มเช้ือชาติศาสนา เป็นกาลังในการต่อสู้ และ
เป็นเหยื่อในการ 
สร้างสถานการณ์รุนแรง พร้อมกับเผยแพร่เหตุการณ์ที่เกิดขั้นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง
ที่เ ป็น 
แนวร่วมและสื่อสาธารณะสู่กลุ่มเปูาหมายในต่างประเทศ 
๒) สถานการณ์เฉพาะ 
วิกฤตปญัหาความขัดแย้งทางการเมืองกว่า ๓ เดือนที่ผ่านมา ภายใต้แกนนากลุ่ม กปปส. 
ที่นอกจากจะส่งผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ยังเปน็สาเหตุทาให้กระบวนการพูดคุยเพื่อหา
หนทางแก้ไขปัญหา 
ใน จชต.สู่สันติภาพ ระหว่างผู้แทน สมช. กับ BRN ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุ
รุนแรงที่เห็นต่างจาก 
รัฐต้องหยุดชะงักลง ขณะที่กลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงได้กลับมายกระดับการสร้าง
สถานการณ์ในพื้นที่ 
ทั้งการซุ่มโจมตดี้วยระเบดิแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่ชุด ลว.เสน้ทาง/รปภ.คร,ู เจ้าหน้าที่ชุดเก็บ
กู้วัตถุระเบิด, 
เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ดแูลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอดจน
การลอบยิงราษฎรทั้ง 
ไทยพุทธและมุสลิม เพ่ือนาไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งของคนต่างศาสนาในพื้นที่ พร้อมกับสร้าง
สถานการณ์ 
ก่อกวนทั้งการพ่นสีสเปรย์ และปูายผ้าข้อความ ทั่วไปใน จชต.เพ่ือแสดงความต้องการ
ปกครองกันเองของ 
มวลชนในพ้ืนที่ และลอบวางระเบิดก่อกวนทาลายเสถียรภาพความมั่นคงในเขตชุมชนเมือง 
ขณะที่งานการเมือง 
แยกประเด็นการขับเคลื่อน โดยกลุม่ขบวนการ PULO ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ต่างประเทศยงัคงเน้นย้าถึง 



กระบวนการพูดคุยสันติภาพ และยืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมเวทีหารือส่วนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เป็น 
กระบอกเสียง มุ่งโจมตีการปฏิบัติงานของ จนท.ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม
สหพันธ์นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) จัดเวที Bicara Pattani พยายามสร้างการ
ตระหนักรู ้
ถึงสภาวะสงครามในพื้นที่ จชต. ที่ต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยประชาชนตลอดจนการ
ขยาย 
ฐานมวลชน และสร้างนักกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนตามสถานศึกษาเพื่อการต่อสู้ทาง
การเมือง 
๓) แนวโน้มสถานการณ ์
วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่พอใจของประชาชนยังคงเป็นโอกาสให้กลุ่ม
ขบวนการ 
ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้เป็นเงื่อนไขการต่อสู้ทางการเมือง ควบคู่กับการปฏิบัติทางทหารในการสร้าง
สถานการณ์ 
รุนแรงสนับสนุนงานการเมืองและขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการรุกเข้าสู่พื้นที่
อิทธิพลเพ่ือ 
สลายโครงสร้างกาลังในการต่อสู้ที่ทาให้ตรวจพบฐานที่มั่นของกลุ่มผูก้่อเหตรุุนแรงบริเวณ
เทือกเขาบูโด ในพ้ืนที่ 
จ.นราธิวาส ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเอกสารที่บ่งชี้ถึงการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดน ซึ่งคาดว่า
สถานการณ์ 
จะรุนแรงขึ้นในห้วงต่อไป เนื่องจากจะเข้าสู่ห้วงครบรอบวันก่อตั้งขบวนการแนวร่วมปฏิวัติ
แห่งชาติมลาย ู
ปัตตานี (BRN) ใน ๑๓ มี.ค.๕๗__ 


