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บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ ท่านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. ทุกท่านครับ                  
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันที่ส�ำคัญวันหนึ่งส�ำหรับพวกเรา            
เพราะเป็ น วั น คล้ า ยวั น สถาปนากองอาสารั ก ษาดิ น แดน ที่ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น มา                 
เพื่อแบ่งเบาภาระของฝ่ายปกครอง ทหาร และต�ำรวจ ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ตลอดระยะเวลา ๖๓ ปี ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ
ทุ่มเท และเสียสละในการท�ำงาน ทั้งงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดน            
และงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ทัง้ ในเรือ่ งของการเทิดทูนสถาบัน
ส�ำคัญของชาติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด        
การจัดระเบียบสังคม ตรวจตราสถานบริการ การป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบ
ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งปัจจุบันได้สั่งใช้ก�ำลังพล
สมาชิก อส. ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล               
ที่มีความเสี่ยง สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับฝ่ายทหาร ได้แก่  
การลาดตระเวน การจัดตัง้ จุดตรวจ/จุดสกัด การตรวจค้น จับกุม การรักษาความปลอดภัย
ในเขตเมืองร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและทหาร การรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ
จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ทั้งขาขึ้นและขาล่อง              
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จัดตั้งหมวด อส. ต�ำบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนชุดคุ้มครองต�ำบล (ชคต.)                  
ทัง้ ยังปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยตามมาตรการเชิงรับทดแทนก�ำลังทหาร
และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อนึง่ เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับเป็นความสูญเสียของปวงชนชาวไทย
ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต        
และนับแต่สำ� นักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท  มีเหล่าพสกนิกรมารวมตัวกันยังมณฑล
พิธีท้องสนามหลวงเพื่อรอเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะพระบรมศพฯ ด้วยส�ำนึก            
ในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อกองอาสา         
รักษาดินแดน ทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย
ต่างได้ถวายงานรับใช้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยปฏิบัติหน้าที่ในการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่พนี่ อ้ งประชาชนทีเ่ ดินทางมาเข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
ทั้งนี้ โดยมีเหล่าสมาชิก อส. ในสังกัด บก.อส. ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส.           
จากต่างจังหวัดมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้ท่านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส.        
จงมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถให้สมกับเป็นกองก�ำลัง
ประจ�ำถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
ประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

		
ว่าที่นายกองเอก
					
					

(วรยุทธ เนาวรัตน์)
บรรณาธิการ
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สารบัญ
หน้า
๘

๑. สารผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดน
๒. กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐
๓. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔
๔. ประวัติ/โครงสร้าง/ภารกิจกองอาสารักษาดินแดน
๑๘
๕. แบบธรรมเนียมกองอาสารักษาดินแดน
๔๒
๖. อส. ควรรู้ ?...
๗๒
๗. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๙๔
๘. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงให้ก�ำเนิด อส.
๙๙
๙. ภารกิจอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ๑๐๒
๑๐. อส. รอบรั้วทั่วไทย
๑๑๕
๑๑. สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๔๐
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นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกท่าน
เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากองอาสารั ก ษาดิ น แดน                   
ได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๖๓ ผมขอส่งความปรารถนาดี และความ
ห่วงใย มายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน            
รวมทั้ง ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน                
ระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ ได้อุทิศทั้งกายและใจ             
เพื่อชาติบ้านเมือง  ตลอดระยะเวลากว่าหกสิบปี ที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช รั ชกาลที่ ๙               
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงประจ�ำกองอาสา
รักษาดินแดน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ ซึ่งพิธีสวนสนาม           
ในคราวเดียวกันนัน้ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน           
ได้ตงั้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการในหน้าที่
ของตนทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู            ่
ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีรว่ มมือร่วมใจกัน ทีจ่ ะช่วย
ป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิน่ ของตนด้วยความองอาจกล้าหาญ
และซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ชาติบา้ นเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วฒ
ั นาถาวร”
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ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในปี ๒๕๖๐ นี้ ขอให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา                
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมน�ำพระบรมราโชวาท           
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙                                      
ในคราวพระราชทานธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดนข้างต้น มาเป็นหลักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน ทัง้ ให้รว่ มกันกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ำรวจ ในการขับเคลือ่ น
นโยบายของรั ฐ บาล และกระทรวงมหาดไทย อย่ า งเข้ ม แข็ ง และจริ ง จั ง             
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันปราบปรามและ        
บ�ำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบตั งิ านตามโครงการพระราชด�ำริ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ขออ� ำ นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นสากลโลก และพระบารมี           
แห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙               
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐                
ได้ โปรดอภิบาลประทานพร ให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสา        
รักษาดินแดนและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาก
ภยันตรายทั้งปวง ประสงค์สิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ

		
					
				

นายกองใหญ่  

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
  ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
เรือ่ ง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน
ที่มีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่กองร้อย
อาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�ำหนดให้มีการพิจารณา               
มอบรางวั ล แก่ ก องร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดน ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี                  
โดยจ�ำแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัด ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ และประเภทรางวัล          
กองร้อยบังคับการและบริการ นั้น
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาผลงานของกองร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดน                   
ทั้ ง ๓ ประเภทเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ปรากฏว่ า มี ก องร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดน                    
ที่สมควรได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด

รางวัลที่ ๑ ได้แก่

		
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒ กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเลย
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รางวัลที่ ๒ ได้แก่
		 กองร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ที่ ๑ กองบังคับการ            
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
		 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ ๑  กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดสตูล

กองร้อยมาตรฐาน
		 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ ๑ กองบังคับการกองอาสา             
รักษาดินแดนจังหวัดตรัง
		
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ ๑ กองบังคับการ          
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่ ๑ กองบังคับการ      
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ ๑ กองบังคับการ            
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี

ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ
รางวัลที่ ๑ ได้แก่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอเชียงดาวที่ ๖ กองบังคับการ         
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
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ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ [ต่อ]
รางวัลที่ ๒ ได้แก่
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอสุไหงปาดีที่ ๙ กองบังคับการ        
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส
		
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอกันทรลักษ์ที่ ๙ กองบังคับการ       
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ
		 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอหาดใหญ่ที่ ๔ กองบังคับการ         
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา
		
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอบ้านหมอที่ ๒ กองบังคับการ              
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอเบตงที่ ๓  กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดยะลา

กองร้อยมาตรฐาน
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอปะทิวที่ ๔ กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
		
กองร้ อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภออ่ าวลึ ก ที่ ๗ กองบังคับการ            
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่
		
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอควนกาหลงที่ ๔ กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล
		 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอบ้านเขว้าที่ ๗ กองบังคับการ             
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอทรายมูลที่ ๗ กองบังคับการ         
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร
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		 กองร้ อยอาสารักษาดินแดนอ� ำเภอน�้ำ พองที่ ๙ กองบังคับการ            
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
		 กองร้ อยอาสารักษาดินแดนอ� ำ เภอทั บ คล้ อที่ ๖ กองบังคับการ            
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
		 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอท่าตะเกียบที่ ๑๐ กองบังคับการ      
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทรางวัลกองร้อยบังคับการและบริการ
รางวัลที่ ๑ ได้แก่
		
กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                     นายกองใหญ่    
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
              ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
เรือ่ ง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณา
แล้วว่า เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ตรากตร�ำและอดทน จึงก�ำหนดให้มีรางวัล
ส�ำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจ�ำทุกปี
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาผลงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน           
ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
เสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน              
ที่สมควรได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภท ก. ด้านการป้องกันและปราบปราม
รางวัลที่ ๑ ได้แก่

นายหมู่ใหญ่ ประณต กันเสนา

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ ๑
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
สกลนคร
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รางวัลที่ ๒ ได้แก่

สมาชิกโท จตุพร บุญราช

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ ๒
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ศรีสะเกษ

นายหมู่โท วีรโรจน์ คชวัฒน์

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอสัตหีบที่ ๖
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ชลบุรี

รางวัลที่ ๓ ได้แก่
นายหมู่ใหญ่ เบิ้ม ใจงาม

นายหมู่ใหญ่ ดวงพร คุณชล

นายหมู่เอก สุริยา สะดียามู

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอสังขะที่ ๘
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
สุรินทร์
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๑
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอยะรังที่ ๘
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ปัตตานี
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ประเภท ข. ด้านการพัฒนา ฯ
รางวัลที่ ๑ ได้แก่
นายหมู่ใหญ่ อาหลี ปาตง

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอยะหาที่ ๔
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดยะลา

รางวัลที่ ๒ ได้แก่
นายหมู่ใหญ่ ณัฐพงษ์ ณัฐพงศ์สิริ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอบ้านโฮ่งที่ ๔
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดล�ำพูน
นายหมู่ใหญ่ อานนท์ มะโนทน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๑
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลที่ ๓ ได้แก่
นายหมู่ใหญ่ ธนกฤต บุญปัญญา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอท่าตะเกียบที่ ๑๐
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายหมู่ใหญ่ วิทวัฒน์ เลื่อนแก้ว กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอควนกาหลงที่ ๔
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดสตูล
นายหมู่ใหญ่ นพพร นิลสิงขร กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมทิ ี่ ๑
							
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดชัยภูมิ
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
                   นายกองเอก     
(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
               หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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ประวัติความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดนมีประวัตคิ วามเป็นมาเคียงคูก่ บั การกอบกูเ้ อกราช
และการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอดสามารถพิจารณาได้เป็น          
๕ ยุค ได้แก่
ยุคแรก : ยุคประวัติศาสตร์กอบกู้เอกราชและรักษาแผ่นดินไทย         
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ศึกบางระจัน ศึกถลาง (ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร)
ศึกเมืองนครราชสีมา (ท้าวสุรนารี) ฯลฯ
ยุคที่สอง : ยุคกองเสือป่าในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยุคที่สาม: ตั้ ง แต่ ส งครามโลกครั้ ง ที่ ส อง จนถึ ง พ.ศ. ๒๔๙๗                    
ที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น
ยุคที่สี่ : ยุคสงครามเย็น หรือยุคการต่อสู้ทางแนวความคิดกับ            
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ยุคที่ห้า : ยุคปัจจุบัน ที่ปัญหาความสงบเรียบร้อยของประเทศ          
ทัว่ โลกมุง่ ไปทีภ่ ยั ก่อการร้าย การขัดแย้งทางความคิดอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ น
ผ่านทางการเมือง และปัญหายาเสพติด
หากจะสะท้อนภาพความเป็นมาและเหตุผลความจ�ำเป็นในการมี             
กองอาสารักษาดินแดนนัน้ พลตรี ถนอม ปัทมานนท์ อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก
กรรมการกลาง กองอาสารักษาดินแดน ได้วเิ คราะห์ไว้วา่ “ในขณะทีก่ ารรบก�ำลัง
ติดพันกันอยู่นั้น ก�ำลังทหารส่วนใหญ่มักจะถูกส่งไปท�ำการรบอยู่ข้างหน้า            
อาจจะเป็นในดินแดนของฝ่ายข้าศึก หรือไม่กเ็ ป็นบริเวณชายแดน ภายในประเทศ
เราจึงจะมีปญ
ั หาเกิดตามขึน้ มาอีกปัญหาหนึง่ ว่า จะใช้กำ� ลังส่วนใดท�ำการรักษาเขต
ภายในหรือเขตหลังแทนทหารประจ�ำการที่ได้สง่ ออกไปนัน้ จะใช้ตำ� รวจก็มกี ำ� ลัง
ไม่พอ และการจัดต�ำรวจขึน้ ก็เพือ่ จะดูแลความเรียบร้อยในหมูป่ ระชาชนภายใน
บ้านเมืองมากกว่า”
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ยุคแรก ในสมัยโบราณก็มีการรวบรวมพวกอาสาสมัครเข้าท�ำการ     
ต่อต้านข้าศึกศัตรู ตามประวัติศาสตร์สมัยไทยรบกับพม่าใน พ.ศ. ๒๑๒๗          
กล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง สั่งให้เกณฑ์กองทัพเพื่อยกมาตี       
กรุงศรีอยุธยาในฤดูแล้งนั้น ทรงเห็นว่าก�ำลังรี้พลของไทยที่จะต่อสู้มีน้อยกว่า
แต่ก่อนไม่จ�ำเป็นต้องใช้กองทัพใหญ่เหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง          
จึงจัดทัพยกลงมาเพียง ๒ ทางเท่านัน้ คือ ทางทิศเหนือและทางเรือ (สุพรรณบุร)ี
ฝ่ายพระนเรศวร ครัน้ ทราบข่าวว่าข้าศึกจะยกมาทางใดก็ให้กวาดต้อนผูค้ นและ
ขนย้ายพาหนะเสบียงอาหารตามหัวเมืองในทางที่ข้าศึกจะยกมามิให้เหลืออยู่       
เป็นก�ำลังของข้าศึก ส่วนในกรุงให้แต่งกองทัพล้วนแต่พลอาสาสมัคร ๒ ทัพ
เป็นชาวเมืองเหนือที่เคยทรงไว้เนื้อเชื่อพระทัย และทรงฝึกหัดมาเองจัดเป็น
กองทั พ บก มี จ� ำ นวนพล ๑๐,๐๐๐ คน ตั้ ง พระยาสุ โ ขทั ย เป็ น นายทั พ                       
ส่วนพลอาสาสมัครที่เป็นชาวกรุง จัดเป็นกองทัพเรือให้พระยาจักรีเป็นนายทัพ
พลอาสาสมัครทั้งสองกองทัพนี้จัดเป็นกองเร็วส�ำหรับจะให้ ไปรบพุ่งข้าศึก                             
ในทันที
ซึง่ ผลในการรบครัง้ นีป้ รากฏว่า พระยาจักรียกกองทัพเรือ (อาสาสมัคร)
ไปคอยรับอยู่ ณ เมืองสุพรรณบุรี ครั้งกองทัพ พระยาพสิม (พม่า) ยกมาหมาย     
จะยึดเมืองสุพรรณบุรี กองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ระดมเข้าโจมตีมิให้หยุดยั้ง          
ทหารพม่าเข้ายึดเมืองสุพรรณบุรีไม่ส�ำเร็จ พระยาสุโขทัยคุมกองทัพบก            
(อาสาสมัคร) เข้าขับไล่ข้าศึกต่อไปจนถึงปลายแดนเมืองกาญจนบุรี กองทัพพม่า
ก็แตกพ่ายไม่เป็นกระบวน กองทัพพระยาสุโขทัยจับได้เชลยศึกและช้างมาถวาย
พระนเรศวรเป็นอันมาก
ในสมัยต่อมาได้มปี ระชาชนอาสาท�ำการปกป้องบ้านเมืองอีกหลายคราว
ตัวอย่างที่ส�ำคัญได้แก่วีรชนชาวบ้านบางระจัน ซึ่งวีรกรรมของเขาเหล่านั้น       
เป็นที่เลื่องลือตลอดมาในประวัติศาสตร์ และในดวงใจของชาวไทยผู้รักชาติ        
ทุกคนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ท่ามกลางความระส�่ำระสายของบ้านเมือง                      
ทีถ่ กู กองทัพพม่าข้าศึกเข้ารุกราน ชาวบ้านกลุม่ หนึง่ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกขึน้                    
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ตัง้ ค่ายต่อสูป้ อ้ งกันแผ่นดินไทยทีร่ กั และหวงแหนอย่างยิบตา จนสามารถเอาชนะ
ข้าศึกได้ถึง ๗ ครั้ง ๗ หน เป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกหลานไทย ให้ระลึกถึงความ
สามัคคีของท่านเหล่านั้น
ยุคที่สอง จากเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ซึ่งเป็นภัยคุกคามประเทศไทย
จากลัทธิล่าอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖         
เมื่อทรงส�ำเร็จการศึกษาวิชาการทหาร และได้เสด็จเข้าประจ�ำการทรงด�ำรง       
พระยศเป็นนายร้อยโทในกองทัพบกอังกฤษแล้ว ต่อมาเมื่อทรงขึ้นครองราชย์
แล้วในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้ทรงสถาปนา “กองเสือป่า” ขึ้นดังมี พระราชปรารภว่า
“การจัดก�ำลังทหารป้องกันประเทศนั้น ความส�ำคัญมิได้เกิดขึ้นอยู่กับหลักที่ว่า
จะมีกฎหมายเกณฑ์ทหารหรือไม่ ความส�ำคัญอยูท่ สี่ ถานะของแต่ละประเทศ คือ
ส�ำหรับประเทศใหญ่ทเี่ ป็นมหาประเทศ สมบูรณ์ดว้ ยก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์อยูแ่ ล้ว
ก็ย่อมสามารถจัดตั้งกองทหารขึ้นได้ ใหญ่โตเพียงพอกับความประสงค์ ได้
แต่ส�ำหรับประเทศเล็ก ๆ ซึ่งมีก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์น้อย ก็ ไม่สามารถ
จะจัดตั้งกองทหารขึ้นได้เพียงพอแก่การรักษาตนเองได้ ยังจ�ำเป็นจะต้องคิด
หาทางสร้างเสริมก�ำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ โดยวิธีอื่น ๆ ตามทาง
ที่เหมาะสม”
โดยเหตุนี้ จึงได้เริ่มมีกองเสือป่าขึ้นตามประกาศพระบรมราชโองการ
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยให้บุคคลพลเรือนได้รับการฝึกหัด       
และอบรม ให้รจู้ กั รักษาบ้านเมือง รูจ้ กั ใช้สติปญ
ั ญา และอาวุธเข้าท�ำการป้องกัน
ประเทศชาติในยามคับขัน รองจากก�ำลังทหารที่ปฏิบัติการอยู่ข้างหน้าได้
ทั้งนี้ รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลพลเรือน       
ไม่วา่ จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ทีม่ ไิ ด้เป็นทหารสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกเสือป่าได้ตามความสมัครใจ ซึง่ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่านี้
นอกจากผูส้ มัครจะต้องช�ำระเงินค่าสมาชิก ต้องจัดหาเครือ่ งแต่งกายของตนเองแล้ว
ยังต้องมารับการฝึกหัดตามก�ำหนดเวลา หากเกียจคร้านจะถูกปรับและ                    
ยังอาจถูกประจานให้ได้รับความอับอายอีกด้วย
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ในการถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยาเสือป่า ณ พระอุโบสถวัดพระศรี            
รั ต นศาสดาราม อั น ถื อ ว่ า เป็ น วั น สถาปนากองเสื อ ป่ า ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก                       
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ นั้น มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีเพียง            
ร้อยคนเศษ จากนั้นได้ โปรดให้ขยายการรับสมาชิกออกไปทั่วราชอาณาจักร                
ซึ่งปรากฏว่าในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น        
มีสมาชิกเสือป่าทัว่ ประเทศกว่าหมืน่ สามพันคน สมาชิกเสือป่าส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยข้าราชการผู้ ใหญ่ ผู้น้อย ทั่วทุกจังหวัด รวมทั้งพ่อค้าคหบดี ซึ่งล้วนเป็น
ผู้มีการศึกษา การฝึกหัดสั่งสอนจึงเป็นไปได้ โดยง่าย ต่างจากทหารเกณฑ์           
ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน การฝึกหัดสั่งสอนจึงเป็นไปด้วย        
ความยากล�ำบาก
สมาชิกเสือป่าอยู่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว นอกจาก “มีก�ำลังวังชา
ขึ้นทันตาเห็นผู้ที่เคยต้องคอยประคับประคองก็มาแข็งแรงขึ้นจนเลี้ยงตัวได้
มากขึ้นเป็นล�ำดับ ที่เคยอ่อนแอก็กลับแข็งแรง ที่เคยตามใจตัวอยู่เป็นเนืองนิตย์
ก็กลับคิดทรมานจิตรของตน ให้นึกถึงผู้อื่นและนึกถึงคนที่เคยส�ำมะเลเทเมา
อยูก่ ม็ าลดหย่อนลงและตัง้ ใจกลับตัวประพฤติให้เรียบร้อย ข้อนีเ้ จ้าพระยายมราช
อ้างพยานให้เห็นปรากฏ คือ ร้านขายเหล้าพากันร้องว่าขายตกไป ยังมิหน�ำซ�้ำ
เสือป่าแข่งกันหาชื่อเสียงในทางช่วยกองตระเวนจับผู้ประพฤติชั่วต่าง ๆ
อยู่แทบทุกวัน” นอกจากนั้นในด้านความสามัคคีในหมู่ข้าราชการต่างกระทรวง        
ซึ่งแต่เดิม “ความสามัคคี ในหมู่ข้าราชการต่างกระทรวงไม่ใคร่จะมีต่อกัน         
เพราะต่างคนต่างคิดแต่จะหาความชอบความดีในแผนกของตนและต่างคนต่าง      
มุ่งนิยมอยู่แต่เฉพาะในตัวบุคคลผู้เป็นนายเหนือตน” นั้น ก็ ได้รับการเยียวยา
รักษาจนหายขาดด้วยยาขนานเอก คือ “เสือป่า” นั้นเอง
21

ด้านการจัดการปกครองกองเสือป่านั้นในชั้นต้นพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงด�ำรงพระยศเป็นนายกองใหญ่ นายกเสือป่าและ           
ผูบ้ งั คับการกรมเสือป่าหลวงรักษาพระองค์ ครัน้ เมือ่ สมาชิกเสือป่าขยายตัวเพิม่ ขึน้
จนมีเสือป่ากระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้ โปรดเกล้าฯ ให้จัดแบ่งกองก�ำลังเสือป่า              
ออกเป็นกรมเสือป่ารักษาดินแดน เเล้วขยายขึน้ เป็นกองเสนาในท�ำนองเดียวกับ
กองพลทหารบก โดยกองเสนาหลวง หมายถึงกองเสือป่าซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นผูบ้ งั คับบัญชาด้วยพระองค์เอง สมาชิกส่วนใหญ่
ล้วนเป็นข้าราชส�ำนักจัดอัตราก�ำลัง เป็นกองเสนาน้อยราบหนักเปรียบได้กับ          
กองพลทหารราบ ประกอบด้วย
กรมเสือป่าราบหลวง
กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวง
กรมเสือป่าม้าหลวง
กองเสือป่าเดินข่าวหลวง
กองเสือป่าช่างหลวง
         กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
			 กองเสนาน้อยราบเบา เปรียบได้กับกองพลน้อยทหารราบเบา
ประกอบด้วย
กรมเสือป่าพรานหลวง
กรมนักเรียนเสือป่าหลวง
ในส่วนภูมิภาคโปรดให้จัดเป็นกองเสนารักษาดินแดนกระจายกันอยู่
ตามมณฑลต่าง  ๆ ทั่วประเทศ มีสมุหเทศาภิบาลซึ่งเป็นผู้บริหารราชการสูงสุด   
ในแต่ละมณฑลท�ำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเสนา โดยต�ำแหน่ง
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ในด้านการฝึกอบรมสมาชิกเสือป่านัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า  
เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงฝึกสอนสมาชิกเสือป่าในส่วนกลาง           
ทีส่ นามเสือป่าด้วยพระองค์เองโดยตลอด และในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม
ของทุกปี ก็จะทรงน�ำสมาชิกเสือป่า กองเสนาหลวงและกองเสือป่ารักษาดินแดน
กรุงเทพฯ ไปฝึกซ้อมรบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ร่วมกับกองทหาร
กองเสือป่าและลูกเสือ ในพืน้ ทีม่ ณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรเี ป็นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นี้ เพือ่ ฝึกหัดให้ทหารและเสือป่ามีความช�ำนาญในภูมปิ ระเทศ และให้เสือป่า     
ได้รับการฝึกหัดการท�ำหน้าที่ผู้ช่วยทหารในการสอดแนมและการลาดตระเวน
รวมถึงการฝึกซ้อมวิธยี ทุ ธทัง้ เต็มรูปแบบและจรยุทธ ซึง่ นอกจากจะช่วยให้เสือป่า
มีความรูค้ วามสามารถในเชิงการทหารสามารถตัง้ รับและยันข้าศึกทีย่ กก�ำลังจูโ่ จม
เข้ามามิให้ล่วงล�้ำเข้ามาในพระราชอาณาเขต เพื่อรอก�ำลังทหารเคลื่อนพล        
จากที่ตั้งมาผลัดเปลี่ยนดังปรากฏแนวพระราชด�ำรินี้ในบทพระราชนิพนธ์ละคร
พูดเรื่อง “หัวใจนักรบ”
จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบความเชื่อมโยงระหว่าง กองเสือป่า    
ในอดีตกับกองอาสารักษาดินแดนในปัจจุบันเบื้องต้นอยู่ ๒ ประการ คือ                      
สถานะการเป็นสมาชิกและยศ
ประการแรก ก�ำลังหลักของทั้งกองเสือป่าและกองอาสารักษาดินแดน
มีสถานะเป็น “สมาชิก” คือ “สมาชิกกองเสือป่า” และ “สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน”
ประการที่ ส อง ยศของกองเสือป่าและกองอาสารักษาดินแดน                  
มีลักษณะเหมือนกันเกือบทั้งหมด เรียงล�ำดับจากสูงไปต�่ำตั้งแต่ นายกองใหญ่
นายกองเอก นายกองโท นายกองตรี นายหมวดเอก นายหมวดโท นายหมวดตรี
นายหมู่ใหญ่ นายหมู่เอก นายหมู่โท นายหมู่ตรี แตกต่างกันที่ลำ� ดับสุดท้าย คือ
“นายเสือป่า” ของกองเสือป่า และ “สมาชิก” ของกองอาสารักษาดินแดน
(กองอาสารักษาดินแดนจ�ำแนกบุคคลเป็น ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
พ.ร.บ. ยศ ฯ พ.ศ. ๒๔๙๗ ระบุใช้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ไม่รวมถึงสมาชิก)
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ยุคที่สาม ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ สืบเนื่อง  
ในห้วงเวลาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑              
จนมาถึงยุคที่สามนี้ ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภัยจากสงครามมิได้อยู        ่
ในวงจ�ำกัดแค่ระหว่างทหารต่อทหารเท่านั้น ประชาชนพลเมืองของโลก                 
ไม่ว่าอยู่ที่ใดต่างได้รับภัยจากสงครามด้วย
จากบทวิเคราะห์ของพลโท สุรใจ พูลทรัพย์ อดีตเจ้ากรมการรักษาดินแดน
กรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า “การป้องกันประเทศชาติซงึ่ แต่เดิม
เราถือว่าเป็นหน้าทีข่ องทหารโดยตรงเท่านัน้ แต่เหตุการณ์และสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ   
ในปัจจุบัน ท�ำให้เราไม่สามารถจะถือหลักนั้นต่อไปได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที         ่
ส่วนหนึ่งของชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกคนต้องมีหน้าที่ป้องกันประเทศของตน            
ให้มีเอกราชและอธิปไตย อยู่ได้ตลอดไป”
การป้องกันประเทศให้มเี อกราชและอธิปไตยอยูไ่ ด้นนั้ จะต้องเตรียมการ
ในเรื่องการป้องกันรักษาอย่างรอบคอบไว้ทุก ๆ ด้าน เป็นงานที่กว้างขวางมาก
เป็นงานที่ประชาชนพลเมืองทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง จึงจะเป็น
ผลส�ำเร็จ หากปล่อยให้ตา่ งคนต่างท�ำตามความพอใจแล้ว เอกราชและอธิปไตย
ของชาติจะต้องเสียไปโดยแน่นอน การเตรียมการป้องกันจะต้องกระท�ำพร้อม ๆ กัน
ในทุกด้าน ทัง้ ในทางการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา และการทหาร
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ นี้ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา         
ก็มแี นวคิดเกีย่ วกับการรักษาดินแดนเช่นกัน ส�ำหรับประเทศอังกฤษได้เผชิญกับ
กองทัพเยอรมัน ซึง่ ได้แสดงให้ โลกเห็นไว้ตงั้ แต่เข้าตีโปแลนด์แล้วว่า ก�ำลังทาง
อากาศและพลร่มของตนปฏิบตั ไิ ด้ผลดีเพียงไร ทางการอังกฤษวิตกในเรือ่ งนีม้ าก
เพราะก�ำลังทางบกอยู่ในลักษณะที่อ่อนแอ นายกรัฐมนตรีวินสตัน เซอร์ซิลล์          
จึงได้จัดตั้ง “โฮมการ์ด” ขึ้น พอเปิดการรับคนชาวอังกฤษก็สมัครถึงหนึ่งล้านคน  
ในเวลาเพียงไม่กี่วัน
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ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กองทัพบกประกอบด้วยส่วนก�ำลัง          
ทั้งสาม คือ กองทัพบกประจ�ำการ กองอาสาทหารบก และกองหนุนทหารบก
กองทัพบกประจ�ำการ (Regutar Army) เป็นก�ำลังกองทัพบกถาวรและเป็นอาชีพ
กองอาสาทหารบก (Army National Gard) ถูกเกณฑ์ ให้เข้าประจ�ำการได้          
ในกรณีที่ระบุไว้ โดยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ได้แก่ สมาชิกรับการฝึกใกล้  
ภูมิล�ำเนาโดยไม่ต้องประจ�ำการตลอดปี และไปประจ�ำค่ายฝึกฤดูร้อน ๑๕ วัน
กองหนุนทหารบก (Army Reserve) เป็นก�ำลังทีท่ ำ� ให้กองทัพบกทรงอ�ำนาจอยูไ่ ด้
เฉพาะกองอาสาทหารบกและกองหนุนทหารบกนี้เรียกรวมว่า ก�ำลังส�ำรอง          
ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ และมีประเภทของสมาชิกก�ำลังส�ำรอง ดังนั้น
ก�ำลังส�ำรองพร้อมรบ (Ready Reserve) ก�ำลังส�ำรองขั้นเตรียม (Standby
Reserve) และก�ำลังส�ำรองหนุน (Retired Reserve)
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม  นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ตราพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ปัจจุบันยังมีผลใช้บังคับ)                
และพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔
(ยกเลิ ก เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๘๘) เพื่ อ ท� ำ การฝึ ก คนไทยให้ รู ้ จั ก หน้ า ที่ ใ นการ                 
ป้องกันรักษาประเทศชาติเป็นส�ำคัญ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย                      
เป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ            
นายอ�ำเภอ เปิดการฝึกอบรมเป็นแห่ง ๆ ไปตามต�ำบลและหมูบ่ า้ นเท่าที่สามารถ
จะท�ำได้ โดยไม่ขดั ต่อการประกอบอาชีพตามปกติ เพือ่ ท�ำการต่อสูต้ า้ นทานข้าศึก
รักษาจุดยุทธศาสตร์ รักษาเขตชุมชน รวมทั้งเตรียมเสบียงอาหารเพื่อให้            
แต่ละจังหวัดสามารถเลี้ยงตนเองได้ ในสภาวะสงคราม และได้จัดตั้งกองทัพ
พลเรือนขึ้น                          
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มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก มังกร พรหมโยธี)           
ด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพกองทัพพลเรือน ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อกองทัพพลเรือน
เป็นกองพลเรือนอาสาปฏิบัติหน้าที่ช่วยรบ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พระราชบัญญัติให้อำ� นาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ถกู ยกเลิกไป อ�ำนาจในการเรียกราษฎรมาท�ำการฝึกอบรมก็หมดไปด้วย
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในสมัยนัน้ (พลเอก มังกร พรหมโยธี) จึงสัง่ การให้จงั หวัด อ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บา้ น
ทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดน ท�ำการอบรมราษฎรให้รจู้ กั การป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติ
รู้จักหน้าที่ คนไทยในเวลารบโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ก�ำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติไปพลางก่อน       
ในขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติองค์การประชาชน
ป้องกันประเทศ ซึ่งกรมเสนาธิการกลาโหมยกร่างขึ้นตามมติสภาป้องกัน               
พระราชอาณาจักรจัดตัง้ องค์การขึน้ เพือ่ เป็นหลักฐานในการด�ำเนินงานองค์การนี                   ้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งในยามปกติ และยามสงคราม และมีการพิจารณาร่วมกัน            
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมหลายครั้ง จนกระทั่งในปี        
พ.ศ. ๒๔๙๗ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้น ได้สั่งการให้แก้ ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่เสนอต่อ          
คณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามล�ำดับจนกระทั่ง          
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสา           
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร                 
และทรงพระราชทานธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนพระราชทาน                 
พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗                
ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนได้ยึดถือปฏิบัติตามมาโดยตลอด
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ยุคที่สี่ : ยุคสงครามเย็นการขัดแย้งทางแนวความคิด อุดมการณ์
ระบอบการปกครองและการต่ อ สู ้ กั บ ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยคอมมิ นิ ส ต์ (ผกค.)                            
ในห้วงระยะเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทาน
ก�ำเนิดกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ดังกล่าว          
และหลังจากนั้น (พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) เป็นช่วงที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น
ซึง่ เป็นการต่อสูร้ ะหว่างกลุม่ ประเทศ ๒ กลุม่ ทีม่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองและระบบ
การเมืองต่างกัน คือ ระหว่างฝ่ายค่ายตะวันออกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์
กับฝ่ายค่ายตะวันตกซึง่ ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย
กองอาสารักษาดินแดนในห้วงดังกล่าวได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นกองก�ำลังที่ส�ำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ต�ำรวจและทหาร ในการป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันการจารกรรมและการหาข่าว
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในขณะนั้นว่า มีส่วนท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ          
เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ เพราะสมาชิก อส. เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความช�ำนาญในภูมิประเทศ
มีญาติพี่น้อง มิตรสหายอยู่ในหมู่บ้านทั่วประเทศ จึงสามารถหาข่าวเกี่ยวกับ            
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และโจรผู้ร้ายได้ดีกว่าหน่วยอื่น นอกจากนั้น                  
ยังเป็นที่ประจักษ์วา่ สมาชิก อส. ได้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างทีด่ ี โดยเป็นผูร้ เิ ริม่
ชักชวนราษฎรในท้องถิ่นของตนร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญในหมู่บ้าน
เช่น การซ่อมสร้างถนนขุดคลอง สร้างท�ำนบกั้นน�้ำ  ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเป็น       
การประหยัดงบประมาณของทางราชการแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี               
และความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันขึน้ ในหมูบ่ า้ นด้วย จนกระทัง่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว (พ.ศ. ๒๕๑๙)        
ได้กล่าวว่า “หากขาดก�ำลังกองอาสารักษาดินแดนแล้ว สถานการณ์บ้านเมือง
อาจจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรไม่อาจจะประมาณได้”
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ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพกองอาสารักษาดินแดนในยุคนี้ได้มกี ารพัฒนา
เป็ น อย่ า งมากเริ่ ม ตั้ ง แต่ การก� ำ หนดระเบี ย บและหลั ก สู ต รฝึกอบรมพล                
อาสารักษาดินแดน เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสมัย พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์  ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและหลักสูตร      
ในภาพรวมของการบริหารจัดการ กายบริหาร การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ             
บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ ท่ายิงปืนพก ท่ายิงปืนกล ท่ายิงระเบิด              
ท่าขว้างระเบิด การใช้ดาบปลายปืน มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น ๔๒๘ หน้า
การด�ำเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวาง
มีการจัดตั้งหน่วยก�ำลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด ๆ ละ
๒ กองร้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เริ่มจัดตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ        
ตามอ�ำเภอชายแดนและพื้นที่ล่อแหลม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้มีการรับส่ง
หน้าที่การฝึกหน่วยอาสารักษาดินแดน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ก�ำหนดให้กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการเกี่ยวกับการฝึก            
และการวางแผนการฝึกหน่วยอาสารักษาดินแดนแทนกระทรวงมหาดไทย         
ส่วนงบประมาณในการด�ำเนินการฝึกให้ ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกยังคงอยู่ ในความรับผิดชอบของ           
กระทรวงมหาดไทยตามเดิม ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กองทัพบก          
เป็นผูร้ บั ผิดชอบ จึงเป็นเหตุให้กองอาสารักษาดินแดน มีการประสานงานกับกองทัพ
บกอย่างใกล้ชิด ในโอกาสต่อมากองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอได้ถูก              
จัดตั้งขึ้นเรื่อย ๆ ตามอ�ำเภอต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์จำ� เป็น
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ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐบาลได้ตระหนักว่า คอมมิวนิสต์ด�ำเนินการ           
โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการแทรกซึมเข้าไปโฆษณาชวนเชื่อ ปฏิบัติการ
จิตวิทยา (Psychologiczl Operation) ไปจนกระทั่งการใช้ก�ำลังอาวุธ                   
เข้าข่มขู่ ท�ำร้ายประชาชนเป็นการข่มขวัญโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์                 
ได้ด�ำเนินการอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย             
ในขณะนัน้ ทัง้ นีก้ ารทีร่ ฐั บาลใช้เจ้าหน้าทีอ่ อกไปชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับประชาชน
แต่ฝ่ายเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนน้อยไม่อาจ        
เข้าคลุกคลีชแี้ จงให้ประชาชนเข้าใจได้ทวั่ ถึง ดังนัน้ รัฐบาลจึงต้องด�ำเนินการอบรม
ประชาชนผู้อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ ได้เป็นสื่อกลางน�ำความรู้           
ความเข้าใจที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่ โดยแนะน�ำชี้แจงกับประชาชนทั่วไป     
อีกทอดหนึ่ง รัฐบาลในสมัยนั้นเห็นว่าวิธีดังกล่าวหากได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนแล้ว การรณรงค์เพือ่ ต่อต้านและปราบปรามผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์
ในประเทศก็จะสัมฤทธิ์ผล ส�ำหรับวิธีดังกล่าวโดยสรุป ๓ วิธี คือ
วิธีที่ ๑ โครงการจัดตั้งชุดอาสารักษาดินแดนต�ำบล สืบเนื่องจาก         
สมาชิก อส. กระจัดกระจายอยู่ตามอ�ำเภอและต�ำบลต่าง ๆ ยากแก่การเรียกระดม
เป็นหมวดหมู่ไม่สะดวกแก่การปกครองบังคับบัญชา ประกอบกับความส�ำเร็จ             
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องการจัดตัง้ กองอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖
ในการป้องกันรักษาความสงบ หาข่าว และรายงานข่าวในท้องที่ชายแดน          
จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัฐบาลได้
จัดตัง้ กองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขนึ้ (บก. ปค.) และได้ ใช้กำ� ลังสมาชิก อส.
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและปราบปราม ผกค. ได้ผลดี ดังนั้น            
กระทรวงมหาดไทยจึงได้พจิ ารณาปรับปรุงการจัดตัง้ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
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ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งชุดป้องกันต�ำบลเพิ่มขึ้น มีอัตราต�ำบลละ
๑๒ คน ซึ่งเท่ากับเป็นการกระจายก�ำลังออกไปจากระดับอ�ำเภอถึงระดับต�ำบล
โดยด�ำเนินการในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ล่อแหลมต่ออันตราย มีการด�ำเนินการ        
รั บ สมั ค รสมาชิ ก อส. ขึ้ น ทุ ก ต� ำ บลและมอบหมายให้ ก� ำ นั น เป็ น หั ว หน้ า                
อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของนายอ�ำเภอ
ส�ำหรับวิธีที่ ๒ คือ โครงการผู้ ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน          
ฝ่ายรักษาความสงบ “ผรส.” เป็นโครงการซึง่ กรมการปกครองควบคุมและด�ำเนินการ
โดยกรมต�ำรวจจะเป็นผู้ ให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการและการสนับสนุนด้านอื่น
วิธีที่ ๓ คือ โครงการหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน “ปชป”      
อยู่ในความควบคุมของกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ เป็นหน่วยช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีอาวุธปฏิบัติหน้าที่ในการอ�ำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ การสูร้ บกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ได้ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม                      
จึงร่วมกันจัดท�ำโครงการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพ อส.” มุ่งเน้นปรับปรุงกองร้อย
อาสารักษาดินแดนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น         
เพือ่ ให้การปราบปรามผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ ตามแผนงานของกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน จึงมีการจัดตั้ง “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ปรับปรุงใหม่” ขึ้น โดยจัดท�ำเป็นโครงการ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มีการแบ่งความรับผิดชอบไว้ ดังนี้
๑) กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการจัดก�ำลังพลเจ้าหน้าที่มาบรรจุ     
ในต�ำแหน่งต่าง ๆ ของกองร้อย ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด                     
จ่ากองร้อย เจ้าหน้าที่ส่งก�ำลัง และผู้บังคับหมู่ที่จ�ำเป็นเรียกก�ำลังพลประเภทนี้
ว่า “เจ้าหน้าที่โครงฝ่ายทหาร” ซึ่งกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้กองทัพบก
รับผิดชอบในการจัดก�ำลังพลดังกล่าว กองทัพบกซึ่งได้บรรจุก�ำลังพลเหล่านี้
เป็นกองก�ำลังพลพิเศษ ฝากไว้กบั กรมการก�ำลังส�ำรองทหารบก เพือ่ ความสะดวก
ในการควบคุมบังคับบัญชา และด�ำเนินการด้านก�ำลังพล
30

๒) กระทรวงมหาดไทย สนั บ สนุ น งบประมาณการจั ด ตั้ ง และ               
ส่งก�ำลังบ�ำรุงหน่วย ตลอดจนงบบริหารงานธุรการ ฯลฯ และจัดเจ้าพนักงาน
ปกครองระดับ ๓ - ๕ จ�ำนวน ๑ นาย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับกองร้อย                
ท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงฝ่ายทหาร
๓) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน รับผิดชอบการใช้งาน        
ด้านยุทธการสนับสนุนงบประมาณค่าเบีย้ เลีย้ ง เสบียงสนามและงบประมาณอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็นเมื่อใช้หน่วย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ โอนงบประมาณส่วนหนึ่ง
ไปตั้งจ่ายที่กระทรวงมหาดไทย
ในยุคนี้ นอกจากการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการฝึกอบรมแล้ว
ยังมีการจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้สมาชิก อส. ได้มีความรู้         
ความช�ำนาญ สามารถน�ำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรร        
เบี้ ย เลี้ ย งเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ สู ง ขึ้ น                     
ส่วนใน ด้านการปกครองบังคับบัญชาและการบ�ำรุงขวัญ ได้มกี ารก�ำชับผูบ้ งั คับบัญชา
และเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นให้คอยเยี่ยมเยียนสอดส่อง ดูแลทุกข์สุขอยู่เสมอ
ส�ำหรับสมาชิก อส. ที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากจะได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและบ�ำนาญพิเศษตามกฎหมาย
และระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ ทางกองอาสารักษาดินแดนยังได้สง่ เงินช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่สมาชิก อส. และครอบครัวเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
ยุคทีห่ า้ ยุคปัจจุบนั ภายใต้สถานการณ์ภยั รอบด้านและหลากหลายรูปแบบ
เช่น ภัยจากการก่อการร้าย การขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ อันเนือ่ งมาจาก
การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ภัยจากยาเสพติดและสาธารณภัยอันเนื่องมาจาก
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก เป็นต้น
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ในยุ ค ปั จ จุ บั น กองอาสารั ก ษาดิ น แดนอยู ่ ใ นสภาวะแวดล้ อ ม                    
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งในแง่บวก          
และแง่ลบ อันส่งผลต่อภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนที่มากมายและ                    
หลากหลายขึ้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบของภารกิจตาม ม. ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.            
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และภารกิจทีร่ ฐั บาลและกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย สรุปได้ดังนี้
ภารกิจเกี่ยวกับภัยจากการก่อการร้าย สืบเนื่องจากแนวความคิด  
การต่อสู้กับประเทศมหาอ�ำนาจและการแบ่งแยกดินแดน ส่งผลต่อจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย (จชต.) กองอาสารักษาดินแดนถือเป็นก�ำลังส�ำคัญ      
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะป้องกัน แก้ไข และบรรเทาให้ปัญหาดังกล่าว
คลีค่ ลายและสงบลงในทีส่ ดุ ได้มกี ารเพิม่ จ�ำนวนสมาชิก อส. อาวุธยุทโธปกรณ์                       
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง           
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ลงไปจนถึง
ระดับหมู่บ้าน โดยร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย แม้ว่าการเปิด
นโยบายเชิงรุกของฝ่ายรัฐเพือ่ ให้เกิดความสงบในพืน้ ที่ จชต. จะสร้างความสูญเสีย
แก่ผบู้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิก อส. มาโดยตลอด แต่กองอาสารักษาดินแดน
ก็จะยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นแผ่นดินไทย
ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ของคนในชาติ                        
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง อันเป็นขั้นตอนของการพัฒนา
ทางการเมื อ งไปสู ่ ก ารเมื อ งระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์                 
ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตามสถาบันอันสูงสุดของประเทศจะต้องธ�ำรง                
คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป กองอาสารักษาดินแดนเป็นก�ำลังส�ำคัญ                    
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ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายในการที่จะสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง           
โดยเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนโครงการเทิดทูนสถาบันส�ำคัญของชาติ  
เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์จลาจลหรือ              
การก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายต่อสถานที่ส�ำคัญและเส้นทางคมนาคม         
กองอาสารักษาดินแดน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาภัยดังกล่าว          
จนสุดความสามารถ
ภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อันสืบเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสังคม ชุมชนและหมู่บ้าน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมาย         
ให้ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ของกระทรวงมหาดไทย                    
ในการเข้าแก้ ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ                   
ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ก็ ได้ด�ำเนินการด้วยความเข้มแข็งและจริงจัง             
มาโดยตลอด และจะมุง่ แก้ไขต่อไปจนกว่าปัญหายาเสพติดจะลดน้อยลงในทีส่ ดุ
ภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก
ภารกิจดังกล่าว คือ ภารกิจหลักซึ่งผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส.
ต่างตระหนักดี มุ่งจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังเช่นสถานการณ์มหาอุทกภัย           
ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ที่ ได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหาย                
กั บ ประชาชนอย่ า งแสนสาหั ส ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อั น ประเมิ น ค่ า มิ ไ ด้                  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร (๒๒ เขต) ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยโดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้สั่งใช้สมาชิก
อส. รวมทั้งผู้บังคับบัญชา เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๒๘๘ นาย โดยปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม – ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งหมด ๘๔ วัน    
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม
ได้ปฏิบัติงานในกิจการอาสารักษาดินแดนร่วมกันได้ปรับปรุงและพัฒนากิจการ
กองอาสารักษาดินแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี ปัจจุบันกองทัพบก
ได้น�ำหน่วยก�ำลังกองอาสารักษาดินแดน ทั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอ มาใช้ ในการวางแผนป้องกันประเทศ
ร่วมกับหน่วยก�ำลังอื่น ๆ ในบทบาทของก�ำลังประจ�ำถิ่นและก�ำลังประชาชน               
ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ ในการชดเชยอ�ำนาจก�ำลังรบที่เสียเปรียบและแนวทาง  
การใช้กำ� ลังเพือ่ ป้องกันประเทศในลักษณะของการต่อสูแ้ บบเบ็ดเสร็จ และเป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของการใช้พระราชบัญญัตกิ องอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
ก็คือ การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือ และจะต้องได้รับการ             
ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองและประเทศชาติ            
จึงจ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่เวลาปกติ
จากประวัติความเป็นมาอันยาวนานของพลอาสาสมัครจากยุคโบราณ
มาจนถึงกองอาสารักษาดินแดนในปัจจุบัน คงจะท�ำให้เราทุกคนตระหนักอย่าง
จริงจังว่า ภารกิจรักษาดินแดนไทยให้คงอยู่สมกับค�ำว่า “ไทยต้องเป็นไทย” นั้น
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ขออาสาสืบทอดภารกิจ  
ของเหล่าวีรชน บรรพบุรษุ ผูอ้ าสา สละชีวติ เพือ่ ให้ชาติไทยคงอยูด่ ว้ ยความสงบสุข
และร่มเย็นมานับร้อยปี
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โครงสร้างกองอาสารักษาดินแดน
ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ แบ่งส่วนราชการ
กองอาสารักษาดินแดน เป็น ๒ ส่วน

ส่วนกลาง

๑. มีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) เป็นองค์กร               
รับผิดชอบการบริหาร
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกองอาสา        
รักษาดินแดน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการ     
กองอาสารักษาดินแดน
๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย              
เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
๕. อธิบดีกรมการปกครอง เป็นหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน
๖. รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นรองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ           
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.)

ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
(๑) ฝ่ายอ�ำนวยการฯ มีอธิบดีกรมการปกครอง เป็นหัวหน้าฝ่าย
อ�ำนวยการฯ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นรองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ฯ          
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่าย
อ�ำนวยการฯ
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(๒) ที่ ป รึ ก ษา ปั จ จุ บั น คื อ ส� ำ นั ก งานฝ่ า ยอ� ำ นวยการทหาร                
เป็นคณะนายทหารมาจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) มีหน้าที่ให้คำ� ปรึกษา
เกี่ยวกับธรรมเนียมทหาร การฝึก และยุทธการ
(๓) กองร้อยขึ้นตรงต่อกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน         
(บก.อส.) มี ๗ กองร้อย ได้แก่
๓.๑ กองร้อยบังคับการและบริการ ที่ ๑ เรียกโดยย่อว่า          
“ร้อย.บก.บร.๑” ตัง้ อยูท่ ี่ ฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
๓.๒ กองร้อยบังคับการและบริการ ที่ ๒ เรียกโดยย่อว่า         
“ร้อย.บก.บร.๒” ตัง้ อยูท่ ี่ ศูนย์ฝกึ อบรมกองก�ำลังประจ�ำถิน่ ท่าสาป  อ�ำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา  
					 ๓.๓ กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ที่ ๑ เรียกโดยย่อว่า “ร้อย.ปพ.๑”
ตั้งอยู่ที่ กระทรวงมหาดไทย
				 ๓.๔ กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ที่ ๒ เรียกโดยย่อว่า “ร้อย.ปพ.๒”
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
					 ๓.๕ กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ที่ ๓ เรียกโดยย่อว่า “ร้อย.ปพ.๓”
ตั้งอยู่ที่ อาคาร “กูรักมึง” ตรงข้ามส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
					 ๓.๖ กองร้อยปฏิบตั กิ ารฝึก ที่ ๑ เรียกโดยย่อว่า “ร้อย.ปฝ.๑”
ตัง้ อยูท่ ี่ ศูนย์ฝกึ อบรมกองก�ำลังประจ�ำถิน่ ท่าสาป  อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
					 ๓.๗ กองร้อยปฏิบตั กิ ารฝึก ที่ ๒ เรียกโดยย่อว่า “ร้อย.ปฝ.๒”
ตั้งอยู่ที่ ค่ายเพชรโยธิน อ. ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี

ส่วนภูมิภาค

๑. กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด (บก.อส.จ.)                   
เป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหาร
๒. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
๓. รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นรองผูบ้ งั คับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด
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๔. ปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
และหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด           
(บก.อส.จ.) ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ
(๑) ฝ่ายอ�ำนวยการ มีปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
(๒) กองร้ อ ยบั ง คั บ การและบริ ก าร มี ป ้ อ งกั น จั ง หวั ด เป็ น                   
ผู้บังคับกองร้อย
		
(๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีปลัดอ�ำเภอที่ได้รบั มอบหมาย
เป็นผู้บังคับกองร้อย
(๔) กองร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดนอ� ำ เภอมี น ายอ� ำ เภอเป็ น                    
ผู้บังคับกองร้อย บุคลากรที่ส�ำคัญในการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดน
นอกเหนือจากผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ แล้วก็คอื สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “สมาชิก อส.” หรือ “อส.” ซึ่งเป็นราษฎรที่อาสา            
และสมัครใจเข้ามาช่วยเหลือทางราชการ

ภารกิจกองอาสารักษาดินแดน
๑. ภารกิจตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
ภารกิ จ ตามมาตรา ๑๖ แห่ ง พ.ร.บ. กองอาสารั ก ษาดิ น แดน                    
พ.ศ. ๒๔๙๗  คือ
๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท�ำของข้าศึก
๒) ท�ำหน้าที่ต�ำรวจรักษาความสงบในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ำรวจ
๓) รักษาสถานที่สำ� คัญและการคมนาคม
๔) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว
๕) ท�ำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหาร
ต้องการและตัดทอนก�ำลังของข้าศึก
๖) เป็นก�ำลังส�ำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุน
ก�ำลังทหารได้เมื่อจ�ำเป็น
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๒. การขับเคลื่อนภารกิจที่ส�ำคัญของกองอาสารักษาดินแดน                 
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
			 ๒.๑ การขับเคลือ่ นภารกิจทีส่ ำ� คัญของกองอาสารักษาดินแดน
ด้วยปัจจุบนั สถานการณ์ภยั คุกคามประเทศมีความหลากหลายซับซ้อน                 
และรุนแรง กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงรับผิดชอบ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงภายใน โดยมีกองก�ำลัง            
สมาชิก อส. เป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินงานดังกล่าว ได้ก�ำหนดกิจกรรม
ด�ำเนินการเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของภารกิจโดยด�ำเนินการ ดังนี้
						๒.๑.๑ การพัฒนาก�ำลังพลของกองอาสารักษาดินแดน
๑) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่                
ซึ่งมีประมาณ ๓,๐๐๐ นาย และก�ำลังพลสมาชิก อส. ทั่วประเทศจ�ำนวน          
๒๓,๗๖๕ นาย
๒) มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ ๓ ด้าน ได้แก่
- ด้านความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่
					 				 - ด้ า นสมรรถภาพทางร่ า งกาย ให้ เ ข้ ม แข็ ง             
ทั้งร่างกายและจิตใจ
- ด้านวินัยและอุดมการณ์
				 ๒.๑.๒ ปรับปรุงสิทธิกำ� ลังพลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้ได้รับใกล้เคียงกับหน่วยกองก�ำลังอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ทั้งค่าตอบแทน
และสวัสดิการอื่นๆ ให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
						๒.๑.๓ การพั ฒ นาหน่ ว ยให้ มี ค วามพร้ อ มตามเกณฑ์              
“กองร้อยมาตรฐาน” โดย
๑) ส�ำรวจและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะ           
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสม          
กับสภาพพื้นที่ และขนาดของกองร้อย
๒) วางระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้มปี ระสิทธิภาพรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ โดยจัดตัง้ ศูนย์สง่ ก�ำลังบ�ำรุงระดับภาค เพือ่ ให้สะดวก ในการแจกจ่าย
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๒.๒ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ เพื่ อ ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาส�ำคัญมี ดังนี้
			 		 ๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้กองก�ำลังสมาชิก อส.
ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นตัวจักรส�ำคัญในด้านการข่าว
สืบค้น กลุม่ เป้าหมาย ผูผ้ ลิต ผูเ้ สพ รวมทัง้ สนับสนุนให้กองร้อยทีม่ คี วามพร้อม
เป็นหน่วยบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (แบบระบบสมัครใจ) ตามประกาศคณะ            
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรือ่ ง “การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งสงสัยว่า
กระท�ำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ�ำบัดฟื้นฟูและ          
การดูแลผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟู” ปัจจุบนั ด�ำเนินการอยูแ่ ล้วจ�ำนวน ๗๖ กองบังคับการ
(ทุกจังหวัด) ซึ่งจะได้พิจารณาขยายเพิ่มตามความพร้อมของกองร้อย  
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำ� เนินการช่วยเหลือฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ๓๖,๕๗๘ ราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปราม                
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจับกุมผู้กระท�ำผิดได้ ๑๖,๓๑๐ ราย  
และตรวจยึดของกลางยาเสพติด (ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา และอื่น ๆ)              
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวม ๖๑๑,๖๕๓,๖๗๘ บาท นอกจากนี้ แ ล้ ว สมาชิ ก อส.                   
ต้องคอยช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจในการปฏิบัติภารกิจ  
ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒         
ทัง้ ๘ แผนยุทธศาสตร์หลัก ดังนี  
้
๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  
๒) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด  
๓) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
๔) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
๕) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการ            
คืนคนดีให้สังคม  
		 ๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา       
ยาเสพติด
๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ    
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๒.๒.๒ การปฏิบตั ภิ ารกิจด้านอ�ำนวยความเป็นธรรม โดยปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็น ผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในการสืบสวน ควบคุม             
ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการก�ำหนดการ
สอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร          
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนาความรู้
สมาชิก อส. ให้พร้อมและจ�ำเป็นต้องเพิ่มอัตราก�ำลังพล สมาชิก อส. ให้แก่อ�ำเภอ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
		
๒.๒.๓ ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองก�ำลัง          
สมาชิก อส.กระจายอยู่ในทุกอ�ำเภอ ๘๗๘ อ�ำเภอ จังหวัด ๗๖ จังหวัด              
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด) สามารถเข้าถึงที่เกิดได้                
ทันท่วงทีในลักษณะ “ถึงที่หมายก่อน และถอนตัวหลังสุด” เพื่อให้เป็นที่พึ่ง       
แก่ประชาชนทุกสถานการณ์ เช่น ได้มกี ารสัง่ ใช้กำ� ลังพล สมาชิก อส. เพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน ๑๔,๒๘๘ นาย
ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ และด้วยปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้ม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
ให้กบั ก�ำลังพล สมาชิก อส. ทัว่ ประเทศ โดยจัดท�ำโครงการฝึกอบรมสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หลักสูตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกูภ้ ยั จ�ำนวน ๒๔๐ นาย
แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๔ รุน่ ๆ ละ ๖๐ นาย โดยท�ำการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
พร้อมรับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
			 ๒.๒.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ในพืน้ ทีป่ กติ หรือพืน้ ทีช่ นั้ ใน เน้นภารกิจการจัดระเบียบ
สังคมและปราบปรามอบายมุขทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการด�ำเนินการตามนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้จัดก�ำลังพล สมาชิก อส. เข้าร่วม
ปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการกวาดล้าง
ในทุกพื้นที่ของประเทศผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์
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									 		 - ในพืน้ ทีช่ ายแดนทัว่ ไป เน้นการสกัดกัน้ การขนยาเสพติด
ร่วมกับก�ำลังฝ่ายทหารและต�ำรวจ และเฝ้าระวังการกระท�ำผิดกฎหมาย             
ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการบ่อนท�ำลายทรัพยากรส�ำคัญของชาติการ               
ลักลอบเข้าเมืองและการขนของหนีภาษี  เป็นต้น
		
๒.๒.๕ การแก้ ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งปัจจุบันได้สั่งใช้กำ� ลังพลสมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่
ใน จชต. จ�ำนวน ๙,๖๓๙ นาย โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ส�ำคัญในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ตามมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนก�ำลังหลักฝ่ายทหาร         
ตามแผนการถอนก�ำลังในพืน้ ทีส่ เี ขียว โดยจัดก�ำลังพลสมาชิก อส. เพือ่ เฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ และปฏิบัต      ิ
ภารกิจอื่นๆ ดังนี้
											 - การรักษาความปลอดภัยสถานที่ และบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ ง
ได้แก่ มัสยิด โรงเรียน ครู นักเรียน ฯลฯ
- การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ       
ฝ่ายทหาร ได้แก่ การลาดตระเวน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การตรวจค้น
จับกุม เป็นต้น
- การรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ และทหาร โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย ๖ เมืองหลัก ได้แก่ อ.เมืองยะลา อ.เบตง
อ.เมืองปัตตานี ทต.ตะลุบัน อ.เมืองนราธิวาส และ อ.สุไหงโก-ลก
- การรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ และสถานีรถไฟ
หาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ทั้งขาขึ้นและขาล่อง วันละ ๒๐ ขบวน          
โดยจัดก�ำลังพล สมาชิก อส. รักษาความปลอดภัย ขบวนละ ๘ – ๑๒ นาย        
ทั้งนี้ ตามขนาดของขบวนรถไฟ
- จัดตั้งหมวด อส.ต�ำบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน         
การท�ำงานของชุดคุ้มครองต�ำบล (ชคต.) ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่            
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ “เอาชนะที่หมู่บ้าน”
สอดรับกับภารกิจทดแทนก�ำลังหลักฝ่ายทหารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง          
ให้หมู่บ้าน/ต�ำบล
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แบบธรรมเนียมกองอาสารักษาดินแดน
ค�ำปฏิญาณตน
ในพิธีกระท�ำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกล่าวตาม ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า / (ยศ............ชื่อ...............สกุล) / ขอกระท�ำสัตย์ปฏิญาณว่า		
ข้าพเจ้า / จักยอมตาย / เพือ่ อิสรภาพ / และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า / จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า / จักเทิดทูนและรักษาไว้ / ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ /แห่ง
พระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า / จักรักษาไว้ / ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย /
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้ า พเจ้ า / จั ก เชื่ อ ถื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา / และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง /
อย่างเคร่งครัด / ทั้งจักปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชา / ด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า / จักไม่แพร่งพรายความลับ / ของทางราชการ / และ
กองอาสารักษาดินแดน / เป็นอันขาด
วินัยกองอาสารักษาดินแดน
ความหมายของวินัยกองอาสารักษาดินแดน
วินัยกองอาสารักษาดินแดน ก็หมายความว่า การที่สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจะต้องประพฤติปฏิบตั ติ ามแบบแผนและขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของกองอาสารักษาดินแดนอย่างเคร่งครัด จะขัดขืนหรือฝ่าฝืนไม่ได้ ส�ำหรับ
แบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดนก็ ได้แก่ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ค�ำสั่ง ค�ำแนะน�ำ ค�ำชี้แจง ข้อความและสรรพหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ให้ทราบ ไว้ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบตั ิ สามารถอธิบาย
โดยสรุป ได้ดังนี้
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กฎ หมายถึง ส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ ซึ่งอนุญาตให้รัฐมนตรี
เป็นผู้มีอ�ำนาจออกได้ เช่น กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ย ศ และเครื่ อ งแบบผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
เจ้ าหน้ า ที่ กองอาสารักษาดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้น
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อความที่ผู้บังคับบัญชา สั่งการเป็นก�ำหนด
แบบแผน เพื่อให้ปฏิบัติเป็นการยั่งยืนและชอบด้วยพระราชก�ำหนดกฎหมาย
เช่น ข้อบังคับที่ ๑ ก�ำหนดวิธีการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗
ค�ำสั่ง หมายถึง ข้อความที่ผู้บังคับบัญชา สั่งการต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติ อาจสั่งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออย่างอื่นก็ ได้ เมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามแล้ว ก็เป็นอันหมดอายุ เช่น ค�ำสั่งแต่งตั้งยศ
ค�ำแนะน�ำ  หมายถึง การชี้แนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ค�ำแนะน�ำเรื่อง
การป้องกันไข้หวัด
ระเบียบ หมายถึง บรรดาข้อความที่ผู้มีอ�ำนาจได้วางไว้เพื่อปฏิบัติ
เป็นการประจ�ำ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “เข็มอาสารักษา
ดินแดนสดุดี” พ.ศ. ๒๕๒๔
ค�ำชี้แจง หมายถึง การแจ้งให้ทราบ จะเป็นด้วยวาจาหรือหนังสือก็ ได้
เช่น แจ้งความข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึงแก่กรรม
สรรพหนั ง สื อ ต่ า ง ๆ หมายถึ ง บรรดาหนั ง สื อ หรื อ เอกสารต่ า งๆ
ซึ่งบัญญัติไว้ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือต�ำราต่างๆ
เป็นต้น
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สาเหตุที่ต้องมีวินัยกองอาสารักษาดินแดน
วินยั กองอาสารักษาดินแดนเป็นหลักแห่งความประพฤติของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ระเบี ยบ
แบบแผนของกองอาสารั ก ษาดิ น แดน โดยเคร่ ง ครั ด เพราะสมาชิก          
กองอาสารักษาดินแดนอยู่รวมกัน มาก ถ้าปราศจากวินัยก็รวมกันไม่ได้
กองอาสารักษาดินแดนก็จะกลายเป็นกองโจร แต่ถ้าสมาชิกกองอาสา           
รักษาดินแดนมีวินัยเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ก็ท�ำให้รวมกันได้เป็น             
ปึกแผ่นมัน่ คง บังคับบัญชากันได้ ท�ำให้สามัคคี เกิดความเข้มแข็ง มีอำ� นาจ
เป็นที่น่าเกรงขาม ผลเสียของการที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่มีวินัย
นอกจากจะกลายเป็นกองโจรแล้ว ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนมีความผิด           
ขาดความน่าเชื่อถือ เมื่อเวลาเกิดสงครามอาจเป็นสาเหตุ น�ำความพ่ายแพ้
มาสู่ประเทศชาติได้
วินยั กองอาสารักษาดินแดน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ สถาน คือสถานทีห่ นึง่
สัง่ ให้ประพฤติปฏิบตั ิ อีกสถานหนึง่ ห้ามมิให้ประพฤติปฏิบตั ิ ส่วนทีส่ งั่ ให้ประพฤติ
ปฏิบัติได้แก่ สิ่งดีงามทั้งหลาย อาทิ เช่น
- ตั้งใจรักษาประเทศชาติ
- เมื่ อ ได้ ยิ น หรื อ ทราบข่ า วอกุ ศ ลอั น เป็ น ผลร้ า ยต่ อ ประเทศชาติ
ต้องรีบระงับและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ท�ำการด้วยความสุจริต และซื่อสัตย์ และเต็มก�ำลัง
- อดทนไม่บิดพลิ้ว
- ไม่เห็นแก่ญาติมิตร และประโยชน์ของตน
- ตั้งใจรับการศึกษาอบรม และฝึกหัดให้บังเกิดผลดี
- เคารพย�ำเกรงผู้ ใหญ่ รักษาระเบียบการเคารพอย่างเคร่งครัด
- แต่งกายให้ถูกต้องและองอาจผึ่งผาย
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- ไม่ข่มเหงผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นในคราวอับจน
- จดจ�ำค�ำสั่งสอนของครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตาม
ถ้าสงสัยให้ไต่ถาม
- รักษาความลับของทางราชการยิ่งชีวิตสิ่งที่ห้ามมิให้ปฏิบัติและ
ควรละเว้นเสีย
- การพนัน
- สูบฝิ่น หรือยาเสพติดให้ โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ
- สุรุ่ย สุร่าย
- ยักยอกฉ้อโกง
- ขโมย
- ปากบอนพูดพล่าม
- กล่าวค�ำเท็จ
- ขาดหนีราชการ
- ท�ำร้ายตัวเองเพื่อหลบเลี่ยงราชการ หรือหลีกเลี่ยงการฝึกสอน
- มักได้ รับสินบน
- เข้าสโมสร หรือสมาคมที่เกี่ยวกับการเมืองจนขาดความเป็นกลาง
- ใช้อาวุธในทางที่ผิด
- ใช้วาจาหยาบคาย ต่อเพือ่ นหรือผูบ้ งั คับบัญชา แม้ตอ่ หน้าและลับหลัง
ทั้งไม่กล่าวค�ำหมิ่นประมาทและท�ำร้ายผู้บังคับบัญชา เวร ยาม หรือผู้ ใหญ่
ผลร้ายของการประพฤติชั่ว
- ท�ำให้เสียชื่อเสียงของตนเอง และหมู่คณะ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
- ท�ำให้กองอาสารักษาดินแดนกลายเป็นกองโจร
- ไม่สามารถป้องกันประเทศชาติได้
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- ขาดความนับถือจากพ่อค้า ประชาชน เป็นเหตุให้เกียรติของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนเสื่อมลง
- ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว เพียงเล็กน้อยก็ ไม่ควรกระท�ำ
ตัวอย่างการกระท�ำความผิดต่อวินัยกองอาสารักษาดินแดน
- ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง ละเลย ละทิ้ง เลินเล่อหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
- ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ ใหญ่ผู้น้อย
- ไม่ รั ก ษามารยาทให้ ถู ก ต้ อ งตามแบบธรรมเนี ย มของกองอาสา
รักษาดินแดน
- ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน
- เกียจคร้านหรือละทิ้งหน้าที่ หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
- กล่าวค�ำเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
- ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติไม่สมควร
- ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่กระท�ำความผิด
ตามโทษานุโทษ
- เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา หรือเสพยาเสพติดให้ โทษ
- กระท�ำด้วยประการใด ๆ เป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชา เป็นทางท�ำให้
เสียวินัยกองอาสารักษาดินแดน ดื้อดึง คือ ไม่เชื่อฟัง ว่ายากสอนยาก เช่น
ท�ำผิดถูกลงโทษแล้วไม่เข็ดหลาบ กลับท�ำอีก เป็นครัง้ ที่ ๒ ที่ ๓ ตักเตือนสัง่ สอน
ไม่เชือ่ ฟังขัดขืน คือ หลบออกไปเสียจากทีเ่ ดิม เช่น สัง่ ให้ไปเป็นยามรักษาการณ์
ครั้งถึงเวลาก็ ไม่มาเสีย ละทิ้ง ทิ้ง วาง ปล่อย เว้น เช่น รับหน้าที่เป็นยามแต่
กลับไปนอนเสีย เลินเล่อ คือ พลั้งเผลอไม่ระวัง สะเพร่า ขาดความรอบคอบ
เช่น ท�ำแล้วเกิดข้อบกพร่อง เพราะตนขาดความระมัดระวัง กล่าวค�ำเท็จ
หมายความว่า พูดจาโกหก สับปรับ พูดไม่จริง เช่น ความจริงบิดามารดา
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตายไปแล้ว มาขอลา ผู้บังคับบัญชาว่า
บิดา มารดา ตายอีก เพื่อจะได้ไปเที่ยว เป็นต้น
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  อ�ำนาจการลงทัณฑ์
เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระท�ำผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดน
ก็จะได้รับโทษทัณฑ์ตามความผิดนั้น ค�ำว่า “ทัณฑ์” หมายความว่า อาญา
ที่ผู้บังคับบัญชาใช้ลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่กระท�ำความผิด
เหตุที่ต้องวางระเบียบการลงทัณฑ์ไว้ก็เพื่อ
- จะได้ ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถว่ากล่าวตักเตือน ควบคุมสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนได้ โดยเรียบร้อย
- เพือ่ จะได้ ให้ผกู้ ระท�ำความผิดส�ำนึกตัว เข็ดหลาบ และกลับตัวเป็นคนดี
- เพื่ อ ให้ กิ จ การของกองอาสารั ก ษาดิ น แดนด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพทัณฑ์ที่จะลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนั้น
มีอยู่ด้วยกัน ๓ สถาน คือ
ก. ภาคทัณฑ์ (มาตรา ๙) คือ ผู้กระท�ำความผิดวินัย จะต้องได้รับโทษ
แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่เพียงแสดงความผิดของผู้นั้นซึ่งเรียกว่า
“ท�ำทัณฑ์บนไว้” คือ ผู้กระท�ำความผิดให้ค�ำมั่นสัญญาไว้ว่า จะไม่ท�ำผิดอีก
ความผิดในข้อนี้ส่วนมากเป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นครั้งแรก หรือเคยเป็น
ผู้ปฏิบัติดีมาก่อน ก็ภาคทัณฑ์ไว้เพื่อให้สำ� นึกตัว เพราะผู้กระท�ำอาจไม่ได้เจตนา
หรือท�ำไปโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ แสดงความผิดของผูน้ นั้ ให้ปรากฏไว้เป็นหนังสือ
ข. ทัณฑกรรม (มาตรา ๑๐) คือ ให้ทำ� งานหนัก เช่น งานสุขา งานโยธา
หรือผู้อยู่เวรยามนอกจากที่กระท�ำอยู่ตามปกติแล้ว ความผิดในชั้นแรกนี้
ร้ายแรงกว่าภาคทัณฑ์ เช่น ความผิดครั้งที่ ๒ หรือขาดราชการ หลับเวรยาม
ตักเตือนไม่เชื่อฟัง เป็นต้น
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ค. กักบริเวณ (มาตรา ๑๑) คือ ก�ำหนดบริเวณให้อยูบ่ ริเวณหนึง่ บริเวณใด
จะออกนอกเขตนั้นไม่ได้ เช่น ให้อยู่บนกองร้อย หรือห้ามเที่ยววันหยุดความผิด
ชัน้ นีก้ เ็ ช่น ขโมยของบนกองร้อยจับตัวไม่ได้ หรือไปเทีย่ วแล้ว น�ำความเดือดร้อนมาให้
เป็นต้น
(การก�ำหนดอ�ำนาจการลงทัณฑ์ของผู้บังคับบัญชาให้ดูตารางการลงทัณฑ์)     
ข้อพึงสังวรในการลงทัณฑ์
- มีความผิดจริง ก่อนที่จะลงทัณฑ์ผู้ ใด ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น
อย่างน้อยสามคนเพื่อท�ำการสอบสวน ผู้เป็นประธานกรรมการต้องมียศสูงกว่า
ผู้ถูกสอบสวน และผู้ที่เป็นกรรมการต้องมียศไม่ต�่ำกว่าผู้ถูกสอบสวน
- ต้องชี้แจงให้ผู้รับทัณฑ์ทราบความผิดก่อนลงทัณฑ์ว่ากระท�ำผิด
ตามมาตราใด
- ความผิด ๒ สถาน จะลงทัณฑ์พร้อมกันไม่ได้ จะได้กเ็ พียงสถานละกึ่ง
หรือลงทัณฑ์เพียงสถานเดียว
- ถ้าเป็นความผิดที่เหนืออ�ำนาจการลงทัณฑ์ของตน ต้องรายงานขึ้นไป
ตามล�ำดับขั้น
- การสัง่ ลงทัณฑ์ผมู้ ยี ศตัง้ แต่ชนั้ นายหมวดขึน้ ไป ให้ผสู้ งั่ ลงทัณฑ์รายงาน
ตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการ
- การร้องทุกข์ส�ำหรับการลงทัณฑ์ห้ามร้องทุกข์ ในเวลาที่ตนก�ำลัง
เข้าแถว หรือในขณะที่ก�ำลังท�ำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด และห้ามร้องทุกข์
ก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่มีเหตุร้องทุกข์เกิดขึ้น
- ในกรณีทปี่ รากฏว่า ข้อความทีร่ อ้ งทุกข์เป็นเท็จ หรือการร้องทุกข์กระท�ำ
ไปโดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัติ ให้ถอื ว่าผูร้ อ้ งทุกข์กระท�ำผิดวินยั กองอาสา
รักษาดินแดน
- การลงทัณฑ์ต้องท�ำอย่างไม่มีอคติ
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ผลเสียเมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้รับโทษ
- ไม่ได้รับความสุข ไม่มีอิสรภาพ
- ประวัติเสีย
- ขาดความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนฝูง
- การฝึกสอนอบรมไม่ทันคนอื่น
- สิทธิพิเศษบางอย่างอาจได้รับไม่เท่าผู้อื่น

การเคารพ

กล่าวน�ำ
เหตุที่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ต้องแสดงการเคารพต่อกัน การเคารพถือเป็นแบบธรรมเนียมนิยมที่ส�ำคัญยิ่ง
เป็นมารยาทในการทักทายระหว่างผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าที่ในกองอาสารักษาดินแดนทัว่ ไป
ตลอดถึ ง บุ ค คลอื่ น ๆ และก็ เ ป็ น การแสดงกิ ริ ย าอ่ อ นน้ อ มนอบน้ อ ม                  
ต่อบุคคลที่ทางการแต่งตั้งให้ท�ำการเคารพ อัน มีผู้บังคับบัญชาทุกชั้น         
เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งหมดในกองอาสารักษาดินแดน
ตลอดจนถึงสิ่งซึ่งทางราชการก�ำหนดเป็นระเบียบต้องแสดงความเคารพ
ทั้งนี้เป็นการแสดงออกด้วยความรู้สึกภายใน ด้วยการแสดงความเคารพ
อย่างบริสุทธิ์ใจ
การแสดงการเคารพเป็นสิ่งส�ำคัญในการที่จะปลูกความสามัคคีขึ้น
ในกองอาสารักษาดินแดน คือรูว้ า่ เป็นพวกเดียวกัน ให้สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนเป็นคนหูไวตาไว และให้รู้ว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาหรือมียศสูงต�่ำ
กว่ากัน นอกนั้นการแสดงความเคารพยังเป็นที่สังเกตว่าใครเป็นผู้มีวินัยดี
อีกด้วย
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ความหมาย
หมายถึงการปฏิบัติการหรือการกระท�ำด้วยกิริยานอบน้อมอ่อนโยน
มีสัมมาคารวะอย่างดี ระหว่างผู้น้อยกับผู้ ใหญ่ หรือผู้ ใต้บังคับบัญชากับ
ผู้บังคับบัญชาและบุคคลที่เรานับถือทั่วๆ ไป
ประโยชน์ของการแสดงความเคารพ
๑. ฝึกให้สมาชิก อส. มีหูไวตาไว
๒. เชื่อมความสามัคคี
๓. ท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดศรัทธารักใคร่นับถือ เอ็นดูและชื่นชมยินดี
๔. แสดงให้เห็นว่าเรามีวินัยดี

การเคารพบนบก
หมวดที่ ๑
การเคารพเมื่ออยู่ล�ำพัง
ข้อ ๑ ท่าเคารพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมื่ออยู่ตามล�ำพังมี ดังนี้
๑. สวมหมวกมิได้ถือปืน ท�ำวันทยหัตถ์
๒. มิได้สวมหมวกและมิได้ถือปืน
		 ก. อยู่กับที่ ท�ำท่าตรงแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
		 ข. ก�ำลังเคลื่อนที่ ท�ำท่าเดินแล้วแลขวาหรือแลซ้าย
๓. ถือปืน
		 ก. อยู่กับที่ ท�ำท่าวันทยาวุธ
		 ข. อยูก่ บั ทีเ่ มือ่ สะพายอาวุธอยู่ ท�ำท่าตรงแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
		 ค. เคลื่อนที่ ท�ำท่าเดินแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
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๔. ขี่รถ
		 ก. มิได้สะพายปืน ถ้าสวมหมวกท�ำวันทยหัตถ์ มิได้สวมหมวกท�ำแลขวา
หรือแลซ้าย
		 ข. สะพายปืน ท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
ผู้รับการเคารพ
ข้อ ๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องแสดงการเคารพต่อผู้หรือสิ่ง
ซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๓. รัชทายาท
๔. พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
๕. พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๖. เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๗. ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
๘. นายกรัฐมนตรี
๙. รัฐมนตรี
๑๐. ทหารหรือต�ำรวจ ซึ่งมียศสูงกว่า
๑๑. ทหารต่างประเทศซึ่งแต่งเครื่องแบบ
๑๒. พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
๑๓. พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์
๑๔. ศพซึ่งมีกองทหารเป็นเกียรติยศ
๑๕. ธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
๑๖. ธงชาติประจ�ำส�ำนักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง ธงหมายยศและ
ต�ำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการจังหวัดขึ้นไป
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๑๗. ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราชและธงราชวงศ์
เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
๑๘. อนุสาวรีย์รูปบุคคล ซึ่งหล่อ ปั้น หรือท�ำด้วยหิน ตั้งไว้ขณะ
เมื่อรัฐบาลมีงานฉลองพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์ที่มีธงประจ�ำต�ำแหน่ง
หรือโดยรถยนต์หลวงที่มิได้มีธงประจ�ำต�ำแหน่ง
ข้อ ๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก�ำลังเดินอยู่ ให้หยุดท�ำการเคารพ
ต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ซึ่งก�ำลังเคลื่อนที่ คือ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๓. รัชทายาท
๔. พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
๕. พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๖. เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๗. ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
๘. นายกรัฐมนตรี
๙. ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นยศ
๑๐. พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
๑๑. พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์
๑๒. ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
๑๓. ธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
		ทั้งนี้ ให้ท�ำการเคารพเมื่อถึงระยะประมาณ ๓ ก้าว จากผู้หรือสิ่ง
ซึง่ ต้องท�ำการเคารพ และเลิกเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
๑๔. ธงชาติประจ�ำส�ำนักงานของรัฐบาล ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์
ธงเยาวราช และธงราชวงศ์ ในขณะชักขึ้นลง
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ข้อ ๔ ผู้มียศต�ำ่ ต้องท�ำการเคารพผู้มียศสูง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ต้องท�ำความเคารพซึ่งกันและกัน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน         
ต้องท�ำการเคารพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเข้ารับราชการก่อน          
ผู้มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ ถ้ายศเสมอกันหรือเป็นสมาชิก      
กองอาสารักษาดินแดนปีเดียวกัน หรือถ้าไม่แน่ ใจว่าใครจะมีอาวุโสสูง         
กว่ากัน ต้องท�ำการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน
ข้อ ๕ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มียศหรืออาวุโส
สูงเป็นผู้รับการเคารพแต่ผู้เดียว
ข้อ ๖ ถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพ
ผู้ ใดไม่ได้
ข้อ ๗ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร
ที่ว่าการหรือเคหะสถาน เพื่อเคารพต่อสถานที่นั้นให้ถอดหมวก
ข้อ ๘ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่ร่วมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลง
เป็นเกียรติยศ ต้องท�ำการเคารพจนกว่าจะสิ้นเพลงเคารพนั้น
ข้อ ๙ การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้
๑. เมื่อผ่านให้เริ่มกระท�ำในระยะระหว่างเมื่อเห็นได้ถนัด และก่อน
ที่จะผ่านประมาณ ๓ ก้าวและเลิกเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
๒. เมื่ อ เข้ า ไปหาให้ เ ริ่ ม เคารพก่ อ นถึ ง ผู ้ ห รื อ สิ่ ง ซึ่ ง ต้ อ งเคารพ
ประมาณ ๓ ก้าว เลิกเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว
๓. เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณที่ตนอยู่ ให้เริ่มและ
เลิกเคารพในโอกาสอันควร
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หมวดที่ ๒
การเคารพด้วยธงประจ�ำกอง
ข้อ ๑ ท่าเคารพด้วยธงมีดังนี้
๑. อยู่กับที่
		 ก. ให้ลดธงลง
		 ข. ให้ถือธงท่ายกธง
ข้อ ๒ วิธีเคารพด้วยธง ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. อยู่กับที่ ลดธงลง ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมศพ พระบรมอัฐิ และประมุขต่างประเทศ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเป็น
ทางการ นอกจากนี้ ไ ม่ ต ้ อ งท� ำ การเคารพด้ ว ยธง เว้ น แต่ เ ป็ น ธงประจ� ำ
กองเกียรติยศจัดส�ำหรับผู้หรือสิ่งใด จึงให้ท�ำการเคารพด้วยท่ายกธงแก่ผู้นั้น
หรือสิ่งนั้นด้วย
๒. เคลื่อนที่ ถือท่ายกธงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมศพ และพระบรมอัฐิ เท่านั้น
๓. เมื่อธงแสดงการเคารพ ให้ผู้บังคับบัญชารักษาธงท�ำวันทยหัตถ์
และผู้ช่วยผู้เชิญธงท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
ข้อ ๓ การเคารพด้วยธงประจ�ำกองนั้น ให้กระท�ำเฉพาะเมื่อธงที่เชิญได้คลี่ไว้
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หมวดที่ ๓
การบรรเลงเพลงเคารพ
ข้อ ๑ เพลงเคารพแบ่งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลง ดังนี้
๑. เพลงเคารพด้วยแตรวง คือ
		 ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี
		 ข. เพลงชาติ
		 ค. เพลงมหาไชย
		 ง. เพลงมหาฤกษ์
		 จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
๒. เพลงเคารพด้วยแตรเดี่ยว คือ เพลงค�ำนับ
๓. เพลงเคารพด้วยขลุ่ยกลอง คือ เพลงมหาไชย
ข้อ ๒ การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
๑. วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจ�ำแถว
๒. วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงที่มิได้ประจ�ำแถวการ
บรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี กระท�ำเฉพาะเมื่อบรรเลงอยู่กับที่ และเฉพาะใน
พิธีเกียรติยศ ส�ำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และรัชทายาททั้ง ๔ พระองค์นี้ ไม่ว่าในพิธีใด ๆ หรือไม่ก็ดี ต้องบรรเลงเพลง
เคารพเสมอ
ข้อ ๓ เครื่องบรรเลงประจ�ำแถว บรรเลงเพลงเคารพเพลงต่าง ๆ แก่ผู้หรือสิ่ง
ซึ่งรับความเคารพ ดังนี้
๑. แตรวงบรรเลง
		 ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี ส�ำหรับ
			 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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			 - สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
				 - รัชทายาท
				 - พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
			 - ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์, ธงเยาวราชเวลาผ่าน
หรือชักขึ้นลง
		 ข. เพลงชาติ ส�ำหรับ
				 - ธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
				 - ธงประจ�ำกองยุวชนทหาร
				 - ธงประจ�ำส�ำนักงานของรัฐบาลในขณะชักขึน้ ลงและธงราชนาวี
ประจ�ำเรือใหญ่
		 ค. เพลงมหาไชย ส�ำหรับ
			 - พระบรมวงศ์
			 - ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
			 - ธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือขึ้นลง
			 - นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ
ง. เพลงมหาฤกษ์ ส�ำหรับผูห้ รือสิง่ อืน่ ซึง่ มิได้กล่าวในข้อ ก ข และ ค
จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล ส�ำหรับธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
ในงานพิธีกระท�ำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
๒. แตรเดี่ยว เป่าเพลงค�ำนับอย่างเดียว แต่ต่างด้วยจ�ำนวนจบ ดังนี้
		 ก. เป่า ๓ จบ ส�ำหรับผูห้ รือสิง่ ซึง่ แตรงวงต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงชาติ
		 ข. เป่า ๒ จบ ส�ำหรับผู้หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาไชย
		 ค. เป่า ๑ จบ ส�ำหรับผู้หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงมหาฤกษ์และในพิธี
เปลี่ยนกองรักษาการณ์
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๓. ขลุ่ยกลอง บรรเลงเพลงมหาไชย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ์
อนึ่ง ถ้าแถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนั้น ๆ มีเครื่องบรรเลงหลาย
ประเภท ให้เป็นหน้าที่ของแตรวง ถ้าไม่มีแตรวง ให้เป็นหน้าที่ของแตรเดี่ยว
ส่วนขลุย่ กลองนัน้ ใช้บรรเลงแต่เฉพาะไม่มเี ครือ่ งบรรเลงอืน่ ๆ เว้นแต่การบรรเลง
เพลงเคารพ เมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ์ ถ้ามีแตรเดี่ยวให้เป็นหน้าที่
ของแตรเดีย่ ว ถ้าไม่มแี ตรเดีย่ ว ให้เป็นหน้าทีข่ องขลุย่ กลองส่วนแตรวงบรรเลงเพลง
เฉพาะเมื่อรับส่งธงประจ�ำกอง
ข้อ ๔ เครื่องบรรเลงที่มิได้ประจ�ำแถว บรรเลงเพลงเคารพ เช่นเดียวกันกับ
เครื่องบรรเลงประจ�ำแถวแต่บรรเลงเฉพาะ
๑. ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราชชนนีและรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้ามายังที่นั้น และเมื่อ
เสด็จกลับหรือเมื่อเสด็จผ่าน
๒. บรรเลงเคารพอื่น ๆ เพื่อเป็นเกียรติยศตามก�ำหนดการนั้น ๆ
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หมวดที่ ๔
การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม
ข้อ ๑ ท่าเคารพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เมื่ออยู่ในความควบคุม
มีดังนี้
๑. แถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถืออาวุธอยู่กับที่ ท�ำวันทยาวุธ
๒. แถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สะพายอาวุธ หรือไม่ถืออาวุธ
อยู่กับที่ ท�ำท่าตรงแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
๓. แถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก�ำลังเดิน ท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
๔. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่มิได้อยู่เป็นแถว แต่ต้องรวมกัน
อยู่เป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ควบคุม
		 ก. อยู่กับที่ท�ำท่าตรง แล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
		 ข. ก�ำลังเคลื่อนที่ทำ� ท่าเดินแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
การเคารพในหมายเลข (๔) นี้ ผู้ควบคุมจะสั่งให้ท�ำการเคารพตามล�ำพังก็ ได้
ข้อ ๒ วิธีแสดงการเคาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมื่ออยู่ ใน
ความควบคุมมีดังนี้
๑. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีอ่ ยู่ในความควบคุมต้องท�ำการเคารพ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป
๒. แถวสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนซึ่ ง พั ก อยู ่ ต้ อ งเรี ย กแถว
ต้ อ งขึ้ น ม้ า และขึ้ น รถ ถวายความเคารพพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท
ข้อ ๓ ผู้ควบคุมแถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่กับที่ ถ้าขัดกระบี่
หรือดาบอยู่ เมื่อบอกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท�ำการเคารพด้วยท่าอาวุธ
ให้ตนท�ำการเคารพ ตามระเบียบของการบังคับแถว
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หมวดที่ ๕
การเคารพของกองรักษาการณ์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยาม
ข้อ ๑ ท่าเคารพของกองรักษาการณ์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยาม
มีดังนี้
๑. อยู่กับที่ท�ำวันทยาวุธ
๒. เคลื่อนที่ท�ำท่าเดิน แล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
ข้ อ ๒ วิ ธี แ สดงการเคารพของกองรั ก ษาการณ์ แ ละสมาชิ ก กองอาสา
รักษาดินแดนยาม มีดังนี้
๑. ส�ำหรับกองรักษาการณ์ เรียกแถวท�ำวันทยาวุธแก่ผู้หรือสิ่งตามที่
กล่าวมาในหมวดที่ ๑ ข้อ ๒ ตั้งแต่หมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒) ถึง (๑๘)
และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการจังหวัดขึ้นไป
๒. ส�ำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยาม
		 ก. เมื่ออยู่กับที่ ท�ำการเคารพด้วยวิธีวันทยาวุธแก่ผู้หรือสิ่ง ตาม
หมวดที่ ๑ ข้อ ๒ แต่ไม่ต้องเคารพผู้บังคับบัญชาซึ่งต�่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
		 ข. เมือ่ เคลือ่ นที่ ท�ำการเคารพแก่ผหู้ รือสิง่ เช่นข้อ ก ด้วยท�ำแลขวา
หรือแลซ้าย ระเบียบการอย่างอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ในหมวดนี้ ให้ปฏิบตั อิ นุโลม
ตามที่กล่าวไว้ ในหมวดที่ ๔
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หมวดที่ ๖
การเคารพของกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ
ข้อ ๑ ท่าเคารพของกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ มีทา่ เดียว คือ วันทยาวุธ
ข้อ ๒ วิธีแสดงการเคารพของกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศมี ดังนี้
		 ๑. กองเกียรติยศจัดส�ำหรับผู้ ใดหรือสิ่งใด ให้ท�ำการเคารพแก่ผู้นั้น
หรือสิ่งนั้น ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตามวิธี
ตรวจรับพล ก่อนที่ผู้หรือสิ่งรับเกียรติยศจะได้รับการเคารพตามระเบียบนั้น
กองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศถวายการเคารพเฉพาะพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและรัชทายาท แต่ถ้าพระองค์
ซึ่งทรงราชอิสริยยศสูงกว่าเสด็จถึงก่อน ก็ ไม่ต้องถวายการเคารพแก่พระองค์
ซึง่ ทรงราชอิสริยยศต�ำ่ กว่าอีกและในการนีผ้ บู้ งั คับกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ
ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างการรับการตรวจพลการถวายการเคารพตามความในวรรคก่อน
หากเป็นกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศส�ำหรับศพ ให้ถวายการเคารพเท่านัน้
ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งในเวลาเสด็จพระราชด�ำเนินมาถึง
และเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ
		 ๒. ถ้าเป็นกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพนั้น
ให้แสดงการเคารพในเวลาเผาหรือย่าง โดยให้แตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน ๑ จบ
แล้วให้หน่วยอาสารักษาดินแดนเคารพศพท�ำวันทยาวุธ คงอยู่ในท่าตรง ต่อไปนี้
ถ้ามีแตรวงให้บรรเลงเพลงเคารพตามที่ก�ำหนดในหมวดที่ ๓ เมื่อจบแล้ว
ท�ำเรียบอาวุธ คงอยู่ในท่าตรง ต่อไปนี้ถ้ามีแตรวงให้บรรเลงเพลงโศก ๑ จบ
เป็นเสร็จการระเบียบการอย่างอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติ
อนุโลมตามที่กล่าวไว้ ในหมวดที่ ๔
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หมวดที่ ๗
ข้อ ๑ ถ้าไม่สามารถท�ำการเคารพด้วยการท�ำวันทยาวุธ หรือท�ำวันทยหัตถ์ได้ ให้
		 ๑. อยู่กับที่ท�ำท่าตรงแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
		๒. เคลื่อนที่ท�ำท่าเดินแล้วท�ำแลขวาหรือแลซ้าย
ข้อ ๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสนทนาหรือติดต่ออยู่กับผู้มียศสูงกว่า
ไม่ตอ้ งแสดงการเคารพผูม้ ยี ศต�ำ่ กว่าผูซ้ งึ่ ตนอยูด่ ว้ ย แต่ถา้ อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท
ไม่ต้องท�ำการเคารพผู้ ใด นอกจากพระองค์นี้
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในความควบคุมอยู่ต่อหน้าผู้ซึ่งแถวสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนต้องท�ำการเคารพให้ ไม่ตอ้ งท�ำการเคารพผูซ้ งึ่ ยศต�ำ่ กว่า
เว้นแต่เป็นระเบียบการเคารพของกองเกียรติยศ
ข้อ ๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระ
ก็ ได้
ข้อ ๔ โอกาสต่อไปนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่ต้องท�ำการเคารพผู้ ใด
		 ๑. เมื่อก�ำลังเล่นกีฬา
		 ๒. เมื่ออยู่ในชุมชนซึ่งต้องการความสงบ
		 ๓. เมื่อเจ็บป่วยสาหัส
		 ๔. เมื่อแบกหามของหนัก
		 ๕. เมื่อก�ำลังรับประทานอาหารอยู่
		 ๖. เมื่อมีหน้าที่ต้องประจ�ำในขบวนหรือพิธีใด ๆ
		 ๗. ก�ำลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามล�ำพังในที่คับขันหรือ
เมื่อก�ำลังขับยานพาหนะในความควบคุม
		 ๘. เมื่อคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจ�ำหรือโดยสารไปบนพาหนะ
		 ๙. เมื่อก�ำลังท�ำการรักษาพยาบาลตามหน้าที่
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ข้อ ๕ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในความควบคุม ซึ่งก�ำลังหัดหน้าที่
ราชการสนาม ผูค้ วบคุมไม่ตอ้ งบอกแสดงการเคารพแต่ตนเองต้องท�ำการเคารพ
อย่างอยู่ตามล�ำพัง
ข้อ ๖ แถวสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนก� ำ ลั ง เดิ น ตามสบายหรื อ วิ่ ง
ไม่ต้องท�ำการเคารพ
ข้อ ๗ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งอยู่บนยานพาหนะ ให้ท�ำการเคารพ
โดยนั่งหรือยืนบนยานพาหนะนั้นได้ แต่ต้องส�ำรวมอิริยาบถขณะท�ำการเคารพ
ให้สมควร
ข้อ ๘ ถ้ามิได้มีค�ำสั่งเป็นพิเศษในระหว่างเวลาตั้งแต่สวดมนต์ก่อนนอน
ไปจนถึงรุ่งสว่าง (เมื่อเห็นได้ชัด) หรือฝนตกจนต้องเก็บอาวุธ กองรักษาการณ์
ไม่ต้องตั้งแถวแสดงการเคารพแก่ผู้ ใด
ข้อ ๙ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบ กองรักษาการณ์
ไม่ต้องเรียกแถวท�ำความเคารพ
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑ การแสดงความเคารพต่อผู้แทนพระองค์ หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชา
ถ้ามีค�ำสั่งแสดงให้ปรากฏว่าผู้ ใดเป็นผู้แทนก็ ให้แสดงความเคารพต่อผู้นั้น
ดุจเดียวกันกับที่แสดงถวายพระองค์ หรือผู้บังคับบัญชานั้น ๆ ตลอดเวลาที่แทน
ข้อ ๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องแสดงการเคารพต่อข้าราชการ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ไปในพิธีของลูกเสือ ให้แสดงการเคารพ
ต่อธงประจ�ำกองลูกเสือ เฉพาะในโอกาสนั้นตามเวลาอันสมควร
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ข้อ ๔ ลักษณะอาการที่แสดงการเคารพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ต้องแสดงการเคารพด้วยลักษณะอาการ ดังนี้
๑. ต้องท�ำด้วยน�้ำใสใจจริง
๒. ต้องท�ำด้วยความสมัครใจ
๓. ต้องท�ำด้วยท่าทางองอาจผึ่งผายสง่าผ่าเผย
๔. ต้องท�ำโดยถูกต้องและแข็งแรงตามข้อบังคับ
ข้อ ๕ ข้อพึงระมัดระวังในการแสดงการเคารพ
๑. ไม่คาบบุหรี่ หรือถือบุหรี่แสดงการเคารพ
๒. ไม่ใช่ผ้าคาด หรือโพกหัว หรือพาดไหล่
๓. เครื่องแต่งกายในขณะแสดงการเคารพ ควรอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม
ข้อ ๖ ผลเสียในเมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่แสดงการเคารพ
๑. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีวินัย
๒. ผิดข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ
๓. ผู้ที่พบเห็นจะต�ำหนิติเตียน ไม่เลื่อมใส
๔. ผู้บังคับบัญชาไม่รักใคร่ ไม่ส่งเสริม
๕. ความเจริญก้าวหน้า ไม่เจริญเท่าที่ควร
๖. อาจถูกลงโทษ

“ การเคารพแสดงให้เห็นวินัย ”
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การบังคับบัญชาและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
๑. กล่าวน�ำ
เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่ทางบ้านก่อนมาเป็นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน มีบิดามารดาเป็นผู้ปกครองอุปการะ คอยตักเตือน
สั่งสอนให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดี ให้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ที่จะเลี้ยงตนได้
เมื่อโต เด็ก ๆ เมื่อท�ำผิดจะถูกบิดามารดาดุด่าว่ากล่าวหรือเฆี่ยนตี เพื่อดัดนิสัย
ไม่ให้เป็นคนเลว ให้ท�ำการงานช่วยเหลือบิดามารดาเท่าที่จะท�ำได้ ให้เงินไว้
ใช้จ่ายหรือซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพ เมื่อเจ็บไข้ได้ก็
หาหยูกยาหรือหาแพทย์มาพยาบาลรักษา ที่เรียกว่าครอบครัวหนึ่ง ๆ มีบิดา
มารดาเป็นหัวหน้าปกครอง หลาย ๆ ครอบครัวรวมกันเป็นหมู่บ้าน เป็นต�ำบล
เป็นอ�ำเภอ จังหวัด ฯลฯ ปกครองดูแลเป็นชั้น ๆ เพื่อให้การดูแลความสงบสุข
ของท้องถิ่นเป็นไปโดยเรียบร้อย
๒. ผู้บังคับบัญชาหมายความว่าอย่างไร
เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทางราชการก็จะแต่งตั้งให้
เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอ�ำเภอ เจ้าหน้าทีป่ กครอง เป็นผูป้ กครองสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน เช่นเดียวกับเมือ่ อยูท่ างบ้าน เรียกว่าผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ มีหน้า
ที่คล้ายกับบิดามารดาญาติพี่น้องของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน แต่มีบาง
ประการทีเ่ พิม่ เติมไปบ้างตามสภาพของอาสารักษาดินแดน ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชา
จึงหมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกหัดอบรม วิชาทหาร วิชาการรบ วิชาอาชีพ
ตลอดจนดูแลความทุกข์ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท�ำความผิดก็จะว่า
กล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามความผิด ถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบตั ิ
ตนดีก็สนับสนุนเสนอความดีความชอบ หรือต�ำแหน่งสูงขึ้นไปตามล�ำดับ
ความดี ความสามารถของตน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีจ�ำนวนมาก
เรือ่ งทีจ่ ะอบรมก็มไี ม่นอ้ ย ทัง้ ในเวลาสงครามจะต้องช่วยทหารท�ำการรบ ในพืน้ ที่
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อันกว้างขวาง และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ผู้บังคับบัญชาคนเดียวหรือจ�ำนวนน้อย
ย่อมจะควบคุมและอ�ำนวยการไม่ทวั่ ถึงและไม่ได้ผล จึงต้องมีผบู้ งั คับบัญชาหลาย
ชั้นหลายต�ำแหน่ง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นชั้น ๆ นอกนั้นยังต้องใช้ผู้บังคับ
บัญชาเหล่านี้ทดแทนกันเมื่อถึงคราวจ�ำเป็นอีกด้วย
๓. ผู้บังคับบัญชามี ๒ ประเภท คือ
- ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
- ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
๓.๑ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาที่ใกล้ทสี่ ดุ มีตำ� แหน่งสูงกว่า
ตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เช่น
			 - ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือ
ผู้บังคับหมู่
			 - ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับหมู่ คือ ผู้บังคับหมวด
			 - ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับหมวด คือ ผู้บังคับกองร้อย
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น คือ ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ในหน่วยของตนขึ้นไปตามล�ำดับจนถึงผู้บัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
๓.๓ ยศ นาม ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกอาสารักษาดินแดน มีดังนี้
			 ๓.๓.๑ ผู้บังคับหมู่ที่............................................................................
			 ๓.๓.๒ ผู้บังคับหมวดที่.......................................................................
			 ๓.๓.๓ ผู้บังคับกองร้อย……………………..............................................
			 ๓.๓.๔ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
		
(ผบ.อส.จ.) ……………………...................................................
			 ๓.๓.๕ รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษา
			
ดินแดน (รอง หน.ฝอ.บก.อส.).............................................
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		 ๓.๓.๖ หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสา
				
รักษาดินแดน (หน.ฝอ.บก.อส.) ..........................................
			 ๓.๓.๗ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
				
(ผช.ผบ.อส.) ..........................................................................
			 ๓.๓.๘ รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
				
(รอง ผบ.อส.) .......................................................................
			 ๓.๓.๙ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
				
(ผบ.อส.) ................................................................................
ผู้บังคับบัญชาเหล่านี้สมาชิกอาสารักษาดินแดนจะต้องรู้จักชื่อและ
ตัวจริง ส่วนผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือซึ่งอยู่ห่างไกลจะเห็นได้จากรูปถ่ายซึ่งมี
ประจ�ำหน่วย หรือในคราวที่ท่านไปตรวจราชการตามจังหวัด อ�ำเภอ               
เป็นครั้งคราว
๔. สิทธิและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิและอ�ำนาจสั่งการให้สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนปฏิบัติได้ตามต�ำแหน่งหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายและแบบธรรมเนียม
ของกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนอย่างเคร่งครัด แน่นอนไม่บิดพลิ้ว ลังเล หรือ
ปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ การขัดขืนหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับ
บัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือความผิดอย่างร้ายแรง ให้อำ� นาจผู้บังคับบัญชา
สามารถลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่กระท�ำผิดตามโทษและตาม
ต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
๕. การปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในการที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้กระท�ำการตามค�ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนซึ่งไม่ผิดกฎหมายและแบบธรรมเนียมกองอาสารักษาดินแดน
ทั้งได้ปฏิบัติถูกต้องถี่ถ้วนไม่นอกเหนือค�ำสั่ง หากการปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นเกิด
ผลร้ายขึ้น ผู้บังคับบัญชาที่สั่งต้องรับผิดชอบ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
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หามี ค วามผิ ด ไม่ ต รงข้ า ม ถ้ า การปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ถ้าได้กระท�ำตามแล้ว
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องรับผิดเต็มที่ จะอ้างว่าเพราะผู้บังคับบัญชา
สั่งให้กระท�ำเช่นนั้นหาได้ไม่ ฉะนั้นค�ำสั่งที่ผิดกฎหมาย หรือธรรมเนียมของ
กองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องไม่กระท�ำตาม
และรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบโดยเร็วในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งการในเรื่องเดียวกัน แต่ให้ปฏิบัติต่างกันหลายครั้งหลายหนให้ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งครั้งหลังที่สุดผู้บังคับบัญชาสั่งการหลายเรื่อง ให้สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนปฏิบัติแต่ไม่จ�ำกัดเวลา ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพิจารณาว่า
จะปฏิบัติในเรื่องใดก่อนหลังอย่างไรตามล�ำดับความส�ำคัญและเร่งด่วน
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกับผู้บังคับบัญชาชั้นรอง สั่งการในเรื่องเดียวกัน
แต่ ให้ปฏิบัติต่างกัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดกับผู้บังคับบัญชาชั้นรอง สั่งการคนละเรื่อง
แต่ให้ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ก่อนแล้วรายงานความจ�ำเป็นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นรองทราบเสร็จจึงปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นรอง
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ระเบียบปฏิบัติประจ�ำวันของกองร้อยอาสารักษาดินแดน
เวลา  ๐๕.๓๐ น.
เวลา  ๐๖.๐๐ น.
เวลา  ๐๗.๐๐ น.
เวลา  ๐๘.๐๐ น
เวลา  ๐๘.๓๐ น.
เวลา  ๑๒.๐๐ น.
เวลา  ๑๓.๐๐ น.
เวลา  ๑๖.๓๐ น.
เวลา  ๑๗.๓๐ น.
เวลา  ๑๘.๐๐ น.
เวลา  ๑๙.๐๐ น.
เวลา  ๒๑.๐๐ น.

ตื่นนอน
ออกก�ำลังกาย
รับประทานอาหารเช้า
เคารพธงชาติ และ ตรวจสอบยอดก�ำลังพล
รับมอบภารกิจจากผู้บังคับบัญชา
รับประทานอาหารกลางวัน
รับมอบภารกิจเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ออกก�ำลังกาย
รับประทานอาหารเย็น
เคารพธงชาติ
รวมแถวตรวจสอบยอดก�ำลังพล ฝึกอบรม
เวลาผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำวัน / นอน

หมายเหตุ

  

๑. ภารกิจหลักที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ภารกิจประจ�ำ
๒.๑ ปภ.สถานที่
๒.๒ วิทยุ
๒.๓ บริการประชาชน
๒.๔ พัฒนาหน่วยที่ว่าการอ�ำเภอและบริเวณโดยรอบ
๒.๕ จิตวิทยามวลชนสัมพันธ์ (อส. สัมพันธ์)
๓. ภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		 ๔. รปจ.ดังกล่าวผูบ้ งั คับบัญชาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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เพลงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน
มาร์ชอาสารักษาดินแดน
(หมู่) ผืนดินถิ่นทองของชาติไทย				สมบูรณ์อุดมและกว้างใหญ่
เผ่าไทยสร้างไทยไว้อย่างบากบั่น			ด้วยไทยแต่ครั้งกาลก่อนนั้น
สังเวยชีวิตเป็นมิ่งขวัญ
ผองไทยจึงสบสันต์
จึงรวมกันเป็นแดนไทย				ผองไทยสืบไทยทุกรุ่นมา
ถือทูนศักดิ์ไทยไว้ถ้วนหน้า
		ไม่ให้ปัจจาเฉือนเชือดได้
ศึกหาญราญรุกเข้าบุกไทย				ทุกคนอาสาเข้าป้องไว้
รบจนเราขาดใจ				รักษาไว้ไผทคง
(ซ�้ำ) (ญ) น้อมนึกระลึกไว้
(ช)		แดนไทยจะด�ำรง
(ญ) วิญญาณประชาไทย
(ช)		นานไปยิ่งยืนยง
(ญ) แดนไทยไผทคง
(ช)		ธ�ำรงนิรันดร์ไป
(หมู่) เหนือดวงชีวีที่บูชาก็คือไทย (ช)		เป็นชาย-ศักดิศ์ รีทตี่ ายหมายแท่นบูชาพลี
							สมเป็นชาติชาตรีเลือดเนื้อเพื่อไทย
							ขอพลียอมให้
(หมู)่ เป็นไทย - ชีวติ จิตใจหมายมุง่ บูชาไทย เกียรติ หน้าที่ วินยั ฝากใจทดแทน
ผองไทยชายชาติเสือ เป็นเชื้อชายชาญ หาญกล้า อาสารักษาดินแดน
ยอมตายมิ ใ ห้ ใครเขามาดู แ คลน ชี วิ ต เราแทนมิ ใ ห้ ดิ น แดนสลาย
ถึงคราวเราเข้าโหมสู้รบรันโรมต้านทาน จะรอนจะราญสู้ตาย กล้าหาญ
ฟาดฟัน ให้มนั วอดวาย ชีวิตมลาย พลีเพื่อไทยทั้งชาติ…
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มาร์ชรักษาดินแดนยิ่งชีพ
รักษาดินแดนยิ่งชีพเหล่า อส. ทุกคน
จ�ำฝังกมลเรามั่นทุ่มเทกายและใจ
ยอมพลีชีวิตเราพร้อมพิทักษ์แดนแคว้นไทย
ริปูผู้ ใดอย่าได้หมายมารุกราน
บรรพบุรุษไทยสู้พลีชีวีสร้างไทย
เสียเนื้อเลือดไปยอมสิ้นชีพเพื่อไทยพ้นพาล
จนเราผ่านพ้นขวากหนามหลานลูกไทยส�ำราญ
ขอปฏิญาณมอบชีวิตตายเพื่อไทย
แผ่นดินแดนทองเราผองห่วงหวงรัก
มั่นคงยิ่งนักเกินรักใด ๆ
ชาติศาสนา องค์ไท้ราชันย์มิ่งขวัญไทย
ขอทูนเทิดไว้อยู่เหนือชีวัน
เหนื่อยยากล�ำเค็ญเพียงไหนสู้ยอมพลี
ปกป้องธานีไทยนี้คงมั่น
ศัตรูผู้ ใดมุ่งร้ายแดนไทยเราพร้อมพลัน
รวมใจป้องทุ่มชีวันสู้ตาย
เหล่าอาสารักษาดินแดนทั่วไทยถิ่นทอง
ดุจพี่น้องรักสามัคคีไม่มีรู้คลาย
ด้วยเดชะพระบารมีคุ้มใจคุ้มกาย
ตราบชีพวายมั่นคงรักสุดภักดี
กายใจพร้อมรักษาดินแดนยิ่งชีพมั่นใจ
เทิดเกียรติไว้พื้นดินไทยใครอย่าหมายย�่ำยี
เรา อส. ของป้องกันภัยทั่วไทยปฐพี
สละชีพนี้ขอพลีเพื่อไทยก้าวไกลยั่งยืน...
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อส.เลือดนักรบไทย
		
ผืนแผ่นดินไทยกว้างใหญ่ไพศาล
อยู่สุขสราญด้วยมีต�ำนานนักรบชาติไทย
สละชีพชีวินปกป้องขวานทองของไทย
รักษาแผ่นดินเอาไว้บรรพบุรุษไทยนักรบชายชาญ
		
เสียสละกล้าหาญด้วยการหวงแหน
กองอาสารักษาดินแดนพวกเราตอบแทนนักรบโบราณ
วีรกรรมบางระจันลุกขึ้นฟาดฟันศัตรูรุกราน
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อให้ลูกหลานได้มีแผ่นดิน
		
ความสงบสุขความปลอดภัยของประเทศชาติ
พวกเราองอาจยอมตายแม้ชีพวายสิ้น
ศัตรูรุกรานรังควานที่อยู่ที่กิน
ฟาดฟันให้มันแดดิ้นให้สิ้นจากพื้นดินไทย
		
ธงรูปนเรศวรทรงช้างภายใน
เตือนจิตคนไทยไม่ยอมอยู่ใต้อำ� นาจชาติใด
อส. ยอมพลีเลือดเข้มข้นนี้เลือดนักรบไทย
ตามรอยบรรพบุรุษไว้ชาตินักรบไทยเลือดไทย อส. ….
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อส. ควรรู้ ?...
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน
ว่าด้วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๕๓๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
ว่าด้วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ องอาสา พ.ศ.๒๕๐๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการลา
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘”
		ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วยการลา
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑
		 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และค�ำสั่งอื่นใด
ในส่ ว นที่ ก� ำ หนดไว้ แ ล้ ว ในระเบี ย บนี้ หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้
ให้ ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
		 “เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับ
ราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ
		“เข้ า รั บ การเตรี ย มพล” หมายความว่ า เข้ า รั บ การระดมพล
เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาการทหารหรือเข้ารับการทดลอง
ความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
		ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ ใช้บงั คับแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท
ประจ�ำกองที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดนหรืออยู่ในระหว่างท�ำการฝึกอบรม
		ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ
หรือมติของคณะรัฐมนตรีก�ำหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ
ผู้ลาและผู้มีอ�ำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
		ข้อ ๘ ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ให้เป็นไปตามตารางที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
		 ในกรณีที่ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจได้
ให้ ผู ้ ล าเสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู ้ มี อ� ำ นาจอนุ ญ าตการลาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไป
เพื่อพิจารณา และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอำ� นาจอนุญาตตามระเบียบ
ทราบด้วย
		 ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอ�ำนาจ
โดยท�ำเป็นหนังสือให้แก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทีเ่ ห็นสมควรเป็นผูพ้ จิ ารณาหรืออนุญาต
แทนได้
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ข้อ ๙ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา
และค�ำนวณวันลาให้นบั ต่อเนือ่ งกัน โดยนับวันหยุดราชการทีอ่ ยูใ่ นระหว่างวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
		 การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็น
ในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ�ำนวนวันลาครั้งหนึ่ง
รวมกันเกินอ�ำนาจของผู้มีอ�ำนาจอนุญาตระดับใด ให้น�ำใบลาเสนอขึ้นไปตาม
ล�ำดับจนถึงผู้มีอ�ำนาจอนุญาต
		 สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนที่ ถู ก เรี ย กกลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนวันมาปฏิบัติหน้าที่
และวันท�ำงานเริ่มต้นตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป
		 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทของการลานั้น ๆ
		 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์
จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้เสนอ ขอถอนวันลาต่อผู้บังคับ
บัญชาตามล�ำดับจนถึงผูม้ อี ำ� นาจอนุญาตให้ลา และให้ถอื ว่าการลาเป็นอันหมดเขต
เพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ข้อ ๑๐ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้แต่ละกองร้อย
จัดท�ำบัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด
		ข้อ ๑๑ การลาให้ ใช้ ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณี
จ�ำเป็นหรือรีบด่วน จะใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือจะลาโดย
วิธีการอย่างอื่นก็ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่
		ข้อ ๑๒ การลาแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
					 (๑) การลาป่วย
					 (๒) การลากิจส่วนตัว
					 (๓) การลาพักผ่อน
			 		 (๔) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
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หมวด ๑
การลาป่วย
ข้อ ๑๓ การลาป่วยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก�ำหนดไว้ดงั นี้
				 (๑) การลาป่วยกรณีปกติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
มีสิทธิลาป่วย โดยได้รับเงินค่าตอนแทนปีหนึ่ง ไม่เกินสิบห้าวัน
					 (๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบตั หิ น้าที่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งป่วยเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ หรือเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�ำตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบ
สิบห้าวัน แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทางราชการ ลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษา
ให้หายและสามารถท�ำงานได้ก็ให้ ลาป่วยเพือ่ รักษาพยาบาล เท่าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจอนุญาต
เห็นสมควร โดยได้รับเงินค่าตอบแทนได้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ถ้าแพทย์
ลงความเห็นว่าไม่มที างทีจ่ ะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พจิ ารณาตามข้อบังคับ
ที่ ๔ เรือ่ ง ก�ำหนดวิธกี ารให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘
		ข้อ ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งประสงค์จะลาป่วย
เพือ่ รักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา ตามล�ำดับจนถึงผู้มีอำ� นาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันทีล่ า เว้นแต่ ในกรณีจำ� เป็นให้สง่ ใบลาในวันแรกทีม่ าปฏิบตั ิ
หน้าที่
ในกรณีทสี่ มาชิกกองอาสารักษาดินแดนผูข้ อลา มีอาการป่วยจนไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วยตั้งแต่สามวันขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์
แนบไปด้วย
		 การลาป่วยไม่ถึงสามวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ติดต่อกัน ถ้าผูม้ อี ำ� นาจอนุญาตเห็นสมควร จะสัง่ ให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสอง
ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ ได้
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หมวด ๒
การลากิจส่วนตัว
		ข้อ ๑๕		 สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนมี สิ ท ธิ ล ากิ จ ส่ ว นตั ว
โดยได้รับเงินค่าตอบแทนปีละไม่เกินสิบวัน
		ข้อ ๑๖		 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว
ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับจนถึงผู้มีอ�ำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถรอรับ
อนุญาตได้ทัน ให้ส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ�ำเป็นไว้ แล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่
ไปก่อนก็ ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผล ให้ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตตรวจสอบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่งใบลาพร้อมทั้ง
เหตุผลความจ�ำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับจนถึงผู้มีอ�ำนาจอนุญาตทันที
ในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่
		ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว ซึ่งได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป
ยังไม่ครบก�ำหนด ถ้ามีราชการจ�ำเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�ำนาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหน้าที่ก็ ได้

หมวด ๓
การลาพักผ่อน
ข้อ ๑๘		 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาพักผ่อนประจ�ำปี
ในปีหนึ่งได้สิบวัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เว้นแต่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ�ำปี ในปีที่ ได้รับการบรรจุสั่งใช้ยังไม่ถึง
หกเดือน
					 (๑) ผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ การบรรจุ สั่ ง ใช้ เ ป็ น สมาชิ ก กองอาสา
รักษาดินแดน เป็นครั้งแรก
					 (๒) ผู ้ ซึ่ ง ลาออกจากสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
หรือให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้าเป็นสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนอีก
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ข้อ ๑๙ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนให้
ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับจนถึงผู้มีอำ� นาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้
		ข้อ ๒๐		 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ไป
ยังไม่ครบก�ำหนด ถ้ามีราชการจ�ำเป็นเกิดขึน้ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ อี ำ� นาจอนุญาต
จะเรียกตัวมาปฏิบัติหน้าที่ก็ ได้

หมวด ๔
การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
		ข้อ ๒๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาไปเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลโดยได้รับเงินค่าตอบแทน โดยให้รายงาน
ลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับ
การเตรียมพลไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียกนัน้
โดยไม่ตน้ รอรับค�ำสัง่ อนุญาตและให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล�ำดับ
จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ข้อ ๒๓ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ลานั้น พ้นจากการ
เข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา ภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น
ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๒๒ อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกินสิบห้าวัน
			 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเรียกชื่อยศและต�ำแหน่งใน
กองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อพลาง)
พ.ศ. ๒๕๑๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดการเรียกชือ่ ยศ และต�ำแหน่งในกองอาสา
รักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษขึ้นใช้ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เรียกชือ่ ยศและต�ำแหน่งในกองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ (เพือ่ พลาง)
พ.ศ. ๒๕๑๑”
ข้อ ๒ ยศของกองอาสารักษาดินแดนที่เรียกชื่อเป็น ภาษาอังกฤษ
ให้ ใช้ดังนี้

ชื่อยศของกองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ
Abbreviations of the Volunteer Defense Personel
ภาษาไทย		
ค�ำเต็ม
ค�ำย่อ
นายกองใหญ่ ก.ญ.
นายกองเอก ก.อ.
นายกองโท ก.ท.

ภาษาอังกฤษ
ค�ำเต็ม		

Volunteer Defense Corps General
Volunteer Defense Corps Colonel
Volunteer Defense Corps Lieutenant
				
นายกองตรี ก.ต. Volunteer Defense Corps Major
นายหมวดเอก มว.อ. Volunteer Defense Corps Captain

ค�ำย่อ

VDC Gen
VDC Col
Colonel		
VDC Lt Col
VDC Maj
VDC Capt
นายหมวดโท มว.ท. Volunteer Defense Corps First Lieutenant VDC ๑st Lt
นายหมวดตรี มว.ต. Volunteer Defense Corps Second Lieutenant VDC ๒st Lt
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ชื่อยศของกองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ
Abbreviations of the Volunteer Defense Personel
ภาษาไทย		

ภาษาอังกฤษ

ค�ำเต็ม
ค�ำย่อ ค�ำเต็ม		
ค�ำย่อ
นายหมู่ใหญ่ ม.ญ. Volunteer Defense Corps Sergeant Major VDC Sgt Maj
นายหมู่เอก ม.อ. Volunteer Defense Corps Sergeant
VDC Sgt 		
นายหมู่โท ม.ท. Volunteer Defense Corps Corporal
VDC Cpl
นายหมู่ตรี ม.ต. Volunteer Defense Corps Lance Corporal VDC Lcpl
สมาชิก อส. อส. Volunteer Defense Corps Member
VDC Mbr		
ข้อ ๓ ต�ำแหน่งของกองอาสารักษาดินแดนทีเ่ รียกชือ่ เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ ใช้ดังนี้

ชื่อต�ำแหน่งของกองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ
			
			
			
			
-

ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผบ.อส.)
Commander in Chief of the Volunteer Defense Corps
(C in C VDC)
รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รอง ผบ.อส.)
Deputy Commander in Chief of the Volunteer Defense Corps
(Dept C in C VDC)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผช.ผบ.อส.)

			 Assistant Commander in Chief of the Volunteer Defense
			 Corps (Asst C in C VDC)
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หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
(หน.ฝอ.บก.อส.)
Chief of Staff of the Volunteer Defense Corps (C of S VDC)
รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
(รอง หน.ฝอ.บก.อส.)
Deputy Chief of Staff of the Volunteer Defense Corps
(Dept C of S VDC)
รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝยก.บก.อส.)
Deputy Chief of Staff for Operations of the Volunteer
Defense Corps (Dept C of SO VDC)
รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายธุรการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝธก.บก.อส.)
Deputy Chief of Staff for Administration of the Volunteer
Defense Corps (Dept C of SA VDC)
รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝวก.บก.อส.)
Deputy Chief of Staff for Technical of the Volunteer Defense
Corps (Dept C of ST VDC)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
(ผช.หน.ฝอ.บก.อส.)
Assistant Chief of Staff of the Volunteer Defense Corps
(Asst C of ST VDC)
ที่ปรึกษากองอาสารักษาดินแดน (ปษ.อส.)
Advisor to the Volunteer Defense Corps (Adv VDC)
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ประจ�ำกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ปจ.บก.อส.)
Staff Member of the Volunteer Defense Corps Head-qarters
(Stf Mbr VDC HQ)
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนภาค (ผบ.อส.ภ.)
Regional Commander of the Volunteer Defense Corps
(R Comdr VDC)
รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนภาค (รอง ผบ.อส.ภ.)
Deputy Regional Commander of the Volunteer Defense Corps
(Dept R Comdr VDC)
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ผบ.อส.จ.)
Provincial Commander of the Volunteer Defense Corps
(P Comdr VDC)
รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (รอง ผบ.อส.จ.)
Deputy Provincial Commander of the Volunteer Defense
Corps (P Dept Comdr VDC)
ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ผบ.ร้อย อส.)
Company Commander of the Volunteer Defense Corps
(Co Comdr VDC)
รองผูบ้ งั คับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด (รอง ผบ.ร้อย อส.)
Deputy Company Commander of the Volunteer Defense Corps
(Dept Co Comdr VDC)
จ่ากองร้อยอาสารักษาดินแดน (จ.กองร้อย)
Company Sergeant of the Volunteer Defense Corps
(Co Sgt VDC)
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- ผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน (ผบ.มว.อส.)
		 Platoon Leader of the Volunteer Defense Corps (Plat Ldr VDC)
		- ผู้บังคับหมู่อาสารักษาดินแดน (ผบ.หมู่ อส.)
		 Squad Leader of the Volunteer Defense Corps (Sqd Ldr VDC)
ข้อ ๔ ให้ ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๑
นายกองใหญ่ ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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การแต่งเครื่องแบบของก�ำลังพล (ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน) ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. เครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบฝึก
				 ๑) ก�ำลังพลชายเวลาแต่งเครื่องแบบ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
					 - ตัดผมสั้นให้เรียบร้อย
					 - โกนหนวดเคราและกันจอนให้เรียบร้อย (เว้นระดับ
ชั้นยศตั้งแต่นายกองตรีขึ้นไป สามารถไว้หนวดได้แต่ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย)
					 - การสวมรองเท้าส�ำหรับเครือ่ งแบบปกติ ให้สวมรองเท้า
หนังสีดำ� (ไม่ใช่รองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าครึ่งน่องหนังสีดำ� )
					 - สวมแหวนได้ไม่เกิน ๑ วง และเป็นแบบเรียบ ๆ
ส่วนสร้อยข้อมือห้ามสวมใส่
					 - สวมสร้อยคอได้ไม่เกิน ๑ เส้น และไม่สั้นจนไม่พ้น
คอเสื้อ ต้องใส่ให้มิดชิด
				 ๒) ก�ำลังพลหญิงเวลาแต่งเครื่องแบบ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
					 - ห้ามสวมใส่เสื้อ กางเกง และกระโปรง ทรงตาม
สมัยนิยม คือ ไม่รัดรูปจนเกินไป
					 - ห้ามสวมกระโปรงสัน้ เหนือเข่า (ยาวปิดเข่าพอสมควร)
					 - สวมรองเท้าสีดำ� มีส้นและไม่มีลวดลายเท่านั้น
					 - แต่งหน้า ทาปาก และเขียนคิ้วเพียงบาง ๆ เท่านั้น
ห้ามมิให้แต่งเข้มหรือใช้สีฉูดฉาดเกินควร
					 - ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ
					 - ห้ามสวมใส่ต่างหู และสร้อยข้อมือ
					 - สวมแหวนได้ไม่เกิน ๑ วง และเป็นแบบเรียบ ๆ
					 - สวมสร้อยคอได้ไม่เกิน ๑ เส้น และไม่สนั้ จนไม่พน้ คอเสือ้
ต้องใส่ให้มิดชิด
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		 - หากไว้ ผ มยาวต้ อ งขมวดปลายผมให้ เ รี ย บร้ อ ย
(โดยใช้ที่รัดผมสีด�ำหรือสีเข้ม)
					 - ห้ า มโกรกสี ผ มจนเด่ น ชั ด หรื อ ผิ ด ธรรมชาติ
และไม่ดัดผม
					 - ห้ามไว้ผมทรงม้า (ผมปรกหน้า) ผมเปีย ผมแกละ
ผมทรงหางม้า หรือทรงอื่นที่ไม่สุภาพ
					 - หากจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ก็ควรใช้
ที่หนีบผม ริบบิ้น หรือโบว์ผูกผมขนาดเล็กสีด�ำ
				 ๓) การคาดเข็มขัดประกอบเครือ่ งแบบปกติ ให้คาดเข็มขัด
ท�ำด้วยด้ายถักสีกากีเท่านั้น
				 ๔) เครื่องหมายที่เป็นโลหะ ซึ่งใช้ประกอบเครื่องแบบต้อง
เงาอยู่เสมอ
				 ๕) เสื้อยืดตัวในส�ำหรับเครื่องแบบปกติควรเป็นคอแหลม
สีขาวหรือสีอนื่ ใดก็ ได้ แต่ตอ้ งไม่ให้เห็นคอเสือ้ ยืดและไม่ให้แขนเสือ้ ยืดโผล่ออก
มาเกินกว่าแขนเสื้อของเครื่องแบบปกติ
				 ๖) เสือ้ ยืดตัวในส�ำหรับเครือ่ งแบบฝึก ให้สวมใส่โทนสีเดียว
กับเครื่องแบบฝึก
				 ๗) การพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณเอว ห้ามใช้ซอง
โทรศัพท์สีฉูดฉาด ควรใช้สีด�ำ สีน�้ำเงินด�ำ หรือ สีกลมกลืนกับเครื่องแบบ
				 ๘) ประดั บ เครื่ อ งหมายตราสั ญ ลั ก ษณ์ ก องบั ญ ชาการ
กองอาสารักษาดินแดน (เครื่องหมายกลม) ที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้าย
และประดับเครื่องหมายสังกัด (เครื่องหมายโค้ง) ที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ขวา
				 ๙) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ระดับชั้นนายหมู่)
ให้ประดับเครือ่ งหมายยศ ทีโ่ คนแขนเสือ้ ด้านไหล่ขวาใต้เครือ่ งหมายสังกัดเท่านัน้
เนื่องจากเครื่องหมายที่ท�ำด้วยโลหะและมีรูปราชสีห์ได้ถูกยกเลิกไป ตามค�ำสั่ง
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๑๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘
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๑๐) สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (ระดั บ ชั้ น สมาชิ ก )
ให้ประดับเครือ่ งหมายยศ ทีโ่ คนแขนเสือ้ ด้านไหล่ซา้ ย ใต้เครือ่ งหมายตราสัญลักษณ์
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
			 ๑๑) ห้ามประดับเครื่องหมายยศ ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
			 ๑๒) ห้ า มประดั บ เครื่ อ งหมายแสดงความสามารถของ
กองอาสารักษาดินแดน และเครื่องหมายแสดงความสามารถของหน่วยงานอื่น
ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม หรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประดับเครื่องหมาย
			 ๑๓) แต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง โดยเฉพาะ
เครื่องแบบฝึกห้ามแต่งไม่เรียบร้อย เช่น
					 - สวมกางเกงแบบฝึก แต่สวมเสื้อยืด หรือเสื้อโปโล
หรือเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าผ้าใบ
					- สวมเสื้อแบบฝึก แต่สวมกางเกงล�ำลอง และสวม
รองเท้าผ้าใบ
๒. เครื่องแบบฝึก
				 ๑) ห้ามน�ำเครื่องแบบฝึกของหน่วยทหารไทย (ทหารบก/
ทหารเรือ) หรือหน่วยต�ำรวจไทย (ต�ำรวจพลร่ม) หรือหน่วยทหารต่างชาติ (นาวิก
โยธินสหรัฐ ฯ) หรือเครือ่ งแบบฝึกของหน่วยอืน่ มาใช้เป็นเครือ่ งแบบฝึกของกอง
อาสารักษาดินแดนโดยเด็ดขาด
				 ๒) ห้ามสวมเสื้อแบบฝึกที่ด้านหน้ามีกระเป๋าบนแบบเฉียง
(ไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ)
				 ๓) ห้ามสวมกางเกงแบบฝึก ทรงตามสมัยนิยม (เป้ากางเกง
สั้นและขากางเกงลีบ)
				 ๔) สวมรองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าครึง่ น่องหนังสีดำ� เท่านัน้
				 ๕) สีของเครื่องหมายและป้ายชื่อ
					 -		เครื่องแบบฝึกสีกากีพราง ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง
หรือสีน�้ำเงินเข้ม (สีใดสีหนึ่ง)
					 -		เครื่องแบบฝึกสีเขียวพราง ปักด้วยไหมสีน�้ำเงินเข้ม
เท่านั้น
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		 ๖) พืน้ ผ้าของเครือ่ งหมายและป้ายชือ่ ใช้เนือ้ ผ้าชนิดเดียวกัน
กับเครื่องแบบฝึก
				 ๗) การติดเวลโครเทป (ตีนตุ๊กแก)
					 - เครื่ อ งแบบฝึ ก สี ก ากี พ ราง ใช้ พื้ น สี น�้ ำ ตาลอ่ อ น
(ห้ามใช้พื้นสีด�ำ) และมีขนาดพอดีกับเครื่องหมาย
					 - เครื่องแบบฝึกสีเขียวพราง ใช้พื้นสีเขียวอ่อน และมี
ขนาดพอดีกับเครื่องหมาย
				 ๘) บริเวณปกเสื้อด้านซ้าย ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประดับเครื่องหมายสังกัดกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน
				 ๙) บริเวณปกเสื้อด้านขวา ประดับเครื่องหมายดังนี้
					 -		ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ประดับเครื่องหมายยศ
(ระดับชั้นนายกอง หรือชั้นนายหมวด)
					 -		สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประดับเครื่องหมาย
ที่ปักอักษร “อส.”
			 ๑๐) บริเวณโคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้าย ประดับเครื่องหมาย
ดังนี้
					 -		เครื่องหมายตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน (เครื่องหมายกลมเท่านั้น)
					 - เครื่ อ งหมายยศสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
(ระดับชัน้ สมาชิก) ให้ประดับใต้เครือ่ งหมายตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน
		๑๑) บริเวณโคนแขนเสือ้ ด้านไหล่ขวา ประดับเครือ่ งหมาย ดังนี้
					 - เครือ่ งหมายสังกัด (เครือ่ งหมายโค้ง) โดยห้ามประดับ
เหนือกระเป๋าเสื้อบนด้านซ้าย
					 - เครื่ อ งหมายยศสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
(ระดับชั้นนายหมู่) ให้ประดับใต้เครื่องหมายสังกัด
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		๑๒) การประดับเครื่องหมายรูปธงชาติ ให้ประดับในกรณี
ปฏิบตั ริ าชการในต่างประเทศ หรือปฏิบตั งิ านร่วมกับมิตรประเทศภายในประเทศ
เท่านั้น
		๑๓) การแต่งเครือ่ งแบบฝึกออกปฏิบตั ภิ ารกิจนอกทีต่ งั้ ของหน่วย
ให้นัดหมายเป็นรูปแบบเดียวกันทุกนาย โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
					 - ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เมืองหรือหมู่บ้าน ให้แต่ง
เครื่องแบบฝึกสีกากีพราง
					 - ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่า ให้แต่งเครื่องแบบฝึก
สีเขียวพราง
๓. การแต่งเครือ่ งแบบประจ�ำกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศ
			 - แต่งเครือ่ งแบบฝึกสีกากีพราง สวมหมวกรองในหมวกเหล็ก
สีน�้ำตาลอ่อน
			- สวมผ้าพันคอสีนำ�้ เงินเข้ม สวมถุงมือสีขาว และสวมสนับแข้ง
สีขาว
			 - ประดับสายโยงยศท�ำด้วยไหมสีขาวที่ไหล่ซ้าย และประดับ
ซองดาบปลายปืนสีขาวที่เอวซ้าย
			 - คาดเข็มขัดรัดรูปหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีขาว กว้าง ๕.๕
เซนติเมตร
๔.		 การใช้หมวกประกอบเครื่องแบบในโอกาสปฏิบัติภารกิจ
ตามปกติ
					 ๑) ปฏิบัติภารกิจในที่ตั้ง และนอกที่ตั้งของหน่วย
							- แต่งเครื่องแบบปกติ ให้สวมหมวกหนีบสีกากี
							- แต่งเครื่องแบบฝึก ให้สวมหมวกทรงอ่อนสีนำ�้ เงินเข้ม
					 ๒)		การแต่ ง เครื่ อ งแบบชนิ ด ใด และสวมหมวกชนิ ด ใด
ให้ ใช้การนัดหมาย
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๕. การใช้ ห มวกประกอบเครื่ อ งแบบในงานพิ ธี ส� ำ คั ญ
งานอื่นที่หน่วยก�ำหนด หรือวันส�ำคัญของชาติ
					 ๑) แต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ
								 -		ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีช่ าย ให้สวมหมวกทรงหม้อตาล
สีขาว
					 		-		 ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีห่ ญิง ให้สวมหมวกทรงหม้อตาล
ทรงอ่อน หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว
					 ๒)		แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อสีกากีแขนยาว
								 -		ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีช่ าย ให้สวมหมวกทรงหม้อตาล
สีกากี
								 - ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าทีห่ ญิง ให้สวมหมวกทรงหม้อตาล
ทรงอ่อน หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี
								- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้สวมหมวกหนีบสีกากี
					 ๓)			แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อสีขาว
							-		 ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้สวมหมวกหนีบสีกากี
					 ๔)			แต่งเครื่องแบบฝึก (สีกากีพรางเท่านั้น)
								- สวมหมวกทรงอ่อนสีน�้ำเงินเข้ม
					 ๕)			การแต่ ง เครื่ อ งแบบชนิ ด ใด และสวมหมวกชนิ ด ใด
ให้ ใช้การนัดหมาย
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก อส.
พื้นที่ทั่วไป
๑. เงินค่าตอบแทน จ�ำนวน ๑๓ ขัน้ เริม่ ที่ ๔๘๗๐,๘๔๕๐ ถึง ๙,๙๕๐ บาท
๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ - ๓,๓๐๐ บาท
๓. เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเสียชีวิต ลาออก หรือเกษียณอายุ
(ต้องปฏิบตั หิ น้าทีส่ มาชิก อส. ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี) ได้รบั เงินก้อน คือ เงินค่าตอบแทน
เดือนสุดท้ายคูณด้วยจ�ำนวนปีที่ทำ� งาน
๔. ค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตัว
๕. สนับสนุนเครื่องแต่งกายประจ�ำปี ปีละ ๒ ชุด
๖. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสมาชิก อส. ได้ ๓ คน
จนถึงระดับอนุปริญญา
๗. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส. จากชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรม
แม่บ้านกรมการปกครอง
๘. สิทธิการลา
		 ๘.๑ ลาป่วย ปีละไม่เกิน ๑๕ วัน
		 ๘.๒ ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน
		 ๘.๓ ลาพักผ่อน ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน
		 ๘.๔ ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือการเตรียมพล
		 ๘.๕ ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
		 ๘.๖ ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
๙. มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
		 ๙.๑ ให้ความช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่
			 ๑) เสียชีวิต
รายละ
๓๐,๐๐๐ บาท
			 ๒) บาดเจ็บสาหัส
รายละ 		 ๒๐,๐๐๐ บาท
			 ๓) บาดเจ็บไม่สาหัส รายละ 		 ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ๔) บาดเจ็บเล็กน้อย รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
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		 ๙.๒ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
			 ๑) ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท (ต่อเนือ่ ง ป. ๑–ป. ๖)
				
๒) ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท (ต่อเนือ่ ง ม. ๑–ม. ๖)
				 ๓) ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท (ต่อเนื่อง)
๑๐. เงินบ�ำนาญพิเศษ และเงินบ�ำเหน็จตกทอด
*ตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
“สมาชิก อส. ประสบอันตรายถึงแก่ความตาย หรือพิการ ทุพพลภาพ
เนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับบ�ำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการโดยอนุโลม
เมื่อสมาชิก อส. ซึ่งได้รับบ�ำนาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพ
ตามวรรคหนึง่ ถึงแก่ความตาย ให้จา่ ยเงินเป็นบ�ำเหน็จตกทอดแก่ทายาทผูม้ สี ทิ ธิ
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการบัญญัตไิ ว้ เป็นจ�ำนวนสามสิบเท่า
ของบ�ำนาญพิเศษ รายเดือน และให้นำ� บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการจ่ายบ�ำเหน็จตกทอด
ตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
๑๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง เสบียงสนาม
			 ๑๑.๑		 เบี้ยเลี้ยงสนาม คนละ ๒๐๐ บาทต่อวัน รวม ๑๕ วัน
			 ๑๑.๒ เสบียงสนาม คนละ ๑๕ บาทต่อวัน รวม ๑๕ วัน
๑๒. บ�ำเหน็จความชอบ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จ
ความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
		
๑๒.๑ เสียชีวิต ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือน หรือค่าจ้าง
			 ๑๒.๒ ทุพพลภาพ ได้ ๓๐ เท่าของเงินเดือน หรือค่าจ้าง
		
๑๒.๓ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ ได้รับค่าทดแทน ในอัตรา
ทีแ่ ตกต่างกันตามระเบียบ
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พื้นที่ จชต.
๑. เงินค่าตอบแทน จ�ำนวน ๑๓ ขั้น เริ่มที่ ๙,๐๐๐ ถึง ๙,๙๕๐ บาท
๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ - ๓,๓๐๐ บาท
๓. เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเสียชีวิต ลาออก หรือเกษียณอายุ
(ต้องปฏิบตั หิ น้าทีส่ มาชิก อส. ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี) ได้รบั เงินก้อน คือ เงินค่าตอบแทน
เดือนสุดท้ายคูณด้วยจ�ำนวนปีที่ทำ� งาน
๔. ค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตัว
๕. สนับสนุนเครื่องแต่งกายประจ�ำปี ปีละ ๒ ชุด
๖. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสมาชิก อส. ได้ ๓ คน
จนถึงระดับอนุปริญญา
๗. ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก อส. จากชมรมแม่ บ ้ า นมหาดไทย
และชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง
๘. สิทธิการลา
		 ๘.๑ ลาป่วย ปีละไม่เกิน ๑๕ วัน
		 ๘.๒ ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน
		 ๘.๓ ลาพักผ่อน ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน
		 ๘.๔ ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือการเตรียมพล
		 ๘.๕ ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน
		 ๘.๖ ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
๙. มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
		 ๙.๑ ให้ความช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่
			 ๑) เสียชีวิต
รายละ		 ๓๐,๐๐๐ บาท
			 ๒) บาดเจ็บสาหัส
รายละ		 ๒๐,๐๐๐ บาท
			 ๓) บาดเจ็บไม่สาหัส รายละ		 ๑๐,๐๐๐ บาท
			 ๔) บาดเจ็บเล็กน้อย รายละไม่เกิน		 ๕,๐๐๐ บาท
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		 ๙.๒ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
		 ๑) ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท (ต่อเนือ่ ง ป.๑– ป. ๖)
		 ๒) ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท (ต่อเนือ่ ง ม.๑– ม.๖)
			 ๓) ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท (ต่อเนื่อง)
๑๐. เงินบ�ำนาญพิเศษ กรณีสมาชิก อส.เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ
จากการปฏิบตั หิ น้าที่ให้ได้รบั บ�ำนาญพิเศษตามกฎหมายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ โดยอนุโลม
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง เสบียงสนาม
			 ๑๑.๑ เบี้ยเลี้ยงสนาม คนละ ๒๐๐ บาทต่อวัน รวม ๒๕ วัน
			 ๑๑.๒ เสบียงสนาม คนละ ๑๕ บาทต่อวัน รวม ๒๕ วัน
๑๒. บ�ำเหน็จความชอบ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จ
ความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
		 ๑๒.๑ เสียชีวิต ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือน หรือค่าจ้าง
			 ๑๒.๒ ทุพพลภาพ ได้ ๓๐ เท่าของเงินเดือน หรือค่าจ้าง
			 ๑๒.๓ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ ได้รับค่าทดแทน ในอัตรา
ที่แตกต่างกันตามระเบียบ
๑๓. เงินสวัสดิการเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
			 ๑๓.๑ เสียชีวิต
รายละ		๑๐,๐๐๐ บาท
			 ๑๓.๒ บาดเจ็บสาหัส
รายละ 		๕,๐๐๐ บาท
๑๔. ได้รบั พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชัน้ ยศนายหมวดตรี
เป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะสมาชิก อส. ที่เสียชีวิต)
๑๕. ได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (เฉพาะสมาชิก อส.
ที่เสียชีวิต)
๑๖.		 ได้รับเงินเยียวยาจาก “เงินกาชาด ปค.” ช่วยเหลือครอบครัว
สมาชิก อส.ที่เสียชีวิต (ถูกยิง ถูกระเบิด) รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท
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๑๗.		เงินเยียวยาจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จชต. (ศูนย์เยียวยา
ศอ.บต.)
					๑๗.๑ กรณีเสียชีวิต
			 - จากส�ำนักนายกฯ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
			 - จากกรม ปภ.
๔๐,๐๐๐ บาท
					๑๗.๒ กรณีบาดเจ็บสาหัส
			 - จากส�ำนักนายกฯ 		
๕๐,๐๐๐ บาท
			 - จากกรม ปภ. 		
๔,๐๐๐ บาท
๑๘. เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อแผ่นดินไทย
				 - เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ		
๒๐,๐๐๐ บาท
				 -		บาดเจ็บสาหัส		
๑๐,๐๐๐ บาท
				 -		บาดเจ็บธรรมดา		
๕,๐๐๐ บาท
๑๙. เงินทดแทนการประกันชีวิต ตามมติ ครม. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
จ่ายตามระเบียบ สนร. ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใน จชต. พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. การเยียวยาครอบครัว กรณีเสียชีวิต ส�ำนักนายกฯ จะจ้างภรรยา
หรือบุตรของผูเ้ สียชีวติ ครอบครัวละ ๑ คน ท�ำงานเป็นลูกจ้าง เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
ต่อสัญญาทุกปี
สรุป กรณีสมาชิก อส. ในพื้นที่ จชต. เสียชีวิต จะได้รับบ�ำเหน็จ
เงินช่วยเหลือ และเงินเยียวยา ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
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พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า
“พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมพิ ลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิม            
พระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รบั การเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ) พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเสด็ จ               
พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์           
ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ พระชนมายุได้ ๕ พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาทีโ่ รงเรียน
มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ           
สวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT)             
เมื อ งโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ ท รงเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที                 ่
CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนทีร่ บั นักเรียนนานาชาติและทรงได้รบั ประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์
จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน และละตินในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์  
และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑            
ได้เสด็จนิวตั กลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี
และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ
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ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา         
๑๘ พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึน้ ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนนั้น ทรงเฉลิม         
พระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งตั้ง
ผูส้ ำ� เร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนือ่ งจากยังทรงพระเยาว์
และต้องทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรด
วิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพือ่ ประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลีย่ นมา
ศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝนการดนตรี        
ด้วยพระองค์เองด้วย
ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน
หม่อมราชวงศ์ สิริกิต์ิ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีสในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงได้รบั บาดเจ็บทีพ่ ระพักตร์พระเนตรขวา
และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น          
ต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒                
โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงทีส่ มเด็จพระบรมราชนกหมัน้ สมเด็จพระราชชนนี
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงได้รบั การอภิบาลอย่างดียงิ่ จากสมเด็จ
พระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วย
คุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงด�ำรง            
สิ ริ ร าชสมบั ติ เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยทศพิ ศ ราชธรรม จั ก รวรรดิ วั ต รธรรมและ             
ราชสังคหวัตถุทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ
ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน
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เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตงั้ การพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐
มีนาคม ๒๔๙๓ และเมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธรี าชาภิเษกสมรส
กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา         
บรมราชเทวี พ ระพั น วสาอั ย ยิ ก าเจ้ า พระราชทานหลั่ ง น�้ ำ พระมหาสั ง ข์                  
ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน และได้ทรงสถาปนา
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไป
ประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นเี่ ป็นแหล่งเกิดโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล”
ให้แก่ “ลุงรวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน ทั้งนี้
เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอหัวหิน เพียง ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่มี
ถนนหนทางชาวบ้ า นได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในการด� ำ รงชี วิ ต มากถนนสาย               
ห้วยมงคลนีจ้ งึ เป็นถนนสายส�ำคัญ ทีน่ ำ� ไปสูโ่ ครงการใน พระราชด�ำริ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�ำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการในปัจจุบัน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           
ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี             
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกใน
พระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจจะวาจาว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์  
พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินี วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๔๙๓
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อกี ครัง้ เพือ่ ทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนิน
นิวัติพระนคร เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ ประทับ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
และพระที่นั่งอัมพรสถาน
ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส ๔ พระองค์ดังนี้
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
ประสูติเมื่อ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ประสูติเมื่อ ๒๘
กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น            
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร           
เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ
ั นาดุลนโสภาคย์
ประสูตเิ มือ่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รบั สถาปนาเป็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ      
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประสูติเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว                  
ได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปัน้ หยา
วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร ปฏิ บั ติ พ ระศาสนกิ จ เป็ น เวลา ๑๕ วั น ระหว่ า งนี                  ้
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลนี้ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าสถาปนาพระอิ ส ริ ย ยศ                
สมเด็จพระบรมชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา เป็น           
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙
เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทั้งนี้ด้วยพระจริยวัตร                
อันเปี่ยมด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ
ในส่ ว นของพระราชกรณี ย กิ จ ของพระองค์ นั้ น สุ ด ที่ จ ะคณานั บ                 
ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้          
นอกจากนีแ้ ล้วพระเกียรติคณ
ุ ยังขจรขจายเป็นทีป่ ระจักษ์ไปทัว่ โลก และด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นดังจะได้นำ� เสนอต่อไป
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ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้ทรงให้กำ� เนิดกองอาสารักษาดินแดน
แนวคิดและหลักการในการก่อตัง้ กองก�ำลังภาคประชาชนก่อก�ำเนิดมา
ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ จากกลุ่มคนไทยอาสาร่วมกอบกู้เอกราชและรักษา          
ผืนแผ่นดินไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่งเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ได้มีคนไทย            
ผู้เสียสละอีกหลายกลุ่มที่เข้าร่วมรบขับไล่ข้าศึกเป็นแบบอย่างของคนไทยมา
จนถึงปัจจุบนั ภาครัฐได้พยายามพัฒนารูปแบบการจัดตัง้ กองก�ำลังภาคประชาชน        
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีภาวะสงคราม เช่น ได้ก่อตั้ง “กองเสือป่า”
ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔                   
ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖
ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ ถือเป็นผู้ ให้กำ� เนิดกองอาสารักษาดินแดน เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน พ.ศ. ๒๔๙๗                   
มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และได้ทรงพระราชทาน       
ธงประจ�ำกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราโชวาท                 
ในพิธีสวนสนาม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ความว่า...
“ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ ได้มาร่วมในการสวนสนาม และท�ำพิธี                      
มอบธงชัยประจ�ำกอง ให้แก่กองอาสารักษาดินแดนในวันนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ด�ำริจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น              
ด้วยความมุง่ หมายทีจ่ ะอบรมประชาชนพลเมือง ให้มคี วามรู้ ในการท�ำหน้าที                 ่
เพือ่ ช่วยป้องกันและบรรเทาภัย อันเนือ่ งจากสงครามและจากภัยธรรมชาติ          
ช่วยกันรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยของประเทศชาติ แบ่งเบาภาระ
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ของทหารและต�ำรวจซึ่งต้องท�ำหน้าที่อยู่โดยตรงแล้ว ดังที่รัฐมนตรีว่าการ             
ได้ชแี้ จงมานัน้ เป็นความด�ำริทชี่ อบแล้ว ยิง่ เมือ่ สถานะการณ์ของโลกรอบ ๆ ประเทศ
อยู่ในลักษณะดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ที่มิได้นิ่งนอนใจ รีบด�ำเนินการในเรื่องนี้      
ก็เป็นการสมควรยิง่ ขึน้ จัดได้วา่ ไม่อยู่ในความประมาท ชอบด้วยพุทธวะจะนะแล้ว
ข้าพเจ้าขอเตือนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที           ่
โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการ ในหน้าที่ของตน        
ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจน
ชาติบา้ นเมืองในทีส่ ดุ เพือ่ ได้มคี วามสามัคคีรว่ มมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกัน
ภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิน่ ของตน ด้วยความองอาจกล้าหาญ
และสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้        
วัฒนาถาวร
อันธงประจ�ำกองที่ข้าพเจ้ามอบให้นี้ ย่อมเป็นเครื่องหมายแทน
บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ ท่านจงเทิดทูนและรักษาไว้ ให้ด         ี
อย่าให้เสียเกียรติได้ และควรพิทักษ์รักษาเกียรติไว้ยิ่งกว่าชีวิตของตน            
ขอธงที่ได้มอบให้นจี้ งเป็นเครือ่ งเตือนใจ ให้กองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบตั หิ น้าที่
สมตามความมุ่งหมาย เป็นมิ่งขวัญอันดีของกองอาสารักษาดินแดนสืบไป
ในที่ สุ ด นี้ ขอให้ บ รรดาสมาชิ ก ของกองอาสารั ก ษาดิ น แดน               
ตลอดทั้ ง ท่ า นที่ ม าร่ ว มชุ ม นุ ม ในงานนี้ จงประสบความสุ ข ความเจริ ญ                 
มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจและก�ำลังความคิด ในอันจะประกอบกิจในหน้าที             ่
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ.”
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ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ทั้งผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ทุกนาย ยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้และด�ำรงความจงรักภักดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รักษาอธิปไตย            
ของชาติไว้ด้วยชีวิต ดูแลช่วยเหลือประชาชนของพระองค์จนสุดความสามารถ          
ดังค�ำปฏิญาณตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า
“ข้าพเจ้า จักยอมตายเพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยไว้
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จั ก เทิ ด ทู น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง พระบรมเดชานุ ภ าพ                  
แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า จั ก รั ก ษาไว้ ซ่ึ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย               
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้าพเจ้า จักไม่ข่มเหงประชาชนไทยผู้สุจริตโดยเด็ดขาด
ข้าพเจ้า จักเป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั เชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของ
ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
		
ข้าพเจ้า จักรักษาความลับของทางราชการและเกียรติยศของ อส.
ด้วยชีวิต”
วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ส� ำ นั ก พระราชวั ง ได้ มี ป ระกาศว่ า                   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชสวรรคต ถือเป็นความสูญเสีย
ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ข องชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า แม้ พ ระองค์ จะเสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย                      
แต่ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดนจะยั ง คงตราตรึ ง ต่ อ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อยู ่ ใ น            
ความทรงจ�ำของเหล่าสมาชิก อส. ตลอดไป
กองยุทธการฯ ฝ่ายอ�ำนวยการ  
     กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
                               ตุลาคม ๒๕๕๙

“ปวงข้า ฯ อส. ขอตั้งสัจจา
จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”
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ภารกิจการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันมหาวิปโยค แห่งความโศกเศร้าของ
ปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า หัวใจแทบแหลกสลาย เมือ่ ส�ำนักพระราชวังได้ออก
ประกาศส�ำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราช
จักรีวงศ์ หากได้ศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ก็จะได้ทราบถึงพระราช
กรณียกิจทีส่ ำ� คัญในด้านต่าง ๆ มากมาย เพราะด้วยพระปรีชาสามารถ ทีห่ ลากหลาย
ได้ทรงน�ำพาประเทศชาติและปวงชนชาวไทยฝ่าฟัน ให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติมาได้ โดยตลอด พระองค์จึงทรงเป็น
ที่รักและเทิดทูนยิ่งของประชาชนชาวไทยด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
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นับแต่สำ� นักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าเฝ้ากราบถวาย
สั ก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช          
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีเหล่าพสกนิกรผูจ้ งรักภักดี
ได้หลั่งไหลจากทั่วสารทิศ มารวมตัวกันยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อรอ
เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ตาม
ต�ำบล หมูบ่ า้ น ต่างจังหวัดพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีข่ าดความพร้อมในการเดินทางไม่สามารถ
เดินทางมาด้วยตนเองได้ กระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็นโอกาสทีจ่ ะได้ถวายงาน
รับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้เป็นครัง้ สุดท้าย จึงได้มกี ารด�ำเนินการอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่พนี่ อ้ งประชาชนจากต่างจังหวัดโดยใช้กลไกในภูมภิ าคสนับสนุนและ
อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ
ตามแผนการด�ำเนินงานให้จงั หวัดน�ำประชาชนเดินทางวันละ ๔ จังหวัด จังหวัดละ
๗๕๐ คน รวมวันละ ๓,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ (ครบรอบ ๑๐๐ วัน) เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีศักยภาพในการเดินทางมาด้วยตนเองหรือ
รวมกลุ่มเป็นหมู่คณะก็สามารถเดินทางมาได้ โดยประสานผ่านอ�ำเภอ / จังหวัด
และส่วนกลางจะอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นทาง จุดพัก จุดรับ-ส่ง จุดจอด
รถ และอ�ำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการ
จัดประชาชนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
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โดยมี ข ้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ และสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
(สมาชิก อส.) จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓
และกองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑ ในสังกัด กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน (บก.อส.) และเหล่าผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. จาก
ต่างจังหวัดร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนบัดนี้
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนีแ้ ล้ว
ประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารตัง้ เต็นท์อาหารพระราชทาน ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ฝัง่ ทิศเหนือ เยือ้ งกับพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ โดยรวม
อยู่ภายในศูนย์อาหารบริการประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบือ้ งหน้าพระบรมโกศ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ฯ ได้มกี ารน�ำอาหาร ขนม ของว่าง และน�ำ้ ดืม่ พระราชทาน ท�ำการ
แจกจ่ายแก่ประชาชนได้ดื่มกิน ด้วยความปิติยินดียิ่ง นับเป็นหนึ่งในน�้ำพระทัย
ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาให้ แก่ปวงชนชาวไทยด้วยความห่วงใยเป็นล้นพ้น

104

นอกจากภารกิจการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางเข้า
เฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ภายใน
อาณาบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยฝ่ายอ�ำนวยการกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน ได้มกี ารจัดก�ำลังพลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส.
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย”
เพื่อให้การด�ำเนินงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหน้าที่ในการประสานงาน
การปฏิบัติร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยแพทย์ พยาบาล ทหาร ต�ำรวจ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การให้บริการประชาชน
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติภายในงาน การสั่ง
ใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือ
ประชาชนและการรายงานผลการปฏิบัติงานส�ำคัญต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
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ในการนีก้ องบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ประมวลภาพการปฏิบตั ิ
หน้าที่อ�ำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรม
มหาราชวัง ประกอบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองร้อยปฏิบตั กิ าร
พิเศษที่ ๑ กองร้อยปฏิบตั กิ ารพิเศษที่ ๓ และกองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑
ในสังกัดกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และเหล่าผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากต่างจังหวัดทีเ่ ดินทางมาพร้อมคณะประชาชน
ทีก่ ระทรวงมหาดไทยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพฯ ผลการปฏิบตั ภิ ารกิจในห้วงระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาจ�ำนวน ๒๕๙,๒๑๔ คน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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หมายเหตุ

จังหวัดภาคใต้

จังหวัดภาคกลาง

1.
2.
3.
4.

ค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

อีสานใต้
ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

อีสานเหนือ
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น

พุทธมณฑล

อิมแพ็คฯ

อิมแพคฯ

ปั้ม ปตท.เขาทอง
จ.นครสวรรค์

โดยมีเจ้าหน้าที่
รอรับ
ประชาชน

จุดรับ-ส่ง
หน้ากองสลาก
ทั้ง 2 ฝั่ง
ถนนราชดาเนิน
กทม.
รถบัส
เดินทางไปยัง
จุดจอดรถ

เจ้าหน้าที่
นาประชาชน
เดินเท้าไปที่
พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท

ในแต่ละวันจะมีรถยนต์(รถบัส) นาประชาชนประมาณ 60-70 คัน
จุดพักระหว่างทางจะมีบริการอาหาร น้าดื่ม ห้องสุขา การพยาบาลเบื้องต้น
รถบัสแต่ละคันจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล คันละ 1-2 คน
รถบัสทุกคัน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจารถ และในขบวนรถของจังหวัดจะจัดให้มีผู้ประสานงานจังหวัด

จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จังหวัดภาคเหนือ

จุดพักคอย

จุดพักรถ

ผังแสดงการเดินทางของจังหวัดในแต่ละภูมิภาค

ถ.พุทธมณฑล
สาย 1

ถ.พุทธมณฑล
สาย 2

ผนวก ข.
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กิจกรรมพิเศษ เหล่าสมาชิก อส. จากต่างจังหวัด
นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการกองอาสา
รักษาดินแดน / รองอธิบดีกรมการปกครอง ว่าที่นายกองเอก วรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ต้อนรับให้และก�ำลังใจ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ที่เดินเท้ากว่า ๒๕ วัน จากจังหวัด
ภูเก็ตด้วยระยะทาง ๙๐๐ กม. เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สมาชิกอาสารักษาดินแดนทีเ่ ดินทางมาครัง้ นี้
ประกอบด้วย นายหมู่ตรี ประภาคาร สกุลเนตร อส.ส�ำรอง ธีรยุทธ บุญยอด
และ อส.ส�ำรอง จิระศักดิ์
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สมาชิก อส. จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอท่าแซะ ที่ ๓
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร นายหมูใ่ หญ่ กัมปนาท ศรีอำ� ภัย อายุ ๔๕ ปี
และสมาชิก อส.ราเชน เผือกทอง อายุ ๓๒ ปี สมาชิก อส.ราม หมวดภักดี
อายุ ๓๒ ปี และ สมาชิก อส.วรายุทธ อินแป้น ได้เดินเท้าระยะทางกว่า ๔๕๐
กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางไกลรวมเวลา ๘ วัน ๗ คืน เพื่อมากราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
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		กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ�ำเภอปะทิว  ที่ ๔ กองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการ “อส.ปะทิว ปัน่ ด้วยใจ...ไปกราบพระบรมศพ”
นายพิทักษ์ บริพิศ นายอ�ำเภอปะทิว จัดกิจกรรม อส. ปะทิว ปั่นด้วยใจไปกราบ
พระบรมศพ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับคณะนักปั่นจักรยาน นายก
เทศมนตรีต�ำบลปะทิว ผู้แทนสถานีต�ำรวจภูธรปะทิว และผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ปะทิววิทยา ได้นำ� คณะนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งคณะนักปัน่
จักรยาน การเดินทางในครัง้ นีม้ รี ะยะทางเกือบ ๕๐๐ กิโลเมตร ส�ำหรับคณะนักปัน่
มีจำ� นวน ๙ นาย พร้อมผูต้ ดิ ตาม ๓ นาย โดยมี นายหมวดตรี กิตพิ งค์  โสมณะ
ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นหัวหน้าน�ำคณะสมาชิก อส. เข้ากราบถวาย
บังคมพระบรมศพฯ
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อส. รอบรั้วทั่วไทย
นายกองโท ดงพล รุจิธรรมธัช
ผบ.ร้อย อส.อ.ทุง่ ช้าง / นายอ�ำเภอทุง่ ช้าง
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดน่าน สั่งการให้ นายกองตรี       
สมเกียรติ อาจสังข์ รองผบ.ร้อย อส.
อ. ทุ่งช้าง / ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง นายสมคิด มุสุ
ปลัดอ�ำเภองานป้องกัน น�ำก�ำลัง สมาชิก
อส. สนธิก�ำลังร่วมกับฝ่าย ทหาร ต�ำรวจ เข้าปฏิบัติการท�ำลายไร่ฝิ่นซึ่งมีผู้ลักลอบ
ปลูกไว้ ในพื้นที่ หมู่บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ชุดปฏิบตั กิ ารกองร้อย อส.จ.สุราษฎร์ธานี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี น�ำโดย นายหมวดเอก ประทีป มีเสน รอง ผบ.ร้อย อส.                     
จ. สุราษฎร์ธานี น�ำก�ำลังสมาชิก อส. สนธิกำ� ลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ชุดปฏิบัติ
การปราบปรามยาเสพติด ภูธรภาค ๘ ชุดที่ ๑ ท�ำการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด
(ยาบ้า) ในพื้นที่ ต�ำบลอรัญคามวารี อ�ำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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นายกองตรี สมพล พลสมบูรณ์โชค
ผบ.ร้อย อส.อ.พะโต๊ะ ที่ ๘ สั่งการให้  
นายหมวดตรี เจริญ ไหมด้วง ผช.ผบ.ร้อย
อส.อ.พะโต๊ะ ที่ ๘ พร้อมด้วยสมาชิก อส.
สนธิก�ำลังกับชุดเฉพาะกิจอ�ำเภอพะโต้ะ
ประกอบด้วยฝ่ายปกตรอง ต�ำรวจ สภ.  
พะโต้ะ ฉก. ร.๒๕ ระนอง เขตรักษา      
พันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จับกุมผู้บุกรุกและล่าสัตว์ป่า ได้ตัวผู้ต้องหา ๑๐ คน
ของกลางรถยนต์กระบะ จ�ำนวน ๑ คันเรือหางยาว พร้อมเครื่องยนต์ จ�ำนวน ๒ ล�ำ 
ซากกวางป่า ประกอบด้วย หนัง ขาและหัว  ๑ ตัวและซากกะจง ๑ ตัว ปืนยาว ขนาด
.๒๒ จ�ำนวน ๑ กระบอก เครือ่ งกระสุนปืนขนาด .๒๒ จ�ำนวน ๑๗ นัด  น�ำตัวผูต้ อ้ งหา
พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.พะโต๊ะ เพือ่ ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เหตุเกิดในพืน้ ที่
หมู่ที่ ๑๙ ต�ำบลพะโต้ะ จ.ชุมพร
นายกองตรี นิตยิ า พงษ์พานิช
ผบ.ร้อย.อส.อ.แม่วาง ที่ ๒๓ /
นายอ�ำเภอแม่วาง กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม่ สัง่ การให้ นางสาวนิยมล
ยาวินงั ผช.ผบ.ร้อยฯ / ปลัดอ�ำเภอ
ฝ่ายความมัน่ คง พร้อมด้วยก�ำลัง
สมาชิก อส. บูรณาการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อท�ำการสร้างฝายชลอน�้ำ 
ณ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๔ ต�ำบลแม่วิน  อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
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นายกองตรี ศิ วั ช ฟู บิ น ทร์  
ผบ.ร้อย อส.อ.ท่าปลา ที่ ๖ สั่งการให้
นายหมวดตรี นิวัตร์ ชาตา ผช.ผบ.
ร้อยฯ น�ำก�ำลังสมาชิก อส. ชุดปฏิบัติ
การเคลื่อนที่เร็ว บูรณาการร่วมกับ  
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธรท่าปลา
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนจาก
ราษฎรในพื้นที่ว่าช่วงเย็นของทุกวัน
จะมีผู้ต้องสงสัยลักลอบจ�ำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่น ที่บริเวณวัด หมู่ ๖ ต. หาดล้า         
อ. ท่าปลา  จ. อุตรดิตถ์ ทัง้ นี้ ตรวจพบบุคคลมีลกั ษณะและพฤติกรรมตามทีร่ อ้ งเรียน
จริงจึงแสดงตัวขอตรวจค้นโดยละเอียดพบของกลางยาบ้า ๒๐ เม็ด น�ำส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
นายกองตรี ศักดา สุวรรณสายะ  
ผบ.ร้อย อส.อ.หนองม่วงไข่ ที่ ๘ /  
นายอ�ำเภอหนองม่วงไข่ กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่           
สั่งการให้ นางชรินรัตน์ สังข์พิชัย
ปลัดอ�ำเภองานป้องกัน น�ำก�ำลังสมาชิก
ร้อย อส.อ. หนองม่วงไข่ บูรณาการ
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรหนองม่วงไข่  สัสดีอ�ำเภอหนองม่วงไข่ เข้าท�ำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ ม. ๒
ต. แม่ค�ำมี อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ ผลการปฏิบัติพบยาบ้าและได้จับกุมผู้ต้องหา
ท�ำการแจ้งข้อกล่าวหาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

117

ว่ า ที่ ร.ต.วิ ก รม จากที่          
นายอ� ำ เภอถลาง สั่ ง การให้                 
นายศิรพิ งษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอ�ำเภอ
หน. ฝ่ายความมั่นคง นายดนัย  
ใจแข็ง ปลัดอ�ำเภอ และ สมาชิก
อส. ร้อย อส.อ. ถลาง ที่ ๓ ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย ในพื้นที       ่
ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเ ก็ต       
พร้อมด้วยของกลางคือ น�้ำต้มพืช
กระท่อม ๑.๒๕ ลิตร อาวุธปืนพกสั้น ชนิดลูกโม่ ขนาด .๓๘ จ�ำนวน ๑ กระบอก  
กระสุนปืน ขนาด .๓๘  จ�ำนวน ๑๕ นัด กระสุนปืนขนาด .๔๕ จ�ำนวน ๔๑ นัด ใบพืช
กระท่อมสด ๙ ถุง รวมมัด ๘๕๗ มัด รวมน�ำ้ หนักใบพืชกระท่อม ๔๓.๓ กก. ยาแก้ไอ
ยีห่ อ้ ซีเฟนดริล ไซรัป  ๖๒ ขวด  น�ำตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ว่าที่นายกองโท ทศพล เผื่อนอุดม ผบ.ร้อย อส.อ.แม่แจ่ม ที่ ๗ สั่งการให้ ว่าที่
นายหมวดตรี เดชชาติ ลิ่ ม กุ ล
ผช.ผบ.ร้อย น�ำก�ำลังสมาชิก อส.
อ.แม่ แ จ่ ม สนธิ ก� ำ ลั ง ร่ ว มกั บ         
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต�ำรวจ และ
ป่ า ไม้ ป ฏิ บั ติ ก ารตั ด ท� ำ ลายพื ช
เสพติด (ฝิน่ ) จ�ำนวน ๕ แปลง ๘ ไร่
ดังนี้ แปลงที่ ๑ พิกดั x ๔๐๗๘๗๗
y ๒๐๖๖๔๒๕ จ�ำนวน ๐.๔ ไร่
แปลงที่ ๒ พิกัด x ๔๐๗๑๘๑ y
๒๐๖๖๐๓๑  จ�ำนวน ๐.๖ ไร่ แปลงที่
๓ พิกัด x ๐๔๐๖๘๑๒ y ๒๐๖๕๙๔๑  จ�ำนวน ๑ไร่ แปลงที่ ๔ พิกัด x ๐๔๐๖๘๓๖  
y ๒๐๖๕๖๑๗ จ�ำนวน ๒ ไร่ แปลงที่ ๕ พิกัด x  ๐๔๑๐๑๙๗  y ๒๐๖๘๑๑๙ จ�ำนวน
๔ ไร่   ได้ปฏิบัติการตัดท�ำลายเป็นที่เรียบร้อย เหตุเกิดพื้นที่บ้านห้วยทรายเหลือง –
แม่สะต็อบ  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
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นายกองโท ด�ำรงค์ ดีสกูล  
ผบ.ร้อย อส.อ.เบตง ที่ ๓ สัง่ การให้
นายสุ ท ธิ นั ย เปรชรั ช ชานนท์
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมัน่ คง
นายชาคร คงเสรีกลุ ปลัดงานป้องกัน
และนายพงศธร คงทอง ปลั ด       
ช่ ว ยป้ อ งกั น และงานยาเสพติ ด
พร้อม จ.ส.อ. พิษณุ นนทการ จนท.
โครงฯร้อย อส.อ.เบตง น�ำก�ำลัง กพ.อส.ชป.เสือ อส.ชป.ศป.ปส. ร่วมกันจับกุมผูต้ อ้ งหา
บริเวณ ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมด้วยของกลางเป็นยาเสพติด
ให้ โทษประเภท ๕ กัญชา (น�้ำต้มใบพืชกระท่อม) และ ใบพืชกระท่อมสด ได้น�ำ
ตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางท�ำบันทึกจับกุม และส่ง พนง.สส.สภ.ยะรม เพือ่ ด�ำเนินคดี
ทางกฎหมาย
นายกองตรี ประสิทธิ์ อมตาริยกุล  ผบ.ร้อย อส.อ.กระบุรี ที่ ๕ กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง สั่งการให้ นายหมวดตรี สุทธิพงษ์ ทองเรือง  
ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.กระบุรี น�ำก�ำลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.กระบุรี ออกปฏิบัติการ
โครงการ อส.สัมพันธ์ พบปะประชาชนท�ำความเข้าใจตามมาตรการป้องกันและ      
ปราบปรามการท�ำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม        
โดยการจั ด ท� ำ ฝายชะลอน�้ ำ 
เพื่ อ กั ก เก็ บ น�้ ำ ไว้ ใช่ ใ นช่ ว ง         
ฤดูแล้งร่วมกับประชาชนในพืน้ ที่
หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลมะมุ อ�ำเภอกระบุรี       
จังหวัดระนอง
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นายกองเอก สมศักดิ์ จังตระกุล
ผูบ้ งั คับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้ชุด
จัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  
ภายใต้การสนธิก�ำลัง ฝ่ายปกครอง
ทหาร ต�ำรวจ และ สมาชิก อส.ร้อย
อส.จ. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันการ การประกอบกิจการของสถานบริการ
/สถานประกอบกิจการคล้ายสถานบริการ /ร้านเหล้า /ร้านเกมส์  มิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายและค�ำสั่ง คสช. ตลอดจนการเฝ้าระวังมิให้       
เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเคร่งครัด โดยด�ำเนินการ ในพื้นที่                   
อ. เมืองอุบลราชธานี  จ. อุบลราชธานี
นายกองโท เจษฎา  ลิม้ ศรีตระกูล  ผบ.ร้อย อส.อ.ฟากท่า ที่ ๕ กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ สัง่ การให้ นายหมวดโท นิคม  ชาลี  ผช.ผบ.ร้อย
อส.อ.ฟากท่า ที่ ๕/ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง น�ำก�ำลัง สมาชิก อส. บูรณา
ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธรฟากท่า และกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่ ๓๑๔ ตามโครงการอ� ำ เภอ
ฟากท่าคืนรอยยิม้ และความสุขให้
ประชาชน ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม  
ณ จุดตรวจโพธิ์ชัย ต. ฟากท่า  
อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์
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นายอัครโชค สุวรรณทอง
ผบ.ร้อย อส. อ. น�้ำหนาว ที่ ๑๒          
จ. เพชรบู ร ณ์ สั่ ง การให้ ฝ ่ า ย          
ความมัน่ คง พร้อมด้วยสมาชิก อส.
อ. น�้ำหนาว ที่ ๑๒ สนธิก�ำลังกับ
ต�ำรวจ ทหาร จนท.ป่าไม้, ก�ำนัน/
ผู้ ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ. ร่วมกันตรวจยึดไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า รวมเป็น ๓๖
แผ่น ปริมาตร ๔.๔๑ ลบ.ม. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ�ำนวน ๔ เครื่อง รถไทยประดิษฐ์
(เสือภูเขา) จ�ำนวน ๔ คัน บริเวณป่าหลังหมูบ่ า้ นดงคล้อ ม. ๖ ต. วังกวาง อ. น�ำ้ หนาว

นายธรรมนูญ แจ่มใส
นอภ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา
สัง่ การให้ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่าย
ความมั่นคง / สมาชิก อส. สนธิ
ก�ำลังร่วมกับทหาร ต�ำรวจ จนท.
ป่าไม้ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล,       
ผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติด อาวุธปืน
และทรัพยากรธรรมชาติ จ�ำนวน
๔ แห่ ง ตรวจพบของกลาง           
๑) ไม้พะยูงแปรรูป ๐.๒๔๗ ลบ.ม. ๒) ไม้แปรรูป ชนิดไม้มะค่าแต้ ไม้ยางนา ปริมาตร
รวมโดยประมาณ ๗ ลบ.ม. ๓) กระสุนปืนกล M ๖๐ จ�ำนวน ๑๑ นัด ๔) เลื่อยเครื่อง
๓ เครื่อง ๕) อุปกรณ์การเสพยาเสพติด จ�ำนวนหนึ่ง ๖) ปืนพกสั้น ขนาด ๑๑ ม.ม.
๑ กระบอกพร้อมกระสุน ๔ นัด แต่ไม่พบตัวผู้กระท�ำความผิด
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นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายอ�ำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สัง่
การให้ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก
อส. เข้าสนธิก�ำลังร่วมกับ จนท.
ทหาร ต�ำรวจ จนท.ป่าไม้ วันที่ ๒๑
เม.ย. ๒๕๕๙ เข้าท�ำการตรวจยึดไม้
พะยูง จ�ำนวน ๔๙ ท่อน และวันที  ่
๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ดักซุ่มตรวจค้นตามเส้นทางพบเป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า
วีโก้ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ผต ๖๑๘๔ สงขลา ตูท้ บึ บรรทุกไม้พะยุงเต็มคันรถ
จ�ำนวน  ๑๓๘ ท่อน จนท. ชุดจับจึงได้ท�ำการตรวจยึด
นายคณิต กังสถาวร นายอ�ำเภอสระโบสถ์  สั่งการให้ นายจตุพัทธ์ ชูปลื้ม  
ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมั่นคง น�ำก�ำลังสมาชิกอส. ท�ำการตรวจค้นเป้าหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามหมายค้นของศาลจังหวัดชัยบาดาล โดยได้สนธิก�ำลังกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสภ. สระโบสถ์ ทหารชุดควบคุมที่ ๔ ผลการตรวจค้น พบอาวุธปืนสั้นขนาด ๙
มม. ๑ กระบอก เครือ่ งกระสุนจ�ำนวน ๕๓ นัด โดยนายน้อย นิลสาริกาอ้างเป็นเจ้าของ
ตรวจสอบเบือ้ งต้น อาวุธปืนดังกล่าวยังไม่ได้มกี ารโอนถูกต้องตามกฎหมายแต่ประการใด
และจับคุมนส.อภิญญา ยงยุทธิ์
พร้อมของกลางย้าบ้าจ�ำนวน ๓ เม็ด
โดยแจ้งข้อหาครอบครองฯ ทัง้ นี้
ได้จับกุมผู้เสพยาบ้าอีก ๒ ราย
น�ำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงาน
สอบสวนสภ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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นายสุริยัน ต์ กาญจนศิลป์
ผวจ.ระนอง นายณรงค์ พลละเอียด  
รอง ผวจ.ระนอง นายธงชัย เจริญพา
นิ ช ย์ กุ ล รอง ผวจ.ระนอง และ         
นายฐานิต พรหมทอง ปลัดจังหวัด
ระนอง สัง่ การให้ จ.ส.ต. ฐิตวิ ชั ร  บุญกิจ
ป้องกันจังหวัดระนอง / เจ้าพนักงาน
ปปส. พร้อมเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
และสมาชิ ก กองอาสารั ก ษารั ก ษา  
ดินแดน (อส.) จ.ระนอง ที่ ๑ ร่วมกันท�ำการจับกุมผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด       
ในข้อหาพยายามจ�ำหน่ายและร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
แอมเฟตามีน (ไอซ์) จ�ำนวน ๒ ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
แอมเฟตามีน (ไอซ์) จ�ำนวน ๑๐ ถุง น�้ำหนักรวมถุง ๑๒.๓๘ กรัม ประกอบด้วย พร้อม
ทั้งยึดทรัพย์สินตาม  พ.ร.บ.มาตรการฯ จ�ำนวน ๕ รายการ  ประกอบด้วย ๑. รถยนต์
โตโยต้า ๑ คัน  ๒. รถจักรยานยนต์ ๑ คัน  ๓. เงินสด ๖,๑๙๒ บาท ๔. โทรศัพท์มอื ถือ
๒ เครื่อง  ๕. สมุดบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี   เหตุเกิด บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒/๒๗
ม. ๒ ต. บางริ้น อ. เมือง จ. ระนอง  ควบคุมตัวพร้อมของกลาง น�ำส่ง พงส. สภ.
เมืองระนอง ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฝ่ายปกครองอ�ำเภอดงหลวงและกองร้อย อส.อ.ดงหลวงที่ ๘ น�ำโดย นายวีระวัฒน์
แข่งขัน ปลัดอ�ำเภอ ได้สนธิก�ำลังกับ จนท.กอรมน.จว., ทหาร กกล. สุรศักดิ์มนตรี
ตรวจยึด เผาท�ำลายกัญชา บริเวณ
ภูถ�้ำพระ ม.๑๑ ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง
พบแปลงปลูก จ�ำนวน ๓ แปลง ๆ
ประมาณละ ๑๐ หลุม โดยแปลงที่ ๑, ๒
ได้ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้ว เหลือแปลงที่ ๓
ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวจ�ำนวน ๑๑ หลุม ๆ ละ
ประมาณ ๔-๕ ต้น   เจ้าหน้าที่จึงได้
ท�ำการถอนและเผาท�ำลาย และส่วนหนึง่
ได้นำ� ส่ง พงส.สภ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
ด�ำเนินคดีต่อไป
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นายยงยุ ท ธ ภู ่ ส มนาม         
นายอ�ำเภอบ้านม่วง สั่งการปลัด
อ� ำ เภอฝ่ า ยความมั่ น คง พร้ อ ม
ก�ำลังสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับ
ฝ่ายต�ำรวจ สภ.บ้านม่วง สัสดี. อ.
บ้านม่วง ก�ำนัน ต. ม่วง ท�ำการ
จั บ กุ ม นายค� ำ ฉั น ท์ ค� ำ สุ น า        
น.ส. ศศิ ศ รา โพธิ์ ศิ ริ พร้ อ ม         
ของกลางยาบ้า ๒๐๐ เม็ด เงินสด ๗๔๕,๕๐๐ บาท ณ  บ้านเลขที่ ๖๖ ม. ๑๑ ต. ม่วง  
อ. บ้านม่วง  จ. สกลนคร  ส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายกองโท วิจติ ร หลังสัน สัง่ การให้ นายหมวดโทจิรพล สนธิคณ
ุ ปลัดอ�ำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง จนท. อส. อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ สนธิก�ำลังทหาร ฉก. ม. ๔ สภ.
เชียงดาว และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ห้วยน�ำ้ ดัง เข้าด�ำเนินการจับกุมผู้ต้องหา
จ�ำนวน ๑ ราย พร้อมของกลางเป็นไม้สนแปรรูปจ�ำนวน ๒๐๐ แผ่น เบื้องต้นมีกลุ่ม
ชาวบ้านประมาณ ๔๐ คน ไม่ยนิ ยอมให้นำ� ผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางออกจากพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
จึงได้ทำ� การเจรจากับกลุม่ ชาวบ้าน ผลการเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ  
น�ำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ. เชียงดาว เพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุเกิด บ้านแม่แพลม หมู่ ๕ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
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นายกองตรี สมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ผบ. ร้อย อ. น�้ำปาด ที่ ๔ สั่งการให้      
นายหมวดตรี สมเกียรติ ฝอดสูงเนิน ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมั่นคง น�ำก�ำลังสมาชิก
อส.อ. น�้ำปาด บูรณาการร่วมกับ สภ. เด่นเหล็ก, อต.๗, ตชด. ๓๑๖, ชป. มวลชนที่
๕ และ ผช. ผู้ ใหญ่บ้านท่าโพธิ์       
ม. ๑ ต. เด่นเหล็ก เข้าด�ำเนินการ
ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป จ�ำนวน
๑๘ ท่อน / เหลี่ยม ที่บริเวณทิศใต้
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยผักชี เขตป่าสงวน
แห่งชาติน�้ำปาด น�ำของกลางส่ง
พสส.สภ. เด่นเหล็ก เพือ่ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอ�ำเภอสระใคร ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการ
ลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ จึงสั่งการให้ นายวันชัย สารภาค ปลัดอ�ำเภอ
น�ำก�ำลังสมาชิก อส. ประสานกับ ชปพท.ร. ๑๓ พัน. ๑ ตรวจยึดไม้ยางนาแปรรูป      
ในพื้ น ที่ ร าชพั ส ดุ บ้ า นเดื่ อ        
หมู่ ๒ ต. บ้านฝาง อ. สระใคร        
จ. หนองคาย โดยได้เข้าท�ำการ
ตรวจยึดร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ ๕ (พญาเสือ)
และหน่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ที่
นค.๑  (หนองหลวง) ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
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นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  
นายอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี สัง่ การให้
นายรณกร เผ่าวิจารณ์ ปลัดอาวุโส
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี  น�ำชุดปฏิบัติ
การจัดระเบียบสังคมอ�ำเภอเมือง
เพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร
มทบ. ๑๕ กองร้อย อส. จ. พบ.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�ำเภอเมือง
เพชรบุรี เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี
ออกตรวจตรา กวดขัน ก�ำชับ แนะน�ำ  ควบคุม ดูแล ป้องปราม สถานบริการและ
สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในเรื่องเสียงดังรบกวน การค้ามนุษย์ เวลา
เปิด - ปิด ยาเสพติด การให้เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า ๒๐ ปีเข้าไปใช้บริการ ให้ปฏิบัติ
นโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย และตามค�ำสั่ง คสช.ที่
๒๒/๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด
นายวงเทพ เขมวิ รั ต น์          
นายอ� ำ เภออั ม พวา สั่ ง การให้   
น.ส. ประกายเพชร อินทยศ  ปลัด
อ� ำ เภออั ม พวา พร้ อ มสมาชิ ก
อส.อ.อั ม พวา น� ำ ชุ ด เฉพาะกิ จ
อ�ำเภออัมพวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ สภ. อัมพวา และเจ้าหน้าที่
ทหาร มทบ. ๑๖ ตั้งจุดตรวจรักษา
ความสงบเรียบร้อย และป้องกันปัญหายาเสพติด บริเวณหน้าเซเว่น ริมถนน
สมุทรสงคราม - บางแพ ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม  ผลการด�ำเนินการ
๑. ตรวจสารเสพติดบุคคลต้องสงสัย ๓ ราย ผลการตรวจพบผู้เสพ ๑ ราย   
๒. เปรียบเทียบปรับ ผู้ไม่พกบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน ๗ ราย
๓. เปรียบเทียบปรับ ผูข้ บั ขีร่ ถทีผ่ ดิ พ.ร.บ. จราจร ไม่ตดิ แผ่นป้ายทะเบียน จ�ำนวน
๑๑ ราย
๔. ขยายผลจากการจับกุมผู้เสพยาเสพติด จนสามารถจับกุมผู้กระท�ำผิด
พ.ร.บ. ยาเสพติดได้ ๒ ราย
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นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน
ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมัน่ คง อ�ำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก น�ำก�ำลัง
ฝ่ายปกครองและก�ำลังสมาชิก อส.
ปฏิบัติการร่วมกับ ตร. ตชด. ทหาร
อ�ำเภอแม่ระมาด ได้สนธิก�ำลังตัด
ท�ำลายไร่ฝิ่นโดยใช้เวลาเดินเท้า
ประมาณ ๘ ชัว่ โมง เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีส่ งู ยากต่อการเข้าถึง ซึง่ ในการด�ำเนินการรอบนี้
สามารถตัดท�ำลายไร่ฝน่ิ จ�ำนวน ๒๑ แปลง เหตุเกิดพืน้ ที่ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายอ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สั่งการให้ปลัดอ�ำเภอ ฝ่ายความมั่นคง
ปลัดอ�ำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง / อ�ำนวยความเป็นธรรม และสมาชิก อส.
อ. เมืองน่าน  ได้สนธิกำ� ลังร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ. เมืองน่าน,
เจ้ าหน้ าที่ ทหารมณฑลทหารบกที่
๓๘, เจ้าหน้าทีท่ หาร กอ.รมน. จ. น่าน  
ร่ ว มกั น ตรวจค้ น บ้ า นเป้ า หมาย      
ยาเสพติด ตามที่ได้รบั การร้องเรียน
และข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข่ า วในพื้ น ที่
บ้านสองแคว ม. ๕ และบ้านใหม่
เจริญสุข ม. ๑๔ ต. สะเนียน จ�ำนวน
๕ แห่ง ผู้ต้องหา ๒ คน ของกลางยาบ้า จ�ำนวน ๗๐๐ เม็ด อาวุธปืน ๑ กระบอก
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นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผวจ.
ระนอง นายณรงค์ พลละเอียด รอง
ผวจ.ระนอง นายธงชัย เจริญพานิชย์กลุ
รอง ผวจ. ระนอง และนายฐานิ ต
พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนอง สั่งการ
จ.ส.ต. ฐิติวัชร  บุญกิจ ป้องกันจังหวัด
ระนอง พร้อมเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
และสมาชิกกองอาสารักษารักษาดินแดน
จ. ระนอง ที่ ๑ ร่วมกับ ฉก.ร. ๒๕ และ
ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอกะเปอร์ ท�ำการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับยาเสพติดรายส�ำคัญ
ในท้องที่อ�ำเภอกะเปอร์ จ�ำนวน ๑ ราย คือ พร้อมของกลาง พืชกระท่อม ๖,๘๐๐ กรัม
กัญชาอัดแท่ง ๘.๗๐ กรัม ในข้อหาพยายามจ�ำหน่าย และครอบครองยาเสพติดให้
โทษประเภท ๕ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาท�ำการสอบสวน
ขยายผลต่อไป
นายนพดล วิริยะยุทธ นายอ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สั่งการให้ชุด
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท�ำลาย ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมอ�ำเภอสังคม ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. กองร้อย อส.        
อ. สังคม หน่วยป้องกันรักษาป่า นค. ๒ (สังคม) จนท. ทหารชุดสกัดกั้น กกล.สุรศักดิ์
มนตรี ตชด.มว. ๒๔๕๒ ผู้ ใหญ่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๗ ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป
จ�ำนวน ๑๐ แผ่น / เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๗๐ ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณ ล�ำห้วยไร่เชิงเขา
ภูโคก-ภูซ�ำผักแพรว บ้านนางิ้ว
หมูท่ ี่ ๗ ต�ำบลนางิว้ อ�ำเภอสังคม
จั ง หวั ด หนองคาย โดยไม่ พ บ        
ผู้กระท�ำความผิด จึงได้ร่วมกัน
ตรวจยึ ด และน� ำ ส่ ง พนั ก งาน
สอบสวน สภ.นางิ้ว ด�ำเนินการ
ต่อไป
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นายชาติชาย อุทัยพันธ์  
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครปฐม         
นายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัด
นครปฐม ได้สงั่ การให้ชดุ จัดระเบียบ
สังคม จั งหวั ดนครปฐม น� ำโดย
นายชินพัฒน์ พงษ์เภา ผช.ป้องกัน
สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดนครปฐม  สนธิกำ� ลังร่วมกับ
ทหารจากกรมการสั ต ว์ ท หารบก
จนท.ตร.ภ.จว.นฐ. ปลัดอ�ำเภอเมืองนครปฐม ก�ำนัน ผญ.บ.เขต อ.เมืองฯ จ�ำนวนทัง้ สิน้
๓๗ นาย ปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคมในพื้นอ�ำเภอเมืองนครปฐม เป้าหมายสถาน
บริการฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอ�ำเภอก�ำแพงแสน สั่งการให้ นายธนัฐ
ศรีสงั ข์ ปลัดอาวุโส นายพิเชษฐ ศรีรตั นตระกูล และว่าที่ ร.ต. ศิระ บุญแทน ปลัดอ�ำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง น�ำก�ำลังสมาชิก อส. อ. ก�ำแพงแสน ที่ ๒ บูรณาการร่วมกับ ทหาร
ต�ำรวจ ท�ำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด ผลการปฏิบัติสามารถ
จับกุม นางวัชรินทร์ กลิ่นขจร
พร้อมของกลางยาบ้า จ�ำนวน
๒๘๐๐ เม็ด พร้อมเงินของกลาง
และสร้อยคอทองค�ำอีกจ�ำนวน
หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ได้ น� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหา
พร้ อ มของกลางส่ ง พนั ก งาน
สอบสวนด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป
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นายสมศักดิ์   สุขประเสริฐ  
นายอ�ำเภอสว่างแดนดิน จ. สกลนคร
สั่งการให้ นายรัฐศาสตร์ หาบสา
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมัน่ คง
นายอรรถสิทธิ์ แทบสี  ปลัดอ�ำเภอ
งานป้องกัน น�ำสมาชิก อส. ปฏิบตั ิ
การร่ ว มกั บ ผู ้ ใหญ่ บ ้ า น ผู ้ ช ่ ว ย
ผู ้ ใหญ่ บ ้ าน และชุด รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ต�ำบลสว่างแดนดิน ท�ำการจับกุม ผู้ต้องหา ๓ ราย  ๒ คดี พร้อม
ของกลาง ยาบ้า ๒๐ เม็ด (ล่อซื้อ) และ ยาบ้า ๔๘๖ เม็ด (ตรวจค้น) และจากการ
ขยายผลจากคดีที่ ๑ สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้   ๒ ราย พร้อมของกลางยาบ้า
จ�ำนวน ๓๙๙ เม็ด (ตรวจค้น) ทั้งนี้ ได้น�ำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน
สอบสวนด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ
นายอ� ำ เภอป่ า บอน จ. พั ท ลุ ง         
สัง่ การให้ นายสวัสดิ์ เหมือนหนู
ป.หน.ฝคม. นายปัญญา ช�ำนิยนั ต์
ป.ป้องกัน ว่าที่ ร.ต. นิสิต บิลสัน
ป.สนง. น�ำสมาชิก อส. ออก
กวาดล้างพืน้ ทีแ่ หล่งแพร่ระบาด
ยาเสพติด สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหา
ได้ ๑ ราย พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนลูกซอง ขนาด .๑๒ จ�ำนวน ๑ กระบอก อาวุธปืน
แบบประดิษฐ์เอง ขนาด .๒๒ จ�ำนวน ๑ กระบอก  อาวุธปืนแบบประดิษฐ์ (ปืนแก็ป)
จ�ำนวน ๒ กระบอก เครื่องกระสุน ขนาด .๑๒ จ�ำนวน ๔ นัด  ต้นพืชกระท่อม จ�ำนวน
๑ ต้น น�้ำหนัก ๑.๕๐ กิโลกรัม ได้น�ำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ. ป่าบอน
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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นายกองโท วิฑูรย์   สิรินุกุล
ผบ.ร้อย.อส.อ.ลานกระบือ ที่ ๗        
จ. ก� ำ แพงเพชร สั่ ง การให้         
นายหมวดตรี พรชั ย รอดเทศ   
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมัน่ คง
นางสาววรรณิ ส า ปั ญ ญาวุ ฒิ
ปลัดงานป้องกัน พร้อมสมาชิก อส.
อ.ลานกระบือ สนธิกำ� ลังกับ จนท.ทหาร ร.๑๔ พัน.๑, จนท.ตร.สภ. ลานกระบือ ท�ำการ
ปิดล้อมตรวจค้นบ้าน ผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๐ เม็ด, อาวุธปืนพกสั้น ขนาด . ๓๘ จ�ำนวน ๑ กระบอก,
กระสุนปืน .๓๘ จ�ำนวน ๑ นัด, อาวุธปืน ขนาด .๒๒ (ปืนปากกา) จ�ำนวน ๑ กระบอก,
กระสุนปืน .๒๒ จ�ำนวน ๗ นัด น�ำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบ
สภ.ลานกระบือด�ำเนินการต่อไป
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ. สตูล, นาย สรเดช  สุนทรารชุน รอง ผวจ.,
นายวีระ เกิดศิริมงคล ปลัดจังหวัด, นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอ�ำเภอเมืองสตูล,
มว.อ .ธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม ป้องกัน
จังหวัดสตูล มว.อ ประภาส หมีดเส็น
ผบ. ร้อย.อส.จ.สต.ที่ ๑ ได้สงั่ การให้
มว.อ ประยูร สิตพงศ์ รอง ผบ.
ร้อย.อส.จ.สต.ที่ ๑ นายสิทธิวุฒิ
ทรงสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ร้อย อส.
อ.เมืองสตูลที่ ๒ น�ำสมาชิก อส.
จ.สต. ที่ ๑, อส.อ.เมืองสตูล ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจภูธรภาค ๙  ตรวจยึด
ของกลาง ยาเสพติดให้ โทษประเภท
ที่ ๕ (พืชกระท่อม) จ�ำนวน ๓๑๔ มัด น�้ำหนัก ๕๗ ก.ก เหตุเกิด สวนยางพารา
บ้านปาเต๊ะ หมู่ที่ ๓ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

131

นายกองโท สมอาจ ภมรพล
ผบ.ร้ อ ย.อส.อ.บ้ า นโคก ที่ ๗  
จ.อุตรดิตถ์ สัง่ การให้ นายหมวดเอก
มงคล ขอร้อง ปลัดอ�ำเภอหัวหน้า
ฝ่ายความมัน่ คง นายหมวดตรี สราวุฒิ
สมศรี ปลัดอ�ำเภองานป้องกัน น�ำก�ำลัง
สมาชิก อส. อ. บ้านโคก บูรณาการ
ร่ ว มกั บ จนท.ทหาร ชป.มวลชน.
ตชด. ๓๑๔ จนท. หน่วยรักษาพันธุ  ์
ภูแลลาว จนท.ป่าไม้ อต.๑๒ และ
ชรบ.หมูท่ ี่ ๗ บ.ห้วยยาง เข้าท�ำการจับกุมผูล้ กั ลอบตัดไม้ชงิ ชัน ในแนวเขตป่าชายแดน
บ้านห้วยยาง หมู๗
่ ต.บ่อเบีย้ ฯ ผลการปฏิบตั กิ าร ตรวจพบไม้ชงิ ชันถูกตัด ๓ ต้น และ
รถจักรยานยนต์ยี่ฮ้อฮอนด้า สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ไม่พบผู้กระท�ำผิด จึงได้
ท�ำการตรวจยึดไม้และรถจักรยานยนต์ น�ำส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธร
บ้านโคก ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายกองโท การัณย์ เกื้อวันชัย
ผบ.ร้อย.อส.อ.ลอง ที่ ๕ จ. แพร่        
สั่งการให้ นายหมวดเอก ประกอบ
ค้าไม้ ผช.ผบ.ร้อย.อส.อ.ลอง น�ำก�ำลัง
สมาชิก อส. อ.ลอง ที่ ๕ บูรณาการ
ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ท�ำการตรวจยึดไม้กระยาเลย
ท่อน ขนาดยาว ๑.๒ เมตร จ�ำนวน
๕๘ ท่อน ปริมาตร ๔.๒๖ ลบ.ม.    
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐเป็นเงิน ๑๗,๐๔๐ บาท  นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์
เครื่องเลื่อยจ�ำนวน ๑ ชุด เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาน – แม่กาง ป่าดอยผึ้ง
หมู่ที่ ๖ ต�ำบลบ้านปิน  อ�ำเภอลอง  จังหวัดแพร่  ทั้งนี้ ได้น�ำส่งของกลางให้พนักงาน
สอบสวนสถานีตำ� รวจภูธรลองด�ำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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นายวินยั วิทยานุกลู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง
ปลัดจังหวัด นายนิจ ไพรสณฑ์ ป้องกัน
จังหวัด สั่งการให้ ชุด ฉก.ปค.จว.กส.
(ราชสีห์องค์ด�ำ) น�ำโดย มว.อ.โรมรัก
ภูหวล ผบ.ร้อย อส.จ.กส.ที่ ๑ นายวุฒ       ิ
ศิ ล ปไพบู ล ย์ พร้ อ มก� ำ ลั ง สมาชิ ก
อส.จ.กส. ที่ ๑ ปฎิบัติการร่วมกับเขาวง อ�ำนวยการโดยนายวัชระ กระแสฉัตร์
นายอ�ำเภอเขาวง  มอบหมายให้ พ.อ.ต. กฤษณะ จันปุ่น ป.ป้องกันอ�ำเภอเขาวง และ
เจ้าหน้าทีท่ หาร กกล.รส.จว.กส. ท�ำการปิดล้อมตรวจค้นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายจับกุมผูต้ อ้ งหา
๒ ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) และของกลางอื่น ๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑, ๑๔ ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนิท ศรีวิหค
ปลัดจังหวัด นายสมชาย เรืองจันทร์ นายอ�ำเภอเคียนซา และนายจักรกฤษณ์ ฝัง่ ชลจิตร์
ป้องกันจังหวัด สั่งการ มว.อ.ชัชชัย มณี ผบ.ร้อย อส.จ.สฏที่ ๑ มว.ต. สุธาสินี สมาน
จพง.ปค.ช�ำนาญการ มว.ต.ฉัตรชัย รักรณรงค์ จพง.ปค.ปฏิบัติการ นายอิสรินทร์        
ส่งละออง ปลัดอ�ำเภอเคียนซา พร้อมก�ำลังสมาชิก อส. และชรบ. ท�ำการจับกุมตัว
ผู้ต้องหา ๒ ราย พื้นที่ หมู่ที่ ๙ ต�ำบลบ้านเสด็จ อ�ำเภอเคียนซา พร้อมของกลาง
ได้แก่ ยาแก้ไอ ยี่ห้อ IWADIL
จ�ำนวน ๑๑๒ ขวด /ยาแก้ ไอ
ยี่ห้อ A-CHLORDYL SYRUP
จ�ำนวน ๑,๐๗๕ ขวด ยอดรวม
๑,๑๘๗ ขวด โดยแจ้งข้อกล่าวหา
จ�ำหน่ายยาแผนปัจจุบนั โดยไม่ได้
รับอนุญาต
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นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี
นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วย
ก�ำลังทหารจาก ปตอ.พัน ๓ ต�ำรวจ ฝ่าย
ปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)
และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
นนทบุรี สนธิกำ� ลังกว่า ๒๐๐ นาย เข้าปิดล้อม
ตรวจค้ น ภายในตลาดสดบางใหญ่            
อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ด�ำรงธรรมเรื่อง
กลุ่มมาเฟียข่มขู่ผู้ค้าขายและมีการใช้สารเสพติด ผลการปฏิบัติ พบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาและเวียตนาม จ�ำนวนรวม ๒๓๒ คน (ชาย ๑๓๔ คน
หญิง ๙๘ คน) แยกเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวม ๒๑ คน ได้ควบคุมตัวส่ง
สภ. บางใหญ่ แจ้งข้อหาท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
นายกองโท ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย อส. อ. บ้านหมอ ที่ ๒ จ. สระบุร  ี
สั่งการให้ นายหมวดเอก พันธ์ชาย กาญจนมา ผู้ช่วย ผบ.ร้อยฯ  นายหมวดตรี
พันฤทธิ์ ลีสง่า และสมาชิก อส.ร้อย อส. อ. บ้านหมอที่ ๒ ด�ำเนินการปิดล้อมตรวจ
ค้นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้แก่ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ต�ำบลบ้านครัว
ผลการด�ำเนินงานสามารถขยายผลจับกุมนายชนะชัย บุญนาค อายุ ๒๒ ปี ข้อหา
มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
(ยาบ้ า ) ไว้ ในครอบครองเพื่อ
จ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อม
ของกลางยาบ้า จ�ำนวน ๒๗๙
เม็ด นอกจากนี้ พบผู้เสพ ๒ ราย
น�ำเข้าบ�ำบัด ม.พัน ๒๐ รอ.
กรมทหารม้าที่ ๔
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นายนิ สิ ต จั น ทร์ ส มวงศ์             
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย
นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด พล.ต.ต. สุศกั ดิ์ ปรักกมะกุล
ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
พ.อ. อนั น ต์ ก ฤตย์ ดวงอั ม พร         
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ. นายผล
ด� ำ ธรรม ปลั ด จั ง หวั ด นนทบุ รี   
นายสุนทร วินัยบดี ผอ.ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ ผู้แทน ปตอ.๑ และนายอ�ำเภอ      
ทุกอ�ำเภอ ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบตั แิ ผนยุทธการ “นนทบุรนี า่ อยู”่ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
ในการระดมก�ำลังฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และก�ำนัน
ผู้ ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กวาดล้าง ปราบปรามจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด  ในพืน้ ทีท่ กุ อ�ำเภอพร้อมกัน ๔๑ จุด ผลการปฏิบตั กิ ารสามารถจับกุมผูต้ อ้ งหา
ได้ ๕๐ ราย และของกลางยาเสพติด เป็นยาบ้า ๒๔,๒๐๑ เม็ด ฯลฯ
นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอ�ำเภอแม่สรวย สั่งการให้   นายจักรพันธุ์ ซือ่ ตรง
ปลัดอ�ำเภอแม่สรวย และสมาชิกอาสารักษาดินแดน อ.แม่สรวย สารวัตรก�ำนัน  ผรส.
ต. แม่สรวย ท�ำการจับกุม นายศุภกิตติ์ คะติ อายุ ๑๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๗ ม. ๖ ต. ศรีถอ้ ย
อ. แม่สรวย พร้อมของกลางยาบ้า จ�ำนวน ๕๙๖ เม็ด เหตุเกิดที่ร้านเฟื่องฟ้า
คาราโอเกะหมู่ ๑ ต. เจดีย์หลวง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย จึงแจ้งข้อกล่าวหามี
ยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า)
ไว้ ในครอบครองเพื่ อ จ� ำ หน่ า ย
โดยผิดกฎหมาย และน�ำผูต้ อ้ งหา
พร้อมของกลาง ส่งสภ.แม่สรวย
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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นายสุจนิ ต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.
นย. ได้สั่งการให้ ปจ .นย. และชุด
ฉก.บก.อส.จ.นย.ประกอบด้วย ป้องกัน
จ.นย. ผช.ป้องกัน จ่ากองร้อย สมาชิก
อส.ร้อย.บก.บร ๖ นาย บูรณาการสนธิ
ก�ำลังร่วมกับ ชุด จนท.ทหาร กกล.
ร้อย รส.ป พัน ๑๐๒ รอ.ปจ. ๓ นาย
รวมก�ำลังพล  ๑๐  นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้
บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และสถานประกอบการคาราโอเกะ ตาม
มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ มาตรการควบคุมการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และมาตรการตาม ค�ำสัง่ คสช ที่ ๒๒/๕๘ ในเขตพืน้ ที่ อ. เมืองนครนายก ได้ทำ� ความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายโดยเคร่งครัด
นายกองตรี สัมฤทธิ์ กิตติโชติสุขสงค์ ผบ.ร้อย อส. อ. ร่องค�ำ ที่ ๑๑ สั่งการให้
นายหมวดตรี วิษณุ อาณารัตน์ ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมัน่ คง ก�ำนันต�ำบลร่องค�ำ สมาชิก
อส. และ ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอ�ำเภอร่องค�ำ  สนธิกำ� ลังกับต�ำรวจ สภ. ร่องค�ำ 
ออกจัดระเบียบสังคมโดยการตรวจร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และพื้นที่เสี่ยงที่เป็น
แหล่งมัว่ สุมของเยาวชน และได้
สุม่ ตรวจปัสสาวะ จ�ำนวน ๑๓ ราย
ไม่พบสารเสพติด ทั้งนี้ ได้ก�ำชับ
ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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นายเสรี ศรี ห ะไตร ผู ้ ว ่ า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายด�ำรง
ชัย เนรมิตตกพงษ์ ปลัดจังหวัด
บุรรี มั ย์ นายเสนีย์ มะโน นายอ�ำเภอ
นาโพธิ์ สั่ ง การให้ พั น จ่ า เอก          
ไชยยันต์ พาสว่าง รักษาการป้องกัน
จังหวัดบุรรี มั ย์ / ผบ.ร้อย.อส.จ.บร.
ที่ ๑ ร้อยตรี ขุมทอง เลินไธสง ปลัด
อ� ำ เภอหั ว หน้ า ฝ่ า ยความมั่ น คง         
อ. นาโพธิ์ น�ำก�ำลังสมาชิก อส. /อส. ส�ำรอง เข้าตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนัน
ตามข้อร้องเรียน ผลการด�ำเนินการดังนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๙ คน พร้อม
ของกลาง เบือ้ งต้นผูต้ อ้ งหาทัง้ หมดให้การรับสารภาพ เหตุเกิดทีโ่ รงเรือนด้านหลังบ้าน
เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ น�ำตัวผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางท�ำบันทึกจับกุม และน�ำส่งพนักงานสอบสวน สภ. นาโพธิ์ ด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป
นายกองตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ ผบ.ร้อย.อส. อ. สูงเม่น จ. แพร่ สั่งการให้
นายหมวดตรี พนม สมนึก ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมัน่ คงสูงเม่น พร้อมด้วย นายอ�ำนวย
รัตนการุณจิต เจ้าหน้าที่ปกครอง/สมาชิก อส. อ. สูงเม่น / จนท.ตร. สภ. สูงเม่น และ
นายสุกิจ แก้วกล้า ผู้ ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ ต. ดอนมูล อ. สูงเม่น
ร่วมกันจับกุมผู้กระท�ำผิดเกี่ยว
ข้องกับ ยาเสพติด ณ บ้านเลขที่
๒๒๑/๑ หมู่ ๒ ต. สูงเม่น อ.
สูงเม่น จ�ำนวน ๑ ราย พร้อมของ
กลางยาบ้าจ�ำนวน ๒๓๐ เม็ด
จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สภ.สูงเม่น ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
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นายเล็ก ศรีเรือง นายอ�ำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   สั่งการให้
นายกฤษ  อุปมัย ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความ
มัน่ คง น�ำก�ำลังสมาชิก อส. บูรณาการ
ร่วมกับชุดสืบสวนสถานีต�ำรวจภูธร
บ้านหมี่ ตรวจสอบ / จับกุมผูท้ สี่ ายลับ
แจ้งว่ามีพฤติกรรม จ�ำหน่ายยาเสพติด
ดังนี้ รายที่ ๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๔ ม. ๓ ต. ดอนดึง อ. บ้านหมี่ ท�ำการจับกุมผู้ต้องหา
พร้อมของกลางยาบ้าจ�ำนวน  ๑๐ เม็ด และท�ำการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนน�ำไป
สูก่ ารวางแผนจับกุมผูต้ อ้ งหา รายที่ ๒ ณ ริมถนนบ้านหมี-่ โคกส�ำโรง ม. ๑ ต. ดงพลับ          
อ. บ้านหมี่ พร้อมของกลางยาบ้าจ�ำนวน ๒๗ เม็ด จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีต่อไป
นายประพันธ์ สว่างศรี รักษาราชการแทนนายอ�ำเภอสว่างแดนดิน จ. สกลนคร
สั่งการให้ นายรัฐศาสตร์  หาบสา ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอรรถสิทธิ์
แทบสี ปลัดอ�ำเภองานป้องกัน น�ำก�ำลัง สมาชิก อส., นายสุขสันต์ อุสา่ ห์ ก�ำนันต�ำบล
สว่างแดนดิน, ผู้ ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านและ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ด�ำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหา ๑ ราย
พร้อมของกลางยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จ�ำนวน ๕๕ เม็ด (ล่อซื้อและตรวจค้น)  
เงินล่อซื้อ ๗,๕๐๐ บาท โทรศัพท์
มือถือ ๑ เครื่อง รถจักรยานยนต์
๑ คัน สถานที่จับกุม เถียงนา      
ริ ม ถนนบ้ า นดอนย่ า นาง –
บ้านสร้างแก้ว บ้านดอนย่านาง
หมู่ที่ ๖ ต. สว่างแดนดิน น�ำส่ง
พงส.สภ. สว่างแดนดินด�ำเนินคดี
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นายยงยุทธ ภูส่ มนาม นายอ�ำเภอ
บ้านม่วง จ. สกลนคร  สั่งการให้ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
อ�ำเภอบ้านม่วง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
๓ ฝ่าย (ปกครอง ทหาร ต�ำรวจ) ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัดและตรวจตราตามจุด
เสี่ยงต่อการก่อความไม่สงบ เพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที        ่
อ. บ้านม่วง โดยได้ทำ� การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด กลุม่ เสีย่ งจ�ำนวน ๓๐ ราย  ตรวจ
พบสารเสพติดในร่างกาย จ�ำนวน ๗ ราย จึงได้ร่วมกันท�ำการขยายผลเพื่อท�ำการ
จับกุมผู้ค้าในพื้นที่ได้ ๑ ราย ได้ของกลางยาบ้า ๓๖๐ เม็ด พร้อมอุปกรณ์การเสพ
น�ำตัว ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายกองโท อดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ  ผบ.ร้อย อส.อ.เมืองชัยนาท สั่งการให้
นายหมวดตรี ณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.  อ. เมือง
ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ  ร่วมกันวางแผนล่อซื้อยาบ้าจาก น.ส. ภคิณี หรือฝน
แก้วขาว อายุ ๒๒ ปี อยู่ ๒๒ ม.๕ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท บริเวณบน
ถนนพหลโยธิน ม.๑๓ ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ได้ของกลางยาบ้า จ�ำนวน
๒๐๐ เม็ด (ตรวจค้นพบ) โดยแจ้ง
กล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้ โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)  
ไว้ ในความครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย
โดยผิดกฎหมาย” ได้น�ำตัวพร้อม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สภ.เมืองชัยนาท เพื่อด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย
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สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. ด้านความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย
รายการ

จ�ำนวน

* การปราบปรามยาเสพติด
      - จับกุมผู้กระท�ำผิด
      - ยึดของกลาง คือ   ยาบ้า
         เฮโรอีน
ฝิ่น
กัญชา
อื่น ๆ
      - ท�ำลายแหล่งผลิต (ฝิ่น,กัญชา)
      - คิดเป็นมูลค่ารวม

๑๖,๓๑๐ ราย
๔,๙๔๐,๐๗๘ เม็ด
๕๖๑ กรัม
๑,๔๓๕,๖๓๒ กรัม
๖,๐๙๙,๐๙๔ กรัม
๑๑,๙๘๕,๓๔๑ กรัม
๔๐  ไร่
๖๑๑,๖๕๓,๖๗๘ บาท

* การรณรงค์ ให้ความรู้ด้านยาเสพติด

๓๗,๗๔๙ ครั้ง

* การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
      - ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
      - อบรมด้านวิชาชีพ แนะน�ำ จัดหางานให้ท�ำ
      - ติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู
      - กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟู

๓๖,๕๗๘ คน
๙,๐๐๒ ครั้ง
๓๙,๒๑๗ คน
๓,๕๕๖ ครั้ง

* การตรวจสถานบริการ

๓๓,๕๒๓ แห่ง
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รายการ

จ�ำนวน

* การปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. ใน ๕ ภารกิจ
- ลาดตระเวน
- ตั้งจุดตรวจ
- รักษาความปลอดภัยสถานที่
- การข่าว
- การปราบปราม
* การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่
- การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
- การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย
  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
- ร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจตามมาตรการ           
            รักษาความปลอดภัย
  ด้านอัคคีภัยของอาคารสาธารณะ
* การป้ อ งกั น และปราบปรามเกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- จับกุมผู้กระท�ำผิด
- ไม้ของกลาง
- คิดเป็นมูลค่า
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           ๑๒๐,๒๒๒ ครั้ง
           ๑๐๗,๐๗๓ ครั้ง
     ๒๖๖,๓๘๐ ครั้ง
        ๑๙๗,๒๙๘ ครั้ง
           ๓๕,๔๖๔ ครั้ง

๗,๗๙๕ ครั้ง
๑,๑๗๔,๓๒๔ คน
๑,๑๐๒ ครั้ง
๕๙,๙๐๘ คน
๖,๓๗๕ แห่ง

๖๗๕ ราย
๔,๔๕๒ ลบ.ม.
๒๐,๒๙๔,๒๑๒ บาท

๒. ด้านการบริการประชาชน
รายการ

จ�ำนวน

* โครงการ อส. สนับสนุนการท่องเที่ยว
- รักษาความปลอดภัย/อ�ำนวยความสะดวก
  นักท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

๑๓,๒๖๔,๔๐๕ คน

* โครงการ อส. ช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ
  ตามนโยบายส�ำคัญของกระทรวงมหาดไทย    
           และรัฐบาล
- สมาชิก อส. เข้าร่วมโครงการ
- ประชาชนได้รับประโยชน์

๑๒๓,๖๑๕ คน
๑๑,๕๘๓,๑๐๓ คน

๓,๔๒๖,๖๘๒ คน

๓. ด้านการพัฒนา
รายการ

จ�ำนวน

* พัฒนาท้องถิ่น
- คิดเป็นมูลค่า
- ประชาชนได้รับประโยชน์

๑๖,๒๑๕ ครั้ง
๓๖,๒๘๐,๑๓๐ บาท
๖,๙๓๗,๖๙๓ คน

* การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
- คิดเป็นมูลค่า
- ประชาชนได้รับประโยชน์

๒,๗๙๒ แห่ง
๘,๔๖๙,๘๐๐ บาท
๑,๒๗๐,๒๒๙ คน
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บันทึก

143

คณะที่ปรึกษา
ว่าที่นายกองเอก วรยุทธ เนาวรัตน์
ว่าที่นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว
ว่าที่นายกองโท ศิริรักษ์ เชาวนปรีชา
ว่าที่นายกองโท ณัฐภัทร์ เอมอ่อน

คณะผู้จัดท�ำ

นายกองตรี กฤษดา โลศิร   
ิ นายกองตรี บุญเพ็ญ วินจิ สกุลไทย  
นายหมวดเอก มนู เชือ้ บุญมี   นายหมวดเอก ไชยา  เจริญยิง่   
นายหมวดเอก อมรศักดิ  ์ ธีระนานนท์   นายหมวดเอก กัญจนา  โคตรบรรเทา  
นายหมวดเอก พิชญ์เวช  หนูเพชร   นายหมวดเอก ธนภัทร หัฎพานิชย์  
นายหมวดเอก จัญญา  เอมบ�ำรุง   นายหมวดเอก อัจฉรา  ชัยวรภัทร  
นายหมวดเอก ศักรินทร์ ศรีสมวงศ์   นายหมวดเอก กัญญา นาคบุตร
นายหมวดเอก กัลยาลักษณ์ น้อยช้อย   นายหมวดเอก ชนาธร พระพิชติ
นายหมวดตรี บรรจงณพัชญ์ ธรรมศิร   
ิ นายหมวดตรี ศักดิพฒ
ั น์ พูลพ่วง  
นายหมวดตรี ณัฐา พูลเขต   

การติดต่อ

๑. ติดต่อทางไปรษณีย์ ถึง บรรณาธิการวารสารอาสารักษาดินแดน
   กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
   ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ # ๓๑๓
   โทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ # ๓๑๙
    หมายเลข ๕๑๒๒๕, ๕๑๒๒๖
๓. ติดต่อทาง e-mail : asa๒๔๙๗.dopa@gmail.com
               webmaster.asa@gmail.com
				
พิมพ์ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

โทร. ๐ - ๒๙๘๗ - ๑๘๖๐ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๐
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