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เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา การปฏิ บัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม การปฏิบัติการ
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สิงหาคม ๒๕๖๑

ก

คํานํา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื องกําลังกึงทหารและกําลังประชาชนการ(พย.๔๒๐๖) นี
เป็ นส่ วนหนึงของการเรี ยนการสอนในหมวดที ๔วิชาพืนฐานทางการยุทธ์ ตอนที ๒ การปฏิบตั ิการ
ทางทหารนอกเหนื อสงคราม การปฏิ บตั ิการเพือเสถียรภาพ การปฏิ บตั ิการพิเศษและการสงคราม
ซึ งสยผ.วทบ. รับผิดชอบจัดทําขึนเพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนใน วิทยาลัยการทัพบก โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้นศ.ได้รู้และเข้าใจถึงเรื องของแนวความคิดทฤษฎีวา่ ด้วยความมันคง ตลอดจน
หน่ วยงานทีรับผิดชอบในด้านความมันคง การรักษาความมันคงภายใน ตามมิติทีแตกต่างกันโดย
การใช้กาํ ลังกึงทหาร กําลังประชาชน ทังนีเป็ นไปตามกระแสของสังคมโลก ทีแนวโน้มของการเกิด
สงครามขนาดใหญ่ได้ลดลงไป ส่ งผลให้ขีดความสามารถทางทหารทีมีอยู่ สามารถนํามาใช้
ร่ วมกับขีดความสามารถด้านอืน ๆ เพือตอบสนองต่อผลประโยชน์ชาติเป็ นส่ วนรวมได้
เอกสารประกอบการบรรยายนี มี ความมุ่งหมายให้ นศ.ได้มีความรู ้ และความเข้าใจในเรื อง
กํา ลัง กึ งทหารและกํา ลัง ประชาชน เพื อให้ส ามารถนํา ความรู ้ ค วามเข้า ใจที ได้รับ ไปใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน ประสานงานกับกําลังกึงทหารและกําลังประชาชนต่างๆ ในอนาคตเมือจบไปทํางานได้
รวมทังได้ทราบแนวความคิดในการใช้กาํ ลังกึ งทหารและกําลังประชาชน รู ปแบบ ภารกิ จ การจัด
กําลังกึงทหารและกําลังประชาชนในปั จจุบนั เพือให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพโดยแท้จริ งของปั ญหา
และแนวทางในการดําเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคต
การจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายนี ได้ยึดถือเอาเอกสารข้อมูลต่างๆของกรมยุทธการ
ทหารบก กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองอาสารักษาดินแดน เป็ นหลักฐาน ทังนี หวังว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะได้เป็ นประโยชน์ต่อนศ. เพือใช้ในการศึกษา รวมทังสามารถใช้เป็ นพืนฐานความรู ้
เบืองต้นในการทีจะนําไปปฏิบตั ิงานต่อไปในอนาคต
การนําเอกสารนีไปใช้ในการปฏิบตั ิภารกิจ ขอให้พิจารณาใช้ให้เหมาะกับยุคสมัย และการ
เปลียนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ วด้วย และถ้ามี
ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ ทีจะนํามาสู่ การปรับปรุ งเอกสารนีให้ดี
ยิงขึนและเพือให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกแล้ว ก็ขอความกรุ ณาได้ส่งข้อความต่าง ๆ นันไปได้ที
ส่ วนวิชายุทธศาสตร์ ทหารและการวางแผนทางทหาร ๔๑ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดําริ ดุสิต
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒ ๒๔๓ ๖๑๔๘ จะขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง
พ.อ.
(ตุลธร นวพิตร)
อจ.อก.สยผ.วทบ.
สิ งหาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
หน้า

คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทที ๑ โครงการอาสาสมัครทหารพาน (อส.ทพ.)

กล่ าวนํา
ประวัติความเป็ นมา
ภารกิจของหน่ วยทหารพราน
การแบ่ งมอบ กรม ทพ.
ขีดจํากัด
นโยบายการใช้ ทหารพราน เพือรักษาความมันคงแห่ งชาติ
ประเภทของ อส.ทพ.
ลักษณะการปฏิบัติภารกิจของหน่ วย ทพ.
กําลังปัจจุบันของหน่ วย ทพ.
การควบคุม
สรุ ป

บทที ๒ ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประวัติการจัดตังตํารวจตระเวนชายแดน
ลําดับความเป็ นมาของตํารวจตระเวนชายแดน
ภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน
ทีตังของหน่ วยตํารวจตระเวนชายแดน
การขึนในความควบคุมทางยุทธการของฝ่ ายทหาร
พันธกิจของตํารวจตระเวนชายแดนในการป้องกันชายแดน
ขีดความสามารถและขีดจํากัด
จุดหมายปลายทางอุดมการณ์ และนโยบายของตํารวจตระเวนชายแดน
นโยบายในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน
แผนตํารวจตระเวนชายแดนแม่ บทฉบับที๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
สรุ ป
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บทที ๓ แนวความคิดเกียวกับการอาสารักษาดินแดน

กล่ าวนํา
คามเป็ นมาของอาสารักษาดินแดน
กิจการอาสารักษาดินแดน
ความมุ่งหมายในการจัดตังกองอาสารักษาดินแดน
ความหมายของคําว่ า “กองอาสารักษาดินแดน”
ภารกิจ
การจัด
ความสั มพันธ์ ระหว่ างกองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
กองปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน
ประเทศของสมาชิ ก อส.
คุณสมบัติ
การปกครองบังคับบัญชา
ยศผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน
สายการปกครองบังคับบัญชาของกองอาสารักษาดินแดน
อํานาจการสั งใช้ กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดน
วินัยกองอาสารักษาดินแดนและการลงทัณฑ์
สิ ทธิของสมาชิ กกองอาสารักษาดินแดน
การปลดสมาชิ ก อส. ประเภทประจํากองเป็ นประเภทกองหนุน
การออกจากสมาชิ กกองอาสารักษาดินแดน
การดําเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ ายกิจการอาสารักษาดินแดน
ผลการปฏิบัติงานของสมาชิ ก อส.
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗
การอาสารักษาดินแดนแนวความคิดการต่ อสู้ แบบเบ็ดเสร็จ
การอาสารักษาดินแดนกับนโยบายการต่ อสู้ เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์
สรุ ป
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บทที ๔ โครงการไทยอาสาป้ องกันชาติ

คําสั ง กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน ที ๓๗๑/๒๕๒๘ เรืองการดําเนินงานเกียวกับมวลชน ๑๐๕
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วย ไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๐๘
คําสั งศุนย์ ไทยอาสาป้องกันชาติกลาง ที ๑/๒๕๒๒ เรือง หลักการฝึ กอบรมและการจัดตัง ทสปช. ๑๒๓

บทที ๕ โครงการอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง (อพป.)
กล่ าวนํา
โครงการ อพป.คืออะไร
โครงการ อพป.มีความมุ่งหมายอย่ างไร
แนวความคิดในการดําเนินการ
งานหลักทีสํ าคัญของโครงการ อพป.

๑๒๘

วิธีดําเนินงานโครงการ อพป.

๑๓๐
๑๓๑

หน่ วยดําเนินการโครงการ อพป.
แผนดําเนินงานโครงการ อพป.
โครงการ อพป.ระยะที ๒ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๕
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
โครงการ อพป. ระยะที ๓
สรุ ป

บทที ๖ โครงการกองหนุนเพือความมันคงของชาติ (กนช.)

นโยบายทัวไป
นโยบายการปฏิบัติงาน
คําสั งกองทัพบก ที ๔๒๐/๒๕๒๔ เรือง โครงการทหารกองหนุนเพือความมันคงของชาติ
แนวทางปฏิบัติ

บทที ๗ ลูกเสื อชาวบ้ าน (ลส.ชป.)

พระบรมราโชบายในกิจการลูกเสื อชาวบ้ าน
กําเนิด ลูกเสื อชาวบ้ าน โดย พล.ต.ต เจริญฤทธิ จํารัสโรมรัน
อุดมการณ์ ของลูกเสื อชาวบ้ าน
ระบบหมู่ของลูกเสื อชาวบ้ าน
ภารกิจและหน้ าทีลูกเสื อชาวบ้ าน
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ความเป็ นมา และความหมาย ของ ผ้ าผูกคอพระราชทาน
คําปฏิญาณของลูกเสื อ
กฎของลูกเสื อ ๑๐ ข้ อ

เอกสารอ้างอิง
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๑. กล่ าวนํา

บทที ๑
โครงการอาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)

ก.โครงการอาสาสมัครทหารพรานได้ริเริ มให้มีการดําเนิ นการมาตังแต่ปี๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
เหตุผลในการจัดตังนัน สื บเนืองมาจาก
- สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
- กําลังทหารประจําการ ต้องถอนออกไปเพือทําการฟื นฟูและเตรี ยมรั บสถานการณ์
จากภายนอกประเทศ ซึ งมีแนวโน้มเป็ นทีไม่น่าไว้วางใจ
ข. จากการวิเคราะห์ของฝ่ ายเรา
- เจ้าหน้าทีประจําการ ทีทําการปราบปรามผูก้ ่อการร้ ายมิใช่ บุคคลทีมีภูมิลาํ เนาอยู่ใน
พืนทีนัน ทําให้เกิดความยากลําบากในการทําความเข้าใจในปั ญหาสังคมทีเกิดขึนในพืนทีนัน ๆ ซึ ง
เป็ นสาเหตุสาํ คัญในการเกิดการก่อการร้ายขึน
- รู ปแบบการจัดของหน่วยประจําการตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทําให้เกิดความ
ไม่คล่องแคล่วในการไล่ติดตามศัตรู
- สาระสําคัญทีมีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิการทางทหารมากก็คือ การทําความคุ น้ เคย
กับลักษณะภูมิประเทศ การทําความคุน้ เคยและทําความเข้าใจกับประชาชนในพืนที
- กําลังพลทีเป็ นอาสาสมัครทหารพรานนัน คัดเลือกจากบุคคลทีมีพลังทีจะต่อสู ้กบั ฝ่ าย
ตรงข้าม โดยเฉพาะบุคคลซึ งประสบปั ญหาจากการกระทําของผูก้ ่อการร้าย
- ความโกรธแค้น ความไม่ พอใจในการปฏิ บตั ิ ของพรรคคอมมิ วนิ ส ต์ ผูก้ ่ อการร้ า ย
คอมมิวนิสต์ทีได้กระทําต่อตนเอง หรื อครอบครัวของตน
- ความไม่เป็ นธรรมทีเกิดขึนจากการกดขี ขูดรี ด ในท้องถิ น หรื อทีเรี ยกว่าอํานาจเผด็จ
การในท้องถินอํานาจมืด
- จะไม่มีหน่วยทหารหน่วยใด หรื อไม่มีผใู ้ ดทีจะรู ้เงือนไขได้ดีทีสุ ด เท่ากับประชาชน
ในพืนทีนัน ๆ
- อาสาสมัครทหารพราน คือบุคคลในท้องถินทีได้รับการฝึ กหัดในเรื อง
- การทหาร
- งานด้านการเมือง
- อาสาสมัครทหารพรานเหล่านี เป็ นบุคคลทีอยู่ในพืนที มีความเข้าใจในเงือนไข
ต่าง ๆ ในพืนทีมาก สามารถทรงชี พได้ในพืนทีเป็ นเวลานาน ๆ และไม่จาํ เป็ นต้องส่ งกําลังให้เขา
เหล่านันเกินความจําเป็ น

๒
- อาสาสมัครทหารพรานจะเป็ นผูส้ ร้างความสงบสุ ขให้เกิดขึนในพืนทีของเขาเอง และ
จะเป็ นสื อกลางเพือแสดงให้เห็นเจตนาอันแน่วแน่ของรัฐทีมีต่อประชาชนชาวไทย
- อส.ทพ.จะปฏิบตั ิงานทางด้านการเมือง โดยจะต้องมีการพัฒนาท้องถินการช่วยเหลือ
ประชาชน และการปฏิบตั ิการจิตวิทยาเป็ นส่ วนประกอบ
- งานทางด้านการทหารจะดําเนินการต่อเมือการดําเนิ นการทางการเมืองไม่สามารถจะ
กระทําได้
- โครงการอาสาสมัครทหารพราน จึงเป็ นโครงการพัฒนาบุคลากรในพืนทีเป็ นพืนฐาน
และเป็ นโครงการทีหมุ นเวียนบุ คคลในท้องถิ นต่าง ๆ ได้เข้ามารั บทราบถึ งแนวทางอุ ดมการณ์
ความคิด และได้เข้าร่ วมการต่อสู ้เพือความมันคงของชาติ
๒. ประวัติความเป็ นมา
ก.นับตังแต่กลางปี ๒๕๒๑ เป็ นต้นมา กองทัพบกได้ประสบปั ญหาการขาดแคลนกําลังรบ
ในการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์เป็ นอย่างมาก ทังนี เพราะกําลังรบบางส่ วนจําเป็ นต้อง
ถอนกลับออกมาเพือฟื นฟู และเตรี ย มป้ องกันประเทศ และด้านกัมพูชาซึ งมี สถานการณ์ ไม่น่า
ไว้วางใจ
ข.สถานการณ์ ข องผูก้ ่ อการร้ า ยคอมมิ วนิ ส ต์บ ริ เ วณชายแดนไทย/กัม พูช า ได้ท วีค วาม
รุ นแรงขึน ฝ่ ายตรงข้ามมีขีดความสามารถในการรวมกําลังได้ถึงขนาดกองพัน เข้าปฏิ บตั ิการต่อ
เป้ าหมายทีตัง พลเรื อน ตํารวจทหาร ได้ทุกพืนที และทุกโอกาส
ค.กองทัพบกจึงพิจารณาว่าควรจะมีกาํ ลังกึ งทหารในลักษณะเป็ นหน่ วยอาสาสมัครพิเศษ
จัด ตังขึ นมาทดแทนกํา ลัง รบประจํา การที ขาดแคลนดัง กล่ า วในการปราบปรามผูก้ ่ อ การร้ า ย
คอมมิวนิสต์ จึงได้จดั ทําโครงการหน่วยรบนอกแบบบริ เวณชายแดนไทย/กัมพูชา และได้เสนอต่อ
บก.ทหารสู งสุ ด และทีประชุ มเหล่าทัพเห็นชอบด้วย และได้อนุ มตั ิหลักการเมือ ๑๕ มิ.ย.๒๑ โดย
ใช้รหัสว่า “โครงการ ๕๑๓”
ง. ครม.ได้ลงมติอนุมตั ิการดําเนินการโครงการ ๕๑๓ เมือ ๑๘ ก.ค.๒๑
จ.หน่ วยอาสาสมัครพิเศษนี เป็ นหน่ วยทีจัดตังโดยคําสังของ ผอ.ปค. เพือช่ วยเหลื อและ
ปฏิ บตั ิการป้ องกันและปราบปรามกากระทําอันเป็ นคอมมิวนิ สต์ โดยอาศัยช่ วยเหลื อและปฏิ บตั ิ
อํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.๒๔๙๕
ฉ.ในการจัดตังหน่ วยอาสาสมัครพิเศษนัน ได้จดั ตังขึนในพืนทีกองทัพภาคต่าง ๆ โดยมี
ศปก.ทบ.หมายเลขต่าง ๆ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ

๓
ช. ประมาณกลางปี ๒๓ ทบ.ได้สังการให้ ศปก.ทบ. หมายเลข มอบความรับผิดชอบหน่วย
อาสาสมัครพิเศษ คื อ โครงการทหารพราน ให้ขึนอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคต่าง ๆ
ภายใน ๓๐ ก.ย.๒๓
ซ. เมือ ๒๙ พ.ค.๒๔ ผบ.ทบ.ได้อนุ มตั ิการเรี ยกขานนามหน่ วย และตัวบุคคลจากทหาร
พรานเป็ น อาสาสมัครทหารพราน
ฌ. เมือ ๔ ก.ค.๒๕๒๖ กห.ออกคําสังใช้ อจย. กรมทหารพราน ตามคําสัง กห (ลับ
เฉพาะ) ที ๑๐๗/๒๖ เรื องอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ กองทัพบก (ครังที ๘๓ โดยอาศัยอํานาจ
ตามมติสภากลาโหมครัง ๗/๐๓ เมือ ๓๐ ก.ย.๒๕๐๓)
ญ. เมือ ๑๙ ม.ค.๒๗ ได้ออกคําสังกองทัพบกลับ (เฉพาะ) ที ๒๗/๒๗ ลง ๑๙ ม.ค.๒๖
กํา หนดให้ จดั ตังกรมทหารพรานขึ น ในพื นที กองทัพ ภาคต่ า ง ๆ จํา นวน ๒๒ กรม ทพ.๑๖๗
กองร้อย ทพ.
๓. ภารกิจของหน่ วยทหารพราน
ก.
ข.
ค.
ง.

ปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบ
สนับสนุนการรบตามแบบ
พิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากรในพืนทีรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิภารกิจพิเศษตามทีกองทัพบกกําหนด

๔. การแบ่ งมอบ กรม ทพ.
เป็ นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองได้ตามความเหมาะสม
๑. สามารถปฏิบตั ิการรบได้ทงการรบนอกแบบ
ั
และตามแบบ
๒. เมือปฏิบตั ิการรบตามแบบ จะต้องได้รับการเพิมเติมกําลังด้วยอาวุธหนักและส่ วนอืน ๆ
ตามความจําเป็ น
๓. ปฏิบตั ิการรบแบบกองโจร ในพืนทียากลําบาก
๔. สามารถปฏิบตั ิการเป็ นอิสระ โดดเดียวห่ างไกล มีความคล่องแคล่ว ต่อการปฏิ บตั ิทุก
รู ปแบบ
๕. ปฏิ บตั ิดว้ ยจิตวิทยา การช่ วยเหลื อประชาชน การข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง ด้วย
มาตรการต่าง ๆ
๖. ปฏิบตั ิการรบพิเศษ เพือสนับสนุนกําลังรบหลัก
๗. ปฏิบตั ิการระวังป้ องกันพืนทีส่ วนหลังและพิทกั ษ์ประชากรเฉพาะบริ เวณ

๔

๕. ขีดจํากัด
๑. มีขีดจํากัดในการปฏิบตั ิการรบตามแบบด้วยตนเอง เช่น การเข้าตีหรื อการยึดพืนทีเป็ น
ระยะเวลานาน
๒. มีขีดจํากัดในการปฏิบตั ิการรบตามแบบร่ วมกับกําลังรบอืน
ทังนีเพราะขาดขีด
ความสามารถในเรื องความรู ้ทางยุทธวิธีของการรบตามแบบความจํากัดในด้านอาวุธยิงสนับสนุน,
การสื อสาร และการบังคับบัญชา
๖. นโยบายการใช้ ทหารพราน เพือรักษาความมันคงแห่ งชาติ
นโยบายทัวไป
๑. ยึดถือนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิ สต์ ตามคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๖๖/
๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓ คําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๕/๒๕๒๔ ลง ๑๓ ม.ค.๒๔ และคําสัง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที ๖๕/๒๕ ลง ๒๗ และแนวทางการวางแผนที ผอ.ปค. ได้กาํ หนดโดย
เคร่ งครัด และเร่ งรัด การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลอย่างจริ งจัง
๒. รุ กทางการเมืองอย่างต่อเนื อง ขจัดเงือนไขทางการเมืองทีไม่เป็ นธรรมทุกระดับ และ
สนับสนุนให้มีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
๓. รุ กทางการทหาร ยังคงดํารงอยูเ่ พือทําลายเขตอํานาจรัฐของ พท. ถูกต้องและเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนป้ องกันประเทศให้ทุกรู ปแบบ
๔. เร่ งรัดการศึกษาอบรม เพือเสริ มสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ตามแนวนโยบาย การ
ต่อสู ้ เพือเอาชนะคอมมิ วนิ สต์ ตามคําสังสํานักนายกรั ฐมนตรี ที ๖๖/๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓
อย่างกว้างขวาง ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรมอย่างจริ งจังในทุกระดับโดยแท้จริ ง
๕. ดําเนิ นการฝึ ก กําลังพล อส.ทพ.ในเรื องการระวังป้ องกัน พืนทีส่ วนหลัง และพิทกั ษ์
ทรัพยากรเฉพาะบริ เวณ การฝึ กตามแบบในการรบร่ วม กับหน่ วยทหารประจําการในการป้ องกัน
ชายแดน ตลอดจนเตรี ย มการปฏิ บ ัติ เ มื อได้รั บ มอบดภารกิ จ การเตรี ย มการดัง กล่ า วจะต้อ ง
สอดคล้องและสนับสนุนแผนป้ องกันประเทศไทยในทุกรู ปแบบ
๕.๑ จัดกําลัง ทพ.ให้สอดคล้องกับภารกิจ และสถานการณ์โดยให้ดาํ รงความริ เริ มไว้
โดยตลอด แต่ให้สามารถเผชิญกันทุกรู ปแบบ ในการปฏิบตั ิของฝ่ ายตรงข้ามในชนบท
๕.๒ ขยายผลจากการปฏิบตั ิของทหารประจําการอย่างเต็มขีดความสามารถ

๕
๕.๓ การปฏิ บตั ิ ใ นลัก ษณะจรยุทธ์ ยัง คงถื อเป็ นภารกิ จสําคัญ การปฏิ บตั ิ ตามแผน
ยุทธการของ พตท. ทภ. เป็ นการปฏิบตั ิภารกิจเพิมเติม การขึนการควบคุมทางยุทธการกับ พตท.
หรื อหน่วยอืน ๆ ให้กระทําในห้วงระยะเวลาทีปฏิ บตั ิการตามแผนเท่านัน ทังนี เพือให้หน่ วย ทพ.
ได้ปฏิ บตั ิการตามคุ ณลักษณะของตนเอง ให้เต็มขีดความสามารถ เพือรองรับการลดกําลังทหาร
ประจําการ ในการปราบปรามผูก้ ่อการร้าย อันเป็ นนโยบาย ผอ.ปค.ในปั จจุบนั
๕.๔ จะต้องดําเนิ นการอย่างจริ ง จัง และให้เป็ นผลสํา เร็ จเกี ยวกับ การปรั บปรุ ง ขี ด
ความสามารถของ อส.ทพ. การพัฒนาและปรั บปรุ ง การฝึ ก อส.ทพ. จะต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ทีเปลี ยนแปลงไป ทังนี เพือยกระดับขี ดความสามารถของ อส.ทพ.ให้
สู ง ขึ น และสามารถรบร่ ว มกับ หน่ ว ยทหารประจํา การ ในการป้ องกัน ประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๕.๕ ปรับปรุ งพืนทีทีรับผิดชอบของหน่วย ทพ. โดยให้สอดคล้องกับพืนทีรับผิดชอบ
ของ พตท. ตามนโยบายและแนวทาง แผนงานการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์ของ กอ.รมน.
๕.๖ งานการเมืองของหน่ วย ทพ. ให้ดาํ เนิ นการเป็ น ๓ ขันตอน คือ ขันการศึกษา
อบรม, ขันการปฏิบตั ิ, และขันการประเมินผล และปรับแนวทางการปฏิบตั ิ
๕.๗ การจัดตังมวลชนฝ่ ายเรา (อาสาช่วยรบ อาสาสมัครทหารพราน) ยังถือเป็ น
ภารกิ จสําคัญ และเร่ งรัดให้มีการจัดตัง และเคลือนไหวในพืนทีชนบทและในเมืองให้บงั เกิ ดผล
โดยเร็ ว เพือเป็ นการขจัดแนวร่ วมของ พคท.ให้หมดไป
๗. ประเภทของ อส.ทพ.
แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท
- อส.ทพ. ท้องถิน
- อส.ทพ. จู่โจมกองทัพภาค
- อส.ทพ. จู่โจม ทบ. (ค่ายปั กธงชัย)
๘. ลักษณะการปฏิบัติภารกิจของหน่ วย ทพ.
การปฏิบตั ิภารกกิจของหน่วย ทพ. จะมี ๓ ลักษณะ
๑. การปฏิ บตั ิ ในลักษณะอิสระ อํานายการโดย กกล.ทพ.ทภ. ลงไปยัง กรม ทพ. และ
กองร้อย ทพ. ตามแผนงานของ ทภ.
๒. ปฏิ บตั ิ การในลักษณะทีไปขึ นทางยุทธการกับ พตท.หน่ วยทหารประจําการในพืนที
หรื อหน่วยอืน ๆ ที ทบ.รับมอบหมาย

๖
๓. ปฏิบตั ิตามแผนป้ องกันประเทศของ ทบ.
๙. กําลังปัจจุบันของหน่ วย ทพ.
ทภ.๑
ทภ.๒
ทภ.๓
ทภ.๔

ฝทพ.ศปก.ทภ.๑
ฝทพ.ศปก.ทภ.๒
ฝทพ.ศปก.ทภ.๓
ฝทพ.ศปก.ทภ.๔
รวม

๔ กรม ทพ.
๖ กรม ทพ.
๔ กรม ทพ.
๗ กรม ทพ.
กรม ทพ.

ร้อย ทพ.
ร้อย ทพ.
ร้อย ทพ.
ร้อย ทพ.
ร้อย ทพ.

๑๐. การควบคุม
สายการดําเนินงานของหน่ วย ทพ.ทบ.

ทบ.
ฉก.อส.ทพ.ทบ.
กองทัพภาค
กกล.ทพ.ทภ.
กรม ทพ.

๗
กองกําลังทหารพราน กองทัพภาค ๒
กกล.ทพ.ทภ. เป็ นหน่วยในอัตราของกองทัพภาค ตาม อฉก.หมายเลข ๖๑๐๐ ทําหน้าที
เป็ นฝ่ ายกิจการพิเศษของ มทภ. มีกาํ ลังพล จํานวน ๔๔ นาย เป็ นนายทหาร ๑๗ นาย นายสิ บ
๒๗ นาย
ผังการจัดกรม ทพ.
บก.กรม ทพ.

บก.กรม

ฝ่ ายกําลังพล

ฝ่ ายการข่าว

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายส่งกําลัง

น.๑๒
ส.๑๓
อส.ทพ.๘

ผังการจัด ร้ อย ทพ.

กองร้อย ทพ.

กองบังคับการกองร้อย

ชุดปฏิบตั ิการ
ชุดปฏิบตั ิการ

น. ๒
ส. ๖
อส.ทพ. ๘๐

ฝ่ ายกิจการ
พลเรื อน

๘
๑. กพ.ของหน่ วย ทพ. จะประกอบด้วย กพ.ที เป็ นทหารประจําการ และ กพ. ที เป็ น
อส.ทพ. ซึ งมีอตั รา กพ. ดังนี
น.๗๐๗
ส.๑๖๘๐
อส.ทพ.๑๖๑๓๖
๒. การทดแทน กพ.อส.ทพ. จะดําเนิ นการฝึ กทดแทนเมือขาดอัตราตามหลักเกณฑ์ทีทาง
ทบ. กําหนด (๑๖๐ นายขึนไป)
๓. สภาพของ อส.ทพ. จะมีสภาพเป็ นกําลังพลประเภทหนึงของกองทัพ มีลกั ษณะคล้าย
ลูกจ้างประจํา แต่ไม่ได้รับสิ ทธิ เหมือนลูกจ้างประจํา มีอตั ราเงิ นค่าตอบแทน ๖ ขัน พร้ อมทังเงิ น
ตอบแทน ในลักษณะเงิ นเพิมค่าครองชี พชัวคราวตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
จ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของทางราชการ
๔. อส.ทพ.ทีปฏิบตั ิหน้าทีครบ ๖ เดือน มีความประพฤติเรี ยบร้อย อายุตงแต่
ั ๑๘ - ๒๑ ปี
๒๑ - ๒๙ ปี ให้บรรจุเป็ นพลอาสาพิเศษ และมีสิทธิ ร้องขอเข้ากองประจําการโดยมิตอ้ งเข้ารับการ
ตรวจเลือกเป็ นทหารกองประจําการ และให้คงปฏิบตั ิหน้าทีอยูท่ ีหน่วยทหารพรานนัน ๆ ต่อไปได้
๕. อส.ทพ.ทีได้รับหมายเรี ยก ไปตรวจเลือกเข้ากองประจําการ มีสิทธิ ได้รับการผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ากองประจําการ
๖. อส.ทพ.มีสิทธิ เป็ นกําลังพลประเภทที ๑ ของ กอ.รมน. เมือได้รับบาดเจ็บ พิการ หรื อ
เสี ยชีวติ จะได้รับเงินทดแทนตามสิ ทธิ จาก กอ.รมน.
๗. เมือ อส.ทพ.ปฏิบตั ิหน้าทีครบ ๕ เดือนแล้ว จะได้รับบัตรสงเคราะห์จาก อผศ. และมี
สิ ทธิ ขอพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน
๘. ผูท้ ีปฏิบตั ิการรบอย่างกล้าหาญ มีสิทธิ ขอรับพระราชทานเหรี ยญ รามา ฯ
งานด้ านการข่ าว
๑. เนื องจาก อส.ทพ. เป็ นบุคคลทีอยูใ่ นพืนทีปฏิบตั ิการ ซึ งจะมีความคุน้ เคยกับสภาพภูมิ
ประเทศ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กบั ประชาชนในพืนทีเป็ นอย่างดี เมือได้รับการอบรมงานด้าน
การข่าวตามความเหมาะสมแล้ว อส.ทพ.เหล่านี จะเป็ นผูท้ ีสามารถหาข่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. หน่วยในระดับร้อย ทพ. ได้กาํ หนดภาระหน้าทีให้มีการสื บสภาพหมู่บา้ นเป้ าหมาย
๓. หน่วยในระดับ กรม ทพ. ให้กาํ หนดภาระหน้าทีให้มีการวิเคราะห์พืนทีปฏิบตั ิการ

๙
การต่ อต้ านข่ าวกรอง
ภารกิจ
หน่วย ทพ. มีภารกิจในการสื บค้น, ป้ องกัน, ขัดขวาง, ตัดรอน และทําลายการปฏิบตั ิการ
ข่ า วกรอง การจารกรรม และการบ่ อ นทํา ลายของข้า ศึ ก และเพื อสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ก าร
ปราบปรามการก่อการร้ าย การป้ องกันชายแดนร่ วมกับทหารประจําการป้ องกันพืนที ส่ วนหลัง
และการพิทกั ษ์ทรัพยากรเฉพาะบริ เวณ
การปฏิบัติ
ทุ กระดับหน่ วยปฏิ บตั ิ การต่อต้านข่าวกรองในพืนที รั บผิดชอบ ให้บรรลุ ภารกิ จในการ
ต่อต้านข่าวกรอง ตลอดจนประสานการปฏิ บตั ิกบั หน่วยหรื อเจ้าหน้าทีต่อต้านข่าวกรองอืน ๆ ใน
พืนทีรับผิดชอบ
การปฏิบัติการ
หน่ วยทหารพรานในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คื อ หน่ วยทหารพรานประจําถิ น
หน่วยทหารพรานจู่โจมกองทัพภาค และหน่วยทหารพรานจู่โจมกองทัพบก ซึ งจะมีการปฏิบตั ิดงั นี
หน่ วยทหารพรานประจําถิน
๑. ดําเนิ นการหาข่าวและขยายมวลชน โดยอาศัยโครงการต่าง ๆ ทีเข้ามาร่ วมให้การ
สนับสนุน รวมทังสนับสนุนให้มีการจัดตังกลุ่มมวลชน เพือให้การสนับสนุ นการปฏิบตั ิของหน่วย
ทหารพราน บรรลุ ผ ลทางด้านการเมื อง สามารถทําลายแนวร่ วมและชักจู งให้ ผกค.กลับ ใจมา
ช่วยเหลือราชการในขจัดสาเหตุต่าง ๆ อันเป็ นเงือนไขสงรามในพืนที
๒. ปฏิบตั ิการเป็ นอิสระ หรื อปฏิ บตั ิการร่ วมกับหน่วยทหารประจําการในพืนที โดยเป็ น
ฝ่ ายรุ กเข้าสู่ พืนทีอิทธิ พลของ ผกค. เพือทําลายกองกําลังติดอาวุธ และฐานทีมันของ ผกค.
๓. พัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง ร่ วมกับองค์กรต่าง ๆ เพือมิให้ ผกค.แทรกอิทธิ พลเข้ามา
ตลอดจนเป็ นแหล่งข่าวให้กบั ทางราชการ

๑๐
๔. ทํา หน้า ที เป็ นกํา ลัง ทดแทนกํา ลัง ทหารประจํา การ ในการปฏิ บตั ิ ก ารปราบปราม
ผูก้ ่อการร้ายในพืนทีรับผิดชอบเพือให้ทหารประจําการได้มีเวลาทําการฟื นฟูและปรับกําลังในการ
เตรี ยมการรับสถานการณ์จากภายนอกประเทศ
๕. ปฏิ บตั ิ การป้ องกันประเทศร่ วมกับ ทหารประจําการ และพร้ อมที จะสลายตัวเป็ น
กองโจร ปฏิบตั ิการหลังแนวเมือข้าศึกรุ กผ่านเข้ามา
๖. ปฏิบตั ิการพืนทีส่ วนหลังและป้ องกันทรัพยากรเฉพาะบริ เวณ
หน่ วยทหารพรานจู่โจมกองทัพภาค
๑. เสริ มกําลัง ในการปฏิบตั ิการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายให้แก่หน่วยทหารพรานประจําถิน
ในเขตพืนทีกองทัพภาค
๒. เฝ้ าตรวจ แจ้งข่าว และรังหน่ วง การทะลุ ทะลวงข้าศึกจากภายนอกประเทศด้วยการ
ปฏิบตั ิการรบกวน ขัดขวาง ทําหน้าทีเป็ นกองโจรเมือข้าศึกผ่านแนวต้านทานเข้ามาในพืนทีภายใน
แล้ว
๓. ปฏิบตั ิการในพืนทีรับผิดชอบ ทภ. และเป็ นกําลังของ ทภ.ทีจะใช้แก้ปัญหา
หน่ วยทหารพรานจู่โจม ทบ.
๑. ปฏิบตั ิการเช่นเดียวกันกับหน่วยทหารพรานจู่โจมกองทัพภาค
๒. ปฏิบตั ิการได้ทวทั
ั งพืนทีรับผิดชอบของ ทบ.
๓. เป็ นกําลังกองหนุนของ ทบ.
งานด้ านการส่ งกําลังบํารุ ง
แนวความคิดในการสนับสนุนทางการส่ งกําลัง
๑. ศปก.ทบ. โดย ฝกบ.ศปก.ทบ. และ ฉก.อส.ทพ.ทบ. อํานวยการให้มีการสนับสนุ นแก่
หน่วย ทพ.ทีปฏิบตั ิการตรงต่อ ทภ. ตามทีได้รับงบประมาณการส่ งกําลังบํารุ ง เว้น สป.๓ อ.
๒. ความต้องการ สป.นอกอัตรา หรื อ สป.พิเศษ เพือเสริ มขีดความสามารถ ต้องรายงาน
ขออนุมตั ิ (ศปก.ทบ.) เป็ นคราว ๆ ไป
๓. การเสริ มยุทโธปกรณ์ให้ครบตามอัตรา กระทําเท่าทีจําเป็ น ตามขีดความสามารถ และ
งบประมาณทีได้รับ ให้หน่วยสามารถปฏิบตั ิการได้

๑๑
๔. การทันเวลา การสนับสนุนการส่ งกําลังบํารุ งจําต้องมีการใช้ได้ในปริ มาณทีต้องการ ณ
เวลา และสถานทีทีต้องการ
๕. หน่วยสนับสนุ นจะต้องหาข่าวสาร เกียวกับการต้องการสถานภาพทางการส่ งกําลัง
บํารุ งทีถูกต้อง และทันสมัยให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
๖. ทําการส่ งกําลังบํารุ งโดยใช้สิงอุ ปกรณ์ กําลังพล และงบประมาณเท่าที ได้รับ และที
สามารถจัดหามาได้เป็ นหลัก
๗. พิจารณาใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ งอุปกรณ์ทียึดได้ นํามาปรับปรุ งแก้ไข เพือให้เกิ ด
ประโยชน์ โดยประสานกับหน่วยใน ทบ.ทีเกียวข้อง
๘. การดําเนินการจัดหาสิ งอุปกรณ์ ให้สนับสนุนเป็ นงบประมาณ เพือให้หน่วยดําเนิ นการ
จัดหาในท้องถินนัน ๆ เว้นยุทโธปกรณ์หลัก เช่น อาวุธ กระสุ น วัตถุระเบิด เครื องมือสื อสาร และ
อุปกรณ์สายพลาธิ การบางประเภท
การปฏิบัติทากงารส่ งกําลังสนับสนุนหน่ วย ทพ.
กรมฝ่ ายยุทธบริการ
ให้การสนับสนุ นตามสายงานทีรับผิดชอบต่อหน่วย ทพ.ของแต่ละ ทภ. ทางสายการส่ ง
กําลังบํารุ ง โดยผ่าน ทภ. ซึ งดําเนิ นงานโดย บซร., บชร., สย., มทบ. และ จทบ. ส่ วนแยกในเขต
พืนที
กองทัพภาค
๑. ทภ. ให้การสนับสนุ นเป็ นส่ วนรวมต่อหน่วย ทพ. โดยอาศัยสถานการณ์ส่งกําลังบํารุ ง
ทีมีอยูเ่ ป็ นฐานในการสนับสนุนชันต้น
๒. ดําเนิ นการสนับสนุ นทางการส่ งกําลังบํารุ งแก่ หน่ วย ทพ. โดยใช้หน่ วยสนับสนุ น
ทางการส่ งกําลังบํารุ งในอัตรา ตามขีดความสามารถ
๓. ประสานกับ ศปก.ทบ. (ฉก.อส.ทพ.ทบ.) ในกรณี ทีมีความต้องการเป็ นกรณี พิเศษ หรื อ
ฉุ กเฉิ น

๑๒
การดําเนินงานทางการเมือง
การปฎิ บตั ิ การทางการเมืองของหน่ วย ทภ. จะยึดถื อคําสังสํานักนายกรั ฐมนตรี ที ๖๖/
๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓ โดยเคร่ งครัด โดยจะขยายผลการรุ กทางการเมือง ทังทางกว้างและทาง
ลึ ก อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จะเร่ ง รั ดงานสร้ า งประชาธิ ป ไตย อันมี พ ระมหากษัตริ ย ์เป็ นประมุ ข
เข้าถึงประชาชนทังในเมืองและชนบท ให้ถึงระดับทีปฏิเสธ ไม่ยอมรับการปกครองระบอบอืน
ทังสิ น ให้ประชาชนมีความเข้าใจในกลไกรัฐบาลอย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็ นเป้ าเหยือการโฆษณาชวน
เชื อของฝ่ ายตรงข้ามอี กต่อไป การดําเนิ นการรุ กทางการเมื องจะกระทําอย่างต่อเนื อง และดํารง
รั ก ษานํ าหนั ก การรุ กไว้ โดยขยายผลการปฏิ บ ัติ ต ามแผนที วางไว้อ ย่ า งกว้า งขวาง และมี
ประสิ ทธิ ภาพเพือให้บรรลุผลในการปราบปรามผูก้ ่อการร้าย รวมทังการป้ องกันชายแดน ตลอดจน
การระวังป้ องกันพืนทีส่ วนหลัง ฯ
แนวความคิดในการดําเนินงานทางการเมือง
๑. คงยึดถื องานการเมื อง เป็ นหัวใจของงาน ปจว. และงานประชาสัมพันธ์การรุ กของ
การเมื องอย่า งได้ผ ลเท่ า นันที จะได้รับ ชัย ชนะโดยเด็ ดขาด รวมทังจะก่ อให้เกิ ดผลดี ยิงต่ อการ
ปฏิบตั ิการป้ องกันชายแดน การป้ องกันพืนทีส่ วนหลัง และการพิทกั ษ์ทรัพยากรเฉพาะบริ เวณ
๒. ร่ วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย ในการทําลายแนวร่ วม พคท.ตังแต่ระดับท้องถินจนถึ ง
ระดับชาติ โดยจํากัดต้นเหตุของการไม่เป็ นธรรมในสังคมอันเกิดจากอิทธิ พลมืด ทังจากข้าราชการ
ซึ งประพฤติมิชอบ และผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิน ซึ งข่มเหงรังแกราษฎรให้หมดสิ นไป
๓. ขยายการปฏิ บตั ิงานของหน่วย ทพ.ปฏิ บตั ิงานในพืนทีราบ (สันตินิมิต) ให้กว้างขวาง
ออกไป โดยเพิมการจัดตังหน่ วยให้มากขีนทุ กปี พร้ อมทังใช้หน่ วย ทพ.ส่ งเสริ มการพัฒนาเพือ
ความมันคง
การปฏิบัติงานการเมืองของหน่ วย ทพ.
หน่ ว ย ทพ.เป็ นหน่ ว ยทางยุ ท ธศาสตร์ และยุท ธวิ ธี ซึ งดํา เนิ น งานการเมื อ งเป็ นหลัก
สนับสนุนด้วยการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี เพือให้บรรลุผลตามภารกิจ ซึ งมีการปฏิบตั ิดงั นี
๑. ขยายผลการรุ กทางการเมือง โดยให้มีการฝึ กศึกษาบททบทวนกับกําลังพลของหน่วย
ทพ.โดยให้ อส.ทพ.เป็ นสื อในการถ่ายทอดความรู ้ สํานึ กคิด ในแนวทางประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขไปถึงราษฎรในพืนทีปฏิ บตั ิการ ซึ งเป็ นญาติพีน้องของ อส.ทพ. แต่
อย่างไรก็ดี จะต้องระมัดระวังมิให้ อส.ทพ.ไปสร้างเงือนไขอันจะทําให้ราษฎรเสื อมศรัทธา

๑๓
๒. การรุ กทางการเมื องนัน งาน ปจว. และงานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสําคัญทีช่ วย
ส่ งเสริ มงานการเมือง การช่วยเหลือราษฎร ได้เน้นหนักในงานโครงการร่ วมกันทังราษฎรในพืนที
กับกลุ่มพลังมวลชน ทังทีได้จดั ตังแล้ว และยังไม่ได้จดั ตัง ทําให้ได้ผลงานทีราษฎรได้ประโยชน์
อย่างถาวร เกิ ดความภูมิใจและรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน ทังยังก่อให้เกิ ดความสามัคคี กลม
เกลียวขึนในราษฎรทุกหมู่เหล่า
๓. ขยายการจัดตัง และขยายงานของหน่วยสันตินิมิตร อส.ทพ.เพิมขึนเพือให้ขอบข่าย
งานการเมืองกว้างขวางออกไปสู่ ประชาชนอย่างทัวถึง
๔. ขยายงานการจัดตังมวลชน สนับสนุ นหน่ วย ทพ.(อชร.) ทังในด้านปริ มาณ และ
คุณภาพ โดยให้การศึกษาเพิมเติม ทังให้ปฏิบตั ิงานร่ วมกับมวลชนอืนได้ดว้ ย
๑๑. สรุ ป
โครงการอาสาสมัครทหารพราน ต้องถือว่าเป็ นโครงการทีมีความสําคัญยิงโครงการหนึ ง
ของกองทัพบก หน่วย ทพ.เป็ นหน่วยงานหนึ ง อันมีบทบาทและภารกิจหน้าทีหลักในการต่อสู ้เพือ
เอาชนะคอมมิวนิสต์ ซึ งถือว่าเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ
การเกิ ดของคอมมิวนิ สต์ มีเหตุหนึ งจากปั ญหาในด้านการเมือง การเศษรฐกิ จ และสังคม
ของประเทศเป็ นพืนฐาน ซึ งคอมมิวนิ สต์นาํ มากําหนดเป็ นเงือนไข โดยสรุ ปเรี ยกว่า เงือนไข
ประชาชาติ ประชาธิ ปไตย คม. ใช้เงือนไขดังกล่าว เพือสร้างฐานะของตนจากไม่มีไปสู่ มี จากเล็ก
ไปสู่ มี จากเล็กไปสู่ ใหญ่ จากความอ่อนแอไปสู่ ความแข็งแรง ซึ งการปฏิ บตั ิดงั กล่าว เรี ยกว่าการ
ปฏิบตั ิทางการเมือง เพือความเติบโตของแนวร่ วมและกองทัพ ในทีสุ ดการปฏิบตั ิทางการเมือง เป็ น
การปฏิบตั ิหลัก การต่อสู ้เพือเอาชนะ คม. จึงต้องมุ่งไปสู่ การขจัดเงือนไข ทังทางด้านการเมือง การ
เศรษฐกิจ การสังคมดังกล่าวเป็ นหลัก จึงจะเป็ นการแก้ปัญหาทีถูกจุด และบรรลุผลสําเร็ จตามทีได้
ตังเป้ าหมายไว้ การปฏิบตั ิของคอมมิวนิ สต์ ทังทางด้านการเมืองและการทหารทังสิ นดังกล่าว คม.
ไทยเลือกใช้การสงคราม ซึ งเรี ยกว่า สงครามประชาชน หรื อโดยทัวไปเรี ยกว่า “สงครามกองโจร”
หรื อสงครามปฏิวตั ิ
อส.ทพ.ถูกสร้างขึนเพือให้มีบทบาทในการต่อสู ้กบั สงครามกองโจร อันมีความหมายทัง
ในด้านการปฏิ บตั ิทางการเมือง และการทหารดังกล่าวมาแล้ว เงือนไขต่าง ๆ อันเกิ ดจากความไม่
ถูกต้องในทุกด้านในท้องถิน จะไม่มีผใู ้ ดได้รับทราบได้ดีกว่าประชาชนในท้องถินนัน ๆ กําลังพล
อส.ทพ.ทีถูกคัดเลือกมามีความมุ่งหมายเพือให้เป็ นตัวแทนของรัฐเพือขจัดปั ญหาดังกล่าว อส.ทพ.
จัดตังขึนมาเพือแก้ไขความไม่ถูกต้องในสังคมมากกว่าการสร้างปั ญหาให้เกิดขึนในสังคม หรื อการ
มุ่งทําลายล้างด้วยกําลังต่อขบวนการ ผกค. และนี คือภาระหน้าที อส.ทพ.นัน ฝ่ ายตรงข้ามมุ่งมัน
ทําลายล้าง ดังเป็ นทีทราบกันโดยทัวไปแล้ว

๑๔
ต่อปั ญหาของความสํา เร็ จในการต่อสู ้ เพื อเอาชนะ คม.เป็ นส่ วนรวมนัน เราได้ประสบ
ผลสําเร็ จอย่างดีเลิศ และผลดังกล่าวส่ วนหนึงเกิดมาจากความถูกต้องในโครงการ อส.ทพ.ดังกล่าว
มาแล้ว
ผลสําเร็ จดังกล่าวชีให้เห็นได้ชดั เริ มต้นด้วยนโยบายอันเป็ นจุดสําคัญ ฝ่ ายเราต้องการทีจะ
ใช้การเจรจาตามแนวทางสันติอนั สอดคล้องกับลักษณะนิ สัยของคนไทย แต่ ผกค.กลับเลือกใช้วิธี
รุ นแรง และการสู ้รบ ฝ่ ายเราพยายามรักษาผลประโยชน์แห่ งปวงชนรักษาสิ งสาธารณะอันเกิดจาก
ภาษีอากรของปวงชน แต่ ผกค.กับเลื อกวิธีการในการทําลายสาธารณะประโยชน์ สร้างความตืน
ตระหนก และนําความทุกข์ยากมาสู่ ประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ
การแถลงผลการต่อสู ้เพือเอาชนะ คม. ของ ทบ. ครังล่าสุ ด ทบ.ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า
สถานการณ์ ใกล้ยุติส งคราม
ทังนี มิ ได้เกิ ดจากเฉพาะนโยบายและการปฏิ บตั ิ ทีถู กต้องของ
ฝ่ ายรัฐบาลเท่านัน แต่ยงั เกิดมาจากความเข้าใจของ ผกค.หลาย ๆ ฝ่ าย ทีมีความเข้าใจถึ งสภาพอัน
แท้จ ริ ง ที เข้า ใจถึ ง การต่ อ สู ้ อ ย่า งเปิ ดเผย การต่ อ สู ้ อ ย่า งสั น ติ เ พื อผลประโยชน์ ข องชาติ และ
ประชาชนในสภาวะปั จจุบนั

--------------------------------

๑๕

๑๕

บทที ๒
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
๑. ประวัติการจัดตังตํารวจตระเวนชายแดน
ก. หลังสงครามโลกครังทีสองได้ยุติลง ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ ประเทศอาณานิ คมทีเตยเป็ น
เมืองขึนมาเป็ นเวลานานหลายประเทศก็ได้รับเอกราชคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศเพือนบ้าน
โดยรอบ ก็ได้รับเอกราชใหม่ทุกประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และมาเลเซี ย แม้ประเทศ
เหล่านีจะได้รับเอกราชสมบูรณ์แล้วก็ตาม แต่ความสงบของบ้านเมืองในแถบนี ของโลกยังห่ างไกล
จากความเป็ นจริ ง ทังนี เกิดจากความยุง่ ยากทางการเมืองภายในจากการชิ งอํานาจของนักการเมือง
ซึ งมีความคิดเห็ นในนโยบายการปกครองแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิงความยุ่งยากอัน
เกิ ดจากการเมื องภายนอก ที ประเทศคอมมิ วนิ ส ต์และบริ วารพยายามแผ่ข ยายอิ ท ธิ พลเข้า มาสู่
ภูมิภาคของโลกส่ วนนี ให้อยู่ในอุง้ มือให้จงได้ ทังได้พยายามดําเนิ นการทังมวลทีจะให้ประชาชน
ของประเทศเหล่านันจับอาวุธเข้าต่อสู ้กบั รัฐบาลของตน และประชาชนทีเป็ นชาติเดียวกันเองหนัก
มือยิงขึน ซึ งเป็ นชนวนแห่งความยุง่ ยาก และก่อให้เกิดเหตุร้ายในส่ วนนีของโลกตราบเท่าทุกวันนี
ข. ประเทศไทยได้เข้าร่ วมในสงครามโลกครั งที สอง ตังแต่ ป ลายปี พ.ศ.๒๔๘๕ แล้ว
สิ นสุ ดลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘ ซึ งได้รับความบอกชําจากสงครามโลกครังทีสองเช่นเดียวกับประเทศ
เพื อนบ้า นอื น ๆ การเศรษฐกิ จ และการทหารก็ นั บ ว่ า อยู่ ใ นระยะที จะต้อ งปรั บ ปรุ งทังสิ น
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ปรากฏว่า สถานการณ์รอบ ๆ ประเทศไทย และในภาคพืนเอเซี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ได้เริ มตังเค้าแห่ งความไม่สงบขึน เพราะการใช้สงครามบ่อนทําลายของฝ่ ายคอมมิวนิ สต์มี
สิ งบอกเหตุวา่ ภยันตรายอาจจะเกิดขึนกับประเทศไทยได้ ทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย ได้มีการสู่ รบระหว่างฝ่ ายเวียดมินห์หรื อฝ่ ายเวียดนามคอมมิวนิ สต์กบั ฝรังเศส มีการ
แทรกซึ มของฝ่ ายเวียดมินห์เข้าสู่ ประเทศลาว และประเทศเขมร จึงทําให้ประเทศไทยอยูใ่ นฐานะที
ถูกคุกคามได้ตลอดเวลา ทางด้า นเหนื อของประเทศไทยได้มี การสู ้ รบกันระหว่าง กองทัพ ของ
ประเทศพม่ากับกองทหารจีนชาติ (ก๊กมินตัง) ทีถูกคอมมิวนิ สต์ตีถอยร่ นลงมาทางใต้ ตังแต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๒ และได้เข้าอยู่ในพืนทีของบ้านตูมและบ้านญวนในเขตแดนพม่า ตรงข้ามกับอําเภอฝาง
จัง หวัดเชี ย งใหม่ และพืนที อื น ๆ ตรงข้า มกับ จังหวัดเชี ย งราย และแม่ ฮ่ องสอน นอกจากนัน
กองทัพพม่ายังต่อสู ้กบั กะเหรี ยงและไทยใหญ่ ทีเรี ยกร้องสิ ทธิ ในการปกครองตนเองซึ งอยูต่ ิดกับ
ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของไทยอีกด้วย
ทางด้า นภาคใต้ โจรจี น คอมมิ ว นิ ส ต์ ไ ด้ใ ช้
พืนที บริ เวณชายแดนไทย - มาเลเซี ยเป็ นฐานทําการต่อสู ้กบั รั ฐบาลของอังกฤษและรั ฐบาล
มาเลเซี ย ประเทศไทยจึงอยูใ่ นภาวะทีจะต้องระมัดระวังอย่างยิง เพราะภัยทียังมองไม่เห็ นกําลัง

๑๖
คุกคามประเทศไทยรอบด้าน ในขณะทีเหตุการณ์ภายนอกประเทศมีแนวโน้ม ซึ งแสดงการคุกคาม
ต่อประเทศไทย เหตุ การณ์ ภายในประเทศก็เกิ ดขึนอี ก โดยปฏิ กิริยาของชาวญวนอพยพในพืนที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้น
ค. รัฐบาลและกรมตํารวจในสมัยนัน ได้ร่วมกันพิจารณาภาวการณ์ทางการเมืองดังกล่าว
ข้า งต้น และหาหนทางในการป้ องกันมิ ใ ห้เกิ ด ความเสี ย หายต่ อความสงบสุ ข และความมันคง
ปลอดภัยของชาติ รวมทังได้พิจารณาว่าหากจะใช้ตาํ รวจภูธรซึ งงานในการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมก็ลน้ มืออยูแ่ ล้ว เพราะในขณะทีศีลธรรมและขวัญของประชาชนเสื อมและตกตําอย่าง
มากในระหว่างสงคราม และยิงตกตําลงเมือสงครามยุติ ส่ วนการพิจารณาทีจะใช้กาํ ลังทางทหาร
ป้ องกันและต่อสู ้กบั การคุกคามของคอมมิวนิ สต์ดว้ ยวิธีการต่างๆในขณะนัน ยอมมีผลกระทบต่อ
สัมพันธไมตรี อนั ดีระหว่างประเทศอย่างไรหรื อไม่ เนื องจากประเทศรอบบ้านต่างมีประวัติศาสตร์
การสู ้ ร บแย่ง ชิ ง อํา นาจกัน โดยตลอด การใช้ก าํ ลัง ทหารในขณะนันจะให้ ผ ลคุ ้ม ค่ า ทางสั ง คม
เศรษฐกิ จ การเมื อง รวมทังเป็ นการประหยัดหรื อไม่ เนื องจากเป็ นการใช้ภารกิ จด้า นเดี ย ว ไม่
สามารถทํา การปราบปรามอาชญากรรมหรื อให้การบริ การแก่ ป ระชาชนได้เหมื อนข้าราชการ
ตํารวจและพลเรื อน ปั ญหาก็คือ จะใช้หน่วยงานใดจึงจะทํางานได้ผล รัฐบาลและกรมตํารวจใน
สมัยนันจึงได้พิจารณาตกลงใจว่า จัดตังหน่วยงานหน่วยหนึ งขึนเป็ นหน่วยงานทีมีลกั ษณะเป็ นทัง
ทหาร ตํารวจและพลเรื อน ซึ งเมือไม่รบก็ตอ้ งปราบปรามอาชญากรรมและขณะเดียวกันต้องบริ การ
ประชาชนได้ดว้ ย หน่ วยงานนันนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความมันคงปลอดภัยรวมทังรักษา
ความสงบตามแนวชายแดน ยังสามารถดําเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้อีก
ด้วย อาจกล่าวโดยสรุ ปก็คือ หน่วยงานทีจัดตังขึนนันจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑) สามากรถทําการรบได้อย่างทหาร
๒) สามารถป้ องกันและปราบปรามาอาชญากรรมได้อย่างตํารวจ
๓) สามารถให้บริ การแทนกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้อย่างพลเรื อน
ง.แนวความคิด ในการจัดตัง ตชด.
๑) เสริ มกําลังตํารวจภูธร ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยตามชายแดนและป้ องกันการ
รุ กรานของคอมมิวนิสต์
๒) ประหยัดการใช้กาํ ลังทางทหารในยามปกติ
๓) รักษาสัมพันธไมตรี กบั ประเทศเพือนบ้าน
๔) ฝึ กกําลังตํารวจเพือทําหน้าทีคล้ายทหาร และกําลังแบบทหาร
๕) ฝึ กกําลังให้กบั ประเทศใกล้เคียง ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์
จ. วัตถุประสงค์ในการจัดตังตํารวจตระเวนชายแดน
๑) เป็ นการเตรี ยมกําลังตํารวจให้พร้ อม เพือที จะปฏิ บตั ิการต่อต้านการรบนอกแบบ
โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร

๑๗
๒) เป็ นการเตรี ยมกําลังตํารวจให้พร้ อม ทีจะสนับสนุ นการปฏิ บตั ิการของกองทัพ
อืน ๆ ได้ทนั ที ถ้าสงครามเกิดขึน
๓) ทําการคุม้ ครองพืนทีของประเทศทีเป็ นป่ าเขาอยูท่ วไปที
ั
การคมนาคมทุกชนิ ดเข้า
ไปไม่ถึงด้วยการเดินเท้าหรื อโดยการส่ งลงทางอากาศ
๔) ทําการปราบปรามโจรผูร้ ้ ายที ใช้รอยต่ อของจังหวัดและของประเทศเป็ นทีซุ ก
ซ่อน กับการสกัดกันการลักลอบลําเลียงของเถือน ของหนีภาษี และยาเสพติดให้โทษ
๕) เมือไม่มีเหตุการณ์ก็ทาํ การพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดการกินดีอยูด่ ีแก่ประชาชน
๒. ลําดับความเป็ นมาของตํารวจตระเวนชายแดน
ก. ตํารวจรักษาดินแดน (รด.) ๒๔๙๔
เมื อกรมตํารวจได้รับอนุ ม ตั ิ ให้จดั ตังหน่ วยงานขึ นรั บสถานการณ์ สิ งแรกที กรมตํารวจ
จะต้องปฏิบตั ิทนั ทีก็คือ ทําการอุดช่องทางต่าง ๆ ตามแนวชายแดนของประเทศมิให้มีการแทรกซึ ม
บ่ อ นทํา ลายในบริ เวณดัง กล่ า วของประเทศได้ ฉะนัน ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ จึ ง ได้ม อบหมายให้
กองบัญชาการจเรตํารวจทําการจัดตังหมวดตํารวจรักษาดินแดน (รด.) ขึนเป็ นครังแรก ๒๒ หมวด
เพือเฝ้ าจุดช่องทางต่าง ๆ ตลอดแนวภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวันออก โดย
คัดเลื อกจากตํารวจภูธร มาปรั บเป็ นกําลังหลักขึนส่ วนหนึ ง และรับสมัครจากบุคคลภายนอกอี ก
ส่ วนหนึง ตามอัตราที กพ. กําหนดให้ส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ของคงคลังจากกองพลาธิ การกรม
ตํารวจ ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริ กา จึงได้จดั ตังค่ายฝึ กอาวุธพิเศษและค่ายฝึ กพล
ร่ มขึนทีค่ายเอราวัณ จังหวัดชลบุรี กรมตํารวจได้ทาํ การฝึ กนักโดดร่ มรุ่ นแรก และกระโดดร่ มครัง
แรกเมื อวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๔ นับ ว่า เป็ นพลร่ ม รุ่ นแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย
ข้าราชการตํารวจ ทหารบก ทหารอากาศ และทหารเรื อ พรรคนาวิกโยธิ น การจัดของตํารวจรักษา
ดินแดนในระยะนัน ไม่สมบูรณ์ สับสน เพราะเป็ นการจัดตามสถานการณ์ เป็ นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเท่านัน
ข. ตํารวจรักษาชายแดน (รช.) ๒๔๙๖
ในเดื อ นพฤษภาคม ๒๔๙๖ สงครามนอกแบบได้อุ บ ัติ ขึ นในราชอาณาจัก รลาว
คอมมิวนิ สต์ ภายใต้การสนับสนุ นของเวียดนามเหนื อ ได้ทาํ การรุ กรานดินแดนทางภาคเหนื อของ
ลาวอย่า งเปิ ดเผย กองทหารเวี ย ตมิ น ห์ ไ ด้ส มทบกับ คอมมิ ว นิ ส ต์ ท ํา ลายยึ ด เมื อ งต่ า ง ๆ ของ
ราชอาณาจักรลาว ก่ อให้เกิ ดผลกระทบกระเทื อนต่อความมันคงของประเทศไทยอย่างชัดแจ้ง
กระทรวงมหาดไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงได้ประกาศจัดตัง “กองบัญชาการตํารวจรักษา
ชายแดนอี สาน (บช.รช.)” ขึ น ตามคําสังของกระทรวงมหาดไทยที ๔๓๖/๒๔๙๖ ลงวันที ๖
พฤษภาคม ๒๔๙๖ (ซึ งตํารวจตระเวนชายแดนถื อเอาวันที ๖ พฤษภาคมของทุกปี เป็ นวันตํารวจ

๑๘
ตระเวนชายแดน มาตราบเท่าทุ กวันนี ) โดยมี พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ อธิ บดี กรมตํารวจ เป็ นผู ้
บัญชาการดําเนินการป้ องกันชายแดนภาคอีสาน ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางภาคเหนื ออันเกิด
จากทหารจีนคณะชาติ กองพลที ๙๓ ซึ งถอยร่ นลงมาจากทางใต้ของมณฑลยูนาน เนื องจากพ่ายแพ้
ต่อจีนคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ ได้เข้ามาดําเนิ นการตังฐานในพม่าเพือทําการต่อสู ้ต่อไป และ
ได้ร่วมมื อกับจี นฮ่อ ค้าฝิ นอย่า งเปิ ดเผย สร้ างอิ ท ธิ พลขึ นทังในพม่าเพือทํา การต่อสู ้ ต่อไป และ
ภาคเหนื อ ของไทย คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ท าํ การป้ องกัน และปราบปรามจึ ง ได้ป ระกาศจัดตัง
“กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคพายัพ” เมือวันที ๓ สิ งหาคม ๒๔๙๖ ขึนรับผิดชอบ ต่อมา
ได้รวมกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนทังสองกองบัญชาการเป็ นกองบัญชาการเดียวกัน โดยมี
พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ อธิ บดีกรมตํารวจเป็ นผูบ้ ญั ชาการ ในเดือนสิ งหาคม ๒๔๙๗ จากผลการ
ประชุ ม ร่ วมระหว่า งไทยกับ มาเลเซี ย ในการร่ วมมื อกันปราบปรามโจรจี นคอมมิ วนิ สต์ภาคใต้
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนจึงได้จดั ตังตํารวจรักษาชายแดน ๙ หมวด จัดเป็ น ๓ กองร้อย
ไปขึ นการบัง คับ บัญชากับ ผบก.ภ.ภาค ๙ และขึ นอยู่ใ นความอํานวยการของ ผบ.พล.ม. เพื อ
ดําเนิ นการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิ สต์ ร่ วมกับหน่วยตํารวจสนามมลายู และทหารบกอังกฤษ
ประจําสหพันธรัฐมลายู
ค. ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๔๙๘
เพือให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาและให้การปฏิบตั ิของตํารวจรักษาดินแดน และ
ตํารวจรั กษาชายแดนเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ประกาศรวมตํารวจ
รักษาดิ นแดนและตํารวจรั กษาชายแดนเข้าด้วยกันเป็ น “กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน”
ตามประกาศ ลงวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๗ และรวมกันตังแต่เดือน มกราคม ๒๔๙๘ เป็ นต้นมา
โดยมี พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ อธิ บดี กรมตํารวจเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการ และตังกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ส่ วนที ๑) ส่ วนอํานวยการ ณ ทีตังกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนปั จจุบนั
ส่ วนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ส่ วนที ๖) ศูนย์การฝึ กตังทีค่ายสุ รนารายณ์ จังหวัด
นครราชสี มา แบ่งส่ วนราชการออกเป็ นกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต รวม ๘ เขต การ
จั ด ตั ง กองบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดน ในครั งนี เป็ นการจั ด ตั งโดย ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎี กา จัดระเบี ยบ
ราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๖ และ ๒๔๙๗ จึงมิได้เป็ นส่ วนราชการ
ในกรมตํารวจตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย อันเป็ น
เรื องผิดพลาดทีก่อให้เกิดความสับสนในระยะต่อมา
ง. ตํารวจภูธรชายแดน (ภ.ชด.) ๒๕๐๓
ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีการเปลียนแปลงทางการเมืองขึน ตํารวจตระเวนชายแดนได้รับ
ผลกระทบกระเทื อนต่ อการเปลี ยนแปลงนี ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิ กการตัง
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และให้กกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปลียนชื อ

๑๙
เป็ น “กองบัญชาการชายแดน” ขึนตรงต่อกรมตํารวจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลง
วันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ โดยมีผลให้ใช้บงั คับตังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ เป็ นต้นไป แต่ประกาศ
ดังกล่าวไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีผลตามกฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ได้มี
พระราชกฤษฎี กา แบ่งส่ วนราชการตํารวจกระทรวงมหาดไทยออกใช้ ตํารวจชายแดนจึงได้เป็ น
หน่ วยงานจัดอยู่ในส่ วนราชการกรมตํารวจ โดยเป็ นหน่ วยหนึ งของกองบัญชาการตํารวจภูธร มี
ส่ วนบัญชาการของตนเอง เรี ยกว่า “กองบัญชาการตํารวจภูธร (ชายแดน)” บช.ภ. (ชด.)
จ. ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๕๑๕
ตํารวจตระเวนชายแดนได้พยายามอย่างยิงทีจะรื อฟื นการจัดตังกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนขึนอีกตลอดมา และได้รับความเห็ นชอบจากคณะปฏิ วตั ิ เมือปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดย
คณะปฏิวตั ิได้ประกาศจัดตังกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที
๑๓๐ ลงวันที ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕ และได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่ มที ๘๙
ตอนที ๖๖ ลงวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๑๕ โดยกําหนดให้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มี
หน้าที รั กษาความสงบเรี ย บร้ อยทัวราชอาณาจักร ป้ องกันปราบปรามการก่ อความไม่สงบและ
อาชญากรรมกับ การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดให้โทษ ดําเนิ นการทางด้า นการข่า ว การพัฒนา
ชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคมเพือความมันคงแห่ งชาติ ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย ฝึ กอบรมใน
เรื องการป้ องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบและการช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยตามนโยบายของ
กรมตํา รวจ ปฏิ บตั ิ ก ารร่ วมกับฝ่ ายทหาร และส่ วนราชการอืน ๆ ในการป้ องกันราชอาณาจัก ร
ปกครองบังคับบัญชาหน่ วยอยู่ในสังกัดแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น ๒ กองกํากับการ และ ๗ กอง
บังคับการ ดังนี
๑) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน
๒) กองกํากับการพัฒนาการตํารวจตระเวนชายแดน
๓) กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน
๔) กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน
๕) กองบังคับการฝึ กพิเศษ
๖) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
๗) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
๘) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๙) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔
ฉ. ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๕๑๙
คณะปฏิ รูปการปกครองแผ่นดิ น ได้มีค าํ สังที ๔๕ ลงวันที ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๑๙ ได้
กําหนดการจัดส่ วนราชการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดังนี
๑) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน มี ๙ แผนก ๕ กองร้อย

๒๐
๒) กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกํากับการ
๓) กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกํากับการ
๔) กองบังคับการฝึ กพิเศษ มี ๕ แผนก ๖ กองกํากับการ
๕) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ มี ๓ กองกํากับการ
๖) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ มี ๓ กองกํากับการ
๗) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ มี ๓ กองกํากับการ
๘) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ มี ๓ กองกํากับการ
ช. ตํารวจตระเวนชายแดนปั จจุบนั (ตชด.) ๒๕๒๙
กองบัญชาการตํา รวจตระเวนชายแดน ได้เสนอขอปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ วนราชการ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพือให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา ความคล่องตัวในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ขจัด ความซําซ้ อ นของงาน มี ก ํา ลัง พลเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ตามที ได้รั บ
มอบหมาย ซึ งก็ได้รับการเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ และออกเป็ น
พระราชกฤษฎี กาแบ่งส่ วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่มที ๑๐๓ ตอนที ๑๗๖ ลงวันที ๑๓ ตุ ลาคม
๒๕๒๙ โดยได้กาํ หนดการจัดส่ วนราชการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดังนี
การจัดส่ วนราชการ
๑) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน มี ๖ แผนวก ๘ กองร้อย
๒) กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดนมี ๕ กองกํากับการ
๓) กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกํากับการ
๔) กองบังคับการฝึ กพิเศษ มี ๑๐ กองกํากับการ
๕) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ มี ๕ กองกํากับการ
๖) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ มี ๕ กองกํากับการ
๗) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ มี ๕ กองกํากับการ
๘) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ มี ๕ กองกํากับการ
๙) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค รับผิดชอบพืนทีการปกครองแทนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต
การแบ่งพืนทีรับผิดชอบ โดยให้กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค มีพืนที
รับผิดชอบดังต่อไปนี
๑) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 มีเขตอํานาจ การรับผิดชอบเขต
พืนทีการปกครองรวม 26 จังหวัด คือ กรุ งเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี
ชั ย นาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขัน ธ์ ปราจี น บุ รี

๒๑
พระนครศรี อยุธยา เพชรบุ รี ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ทรปราการ สมุทรสงคราม สมุ ทรสาคร
สระบุรี สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี อ่างทองและ สระแก้ว
๒) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 มีเขตอํานาจ การรับผิดชอบเขตพืนที
การปกครอง รวม 19 จังหวัด คือ กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่ น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสี มา บุ รีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สุ รินทร์ หนองคาย อุดรธานี
อุบลราชธานี หนองบัวลําภู และอํานาจเจริ ญ
๓) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีเขตอํานาจ การรับผิดชอบเขต
พืนทีการปกครองรวม 17 จังหวัด คือ กําแพงเพชร เชี ยงราย เชี ยงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุ โขทัย อุตรดิ ตถ์ และ
อุทยั ธานี
๔) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 มีเขตอํานาจ การรับผิดชอบเขตพืนที
การปกครองรวม 14 จังหวัด คือ กระบี ชุ มพร ตรัง นครศรี ธรรมราช นราธิ วาส ปั ตตานี พังงา
สตูล ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สุ ราษฎร์ ธานี และ พัทลุง
๓. ภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน
ก. รักษาความสงบเรี ยบร้อย ป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม และการแพร่ ระบาดของยา
เสพติด
ข. รักษาความมันคงปลอดภัยตามแนวชายแดนและป้ องกันปราบปรามการก่อ-ความไม่
สงบ
ค. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพือความมันคงของชาติ
ง. ดําเนิ นการฝึ กอบรม เพือสนับสนุ นภารกิ จของตํารวจตระเวนชายแดน และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
๔.การจัดของตํารวจตระเวนชายแดน
แบ่งการจัดออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ
- ฝ่ ายอํานวยการ
- ฝ่ ายสนับสนุน
- ฝ่ ายการฝึ ก
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

๒๒
ผังการจัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

บช.ตชด.
บก.อก.ตชด.
(ฝ่ ายอํานวยการ)

บก.สสน.ตชด.
(ฝ่ ายสนับสนุน)

บก.ตชด.ภาค 1-4
(ฝ่ ายปฏิบัติการ)

บก.กฝ.
(ฝ่ ายการฝึ ก)
กก.สอ.ตชด.
(ฝ่ ายปฏิบัติการ)

ผังการจัด บก.อก.ตชด.

บก.อก.ตชด.
กก.1 บก.อก.ตชด.
(กําลังพล)

กก.2 บก.อก.ตชด.
(การข่ าว)

กก.4 บก.อก.ตชด.
(ส่งกําลังบํารุ ง)

กก.3 บก.อก.ตชด.
(ยุทธการ - การฝึ ก)

กก.5 บก.อก.ตชด.
(กิจการพลเรื อน)

ผังการจัด บก.สสน.ตชด.
บก.สสน.ตชด.
กก.1 บก.สสน.ตชด.
(สวัสดิการ)

กก.2 บก.สสน.ตชด.
(สือสาร)

กก.4 บก.สสน.ตชด.
(การเงิน)

รพ.นวุตสิ มเด็จย่า
(การแพทย์)

กก.3 บก.สสน.ตชด.
(พลาธิการ/ขนส่ง)

๒๓
ผังการจัด บก.กฝ.

บก.กฝ.
กก.อก.บก.กฝ.
(ฝ่ ายอํานวยการ)

กก.1-9 บก.กฝ.
(หน่วยฝึ ก)

ผังการจัด กก.อก.บก.กฝ.
กก.อก.บก.กฝ.
แผนก 1
(ธุรการ)

แผนก 2
(วิชาการ)
แผนก 4
(การเงิน)

แผนก 3
(วางแผน)
แผนก 5
(ประเมินผล)

ผังการจัดหน่ วยปฏิบัติการฝึ กของ บก.กฝ.

กก….บก.กฝ.
(หน่วยฝึ ก)

แผนก 1 - 4

กองร้ อยที 1
(สนับสนุน)

ร้ อย 2-5 (กองร้ อยฝึ ก)

๒๔
ผังการจัด บก.ตชด.ภาค
บก.ตชด.ภาค

กก.ตชด……
(ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร)

กก.อก.บก.ตชด.ภาค
(ฝ่ ายอํานวยการ)

ฝังการจัดฝ่ ายอํานวยการ ระดับ บก.ตชด.ภาค

บก.ตชด.ภาค
กก.อก.บก.ตชด.
ภาค
แผนก 1(กพ.)

แผนก 2(ขว.)

แผนก 3(ยก.)

แผนก 4(กร)
(กบ.) (กบ.)

แผนก 5(กร.)

แผนก 6(กง.)

ร้ อย สสน.

ผังการจัดฝ่ ายอํานวยการ ระดับ กก.ตชด.หมายเลข

กก.ตชด. …

แผนก 1(กพ.)

แผนก 2(ขว.)

แผนก 3(ยก.)

แผนก 4(กบ.)

แผนก 5(กร.)

แผนก 6(กง.)

๒๕

ผังการจัดฝ่ ายปฏิบัติการ ระดับ กก.ตชด.หมายเลข

กก.ตชด.
…
แผนก 1(กพ.)

แผนก2(ขว.)

แผนก 3(ยก.)

ร้ อย 1(สสน.)

ร้ อย 2(กศ.)

ร้ อย 3(สสก.)

แผนก 4(กบ.)

แผนก 5(กร.)

แผนก 6(กง.)

ร้ อย 4-7(ปฏิบัติการ)

ผังการจัด กก.สอ.ตชด. (ตํารวจพลร่ ม)

กก.สอ.ตชด.

แผนก 1(กพ.)

ร้ อย 1(สสน.)

แผนก2(ขว.)

ร้ อย 2(กศ.)

แผนก 3(ยก.)

แผนก 4(กบ.)

ร้ อย 3(สกอ.)

ร้ อย 4(ปพ.)

แผนก 5(กร.)

ร้ อย 5-8(รพศ.)

แผนก 6(กง.)

๒๖
๕. ทีตังของหน่ วยตํารวจตระเวนชายแดน
ก. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
๑) กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.ตชด.)
๒) กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน (บก.สสน.ตชด.)
ทีตัง เลขที ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
ข. กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ (บก.ตชด.ภาค ๑)
ทีตัง หมู่ที ๖ ตําบลคลอง ๕ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที๑๑(กก.ตชด.๑๑) "ค่ ายเจ้ าพระยาบดินทร์ เดชา"
ทีตังบ้านทุ่งนางาม ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
๒)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๑๒ (กก.ตชด.๑๒)"ค่ ายเจ้ าพระยาราชสุ ภาวดี"
ทีตัง บ้านใหม่กองกํากับ ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๑๓ (กก.ตชด. ๑๓)"ค่ ายพระพุทธยอดฟ้ า"
ทีตัง บ้านชุกกุ่ม ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๑๔ (กก.ตชด. ๑๔)"ค่ ายพระมงกุฎเกล้ า"
ทีตัง ตําบลห้วยทราย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค. กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒(บก.ตชด.ภาค 2)
ทีตัง ถนนหลังศูนย์ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๒๑ (กก.ตชด. ๒๑)"ค่ ายสุ รินทร์ ภักดี"
ทีตัง หมู่ที ๙ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
๒)กองกํากับการตํา รวจตระเวนชายแดนที ๒๒(กก.ตชด.๒๒)"ค่ า ยสมเด็จ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ"
ทีตัง บ้านนาควาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๒๓ (กก.ตชด. ๒๓)"ค่ ายศรี สกุลวงศ์ "
ทีตัง บ้านหนองทรายขาว ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๔)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๒๔ (กก.ตชด. ๒๔)" ค่ ายเสนีย์รณยุทธ"
ทีตัง บ้านหนองขาม ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ง. กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
(กก.ตชด.ภาค ๓)
ทีตัง บ้านแม่ริม ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๓๑ (กก.ตชด. ๓๑)"ค่ ายเจ้ าพระยาจักรี "
ทีตัง บ้านท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก

๒๗
๒)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๓๒ (กก.ตชด. ๓๒)"ค่ ายพญางําเมือง"
ทีตัง บ้านแท่นดอกไม้ ตําบลบ้านต๋ อม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๓)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๓๓ (กก.ตชด. ๓๓)"ค่ ายสมเด็จพระบรมราช
ชนนี"
ทีตัง บ้านเตาไห ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๔)กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๓๔ (กก.ตชด. ๓๔)"ค่ ายพระเจ้ าตาก"
ทีตัง บ้านดงปู ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
จ. กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๔(บก.ตชด.ภาค 4)
ทีตัง บ้านบ่อยาง ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๔๑ (กก.ตชด.๔๑)"ค่ ายอาภากรเกียรติวงศ์ "
ทีตัง บ้านทังเบีย ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๔๒ (กก.ตชด.๔๒)"ค่ ายศรี นคริ นทรา"
ทีตัง บ้านใสใหม่ ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๔๓ (กก.ตชด.๔๓)"ค่ ายรามคําแหง"
ทีตัง บ้านบ่อยาง ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ๔๔ (กก.ตชด.๔๔)"ค่ ายพญาลิไท"
ทีตัง บ้านบุดี ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ฉ. กองบังคับการฝึ กพิเศษ
ทีตัง เลขที ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑) กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๑ บก.กฝ.)"ค่ ายพระรามหก"
ทีตัง ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๒) กองกํากับการ ๒ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๒ บก.กฝ.)"ค่ ายพระยาสุ รสี ห์"
ทีตัง ตําบลวังนําเย็น อําเภอวังนําเย็น จังหวัดปราจีนบุรี
๓) กองกํากับการ ๓ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๓ บก.กฝ.)"ค่ ายพระยอดเมืองขวาง"
ทีตัง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๔) กองกํากับการ ๔ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๔ บก.กฝ.)"ค่ ายเสนีย์รณยุทธ"
ทีตัง ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๕) กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๕ บก.กฝ.)"ค่ ายนเรศวรมหาราช"
ทีตัง ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๖) กองกํากับการ ๖ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๖บก.กฝ.)"ค่ ายรามคําแหงมหาราช”
ทีตัง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย

๒๘
๗) กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๗บก.กฝ.)"ค่ ายศรี ยานนท์ "
ทีตัง ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๘) กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๘บก.กฝ.)"ค่ ายศรี นคริ นทรา"
ทีตัง ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
๙) กองกํากับการ ๙ กองบังคับการฝึ กพิเศษ (กก.๙บก.กฝ.)"ค่ ายท่ านมุก"
ทีตัง ตําบลพังงา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ช.กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน(กก.สอ.ตชด.) "ค่ ายนเรศวร"
ทีตัง ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๖. การขึนในความควบคุมทางยุทธการของฝ่ ายทหาร
ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ คณะรั ฐมนตรี ได้พิจารณาเห็ นว่าสถานการณ์ ทงภายในและภายนอก
ั
ราชอาณาจักร มี ความจําเป็ นต้องใช้เจ้าหน้าทีฝ่ ายทหาร และตํารวจตระเวนชายแดน เพือรั กษา
ความปลอดภัยของราชอาณาจักร ซึ งการใช้เจ้าหน้าทีฝ่ ายทหาร และฝ่ ายตํารวจตระเวนชายแดน
ปฏิบตั ิการร่ วมกัน จําเป็ นต้องมีเอกภาพในการควบคุมและสังการ จึงให้ตาํ รวจตระเวนชายแดนขึน
ในการควบคุมทางยุทธการของฝ่ ายทหาร ตังแต่วนั ที ๑ มิถุนายน๒๕๒๐ เป็ นต้นไป ตามคําสัง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที สร ๐๒๐๑/๓๕ ลงวันที ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึนในความควบคุมทางยุทธการของ กองบัญชาการ
ทหารสู งสุ ด กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑,๒ ,๓ ,๔ ขึนในความควบคุ มทาง
ยุทธการของทัพภาคที ๑,๒,๓,๔ ตามลําดับ ยกเว้นหน่วยตํารวจตระเวนชายแดนทีปฏิบตั ิการอยูใ่ น
พืนทีรับผิดชอบของกองทัพเรื อ ขึนในความควบคุม-ทางยุทธการของกองทัพเรื อ
การขึนการควบคุ มทางยุทธการหมายถึ ง สภาพการบังคับบัญชาลักษณะหนึ ง ซึ งหน่ วย
ควบคุ มทางยุทธการมีอาํ นาจสังการปรั บกําลังเข้าทําการรบ มอบหมายงานกําหนดทีหมาย และ
อํา นวยการตามหน้า ที อื นๆ ตามความจํา เป็ น เพื อให้ ห น่ ว ยที ขึ น ในการควบคุ ม ทางยุ ท ธการ
สามารถปฏิ บตั ิ งานจนบรรลุ ภารกิ จที ได้รับมอบหมาย หน่ วยต้นสังกัดเดิ มยังคงปกครองบังคับ
บัญชา และบริ หารงานในสายปกติของหน่วย ตํารวจตระเวนชายแดนอยูเ่ ช่นเดิม
การควบคุมทางยุทธการของฝ่ ายทหารต่อตํารวจตระเวนชายแดนมุ่งควบคุมเฉพาะภารกิจการ
ป้ องกันราชอาณาจักร การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของราชอาณาจักร(เมือเกิดสถานการณ์สงคราม
หรื อเกิดวิกฤตการณ์ทีทหารจําเป็ นต้องเข้าควบคุมสถาน-การณ์)และการป้ องกันปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบ ส่ วนภารกิ จอื นๆของตํารวจตระเวนชายแดนซึ งเกี ยวข้องอยู่กบั อํานาจหน้าที ตาม
กฎหมาย และ/หรื อทีมิได้เกียวข้องกับการปฏิบตั ิการทางยุทธการโดยตรง การควบคุมให้มีลกั ษณะ
ประสานงานเป็ นหลัก

๒๙
สํ า หรั บ การปฏิ บ ัติ ใ นการควบคุ ม ทางยุ ท ธการ ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ตกลงร่ ว มระหว่ า ง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื อง การให้ตาํ รวจตระเวนชายแดนขึนการ-ควบคุ ม
ทางยุทธการของฝ่ ายทหาร ลงวันที ๘ มีนาคม ๒๕๒๒ หรื อทีแก้ไขเพิมเติม
แผนภูมิการขึนควบคุมทางยุทธการกับฝ่ ายทหาร

กระทรวงกลาโหม

นายกรั ฐมนตรี

บก.ทหารสูงสุด

ทอ.
ทภ. ๑

ทบ.
ทภ. ๒

สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
บช.ตชด.

ทร.
ทภ. ๓

ทภ. ๔

ภาค๔

ภาค๓

ภาค๒

ภาค๑

หมายเหตุ : กําลัง ตชด. ทีอยู่ในพืนที จว.จันทบุรี และ ตราด (กก.ตชด.๑๑) ขึนการควบคุ มทาง
ยุทธการกับ กองทัพเรื อ โดย กปช.จต.
สายบังคับบัญชา
สายควบคุมทางยุทธการและการรายงาน
สายการประสานงาน

๓๐
๗.พันธกิจของตํารวจตระเวนชายแดนในการป้องกันชายแดน
ก.เฝ้ าตรวจบริ เวณสําคัญและรายงานข่าว
ข.ลาดตระเวนคุม้ กันและควบคุมภูมิประเทศสําคัญ
ค.สกัดกัน ขัดขวาง ตอบโต้ในขันต้น ต่อกําลังข้าศึ กต่างชาติ และกําลังไม่ปรากฎสัญชาติ
ในทัน ที ที ล่ ว งลําอธิ ป ไตยทางดิ นแดนของประเทศไทย และถ้า ไม่ ส ามารถขับ ไล่ ออกไปได้
ให้รังหน่วงเข้ามาเป็ นขัน ๆ
ง.สลายตัว เป็ นกํา ลัง หลัง แนวข้า ศึ ก ถ้า จํา เป็ นหรื อเมื อสั ง เพื อทํา การหาข่ า ว บ่ อ นทํา ลาย
ก่อวินาศกรรมต่อกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ เส้นทางส่ งกําลังบํารุ งของข้าศึกและสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิการของกองโจรฝ่ ายเรา
จ.ปฏิบตั ิตามแผนป้ องกันประเทศเมือเกิดภาวะสงคราม
๘. ขีดความสามารถและขีดจํากัด
ก.ขีดความสามารถ
๑) สามารถทําการรบได้อย่างหน่วยทหารขนาดเล็กและการรบแบบกองโจร
๒) สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของตํารวจทัวไป
๓) สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพือความมันคงของชาติ
จากขีดความสามารถจึงทําให้ตาํ รวจตระเวนชายแดนมีลกั ษณะผสมผสานระหว่างความเป็ นพล
เรื อน ตํารวจ และทหารเข้าด้วยกัน จึงสามารถดําเนิ นการจับกุมและปราบปรามอาชญากรรม ได้
เช่ นเดี ยวกับตํารวจทัวไป สามารถปฏิ บตั ิ การรบนอกแบบ โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร
ป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ดําเนิ นงานด้านการข่าว และการพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชน เพือความมันคงของชาติ การบรรเทาภัย และดําเนิ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการต่อต้าน
การปราบปรามการก่อความไม่สงบให้กบั ตํารวจหน่วยอืนๆ ปฏิบตั ิการรบภายใต้ การควบคุมของ
ฝ่ ายทหาร แปรสภาพเป็ นตํารวจสนามได้ทนั ทีเมือสงครามเกิดขึน
ข. ขีดจํากัด
๑)ไม่สามารถทําการรบแบบกองทัพประจํา ถ้าไม่ได้รับการฝึ กอบรมเพิมเติมอย่างเพียงพอ
๒)ระบบและวิธีการส่ งกําลังบํารุ งตามวิธีของกรมตํารวจ ซึ งเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ ใน
ภาวะปกติ
๓)อาวุธยุทโธปกรณ์มีอาวุธประจํากายเป็ นหลัก อาวุธประจําหน่วย เครื องมือสื อสาร และ
ยายพานะมีจาํ นวนจํากัด
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๔)ไม่สามารถทดแทนกําลังได้ทนั ทีเมือเกิดการสู ญเสี ย
ค.หลักนิยมในการใช้ กําลัง
๑)หน่ ว ยระดับ หมวดสามารถปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นอิ ส ระได้ ถ้า มอบภารกิ จและพื นที อย่า ง
เหมาะสม ไม่แยกกําลังออกปฏิบตั ิการตามลําพังตํากว่าหมวด
๒)กองร้อยเป็ นหน่วยหลักในการดําเนินกลยุทธและปฏิบตั ิงานการเมือง
๓)การมอบภารกิจควบคู่กบั พืนทีปฏิบตั ิการ
๙. จุดหมายปลายทาง อุดมการณ์ และนโยบายของตํารวจตระเวนชายแดน
ก .จุดหมายปลายทาง
สร้างตํารวจตระเวนชายแดนให้มีเกียรติศกั ดิ อุดมการณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพ ในการรักษา
ความมันคงภายใน การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย และการพัฒนาช่ วยเหลื อประชาชนเพือความ
มันคงของชาติ
ข .อุดมการณ์
๑) เทิดทูนและดํารงไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
รักษาไว้ซึงระบบการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นองค์พระประมุข
๒)การดํารงอยู่ของชาติ และความอยู่รอด ความผาสุ ขของประชาชน อยู่เหนื อชี วิตและ
ความเหนือยยากของตํารวจตระเวนชายแดน
๓)ตํ า รวจตระเวนชายแดนทุ ก นายจะต้ อ งมี ค วามเป็ นอยู่ ที เรี ยบง่ า ย ประหยั ด
ขยันหมันเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ปฏิ บตั ิ
หน้าด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และสามารถพึงตนเองได้
ค. คุณลักษณะของตํารวจตระเวนชายแดน
๑)สามารถทําการรบนอกแบบโดยเฉพาะการรบแบบกองโจรและการต่อต้านการรบแบบ
กองโจร
๒)สามารถป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตํารวจ
๓)สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้
ง . งานสํ าคัญ
เพือให้การปฏิบตั ิงานของตํารวจตระเวนชายแดนบรรลุผลตามภารกิจและจุดหมายปลายทาง
จึงกําหนดงานสําคัญขึนถือปฏิบตั ิ ๖ ประการ คือ
๑) การป้ องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
๒) การป้ องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
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๓) การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๔) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
๕) การปฏิบตั ิงานมวลชนสัมพันธ์
๖) การพัฒนาหน่วย
๑๐.นโยบายในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน
เพือให้การดําเนินงานของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตอบสนองและสอดคล้องต่อ
แนวนโยบายของกรมตํารวจ แนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนแนวนโยบายของ
รัฐบาลกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงได้กาํ หนดนโยบายของกองบัญชาการขึน เพือเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิและบริ หารงานของหน่วยโดยได้จาํ แนกเป็ น ๒ ส่ วนใหญ่ ๆ คือนโยบายทัวไป
และนโยบายเฉพาะดังนี.
ก. นโยบายทัวไป
๑) การถวายความจงรักภักดี การถวายงานแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์ ทังในด้านโครงการอันเนื องมาจาก
พระราชดําริ การถวายความปลอดภัย และภารกิจอืนๆถือเป็ นภารกิจอันสําคัญยิงของตํารวจตระเวน
ชายแดน ทีจะต้องดําเนินการอย่างจริ งจัง ให้บรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒)การปฏิ บ ตั ิ งานตามคุ ณลัก ษณะเฉพาะ 3 ประการ ทังในคุ ณลัก ษณะทหาร คุ ณลัก ษณะ
ตํารวจ และคุณลักษณะพลเรื อน จะต้องพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพืนที และสถานการณ์ต่าง
ๆ อยูต่ ลอดเวลา
๓) ให้ตาํ รวจตระเวนชายแดน เป็ นหน่วยงานหลักของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ทีมีหน้าที
ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริ เวณแนวชายแดน ซึ งครอบคลุมการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วย ทัง
ในด้านการป้ องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมสําคัญ ทีมี
ผลกระทบต่อความมันคงของชาติ การรักษาความสงบเรี ยบร้อย และการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
ในบริ เวณแนวชายแดน
๔)พืนทีหลักในการปฏิบตั ิงานของตํารวจตระเวนชายแดน ได้แก่พืนทีบริ เวณแนวชายแดน
และพืนทีทีมีปัญหาด้านความมันคง โดยถื อว่ากองร้ อยตํารวจตระเวนชายแดนเป็ นหน่ วยหลักใน
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จตามภารกิจหน้าที
๕)ใช้งานประชาสัมพันธ์ งานชุ มชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็ นเครื องมื อสนับสนุ นการ
ปฏิ บตั ิ งานของตํารวจตระเวนชายแดนอย่างกว้างขวางในทุกภารกิ จ ตามหน้าทีความรับผิดชอบ
กับให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิและพัฒนางานด้านการข่าวให้เป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

๓๓
๖) ปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของหน่วยอย่างกว้างขวาง
ทังในด้านการปรับปรุ งโครงสร้าง การจัดหน่วย การปรับปรุ งทางยุทธวิธี ระบบวิธีการปฏิบตั ิงาน
ทังในส่ วนอํานวยการ ส่ วนสนับสนุ น ส่ วนการฝึ ก และส่ วนปฏิบตั ิการ ตลอดจนพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ให้ เ หมาะสมกับ การปฏิ บ ตั ิ ภ ารกิ จของหน่ วย สอดคล้อ งกับ กระแสการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์ รวมทังพัฒนาบุคลากรเพือรองรับต่อสภาวะการเปลียนแปลงต่าง ๆ
ดังกล่าว
๗) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ข. นโยบายเฉพาะ
๑) งานป้องกันและรั กษาสถานการณ์ ชายแดน
(ก) ปฏิบตั ิงานสนับสนุนแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู ้เบ็ดเสร็ จ
(ข)ปรับการจัดและการวางกําลังในพืนทีรับผิดชอบให้สามารถปฏิ บตั ิงานครอบคลุ ม
พืนทีบริ เวณแนวชายแดนทีได้รับมอบหมายอย่างกว้างขวาง
(ค) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิงงานในหน้าทีของตํารวจ
ควบคู่ไปกับการป้ องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
๒) งานป้องกันและปราบปรามการก่ อความไม่ สงบ
(ก) การปฏิบตั ิงานป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เน้นการ
ปฏิบตั ิหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกติ เช่น สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จังหวัด และ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น
(ข)ปฏิ บตั ิงานหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน เกียวกับการขจัดเงือนไขทางสังคม อัน
อาจจะส่ งผลกระทบต่อปั ญหาความมันคง โดยใช้งานพัฒนาและ ช่วยเหลือประชาชน และงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็ นเครื องมือหลัก
(ค)จัดเตรี ยมความพร้อมสนับสนุ นการปฏิบตั ิแก่สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ในภารกิ จ
การควบคุมฝูงชน
๓) งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(ก) เน้นการปฏิ บตั ิ ทังในมาตรการการป้ องกันและปราบปรามปั ญหาอาชญากรรม
สําคัญทีมีผลกระทบต่อความมันคงในบริ เวณแนวชายแดน เช่น ยาเสพติด การหลบหนี เข้าเมือง
การตัดไม้ทาํ ลายป่ า การค้าสิ นค้าหลบหนีศุลกากร และอาวุธสงคราม เป็ นต้น
(ข)พัฒนาบทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จเกี ยวกับการถวาย
ความปลอดภัย ให้มีความชัดเจน มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นทียอมรับของหน่วยงานทีเกียวข้อง
(ค) เพิมบทบาทในการให้การสนับสนุ น หรื อปฏิบตั ิการร่ วมกับตํารวจท้องที และ
ตํารวจหน่วยอืน เกียวกับภารกิจการรักษาความสงบเรี ยบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชี วิตและ
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ทรัพย์สิน ทังนี โดยการปฏิบตั ิดงั กล่าว ต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถของหน่วย และความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
๔) งานพัฒนาและช่ วยเหลือประชาชน
(ก) มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ตามทีได้รับมอบหมาย รวมทังการดําเนินงานของโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
(ข) ปรั บ ปรุ ง กรอบกิ จกรรมของงานตามระบบของคณะกรรมการนโยบายกระจาย
ความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิน (กนภ.)ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วย และการเปลียนแปลง
ของสถานการณ์
(ค) ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย ทังภัยธรรมชาติและ
อุบตั ิภยั ให้หน่วยมีขีดความสามารถทังในด้านการป้ องกัน การกูภ้ ยั การให้ความช่วยเหลือ และ
ฟื นฟูเบื องต้น โดยเฉพาะอย่างยิงการกูภ้ ยั จะต้องสามารถดําเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(ง) การฝึ กอบรมประชาชนและเยาวชน จะต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามทิศทางที
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ )
(จ) งานพัฒนาทุกรู ปแบบให้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยังยืน
๕) งานชุ มชนและมวลชนสั มพันธ์
(ก) พัฒนาปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิงขันตอนและวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้สอดคล้องกับสถานภาพทางสังคมและสถานการณ์ทีเปลียนไป
(ข) ใช้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านชุ ม ชนและมวลชนสั ม พัน ธ์ เป็ นเครื องมื อ สนับ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานในทุกภารกิ จของหน่ วย ทังในด้านความมันคง การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยการรักษา
ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทังการอนุ รักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
(ค) การสร้ างมวลชนพืนฐานของตํารวจตระเวนชายแดน นอกเหนื อจากจะต้อง
มุ่งเน้นให้ความสําคัญแก่องค์กรจัดตังตามกฎหมายและประชาชนทัวไปแล้ว จะต้องให้ความสําคัญ
ต่อการสร้างมวลชนจากกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย
(ง) พัฒนาปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานประชาสัมพันธ์ทงภายในและภายนอกหน่
ั
วย ให้
เหมาะสมกับความเจริ ญก้าวหน้าของระบบสื อสารมวลชนในปั จจุบนั
๖) งานพัฒนาการบริหาร
(ก) ปรับปรุ งโครงสร้ างการจัดหน่ วย ให้เหมาะสมกับภารกิ จและแนว-โน้มของ
สถานการณ์ ตลอดจนเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสนับสนุ นตํารวจท้องทีและตํารวจ
หน่วยอืน

๓๕
(ข) พัฒนายุทธวิธีการปฏิบตั ิงาน ในระดับหมู่และหมวดตํารวจ-ตระเวนชายแดน ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหน้าทีได้ในลักษณะอเนกประสงค์ ตามคุณลักษณะ
เฉพาะของตํารวจตระเวนชายแดน ทัง ๓ ประการ
(ค) ปรับปรุ งหน่วยฝึ ก ระบบการฝึ ก และหลักสู ตรการฝึ กให้สอดคล้องกับภารกิจและ
การเปลียนแปลงของสถานการณ์ รวมทังเน้นการฝึ กยุทธวิธีตาํ รวจมากยิงขึนเพือรองรับภารกิจการ
รักษาผลประโยชน์แห่ งชาติบริ เวณแนวชายแดน และเสริ มบทบาทในการสนับสนุ นการฝึ กอบรม
แก่สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติให้มีความชัดเจน
(ง) ปรับปรุ งหน่ วยฝึ ก ระบบฝึ ก และหลักสู ตรการฝึ กให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยยึดแนวทางการสร้ างความรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉ) นอกเหนื อจากการฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ได้อ ย่า งเหมาะสมแล้ว จะต้องมุ่ ง เน้น การปลู ก ฝั ง ด้า น จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม อุ ด มการณ์ และ
วัฒนธรรมที ดี งาม เพื อให้บุคลากรของหน่ วยสามารถดํา รงตนอยู่ร่วมกับผูอ้ ื นได้อย่างสั นติ สุ ข
รวมถึงการสร้างค่านิยมร่ วมของการเป็ นตํารวจตระเวน-ชายแดนอย่างมีเกียรติยศ เกียรติศกั ดิ
(ช) การบริ หารงานบุคคล จะต้องเป็ นไปโดยระบบคุ ณธรรม และให้ความสําคัญใน
การดํา เนิ น การพัฒ นาข้า ราชการตํา รวจและครอบครั ว ให้ ส มบู รณ์ ทังทางร่ า งกาย จิ ต ใจ และ
สติปัญญา เพือนําไปสู่ สังคมตํารวจตระเวนชายแดนทีเข้มแข็งต่อไป
(ซ) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัยในหน่ วยตํารวจตระเวนชายแดนโดยเฉพาะ
อย่างยิงเทคโนโลยีดา้ นการสื อสาร ระบบการประมวลผลข้อมูล และเทคโนโลยีด้านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมทังให้มีการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพือรองรับเทคโนโลยีดงั กล่าว
(ณ) พัฒ นาระบบงานธุ ร การระดั บ หน่ ว ยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ
(ญ) พัฒนาระบบและบุคลากรในด้านการติดตามประเมินผล ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
๑๑.แผนตํารวจตระเวนชายแดนแม่ บท ฉบับที ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีภารกิจและหน้าที เกี ยวข้องกับ การรักษา-ความ
มันคงภายใน การรักษาความสงบเรี ยบร้อย และการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพือเสริ มความ
มันคง การทีจะให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผน
กระทรวงมหาดไทย และแผนสํา นักงานตํา รวจแห่ งชาติ นันจําเป็ นจะต้องมี แผนระดับ
กองบัญชาการซึ งเรี ยกว่า “แผนตํารวจตระเวนชายแดน” โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้เป็ นแผนแม่บท

๓๖
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพือใช้เป็ นแนวทางในการ ประสานแผน แผนงาน โครงการ และงาน
ของหน่วยราชการในสังกัด ให้ดาํ เนินไปอย่างสอดคล้อง และเกือกูลกัน และเป็ นเครื องมือในการ
กําหนดกรอบแนวทางการ-บริ หารงาน
ในช่ วงระยะเวลาของแผนด้วย แผนตํารวจตระเวน
ชายแดนแม่บท ฉบับที ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ มีความมุ่งหมายเพือกําหนดแนวทางการ
บริ หารในช่วงระยะเวลา ของแผน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) แผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที ๗ (พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙) และแผนสํานักงานตํารวจแห่ งชาติแม่บท ฉบับที ๔ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
โครงสร้างของแผนตํารวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย ๕ แผนสาขา ๒๓ แผนงาน ๗๗ งาน
(กลุ่มโครงการ) ตามแผนภูมิตารางแสดงโครงสร้างแผน ดังนี

๓๗
แผนสาขา

แผนงาน

งาน (กลุ่มโครงการ)

๑. สาขาการรักษา
๑.๑ แผนงานการป้ องกันความมันคงภายใน
ชายแดน และรักษา
สถานการณ์ชายแดน
ประกอบด้ วย
๓ แผนงาน
๑๐ งาน คือ

๑) งานการป้ องกันชายแดน
๒) งานการรั ก ษาสถานการณ์ บริ เวณ
แนวชายแดน
๓) งานการรั ก ษาเครื องหมายแสดง
แนวเขตแดน

๑.๒ แผนงานการป้ องกัน
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ

๑) งานการป้ องกันการก่อการร้าย
๒) งานการปราบปรามการก่อการร้าย
๓) งานการป้ องกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ
๔) งานการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

๑.๓ แผนงานการพัฒ นา ๑) งานพัฒนาบุคลากร
ด้านการข่าว
๒) งานการพัฒนาระบบวิธีการปฏิบตั ิ
งานข่าวลับและการอํานวยการข่าว
๓) งานจัดระบบแหล่งข่าว
๒. สาขาการรั กษา
ความสงบเรี ยบร้อย
ประกอบด้ วย
๗ แผนงาน
๑๘ งาน คือ

๒.๑ แผนการการถวาย
ความปลอดภัย

๑) งานเตรี ยมการ
๒) งานปฏิบตั ิการ

๒.๒ แผนงานการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

๑) งานป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
๒) งานปราบปรามการแพร่ ระบาด
ของยาเสพติด

๒.๓ แผนงานการป้ องกัน ๑) งานป้ องกันการทําลายทรั พยากร
และปราบปรามการทําลาย ป่ าไม้และสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ๒) งานปราบปรามการทําลายทรัพยากร
ป่ าไม้และสัตว์ป่า

๓๘
แผนสาขา

แผนงาน

งาน (กลุ่มโครงการ)

๒.๔ แผนงาน การป้ องกัน ๑) งานป้ องกันการลักลอบหลบหนี เข้า
และ ปราบปรามการลักลอบ เมือง
หลบหนีเข้าเมือง
๒) งานปราบปรามการลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง
๒.๕ แผนงานการป้ องกัน ๑) งานป้ องกันการลัก ลอบค้า สิ น ค้า
และปราบปรามการลักลอบ หลบหนีศุลกากร
ค้าสิ นค้าหลบหนีศุลกากร ๒) งานปราบปรามการลักลอบค้าสิ นค้า
หลบหนีศุลกากร
๒.๖ แผนงานป้ องกัน และ
ปราบปรามอาวุ ธ ปื นผิ ด
กฎหมาย อาวุ ธ ส งคราม
และวัตถุระเบิด

๑) งานป้ องกันอาวุธ ปื นผิด กฎหมาย
อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด
๒) งานปราบปรามอาวุธปื นผิดกฎหมาย
อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด

๒.๗ แผนงานการรั ก ษา ๑) งานปราบปรามผู ้ มี อิ ท ธิ พลและ
ความปลอดภัย ในชี วิตและ อํานาจมืด
ทรัพย์สิน
๒) งานสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหาการ
โจรกรรมรถ
๓) งานสนับนุ นการรั กษาความปลอด
ภัยนักท่องเทียว
๔) งานแก้ ไ ขปั ญ หาการปล้ น สะดม
บริ เวณแนวชายแดน
๕) งานสนับ สนุ น คณะกรรมการการ
เลือกตัง
๖) งานสนับสนุนตํารวจหน่วยอืน ๆ ใน
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓๙
แผนงาน
แผนสาขา
๓.สาขาการพัฒนา
และช่วยเหลือ
ประชาชน
ประกอบด้ วย
๕ แผนงาน
๒๒ งาน คือ

งาน (กลุ่มโครงการ)
๓.๑ แผนงานโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

๑) งานบริ หาร และ ประส านงาน
โครงการ ฯ
๒) งานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนืองมาจากพระราชดําริ
๓) งานโครงการบูรณะพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน
๔) งานโครงการส่ งเสริ มการปลูกหญ้า
แฝก
๕) งานโครงการพัฒนาพืนทีลุ่มนําห้วย
บางทรายตอนบน
๖) งานโครงการบรรเทาภัยในพระบรม
ราชานุเคราะห์
๗) งานโครงการหม่อนไหม
๘)งานโครงการสวนป่ าพระนามาภิไธย
ภาคใต้ส่วนที 2 (ป่ าบาลา – ฮาลา)
๙) งานโครงการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช

๓.๒ แผนงานการศึกษาในถิน ๑) งานโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
ทุรกันดารและไกลคมนาคม ๒) งานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก
และเยาวชนในถินทุรกันดารและไกล
คมนาคม
๓)งานเสริ มความมันคงในพืนทีเขตบริ การ
ของโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
๓.๓ แผนงานพัฒนาชนบท ๑) งานโครงการ สมบ.สว.
๒) งานโครงการ ปชด.
เพือเสริ มความมันคง
๓) งานการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือ
ความมันคง
๔) งานศูนย์ฝึ กอาชีพนักเรี ยนเก่า รร.ตชด
๕) งานบริ การทางการแพทย์

๔๐
แผนสาขา

แผนงาน
งาน (กลุ่มโครงการ)
๓.๓ แผนงานพัฒนาชนบท ๑) งานโครงการ สมบ.สว.
เพือเสริ มความมันคง
๒) งานโครงการ ปชด.
๓) งานการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือ
ความมันคง
๔) งานศูนย์ฝึ กอาชีพนักเรี ยนเก่า รร.ตชด
๕) งานบริ การทางการแพทย์
๓.๔ แผนงานบรรเทาภัย

๓.๕ แผนงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
๔. สาขาชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์
ประกอบด้ วย
๓ แผนงาน
๑๓ งาน คือ

๑) งานการให้ความช่วยเหลือ
๒) งานพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์กชู้ ีพ
๓) งานปฏิบตั ิการ
๑) งานรณรงค์ป้องกัน
๒) งานบํารุ งรักษาและฟื นฟู

๔.๑ แผนงานพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน

๑) งานพัฒนาและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
๒) งานพัฒนาบุคลากร
๓) งานจัดตังศูนย์ฝึ กอบรม

๔.๒ แผนงานการ
ปฏิบตั ิงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์

๑) งานเตรี ยมการและปฏิบตั ิการ
๒) งานลูกเสื อชาวบ้าน
๓) งานฝึ กอบรมเยาวชน
๔) งานฝึ กอบรมประชาชน

๔.๓ แผนงานงานประชา
สัมพันธ์

๑) งานการผลิตสื อเพือการประชาสัมพันธ์
๒) งานพัฒนาบุคลากรและเครื องมือ
๓) งานการเผยแพร่
๔) งานศูนย์ประชาสัมพันธ์

๔๑
แผนสาขา

แผนงาน

งาน (กลุ่มโครงการ)
๕) งานสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
๖) งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

๕. สาขาการพัฒนา
การบริ หาร
ประกอบด้ วย
๕ แผนงาน
๑๔ งาน คือ

๕.๑ แผนงานการบริ หาร
กําลังพล

๑) งานบริ หารกําลังพล
๒) งานพัฒนาขวัญและกําลังใจ

๕.๒ แผนงานการพัฒนา
คุณภาพกําลังพล

๑) งานการพัฒนาจิตใจ
๒) งานการรักษาวินยั
๓) งานการสอนแนะ

๕.๓ แผนงานการฝึ กอบรม ๑) งานการฝึ กอบรมภายในหน่วย
๒) งานการฝึ กอบรมนอกหน่วย
๓) งานสนับสนุนการฝึ กอบรมของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕.๔ แผนงานการพัฒนาการ ๑) งานพัฒนาระบบงาน
ปฏิบตั ิงาน
๒) งานพัฒนาระบบแผนและโครงการ
๓) งานพัฒนาการส่ งกําลังบํารุ ง
๔) งานงบประมาณและการเงิน
๕.๕ แผนงานพัฒนาองค์กร ๑) งานการพัฒนาองค์กร
๒) งานพัฒนาความสัมพันธ์ของสายงาน

๔๒
๑๒. สรุ ป

ตํารวจตระเวนชายแดนเป็ นกําลังหลักของกรมตํารวจ ในการรักษาความมันคงภายใน การ
รักษาความมันคงปลอดภัยตามแนวชายแดน การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย และการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้กบั ประชาชน และเป็ นกําลังกึงทหารของชาติ ในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงานการรักษาความมันคงภายใน และการสกัดกันตามแนวชายแดน โดยขึนการควบคุ ม
ทางยุทธการกับฝ่ ายทหาร
ตํารวจตระเวนชายแดนมี คุณลัก ษณะที สําคัญ ๓ประการ คื อ สามารถทําการรบนอกแบบ
โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร สามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที ของตํา รวจทัวไป สามารถพัฒ นาและ
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามแผนการพัฒนาชนบทของชาติ สํ า หรั บ การควบคุ ม ทางยุ ท ธการกับ
กองบัญชาการทหารสู งสุ ด ในแผนงานป้ องกันชายแดนของหน่วยควบคุมทางยุทธการ กองบังคับ
การตํารวจตระเวนชายแดนภาค ขึนการควบคุมทางยุทธการกับกองทัพภาค โดยได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิ บตั ิใน ๒ ลักษณะคือ การส่ งมอบกําลัง ตชด. ในพืนทีให้กบั หน่ วยควบคุมทางยุทธการ ซึ ง
ทภ./ศปก.ทภ. จัดตังขึน หรื อ มอบภารกิจและพืนทีให้ตชด.ดําเนินการภายใต้การควบคุมของหน่วย
ควบคุ มทางยุทธการ ซึ งในลักษณะหลังนี นับว่าเป็ นผลดี และทําให้ ตชด.มีความคล่องตัวในการ
ปฏิ บตั ิสูง นอกจากนันในบางส่ วน บางพืนที กําลังตํารวจตระเวนชายแดนได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานในแผนงานรักษาความมันคงภายในอีกด้วย
ในด้า นการพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพของตัวบุ ค คล เน้นการสร้ า งอุ ดมการณ์ ทางด้า นการเมื อง
อุดมการณ์ในการปฏิบตั ิงาน การปฏิ บตั ิตามแผนงาน การพูดในทีชุ มนุ มชน เพือผลในการทํางาน
มวลชนสัมพันธ์ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การเป็ นครู ฝึ กทางทหาร เพือสามารถฝึ กอบรมประชาชน
และออกคําสังเมือเข้าปฏิบตั ิการอย่างได้ผลหรื อกล่าวโดยสรุ ปคือพัฒนาให้ตาํ รวจตระเวนชายแดน
ทุกนาย คิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น และสังการเป็ นนันเอง โดยมีกองบังคับการฝึ กพิเศษเป็ นหน่วยหลัก
ในการปฏิ บตั ิ นอกจากนัน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนได้จดั ตัง"ศูนย์มวลชนสัมพันธ์
กองบัญชาการตํา รวจตระเวนชายแดน"ขึ นรั บ ผิ ดชอบการทํา งานมวลชนของตํา รวจตระเวน
ชายแดน เพือกําหนดนโยบาย และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพกําลังพลในการทํางานมวลชน ด้านการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของหน่วย เน้นทีกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน ให้สามารถเป็ นศูนย์ยุทธการ
และการข่าว ศูนย์ฝึ กอบรมตํารวจ และประชาชน ศูนย์พฒั นาช่ วยเหลือประชาชนและศูนย์พกั ฟื น
กําลัง พล ด้านหมวดตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาประสิ ท ธิ ภาพให้ส ามารถทํางานได้ท งด้
ั าน
การเมื อง การพัฒนา และการทหารได้อย่างอิ ส ระ ด้า นการปฏิ บ ตั ิ แผนงาน ต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ของแต่ละพืนที พืนทีใดทีไม่มีสถานการณ์ ดา้ นการรบสู ้รบ จะต้องเน้นหนักงานด้าน
การเมื อง และการพัฒนา พืนที ใดที สถานการณ์ ด้านการสู ้ รบไม่รุนแรง จะต้องดําเนิ นการด้าน

๔๓
การเมือง การพัฒนา และการทหารควบคู่กนั ไป ส่ วนในพืนทีทีมีสถานการณ์ สู้รบสู งหรื อรุ นแรง
จะต้องดําเนิ นการทางด้านการทหาร เพือคลี คลายสถานการณ์ การสู ้รบให้เบาบางลง แล้วจึงเอา
งานด้านการเมืองและการพัฒนาเข้าไปขยายผล สําหรับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน
งานด้านการทหาร มุ่งกระทําต่อกองกําลังของต่างชาติ ทีคุกคามต่อเอกราชอธิ ปไตย และระบบการ
ปกครองของประเทศ แต่ตอ้ งคํานึ งถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเป็ นสําคัญ ส่ วนการรั กษา
ความมันคงปลอดภัย ตามแนวชายแดนนัน ต้อ งดํา เนิ น งานด้า นการเมื อ งและการพัฒ นาต่ อ
ประชาชนในพืนทีเป็ นหลัก เมือสถานการณ์สงครามเกิดขึน ตํารวจตระเวนชายแดนจะแปรสภาพ
เป็ นตํารวจสนาม ปฏิบตั ิการตามแผนป้ องกันราชอาณาจักรตามทีฝ่ ายทหารกําหนดได้

----------------------------------

๔๔

บทที ๓
แนวความคิดเกียวกับการอาสารักษาดินแดน
๑.กล่ าวนํา
การทีประเทศชาติของเราสามารถดํารงความเป็ นเอกราชและอธิ ปไตยมาได้ตราบเท่าทุกวันนี
ก็เพราะบรรพบุรุษไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย ได้เสี ยสละชีวติ เลือดเนื อและความสุ ขส่ วนตัวทัง
ปวงเข้า ปกป้ องไว้ ประจักษ์พยานมี ปรากฏให้เห็ นเป็ นเครื องเตื อนใจอยู่ใ นภู มิภ าคต่ าง ๆ ของ
ประเทศ อันแสดงให้เห็นว่าก็เพราะด้วยความสามัคคีและเสี ยสละอ่างใหญ่หลวงของชนชาติไทยนี
เอง ผืนแผ่นดิ นแห่ งนี จึงสามารถรวมกันและดํารงอยู่เป็ น “ประเทศไทย” อยู่ได้อย่างเป็ นสุ ขจน
ปั จจุบนั โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเป็ นพืนฐานและแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า หากเราจะย้อนไปในอดีตก็จะประจักษ์ขดั ว่า การบริ หารราชการแผ่นดิ นและการต่อสู ้กบั
อริ ราชศัตรู เพือปกป้ องผืนแผ่นดินไทยนัน ไม่วา่ ยุคใดสมัยใด พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นผูน้ าํ สู งสุ ด
มีพระราชอํานาจและอาญาสิ ทธิ เด็ดขาดเหนื อประชาราษฎร์ ทงปวง
ั
ราษฎรทุกคนอยูใ่ นฐานะเป็ น
ผูร้ ับใช้ เรี ยกว่า “ทําราชการ” โดยเฉพาะอย่างยิงชายไทยทุกคนมีหน้าทีป้ องกันรักษาบ้านเมืองเมือ
มีศึกสงครามก็เรี ยกระดมพลเข้าฝึ กหัดทหาร เรี ยกว่า “เข้าเวร” ผลัดเปลียนกันปี ละ ๖ เดือน แต่ใน
ระยะหลัง ได้ล ดหย่อนการเข้า เวรให้เหลื อเพี ย งปี ละ ๓ เดื อนเมื อออกเวรแล้วก็ ไ ปทํามาหากิ น
ตามปกติ ไม่มีการจัดกําลังรบแบบกองทัพประจําการเหมือนในปั จจุบนั แต่อย่างไร ดังนัน จะเห็ น
ได้ว่า นับ ตังแต่ ส มัย โบราณกาลเป็ นต้นมาคนไทยได้ “อาสา” เข้า มาด้วยความกล้า หาญเพื อ
“ รักษาดินแดน ” แผ่นดินไทยไว้เพือให้ “ ไทยต้องเป็ นไทย ” อยูช่ วนิ
ั จนิ รันดร “การอาสารักษา
ดินแดน ” จึงเป็ นสิ งทีควบคู่มา ประวัติศาสตร์ ชาติไทย มาโดยตลอดตราบเท่าทุกวันนี
๒.ความเป็ นมาของอาสารักษาดินแดน
ความเป็ นมาของกองอาสารักษาดิ นแดนนันจากหลักฐานทางประวัตศาสตร์ ปรากฏว่ากอง
อาสารักษาดิ นแดนได้มีมาแล้วแต่โบราณกาลทีพอจะเห็ นได้ชดั เช่ น ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมัยศึกบางระจัน ซึ งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า มีชาวบ้านบางระจันที
ไม่ ใ ช่ ท หารได้พ ยายามต่ อสู ้ ก ับ ชาวพม่ า ข้า ศึ ก จนสิ นกํา ลัง กล่ า วคื อ เมื อเดื อน ๓ ปี ระกา พ.ศ.
๒๓๐๘ ราษฎรชาวบ้านบางระจันหมู่หนึงซึ งมีหวั หน้าซึ งมีหวั หน้ารวม ๖ คน ด้วยกัน ชื อนายแท่น,
นายโชตินายอิน, นายเมือง ซึ งเป็ นชาวเมืองสิ งห์ กับนายดอก และนายทองแก้ว ซึ งเป็ นคนชาวเมือง
วิเศษไชยชาญ ได้ออกอุบายลวงชาวพม่าข้าศึกไปตายเป็ นจํานวน ๒๐ คน แล้วพากันหลบหนี ไปอยู่

๔๕
บ้านบางระจัน เพราะเวลานันมีชาวไทยเป็ นจํานวนมากได้พากันหลบหนี พม่าไปอยูท่ ีบ้านบางระจัน
แล้ว หัวหน้าทัง ๕ คนนี ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกเพิมเติ ม ได้อีกกว่า ๔๐๐ คน และมี หัวหน้า
เพิมขึนอีก ๕ คน คือ ขุนสรรค์, พันเรื อง, นายทองเหม็น, นายจันหนวดเขียวและนายทองแสงใหญ่
ได้จดั สร้างค่ายล้อมรอบบ้านบางระจันเป็ น ๒ ค่าย แล้วจัดกําลังแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่เตรี ยมพร้อม
รักษาหน้าทีพร้อมด้วยศาสตราวุธเท่าทีสามารถจะแสวงหามาได้ในตําบลนัน และได้พยายามทําการ
ต่อสู ้กบั พม่าข้าศึกได้เป็ นเวลานานถึง ๕ เดือน จึงสิ นกําลังและเสี ยค่ายเมือวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๒
คํา ปี จอ พ.ศ.๒๓๐๙ นอกจากการสู ้ รบที ค่ายบางระจันแล้ว ก็ยงั มี การสู ้ รบที เมื องถลาง ในสมัย
คุณหญิงจันและนางมุก (ท้าวเทพกษัตรรี และ ทางศรี สุนทร) สมัยกูอ้ ิสรภาพเมืองนครราชสี มาโดย
การนําของคุณหญิงโม (ท้าวสุ รนารี ) จนกระทังสมัยเสื อป่ า รัชการที ๖
สําหรับสมัยเสื อป่ า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีศรี สินทรมหาวชิ ราวุธพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที ๖ ) ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงกองพลอาสาสมั
ั
ครเรี ยกว่า “กองเสื อป่ า”
ขึนเมือวันที ๑ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔ ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือฝึ กอบรมข้าราชการและ
ประชาชนให้รู้จกั รักชาติ รู ้จกั หน้าทีในการป้ องกันรักษาประเทศชาติ รู ้จกั ประพฤติปฏิบตั ิในสิ งทีดี
ทีควร และทรงวางหลักอันเป็ นชี วิตจิตใจของกองเสื อป่ าไว้วา่ “เสี ยชี พอย่าเสี ยสัตว์” กองเสื อป่ าใน
ขณะนันแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือประเภทเสื อป่ าเสนาทหารรักษาพระองค์ ได้แก่ กรมเสื อป่ าราบ
หลวง, พรานหลวง, ม้าหลวง ปื นใหญ่หลวง, เดินข่าวหลวง, พาหนะหลวง, และนักเรี ยนเสื อป่ า
หลวง เป็ นต้น อีกประเภทหนึ งเป็ นเสื อป่ ารักษาดิ นแดนมณฑลต่าง ๆ รวมทังเสื อป่ ารักษาดิ นแดน
พิเศษ เช่น ม้าและเดินข่าว เป็ นต้น
หน้าทีของกองเสื อป่ า ได้มีพระราชกําหนดหน้าทีเสื อป่ านักรบกองอาสารักษาความสงบราบ
คาม พ.ศ. ๒๔๖๐ กําหนดไว้ตามมาตรา ๔ ว่า เหตุการณ์ฉุ กเฉิ นทีเกิ ดขึน ซึ งเป็ นหน้าทีของเสื อป่ า
กองอาสาสมัครจะต้องกระทําหน้าทีเข้าระวังหรื อปราบปรามนัน คือ ถ้า เหตุ จลาจลเกิ ดขึ นภายใน
พระราชอาณาจักรเฉพาะภายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ ง หรื อหลายจังหวัดก็ดีเป็ นหน้าทีของเสื อป่ า
นัก รบ ส่ วนย่อยหรื อส่ วนใหญ่ ซึ งอยู่ใ นจัง หวัดนัน ๆ จะต้องทําการระวัง ทังสิ นหรื อถ้า มี ก าร
ประกาศสงครามขึ นเมือใด เวลาใด เสื อป่ ากองอาสาสมัครทุ กกองต้องเตรี ยมพร้ อมที จะทําการ
ป้ องกันต่อสู ้ราชศัตรู นนั ๆ เพือรักษาความเป็ นไทย อิสระของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ตามที กล่ าวมาแล้วนี จะเห็ นได้ว่าชาติ ไทยนันได้มีหน่ วยอาสารั กษาดิ นแดนมาแล้วแต่ ครั ง
โบราณกาล จนกระทังถึ งสมัยล้นเกล่ าฯ รั ชกาลที ๖ ซึ งล้วนแล้วแต่มีวตั ถุ ประสงค์อย่างเดี ยวกัน
ทังสิ นคือ ช่วยทหารทําการสู ้รบกับข้าศึกศัตรู เมือถึงคราวจําเป็ น
สําหรับตัวอย่างในต่างประเทศนัน เช่ น ประเทศอังกฤษ เมือก่อน ค.ศ.๑๙๐๘ มีหน่ วย Militia
ซึ งหมายถึ งหน่ วยของประชาชนที อาสาสมัครเข้ามากระทําหน้าที อย่างทหารแต่ มิ ใช่ ทหาร ซึ ง
ตามปกติจะต้องได้รับการฝึ กอบรมอย่างทหาร และเมือมีกรณี ฉุ กเฉิ นจะต้องเรี ยกมาปฏิบตั ิหน้าทีใน
กิจการต่าง ๆ ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๐๘ อังกฤษได้เปลียนเป็ น Territorial Army หรื อกองทัพประชาชน

๔๖
ซึ งอังกฤษมุ่งหมายจะเพิมกําลังรบของตนให้มากขึน ประชาชนทีอาสาสมัครจึงต้องรับการฝึ กอบรบ
ตามหลักสู ตรการฝึ กวิชาทหารต่อเมือถึงคราวจําเป็ นจะถูกเรี ยกมาปฏิบตั ิหน้าทีทําการรบอย่างทหาร
หรื อเข้าทําการรบร่ วมกับทหาร แต่ให้ทาํ การรบอยูภ่ ายในประเทศของตน ต่อมาในสงครามโลกครัง
ที ๒ การรบได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางมิได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะแต่ในสนามรบหรื อยุทธบริ เวณเท่านัน
หากแต่ได้ล่วงลําเข้าไปในพืนทีทัว ๆ ไปทุกแห่ ง อังกฤษจึงได้ใช้ประชาชนทีอาสาสมัครโดยจัดขึน
เป็ นหมวดหมู่ และใช้อาวุธเท่าทีจะหาได้กระทําหน้าทีเป็ นหู เป็ นตาและป้ องกันท้องถิ นของตนเอง
ในยามคับขันแทนกําลังทหารอี กส่ วนหนึ งด้วย โดยเรี ยกหน่ วยนี ว่า Local Defense Volunteers
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ กิ จการของหน่ วยนี ได้เจริ ญก้าว-หน้าขึนประกอบกับประเทศเยอรมันได้
ประกาศว่า การที ประเทศคู่ สงครามใช้พลเรื อนแทนทหารนัน ย่อมถื อเป็ นการละเมิ ดกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยการประกาศสงครามอังกฤษจึงปรับปรุ งLocal Defense Volunteers เสี ยใหม่
โดยจัดให้มีอาวุธทันสมัยทังประจํากายและประจําหน่ วย กําหนดให้แต่งเครื องแบบแน่ นอนอย่าง
ทหารและเปลียนชื อเรี ยกเสี ยใหม่ว่า “ Home Guard ” และใช้ชือนี มาจนทุกวัน นอกจากนี ก็มี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ งจัดหน่วย “Nation Guard ” ขึนโดยจัดให้มีประชาชนอาสาสมัครทําหน้าที
อย่างทหารและให้ปฏิ บตั ิ หน้าที อย่างกว้างขวางมากจนถึ งกับส่ งออกไปทําการร่ วมกับทหารนอก
ประเทศด้วย เท่าทีได้ยกตัวอย่างของประเทศต่าง ๆ มากล่าวก็เพือแสดงให้เห็นว่ากองอาสา-รักษา
ดิ นแดนหรื อหน่ วยอาสาสมัครที จัดขึ นนี มี ประโยชน์ มหาศาลแต่ สิ นเปลื องเงิ นน้อยมากอันเป็ น
หลักการทีควรยึดถือไม่วา่ จะเป็ นประเทศและชาติใด
ก่อนทีจะกล่าวถึ งเรื องกองอาสารักษาดินแดนในปั จจุบนั นี โดยละเอียดต่อไป หากจะเว้นการ
กล่าวถึงเรื อง พ.ร.บ.กําหนดหน้าทีของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพ.ร.บ.ให้อาํ นาจในการ
เตรี ยมป้ องกันประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔พอสังเขปดังนี คื อเมือสงครามโลกครังที ๒ ได้อุบตั ิ ขึนใน
ขณะนัน ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้
ตรา พ.ร.บ.กํา หนดหน้า ที ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔ และพ.ร.บ. ให้อ าํ นาจในการ
เตรี ยมการป้ องกันประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึน เพือทําการฝึ กอบรมคนไทยให้รู้จกั หน้าทีในการทีจะ
ป้ องกันรั กษาประเทศชาติ ในเวลาสงครามมิ ได้มีความมุ่งหมายที จะทําการสู ้ รบกับประเทศหนึ ง
ประเทศใด และได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้าหน้าทีดําเนิ นการ กระทรวงมหาดไทยได้สัง
ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเปิ ดการอบรมขึนเป็ นแห่ ง ๆ ไปตามตําบลและหมู่บา้ นเท่าที
สามารถจะได้ โดยไม่ ใ ห้ เ ป็ นการขัด ต่ อ การประกอบอาชี พ ของราษฎรแต่ อ ย่ า งใด ต่ อ มาใน
พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลในชุ ดเดียวกันนี เห็นสมควรทีจะรี บเร่ งดําเนิ นการฝึ กอบรมและเห็นสมควรจะ
ได้จดั ให้มีกลุ่มชนขึนเพือทําการต่อสู ้ตา้ นทานข้าศึกในทุกท้องที เพือรักษาจุดยุทธศาสตร์ รักษา
ชุ ม นุ ม ชนและตระเตรี ยมกองทัพ พลเรื อนขึ นโดยให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
( พล.อ.มังกร พรหมโยธี ) เป็ นแม่ทพั กองทัพพลเรื อน และเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการทัวไป มี ขา้ ราชการ
ตําแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงส่ วนภูมิภาคทําหน้าทีผูบ้ งั คับบัญชารองลงไปตามลําดับ ทําการฝึ กอบรบ

๔๗
ประชาชนเพือให้ทาํ หน้าทีต่อต้านข้าศึกตามวัตถุ ประสงค์ แต่เนื องจากมีระยะเวลาดําเนิ นการน้อย
อาวุธยุทโธปกรณ์ สิงอุ ปกรณ์ และเจ้าหน้าทีผูฝ้ ึ กมี ความรู ้ ความชํานาญทีจะทําการฝึ กอบรมยังไม่
พร้ อมบริ บู รณ์ จึ งเห็ นว่าการที จะให้ กองทัพเรื อทําหน้า ที ต่ อสู ้ ต้า นทานข้า ศึ กหรื อหน้าที พลรบ
โดยตรงนันอาจเป็ นภัยแก่พลเรื อนทัวไปอย่างหนักจากฝ่ ายตรงข้าม จะให้โทษมากกว่าเป็ นคุณ จึงได้
เปลี ยนวัตถุ ประสงค์เดิ มทีจะให้กระทําหน้าทีพลรบมาเป็ นช่ วยรบมีหน้าทีปฏิ บตั ิ การร่ วมกับฝ่ าย
ทหาร โดยให้ฝ่ ายทหารเป็ นผูน้ าํ และเปลียนชื อเสี ยใหม่วา่ “กองพลเรื อนอาสา” ต่อเมือสงครามโลก
ครังที ๒ สงบลง และ พ.ร.บ.ให้อาํ นาจในการเตรี ยมการป้ องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๘๔ ได้ถูกยกเลิ ก
ไปอํานาจในการจะเรี ยกราษฎรมาทําการฝึ กอบรมก็หมดไปด้วย
เมือ พ.ศ. ๒๔๙๑ เหตุการณ์ของโลกเริ มไหวตัวมีทาทีวา่ จะเกิดสงครามขึนอีกนายกรัฐมนตรี ใน
สมัยนัน ( จอมพล ป.พิบูลสงคราม ) จึงได้สังให้กระทรวงมหาดไทย รื อฟื นการดําเนิ นงานเกียวกับ
การพลเรื อนอาสาขึ นอีก แต่โดยที ไม่มีกฎหมายให้อาํ นาจในการดําเนิ นงานในด้านนี โดยชัดแจ้ง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน ( พล.อ.มังกร พรหมโยธี ) จึงได้สังการให้ จังหวัด,
อําเภอ, กํานัน, และผูใ้ หญ่บา้ นทีอยูต่ ามชายแดนทําการอบรมราษฎรโดยวิธีเรี ยกประชุ มชี แจงทํา
ความเข้าใจให้รู้จกั รักษาประเทศชาติ รู ้ จกั หน้าทีคนไทยในเวลารบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที ไปพลางก่ อน และในขณะเดี ยวกัน ก็ ได้พิ จารณาร่ าง พ.ร.บ. องค์การ
ประชาชนป้ องกันประเทศ ซึ งกรมเสนาธิ ก ารกลาโหมยกร่ า งขึ นตามมติ ข องสภาป้ องกันพระ
ราชอาณาจักรให้จดั ตังองค์การขึ นเพือให้เป็ นหลักฐานในการทีจะดําเนิ นงานให้องค์การนี ได้เกิ ด
ประโยชน์ทงในยามปกติ
ั
และสงครามตามแบบอย่างในต่างประเทศทีจัดทํากันอยู่การพิจารณาได้
จัดทํากันในระหว่างเจ้าหน้าทีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมหลายครังแต่ร่าง พ.ร.บ.นี ก็
ยังไม่ ได้เข้าสู่ สภาผูแ้ ทนราษฎร ต่ อมาในต้นปี ๒๔๙๗ พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในสมัยนัน ได้สั งให้แก่ ไขปรั บปรุ ง พ.ร.บ. นี เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี ก็ตกลงเห็ นชอบจึงได้เสนอไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร และได้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย เมือ
๑๐ ก.พ.๒๔๙๗ เรี ยกว่า “ พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” ซึ งมีผลบังคับใช้ในทุกจังหวัด
ทัวราชอาณาจักร โดยพระราชกฤษฎี การวม ๓ ฉบับ ภายในเวลา ๒ ปี นับตังแต่ประกาศเป็ นกฎหมาย
และกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดาํ เนินงานอาสารักษาดินแดนมาจนกระทังปั จจุบนั
๓. กิจการอาสารักษาดินแดน
ในเบืองต้นได้กล่าวถึงแนวความคิดเกียวกับการอาสารักษาดินแดนเพือให้เข้าใจถึงบทบาทและ
ความสําคัญของกิ จการอาสารั กษาดิ นแดน ต่ อไปจะได้กล่ าวถึ งรายละเอี ยดของกิ จการอาสารั กษา
ดินแดนซึ งในทีนี ขอคําความเข้าใจเสี ยก่อนว่า คําว่า “อาสารักษาดิ นแดน” ทีกล่าวถึ งหมายถึ ง ราษฎร

๔๘
อาสาสมัครตาม พ.ร.บ. กองอาสารั กษาดิ นแดน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๐๔
เท่านัน มิได้หมายถึงอาสาสมัครประเภทอืน เช่น ทสปช., อพป., ลส.ชบ. หรื อ สอ.รด. แต่ประการใด
๔. ความมุ่งหมายในการจัดตังกองอาสารักษาดินแดน
เนืองจากการป้ องกันประเทศชาติในสถานการณ์ปัจจุบนั นี มิใช่จะเป็ นหน้าทีของทหารแต่ฝ่ าย
เดี ยวเท่านันย่อมเป็ นหน้าที ของประชาชนพลเมื องทุ กคนจะต้องร่ วมมื อช่ วยเหลื อและจะต้องได้รับ
การศึกษาอบรมเพือให้มีความรู ้ ในการทีจะต้องป้ องกันตนเอง และประเทศชาติดว้ ยมิฉะนันแล้วการ
ป้ องกันนันก็อาจไม่บงั เกิดผล และในทีสุ ดประเทศชาติก็อาจถึงความพินาศย่อยยับ จึงจําเป็ นต้องมีการ
ฝึ กอบรมและจัดหน่ วยบังคับบัญชาเตรี ยมไว้เสี ยตังแต่ในเวลาปกติ ด้วยเหตุนีจึงได้ตรา พ.ร.บ. กอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึน
๕. ความหมายของคําว่ า “กองอาสารักษาดินแดน”
เพือความเข้าใจเกียวกับคําว่า “กองอาสารักษาดินแดน” ใคร่ ขอชี แจงว่า คํานีมีความหมายเป็ น
๒ นัยด้วยกันคือ
นัยที ๑ “กองอาสารักษาดิ นแดน” เป็ นหน่ วยทีจัดตังขึนตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ในมาตรา ๔ ซึ งบัญญัติไว้ว่า “ให้จดั ตังกองอาสารั กษาดิ นแดนเป็ นองค์การขึ นอยู่ใน
กระทรวงมหาดไทย มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคล เรี ยกว่า กองอาสารั กษาดิ นแดน” มี ชือภาษาอังกฤษว่า
VOLUNTEERS DEFENCE CORPS (VDC)
นัยที ๒ “กองอาสารักษาดิ นแดน” เป็ นหน่ วยทีสังกัด กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
เช่ น เดี ย วกั บ กองอื น ๆ ตามนั ย แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ งเป็ นกองทีมีหน้าทีดําเนิ นกิ จการเกี ยวกับกองอาสารักษาดิ นแดน
ตามนัยที ๑ กองอาสารั กษาดิ นแดนตามนัยนี มี ชื อในภาษาอังกฤษว่า VOLUNTEERS FEFENCE
DIVISION (MDD.)
นอกจากนี ภายหลังที กอ.รมน. ได้นาํ สมาชิ ก อส.เข้าปฏิบตั ิหน้าทีตามแผน กอ.รมน. เพือให้
การทํางานได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพ กอ.รมน. จึงได้จดั ตังฝ่ ายปฏิ บตั ิการอาสารักษาดินแดน ซึ งต่อมาได้
เปลี ยนชือเป็ น “กองปฏิบตั ิการอาสารักษาดินแดน (กปอส.) ” โดยมีหน้าทีในการอํานวยการวางแผน
ควบคุ ม กํากับดูแลและปรับปรุ งงานของสมาชิ ก อส.โดยตรง โดยให้ขึนอยู่กบั ส่ วนปฏิ บตั ิการพิเศษ
ฝ่ ายกิจการพลเรื อน กอ.รมน.

๔๙
๖. ภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา
๑๖ ได้กาํ หนดภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนไว้ดงั นี.๑) บรรเทาภัยทีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก
๒) ทําหน้าทีรักษาความสงบภายในท้องทีร่ วมกับพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ
๓) รักษาสถานทีสําคัญและการคมนาคม
๔) ป้ องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว
๕) ทําการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ ายทหารตามทีต้องการ และตัดทอนกําลังข้าศึก
๖) เป็ นกําลังสํารองทีส่ วนหนึงทีพร้อมจะเพิมเติมและสนับสนุนกําลังทหารเมือจําเป็ น
ต่ อมาคณะกรรมการกลางกองอาสารั กษาดิ นแดน ได้ก าํ หนดภารกิ จของกองอาสารั กษา
ดินแดนเป็ นยามปกติและยามสงคราม สําหรับภารกิจยามสงครามคงเหมือนข้อความข้างต้น
ภารกิจในยามสงบได้กาํ หนดไว้ดงั นี.๑) ช่วยเหลื อเจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครองและตํารวจรักษาความสงบในท้องถินของสมาชิ ก โดยมุ่ง
หนักไปในทางสื บสวน รายงานข่าวเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามโจรผูร้ ้าย
๒) ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีในท้องถินในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
๓) ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีพัฒนาการท้องถินในเขตทีเปิ ดหน่วยพัฒนาการ
๔) ช่ วยเหลื อซ่ อมแซมสถานทีราชการหรื ออาคารสาธารณะ ตลอดจนพัสดุ ต่าง ๆ การขนส่ ง
การอพยพ
๕) ช่วยเหลือป้ องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย ฯลฯ
๖) ช่ วยเหลื อเจ้าหน้าทีอนามัยเกี ยวกับการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดต่าง ๆ ตลอด
จนถึงการพยาบาลและการช่วยนําผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล
๗. การจัด
การจักหน่วยงานของกองอาสารักษาดินแดน แบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน ดังนี.ส่ วนกลาง ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
๒) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.)
๓) กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วย
๑) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนภาค (บก.อส.ภ.)

๕๐
๒) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ)
๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ร้อย อส.จ.)
๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ (ร้อย อส.อ.)
ก. ส่ วนกลาง
๑) คณะกรรมการกลางและคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
การจัดและการดําเนิ นงานของกองอาสารักษาดิ นแดนโดยทัวไป เป็ นอํานาจและหน้าทีของ
คณะกรรมการกลางอาสารักษาดิ นแดน กรรมการคณะนี มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่เกิ น ๒๐
คน ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็ นรองประธานโดยตําแหน่ง ส่ วนกรรมกรอืน เลขาธิ การ และรองเลขาธิ การรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
หมาดไทย เป็ นผูแ้ ต่งตังและถอดถอนโดยอนุ มตั ิคณะรัฐมนตรี ปั จจุบนั คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดนประกอบด้วย
- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธาน
- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
เป็ นรองประธาน
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นกรรมการ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เป็ นกรรมการ
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นกรรมการ
- เสนาธิ การทหาร
เป็ นกรรมการ
- เสนาธิ การทหารบก
เป็ นกรรมการ
- เจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็ นกรรมการ
- เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็ นกรรมการ
- เจ้ากรมการรักษาดินแดน
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมตํารวจ
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมอัยการ
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมบัญชีกลาง
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมโยธาธิ การ
เป็ นกรรมการ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
เป็ นกรรมการ
- อธิ บดีกรมการปกครอง
เป็ นกรรมการ
และเลขาธิ การ
- รองอธิ บดีกรมการปกครอง
เป็ นกรรมการ
และรองเลขาธิ การ

๕๑
- ผูอ้ าํ นวยการกองอาสารักษาดินแดน
เป็ นรองเลขาธิ การ
อํานาจหน้าที ของคณะกรรมการกลางกองอาสารั กษาดิ นแดน มี อาํ นาจและหน้าที จัดและ
ดําเนิ นงานอาสารักษาดินแดน โดยทัวไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิ คของสภาความมันคงแห่ งชาติ
และวางระเบียบและข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดนดังต่อไปนี
- กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคดั เลือก และการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- กําหนดหลักสู ตร การอบรม และการฝึ ก
- กําหนดการใช้จ่าย และงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน
- กําหนดการเก็บ รักษา และการใช้อาวุธ
คณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย
- เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็ น ประธานอนุกรรมการ
- เจ้ากรมการรักษาดินแดน
เป็ น อนุกรรมการ
- ผูแ้ ทนกองบัญชาการทหารสู งสุ ด
เป็ น อนุกรรมการ
- ทีปรึ กษากองบัญชาการ
อาสารักษาดินแดน
เป็ น อนุกรรมการ
- ผูอ้ าํ นวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็ น อนุกรรมการ
คณะกรรมการการกลางมีหน้าทีพิจารณาวางแผนการฝึ กและปรับปรุ งกิ จการกองอาสารักษา
ดินแดนให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งยิงขึน (ดูแผนผังที ๑)
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แผนผังที ๑
สายการบริ หารและการประสานงานของกิจการกองอาสารั กษาดินแดน
สภาความมันคงแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

คณะกรรมการกลาง
กองอาสารักษาดินแดน

กระทรวงมหาดไทย

คณะอนุกรรมการกลาง
กองอาสารักษาดินแดน
ทบ.

ทร. (นย.)

กรมการปกครอง
อส.

ส่วนกลาง
บก.อส.

กสร.ทบ.
ส่วนภูมิภาค

ยก.ทบ.

บก.อส.ภ.
ทภ.มทบ.
ศสพ.

บก.อส.จ.

ศร.

ร้อย อส.จ.

ศม.

ร้อย อส.อ.

สายการบริ หาร
สายการบังคับบัญชา
สายการประสานงาน

๕๓

๒) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.)
๑. ภารกิจ
- เป็ นหน่วยบังคับบัญชาและดําเนินการในการเตรี ยมกําลัง
- สมาชิกและใช้กาํ ลังตามทีบ่งไว้ใน พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน
๒. การแบ่งมอบ
- เป็ นหน่วยของกระทรวงมหาดไทย
ขีดความสามารถ
- บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนทังสิ น
- วางแผนการใช้และฝึ กกองอาสารักษาดินแดน
- ประสานงานและกํากับการปฏิบตั ิของกองอาสารักษาดินแดนทังสิ น
- อํานวยการและกํากับการต่อกิ จการกําลังพลและการส่ งกําลังบํารุ งให้แก่กองอาสา
รักษาดินแดนต่าง ๆ
- เป็ นหน่วยหลักในการประสานงานกับส่ วนราชการอืนทีเกียวข้อง
- อํานวยการและกํากับการเพือให้ได้มาซึ งข่าวสารทีเกียวข้องกับกิ จการของกองอาสา
รักษาดินแดน และดําเนินการต่อกรรมวิธีให้ได้มาซึ งข่าวกรองตลอดจนการใช้ข่าวกรอง
ผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่บุคคลต่อไปนี
- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็ นผูบ้ ญั ชาการ
- รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นรองผูบ้ ญั ชาการ
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและจเรตํารวจเป็ นผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการ
การแบ่งส่ วนราชการ บก.อส.ส่ วนกลางแบ่งส่ วนราชการดังนี.- ฝ่ ายอํานวยการ ส่ วนราชการในฝ่ ายอํานวยการแบ่งออกเป็ นกองและแผนดังต่อไปนี
ก. กองกําลังพลและส่ งกําลังบํารุ ง แบ่งออกเป็ น ๒ แผนกคือ
๑) แผนกกําลังพล
๒) แผนกส่ งกําลังบํารุ ง
ข. กองข่าวและยุทธการ แบ่งออกเป็ น ๒ แผนกคือ
๑) แผนกข่าว
๒) แผนกยุทธการ
- กองร้อยบังคับการ และบริ การ แบ่งส่ วนราชการออกเป็ น ๓ หมวดดังต่อไปนี
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แผนกผังที ๒
ผังการจัด บก.ในส่ วนกลาง
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ทีปรึ กษา

ส่ วนกลาง

กองร้อยอาสารักษาดินแดนรถไฟ

กองร้อยบังคับการ
และบริ การ
หมวดสื อสาร

ฝ่ ายอํานวยการ

หมวดบริ การ
แผนกกําลังพล

หมวดสารบรรณ

หมวดกําลังพล

ส่วนภูมิภาค

หมวดบริ การ

อัตราโครง
อัตราลด

หมวดระวังป้ องกัน

กองกําลังพลและส่งกําลังบํารุ ง

แผนกส่งกําลังบํารุ ง
หมวดแผน

หมวดส่งกําลังบํารุ ง

กองยุทธการและข่าว
แผนกข่าว

หมวดบริ การ

หมวดการข่าว

หมวดแผน

แผนกยุทธการ
หมวดยุทธการ
หมวดรักษาความปลอดภัย

หมวดฝึ กและศึกษา

ศึกษา

หมวดสงครามจิตวิทยา

๕๕
ก. หมวดสื อสาร
ข. หมวดบริ การ
ค. หมวดระวังป้ องกัน
(ดูแผนผังที ๓)
๓) กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กองอาสารักษาดินแดนดังกล่าวนีมิใช่เป็ น “กองอาสารักษาดินแดน” ตามพระราชบัญญัติ
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ แต่มีชือพ้องกัน มีฐานะเป็ นหน่วยราชการในระดับกอง
เช่นเดียวกับกองอืน ๆ ทีสังกัดอยูใ่ นกรมการปกครอง มีหน้าทีดําเนิ นกิจการเกียวกับกองอาสารักษา
ดินแดน แบ่งออกเป็ น ๒ ฝ่ ายคือ
๑. ฝ่ ายกิจการอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย
- งานบริ หารทัวไป
- งานกําลังพล
- งานยุทธการและการข่าว
- งานส่ งกําลังบํารุ ง
๒. ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ ประกอบด้วย
- งานอํานวยการ
- งานปกครอง
- งานวิชาการ
- งานกิจการพิเศษ
แต่ละงานมีหน้าทีรับผิดชอบดังนี
๑. งานบริ หารทัวไป มีหน้าทีเกียวกับด้านธุรการทัวไป
- การบริ หาร งานบุคคล
- การประชาสัมพันธ์ กิจการอาสารักษาดินแดน
-การวิจยั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนตลอดจนส่ งเสริ ม
สมรรถภาพ
- การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพือใช้ในกิจการอาสารักษาดินแดน
- การควบคุมการจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ
-การจัดสรรเงินให้แผนกการในจังหวัดต่างๆรวมทังโครงการผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ าย
รักษาความสงบ ตลอดจนงานทีเกียวกับกิจการฝ่ ายทหาร

๕๖
แผนผังที ๓
แสดงการแบ่ งหน่ วยงานในกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ผูอ้ าํ นวยการกองอาสารักษาดินแดน
ฝ่ ายกิจการอาสารักษาดินแดน

งานบริ หารทัวไป

งานกําลังพล

งานยุทธการและ
การข่าว

หมวดส่งกําลัง
บํารุ ง

หมวดธุรการ
ทัวไป

หมวดธุรการ

หมวดธุรการ

หมวดธุรการ

หมวดงบประมาณ
และการเงิน

หมวดกําลังพล

หมวดข่าว

หมวดแผน

หมวดประชา สัมพันธ์

หมวดสิทธิ
กําลังพล

หมวดศึกษาและ
ฝึ กอบรม

หมวด
ยุทธภัณฑ์

หมวดวิจยั
ประเมินผล

หมวดวิจยั
ประเมินผล

หมวดปฏิบตั ิการ

หมวด
อาภรณ์ภณั ฑ์

หมวดกิจการทหาร

หมวดแต่งตัง
ชันยศ

หมวด
จิตรวิทยา

หมวดยานพาหนะ
และอาคารสถานที

หมวด
บํานาญพิเศษ

หมวดสื อสาร

หมวดวินยั และ
สมรรถภาพ

หมวดแผนงาน

หมวดพาหนะ
เครื องมือสื อสารและ

๕๗
ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ
งาน
อํานวยการ

งาน
ปกครอง

งาน
วิชาการ

หมวดแผน
โครงการ

หมวด
ปกครอง ๑

หมวดวิชา
การเมือง

หมวดข่าว
สื อสารและ รปภ.

หมวดธุรการ

หมวด
ปกครอง ๒

หมวดวิชางาน
ในหน้าที

หมวดการเมือง
และจิตวิทยา

หมวดพัสดุ

หมวด
ปกครอง ๓

หมวดวิชาการ
รักษาควาาสงบ
เรี ยบร้อย

หมวด
กําลัง ผรส.

หมวดการเงิน

หมวด
ปกครอง ๔

หมวดเอกสาร
ห้องสมุด

หมวดยานพาหนะ
และอาคาร

หมวด
ปกครอง ๕

หมวดวิเคราะห์
ประเมินผล

หมวดสวัสดิการ
และบริ การ

หมวด
ปกครอง ๖

หมวดประชา –
สัมพันธ์

งาน
กิจการพิเศษ

๕๘
๒. งานกําลังพล มีหน้าทีเกียวกับการกําลังพลอาสารักษาดินแดน
- การตรวจสอบยอดกําลังพล
- การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
- การพิจารณาบํานาญพิเศษให้แก่ทายาท อส.ทีเสี ยชีวติ
๓. งานยุทธการและการข่าว
มีหน้าทีในการวางแผน ประสานงาน กํากับการและดําเนิ นการเกียวกับการข่าว รวบรวม
และให้ข่าวสาร การผลิตข่าวกรอง กําลังของฝ่ ายตรงข้าม การเคลือนไหวของฝ่ ายตรงข้าม การ
เคลือนไหวของฝ่ ายตรงข้าม ข่าวมวลชน การต่อต้านข่าวกรอง การจัดทํารหัสการรักษาความ
ปลอดภัยการวางแผนดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดน
ตามนโยบายการใช้กาํ ลัง
การจัด
อัตรากําลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาและสมาชิก อส.การประสานงานเมือ
อยูใ่ นบังคับบัญชาทหารระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก การวิจยั และพัฒนากิจการกองอาสารักษา
ดินแดน การสงครามจิตวิทยา
๔. งานส่ งกําลังบํารุ ง
มีหน้าทีเกียวกับการส่ งกําลังบํารุ งได้แก่
- การกําหนดความต้องการ
- การจัดหา
- การแจกจ่าย
- การเก็บรักษา
- การซ่อมบํารุ ง
- การจําหน่าย
-การควบคุมในเรื องเครื องแต่งกายเครื องนอนเครื องสนามอาวุธยุทโธปกรณ์เพือสนับสนุ น
ให้แก่สมาชิก อส.ทัวราชอาณาจักร
๕. ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ (ศูนย์ฝึ กสมานมิตร)
ตังอยู่ ณ หมู่ที ๒ ต.อ่างน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เดิมเป็ นศูนย์ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีรักษา
ความสงบและพัฒนาหมู่บา้ น (สพบ.) ต่อมาเมือวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๑๙ จึงเปลืยนชือเป็ นศูนย์ฝึ ก
สมานมิตรทําหน้าทีเป็ นศูนย์ฝึ กอบรม กํานันผูใ้ หญ่บา้ นและราษฎรทีจะได้รับการแต่งตังเป็ นผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ (ผรส.) ใช้ระยะเวลาฝึ กอบรมรุ่ นละ ๔ สัปดาห์ โดยมีจุดมุ่งหมายที
จะเพิมพูนความรู ้ดา้ นวิชาการ ด้านการเมืองให้กว้างขวางขึน อีกทังยังเป็ นการเพิมพูนประสบการณ์
และความชํานาญในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในตําบล หมู่บา้ นของตน

๕๙
๘. ความสัมพันธ์ ระหว่ างกองอาสารั กษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารั กษาดินแดน กอง
ปฏิบัติการอาสารั กษาดินแดน
หน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนิ นการเกียวกับกิจการอาสารักษาดินแดนมีอยู่ ๓ หน่วย
๑. กองอาสารักษาดินแดน เป็ นกองในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒. กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดตังขึนตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ.๒๔๙๗
๓. กองปฏิบตั ิการอาสารักษาดินแดน ฝ่ ายกิจการพลเรื อน เป็ นหน่วยขึนตรงต่อกอง
อํานวยการรักษาความมันคงภายใน
หน่วยงานทัง ๓ หน่วยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ดังนี
๑. เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานทัง ๓ หน่วยเป็ นคน ๆ เดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นข้าราชการสังกัดกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่
ในขณะเดียวกันก็ปฏิบตั ิงานในนามของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกองปฏิบตั ิอาสา
รักษาดินแดน กอ.รมน.ไปด้วย
๒. การบริ หารงานบุคคลดําเนินไปตามสายงานปกติของกรมการปกครอง
๓. การปฏิบตั ิงานของกองอาสารักษาดินแดนโดยทัวไป
ดําเนินตามสายงานของ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เช่น งานด้านกําลังพล การส่ งกําลังบํารุ ง โดยการควบคุมและ
กํากับดูแลของกองอาสารักษาดินแดน
๔. การดําเนิ นงานเกียวกับกิจการอาสารักษาดินแดนทีอยูใ่ นสายงานของกอง
อํานวยการรักษาความมันคงภายใน ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านยุทธการและการส่ งกําลังบํารุ งแก่
หน่วย อส. กองปฏิบตั ิการอาสารักษาดินแดนจะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน
ข.ส่ วนภูมิภาค
๑) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.ภ.)
เป็ นหน่วยรองลงมาจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) ทําหน้าที
บังคับบัญชาหน่วย อส.ทีอยูภ่ ายในภาค เป็ นหน่วยหลักในการติดต่อประสานงานกับกองทัพภาค
อย่างไรก็ตามแนวความคิดเกียวกับ บก.อส.ภ. นี ปั จจุบนั ยังมิได้มีการจัดตังแต่ประการใด เพียงแต่
ให้ บก.อส.จ.กรุ งเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุ โลกและสงขลาทําหน้าทีเป็ น บก.อส.ภ.๑ – ๔
ตามลําดับไปพลางก่อน

๖๐

๒) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.)
ภารกิจ
- รับผิดชอบงานทางด้านกําลังพล การข่าวกรอง การยุทธการและการส่ ง
กําลังบํารุ งของ อส.ทังสิ นทีมีอยูภ่ ายในจังหวัด
การแบ่งมอบ - เป็ นหน่วยของ บก.อส.จ.
- บังคับบัญชา ควบคุม อํานวยการวางแผนและกํากับการปฏิบตั ิของหน่วย
อส.ภายในจังหวัด
- วางแผนการใช้และฝึ กให้สอดคล้องกับความต้องการทางทหารและ
บก.อส.
- อํานวยการและกํากับการต่อกิจการด้านกําลังพลและส่ งกําลังบํารุ ง โดย
ดําเนินการตรงต่อ บก.อส.
- ประสานงานกับหน่วยราชการอืนทีเกียวข้อง
ผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
การแบ่งส่ วนราชการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น
๑. กองกําลังพลและส่ งกําลังบํารุ ง
๒. กองข่าวและยุทธการ
๓. หมู่สือสาร
๔. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
๕. กองร้อยอาสาดินแดนจังหวัด (ดูแผนผังที ๔)
๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ร้อย อส.จ.)
กองร้อย อส.จ. เดิมจัดตังเป็ นครังแรกตาม พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.
๒๔๙๗ จังหวัดละ ๒ กองร้อย ยกเว้น จ.หนองคายและนครพนม มีจงั หวัดละ ๓ กองร้อย แต่ละ
กองร้อยมีกาํ ลังพล ๑๖๐ นาย ขึนตรงต่อกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) มี
ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบในการรักษาความสงบในท้องถินด้วยการให้ความคุน้ ครอง
ป้ องกันและปราบปรามผูก้ ่อความไม่สงบ การแทรกซึ มการยุยงการบ่อนทําลายของฝ่ ายตรงข้าม
ปฏิบตั ิการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของร้อย อส.อ. ทีอยูใ่ น
พืนทีความรับผิดชอบ ร้อย อส.จ. มี ผบ. ร้อยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา

๖๑
กองร้อย อส.จ. ทีจัดตังเมือ พ.ศ.๒๔๙๗ ดังกล่าวข้างต้นนัน ในทางปฏิบตั ิไม่มี
ประสิ ทธิภาพเท่าทีควร โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดหน่วยและกําลังพลมากเกินความ
จําเป็ น สมาชิก อส.จ. มีอายุมากทําให้สมรรถภาพลดลง อาวุธยุทโธปกรณ์ลา้ สมัยเป็ นต้น
แผนผังที ๔
การจัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ส่วนภูมิภาค

อัตราโครง

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

อัตราลด

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

หมูส่ ื อสาร

กองกําลังพล
และส่งกําลังบํารุ ง
แผนก
ธุรการ

แผนก
กําลังพล
แผนกส่ง
กําลังและ
ส่งกลับ

แผนก
จัดหา

แผนก
การข่าว

กอง
ยุทธการ

กองร้อย
อส.จ.

แผนกสงคราม
จิตวิทยา

กองร้อย
กองร้อย
กองร้อย
อส.อ.
อส.อ.
อส.อ.
แผนกยุทธการ
และการฝึ ก

แผนก
บริ การ

หมายเหตุ ให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนกรุ งเทพมหานคร กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น พิษณุ โลก และสงขลา ทําหน้าทีเป็ นการบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
ตามลําดับ

๖๒
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ กอ.รมน. จึงเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที
จะทําการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ อส.เสี ยใหม่ โดยปรับปรุ งการดําเนินงานในฝ่ ายอํานวยการ
ทังส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค พร้อมทังปรับการจัด การบรรจุกาํ ลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ทังใน
กองร้อย อส.จ. และกองร้อย อส.อ. ให้เหมาะสมยิงขึน แต่ในขันแรกได้ปรับปรุ งเฉพาะกองร้อย
อส.จ.เสี ยก่อน โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะให้กองร้อย อส.จ.เป็ นกําลังประจําถินทีเข้มแข็งและมี
ประสิ ทธิภาพในการปราบปราม ผกค. ให้ได้ผลดียงขึ
ิ น จึงได้เกิดแนวความคิดในการปรับปรุ ง
กองร้อย อส.จ. ทีจัดตังไว้แต่เดิม เรี ยกชื อใหม่วา่ “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ปรับปรุ ง
ใหม่) ร้อย อส.จ. (ปปม.)”
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือปรับปรุ งกองร้อย อส.จ. ให้มีประสิ ทธิภาพในการปราบปราม ผกค. ใน
ท้องถินโดยลําพังตนเองให้ได้ผลดียงขึ
ิ นทีสุ ด
๑.๒ เพือเป็ นการเตรี ยมกําลังสมาชิก อส. ให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมจะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ตลอดเวลา และสามารถเพิมเติมกําลังได้ทนั ทีเมือมีความจําเป็ น
๑.๓ เพือเป็ นการเตรี ยมการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ ายทหารตามทีต้องการ และ
เป็ นกําลังสํารองส่ วนหนึงทีพร้อมจะเพิมเติมสนับสนุ นกําลังทหารได้เมือจําเป็ น
๑.๔ เพือเป็ นกําลังของฝ่ ายพลเรื อนในยามสงบ
๑.๕ เพือเป็ นการพัฒนาหน่วย
๑.๖ เพือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายทีต้องการให้ทาํ การฝึ กอบรม
ประชาชน พลเมืองให้มีความรู ้ในการใช้อาวุธเพือป้ องกันตนเองและประเทศชาติ
๒. ภารกิจ
๒.๑ หน้าทีตามทีกําหนดไว้ใน พรบ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๒ หน้าทีพิเศษ (ตามแนวความคิดการปรับปรุ งงาน อส.)
๒.๒.๑ ทําการกวาดล้างทําลายกําลัง ผกค. ในท้องถิน โดยปฏิบตั ิการรบ
นอกแบบและรักษาความปลอดภัยให้แก่ทอ้ งทีทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ
๒.๒.๒ เป็ นกําลังเคลือนทีเร็ วของจังหวัด สนับสนุนการปฏิบตั ิการของ
อําเภอ ตําบลและหมู่บา้ นทีอยูใ่ นพืนทีรับผิดชอบ
๒.๒.๓ เป็ นกําลังสําหรับใช้แก้ปัญหาขันต้นก่อนทีกําลังอืนจะสนับสนุน
หรื อดําเนิ นการต่อไป

๖๓
๒.๒.๔ ปฏิบตั ิการทางการข่าวกรองและต่อต้านการข่าวกรองเกียวกับการ
แทรกซึ ม การบ่อนทําลายและป้ องกันการวินาศกรรม ทําลายข่ายการข่าวกรองของ ผกค.ในท้องถิน
รวบรวมข่าวสารและดําเนินกรรมวิธี ตลอดจนขยายระบบการข่าวกรองของท้องถินให้ครอบคลุม
พืนทีทัวทังจังหวัด
๒.๒.๕ ปฏิบตั ิการจูงใจทางการเมือง จิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนเพือ
เสริ มสร้างศรัทธาของประชาชนให้เกิดความเลือมใสและเชือมันในรัฐบาล
๒.๒.๖ ช่วยเหลือทําการฝึ กอบรมกําลังอืนทีจังหวัดตังขึน
๓. หลักสู ตร
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น ๒ ภาค คือ
๓.๑ ภาคทีตัง ดําเนินการฝึ ก ณ จังหวัดทีทําการจัดตัง โดยเจ้าหน้าทีโครงฝ่ าย
ทหารเป็ นผูด้ าํ เนินการฝึ ก และ ผบ.อส.จ. เป็ นผูอ้ าํ นวยการฝึ ก ใช้เวลา ๘ สัปดาห์
๓.๒ ภาคสนาม เข้ารับการฝึ กหลักสู ตรป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ (ปปส.) ณ ค่ายฝึ กการรบพิเศษของกองทัพภาคต่าง ๆ ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
๔. การแบ่งมอบ
๔.๑ ขึนตรงต่อ บก.อส. ด้านธุ รการและส่ งกําลังบํารุ ง
๔.๒ ขึนตรงต่อ กอ.รมน.ด้านยุทธการ
๕. ผลทีจะได้รับ
๕.๑ เป็ นการปรับปรุ งสมรรถภาพของสมาชิก อส. ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที
๕.๒ เป็ นการใช้กาํ ลัง
อส.ในการป้ องกันและปราบปราม
ผกค.ได้ตาม
เจตนารมณ์ของทางราชการ
๕.๓ ทําให้กระทรวงมหาดไทยมีกาํ ลังสมาชิก อส.สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
กอ.รมน.ได้อย่างเต็มที

๖๔
ปั จจุบนั กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๒๕ ให้เรี ยกชื อกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ยกเลิกคําว่า “ปรับปรุ ง
ใหม่” และเรี ยกชือเป็ น “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ชือจังหวัด)” และให้มีหมายเลข
กองร้อยต่อท้าย เช่น กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ที ๑๑ เป็ นต้น (ดูแผนผังที ๕)
๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดน (ร้อย อส.อ.)
จัดตังเป็ นครังแรกเมือปี ๒๕๐๖ โดยเป็ นกําลังของอําเภอทีใช้ในการป้ องกันและ
ปราบปราม ผกค. ภายในเขตพืนทีของอําเภอ
แผนผังที ๕
ผังการจัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด

กองบังคับการกองร้อย

หมวดปื นเล็ก
หมวดปื นเล็ก
หมวดปื นเล็ก

หมวดอาวุธ

หมูป่ ื นเล็
ก
หมูป่ ื นเล็
ก
หมูป่ ื นเล็ก

กองบังคับการหมวด

กองบังคับการหมวด

หมวดปื นกลเบา

มีเฉพาะบางกองร้อย

ตอนเครื องยิงลูก
ระเบิด ๘๘

๖๕

- ภารกิจตามภารกิจทัวไปของ อส. และทีได้รับมอบหมายเพิมเติมจาก กอ.รมน.คือ ให้
ความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อความคุกคามของ ผกค. โดยการหาข่าวสารการเคลือนไหวของ
ผกค. ป้ องกันตําบลและหมู่บา้ นให้พน้ จากการคุกคาม ทําการจับกุม ทําลาย ผกค. แหล่งชุมชน
แหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ตดั การการส่ งกําลังบํารุ ง
ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาและช่วยเหลือ
ประชาชน
- การแบ่งมอบขึนตรงต่อ บก.อส.จ.
- การแบ่งส่ วนราชการและหน้าที ร้อย อส.อ. จัดกําลังอําเภอละหนึงกองร้อย แบ่งส่ วน
ราชการออกเป็ น
บก.ร้อย มีหน้าทีควบคุมบังคับบัญชา การสารบรรณ การกําลังพล การบริ การ การสถิติ
ทีเกียวข้อง การธุรการ การข่าว การยุทธการ และการปฏิบตั ิการของกองร้อย
มว.อส.อ. เป็ นกําลังหลักในการปฏิบตั ิงานของกองร้อยพร้อมทีจะรวมตัวเป็ นหน่วย
ปฏิบตั ิการตามคําสังได้ทนั ที ประกอบด้วย บก.มว.กับ ๓ หมู่ อส. มีหน้าทีรักษาความสงบและให้
ความปลอดภัยแก่ประชาชน ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบตั ิของ หมู่ อส.ต. ทีอยูใ่ นพืนทีรับผิดชอบ มว.อส.อ. และหมู่ อส. มี ผบ.มว. และ ผบ.หมู่
เป็ น ผบ.ตามลําดับ
หมู่ อส.ต. จัดประจําทุกตําบล มีหน้าทีรักษาความสงบปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา และ
ช่วยเหลือประชาชนในตําบลและหมู่บา้ น หมู่ อส.ต. มีกาํ นัน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
- ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที ช่วยเหลือพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจรักษา
ความสงบภายในท้องถินด้วยการให้ความคุม้ ครอง ป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การแทรกซึ ม ยุยงและบ่อนทําลายของฝ่ ายตรงข้าม
ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา และช่วยเหลือ
ประชาชน การพัฒนาส่ งเสริ มความเจริ ญและฟื นฟูจิตใจประชาชนปฏิบตั ิหน้าทีในด้านการป้ องกัน
ฝ่ ายพลเรื อน และการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหมวด อส.อ. เป็ นกําลังหลักในการ
ปฏิบตั ิงานและพร้อมทีจะรวมตัวเป็ นหน่วยได้ภายใน ๒๔ ชม. นอกจากนันยังมีหมู่อาสารักษา
ดินแดนตําบล ซึ งนอกจากจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวข้างต้น ภายในตําบลและหมู่บา้ นของตน
แล้ว ยังมีหน้าทีหาข่าวสารและรายงาน ทําการลาดตระเวนตรวจค้นบริ เวณทีสงสัย และตัดการส่ ง
กําลังของ ผกค.กับประชาชน หากทําได้ก็จบั กุมและทําลาย ผกค.อีกด้วย สําหรับการรวมตัวเป็ น

๖๖
หน่วยอยูใ่ นอํานาจของ ผบ.อส.จ. แล้วจัดตัง บก.ร้อยจากส่ วนของจังหวัดเพือทําหน้าทีขึนควบคุม
บังคับบัญชา ส่ วนหมู่ อส.ต.คงให้อยู่ ณ ทีเดิม ร้อย อส.อ.มีนายอําเภอเป็ น ผบ.ร้อย (ดูแผนผังที ๖)
แผนผังที ๖
กองร้อย
อาสารักษาดินแดนอําเภอ

๑
กองบังคับการกองร้อย

(๑๗)

บก.หมวด

(๔)
หมายเหตุ

๒

หมวด
อาสารักษาดินแดน

หมูอ่ าสารักษา
ดินแดนตําบล

(๔๐)

(ตําบลละ ๑๑๒)

หมู่ อส.อ.
หมู่ อส.อ.
หมู่ อส.อ.

(หมู่ละ ๑๒)

๑. จัดตังขึนตามความจําเป็ นแต่ละอําเภอ
๒. หมู่อาสารักษาดินแดนตําบล มีจาํ นวนเท่ากับจํานวนตําบลในอําเภอนัน ๆ

๖๗
๙. ประเทศของสมาชิ ก อส.
สมาชิก อส. มี ๓ ประเภท คือ
๙.๑ ประเภทสํารองคือ สมาชิกทียังไม่ได้เข้ารับการฝึ กหัดและอบรม
๙.๒ ประเภทประจํากองคือ สมาชิกทีได้รับการฝึ กหัดอบรมและบรรจุอยูใ่ นอัตรากําลัง
๙.๓ ประเภทกองหนุนคือ สมาชิกทีได้ปลดออกจากประจํากองแล้ว
๑๐. คุณสมบัติ
พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของผูท้ ีจะเข้าเป็ นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนไว้ดงั นี
๑๐.๑ มีภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูใ่ นท้องทีทีเข้าเป็ นสมาชิก
๑๐.๒ มีสัญชาติไทย
๑๐.๓ มีอายุตงแต่
ั ๑๗ ปี บริ บูรณ์ขึนไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี บริ บูรณ์
๑๐.๔ มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑๐.๕ ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
๑๐.๖ ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร หรื อนักบวชแห่งศาสนาใด
๑๐.๗ ไม่เป็ นสมาชิกกองอาสากาชาด
๑๐.๘ ไม่เป็ นทหารหรื อตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑๐.๙ ไม่เป็ นผูม้ ีพฤติการณ์อนั เป็ นทีรังเกียจ เช่น เป็ นคนเสเพล อันธพาล หรื อเป็ นผูต้ ิดยา
เสพติดให้โทษหรื อเป็ นผูม้ ีสันดานเป็ นผูร้ ้าย เป็ นต้น
นอกจากคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้แล้ว คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนได้
วางข้อบังคับกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพิมเติมอีกดังนี
๑๐.๑๐ มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีอาชีพเป็ นหลักฐาน
๑๐.๑๑ มีพืนความรู ้หนังสื อไทยอ่านออกเขียนได้
๑๐.๑๒ มีความเลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิใจ

๖๘
๑๑. การปกครองบังคับบัญชา
การปกครองบังคับบัญชา อส. เป็ นไปตามลําดับตังแต่ผบู ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู ้
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ผูบ้ งั คับกองร้อย ผูบ้ งั คับหมวด และผูบ้ งั คับหมู่ดงั นี
๑๑.๑ ผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑๑.๒ รองผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๑.๓ ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและจเรตํารวจ
๑๑.๔ ผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดคือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๑๑.๕ รองผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนคือ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด
๑๑.๖ ผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนคือ
นายอําเภอสําหรับกองร้อยอาสารักษา
ดินแดน จังหวัดแต่งตังจากนายทหาร
๑๑.๗ รองผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนคือ ปลัดอําเภอ (ฝ่ ายป้ องกัน) และสารวัตร
หรื อสารวัตรใหญ่
๑๑.๘ ผูบ้ งั คับหมวดคือ ปลัดอําเภอ หรื อนายทหารชันสัญญาบัตรหรื อชันประทวน
๑๑.๙ ผูบ้ งั คับหมู่คือ กํานัน หรื อนายทหารชันประทวนหรื อสมาชิก อส. ทีมีคุณสมบัติ
และผ่านการฝึ กมาแล้ว
๑๒. ยศผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน
พระราชบัญญัติยศและเครื องแบบผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ.๒๕๙๗
ได้กาํ หนดยศผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีกองอาสารักษาดินแดนตามลําดับดังนี
๑๒.๑ นายกองใหญ่
๑๒.๒ นายกองเอก
๑๒.๓ นายกองโท
๑๒.๔ นายกองตรี
๑๒.๕ นายหมวดเอก
๑๒.๖ นายหมวดโท

๖๙
๑๒.๗ นายหมวดตรี
๑๒.๘ นายหมู่ใหญ่
๑๒.๙ นายหมู่เอก
๑๒.๑๐ นายหมู่โท
๑๒.๑๑ นายหมู่ตรี
สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้แบ่งเป็ น ๔ ขันคือ
๑) สมาชิกเอก
๒) สมาชิกโท
๓) สมาชิกตรี
๔) สมาชิก

๗๐

๑๓. สายการปกครองบังคับบัญชาของกองอาสารั กษาดินแดน

ผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดน (รมว.มท.)
รองผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดน (รมว.มท.)
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดน
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จเรตํารวจ)
ผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(ผูว้ า่ ราชการจังหวัด)
รองผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด)
ผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
(นายอําเภอ)
รองผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
ผูบ้ งั คับหมวด
(ปลัดอําเภอ และ สว. หรื อ สวญ.สภ.อ.)
(ปลัดอําเภอ)
ผูบ้ งั คับหมู่
(กํานัน)

๗๑

การแต่งตังยศขึนนายหมวดขึนไป ต้องกราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
ส่ วนยศตังแต่นายหมู่ใหญ่ลงมา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายเป็ นผู ้
แต่งตัง ในส่ วนภูมิภาคมอบหมายให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูแ้ ต่งตัง
เมือวันที ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
สมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ซึ ง
นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณและเป็ นสิ ริมงคลแก่กิจการอาสารักษาดินแดน
ดังประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ต่อไปนี

๗๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
…………………….
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนแก่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เป็ นนายกองใหญ่
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
เป็ นนายกองใหญ่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
เป็ นนายกองเอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
เป็ นนายกองเอก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
เป็ นนายกองโท
ทังนี ตังแต่บดั นี เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔
พลเอก ป.

ติณสู ลานนท์

นายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที ๙๙ ตอนที ๔
วันที ๑๔ มกราคม ๒๕๒๕))

๗๓

๑๔.อํานาจการสังใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดน
การใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดน หมายถึง การเรี ยกรวมกําลังพลกองอาสารักษาดินแดน
เพือปฏิบตั ิหน้าทีไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกรวมกําลังพลในยามปกติหรื อในยามขณะทีมีเหตุฉุกเฉิ นและ
จะต้องใช้อาวุธหรื อไม่ก็ตาม
ซึ งผุส้ ังใช้จะสามารถสังใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดนได้ตอ้ งมี
ตําแหน่งดังต่อไปนี
๑๔.๑ ผูม้ ีอาํ นาจสังใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดนได้คือ
(๑) ผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดนหรื อผูร้ ักษาราชการแทน
(๒) ผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหรื อผูร้ ักษาราชการแทน
(๓) ผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนหรื อผูร้ ักษาราชการแทน
๑๔.๒ การสังใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดนนัน ผูม้ ีอาํ นาจสังใช้ได้เฉพาะในเขตพืนที
ดังนี
(๑) ผูบ้ ญั ชาการกองอาสารักษาดินแดนหรื อผูร้ ักษาราชการแทน สังใช้ได้ในเขต
พืนทีทัวราชอาณาจักร
(๒) ผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด หรื อผูร้ ักษาราชการแทนสังใช้ได้
เฉพาะภายในเขตพืนทีของจังหวัด
(๓) ผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนหรื อผูร้ ักษาราชการแทนสังใช้ได้เฉพาะ
ภายในเขตพืนทีของอําเภอทีตังกองร้อย
๑๔.๓ ขอบเขตการสังใช้กาํ ลังกองอาสารักษาดินแดน
การใช้กาํ ลัง อส.เพือปฏิบตั ิการตามหน้าทีโดยไม่ใช้อาวุธ ผูม้ ีอาํ นาจตามข้อ ๙.๑ สัง
ใช้ได้เต็มตามอัตรากําลังทีมีอยู่ ส่ วนการใช้กาํ ลังเพือปฏิบตั ิการตามหน้าทีโดยใช้อาวุธ จะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ ญั ชาการก่อน เมือได้รับอนุมตั ิแล้ว จึงจะกระทําได้ เว้นแต่
(๑) เมือมีเหตุจาํ เป็ นทีจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการป้ องกันการรุ กรานของศัตรู
ภายนอกประเทศ กรณี นี ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจสังใช้กาํ ลังโดยใช้อาวุธได้เต็มตามกําลังทีมีอยู่
(๒) เมือมีความจําเป็ นทีจะต้องใช้กาํ ลังปราบปรามโจรผูร้ ้าย การกรณี นีให้ผบู ้ งั คับ
การจังหวัดสังใช้กาํ ลังโดยใช้อาวุธได้จาํ นวน ๒ หมู่ (หมู่ละ ๑๐ คน)
เมือได้สังใช้กาํ ลังตามทีกล่าวทัง ๒ ข้อนีแล้ว ผูส้ ังจะต้องรายงานตามลําดับขัน จนถึง
ผูบ้ งั คับบัญชาการให้ทราบเพือสังอนุมตั ิโดยทันที

๗๔

๑๕. วินัยกองอาสารั กษาดินแดนและการลงทัณฑ์
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๕๐๙ ได้นิยามศัพท์ไว้วา่ วินยั คือ การทีต้อง
ประพฤติหรื อปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน และได้
กําหนดเรื องเกียวกับวินยั ของกองอาสารักษาดินแดนไว้ดงั นี
๑๕.๑ ผุบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เฉพาะในขณะที
รวมกันอยูเ่ ป็ นหมู่ หมวด กองร้อย หรื อในเวลาปฎิบตั ิงานตามหน้าทีต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัด
๑๕.๒ การกระทําทีถือว่าผิดวินยั มีดงั นี
(๑) ดือดึง ขัดขืน หลีกเลียง หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งสังในหน้าที
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน
(๔) ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน
(๕) เกียจคร้าน ละทิง หรื อเลินเล่อต่อหน้าที
(๖) กล่าวเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรื อประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตกั เตือนสังสอน
หรื อไม่ลงทัณฑ์ผอู ้ ยูใ่ นบังคับบัญชาทีกระทําผิดตาม
โทษานุโทษ
(๙) เสพสุ รายาเมาจนเสี ยกิริยา หรื อเสพยาเสพติดให้โทษ
(๑๐) กระทําด้วยประการใด ๆ เป็ นเชิงบังคับผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นทางทําให้เสี ยวินยั
กองอาสารักษาดินแดน
๑๕.๓ การลงทัณฑ์แก่ผกู้ ระทําผิดวินยั กองอาสารักษาดินแดน มี ๓ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์ ใช้สาํ หรับลงแก่ผกู ้ ระทําผิดวินยั แต่มีเหตุอนั ควรปรานี โดยแสดง
ความผิดของผูน้ นให้
ั ปรากฎไว้เป็ นหนังสื อและจะให้ทาํ ทัณฑ์ไว้ดว้ ยก็ได้
(๒) ทัณตกรรม ใช้สาํ หรับลงแก่ผกุ ้ ระทําผิดวินยั โดยให้ทาํ งาน สุ ขาภิบาล งาน
โยธาฯ หรื องานอืนทํานองเดียวกันเพิมจากหน้าทีประจําซึ งตนจะต้องปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
(๓) กักบริ เวณ ใช้สาํ หรับลงแก่ผกู ้ ระทําผิดวินยั โดยกักตัวไว้ในบริ เวณใดตามแต่
จะกําหนดให้

๗๕

๑๖. สิ ทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑๖.๑ สิ ทธิ ของสมาชิก อส.ทีปฏิบตั ิตามภารกิจของ บก.อส.
(๑) สิ ทธิ ทีจะได้รับเบียเลียงวันละ ๓๖ - ๔๐ บาท เมือได้รับคําสังให้ปฏิบตั ิหน้าที
(สมาชิก – สมาชิกเอก วัน ๓๖ บาท ยศนายหมู่ตรี นายหมู่ใหญ่วนั ละ ๔๐ บาท)
(๒) สิ ทธิ ในการขอพระราชทานเหรี ยญราชการชายแดน
(๓) สิ ทธิ ในการรับรางวัลประจําปี
(๔) สิ ทธิ ในการรับบํานาญพิเศษ
(๕) สิ ทธิ ในการขอพระราชทานเพลิงศพสําหรับทีมียศตังแต่ นายหมวดตรี ขึนไป
(๖) สิ ทธิ ทีจะได้รับการช่วยเหลือเงินสวัสดิการจาก บก.อส.
(๗) สิ ทธิ ทีจะได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน
(๘) สิ ทธิ ทีจะได้รับการลดค่าโดยสารรถไฟครึ งราคา
ภายในเขตจังหวัดทีมี
ภูมิลาํ เนา
(๙) สิ ทธิ ในการได้รับพิจารณาขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปื นพก ขนาด .๓๘
หรื อ ๙ มม. เป็ นกรณี พิเศษ
๑๖.๒ สิ ทธิ ของสมาชิก อส. ทีปฏิบตั ิหน้าทีตามแผนของ กอ.รมน.
(๑) สิ ทธิ ตามสิ ทธิของสมาชิก อส. ทีปฏิบตั ิตามภารกิจตามแผนของ บก.อส.ใน
ข้อ ๑๖.๑ สําหรับสมาชิก อส.จ. จะได้รับเบียเลียงสนามเพิมวันละ ๖ บาท ในวันออกสนาม
(๒) สิ ทธิ ในการขอพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน
(๓) สิ ทธิ ในการได้รับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู ้รบ (พ.ส.ร.)
(๔) สิ ทธิ ในการได้รับเงินทดแทนจาก กอ.รมน. เนืองจากเจ็บป่ วย หรื อได้รับ
บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที
(๕) สิ ทธิ ในการได้รับเงินค่าจัดการศพขันต้นจาก กอ.รมน.
(๖) สิ ทธิ ในการได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(๗) สิ ทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี (เฉพาะตัว)

๗๖
๑๗. การปลดสมาชิ ก อส. ประเภทประจํากองเป็ นประเภทกองหนุน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีได้ผา่ นการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรของกองอาสารักษา
ดินแดนทีคณะกรรมการกลางคลังอาสารักษาดินแดนได้กาํ หนดไว้แล้ว
จะได้รับการบรรจุเป็ น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑๗.๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี บริ บูรณ์ ในวันทีบรรจุเป็ น
ประเภทประจํากอง ให้อยูใ่ นประเภทประจํากองได้ไม่เกิน ๑๐ ปี แล้วให้ปลอดเป็ นประเภท
กองหนุน เว้นแต่ผทู้ ีมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี บริ บูรณ์ในวันทีปลดเป็ นประเภทกองหนุนและทางราชการ
เห็นว่ายังเป็ นผูม้ ีสมรรถภาพเข้มแข็ง
และมีประสงค์ทีจะเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทประจํากองต่อไป
ผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้เป็ นสมาชิ กกองอาสารักษา
ดินแดนประเภทประจํากองได้อีกไม่เกิน ๑๐ ปี
๑๗.๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีมีอายุเกินกว่า ๔๐ ปี บริ บูรณ์ขึนไป แต่ไม่เกิน ๕๐
ปี บริ บูรณ์ในวันทีบรรจุเป็ นประเภทประจํากอง ให้อยูใ่ นประเภทประจํากองได้ไม่เกิน ๕ ปี แล้วให้
ปลดเป็ นประเภทกองหนุน
๑๗.๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีมีอายุเกินกว่า ๕๐ ปี บริ บูรณ์ขึนไป ในวันทีบรรจุ
เป็ นประเภทประจํากอง ให้อยูใ่ นประเภทประจํากองได้ไม่เกิน ๓ ปี แล้วให้ปลดเป็ นประเภท
กองหนุน
๑๘. การออกจากสมาชิกกองอาสารั กษาดินแดน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องออกจากสมาชิก ตามทีคณะกรรมการกองอาสารักษา
ดินแดนได้วางข้อบังคับไว้ดงั นี
๑๘.๑ ตาย
๑๘.๒ ลาออก
๑๘.๓ ขาดคุณสมบัติการเป็ นสมาชิ ก
๑๘.๔ ต้องรับอาญาจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดทีเป็ นลหุ โทษ หรื อ
ความผิดทีมีกาํ หนดโทษขันลหุ โทษ หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
๑๘.๕ ต้องโทษทางวินยั ให้ไล่ออกตามกฎหมายหรื อระเบียบวินยั ซึงผูน้ นสั
ั งกัดอยู่

๗๗
๑๘.๖ ผูบ้ งั คับบัญชาสังให้ออกเมือได้สอบสวนเห็นว่าเป็ นผูบ้ กพร่ องในทางความ
ประพฤติหรื อความสามารถไม่พอกับตําแหน่งหน้าที
หรื อมีพฤติการณ์อนั ไม่น่าไว้วางใจอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อเป็ นภัยแก่ประเทศชาติ
๑๙. การดําเนินงานของกองอาสารั กษาดินแดน ฝ่ ายกิจการอาสารั กษาดินแดน
๑๙.๑ การดําเนิ นงานด้านยุทธการ
(๑) การฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาสมาชิก อส. เพือให้ขา้ ราชการฝ่ ายปกครองมี
ความรู ้ความสามารถในในการบังคับบัญชากองกําลังกึงทหาร ซึงสามารถนําไปใช้ในการบังคับ
บัญชาสมาชิก อส. ซึ งได้ดาํ เนินการดังนี
- ฝึ กอบรมนักศึกษานายอําเภอในหลักสู ตร ผบ.ร้อย อส. โดยเข้ารับการฝึ กอบรม ณ
กรพ.๑ (พร.) ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
- ฝึ กอบรมปลัดอําเภอ ในหลักสู ตรผูบ้ งั คับหมวด อส. โดยเข้ารับการ
ฝึ กอบรม ณ กรพ.๑ (พร.) ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
- ฝึ กอบรมการข่าวกรองระดับผูบ้ งั คับบัญชาสมาชิก อส. แก่ปลัดอําเภอฝ่ ายป้ องกัน
และป้ องกันจังหวัด โดยเข้ารับการฝึ กอบรม ณ รร.ข่าวทหารบก
- การศึกษาอบรมและสัมมนา หลักสู ตรปลัดอําเภอ (ฝ่ ายป้ องกัน) มอบให้
วิทยาลัยการปกครองเป็ นผูฝ้ ึ กอบรม
(๒) การฝึ กจัดตังกองร้อย อส.
- ฝึ กจัดตังกองร้อย อสจ. ตามโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ อส. ปี ละ ๕
กองร้อย
- ฝึ กจัดตังสมาชิกกองร้อย อสอ. ปี ละ ประมาณ ๑,๑๐๐ คน
(๓) การฝึ กทดแทนกําลังสมาชิก อส.
- ฝึ กกําลังทดแทนสมาชิกกองร้อย อส.จ. ปี ละ ๖๐๐ นาย
- ฝึ กกําลังทดแทนสมาชิกกองร้อย อส.จ. ปี ละ ๒,๐๐๐ นาย
(๔) การฝึ กเพิมพูนสมรรถภาพสมาชิก อส.
- ฝึ กอบรมสมาชิก อส. หลักสู ตรวิชาพยาบาล หลักสู ตร ๑๖ สัปดาห์
- ฝึ กอบรมการข่าวแก่สมาชิก อส. โดยมอบให้กองทัพภาคเป็ นผูด้ าํ เนินการ

๗๘
- ฝึ กอบรมสมาชิก อส. หลักสู ตรผูน้ าํ หน่วยโดยมอบให้ศูนย์การทหารราบ
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
- ฝึ กยิงปื นประจําปี สําหรับสมาชิก อส. หลักสู ตร ๑ สัปดาห์
- ฝึ กทบทวนสมาชิก อส. หลักสู ตร ๖ สัปดาห์
๑๙.๒ การดําเนิ นงานด้วยกําลังพล
(๑) ดําเนินการเกียวกับการรับสมัครสมาชิก อส. การจัดทําทําเนียบกําลังพล
(๒) ดําเนินการด้านสวัสดิการแก่สมาชิก อส.
- การขอบํานาญพิเศษให้แก่ทายาทสมาชิก อส. ทีเสี ยชีวติ และทุพพลภาพ
- การจ่ายเงินขันต้นให้แก่ครอบครัวของสมาชิก อส. ทีเสี ยชีวติ และบาดเจ็บ
- การพิจารณามอบรางวัลให้แก่สมาชิก อส. ทีปฏิบตั ิงานดีเด่น
(3) ดําเนินการด้านการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที
และผูแ้ ละผูบ้ งั คับบัญชาสมาชิก อส.
๑๙.๓ การดําเนิ นงานด้านส่ งกําลังบํารุ ง
(๑) จัดหาและแจกจ่ายอาวุธปื น กระสุ นปื น และวัตถุระเบิดให้แก่สมาชิก อส.
รวมทังการขออนุมตั ิจาํ หน่ายเมือเกิดการสู ญเสี ย
(๒) การจัดหาและแจกจ่ายเครื องแบบเครื องนอนและเครื องสนามแก่สมาชิก อส.
(๓) จัดหาและแจกจ่ายเครื องรับ – ส่ งวิทยุให้แก่หน่วยต่าง ๆ ทีมีการสังใช้สมาชิก
อส.
(๔) จัดหาและแจกจ่ายยานพาหนะแก่กองร้อย อส.
๑๙.๔ การดําเนิ นงานด้านงานบริ หารทัวไป
(๑) การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การควบคุมตรวจสอบงบประมาณ
(๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจการ อส.
(๓) การวิจยั และประเมินผลงาน อส.
(๔) งานหมวดกิจการทหาร (อตต.) ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ (ศูนย์ฝึ กสมานมิตร)
๑๙.๕ ฝึ กอบรมกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและราษฎร ซึ งจะได้รับการแต่งตังเป็ น ผรส. ตาม
หลักสู ตรการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในบ้าน รุ่ นละ ๔ สัปดาห์
๑๙.๖ ติดตามประเมินผลผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมตามข้อ ๑๔.๕ เพือให้ทราบว่าได้ใช้
ประโยชน์จากการฝึ กอบรมมากน้อยเพียงใด ซึ งจากการติดตามและประเมินผล ปรากฎว่าผูท้ ีผ่าน

๗๙
การฝึ กอบรมแล้วมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานเพิมขึน รวมทังมีความรู ้ความเข้าใจในงาน
ในหน้าทีดีกว่าเดิม อันเป็ นการเสริ มสร้างความมันคงในระดับตําบลหมู่บา้ นอีกด้วย
๒๐. ผลการปฏิบัตงิ านของสมาชิก อส.
๒๐.๑ การสังใช้ให้ปฏิบตั ิหน้าที
สมาชิก อส.ในปั จจุบนั ได้มีการสังใช้ให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามแผนต่าง ๆ ดังนี
- แผนปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ของ กอ.รมน.
- แผนรักษาความสงบของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
- แผนรักษาความสงบร่ วมกับหน่วยพัฒนาการเคลือนที (นพค.) ของ กรป.
กลาง
- แผนรักษาความสงบและปราบปรามโจรผูร้ ้ายพิเศษภาคใต้
- แผนรักษาความสงบศูนย์รับผูอ้ พยพของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- แผนรักษาความสงบและอารักขาพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์
- แผนรักษาความปลอดภัยและเป็ นผูช้ ่วยครู ฝึ กในศูนย์ฝึ กสมานมิตร
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
๒๐.๒ ประเภทของการปฏิบตั ิหน้าที
สมาชิก อส.ทีปฏิบตั ิหน้าทีตามแผนต่าง ๆ ดังกล่าวนันได้ปฏิบตั ิหน้าทีมีผลงานทัง
ทางด้านการเมืองและการทหาร ซึ งสามารถจําแนกประเภทได้ดงั นี
(๑) ด้านการทหาร
- ปะทะกับกําลังฝ่ ายตรงข้าม
- โจมตีหรื อซุ่มโจมตี
- ทําลายค่ายหรื อฐานทีมัน
- ลาดตระเวนหรื อพิสูจน์ทราบ
- จับกุมการลักลอบขนสิ นค้าหนีภาษีขา้ มแดน
- จับกุมหรื อสกัดกันการลําเลียงอาวุธหรื อยุทธปั จจัย
- จับกุมบุคคลฝ่ ายตรงข้าม
- ปราบปรามโจรผูร้ ้ายและผูก้ ระทําผิดกฎหมาย

๘๐
(๒) ด้านการเมือง
- ช่วยเหลือราษฎรพัฒนาท้องถิน
- ให้การรักษาพยาบาลราษฎร
- ปฏิบตั ิจิตวิทยา
- ประชุมชีแจงทําความเข้าใจราษฎร
- การจัดตังและฝึ กอบรมราษฎร รวมทังการทําลายโครงสร้างการเมืองฝ่ าย
ตรงข้าม
การปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวข้างต้น ปรากฏผลงานดีเด่นและมีประโยชน์ต่องานรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยและความมันคงภายในเป็ นอย่างยิง
ซึ งยังความสู ญเสี ยด้านกําลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แก่ฝ่ ายตรงข้ามตลอดมา
๒๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน
๒๑.๑ ด้านกําลังพล
- เบียเลียงทีได้รับไม่เพียงพอกับการครองชีพ (วันละ ๓๖ - ๔๐ บาท) ทําให้
สมาชิก อส. ลาออกไปประกอบอาชีพอืนทีมีรายได้สูงกว่า โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออก
- สวัสดิการทีจะช่วยเหลือสมาชิก อส. และครอบครัวมีนอ้ ย ทําให้ขวัญ และ
กําลังใจในการทํางานไม่ดีเท่าทีควร
- วินยั และการลงโทษยังไม่เหมาะสม
ปั จจุบนั การลงโทษทางวินยั สําหรับ
สมาชิก อส.มี ๓ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ทัณตกรรม และกักบริ เวณซึ งยังไม่เพียงพอ
- จนท. โครงฝ่ ายทหารทีมาปฏิบตั ิหน้าทีในกองร้อย อส.จ. และ จนท. ตํารวจ
ทีมาทํางานร่ วมกับสมาชิกกองร้อย อส.อ. บางนายมีวนิ ยั และความประพฤติไม่เหมาะสม เป็ นผูท้ ี
หน่วยไม่ตอ้ งการจึงส่ งมาให้ปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดปั ญหาและมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของกองร้อย อส.
ด้วย
- สมาชิก อส. ในแต่ละกองร้อยฯ ขาดอัตรากําลังพลมาก เนืองจากเบียเลียง
สวัสดิการและขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน

๘๑
๒๑.๒ ด้านยุทธการ
- บางแห่งมีการสังให้สมาชิก อส. ให้ปฏิบตั ิหน้าทีในพืนทีใดพืนทีหนึงเป็ น
ระยะเวลานาน ไม่มีการสับเปลียนหมุนเวียนกําลังพล ทําให้เกิดความเครี ยดและเบือหน่าย
โดยเฉพาะอย่างยิงกองร้อย อส.จ. ซึ งมีความมุ่งหมายทีจะใช้เป็ นหน่วยเคลือนทีเร็ วของจังหวัด
- การขยายแผนงานและโครงการเพือปรับปรุ งงาน อส.ไม่สามารถขยายได้ตาม
ความจําเป็ นและต้องการ เช่น การเพิมจํานวนกองร้อย อส.จ. การเพิมจํานวน อส.ทีสังใช้ตามแผน
บก.อส. เนืองจากอุปสรรคด้านงบประมาณ
- หลักสู ตรการฝึ กอบรมสมาชิ ก อส. กําหนดขึนมาเป็ นเวลานาน ทําให้
บางส่ วนไม่สมกับสถานการณ์ ปั จจุบนั และภารกิจทีเปลียนแปลงไป
๒๑.๓ ด้านการส่ งกําลังบํารุ ง
- อาวุธปื นของสมาชิก อส.อ. มีประสิ ทธิ ภาพตํา เช่น ปสบ.๘๗, ปลยบ.๘๘
เป็ นต้น ทําให้เสี ยเปรี ยบฝ่ ายตรงข้าม
- วิทยุและเครื องมือสื อสารมีประสิ ทธิ ภาพตํา
- ระเบียบการขอจําหน่ายและเบิกทดแทน สป.ต่าง ๆ มีขนตอนมาก
ั
ทําให้ไม่
สามารถสนับสนุนได้ทนั ตามความต้องการ
๒๒. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗
……………………….
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๗
เป็ นปี ที ๙ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗”

๘๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป และจะใช้บงั คับในท้องทีใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ เมือได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี บังคับในท้องทีใด
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน ๆ ซึ งมีขอ้ ความแย้งหรื อขัดต่อพระราชบัญญัตินี มิให้ใช้
บังคับในท้องทีนัน
หมวด ๑
การจัดตังกองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๔ ให้จดั ตังกองอาสารักษาดินแดนเป็ นองค์การขึนอยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย มี
ฐานะเป็ นนิติบุคคล เรี ยกว่า “กองอาสารักษาดินแดน”
มาตรา ๕ กองอาสารักษาดินแดน แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ
(๑) ส่ วนกลาง
(๒) ส่ วนภูมิภาค
มาตรา ๖ ให้มีกรรมการคณะหนึงจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บคนและไม่เกินยีสิ บคน เรี ยกว่า
“คณะกรรมการกลางอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็ น
ประธาน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลางโหมเป็ นรองประธานโดยตําแหน่ง ส่ วนกรรมการอืน
เลขาธิ การและรองเลขาธิ การนัน ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูแ้ ต่งตังและถอดถอน
โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : มาตรา ๖ นี แก้ไขเพิมเติมโดย “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๓ และใช้ขอ้ ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้วนัน)
มาตรา ๗
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอาํ นาจและหน้าทีจัดและ
ดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทัวไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมันคง
แห่งชาติและวางระเบียบและข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดนดังต่อไปนี
(๑) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคดั เลือก และการให้ออกจากสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กําหนดยศ ชัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(๓) กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(๔) กําหนดหลักสู ตร การอบรม และการฝึ ก
(๕) กําหนดการใช้จ่ายและงบประมาณของอาสารักษาดินแดน
(๖) กําหนดการเก็บ รักษา และการใช้อาวุธ

๘๓
(หมายเหตุ) มาตรา ๗ นี แก้ไขเพิมเติมโดย “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๔ และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทนดังทีได้พิมพ์ไว้แล้วนี)
มาตรา ๘ กองอาสารักษาดินแดนส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วยกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด และกองอาสารักษาดินแดนอําเภอ ตามชือท้องทีทีได้ประกาศตังขึน
มาตรา ๙ ตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีตลอดจนอํานาจการปกครองบังคับบัญชา
รวมทังการกําหนดอัตรากําลังของแต่ละหน่วยในกองอาสารักษาดินแดนให้กาํ หนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ วินยั และการลงโทษผูก้ ระทําผิดวินยั ของเจ้าหน้าทีและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินยั กองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๑๑ การเข้าเป็ นสมาชิ กกองอาสารักษาดินแดนให้กระทําโดยวิธีสมัครผูอ้ าสา แต่ถา้
ในท้องถินใดไม่มีบุคคลสมัครหรื อมีบุคคลสมัครไม่เพียงพอตามความต้องการจะกําหนดให้ทอ้ งที
นันมีการเรี ยกบุคคลให้สมัครเพือคัดเลือกเข้าเป็ นสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ และให้ถือว่าผู ้
ทีได้รับสมัครหรื อได้รับการคัดเลือกเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิ และหน้าทีตาม
พระราชบัญญัตินีนับแต่วนั ได้รับสมัครหรื อได้รับการคัดเลือก
มาตรา ๑๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี
(๑) มีภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูใ่ นท้องทีทีเข้าเป็ นสมาชิก
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุตงแต่
ั ๑๗ ปี บริ บูรณ์ขึนไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี บริ บูรณ์
(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(๕) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร หรื อนักบวชแห่งศาสนา
(๗) ไม่เป็ นสมาชิกกองอาสากาชาด
(๘) ไม่เป็ นทหารหรื อตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร
(๙) ไม่เป็ นผูม้ ีพฤติการณ์อนั เป็ นทีรังเกียจ เช่น เป็ นเสพอ อันธพาล หรื อเป็ นผู ้
ติดยาเสพติดให้โทษหรื อเป็ นผูม้ ีสันดานเป็ นผูร้ ้ายเป็ นต้น
มาตรา ๑๓ ข้าราชการทีเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะปฏิบตั ิหน้าทีของกองอาสา
รักษาดินแดนได้ในเมือไม่ติดราชการจําเป็ น

๘๔
มาตรา ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มี ๓ ประเภทคือ
(๑) ประเภทสํารอง คือ สมาชิกทียังไม่ได้เข้ารับการฝึ กหัดและอบรม
(๒) ประเภทประจํากอง คือ สมาชิกทีได้รับการฝึ กหัดและอบรมและ บรรจุอยู่
ในอัตรากําลัง
(๓) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิ กทีได้ปลดออกจากประจําการ
มาตรา ๑๕
การรับบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดตังคณะกรรมการขึนเพือรับสมัครหรื อคัดเลือก
หมวด ๒
หน้าทีของกองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๑๖ กองอาสารักษาดินแดน มีหน้าที
(๑) บรรเทาภัยทีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก
(๒) ทําหน้าทีตํารวจรักษาความสงบภายในท้องทีร่ วมกับพนักงานฝ่ าย
ปกครองหรื อตํารวจ
(๓) รักษาสถานทีสําคัญและการคมนาคม
(๔) ป้ องกันจารกรรม สดับตรับฟั งและรายงานข่าว
(๕) ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ ายทหารตามทีทหารต้องการ และตัดทอน
กําลังข้าศึก
(๖) เป็ นกําลังสํารองส่ วนหนึงทีพร้อมจะเพิมเติมและสนับสนุนกําลังทหารได้
เมือจําเป็ น
(หมายเหตุ) มาตรา ๑๖ นี แก้ไขเพิมเติมโดย “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๕ และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ดังทีพิมพ์ไว้แล้วนี
มาตรา ๑๗ เจ้าหน้าทีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที
(๑) กระทําตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาทีสังการโดยชอบ
(๒) ปฏิบตั ิตามหน้าที ระเบียบ ข้อบังคับ และวินยั ของกองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๑๘ ผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจทีจะสังการใช้กาํ ลังของกองอาสารักษาดินแดนให้ทาํ
การตามอํานาจหน้าทีได้ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

๘๕
มาตรา ๑๙ เมือประกาศใช้กฎอัยการศึกในท้องทีใดให้เจ้าหน้าทีและสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนอยูใ่ นบังคับบัญชาทีฝ่ ายทหาร
หมวด ๓
ธงประจํากอง เครื องหมาย และเครื องแบบ
มาตรา ๒๐ ให้มีธงประจํากอง และเครื องหมายสําหรับกกองอาสารักษาดินแดนกับ
เครื องแบบสําหรับสมาชิกตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การอบรมและการฝึ ก
มาตรา ๒๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องเข้ารับการอบรม การฝึ กหัดและการ
ฝึ กซ้อมตามหลักสู ตรของกองอาสารักษาดินแดนก็ดี หรื อในเวลาปฏิบตั ิหน้าทีก็ดี ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
หรื อนายจ้างให้ความสะดวกแก่สมาชิก ไม่ตดั เงินรายเดือนหรื อค่าจ้างภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
สองเดือนและไม่ตดั รอนสิ ทธิ อนั ควรได้ของสมาชิกเหล่านัน
หมวด ๕
สิ ทธิ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๒๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากอง อาจได้รับสิ ทธิ บาง
ประการตลอดระยะเวลาทียังประจํากองอยู่ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษา
ดินแดนกําหนด
มาตรา ๒๔ เมือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบตั ิ
หน้าที จะได้รับการรักษาพยาบาลตามทีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด
มาตรา ๒๕ เมือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวติ หรื อพิการทุพพล
ภาพเนืองในการปฏิบตั ิหน้าที
ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญโดย
อนุโลม

๘๖
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึงออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัตินี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพันบาท
หรื อจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อทังปรับทังจํา
มาตรา ๒๗ ผูใ้ ดแต่งเครื องแบบหรื อประดับหรื อใช้ธง หรื อเครื องหมายทีกําหนดขึนตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๒๐ โดยไม่มีสิทธิทีจะแต่ง ประดับ หรื อใช้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึงพันบาท หรื อจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อทังปรับทังจํา
มาตรา ๒๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรื อจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อทังปรับทังจํา
หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าทีหรื อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทําการตามหน้าทีให้
ถือว่าเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา
“มาตรา ๓๐
ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงกลาโหม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี และให้มีอาํ นาจแต่งตังเจ้าหน้าทีวางระเบียบ
และออกกฎกระทรวงเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้”
(หมายเหตุ มาตรา ๓๐ นี แก้ไขเพิมเติมโดย “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๖ และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน ดังทีได้พิมพ์ไว้แล้วนี )
……………………………………………………………………………………………………..
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

๘๗

พระราชบัญญัติ
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
พ.ศ.๒๕๒๒
……………….
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒
เป็ นปี ที ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทําหน้าทีรัฐสภาดังต่อไปนี
มาตรา ๑
พระราชบัญญัตินี
เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๒
พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ (ฉบับที ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน” หมายความว่า การดําเนินการโดยเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนในการป้ องกันและบรรเทาอันตรายหรื อความเสี ยหายอันเนืองจากสาธารณภัย
ภัยทาง
อากาศหรื อการก่อวินาศกรรม ไม่วา่ การดําเนินการนันจะได้กระทําก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยขณะเกิด
ภัยหรื อหลังทีภัยได้ผา่ นพ้นไปแล้ว และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนและส่ วนราชการ
เพือการนัน

๘๘
“สาธารณภัย/หมายความว่า อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอืน ๆ อันมีมาเป็ น
สาธารณะไม่วา่ เกิดจากธรรมชาติหรื อมีผทู ้ าํ ให้เกิดขึน ซึ งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกายของ
ประชาชน หรื อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรื อรัฐ
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันเป็ นการมุ่งทําลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรื อของรัฐ หรื อสิ งอันเป็ นสาธารณูปโภค หรื อการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนียวการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายทีจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมันคงของรัฐ
“หน่วยอาสาสมัคร” หมายความว่า หน่วยอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
“เจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและ
บุคคลซึ งรัฐมนตรี แต่งตังให้มีอาํ นาจหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี
“พนักงานป้ องกันภัย” หมายความว่า บุคคลซึ งผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแต่งตัง
ให้มีอาํ นาจหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และให้มี
อํานาจแต่งตังเจ้าหน้าทีป้ องกันฝ่ ายพลเรื อนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกกฎกระทรวง
กําหนดข้อบังคับและระเบียบเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ
…………………….
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรี เป็ น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม
หรื อผูแ้ ทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรื อผูแ้ ทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อผูแ้ ทน
ปลัดกระทรวงคมนาคมหรื อผูแ้ ทน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณหรื อผูแ้ ทน อธิ บดีกรมตํารวจ
หรื อผูแ้ ทน อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์หรื อผูแ้ ทน อธิ บดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรื อผูแ้ ทน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิอืนอีกไม่เกินห้าคน ซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตังเป็ นกรรมการ และให้อธิ บดีกรมการ
ปกครองเป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยตําแหน่ง
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี

๘๙
(๑) กําหนดนโยบายเกียวกับการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๒) วางแผนหลักในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๓) กําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน รวมทังการฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๔) วางระเบียบเกียวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายอืนในการ
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๕) พิจารณาและกําหนดกิจการอืน เกียวกับการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
มาตรา ๘ แผนหลักในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนจะต้องมีกิจการดังต่อไปนี อย่างใดอย่าง
หนึง หรื อหลายอย่าง แล้วแต่กรณี และความจําเป็ น
(๑) การประชาสัมพันธ์
(๒) การจัดหากําลังคน
(๓) การจัดระบบสัญญาณภัย
(๔) การจัดทีหลบภัย
(๕) การจัดพืนทีรับการอพยพ
(๖) การพรางและการควบคุมแสงไฟ
(๗) การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
(๘) การป้ องกันและทําลายล้างยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด สารเคมี ชีวะ และรังสี ที
เป็ นอันตราย
(๙) การช่วยผูป้ ระสบภัยและการจัดการกับผูเ้ สี ยชีวิต
(๑๐) การขนย้ายผุป้ ระสบภัย
(๑๑) การรักษาพยาบาลและการอนามัย
(๑๒) การสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
(๑๓) การโยธา
(๑๔) การสาธารณูปการ
(๑๕) การติดต่อสื อสาร การควบคุมการใช้คลืนวิทยุและการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง
(๑๖) การอืนทีจําเป็ น
มาตรา ๙ ให้กรรมการซึงคณะรัฐมนตรี แต่งตังอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ทีกรรมการซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรื อกรณี ที
คณะรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการเพิมขึนในระหว่างทีกรรมการซึงแต่งตังไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ น

๙๐
ตําแหน่งให้ผไู ้ ด้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งแทน หรื อเป็ นกรรมการเพิมขึนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับ
วาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการซึงได้แต่งตังไว้แล้ว
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตังอีกได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดหรื อโดยคําสังทีชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
มาตรา ๑๑ ในการประชุมของคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุม หรื อไม่อยูใ่ นทีประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรื อไม่อยูใ่ นทีประชุม ให้ทีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเปิ ดองค์ประชุม
มาตรา ๑๓ การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มีเสี ยง
หนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงเป็ น
เสี ยงชีขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติอาจตังคณะอนุกรรมการเพือ
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึงตามทีจะมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ หรื อคณะอนุกรรมการมีอาํ นาจ
ออกคําสังเรี ยกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรื อให้ชีแจงข้อเท็จจริ งในกิจการใด ๆ หรื อให้ส่งเอกสาร
หรื อวัสดุเพือประโยชน์แก่การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

๙๑
หมวด ๒
สํานักเลขาธิ การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
………………..
มาตรา ๑๖ ให้อธิ บดีกรมการปกครองเป็ นเลขาธิ การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน โดยตําแหน่งและ
ให้กรมการปกครองทําหน้าทีสํานักเลขาธิการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
มาตรา ๑๗ ให้สาํ นักเลขาการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) ทําหน้าทีเป็ นกองอํานวยการของผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่ง
ราชอาณาจักร
(๒) ดําเนินงานธุ รการของคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้เกียวกับ
การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๔) จัดทําแผนหลักในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและพิจารณาทบทวน หรื อ
ปรับปรุ งแผนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสามปี เสนอต่อคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ
(๕) จัดให้มีการฝึ กอบรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๖) ประสานงาน ติดตามผล และประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๗) ปฏิบตั ิการอืนตามที
คณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ
มอบหมาย
หมวด ๓
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
………………….
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรี เป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักร มีอาํ นาจ
หน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนทัวราชอาณาจักร จัดตังหน่วยปฏิบตั ิงานเพือดําเนิ นการป้ องกัน
ภัยและบังคับบัญชาผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
เจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและ
พนักงานป้ องกันภัยทัวราชอาณาจักร
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นรองผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักร
มีอาํ นาจหน้าทีตามทีผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรมอบหมาย และในกรณี

๙๒
ทีผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้
ให้รองผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรปฏิบตั ิราชการแทน
มาตรา ๑๙ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรมีอาํ นาจประกาศ
กําหนดท้องทีขึนเป็ นภาคตามความจําเป็ นในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และแต่งตังผูอ้ าํ นวยการ
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนภาค
ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนภาค มีอาํ นาจหน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ตามทีผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรมอบหมาย แต่งตังพนักงานป้ องกันภัย
จัดตังกองอํานวยการเพือดําเนินการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และบังคับบัญชาผูอ้ าํ นวยการป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อนและพนักงานป้ องกันภัยในเขตภาค
มาตรา ๒๐ ให้ผวู้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
กรุ งเทพมหานคร มีอาํ นาจหน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน แต่งตังพนักงานป้ องกันภัยจัดตัง
หน่วยปฏิบตั ิงานเพือดําเนินการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและบังคับบัญชาพนักงานป้ องกันภัยในเขต
กรุ งเทพฯ
มาตรา ๒๑ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนจังหวัดมีอาํ นาจ
หน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตจังหวัด แต่งตังพนักงานป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน จัดตัง
หน่วยปฏิบตั ิงานเพือดําเนินการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และบังคับบัญชาอํานวยการป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน และพนักงานป้ องกันภัยในเขตจังหวัด
มาตรา ๒๒ ให้นายอําเภอเป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนอําเภอ มีอาํ นาจหน้าที
ในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตอําเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาล
แต่งตังพนักงานป้ องกันภัย
บังคับบัญชาพนักงานป้ องกันภัยในเขตอําเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาล
กับมีหน้าทีสนับสนุน
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนจังหวัด
ในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและควบคุมดูแลการ
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตเทศบาลตําบลด้วย
มาตรา ๒๓ ให้นายกเทศมนตรี เป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเทศบาลมีอาํ นาจ
หน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตเทศบาล
แต่งตังพนักงานป้ องกันภัยบังคับบัญชา
พนักงานป้ องกันภัยในเขตเทศบาล
กับมีหน้าทีสนับสนุนผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
จังหวัดในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
แต่สําหรับเทศบาลตําบลให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที
สนับสนุนผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนอําเภอในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนด้วย
มาตรา ๒๔ ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็ นผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเมืองพัทยามีอาํ นาจ
หน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตเมืองพัทยาแต่งตังพนักงานป้ องกันภัย
บังคับบัญชา

๙๓
พนักงานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตเมืองพัทยา กับมีหน้าทีสนับสนุนผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนจังหวัดในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนด้วย
มาตรา ๒๕
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักร อาจแต่งตัง
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนขึนเป็ นพิเศษเฉพาะภัยทางอากาศหรื อการก่อวินาศกรรมใน
ท้องทีใดก็ได้
ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนทีได้รับแต่งตังตามวรรคหนึง มีอาํ นาจหน้าทีตาม
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรมอบหมาย
หมวด ๔
หน่วยอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
……………………
มาตรา ๒๖
ให้จดั ตังหน่วยอาสาสมัครขึนทุกเขตในกรุ งเทพมหานครและทุกอําเภอทัว
ราชอาณาจักร เพือช่วยเหลือในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
มาตรา ๒๗ การรับสมัคร คุณสมบัติ การพ้นจากสมาชิกภาพ เครื องแต่งกาย เครื องหมาย
บัตรประจําตัว สิ ทธิ และวินยั ของสมาชิกหน่วยอาสาสมัคร การปกครอง การบังคับบัญชา การจัด
หน่วยอาสาสมัคร
การฝึ กอบรมและหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ สมาชิกหน่วยอาสาสมัครมีหน้าที
(๑) ปฏิบตั ิการตามคําสังของผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและผูท้ ี
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนมอบหมายในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๒) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

๙๔
หมวด ๕
การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
…………………..
ตอนที ๑
การเตรี ยมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
………………….
มาตรา ๒๙ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบวางแผนเฉพาะ
ในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนขึน
และพิจารณาทบทวนหรื อปรับปรุ งแผนดังกล่าวทุกปี ให้
สอดคล้องกับแผนในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนทีคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ
ได้วางไว้ตาม มาตรา ๗ และเมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้ถือปฏิบตั ิได้
แผนเฉพาะหรื อแผนปรับปรุ งใหม่ตามวรรคหนึง
สําหรับแผนของกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดให้เสนอรับความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักร ส่ วน
แผนของอําเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา ให้เสนอรับความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนจังหวัด
มาตรา ๓๐ ในการเตรี ยมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ในเขตท้องทีทีรับผิดชอบมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) สํารวจสถานที วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ และยานพาหนะของทางราชการฝ่ าย
พลเรื อน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพือใช้ในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนได้ตาม
ความจําเป็ น
(๒) จัดใหม่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ ยานพาหนะและทีหลบภัยสาธารณะในการ
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนได้ตามความจําเป็ น
(๓) จัดให้มีการอบรมและดําเนินการฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๔) เตรี ยมการอืนตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการบริ หารส่ วนท้องถิน หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ มีหน้าทีปฏิบตั ิในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนตามทีคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

๙๕
ตอนที ๒
การป้ องกันและบรรเทาภัยฝ่ ายพลเรื อน
……………………
มาตรา ๓๒ ในกรณี ทีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรมเกิดขึน หรื อใกล้จะ
เกิดขึน ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบ หรื อเจ้าหน้าทีป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนทีได้รับมอบหมายมีอาํ นาจหน้าทีตามความจําเป็ นดังต่อไปนี
(๑) สังข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน สมาชิกหน่วยอาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตท้องทีให้
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึงในการป้ องกันและบรรเทาอันตรายหรื อความเสี ยหาย ทังนีนอกจาก
บุคคลทีรัฐมนตรี ประกาศยกเว้น
(๒) สังใช้สถานที วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือและเครื องใช้ทางราชการฝ่ ายพลเรื อน
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทีอยูใ่ นเขตท้องทีนัน
(๓) สังใช้ยานพาหนะของทางราชการฝ่ ายพลเรื อน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนทีอยูห่ รื อเข้าไปในเขตท้องทีนัน
(๔) สังใช้เครื องมือสื อสารทุกระบบทีอยูใ่ นเขตท้องทีนัน
(๕) สังหรื อจัดทําการพรางอาคารสถานที ตลอดจนการพรางและการควบคุมแสงไฟ
(๖)สังห้ามเข้าบริ เวณหรื อสถานทีทีกําหนด
(๗) อํานวยการและควบคุมการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยให้เป็ นระเบียบโดยทัวถึงและ
รวดเร็ ว
มาตรา ๓๓ ในกรณี ฉุกเฉิ น เมือสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรื อการก่อวินาศกรรมเกิดขึน และ
ยังไม่มีการป้ องกันหรื อระงับให้ทนั ท่วงที ให้พน้ งานป้ องกันภัยมีอาํ นาจเข้าจัดการใด ๆ และสังให้
บุคคลใด ๆ เข้าช่วยเหลือเท่าทีจําเป็ น เพือขจัดภัยเช่นว่านันไปพลางก่อนได้
มาตรา ๓๔ ในกรณี ทีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรมเกิดขึน หรื ออันตราย
จากภัยดังกล่าวใกล้จะถึง และผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบเห็นว่า
สภาพของสิ งก่อสร้าง วัสดุหรื อทรัพย์สินใดอาจเป็ นอุปสรรคต่อการบําบัดป้ องกันภัย ภยันตราย
หรื อจะได้รับความเสี ยหายให้มีอาํ นาจดังต่อไปนี
(๑) ดัดแปลงหรื อทําลายสิ งก่อสร้าง วัสดุ หรื อทรัพย์สิน
(๒) เคลือนย้ายวัสดุหรื อทรัพย์สิน
ทังนี ให้กระทําได้เฉพาะเท่าทีจําเป็ นแก่การบําบัดป้ องกันภันตรายนัน

๙๖
มาตรา ๓๕ ในกรณี ทีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรมเกิดขึน ให้
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีติดต่อกับเขตท้องทีทีเกิดภัยมีหน้าทีสนับสนุนใน
การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และในการนีให้มีอาํ นาจสังการตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ในเขต
ท้องทีทีรับผิดชอบของตนเพือสนับสนุนในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
มาตรา ๓๖ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบสํารวจความ
เสี ยหายจากภัยทีเกิดขึนและทําบัญชีรายชือผูป้ ระสบภัยไว้เป็ นหลักฐาน
เพือประโยชน์ในการ
สงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยและเมือผูป้ ระสบภัยร้องขอหลักฐานเพือรับการสงเคราะห์หรื อบริ การอืนใด
ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบ
ออกหนังสื อรับรองให้ตาม
ระเบียบทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๓๗ การปฏิบตั ิตามหน้าทีป้ องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ ไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิ แก่ผใู้ ด
ทีจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อค่าทดแทนใด ๆ
มาตรา ๓๘ การจําหน่ายเคมีภณั ฑ์หรื อเครื องเครื องใช้ในการป้ องกัน และการบรรเทาภัยทาง
อากาศแก่ประชาชนเฉพาะสิ งทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าทีซึ งรัฐมนตรี แต่งตังเพือการนี
และให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและ
เงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึงไม่ใช้บงั คับแก่กรณี ทีทางราชการจัดจําหน่าย
มาตรา ๓๙ เพือป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรื อการก่อวินาศกรรมทีจะเกิด
แก่รัฐหรื อประชาชน ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักรมีอาํ นาจสังปฏิบตั ิการ
อพยพประชาชนและส่ วนราชการออกจากพืนทีอันตราย หรื อพืนทีทีจะกีดขวางต่อการปฏิบตั ิการ
ทางทหารเข้าไปอยูใ่ นพืนทีปลอดภัย หรื อพืนทีการอพยพ
มาตรา ๔๐ เมือผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งราชอาณาจักร พิจารณาเห็นว่าพืนทีใด
จะเป็ นพืนทีอันตรายหรื อไม่เหมาะสมในการเข้าอยูอ้ าศัย จะประกาศจํากัดพืนทีมิให้ประชาชนเข้า
อยูอ่ าศัยในพืนทีนัน จนกว่าอันตรายหรื อความไม่เหมาะสมนันจะผ่านพ้นไปแล้วก็ได้
มาตรา ๔๑ ในกรณี ฉุ กเฉิ นและจําเป็ นอย่างยิง หากจะรอให้ผอู าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนแห่งราชอาณาจักรสังปฏิบตั ิการอพยพตามมาตรา ๓๙ หรื อประกาศจํากัดพืนทีตามมาตรา
๔๐ จะไม่ต่อเหตุการณ์ ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบมีอาํ นาจสัง
ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๓๙ หรื อมาตรา ๔๐ ได้ แล้วรายงานให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
แห่งราชอาณาจักรทราบโดยไม่ชกั ช้า

๙๗
มาตรา ๔๒ ในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั มาใช้บงั คับ เว้นแต่ทีมิได้มีบญั ญัติในกฎหมายนัน ได้นาํ พระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับ
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
…………………..
มาตรา ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและพนักงานป้ องกันภัย ซึ งปฏิบตั ิการตาม
หน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนตามพระราชบัญญัติเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๔๔ บุคคลซึ งปฏิบตั ิการตามหน้าทีหรื อได้รับคําสังให้ปฏิบตั ิการหรื อช่วยเหลือในการ
ป้ องกันภัยพลเรื อน ให้ได้รับสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนืองจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม
มาตรา ๔๕ ในกรณี ทีลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามคําสังมาตรา ๓๒ (๑) มาตรา ๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๕ ถ้ามีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกินปี ละสามสิ บวัน ห้ามมิให้นายจ้างงดจ่ายค่าจ้าง ลดค่าจ้าง
เลิกจ้าง ลงโ ทษหรื อขัดขวางการทํางานในหน้าทีของลูกจ้างและไม่ให้ถือว่าการทีลูกจ้างไปปฏิบตั ิ
หน้าทีดังกล่าวเป็ นการขาดงาน
มาตรา ๔๖ ให้มีเครื องหมายและหนังสื อสําคัญประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนและพนักงานป้ องกันภัย เพือแสดงตัวขณะปฏิบตั ิหน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และให้
มีเครื องหมายสําหรับเขตพืนทีปฏิบตั ิการ ทีตังทีทําการหรื อยานพาหนะ
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้บุคคลทีปฏิบตั ิหน้าทีในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนนําเอาความลับซึ งตน
ได้มาในฐานะนัน ๆ ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัว หรื อเปิ ดเผยความลับนันแก่ผอู้ ืนโดยไม่มีอาํ นาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายในประการทีน่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึงผูใ้ ดหรื อแก่การประกอบอาชีพ
ของผูน้ นั
มาตรา ๔๘ ความในมาตรา ๓๐, มาตรา ๓๒, มาตรา ๓๓, มาตรา ๓๔, มาตรา ๓๕, มาตรา
๓๙, มาตรา ๔๑ ไม่ให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีและทรัพย์สินของทางราชการ

๙๘
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
……………
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
แห่งชาติ หรื อคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรื อปรับไม่
เกินหนึงพันบาทหรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังตามมาตรา ๓๒ (๑) หรื อ (๒) หรื อมาตรา ๓๓
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงพันบาทหรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๑ ผูใ้ ดมีหน้าทีประจําในการใช้เครื องมือสื อสาร ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังตาม
มาตรา ๓๒ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาทหรื อทังจําทัง
ปรับ
มาตรา ๕๒ ผูใ้ ดขัดขวางมิให้ดาํ เนินการตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหก
พันบาทหรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๔ เมือมีคาํ สังอพยพประชาชน และส่ วนราชการออกจากพืนทีอันตรายตามมาตรา
๓๙ หรื อเมือมีประกาศจํากัดพืนทีตามมาตรา ๔๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังหรื อประกาศ
ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๕ เมือมีคาํ สังอพยพประชาชนและส่ วนราชการออกจากพืนทีทีจะกีดขวางต่อการ
ปฏิบตั ิการทางทหารตามมาตรา ๓๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังดังกล่าวต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสองพันบาทหรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดเปลียนแปลง ยักย้าย หรื อทําลายเครื องหมายสําหรับเขตพืนทีปฏิบตั ิการทีตังที
ทําการ หรื อยานพาหนะตามมาตรา ๔๖ หรื อใช้เครื องหมายนันแก่สถานทีหรื อยานพาหนะอืน โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี พันบาท หรื อทังจําทัง
ปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสอง
พันบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๘
ผูใ้ ดแสดงตนเป็ นเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนหรื อพนักงานป้ องกันภัย
ประดับเครื องหมายสําหรับเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน หรื อพนักงานป้ องกันภัยโดยตนเอง

๙๙
มิได้เป็ นเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนหรื อพนักงานป้ องกันภัย และกระทําการนันเพือให้บุคคล
อืน เชือว่าตนเป็ นเจ้าหน้าทีป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนหรื อพนักงานป้ องกันภัย ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาทหรื อทังจําทังปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใ้ ดอวดอ้างหรื อนําเอาชื อของหน่วยงานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนไปใช้ในกิจการใด
ๆ เพือหาประโยชน์ให้แก่ตนหรื อผูอ้ ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี พัน
บาทหรื อทังจําทังปรับ
บทเฉพาะกาล
………….
มาตรา ๖๐ เมือพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้สาํ นักเลขาธิ การป้ องกันฝ่ ายพลเรื อนจัดทําแผน
หลักในการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน เสนอต่อคณะกรรมการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ เพือ
พิจารณาวางแผนหลักในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนโดยไม่ชกั ช้า
ในระหว่างทียังไม่มีแผนหลักในการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนในเขตท้องทีทีรับผิดชอบวางแผนเฉพาะ และตังหน่วยปฏิบตั ิการขึน เพือดําเนิ นการป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อนเป็ นการชัวคราว
มาตรา ๖๑
ในระหว่างทีกระทรวงมหาดไทยยังมิได้ออกข้อบังคับ หรื อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนตามมาตรา ๒๗ ให้ใช้ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยไทยอาสาป้ องกันชาติทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
แก่สมาชิกหน่วยอาสาสมัคร และหน่วยอาสาสมัครและหน่วยอาสาสมัครเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ คัดจากราชกิจจานุ เบกษา เล่มที ๙๖ ตอนที ๓๙ ลงวันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒

๑๐๐
๒๓. การอาสารักษาดินแดนแนวความคิดการต่ อสู้ แบบเบ็ดเสร็จ
เป็ นทีตระหนักแล้วว่า ภัยคุกคามต่อความสงบสุ ขและความมันคงของชาติในปั จจุบนั ยังคงมี
อยู่ ในอดีตทีผ่านมาเมือกล่าวถึงการป้ องกันประเทศแล้ว ส่ วนใหญ่มกั จะเข้าใจว่าเป็ นหน้าทีของ
ทหารและตํารวจเท่านัน
แต่ในปั จจุบนั จากสถานการณ์โดยรอบของประเทศทําให้ตระหนักใน
ข้อเท็จจริ งว่า หากเกิดศึกสงครามจากการรุ กรานภายนอกประเทศแล้ว ลําพังแต่เพียงกําลังของ
ทหารย่อมไม่สามารถทีจะต่อต้านและขับไล่ศตั รู ได้โดยง่าย ประกอบกับแนวความคิดทีว่า หน้าที
ในการป้ องกันประเทศชาตินนเป็
ั นหน้าทีของคนไทยทุกคน ดังเป็ นบรรพบุรุษของเราได้เคยแสดง
ให้เห็นเป็ นตัวอย่างมาแล้วโดยการสามัคคีบุคคลทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพเข้าขับไล่
ศัตรู ผรู้ ุ กราน จนสามารถได้รับชัยชนะตลอดมา นันก็คือ แนวความคิดการป้ องกันประเทศแบบ
ผนึกกําลังซึ งไทยเรามีมานานแล้วในอดีต ซึ งเราเรี ยกว่าการต่อสู ้แบบเบ็ดเสร็ จ Total Defense ใน
ปัจจุบนั นันเอง แนวความคิดดังกล่าวนีแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วนคือ
๑. การป้ องกันทางยุทธศาสตร์
๒. การป้ องกันรักษาดินแดน
๓. การป้ องกันด้านพลเรื อน
แผนการป้ องกันประเทศแบบผนึกกําลัง ดังกล่าว มีกาํ ลังทีเข้ามาเกียวข้อง ๓ ส่ วนคือ
๑. กําลังรบหลัก (Main Force ) ได้แก่ กําลังทีสามารถโยกย้ายเข้าปฏิบตั ิงานได้ในทุกพืนที
เป็ นปึ กแผ่นมีอาํ นาจการยิงและความคล่องแคล่วในการเคลือนสู งประกอบด้วย
- กําลังประจําการ (ทหารบก, ทหารเรื อ, ทหารอากาศ)
- กําลังสํารองหรื อกองหนุนทีได้รับการจัดตังขึนแล้วสามารถใช้งานได้ทนั การ
๒. กําลังประจําถิน (Local Force) ได้แก่กาํ ลังบางส่ วน ของกําลังประจําการทีกําหนดบทบาท
ไว้ในลักษณะกําลังประถิน และกําลังแบบทหารทีได้รับการจัดตังขึนและควบคุม โดยฝ่ ายทหาร
รวมทังกําลังประจําถินทีจัดตังโดยฝ่ ายพลเรื อนและตํารวจ ประกอบด้วย
- สมาชิก อส. (อส.จ. และ อส.อ.)
- พัน ร. / ม.เบา
- ตชด.
- นปท.
- ตํารวจภูธร
- อส. ทพ.

๑๐๑
๓. กําลังประชาชน ( Civil Defense Force ) ได้แก่การป้ องกันฝ่ ายพลเรื อนทีจัดตังราษฎรเอาไว้
ในรู ปแบบหรื อกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ทสปช.
- อพป.
- ลส. ชบ.
จากแผนและแนวความคิดในการป้ องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็ จ ( TOTAL DEFRNSE )
ดังกล่าว ทีรวบรวมสรรพกําลัง คือ กําลังรบหลัก (MAIN FORCE ) กําลังประจําถิน ( LOCAL
FOKCE ) และกําลังประชาชน ( UVIL DEFENCE FORCE ) เข้ามาสนธิ กนั เข้าในแผนนีนัน แท้ที
จริ งก็คือ ในการทีจะ “รักษาดินแดน” แผนดินไทยให้คงอยูช่ วนิ
ั จนิ รันดร ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเอกราช
หรื อบูรณะภาพแห่งดินแดน ดังปณิ ธานแห่งบรรพบุรุษผองไทยใจสู้รบของเราได้นนั จําต้องอาศัย
จิตใจทีเสี ยสละของมวลชนชาวไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกเหล่าฝ่ ายหาญกล้า
“อาสา” เข้ามาร่ วมกันต่อสู ้ศตั รู ทุกรู ปแบบยังจักมีชยั ชนะได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึงก็คือเป็ นการต่อสู ้
ศัตรู ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยมวลชนชาวไทยทังชาตินนเอง
ั
นันก็คือ
แนวความคิดป้ องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็ จในปั จจุบนั ไม่ผิดแผกแตกต่างไปจาก
“การอาสารักษาดินแดน ” ซึ งเป็ นแนวความคิดอันปรี ชาลําเลิศขององค์สมเด็จพระมหาธี ราชเจ้า
รัชกาลที ๖ ทีกําเนิดมาเวลาในอดีตโดยแท้
๒๔. การอาสารักษาดินแดนกับนโยบายการต่ อสู้ เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์อย่างแจ่มชัด ตามคําสังสํานัก
นายกรัฐมนตรี ๒ ฉบับ คือ
(๑) คําสัง สํานักนายกรัฐตรี ที ๖๖/๒๕๒๓ ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เรื องนโยบาย
การต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์
(๒) คําสัง สํานักนายกรัฐมนตรี ที ๕/๒๕๒๔ ลงวันที ๑๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื อง ชี แจง
นโยบายตามคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๖๖/๒๕๒๓ ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓
สรุ ป แนวนโยบาย – วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ ตามคําสัง สํานักนายกรัฐมนตรี ที ๖๖/๒๕๒๓ และคําสัง สร.ที ๕/๒๕๒๔
(๑) วัตถุประสงค์
เพือยุติสถานการณ์สงครามปฏิบตั ิของคอมมิวนิสต์

๑๐๒
(๒) นโยบาย
๒.๑ นโยบายและแนวทางการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์ กําหนดเป้ าหมายในการ
ต่อสู ้กบั ระบอบเผด็จการทุกรู ปแบบ และมีเป้ าหมายต่อพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะ
๒.๒ ต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์ ให้เสร็ จสิ นอย่างรวดเร็ วด้วยการรุ กทางการเมือง
อย่างต่อเนื องเน้นหนักในการปฏิบตั ิทงปวง
ั
เพือลิดรอนทําลายขบวนการแนวร่ วมและกองกําลังติด
อาวุธ เพือยุติสถานการณ์ปฏิบตั ิ เพือเปลียนแนวทางการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธมาเป็ นการต่อสู ้ในแนวทาง
สันติ
ตามนโยบายการต่อสู้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์
ของรัฐบาลสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิของ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดงั นี
( ๑) การปฏิบตั ิการด้านการเมือง
(๑.๑)
เร่ งรัดสร้างสรรค์ระบอบการปกครองประชาธิ ปไตยให้เป็ นจริ งโดยร่ วมกับ
รัฐบาลในการทําอํานาจอธิปไตย ให้เป็ นของประชาชนอย่างแท้จริ ง และทําให้ประชาชนมีเสรี ภาพ
ของบุคคลโดยสมบูรณ์
(๑.๒) ปฏิบตั ิการทางการเมือง ด้วยการรุ กทางการเมือง ขจัดเงือนไขสงคราม ทําลาย
อํานาจเผด็จการ และอิทธิ พลในท้องถินจนถึงระดับชาติ ของเจ้าหน้าทีรัฐบาลพ่อค้า นายทุน และผู ้
มีอิทธิ พลในทางการเมือง การเงิน และอํานาจมืดขจัดการกดขีข่มเหงขูดรี ดความไม่เป็ นธรรมใน
สังคม การคอรัปชัน การฉ้อราษฎร์ บงั หลวง และความยากจนของประชาชน
(๑.๓) ดําเนินการทีถูกต้องในอันทีจะให้ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ จําต้องเปลียนแนวทางกร
ต่อสู ้ดว้ ยอาวุธให้มาเป็ นการต่อสู ้ในแนวทางสันติ
(๒) การปฏิบตั ิทางทหาร
ประสานกับหน่วยงานทางทหาร เร่ งรัดจัดกองกําลังแบบกึงทหาร และสนับสนุ น
ประสานงานกับกองกําลังทหาร ในพืนที ในการปฏิบตั ิตามแผนเบ็ดเสร็ จ แผนงานการต่อสู ้เพือ
เอาชนะคอมมิวนิสต์ ของ กอ.รมน.
จากนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์ของรัฐบาล
และแนวทางปฏิบตั ิของ
กระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ กิจการอาสารักษาดินแดนในฐานะทีเป็ นกําลังกึง
ทหารจึงมีบทบาทและความสําคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้ลุล่วงไป โดยนอกจาก
จะต้องเร่ งรัดปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกองร้อยและสมาชิก
อส.เพือให้สามารถประสานการ
ปฏิบตั ิกบั กําลังหน่วยอืนได้แล้ว ในส่ วนทีเกียวข้องกับบทบาทด้านการรักษาความมันคงภายในนัน

๑๐๓
สมาชิก อส.ได้มีบทบาทและหน้าทีอันสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าทีปราบปราม ผกค. ขจก. จคม. และ
ขบวนการก่อการร้ายอืน ๆ ทุกรู ปแบบมาโดยตลอดนับตังแต่ได้มีการสังใช้ อส.ให้ปฏิบตั ิหน้าทีใน
ครังแรก ซึงสมาชิก อส.ได้ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวจนบังเกิดผลดี ผลงานเป็ นทีประจักษ์ชดั และเป็ นที
ยอมรับจากเจ้าหน้าทีอืนและประชาชนเสนอมาโดยตลอด
ในอดีตทีผ่านมาก ได้มีการนําเอากําลังทหารประจําการออกไปประจําการออกไปประจําตาม
พืนทีต่าง ๆ เพือทําหน้าทีปราบปราม ผกค. แต่ในปั จจุบนั เนื องจากมีนโยบายทีจะถอนกําลังทหาร
ประจําการดังกล่าวออกและมอบภารกิจด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในให้แก่ กอ.รมน.
จังหวัดรับผิดชอบแทน
ดังจะเห็นได้จากในการประชุมแถลงแผนงานการต่อสู ้เพือเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ปี ๒๕๒๕ เมือวันที ๒๔ มิ.ย.๒๔ ณ หอประชุมกองทัพบก ผอ.ปค./ผบ.ทบ. ในขณะ
นัน (พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์) ได้สังการว่า “ให้ ทภ./กอ.รมน. ภาค เร่ งรัดการโอนพืนทีการ
รับผิดชอบให้กบั ฝ่ ายพลเรื อน คือ ผอ.ปค.จว. เพือทีได้วางระบบการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อนให้เข้มแข็ง
ยิงขึน”
การถอนกําลังทหารในหลายพืนทีออกและมอบภารกิจการรักษาความมันคงภายในให้แก่
กอ.รมน. จังหวัดกล่าวนัน กล่าวโดยข้อเท็จจริ ง แล้วกําลังสมาชิก อส. (ทังประเภท อส.จ.และ
อส.อ) เป็ นกําลังสําคัญทีผูว้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.ปค.จว. จะสามารถใช้ได้อย่างเต็มทีและ
ทันต่อสถานการณ์ การรับมอบภารกิจจึงถือเป็ นการเพิมบทบาทและความสําคัญของกําลังสมาชิก
อส.ในด้านการรักษาความมันคงภายในด้วย ในอนาคตการมอบภารกิจในรู ปของการลดพืนทีความ
รับผิดชอบของหน่วยผสมพลเรื อน ตํารวจ ทหาร (พตท.) และการถอนกําลังทหารจะมีเพิมมากขึน
ซึงเป็ นเครื องยืนยันได้เป็ นอย่างดีวา่ กําลังสมาชิก อส.มีความสามารถในการแบกรับภารกิจการ
รักษาความมันคงภายในได้อย่างต่อเนื องและมีประสิ ทธิภาพ
๒๕.สรุป
ประเทศชาติของเราดํารงความเป็ นเอกราชและอธิ ปไตยมาได้ก็เพราะคนไทยได้เสี ยสละชีวติ
เลือดเนือและความสุ ขส่ วนตัวเข้าปกป้ องไว้
การอาสารักษาดินแดนจึงเป็ นสิ งควบคู่มากับ
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็ นกําลังทีทหารทีได้รับการจัดตัง
ขึนมาตาม พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพือทําหน้าทีด้านการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยและสนับสนุนกําลังทหารในเมือจําเป็ น ซึ งสมาชิก อส.ได้ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวมาด้วยดี
โดยตลอด

๑๐๔
ปั จจุบนั
ประเทศชาติของเรากําลังประสบภัยคุกคามอันมีผลกระทบต่อความมันคงของชาติ
แผนการป้ องกันประเทศจึงได้รวมเอากําลังรู ปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันทีเรี ยกว่า การป้ องกันแบบ
ผนึกกําลัง (TOTAL DEFENSE ) ซึ งกําลังสมาชิก อส.ก็เป็ นส่ วนหนึงในแผนการผนึกกําลังดังกล่าว
ด้วย ในส่ วนทีเกียวกับนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์นนั กําลังสมาชิก อส.ได้มีบทบาท
ในฐานะทีเป็ นกําลังสําคัญของ กอ.รมน.จว. ทีสามารถใช้ในการรักษาความมันคงภายในได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ผลงานของสมาชิก อส.ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกิจการอาสารักษา
ดินแดนซึ งในปั จจุบนั ได้มีบทบาทอันสําคัญต่อสถานการณ์ ความมันคงของประเทศจึงเป็ นการ
สมควรทีเราจะได้ศึกษา ทําความเข้าใจรายละเอียดกิจการอาสารักษาดินแดนเพือให้บงั เกิดความ
เข้าใจ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดของตอนต่อไป

-----------------------------

๑๐๕

บทที ๔
โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ
ครุ ฑ
คําสังกองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน
ที ๓๗๑/๒๕๒๘
เรื อง การดําเนินงานเกียวกับมวลชน
…………………..
๑. วัตถุประสงค์ คําสังนี มีความมุ่งหมายทีจะให้เจ้าหน้าทีทุกส่ วนราชการทีได้ดาํ เนิ นการเกียวกับ
พลังมวลชนต่าง ๆ ระลึกอยูเ่ สมอว่า การพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้บรรลุเป้ าหมายนัน จําเป็ นต้องอาศัย
บุคลากรและทรัพยากรบุคคล
สําหรับความหมายดังกล่าวก็คือ
การจะพัฒนาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้านัน จําเป็ นต้องอาศัยประชาชน แต่จะต้องเป็ นประชาชนทีมีวนิ ัย มีความเข้าใจ มี
คุณค่า จึงจะเป็ นประโยชน์และมีความสําคัญต่อประเทศชาติอย่างแท้จริ ง
ฉะนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน เพือให้เป็ นมวลชนที
มีคณ
ุ ค่าและกลายเป็ นพลังมวลชนต่อไป ในเรื องของการให้การศึกษาอบรมนันจะเน้นหนักในการ
ให้ความรู ้เกียวกับการเมือง เศรษฐกิจสังคม จิตวิทยาและความมันคงของชาติ
เมือได้ให้การศึกษาอบรมแล้ว ต้องมีการจัดตังมวลชนและชีนํา เพือให้เกิดประโยชน์
โดยเฉพาะในงานด้านการพัฒนาประเทศชาติ ให้บรรลุเป้ าหมายและเจตนารมณ์ทีตังไว้
งานมวลชนได้แบ่งออกเป็ น ๔ โครงการใหญ่ ๆ ดังนี
๑. โครงการลูกเสื อชาวบ้าน
๒. โครงการไทยอาสาป้ องกันชาติ
๓. โครงการกองหนุนเพือความมันคงของชาติ
๔. โครงการอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง
๒. แนวทางปฏิบัติเกียวกับมวลชน ในปั จจุบนั มวลชนต่าง ๆ ได้แบ่งออกเป็ น ๔ โครงการ และมี
แนวทางปฏิบตั ิทีจะดําเนินการต่อไป ดังต่อไปนี
๒.๑ โครงการ สส.ชบ.
เป็ นโครงการปลูกฝังพลังสามัคคีปรองดองให้เกิดขึนในหมู่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพือให้เป็ นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและการพัฒนาชุมชน อันจะเป็ นการ
สร้างความมันคงพืนฐานให้แก่ประชาชนของหมู่บา้ น และประเทศชาติอย่างต่อเนืองตลอดเวลา
และให้พร้อมทีรวมพลังกันโดยไม่เกียวข้องกับการเมือง เพือทําหน้าทีแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ

๑๐๖
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จก็คือ การสร้างความสามัคคีให้บงั เกิดในหมู่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๒.๒ โครงการ ทสปช.
เป็ นโครงการทีจัดตังกลุ่มราษฎรให้มีจิตใจและวิญญาณ
ความสามารถระดับหนึง เพือต่อต้านป้ องกันการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์หรื อภัยจากการกระทํา
ของข้าศึก มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในทางทหารเป็ นสําคัญ มีความรู ้ทางการเมือง
พอทีจะต่อสู้กบั คอมมิวนิสต์ได้ในภาวะการณ์ปัจจุบนั ปั จจุบนั การปราบปรามผูก้ ่อการร้ายลดระดับ
ลงไปมาก เกือบจะไม่มีเลย แต่โครงการ ทสปช. จะต้องดําเนินการต่อไปไม่มีการยุบเลิก ต้องมีการ
ปรับภารกิจ หน้าทีและการจัดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน เพือนํามาเสริ มกําลังในการป้ องกันประเทศ
๒.๓ โครงการ กนช. เป็ นโครงการเสริ มสร้างความมันคงของชาติตามนโยบายของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี โดยการผนึกกําลังทหารกองหนุ นและทหารกองเกินทีมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากทัวทุก
ภูมิภาคของประเทศให้รวมตัวเป็ นกลุ่มพลังเดียวกัน เพือช่วยขจัดปั ญหาของชาติในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร เนืองจากเป็ นกลุ่มคนทีมีคุณภาพเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั มีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที เพราะได้รับการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
ผลอีกประการหนึงก็คือสามารถระดมพลได้โดยพร้อมเพียง รวดเร็ วในทุกโอกาส
๒.๔ โครงการ อพป.
เป็ นโครงการทีสร้างหมู่บา้ นให้เป็ นหมู่บา้ นทีเข้มแข็งทังในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการรักษาความปลอดภัยและป้ องกันหมู่บา้ น โดย
ราษฎรในหมู่บา้ นนันเองทําหน้าทีเสมือนหนึ งเป็ น “รัฐบาลหมู่บา้ น” ตามแนวทางประชาธิปไตย
อพป.
จะดําเนิ นการสร้างเสริ มโครงการ จัดพืนฐานของหมู่บา้ นให้มนคง
ั
เข้มแข็ง สามารถ
ดําเนินการบริ หาร การปกครอง การสังคมและเศรษฐกิจได้ดว้ ยหมู่บา้ นของตนเองและตาม
โครงการนี มีแต่ “หมู่บา้ น อพป.” แต่ไม่มีหน่ วยการจัดราษฎร อพป. เป็ นหมวดหมู่ใด ๆ ทังสิ น
ราษฎรคงถือว่าเป็ นชาวบ้านของหมู่บา้ นนันเหมือนชาวบ้านตามธรรมดาโดยทัวไป ไม่มีอะไรเป็ น
พิเศษแต่ประการใดทังสิ น
๓. นโยบายการดําเนินการต่ อมวลชน
มวลชนทีจัดตังขันมาเป็ นมวลชนทีเป็ นประโยชน์ทงสิ
ั น ทังนี ขึนอยูก่ บั สถานการณ์และ สภาพ
ของพืนทีนัน ๆ หมวดชนทัง ๔ ประเภท ต่างมีความสัมพันธ์เกียวโยงกัน และทําประโยชน์อนั
เดียวกันคือ พัฒนาสังคมชนบท นโยบายในการดําเนิ นการต่อมวลชนมีอยู่ ๒ ประการ คือ
๓.๑ ประการแรก จะต้องทําต่อไป ทําให้ต่อเนื อง ติดตามผลงานทีทําไปแล้วให้สามารถ
ประเมินผลได้
๓.๒ ประการทีสอง จะต้องพิจารณาสภาพของท้องถินให้ชดั เจน

๑๐๗
ถ้าทีใดได้ตงหมู
ั ่บา้ น อพป.ไปแล้ว ทีนันมีการอบรม ทสปช., กนช. และมวลชนต่าง ๆ ให้
มีความเข้าใจในพืนฐานเพิมเติมและอาจจะเพิมเติมในเรื องความรู ้ทางวิชาทหาร ยุทธวิธีใหม่ ๆ
ให้กบั มวลชนทังหลาย มีความเข้าใจและทบทวนเรื องราวต่าง ๆ ขึนมา ทีใดยังไม่ได้จดั ตังเป็ น
หมู่บา้ น อพป. ก็อาจจะไปรวมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ พัฒนาชนบทขึนมาให้มีความเจริ ญอย่างทีได้ทาํ
กัน และเมือทางราชการได้พฒั นาหมู่บา้ นบริ เวณทีได้ไปจัดจนกลายเป็ นหมู่บา้ น อพป.แล้ว จึงค่อย
ๆ นํามวลชนต่าง ๆ เข้าสู่ อพป.ต่อไป
จะต้องพยายามสร้างทัง อพป. สร้างทัง กนช. ให้เป็ นประโยชน์ต่อการปกครอง การพัฒนาชน
ทบอย่างทัดเทียมกัน ไม่ลดความสําคัญของการสร้างมวลชนในระดับใด จะต้องเพิมความสําคัญ
และต้องใช้ประชาชนทีมีคุณค่าอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้ งถินให้มากทีสุ ด จะต้องพยายาม
สร้างประชาชนทีมีวินัยอยูแ่ ล้วให้มีความรู ้ ความเข้าใจบนพืนฐานของความมีวินยั ได้ทนั ที โดยไม่
เสี ยเวลา เพราะฉะนันต้องเร่ งสร้าง เร่ งทํา เพือให้เขาเหล่านันได้เป็ นเครื องมือในการปกครองพืนที
ปกครองชนบท พัฒนาชนบทให้ไปสู่ เป้ าหมายทีต้องการ นี คือสิ งทีจะต้องกําหนดไว้เป็ นนโยบาย
กว้าง ๆ
เนื องจากท่านทังหลายก็ได้ทาํ งานทางด้านมวลชนกันมามากและมีความเข้าใจในเรื อง
มวลชนกันเป็ นอย่างดี เมือกล่าวถึงลักษณะมวลชนต่าง ๆ แล้ว จะมีความเข้าใจและสามารถ
แบ่งแยกออก และนํามวลชนให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาพืนที เมือได้มองภาพกว้างอย่างนีแล้ว
จะไม่สับสนเรื องของการสร้างมวลชนแต่อย่างไรเลย และจะทําไปพร้อม ๆ กัน กลมกลืนกันไปได้
ทุกหน่ วยงาน ประโยชน์ทีได้รับก็คือ พืนทีจะได้รับการพัฒนา จะมีความเจริ ญนัน และก็คือการ
ปกครองเข้าไปสู่ จุดหมายทีต้องการ
๔. เพือให้เข้าใจถึงงานมวลชนอย่างถ่องแท้ และขจัดปั ญหาต่าง ๆ ในการดําเนินงานและเพือสร้าง
ผืนแผ่นดินให้มีประชาชนทีมีความเข้าใจ มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยกันพัฒนาหมู่บา้ น พัฒนาชนบทให้
เป็ นชนบททีมีความกินดีอยูด่ ี โครงการจะต้องมุ่งสู่ โครงการ อพป. เพือความผาสุ กของชาติ
บ้านเมือง
ทังนี ตังแต่บดั นี เป็ นต้นไป
สัง ณ วันที ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๘
(ลงชือ) พล.อ.อาทิตย์ กําลังเอก
( อาทิตย์ กําลังเอก)
ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์ทวไป
ั

๑๐๘

(สําเนา)
ครุ ฑ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยไทยอาสาป้ องกันชาติ
พ.ศ.๒๕๒๑
……………………..
ด้วยปรากฏว่า ได้มีประชาชนผูร้ ักชาติและเสี ยสละเป็ นจํานวนมาก ได้ตระหนักประจักษ์ถึง
พิษภัยอันร้ายแรงทีกระทบกระเทือนต่อความมันคงปลอดภัยของประเทศชาติ
และความสงบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนควาผาสุ กของประชาชนอันเนืองจากได้มีผกู ้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์
บ่อนทําลายมีภยั คุกคามจากผูก้ ่อความไม่สงบ มีสาธารณภัยอันใหญ่หลวงเกิดขึนอยูเ่ นื อง ๆ มี
อาชญากรรมจํานวนมากจากโจรผูร้ ้ายชุกชุม
ตลอดจนไม่มีการอาสาพัฒนาท้องถินของตนเอง
เท่าทีควร
ทําให้มกั เกิดความระสําระสายและไม่สามารถรักษาสถานการณ์บา้ นเมืองให้สงบ
เรี ยบร้อยด้วยดี ประชาชนเหล่านีจึงได้พร้อมใจรวมตัวกันขึนเป็ นกลุ่มราษฎรอาสาสมัครในรู ปแบบ
ต่าง ๆ โดยความร่ วมมือและสนับสนุนจากส่ วนราชการต่าง ๆ ทังฝ่ ายพลเรื อน ตํารวจ และทหาร ๑.
เพือต่อต้านและป้ องกันบรรเทาภัยพิบตั ิและ ๒. การก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยทุกรู ปแบบ ตลอดจน
๓. ร่ วมกันอาสาพัฒนาท้องถินของตนเองในทุกด้าน
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครดังกล่าวนีได้มีการจัดตังขึนโดยการสนับสนุนของทางราชการมากมาย
หลายรู ปแบบ และมีชือเรี ยกแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ไทยบ้านอาสาป้ องกันตนเอง (ทสป.
อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน (อพปร.) ราษฎรของอาสาและป้ องกันตนเอง (รอป.) กองกําลังติด
อาวุธ (คตอ.) กลุ่มเสี ยงชาวบ้าน กลุ่มบางระจัน ชาวบ้านพิทกั ษ์ถิน ราษฎรสามัคคี ราษฎรของ
อาสาสมัครป้ องกันชายแดน ราษฎรอาสาสมัครป้ องกันผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์ อาสาป้ องกัน
อาชญากรรมและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เป็ นต้น
ดังนัน เพือทีจะผนึ กกําลังกลุ่มราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้เป็ นอันหนึงอัน
เดียวกัน เพือป้ องกันการเข้าใจสับสนในเรื องการเรี ยกชือ การจัดตัง การฝึ กอบรม การควบคมดูแล
และเพือให้การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดีและมีประสิ ทธิภาพสู ง
นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมปรึ กษาเมือวันที ๒๕ กรกฎาคม

๑๐๙
พ.ศ.๒๕๒๑
ดังต่อไปนี

จึงได้วางระเบียบปฏิบตั ิเกียวการดําเนินงานจัดตังกลุ่มราษฎรอาสาสมัครไว้

หมวดที ๑
ข้ อความทัวไป
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยไทยอาสาป้ องกันชาติ พ.ศ.
๒๕๒๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี ตังแต่วนั ทีประกาศใช้ระเบียบนีเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง โครงการ หรื อแผนการอืนใดทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินกิจการกลุ่มราษฎรอาสาสมัครของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หรื อส่ วนราชการ
อืนใดทีมีวตั ถุประสงค์ทาํ นองเดียวกันนี เว้นแต่กิจการลูกเสื อชาวบ้าน (ลส.ชป.) กิจการอาสาพัฒนา
และป้ องกันตนเองแห่ งชาติ (อพป.) และให้ใช้ระเบียบนี แทน
ข้อม ๔ ให้ปรับปรุ งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ ทีมีอยูท่ งหมด
ั
ก่อนใช้ระเบียบนี รวมเข้า
เป็ นรู ปแบบอันหนึ งอันเดียวกัน โดยเรี ยกชือว่า “ไทยอาสาป้ องกันชาติ” และให้เรี ยกชือย่อว่า
“ทสปช.”
ข้อ ๕ ไทยอาสาป้ องกันชาติ จําแนกเป็ นสองประเภทตามวัตถุประสงค์ ดังนี .(๑) ประเภทป้ องกันตนเอง มีวตั ถุประสงค์เน้นหนัก ดังนี.(ก) ต่อต้านและป้ องกันการก่อการร้ายของฝ่ ายคอมมิวนิสต์ หรื อภัยจากการกระทํา
ของข้าศึก
(ข) ต่อต้านและป้ องกันการก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยทุกรู ปแบบ
(ค) รักษาความปลอดภัยในหมู่บา้ นหรื อท้องถินของตนเอง
(๒) ประเภทคุม้ ครองพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เน้นหนัก ดังนี .(ก) ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ข) ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
(ค) อาสาพัฒนาท้องถินของตนเอง
ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการบริ หารส่ วนท้องถินต่าง ๆ ให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุนช่วยเหลือในการดําเนิ นกิจการไทยอาสาป้ องกันชาตินี ตามควรแก่กรณี

๑๑๐
(๑) ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์เขตหมายเลขหมายความรวมถึงแม่
ทัพกองทัพบก
(๒) จังหวัด หมายความ รวมถึงกรุ งเทพมหานคร
(๓) ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์เขตจังหวัด หมายความ รวมถึง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(๔) อําเภอ หมายความรวมถึง เขตของกรุ งเทพมหานคร
(๕) ผูบ้ งั คับศูนย์อาํ นวยการและประสานงานป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์
อําเภอ หมายความรวมถึง นายอําเภอ หัวหน้าเขตของกรุ งเทพมหานคร หรื อปลัดอําเภอ ผูเ้ ป็ น
หัวหน้าประจํากิงอําเภอ แล้วแต่กรณี
(๖)พืนที ก. หมายถึงพืนทีซึ งยังไม่ปรากฏการแทรกซึ มของผูก้ ่อการร้ายคอมมิว
นิสต์ ราษฎรยังมิได้มีการฝักใฝ่ ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ แต่สภาพของหมู่บา้ นล่อแหลมง่ายต่อการที
ผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะเข้าแสวงหาอิทธิพลต่อไปได้
(๗) พืนที ข. หมายถึงพืนทีซึ งปรากฎการแทรกซึ มของผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์บา้ งแล้ว
ผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ มรณรงค์และเคลือนไหวปลุกระดมมวลชนหาสมาชิก
(๘) พืนที ค. หมายถึงพืนทีซึ งผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์เริ มมีอิทธิพลบ้างแล้ว ปรากฏว่า
ราษฎรเริ มไม่กล้าให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าทีรัฐบาลอย่างเปิ ดเผย หรื ออีกนัยหนึ งผูก้ ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรมากขึน
(๙) พืนที ง. หมายถึงพืนทีซึ งตกอยูใ่ นอิทธิพลของผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์เจ้าหน้าที
รัฐบาลเข้าสู่ หมู่บา้ นได้ในลักษณะประสบกับการกีดขวาง
ปรากฏว่าราษฎรไม่ยอมร่ วมมือกับ
เจ้าหน้าทีและไม่กล้าให้ข่าวสารการเคลือนไหวของผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์
(๑๐) พืนที จ. หมายถึงพืนทีซึ งเจ้าหน้าทีไม่สามารถเคลือนไหวเข้าสู่ หมู่บา้ นได้ เว้นแต่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิการทางทหารเท่านัน
หมวดที ๒
การจัดตังและการปกครองบังคับบัญชา
การจัดตังและการปกครองบังคับบัญชาไทยอาสาป้ องกันชาติ ให้เป็ นไปตามลําดับ

ข้อ ๘
ดังนี .(๑) ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง
(๒) ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลข

๑๑๑
(๓) ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด
(๔) ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ
(๕) หมวดไทยอาสาป้ องกันชาติ
(๖)หมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติ
ข้อ ๙ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์ทวไป
ั เป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทย
อาสาป้ องกันชาติกลาง รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา และกํากับดูแลไทยอาสาป้ องกัน
ชาติทวราชอาณาจั
ั
กร และให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลางแต่งตังเจ้าหน้าทีศูนย์ไทย
อาสาป้ องกันชาติกลางได้ตามจํานวนทีเห็นสมควร
ให้กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเป็ นศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง
ให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง มีอาํ นาจหน้าทีในการกําหนดนโยบาย การกําหนดระเบียบ
ข้อบังคับ การสังใช้ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ เอกสารทางวิชาการ
การให้คาํ แนะนํา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของไทยอาสาป้ องกันชาติตาม
ระเบียบนีทัวราชอาณาจักร รวมทังงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลางรับผิดชอบในการจัดหาเงินงบประมาณ
การกําหนด
ระเบียบหรื อข้อบังคับเกียวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
และให้เป็ นไปโดยประหยัด
ข้อ ๑๐ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์เขตหมายเลข เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลข รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาสังใช้และกํากับ
ดูแลไทยอาสาป้ องกันชาติในเขตกองทัพภาค และให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขต
หมายเลขแต่งตังเจ้าหน้าทีศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลขได้ตามจํานวนทีเห็นสมควร
ให้กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเขตหมายเลขเป็ นศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขต
หมายเลข
ให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลขมีอาํ นาจหน้าทีควบคุมดูแล และให้การสนับสนุน
การดําเนิ นกิจการไทยอาสาป้ องกันชาติ ตามระเบียบนีทัวเขตกองทัพภาค
ข้อ ๑๑ ให้ผอู ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์เขตจังหวัด เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา สังใช้ และกํากับดูแล
ไทยอาสาป้ องกันชาติในเขตจังหวัด
และให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด
แต่งตังเจ้าหน้าทีศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดได้ตามทีเห็นสมควร

๑๑๒
ให้กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเขตจังหวัดเป็ นศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขต
จังหวัด หากจังหวัดใดไม่มีกองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเขตจังหวัด ให้จงั หวัดตังศูนย์
ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด
ทํานองเดียวกับกองอํานวยการรักษาความมันคงภายในเขต
จังหวัด
ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด มีอาํ นาจหน้าทีควบคุมดูแลและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการไทยอาสาป้ องกันชาติตามระเบียบนี ภายในเขตจังหวัดนัน
ข้อ ๑๒ ให้ผบู ้ งั คับศูนย์อาํ นวยการและประสานงานป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์
อําเภอเป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาสัง
ใช้และกํากับดูแลไทยอาสาป้ องกันชาติในอําเภอ และให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
อําเภอแต่งตังหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ ข้าราชการอืนทีเห็นสมควร และกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นเจ้าหน้าทีศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอได้ตามความจําเป็ น
ให้ศูนย์อาํ นวยการประสานงานรักษาความมันคงภายในอําเภอ เป็ นศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
อําเภอหากอําเภอใดไม่มีศูนย์อาํ นวยการประสานงานรักษาความมันคงภายในอําเภอ
ให้อาํ เภอ
จัดตังศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ทํานองเดียวกับศูนย์อาํ นวยการและประสานงานรักษาความ
มันคงภายในอําเภอ
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ มีอาํ นาจหน้าทีควบคุมดูแล สังใช้ และให้การ
สนับสนุนการดําเนินกิจการไทยอาสาป้ องกันชาติ ตามระเบียบนี ภายในเขตอําเภอนัน และอาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีผูห้ นึงผูใ้ ดทีได้รับแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึงปฏิบตั ิงานแทนก็ได้
ข้อ ๑๓ หมวดไทยอาสาป้ องกันชาติได้มีหัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติหนึงคนเป็ น
หัวหน้าในการปกครองบังคับบัญชาและปฏิบตั ิภารกิจของหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติไทย โดยมี
รองหัวหน้าหมวดสองคนเป็ นผูช้ ่วย
หัวหน้าหมวดและรองหัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติ ให้เลือกตังกันเองระหว่างหัวหน้า
หมู่บา้ นไทยอาสาป้ องกันชาติภายในหมวด การเลือกตังให้ถือเสี ยงข้างมาก
หมวดไทยอาสาป้ องกันชาติประกอบด้วยหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติไม่เกินห้าหมู่
ในกรณี ทีหมู่บา้ นใดมีหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติตงแต่
ั สองหมวดขึนไป ให้หวั หน้าหมวด
ไทยอาสาป้ องกันชาติเลือกตังกันขึนเป็ นประธานหัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติในหมู่บา้ น ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ใช้วิธีจบั สลาก

๑๑๓
ข้อ ๑๔ หมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติให้มีหวั หน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติหนึงคน เป็ นหัวหน้าใน
การปกครองบังคับบัญชาและปฏิบตั ิภารกิจของหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติ โดยมีรองหัวหน้าหมู่สอง
คนเป็ นผูช้ ่วย
หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติให้เลือกตังกันเองจากสมาชิกไทยอาสา
ป้ องกันชาติภายในหมู่นนั การเลือกตังให้ถือเอาเสี ยงข้างมาก
หมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติให้มีจาํ นวนสมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติไม่เกินยีสิ บคน
ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติ รองหัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติ
หัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติ และรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ
หนึ งปี เมือครบวาระให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเรี ยก
ประชุมไทยอาสาป้ องกันชาติ เพือดําเนิ นการเลือกตังตําแหน่งดังกล่าวขึนใหม่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
หัวหน้าหมวดรองหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ หรื อรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติคนเดิมอาจ
ได้รับการเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
เมือหัวหน้าหมวด รองหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ หรื อรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติอยู่
ในตําแหน่งครบวาระแล้ว ในระหว่างรอการเลือกตังหัวหน้าหมวด รองหัวหน้าหมวด หัวหน้า
หมู่หรื อรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติคนใหม่ ให้หัวหน้าหมวด รองหัวหน้าหมวด หัวหน้า
หมู่หรื อรองหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติคนเก่า รักษาการไปพลางก่อน
ข้อ ๑๖ ให้สมาชิกหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติอยูภ่ ายใต้การปกครองบังคับบัญชาของหัวหน้าหมู่
ไทยอาสาป้ องกันชาติ
ให้หัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติขึนอยูภ่ ายใต้การปกครองบังคับบัญชาของหัวหน้าหมวด
ไทยอาสาป้ องกันชาติ
ให้ประธานหัวหน้าหมวด
และหรื อหัวหน้าหมวดไทยอาสาป้ องกันชาติขึนอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองบังคับบัญชาของผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอขึนอยูภ่ ายใต้การปกครองบังคับบัญชาของผู ้
อํานวการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด ขึนอยูภ่ ายใต้การปกครองบังคับบัญชา
ของผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลข
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติหมายเลข ขึนอยูภ่ ายใต้การปกครองบังคับบัญชา
ของผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง

๑๑๔
ข้อ ๑๗ การสังการและการรายงานให้กระทําตามลําดับขันการบังคับบัญชาตาม ข้อ ๑๖ เว้น
แต่กรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจําเป็ น อาจรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อชันไปได้ แต่จะต้องรี บรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทราบในทันทีทีสามารถกระทําได้
ข้อ ๑๘ เพือประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ซึ งไม่เกียวกับการปฏิบตั ิภารกิจไทยอาสาป้ องกัน
ชาติเมือเสร็ จสิ นการฝึ กอบรมแต่ละครังจะมีการเลือกตังประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ น และรอง
ประธานรุ่ นก็ได้
ถ้าทีประชุมตกลงให้มีประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ น ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเสนอแนะออก
เสี ยงเลือกตังว่า จะให้ผใู ้ ดเป็ นประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ นสองคน ผูไ้ ด้เสี ยงข้างมากตามลําดับ
จะได้เป็ นประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ น
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นประธานในการ
เลือกตัง
ให้ประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ นอยูใ่ นตําแหน่ งคราวละหนึ งปี เมือครบวาระให้ผอู ้ าํ นวยการ
ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันอําเภอ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายเรี ยกประชุมสมาชิกเพือดําเนิ นการเลือกตัง
ประธานรุ่ นและรองประธานรุ่ น ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานรุ่ น หรื อรองประธานรุ่ นคนเดิมอาจได้รับ
การเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้อีก
หมวดที ๓
การรับสมัครและการฝึ กอบรม
ส่ วนที ๑
การรับสมัครและคุณสมบัติ
ข้อ ๑๙
การฝึ กอบรมจะจัดขึนในท้องทีอําเภอใดให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ
วางโครงการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติ เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขต
จังหวัดพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด ประกาศกําหนดท้องที สถานที จํานวนผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม ประเภทของไทยอาสาป้ องกันชาติ และวันเวลารับสมัครปิ ดไว้ทีเปิ ดเผยให้
ทราบโดยทัวกัน
ข้อ ๒๐ การสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติให้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ หาก
เห็นสมควรจะจัดให้ผสู ้ มัครสาบานหรื อปฏิญาณตนก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมด้วยก็ได้

๑๑๕
ข้อ ๒๑ ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติ ต้องยืนใบสมัครตามแบบท้าย
ระเบียบนี ต่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอแห่ งท้องที โดยมีผใู ้ หญ่บา้ นหรื อกํานัน
หรื อนายกเทศมนตรี ในกรณี ทีอยูใ่ นเขตเทศบาล หรื อข้าราชการไม่ตากว่
ํ าระดับสามหรื อเทียบเท่า
ในกรณี ทีอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูล้ งนามรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ และความประพฤติ
เหมาะสมทีจะเข้ารับการฝึ กอบรม
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ส่ งใบสมัครไปให้สารวัตรใหญ่หรื อสารวัตร
สถานีตาํ รวจอําเภอท้องทีนันพิจารณาตรวจสอบประวัติและความประพฤติของผูส้ มัครแล้วเสนอ
ความเห็นต่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ว่าสมควรจะรับสมัครหรื อไม่ การรับ
สมัครหรื อไม่รับสมัครให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันอําเภอ
ข้อ ๒๒ ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่อยูใ่ นลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นท้องทีรับสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๔) เป็ นผูเ้ สื อมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขด้วย
ความบริ สุทธิใจ
(๕) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพลภาพ หรื อวิกลจริ ต หรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อติดยา
เสพติดให้โทษ หรื อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
(๖)ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
(๗) ไม่เป็ นผูท้ ีมีชือเสี ยงในทางทุจริ ต หรื อเสื อมเสี ยในทางศีลธรรมหรื อมีพฤติการณ์เป็ น
ภัยต่อสังคม
(๘) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออก ฐานทุจริ ตต่อหน้าทีราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการบริ หารส่ วนท้องถินและยังไม่พน้ กําหนดเวลาหนึงปี นับแต่วนั ถูกไล่ออก
หรื อปลดออก
(๙) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิจารณาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ และยังไม่กาํ หนดเวลาหนึงปี นับแต่วนั พ้น
โทษ
ข้อ ๒๓ ไทยอาสาป้ องกันชาติ ต้องพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกเมือ
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุ ญาติจากผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอให้ลาออก

๑๑๖
(๓) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด สังให้ออก เนืองจากขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๒๒
(๔) ถูกศาลพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดทีกระทําโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุ โทษ
(๕) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ สังให้ออกเพราะผิดวินยั หรื อประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม
ส่ วนที ๒
การฝึ กอบรมและหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ ศูนย์ไทยอาสาาป้ องกันชาติเขตจังหวัดใดจะจัดให้มีการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกัน
ชาติเมือวัน เวลา และสถานทีใดให้รายงานให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลางทราบล่วงหน้าและ
เมือการฝึ กอบรมเสร็ จสิ นแล้ว ให้จดั ทํารายชือทีอยูแ่ ละอาชีพของผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมเก็บรักษาไว้
ทีศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดนัน
ข้อ ๒๕ ให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดหาคณะวิทยากรและครู ฝึ กได้ตามความ
จําเป็ นและจํานวนตามสมควร
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกองอํานวยการรักษาความมันคงภายในอาจจัด
วิทยากรและครู ฝึ กไปร่ วมการฝึ กอบรมได้ตามทีเห็นสมควร หรื อในกรณี ทีศูนย์ไทยอาสาป้ องกัน
ชาติเขตจังหวัดร้องขอ
ข้อ ๒๖
ห้ามบังคับเรี ยกเก็บเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไทยอาสา
ป้ องกันชาติ เพือนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
ข้อ ๒๗ ระยะเวลาการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติ ครังหนึง ๆ ต้องไม่เกินสิ บวัน
ข้อ ๒๘ หลักสู ตรการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติ มีหลักสู ตร ๒ ขันตอนดังต่อไปนี
(๑) หลักสู ตรร่ วมพืนร่ วมพืนฐาน ควรประกอบด้วยวิชาดังนี
(ก) การรักษาความมันคงแห่ งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
(ข) หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(ค) การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
(ง) การคุกคามและบ่อนทําลายของผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์
(จ) การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม
(ฉ)การทํางานเป็ นหมู่คณะและความสามัคคีปรองดองของคนทังชาติ

๑๑๗
(ช) การข่าวเบืองต้นและการเผยแพร่ ข่าวสาร
(ซ)การส่ งเสริ มอาชีพและความเป็ นอยูข่ องชุมชน
(ฌ) การอาสาพัฒนาและการบริ การชุมชน
(ญ) การสันทนาการ
(๒) หลักสูตรเน้นหลักการป้ องกันตนเอง ควรประกอบด้วยวิชาดังนี
(ก) รักษาความมันคงปลอดภัยในประเทศ
(ข) การต่อต้านการแทรกซึ มบ่อนทําลายของผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์
(ค) การต่อต้านการแทรกซึ มบ่อนทําลายของผูก้ ่อความไม่สงบต่าง ๆ
(ง) หลักปฏิบตั ิตามแนวความคิดการเมืองนําการทหาร
(จ) อาวุธศึกษาและการใช้อาวุธต่าง ๆ
(ฉ)หลักยุทธวิธีของฝ่ ายเราและฝ่ ายตรงข้าม
(ช) การลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยในหมู่บา้ น
(ซ)การปฏิบตั ิการร่ วมกับเจ้าหน้าทีฝ่ ายพลเรื อน ตํารวจ ทหาร
(ฌ) การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง
(ญ) การสื อสารและการส่ งกําลังบํารุ ง
(ฎ)การพยาบาลสนาม
(ฏ)การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
(ฐ) การปฏิบตั ิการทางด้านจิตวิทยา
(๓) หลักสูตรเน้นหนักการคุม้ ครองพัฒนา ควรประกอบด้วยวิชาดังนี
(ก) หลักการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน
(ข) การป้ องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
(ค) การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(ง) การอพยพประชากรและส่ วนราชการ
(จ) การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(ฉ)การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(ช) การจัดเวรยามและการป้ องกันหมู่บา้ น
(ซ)หลักการใช้อาวุธและศิลปการป้ องกันตัว
(ฌ) การปฏิบตั ิการร่ วมกับพนักงานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ
(ญ) การข่าว (การหาข่าวและรายงานข่าว)

๑๑๘
(ฎ)การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
(ฏ) ความรู ้เกียวกับกฎหมายทีเกียวข้อง
(ฐ) การริ เริ มและเร่ งรัดพัฒนาท้องถินของตนเอง
วิชาในแต่หลักสู ตรอาจเพิมเติมหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเหตุการณ์และ
พืนฐานความรู้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
ในการจัดการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติ ให้จดั การฝึ กอบรมจํานวนสองหลักสู ตรคือ ตาม
หลักสู ตร (๑) และ (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่ประเภทของไทยอาสาป้ องกันชาติ ตามข้อ ๕
ข้อ ๒๙
ต้องจัดให้มีการปฏิญาณตนของผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมไทยอาสาป้ องกันชาติและ
ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมมีสิทธิประดับเข็มเครื องหมายไทยอาสาป้ องกันชาติ
ข้อ ๓๐ ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน เพือดําเนิ นการรับสมัครและการฝึ กอบรมสมาชิกไทย
อาสาป้ องกันชาติ ให้ได้ผลดีในพืนที ค. พืนที ง. และพืนที จ. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกัน
ชาติอาํ เภอ มีอาํ นาจผ่อนผันหรื อยกเว้นการปฏิบตั ิการใด ๆ ตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ (๒) ข้อ ๒๔ และ
ข้อ ๒๕
หมวดที ๔
การแต่ งกาย เครื องหมาย และบัตรประจําตัว
ข้อ ๓๑ การแต่งกายของไทยอาสาป้ องกันชาติ ให้แต่งกายตามธรรมดา แต่ให้สุภาพเรี ยบร้อย
และเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละท้องถิน และต้องเป็ นไปโดยประหยัดและห้ามแต่งกายเลียนแบบ
คล้ายเครื องแบบของทหารหรื อตํารวจ
ข้อ ๓๒ ให้มีเข็มเครื องหมายไทยอาสาป้ องกันชาติ ตามแบบและขนาดท้ายระเบียบนี สําหรับ
ใช้กลัดติดเสื อเหนื อกระเป๋ าด้านขวาแต่พองาม
ข้อ ๓๓ ผูม้ ีสิทธิประดับเข็มเครื องหมายไทยอาสาป้ องกันชาติได้แก่ ๑. ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม
ไทยอาสาป้ องกันชาติ, ๒. วิทยากร, ๓. ครู ฝึ ก, ๔. ผูป้ กครองบังคับบัญชาตามระเบียบนี, ๕. และ
บุคคลอืนทีสนับสนุ น, ๖. หรื อผูม้ ีอุปการะคุณต่อกิจการไทยอาสาป้ องกันชาติ ซึ งผูอ้ าํ นวยการศูนย์
ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลข หรื อผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดอนุ มตั ิ
ข้อ ๓๔ ให้มีบตั รประจําตัวไทยอาสาป้ องกันชาติ ซึ งผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
เขตจังหวัด เป็ นผูอ้ อกให้ตามระเบียบนีโดยให้ใช้ควบกับบัตรประจําตัวประชาชน และให้ศูนย์ไทย
อาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดทําทะเบียบบัตรประจําตัวไทยอาสาป้ องกันชาติขึนไว้เป็ นหลักฐาน

๑๑๙
การยืนคําขอมีบตั รประจําตัว ให้ยนื ต่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอท้องทีตาม
แบบท้ายระเบียบนี
ข้อ ๓๕ บัตรประจําตัวไทยอาสาป้ องกันชาติให้มีอายุ ๖ ปี นับแต่วนั ออกบัตร เมือบัตร
ประจําตัวหมดอายุ หรื อชํารุ ดหรื อสู ญหายให้ยนคํ
ื าขอมีบตั รประจําตัวให้โดยมิชกั ช้า
กรณี เมือพ้นสมาชิกภาพตามข้อ ๒๓ ให้เรี ยกบัตรประจําตัวไทยอาสาป้ องกันชาติคืน
ข้อ ๓๖ ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเห็นเป็ นการสมควร เพือให้การใช้สิทธิประดับเข็มเครื องหมาย
และการจัดทําบัตรประจําตัวของสมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติเป็ นไปโดยเหมาะสมในพืนที
ก.
พืนที ง. และพืนที จ. ผูอ้ าํ นวยศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ มีอาํ นาจผ่อนผันหรื อยกเว้นการ
ปฏิบตั ิการใด ๆ ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔
หมวดที ๕
ภารกิจและการสั งใช้
ข้อ ๓๗ ไทยอาสาป้ องกันชาติมีภารกิจดังต่อไปนี
(๑) ป้ องกันและต่อต้านการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ หรื อภัยจากการกระทําของข้าศึก
(๒) ป้ องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยทุกรู ปแบบ
(๓) ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยในหมู่บา้ นหรื อท้องทีของตนเอง
(๔) ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีในการป้ องกันบรรเทา
และระงับ
อัคคีภยั และภัยธรรมชาติอนื ๆ
(๕) ช่วยเหลือพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและ
ป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทภายในขอบเขตของกฎหมาย
(๖)สื บสวน สดับตรับฟังข่าวและความเคลือนไหวอันอาจเป็ นภัยต่อความมันคงปลอดภัย
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ แล้วรี บรายงานให้ผปู ้ กครองบังคับบัญชาทราบ
(๗) ริ เริ มและอาสาพัฒนาท้องถินของตนเอง
(๘) ภารกิจอืน ๆ ตามทีผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอขึนไปมอบหมาย
ข้อ ๓๘ การปฏิบตั ิภารกิจของไทยอาสาป้ องกันชาติ โดยปกติให้ร่วมมือปฏิบตั ิงานกับ
เจ้าหน้าทีอืนใด
ข้อ ๓๙ การสังใช้ไทยอาสาป้ องกันชาติ ตามภารกิจทีต้องใช้อาวุธ ให้ผอู้ าํ นวยการศูนย์ไทย
อาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ออกคําสังไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

๑๒๐
ข้อ ๔๐ ให้ไทยอาสาป้ องกันชาติปฏิบตั ิภารกิจ เฉพาะในเขตจังหวัดท้องทีของตน เว้นแต่
ได้รับอนุ ญาตจากผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด เมือมีความจําเป็ นหรื อเร่ งด่วน
ซึงจะต้องปฏิบตั ิโดยฉับพลันทันทีและเป็ นการกระทําต่อเนืองระหว่างท้องที หรื อได้รับการร้องขอ
จากผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดใกล้เคียง หรื อได้รับคําสังจากผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลขก็ไปปฏิบตั ิภารกิจนอกเขตจังหวัดได้
ข้อ ๔๑ ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลขมีอาํ นาจสังการ อนุ มตั ิ
อนุญาต รวมทังการให้อุปกรณ์เครื องใช้สนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจไทยอาสาป้ องกันชาติในเขต
กองทัพภาคนัน
ข้อ ๔๒ ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัดมีอาํ นาจสังการ อนุ มตั ิ อนุญาต
รวมทังการให้อุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้สนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจไทยอาสาป้ องกันชาติในเขต
จังหวัดนัน และผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด อาจมอบอํานาจดังกล่าวให้
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ปฏิบตั ิการแทนเฉพาะในเขตอําเภอท้องทีได้
ข้อ ๔๓ ให้หมวดไทยอาสาป้ องกันชาติจดั ให้มีการประชุม เพือประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
หมวดและของสมาชิก แล้วรายงานต่อไปยังผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอภายใน
วันทีห้าของทุกรอบสามเดือน
เพือรายงานต่อไปยังผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขต
จังหวัดผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตหมายเลข และผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกัน
ชาติกลางตามลําดับขัน
ข้อ ๔๔
สมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติ มีสิทธิ ใช้อาวุธปื นของทางราชการตามทีได้รับ
มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจะใช้ได้เฉพาะในลักษณะปฏิบตั ิหน้าทีรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยการคุม้ ครองป้ องกันหมู่บา้ น การป้ องกันหมู่บา้ น การป้ องกันต่อต้านผูก้ ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรื อผูก้ ่อความไม่สงบเรี ยบร้อยทีเป็ นภัยต่อความมันคงปลอดภัยทุกรู ปแบบ
ข้อ ๔๕ ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ ออกหนังสื อกํากับการใช้อาวุธปื น
มอบหมายให้ไปด้วยเมือส่ งมอบอาวุธปื นคืนก็ให้เรี ยกหนังสื อกํากับอาวุธปื นคืนด้วย
หนังสื อกํากับอาวุธปื นให้ทาํ เป็ น ๓ ฉบับ โดยเก็บเป็ นหลักฐานของศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
อําเภอหนึงฉบับ เก็บเป็ นหลักฐานทีสถานี ตาํ รวจอําเภอท้องทีหนึงฉบับ และมอบให้ผใู ้ ช้อาวุธปื น
หนึ งฉบับ หนังสื อกํากับการใช้อาวุธปื นให้เป็ นไปตามแบบท้ายระเบียบนี
ข้อ ๔๖ การใช้และรักษาอาวุธปื นของหน่วยราชการใด ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบของหน่ วย
ราชการนัน

๑๒๑
ข้อ ๔๗ ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการบริ หารส่ วนท้องถิน อาจจัดอาวุธปื นสนับสนุน
ให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติจงั หวัดใช้ในการฝึ กอบรมหรื อใช้ในการปฏิบตั ิภารกิจของไทยอาสา
ป้ องกันชาติ
หมวดที ๕
วินัย
ข้อ ๔๘ วินยั ของสมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติ มีดงั นี
(๑) ต้องสนับสนุนและธํารงไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทีมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข
(๒) ต้องรักษาความลับของทางราชการ และของไทยอาสาป้ องกันชาติ
(๓) ต้องปฏิบตั ิตามคําสังของผูป้ กครองบังคับบัญชาโดยเคร่ งครัด
(๔) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต อดทน รับผิดชอบแชละไม่แสวงหา
ผลประโยชน์อนั มิชอบเพือตนเองหรื อผูอ้ ืนจากการปฏิบตั ิภารกิจไทยอาสาป้ องกันชาติ
(๕) ต้องรักษาความสมานสามัคคีในหมู่คณะ
และเสี ยสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพือ
ส่ วนรวม
(๖)ต้องประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
(๗) ต้องไม่ดืมสุ รายาเมาในขณะปฏิบตั ิภารกิจ
(๘) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาทีไม่สุภาพต่อประชาชน
(๙) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๔๙ สมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติผใู ้ ดกระทําความผิดวินยั ตามข้อ ๔๘ ให้ผปู ้ กครอง
บังคับบัญชาตังแต่ระดับหัวหน้าหมู่ไทยอาสาป้ องกันชาติขึนไป มีอาํ นาจพิจารณาลงโทษว่ากล่าว
ตักเตือน หรื อลงโทษว่ากล่าวตักเตือน หรื อลงโทษภาคทัณฑ์แก่สมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติ
ผูก้ ระทําความผิดวินยั ดังกล่าวได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ ๕๐ ในกรณี ทีสมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติผใู ้ ดกระทําความผิดวินยั ตามข้อ ๔๘ เมือเห็น
ว่าเป็ นความผิดขันร้ายแรง
ให้ผปู ้ กครองบังคับบัญชาโดยตรงรายงานผูป้ กครองบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติอาํ เภอ และให้ผอู้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสา
ป้ องกันอําเภอ มีอาํ นาจสังให้สมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติผนู้ นพ้
ั นสภาพสมาชิกไทยอาสาป้ องกัน
ชาติ

๑๒๒
หมวดที ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๑ ในกรณี ทียังมีการฝึ กอบรมกลุ่มราษฎรอาสาสมัครอืนใด อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ
ฝึ กอบรมขณะทีประกาศใช้ระเบียบนี ให้ดาํ เนินการฝึ กอบรมต่อไปจนแล้วเสร็ จ
ข้อ ๕๒ บรรดาเงินหรื อทรัพย์สินต่าง ๆ ซึงเป็ นของโครงการหรื อกิจการราษฎรอาสาสมัคร
ในรู ปแบบอืนใดก่อนประกาศใช้ระเบียบนี ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการรักษาเงินหรื อทรัพย์สินดังกล่าว
พิจารณาจัดการทรัพย์สินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีมีอยูเ่ ดิมให้เสร็ จสิ นภายในหกสิ บวันนับแต่
วันประกาศใช้ระเบียบนีเป็ นต้นไป
เมือพ้นกําหนดเวลาในวรรคแรก หากมีเงินหรื อทรัพย์สินใดเหลืออยูไ่ ม่วากรณี ใด ให้ถือว่า
เป็ นเงินหรื อทรัพย์สินของศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติเขตจังหวัด หรื อศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
อําเภอนันแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๓ เข็มเครื องหมายและบัตรประจําตัวของกลุ่มราษฎรอาสาสมัครอืนใด ทีมีอยูเ่ ดิมก่อน
ประกาศใช้ระเบียบนี ให้ใช้ต่อไปได้ภายในสองปี
เมือพ้นกําหนดเวลาในวรรคแรก ให้เปลียนมาใช้เข็มเครื องหมายและบัตรประจําตัวของไทย
อาสาป้ องกันชาติตามระเบียบนี
ข้อ ๕๔ การปฏิบตั ิใด ๆ เกียวกับการดําเนิ นกิจการไทยอาสาป้ องกันชาติ หากมิได้กาํ หนดไว้
ในระเบียบนี ต้องขอความเห็ นชอบจากผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลางก่อนทุกกรณี
ข้อ ๕๕ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และผูอ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ น
คอมมิวนิสต์ทวไป
ั
ควบคุมดูแลการดําเนิ นการตามระเบียบนี โดยมีกองอํานวยการรักษาความ
มันคงภายในและกรรมการปกครองเป็ นเจ้าหน้าที
ประกาศ ณ วันที ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑
(ลงชือ) พลเอก เกรี ยงศักดิ ชมะนันทน์
( เกรี ยงศักดิ ชมะนันทน์ )
นายกรัฐมนตรี

๑๒๓
(สําเนา)
ครุ ฑ
คําสังศุนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง
ที ๑/๒๕๒๒
เรื อง หลักการฝึ กอบรมและการจัดตัง ทสปช.
……………………..
ด้วยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยไทยอาสาป้ องกันชาติ พ.ศ.๒๕๒๑ หมวดที
๒ ข้อ ๙ ได้มอบหมายให้ ผูอ้ าํ นวยการป้ องกันการกระทําอันเป็ นคอมมิวนิสต์ทวไป
ั
เป็ น
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติกลาง จะรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาและกํากับ
ดูแลไทยอาสาป้ องกันชาติทวราชอาณาจั
ั
กรนัน
เพือให้การปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วงตามความมุ่งหมายของทางรัฐบาล ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติ
กลาง จึงได้กาํ หนดหลักการฝึ กอบรมและจัดตัง ทสปช.ขึน เพือให้ศูนย์ไทยอาสาป้ องกันชาติทุก
ระดับได้ถือเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี
๑. งบประมาณ
๑.๑ การฝึ ก ทสปช. ควรใช้งบประมาณโดยประหยัด
๑.๒ ห้ามเรี ยกเก็บเงินจากผูเ้ ข้ารับการฝึ ก
๑.๓ งบประมาณในการฝึ กอบรม ทสปช. มี ๔ ประเภท คือ
๑.๓.๑ งบประมาณทีได้รับจากผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาค
๑.๓.๒ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
๑.๓.๓งบประมาณของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน
๑.๓.๔งบประมาณของศูนย์ ทสปช.กลาง
๒. การจัดทําแผนการฝึ ก
๒.๑ แผนการฝึ ก ทสปช. ห้วงระยะเวลาของแผน ๕ ปี
๒.๒ให้ศูนย์ ทสปช.อําเภอเสนอแผนการฝึ กต่อศูนย์ ทสปช. จังหวัดและศูนย์ ทสปช.จังหวัด
เสนอแผนการฝึ กต่อศูนย์ ทสปช. ภาคเพือขอรับอนุ มตั ิ
๒.๓ ให้ศูนย์ ทสปช. ภาคแจ้งแผนทีได้อนุ มตั ิไปแล้วให้ศนู ย์ ทสปช.กลางทราบภายใน ๑๕ วัน
๒.๔ ให้ศูนย์ ทสปช.ภาค เร่ งรัดให้ศูนย์ ทสปช. จังหวัดเสนอแผน ๔ ปี แรกโดยเร็ ว
๒.๕ เมือมีการปรับปรุ งเปลียนแปลงแผนการฝึ ก ทสปช. ให้ขออนุ มตั ิจากศูนย์ ทสปช.ภาค
เสี ยก่อน

๑๒๔
๒.๖ เมือมีการฝึ กอบรม ทสปช.แล้วให้รายงานผลการฝึ กต่อศูนย์ ทสปช.กลาง ตามสายการ
บังคับบัญชาภายใน ๑๕ วัน
๒.๗ กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอมอบให้ศูนย์ ทสปช.ภาค ๑
เป็ นผูด้ าํ เนินการโดยเสนอขออนุ มตั ิจากศูนย์ ทสปช.กลาง
๓. การจัดทําโครงการฝึ กอบรม
๓.๑ การเสนอโครงการ การอนุ มตั ิโครงการ การรับสมัคร คุณสมบัติของผูส้ มัคร และการพ้น
สภาพจากการเป็ นสมาชิก ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย ทสปช.พ.ศ.๒๕๒๑
หมวดที ๓ ส่ วนที ๑
๓.๒ โครงการแต่ละโครงการต้องสอดคล้องกับแผนทีได้รับอนุ มตั ิ
๔. หลักสู ตรการฝึ ก ทสปช.
การฝึ ก ทสปช. มี ๒ หลักสู ตร คือ
๔.๑ หลักสู ตรหลัก
๔.๒ หลักสู ตรฝึ กทบทวน
๕. รายละเอียดหลักสู ตรหลัก
๕.๑ หลักสู ตรนี ใช้เวลา ๑๐ วัน ๙ คืน โดยคิดเป็ นชัวโมง ๑๐๐ ชัวโมง แบ่งเป็ นการฝึ กในภาค
กลางวัน ๗๘ ชัวโมง ภาคกลางคืน ๒๒ ชัวโมง
๕.๒ หลักสู ตรนี ให้ใช้สาํ หรับปรับกลุ่มอาสาสมัครอืน ๆ เป็ น ทสปช. (เว้น ทสปช.เดิม) และใช้
สําหรับฝึ กอบรม ทสปช. โดยตรงอีกด้วย
๕.๓ การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี ต้องดําเนินการทีหมู่บา้ นเป้ าหมาย หรื อในพืนทีใกล้เคียงทีสุ ด
๕.๔ แนวทางก่อนดําเนินการฝึ ก
๕.๔.๑ การดําเนิ นการฝึ กเพือปรับกลุ่มอาสาสมัครอืน ๆ เพือให้เป็ น ทสปช.อาจไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามขันตอนนี ก็ได้
๕.๔.๒ ขันตอน ในการปฏิบตั ิการฝึ ก ทสปช. มี ๓ ขันตอน คือ
๕.๔.๒.๑ ขันที ๑ ขันเตรี ยมการในขันนี ต้องใช้เจ้าหน้าทีตรวจสอบข่าวการเคลือนไหว
ของฝ่ ายตรงข้าม เพือแยกมิตร แยกศัตรู และค้นหาแกนฝ่ ายเราเป็ นหลักการสําคัญ
๕.๔.๒.๒ ขันที ๒ ขันการดําเนิ นงานด้าน ปจว. ในขันนี อาจต้องใช้ชุดรณรงค์ทาง
การเมืองเข้าไปดําเนินงาน ปจว. เพือให้ความรู ้พืนฐานทางการเมืองแก่ประชาชน สร้างความตืนตัว
ให้เกิดจิตสํานึ กถึงความมันคงของชาติ และเพือให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกหรื อความต้องการทีจะ
ต่อสู ้กบั ผกค.

๑๒๕
๕.๔.๒.๓ ขันที ๓ ขันการทําลายโครงสร้าง ผกค.ในหมูบ่ า้ น ในขันนีจะต้องเชิญแกน
ของ ผกค.ในหมู่บา้ น หรื อแนวร่ วมในหมุ่บา้ นให้ไปอบรมตามโครงการสันติสุขให้หมดทุกคน
แล้วจึงดําเนินการประชุมหรื ออบรมชาวบ้านโดยพร้อมเพียงพันทังหมู่บา้ น เชิญชวนให้สมัครเข้า
รับการอบรม และการอบรม ทสปช. จะต้องดําเนินการโดยเร็ วอย่างปล่อยทิงไว้นาน เพราะฝ่ ายตรง
ข้ามอาจจะเข้ามาบ่อยทําลายได้
๕.๔ หลักสู ตรหลักสําหรับการฝึ กอบรม ทสปช.
๕.๕.๑ หลักสู ตรนี ใช้สาํ หรับฝึ กอบรม ทสปช. ทังประเภทคุม้ ครองพัฒนา ประเภท
ป้ องกันตนเองและประเภทสําหรับกลุ่มอาสาสมัครอืน ๆ ให้เป็ น ทสปช.
๕.๕.๒ การใช้หลักสู ตรนี เพือการฝึ กอบรมตามข้อ ๕.๕.๑ นัน อาจจะปรับปรุ งวิชาต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับพืนที ความต้องการของประชาชน และความมุ่งหมายของ ทสปช. แต่ละประเภท
ได้โดยการลดชัวโมงการฝึ กให้ลดได้ ๑๕ ชัวโมง หรื อถ้าลดวันการฝึ กอบรม ลดได้ ๓ คืน ทังนีต้อง
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของศูนย์ ทสปช.ภาค เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม
๕.๕.๓ รายละเอียดของหลักสู ตรหลักสําหรับฝึ ก ทสปช.ปรากฎตามผนวก ก. (หลักสุ ตร
หลักสําหรับฝึ กอบรม ทสปช.) แนบท้าย
๖. รายละเอียดหลักสู ตรฝึ กทบทวน
๖.๑ หลักสู ตรนี ใช้ฝึ กทบทวน ทสปช. ทังประเภทคุม้ ครองพัฒนาและประเภทป้ องกันตนเอง
๖.๒ หลักสู ตรนี ให้ใช้ฝึ กทบทวน ทสปช. ทุกรอบ ๖ เดือน
๖.๓ รายละเอียดของหลักสูตรฝึ กทบทวนปรากฎตามผนวก ข. (หลักสู ตรฝึ กทบทวนสําหรับ
ฝึ กอบรม ทสปช.) แนบท้าย
๗. จํานวน ทสปช. ในแต่ ละหมู่บ้าน
๗.๑ หมู่ ทสปช. ให้มีจาํ นวนสมาชิก ทสปช.๑๕ - ๒๐ คน
๗.๒ หมวด ทสปช.ประกอบด้วย หมู่ ทสปช. ๒ - ๕ หมู่ รวมกันเข้าเป็ น ๑ หมวด
๗.๓ หมู่บา้ นทีฝึ ก ทสปช.ในพืนทีหมู่บา้ นประเภท ง. และ จ. ให้ใช้เกณฑ์การฝึ กในหมู่บา้ นทีไม่
เกิน ๕๐ หลังคาเรื อนให้ฝึ กได้ ๒ หมู่ หมู่บา้ นทีเกิน ๕๐ หลังคาเรื อนให้ใช้เกณฑ์ ๕๐ หลังคาเรื อน
ต่อ ๑ หมู่ เศษทีเกินให้ฝึ กได้อีก ๑ ตามความเหมาะสม
๗.๔ หมู่บา้ นทีฝึ ก ทสปช. ในพืนทีหมู่บา้ นประเภท ก., ข. และ ค. ให้ใช้เกณฑ์ฝึ ก ๕๐ หลังคา
เรื อน ต่อ ๑ หมู่
๘. การจัดหาวิทยากรสํ าหรั บการฝึ ก

๑๒๖
๘.๑ ฝกร.กอ.รมน.จะเปิ ดอบรมครู ฝึ กการเมืองให้แก่ศูนย์ ทสปช.ภาค ศูนย์ ทสปช.จังหวัด
ศูนย์ ทสปช.อําเภอ ถ้าขาดแคลน
๘.๒ ให้ใช้ครู ฝึ กในท้องที เช่น ปลัดจังหวัด, นายอําเภอ, ป้ องกันจังหวัด, ปลัดอําเภอฝ่ ายป้ องกัน
, ปลัดอําเภอฝ่ ายส่ งเสริ มการปกครอง, ปลัดอําเภอฝ่ ายพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ, ผูก้ าํ กับการ, รองผู ้
กํากับการ, รองผูก้ าํ กับการฝึ กกิจการพิเศษ, สารวัตรใหญ่, สารวัตร และนายตํารวจในท้องทีสําหรับ
การฝึ กยุทธวิธีให้ใช้เจ้าหน้าที นปพ., ตชด. และทหารทีอยูใ่ กล้ทีสุ ด
๙. การคุ้มครองในระหว่ างการฝึ ก
๙.๑ ให้ใช้หน่ วย ทสปช. ทีจัดตังไว้แล้ว ชุดทีอยูใ่ กล้เคียงทีสุ ดเป็ นชุดคุม้ ครอง
๙.๒ หากําลัง ทสปช. ตาม ๙.๑ ไม่มีหรื อมีไม่พอ ให้ใช้ อส.หรื อตํารวจ หรื อชุด นปพ.ทีอยู่
ใกล้เคียงทีสุ ด
๙.๓ หากจําเป็ นจะต้องใช้กาํ ลังทหารเข้าคุม้ ครองการฝึ ก จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากศูนย์ ทสปช.
ภาคเสี ยก่อน
๑๐. เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัตงิ าน ทสปช. ระดับจังหวัดและอําเภอ
๑๐.๑ จังหวัดใดทีมี ศอป.กอ.รมน.จังหวัด ให้เจ้าหน้าทีในสายงานของ กอ.รมน.เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทสปช.
๑๐.๒ จังหวัดทีไม่มี ศอป.กอ.รมน.จังหวัด ให้ปลัดจังหวัดหรื อป้ องกันจังหวัดเป็ นหัวหน้า
คณะเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงาน ทสปช.
๑๐.๓ อําเภอทีมี ศอป.รมน.อําเภอ ให้ปลัดป้ องกันเป็ นเจ้าหน้าทีรับผิดชอบงาน ทสปช.
๑๐.๔ อําเภอทีไม่มี ศอป.รมน.อําเภอ ให้นายอําเภอพิจารณาแต่งตังปลัดอําเภอฝ่ ายส่ งเสริ มการ
ปกครองเป็ นเจ้าหน้าทีรับผิดชอบ เว้นแต่อาํ เภอใดทีไม่มีให้ตงปลั
ั ดอําเภอคนใดคนหนึ งทีเหมาะสม
เป็ นเจ้าหน้าทีรับผิดชอบงาน ทสปช.
๑๐.๕ ศูนย์ ทสปช.ภาค ๑ รับผิดชอบจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ
๑๑. บัตรและระเบียบการใช้ บัตรประจําตัวสมาชิ ก
๑๑.๑ ตามมติในทีประชุมประสานงานระหว่าง กอ.รมน. กับกรมการปกครอง เมือวันที ๗
พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ กรมการปกครองได้กาํ หนดแบบบัตรมีชนิ ด ๖ ๙ ซม. และได้แจกจ่ายให้
จังหวัดต่าง ๆ ไปแล้ว
๑๑.๒ การใช้บตั รให้ปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย ทสปช. พ.ศ.๒๕๒๑
หมวดที ๔

๑๒๗
๑๒. หลักเกณฑ์ ในการรับเงินบริ จาคช่ วยทําการฝึ ก ทสปช.
๑๒.๑ หากผูอ้ าํ นวยการ ทสปช.อําเภอ, จังหวัด, ภาค เป็ นผูร้ ับเงินบริ จาคจะต้องทํารายงานของ
รับอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึนไป ๑ ขัน
๑๒.๒ การขออนุ มตั ิตามข้อ ๑๒.๑ ให้แจ้งยอดเงิน ชือ สกุล ทีอยูข่ องผูบ้ ริ จาค
๑๒.๓ ให้ทาํ บัญชีรายจ่ายไว้ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตรวจสอบได้ทุกเวลา
๑๒.๔ ศูนย์ ทสปช. ทุกระดับเมือได้รับเงินบริ จาค อาวุธ กระสุ น หรื ออุปกรณ์อืน ๆ ให้
รายงานศูนย์ ทสปช.กลางเพือทราบ
๑๓. การแบ่ งประเภทหมู่บ้าน
๑๓.๑ การแบ่งประเภทหมู่บา้ นให้ศูนย์ ทสปช.ภาคเป็ นผูพ้ ิจารณาแบ่งกําหนด
๑๓.๒ การฝึ ก ทสปช.จะต้องไม่ซาซ้
ํ อนกันกับหมู่บา้ นทีกําหนดเป็ นอบรม อพป.
๑๓.๓ การกําหนดหมู่บา้ นทีจะทําการฝึ ก ทสปช. ให้ศูนย์ ทสปช.ภาค ศูนย์ ทสปช.จังหวัด
และศูนย์ ทสปช.อําเภอ ร่ วมกันพิจารณากําหนดขึน
๑๔. การสั งใช้ กาํ ลัง
๑๔.๑ การสังใช้กาํ ลัง ทสปช. ให้ ผอ.ศูนย์ ทสปช.อําเภอ ออกคําสังไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๑๔.๒ การสังใช้กาํ ลังเพือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วย ทสปช. พ.ศ.๒๕๒๑ หมวดที ๕

-----------------------------------

๑๒๘

บทที ๕
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
๑. กล่าวนํา
นับตังแต่ได้เริ มดําเนินการในเรื องเกียวกับการพัฒนาและป้ องกันตนเอง ตังแต่ปี ๒๔๙๓ เป็ น
ต้นมา ปรากฎว่ามีส่วนราชการและหน่ วยงานหลายหน่ วยเข้าไปดําเนินการในหมู่บา้ นในด้านการ
พัฒนาแตกต่างกันประมาณ ๑๒๐ โครงการ ในด้านการป้ องกัน ๑๒ โครงการ มีหน่วยกึงทหารใน
แบบต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ แบบ โครงการบางโครงการเป็ นผลดีต่อประชาชน บางโครงการไม่
สามารถเข้าถึงประชาชน เกิดการซําซ้อน จากจุดอ่อนเหล่านีเกือกูลให้ ผกค. สามารถดําเนินการ
แทรกซึ มเข้าไปในหมู่บา้ นได้สะดวก และต่อเนือง ดังนันเพือขจัดข้อบกพร่ องต่าง ๆ และปรับปรุ ง
ระบบการประสานงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ กอ.รมน. จึงได้จดั ทําโครงการ อพป.ขึน เพือมุ่งหมายที
จะผนึ กกําลังของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและถึงตัวประชาชนใน
หมู่บา้ นอย่างแท้จริ ง
๒. โครงการ อพป.คืออะไร
๒.๑ โครงการ อพป. เป็ นคําย่อมาจากคําเต็มว่า “โครงการอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง” เป็ น
โครงการของชาติทีรวมเอาโครงการพัฒนาและบริ การในสาขางานต่าง ๆ และการป้ องกันตนเอง
ของหน่ วยต่าง ๆ ในระดับหมู่บา้ นเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการบริ หารแบบรวมการของงาน
เดียวกันหรื อหน่วยงานเดียวกัน (SINGLE MANAGEMENT) แต่แยกกันรับผิดชอบในการบริ หาร
แต่ละโครงการย่อของหน่ วยงานต่าง ๆ เพือทีจะผนึกกําลังตามโครงการต่าง ๆ ทังปวงเข้าด้วยกัน
เสริ มสร้างหมู่บา้ นให้เข้มแข็งในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็ นกําลังทีจะต่อต้านการก่อการรร้าย
ทีมีประสิ ทธิภาพ ขณะเดียวกันหลีกเลียงและขจัดการทํางานทีซําซ้อนกันและให้หน่วยงานต่าง ๆ
ได้ใช้เครื องมือเครื องใช้เกียวกับการพัฒนาและป้ องกันตนเอง ในระดับหมู่บา้ นให้บงั เกิดผลสู งสุ ด
๓. โครงการ อพป.มีความมุ่งหมายอย่ างไร
โครงการ
อพป.มีความมุ่งหมายทีจะเสริ มสร้างความมันคงของหมู่บา้ นเกียวกับเศรษฐกิจ
สังคม การปกครอง และการป้ องกันตนเอง ตามทีราษฎรเหล่านันได้รวมตัวกันอยูแ่ ล้ว เพือให้
ราษฎรในหมู่บา้ นชนบทเหล่านันได้มีความสามารถอย่างแท้จริ งอันจะนําไปสู่ ความคิดจะต่อต้าน
การก่อการร้ายและการแก้ปัญหาเรื องต่าง ๆ ด้วยตัวของราษฎรเอง โดยมุ่งทีจะ

๑๒๙
๓.๑ ปรับปรุ งเศรษฐกิจของหมู่บา้ น ขจัดความยากจนของราษฎร ให้ราษฎรมีฐานะความเป็ นอยู่
ดีขึน
๓.๒ สร้างความปลอดภัยอันถาวรให้กบั หมู่บา้ นด้วยตัวของราษฎรเองเป็ นหลัก
๓.๓ สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ในระดับ
หมู่บา้ น
๔. แนวความคิดในการดําเนินการ
๔.๑ กําหนดพืนทีและหมู่บา้ นเป้ าหมายทีจะดําเนิ นการ ซึ งหมู่บา้ นเหล่านีเป็ นหมู่บา้ นในพืนที
ประเภทป้ องกัน (หมู่บา้ นประเภท ก.ข. และ ค.๑) ยังไม่มีการแทรกซึ มของ ผกค. ทีรุ นแรง เป็ น
หมู่บา้ นในชนบททียากจนห่ างไกลล่อแหลมต่อการถูกแทรกซึ มและอยูใ่ นทิศทางรุ กของ
ผกค.
(เป็ นหมู่บา้ นทีมีปัญหาเกียวกับความมันคง)
๔.๒ ใช้ยทุ ธวิธี “บ้านล้อมป่ า” ตามยุทธศาสตร์ การต่อสู ้กบั พคท.โดยกําหนดหมู่บา้ น อพป.ต่าง
ๆ ให้เชือมโยงเป็ นรัวหรื อกําแพงป้ องกันมิให้ ผกค. ในป่ าออกมาสัมผัสกับราษฎรในหมู่บา้ น หรื อ
สกัดกันการหลังไหลของข่าวสาร อาวุธ กระสุ น เสบียงอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ ฯลฯ จากหมู่บา้ น
เข้าสู่ป่า แนวเชือมโยงนีจะเป็ นแนวชันนอกสนับสนุนหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามโครงการ ทสปช.
(ประเภทป้ องกันตนเอง) ซึ งสร้างเป็ นแนวชันในใกล้ชิด และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิการใช้กาํ ลัง
ทหารซึงทําหน้าทีกวนป่ า
๔.๓ ดําเนินการในหมู่บา้ นเป้ าหมาย ในเรื องเกียวกับการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและ
บริ การ และการฝึ กอบรมคณะกรรมการหมู่บา้ น โดยมีหลักสู ตรและวิทยากรสําหรับการฝึ กอบรมที
แน่นอนโดยเฉพาะเพือให้ราษฎรได้มีความรู ้พืนฐานสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องเหมาะสมยิงขึน
๔.๔ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ จัดทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในสาขางานต่าง
ๆ ในแต่ปีตามทีหมู่บา้ นเสนอความต้องการขึนมา เพือสร้างหมู่บา้ นให้เกิดความมันคงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
๔.๕ ปรับปรุ งระบบการรักษาความปลอดภัยในชนบท โดยยกระดับความสามารถของกําลัง
ประจําถินในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด ให้มีประสิ ทธิภาพสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
กองกําลังราษฎรในหมู่บา้ น อพป.ต่าง ๆ ได้ทนั ต่อสถานการณ์
๕. งานหลักทีสํ าคัญของโครงการ อพป.
โครงการ อพป. เป็ นโครงการทีรวมเอางานหลักทีสําคัญไว้ ๓ สาขางาน คือ
๕.๑ งานที ๑ คือ งานการรักษาความปลอดภัยในชนบท (รปภ.) หมายถึงการฝึ กอบรมราษฎร
ในเรื องการรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น การจัดตังกองกําลังราษฎรประจําหมู่บา้ น และการติดอาวุธ

๑๓๐
ให้แก่หมู่บา้ น ตลอดจนการปฏิบตั ิตามแผนการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการใช้กาํ ลัง
ประจําถินในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด
๕.๒ งานที ๒ คืองานการพัฒนาและบริ การ (พบก.) หมายถึงการฝึ กอบรมราษฎรให้ได้รับ
ความรู ้เกียวกับการพัฒนาอาชีพและการบริ การสังคมของหมู่บา้ น ตลอดจนการผนึ กกิจกรรมการ
พัฒนาชนบทและการบริ การสังคม ในสาขาต่าง ๆ เข้าไปในหมู่บา้ น
๕.๓ งานที ๓ คือ งานการปรับปรุ งการบริ หารหมู่บา้ น หมายถึงการจัดตังเป็ นหมู่บา้ น อพป.
และการฝึ กอบรมคณะกรรมการหมู่บา้ นให้เข้าใจในวิธีการบริ หารหมู่บา้ นตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบ
บริ หารหมู่บา้ น อพป. พ.ศ.๒๕๒๒ ตลอดจนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
หมู่บา้ นให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (หมู่บา้ น อพป. เป็ น
รู ปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยขันพืนฐาน)
๖. วิธีดาํ เนินงานโครงการ อพป.
แบ่งการดําเนิ นงานออกเป็ น ๔ ขัน
- ขันการเตรี ยมการ
- ขันการจัดตัง
- ขันการฝึ ก
- ขันการทําแผน/โครงการ
๖.๑ ขันการเตรี ยมการ
กําหนดพืนทีและหมู่บา้ นเป้ าหมายทีจะดําเนินการตามโครงการ อพป.ในเขตพืนทีประเภท
ป้ องกัน ได้แก่หมู่บา้ นประเภท ก., ข. และ ค.๑ ทียังไม่มีการแทรกซึ มทีรุ นแรง รวมทังการา
เตรี ยมการอืน ๆ เพือให้พร้อมทีจะดําเนินการในขันต่อไป
๖.๒ ขันการจัดตัง
ประกาศจัดตังเป็ นหมู่บา้ น อพป. ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบบริ หารหมู่บา้ น อพป.พ.ศ.๒๕๒๒
และจัดให้มีคณะกรรมการหมู่บา้ นเพือการบริ หารหมู่บา้ นของตนเอง
๖.๓ ขันการฝึ ก
คัดเลือกราษฎรอาสาสมัครเข้าทําการฝึ กอบรมเพือให้มีความรู้พนฐาน
ื
นําไปปรับปรุ ง และ
ดําเนินงานในสาขาต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและป้ องกันหมู่บา้ นของตนเองได้ ได้แก่ การฝึ กการ
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) การฝึ กพัฒนาและบริ หาร (พบก.) ในเรื องการ
๖.๔ ขันการฝึ ก

๑๓๑
คัดเลือกราษฎรอาสาสมัครเข้าทําการฝึ กอบรมเพือให้มีความรู้พนฐาน
ื
นําไปปรับปรุ งและ
ดําเนินงานในสาขาต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและป้ องกันหมู่บา้ นของตนเองได้ ได้แก่ การฝึ กการ
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) การฝึ กพัฒนาและบริ การ (พรก.) ในเรื องการพัฒนาอาชีพและการ
บริ หารสังคมต่าง ๆ การฝึ กคณะกรรมการหมู่บา้ นเพือให้สามารถบริ การหมู่บา้ นของตนเองได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
๖.๔ ขันการทําแผน/โครงการ
เมือราษฎรมีความรู้พืนฐานจากทีได้รับการฝึ กอบรมในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ต่อมาก็เป็ น
ขันการทําแผนหรื อโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรในหมู่บา้ น
ดําเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บา้ น แผนหรื อโครงการนีจะเสนอผ่านสภาตําบล อําเภอ จังหวัด
และส่ วนราชการทีเกียวข้องเพือให้การสนับสนุนต่อไป
๗. หน่ วยดําเนินการโครงการ อพป.
๗.๑ หน่ วยรับผิดชอบ
เพือให้การบริ หารงานโครงการ อพป. ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีหน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โดยแน่ นอนในทุกระดับตังแต่ส่วนราชการจนถึงระดับอําเภอ อาศัยอํานาจคําสัง สร ที ๑๘/๒๕๑๘
ลง ๒๓ ม.ค.๑๘ ได้มีการจัดตังหน่ วยงานขึน ดังนี
๗.๑.๑ ศอพป.กอ.รมน.ภาค (คําสัง กอ.รมน. ลับที ๒๐๗/๒๑ ลง ๖ ต.ค.๒๑)
การแบ่งมอบ เป็ นหน่วยขึนตรงต่อ กอ.รมน.ภาค มีภารกิจในการปฏิบตั ิตามแผนและ
นโยบายของ ศอพป.ฯ ให้ขอ้ เสนอแนะและคําปรึ กษาแก่ ผอ.ปค.ภาคอันเกียวกับการฝึ กอบรมและ
การปฏิบตั ิการในเรื องการพัฒนาและบริ การ การรักษาปลอดภัยในชนบท ตลอดจนอํานวยการ
ประสานงานและกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเกียวกับการฝึ กอบรมราษฎรในชนบท แบ่งส่ วนราชการ
ออกเป็ นแผนกธุรการ, แผนก รปภ., แผนกสนับสนุน และแผนกประชาสัมพันธ์
๗.๑.๒ ศอพป.ชค.
- ศอพป.ชค.๓๒ จว.น่าน
๗.๑.๓ ศอพป.กอ.รมน.จว. (คําสัง กอ.รมน.ลับที ๒๙๑/๒๑ ธ.ค.๒๑)
เป็ นหน่วยขึนตรงต่อ ศอป.กอ.รมน.จว. มีภารกิจในการวางแผน อํานวยการควบคุมและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการ อพป. ในพืนทีเขตรับผิดชอบตามนโยบาย และแผนงาน
ของ ศอพป.กอ.รมน.ภาค ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุเป้ าหมายตามทีได้วางไว้
๗.๑.๔ ศอพป.อําเภอ (คําสัง กอ.รมน.ลับที ๑๔๖/๒๐ ลง ๒๘ ต.ค.๒๐)
- เป็ นหน่วยขึนตรงต่อ กอ.รมน.จว.

๑๓๒
- อําเภอใดทีได้จดั ตังเป็ น ศอป.รมน.อ.อยูเ่ ดิมแล้วให้ ศอป.รมน.อ.นัน รับผิดชอบใน
การดําเนิ นงานโครงการ อพป.ด้วย
- อําเภอใดทีมีโครงการ อพป.แต่มิได้จดั ตังเป็ น ศอป.รมน.อ.มาก่อนก็ให้จดั ตัง ศอ
พป.อ.ขึน และจะจัดตังได้ก็ต่อเมือได้รับอนุ มตั ิแผนการฝึ กประจําปี ของจังหวัดจาก กอ.รมน.ก่อน
และเมือจบภารกิจการฝึ กของอําเภอนันแล้ว ก็ให้หมดสภาพการเป็ น ศอพป.อ.
๗.๒ หน่ วยราชการทีเข้าร่ วมและสนับสนุนโครงการ อพป.
ปั จจุบนั มี ๗ กระทรวง คือ
๗.๒.๑ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ กรม
- สํานักนโยบายและแผน
- กรมการปกครอง
- กรมตํารวจ
- กรมการพัฒนาชุมชน
- กรมประชาสงเคราะห์
- กรมทีดิน
- กรมอัยการ
- กรมโยธาธิ การ
- สนง.รมช.
- การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
- กรมแรงงาน
๗.๒.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ๑๐ กรม
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมส่ งเสริ มการเกษตร
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาทีดิน
- กรมประมง
- กรมชลประทาน
- กรมป่ าไม้

๑๓๓
- สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
๗.๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการมี ๑๐ คน
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
- กรมอาชีวศึกษา
- กรมการศาสนา
- กรมพลศึกษา
- กรมสามัญศึกษา
- กรมการฝึ กหัดครู
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ
๗.๒.๔ กระทรวงสาธารณสุ ข มี ๓ กรม
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมควบุคมโรคติดต่อ
- กรมอนามัย
๗.๒.๕ กระทรวงอุตสาหกรรม มี ๓ กรม
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
- กรมทรัพยากรธรณี
๗.๒.๖ กระทรวงพาณิ ชย์ มี ๓ กรม
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมการค้าภายใน
- กรมทะเบียนการค้า
๗.๒.๗ กระทรวงกลาโหม
- กรป.กลาง กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
ทังนี ผอ.โครงการ อพป.แห่ งชาติ (ผอ.ปค.) ได้แต่งตัง รองปลัดกระทรวง, อธิบดี/รองอธิบดี
เป็ นผูบ้ ริ หารโครงการ อพป.ตามภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมนัน ๆ ภายใต้การอํานวยการ

๑๓๔
ประสานงานและกํากับดูแลของ ศอพป.ศกร.ฯ ได้มีการประสานงาน, ประชุมปรึ กษาหารื อกับ
กระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ อย่างน้อยปี ละ ๒ ครัง
๘. แผนดําเนินงานโครงการ อพป.
๘.๑ โครงการ อพป. ระยะที ๑ เริ มแต่ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๔ เป้ าหมาย ๔,๐๐๐ หมู่บา้ น ในพืนทีแทรกซึ ม ๓๘ จังหวัด
๘.๒ โครงการ อพป. ระยะที ๒ เริ มแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมือวันที
ธ.ค.๒๓ อนุ มตั ิให้ขยายโครงการ อพป. ออกไปอีก ๕ ปี เป้ าหมายอีก ๔,๐๐๐ หมู่บา้ น ในพืนที
ป้ องกัน ๕๒ จังหวัด โดยมอบหมายให้สาํ นักงานสภาความมันคงแห่ งชาติ (สมช.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณ
พิจารณาร่ วมกันในการสนับสนุ นการดําเนิ นการและรัฐบาลได้บรรจุโครงการ อพป. เข้าไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที ๕ (ปี ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕) เป็ นส่ วนหนึงของการ
พัฒนาพืนทีเพือความมันคงในบททีว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและความมันคง
แบ่งหมู่บา้ น
เป้ าหมายให้แต่ละภาคดังนี
ภาค ๑
๖๓๐ หมู่บา้ น
ภาค ๒
๑,๒๔๐ หมู่บา้ น
ภาค ๓
๑,๐๑๐ หมู่บา้ น
ภาค ๔
๑,๑๒๐ หมู่บา้ น
รวมทังสิ น ๔,๐๐๐ หมู่บา้ น
๙. โครงการ อพป.ระยะที ๒ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๕
๙.๑ พืนทีเป้ าหมายการพัฒนาเพือความมันคง แบ่งเป็ น ๓ พืนที
๙.๑.๑ พืนทีพัฒนาเพือความมันคงตามแนวชายแดน
๙.๑.๒ พืนทีพัฒนาเพือความมันคง (พืนทียุทธพัฒนา และพืนทีป้ องกัน)
๙.๑.๓ พืนทีพิเศษทีมีปัญหาด้านความมันคง
๙.๒ การพัฒนาพืนทีความมันคง มีแผนงาน ๒ แผนงาน
๙.๒.๑ แผนงานพัฒนาเพือความมันคงในระดับพืนที (ในพืนทียุทธพัฒนา)
๙.๒.๒ แผนงานการพัฒนาหมู่บา้ น อพป. (ในพืนทีป้ องกัน)
๙.๓ แผนงานการพัฒนาหมู่บา้ น อพป.
โดยปกติหมู่บา้ น อพป. เป็ นหมู่บา้ นทีอยูใ่ นชนบทห่ างไกล ทุรกันดาร ยากจน และมีปัญหา
ด้านความมันคง ดังนันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้ น อพป. จึงพิจารณาเฉพาะ

๑๓๕
แผนงานหลักทีจําเป็ น
โดยตังอยูบ่ นพืนฐานยกฐานะให้สูงขึนอย่างน้อยก็ให้พออยูพ่ อกินไม่
เดือดร้อนเป็ นหลักสําคัญประการแรก ต่อจากนันจึงค่อยมีแผนงานเสริ มอืน ๆ เข้าไปเพือให้มีความ
มันคงเจริ ญก้าวหน้ายิงขึน แผนงานหลักทีจําเป็ นพัฒนาหมู่บา้ น อพป.ได้กาํ หนดไว้ ๑๖ โครงการ
คือ
๙.๓.๑ โครงการเลียงสัตว์ขนาดเล็กในหมู่บา้ น
๙.๓.๒ โครงการธนาคารโค – กระบือ
๙.๓.๓ โครงการประมงหมู่บา้ น
๙.๓.๔ โครงการส่ งเสริ มการเพาะปลูก
๙.๓.๕ โครงการผลิตอาหารเพือโภชนาการ
๙.๓.๖ โครงการฝึ กอบรมวิชาการเกษตร
๙.๓.๗ โครงการธนาคารข้าว
๙.๓.๘ โครงการจัดหาแหล่งนําอุปโภคและบริ โภค
๙.๓.๙ โครงการฝึ กอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
๙.๓.๑๐ โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนแบบกลุ่มสนใจ
๙.๓.๑๑ โครงการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็ จ
๙.๓.๑๒โครงการด้านสาธารณสุ ข
๙.๓.๑๓ โครงการปรับปรุ งด้วยอินทรี ยว์ ตั ถุ
๙.๓.๑๔ โครงการปลูกป่ า
๙.๓.๑๕โครงการสาธิตบ่อแก๊สจากมูลสัตว์
๙.๓.๑๖ โครงการพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็ก
นอกจากนี ยังมีแผนงานเสริ มตามขีดความสามารถของหน่ วยงานทีเกียวข้องอีก ๕ โครงการ
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ดินและนํา, โครงการติดตังไฟฟ้ าขนาดเล็ก, โครงการส่ งเสริ มการชังตวง
วัดสู่ ชนบท, โครงการส่ งเสริ มการตลาดและลดภาระค่าครองชีพให้ชาวชนบท, โครงการจ่าย
กระแสไฟฟ้ าในหมู่บา้ น อพป. และโครงการอืน ๆ ของหน่ วยราชการต่าง ๆ ตามขีดความสามารถ
๙.๔ การสนับสนุ นงบประมาณโครงการ อพป.
๙.๔.๑ มติ ครม. เมือ ๑๑ พ.ค.๒๕ อนุมตั ิหลักการสนับสนุนงบประมาณในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โครงการ อพป. ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ ในแผนงานหลัก ๑๖ โครงการใน
วงเงิน ๖๘๗ ล้านบาท

๑๓๖
๙.๔.๒ มติ ครม. เมือ ๗ ก.ย.๒๕ อนุ มตั ิการสนับสนุ นงบประมาณในด้านการบริ หาร
โครงการ อพป. ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ เกียวกับงาน รปภ., งาน พบก., งานการติดตามผล ฯลฯ และ
งานของกระทรวงมหาดไทย ในวงเงิน ๙๕๕ ล้านบาท (แยกเป็ นงบ กอ.รมน.๖๔๔ ล้านบาท และ
งบของมหาดไทย ๓๑๑ ล้านบาท)
๑๐. ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
๑๐.๑ การจัดตังหมู่บา้ น อพป.
๑๐.๑.๑ โครงการ อพป. ระยะที ๑ ตังแต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔ เป้ าหมาย ๔,๐๐๐
หมู่บา้ น ในพืนทีแทรกซึ ม ๓๘ จังหวัด ได้ประกาศจัดตังเป็ นหมู่บา้ น อพป. ตามกฎหมาย ๓,๗๑๖
หมู่บา้ น
(แยกเป็ นงบ กอ.รมน. ๖๔๔ ล้านบาท และงบของ มท.๓๑๑ ล้านบาท)
๑๑. ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
๑๑.๑ การจัดตังหมู่บา้ น อพป.
๑๑.๑.๑ โครงการ อพป. ระยะที ๑ ตังแต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔ เป้ าหมาย ๔,๐๐๐
หมู่บา้ น
๑๑.๑.๒ โครงการ อพป. ระยะที ๒ ตังแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ เป้ าหมาย ๔,๐๐๐
หมู่บา้ น ในพืนทีป้ องกัน ๕๒ จังหวัด (เฉลียดําเนิ นการ ๘๐๐ หมู่บา้ น/ปี )
- ปี ๒๕๒๕ ใน ๒๘ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ น อพป. ๘๐๔ หมู่บา้ น
- ปี ๒๕๒๖ ใน ๔๗ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ น อพป. ๗๙๓ หมู่บา้ น
- ปี ๒๕๒๗ ใน ๔๘ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ าน อพป. ๘๐๐ หมู่บา้ น
- ปี ๒๕๒๘ ใน ๕๒ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ าน อพป. ๘๐๒ หมู่บา้ น
- ปี ๒๕๒๙ ใน ๕๒ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ าน อพป. ๘๐๒ หมู่บา้ น
- ปี ๒๕๓๐ ใน ๔๒ จังหวัด จัดตังเป็ นหมู่บา้ าน อพป. ๓๙๘ หมู่บา้ น
๑๑.๑.๓ สรุ ปแต่ตน้ ถึงปั จจุบนั จัดตังหมู่บา้ น อพป. ไปแล้ว
๘,๑๐๕ หมู่บา้ น
๑๑.๒ การแจกจ่ายอาวุธ ปลซ.
ตังแต่ตน้ ถึงปั จจุบนั ได้แจกจ่ายอาวุธ ปลซ. (ชนิด ๕ นัด) ให้แก่หมู่บา้ น อพป.ไปแล้ว
(๑๕ กระบอก/หมู่บา้ น) แยกได้ดงั นี
กอ.รมน.ภาค ๑
๑๓,๘๓๐
กระบอก
กอ.รมน.ภาค ๒
๔๐,๓๖๕
กระบอก
กอ.รมน.ภาค ๓
๑๙,๗๔๐
กระบอก

๑๓๗
กอ.รมน.ภาค ๔
๓๐,๖๔๕
กระบอก
รวม
๑๐๔,๕๘๐
กระบอก
๑๑.๓ สรุ ปผลการดําเนิ นการโครงการ อพป.ทีผ่านมา
๑๐.๓.๑ ผลการดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย สรุ ปโดยส่ วนรวมนับว่าได้ผล
เป็ นทีน่าสนใจ จะเห็นได้ว่าหมู่บา้ น อพป. ส่ วนมากมีความปลอดภัยดีขึน ราษฎรสามารถป้ องกัน
หมู่บา้ นของตนเองได้ ฝ่ ายตรงข้ามไม่กล้ารบกวน ปั ญหาอาชญากรรมลดลง หรื อเกือบจะไม่มี
ปรากฎอยูเ่ สมอทีราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) สามารถป้ องกันและจับคนร้ายที
เข้ามาปล้นหรื อลักทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บา้ น ตลอดจนเข้าร่ วมมือช่วยเหลือเจ้าหน้าทีในการ
ติดตามคนร้าย ทําให้ความสงบสุ ขร่ มเย็นบังเกิดขึนในหมู่บา้ น นับว่าได้ผลสมความมุ่งหมายของ
โครงการ อพป. จากผลการประชุมร่ วมระหว่าง ศอพป.ฯ กับกระทรวงมหาดไทย เมือ ๑๘ ธ.ค.๒๗
ประธานการประชุม (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ยนื ยันต่อทีประชุมว่าในด้าน รปภ.หมู่บา้ น
ของ จว.ต่าง ๆ ได้รายงานว่าสามารถลดปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ลงได้ถึง ๘๗ %
๑๑.๓.๒ ผลการดําเนินงานด้านการบริ หารหมู่บา้ น
สรุ ปโดยส่ วนรวมนับว่าได้ผล
พอสมควร จะเห็นได้ว่าหมู่บา้ น อพป. ไม่นอ้ ยทีได้รับการพัฒนา มีความเจริ ญก้าวหน้ายิงขึน
กว่าเดิมเป็ นอันมาก อันเป็ นผลมาจากการดําเนิ นงานของคณะกรรมการหมู่บา้ นและความร่ วมมือ
ของราษฎรในหมู่บา้ น จากการทีได้ส่งเสริ มให้มีการประกวดหมู่บา้ น อพป.ดีเด่น จะเป็ น
เครื องกระตุน้ ให้หมู่บา้ นอืน ๆ ถือเป็ นตัวอย่างนําไปพัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม จะ
เป็ นเครื องกระตุน้ ให้หมู่บา้ นอืน ๆ ถือเป็ นตัวอย่างนําไปพัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมี หมู่บา้ น อพป.อีกไม่นอ้ ยทียังไม่เข้าใจในการบริ หารหมู่บา้ น ซึ ง ศอพป.ฯ กําลังจะพิจารณา
ให้มีการฝึ กทบทวนในบางหมู่บา้ นทีคณะกรรมการยังไม่มีคุณภาพในปี ๒๕๒๘ และจะกระทําใน
ปี ต่อ ๆ ไปอีก
๑๑.๓.๓ ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความร่ วมมือและการ
ให้การสนับสนุ นจากหน่วยราชการทีเกียวข้องเป็ นอย่างดี สรุ ปผลโดยส่ วนรวมนับว่าได้ผลก้าวหน้า
พอสมควร หมู่บา้ นได้รับการพัฒนามากขึนกว่าเดิม แต่กย็ งั มีปัจจัยอีกหลายประการทีทําให้ไม่
ได้ผลเต็มทีตามแนวความคิดทีตังไว้ จําเป็ นต้องอาศัยเวลาอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั รัฐบาลได้
ให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที ได้บรรจุโครงการ อพป. เข้าไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๕ รวมทัง
อนุ มตั ิหลักการสนับสนุนงบประมาณเพือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในแผนงานหลักทีจําเป็ นให้
หน่ วยราชการทีเกียวข้องยึดเป็ นหลักในการดําเนินงานตามสายงานของตน
จึงเป็ นทีคาดได้วา่
หมู่บา้ น อพป. จะได้รับการพัฒนามากยิงขึนสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อพป.

๑๓๘
จากผลการตรวจเยียมหมู่บา้ น อพป. ของ กอ.รมน.ภาค ต่าง ๆ ใน ม.ค. - มี.ค.๒๘ ได้พบว่า
หมู่บา้ น อพป. หลายหมู่บา้ น มีฐานะทางเศรษฐกิจสู งขึนทุกปี มากกว่าก่อนเป็ นหมู่บา้ น อพป. เช่น
ที บ.หนองไร่ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี, บ.วังมน, อ.กุฉิ นารายณ์ จว.กาฬสิ นธุ์, บ.บัวงาม อ.เดชอุดม
จว.อุบลราชธานี , บ.แม่นารี อ.เมือง จว.กําแพงเพชร และ บ.ตาโละ บูเก๊ะ อ.สุ ไหงปาดี จว.นราธิวาส
เป็ นต้น
๑๑.๓.๔ ผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะเริ มแรก งานโครงการ อพป.ยังไม่
แพร่ หลาย หน่ วยราชการและประชาชนยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ความจําเป็ นและความสําคัญของ
โครงการนี
จึงได้จดั ให้มีการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขนึ
โดยได้จดั ตังหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ขนใน
ึ
ศอพป.ฯ ส่ วนกลาง, ในระดับภาคและจังหวัด กับได้ประสานงานกับ
ฝปจว.ฝกร. กอ.รมน.โดยใกล้ชิด เป็ นผลให้ได้รับความสําเร็ จก้าวหน้าเป็ นอันมาก กิจกรรมทีได้
ดําเนินการไป เช่นจัดอบรม จนท. ประชาสัมพันธ์โดยได้รับความร่ วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทําข่าว, ภาพ แจกจ่ายสื อมวลชน บทความและสารคดีประกอบภาพ
แจกจ่าย นสพ., สารคดีเชิงข่าวประกอบเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง, ทําวารสาร
อพป. และสรุ ปข่าว อพป. ประจําเดือน จัดทําภาพยนต์เกียวกับงาน อพป. ความยาว ๓๐ นาที ออก
นําเผยแพร่ จัดทําสติกเกอร์ คําขวัญ ใบปลิวแจกจ่ายถึงระดับหมู่บา้ น นําผูแ้ ทนสื อมวลชนไปดูงาน
อพป. ทังการฝึ กและหมู่บา้ น อพป. ในส่ วนภูมิภาคอย่างน้อยปี ละ ๒ ครัง ฯลฯ เป็ นต้น
๑๒. โครงการ อพป. ระยะที ๓
เพือให้การดําเนินการเป็ นฝ่ ายรุ กทางยุทธศาสตร์ การเมือง ดํารงการปฏิบตั ิไว้อย่างต่อเนือง
ศอพป.ฯ จึงเสนอขอขยายการดําเนิ นงานโครงการ อพป.ระยะที ๓ ต่อไปอีก ซึ ง ผอ.ปค.ได้เสนอขอ
ขยายการดําเนินการโครงการ อพป.ระยะที ๓ ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบันที ๖ ตังแต่ปีงบปมาณ
๒๕๓๐ ถึงปี ๒๕๓๔ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยผ่านสภาความมันคงแห่ งชาติ และเลขาธิการสภาความ
มันคงแห่ งชาติได้นาํ เรื องเสนอต่อทีประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ ๒๑ พ.ค.๒๘ คณะรัฐมนตรี ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดําเนินงานตามโครงการ อพป. ในระยะทีผ่านมา ส่ วนราชการทีเกียวข้อง
ได้ร่วมกันดําเนิ นการตามโครงการอย่างได้ผลดีมากขึน และโครงการ อพป. เป็ นโครงการพัฒนาที
เพือความมันคง และความผาสุ ขร่ มเย็นของพีน้องประชาชนทัวทุกภาค ซึ งเป็ นโครงการสําคัญ
ระดับชาติ
จึงมีมติอนุมตั ิในหลักการตามทีสํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติเสนอสําหรับ
แนวความคิด

๑๓๙
ในการดําเนินการตามโครงการ อพป.ระยะที ๓ มี ๕ ประการ ดังนี คือ
๑๒.๑ เร่ งรัดพัฒนาหมู่บา้ นเป้ าหมายในพืนทีป้ องกันอย่างต่อเนือง
จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที ๕
๑๒.๒ นําโครงการ อพป. เข้าไปดําเนิ นการในหมู่บา้ นเป้ าหมายในพืนทียุทธพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ๕ ซึ งเดิมไม่ได้นาํ เอาโครงการ อพป.เข้าไปดําเนิ นการ
๑๒.๓ ปรับปรุ งหมู่บา้ นเป้ าหมายในพืนทีตาแนวชายแดน
ซึ งรวมถึงหมู่บา้ นป้ องกัน
ตนเอง ชายแดนเป็ นหมู่บา้ น อพป.
๑๒.๔ หมู่บา้ นของกลุ่มพัฒนาชาติไทย
๑๒.๕ ปรับปรุ งทบทวนหมู่บา้ น อพป.เก่า ๆ ทีได้จดั ตังไว้แล้ว ทียังมีสภาพช่วยตนเอง
ไม่ได้ ให้สามารถช่วยตัวเองได้
๑๓. สรุป
๑๓.๑ โครงการ อพป. เป็ นมาตรการในการต่อสู ้ทางการเมืองอย่างหนึง ในพืนทีซึ งมีปัญหา
เกียวกับความมันคง มีจุดมุ่งหมายทีจะรวมโครงการพัฒนาชนบทสาขางานต่าง ๆ การบริ หาร
หมู่บา้ นและโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยตัวของตนเองเป็ นหลัก โดยทีรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น
ช่วยเหลือในส่ วนทีเกินขีดความสามารถ นอกจากนันยังเป็ นโครงการพืนฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ งมีพระมหากษัตรย์เป็ นประมุขในระดับหมู่บา้ นอีกด้วย
๑๓.๒ การดําเนิ นการโครงการ อพป. เริ มด้วยการฝึ กอบรมให้ราษฎรมีความรู ้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเรื องการพัฒนาชนบท การรักษาความปลอดภัย และการบริ หารหมู่บา้ น เพือทีราษฎรจะ
ได้นาํ เอาความรู ้ทีได้รับไปปรับปรุ งและสร้างความมันคงในทุกด้านให้เกิดขึนในหมู่บา้ นของตน
๑๓.๓ โครงการ อพป. จะต้องมุ่งพิจารณาในเรื องการประสานงานในระหว่างราชการต่าง ๆ ที
เข้าร่ วมในโครงการในทุกระดับหน่วยเป็ นสําคัญ
เพือจะระดมสรรพกําลังทังปวงเข้าสู่ หมู่บา้ น
อพป.และขจัดการทํางานทีซําซ้อนกัน
๑๓.๔ โครงการ อพป. ถือเป็ นยุทธศาสตร์ รุกทางการเมืองทีมุ่งจะเอาชนะ พคท. ในระดับ
หมู่บา้ นให้จงได้ และสกัดกันการขยายตัวของ ผกค. ให้อยูใ่ นพืนทีจํากัดเพือเตรี ยมการเป็ นฝ่ ายรุ ก
ทางทหารในโอกาสต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายการต่อสู ้เพือเอาชนะคอมมิวนิสต์ตามคําสัง
สร ที ๖๖/๒๓ และคําสัง สร ที ๖๕/๒๕
๑๓.๕ ผลสําเร็ จของการดําเนินการโครงการ อพป. อยูท่ ีทุกส่ วนราชการทุกกระทรวง ทบวง
กรม จะต้องเห็นความสําคัญและความจําเป็ นของโครงการนี และต้องดําเนิ นการอย่างจริ งจัง มุ่งมัน

๑๔๐
เสี ยสละ มานะอดทน นําความผาสุ ขไปสู่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง ทังนีเพือความมันคงของบ้านเมือง
และเป็ นหนทางทีจะนําไปสู่ การยุติสถานการณ์สงครามปฏิวตั ิของ คม.ทีกําลังเผชิญอยู่
๑๓.๖ นับตังแต่รัฐบาลได้ต่อสู ้กบั พคท.อย่างเปิ ดเผย ตังแต่ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็ นต้นมา ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ อพป.ทีผ่านมา กล่าวได้วา่ มีส่วนผลักดันในการดําเนินการสามารถเป็ น
ฝ่ ายรุ กทางยุทธศาสตร์ การเมือง ในระดับท้องถินโดยตรง สามารถพลิกสถานการณ์จากการที
ฝ่ ายรัฐบาลตกเป็ นฝ่ ายรับทางยุทธศาสตร์ การเมืองในอดีตให้กลับเป็ นฝ่ ายรุ กทางยุทธศาสตร์
การเมืองอย่างเป็ นูปธรรมในทัวทุกภาค อย่างไรก็ตาม การดําเนินการเป็ นฝ่ ายรุ กทางยุทธศาสตร์
การเมืองนันเป็ นความจําเป็ นทีจะต้องดํารงการปฏิบตั ิไว้อย่างต่อเนือง ซึ งโครงการ อพป. ควรจะ
ดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื องด้วย
------------------------------------------

๑๔๑

๑๔๑

บทที ๖
โครงการกองหนุนเพือความมันคงของชาติ (กนช.)
นโยบายทัวไป
๑. ความรัก ความสามัคคี ความจริ งใจต่อกัน เป็ นเรื องทีมีความสําคัญทีสุ ด ฉะนัน หัวหน้าส่ วน
ราชการทุกส่ วน ใน ศกนช. ศปก.กอ.รมน. จะต้องเสริ มสร้างให้เกิดขึนภายในหน่วยของตน และ
จะต้องส่ งเสริ มและขยายความรัก ความสามัคคี ไปยังหน่วยงานข้างเคียง และทุกหน่ วยงานใน
กอ.รมน.
๒. กําลังพลทุกคนจะต้องทํางานโดยยึดหลักแห่งความจริ งใจและอย่างจริ งจังบนพืนฐานของ
ความถูกต้อง สุ จริ ต ยุติธรรม และจะต้องปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละในความสุ ขและประโยชน์
ส่ วนตน มุ่งต่อประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นทีตัง
๓. กําลังพลทุกคนจะต้องทํางานอย่างสํานึ กในเกียรติ
มีความรับผิดชอบและมีความสํานึกต่อ
หน้าทีความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของส่ วนราชการใด เป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่ วน
ราชการนัน ๆ จะปั ดความรับผิดชอบไปให้ผอู ้ ืนใดหาได้ไม่
๔. หัวหน้าหน่ วยงานทุกหน่ วยจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
หัวหน้าหน่ วยงานใดทีละเลย หรื อเกรงกลัวต่อการลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีกระทําผิด ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า หัวหน่ วยงานนัน ๆ ได้ปฏิบตั ิตนในทางทีมีความผิดติดตัวจนไม่กล้าทีจะ
ลงโทษผูบ้ งั คับบัญชาทีกระทําผิด
๕. กําลังพลทีคิดอยากจะเจริ ญรุ่ งเรื องในหน้าทีราชการ จะต้องสร้างความเจริ ญให้กบั งานตามการ
ในหน้าทีของตนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การประจบเอาใจหรื อพยายามหยิบยืนผลประโยชน์ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นสิ งไม่ถกู ต้องและไม่ควรกระทําจงใช้การประจบและเอาใจ
ผูบ้ งั คับบัญชาด้วยผลของงาน
๖. สิ ทธิอนั พึงมีพึงได้ของกําลังพลตามระเบียบของทางราชการทีกําหนดไว้ในทุกกรณี จะต้อง
ได้รับการปกป้ องจากผูบ้ งั คับบัญชา ใครจะล่วงละเมิดมิได้ และเป็ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ด้านกําลังพลทีจะต้องเร่ งรัดดําเนิ นการเรื องสิ ทธิ ของกําลังพลในทุกกรณี โดยไม่ชกั ช้า
๗. งานด้านการข่าว โดยเฉพาะอย่างยิงงานข่าวด้านทหารกองหนุน เป็ นงานทีจําเป็ นและสําคัญยิง
ในการปฏบัติงานของศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่ งชาติ
หัวหน้าส่ วนราชการทุกส่ วน
จะต้องตระหนักในความสําคัญและปลูกฝังกําลังพลทุกคนให้ปฏิบตั ิตนให้เป็ นแหล่งข่าวทีดี

๑๔๒
นอกจากนันจะต้องริ เริ มดําเนินการ เพือให้ได้มาซึ งข่าวจากหน่ วยในสายงานทหารกองหนุน หรื อ
ส่ วนราชการอืน ตลอดจนกลุ่มมวลชนทีเกียวข้องกับสายงานของตน
๘. งานในการประชาสัมพันธ์และปฏิบตั ิการจิตวิทยาเป็ นเรื องสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิงในห้วง
สถานการณ์ปัจจุบนั ฉะนัน กําลังพลทุกคนจะต้องตืนตัว ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขยาย
ประโยชน์จากงานทีได้กระทํา
กําหนดหัวข้อและแนวทางประชาสัมพันธ์และการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดําเนินการด้วยความรวดเร็ ว รอบคอบ ทันสถานการณ์ เพือให้
โครงการกองหนุนเพือความมันคงของชาติเป็ นทียอมรับจากส่ วนราชการและประชาชนโดยทัวไป
๙. หัวหน้าส่ วนราชการมีความรับผิดชอบต่องบประมาณตามแผนงานโครงการ ในฝ่ ายของตนจะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรื อปั ดความรับผิดชอบให้ผใู ้ ดผูห้ นึ งไม่ได้ ฉะนัน หัวหน้าส่ วนราชการที
ได้รับงบประมาณจะต้องบริ หารงานประมาณและใช้งบประมาณให้ทนั งวดและปี งบประมาณ ตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยทีได้กาํ หนดไว้
๑๐. สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั ก่อให้เกิดการขาดแคลนงบประมาณแก่ทุกส่ วน
ราชการ ฉะนัน ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน จะต้องปลูกฝังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีนิสัยประหยัด และ
สํานึ กในความขาดแคลนนี และต้องฝึ กผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามภารกิจทีได้รับ
มอบให้สาํ เร็จบนพืนฐานของความขาดแคลนทีเป็ นอยู่

๑๔๓

นโยบายการปฏิบัติงาน
๑. ด้ านกําลังพล
๑.๑ เป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่ วนราชการทีจะต้องพิจารณาเลือกสรรกําลังพลทีดีมี
ความสามารถ มีความจริ งใจและจริ งจัง เข้ามาปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตน ฉะนัน กําลังพลทีไม่
มีอุดมการณ์เสี ยสละเพือชาติบา้ นเมือง วิงเต้นเข้ามาเพือแสวงหาสิ ทธิ ผลประโยชน์ส่วนตน จึงไม่
ควรพิจารณาบรรจุกาํ ลังประเภทนี
๑.๒ หัวหน้าส่ วนราชการทุกหน่ วย จะต้องเร่ งรัดปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของกําลังพลภายในหน่ วยให้สูงขึน พร้อมกับปลูกฝังระเบียบวินยั ความรัก ความสามัคคี ความ
จริ งใจต่อกันให้เกิดขึนกับกําลังพลทุกคน
๑.๓ หัวหน้าส่ วนราชการทุกระดับ จะต้องปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความรักและจริ งใจ
เสมือนญาติสนิ ท สอดส่ องดูแลความทุกข์ความสุ ขของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เสริ มสร้างขวัญ กําลังใจ
และจิตใจในการทํางานของกําลังพลให้สูงขึน
๑.๔ การพิจารณาความดีความชอบของกําลังพลประจําปี จะต้องยึดถือความยุติธรรมพืนฐาน
ของผลงานอันเกิดจากการเสี ยสละ มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทความพยายามทีจะทําให้ภารกิจของ
หน่ วยบรรลุความสําเร็ จ
๒. ด้ านการปฏิบัติ
๒.๑ เป้ าหมายการดําเนินงานของ ศกนช.ฯ คือ
๒.๑.๑ เพือให้สมาชิกทหารกองหนุ นเป็ นผูน้ าํ ประชาชนในการพัฒนาหมู่บา้ น
๒.๑.๒ เพือให้ทหารกองหนุนและประชาชนอยูด่ ีกินดี มีฐานะมันคง
๒.๑.๓ เพือให้ทหารกองหนุนและประชาชนมีความรู ้ดา้ นการเมืองและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
๒.๑.๔ เพือฟื นฟู และพัฒนาจิตใจของทหารกองหนุน และประชาชนให้อยูใ่ น
ศีลธรรมและแนวทางของพุทธศาสนา
๒.๑.๕ เพือให้สามารถรวบรวมทหารกองหนุนทีกระจายอยูต่ ามพืนทีต่าง ๆ เพือ
ประโยชน์
๒.๑.๕.๑ หาและส่ งข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ทางราชการ
๒.๑.๕.๒ สามารถระดมพลในยามคับขันได้อย่างรวดเร็ ว

๑๔๔
๒.๒ ให้หัวหน้าส่ วนราชการ จัดทําแผนงานหรื อโครงการประจําปี โดยมุ่งเข้าสู่และบรรลุผล
สําเร็ จตามเป้ าหมาย
๒.๓ หัวหน้าส่ วนราชการ
จะต้องเร่ งรัดปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของหน่วยในแง่ของการ
บริ หารงาน เพือให้สามารถใช้บุคลากรตามขีดความสามารถได้อย่างเต็มที และให้สามารถสําเร็ จ
ภารกิจได้อย่างรวดเร็ วและมีเอกภาพ
๒.๔ หัวหน้าส่ วนราชการ จะต้องกํากับดูแลการปฏิบตั ิของหน่ วยในบังคับบัญชาและหน่ วย
ในการควบคุมอย่างใกล้ชิด ฉะนัน การเดินทางไปกํากับดูแลหน่วย เพือเยียมเยียนให้กาํ ลังใจ และ
รับทราบข้อเท็จจริ งในพืนทีจึงเป็ นสิ งพึงกระทําอย่างยิง
๒.๕ การริ เริ มแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิง ฉะนัน กําลังพล
ทุกคนทุกระดับจะต้องฝึ กฝนให้เกิดความริ เริ มวิธีการทีแปลกใหม่ อันจะทําให้การปฏิบตั ิงานตาม
การในหน้าทีมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุภารกิจ การปฏิบตั ิการโดยยึดถือแนวทางทีว่า คนทีเคย
ปฏิบตั ิมาเดิมเขาทํากันมาอย่างนัน นับว่าไม่เหมาะสม
๒.๖ งานของ ศกนช.ศปก.กอ.รมน.ส่ วนใหญ่เป็ นงานทีเกียวข้องกับคน ฉะนัน จึงเป็ นงานที
มีความยากลําบาก จะต้องใช้มนุ ษยสัมพันธ์ ความอดกลัน อดทนในทุกกรณี จึงขอให้กาํ ลังพลของ
ทุกหน่ วยและทุกคนสํานึ ก ตระหนักในเรื องนี การแสดงออกทังท่าทางและคําพูดต่อมวลชนจะต้อง
อ่อนหวาน ไพเราะ สุ ภาพและอย่างจริ งใจ
๒.๗ การดําเนิ นงานมวลชน กนช. จะต้องคํานึ งถึงผลทีจะกระทบต่อมวลชนอืน ๆ ทังในด้าน
ขวัญและกําลังใจอีกทังต้องคํานึงถึงระบบของงานมากกว่าปริ มาณของมวลชน กลุ่มมวลชนทีจัดตัง
ฝึ กอบรมไว้
แล้วจะต้องมีระบบการควบคุมทีดีและรัดกุมและต้องมีการนํามวลชนเคลือนไหว
มวลชนใดทีจัดตังไว้แล้วจะมีพฤติการณ์ทีกระทบต่อความมันคงของชาติ จะต้องแยกสลายมวลชน
นันโดยทันที
๒.๘ การปฏิบตั ิงานของทุกส่ วนราชการใน ศกนช.ศปก.กอ.รมน. จะต้องมุ่งต่อความสําเร็ จ
ตามแผนงานโครงการของหน่วยทีกําหนดไว้ในแผนงานโครงการของ ศกนช.ศปก.กอ.รมน. เป็ น
ส่ วนรวม
๒.๙ ให้ทุกส่ วนราชการยึดถือและปฏิบตั ิตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อการรักษา
ความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเคร่ งครัด เพ่งเล็งเป็ นพิเศษ การรักษาความปลอดภัย
ทางด้านเอกสาร และการรักษาความปลอดภัยเกียวกับสถานที

๑๔๕
๒.๑๐ เอกสารทุกฉบับทีเข้ามาใน ศกนช.ศปก.กอ.รมน. จะต้องได้รับการดําเนินการต่อ
เอกสารนันจากส่ วนราชการทีเป็ นเจ้าของเรื องนัน ๆ โดยทันที การนําเอกสารไปเก็บไว้เฉย ๆ หรื อ
หน่ วงเหนียวต่อการปฏิบตั ิกบั เอกสารนัน ๆ จะถือว่าเป็ นความผิด
๒.๑๑ หัวหน้าส่ วนราชการมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุก
ชนิ ด ทุกประเภท ไม่ให้เกิดการชํารุ ดหรื อสู ญหาย ครุ ภณั ฑ์ประจําสํานักงานจะต้องได้รับการดูแล
ปนนิบตั ิบาํ รุ งตามระยะเวลา เพือให้สิงอุปกรณ์ดงั กล่าวมีอายุใช้งานยาวนาน และจะต้องกําชับกําลัง
พลทุกคนให้ใช้วสั ดุอุปกรณ์ของทางราชการด้วยการประหยัดและคุม้ ค่า
๒.๑๒ เป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่ วนราชการจะต้องกํากับดูแลเจ้าหน้าทีทีเกียวกับการ
จัดซื อ จัดหา ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการทีกําหนดบนพืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม
ประหยัด โดยไม่มีผลประโยชน์

๑๔๖
(สําเนา)
คําสังกองทัพบก
ที ๔๒๐/๒๕๒๔
เรื อง โครงการทหารกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ
-------------------------๑. กล่าวทัวไป
จากการทีประเทศไทยต้องประสบปั ญหาการคุกคามทังจากภายนอกและภายในประเทศ อัน
เป็ นผลกระทบกระเทือนต่อความมันคงของชาติ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและ
การทหาร อยูใ่ นขณะนี หากจะพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ปั ญหาทีกระทบกระเทือน
ความมันคงของชาติเกิดจากการทีประเทศไทยขาดทรัพยากร “คน” ทีมีคณ
ุ ภาพนันเอง ทรัพยากร
คนทีขาดระเบียบ วินัย ขาดความสํานึ กในหน้าทีและไร้อุดการณ์ จึงเป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้
สถานการณ์ดา้ นความมันคงในทุกด้านต้องคลอนแคลน
ทหารกองหนุ นเป็ นทรัพยากร “คน” ทีมีคุณภาพ และอยูใ่ นองค์กรการจัดของฝ่ ายทหารใน
ยามปกติท หารกองหนุ นที มี อ ยู่เ ป็ นจํานวนมากทัวทุ กภูมิภาคของประเทศไทย จะเป็ นพลังเสริ ม
ความมันคงในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ในยามสงครามทหารกองหนุ นจะเป็ นกําลัง
สํ า รองหลัก ที สํา คัญ ยิ งของกองทัพ ในอัน ที จะเสริ ม ทดแทน หรื อจัด ตังหน่ ว ยใหม่ เ พื อเพิ ม
แสนยานุ ภาพให้กบั กองทัพ นอกจากนันทหารกองหนุ นส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ีผ่านการฝึ กอบรมมีชีวิต
การเป็ นทหารมาอย่างน้อย ๒ ปี บางส่ วนได้เคยผ่านราชการสนามมาแล้ว จึ งเป็ นผูม้ ีระเบียบ วินยั ,
กล้าหาญ, อดทน เหมาะทีจะใช้เป็ นกําลังเสริ มความมันคงของชาติ
จากการพิจารณาดังกล่ าว ทหารกองหนุ นจึ ง เป็ นทรั พยากร “ คน ” ที มี คุณ ภาพของ
ประเทศชาติ และของกองทัพ หากแต่เพียงว่ายังไม่มีผใู ้ ดนําคุณลักษณะพิเศษของทหารกองหนุ นมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ เมือเป็ นเช่นนี รั ฐบาลได้เล็งเห็ นความสําคัญของทหารกองหนุ น จึงมีดาํ ริ ทีจะ
ใช้กลุ่มทหารกองหนุ นซึงอยูใ่ นสายงานรับผิดชอบของกองทัพบกเป็ นแกนกลางของชุมชน จึงมอบ
ให้ ทบ.พิจารณาดําเนินการ “โครงการทหารกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ ” ขึน
๒. นโยบาย
ทบ.พิจารณาใช้กลุ่ มทหารกองหนุ นเป็ นหลักการในการจัดองค์กรมวลชนตามแนวทาง
ประธิปไตย โดยใช้ชุมชนระดับหมู่บา้ นเป็ นพืนฐานในการจัดองค์กร

๑๔๗
๓. วัตถุประสงค์ เพือเสริ มความมันคงของชาติในด้านต่าง ๆ คือ
๓.๑ ด้า นการเมื อง ส่ ง เสริ ม ให้ ท หารกองหนุ นมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้อ งถิ นและ
ปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองให้กบั ประชาชนทัวไป เพือเป็ นรากฐานในการพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และเพือป้ องกันขัดขวางแนวทางการ
ปกครองรู ปแบบอืน ๆ ทุกรู ปแบบ
๓.๒ ด้านเศรษฐกิจ ส่ งเสริ ม พัฒนาอาชีพและยกระดับการครองชีพของชุ มชนในหมู่บา้ น
ให้สู ง ขึน ซึ งจะอํา นวยให้ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของประชาชนโดยส่ ว นรวมบรรลุ เ ป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
๓.๓ ด้า นสั ง คมจิ ต วิ ท ยา ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอัง ดี ง านของไทย ตลอดจนเสริ มสร้ า ง ระเบี ย บวิ นัย ความสามัคคี เป็ นการปลูก ฝั ง
ค่านิยม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ให้บงั เกิดขึนในสังคมของท้องถิน
๓.๔ ด้านการทหาร เพือให้ทหารกองหนุน ทหารกองเกิน ผนึ กกําลังรวมตัวเป็ นกลุ่มก้อน
เป็ นกําลังรั กษาความปลอดภัยในท้องถิน สนับสนุ นงานการข่าวในพืนทีแก่หน่ วยทหารและส่ วน
ราชการทีเกียวข้อง รวมทังสนับสนุ นการตรวจเลือกทหารกองเกิน, การเรี ยกพลและการระดมพล
๔. แนวความคิดในการจัดตัง
๔.๑ จัดตังองค์กรทหารกองหนุ นเป็ น ๔ ระดับ คือ ระดับ หมู่บา้ น, ระดับตําบล, ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด
๔.๒ ให้ ทภ.มทบ., จทบ.ขึนตรง ทภ. และ จทบ. เป็ นหน่ วยรับผิดชอบดําเนิ นงานตามสาย
งานปกติของ ทบ.โดยให้ จทบ.เป็ นหน่วยปฏิบตั ิหลักในการดําเนิ นงาน เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ
๔.๓ ให้เจ้าหน้าที ในสายงานสัสดี อันได้แก่ สัสดี จงั หวัด และสัสดี อาํ เภอเป็ นหน้าทีหลัก
ในการดําเนินงาน
๔.๔ ให้ ทภ.,มทบ., จทบ., ขึนตรง ทภ., จทบ., สัสดีจงั หวัด และสัสดีอาํ เภอประสานงาน
หรื อขอรับการสนับสนุ นจากส่ วนราชการทีเกียวข้องได้โดยตรงสําหรับการขอรับการสนับสนุ นใน
ภาคเอกชน ให้รายงาน ทบ.ทราบทุกครังตามสายการบังคับบัญชา
๔.๕ การสมัครเป็ นสมาชิกในองค์กรทหารกองหนุ น ฯ จะต้องเป็ นไปตามความสมัครใจ
ของผูส้ มัครเอง ด้วยการยืนใบสมัครโดยตรงต่อสัสดีอาํ เภอ โดยไม่มีการบีบบังคับด้วยวิถีทางใด ๆ
ทังสิ น

๑๔๘
๔.๖ การดําเนิ นงานภายในองค์กรทหารกองหนุ น ฯ อาทิ เช่ น การคัดเลือกผูบ้ งั คับทหาร
กองหนุ นหมู่บา้ น, ผูบ้ งั คับทหารกองหนุ นตําบล, ผูบ้ งั คับทหารกองหนุ นอําเภอ, ผูบ้ งั คับทหาร
กองหนุ นจังหวัด ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการทุกประเภท ให้ดาํ เนิ นการตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
๔.๗ การรายงานผลการปฏิบตั ิ ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับ ทบ. โดย
แบ่งการรายงานเป็ น ๓ ประเภท คือ การรายงานขันต้น, การรายงานตามเหตุการณ์และการรายงาน
ตามระยะเวลา
๕. การจัดตัง
๕.๑ ขันการจัดตังองค์กรทหารกองหนุนระดับหมู่บา้ น
๕.๑.๑ ขันที ๑ ให้ ทภ.ชีแจงหน่ วยและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องโดยตรงได้แก่ มทบ., จทบ. ขึน
ตรง ทภ., จทบ., สัสดีจงั หวัด, สัสดีอาํ เภอและส่ วนราชการอืนในสายงานทีเกียวข้องให้เข้าใจ
รายละเอียดของโครงการทหารกองหนุนเพือความมันคงของชาติ
๕.๑.๒ ขันที ๒ ให้ ทภ.,มทบ.รั บ ผิดชอบอํานวยการ ให้การสนับสนุ นตามสายการ
บังคับบัญชา โดยให้ จทบ.ขึนตรง ทภ., จทบ.,ร่ วมกับสัสดี จงั หวัด สัสดี อาํ เภอ ดําเนิ นการอบรม
ชีแจง ทําความเข้าใจกับทหารกองหนุ นเป็ นรายบุคคลในรายละเอียดของโครงการฯ และรั บสมัคร
เป็ นสมาชิกองค์กรทหารกองหนุน ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ผนวก ก.
๕.๑.๓ ขันที ๓ ให้ จทบ.ขึ นตรง ทภ.,จทบ. รั บ ผิดชอบ จัดให้มีการศึ ก ษาอบรม
สมาชิ กองค์กรทหารกองหนุ น ฯ ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรมในผนวก ข. โดยประสานและขอรั บ
การสนับสนุ นจากส่ วนราชการและเจ้าหน้าที ของรั ฐที เกียวข้องในการจัดเตรี ยมสถานที วิทยากร
ตลอดจนเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึ กอบรบ ฯลฯ
๕.๑.๔ ขันที ๔ เมือเสร็ จสิ นการฝึ กอบรม ให้ดาํ เนิ นการจัดตังองค์กรทหารกองหนุน ฯ ระดับ
หมู่บา้ นขึน กรรมวิธีการดําเนิ นการจัดตังให้เป็ นไปตาม ผนวก ค.
๕.๒ การจัดตังองค์กรทหารกองหนุ นฯ ในระดับ ตําบล, อําเภอ และจังหวัด ขึนอยูก่ บั พืนฐาน
การจัดตังองค์กรทหารกองหนุ น ระดับหมู่บา้ นให้เสร็ จสิ นทุ กหมู่บา้ นก่อน จึงให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
จทบ.ขึนตรง ทภ.และ จทบ.ในอันทีจะพิจารณาจัดตังในระดับต่อ ๆ ไป
๕.๓ เมือการจัดตังองค์กรทหารกองหนุ น ฯ ระดับหมู่บา้ นเสร็ จสิ นลงแล้ว ภายหลักจากนันมี
ทหารกองหนุ นทหารกองเกิน หรื อราษฎรทัวไปสนใจสมัครเป็ นสมาชิกเพิมเติม ก็ยงั คงสมัครเพิมเติม
ได้ เมือมีจาํ นวนเพียงพอที จะเปิ ดการฝึ กอบรมโดยคุม้ ค่า ให้สัสดีอาํ เภอรายงานให้ จทบ.ขึนตรง ทภ.

๑๔๙
หรื อ จทบ.เพือเปิ ดการฝึ กอบรม ผูท้ ีผ่านการอบรมเบืองต้นตามโครงการ ฯ แล้วเท่านัน จึงจะถือว่าเป็ น
สมาชิกของโครงการฯ โดยสมบูรณ์
๕.๔ การจัดตังองค์กรทหารกองหนุ นเมือเสร็ จสิ นลงแล้ว ตังแต่ระดับหมู่บา้ น หรื อในระดับ
อืนใด จําเป็ นจะต้องส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม การเคลือนไหว เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทหาร
กองหนุ น ฯ ดังนัน จึงให้เป็ นหน้าทีของ ทภ,. มทบ., จทบ. ขึนตรง ทภ. และ จทบ.พิจารณาจัดทําแผน
และโครงการย่อย เฉพาะพืนที เสนอ ทบ. เพื อพิ จารณาอนุ มตั ิ เป็ นเรื อง ๆ ไปการจัดทําแผนและ
โครงการย่อยเพื อสนับสนุ นสมาชิ กองค์กรทหารกองหนุ นอาจกระทําตามคําร้ องของร้ องสมาชิ ก
องค์กรทหารกองหนุน ฯ
๕.๕ ในบางกรณี ทบ.จะเป็ นผูร้ ิ เริ มแผนและโครงการย่อย เพือสนับสนุ นสมาชิกองค์กรทหาร
กองหนุ นฯ จะสังตามสายการบังคับบัญชา หากเป็ นกรณี พิเศษเร่ งด่วน จะสังการโดยตรงแล้วแจ้งให้
ทราบภายหลัง
๖. การรายงานผลการปฏิบตั ิ ให้ จทบ.ขึนตรง ทภ., จทบ., รายงานผลการปฏิบตั ิตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึง ทบ.ดังนี
๖.๑ การรายงานในขันต้น ในเรื อง
๖.๑.๑ แผนการเตรี ยมการจัดตังองค์กรทหารกองหนุนในเขตพืนทีรับผิดชอบ
๖.๑.๒ การปฏิบตั ิในการจัดตังองค์กรทหารกองหนุ นจนสามารถจัดตังเป็ น
องค์กรทหารกองหนุนระดับหมู่บา้ นได้สาํ เร็ จ ( ข้อ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๔ )
๖.๒ การรายงานตามเหตุการณ์ในเรื อง
๖.๒.๑ การแทรกแซงทางการเมืองจากกลุ่มหรื อบุคคลภายนอก
๖.๒.๒ การคุกคามจากผูก้ ่อการร้าย
๖.๒.๓ การขัดแย้งหรื อความไม่ร่วมมือกับส่ วนราชการทีเกียวข้อง
๖.๒.๔ ปั ญหาอืนใดทีมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามโครงการทหารกองหนุ นฯ จนเป็ น
สาเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการตามเป้ าหมายได้
๖.๓ การรายงานตามระยะเวลา รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบเดื อน ภายใน วันที ๑๕
ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอร์ มที ทบ. (กสร.ทบ.) เป็ นผูก้ าํ หนด
๗. การดําเนิ นการทุ กขันตอนให้เจ้าหน้าที ฝ่ ายทหารประสานการปฏิ บ ัติ และขอคําแนะนําจาก
เจ้าหน้าที ฝ่ ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยในแต่ ละระดับอย่างใกล้ชิด โดยต่อเนื องตลอดเวลา

๑๕๐
สําหรับการดําเนิ นงานขององค์กรทหารกองหนุน ฯ ให้ยดึ ถือคําสัง ระเบียบแบบธรรมเนี ยม ข้อบังคับ
และกฎหมายของบ้านเมืองโดยเคร่ งครัด
๘. ให้ กสร.ทบ. มีหน้าทีเสนอนโยบาย วางแผนประสานการปฏิบตั ิ เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทหาร
กองหนุ นฯ
๙. งบประมาณและการสนับสนุ นงบประมาณ ให้หน่วยปฏิบตั ิพิจารณาใช้งบประมาณของหน่ วยโดย
ถือหลักประหยัดและได้ผลคุม้ ค่า หากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรั บการสนับสนุ นตามสาย
การบังคับบัญชา จนถึงระดับ ทบ.
๑๐. การจัดตังองค์กรทหารกองหนุ นฯ ให้ถือเป็ นงานที มีความสําคัญและมีอนั ดับความเร่ งด่วนเป็ น
อันดับแรกทีจะต้องปฏิบตั ิ ทังนี ต้องไม่ให้เสี ยภารกิจหลักของหน่ วยด้วย การปฏิบตั ิอืน ๆ กองทัพบก
จะได้สังการเพิมเติมในภายหลัง
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔
(ลงชือ) พล.อ. เปรม ติณสู ลานนท์
( เปรม ติณสู ลานนท์ )
ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
สําเนาถูกต้อง
พ.ต. ทนง ทรัพย์สอน
( ทนง ทรัพย์สอน )

๑๕๑
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. กล่าวโดยทัวไป
เพื อให้ ก ารดําเนิ นงานตามโครงการกองหนุ น เพื อความมันคงของชาติ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๑๖๐/
๒๕๒๖ ลงวันที ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ เรื อง การแต่ งตังกรรมการกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ
และการดําเนิ นงานตามโครงการกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ แก้ไขเพิมเติมโดยคําสั งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที ๒๒/๒๕๒๙ ลงวันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เรื อง ปรับปรุ งคณะกรรมการกองหนุ น
เพื อความมันคงของชาติ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุ นแห่ งชาติ ศูนย์ปฏิ บตั ิ การกองอํานวยการ
รั กษาความมันคงภายใน จึ งกําหนดแนวทางในการแต่งตังคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพื อถือปฏิบ ัติ
เป็ นระเบียบเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ง
เพือเสริ มความมันคงของชาติในด้านต่าง ๆ คือ
๒.๑ ด้านการเมือง ส่ งเสริ มให้ทหารกองหนุ นมีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถินและปลูกฝั ง
อุดมการณ์ทางการเมืองให้กบั ประชาชนทัวไป เพือเป็ นรากฐานในการพัฒนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และเพือป้ องกันขัดขวางแนวทางการปกครองรู ปแบบ
อืน ๆ ทุกรู ปแบบ
๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพและยกระดับการครองชีพของประชาชนในหมู่บา้ น
ให้ สู ง ขึ น ซึ งจะอํา นวยให้ ฐ านะทางเศรษฐกิ จของประชาชนโดยส่ วนรวมบรรลุ เ ป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
๒.๓ ด้ า นสั ง คมจิ ต วิ ท ยาส่ ง เสริ มกิ จ กรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอันดี งานของไทย ตลอดจนส่ งเสริ ม ระเบี ยบวินัย ความสามัคคี เป็ นการปลูกฝั งค่านิ ยม
คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ให้บงั เกิดขึนในสังคมของท้องถิน
๒.๔ ด้านการทหาร เพือให้ทหารกองหนุ น ทหารกองเกิ น ผนึ กกําลังรวมตัวเป็ นกลุ่ มก้อน
เป็ นกําลังรั กษาความปลอดภัยในท้องถิ น สนับสนุ นงานการข่าวในพื นที แก่หน่ วยทหารและส่ วน
ราชการทีเกียวข้อง รวมทังสนับสนุ นการตรวจเลือกทหารกองเกิน , การเรี ยกพล และระดมพล

๑๕๒
๓. แนวทางดําเนินงาน
๓.๑ การจัดตังคณะกรรมการ
๓.๑.๑ การจัดตังคณะกรรมการระดับชาติ
๓.๑.๑.๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการกองหนุนเพือความ
มันคงของชาติ” เรี ยกโดยย่อว่า “ คณะกรรมการ กนช. ” ประกอบด้วย
๑. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
เป็ นประธานกรรมการ
๒. รองผูบ้ ญั ชาการทหารบก
เป็ นรองประธานกรรมการ
๓. แม่ทพั ภาคที ๑
เป็ นกรรมการ
๔. แม่ทพั ภาคที ๒
เป็ นกรรมการ
๕. แม่ทพั ภาคที ๓
เป็ นกรรมการ
๖. แม่ทพั ภาคที ๔
เป็ นกรรมการ
๗. รองเสนาธิการกองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ เป็ นกรรมการ
๘. เจ้ากรมการรักษาดินแดน
เป็ นกรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ ายกิจการพลเรื อนกองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน เป็ นกรรมการ
๑๐. เจ้ากรมกําลังพลทหารเรื อ
เป็ นกรรมการ
๑๑. เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เป็ นกรรมการ
๑๒. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็ นกรรมการ
๑๓. ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็ นกรรมการ
๑๔. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ นกรรมการ
๑๕. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็ นกรรมการ
๑๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นกรรมการ
๑๗. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นกรรมการ
๑๘. ปลัดกระสาธารณสุ ข
เป็ นกรรมการ
๑๙. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ นกรรมการ
๒๐. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการ
๒๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็ นกรรมการ
๒๒. เลขาธิการสภาความมันคงแห่ งชาติ
เป็ นกรรมการ
๒๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
เป็ นกรรมการ
๒๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
เป็ นกรรมการ

๑๕๓
๒๕. อธิบดีกรมการปกครอง
เป็ นกรรมการ
๒๖. ผูอ้ าํ นวยการองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน พระบรมราชูปถัมถ์ เป็ นกรรมการ
๒๗. ผูจ้ ดั การธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เป็ นกรรมการ
๒๘. ผูช้ ่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ ายกิจการพลเรื อน
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
๒๙. เจ้ากรมกิจการพลเรื อน ทหารบก
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓๐. เจ้ากรมการกําลังสํารอง ทหารบก
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
๑. พิจารณาจัดทํา “โครงการกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ” เป็ นงานประจําทีต้องกระทํา
ต่ อเนื องกันไปทุ กปี โดยให้มีการดําเนิ นการจัดตังศูนย์ประสานงานทหารกองหนุ นแห่ งชาติ เป็ น
หน่ วยงานถาวรขึน
๒. จัดทําแผนแม่ บทการปฏิ บตั ิ งานและแผนการประสานงานระหว่างทหารกองหนุ นกับ
หน่ วยราชการ เพือให้สามารถใช้กาํ ลังทหารกองหนุ นให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการได้มากยิงขึน
และสามารถติดต่อระดมพลได้โดยพร้อมเพียงรวดเร็ วในทุกโอกาส
๓.พิจารณาสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ทหารกองหนุนมีส่วนร่ วมในการปกครองส่ วนท้องถิน
และเป็ นแกนนําของหมู่บา้ นอย่างเป็ นกิจลักษณะ และเป็ นระเบียบแบบแผนยิงขึน
๔. พิจารณาสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ทหารกองหนุ นมีความรู ้ ความสามารถช่วยตนเองได้
และเป็ นผูน้ าํ ในกรพัฒนาหมู่บา้ นของตนเองอย่างแท้จริ ง
๕. พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน เพือให้ทหารกองหนุนได้กยู มื ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ
๖. พิจารณาช่วยเหลือในด้านสวัสดิการและสิ ทธิเศษอืน ๆ แก่ทหารกองหนุ นและครอบครั ว
ตามทีเห็นสมควร
อนึ ง เพือให้การปฏิ บตั ิงานคณะกรรมการ กนช. เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลสม
ตามความมุ่งหมาย จึ งให้ประธานกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํางานเฉพาะ
กิจได้ตามความจําเป็ น และมีอาํ นาจเชิญเจ้าหน้าที หน่ วยราชการ องค์กรของรั ฐ หรื อ รั ฐวิสาหกิจและ
เอกชนมาช่วยราชการ หรื อชีแจง หรื อเรี ยกเอกสาร ข้อมูล หรื อสถิติใด ๆ ทีเกียวข้องได้
๓.๑.๒ การจัดตังคณะกรรมการระดับภาค
๓.๑๒.๑ ให้มีคณะกรรมการระดับภาค ๔ คณะ เรี ยกว่า “คณะกรรมการกองหนุ น
เพือความมันคงของชาติ ภาค…” เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ กชน.ภ”ประกอบด้วย
๑) แม่ทพั ภาค
เป็ นประธานกรรมการ
๒) รองแม่ทพั ภาค
เป็ นรองประธานกรรมการ

๑๕๔
๓) ผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค
เป็ นกรรมการ
๔) ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารราบทุกมณฑล และผูบ้ งั คับการจังหวัด
ทหารบกขึนตรงกองทัพภาคทุกจังหวัดทหารบก เป็ นกรรมการ
๕) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เป็ นกรรมการ
๖) ผูบ้ งั คับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค
เป็ นกรรมการ
๗) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เกษตรภาค
เป็ นกรรมการ
๘) ผูอ้ าํ นวยการพัฒนาภาค กรป.กลาง
เป็ นกรรมการ
๙) หัวหน้ากองกิจการพลเรื อนกองทัพภาค
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
๑๐) ผูช้ ่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรื อนกองทัพภาค เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๑) สัสดีกองทัพภาค
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๒) บุคคลทีแม่ทพั ภาคเห็นชอบ
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓.๑.๒.๒ ให้ คณะกรรมการ กนช. ภ.พิจารณาวางแนวทางการปฏิ บตั ิ ในการ
ประสานงานระหว่างทหารกองหนุ นกับหน่วยราชการในระดับภาคเสนอคณะกรรมการ กนช.
๓.๑.๒.๓ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ. มีหน้าทีประชาสัมพันธ์ ควบคุมอํานวยการ
ติดตาม ตรวจเยียมและประเมินผลให้การปฏิบตั ิงานในระดับภาคเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓.๑.๒.๔ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ. ให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มโครงการ
กองหนุ นเพือความมันคงของชาติ ทังในด้านกําลังเจ้าหน้าทีวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ สถานที
และการเงินในการฝึ กอบรมดังกล่าว
๓.๑.๒.๕ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ.พิจารณาแก้ไขปั ญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ในการดําเนินงานในภาค พร้อมทังรายงานผลให้คณะกรรมการ กนช.ทราบ
๓.๑.๒.๖ เพือให้คณะกรรมการ กนช. ภ. สามารถดําเนิ นการตามหน้าที ทีได้รับ
มอบหมาย จึ งให้มีอาํ นาจเรี ยกเจ้าหน้าทีในหน่ วยราชการ องค์การของรั ฐ หรื อรั ฐวิ สาหกิจ มาช่ วย
ราชการหรื อให้ ชี แจง หรื อส่ ง เอกสาร ข้อ มู ล หรื อ สถิ ติ ใ ด ๆ ได้ และดํา เนิ น การอื นใดตามที
คณะกรรมการ กนช.จะมอบหมาย
๓.๑.๓ การจัดตังคณะกรรมการระดับจังหวัด
๓.๑.๓.๑ ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเรี ยกว่า “คณะกรรมการกองหนุ นเพือ
ความมันคงของชาติจงั หวัด….. ” เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ กนช. จะ”ประกอบด้วย

๑๕๕
๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๒) รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) รอง ผอ.ปค.จว. (ท)
๔) ปลัดจังหวัด
๕) เกษตรจังหวัด
๖) หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
๗) นายอําเภอและหัวหน้ากิง อําเภอ
๘) หัวหน้ากลุ่มพลังอืน ๆ (เช่น ลส.ชบ., ทสปช.)
๙) สัสดีจงั หวัด
๑๐) พัฒนาการจังหวัด

เป็ นประธาน
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เป็ นกรรมการและ ผูช้ ่วยเลขานุการ

๓.๑.๓.๒ ให้คณะกรรมการ กนช. จ.มีหน้าทีประชาสัมพันธ์ ควบคุมอํานวยการ
ติ ดตามตรวจเยียมและประเมิ นผลให้ การปฏิ บ ัติ งานในระดับจังหวัดเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนพิจารณาแก้ไขปั ญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดําเนิ นงานในจังหวัด พร้อมทังรายงานผล
ให้คณะ
๓.๑.๓.๓ ให้คณะกรรมการ กนช. จ. จัดให้มีความร่ วมมือและการประสานงาน
ในโครงการระหว่างหน่ วยราชการและองค์การเอกชน เพือให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มทังในด้าน
กําลังเจ้าหน้าทีวิทยากร วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที และการเงินในการฝึ กอบรมดังกล่าว
๓.๑.๓.๔ สําหรับในด้านการเงิน ให้คณะกรรมการ กนช. จ. พิจารณาจัดหาเงินอืน
ๆ เช่น เงินรายได้จงั หวัด เงินภาษีบาํ รุ งท้องที เงินอุดหนุ นช่วยเหลือของกระทรวงทบวง กรมอืน ๆ เงิ น
อุดหนุนและทรัพย์สินต่าง ๆ ทีองค์การรัฐบาล องค์การเอกชน หรื อบุคคลบริ จาคให้เป็ นต้น
๓.๑.๓.๕ สําหรั บแนวทางการฝึ กอบรม ให้คณะกรรมการ กนช.จ.พิจารณาเน้นใน
เรื องเกี ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ การเพิ มผลผลิ ตทางเกษตร และการจําหน่ ายผลิ ตผล
โดยเฉพาะการอําอุตสาหกรรมพืนบ้าน และการใช้ทรัพยากรท้องถินให้เกิดประโยชน์ให้มากทีสุ ด เช่ น
การทําปุ๋ ยหมัก การทําแก๊สจากมูลสัตว์ การใช้พลังงานและแสงแดดเป็ นต้น
๓.๑.๓.๖ เพือให้คณะกรรมการ กนช. จ. สามารถดําเนิ นการตามหน้าที ทีได้รับ
มอบหมาย จึ งให้ มีอาํ นาจเรี ยกเจ้าหน้าที ในหน่ วยราชการ องค์การของรั ฐ หรื อรั ฐวิ สาหกิ จ มาช่ วย
ราชการหรื อชี แจง หรื อส่ งเอกสารข้ อ มู ล หรื อสถิ ติ ใ ด ๆ ได้ และดํา เนิ นการอื นใดตามที
คณะอนุกรรมการ กนช. จะมอบหมาย

๑๕๖
๓.๑.๔ การจัดตังคณะกรรมการระดับอําเภอ
๓.๑.๔.๑ ให้มีคณะกรรมการระดับอําเภอเรี ยกว่า “คณะกรรมการกองหนุ นเพือ
ความมันคงของชาติ อําเภอ…..” เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ กนช. –อ.”ประกอบด้วย
๑) นายอําเภอ
เป็ นประธาน
๒) ปลัดอําเภอ
เป็ นกรรมการ
๓) หัวหน้าส่ วนราชการทีเกียวข้อง
เป็ นกรรมการ
๔) ประธานคณะกรรมการสภาตําบล
เป็ นกรรมการ
๕) หัวหน้ากลุ่มพลังอืน ๆ (เช่น ลส.ชบ., ทสปช.) เป็ นกรรมการ
๖) บุคคลอืนทีนายอําเภอเห็นชอบ
เป็ นกรรมการ
๗) บุคคลอืนทีนายอําเภอเห็นชอบ
เป็ นกรรมการ
๘) สัสดีอาํ เภอ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๔.๒ ให้คณะกรรมการ กนช.อ. เป็ นผูด้ าํ เนิ นการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร โดย
พยายามใช้เจ้าหน้าที วิทยากร และทรั พยากร ของตนเองและในท้องถินให้มากที สุ ดและอาจขอความ
ร่ วมมือและกําลังสนับสนุนจากคณะกรรมการ กนช. จ.ได้เป็ นครังคราวหรื อตามทีเห็นสมควร
๓.๑.๔.๓ ให้ คณะกรรมการ กนช.อ.รายงานเพื อขออนุ มัติ เปิ ดการฝึ กอบรม
โครงการกองหนุ นเพือความมันคงของชาติต่อคณะกรรมการ กนช. จ. ทุกครังและเป็ นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ และหลังปิ ดการฝึ กอบรมแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ทราบภายใน ๓ วัน
๓.๑.๔.๔ ให้คณะกรรมการ กนช. อ.ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
ในช่วงระยะก่อนและระว่างการดําเนินงานตามโครงการ เพือให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าร่ วม
สนับสนุนกันโดยพร้อมเพรี ยง
๓.๑.๔.๕ เมือคณะกรรมการ กนช.อ. ปิ ดการฝึ กอบรมโครงการกองหนุ นเพือความ
มันคงของชาติ เรี ยบร้ อ ยแล้ว ให้ ท ํารายงานสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง านร่ วมทังปั ญหาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการ กนช.จ. ภายใน ๑ เดือน
เพือให้สมาชิกกองหนุ นในทุ กหมู่บา้ นเป็ นกําลังทีสําคัญของรั ฐบาลได้ตลอดไป ไม่ว่าในด้าน
การรั กษาความมันคงของชาติ หรื อในด้านการพัฒนาหมู่บ ้านในชนบท จึ งเห็ นสมควรให้มีการจัดตัง
ศูนย์ประสานงานเป็ นหน่ วยงานถาวรขึน เพื อให้ ท าํ หน้าที เป็ นสํานักงานเลขานุ การคณะกรรมการ
กองหนุ นเพือความมันคงของชาติ โดยเรี ยกว่า ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุ นแห่ งชาติเรี ยกโดยย่อว่า
“ศูนย์ กนช.”

๑๕๗
๓.๒.๒ การจัดตังคณะทํางาน
ให้ ผู ้ช่ วยเสนาธิ ก ารทหารบก ฝ่ ายกิ จการพลเรื อน เป็ นผู ้อ ํา นวยการศู น ย์
ประสานงานทหารกองหนุ นแห่ งชาติ ศกนช. ฯ และให้มีเจ้าหน้าทีอืน ๆ จากส่ วนราชการทีเกียวข้อง
มาร่ วมปฏิบตั ิงานด้วยตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ หน้าทีความรับผิดชอบ
ให้ ศกนช.ฯ มีหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี
๓.๒.๓.๑ เป็ นศูนย์กลาง การติดต่อประานงานระหว่างสมาชิ กกองหนุ นและส่ วน
ราชการ
๓.๒.๓.๒ เป็ นศูนย์กลางรวบรวมเอกสารและข้อมู ลเกียวกับโครงการกองหนุ น
เพื อความมันคงของชาติ รวมทังการบริ หารงานและบุ คคลการส่ งเสริ มและเผยแพร่ เอกสารข่ าวสาร
แถลงการณ์ วารสาร และการจัดทําหนังสื อคูม่ ือสมาชิกกองหนุน เป็ นต้น
๓.๒.๓.๓ จัดทําแผนการปฏิ บตั ิ งานของโครงการกองหนุ นเพือความมันคงของ
ชาติในแต่ละปี เพือให้แผนการปฏิบตั ิงานในปี ต่อ ๆ ไปสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้
๓.๒.๓.๔ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การและคณะกรรมการ กนช. เช่ น เตรี ยมระเบี ยบวาระ
การประชุ ม จด บันทึ กการประชุ ม และรั กษารายงานการประชุ ม ร่ างหนังสื อโต้ตอบรั บผิดชอบและ
บังคับบัญชางานอืน ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและงานอืน ๆ ทีมิได้อยู่ในหน้าทีความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการ
๓.๒.๓.๕ ควบคุมและติดตามผลการปฏิ บตั ิงานตามโครงการ เพือให้เป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการ กนช. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการ กนช.และดําเนิ นการอืน
ใดตามทีได้รับมอบหมาย
๓.๓ การฝึ กอบรม
๓.๓.๑ สมาชิกและสมาชิกภาพ
๓.๓.๑.๑ สมาชิกมี ๓ ประเภท คือ
๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผูท้ ีเคยเป็ นนาทหารสัญญบัตรนายทหาร
ประทวน, สิ บตรี และพลทหารกองประจําการ หรื อผูท้ ีเคยผ่านราชการสนามทังในและนอกประเทศ ที
แสดงความจํานงยืนใบสมัครเป็ นสมาชิก
๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ทหารกองเกิน, ทหารกองหนุ น ประเภทที ๒
ผูท้ ีพันราชการประเภทที ๒ ครอบครั ว, ญาติพีน้องทีมีอายุไม่ตากว่
ํ า ๑๕ ปี ทีแสดงความจํานงยืนใบ
สมัครเป็ นสมาชิก

๑๕๘
๓) สมาชิ กกิตติมศักดิ ได้แก่ ผูท้ าํ คุณประโยชน์ให้แก่ สังคมและกลุ่ม
กองหนุ นหรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึงกองหนุนพิจารณาเสนอเป็ นสมาชิกกิติมศักดิ
๓.๓.๑.๒ สมาชิกภาพย่อมสิ นสุ ดลงเมือ
๑) ลาออก
๒) ถึงแก่ความตาย
๓) เป็ นผูต้ อ้ งโทษจําขัง
๔) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม
๕) เป็ นผูฝ้ ่ าฝื นต่อมติ กฎระเบียบขอบังคับ ขององค์กร
๓.๓.๒ หลักสู ตรการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์ให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรม มีความรู ้ความเข้าใจสถานการณ์
บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยของชาติ การรักษาความมันคงของชาติ การประสานงานระหว่าง
กองหนุ นกับหน่ วยราชการทหาร และการพัฒนาอาชีพเพือให้กองหนุ นเป็ นกําลังที สําคัญในการรั กษา
ความมันคงของชาติ และเป็ นแกนนําในการยกระดับรายได้ฐานะความเป็ นอยู่ของคนในหมู่บา้ นให้ดี
ขึน ซึ งเป็ นพืนฐานทีสําคัญของการพัฒนาหมู่บา้ นในชนบท จึงได้จดั หลักสู ตรการฝึ กอบรมไว้ดงั นี
๓.๓.๒.๑ ภาคความรู ้ทวไป
ั
แนวการอบรม
๑) เสถียรภาพในทางการเมืองของไทย
๒) ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
๓) สวัสดิภาพของสังคมในชนบท
๔) การบ่อนทําลายภายในประเทศ
๕) การบอนทําลายจากนอกประเทศ
๖) การช่วยชาติของกลุ่มพลังอืน ๆ เช่น ลส.ชบ., อส.ทพ., ทสปช. อส.
เป็ นต้น
๓.๓.๒.๒ ภาคการเมือง
แนวการอบรม
๑) ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๒) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ของไทย
๓) สิ ทธิและหน้าทีของประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตย

๑๕๙
๔) การปกครองเปรี ยบเทียบ
๕) การปกครองส่ วนท้องถิน
๖ ) อุดมการณ์และการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นภายในชาติ
๓.๓.๒.๓ ภาคเศรษฐกิจ
แนวการอบรม
๑) การสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุ งบํารุ งดิน การทําปุ๋ ย
หมัก และการใช้ก๊ าซมู ลสั ตว์ การสร้ างระบบการใช้น ําในไร่ นา การสร้ างบ่ อเลี ยงปลา การสร้ าง
เครื องมือเกษตรกรรม การสร้างถนนในหมู่บา้ น การเจาะบ่อบาดาลการสร้ างถังเก็บนําฝน คสล. การใช้
พลังจากแสดแดด และ ลม และการสร้างยุง้ ฉาง เป็ นต้น
๒) การทําสวนครัว
๓) พืชและสัตวเศรษฐกิจทีสําคัญในปั จจุบนั
๔) หั ต ถกรรมพื นบ้ า น เช่ น การทดผ้า การทอเสื อ การทํ า
เครื องปั นดินเผา การจักสาน การทําเครื องเขิน เครื องถม การทําสิ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทีใช้วสั ดุทอ้ งถิน
๕) เทคโนโลยีทีเหมาะสมในทางการเกษตร
๖) การสร้างพลังต่อรองในทางเศรษฐกิจในรู ปของสหกรณ์
๗) การตลาดและการจําหน่วยผลผลิต
๓.๓.๒.๔ ภาคสังคมจิตวิทยา
แนวการอบรม
๑) การพัฒนาชุมชนและหมู่บา้ น
๒) การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและการละเว้นอบายมุข
๓) ศีลธรรมและจริ ยธรรม
๔) การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
๕) การอนุรักษ์จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมทีดีงาม
๖) การสร้างค่านิยมทีดีของสังคมและลักษณะของคนไทย
ตัวอย่าง
๓.๓.๒.๕ ภาคการทหาร
แนวการอบรม
๑) กองทัพไทย
๒) กําลังสํารองของกองทัพไทย

๑๖๐
๓) ระบบการรักษาความปลอดภัยของหมู่บา้ น
๔) การข่าวและรายงาน
๕) การลาดตระเวนซุ่ มโจมตีและการต่อต้าน
๖) อาวุธศึกษา
๓.๓.๒.๖ ภาคความรู ้เกียวกับกองหนุน
แนวการอบรม
๑) ลักษณะของผูน้ าํ กองหนุน
๒) วิ ธี การเลื อกตังผูน้ ํากองหนุ นระดับหมู่ บ ้าน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด
๓) วิธีการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ ายและหัวหน้าหมวดระดับต่าง ๆ
๔) หน้าทีและบทบาทของผูน้ าํ กองหนุ นฝ่ ายการเมือง ฝ่ ายเศรษฐกิจ ฝ่ าย
สังคมจิตวิทยา ฝ่ ายการทหาร และฝ่ ายสนับสนุ น
หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี ใช้ระยะเวลาในการฝึ กอบรมรวม ๕ วัน วันละประมาณ ๗ ชัวโมง ตังแต่
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ ในวันที ๔ และวันที ๕ ให้มีการพักแรมร่ วมกัน โดยจัดให้เป็ นชัวโมงสันทนาการ
ระหว่าง ๑๙๐๐ - ๒๒๐๐ มีการรื นเริ งและการละเล่นพืนเมืองของทหารกองหนุนและหมู่บา้ น เพือให้ทหาร
กองหนุ นคืนสู่ อดีต เพือเสริ มสร้ างความรักใคร่ ความสนิ ทสนมและเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน และ
เพือปลูกฝังให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
….…………………………

๑๖๑

บทที ๗
ลูกเสื อชาวบ้ าน (ลส.ชป.)
พระบรมราโชบายในกิจการลูกเสื อชาวบ้าน
๑. ห้ามมิให้นาํ กิจการลูกเสื อชาวบ้านไปเกียวข้องกับการเมือง
๒. ห้ามมิให้มีการแสดงในทางแสนยานุภาพในกิจการลูกเสื อชาวบ้าน
๓.ห้ามมิให้นาํ ระบบราชการไปใช้ในกิจการลูกเสื อชาวบ้าน
๔. ลูกเสื อชาวบ้านไม่มีเครื องแบบ แต่มีเครื องหมายเพียงอย่างเดียวเท่านัน คือ ผ้าผูกคอ
ห่ วงรัดผ้าผูกคอ และหน้าเสื อ ให้หลีกเลียงการใช้เครื องแบบ และเครื องหมายอืน ๆ ทุกชนิด
๕. ทรงปรารถนาให้กิจการลูกเสื อชาวบ้านเป็ นของประชาชน โดยประชาชนเพือประชาชน
๖. ให้ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาท้องถิน
๗. ให้ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างระเบียบ มีวินยั และประหยัด
๘. ห้ามมิให้มีการใช้จ่ายในการฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้าน หรื อการแสดงรอบกองไฟ อย่างฟุ่ มเฟื อย
และห้ามเสพเครื องดองของเมาทุกชนิดในระหว่างการฝึ กอบรม
๙. ให้ยึดมันและเผยแพร่ ระบบหมู่ของลูกเสื อชาวบ้านเข้าสู่ ประชาชน เพือสร้ างสรรค์ความ
สามัคคี
ความพร้อมเพรี ยงเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
๑๐. ห้ามใช้งบประมาณทางการเมืองใช้ในกิจการลูกเสื อชาวบ้าน
๑๑. ให้ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นผูน้ าํ ในการใช้ของไทย และบริ โภคอาหารทีผลิตขึนในประเทศไทย
๑๒. ให้ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นผูน้ าํ ในการพืนฟูและรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมที
ดี
ของแต่ละท้องถินไว้

๑๖๒
กําเนิด ลูกเสื อชาวบ้ าน
พล.ต.ต เจริ ญฤทธิ จํารัสโรมรัน
ลูกเสื อชาวบ้านได้ถือกําเนิ ดเป็ นรุ่ นที ๑ เมือวันที ๙ สิ งหาคม ๒๕๑๔ ณ หมู่บา้ นเหล่ากอหก ตําบล
แสงพา กิงอําเภอนาแห้ว อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี พ.ต.ต.สมควร หริ กุล ผูก้ าํ กับการตํารวจตระเวน
ชายแดนเขต ๔ ในขณะนัน นายวิโรจน์ พูนสุ ข อดีตศึกษาธิ การเขตการศึกษาเขต ๔ จังหวัดอุดรธานี นาย
สมเกียรติ พรหมสาขา ณ. สกลนคร ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยวิทยากรจากกองกํากับ
การตํารวจตระเวณชายแดนเขต ๔ และวิทยากรจากเขตการศึกษาเขต ๙ เป็ นผูร้ ิ เริ มกันจัดทําหลักสู ตร
ทดลอง และดําเนิ นการฝึ กโดยอาศัยหลักสู ตรการฝึ กผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสํารอง บีทีซี และวูดแบดจ์ เป็ น
เค้าโครงเป็ นการเริ มแรก และได้ปรับปรุ งให้มีความรัดกุมยิงขึนมาตลอดระยะเวลา โดยกําหนดพืนทีการ
ฝึ กอบรมภายในเขตรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ มี จังหวัดเลย จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดร้อยเอ็ด เมือคณะผูร้ ิ เริ มได้
ดําเนินไปพอสมควร และได้มองเห็นคุณค่าทีได้รับจากผลของการฝึ กทดลองมาเป็ นจํานวน ๓๐ รุ่ น พ.ต.อ.
สมควร หริ กุล จึงได้มาพบข้าพเจ้าและขอให้ขา้ พเจ้าเดินทางไปดูการฝึ กลูกเสื อชาวบ้าน หลักจากทีข้าพเจ้า
ได้ไปศึกษาและสังเกตการฝึ กโดยตลอดเวลาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านนีจะยัง
ประโยชน์สุขให้เกิดขึน และสร้างสรรค์ความสามัคคีกลมเกลียวให้บงั เกิดขึนในหมู่ขา้ ราชการ พ่อค้า นัก
ธุรกิจ และประชาชนมาก สามารถขจัดช่องว่างและเส้นขนานระหว่างข้าราชการกับประชาชนได้เป็ นอย่าง
ดี อันตรงกับพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทัง
สองพระองค์ ในการสร้างสรรค์สามัคคีธรรมให้บงั เกิดขึนในหมู่ประชาชนชาวไทย อันจะยังความสงบและ
สันติสุขมาสู่ ประเทศไทย นอกจากนันเป็ นแนวทางทีจะช่วยกันพัฒนาประชาชนในท้องถินธุรกันดาร
ห่ างไกลคมนาคม หรื อผูท้ ีอาศัยในถินภยันตรายต่าง ๆ คุกคามอยูใ่ ห้รู้จกั ช่วยตัวเอง ช่วยครอบครัว หมู่
คณะ ในยามทีประสบภัยต่างๆ และช่วยกันพัฒนาอาชีพให้เพิมพูนมากขึน และรู ้จกั รักษาสุ ขภาพและ
อนามัยของตัวเองของครอบครัว บ้าน ทีอยูอ่ าศัยเมือได้มองเห็นประโยชน์ดงั กล่าวแล้ว
ข้าพเจ้าจึงได้นาํ เรื องราวต่าง ๆ ขึนกราบบังคมทูลพระกรุ ณาฯ เมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการลูกเสื อชาวบ้าน เมือวันที ๑๙
มีนาคม ๒๕๑๕ ทีกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๔ จังหวัดอุดรธานีแล้ว จึงได้ทรงรับกิจการ
ลูกเสื อชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าฯ
ให้สมุหราองรักษ์ทาํ หนังสื อถึง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ตามหนังสื อของกรมราชองรักษ์ ที กห ๐๒๐๔/๒๔๔๗ ลงวันที ๒๕ ตุลาคม
๒๕๑๕ ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผูว้ ่าราชการจังหวัดสนับสนุนกิจการลูกเสื อชาวบ้าน โดยให้ความ

๑๖๓
ร่ วมมือกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
เพือสร้างและพระราชทานเงินทุนจํานวนหนึงแก่
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชานแดน เพือเริ มดําเนิ นการ นอกจากนันยังได้พระราชทานผ้าผูกคอ วอกเกิล
หน้าเสื อ แก่ลูกเสื อทีสําเร็ จการอบรมแล้วทุกนาย สําหรับผ้าพันคอพระราชทานนี ได้มีมลู นิ ธิแม่บา้ นอาสา
สโมสรลูกเสื อกรุ งเทพฯ รวมทังข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร ประชาชน และสถานฑูต
ต่างประเทศ ได้ร่วมกันทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จ ฯ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่าน ในการ
พระราชทานผ้าพันคอลูกเสื อชาวบ้าน อันนับว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น
ต่อมาเมือวันที ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ สภาลูกเลือแห่ งชาติลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้รับกิจการลูกเสื อ
ชาวบ้านไว้ เป็ นงานลูกเสื ออีกประเภทหนึงของกิจการลูกเสื อแห่ งชาติและได้ตราข้อบังคับที ๖ ลงวันที ๕
พฤษภาคม ๒๕๑๖ ว่าด้วยข้อบังคับ ลูกเสื อชาวบ้านไว้โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัด ทําหน้าทีอํานวยการ
ลูกเสื อชาวบ้านของจังหวัด หลังจากนันได้มีหนังสื อสังการของ ฯ พณ ฯ รัฐมนตรี การกระทรวงมหาดไทย
ที มท ๐๑๐๐/๐๔๓๐ ลงวันที ๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึงผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดาํ เนิ นการลูกเสื อ
ชาวบ้านและให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดได้เข้าร่ วมงาน และลงมือดําเนินการโดยตัวเอง และดําเนินการตาม
นโยบายนี ด้วยความสนใจอย่างแท้จริ งในฐานะผูอ้ าํ นวยการลูกเสื อชาวบ้าน
แล้วให้รายงานผลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ แล้วให้กาํ ชับผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อรองผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผู ้
พิจารณาลงนามรายงานเรื องนี ไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยตัวเอง
ฉะนัน กําเนิ ดลูกเสื อชาวบ้านตามบทความของข้าพเจ้าทีได้สรุ ปโดยย่อมานี คงจะให้ท่านผูส้ นใจใน
กิจการลูกเสื อชาวบ้านได้ทราบประวัติความเป็ นมาตามสมควร อนึง ในกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีได้พระราชทานไว้แก่ผเู ้ กียวข้องในกิจการลูกเสื อชาวบ้านสรุ ปเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
๑. ทรงขออย่าให้กิจการลูกเสื อชาวบ้านเข้าไปเกียวข้องกับการเมือง
๒. มีพระราชประสงค์มิให้กิจการลูกเสื อชาวบ้านเป็ นระบบของทางราชการให้ประชาชนควบคุม
คัดเลือกดําเนินการโดยตนเอง ราชการเป็ นเพียงผูค้ อยเสนอแนะช่วยเหลือและสนับสนุ น หรื อทักท้วงเมือ
เห็นว่าไม่ตรงเป้ าหมาย
๓. ไม่มีพระราชประสงค์ให้ลูกเสื อชาวบ้านมีเครื องแบบ นอกจากสัญญาลักษณ์ ๓ ประการ คือ ผ้าผูก
คอ วอกเกิล และหน้าเสื อ เพือมิให้มีการสิ นเปลือง มิให้แตกต่างจากประชาชน และมิใช่ราชการ
จึงขอให้ท่านทังหลายผูม้ ีหน้าทีเกียวข้องได้โปรดกรุ ณายึดแนวทางปฏิบตั ิตามพระราชกระแส
ดังกล่าวนี เพือให้ตรงกับพระราชประสงค์จงทุกประการ

๑๖๔
อุดมการณ์ ของลูกเสื อชาวบ้ าน
๑. อุดมการณ์ของลูกเสื อชาวบ้านอาจจะกําหนดขึนได้อย่างเป็ นหลักวิชาการกว้าง ๆ ๕ ข้อดังนี คือ
๑.๑ ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ลูกเสื อชาวบ้านยึดมันหลักการประชาธิปไตยเป็ นวิธีทางชีวิต
๑.๓ ลูกเสื อชาวบ้านเป็ นแกนกลางแห่ งคามสามัคคีปรองดองของชนทังชาติ
๑.๔ ลูกเสื อชาวบ้านรู ้จกั ริ เริ มพัฒนา และสร้างสรรค์
๑.๕ ลูกเสื อชาวบ้านยึดมันและปฏิบตั ิตามกฎธรรมเนี ยมประเพณีของลูกเสื อด้วยกาย วาจา ใจ อย่างเคร่ งครัด
๒. แนวทางความคิดทีจะดําเนินการเข้าสู่ อุดมการณ์นนมี
ั ๑๕ ประการ ในห้วงเวลาของการดําเนิ นการ
โครงการฝึ กลูกเสื อชาวบ้าน
๒.๑ การจัดประชาชน
๒.๒ ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลักทีจะต้องยึด
๒.๓ รักนํารบ
๒.๔ การดําเนิ นการทุกอย่างในโครงการ ลส.ธบ.ต้องอยูบ่ นพืนฐานแห่ งความประสงค์ของ
ประชาชน เพือประโยชน์ส่วนรวมกันในหมู่ประชาชน
๒.๕ ส่ งเสริ มขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิน และริ เริ มให้เป็ นเทศกาล
๒.๖ สร้างแบบอย่างทีดีงาม เหมาะสม และเป็ นประโยชน์
๒.๗ หลีกเลียงและป้ องกันสงครามสํานักงาน
๒.๘ หลีกเลียงและป้ องกันมิให้เกิดการแบ่งแยกในหมู่ประชาชน โดยสัญญลักษณ์ของลูกเสื อชาว
บ้าน หรื อก่อให้เกิดสิ ทธิหรื ออภิสิทธิหรื ออืน ใดโดยเด็ดขาด
๒.๙ จัดตังศูนย์ลกู เสื อชาวบ้านอย่างน้อยเขตละหนึงศูนย์ เพือการเคลือนย้าย ลส.ชบ. สําหรับทัศน
ศึกษาและการสาธิต
๒.๑๐ หลีกเลียงการปฏิบตั ิงานใด ๆ ทีแสดงแสนยานุภาพ หรื อแสดงการฝักใฝ่ ทางการเมือง
๒.๑๑ หลีกเลียงระบบงานทีมีระเบียบแบบแผนรัดตัว ให้ถือประสิ ทธิผลเป็ นพืนฐาน
๒.๑๒ การสอนและการฝึ กอบรมต้องเน้นทางสาธิตทําด้วยมือ เห็นด้วยตาเพือนําเข้าสู่ หลักวิชาการ
๒.๑๓ ส่ งเสริ มการศึกษาในด้านการประกอบอาชีพเพือยกฐานะการครองชีพและเพือให้เกิดความ
รวมตัว ในรู ปสหกรณ์ของท้องถิน
๒.๑๔ หลีกเลียงการเข้าร่ วมเกียวข้องในเรื องการเงิน

๑๖๕
๒.๑๕ ติดตามงานและติดตามเพือทราบความเคลือนไหวของลูกเสื อชาวบ้านเป็ นรายบุคคล
ศูนย์ปฏิบตั ิการลูกเสื อชาวบ้าน
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ระบบหมู่ของลูกเสื อชาวบ้ าน
การทํางานทีดีจะต้องทํางานเป็ นหมู่คณะ ความคิดสุ ดยอดทีเกิดจากหลายคน ย่อมมันคงและถูกต้อง
แม่นยําแน่นอนกว่าความคิดเพียงคนเดียว ผลงานต่าง ๆ ทีแสดงออกมานันเป็ นผลงานของหมู่คณะคือเป็ น
หมู่สี ทีได้จดั แบ่งอยูใ่ นขณะนี ทุกคนเชือกันว่า สังคมระบอบประชาธิปไตย การทํางานจะสําเร็ จได้จะต้อง
มาจากความคิดเห็น ร่ วมใจ ร่ วมงาน จากบุคคลหลายฝ่ ายด้วยกัน การฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านทีพีน้อง
ลูกเสื อชาวบ้านเข้ามารับการฝึ กอบรมอยูใ่ นห้องอบรมนี ก็มีเป็ นจํานวนมาก ซึ งมาจากสถานทีต่าง ๆ กัน
ระบบหมู่จึงเป็ นสิ งสําคัญยิง และอาจจะเกิดขึนมาได้จากการทีพีน้องลูกเสื อชาวบ้านได้เข้ามาอยูใ่ นค่าย
อบรมแห่ งนี จากการทีได้ร่วมนอน ร่ วมเรี ยน ร่ วมกิน ร่ วมกิจกรรม และร่ วมความคิด
การทํางานร่ วมกันจะเกิดผลทีดีในเมือสมาชิกทุกคนในหมู่สี
มีความจริ งใจต่อกันเป็ นมิตรกัน
เปรี ยบเทียบเสมือนกับเป็ นพีน้องท้องเดียวกัน มีการตัดสิ นใจครังสุ ดท้ายสอดคล้องต้องกัน ขึนอยูก่ บั การ
ปฏิบตั ิของสมาชิกในหมู่สีและควรจะยึดถือดังนี
๑. ให้งดการใช้อาํ นาจในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความจริ งใจต่อกัน ผูกไมตรี แม้การอภิปรายโต้เถียงจะตึงเครี ยดก็ตาม
๓. ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
๔. งดเว้นการพูดทีจะก่อให้เกิดการขัดเคืองแก่สมาชิกในกลุ่ม
๕. มีความสามารถทีจะกระตุน้ ให้เกิดความคิดและเร้าใจให้เกิดความสนใจ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนระบบหมู่
๑. ระบบหมู่เกียวกับความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในห้องอบรม
๒. ระบบหมู่เกียวกับการทํางานร่ วมกันในสถานทีพัก
๓. ระบบหมู่เกียวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องอบรมและกลางแจ้ง
๔. ระบบหมู่เกียวกับการว่างไว กระฉับกระเฉง และกระตือรื อร้น
๕. ระบบหมู่ในการเดินจากทีพักมาประชุมทีหน้าเสาธง
๖. ระบบหมู่ในการเดินจากทีพักมาทีห้องอบรม

๑๖๖
๗. ระบบหมู่เกียวกับความพร้อมเพียง
๘. ลักษณะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดีในหมู่สี
๗. การตรงต่อเวลา
การปฏิบัติ
๑. บรรยายในห้องอบรม
๒. ให้คะแนนเป็ นประจําวัน
๓. รายงานระบบหมู่แต่ละหมู่สีหน้าเสาธงในตอนเช้า
๔. ประกาศผลคะแนนให้ทราบ
ศูนย์ปฏิบตั ิการลูกเสื อชาวบ้าน
กองบัญชาการตํารวจตระเวณชายแดน
ภารกิจและหน้ าทีลูกเสื อชาวบ้ าน
๑. การหาสมาชิกใหม่
ลูกเสื อทุกคนต้องไปหาสมาชิกมาฝึ กและให้เป็ นลูกเสื อเช่นเดียวกับเราอย่างน้อยหนึงคนต้องหา
สมาชิกได้ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน โดยไม่ซากั
ํ น อาจเป็ นในหมู่บา้ นหรื อต่างหมู่บา้ นก็ได้แล้วให้ผเู ้ ป็ นสมาชิก
ร่ วมนันรู ้จกั ประวัติ ชีวิต ความเป็ นอยูข่ องกันและกันด้วยวิธีการสร้างและการหาสมาชิกนันให้บอกความ
ดี ความงาน กฎธรรมเนียม ประโยชน์ของลูกเสื อทีมีต่อตัวเอง ต่อสังคมหมู่คณะ และของส่ วนรวม ตังแต่
หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศชาติ เพราะถ้าทุกคนมีจิตใจเป็ นลูกเสื อประพฤติแบบลูกเสื อ
แล้ว ปฏิบตั ิแบบลูกเสื อแล้วความสงบสุ ขเรี ยบร้อย ความร่ มเย็นก็จะมาสู ้ทอ้ งถินอย่างแน่ นอน เพราะไม่มี
อะไรทีไม่ดีอยูใ่ นกิจกรรมลูกเสื อ
๒. ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ผูเ้ ป็ นลูกเสื อและสมาชิกร่ วมของลูกเสื อ จะต้องยึดรหัสของลูกเสื อ ๓ ข้อ ปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
๑๐ ข้อ หมันท่องบ่นจนจําได้ ทังคิด ทังประพฤติปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื ออย่างเคร่ งครัด ถ้าบุคคลใด
ละเมิดกฎก็ให้ช่วยกันตักเตือนแก่ไข เพราะการปฏิบตั ิตามกฎได้เป็ นชัยชนะของตนเอง ไม่มีใครบังคับ
เหมือนกับพระทีบวชทีไม่มีใครบังคับ พระต้องบังคับใจตนเอง กฎของลูกเสื อคือกฎของพลเมืองผูก้ ระทํา

๑๖๗
ความดี เห็น ส่ วนรวมสําคัญกว่าส่ วนตนทุกคนถ้าปฏิบตั ิตามกฎได้แล้วจะทําให้ลูกเสื อเป็ นผูม้ ีเกรี ยติ กลุ่ม
ลูกเสื อก็จะมีแต่คนดีทงนั
ั นความเจริ ญรุ่ งเรื องก็จะเกิดขึนแน่นอน
๓. ป้องกันเจ้ าหน้ าทีทําชัว
ข้อราชการหมายถึงผูไ้ ด้รับเงิ นหรื อประโยชน์ตอบแทนจากทางราชการโดยภาษี ของราษฎร
ได้แก่ ทหาร ตํารวจ ข้าราชการพลเรื อน กํานัน ผูใ้ หญ่ บ ้าน ฯลฯ เหล่ านี เป็ นคนไทยด้วยเลื อดเนื อ
เช่ นเดียวกับราษฎรและลูกเสื อ แต่มีหน้าทีต่างกัน แล้วมาช่วยกันสร้ างสรรค์ หมู่บา้ น ทังทางวัตถุ ทาง
จิ ตใจ พัฒนาด้านต่าง ๆ คนชัวย่อมปะปนมาบ้าง คนดี มีมากกว่าผูบ้ งั คับบัญชาอบรมสังสอนมาดี แล้ว
และมี ระเบี ยบวิ นัยต้องประพฤติ ปฏิ บัติ จึ งให้สมาชิ กลูกเสื อทุ กคนรู ้ จัก ถ้าเขามาทําความดี ก็จะช่ วย
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เขามี กาํ ลังกายใจความคิก สร้ างความเจริ ญให้หมู่บา้ นของเรา อาจชมเชยเขาให้
ผูใ้ หญ่กว่าเขาทราบ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขามาทําความชัว เช่ น สร้ างความเดือดร้อนให้กบั ราษฎร
ต่อไป ทําผิดกฏหมายเสี ยเองให้ลูกเสื อและทุ กคนปฏิ เสธไม่ร่วมมื อและหาหนทางแก้ไขให้ผูอ้ าวุโส
ตักเตือนอบรมแจ้งผูใ้ หญ่เหนื อกว่าให้ทราบแก้ไขโดยวิธีไม่รุนแรง อย่าลงโทษเจ้าหน้าทีเลวคนเดี ยว
คนอื นเลวไปเสี ยหมด เช่ น เห็ นทหารทําความชัวคนเดี ยว ทหารทัง ๑๐๐ คน ชัวด้วยนันไม่ ถู กต้อง
พิจารณาให้ความยุติธรรมแก่เขาเพราะคนดียงั มีอยูม่ าก จึงให้ทุกคนคิดให้รอบคอบก่อนจะตกลงใจทํา
อะไรลงไป
๔. ช่ วยปราบปรามคนชัว
คนชัวคือคนเป็ น ภัยต่ อสังคม เช่ น ชอบลักขโมย เจ้าถ้อยหมอความ ขีเกียจไม่ประกอบอาชี พ
และรังแกเบียดเบียนผูอ้ ืน คนทีทําความชัวนัน เป็ นผูส้ ร้างความยุง่ ยากให้กบั คนส่ วนรวม ผูป้ ระสบทุกข์
มิใช่ เฉพาะคนเดียวแต่ยงั ทําให้คนอืน ๆ ทีเกียวข้องพลอยประสบเคราะห์กรรม โชคชะตาไปด้วย จึ งถือ
ว่าเป็ นภัยต่อสั งคม ลูกเสื อต้องช่ วยกันชักชวนคนไม่ดีเหล่านันมาเป็ นคนดีเสี ยให้หมด โดยการชักจู ง
มาร่ วมกิจกรรมแนะนําตักเตือน แก้ไขให้เห็นผิดเป็ นถูก อะไรควรไม่ควร การทําอย่างไหนดี อย่างไหน
ไม่ดี การอยูร่ ่ วมกัน อกเขาอกเราและเห็นส่ วนรวมสําคัญกว่า ถ้าคนใดแก้ไขไม่ได้ ก็ให้ผใู ้ หญ่คนสําคัญ
ในหมู่บา้ น ตักเตือนอบรมสังสอน และถ้าหมดหนทางแก่ไขก็บอกเจ้าหน้าทีช่วยแก่ไขให้ แต่อย่างลืม
ว่าวิธีการของลูกเสื อที ดีนัน ไม่นิยมใช้วิธีรุนแรง ให้ใช้แต่วิธีละมุนละม่อมเห็ นอกเห็ นใจกัน มีความ
เมตตากรุ ณาต่อกันฉันท์คนไทย พีน้องไทยด้วยกัน เพราะการขัดแย้ง กันไม่เกิดผลประโยชน์อะไร
๕. หมันชุ มนุมพบปะกันเสมอ
ให้ลูกเสื อหมันชุมนุ มพบปะกันอยูเ่ สมอ เพราะเหตุว่าวิชาลูกเสื อทีอบรมกันอยูใ่ น ระยะ ๕ วัน
นันมีเวลาน้อยมาก ไม่ ได้จดกันไว้เป็ นหลักฐาน แม้คนที สนใจมากก็ไม่อาจจดจําได้หมดสิ น เมื อจํา
ไม่ได้ จําได้น้อยก็จะลืมเร็ ว จึงจําเป็ นต้องหมันชุ มนุ มพบปะกันเพือทบทวนความรู ้ ติดต่อให้วิทยากร

๑๖๘
ครู ผรู ้ ู ้ เรื องลูกเสื อดี แล้ว มาอบรมชีแจงความรู ้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ แล้วเราก็จะทันสมัย และความรู ้ในวิชา
ลูกเสื อนันมีอยูม่ ากมายเรี ยนไม่รู้จกั จบสิ น
การพบปะกันเสมอทําให้ความเป็ นพีน้องกันและกันไม่เสื อมคลายเสมื อนญาติ พีน้องพ่อแม่
เดี ยวกัน ถ้าไม่ ได้ติ ดต่ อกัน ไม่ เอาใจใส่ ก ันเลย ก็เสมื อนหนึ งชาวบ้านไม่ ใช่ พี น้ องตรงกันข้างกับ
ชาวบ้าน เพือนบ้านเรื อนเคียง ทีรักกันเอาใจใส่ กนั เคยร่ วมทุกข์สุขกัน พึงพากันเห็ นอกเห็นใจกัน ก็ถือ
เสมือนญาติ เพราะเป็ นคนไทยด้วยกันอยูแ่ ล้ว “เช่นเพลงรักกันไว้เถิด” เชือสายประเพณี ไม่มีกีดกันเป็ น
พีน้องกันเลย การพบปะอยู่เสมอจึ งเป็ นโซ่ สัมพันธ์ทางใจ ก่อให้เกิด ความรั ก ความผูกพัน รั บทราบ
ความทุกข์ รับทราบความสุ ข ของกันและกันในระบบลูกเสื อ
การพบปะกันแต่ ละครังจะต้องมีกิจกรรมระบบลูกเสื อ คือพิธีการเช่ น การเคารพธงชาติ การ
สวดมนต์ไหว้พระ การสงบนิ งระลึ กถึ งบรรพบุ รุ ษ บิ ดา มารดา ครู อาจารย์ พระพุ ทธ พระธรรม
พระสงฆ์พระมหากษัตริ ย ์ พระบรมราชินี ผูใ้ ห้กาํ เนิ ดลูกเสื อไทย ผูใ้ ห้กาํ เนิ ดลูกเสื อโลก กับการสงบนิ ง
ต้องกระทําด้วยใจบริ สุทธิ จริ ง ๆ ไม่มีจิตใจวอกแวด หรื อแกล้งกระทํา การจัดพิธีการนี ต้องกระทุ กครั ง
ก่ อนจะกระกิ จการของลู กเสื อ เช่ น การเล่ นรอบกองไฟ การบําเพ็ญประโยชน์ การแสดงอืน ๆ ให้
สาธารณชนได้ชม การเล่นเกมส์ ฯลฯ
ลูกเสื อจะเป็ นการนิ ยมของประชาชนเพี ยงใดนันขึนอยู่กบั การบําเพ็ญประโยชน์ เมื อพบปะ
สังสรรค์กนั เมือใด ก็ให้จดั ทําบําเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณและให้นัดหมายกันทําบ่ อย ๆ เช่นในโอกาส
วันพระวันสําคัญทางศาสนา เป็ นต้น อาจหมุนเวียนกันทําประโยชน์ให้แก่กนั และกัน เช่ น การซ่ อมและ
สร้างบ้านถากถางบริ เวณบ้าน การไถนา คราดนา ปั กดํา เกียวข้าว ทําแปลงสวน ทําไร่ ดายหญ้า ฯลฯ โดย
ร่ วมแรงงานแล้วหมุนเวียนกันทําไปวันละแห่ งของเจ้าของจนสําเร็ จ แต่การทํางานเช่ นนี ต้องมีแผนเป็ น
ระยะเวลาห้วง ๆ เพือให้ทุกคนสามารถร่ วมมือกันได้โดยต่อเนื องกันจริ ง ๆ
การพบปะประชุมเพือการอนามัยสาธารณสุ ขภายในหมู่บา้ นหรื อบริ เวณใกล้เคียงปรึ กษาหารื อ
เกียวกับกิจกรรมทางศาสนา การจัดการบํารุ งการศึกษา การเกษตร กสิ กรรมการเลียงสัตว์ การชลประทาน
กักเก็บนําไว้ใช้จนเพียงพอสําหรับใช้ประจําวัน สําหรับพืช สําหรับสัตว์ นอกจากจะประชุ มศึกษาหารื อ
ร่ วมมือกันแก้ปัญหาเพือให้ทุกคนได้อยูร่ ่ วมกันอย่างสุ ขสบายแล้ว ยังมีอีกหนึ งเรื องหนึ งเป็ นเรื องสําคัญ
ทีสุ ดคือ ความปลอดภัยของทรั พย์สิ น ชี วิตร่ างกายจิ ตใจ ซึ งเป็ นเรื องทีคนเรารั งแกกันเอง คนฉลาดเอา
เปรี ยบคนโง่ คนแข็งแรงข่มเหงคนอ่อนแอ คนรวยเอาเปรี ยบคนจน คนมีอาํ นาจบี บบังคับคนอืนโดยไม่
ยุติธรรม เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นปรากฏการณ์ของสังคมมนุ ษย์ ซึ งแก้ไขด้วยทําให้ทุกคนมีจิตใจเป็ นลูกเสื อ
แล้วร่ วมมือกันป้ องกันมิให้เกิดขึนโดยชักชวนหาวิธีการให้ทุกคนมาเป็ นคนดีกนั ให้หมด คําว่าคนดี คือ
คนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ การกระทําทีไม่เป็ นประโยชน์ การกระทําทีไม่เป็ นภัยต่อผูใ้ ดและสังคม

๑๖๙
๖. การใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์
ลูกเสื อเป็ นผูร้ ู ้จกั ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ตงแต่
ั ตืนนอนจนกระทังเย็น และถึงกลางคืนธรรมชาติ
กําหนดให้เราพักผ่อน ให้เราชําระร่ างกาย จิ ตใจ และออกกําลังกาย กิ นอาหาร และจัดปั จจัยที จําเป็ น
เอืออํานวยให้ชีวิตยืนนานดําเนิ นไปโดยไม่มีอุปสรรค เวลาของลูกเสื อจึงเป็ นเวลาทีมีค่า จะทําอะไรให้กบั
ตนเองและส่ วนรวมให้มากทีสุ ด ถ้าทําทุกวันตลอดไปแม้ว่าจะได้ผลน้อยแต่ทาํ อยูต่ ลอดเวลาก็จะได้ผล
มากไปเอง และยิงได้ร่วมแรงกันทําหลาย ๆ คนด้วยแล้วก็ยงทํ
ิ าโยชน์เพิมหวีขนอี
ึ ก
๖.๑ ลูกเสื อทุกคนจะต้องเกียวข้องกับบุคคลอืน ๆ มิได้อยูโ่ ดยเดียว มีญาติพีน้องเพือน พ่อ แม่ ป้ า
ลุง ปู่ ย่า ตา ยาย ถ้าเราอยูค่ นเดียวหรื อ ๒ คน ผัวเมียและลูก เราจะทํางานอะไรก็มีแรงจํากัดจะยกแบกหามก็
จํากัด ถ้ายิงมีภยั ก็ไม่สามารถต่อสู ้แก่ไขขจัดภัยนันได้ ผัวเมียและลูก เราจะทํางานอะไรก็มีแรงจํากัดจะยก
แบกหามก็จาํ กัด ถ้ายิงมีภยั ก็ไม่ สามารถต่ อสู ้ แก่ ไขขจัดภัยนันได้ตรงกันข้ามถ้าเรารู ้ จกั รวมแรงงานกัน
หลาย ๆ คนในระบบหมู่ลูกเสื อในการประกอบกิจกรรมแล้ว เราจะทํางานได้มากและทํางานหนักได้ดว้ ย
เมือรวมแรงกันด้วยความสามัคคี เช่น มีพวกทํานารวมกลุ่มกัน ๑๐ คนแต่ละคนก็มีนาของตัวเอง หมุนเวียน
กันไถจากคนแรกถึงคนที ๑๐ คนละวัน นาจะไถ เสร็ จใน ๑๐ วัน เวลาคราดอี ก ๑ วัน ปั กดําด้วยในวัน
เดียวกันการทํานาเช่นนีอาจไปใช้ในการถางไร่ ทําสวน สร้างบ้าน ฯลฯ ซึ งจะช่วยแบ่งเบาแรงงาน งานก็ทาํ
สําเร็ จเร็ วเพราะมีกาํ ลังใจได้มีโอกาสปรึ กษาหารื อกัน ถ้ามีภยั ก็ร่วมกันป้ องกันได้เพราะมีแรงงานมีอาวุธ
ถือไปร่ วมทําก็ได้ หากท้องทีนันจําเป็ นต้องใช้ ถ้าเป็ นการบุกเบิกป่ าทําไร่ ทํานาก็อาศัยแรงงานแบบเอา
แรงหรื อ ลงแขกนีก็จะช่วยขยายเขตการทํามาหากินให้กว้างขวางเพียงพอกับฐานะครอบครัวของแต่ละคน
ลูกเสื อจะต้องช่ วยเหลื อเพื อราษฎรที มีปมด้อย เช่ น น้อยเนื อตําใจยากจน ขัดสนที อยู่กินและไม่ รู้ จัก
ประกอบอาชีพ ก็ให้จดั การช่วยเหลือเพือดึงฐานะความเป็ นอยู่ และจิตใจของทุกคนขึนมาให้เท่าเทียมเสมอ
กันและใกล้เคียง เพือความสุ ขความเจริ ญของสังคมในหมู่บา้ นของเรา
๖.๒ ปั จจัยสําคัญที ทุ กชี วิ ตจะต้องมี คือ ต้องมี อาหารกิ นตลอดปี ไม่ ขดั สน รวมทังมี สิ งของ
เครื องใช้บางอย่างทีจําเป็ นสําหรับชีวิตด้วย ต้องมีเครื องนุ่ งห่ มเพียงพอให้ร่างกายอยูอ่ บอุ่นจากความร้อน
หนาวและกันมิให้เปี ยกแฉะต้องมีร่มทีกันมิให้อุณหภูมิของร่ างกายมนุ ษย์เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วจะทํา
ให้ป่วยไข้ได้ง่าย เพราะร่ างกายมนุ ษย์เราอ่อนแอมาก ร้อนหรื อหนาวเกินไปก็ป่วยแล้ว เมือป่ วยก็ตอ้ งมียา
รักษาโรคช่วยระงับเชือโรค หรื อพักผ่อนให้เพียงพอ ให้โอกาสพลังในร่ างกายต่อสู ้โรคด้วยธรรมชาติหรื อ
การรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะทุกชีวิตมีเชือโรคทุกชนิ ดคอยเบียดเบียนตลอดเวลาเมือชีวิตนันอ่อนแอ
อ่อนเพลีย หรื อมีสือเชือโรคเข้าสิ งสู่ ชีวิตนันแสดงฤทธิออก ก็แสดงอาการเช่นเดียวกับชนิ ดของโรคนัน
แสดงฤทธิออก สิ งสุ ดท้ายคือ ทีอยูอ่ าศัยให้พน้ จากแดด ฝน ลม ร้ อน หนาว นําค้าง พายุ หิ มะ ฯลฯ บ้านที
อยูอ่ าศัย เป็ นเสมือนหนึ งเครื องนุ่ งห่ มชันนอกของร่ างกาย ป้ องกันมิให้อุณหภูมิทีตัวเราเปลียนแปลงเร็ ว

๑๗๐
เกินไป ทีกล่าวมาแล้วนี คือปั จจัย ๔ ทีสําคัญของชีวิต ๔ ประการ ซึ งทุกคนจะต้องมีไว้ตลอดปี และตลอด
ชีวิต บางคนอาจมีบางอย่างสมบูรณ์มาก เช่น มีเงินซื อปั จจัย ๔ นี ได้ ไม่ตอ้ งมีเป็ นของตนเอง อาศัยวิธีเช่ า
หรื อซือเอาทุกอย่างก็ได้สุดแท้แต่ภาวะของอาชีพของแต่ละบุคคล
๖.๓ ชีวิตประจําวันของคนไทยตามท้องถินห่ างไกลจากเมืองใหญ่ อาชีพความเป็ นอยู่หลักของ
เราคือการเกษตร กสิ กรรม บางปี ฤดูกาลอํานวยให้ บางปี ธรรมชาติเปลียนแปลงผิดไปจากระยะเวลาทีเรา
กะไว้ พืชผลทีเราปลูกไว้จึงไม่ได้ผล การประกอบอาชีพจึงขอแนะนําว่าควรจะต้องยึดถือปลูกพืชทีกิน
ได้สํารองนอกเหนื อจากการปลูกข้าวไว้ เพราะถ้าเสี ยอย่างหนึ งก็ยงั มีพืชสํารองไว้กินได้ หรื อใช้เลียว
สัตว์สาํ หรับไว้เป็ นเครื องต่อชีวิตของเราต่อไป เช่น ทําไร่ หรื อนา แล้วปลูกข่าวโพด ข้างฟ่ าง เดือย เผือก
มันชนิ ดต่าง ๆถ้าหมดข้าวจะกินได้ก็กินของที ปลูกขึนแทนขายแลกเปลียนได้ หรื อเอาพืชสํารองเลียง
หมู แล้วเอาหมูไปขายได้เงินมาใช้ในสิ งทีจําเป็ นได้ต่อไปจะได้ไม่ขดั สน
๖.๔ สวนครั วเลียงสัตว์ เพาะพืช สัตว์เป็ นธรรมชาติประกอบชีวิตของเรา ถ้าบ้านแต่ละหลังมี
ไก่สัก ๑๐ ตัว เป็ นอย่างน้อย เราก็จะมีใช้มีกินเป็ นประจํา มีหมู ๑ ตัว ไว้กินเศษอาหาร ของเหลือต่าง ๆ
จากชีวิตประจําวันของเรา มีแปลงผักไว้อย่างน้อย ๓ แปลง ปลูกพริ ก มะเขือ หอม กระเทียม ขิง ข่า ฯลฯ
เพือใช้ทาํ เครื องปรุ งได้กินผักสดแต่ละวัน ถ้าเรามีทุกบ้านก็ใช้แลกเปลียนระหว่างบ้านก็ได้ไม่ขดั สน
ถ้าหมู่บา้ นใดทําได้ทวถึ
ั งกันแล้ว จะทําให้หมู่บา้ นนันอุดมสมบูรณ์ในเรื องอาหารตลอดไป จึงถือว่าเป็ น
เรื องสําคัญของลูกเสื อจะต้องทําเป็ นตัวอย่างให้ทุกครัวเรื อนได้ทาํ ตามต่อไป
๖.๕ ในหมู่บา้ น ท้องถินทุกแห่ ง นอกจากเรามีสมบัติส่วนตัวแล้วแล้วยังมีสมบัติส่วนรวมอีก
คือ บ่ อนํา ส้ วม แหล่งนํา เส้นทาง ถนนศาลาวัด โรงเรี ยน ศาลาพักร้ อนคนเดินทางสวนสาธารณะ ที
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ งคนเดียวจะใช้ไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิ จะใช้สิงของต่าง ๆ ทีกล่าวแล้ว เป็ นของเชิดหน้า
ชู ตาศรี สง่ าของหมู่บา้ น บ้านใดมี สิ งต่ าง ๆ ดังกล่ าวแล้วก็ทาํ ให้เห็ นถึงเบืองหลังจิ ตใจของผูท้ ี อยู่ใน
หมู่บา้ นใกล้เคียงกันนันด้วย ดังนันการพัฒนาส่ วนรวมจึงเป็ นเรื องทีลูกเสื อต้องสนใจเป็ นพิเศษเพราะ
เป็ นเรื องทีคนอืนเข้าใจยาก จึงให้ถือเป็ นหน้าทีในการพัฒนาส่ วนรวมไว้ตลอดเวลาเมือมีโอกาส
๖.๖ การรักษาธรรมชาติให้คงสภาพอยู่ พวกแพทย์ประจําบ้านโบราณได้เคยสังสอนผูเ้ ป็ นศิษย์
และผูส้ นิ ทสนมกันอยู่เสมอว่าการทีคนเราจะมีชีวิตยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนันจะต้องกินผลไม้
ทุกชนิดทุกฤดูกาล อาศัยธรรมชาติ เป็ นเครื องยังชีพประกอบความเป็ นอยูธ่ รรมชาติบางอย่างสร้างสรรค์
ธรรมชาติบางอย่างทําลายในบางโอกาส คนเราจึงต้องใช้สมองสติปัญญา ปรั งปรุ งแก้ไขเพือชดเชยกัน
เพือให้ชีวิตดําเนินไปอย่างสุ ขกาย สบายใจ
ธรรมชาติ ของป่ าไม้ทาํ ให้เกิดความชุ่ มชื นให้ฝนตกเมื อพืชมีชีวิตอยู่ ถ้าทําลายหมดก็จะเกิ ด
ความแห้งแล้วทัวไป ฝนก็จะไม่ตกเพราะธรรมชาติเปลียนไป ต้นไม้แต่ละต้นใช้เวลานานปี จึงจะเติบโต

๑๗๑
เวลาตัดฟั นไม่ นานก็หักโค่นลงแล้ว บางครั งก็เผาทิ งไม่ ทาํ ประโยชน์ อะไร การสงวนป้ าไม้ไว้ก็เพื อ
ประโยชน์ส่วนรวมชาติประเทศ และประชาชนทางอ้อม ไม่มีธรรมชาติใด ลัทธิ ใด ประเทศใดส่ งเสริ ม
การทําลายธรรมชาติ ทิ วเขา ป่ าไม้ ลําธาร หนองบึง เป็ นส่ วนประกอบให้เกิดความเพลิดเพลินทางตา
และจิตใจ เกิดภาพพจน์ อิมใจ เมือใครมาพบเห็นการตกแต่งธรรมชาติเพือเพิมเติมขึนก็มิใช่ถูกใจคนทุก
คนได้ แต่ถา้ การตกแต่งโดยผูช้ าํ นาญก็จะทําให้ธรรมชาติบริ เวณนันสดสวยงานยิงขึน ลูกเสื อทุกคนจึ ง
มีหน้าทีอีกอย่างหนึ ง การช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติ และส่ งเสริ มธรรมชาติดว้ ยการปลูกต้นไม้ และ
รักษาไว้จนกระทังต้นไม้นันเติบโตขึนเองตามธรรมชาติ และช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติไว้ดว้ ยความ
หวงแหน
๗. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การที ลู ก เสื อจะต้ อ งมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายข้อบังคับ
๗.๑ ความรั กชาติ และความจงรั กภักดี ต่อชาติ นัน บางคนเข้าใจผิดว่ าการทําลายในสิ งที ตน
พอใจจะทํา หรื อการกระทําตามคํายุ ยงส่ งเสริ มของบุ คคลหนึ งบุ คคลใดก็ ตามอาจเป็ นผู ้รั กชาติ
จงรักภักดีต่อชาติ หวังดีต่อชาติก็ได้ แต่ความเป็ นจริ งแล้ว ผูร้ ักชาติยอ่ มเป็ นผูไ้ ม่ทาํ ลาย แต่จะต้องเป็ นผู ้
สร้ างสรรค์ขึนการทําลายชีวิตคน การทําลายสิ งของแม้ว่าจะเห็ นว่าสิ งนันเป็ นของบุ คคลก็ตาม ของที
ชํารุ ดเสี ยหายไม่ย่อมกระทบกระเทื อนต่อเจ้าของและผูท้ ี เกียวข้องไม่มากก็น้อยเป็ นเรื องทีหลี กเลียง
ไม่ได้ การทีเรารั กชาติจงรักภักดีต่อชาตินนคื
ั อเรารักคนไทยทุ กคนเสมือนเป็ นพีน้องร่ วมกัน เมือเราไม่
รักคนไทยเห็ นอกเห็นใจคนไทยด้วยกันแล้วใครเขาจะมารั กเรา เมือเราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ได้ทาํ
มาหากิน ได้รับความคุม้ ครองอยูอ่ ย่างปกติสุข แต่หัวใจได้ไปมอบให้แก่คนชาติอืน ไม่เชือฟั งหนทางที
ดีงานของคนไทยด้วยกันไม่พยายามทําความเข้าใจและปรองดองกัน ไม่ช่วยกันสร้ างสรรค์ มีแต่คิดจะ
ทําลายผูท้ ีเกิดมาเป็ นคนไทยก็เท่ากับว่าเป็ นคนเสี ยชาติเกิด
ความรักชาติประเทศ มิใช่รักแต่ปากต้องรักด้วยจิตใจ การกระทําทีแสดงออกประเทศชาติเรามี
สุ ข เราก็มีสุขด้วย ประเทศชาติมีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วย เราไม่ทอดทิ งประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เวลาที
ข้าศึ กรุ กรานหรื อเกิ ดภัยแก่ ชาติ ก็จะร่ วมมื อร่ วมใจกันป้ องกันภัยที เกิ ดขึนแก่ชาติ มิ ใช้เกิ ดจากคน
ต่างชาติเสมอ อาจเกิดจากคนไทยทีไม่รู้จกั วิธีรักษาชาติของตนก่อเหตุขึนก็ได้ ความรักชาติทีถูกทางนัน
จะต้องคิดชอบปฏิบตั ิชอบด้วย
ความมันคงปลอดภัยของชาตินนอยู
ั ท่ ีความร่ วมมือของทุกคนด้วย
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
เหนื อกว่าส่ วนตน ในประวิติศาสตร์ เมือใดคนไทยแตกความสามัคคีกนั ขัดแย้งกันจับอาวุธขึนต่อสู ้กนั

๑๗๒
เป็ นศัตรู กนั เองเอาใจไปช่วยต่างชาติทงทางตรงและทางอ้
ั
อม ชาติไทยก็จะค่อย ๆ อ่อนแอลง ผลสุ ดท้าย
ชาติไทยก็เสี ยเอกราชไปถึง ๒ ครัง ซึงเป็ นบทเรี ยนทีมีค่ายิงทางประวัติศาสตร์ จึงทุกคนควรคิดควร
คํานึงให้ดีอยูต่ ลอดเวลาถึงสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
คนไทยต้องไม่ทาํ ลายพีน้องไทยด้วยกัน
เพราะการทําลายกันเองนันคือการทําลายเชือชาติของเราเอง
ไม่หลงคํายึแหย่หลอกลวงของผูใ้ ดไป
ในทางทําลายเพราะชาติไทยไม่มีสถาบันของชาติทีดีจริ งแล้วคงไม่อาจดํารงความเป็ นชาติมาไดนานถึง
บัดนี
ประเทศไทยเราเป็ นประเทศเอกราช เป็ นคนไทยทุกคนเป็ นเจ้าของประเทศมีเสรี ในการยึดครองทีทํา
มาหากินในการโยกย้ายทีอยูอ่ าศัย การ การประกอบอาชีพ ฯลฯ มีเอกราชทังทางศาลตัดสิ นคดีความ การ
ติดต่อกับต่างประเทศทางเศรษฐกิจ การบริ หารบ้านเมือง อยูอ่ ย่างอิสระเสรี ไทยช่วยตัวเองไม่อยูใ่ นอาณัติ
ของชาติใด เราต้องหวงแหนชาติไทยของเราไว้สุดชีวิตของเรา
ชาติไทยของเราได้เลือกเอาการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีสถาบันหลักของชาติอย่างมันคง
มิฉะนันเราจะไม่สามารถดํารงความเป็ นชาติของเรามาได้ยนื นานจนถึงทุกวันนี ตรงข้ามชาติใกล้เคียงรอบ
ๆ บ้านเราได้สูญเสี ยเอกราช และแตกแยกไม่มีความสงบจนถึงบัดนีเพราะแต่ละชาติได้ทดลองเอาระบอบ
การปกครองแบบอืน ๆ มาใช้ สถาบันของชาติกไ็ ม่มนคงจึ
ั งเกิดความยุง่ ยากทุกชาติ แต่ชาติไทยนันมี
สถาบันของชาติทีมันคง จึงควรจะต้องช่วยกันรักษาไว้ให้มนคงยิ
ั ง ๆ ขึนไปโดยคนไทยด้วยกัน
การรักษาชาติสงเสริ มชาติตามวิธีการปกครองของเราปั จจุบนั นี ก็ตอ้ งอาศัยพลังกาย ใจ ชีวิต ความ
ตังใจอันแน่วแน่ละร่ วมมือของประชาชนทุกคนด้วยวิธีการดังต่อไปนี
๗.๑.๑ การรับราชการทหาร ตํารวจ พลเรื อน อาสาสมัคร รับใช้ชาติ
๗.๑.๒ ความร่ วมมือกันช่วยเสี ยภาษีเพือนําเงินไปทํานุบาํ รุ งประเทศชาติเพราะรัฐได้เงินจาก
ราษฎรด้วยการเสี ยภาษีเท่านัน
๗.๑.๓ ร่ วมมือกันชักนําให้ทุกคนในชาติเป็ นพลเมืองดี เห็นส่ วนรวมสําคัญกว่างตัวเอง เสี ยสละ
และป้ องกันมิให้มีคนชัว โจรผูร้ ้าย คนเป็ นภัยต่อสังคมด้วยการร่ วมมือกันผูน้ าํ หน้าทีปราบปราม
๗.๑.๔ รู ้จกั ใช้สิทธิของตนในทางเหมาะสมไม่กระทบกระเทือนต่อสังคมของส่ วนรวมคือ การไม่
ละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพของคนอืน ๆ อยูใ่ นกรอบของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรม ข้อบังคับกฎหมาย
เป็ นมาตรฐาน
๗.๑.๕ รู ้จกั ใช้สิทธิเลือกตังบุคคลผูใ้ ช้สิทธิแทนอย่างดีลึกซึ ง
๗.๑.๖ รู ้จกั และระลึกได้ว่าตนจะต้องรับรู ้ในสิ งบอกเหตุต่าง ๆ อันไม่ปลอดภัยต่อสังคม และต่อ
ชาติทงการปฏิ
ั
บตั ิทางเปิ ดและทางปกปิ ดอยูต่ ลอดเวลา และร่ วมมือกับผูม้ ีหน้าทีอย่างดียงิ

๑๗๓
๗.๑.๗ มีความขยันหมันเพียร สร้างฐานะของตนเองโดยยึดหลักปั จจัย ๔ คือ อาหาร เครื องนุ่งห่ ม
ยารักษาโรค และทีอยูอ่ าศัย การทําสวนครัว เลียงสัตว์ เป็ นอาหารดํารงชีพ รู ้จกั ทําอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ จนใหญ่โตขึน ด้วยวิวฒั นาการทีก้าวหน้าทังวัตถุ และจิตใจ
๗.๒ ศาสนา เมืองไทยเรามีศาสนาหลายศาสนาแต่จะนับถือศาสนาใดไม่สาํ คัญเพราะศาสนา เป็ น
เครื องนําทิศทางใจให้จิตใจยึดเหนียว ทําให้คนคิดดี ประพฤติดี ประพฤติชอบ มีศีลธรรมประจําใจ ใจ
บริ สุทธิ ไม่เบียดเบียนซึ งกันและกันละเว้นการกระทําความชัว ทําแต่ความดี โดยอาศัยศีลเป็ นเครื องยึด
เหนียวคิดแต่ในทางทีชอบ ประพฤติตนในทางทีดีไม่เบียดเบียนซึงกันและกัน จะพูดก็พูดในสิ งทีดี เว้นไม่
พูดเป็ นโทษ รักใคร่ สามัคคีออมชอมกัน มีความยุติธรรมทังทางใจและการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะลูกเสื อยังมี
กฎ หรื อคํามันสัญญายึดถือเพิมเติมอีก ๑๐ ข้อ รวมกับศีล ๕ ทีมีพุทธศาสนานิกชนมีอยูแ่ ล้วอีกก็จะมีศีล
เพิมขึนอีกได้กระตุน้ เตือนและช่วยกันเหนียวรังกัน กลุ่มคนดีมีแต่การสร้างสรรค์ความดีให้แก่กนั ย่อมทํา
ให้สังคมสงบสุ ข เราก็อยูก่ นั ได้อย่างสุ ขสบายปราศจากเรื องเดือนร้อน ศาสนาทุกศาสนามีหลักสอนที
คล้ายคลึงกัน มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ผูน้ บั ถือศาสนามีหน้าทีต้องคําจุน ผูส้ ื บศาสนา ผูท้ รงศีลและ
ผูส้ ังสอนศาสนาได้แก่ พระสงฆ์ บาทหลวง และฮะยี ฯลฯ รวมทังพระพุทธรู ปสัญญาลักษณ์ของทาง
ศาสนา เช่น ไม้กางเขน พระจันทร์ กบั ดาว ได้ปฏิบตั ิกิจทางศาสนาต่อไป
ในประเทศทีไม่มีศาสนา คือ เครื อคอมมิวนิสต์ถือว่าศาสนาเป็ นเครื องกีดความการขยายผลงานบ่อน
ทําลายการแทรกซึ มของเขา จึงประนามว่าศาสนาคือยาเสพติด แรกการขยายตัวใหม่ ๆ คอมมิวนิสต์และการ
ก่อการร้ายจะไม่แตะต้องหรื อไม่พูดถึงศาสนาเลย แต่ผลสุ ดท้ายก็ตอ้ งทําลายสถานศาสนา เปลียนสภาพ
เป็ นค่ายทหาร โรงงานจับผูส้ อนศาสนาไปทรมาน หรื อเป็ นกรรมกร ไม่มีเวลาปฏิบตั ิกิจจนเลิกล้มไปเอง
เพือการอยูร่ อดของตน การทําลายศาสนาในโอกาสแรก ผูก้ ่อการร้ายได้ใช้ความหมายของทางศาสนาเป็ น
เครื องมือ เช่น ปลอมแปลงตัวเป็ นนักบวช หรื อโกนหัวห่ มผ้าเหลือง ฯลฯ ให้ประชาชนหลงเชือแล้ว
ดําเนินการก่อการร้ายได้อย่างแนบเนียบ ซึ งเคยกระทําอยูบ่ ่อย ๆ นับว่าเป็ นการทําลายศาสนาวิธีหนึง
๗.๓ พระมหากษัตริ ยอ์ ดีตประวัติศาสตร์ได้จากรึ กไว้ว่าด้วยความเป็ นแม่ทพั และนักรบและความ
ปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยได้นาํ ประเทศไทยพ้นจากการเป็ นเมืองขึนจากการกลืนชาติ
สามารถตังประเทศเป็ นปึ กแผ่นอยูไ่ ด้ถึงทุกวันนี ก็เพราะพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นผูน้ าํ มาโดยตลอด

๑๗๔
ความเป็ นมา และความหมาย ของ ผ้าผูกคอพระราชทาน
ผ้าผูกคอลูกเสื อชาวบ้าน ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวพระราชทาน แก่ลูกเสื อชาวบ้าน และผูม้ ี
หน้าทีเกียวข้องในกิจการลูกเสื อชาวบ้าน ทีได้ปรากฏแก่ท่านทังหลาย อาจกล่าวได้ว่า พล.ต.ต.สมควร หริ
กุลซึ งเป็ นผูร้ ิ เริ มลูกเสื อชาวบ้าน เป็ นข้าราชการตํารวจก็นาํ เอาสี กรมตํารวจมาใช้ ซึ งมีความหมายเพียง
เท่านัน ผ้าผูกคอพระราชทานนี ก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายเสี ยโดยสิ นเชิง เมือพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรกิจการลูกเสื อชาวบ้าน ณ กก.ต.ช.ด.เขต ๔ ค่ายเสนี ยร์ ณ
ยุทธ จังหวัดอุดรธานี เมือวันที ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ และได้ทรงรับกิจการลูกเสื อชาวบ้าน ไว้ในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ และได้พระราชทานทุนจํานวนหนึง เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและได้รับสังในเรื อง
ลูกเสื อชาวบ้านว่า ลูกเสื อชาวบ้านนันก็คือชาวบ้านและประชาชนนีเองเพราะฉะนันลูกเสื อชาวบ้านจึงไม่
ควรมีเครื องแบบ เพือให้ผิดแปลกจากประชาชนทัวไป ควรจะมีเพียงเครื องหมายเป็ นสัญญาลักษณ์ของ
ประชาชนผูท้ ีผ่านการ อบรมวิธีการของลูกเสื อ เพือเป็ นประชาชนทีดี มีประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว
ต่อสังคม และต่อชาติบา้ นเมืองเท่านันเพราะฉะนัน ลูกเสื อชาวบ้านจึงมีเครื องหมายซึ งประกอบด้วยผ้าผูก
คอ ปลอกรัดผ้าผูกคอ และตราหน้าเสื อ เท่านัน เมือเป็ นเช่นนี จึงได้โปรดเกล้า ฯ มีพระราชกระแสว่า
พระองค์ท่านจะพระราชทานสัญญาลักษณ์ทงั ๓ อย่างนี แก่ลูกเสื อชาวบ้านทีสําเร็ จการอบรมหลักสู ตร
ลูกเสื อชาวบ้านแล้วทุกคน
คณะผูด้ าํ เนินการฝึ กอบรม จึงได้ประชุมพิจารณา สี และเครื องหมายทีจะประกอบเป็ นผ้าพันคอ
ลูกเสื อชาวบ้าน จึงเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ๖ ผูท้ รงพระราชทาน
กําเนิดลูกเสื อไทยนัน ได้ทรงสร้างเครื องราชอิสริ ยาภรณ์รามาธิบดีอนั มีศกั ดิในประเทศไทย (ประเทศไทย
ได้ประกาศสงครามและเข้าสู่ สงครามโลกครังที ๑ ) เพือพระราชทานแก่บรรดาทหารทีได้ไปราชการ
สงครามโลกครังนัน ซึ งได้ปฏิบตั ิหน้าทีจนผลดีเด่น เป็ นตัวอย่างแก่ทหาร ตํารวจ และประชาชนทัวไป
และผูท้ ีได้รับพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ จะต้องรับจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เท่านัน และเมือได้รับพระราชทานไปแล้ว จะต้องไปทําพิธีดืมนําพิพฒั น์สัตยา ทีวัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม ต่อ พระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ต่อพระพักตร์พระมหามณี รัตนปฎิมากร ( พระแก้วมรกต
) ต่อพระพักตร์สมเด็จพระสังฆราช และสิ งศักดิสิ ทธิทังหลาย แล้วจะต้องกล่าวสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าสิ ง
ศักดิสิ ทธิด้วยคําว่า ข้า ฯ จะปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
การดืมนําพิพฒั น์สัตยานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชครู วาเทพมุนี
หัวหน้าพราหมณ์ประจําสํานักพระราชวัง เป็ นผูก้ ระทําพิธีอานโองการแช่งนําและนําพระแสงศาตราวุธที
สําคัญในประวัติศาสตร์ และพระแสงทีเป็ นเครื องราชกกุฏภัณฑ์ เช่นพระแสงดาบคาบค่าย พระแสงของ้าว
ทีองค์สมเด็จพระนเรศวร ฯ ใช้ในการทัพทีสําคัญ มาใช้กวนนําพระพิพฒั น์สัตยา ในพระอุโบสถวัดพระ

๑๗๕
ศรี รัตนศาสดาราม และได้กล่าวกันว่า ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ทีได้ดืมนําพิพฒั น์สัตยา
นีแล้ว ถ้าไม่ปฏิบตั ิตนและหน้าทีให้เป็ นไปตามทีตนลันวาจานัน จะต้องมีอนั เป็ นไปทุกราย
สี ของเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ประกอบด้วยสี เลือดหมู่และสี ดาํ แบ่งเป็ น ๕ ชัน คือ
ชันสู งสุ ด
เรี ยกว่า
เสนาคบดินทร์
ชันที ๑
เรี ยกว่า
มหาโยธิน
ชันที ๒
เรี ยกว่า
โยธิน
ชันที ๓
เรี ยกว่า
อัศวิน
ชันที ๔
เรี ยกว่า
รามาธิบดี
สี เลือดหมู มีความหมายว่า ชาติไทยของเราทีได้มีอิสระภาพถึงทุกวันนี ก็เพราะบรรพบุรุษของเราได้
เสี ยสละเลือดเนือและชีวติ มาแล้วตังแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นจํานวนหลายสิ บล้านชีวิต ได้เสี ยสละเพือ
ป้ องกันรักษาผืนแผนดินนี ให้พวกเราคนไทย ได้มีแผ่นดินถินอยูอ่ าศัย ได้ประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร่ ทํา
สวน ทีจะเดินทางไปไหนได้โดยอิสระเสรี มีทีศึกษาอบรม ให้การศึกษาแก่บรรดาลูกหลานไทยและผูม้ าพึง
พระบรมโพธิสมภารอย่างสงบสุ ขมาตังแต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ได้อย่างเป็ นสุ ข ไม่มีใครมาคอยบังคับ ชักจูง
ขู่เข็ญ ดังจะเห็นได้วา่ ในทวีปเอเซี ยของเรานี มีชาติทีดํารงเอกราชมาได้โดยตลอดด้วยดีนนั มีเพียง ๓ ชาติ
คือจีน ญีปุ่ น และไทย เราจะเห็นว่าสองชาติ คือ จีนกับญีปุ่ นนัน เขามีประชากรนับเป็ น ๑๐๐ ล้าน ไทยเรา
แต่เดิมมีเพียง ๘ - ๙ ล้านคนเท่านัน ไม่มากถึง ๕๒ ล้านคนอย่างปั จจุบนั และในประวัติศาสตร์ ของเรานัน
ชาติรักสงบและเราก็ถูกชาติอืน ๆ รุ กรานมาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั แต่เราก็ได้รักษาไว้ดว้ ยความรัก ความ
สามัคคี ความเสี ยสละของบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนัน ส่ วนใหญ่ของผ้าผูกคอนี จึงเป็ นสี เลือดหมู อัน
หมายถึงเลือดและชีวิตของบรรพบุรุษของเราทีได้โถมทับแผ่นดินนี จนทําให้ชาติไทยได้ตงหลั
ั กแหล่งอัน
สุ ขสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี
สี ดาํ หมายถึงสี แห่ งความทุกข์ สี ดาํ ทีปรากฏเป็ นของผ้าผูกคอนี มีความหมายถึงประเทศไทยของเรา
ทีได้มีเขตแดน มีขอบเขตแน่ นอน อันปรากฏเป็ นรู ปร่ างขวานโบราณ ซึงเป็ นสัญญาลักษณ์ของประเทศ
เพือเป็ นการเตือนให้ประชาชนคนไทยได้ทราบว่า
ถ้าแตกความสามัคคี
แก่งแย่งชิงดีกนั เอง
ประหัตประหารกันเอง และยิงไปกว่านัน ถ้ามีคนไทยเอาใจไปเข้าด้วยกับศัตรู เอาบ้านเมือง แผ่นดินของ
เราเป็ นเดิมพัน จุดอ่อนช่องว่าง ทรยศต่อประชาชนคนไทยทังชาติแล้ว คนไทยเราจะประสบความเคราะห์
กรรมทุกข์ยากลําบากแค้นแสนสาหัสจากการปฏิบตั ิของศัตรู ดังทีได้เคยปรากฏ เช่นสมัยกรุ งศรี อยุธยา
แล้วว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราเมือ ๒๐๐ ปี ทีแล้วมานี ต้องได้รับความทนทุกข์ อับอายเป็ นชํานําใจโดยข้าศึก
ได้กวาต้อนบรรพบุรุษของเราทังหญิงชายไป และร้อยหู โดยใช้เชือกร้อยหู ของหญิงไทยเราไป เป็ นทาง

๑๗๖
เดินทางจากอยุธยาถึงย่างกุง้ และปู่ ย่า ตา ยายของเรา ก็สอนให้พวกเราจดจําร้อยหวาย และเจาะหู มาให้คน
รุ่ นหลัง ๆ ทราบไว้ เพือเป็ นสิ งเตือนใจว่า ถ้าเมือใดคนไทยแตกกัน ฆ่าฟันกันเอง และเอาใจไปเข้ากับศัตรู
แล้ว จะต้องได้รับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างทีบรรพบุรุษในอดีตได้ประสบมาแล้ว
และในปั จจุบนั นี กําลังเกิดปรากฏการณ์คล้ายกรุ งศรี อยุธยา กล่าวคือ ประชาชน ชาวไทยกําลังแตก
ความสามัคคีกนั จับอาวุธประหัตประหารกัน และมีคนไทยบางกลุ่มเอาใจไปเข้ากับศัตรู ของชาติ พยายาม
ทีจะทําลายสถาบันของชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม และประเพณี อนั ดีงานของเราให้หมดสิ นไป สร้าง
ความเกลียดและความระสําระสายและยุคเข็ญให้เกิดขึน เป็ นลัทธิจกั รวรรดินิยม ทีมาในแนวใหม่ในการล่า
อาณานิคม และต้องแปรสภาพไปดังกล่าว แล้วชาติไทยต้องย่อยยับ คนไทยก็จะกลายสภาพยิงไปกว่าทีถูก
ทําลายในสมัยกรุ งศรี อยุธยา และจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวแก่ประชาชนไทยทังชาติยงกว่
ิ าถูกร้อย
หวายและร้อยหู แต่ศตั รู ของเราในปั จจุบนั จะใช้โซ่ ถึงสามเส้นมาพันธนาการชาวไทยทังชาติ (พม่านัน
กวาดต้อนคนไทยไปเพียงจํานวนหนึงเท่านัน)
โซ่ เส้นที ๑ ศัตรู จะใช้ร้อยสมองคนไทยทุกคน ซึ งมีความหมายว่า ศัตรู นนจะบั
ั
งคับให้เราใช้สมอง
ให้ความคิด ตามทีศัตรู สังให้คิดเท่านัน จะคิดนอกเหนือจากทีมันสังไม่ได้เป็ นอันขาด ถ้าไม่คิดตามทีมัน
สังให้จึงต้องถูกกําจัดไป
โซ่ เส้นที ๒ ศัตรู จะใช้ร้อยหัวใจคนไทยทุกคน ซึ งหมายความว่า ศัตรู นนจะบั
ั
งคับให้เราทํากิจกรรม
หรื อการกระทําการใด ๆ ตามทีศัตรู บงการสังให้กระทําเช่นนัน คนไทยไม่สามารถกระทําสิ งทีเราต้องการ
กระทํา จะไปไหนตามทีเราต้องการไม่ได้เป็ นอันขาด จะกินจะใช้ จะพักผ่อนตามทีเราต้องการไม่ได้
โซ่ เส้นที ๓ ศัตรู จะคล้องคอพวกเราคนไทยทังชาติ และถูกจูงถูกลากไปตามทีมันต้องการ และกลาย
สภาพเป็ นสุ นขั รับใช้อย่างแท้จริ ง ซึ งเปรี ยบเสมือนคนเราเมือมีคนคิดมีสติปัญญาได้เรี ยนได้ศึกษา ก็มีมี
สภาพเป็ นมนุษย์ถกู บังคับไม่ให้ใช้สมอง ไม่ได้คิด ถูกบังคับไม่ให้มีอิสระเสรี ทีจะทําอย่างไร มนุษย์นนก็
ั
จะขาดจากความเป็ นมนุษย์ และพ้นสภาพการเป็ นคนไปทันทีทีจะมีสภาพใกล้เคียงกับสัตว์ หรื ออย่างเบา
ๆ ก็มีสภาพคล้ายกับคนซึ งอยูใ่ นคุกฉันใดก็ฉนั นัน
ประจักษ์พยานในเรื องการไม่คิดตามทีสังให้คิด ไม่ทาํ ตามทีสังให้ทาํ นัน ได้มีตวั อย่างทีเป็ นบทเรี ยน
แก่พีน้อง ประชาชนชาวไทยได้เป็ นอย่างดี ตัวอย่างทีขอยกก็คอื จอมพลลินเปี ยวซึงเหมาเจ๋ อตุง ไปยกย่อง
เลียงดูและถึงกับประกาศว่า ถ้าตนสิ นชีวิต ผูท้ ีจะเป็ นประมุขของจีนคอมมิวนิสต์คนต่อไปเพราะได้กอด
คอร่ วมเป็ นร่ วมตายกันมาเป็ นเวลา ๔๗ ปี แต่เมือจอมพลลินเปี ยว กับพวกซึ งเป็ นคอมมิวนิ สต์ดว้ ยกันคิด
เป็ นคอมมิวนิ สต์แต่ไม่ใช่อย่างที เหมาเจ๋ อตุงสังให้คดิ ทําให้จอมพลลินเปี ยงกับคณะ ต้องถูกฆ่าตายโดยลูก
ชายบังเกิดเกล้าของตนเอง

๑๗๗
นีเป็ นประจักษ์พยานอย่างทีแสดงให้เห็นว่า นับประสาเราคนไทยทังชาติ ซึ งต่างกับเขาทังการพูด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม มันจะมาอาลัยใยดีดว้ ย พวกเขาเองยังฆ่ากันทําลายกัน
ตัวอย่างที ๒ ก็ได้แก่เจ้าสี หนุ ของเขมร ซึ งร่ วมมือกับเขาตลอดมา บัดนี เป็ นอย่างไรบ้าง
สี เหลืองทีปรากฏอยูท่ ีปกผ้าผูกคอนัน หมายถึงศาสนา อันศาสนานัน ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ น
คนดี มีสติยงคิ
ั ด ประพฤติตนเป็ นคนดีและละเว้นการทําชัว สําหรับศาสนานัน หาได้เป็ นเรื องแบ่งแยกเรา
คนไทยก็หาไม่ และในกิจการลูกเสื อชาวบ้านนัน เราไม่มีขอ้ ห้ามข้อบังคับในเรื องการศาสนาอย่างใด
ตรงกันข้าม เรายินดีตอ้ นรับทุกศาสนา เพราะมีอุดมการณ์เดียวกันดังกล่าวแล้วข้างต้น ฉะนัน สี เหลือง จึง
แทนศาสนาทุกศาสนา เพือให้ชาวไทยทุกคนยึดมันในศาสนาทีตนเคารพ เพราะศัตรู นนไม่
ั ตอ้ งการให้คน
ไทยเรามีศาสนา กล่าวหาว่า ศาสนาทําให้คนหลงอยูใ่ นสิ งหลอกลวงต่าง ๆ ศาสนาสอนให้คนโงงมงาย ใน
เมืองใกล้บา้ นเรานี พระในศาสนาต่าง ๆ ถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างกรรมกร ทาส เพราะฉะนันพวกเรา
จะต้องช่วยกันยึดมัน และรักษาไว้เช่นเดียวกัน
คําปฏิญาณของลูกเสื อ
ด้วยเกียติของข้า ฯ ข้า ฯ สัญญาว่า
ข้อ ๑. ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
หมายถึงการจะต้องประพฤติตนเป็ นพลเมืองดี ฝึ กฝนอบรมให้ความรู ้ความสามารถทีจะทําประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ เคารพมันในศาสนา ไม่ลบหลู่ศาสนาอืนถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของ
ชาติ คําปฏิญาณข้อนีทําให้ลูกเสื อเป็ นพลเมืองดีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
ข้อ ๒. ข้าฯ จะช่วยเหลือผูอ้ ืนทุกเมือ
หมายถึงจะเป็ นผูม้ ีความองอาจกล้าหาญซื อสัตย์สุจริ ต มานะอดทนไม่กลัวความยากลําบาก ยอมสละ
สุ ขส่ วนตัว เพือประโยชน์สุขผูอ้ นื ช่วยเหลือเด็ก คนแก่ ผูห้ ญิง คนพิการทุพพลภาพ และ
สาธารณประโยชน์อืน ๆ เช่น ของส่ วนรวม วัด เส้นทางส้วมบ่อนํา สระนําศาลาพักร้อนคนเดินทาง
ข้อ ๓. ข้าฯ จะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
หมายถึงให้ลูกเสื อมีความยึดมันทีจะกระทําความดี ช่วยเหลือผูอ้ นื
หมายเหตุ ลูกเสื อจะต้องจําคําปฏิญาณนีให้ได้ทุกข้อ

๑๗๘
กฎของลูกเสื อ ๑๐ ข้ อ
ข้อ ๑. ลูกเสื อมีเกียรติเชือถือได้
ข้อ ๒. ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื อตรงต่อผูม้ ีพระคุณ
ข้อ ๓. ลูกเสื อมีหน้าทีกระทําตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ืน
ข้อ ๔. ลูกเสื อเป็ นมิตรกับทุกคน และเป็ นพีน้องอืนกับลูกเสื อทัวโลก
ข้อ ๕. ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ ๖. ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
ข้อ ๗. ลูกเสื อเชือฟั งคําสังของบิดามารดา และผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ ๘. ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลําบาก
ข้อ ๙. ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ข้อ ๑๐. ลูกเสื อประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
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