
พิธีเปดิจุดตรวจอาเซียนห้วยโมง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค 
กาญจนบุร ี
 
 

                 วันนี้ ( ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ชายแดนไทย และที่ปรึกษา กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน เป็นประธานเปิดจดุตรวจอาเซียนห้วยโมง ต าบลบ้องตี้ 

อ าเภอไทรโยค กาญจนบุร ี โดยมี พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  อยู่เม่ียง รอง 

ฯ ผบก.ตชด.ภาค ๑ หัวหน้าส่วนราชการ อ.ไทรโยค  องค์การ

บริหารส่วนท้องถิน่ ผู้น าท้องถิ่น  พร้อมด้วย   Colnel. Zaw 

Lwin Htoy        ผู้บังคับการทหารเมียนมา Major. Min Min 

Tur      ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา  ฝ่าย กกล.เคเอ็นยู   นาย
จิโนะ นายอ าเภอ และ ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคบัการต ารวจ นายโต

โย  ปลัดอ าเภอ   นายยูเอ ผูป้ระสานงานด้านชายแดน 

 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   
 
 
 



พ.ต.ท.จักริน  อุ่นด ี ผู้บังคบักองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 

๑๓๖  ได้กล่าวถงึที่มาและการด าเนินการของจุดตรวจอาเซียน
ห้วยโมง กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖ ว่า 

                ต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยด้าน
ความม่ันคง การปราบปรามอาชญากรรมส าคัญ และ ช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และภารกจิอื่น 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่จะน าพาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์มากที่สดุ ซึ่ง ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนจึงมีนโยบายให้หน่วยระดบักองร้อยปฏิบตักิาร ในพื้นที่
ชายแดน จัดตั้งจดุตรวจอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งพื้นที่ที่ได้ด าเนินการ เป็นพื้นที่ที่มี
หมู่บ้านคู่ขนานของประเทศเมียนมา และ มีการไปมาหาสู่กันของ
พี่น้องประชาชนเชื้อสายกระเหรี่ยง และ เชื้อสายพม่า ในพื้นที่
ต าบลบ้องตี้ และ ต าบลใกล้เคียง 
 
 

          กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๓๖ มพีื้นที่

รับผิดชอบ ตลอดแนวชายแดนประมาณ ๖๐  กิโลเมตร ตั้งแต่



พื้นที่ติดต่ออ าเภอทองผาภูมิ ไปจนถึงเขตติดต่อ ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีช่องทาง ที่มีความส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ในการเดินทพัของไทย และ พม่า ในสมัย

กรุงศรีอยุธยา ๒ ช่องทาง  ช่องทางบ้องตี้ อยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑ บ้าน
บ้องตี้บน ต าบลบอ้งตี้ และ ช่องทางเขาปลาน้อย อยูใ่นพื้นที่ หมู่ 

๘ บ้านบ้องตี้น้อย ต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่ง ช่องทางทั้งสอง จะมีการวางก าลังเผชิญหน้า ของ 
ต ารวจตระเวนชายแดน กับ ทหารเมียนมา 
 
 
 
 
ในการปฏิบัติภารกิจของทั้งสองฝา่ยเป็นมิตรที่ดีต่อกนัตลอด

มา  และอีกความส าคัญทีจ่ารึกไว้เป็นประวัติศาสตร ์เม่ือครั้งที่ 
สมเด็จพระเทพรตัน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระ

ด าเนิน ช่องทางบ้องตี้ ( ด่านบ้องตี ้) เม่ือ วันที่ ๑๒  มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๓๔ และ ช่องทางเขาปลาน้อย ( ช่องเขาสูง ) เม่ือ วันที่ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๘  ลงนามาภไิธยย่อ “สิรินธร ” บนหลกั

หินแกรนิต ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่จนถงึปัจจุบัน  ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ ตามแนวชายแดน มีหลากหลาย เชื้อ



ชาติ อาชีพ มีประชากรเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ และ มกีารไปมาหาสู่
ของพี่น้องท่ีอาศัยอยู่ทั้งสองประเทศ อาจจะส่งผลใหเ้กิดปัญหา
ต่างๆ ตามแนวชายแดนทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเป็น
ประชาคมอาเซียน ด้านความม่ันคง ยังมีปัญหาที่เกีย่วข้องกับ 
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การลักลอบหลบหนีเขา้เมือง การน า

รถออกนอกราชอาณาจักร และ ยาเสพตดิ  ด้านเศรษฐกิจ และ 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของเชื้อชาติแต่ละพื้นที่ 

เพื่อตอบสนอง  กับการเปลี่ยนแปลงในปี ๒๕๕๘ ได้อย่าง

ครอบคลุม  หน่วยจึงได้ใช้ จุดตรวจอาเซียนแห่งนี้ ด าเนินการ

ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ  จัด
ระเบียบพื้นที่เพื่อสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชน และ การสร้างความไว้วางใจ เชื่อม่ันต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากประชาชน ได้อย่างเต็มใจ ในการปฏิบัติ

ภารกิจ  ๓  ภารกิจ ดังนี ้

๑.   ภารกิจตั้งจุดตรวจอาเซียน ในการเฝ้าระวังการเดิน
ทางเข้าออกของบุคคลที่อาจสร้างความเสียหายต่อความม่ันคงใน
ทุกรูปแบบ 



๒.  ภารกิจจุดบรกิารประชาชน อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 

รักษาความปลอดภัยงานมวลชนสัมพันธ ์ เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดน 

๓.  ภารกิจจุดรบัแจ้งเหต ุ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ด้วยเคร่ืองมือสื่อสารที่
รวดเร็ว 
โดยทั้ง ๓ ภารกิจ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดกับประชาชน
เป็นหลกั 

และหลังจากนั้น ดร.กิตติวัฒน์รัตนดิลก ณ ภูเกต็  ประธานในพธิี 
ได้กลา่วบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การเตรียมความพร้อมของไทย
ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”และกล่าวเปิดจุดตรวจ

อาเซียนห้วยโมง  ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และอาเซยีน ร่วม

ประชุมหารือในภารกิจร่วมกัน  พรอ้มมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผูส้นับสนุนการสร้างจุดตรวจอาเซียน ดังนี ้

                ฝ่ายไทย 

๑.   ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต      ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการชายแดนไทย 

๒.  พ.ต.อ.เรืองศักดิ ์     อยู่เม่ียง             รอง ผู้บังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 



๓.  พ.ต.อ.เชน             ทรงเดช             ผู้ก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 

๔.  พ.ต.อ.บัณฑติ       ม่วงสุข า             ผู้ก ากับการ
ต ารวจภูธรไทรโยค 

๕.  พ.ต.ท.จิรชาติ        ร่มสายหยุด        รอง ผกก.ตม.จว.กจ. 

๖.   พ.ต.ท.จักริน          อุ่นด ี         ผู้บังคับกองรอ้ยต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖ 

๗.นายบญุชิต            ครชาตร ี           หัวหน้าหน่วยป้องกัน
และรักษาป่าไม้ที่ กจ.๑ 
ฝ่ายทหารเมียนมาร ์

๑.   Colnel. Zaw Lwin Htoy         ผู้บังคับการทหารเมียนมา 

๒.  Major. Min Min Tur      ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา 

๓.  นายทหารติดตามจ านวน       ๘  นาย 
ฝ่าย กกล.เคเอ็นย ู

๑.   นายจโินะ     นายอ าเภอ และ ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับการ
ต ารวจ 

๒.  นายโตโย     ปลัดอ าเภอ 

๓.  นายยูเอ       ผู้ประสานงานดา้นชายแดน 
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