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 ก 

 
คาํนํา 

 
               เอกสารประกอบการบรรยาย เรื องกาํลงักึ งทหารและกาํลงัประชาชนการ(พย.๔๒๐๖) นี  
เป็นส่วนหนึ งของการเรียนการสอนในหมวดที  ๔วิชาพื นฐานทางการยุทธ์ ตอนที  ๒ การปฏิบติัการ
ทางทหารนอกเหนือสงคราม การปฏิบติัการเพื อเสถียรภาพ การปฏิบติัการพิเศษและการสงคราม 
ซึ งสยผ.วทบ. รับผิดชอบจดัทาํขึ นเพื อใชป้ระกอบการเรียนการสอนใน วิทยาลยัการทพับก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื อให้นศ.ไดรู้้และเขา้ใจถึงเรื องของแนวความคิดทฤษฎีวา่ดว้ยความมั นคง ตลอดจน
หน่วยงานที รับผิดชอบในดา้นความมั นคง การรักษาความมั นคงภายใน ตามมิติที แตกต่างกนัโดย
การใชก้าํลงักึ งทหาร กาํลงัประชาชน ทั งนี เป็นไปตามกระแสของสังคมโลก ที แนวโนม้ของการเกิด
สงครามขนาดใหญ่ไดล้ดลงไป   ส่งผลให้ขีดความสามารถทางทหารที มีอยู ่    สามารถนาํมาใช้
ร่วมกบัขีดความสามารถดา้นอื น ๆ เพื อตอบสนองต่อผลประโยชน์ชาติเป็นส่วนรวมได ้

  เอกสารประกอบการบรรยายนี มีความมุ่งหมายให้ นศ.ไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในเรื อง
กาํลังกึ งทหารและกาํลังประชาชน เพื อให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบติังาน ประสานงานกบักาํลงักึ งทหารและกาํลงัประชาชนต่างๆ ในอนาคตเมื อจบไปทาํงานได้
รวมทั งไดท้ราบแนวความคิดในการใช้กาํลงักึ งทหารและกาํลงัประชาชน รูปแบบ ภารกิจ การจดั 
กาํลงักึ งทหารและกาํลงัประชาชนในปัจจุบนั เพื  อให้เกิดความเขา้ใจถึงสภาพโดยแทจ้ริงของปัญหา 
และแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขต่อไปในอนาคต 

 การจดัทาํเอกสารประกอบการบรรยายนี    ไดย้ึดถือเอาเอกสารขอ้มูลต่างๆของกรมยุทธการ
ทหารบก กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน กองอาสารักษาดินแดน เป็นหลกัฐาน  ทั งนี หวงัวา่
ขอ้มูลดงักล่าวจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อนศ. เพื อใชใ้นการศึกษา รวมทั งสามารถใชเ้ป็นพื นฐานความรู้
เบื องตน้ในการที จะนาํไปปฏิบติังานต่อไปในอนาคต     

การนาํเอกสารนี ไปใชใ้นการปฏิบติัภารกิจ   ขอใหพ้ิจารณาใชใ้หเ้หมาะกบัยคุสมยั   และการ
เปลี ยนแปลงทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวทิยาที เกิดขึ นอยา่งรวดเร็วดว้ย   และถา้มี
ขอ้สงสัย   ขอ้เสนอแนะ   ขอ้แกไ้ข   หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ที จะนาํมาสู่การปรับปรุงเอกสารนี ใหดี้
ยิ งขึ นและเพื อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกองทพับกแลว้  ก็ขอความกรุณาไดส่้งขอ้ความต่าง ๆ นั นไปไดที้   
ส่วนวชิายทุธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหาร ๔๑ วทิยาลยัการทพับก  ถนนเทอดดาํริ  ดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  โทร ๐๒ ๒๔๓ ๖๑๔๘ จะขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ  ง 

พ.อ.  
     (ตุลธร นวพิตร) 

                                                                                                                อจ.อก.สยผ.วทบ. 
       สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 

                                                                        หนา้ 
คาํนํา                                                                                                                                                 ก 
 
สารบัญ                                                                                                                                               ข 
 
บทที  ๑   โครงการอาสาสมคัรทหารพาน (อส.ทพ.)                                                                                                                                             
                 กล่าวนํา                                                                                                                                                     ๑ 

ประวตัิความเป็นมา                                                                                                                                   ๒ 
                ภารกจิของหน่วยทหารพราน  
                การแบ่งมอบ กรม ทพ.                                                                                                                              ๓                                                                                                                           
                ขีดจํากดั    
                นโยบายการใช้ทหารพราน เพื อรักษาความมั นคงแห่งชาติ                                                                       ๔ 
                ประเภทของ อส.ทพ.                                                            
                ลกัษณะการปฏิบัติภารกจิของหน่วย ทพ.                                                                                                 ๕ 
                กาํลงัปัจจุบันของหน่วย ทพ.                     
                การควบคุม                                                                                                                                                ๖ 
                สรุป                                                                                                                                                          ๑๑ 
                                            
บทที  ๒   ตํารวจตระเวนชายแดน  (ตชด.)                                                                               
                ประวตัิการจัดตั งตํารวจตระเวนชายแดน                                                                                               ๑๕ 
                ลาํดับความเป็นมาของตํารวจตระเวนชายแดน                                                                                       ๑๗ 
                ภารกจิของตํารวจตระเวนชายแดน                                                                        ๒๑ 
                ที ตั งของหน่วยตํารวจตระเวนชายแดน                                                                                                  ๒๗ 
                การขึ นในความควบคุมทางยุทธการของฝ่ายทหาร                                                                                 ๒๙ 
                พนัธกจิของตํารวจตระเวนชายแดนในการป้องกนัชายแดน                                                                  
                ขีดความสามารถและขีดจํากดั                                                                                                                ๓๑ 
                จุดหมายปลายทางอุดมการณ์และนโยบายของตํารวจตระเวนชายแดน                                                ๓๒ 
               นโยบายในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน                                                                            ๓๓ 
                แผนตํารวจตระเวนชายแดนแม่บทฉบับที ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙                                                     ๓๗ 
                สรุป                                                                                                                                                        ๔๒ 



 ค
 
 บทที  ๓  แนวความคดิเกี ยวกบัการอาสารักษาดินแดน 
                  กล่าวนํา                                                                                                  
                  คามเป็นมาของอาสารักษาดินแดน                                                                                                      ๔๔ 
                  กจิการอาสารักษาดินแดน                                                                                                                    ๔๗ 
                  ความมุ่งหมายในการจัดตั งกองอาสารักษาดินแดน 
                  ความหมายของคําว่า “กองอาสารักษาดินแดน”                                                                                 ๔๘ 
                 ภารกจิ 
                 การจัด                                                                                                                                                  ๔๙ 
                 ความสัมพนัธ์ระหว่างกองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  
                 กองปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน                                                                                                        ๕๙ 
                 ประเทศของสมาชิก อส. 
                 คุณสมบัติ   
                 การปกครองบังคับบัญชา 
                 ยศผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน                                                                                              ๖๘  
                 สายการปกครองบังคับบัญชาของกองอาสารักษาดินแดน                                                                    ๗๐ 
                 อาํนาจการสั งใช้กาํลงักองอาสารักษาดินแดน                                                                                       ๗๓ 
                 วนัิยกองอาสารักษาดินแดนและการลงทณัฑ์                                                                                       ๗๔ 
                  สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                                                                                             ๗๕ 
                  การปลดสมาชิก อส. ประเภทประจํากองเป็นประเภทกองหนุน 
                  การออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                                                                                         ๗๖ 
                  การดําเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายกจิการอาสารักษาดินแดน                                         ๗๗    
                  ผลการปฏิบัติงานของสมาชิก อส.                                                                                                      ๗๙ 
                  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกองอาสารักษาดินแดน                                                      ๘๐ 
                  พระราชบัญญตัิกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗                                                                          ๘๑ 
                  การอาสารักษาดินแดนแนวความคิดการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ                                                              ๑๐๐ 
                  การอาสารักษาดินแดนกบันโยบายการต่อสู้เพื อเอาชนะคอมมิวนิสต์                                                ๑๐๑   
                  สรุป                                                                                                  ๑๐๓ 
 
 
 
 
 



 ง
 
บทที  ๔ โครงการไทยอาสาป้องกนัชาติ 
               คําสั ง กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน ที  ๓๗๑/๒๕๒๘ เรื องการดําเนินงานเกี ยวกบัมวลชน   ๑๐๕ 
               ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย ไทยอาสาป้องกนัชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑                                             ๑๐๘   
               คําสั งศุนย์ไทยอาสาป้องกนัชาติกลาง ที  ๑/๒๕๒๒ เรื อง  หลกัการฝึกอบรมและการจัดตั ง ทสปช.      ๑๒๓ 
 
บทที  ๕  โครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) 
                 กล่าวนํา                                                                                                                                               ๑๒๘ 
                 โครงการ อพป.คืออะไร 
                 โครงการ อพป.มีความมุ่งหมายอย่างไร                                                                                               
                 แนวความคิดในการดําเนินการ                                                                                                            ๑๒๙ 
                งานหลกัที สําคัญของโครงการ อพป. 
                วธีิดําเนินงานโครงการ อพป.                                                                                                  ๑๓๐ 
                หน่วยดําเนินการโครงการ อพป.                                                                                             ๑๓๑ 
                แผนดําเนินงานโครงการ อพป.                                                                                                            
                โครงการ อพป.ระยะที  ๒ กบัแผนพฒันาฯ ฉบับที  ๕                                                                           ๑๓๔ 
                ผลการดําเนินงานที ผ่านมา                                                                                                                    ๑๓๖ 
                โครงการ อพป. ระยะที  ๓                                                                                                                     ๑๓๘ 
                สรุป                                                                                                                                                       ๑๓๙ 
 
บทที  ๖   โครงการกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ (กนช.) 
                 นโยบายทั วไป                                                                                                                                      ๑๔๑ 
                 นโยบายการปฏิบัติงาน                                                                                                                        ๑๔๓ 
                 คําสั งกองทพับก ที  ๔๒๐/๒๕๒๔ เรื อง โครงการทหารกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ                  ๑๔๖ 
                 แนวทางปฏิบัติ                                                                                                                                     ๑๕๑ 
 
บทที  ๗  ลูกเสือชาวบ้าน  (ลส.ชป.) 
                พระบรมราโชบายในกจิการลูกเสือชาวบ้าน                                                                                           ๑๖๑ 
                กาํเนิด ลูกเสือชาวบ้าน โดย พล.ต.ต เจริญฤทธิ    จํารัสโรมรัน                                                              ๑๖๒ 
                อุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน                                                                                                              ๑๖๔ 
                ระบบหมู่ของลูกเสือชาวบ้าน                                                                                                                ๑๖๕ 
                ภารกจิและหน้าที ลูกเสือชาวบ้าน                                                                                                           ๑๖๖ 



 จ
               ความเป็นมา และความหมาย ของ ผ้าผูกคอพระราชทาน                                                                     ๑๗๔ 
               คําปฏิญาณของลูกเสือ                                                                                                                           ๑๗๗ 
               กฎของลูกเสือ ๑๐ ข้อ                                                                                                                            ๑๗๘ 
 
 
เอกสารอ้างองิ                                                                                                                                     
 

  
  

 



บทที  ๑    
โครงการอาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) 

๑. กล่าวนํา 
  
 ก.โครงการอาสาสมคัรทหารพรานไดริ้เริ มใหมี้การดาํเนินการมาตั งแต่ปี๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ 
เหตุผลในการจดัตั งนั น สืบเนื องมาจาก 
      -  สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทยไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอก 
  - กาํลงัทหารประจาํการ ตอ้งถอนออกไปเพื  อทาํการฟื นฟ ูและเตรียมรับสถานการณ์
จากภายนอกประเทศ ซึ งมีแนวโนม้เป็นที ไม่น่าไวว้างใจ 
             ข. จากการวเิคราะห์ของฝ่ายเรา 
  - เจา้หนา้ที ประจาํการ ที ทาํการปราบปรามผูก่้อการร้ายมิใช่บุคคลที มีภูมิลาํเนาอยู่ใน
พื นที นั น ทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการทาํความเขา้ใจในปัญหาสังคมที  เกิดขึ นในพื นที นั น ๆ ซึ ง
เป็นสาเหตุสาํคญัในการเกิดการก่อการร้ายขึ น 
  - รูปแบบการจดัของหน่วยประจาํการตลอดจนอาวธุยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ทาํให้เกิดความ
ไม่คล่องแคล่วในการไล่ติดตามศตัรู 
  - สาระสําคญัที มีผลกระทบต่อการปฏิบติัการทางทหารมากก็คือ การทาํความคุน้เคย
กบัลกัษณะภูมิประเทศ การทาํความคุน้เคยและทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพื นที  
  - กาํลงัพลที เป็นอาสาสมคัรทหารพรานนั น คดัเลือกจากบุคคลที มีพลงัที จะต่อสู้กบัฝ่าย
ตรงขา้ม โดยเฉพาะบุคคลซึ งประสบปัญหาจากการกระทาํของผูก้่อการร้าย 
  - ความโกรธแคน้ ความไม่พอใจในการปฏิบติัของพรรคคอมมิวนิสต์ ผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสตที์ ไดก้ระทาํต่อตนเอง หรือครอบครัวของตน 
  - ความไม่เป็นธรรมที เกิดขึ นจากการกดขี  ขดูรีด ในทอ้งถิ น หรือที เรียกวา่อาํนาจเผด็จ
การในทอ้งถิ นอาํนาจมืด 
  - จะไม่มีหน่วยทหารหน่วยใด หรือไม่มีผูใ้ดที จะรู้เงื อนไขไดดี้ที สุด เท่ากบัประชาชน
ในพื นที นั น ๆ 
  - อาสาสมคัรทหารพราน คือบุคคลในทอ้งถิ นที ไดรั้บการฝึกหดัในเรื อง 
     - การทหาร 
    - งานดา้นการเมือง 
  - อาสาสมคัรทหารพรานเหล่านี     เป็นบุคคลที อยู่ในพื นที    มีความเขา้ใจในเงื อนไข
ต่าง ๆ ในพื นที มาก สามารถทรงชีพไดใ้นพื นที เป็นเวลานาน ๆ และไม่จาํเป็นตอ้งส่งกาํลงัให้เขา
เหล่านั นเกินความจาํเป็น 
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  - อาสาสมคัรทหารพรานจะเป็นผูส้ร้างความสงบสุขใหเ้กิดขึ นในพื นที ของเขาเอง และ
จะเป็นสื อกลางเพื  อแสดงใหเ้ห็นเจตนาอนัแน่วแน่ของรัฐที มีต่อประชาชนชาวไทย 
  -  อส.ทพ.จะปฏิบติังานทางดา้นการเมือง โดยจะตอ้งมีการพฒันาทอ้งถิ นการช่วยเหลือ
ประชาชน และการปฏิบติัการจิตวทิยาเป็นส่วนประกอบ 
  - งานทางดา้นการทหารจะดาํเนินการต่อเมื อการดาํเนินการทางการเมืองไม่สามารถจะ
กระทาํได ้
  - โครงการอาสาสมคัรทหารพราน จึงเป็นโครงการพฒันาบุคลากรในพื นที เป็นพื นฐาน 
และเป็นโครงการที หมุนเวียนบุคคลในทอ้งถิ นต่าง ๆ ได้เขา้มารับทราบถึงแนวทางอุดมการณ์
ความคิด และไดเ้ขา้ร่วมการต่อสู้เพื  อความมั  นคงของชาติ 

 
๒. ประวตัิความเป็นมา 
 
             ก.นบัตั งแต่กลางปี ๒๕๒๑ เป็นตน้มา กองทพับกไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนกาํลงัรบ
ในการปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตเ์ป็นอยา่งมาก  ทั งนี เพราะกาํลงัรบบางส่วนจาํเป็นตอ้ง
ถอนกลบัออกมาเพื  อฟื นฟ ูและเตรียมป้องกนัประเทศ  และด้านกมัพูชาซึ งมีสถานการณ์ไม่น่า
ไวว้างใจ 
             ข.สถานการณ์ของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณชายแดนไทย/กัมพูชา ได้ทวีความ
รุนแรงขึ น ฝ่ายตรงขา้มมีขีดความสามารถในการรวมกาํลงัไดถึ้งขนาดกองพนั เขา้ปฏิบติัการต่อ
เป้าหมายที ตั ง พลเรือน ตาํรวจทหาร ไดทุ้กพื นที  และทุกโอกาส 
             ค.กองทพับกจึงพิจารณาวา่ควรจะมีกาํลงักึ งทหารในลกัษณะเป็นหน่วยอาสาสมคัรพิเศษ 
จดัตั งขึ นมาทดแทนกําลังรบประจาํการที ขาดแคลนดังกล่าวในการปราบปรามผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสต ์จึงไดจ้ดัทาํโครงการหน่วยรบนอกแบบบริเวณชายแดนไทย/กมัพูชา และไดเ้สนอต่อ 
บก.ทหารสูงสุด และที ประชุมเหล่าทพัเห็นชอบดว้ย และไดอ้นุมติัหลกัการเมื อ ๑๕ มิ.ย.๒๑ โดย
ใชร้หสัวา่       “โครงการ ๕๑๓”   
             ง. ครม.ไดล้งมติอนุมติัการดาํเนินการโครงการ ๕๑๓ เมื อ ๑๘ ก.ค.๒๑ 
             จ.หน่วยอาสาสมคัรพิเศษนี  เป็นหน่วยที จดัตั งโดยคาํสั งของ ผอ.ปค. เพื อช่วยเหลือและ
ปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามกากระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต์ โดยอาศยัช่วยเหลือและปฏิบติั
อาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต ์พ.ศ.๒๔๙๕ 
             ฉ.ในการจดัตั งหน่วยอาสาสมคัรพิเศษนั น ไดจ้ดัตั งขึ นในพื นที กองทพัภาคต่าง ๆ โดยมี 
ศปก.ทบ.หมายเลขต่าง ๆ เป็นผูรั้บผดิชอบ 
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             ช. ประมาณกลางปี ๒๓ ทบ.ไดส้ั งการให ้ศปก.ทบ. หมายเลข มอบความรับผิดชอบหน่วย
อาสาสมคัรพิเศษ คือ โครงการทหารพราน ให้ขึ นอยู่ในความรับผิดชอบของกองทพัภาคต่าง ๆ 
ภายใน    ๓๐ ก.ย.๒๓ 
             ซ. เมื อ ๒๙ พ.ค.๒๔ ผบ.ทบ.ได้อนุมติัการเรียกขานนามหน่วย และตวับุคคลจากทหาร
พรานเป็น อาสาสมคัรทหารพราน 
             ฌ. เมื อ ๔ ก.ค.๒๕๒๖  กห.ออกคาํสั  งใช้ อจย.  กรมทหารพราน ตามคาํสั  ง กห (ลบั
เฉพาะ) ที  ๑๐๗/๒๖ เรื องอตัราการจดั และยุทโธปกรณ์กองทพับก (ครั งที  ๘๓ โดยอาศยัอาํนาจ
ตามมติสภากลาโหมครั ง ๗/๐๓ เมื อ ๓๐ ก.ย.๒๕๐๓) 
             ญ. เมื อ ๑๙ ม.ค.๒๗ ได้ออกคาํสั งกองทพับกลบั (เฉพาะ) ที  ๒๗/๒๗ ลง ๑๙ ม.ค.๒๖ 
กาํหนดให้จดัตั งกรมทหารพรานขึ น ในพื นที กองทพัภาคต่าง ๆ จาํนวน ๒๒ กรม ทพ.๑๖๗ 
กองร้อย ทพ. 

 
๓. ภารกจิของหน่วยทหารพราน 
 
  ก. ปฏิบติัการสงครามนอกแบบ 
  ข. สนบัสนุนการรบตามแบบ 
  ค. พิทกัษป์ระชาชนและทรัพยากรในพื นที รับผดิชอบ 
  ง. ปฏิบติัภารกิจพิเศษตามที กองทพับกกาํหนด 
 
๔. การแบ่งมอบ กรม ทพ. 
 
 เป็นหน่วยของกองทพับก อาจแบ่งมอบใหห้น่วยรองไดต้ามความเหมาะสม 
  ๑. สามารถปฏิบติัการรบไดท้ั งการรบนอกแบบ และตามแบบ 
  ๒. เมื อปฏิบติัการรบตามแบบ จะตอ้งไดรั้บการเพิ  มเติมกาํลงัดว้ยอาวธุหนกัและส่วนอื น ๆ 
ตามความจาํเป็น 
  ๓. ปฏิบติัการรบแบบกองโจร ในพื นที ยากลาํบาก 
  ๔. สามารถปฏิบติัการเป็นอิสระ โดดเดี ยวห่างไกล มีความคล่องแคล่ว ต่อการปฏิบติัทุก
รูปแบบ 
  ๕. ปฏิบติัดว้ยจิตวิทยา การช่วยเหลือประชาชน การข่าว และการต่อตา้นข่าวกรอง ดว้ย
มาตรการต่าง ๆ 
  ๖. ปฏิบติัการรบพิเศษ เพื  อสนบัสนุนกาํลงัรบหลกั 
  ๗. ปฏิบติัการระวงัป้องกนัพื นที ส่วนหลงัและพิทกัษป์ระชากรเฉพาะบริเวณ 
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๕. ขีดจํากดั 
 
              ๑. มีขีดจาํกดัในการปฏิบติัการรบตามแบบดว้ยตนเอง เช่น การเขา้ตีหรือการยดึพื นที เป็น
ระยะเวลานาน 
              ๒. มีขีดจาํกดัในการปฏิบติัการรบตามแบบร่วมกบักาํลงัรบอื น ทั งนี เพราะขาดขีด
ความสามารถในเรื องความรู้ทางยทุธวธีิของการรบตามแบบความจาํกดัในดา้นอาวธุยิงสนบัสนุน, 
การสื อสาร และการบงัคบับญัชา 
 
๖. นโยบายการใช้ทหารพราน เพื อรักษาความมั นคงแห่งชาติ 
 
             นโยบายทั วไป 
 
  ๑. ยดึถือนโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ตามคาํสั  งสํานกันายกรัฐมนตรี ที  ๖๖/
๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓ คาํสั  งสาํนกันายกรัฐมนตรี ที  ๕/๒๕๒๔ ลง ๑๓ ม.ค.๒๔       และคาํสั ง 
สํานกันายกรัฐมนตรีที  ๖๕/๒๕ ลง ๒๗     และแนวทางการวางแผนที   ผอ.ปค.  ไดก้าํหนดโดย
เคร่งครัด และเร่งรัด การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลอยา่งจริงจงั 
  ๒. รุกทางการเมืองอยา่งต่อเนื อง  ขจดัเงื อนไขทางการเมืองที ไม่เป็นธรรมทุกระดบั และ
สนบัสนุนใหมี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
  ๓. รุกทางการทหาร  ยงัคงดาํรงอยูเ่พื อทาํลายเขตอาํนาจรัฐของ พท. ถูกตอ้งและเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแผนป้องกนัประเทศใหทุ้กรูปแบบ 
  ๔. เร่งรัดการศึกษาอบรม  เพื  อเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ตามแนวนโยบาย การ
ต่อสู้เพื อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามคาํสั  งสํานักนายกรัฐมนตรี ที  ๖๖/๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓ 
อยา่งกวา้งขวาง ใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงัในทุกระดบัโดยแทจ้ริง 
  ๕. ดาํเนินการฝึก  กาํลงัพล อส.ทพ.ในเรื องการระวงัป้องกนั พื นที ส่วนหลงั และพิทกัษ์
ทรัพยากรเฉพาะบริเวณ การฝึกตามแบบในการรบร่วม กบัหน่วยทหารประจาํการในการป้องกนั
ชายแดน ตลอดจนเตรียมการปฏิบัติเมื อได้รับมอบดภารกิจ การเตรียมการดังกล่าวจะต้อง
สอดคลอ้งและสนบัสนุนแผนป้องกนัประเทศไทยในทุกรูปแบบ 
   ๕.๑ จดักาํลงั ทพ.ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ และสถานการณ์โดยให้ดาํรงความริเริ มไว้
โดยตลอด แต่ใหส้ามารถเผชิญกนัทุกรูปแบบ ในการปฏิบติัของฝ่ายตรงขา้มในชนบท 
   ๕.๒ ขยายผลจากการปฏิบติัของทหารประจาํการอยา่งเตม็ขีดความสามารถ 
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   ๕.๓ การปฏิบติัในลกัษณะจรยุทธ์ ยงัคงถือเป็นภารกิจสําคญั การปฏิบติัตามแผน
ยุทธการของ พตท.  ทภ. เป็นการปฏิบติัภารกิจเพิ มเติม การขึ นการควบคุมทางยุทธการกบั พตท. 
หรือหน่วยอื น ๆ ให้กระทาํในห้วงระยะเวลาที ปฏิบติัการตามแผนเท่านั น ทั งนี เพื อให้หน่วย ทพ.
ไดป้ฏิบติัการตามคุณลกัษณะของตนเอง ให้เต็มขีดความสามารถ เพื  อรองรับการลดกาํลงัทหาร
ประจาํการ ในการปราบปรามผูก้่อการร้าย อนัเป็นนโยบาย ผอ.ปค.ในปัจจุบนั 
   ๕.๔ จะตอ้งดาํเนินการอย่างจริงจงั และให้เป็นผลสําเร็จเกี ยวกบัการปรับปรุงขีด
ความสามารถของ อส.ทพ. การพฒันาและปรับปรุงการฝึก อส.ทพ. จะต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ที เปลี ยนแปลงไป ทั งนี เพื อยกระดบัขีดความสามารถของ อส.ทพ.ให้
สูงขึ น และสามารถรบร่วมกับหน่วยทหารประจําการ ในการป้องกันประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๕.๕ ปรับปรุงพื นที ที รับผดิชอบของหน่วย ทพ. โดยใหส้อดคลอ้งกบัพื นที รับผิดชอบ
ของ พตท. ตามนโยบายและแนวทาง แผนงานการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสตข์อง กอ.รมน. 
   ๕.๖ งานการเมืองของหน่วย ทพ. ให้ดาํเนินการเป็น ๓ ขั นตอน    คือ ขั นการศึกษา
อบรม, ขั นการปฏิบติั, และขั นการประเมินผล และปรับแนวทางการปฏิบติั 
   ๕.๗ การจดัตั งมวลชนฝ่ายเรา (อาสาช่วยรบ อาสาสมคัรทหารพราน)      ยงัถือเป็น
ภารกิจสําคญั และเร่งรัดให้มีการจดัตั ง และเคลื อนไหวในพื นที ชนบทและในเมืองให้บงัเกิดผล
โดยเร็ว เพื อเป็นการขจดัแนวร่วมของ พคท.ใหห้มดไป 

 
๗. ประเภทของ อส.ทพ. 
 
             แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

- อส.ทพ.   ทอ้งถิ น 
- อส.ทพ.   จู่โจมกองทพัภาค 
- อส.ทพ.   จู่โจม ทบ. (ค่ายปักธงชยั) 

 
๘. ลกัษณะการปฏิบัติภารกจิของหน่วย ทพ. 
 
การปฏิบติัภารกกิจของหน่วย ทพ. จะมี ๓ ลกัษณะ 
       ๑. การปฏิบติัในลกัษณะอิสระ อาํนายการโดย กกล.ทพ.ทภ. ลงไปยงั กรม ทพ. และ
กองร้อย ทพ.  ตามแผนงานของ ทภ. 
      ๒. ปฏิบติัการในลกัษณะที ไปขึ นทางยุทธการกบั พตท.หน่วยทหารประจาํการในพื นที  
หรือหน่วยอื น ๆ ที  ทบ.รับมอบหมาย 



 ๖

      ๓. ปฏิบติัตามแผนป้องกนัประเทศของ ทบ. 
 
๙. กาํลงัปัจจุบันของหน่วย ทพ. 
 
ทภ.๑  ฝทพ.ศปก.ทภ.๑ ๔  กรม ทพ.         ร้อย ทพ. 
ทภ.๒  ฝทพ.ศปก.ทภ.๒ ๖  กรม ทพ.         ร้อย ทพ. 
ทภ.๓  ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ ๔  กรม ทพ.          ร้อย ทพ. 
ทภ.๔  ฝทพ.ศปก.ทภ.๔ ๗  กรม ทพ.          ร้อย ทพ. 
       รวม                       กรม ทพ.                          ร้อย ทพ. 
 
๑๐. การควบคุม 
 
สายการดําเนินงานของหน่วย ทพ.ทบ. 

 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ทบ. 

ฉก.อส.ทพ.ทบ. 

กองทพัภาค 

กกล.ทพ.ทภ. 

กรม ทพ. 



 ๗ 

กองกาํลงัทหารพราน กองทัพภาค ๒ 
 
   กกล.ทพ.ทภ. เป็นหน่วยในอตัราของกองทพัภาค ตาม อฉก.หมายเลข ๖๑๐๐ ทาํหนา้ที 
เป็นฝ่ายกิจการพิเศษของ มทภ.   มีกาํลงัพล จาํนวน ๔๔ นาย   เป็นนายทหาร ๑๗ นาย  นายสิบ 
๒๗ นาย 
 
ผงัการจัดกรม ทพ. 
 

 
                                                                                                             
 
 
 
 
น.๑๒ 
ส.๑๓ 
อส.ทพ.๘ 

 
 

ผงัการจัด ร้อย ทพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
น. ๒ 
ส. ๖ 
อส.ทพ. ๘๐ 

 ชุดปฏิบติัการ    

บก.กรม ทพ. 

บก.กรม ฝ่ายกาํลงัพล ฝ่ายการข่าว ฝ่ายธุรการ ฝ่ายส่งกาํลงั ฝ่ายกิจการ 
พลเรือน 

กองร้อย ทพ. 

กองบงัคบัการกองร้อย ชุดปฏิบติัการ 



 ๘

      ๑. กพ.ของหน่วย ทพ. จะประกอบด้วย กพ.ที เป็นทหารประจาํการ และ กพ. ที เป็น 
อส.ทพ.   ซึ งมีอตัรา กพ. ดงันี  
  น.๗๐๗ 
  ส.๑๖๘๐ 
  อส.ทพ.๑๖๑๓๖ 
      ๒. การทดแทน กพ.อส.ทพ. จะดาํเนินการฝึกทดแทนเมื อขาดอตัราตามหลกัเกณฑ ์ที ทาง 
ทบ. กาํหนด (๑๖๐ นายขึ นไป) 
      ๓. สภาพของ อส.ทพ. จะมีสภาพเป็นกาํลงัพลประเภทหนึ งของกองทพั มีลกัษณะคลา้ย
ลูกจา้งประจาํ แต่ไม่ไดรั้บสิทธิเหมือนลูกจา้งประจาํ มีอตัราเงินค่าตอบแทน ๖ ขั น พร้อมทั งเงิน
ตอบแทน ในลกัษณะเงินเพิ มค่าครองชีพชั วคราวตามเกณฑ ์ที กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการ
จ่ายเงินเพิ มค่าครองชีพชั  วคราวของทางราชการ 
      ๔. อส.ทพ.ที ปฏิบติัหนา้ที ครบ  ๖  เดือน  มีความประพฤติเรียบร้อย อายุตั งแต่ ๑๘ - ๒๑ ปี 
๒๑ - ๒๙ ปี  ใหบ้รรจุเป็นพลอาสาพิเศษ และมีสิทธิร้องขอเขา้กองประจาํการโดยมิตอ้งเขา้รับการ
ตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาํการ และใหค้งปฏิบติัหนา้ที อยูที่ หน่วยทหารพรานนั น ๆ ต่อไปได ้
      ๕. อส.ทพ.ที ไดรั้บหมายเรียก ไปตรวจเลือกเขา้กองประจาํการ มีสิทธิไดรั้บการผ่อนผนั
การตรวจเลือกเขา้กองประจาํการ 
      ๖. อส.ทพ.มีสิทธิเป็นกาํลงัพลประเภทที  ๑ ของ กอ.รมน. เมื อไดรั้บบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวติ จะไดรั้บเงินทดแทนตามสิทธิจาก กอ.รมน. 
      ๗. เมื อ อส.ทพ.ปฏิบติัหนา้ที ครบ ๕ เดือนแลว้ จะไดรั้บบตัรสงเคราะห์จาก อผศ. และมี
สิทธิขอพระราชทานเหรียญพิทกัษเ์สรีชน 
       ๘. ผูที้ ปฏิบติัการรบอยา่งกลา้หาญ มีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญ รามา ฯ 
 
งานด้านการข่าว 
 
      ๑. เนื องจาก อส.ทพ. เป็นบุคคลที อยูใ่นพื นที ปฏิบติัการ ซึ งจะมีความคุน้เคยกบัสภาพภูมิ
ประเทศ ตลอดจนมีความสัมพนัธ์กบัประชาชนในพื นที เป็นอย่างดี เมื อไดรั้บการอบรมงานดา้น
การข่าวตามความเหมาะสมแลว้ อส.ทพ.เหล่านี  จะเป็นผูที้ สามารถหาข่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          ๒. หน่วยในระดบัร้อย ทพ. ไดก้าํหนดภาระหนา้ที ใหมี้การสืบสภาพหมู่บา้นเป้าหมาย 
      ๓. หน่วยในระดบั กรม ทพ. ใหก้าํหนดภาระหนา้ที ใหมี้การวเิคราะห์พื นที ปฏิบติัการ 
 
 
 



 ๙ 

การต่อต้านข่าวกรอง 
 
ภารกจิ 
 
  หน่วย ทพ. มีภารกิจในการสืบคน้, ป้องกนั, ขดัขวาง, ตดัรอน และทาํลายการปฏิบติัการ
ข่าวกรอง การจารกรรม และการบ่อนทําลายของข้าศึก และเพื อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ปราบปรามการก่อการร้าย การป้องกนัชายแดนร่วมกบัทหารประจาํการป้องกนัพื นที ส่วนหลงั 
และการพิทกัษท์รัพยากรเฉพาะบริเวณ 
 
การปฏิบัติ 
 
 ทุกระดบัหน่วยปฏิบติัการต่อตา้นข่าวกรองในพื นที รับผิดชอบ ให้บรรลุภารกิจในการ
ต่อตา้นข่าวกรอง ตลอดจนประสานการปฏิบติักบัหน่วยหรือเจา้หน้าที ต่อตา้นข่าวกรองอื น ๆ ใน
พื นที รับผดิชอบ 
 
การปฏิบัติการ 
 
 หน่วยทหารพรานในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ หน่วยทหารพรานประจาํถิ น 
หน่วยทหารพรานจู่โจมกองทพัภาค และหน่วยทหารพรานจู่โจมกองทพับก ซึ งจะมีการปฏิบติัดงันี  
 
หน่วยทหารพรานประจําถิ น 
 
 ๑. ดาํเนินการหาข่าวและขยายมวลชน  โดยอาศยัโครงการต่าง ๆ ที เขา้มาร่วมให้การ
สนบัสนุน รวมทั งสนบัสนุนใหมี้การจดัตั งกลุ่มมวลชน เพื  อใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติัของหน่วย
ทหารพราน บรรลุผลทางด้านการเมือง สามารถทาํลายแนวร่วมและชักจูงให้ ผกค.กลบัใจมา
ช่วยเหลือราชการในขจดัสาเหตุต่าง ๆ อนัเป็นเงื อนไขสงรามในพื นที  
 ๒. ปฏิบติัการเป็นอิสระ หรือปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยทหารประจาํการในพื นที  โดยเป็น
ฝ่ายรุกเขา้สู่พื นที อิทธิพลของ ผกค. เพื อทาํลายกองกาํลงัติดอาวธุ และฐานที มั นของ ผกค. 
 ๓. พฒันาหมู่บา้นของตนเอง  ร่วมกบัองค์กรต่าง ๆ เพื อมิให้ ผกค.แทรกอิทธิพลเขา้มา
ตลอดจนเป็นแหล่งข่าวใหก้บัทางราชการ 



 ๑๐ 

 ๔. ทาํหน้าที เป็นกาํลงัทดแทนกาํลังทหารประจาํการ ในการปฏิบติัการปราบปราม
ผูก่้อการร้ายในพื นที รับผดิชอบเพื  อให้ทหารประจาํการไดมี้เวลาทาํการฟื นฟ ูและปรับกาํลงัในการ
เตรียมการรับสถานการณ์จากภายนอกประเทศ 
 ๕. ปฏิบติัการป้องกันประเทศร่วมกบัทหารประจาํการ และพร้อมที จะสลายตวัเป็น
กองโจร ปฏิบติัการหลงัแนวเมื อขา้ศึกรุกผา่นเขา้มา 
 ๖. ปฏิบติัการพื นที ส่วนหลงัและป้องกนัทรัพยากรเฉพาะบริเวณ 
 
หน่วยทหารพรานจู่โจมกองทพัภาค 
 
 ๑. เสริมกาํลงั ในการปฏิบติัการปราบปรามผูก้่อการร้ายใหแ้ก่หน่วยทหารพรานประจาํถิ น 
ในเขตพื นที กองทพัภาค 
 ๒. เฝ้าตรวจ แจง้ข่าว และรั งหน่วง การทะลุทะลวงขา้ศึกจากภายนอกประเทศดว้ยการ
ปฏิบติัการรบกวน ขดัขวาง ทาํหนา้ที เป็นกองโจรเมื อขา้ศึกผา่นแนวตา้นทานเขา้มาในพื นที ภายใน
แลว้ 
 ๓. ปฏิบติัการในพื นที รับผดิชอบ ทภ. และเป็นกาํลงัของ ทภ.ที จะใชแ้กปั้ญหา 
 
หน่วยทหารพรานจู่โจม ทบ. 
 
  ๑. ปฏิบติัการเช่นเดียวกนักบัหน่วยทหารพรานจู่โจมกองทพัภาค 
  ๒. ปฏิบติัการไดท้ั  วทั งพื นที รับผดิชอบของ ทบ. 
  ๓. เป็นกาํลงักองหนุนของ ทบ. 

 
งานด้านการส่งกาํลงับํารุง 
 
แนวความคิดในการสนับสนุนทางการส่งกาํลงั 
 
  ๑. ศปก.ทบ. โดย ฝกบ.ศปก.ทบ. และ ฉก.อส.ทพ.ทบ. อาํนวยการให้มีการสนบัสนุนแก่
หน่วย ทพ.ที ปฏิบติัการตรงต่อ ทภ. ตามที ไดรั้บงบประมาณการส่งกาํลงับาํรุง เวน้ สป.๓ อ. 
  ๒. ความตอ้งการ สป.นอกอตัรา หรือ สป.พิเศษ  เพื อเสริมขีดความสามารถ ตอ้งรายงาน
ขออนุมติั (ศปก.ทบ.) เป็นคราว ๆ ไป 
  ๓. การเสริมยทุโธปกรณ์ใหค้รบตามอตัรา  กระทาํเท่าที จาํเป็น ตามขีดความสามารถ และ
งบประมาณที ไดรั้บ ใหห้น่วยสามารถปฏิบติัการได ้



 ๑๑

  ๔. การทนัเวลา  การสนบัสนุนการส่งกาํลงับาํรุงจาํตอ้งมีการใชไ้ดใ้นปริมาณที ตอ้งการ ณ 
เวลา และสถานที ที ตอ้งการ 
  ๕. หน่วยสนบัสนุนจะตอ้งหาข่าวสาร  เกี ยวกบัการตอ้งการสถานภาพทางการส่งกาํลงั
บาํรุงที ถูกตอ้ง  และทนัสมยัใหม้ากที สุดเท่าที จะทาํได ้
  ๖. ทาํการส่งกาํลงับาํรุงโดยใช้สิ งอุปกรณ์ กาํลงัพล และงบประมาณเท่าที ได้รับ และที 
สามารถจดัหามาไดเ้ป็นหลกั 
  ๗. พิจารณาใชอ้าวุธยุทโธปกรณ์ และสิ งอุปกรณ์ที ยึดได ้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื อให้เกิด
ประโยชน์ โดยประสานกบัหน่วยใน ทบ.ที เกี ยวขอ้ง 
  ๘. การดาํเนินการจดัหาสิ งอุปกรณ์ ใหส้นบัสนุนเป็นงบประมาณ เพื อให้หน่วยดาํเนินการ
จดัหาในทอ้งถิ นนั น ๆ เวน้ยุทโธปกรณ์หลกั เช่น อาวุธ กระสุน วตัถุระเบิด เครื องมือสื อสาร และ
อุปกรณ์สายพลาธิการบางประเภท 
 
การปฏิบัติทากงารส่งกาํลงัสนับสนุนหน่วย ทพ. 
 
กรมฝ่ายยุทธบริการ 
 
  ให้การสนบัสนุนตามสายงานที รับผิดชอบต่อหน่วย ทพ.ของแต่ละ ทภ. ทางสายการส่ง
กาํลงับาํรุง โดยผา่น ทภ. ซึ งดาํเนินงานโดย บซร., บชร., สย., มทบ.  และ จทบ.  ส่วนแยกในเขต
พื นที  
 
กองทพัภาค 
 
  ๑. ทภ. ให้การสนบัสนุนเป็นส่วนรวมต่อหน่วย ทพ. โดยอาศยัสถานการณ์ส่งกาํลงับาํรุง
ที มีอยูเ่ป็นฐานในการสนบัสนุนชั นตน้ 
  ๒. ดาํเนินการสนบัสนุนทางการส่งกาํลงับาํรุงแก่หน่วย ทพ. โดยใช้หน่วยสนับสนุน
ทางการส่งกาํลงับาํรุงในอตัรา ตามขีดความสามารถ 
  ๓. ประสานกบั ศปก.ทบ. (ฉก.อส.ทพ.ทบ.) ในกรณีที มีความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ หรือ
ฉุกเฉิน 
 
 
 



 ๑๒

การดําเนินงานทางการเมือง 
 
  การปฎิบติัการทางการเมืองของหน่วย ทภ. จะยึดถือคาํสั  งสํานักนายกรัฐมนตรี ที  ๖๖/
๒๕๒๓ ลง ๒๓ เม.ย.๒๓ โดยเคร่งครัด โดยจะขยายผลการรุกทางการเมือง ทั งทางกวา้งและทาง
ลึก อย่างมีประสิทธิภาพ จะเร่งรัดงานสร้างประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข     
เขา้ถึงประชาชนทั งในเมืองและชนบท   ให้ถึงระดบัที ปฏิเสธ   ไม่ยอมรับการปกครองระบอบอื น
ทั งสิ น  ใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจในกลไกรัฐบาลอยา่งถูกตอ้ง ไม่ตกเป็นเป้าเหยื อการโฆษณาชวน
เชื อของฝ่ายตรงขา้มอีกต่อไป การดาํเนินการรุกทางการเมืองจะกระทาํอย่างต่อเนื อง และดาํรง
รักษานํ าหนักการรุกไว้ โดยขยายผลการปฏิบัติตามแผนที วางไว้อย่างกว้างขวาง และมี
ประสิทธิภาพเพื  อใหบ้รรลุผลในการปราบปรามผูก้่อการร้าย รวมทั งการป้องกนัชายแดน ตลอดจน
การระวงัป้องกนัพื นที ส่วนหลงั ฯ 
 
แนวความคิดในการดําเนินงานทางการเมือง 
 
  ๑. คงยึดถืองานการเมือง เป็นหัวใจของงาน ปจว. และงานประชาสัมพนัธ์การรุกของ
การเมืองอย่างได้ผลเท่านั นที จะได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาด รวมทั งจะก่อให้เกิดผลดียิ  งต่อการ
ปฏิบติัการป้องกนัชายแดน การป้องกนัพื นที ส่วนหลงั และการพิทกัษท์รัพยากรเฉพาะบริเวณ 
  ๒. ร่วมมือกบัหน่วยงานทุกหน่วย ในการทาํลายแนวร่วม พคท.ตั งแต่ระดบัทอ้งถิ นจนถึง
ระดบัชาติ โดยจาํกดัตน้เหตุของการไม่เป็นธรรมในสังคมอนัเกิดจากอิทธิพลมืด ทั งจากขา้ราชการ
ซึ งประพฤติมิชอบ และผูมี้อิทธิพลในทอ้งถิ น ซึ งข่มเหงรังแกราษฎรใหห้มดสิ นไป 
  ๓. ขยายการปฏิบติังานของหน่วย ทพ.ปฏิบติังานในพื นที ราบ (สันตินิมิต) ให้กวา้งขวาง
ออกไป โดยเพิ มการจดัตั งหน่วยให้มากขี นทุกปี พร้อมทั งใช้หน่วย ทพ.ส่งเสริมการพฒันาเพื อ
ความมั  นคง 

 
การปฏิบัติงานการเมืองของหน่วย ทพ. 
 
  หน่วย ทพ.เป็นหน่วยทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี  ซึ งดาํเนินงานการเมืองเป็นหลัก 
สนบัสนุนดว้ยการปฏิบติัการทางยทุธวธีิ เพื  อใหบ้รรลุผลตามภารกิจ ซึ งมีการปฏิบติัดงันี  
  ๑. ขยายผลการรุกทางการเมือง  โดยให้มีการฝึกศึกษาบททบทวนกบักาํลงัพลของหน่วย 
ทพ.โดยให้     อส.ทพ.เป็นสื อในการถ่ายทอดความรู้สํานึกคิด    ในแนวทางประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขไปถึงราษฎรในพื นที ปฏิบติัการ ซึ งเป็นญาติพี  น้องของ อส.ทพ. แต่
อยา่งไรก็ดี จะตอ้งระมดัระวงัมิให ้อส.ทพ.ไปสร้างเงื อนไขอนัจะทาํใหร้าษฎรเสื อมศรัทธา 



 ๑๓

  ๒. การรุกทางการเมืองนั น  งาน ปจว. และงานประชาสัมพนัธ์เป็นงานสําคญัที ช่วย
ส่งเสริมงานการเมือง การช่วยเหลือราษฎร ไดเ้นน้หนกัในงานโครงการร่วมกนัทั งราษฎรในพื นที  
กบักลุ่มพลงัมวลชน ทั งที ไดจ้ดัตั งแลว้ และยงัไม่ไดจ้ดัตั ง ทาํให้ไดผ้ลงานที ราษฎรไดป้ระโยชน์
อย่างถาวร เกิดความภูมิใจและรู้สึกในการเป็นเจา้ของร่วมกนั ทั งยงัก่อให้เกิดความสามคัคี กลม
เกลียวขึ นในราษฎรทุกหมู่เหล่า 
  ๓. ขยายการจดัตั ง และขยายงานของหน่วยสันตินิมิตร  อส.ทพ.เพิ มขึ นเพื อให้ขอบข่าย
งานการเมืองกวา้งขวางออกไปสู่ประชาชนอยา่งทั  วถึง 
  ๔. ขยายงานการจดัตั งมวลชน  สนบัสนุนหน่วย ทพ.(อชร.) ทั งในดา้นปริมาณ และ
คุณภาพ โดยใหก้ารศึกษาเพิ  มเติม ทั งใหป้ฏิบติังานร่วมกบัมวลชนอื นไดด้ว้ย 
 
๑๑. สรุป 
 
 โครงการอาสาสมคัรทหารพราน  ตอ้งถือวา่เป็นโครงการที มีความสําคญัยิ งโครงการหนึ ง
ของกองทพับก หน่วย ทพ.เป็นหน่วยงานหนึ ง อนัมีบทบาทและภารกิจหนา้ที หลกัในการต่อสู้เพื  อ
เอาชนะคอมมิวนิสต ์ซึ งถือวา่เป็นปัญหาสาํคญัของประเทศ 
 การเกิดของคอมมิวนิสต ์มีเหตุหนึ งจากปัญหาในดา้นการเมือง การเศษรฐกิจ และสังคม
ของประเทศเป็นพื นฐาน    ซึ งคอมมิวนิสต์นาํมากาํหนดเป็นเงื อนไข    โดยสรุปเรียกว่า เงื อนไข
ประชาชาติ ประชาธิปไตย คม. ใชเ้งื อนไขดงักล่าว เพื  อสร้างฐานะของตนจากไม่มีไปสู่มี จากเล็ก
ไปสู่มี จากเล็กไปสู่ใหญ่ จากความอ่อนแอไปสู่ความแข็งแรง ซึ งการปฏิบติัดงักล่าว เรียกว่าการ
ปฏิบติัทางการเมือง เพื  อความเติบโตของแนวร่วมและกองทพั ในที สุดการปฏิบติัทางการเมือง เป็น
การปฏิบติัหลกั การต่อสู้เพื  อเอาชนะ คม. จึงตอ้งมุ่งไปสู่การขจดัเงื อนไข ทั งทางดา้นการเมือง การ
เศรษฐกิจ การสังคมดงักล่าวเป็นหลกั จึงจะเป็นการแกปั้ญหาที ถูกจุด และบรรลุผลสําเร็จตามที ได้
ตั งเป้าหมายไว ้การปฏิบติัของคอมมิวนิสต ์ทั งทางดา้นการเมืองและการทหารทั งสิ นดงักล่าว คม.
ไทยเลือกใชก้ารสงคราม ซึ งเรียกวา่ สงครามประชาชน หรือโดยทั วไปเรียกวา่ “สงครามกองโจร” 
หรือสงครามปฏิวติั 
 อส.ทพ.ถูกสร้างขึ นเพื อให้มีบทบาทในการต่อสู้กบัสงครามกองโจร   อนัมีความหมายทั ง
ในดา้นการปฏิบติัทางการเมือง และการทหารดงักล่าวมาแลว้ เงื อนไขต่าง ๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้งในทุกดา้นในทอ้งถิ น จะไม่มีผูใ้ดไดรั้บทราบไดดี้กวา่ประชาชนในทอ้งถิ นนั น ๆ กาํลงัพล 
อส.ทพ.ที ถูกคดัเลือกมามีความมุ่งหมายเพื อให้เป็นตวัแทนของรัฐเพื อขจดัปัญหาดงักล่าว อส.ทพ.
จดัตั งขึ นมาเพื  อแกไ้ขความไม่ถูกตอ้งในสังคมมากกวา่การสร้างปัญหาใหเ้กิดขึ นในสังคม หรือการ
มุ่งทาํลายลา้งดว้ยกาํลงัต่อขบวนการ ผกค. และนี คือภาระหนา้ที  อส.ทพ.นั น ฝ่ายตรงขา้มมุ่งมั น
ทาํลายลา้ง ดงัเป็นที ทราบกนัโดยทั วไปแลว้ 



 ๑๔ 

 ต่อปัญหาของความสําเร็จในการต่อสู้เพื  อเอาชนะ คม.เป็นส่วนรวมนั น เราได้ประสบ
ผลสาํเร็จอยา่งดีเลิศ  และผลดงักล่าวส่วนหนึ งเกิดมาจากความถูกตอ้งในโครงการ อส.ทพ.ดงักล่าว
มาแลว้ 
 ผลสาํเร็จดงักล่าวชี ใหเ้ห็นไดช้ดั เริ มตน้ดว้ยนโยบายอนัเป็นจุดสําคญั ฝ่ายเราตอ้งการที จะ
ใชก้ารเจรจาตามแนวทางสันติอนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยของคนไทย แต่ ผกค.กลบัเลือกใชว้ิธี
รุนแรง และการสู้รบ ฝ่ายเราพยายามรักษาผลประโยชน์แห่งปวงชนรักษาสิ งสาธารณะอนัเกิดจาก
ภาษีอากรของปวงชน แต่ ผกค.กบัเลือกวิธีการในการทาํลายสาธารณะประโยชน์ สร้างความตื น
ตระหนก และนาํความทุกขย์ากมาสู่ประชาชนผูบ้ริสุทธิ  
 การแถลงผลการต่อสู้เพื  อเอาชนะ คม. ของ ทบ. ครั งล่าสุด ทบ.ไดป้ระกาศอยา่งชดัเจนวา่
สถานการณ์ใกล้ยุติสงคราม        ทั งนี มิได้เกิดจากเฉพาะนโยบายและการปฏิบติัที ถูกตอ้งของ
ฝ่ายรัฐบาลเท่านั น แต่ยงัเกิดมาจากความเขา้ใจของ ผกค.หลาย ๆ ฝ่าย ที มีความเขา้ใจถึงสภาพอนั
แท้จริง ที เข้าใจถึงการต่อสู้อย่างเปิดเผย การต่อสู้อย่างสันติเพื อผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชาชนในสภาวะปัจจุบนั 
 
 
 
                                                       -------------------------------- 
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๑๕ 

บทที  ๒    
ตาํรวจตระเวนชายแดน  (ตชด.) 

 
๑.  ประวตัิการจัดตั งตํารวจตระเวนชายแดน 
 
 ก.  หลงัสงครามโลกครั งที สองไดยุ้ติลง ในปี พ.ศ.๒๔๘๘  ประเทศอาณานิคมที เตยเป็น
เมืองขึ นมาเป็นเวลานานหลายประเทศก็ไดรั้บเอกราชคืนมา  โดยเฉพาะอยา่งยิ  งประเทศเพื  อนบา้น
โดยรอบ ก็ไดรั้บเอกราชใหม่ทุกประเทศ ไดแ้ก่ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และมาเลเซีย แมป้ระเทศ
เหล่านี จะไดรั้บเอกราชสมบูรณ์แลว้ก็ตาม แต่ความสงบของบา้นเมืองในแถบนี ของโลกยงัห่างไกล
จากความเป็นจริง ทั งนี  เกิดจากความยุง่ยากทางการเมืองภายในจากการชิงอาํนาจของนกัการเมือง 
ซึ งมีความคิดเห็นในนโยบายการปกครองแตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ  งความยุ่งยากอนั
เกิดจากการเมืองภายนอก ที ประเทศคอมมิวนิสต์และบริวารพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเขา้มาสู่
ภูมิภาคของโลกส่วนนี ให้อยู่ในอุง้มือให้จงได ้ทั งไดพ้ยายามดาํเนินการทั งมวลที จะให้ประชาชน
ของประเทศเหล่านั นจบัอาวธุเขา้ต่อสู้กบัรัฐบาลของตน และประชาชนที เป็นชาติเดียวกนัเองหนกั
มือยิ งขึ น ซึ งเป็นชนวนแห่งความยุง่ยาก และก่อใหเ้กิดเหตุร้ายในส่วนนี ของโลกตราบเท่าทุกวนันี  
      ข. ประเทศไทยได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั งที สอง ตั งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๔๘๕ แล้ว
สิ นสุดลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘  ซึ งไดรั้บความบอกชํ าจากสงครามโลกครั งที สองเช่นเดียวกบัประเทศ
เพื อนบ้านอื น ๆ การเศรษฐกิจและการทหารก็นับว่าอยู่ในระยะที จะต้องปรับปรุงทั งสิ น               
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ปรากฏวา่ สถานการณ์รอบ ๆ ประเทศไทย และในภาคพื นเอเซียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ดเ้ริ มตั งเคา้แห่งความไม่สงบขึ น เพราะการใชส้งครามบ่อนทาํลายของฝ่ายคอมมิวนิสตมี์
สิ งบอกเหตุวา่ภยนัตรายอาจจะเกิดขึ นกบัประเทศไทยได ้ ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย  ไดมี้การสู่รบระหวา่งฝ่ายเวียดมินห์หรือฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสตก์บัฝรั งเศส  มีการ
แทรกซึมของฝ่ายเวยีดมินห์เขา้สู่ประเทศลาว และประเทศเขมร จึงทาํให้ประเทศไทยอยูใ่นฐานะที 
ถูกคุกคามไดต้ลอดเวลา  ทางด้านเหนือของประเทศไทยได้มีการสู้รบกันระหว่าง กองทพัของ
ประเทศพม่ากบักองทหารจีนชาติ (ก ๊กมินตั ง) ที ถูกคอมมิวนิสตตี์ถอยร่นลงมาทางใต ้ตั งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๒ และไดเ้ขา้อยู่ในพื นที ของบา้นตูมและบา้นญวนในเขตแดนพม่า ตรงขา้มกบัอาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และพื นที อื น ๆ ตรงขา้มกับจงัหวดัเชียงราย   และแม่ฮ่องสอน นอกจากนั น 
กองทพัพม่ายงัต่อสู้กบักะเหรี ยงและไทยใหญ่ ที เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองซึ งอยูติ่ดกบั
ทางทิศตะวนัตกและทิศเหนือของไทยอีกดว้ย  ทางด้านภาคใต้  โจรจีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้
พื นที บริเวณชายแดนไทย -  มาเลเซียเป็นฐานทาํการต่อสู้กบัรัฐบาลขององักฤษและรัฐบาล
มาเลเซีย  ประเทศไทยจึงอยูใ่นภาวะที จะตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ  ง เพราะภยัที ยงัมองไม่เห็นกาํลงั



 ๑๖

คุกคามประเทศไทยรอบดา้น ในขณะที เหตุการณ์ภายนอกประเทศมีแนวโนม้ ซึ งแสดงการคุกคาม
ต่อประเทศไทย เหตุการณ์ภายในประเทศก็เกิดขึ นอีก โดยปฏิกิริยาของชาวญวนอพยพในพื นที 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 
 ค. รัฐบาลและกรมตาํรวจในสมยันั น ไดร่้วมกนัพิจารณาภาวการณ์ทางการเมืองดงักล่าว
ข้างต้น และหาหนทางในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อความสงบสุขและความมั นคง
ปลอดภยัของชาติ รวมทั งไดพ้ิจารณาวา่หากจะใชต้าํรวจภูธรซึ งงานในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมก็ลน้มืออยูแ่ลว้ เพราะในขณะที ศีลธรรมและขวญัของประชาชนเสื อมและตกตํ าอยา่ง
มากในระหวา่งสงคราม และยิ งตกตํ าลงเมื อสงครามยุติ ส่วนการพิจารณาที จะใช้กาํลงัทางทหาร
ป้องกนัและต่อสู้กบัการคุกคามของคอมมิวนิสตด์ว้ยวิธีการต่างๆในขณะนั น  ยอมมีผลกระทบต่อ
สัมพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งประเทศอยา่งไรหรือไม่ เนื องจากประเทศรอบบา้นต่างมีประวติัศาสตร์
การสู้รบแย่งชิงอาํนาจกันโดยตลอด การใช้กาํลังทหารในขณะนั นจะให้ผลคุ้มค่าทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั งเป็นการประหยดัหรือไม่ เนื องจากเป็นการใช้ภารกิจด้านเดียว ไม่
สามารถทาํการปราบปรามอาชญากรรมหรือให้การบริการแก่ประชาชนได้เหมือนข้าราชการ
ตาํรวจและพลเรือน   ปัญหาก็คือ จะใชห้น่วยงานใดจึงจะทาํงานไดผ้ล รัฐบาลและกรมตาํรวจใน
สมยันั นจึงไดพ้ิจารณาตกลงใจวา่ จดัตั งหน่วยงานหน่วยหนึ งขึ นเป็นหน่วยงานที มีลกัษณะเป็นทั ง 
ทหาร ตาํรวจและพลเรือน ซึ งเมื อไม่รบก็ตอ้งปราบปรามอาชญากรรมและขณะเดียวกนัตอ้งบริการ
ประชาชนไดด้ว้ย หน่วยงานนั นนอกจากจะตอ้งรับผิดชอบต่อความมั นคงปลอดภยัรวมทั งรักษา
ความสงบตามแนวชายแดน ยงัสามารถดาํเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดอี้ก
ดว้ย  อาจกล่าวโดยสรุปก็คือ หน่วยงานที จดัตั งขึ นนั นจะตอ้งมีคุณลกัษณะ ๓ ประการ คือ 
  ๑) สามากรถทาํการรบไดอ้ยา่งทหาร 
  ๒) สามารถป้องกนัและปราบปรามาอาชญากรรมไดอ้ยา่งตาํรวจ 
  ๓) สามารถใหบ้ริการแทนกระทรวง  ทบวง กรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งพลเรือน  

     ง.แนวความคิด ในการจดัตั ง ตชด.  
        ๑) เสริมกาํลงัตาํรวจภูธร ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนและป้องกนัการ
รุกรานของคอมมิวนิสต ์
             ๒)   ประหยดัการใชก้าํลงัทางทหารในยามปกติ 
          ๓)   รักษาสัมพนัธไมตรีกบัประเทศเพื  อนบา้น 
          ๔)  ฝึกกาํลงัตาํรวจเพื  อทาํหนา้ที คลา้ยทหาร  และกาํลงัแบบทหาร 
          ๕)    ฝึกกาํลงัใหก้บัประเทศใกลเ้คียง ในการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์
 จ. วตัถุประสงคใ์นการจดัตั งตาํรวจตระเวนชายแดน 
  ๑) เป็นการเตรียมกาํลงัตาํรวจให้พร้อม เพื อที จะปฏิบติัการต่อตา้นการรบนอกแบบ 
โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร 



 ๑๗

      ๒) เป็นการเตรียมกาํลงัตาํรวจให้พร้อม   ที จะสนบัสนุนการปฏิบติัการของกองทพั
อื น ๆ ไดท้นัที ถา้สงครามเกิดขึ น 
  ๓) ทาํการคุม้ครองพื นที ของประเทศที เป็นป่าเขาอยูท่ ั วไปที การคมนาคมทุกชนิดเขา้
ไปไม่ถึงดว้ยการเดินเทา้หรือโดยการส่งลงทางอากาศ 
  ๔) ทาํการปราบปรามโจรผูร้้ายที ใช้รอยต่อของจงัหวดัและของประเทศเป็นที ซุก
ซ่อน กบัการสกดักั นการลกัลอบลาํเลียงของเถื อน ของหนีภาษี และยาเสพติดใหโ้ทษ 
  ๕) เมื อไม่มีเหตุการณ์ก็ทาํการพฒันาสร้างสรรคใ์หเ้กิดการกินดีอยูดี่แก่ประชาชน 
 
๒.  ลาํดับความเป็นมาของตํารวจตระเวนชายแดน 
 
 ก. ตาํรวจรักษาดินแดน (รด.) ๒๔๙๔ 
  เมื อกรมตาํรวจได้รับอนุมติัให้จดัตั งหน่วยงานขึ นรับสถานการณ์ สิ งแรกที กรมตาํรวจ
จะตอ้งปฏิบติัทนัทีก็คือ ทาํการอุดช่องทางต่าง ๆ ตามแนวชายแดนของประเทศมิให้มีการแทรกซึม
บ่อนทาํลายในบริเวณดังกล่าวของประเทศได้ ฉะนั น ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ จึงได้มอบหมายให้
กองบญัชาการจเรตาํรวจทาํการจดัตั งหมวดตาํรวจรักษาดินแดน (รด.) ขึ นเป็นครั งแรก ๒๒ หมวด 
เพื อเฝ้าจุดช่องทางต่าง ๆ ตลอดแนวภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวนัออก โดย
คดัเลือกจากตาํรวจภูธร มาปรับเป็นกาํลงัหลกัขึ นส่วนหนึ ง และรับสมคัรจากบุคคลภายนอกอีก
ส่วนหนึ ง ตามอตัราที  กพ. กาํหนดให้ส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ใชข้องคงคลงัจากกองพลาธิการกรม
ตาํรวจ  ต่อมาไดรั้บความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา จึงไดจ้ดัตั งค่ายฝึกอาวุธพิเศษและค่ายฝึกพล
ร่มขึ นที ค่ายเอราวณั จงัหวดัชลบุรี  กรมตาํรวจไดท้าํการฝึกนกัโดดร่มรุ่นแรก และกระโดดร่มครั ง
แรกเมื อวนัที  ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๔  นับว่าเป็นพลร่มรุ่นแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 
ขา้ราชการตาํรวจ ทหารบก ทหารอากาศ และทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน การจดัของตาํรวจรักษา
ดินแดนในระยะนั น ไม่สมบูรณ์ สับสน เพราะเป็นการจดัตามสถานการณ์ เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้เท่านั น 
 ข. ตาํรวจรักษาชายแดน (รช.) ๒๔๙๖ 
  ในเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๖  สงครามนอกแบบได้อุบัติขึ นในราชอาณาจักรลาว
คอมมิวนิสต ์ภายใตก้ารสนบัสนุนของเวียดนามเหนือ ไดท้าํการรุกรานดินแดนทางภาคเหนือของ
ลาวอย่างเปิดเผย กองทหารเวียตมินห์ได้สมทบกับคอมมิวนิสต์ทําลายยึดเมืองต่าง ๆ ของ
ราชอาณาจกัรลาว ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อความมั นคงของประเทศไทยอย่างชัดแจ้ง 
กระทรวงมหาดไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงไดป้ระกาศจดัตั ง “กองบญัชาการตาํรวจรักษา
ชายแดนอีสาน (บช.รช.)” ขึ น ตามคาํสั  งของกระทรวงมหาดไทยที  ๔๓๖/๒๔๙๖  ลงวนัที  ๖ 
พฤษภาคม ๒๔๙๖ (ซึ งตาํรวจตระเวนชายแดนถือเอาวนัที  ๖ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวนัตาํรวจ
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ตระเวนชายแดน มาตราบเท่าทุกวนันี ) โดยมี พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรมตาํรวจ เป็นผู ้
บญัชาการดาํเนินการป้องกนัชายแดนภาคอีสาน ในขณะเดียวกนัสถานการณ์ทางภาคเหนืออนัเกิด
จากทหารจีนคณะชาติ กองพลที  ๙๓ ซึ งถอยร่นลงมาจากทางใตข้องมณฑลยนูาน เนื องจากพ่ายแพ้
ต่อจีนคอมมิวนิสตใ์นปี พ.ศ.๒๔๙๒ ไดเ้ขา้มาดาํเนินการตั งฐานในพม่าเพื อทาํการต่อสู้ต่อไป และ
ได้ร่วมมือกบัจีนฮ่อ คา้ฝิ นอย่างเปิดเผย สร้างอิทธิพลขึ นทั งในพม่าเพื อทาํการต่อสู้ต่อไป และ
ภาคเหนือของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทาํการป้องกันและปราบปรามจึงได้ประกาศจัดตั ง 
“กองบญัชาการตาํรวจรักษาชายแดนภาคพายพั” เมื อวนัที  ๓ สิงหาคม ๒๔๙๖ ขึ นรับผิดชอบ ต่อมา
ไดร้วมกองบญัชาการตาํรวจรักษาชายแดนทั งสองกองบญัชาการเป็นกองบญัชาการเดียวกนั โดยมี 
พล.ต.อ.เผา่   ศรียานนท ์ อธิบดีกรมตาํรวจเป็นผูบ้ญัชาการ  ในเดือนสิงหาคม ๒๔๙๗ จากผลการ
ประชุมร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียในการร่วมมือกนัปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ภาคใต้
กองบญัชาการตาํรวจรักษาชายแดนจึงไดจ้ดัตั งตาํรวจรักษาชายแดน ๙ หมวด จดัเป็น ๓ กองร้อย 
ไปขึ นการบงัคบับญัชากบั ผบก.ภ.ภาค ๙ และขึ นอยู่ในความอาํนวยการของ ผบ.พล.ม. เพื อ
ดาํเนินการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต ์ร่วมกบัหน่วยตาํรวจสนามมลาย ูและทหารบกองักฤษ 
ประจาํสหพนัธรัฐมลาย ู
 ค. ตาํรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๔๙๘ 
        เพื อใหเ้กิดเอกภาพในการบงัคบับญัชาและให้การปฏิบติัของตาํรวจรักษาดินแดน และ
ตาํรวจรักษาชายแดนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศรวมตาํรวจ
รักษาดินแดนและตาํรวจรักษาชายแดนเขา้ด้วยกนัเป็น “กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน”  
ตามประกาศ ลงวนัที  ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๗  และรวมกนัตั งแต่เดือน มกราคม ๒๔๙๘ เป็นตน้มา 
โดยมี พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  อธิบดีกรมตาํรวจเป็นผูบ้ญัชาการ และตั งกองบญัชาการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน (ส่วนที  ๑) ส่วนอาํนวยการ ณ ที ตั งกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนปัจจุบนั 
ส่วนกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน (ส่วนที  ๖) ศูนยก์ารฝึกตั งที ค่ายสุรนารายณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา แบ่งส่วนราชการออกเป็นกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนเขต รวม ๘ เขต การ
จัดตั ง  ก อง บัญช า ก า รตํา รวจตระ เวนช า ย แดน ใ นค รั ง นี เ ป็ นก า รจัดตั ง โดย  ป ระ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จดัระเบียบ
ราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบบั พ.ศ.๒๔๙๖ และ ๒๔๙๗  จึงมิไดเ้ป็นส่วนราชการ
ในกรมตาํรวจตามพระราชกฤษฎีกาการจดัระเบียบราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย อนัเป็น
เรื องผดิพลาดที ก่อใหเ้กิดความสับสนในระยะต่อมา 
 ง. ตาํรวจภูธรชายแดน (ภ.ชด.) ๒๕๐๓ 
       ในปี พ.ศ.๒๕๐๐  ไดมี้การเปลี ยนแปลงทางการเมืองขึ น ตาํรวจตระเวนชายแดนไดรั้บ
ผลกระทบกระเทือนต่อการเปลี ยนแปลงนี ด้วย  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกการตั ง
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน และให้กกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนเปลี ยนชื อ



 ๑๙ 

เป็น    “กองบญัชาการชายแดน” ขึ นตรงต่อกรมตาํรวจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบบัลง
วนัที  ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๐๐ โดยมีผลให้ใชบ้งัคบัตั งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ เป็นตน้ไป แต่ประกาศ
ดงักล่าวไม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีผลตามกฎหมาย  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓  ไดมี้
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการตาํรวจกระทรวงมหาดไทยออกใช้ ตาํรวจชายแดนจึงไดเ้ป็น
หน่วยงานจดัอยู่ในส่วนราชการกรมตาํรวจ โดยเป็นหน่วยหนึ งของกองบญัชาการตาํรวจภูธร มี
ส่วนบญัชาการของตนเอง เรียกวา่ “กองบญัชาการตาํรวจภูธร (ชายแดน)” บช.ภ. (ชด.) 
 จ. ตาํรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๕๑๕ 
        ตาํรวจตระเวนชายแดนไดพ้ยายามอยา่งยิ  งที จะรื อฟื นการจดัตั งกองบญัชาการตาํรวจ
ตระเวนชายแดนขึ นอีกตลอดมา และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะปฏิวติั เมื อปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดย
คณะปฏิวติัไดป้ระกาศจดัตั งกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที  
๑๓๐ ลงวนัที  ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่มที  ๘๙ 
ตอนที  ๖๖ ลงวนัที  ๒๕ เมษายน ๒๕๑๕ โดยกาํหนดให ้ กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  มี
หน้าที รักษาความสงบเรียบร้อยทั วราชอาณาจกัร ป้องกนัปราบปรามการก่อความไม่สงบและ
อาชญากรรมกบัการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ดาํเนินการทางด้านการข่าว การพฒันา
ชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคมเพื  อความมั นคงแห่งชาติ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ฝึกอบรมใน
เรื องการป้องกนัปราบปรามการก่อความไม่สงบและการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามนโยบายของ
กรมตาํรวจ ปฏิบติัการร่วมกับฝ่ายทหาร และส่วนราชการอื น ๆ ในการป้องกันราชอาณาจกัร
ปกครองบงัคบับญัชาหน่วยอยู่ในสังกดัแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ กองกาํกบัการ และ ๗ กอง
บงัคบัการ ดงันี  
  ๑) กองกาํกบัการสนบัสนุนทางอากาศตาํรวจตระเวนชายแดน 
  ๒) กองกาํกบัการพฒันาการตาํรวจตระเวนชายแดน 
  ๓) กองบงัคบัการอาํนวยการตาํรวจตระเวนชายแดน 
  ๔) กองบงัคบัการสนบัสนุนตาํรวจตระเวนชายแดน 
  ๕) กองบงัคบัการฝึกพิเศษ 
  ๖) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
  ๗) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ 
  ๘) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
  ๙) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 
 ฉ. ตาํรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๒๕๑๙ 
   คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้มีคาํสั งที  ๔๕ ลงวนัที  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้
กาํหนดการจดัส่วนราชการกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ดงันี  
  ๑) กองกาํกบัการสนบัสนุนทางอากาศตาํรวจตระเวนชายแดน มี ๙ แผนก ๕ กองร้อย 



 ๒๐

  ๒) กองบงัคบัการอาํนวยการตาํรวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๓) กองบงัคบัการสนบัสนุนตาํรวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๔) กองบงัคบัการฝึกพิเศษ มี ๕ แผนก ๖ กองกาํกบัการ 
  ๕) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ มี ๓ กองกาํกบัการ 
  ๖) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ มี ๓ กองกาํกบัการ 
  ๗) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ มี ๓ กองกาํกบัการ 
  ๘) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ มี ๓ กองกาํกบัการ 
 ช. ตาํรวจตระเวนชายแดนปัจจุบนั (ตชด.) ๒๕๒๙ 
  กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ได้เสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน เพื  อใหเ้กิดเอกภาพในการบงัคบับญัชา ความคล่องตวัในการ
ปฏิบัติงาน ขจัดความซํ าซ้อนของงาน มีกําลังพลเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจตามที ได้รับ
มอบหมาย ซึ งก็ไดรั้บการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ และออกเป็น
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที  ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ หน้า ๕ เล่มที  ๑๐๓ ตอนที  ๑๗๖ ลงวนัที  ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๒๙ โดยไดก้าํหนดการจดัส่วนราชการของกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ดงันี  
                   การจดัส่วนราชการ 
  ๑) กองกาํกบัการสนบัสนุนทางอากาศตาํรวจตระเวนชายแดน มี ๖ แผนวก ๘ กองร้อย 
  ๒) กองบงัคบัการอาํนวยการตาํรวจตระเวนชายแดนมี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๓) กองบงัคบัการสนบัสนุนตาํรวจตระเวนชายแดน มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๔) กองบงัคบัการฝึกพิเศษ มี ๑๐ กองกาํกบัการ 
  ๕) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๖) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๗) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๘) กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ มี ๕ กองกาํกบัการ 
  ๙) กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน และกองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน
ภาค รับผดิชอบพื นที การปกครองแทนกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนเขต 
      การแบ่งพื นที รับผิดชอบ    โดยให้กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค มีพื นที 
รับผดิชอบดงัต่อไปนี  
       ๑)  กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 1   มีเขตอาํนาจ การรับผิดชอบเขต
พื นที การปกครองรวม 26 จงัหวดั คือ  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  จนัทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  
ชัยนาท  ตราด นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  



 ๒๑

พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
สระบุรี  สิงห์บุรี   สุพรรณบุรี อ่างทองและ สระแกว้                                                                                                                                                       
                  ๒)  กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 2   มีเขตอาํนาจ การรับผิดชอบเขตพื นที 
การปกครอง รวม 19 จงัหวดั  คือ  กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอด็  เลย   ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  อุดรธานี 
อุบลราชธานี หนองบวัลาํภู และอาํนาจเจริญ                                                                                                                                                                                     
             ๓)  กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3   มีเขตอาํนาจ การรับผิดชอบเขต
พื นที การปกครองรวม 17 จงัหวดั คือ กาํแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่   ตาก   นครสวรรค ์ น่าน   
พะเยา   พิจิตร   พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลาํปาง  ลาํพูน สุโขทยั อุตรดิตถ์ และ 
อุทยัธานี     
             ๔)  กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 4   มีเขตอาํนาจ การรับผิดชอบเขตพื นที 
การปกครองรวม  14  จงัหวดั คือ กระบี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พงังา  
สตูล  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สุราษฎร์ธานี และ พทัลุง 

                              
๓.  ภารกจิของตํารวจตระเวนชายแดน 
 

        ก. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

             ข. รักษาความมั นคงปลอดภยัตามแนวชายแดนและป้องกนัปราบปรามการก่อ-ความไม่
สงบ      
             ค. พฒันาและช่วยเหลือประชาชน เพื  อความมั  นคงของชาติ 
             ง. ดาํเนินการฝึกอบรม เพื อสนบัสนุนภารกิจของตาํรวจตระเวนชายแดน และสํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ 

๔.การจัดของตํารวจตระเวนชายแดน 
 

          แบ่งการจดัออกเป็น   4  ฝ่าย คือ 
  - ฝ่ายอาํนวยการ 
  - ฝ่ายสนบัสนุน 
  - ฝ่ายการฝึก 
  - ฝ่ายปฏิบติัการ 
  



 ๒๒ 

             ผงัการจดั กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ผงัการจดั บก.อก.ตชด. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ผงัการจัด บก.สสน.ตชด. 
 

 
 
 
 
 
 
 

บช.ตชด. 

บก.อก.ตชด. 
(ฝ่ายอาํนวยการ) 

บก.สสน.ตชด. 
(ฝ่ายสนับสนุน) 

บก.กฝ. 
(ฝ่ายการฝึก) 

บก.อก.ตชด. 

กก.1 บก.อก.ตชด. 
(กําลังพล) 

กก.2 บก.อก.ตชด. 
(การข่าว) 

กก.3 บก.อก.ตชด. 
(ยทุธการ - การฝึก) 

กก.4 บก.อก.ตชด. 
(สง่กําลงับํารุง)

กก.5 บก.อก.ตชด. 
(กิจการพลเรือน) 

บก.สสน.ตชด. 

กก.1 บก.สสน.ตชด.         
       (สวสัดกิาร) 

กก.2 บก.สสน.ตชด. 
(สื อสาร) 

กก.3 บก.สสน.ตชด. 
       (พลาธิการ/ขนสง่) 

กก.4 บก.สสน.ตชด. 
        (การเงิน) 

รพ.นวตุสิมเดจ็ย่า 
(การแพทย์) 

บก.ตชด.ภาค 1-4 
(ฝ่ายปฏิบัติการ) 

กก.สอ.ตชด. 
(ฝ่ายปฏิบัตกิาร) 



 ๒๓

 
            ผงัการจัด บก.กฝ. 
 
 
 

 
 
 

             ผงัการจัด กก.อก.บก.กฝ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

              ผงัการจัดหน่วยปฏิบัติการฝึกของ บก.กฝ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บก.กฝ. 

กก.อก.บก.กฝ. 
(ฝ่ายอาํนวยการ) 

กก.1-9 บก.กฝ. 
        (หน่วยฝึก) 

กก.อก.บก.กฝ. 

แผนก 1          
           (ธุรการ) 

แผนก 2 
(วชิาการ) 

แผนก 3 
           (วางแผน) 

แผนก 4 
           (การเงิน) 

แผนก 5 
  (ประเมินผล) 

กก….บก.กฝ. 
(หน่วยฝึก) 

แผนก 1 - 4         
   

กองร้อยที  1         
         (สนบัสนนุ) 

ร้อย 2-5 (กองร้อยฝึก) 



 ๒๔

              ผงัการจัด บก.ตชด.ภาค 
 

 
 
 
 

 
 

              ฝังการจัดฝ่ายอาํนวยการ ระดับ บก.ตชด.ภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

             ผงัการจัดฝ่ายอาํนวยการ ระดับ กก.ตชด.หมายเลข 
 
 
 
 
 
 

 

   

กก.ตชด. … 

แผนก 1(กพ.) แผนก 2(ขว.) 

  กก.อก.บก.ตชด.
ภาค 

แผนก 1(กพ.) 

บก.ตชด.ภาค 

ร้อย สสน. 

บก.ตชด.ภาค 

กก.อก.บก.ตชด.ภาค 
(ฝ่ายอาํนวยการ) 

กก.ตชด…… 
(ฝ่ายปฏบิตักิาร) 

แผนก 3(ยก.) แผนก 4(กบ.) แผนก 5(กร.) แผนก 6(กง.) 

แผนก 2(ขว.) แผนก 3(ยก.) แผนก 4(กร)
(กบ.)  (กบ.) 

แผนก 5(กร.) แผนก 6(กง.) 



 ๒๕ 

 

            ผงัการจัดฝ่ายปฏิบัติการ ระดับ กก.ตชด.หมายเลข 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              ผงัการจัด กก.สอ.ตชด. (ตํารวจพลร่ม)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

   

กก.สอ.ตชด. 

แผนก 1(กพ.) แผนก2(ขว.) แผนก 3(ยก.) แผนก 4(กบ.) แผนก 5(กร.) แผนก 6(กง.) 

ร้อย 1(สสน.) ร้อย 2(กศ.) ร้อย 3(สกอ.) ร้อย 4(ปพ.) ร้อย 5-8(รพศ.) 

กก.ตชด. 
… 

แผนก 1(กพ.)   แผนก2(ขว.) แผนก 3(ยก.) แผนก 4(กบ.) แผนก 5(กร.) แผนก 6(กง.) 

ร้อย 1(สสน.)  ร้อย 2(กศ.) ร้อย 3(สสก.) ร้อย 4-7(ปฏิบัติการ)   



 ๒๖

๕.  ที ตั งของหน่วยตํารวจตระเวนชายแดน 
 
        ก.  กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
         ๑) กองบงัคบัการอาํนวยการตาํรวจตระเวนชายแดน (บก.อก.ตชด.) 
        ๒) กองบงัคบัการสนบัสนุนตาํรวจตระเวนชายแดน (บก.สสน.ตชด.) 
ที ตั ง เลขที  ๑๒๗๙  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
        ข. กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ (บก.ตชด.ภาค ๑) 
ที ตั ง  หมู่ที  ๖ ตาํบลคลอง ๕ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
         ๑)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ๑๑(กก.ตชด.๑๑) "ค่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชา"   
 ที ตั งบา้นทุ่งนางาม ตาํบลมะขาม อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 
         ๒)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๑๒ (กก.ตชด.๑๒)"ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี" 
ที ตั ง บา้นใหม่กองกาํกบั ตาํบลบา้นใหม่หนองไทร อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัปราจีนบุรี 
         ๓) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๑๓ (กก.ตชด. ๑๓)"ค่ายพระพุทธยอดฟ้า"   
ที ตั ง  บา้นชุกกุ่ม ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
         ๔) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๑๔  (กก.ตชด. ๑๔)"ค่ายพระมงกฎุเกล้า"   
ที ตั ง  ตาํบลหว้ยทราย อ.เมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ค. กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒(บก.ตชด.ภาค 2)   
ที ตั ง  ถนนหลงัศูนยร์าชการ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
             ๑)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๒๑  (กก.ตชด. ๒๑)"ค่ายสุรินทร์ภักดี"   
ที ตั ง  หมู่ที  ๙ ตาํบลเฉนียง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
             ๒)กองกาํกับการตาํรวจตระเวนชายแดนที ๒๒(กก.ตชด.๒๒)"ค่ายสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ"   
ที ตั ง  บา้นนาควาย ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
              ๓)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๒๓  (กก.ตชด. ๒๓)"ค่ายศรีสกลุวงศ์"  
ที ตั ง  บา้นหนองทรายขาว  ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
              ๔)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๒๔  (กก.ตชด. ๒๔)" ค่ายเสนีย์รณยทุธ"   
ที ตั ง  บา้นหนองขาม ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 
         ง. กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ (กก.ตชด.ภาค ๓) 
ที ตั ง  บา้นแม่ริม ตาํบลริมใต ้อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
              ๑)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๓๑  (กก.ตชด. ๓๑)"ค่ายเจ้าพระยาจักรี"    
ที ตั ง  บา้นท่าทอง  อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
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              ๒)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๓๒  (กก.ตชด. ๓๒)"ค่ายพญางําเมือง"  
 ที ตั ง  บา้นแท่นดอกไม ้ตาํบลบา้นต๋อม อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
              ๓)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๓๓  (กก.ตชด. ๓๓)"ค่ายสมเด็จพระบรมราช
ชนนี" 
 ที ตั ง บา้นเตาไห ตาํบลหนองหาร อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
              ๔)กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๓๔  (กก.ตชด. ๓๔)"ค่ายพระเจ้าตาก"  
ที ตั ง  บา้นดงปู  ตาํบลหนองบวัใต ้อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก 
        จ. กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔(บก.ตชด.ภาค 4)  
ที ตั ง  บา้นบ่อยาง  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
              ๑) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๔๑   (กก.ตชด.๔๑)"ค่ายอาภากรเกยีรติวงศ์" 
ที ตั ง  บา้นทั  งเบี ย ตาํบลขนุกระทิง อาํเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 
         ๒) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๔๒   (กก.ตชด.๔๒)"ค่ายศรีนครินทรา" 
ที ตั ง  บา้นใสใหม่  ตาํบลถํ าใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
         ๓) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๔๓   (กก.ตชด.๔๓)"ค่ายรามคําแหง" 
 ที ตั ง  บา้นบ่อยาง  ตาํบลบ่อยาง  อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
         ๔) กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที  ๔๔   (กก.ตชด.๔๔)"ค่ายพญาลิไท"   
ที ตั ง  บา้นบุดี  ตาํบลบุดี  อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

        ฉ. กองบงัคบัการฝึกพิเศษ 
ที ตั ง เลขที  ๑๒๗๙  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
             ๑) กองกาํกบัการ ๑  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๑ บก.กฝ.)"ค่ายพระรามหก"   
ที ตั ง  ตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 
          ๒) กองกาํกบัการ ๒  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๒ บก.กฝ.)"ค่ายพระยาสุรสีห์" 
ที ตั ง  ตาํบลวงันํ าเยน็ อาํเภอวงันํ าเยน็ จงัหวดัปราจีนบุรี 
          ๓) กองกาํกบัการ ๓  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๓ บก.กฝ.)"ค่ายพระยอดเมืองขวาง"  
ที ตั ง  ตาํบลแจระแม  อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
              ๔) กองกาํกบัการ ๔  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๔ บก.กฝ.)"ค่ายเสนีย์รณยทุธ"   
ที ตั ง  ตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 
                ๕) กองกาํกบัการ ๕  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๕ บก.กฝ.)"ค่ายนเรศวรมหาราช"  
ที ตั ง  ตาํบลอินทขิล  อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
            ๖) กองกาํกบัการ ๖  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ  (กก.๖บก.กฝ.)"ค่ายรามคําแหงมหาราช” 
ที  ตั ง  ตาํบลเมืองเก่า  อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
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             ๗) กองกาํกบัการ ๗  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ (กก.๗บก.กฝ.)"ค่ายศรียานนท์"  
ที ตั ง  ตาํบลบางเก่า  อาํเภอชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี 
              ๘) กองกาํกบัการ ๘  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ (กก.๘บก.กฝ.)"ค่ายศรีนครินทรา"   
ที ตั ง  ตาํบลถํ าใหญ่  อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
                ๙) กองกาํกบัการ ๙  กองบงัคบัการฝึกพิเศษ   (กก.๙บก.กฝ.)"ค่ายท่านมุก"   
ที ตั ง  ตาํบลพงังา  อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
        ช.กองกาํกบัการสนบัสนุนทางอากาศตาํรวจตระเวนชายแดน(กก.สอ.ตชด.)  "ค่ายนเรศวร"  
ที ตั ง  ตาํบลชะอาํ   อาํเภอชะอาํ    จงัหวดัเพชรบุรี 
 
๖. การขึ  นในความควบคุมทางยุทธการของฝ่ายทหาร 
    
             ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ทั งภายในและภายนอก
ราชอาณาจกัร มีความจาํเป็นตอ้งใช้เจา้หน้าที ฝ่ายทหาร และตาํรวจตระเวนชายแดน เพื อรักษา
ความปลอดภยัของราชอาณาจกัร ซึ งการใช้เจา้หน้าที ฝ่ายทหาร และฝ่ายตาํรวจตระเวนชายแดน
ปฏิบติัการร่วมกนั จาํเป็นตอ้งมีเอกภาพในการควบคุมและสั  งการ  จึงใหต้าํรวจตระเวนชายแดนขึ น
ในการควบคุมทางยุทธการของฝ่ายทหาร ตั งแต่วนัที   ๑  มิถุนายน๒๕๒๐  เป็นตน้ไป  ตามคาํสั ง  
สาํนกันายกรัฐมนตรี ที  สร  ๐๒๐๑/๓๕ ลงวนัที  ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐  
             กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนขึ นในความควบคุมทางยุทธการของ กองบญัชาการ
ทหารสูงสุด กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑,๒ ,๓ ,๔ ขึ นในความควบคุมทาง
ยทุธการของทพัภาคที  ๑,๒,๓,๔  ตามลาํดบั ยกเวน้หน่วยตาํรวจตระเวนชายแดนที ปฏิบติัการอยูใ่น
พื นที รับผดิชอบของกองทพัเรือ   ขึ นในความควบคุม-ทางยทุธการของกองทพัเรือ 

     การขึ นการควบคุมทางยุทธการหมายถึง สภาพการบงัคบับญัชาลกัษณะหนึ ง ซึ งหน่วย
ควบคุมทางยุทธการมีอาํนาจสั งการปรับกาํลงัเขา้ทาํการรบ มอบหมายงานกาํหนดที หมาย และ
อาํนวยการตามหน้าที อื นๆ ตามความจาํเป็น เพื อให้หน่วยที ขึ น ในการควบคุมทางยุทธการ  
สามารถปฏิบติังานจนบรรลุภารกิจที ได้รับมอบหมาย หน่วยตน้สังกดัเดิมยงัคงปกครองบงัคบั
บญัชา และบริหารงานในสายปกติของหน่วย ตาํรวจตระเวนชายแดนอยูเ่ช่นเดิม 
     การควบคุมทางยทุธการของฝ่ายทหารต่อตาํรวจตระเวนชายแดนมุ่งควบคุมเฉพาะภารกิจการ
ป้องกนัราชอาณาจกัร การรักษาความสงบเรียบร้อยของราชอาณาจกัร(เมื อเกิดสถานการณ์สงคราม 
หรือเกิดวกิฤตการณ์ที ทหารจาํเป็นตอ้งเขา้ควบคุมสถาน-การณ์)และการป้องกนัปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบ ส่วนภารกิจอื นๆของตาํรวจตระเวนชายแดนซึ งเกี ยวขอ้งอยู่กบัอาํนาจหน้าที ตาม
กฎหมาย  และ/หรือที มิไดเ้กี ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการทางยทุธการโดยตรง การควบคุมใหมี้ลกัษณะ
ประสานงานเป็นหลกั 
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     สําหรับการปฏิบัติในการควบคุมทางยุทธการ ถือปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมระหว่าง 
กระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย   เรื อง การให้ตาํรวจตระเวนชายแดนขึ นการ-ควบคุม
ทางยทุธการของฝ่ายทหาร ลงวนัที  ๘ มีนาคม ๒๕๒๒  หรือที แกไ้ขเพิ  มเติม 

 

แผนภูมิการขึ นควบคุมทางยุทธการกบัฝ่ายทหาร 
 
 
 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
หมายเหตุ : กาํลงั ตชด. ที อยู่ในพื นที  จว.จนัทบุรี และ ตราด (กก.ตชด.๑๑)  ขึ นการควบคุมทาง
ยทุธการกบั กองทพัเรือ โดย กปช.จต. 
 
      สายบังคับบัญชา 
              สายควบคุมทางยุทธการและการรายงาน 
      สายการประสานงาน 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี 

บก.ทหารสูงสุด 
สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

ทบ. ทอ. ทร. บช.ตชด. 

ทภ. ๒ ทภ. ๓ ทภ. ๑ ทภ. ๔ ภาค๓ ภาค๒ ภาค๔  ภาค๑ 



 ๓๐

๗.พนัธกจิของตํารวจตระเวนชายแดนในการป้องกันชายแดน 
      
        ก.เฝ้าตรวจบริเวณสาํคญัและรายงานข่าว 
        ข.ลาดตระเวนคุม้กนัและควบคุมภูมิประเทศสาํคญั 
        ค.สกดักั น ขดัขวาง  ตอบโตใ้นขั นตน้ ต่อกาํลงัขา้ศึกต่างชาติ และกาํลงัไม่ปรากฎสัญชาติ
ในทนัทีที ล่วงลํ าอธิปไตยทางดินแดนของประเทศไทย และถ้าไม่สามารถขบัไล่ ออกไปได ้        
ใหรั้ งหน่วงเขา้มาเป็นขั น ๆ   
        ง.สลายตวัเป็นกําลังหลังแนวข้าศึกถ้าจาํเป็นหรือเมื อสั  ง เพื อทาํการหาข่าว บ่อนทาํลาย        
ก่อวินาศกรรมต่อกาํลงัพล อาวุธยุทโธปกรณ์ เส้นทางส่งกาํลงับาํรุงของขา้ศึกและสนบัสนุนการ
ปฏิบติัการของกองโจรฝ่ายเรา 
        จ.ปฏิบติัตามแผนป้องกนัประเทศเมื อเกิดภาวะสงคราม 

 

๘.  ขีดความสามารถและขีดจํากดั 
 
         ก.ขีดความสามารถ 
             ๑) สามารถทาํการรบไดอ้ยา่งหน่วยทหารขนาดเล็กและการรบแบบกองโจร 
             ๒) สามารถปฏิบติัหนา้ที ของตาํรวจทั  วไป 
             ๓) สามารถพฒันาและช่วยเหลือประชาชน  เพื  อความมั  นคงของชาติ  
     จากขีดความสามารถจึงทาํใหต้าํรวจตระเวนชายแดนมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งความเป็นพล
เรือน ตาํรวจ และทหารเขา้ดว้ยกนั  จึงสามารถดาํเนินการจบักุมและปราบปรามอาชญากรรม ได้
เช่นเดียวกบัตาํรวจทั วไป  สามารถปฏิบติัการรบนอกแบบ โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร   
ป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ   ดาํเนินงานดา้นการข่าว  และการพฒันาช่วยเหลือ
ประชาชน  เพื อความมั  นคงของชาติ  การบรรเทาภยั  และดาํเนินการฝึกอบรมหลกัสูตรการต่อตา้น
การปราบปรามการก่อความไม่สงบให้กบัตาํรวจหน่วยอื นๆ ปฏิบติัการรบภายใต ้การควบคุมของ
ฝ่ายทหาร  แปรสภาพเป็นตาํรวจสนามไดท้นัทีเมื อสงครามเกิดขึ น 

      ข. ขีดจํากดั 
     ๑)ไม่สามารถทาํการรบแบบกองทพัประจาํ ถา้ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเพิ  มเติมอยา่งเพียงพอ 
    ๒)ระบบและวิธีการส่งกาํลงับาํรุงตามวิธีของกรมตาํรวจ ซึ งเหมาะสมกบัการปฏิบติัใน
ภาวะปกติ 
     ๓)อาวธุยทุโธปกรณ์มีอาวธุประจาํกายเป็นหลกั อาวุธประจาํหน่วย เครื องมือสื อสาร และ
ยายพานะมีจาํนวนจาํกดั 
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    ๔)ไม่สามารถทดแทนกาํลงัไดท้นัทีเมื อเกิดการสูญเสีย 
          ค.หลกันิยมในการใช้กําลงั 
     ๑)หน่วยระดับหมวดสามารถปฏิบัติการเป็นอิสระได้ ถ้ามอบภารกิจและพื นที อย่าง
เหมาะสม ไม่แยกกาํลงัออกปฏิบติัการตามลาํพงัตํ ากวา่หมวด 
    ๒)กองร้อยเป็นหน่วยหลกัในการดาํเนินกลยทุธและปฏิบติังานการเมือง 
    ๓)การมอบภารกิจควบคู่กบัพื นที ปฏิบติัการ 
 
๙.  จุดหมายปลายทาง อุดมการณ์ และนโยบายของตํารวจตระเวนชายแดน 
 
          ก .จุดหมายปลายทาง 
 สร้างตาํรวจตระเวนชายแดนให้มีเกียรติศกัดิ   อุดมการณ์ และมีประสิทธิภาพ ในการรักษา
ความมั นคงภายใน   การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพฒันาช่วยเหลือประชาชนเพื อความ
มั นคงของชาติ 
          ข .อุดมการณ์ 
         ๑) เทิดทูนและดาํรงไวซึ้ งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
รักษาไวซึ้ งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคพ์ระประมุข 
             ๒)การดาํรงอยู่ของชาติและความอยู่รอด ความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและ
ความเหนื อยยากของตาํรวจตระเวนชายแดน 
         ๓ )ตํารวจตระ เวนชา ยแดนทุ กนายจะต้อง มีความ เป็นอยู่ ที เ รียบ ง่าย  ป ระหยัด 
ขยนัหมั  นเพียร   มีคุณธรรม รับใชป้ระชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง ปฏิบติั
หนา้ดว้ยความซื อสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และสามารถพึ งตนเองได ้
          ค. คุณลกัษณะของตํารวจตระเวนชายแดน             
             ๑)สามารถทาํการรบนอกแบบโดยเฉพาะการรบแบบกองโจรและการต่อตา้นการรบแบบ
กองโจร 
             ๒)สามารถป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมไดอ้ยา่งตาํรวจ 
             ๓)สามารถพฒันาและช่วยเหลือประชาชนได ้ 
                                   
          ง . งานสําคัญ 
          เพื อใหก้ารปฏิบติังานของตาํรวจตระเวนชายแดนบรรลุผลตามภารกิจและจุดหมายปลายทาง
จึงกาํหนดงานสาํคญัขึ นถือปฏิบติั ๖ ประการ คือ 
      ๑)  การป้องกนัและรักษาสถานการณ์ชายแดน 
         ๒)  การป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้าย 
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           ๓)  การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
           ๔)  การพฒันาและช่วยเหลือประชาชน 
            ๕)  การปฏิบติังานมวลชนสัมพนัธ์ 
          ๖)  การพฒันาหน่วย 

 

๑๐.นโยบายในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน 
 
    เพื อใหก้ารดาํเนินงานของกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนตอบสนองและสอดคลอ้งต่อ
แนวนโยบายของกรมตาํรวจ   แนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนแนวนโยบายของ
รัฐบาลกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน จึงไดก้าํหนดนโยบายของกองบญัชาการขึ น เพื อเป็น
แนวทางการปฏิบติัและบริหารงานของหน่วยโดยไดจ้าํแนกเป็น ๒  ส่วนใหญ่ ๆ คือนโยบายทั วไป  
และนโยบายเฉพาะดงันี . 
     ก. นโยบายทั  วไป 
         ๑) การถวายความจงรักภกัดี    การถวายงานแด่องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ์ ทั งในดา้นโครงการอนัเนื องมาจาก
พระราชดาํริ การถวายความปลอดภยั และภารกิจอื นๆถือเป็นภารกิจอนัสาํคญัยิ  งของตาํรวจตระเวน
ชายแดน ที จะตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงั ใหบ้รรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
             ๒)การปฏิบติังานตามคุณลักษณะเฉพาะ 3 ประการ ทั งในคุณลักษณะทหาร คุณลกัษณะ
ตาํรวจ และคุณลกัษณะพลเรือน จะตอ้งพิจารณาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัพื นที  และสถานการณ์ต่าง 
ๆ อยูต่ลอดเวลา 
              ๓) ให้ตาํรวจตระเวนชายแดน  เป็นหน่วยงานหลกัของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ที มีหนา้ที 
ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริเวณแนวชายแดน  ซึ งครอบคลุมการปฏิบติัภารกิจของหน่วย ทั ง
ในดา้นการป้องกนัและรักษาสถานการณ์ชายแดน การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสําคญั ที มี
ผลกระทบต่อความมั นคงของชาติ  การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพฒันาช่วยเหลือประชาชน 
ในบริเวณแนวชายแดน 
             ๔)พื นที หลกัในการปฏิบติังานของตาํรวจตระเวนชายแดน ไดแ้ก่พื นที บริเวณแนวชายแดน
และพื นที ที มีปัญหาดา้นความมั นคง โดยถือว่ากองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยหลกัใน
การปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามภารกิจหนา้ที  
             ๕)ใช้งานประชาสัมพนัธ์ งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์เป็นเครื องมือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของตาํรวจตระเวนชายแดนอย่างกวา้งขวางในทุกภารกิจ ตามหน้าที ความรับผิดชอบ  
กบัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัและพฒันางานดา้นการข่าวใหเ้ป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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             ๖) ปรับปรุงพฒันาศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยอยา่งกวา้งขวาง 
ทั งในดา้นการปรับปรุงโครงสร้าง การจดัหน่วย การปรับปรุงทางยุทธวิธี  ระบบวิธีการปฏิบติังาน   
ทั งในส่วนอาํนวยการ  ส่วนสนบัสนุน  ส่วนการฝึก   และส่วนปฏิบติัการ ตลอดจนพฒันาดา้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการปฏิบติัภารกิจของหน่วย สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั งพฒันาบุคลากรเพื  อรองรับต่อสภาวะการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ 
ดงักล่าว 
             ๗) พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 
      ข. นโยบายเฉพาะ 
             ๑) งานป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน 
 (ก) ปฏิบติังานสนบัสนุนแนวทางของแผนยทุธศาสตร์การต่อสู้เบด็เสร็จ 
  (ข)ปรับการจดัและการวางกาํลงัในพื นที รับผิดชอบให้สามารถปฏิบติังานครอบคลุม
พื นที บริเวณแนวชายแดนที ไดรั้บมอบหมายอยา่งกวา้งขวาง  
  (ค) ปฏิบติังานอื น ๆ ตามภารกิจของหน่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ  งงานในหนา้ที ของตาํรวจ 
ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและรักษาสถานการณ์ชายแดน 
             ๒) งานป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
  (ก) การปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เนน้การ 
ปฏิบติัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานขององคก์รปกติ เช่น สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ จงัหวดั และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 
      (ข)ปฏิบติังานหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน เกี ยวกบัการขจดัเงื อนไขทางสังคม อนั
อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั  นคง โดยใชง้านพฒันาและ ช่วยเหลือประชาชน  และงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เป็นเครื องมือหลกั 
      (ค)จดัเตรียมความพร้อมสนบัสนุนการปฏิบติัแก่สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ในภารกิจ
การควบคุมฝงูชน  
             ๓) งานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
      (ก) เน้นการปฏิบติั ทั งในมาตรการการป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
สําคญัที มีผลกระทบต่อความมั นคงในบริเวณแนวชายแดน เช่น ยาเสพติด การหลบหนีเขา้เมือง 
การตดัไมท้าํลายป่า การคา้สินคา้หลบหนีศุลกากร และอาวธุสงคราม เป็นตน้ 
                 (ข)พฒันาบทบาทของตาํรวจตระเวนชายแดนในการปฏิบติัภารกิจเกี ยวกบัการถวาย
ความปลอดภยั ใหมี้ความชดัเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นที ยอมรับของหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง 

      (ค) เพิ มบทบาทในการให้การสนบัสนุน   หรือปฏิบติัการร่วมกบัตาํรวจทอ้งที  และ
ตาํรวจหน่วยอื น เกี ยวกบัภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
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ทรัพยสิ์น   ทั งนี  โดยการปฏิบติัดงักล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถของหน่วย และความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
             ๔) งานพฒันาและช่วยเหลอืประชาชน 
      (ก) มุ่งเนน้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติังานตามโครงการอนัเนื องมาจากพระราชดาํริ
ตามที ไดรั้บมอบหมาย รวมทั งการดาํเนินงานของโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 
                  (ข) ปรับปรุงกรอบกิจกรรมของงานตามระบบของคณะกรรมการนโยบายกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและทอ้งถิ น (กนภ.)ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจของหน่วย และการเปลี ยนแปลง
ของสถานการณ์ 
                  (ค) ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ทั งภยัธรรมชาติและ
อุบติัภยั  ให้หน่วยมีขีดความสามารถทั งในดา้นการป้องกนั  การกูภ้ยั  การให้ความช่วยเหลือ และ
ฟื นฟ ูเบื องตน้  โดยเฉพาะอย่างยิ  งการกูภ้ยั จะตอ้งสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
                   (ง) การฝึกอบรมประชาชนและเยาวชน จะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามทิศทางที 
กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ )  
                   (จ) งานพฒันาทุกรูปแบบใหมุ้่งเนน้การพฒันาแบบยั  งยนื 
              ๕) งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ 
                   (ก) พฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานมวลชน  โดยเฉพาะอยา่งยิ  งขั นตอนและวิธีการ
ปฏิบติังาน เพื  อใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพทางสังคมและสถานการณ์ที เปลี ยนไป 
        (ข) ใช้การปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นเครื องมือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานในทุกภารกิจของหน่วย ทั งในดา้นความมั นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนรวมทั งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ งแวดลอ้ม 
                     (ค) การสร้างมวลชนพื นฐานของตาํรวจตระเวนชายแดน นอกเหนือจากจะตอ้ง
มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัแก่องคก์รจดัตั งตามกฎหมายและประชาชนทั  วไปแลว้ จะตอ้งให้ความสําคญั
ต่อการสร้างมวลชนจากกลุ่มเด็กและเยาวชนดว้ย 
                     (ง) พฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ทั งภายในและภายนอกหน่วย ให้
เหมาะสมกบัความเจริญกา้วหนา้ของระบบสื อสารมวลชนในปัจจุบนั 
              ๖) งานพฒันาการบริหาร 
                      (ก) ปรับปรุงโครงสร้างการจดัหน่วย ให้เหมาะสมกบัภารกิจและแนว-โน้มของ
สถานการณ์ ตลอดจนเพื อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสนบัสนุนตาํรวจทอ้งที และตาํรวจ
หน่วยอื น 



 ๓๕ 

                      (ข) พฒันายทุธวธีิการปฏิบติังาน ในระดบัหมู่และหมวดตาํรวจ-ตระเวนชายแดน ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ที ไดใ้นลกัษณะอเนกประสงค ์ตามคุณลกัษณะ
เฉพาะของตาํรวจตระเวนชายแดน ทั ง ๓ ประการ 
                     (ค) ปรับปรุงหน่วยฝึก ระบบการฝึก และหลกัสูตรการฝึกใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและ
การเปลี ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั งเนน้การฝึกยุทธวิธีตาํรวจมากยิ งขึ นเพื อรองรับภารกิจการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริเวณแนวชายแดน และเสริมบทบาทในการสนบัสนุนการฝึกอบรม
แก่สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติใหมี้ความชดัเจน 
          (ง) ปรับปรุงหน่วยฝึก ระบบฝึก และหลกัสูตรการฝึกให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของ
ตาํรวจตระเวนชายแดน โดยยึดแนวทางการสร้างความรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                    (ฉ) นอกเหนือจากการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบติังาน
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว  จะต้องมุ่งเน้นการปลูกฝังด้าน จริยธรรม คุณธรรม อุดมการณ์ และ
วฒันธรรมที ดีงาม เพื อให้บุคลากรของหน่วยสามารถดาํรงตนอยู่ร่วมกบัผูอื้ นได้อย่างสันติสุข 
รวมถึงการสร้างค่านิยมร่วมของการเป็นตาํรวจตระเวน-ชายแดนอยา่งมีเกียรติยศ เกียรติศกัดิ  
       (ช) การบริหารงานบุคคล จะตอ้งเป็นไปโดยระบบคุณธรรม และให้ความสําคญัใน
การดาํเนินการพฒันาข้าราชการตาํรวจและครอบครัวให้สมบูรณ์ ทั งทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา เพื  อนาํไปสู่สังคมตาํรวจตระเวนชายแดนที เขม้แขง็ต่อไป 
       (ซ) พฒันาการใช้เทคโนโลยีอนัทนัสมยัในหน่วยตาํรวจตระเวนชายแดนโดยเฉพาะ
อย่างยิ  งเทคโนโลยีดา้นการสื อสาร  ระบบการประมวลผลขอ้มูล และเทคโนโลยีด้านอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั งใหมี้การ พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เพื  อรองรับเทคโนโลยดีงักล่าว 
       (ณ) พัฒนาระบบงานธุรการระดับหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการ 
        (ญ) พฒันาระบบและบุคลากรในดา้นการติดตามประเมินผล    ใหมี้ ประสิทธิภาพ 
 
๑๑.แผนตํารวจตระเวนชายแดนแม่บท ฉบับที  ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ 

 
 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน มีภารกิจและหน้าที  เกี ยวขอ้งกบั  การรักษา-ความ
มั นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย  และการพฒันาและช่วยเหลือประชาชนเพื อเสริมความ
มั นคง   การที จะให้ทุกหน่วยงานในสังกดั    สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    และ
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผน
กระทรวงมหาดไทย    และแผนสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ    นั นจาํเป็นจะตอ้งมีแผนระดับ
กองบญัชาการซึ งเรียกว่า “แผนตาํรวจตระเวนชายแดน”  โดยมีวตัถุประสงค์ให้เป็นแผนแม่บท



 ๓๖

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื อใชเ้ป็นแนวทางในการ      ประสานแผน  แผนงาน  โครงการ  และงาน
ของหน่วยราชการในสังกดั  ใหด้าํเนินไปอยา่งสอดคลอ้ง และเกื อกูลกนั  และเป็นเครื องมือในการ
กาํหนดกรอบแนวทางการ-บริหารงาน   ในช่วงระยะเวลาของแผนดว้ย แผนตาํรวจตระเวน
ชายแดนแม่บท  ฉบบัที   ๕  พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙      มีความมุ่งหมายเพื อกาํหนดแนวทางการ
บริหารในช่วงระยะเวลา ของแผน ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของชาติตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที  ๙   (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  แผนมหาดไทยแม่บท ฉบบัที  ๗ (พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙)  และแผนสํานกังานตาํรวจแห่งชาติแม่บท ฉบบัที   ๔ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)   
โครงสร้างของแผนตาํรวจตระเวนชายแดน   ประกอบดว้ย  ๕  แผนสาขา ๒๓  แผนงาน ๗๗ งาน 
(กลุ่มโครงการ) ตามแผนภูมิตารางแสดงโครงสร้างแผน ดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๗ 

แผนสาขา 
 

แผนงาน งาน (กลุ่มโครงการ) 

๑. สาขาการรักษา   
   ความมั  นคงภายใน 
    ประกอบด้วย  
   ๓   แผนงาน  
   ๑๐ งาน คือ 
 

๑.๑ แผนงานการป้องกนั-  
      ชายแดน และรักษา 
      สถานการณ์ชายแดน 
 
 
 
๑.๒  แผนงานการป้องกนั 
       และปราบปรามการ- 
       ก่อความไม่สงบ 
 
 
 
๑ .๓  แผนงานการพัฒนา
ดา้นการข่าว 

๑) งานการป้องกนัชายแดน 
๒) งานการรักษาสถานการณ์บริเวณ   
แนวชายแดน 
๓) งานการรักษาเครื องหมายแสดง     
แนวเขตแดน 
 
๑) งานการป้องกนัการก่อการร้าย 
๒) งานการปราบปรามการก่อการร้าย 
๓) งานการป้องกนัและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ 
๔) งานการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล 
   
๑) งานพฒันาบุคลากร 
๒) งานการพฒันาระบบวธีิการปฏิบติั 
     งานข่าวลบัและการอาํนวยการข่าว 
๓) งานจดัระบบแหล่งข่าว 
 

๒. สาขาการรักษา     
ความสงบเรียบร้อย  
    ประกอบด้วย 
    ๗   แผนงาน  
   ๑๘  งาน คือ 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๑  แผนการการถวาย 
ความปลอดภยั 
 
๒.๒ แผนงานการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด 
 
 
 
๒.๓ แผนงานการป้องกนั
และปราบปรามการทาํลาย 
ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
 
 

๑) งานเตรียมการ 
๒) งานปฏิบติัการ 
 
๑) งานป้องกนัการแพร่ระบาดของยา- 
เสพติด 
๒) งานปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
 
๑) งานป้องกนัการทาํลายทรัพยากร      
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
๒) งานปราบปรามการทาํลายทรัพยากร
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
 



 ๓๘

แผนสาขา 
 

แผนงาน 
 

              
                งาน (กลุ่มโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ แผนงาน การป้องกนั
และ ปราบปรามการลกัลอบ
หลบหนีเขา้เมือง 
 
 
๒.๕ แผนงานการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบ
คา้สินคา้หลบหนีศุลกากร 
 
 
๒.๖ แผนงานป้องกันและ
ป รา บ ป รา ม อา วุธ ปื นผิ ด  
ก ฎ ห ม า ย อ า วุ ธ ส ง ค ร า ม       
และวตัถุระเบิด 
 
๒.๗  แผนงานการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ      
ทรัพยสิ์น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑) งานป้องกนัการลกัลอบหลบหนีเขา้ 
เมือง 
๒) งานปราบปรามการลกัลอบหลบหนี     
เขา้เมือง 
 
๑) งานป้องกันการลักลอบค้าสินค้า     
หลบหนีศุลกากร 
๒) งานปราบปรามการลกัลอบคา้สินคา้ 
หลบหนีศุลกากร 
 
๑) งานป้องกันอาวุธปืนผิดกฎหมาย  
อาวธุสงคราม และวตัถุระเบิด 
๒) งานปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมาย 
อาวธุสงคราม และวตัถุระเบิด 
 
๑ )  งานปราบป รา มผู ้มี อิท ธิพล แล ะ     
อาํนาจมืด 
๒) งานสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการ     
โจรกรรมรถ 
๓) งานสนับนุนการรักษาความปลอด     
ภยันกัท่องเที ยว 
๔) งานแก้ไขปัญหาการปล้นสะดม     
บริเวณแนวชายแดน 
๕) งานสนับสนุนคณะกรรมการการ      
เลือกตั ง 
๖) งานสนบัสนุนตาํรวจหน่วยอื น ๆ ใน      
สังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
 



 ๓๙ 

 
แผนสาขา 

แผนงาน  
งาน (กลุ่มโครงการ) 

 
๓.สาขาการพฒันา 
และช่วยเหลือ 
ประชาชน   
ประกอบด้วย 
   ๕  แผนงาน  
  ๒๒ งาน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ แผนงานโครงการอนั
เนื องมาจากพระราชดาํริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.๒ แผนงานการศึกษาในถิ น
ทุรกนัดารและไกลคมนาคม 
 
 
 
 
๓.๓ แผนงานพฒันาชนบท 
เพื อเสริมความมั  นคง 
 
 
 

 

๑ ) ง า น บ ริ ห า ร  แ ล ะ  ป ร ะ ส า น ง า น
โครงการ ฯ  
๒) งานโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันา   
หว้ยทรายอนัเนื องมาจากพระราชดาํริ 
๓) งานโครงการบูรณะพระราชนิเวศน์     
มฤคทายวนั 
๔) งานโครงการส่งเสริมการปลูกหญา้     
แฝก 
๕) งานโครงการพฒันาพื นที ลุ่มนํ าห้วย     
บางทรายตอนบน 
๖) งานโครงการบรรเทาภยัในพระบรม     
ราชานุเคราะห์ 
๗) งานโครงการหม่อนไหม 
๘)งานโครงการสวนป่าพระนามาภิไธย      
ภาคใตส่้วนที  2 (ป่าบาลา – ฮาลา) 
๙) งานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
 
๑) งานโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 
๒) งานโครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก 
และเยาวชนในถิ นทุรกนัดารและไกล 
คมนาคม  
๓)งานเสริมความมั  นคงในพื นที เขตบริการ
ของโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 
๑) งานโครงการ สมบ.สว. 
๒) งานโครงการ ปชด. 
๓) งานการพฒันาโครงสร้างพื นฐานเพื อ 
ความมั  นคง 
๔) งานศูนยฝึ์กอาชีพนกัเรียนเก่า รร.ตชด
๕) งานบริการทางการแพทย ์



 ๔๐

 
แผนสาขา 

    แผนงาน   
งาน (กลุ่มโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สาขาชุมชนและ    
มวลชนสัมพนัธ์ 
    ประกอบด้วย  
    ๓   แผนงาน 
   ๑๓  งาน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ แผนงานพฒันาชนบท 
เพื อเสริมความมั  นคง 
 
 
 
 
 
๓.๔ แผนงานบรรเทาภยั 

  

 

๓.๕ แผนงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดลอ้ม 

 

๔.๑ แผนงานพฒันาการ 
ปฏิบติังาน 
 
 
 
๔.๒ แผนงานการ
ปฏิบติังานชุมชนและ 
มวลชนสัมพนัธ์ 
 
 
๔.๓ แผนงานงานประชา      
สัมพนัธ์ 
 
 

๑) งานโครงการ สมบ.สว. 
๒) งานโครงการ ปชด. 
๓) งานการพฒันาโครงสร้างพื นฐานเพื อ 
ความมั  นคง 
๔) งานศูนยฝึ์กอาชีพนกัเรียนเก่า รร.ตชด
๕) งานบริการทางการแพทย ์
 
๑) งานการใหค้วามช่วยเหลือ 
๒) งานพฒันาบุคลากรและอุปกรณ์กูชี้พ 
๓) งานปฏิบติัการ   
 
๑) งานรณรงคป้์องกนั 
๒) งานบาํรุงรักษาและฟื นฟ ู 
 
 
๑) งานพฒันาและปรับปรุงระบบการ- 
     ปฏิบติังาน 
๒) งานพฒันาบุคลากร 
๓) งานจดัตั งศูนยฝึ์กอบรม 
 
๑) งานเตรียมการและปฏิบติัการ 
๒) งานลูกเสือชาวบา้น 
๓) งานฝึกอบรมเยาวชน 
๔) งานฝึกอบรมประชาชน 
 
๑) งานการผลิตสื อเพื อการประชาสัมพนัธ์
๒) งานพฒันาบุคลากรและเครื องมือ 
๓) งานการเผยแพร่ 
๔) งานศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ 



 ๔๑ 

     แผนสาขา               แผนงาน 
 

งาน (กลุ่มโครงการ) 
 

 
 
 
๕. สาขาการพฒันา    
การบริหาร 
    ประกอบด้วย 
    ๕   แผนงาน 
   ๑๔ งาน คือ  
 

 
 
 
๕.๑ แผนงานการบริหาร     
กาํลงัพล 
 
๕.๒ แผนงานการพฒันา
คุณภาพกาํลงัพล 
 
 
๕.๓ แผนงานการฝึกอบรม 
 
 
 
 
๕.๔ แผนงานการพฒันาการ      
ปฏิบติังาน  
 
 
 
๕.๕ แผนงานพฒันาองคก์ร 

๕) งานสถานีวทิยกุระจายเสียง 
๖) งานหอ้งสมุดและพิพิธภณัฑ ์
 
๑) งานบริหารกาํลงัพล 
๒) งานพฒันาขวญัและกาํลงัใจ 
 
๑) งานการพฒันาจิตใจ 
๒) งานการรักษาวินยั 
๓) งานการสอนแนะ 
 
๑) งานการฝึกอบรมภายในหน่วย 
๒) งานการฝึกอบรมนอกหน่วย 
๓) งานสนบัสนุนการฝึกอบรมของ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
๑) งานพฒันาระบบงาน 
๒) งานพฒันาระบบแผนและโครงการ 
๓) งานพฒันาการส่งกาํลงับาํรุง 
๔) งานงบประมาณและการเงิน 
 
๑) งานการพฒันาองคก์ร 
๒) งานพฒันาความสัมพนัธ์ของสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒

๑๒. สรุป  

 
  ตาํรวจตระเวนชายแดนเป็นกาํลงัหลกัของกรมตาํรวจ ในการรักษาความมั  นคงภายใน  การ
รักษาความมั นคงปลอดภยัตามแนวชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหก้บัประชาชน  และเป็นกาํลงักึ งทหารของชาติ ในการปฏิบติังาน
ตามแผนงานการรักษาความมั  นคงภายใน และการสกดักั นตามแนวชายแดน โดยขึ นการควบคุม
ทางยทุธการกบัฝ่ายทหาร 
 ตาํรวจตระเวนชายแดนมีคุณลกัษณะที สําคญั ๓ประการ คือ สามารถทาํการรบนอกแบบ 
โดยเฉพาะการรบแบบกองโจร สามารถปฏิบัติหน้าที ของตาํรวจทั วไป สามารถพฒันาและ
ช่วยเหลือประชาชนตามแผนการพฒันาชนบทของชาติ สําหรับการควบคุมทางยุทธการกับ
กองบญัชาการทหารสูงสุด  ในแผนงานป้องกนัชายแดนของหน่วยควบคุมทางยุทธการ กองบงัคบั
การตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ขึ นการควบคุมทางยุทธการกบักองทพัภาค  โดยไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบติัใน ๒ ลกัษณะคือ การส่งมอบกาํลงั ตชด. ในพื นที ให้กบัหน่วยควบคุมทางยุทธการ ซึ ง 
ทภ./ศปก.ทภ. จดัตั งขึ น หรือ มอบภารกิจและพื นที ใหต้ชด.ดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมของหน่วย
ควบคุมทางยุทธการ ซึ งในลกัษณะหลงันี  นบัว่าเป็นผลดีและทาํให้ ตชด.มีความคล่องตวัในการ
ปฏิบติัสูง นอกจากนั นในบางส่วน บางพื นที  กาํลงัตาํรวจตระเวนชายแดนไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานในแผนงานรักษาความมั  นคงภายในอีกดว้ย 
 ในด้านการพฒันาประสิทธิภาพของตวับุคคล เน้นการสร้างอุดมการณ์ทางด้านการเมือง 
อุดมการณ์ในการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามแผนงาน การพูดในที ชุมนุมชน เพื อผลในการทาํงาน
มวลชนสัมพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นครูฝึกทางทหาร เพื  อสามารถฝึกอบรมประชาชน  
และออกคาํสั งเมื อเขา้ปฏิบติัการอยา่งไดผ้ลหรือกล่าวโดยสรุปคือพฒันาให้ตาํรวจตระเวนชายแดน
ทุกนาย คิดเป็น พดูเป็น ทาํเป็น และสั งการเป็นนั  นเอง โดยมีกองบงัคบัการฝึกพิเศษเป็นหน่วยหลกั
ในการปฏิบติั นอกจากนั น กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนไดจ้ดัตั ง"ศูนยม์วลชนสัมพนัธ์
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน"ขึ นรับผิดชอบการทาํงานมวลชนของตาํรวจตระเวน
ชายแดน เพื อกาํหนดนโยบาย และพฒันาประสิทธิภาพกาํลงัพลในการทาํงานมวลชน ดา้นการ
พฒันาประสิทธิภาพของหน่วย เนน้ที กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดน ให้สามารถเป็นศูนยย์ุทธการ
และการข่าว ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจ และประชาชน ศูนยพ์ฒันาช่วยเหลือประชาชนและศูนยพ์กัฟื น
กาํลงัพล ด้านหมวดตาํรวจตระเวนชายแดน พฒันาประสิทธิภาพให้สามารถทาํงานได้ทั งด้าน
การเมือง การพฒันา และการทหารได้อย่างอิสระ ด้านการปฏิบติัแผนงาน ต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของแต่ละพื นที  พื นที ใดที ไม่มีสถานการณ์ดา้นการรบสู้รบ จะตอ้งเน้นหนกังานดา้น
การเมือง และการพฒันา  พื นที ใดที สถานการณ์ด้านการสู้รบไม่รุนแรง จะตอ้งดาํเนินการด้าน



 ๔๓ 

การเมือง การพฒันา และการทหารควบคู่กนัไป ส่วนในพื นที ที มีสถานการณ์สู้รบสูงหรือรุนแรง 
จะตอ้งดาํเนินการทางดา้นการทหาร  เพื อคลี คลายสถานการณ์การสู้รบให้เบาบางลง  แลว้จึงเอา
งานดา้นการเมืองและการพฒันาเขา้ไปขยายผล  สําหรับการรักษาความปลอดภยัตามแนวชายแดน 
งานดา้นการทหาร มุ่งกระทาํต่อกองกาํลงัของต่างชาติ  ที คุกคามต่อเอกราชอธิปไตย และระบบการ
ปกครองของประเทศ แต่ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นสําคญั ส่วนการรักษา
ความมั  นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนนั น ต้องดําเนินงานด้านการเมืองและการพัฒนาต่อ
ประชาชนในพื นที เป็นหลกั เมื อสถานการณ์สงครามเกิดขึ น ตาํรวจตระเวนชายแดนจะแปรสภาพ
เป็นตาํรวจสนาม ปฏิบติัการตามแผนป้องกนัราชอาณาจกัรตามที ฝ่ายทหารกาํหนดได ้ 
 
 

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

 



๔๔ 

บทที   ๓    
แนวความคดิเกี  ยวกับการอาสารักษาดินแดน 

 
๑.กล่าวนํา 
 
 การที ประเทศชาติของเราสามารถดาํรงความเป็นเอกราชและอธิปไตยมาไดต้ราบเท่าทุกวนันี  
ก็เพราะบรรพบุรุษไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวยั ไดเ้สียสละชีวติเลือดเนื อและความสุขส่วนตวัทั ง
ปวงเขา้ปกป้องไว ้ประจกัษ์พยานมีปรากฏให้เห็นเป็นเครื องเตือนใจอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ก็เพราะดว้ยความสามคัคีและเสียสละอ่างใหญ่หลวงของชนชาติไทยนี 
เอง ผืนแผ่นดินแห่งนี จึงสามารถรวมกนัและดาํรงอยู่เป็น “ประเทศไทย” อยู่ไดอ้ย่างเป็นสุขจน
ปัจจุบนัโดยอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นพื นฐานและแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้ หากเราจะยอ้นไปในอดีตก็จะประจกัษข์ดัว่า การบริหารราชการแผ่นดินและการต่อสู้กบั
อริราชศตัรู เพื  อปกป้องผืนแผน่ดินไทยนั น ไม่วา่ยุคใดสมยัใด พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูน้าํสูงสุด
มีพระราชอาํนาจและอาญาสิทธิ เด็ดขาดเหนือประชาราษฎร์ทั งปวง ราษฎรทุกคนอยูใ่นฐานะเป็น
ผูรั้บใช ้เรียกวา่ “ทาํราชการ” โดยเฉพาะอยา่งยิ  งชายไทยทุกคนมีหนา้ที ป้องกนัรักษาบา้นเมืองเมื อ
มีศึกสงครามก็เรียกระดมพลเขา้ฝึกหดัทหาร เรียกวา่ “เขา้เวร” ผลดัเปลี ยนกนัปีละ ๖ เดือน แต่ใน
ระยะหลงัได้ลดหย่อนการเข้าเวรให้เหลือเพียงปีละ ๓ เดือนเมื อออกเวรแล้วก็ไปทาํมาหากิน
ตามปกติ ไม่มีการจดักาํลงัรบแบบกองทพัประจาํการเหมือนในปัจจุบนัแต่อย่างไร ดงันั น จะเห็น
ได้ว่านับตั งแต่สมยัโบราณกาลเป็นต้นมาคนไทยได้ “อาสา” เข้ามาด้วยความกล้าหาญเพื  อ              
“ รักษาดินแดน ”  แผน่ดินไทยไวเ้พื  อให้  “ ไทยตอ้งเป็นไทย ” อยูช่ั วนิจนิรันดร “การอาสารักษา
ดินแดน ”  จึงเป็นสิ งที ควบคู่มา ประวติัศาสตร์ชาติไทย มาโดยตลอดตราบเท่าทุกวนันี  
 
๒.ความเป็นมาของอาสารักษาดินแดน 
 
 ความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดนนั นจากหลกัฐานทางประวตัศาสตร์ปรากฏว่ากอง
อาสารักษาดินแดนไดมี้มาแลว้แต่โบราณกาลที พอจะเห็นไดช้ดั เช่น ในสมยัสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมยัศึกบางระจนั ซึ งตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวไวว้่า มีชาวบา้นบางระจนัที 
ไม่ใช่ทหารได้พยายามต่อสู้กับชาวพม่าข้าศึกจนสิ นกาํลัง กล่าวคือ เมื อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. 
๒๓๐๘ ราษฎรชาวบา้นบางระจนัหมู่หนึ งซึ งมีหวัหนา้ซึ งมีหวัหนา้รวม ๖ คน ดว้ยกนั  ชื อนายแท่น, 
นายโชตินายอิน, นายเมือง ซึ งเป็นชาวเมืองสิงห์ กบันายดอก และนายทองแกว้ ซึ งเป็นคนชาวเมือง
วิเศษไชยชาญ ไดอ้อกอุบายลวงชาวพม่าขา้ศึกไปตายเป็นจาํนวน ๒๐ คน แลว้พากนัหลบหนีไปอยู่



 ๔๕ 
 
บา้นบางระจนั เพราะเวลานั นมีชาวไทยเป็นจาํนวนมากไดพ้ากนัหลบหนีพม่าไปอยูที่ บา้นบางระจนั
แล้ว หัวหน้าทั ง ๕ คนนี ไปรวบรวมสมคัรพรรคพวกเพิ มเติม ได้อีกกว่า ๔๐๐ คน และมีหัวหน้า
เพิ มขึ นอีก ๕ คน คือ ขุนสรรค,์ พนัเรือง, นายทองเหม็น, นายจนัหนวดเขี ยวและนายทองแสงใหญ่ 
ไดจ้ดัสร้างค่ายลอ้มรอบบา้นบางระจนัเป็น ๒ ค่าย แลว้จดักาํลงัแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เตรียมพร้อม
รักษาหนา้ที พร้อมดว้ยศาสตราวธุเท่าที สามารถจะแสวงหามาไดใ้นตาํบลนั น และไดพ้ยายามทาํการ
ต่อสู้กบัพม่าขา้ศึกไดเ้ป็นเวลานานถึง ๕ เดือน จึงสิ นกาํลงัและเสียค่ายเมื อวนัจนัทร์ เดือน ๘ แรม ๒ 
คํ า ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙  นอกจากการสู้รบที ค่ายบางระจนัแล้ว ก็ยงัมีการสู้รบที เมืองถลาง ในสมยั
คุณหญิงจนัและนางมุก (ทา้วเทพกษตัรรี และ ทางศรีสุนทร) สมยักูอิ้สรภาพเมืองนครราชสีมาโดย
การนาํของคุณหญิงโม (ทา้วสุรนารี) จนกระทั  งสมยัเสือป่า รัชการที  ๖  
 สาํหรับสมยัเสือป่า ในสมยัพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั (รัชกาลที  ๖ ) ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั งกองพลอาสาสมคัรเรียกวา่ “กองเสือป่า” 
ขึ นเมื อวนัที  ๑ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔ ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื  อฝึกอบรมขา้ราชการและ
ประชาชนให้รู้จกัรักชาติ รู้จกัหนา้ที ในการป้องกนัรักษาประเทศชาติ รู้จกัประพฤติปฏิบติัในสิ งที ดี
ที ควร และทรงวางหลกัอนัเป็นชีวิตจิตใจของกองเสือป่าไวว้า่ “เสียชีพอยา่เสียสัตว”์  กองเสือป่าใน
ขณะนั นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทเสือป่าเสนาทหารรักษาพระองค ์ไดแ้ก่ กรมเสือป่าราบ
หลวง, พรานหลวง, มา้หลวง ปืนใหญ่หลวง, เดินข่าวหลวง, พาหนะหลวง, และนกัเรียนเสือป่า
หลวง เป็นตน้ อีกประเภทหนึ งเป็นเสือป่ารักษาดินแดนมณฑลต่าง ๆ รวมทั งเสือป่ารักษาดินแดน
พิเศษ เช่น มา้และเดินข่าว เป็นตน้ 
 หน้าที ของกองเสือป่า ไดมี้พระราชกาํหนดหน้าที เสือป่านกัรบกองอาสารักษาความสงบราบ
คาม พ.ศ. ๒๔๖๐ กาํหนดไวต้ามมาตรา ๔ ว่า เหตุการณ์ฉุกเฉินที เกิดขึ น ซึ งเป็นหนา้ที ของเสือป่า
กองอาสาสมคัรจะตอ้งกระทาํหนา้ที เขา้ระวงัหรือปราบปรามนั น คือ ถ้า เหตุจลาจลเกิดขึ นภายใน
พระราชอาณาจกัรเฉพาะภายในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ ง หรือหลายจงัหวดัก็ดีเป็นหน้าที ของเสือป่า
นักรบ ส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ ซึ งอยู่ในจังหวดันั น ๆ จะต้องทาํการระวงัทั งสิ นหรือถ้ามีการ
ประกาศสงครามขึ นเมื อใด เวลาใด เสือป่ากองอาสาสมคัรทุกกองต้องเตรียมพร้อมที จะทาํการ
ป้องกนัต่อสู้ราชศตัรูนั น ๆ เพื อรักษาความเป็นไทย อิสระของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
 ตามที กล่าวมาแล้วนี  จะเห็นได้ว่าชาติไทยนั นได้มีหน่วยอาสารักษาดินแดนมาแล้วแต่ครั ง
โบราณกาล จนกระทั  งถึงสมยัล้นเกล่าฯ รัชกาลที  ๖ ซึ งล้วนแลว้แต่มีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั
ทั งสิ นคือ ช่วยทหารทาํการสู้รบกบัขา้ศึกศตัรูเมื อถึงคราวจาํเป็น 
 สําหรับตวัอย่างในต่างประเทศนั น เช่น ประเทศองักฤษ เมื อก่อน ค.ศ.๑๙๐๘ มีหน่วย Militia 
ซึ งหมายถึงหน่วยของประชาชนที อาสาสมคัรเข้ามากระทาํหน้าที อย่างทหารแต่มิใช่ทหาร ซึ ง
ตามปกติจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งทหาร และเมื อมีกรณีฉุกเฉินจะตอ้งเรียกมาปฏิบติัหนา้ที ใน
กิจการต่าง ๆ ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๐๘ องักฤษไดเ้ปลี ยนเป็น Territorial Army หรือกองทพัประชาชน 
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ซึ งองักฤษมุ่งหมายจะเพิ มกาํลงัรบของตนใหม้ากขึ น ประชาชนที อาสาสมคัรจึงตอ้งรับการฝึกอบรบ
ตามหลกัสูตรการฝึกวชิาทหารต่อเมื อถึงคราวจาํเป็นจะถูกเรียกมาปฏิบติัหนา้ที ทาํการรบอยา่งทหาร 
หรือเขา้ทาํการรบร่วมกบัทหาร แต่ให้ทาํการรบอยูภ่ายในประเทศของตน ต่อมาในสงครามโลกครั ง
ที  ๒ การรบไดแ้ผข่ยายไปอยา่งกวา้งขวางมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะแต่ในสนามรบหรือยุทธบริเวณเท่านั น
หากแต่ไดล่้วงลํ าเขา้ไปในพื นที ทั ว ๆ ไปทุกแห่ง องักฤษจึ งไดใ้ชป้ระชาชนที อาสาสมคัรโดยจดัขึ น
เป็นหมวดหมู่ และใช้อาวุธเท่าที จะหาไดก้ระทาํหนา้ที เป็นหูเป็นตาและป้องกนัทอ้งถิ นของตนเอง
ในยามคบัขนัแทนกาํลงัทหารอีกส่วนหนึ งด้วย โดยเรียกหน่วยนี ว่า Local Defense Volunteers   
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ กิจการของหน่วยนี ได้เจริญกา้ว-หน้าขึ นประกอบกบัประเทศเยอรมนัได้
ประกาศว่าการที ประเทศคู่สงครามใช้พลเรือนแทนทหารนั น ย่อมถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการประกาศสงครามองักฤษจึงปรับปรุงLocal Defense Volunteers  เสียใหม่
โดยจดัให้มีอาวุธทนัสมยัทั งประจาํกายและประจาํหน่วย กาํหนดให้แต่งเครื องแบบแน่นอนอย่าง
ทหารและเปลี ยนชื อเรียกเสียใหม่ว่า  “ Home Guard ” และใช้ชื อนี มาจนทุกวนั นอกจากนี  ก็มี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจดัหน่วย “Nation Guard ” ขึ นโดยจดัให้มีประชาชนอาสาสมคัรทาํหนา้ที 
อย่างทหารและให้ปฏิบติัหน้าที อย่างกวา้งขวางมากจนถึงกบัส่งออกไปทาํการร่วมกบัทหารนอก
ประเทศดว้ย  เท่าที ไดย้กตวัอย่างของประเทศต่าง ๆ มากล่าวก็เพื อแสดงให้เห็นว่ากองอาสา-รักษา
ดินแดนหรือหน่วยอาสาสมคัรที จดัขึ นนี มีประโยชน์มหาศาลแต่สิ นเปลืองเงินน้อยมากอนัเป็น
หลกัการที ควรยดึถือไม่วา่จะเป็นประเทศและชาติใด 
 ก่อนที จะกล่าวถึงเรื องกองอาสารักษาดินแดนในปัจจุบนันี โดยละเอียดต่อไป หากจะเวน้การ
กล่าวถึงเรื อง พ.ร.บ.กาํหนดหนา้ที ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพ.ร.บ.ให้อาํนาจในการ
เตรียมป้องกนัประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔พอสังเขปดงันี  คือเมื อสงครามโลกครั งที  ๒ ไดอุ้บติัขึ นใน
ขณะนั น ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรไดมี้มติเห็นชอบให้
ตรา พ.ร.บ.กําหนดหน้าที ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔ และพ.ร.บ. ให้อาํนาจในการ
เตรียมการป้องกนัประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ น เพื  อทาํการฝึกอบรมคนไทยให้รู้จกัหน้าที ในการที จะ
ป้องกนัรักษาประเทศชาติในเวลาสงครามมิได้มีความมุ่งหมายที จะทาํการสู้รบกบัประเทศหนึ ง
ประเทศใด และไดม้อบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หน้าที ดาํเนินการ กระทรวงมหาดไทยไดส้ั  ง
ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอเปิดการอบรมขึ นเป็นแห่ง ๆ ไปตามตาํบลและหมู่บา้นเท่าที 
สามารถจะได้ โดยไม่ให้เป็นการขัดต่อการประกอบอาชีพของราษฎรแต่อย่างใด ต่อมาใน           
พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลในชุดเดียวกนันี เห็นสมควรที จะรีบเร่งดาํเนินการฝึกอบรมและเห็นสมควรจะ
ไดจ้ดัให้มีกลุ่มชนขึ นเพื อทาํการต่อสู้ตา้นทานขา้ศึกในทุกทอ้งที  เพื  อรักษาจุดยุทธศาสตร์  รักษา
ชุมนุมชนและตระเตรียมกองทัพพลเรือนขึ นโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                    
( พล.อ.มงักร  พรหมโยธี ) เป็นแม่ทพักองทพัพลเรือน และเป็นผูบ้ญัชาการทั วไป มีขา้ราชการ
ตาํแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงส่วนภูมิภาคทาํหนา้ที ผูบ้งัคบับญัชารองลงไปตามลาํดบั ทาํการฝึกอบรบ



 ๔๗ 
 
ประชาชนเพื  อให้ทาํหน้าที ต่อตา้นขา้ศึกตามวตัถุประสงค์ แต่เนื องจากมีระยะเวลาดาํเนินการน้อย 
อาวุธยุทโธปกรณ์สิ งอุปกรณ์และเจา้หน้าที ผูฝึ้กมีความรู้ความชาํนาญที จะทาํการฝึกอบรมยงัไม่
พร้อมบริบูรณ์ จึงเห็นว่าการที จะให้กองทพัเรือทาํหน้าที ต่อสู้ต้านทานข้าศึกหรือหน้าที พลรบ
โดยตรงนั นอาจเป็นภยัแก่พลเรือนทั วไปอยา่งหนกัจากฝ่ายตรงขา้ม จะให้โทษมากกวา่เป็นคุณ จึ งได้
เปลี ยนวตัถุประสงค์เดิมที จะให้กระทาํหน้าที พลรบมาเป็นช่วยรบมีหน้าที ปฏิบติัการร่วมกบัฝ่าย
ทหาร โดยให้ฝ่ายทหารเป็นผูน้าํและเปลี ยนชื อเสียใหม่วา่ “กองพลเรือนอาสา” ต่อเมื อสงครามโลก
ครั งที  ๒ สงบลง และ พ.ร.บ.ให้อาํนาจในการเตรียมการป้องกนัประเทศ พ.ศ.๒๕๘๔ ไดถู้กยกเลิก
ไปอาํนาจในการจะเรียกราษฎรมาทาํการฝึกอบรมก็หมดไปดว้ย 
 เมื อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เหตุการณ์ของโลกเริ มไหวตวัมีทาทีวา่จะเกิดสงครามขึ นอีกนายกรัฐมนตรีใน
สมยันั น ( จอมพล ป.พิบูลสงคราม ) จึงไดส้ั  งให้กระทรวงมหาดไทย รื อฟื นการดาํเนินงานเกี ยวกบั
การพลเรือนอาสาขึ นอีก แต่โดยที ไม่มีกฎหมายให้อาํนาจในการดาํเนินงานในดา้นนี โดยชัดแจง้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยในขณะนั น ( พล.อ.มงักร  พรหมโยธี ) จึงไดส้ั  งการให้ จงัหวดั, 
อาํเภอ, กาํนนั, และผูใ้หญ่บา้นที อยูต่ามชายแดนทาํการอบรมราษฎรโดยวิธีเรียกประชุมชี แจงทาํ
ความเขา้ใจให้รู้จกัรักษาประเทศชาติ รู้จกัหน้าที คนไทยในเวลารบโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย
ลกัษณะปกครองท้องที ไปพลางก่อน และในขณะเดียวกัน ก็ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. องค์การ
ประชาชนป้องกันประเทศ ซึ งกรมเสนาธิการกลาโหมยกร่างขึ นตามมติของสภาป้องกันพระ
ราชอาณาจกัรให้จดัตั งองค์การขึ นเพื อให้เป็นหลกัฐานในการที จะดาํเนินงานให้องค์การนี ได้เกิด
ประโยชน์ทั งในยามปกติ และสงครามตามแบบอย่างในต่างประเทศที จดัทาํกนัอยู่การพิจารณาได้
จดัทาํกนัในระหวา่งเจา้หนา้ที กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมหลายครั งแต่ร่าง พ.ร.บ.นี ก็
ยงัไม่ได้เข้าสู่สภาผูแ้ทนราษฎร ต่อมาในต้นปี ๒๔๙๗ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในสมยันั น ได้สั งให้แก่ไขปรับปรุง พ.ร.บ. นี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีก็ตกลงเห็นชอบจึงไดเ้สนอไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร และไดป้ระกาศใชเ้ป็นกฎหมาย เมื อ 
๑๐ ก.พ.๒๔๙๗ เรียกวา่ “ พ.ร.บ.  กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗”  ซึ งมีผลบงัคบัใชใ้นทุกจงัหวดั
ทั วราชอาณาจกัร โดยพระราชกฤษฎีการวม ๓ ฉบบั ภายในเวลา ๒ ปี นบัตั งแต่ประกาศเป็นกฎหมาย 
และกระทรวงมหาดไทยก็ไดด้าํเนินงานอาสารักษาดินแดนมาจนกระทั  งปัจจุบนั 
 
๓. กจิการอาสารักษาดินแดน 
 
              ในเบื องตน้ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดเกี ยวกบัการอาสารักษาดินแดนเพื อให้เขา้ใจถึงบทบาทและ
ความสําคญัของกิจการอาสารักษาดินแดน ต่อไปจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของกิจการอาสารักษา
ดินแดนซึ งในที นี ขอคาํความเขา้ใจเสียก่อนว่า คาํว่า “อาสารักษาดินแดน” ที กล่าวถึงหมายถึง ราษฎร



 ๔๘ 
 
อาสาสมคัรตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบบัที  ๒)  พ.ศ.๒๕๐๔ 
เท่านั น มิไดห้มายถึงอาสาสมคัรประเภทอื น เช่น ทสปช., อพป., ลส.ชบ. หรือ สอ.รด. แต่ประการใด 
 
๔. ความมุ่งหมายในการจัดตั งกองอาสารักษาดินแดน 
 
 เนื องจากการป้องกนัประเทศชาติในสถานการณ์ปัจจุบนันี  มิใช่จะเป็นหนา้ที ของทหารแต่ฝ่าย
เดียวเท่านั นย่อมเป็นหน้าที ของประชาชนพลเมืองทุกคนจะตอ้งร่วมมือช่วยเหลือและจะตอ้งได้รับ
การศึกษาอบรมเพื  อให้มีความรู้ในการที จะตอ้งป้องกนัตนเอง และประเทศชาติดว้ยมิฉะนั นแลว้การ
ป้องกนันั นก็อาจไม่บงัเกิดผล และในที สุดประเทศชาติก็อาจถึงความพินาศยอ่ยยบั จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ฝึกอบรมและจดัหน่วยบงัคบับญัชาเตรียมไวเ้สียตั งแต่ในเวลาปกติ ดว้ยเหตุนี จึงไดต้รา พ.ร.บ. กอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ น  
 
๕. ความหมายของคําว่า “กองอาสารักษาดินแดน” 
 
 เพื อความเขา้ใจเกี ยวกบัคาํวา่ “กองอาสารักษาดินแดน” ใคร่ขอชี แจงวา่ คาํนี มีความหมายเป็น 
๒ นยัดว้ยกนัคือ 
 นยัที  ๑ “กองอาสารักษาดินแดน” เป็นหน่วยที จดัตั งขึ นตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ในมาตรา ๔ ซึ งบญัญติัไวว้่า “ให้จดัตั งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ นอยู่ใน
กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า กองอาสารักษาดินแดน” มีชื อภาษาองักฤษว่า 
VOLUNTEERS DEFENCE CORPS (VDC)  
 นยัที  ๒ “กองอาสารักษาดินแดน” เป็นหน่วยที สังกดั กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
เช่นเดียวกับกองอื น ๆ ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ งเป็นกองที มีหนา้ที ดาํเนินกิจการเกี ยวกบักองอาสารักษาดินแดน 
ตามนัยที  ๑ กองอาสารักษาดินแดนตามนัยนี มีชื อในภาษาองักฤษว่า VOLUNTEERS FEFENCE 
DIVISION (MDD.)  
 นอกจากนี  ภายหลงัที  กอ.รมน. ไดน้าํสมาชิก อส.เขา้ปฏิบติัหนา้ที ตามแผน กอ.รมน. เพื อให้
การทาํงานไดผ้ลมีประสิทธิภาพ กอ.รมน. จึงไดจ้ดัตั งฝ่ายปฏิบติัการอาสารักษาดินแดน ซึ งต่อมาได้
เปลี ยนชื อเป็น “กองปฏิบติัการอาสารักษาดินแดน (กปอส.) ” โดยมีหนา้ที ในการอาํนวยการวางแผน
ควบคุม กาํกบัดูแลและปรับปรุงงานของสมาชิก อส.โดยตรง โดยให้ขึ นอยู่กบัส่วนปฏิบติัการพิเศษ
ฝ่ายกิจการพลเรือน กอ.รมน. 
 
 



 ๔๙ 
 
๖. ภารกจิ 
 
 ตามพระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ แกไ้ขเพิ  มเติม พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา 
๑๖ ไดก้าํหนดภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนไวด้งันี .- 
             ๑) บรรเทาภยัที เกิดจากธรรมชาติและการกระทาํของขา้ศึก 
  ๒) ทาํหนา้ที รักษาความสงบภายในทอ้งที ร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ 
  ๓) รักษาสถานที สาํคญัและการคมนาคม 
  ๔) ป้องกนัการจารกรรม สดบัตรับฟังและรายงานข่าว 
  ๕) ทาํการช่วยเหลือใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที ตอ้งการ และตดัทอนกาํลงัขา้ศึก 
  ๖) เป็นกาํลงัสาํรองที ส่วนหนึ งที พร้อมจะเพิ  มเติมและสนบัสนุนกาํลงัทหารเมื อจาํเป็น 
 ต่อมาคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน ได้กาํหนดภารกิจของกองอาสารักษา
ดินแดนเป็นยามปกติและยามสงคราม สาํหรับภารกิจยามสงครามคงเหมือนขอ้ความขา้งตน้ 
            ภารกิจในยามสงบไดก้าํหนดไวด้งันี .- 
 ๑) ช่วยเหลือเจา้หน้าที ฝ่ายปกครองและตาํรวจรักษาความสงบในทอ้งถิ นของสมาชิก โดยมุ่ง
หนกัไปในทางสืบสวน รายงานข่าวเกี ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามโจรผูร้้าย 
 ๒) ช่วยเหลือเจา้หนา้ที ในทอ้งถิ นในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
 ๓) ช่วยเหลือเจา้หนา้ที พฒันาการทอ้งถิ นในเขตที เปิดหน่วยพฒันาการ 
 ๔) ช่วยเหลือซ่อมแซมสถานที ราชการหรืออาคารสาธารณะ ตลอดจนพสัดุต่าง ๆ การขนส่ง
การอพยพ 
 ๕) ช่วยเหลือป้องกนัและบรรเทาภยัธรรมชาติ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั ฯลฯ 
  ๖) ช่วยเหลือเจา้หน้าที อนามยัเกี ยวกบัการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บและโรคระบาดต่าง ๆ ตลอด
จนถึงการพยาบาลและการช่วยนาํผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
 
๗. การจัด  
 
 การจกัหน่วยงานของกองอาสารักษาดินแดน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดงันี .- 
 ส่วนกลาง ประกอบดว้ย 
    ๑) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน 
    ๒) กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) 
                       ๓) กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 ส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 
    ๑) กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดนภาค (บก.อส.ภ.) 



 ๕๐ 
 
    ๒) กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (บก.อส.จ)  
    ๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (ร้อย อส.จ.)    
    ๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาํเภอ (ร้อย อส.อ.) 
               ก. ส่วนกลาง 
 ๑) คณะกรรมการกลางและคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน 
     คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน  
                 การจดัและการดาํเนินงานของกองอาสารักษาดินแดนโดยทั วไป เป็นอาํนาจและหน้าที ของ
คณะกรรมการกลางอาสารักษาดินแดน กรรมการคณะนี มีจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่เกิน ๒๐ 
คน ประกอบดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรองประธานโดยตาํแหน่ง ส่วนกรรมกรอื น เลขาธิการ และรองเลขาธิการรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
หมาดไทย เป็นผูแ้ต่งตั งและถอดถอนโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี ปัจจุบนัคณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดนประกอบดว้ย 
  - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย    เป็นประธาน 
  - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม    เป็นรองประธาน 
  - ปลดักระทรวงมหาดไทย     เป็นกรรมการ 
  - ปลดักระทรวงศึกษาธิการ     เป็นกรรมการ 
  - รองปลดักระทรวงมหาดไทย     เป็นกรรมการ 
  - เสนาธิการทหาร      เป็นกรรมการ 
  - เสนาธิการทหารบก      เป็นกรรมการ 
  - เจา้กรมยทุธการทหาร      เป็นกรรมการ 
  - เจา้กรมยทุธการทหารบก     เป็นกรรมการ 
  - เจา้กรมการรักษาดินแดน     เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมตาํรวจ      เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมอยัการ      เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมบญัชีกลาง      เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์     เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมโยธาธิการ      เป็นกรรมการ 
  - ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ     เป็นกรรมการ 
  - อธิบดีกรมการปกครอง     เป็นกรรมการ 
            และเลขาธิการ 
  - รองอธิบดีกรมการปกครอง      เป็นกรรมการ 
           และรองเลขาธิการ 



 ๕๑ 
 
  - ผูอ้าํนวยการกองอาสารักษาดินแดน    เป็นรองเลขาธิการ 
 อาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอาํนาจและหน้าที จดัและ
ดาํเนินงานอาสารักษาดินแดน โดยทั  วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั  นคงแห่งชาติ 
และวางระเบียบและขอ้บงัคบัสาํหรับกองอาสารักษาดินแดนดงัต่อไปนี  
  - กาํหนดวธีิรับสมคัร วธีิคดัเลือก และการใหอ้อกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  - กาํหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  - กาํหนดหลกัสูตร การอบรม และการฝึก 
  - กาํหนดการใชจ่้าย และงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
  - กาํหนดการเก็บ รักษา และการใชอ้าวธุ 
    คณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน ประกอบดว้ย 
  - เจา้กรมยทุธการทหารบก   เป็น     ประธานอนุกรรมการ 
  - เจา้กรมการรักษาดินแดน  เป็น อนุกรรมการ 
  - ผูแ้ทนกองบญัชาการทหารสูงสุด เป็น อนุกรรมการ 
  - ที ปรึกษากองบญัชาการ 
     อาสารักษาดินแดน   เป็น อนุกรรมการ 
  - ผูอ้าํนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น  อนุกรรมการ 
 คณะกรรมการการกลางมีหน้าที พิจารณาวางแผนการฝึกและปรับปรุงกิจการกองอาสารักษา
ดินแดนใหมี้สมรรถภาพเขม้แขง็ยิ  งขึ น (ดูแผนผงัที  ๑)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 
 
 

แผนผงัที  ๑ 
สายการบริหารและการประสานงานของกจิการกองอาสารักษาดินแดน 

             
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               สายการบริหาร 
               สายการบงัคบับญัชา  
               สายการประสานงาน 

สภาความมั  นคงแห่งชาติ 

กระทรวงกลาโหม คณะกรรมการกลาง 
กองอาสารักษาดินแดน 
 

กระทรวงมหาดไทย 

คณะอนุกรรมการกลาง 
กองอาสารักษาดินแดน 

ทบ. ทร. (นย.) 

กสร.ทบ. 

ยก.ทบ. 

ทภ.มทบ. 

ศสพ. 

ศม. 

ศร. 

กรมการปกครอง 
อส. 

ส่วนกลาง 

บก.อส. 

ส่วนภูมิภาค 

บก.อส.ภ. 

บก.อส.จ. 

ร้อย อส.จ. 

ร้อย อส.อ. 



 ๕๓ 
 
 
  ๒) กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) 
    ๑. ภารกิจ 
   - เป็นหน่วยบงัคบับญัชาและดาํเนินการในการเตรียมกาํลงั 
   - สมาชิกและใชก้าํลงัตามที บ่งไวใ้น พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน 
    ๒. การแบ่งมอบ 
   - เป็นหน่วยของกระทรวงมหาดไทย 
   ขีดความสามารถ 
   - บงัคบับญัชากองอาสารักษาดินแดนทั งสิ น 
   - วางแผนการใชแ้ละฝึกกองอาสารักษาดินแดน 
   - ประสานงานและกาํกบัการปฏิบติัของกองอาสารักษาดินแดนทั งสิ น 
   - อาํนวยการและกาํกบัการต่อกิจการกาํลงัพลและการส่งกาํลงับาํรุงให้แก่กองอาสา
รักษาดินแดนต่าง ๆ  
   - เป็นหน่วยหลกัในการประสานงานกบัส่วนราชการอื นที เกี ยวขอ้ง 
   - อาํนวยการและกาํกบัการเพื  อให้ไดม้าซึ งข่าวสารที เกี ยวขอ้งกบักิจการของกองอาสา
รักษาดินแดน และดาํเนินการต่อกรรมวธีิใหไ้ดม้าซึ งข่าวกรองตลอดจนการใชข้่าวกรอง 
   ผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่บุคคลต่อไปนี  
   - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นผูบ้ญัชาการ 
   - รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผูบ้ญัชาการ 
   - ปลดักระทรวงมหาดไทย รองปลดักระทรวงมหาดไทยและจเรตาํรวจเป็นผูช่้วยผูบ้ญัชาการ 
   การแบ่งส่วนราชการ  บก.อส.ส่วนกลางแบ่งส่วนราชการดงันี .- 
   - ฝ่ายอาํนวยการ ส่วนราชการในฝ่ายอาํนวยการแบ่งออกเป็นกองและแผนดงัต่อไปนี  
    ก. กองกาํลงัพลและส่งกาํลงับาํรุง แบ่งออกเป็น ๒ แผนกคือ 
    ๑) แผนกกาํลงัพล 
    ๒) แผนกส่งกาํลงับาํรุง 
          ข. กองข่าวและยทุธการ แบ่งออกเป็น ๒ แผนกคือ 
               ๑) แผนกข่าว 
              ๒) แผนกยทุธการ 
   - กองร้อยบงัคบัการ และบริการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ หมวดดงัต่อไปนี  
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แผนกผงัที  ๒ 
ผงัการจัด บก.ในส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน 

ที ปรึกษา 

กองร้อยอาสารักษาดินแดนรถไฟ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

กองร้อยบงัคบัการ 
และบริการ 

ฝ่ายอาํนวยการ 

หมวดสื อสาร หมวดบริการ หมวดระวงัป้องกนั กองกาํลงัพลและส่งกาํลงับาํรุง กองยทุธการและข่าว 

แผนกกาํลงัพล แผนกส่งกาํลงับาํรุง แผนกข่าว แผนกยทุธการ 

หมวดสารบรรณ หมวดกาํลงัพล หมวดบริการ หมวดแผน หมวดส่งกาํลงับาํรุง หมวดบริการ หมวดยทุธการ หมวดฝึกและศึกษา
ศึกษา 

หมวดสงครามจิตวทิยา 

 

 หมวดการข่าว หมวดรักษาความปลอดภยั อตัราโครง 

อตัราลด 

หมวดแผน 



๕๕ 

    ก. หมวดสื อสาร 
    ข. หมวดบริการ 
    ค. หมวดระวงัป้องกนั 
   (ดูแผนผงัที  ๓) 
  ๓) กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
   กองอาสารักษาดินแดนดงักล่าวนี มิใช่เป็น “กองอาสารักษาดินแดน” ตามพระราชบญัญติั
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ แต่มีชื อพอ้งกนั มีฐานะเป็นหน่วยราชการในระดบักอง
เช่นเดียวกบักองอื น ๆ ที สังกดัอยูใ่นกรมการปกครอง มีหนา้ที ดาํเนินกิจการเกี ยวกบักองอาสารักษา
ดินแดน แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ 
  ๑. ฝ่ายกิจการอาสารักษาดินแดน ประกอบดว้ย 

 - งานบริหารทั วไป 
    - งานกาํลงัพล 
    - งานยทุธการและการข่าว 
    - งานส่งกาํลงับาํรุง 
  ๒. ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ ประกอบดว้ย 
   - งานอาํนวยการ 
   - งานปกครอง 
   - งานวชิาการ 
   - งานกิจการพิเศษ 
 แต่ละงานมีหนา้ที  รับผดิชอบดงันี  
  ๑. งานบริหารทั วไป มีหนา้ที เกี ยวกบัดา้นธุรการทั วไป 
   - การบริหาร งานบุคคล 
   - การประชาสัมพนัธ์ กิจการอาสารักษาดินแดน 
   -การวจิยัประเมินผลการปฏิบติังานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนตลอดจนส่งเสริม
สมรรถภาพ 
   - การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื อใชใ้นกิจการอาสารักษาดินแดน 
   - การควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
   -การจดัสรรเงินใหแ้ผนกการในจงัหวดัต่างๆรวมทั งโครงการผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่าย 
รักษาความสงบ ตลอดจนงานที เกี ยวกบักิจการฝ่ายทหาร 



 ๕๖ 
 

แผนผงัที  ๓ 
แสดงการแบ่งหน่วยงานในกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการกองอาสารักษาดินแดน 

ฝ่ายกิจการอาสารักษาดินแดน 

งานบริหารทั  วไป งานกาํลงัพล งานยทุธการและ 
การขา่ว 

หมวดส่งกาํลงั 
บาํรุง 

หมวดธุรการ 
ทั วไป 

หมวดธุรการ หมวดธุรการ หมวดธุรการ 

หมวดงบประมาณ 
และการเงิน 

หมวดกาํลงัพล หมวดขา่ว หมวดแผน 

หมวดประชา -
สมัพนัธ์ 

หมวดสิทธิ 
กาํลงัพล 

หมวดศึกษาและ 
ฝึกอบรม 

หมวด 
ยทุธภณัฑ ์

หมวดวิจยั 
ประเมินผล 

หมวดวิจยั 
ประเมินผล 

หมวดปฏิบติัการ หมวด 
อาภรณ์ภณัฑ ์

หมวดกิจการทหาร หมวดแตง่ตั ง 
ชั นยศ 

หมวด 
จิตรวทิยา 

 หมวดพาหนะ
เครื องมือสื อสารและ

หมวดยานพาหนะ 
และอาคารสถานที  

หมวด 
บาํนาญพเิศษ 

หมวดสื อสาร 

หมวดวนิยัและ 
สมรรถภาพ 

หมวดแผนงาน 



 ๕๗ 
 
 
 
    
  

 
 
 
 

  
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 

หมวด 
ปกครอง ๑ 

งาน 
กิจการพเิศษ 

งาน 
วชิาการ 

งาน 
ปกครอง 

หมวดวชิา 
การเมือง 

หมวดแผน 
โครงการ 

งาน 
อาํนวยการ 

หมวดวชิางาน 
ในหนา้ที  

หมวด 
ปกครอง ๓ 

หมวดพสัดุ 

หมวด 
ปกครอง ๒ 

หมวดวชิาการ 
รักษาควาาสงบ 

เรียบร้อย 

หมวดการเมือง 
และจิตวทิยา 

หมวดธุรการ 

หมวดขา่ว 
สื อสารและ รปภ. 

หมวด 
ปกครอง ๖ 

หมวด 
ปกครอง ๕ 

หมวด 
ปกครอง ๔ 

หมวดประชา – 
สมัพนัธ์ 

หมวดสวสัดิการ 
และบริการ 

หมวดยานพาหนะ 
และอาคาร 

หมวดการเงิน 

หมวด 
กาํลงั  ผรส. 

หมวดเอกสาร 
หอ้งสมุด 

หมวดวเิคราะห์ 
ประเมินผล 



 ๕๘ 
 
 ๒. งานกาํลงัพล มีหนา้ที เกี ยวกบัการกาํลงัพลอาสารักษาดินแดน 
  - การตรวจสอบยอดกาํลงัพล 
  - การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 
  - การพิจารณาบาํนาญพิเศษใหแ้ก่ทายาท อส.ที เสียชีวติ 
 ๓. งานยทุธการและการข่าว 
  มีหนา้ที ในการวางแผน ประสานงาน กาํกบัการและดาํเนินการเกี ยวกบัการข่าว รวบรวม
และใหข้่าวสาร การผลิตข่าวกรอง กาํลงัของฝ่ายตรงขา้ม การเคลื อนไหวของฝ่ายตรงขา้ม การ
เคลื อนไหวของฝ่ายตรงขา้ม ข่าวมวลชน การต่อตา้นข่าวกรอง การจดัทาํรหสัการรักษาความ
ปลอดภยัการวางแผนดาํเนินงานกองอาสารักษาดินแดน ตามนโยบายการใชก้าํลงั การจดั
อตัรากาํลงัและอาวธุยทุโธปกรณ์ การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาและสมาชิก อส.การประสานงานเมื อ
อยูใ่นบงัคบับญัชาทหารระหวา่งประกาศใชก้ฎอยัการศึก การวจิยัและพฒันากิจการกองอาสารักษา
ดินแดน การสงครามจิตวทิยา 
 ๔. งานส่งกาํลงับาํรุง 
  มีหนา้ที เกี ยวกบัการส่งกาํลงับาํรุงไดแ้ก่ 
  - การกาํหนดความตอ้งการ 
  - การจดัหา 
  - การแจกจ่าย 
  - การเก็บรักษา 
  - การซ่อมบาํรุง 
  - การจาํหน่าย 
  -การควบคุมในเรื องเครื องแต่งกายเครื องนอนเครื องสนามอาวุธยุทโธปกรณ์เพื  อสนบัสนุน
ใหแ้ก่สมาชิก อส.ทั วราชอาณาจกัร 
         ๕. ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ (ศูนยฝึ์กสมานมิตร)  
 ตั งอยู ่ณ หมู่ที  ๒ ต.อ่างนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เดิมเป็นศูนยฝึ์กอบรมเจา้หนา้ที รักษา
ความสงบและพฒันาหมู่บา้น (สพบ.) ต่อมาเมื อวนัที  ๑๖ กนัยายน ๒๕๑๙ จึงเปลื ยนชื อเป็นศูนยฝึ์ก
สมานมิตรทาํหนา้ที เป็นศูนยฝึ์กอบรม กาํนนัผูใ้หญ่บา้นและราษฎรที จะไดรั้บการแต่งตั งเป็นผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ใชร้ะยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ ๔ สัปดาห์ โดยมีจุดมุ่งหมายที 
จะเพิ  มพนูความรู้ดา้นวชิาการ ดา้นการเมืองใหก้วา้งขวางขึ น อีกทั งยงัเป็นการเพิ มพนูประสบการณ์
และความชาํนาญในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตาํบล หมู่บา้นของตน  



 ๕๙ 
 
๘. ความสัมพนัธ์ระหว่างกองอาสารักษาดนิแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดนิแดน กอง
ปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน 
 
 หน่วยงานที รับผดิชอบดาํเนินการเกี ยวกบักิจการอาสารักษาดินแดนมีอยู ่๓ หน่วย 
    ๑. กองอาสารักษาดินแดน เป็นกองในสังกดักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  ๒. กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน จดัตั งขึ นตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๓. กองปฏิบติัการอาสารักษาดินแดน ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ นตรงต่อกอง
อาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน 
 หน่วยงานทั ง ๓ หน่วยดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัดงันี  
  ๑. เจา้หนา้ที ผูป้ฏิบติังานทั ง ๓ หน่วยเป็นคน ๆ เดียวกนั กล่าวคือ เจา้หนา้ที 
ผูป้ฏิบติังานเป็นขา้ราชการสังกดักองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่
ในขณะเดียวกนัก็ปฏิบติังานในนามของกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน และกองปฏิบติัอาสา
รักษาดินแดน กอ.รมน.ไปดว้ย 
  ๒. การบริหารงานบุคคลดาํเนินไปตามสายงานปกติของกรมการปกครอง 
  ๓. การปฏิบติังานของกองอาสารักษาดินแดนโดยทั วไป ดาํเนินตามสายงานของ
กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน เช่น งานดา้นกาํลงัพล การส่งกาํลงับาํรุง โดยการควบคุมและ
กาํกบัดูแลของกองอาสารักษาดินแดน 
  ๔. การดาํเนินงานเกี ยวกบักิจการอาสารักษาดินแดนที อยูใ่นสายงานของกอง
อาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน  ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางดา้นยทุธการและการส่งกาํลงับาํรุงแก่
หน่วย อส. กองปฏิบติัการอาสารักษาดินแดนจะเป็นผูป้ระสานงานกบักองบญัชาการกองอาสา
รักษาดินแดน 
                   ข.ส่วนภูมิภาค 
   ๑) กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.ภ.) 
   เป็นหน่วยรองลงมาจากกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) ทาํหนา้ที 
บงัคบับญัชาหน่วย อส.ที อยูภ่ายในภาค เป็นหน่วยหลกัในการติดต่อประสานงานกบักองทพัภาค 
อยา่งไรก็ตามแนวความคิดเกี ยวกบั บก.อส.ภ. นี  ปัจจุบนัยงัมิไดมี้การจดัตั งแต่ประการใด เพียงแต่
ให ้ บก.อส.จ.กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พิษณุโลกและสงขลาทาํหนา้ที เป็น บก.อส.ภ.๑ – ๔ 
ตามลาํดบัไปพลางก่อน 



 ๖๐ 
 
 
   ๒) กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (บก.อส.จ.) 
   ภารกิจ 
    - รับผดิชอบงานทางดา้นกาํลงัพล การข่าวกรอง การยุทธการและการส่ง
กาํลงับาํรุงของ อส.ทั งสิ นที มีอยูภ่ายในจงัหวดั 
   การแบ่งมอบ  -  เป็นหน่วยของ บก.อส.จ. 
    - บงัคบับญัชา ควบคุม อาํนวยการวางแผนและกาํกบัการปฏิบติัของหน่วย 
อส.ภายในจงัหวดั 
    - วางแผนการใชแ้ละฝึกให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางทหารและ 
บก.อส. 
    - อาํนวยการและกาํกบัการต่อกิจการดา้นกาํลงัพลและส่งกาํลงับาํรุง โดย
ดาํเนินการตรงต่อ บก.อส. 
    - ประสานงานกบัหน่วยราชการอื นที เกี ยวขอ้ง 
   ผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ 
    - ผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั 
      การแบ่งส่วนราชการกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
     ๑. กองกาํลงัพลและส่งกาํลงับาํรุง 
     ๒. กองข่าวและยทุธการ 
     ๓. หมู่สื อสาร 
     ๔. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาํเภอ 
     ๕. กองร้อยอาสาดินแดนจงัหวดั       (ดูแผนผงัที  ๔) 
    ๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (ร้อย อส.จ.) 
   กองร้อย อส.จ. เดิมจดัตั งเป็นครั งแรกตาม พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.
๒๔๙๗ จงัหวดัละ ๒ กองร้อย ยกเวน้ จ.หนองคายและนครพนม มีจงัหวดัละ ๓ กองร้อย แต่ละ
กองร้อยมีกาํลงัพล ๑๖๐ นาย ขึ นตรงต่อกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (บก.อส.จ.) มี
ขอบเขตหนา้ที และความรับผิดชอบในการรักษาความสงบในทอ้งถิ นดว้ยการให้ความคุน้ครอง
ป้องกนัและปราบปรามผูก่้อความไม่สงบ การแทรกซึมการยยุงการบ่อนทาํลายของฝ่ายตรงขา้ม 
ปฏิบติัการจิตวทิยาและช่วยเหลือประชาชน และสนบัสนุนการปฏิบติังานของร้อย อส.อ. ที อยูใ่น
พื นที ความรับผิดชอบ ร้อย อส.จ. มี ผบ. ร้อยเป็นผูบ้งัคบับญัชา 



 ๖๑ 
 
  กองร้อย อส.จ. ที จดัตั งเมื อ พ.ศ.๒๔๙๗     ดงักล่าวขา้งตน้นั น    ในทางปฏิบติัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที ควร โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น การจดัหน่วยและกาํลงัพลมากเกินความ
จาํเป็น สมาชิก อส.จ. มีอายมุากทาํใหส้มรรถภาพลดลง อาวธุยทุโธปกรณ์ลา้สมยัเป็นตน้ 
                   

แผนผงัที  ๔ 
การจดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 

 
                                                                                                                                          อตัราโครง 
                                                                  
                              อตัราลด 
  

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใหก้องบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนกรุงเทพมหานคร กองบงัคบัการกองอาสา 
                    รักษาดินแดนจงัหวดัขอนแก่น พิษณุโลก และสงขลา ทาํหนา้ที เป็นการบญัชาการ 
                    กองอาสารักษาดินแดนภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ้   
  ตามลาํดบั 
 

กองร้อย 
อส.อ. 

กองร้อย 
อส.อ. 

ส่วนภูมิภาค  

 กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน 

กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 

กองกาํลงัพล 
และส่งกาํลงับาํรุง 

หมูสื่ อสาร กอง
ยทุธการ 

กองร้อย 
อส.จ. 

กองร้อย 
อส.อ. 

แผนก 
ธุรการ 

แผนก 
กาํลงัพล 

แผนก 
จดัหา 

แผนก 
การข่าว 

แผนกสงคราม 
จิตวทิยา 

แผนกยทุธการ 
และการฝึก 

แผนกส่ง 
กาํลงัและ 
ส่งกลบั 

แผนก 
บริการ 



 ๖๒ 
 
                    กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ กอ.รมน. จึงเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ สมควรที 
จะทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพของ อส.เสียใหม่  โดยปรับปรุงการดาํเนินงานในฝ่ายอาํนวยการ
ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั งปรับการจดั การบรรจุกาํลงัพล อาวธุยทุโธปกรณ์ ทั งใน
กองร้อย อส.จ. และกองร้อย อส.อ. ใหเ้หมาะสมยิ งขึ น แต่ในขั นแรกไดป้รับปรุงเฉพาะกองร้อย 
อส.จ.เสียก่อน โดยมีจุดมุ่งหมายที จะใหก้องร้อย อส.จ.เป็นกาํลงัประจาํถิ นที เขม้แขง็และมี
ประสิทธิภาพในการปราบปราม ผกค. ใหไ้ดผ้ลดียิ งขึ น จึงไดเ้กิดแนวความคิดในการปรับปรุง
กองร้อย อส.จ. ที จดัตั งไวแ้ต่เดิม เรียกชื อใหม่วา่ “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (ปรับปรุง
ใหม่) ร้อย อส.จ. (ปปม.)” 
  ๑. วตัถุประสงค ์
   ๑.๑ เพื อปรับปรุงกองร้อย อส.จ. ใหมี้ประสิทธิภาพในการปราบปราม ผกค. ใน
ทอ้งถิ นโดยลาํพงัตนเองใหไ้ดผ้ลดียิ งขึ นที สุด 
   ๑.๒ เพื อเป็นการเตรียมกาํลงัสมาชิก อส. ใหอ้ยูใ่นสภาพที พร้อมจะสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที ไดต้ลอดเวลา และสามารถเพิ มเติมกาํลงัไดท้นัทีเมื อมีความจาํเป็น 
   ๑.๓ เพื อเป็นการเตรียมการช่วยใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที ตอ้งการ และ
เป็นกาํลงัสาํรองส่วนหนึ งที พร้อมจะเพิ  มเติมสนบัสนุนกาํลงัทหารไดเ้มื อจาํเป็น 
   ๑.๔ เพื อเป็นกาํลงัของฝ่ายพลเรือนในยามสงบ 
   ๑.๕ เพื อเป็นการพฒันาหน่วย 
   ๑.๖ เพื อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายที ตอ้งการใหท้าํการฝึกอบรม
ประชาชน พลเมืองใหมี้ความรู้ในการใชอ้าวธุเพื  อป้องกนัตนเองและประเทศชาติ 
  ๒. ภารกิจ 
   ๒.๑ หนา้ที ตามที กาํหนดไวใ้น พรบ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๒.๒ หนา้ที พิเศษ (ตามแนวความคิดการปรับปรุงงาน อส.) 
     ๒.๒.๑ ทาํการกวาดลา้งทาํลายกาํลงั ผกค. ในทอ้งถิ น โดยปฏิบติัการรบ
นอกแบบและรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ทอ้งที ที อยูใ่นความรับผดิชอบ 
     ๒.๒.๒ เป็นกาํลงัเคลื อนที เร็วของจงัหวดั สนบัสนุนการปฏิบติัการของ
อาํเภอ ตาํบลและหมู่บา้นที อยูใ่นพื นที รับผดิชอบ 
     ๒.๒.๓ เป็นกาํลงัสาํหรับใชแ้กปั้ญหาขั นตน้ก่อนที กาํลงัอื นจะสนบัสนุน
หรือดาํเนินการต่อไป 



 ๖๓ 
 
     ๒.๒.๔ ปฏิบติัการทางการข่าวกรองและต่อตา้นการข่าวกรองเกี ยวกบัการ
แทรกซึม การบ่อนทาํลายและป้องกนัการวนิาศกรรม ทาํลายข่ายการข่าวกรองของ ผกค.ในทอ้งถิ น
รวบรวมข่าวสารและดาํเนินกรรมวธีิ ตลอดจนขยายระบบการข่าวกรองของทอ้งถิ นใหค้รอบคลุม
พื นที ทั วทั งจงัหวดั 
     ๒.๒.๕ ปฏิบติัการจูงใจทางการเมือง จิตวทิยาและช่วยเหลือประชาชนเพื อ
เสริมสร้างศรัทธาของประชาชนใหเ้กิดความเลือมใสและเชื อมั  นในรัฐบาล 
     ๒.๒.๖ ช่วยเหลือทาํการฝึกอบรมกาํลงัอื นที จงัหวดัตั งขึ น 
  ๓. หลกัสูตร 
   การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ 
   ๓.๑ ภาคที ตั ง ดาํเนินการฝึก ณ จงัหวดัที ทาํการจดัตั ง โดยเจา้หนา้ที โครงฝ่าย
ทหารเป็นผูด้าํเนินการฝึก และ ผบ.อส.จ. เป็นผูอ้าํนวยการฝึก ใชเ้วลา ๘ สัปดาห์ 
   ๓.๒ ภาคสนาม เขา้รับการฝึกหลกัสูตรป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ (ปปส.) ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษของกองทพัภาคต่าง ๆ ใชเ้วลา ๑ สัปดาห์ 
  ๔. การแบ่งมอบ 
   ๔.๑ ขึ นตรงต่อ บก.อส. ดา้นธุรการและส่งกาํลงับาํรุง 
   ๔.๒ ขึ นตรงต่อ กอ.รมน.ดา้นยทุธการ 
  ๕. ผลที จะไดรั้บ 
   ๕.๑ เป็นการปรับปรุงสมรรถภาพของสมาชิก อส. ใหมี้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ที  
   ๕.๒ เป็นการใชก้าํลงั อส.ในการป้องกนัและปราบปราม ผกค.ไดต้าม
เจตนารมณ์ของทางราชการ 
   ๕.๓ ทาํใหก้ระทรวงมหาดไทยมีกาํลงัสมาชิก อส.สนบัสนุนการปฏิบติังานของ 
กอ.รมน.ไดอ้ยา่งเตม็ที  
 
 
 
 
 



 ๖๔ 
 
  ปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทยไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัที  ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๕  ใหเ้รียกชื อกองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใหย้กเลิกคาํวา่ “ปรับปรุง
ใหม่” และเรียกชื อเป็น “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (ชื อจงัหวดั)” และใหมี้หมายเลข
กองร้อยต่อทา้ย เช่น กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดักาฬสินธ์ุที  ๑๑ เป็นตน้  (ดูแผนผงัที  ๕) 
                   ๔)  กองร้อยอาสารักษาดินแดน  (ร้อย อส.อ.) 
            จดัตั งเป็นครั งแรกเมื อปี ๒๕๐๖  โดยเป็นกาํลงัของอาํเภอที ใชใ้นการป้องกนัและ
ปราบปราม ผกค. ภายในเขตพื นที ของอาํเภอ 

แผนผงัที  ๕ 
ผงัการจดักองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 

                                               มีเฉพาะบางกองร้อย 
 
 
 
 

หมูปื่นเลก็ หมูปื่นเลก็ 

หมวดปืนเลก็ หมวดปืนเลก็ 

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 

หมวดปืนเลก็ กองบงัคบัการกองร้อย หมวดอาวธุ 

หมูปื่นเลก็ กองบงัคบัการหมวด 

หมวดปืนกลเบา กองบงัคบัการหมวด ตอนเครื องยงิลูก 
ระเบิด ๘๘ 

 



 ๖๕ 
 
 
 
     -   ภารกิจตามภารกิจทั  วไปของ อส. และที ไดรั้บมอบหมายเพิ  มเติมจาก กอ.รมน.คือ ให้
ความปลอดภยัแก่ประชาชนต่อความคุกคามของ ผกค.    โดยการหาข่าวสารการเคลื อนไหวของ 
ผกค. ป้องกนัตาํบลและหมู่บา้นใหพ้น้จากการคุกคาม ทาํการจบักุม ทาํลาย ผกค. แหล่งชุมชน 
แหล่งสะสมอาวธุยทุโธปกรณ์ตดัการการส่งกาํลงับาํรุง ปฏิบติัการทางจิตวทิยาและช่วยเหลือ
ประชาชน 
 - การแบ่งมอบขึ นตรงต่อ บก.อส.จ. 
 - การแบ่งส่วนราชการและหนา้ที  ร้อย อส.อ. จดักาํลงัอาํเภอละหนึ งกองร้อย แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 
  บก.ร้อย มีหนา้ที ควบคุมบงัคบับญัชา การสารบรรณ การกาํลงัพล การบริการ การสถิติ
ที เกี ยวขอ้ง การธุรการ การข่าว การยทุธการ และการปฏิบติัการของกองร้อย 
  มว.อส.อ. เป็นกาํลงัหลกัในการปฏิบติังานของกองร้อยพร้อมที จะรวมตวัเป็นหน่วย
ปฏิบติัการตามคาํสั งไดท้นัที ประกอบดว้ย บก.มว.กบั ๓ หมู่ อส. มีหนา้ที  รักษาความสงบและให้
ความปลอดภยัแก่ประชาชน ปฏิบติัการทางจิตวทิยา และช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนบัสนุน
การปฏิบติัของ หมู่ อส.ต. ที อยูใ่นพื นที รับผิดชอบ มว.อส.อ. และหมู่ อส. มี ผบ.มว. และ ผบ.หมู่
เป็น ผบ.ตามลาํดบั 
  หมู่ อส.ต. จดัประจาํทุกตาํบล มีหนา้ที รักษาความสงบปฏิบติัการทางจิตวทิยา และ
ช่วยเหลือประชาชนในตาํบลและหมู่บา้น หมู่ อส.ต. มีกาํนนั เป็นผูบ้งัคบับญัชา 
 - ขอบเขตความรับผดิชอบและหนา้ที  ช่วยเหลือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจรักษา
ความสงบภายในทอ้งถิ นดว้ยการใหค้วามคุม้ครอง ป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ   
การแทรกซึม   ยยุงและบ่อนทาํลายของฝ่ายตรงขา้ม    ปฏิบติัการทางจิตวิทยา และช่วยเหลือ
ประชาชน การพฒันาส่งเสริมความเจริญและฟื นฟ ูจิตใจประชาชนปฏิบติัหนา้ที ในดา้นการป้องกนั
ฝ่ายพลเรือน และการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั โดยมีหมวด อส.อ. เป็นกาํลงัหลกัในการ
ปฏิบติังานและพร้อมที จะรวมตวัเป็นหน่วยไดภ้ายใน ๒๔ ชม. นอกจากนั นยงัมีหมู่อาสารักษา
ดินแดนตาํบล ซึ งนอกจากจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวขา้งตน้ ภายในตาํบลและหมู่บา้นของตน
แลว้ ยงัมีหนา้ที หาข่าวสารและรายงาน ทาํการลาดตระเวนตรวจคน้บริเวณที สงสัย และตดัการส่ง
กาํลงัของ  ผกค.กบัประชาชน หากทาํไดก็้จบักุมและทาํลาย ผกค.อีกดว้ย สาํหรับการรวมตวัเป็น



 ๖๖ 
 
หน่วยอยูใ่นอาํนาจของ ผบ.อส.จ. แลว้จดัตั ง บก.ร้อยจากส่วนของจงัหวดัเพื  อทาํหนา้ที ขึ นควบคุม
บงัคบับญัชา ส่วนหมู่ อส.ต.คงใหอ้ยู ่ณ ที เดิม ร้อย อส.อ.มีนายอาํเภอเป็น ผบ.ร้อย   (ดูแผนผงัที  ๖) 

แผนผงัที   ๖ 
 
 
 
                                                                    

                                                                                        ๑                                                      ๒ 
 
 
                 (๑๗)                                                              (๔๐)                           (ตาํบลละ ๑๑๒) 
 
 
 
 
                                         (๔)                                                       (หมู่ละ ๑๒) 
 
หมายเหตุ ๑.  จดัตั งขึ นตามความจาํเป็นแต่ละอาํเภอ 
  ๒. หมู่อาสารักษาดินแดนตาํบล มีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนตาํบลในอาํเภอนั น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู ่อส.อ. หมู ่อส.อ. 

กองร้อย 
อาสารักษาดินแดนอาํเภอ 

กองบงัคบัการกองร้อย หมูอ่าสารักษา 
ดินแดนตาํบล 

หมวด 
อาสารักษาดินแดน 

บก.หมวด หมู ่อส.อ. 



 ๖๗ 
 
๙.  ประเทศของสมาชิก อส. 
 
 สมาชิก อส. มี ๓ ประเภท คือ 
 ๙.๑  ประเภทสาํรองคือ   สมาชิกที ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกหดัและอบรม 
 ๙.๒ ประเภทประจาํกองคือ สมาชิกที ไดรั้บการฝึกหดัอบรมและบรรจุอยูใ่นอตัรากาํลงั 
 ๙.๓ ประเภทกองหนุนคือ สมาชิกที ไดป้ลดออกจากประจาํกองแลว้ 
 
๑๐.  คุณสมบัติ 
 
  พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗  ไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูที้ จะเขา้เป็นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนไวด้งันี  
  ๑๐.๑ มีภูมิลาํเนาหรือถิ นที อยูใ่นทอ้งที ที เขา้เป็นสมาชิก 
  ๑๐.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๑๐.๓ มีอายตุั งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๑๐.๔ มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  ๑๐.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๑๐.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวชแห่งศาสนาใด 
  ๑๐.๗ ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
  ๑๐.๘ ไม่เป็นทหารหรือตาํรวจประจาํการตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
  ๑๐.๙ ไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์อนัเป็นที รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพล อนัธพาล หรือเป็นผูติ้ดยา
เสพติดใหโ้ทษหรือเป็นผูมี้สันดานเป็นผูร้้าย เป็นตน้ 
  นอกจากคุณสมบติัตามที กาํหนดไวแ้ลว้  คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนได้
วางขอ้บงัคบักาํหนดคุณสมบติัของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพิ มเติมอีกดงันี  
  ๑๐.๑๐ มีความประพฤติเรียบร้อย มีอาชีพเป็นหลกัฐาน 
  ๑๐.๑๑ มีพื นความรู้หนงัสือไทยอ่านออกเขียนได ้
  ๑๐.๑๒ มีความเลื อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิ ใจ 
 
 
 



 ๖๘ 
 
๑๑.  การปกครองบังคบับัญชา 
 
  การปกครองบงัคบับญัชา อส. เป็นไปตามลาํดบัตั งแต่ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู ้
บงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั ผูบ้งัคบักองร้อย ผูบ้งัคบัหมวด และผูบ้งัคบัหมู่ดงันี  
  ๑๑.๑ ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๑.๒ รองผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
  ๑๑.๓ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดนคือ ปลดักระทรวงมหาดไทย รอง
ปลดักระทรวงมหาดไทยและจเรตาํรวจ 
  ๑๑.๔ ผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัคือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  ๑๑.๕ รองผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนคือ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัและปลดัจงัหวดั 
  ๑๑.๖ ผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนคือ นายอาํเภอสาํหรับกองร้อยอาสารักษา
ดินแดน จงัหวดัแต่งตั งจากนายทหาร 
  ๑๑.๗ รองผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนคือ ปลดัอาํเภอ (ฝ่ายป้องกนั) และสารวตัร
หรือสารวตัรใหญ่ 
  ๑๑.๘ ผูบ้งัคบัหมวดคือ ปลดัอาํเภอ หรือนายทหารชั นสัญญาบตัรหรือชั นประทวน 
  ๑๑.๙ ผูบ้งัคบัหมู่คือ กาํนนั หรือนายทหารชั นประทวนหรือสมาชิก อส. ที มีคุณสมบติั
และผา่นการฝึกมาแลว้ 
 
๑๒. ยศผู้บังคบับัญชากองอาสารักษาดนิแดน 
 
  พระราชบญัญติัยศและเครื องแบบผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ที กองอาสารักษาดินแดนพ.ศ.๒๕๙๗  
ไดก้าํหนดยศผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ที  กองอาสารักษาดินแดนตามลาํดบัดงันี  
  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 
  สาํหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไดแ้บ่งเป็น ๔ ขั นคือ 
  ๑) สมาชิกเอก 
  ๒) สมาชิกโท 
  ๓) สมาชิกตรี 
  ๔) สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๐ 
 
 
 
๑๓. สายการปกครองบังคบับัญชาของกองอาสารักษาดินแดน 
 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้งัคบัหมวด 
(ปลดัอาํเภอ) 
ผูบ้งัคบัหมู่ 

(กาํนนั) 

ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (รมว.มท.) 

รองผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (รมว.มท.) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน  
(ปลดักระทรวงมหาดไทย รองปลดักระทรวงมหาดไทย จเรตาํรวจ) 

ผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 
(ผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

รองผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 
(รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั) 

รองผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนอาํเภอ 
(ปลดัอาํเภอ และ สว. หรือ สวญ.สภ.อ.) 

ผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนอาํเภอ 
(นายอาํเภอ) 



 ๗๑ 
 

 
 

  การแต่งตั งยศขึ นนายหมวดขึ นไป ตอ้งกราบบงัคมทูลใหท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั ง 
ส่วนยศตั งแต่นายหมู่ใหญ่ลงมา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือผูท้ี ไดรั้บมอบหมายเป็นผู ้
แต่งตั ง ในส่วนภูมิภาคมอบหมายใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตั ง 
  เมื อวนัที  ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๒๔  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ ซึ ง
นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่กิจการอาสารักษาดินแดน ดงัประกาศสาํนกั  
นายกรัฐมนตรีต่อไปนี  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๒ 
 
 

ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 
เรื อง  พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 

……………………. 
  
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนแก่ 
   สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เป็นนายกองใหญ่ 
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นนายกองใหญ่ 
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช                                        เป็นนายกองเอก 
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                  เป็นนายกองเอก 
   สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ เป็นนายกองโท 
   ทั งนี   ตั งแต่บดันี เป็นตน้ไป 
     ประกาศ     ณ     วนัที      ๒๕     ธนัวาคม     ๒๕๒๔ 

       พลเอก  ป.        ติณสูลานนท ์

        นายกรัฐมนตรี 

 

(หมายเหตุ     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่มที  ๙๙  ตอนที  ๔  
                      วนัที  ๑๔ มกราคม ๒๕๒๕)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 
 
 
 ๑๔.อาํนาจการสั งใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดน 
  การใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดน หมายถึง การเรียกรวมกาํลงัพลกองอาสารักษาดินแดน 
เพื อปฏิบติัหนา้ที ไม่วา่จะเป็นการเรียกรวมกาํลงัพลในยามปกติหรือในยามขณะที มีเหตุฉุกเฉินและ
จะตอ้งใชอ้าวธุหรือไม่ก็ตาม ซึ งผุส้ั งใชจ้ะสามารถสั  งใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดนไดต้อ้งมี
ตาํแหน่งดงัต่อไปนี  
  ๑๔.๑  ผูมี้อาํนาจสั งใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดนไดคื้อ 
   (๑) ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดนหรือผูรั้กษาราชการแทน 
   (๒) ผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัหรือผูรั้กษาราชการแทน 
   (๓) ผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือผูรั้กษาราชการแทน 
  ๑๔.๒ การสั งใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดนนั น ผูมี้อาํนาจสั  งใชไ้ดเ้ฉพาะในเขตพื นที 
ดงันี  
   (๑) ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดนหรือผูรั้กษาราชการแทน   สั งใชไ้ดใ้นเขต
พื นที ทั วราชอาณาจกัร 
   (๒) ผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั หรือผูรั้กษาราชการแทนสั งใชไ้ด้
เฉพาะภายในเขตพื นที ของจงัหวดั 
   (๓) ผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือผูรั้กษาราชการแทนสั งใชไ้ดเ้ฉพาะ
ภายในเขตพื นที ของอาํเภอที ตั งกองร้อย 
  ๑๔.๓ ขอบเขตการสั งใชก้าํลงักองอาสารักษาดินแดน 
   การใชก้าํลงั อส.เพื  อปฏิบติัการตามหนา้ที โดยไม่ใชอ้าวุธ ผูมี้อาํนาจตามขอ้ ๙.๑ สั  ง
ใชไ้ดเ้ตม็ตามอตัรากาํลงัที มีอยู ่ส่วนการใชก้าํลงัเพื  อปฏิบติัการตามหนา้ที โดยใชอ้าวธุ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากผูบ้ญัชาการก่อน เมื อไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงจะกระทาํได ้เวน้แต่ 
   (๑) เมื อมีเหตุจาํเป็นที จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที เกี ยวกบัการป้องกนัการรุกรานของศตัรู
ภายนอกประเทศ กรณีนี  ให้ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจสั งใชก้าํลงัโดยใชอ้าวธุไดเ้ตม็ตามกาํลงัที มีอยู ่
   (๒) เมื อมีความจาํเป็นที จะตอ้งใชก้าํลงัปราบปรามโจรผูร้้าย การกรณีนี ใหผู้บ้งัคบั
การจงัหวดัสั งใชก้าํลงัโดยใชอ้าวธุไดจ้าํนวน ๒ หมู่ (หมู่ละ ๑๐ คน) 
  เมื อไดส้ั งใชก้าํลงัตามที กล่าวทั ง ๒ ขอ้นี แลว้    ผูส้ั  งจะตอ้งรายงานตามลาํดบัขั น     จนถึง
ผูบ้งัคบับญัชาการใหท้ราบเพื อสั  งอนุมติัโดยทนัที 
 



 ๗๔ 
 
 
 
๑๕.  วินัยกองอาสารักษาดนิแดนและการลงทัณฑ์ 
 
      พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๕๐๙ ไดนิ้ยามศพัทไ์วว้า่ วนิยัคือ การที ตอ้ง
ประพฤติหรือปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบและแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน และได้
กาํหนดเรื องเกี ยวกบัวนิยัของกองอาสารักษาดินแดนไวด้งันี  
       ๑๕.๑  ผุบ้งัคบับญัชา เจา้หนา้ที และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เฉพาะในขณะที 
รวมกนัอยูเ่ป็นหมู่ หมวด กองร้อย หรือในเวลาปฎิบติังานตามหนา้ที ตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัด 
  ๑๕.๒ การกระทาํที ถือวา่ผดิวนิยั มีดงันี  
   (๑)  ดื อดึง ขดัขืน หลีกเลี ยง หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามคาํสั งผูบ้งัคบับญัชา ซึ งสั งในหนา้ที  
   (๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหวา่งผูใ้หญ่ผูน้อ้ย 
   (๓) ไม่รักษามรรยาทใหถู้กตอ้งตามแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน 
   (๔) ก่อใหเ้กิดการแตกแยกความสามคัคีในกองอาสารักษาดินแดน 
   (๕) เกียจคร้าน ละทิ ง หรือเลินเล่อต่อหนา้ที  
   (๖) กล่าวเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
   (๗) ใชกิ้ริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
   (๘) ไม่ตกัเตือนสั งสอน หรือไม่ลงทณัฑผ์ูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาที กระทาํผดิตาม
โทษานุโทษ 
   (๙) เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา หรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษ 
   (๑๐) กระทาํดว้ยประการใด ๆ เป็นเชิงบงัคบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นทางทาํใหเ้สียวนิยั
กองอาสารักษาดินแดน 
  ๑๕.๓ การลงทณัฑแ์ก่ผูก้ระทาํผดิวินยักองอาสารักษาดินแดน มี ๓ สถาน คือ 
   (๑) ภาคทณัฑ ์ ใชส้าํหรับลงแก่ผูก้ระทาํผดิวนิยั แต่มีเหตุอนัควรปรานี โดยแสดง
ความผดิของผูน้ั นใหป้รากฎไวเ้ป็นหนงัสือและจะใหท้าํทณัฑไ์วด้ว้ยก็ได ้
   (๒) ทณัตกรรม ใชส้าํหรับลงแก่ผุก้ระทาํผดิวนิยัโดยใหท้าํงาน สุขาภิบาล งาน
โยธาฯ หรืองานอื นทาํนองเดียวกนัเพิ มจากหนา้ที ประจาํซึ งตนจะตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้ 
   (๓) กกับริเวณ ใชส้าํหรับลงแก่ผูก้ระทาํผดิวนิยั โดยกกัตวัไวใ้นบริเวณใดตามแต่
จะกาํหนดให้ 



 ๗๕ 
 
 
 
 
๑๖.  สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน 
 
  ๑๖.๑ สิทธิของสมาชิก อส.ที ปฏิบติัตามภารกิจของ บก.อส. 
   (๑) สิทธิที จะไดรั้บเบี ยเลี ยงวนัละ ๓๖ - ๔๐ บาท เมื อไดรั้บคาํสั งใหป้ฏิบติัหนา้ที  
(สมาชิก – สมาชิกเอก วนั ๓๖ บาท ยศนายหมู่ตรี นายหมู่ใหญ่วนัละ ๔๐ บาท) 
   (๒) สิทธิในการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
   (๓) สิทธิในการรับรางวลัประจาํปี 
   (๔) สิทธิในการรับบาํนาญพิเศษ 
   (๕) สิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพสาํหรับที มียศตั งแต่ นายหมวดตรีขึ นไป 
   (๖) สิทธิที จะไดรั้บการช่วยเหลือเงินสวสัดิการจาก บก.อส. 
   (๗) สิทธิที จะไดรั้บการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน 
   (๘) สิทธิที จะไดรั้บการลดค่าโดยสารรถไฟครึ งราคา ภายในเขตจงัหวดัที มี
ภูมิลาํเนา 
   (๙) สิทธิในการไดรั้บพิจารณาขออนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนพก ขนาด .๓๘ 
หรือ ๙ มม. เป็นกรณีพิเศษ 
  ๑๖.๒ สิทธิของสมาชิก อส. ที ปฏิบติัหนา้ที ตามแผนของ กอ.รมน. 
   (๑) สิทธิตามสิทธิ ของสมาชิก อส. ที ปฏิบติัตามภารกิจตามแผนของ บก.อส.ใน
ขอ้ ๑๖.๑ สําหรับสมาชิก อส.จ. จะไดรั้บเบี ยเลี ยงสนามเพิ มวนัละ ๖ บาท ในวนัออกสนาม 
   (๒) สิทธิในการขอพระราชทานเหรียญพิทกัษเ์สรีชน 
   (๓) สิทธิในการไดรั้บบาํเหน็จพิเศษสาํหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
   (๔) สิทธิในการไดรั้บเงินทดแทนจาก กอ.รมน. เนื องจากเจ็บป่วย หรือไดรั้บ
บาดเจบ็จากการปฏิบติัหนา้ที  
   (๕) สิทธิในการไดรั้บเงินค่าจดัการศพขั นตน้จาก กอ.รมน. 
   (๖) สิทธิในการไดรั้บการช่วยเหลือจากองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
   (๗) สิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลฟรี (เฉพาะตวั) 
 



 ๗๖ 
 
๑๗.  การปลดสมาชิก อส. ประเภทประจํากองเป็นประเภทกองหนุน 
 
  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีไดผ้า่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรของกองอาสารักษา   
ดินแดนที คณะกรรมการกลางคลงัอาสารักษาดินแดนไดก้าํหนดไวแ้ลว้ จะไดรั้บการบรรจุเป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  ๑๗.๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที มีอายไุม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวนัที บรรจุเป็น
ประเภทประจาํกอง ใหอ้ยูใ่นประเภทประจาํกองไดไ้ม่เกิน ๑๐ ปี แลว้ใหป้ลอดเป็นประเภท
กองหนุน เวน้แต่ผูที้ มีอายไุม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ในวนัที ปลดเป็นประเภทกองหนุนและทางราชการ
เห็นวา่ยงัเป็นผูมี้สมรรถภาพเขม้แข็ง และมีประสงคที์ จะเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทประจาํกองต่อไป ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัให้เป็นสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนประเภทประจาํกองไดอี้กไม่เกิน ๑๐ ปี 
  ๑๗.๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที มีอายเุกินกวา่ ๔๐ ปีบริบูรณ์ขึ นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ 
ปีบริบูรณ์ในวนัที บรรจุเป็นประเภทประจาํกอง ใหอ้ยูใ่นประเภทประจาํกองไดไ้ม่เกิน ๕ ปี แลว้ให้
ปลดเป็นประเภทกองหนุน 
  ๑๗.๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที มีอายเุกินกวา่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ นไป ในวนัที บรรจุ
เป็นประเภทประจาํกอง ให้อยูใ่นประเภทประจาํกองไดไ้ม่เกิน ๓ ปี แลว้ใหป้ลดเป็นประเภท
กองหนุน 
 
๑๘.  การออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน 
 
  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะตอ้งออกจากสมาชิก ตามที คณะกรรมการกองอาสารักษา
ดินแดนไดว้างขอ้บงัคบัไวด้งันี  
  ๑๘.๑ ตาย 
  ๑๘.๒ ลาออก 
  ๑๘.๓ ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิก 
  ๑๘.๔ ตอ้งรับอาญาจาํคุกโดยคาํพิพากษาโทษจาํคุก เวน้แต่ความผิดที เป็นลหุโทษ หรือ
ความผดิที มีกาํหนดโทษขั นลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
  ๑๘.๕ ตอ้งโทษทางวนิยัใหไ้ล่ออกตามกฎหมายหรือระเบียบวนิยัซึ งผูน้ั นสังกดัอยู ่



 ๗๗ 
 
  ๑๘.๖ ผูบ้งัคบับญัชาสั  งใหอ้อกเมื อไดส้อบสวนเห็นวา่เป็นผูบ้กพร่องในทางความ
ประพฤติหรือความสามารถไม่พอกบัตาํแหน่งหนา้ที  หรือมีพฤติการณ์อนัไม่น่าไวว้างใจอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือเป็นภยัแก่ประเทศชาติ 
 
๑๙.  การดาํเนินงานของกองอาสารักษาดนิแดน ฝ่ายกิจการอาสารักษาดนิแดน 
 
  ๑๙.๑ การดาํเนินงานดา้นยทุธการ 
   (๑) การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาสมาชิก อส. เพื  อใหข้า้ราชการฝ่ายปกครองมี
ความรู้ความสามารถในในการบงัคบับญัชากองกาํลงักึ งทหาร ซึ งสามารถนาํไปใชใ้นการบงัคบั
บญัชาสมาชิก อส. ซึ งไดด้าํเนินการดงันี  
    -  ฝึกอบรมนกัศึกษานายอาํเภอในหลกัสูตร ผบ.ร้อย อส. โดยเขา้รับการฝึกอบรม ณ 
กรพ.๑  (พร.) ศูนยส์งครามพิเศษ จ.ลพบุรี 
    - ฝึกอบรมปลดัอาํเภอ  ในหลกัสูตรผูบ้งัคบัหมวด อส. โดยเขา้รับการ
ฝึกอบรม ณ กรพ.๑  (พร.) ศูนยส์งครามพิเศษ จ.ลพบุรี  
    - ฝึกอบรมการข่าวกรองระดบัผูบ้งัคบับญัชาสมาชิก อส. แก่ปลดัอาํเภอฝ่ายป้องกนั
และป้องกนัจงัหวดั โดยเขา้รับการฝึกอบรม ณ รร.ข่าวทหารบก 
    - การศึกษาอบรมและสมัมนา หลกัสูตรปลดัอาํเภอ (ฝ่ายป้องกนั) มอบให้
วทิยาลยัการปกครองเป็นผูฝึ้กอบรม 
   (๒) การฝึกจดัตั งกองร้อย อส. 
    - ฝึกจดัตั งกองร้อย อสจ. ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ อส. ปีละ ๕ 
กองร้อย 
    - ฝึกจดัตั งสมาชิกกองร้อย อสอ. ปีละ ประมาณ ๑,๑๐๐ คน 
   (๓) การฝึกทดแทนกาํลงัสมาชิก อส. 
    - ฝึกกาํลงัทดแทนสมาชิกกองร้อย อส.จ. ปีละ ๖๐๐ นาย 
    - ฝึกกาํลงัทดแทนสมาชิกกองร้อย อส.จ. ปีละ ๒,๐๐๐ นาย 
   (๔) การฝึกเพิ  มพนูสมรรถภาพสมาชิก อส. 
    - ฝึกอบรมสมาชิก อส. หลกัสูตรวชิาพยาบาล หลกัสูตร ๑๖ สัปดาห์ 
    - ฝึกอบรมการข่าวแก่สมาชิก อส. โดยมอบใหก้องทพัภาคเป็นผูด้าํเนินการ 



 ๗๘ 
 
    - ฝึกอบรมสมาชิก อส. หลกัสูตรผูน้าํหน่วยโดยมอบใหศู้นยก์ารทหารราบ 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นผูด้าํเนินการ 
    - ฝึกยงิปืนประจาํปีสาํหรับสมาชิก อส. หลกัสูตร ๑ สัปดาห์ 
    - ฝึกทบทวนสมาชิก อส. หลกัสูตร ๖ สัปดาห์ 
  ๑๙.๒ การดาํเนินงานดว้ยกาํลงัพล 
   (๑) ดาํเนินการเกี ยวกบัการรับสมคัรสมาชิก อส. การจดัทาํทาํเนียบกาํลงัพล 
   (๒) ดาํเนินการดา้นสวสัดิการแก่สมาชิก อส. 
    - การขอบาํนาญพิเศษใหแ้ก่ทายาทสมาชิก อส. ที เสียชีวติและทุพพลภาพ 
    - การจ่ายเงินขั นตน้ใหแ้ก่ครอบครัวของสมาชิก อส. ที เสียชีวติและบาดเจบ็ 
    - การพิจารณามอบรางวลัใหแ้ก่สมาชิก อส. ที ปฏิบติังานดีเด่น 
   (3) ดาํเนินการดา้นการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน          ใหแ้ก่เจา้หนา้ที 
และผูแ้ละผูบ้งัคบับญัชาสมาชิก อส. 
  ๑๙.๓ การดาํเนินงานดา้นส่งกาํลงับาํรุง 
   (๑) จดัหาและแจกจ่ายอาวธุปืน กระสุนปืน และวตัถุระเบิดใหแ้ก่สมาชิก อส. 
รวมทั งการขออนุมติัจาํหน่ายเมื อเกิดการสูญเสีย 
   (๒) การจดัหาและแจกจ่ายเครื องแบบเครื องนอนและเครื องสนามแก่สมาชิก อส. 
   (๓) จดัหาและแจกจ่ายเครื องรับ – ส่งวทิยใุหแ้ก่หน่วยต่าง ๆ ที มีการสั งใชส้มาชิก 
อส. 
   (๔) จดัหาและแจกจ่ายยานพาหนะแก่กองร้อย อส. 
  ๑๙.๔ การดาํเนินงานดา้นงานบริหารทั วไป 
   (๑) การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี การควบคุมตรวจสอบงบประมาณ 
   (๒) การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจการ อส. 
   (๓) การวจิยัและประเมินผลงาน อส. 
   (๔) งานหมวดกิจการทหาร (อตต.) ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ (ศูนยฝึ์กสมานมิตร) 
  ๑๙.๕ ฝึกอบรมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและราษฎร ซึ งจะไดรั้บการแต่งตั งเป็น ผรส. ตาม
หลกัสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบา้น รุ่นละ ๔ สัปดาห์ 
  ๑๙.๖ ติดตามประเมินผลผูผ้า่นการฝึกอบรมตามขอ้ ๑๔.๕ เพื  อใหท้ราบวา่ไดใ้ช้
ประโยชน์จากการฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด ซึ งจากการติดตามและประเมินผล ปรากฎวา่ผูที้ ผา่น



 ๗๙ 
 
การฝึกอบรมแลว้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานเพิ มขึ น รวมทั งมีความรู้ความเขา้ใจในงาน
ในหนา้ที ดีกวา่เดิม อนัเป็นการเสริมสร้างความมั  นคงในระดบัตาํบลหมู่บา้นอีกดว้ย 
 
๒๐.  ผลการปฏิบัตงิานของสมาชิก อส. 
 
  ๒๐.๑ การสั งใชใ้หป้ฏิบติัหนา้ที   
   สมาชิก อส.ในปัจจุบนัไดมี้การสั  งใชใ้หป้ฏิบติัหนา้ที ตามแผนต่าง ๆ ดงันี  
    - แผนปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์(ผกค.) ของ กอ.รมน. 
    - แผนรักษาความสงบของกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน 
    - แผนรักษาความสงบร่วมกบัหน่วยพฒันาการเคลื อนที  (นพค.) ของ กรป. 
กลาง 
    - แผนรักษาความสงบและปราบปรามโจรผูร้้ายพิเศษภาคใต ้
    - แผนรักษาความสงบศูนยรั์บผูอ้พยพของสาํนกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
    - แผนรักษาความสงบและอารักขาพระตาํหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ 

- แผนรักษาความปลอดภยัและเป็นผูช่้วยครูฝึกในศูนยฝึ์กสมานมิตร  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
  ๒๐.๒ ประเภทของการปฏิบติัหนา้ที  
   สมาชิก อส.ที ปฏิบติัหนา้ที ตามแผนต่าง ๆ ดงักล่าวนั นไดป้ฏิบติัหนา้ที มีผลงานทั ง
ทางดา้นการเมืองและการทหาร ซึ งสามารถจาํแนกประเภทไดด้งันี  
   (๑) ดา้นการทหาร 
    - ปะทะกบักาํลงัฝ่ายตรงขา้ม 
    - โจมตีหรือซุ่มโจมตี 
    - ทาํลายค่ายหรือฐานที มั น 
    - ลาดตระเวนหรือพิสูจน์ทราบ 
    - จบักุมการลกัลอบขนสินคา้หนีภาษีขา้มแดน 
    - จบักุมหรือสกดักั นการลาํเลียงอาวุธหรือยทุธปัจจยั 
    - จบักุมบุคคลฝ่ายตรงขา้ม 
    - ปราบปรามโจรผูร้้ายและผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 



 ๘๐ 
 
   (๒) ดา้นการเมือง 
    - ช่วยเหลือราษฎรพฒันาทอ้งถิ น 
    - ใหก้ารรักษาพยาบาลราษฎร 
    - ปฏิบติัจิตวทิยา 
    - ประชุมชี แจงทาํความเขา้ใจราษฎร 
    - การจดัตั งและฝึกอบรมราษฎร รวมทั งการทาํลายโครงสร้างการเมืองฝ่าย
ตรงขา้ม 
  การปฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวขา้งตน้  ปรากฏผลงานดีเด่นและมีประโยชน์ต่องานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั นคงภายในเป็นอยา่งยิ  ง ซึ งยงัความสูญเสียดา้นกาํลงัพลและอาวุธ
ยทุโธปกรณ์แก่ฝ่ายตรงขา้มตลอดมา 
 
๒๑.  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของกองอาสารักษาดนิแดน 
 
  ๒๑.๑ ดา้นกาํลงัพล 
   - เบี ยเลี ยงที ไดรั้บไม่เพียงพอกบัการครองชีพ (วนัละ ๓๖ - ๔๐ บาท) ทาํให้
สมาชิก อส. ลาออกไปประกอบอาชีพอื นที มีรายไดสู้งกวา่ โดยเฉพาะในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก 
   - สวสัดิการที จะช่วยเหลือสมาชิก อส. และครอบครั วมีนอ้ย ทาํใหข้วญั และ
กาํลงัใจในการทาํงานไม่ดีเท่าที ควร 
   - วนิยัและการลงโทษยงัไม่เหมาะสม ปัจจุบนัการลงโทษทางวนิยัสาํหรับ
สมาชิก อส.มี ๓ สถาน คือ ภาคทณัฑ ์ทณัตกรรม และกกับริเวณซึ งยงัไม่เพียงพอ 
   - จนท. โครงฝ่ายทหารที มาปฏิบติัหนา้ที ในกองร้อย อส.จ. และ จนท. ตาํรวจ 
ที มาทาํงานร่วมกบัสมาชิกกองร้อย อส.อ. บางนายมีวนิยัและความประพฤติไม่เหมาะสม เป็นผูที้ 
หน่วยไม่ตอ้งการจึงส่งมาให้ปฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดปัญหาและมีผลต่อประสิทธิภาพของกองร้อย อส.
ดว้ย 
   - สมาชิก อส. ในแต่ละกองร้อยฯ ขาดอตัรากาํลงัพลมาก เนื องจากเบี ยเลี ยง
สวสัดิการและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 
 
 



 ๘๑ 
 
  ๒๑.๒ ดา้นยทุธการ 
   - บางแห่งมีการสั งใหส้มาชิก อส. ใหป้ฏิบติัหนา้ที ในพื นที ใดพื นที หนึ งเป็น
ระยะเวลานาน ไม่มีการสับเปลี ยนหมุนเวยีนกาํลงัพล ทาํใหเ้กิดความเครียดและเบื อหน่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ  งกองร้อย อส.จ. ซึ งมีความมุ่งหมายที จะใชเ้ป็นหน่วยเคลื อนที เร็วของจงัหวดั 
   - การขยายแผนงานและโครงการเพื อปรับปรุงงาน อส.ไม่สามารถขยายไดต้าม
ความจาํเป็นและตอ้งการ เช่น การเพิ มจาํนวนกองร้อย อส.จ. การเพิ  มจาํนวน อส.ที สั งใชต้ามแผน 
บก.อส. เนื องจากอุปสรรคดา้นงบประมาณ 
   - หลกัสูตรการฝึกอบรมสมาชิก อส. กาํหนดขึ นมาเป็นเวลานาน ทาํให้
บางส่วนไม่สมกบัสถานการณ์ ปัจจุบนัและภารกิจที เปลี ยนแปลงไป 
  ๒๑.๓ ดา้นการส่งกาํลงับาํรุง 
   - อาวธุปืนของสมาชิก อส.อ. มีประสิทธิภาพตํ า เช่น ปสบ.๘๗, ปลยบ.๘๘ 
เป็นตน้ ทาํใหเ้สียเปรียบฝ่ายตรงขา้ม 
   - วทิยแุละเครื องมือสื อสารมีประสิทธิภาพตํ า 
   - ระเบียบการขอจาํหน่ายและเบิกทดแทน สป.ต่าง ๆ มีขั นตอนมาก ทาํใหไ้ม่
สามารถสนบัสนุนไดท้นัตามความตอ้งการ 
 
๒๒. พระราชบัญญตัิกองอาสารักษาดนิแดน พ.ศ.๒๔๙๗ 

………………………. 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที   ๑๐  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๔๙๗ 
เป็นปีที  ๙  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 
  โดยที เป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยกองอาสารักษาดินแดน 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญติัไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ
สภาผูแ้ทนราษฎรดงัต่อไปนี  
  มาตรา ๑  พระราชบญัญติันี เรียกวา่ “พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” 



 ๘๒ 
 
  มาตรา ๒  พระราชบญัญติันี ใหใ้ชบ้งัคบัตั งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป  และจะใชบ้งัคบัในทอ้งที  ใด ใหป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๓  เมื อไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันี    บงัคบัในทอ้งที ใด 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื น ๆ ซึ งมีขอ้ความแยง้หรือขดัต่อพระราชบญัญติันี  มิใหใ้ช้
บงัคบัในทอ้งที  นั น 

หมวด ๑ 
การจดัตั งกองอาสารักษาดินแดน 

  
  มาตรา ๔  ให้จดัตั งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองคก์ารขึ นอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย       มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกวา่ “กองอาสารักษาดินแดน” 
  มาตรา ๕  กองอาสารักษาดินแดน แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 
   (๑) ส่วนกลาง 
   (๒) ส่วนภูมิภาค 
  มาตรา ๖  ใหมี้กรรมการคณะหนึ งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินยี สิบคน เรียกวา่    
“คณะกรรมการกลางอาสารักษาดินแดน” ประกอบดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธาน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลางโหมเป็นรองประธานโดยตาํแหน่ง ส่วนกรรมการอื น 
เลขาธิการและรองเลขาธิการนั น ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตั งและถอดถอน
โดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี 
  (หมายเหตุ  :  มาตรา ๖  นี  แกไ้ขเพิ  มเติมโดย “พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน 
(ฉบบัที  ๒) พ.ศ.๒๕๐๔”  มาตรา ๓ และใชข้อ้ความใหม่แทนดงัที พิมพไ์วแ้ลว้นั น) 
  มาตรา ๗  คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอาํนาจและหนา้ที จดัและ
ดาํเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทั วไปตามนโยบายและวชิาทางเทคนิคของสภาความมั นคง
แห่งชาติและวางระเบียบและขอ้บงัคบัสาํหรับกองอาสารักษาดินแดนดงัต่อไปนี  
   (๑) กาํหนดวธีิรับสมคัร วธีิคดัเลือก และการใหอ้อกจากสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน 
   (๒) กาํหนดยศ ชั น ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
   (๓) กาํหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
   (๔) กาํหนดหลกัสูตร การอบรม และการฝึก 
   (๕) กาํหนดการใชจ้่ายและงบประมาณของอาสารักษาดินแดน 
   (๖) กาํหนดการเก็บ รักษา และการใชอ้าวธุ 



 ๘๓ 
 
  (หมายเหตุ)  มาตรา ๗  นี   แกไ้ขเพิ  มเติมโดย “พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน    
(ฉบบัที  ๒)  พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๔ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทนดงัที ไดพ้ิมพไ์วแ้ลว้นี ) 
  มาตรา ๘  กองอาสารักษาดินแดนส่วนภูมิภาค  ประกอบดว้ยกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดั และกองอาสารักษาดินแดนอาํเภอ ตามชื อทอ้งที ที ไดป้ระกาศตั งขึ น 
  มาตรา ๙  ตาํแหน่งผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ที  ตลอดจนอาํนาจการปกครองบงัคบับญัชา 
รวมทั งการกาํหนดอตัรากาํลงัของแต่ละหน่วยในกองอาสารักษาดินแดนใหก้าํหนดโดย
กฎกระทรวง 
  มาตรา ๑๐  วินยั และการลงโทษผูก้ระทาํผิดวินยัของเจา้หนา้ที และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยักองอาสารักษาดินแดน 
  มาตรา ๑๑  การเขา้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหก้ระทาํโดยวธีิสมคัรผูอ้าสา แต่ถา้
ในทอ้งถิ นใดไม่มีบุคคลสมคัรหรือมีบุคคลสมคัรไม่เพียงพอตามความตอ้งการจะกาํหนดใหท้อ้งที 
นั นมีการเรียกบุคคลใหส้มคัรเพื อคดัเลือกเขา้เป็นสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได ้   และใหถื้อวา่ผู ้
ที ไดรั้บสมคัรหรือไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิและหนา้ที ตาม 
พระราชบญัญติันี นบัแต่วนัไดรั้บสมคัรหรือไดรั้บการคดัเลือก 
  มาตรา ๑๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะดงันี  
          (๑) มีภูมิลาํเนาหรือถิ นที อยูใ่นทอ้งที ที เขา้เป็นสมาชิก 
          (๒) มีสัญชาติไทย 
          (๓) มีอายตุั งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
               (๔) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
              (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                (๖) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวชแห่งศาสนา 
              (๗) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
                (๘) ไม่เป็นทหารหรือตาํรวจประจาํการตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการ
ทหาร 
                  (๙) ไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์อนัเป็นที รังเกียจ เช่น เป็นเสพอ อนัธพาล หรือเป็นผู ้
ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นผูมี้สันดานเป็นผูร้้ายเป็นตน้ 
   มาตรา ๑๓  ขา้ราชการที เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะปฏิบติัหนา้ที ของกองอาสา
รักษาดินแดนไดใ้นเมื อไม่ติดราชการจาํเป็น 
    



 ๘๔ 
 
                  มาตรา ๑๔   สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มี ๓ ประเภทคือ 
      (๑)  ประเภทสาํรอง คือ สมาชิกที ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกหดัและอบรม 
      (๒) ประเภทประจาํกอง คือ สมาชิกที ไดรั้บการฝึกหดัและอบรมและ บรรจุอยู่
ในอตัรากาํลงั 
      (๓) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิกที ไดป้ลดออกจากประจาํการ 
   มาตรา ๑๕   การรับบุคคลเขา้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดัตั งคณะกรรมการขึ นเพื  อรับสมคัรหรือคดัเลือก 
 

หมวด ๒ 
หนา้ที ของกองอาสารักษาดินแดน 

 
   มาตรา ๑๖ กองอาสารักษาดินแดน มีหนา้ที   
      (๑) บรรเทาภยัที เกิดจากธรรมชาติและการกระทาํของขา้ศึก 
      (๒) ทาํหนา้ที ตาํรวจรักษาความสงบภายในทอ้งที ร่วมกบัพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือตาํรวจ 
      (๓) รักษาสถานที สาํคญัและการคมนาคม 
      (๔) ป้องกนัจารกรรม สดบัตรับฟังและรายงานข่าว 
      (๕) ทาํการช่วยใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที ทหารตอ้งการ และตดัทอน
กาํลงัขา้ศึก 
      (๖)  เป็นกาํลงัสาํรองส่วนหนึ งที พร้อมจะเพิ  มเติมและสนบัสนุนกาํลงัทหารได้
เมื อจาํเป็น 
  (หมายเหตุ)  มาตรา ๑๖ นี  แกไ้ขเพิ  มเติมโดย “พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน         
(ฉบบัที  ๒) พ.ศ.๒๕๐๔” มาตรา ๕ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน ดงัที พิมพไ์วแ้ลว้นี  
   มาตรา ๑๗  เจา้หนา้ที และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนา้ที  
    (๑) กระทาํตามคาํสั งของผูบ้งัคบับญัชาที สั งการโดยชอบ 
    (๒) ปฏิบติัตามหนา้ที  ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวนิยัของกองอาสารักษาดินแดน 
   มาตรา ๑๘  ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจที จะสั งการใชก้าํลงัของกองอาสารักษาดินแดนใหท้าํ
การตามอาํนาจหนา้ที ไดต้ามที กาํหนดในกฎกระทรวง 



 ๘๕ 
 
   มาตรา ๑๙  เมื อประกาศใชก้ฎอยัการศึกในทอ้งที ใดใหเ้จา้หนา้ที และสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนอยูใ่นบงัคบับญัชาที ฝ่ายทหาร 
 

หมวด ๓ 
ธงประจาํกอง เครื องหมาย และเครื องแบบ 

 
   มาตรา ๒๐  ใหมี้ธงประจาํกอง และเครื องหมายสาํหรับกกองอาสารักษาดินแดนกบั
เครื องแบบสาํหรับสมาชิกตามที กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การอบรมและการฝึก 

 
   มาตรา ๒๑  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตอ้งเขา้รับการอบรม การฝึกหดัและการ
ฝึกซอ้มตามหลกัสูตรของกองอาสารักษาดินแดนก็ดี หรือในเวลาปฏิบติัหนา้ที ก็ดี ใหผู้บ้งัคบับญัชา
หรือนายจา้งใหค้วามสะดวกแก่สมาชิก ไม่ตดัเงินรายเดือนหรือค่าจา้งภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน
สองเดือนและไม่ตดัรอนสิทธิอนัควรไดข้องสมาชิกเหล่านั น 
 

หมวด ๕ 
สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

 
   มาตรา ๒๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจาํกอง อาจไดรั้บสิทธิบาง
ประการตลอดระยะเวลาที ยงัประจาํกองอยู ่ ตามหลกัเกณฑท์ี คณะกรรมการกลางกองอาสารักษา
ดินแดนกาํหนด 
   มาตรา ๒๔  เมื อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ จากการปฏิบติั
หนา้ที  จะไดรั้บการรักษาพยาบาลตามที คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกาํหนด 
   มาตรา ๒๕  เมื อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอนัตรายถึงชีวติ หรือพิการทุพพล
ภาพเนื องในการปฏิบติัหนา้ที  ใหไ้ดรั้บบาํนาญพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญโดย
อนุโลม 
 



 ๘๖ 
 

หมวด ๖ 
บทกาํหนดโทษ 

 
   มาตรา ๒๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ งออกโดยอาศยั
อาํนาจตามมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบญัญติันี  มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ งพนับาท
หรือจาํคุกไม่เกินหนึ งปี หรือทั งปรับทั งจาํ 
   มาตรา ๒๗  ผูใ้ดแต่งเครื องแบบหรือประดบัหรือใชธ้ง หรือเครื องหมายที กาํหนดขึ นตาม
บทบญัญติัในมาตรา ๒๐ โดยไม่มีสิทธิที จะแต่ง ประดบั หรือใช ้ มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ งพนับาท หรือจาํคุกไม่เกินหนึ งปี หรือทั งปรับทั งจาํ 
   มาตรา ๒๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัในมาตรา ๒๒ มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้
พนับาท หรือจาํคุกไม่เกินหนึ งปี หรือทั งปรับทั งจาํ 
 

หมวด ๗ 
เบด็เตล็ด 

 
   มาตรา ๒๙  เจา้หนา้ที หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหวา่งทาํการตามหนา้ที ให้
ถือวา่เป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายลกัษณะอาญา 
   “มาตรา ๓๐  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม รักษาการตามพระราชบญัญติันี  และใหมี้อาํนาจแต่งตั งเจา้หนา้ที วางระเบียบ
และออกกฎกระทรวงเพื อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี  
    กฎกระทรวงนั น  เมื อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 
  (หมายเหตุ  มาตรา ๓๐ นี   แกไ้ขเพิ  มเติมโดย “พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน        
(ฉบบัที  ๒) พ.ศ.๒๕๐๔”  มาตรา ๖  และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน ดงัที ไดพ้ิมพไ์วแ้ลว้นี ) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       จอมพล ป.      พิบูลสงคราม 
                  นายกรัฐมนตรี 
 
 



 ๘๗ 
 
 

พระราชบญัญติั 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
………………. 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้  ณ  วนัที  ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

เป็นปีที  ๓๔  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ให้
ประกาศวา่ 
 โดยที เป็นการสมควรมีกฎหมาย วา่ดว้ยการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ นไว ้ โดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํหนา้ที รัฐสภาดงัต่อไปนี  
 มาตรา ๑      พระราชบญัญติันี       เรียกวา่   “พระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน     
พ.ศ.๒๕๒๒ 
 มาตรา ๒          พระราชบญัญติันี ใหใ้ชบ้งัคบัตั งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
  (๑) พระราชบญัญติัป้องกนัภยัทางอากาศ พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 
  (๒) พระราชบญัญติัป้องกนัภยัทางอากาศ (ฉบบัที  ๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๗ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติันี  
 “การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน” หมายความวา่ การดาํเนินการโดยเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรือนในการป้องกนัและบรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายอนัเนื องจากสาธารณภยั ภยัทาง
อากาศหรือการก่อวนิาศกรรม ไม่วา่การดาํเนินการนั นจะไดก้ระทาํก่อนเกิดภยัขณะเกิดภยัขณะเกิด
ภยัหรือหลงัที ภยัไดผ้า่นพน้ไปแลว้ และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการ
เพื อการนั น 



 ๘๘ 
 
 “สาธารณภยั/หมายความวา่ อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ตลอดจนภยัอื น ๆ อนัมีมาเป็น
สาธารณะไม่วา่เกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้าํให้เกิดขึ น ซึ งก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือรัฐ 
 “ภยัทางอากาศ” หมายความวา่ ภยัอนัเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
 “การก่อวนิาศกรรม”  หมายความวา่ การกระทาํใด ๆ อนัเป็นการมุ่งทาํลายทรัพยสิ์นของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ งอนัเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขดัขวางหน่วงเหนี ยวการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที  จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั นคงของรัฐ 
 “หน่วยอาสาสมคัร” หมายความวา่ หน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 “เจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
บุคคลซึ งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มีอาํนาจหนา้ที ตามพระราชบญัญติันี  
 “พนกังานป้องกนัภยั” หมายความวา่ บุคคลซึ งผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแต่งตั ง
ใหมี้อาํนาจหนา้ที ตามพระราชบญัญติันี  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี  
 มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติันี  และใหมี้
อาํนาจแต่งตั งเจา้หนา้ที ป้องกนัฝ่ายพลเรือนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกกฎกระทรวง
กาํหนดขอ้บงัคบัและระเบียบเพื อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติั 
 กฎกระทรวงนั น เมื อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ 

……………………. 
 มาตรา ๖  ใหมี้คณะกรรมการป้องกนัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ประกอบดว้ยรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงกลาโหม
หรือผูแ้ทน ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูแ้ทน ปลดักระทรวงสาธารณสุขหรือผูแ้ทน 
ปลดักระทรวงคมนาคมหรือผูแ้ทน ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมตาํรวจ
หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวทิยาหรือผูแ้ทน และ
ผูท้รงคุณวุฒิอื นอีกไม่เกินหา้คน ซึ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งเป็นกรรมการ และใหอ้ธิบดีกรมการ
ปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตาํแหน่ง 
 มาตรา ๗  ใหค้ณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ มีอาํนาจหนา้ที ดงัต่อไปนี  



 ๘๙ 
 
  (๑) กาํหนดนโยบายเกี ยวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๒) วางแผนหลกัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๓) กาํหนดวธีิการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน รวมทั งการฝึกซอ้มการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๔) วางระเบียบเกี ยวกบัค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายอื นในการ
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๕) พิจารณาและกาํหนดกิจการอื น เกี ยวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 มาตรา ๘  แผนหลกัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจะตอ้งมีกิจการดงัต่อไปนี อยา่งใดอยา่ง
หนึ ง หรือหลายอยา่ง แลว้แต่กรณีและความจาํเป็น 
  (๑) การประชาสัมพนัธ์ 
  (๒) การจดัหากาํลงัคน 
  (๓) การจดัระบบสัญญาณภยั 
  (๔) การจดัที หลบภยั 
  (๕) การจดัพื นที รับการอพยพ 
  (๖) การพรางและการควบคุมแสงไฟ 
  (๗) การรักษาความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
  (๘) การป้องกนัและทาํลายลา้งยทุธภณัฑ ์ วตัถุระเบิด สารเคมี ชีวะ และรังสีที 
เป็นอนัตราย 
  (๙) การช่วยผูป้ระสบภยัและการจดัการกบัผูเ้สียชีวิต 
  (๑๐)  การขนยา้ยผุป้ระสบภยั 
  (๑๑) การรักษาพยาบาลและการอนามยั 
  (๑๒) การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
  (๑๓) การโยธา 
  (๑๔) การสาธารณูปการ 
  (๑๕) การติดต่อสื อสาร การควบคุมการใชค้ลื นวทิยแุละการส่งวทิยกุระจายเสียง 
  (๑๖) การอื นที จาํเป็น 
 มาตรา ๙  ใหก้รรมการซึ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีที กรรมการซึ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ หรือกรณีที 
คณะรัฐมนตรีแต่งตั งกรรมการเพิ มขึ นในระหวา่งที กรรมการซึ งแต่งตั งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่น



 ๙๐ 
 
ตาํแหน่งให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั งให้ดาํรงตาํแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ มขึ นอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
วาระที เหลืออยูข่องกรรมการซึ งไดแ้ต่งตั งไวแ้ลว้ 
 กรรมการซึ งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั งอีกได ้
 มาตรา ๑๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการพน้จากตาํแหน่ง
เมื อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที สุดหรือโดยคาํสั งที  ชอบดว้ยกฎหมาย
ใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที  ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา ๑๑  ในการประชุมของคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ถา้ประธาน
กรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยูใ่นที ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที ประชุม 
ถา้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยูใ่นที ประชุม ใหที้ ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ งเป็นประธานในที ประชุม 
 มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ งหนึ งของจาํนวนกรรมการทั งหมด จึงจะเปิดองคป์ระชุม 
 มาตรา ๑๓  การวนิิจฉยัชี ขาดของที ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ งใหมี้เสียง
หนึ งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ นอีกเสียงเป็น
เสียงชี ขาด 
 มาตรา ๑๔  คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติอาจตั งคณะอนุกรรมการเพื อ
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ งตามที จะมอบหมายก็ได ้
 มาตรา ๑๕  คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการมีอาํนาจ
ออกคาํสั งเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือใหชี้ แจงขอ้เทจ็จริงในกิจการใด ๆ หรือใหส่้งเอกสาร
หรือวสัดุเพื  อประโยชน์แก่การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 
 
 
 



 ๙๑ 
 

หมวด ๒ 
สาํนกัเลขาธิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

……………….. 
 มาตรา ๑๖  ใหอ้ธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน โดยตาํแหน่งและ
ใหก้รมการปกครองทาํหนา้ที สาํนกัเลขาธิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 มาตรา ๑๗  ใหส้าํนกัเลขาการป้องกนัฝ่ายพลเรือน มีอาํนาจหนา้ที  ดงัต่อไปนี  
  (๑) ทาํหนา้ที เป็นกองอาํนวยการของผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่ง
ราชอาณาจกัร 
  (๒) ดาํเนินงานธุรการของคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ 
  (๓) ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัทางดา้นวชิาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี ยวกบั
การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๔) จดัทาํแผนหลกัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและพิจารณาทบทวน หรือ
ปรับปรุงแผนดงักล่าวอยา่งนอ้ยทุกสามปี เสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ 
  (๕) จดัใหมี้การฝึกอบรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๖) ประสานงาน ติดตามผล และประเมินผล ตลอดจนสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ตามแผนการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๗) ปฏิบติัการอื นตามที  คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
มอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

…………………. 
 มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัร มีอาํนาจ
หนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนทั  วราชอาณาจกัร จดัตั งหน่วยปฏิบติังานเพื อดาํเนินการป้องกนั
ภยัและบงัคบับญัชาผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เจา้หนา้ที  ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
พนกังานป้องกนัภยัทั  วราชอาณาจกัร 
 ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัร 
มีอาํนาจหนา้ที ตามที ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรมอบหมาย และในกรณี



 ๙๒ 
 
ที ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้   
ใหร้องผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรปฏิบติัราชการแทน 
 มาตรา ๑๙  ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรมีอาํนาจประกาศ 
กาํหนดทอ้งที ขึ นเป็นภาคตามความจาํเป็นในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และแต่งตั งผูอ้าํนวยการ
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนภาค 
 ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนภาค มีอาํนาจหนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ตามที  ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรมอบหมาย แต่งตั งพนกังานป้องกนัภยั
จดัตั งกองอาํนวยการเพื อดาํเนินการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และบงัคบับญัชาผูอ้าํนวยการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนและพนกังานป้องกนัภยัในเขตภาค 
 มาตรา ๒๐  ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
กรุงเทพมหานคร มีอาํนาจหนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน แต่งตั งพนกังานป้องกนัภยัจดัตั ง
หน่วยปฏิบติังานเพื  อดาํเนินการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและบงัคบับญัชาพนกังานป้องกนัภยัในเขต
กรุงเทพฯ 
 มาตรา ๒๑  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดัมีอาํนาจ
หนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตจงัหวดั แต่งตั งพนกังานป้องกนัฝ่ายพลเรือน จดัตั ง
หน่วยปฏิบติังานเพื  อดาํเนินการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และบงัคบับญัชาอาํนวยการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน และพนกังานป้องกนัภยัในเขตจงัหวดั 
 มาตรา ๒๒  ใหน้ายอาํเภอเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอาํเภอ มีอาํนาจหนา้ที 
ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตอาํเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาล แต่งตั งพนกังานป้องกนัภยั 
บงัคบับญัชาพนกังานป้องกนัภยัในเขตอาํเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาล กบัมีหนา้ที สนบัสนุน
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและควบคุมดูแลการ
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาลตาํบลดว้ย 
 มาตรา ๒๓  ใหน้ายกเทศมนตรีเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลมีอาํนาจ
หนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาล แต่งตั งพนกังานป้องกนัภยับงัคบับญัชา
พนกังานป้องกนัภยัในเขตเทศบาล กบัมีหนา้ที สนบัสนุนผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
จงัหวดัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน แต่สําหรับเทศบาลตาํบลใหน้ายกเทศมนตรีมีหนา้ที 
สนบัสนุนผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอาํเภอในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนดว้ย 
 มาตรา ๒๔  ใหป้ลดัเมืองพทัยาเป็นผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเมืองพทัยามีอาํนาจ
หนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตเมืองพทัยาแต่งตั งพนกังานป้องกนัภยั บงัคบับญัชา



 ๙๓ 
 
พนกังานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตเมืองพทัยา กบัมีหนา้ที สนบัสนุนผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนจงัหวดัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนดว้ย 
 มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัร อาจแต่งตั ง
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขึ นเป็นพิเศษเฉพาะภยัทางอากาศหรือการก่อวนิาศกรรมใน
ทอ้งที ใดก็ได ้
 ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนที ไดรั้บแต่งตั งตามวรรคหนึ ง มีอาํนาจหนา้ที ตาม
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรมอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
หน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

…………………… 
 มาตรา ๒๖  ใหจ้ดัตั งหน่วยอาสาสมคัรขึ นทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกอาํเภอทั ว
ราชอาณาจกัร เพื อช่วยเหลือในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 มาตรา ๒๗  การรับสมคัร คุณสมบติั การพน้จากสมาชิกภาพ เครื องแต่งกาย เครื องหมาย 
บตัรประจาํตวั สิทธิและวนิยัของสมาชิกหน่วยอาสาสมคัร การปกครอง การบงัคบับญัชา การจดั
หน่วยอาสาสมคัร การฝึกอบรมและหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๒๘  สมาชิกหน่วยอาสาสมคัรมีหนา้ที  
  (๑) ปฏิบติัการตามคาํสั งของผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและผูที้ 
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนมอบหมายในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๒) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๔ 
 

หมวด ๕ 
การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
………………….. 

ตอนที  ๑ 
การเตรียมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

…………………. 
 มาตรา ๒๙  ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผดิชอบวางแผนเฉพาะ
ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขึ น  และพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดงักล่าวทุกปีให้
สอดคลอ้งกบัแผนในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนที  คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
ไดว้างไวต้าม มาตรา ๗ และเมื อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ให้ถือปฏิบติัได ้
 แผนเฉพาะหรือแผนปรับปรุงใหม่ตามวรรคหนึ ง สาํหรับแผนของกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัให้เสนอรับความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัร ส่วน
แผนของอาํเภอ เทศบาล และเมืองพทัยา ใหเ้สนอรับความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนจงัหวดั 
 มาตรา ๓๐  ในการเตรียมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ในเขตทอ้งที ที รับผิดชอบมีอาํนาจหนา้ที ดงัต่อไปนี  
  (๑) สาํรวจสถานที  วสัดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช ้ และยานพาหนะของทางราชการฝ่าย
พลเรือน หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจและเอกชน เพื  อใชใ้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนไดต้าม
ความจาํเป็น 
  (๒) จดัใหม่ วสัดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช ้ยานพาหนะและที หลบภยัสาธารณะในการ
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนไดต้ามความจาํเป็น 
  (๓) จดัใหมี้การอบรมและดาํเนินการฝึกซอ้มการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  (๔) เตรียมการอื นตามความจาํเป็น 
 มาตรา ๓๑  ใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ น หน่วยงานของรัฐ และ 
รัฐวสิาหกิจ มีหนา้ที ปฏิบติัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตามที คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 



 ๙๕ 
 

ตอนที  ๒ 
การป้องกนัและบรรเทาภยัฝ่ายพลเรือน 

…………………… 
 มาตรา ๓๒  ในกรณีที สาธารณภยั ภยัทางอากาศ หรือการก่อวนิาศกรรมเกิดขึ น หรือใกลจ้ะ
เกิดขึ น ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผดิชอบ หรือเจา้หนา้ที ป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนที ไดรั้บมอบหมายมีอาํนาจหนา้ที ตามความจาํเป็นดงัต่อไปนี  
   (๑) สั งขา้ราชการฝ่ายพลเรือน สมาชิกหน่วยอาสาสมคัร และบุคคลใด ๆ ในเขตทอ้งที ให้
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ งในการป้องกนัและบรรเทาอนัตรายหรือความเสียหาย ทั งนี นอกจาก
บุคคลที รัฐมนตรีประกาศยกเวน้ 
  (๒) สั งใชส้ถานที  วสัดุ อุปกรณ์ เครื องมือและเครื องใชท้างราชการฝ่ายพลเรือน 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนที อยูใ่นเขตทอ้งที  นั น 
  (๓) สั งใชย้านพาหนะของทางราชการฝ่ายพลเรือน หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจและ
เอกชนที อยูห่รือเขา้ไปในเขตทอ้งที นั น 
  (๔) สั งใชเ้ครื องมือสื อสารทุกระบบที อยูใ่นเขตทอ้งที นั น 
  (๕) สั งหรือจดัทาํการพรางอาคารสถานที  ตลอดจนการพรางและการควบคุมแสงไฟ 
  (๖) สั งหา้มเขา้บริเวณหรือสถานที ที กาํหนด 
  (๗) อาํนวยการและควบคุมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นระเบียบโดยทั วถึงและ
รวดเร็ว 
 มาตรา ๓๓  ในกรณีฉุกเฉิน เมื อสาธารณภยั ภยัทางอากาศหรือการก่อวินาศกรรมเกิดขึ น และ
ยงัไม่มีการป้องกนัหรือระงบัใหท้นัท่วงที ใหพ้น้งานป้องกนัภยัมีอาํนาจเขา้จดัการใด ๆ และสั งให้
บุคคลใด ๆ เขา้ช่วยเหลือเท่าที จาํเป็น เพื  อขจดัภยัเช่นวา่นั นไปพลางก่อนได ้
 มาตรา ๓๔  ในกรณีที สาธารณภยั ภยัทางอากาศ หรือการก่อวนิาศกรรมเกิดขึ น หรืออนัตราย
จากภยัดงักล่าวใกลจ้ะถึง และผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผิดชอบเห็นวา่
สภาพของสิ งก่อสร้าง วสัดุหรือทรัพยสิ์นใดอาจเป็นอุปสรรคต่อการบาํบดัป้องกนัภยั   ภยนัตราย 
หรือจะไดรั้บความเสียหายใหมี้อาํนาจดงัต่อไปนี  
  (๑) ดดัแปลงหรือทาํลายสิ งก่อสร้าง วสัดุ หรือทรัพยสิ์น 
  (๒) เคลื อนยา้ยวสัดุหรือทรัพยสิ์น 
 ทั งนี  ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะเท่าที จาํเป็นแก่การบาํบดัป้องกนัภนัตรายนั น 



 ๙๖ 
 
 มาตรา ๓๕  ในกรณีที สาธารณภยั ภยัทางอากาศ หรือการก่อวนิาศกรรมเกิดขึ น ให้
ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ติดต่อกบัเขตทอ้งที ที เกิดภยัมีหนา้ที สนบัสนุนใน
การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และในการนี ใหมี้อาํนาจสั งการตามที บญัญติัไวใ้นมาตรา ๓๒ ในเขต
ทอ้งที ที รับผิดชอบของตนเพื อสนบัสนุนในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 มาตรา ๓๖  ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผดิชอบสาํรวจความ
เสียหายจากภยัที เกิดขึ นและทาํบญัชีรายชื อผูป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื อประโยชน์ในการ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและเมื อผูป้ระสบภยัร้องขอหลกัฐานเพื อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื นใด
ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผิดชอบ ออกหนงัสือรับรองให้ตาม
ระเบียบที กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 มาตรา ๓๗  การปฏิบติัตามหนา้ที ป้องกนัและบรรเทาภยัทางอากาศ ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิแก่ผูใ้ด
ที จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
 มาตรา ๓๘  การจาํหน่ายเคมีภณัฑห์รือเครื องเครื องใชใ้นการป้องกนั และการบรรเทาภยัทาง
อากาศแก่ประชาชนเฉพาะสิ งที รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษาตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หนา้ที ซึ งรัฐมนตรีแต่งตั งเพื  อการนี  และใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและ
เงื อนไขที กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ งไม่ใชบ้งัคบัแก่กรณีที ทางราชการจดัจาํหน่าย 
 มาตรา ๓๙  เพื อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัทางอากาศ หรือการก่อวนิาศกรรมที จะเกิด
แก่รัฐหรือประชาชน ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัรมีอาํนาจสั  งปฏิบติัการ
อพยพประชาชนและส่วนราชการออกจากพื นที อนัตราย หรือพื นที ที จะกีดขวางต่อการปฏิบติัการ
ทางทหารเขา้ไปอยูใ่นพื นที ปลอดภยั หรือพื นที การอพยพ 
 มาตรา ๔๐ เมื อผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจกัร พิจารณาเห็นวา่พื นที ใด
จะเป็นพื นที อนัตรายหรือไม่เหมาะสมในการเขา้อยูอ้าศยั จะประกาศจาํกดัพื นที มิให้ประชาชนเขา้
อยูอ่าศยัในพื นที นั น จนกวา่อนัตรายหรือความไม่เหมาะสมนั นจะผา่นพน้ไปแลว้ก็ได ้
 มาตรา ๔๑  ในกรณีฉุกเฉินและจาํเป็นอยา่งยิ  ง   หากจะรอใหผ้อูาํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนแห่งราชอาณาจกัรสั งปฏิบติัการอพยพตามมาตรา ๓๙     หรือประกาศจาํกดัพื นที ตามมาตรา 
๔๐ จะไม่ต่อเหตุการณ์ ผูอ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตทอ้งที ที รับผิดชอบมีอาํนาจสั ง
ปฏิบติัการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ได ้ แลว้รายงานใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
แห่งราชอาณาจกัรทราบโดยไม่ชกัชา้ 



 ๙๗ 
 
 มาตรา ๔๒  ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัมาใชบ้งัคบั เวน้แต่ที มิไดมี้บญัญติัในกฎหมายนั น ไดน้าํพระราชบญัญติันี มาใชบ้งัคบั 
 

หมวด ๒ 
เบด็เตล็ด 

………………….. 
 มาตรา ๔๓  ใหเ้จา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและพนกังานป้องกนัภยั ซึ งปฏิบติัการตาม
หนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตามพระราชบญัญติัเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 มาตรา ๔๔  บุคคลซึ งปฏิบติัการตามหนา้ที หรือไดรั้บคาํสั งใหป้ฏิบติัการหรือช่วยเหลือในการ
ป้องกนัภยัพลเรือน ใหไ้ดรั้บสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตามหนา้ที มนุษยธรรม 
 มาตรา ๔๕  ในกรณีที ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัหนา้ที  ตามคาํสั งมาตรา ๓๒ (๑) มาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๕ ถา้มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินปีละสามสิบวนั หา้มมิใหน้ายจา้งงดจ่ายค่าจา้ง ลดค่าจา้ง 
เลิกจา้ง ลงโ ทษหรือขดัขวางการทาํงานในหนา้ที ของลูกจา้งและไม่ใหถื้อวา่การที ลูกจา้งไปปฏิบติั
หนา้ที ดงักล่าวเป็นการขาดงาน 
 มาตรา ๔๖  ใหมี้เครื องหมายและหนงัสือสาํคญัประจาํตวัสาํหรับเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและพนกังานป้องกนัภยั เพื อแสดงตวัขณะปฏิบติัหนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และให้
มีเครื องหมายสาํหรับเขตพื นที ปฏิบติัการ ที ตั งที ทาํการหรือยานพาหนะ 
 มาตรา ๔๗ หา้มมิใหบุ้คคลที ปฏิบติัหนา้ที ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนนาํเอาความลบัซึ งตน
ไดม้าในฐานะนั น ๆ ไปใชเ้พื  อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยความลบันั นแก่ผูอื้ นโดยไม่มีอาํนาจ
โดยชอบดว้ยกฎหมายในประการที น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ งผูใ้ดหรือแก่การประกอบอาชีพ
ของผูน้ั น 
 มาตรา ๔๘  ความในมาตรา ๓๐, มาตรา ๓๒, มาตรา ๓๓, มาตรา ๓๔, มาตรา ๓๕, มาตรา 
๓๙, มาตรา ๔๑  ไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หนา้ที และทรัพยสิ์นของทางราชการ 
 
 
 
 



 ๙๘ 
 

หมวด ๗ 
บทกาํหนดโทษ 
…………… 

 มาตรา ๔๙  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั งของคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ งพนับาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๐  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั งตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๓๓ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ งพนับาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๑  ผูใ้ดมีหนา้ที ประจาํในการใชเ้ครื องมือสื อสาร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั งตาม
มาตรา ๓๒ (๔) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั งจาํทั ง
ปรับ 
 มาตรา ๕๒  ผูใ้ดขดัขวางมิใหด้าํเนินการตามมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๓  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหก
พนับาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๔  เมื อมีคาํสั งอพยพประชาชน และส่วนราชการออกจากพื นที อนัตรายตามมาตรา 
๓๙ หรือเมื อมีประกาศจาํกดัพื นที ตามมาตรา ๔๐  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั งหรือประกาศ
ดงักล่าวตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ งพนับาท หรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๕  เมื อมีคาํสั งอพยพประชาชนและส่วนราชการออกจากพื นที ที จะกีดขวางต่อการ
ปฏิบติัการทางทหารตามมาตรา ๓๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั งดงักล่าวตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๖  ผูใ้ดเปลี ยนแปลง ยกัยา้ย หรือทาํลายเครื องหมายสาํหรับเขตพื นที ปฏิบติัการที ตั งที 
ทาํการ หรือยานพาหนะตามมาตรา ๔๖ หรือใชเ้ครื องหมายนั นแก่สถานที หรือยานพาหนะอื น โดย
มิชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งปี หรือปรับไม่เกินสี พนับาท หรือทั งจาํทั ง
ปรับ 
 มาตรา ๕๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสอง
พนับาท หรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๘  ผูใ้ดแสดงตนเป็นเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนหรือพนกังานป้องกนัภยั
ประดบัเครื องหมายสาํหรับเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน หรือพนกังานป้องกนัภยัโดยตนเอง    



 ๙๙ 
 
มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนหรือพนกังานป้องกนัภยั และกระทาํการนั นเพื  อใหบุ้คคล
อื น เชื อวา่ตนเป็นเจา้หนา้ที ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนหรือพนกังานป้องกนัภยั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 มาตรา ๕๙ ผูใ้ดอวดอา้งหรือนาํเอาชื อของหน่วยงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนไปใชใ้นกิจการใด 
ๆ เพื  อหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผูอื้ น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ งปี หรือปรับไม่เกินสี พนั
บาทหรือทั งจาํทั งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
…………. 

 มาตรา ๖๐  เมื อพระราชบญัญติันี ใชบ้งัคบั ใหส้าํนกัเลขาธิการป้องกนัฝ่ายพลเรือนจดัทาํแผน
หลกัในการป้องกนัฝ่ายพลเรือน เสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ เพื  อ
พิจารณาวางแผนหลกัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนโดยไม่ชกัชา้ 
 ในระหวา่งที ยงัไม่มีแผนหลกัในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ใหผู้อ้าํนวยการป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนในเขตทอ้งที ที รับผิดชอบวางแผนเฉพาะ และตั งหน่วยปฏิบติัการขึ น เพื อดาํเนินการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนเป็นการชั วคราว 
 มาตรา ๖๑  ในระหวา่งที กระทรวงมหาดไทยยงัมิไดอ้อกขอ้บงัคบั หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตามมาตรา ๒๗ ใหใ้ชร้ะเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยไทยอาสาป้องกนัชาติที ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที พระราชบญัญติันี ใชบ้งัคบั
แก่สมาชิกหน่วยอาสาสมคัร    และหน่วยอาสาสมคัรและหน่วยอาสาสมคัรเท่าที ไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญติันี  
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
         ส.   โหตระกิตย ์
       รองนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  คดัจากราชกิจจานุเบกษา เล่มที  ๙๖ ตอนที  ๓๙ ลงวนัที  ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 
 
๒๓. การอาสารักษาดินแดนแนวความคดิการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 
 
 เป็นที ตระหนกัแลว้วา่ ภยัคุกคามต่อความสงบสุขและความมั นคงของชาติในปัจจุบนัยงัคงมี
อยู ่ ในอดีตที ผา่นมาเมื อกล่าวถึงการป้องกนัประเทศแลว้ ส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจวา่เป็นหนา้ที ของ
ทหารและตาํรวจเท่านั น แต่ในปัจจุบนัจากสถานการณ์โดยรอบของประเทศทาํใหต้ระหนกัใน
ขอ้เทจ็จริงวา่ หากเกิดศึกสงครามจากการรุกรานภายนอกประเทศแลว้ ลาํพงัแต่เพียงกาํลงัของ
ทหารยอ่มไม่สามารถที จะต่อตา้นและขบัไล่ศตัรูไดโ้ดยง่าย ประกอบกบัแนวความคิดที วา่ หนา้ที 
ในการป้องกนัประเทศชาตินั นเป็นหนา้ที ของคนไทยทุกคน ดงัเป็นบรรพบุรุษของเราไดเ้คยแสดง
ใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งมาแลว้โดยการสามคัคีบุคคลทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวยั และทุกอาชีพเขา้ขบัไล่
ศตัรูผูรุ้กราน จนสามารถไดรั้บชยัชนะตลอดมา นั นก็คือ แนวความคิดการป้องกนัประเทศแบบ
ผนึกกาํลงัซึ งไทยเรามีมานานแลว้ในอดีต  ซึ งเราเรียกวา่การต่อสู้แบบเบด็เสร็จ Total Defense ใน
ปัจจุบนันั นเอง แนวความคิดดงักล่าวนี แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ 
 ๑. การป้องกนัทางยทุธศาสตร์ 
 ๒. การป้องกนัรักษาดินแดน 
 ๓. การป้องกนัดา้นพลเรือน 
 แผนการป้องกนัประเทศแบบผนึกกาํลงั  ดงักล่าว มีกาํลงัที เขา้มาเกี ยวขอ้ง ๓ ส่วนคือ 
 ๑. กาํลงัรบหลกั (Main  Force ) ไดแ้ก่ กาํลงัที สามารถโยกยา้ยเขา้ปฏิบติังานไดใ้นทุกพื นที 
เป็นปึกแผน่มีอาํนาจการยงิและความคล่องแคล่วในการเคลื อนสูงประกอบดว้ย 

- กาํลงัประจาํการ (ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ) 
- กาํลงัสาํรองหรือกองหนุนที ไดรั้บการจดัตั งขึ นแลว้สามารถใชง้านไดท้นัการ 

 ๒. กาํลงัประจาํถิ น (Local Force) ไดแ้ก่กาํลงับางส่วน ของกาํลงัประจาํการที กาํหนดบทบาท
ไวใ้นลกัษณะกาํลงัประถิ น และกาํลงัแบบทหารที ไดรั้บการจดัตั งขึ นและควบคุม โดยฝ่ายทหาร 
รวมทั งกาํลงัประจาํถิ นที จดัตั งโดยฝ่ายพลเรือนและตาํรวจ ประกอบดว้ย 

- สมาชิก อส.  (อส.จ. และ อส.อ.) 
- พนั ร. / ม.เบา 
- ตชด. 
- นปท. 
- ตาํรวจภูธร 
- อส. ทพ. 



 ๑๐๑ 
 
 ๓. กาํลงัประชาชน ( Civil Defense Force ) ไดแ้ก่การป้องกนัฝ่ายพลเรือนที จดัตั งราษฎรเอาไว้
ในรูปแบบหรือกลุ่มต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

- ทสปช. 
- อพป. 
- ลส. ชบ. 

  จากแผนและแนวความคิดในการป้องกนัประเทศแบบเบด็เสร็จ ( TOTAL DEFRNSE ) 
ดงักล่าว ที รวบรวมสรรพกาํลงั คือ กาํลงัรบหลกั (MAIN FORCE ) กาํลงัประจาํถิ น   ( LOCAL 
FOKCE ) และกาํลงัประชาชน ( UVIL DEFENCE FORCE ) เขา้มาสนธิกนัเขา้ในแผนนี นั น แทที้ 
จริงก็คือ ในการที จะ “รักษาดินแดน” แผนดินไทยใหค้งอยูช่ ั วนิจนิรันดร ไม่ตอ้งสูญเสียเอกราช
หรือบูรณะภาพแห่งดินแดน ดงัปณิธานแห่งบรรพบุรุษผองไทยใจสู้รบของเราไดน้ั น จาํตอ้งอาศยั
จิตใจที เสียสละของมวลชนชาวไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ และทุกเหล่าฝ่ายหาญกลา้ 
“อาสา” เขา้มาร่วมกนัต่อสู้ศตัรูทุกรูปแบบยงัจกัมีชยัชนะได ้ หรือกล่าวอีกนยัหนึ งก็คือเป็นการต่อสู้
ศตัรูร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์โดยมวลชนชาวไทยทั งชาตินั นเอง 
 นั นก็คือ แนวความคิดป้องกนัประเทศแบบเบด็เสร็จในปัจจุบนัไม่ผิดแผกแตกต่างไปจาก 
“การอาสารักษาดินแดน ” ซึ งเป็นแนวความคิดอนัปรีชาลํ าเลิศขององคส์มเด็จพระมหาธีราชเจา้
รัชกาลที  ๖ ที กาํเนิดมาเวลาในอดีตโดยแท ้
 
๒๔. การอาสารักษาดินแดนกบันโยบายการต่อสู้เพื อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
 
  รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสตอ์ยา่งแจ่มชดั ตามคาํสั  งสาํนกั
นายกรัฐมนตรี ๒ ฉบบั คือ  
  (๑) คาํสั  ง สาํนกันายกรัฐตรี ที   ๖๖/๒๕๒๓ ลงวนัที  ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เรื องนโยบาย
การต่อสู้เพื อเอาชนะคอมมิวนิสต ์
  (๒) คาํสั ง สาํนกันายกรัฐมนตรี ที  ๕/๒๕๒๔ ลงวนัที  ๑๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื อง ชี แจง
นโยบายตามคาํสั งสํานกันายกรัฐมนตรี ที  ๖๖/๒๕๒๓ ลงวนัที   ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓  
 สรุป แนวนโยบาย – วตัถุประสงค ์ และแนวทางปฏิบติั ตามนโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะ
คอมมิวนิสต ์ตามคาํสั  ง สาํนกันายกรัฐมนตรี ที  ๖๖/๒๕๒๓ และคาํสั  ง สร.ที  ๕/๒๕๒๔  
  (๑) วตัถุประสงค ์ 
         เพื อยติุสถานการณ์สงครามปฏิบติัของคอมมิวนิสต ์



 ๑๐๒ 
 
  (๒) นโยบาย 
     ๒.๑ นโยบายและแนวทางการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ กาํหนดเป้าหมายในการ
ต่อสู้กบัระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ และมีเป้าหมายต่อพรรคคอมมิวนิสต ์ แห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะ 
     ๒.๒ ต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ ใหเ้สร็จสิ นอยา่งรวดเร็วดว้ยการรุกทางการเมือง 
อยา่งต่อเนื องเนน้หนกัในการปฏิบติัทั งปวง เพื  อลิดรอนทาํลายขบวนการแนวร่วมและกองกาํลงัติด
อาวธุ เพื  อยติุสถานการณ์ปฏิบติั เพื  อเปลี ยนแนวทางการต่อสู้ดว้ยอาวธุมาเป็นการต่อสู้ในแนวทาง
สันติ 
 ตามนโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ ของรัฐบาลสรุปแนวทางปฏิบติัของ
กระทรวงมหาดไทย ไดด้งันี  
  ( ๑) การปฏิบติัการดา้นการเมือง 
    (๑.๑) เร่งรัดสร้างสรรคร์ะบอบการปกครองประชาธิปไตยใหเ้ป็นจริงโดยร่วมกบั
รัฐบาลในการทาํอาํนาจอธิปไตย ใหเ้ป็นของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และทาํใหป้ระชาชนมีเสรีภาพ
ของบุคคลโดยสมบูรณ์ 
    (๑.๒)  ปฏิบติัการทางการเมือง ดว้ยการรุกทางการเมือง ขจดัเงื อนไขสงคราม ทาํลาย
อาํนาจเผด็จการ และอิทธิพลในทอ้งถิ นจนถึงระดบัชาติ ของเจา้หนา้ที รัฐบาลพอ่คา้ นายทุน และผู ้
มีอิทธิพลในทางการเมือง การเงิน และอาํนาจมืดขจดัการกดขี ข่มเหงขดูรีดความไม่เป็นธรรมใน
สังคม การคอรัปชั น การฉ ้อราษฎร์บงัหลวง และความยากจนของประชาชน 
    (๑.๓)  ดาํเนินการที ถูกตอ้งในอนัที จะใหฝ่้ายคอมมิวนิสต ์ จาํตอ้งเปลี ยนแนวทางกร
ต่อสู้ดว้ยอาวธุใหม้าเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ 
  (๒) การปฏิบติัทางทหาร 
    ประสานกบัหน่วยงานทางทหาร เร่งรัดจดักองกาํลงัแบบกึ งทหาร และสนบัสนุน
ประสานงานกบักองกาํลงัทหาร ในพื นที  ในการปฏิบติัตามแผนเบด็เสร็จ แผนงานการต่อสู้เพื อ
เอาชนะคอมมิวนิสต ์ของ กอ.รมน. 
 จากนโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสตข์องรัฐบาล และแนวทางปฏิบติัของ
กระทรวงมหาดไทย ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กิจการอาสารักษาดินแดนในฐานะที เป็นกาํลงักึ ง
ทหารจึงมีบทบาทและความสาํคญัในการตอบสนองนโยบายดงักล่าวใหลุ้ล่วงไป โดยนอกจาก
จะตอ้งเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพของกองร้อยและสมาชิก อส.เพื  อใหส้ามารถประสานการ
ปฏิบติักบักาํลงัหน่วยอื นไดแ้ลว้ ในส่วนที เกี ยวขอ้งกบับทบาทดา้นการรักษาความมั นคงภายในนั น



 ๑๐๓ 
 
สมาชิก อส.ไดมี้บทบาทและหนา้ที อนัสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที ปราบปราม ผกค. ขจก. จคม. และ 
ขบวนการก่อการร้ายอื น ๆ ทุกรูปแบบมาโดยตลอดนบัตั งแต่ไดมี้การสั งใช ้ อส.ใหป้ฏิบติัหนา้ที ใน
ครั งแรก ซึ งสมาชิก อส.ไดป้ฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวจนบงัเกิดผลดี ผลงานเป็นที ประจกัษช์ดัและเป็นที 
ยอมรับจากเจา้หนา้ที อื นและประชาชนเสนอมาโดยตลอด 
 ในอดีตที  ผา่นมาก ไดมี้การนาํเอากาํลงัทหารประจาํการออกไปประจาํการออกไปประจาํตาม
พื นที ต่าง ๆ เพื  อทาํหนา้ที ปราบปราม ผกค. แต่ในปัจจุบนัเนื องจากมีนโยบายที จะถอนกาํลงัทหาร
ประจาํการดงักล่าวออกและมอบภารกิจดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในใหแ้ก่ กอ.รมน. 
จงัหวดัรับผดิชอบแทน ดงัจะเห็นไดจ้ากในการประชุมแถลงแผนงานการต่อสู้เพื  อเอาชนะ
คอมมิวนิสตปี์ ๒๕๒๕ เมื อวนัที  ๒๔ มิ.ย.๒๔ ณ หอประชุมกองทพับก ผอ.ปค./ผบ.ทบ. ในขณะ
นั น (พลเอกเปรม ติณสูลานนท)์ ไดส้ั งการวา่ “ให ้ ทภ./กอ.รมน. ภาค เร่งรัดการโอนพื นที การ
รับผดิชอบใหก้บัฝ่ายพลเรือน คือ ผอ.ปค.จว. เพื  อที ไดว้างระบบการป้องกนัฝ่ายพลเรือนใหเ้ขม้แขง็
ยิ งขึ น”  
 การถอนกาํลงัทหารในหลายพื นที ออกและมอบภารกิจการรักษาความมั นคงภายในให้แก่    
กอ.รมน. จงัหวดักล่าวนั น กล่าวโดยขอ้เท็จจริง แลว้กาํลงัสมาชิก อส. (ทั งประเภท อส.จ.และ 
อส.อ) เป็นกาํลงัสาํคญัที ผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะ ผอ.ปค.จว. จะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที และ
ทนัต่อสถานการณ์ การรับมอบภารกิจจึงถือเป็นการเพิ  มบทบาทและความสาํคญัของกาํลงัสมาชิก 
อส.ในดา้นการรักษาความมั นคงภายในดว้ย ในอนาคตการมอบภารกิจในรูปของการลดพื นที ความ
รับผดิชอบของหน่วยผสมพลเรือน ตาํรวจ ทหาร (พตท.) และการถอนกาํลงัทหารจะมีเพิ มมากขึ น 
ซึ งเป็นเครื องยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ กาํลงัสมาชิก อส.มีความสามารถในการแบกรับภารกิจการ
รักษาความมั นคงภายในไดอ้ยา่งต่อเนื องและมีประสิทธิภาพ 
 
๒๕.สรุป 
 
 ประเทศชาติของเราดาํรงความเป็นเอกราชและอธิปไตยมาไดก็้เพราะคนไทยไดเ้สียสละชีวติ 
เลือดเนื อและความสุขส่วนตวัเขา้ปกป้องไว ้ การอาสารักษาดินแดนจึ งเป็นสิ งควบคู่มากบั
ประวติัศาสตร์ชาติไทย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นกาํลงัที ทหารที ไดรั้บการจดัตั ง
ขึ นมาตาม พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื อทาํหนา้ที ดา้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสนบัสนุนกาํลงัทหารในเมื อจาํเป็น ซึ งสมาชิก อส.ไดป้ฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวมาดว้ยดี
โดยตลอด 



 ๑๐๔ 
 
 ปัจจุบนั ประเทศชาติของเรากาํลงัประสบภยัคุกคามอนัมีผลกระทบต่อความมั นคงของชาติ 
แผนการป้องกนัประเทศจึงไดร้วมเอากาํลงัรูปแบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัที เรียกวา่ การป้องกนัแบบ
ผนึกกาํลงั (TOTAL DEFENSE ) ซึ งกาํลงัสมาชิก อส.ก็เป็นส่วนหนึ งในแผนการผนึกกาํลงัดงักล่าว
ดว้ย ในส่วนที เกี ยวกบันโยบายการต่อสู้เพื อเอาชนะคอมมิวนิสตน์ั น กาํลงัสมาชิก อส.ไดมี้บทบาท
ในฐานะที เป็นกาํลงัสาํคญัของ กอ.รมน.จว. ที สามารถใชใ้นการรักษาความมั นคงภายในไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผลงานของสมาชิก อส.ขา้งตน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของกิจการอาสารักษา
ดินแดนซึ งในปัจจุบนัไดมี้บทบาทอนัสาํคญัต่อสถานการณ์ ความมั นคงของประเทศจึงเป็นการ
สมควรที เราจะไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจรายละเอียดกิจการอาสารักษาดินแดนเพื อให้บงัเกิดความ
เขา้ใจ ดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอียดของตอนต่อไป 
 
 
 
                                                         ----------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 
 

บทที   ๔ 
โครงการไทยอาสาป้องกนัชาติ 

ครุฑ 
คาํสั  งกองอาํนวยการรักษาความมั  นคงภายใน 

ที  ๓๗๑/๒๕๒๘ 
เรื อง  การดาํเนินงานเกี ยวกบัมวลชน 

………………….. 
๑.  วัตถุประสงค์  คาํสั งนี มีความมุ่งหมายที จะใหเ้จา้หนา้ที ทุกส่วนราชการที ไดด้าํเนินการเกี ยวกบั
พลงัมวลชนต่าง ๆ ระลึกอยูเ่สมอวา่ การพฒันาชาติบา้นเมืองให้บรรลุเป้าหมายนั น จาํเป็นตอ้งอาศยั
บุคลากรและทรัพยากรบุคคล สาํหรับความหมายดงักล่าวก็คือ การจะพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้นั น จาํเป็นตอ้งอาศยัประชาชน แต่จะตอ้งเป็นประชาชนที มีวนิัย มีความเขา้ใจ มี
คุณค่า จึงจะเป็นประโยชน์และมีความสาํคญัต่อประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 
 ฉะนั น จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ  งที จะตอ้งให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน เพื อให้เป็นมวลชนที 
มีคุณค่าและกลายเป็นพลงัมวลชนต่อไป  ในเรื องของการให้การศึกษาอบรมนั นจะเนน้หนกัในการ
ให้ความรู้เกี ยวกบัการเมือง เศรษฐกิจสังคม จิตวิทยาและความมั นคงของชาติ 
 เมื อไดใ้ห้การศึกษาอบรมแลว้ ตอ้งมีการจดัตั งมวลชนและชี นาํ เพื  อให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะในงานดา้นการพฒันาประเทศชาติ ใหบ้รรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ที  ตั งไว ้
 งานมวลชนไดแ้บ่งออกเป็น ๔ โครงการใหญ่ ๆ ดงันี  
  ๑. โครงการลูกเสือชาวบา้น 
  ๒. โครงการไทยอาสาป้องกนัชาติ 
  ๓. โครงการกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ 
  ๔.  โครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง 
๒.  แนวทางปฏิบัติเกี  ยวกบัมวลชน  ในปัจจุบนัมวลชนต่าง ๆ ไดแ้บ่งออกเป็น ๔ โครงการ และมี
แนวทางปฏิบติัที จะดาํเนินการต่อไป ดงัต่อไปนี  
 ๒.๑ โครงการ สส.ชบ.  เป็นโครงการปลูกฝังพลงัสามคัคีปรองดองใหเ้กิดขึ นในหมู่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื  อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบา้นเมืองและการพฒันาชุมชน อนัจะเป็นการ
สร้างความมั  นคงพื นฐานใหแ้ก่ประชาชนของหมู่บา้น และประเทศชาติอยา่งต่อเนื องตลอดเวลา  
และใหพ้ร้อมที รวมพลงักนัโดยไม่เกี ยวขอ้งกบัการเมือง เพื  อทาํหนา้ที แสดงความจงรักภกัดีต่อ ชาติ 



 ๑๐๖ 
 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จก็คือ การสร้างความสามคัคีให้บงัเกิดในหมู่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
 ๒.๒ โครงการ ทสปช.  เป็นโครงการที จดัตั งกลุ่มราษฎรให้มีจิตใจและวิญญาณ
ความสามารถระดบัหนึ ง เพื  อต่อตา้นป้องกนัการก่อการร้ายของคอมมิวนิสตห์รือภยัจากการกระทาํ
ของขา้ศึก มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในทางทหารเป็นสาํคญั มีความรู้ทางการเมือง
พอที จะต่อสู้กบัคอมมิวนิสตไ์ดใ้นภาวะการณ์ปัจจุบนั ปัจจุบนัการปราบปรามผูก่้อการร้ายลดระดบั
ลงไปมาก เกือบจะไม่มีเลย แต่โครงการ ทสปช. จะตอ้งดาํเนินการต่อไปไม่มีการยบุเลิก ตอ้งมีการ
ปรับภารกิจ หนา้ที และการจดัให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น เพื  อนาํมาเสริมกาํลงัในการป้องกนัประเทศ 
 ๒.๓ โครงการ กนช.   เป็นโครงการเสริมสร้างความมั นคงของชาติตามนโยบายของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี  โดยการผนึกกาํลงัทหารกองหนุนและทหารกองเกินที มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากทั วทุก
ภูมิภาคของประเทศให้รวมตวัเป็นกลุ่มพลงัเดียวกนั  เพื อช่วยขจดัปัญหาของชาติในดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคมและการทหาร เนื องจากเป็นกลุ่มคนที มีคุณภาพเป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีความ
สามคัคี มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที  เพราะไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี 
ผลอีกประการหนึ งก็คือสามารถระดมพลไดโ้ดยพร้อมเพียง รวดเร็วในทุกโอกาส 
 ๒.๔ โครงการ อพป.  เป็นโครงการที สร้างหมู่บา้นใหเ้ป็นหมู่บา้นที เขม้แขง็ทั งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัหมู่บา้น โดย
ราษฎรในหมู่บา้นนั นเองทาํหนา้ที เสมือนหนึ งเป็น “รัฐบาลหมู่บา้น” ตามแนวทางประชาธิปไตย 
อพป.     จะดาํเนินการสร้างเสริมโครงการ จดัพื นฐานของหมู่บา้นให้มั นคง เขม้แขง็ สามารถ
ดาํเนินการบริหาร การปกครอง การสังคมและเศรษฐกิจไดด้ว้ยหมู่บา้นของตนเองและตาม
โครงการนี มีแต่      “หมู่บา้น อพป.” แต่ไม่มีหน่วยการจดัราษฎร อพป. เป็นหมวดหมู่ใด ๆ ทั งสิ น 
ราษฎรคงถือว่าเป็นชาวบา้นของหมู่บา้นนั นเหมือนชาวบา้นตามธรรมดาโดยทั วไป ไม่มีอะไรเป็น
พิเศษแต่ประการใดทั งสิ น 
๓.  นโยบายการดาํเนินการต่อมวลชน 
 มวลชนที จดัตั งขั นมาเป็นมวลชนที เป็นประโยชน์ทั งสิ น ทั งนี ขึ นอยูก่บัสถานการณ์และ สภาพ
ของพื นที นั น ๆ หมวดชนทั ง ๔ ประเภท ต่างมีความสัมพนัธ์เกี ยวโยงกนั และทาํประโยชน์อนั
เดียวกนัคือ พฒันาสังคมชนบท นโยบายในการดาํเนินการต่อมวลชนมีอยู ่๒ ประการ คือ 
 ๓.๑ ประการแรก  จะตอ้งทาํต่อไป ทาํให้ต่อเนื อง ติดตามผลงานที ทาํไปแลว้ให้สามารถ
ประเมินผลได ้
 ๓.๒ ประการที สอง  จะตอ้งพิจารณาสภาพของทอ้งถิ นให้ชดัเจน 



 ๑๐๗ 
 
  ถา้ที ใดไดต้ั งหมู่บา้น อพป.ไปแลว้  ที นั นมีการอบรม ทสปช., กนช. และมวลชนต่าง ๆ ให้
มีความเขา้ใจในพื นฐานเพิ มเติมและอาจจะเพิ  มเติมในเรื องความรู้ทางวิชาทหาร ยทุธวิธีใหม่ ๆ 
ให้กบัมวลชนทั งหลาย มีความเขา้ใจและทบทวนเรื องราวต่าง ๆ ขึ นมา ที ใดยงัไม่ไดจ้ดัตั งเป็น
หมู่บา้น อพป. ก็อาจจะไปรวมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ พฒันาชนบทขึ นมาให้มีความเจริญอยา่งที ไดท้าํ
กนั และเมื อทางราชการไดพ้ฒันาหมู่บา้นบริเวณที ไดไ้ปจดัจนกลายเป็นหมู่บา้น อพป.แลว้ จึงค่อย 
ๆ นาํมวลชนต่าง ๆ เขา้สู่ อพป.ต่อไป 
 จะตอ้งพยายามสร้างทั ง อพป. สร้างทั ง กนช. ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปกครอง การพฒันาชน
ทบอยา่งทดัเทียมกนั ไม่ลดความสาํคญัของการสร้างมวลชนในระดบัใด จะตอ้งเพิ มความสําคญั
และตอ้งใชป้ระชาชนที มีคุณค่าอยู่แลว้ ให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้งถิ  นให้มากที สุด จะตอ้งพยายาม
สร้างประชาชนที มีวินัยอยูแ่ลว้ให้มีความรู้ ความเขา้ใจบนพื นฐานของความมีวินยัไดท้นัที โดยไม่
เสียเวลา เพราะฉะนั นตอ้งเร่งสร้าง เร่งทาํ เพื  อใหเ้ขาเหล่านั นไดเ้ป็นเครื องมือในการปกครองพื นที
ปกครองชนบท พฒันาชนบทให้ไปสู่เป้าหมายที ตอ้งการ นี คอืสิ งที จะตอ้งกาํหนดไวเ้ป็นนโยบาย
กวา้ง ๆ    เนื องจากท่านทั งหลายก็ไดท้าํงานทางดา้นมวลชนกนัมามากและมีความเขา้ใจในเรื อง
มวลชนกนัเป็นอยา่งดี เมื อกล่าวถึงลกัษณะมวลชนต่าง ๆ แลว้  จะมีความเขา้ใจและสามารถ
แบ่งแยกออก และนาํมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการพฒันาพื นที เมื อไดม้องภาพกวา้งอยา่งนี แลว้ 
จะไม่สับสนเรื องของการสร้างมวลชนแต่อยา่งไรเลย และจะทาํไปพร้อม ๆ กนั กลมกลืนกนัไปได้
ทุกหน่วยงาน ประโยชน์ที ไดรั้บก็คือ พื นที จะไดรั้บการพฒันา จะมีความเจริญนั น และกคื็อการ
ปกครองเขา้ไปสู่จุดหมายที ตอ้งการ 
๔.  เพื  อให้เขา้ใจถึงงานมวลชนอยา่งถ่องแท ้และขจดัปัญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินงานและเพื  อสร้าง
ผนืแผน่ดินให้มีประชาชนที มีความเขา้ใจ มีประสิทธิภาพ ช่วยกนัพฒันาหมู่บา้น พฒันาชนบทให้
เป็นชนบทที มีความกินดีอยูดี่  โครงการจะตอ้งมุ่งสู่โครงการ อพป. เพื อความผาสุกของชาติ
บา้นเมือง 
 ทั งนี   ตั งแต่บดันี เป็นตน้ไป 
 

สั ง     ณ     วนัที      ๑๕     ตุลาคม     ๒๕๒๘ 
 

(ลงชื อ)  พล.อ.อาทิตย ์  กาํลงัเอก 
                                        ( อาทิตย ์  กาํลงัเอก) 
     ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตท์ั  วไป 



 ๑๐๘ 
 
 
 

(สาํเนา) 
ครุฑ 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยไทยอาสาป้องกนัชาติ 

พ.ศ.๒๕๒๑ 
…………………….. 

 ดว้ยปรากฏว่า ไดมี้ประชาชนผูรั้กชาติและเสียสละเป็นจาํนวนมาก ไดต้ระหนักประจกัษถึ์ง
พิษภยัอนัร้ายแรงที กระทบกระเทือนต่อความมั  นคงปลอดภยัของประเทศชาติ และความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง ตลอดจนควาผาสุกของประชาชนอนัเนื องจากไดมี้ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์
บ่อนทาํลายมีภยัคุกคามจากผูก่้อความไม่สงบ มีสาธารณภยัอนัใหญ่หลวงเกิดขึ นอยูเ่นื อง ๆ มี
อาชญากรรมจาํนวนมากจากโจรผูร้้ายชุกชุม ตลอดจนไม่มีการอาสาพฒันาทอ้งถิ  นของตนเอง
เท่าที ควร ทาํให้มกัเกิดความระสํ าระสายและไม่สามารถรักษาสถานการณ์บา้นเมืองให้สงบ
เรียบร้อยดว้ยดี ประชาชนเหล่านี จึงไดพ้ร้อมใจรวมตวักนัขึ นเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยความร่วมมือและสนบัสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั งฝ่ายพลเรือน ตาํรวจ  และทหาร ๑. 
เพื  อต่อตา้นและป้องกนับรรเทาภยัพิบติัและ  ๒. การก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบ ตลอดจน       
๓. ร่วมกนัอาสาพฒันาทอ้งถิ นของตนเองในทุกดา้น 
 กลุ่มราษฎรอาสาสมคัรดงักล่าวนี ไดมี้การจดัตั งขึ นโดยการสนบัสนุนของทางราชการมากมาย
หลายรูปแบบ และมีชื อเรียกแตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น ไทยบา้นอาสาป้องกนัตนเอง (ทสป. 
อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ราษฎรของอาสาและป้องกนัตนเอง (รอป.) กองกาํลงัติด
อาวธุ (คตอ.) กลุ่มเสียงชาวบา้น กลุ่มบางระจนั ชาวบา้นพิทกัษถ์ิ น ราษฎรสามคัคี ราษฎรของ
อาสาสมคัรป้องกนัชายแดน ราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ อาสาป้องกนั
อาชญากรรมและอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ 
 ดงันั น เพื  อที จะผนึกกาํลงักลุ่มราษฎรอาสาสมคัรต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ให้เป็นอนัหนึ งอนั
เดียวกนั เพื อป้องกนัการเขา้ใจสับสนในเรื องการเรียกชื อ การจดัตั ง การฝึกอบรม การควบคมดูแล
และเพื  อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีและมีประสิทธิภาพสูง 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมปรึกษาเมื อวนัที  ๒๕ กรกฎาคม 



 ๑๐๙ 
 
พ.ศ.๒๕๒๑  จึงไดว้างระเบียบปฏิบติัเกี ยวการดาํเนินงานจดัตั งกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรไว้
ดงัต่อไปนี  
 

หมวดที  ๑ 
ข้อความทั วไป 

 ขอ้ ๑  ระเบียบนี เรียกวา่ “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยไทยอาสาป้องกนัชาติ พ.ศ.
๒๕๒๑” 
 ขอ้ ๒  ให้ใชร้ะเบียบนี ตั งแต่วนัที ประกาศใชร้ะเบียบนี เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั ง โครงการ หรือแผนการอื นใดที เกี ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินกิจการกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรของส่วนราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน จงัหวดั รัฐวสิาหกิจ หรือส่วนราชการ
อื นใดที มีวตัถุประสงคท์าํนองเดียวกนันี  เวน้แต่กิจการลูกเสือชาวบา้น (ลส.ชป.) กิจการอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเองแห่งชาติ (อพป.) และให้ใชร้ะเบียบนี แทน 
 ขอ้ม ๔  ใหป้รับปรุงกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรต่าง ๆ ที มีอยูท่ ั งหมด ก่อนใชร้ะเบียบนี  รวมเขา้
เป็นรูปแบบอนัหนึ งอนัเดียวกนั โดยเรียกชื อว่า “ไทยอาสาป้องกนัชาติ” และใหเ้รียกชื อยอ่วา่     
“ทสปช.” 
 ขอ้ ๕  ไทยอาสาป้องกนัชาติ จาํแนกเป็นสองประเภทตามวตัถุประสงค ์ดงันี .- 
  (๑) ประเภทป้องกนัตนเอง มีวตัถุประสงคเ์นน้หนัก ดงันี .- 
   (ก)  ต่อตา้นและป้องกนัการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ หรือภยัจากการกระทาํ
ของขา้ศึก 
   (ข)  ต่อตา้นและป้องกนัการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบ 
   (ค)  รักษาความปลอดภยัในหมู่บา้นหรือทอ้งถิ นของตนเอง 
  (๒) ประเภทคุม้ครองพฒันา มีวตัถุประสงคเ์นน้หนัก ดงันี .- 
   (ก) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   (ข) ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท 
   (ค) อาสาพฒันาทอ้งถิ นของตนเอง 
 ขอ้ ๖ ใหส่้วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารส่วนทอ้งถิ นต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ
และสนบัสนุนช่วยเหลือในการดาํเนินกิจการไทยอาสาป้องกนัชาตินี  ตามควรแก่กรณี 
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  (๑) ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตเ์ขตหมายเลขหมายความรวมถึงแม่
ทพักองทพับก 
  (๒) จงัหวดั หมายความ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
  (๓) ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตเ์ขตจงัหวดั หมายความ รวมถึง 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี 
  (๔) อาํเภอ หมายความรวมถึง เขตของกรุงเทพมหานคร 
  (๕) ผูบ้งัคบัศูนยอ์าํนวยการและประสานงานป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต ์
อาํเภอ หมายความรวมถึง นายอาํเภอ หวัหนา้เขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลดัอาํเภอ ผูเ้ป็น
หวัหนา้ประจาํกิ งอาํเภอ แลว้แต่กรณี 
  (๖) พื นที      ก.  หมายถึงพื นที ซึ งยงัไม่ปรากฏการแทรกซึมของผูก่้อการร้ายคอมมิว 
นิสต ์ ราษฎรยงัมิไดมี้การฝักใฝ่ฝ่ายคอมมิวนิสต ์ แต่สภาพของหมู่บา้นล่อแหลมง่ายต่อการที 
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตจ์ะเขา้แสวงหาอิทธิพลต่อไปได ้
  (๗) พื นที  ข. หมายถึงพื นที ซึ งปรากฎการแทรกซึมของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตบ์า้งแลว้ 
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตเ์ริ มรณรงคแ์ละเคลื อนไหวปลุกระดมมวลชนหาสมาชิก 
  (๘) พื นที  ค. หมายถึงพื นที ซึ งผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตเ์ริ มมีอิทธิพลบา้งแลว้ ปรากฏวา่ 
ราษฎรเริ มไม่กลา้ให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ที รัฐบาลอยา่งเปิดเผย หรืออีกนยัหนึ งผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสตไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากราษฎรมากขึ น 
  (๙) พื นที  ง. หมายถึงพื นที ซึ งตกอยูใ่นอิทธิพลของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตเ์จา้หนา้ที 
รัฐบาลเขา้สู่หมู่บา้นไดใ้นลกัษณะประสบกบัการกีดขวาง ปรากฏว่าราษฎรไม่ยอมร่วมมือกบั
เจา้หนา้ที และไม่กลา้ให้ข่าวสารการเคลื อนไหวของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์
  (๑๐)  พื นที  จ. หมายถึงพื นที ซึ งเจา้หนา้ที ไม่สามารถเคลื  อนไหวเขา้สู่หมู่บา้นได ้เวน้แต่ตอ้ง
ปฏิบติัการทางทหารเท่านั น 
 

หมวดที  ๒ 
การจดัตั งและการปกครองบงัคบับญัชา 

 ขอ้ ๘  การจดัตั งและการปกครองบงัคบับญัชาไทยอาสาป้องกนัชาติ ให้เป็นไปตามลาํดบั
ดงันี .- 
  (๑) ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง 
  (๒) ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลข 



 ๑๑๑ 
 
  (๓) ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั 
  (๔) ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ 
  (๕) หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติ 
  (๖) หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติ 
 ขอ้ ๙ ให้ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตท์ั วไป เป็นผูอ้าํนวยการศนูยไ์ทย
อาสาป้องกนัชาติกลาง รับผดิชอบในการปกครองบงัคบับญัชา และกาํกบัดูแลไทยอาสาป้องกนั
ชาติทั วราชอาณาจกัร และให้ผูอ้าํนวยการศนูยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลางแต่งตั งเจา้หนา้ที ศูนยไ์ทย
อาสาป้องกนัชาติกลางไดต้ามจาํนวนที เห็นสมควร 
 ให้กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในเป็นศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง 
 ให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง มีอาํนาจหนา้ที ในการกาํหนดนโยบาย การกาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบั การสั งใช ้การสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ ์ เครื องมือเครื องใช ้เอกสารทางวิชาการ 
การให้คาํแนะนาํ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของไทยอาสาป้องกนัชาติตาม
ระเบียบนี ทั วราชอาณาจกัร รวมทั งงานอื น ๆ ที เกี ยวขอ้ง 
 ให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลางรับผิดชอบในการจดัหาเงินงบประมาณ การกาํหนด
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี ยวกบัการใชจ่้ายเงินงบประมาณ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั
และใหเ้ป็นไปโดยประหยดั 
 ขอ้ ๑๐  ให้ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตเ์ขตหมายเลข เป็นผูอ้าํนวยการ
ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลข รับผิดชอบในการปกครองบงัคบับญัชาสั งใชแ้ละกาํกบั
ดูแลไทยอาสาป้องกนัชาติในเขตกองทพัภาค และให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขต
หมายเลขแต่งตั งเจา้หนา้ที ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลขไดต้ามจาํนวนที เห็นสมควร 
 ให้กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในเขตหมายเลขเป็นศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขต
หมายเลข 
 ให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลขมีอาํนาจหนา้ที ควบคุมดูแล และให้การสนบัสนุน
การดาํเนินกิจการไทยอาสาป้องกนัชาติ ตามระเบียบนี ทั วเขตกองทพัภาค 
 ขอ้ ๑๑  ให้ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตเ์ขตจงัหวดั เป็นผูอ้าํนวยการ
ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั รับผดิชอบในการปกครองบงัคบับญัชา สั งใช ้และกาํกบัดูแล
ไทยอาสาป้องกนัชาติในเขตจงัหวดั และให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั
แต่งตั งเจา้หนา้ที ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัไดต้ามที เห็นสมควร 
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 ให้กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในเขตจงัหวดัเป็นศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขต
จงัหวดั หากจงัหวดัใดไม่มีกองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในเขตจงัหวดั ให้จงัหวดัตั งศูนย์
ไทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั ทาํนองเดียวกบักองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในเขต
จงัหวดั 
 ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ที ควบคุมดูแลและให้การสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจการไทยอาสาป้องกนัชาติตามระเบียบนี ภายในเขตจงัหวดันั น 
 ขอ้ ๑๒ ให้ผูบ้งัคบัศูนยอ์าํนวยการและประสานงานป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต์
อาํเภอเป็นผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ รับผดิชอบในการปกครองบงัคบับญัชาสั ง
ใชแ้ละกาํกบัดูแลไทยอาสาป้องกนัชาติในอาํเภอ และให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
อาํเภอแต่งตั งหวัหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอ ขา้ราชการอื นที เห็นสมควร และกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 
เป็นเจา้หนา้ที ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอไดต้ามความจาํเป็น 
 ให้ศูนยอ์าํนวยการประสานงานรักษาความมั นคงภายในอาํเภอ เป็นศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
อาํเภอหากอาํเภอใดไม่มีศูนยอ์าํนวยการประสานงานรักษาความมั นคงภายในอาํเภอ ให้อาํเภอ
จดัตั งศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ทาํนองเดียวกบัศูนยอ์าํนวยการและประสานงานรักษาความ
มั นคงภายในอาํเภอ 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ มีอาํนาจหนา้ที ควบคุมดูแล สั  งใช ้และให้การ
สนบัสนุนการดาํเนินกิจการไทยอาสาป้องกนัชาติ ตามระเบียบนี ภายในเขตอาํเภอนั น และอาจ
มอบหมายให้เจา้หนา้ที ผูห้นึ งผูใ้ดที ไดรั้บแต่งตั งเป็นเจา้หนา้ที ตามวรรคหนึ งปฏิบติังานแทนก็ได ้
 ขอ้ ๑๓  หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติไดมี้หัวหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติหนึ งคนเป็น
หวัหนา้ในการปกครองบงัคบับญัชาและปฏิบติัภารกิจของหมวดไทยอาสาป้องกนัชาติไทย โดยมี
รองหัวหนา้หมวดสองคนเป็นผูช่้วย 
 หวัหนา้หมวดและรองหัวหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติ ใหเ้ลือกตั งกนัเองระหว่างหัวหนา้
หมู่บา้นไทยอาสาป้องกนัชาติภายในหมวด การเลือกตั งใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติประกอบดว้ยหมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติไม่เกินหา้หมู่ 
 ในกรณีที หมู่บา้นใดมีหมวดไทยอาสาป้องกนัชาติตั งแต่สองหมวดขึ นไป ให้หวัหน้าหมวด
ไทยอาสาป้องกนัชาติเลือกตั งกนัขึ นเป็นประธานหวัหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติในหมู่บา้น ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ใชวิ้ธีจบัสลาก 
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 ขอ้ ๑๔ หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติให้มีหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติหนึ งคน เป็นหัวหนา้ใน
การปกครองบงัคบับญัชาและปฏิบติัภารกิจของหมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติ โดยมีรองหัวหนา้หมู่สอง
คนเป็นผูช่้วย 
 หวัหนา้หมู่และรองหัวหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติใหเ้ลือกตั งกนัเองจากสมาชิกไทยอาสา
ป้องกนัชาติภายในหมู่นั น การเลือกตั งใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 
 หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติให้มีจาํนวนสมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติไม่เกินยี  สิบคน 
 ขอ้ ๑๕  ใหห้ัวหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติ รองหวัหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติ 
หวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติ และรองหัวหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ
หนึ งปีเมื อครบวาระให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเรียก
ประชุมไทยอาสาป้องกนัชาติ  เพื  อดาํเนินการเลือกตั งตาํแหน่งดงักล่าวขึ นใหม่    ผูด้าํรงตาํแหน่ง
หวัหนา้หมวดรองหัวหนา้หมวด หวัหนา้หมู่ หรือรองหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติคนเดิมอาจ
ไดรั้บการเลือกตั งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้
 เมื อหวัหนา้หมวด รองหัวหนา้หมวด หัวหนา้หมู่ หรือรองหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติอยู่
ในตาํแหน่งครบวาระแลว้    ในระหว่างรอการเลือกตั งหัวหนา้หมวด    รองหัวหนา้หมวด หวัหนา้
หมู่หรือรองหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติคนใหม่ ให้หัวหนา้หมวด รองหวัหนา้หมวด หัวหนา้
หมู่หรือรองหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติคนเก่า รักษาการไปพลางก่อน 
 ขอ้ ๑๖  ใหส้มาชิกหมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติอยูภ่ายใตก้ารปกครองบงัคบับญัชาของหัวหนา้หมู่
ไทยอาสาป้องกนัชาติ 
 ใหหั้วหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติขึ นอยูภ่ายใตก้ารปกครองบงัคบับญัชาของหวัหนา้หมวด
ไทยอาสาป้องกนัชาติ 
 ใหป้ระธานหัวหนา้หมวด และหรือหัวหนา้หมวดไทยอาสาป้องกนัชาติขึ นอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองบงัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอขึ นอยูภ่ายใตก้ารปกครองบงัคบับญัชาของผู ้
อาํนวการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั ขึ นอยูภ่ายใตก้ารปกครองบงัคบับญัชา
ของผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลข 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติหมายเลข ขึ นอยูภ่ายใตก้ารปกครองบงัคบับญัชา
ของผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง 



 ๑๑๔ 
 
 ขอ้ ๑๗  การสั งการและการรายงานให้กระทาํตามลาํดบัขั นการบงัคบับญัชาตาม ขอ้ ๑๖ เวน้
แต่กรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น อาจรายงานผูบ้งัคบับญัชาเหนือชั นไปได ้ แต่จะตอ้งรีบรายงานให้    
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบในทนัทีที สามารถกระทาํได ้
 ขอ้ ๑๘  เพื  อประโยชน์ในการจดักิจกรรม ซึ งไม่เกี ยวกบัการปฏิบติัภารกิจไทยอาสาป้องกนั
ชาติเมื อเสร็จสิ นการฝึกอบรมแต่ละครั งจะมีการเลือกตั งประธานรุ่นและรองประธานรุ่น และรอง
ประธานรุ่นก็ได ้
 ถา้ที ประชุมตกลงให้มีประธานรุ่นและรองประธานรุ่น ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเสนอแนะออก
เสียงเลือกตั งว่า จะให้ผูใ้ดเป็นประธานรุ่นและรองประธานรุ่นสองคน ผูไ้ดเ้สียงขา้งมากตามลาํดบั
จะไดเ้ป็นประธานรุ่นและรองประธานรุ่น 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นประธานในการ
เลือกตั ง 
 ใหป้ระธานรุ่นและรองประธานรุ่นอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึ งปี เมื อครบวาระให้ผูอ้าํนวยการ
ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัอาํเภอ หรือผูท้ี ไดรั้บมอบหมายเรียกประชุมสมาชิกเพื อดาํเนินการเลือกตั ง
ประธานรุ่นและรองประธานรุ่น ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานรุ่น หรือรองประธานรุ่นคนเดิมอาจไดรั้บ
การเลือกตั งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก 
 

หมวดที   ๓ 
การรับสมัครและการฝึกอบรม 

ส่วนที  ๑ 
การรับสมัครและคุณสมบัติ 

 ขอ้ ๑๙  การฝึกอบรมจะจดัขึ นในทอ้งที  อาํเภอใดให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ
วางโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติ เสนอต่อผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขต
จงัหวดัพิจารณาอนุมติั 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั ประกาศกาํหนดทอ้งที  สถานที  จาํนวนผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม ประเภทของไทยอาสาป้องกนัชาติ และวนัเวลารับสมคัรปิดไวที้ เปิดเผยให้
ทราบโดยทั วกนั 
 ขอ้ ๒๐  การสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติใหเ้ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ หาก
เห็นสมควรจะจดัให้ผูส้มคัรสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเขา้รับการฝึกอบรมดว้ยก็ได ้



 ๑๑๕ 
 
 ขอ้ ๒๑  ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติ ตอ้งยื  นใบสมคัรตามแบบทา้ย 
ระเบียบนี ต่อผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอแห่งทอ้งที  โดยมีผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนั
หรือนายกเทศมนตรี ในกรณีที อยูใ่นเขตเทศบาล หรือขา้ราชการไม่ตํ ากวา่ระดบัสามหรือเทียบเท่า
ในกรณีที อยูใ่นกรุงเทพมหานคร เป็นผูล้งนามรับรองว่าเป็นผูมี้คุณสมบติั และความประพฤติ
เหมาะสมที จะเขา้รับการฝึกอบรม 
 ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ส่งใบสมคัรไปให้สารวตัรใหญ่หรือสารวตัร
สถานีตาํรวจอาํเภอทอ้งที นั นพิจารณาตรวจสอบประวติัและความประพฤติของผูส้มคัรแลว้เสนอ
ความเห็นต่อผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ว่าสมควรจะรับสมคัรหรือไม่ การรับ
สมคัรหรือไม่รับสมคัรใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัอาํเภอ 
 ขอ้ ๒๒  ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่อยูใ่นลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี  
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายไุม่ตํ ากว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นทอ้งที รับสมคัรมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกเดือน 
  (๔) เป็นผูเ้สื อมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขดว้ย
ความบริสุทธิ ใจ 
  (๕) ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยา
เสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่ออยา่งร้ายแรง 
  (๖) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
  (๗) ไม่เป็นผูที้ มีชื อเสียงในทางทุจริต หรือเสื อมเสียในทางศีลธรรมหรือมีพฤติการณ์เป็น
ภยัต่อสังคม 
  (๘) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหนา้ที ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการบริหารส่วนทอ้งถิ นและยงัไม่พน้กาํหนดเวลาหนึ งปี นบัแต่วนัถูกไล่ออก
หรือปลดออก 
  (๙) ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิจารณาถึงที สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ
ความผิดที ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ และยงัไม่กาํหนดเวลาหนึ งปีนบัแต่วนัพน้
โทษ 
 ขอ้ ๒๓  ไทยอาสาป้องกนัชาติ ตอ้งพน้สภาพการเป็นสมาชิกเมื อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ไดรั้บอนุญาติจากผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอให้ลาออก 



 ๑๑๖ 
 
  (๓) ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั สั  งให้ออก เนื องจากขาดคุณสมบติั 
ตามขอ้ ๒๒ 
  (๔) ถูกศาลพิพากษาถึงที สุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดที กระทาํโดยประมาทหรือความผดิ
ลหุโทษ 
  (๕) ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ สั  งให้ออกเพราะผดิวินยั หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม 
 

ส่วนที   ๒ 
การฝึกอบรมและหลักสูตร 

 ขอ้ ๒๔  ศูนยไ์ทยอาสาาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัใดจะจดัให้มีการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนั
ชาติเมื อวนั เวลา และสถานที ใดใหร้ายงานให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลางทราบล่วงหนา้และ
เมื อการฝึกอบรมเสร็จสิ นแลว้ ใหจ้ดัทาํรายชื อที อยูแ่ละอาชีพของผูส้าํเร็จการฝึกอบรมเกบ็รักษาไว้
ที ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดันั น 
 ขอ้ ๒๕  ให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัหาคณะวิทยากรและครูฝึกไดต้ามความ
จาํเป็นและจาํนวนตามสมควร 
 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายในอาจจดั
วิทยากรและครูฝึกไปร่วมการฝึกอบรมไดต้ามที เห็นสมควร หรือในกรณีที ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนั
ชาติเขตจงัหวดัร้องขอ 
 ขอ้ ๒๖  หา้มบงัคบัเรียกเกบ็เงินหรือทรัพยสิ์นอื นใดจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไทยอาสา
ป้องกนัชาติ เพื  อนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
 ขอ้ ๒๗  ระยะเวลาการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติ ครั งหนึ ง ๆ ตอ้งไม่เกินสิบวนั 
 ขอ้ ๒๘  หลกัสูตรการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติ มีหลกัสูตร ๒ ขั นตอนดงัต่อไปนี  
  (๑) หลกัสูตรร่วมพื นร่วมพื นฐาน ควรประกอบดว้ยวิชาดงันี  
   (ก)  การรักษาความมั นคงแห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
   (ข) หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   (ค) การเมืองและการปกครองของประเทศไทย 
   (ง) การคุกคามและบ่อนทาํลายของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์
   (จ) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีงาม 
   (ฉ) การทาํงานเป็นหมู่คณะและความสามคัคีปรองดองของคนทั งชาติ 



 ๑๑๗ 
 
   (ช) การข่าวเบื องตน้และการเผยแพร่ข่าวสาร 
   (ซ) การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยูข่องชุมชน 
   (ฌ) การอาสาพฒันาและการบริการชุมชน 
   (ญ) การสันทนาการ 
  (๒) หลกัสูตรเนน้หลกัการป้องกนัตนเอง ควรประกอบดว้ยวิชาดงันี  
   (ก) รักษาความมั  นคงปลอดภยัในประเทศ 
   (ข) การต่อตา้นการแทรกซึมบ่อนทาํลายของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์
   (ค) การต่อตา้นการแทรกซึมบ่อนทาํลายของผูก่้อความไม่สงบต่าง ๆ 
   (ง) หลกัปฏิบติัตามแนวความคิดการเมืองนาํการทหาร 
   (จ) อาวธุศึกษาและการใชอ้าวุธต่าง ๆ 
   (ฉ) หลกัยทุธวิธีของฝ่ายเราและฝ่ายตรงขา้ม 
   (ช) การลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภยัในหมู่บา้น 
   (ซ) การปฏิบตัิการร่วมกบัเจา้หน้าที ฝ่ายพลเรือน ตาํรวจ ทหาร 
   (ฌ) การข่าวกรองและต่อตา้นข่าวกรอง 
   (ญ) การสื อสารและการส่งกาํลงับาํรุง 
   (ฎ) การพยาบาลสนาม 
   (ฏ) การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (ฐ) การปฏิบตัิการทางดา้นจิตวิทยา 
  (๓) หลกัสูตรเนน้หนกัการคุม้ครองพฒันา ควรประกอบดว้ยวิชาดงันี  
   (ก) หลกัการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 
   (ข) การป้องกนัและบรรเทาภยัธรรมชาติ 
   (ค) การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
   (ง) การอพยพประชากรและส่วนราชการ 
   (จ) การรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
   (ฉ) การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
   (ช) การจดัเวรยามและการป้องกนัหมู่บา้น 
   (ซ) หลกัการใชอ้าวุธและศิลปการป้องกนัตวั 
   (ฌ) การปฏิบตัิการร่วมกบัพนกังานเจา้หนา้ที ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ 
   (ญ) การข่าว (การหาขา่วและรายงานข่าว) 



 ๑๑๘ 
 
   (ฎ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
   (ฏ)  ความรู้เกี ยวกบักฎหมายที เกี ยวขอ้ง 
   (ฐ) การริเริ มและเร่งรัดพฒันาทอ้งถิ นของตนเอง 
 วิชาในแต่หลกัสูตรอาจเพิ  มเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศเหตุการณ์และ
พื นฐานความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้
 ในการจดัการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติ ให้จดัการฝึกอบรมจาํนวนสองหลกัสูตรคือ ตาม
หลกัสูตร (๑) และ (๒) หรือ (๓) แลว้แต่ประเภทของไทยอาสาป้องกนัชาติ ตามขอ้ ๕ 
 ขอ้ ๒๙  ตอ้งจดัให้มีการปฏิญาณตนของผูส้าํเร็จการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกนัชาติและ
ผูส้าํเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิประดบัเขม็เครื องหมายไทยอาสาป้องกนัชาติ 
 ขอ้ ๓๐  ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน  เพื อดาํเนินการรับสมคัรและการฝึกอบรมสมาชิกไทย
อาสาป้องกนัชาติ ให้ไดผ้ลดีในพื นที  ค. พื นที  ง. และพื นที  จ. ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนั
ชาติอาํเภอ มีอาํนาจผ่อนผนัหรือยกเวน้การปฏิบติัการใด ๆ ตามขอ้ ๒๑ ขอ้ ๒๒ (๒) ขอ้ ๒๔ และ
ขอ้ ๒๕ 

 
หมวดที   ๔ 

การแต่งกาย เครื องหมาย และบัตรประจําตัว 
 ขอ้ ๓๑ การแต่งกายของไทยอาสาป้องกนัชาติ ให้แต่งกายตามธรรมดา แต่ให้สุภาพเรียบร้อย 
และเหมาะสมกบัสภาวะของแต่ละทอ้งถิ น และตอ้งเป็นไปโดยประหยดัและหา้มแต่งกายเลียนแบบ
คลา้ยเครื องแบบของทหารหรือตาํรวจ 
 ขอ้ ๓๒  ให้มีเขม็เครื องหมายไทยอาสาป้องกนัชาติ ตามแบบและขนาดทา้ยระเบียบนี  สาํหรับ
ใชก้ลดัติดเสื อเหนือกระเป๋าดา้นขวาแต่พองาม 
 ขอ้ ๓๓  ผูมี้สิทธิประดบัเขม็เครื องหมายไทยอาสาป้องกนัชาติไดแ้ก่ ๑. ผูผ้า่นการฝึกอบรม
ไทยอาสาป้องกนัชาติ,   ๒. วิทยากร, ๓. ครูฝึก, ๔. ผูป้กครองบงัคบับญัชาตามระเบียบนี ,  ๕. และ
บุคคลอื นที สนบัสนุน, ๖. หรือผูมี้อุปการะคุณต่อกิจการไทยอาสาป้องกนัชาติ ซึ งผูอ้าํนวยการศูนย์
ไทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลข หรือผูอ้าํนวยการศนูยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัอนุมติั 
 ขอ้ ๓๔  ให้มีบตัรประจาํตวัไทยอาสาป้องกนัชาติ ซึ งผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
เขตจงัหวดั เป็นผูอ้อกให้ตามระเบียบนี โดยให้ใชค้วบกบับตัรประจาํตวัประชาชน และให้ศูนยไ์ทย
อาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัทาํทะเบียบบตัรประจาํตวัไทยอาสาป้องกนัชาติขึ นไวเ้ป็นหลกัฐาน 



 ๑๑๙ 
 
 การยนืคาํขอมีบตัรประจาํตวั ให้ยนืต่อผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอทอ้งที ตาม
แบบทา้ยระเบียบนี  
 ขอ้ ๓๕  บตัรประจาํตวัไทยอาสาป้องกนัชาติให้มีอาย ุ ๖ ปี นบัแต่วนัออกบตัร เมื อบตัร
ประจาํตวัหมดอาย ุหรือชาํรุดหรือสูญหายให้ยื  นคาํขอมีบตัรประจาํตวัให้โดยมิชกัชา้ 
 กรณีเมื อพน้สมาชิกภาพตามขอ้ ๒๓ ใหเ้รียกบตัรประจาํตวัไทยอาสาป้องกนัชาติคืน 
 ขอ้ ๓๖  ในกรณีจาํเป็นหรือเห็นเป็นการสมควร เพื อใหก้ารใชสิ้ทธิประดบัเขม็เครื องหมาย
และการจดัทาํบตัรประจาํตวัของสมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติเป็นไปโดยเหมาะสมในพื นที  ก. 
พื นที  ง. และพื นที  จ.  ผูอ้าํนวยศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ มีอาํนาจผอ่นผนัหรือยกเวน้การ
ปฏิบติัการใด ๆ ตามขอ้ ๓๓ และขอ้ ๓๔ 
 

หมวดที   ๕ 
ภารกิจและการสั งใช้ 

 ขอ้ ๓๗  ไทยอาสาป้องกนัชาติมีภารกิจดงัต่อไปนี  
  (๑) ป้องกนัและต่อตา้นการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต ์หรือภยัจากการกระทาํของขา้ศึก 
  (๒) ป้องกนัและต่อตา้นการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบ 
  (๓) ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภยัในหมู่บา้นหรือทอ้งที ของตนเอง 
  (๔) ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหรือพนกังานเจา้หนา้ที ในการป้องกนับรรเทา และระงบั
อคัคีภยัและภยัธรรมชาติอื น ๆ 
  (๕) ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  (๖) สืบสวน สดบัตรับฟังข่าวและความเคลื อนไหวอนัอาจเป็นภยัต่อความมั  นคงปลอดภยั
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์แลว้รีบรายงานให้ผูป้กครองบงัคบับญัชาทราบ 
  (๗) ริเริ มและอาสาพฒันาทอ้งถิ นของตนเอง 
  (๘) ภารกิจอื น ๆ ตามที  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอขึ นไปมอบหมาย 
 ขอ้ ๓๘  การปฏิบตัิภารกิจของไทยอาสาป้องกนัชาติ โดยปกติให้ร่วมมือปฏิบติังานกบั
เจา้หนา้ที อื นใด 
 ขอ้ ๓๙  การสั งใชไ้ทยอาสาป้องกนัชาติ ตามภารกิจที ตอ้งใชอ้าวุธ ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทย
อาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ออกคาํสั งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 



 ๑๒๐ 
 
 ขอ้ ๔๐  ให้ไทยอาสาป้องกนัชาติปฏิบตัิภารกิจ เฉพาะในเขตจงัหวดัทอ้งที ของตน เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั เมื อมีความจาํเป็นหรือเร่งด่วน 
ซึ งจะตอ้งปฏิบติัโดยฉบัพลนัทนัทีและเป็นการกระทาํต่อเนื องระหว่างทอ้งที  หรือไดรั้บการร้องขอ
จากผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัใกลเ้คียง หรือไดรั้บคาํสั งจากผูอ้าํนวยการ
ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลขกไ็ปปฏิบติัภารกิจนอกเขตจงัหวดัได ้
 ขอ้ ๔๑  ให้ผูอ้าํนวยการศนูยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลขมีอาํนาจสั  งการ อนุมติั 
อนุญาต รวมทั งการใหอุ้ปกรณ ์เครื องใชส้นบัสนุนการปฏิบตัิภารกิจไทยอาสาป้องกนัชาติในเขต
กองทพัภาคนั น 
 ขอ้ ๔๒  ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดัมีอาํนาจสั งการ อนุมติั อนุญาต 
รวมทั งการให้อุปกรณ์เครื องมือเครื องใชส้นบัสนุนการปฏิบติัภารกิจไทยอาสาป้องกนัชาติในเขต
จงัหวดันั น และผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั อาจมอบอาํนาจดงักล่าวให้
ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ปฏิบติัการแทนเฉพาะในเขตอาํเภอทอ้งที  ได ้
 ขอ้ ๔๓  ใหห้มวดไทยอาสาป้องกนัชาติจดัให้มีการประชุม เพื อประเมินผลการปฏิบติังานของ
หมวดและของสมาชิก แลว้รายงานต่อไปยงัผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอภายใน
วนัที หา้ของทุกรอบสามเดือน เพื  อรายงานต่อไปยงัผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขต
จงัหวดัผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตหมายเลข และผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนั
ชาติกลางตามลาํดบัขั น 
 ขอ้ ๔๔  สมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติ มีสิทธิใชอ้าวุธปืนของทางราชการตามที ไดรั้บ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะใชไ้ดเ้ฉพาะในลกัษณะปฏิบตัิหนา้ที รักษาความสงบ
เรียบร้อยการคุม้ครองป้องกนัหมู่บา้น การป้องกนัหมู่บา้น การป้องกนัต่อตา้นผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสต ์หรือผูก่้อความไม่สงบเรียบร้อยที เป็นภยัต่อความมั นคงปลอดภยัทุกรูปแบบ 
 ขอ้ ๔๕  ให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ ออกหนงัสือกาํกบัการใชอ้าวุธปืน
มอบหมายให้ไปดว้ยเมื อส่งมอบอาวุธปืนคืนก็ใหเ้รียกหนงัสือกาํกบัอาวุธปืนคนืดว้ย 
 หนงัสือกาํกบัอาวุธปืนใหท้าํเป็น ๓ ฉบบั โดยเก็บเป็นหลกัฐานของศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
อาํเภอหนึ งฉบบั เกบ็เป็นหลกัฐานที สถานีตาํรวจอาํเภอทอ้งที หนึ งฉบบั และมอบให้ผูใ้ชอ้าวธุปืน
หนึ งฉบบั หนงัสือกาํกบัการใชอ้าวุธปืนให้เป็นไปตามแบบทา้ยระเบียบนี  
 ขอ้ ๔๖ การใชแ้ละรักษาอาวุธปืนของหน่วยราชการใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วย
ราชการนั น 



 ๑๒๑ 
 
 ขอ้ ๔๗  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารส่วนทอ้งถิ น อาจจดัอาวุธปืนสนบัสนุน
ให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติจงัหวดัใชใ้นการฝึกอบรมหรือใชใ้นการปฏิบตัิภารกิจของไทยอาสา
ป้องกนัชาติ 
 

หมวดที   ๕ 
วนัิย 

 ขอ้ ๔๘  วินยัของสมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติ มีดงันี  
  (๑) ตอ้งสนบัสนุนและธาํรงไวซึ้ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที มีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
  (๒) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ และของไทยอาสาป้องกนัชาติ 
  (๓) ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั งของผูป้กครองบงัคบับญัชาโดยเคร่งครัด 
  (๔) ตอ้งปฏิบติัหนา้ที ดว้ยความซื อสัตยสุ์จริต อดทน รับผิดชอบแชละไม่แสวงหา
ผลประโยชน์อนัมิชอบเพื อตนเองหรือผูอื้ นจากการปฏิบติัภารกิจไทยอาสาป้องกนัชาติ 
  (๕) ตอ้งรักษาความสมานสามคัคีในหมู่คณะ และเสียสละผลประโยชน์ส่วนตวัเพื อ
ส่วนรวม 
  (๖) ตอ้งประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 
  (๗) ตอ้งไม่ดื มสุรายาเมาในขณะปฏิบติัภารกิจ 
  (๘) ตอ้งไม่ใชกิ้ริยาวาจาที ไม่สุภาพต่อประชาชน 
  (๙) ตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 ขอ้ ๔๙  สมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติผูใ้ดกระทาํความผดิวินยัตามขอ้ ๔๘ ให้ผูป้กครอง 
บงัคบับญัชาตั งแต่ระดบัหวัหนา้หมู่ไทยอาสาป้องกนัชาติขึ นไป มีอาํนาจพิจารณาลงโทษว่ากล่าว
ตกัเตือน หรือลงโทษว่ากล่าวตกัเตือน หรือลงโทษภาคทณัฑ ์แก่สมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติ 
ผูก้ระทาํความผดิวินยัดงักล่าวไดต้ามที เห็นสมควร 
 ขอ้ ๕๐  ในกรณีที สมาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติผูใ้ดกระทาํความผิดวินยัตามขอ้ ๔๘ เมื อเห็น
ว่าเป็นความผดิขั นร้ายแรง ให้ผูป้กครองบงัคบับญัชาโดยตรงรายงานผูป้กครองบงัคบับญัชา
ตามลาํดบัจนถึงผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติอาํเภอ และให้ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสา
ป้องกนัอาํเภอ มีอาํนาจสั  งใหส้มาชิกไทยอาสาป้องกนัชาติผูน้ั นพน้สภาพสมาชิกไทยอาสาป้องกนั
ชาติ 
 



 ๑๒๒ 
 

หมวดที   ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ ๕๑  ในกรณีที ยงัมีการฝึกอบรมกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรอื นใด อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ
ฝึกอบรมขณะที ประกาศใชร้ะเบียบนี  ให้ดาํเนินการฝึกอบรมต่อไปจนแลว้เสร็จ 
 ขอ้ ๕๒  บรรดาเงินหรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ซึ งเป็นของโครงการหรือกิจการราษฎรอาสาสมคัร
ในรูปแบบอื นใดก่อนประกาศใชร้ะเบียบนี    ใหผู้รั้บผดิชอบในการรักษาเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าว
พิจารณาจดัการทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ มีอยูเ่ดิมให้เสร็จสิ นภายในหกสิบวนันบัแต่
วนัประกาศใชร้ะเบียบนี เป็นตน้ไป 
 เมื อพน้กาํหนดเวลาในวรรคแรก หากมีเงินหรือทรัพยสิ์นใดเหลืออยูไ่ม่วากรณีใด ให้ถือวา่
เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นของศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติเขตจงัหวดั หรือศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
อาํเภอนั นแลว้แต่กรณี 
 ขอ้ ๕๓  เขม็เครื องหมายและบตัรประจาํตวัของกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรอื นใด ที มีอยูเ่ดิมก่อน
ประกาศใชร้ะเบียบนี  ให้ใชต่้อไปไดภ้ายในสองปี 
 เมื อพน้กาํหนดเวลาในวรรคแรก ใหเ้ปลี ยนมาใชเ้ขม็เครื องหมายและบตัรประจาํตวัของไทย
อาสาป้องกนัชาติตามระเบียบนี  
 ขอ้ ๕๔  การปฏิบติัใด ๆ เกี ยวกบัการดาํเนินกิจการไทยอาสาป้องกนัชาติ หากมิไดก้าํหนดไว้
ในระเบียบนี  ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลางก่อนทุกกรณี 
 ขอ้ ๕๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็น
คอมมิวนิสตท์ั วไป ควบคุมดูแลการดาํเนินการตามระเบียบนี  โดยมีกองอาํนวยการรักษาความ
มั นคงภายในและกรรมการปกครองเป็นเจา้หนา้ที  

ประกาศ     ณ     วนัที      ๔     กนัยายน     พ.ศ.๒๕๒๑ 
(ลงชื อ)  พลเอก เกรียงศกัดิ    ชมะนนัทน์ 

                                                                        ( เกรียงศกัดิ    ชมะนนัทน์ ) 
                                                                                 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 
 

(สาํเนา) 
ครุฑ 

คาํสั  งศุนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง 
ที  ๑/๒๕๒๒ 

เรื อง  หลกัการฝึกอบรมและการจดัตั ง ทสปช. 
…………………….. 

 ดว้ยตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี   ว่าดว้ยไทยอาสาป้องกนัชาติ พ.ศ.๒๕๒๑    หมวดที  
๒ ขอ้ ๙ ไดม้อบหมายให ้ ผูอ้าํนวยการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตท์ั วไป เป็น
ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติกลาง จะรับผดิชอบในการปกครองบงัคบับญัชาและกาํกบั
ดูแลไทยอาสาป้องกนัชาติทั วราชอาณาจกัรนั น 
 เพื อให้การปฏิบติังานสาํเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของทางรัฐบาล ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติ
กลาง จึงไดก้าํหนดหลกัการฝึกอบรมและจดัตั ง  ทสปช.ขึ น เพื  อให้ศูนยไ์ทยอาสาป้องกนัชาติทุก
ระดบัไดถื้อเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังานดงัต่อไปนี  
๑.   งบประมาณ 
 ๑.๑ การฝึก ทสปช. ควรใชง้บประมาณโดยประหยดั 
 ๑.๒ ห้ามเรียกเกบ็เงินจากผูเ้ขา้รับการฝึก 
 ๑.๓ งบประมาณในการฝึกอบรม ทสปช. มี ๔ ประเภท คือ 
 ๑.๓.๑  งบประมาณที ไดรั้บจากผูมี้จิตศรัทธาบริจาค 
 ๑.๓.๒ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๓.๓ งบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ น 
 ๑.๓.๔ งบประมาณของศูนย ์ทสปช.กลาง 
๒.  การจัดทําแผนการฝึก 
 ๒.๑ แผนการฝึก ทสปช. หว้งระยะเวลาของแผน ๕ ปี 
 ๒.๒ ให้ศูนย ์ ทสปช.อาํเภอเสนอแผนการฝึกต่อศูนย ์ ทสปช. จงัหวดัและศูนย ์ ทสปช.จงัหวดั 
เสนอแผนการฝึกต่อศูนย ์ทสปช. ภาคเพื อขอรับอนุมติั 
 ๒.๓ ให้ศูนย ์ทสปช. ภาคแจง้แผนที ไดอ้นุมติัไปแลว้ให้ศนูย ์ทสปช.กลางทราบภายใน ๑๕ วนั 
 ๒.๔ ให้ศูนย ์ทสปช.ภาค เร่งรัดให้ศูนย ์ทสปช. จงัหวดัเสนอแผน ๔ ปีแรกโดยเร็ว 
 ๒.๕ เมื อมีการปรับปรุงเปลี ยนแปลงแผนการฝึก ทสปช. ใหข้ออนุมติัจากศูนย ์ ทสปช.ภาค 
เสียก่อน 



 ๑๒๔ 
 
 ๒.๖ เมื อมีการฝึกอบรม ทสปช.แลว้ให้รายงานผลการฝึกต่อศูนย ์ ทสปช.กลาง ตามสายการ
บงัคบับญัชาภายใน ๑๕ วนั 
 ๒.๗ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอมอบให้ศูนย ์ ทสปช.ภาค ๑ 
เป็นผูด้าํเนินการโดยเสนอขออนุมตัิจากศูนย ์ทสปช.กลาง 
๓.  การจัดทําโครงการฝึกอบรม 
  ๓.๑ การเสนอโครงการ การอนุมติัโครงการ การรับสมคัร คุณสมบติัของผูส้มคัร และการพน้
สภาพจากการเป็นสมาชิก ให้ปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย ทสปช.พ.ศ.๒๕๒๑ 
หมวดที  ๓ ส่วนที  ๑ 
 ๓.๒ โครงการแต่ละโครงการตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนที  ไดรั้บอนุมติั 
๔.  หลักสูตรการฝึก ทสปช. 
 การฝึก ทสปช. มี ๒ หลกัสูตร คือ 
 ๔.๑ หลกัสูตรหลกั 
 ๔.๒ หลกัสูตรฝึกทบทวน 
๕.  รายละเอียดหลกัสูตรหลัก 
 ๕.๑ หลกัสูตรนี ใชเ้วลา ๑๐ วนั ๙ คืน โดยคดิเป็นชั วโมง ๑๐๐ ชั วโมง แบ่งเป็นการฝึกในภาค
กลางวนั ๗๘ ชั วโมง ภาคกลางคืน ๒๒ ชั วโมง 
 ๕.๒ หลกัสูตรนี ให้ใชส้าํหรับปรับกลุ่มอาสาสมคัรอื น ๆ เป็น ทสปช. (เวน้ ทสปช.เดิม) และใช้
สาํหรับฝึกอบรม ทสปช. โดยตรงอีกดว้ย 
 ๕.๓ การฝึกอบรมตามหลกัสูตรนี ตอ้งดาํเนินการที หมู่บา้นเป้าหมาย หรือในพื นที ใกลเ้คยีงที สุด 
 ๕.๔ แนวทางก่อนดาํเนินการฝึก 
 ๕.๔.๑   การดาํเนินการฝึกเพื  อปรับกลุ่มอาสาสมคัรอื น ๆ เพื อให้เป็น ทสปช.อาจไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามขั นตอนนี ก็ได ้
 ๕.๔.๒ ขั นตอน ในการปฏิบติัการฝึก ทสปช. มี ๓ ขั นตอน คือ 
   ๕.๔.๒.๑ ขั นที  ๑  ขั นเตรียมการในขั นนี ตอ้งใชเ้จา้หนา้ที ตรวจสอบข่าวการเคลื อนไหว
ของฝ่ายตรงขา้ม  เพื อแยกมิตร แยกศตัรู และคน้หาแกนฝ่ายเราเป็นหลกัการสาํคญั 
      ๕.๔.๒.๒ ขั นที  ๒  ขั นการดาํเนินงานดา้น ปจว. ในขั นนี อาจตอ้งใชชุ้ดรณรงคท์าง
การเมืองเขา้ไปดาํเนินงาน ปจว. เพื อให้ความรู้พื นฐานทางการเมืองแก่ประชาชน สร้างความตื นตวั
ใหเ้กิดจิตสาํนึกถึงความมั  นคงของชาติ และเพื อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหรือความตอ้งการที จะ
ต่อสู้กบั ผกค. 



 ๑๒๕ 
 
    ๕.๔.๒.๓ ขั นที  ๓  ขั นการทาํลายโครงสร้าง ผกค.ในหมู่บา้น ในขั นนี จะตอ้งเชิญแกน
ของ ผกค.ในหมู่บา้น หรือแนวร่วมในหมุ่บา้นใหไ้ปอบรมตามโครงการสันติสุขใหห้มดทุกคน 
แลว้จึงดาํเนินการประชุมหรืออบรมชาวบา้นโดยพร้อมเพียงพนัทั งหมู่บา้น เชิญชวนใหส้มคัรเขา้
รับการอบรม และการอบรม ทสปช. จะตอ้งดาํเนินการโดยเร็วอยา่งปล่อยทิ งไวน้าน เพราะฝ่ายตรง
ขา้มอาจจะเขา้มาบ่อยทาํลายได ้
 ๕.๔ หลกัสูตรหลกัสาํหรับการฝึกอบรม ทสปช. 
  ๕.๕.๑ หลกัสูตรนี ใชส้าํหรับฝึกอบรม ทสปช. ทั งประเภทคุม้ครองพฒันา ประเภท
ป้องกนัตนเองและประเภทสาํหรับกลุ่มอาสาสมคัรอื น ๆ ให้เป็น ทสปช. 
  ๕.๕.๒ การใชห้ลกัสูตรนี เพื  อการฝึกอบรมตามขอ้ ๕.๕.๑  นั น อาจจะปรับปรุงวิชาต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัพื นที  ความตอ้งการของประชาชน และความมุ่งหมายของ ทสปช. แต่ละประเภท
ไดโ้ดยการลดชั วโมงการฝึกให้ลดได ้๑๕ ชั วโมง หรือถา้ลดวนัการฝึกอบรม ลดได ้๓ คืน ทั งนี ตอ้ง
ให้อยูใ่นดุลยพินิจของศูนย ์ทสปช.ภาค เป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสม 
  ๕.๕.๓ รายละเอียดของหลกัสูตรหลกัสาํหรับฝึก ทสปช.ปรากฎตามผนวก ก. (หลกัสุตร
หลกัสาํหรับฝึกอบรม ทสปช.) แนบทา้ย 
๖.  รายละเอียดหลกัสูตรฝึกทบทวน 
 ๖.๑ หลกัสูตรนี ใชฝึ้กทบทวน ทสปช. ทั งประเภทคุม้ครองพฒันาและประเภทป้องกนัตนเอง 
 ๖.๒ หลกัสูตรนี ให้ใชฝึ้กทบทวน ทสปช. ทุกรอบ ๖ เดือน 
 ๖.๓ รายละเอียดของหลกัสูตรฝึกทบทวนปรากฎตามผนวก ข. (หลกัสูตรฝึกทบทวนสาํหรับ
ฝึกอบรม ทสปช.) แนบทา้ย 
๗.  จํานวน ทสปช. ในแต่ละหมู่บ้าน 
 ๗.๑ หมู่ ทสปช. ให้มีจาํนวนสมาชิก ทสปช.๑๕ - ๒๐ คน 
 ๗.๒ หมวด ทสปช.ประกอบดว้ย หมู่ ทสปช. ๒ - ๕ หมู่ รวมกนัเขา้เป็น ๑ หมวด 
 ๗.๓ หมู่บา้นที ฝึก ทสปช.ในพื นที หมู่บา้นประเภท ง. และ จ. ใหใ้ชเ้กณฑ ์การฝึกในหมู่บา้นที ไม่
เกิน ๕๐ หลงัคาเรือนให้ฝึกได ้๒ หมู่ หมู่บา้นที เกิน ๕๐ หลงัคาเรือนให้ใชเ้กณฑ ์ ๕๐ หลงัคาเรือน
ต่อ ๑ หมู่ เศษที  เกินให้ฝึกไดอี้ก ๑ ตามความเหมาะสม 
 ๗.๔ หมู่บา้นที ฝึก ทสปช. ในพื นที หมู่บา้นประเภท ก., ข. และ ค. ให้ใชเ้กณฑ ์ฝึก ๕๐ หลงัคา
เรือน ต่อ ๑ ห มู่ 
๘.  การจัดหาวทิยากรสําหรับการฝึก 



 ๑๒๖ 
 
 ๘.๑   ฝกร.กอ.รมน.จะเปิดอบรมครูฝึกการเมืองใหแ้ก่ศูนย ์ ทสปช.ภาค ศูนย ์ ทสปช.จงัหวดั 
ศูนย ์ทสปช.อาํเภอ ถา้ขาดแคลน 
 ๘.๒ ให้ใชค้รูฝึกในทอ้งที  เช่น ปลดัจงัหวดั, นายอาํเภอ, ป้องกนัจงัหวดั, ปลดัอาํเภอฝ่ายป้องกนั
, ปลดัอาํเภอฝ่ายส่งเสริมการปกครอง, ปลดัอาํเภอฝ่ายพฒันาและส่งเสริมอาชีพ, ผูก้าํกบัการ, รองผู ้
กาํกบัการ, รองผูก้าํกบัการฝึกกิจการพิเศษ, สารวตัรใหญ่, สารวตัร และนายตาํรวจในทอ้งที สาํหรับ
การฝึกยทุธวิธีให้ใชเ้จา้หนา้ที  นปพ., ตชด. และทหารที อยูใ่กลท้ี สุด 
๙.  การคุ้มครองในระหว่างการฝึก 
 ๙.๑ ให้ใชห้น่วย ทสปช. ที จดัตั งไวแ้ลว้  ชุดที อยูใ่กลเ้คียงที สุดเป็นชุดคุม้ครอง 
 ๙.๒ หากาํลงั ทสปช. ตาม ๙.๑ ไม่มีหรือมีไม่พอ ให้ใช ้ อส.หรือตาํรวจ หรือชุด นปพ.ที อยู่
ใกลเ้คียงที สุด 
 ๙.๓ หากจาํเป็นจะตอ้งใชก้าํลงัทหารเขา้คุม้ครองการฝึก จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากศูนย ์ ทสปช.
ภาคเสียก่อน 
๑๐.   เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัตงิาน ทสปช. ระดบัจงัหวัดและอําเภอ 
 ๑๐.๑ จงัหวดัใดที มี ศอป.กอ.รมน.จงัหวดั ใหเ้จา้หนา้ที ในสายงานของ กอ.รมน.เป็น
ผูป้ฏิบตัิงาน ทสปช. 
 ๑๐.๒ จงัหวดัที ไม่มี ศอป.กอ.รมน.จงัหวดั ใหป้ลดัจงัหวดัหรือป้องกนัจงัหวดัเป็นหวัหน้า
คณะเจา้หนา้ที ปฏิบติังาน ทสปช. 
 ๑๐.๓ อาํเภอที มี ศอป.รมน.อาํเภอ ให้ปลดัป้องกนัเป็นเจา้หนา้ที รับผดิชอบงาน ทสปช. 
 ๑๐.๔ อาํเภอที ไม่มี ศอป.รมน.อาํเภอ ให้นายอาํเภอพิจารณาแต่งตั งปลดัอาํเภอฝ่ายส่งเสริมการ
ปกครองเป็นเจา้หนา้ที รับผดิชอบ เวน้แต่อาํเภอใดที ไม่มีให้ตั งปลดัอาํเภอคนใดคนหนึ งที เหมาะสม
เป็นเจา้หนา้ที รับผดิชอบงาน ทสปช. 
 ๑๐.๕ ศูนย ์ ทสปช.ภาค ๑  รับผิดชอบจงัหวดักรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ 
๑๑. บัตรและระเบียบการใช้บัตรประจําตัวสมาชิก 
 ๑๑.๑ ตามมติในที  ประชุมประสานงานระหว่าง กอ.รมน. กบักรมการปกครอง เมื อวนัที  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ กรมการปกครองไดก้าํหนดแบบบตัรมีชนิด ๖    ๙ ซม. และไดแ้จกจ่ายให้
จงัหวดัต่าง ๆ ไปแลว้ 
 ๑๑.๒ การใชบ้ตัรใหป้ฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย ทสปช. พ.ศ.๒๕๒๑ 
หมวดที  ๔ 



 ๑๒๗ 
 
๑๒. หลักเกณฑ์ในการรับเงินบริจาคช่วยทําการฝึก ทสปช. 
 ๑๒.๑ หากผูอ้าํนวยการ ทสปช.อาํเภอ, จงัหวดั, ภาค เป็นผูรั้บเงินบริจาคจะตอ้งทาํรายงานของ
รับอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ นไป ๑ ขั น 
 ๑๒.๒ การขออนุมติัตามขอ้ ๑๒.๑  ใหแ้จง้ยอดเงิน ชื อ สกุล ที อยูข่องผูบ้ริจาค 
 ๑๒.๓ ใหท้าํบญัชีรายจ่ายไวใ้ห้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
 ๑๒.๔ ศูนย ์ ทสปช. ทุกระดบัเมื อไดรั้บเงินบริจาค อาวุธ กระสุน หรืออุปกรณ์อื น ๆ ให้
รายงานศูนย ์ทสปช.กลางเพื อทราบ 
๑๓. การแบ่งประเภทหมู่บ้าน 
 ๑๓.๑ การแบ่งประเภทหมู่บา้นให้ศูนย ์ทสปช.ภาคเป็นผูพ้ิจารณาแบ่งกาํหนด 
 ๑๓.๒ การฝึก ทสปช.จะตอ้งไม่ซํ าซ้อนกนักบัหมู่บา้นที กาํหนดเป็นอบรม อพป. 
 ๑๓.๓ การกาํหนดหมู่บา้นที จะทาํการฝึก ทสปช. ให้ศูนย ์ ทสปช.ภาค ศูนย ์ ทสปช.จงัหวดั 
และศูนย ์ทสปช.อาํเภอ ร่วมกนัพิจารณากาํหนดขึ น 
๑๔. การสั งใช้กาํลัง 
 ๑๔.๑ การสั งใชก้าํลงั ทสปช. ให ้ผอ.ศูนย ์ทสปช.อาํเภอ ออกคาํสั  งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ๑๔.๒ การสั งใชก้าํลงัเพื  อวตัถุประสงคต่์าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่า
ดว้ย ทสปช. พ.ศ.๒๕๒๑ หมวดที  ๕ 
 
 
                                                      ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

บทที   ๕ 
โครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) 

 
๑. กล่าวนํา 

 
 นบัตั งแต่ไดเ้ริ มดาํเนินการในเรื องเกี ยวกบัการพฒันาและป้องกนัตนเอง ตั งแต่ปี ๒๔๙๓ เป็น
ตน้มา ปรากฎว่ามีส่วนราชการและหน่วยงานหลายหน่วยเขา้ไปดาํเนินการในหมู่บา้นในดา้นการ
พฒันาแตกต่างกนัประมาณ ๑๒๐ โครงการ ในดา้นการป้องกนั ๑๒ โครงการ มีหน่วยกึ งทหารใน
แบบต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ แบบ โครงการบางโครงการเป็นผลดีต่อประชาชน บางโครงการไม่
สามารถเขา้ถึงประชาชน เกิดการซํ าซ้อน จากจุดอ่อนเหล่านี เกื อกลูให ้ ผกค. สามารถดาํเนินการ
แทรกซึมเขา้ไปในหมู่บา้นไดส้ะดวก และต่อเนื อง ดงันั นเพื  อขจดัขอ้บกพร่องต่าง ๆ และปรับปรุง
ระบบการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ กอ.รมน. จึงไดจ้ดัทาํโครงการ อพป.ขึ น เพื  อมุ่งหมายที 
จะผนึกกาํลงัของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาและถึงตวัประชาชนใน
หมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง 
๒. โครงการ อพป.คืออะไร 
 ๒.๑ โครงการ อพป. เป็นคาํยอ่มาจากคาํเต็มว่า “โครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง” เป็น
โครงการของชาติที รวมเอาโครงการพฒันาและบริการในสาขางานต่าง ๆ และการป้องกนัตนเอง
ของหน่วยต่าง ๆ ในระดบัหมู่บา้นเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัหลกัการบริหารแบบรวมการของงาน
เดียวกนัหรือหน่วยงานเดียวกนั (SINGLE MANAGEMENT) แต่แยกกนัรับผดิชอบในการบริหาร
แต่ละโครงการยอ่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื อที จะผนึกกาํลงัตามโครงการต่าง ๆ ทั งปวงเขา้ดว้ยกนั 
เสริมสร้างหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกาํลงัที จะต่อตา้นการก่อการรร้าย
ที มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัหลีกเลี ยงและขจดัการทาํงานที ซํ าซอ้นกนัและให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ไดใ้ชเ้ครื องมือเครื องใชเ้กี ยวกบัการพฒันาและป้องกนัตนเอง ในระดบัหมู่บา้นใหบ้งัเกิดผลสูงสุด 
๓. โครงการ อพป.มีความมุ่งหมายอย่างไร 
  โครงการ อพป.มีความมุ่งหมายที จะเสริมสร้างความมั นคงของหมู่บา้นเกี ยวกบัเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครอง และการป้องกนัตนเอง ตามที ราษฎรเหล่านั นไดร้วมตวักนัอยูแ่ลว้ เพื อให้
ราษฎรในหมู่บา้นชนบทเหล่านั นไดมี้ความสามารถอยา่งแทจ้ริงอนัจะนาํไปสู่ความคิดจะต่อตา้น
การก่อการร้ายและการแกปั้ญหาเรื องต่าง ๆ ดว้ยตวัของราษฎรเอง โดยมุ่งที จะ                                                    



 ๑๒๙ 
 
 ๓.๑ ปรับปรุงเศรษฐกิจของหมู่บา้น ขจดัความยากจนของราษฎร ให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่
ดีขึ น 
 ๓.๒  สร้างความปลอดภยัอนัถาวรให้กบัหมู่บา้นดว้ยตวัของราษฎรเองเป็นหลกั 
 ๓.๓ สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ในระดบั
หมู่บา้น 
๔. แนวความคดิในการดาํเนินการ 
 ๔.๑ กาํหนดพื นที และหมู่บา้นเป้าหมายที จะดาํเนินการ ซึ งหมู่บา้นเหล่านี เป็นหมู่บา้นในพื นที 
ประเภทป้องกนั (หมู่บา้นประเภท ก.ข. และ ค.๑)  ยงัไม่มีการแทรกซึมของ ผกค. ที รุนแรง เป็น
หมู่บา้นในชนบทที ยากจนห่างไกลล่อแหลมต่อการถูกแทรกซึมและอยูใ่นทิศทางรุกของ ผกค. 
(เป็นหมู่บา้นที มีปัญหาเกี ยวกบัความมั นคง) 
 ๔.๒ ใชย้ทุธวิธี “บา้นลอ้มป่า” ตามยทุธศาสตร์การต่อสู้กบั พคท.โดยกาํหนดหมู่บา้น อพป.ต่าง 
ๆ ใหเ้ชื อมโยงเป็นรั วหรือกาํแพงป้องกนัมิให ้ ผกค. ในป่าออกมาสัมผสักบัราษฎรในหมู่บา้น หรือ
สกดักั นการหลั งไหลของข่าวสาร อาวุธ กระสุน เสบียงอาหาร ยา และเวชภณัฑ ์ฯลฯ จากหมู่บา้น
เขา้สู่ป่า แนวเชื อมโยงนี จะเป็นแนวชั นนอกสนบัสนุนหมู่บา้นต่าง ๆ ตามโครงการ ทสปช. 
(ประเภทป้องกนัตนเอง) ซึ งสร้างเป็นแนวชั นในใกลชิ้ด และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัการใชก้าํลงั
ทหารซึ งทาํหนา้ที กวนป่า 
 ๔.๓ ดาํเนินการในหมู่บา้นเป้าหมาย ในเรื องเกี ยวกบัการรักษาความปลอดภยั การพฒันาและ
บริการ และการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บา้น โดยมีหลกัสูตรและวิทยากรสาํหรับการฝึกอบรมที 
แน่นอนโดยเฉพาะเพื  อให้ราษฎรไดมี้ความรู้พื นฐานสามารถนาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งเหมาะสมยิ งขึ น 
 ๔.๔ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ จดัทาํโครงการพฒันาเศรษฐกิจ    และสังคมในสาขางานต่าง 
ๆ  ในแต่ปีตามที หมู่บา้นเสนอความตอ้งการขึ นมา เพื อสร้างหมู่บา้นให้เกิดความมั  นคงทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.๕ ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัในชนบท โดยยกระดบัความสามารถของกาํลงั
ประจาํถิ นในระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั ให้มีประสิทธิภาพสามารถให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ
กองกาํลงัราษฎรในหมู่บา้น อพป.ต่าง ๆ ไดท้นัต่อสถานการณ์ 
๕. งานหลกัที  สําคญัของโครงการ อพป. 
 โครงการ อพป. เป็นโครงการที รวมเอางานหลกัที สาํคญัไว ้๓ สาขางาน คือ 
 ๕.๑ งานที  ๑ คือ งานการรักษาความปลอดภยัในชนบท (รปภ.)  หมายถึงการฝึกอบรมราษฎร
ในเรื องการรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น การจดัตั งกองกาํลงัราษฎรประจาํหมู่บา้น และการติดอาวธุ



 ๑๓๐ 
 
ใหแ้ก่หมู่บา้น ตลอดจนการปฏิบตัิตามแผนการรักษาความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัการใชก้าํลงั
ประจาํถิ นในระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั 
 
 ๕.๒ งานที  ๒  คืองานการพฒันาและบริการ (พบก.) หมายถึงการฝึกอบรมราษฎรให้ไดรั้บ
ความรู้เกี ยวกบัการพฒันาอาชีพและการบริการสังคมของหมู่บา้น ตลอดจนการผนึกกิจกรรมการ
พฒันาชนบทและการบริการสังคม ในสาขาต่าง ๆ เขา้ไปในหมู่บา้น 
 ๕.๓ งานที  ๓  คือ งานการปรับปรุงการบริหารหมู่บา้น  หมายถึงการจดัตั งเป็นหมู่บา้น อพป. 
และการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บา้นให้เขา้ใจในวิธีการบริหารหมู่บา้นตาม พ.ร.บ. จดัระเบียบ
บริหารหมู่บา้น อพป. พ.ศ.๒๕๒๒  ตลอดจนการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
หมู่บา้นใหส้ามารถปฏิบตัิหน้าที ตามความรับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ (หมู่บา้น อพป. เป็น
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยขั นพื นฐาน) 
๖.  วิธีดาํเนินงานโครงการ อพป. 
      แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น ๔ ขั น 
 -   ขั นการเตรียมการ 
 - ขั นการจดัตั ง 
 - ขั นการฝึก 

- ขั นการทาํแผน/โครงการ 
 ๖.๑ ขั นการเตรียมการ 
  กาํหนดพื นที และหมู่บา้นเป้าหมายที จะดาํเนินการตามโครงการ อพป.ในเขตพื นที ประเภท
ป้องกนั ไดแ้ก่หมู่บา้นประเภท ก., ข. และ ค.๑  ที ยงัไม่มีการแทรกซึมที รุนแรง รวมทั งการา
เตรียมการอื น ๆ เพื อใหพ้ร้อมที จะดาํเนินการในขั นต่อไป 
 ๖.๒ ขั นการจดัตั ง 
  ประกาศจดัตั งเป็นหมู่บา้น อพป. ตาม พ.ร.บ.จดัระเบียบบริหารหมู่บา้น อพป.พ.ศ.๒๕๒๒ 
และจดัให้มีคณะกรรมการหมู่บา้นเพื  อการบริหารหมู่บา้นของตนเอง 
 ๖.๓ ขั นการฝึก 
  คดัเลือกราษฎรอาสาสมคัรเขา้ทาํการฝึกอบรมเพื  อให้มีความรู้พื นฐาน นาํไปปรับปรุง และ
ดาํเนินงานในสาขาต่าง ๆ ใหส้ามารถพฒันาและป้องกนัหมู่บา้นของตนเองได ้ ไดแ้ก่ การฝึกการ
รักษาความปลอดภยั (รปภ.) การฝึกพฒันาและบริหาร (พบก.) ในเรื องการ 
 ๖.๔ ขั นการฝึก 
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  คดัเลือกราษฎรอาสาสมคัรเขา้ทาํการฝึกอบรมเพื  อให้มีความรู้พื นฐาน นาํไปปรับปรุงและ
ดาํเนินงานในสาขาต่าง ๆ ใหส้ามารถพฒันาและป้องกนัหมู่บา้นของตนเองได ้ ไดแ้ก่ การฝึกการ
รักษาความปลอดภยั (รปภ.) การฝึกพฒันาและบริการ (พรก.) ในเรื องการพฒันาอาชีพและการ
บริหารสังคมต่าง ๆ การฝึกคณะกรรมการหมู่บา้นเพื  อให้สามารถบริการหมู่บา้นของตนเองไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 ๖.๔ ขั นการทาํแผน/โครงการ 
  เมื อราษฎรมีความรู้พื นฐานจากที ไดรั้บการฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ ต่อมากเ็ป็น
ขั นการทาํแผนหรือโครงการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของราษฎรในหมู่บา้น 
ดาํเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บา้น แผนหรือโครงการนี จะเสนอผา่นสภาตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
และส่วนราชการที เกี ยวขอ้งเพื  อให้การสนบัสนุนต่อไป 
๗.  หน่วยดาํเนินการโครงการ อพป. 
 ๗.๑ หน่วยรับผิดชอบ 
  เพื อให้การบริหารงานโครงการ อพป. ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีหน่วยงานที รับผดิชอบ
โดยแน่นอนในทุกระดบัตั งแต่ส่วนราชการจนถึงระดบัอาํเภอ อาศยัอาํนาจคาํสั ง สร ที  ๑๘/๒๕๑๘ 
ลง ๒๓ ม.ค.๑๘ ไดมี้การจดัตั งหน่วยงานขึ น ดงันี  
  ๗.๑.๑ ศอพป.กอ.รมน.ภาค  (คาํสั  ง กอ.รมน. ลบัที  ๒๐๗/๒๑  ลง ๖ ต.ค.๒๑) 
    การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค มีภารกิจในการปฏิบติัตามแผนและ
นโยบายของ ศอพป.ฯ ให้ขอ้เสนอแนะและคาํปรึกษาแก่ ผอ.ปค.ภาคอนัเกี ยวกบัการฝึกอบรมและ
การปฏิบติัการในเรื องการพฒันาและบริการ การรักษาปลอดภยัในชนบท ตลอดจนอาํนวยการ
ประสานงานและกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดเกี ยวกบัการฝึกอบรมราษฎรในชนบท แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็นแผนกธุรการ, แผนก รปภ., แผนกสนบัสนุน และแผนกประชาสัมพนัธ ์
  ๗.๑.๒ ศอพป.ชค. 
    -  ศอพป.ชค.๓๒ จว.น่าน 
  ๗.๑.๓ ศอพป.กอ.รมน.จว.  (คาํสั  ง กอ.รมน.ลบัที  ๒๙๑/๒๑ ธ.ค.๒๑) 
    เป็นหน่วยขึ นตรงต่อ ศอป.กอ.รมน.จว. มีภารกิจในการวางแผน อาํนวยการควบคุมและ
กาํกบัดูแลการดาํเนินงานตามโครงการ อพป. ในพื นที เขตรับผิดชอบตามนโยบาย และแผนงาน
ของ ศอพป.กอ.รมน.ภาค ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามที ไดว้างไว ้
  ๗.๑.๔ ศอพป.อาํเภอ  (คาํสั  ง กอ.รมน.ลบัที  ๑๔๖/๒๐  ลง ๒๘ ต.ค.๒๐) 
    -  เป็นหน่วยขึ นตรงต่อ กอ.รมน.จว. 
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    -  อาํเภอใดที ไดจ้ดัตั งเป็น ศอป.รมน.อ.อยูเ่ดิมแลว้ให ้ ศอป.รมน.อ.นั น รับผิดชอบใน
การดาํเนินงานโครงการ อพป.ดว้ย 
    -  อาํเภอใดที มีโครงการ อพป.แต่มิไดจ้ดัตั งเป็น ศอป.รมน.อ.มาก่อนก็ให้จดัตั ง  ศอ
พป.อ.ขึ น และจะจดัตั งไดก้็ต่อเมื อไดรั้บอนุมตัิแผนการฝึกประจาํปีของจงัหวดัจาก กอ.รมน.ก่อน  
และเมื อจบภารกิจการฝึกของอาํเภอนั นแลว้ กใ็ห้หมดสภาพการเป็น ศอพป.อ. 
 ๗.๒ หน่วยราชการที เขา้ร่วมและสนบัสนุนโครงการ อพป. 
  ปัจจุบนัมี ๗ กระทรวง คือ 
  ๗.๒.๑ กระทรวงมหาดไทย  ๑๑ กรม 
    -  สาํนกันโยบายและแผน 
    -  กรมการปกครอง 
    - กรมตาํรวจ 
    - กรมการพฒันาชุมชน 
    - กรมประชาสงเคราะห์ 
    - กรมที ดิน 
    - กรมอยัการ 
    - กรมโยธาธิการ 
    - สนง.รมช. 
    - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    - กรมแรงงาน 
  ๗.๒.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มี ๑๐ กรม 
    - สาํนกังานปลดักระทรวง 
    - กรมส่งเสริมการเกษตร 
    - กรมวิชาการเกษตร 
    - กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - กรมปศุสัตว ์
    - กรมพฒันาที ดิน 
    - กรมประมง 
    - กรมชลประทาน 
    - กรมป่าไม ้



 ๑๓๓ 
 
    - สาํนกังานการปฏิรูปที ดินเพื  อเกษตรกรรม 
 
  ๗.๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการมี  ๑๐ คน 
    - สาํนกังานปลดักระทรวง 
    - กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
    - กรมอาชีวศึกษา 
    - กรมการศาสนา 
    - กรมพลศึกษา 
    - กรมสามญัศึกษา 
    - กรมการฝึกหดัครู 
    - วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
    - สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
    - สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
  ๗.๒.๔ กระทรวงสาธารณสุข  มี ๓ กรม 
    - สาํนกังานปลดักระทรวง 
    - กรมควบุคมโรคติดต่อ 
    - กรมอนามยั 
  ๗.๒.๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  มี ๓ กรม 
    - สาํนกังานปลดักระทรวง 
    - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
    - กรมทรัพยากรธรณี 
  ๗.๒.๖ กระทรวงพาณิชย ์ มี ๓ กรม 
    - สาํนกังานปลดักระทรวง 
    - กรมการคา้ภายใน 
    - กรมทะเบียนการคา้ 
  ๗.๒.๗ กระทรวงกลาโหม 
    - กรป.กลาง กองบญัชาการทหารสูงสุด 
  ทั งนี  ผอ.โครงการ อพป.แห่งชาติ (ผอ.ปค.) ไดแ้ต่งตั ง รองปลดักระทรวง, อธิบดี/รองอธิบดี 
เป็นผูบ้ริหารโครงการ อพป.ตามภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมนั น ๆ ภายใตก้ารอาํนวยการ
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ประสานงานและกาํกบัดูแลของ ศอพป.ศกร.ฯ ไดมี้การประสานงาน, ประชุมปรึกษาหารือกบั
กระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ ๒ ครั ง 
๘. แผนดาํเนินงานโครงการ อพป. 
 ๘.๑ โครงการ อพป. ระยะที  ๑  เริ มแต่ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔  ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  ๔ เป้าหมาย ๔,๐๐๐ หมู่บา้น  ในพื นที แทรกซึม ๓๘ จงัหวดั 
 ๘.๒ โครงการ อพป. ระยะที  ๒  เริ มแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื อวนัที    
ธ.ค.๒๓  อนุมติัให้ขยายโครงการ อพป. ออกไปอีก ๕ ปี เป้าหมายอีก ๔,๐๐๐ หมู่บา้น ในพื นที 
ป้องกนั ๕๒ จงัหวดั โดยมอบหมายใหส้าํนกังานสภาความมั นคงแห่งชาติ (สมช.) สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสาํนักงบประมาณ 
พิจารณาร่วมกนัในการสนบัสนุนการดาํเนินการและรัฐบาลไดบ้รรจุโครงการ อพป. เขา้ไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  ๕ (ปี ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕) เป็นส่วนหนึ งของการ
พฒันาพื นที เพื  อความมั นคงในบทที ว่าดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจและความมั  นคง แบ่งหมู่บา้น 
เป้าหมายให้แต่ละภาคดงันี  
   ภาค ๑   ๖๓๐   หมู่บา้น 
   ภาค ๒                ๑,๒๔๐  หมู่บา้น 
   ภาค ๓             ๑,๐๑๐  หมู่บา้น 
   ภาค ๔             ๑,๑๒๐ หมู่บา้น 
    รวมทั งสิ น        ๔,๐๐๐ หมู่บา้น 
๙.  โครงการ อพป.ระยะที  ๒ กบัแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๕ 
 ๙.๑ พื นที เป้าหมายการพฒันาเพื  อความมั นคง  แบ่งเป็น ๓ พื นที  
   ๙.๑.๑  พื นที พฒันาเพื อความมั นคงตามแนวชายแดน 
   ๙.๑.๒  พื นที พฒันาเพื อความมั นคง (พื นที ยทุธพฒันา และพื นที ป้องกนั) 
   ๙.๑.๓  พื นที พิเศษที มีปัญหาดา้นความมั นคง 
 ๙.๒ การพฒันาพื นที ความมั นคง มีแผนงาน ๒ แผนงาน 
   ๙.๒.๑  แผนงานพฒันาเพื อความมั นคงในระดบัพื นที  (ในพื นที ยทุธพฒันา) 
   ๙.๒.๒ แผนงานการพฒันาหมู่บา้น อพป. (ในพื นที ป้องกนั) 
 ๙.๓ แผนงานการพฒันาหมู่บา้น อพป. 
   โดยปกติหมู่บา้น อพป. เป็นหมู่บา้นที อยูใ่นชนบทห่างไกล ทุรกนัดาร ยากจน และมีปัญหา
ดา้นความมั นคง ดงันั นในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้น อพป. จึงพิจารณาเฉพาะ
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แผนงานหลกัที จาํเป็น โดยตั งอยูบ่นพื นฐานยกฐานะใหสู้งขึ นอยา่งนอ้ยกใ็ห้พออยูพ่อกินไม่
เดือดร้อนเป็นหลกัสาํคญัประการแรก ต่อจากนั นจึงค่อยมีแผนงานเสริมอื น ๆ เขา้ไปเพื  อให้มีความ
มั นคงเจริญกา้วหนา้ยิ งขึ น แผนงานหลกัที จาํเป็นพฒันาหมู่บา้น อพป.ไดก้าํหนดไว ้ ๑๖ โครงการ
คือ 
  ๙.๓.๑   โครงการเลี ยงสัตวข์นาดเลก็ในหมู่บา้น 
  ๙.๓.๒  โครงการธนาคารโค – กระบือ 
  ๙.๓.๓   โครงการประมงหมู่บา้น 
  ๙.๓.๔  โครงการส่งเสริมการเพาะปลูก 
  ๙.๓.๕  โครงการผลิตอาหารเพื อโภชนาการ 
  ๙.๓.๖  โครงการฝึกอบรมวิชาการเกษตร 
  ๙.๓.๗  โครงการธนาคารขา้ว 
  ๙.๓.๘  โครงการจดัหาแหล่งนํ าอุปโภคและบริโภค 
  ๙.๓.๙  โครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ๙.๓.๑๐ โครงการจดัการศึกษานอกโรงเรียนแบบกลุ่มสนใจ 
  ๙.๓.๑๑ โครงการจดัการศึกษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสร็จ 
  ๙.๓.๑๒โครงการดา้นสาธารณสุข 
  ๙.๓.๑๓ โครงการปรับปรุงดว้ยอินทรียว์ตัถุ 
  ๙.๓.๑๔ โครงการปลูกป่า 
  ๙.๓.๑๕ โครงการสาธิตบ่อแกส๊จากมูลสัตว ์
  ๙.๓.๑๖ โครงการพฒันาแหล่งนํ าขนาดเลก็ 
  นอกจากนี ยงัมีแผนงานเสริมตามขีดความสามารถของหน่วยงานที เกี ยวขอ้งอีก ๕ โครงการ      
ไดแ้ก่  โครงการอนุรักษดิ์นและนํ า, โครงการติดตั งไฟฟ้าขนาดเลก็, โครงการส่งเสริมการชั งตวง 
วดัสู่ชนบท, โครงการส่งเสริมการตลาดและลดภาระค่าครองชีพให้ชาวชนบท, โครงการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในหมู่บา้น อพป. และโครงการอื น ๆ ของหน่วยราชการต่าง ๆ ตามขีดความสามารถ 
 ๙.๔ การสนบัสนุนงบประมาณโครงการ อพป. 
   ๙.๔.๑ มติ ครม. เมื อ ๑๑ พ.ค.๒๕  อนุมตัิหลกัการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสังคม โครงการ อพป. ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ ในแผนงานหลกั ๑๖ โครงการใน
วงเงิน ๖๘๗ ลา้นบาท 



 ๑๓๖ 
 
   ๙.๔.๒ มติ ครม. เมื อ ๗ ก.ย.๒๕ อนุมตัิการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นการบริหาร
โครงการ อพป. ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ เกี ยวกบังาน รปภ., งาน พบก., งานการติดตามผล ฯลฯ และ
งานของกระทรวงมหาดไทย ในวงเงิน ๙๕๕ ลา้นบาท (แยกเป็นงบ กอ.รมน.๖๔๔ ลา้นบาท และ
งบของมหาดไทย ๓๑๑ ลา้นบาท) 
๑๐.  ผลการดาํเนินงานที  ผ่านมา 
   ๑๐.๑ การจดัตั งหมู่บา้น อพป. 
    ๑๐.๑.๑ โครงการ อพป. ระยะที  ๑ ตั งแต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔  เป้าหมาย ๔,๐๐๐ 
หมู่บา้น ในพื นที แทรกซึม ๓๘ จงัหวดั    ไดป้ระกาศจดัตั งเป็นหมู่บา้น อพป. ตามกฎหมาย ๓,๗๑๖ 
หมู่บา้น 
   (แยกเป็นงบ กอ.รมน. ๖๔๔ ลา้นบาท และงบของ มท.๓๑๑ ลา้นบาท) 
๑๑.  ผลการดาํเนินงานที  ผ่านมา 
  ๑๑.๑ การจดัตั งหมู่บา้น อพป. 
    ๑๑.๑.๑ โครงการ อพป.  ระยะที  ๑   ตั งแต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔   เป้าหมาย ๔,๐๐๐ 
หมู่บา้น 
    ๑๑.๑.๒ โครงการ อพป.  ระยะที  ๒   ตั งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙  เป้าหมาย ๔,๐๐๐ 
หมู่บา้น ในพื นที ป้องกนั ๕๒ จงัหวดั (เฉลี  ยดาํเนินการ ๘๐๐ หมู่บา้น/ปี) 
    - ปี ๒๕๒๕ ใน ๒๘ จงัหวดั  จดัตั งเป็นหมู่บา้น อพป.    ๘๐๔ หมู่บา้น 
    - ปี ๒๕๒๖  ใน ๔๗ จงัหวดั  จดัตั งเป็นหมู่บา้น อพป.    ๗๙๓ หมู่บา้น 
   - ปี ๒๕๒๗ ใน ๔๘ จงัหวดั จดัตั งเป็นหมู่บา้าน อพป.    ๘๐๐ หมู่บา้น 
    - ปี ๒๕๒๘ ใน ๕๒ จงัหวดั จดัตั งเป็นหมู่บา้าน อพป.    ๘๐๒ หมู่บา้น 
   -  ปี ๒๕๒๙  ใน ๕๒ จงัหวดั จดัตั งเป็นหมู่บา้าน อพป.    ๘๐๒ หมู่บา้น 
   -  ปี ๒๕๓๐  ใน ๔๒ จงัหวดั จดัตั งเป็นหมู่บา้าน อพป.    ๓๙๘ หมู่บา้น 
   ๑๑.๑.๓ สรุปแต่ตน้ถึงปัจจุบนั จดัตั งหมู่บา้น อพป. ไปแลว้          ๘,๑๐๕ หมู่บา้น 
 ๑๑.๒ การแจกจ่ายอาวธุ ปลซ. 
   ตั งแต่ตน้ถึงปัจจุบนั ไดแ้จกจ่ายอาวุธ ปลซ. (ชนิด ๕ นดั) ใหแ้ก่หมู่บา้น อพป.ไปแลว้ 
(๑๕ กระบอก/หมู่บา้น) แยกไดด้งันี  
    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 สรุปผลการดาํเนินการโครงการ อพป.ที ผา่นมา 
   ๑๐.๓.๑ ผลการดาํเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยั  สรุปโดยส่วนรวมนับว่าไดผ้ล
เป็นที น่าสนใจ จะเห็นไดว้่าหมู่บา้น อพป. ส่วนมากมีความปลอดภยัดีขึ น ราษฎรสามารถป้องกนั
หมู่บา้นของตนเองได ้ ฝ่ายตรงขา้มไม่กลา้รบกวน ปัญหาอาชญากรรมลดลง หรือเกือบจะไม่มี 
ปรากฎอยูเ่สมอที ราษฎรชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) สามารถป้องกนัและจบัคนร้ายที 
เขา้มาปลน้หรือลกัทรัพยสิ์นของราษฎรในหมู่บา้น ตลอดจนเขา้ร่วมมือช่วยเหลือเจา้หนา้ที  ในการ
ติดตามคนร้าย ทาํให้ความสงบสุขร่มเยน็บงัเกิดขึ นในหมู่บา้น นบัว่าไดผ้ลสมความมุ่งหมายของ
โครงการ อพป. จากผลการประชุมร่วมระหว่าง ศอพป.ฯ กบักระทรวงมหาดไทย เมื อ ๑๘ ธ.ค.๒๗  
ประธานการประชุม (รองปลดักระทรวงมหาดไทย) ไดย้นืยนัต่อที ประชุมว่าในดา้น รปภ.หมู่บา้น
ของ จว.ต่าง ๆ ไดร้ายงานว่าสามารถลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ลงไดถ้ึง ๘๗ % 
  ๑๑.๓.๒ ผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารหมู่บา้น     สรุปโดยส่วนรวมนับว่าไดผ้ล
พอสมควร จะเห็นไดว่้าหมู่บา้น อพป. ไม่นอ้ยที ไดรั้บการพฒันา มีความเจริญกา้วหนา้ยิ  งขึ น
กวา่เดิมเป็นอนัมาก อนัเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้นและความร่วมมือ
ของราษฎรในหมู่บา้น จากการที ไดส่้งเสริมให้มีการประกวดหมู่บา้น อพป.ดีเด่น จะเป็น
เครื องกระตุน้ให้หมู่บา้นอื น ๆ ถือเป็นตวัอยา่งนาํไปพฒันาหมู่บา้นของตนเอง แต่อยา่งไรก็ตาม จะ
เป็นเครื องกระตุน้ให้หมู่บา้นอื น ๆ ถือเป็นตวัอยา่งนาํไปพฒันาหมู่บา้นของตนเอง แต่อยา่งไรก็ตาม 
ยงัมี    หมู่บา้น อพป.อีกไม่นอ้ยที ยงัไม่เขา้ใจในการบริหารหมู่บา้น ซึ ง ศอพป.ฯ กาํลงัจะพิจารณา
ให้มีการฝึกทบทวนในบางหมู่บา้นที คณะกรรมการยงัไม่มีคุณภาพในปี ๒๕๒๘ และจะกระทาํใน
ปีต่อ ๆ ไปอีก 
  ๑๑.๓.๓ ผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ไดรั้บความร่วมมือและการ
ให้การสนบัสนุนจากหน่วยราชการที เกี ยวขอ้งเป็นอยา่งดี สรุปผลโดยส่วนรวมนบัว่าไดผ้ลกา้วหนา้
พอสมควร หมู่บา้นไดรั้บการพฒันามากขึ นกวา่เดิม แต่กย็งัมีปัจจยัอีกหลายประการที ทาํให้ไม่
ไดผ้ลเต็มที ตามแนวความคิดที ตั งไว ้  จาํเป็นตอ้งอาศยัเวลาอยูบ่า้ง อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัรัฐบาลได้
ให้การสนบัสนุนอยา่งเตม็ที  ไดบ้รรจุโครงการ อพป. เขา้ไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที  ๕ รวมทั ง
อนุมติัหลกัการสนบัสนุนงบประมาณเพื  อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ในแผนงานหลกัที จาํเป็นให้
หน่วยราชการที เกี ยวขอ้งยดึเป็นหลกัในการดาํเนินงานตามสายงานของตน      จึงเป็นที คาดไดว้า่
หมู่บา้น อพป. จะไดรั้บการพฒันามากยิ งขึ นสมตามวตัถุประสงคข์องโครงการ อพป. 



 ๑๓๘ 
 
 จากผลการตรวจเยี  ยมหมู่บา้น อพป. ของ กอ.รมน.ภาค ต่าง ๆ ใน ม.ค. -  มี.ค.๒๘ ไดพ้บว่า  
หมู่บา้น อพป. หลายหมู่บา้น มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงขึ นทุกปี มากกวา่ก่อนเป็นหมู่บา้น อพป. เช่น
ที  บ.หนองไร่ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี, บ.วงัมน, อ.กฉิุนารายณ์ จว.กาฬสินธ์ุ, บ.บวังาม อ.เดชอุดม     
จว.อุบลราชธานี, บ.แม่นารี อ.เมือง จว.กาํแพงเพชร และ บ.ตาโละ บูเก๊ะ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 
เป็นตน้ 
  ๑๑.๓.๔ ผลการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์  ระยะเริ มแรก งานโครงการ อพป.ยงัไม่
แพร่หลาย หน่วยราชการและประชาชนยงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงค ์ ความจาํเป็นและความสาํคญัของ
โครงการนี  จึงไดจ้ดัใหมี้การดาํเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ขึ น โดยไดจ้ดัตั งหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ขึ นใน ศอพป.ฯ ส่วนกลาง, ในระดบัภาคและจงัหวดั กบัไดป้ระสานงานกบั 
ฝปจว.ฝกร. กอ.รมน.โดยใกลชิ้ด เป็นผลให้ไดรั้บความสาํเร็จกา้วหน้าเป็นอนัมาก กิจกรรมที ได้
ดาํเนินการไป เช่นจดัอบรม จนท. ประชาสัมพนัธ์โดยไดรั้บความร่วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัทาํข่าว, ภาพ แจกจ่ายสื อมวลชน บทความและสารคดีประกอบภาพ
แจกจ่าย นสพ., สารคดีเชิงข่าวประกอบเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียง, ทาํวารสาร 
อพป. และสรุปข่าว อพป. ประจาํเดือน จดัทาํภาพยนตเ์กี ยวกบังาน อพป. ความยาว ๓๐ นาที ออก
นาํเผยแพร่ จดัทาํสติกเกอร์ คาํขวญั ใบปลิวแจกจ่ายถึงระดบัหมู่บา้น นาํผูแ้ทนสื อมวลชนไปดูงาน 
อพป. ทั งการฝึกและหมู่บา้น อพป. ในส่วนภมิูภาคอยา่งน้อยปีละ ๒ ครั ง ฯลฯ เป็นตน้ 
๑๒. โครงการ อพป. ระยะที  ๓ 
  เพื อให้การดาํเนินการเป็นฝ่ายรุกทางยทุธศาสตร์การเมือง ดาํรงการปฏิบตัิไวอ้ยา่งต่อเนื อง 
ศอพป.ฯ จึงเสนอขอขยายการดาํเนินงานโครงการ อพป.ระยะที  ๓ ต่อไปอีก ซึ ง ผอ.ปค.ไดเ้สนอขอ
ขยายการดาํเนินการโครงการ อพป.ระยะที  ๓ ในช่วงระยะแผนพฒันาฯ ฉบนัที  ๖ ตั งแต่ปีงบปมาณ 
๒๕๓๐ ถึงปี ๒๕๓๔ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยผา่นสภาความมั  นคงแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความ
มั นคงแห่งชาติไดน้าํเรื องเสนอต่อที ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื อ ๒๑ พ.ค.๒๘ คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแลว้ เห็นวา่การดาํเนินงานตามโครงการ อพป. ในระยะที ผา่นมา ส่วนราชการที เกี ยวขอ้ง
ไดร่้วมกนัดาํเนินการตามโครงการอยา่งไดผ้ลดีมากขึ น และโครงการ อพป. เป็นโครงการพฒันาที 
เพื  อความมั นคง และความผาสุขร่มเยน็ของพี  นอ้งประชาชนทั วทุกภาค ซึ งเป็นโครงการสาํคญั
ระดบัชาติ จึงมีมติอนุมติัในหลกัการตามที สาํนกังานสภาความมั นคงแห่งชาติเสนอสาํหรับ
แนวความคิด 
  
 



 ๑๓๙ 
 
          ในการดาํเนินการตามโครงการ อพป.ระยะที  ๓ มี ๕ ประการ ดงันี คือ 
  ๑๒.๑   เร่งรัดพฒันาหมู่บา้นเป้าหมายในพื นที ป้องกนัอยา่งต่อเนื อง            จากแผนพฒันา
เศรษฐกิจ ฉบบัที  ๕ 
  ๑๒.๒ นาํโครงการ อพป. เขา้ไปดาํเนินการในหมู่บา้นเป้าหมายในพื นที ยทุธพฒันา
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัที  ๕ ซึ งเดิมไม่ไดน้าํเอาโครงการ อพป.เขา้ไปดาํเนินการ 
  ๑๒.๓ ปรับปรุงหมู่บา้นเป้าหมายในพื นที ตาแนวชายแดน     ซึ งรวมถึงหมู่บา้นป้องกนั
ตนเอง ชายแดนเป็นหมู่บา้น อพป. 
  ๑๒.๔ หมู่บา้นของกลุ่มพฒันาชาติไทย 
  ๑๒.๕ ปรับปรุงทบทวนหมู่บา้น อพป.เก่า ๆ ที ไดจ้ดัตั งไวแ้ลว้ ที ยงัมีสภาพช่วยตนเอง
ไม่ได ้ใหส้ามารถช่วยตวัเองได ้
๑๓. สรุป 
 ๑๓.๑ โครงการ อพป. เป็นมาตรการในการต่อสู้ทางการเมืองอยา่งหนึ ง ในพื นที ซึ งมีปัญหา
เกี ยวกบัความมั นคง   มีจุดมุ่งหมายที จะรวมโครงการพฒันาชนบทสาขางานต่าง ๆ     การบริหาร
หมู่บา้นและโครงการรักษาความปลอดภยัดว้ยตวัของตนเองเป็นหลกั  โดยที รัฐเป็นผูส้นบัสนุน
ช่วยเหลือในส่วนที เกินขีดความสามารถ นอกจากนั นยงัเป็นโครงการพื นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ งมีพระมหากษตัรยเ์ป็นประมุขในระดบัหมู่บา้นอีกดว้ย 
 ๑๓.๒ การดาํเนินการโครงการ   อพป.    เริ มดว้ยการฝึกอบรมให้ราษฎรมีความรู้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเรื องการพฒันาชนบท การรักษาความปลอดภยั และการบริหารหมู่บา้น เพื อที ราษฎรจะ
ไดน้าํเอาความรู้ที ไดรั้บไปปรับปรุงและสร้างความมั นคงในทุกดา้นใหเ้กิดขึ นในหมู่บา้นของตน 
 ๑๓.๓ โครงการ อพป. จะตอ้งมุ่งพิจารณาในเรื องการประสานงานในระหวา่งราชการต่าง ๆ ที 
เขา้ร่วมในโครงการในทุกระดบัหน่วยเป็นสาํคญั เพื อจะระดมสรรพกาํลงัทั งปวงเขา้สู่หมู่บา้น 
อพป.และขจดัการทาํงานที ซํ าซอ้นกนั 
 ๑๓.๔ โครงการ  อพป.   ถือเป็นยทุธศาสตร์รุกทางการเมืองที มุ่งจะเอาชนะ  พคท.    ในระดบั
หมู่บา้นใหจ้งได ้ และสกดักั นการขยายตวัของ ผกค. ให้อยูใ่นพื นที จาํกดัเพื อเตรียมการเป็นฝ่ายรุก
ทางทหารในโอกาสต่อไป และสอดคลอ้งกบันโยบายการต่อสู้เพื  อเอาชนะคอมมิวนิสตต์ามคาํสั ง 
สร ที  ๖๖/๒๓ และคาํสั  ง สร ที  ๖๕/๒๕ 
 ๑๓.๕ ผลสาํเร็จของการดาํเนินการโครงการ อพป. อยูที่ ทุกส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง 
กรม จะตอ้งเห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของโครงการนี  และตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงั มุ่งมั น 



 ๑๔๐ 
 
เสียสละ มานะอดทน นาํความผาสุขไปสู่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง ทั งนี เพื  อความมั  นคงของบา้นเมือง 
และเป็นหนทางที จะนาํไปสู่การยติุสถานการณ ์สงครามปฏิวตัิของ คม.ที กาํลงัเผชิญอยู ่
 ๑๓.๖ นบัตั งแต่รัฐบาลไดต่้อสู้กบั พคท.อยา่งเปิดเผย ตั งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นตน้มา ผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการ อพป.ที ผา่นมา กล่าวไดว้า่มีส่วนผลกัดนัในการดาํเนินการสามารถเป็น
ฝ่ายรุกทางยทุธศาสตร์การเมือง  ในระดบัทอ้งถิ นโดยตรง สามารถพลิกสถานการณ์จากการที 
ฝ่ายรัฐบาลตกเป็นฝ่ายรับทางยทุธศาสตร์การเมืองในอดีตให้กลบัเป็นฝ่ายรุกทางยทุธศาสตร์
การเมืองอยา่งเป็นูปธรรมในทั วทุกภาค อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินการเป็นฝ่ายรุกทางยทุธศาสตร์
การเมืองนั นเป็นความจาํเป็นที จะตอ้งดาํรงการปฏิบติัไวอ้ยา่งต่อเนื อง    ซึ งโครงการ  อพป.  ควรจะ
ดาํเนินการต่อไปอยา่งต่อเนื องดว้ย 
 
                                                       ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

บทที  ๖    
โครงการกองหนุนเพื  อความมั  นคงของชาต ิ(กนช.) 

นโยบายทั วไป 
 
๑. ความรัก ความสามคัคี ความจริงใจต่อกนั เป็นเรื องที มีความสาํคญัที สุด ฉะนั น หวัหนา้ส่วน
ราชการทุกส่วน ใน ศกนช. ศปก.กอ.รมน. จะตอ้งเสริมสร้างใหเ้กิดขึ นภายในหน่วยของตน และ
จะตอ้งส่งเสริมและขยายความรัก   ความสามคัคี   ไปยงัหน่วยงานขา้งเคียง    และทุกหน่วยงานใน 
กอ.รมน. 
๒. กาํลงัพลทุกคนจะตอ้งทาํงานโดยยดึหลกัแห่งความจริงใจและอยา่งจริงจงับนพื นฐานของ
ความถูกตอ้ง สุจริต ยติุธรรม และจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความเสียสละในความสุขและประโยชน์
ส่วนตน มุ่งต่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที ตั ง 
๓. กาํลงัพลทุกคนจะตอ้งทาํงานอยา่งสาํนึกในเกียรติ  มีความรับผิดชอบและมีความสาํนึกต่อ
หนา้ที ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของส่วนราชการใด  เป็นความรับผิดชอบของหัวหนา้ส่วน
ราชการนั น ๆ จะปัดความรับผดิชอบไปให้ผูอื้ นใดหาไดไ้ม่ 
๔. หวัหนา้หน่วยงานทุกหน่วยจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นตวัอยา่งที ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หวัหนา้หน่วยงานใดที ละเลย หรือเกรงกลวัต่อการลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที กระทาํผิด ให้
สันนิษฐานไวก่้อนว่า หัวหน่วยงานนั น ๆ ไดป้ฏิบติัตนในทางที มีความผดิติดตวัจนไม่กลา้ที จะ
ลงโทษผูบ้งัคบับญัชาที กระทาํผดิ 
๕. กาํลงัพลที คิดอยากจะเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที ราชการ จะตอ้งสร้างความเจริญใหก้บังานตามการ
ในหนา้ที ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด การประจบเอาใจหรือพยายามหยบิยื นผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นสิ งไม่ถกูตอ้งและไม่ควรกระทาํจงใชก้ารประจบและเอาใจ  
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยผลของงาน 
๖. สิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องกาํลงัพลตามระเบียบของทางราชการที กาํหนดไวใ้นทุกกรณี จะตอ้ง
ไดรั้บการปกป้องจากผูบ้งัคบับญัชา ใครจะล่วงละเมิดมิได ้ และเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ดา้นกาํลงัพลที จะตอ้งเร่งรัดดาํเนินการเรื องสิทธิของกาํลงัพลในทุกกรณีโดยไม่ชกัชา้ 
๗. งานดา้นการข่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ  งงานข่าวดา้นทหารกองหนุน เป็นงานที จาํเป็นและสาํคญัยิ  ง
ในการปฏบติังานของศูนยป์ระสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ หวัหนา้ส่วนราชการทุกส่วน
จะตอ้งตระหนกัในความสาํคญัและปลูกฝังกาํลงัพลทุกคนใหป้ฏิบติัตนให้เป็นแหล่งขา่วที ดี 



 ๑๔๒ 
 
นอกจากนั นจะตอ้งริเริ มดาํเนินการ เพื อใหไ้ดม้าซึ งข่าวจากหน่วยในสายงานทหารกองหนุน หรือ
ส่วนราชการอื น ตลอดจนกลุ่มมวลชนที เกี ยวขอ้งกบัสายงานของตน 
๘. งานในการประชาสัมพนัธ์และปฏิบติัการจิตวิทยาเป็นเรื องสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ งในห้วง
สถานการณ์ปัจจุบนั ฉะนั น กาํลงัพลทุกคนจะตอ้งตื นตวั ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ขยาย
ประโยชน์จากงานที ไดก้ระทาํ         กาํหนดหัวขอ้และแนวทางประชาสัมพนัธ์และการปฏิบติัการ
จิตวิทยาอยา่งมีประสิทธิภาพ ดาํเนินการดว้ยความรวดเร็ว รอบคอบ ทนัสถานการณ์ เพื  อให้
โครงการกองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติเป็นที ยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนโดยทั วไป 
๙. หวัหนา้ส่วนราชการมีความรับผดิชอบต่องบประมาณตามแผนงานโครงการ ในฝ่ายของตนจะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบให้ผูใ้ดผูห้นึ งไม่ได ้ ฉะนั น หวัหนา้ส่วนราชการที 
ไดรั้บงบประมาณจะตอ้งบริหารงานประมาณและใชง้บประมาณให้ทนังวดและปีงบประมาณ ตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยที ไดก้าํหนดไว ้
๑๐. สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดการขาดแคลนงบประมาณแก่ทุกส่วน
ราชการ ฉะนั น ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั น จะตอ้งปลูกฝังผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีนิสัยประหยดั และ
สาํนึกในความขาดแคลนนี  และตอ้งฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที ตามภารกิจที ไดรั้บ
มอบให้สาํเร็จบนพื นฐานของความขาดแคลนที เป็นอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
 
 
 

นโยบายการปฏิบัติงาน 
๑.   ด้านกาํลงัพล 
 ๑.๑ เป็นความรับผดิชอบของหัวหนา้ส่วนราชการที จะตอ้งพิจารณาเลือกสรรกาํลงัพลที ดีมี
ความสามารถ มีความจริงใจและจริงจงั เขา้มาปฏิบติังานในหน่วยงานของตน ฉะนั น กาํลงัพลที ไม่
มีอุดมการณ์เสียสละเพื อชาติบา้นเมือง วิ งเตน้เขา้มาเพื  อแสวงหาสิทธิผลประโยชน์ส่วนตน จึงไม่
ควรพิจารณาบรรจุกาํลงัประเภทนี  
 ๑.๒ หวัหนา้ส่วนราชการทุกหน่วย จะตอ้งเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของกาํลงัพลภายในหน่วยให้สูงขึ น พร้อมกบัปลูกฝังระเบียบวินยั  ความรัก  ความสามคัคี ความ
จริงใจต่อกนัให้เกิดขึ นกบักาํลงัพลทุกคน 
 ๑.๓ หวัหนา้ส่วนราชการทุกระดบั จะตอ้งปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความรักและจริงใจ
เสมือนญาติสนิท สอดส่องดูแลความทุกขค์วามสุขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เสริมสร้างขวญั กาํลงัใจ 
และจิตใจในการทาํงานของกาํลงัพลให้สูงขึ น 
 ๑.๔ การพิจารณาความดีความชอบของกาํลงัพลประจาํปี จะตอ้งยดึถือความยตุิธรรมพื นฐาน
ของผลงานอนัเกิดจากการเสียสละ มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทความพยายามที จะทาํให้ภารกิจของ
หน่วยบรรลุความสาํเร็จ 
๒. ด้านการปฏิบัติ 
 ๒.๑ เป้าหมายการดาํเนินงานของ ศกนช.ฯ คือ 
   ๒.๑.๑ เพื  อให้สมาชิกทหารกองหนุนเป็นผูน้าํประชาชนในการพฒันาหมู่บา้น 
   ๒.๑.๒ เพื  อให้ทหารกองหนุนและประชาชนอยูดี่กินดี มีฐานะมั นคง 
   ๒.๑.๓ เพื  อให้ทหารกองหนุนและประชาชนมีความรู้ดา้นการเมืองและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
   ๒.๑.๔ เพื  อฟื นฟ ู และพฒันาจิตใจของทหารกองหนุน และประชาชนให้อยูใ่น
ศีลธรรมและแนวทางของพุทธศาสนา 
   ๒.๑.๕ เพื  อให้สามารถรวบรวมทหารกองหนุนที กระจายอยูต่ามพื นที ต่าง ๆ เพื  อ
ประโยชน์ 
      ๒.๑.๕.๑ หาและส่งข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ทางราชการ 
      ๒.๑.๕.๒ สามารถระดมพลในยามคบัขนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 ๑๔๔ 
 
 ๒.๒ ใหห้ัวหนา้ส่วนราชการ จดัทาํแผนงานหรือโครงการประจาํปี โดยมุ่งเขา้สู่และบรรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
 ๒.๓ หวัหนา้ส่วนราชการ จะตอ้งเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยในแง่ของการ
บริหารงาน เพื อให้สามารถใชบุ้คลากรตามขีดความสามารถไดอ้ยา่งเต็มที  และใหส้ามารถสาํเร็จ
ภารกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีเอกภาพ 
 ๒.๔ หวัหนา้ส่วนราชการ จะตอ้งกาํกบัดูแลการปฏิบติัของหน่วยในบงัคบับญัชาและหน่วย
ในการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ฉะนั น การเดินทางไปกาํกบัดูแลหน่วย เพื  อเยี  ยมเยยีนให้กาํลงัใจ และ
รับทราบขอ้เท็จจริงในพื นที จึงเป็นสิ งพึงกระทาํอยา่งยิ ง 
 ๒.๕ การริเริ มแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงานเป็นสิ งจาํเป็นอยา่งยิ ง ฉะนั น กาํลงัพล
ทุกคนทุกระดบัจะตอ้งฝึกฝนให้เกิดความริเริ มวธีิการที แปลกใหม่ อนัจะทาํให้การปฏิบติังานตาม
การในหนา้ที มีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจ การปฏิบติัการโดยยดึถือแนวทางที ว่า คนที เคย
ปฏิบติัมาเดิมเขาทาํกนัมาอยา่งนั น นบัว่าไม่เหมาะสม 
 ๒.๖ งานของ ศกนช.ศปก.กอ.รมน.ส่วนใหญ่เป็นงานที เกี ยวขอ้งกบัคน ฉะนั น จึงเป็นงานที 
มีความยากลาํบาก จะตอ้งใชม้นุษยสัมพนัธ ์ ความอดกลั น อดทนในทุกกรณี จึงขอให้กาํลงัพลของ
ทุกหน่วยและทุกคนสาํนึก ตระหนักในเรื องนี  การแสดงออกทั งท่าทางและคาํพดูต่อมวลชนจะตอ้ง
อ่อนหวาน ไพเราะ สุภาพและอยา่งจริงใจ 
 ๒.๗ การดาํเนินงานมวลชน กนช. จะตอ้งคาํนึงถึงผลที จะกระทบต่อมวลชนอื น ๆ ทั งในดา้น
ขวญัและกาํลงัใจอีกทั งตอ้งคาํนึงถึงระบบของงานมากกวา่ปริมาณของมวลชน กลุ่มมวลชนที จดัตั ง
ฝึกอบรมไว ้ แลว้จะตอ้งมีระบบการควบคุมที ดีและรัดกุมและตอ้งมีการนาํมวลชนเคลื อนไหว
มวลชนใดที จดัตั งไวแ้ลว้จะมีพฤติการณ์ที กระทบต่อความมั  นคงของชาติ จะตอ้งแยกสลายมวลชน
นั นโดยทนัที 
 ๒.๘ การปฏิบติังานของทุกส่วนราชการใน ศกนช.ศปก.กอ.รมน. จะตอ้งมุ่งต่อความสาํเร็จ
ตามแผนงานโครงการของหน่วยที กาํหนดไวใ้นแผนงานโครงการของ ศกนช.ศปก.กอ.รมน. เป็น
ส่วนรวม 
 ๒.๙ ใหทุ้กส่วนราชการยดึถือและปฏิบตัิตามระเบียบของสาํนักนายกรัฐมนตรี เรื อการรักษา
ความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเคร่งครัด เพ่งเลง็เป็นพิเศษ การรักษาความปลอดภยั
ทางดา้นเอกสาร และการรักษาความปลอดภยัเกี ยวกบัสถานที  



 ๑๔๕ 
 
 ๒.๑๐ เอกสารทุกฉบบัที เขา้มาใน ศกนช.ศปก.กอ.รมน. จะตอ้งไดรั้บการดาํเนินการต่อ
เอกสารนั นจากส่วนราชการที เป็นเจา้ของเรื องนั น ๆ โดยทนัที การนาํเอกสารไปเกบ็ไวเ้ฉย ๆ หรือ
หน่วงเหนี ยวต่อการปฏิบติักบัเอกสารนั น ๆ จะถือว่าเป็นความผิด 
 ๒.๑๑ หวัหนา้ส่วนราชการมีความรับผดิชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการทุก
ชนิด ทุกประเภท ไม่ใหเ้กิดการชาํรุดหรือสูญหาย ครุภณัฑป์ระจาํสาํนักงานจะตอ้งไดรั้บการดูแล
ปนนิบติับาํรุงตามระยะเวลา เพื อใหสิ้ งอุปกรณ์ดงักล่าวมีอายใุชง้านยาวนาน และจะตอ้งกาํชบักาํลงั
พลทุกคนให้ใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการดว้ยการประหยดัและคุม้คา่ 
 ๒.๑๒  เป็นความรับผิดชอบของหัวหนา้ส่วนราชการจะตอ้งกาํกบัดูแลเจา้หนา้ที ที เกี ยวกบัการ
จดัซื อ จดัหา ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของทางราชการที กาํหนดบนพื นฐานของความถกูตอ้ง ยติุธรรม 
ประหยดั โดยไม่มีผลประโยชน์ 
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(สาํเนา) 
คาํสั งกองทพับก 
ที  ๔๒๐/๒๕๒๔ 

เรื อง โครงการทหารกองหนุนเพื อความมั  นคงของชาติ 
-------------------------- 

๑. กล่าวทั วไป 
 จากการที ประเทศไทยตอ้งประสบปัญหาการคุกคามทั งจากภายนอกและภายในประเทศ อนั
เป็นผลกระทบกระเทือนต่อความมั นคงของชาติ ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและ
การทหาร อยูใ่นขณะนี  หากจะพิจารณากนัอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้ ปัญหาที กระทบกระเทือน
ความมั นคงของชาติเกิดจากการที ประเทศไทยขาดทรัพยากร “คน” ที มีคุณภาพนั  นเอง ทรัพยากร
คนที ขาดระเบียบ วนิัย ขาดความสาํนึกในหนา้ที และไร้อุดการณ์ จึงเป็นส่วนหนึ งที ทาํให้
สถานการณ์ดา้นความมั นคงในทุกดา้นตอ้งคลอนแคลน 
 ทหารกองหนุนเป็นทรัพยากร “คน” ที มีคุณภาพ และอยูใ่นองคก์รการจดัของฝ่ายทหารใน
ยามปกติทหารกองหนุนที มีอยู่เป็นจาํนวนมากทั วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จะเป็นพลงัเสริม
ความมั  นคงในดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ในยามสงครามทหารกองหนุนจะเป็นกาํลงั
สํารองหลักที สําคัญยิ  งของกองทัพในอันที จะเสริม ทดแทน หรือจัดตั งหน่วยใหม่เพื  อเพิ  ม
แสนยานุภาพให้กบักองทพั นอกจากนั นทหารกองหนุนส่วนใหญ่เป็นผูที้ ผ่านการฝึกอบรมมีชีวิต
การเป็นทหารมาอย่างน้อย ๒ ปี บางส่วนไดเ้คยผา่นราชการสนามมาแลว้ จึงเป็นผูมี้ระเบียบ วินยั, 
กลา้หาญ, อดทน เหมาะที จะใชเ้ป็นกาํลงัเสริมความมั นคงของชาติ 
 จากการพิจารณาดังกล่าว ทหารกองหนุนจึงเป็นทรัพยากร “ คน ” ที มีคุณภาพของ
ประเทศชาติ และของกองทพั หากแต่เพียงว่ายงัไม่มีผูใ้ดนาํคุณลกัษณะพิเศษของทหารกองหนุนมา
ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ เมื อเป็นเช่นนี รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของทหารกองหนุน จึงมีดาํริที  จะ
ใชก้ลุ่มทหารกองหนุนซึ งอยูใ่นสายงานรับผดิชอบของกองทพับกเป็นแกนกลางของชุมชน จึงมอบ
ให ้ทบ.พิจารณาดาํเนินการ “โครงการทหารกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ ” ขึ น 
 
๒. นโยบาย 
 ทบ.พิจารณาใชก้ลุ่มทหารกองหนุนเป็นหลกัการในการจัดองคก์รมวลชนตามแนวทาง
ประธิปไตย โดยใชชุ้มชนระดบัหมู่บา้นเป็นพื นฐานในการจดัองคก์ร 
 



 ๑๔๗ 
 
๓. วตัถุประสงค ์เพื  อเสริมความมั  นคงของชาติในดา้นต่าง ๆ คือ 
 ๓.๑ ด้านการเมือง ส่งเสริมให้ทหารกองหนุนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ นและ
ปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองให้กบัประชาชนทั  วไป เพื อเป็นรากฐานในการพฒันาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และเพื อป้องกนัขดัขวางแนวทางการ
ปกครองรูปแบบอื น ๆ ทุกรูปแบบ 
 ๓.๒ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม พฒันาอาชีพและยกระดบัการครองชีพของชุมชนในหมู่บา้น
ให้สูงขึ น ซึ งจะอาํนวยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓.๓ ด้านสังคมจิตวิทยา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมอังดีงานของไทย ตลอดจนเสริมสร้าง  ระเบียบวินัย ความสามคัคี เป็นการปลูกฝัง 
ค่านิยม คุณธรรม ความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ใหบ้งัเกิดขึ นในสังคมของทอ้งถิ น 
 ๓.๔ ดา้นการทหาร เพื  อให้ทหารกองหนุน ทหารกองเกิน ผนึกกาํลงัรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้น 
เป็นกาํลงัรักษาความปลอดภยัในทอ้งถิ น สนับสนุนงานการข่าวในพื นที แก่หน่วยทหารและส่วน
ราชการที เกี ยวขอ้ง รวมทั งสนบัสนุนการตรวจเลือกทหารกองเกิน, การเรียกพลและการระดมพล 
 
๔. แนวความคิดในการจดัตั ง 
 ๔.๑ จดัตั งองคก์รทหารกองหนุนเป็น ๔ ระดบั คือ ระดบัหมู่บา้น, ระดบัตาํบล, ระดบั
อาํเภอ และระดบัจงัหวดั 
 ๔.๒ ให้ ทภ.มทบ., จทบ.ขึ นตรง ทภ. และ จทบ. เป็นหน่วยรับผดิชอบดาํเนินงานตามสาย
งานปกติของ ทบ.โดยให ้จทบ.เป็นหน่วยปฏิบตัิหลกัในการดาํเนินงาน เพื  อบรรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
 ๔.๓ ให้เจา้หนา้ที ในสายงานสัสดี อนัไดแ้ก่ สัสดีจงัหวดั และสัสดีอาํเภอเป็นหน้าที  หลกั
ในการดาํเนินงาน 
 ๔.๔ ให้ ทภ.,มทบ., จทบ., ขึ นตรง ทภ., จทบ., สัสดีจงัหวดั และสัสดีอาํเภอประสานงาน
หรือขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการที เกี ยวขอ้งไดโ้ดยตรงสาํหรับการขอรับการสนับสนุนใน
ภาคเอกชน ใหร้ายงาน ทบ.ทราบทุกครั งตามสายการบงัคบับญัชา 
 ๔.๕ การสมคัรเป็นสมาชิกในองคก์รทหารกองหนุน ฯ จะตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ
ของผูส้มคัรเอง ดว้ยการยื  นใบสมคัรโดยตรงต่อสัสดีอาํเภอ โดยไม่มีการบีบบงัคบัดว้ยวิถีทางใด ๆ 
ทั งสิ น 



 ๑๔๘ 
 
 ๔.๖ การดาํเนินงานภายในองคก์รทหารกองหนุน ฯ อาทิ เช่น การคดัเลือกผูบ้งัคบัทหาร
กองหนุนหมู่บา้น, ผูบ้งัคบัทหารกองหนุนตาํบล, ผูบ้งัคบัทหารกองหนุนอาํเภอ, ผูบ้งัคบัทหาร
กองหนุนจงัหวดั ตลอดจนการจดักิจกรรมสนบัสนุนโครงการทุกประเภท ให้ดาํเนินการตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
 ๔.๗ การรายงานผลการปฏิบติั ให้รายงานตามสายการบงัคบับญัชาจนถึงระดบั ทบ. โดย
แบ่งการรายงานเป็น ๓ ประเภท คือ การรายงานขั นตน้, การรายงานตามเหตุการณ์และการรายงาน
ตามระยะเวลา 
 
๕. การจดัตั ง 
 ๕.๑ ขั นการจดัตั งองคก์รทหารกองหนุนระดบัหมู่บา้น 
  ๕.๑.๑ ขั นที  ๑ ให ้ทภ.ชี แจงหน่วยและเจา้หนา้ที ที เกี ยวขอ้งโดยตรงไดแ้ก่ มทบ., จทบ. ขึ น
ตรง ทภ., จทบ., สัสดีจงัหวดั, สัสดีอาํเภอและส่วนราชการอื นในสายงานที เกี ยวขอ้งใหเ้ขา้ใจ
รายละเอียดของโครงการทหารกองหนุนเพื อความมั  นคงของชาติ 
  ๕.๑.๒ ขั นที  ๒ ให้ ทภ.,มทบ.รับผิดชอบอาํนวยการ ให้การสนับสนุนตามสายการ
บงัคบับญัชา โดยให้ จทบ.ขึ นตรง ทภ., จทบ.,ร่วมกบัสัสดีจงัหวดั สัสดีอาํเภอ ดาํเนินการอบรม
ชี แจง ทาํความเขา้ใจกบัทหารกองหนุนเป็นรายบุคคลในรายละเอียดของโครงการฯ และรับสมคัร
เป็นสมาชิกองคก์รทหารกองหนุน ตามแบบฟอร์มใบสมคัร ผนวก ก. 
  ๕.๑.๓ ขั นที  ๓ ให้ จทบ.ขึ นตรง ทภ.,จทบ. รับผิดชอบ จัดให้มีการศึกษาอบรม
สมาชิกองคก์รทหารกองหนุน ฯ ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมในผนวก ข. โดยประสานและขอรับ
การสนับสนุนจากส่วนราชการและเจา้หน้าที ของรัฐที เกี ยวขอ้งในการจดัเตรียมสถานที   วิทยากร
ตลอดจนเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ 
  ๕.๑.๔ ขั นที  ๔ เมื อเสร็จสิ นการฝึกอบรม ใหด้าํเนินการจดัตั งองคก์รทหารกองหนุน ฯ ระดบั
หมู่บา้นขึ น กรรมวิธีการดาํเนินการจดัตั งให้เป็นไปตาม ผนวก ค. 
 ๕.๒ การจดัตั งองคก์รทหารกองหนุนฯ ในระดบั ตาํบล, อาํเภอ และจงัหวดั ขึ นอยูก่บัพื นฐาน
การจดัตั งองคก์รทหารกองหนุน ระดบัหมู่บา้นให้เสร็จสิ นทุกหมู่บา้นก่อน จึงให้อยูใ่นดุลยพินิจของ 
จทบ.ขึ นตรง ทภ.และ จทบ.ในอนัที จะพิจารณาจดัตั งในระดบัต่อ ๆ ไป 
 ๕.๓ เมื อการจดัตั งองคก์รทหารกองหนุน ฯ ระดบัหมู่บา้นเสร็จสิ นลงแลว้ ภายหลกัจากนั นมี
ทหารกองหนุนทหารกองเกิน หรือราษฎรทั  วไปสนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพิ  มเติม ก็ยงัคงสมคัรเพิ  มเติม
ได ้เมื อมีจาํนวนเพียงพอที จะเปิดการฝึกอบรมโดยคุม้ค่า ให้สัสดีอาํเภอรายงานให้ จทบ.ขึ นตรง ทภ.



 ๑๔๙ 
 
หรือ จทบ.เพื อเปิดการฝึกอบรม ผูที้ ผ่านการอบรมเบื องตน้ตามโครงการ ฯ แลว้เท่านั น จึงจะถือว่าเป็น
สมาชิกของโครงการฯ โดยสมบูรณ์ 
 ๕.๔ การจัดตั งองคก์รทหารกองหนุนเมื อเสร็จสิ นลงแลว้ ตั งแต่ระดบัหมู่บา้น หรือในระดบั
อื นใด จาํเป็นจะตอ้งส่งเสริมให้มีกิจกรรม การเคลื อนไหว เพื อบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการทหาร
กองหนุน ฯ ดงันั น จึงให้เป็นหนา้ที  ของ ทภ,. มทบ., จทบ. ขึ นตรง ทภ. และ จทบ.พิจารณาจดัทาํแผน
และโครงการย่อย เฉพาะพื นที เสนอ ทบ. เพื อพิจารณาอนุมติัเป็นเรื อง ๆ ไปการจัดทาํแผนและ
โครงการย่อยเพื อสนับสนุนสมาชิกองค์กรทหารกองหนุนอาจกระทาํตามคาํร้องของร้องสมาชิก
องคก์รทหารกองหนุน ฯ  
 ๕.๕ ในบางกรณี ทบ.จะเป็นผูริ้เริ มแผนและโครงการยอ่ย เพื อสนับสนุนสมาชิกองคก์รทหาร
กองหนุนฯ จะสั งตามสายการบงัคบับญัชา หากเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน จะสั  งการโดยตรงแลว้แจง้ให้
ทราบภายหลงั 
 
๖. การรายงานผลการปฏิบติั ให้ จทบ.ขึ นตรง ทภ., จทบ., รายงานผลการปฏิบติัตามสายการบงัคบั
บญัชาจนถึง ทบ.ดงันี  
 ๖.๑ การรายงานในขั นตน้ ในเรื อง 
  ๖.๑.๑ แผนการเตรียมการจดัตั งองคก์รทหารกองหนุนในเขตพื นที รับผดิชอบ 
  ๖.๑.๒ การปฏิบตัิในการจดัตั งองคก์รทหารกองหนุนจนสามารถจดัตั งเป็น 
องคก์รทหารกองหนุนระดบัหมู่บา้นไดส้าํเร็จ ( ขอ้ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๔ )  
 ๖.๒ การรายงานตามเหตุการณ์ในเรื อง 
  ๖.๒.๑ การแทรกแซงทางการเมืองจากกลุ่มหรือบุคคลภายนอก 
  ๖.๒.๒ การคุกคามจากผูก่้อการร้าย 
  ๖.๒.๓ การขดัแยง้หรือความไม่ร่วมมือกบัส่วนราชการที เกี ยวขอ้ง 
  ๖.๒.๔ ปัญหาอื  นใดที มีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามโครงการทหารกองหนุนฯ จนเป็น
สาเหตุใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามเป้าหมายได ้
 ๖.๓ การรายงานตามระยะเวลา รายงานสรุปผลการปฏิบติังานในรอบเดือน ภายใน วนัที  ๑๕ 
ของเดือนถดัไป ตามแบบฟอร์มที  ทบ. (กสร.ทบ.) เป็นผูก้าํหนด 
 
๗. การดาํเนินการทุกขั นตอนให้เจ้าหน้าที ฝ่ายทหารประสานการปฏิบัติ และขอคาํแนะนําจาก
เจ้าหน้าที ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละระดบัอย่างใกลชิ้ด โดยต่อเนื องตลอดเวลา



 ๑๕๐ 
 
สาํหรับการดาํเนินงานขององคก์รทหารกองหนุน ฯ ให้ยดึถือคาํสั  ง  ระเบียบแบบธรรมเนียม ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายของบา้นเมืองโดยเคร่งครัด 
 
๘. ให ้ กสร.ทบ. มีหนา้ที เสนอนโยบาย วางแผนประสานการปฏิบติั เพื  อบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการทหาร
กองหนุนฯ  
 
๙. งบประมาณและการสนบัสนุนงบประมาณ ให้หน่วยปฏิบตัิพิจารณาใชง้บประมาณของหน่วยโดย
ถือหลกัประหยดัและได้ผลคุม้ค่า หากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับการสนับสนุนตามสาย
การบงัคบับญัชา จนถึงระดบั ทบ. 
 
๑๐. การจดัตั งองคก์รทหารกองหนุนฯ ให้ถือเป็นงานที มีความสําคญัและมีอนัดบัความเร่งด่วนเป็น
อนัดบัแรกที จะตอ้งปฏิบติั ทั งนี  ตอ้งไม่ให้เสียภารกิจหลกัของหน่วยดว้ย การปฏิบตัิอื น ๆ กองทพับก
จะไดส้ั งการเพิ  มเติมในภายหลงั 
  
 ทั งนี  ตั งแต่บดันี เป็นตน้ไป 
 
    สั ง     ณ     วนัที     ๒๙   กรกฎาคม ๒๕๒๔ 
                                  (ลงชื อ) พล.อ.  เปรม    ติณสูลานนท ์ 
                                                                              ( เปรม    ตณิสูลานนท ์) 
            ผูบ้ญัชาการทหารบก 
สาํเนาถูกตอ้ง 
พ.ต. ทนง     ทรัพยส์อน 
       ( ทนง    ทรัพยส์อน ) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 
๑. กล่าวโดยทั วไป 
 เพื  อให้การดําเนินงานตามโครงการกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบรรลุตามวตัถุประสงค ์อาศยัอาํนาจตามคาํสั งสาํนักนายกรัฐมนตรีที  ๑๖๐/
๒๕๒๖ ลงวนัที  ๑๐ กนัยายน ๒๕๒๖ เรื อง การแต่งตั งกรรมการกองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติ 
และการดาํเนินงานตามโครงการกองหนุนเพื อความมั  นคงของชาติ แก้ไขเพิ  มเติมโดยคาํสั  งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที  ๒๒/๒๕๒๙ ลงวนัที  ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๙ เรื อง ปรับปรุงคณะกรรมการกองหนุน
เพื  อความมั นคงของชาติ ศูนยป์ระสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ศูนยป์ฏิบติัการกองอาํนวยการ
รักษาความมั นคงภายใน จึงกาํหนดแนวทางในการแต่งตั งคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพื  อถือปฏิบัติ
เป็นระเบียบเดียวกนั 
 
๒. วตัถุประสงคข์องโครงการ ฯ ง 
 เพื อเสริมความมั  นคงของชาติในดา้นต่าง ๆ คือ 
 ๒.๑ ดา้นการเมือง ส่งเสริมให้ทหารกองหนุนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถิ นและปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมืองให้กบัประชาชนทั วไป เพื  อเป็นรากฐานในการพฒันาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และเพื อป้องกนัขดัขวางแนวทางการปกครองรูปแบบ
อื น ๆ ทุกรูปแบบ 
 ๒.๒ ดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมพฒันาอาชีพและยกระดบัการครองชีพของประชาชนในหมู่บา้น
ให้สูงขึ น ซึ งจะอาํนวยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 ๒.๓ ด้านสังคมจิตวิทยาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงานของไทย ตลอดจนส่งเสริม ระเบียบวินัย ความสามคัคี เป็นการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใหบ้งัเกิดขึ นในสังคมของทอ้งถิ น 
 ๒.๔ ด้านการทหาร เพื อให้ทหารกองหนุน ทหารกองเกิน ผนึกกาํลงัรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้น 
เป็นกาํลงัรักษาความปลอดภยัในท้องถิ  น สนับสนุนงานการข่าวในพื นที แก่หน่วยทหารและส่วน
ราชการที เกี ยวขอ้ง รวมทั งสนบัสนุนการตรวจเลือกทหารกองเกิน , การเรียกพล และระดมพล 
 
 



 ๑๕๒ 
 
๓. แนวทางดาํเนินงาน  
 ๓.๑ การจดัตั งคณะกรรมการ 
  ๓.๑.๑ การจดัตั งคณะกรรมการระดบัชาติ 
      ๓.๑.๑.๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ งเรียกว่า “คณะกรรมการกองหนุนเพื  อความ
มั นคงของชาติ” เรียกโดยยอ่ว่า “ คณะกรรมการ กนช. ” ประกอบดว้ย 
๑.  ผูบ้ญัชาการทหารบก      เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผูบ้ญัชาการทหารบก     เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. แม่ทพัภาคที  ๑       เป็นกรรมการ 
๔. แม่ทพัภาคที  ๒       เป็นกรรมการ 
๕. แม่ทพัภาคที  ๓       เป็นกรรมการ 
๖. แม่ทพัภาคที  ๔       เป็นกรรมการ 
๗. รองเสนาธิการกองอาํนวยการกลางรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
๘. เจา้กรมการรักษาดินแดน     เป็นกรรมการ 
๙. หวัหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน เป็นกรรมการ 
๑๐. เจา้กรมกาํลงัพลทหารเรือ     เป็นกรรมการ 
๑๑. เจา้กรมกาํลงัพลทหารอากาศ     เป็นกรรมการ 
๑๒. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี     เป็นกรรมการ 
๑๓. ปลดักระทรวงการคลงั     เป็นกรรมการ 
๑๔. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นกรรมการ 
๑๕. ปลดักระทรวงพาณิชย ์     เป็นกรรมการ 
๑๖. ปลดักระทรวงมหาดไทย     เป็นกรรมการ 
๑๗. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ     เป็นกรรมการ 
๑๘. ปลดักระสาธารณสุข      เป็นกรรมการ 
๑๙. ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม     เป็นกรรมการ 
๒๐. ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั     เป็นกรรมการ 
๒๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     เป็นกรรมการ 
๒๒. เลขาธิการสภาความมั นคงแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
๒๓. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
๒๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ    เป็นกรรมการ 



 ๑๕๓ 
 
๒๕. อธิบดีกรมการปกครอง     เป็นกรรมการ 
๒๖.  ผูอ้าํนวยการองคก์าร สงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน พระบรมราชูปถมัถ ์เป็นกรรมการ 
๒๗. ผูจ้ดัการธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  เป็นกรรมการ 
๒๘. ผูช่้วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๙. เจา้กรมกิจการพลเรือน ทหารบก         เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๓๐. เจา้กรมการกาํลงัสาํรอง ทหารบก         เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ใหค้ณะกรรมการกองหนุนเพื อความมั นคงของชาติ มีอาํนาจหนา้ที ดงัต่อไปนี  
 ๑. พิจารณาจดัทาํ “โครงการกองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติ” เป็นงานประจาํที ตอ้งกระทาํ
ต่อเนื องกันไปทุกปี โดยให้มีการดาํเนินการจัดตั งศูนยป์ระสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานถาวรขึ น 
 ๒. จัดทาํแผนแม่บทการปฏิบติังานและแผนการประสานงานระหว่างทหารกองหนุนกบั
หน่วยราชการ เพื อให้สามารถใชก้าํลงัทหารกองหนุนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการไดม้ากยิ งขึ น 
และสามารถติดต่อระดมพลไดโ้ดยพร้อมเพียงรวดเร็วในทุกโอกาส 
 ๓.พิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทหารกองหนุนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถิ น 
และเป็นแกนนาํของหมู่บา้นอยา่งเป็นกิจลกัษณะ และเป็นระเบียบแบบแผนยิ งขึ น 
 ๔. พิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทหารกองหนุนมีความรู้ ความสามารถช่วยตนเองได้
และเป็นผูน้าํในกรพฒันาหมู่บา้นของตนเองอยา่งแทจ้ริง  
 ๕. พิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุน เพื  อให้ทหารกองหนุนไดก้ยูมืไปลงทุนในการประกอบอาชีพ 
 ๖. พิจารณาช่วยเหลือในดา้นสวสัดิการและสิทธิเศษอื น ๆ แก่ทหารกองหนุนและครอบครัว
ตามที เห็นสมควร 
 อนึ ง  เพื อให้การปฏิบติังานคณะกรรมการ กนช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไดผ้ลสม
ตามความมุ่งหมาย จึงให้ประธานกรรมการมีอาํนาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเฉพาะ
กิจไดต้ามความจาํเป็น และมีอาํนาจเชิญเจา้หนา้ที หน่วยราชการ องคก์รของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนมาช่วยราชการ หรือชี แจง หรือเรียกเอกสาร ขอ้มูล หรือสถิติใด ๆ ที  เกี ยวขอ้งได ้
  ๓.๑.๒ การจดัตั งคณะกรรมการระดบัภาค 
   ๓.๑๒.๑ ให้มีคณะกรรมการระดบัภาค ๔ คณะ เรียกว่า “คณะกรรมการกองหนุน
เพื  อความมั นคงของชาติ ภาค…” เรียกโดยยอ่ว่า “คณะกรรมการ กชน.ภ”ประกอบดว้ย 
 ๑)  แม่ทพัภาค     เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) รองแม่ทพัภาค    เป็นรองประธานกรรมการ 



 ๑๕๔ 
 
 ๓) ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค   เป็นกรรมการ 
 ๔) ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารราบทุกมณฑล และผูบ้งัคบัการจงัหวดั 
       ทหารบกขึ นตรงกองทพัภาคทุกจงัหวดัทหารบก เป็นกรรมการ 
 ๕) ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั   เป็นกรรมการ 
 ๖) ผูบ้งัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค  เป็นกรรมการ 
 ๗) ผูอ้าํนวยการศนูยเ์กษตรภาค   เป็นกรรมการ 
 ๘) ผูอ้าํนวยการพฒันาภาค กรป.กลาง  เป็นกรรมการ 
 ๙) หวัหนา้กองกิจการพลเรือนกองทพัภาค  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) ผูช่้วยหวัหนา้กองกิจการพลเรือนกองทพัภาค เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๑) สัสดีกองทพัภาค     เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๒) บุคคลที แม่ทพัภาคเห็นชอบ   เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
   ๓.๑.๒.๒ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ.พิจารณาวางแนวทางการปฏิบติัในการ
ประสานงานระหว่างทหารกองหนุนกบัหน่วยราชการในระดบัภาคเสนอคณะกรรมการ กนช. 
   ๓.๑.๒.๓ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ. มีหนา้ที ประชาสัมพนัธ์ ควบคุมอาํนวยการ 
ติดตาม ตรวจเยี ยมและประเมินผลใหก้ารปฏิบตัิงานในระดบัภาคเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑.๒.๔ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
กองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติ ทั งในดา้นกาํลงัเจา้หนา้ที วิชาการ วสัดุอุปกรณ์ยานพาหนะ สถานที  
และการเงินในการฝึกอบรมดงักล่าว 
   ๓.๑.๒.๕ ให้คณะกรรมการ กนช. ภ.พิจารณาแกไ้ขปัญหา อุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง
ต่าง ๆ ในการดาํเนินงานในภาค พร้อมทั งรายงานผลใหค้ณะกรรมการ กนช.ทราบ 
   ๓.๑.๒.๖ เพื อให้คณะกรรมการ กนช. ภ. สามารถดาํเนินการตามหน้าที ที ไดรั้บ
มอบหมาย จึงให้มีอาํนาจเรียกเจ้าหน้าที ในหน่วยราชการ องคก์ารของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาช่วย
ราชการหรือให้ชี แจง หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือสถิติใด ๆ ได้ และดําเนินการอื นใดตามที 
คณะกรรมการ กนช.จะมอบหมาย 
    ๓.๑.๓ การจดัตั งคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
   ๓.๑.๓.๑ ให้มีคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเรียกว่า “คณะกรรมการกองหนุนเพื อ
ความมั นคงของชาติจงัหวดั….. ” เรียกโดยยอ่ว่า “คณะกรรมการ กนช. จะ”ประกอบดว้ย 
 
  



 ๑๕๕ 
 
               ๑)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั    เป็นประธาน 
 ๒) รองผูว้่าราชการจงัหวดั    เป็นกรรมการ 
 ๓) รอง ผอ.ปค.จว. (ท)    เป็นกรรมการ 
 ๔) ปลดัจงัหวดั     เป็นกรรมการ 
 ๕) เกษตรจงัหวดั     เป็นกรรมการ 
 ๖) หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั   เป็นกรรมการ 
 ๗) นายอาํเภอและหัวหนา้กิ ง อาํเภอ   เป็นกรรมการ 
 ๘) หัวหนา้กลุ่มพลงัอื น ๆ (เช่น ลส.ชบ., ทสปช.)  เป็นกรรมการ 
 ๙) สัสดีจงัหวดั     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) พฒันาการจงัหวดั    เป็นกรรมการและ ผูช่้วยเลขานุการ 
 
   ๓.๑.๓.๒ ให้คณะกรรมการ กนช. จ.มีหนา้ที ประชาสัมพนัธ์ ควบคุมอาํนวยการ
ติดตามตรวจเยี ยมและประเมินผลให้การปฏิบัติงานในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพิจารณาแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ  ในการดาํเนินงานในจงัหวดั พร้อมทั งรายงานผล
ใหค้ณะ 
   ๓.๑.๓.๓ ให้คณะกรรมการ กนช. จ. จดัให้มีความร่วมมือและการประสานงาน
ในโครงการระหว่างหน่วยราชการและองคก์ารเอกชน เพื อให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั งในดา้น
กาํลงัเจา้หนา้ที วิทยากร วิชาการ วสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที  และการเงินในการฝึกอบรมดงักล่าว 
   ๓.๑.๓.๔ สาํหรับในดา้นการเงิน ให้คณะกรรมการ กนช. จ. พิจารณาจดัหาเงินอื น 
ๆ เช่น เงินรายไดจ้งัหวดั เงินภาษีบาํรุงทอ้งที  เงินอุดหนุนช่วยเหลือของกระทรวงทบวง กรมอื น ๆ  เงิน
อุดหนุนและทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ที องคก์ารรัฐบาล องคก์ารเอกชน หรือบุคคลบริจาคใหเ้ป็นตน้ 
   ๓.๑.๓.๕ สําหรับแนวทางการฝึกอบรม ให้คณะกรรมการ กนช.จ.พิจารณาเน้นใน
เรื องเกี ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเพิ  มผลผลิตทางเกษตร และการจาํหน่ายผลิตผล 
โดยเฉพาะการอาํอุตสาหกรรมพื นบา้น และการใชท้รัพยากรทอ้งถิ นให้เกิดประโยชน์ให้มากที สุด เช่น 
การทาํปุ๋ ยหมกั การทาํแก๊สจากมลูสัตว ์การใชพ้ลงังานและแสงแดดเป็นตน้ 
   ๓.๑.๓.๖ เพื อให้คณะกรรมการ กนช. จ. สามารถดาํเนินการตามหน้าที ที ไดรั้บ
มอบหมาย จึงให้มีอาํนาจเรียกเจ้าหน้าที ในหน่วยราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาช่วย
ราชการหรือชี แจง หรือส่งเอกสารข้อมูล หรือสถิ ติ ใด ๆ ได้ และดําเนินการอื นใดตามที 
คณะอนุกรรมการ กนช. จะมอบหมาย 



 ๑๕๖ 
 
                      ๓.๑.๔ การจดัตั งคณะกรรมการระดบัอาํเภอ 
   ๓.๑.๔.๑ ให้มีคณะกรรมการระดับอาํเภอเรียกว่า “คณะกรรมการกองหนุนเพื อ
ความมั นคงของชาติ อาํเภอ…..” เรียกโดยยอ่ว่า “คณะกรรมการ กนช. –อ.”ประกอบดว้ย 
 ๑) นายอาํเภอ     เป็นประธาน 
 ๒) ปลดัอาํเภอ     เป็นกรรมการ 
 ๓) หวัหนา้ส่วนราชการที เกี ยวขอ้ง   เป็นกรรมการ 
 ๔) ประธานคณะกรรมการสภาตาํบล  เป็นกรรมการ 
 ๕) หัวหนา้กลุ่มพลงัอื น ๆ (เช่น ลส.ชบ., ทสปช.)  เป็นกรรมการ 
 ๖) บุคคลอื นที นายอาํเภอเห็นชอบ   เป็นกรรมการ 
 ๗) บุคคลอื นที นายอาํเภอเห็นชอบ   เป็นกรรมการ 
 ๘) สัสดีอาํเภอ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
   ๓.๑.๔.๒ ให้คณะกรรมการ กนช.อ. เป็นผูด้าํเนินการฝึกอบรมตามหลกัสูตร โดย
พยายามใช้เจ้าหน้าที  วิทยากร และทรัพยากร ของตนเองและในทอ้งถิ นให้มากที สุดและอาจขอความ
ร่วมมือและกาํลงัสนบัสนุนจากคณะกรรมการ กนช. จ.ไดเ้ป็นครั งคราวหรือตามที  เห็นสมควร 
   ๓.๑.๔.๓ ให้คณะกรรมการ กนช.อ.รายงานเพื อขออนุมัติ เปิดการฝึกอบรม
โครงการกองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติต่อคณะกรรมการ กนช. จ. ทุกครั งและเป็นการล่วงหน้าไม่
นอ้ยกว่า ๑ สัปดาห์ และหลงัปิดการฝึกอบรมแลว้ ให้รายงานผลการปฏิบตัิงานให้ทราบภายใน ๓ วนั 
      ๓.๑.๔.๔ ให้คณะกรรมการ กนช. อ.ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง
ในช่วงระยะก่อนและระว่างการดาํเนินงานตามโครงการ เพื อให้ประชาชนเกิดความสนใจและเขา้ร่วม
สนบัสนุนกนัโดยพร้อมเพรียง 
   ๓.๑.๔.๕ เมื อคณะกรรมการ กนช.อ. ปิดการฝึกอบรมโครงการกองหนุนเพื  อความ
มั นคงของชาติเรียบร้อยแล้ว ให้ทํารายงานสรุป ผลการปฏิบัติงานร่วมทั งปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการ กนช.จ. ภายใน ๑ เดือน 
 เพื อให้สมาชิกกองหนุนในทุกหมู่บา้นเป็นกาํลงัที สําคญัของรัฐบาลไดต้ลอดไป ไม่ว่าในดา้น
การรักษาความมั  นคงของชาติ หรือในด้านการพฒันาหมู่บ้านในชนบท จึงเห็นสมควรให้มีการจดัตั ง
ศูนยป์ระสานงานเป็นหน่วยงานถาวรขึ น เพื  อให้ทาํหน้าที เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
กองหนุนเพื  อความมั นคงของชาติ โดยเรียกว่า ศูนยป์ระสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติเรียกโดยยอ่ว่า 
“ศูนย ์กนช.” 



 ๑๕๗ 
 
  ๓.๒.๒ การจดัตั งคณะทาํงาน 
     ให้ผู ้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู ้อ ํานวยการศูนย์
ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ศกนช. ฯ และให้มีเจา้หน้าที อื น ๆ  จากส่วนราชการที เกี ยวขอ้ง
มาร่วมปฏิบตัิงานดว้ยตามความเหมาะสม 
  ๓.๒.๓ หนา้ที ความรับผดิชอบ 
     ให ้ศกนช.ฯ มีหนา้ที ความรับผดิชอบ ดงันี   
   ๓.๒.๓.๑ เป็นศูนยก์ลาง การติดต่อประานงานระหว่างสมาชิกกองหนุนและส่วน
ราชการ 
   ๓.๒.๓.๒ เป็นศูนยก์ลางรวบรวมเอกสารและขอ้มูลเกี ยวกบัโครงการกองหนุน
เพื  อความมั นคงของชาติ รวมทั งการบริหารงานและบุคคลการส่งเสริมและเผยแพร่เอกสารข่าวสาร 
แถลงการณ์ วารสาร และการจดัทาํหนงัสือคู่มือสมาชิกกองหนุน เป็นตน้ 
   ๓.๒.๓.๓ จัดทาํแผนการปฏิบติังานของโครงการกองหนุนเพื อความมั นคงของ
ชาติในแต่ละปี เพื อให้แผนการปฏิบตัิงานในปีต่อ ๆ  ไปสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคที์ วางไว ้
   ๓.๒.๓.๔ เป็นฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการ กนช. เช่น เตรียมระเบียบวาระ
การประชุม จด บนัทึกการประชุม และรักษารายงานการประชุม ร่างหนังสือโตต้อบรับผิดชอบและ
บงัคบับญัชางานอื น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและงานอื น ๆ ที มิไดอ้ยู่ในหน้าที ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
   ๓.๒.๓.๕ ควบคุมและติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการ กนช. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ กนช.และดาํเนินการอื น
ใดตามที ไดรั้บมอบหมาย 
 ๓.๓ การฝึกอบรม 
  ๓.๓.๑ สมาชิกและสมาชิกภาพ 
   ๓.๓.๑.๑ สมาชิกมี ๓ ประเภท คอื 
       ๑) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูที้ เคยเป็นนาทหารสัญญบตัรนายทหาร
ประทวน, สิบตรี และพลทหารกองประจาํการ หรือผูที้ เคยผ่านราชการสนามทั งในและนอกประเทศ ที 
แสดงความจาํนงยื  นใบสมคัรเป็นสมาชิก 
    ๒) สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ ทหารกองเกิน, ทหารกองหนุน ประเภทที  ๒ 
ผูที้ พนัราชการประเภทที  ๒ ครอบครัว, ญาติพี  น้องที มีอายุไม่ต ํ ากว่า ๑๕ ปี ที แสดงความจาํนงยื นใบ
สมคัรเป็นสมาชิก 



 ๑๕๘ 
 
    ๓) สมาชิกกิตติมศกัดิ  ไดแ้ก่ ผูท้าํคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและกลุ่ม
กองหนุนหรือเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ซึ งกองหนุนพิจารณาเสนอเป็นสมาชิกกิติมศกัดิ  
   ๓.๓.๑.๒ สมาชิกภาพยอ่มสิ นสุดลงเมื อ   
    ๑) ลาออก 
    ๒) ถึงแก่ความตาย 
    ๓) เป็นผูต้อ้งโทษจาํขงั 
    ๔) เป็นผูที้ มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
    ๕) เป็นผูฝ่้าฝืนต่อมติ กฎระเบียบขอบงัคบั ขององคก์ร 
  ๓.๓.๒ หลกัสูตรการฝึกอบรม 
   การฝึกอบรมมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูรั้บการฝึกอบรม มีความรู้ความเขา้ใจสถานการณ์
บา้นเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภยัของชาติ การรักษาความมั นคงของชาติ การประสานงานระหว่าง
กองหนุนกบัหน่วยราชการทหาร และการพฒันาอาชีพเพื  อให้กองหนุนเป็นกาํลงัที สําคญัในการรักษา
ความมั นคงของชาติ และเป็นแกนนาํในการยกระดบัรายไดฐ้านะความเป็นอยู่ของคนในหมู่บา้นให้ดี
ขึ น ซึ งเป็นพื นฐานที สาํคญัของการพฒันาหมู่บา้นในชนบท จึงไดจ้ดัหลกัสูตรการฝึกอบรมไวด้งันี  
   ๓.๓.๒.๑ ภาคความรู้ทั วไป 
    แนวการอบรม 
    ๑) เสถียรภาพในทางการเมืองของไทย 
    ๒) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
    ๓) สวสัดิภาพของสังคมในชนบท 
    ๔) การบ่อนทาํลายภายในประเทศ 
    ๕) การบอนทาํลายจากนอกประเทศ 
    ๖) การช่วยชาติของกลุ่มพลงัอื น ๆ เช่น ลส.ชบ., อส.ทพ., ทสปช. อส.
เป็นตน้ 
   ๓.๓.๒.๒ ภาคการเมือง 
    แนวการอบรม 
    ๑) ประวตัิศาสตร์ชาติไทย 
    ๒) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
     ของไทย 
    ๓) สิทธิและหนา้ที ของประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตย 



 ๑๕๙ 
 
    ๔) การปกครองเปรียบเทียบ 
    ๕) การปกครองส่วนทอ้งถิ น 
    ๖ ) อุดมการณ์และการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ 
   ๓.๓.๒.๓ ภาคเศรษฐกิจ 
    แนวการอบรม 
    ๑) การสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุงบาํรุงดิน การทาํปุ๋ย
หมัก และการใช้ก ๊าซมูลสัตว์ การสร้างระบบการใช้นํ าในไร่นา การสร้างบ่อเลี ยงปลา การสร้าง
เครื องมือเกษตรกรรม การสร้างถนนในหมู่บา้น การเจาะบ่อบาดาลการสร้างถงัเกบ็นํ าฝน คสล. การใช้
พลงัจากแสดแดด และ ลม และการสร้างยุง้ฉาง เป็นตน้ 
    ๒) การทาํสวนครัว 
    ๓) พืชและสัตวเศรษฐกิจที สาํคญัในปัจจุบนั 
    ๔) หัตถกรรมพื นบ้าน เช่น การทดผ้า การทอเสื อ การทํา
เครื องปั นดินเผา การจกัสาน การทาํเครื องเขิน เครื องถม การทาํสิ งประดิษฐต์่าง ๆ ที ใชว้สัดุทอ้งถิ น 
    ๕) เทคโนโลยทีี เหมาะสมในทางการเกษตร 
    ๖) การสร้างพลงัต่อรองในทางเศรษฐกิจในรูปของสหกรณ์ 
    ๗) การตลาดและการจาํหน่วยผลผลิต 
   ๓.๓.๒.๔ ภาคสังคมจิตวิทยา 
    แนวการอบรม 
    ๑) การพฒันาชุมชนและหมู่บา้น 
    ๒) การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและการละเวน้อบายมุข 
    ๓) ศีลธรรมและจริยธรรม 
    ๔) การใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน ์
    ๕) การอนุรักษจ์ารีตประเพณีและวฒันธรรมที ดีงาม 
    ๖) การสร้างค่านิยมที ดีของสังคมและลกัษณะของคนไทย 
     ตวัอยา่ง 
   ๓.๓.๒.๕ ภาคการทหาร 
    แนวการอบรม 
    ๑) กองทพัไทย 
    ๒) กาํลงัสาํรองของกองทพัไทย 



 ๑๖๐ 
 
    ๓) ระบบการรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น 
    ๔) การข่าวและรายงาน 
    ๕) การลาดตระเวนซุ่มโจมตีและการต่อตา้น 
    ๖) อาวธุศึกษา 
   ๓.๓.๒.๖ ภาคความรู้เกี ยวกบักองหนุน 
    แนวการอบรม 
    ๑) ลกัษณะของผูน้าํกองหนุน 
    ๒) วิธีการเลือกตั งผูน้ํากองหนุนระดับหมู่บ้าน  ตาํบล อาํเภอ และ  
จงัหวดั 
    ๓) วิธีการคดัเลือกหัวหนา้ฝ่ายและหัวหนา้หมวดระดบัต่าง  ๆ 
    ๔) หน้าที และบทบาทของผูน้าํกองหนุนฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่าย
สังคมจิตวิทยา ฝ่ายการทหาร  และฝ่ายสนบัสนุน 
 หลกัสูตรการฝึกอบรมนี  ใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมรวม ๕ วนั วนัละประมาณ ๗ ชั วโมง ตั งแต่
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ ในวนัที  ๔ และวนัที  ๕ ให้มีการพกัแรมร่วมกนั โดยจดัให้เป็นชั วโมงสันทนาการ 
ระหว่าง ๑๙๐๐ - ๒๒๐๐ มีการรื นเริงและการละเล่นพื นเมืองของทหารกองหนุนและหมู่บา้น เพื  อให้ทหาร
กองหนุนคืนสู่อดีต เพื อเสริมสร้างความรักใคร่ ความสนิทสนมและเกิดความสามคัคีกลมเกลียวกนั และ
เพื อปลกูฝังให้เกิดความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
 

….………………………… 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๑ 
 

บทที   ๗ 
ลูกเสือชาวบ้าน  (ลส.ชป.) 

 
พระบรมราโชบายในกิจการลูกเสือชาวบา้น 

 ๑. หา้มมิให้นาํกิจการลกูเสือชาวบา้นไปเกี ยวขอ้งกบัการเมือง 
 ๒. หา้มมิให้มีการแสดงในทางแสนยานุภาพในกิจการลูกเสือชาวบา้น 
 ๓.หา้มมิให้นาํระบบราชการไปใชใ้นกิจการลูกเสือชาวบา้น 
 ๔. ลูกเสือชาวบา้นไม่มีเครื องแบบ   แต่มีเครื องหมายเพียงอยา่งเดียวเท่านั น  คือ   ผา้ผกูคอ  
        ห่วงรัดผา้ผกูคอ และหนา้เสือ ให้หลีกเลี ยงการใชเ้ครื องแบบ และเครื องหมายอื น ๆ  ทุกชนิด 
 ๕. ทรงปรารถนาใหกิ้จการลูกเสือชาวบา้นเป็นของประชาชน โดยประชาชนเพื อประชาชน 
 ๖. ใหลู้กเสือชาวบา้นเป็นผูน้าํในการพฒันาตวัเอง พฒันาอาชีพ และพฒันาทอ้งถิ น 
 ๗. ใหลู้กเสือชาวบา้นเป็นผูน้าํในการสร้างระเบียบ มีวินยั และประหยดั 
 ๘. หา้มมิให้มีการใชจ่้ายในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น หรือการแสดงรอบกองไฟ อยา่งฟ ุ่ มเฟือย  
       และหา้มเสพเครื องดองของเมาทุกชนิดในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๙. ให้ยึดมั นและเผยแพร่ระบบหมู่ของลูกเสือชาวบา้นเขา้สู่ประชาชน เพื อสร้างสรรค์ความ
สามคัคี 
                       ความพร้อมเพรียงเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกนั 
 ๑๐. หา้มใชง้บประมาณทางการเมืองใชใ้นกิจการลูกเสือชาวบา้น 
 ๑๑. ใหลู้กเสือชาวบา้นเป็นผูน้าํในการใชข้องไทย และบริโภคอาหารที  ผลิตขึ นในประเทศไทย 
 ๑๒. ใหลู้กเสือชาวบา้นเป็นผูน้าํในการพื นฟแูละรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมที 
ดี 
                           ของแต่ละทอ้งถิ นไว ้
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 
 

กําเนิด ลูกเสือชาวบ้าน 
                                                                                                               พล.ต.ต เจริญฤทธิ    จาํรัสโรมรัน 

 
 ลูกเสือชาวบา้นไดถื้อกาํเนิดเป็นรุ่นที  ๑ เมื อวนัที  ๙ สิงหาคม ๒๕๑๔ ณ หมู่บา้นเหล่ากอหก ตาํบล
แสงพา กิ งอาํเภอนาแห้ว อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย โดยมี พ.ต.ต.สมควร  หริกุล ผูก้าํกบัการตาํรวจตระเวน
ชายแดนเขต ๔ ในขณะนั น นายวิโรจน์  พูนสุข อดีตศึกษาธิการเขตการศึกษาเขต ๔ จงัหวดัอุดรธานี นาย
สมเกียรติ พรหมสาขา ณ. สกลนคร ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดว้ยวทิยากรจากกองกาํกบั
การตาํรวจตระเวณชายแดนเขต ๔ และวิทยากรจากเขตการศึกษาเขต ๙ เป็นผูริ้เริ มกนัจดัทาํหลกัสูตร
ทดลอง และดาํเนินการฝึกโดยอาศยัหลกัสูตรการฝึกผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสาํรอง บีทีซี และวดูแบดจ ์เป็น
เคา้โครงเป็นการเริ มแรก และไดป้รับปรุงให้มีความรัดกุมยิ งขึ นมาตลอดระยะเวลา โดยกาํหนดพื นที การ
ฝึกอบรมภายในเขตรับผดิชอบของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ มี จงัหวดัเลย จงัหวดั
อุดรธานี จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัสกลนคร และ จงัหวดัร้อยเอ็ด เมื อคณะผูริ้เริ มได้
ดาํเนินไปพอสมควร และไดม้องเห็นคุณค่าที ไดรั้บจากผลของการฝึกทดลองมาเป็นจาํนวน ๓๐ รุ่น พ.ต.อ.
สมควร หริกุล จึงไดม้าพบขา้พเจา้และขอให้ขา้พเจา้เดินทางไปดูการฝึกลูกเสือชาวบา้น หลกัจากที ขา้พเจา้
ไดไ้ปศึกษาและสังเกตการฝึกโดยตลอดเวลาไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ การฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นนี จะยงั
ประโยชน์สุขให้เกิดขึ น และสร้างสรรคค์วามสามคัคีกลมเกลียวให้บงัเกิดขึ นในหมู่ขา้ราชการ พ่อคา้ นกั
ธุรกิจ และประชาชนมาก สามารถขจดัช่องวา่งและเส้นขนานระหวา่งขา้ราชการกบัประชาชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี อนัตรงกบัพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถทั ง
สองพระองค ์ในการสร้างสรรคส์ามคัคีธรรมใหบ้งัเกิดขึ นในหมู่ประชาชนชาวไทย อนัจะยงัความสงบและ
สันติสุขมาสู่ประเทศไทย นอกจากนั นเป็นแนวทางที  จะช่วยกนัพฒันาประชาชนในทอ้งถิ นธุรกนัดาร
ห่างไกลคมนาคม หรือผูท้ี  อาศยัในถิ นภยนัตรายต่าง ๆ คุกคามอยูใ่หรู้้จกัช่วยตวัเอง ช่วยครอบครัว หมู่
คณะ ในยามที ประสบภยัต่าง  ๆ และช่วยกนัพฒันาอาชีพใหเ้พิ  มพูนมากขึ น และรู้จกัรักษาสุขภาพและ
อนามยัของตวัเองของครอบครัว บา้น ที อยูอ่าศยัเมื อไดม้องเห็นประโยชน์ดงักล่าวแลว้ 
 ขา้พเจา้จึงไดน้าํเรื องราวต่าง ๆ ขึ นกราบบงัคมทูลพระกรุณาฯ เมื อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบา้น เมื อวนัที  ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๑๕ ที กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน เขต ๔ จงัหวดัอุดรธานีแลว้ จึงไดท้รงรับกิจการ
ลูกเสือชาวบา้นไวใ้นพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกลา้ฯ ใหส้มุหราองรักษท์าํหนงัสือถึง
ปลดักระทรวงกลาโหม ตามหนงัสือของกรมราชองรักษ ์ ที  กห ๐๒๐๔/๒๔๔๗ ลงวนัที   ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๑๕ ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจง้ผูว้่าราชการจงัหวดัสนบัสนุนกิจการลูกเสือชาวบา้น โดยให้ความ



 ๑๖๓ 
 
ร่วมมือกบักองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน เพื  อสร้างและพระราชทานเงินทุนจาํนวนหนึ งแก่
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชานแดน เพื  อเริ มดาํเนินการ นอกจากนั นยงัไดพ้ระราชทานผา้ผกูคอ วอกเกิ ล
หนา้เสือ แก่ลูกเสือที สาํเร็จการอบรมแลว้ทุกนาย สาํหรับผา้พนัคอพระราชทานนี  ไดมี้มลูนิธิแม่บา้นอาสา 
สโมสรลูกเสือกรุงเทพฯ  รวมทั งขา้ราชการ พ่อคา้ นกัธุรกิจ นายธนาคาร ประชาชน และสถานฑ ูต
ต่างประเทศ ไดร่้วมกนัทูลเกลา้ ฯ ถวายโดยเสดจ็ ฯ เพื  อเป็นการแบ่งเบาภาระของพระองคท่์าน ในการ
พระราชทานผา้พนัคอลูกเสือชาวบา้น อนันบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้ 
 ต่อมาเมื อวนัที  ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ สภาลูกเลือแห่งชาติลงมติเป็นเอกฉ ันทใ์ห้รับกิจการลูกเสือ
ชาวบา้นไว ้เป็นงานลูกเสืออีกประเภทหนึ งของกิจการลูกเสือแห่งชาติและไดต้ราขอ้บงัคบัที  ๖ ลงวนัที ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๑๖ ว่าดว้ยขอ้บงัคบั ลกูเสือชาวบา้นไวโ้ดยมีผูว้่าราชการจงัหวดั ทาํหน้าที อาํนวยการ
ลูกเสือชาวบา้นของจงัหวดั หลงัจากนั นไดมี้หนงัสือสั งการของ ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทย
ที  มท ๐๑๐๐/๐๔๓๐ ลงวนัที  ๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึงผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั  ใหด้าํเนินการลูกเสือ
ชาวบา้นและให้ผูว้่าราชการจงัหวดัไดเ้ขา้ร่วมงาน และลงมือดาํเนินการโดยตวัเอง และดาํเนินการตาม
นโยบายนี ดว้ยความสนใจอยา่งแทจ้ริงในฐานะผูอ้าํนวยการลูกเสือชาวบา้น แลว้ให้รายงานผลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ แลว้ใหก้าํชบัผูว้่าราชการจงัหวดั หรือรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผู ้
พิจารณาลงนามรายงานเรื องนี ไปยงักระทรวงมหาดไทยดว้ยตวัเอง 
 ฉะนั น กาํเนิดลูกเสือชาวบา้นตามบทความของขา้พเจา้ที ไดส้รุปโดยยอ่มานี  คงจะให้ท่านผูส้นใจใน
กิจการลกูเสือชาวบา้นไดท้ราบประวติัความเป็นมาตามสมควร อนึ ง ในกระแสพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัที ไดพ้ระราชทานไวแ้ก่ผูเ้กี ยวขอ้งในกิจการลูกเสือชาวบา้นสรุปเป็นแนวทาง
ปฏิบติัดงัต่อไปนี  
 ๑. ทรงขออยา่ใหกิ้จการลูกเสือชาวบา้นเขา้ไปเกี ยวขอ้งกบัการเมือง 
 ๒. มีพระราชประสงคมิ์ให้กิจการลูกเสือชาวบา้นเป็นระบบของทางราชการใหป้ระชาชนควบคุม
คดัเลือกดาํเนินการโดยตนเอง ราชการเป็นเพียงผูค้อยเสนอแนะช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือทกัทว้งเมื อ
เห็นว่าไม่ตรงเป้าหมาย 
 ๓. ไม่มีพระราชประสงคใ์ห้ลูกเสือชาวบา้นมีเครื องแบบ นอกจากสัญญาลกัษณ์ ๓ ประการ คือ ผา้ผูก
คอ วอกเกิ ล และหนา้เสือ เพื  อมิให้มีการสิ นเปลือง มิให้แตกต่างจากประชาชน และมิใช่ราชการ 
 จึงขอใหท่้านทั งหลายผูมี้หนา้ที เกี ยวขอ้งไดโ้ปรดกรุณายดึแนวทางปฏิบติัตามพระราชกระแส
ดงักล่าวนี  เพื  อให้ตรงกบัพระราชประสงคจ์งทุกประการ 
 
 



 ๑๖๔ 
 

อุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน 
 
๑. อุดมการณ ์ของลูกเสือชาวบา้นอาจจะกาํหนดขึ นไดอ้ยา่งเป็นหลกัวิชาการกวา้ง ๆ   ๕ ขอ้ดงันี  คือ 
 ๑.๑ ลูกเสือชาวบา้นเป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ๑.๒ ลูกเสือชาวบา้นยดึมั  นหลกัการประชาธิปไตยเป็นวิธีทางชีวิต 
 ๑.๓ ลูกเสือชาวบา้นเป็นแกนกลางแห่งคามสามคัคีปรองดองของชนทั งชาติ 
 ๑.๔ ลูกเสือชาวบา้นรู้จกัริเริ มพฒันา และสร้างสรรค ์
 ๑.๕  ลูกเสือชาวบา้นยดึมั  นและปฏิบติัตามกฎธรรมเนียมประเพณีของลูกเสือดว้ย กาย  วาจา  ใจ อยา่งเคร่งครัด 
๒. แนวทางความคิดที จะดาํเนินการเขา้สู่อุดมการณ์นั นมี ๑๕ ประการ ในหว้งเวลาของการดาํเนินการ
โครงการฝึกลูกเสือชาวบา้น 
 ๒.๑ การจดัประชาชน 
 ๒.๒ ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกัที จะตอ้งยดึ 
 ๒.๓ รักนาํรบ 
 ๒.๔ การดาํเนินการทุกอยา่งในโครงการ   ลส.ธบ.ตอ้งอยูบ่นพื นฐานแห่งความประสงคข์อง     
                           ประชาชน เพื  อประโยชน์ส่วนรวมกนัในหมู่ประชาชน 
 ๒.๕ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ น และริเริ มให้เป็นเทศกาล 
 ๒.๖ สร้างแบบอยา่งที ดีงาม เหมาะสม และเป็นประโยชน์ 
 ๒.๗ หลีกเลี ยงและป้องกนัสงครามสาํนกังาน 
 ๒.๘ หลีกเลี ยงและป้องกนัมิใหเ้กิดการแบ่งแยกในหมู่ประชาชน โดยสัญญลกัษณ์ของลูกเสือชาว 
                           บา้น หรือก่อใหเ้กิดสิทธิหรืออภสิิทธิ หรืออื น ใดโดยเด็ดขาด 
 ๒.๙ จดัตั งศนูยล์กูเสือชาวบา้นอยา่งนอ้ยเขตละหนึ งศูนย ์เพื อการเคลื อนยา้ย ลส.ชบ. สาํหรับทศัน 
                           ศึกษาและการสาธิต 
 ๒.๑๐ หลีกเลี ยงการปฏิบติังานใด ๆ  ที แสดงแสนยานุภาพ หรือแสดงการฝักใฝ่ทางการเมือง 
 ๒.๑๑ หลีกเลี ยงระบบงานที มีระเบียบแบบแผนรัดตวั ให้ถือประสิทธิผลเป็นพื นฐาน 
 ๒.๑๒ การสอนและการฝึกอบรมตอ้งเนน้ทางสาธิตทาํดว้ยมือ เห็นดว้ยตาเพื  อนาํเขา้สู่หลกัวชิาการ 
 ๒.๑๓ ส่งเสริมการศึกษาในดา้นการประกอบอาชีพเพื อยกฐานะการครองชีพและเพื อให้เกิดความ 
      รวมตวั ในรูปสหกรณ์ของทอ้งถิ น 
 ๒.๑๔ หลีกเลี ยงการเขา้ร่วมเกี ยวขอ้งในเรื องการเงิน 
 



 ๑๖๕ 
 
 ๒.๑๕ ติดตามงานและติดตามเพื อทราบความเคลื อนไหวของลูกเสือชาวบา้นเป็นรายบุคคล 
                     ศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น     
                   กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  
 

ระบบหมู่ของลูกเสือชาวบ้าน 
 
 การทาํงานที ดีจะตอ้งทาํงานเป็นหมู่คณะ ความคิดสุดยอดที เกิดจากหลายคน ยอ่มมั นคงและถูกตอ้ง
แม่นยาํแน่นอนกว่าความคิดเพียงคนเดียว ผลงานต่าง ๆ ที แสดงออกมานั นเป็นผลงานของหมู่คณะคือเป็น
หมู่สี ที ไดจ้ดัแบ่งอยูใ่นขณะนี  ทุกคนเชื อกนัว่า สังคมระบอบประชาธิปไตย การทาํงานจะสาํเร็จไดจ้ะตอ้ง
มาจากความคิดเห็น ร่วมใจ ร่วมงาน จากบุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนั การฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นที พี  นอ้ง
ลูกเสือชาวบา้นเขา้มารับการฝึกอบรมอยูใ่นห้องอบรมนี  ก็มีเป็นจาํนวนมาก ซึ งมาจากสถานที ต่าง  ๆ กนั 
ระบบหมู่จึงเป็นสิ งสาํคญัยิ ง และอาจจะเกิดขึ นมาไดจ้ากการที พี นอ้งลูกเสือชาวบา้นไดเ้ขา้มาอยูใ่นค่าย
อบรมแห่งนี  จากการที ไดร่้วมนอน  ร่วมเรียน  ร่วมกิน  ร่วมกิจกรรม และร่วมความคดิ 
 การทาํงานร่วมกนัจะเกิดผลที ดีในเมื อสมาชิกทุกคนในหมู่สี มีความจริงใจต่อกนัเป็นมิตรกนั 
เปรียบเทียบเสมือนกบัเป็นพี นอ้งทอ้งเดียวกนั มีการตดัสินใจครั งสุดทา้ยสอดคลอ้งตอ้งกนั ขึ นอยูก่บัการ
ปฏิบติัของสมาชิกในหมู่สีและควรจะยดึถือดงันี  
 ๑. ใหง้ดการใชอ้าํนาจในการแสดงความคดิเห็น 
 ๒. มีความจริงใจต่อกนั ผกูไมตรีแมก้ารอภิปรายโตเ้ถียงจะตึงเครียดก็ตาม 
 ๓. ใหแ้สดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งเสรี 
 ๔. งดเวน้การพูดที จะก่อให้เกิดการขดัเคืองแก่สมาชิกในกลุ่ม 
 ๕. มีความสามารถที จะกระตุน้ใหเ้กิดความคดิและเร้าใจใหเ้กิดความสนใจ 
    

หลกัเกณฑ ์การใหค้ะแนนระบบหมู่ 
 ๑. ระบบหมู่เกี ยวกบัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องอบรม 
 ๒. ระบบหมู่เกี ยวกบัการทาํงานร่วมกนัในสถานที พกั 
 ๓. ระบบหมู่เกี ยวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้องอบรมและกลางแจง้ 
 ๔. ระบบหมู่เกี ยวกบัการว่างไว กระฉบักระเฉง และกระตือรือร้น 
 ๕. ระบบหมู่ในการเดินจากที พกัมาประชุมที หนา้เสาธง 
 ๖. ระบบหมู่ในการเดินจากที พกัมาที หอ้งอบรม 
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 ๗. ระบบหมู่เกี ยวกบัความพร้อมเพียง 
 ๘. ลกัษณะการเป็นผูน้าํและผูต้ามที ดีในหมู่สี 
 ๗. การตรงต่อเวลา 

 
การปฏิบัติ 

 ๑. บรรยายในหอ้งอบรม 
 ๒. ให้คะแนนเป็นประจาํวนั 
 ๓. รายงานระบบหมู่แต่ละหมู่สีหนา้เสาธงในตอนเชา้ 
 ๔. ประกาศผลคะแนนให้ทราบ 
       
       ศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น 
       กองบญัชาการตาํรวจตระเวณชายแดน 

 
ภารกจิและหน้าที ลูกเสือชาวบ้าน 

 
๑.    การหาสมาชิกใหม่ 
 ลูกเสือทุกคนตอ้งไปหาสมาชิกมาฝึกและให้เป็นลกูเสือเช่นเดียวกบัเราอยา่งนอ้ยหนึ งคนตอ้งหา
สมาชิกไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๓ คน โดยไม่ซํ ากนั อาจเป็นในหมู่บา้นหรือต่างหมู่บา้นก็ไดแ้ลว้ให้ผูเ้ป็นสมาชิก
ร่วมนั นรู้จกัประวตัิ ชีวิต ความเป็นอยูข่องกนัและกนัดว้ยวธีิการสร้างและการหาสมาชิกนั นให้บอกความ
ดี ความงาน กฎธรรมเนียม ประโยชน์ของลกูเสือที มีต่อตวัเอง ต่อสังคมหมู่คณะ และของส่วนรวม ตั งแต่
หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และประเทศชาติ เพราะถา้ทุกคนมีจิตใจเป็นลูกเสือประพฤติแบบลกูเสือ
แลว้ ปฏิบติัแบบลูกเสือแลว้ความสงบสุขเรียบร้อย ความร่มเยน็กจ็ะมาสู้ทอ้งถิ  นอยา่งแน่นอน เพราะไม่มี
อะไรที ไม่ดีอยูใ่นกิจกรรมลูกเสือ 
๒. ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
 ผูเ้ป็นลูกเสือและสมาชิกร่วมของลูกเสือ จะตอ้งยดึรหสัของลูกเสือ ๓ ขอ้ ปฏิบติัตามกฎของลกูเสือ 
๑๐ ขอ้ หมั นท่องบ่นจนจาํได ้ ทั งคิด ทั งประพฤติปฏิบติัตามกฎของลูกเสืออยา่งเคร่งครัด ถา้บุคคลใด
ละเมิดกฎก็ให้ช่วยกนัตกัเตือนแก่ไข เพราะการปฏิบติัตามกฎไดเ้ป็นชยัชนะของตนเอง ไม่มีใครบงัคบั
เหมือนกบัพระที บวชที ไม่มีใครบงัคบั พระตอ้งบงัคบัใจตนเอง กฎของลูกเสือคือกฎของพลเมืองผูก้ระทาํ
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ความดี เห็น ส่วนรวมสาํคญักว่าส่วนตนทุกคนถา้ปฏิบติัตามกฎไดแ้ลว้จะทาํให้ลูกเสือเป็นผูมี้เกรียติ กลุ่ม
ลูกเสือกจ็ะมีแต่คนดีทั งนั นความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ นแน่นอน 
๓. ป้องกนัเจ้าหน้าที  ทําชั ว 
 ขอ้ราชการหมายถึงผูไ้ดรั้บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนจากทางราชการโดยภาษีของราษฎร 
ได้แก่ ทหาร ตาํรวจ ข้าราชการพลเรือน กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ เหล่านี เป็นคนไทยด้วยเลือดเนื อ
เช่นเดียวกบัราษฎรและลูกเสือ แต่มีหน้าที ต่างกนั แลว้มาช่วยกนัสร้างสรรค ์หมู่บา้น ทั งทางวตัถุ ทาง
จิตใจ พฒันาดา้นต่าง ๆ คนชั  วย่อมปะปนมาบา้ง คนดีมีมากกว่าผูบ้งัคบับญัชาอบรมสังสอนมาดีแลว้ 
และมีระเบียบวินัยตอ้งประพฤติปฏิบัติ จึงให้สมาชิกลูกเสือทุกคนรู้จัก ถา้เขามาทาํความดีก็จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีกาํลงักายใจความคิก สร้างความเจริญให้หมู่บา้นของเรา อาจชมเชยเขาให้
ผูใ้หญ่กว่าเขาทราบ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เขามาทาํความชั ว เช่น สร้างความเดือดร้อนให้กบัราษฎร
ต่อไป ทาํผิดกฏหมายเสียเองให้ลูกเสือและทุกคนปฏิเสธไม่ร่วมมือและหาหนทางแกไ้ขให้ผูอ้าวุโส
ตกัเตือนอบรมแจง้ผูใ้หญ่เหนือกว่าให้ทราบแกไ้ขโดยวิธีไม่รุนแรง อย่าลงโทษเจา้หน้าที  เลวคนเดียว 
คนอื นเลวไปเสียหมด เช่น เห็นทหารทาํความชั  วคนเดียว ทหารทั ง ๑๐๐ คน ชั วด้วยนั นไม่ถูกต้อง
พิจารณาให้ความยุติธรรมแก่เขาเพราะคนดียงัมีอยูม่าก จึงให้ทุกคนคิดให้รอบคอบก่อนจะตกลงใจทาํ
อะไรลงไป 
๔. ช่วยปราบปรามคนชั ว 
 คนชั  วคือคนเป็น ภยัต่อสังคม เช่น ชอบลกัขโมย เจา้ถอ้ยหมอความ ขี เกียจไม่ประกอบอาชีพ 
และรังแกเบียดเบียนผูอื้ น คนที ทาํความชั  วนั น เป็นผูส้ร้างความยุง่ยากให้กบัคนส่วนรวม ผูป้ระสบทุกข์
มิใช่เฉพาะคนเดียวแต่ยงัทาํให้คนอื น ๆ ที เกี ยวขอ้งพลอยประสบเคราะห์กรรม โชคชะตาไปดว้ย จึงถือ
ว่าเป็นภยัต่อสังคม ลูกเสือตอ้งช่วยกนัชกัชวนคนไม่ดีเหล่านั นมาเป็นคนดีเสียให้หมด โดยการชกัจูง
มาร่วมกิจกรรมแนะนาํตกัเตือน แกไ้ขให้เห็นผิดเป็นถูก อะไรควรไม่ควร การทาํอยา่งไหนดี อย่างไหน
ไม่ดี การอยูร่่วมกนั อกเขาอกเราและเห็นส่วนรวมสาํคญักว่า ถา้คนใดแกไ้ขไม่ได ้ก็ให้ผูใ้หญ่คนสาํคญั
ในหมู่บา้น ตกัเตือนอบรมสั งสอน และถา้หมดหนทางแก่ไขก็บอกเจา้หน้าที ช่วยแก่ไขให้ แต่อยา่งลืม
ว่าวิธีการของลูกเสือที ดีนั น ไม่นิยมใช้วิธีรุนแรง ให้ใชแ้ต่วิธีละมุนละม่อมเห็นอกเห็นใจกนั มีความ
เมตตากรุณาต่อกนัฉนัทค์นไทย พี นอ้งไทยดว้ยกนั เพราะการขดัแยง้ กนัไม่เกิดผลประโยชน์อะไร 
๕. หมั นชุมนุมพบปะกันเสมอ 
 ให้ลูกเสือหมั  นชุมนุมพบปะกนัอยูเ่สมอ เพราะเหตุว่าวิชาลูกเสือที อบรมกนัอยูใ่น ระยะ ๕ วนั 
นั นมีเวลาน้อยมาก ไม่ได้จดกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน แมค้นที สนใจมากก็ไม่อาจจดจาํได้หมดสิ น เมื อจาํ
ไม่ได ้จาํไดน้้อยก็จะลืมเร็ว จึงจาํเป็นตอ้งหมั  นชุมนุมพบปะกนัเพื  อทบทวนความรู้ ติดต่อให้วิทยากร 
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ครูผูรู้้เรื องลูกเสือดีแลว้ มาอบรมชี แจงความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ แลว้เราก็จะทนัสมยั และความรู้ในวิชา 
ลูกเสือนั นมีอยูม่ากมายเรียนไม่รู้จกัจบสิ น 
 การพบปะกนัเสมอทาํให้ความเป็นพี  น้องกนัและกันไม่เสื อมคลายเสมือนญาติพี  น้องพ่อแม่
เดียวกนั ถ้าไม่ได้ติดต่อกนั ไม่เอาใจใส่กันเลย ก็เสมือนหนึ งชาวบ้านไม่ใช่พี น้องตรงกันขา้งกับ
ชาวบา้น เพื  อนบา้นเรือนเคียง ที รักกนัเอาใจใส่กนั เคยร่วมทุกขสุ์ขกนั พึ งพากนัเห็นอกเห็นใจกนั ก็ถือ
เสมือนญาติ เพราะเป็นคนไทยดว้ยกนัอยูแ่ลว้ “เช่นเพลงรักกนัไวเ้ถิด” เชื อสายประเพณีไม่มีกีดกั นเป็น
พี  น้องกนัเลย การพบปะอยู่เสมอจึงเป็นโซ่สัมพนัธ์ทางใจ ก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพนั รับทราบ
ความทุกข ์รับทราบความสุข ของกนัและกนัในระบบลกูเสือ 
 การพบปะกนัแต่ละครั งจะตอ้งมีกิจกรรมระบบลูกเสือ คือพิธีการเช่น การเคารพธงชาติ การ
สวดมนต์ไหว้พระ การสงบนิ งระลึกถึงบรรพบุรุษ   บิดา  มารดา  ครูอาจารย ์พระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆพ์ระมหากษตัริย ์  พระบรมราชินี ผูใ้ห้กาํเนิดลูกเสือไทย ผูใ้ห้กาํเนิดลูกเสือโลก กบัการสงบนิ ง
ตอ้งกระทาํดว้ยใจบริสุทธิ จริง ๆ ไม่มีจิตใจวอกแวด หรือแกลง้กระทาํ การจดัพิธีการนี ตอ้งกระทุกครั ง
ก่อนจะกระกิจการของลูกเสือ เช่น การเล่นรอบกองไฟ การบาํเพ็ญประโยชน์ การแสดงอื น ๆ ให้
สาธารณชนไดช้ม การเล่นเกมส์ ฯลฯ 
 ลูกเสือจะเป็นการนิยมของประชาชนเพียงใดนั นขึ นอยู่กบัการบาํเพ็ญประโยชน์ เมื อพบปะ
สังสรรคก์นัเมื อใด ก็ให้จดัทาํบาํเพญ็ประโยชน์แก่สาธารณและให้นัดหมายกนัทาํบ่อย ๆ เช่นในโอกาส
วนัพระวนัสําคญัทางศาสนา เป็นตน้ อาจหมุนเวียนกนัทาํประโยชน์ให้แก่กนัและกนั เช่น การซ่อมและ
สร้างบา้นถากถางบริเวณบา้น การไถนา คราดนา ปักดาํ เกี ยวขา้ว ทาํแปลงสวน ทาํไร่ ดายหญา้ ฯลฯ โดย
ร่วมแรงงานแลว้หมุนเวียนกนัทาํไปวนัละแห่งของเจา้ของจนสาํเร็จ แต่การทาํงานเช่นนี ตอ้งมีแผนเป็น
ระยะเวลาหว้ง ๆ  เพื อให้ทุกคนสามารถร่วมมือกนัไดโ้ดยต่อเนื องกนัจริง ๆ   
 การพบปะประชุมเพื  อการอนามยัสาธารณสุขภายในหมู่บา้นหรือบริเวณใกลเ้คียงปรึกษาหารือ
เกี ยวกบักิจกรรมทางศาสนา การจดัการบาํรุงการศึกษา การเกษตร กสิกรรมการเลี ยงสัตว ์การชลประทาน 
กกัเก็บนํ าไวใ้ชจ้นเพียงพอสําหรับใชป้ระจาํวนั สําหรับพืช สาํหรับสัตว ์ นอกจากจะประชุมศึกษาหารือ
ร่วมมือกนัแกปั้ญหาเพื  อให้ทุกคนไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสุขสบายแลว้ ยงัมีอีกหนึ งเรื องหนึ งเป็นเรื องสําคญั
ที สุดคือ ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น ชีวิตร่างกายจิตใจ ซึ งเป็นเรื องที คนเรารังแกกนัเอง  คนฉลาดเอา
เปรียบคนโง่ คนแขง็แรงข่มเหงคนอ่อนแอ คนรวยเอาเปรียบคนจน คนมีอาํนาจบีบบงัคบัคนอื นโดยไม่
ยติุธรรม เหตุการณ์ต่าง ๆ  เป็นปรากฏการณ์ของสังคมมนุษย ์ซึ งแกไ้ขดว้ยทาํให้ทุกคนมีจิตใจเป็นลูกเสือ 
แลว้ร่วมมือกนัป้องกนัมิให้เกิดขึ นโดยชกัชวนหาวิธีการให้ทุกคนมาเป็นคนดีกนัให้หมด คาํว่าคนดี คือ 
คนประพฤติชอบดว้ย กาย วาจา ใจ การกระทาํที ไม่เป็นประโยชน์ การกระทาํที ไม่เป็นภยัต่อผูใ้ดและสังคม 
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๖. การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 ลูกเสือเป็นผูรู้้จกัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ตั งแต่ตื นนอนจนกระทั งเยน็ และถึงกลางคืนธรรมชาติ
กาํหนดให้เราพกัผ่อน ให้เราชาํระร่างกาย จิตใจ และออกกาํลงักาย กินอาหาร และจัดปัจจัยที จาํเป็น
เอื ออาํนวยใหชี้วิตยนืนานดาํเนินไปโดยไม่มีอุปสรรค เวลาของลูกเสือจึงเป็นเวลาที มีค่า จะทาํอะไรให้กบั
ตนเองและส่วนรวมให้มากที สุด ถา้ทาํทุกวนัตลอดไปแมว้่าจะไดผ้ลน้อยแต่ทาํอยูต่ลอดเวลาก็จะไดผ้ล
มากไปเอง และยิ งไดร่้วมแรงกนัทาํหลาย ๆ  คนดว้ยแลว้กย็ิ งทาํโยชน์เพิ มหวขึี นอีก 
 ๖.๑ ลูกเสือทุกคนจะตอ้งเกี ยวขอ้งกบับุคคลอื น ๆ  มิไดอ้ยูโ่ดยเดี ยว มีญาติพี น้องเพื  อน พ่อ แม่ ป้า 
ลุง ปู่  ยา่ ตา ยาย ถา้เราอยูค่นเดียวหรือ ๒ คน ผวัเมียและลูก เราจะทาํงานอะไรก็มีแรงจาํกดัจะยกแบกหามก็
จาํกดั ถา้ยิ  งมีภยักไ็ม่สามารถต่อสู้แก่ไขขจดัภยันั นได ้ผวัเมียและลูก เราจะทาํงานอะไรก็มีแรงจาํกดัจะยก
แบกหามก็จาํกดั ถา้ยิ งมีภยัก็ไม่สามารถต่อสู้แก่ไขขจดัภยันั นได้ตรงกนัขา้มถา้เรารู้จกัรวมแรงงานกนั
หลาย ๆ คนในระบบหมู่ลูกเสือในการประกอบกิจกรรมแลว้ เราจะทาํงานไดม้ากและทาํงานหนักไดด้ว้ย 
เมื อรวมแรงกนัดว้ยความสามคัค ีเช่น มีพวกทาํนารวมกลุ่มกนั ๑๐ คนแต่ละคนกมี็นาของตวัเอง หมุนเวียน
กนัไถจากคนแรกถึงคนที  ๑๐ คนละวนั นาจะไถ เสร็จใน ๑๐ วนั เวลาคราดอีก ๑ วนั ปักดาํด้วยในวนั
เดียวกนัการทาํนาเช่นนี อาจไปใชใ้นการถางไร่ ทาํสวน สร้างบา้น ฯลฯ ซึ งจะช่วยแบ่งเบาแรงงาน งานก็ทาํ
สาํเร็จเร็วเพราะมีกาํลงัใจไดมี้โอกาสปรึกษาหารือกนั ถา้มีภยัก็ร่วมกนัป้องกนัไดเ้พราะมีแรงงานมีอาวุธ
ถือไปร่วมทาํก็ได ้ หากทอ้งที นั นจาํเป็นตอ้งใช ้ถา้เป็นการบุกเบิกป่าทาํไร่ ทาํนากอ็าศยัแรงงานแบบเอา
แรงหรือ ลงแขกนี ก็จะช่วยขยายเขตการทาํมาหากินให้กวา้งขวางเพียงพอกบัฐานะครอบครัวของแต่ละคน 
ลูกเสือจะต้องช่วยเหลือเพื  อราษฎรที มีปมด้อย เช่น น้อยเนื อตํ าใจยากจน ขดัสนที อยู่กินและไม่รู้จัก
ประกอบอาชีพ กใ็หจ้ดัการช่วยเหลือเพื  อดึงฐานะความเป็นอยู ่และจิตใจของทุกคนขึ นมาให้เท่าเทียมเสมอ
กนัและใกลเ้คยีง เพื อความสุขความเจริญของสังคมในหมู่บา้นของเรา 
 ๖.๒ ปัจจัยสําคัญที ทุกชีวิตจะตอ้งมีคือ ต้องมีอาหารกินตลอดปีไม่ขดัสน รวมทั งมีสิ งของ
เครื องใชบ้างอยา่งที จาํเป็นสาํหรับชีวิตดว้ย ตอ้งมีเครื องนุ่งห่มเพียงพอให้ร่างกายอยูอ่บอุ่นจากความร้อน
หนาวและกนัมิให้เปียกแฉะตอ้งมีร่มที กนัมิให้อุณหภมิูของร่างกายมนุษยเ์ปลี ยนแปลงอยา่งรวดเร็วจะทาํ
ให้ป่วยไขไ้ดง่้าย เพราะร่างกายมนุษยเ์ราอ่อนแอมาก ร้อนหรือหนาวเกินไปกป่็วยแลว้ เมื อป่วยก็ตอ้งมียา
รักษาโรคช่วยระงบัเชื อโรค หรือพกัผอ่นให้เพียงพอ ให้โอกาสพลงัในร่างกายต่อสู้โรคดว้ยธรรมชาติหรือ
การรักษาดว้ยวิธีการต่าง ๆ  เพราะทุกชีวิตมีเชื อโรคทุกชนิดคอยเบียดเบียนตลอดเวลาเมื อชีวิตนั นอ่อนแอ 
อ่อนเพลีย หรือมีสื อเชื อโรคเขา้สิงสู่ชีวิตนั นแสดงฤทธิ ออก ก็แสดงอาการเช่นเดียวกบัชนิดของโรคนั น
แสดงฤทธิ ออก สิ งสุดทา้ยคือ ที อยูอ่าศยัให้พน้จากแดด ฝน ลม ร้อน หนาว นํ าคา้ง พายุ หิมะ ฯลฯ บา้นที 
อยูอ่าศยั เป็นเสมือนหนึ งเครื องนุ่งห่มชั นนอกของร่างกาย ป้องกนัมิให้อุณหภูมิที ตวัเราเปลี ยนแปลงเร็ว



 ๑๗๐ 
 
เกินไป ที กล่าวมาแลว้นี  คือปัจจยั ๔ ที สําคญัของชีวิต ๔ ประการ ซึ งทุกคนจะตอ้งมีไวต้ลอดปีและตลอด
ชีวิต บางคนอาจมีบางอยา่งสมบูรณ์มาก เช่น มีเงินซื อปัจจยั ๔ นี ได ้ไม่ตอ้งมีเป็นของตนเอง อาศยัวิธีเช่า
หรือซื อเอาทุกอยา่งกไ็ดสุ้ดแทแ้ต่ภาวะของอาชีพของแต่ละบุคคล 
 ๖.๓ ชีวิตประจาํวนัของคนไทยตามทอ้งถิ นห่างไกลจากเมืองใหญ่ อาชีพความเป็นอยู่หลกัของ
เราคือการเกษตร กสิกรรม บางปีฤดูกาลอาํนวยให้ บางปีธรรมชาติเปลี ยนแปลงผิดไปจากระยะเวลาที เรา
กะไว ้พืชผลที เราปลูกไวจึ้งไม่ไดผ้ล การประกอบอาชีพจึงขอแนะนาํว่าควรจะตอ้งยึดถือปลูกพืชที กิน
ไดส้ํารองนอกเหนือจากการปลูกขา้วไว ้เพราะถา้เสียอย่างหนึ งก็ยงัมีพืชสํารองไวกิ้นได ้หรือใชเ้ลี ยว
สัตวส์าํหรับไวเ้ป็นเครื องต่อชีวิตของเราต่อไป เช่น ทาํไร่หรือนา แลว้ปลูกข่าวโพด ขา้งฟ่าง เดือย เผอืก 
มนัชนิดต่าง  ๆถา้หมดขา้วจะกินไดก้็กินของที ปลูกขึ นแทนขายแลกเปลี ยนได ้หรือเอาพืชสํารองเลี ยง
หมู แลว้เอาหมไูปขายไดเ้งินมาใชใ้นสิ งที จาํเป็นไดต่้อไปจะไดไ้ม่ขดัสน 
 ๖.๔ สวนครัวเลี ยงสัตว ์เพาะพืช สัตวเ์ป็นธรรมชาติประกอบชีวิตของเรา ถา้บา้นแต่ละหลงัมี
ไก่สัก ๑๐ ตวั เป็นอยา่งน้อย เราก็จะมีใชมี้กินเป็นประจาํ มีหมู ๑ ตวั ไวกิ้นเศษอาหาร ของเหลือต่าง ๆ 
จากชีวิตประจาํวนัของเรา มีแปลงผกัไวอ้ยา่งน้อย ๓ แปลง ปลูกพริก มะเขือ หอม กระเทียม ขิง ข่า ฯลฯ 
เพื  อใชท้าํเครื องปรุงไดกิ้นผกัสดแต่ละวนั     ถา้เรามีทุกบา้นก็ใชแ้ลกเปลี ยนระหว่างบา้นก็ไดไ้ม่ขดัสน   
ถา้หมู่บา้นใดทาํไดท้ั วถึงกนัแลว้ จะทาํให้หมู่บา้นนั นอุดมสมบูรณ์ในเรื องอาหารตลอดไป จึงถือว่าเป็น
เรื องสาํคญัของลูกเสือจะตอ้งทาํเป็นตวัอยา่งให้ทุกครัวเรือนไดท้าํตามต่อไป 
 ๖.๕ ในหมู่บา้น ทอ้งถิ นทุกแห่ง นอกจากเรามีสมบติัส่วนตวัแลว้แลว้ยงัมีสมบติัส่วนรวมอีก 
คือ บ่อนํ า ส้วม แหล่งนํ า เส้นทาง ถนนศาลาวดั โรงเรียน ศาลาพกัร้อนคนเดินทางสวนสาธารณะ ที 
พกัผ่อนหยอ่นใจ ซึ งคนเดียวจะใชไ้ม่ได ้ทุกคนมีสิทธิ จะใชสิ้ งของต่าง ๆ ที กล่าวแลว้ เป็นของเชิดหน้า
ชูตาศรีสง่าของหมู่บา้น บา้นใดมีสิ งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ทาํให้เห็นถึงเบื องหลงัจิตใจของผูที้ อยู่ใน
หมู่บา้นใกลเ้คียงกนันั นดว้ย ดงันั นการพฒันาส่วนรวมจึงเป็นเรื องที ลูกเสือตอ้งสนใจเป็นพิเศษเพราะ
เป็นเรื องที คนอื นเขา้ใจยาก จึงให้ถือเป็นหนา้ที ในการพฒันาส่วนรวมไวต้ลอดเวลาเมื อมีโอกาส 
 ๖.๖ การรักษาธรรมชาติให้คงสภาพอยู ่พวกแพทยป์ระจาํบา้นโบราณไดเ้คยสั งสอนผูเ้ป็นศิษย ์
และผูส้นิทสนมกนัอยู่เสมอว่าการที  คนเราจะมีชีวิตยืนนานปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บนั นจะตอ้งกินผลไม้
ทุกชนิดทุกฤดูกาล อาศยัธรรมชาติ เป็นเครื องยงัชีพประกอบความเป็นอยูธ่รรมชาติบางอยา่งสร้างสรรค ์
ธรรมชาติบางอย่างทาํลายในบางโอกาส คนเราจึงตอ้งใชส้มองสติปัญญา ปรังปรุงแกไ้ขเพื  อชดเชยกนั 
เพื  อให้ชีวิตดาํเนินไปอยา่งสุขกาย สบายใจ 
 ธรรมชาติของป่าไมท้าํให้เกิดความชุ่มชื นให้ฝนตกเมื อพืชมีชีวิตอยู่ ถา้ทาํลายหมดก็จะเกิด
ความแห้งแลว้ทั  วไป ฝนก็จะไม่ตกเพราะธรรมชาติเปลี ยนไป ตน้ไมแ้ต่ละตน้ใชเ้วลานานปีจึ งจะเติบโต 
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เวลาตดัฟันไม่นานก็หักโค่นลงแลว้ บางครั งก็เผาทิ งไม่ทาํประโยชน์อะไร การสงวนป้าไมไ้วก้็เพื  อ
ประโยชน์ส่วนรวมชาติประเทศ และประชาชนทางออ้ม ไม่มีธรรมชาติใด ลทัธิใด ประเทศใดส่งเสริม
การทาํลายธรรมชาติ ทิวเขา ป่าไม ้ลาํธาร หนองบึง เป็นส่วนประกอบให้เกิดความเพลิดเพลินทางตา
และจิตใจ เกิดภาพพจน์ อิ มใจ เมื อใครมาพบเห็นการตกแต่งธรรมชาติเพื  อเพิ  มเติมขึ นก็มิใช่ถูกใจคนทุก
คนได ้แต่ถา้การตกแต่งโดยผูช้าํนาญก็จะทาํให้ธรรมชาติบริเวณนั นสดสวยงานยิ  งขึ น ลูกเสือทุกคนจึ ง
มีหนา้ที อีกอยา่งหนึ ง การช่วยกนัรักษาสภาพธรรมชาติ และส่งเสริมธรรมชาติดว้ยการปลูกตน้ไม ้และ
รักษาไวจ้นกระทั งตน้ไมน้ั นเติบโตขึ นเองตามธรรมชาติ และช่วยกนัรักษาสภาพธรรมชาติไวด้ว้ยความ
หวงแหน 
 
๗. ความจงรักภักดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 การที ลูกเสือจะต้องมีความจงรักภักดี ต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม กฎหมายขอ้บงัคบั 
 ๗.๑ ความรักชาติ และความจงรักภกัดีต่อชาตินั น บางคนเขา้ใจผิดว่าการทาํลายในสิ งที ตน
พอใจจะทํา หรือการกระทําตามคาํยุยงส่งเสริมของบุคคลหนึ งบุคคลใดก็ตามอาจเป็นผู ้รักชาติ 
จงรักภกัดีต่อชาติ หวงัดีต่อชาติก็ได ้แต่ความเป็นจริงแลว้ ผูรั้กชาติยอ่มเป็นผูไ้ม่ทาํลาย แต่จะตอ้งเป็นผู ้
สร้างสรรคขึ์ นการทาํลายชีวิตคน การทาํลายสิ งของแมว้่าจะเห็นว่าสิ งนั นเป็นของบุคคลก็ตาม ของที 
ชาํรุดเสียหายไม่ย่อมกระทบกระเทือนต่อเจ้าของและผูท้ี  เกี ยวขอ้งไม่มากก็น้อยเป็นเรื องที หลีกเลี ยง
ไม่ได ้การที เรารักชาติจงรักภกัดีต่อชาตินั นคือเรารักคนไทยทุกคนเสมือนเป็นพี  น้องร่วมกนั เมื อเราไม่
รักคนไทยเห็นอกเห็นใจคนไทยดว้ยกนัแลว้ใครเขาจะมารักเรา เมื อเราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ไดท้าํ
มาหากิน ไดรั้บความคุม้ครองอยูอ่ย่างปกติสุข แต่หัวใจไดไ้ปมอบให้แก่คนชาติอื น ไม่เชื อฟังหนทางที 
ดีงานของคนไทยดว้ยกนัไม่พยายามทาํความเขา้ใจและปรองดองกนั ไม่ช่วยกนัสร้างสรรค ์มีแต่คิดจะ
ทาํลายผูที้ เกิดมาเป็นคนไทยกเ็ท่ากบัว่าเป็นคนเสียชาติเกิด 
 ความรักชาติประเทศ มิใช่รักแต่ปากตอ้งรักดว้ยจิตใจ การกระทาํที แสดงออกประเทศชาติเรามี
สุข เราก็มีสุขดว้ย ประเทศชาติมีทุกขเ์ราก็ทุกขด์้วย เราไม่ทอดทิ งประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เวลาที 
ขา้ศึกรุกรานหรือเกิดภยัแก่ชาติก็จะร่วมมือร่วมใจกันป้องกนัภยัที เกิดขึ นแก่ชาติ มิใช้เกิดจากคน
ต่างชาติเสมอ อาจเกิดจากคนไทยที ไม่รู้จกัวิธีรักษาชาติของตนก่อเหตุขึ นก็ได ้ความรักชาติที ถูกทางนั น
จะตอ้งคดิชอบปฏิบตัิชอบดว้ย 
 ความมั นคงปลอดภยัของชาตินั นอยูที่ ความร่วมมือของทุกคนดว้ย คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าส่วนตน ในประวิติศาสตร์เมื อใดคนไทยแตกความสามคัคีกนั ขดัแยง้กนัจบัอาวธุขึ นต่อสู้กนั
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เป็นศตัรูกนัเองเอาใจไปช่วยต่างชาติทั งทางตรงและทางออ้ม ชาติไทยกจ็ะค่อย ๆ อ่อนแอลง ผลสุดทา้ย
ชาติไทยกเ็สียเอกราชไปถึง ๒ ครั ง ซึ งเป็นบทเรียนที มีค่ายิ  งทางประวติัศาสตร์ จึ งทุกคนควรคิดควร
คาํนึงใหดี้อยูต่ลอดเวลาถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั คนไทยตอ้งไม่ทาํลายพี นอ้งไทยดว้ยกนั 
เพราะการทาํลายกนัเองนั นคือการทาํลายเชื อชาติของเราเอง ไม่หลงคาํยแึหยห่ลอกลวงของผูใ้ดไป
ในทางทาํลายเพราะชาติไทยไม่มีสถาบนัของชาติที ดีจริงแลว้คงไม่อาจดาํรงความเป็นชาติมาไดนานถึง
บดันี  
 ประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกราช เป็นคนไทยทุกคนเป็นเจา้ของประเทศมีเสรีในการยดึครองที ทาํ
มาหากินในการโยกยา้ยที อยูอ่าศยั การ การประกอบอาชีพ ฯลฯ มีเอกราชทั งทางศาลตดัสินคดีความ การ
ติดต่อกบัต่างประเทศทางเศรษฐกิจ การบริหารบา้นเมือง อยูอ่ยา่งอิสระเสรี ไทยช่วยตวัเองไม่อยูใ่นอาณ ัติ
ของชาติใด เราตอ้งหวงแหนชาติไทยของเราไวสุ้ดชีวิตของเรา 
 ชาติไทยของเราไดเ้ลือกเอาการปกครองแบบประชาธิปไตย มีสถาบนัหลกัของชาติอยา่งมั  นคง 
มิฉะนั นเราจะไม่สามารถดาํรงความเป็นชาติของเรามาไดย้นืนานจนถึงทุกวนันี  ตรงขา้มชาติใกลเ้คียงรอบ 
ๆ บา้นเราไดสู้ญเสียเอกราช และแตกแยกไม่มีความสงบจนถึงบดันี เพราะแต่ละชาติไดท้ดลองเอาระบอบ
การปกครองแบบอื  น ๆ มาใช ้ สถาบนัของชาติกไ็ม่มั นคงจึงเกิดความยุง่ยากทุกชาติ แต่ชาติไทยนั นมี
สถาบนัของชาติที มนัคง จึงควรจะตอ้งช่วยกนัรักษาไวใ้ห้มั  นคงยิ ง ๆ  ขึ นไปโดยคนไทยดว้ยกนั 
 การรักษาชาติสงเสริมชาติตามวิธีการปกครองของเราปัจจุบนันี  กต็อ้งอาศยัพลงักาย ใจ ชีวิต ความ
ตั งใจอนัแน่วแน่ละร่วมมือของประชาชนทุกคนดว้ยวิธีการดงัต่อไปนี  
  ๗.๑.๑  การรับราชการทหาร ตาํรวจ พลเรือน  อาสาสมคัร รับใชช้าติ 
  ๗.๑.๒ ความร่วมมือกนัช่วยเสียภาษีเพื อนาํเงินไปทาํนุบาํรุงประเทศชาติเพราะรัฐไดเ้งินจาก
ราษฎรดว้ยการเสียภาษีเท่านั น 
  ๗.๑.๓ ร่วมมือกนัชกันาํใหทุ้กคนในชาติเป็นพลเมืองดี เห็นส่วนรวมสาํคญักวา่งตวัเอง เสียสละ
และป้องกนัมิให้มีคนชั  ว โจรผูร้้าย คนเป็นภยัต่อสังคมดว้ยการร่วมมือกนัผูน้าํหนา้ที ปราบปราม 
   
  ๗.๑.๔ รู้จกัใชสิ้ทธิ ของตนในทางเหมาะสมไม่กระทบกระเทือนต่อสังคมของส่วนรวมคือ การไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื น ๆ อยูใ่นกรอบของศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ศีลธรรม ขอ้บงัคบักฎหมาย 
เป็นมาตรฐาน 
  ๗.๑.๕ รู้จกัใชสิ้ทธิเลือกตั งบุคคลผูใ้ชสิ้ทธิแทนอยา่งดีลึกซึ ง 
  ๗.๑.๖ รู้จกัและระลึกไดว้่าตนจะตอ้งรับรู้ในสิ งบอกเหตุต่าง ๆ อนัไม่ปลอดภยัต่อสังคม และต่อ
ชาติทั งการปฏิบติัทางเปิดและทางปกปิดอยูต่ลอดเวลา และร่วมมือกบัผูมี้หนา้ที อยา่งดียิ  ง 
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  ๗.๑.๗ มีความขยนัหมั นเพียร สร้างฐานะของตนเองโดยยดึหลกัปัจจยั ๔ คือ อาหาร เครื องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค และที อยูอ่าศยั การทาํสวนครัว เลี ยงสัตว ์ เป็นอาหารดาํรงชีพ รู้จกัทาํอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  จนใหญ่โตขึ น ดว้ยวิวฒันาการที กา้วหนา้ทั งวตัถุ และจิตใจ 
 ๗.๒ ศาสนา เมืองไทยเรามีศาสนาหลายศาสนาแต่จะนบัถือศาสนาใดไม่สาํคญัเพราะศาสนา เป็น
เครื องนาํทิศทางใจให้จิตใจยดึเหนี ยว ทาํให้คนคิดดี ประพฤติดี ประพฤติชอบ มีศีลธรรมประจาํใจ ใจ
บริสุทธิ ไม่เบียดเบียนซึ งกนัและกนัละเวน้การกระทาํความชั ว ทาํแต่ความดี โดยอาศยัศีลเป็นเครื องยดึ
เหนี ยวคิดแต่ในทางที ชอบ ประพฤติตนในทางที ดีไม่เบียดเบียนซึ งกนัและกนั จะพดูกพ็ูดในสิ งที ดี เวน้ไม่
พดูเป็นโทษ  รักใคร่สามคัคอีอมชอมกนั มีความยตุิธรรมทั งทางใจและการปฏิบติั โดยเฉพาะลูกเสือยงัมี
กฎ หรือคาํมนัสัญญายดึถือเพิ  มเติมอีก ๑๐ ขอ้ รวมกบัศีล ๕ ที มีพุทธศาสนานิกชนมีอยูแ่ลว้อีกกจ็ะมีศีล
เพิ มขึ นอีกไดก้ระตุน้เตือนและช่วยกนัเหนี ยวรั งกนั กลุ่มคนดีมีแต่การสร้างสรรคค์วามดีให้แก่กนั ยอ่มทาํ
ใหส้ังคมสงบสุข เราก็อยูก่นัไดอ้ยา่งสุขสบายปราศจากเรื องเดือนร้อน ศาสนาทุกศาสนามีหลกัสอนที 
คลา้ยคลึงกนั มีจุดหมายปลายทางอนัเดียวกนั ผูน้บัถือศาสนามีหนา้ที ตอ้งคาํจุน ผูสื้บศาสนา ผูท้รงศีลและ
ผูส้ั งสอนศาสนาไดแ้ก่  พระสงฆ ์  บาทหลวง  และฮะย ี ฯลฯ รวมทั งพระพุทธรูปสัญญาลกัษณ์ของทาง
ศาสนา เช่น ไมก้างเขน  พระจนัทร์กบัดาว ไดป้ฏิบติักิจทางศาสนาต่อไป 
 ในประเทศที ไม่มีศาสนา คือ เครือคอมมิวนิสตถื์อว่าศาสนาเป็นเครื องกีดความการขยายผลงานบ่อน
ทาํลายการแทรกซึมของเขา จึงประนามวา่ศาสนาคอืยาเสพติด แรกการขยายตวัใหม่ ๆ  คอมมิวนิสตแ์ละการ
ก่อการร้ายจะไม่แตะตอ้งหรือไม่พูดถึงศาสนาเลย แต่ผลสุดทา้ยก็ตอ้งทาํลายสถานศาสนา เปลี ยนสภาพ
เป็นค่ายทหาร โรงงานจบัผูส้อนศาสนาไปทรมาน หรือเป็นกรรมกร ไม่มีเวลาปฏิบตัิกิจจนเลิกลม้ไปเอง
เพื อการอยูร่อดของตน การทาํลายศาสนาในโอกาสแรก ผูก่้อการร้ายไดใ้ชค้วามหมายของทางศาสนาเป็น
เครื องมือ เช่น ปลอมแปลงตวัเป็นนกับวช หรือโกนหัวห่มผา้เหลือง ฯลฯ ให้ประชาชนหลงเชื อแลว้
ดาํเนินการก่อการร้ายไดอ้ยา่งแนบเนียบ ซึ งเคยกระทาํอยูบ่่อย ๆ  นบัว่าเป็นการทาํลายศาสนาวิธีหนึ ง 
 ๗.๓ พระมหากษตัริยอ์ดีตประวติัศาสตร์ไดจ้ากรึกไวว้่าดว้ยความเป็นแม่ทพัและนกัรบและความ
ปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยไ์ทยไดน้าํประเทศไทยพน้จากการเป็นเมืองขึ นจากการกลืนชาติ 
สามารถตั งประเทศเป็นปึกแผ่นอยูไ่ดถึ้งทุกวนันี กเ็พราะพระมหากษตัริยท์รงเป็นผูน้าํมาโดยตลอด 
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ความเป็นมา และความหมาย ของ ผ้าผูกคอพระราชทาน 
 ผา้ผกูคอลูกเสือชาวบา้น ที พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวพระราชทาน แก่ลูกเสือชาวบา้น และผูมี้
หนา้ที เกี ยวขอ้งในกิจการลกูเสือชาวบา้น ที ไดป้รากฏแก่ท่านทั งหลาย อาจกล่าวไดว้่า พล.ต.ต.สมควร หริ
กุลซึ งเป็นผูริ้เริ มลูกเสือชาวบา้น เป็นขา้ราชการตาํรวจกน็าํเอาสีกรมตาํรวจมาใช ้ ซึ งมีความหมายเพียง
เท่านั น ผา้ผกูคอพระราชทานนี  ก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายเสียโดยสิ นเชิง เมื อพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินมาทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบา้น ณ กก.ต.ช.ด.เขต ๔ ค่ายเสนียร์ณ
ยทุธ จงัหวดัอุดรธานี เมื อวนัที  ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ และไดท้รงรับกิจการลูกเสือชาวบา้น ไวใ้นพระบรมรา
ชานุเคราะห์ และไดพ้ระราชทานทุนจาํนวนหนึ ง เพื  อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและไดรั้บสั งในเรื อง
ลูกเสือชาวบา้นวา่ ลูกเสือชาวบา้นนั นก็คือชาวบา้นและประชาชนนี เองเพราะฉะนั นลูกเสือชาวบา้นจึงไม่
ควรมีเครื องแบบ เพื อให้ผิดแปลกจากประชาชนทั วไป ควรจะมีเพียงเครื องหมายเป็นสัญญาลกัษณ์ของ
ประชาชนผูที้ ผา่นการ อบรมวิธีการของลูกเสือ เพื อเป็นประชาชนที ดี มีประโยชน์ต่อตวัเอง ต่อครอบครัว 
ต่อสังคม และต่อชาติบา้นเมืองเท่านั นเพราะฉะนั น ลกูเสือชาวบา้นจึ งมีเครื องหมายซึ งประกอบดว้ยผา้ผูก
คอ ปลอกรัดผา้ผกูคอ และตราหนา้เสือ เท่านั น เมื อเป็นเช่นนี  จึงไดโ้ปรดเกลา้ ฯ มีพระราชกระแสว่า 
พระองคท่์านจะพระราชทานสัญญาลกัษณ์ทั ง ๓ อยา่งนี  แก่ลูกเสือชาวบา้นที สาํเร็จการอบรมหลกัสูตร
ลูกเสือชาวบา้นแลว้ทุกคน 
 คณะผูด้าํเนินการฝึกอบรม จึงไดป้ระชุมพิจารณา สี และเครื องหมายที จะประกอบเป็นผา้พนัคอ
ลูกเสือชาวบา้น จึงเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ เจา้อยูห่วัรัชกาลที  ๖ ผูท้รงพระราชทาน
กาํเนิดลูกเสือไทยนั น ไดท้รงสร้างเครื องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดีอนัมีศกัดิ ในประเทศไทย (ประเทศไทย
ไดป้ระกาศสงครามและเขา้สู่สงครามโลกครั งที  ๑ ) เพื  อพระราชทานแก่บรรดาทหารที ไดไ้ปราชการ
สงครามโลกครั งนั น ซึ งไดป้ฏิบตัิหนา้ที จนผลดีเด่น เป็นตวัอยา่งแก่ทหาร ตาํรวจ และประชาชนทั วไป 
และผูที้ ไดรั้บพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ จะตอ้งรับจากพระหตัถข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว
เท่านั น และเมื อไดรั้บพระราชทานไปแลว้ จะตอ้งไปทาํพิธีดื มนาํพิพฒัน์สัตยา ที วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม ต่อ พระพกัตร์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว ต่อพระพกัตร์พระมหามณีรัตนปฎิมากร ( พระแกว้มรกต 
) ต่อพระพกัตร์สมเดจ็พระสังฆราช และสิ งศกัดิ สิทธิ ทั งหลาย แลว้จะตอ้งกล่าวสัตยป์ฏิญาณต่อหนา้สิ ง
ศกัดิ สิทธิ ดว้ยคาํว่า ขา้ ฯ จะปฏิบติัหนา้ที ดว้ยความซื อสัตยสุ์จริต 
 การดื มนํ าพิพฒัน์สัตยานี  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ระราชครูวาเทพมุนี 
หวัหนา้พราหมณ์ประจาํสาํนกัพระราชวงั เป็นผูก้ระทาํพิธีอานโองการแช่งนํ าและนาํพระแสงศาตราวุธที 
สาํคญัในประวติัศาสตร์ และพระแสงที เป็นเครื องราชกกุฏภณัฑ ์เช่นพระแสงดาบคาบคา่ย พระแสงของา้ว
ที องคส์มเดจ็พระนเรศวร ฯ ใชใ้นการทพัที สาํคญั มาใชก้วนนํ าพระพิพฒัน์สัตยา ในพระอุโบสถวดัพระ



 ๑๗๕ 
 
ศรีรัตนศาสดาราม และไดก้ล่าวกนัว่า ผูไ้ดรั้บพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ที ไดดื้ มนํ าพิพฒัน์สัตยา
นี แลว้ ถา้ไม่ปฏิบติัตนและหนา้ที ใหเ้ป็นไปตามที ตนลั นวาจานั น จะตอ้งมีอนัเป็นไปทุกราย 
 สีของเครื องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบดว้ยสีเลือดหมู่และสีดาํ แบ่งเป็น ๕ ชั น คือ 
 ชั นสูงสุด   เรียกวา่    เสนาคบดินทร์ 
 ชั นที  ๑     เรียกวา่    มหาโยธิน 
 ชั นที  ๒     เรียกวา่    โยธิน 
 ชั นที  ๓    เรียกวา่    อศัวิน 
 ชั นที  ๔    เรียกวา่   รามาธิบดี 
 
 สีเลือดหมู มีความหมายว่า ชาติไทยของเราที ไดมี้อิสระภาพถึงทุกวนันี  กเ็พราะบรรพบุรุษของเราได้
เสียสละเลือดเนื อและชีวติมาแลว้ตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นจาํนวนหลายสิบลา้นชีวิต ไดเ้สียสละเพื  อ
ป้องกนัรักษาผนืแผนดินนี ให้พวกเราคนไทย ไดมี้แผน่ดินถิ  นอยูอ่าศยั ไดป้ระกอบอาชีพ ทาํนา ทาํไร่ ทาํ
สวน ที จะเดินทางไปไหนไดโ้ดยอิสระเสรีมีที ศึกษาอบรม ให้การศึกษาแก่บรรดาลูกหลานไทยและผูม้าพึ ง
พระบรมโพธิสมภารอยา่งสงบสุขมาตั งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ไม่มีใครมาคอยบงัคบั ชกัจูง 
ขู่เขญ็ ดงัจะเห็นไดว้า่ในทวีปเอเซียของเรานี  มีชาติที ดาํรงเอกราชมาไดโ้ดยตลอดดว้ยดีนั น มีเพียง ๓ ชาติ
คือจีน ญี ปุ่น และไทย เราจะเห็นว่าสองชาติ คือ จีนกบัญี ปุ่นนั น เขามีประชากรนบัเป็น ๑๐๐ ลา้น ไทยเรา
แต่เดิมมีเพียง ๘ - ๙ ลา้นคนเท่านั น ไม่มากถึง ๕๒ ลา้นคนอยา่งปัจจุบนัและในประวติัศาสตร์ของเรานั น 
ชาติรักสงบและเราก็ถูกชาติอื น  ๆรุกรานมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั แต่เรากไ็ดรั้กษาไวด้ว้ยความรัก ความ
สามคัคี ความเสียสละของบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั น ส่วนใหญ่ของผา้ผกูคอนี  จึงเป็นสีเลือดหมู อนั
หมายถึงเลือดและชีวิตของบรรพบุรุษของเราที  ไดโ้ถมทบัแผ่นดินนี  จนทาํให้ชาติไทยไดต้ั งหลกัแหล่งอนั
สุขสมบูรณ์มาจนถึงทุกวนันี  
 สีดาํ หมายถึงสีแห่งความทุกข ์ สีดาํที ปรากฏเป็นของผา้ผกูคอนี  มีความหมายถึงประเทศไทยของเรา
ที ไดมี้เขตแดน มีขอบเขตแน่นอน อนัปรากฏเป็นรูปร่างขวานโบราณ ซึ งเป็นสัญญาลกัษณ์ของประเทศ 
เพื อเป็นการเตือนใหป้ระชาชนคนไทยไดท้ราบวา่ ถา้แตกความสามคัคี แก่งแยง่ชิงดีกนัเอง 
ประหตัประหารกนัเอง และยิ งไปกว่านั น ถา้มีคนไทยเอาใจไปเขา้ดว้ยกบัศตัรู เอาบา้นเมือง แผ่นดินของ
เราเป็นเดิมพนั จุดอ่อนช่องว่าง ทรยศต่อประชาชนคนไทยทั งชาติแลว้ คนไทยเราจะประสบความเคราะห์
กรรมทุกขย์ากลาํบากแคน้แสนสาหสัจากการปฏิบตัิของศตัรู ดงัที ไดเ้คยปรากฏ เช่นสมยักรุงศรีอยธุยา
แลว้ว่า ปู่  ยา่ ตา ยาย ของเราเมื อ ๒๐๐ ปีที แลว้มานี  ตอ้งไดรั้บความทนทุกข ์อบัอายเป็นชํ านํ าใจโดยขา้ศึก
ไดก้วาตอ้นบรรพบุรุษของเราทั งหญิงชายไป และร้อยหูโดยใชเ้ชือกร้อยหูของหญิงไทยเราไป เป็นทาง



 ๑๗๖ 
 
เดินทางจากอยธุยาถึงยา่งกุง้ และปู่  ยา่ ตา ยายของเรา กส็อนให้พวกเราจดจาํร้อยหวาย และเจาะหูมาให้คน
รุ่นหลงั  ๆทราบไว ้เพื อเป็นสิ งเตือนใจว่า ถา้เมื อใดคนไทยแตกกนั ฆ่าฟันกนัเอง และเอาใจไปเขา้กบัศตัรู
แลว้ จะตอ้งไดรั้บความเจ็บปวดและทุกขท์รมานอยา่งที บรรพบุรุษในอดีตไดป้ระสบมาแลว้ 
 และในปัจจุบนันี  กาํลงัเกิดปรากฏการณ์คลา้ยกรุงศรีอยธุยา กล่าวคือ ประชาชน ชาวไทยกาํลงัแตก
ความสามคัคีกนั จบัอาวุธประหัตประหารกนั  และมีคนไทยบางกลุ่มเอาใจไปเขา้กบัศตัรูของชาติ พยายาม
ที จะทาํลายสถาบนัของชาติ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอนัดีงานของเราให้หมดสิ นไป สร้าง
ความเกลียดและความระสํ าระสายและยคุเขญ็ใหเ้กิดขึ น เป็นลทัธิจกัรวรรดินิยม ที มาในแนวใหม่ในการล่า
อาณานิคม และตอ้งแปรสภาพไปดงักล่าว แลว้ชาติไทยตอ้งยอ่ยยบั คนไทยกจ็ะกลายสภาพยิ  งไปกว่าที ถูก
ทาํลายในสมยักรุงศรีอยธุยา และจะสร้างความเจบ็ปวดรวดร้าวแก่ประชาชนไทยทั งชาติยิ งกว่าถูกร้อย
หวายและร้อยหู แต่ศตัรูของเราในปัจจุบนั จะใชโ้ซ่ถึงสามเส้นมาพนัธนาการชาวไทยทั งชาติ (พม่านั น
กวาดตอ้นคนไทยไปเพยีงจาํนวนหนึ งเท่านั น) 
 โซ่เส้นที  ๑ ศตัรูจะใชร้้อยสมองคนไทยทุกคน ซึ งมีความหมายว่า ศตัรูนั นจะบงัคบัใหเ้ราใชส้มอง 
ให้ความคิด ตามที ศตัรูสั งให้คิดเท่านั น จะคิดนอกเหนือจากที มนัสั  งไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ถา้ไม่คิดตามที มนั
สั งให้จึงตอ้งถูกกาํจดัไป 
 โซ่เส้นที  ๒ ศตัรูจะใชร้้อยหัวใจคนไทยทุกคน ซึ งหมายความว่า ศตัรูนั นจะบงัคบัใหเ้ราทาํกิจกรรม
หรือการกระทาํการใด ๆ ตามที ศตัรูบงการสั งให้กระทาํเช่นนั น คนไทยไม่สามารถกระทาํสิ งที เราตอ้งการ
กระทาํ จะไปไหนตามที เราตอ้งการไม่ไดเ้ป็นอนัขาด จะกินจะใช ้จะพกัผอ่นตามที เราตอ้งการไม่ได ้
 โซ่เส้นที  ๓ ศตัรูจะคลอ้งคอพวกเราคนไทยทั งชาติ และถูกจูงถูกลากไปตามที มนัตอ้งการ และกลาย
สภาพเป็นสุนขัรับใชอ้ยา่งแทจ้ริง ซึ งเปรียบเสมือนคนเราเมื อมีคนคิดมีสติปัญญาไดเ้รียนไดศึ้กษา ก็มีมี
สภาพเป็นมนุษยถ์กูบงัคบัไม่ให้ใชส้มอง ไม่ไดคิ้ด ถูกบงัคบัไม่ให้มีอิสระเสรีที จะทาํอยา่งไร มนุษยน์ั นก็
จะขาดจากความเป็นมนุษย ์ และพน้สภาพการเป็นคนไปทนัทีที จะมีสภาพใกลเ้คียงกบัสัตว ์ หรืออยา่งเบา 
ๆ กมี็สภาพคลา้ยกบัคนซึ งอยูใ่นคุกฉนัใดกฉ็นันั น 
 ประจกัษพ์ยานในเรื องการไม่คิดตามที สั งให้คิด ไม่ทาํตามที สั งให้ทาํนั น ไดมี้ตวัอยา่งที เป็นบทเรียน
แก่พี  นอ้ง ประชาชนชาวไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งที ขอยกก็คอื จอมพลลินเปียวซึ งเหมาเจ๋อตุง ไปยกยอ่ง
เลี ยงดูและถึงกบัประกาศว่า ถา้ตนสิ นชีวิต ผูที้ จะเป็นประมุขของจีนคอมมิวนิสตค์นต่อไปเพราะไดก้อด
คอร่วมเป็นร่วมตายกนัมาเป็นเวลา ๔๗ ปี แต่เมื อจอมพลลินเปียว กบัพวกซึ งเป็นคอมมิวนิสตด์ว้ยกนัคิด
เป็นคอมมิวนิสตแ์ต่ไม่ใช่อยา่งที   เหมาเจ๋อตุงสั งให้คดิทาํให้จอมพลลินเปียงกบัคณะ ตอ้งถูกฆ่าตายโดยลูก
ชายบงัเกิดเกลา้ของตนเอง 



 ๑๗๗ 
 
 นี เป็นประจกัษพ์ยานอยา่งที แสดงใหเ้ห็นว่า นบัประสาเราคนไทยทั งชาติ ซึ งต่างกบัเขาทั งการพูด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มนัจะมาอาลยัใยดีดว้ย พวกเขาเองยงัฆ่ากนัทาํลายกนั 
 ตวัอยา่งที  ๒ ก็ไดแ้ก่เจา้สีหนุของเขมร ซึ งร่วมมือกบัเขาตลอดมา บดันี เป็นอยา่งไรบา้ง 
 สี เหลืองที ปรากฏอยูที่ ปกผา้ผกูคอนั น หมายถึงศาสนา อนัศาสนานั น ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็น
คนดี มีสติย ั งคิด ประพฤติตนเป็นคนดีและละเวน้การทาํชั ว สาํหรับศาสนานั น หาไดเ้ป็นเรื องแบ่งแยกเรา
คนไทยกห็าไม่ และในกิจการลูกเสือชาวบา้นนั น เราไม่มีขอ้หา้มขอ้บงัคบัในเรื องการศาสนาอยา่งใด 
ตรงกนัขา้ม เรายนิดีตอ้นรับทุกศาสนา เพราะมีอุดมการณ์เดียวกนัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ฉะนั น สีเหลือง จึง
แทนศาสนาทุกศาสนา เพื  อใหช้าวไทยทุกคนยดึมั  นในศาสนาที ตนเคารพ เพราะศตัรูนั นไม่ตอ้งการให้คน
ไทยเรามีศาสนา กล่าวหาว่า ศาสนาทาํใหค้นหลงอยูใ่นสิ งหลอกลวงต่าง ๆ ศาสนาสอนใหค้นโงงมงาย ใน
เมืองใกลบ้า้นเรานี  พระในศาสนาต่าง ๆ ถกูบงัคบัใหใ้ชแ้รงงานอยา่งกรรมกร ทาส เพราะฉะนั นพวกเรา
จะตอ้งช่วยกนัยดึมั น และรักษาไวเ้ช่นเดียวกนั 

 
คาํปฏิญาณของลูกเสือ 

 
ดว้ยเกียติของขา้ ฯ ขา้ ฯ สัญญาว่า 
ขอ้ ๑. ขา้ฯ จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 หมายถึงการจะตอ้งประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ฝึกฝนอบรมใหค้วามรู้ความสามารถที จะทาํประโยชน์
ใหแ้ก่ประเทศชาติ เคารพมั นในศาสนา ไม่ลบหลู่ศาสนาอื นถวายความจงรักภกัดีต่อองคพ์ระประมุขของ
ชาติ คาํปฏิญาณขอ้นี ทาํให้ลูกเสื อเป็นพลเมืองดีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม 
ขอ้ ๒. ขา้ฯ จะช่วยเหลือผูอื้ นทุกเมื อ 
 หมายถึงจะเป็นผูมี้ความองอาจกลา้หาญซื อสัตยสุ์จริต มานะอดทนไม่กลวัความยากลาํบาก ยอมสละ
สุขส่วนตวั เพื  อประโยชน์สุขผูอื้ น ช่วยเหลือเดก็ คนแก่ ผูห้ญิง คนพิการทุพพลภาพ และ
สาธารณประโยชน์อื น ๆ  เช่น ของส่วนรวม วดั เส้นทางส้วมบ่อนํ า สระนํ าศาลาพกัร้อนคนเดินทาง 
ขอ้ ๓. ขา้ฯ จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
 หมายถึงใหลู้กเสือมีความยดึมั  นที จะกระทาํความดี ช่วยเหลือผูอ้ื น 
หมายเหตุ ลูกเสือจะตอ้งจาํคาํปฏิญาณนี ให้ไดทุ้กขอ้ 
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กฎของลูกเสือ ๑๐ ข้อ 
ขอ้   ๑.  ลูกเสือมีเกียรติเชื อถือได ้
ขอ้  ๒.  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซื อตรงต่อผูมี้พระคุณ 
ขอ้  ๓.   ลูกเสือมีหนา้ที กระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอื้ น  
ขอ้  ๔.   ลูกเสือเป็นมิตรกบัทุกคน และเป็นพี นอ้งอื นกบัลูกเสือทั วโลก 
ขอ้  ๕.   ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
ขอ้   ๖.   ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
ขอ้   ๗.  ลูกเสือเชื อฟังคาํสั งของบิดามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
ขอ้   ๘.   ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก 
ขอ้    ๙.   ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
ขอ้  ๑๐.  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ย  กาย  วาจา ใจ 
 
                               
                                        ----------------------------------------- 
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