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                 วันนี้ ( ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการชายแดนไทย และท่ีปรึกษา กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นประธานเปิดจุดตรวจ
อาเซียนห้วยโมง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค กาญจนบุรี  โดยมี พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  อยู่เมี่ยง รอง ฯ ผบก.ตชด.
ภาค ๑ หวัหน้าส่วนราชการ อ.ไทรโยค  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น  พร้อมด้วย   Colnel. Zaw 
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Lwin Htoy        ผู้บังคับการทหารเมียนมา Major. Min Min Tur      ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา  ฝ่าย 
กกล.เคเอ็นยู   นายจิโนะ นายอ าเภอ และ ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับการต ารวจ นายโตโย  ปลัดอ าเภอ   นายยูเอ 
ผู้ประสานงานด้านชายแดน 

 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   
 

 
 

พ.ต.ท.จักริน  อุ่นดี  ผู้บังคับกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓๖  ได้กล่ำวถึงที่มำและ
กำรด ำเนินกำรของจุดตรวจอำเซียนห้วยโมง กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓๖ ว่ำ  
                ต ำรวจตระเวนชำยแดน เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภำรกิจตำมแนวชำยแดน เพื่อป้องกันรักษำควำม
สงบเรียบร้อยด้ำนควำมมั่นคง กำรปรำบปรำมอำชญำกรรมส ำคัญ และ ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติ และภำรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ที่จะน ำพำให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์มำกที่สุด ซึ่ง ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  กองบัญชำกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดนจึงมีนโยบำยให้หน่วยระดับกองร้อยปฏิบัติกำร ในพื้นที่ชำยแดน จัดต้ังจุดตรวจ
อำเซียน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในภูมิภำคอำเซียนในอนำคต ซึ่งพื้นที่ที่ได้ด ำเนินกำร เป็นพื้นที่ที่มีหมู่บ้ำน
คู่ขนำนของประเทศเมียนมำ และ มีกำรไปมำหำสู่กันของพี่น้องประชำชนเชื้อสำยกระเหร่ียง และ เชื้อสำย
พม่ำ ในพื้นที่ต ำบลบ้องต้ี และ ต ำบลใกล้เคียง 
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          กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดน ที่ ๑๓๖ มีพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดแนวชำยแดนประมำณ 
๖๐  กิโลเมตร ตั้งแต่พื้นที่ติดต่ออ ำเภอทองผำภูมิ ไปจนถึงเขตติดต่อ ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
กำญจนบุรี มีช่องทำง ที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์ในกำรเดินทัพของไทย และ พม่ำ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยำ ๒ ช่องทำง  ช่องทำงบ้องต้ี อยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑ บ้ำนบ้องต้ีบน ต ำบลบ้องตี้ และ ช่องทำงเขำปลำน้อย 
อยู่ในพื้นที่ หมู่ ๘ บ้ำนบ้องตี้น้อย ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่ง ช่องทำงทั้งสอง 
จะมีกำรวำงก ำลังเผชิญหน้ำ ของ ต ำรวจตระเวนชำยแดน กับ ทหำรเมียนมำ 
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ในกำรปฏิบัติภำรกิจของทั้งสองฝ่ำยเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดมำ  และอีกควำมส ำคัญที่จำรึกไว้เป็น
ประวัติศำสตร์ เมื่อคร้ังที่ สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จพระด ำเนิน ช่องทำง
บ้องต้ี ( ด่ำนบ้องตี้ ) เมื่อ วันที่ ๑๒  มีนำคม พ.ศ.๒๕๓๔ และ ช่องทำงเขำปลำน้อย ( ช่องเขำสูง ) เมื่อ วันที่ 
๑๘ สิงหำคม ๒๕๓๘  ลงนำมำภิไธยย่อ “สิรินธร ” บนหลักหินแกรนิต ซึ่งตั้งตระหง่ำนอยู่จนถึง
ปัจจุบัน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนในพื้นที่ ตำมแนวชำยแดน มีหลำกหลำย เชื้อชำติ อำชีพ มี
ประชำกรเพิ่มมำกขึ้นเร่ือย ๆ และ มีกำรไปมำหำสู่ของพีน่้องที่อำศัยอยู่ทั้งสองประเทศ อำจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหำต่ำงๆ ตำมแนวชำยแดนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เมื่อเป็นประชำคมอำเซียน ด้ำนควำมมั่นคง ยังมี
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับ กำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ กำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง กำรน ำรถออกนอก
รำชอำณำจักร และ ยำเสพติด  ด้ำนเศรษฐกิจ และ ด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของเชื้อชำติแต่ละ
พื้นที่ เพื่อตอบสนอง  กับกำรเปลี่ยนแปลงในปี ๒๕๕๘ ได้อย่ำงครอบคลุม  หน่วยจึงได้ใช้ จุดตรวจ
อำเซียนแห่งนี้ ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยทุกรูปแบบ  จัดระเบียบพื้นที่เพื่อ
สร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชำชน และ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ 
เชื่อมั่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จำกประชำชน ได้อย่ำงเต็มใจ ในกำรปฏิบัติภำรกิจ  ๓  ภำรกิจ ดังนี้  
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๑.   ภำรกิจตั้งจุดตรวจอำเซียน ในกำรเฝ้ำระวังกำรเดินทำงเข้ำออกของบุคคลที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อควำม
มั่นคงในทุกรูปแบบ  

๒.  ภำรกิจจุดบริกำรประชำชน อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ รักษำควำมปลอดภัยงำนมวลชนสัมพันธ์  เพื่อ
แสวงหำควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนตำมแนวชำยแดน 

๓.  ภำรกิจจุดรับแจ้งเหตุ  รับเร่ืองรำวควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งในและนอกรำชอำณำจักร ด้วยเคร่ืองมือ
สื่อสำรที่รวดเร็ว 

โดยทั้ง ๓ ภำรกิจ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนเป็นหลัก 

และหลังจำกนั้น ดร.กิตติวัฒน์รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ประธำนในพิธี ได้กล่ำวบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ 

กำรเตรียมควำมพร้อมของไทยต่อกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”และกล่ำวเปิดจุดตรวจอำเซียนห้วย
โมง  ร่วมพิธีเชิญธงชำติไทย และอำเซียน ร่วมประชุมหำรือในภำรกิจร่วมกัน  พร้อมมอบใบประกำศเกียรติ
คุณให้กับผู้สนับสนุนกำรสร้ำงจุดตรวจอำเซียน ดังนี้ 
                ฝ่ำยไทย 

๑.   ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต      ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรชำยแดนไทย 

๒.  พ.ต.อ.เรืองศักดิ์      อยู่เมี่ยง             รอง ผู้บังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๑ 

๓.  พ.ต.อ.เชน             ทรงเดช             ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓  
๔.  พ.ต.อ.บัณฑิต       ม่วงสุข ำ             ผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธรไทรโยค 

๕.  พ.ต.ท.จิรชำติ        ร่มสำยหยุด        รอง ผกก.ตม.จว.กจ. 
๖.   พ.ต.ท.จักริน          อุ่นด ี         ผู้บังคับกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓๖  
๗.นำยบุญชิต            ครชำตรี            หัวหน้ำหน่วยป้องกันและรักษำป่ำไม้ที่ กจ.๑  

ฝ่ำยทหำรเมียนมำร์  
๑.   Colnel. Zaw Lwin Htoy         ผู้บังคับกำรทหำรเมียนมำ  
๒.  Major. Min Min Tur      ผู้บังคับกองพันทหำรเมียนมำ 
๓.  นำยทหำรติดตำมจ ำนวน       ๘  นำย 

ฝ่ำย กกล.เคเอ็นยู 
๑.   นำยจิโนะ     นำยอ ำเภอ และ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับกำรต ำรวจ  
๒.  นำยโตโย     ปลัดอ ำเภอ 

๓.  นำยยูเอ       ผู้ประสำนงำนด้ำนชำยแดน 

 
 

 ข่ำวโดย..... สุรำนีย์   แสนยุติธรรม อปม.  2555 
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