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     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)                  
ตรวจพลสวนสนาม ผ่านธงประจำากองอาสารักษาดินแดน ในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย 
เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
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เครื่องหมาย “รักษาดิินแดินยิ่งชีพิ”

  พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรมราชานุญาต                

ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 

ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 แบับัและความหมาย

 อักษร ภ.ป.ร. หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) อันเป็นมหามงคลยิ่ง 

 สมเดิจ็พิระนเรศวรทรงช้างและพิระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลกัษณ์

กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมี

ความเดด็เดีย่ว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพ่ือรักษาดนิแดน “แผ่นดนิไทย” มาโดยตลอด

 ช่อชัยพิฤกษ ์หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง

 แพิรสีน�้ำาเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

 รกัษาดิินแดินย่ิงชพีิ หมายถึง คตพิจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน 

ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน

การปีระดิับัเครื่องหมาย “รักษาดิินแดินยิ่งชีพิ”

 เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นสัญลักษณ์อันมีศักดิ์และเกียรติยิ่ง 

ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายนี้ให้ประดับกับเครื่องแต่งกาย ดังนี้

 ๑. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการ

ทุกประเภท ให้ประดับเครื่องหมาย “รกัษาดินแดนยิ่งชีพ” เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา

ของเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึก

 ๒. บุคคลทั่วไปให้ประดับเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กับชุดไทย

และชุดสากลที่อกเสื้อ ด้านขวา

 ๓. การประดับเคร่ืองหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ถ้าประดับร่วมกับ

เครื่องหมายอื่นใด จะต้องประดับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้เหนือสุด
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เข็มอาสารักษาดิินแดินสดิุดิี

 ความหมาย

 ตราวชิราวุธ (พิระคธา)  หมายถึง  พระคธา (อาวุธ) ประจ�าพระองค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ผู้ทรงพระราชทานก�าเนิด     

กองอาสารักษาดินแดนของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในนามกองเสือป่า

 พิื้ำนสีเหลือง  หมายถึง  สีประจ�าวันเสดจ็พระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)    

อันเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง

 แถบัสีธงชาติ  หมายถึง  ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นส่ิงทีห่วงแหน 

และเคารพบูชาของปวงชนชาวไทยทุกคน

 ค�าว่า “ไทยต้องเปี็นไทย”  หมายถึง  ประเทศไทยจะต้องคงความเป็น

ประเทศไทยอยู่ตลอดไป

 ค�าว่า “อาสารักษาดิินแดินสดิุดิี” หมายถึง  ชื่อของเข็มนี้ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อ

มอบให้เป็นเกียรตยิศ และเป็นการสดดุแีก่ผู้ทีป่ระกอบคณุงามความด ีและสนบัสนนุ

กิจการอาสารักษาดินแดน

การปีระดิับั “เข็มอาสารักษาดิินแดินสดิุดิี”

 การประดับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้ประดับดังนี้

 ๑. ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในเครื่องแบบ

ให ้ประดับตรงกลางกระเป ๋าเสื้อด ้านขวา ต�่ ากว ่าขอบกระเป ๋าประมาณ

๓ เซนติเมตร

 ในกรณแีต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้ประดบัเคร่ืองหมายรูปเข็มอาสารักษาดนิแดน

สดุดีปักด้วยไหมสีน�้าเงินเข้มตรงกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา

 ๒. ประชาชนทั่วไป ให้ประดับที่อกเสื้อด้านขวา
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                                                             หน้า

 ๑.	สารผู้้�บััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน	 _________________๘

	 ๒.	สารผู้้�ช่วยผู้้�บััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน ____________๑๑

	 ๓.	สารหััวหัน�าฝ่่ายอำานวยการกองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน ___๑๓

	 ๔. บัทบัรรณาธิิการ ______________________________________ ๑๔

	 ๕.	กองร�อยอาสารักษาดิินแดินท่�มี่ผู้ลงานดิ่เดิ่น	ในรอบัปีี	

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๕	 ___________________________________๑๖

	 ๖.	สมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดินผู้้�ปีฏิิบััติิงานดิ่เดิ่น	ในรอบัปีี	

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๕	 __________________________________ ๑๙

	 ๗.	ในหัลวงรัชกาลท่�	๙	ผู้้�ทรงใหั�กำาเนิดิกองอาสารักษาดิินแดิน  __ ๒๓

	 ๘.	เทิดิพระเก่ยรติิ	รัชกาลท่�	๑๐	

	 	 “เราทำาความีดิ่	เพ่อชาติิ	ศาสน์	กษัติริย์” _________________๒๖

 ๙.	ปีระวัติิความีเปี็นมีาของกองอาสารักษาดิินแดิน __________ ๓๒	

	๑๐.	ปีระวัติิความีเปี็นมีาของธิงชัยปีระจำำากองอาสารักษาดิินแดิน ___ ๔๙	

	๑๑.	โครงสร�าง/ภารกิจำกองอาสารักษาดิินแดิน	 ______________๖๕	

	๑๒.	แบับัธิรรมีเน่ยมีกองอาสารักษาดิินแดิน	 _______________๗๗	

	๑๓.	อส.	ควรร้�...?	 _________________________________ ๙๒	

	๑๔.	อส.	รอบัรั�วทั�วไทย	ปีระจำำาปีี	๒๕๖๕ _________________ ๑๔๕	

	๑๕.	อส.	จำังหัวัดิชายแดินภาคใติ�	กับัภารกิจำรักษาความีสงบัเร่ยบัร�อย

	 	 และความีมีั�นคง ____________________________________๒๑๗	

๑๖.		 สรุปีผู้ลการปีฏิิบััติิภารกิจำของกองอาสารักษาดิินแดิน

	 	 ปีระจำำาปีี	๒๕๖๕ ______________________________ 	๒๓๑	

สารบัญสารบัญ
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นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕66 
 

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกท่าน 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ได้เวียน           
มาบรรจบครบรอบ 69  ปี ผมขอส่งความปรารถนาดี  และความห่วงใย                    
มายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน    
และขอให้ทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ร าลึกถึงวีรกรรมของบุคลากร     
ของกองอาสารักษาดินแดน ที่ ได้อุทิศทั้ งกายและใจ เพื่ อชาติบ้านเมือง       
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
ให้ไว้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 ซึ่งถือ เป็นวันสถาปนา     
กองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ในพิธีสวนสนามคราวเดียวกันนั้น  
ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ความว่า 
“ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายาม
ฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล 
ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่ เขาอาศัยอยู่  ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด  
เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตราย และ 
รักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเรา จะได้วัฒนาถาวร” 

 

/ดังนั้น . . . 
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นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/

อธิบดีกรมการปกครอง
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บทบรรณาธิิการบทบรรณาธิิการ

 ท่านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ในวันที ่

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถือเป็นวันที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง เน่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนา        

กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๙ ปี               

โดยก�าเนิดข้ึนมาเพ่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการรักษา            

ความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คงภายใน ทัง้ในภาวะปกตแิละในภาวะไมป่กติ

หรือสงคราม

 โดยในปีนี้ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้บัญชาการ         

กองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษา

ดินแดน ได้มอบนโยบายการปฏิิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญ และก�าลังใจให้แก่          

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท

และเสียสละในการท�างาน ทั้งภารกิจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ      

กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ            

การแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การบังคับ

ใช้กฎหมาย การให้ความช่วยเหลอืประชาชนที่ไดรั้บความเดอืดร้อนจากภยัพิบตั ิ                     

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้              

อย่างจริงจัง เพ่อความสงบสุขของพ่ีน้องประชาชน และการรักษาอธิปไตย         

ของชาติให้มีความมั่นคงสืบไป
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 สุดท้ายนี้ ผมขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสา

รักษาดนิแดนทกุทา่น ได้ ใช้ชีวิตอยา่งพอเพียง รักษาระเบียบวินยัประพฤตปิฏิิบตัติน

ด้วยความสุจริต ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ ดั่งที่ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน      

ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิิบัติงาน และความห่วงใยที่มีต่อเหล่าสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน เพ่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นพลังขับเคล่อน

ในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญที่ยั่งยืนตลอดไป

           ว่าที่นายกองเอก

        (สันติ  ชูศรี)

               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

               บรรณาธิการ   
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ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เร่ือง ผลการพจิารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดนิแดน

ท่่ม่ผลงานด่เด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  ตามระเบยีบกองอาสารกัษาดนิแดน วา่ดว้ยการมอบรางวลัแกก่องรอ้ยอาสา

รักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดให้มีการพิจารณามอบรางวัล

แกก่องรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนทีม่ผีลงานดเีดน่เปน็ประจ�าทกุปี โดยจ�าแนกออกเปน็       

๓  ประเภท คือ ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด ประเภทรางวัล

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอ และประเภทรางวัลกองร้อยบังคับการ                   

และบริการ นั้น

 อาศัยอ�านาจตามความใน ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ

กองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน             

ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงประกาศ        

กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ ประเภท

ดังนี้

ปีระเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดิินแดินจังหวัดิ 

รางวัลที่ ๑ ไดิ้แก่

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒   กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน  

จังหวัดเลย
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รางวัลที่ ๒ ไดิ้แก่ 

  -    - 

กองร้อยมาตรฐาน

  -    - 

ปีระเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดิินแดินอ�าเภอ

รางวัลที่ ๑ ไดิ้แก่ 

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอจะนะที่ ๙   กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน  

จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ ๒ ไดิ้แก่ 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ�าเภอศรนีครนิทร์ที ่๑๓ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จังหวัดพัทลุง

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอแม่อายที่ ๕  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดเชียงใหม่

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภออ่าวลึกที่ ๗  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดกระบี่

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเชียงของที่ ๗ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดเชียงราย

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอบ้านแพ้วที่ ๓ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสมุทรสาคร

กองร้อยมาตรฐาน

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอคงที่ ๗ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน           

จังหวัดนครราชสีมา

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอชุมแสงที่ ๖ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดนครสวรรค์
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กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ�าเภอเกษตรสมบรูณท์ี ่๓ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จังหวัดชัยภูมิ

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดที่ ๑ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดร้อยเอ็ด

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอยะรังที่ ๘ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน        

จังหวัดปัตตานี

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอซ�าสูงที่ ๒๒ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดขอนแก่น

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอภูกระดึงที่ ๘ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดเลย

ปีระเภทรางวัลกองร้อยบัังคับัการและบัริการ

รางวัลที่ ๑ ไดิ้แก่

     -    - 

รางวัลที่ ๒ ไดิ้แก่ 

     -    -

กองร้อยมาตรฐาน

     -    -

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

   

     นายกองใหญ่ 

      (อนุพิงษ์ เผ่าจินดิา)

               ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ผ้้ปฏิิบัติิงานด่เด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณาแล้วว่า เพ่ือเป็นขวัญ       

และก�าลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ 

เสยีสละ ตรากตร�า และอดทน จงึก�าหนดให้มรีางวัลส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน ผู้ปฏิิบัติงานดีเด่นเป็นประจ�าทุกปี

 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน             

ได้พิจารณาผลการปฏิิบัติงานที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด         

เสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๖.๒ แห่งระเบยีบ

กองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการพิจารณามอบรางวัลให้แก่สมาชิกกองอาสา

รักษาดนิแดน ผูป้ฏิบิตังิานดเีด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกอบค�าส่ังกองบญัชาการ

กองอาสารักษาดินแดน ที่ ๘๑๒/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๙ เรื่อง การมอบ

อ�านาจหน้าที่และการด�าเนินงานทางเอกสารในกองบัญชาการกองอาสา                 

รักษาดินแดน ข้อ ๓ จึงประกาศรายชื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่สมควร              

ได้รับรางวัล ดังนี้

ปีระเภท ก. ดิ้านการปี้องกันและปีราบัปีราม

รางวัลที่ ๑ ไดิ้แก่

นายหมู่โท ยุทธนา นามวิชา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอยางชุมน้อยที่ ๑๒  

       กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจังหวดัศรสีะเกษ
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รางวัลที่ ๒ ไดิ้แก่ 

สมาชิกตรี ชนะภูมิ สาระบุญ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเชียงยืนที่ ๖

       กองบงัคบัการกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวดัมหาสารคาม

สมาชิกตรี ไพฑููรย์ ชุมศรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอสุวรรณภูมิที่ ๑๑

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลที่ ๓ ไดิ้แก่ 

สมาชิกโท ภานุวัฒน์ ปากหวาน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ ๑

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร

นายหมู่ใหญ่ อนัน แก้วตา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเชียงของที่ ๗

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

นายหมู่ใหญ่ เรวัฒน์ ธรรมทินโน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเทพาที่ ๘

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา

ปีระเภท ข. ดิ้านการพิัฒนาฯ

รางวัลที่ ๑ ไดิ้แก่ 

นายหมู่ใหญ่ ปรัชญา สมยศ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอแม่แจ่มที่ ๗

       กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัเชยีงใหม่

รางวัลที่ ๒ ไดิ้แก่ 

นายหมู่โท พิทักษ์ แก้ไข กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเด่นชัยที่ ๖

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่

นายหมู่ตรี เฉลิมลาภ ทองสกุล กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑

       กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

รางวัลที่ ๓ ไดิ้แก่ 

นายหมู่เอก ป่านนัต เข้าใจการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ที่ ๓  

       กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ
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นายหมู่ใหญ่ สิทธิพร ศรียังเล็ก  กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอลาดหลุมแก้วที่ ๕  

        กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัปทมุธานี

นายหมู่ใหญ่ วิชาญ โชติรักษ์  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๑

        กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันครศรธีรรมราช

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

                      นายกองเอก     

               (แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์)

               หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ปฏิิบัติราชการแทน

               ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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 แนวคดิและหลกัการในการก่อตัง้กองก�าลงัภาคประชาชนก่อก�าเนดิมา

ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ จากกลุ่มคนไทยอาสาร่วมกอบกู้เอกราชและรักษา          

ผืนแผ่นดินไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่งเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ได้มีคนไทย            

ผู้เสียสละอีกหลายกลุ่มที่เข้าร่วมรบขับไล่ข้าศึกเป็นแบบอย่างของคนไทยมา

จนถึงปัจจบุนั ภาครัฐได้พยายามพฒันารูปแบบการจดัตัง้กองก�าลงัภาคประชาชน        

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีภาวะสงคราม เช่น ได้ก่อตั้ง “กองเสือปี่า” 

ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔                   

ในรัชสมยัรัชกาลที ่๖ 

 ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ถือเป็นผู ้ ให้ก�าเนิด                    

กองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ มีการประกาศใช้           

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลบังคับใช้ครอบคลุม

ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และได้ทรงพระราชทาน ธงประจ�ากองอาสา          

รักษาดินแดน รวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนาม             

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ความว่า...

	 “ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้มาร่วมในการสวนสนาม	 และท�าพิธี																						

มอบธงชัยประจ�ากอง	ให้แก่กองอาสารักษาดินแดนในวันนี้	

	 ตามที่กระทรวงมหาดไทย	ได้ด�าริจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น														

ด้วยความมุง่หมายท่ีจะอบรมประชาชนพลเมอืง	ให้มคีวามรู้ในการท�าหน้าท่ี																	

เพ่ือช่วยป้องกันและบรรเทาภยั	อันเน่ืองจากสงครามและจากภยัธรรมชาติ										

ช่วยกันรกัษาความสงบสุขและความปลอดภัยของประเทศชาติ	แบ่งเบาภาระ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้ทรงให้ก�าเนิดกองอาสารักษาดินแดน
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ของทหารและต�ารวจซึ่งต้องท�าหน้าท่ีอยู่โดยตรงแล้ว	 ดังท่ีรัฐมนตรีว่าการ													

ได้ชีแ้จงมาน้ัน	เป็นความด�าริท่ีชอบแล้ว	ย่ิงเมือ่สถานะการณ์ของโลกรอบ	ๆ 	ประเทศ	

อยู่ในลักษณะดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้	 ที่มิได้นิ่งนอนใจ	รีบด�าเนินการในเรื่องนี้						       

ก็เป็นการสมควรย่ิงข้ึน	จดัได้ว่าไม่อยู่ในความประมาท	ชอบด้วยพุทธวะจะนะแล้ว	

ข้าพเจ้าขอเตือนเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนให้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี											

โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการ	 ในหน้าท่ีของตน								

ทั้งในส่วนตัวของบุคคล	ของครอบครัว	ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่	ตลอดจน

ชาติบ้านเมอืงในท่ีสุด	เพ่ือได้มคีวามสามคัคีร่วมมอืร่วมใจกัน	ที่จะช่วยป้องกัน

ภยัอันตรายและรกัษาความสงบในท้องถ่ินของตน	ด้วยความองอาจกล้าหาญ

และสัตย์สุจริต	 เพ่ือชาติบ้านเมือง	 และความเป็นเอกราชของเราจะได	้							

วัฒนาถาวร

	 อันธงประจ�ากองท่ีข้าพเจ้ามอบให้น้ี	 ย่อมเป็นเคร่ืองหมายแทน

บรรดาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ	 ท่ีท่านเคารพนับถือ	 ท่านจงเทิดทูนและรักษาไว้ให้ดี									

อย่าให้เสียเกียรติได้	 และควรพิทักษ์รักษาเกียรติไว้ย่ิงกว่าชีวิตของตน												

ขอธงท่ีได้มอบให้น้ีจงเป็นเครือ่งเตือนใจ	ให้กองอาสารักษาดินแดนได้ปฏบิติัหน้าท่ี

สมตามความมุ่งหมาย	เป็นมิ่งขวัญอันดีของกองอาสารักษาดินแดนสืบไป

	 ในท่ีสุดน้ี	 ขอให้บรรดาสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน															

ตลอดท้ังท่านท่ีมาร่วมชุมนุมในงานน้ี	 จงประสบความสุขความเจริญ																	

มีก�าลังกาย	 ก�าลังใจและก�าลังความคิด	 ในอันจะประกอบกิจในหน้าท่ี													

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ.”
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 ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ทั้งผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน ทุกนาย ยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

มิได้และด�ารงความจงรักภักดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รักษาอธิปไตย            

ของชาติไว้ด้วยชีวิต ดูแลช่วยเหลือประชาชนของพระองค์จนสุดความสามารถ          

ดังค�าปฏิญาณตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า

	 “ข้าพเจ้า			จักยอมตายเพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยไว้

	 	 ข้าพเจ้า		จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

	 	ข้าพเจ้า		จักเทิดทูนและรักษาไว ้ซึ่ งพระบรมเดชานุภาพ																		

แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

	 	ข้าพเจ้า			จักรักษาไว ้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย															

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

	 	 ข้าพเจ้า		จักไม่ข่มเหงประชาชนไทยผู้สุจริตโดยเด็ดขาด

	 	 ข้าพเจ้า		จกัเป็นผูม้รีะเบยีบวนัิย	เชือ่ฟังและปฏบิติัตามค�าส่ังของ

ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

  ข้าพเจ้า			จกัรกัษาความลบัของทางราชการและเกียรติยศของ	อส. 

ด้วยชีวิต”

 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสดจ็สวรรคต ถือเป็นความสูญเสยี

คร้ังยิ่งใหญ่ของชาวไทยทุกหมู ่เหล่า แม้พระองค์จะเสด็จสู ่สวรรคาลัย          

แต่กองอาสารักษาดินแดนยังคงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

และสถิตย์อยู่ในความทรงจ�าของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตลอดไป

กองยุทธการ ฝ่ายอ�านวยการ  

     กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

                               

“ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา “ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา 

จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ”
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม										

ให้หน่วยราชการในพระองค์	 ๙๐๔	 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน										

ตามแนวพระราชด�าริเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส�านึก																		

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช								

บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ที่ทรงประกอบ																					

พระราชกรณยีกิจนานปัการ	เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชน

มีความสมัครสมานสามัคคี	มีความสุข	และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน	

โดยมีหน่วยราชการในพระองค์	 ๙๐๔	 เป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ							

หน่วยงานภายนอก	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	เพ่ือให้การจดักิจกรรมจติอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชด�าริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและ																			

สมพระเกียรติ

	 ความหมายของ	 “จิตอาสา”	ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ ให้ความหมายของ	“จิตอาสา”	ดังนี้

	 “จิต”	เป็นค�านาม	หมายถึง	ใจ	สิ่งที่มีหน้าที่รู้	คิด	และนึก

	 “อาสา”	เป็นค�ากริยา	หมายถึง	เสนอตัวเข้ารับท�า

	 ดังนั้น	 “จิตอาสา”	 จึงหมายถึง	 จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก	่						

เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ	 สมัครใจ	 อิ่มใจ	 ซาบซึ้งใจ	 ปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลา	

แรงกายแรงสติปัญญา	 เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท�ากิจกรรมหรือส่ิงที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน	และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นฯ

  จิตอาสา

“เราทำ�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
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	 ความหมายของ	 จิตอาสา	 “เราท�าความดี	 เพ่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์”				

หมายถึง	 ประชาชนทุกหมู่เหล่า	 ทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือ																		

ผู้ อ่นยอมเสียสละเวลา	 แรงกาย	 แรงใจ	 และสติปัญญาในการท�างาน																											

ที่เป็นสาธารณประโยชน์	โดยไม่หวังผลตอบแทนใด	ๆ

	 จิตอาสาตามพระราโชบาย	แบ่งเป็น	๓	ประเภท	ดังนี้	
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	 ๑.	จิตอาสาพัฒนา	ได้แก่	กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่า

จะเป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 การอนุรักษ์ธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อม	

การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	การประกอบ

อาชีพ	รวมทั้งการสาธารณสุข	ฯลฯ	



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

29

	 ๒.		จติอาสาภยัพิบตั	ิได้แก่	กิจกรรมจติอาสาพระราชทานทีม่วัีตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าตรวจ		และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ	และเกิดจาก

สาเหตอุืน่	ๆ 	ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยรวม	และการเข้าช่วยเหลอืบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว	เช่น	อุทกภัย	วาตภัย	อัคคีภัย	

เป็นต้น
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	 ๓.		จติอาสาเฉพาะกจิ	ไดแ้ก	่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทีมี่วัตถุประสงค์

ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี	หรือการรับเสด็จ	ในโอกาสต่าง	ๆ 	เป็นการใช้ก�าลังพล

จิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือ	 หรืออ�านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 
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	 การเตรียมสถานทีแ่ละการฟ้ื้�นฟูื้สถานทีภ่ายหลังการปฏิบตัใินพระราชพิธี

และการเสดจ็ฯ	นัน้	ๆ 	ใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย	(ข้อมลูทีม่า	:	https://www.royaloffice.

th/จิตอาสา/เร่องควรรู้/ประวัติความเป็นมา)

	 กองอาสารักษาดนิแดน	เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่กี�าลงัพล	ทัง้ผูบ้งัคบับญัชา

เจ้าหน้าที่	 และสมาชิก	 อส.	 กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ	 ๗๖	 จังหวัด											

๘๗๘	 อ�าเภอ	 จ�านวน	 ๒๖,๖๐๐	 นาย	 ๙๗๑	 กองร้อย	 ต่างพร้อมใจกันน้อมน�า										

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ												

ตลอดจนเป็นผู้น�าพาประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เช่น												

จติอาสาพัฒนา	จิตอาสาภัยพิบตั	ิจิตอาสาเฉพาะกิจ	เพอ่ประโยชนส์ขุของประชาชน	

และเพ่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี	 มีความสุข	 และประเทศชาติ											

มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน....

...................................
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	 กองอาสารักษาดนิแดนมปีระวัตคิวามเป็นมาเคียงคู่กับการกอบกู้เอกราช

และการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอดสามารถพิจารณาได้เป็น										

๕	ยุค	ได้แก่	

 ยุคแรก : ยุคประวัติศาสตร์กอบกู้เอกราชและรักษาแผ่นดินไทย									

ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร	ศึกบางระจัน	ศึกถลาง	(ท้าวเทพกษัตรีย์	ท้าวศรีสุนทร)	

ศึกเมืองนครราชสีมา	(ท้าวสุรนารี)	ฯลฯ	

 ยุคท่ีสอง : ยุคกองเสือป่าในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๖	 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 ยุคท่ีสาม :	 ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่สอง	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗																				

ที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น

 ยุคท่ีส่ี   : ยุคสงครามเย็น	 หรือยุคการต่อสู้ทางแนวความคิดกับ												

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	

 ยุคท่ีห้้า :	 ยุคปัจจุบัน	 ที่ปัญหาความสงบเรียบร้อยของประเทศ										

ทั่วโลกมุ่งไปที่ภััยก่อความไม่สงบ	 การขัดแย้งทางความคิดอันเน่องมาจากการ

เปลี่ยนผ่านทางการเมือง	และปัญหายาเสพติด

 หากจะสะท้อนภัาพความเป็นมาและเหตุผลความจ�าเป็นในการมี													

กองอาสารักษาดนิแดนนัน้	พลตรี	ถนอม	ปัทมานนท์	อดตีเจ้ากรมยทุธการทหารบก 

กรรมการกลาง	กองอาสารักษาดนิแดน	ได้วิเคราะห์ไว้ว่า	“ในขณะทีก่ารรบก�าลงั

ติดพันกันอยู่นั้น	 ก�าลังทหารส่วนใหญ่มักจะถูกส่งไปท�าการรบอยู่ข้างหน้า												

อาจจะเป็นในดนิแดนของฝ่ายข้าศึก	หรือไม่ก็เป็นบริเวณชายแดน	ภัายในประเทศ

เราจงึจะมปัีญหาเกิดตามข้ึนมาอกีปัญหาหน่ึงว่า	จะใช้ก�าลงัส่วนใดท�าการรักษาเขต

ภัายในหรือเขตหลงัแทนทหารประจ�าการที่ได้ส่งออกไปนัน้	จะใช้ต�ารวจก็มกี�าลงั

ไม่พอ	และการจดัต�ารวจข้ึนก็เพ่ือจะดแูลความเรียบร้อยในหมูป่ระชาชนภัายใน

บ้านเมืองมากกว่า”

ประวัติความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดน
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 ยุคแรก	 ในสมัยโบราณก็มีการรวบรวมพวกอาสาสมัครเข้าท�าการ					

ต่อต้านข้าศึกศัตรู	 ตามประวัติศาสตร์สมัยไทยรบกับพม่าใน	 พ.ศ.	 ๒๑๒๗										

กล่าวไว้ว่า	 เมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง	 ส่ังให้เกณฑ์กองทัพเพ่ือยกมาต	ี						

กรุงศรีอยุธยาในฤดูแล้งนั้น	 ทรงเห็นว่าก�าลังร้ีพลของไทยที่จะต่อสู้มีน้อยกว่า	

แต่ก่อนไม่จ�าเป็นต้องใช้กองทัพใหญ่เหมือนเมื่อคร้ังพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง										 

จงึจดัทพัยกลงมาเพยีง	๒	ทางเท่านัน้	คอื	ทางทศิเหนอืและทางเรือ	(สุพรรณบุรี)	

ฝ่ายพิระนเรศวร	คร้ันทราบข่าวว่าข้าศึกจะยกมาทางใดก็ให้กวาดต้อนผูค้นและ

ขนย้ายพาหนะเสบียงอาหารตามหัวเมืองในทางที่ข้าศึกจะยกมามิให้เหลืออยู่							

เป็นก�าลังของข้าศึก	 ส่วนในกรุงให้แต่งกองทัพล้วนแต่พิลอาสาสมัคร ๒ ทัพิ            

เป็นชาวเมืองเหนือที่เคยทรงไว้เนื้อเช่ือพระทัย	 และทรงฝึกหัดมาเองจัดเป็น	

กองทัพิบัก มีจ�านวนพล	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 ตั้งพระยาสุโขทัยเป็นนายทัพ																							

ส่วนพลอาสาสมัครที่เป็นชาวกรุง	จัดเป็นกองทัพิเรือให้พระยาจักรีเป็นนายทัพ	

พลอาสาสมัครทั้งสองกองทัพนี้จัดเป็นกองเร็วส�าหรับจะให้ไปรบพุ่งข้าศึก																													

ในทันที

 ซ่ึงผลในการรบคร้ังนีป้รากฏว่า	 พระยาจกัรียกกองทพัเรือ	 (อาสาสมคัร)   

ไปคอยรับอยู่	ณ	เมืองสุพรรณบุรี	ครั้งกองทัพ	พระยาพสิม	(พม่า)	ยกมาหมาย					

จะยึดเมืองสุพรรณบุรี	 กองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ระดมเข้าโจมตีมิให้หยุดยั้ง										

ทหารพม่าเข้ายึดเมืองสุพรรณบุรีไม่ส�าเร็จ	 พระยาสุโขทัยคุมกองทัพบก												

(อาสาสมัคร)	เข้าขับไล่ข้าศึกต่อไปจนถึงปลายแดนเมืองกาญจนบุรี	กองทัพพม่า

ก็แตกพ่ายไม่เป็นกระบวน	กองทพัพระยาสุโขทยัจบัได้เชลยศกึและช้างมาถวาย

พระนเรศวรเป็นอันมาก

	 ในสมยัต่อมาได้มปีระชาชนอาสาท�าการปกป้องบ้านเมอืงอกีหลายคราว	

ตัวอย่างที่ส�าคัญได้แก่วีรชนชาวบ้านบางระจัน	 ซ่ึงวีรกรรมของเขาเหล่านั้น							

เป็นที่เลื่องลือตลอดมาในประวัติศาสตร์	 และในดวงใจของชาวไทยผู้รักชาติ								

ทุกคนอย่างไม่มีวันเส่ือมคลาย	 ท่ามกลางความระส�่าระสายของบ้านเมือง																						

ทีถู่กกองทพัพม่าข้าศึกเข้ารุกราน	ชาวบ้านกลุม่หนึง่ได้รวบรวมสมคัรพรรคพวกข้ึน																			
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ตัง้ค่ายต่อสูป้้องกันแผ่นดนิไทยทีรั่กและหวงแหนอย่างยบิตา	จนสามารถเอาชนะ

ข้าศึกได้ถึง	๗	ครั้ง	๗	หน	เป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกหลานไทย	ให้ระลึกถึงความ

สามัคคีของท่านเหล่านั้น

 ยุคที่สอง	จากเหตุการณ์	ร.ศ.	๑๑๒	ซึ่งเป็นภััยคุกคามประเทศไทย	

จากลัทธิล่าอาณานิคม	พิระบัาทสมเดิ็จพิระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้ัว รัชกาลที่ ๖         

เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาวิชาการทหาร	 และได้เสด็จเข้าประจ�าการทรงด�ารง							

พระยศเป็นนายร้อยโทในกองทัพบกอังกฤษแล้ว	 ต่อมาเมื่อทรงข้ึนครองราชย์

แล้วในปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	ได้ทรงสถาปนา	“กองเสือปี่า”	ขึ้นดังมี	พระราชปรารภัว่า 

“การจัดก�าลังทหารป้องกันประเทศน้ัน ความสำ�าคัญมิได้เกิดข้ึนอยู่กับหลักท่ีว่า 

จะมกีฎหมายเกณฑ์ทหารหรือไม่ ความสำ�าคญัอยูท่ีส่ำถานะของแต่ละประเทศ คอื 

สำ�าหรับประเทศใหญ่ทีเ่ป็นมหาประเทศ สำมบรูณ์ด้วยก�าลงัคนและก�าลงัทรัพย์อยูแ่ล้ว 

ก็ย่อมสำามารถจัดตั้งกองทหารข้ึนได้ ใหญ่โตเพียงพอกับความประสำงค์ได้           

แต่สำ�าหรับประเทศเล็ก ๆ ซ่ึงมีก�าลังคนและก�าลังทรัพย์น้อย ก็ไม่สำามารถ            

จะจัดตั้งกองทหารข้ึนได้เพียงพอแก่การรักษาตนเองได้ ยังจ�าเป็นจะต้องคิด         

หาทางสำร้างเสำริมก�าลังเพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติ โดยวิธีอื่น ๆ ตามทาง          

ที่เหมาะสำม”

 โดยเหตุนี้	 จึงได้เร่ิมมีกองเสือป่าข้ึนตามประกาศพระบรมราชโองการ  

ลงวันที่	 ๒๐	 พฤษภัาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 โดยให้บุคคลพลเรือนได้รับการฝึกหัด							

และอบรม	ให้รู้จกัรักษาบ้านเมอืง	รู้จกัใช้สตปัิญญา	และอาวุธเข้าท�าการป้องกัน

ประเทศชาติในยามคับขัน	รองจากก�าลังทหารที่ปฏิบัติการอยู่ข้างหน้าได้

	 ทั้งนี้	 รัชกาลที่	 ๖	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้บุคคลพลเรือน							

ไม่ว่าจะเป็นพระบรมวงศานวุงศ์	ข้าราชการ	พ่อค้า	คหบด	ีทีม่ไิด้เป็นทหารสมคัร

เข้าเป็นสมาชิกเสือป่าได้ตามความสมคัรใจ	 ซ่ึงในการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกเสอืป่านี ้

นอกจากผู้สมคัรจะต้องช�าระเงินค่าสมาชิก	ต้องจดัหาเคร่ืองแต่งกายของตนเองแล้ว 

ยังต้องมารับการฝึกหัดตามก�าหนดเวลา	 หากเกียจคร้านจะถูกปรับและ																				

ยังอาจถูกประจานให้ได้รับความอับอายอีกด้วย
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 ในการถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยาเสือป่า	 ณ	 พระอุโบสถวัดพระศรี												

รัตนศาสดาราม	 อันถือว่าเป็นวันสถาปนากองเสือป่าข้ึนเป็นคร้ังแรก																							

เมื่อวันเสาร์ที่	 ๖	 พฤษภัาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 นั้น	 มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีเพียง												

ร้อยคนเศษ	 จากนั้นได้ โปรดให้ขยายการรับสมาชิกออกไปทั่วราชอาณาจักร																

ซ่ึงปรากฏว่าในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น								

มสีมาชิกเสือป่าทัว่ประเทศกว่าหมืน่สามพันคน	สมาชิกเสือป่าส่วนใหญ่ประกอบ

ไปด้วยข้าราชการผู้ ใหญ่	ผู้น้อย	ทั่วทุกจังหวัด	รวมทั้งพ่อค้าคหบดี	ซึ่งล้วนเป็น

ผู้มีการศึกษา	 การฝึกหัดส่ังสอนจึงเป็นไปได้ โดยง่าย	 ต่างจากทหารเกณฑ	์										

ซ่ึงส่วนใหญ่	 ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน	 การฝึกหัดส่ังสอนจึงเป็นไปด้วย								

ความยากล�าบาก

	 สมาชิกเสือป่าอยู่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว	 นอกจาก	 “มีก�าลังวังชา             

ข้ึนทันตาเห็นผู้ที่เคยต้องคอยประคับประคองก็มาแข็งแรงข้ึนจนเลี้ยงตัวได้      

มากขึ้นเป็นล�าดับ ที่เคยอ่อนแอก็กลับแข็งแรง ที่เคยตามใจตัวอยู่เป็นเนืองนิตย์             

ก็กลับคิดทรมานจิตรของตน ให้นึกถึงผู้อื่นและนึกถึงคนที่เคยสำ�ามะเลเทเมา                    

อยูก็่มาลดหย่อนลงและตัง้ใจกลบัตวัประพฤตใิห้เรียบร้อย  ข้อน้ีเจ้าพระยายมราช

อ้างพยานให้เห็นปรากฏ คือ ร้านขายเหล้าพากันร้องว่าขายตกไป ยังมิหน�าซ�้า 

เสำือป่าแข่งกันหาช่ือเสำียงในทางช่วยกองตระเวนจับผู้ประพฤติช่ัวต่าง ๆ                  

อยู่แทบทุกวัน”	 นอกจากนั้นในด้านความสามัคคีในหมู่ข้าราชการต่างกระทรวง								

ซ่ึงแต่เดิม	 “ความสามัคคีในหมู่ข้าราชการต่างกระทรวงไม่ใคร่จะมีต่อกัน									 

เพราะต่างคนต่างคดิแต่จะหาความชอบความดีในแผนกของตนและต่างคนต่าง						

มุ่งนิยมอยู่แต่เฉพาะในตัวบุคคลผู้เป็นนายเหนือตน”	 นั้น	 ก็ได้รับการเยียวยา

รักษาจนหายขาดด้วยยาขนานเอก	คือ	“เสือป่า”	นั้นเอง
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	 ด้านการจัดการปกครองกองเสือป่านั้นในชั้นต้นพิระบัาทสมเด็ิจ

พิระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้วั ทรงดิ�ารงพิระยศเป็ีนนายกองให้ญ่ นายกเสือป่าและ											

ผูบ้งัคบัการกรมเสอืป่าหลวงรักษาพระองค์	คร้ันเมือ่สมาชิกเสือป่าขยายตวัเพ่ิมข้ึน

จนมีเสือป่ากระจายอยู่ทั่วประเทศ	จึงได้โปรดเกล้าฯ	ให้จัดแบ่งกองก�าลังเสือป่า														

ออกเป็นกรมเสือป่ารักษาดนิแดน	เเล้วขยายข้ึนเป็นกองเสนาในท�านองเดยีวกับ

กองพลทหารบก	 โดยกองเสนาหลวง	 หมายถึงกองเสือป่าซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ทรงเป็นผูบ้งัคบับญัชาด้วยพระองค์เอง	สมาชิกส่วนใหญ่

ล้วนเป็นข้าราชส�านักจัดอัตราก�าลัง	 เป็นกองเสนาน้อยราบหนักเปรียบได้กับ										

กองพลทหารราบ	ประกอบด้วย

	 		 กรมเสือป่าราบหลวง

	 		 กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวง

	 		 กรมเสือป่าม้าหลวง

	 		 กองเสือป่าเดินข่าวหลวง

	 		 กองเสือป่าช่างหลวง

									 		 กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงในพระบรมราชูปถัมภั์

    กองเสนาน้อยราบเบา	 เปรียบได้กับกองพลน้อยทหารราบเบา          

ประกอบด้วย

	 		 กรมเสือป่าพรานหลวง

	 		 กรมนักเรียนเสือป่าหลวง

	 ในส่วนภัูมิภัาคโปรดให้จัดเป็นกองเสนารักษาดินแดนกระจายกันอยู่

ตามมณฑลต่าง		ๆ 	ทั่วประเทศ	มีสมุหเทศาภัิบาลซึ่งเป็นผู้บริหารราชการสูงสุด			

ในแต่ละมณฑลท�าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเสนา	โดยต�าแหน่ง
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 ในด้านการฝึกอบรมสมาชิกเสือป่านัน้	 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า		

เจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงฝึกสอนสมาชิกเสือป่าในส่วนกลาง											

ทีส่นามเสอืป่าด้วยพระองค์เองโดยตลอด	และในระหว่างเดอืนมกราคม - มนีาคม

ของทุกปี	ก็จะทรงน�าสมาชิกเสือป่า	กองเสนาหลวงและกองเสือป่ารักษาดินแดน

กรุงเทพฯ	 ไปฝึกซ้อมรบในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี	 ร่วมกับกองทหาร	

กองเสือป่าและลกูเสือ	ในพ้ืนทีม่ณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบรีุเป็นประจ�าทกุปี 

ทัง้นี	้ เพ่ือฝึกหัดให้ทหารและเสือป่ามคีวามช�านาญในภัมูปิระเทศ	 และให้เสือป่า					

ได้รับการฝึกหัดการท�าหน้าที่ผู้ช่วยทหารในการสอดแนมและการลาดตระเวน	

รวมถึงการฝึกซ้อมวิธยุีทธทัง้เตม็รูปแบบและจรยทุธ	ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เสอืป่า

มคีวามรูค้วามสามารถในเชงิการทหารสามารถตัง้รบัและยนัข้าศกึทีย่กก�าลงัจูโ่จม

เข้ามามิให้ล่วงล�้าเข้ามาในพระราชอาณาเขต	 เพ่ือรอก�าลังทหารเคลื่อนพล								

จากที่ตั้งมาผลัดเปล่ียนดังปรากฏแนวพระราชด�ารินี้ในบทพระราชนิพนธ์ละคร

พูดเรื่อง	“หัวใจนักรบ”

	 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบความเช่ือมโยงระหว่าง	 กองเสือป่า				

ในอดีตกับกองอาสารักษาดินแดนในปัจจุบันเบื้องต้นอยู่	 ๒	 ประการ	 คือ																						

สถานะการเป็นสมาชิกและยศ	

 ประการแรก  ก�าลังหลักของทั้งกองเสือป่าและกองอาสารักษาดินแดน

มีสถานะเป็น	“สมาชิก”	คือ	“สมาชิกกองเสือป่า”	และ	“สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน”

 ประการท่ีสอง	 ยศของกองเสือป่าและกองอาสารักษาดินแดน																		

มีลักษณะเหมือนกันเกือบทั้งหมด	เรียงล�าดับจากสูงไปต�่าตั้งแต่	นายกองใหญ่	

นายกองเอก	นายกองโท	นายกองตรี	นายหมวดเอก	นายหมวดโท	นายหมวดตรี	

นายหมู่ใหญ่	นายหมู่เอก	นายหมู่โท	นายหมู่ตรี	แตกต่างกันที่ล�าดับสุดท้าย	คือ	

“นายเสือป่า”	 ของกองเสือป่า	 และ	 “สมาชิก”	 ของกองอาสารักษาดินแดน          

(กองอาสารกัษาดนิแดนจ�าแนกบคุคลเป็น	ผูบ้งัคบับญัชา	เจา้หน้าที	่และสมาชกิ	

พ.ร.บ.	ยศ ฯ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ระบใุช้กับผูบ้งัคบับญัชาและเจ้าหน้าที	่ไม่รวมถึงสมาชิก)
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 ยุคที่สาม	ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	๒	จนถึง	พ.ศ.	๒๔๙๗	สืบเนื่อง		

ในห้วงเวลาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่	 ๖	 เป็นช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 ๑														

จนมาถึงยุคที่สามนี้	 ซ่ึงเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 ๒	 ภััยจากสงครามมิได้อยู	่							

ในวงจ�ากัดแค่ระหว่างทหารต่อทหารเท่านั้น	 ประชาชนพลเมืองของโลก																	

ไม่ว่าอยู่ที่ใดต่างได้รับภััยจากสงครามด้วย

 จากบทวิเคราะห์ของพลโท	สุรใจ	พูลทรัพย์	อดตีเจ้ากรมการรักษาดนิแดน	

กรรมการกลางกองอาสารักษาดนิแดน	กล่าวว่า	“การป้องกันประเทศชาตซ่ึิงแต่เดมิ

เราถือว่าเป็นหน้าทีข่องทหารโดยตรงเท่านัน้	 แต่เหตกุารณ์และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ			

ในปัจจุบัน	 ท�าให้เราไม่สามารถจะถือหลักนั้นต่อไปได้	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าที	่								

ส่วนหนึ่งของชาวไทยทุกคน	 ซ่ึงทุกคนต้องมีหน้าที่ป้องกันประเทศของตน												

ให้มีเอกราชและอธิปไตย	อยู่ได้ตลอดไป”

	 การป้องกันประเทศให้มเีอกราชและอธปิไตยอยูไ่ด้นัน้	จะต้องเตรียมการ

ในเรื่องการป้องกันรักษาอย่างรอบคอบไว้ทุก	ๆ	ด้าน	เป็นงานที่กว้างขวางมาก	

เป็นงานที่ประชาชนพลเมืองทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง	จึงจะเป็น

ผลส�าเร็จ	หากปล่อยให้ต่างคนต่างท�าตามความพอใจแล้ว	เอกราชและอธปิไตย

ของชาตจิะต้องเสียไปโดยแน่นอน	การเตรียมการป้องกันจะต้องกระท�าพร้อม	ๆ 	กัน

ในทกุด้าน	ทัง้ในทางการเมอืง	การเศรษฐกิจ	การศกึษา	และการทหาร

		 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 ๒	 นี้ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา									

ก็มแีนวคดิเก่ียวกับการรักษาดนิแดนเช่นกัน	ส�าหรับประเทศองักฤษได้เผชิญกับ

กองทพัเยอรมนั	ซ่ึงได้แสดงให้โลกเห็นไว้ตัง้แต่เข้าตโีปแลนด์แล้วว่า	ก�าลงัทาง

อากาศและพลร่มของตนปฏบิตัไิด้ผลดเีพยีงไร	ทางการองักฤษวิตกในเร่ืองนีม้าก	

เพราะก�าลังทางบกอยู่ในลักษณะที่อ่อนแอ	 นายกรัฐมนตรีวินสตัน	 เซอร์ซิลล	์									

จึงได้จัดตั้ง	“โฮมการ์ด”	ขึ้น	พอเปิดการรับคนชาวอังกฤษก็สมัครถึงหนึ่งล้านคน		

ในเวลาเพียงไม่กี่วัน
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 ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา	 กองทัพบกประกอบด้วยส่วนก�าลัง										

ทั้งสาม	 คือ	 กองทัพบกประจ�าการ	 กองอาสาทหารบก	 และกองหนุนทหารบก	

กองทพับกประจ�าการ	 (Regutar	 Army)	 เป็นก�าลงักองทพับกถาวรและเป็นอาชีพ 

กองอาสาทหารบก	 (Army	 National	 Gard)	 ถูกเกณฑ์ให้เข้าประจ�าการได้										

ในกรณีที่ระบุไว้ โดยรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมาย	 ได้แก่	 สมาชิกรับการฝึกใกล้		

ภัูมิล�าเนาโดยไม่ต้องประจ�าการตลอดปี	 และไปประจ�าค่ายฝึกฤดูร้อน	 ๑๕	 วัน	

กองหนนุทหารบก	(Army	Reserve)	เป็นก�าลงัทีท่�าให้กองทพับกทรงอ�านาจอยูไ่ด้	

เฉพาะกองอาสาทหารบกและกองหนุนทหารบกนี้เรียกรวมว่า	 ก�าลังส�ารอง										

ซ่ึงแบ่งออกเป็นประเภัทต่าง ๆ	 และมีประเภัทของสมาชิกก�าลังส�ารอง	 ดังนั้น

ก�าลังส�ารองพร้อมรบ	 (Ready	 Reserve)	 ก�าลังส�ารองข้ันเตรียม	 (Standby	

Reserve)	และก�าลังส�ารองหนุน	(Retired	Reserve)	

 ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ สมยัจอมพิล ปี.พิิบัลูสงคราม  นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อสภัาผู้แทนราษฎรให้ตราพระราชบัญญัติ

ก�าหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 (ปัจจุบันยังมีผลใช้บังคับ)																

และพระราชบัญญัติให้อ�านาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	

(ยกเลิก	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘)	 เพ่ือท�าการฝึกคนไทยให้รู ้จักหน้าที่ในการ																	

ป้องกันรักษาประเทศชาติเป็นส�าคัญ	 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย																						

เป็นผู้ด�าเนินการ	 ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ												

นายอ�าเภัอ	เปดิการฝึกอบรมเปน็แห่ง	ๆ 	ไปตามต�าบลและหมูบ่า้นเทา่ที่สามารถ

จะท�าได้โดยไม่ขัดต่อการประกอบอาชีพตามปกต	ิเพ่ือท�าการต่อสู้ต้านทานข้าศึก	

รักษาจุดยุทธศาสตร์	 รักษาเขตชุมชน	 รวมทั้งเตรียมเสบียงอาหารเพ่ือให้												

แต่ละจังหวัดสามารถเลี้ยงตนเองได้ ในสภัาวะสงคราม	 และได้จัดตั้งกองทัพ

พลเรือนขึ้น																										
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 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลเอก	 มังกร	 พรหมโยธี)	

ด�ารงต�าแหน่งแม่ทัพกองทัพพลเรือน	 ต่อมามีการเปลี่ยนช่ือกองทัพพลเรือน	

เป็นกองพลเรือนอาสาปฏิบัติหน้าที่ช่วยรบ	เมื่อสงครามโลกครั้งที่	๒	สิ้นสุดลง

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 พระราชบัญญัติให้อ�านาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ	

พ.ศ.	๒๔๘๔	ก็ถูกยกเลกิไป	อ�านาจในการเรียกราษฎรมาท�าการฝึกอบรมก็หมดไปด้วย 

ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมยันัน้	(พลเอก	มงักร

พรหมโยธ)ี	 จงึส่ังการให้จงัหวัด	อ�าเภัอ	ก�านนั	ผู้ ใหญ่บ้าน	ทีอ่ยูต่ามแนวชายแดน	

ท�าการอบรมราษฎรให้รู้จกัการป้องกันรักษาอธปิไตยของชาต	ิรู้จักหน้าที่	คนไทยใน

เวลารบโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ก�าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติไปพลางก่อน	 ในขณะเดียวกันก็มีการ

พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญตัอิงค์การประชาชนป้องกันประเทศ	ซ่ึงกรม

เสนาธกิารกลาโหมยกร่างข้ึนตามมตสิภัาป้องกัน	พระราชอาณาจกัรจดัตัง้องค์การข้ึน

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการด�าเนนิงานองค์การนี	้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในยามปกต	ิ

และยามสงคราม	 และมีการพิจารณาร่วมกัน	 ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ

กระทรวงกลาโหมหลายครั้ง	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	พล.ต.อ.	เผ่า	ศรียานนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ในขณะนั้น	 ได้ส่ังการให้แก้ไขปรับปรุง

พระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่เสนอต่อ	 คณะรัฐมนตรี	 และสภัาผู้แทนราษฎรให้

ความเห็นชอบตามล�าดับจนกระทั่ง	วันที่	๑๐	กุมภัาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗	พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภัูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้ทรงลง

พระปรมาภิัไธย	และมกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิองอาสารักษาดนิแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	

ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ทกุจงัหวัดทัว่ราชอาณาจกัร	และทรงพระราชทานธงประจ�ากองอาสา

รักษาดินแดน	 ตลอดจนพระราชทาน	 พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามเมื่อวันที่	

๒๔	มถุินายนพ.ศ.	๒๔๙๗	ซ่ึงกองอาสารักษาดนิแดนได้ยดึถือปฏบิตัติามมาโดยตลอด
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 ยคุทีส่ี ่: ยคุสงครามเยน็การขัดแย้งทางแนวความคดิ	อดุมการณ์	ระบอบ

การปกครองและการต่อสู้กับผูก่้อการร้ายคอมมนิสิต์	 (ผกค.)	 ในห้วงระยะเวลาที่

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภัมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

ได้พระราชทานก�าเนิดกองอาสารักษาดินแดน	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 กุมภัาพันธ์	 ๒๔๙๗	

ดังกล่าวและหลังจากนั้น	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 -	 ๒๕๓๔)	 เป็นช่วงที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุค

สงครามเย็น	 ซ่ึงเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มประเทศ	 ๒	 กลุ่ม	 ที่มีอุดมการณ์

ทางการเมอืงและระบบการเมอืงต่างกัน	คอื	ระหว่างฝ่ายค่ายตะวันออกปกครอง

ด้วยระบอบคอมมวินสิต์	กับฝ่ายค่ายตะวันตกซ่ึงปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธปิไตย	

 กองอาสารักษาดินแดนในห้วงดังกล่าวได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภัาพ

ในทุก	ๆ	ด้านเพื่อเป็นกองก�าลังที่ส�าคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	

ต�ารวจและทหาร	ในการป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	และในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยต่าง  ๆ 	ตลอดจนการป้องกันการจารกรรมและการหาข่าว	

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในขณะนั้นว่า	 มีส่วนท�าให้ประสบความส�าเร็จ										

เป็นอย่างด	ีทัง้นี	้เพราะสมาชิก	อส.	เป็นผูท้ีม่คีวามรู้	ความช�านาญในภัูมิประเทศ	

มีญาติพ่ีน้อง	 มิตรสหายอยู่ในหมู่บ้านทั่วประเทศ	 จึงสามารถหาข่าวเก่ียวกับ												

ผู ้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	 และโจรผู้ร้ายได้ดีกว่าหน่วยอื่น	 นอกจากนั้น																		

ยังเป็นที่ประจักษ์ว่า	สมาชิก	อส.	ได้ประพฤตตินเป็นตวัอย่างทีด่	ีโดยเป็นผูริ้เร่ิม

ชักชวนราษฎรในท้องถิ่นของตนร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญในหมู่บ้าน	

เช่น	 การซ่อมสร้างถนนขุดคลอง	 สร้างท�านบก้ันน�้า	 ฯลฯ	 ซ่ึงนอกจากจะเป็น							

การประหยัดงบประมาณของทางราชการแล้ว	 ยังเป็นการสร้างความสามัคค	ี														

และความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกันข้ึนในหมูบ้่านด้วย	จนกระทัง่	ม.ร.ว.	คกึฤทธิ	์ปราโมช 

ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน	 ในห้วงระยะเวลาดงักล่าว	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๙)								

ได้กล่าวว่า	 “หากขาดก�าลงักองอาสารักษาดินแดนแล้ว	 สถานการณ์บ้านเมือง	

อาจจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรไม่อาจจะประมาณได้”	
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 ส�าหรับการพัฒนาศักยภัาพกองอาสารักษาดินแดนในยุคนี้ ได้ม	ี																

การพัฒนาเป็นอย่างมากเร่ิมตั้งแต่	 การก�าหนดระเบียบและหลักสูตร																		

ฝึกอบรมพลอาสารักษาดนิแดน	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๘	ในสมยั	พล.ต.อ.	เผ่า	ศรียานนท์		

ด�ารงต�าแหน่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ซึ่งประกอบด้วยระเบยีบ

และหลกัสูตรในภัาพรวมของการบริหารจดัการ	กายบริหาร	การฝึกกายบริหารประกอบ

อาวุธบุคคลท่ามือเปล่า	บุคคลท่าอาวุธ	ท่ายิงปืนพก	ท่ายิงปืนกล	ท่ายิงระเบิด														

ท่าขว้างระเบิด	การใช้ดาบปลายปืน	มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น	๔๒๘	หน้า

 การด�าเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนได้พัฒนาข้ึนอย่างกว้างขวาง      

มีการจัดตั้งหน่วยก�าลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด	 ๆ	 ละ       

๒	 กองร้อย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เร่ิมจัดตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภัอ								

ตามอ�าเภัอชายแดนและพ้ืนที่ล่อแหลม	 ต่อมาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ได้มีการรับส่ง

หน้าที่การฝึกหน่วยอาสารักษาดินแดน	 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	

ก�าหนดให้กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเก่ียวกับการฝึก												

และการวางแผนการฝึกหน่วยอาสารักษาดินแดนแทนกระทรวงมหาดไทย									

ส่วนงบประมาณในการด�าเนินการฝึกให้ ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย	

ส่วนเร่ืองอื่น ๆ	 ที่ไม่เก่ียวข้องกับการฝึกยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ											

กระทรวงมหาดไทยตามเดิม	 ซ่ึงกระทรวงกลาโหม	 ได้มอบหมายให้กองทัพบก										

เป็นผูรั้บผดิชอบ	จงึเป็นเหตใุห้กองอาสารักษาดนิแดน	มกีารประสานงานกับกองทัพ

บกอย่างใกล้ชิด	 ในโอกาสต่อมากองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภัอ																									

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเรื่อย	ๆ	ตามอ�าเภัอต่าง	ๆ	เนื่องจากสถานการณ์จ�าเป็น
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 รัฐบาลได้ตระหนักว่า	 คอมมิวนิสต์ด�าเนินการ											

โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการแทรกซึมเข้าไปโฆษณาชวนเชื่อ	ปฏิบัติการ

จิตวิทยา	 (Psychologiczl	 Operation)	 ไปจนกระทั่งการใช้ก�าลังอาวุธ																			

เข้าข่มขู่	 ท�าร้ายประชาชนเป็นการข่มขวัญโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์																	

ได้ด�าเนินการอยู่ในภัาคตะวันออกเฉียงเหนือและภัาคใต้ของประเทศไทย													

ในขณะนัน้	ทัง้นีก้ารทีรั่ฐบาลใช้เจ้าหน้าทีอ่อกไปช้ีแจงท�าความเข้าใจกับประชาชน

แต่ฝ่ายเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ�านวนน้อยไม่อาจ								

เข้าคลกุคลช้ีีแจงให้ประชาชนเข้าใจได้ทัว่ถึง	ดงันัน้	รัฐบาลจงึต้องด�าเนนิการอบรม

ประชาชนผู้อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ ได้เป็นส่ือกลางน�าความรู้											

ความเข้าใจที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่	 โดยแนะน�าช้ีแจงกับประชาชนทั่วไป					

อีกทอดหนึ่ง	 รัฐบาลในสมัยนั้นเห็นว่าวิธีดังกล่าวหากได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนแล้ว	การรณรงค์เพือ่ต่อต้านและปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์

ในประเทศก็จะสัมฤทธิ์ผล	ส�าหรับวิธีดังกล่าวโดยสรุป	๓	วิธี	คือ

 วิธีที่ ๑	 โครงการจัดตั้งชุดอาสารักษาดินแดนต�าบล	 สืบเนื่องจาก									

สมาชิก	อส.	กระจัดกระจายอยู่ตามอ�าเภัอและต�าบลต่าง	ๆ 	ยากแก่การเรียกระดม

เป็นหมวดหมู่ไม่สะดวกแก่การปกครองบังคับบัญชา	 ประกอบกับความส�าเร็จ													

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องการจดัตัง้กองอาสารักษาดนิแดนอ�าเภัอ	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๐๖ 

ในการป้องกันรักษาความสงบ	 หาข่าว	 และรายงานข่าวในท้องที่ชายแดน										

จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนอ�าเภัอขึ้นเรื่อยๆ	จนกระทั่งรัฐบาลได้

จดัตัง้กองบญัชาการปราบปรามคอมมวินสิต์ข้ึน	(บก.	ปค.)	และได้ใช้ก�าลงัสมาชิก	อส. 

ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและปราบปราม	 ผกค.	 ได้ผลดี	 ดังนั้น												

กระทรวงมหาดไทยจงึได้พจิารณาปรับปรุงการจดัตัง้	กองร้อยอาสารักษาดนิแดน	
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ให้มีประสิทธิภัาพมากยิ่งขึ้น	 โดยจัดตั้งชุดป้องกันต�าบลเพิ่มขึ้น	 มีอัตราต�าบลละ    

๑๒	คน	ซึ่งเท่ากับเป็นการกระจายก�าลังออกไปจากระดับอ�าเภัอถึงระดับต�าบล	

โดยด�าเนินการในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ล่อแหลมต่ออันตราย	 มีการด�าเนินการ								

รับสมัครสมาชิก	 อส.	 ข้ึนทุกต�าบลและมอบหมายให้ก�านันเป็นหัวหน้า																

อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของนายอ�าเภัอ

 ส�าห้รับัวิธีท่ี ๒	 คือ	 โครงการผู้ ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน										

ฝ่ายรักษาความสงบ	“ผรส.”	เป็นโครงการซ่ึงกรมการปกครองควบคมุและด�าเนนิการ	

โดยกรมต�ารวจจะเป็นผู้ ให้ค�าแนะน�าทางวิชาการและการสนับสนุนด้านอื่น	

 วิธีที่ ๓	 คือ	 โครงการหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	 “ปชป”						

อยู่ในความควบคมุของกองบญัชาการปราบปรามคอมมวินสิต์	เป็นหน่วยช่วยเหลอื

ประชาชนที่มีอาวุธปฏิบัติหน้าที่ในการอ�านวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด

	 จนกระทัง่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	การสู้รบกับพรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย

ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึน	 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม																						

จึงร่วมกันจัดท�าโครงการ	“ปรับปรุงประสิทธิภัาพ	อส.”	มุ่งเน้นปรับปรุงกองร้อย

อาสารักษาดินแดนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภัาพและขีดความสามารถสูงข้ึน									

เพือ่ให้การปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์	ตามแผนงานของกองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภัายใน	 จึงมีการจัดตั้ง	 “กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ปรับปรุงใหม่”	ขึ้น	โดยจัดท�าเป็นโครงการ	๕	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	-	๒๕๒๒		

และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	มีการแบ่งความรับผิดชอบไว้	ดังนี้

	 ๑)	 กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการจัดก�าลังพลเจ้าหน้าที่มาบรรจ	ุ				

ในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ของกองร้อย	 ได้แก่	 ผู้บังคับกองร้อย	 ผู้บังคับหมวด																					

จ่ากองร้อย	เจ้าหน้าที่ส่งก�าลัง	และผู้บังคับหมู่ที่จ�าเป็นเรียกก�าลังพลประเภัทนี้

ว่า	 “เจ้าหน้าที่โครงฝ่ายทหาร”	 ซึ่งกระทรวงกลาโหม	มอบหมายให้กองทัพบก

รับผิดชอบในการจัดก�าลังพลดังกล่าว	 กองทัพบกซ่ึงได้บรรจุก�าลังพลเหล่าน้ี

เป็นกองก�าลงัพลพิเศษ	ฝากไว้กับกรมการก�าลงัส�ารองทหารบก	เพ่ือความสะดวก

ในการควบคุมบังคับบัญชา	และด�าเนินการด้านก�าลังพล
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	 ๒)	 กระทรวงมหาดไทย	 สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งและ															

ส่งก�าลังบ�ารุงหน่วย	 ตลอดจนงบบริหารงานธุรการ	 ฯลฯ	 และจัดเจ้าพนักงาน

ปกครองระดับ	 ๓ - ๕	 จ�านวน	 ๑	 นาย	 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับกองร้อย																

ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงฝ่ายทหาร

	 ๓)	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภัายใน	 รับผิดชอบการใช้งาน								

ด้านยทุธการสนบัสนนุงบประมาณค่าเบีย้เลีย้ง	 เสบยีงสนามและงบประมาณอืน่	 ๆ   

ทีจ่�าเป็นเมือ่ใช้หน่วย	ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมีตใิห้โอนงบประมาณส่วนหนึง่	ไป

ตั้งจ่ายที่กระทรวงมหาดไทย

	 ในยุคนี้	 นอกจากการพัฒนาศักยภัาพในด้านการจัดการฝึกอบรมแล้ว	

ยังมีการจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย	 เพ่ือให้สมาชิก	 อส.	 ได้มีความรู้									

ความช�านาญ	 สามารถน�าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภัาพ	 การจัดสรร								

เบี้ยเลี้ยงเพิ่มข้ึนเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ สูงข้ึน																					

ส่วนใน	ด้านการปกครองบงัคบับญัชาและการบ�ารุงขวัญ	ได้มกีารก�าชับผูบ้งัคบับัญชา	            

และเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันให้คอยเยี่ยมเยียนสอดส่อง	 ดูแลทุกข์สุขอยู่เสมอ	

ส�าหรับสมาชิก	อส.	ที่เสียชีวิต	ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่	

นอกจากจะได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและบ�านาญพิเศษตามกฎหมาย

และระเบยีบทีก่�าหนดไว้	ทางกองอาสารักษาดนิแดนยงัได้ส่งเงินช่วยเหลอืบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่สมาชิก	อส.	และครอบครัวเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

 ยคุท่ีห้้า ยคุปัจจบุนั	ภัายใต้สถานการณ์ภัยัรอบด้านและหลากหลายรปูแบบ 

เช่น	ภัยัจากการก่อความไ่ม่สงบ	การขัดแย้งทางความคดิของคนในชาต	ิอนัเน่องมา

จากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง	 ภััยจากยาเสพติดและสาธารณภััยอันเน่องมา

จากสภัาวะการเปลี่ยนแปลงทางกายภัาพของโลก	เป็นต้น

	 ในยุคปัจจุบัน	 กองอาสารักษาดินแดนอยู ่ในสภัาวะแวดล้อม																				

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก	ๆ	ด้าน	ได้แก่	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

การทหาร	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงมีทั้งในแง่บวก										
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และแง่ลบ	 อันส่งผลต่อภัารกิจของกองอาสารักษาดินแดนที่มากมายและ																				

หลากหลายข้ึน	 แต่ยังคงอยู่ในกรอบของภัารกิจตาม	 ม.	 ๑๖	 แห่ง	 พ.ร.บ.												

กองอาสารักษาดนิแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	และภัารกิจทีรั่ฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย	สรุปได้ดังนี้

 ภารกิจเก่ียวกบััภยัจากการกอ่ความไม่สงบั สบืเนอ่งจากแนวความคดิ   

การต่อสู้กับประเทศมหาอ�านาจและการแบ่งแยกดินแดน	 ส่งผลต่อจังหวัด

ชายแดนภัาคใต้ของไทย	(จชต.)	กองอาสารักษาดินแดนถือเป็นก�าลังส�าคัญทั้ง

ในปจัจบุนัและอนาคตทีจ่ะปอ้งกนั	แกไ้ข	และบรรเทาใหป้ญัหาดงักลา่วคลีค่ลาย

และสงบลงในที่สุด	ได้มีการเพิ่มจ�านวนสมาชิก	อส.	อาวุธยุทโธปกรณ์	เพ่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	และความมัน่คงในพืน้ทีจั่งหวัด

ชายแดนภัาคใต้	 ทั้งในระดับจังหวัด	 อ�าเภัอ	 ต�าบล	 ลงไปจนถึงระดับหมู่บ้าน		

โดยร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย	

 ภารกิจเก่ียวกับัการขัดิแย ้งทางความคิดิของคนในชาติ                        

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง	อันเป็นขั้นตอนของการพัฒนา

ทางการเมืองไปสู ่การเมืองระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์																	

ทรงเป็นประมุข	 อย่างไรก็ตามสถาบันอันสูงสุดของประเทศจะต้องธ�ารง																

คงอยู ่กับประเทศไทยตลอดไป	 กองอาสารักษาดินแดนเป็นก�าลังส�าคัญ																				

ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายในการที่จะสร้างความเข้าใจในส่ิงที่ถูกต้อง											

โดยเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการเทิดทูนสถาบันส�าคัญของชาต	ิ	

เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	 ทั้งนี้	 หากมีเหตุการณ์จลาจลหรือ														

การก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายต่อสถานที่ส�าคัญและเส้นทางคมนาคม									

กองอาสารักษาดินแดน	 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาภััยดังกล่าว										

จนสุดความสามารถ

 ภารกิจปี้องกันและปีราบัปีรามยาเสพิติดิ	 อันสืบเนื่องมาจากสภัาพ

เศรษฐกิจและสังคมโลกยุคปัจจุบัน	ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
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ในสังคม	 ชุมชนและหมู่บ้าน	 รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	 ได้มอบหมาย									

ให้กองอาสารักษาดินแดน	 เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย																				

ในการเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องต่าง	 ๆ																			

ซ่ึงกองอาสารักษาดินแดน	 ก็ได้ด�าเนินการด้วยความเข้มแข็งและจริงจัง													

มาโดยตลอด	และจะมุง่แก้ไขต่อไปจนกว่าปัญหายาเสพตดิจะลดน้อยลงในทีสุ่ด

 ภารกิจเก่ียวกับัการป้ีองกันและบัรรเทาสาธารณภยั	พระราชบญัญตัิ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยั	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้ก�าหนดนยิามของ	“สาธารณภัยั”	

ว่าหมายถึง	 อัคคีภััย	 วาตภััย	 อุทกภััย	 ภััยแล้ง	 โรคระบาดในมนุษย	์																				

โรคระบาดสัตว์	โรคระบาดสัตว์น�้า	การระบาดของศัตรูพืช	ตลอดจนภััยอ่น	ๆ	

อนัมผีลกระทบต่อสาธารณชน	ไมว่า่เกิดจากธรรมชาติ	มผีูท้�าให้เกิดข้ึน	อุบติัเหตุ												

หรือเหตุอื่นใด	 ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกายของประชาชน	 หรือ								

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ	 และให้หมายความ										

รวมถึง	สภัาพอากาศ	และการก่อวินาศกรรมด้วย

	 	ปัจจบุนัสถานการณ์สาธารณภัยัในประเทศไทย	มแีนวโน้มสงูข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง	 และซับซ้อนมากข้ึน	 อันเป็นผลมาจาก	 การเปลี่ยนแปลงของ													

สภัาพอากาศ	 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	 ความเจริญก้าวหน้า														

ทางเทคโนโลยี	 ความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ	 โดยพิจารณาจากสถิติ																

ผู้บาดเจ็บ	พิการ	หรือเสียชีวิตจากสาธารณภััยที่ผ่านมา	ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี

	 	กองอาสารักษาดินแดน	 เป็นกองก�าลังประจ�าถ่ิน	 สังกัดกระทรวง

มหาดไทย	จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	

มีหน้าที่ประการหนึ่งคือ	 “บรรเทาภััยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท�า													

ของข้าศึก”	 ซ่ึงมีก�าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระจายอยู่ในส่วน

ภัมูภิัาค	ทัง้จงัหวดัและอ�าเภัอทัว่ประเทศ	รวมทัง้ส้ิน	๒๖,๖๐๐	คน	ถอืเปน็ก�าลงั

ส�าคัญของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภััย	

ฟื้ื�นฟืู้สภัาพพ้ืนที่หลังส้ินสุดภััย	 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ											
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จากสาธารณภััยต่าง	 ๆ	 ดังเห็นได้จากผลงานที่ปรากฏทางส่อต่าง	 ๆ	 อาทิ											

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภััยจากพายุโซนร้อนโนรู	 การช่วยเหลือ

ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	การปอ้งกนั

และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน	เป็นต้น

	 	จากที่กล่าวมาข้างต้น	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภัารกิจหน้าที่ที่สมาชิก

กองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยาก

ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขดังเดิม	 ซ่ึงเป็นไปตามภัารกิจของกระทรวง

มหาดไทยในการ “บั�าบััดิทุกข์ บั�ารุงสุข”

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม	

ได้ปฏิบัติงานในกิจการอาสารักษาดินแดนร่วมกันได้ปรับปรุงและพัฒนากิจการ

กองอาสารักษาดินแดน	ได้อย่างมีประสิทธิภัาพและได้ผลดี	ปัจจุบันกองทัพบก

ได้น�าหน่วยก�าลังกองอาสารักษาดินแดน	 ทั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด

และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภัอ	มาใช้ ในการวางแผนป้องกันประเทศ

ร่วมกับหน่วยก�าลังอื่น ๆ	 ในบทบาทของก�าลังประจ�าถ่ินและก�าลังประชาชน															

ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ในการชดเชยอ�านาจก�าลังรบที่เสียเปรียบและแนวทาง		

การใช้ก�าลงัเพ่ือป้องกันประเทศในลกัษณะของการต่อสู้แบบเบด็เสร็จ	และเป็น

ไปตามเจตนารมณ์ของการใช้พระราชบญัญตักิองอาสารักษาดนิแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	

ก็คือ	 การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบัน	 เป็นหน้าที่ของ

ประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือ	 และจะต้องได้รับการ													

ฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองและประเทศชาต	ิ											

จึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่เวลาปกติ

	 จากประวัติความเป็นมาอันยาวนานของพลอาสาสมัครจากยุคโบราณ

มาจนถึงกองอาสารักษาดินแดนในปัจจุบัน	 คงจะท�าให้เราทุกคนตระหนักอย่าง

จริงจังว่า	ภัารกิจรักษาดินแดนไทยให้คงอยู่สมกับค�าว่า	“ไทยต้องเปี็นไทย”	นั้น

เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนซ่ึงกองอาสารักษาดินแดน ขออาสาสบืทอดภัารกิจ		

ของเหล่าวีรชน	บรรพบรุุษ	ผูอ้าสา	สละชีวิตเพ่ือให้ชาตไิทยคงอยูด้่วยความสงบสขุ

และร่มเย็นมานับร้อยปี
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ความเป็นมาของ

ธงประจำำากองอาสารักษาดินแดน



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

50

2 
 
          ด้วยเหตุนี้ กองอาสารักษาดินแดนจึงต้องมีธงชัยประจ ากอง อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เพื่อเป็น ท่ีหมาย  
ท่ีเคารพ เป็นมิ่งขวัญ และเป็นศักดิ์ศรีของหน่วย เช่นเดียวกับธงชัยเฉลิมพลประจ าหน่วยทหาร 
 
ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล และธงชัยประจ ากอง 
   การใช้ธงประจ าหน่วยทหารปรากฏขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 มีหลักฐานว่าเมื่อครั้งท่ีกองทหารของสยามท าศึกกับญวน โดยมีเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก เป็นแม่ทัพ ได้ใช้ธงรูปหนุมานและสุครีพเข้าท าสงคราม แต่ยังไม่ถือว่าเป็นธงประจ า
กองทหารอย่างเป็นทางการ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 การใช้ธงปรากฎ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยทรงพระราชทานธง ให้แก่กองทหารราบ 6 กอง เรียกว่า “ธงมหามงกุฏ” มีลักษณะเหมือน
ธงประจ าพระองค์ โดยก าหนดให้เชิญธงมหามงกุฏประจ าหน่วยทหาร ในกรณีท่ีเสด็จประทับอยู่ในพระนคร และ
ถือว่าธงเหล่านี้เป็นธงประจ าพระองค์อีกด้วย  

 
     ในกรณีท่ีไม่ได้เสด็จประทับอยู่ในพระนคร หากกองทหารจ าเป็นต้องเชิญธงประจ าหน่วย ให้ใช้ 
“ธงไอยราพต” แทน ธงนี้เป็นรูปช้างสามเศียร และถือเป็นธงรัฐบาลสยามอีกด้วย เห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี 4   
เริ่มมีธงประจ าหน่วยทหารอย่างชัดเจนมากขึ้น แต่ยังไม่ถือเป็นธงชัยเฉลิมพลอย่างเป็นทางการเพราะยังใช้ธง
ร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่ 

 
     ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงปรับปรุงพัฒนา
กองทัพให้ทันสมัยอย่างชาติยุโรป จึงโปรดให้จัดสร้างธงไชยเฉลิมพลผืนใหม่ให้กับกองทัพบก เพื่อใช้ในการปราบ
กบฏฮ่อ เป็นส่ิงแทนพระองค์ พระราชทานแก่กองทหาร และได้ใช้ธงนี้น าทัพไปปราบฮ่อ ซึ่งเข้ามาก่อการจลาจล  
ในเขตหัวพันห้าท้ังหกและสิบสองปันนา ภายหลังพระราชทานนามธงนี้ว่า “จุฑาธุชธิปไตย”  

ความเป็็นมาของธงป็ระจำกองอาสารักษาดิินแดินความเป็็นมาของธงป็ระจำกองอาสารักษาดิินแดิน
1 

 

ความเปน็มาของธงประจ ากองอาสารกัษาดนิแดน 
“...อันธงประจ ำกองท่ีข้ำพเจ้ำมอบให้นี้ เป็นเครื่องหมำยแทนบรรดำส่ิงศักด์ิสิทธิ์  

ท่ีท่ำนเคำรพนับถือ ท่ำนจงเทิดทูนและเก็บรักษำไว้ให้ดี อย่ำให้เสียเกียรติได้  
และควรรักษำเกียรติไว้ยิ่งกว่ำชีวิตตน...” 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดน  
ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต  

เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ 

    ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน หรือธงชัยประจ ากองนั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ถือเป็นธงชัยเฉลิมพลประจ า
หน่วยของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องหมายแทนบรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักร อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ เป็นเกียรติยศสูงสุดของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาท่ีส าคัญ กล่าวคือ 
โดยท่ีมีการตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ให้จัดต้ังกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การ 
ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังมิได้มีผลบังคับใช้เลยทีเดียว และจะบังคับใช้ในท้องท่ีใด 
ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ.๒๔๙๗ บังคับในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒) จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช 
๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขึ้น และเนื่องจาก   
กองอาสารักษาดินแดนนั้น มีคุณลักษณะเป็นกองก าลังกึ่งทหาร เป็นกองก าลังประจ าถิ่น เป็นกองก าลังของฝ่าย  
พลเรือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทหาร หรือเรียกง่ายๆ คือ ทหารพลเรือน มีขีดความสามารถเป็นกองก าลังสนับสนุนการรบ 
ในการช่วยเหลือสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น เป็นกองก าลังพิทักษ์พื้นท่ีส่วนหลัง สามารถปฏิบัติการโดยขึ้น
ควบคุมทางยุทธการได้ และเนื่องจากผ่านการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ สามารถตัดทอนก าลังข้าศึก ซึ่งปฏิบัติการรบ
แบบกองโจร เข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและช านาญ ตลอดถึงสดับตรับฟัง และรายงานข่าว และปฏิบัติการป้องกัน
พื้นท่ีส่วนหลังให้ปลอดภัย หรือให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุดจากการโจมตี การก่อวินาศกรรม การแทรกซึม  
และการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพื้นท่ีส่วนหลัง ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีการสู้รบ หรือ
คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการสู้รบ หรือบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค 
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้น ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
รับผิดชอบงานด้านการรักษาความสงบภายในท้องท่ี และด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นส าคัญ จึงมีฐานะ   
ท่ีเทียบเท่ากับกองทัพ และจัดเป็นหนึ่งในกองทัพไทย อันมีรากฐานและพัฒนามาจากกองเสือป่า ในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ โดยมีโครงสร้างหน่วย การจัด อัตราก าลัง ล าดับช้ันในการ
ปกครองบังคับบัญชา ช้ันยศ วินัย รวมถึงแบบธรรมเนียม ในลักษณะเดียวกันกับกองทัพ  
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ความเปน็มาของธงประจ ากองอาสารกัษาดนิแดน 
“...อันธงประจ ำกองท่ีข้ำพเจ้ำมอบให้นี้ เป็นเครื่องหมำยแทนบรรดำส่ิงศักด์ิสิทธิ์  

ท่ีท่ำนเคำรพนับถือ ท่ำนจงเทิดทูนและเก็บรักษำไว้ให้ดี อย่ำให้เสียเกียรติได้  
และควรรักษำเกียรติไว้ยิ่งกว่ำชีวิตตน...” 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดน  
ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต  

เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ 

    ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน หรือธงชัยประจ ากองนั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ถือเป็นธงชัยเฉลิมพลประจ า
หน่วยของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องหมายแทนบรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักร อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ เป็นเกียรติยศสูงสุดของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาท่ีส าคัญ กล่าวคือ 
โดยท่ีมีการตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ให้จัดต้ังกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การ 
ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังมิได้มีผลบังคับใช้เลยทีเดียว และจะบังคับใช้ในท้องท่ีใด 
ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ.๒๔๙๗ บังคับในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒) จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช 
๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขึ้น และเนื่องจาก   
กองอาสารักษาดินแดนนั้น มีคุณลักษณะเป็นกองก าลังกึ่งทหาร เป็นกองก าลังประจ าถิ่น เป็นกองก าลังของฝ่าย  
พลเรือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทหาร หรือเรียกง่ายๆ คือ ทหารพลเรือน มีขีดความสามารถเป็นกองก าลังสนับสนุนการรบ 
ในการช่วยเหลือสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น เป็นกองก าลังพิทักษ์พื้นท่ีส่วนหลัง สามารถปฏิบัติการโดยขึ้น
ควบคุมทางยุทธการได้ และเนื่องจากผ่านการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ สามารถตัดทอนก าลังข้าศึก ซึ่งปฏิบัติการรบ
แบบกองโจร เข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและช านาญ ตลอดถึงสดับตรับฟัง และรายงานข่าว และปฏิบัติการป้องกัน
พ้ืนท่ีส่วนหลังให้ปลอดภัย หรือให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุดจากการโจมตี การก่อวินาศกรรม การแทรกซึม  
และการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพื้นท่ีส่วนหลัง ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีการสู้รบ หรือ
คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการสู้รบ หรือบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค 
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้น ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
รับผิดชอบงานด้านการรักษาความสงบภายในท้องท่ี และด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นส าคัญ จึงมีฐานะ   
ท่ีเทียบเท่ากับกองทัพ และจัดเป็นหนึ่งในกองทัพไทย อันมีรากฐานและพัฒนามาจากกองเสือป่า ในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ โดยมีโครงสร้างหน่วย การจัด อัตราก าลัง ล าดับช้ันในการ
ปกครองบังคับบัญชา ช้ันยศ วินัย รวมถึงแบบธรรมเนียม ในลักษณะเดียวกันกับกองทัพ  
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          ด้วยเหตุนี้ กองอาสารักษาดินแดนจึงต้องมีธงชัยประจ ากอง อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เพื่อเป็น ท่ีหมาย  
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   การใช้ธงประจ าหน่วยทหารปรากฏขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ความเปน็มาของธงประจ ากองอาสารกัษาดนิแดน 
“...อันธงประจ ำกองท่ีข้ำพเจ้ำมอบให้นี้ เป็นเครื่องหมำยแทนบรรดำส่ิงศักด์ิสิทธิ์  

ท่ีท่ำนเคำรพนับถือ ท่ำนจงเทิดทูนและเก็บรักษำไว้ให้ดี อย่ำให้เสียเกียรติได้  
และควรรักษำเกียรติไว้ยิ่งกว่ำชีวิตตน...” 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดน  
ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต  

เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ 

    ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน หรือธงชัยประจ ากองนั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ถือเป็นธงชัยเฉลิมพลประจ า
หน่วยของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องหมายแทนบรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักร อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ เป็นเกียรติยศสูงสุดของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาท่ีส าคัญ กล่าวคือ 
โดยท่ีมีการตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ให้จัดต้ังกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การ 
ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังมิได้มีผลบังคับใช้เลยทีเดียว และจะบังคับใช้ในท้องท่ีใด 
ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ.๒๔๙๗ บังคับในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒) จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช 
๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขึ้น และเนื่องจาก   
กองอาสารักษาดินแดนนั้น มีคุณลักษณะเป็นกองก าลังกึ่งทหาร เป็นกองก าลังประจ าถ่ิน เป็นกองก าลังของฝ่าย  
พลเรือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทหาร หรือเรียกง่ายๆ คือ ทหารพลเรือน มีขีดความสามารถเป็นกองก าลังสนับสนุนการรบ 
ในการช่วยเหลือสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น เป็นกองก าลังพิทักษ์พื้นท่ีส่วนหลัง สามารถปฏิบัติการโดยขึ้น
ควบคุมทางยุทธการได้ และเนื่องจากผ่านการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ สามารถตัดทอนก าลังข้าศึก ซึ่งปฏิบัติการรบ
แบบกองโจร เข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและช านาญ ตลอดถึงสดับตรับฟัง และรายงานข่าว และปฏิบัติการป้องกัน
พื้นท่ีส่วนหลังให้ปลอดภัย หรือให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ีสุดจากการโจมตี การก่อวินาศกรรม การแทรกซึม  
และการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพื้นท่ีส่วนหลัง ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีการสู้รบ หรือ
คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการสู้รบ หรือบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค 
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้น ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
รับผิดชอบงานด้านการรักษาความสงบภายในท้องท่ี และด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นส าคัญ จึงมีฐานะ   
ท่ีเทียบเท่ากับกองทัพ และจัดเป็นหนึ่งในกองทัพไทย อันมีรากฐานและพัฒนามาจากกองเสือป่า ในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ โดยมีโครงสร้างหน่วย การจัด อัตราก าลัง ล าดับช้ันในการ
ปกครองบังคับบัญชา ช้ันยศ วินัย รวมถึงแบบธรรมเนียม ในลักษณะเดียวกันกับกองทัพ  
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    ต่อมาได้มีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-   
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 ได้มีการตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2479 
ฉบับใหม่ขึ้น โดยได้มีบทบัญญัติให้ธงประจ ากองทหาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงไชยเฉลิมพล” ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ ทรงโปรดให้สร้าง
ธงชัยประจ ากองขึ้นอีกเพิ่มเติม เพื่อทรงพระราชทานให้เป็นมิ่งขวัญอันดีแก่หน่วยต ารวจ และกองอาสารักษา -
ดินแดนเช่นเดียวกับหน่วยทหาร และเมื่อเวลาเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ก าลังพลท้ังปวงจะต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพล
ของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต โดยท่ีธงชัยเฉลิมพล จึงเป็นเครื่องน าความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารท้ังปวง ให้เข้า
ต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา 
 

      
 

ความเป็นมาและความส าคัญของธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน  
   โดยเมื่อมีการออกกฎกระทรวง โดยก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ า
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแล้ว กระทรวงมหาดไทยจึงได้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรม-      
ราชานุญาตในการจัดสร้างธงประจ ากอง และขอพระราชทานเส้นพระเจ้า เนื่องจากต้องเชิญพระปรมาภิไธยย่อ      
และเลขประจ ารัชกาลมาประดับบนผืนธง เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างธงประจ ากอง 
และได้รับพระราชทานเส้นพระเจ้า เพื่อเชิญมาบรรจุบนยอดธงแล้ว  

 

3 
 

 
 

    ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงโปรดให้สร้างธงขึ้น 
เพื่อพระราชทานแก่กองเสือป่า และพระราชทานนามว่า “ธงมหาศารทูลธวัช”  

 
 

    และทรงโปรดให้สร้างธงมหาไพชยนต์ธวัชขึ้น เพื่อพระราชทานให้เป็นธงชัยเฉลิมพลประจ า
กองทัพอีกผืนหนึ่ง คู่กับธงจุฑาธุชธิปไตย  
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   หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมายถึงชาติ  
   หมุดที่ ๒  เป็นธรรมจักร หมายถึงพระพุทธศาสนา  
   หมุดที่ ๓  เป็นพระปรมาภิไธยย่อ หมายถึงพระมหากษัตริย์  
   หมุดที่ ๔   เป็นรัฐธรรมนูญ หมายถึงการปกครองของประเทศไทย และ  
   หมุดที่ ๕  เป็นเครื่องหมายตราพระราชสีห์  
     อันตราประจ าต าแหน่งอัครมหาเสนาบดีสมุหนายก หมายถึงฝ่ายพลเรือน 

 

 
    จากนั้น ทรงหล่ังน้ าพระมหาสังข์เพชรน้อยบนยอด และทรงเจิมท่ียอดธง พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ
เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานล่ันฆ้องชัย ประโคมสังข์แตร ดุริยางค์ตลอดเวลาจนเสร็จพิธี  

5 
 

                     
 

   จึงได้ต้ังพิธีพุทธาภิเษกพระยอดธงขึ้น ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๗ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ า 
เดือน ๗ ปีมะเมีย ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร จังหวัดพระนคร โดยมีสมเด็จพระอริยวง-
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทยมหาเถร ป.ธ.๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ครั้งด ารงสมณศักด์ิท่ี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีพิธีจุดเทียนชัย เวลา ๑๔.๐๐ น. และมีพระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ และพระคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต และพิธีดับเทียนชัย ในวันจันทร์ ท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๔๙๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.                         

 
 

    ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีตรึงหมุดธงขึ้น ในวันอังคารท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๔๙๗ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเมีย และเสด็จพระราชด าเนินไปในการทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง      
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงบรรจุพระกรัณย์และเส้นพระเจ้าบนยอด
คันธง แล้วทรงปิดยอดคันธง พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ ๕ รูป เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้วทรงรับค้อนจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทรงย้ าตรึงหมุดคันธง จ านวน ๕ หมุด อันได้แก่ 
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   ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน     

พ.ศ.๒๔๙๗ บังคับในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๓) จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช ๒๔๙๗        
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบับท่ี ๔) โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนภาคขึ้น เพื่อเป็นศักดิ์ศรีและเป็นมิ่งขวัญของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งได้ต้ังพิธี
พุทธาภิเษกพระยอดธง และธงประจ ากอง ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร จังหวัดพระนคร     
ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ า เดือน ๗ ปีมะแม จุดเทียนชัย เวลา ๑๙.๓๐ น. 
และดับเทียนชัย วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ าเดือน ๗ ปีมะแม เวลา ๐๒.๐๐ น. และ    
ได้ประกอบพิธีทรงตรึงหมุดธง วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๘ ปีมะแม และ
ทรงประกอบพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนภาค ในวันศุกร์ ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ 
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ า เดือน ๘ ปีมะแม เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต และในเวลาต่อมา  
ทรงพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตามล าดับ  

 
  นับต้ังแต่เริ่มมีการพระราชทานธงชัยเฉลิมพลมานั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ จะทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารบกปกติขาว 
พระยศจอมพล ท้ังในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหาร หรือในพิธีพระราชทานธงชัยประจ ากอง      
แก่หน่วยต ารวจ แต่ในพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนภาค และกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนั้น ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนครึ่งยศ พระยศนายกองใหญ่ และทรงประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิรามาธิบดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่ง ในเวลาต่อมา
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    วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเมีย ในเวลาบ่าย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชด าเนิน พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงประกอบพิธีพระราชทานธงชัย
ประจ ากองแก่ กองอาสารักษาดินแดน ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต โดยมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กราบบังคมทูล
ถวายรายงานการจัดต้ังกองอาสารักษาดินแดนจบแล้ว จากนั้น เบิกก าลังพลกองอาสารักษาดินแดน ๑ นาย       
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจ ากอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น าก าลังพล       
กองอาสารักษาดินแดน กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระพักตร์ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ       
พระบารมีจบแล้ว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชวาทจบแล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ทรงทอดพระเนตร
การสวนสนามของก าลังพลกองอาสารักษาดินแดนเสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินกลับ ท้ังนี้ ทรงมีพระราชกระแส
รับส่ังทรงช่ืนชมถึงความองอาจ เข้มแข็ง สง่างามของก าลังพลกองอาสารักษาดินแดน ผ่านพลโท หลวงสุรณรงค์ 
สมุหราชองครักษ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ และเป็นขวัญก าลังใจแก่กองอาสารักษาดินแดน  
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   ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน     

พ.ศ.๒๔๙๗ บังคับในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๓) จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช ๒๔๙๗        
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบับท่ี ๔) โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนภาคขึ้น เพื่อเป็นศักดิ์ศรีและเป็นมิ่งขวัญของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งได้ต้ังพิธี
พุทธาภิเษกพระยอดธง และธงประจ ากอง ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร จังหวัดพระนคร     
ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ า เดือน ๗ ปีมะแม จุดเทียนชัย เวลา ๑๙.๓๐ น. 
และดับเทียนชัย วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ าเดือน ๗ ปีมะแม เวลา ๐๒.๐๐ น. และ    
ได้ประกอบพิธีทรงตรึงหมุดธง วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๘ ปีมะแม และ
ทรงประกอบพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนภาค ในวันศุกร์ ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ 
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ า เดือน ๘ ปีมะแม เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต และในเวลาต่อมา  
ทรงพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตามล าดับ  

 
  นับต้ังแต่เริ่มมีการพระราชทานธงชัยเฉลิมพลมานั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ จะทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารบกปกติขาว 
พระยศจอมพล ท้ังในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหาร หรือในพิธีพระราชทานธงชัยประจ ากอง      
แก่หน่วยต ารวจ แต่ในพิธีพระราชทานธงประจ ากอง แก่ กองอาสารักษาดินแดนภาค และกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนั้น ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนครึ่งยศ พระยศนายกองใหญ่ และทรงประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิรามาธิบดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่ง ในเวลาต่อมา
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    วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเมีย ในเวลาบ่าย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชด าเนิน พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงประกอบพิธีพระราชทานธงชัย
ประจ ากองแก่ กองอาสารักษาดินแดน ณ พลับพลาพิธี ลานพระราชวังดุสิต โดยมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กราบบังคมทูล
ถวายรายงานการจัดต้ังกองอาสารักษาดินแดนจบแล้ว จากนั้น เบิกก าลังพลกองอาสารักษาดินแดน ๑ นาย       
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจ ากอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น าก าลังพล       
กองอาสารักษาดินแดน กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระพักตร์ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ       
พระบารมีจบแล้ว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชวาทจบแล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ทรงทอดพระเนตร
การสวนสนามของก าลังพลกองอาสารักษาดินแดนเสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินกลับ ท้ังนี้ ทรงมีพระราชกระแส
รับส่ังทรงช่ืนชมถึงความองอาจ เข้มแข็ง สง่างามของก าลังพลกองอาสารักษาดินแดน ผ่านพลโท หลวงสุรณรงค์ 
สมุหราชองครักษ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ และเป็นขวัญก าลังใจแก่กองอาสารักษาดินแดน  
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   ๓. คันธง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร และความยาว ๒.๔๓ เมตร ท าด้วย   
ไม้มงคลนามว่า ชัยพฤกษ์ แปลว่า ต้นไม้แห่งชัยชนะ 

 

 
 

กองอาสารักษาดินแดนหน่วยที่มีธงประจ ากอง มีดังนี้ 
   กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
   ภาค ๑ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
   ภาค ๒ จังหวัดสุมทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
   ภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม 
   ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
   ภาค ๗ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
   ภาค ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 
   ภาค ๙ จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา  

 
 
 
 

๙ 
 

เมื่อมีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่ จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช
๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๕๐๐ (ฉบับท่ี ๖) โดยให้ยกเลิกธงประจ า
กองอาสารักษาดินแดนภาคไปเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
    ลักษณะและสัณฐานของธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย 
    ๑. ยอดคันธง เป็นรูปตรีทรงกลีบบัวมีสัน ๔ กลีบ ท าด้วยโลหะสีทอง ตอนบนเป็นรูป
พระขรรค์ทรงกลีบมะเฟืองท าด้วยโลหะสีเงิน หมายถึง “พระแสงขรรค์ชัยศรี” อันเป็นพระแสงศาสตราวุธ ประจ า
องค์พระมหากษัตริย์ และเป็นหนึ่งในห้าของเบญจราชกกุธภัณฑ์ หมายถึง พระสติปัญญาความรอบรู้ในการ
ปกครองบ้านเมือง ซึ่งยอดธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน มีต้นแบบมาจากยอดธงมหาศารทูลธวัช (ธงเสือป่า
ใหญ่) อันเป็นธงชัยประจ ากองเสือป่า รวมกันแล้วหมายถึง “วชิราวุธ” อันเป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนากองเสือป่า อันเป็นรากฐานของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระยอดธง และเส้นพระเจ้า    
      ๒. ผืนธง มีลักษณะและสัณฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส เหมือนธงชาติ ขนาด ๗๒ เซนติเมตร    
พื้นธงมุมบนด้านหน้าใกล้กับคันธง มีพระมหาพิชัยมงกุฎ และเลขหมายประจ ารัชกาลพร้อมกับพระปรมาภิไธยย่อ
ของพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานธงนั้นสีเหลือง และภายใต้พระปรมาภิไธยย่อ มีขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีทอง   
ปักด้วยดิ้น และมีคุณลักษณะพิเศษคือ 
      ๒.๑ ใต้ฐานยอดคันธงระหว่างรูปตรีชิดกับมุมบนของธงด้านเสา มีแถบธงชาติ
เป็นโบหูกระต่ายห้อยชายท้ังสองเลยมุมธงด้านล่าง ชายแถบท้ังสองเป็นครุย  
    ๒.๒ ตรงกึ่งกลางด้านหน้าผืนธง มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
ทรงช้างภายในวงกลมพื้นสีแดง มีขอบสีเหลือง จารึกค าว่า “กองอาสารักษาดินแดน” เป็นแถวโค้งโอบใต้รูปวงกลม 
ส่วนธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด จะจารึกช่ือของจังหวัดท่ีได้รับพระราชทานธงไว้ด้วย เป็นตัวอักษร     
สีเหลืองปักด้วยดิ้น และตรงกึ่งกลางธงด้านหลังผืนธง มีพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่บนอุณาโลม มีช่อชัยพฤกษ์ และมีรูป
ประเทศไทยอยู่ระหว่าง กลางช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยไหมสีแดง  
    ๒.๓ ริมผืนธงติดกับคันธง ท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดง ตรึงด้วยหมุดท าด้วยโลหะ  
สีทอง ๓๐ หมุด ริมชายธงด้านอื่น ๆ เป็นครุยสีเหลือง ส าหรับธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ตรึงด้วย
หมุดท าด้วยโลหะสีทอง ๓๓ หมุด  
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   ๓. คันธง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร และความยาว ๒.๔๓ เมตร ท าด้วย   
ไม้มงคลนามว่า ชัยพฤกษ์ แปลว่า ต้นไม้แห่งชัยชนะ 

 

 
 

กองอาสารักษาดินแดนหน่วยที่มีธงประจ ากอง มีดังนี้ 
   กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
   ภาค ๑ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
   ภาค ๒ จังหวัดสุมทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
   ภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม 
   ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
   ภาค ๗ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
   ภาค ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 
   ภาค ๙ จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา  

 
 
 
 

๙ 
 

เมื่อมีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่ จึงได้มีการออกกฎกระทรวง พุทธศักราช
๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๕๐๐ (ฉบับท่ี ๖) โดยให้ยกเลิกธงประจ า
กองอาสารักษาดินแดนภาคไปเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
    ลักษณะและสัณฐานของธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย 
    ๑. ยอดคันธง เป็นรูปตรีทรงกลีบบัวมีสัน ๔ กลีบ ท าด้วยโลหะสีทอง ตอนบนเป็นรูป
พระขรรค์ทรงกลีบมะเฟืองท าด้วยโลหะสีเงิน หมายถึง “พระแสงขรรค์ชัยศรี” อันเป็นพระแสงศาสตราวุธ ประจ า
องค์พระมหากษัตริย์ และเป็นหนึ่งในห้าของเบญจราชกกุธภัณฑ์ หมายถึง พระสติปัญญาความรอบรู้ในการ
ปกครองบ้านเมือง ซึ่งยอดธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน มีต้นแบบมาจากยอดธงมหาศารทูลธวัช (ธงเสือป่า
ใหญ่) อันเป็นธงชัยประจ ากองเสือป่า รวมกันแล้วหมายถึง “วชิราวุธ” อันเป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนากองเสือป่า อันเป็นรากฐานของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระยอดธง และเส้นพระเจ้า    
      ๒. ผืนธง มีลักษณะและสัณฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส เหมือนธงชาติ ขนาด ๗๒ เซนติเมตร    
พื้นธงมุมบนด้านหน้าใกล้กับคันธง มีพระมหาพิชัยมงกุฎ และเลขหมายประจ ารัชกาลพร้อมกับพระปรมาภิไธยย่อ
ของพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานธงนั้นสีเหลือง และภายใต้พระปรมาภิไธยย่อ มีขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีทอง   
ปักด้วยดิ้น และมีคุณลักษณะพิเศษคือ 
      ๒.๑ ใต้ฐานยอดคันธงระหว่างรูปตรีชิดกับมุมบนของธงด้านเสา มีแถบธงชาติ
เป็นโบหูกระต่ายห้อยชายท้ังสองเลยมุมธงด้านล่าง ชายแถบท้ังสองเป็นครุย  
    ๒.๒ ตรงกึ่งกลางด้านหน้าผืนธง มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
ทรงช้างภายในวงกลมพื้นสีแดง มีขอบสีเหลือง จารึกค าว่า “กองอาสารักษาดินแดน” เป็นแถวโค้งโอบใต้รูปวงกลม 
ส่วนธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด จะจารึกช่ือของจังหวัดท่ีได้รับพระราชทานธงไว้ด้วย เป็นตัวอักษร     
สีเหลืองปักด้วยดิ้น และตรงกึ่งกลางธงด้านหลังผืนธง มีพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่บนอุณาโลม มีช่อชัยพฤกษ์ และมีรูป
ประเทศไทยอยู่ระหว่าง กลางช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยไหมสีแดง  
    ๒.๓ ริมผืนธงติดกับคันธง ท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดง ตรึงด้วยหมุดท าด้วยโลหะ  
สีทอง ๓๐ หมุด ริมชายธงด้านอื่น ๆ เป็นครุยสีเหลือง ส าหรับธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ตรึงด้วย
หมุดท าด้วยโลหะสีทอง ๓๓ หมุด  
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  ๒.๒ จัดให้หมู่เชิญธง เฝ้าอารักขาธงทุกครั้งท่ีเชิญธงประจ ากอง ประจ าท่ี 
  ๒.๓ ห้ามถ่ายรูปโดยมีธงประจ ากอง เป็นพื้นหลัง 
  ๒.๔ ในกรณีการเคล่ือนย้ายธงประจ ากอง ด้วยยานพาหนะท่ีจะต้องลอดใต้สะพานลอย

ไม่ควรมีคนเดินผ่านด้านบนของสะพานลอย 
๒.๕ ควรจัดให้มีรถน าขบวนธงประจ ากอง 

    ๒.๖ ควรให้ความเคารพธงประจ ากอง เปรียบเสมือนส่ิงแทนพระองค์จอมทัพไทย มิควร
ท าส่ิงท่ีมิบังควรต่อธงประจ ากอง เป็นอันขาด 

 
    ๓. การเชิญธงประจ ากองไปในงานพิธีส าคัญ ให้บรรเลงเพลงชาติ และเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล 
ท้ังนี้ ขอให้ค าอธิบายเพิ่มเติม ตามความระเบียบกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนด้วยว่าการเก็บรักษาและ
การเชิญธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อ ๒ 
วรรคแรก (๒) และข้อ ๓ ว่า ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมีธงประจ ากองอยู่นั้น จะมีค าส่ังให้เชิญ
ธงประจ ากองได้ จะต้องเชิญไปในงานพิธีส าคัญ เช่น กระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงประจ ากอง ในโอกาสวันคล้าย      
วันสถาปนาหน่วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเชิญธงประจ ากอง ไปร่วมอยู่ในพิธีมอบเครื่องหมาย หรือพิธีอ าลา
ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน มิใช่ธงประจ า
หน่วยเหมือนธงท่ัวไป 

11 
 
 
 
 
ข้อควรปฏิบัติ 

  ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนนั้น เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์และส าคัญยิ่ง  ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด        
แก่หน่วยท่ีได้รับพระราชทาน เช่นเดียวกับพระพุทธนวราชบพิตร หรือพระแสงราชศาสตราประจ าเมืองท่ีทรง
พระราชทานไปประจ ายังหัวเมืองต่างๆ  

           
 

  ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการและการปฏิบัติต่อธงประจ ากองด้วยความเคารพ ตลอดถึงการเก็บรักษาไว้
มิให้ธงประจ ากองเป็นอันตรายอย่างใดได้ และควรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อธงประจ ากอง กล่าวคือ 

  ๑. การเก็บรักษา ให้กองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมีธงประจ ากองอยู่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนด้วยว่าการเก็บรักษาและการเชิญธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และ   
ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเคร่งครัด  

 
 

    ๒. การปฏิบัติต่อธงประจ ากอง ต้องแสดงความเคารพทุกครั้ง แม้จะคลุมผ้าอยู่ก็ตาม และต้อง
ปฏิบัติด้วยความเคารพ ต่อธงประจ ากองอันเป็นเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  ๒.๑ จัดให้มีหมู่เชิญธง และแถวกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศพร้อมแตรเด่ียว         
ในเวลาเชิญธงประจ ากอง ประจ าท่ี 
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  ๒.๒ จัดให้หมู่เชิญธง เฝ้าอารักขาธงทุกครั้งท่ีเชิญธงประจ ากอง ประจ าท่ี 
  ๒.๓ ห้ามถ่ายรูปโดยมีธงประจ ากอง เป็นพื้นหลัง 
  ๒.๔ ในกรณีการเคล่ือนย้ายธงประจ ากอง ด้วยยานพาหนะท่ีจะต้องลอดใต้สะพานลอย

ไม่ควรมีคนเดินผ่านด้านบนของสะพานลอย 
๒.๕ ควรจัดให้มีรถน าขบวนธงประจ ากอง 

    ๒.๖ ควรให้ความเคารพธงประจ ากอง เปรียบเสมือนส่ิงแทนพระองค์จอมทัพไทย มิควร
ท าส่ิงท่ีมิบังควรต่อธงประจ ากอง เป็นอันขาด 

 
    ๓. การเชิญธงประจ ากองไปในงานพิธีส าคัญ ให้บรรเลงเพลงชาติ และเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล 
ท้ังนี้ ขอให้ค าอธิบายเพิ่มเติม ตามความระเบียบกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนด้วยว่าการเก็บรักษาและ
การเชิญธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อ ๒ 
วรรคแรก (๒) และข้อ ๓ ว่า ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมีธงประจ ากองอยู่นั้น จะมีค าส่ังให้เชิญ
ธงประจ ากองได้ จะต้องเชิญไปในงานพิธีส าคัญ เช่น กระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงประจ ากอง ในโอกาสวันคล้าย      
วันสถาปนาหน่วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเชิญธงประจ ากอง ไปร่วมอยู่ในพิธีมอบเครื่องหมาย หรือพิธีอ าลา
ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน มิใช่ธงประจ า
หน่วยเหมือนธงท่ัวไป 

11 
 
 
 
 
ข้อควรปฏิบัติ 

  ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนนั้น เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์และส าคัญยิ่ง  ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด        
แก่หน่วยท่ีได้รับพระราชทาน เช่นเดียวกับพระพุทธนวราชบพิตร หรือพระแสงราชศาสตราประจ าเมืองท่ีทรง
พระราชทานไปประจ ายังหัวเมืองต่างๆ  

           
 

  ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการและการปฏิบัติต่อธงประจ ากองด้วยความเคารพ ตลอดถึงการเก็บรักษาไว้
มิให้ธงประจ ากองเป็นอันตรายอย่างใดได้ และควรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อธงประจ ากอง กล่าวคือ 

  ๑. การเก็บรักษา ให้กองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมีธงประจ ากองอยู่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนด้วยว่าการเก็บรักษาและการเชิญธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และ   
ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเคร่งครัด  

 
 

    ๒. การปฏิบัติต่อธงประจ ากอง ต้องแสดงความเคารพทุกครั้ง แม้จะคลุมผ้าอยู่ก็ตาม และต้อง
ปฏิบัติด้วยความเคารพ ต่อธงประจ ากองอันเป็นเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  ๒.๑ จัดให้มีหมู่เชิญธง และแถวกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศพร้อมแตรเด่ียว         
ในเวลาเชิญธงประจ ากอง ประจ าท่ี 
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    ในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๑๐ กุมภาพันธ์ ซึ่งได้มีการจัดให้มีพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อ       
ธงประจ ากองด้วยนั้น ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ควรแต่งกาย คือ  

 ช้ันสัญญาบัตร แต่งกายเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน กากีคอแบะเส้ือนอก ประดับ 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ หรือเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนปกติขาว และควรติดป้ายช่ือบนเครื่องแบบ       
กองอาสารักษาดินแดนทุกชนิด    

 ช้ันประทวน หรือช้ันสมาชิก แต่งกายเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน กากีแขนยาว 
คอพับ ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) เว้นแต่ชุดฝึก ไม่ต้องประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

  ความส าคัญของพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจ ากอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า พิธีสาบานธงนั้น 
ถือเป็นงานพิธีส าคัญท่ีก าลังพลทุกนาย จะได้ให้ค าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจ ากอง อันเป็นเครื่องหมายแทน
บรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ และองค์พระมหากษัตริย์ ว่าจะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และประชาชน แสดงถึงความจงรักภักดี นับเป็นมงคลและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ก าลังพลทุกนาย 
แสดงถึงความเป็นก าลังพลของกองอาสารักษาดินแดนอย่างสมบูรณ์  
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   ๔. ในกรณีที่ธงประจ ากองช ารุด หรืออยู่ในสภาพเก่าไปตามกาลเวลา ห้ามมิให้ดัดแปลง หรือ
จะท าการซ่อมแซม หรือกระท าการใดๆ ต่อธงประจ ากองก็มิได้ และในกรณีท่ีธงประจ ากองได้รับอันตรายใด หรือ
สูญหาย ให้กองอาสารักษาดินแดนหน่วยที่มีธงประจ ากองอยู่ ต้ังคณะกรรมการขึ้น เพื่อสอบข้อเท็จจริง แล้วให้รีบ
รายงานผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยด่วน เพื่อจะได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
และจะได้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานธงประจ ากองใหม่ต่อไป 

ข้อควรทราบ   
  ในปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ แล้ว ซึ่งได้มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับธงชัยเฉลิมพล ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดไว้           
เว้นแต่ธงชัยประจ าหน่วยต ารวจ ท่ีมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึงจะมิได้มีบทบัญญัติไว้     
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ก็ยังคงความส าคัญ อันเป็นท่ีหมาย ท่ีเคารพ และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ าหน่วยเช่นเดิม 
เนื่องจากมิได้มีการประกาศยกเลิกไป 

 ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นธงท่ีได้รับ   
พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น และทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม       
และพระราชทาน ท้ังนี้ กองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมิได้รับพระราชทานธงประจ ากองจะจัดสร้างธงขึ้นเองมิได้ 
หรือหากผู้ใดใช้ธงท่ีมิได้ผ่านการประกอบพิธีทรงตรึงหมุดธง และมิได้รับพระราชทาน อั นจะเข้าข่ายความผิด
เกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และต๋ัว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๒ ได้ 
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    ในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๑๐ กุมภาพันธ์ ซึ่งได้มีการจัดให้มีพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อ       
ธงประจ ากองด้วยนั้น ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ควรแต่งกาย คือ  

 ช้ันสัญญาบัตร แต่งกายเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน กากีคอแบะเส้ือนอก ประดับ 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ หรือเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนปกติขาว และควรติดป้ายช่ือบนเครื่องแบบ       
กองอาสารักษาดินแดนทุกชนิด    

 ช้ันประทวน หรือช้ันสมาชิก แต่งกายเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน กากีแขนยาว 
คอพับ ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) เว้นแต่ชุดฝึก ไม่ต้องประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

  ความส าคัญของพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจ ากอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า พิธีสาบานธงนั้น 
ถือเป็นงานพิธีส าคัญท่ีก าลังพลทุกนาย จะได้ให้ค าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจ ากอง อันเป็นเครื่องหมายแทน
บรรดาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ และองค์พระมหากษัตริย์ ว่าจะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และประชาชน แสดงถึงความจงรักภักดี นับเป็นมงคลและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ก าลังพลทุกนาย 
แสดงถึงความเป็นก าลังพลของกองอาสารักษาดินแดนอย่างสมบูรณ์  
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   ๔. ในกรณีที่ธงประจ ากองช ารุด หรืออยู่ในสภาพเก่าไปตามกาลเวลา ห้ามมิให้ดัดแปลง หรือ
จะท าการซ่อมแซม หรือกระท าการใดๆ ต่อธงประจ ากองก็มิได้ และในกรณีท่ีธงประจ ากองได้รับอันตรายใด หรือ
สูญหาย ให้กองอาสารักษาดินแดนหน่วยที่มีธงประจ ากองอยู่ ต้ังคณะกรรมการขึ้น เพื่อสอบข้อเท็จจริง แล้วให้รีบ
รายงานผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยด่วน เพื่อจะได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
และจะได้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานธงประจ ากองใหม่ต่อไป 

ข้อควรทราบ   
  ในปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ แล้ว ซึ่งได้มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับธงชัยเฉลิมพล ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดไว้           
เว้นแต่ธงชัยประจ าหน่วยต ารวจ ท่ีมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึงจะมิได้มีบทบัญญัติไว้     
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ก็ยังคงความส าคัญ อันเป็นท่ีหมาย ท่ีเคารพ และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ าหน่วยเช่นเดิม 
เนื่องจากมิได้มีการประกาศยกเลิกไป 

 ธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นธงท่ีได้รับ   
พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น และทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม       
และพระราชทาน ท้ังนี้ กองอาสารักษาดินแดนหน่วยท่ีมิได้รับพระราชทานธงประจ ากองจะจัดสร้างธงขึ้นเองมิได้ 
หรือหากผู้ใดใช้ธงท่ีมิได้ผ่านการประกอบพิธีทรงตรึงหมุดธง และมิได้รับพระราชทาน อั นจะเข้าข่ายความผิด
เกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และต๋ัว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๒ ได้ 
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   ท้ังนี้ เม่ือทราบถึงความส าคัญของธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนแล้ว ขอให้ผู้บังคับบัญชา   
กองอาสารักษาดินแดนหน่วยที่มีธงประจ ากองอยู่ ควรให้ความส าคัญในการเก็บรักษา และการประดิษฐาน ตลอด
ถึงการเชิญธงประจ ากอง อันเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และเกียรติยศสูงสุดของกองอาสารักษาดินแดนไว้ในท่ีอันสมควร    
เพื่อเป็นศักดิ์ศรี เป็นมิ่งขวัญ เป็นท่ีหมาย และท่ีเคารพต่อไป 

นายกองตรี ภัทรดิฐ สิงหเสนี 
ประจ ากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

เรียบเรียง 
“พระราชบญัญตัิธง พ.ศ.๒๔๗๙” 
“กฎกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๔๘๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๔๗๙” 
“พระราชบญัญตัิกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ หมวด ๓” 
“พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญตัิกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ บังคบัในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๗” 
“พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญตัิกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ บังคบัในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๗ (ฉบบัที่ ๒)” 
“กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” 
“กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” 
“พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญตัิกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ บังคบัในบางจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบบัที่ ๓)” 
“กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” 
“พระบรมราโชวาท ในการสวนสนามและพิธีพระราชทานธงชัยประจ ากองอาสารักษาดินแดน ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗” 
“พระบรมราโชวาท ในการสวนสนามและพิธีพระราชทานธงชัยประจ ากองอาสารักษาดินแดน ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘” 
“ส านักราชเลขาธิการ ข่าวในพระราชส านัก ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๕” 
“ส านักราชเลขาธิการ ข่าวในพระราชส านัก ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗” 
“ส านักราชเลขาธิการ ข่าวในพระราชส านัก ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘” 
“พระราชบญัญตัิธง พ.ศ.๒๕๒๒ หมวด ๕” 
“กระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒” 
“กระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒” 
“ระเบียบกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดนด้วยว่าการเก็บรักษาและการเชิญธงประจ ากองอาสารักษาดินแดน และธงประจ ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ.๒๕๓๔”   
“ศิลปากร นิตยสารรายเดือน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๒ มี.ค.- เม.ย.๒๕๕๐ หน้า ๗-๑๓  
“ส านักราชเลขาธิการ ข่าวในพระราชส านัก 7 ธันวาคม 2557” 
“โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสด 7 ธันวาคม 2557”   
“จุลสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2560 สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย” 
“พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ พลตรี ปัญชลิทธ์ิ ปิยมาตย ์รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร” 
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 	ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	แบ่งส่วน

ราชการกองอาสารักษาดินแดน	ออกเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่

 ส่วนกลาง

	 ๑.	 มีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน	 (บก.อส.)	 เป็นองค์กร

รับผิดชอบการบริหาร

	 ๒.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เป็นผู้บัญชาการกองอาสา					

รักษาดินแดน	และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

	 ๓.	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เป็นรองผู้บัญชาการ					

กองอาสารักษาดินแดน

	 ๔.	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย        

เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 โดิย บัก.อส. แบั่งส่วนราชการออกเปี็น ๓ ส่วน คือ

	 	๑.	 ฝ่ายอ�านวยการ	 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน	 มีอธิบดี

กรมการปกครอง	 เป็นหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการฯ	 รองอธิบดีกรมการปกครอง									

เป็นรองหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการฯ	 และผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกองอาสา

รักษาดินแดน	เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการฯ

	 	๒.		ทีป่รึกษา	ปัจจบุนัคอืส�านกังานฝ่ายอ�านวยการทหาร	เป็นคณะนายทหาร 

มาจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 (นรด.)	 มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ

ธรรมเนียมทหาร	การฝึกและยุทธการ	รวมทั้งการดูแลยุทธภััณฑ์และคลังอาวุธ

	 ๓.		ฝ่ายปฏบิตักิาร	มกีองร้อยอาสารักษาดนิแดน	สังกัด	กองบญัชาการ

กองอาสารักษาดินแดน	จ�านวน	๗	กองร้อย	เป็นหน่วยปฏิบัติ	ได้แก่		

					 		 ๓.๑	กองร้อยบงัคบัการและบริการที	่๑	 เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.บก.	

บร.๑”	ตั้งอยู่ที่	ฝ่ายอ�านวยการ	กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน	

โครงสร้างกองอาสารักษาดินแดน
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       ๓.๒	กองร้อยบงัคบัการและบริการที	่๒	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.บก.	

บร.๒”	 ตั้งอยู่ที่	 ศูนย์ฝึกอบรมกองก�าลังประจ�าถ่ินท่าสาป	 อ�าเภัอเมืองยะลา	

จังหวัดยะลา		

				 		 ๓.๓	กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่	๑	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.ปพ.๑”	

ตั้งอยู่ที่	กระทรวงมหาดไทย	

					 		 ๓.๔	กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่	๒	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.ปพ.๒”	

ตั้งอยู่ที่	อ�าเภัอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา		

					 		 ๓.๕	กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่	๓	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.ปพ.๓”	

ตั้งอยู่ที่	ฝ่ายอ�านวยการ	กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน	

					 		 ๓.๖	กองร้อยปฏิบัติการการฝึกที่	๑	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.ปฝ.๑”	

ตัง้อยูท่ี	่ศนูย์ฝึกอบรมกองก�าลงัประจ�าถ่ินท่าสาป	อ�าเภัอเมอืงยะลา	จงัหวัดยะลา	

					 		 ๓.๗	กองร้อยปฏิบัติการการฝึกที่	๒	เรียกโดยย่อว่า	“ร้อย.ปฝ.๒”	

ตั้งอยู่ที่	ค่ายเพชรโยธิน	อ�าเภัอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี		

 ส่วนภูมิภาค

	 ๑.		มีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด	 (บก.อส.จ.)								

เป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหาร

	 ๒.		ผูว่้าราชการจงัหวัด	เป็นผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวัด

	 ๓.		รองผูว่้าราชการจงัหวัด	เป็นรองผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดนิแดน	

จังหวัด

	 ๔.		ปลดัจงัหวัด	เป็นผูช่้วยผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวัด	

โดย	บก.อส.จ.	แบ่งส่วนราชการออกเป็น	๔	ส่วน	คือ

	 		 (๑)	 ฝ่ายอ�านวยการ	กองบงัคบัการกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวัด				

มีปลัดจังหวัด	 เป็นหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการฯ	 และมีป้องกันจังหวัด	 เป็นผู้ช่วย

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการฯ

	 		 (๒)	 กองร้อยบังคับการและบริการ	มีป้องกันจังหวัด	เป็นผู้บังคับ

กองร้อย
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	 		 (๓)		กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด	 มีปลัดอ�าเภัอที่ได้รับ							

มอบหมาย	เป็นผู้บังคับกองร้อย

	 		 (๔)		กองร้อยอาสารักษาดนิแดนอ�าเภัอ	มนีายอ�าเภัอ	เป็นผูบั้งคบั

กองร้อย	

	 ทั้งนี้	 มีบุคลากรที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดน	

นอกเหนอืจากผูบ้งัคบับญัชา	เจ้าหน้าที	่แล้วก็คอื	สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน	

หรือที่เรียกกันสั้นๆ	ว่า	“สมาชิก	อส.”	ซึ่งเป็นราษฎรที่อาสา	และสมัครใจเข้ามา

ช่วยเหลือทางราชการ	มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ภารกิจำกองอาสารักษาดินแดน

 ๑.  ภารกิจตาม พิ.ร.บั. กองอาสารักษาดิินแดิน พิ.ศ. ๒๔๙๗ 

   ภัารกิจตามมาตรา	 ๑๖	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 กองอาสารักษาดินแดน										

พ.ศ.	๒๔๙๗		คือ

	 		 ๑)			 บรรเทาภััยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท�าของข้าศึก

	 		 ๒)	 ท�าหน้าที่ต�ารวจรักษาความสงบในท้องที่ร่วมกับพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ

	 		 ๓)		รักษาสถานที่ส�าคัญและการคมนาคม

	 		 ๔)		ป้องกันการจารกรรม	สดับตรับฟื้ังและรายงานข่าว

	 		 ๕)		ท�าความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหาร

ต้องการและตัดทอนก�าลังของข้าศึก

	 		 ๖)		เป็นก�าลังส�ารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุน

ก�าลังทหารได้เมื่อจ�าเป็น

 ๒.  การขับัเคล่ือนภารกิจท่ีส�าคัญของกองอาสารักษาดิินแดิน 

เพิื่อสนองนโยบัายรัฐบัาล
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   ๒.๑  การขับัเคลือ่นภารกิจท่ีส�าคัญของกองอาสารกัษาดิินแดิน

        ด้วยปัจจบุนั	สถานการณ์ภััยคกุคามประเทศมคีวามหลากหลาย 

ซับซ้อนและรุนแรง	กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านความมัน่คงรับผดิชอบ 

ภัารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภัายใน	โดยมกีองอาสา

รักษาดินแดน	 เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินงานดังกล่าว	 ได้ก�าหนดกิจกรรม

ด�าเนินการเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ	ของภัารกิจโดยด�าเนินการ	ดังนี้

        ๒.๑.๑ การพิัฒนาก�าลังพิลของกองอาสารักษาดิินแดิน

	 		 	 			 	 							 		๑)		กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่	

ซ่ึงมปีระมาณ	๓,๐๐๐	นาย	และก�าลังสมาชกิ	อส.	ทัว่ประเทศ	จ�านวน	๒๖,๖๐๐	นาย

	 		 	 			 	 							 		๒)		มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ	๓	ด้าน	ได้แก่

	 		 	 			 	 							 			 	-	 ด้านความรู้	ทักษะ	ในการปฏิบัติหน้าที่

                   - ด้านสมรรถภัาพทางร่างกาย	 ให้เข้มแข็ง								

ทั้งร่างกายและจิตใจ

	 		 	 			 	 							 			 	-	 ด้านวินัยและอุดมการณ์

        ๒.๑.๒ ปีรับัปีรุงสิทธิก�าลงัพิลของสมาชกิกองอาสารกัษา

ดิินแดิน	ให้ได้รับใกล้เคียงกับหน่วยกองก�าลังอื่นที่มีภัารกิจใกล้เคียงกัน	ทั้งค่า

ตอบแทน	และสวัสดิการอื่น	ๆ	ให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

        ๒.๑.๓  การพัิฒนาห้น่วยให้้มีความพิร้อมตามเกณฑ์ 

“กองร้อยมาตรฐาน”	โดย

	 		 	 			 	 							 		๑)		ส�ารวจและจดัหาเคร่ืองมอือปุกรณ์	ยานพาหนะ	

ให้เพียงพอ	และมีประสิทธิภัาพสอดคล้องกับความต้องการ	และเหมาะสมกับ

สภัาพพื้นที่	และขนาดของกองร้อย

	 		 	 			 	 							 		๒)		วางระบบการส่งก�าลังบ�ารุงให้มีประสิทธิภัาพ

รวดเร็ว	 ทันเหตุการณ์	 โดยจัดตั้งศูนย์ส่งก�าลังบ�ารุงระดับภัาค	 เพ่ือให้สะดวก	

ในการแจกจ่าย
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   ๒.๒  การขับัเคล่อนภารกิจเพิ่อตอบัสนองนโยบัายรัฐบัาล

 กระทรวงมห้าดิไทย	ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญ	ดังนี้

         ๒.๒.๑ การแก้ไขปีัญห้ายาเสพิติดิ	 โดยให้ก�าลังสมาชิก	

อส.,	ก�านนั,	ผูใ้หญบ่า้น	และ	อสม.	ในฐานะผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานฝา่ยปกครอง	

เป็นตัวจักรส�าคัญในด้านการข่าว	 สืบค้น	 กลุ่มเป้าหมาย	 ผู้ผลิต	 ผู้เสพ																			

รวมทั้งสนับสนุนให้กองร้อยที่มีความพร้อมเป็นสถานฟืื้�นฟืู้สมรรถภัาพ																		

ผู้ติดยาเสพติด	 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	 ปัจจุบันด�าเนินการอยู่แล้ว	

จ�านวน	๑๗	แห่ง	ซึ่งจะได้พิจารณาขยายเพิ่มตามความพร้อมของกองร้อย	

	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการปกครอง	 ประจ�าปีงบประมาณ											

พ.ศ.	๒๕๖๕	ดังนี้

 ๑.  มาตรการการปี้องกันยาเสพิติดิ

					 		 ๑.๑	 การฝึกอบรมเครือข่ายหมูบ้่าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยัยาเสพติด	

จ�านวน	๑,๒๐๐	คน

	 		 ๑.๒	การจัดระเบียบสังคมของชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองระดับ

จังหวัด/อ�าเภัอ	จ�านวน	๒๒,๘๙๖	ครั้ง

	 		 ๑.๓	 การประเมินสภัาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่	 ๗๖	 จังหวัด	

จ�านวน	๘๐,๔๓๓	มบ./ชช.	แยกเป็น

       ๑)		 หมูบ้่าน/ชุมชนทีไ่ม่พบปัญหายาเสพติด	(ขาว)	จ�านวน	๖๐,๔๗๐	

แห่ง	(ร้อยละ	๗๕.๑๘)

	 		 	 			 ๒)	หมูบ่า้น/ชมุชนทีพ่บผูเ้สพยาเสพตดิ	(เขยีว)	จ�านวน	๑๕,๔๙๘	

แห่ง	(ร้อยละ	๑๙.๒๗)
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	 		 	 			 ๓)	หมูบ่า้น/ชมุชนทีพ่บผูค้า้ยาเสพตดิ	(เหลอืง)	จ�านวน	๖๕๓	

แห่ง	(ร้อยละ	๐.๘๑)

	 		 	 			 ๔)	 หมู่บ้าน/ชุมชนที่พบผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด	 จ�านวน	

๓,๘๑๒	แห่ง	(ร้อยละ	๔.๗๔)

 ๒.  มาตรการการปีราบัปีรามและบัังคับัใช้กฎห้มาย

     	 		 ๒.๑	การจับกุมผู้กระท�าความผิด	ดังนี้

	 		 	 			 ๑)	ผู้ค้า	จ�านวน	๓๔,๔๘๘	คน

	 		 	 			 ๒)	ผู้เสพ	จ�านวน	๔๕,๔๐๘	คน

	 		 ๒.๒	ปริมาณของกลางยาเสพติดที่ส�าคัญ

	 		 	 			 ๑)	ยาบ้า		 	จ�านวน		 	 ๑๓๒,๐๖๔,๓๐๕.๐๐	เม็ด

	 		 	 			 ๒)	ไอซ์				 จ�านวน	 	 ๕,๓๕๖,๙๒๕.๖๓	กรัม

		 		 	 			 ๔)	เฮโรอีน		จ�านวน		 									๕๖,๔๑๐.๐๐	กรัม

	 		 	 			 ๓)	คีตามีน	 จ�านวน												 ๒๖,๙๒๓.๐๐	กรัม

	 		 	 			 ๔)	กัญชา	(อัดแท่ง)	 จ�านวน					๗๕๗,๕๓๐.๐๐	กิโลกรัม

													 	 			 ๕)	ยาอี			 จ�านวน	 	 ๒๐,๑๔๒.๐๐	เมด็/๑๐๔	กรมั

 ๓.  มาตรการการบั�าบััดิรักษายาเสพิติดิ 

	 		 ๓.๑	 การน�าผูเ้สพยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ�าบดัรักษา	จ�านวน	

๙๑๑	คน

	 		 ๓.๒		ผู้ผ่านการบ�าบดัรกัษาผูเ้สพยาเสพตดิ		จ�านวน	๑,๑๐๒		คน

แยกเป็น

	 		 	 			 ๑)		 ระบบสมัครใจ	 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 จ�านวน												

๙๑๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๒.๖๗

	 		 	 			 ๒)	การฟื้ื�นฟืู้สมรรถภัาพผู้ติดยาเสพติด	จ�านวน	๑๙๑	คน								

คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๓๓
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	 		 ๓.๓	ผู้บ�าบัดที่ได้รับการติดตาม	จ�านวน	๑๘,๕๓๔	คน	แยกเป็น

	 		 	 			 ๑)	ระบบสมัครใจ	 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 จ�านวน										

๒,๖๙๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๕๖

	 		 	 			 ๒)	ระบบบังคับบ�าบัด	 จ�านวน	 ๑๕,๘๓๖	 คน	 คิดเป็น															

ร้อยละ	๘๕.๔๔

 ๔.  มาตรการการบัริห้ารจัดิการอย่างบัูรณาการ 

	 กรมการปกครอง	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี												

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ตามแผนงานบรูณาการปอ้งกนั	ปราบปราม	และบ�าบดั

รักษาผู้ติดยาเสพติด	 จ�านวน	 ๖๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 โดยมีผลการเบิกจ่าย							

งบประมาณ	จ�านวน	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(ร้อยละ	๑๐๐)

	 		 แผนปฏิบัติการภัายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

ปอ้งกนั	ปราบปราม	และแก้ไขปญัหายาเสพติด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	

ประกอบด้วย	๖	มาตรการ	๔๑	แนวทาง	๖๓	โครงการ	โดยกรมการปกครอง							

รบัผิดชอบแผนปฏิบตักิารภัายใต้นโยบายและแผนระดับชาตวิา่ดว้ยการป้องกัน	

ปราบปราม	และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	ด้วย

การขับเคล่อนแผนปฏิบัติการภัายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

ป้องกัน	 ปราบปราม	 และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ในพ้ืนที่ทั่วประเทศของ												

ฝ่ายปกครองต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด	 (ศอ.ปส.จ.)/อ�าเภัอ	 (ศป.

ปส.อ.)	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมถึงภัาคประชาชน	ร่วมกันก�าหนด

เป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจน	โดยมีกระทรวงมหาดไทย	(ศอ.ปส.มท.)/กรม

การปกครอง	 (ศอ.ปส.ปค.)	 เป็นฝ่ายอ�านวยการและสนับสนุนงบประมาณ									

เพอ่ขบัเคลอ่นการด�าเนินงานใหส้�าเรจ็ตามเปา้หมายและวัตถปุระสงคท์ีก่�าหนด	

โดยมีเป้าหมายเพ่อลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ	 และ

น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์	 “สังคมไทยปลอดภััยจากยาเสพติดด้วยมาตรการทางเลือก

ใหม่สู่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน”	 และในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖																		
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กรมการปกครองได้ด�าเนินงานภัายใต้แผนปฏิบัติการภัายใต้นโยบายและ									

แผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนั	ปราบปราม	และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	จ�านวน	๔	มาตรการ	๓๑	แนวทาง	๘	โครงการ	ดังนี้

	 	๑.	มาตรการป้องกันยาเสพติด	จ�านวน	๘	แนวทาง

	 	๒.	มาตรการปราบปรามยาเสพติด	จ�านวน	๔	แนวทาง

	 	๓.	มาตรการบ�าบัดรักษายาเสพติด	จ�านวน	๕	แนวทาง

	 ๔.	มาตรการบริหารจัดการ	จ�านวน	๑๔	แนวทาง

โดยมีเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ	 ๗๖	 จังหวัด	 	 ๘๗๘	 อ�าเภัอ	 	 ๗,๒๕๕	 ต�าบล			

๘๐,๐๘๒	หมูบ่า้น/ชมุชน		มอีธบิดกีรมการปกครอง	(ผอ.ศอ.ปส.ปค.)	ผูว้า่ราชการ

จังหวัด	 (ผอ.ศอ.ปส.จ.)	 ปลัดจังหวัด	 (เลขาฯ	 ศอ.ปส.จ.)	 นายอ�าเภัอ	 (ผอ.

ศป.ปส.อ.)	เปน็ผูรั้บผิดชอบหลกั	แผนการจดัสรรงบประมาณ	จ�านวน	๙	โครงการ	

จ�านวนเงิน	๖๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

        ๒.๒.๒  การปีฏิิบััติภารกิจดิ้านอ�านวยความเปี็นธรรม       

โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น	ผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในการสืบสวน	

ควบคุมผู้ต้องหา	 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการก�าหนดการสอบสวน

ความผิดอาญาบางประเภัทในจังหวัดอน่นอกจากกรงุเทพมหานคร	โดยพนักงาน

สอบสวนฝ่ายปกครอง	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซ่ึงจ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้สมาชิก	อส.	

ให้พร้อม	เพ่อปฏิบัติหน้าที่เป็น	ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

        ๒.๒.๓  ภารกิจดิ้านการช่วยเห้ลือผูู้้ปีระสบัภัย	 ก�าลัง

สมาชกิ	อส.	กระจายอยูใ่นทุกอ�าเภัอ	๘๗๘	อ�าเภัอ	จงัหวดั	๗๖	จงัหวดั	(กองบงัคบัการ 

กองอาสารกัษาดนิแดนจังหวดั)	สามารถเขา้ถงึทีเ่กดิเหตไุดท้นัท่วงทใีนลักษณะ	

“ถงึทีห่มายก่อน	และถอนตวัหลงัสุด”	เพ่อให้เป็นทีพ่ึง่แก่ประชาชนทกุสถานการณ์	
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        ๒.๒.๔  การรักษาความสงบัเรียบัร้อย 

	 		 	 			 	 							 			-	 ในพ้ืนที่ปกติ	 หรือพ้ืนที่ช้ันใน	 เน้นภัารกิจการ					

จดัระเบยีบสังคมและปราบปรามอบายมขุทกุรูปแบบ	โดยเฉพาะการด�าเนนิการ

ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้จัดก�าลังสมาชิก	 อส.	

เข้าร่วมปฏบิตัภิัารกิจกับชุดปฏบิตักิารพิเศษกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	

ด�าเนินการกวาดล้างในทุกพื้นที่ของประเทศผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์

	 		 	 			 	 							 			-	ในพื้นที่ชายแดนทั่วไป	เน้นการสกัดกั้นการขน			

ยาเสพติดร่วมกับก�าลังฝ่ายทหารและต�ารวจ	 และเฝ้าระวังการกระท�าผิด

กฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการบ่อนท�าลายทรัพยากรส�าคญัของชาต	ิ

การลักลอบเข้าเมือง	และการขนของหนีภัาษี	เป็นต้น	รวมทั้งการควบคุมดูแล

ผู้หนีภััยการสู้รบจากประเทศเมียนมา	ณ	พื้นที่พักพิงชั่วคราว	ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี	 กาญจนบุรี	 แม่ฮ่องสอน	

และตาก

        ๒.๒.๕  การแก้ไขปัีญห้าความไม่สงบัเรยีบัร้อยในพ้ืินท่ี

จังห้วัดิชายแดินภาคใต้ (จชต.)	 ซ่ึงปัจจุบันได้บรรจุส่ังใช้ก�าลังสมาชิก	 อส.	

ปฏิบัติหน้าที่ใน	จชต.	จ�านวน	๑๑,๔๗๗	นาย	โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ส�าคัญในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	 ตามมาตรการเตรียมความพร้อมเพ่อทดแทนก�าลัง

หลักฝ่ายทหารตามแผนการถอนก�าลัง	ในพื้นที่สีเขียว	โดยจัดก�าลังสมาชิก	อส.	

เพ่อเฝ้าระวัง	 ติดตามตรวจสอบความเคล่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่	

และปฏิบัติภัารกิจอ่นๆ	ดังนี้

	 		 	 			 	 -		การรักษาความปลอดภัยัสถานที	่และบคุคลทีม่คีวามเสีย่ง	

ได้แก่	วัด	มัสยิด	โรงเรียน	ครู	นักเรียน	ฯลฯ

        -  การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ							

ฝ่ายทหาร	 ได้แก่	 การลาดตระเวน	 การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	 การตรวจค้น	

จับกุม	เป็นต้น
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    			 	 -		การรักษาความปลอดภััยในเขตเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	และทหาร	โดยมพ้ืีนทีเ่ป้าหมาย	๕	เมอืงหลัก	ไดแ้ก่	อ.เมอืงยะลา	อ.เมอืง

เบตง	อ.เมืองปัตตานี	อ.เมืองนราธิวาส	อ.เมืองสุไหงโก-ลก			 	 	

	 		 	 			 -	 การรักษาความปลอดภััยขบวนรถไฟื้	 จากสถานีรถไฟื้

หาดใหญ่ถงึสถานรีถไฟื้สุไหงโก-ลก	ทัง้ขาข้ึนและขาล่อง	วันละ	๑๘	ขบวน	โดยจดั

ก�าลังสมาชิก	อส.	สังกัด	ร้อย.ปพ.๒	บก.อส.	ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภััย	

ขบวนละ	๘๐	–	๑๐๐	นาย	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่ตามขนาดของขบวนรถไฟื้	

	 		 	 			 	 -		การรักษาความปลอดภััยพื้นที่ต�าบล/	 หมู่บ้าน	 โดยการ

จัดก�าลังสมาชิก	อส.	สังกัด	หมวดอาสารักษาดินแดนต�าบล	(มว.อส.ต.)	จ�านวน	

๕,๔๑๒	 อัตรา	 ไปปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต�าบล	 (ชคต.)	

ชคต.	ละ	๓๓	นาย	จ�านวน	๑๖๔	แห่ง	ซ่ึงเป็นการสนธิก�าลังภัายในพ้ืนที่	ได้แก่	

พนักงานฝ่ายปกครอง	 :	 (ปลัดอ�าเภัอ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน)/	 เจ้าหน้าที่	 :												

กองอาสารักษาดินแดน	 โดย	 หมวดอาสารักษาดินแดนต�าบล/	 อาสาสมัคร

ประจ�าพ้ืนที่	:	ชุดรักษาความปลอดภััยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	เพ่อปฏิบัติภัารกิจรักษา

ความสงบเรียบร้อยภัายในหมู่บ้าน/ต�าบล	 โดยการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด											

เพ่อตรวจสอบบุคคล/ยานพาหนะ	การ	รปภั.	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	สถาน

ศึกษา	และเป้าหมายอ่อนแอ	การ	รปภั.	เส้นทางในหมู่บ้าน/ต�าบล	ปฏิบัติการ

ติดตามข่าวความเคล่อนไหวฝ่ายตรงข้าม	 รวมทั้งเป็นหน่วยก�าลังเสริมท�า

หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยก�าลังหลัก.
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แบับัธรรมเนียมกองอาสารักษาดิินแดินแบับัธรรมเนียมกองอาสารักษาดิินแดิน

ค�าปีฏิญาณตน

  

	 ๑.	ข้าพเจ้า	/	จกัยอมตาย	/	เพ่ือรักษาดนิแดนแผ่นดนิไทยไว้   

	 ๒.	ข้าพเจ้า	/	จกัอยูใ่นศลีธรรมของศาสนา

	 ๓.	ข้าพเจ้า/	 จกัเทดิทนูและรักษาไว้	 /	 ซ่ึงพระบรมเดชานภุาพ	 /	 แห่ง												

พระมหากษัตริย์เจ้า

	 ๔.	ข้าพเจ้า	 /	 จักรักษาไว้	 /	 ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 /											

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

	 ๕.	ข้าพเจ้า	/	จักไม่ข่มเหงประชาชนคนไทย	/	ผู้สุจริต	/	โดยเด็ดขาด

	 ๖.	ข้าพเจ้า	/	จักเป็นผู้มีระเบียบวินัย	/	เชื่อฟัง	/และปฏิบัติตามค�าสั่ง	

/	ของผู้บังคับบัญชา	/	โดยเคร่งครัด

	 ๗.	ข้าพเจ้า	/	จักรักษาความลับ	/	ของทางราชการ	/	และเกียรติยศของ	

อส.	/	ด้วยชีวิต

วินัยกองอาสารักษาดิินแดินวินัยกองอาสารักษาดิินแดิน

ความหมายของวินัยกองอาสารักษาดิินแดิน 

	 วินัยกองอาสารักษาดินแดน	 ก็หมายความว่า	 การที่สมาชิกกองอาสา

รักษาดนิแดนจะต้องประพฤตปิฏบิตัติามแบบแผนและขนบธรรมเนยีม	ประเพณี

ของกองอาสารักษาดินแดนอย่างเคร่งครัด	 จะขัดขืนหรือฝ่าฝืนไม่ได้	 ส�าหรับ

แบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดนก็ได้แก่	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ										

ค�าสั่ง	 ค�าแนะน�า	 ค�าช้ีแจง	 ข้อความและสรรพหนังสือหรือเอกสารต่าง	 ๆ														

ทีบ่ญัญตัไิว้ ให้ทราบ	ไว้ให้สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนปฏบิตั	ิสามารถอธบิาย

โดยสรุป	ได้ดังนี้
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 กฎ	 หมายถึง	 ส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ	 ซ่ึงอนุญาตให้รัฐมนตรี						

เป็นผู้มีอ�านาจออกได้	 เช่น	 กฎกระทรวงมหาดไทย	 ฉบับท่ี	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๖)		

ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ	 และเคร่ืองแบบผู ้บังคับบัญชาและ															

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	เป็นต้น

 ข้อบัังคับั	 หมายถึง	 ข้อความที่ผู ้บังคับบัญชา	 ส่ังการเป็นก�าหนด	

แบบแผน	เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นการยั่งยืนและชอบด้วยพระราชก�าหนดกฎหมาย	

เช่น	ข้อบังคับที่	๑	ก�าหนดวิธีการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	

พ.ศ.	๒๔๙๗

 ค�าสั่ง	หมายถึง	ข้อความที่ผู้บังคับบัญชา	สั่งการต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา

ให้ปฏิบัติ	อาจสั่งด้วยวาจา	ลายลักษณ์อักษร	หรืออย่างอื่นก็ได้	เมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติตามแล้ว	ก็เป็นอันหมดอายุ	เช่น	ค�าสั่งแต่งตั้งยศ

 ค�าแนะน�า หมายถึง	 การช้ีแนวทางให้ปฏิบัติ	 เช่น	 ค�าแนะน�าเร่ือง					

การป้องกันไข้หวัด

 ระเบีัยบั	หมายถึง	บรรดาข้อความที่ผู ้มีอ�านาจได้วางไว้เพ่ือปฏิบัติ

เป็นการประจ�า	 เช่น	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วย	 “เข็มอาสารักษา											

ดินแดนสดุดี”	พ.ศ.	๒๕๒๔

 ค�าชี้แจง	หมายถึง	การแจ้งให้ทราบ	จะเป็นด้วยวาจาหรือหนังสือก็ได้	

เช่น	แจ้งความข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึงแก่กรรม

 สรรพิหนังสือต่าง ๆ	หมายถึง	บรรดาหนังสือหรือเอกสารต่าง	ๆ	     

ซึ่งบัญญัติไว้ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติ	เช่น	คู่มือหรือต�าราต่าง	ๆ 	

เป็นต้น
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 วินัยกองอาสารกัษาดิินแดินเป็ีนหลกัแห่งความปีระพิฤติของสมาชกิ

กองอาสารักษาดิินแดิน ที่จะต้องปีฏิบััติตามกฎ ข้อบัังคับั ค�าสั่ง ระเบัียบั

แบับัแผนของกองอาสารักษาดิินแดิน โดิยเคร่งครัดิ เพิราะสมาชิก          

กองอาสารักษาดิินแดินอยู่รวมกันมาก ถ้าปีราศจากวินัยก็รวมกันไม่ไดิ ้                

กองอาสารักษาดิินแดินก็จะกลายเปี็นกองโจร แต่ถ้าสมาชิกกองอาสา           

รักษาดิินแดินมีวินัยเปี็นแนวทางปีระพิฤติปีฏิบััติ ก็ท�าให้รวมกันไดิ้เปี็น             

ปึีกแผ่นมัน่คง บังัคับับัญัชากันได้ิ ท�าให้สามคัคี เกิดิความเข้มแข็ง มอี�านาจ

เปี็นท่ีน่าเกรงขาม ผลเสียของการท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดินไม่มีวินัย 

นอกจากจะกลายเปี็นกองโจรแล้ว ก็ยังไดิ้ช่ือว่าเปี็นผู้ฝ่าฝืนมีความผิดิ           

ขาดิความน่าเชื่อถือ เมื่อเวลาเกิดิสงครามอาจเปี็นสาเหตุ น�าความพิ่ายแพิ้

มาสู่ปีระเทศชาติไดิ้

 วินัยกองอาสารกัษาดินิแดินวินัยกองอาสารกัษาดินิแดิน	สามารถแบ่งได้เป็น	๒	สถาน	คอืสถานทีห่นึง่

ส่ังให้ประพฤตปิฏบิตั	ิอกีสถานหน่ึงห้ามมใิห้ประพฤตปิฏบิตั	ิส่วนทีส่ั่งให้ประพฤติ

ปฏิบัติได้แก่	สิ่งดีงามทั้งหลาย	อาทิ	เช่น

	 -	ตั้งใจรักษาประเทศชาติ

	 -	เมื่อได้ยินหรือทราบข่าวอกุศลอันเป็นผลร้ายต่อประเทศชาต	ิ														

ต้องรีบระงับและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

	 -	ท�าการด้วยความสุจริต	และซื่อสัตย์	และเต็มก�าลัง

	 -	อดทนไม่บิดพลิ้ว

	 -	ไม่เห็นแก่ญาติมิตร	และประโยชน์ของตน

	 -	ตั้งใจรับการศึกษาอบรม	และฝึกหัดให้บังเกิดผลดี

	 -	เคารพย�าเกรงผู้ ใหญ่	รักษาระเบียบการเคารพอย่างเคร่งครัด

	 -	แต่งกายให้ถูกต้องและองอาจผึ่งผาย

สาเหตุที่ต้องมีวินัยกองอาสารักษาดิินแดินสาเหตุที่ต้องมีวินัยกองอาสารักษาดิินแดิน
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 -	ไม่ข่มเหงผู้อื่น	ช่วยเหลือผู้อื่นในคราวอับจน

	 -	จดจ�าค�าสั่งสอนของครู	อาจารย์	และผู้บังคับบัญชา	และปฏิบัติตาม	

ถ้าสงสัยให้ไต่ถาม

	 -	 รักษาความลับของทางราชการยิ่งชีวิตส่ิงที่ห้ามมิให้ปฏิบัติและ												

ควรละเว้นเสีย

	 -	การพนัน

	 -	สูบฝิ่น	หรือยาเสพติดให้โทษ	ดื่มสุราเป็นอาจิณ

	 -	สุรุ่ย	สุร่าย

	 -	ยักยอกฉ้อโกง

	 -	ขโมย

	 -	ปากบอนพูดพล่าม

	 -	กล่าวค�าเท็จ

	 -	ขาดหนีราชการ

	 -	ท�าร้ายตัวเองเพื่อหลบเลี่ยงราชการ	หรือหลีกเลี่ยงการฝึกสอน

	 -	มักได้	รับสินบน

	 -	เข้าสโมสร	หรือสมาคมที่เกี่ยวกับการเมืองจนขาดความเป็นกลาง

	 -	ใช้อาวุธในทางที่ผิด

	 -	ใช้วาจาหยาบคาย	ต่อเพ่ือนหรือผู้บังคบับญัชา	แม้ต่อหน้าและลบัหลงั	

ทั้งไม่กล่าวค�าหมิ่นประมาทและท�าร้ายผู้บังคับบัญชา	เวร	ยาม	หรือผู้ ใหญ่

ผลร้ายของการปีระพิฤติชั่วผลร้ายของการปีระพิฤติชั่ว

	 -	ท�าให้เสียชื่อเสียงของตนเอง	และหมู่คณะ	ตลอดจนผู้บังคับบัญชา

	 -	ท�าให้กองอาสารักษาดินแดนกลายเป็นกองโจร

	 -	ไม่สามารถป้องกันประเทศชาติได้
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	 -	 ขาดความนับถือจากพ่อค้า	ประชาชน	เป็นเหตุให้เกียรติของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดนเสื่อมลง

	 -	 ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว	เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรกระท�า

ตัวอย่างการกระท�าความผิดิต่อวินัยกองอาสารักษาดิินแดิน

	 -	 ดื้อ	ขัดขืน	หลีกเลี่ยง	ละเลย	ละทิ้ง	เลินเล่อหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง										

ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่

	 -	 ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ ใหญ่ผู้น้อย

	 -	 ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองอาสา														

รักษาดินแดน

	 -	 ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน

	 -	 เกียจคร้านหรือละทิ้งหน้าที่	หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ	

	 -	 กล่าวค�าเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

	 -	 ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติไม่สมควร

	 -	 ไม่ตักเตือนส่ังสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่กระท�าความผิด

ตามโทษานุโทษ

	 -	 เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา	หรือเสพยาเสพติดให้โทษ

	 -	 กระท�าด้วยประการใด	ๆ	เป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชา	เป็นทางท�าให้

เสียวินัยกองอาสารักษาดินแดน	 ดื้อดึง	 คือ	 ไม่เช่ือฟัง	 ว่ายากสอนยาก	 เช่น										

ท�าผดิถูกลงโทษแล้วไม่เข็ดหลาบ	กลบัท�าอกี	เป็นคร้ังที	่๒	ที	่๓	ตกัเตอืนส่ังสอน

ไม่เช่ือฟังขัดขืน	คอื	หลบออกไปเสียจากทีเ่ดมิ	เช่น	ส่ังให้ไปเป็นยามรักษาการณ์	

ครั้งถึงเวลาก็ไม่มาเสีย	ละทิ้ง	ทิ้ง	วาง	ปล่อย	เว้น	เช่น	รับหน้าที่เป็นยามแต่

กลับไปนอนเสีย	 เลินเล่อ	คือ	พลั้งเผลอไม่ระวัง	สะเพร่า	ขาดความรอบคอบ	

เช่น	 ท�าแล้วเกิดข้อบกพร่อง	 เพราะตนขาดความระมัดระวัง	 กล่าวค�าเท็จ	

หมายความว่า	 พูดจาโกหก	 สับปรับ	 พูดไม่จริง	 เช่น	 ความจริงบิดามารดา												

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตายไปแล้ว	 มาขอลา	 ผู้บังคับบัญชาว่า											

บิดา	มารดา	ตายอีก	เพื่อจะได้ไปเที่ยว	เป็นต้น
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  อ�านาจการลงทัณฑ์  อ�านาจการลงทัณฑ ์ 

 เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระท�าผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดน 

ก็จะได้รับโทษทัณฑ์ตามความผิดนั้น	 ค�าว่า	 “ทัณฑ์”	 หมายความว่า	 อาญา														

ที่ผู้บังคับบัญชาใช้ลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	 ที่กระท�าความผิด	

เหตุที่ต้องวางระเบียบการลงทัณฑ์ไว้ก็เพื่อ

	 -	จะได้ ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถว่ากล่าวตักเตือน	 ควบคุมสมาชิก											

กองอาสารักษาดินแดนได้โดยเรียบร้อย

 - เพ่ือจะได้ให้ผูก้ระท�าความผดิส�านกึตวั	เข็ดหลาบ	และกลบัตวัเป็นคนดี

	 -	เพือ่ให้กิจการของกองอาสารักษาดนิแดนด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย

มปีระสิทธิภาพทณัฑ์ท่ีจะลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนนัน้มอียูด้่วยกัน	

๓	สถาน	คือ	ภาคทัณฑ์	ทัณฑกรรม	และกักบริเวณ	(มาตรา	๘)

	 ก.	ภาคทัณฑ์	(มาตรา	๙)	คือ	ผู้กระท�าความผิดวินัย	จะต้องได้รับโทษ

แต่มีเหตุอันควรปราณี	 จึงเป็นแต่เพียงแสดงความผิดของผู้นั้นซ่ึงเรียกว่า																

“ท�าทัณฑ์บนไว้”	 คือ	 ผู้กระท�าความผิดให้ค�ามั่นสัญญาไว้ว่า	 จะไม่ท�าผิดอีก															

ความผิดในข้อนี้ส่วนมากเป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นคร้ังแรก	 หรือเคยเป็น							

ผู้ปฏิบัติดีมาก่อน	ก็ภาคทัณฑ์ไว้เพื่อให้ส�านึกตัว	เพราะผู้กระท�าอาจไม่ได้เจตนา

หรือท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	แสดงความผดิของผูน้ัน้ให้ปรากฏไว้เป็นหนงัสือ

 ข.	ทัณฑกรรม	(มาตรา	๑๐)	คือ	ให้ท�างานหนัก	เช่น	งานสุขา	งานโยธา 

หรือผู้อยู่เวรยามนอกจากที่กระท�าอยู่ตามปกติแล้ว	 ความผิดในช้ันแรกนี้														

ร้ายแรงกว่าภาคทัณฑ์	 เช่น	ความผิดครั้งที่	๒	หรือขาดราชการ	หลับเวรยาม						

ตักเตือนไม่เชื่อฟัง	เป็นต้น
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 ค.	กักบริเวณ	(มาตรา	๑๑)	คอื	ก�าหนดบริเวณให้อยูบ่ริเวณหนึง่บริเวณใด	

จะออกนอกเขตนั้นไม่ได้	 เช่น	 ให้อยู่บนกองร้อย	 หรือห้ามเที่ยววันหยุดความผิด		

ช้ันนีก็้เช่น	ขโมยของบนกองร้อยจบัตวัไม่ได้	หรือไปเทีย่วแล้ว	น�าความเดอืดร้อนมาให้	

เป็นต้น

(การก�าหนดิอ�านาจการลงทัณฑ์ของผู้บัังคับับััญชาให้ดิูตารางการลงทัณฑ์)     

 ข้อพิึงสังวรในการลงทัณฑ์ข้อพิึงสังวรในการลงทัณฑ์

	 -	 มีความผิดจริง	 ก่อนที่จะลงทัณฑ์ผู้ ใด	 ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึน														

อย่างน้อยสามคนเพื่อท�าการสอบสวน	ผู้เป็นประธานกรรมการต้องมียศสูงกว่า

ผู้ถูกสอบสวน	 และผู้ที่เป็นกรรมการต้องมียศไม่ต�่ากว่าผู้ถูกสอบสวน	 เว้นแต่	

มาตรา	๑๕	วรรค	๒

	 -	 ต้องช้ีแจงให้ผู้รับทัณฑ์ทราบความผิดก่อนลงทัณฑ์ว่ากระท�าผิด											

ตามมาตราใด

	 -	 การลงทณัฑ์ห้ามลงทณัฑ์อย่างอืน่นอกจากที่ได้บญัญตัไิว้ใน	 มาตรา	 ๘	

และให้ลงทัณฑ์ได้เพียงสถานเดียว

 -	 ถ้าเป็นความผิดที่เหนืออ�านาจการลงทัณฑ์ของตน	 ต้องรายงานข้ึนไป

ตามล�าดับขั้น

	 -	การส่ังลงทณัฑ์ผูม้ยีศตัง้แต่ช้ันนายหมวดข้ึนไป	ให้ผูส่ั้งลงทณัฑ์รายงาน

ตามล�าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการ

	 -	 การร้องทุกข์ส�าหรับการลงทัณฑ์ห้ามร้องทุกข์ ในเวลาที่ตนก�าลัง															

เข้าแถว	 หรือในขณะที่ก�าลังท�าหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด	 และห้ามร้องทุกข์												

ก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่มีเหตุร้องทุกข์เกิดขึ้น

	 -	ในกรณทีีป่รากฏว่า	ข้อความทีร้่องทกุข์เป็นเทจ็	หรือการร้องทกุข์กระท�า

ไปโดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญตั	ิให้ถือว่าผู้ร้องทกุข์กระท�าผดิวินยักองอาสา

รักษาดินแดน

	 -	การลงทัณฑ์ต้องท�าอย่างไม่มีอคติ
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การเคารพิการเคารพิ

กล่าวน�า

	 เหตุที่ผู้บังคับบัญชา	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน								

ต้องแสดงการเคารพต่อกัน	 การเคารพิถือเปี็นแบับัธรรมเนียมนิยมท่ีส�าคัญย่ิง

เป็ีนมารยาทในการทักทายระหว่างผูท่ี้ปีฏบัิัติหน้าท่ีในกองอาสารกัษาดินิแดินท่ัวไปี 

ตลอดิถึงบัุคคลอ่ืน ๆ และก็เปี็นการแสดิงกิริยาอ่อนน้อมนอบัน้อม                  

ต่อบัุคคลท่ีทางการแต่งต้ังให้ท�าการเคารพิ อันมีผู้บัังคับับััญชาทุกชั้น         

เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดินท้ังหมดิในกองอาสารักษาดิินแดิน 

ตลอดิจนถึงส่ิงซึ่งทางราชการก�าหนดิเปี็นระเบัียบัต้องแสดิงความเคารพิ 

ทั้งนี้เป็นการแสดงออกด้วยความรู้สึกภายใน	 ด้วยการแสดงความเคารพ													

อย่างบริสุทธิ์ใจ

 การแสดิงการเคารพิเปี็นส่ิงส�าคัญในการท่ีจะปีลูกความสามัคคีข้ึน

ในกองอาสารกัษาดินิแดิน คือรูว่้าเป็ีนพิวกเดิยีวกัน ให้สมาชกิกองอาสารักษา

ดิินแดินเปี็นคนหูไวตาไว และให้รู้ว่าใครเปี็นผู้บัังคับับััญชาหรือมียศสูงต�่า

กว่ากัน นอกน้ันการแสดิงความเคารพิยังเปี็นท่ีสังเกตว่าใครเปี็นผู้มีวินัยดิี

อีกดิ้วย

ความหมาย

	 หมายถึงการปฏิบัติการหรือการกระท�าด้วยกิริยานอบน้อมอ่อนโยน											

มีสัมมาคารวะอย่างดี	 ระหว่างผู้น้อยกับผู้ ใหญ่	 หรือผู้ ใต้บังคับบัญชากับ																	

ผู้บังคับบัญชาและบุคคลที่เรานับถือทั่ว	ๆ	ไป	

 ปีระโยชน์ของการแสดิงความเคารพิ

 ๑. ฝึกให้สมาชิก อส. มีหูไวตาไว

 ๒. เชื่อมความสามัคคี

 ๓. ท�าให้ผู้พิบัเห็นเกิดิศรัทธารักใคร่นับัถือ เอ็นดิูและชื่นชมยินดิี

 ๔. แสดิงให้เห็นว่าเรามีวินัยดิี
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การบัังคับับััญชาและการปีฏิบััติตามค�าสั่งการบัังคับับััญชาและการปีฏิบััติตามค�าสั่ง

๑. กล่าวน�า

	 เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่ทางบ้านก่อนมาเป็นสมาชิก										

กองอาสารักษาดินแดน	 มีบิดามารดาเป็นผู้ปกครองอุปการะ	 คอยตักเตือน									

ส่ังสอนให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดี	 ให้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ที่จะเลี้ยงตนได	้															

เมื่อโต	 เด็ก	 ๆ	 เมื่อท�าผิดจะถูกบิดามารดาดุด่าว่ากล่าวหรือเฆ่ียนต	ี เพ่ือดัดนิสัย						

ไม่ให้เป็นคนเลว	 ให้ท�าการงานช่วยเหลือบิดามารดาเท่าที่จะท�าได้	 ให้เงินไว้										

ใช้จ่ายหรือซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม	ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพ	เมื่อเจ็บไข้ได้ก็

หาหยูกยาหรือหาแพทย์มาพยาบาลรักษา	 ที่เรียกว่าครอบครัวหนึ่ง	 ๆ	 มีบิดา

มารดาเป็นหัวหน้าปกครอง	หลาย	ๆ	ครอบครัวรวมกันเป็นหมู่บ้าน	เป็นต�าบล														

เป็นอ�าเภอ	จังหวัด	ฯลฯ	ปกครองดูแลเป็นชั้น	ๆ	เพื่อให้การดูแลความสงบสุข

ของท้องถิ่นเป็นไปโดยเรียบร้อย

๒. ผู้บัังคับับััญชาหมายความว่าอย่างไร

 เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	 ทางราชการก็จะแต่งตั้งให้

เจ้าพนกังานปกครอง	ปลดัอ�าเภอ	เจ้าหน้าทีป่กครอง	เป็นผูป้กครองสมาชิกกอง

อาสารักษาดนิแดน	เช่นเดยีวกับเมือ่อยูท่างบ้าน	เรียกว่าผูบ้งัคบับญัชา	ซ่ึงมหีน้าที่

คล้ายกับบดิามารดาญาตพ่ีิน้องของสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน	แต่มบีางประการ

ที่เพิ่มเติมไปบ้างตามสภาพของอาสารักษาดินแดน	 ดังนั้น	 ผู้บังคับบัญชา												

จึงหมายความว่า	 ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกหัดอบรม	 วิชาทหาร	 วิชาการรบ	 วิชาอาชีพ		

ตลอดจนดูแลความทุกข์	เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท�าความผิดก็จะว่า

กล่าวตกัเตอืนหรือลงโทษตามความผดิ	ถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนปฏบิตัิ

ตนดีก็สนับสนุนเสนอความดีความชอบ	 หรือต�าแหน่งสูงข้ึนไปตามล�าดับ										

ความดี	 ความสามารถของตน	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีจ�านวนมาก											

เร่ืองทีจ่ะอบรมก็มไีม่น้อย	ทัง้ในเวลาสงครามจะต้องช่วยทหารท�าการรบ	ในพืน้ที่
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อันกว้างขวาง	และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง	ผู้บังคับบัญชาคนเดียวหรือจ�านวนน้อย

ย่อมจะควบคมุและอ�านวยการไม่ทัว่ถึงและไม่ได้ผล	จงึต้องมผีูบ้งัคบับญัชาหลายช้ัน 

หลายต�าแหน่ง	แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นชั้น	ๆ 	นอกนั้นยังต้องใช้ผู้บังคับบัญชา

เหล่านี้ทดแทนกันเมื่อถึงคราวจ�าเป็นอีกด้วย

๓. ผู้บัังคับับััญชามี ๒ ปีระเภท คือ

	 -	ผู้บังคับบัญชาโดยตรง

	 -	ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

 ๓.๑ ผูบ้ังัคับับัญัชาโดิยตรง	คอื	ผูบ้งัคบับญัชาที่ใกล้ทีส่ดุมตี�าแหน่งสูงกว่า

ตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง	เช่น

	 	 	 -	ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	คือ							

ผู้บังคับหมู่

	 	 	 -	ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับหมู่	คือ	ผู้บังคับหมวด

	 	 	 -	ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับหมวด	คือ	ผู้บังคับกองร้อย

 ๓.๒ ผู้บัังคับับััญชาตามล�าดิับัชั้น	 คือ	 ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชา

โดยตรง	 ในหน่วยของตนข้ึนไปตามล�าดับจนถึงผู้บัญชาการกองอาสารักษา					

ดินแดน	(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔. อ�านาจหน้าที่ของผู้บัังคับับััญชา

	 ผู้บังคับบัญชามีอ�านาจหน้าที่ในการส่ังการให้สมาชิกกองอาสารักษา																

ดินแดนปฏิบัติได้ตามต�าแหน่งหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายและแบบธรรมเนียม

ของกองอาสารักษาดินแดน	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องปฏิบัติตาม

ค�าส่ังผู้บังคับบัญชาเหนือตนอย่างเคร่งครัด	 แน่นอนไม่บิดพลิ้ว	 ลังเล	 หรือ

ปราศจากข้อโต้แย้งใด	 ๆ	 การขัดขืนหรือละเลย	 ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับ

บัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย	คือความผิดอย่างร้ายแรง	 ให้อ�านาจผู้บังคับบัญชา

สามารถลงโทษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่กระท�าผิดตามโทษและตาม

ต�าแหน่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
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๕. การปีฏิบััติตามค�าสั่งของผู้บัังคับับััญชา

	 ในการที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้กระท�าการตามค�าส่ังของ											

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนซ่ึงไม่ผิดกฎหมายและแบบธรรมเนียมกองอาสารักษาดินแดน 

ทัง้ได้ปฏบิตัถูิกต้องถ่ีถ้วนไม่นอกเหนอืค�าส่ัง	หากการปฏบิตัติามค�าส่ังนัน้เกิด	ผล

ร้ายข้ึน	 ผู้บังคับบัญชาที่ส่ังต้องรับผิดชอบ	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน											

หามีความผิดไม่ตรงข้าม	 ถ้าการปฏิบัติตามค�าส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมาย																			

ซ่ึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม	 ถ้าได้กระท�าตามแล้ว

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องรับผิดเต็มที่	 จะอ้างว่าเพราะผู้บังคับบัญชา

ส่ังให้กระท�าเช่นนั้นหาได้ไม่	 ฉะนั้นค�าส่ังที่ผิดกฎหมาย	 หรือธรรมเนียมของ									

กองอาสารักษาดินแดน	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องไม่กระท�าตาม										

และรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือทราบโดยเร็วในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา

ส่ังการในเร่ืองเดียวกัน	 แต่ให้ปฏิบัติต่างกันหลายคร้ังหลายหนให้ปฏิบัติตาม							

ค�าส่ังคร้ังหลังที่สุดผู้บังคับบัญชาสั่งการหลายเร่ือง	 ให้สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนปฏิบัติแต่ไม่จ�ากัดเวลา	 ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพิจารณาว่า		

จะปฏิบัติในเรื่องใดก่อนหลังอย่างไรตามล�าดับความส�าคัญและเร่งด่วน

	 ผูบ้งัคบับญัชาช้ันสงูกับผูบ้งัคบับญัชาช้ันรองลงมาส่ังการในเร่ืองเดยีวกัน	

แต่ให้ปฏิบัติต่างกัน	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องปฏิบัติตามค�าส่ังของ							

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด

 

 

“การเคารพแสดงให้เห็นวินัย”
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ระเบัียบัปีฏิบััติปีระจ�าวันของกองร้อยอาสารักษาดิินแดินระเบัียบัปีฏิบััติปีระจ�าวันของกองร้อยอาสารักษาดิินแดิน

เวลา  ๐๕.๓๐ น.  ตื่นนอน

เวลา  ๐๖.๐๐ น.   ออกก�าลังกาย

เวลา  ๐๗.๐๐ น.  รับัปีระทานอาหารเช้า

เวลา  ๐๘.๐๐ น   เคารพิธงชาติ และ ตรวจสอบัยอดิก�าลังพิล

เวลา  ๐๘.๓๐ น.  รับัมอบัภารกิจจากผู้บัังคับับััญชา

เวลา  ๑๒.๐๐ น.  รับัปีระทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๓.๐๐ น.  รับัมอบัภารกิจเพิิ่มเติม (ถ้ามี)

เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ออกก�าลังกาย

เวลา  ๑๗.๓๐ น.  รับัปีระทานอาหารเย็น

เวลา  ๑๘.๐๐ น.  เคารพิธงชาติ

เวลา  ๑๙.๐๐ น.  รวมแถวตรวจสอบัยอดิก�าลังพิล ฝึกอบัรม   

      เวลาผู้บัังคับับััญชา

เวลา  ๒๑.๐๐ น.  ปีฏิบััติศาสนกิจปีระจ�าวัน / นอน 

หมายเหตุ  ๑. ภารกิจหลักที่ผู้บัังคับับััญชามอบัหมาย

   ๒. ภารกิจปีระจ�า

    ๒.๑ รปีภ.สถานที่

    ๒.๒ วิทยุ

    ๒.๓ บัริการปีระชาชน

    ๒.๔  พิัฒนาหน่วยที่ว่าการอ�าเภอและบัริเวณโดิยรอบั

    ๒.๕  จิตวิทยามวลชนสัมพิันธ์ (อส. สัมพิันธ์)

   ๓. ภารกิจอื่นที่ผู้บัังคับับััญชามอบัหมาย

   ๔. รปีจ.ดิงักล่าวผูบ้ังัคับับัญัชาสามารถปีรบััได้ิตามความเหมาะสม

เพิื่อปีระโยชน์ของทางราชการ
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(หมู่)	 ผืนดินถิ่นทองของชาติไทย	 	 		สมบูรณ์อุดมและกว้างใหญ่

	 เผ่าไทยสร้างไทยไว้อย่างบากบั่น			ด้วยไทยแต่ครั้งกาลก่อนนั้น								

	 สังเวยชีวิตเป็นมิ่งขวัญ												ผองไทยจึงสบสันต์																									

	 จึงรวมกันเป็นแดนไทย	 	 		ผองไทยสืบไทยทุกรุ่นมา	

	 ถือทูนศักดิ์ไทยไว้ถ้วนหน้า									ไม่ให้ปัจจาเฉือนเชือดได้

	 ศึกหาญราญรุกเข้าบุกไทย	 	 		ทุกคนอาสาเข้าป้องไว้

	 รบจนเราขาดใจ	 	 		รักษาไว้ไผทคง

(ซ�้า)		(ญ)		น้อมนึกระลึกไว้	 (ช)		แดนไทยจะด�ารง

(ญ)	 วิญญาณประชาไทย	 (ช)		นานไปยิ่งยืนยง

(ญ)	 แดนไทยไผทคง	 (ช)		ธ�ารงนิรันดร์ไป

(หมู่)	 เหนือดวงชีวีที่บูชาก็คือไทย (ช)		เป็นชาย-ศกัดิศ์รีทีต่ายหมายแท่นบชูาพลี

	 			 	 		สมเป็นชาติชาตรีเลือดเนื้อเพ่ือไทย	

	 			 	 		ขอพลียอมให้

(หมู)่		เป็นไทย	-	ชีวิตจติใจหมายมุง่บชูาไทย	เกียรต	ิหน้าที	่	วินยั	ฝากใจทดแทน

	 ผองไทยชายชาติเสือ	 เป็นเช้ือชายชาญ	 หาญกล้า	 อาสารักษาดินแดน

	 ยอมตายมิให้ ใครเขามาดูแคลน	 ชีวิตเราแทนมิให้ดินแดนสลาย	

 ถึงคราวเราเข้าโหมสู้รบรันโรมต้านทาน	จะรอนจะราญสู้ตาย	กล้าหาญ		

	 ฟาดฟัน	ให้มนั	วอดวาย	ชีวิตมลาย	พลีเพื่อไทยทั้งชาติ…

เพิลงปีระจ�ากองอาสารักษาดิินแดินเพิลงปีระจ�ากองอาสารักษาดิินแดิน

มาร์ชอาสารักษาดิินแดินมาร์ชอาสารักษาดิินแดิน
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รักษาดินแดนยิ่งชีพเหล่า	อส.	ทุกคน

จ�าฝังกมลเรามั่นทุ่มเทกายและใจ

ยอมพลีชีวิตเราพร้อมพิทักษ์แดนแคว้นไทย

ริปูผู้ ใดอย่าได้หมายมารุกราน

บรรพบุรุษไทยสู้พลีชีวีสร้างไทย

เสียเนื้อเลือดไปยอมสิ้นชีพเพื่อไทยพ้นพาล

จนเราผ่านพ้นขวากหนามหลานลูกไทยส�าราญ

ขอปฏิญาณมอบชีวิตตายเพื่อไทย

แผ่นดินแดนทองเราผองห่วงหวงรัก

มั่นคงยิ่งนักเกินรักใด	ๆ

ชาติศาสนา	องค์ไท้ราชันย์มิ่งขวัญไทย

ขอทูนเทิดไว้อยู่เหนือชีวัน

เหนื่อยยากล�าเค็ญเพียงไหนสู้ยอมพลี

ปกป้องธานีไทยนี้คงมั่น

ศัตรูผู้ ใดมุ่งร้ายแดนไทยเราพร้อมพลัน

รวมใจป้องทุ่มชีวันสู้ตาย

เหล่าอาสารักษาดินแดนทั่วไทยถิ่นทอง

ดุจพี่น้องรักสามัคคีไม่มีรู้คลาย

ด้วยเดชะพระบารมีคุ้มใจคุ้มกาย

ตราบชีพวายมั่นคงรักสุดภักดี

กายใจพร้อมรักษาดินแดนยิ่งชีพมั่นใจ

เทิดเกียรติไว้พื้นดินไทยใครอย่าหมายย�่ายี

เรา	อส.	ของป้องกันภัยทั่วไทยปฐพี

สละชีพนี้ขอพลีเพื่อไทยก้าวไกลยั่งยืน...

มาร์ชรักษาดิินแดินยิ่งชีพิมาร์ชรักษาดิินแดินยิ่งชีพิ
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	 	 ผืนแผ่นดินไทยกว้างใหญ่ไพศาล

	 อยู่สุขสราญด้วยมีต�านานนักรบชาติไทย

	 สละชีพชีวินปกป้องขวานทองของไทย

	 รักษาแผ่นดินเอาไว้บรรพบุรุษไทยนักรบชายชาญ

	 	 เสียสละกล้าหาญด้วยการหวงแหน

	 กองอาสารักษาดินแดนพวกเราตอบแทนนักรบโบราณ

	 วีรกรรมบางระจันลุกขึ้นฟาดฟันศัตรูรุกราน	

	 เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อให้ลูกหลานได้มีแผ่นดิน

	 	 ความสงบสุขความปลอดภัยของประเทศชาติ

	 พวกเราองอาจยอมตายแม้ชีพวายสิ้น

	 ศัตรูรุกรานรังควานที่อยู่ที่กิน

	 ฟาดฟันให้มันแดดิ้นให้สิ้นจากพื้นดินไทย

	 	 ธงรูปนเรศวรทรงช้างภายใน

	 เตือนจิตคนไทยไม่ยอมอยู่ใต้อ�านาจชาติใด

	 อส.	ยอมพลีเลือดเข้มข้นนี้เลือดนักรบไทย

	 ตามรอยบรรพบุรุษไว้ชาตินักรบไทยเลือดไทย	อส.	….

อส.เลือดินักรบัไทยอส.เลือดินักรบัไทย
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ระเบัียบักองอาสารักษาดิินแดิน

ว่าดิ้วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน

พิ.ศ. ๒๕๓๘ (แก้ไขเพิิ่มเติม)

..........................

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วย

การลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตาม

ความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒)             

พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วย

การลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘”

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการลา            

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑

  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และค�าส่ังอื่นใด         

ในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้

ระเบียบนี้แทน

  ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบยีบนี ้และมอี�านาจตคีวามและวินจิฉยัปัญหา            

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

อส. ควรรู้ ?...
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บัททั่วไปี

  ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

  “เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับ

ราชการเป็นทหารกองประจ�าการ

  “เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ

ตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาการทหารหรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

  ข้อ ๖ ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัแก่สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนประเภท

ประจ�ากองที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการ

กองอาสารักษาดินแดนหรืออยู่ในระหว่างท�าการฝึกอบรม 

  ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีก�าหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและ      

ผูม้อี�านาจพิจารณาหรืออนญุาตการลา  จะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบหรือ

มติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย

  ข้อ ๘ ผู้มีอ�านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน ให้เป็นไปตามตารางที่ก�าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

  ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ�านาจ

ได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอ�านาจอนุญาตการลาช้ันเหนือข้ึนไป        

เพื่อพิจารณา และเมื่อได้อนุญาตแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มีอ�านาจอนุญาตตามระเบียบ      

ทราบด้วย

  ผู้มีอ�านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอ�านาจ

โดยท�าเป็นหนงัสอืให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทีเ่ห็นสมควรเป็นผูพิ้จารณาหรืออนญุาต

แทนก็ได้
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  ข้อ ๙ การนับวันลาตามระเบียบนี้ ให้นับตามปีงบประมาณ

  การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา 

และค�านวณวันลาให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวัน

ลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย

  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว ซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปี

เดียวกันหรือไม่ก็ตามให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ�านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกัน

เกินอ�านาจของผูม้อี�านาจอนญุาตระดบัใดให้น�าใบลาเสนอข้ึนไปตามล�าดบัจนถึง

ผู้มีอ�านาจอนุญาต

  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง

การลา ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนวันมาปฏิบัติหน้าที่ และวัน

ท�างานเริ่มต้นตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป

  การลาคร่ึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาคร่ึงวันตาม

ประเภทของการลานั้น ๆ

  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์      

จะยกเลกิวันลาทีย่งัไม่ได้หยดุปฏบิตัหิน้าที ่ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขต

เพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น

  ข้อ ๑๐ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้แต่ละกองร้อยจัดท�า

บญัชีลงเวลาปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนในสังกัด ตามแบบ

ท้ายระเบียบนี้

  ข้อ ๑๑ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบยีบนี ้เว้นแต่ในกรณจี�าเป็น

หรือรีบด่วน จะใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการ

อย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่

  ข้อ ๑๒ การลาแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท คือ

   (๑) การลาป่วย

   (๒) การลากิจส่วนตัว
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   (๓) การลาพักผ่อน

   (๔) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

   (๕) การลาคลอดบุตร

   (๖) การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ 

หมวดิ ๑

การลาปี่วย

  ข้อ ๑๓  การลาป่วยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก�าหนดไว้      

ดังนี้

      (๑) การลาป่วยกรณีปกติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี

สิทธิลาป่วย โดยได้รับเงินค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน

      (๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซ่ึงป่วยเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ หรือเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�าตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบ             

สิบห้าวัน แล้วยงัไม่หายและแพทย์ของทางราชการลงความเหน็ว่า มทีางทีจ่ะรักษา

ให้หายและสามารถท�างานได้ ก็ให้ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาลเท่าทีผู่ม้อี�านาจอนญุาต

เห็นสมควร โดยได้รับเงินค่าตอบแทนได้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ถ้าแพทย์ลง

ความเห็นว่า ไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาตามข้อบังคับที่ ๔ 

เรื่อง ก�าหนดวิธีการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ข้อ ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพ่ือ          

รักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจ 

อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติ

หน้าที่

  ในกรณทีีส่มาชิกกองอาสารักษาดนิแดนผูข้อลามอีาการป่วยจนไม่สามารถ

ลงช่ือในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอ         

หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วยตั้งแต่สามวันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์        

แนบไปด้วย
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  การลาป่วยไม่ถึงสามวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง       

ติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ�านาจอนุญาตเห็นสมควร จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรค

สองประกอบใบลา หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ          

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

หมวดิ ๒

การลากิจส่วนตัว

  ข้อ ๑๕ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับ              

เงินค่าตอบแทนปีละไม่เกินสิบวัน

  ข้อ ๑๖  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว         

ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจอนุญาต และเมื่อได้รับ

อนญุาตแล้ว จงึจะหยุดปฏบิตัหิน้าที่ได้ เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นไม่สามารถรอรับอนญุาต

ได้ทัน ให้ส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ�าเป็นไว้ แล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนก็ได้ 

แต่จะต้องช้ีแจงเหตผุล ให้ผูม้อี�านาจอนญุาตตรวจสอบโดยเร็ว ในกรณมีเีหตพิุเศษ

ที่ไม่อาจส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ�าเป็นต่อ         

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่

  ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว ซึ่งได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปยัง

ไม่ครบก�าหนด ถ้ามรีาชการจ�าเป็นเกิดข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้อี�านาจอนญุาตจะ

เรียกตัวมาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ 

หมวดิ ๓

การลาพิักผ่อน

  ข้อ ๑๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาพักผ่อนประจ�าปีในปี

หนึ่งได้สิบวัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เว้นแต่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังต่อไป

นี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ�าปี ในปีที่ได้รับการบรรจุสั่งใช้ยังไม่ถึงหกเดือน

   (๑) ผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุส่ังใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เป็นครั้งแรก
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   (๒) ผูซ่ึ้งลาออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน หรือให้ออกจาก

การปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีก

  ข้อ ๑๙ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้ส่ง

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

จึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้

  ข้อ ๒๐  การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ�านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลา

ครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ

  ข้อ ๒๑ ผูท้ี่ได้รับอนญุาตให้ลาพักผ่อนซ่ึงหยดุปฏบิตัหิน้าที่ไปยงัไม่ครบ

ก�าหนด ถ้ามีราชการจ�าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจอนุญาตจะเรียก

ตัวมาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้

หมวดิ ๔

การลาเข้ารับัการตรวจเลือก หรือเข้ารับัการเตรียมพิล

  ขอ้ ๒๒ สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนมสิีทธลิาไปเข้ารับการตรวจเลือก

หรือเข้ารับการเตรียมพลโดยได้รับเงินค่าตอบแทน โดยให้รายงานลาต่อผู้บังคับ

บัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลไม่

น้อยกว่าสีส่บิแปดช่ัวโมง นบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ตามวัน เวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอ

รับค�าสั่งอนุญาตและให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล�าดับจนถึงผู้บังคับ

บัญชาสูงสุด 

  ข้อ ๒๓ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ลานั้น พ้นจากการเข้ารับ

การตรวจเลอืก หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตวักลบัเข้าปฏบิตัหิน้าที่

ตามปกตต่ิอผูบ้งัคบับญัชา ภายในเจด็วัน เว้นแต่กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็น ผูบ้งัคบับญัชา

ตามข้อ ๒๒ อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกินสิบห้าวัน
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หมวดิ ๕

การลาคลอดิบัุตร

  ข้อ ๒๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยได้รับ

เงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน

  ข้อ ๒๕ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้

ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับจนถึงผู้มีอ�านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา           

เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผูอ้ืน่ลาแทนก็ได้ แต่เมือ่สามารถลงช่ือ

ได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

  ให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุญาตให้ลา ส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัด

ส่วนกลาง หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุญาตให้ลา ส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด

กองร้อยบงัคบัการและบริการ และกองร้อยอาสารักษาดนิแดนจงัหวัดส่วนผูบ้งัคบั

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอหรือกิ่งอ�าเภอ เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุญาตให้

ลาส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอ

หรือกิ่งอ�าเภอ

หมวดิ ๖

การลาอุปีสมบัทหรือการลาไปีปีระกอบัพิิธีฮัจย์

  ข้อ ๒๖ สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนทีย่งัไม่เคยอปุสมบทในพระพทุธ

ศาสนาหรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

และได้รับการส่ังใช้ให้ปฏบิตัหิน้าทีม่าแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดอืน มสิีทธลิาอปุสมบท

หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

  ข้อ ๒๗ สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนซ่ึงประสงค์จะลาอปุสมบท หรือ

ลาไปประกอบพิธีฮจัย์ให้ส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัจนถึงผูม้อี�านาจอนญุาต

ก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่

มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
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  ให้หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน            

เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุญาตให้ลา ส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัด

ส่วนกลาง และผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นผู้มีอ�านาจในการ

อนุญาตให้ลา ส�าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในส่วนภูมิภาค

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

          บรรหาร  ศิลปอาชา                พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

“อส. เกียรติ และความภูมิ ใจ“อส. เกียรติ และความภูมิ ใจ

อยู่ที่รับใช้ประชาชน”อยู่ที่รับใช้ประชาชน”
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ระเบัียบักระทรวงมหาดิไทย

ว่าดิ้วยการเรียกชื่อยศและต�าแหน่งใน

กองอาสารักษาดิินแดินเปี็นภาษาอังกฤษ (เพิื่อพิลาง)

พิ.ศ. ๒๕๑๑

............................

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดการเรียกช่ือยศและต�าแหน่งใน                

กองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษขึ้นใช้ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ :-

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เรียกช่ือยศและต�าแหน่งในกองอาสารักษาดนิแดนเป็นภาษาองักฤษ (เพ่ือพลาง) 

พ.ศ. ๒๕๑๑”

 ข้อ ๒  ยศของกองอาสารักษาดินแดนที่เรียกช่ือเป็นภาษาอังกฤษ    

ให้ ใช้ดังนี้ :-

ชื่อยศของกองอาสารักษาดิินแดินเปี็นภาษาอังกฤษ

Abbreviations of the Volunteer Defense Personel

 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

ค�าเต็ม ค�าย่อ ค�าเต็ม ค�าย่อ

นายกองใหญ่  ก.ญ. Volunteer Defense Corps General  VDC Gen

นายกองเอก ก.อ.  Volunteer Defense Corps Colonel VDC Col

นายกองโท  ก.ท. Volunteer Defense Corps Lieutenant VDC Lt Col

  Colonel  

นายกองตรี     ก.ต.  Volunteer Defense Corps Major VDC Maj

นายหมวดเอก มว.อ. Volunteer Defense Corps Captain VDC Capt

นายหมวดโท มว.ท.  Volunteer Defense Corps First VDC 1st Lt

   Lieutenant 

นายหมวดตรี  มว.ต. Volunteer Defense Corps Second VDC 2nd Lt

         Lieutenant
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ชื่อยศของกองอาสารักษาดิินแดินเปี็นภาษาอังกฤษ

Abbreviations of the Volunteer Defense Personel

 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

ค�าเต็ม ค�าย่อ ค�าเต็ม ค�าย่อ

นายหมู่ใหญ่  ม.ญ. Volunteer Defense Corps  VDC Sgt Maj

   Sergeant Major 

นายหมู่เอก   ม.อ.  Volunteer Defense Corps VDC Sgt      

  Sergeant  

นายหมู่โท    ม.ท.  Volunteer Defense Corps VDC Cpl  

  Corporal 

นายหมู่ตรี  ม.ต. Volunteer Defense Corps VDC Lcpl

  Lance Corporal

สมาชิก  อส.  Volunteer Defense Corps VDC Mbr

  Member

 ข้อ ๓ ต�าแหน่งของกองอาสารักษาดนิแดนท่ีเรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษ

ให้ ใช้ดังนี้ :-

ชื่อต�าแหน่งของกองอาสารักษาดิินแดินเปี็นภาษาอังกฤษ

 - 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)
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  - ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผช.ผบ.อส.)

      Assistant Commander in Chief of the Volunteer Defense Corps 

      (Asst C in C VDC)

 - หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  

      (หน.ฝอ.บก.อส.)

      Chief of Staff of the Volunteer Defense Corps 

      (C of S VDC)

 - รองหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน   

   (รอง หน.ฝอ.บก.อส.)

      Deputy Chief of Staff of the Volunteer Defense Corps 

      (Dept C of S VDC)

 - รองหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการ

     กองอาสารักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝยก.บก.อส.)

      Deputy Chief of Staff for Operations of the Volunteer   

   Defense Corps (Dept C of SO VDC)

 - รองหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายธุรการ กองบัญชาการ

   กองอาสารักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝธก.บก.อส.)

      Deputy Chief of Staff for Administration of the Volunteer  

   Defense Corps (Dept C of SA VDC)

 - รองหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายวิชาการ กองบัญชาการ

      กองอาสารักษาดินแดน (รอง หน.ฝอ.ฝวก.บก.อส.)

       Deputy Chief of Staff for Technical of the Volunteer Defense    

       Corps (Dept C of ST VDC)
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 -  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสา   

      รักษาดินแดน (ผช.หน.ฝอ.บก.อส.)

       Assistant Chief of Staff of the Volunteer Defense  Corps 

       (Asst  C  of  SVDC)

  - ที่ปรึกษากองอาสารักษาดินแดน (ปษ.อส.)

      Advisor to the Volunteer Defense  Corps (Adv VDC)

 - ประจ�ากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (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)

 - ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน (ผบ.ร้อย อส.)

      Company Commander of the Volunteer Defense   

      Corps  (Co Comdr VDC)
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 - รองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน (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)

  - 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

                             (ปีระภาส  จารุเสถียร)

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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การแต่งเครื่องแบับั อส. 
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แนวทางการแต่งเครื่องแบับัและการสวมหมวกปีระกอบัเครื่องแบับั

ตามแผนสั่งใช้ก�าลังสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน

ปีฏิิบััติภารกิจปีระจ�าปีีงบัปีระมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๖

........................

๑. การแต่งเครื่องแบับัของผู้บัังคับับััญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสา

รักษาดิินแดิน ให้ถือปีฏิิบััติดิังนี้

 ๑.๑ เครื่องแบับัปีกติและเครื่องแบับัฝึก 

  (๑) ผู้บัังคับับััญชา เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน 

(ชาย) ให้ถือปีฏิิบััติดิังนี้

     - ตัดผมสั้นและโกนหนวดเครา ให้เรียบร้อย 

     - แต่งเครื่องแบบปกติ ให้ ใส่รองเท้าหนังสีด�า 

     - ในเวลาแต่งเคร่ืองแบบ ห้ามมใิห้ ใส่สร้อยคอแบบสายส้ันจนพ้น

คอเส้ือและสร้อยข้อมือ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง 

สามารถใส่ได้

  (๒) ผู้บัังคับับััญชา เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน 

(หญิง) ให้ถือปีฏิิบััติ ดิังนี้

     - ห้ามใส่เสื้อ กางเกงและกระโปรง ทรงรัดรูปจนเกินไป

     - ห้ามใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่า (ต้องยาวเลยเข่าประมาณ ๑ นิ้ว) 

     - แต่งเครื่องแบบปกติ ให้ ใส่รองเท้าสีด�า มีส้น (สูงไม่เกิน ๖ ซม.) 

และไม่มีลวดลาย

     - ในเวลาแต่งเคร่ืองแบบ ห้ามมิให้ ใส่สร้อยคอแบบสายส้ัน              

จนพ้นคอเส้ือ สร้อยข้อมือและต่างหู ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวนเรียบ ๆ 

เพียง ๑ วง สามารถใส่ได้
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   - แต่งหน้า ทาปาก และเขียนคิ้วเพียงบาง ๆ เท่านั้น ห้ามมิให้ 

แต่งเข้ม หรือใช้สีฉูดฉาดเกินควร

    - ห้ามมิให้ไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ

     - หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย (โดยใช้ที่รัด          

ผมสีด�าหรือสีเข้ม) 

     - หา้มมใิห้โกรกสีผมจนเด่นชัดหรือผิดธรรมชาติ รวมทั้งไม่ดัดผม

     - ห้ามมิให้ไว้ผมทรงม้า (ผมปรกหน้า) ผมเปีย ผมแกละ ผมทรง

หางม้า หรือทรงอื่นที่ไม่สุภาพ 

     - หากจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ก็ควรใช้ที่หนีบผม 

ริบบิ้น หรือโบว์ผูกผมขนาดเล็กสีด�า

  (๓) การแต่งเคร่ืองแบับัปีกติเส้ือนอกคอแบัะสีกากี (เฉพิาะผู้บัังคับั

บััญชาและเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดิินแดิน) ให้ถือปีฏิิบััติตามข้อ ๑ และ ๒    

ของหนังสือกองบััญชาการกองอาสารักษาดินิแดิน ท่ี มท ๐๓๑๑.๒/ว ๗๐๖๒ 

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการแต่งเครื่องแบับักอง

อาสารกัษาดิินแดิน ตามกฎกระทรวงฉบัับัท่ี ๔ (พิ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความ

ในพิระราชบัญัญัติยศและเคร่ืองแบับัผูบ้ังัคับับัญัชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสา

รักษาดิินแดิน พิ.ศ. ๒๔๙๗

  (๔) เส้ือยดืตวัในส�าหรับเคร่ืองแบบปกตเิส้ือคอพับ/ เส้ือคอแบะปล่อย

เอว ควรเป็นเสือ้ยดืคอว ีและความยาวแขนเสือ้ไมค่วรโผล่ออกมาเกนิกว่าแขน

เสื้อของเครื่องแบบ

  (๕) เสื้อยืดตัวในส�าหรับเคร่ืองแบบฝึก ให้ ใช้ โทนสีกลมกลืนกับ          

เครื่องแบบฝึก

  (๖) การพกพาโทรศัพท์เคลือ่นทีบ่ริเวณเอว ห้ามใช้ซองโทรศพัท์สฉีดูฉาด 

ควรใช้สีกลมกลืนกับเครื่องแบบ
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  (๗) ประดับเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองอาสารักษา

ดินแดน (เคร่ืองหมายทรงกลม) ที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้าย และประดับ

เครื่องหมายสังกัด (เครื่องหมายโค้ง) ที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ขวา

  (๘) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ยศนายหมู่ข้ึนไป) ให้ประดับ

เคร่ืองหมายยศ ที่โคนแขนเส้ือด้านไหล่ขวาใต้เคร่ืองหมายสังกัดเท่านั้น 

(เครื่องหมายที่ท�าดิ้วยโลหะและมีรูปีราชสีห์ไดิ้ถูกยกเลิกไปีแล้ว) 

  (๙) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ระดับช้ันสมาชิก) ให้ประดับ

เคร่ืองหมายยศ ที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้าย ใต้เคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์        

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

  (๑๐) ห้ามประดับเครื่องหมายยศ ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

  (๑๑) ห้ามประดับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ และเคร่ืองหมาย

เชิดชูเกียรติของกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งเครื่องหมายของหน่วยงานอื่น 

ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหรือที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประดับเครื่องหมาย

 ๑.๒  เครื่องแบับัฝึก

  (๑) การแต่งเครื่องแบบฝึกออกปฏิบัติภารกิจ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

    - ออกปฏบิตัภิารกิจในพ้ืนท่ีเมอืงหรือชุมชน ให้แต่งเคร่ืองแบบฝึก

สีกากีพราง 

    - ออกปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ป่า ให้แต่งเคร่ืองแบบฝึกสีกากี           

แกมเขียวพราง

    - กรณีออกปฏิบัติภารกิจสืบสวนหาข่าวทางลับ ให้แต่งกายนอก

เครื่องแบบได้

  (๒) การแต่งเคร่ืองแบบฝึกออกปฏิบัติภารกิจ ห้ามแต่งไม่เรียบร้อย 

ตัวอย่างเช่น

       - ใส่เสื้อฝึก แต่ใส่กางเกงล�าลองและใส่รองเท้าผ้าใบ

       - ใส่กางเกงฝึก แต่ใส่เสื้อยืด/ เสื้อโปโล/ เสื้อเชิ้ต และใส่รองเท้า

ผ้าใบ
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       - ใส่เสื้อและกางเกงฝึก แต่ใส่รองเท้าผ้าใบ

       - ใส่เสื้อปฏิบัติการนอกเคร่ืองแบบ (เส้ือก๊ักสีด�าหรือสีอื่น)               

ทับเครื่องแบบฝึกอีกชั้นหนึ่ง

  (๓) ห้ามน�าเคร่ืองแบบฝึกของหน่วยอื่น มาใช้เป็นเคร่ืองแบบฝึกของ    

กองอาสารักษาดินแดนโดยเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น หน่วยทหารไทย (ทหารบก/ 

ทหารเรือ) หรือหน่วยต�ารวจพลร่ม หรือหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา             

(พรางทะเลทราย/ พรางดิจิตอล)

  (๔) ห้ามใส่เส้ือแบบฝึก ที่มีกระเป๋าบนแบบเฉียงโดยเด็ดขาด (ไม่มี

ระเบียบรองรับ)  

  (๕) ห้ามใส่กางเกงแบบฝึก ทรงตามสมัยนิยม (เป้ากางเกงสั้นและขา

กางเกงลีบ)  

  (๖) ใส่รองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าคร่ึงน่องหนังสีด�าเท่านั้น (ห้ามใช้       

สีน�้าตาล)

  (๗) สีของเครื่องหมายและป้ายชื่อ 

       - เคร่ืองแบบฝึกสีกากีแกมเขียวพราง ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง 

หรือสีน�้าเงินเข้ม (สีใดสีหนึ่ง)

    - เคร่ืองแบบฝึกสีกากีแกมเขียวพลาง ปักด้วยไหมสีน�า้เงินเข้มเท่านัน้

  (๘) พ้ืนผ้าของเคร่ืองหมายและป้ายช่ือ ให้ ใช้เนื้อผ้าชนิดเดียวกันกับ

เครื่องแบบฝึก

  (๙) กรณีน�าเครื่องแบบฝึกไปติดเวลโครเทป (ตีนตุ๊กแก) ให้ถือปฏิบัติ

ดังนี้

    - เคร่ืองแบบฝึกสีกากีพราง ให้ ใช้พ้ืนสีน�้าตาลอ่อน (ห้ามใช้            

พื้นสีด�า) และมีขนาดพอดีกับเครื่องหมาย 
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    - เคร่ืองแบบฝึกสีกากีแกมเขียวพราง ให้ ใช้พื้นสีเขียวอ่อน          

(ห้ามใช้พื้นสีด�า) และมีขนาดพอดีกับเครื่องหมาย 

  (๑๐) บริเวณปกเส้ือด้านซ้าย ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิก      

กองอาสารักษาดินแดน ประดับเครื่องหมายสังกัดกองอาสารักษาดินแดน

  (๑๑) บริเวณปกเสื้อด้านขวา ประดับเครื่องหมายดังนี้

      - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ประดับเคร่องหมายยศ (ระดับ      

ชั้นนายกอง หรือชั้นนายหมวด)

   - สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประดับเคร่ืองหมายที่ปักอักษร 

“อส.” 

  (๑๒) บริเวณโคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้าย ประดับเครื่องหมายดังนี้

    - เคร่องหมายตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองอาสารักษา          

ดินแดน (เคร่องหมายทรงกลมเท่านั้น) 

    - เคร่ืองหมายยศสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน (ระดบัช้ันสมาชิก) 

ให้ประดับใต้เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

  (๑๓) บริเวณโคนแขนเสื้อด้านไหล่ขวา ประดับเครื่องหมายดังนี้

    - เคร่องหมายสังกัด (ห้ามน�าไปประดับเหนือกระเป๋าเส้ือบน         

ด้านซ้ายและจุดอ่นของเคร่องแบบฝึก)

    - เคร่องหมายยศสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ระดับช้ัน          

นายหมู่) ให้ประดับใต้เคร่องหมายสังกัด

  (๑๔) การประดับเคร่องหมายรูปธงชาติบนเคร่องแบบฝึก ให้ประดับ      

ในกรณปีฏบิตัริาชการในต่างประเทศ หรือปฏบิตังิานรว่มกับกองก�าลงัมติรประเทศ

ภายในประเทศเท่านั้น
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 ๑.๓ การแต่งเคร่ืองแบับัปีระจ�ากองอาสารกัษาดินิแดินเกียรติยศ/ ปีระจ�า

แถวกองอาสารักษาดิินแดินต้อนรับั

  (๑) แต่งเคร่ืองแบบฝึก (สีกากีพรางเท่านั้น) และสวมหมวกรองใน

หมวกเหล็กสีน�้าตาลอ่อน 

  (๒) ใส่ผ้าพันคอสีน�้าเงินเข้ม/ ถุงมือสีขาว/ สนับแข้งสีขาว

  (๓) ประดบัสายโยงยศท�าด้วยไหมสีขาวที่ไหล่ซ้าย และประดบัซองดาบ

ปลายปืนสีขาวที่เอวซ้าย

  (๔) คาดเข็มขัดรัดรูปหนงัหรือวัสดเุทยีมหนงัสขีาว กว้าง ๕.๕ เซนตเิมตร 

 ๑.๔ การแต่งเครื่องแบับัปีระกอบัพิิธีสวนสนาม

  (๑) แต่งเครื่องแบบฝึก (สีกากีพรางเท่านั้น) และสวมหมวกทรงอ่อน

สีน�้าเงินเข้ม

  (๒) ใส่ผ้าพันคอสีน�้าเงินเข้ม/ ถุงมือสีขาว

  (๓) คาดเข็มขัดรัดรูปสีด�า กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร และประดับซองดาบ

ปลายปืนที่เอวซ้าย
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๒. การสวมหมวกปีระกอบัเครื่องแบับั ให้ถือปีฏิิบััติดิังนี้

 ๒.๑  สวมหมวกปีระกอบัเคร่ืองแบับัปีฏิิบััติภารกิจในท่ีต้ังและนอก               

ที่ตั้งของหน่วย 

  (๑) เคร่ืองแบบปกติเส้ือคอพับสีกากี : ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่             

และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สวมหมวกทรงอ่อนสีน�้าเงินเข้มและคาด

เข็มขัดด้ายถักสีน�้าเงินเข้ม

  (๒) เคร่ืองแบบปกตเิส้ือคอพับสีขาว/ เคร่ืองแบบปกตเิส้ือคอแบะปล่อย

เอว : ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สวมหมวก

หนีบสีกากีและคาดเข็มขัดด้ายถักสีกากี

  (๓) เครื่องแบบฝึก

       - ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน     

สวมหมวกเบเร่ต์               

       - ในกรณฝึีกภาคสนาม หรือออกปฏบิตัภิารกิจลาดตระเวน/ รักษา

ความปลอดภยัสามารถสวมหมวกแก๊ปทรงอ่อนหรือหมวกเหลก็สีเดยีวกับชุดได้

  (๔) การแต่งเครื่องแบบชนิดใด ให้ ใช้การนัดหมาย

  (๕) การสวมหมวกและการคาดเข็มขัดประกอบเคร่ืองแบบปกติ            

เสื้อคอพับ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓ ของหนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษา  

ดินแดน ที่ มท ๐๓๑๑.๒/ว ๗๐๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง                    

ซักซ้อมแนวทางการแต่งเคร่ืองแบบกองอาสารักษาดินแดน ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบ  

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
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   แนวทางการสวมหมวกและการคาดเข็มขัดประกอบเคร่ืองแบบของ

หนังสือ บก.อส. ที่ มท ๐๓๑๑.๒/ว ๗๐๖๒ ลว. ๑๖ มี.ค.๖๓

   ๑. แต่งเครื่องแบบ (เข้าร่วมงานพิธี)

       ๑.๑ ผบช./จนท. แต่งเครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะสีกากี                                

    ๑.๒ ผบช./จนท. แต่งเคร่ืองแบบปกติเสื้อคอพับสีกากี                                

สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากี และคาดเข็มขัดด้ายถักสีกากี 

       ๑.๓ สมาชิก อส. แต่งตามข้อ ๑.๒ แต่ให้สวมหมวกหนีบสีกากี
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   ๒. แต่งเครื่องแบับั (ปีฏิิบััติงาน)

       ๒.๑ ผบช./จนท./สมาชิก อส. กรณีแต่งเคร่ืองแบบปกติ           

เสื้อคอพับสีกากี ให้สวมหมวกทรงอ่อนสีน�้าเงินเข้มและคาดเข็มขัดด้ายถักสีน�้าเงินเข้ม 

    ๒.๒ ผบช./จนท./สมาชิก อส. กรณีแต่งเคร่ืองแบบปกติ           

เสื้อคอพับสีขาวให้สวมหมวกหนีบสีกากีและคาดเข็มขัดด้ายถักสีกากี
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 ๒.๒ สวมหมวกปีระกอบัเคร่ืองแบับัในงานพิิธีส�าคัญของหน่วย                 

หรือวันส�าคัญของชาติ

  (๑) เครื่องแบบปกติขาว

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ชาย สวมหมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่หญิง สวมหมวกทรงหม้อตาลทรง

อ่อน/หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว

  (๒) เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากี

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ชาย สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่หญิง สวมหมวกแก๊ปทรงอ่อน            

พับปีกสีกากี 

  (๓) เคร่ืองแบบปกตเิสือ้คอพับสีกากี/ เคร่ืองแบบปกตเิส้ือคอแบะปล่อย

เอวสีกากี

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ชาย สวมหมวกทรงหม้อตาลสีกากี

และคาดเข็มขัดด้ายถักสีกากี 

    - ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่หญิง สวมหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับ

ปีกสีกากีและคาดเข็มขัดด้ายถักสีกากี

    - สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สวมหมวกหนีบสีกากี และคาด

เข็มขัดด้ายถักสีกากี

  (๔) เครื่องแบบปกติเสื้อคอพับสีขาว : ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    สวมหมวกหนีบสีกากีและคาดเข็มขัดด้ายถัก

สีกากี

  (๕) เครื่องแบบฝึก (สีกากีพรางเท่านั้น)

       - ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน         

สวมหมวกเบเร่ต์ 

  (๖) การแต่งเครื่องแบบชนิดใด ให้ ใช้การนัดหมาย

  (๗) การสวมหมวกและการคาดเข็มขัดประกอบเคร่ืองแบบปกติ            

เสื้อคอพับ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒.๑ (๕) 

------------------------------
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เครื่องแบบ ชั้นยศ 

และเครื่องหมาย

กองอาสารักษาดินแดน
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
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สิทธิปีระโยชน์และสวัสดิิการ

ของสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน

....................

๑. เงนิค่าตอบัแทนและเงนิเพ่ิิมการครองชพีิชัว่คราว

 ๑.๑ ค่าตอบแทน 

  - (ตัง้แต่ข้ันที ่๑ = ๔,๘๗๐ บาท ถึงข้ันที ่๓๓ = ๑๖,๗๙๐ บาท)

    ๑.๒ เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

  - ค่าตอบแทนข้ันที ่๑ = ๔,๘๗๐ บาท รวมกับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

= ๑๓,๒๘๕ บาท

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลอื

สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย  (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อ ๑๗ สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดอืนละหน่ึง

หมืน่สามพนัสองร้อยแปดสบิห้าบาท ให้ได้รับเงนิเพิม่การครองชีพช่ัวคราวเดอืนละสองพันบาทแต่เมือ่รวมกับ

เงินค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดอืนละหน่ึงหมืน่สามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

 - ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วย

เหลอืสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

 - ตารางข้ันเงนิค่าตอบแทน จ�านวน ๓๓ ข้ัน

๒. เงนิช่วยเหลอืสมาชกิ อส. กรณีเกษียณอายุ ถึงแก่ความตาย และลาออก)

    - กรณีเกษียณอายุ และกรณีถึงแก่ความตาย โดยได้รับเงินช่วยเหลือ                   

เป็นจ�านวน = เงินค่าตอบแทนเดอืนสุดท้าย X เวลาท�างาน (ปี)

    - กรณีลาออก (ท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหลักฐานส�าคัญ                  

ประกอบการขอรับเงนิช่วยเหลอื เช่น ใบประกาศการฝึกหลกัสูตรจดัตัง้และทดแทน

สมาชิก อส. ฯลฯ) โดยได้รับเงินช่วยเหลอืเป็นจ�านวน = เงินค่าตอบแทนเดอืนสุดท้าย 

X เวลาท�างาน (ปี)

๓. เงนิค่าตอบัแทนพิเิศษรายเดิอืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ีฏิบิัติังาน (สมาชกิ อส.) ใน

พิืน้ท่ี ๓ จชต. (จ.ยะลา จ.ปัตตาน ีและ จ.นราธวิาส) และ ๔ อ�าเภอ จ.สงขลา 

(อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) ได้เงินค่าตอบแทนพเิศษ คนละ      

๒,๕๐๐ บาท/เดอืน
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๔. ค่ารักษาพิยาบัาล เบกิค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตวัสมาชิก อส. และเป็นสถาน

พยาบาลของทางราชการเท่านัน้

๕. สนับัสนุนเครือ่งแต่งกายปีระจ�าปีี ปีละ ๒ ชุด

๖. เงนิสวัสดิิการเก่ียวกับัการศึกษาของบุัตรสมาชกิ อส.

 - เบิกเงินบ�ารุงการศึกษาได้ทั้งสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน                 

จนถึงระดบัอนปุริญญาหรือเทยีบเท่า

 - บุตรคนที ่ ๑ ถึงคนที ่ ๓ เป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายไุม่เกิน ๒๕ ปี       

ในวันที ่๑ พฤษภาคม ของทกุปี 

๗. สิทธิการลา แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดงันี้

 ๑) การลาป่วย ปีละไม่เกิน ๑๕ วัน

 ๒) การลากิจส่วนตวั ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน

 ๓) การลาพักผ่อน ปีละไม่เกิน ๑๐ วัน 

 ๔) การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 ๕) การลาคลอดบตุร ไม่เกิน ๙๐ วัน

 ๖) การลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธฮีจัย์ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน

๘. มลูนิธิอาสารกัษาดิินแดิน ในพิระบัรมราชนูิปีถัมภ์

 ๘.๑ การให้ความช่วยเหลอืสมาชิก อส. กรณเีสียชีวิตหรือบาดเจบ็จากการปฏบัิติ

หน้าที ่ม ี๔ ประเภท 

  ๑) เสียชีวิต  รายละ ๓๐,๐๐๐  บาท

  ๒) บาดเจบ็สาหัส รายละ ๒๐,๐๐๐  บาท

  ๓) บาดเจบ็ธรรมดา รายละ ๑๐,๐๐๐  บาท

  ๔) บาดเจบ็เลก็น้อย   รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท 

ตามกรณทีี่ได้รับบาดเจบ็

* กองทุนช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที ่

(เฉพาะสมาชิก อส. ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพ้ืนที ่๓ จชต. (จ.ยะลา จ.ปัตตาน ีและ จ.นราธิวาส) 

และ ๔ อ�าเภอ จ.สงขลา (อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย)
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 ๘.๒ การมอบทนุการศึกษาบตุรสมาชิก อส. 

  ๑) ระดบัประถมศึกษา  ทนุละไม่ต�า่กว่า ๒,๐๐๐ บาท 

  ๒) ระดบัมธัยมศึกษา  ทนุละไม่ต�า่กว่า ๒,๕๐๐ บาท 

  ๓) ระดบัอาชีวศึกษา  ทนุละไม่ต�า่กว่า ๓,๐๐๐ บาท

  ๔) ระดบัอดุมศึกษา  ทนุละไม่ต�า่กว่า ๕,๐๐๐ บาท 

๙. เงนิบั�านาญพิิเศษ และเงนิบั�าเหน็จตกทอดิ กรณีสมาชกิ อส. เสียชวิีต หรอื

พิิการทุพิพิลภาพิจากการปีฏิิบััติหน้าท่ี เพ่ือให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ            

ส่ังจ่าย

 ๙.๑ บั�านาญพิิเศษ

     ๑) ได้รับอนัตรายจนพิการ

     ๒) ได้รับการเจบ็ป่วย

     ๓) ถึงแก่ความตาย

   ซ่ึงแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการต่อไปได้

 สาเหตุ

     ๑) ปฏบิตัริาชการในหน้าที่

     ๒) ถูกประทษุร้าย เพราะกระท�าการตามหน้าที่

 เง่ือนไข

     ๑) ไม่ใช่ความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

     ๒) ไม่ใช่ความผดิของตนเอง

 การแบ่งจ่ายบ�านาญพิเศษ

     ๑) บดิาและมารดา ๑ ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต

     ๒) คูส่มรส ๑ ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นการสมรสใหม่

     ๓) บุตร ๒ ส่วน (ถ้าม ี๓ คนข้ึนไปรับ ๓ ส่วน)

   (ถึงอาย ุ๒๐ ปีบริบรูณ์ หรือก�าลงัศึกษาถึงอาย ุ๒๕ ปีบริบรูณ์)

 กรณไีม่มทีายาทให้จ่าย

     ๑) ผูอ้ปุการะ

     ๒) ผูอ้ยูใ่นอปุการะ
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 การค�านวณบ�านาญพิเศษ

 - กรณตีาย เป็นไปตามกฎหมายบญัญตัิ

   เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย X ๔๐ ส่วน

      ใน ๕๐ ส่วนของเงินเดอืนเดอืนสุดท้าย

 - กรณทีพุพลภาพ

    เจ้ากระทรวง ก�าหนด (ตามสมควรแก่เหต ุประกอบความพิการและทพุพลภาพ

   เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย X ๓๐ เท่าถึง ๓๕ เท่า

   ใน ๕๐ ส่วนของเงนิเดอืนเดอืนสดุท้าย

***เงินเดือนเดือนสุดท้าย ดูจากระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยอัตรา             

เงินเดือน ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือใช้ประกอบการ

ค�านวณบ�านาญพิเศษ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ จากช้ันยศในขณะนัน้

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ. กองอาสารักษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง

- พ.ร.บ. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๔

- ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าดว้ยอัตราเงินเดือนผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน          

เพ่ือใช้ประกอบการค�านวณบ�านาญพิเศษ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๙

 ๙.๒  บั�าเหน็จตกทอดิ

  - เมื่อสมาชิก อส. ที่ได้รับบ�านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพต่อมาถึง                     

แก่ความตาย ให้จ่ายบ�าเหนจ็ตกทอดแก่ทายาทเป็นจ�านวน ๓๐ เท่าของบ�านาญพิเศษ

รายเดอืน โดยกรมบญัชีกลางเป็นผูอ้นมุตัส่ัิงจ่าย

  - การแบ่งจ่ายบ�าเหนจ็ตกทอด

    ๑) บิดา มาราดา ให้ได้รับ ๑ ส่วน

        ๒) คูส่มรส ให้ได้รับ ๑ ส่วน

    ๓) บตุร ให้ได้รับ ๒ ส่วน (บตุร ๓ คนข้ึนไปได้รับ ๓ ส่วน)

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

- พ.ร.บ. กองอาสารักษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๕

- พ.ร.บ. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๔๘, ๔๙
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๑๐. ค่าเบ้ีัยเลีย้งสนาม เสบีัยงสนาม 

  ๑๐.๑ เบ้ียเลีย้งสนาม   คนละ ๒๐๐ บาทต่อวัน 

  ๑๑.๒ เสบียงสนาม     คนละ ๑๕   บาทต่อวัน

การจดัสรรแบ่งเป็น ๓ กลุม่ ดงันี้

๑) กลุ่มปฏบัิตหิน้าที่ในพ้ืนทีป่กต ิเดอืนละ ๑๕ วัน

 - เบีย้เล้ียงสนาม คนละ ๒๐๐ บาท (๒๐๐ X ๑๕ = ๓,๐๐๐ บาท)

 - เสบียงสนาม คนละ ๑๕ บาท (๑๕ X ๑๕ = ๒๒๕ บาท)

๒) กลุ่มปฏบัิตหิน้าที่ในศูนย์อพยพฯ เดอืนละ ๒๐ วัน 

 - เบีย้เล้ียงสนาม คนละ ๒๐๐ บาท (๒๐๐ X ๒๐ = ๔,๐๐๐ บาท)

 - เสบียงสนาม คนละ ๑๕ บาท (๑๕ X ๒๐ = ๓๐๐ บาท)

๓) กลุ่มปฏบัิตหิน้าที่ในพ้ืนทีส่ามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�าเภอ จ.สงขลา 

เดอืนละ ๒๕ วัน

 - เบีย้เล้ียงสนาม คนละ ๒๐๐ บาท (๒๐๐ X ๒๕ = ๕,๐๐๐ บาท)

 - เสบียงสนาม คนละ ๑๕ บาท (๑๕ X ๒๕ = ๓๗๕ บาท)

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

*ค�าสัง่กองบญัชาการกองอาสารักษาดนิแดน ที ่ ๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เร่ืองก�าหนด             

หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าเบีย้เลีย้งสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน

 ข้อ ๓ การเบกิจ่ายเงินให้เบิกจ่ายเงินตามวันทีอ่อกไปปฏบัิตหิน้าที่ในสนามหรือนอกทีต่ัง้ ตามค�าส่ังให้ไป

ปฏบิตัริาชการสนามหรือตามแผนส่ังใช้ถือเป็นหลักฐานส�าคญัในการเบกิจ่าย โดยให้ค�านึงถึงงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร และล�าดับความส�าคัญของภารกิจของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยให้เบิกจ่ายได้               

เดอืนละ ๑ คร้ัง

 ข้อ ๖ ก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายเงินให้ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ส�าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก              

กองอาสารักษาดนิแดน โดยให้เบกิจ่ายเฉพาะก�าลังพลทีอ่อกไปปฏบิตัหิน้าที่ในสนามหรือนอกทีต่ัง้เท่าน้ัน

หมายเหต ุค่าเบีย้เลีย้งสนาม และเสบยีงสนาม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจดัสรรให้เบกิจ่ายจะเป็น

ไปตามหลกัเกณฑ์ตามหนังสือด่วนทีสุ่ด มท ๐๓๓๑/ว ๒๘๑๓๓ ลงวันที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔

๑๑. การขอรับัเข็มอาสารักษาดิินแดินสดุิดิขีองสมาชกิ อส.

  - ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้มีช่ือเสียงเส่ือมเสียในทาง            

ศลีธรรม และมคีณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงัต่อไปนี้

  ๑) ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเวลาตดิต่อกันหรือหลายคร้ัง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

  ๒) เป็นผูไ้ด้รับรางวัลปฏบิตังิานดเีด่นประจ�าปี หรือเป็นผูท้ีก่ระทรวงมหาดไทย

หรือกองอาสารักษาดินแดนมอบรางวัลให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการรักษา          

ความมัน่คงของชาติ

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- ระเบยีบ มท. ว่าด้วย “เข็มอาสารักษาดนิแดนสดดุ”ี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๔
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๑๒. การแต่งต้ังและเลือ่นยศชัน้นายหมู่ใหญ่ลงมาของสมาชกิ อส.

 - ช้ัน/ยศ ของสมาชิก อส.

  นายหมูใ่หญ่

  นายหมูเ่อก

  นายหมูโ่ท

  นายหมูต่รี

  สมาชิกเอก

  สมาชิกโท

  สมาชิกตรี

  สมาชิก

 การพิจารณาจะด�าเนนิการปีละ ๑ คร้ัง เป็นประจ�าทกุปีภายในเดอืนตลุาคม และ

จะต้องด�ารงอยู่ในยศช้ันต�า่กว่าไม่น้อยกว่า ๑ ปี นบัแต่วันออกค�าส่ัง

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- พ.ร.บ. ยศ และเคร่ืองแบบผูบ้งัคบับญัชาและเจ้าหน้าทีก่องอาสารักษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

- ระเบยีบที ่๖ เร่ือง การแต่งตัง้และเล่ือนยศช้ันนายหมูใ่หญ่ลงมา ข้อ ๑

- ระเบยีบที ่๔ เร่ือง การแต่งตัง้และการเล่ือนช้ันสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน

- ข้อบงัคบัที ่๒ เร่ือง ก�าหนดช้ันและเคร่ืองหมายช้ันของสมาชิก อส. พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๓. การขอพิระราชทานชัน้ยศ นายหมวดิตรี ให้แก่สมาชกิ อส.

 ๑) สมาชิก อส. ทีเ่สียชีวิต หรือได้รับบาดเจบ็จนพกิารหรือทพุพลภาพจากการ

ปฏบัิตหิน้าที่

 ๒) สมาชิก อส. ทีม่อีายตุัง้แต่ห้าสิบสามปีข้ึนไปและเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

วิริยะ อตุสาหะ มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ เป็นผลดแีก่หน่วย

 ๓) สมาชิก อส. ทีจ่ะเกษียณอาย ุ(อายหุกสิบปีบริบรูณ์) ในปีงบประมาณถัดไป

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- ระเบยีบ มท. ว่าด้วยการขอพระราชทานช้ันยศนายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และข้อ ๖

ยศของสมาชิก อส.

ช้ันของสมาชิก อส.
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๑๔. การสมคัรเข้าเป็ีนสมาชกิการฌาปีนกิจสงเคราะห์

 - สมาชิก อส. อายตุัง้แต่ ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบรูณ์

 - การช�าระเงนิสงเคราะห์ตามอตัรา ดงันี้

  ๑) ผูม้อีายใุนวันสมคัรตัง้แต่ ๑๘ ปี แต่ไม่ถึง ๓๐ ปี คนละ ๒ บาท ต่อศพ

  ๒) ผูม้อีายใุนวันสมคัรตัง้แต่ ๓๐ ปี แต่ไม่ถึง ๕๐ ปี คนละ ๓ บาท ต่อศพ

  ๓) ผูม้อีายใุนวันสมคัรตัง้แต่ ๕๐ ปี แต่ไม่ถึง ๕๕ ปี คนละ ๕ บาท ต่อศพ

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- ระเบยีบ ปค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘(๘), ๑๘, ๑๙ 

และ ๒๐

๑๕. การสงเคราะห์และช่วยเหลอืแก่ทายาทเจ้าหน้าท่ีผูป้ีฏิบิัติังานท่ีเสียชวิีตหรือ

ได้ิรับับัาดิเจบ็ัทุพิพิลภาพิจนไม่สามารถปีฏิิบัติัหน้าท่ีราชการได้ิ อนัเนือ่งมาจาก

การถูกประทษุร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนใต้ ให้พิจารณา

บรรจทุายาทของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเข้าท�างานได้ครอบครัวละหนึง่คน

ระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- ระเบยีบ นร. ว่าด้วยบ�าเหน็จความชอบส�าหรับเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๕, ๒๔, ๒๕ (กจ.ปค. เป็นผูรั้บผดิชอบ)

.......................................

สมาชิก อส.สมาชิก อส.

ทำางานรับใช้ ประชาชนในพื้นที่”ทำางานรับใช้ ประชาชนในพื้นที่”
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อส. รอบร้�วทั่้�วไทั่ย

การปฏิิบ้ติิภารกิจของกองอาสาร้กษาดิินแดิน

ติามพระราชบ้ญญ้ติิกองอาสาร้กษาดิินแดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ (ม.๑๖) 

และติามนโยบายของร้ฐบาล กระทั่รวงมหาดิไทั่ย
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การป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติิดิ

ร้อย.อส.จ.นภ.๑/ร้อย.อส.อ.เมือง นภ.๒/ร้อย.อส.อ.นากลาง ๓ บัก.อส.จ.หนองบััวลำาภู

ร้อย.อส.อ.เมือง นภ.๒ บัก.อส.จ.หนองบััวลำาภู
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ร้อย.อส.อ.วังเหนือ ๙ บัก.อส.จ.ลำาปีาง

ร้อย.อส.อ.ขามทะเลสอ ๒๑ บัก.อส.จ.นครราชสีมา
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ร้อย.อส.อ.คลองหลวง ๒ บัก.อส.จ.ปีทุมธานี

ร้อย.อส.จ.บัร.๑ บัก.อส.จ.บัุรีรัมย์
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ร้อย.อส.อ.ยางชุมน้อย ๑๒ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ

ร้อย.อส.อ.คลองท่อม ๓ บัก.อส.จ.กระบัี่
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ร้อย.อส.อ.บั้านม่วง ๑๒ บัก.อส.จ.สกลนคร

ร้อย.อส.อ.พิังโคน ๑๑ บัก.อส.จ.สกลนคร
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ร้อย.อส.อ.ปีง ๔ บัก.อส.จ.พิะเยา

ร้อย.อส.อ.นาทม ๑๓ บัก.อส.จ.นครพินม
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ร้อย.อส.อ.กันทรารมย์ ๔ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ

ร้อย.อส.อ.บั้านหมอ ๒ บัก.อส.จ.สระบัุรี
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ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.มหาสารคาม

ร้อย.อส.อ.บัำาเหน็จณรงค์ ๔ บัก.อส.จ.ชัยภูมิ
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ร้อย.อส.อ.เขาสมิง ๕ บัก.อส.จ.ตราดิ

ร้อย.อส.อ.ฟากท่า ๕ บัก.อส.จ.อุตรดิิตถ์
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ร้อย.อส.อ.เมือง ชย.๒ บัก.อส.จ.ชัยภูมิ

ร้อย.อส.อ.นาตาล ๒๓ บัก.อส.จ.อุบัลราชธานี
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ร้อย.อส.อ.โพินสวรรค์ ๗ บัก.อส.จ.นครพินม

ร้อย.อส.จ.พิล.๒/ร้อย.อส.อ.เมือง พิล.๓ บัก.อส.จ.พิิษณุโลก
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ร้อย.อส.จ.อบั.๑ บัก.อส.จ.อุบัลราชธานี

ร้อย.อส.จ.ขก.๑ บัก.อส.จ.ขอนแก่น
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158

ร้อย.อส.อ.บััวเชดิ ๗ บัก.อส.จ.สุรินทร์
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การร้กษาความสงบเรียบร้อย/การจ้ดิระเบียบส้งคม

ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.มหาสารคาม

ร้อย.อส.อ.วัฒนานคร ๖ บัก.อส.จ.สระแก้ว
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160

ร้อย.อส.อ.เบัตง ๓ บัก.อส.จ.ยะลา

ร้อย.อส.อ.โคกโพิธิ์ ๔ บัก.อส.จ.ปีัตตานี
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ร้อย.อส.อ.เวียงแหง ๒๑ บัก.อส.จ.เชียงใหม่

ร้อย.อส.อ.เมือง นม.๒ บัก.อส.จ.นครราชสีมา
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ร้อย.อส.จ.ศก.๒/ร้อย.อ.ส.อ.กันทรลักษ์ ๙ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ

ร้อย.อส.อ.เมือง ลพิ.๑ บัก.อส.จ.ลำาพิูน
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ร้อย.อส.จ.ขก.๑ บัก.อส.จ.ขอนแก่น

ร้อย.อส.อ.ขุนหาญ ๖ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ
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ร้อย.อส.อ.ธาตุพินม ๔ บัก.อส.จ.นครพินม

ร้อย.อส.จ.สน.๑/ร้อย.อส.อ.ภูพิาน ๒๐ บัก.อส.จ.สกลนคร
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ร้อย.อส.อ.โพินนาแก้ว ๑๙ บัก.อส.จ.สกลนคร

ร้อย.อส.อ.แก่งหางแมว ๑๐ บัก.อส.จ.จันทบัุรี
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166

ร้อย.อส.อ.เมยวดิี ๑๕ บัก.อส.จ.ร้อยเอ็ดิ

ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.สุพิรรณบัุรี
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167

ร้อย.อส.อ.ลอง ๕ บัก.อส.จ.แพิร่

ร้อย.อส.อ.ขุนหาญ ๖ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ
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ร้อย.อส.อ.เพิ็ญ ๑๗ บัก.อส.จ.อุดิรธานี

ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.มหาสารคาม
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การป้องก้นและปราบปราม

การทั่ำาลายทั่ร้พยากรธรรมชาติิและสิ�งแวดิล้อม

ร้อย.อส.อ.งาว ๒ บัก.อส.จ.ลำาปีาง

ร้อย.อส.อ.นางรอง ๔ บัก.อส.จ.บัุรีรัมย์
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ร้อย.อส.อ.สะบั้าย้อย ๕ บัก.อส.จ.สงขลา

ร้อย.อส.อ.แม่สอดิ ๓ บัก.อส.จ.ตาก



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

171

ร้อย.อส.อ.บััวเชดิ ๗ บัก.อส.จ.สุรินทร์

ร้อย.อส.อ.บััวเชดิ ๗ บัก.อส.จ.สุรินทร์
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ร้อย.อส.อ.ลี้ ๕ บัก.อส.จ.ลำาพิูน

ร้อย.อส.อ.แม่สอดิ ๓ บัก.อส.จ.ตาก
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ร้อย.อส.อ.ขุนยวม ๖ บัก.อส.จ.แม่ฮ่องสอน

ร้อย.อส.อ.งาว ๒ บัก.อส.จ.ลำาปีาง



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

174

ร้อย.บัก.บัร./ร้อย.อส.อ.สอง ๒ บัก.อส.จ.แพิร่

ร้อย.อส.อ.หนองปีรือ ๑๓ บัก.อส.จ.กาญจนบัุรี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

175

ร้อย.อส.อ.หัวตะพิาน ๖ บัก.อส.จ.อำานาจเจริญ

ร้อย.อส.อ.กุดิบัาก ๘ บัก.อส.จ.สกลนคร



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

176

ร้อย.อส.อ.นาตาล ๒๓ บัก.อส.จ.อุบัลราชธานี

ร้อย.อส.อ.ชานุมาน ๓ บัก.อส.จ.อำานาจเจริญ



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

177

ร้อย.บัก.บัร./ร้อย.อส.อ.เมืองสิงห์บัุรี ๑ บัก.อส.จ.สิงห์บัุรี 

การช่วยเหลือและบรรเทั่าสาธารณภ้ย



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

178

ร้อย.อส.อ.ขุนยวม ๖ บัก.อส.จ.แม่ฮ่องสอน



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

179

ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.มหาสารคาม



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

180

ร้อย.อส.จ.ขก.๑ บัก.อส.จ.ขอนแก่น



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

181

ร้อย.อส.อ.บั้านนาเดิิม ๑๓ บัก.อส.จ.สุราษฎร์ธานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

182

ร้อย.อส.อ.บั้านนาเดิิม ๑๓ บัก.อส.จ.สุราษฎร์ธานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

183

ร้อย.บัก.บัร.๒/ร้อย.ปีฝ.๑ บัก.อส.



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

184

ร้อย.บัก.บัร.๒/ร้อย.ปีฝ.๑ บัก.อส.



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

185

ร้อย.บัก.บัร./ร้อย.อส.จ.นธ.๑ บัก.อส.จ.นราธิวาส



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

186

ร้อย.อส.อ.สุไหงโก-ลก ๖ บัก.อส.จ.นราธิวาส



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

187

ร้อย.อส.อ.ยะหริ่ง ๗ บัก.อส.จ.ปีัตตานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

188

ร้อย.อส.อ.ยะหริ่ง ๗ บัก.อส.จ.ปีัตตานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

189

ร้อย.อส.อ.เมือง ยล.๒ บัก.อส.จ.ยะลา



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

190

ร้อย.อส.อ.เมือง ยล.๒ บัก.อส.จ.ยะลา



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

191

ร้อย.อส.อ.ขุนหาญ ๖ บัก.อส.จ.ศรีสะเกษ



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

192

ร้อย.อส.อ.ท่าหลวง ๙ บัก.อส.จ.ลพิบัุรี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

193

ร้อย.อส.อ.น้ำาปีาดิ ๔ บัก.อส.จ.อุตรดิิตถ์



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

194

ร้อย.บัก.บัร. บัก.อส.จ.อ่างทอง



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

195

การป้องก้นการแพร่ระบาดิ

ของโรคติิดิเชื�อไวร้สโคโรนา 2019

ร้อย.อส.อ.ธาตุพินม ๔ บัก.อส.จ.นครพินม

ร้อย.อส.อ.เบัตง ๓ บัก.อส.จ.ยะลา



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

196

ร้อย.บัก.บัร.๒/ร้อย.ปีฝ.๑ บัก.อส.



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

197

ร้อย.ปีฝ.๒ บัก.อส.



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

198

ร้อย.อส.อ.กะพิ้อ ๑๒ บัก.อส.จ.ปีัตตานี

ร้อย.อส.อ.ไชยปีราการ ๒๒ บัก.อส.จ.เชียงใหม่



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

199

ร้อย.อส.อ.เมือง นบั.๑ บัก.อส.จ.นนทบัุรี

ร้อย.อส.อ.กะพิ้อ ๑๒ บัก.อส.จ.ปีัตตานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

200

ร้อย.อส.อ.ปีากช่อง ๑๓ บัก.อส.จ.นครราชสีมา

ร้อย.อส.อ.คลองหลวง ๒ บัก.อส.จ.ปีทุมธานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

201

ร้อย.อส.อ.แม่สอดิ ๓ บัก.อส.จ.ตาก

ร้อย.อส.จ.สฎ.๑ บัก.อส.จ.สุราษฎร์ธานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

202

ร้อย.อส.จ.นม.๑ บัก.อส.จ.นครราชสีมา

ร้อย.อส.อ.เขมราฐ ๓ บัก.อส.จ.อุบัลราชธานี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

203

ร้อย.บัก.บัร./ร้อย.อส.อ.เมือง ลพิ.๑ บัก.อส.จ.ลำาพิูน

ร้อย.อส.อ.วังเจ้า ๑๐ บัก.อส.จ.ตาก



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

204

ร้อย.อส.อ.ขุนยวม ๖ บัก.อส.จ.แม่ฮ่องสอน

ร้อย.อส.อ.ไทรโยค ๗ บัก.อส.จ.กาญจนบัุรี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

205

ร้อย.อส.อ.โคกสูง ๙ บัก.อส.จ.สระแก้ว

ร้อย.อส.อ.เมือง ภก.๑ บัก.อส.จ.ภูเก็ต



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

206

  ๑. กรมการปีกครอง จับักุมแม่เล้าค้ามนุษย์กลางกรุงไม่เกรงกลัว

กฎหมาย พิบัเดิ็กสาวอายุต่ำากว่า ๑๘ ปีี ตกเปี็นเหยื่อ ๓ ราย

	 วันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๕	สมาชิก	อส.	สังกัด	ร้อย.ปพ.๑	บก.อส.	ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง	 นำาโดย	 นายรณรงค์	 ทิพย์ศิริ	 ผู้อำานวยการ

ศนูยป์ฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมายพนกังานฝา่ยปกครอง	สำานกัการสอบสวนและนติกิาร

กรมการปกครอง	บกุจบั	๗๘๙	บาร์	ภายในซอยสขุุมวิท	๗	โดยมผีูท้ำาหนา้ทีเ่ชียร์แขก

ให้ดื่มเหลา้เบยีร์และโฆษณาขายบริการทางเพศกับนักเทีย่วทัง้ชาวตา่งชาตแิละชาวไทย

การจ้ดิระเบียบส้งคม



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

207



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

208

  ๒. ชดุิปีฏบิัติัการพิเิศษกรมการปีกครอง รว่มกับักรมพินิิจและคุ้มครองเดิก็

และเยาวชน บักุตลาดิเชลยศึก กาญจนบุัร ีจบััรา้นขายเหลา้ให้เด็ิก พิบัผูป้ีระกอบัการ

ฝ่าฝืนกฎหมายในที่ดิินการรถไฟ

	 วันที	่๖	พฤษภาคม	๒๕๖๕	สมาชิก	อส.	สังกัด	ร้อย.ปพ.๑	บก.อส.	ปฏบิตัภิารกิจ

ร่วมกับ	ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง	นำาโดย	นายรณรงค์	ทิพย์ศิริ	ผู้อำานวยการ

ศูนย์ปฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมายพนกังาน	ฝา่ยปกครอง	สำานกัการสอบสวนและนติกิาร

กรมการปกครอง	 ร่วมกับ	 นางสุภาภรณ์	 ชมชัย	 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา

ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายธนณฏัฐ	์ศรีสันต	์นายอำาเภอเมอืงกาญจนบรีุ	เข้าจบักุมร้านทีฝ่า่ฝนืขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ใหเ้ยาวชน	บริเวณตลาดคา่ยเชลยศกึ	ตัง้อยูต่ดิกับสะพานข้ามแมน่้ำาแคว	

ในพื้นที่อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

209



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี
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วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

211

  ๓. ชุดิปีฏิบัติัการพิเิศษกรมการปีกครอง บักุเข้าจู่โจมจบััสถานบัันเทิงเถื่อน

ย่านปีทุมวัน ต้ังอยู่ติดิรัว้โรงเรียน เปิีดิถงึเชา้ มัว่สุมเสพิยา เตรยีมชง สตช. ส่ังปิีดิถาวร

	 วันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	๒๕๖๕	 สมาชิก	 อส.	 สังกัด	 ร้อย.บก.บร.๑/ร้อย.ปพ.๑/

ร้อย.ปพ.๓	 บก.อส.	 ร่วมกับ	 ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง	 นำาโดย

นายรณรงค์	 ทิพย์ศิริ	 ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน

ฝ่ายปกครอง	 สำานักการสอบสวนและนิติการ	 กรมการปกครอง	 ร่วมกับหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง	ในฐานะ	ศนูย์อำานวยการประสานกำากับตดิตามผลการดำาเนนิงานตามคำาสัง่

หัวหน้า	 คสช.	 ที่	 ๒๒/๒๕๕๘	 (ศอ.กต.)	 นำากำาลังบูรณาการบุกจับกุม	 สถานบันเทิง

ละเมิดกฎหมาย	 ชื่อ	 “แวมไพร์ผับ”	 ตั้งอยู่ถนนรองเมือง	 ซอย	 ๕	 แขวงรองเมือง

เขตปทมุวัน	กรุงเทพมหานคร	และพบนกัเทีย่วมสีารเสพตดิในร่างกาย	จำานวน	๑๘	คน

ซึ่งมีเยาวชนอายุ	๑๙	ปี	กำาลังตั้งครรภ์และพบสารเสพติดในร่างกาย



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

212



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี
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วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี

214

  ๔. นายอำาเภอแก่งคอย รว่มกับัท่ีทำาการปีกครองจงัหวัดิสระบัรีุ ชดุิเฉพิาะกิจ

มหาดิไทย และกรมพิินิจและคุ้มครองเดิ็กและเยาวชน บัุกจับั “ละอ่อน” ผับัลับั

กลางเมืองแก่งคอย ไร้ใบัอนุญาต

	 วันที่	 ๒๑	 สิงหาคม	๒๕๖๕	 สมาชิก	 อส.	 สังกัด	 ร้อย.บก.บร.๑/ร้อย.ปพ.๑/

ร้อย.ปพ.๓	 บก.อส.	 ร่วมกับ	 นายดุรงค์ฤทธ์ิ	 ศิริวัฒนพันธ์	 นายอำาเภอแก่งคอย

นายพุฒิชาติ	 จันทอง	 ป้องกันจังหวัดสระบุรี	 นายรณรงค์	 ทิพย์ศิริ	 ผู้อำานวยการ

ศนูยป์ฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมายพนกังานฝา่ยปกครอง	สำานกัการสอบสวนและนติกิาร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าจับกุมสถานประกอบการชื่อ	“ละอ่อน”	เปิดให้บริการ

เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำาหนดและปล่อยปละละเลย	 ให้เด็กอายุต่ำากว่า	 ๒๐	 ปี

เข้ามาใช้บริการ



วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี
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วารสารอาสารักษาดิินแดิน ฉบัับัพิิเศษครบัรอบั ๖๙ ปีี
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สมาชิิกกองอาสารัักษาดิินแดินจัังหวััดิชิายแดินภาคใต้้

กับภารักิจัรัักษาควัามสงบเรัียบรั้อยและควัามมั�นคงภายในพื้้�นที่ี� ๓ จัังหวััดิชิายแดินภาคใต้้        

และ ๔ อำาเภอของจัังหวััดิสงขลา

	 ปจัจบุนัการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต	้มุง่หมายสร้างความเชื่อมัน่ศรัทธา

มุง่แก้ไขปญัหาของพ่ีนอ้งประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต	้ดว้ยการบรูณาการ

กำาลังทุกภาคส่วนในการทำาพ้ืนที่ให้ปลอดภัย	 และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยใช้

ยทุธศาสตร์ประชาชนมส่ีวนร่วม	องคก์รทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	มคีวามเข้าใจ	

และให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา	 นำาไปสู่	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”
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และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	

โดยน้อมนำ�ยุทธศ�สตร์พระร�ชท�นของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร

มห�ภูมิพล อดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ได้แก่ “เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�” 

“ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ก�รพัฒน�ต�มภูมิสังคม” รวมท้ัง

พระร�ชปณิธ�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว คือ “ก�รสืบส�น รักษ� และ

ต่อยอด และครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหง่อ�ณ�ร�ษฎรตลอดไป”

และแนวพระร�ชดำ�ริ “จิตอ�ส� เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ” เป็นยุทธศ�สตร์หลัก 

โดยมีผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ	คือ

	 ๑.	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 พ้ืนที่มีความสงบสันติ	

ปัญหายาเสพติด	และภัยแทรกซ้อนอื่นๆ	ได้รับการแก้ไข

	 ๒.	สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	

ประชาชนและทุกภาคส่วน	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	สังคมมีความเสมอภาค

	 ๓.	เศรษฐกิจในพ้ืนที่ไดรั้บการพัฒนา	ประชาชนมรีายไดแ้ละยกระดบัคณุภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ดข้ึีน	โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เปน็ตน้แบบในการดำาเนนิชีวิต

	 ๔.	 กลุ่มผู้เห็นต่างและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพูดคุย	 และ

เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

	 ๕.	องคก์รทัง้ในและตา่งประเทศ	มคีวามเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ	์ความเปน็จริง

ทีเ่กิดข้ึนและใหก้ารสนบัสนนุแนวทางการแก้ไขปญัหาของรัฐบาลไทย	รวมทัง้ตดัการ

สนับสนุนขบวนการ
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	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ร่วมกับกองอำานวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร	และศนูยอ์ำานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต	้ไดด้ำาเนนิการ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐	ด้านความมั่นคง	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง

ความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ภายใต้กรอบ

ดำาเนนิงานทีส่ำาคญัคอื	การยกระดบัการแก้ไขปญัหาให้มคีวามเปน็เอกภาพ	และบรูณาการ

การขับเคลื่อนสอดคลอ้งตอ่เนื่องกันทกุระดบั	ส่งเสริมและอำานวยความยตุธิรรม	และ

เพ่ิมประสทิธภิาพใหกั้บการแก้ไขปญัหา	ทีเ่อือ้ตอ่การลดความรุนแรงพร้อมเสริมสร้าง

ความเข้าใจกับกลุม่ผูเ้ห็นตา่ง	ตามแนวทางสันตวิิธผีา่นกลไกตา่งๆ	โดยการขับเคลื่อน

ภารกิจตามเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐	ด้านความมั่นคง	

ไดน้ำามาสูก่ารกำาหนดเปา้หมาย	ตวัช้ีวัด	และกรอบทศิทางการขับเคลื่อนภารกิจ	ภายใต้

แผนระดับที่	 ๒	 ได้แก่	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๘๐	

ประเด็นความมั่นคง	ซึ่งกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด	รวม	๒	ตัวชี้วัด	คือ	๑)	สถิติ

จำานวนเหตุรุนแรงและความสูญเสียลดลง	๒)	อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค

และจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	ต่อปี	โดยมีแผนระดับที่	๓	ได้แก่	แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๖๘

ซึ่งมีสาระสำาคัญ	 ๒	 ประการ	 คือ	 ๑)	 กำาหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ	 ๒)	 กำาหนดเกณฑ์

พิจารณาการถ่ายโอนการบงัคบับัญชา	ภารกิจและพ้ืนที	่จากกองอำานวยการรักษาความมัน่คง

ภายใน	 ภาค	 ๔	 ส่วนหน้า	 ให้กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยได้กำาหนด

ลำาดับขั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ไว้	๓	ระยะ	คือ

ระยะที่ ๑ ขั้นก�รควบคุมสถ�นก�รณ์และยุติสภ�พปัญห� ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ 

ระยะที่ ๒ ขั้นก�รปฏิบัติก�รเชิงรุกควบคู่กับก�รพัฒน� ปี ๒๕๕๔ - วัน ว.

ระยะที่ ๓ ขั้นก�รเสริมสร้�งสันติสุขและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน  วัน ว.
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	 ซ่ึงในปจัจบุนัอยู่ในระยะที	่๒	(การปฏบิตักิารเชิงรุกควบคูกั่บการพฒันา)	และ

กำาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะที่	 ๓	 (การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	

ซึ่งมีจุดเน้นการปฏิบัติที่สำาคัญ	คือ								

	 ๑)	ส่งเสริมสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของกำาลงัเจา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรประจำาพ้ืนที่

	 ๒)	ดำาเนินการฝึกทบทวนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่และ

ประชาชน	

		 ๓)	สั่งใช้กำาลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำาพื้นที่	มารับผิดชอบงานเชิงรับ

แทนกำาลังทหารหลัก	
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	 ทั้งนี้	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 ได้มอบหมาย

ภารกิจใหก้รมการปกครอง	มหีนา้ที่ในการวางแผน	อำานวยการ	กำากับดแูลในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง	 ฝึกทบทวน	 และส่ังใช้กำาลังสมาชิกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 เพื่อเตรียมรับมอบภารกิจและพ้ืนที่แทนทหารหลัก	 โดยมอบหมาย

ภารกิจสำาคัญ	๓	ประการ	คือ

๑. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยขบวนและเส้นท�งรถไฟ

ตั้งแต่สถ�นีรถไฟห�ดใหญ่ ถึง สถ�นีรถไฟสุไหงโก-ลก
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๒. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยเขตเมือง ๕ เมืองหลัก

ร่วมกับอ�ส�สมัครประจำ�พื้นที่และเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ
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๓. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยพื้นที่ตำ�บล/หมู่บ้�นเป้�หม�ย จำ�นวน ๑๖๔ ตำ�บล

จ�กทั้งหมด ๒๙๐ ตำ�บล ในพื้นที่ ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และ ๔ อำ�เภอของจังหวัดสงขล� 
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 กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย	ในฐานะฝา่ยอำานวยการ	กองบญัชาการ

กองอาสารักษาดนิแดน	จงึไดส่ั้งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนปฏบิตัภิารกิจในพ้ืนที	่

๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ	 ๔	 อำาเภอ	 (จะนะ	 เทพา	 นาทวี	 และสะบ้าย้อย)

ของจังหวัดสงขลา	 รวมจำานวน	 ๑๑,๔๗๗	 อัตรา	 โดยจำาแนกภารกิจของสมาชิก										

กองอาสารักษาดินแดน	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

	 ๑.	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจปกติของหน่วย	 จำานวน	

๔,๖๘๗	 อัตรา	 โดยปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและอำานาจหน้าที่ปกติของกระทรวง

มหาดไทย	รวมทั้งภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน

	 ๒.	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง	 จำานวน	

๖,๗๙๐	 อัตรา	 ซ่ึงเป็นกำาลังที่ข้ึนการควบคุมทางยุทธการกับหน่วยทหารในพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเป็นการเฉพาะ	 ตามที่กองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ส่วนหน้ามอบหมาย	ซึ่งเป็นภารกิจเชิงรับ

	 โดยกลไกการขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 ในระดับ

จังหวัด	 คือ	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด	 ในระดับอำาเภอ	 คือ

ศูนย์ปฏิบัติการอำาเภอ	 และในระดับตำาบล	 คือ	 ชุดคุ้มครองตำาบล	 ซ่ึงมีปลัดอำาเภอ						

เปน็หวัหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	เปน็ผูค้วบคมุบงัคบับญัชา	รับผดิชอบในการออกคำาส่ัง

ยทุธการและปฏบิตังิานความมัน่คงในพ้ืนทีต่ำาบลทีรั่บผดิชอบ	เพื่อสนบัสนนุการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้เป็นไปตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 จึงได้จัดตั้ง

ชุดคุม้ครองตำาบลข้ึน	ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๐	(สมาชิก	อส.

ร้อย.อส.รถไฟ)	และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	และ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๐	มิ.ย.	๒๕๖๐	(สมาชิก	อส.	ร้อย.อส.เขตเมือง	และสมาชิก	อส.

ชุดคุ้มครองตำาบล)	โดยเริ่มดำาเนินการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำาบลขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

มีจำานวน	๑๐๔	ชุด	(จ.	ยะลา	จำานวน	๓๐	ชคต./	จ.ปัตตานี	๑๙	ชคต./	จ.	นราธิวาส	๔๐	ชคต.

และ	๔	อ.	ของ	จว.	สงขลา	๑๕	ชคต.)	โดยกองทัพบกได้สนับสนุนอาวุธประจำากาย

(ปนืเลก็ยาว)	จำานวน	๒,๗๐๐	กระบอก	พร้อมซองกระสนุ	โดยมอบหมายใหป้ลดัอำาเภอ

ประจำาตำาบลเปน็หวัหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	มหีนา้ทีรั่บผดิชอบบงัคบับญัชา	และมอบหมาย

ใหก้ำานนัเปน็รองหวัหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	ในห้วงแรกมกีารบรรจกุำาลงัพลตามจำานวน

หมูบ่า้น	เช่น	ตำาบลทีม่จีำานวนหมูบ่า้นตัง้แต	่๕	หมูบ่า้น	ลงมาบรรจกุำาลงัพลสมาชิก	อส.

จำานวน	๒๔	นาย	และตำาบลที่มีจำานวนหมู่บ้านมากกว่า	๕	หมู่บ้านขึ้นไป	บรรจุกำาลังพล

สมาชิก	อส.	จำานวน	๓๖	นาย	การจัด	การฝึก	และการปฏิบัติงานด้านยุทธการอยู่ใน

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของกองบญัชาการกองอาสารักษาดนิแดน	กระทรวงมหาดไทย
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	 ตอ่มาเมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	กรมการปกครองไดจ้ดัตัง้ชุดคุม้ครองตำาบลข้ึนเพ่ิมเตมิ

จำานวน	๖๐	ชคต.(จ.ยะลา	๑๑	ชคต./	จ.ปัตตานี	๓๘	ชคต./	จ.นราธิวาส	๑๑	ชคต.)	

รวมชุดคุ้มครองตำาบลทั้งสิ้น	จำานวน	๑๖๔	ชคต.

	 หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	

ภาค	 ๔	 ส่วนหน้า	 ได้จัดตั้งกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ขึ้น	โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงในอัตรากำาลังเฉพาะกิจของกองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน	ภาค	๔	ส่วนหน้า	(จัดกำาลังจากฝ่ายปกครอง	๑๖	คน	ฝ่ายทหาร	

๑๐	 คน)	 โดยเป็นหน่วยงานหลักในการใช้กำาลัง	 สมาชิก	 อส.	 จังหวัดชายแดนภาคใต้								

ทั้งสมาชิก	อส.	ชุดคุ้มครองตำาบล	ชุดรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ	และชุดรักษา

ความปลอดภัยพื้นที่เขตเมือง	ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา	๑๖	แห่ง

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน	พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่งกำาหนดไว้	๖	ประการ	คือ	

	 (๑)	บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำาของข้าศึก	

	 (๒)	ทำาหนา้ทีต่ำารวจรักษาความสงบภายในทอ้งทีร่่วมกับพนกังานฝา่ยปกครอง

หรือตำารวจ

	 (๓)	รักษาสถานที่สำาคัญ	และ	การคมนาคม	

	 (๔)	ป้องกันจารกรรม	สดับตรับฟัง	และรายงานข่าว	

	 (๕)	ทำาการช่วยใหค้วามสะดวก	แก่ฝา่ยทหารตามทีท่หารตอ้งการ	และตดัทอน

กำาลังข้าศึก	

	 (๖)	 เป็นกำาลังสำารองส่วนหน่ึงที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำาลังทหารได้

เมื่อจำาเป็น

	 และปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงตามที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค	 ๔	 ส่วนหน้า	 มอบหมาย	 ซ่ึงข้ึนควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจ

จังหวัด	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเป็นการเฉพาะ	ซึ่งลักษณะของ

การปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง	จะเน้นการปฏิบัติภารกิจในเชิงรับประกอบด้วย	

	 (๑)	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบและ

ดำาเนินการสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่	

	 (๒) สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง,

ยาเสพติด,	การข่าว	และกลุ่มก่อการร้ายทุกรูปแบบ	

	 (๓)	สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำาคัญในพื้นที่รับผิดชอบ	

	 (๔)	ประสานงานและสนบัสนนุการปอ้งกัน	การบรรเทาสาธารณภยัทัง้ก่อนเกิด

ขณะเกิด	และการฟื้นฟูหลังจากการเกิดเหตุ	

	 (๕)	การรักษา	ความปลอดภัยตามแนวชายแดน	และการควบคุมตัวผู้อพยพ

ภัยจากการสู้รบ	
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	 (๖)	ควบคุมปราบปรามผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน	

	 (๗)	ดำาเนนิการสนบัสนนุทางการเมอืงและพัฒนาทอ้งที	่และพิทกัษ์พ้ืนทีเ่ขตหลงั	

	 (๘)	สนบัสนนุการรักษาความปลอดภยัเส้นทาง	การเดนิรถ,	ขบวนรถ,	บริเวณ

สถานีรถไฟ
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 ซ่ึงเป็นไปตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปี	 ๒๕๖๖		

ของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ส่วนหน้า	เพื่อนำาสันติสุขกลับคืน

สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม	โดยได้จัดวางกำาลัง

รับผิดชอบพื้นที่	ดังนี้

	 ๑.	พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง	ใช้กำาลัง	ทหารหลัก	ทหารพราน	และหน่วย

เฉพาะกิจตำารวจหมายเลข	 เป็นกำาลังรับผิดชอบหลัก	 ใช้การปฏิบัติเชิงรุกทั้งด้าน

ยุทธการ	และด้านการเมือง

	 ๒.	พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา	ใช้กำาลัง	ทหารพราน	และ	ตำารวจตระเวนชายแดน	

เป็นกำาลังรับผิดชอบหลัก

	 ๓.	 พ้ืนท่ีเสริมสร้างการพัฒนา	 ใช้กำาลัง	 ตำารวจตระเวนชายแดน	 เจ้าหน้าที่

ตำารวจสถานีตำารวจภูธร	สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	และอาสาสมัครประจำาพื้นที่	

เป็นกำาลังรับผิดชอบหลักเน้นมาตรการเชิงรับในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ

เป้าหมายอ่อนแอ	

	 สำาหรับพ้ืนทีเ่ร่งรัดการพัฒนา	และพืน้ทีเ่สริมสร้างการพัฒนา	ทีม่กีารตรวจพบ

การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง	 ให้เสริมด้วยกำาลังทหารพราน	 และ	 หมวด

เฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ	ของกองกำาลังตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ๔.	พ้ืนทีเ่ขตชุมชนเมอืง,	เขตเทศบาล	และเขตเศรษฐกิจ	ใช้กำาลงัหมวดเฉพาะกิจ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ	 ของ	 กองกำาลังตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน	 เป็นกำาลังรับผิดชอบหลัก	 เสริมด้วยกำาลังหน่วยเฉพาะกิจ

ตำารวจหมายเลข	ในพื้นที่รอบนอก
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	 ๕.	พ้ืนทีร่ะดบัตำาบลและหมูบ่า้น	ใช้กำาลงัของชุดคุม้ครองตำาบล	และชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้าน	เป็นกำาลังรับผิดชอบหลัก

	 ดังนั้น	 กรมการปกครองและกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 ๔	

ส่วนหน้า	จึงได้กำาหนดให้	“ปีี พิ.ศ. ๒๕๖๖ เปี็นปีีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้สมาชกิกองอาสารักษาดินิแดินจงัหวัดิชายแดินภาคใต้”	เพื่อเตรียมการรับมอบ

ภารกิจ	 พ้ืนที่	 และความรับผิดชอบ	 ซ่ึงกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัร	ไดก้ำาหนดเกณฑพิ์จารณาการถ่ายโอนภารกิจ	พ้ืนที	่และความรับผดิชอบให้

กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	จำานวน	๔	ข้อ	ดังนี้

	 ๑.	ความพร้อมต่อการเสริมสร้างและควบคุม	กำากับดูแล	กำาลังสมาชิก	อส.	

ของส่วนบังคับบัญชาและส่วนที่เก่ียวข้อง	 กล่าวคือ	 กระทรวงมหาดไทย	 โดย

กรมการปกครอง	ต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับในด้านกำาลังพล	ด้านงบประมาณ	และ

การปฏิบัติงานด้านยุทธการ	รวมทั้งการควบคุม	การกำากับและการบังคับบัญชา	

	 ๒.	 ความเข้มแข็งของกำาลังสมาชิก	 อส.	 ในภารกิจการรักษาความปลอดภัย

ตำาบลหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 รวมถึง	 การปฏิบัติงานตามมาตรการเชิงรับอื่น	 ๆ

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 กล่าวคือ	 การปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ต้องผ่านการประเมินความเข้มแข็ง	เรื่อง	การจัดระบบรักษา

ความปลอดภยัในระดบัหมูบ่า้นและตอ้งสามารถดแูลรักษาความปลอดภยัใหกั้บพ่ีนอ้ง

ประชาชนได้ทั้งตำาบล	ภายในปี	๒๕๗๐	

	 ๓.	สถานการณค์วามรุนแรงในพ้ืนทีล่ดลงอยา่งมนียัสำาคญั	ประชาชนในพ้ืนที่

มีความเชื่อมั่น	จนนำาไปสู่การพัฒนางานด้านอื่นๆ	กล่าวคือ	พิจารณาจากเหตุการณ์

ความรุนแรงลดลงตามตวัช้ีวัดในแผนบรูณาการการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

คือ	 ในปี	๒๕๖๓	ลดลงร้อยละ	๒๐,	 ในปี	๒๕๖๔	ลดลงร้อยละ	๓๕,	 ในปี	๒๕๖๕

ลดลงร้อยละ	๕๐	และในปี	๒๕๖๖	ลดลงร้อยละ	๖๐	เมื่อเทียบกับปี	๒๕๖๐

	 ๔.	ผลการประเมนิความเข้มแข็งของชุดคุม้ครองตำาบล	(ชคต.)	ผา่นมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดการประเมินความเข้มแข็งของคุ้มครองตำาบล	 ร้อยละ	 ๗๕

(๑๒๓	ชคต.	จาก	๑๖๔	ชคต.)	

	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการขบัเคลื่อนและเสริมสรา้งประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในการเตรียมความพร้อม

รับ	–	ส่ง	มอบพ้ืนที่ใหกั้บหนว่ยกำาลงัในพ้ืนทีต่ามแผนยทุธศาสตร์ชาตดิา้นความมัน่คง

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน	 และลำาดับข้ันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ๓	 ลำาดับข้ัน	 ของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนปฏิบัตกิาร	(Road	Map)	ของรฐับาล/แผนเสรมิสรา้งสันตสิขุจงัหวัดชายแดนภาคใต้
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ประจำาป	ี๒๕๖๖	และแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพเจา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมคัรประจำาพ้ืนที่

ปี	 ๒๕๖๖	 –	 ๒๕๖๘	 กรมการปกครองจึงได้รับมอบภารกิจให้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่

ในระดับตำาบล	 จำานวน	 ๑๖๔	 ตำาบล	 และรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย

ขบวนรถไฟตัง้แตส่ถานหีาดใหญจ่ำานวนสถานสีไุหงโก-ลก	รวมทัง้รับผดิชอบดแูลรักษา

ความปลอดภยัพ้ืนทีเ่ขตเมอืง	๕	เมอืงหลกั	โดยเนน้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งใหส้มาชิกกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวัดชายแดนภาคใต	้โดยจดักำาลงัรับผดิชอบ

พื้นที่	๓	พื้นที่	ดังนี้	

	 ๑.	 จัดตั้งชุดคุ้มครองตำาบล	 จำานวน	 ๑๖๔	 ชุดคุ้มครองตำาบล	 มีกำาลังพล

ชุดคุ้มครองตำาบลละ	 ๓๖	 นาย	 รวม	 ๕,๙๐๔	 นาย	 	 โดยมีปลัดอำาเภอประจำาตำาบล

เปน็หวัหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	กำานนัเปน็รองหวัหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	และผู้ ใหญบ่า้น

ทีต่ัง้ฐานปฏบิตักิารเปน็ผูช่้วยหัวหนา้ชุดคุม้ครองตำาบล	และกำาลงัสมาชิก	อส.	จำานวน	

๓๓	นาย	ประกอบกำาลงัเปน็ชุดคุม้ครองตำาบล	ตัง้ฐานปฏบิตักิารอยู่ในพ้ืนที	่๓	จงัหวัด	

และ	๔	อำาเภอของจังหวัดสงขลา	ดังนี้	

	 			๑.	จังหวัดปัตตานี	จำานวน	๕๗	ชุดคุ้มครองตำาบล

	 			๒.	จังหวัดยะลา	จำานวน	๔๑	ชุดคุ้มครองตำาบล

	 			๓.	จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	๕๑	ชุดคุ้มครองตำาบล

	 				๔.	จงัหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	เทพา	สะบา้ยอ้ย	และอำาเภอนาทวี	จำานวน	

๑๕	ชุดคุ้มครองตำาบล

  ๒.	จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่	๒	(กองร้อย	อส.รปภ.	ขบวนรถไฟ)	จำานวน	๓	

หมวดปฏิบัติการ	มีผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่	และสมาชิก	อส.	ปฏิบัติหน้าที่	จำานวน	๒๐๔	นาย

		 ๓.	จัดตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนเขตเมือง	จำานวน	๕	กองร้อย	กองร้อยละ

๒๐๒	นาย	รวม	๑,๐๑๐	นายเพื่อรับผิดชอบพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจหลัก	๕	เขตเมือง	

ไดแ้ก่	อำาเภอเมอืงปตัตาน	ีอำาเภอเมอืงยะลา	อำาเภอเมอืงนราธวิาส	อำาเภอสไุหงโก-ลก	

และอำาเภอเบตง	

	 โดยกรมการปกครองไดม้อบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชา	เจา้หนา้ที	่และสมาชิก	อส.

รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว	 ด้านยุทธการ	 และด้านกิจการมวลชน

(มวลชนสัมพันธ์)	 และปฏิบัติหน้าที่งานสำาคัญเร่งด่วน	 ๕	ด้าน	 ตามแผนเสริมสร้าง

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจำาปี	๒๕๖๖	ได้แก่

	 			๑.	งานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย	เน้นปฏิบัติตามมาตรการ	๓	นอก	๔	ใน		

	 			๒.	งานแก้ไขปัญหายาเสพติด	เน้นการป้องกัน	และการบำาบัดรักษา

	 			๓.	งานส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	เน้นลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชน

สังคมพหุวัฒนธรรม
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	 			๔.	งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง	เน้นนำาส่วนราชการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องที่

และท้องถิ่นร่วมกับผู้นำาชุมชน

   ๕. งานเสริมสร้างความเข้าใจ	 เน้นลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจทันทีเมื่อเกิด

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ความรุนแรง

  ท้ังน้ีกรมการปีกครองให้กำาลังพิลทุกคนยึดิถือหลักปีฏิบััติ “ภารกิจสำาเร็จ 

กำาลงัพิลทุกคนต้องปีลอดิภยั” เมื่อเกิดิสาธารณภัยกำาลงัพิลทุกคน “ต้องเข้าพิืน้ท่ี

ช่วยเหลือพิี่น้องปีระชาชนก่อน ถอนกำาลังทีหลัง”

ผู้เรียบเรียง

นายธนภัทร หัฏพานิชย์ ผู้อำานวยการส่วนยุทธการและการข่าว

นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ผู้อำานวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้

นายธนภัทร รัตนสมัย หัวหน้าฝ่ายยุทธการ
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สรุปผลการปฏิบัติภารกิจ

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ด้านความม่ันคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
รายการ จ านวน 

* การปราบปรามยาเสพติด 
 - จับกุมผู้กระท าผิด 
 - ยึดของกลาง คือ ยาบ้า 
    เฮโรอีน 
    ฝ่ิน 
    กัญชา 
    อื่นๆ 
 - คิดเป็นมูลค่ารวม 

 
๑6,010 ราย 

70,662,776 เม็ด 
1,929,223 กรัม 

150 กรัม 
4,750,321 กรัม 

943,346 กรัม 
3,943,476,928บาท 

* การรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด 37,460 ครั้ง 
* การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 - ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 - อบรมด้านวิชาชีพ แนะน า จัดหางานให้ท า 
 - ติดตามประเมินผลผู้ท่ีผ่านการฟื้นฟ ู
 - กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู 

 
9,177 คน 
472 ครั้ง 

7,407 คน 
1,089 ครั้ง 

* การตรวจสถานบริการ 30,730 แห่ง 

 

 

 

 

 

สรุปีผลการปีฏิบััติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน

ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๕
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รายการ จ านวน 

* การปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. ใน 5 ภารกิจ 
 - ลาดตระเวน 
 - ต้ังจุดตรวจ 
 - รักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
 - การข่าว 
 - การปราบปราม 

 
158,757 ครั้ง 
158,693 ครั้ง 
228,448 ครั้ง 
165,379 ครั้ง 

46,906 ครั้ง 
* การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
 - การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
   ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 
 - การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย 
   ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 
 - ร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจตามมาตรการรักษา 
   ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารสาธารณะ 

 
28,672 ครั้ง 

864,502 คน 
1,724 ครั้ง 

19,266 คน 
 

6,262 แห่ง 
* การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - จับกุมผู้กระท าผิด 
 - ไม้ของกลาง 
 - คิดเป็นมูลค่า 

 
 

181 ราย 
271 ลบ.ม. 

10,747,969 บาท 
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2. ด้านการบริการประชาชน 
รายการ จ านวน 

* โครงการ อส. สนับสนุนการท่องเท่ียว 
 - รักษาความปลอดภัย/อ านวยความสะดวก    
   นักท่องเท่ียว 
 - ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว 

 
1,943,914 คน 

 
2,044,004 คน 

* โครงการ อส. ช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ ตาม
นโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล 
 - สมาชิก อส. เข้าร่วมโครงการ 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 

 
 

๑09,468 คน 
18,011,301 คน 

 
 
3. ด้านการพัฒนา 

รายการ จ านวน 
* พัฒนาท้องถิน่ 
 - คิดเป็นมูลค่า 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 

16,895 ครั้ง 
19,549,183 บาท 

5,395,987 คน 
* การซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ 
 - คิดเป็นมูลค่า 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 

2,735 แห่ง 
11,994,989 บาท 

1,350,114 คน 
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คณะที่ปีรึกษา

ว่าที ่นายกองเอก สันติ ชูศรี

 นายกองตรี ลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ นายกองตรี ธนภัทร หัฏพานิชย์

 นายกองตรี สุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ นายกองตรี เชาวลิต สิทธิฤทธิ์

 นายกองตรี เมธาวี สุขเถี้ยม นายกองตรี ภัทรดิฐ สิงหเสนี

 นายหมวดเอก นิรันดร์ ขวัญบุรี

คณะผู้จัดิทำา

ปีระจำากองบัรรณาธิการ

 นายกองตรี พิชญ์เวช หนูเพชร  นายกองตรี วิระพงศ์ กันทะลือ

 นายหมวดเอก พิชามญชุ์ ฉิมหาด  นายหมวดเอก กัลยาลักษณ์ น้อยช้อย

 นายหมวดโท ทัตธนนันท์ ศตนันท์นนต์  นายหมวดโท พิเชฐ ขออาพัด
 

ฝ่ายสนับัสนุน

 นายกองตรี บูชา จันทรพิมล  นายกองตรี ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์

 นายหมวดเอก สันติสุข เหมือนแท้  นายหมวดเอก อชิรวิทย์ สถาปนุกูล  

 นายหมวดเอก กัญจนา โคตรบรรเทา  นายหมวดเอก จัญญา เอมบำารุง  

 นายหมวดเอก กอบชนะ วิเชียรศรี  นายหมวดโท ธนภัทร รัตนสมัย  

 นายหมวดโท พิเชษฐ์ สุขนิตย์  นายหมวดตรี อัครเดช เนตรสุวรรณ

 นายหมวดตรี ชิตกานต์ จงวัชรสถิตย์  นางสาวสุนิศา มานาดี

ช่างภาพิ/ฝ่ายศิลปี์  นายหมู่ตรี ณัฐวุฒิ ศิริพงษ์, สมาชิก นพดล โสนะรินทร์

แผนกจัดิส่ง  นายหมู่ใหญ่ กนกทิพย์ บุราคร  

การติดิต่อ

 ๑.  ทางไปรษณีย์ ถึง บรรณาธิการวารสารอาสารักษาดินแดน

  ๑๒๗๗/๑ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย

  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 ๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๑๐๐๘ # ๓๑๔

  โทรสาร หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๑๐๐๘ # ๓๑๙

  หมายเลข ๕๑๒๒๕, ๕๑๒๒๖

 ๓. ทาง e-mail : vdch.th@gmail.com  

พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง  ถนนลำาลูกกา - ฉะเชิงเทรา

โทร. ๐ - ๒๐๑๒ - ๔๑๗๐ - ๘๐  นายสันติ ชูศรี ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๖
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บัันทึก
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บัันทึก
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บัันทึก
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บัันทึก
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บัันทึก


