๖๐ ปี ที่ภาคภูมิ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี
ตำรวจตระเวนชายแดน

“..........หนาที่ของตำรวจชายแดน คือรักษาเขตแดนภูมิประเทศและคนเขาออกตามชายแดน
ไมใชในการปราบโจรผูรายหรือปราบผูกอการราย เปนหนาที่ที่จะตองแสดงคุณภาพของตำรวจ
อีกอยางหนึ่งที่สำคัญก็มีการสอดสองดูโจรผูรายและจะตองปองกันและรักษาพื้นที่ซึ่งเกี่ยวของ
กับการที่ผูกอการรายจะมารุกรานบานเมือง..........”

ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกตำรวจชายแดน
ณ กองกำกับการตำรวจชายแดนเขต ๕
คายดารารัศมี อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

จัดพิมพเนื่องในโอกาส
วันคลายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ ๖๐ ป
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ออกแบบบโดย ร.ต.ต.สมพร จันทรออน กก.๘ บก.กฝ..บช.ตชด.
เปนผลงานนรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ พรอมคำขวัญ

อนนุสาวรีย พลตำรวจเอก เผา ศรียานนท
ผูบัญชาการตำำรวจตระเวนชายแดน (คนแรก)

๖๐ ป ตำรวจตระเวนชายแดน
๖ พฤษภาวันสถาปปนามาบรรจบ
รับใชราษษฎรรับใชศาสนนกษัตรา
ทำหนาที่อยางททหารปองกันชาติ
ตำรวจไไทยชายแดนมมั่นคงงดี
ใครรุกล้ำชายขขอบขัณฑยึดยันไว
แรงงานนเถื่อน ตัดไม พวกกคายา
อีกอาวุธสงงครามมรถขามแดน
กอเหตุรายทำลายชาตติเที่ยวกราดยิง
เสริมสรางธรรรมค้ำจุนคุณภาพชีวิต
โรงงเรียนตชชด.สรางโอกาสแแกเด็กไทย
ดวยพระมหากรุณาธิคุณชวย
กับพื้นที่กับประะชาภูมิสังคม
ตชด.สนนองงานพระราชดำริ
ทุกภาคสวนราษฎรรัฐหลอมรวมใจ

อายุครบหหกสิบปที่ฟนฝา
เพื่อประชาคคลายยทุกขสุขทวี
ปราบปรามอาาชญาากรรมตามวิถี
ทั้งหนาที่พลเรือนดดวยชวยพัฒนา
ขับไลไปอยากลล้ำกรรายไดเชียวหนนา
คาสัตวปาตองหหามปปราบปรามจจริง
คามนุษยสุดแสสนเลลวรายยิ่ง
ไมประวิงปองปดขจัดภัย
การศึกษาชชวยพพิชิตความสงสัย
ใหกาวไไกลเปปนกำลังสรางสังคม
พระราชททานดวยโครงการรทีี่เหมาะะสม
ควาามอุดมรมเย็นฟนผืนดินไทย
ดอกผลผลิบานงามงดดแสนสดใใส
เถลิงไทยวัฒนาสสถาพร

พันตำรวจเอกหญิง พัชรินทร ดิษบรรจง
รอยกรอง

ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ ขอสูศึกทุกเมื่อไมหวั่นไหว

พระบาททสมเดด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พรระบรรมราชินีนาถ
เสสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจชายแดนแและททหาร
ณ กอองบังคับการผสม ๓๙๔ อ.หลมสัก จ.เพพชรบููรณ
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑๑
ที่มา : ภาพพระราชทาาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเเยี่ยมตำรวจชายแดน ณ สถานีอนามัยหลมเกกา
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑
ที่มา : ภาพพระราชทาน
เนนื้อรองตอนนหนึ่งของเพลลง “ควาามฝนอันสูงสุด” เปปนเพลงพรระราชชนิพนธธลำดับที่ ๔๓
ซึ่งพระบบาทสมมเด็จพระะเจาอยูหัวทรงพระราชชนิพนธเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑๔

สมพรจากฟา พระทรงประทานปวงขาชีวิตในหลายืนยง

พระบาทสสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็็จพระนางเจาฯ พรระบรมราชินีนาถ
เสสด็จพระราชดำำเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเเธอ เจาฟาวชิราลลงกรณ
ไปทรงเยยี่ยมหมวดตำรวจชายแแดนที่ ๓๑๘ กองกำำกับการตำรวจชาายแดนเขต ๓
อ.โขงงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศศ.๒๕๑๓
ที่มา : ภาพพระราชทาาน

เนื้อรองตตอนหหนึ่งของงเพลง “เเทวาพาคูฝน” เปนเพพลงพระะราชนนิพนธลำดับที่ ๙
ซึ่งพระบบาทสมมเด็จพระะเจจาอยูหัวทรงพระราชชนิพนธเมื่อ พ.ศศ. ๒๔๔๙๒

น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟาแดนไกล พืชพรรณไมชื่นยืนยง

พระบบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมรราชินีนาถ เสด็จพระราชชดำเนนิน
พรอมดดวยสมมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ไปทรงเยีี่ยมกองกำกับการตำรวจชชายแดดนเขต ๕
คายดารารัศมี อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑๓
ที่มา : ภาพพระราชทาน
เนื้อรองตอนนหนึ่งของเพลงง “สายฝน” เปนเพลลงพระราชชนิพนธลำดดับที่ ๓
ซึ่งพระบบาทสมมเด็จพระะเจาอยูหัวทรงพระราชชนิพนธเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘๙

จะยอมตายหมายใหเกียรติดำรง จะปดทองหลังองคพระปฏิมา

พระบาทสมมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระะบรมมราชินีนาถ
เสด็จพระรราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝกสุนัขสงครราม
ณ กองพันสัตวตาง อ.แแมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายยน พ.ศ.๒๕๑๔๔
ที่มา : ภาพพระราชทาน

เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒
บานไไสหรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๒๕๑๘
ที่มา : ภาพพระราชทาน
เนื้อรองตอนนหนึ่งของเพพลง “ควาามฝนอันสูงสุด” เปปนเพลงพรระราชชนิพนธธลำดับที่ ๔๓
ซึ่งพระบบาทสมมเด็จพระะเจจาอยูหัวทรงพระราชชนิพนธเมื่อ พ.ศศ. ๒๕๕๑๔

รักราชมุงภักดี รองบาท

พระบาทสสมเดด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบบรมราชินีนาถ
เสสด็จพระราชดดำเนนินไปทรงประกอบพิธีเปดคายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ปประจวบคีรีขันธ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพรระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถถ
ประทับแพยางเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศนสองฝงหวยละอู
ต.หนนองพลัับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคคม พ.ศ..๒๕๑๑
เนื้อรองตออนหนึ่งของเพลลง “ดุจบิดามารดร”” เปนเพลลงพระะราชนนิพนธ
ในสมเดด็จพระเททพรัตนราชสุุดาฯ สยาามบรมราชชกุมารรี

พระพรหมชวยอำนวยใหชื่นฉ่ำ เพื่อจะนำดับความรอนใจ

พระบาทสมเด็็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเเยี่ยมคายนเรศวร
และทรงงเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๒
ที่มา : ภาพพระราชทาน
เนื้อรองตอนนหนึ่งของเพลงง “สายฝน” เปนเพพลงพระราาชนิพนธลำดดับที่ ๓
ซึ่งพระะบาทสสมเด็จพรระเจจาอยูหัวทรงพระราชชนิพนธเมื่อ พ.ศศ.๒๔๘๘๙

สาร

กองบั ญ ชาการร ตำรวจตต ระเวนชายแดน เป น หน ว ยงานสำคั ญ หน ว ยงานหนึ่ ง ขออ ง
สำนักงานตำรวจแหงชาตติ มีภารกกิจ รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงตามแนวชายแดดน
การปองกันอาชญากรรมสสำคัญ งาานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การสนองงานตามโครงกาาร
พระราชดำริ รวมทั้งการพพัฒนาชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ ผลการปฏิบัติงาน
ของตำรวจตระเวนชายแดดนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ เอกชชน
และประชาชนทุกฝาย อันเปนการสสรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ
อย า งไรก็ ต ามในน อนาคตต อั น ใกล นี้ ประเทศไทยกำลั ง จะก า วเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
พื้ น ที่ ช ายแดนจะมี ค วาา มสำคั ญ ทั้ ง ในมิ ติ ท างด า นการค า และการดู แ ลด า นความมั่ น ค ง
กองบั ญ ชาการตำรวจตรร ะเวนชาา ยแดนจะต อ งเป น กำลั ง หลั ก ในการปฏิ บั ติ และต อ งกำหนน ด
ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ และแแ นวทางปฏิ บั ติ ใ ห เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ สถานการณ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และทที่ ส ำคั ญ คื อ ต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น แ ละเจตนารมณ
ของสำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ คื อ “เป น ตำรวจมื อ อาชี พ เพื่ อ ความผาสุ ก ของประชาชนน ”
และที่สำคัญคือตองวางแนวความมคิดของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายหลักของสำนักงาาน
ตำรวจแหงชาติ คือ
๑. เป น ตำรวจจ ที่ ป กป อ ง เทิ ด ทู น และจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น ชาติ ศาสนา แลล ะ
พระมหากษัตริย
๒. เปนตำรวจมมืออาชีพ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาลและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. เปนตำรวจทที่ประชาชชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเปนที่พึ่งไดอยางแทจริง
ในโอกาสนี้ ผมม ขออาราา ธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ตลอดจจ น
พระบารมีแหงองคพระบาาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จงดลบั น ดาลให ทุ ก ท า นปป ระสบแแ ต ค วามสุ ข ความเจริ ญ มี พ ลานามั ย ที่ แข็ ง แรงสมบู ร ณ แลล ะ
สามารถบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนนแกสังคม และชาติบานเมืองสืบไป

พลตำรวจเอก
( อดุลย แสงสิงแกว )
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

สาร

เนื่องในโอกาสวันสถถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไดเวียนมาบรรจบครบรออบ
อีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเปนปที่ ๖๐ ของการกอตั้ง ขาพเจาขอสงความระลึกถึง
และความปรารถนาดี ม ายั ง เพื่ อ นข า ราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครั ว ทุ ก ท า นด ว ย
ความจริงใจ
๖๐ ป ที่กองบัญชาการตำรรวจตระเวนชายแดน ไดปฏิบัติหนาที่ในการเฝาระวังและแกไข
ปญหาความมั่นคงตามแนวชาายแดน เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนและความมั่นคงปลอดภภัย
ของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา ที่ผานมา ตำรวจตระเวนชายแดน เปนทั้งนักรบและนักพัฒนา
ดำเนิ น การรั ก ษาความมั่ น ค งปลอดภภั ย ตามแนวชายแดน ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรร ม
และพัฒนาชวยเหลือประชาชชนในถิ่นทุรกันดารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับ
ความไววางพระราชหฤทัยจากกพระบาททสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุ วงศ ที่ทรงมอบหห มายงานให ต ำรวจตระเวนชายแดน สนองงานโครงการตาา ม
พระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
และตั้งใจปฏิบัติหนาที่สนองงาานพระราาชดำริใหบังเกิดผลดีตอประชาชนเสมอมา
โดยในป พุ ท ธศั ก ราา ช ๒๕๕๕ ๕ โครงการสุ ข ศาลาพระราชทาน โรงเรี ย นตำรวจตระเวว น
ชายแดน ยังไดรับรางวัลดีเดน ดานบบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมกาาร
พัฒนาระบบราชการ ซึ่งเปนรางวัลที่ชวยยืนยันความสำเร็จของตำรวจตระเวนชายแดนในการสนองงาาน
พระราชดำริ เพื่อชวยพัฒนาคคุณภาพชชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และในกาวตอไปของตำรววจ
ตระเวนชายแดน ท า มกลางง การเปลลี่ ย นแปลงของสถานการณ โ ลก ข า พเจ า ขอให ต ำรวจตระเวว น
ชายแดนทุกทาน รวมกันปฏิบัติภารกกิจอยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความสมัครสมานสามัคคี
มี ค วามเสี ย สละ อดทน มี วิ นั ย และอุ ด มการณ ดำรงตนด ว ยเกี ย รติ ย ศและศั ก ดิ์ ศ รี ข องตำรวว จ
ตระเวนชายแดน เพื่อความผาาสุกของปประชาชนและความมั่นคงของชาติตลอดไป
ในวาระอั น เป น มงคค ลนี้ ข า พเจ า ขออั ญ เชิ ญ อำนาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้ ง หลาย ที่ ท า นเคารพนั บ ถื อ อี ก ทั้ ง พระบุ ญ ญาบารมี แ ห ง องค พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระะบรมราชชินีนาถ ไดโปรดดลบันดาล พระราชทานพรใหเพื่อนขาราชกาาร
ตำรวจตระเวนชายแดนและะ ครอบครรั ว ประสบแต ค วามสุ ข ความเจริ ญ แคล ว คลาดจากภยั น ตราา ย
ทั้งปวง มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป
พลตำรวจโท
(สุรพงษ เขมะสิงคิ)
ผูบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ปฐมบท
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิตำรวจตระเวนชายยแดน” เลมนี้ ตชด. เขขียนขึ้น
ดวยหัวใจของ ตชด.ทั้งมวล ที่ไดทำงานรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มานานนนับเนื่องมมาถึง ๖๐ ปแลว
กาารรำลึกถึงตนกำเนนิดความเปนมาไดกลายเปปน “หกสิบปแหงความหลังและความมหวัง” ที่มีความทุกข
ความสุขคละเคลาปะปนกันไป ดังจะเห็นไดจากการทีี่กองบรรณาธธิการพยายามเรียงรรอยกิจกรรรม ตั้งแตต
ตนกำเนนิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ จนถถึง พ.ศศ.๒๒๕๕๖ บรรพบุรุษของ ตชด.ซึ่งเปนที่รักเคารพขของพวกเเรา ตชด.
หลายททานยังมีชีวิตอยูและเปนประะจักษพยานที่ชวยยืนยันความจงรักภักดีตอพระบาทสมเดด็จพระเจจาอยูหัว
และพพระบรมววงศานุวงศทุกพระอองคอยางยั่งยืนมั่นคง ดวยความซื่อสัตยสุจริตบนรากฐานขอองความเเชื่อมั่น
ความมศรัทธาแและความกตัญูที่มีตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค กตัญูตอวีรบุรุษแหหงผืนแผผนดิน
ทุกทานที่ไดชวยกันปกปอง ดูแลรักษาผืนแผนดินไทยผืนนี้ใหเปนแหลงรวมคววามเปปน “คนไทย”” เอาไวได
จิตวิญญาณขออง ตชด.ทุกคนที่ไดรับการหลอหลอมจากบรรพชนใใหจงรักภักดี รักบานรักเมือง
ได ถู ก บั น ทึ ก ไว แ ล ว ใน “ เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ๖๐ ป ที่ ภ าคภู มิ ต ำรวว จตรร ะเวนชายแแ ดน” เลล ม นี้
เหตตุ ก ารณ บ างเหตุ ก ารณ
ณ ที่ ไ ม ไ ด บั น ทึ ก ไว ณ ที่ นี้ ที่ เ ป น ความทรงจำที่ ฝ ง แน น อยู ใ นเนื้ อ ในน ตั ว ในสส มอง
และหหัวใจขอองวีรบุรุษ ตชชด.บาางทานที่ไดปฏิบัติการถวายแผนดินดวยความมจงรรักภักดียิ่ง ก็เกินกำลังของ
กองบบ รรณาธธิ ก ารที่ จ ะนำคค วามทท รงจำนั้ น มาบั น ทึ ก ในหนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด ท างกก องบรรณาธิ ก ารก็ ไ ด แ ต ตั้ ง
ความหหวังวา เมื่อมีผูอานหนัังสือเลลมนี้แลว “รำลึก” ความหลังครั้งที่มีประสสบการณตรงที่เกิดขึ้นในนสมัยที่
ภั ย สงคค ร ามอยู ล อ มรอบชายแดด น ไทยย จะบั น ทึ ก ส ง มาให พ วกเราบบ า ง เพพ ราะ ตชด.รุ น ห ลั ง หรื อ เยาวชน
คนรุนหลััง อาจจะะไมเขาใจแลววาคำำวา “พลลีชีพเพื่อชาติ” คืออะไร แลลวทำไม ตชด.ตองททำอยางนนั้นดวย
คำตอบทั้งหมดอยูในหนังสือ “เกีียรติประวัติและศศักดิ์ศรีี ๖๐ ปที่ภาคภูมิตำรวจตระเววนชายแดดน”
ฉบับนี้แลว
ดวยความปรารถนนาดีี
กองบรรณาาธิการ
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

สารบัญ
หนนา
ตำรรวจตตระเวนชายแแดน

๑๗

ตำำรวจพลรมกับภารกกิจสำคัญ

๕๑๑

โรรงเรรียน ตชด.

๗๓

ตชด. กับการปฏฏิบัติงานสนองพพระราาชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑๐

ตชด. กับคนไขขในพระบรมรราชชานุเคราะหห

๑๒๘

ตชด. กับงานมมวลชนสัมพันธ

๑๓๔

ตชชด. กับลูกเสสือชาวบาน

๑๕๗

ตชด.. กับการรสรางความมั่นคงใในชนบทที่หมูบาน

๑๖๖๓

ตชชด. กับการเเลือกตั้ง

๑๗๕

ตชด. กับการฝฝกกำลังพล

๑๘๒

ตชดด. กับงบปรระมาณการเงิน

๒๐๖

ตชด. กับการปองกันและปราบปปรามยาาเสพติด

๒๒๐

ตชด. กับการชวยเหลือผูประสบบธรณ
ณีพิบัติภัยสึนามิ

๒๓๘

ตชดด. กับการรชวยเหลือผููประสบอุทกภัย

๒๖๖๖

ตชด. กัับโจรจีนคอมมมิวนิสตมาลายาา (จคคม.)

๒๘๗

ตชด. กับการทำงานนในจังหวัดชาายแดนภาคใต

๒๙๙

ตชด. กัับการกูเฮลิคอปเตตอรท่ีเขื่อนบางลาง

๓๓๖

ตชด. กับการเขาสูประชาคมอาเเซียน ป ๒๕๕๘

๓๔๗๗

นักวิชาการ : แขนนงไผที่ถูกตัด

๓๕๗

นาย ตชดด.สสอนอะไร

๓๗๔

๖๐ ปแหงความหลังและความหวัง

๓๘๙

ตำรวจตระเวนชายแดน

ตํารวจตระเวนชายแดน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามมหาเอเชียบูรพาไดยุติลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘
ประเทศไทยไดรับความบอบชํ้าทั้งในดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ประเทศ
มหาอํานาจไดแตกแยกออกเปน ๒ ฝาย คือ โลกเสรีมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศสเปนผูนํา อีกฝาย
ไดแก ฝายคอมมิวนิสตมีโซเวียต รัสเซีย และจีนเปนผูนํา ทั้ง ๒ ฝายมีนโยบายแตกตางกันโดยเฉพาะ
จีนคอมมิวนิสตหลังจากที่เหมาเจอตุงสามารถยึดครองแผนดินใหญไวไดทั้งหมด และขับไลประธานาธิบดี
เจียงไคเชคไปอยูที่เกาะไตหวันหรือเกาะฟอรโมซาในป พ.ศ.๒๔๙๒ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความสําคัญ
ตอความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกา
ไดสงพลเอก วิลเลี่ยม เจมส โดโนแวน ไปเปนที่ปรึกษาทางการทหารใหกับประธานาธิบดีเหมาเจอตุง
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด พลเอก วิลเลี่ยม เจมส โดโนแวน จึงเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา
จากการที่พลเอก วิลเลี่ยม เจมส โดโนแวน ไปทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานการทหารใหกับประธานาธิบดี
เหมาเจอตุงเปนเวลาหลายปทําใหไดทราบแนวความคิดและแผนการของประธานาธิบดีเหมาเจอตุงนอกจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจีนใหเปนระบบคอมมิวนิสตแลวยังตองการขยายผลไปสูประเทศตางๆ
ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต โดยเฉพาะประเทศที่อยูรอบประเทศจีน
จํานวน ๑๕ ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย แนวทางที่จะทําใหประเทศเหลานี้เปลี่ยนระบบการปกครอง
กระทําดวยการสงเสริมใหจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตขึ้นในประเทศนั้นๆ ภายใตการสนับสนุนของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ทั้งดานการศึกษาอบรม การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ พลเอก วิลเลี่ยม เจมส โดโนแวน
ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย ซึ่งมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) เปนนายก
รัฐมนตรี พลเอก วิลเลี่ยม เจมส โดโนแวน แจงใหนายกรัฐมนตรีทราบถึง
ภัยคุกคามจากฝายคอมมิวนิสตที่จะมีตอประเทศไทยในอนาคต พรอมทั้ง
แนะนําใหเตรียมรับสถานการณภัยคุกคามดังกลาว ซึ่งตอมาเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงไดตั้งคณะ
กรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทําการศึกษาและเตรียมการรับสถานการณภัย
คุกคามที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของสงครามนอกแบบ คณะกรรมการ
ดังกลาวนี้ชื่อวา “คณะกรรมการนเรศวร” มีบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาล
รวมเปนกรรมการดวย อาทิ พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต,พลโท ถนอม
กิตติขจร, พลตํารวจโท เผา ศรียานนท, พลอากาศเอก ฟน ร.ฤทธาคนี,
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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๑. ประวัติความเปนมาของตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

พลเรือเอก หลวงชํานาญอรรถยุทธ, พลตํารวจโท ลมาย อุทยานานนท, พันเอก นายวรการ
บัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ และผูแทนของฝายอเมริกัน
(กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๑๘ : ๑๒๓)
สถานการณภัยคุกคามของประเทศไทยมีแนวโนมวาจะถูกรุกรานจากฝายคอมมิวนิสต
อยางแนนอน โดยรูปแบบการคุกคามก็จะกระทําดวยการสงคนเขามาแทรกซึมเขา-ออก
ตามแนวชายแดนทั้งออกไปรับการศึกษาอบรมและกลับเขามาขยายผลปลุกระดมในประเทศไทย
เพื่อกอใหเกิดการสูรบขึ้นภายในประเทศ ภายใตการสนับสนุนของคอมมิวนิสตนอกประเทศ
และใชยุทธวิธีสงครามนอกแบบ การรบแบบกองโจรเปนหลัก ดังนั้นคณะกรรมการนเรศวร
จึงมีมติใหกรมตํารวจเปนผูรับผิดชอบเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามดังกลาว โดยใหทําการ
ฝกสงครามนอกแบบใหกับตํารวจและทหารแลวจัดกําลังตํารวจเขาไปปฏิบัติงานตาม
แนวชายแดน เพื่อปองกันการแทรกซึมจากฝายคอมมิวนิสตภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
ทางดานชายแดนประเทศไทยทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางสวนใน
ภาคเหนือ เนื่องจากประเทศไทยมีขอตกลงไวกับประเทศฝรั่งเศสที่หามตั้งหนวยทหารในรัศมี
๒๕ กิโลเมตรจากแนวชายแดนตามอนุสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบ
ความเกี่ยวพันระหวางสยามกับอินโดจีนลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๔๖๙ และแลกเปลี่ยนสัตยาบันกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๐
ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวมีความวา...
“๑. ในเขตสองตอนของเขตแดนระหวางกรุงสยามกับอินโดจีน ซึ่งแมนํ้าโขงเปน
เขตแดนนั้น จะตองมีแนวปลอดการทหารกวางขางละ ๒๕ กิโลเมตรจากเสนเขตแดนนั้น
๒. ภายในแนวเขตนี้กรุงสยามและอินโดจีนจะบํารุงกําลังพลถืออาวุธไวในอาณาเขต
ของตนไดก็ฉะเพาะแตกําลังตํารวจเทาที่จําเปนสําหรับรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอยของมหาชนเทานั้น.
แตทวา อัครภาคีแหงอนุสัญญานี้แตละฝายคงสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเพิ่มกําลังเชนนี้ขึ้น
ไดชั่วคราวเทาที่จักจําเปนสําหรับการที่ตํารวจจักตองกระทําเปนพิเศษ และทั้งสองฝายสงวน
ไว ซึ่ ง อํ า นาจภายในอาณาเขตของตนที่ จ ะขนกองพลรบและเครื่ อ งสั ม ภาระต า งๆ
ซึ่งตองการสําหรับการกระทําของตํารวจในเขตแขวงที่ใกลเคียง ฤาสําหรับการสงคราม
กับประเทศนอกอนุสัญญานี้ผานขามแนวเขตที่ปลอดการทหารนั้นไดดวย.” (กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๔๖ : ๔)
ดวยมูลเหตุดังกลาวจึงยากที่จะใชกําลังทหารไปรักษาชายแดนได ทางออกที่ดีที่สุดคือ
จัดตั้งกองกําลังกึ่งทหารเพื่อปองกันรักษาพื้นที่แนวชายแดนโดยอาศัยตํารวจเปนหลัก
จะไดไมกระทบกระเทือนสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ จากมติของคณะกรรมการนเรศวร
รัฐบาลและกรมตํารวจจึงไดจัดตั้งหนวยตํารวจพลรมและตํารวจตระเวนชายแดนในโอกาส
ตอมา...นอกจากนั้นควรจัดตั้งกองทัพประชาชนขึ้นในรูปแบบที่จะชวยตํารวจ. (กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๓๖ : ๒๙)
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ตึก ๕๑
ในอดีต : เปนศูนยสื่อสารที่ทันสมัย ในยุคแรกของ
การกอตั้ง ตชด.ใชเปนที่ติดตอกับตางประเทศ
และคณะที่ปรึกษาสหรัฐ
ปจจุบัน : ใชเปนสถานที่ทําการของสํานักงาน
กลาง โรงงานนํ้าตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๑ ถ.พระอาทิตย แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร



๒. สถานการณทั่วไปกอนจะจัดตั้งกองกําลังตํารวจตามแนวชายแดน
การที่ประเทศไทยไดเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ จนกระทั่ง
สิ้นสุดลงในป พ.ศ.๒๔๘๘ นั้นกอใหเกิดปญหาทั้งดาน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเปนอยางมาก
กลาวโดยยอคือ
ดานการเมือง
ดานการเมืองภายในประเทศ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดสิ้นสุดลง การเมืองภายในประเทศ
ของไทยในสมัยนั้นพอจะกลาวไดวามีนักการเมืองหลายกลุมซึ่งตางก็ทําการชวงชิงอํานาจในการบริหาร
ประเทศกันอยูเนืองๆ ผลัดเปลี่ยนกันเปนรัฐบาลดวยการกอรัฐประหารยึดอํานาจ มีผลใหการบริหารประเทศ
ไมมีความตอเนื่อง ทําใหนโยบายของประเทศในดานตางๆ ไมมีความแนนอน ตองเปลี่ยนไปตามคณะรัฐบาล
ที่บริหารประเทศในแตละชวงเวลา จนเกิดการปฏิวัติใน พ.ศ.๒๔๙๐ โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี จึงมีโอกาสบริหารประเทศเปนระยะเวลาตอเนื่องกันนานถึงเกือบ ๑๐ ป นับวาเปนรัฐบาล
ที่มีความมั่นคงมากคณะหนึ่งแมวา คณะรัฐบาลสวนใหญจะเปนทหาร แตก็ยังคงมีความเปนประชาธิปไตย
สวนหนึ่ง
ดานการเมืองภายนอกประเทศ ประเทศเพื่อนบานของไทยที่เปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ
คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส ตางก็ไดรับเอกราชในเวลาตอมา ไมวาจะเปน กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมา และ
สหพันธรัฐมาเลเซีย แตการเปนเอกราชของประเทศเหลานี้ไมไดนําความสงบสุขมาสูภูมิภาคเนื่องจากเงื่อนไข
ของการเปนเอกราชไมสมบูรณ เชน รัฐบาลอังกฤษตกลงใหชนเผาตางๆ ของพมา แยกตัวเปนรัฐอิสระ
ภายหลังจากไดรับเอกราชแลวสิบป ทําใหเกิดการทวงสิทธิและสูรบระหวางชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา
จนกระทั่งถึงปจจุบัน
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ในการจัดตัง้ และการฝกหนวยตํารวจทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารสงครามนอกแบบและปองกันชายแดน กรมตํารวจ
ไดรับการสนับสนุนอยางเปนความลับและปกปดจากหนวยงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย ซี.ไอ.เอ.
ไดแก บริษทั ซี ซับพลาย (SOUTHEAST ASIA SUPPLY; S.E.A. SUPPLY) ใหความชวยเหลือทัง้ ดานการฝก
การสนับสนุนยุทโธปกรณ การสงกําลังบํารุงตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ
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ในเวียดนาม หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถยึดอํานาจจากรัฐบาลเจียงไคเชคได
ก็ขยายผลใหการสนับสนุนฝายเวียดกงโดยการนําของโฮจิมินหจนสามารถเอาชนะกองกําลัง
ของทหารฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนตัวออกจากการปกครองเวียดนามแลว โฮจิมินหไดเผยแพร
ลัทธิคอมมิวนิสตเพื่อยึดอํานาจใหไดทั้งประเทศ ทําใหประชาชนแตกแยกออกเปน ๒ ฝาย
นําไปสูสงครามกลางเมือง ประชาชนอพยพหลบหนีการสูรบออกไปอยูในประเทศตางๆ
จํานวนมาก รวมทั้งประเทศไทย ในที่สุดตองแบงประเทศเปนเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต
และสูรบกันเองภายใตการสนับสนุนของแตละฝาย คือ จีนคอมมิวนิสตและประเทศใน
เครือคอมมิวนิสตสนับสนุนเวียดนามเหนือ ฝายสหรัฐอเมริกาและประเทศประชาธิปไตย
บางประเทศรวมทั้งประเทศไทยใหการสนับสนุนเวียดนามใต โดยทําการสูรบกันยืดเยื้อยาวนาน
ถึงเกือบ ๓๐ ปจึงยุติ การสูรบในสงครามเวียดนาม สงผลกระทบตอความมั่นคงบริเวณชายแดน
ของไทยอยางรุนแรงในโอกาสตอมา แมจะไมมีพรมแดนติดตอกันก็ตาม
สําหรับประเทศลาว มีลักษณะใกลเคียงกับเวียดนามแมจะไมมีการสูรบหรือสงคราม
กลางเมืองในระยะแรกๆ ที่ไดรับเอกราช แตตอมาการแทรกซึมของคอมมิวนิสตก็สงผลใหเกิด
การปฏิวัติรัฐประหารและการสูรบระหวางฝายขวาและฝายซายขึ้นภายใน นําไปสูการจัดตั้ง
รัฐบาลผสม ในที่สุดคอมมิวนิสตก็สามารถยึดอํานาจไดในเวลาใกลเคียงกับประเทศเวียดนาม
สวนประเทศกัมพูชา แมในระยะแรกของการไดรับเอกราชจะยังคงมีการปกครองใน
ระบบกษัตริยโดยรัฐบาลเจานโรดมสีหนุ การเมืองภายในประเทศคอนขางเรียบรอย แตเมื่อ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใหนายพลลอนนอลเปนนายกรัฐมนตรีแลว ก็ถูก
แทรกซึมโดยฝายคอมมิวนิสตจนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นสงผลกระทบไปสูการสูรบบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบตามไปดวย
ทางดานสหพันธรัฐมาเลเซีย แมจะสามารถตกลงกันไดในเรือ่ งการแบงอํานาจการปกครอง
ประเทศระหวางสุลตานของรัฐตางๆ แลวก็ตามแตก็ยังมีความขัดแยงภายในในเรื่องเชื้อสาย
ของชนในชาติ จนกระทัง่ สิงคโปรไดแยกตัวเปนอิสระไปตัง้ ประเทศใหม และฝายคอมมิวนิสตไดยก
เอาเรื่องเงื่อนไขประชาชาติประชาธิปไตยยุยงสงเสริมใหมีการดําเนินการของโจรจีนคอมมิวนิสต
มลายา (จคม.) ในการตอตานรัฐบาล โดยยึดเอาพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียเปนฐานทีม่ นั่
ในการตอสู ทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นบริเวณชายแดนทางภาคใตของประเทศไทย
ดานการทหาร
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพไทยถูกบีบบังคับใหเขารวมในสงคราม โดยที่
มีความพรอมรบในระดับตํ่า แมวาจะมีประสบการณและขวัญดีมาจากการรบในสงครามอินโดจีน
แตก็มีขีดจํากัดในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ งบประมาณ และการสงกําลังบํารุง กองทัพไทยไดรับ
ความสูญเสียเปนจํานวนมากในการรวมรบกับกองทัพญี่ปุน โดยเฉพาะสาเหตุสําคัญจาก
ดานการสงกําลังบํารุง และโรคภัยไขเจ็บ และจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความ
อดอยากในภาวะสงครามอยางรุนแรงโดยทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน
ประเทศในตอนปลายของสงครามทําใหทหารที่ปฏิบัติการรบในสนามไมไดรับการเอาใจใส
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จากรัฐบาล บางหนวยตองปลดกําลังพล บางหนวยจบภารกิจแลวตองเดินทางกลับจากภาคเหนือของประเทศ
ดวยการเดินเทาและหาอาหารเลี้ยงชีพเอง จึงนับวาภาวะของทหารไทยในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒
เปนยุคที่ยากเข็ญอยางยิ่ง อยางไรก็ตามกิจการทหารของไทยไดรับการปรับปรุงมาโดยลําดับ ตั้งแตรัฐบาล
ปฏิวัติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตกลงใจเปนพันธมิตรและรับความชวยเหลือจากกองทัพสหรัฐอเมริกา
ซึ่งสงผลตอหลักนิยมและการปฏิบัติของกองทัพมาจนถึงปจจุบัน
ดานเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจโลกในหวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ และผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
กอความเสียหายทางเศรษฐกิจใหแกโลกรวมทัง้ ประเทศไทยอยางรุนแรง รายไดสวนใหญของประเทศไดจาก
ผลิตผลทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ก็ตกอยูในมือของพอคาคนกลาง มีการกักตุนสินคา
ตลาดมืด เกิดความอดอยากยากไรโดยทั่วไป กอใหเกิดอาชญากรรมขึ้นมากมาย ประชาชนสวนใหญ
ตองดิ้นรนตอสูกับสภาวะแวดลอมเพื่อความอยูรอด เปนเหตุใหสังคมโดยทั่วไปเสื่อมลงทุกวัน

ใน พ.ศ.๒๔๙๔ ปรากฏวาสถานการณรอบๆ ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเริ่ม
ตั้งเคาแหงความไมสงบ เพราะการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งยึดหลักการตอสูนอกแบบหรือสงคราม
กองโจร ซึง่ มีสงิ่ บอกเหตุแสดงใหเห็นวาภัยคุกคามดังกลาวจะสงผลกระทบตอไทย เพราะทางดานทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยก็มีการสูรบกันระหวางฝายเวียดมินหหรือคอมมิวนิสตเวียดนามกับกองกําลัง
ของรัฐบาลฝรั่งเศสและพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งแนวรวมตอตานฝรั่งเศสของพันธมิตร
ชาวเวียดนาม เขมรและลาว (The Vietnamese-Khmer-Lao Alliance) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๔
ซึ่งตัดสินใจสงกําลังทหารเขาไปชวยทําสงครามทั้งในกัมพูชาและลาว โดยฝายเขมรอิสระก็ไดจัดตั้งกองทัพ
ปลดแอกแหงชาติเขมร (The Khmer National Liberation Army) สวนขบวนการปะเทดลาว (The
Pathet Lao) ก็จัดตั้งแนวรวมกูชาติลาว (The Lao Free Front) ถัดจากนั้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔
คอมมิวนิสตกัมพูชาก็ไดจัดตั้งพรรคปฏิวัติประชาชนปฏิวัติเขมร (The Khmer Peoples Revolution
Party) ขึ้นตอสูเพื่อใหไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๔๖: ๕)
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ก็มีการสูรบกันระหวางกองทัพของประเทศพมากับกองทหารจีน
คณะชาติ (กกมินตั๋ง) สวนหนึ่งที่เรียกกันวากองพล ๙๓ ซึ่งถูกจีนคอมมิวนิสตโจมตีรนถอยลงมาทางใตของ
ประเทศจีน ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๒ เขามาอยูในพื้นที่ บานตุม และ บานยอน ในเขตแดนพมาตรงขาม
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน นอกจากนั้นกองทัพพมายังตอสูกับ
กองกําลังของชนกลุมนอยสัญชาติพมา เชื้อชาติไทยใหญ กะเหรี่ยง และ มอญ ที่เรียกรองสิทธิในการปกครอง
ตนเอง ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของไทยอีกดวย ประเทศไทยจึงอยูในฐานะที่ตองระมัดระวังอยางยิ่ง
ตอสถานการณในพื้นที่ดังกลาวซึ่งติดกับบริเวณชายแดนของไทย
ทางภาคใตโจรจีนคอมมิวนิสตมลายูไดใชพนื้ ทีท่ างตอนเหนือของประเทศมาเลเซียซึง่ ติดกับประเทศไทย
อาศัยเปนฐานทําการตอสูก บั รัฐบาลอังกฤษ และรัฐบาลมาเลเซีย ภัยคุกคามทางดานนีเ้ ห็นไดชดั ทีส่ ดุ ในระยะนัน้
เพราะรัฐบาลไทยไดจดั ตัง้ กองกําลังผสมขึน้ สืบสวนเหตุการณ สํารวจภูมปิ ระเทศ และประสานการดําเนินการ
ของเจาหนาที่ทั้งฝายปกครองและตํารวจภูธร ตลอดจนติดตอประสานงานกับรัฐบาลอังกฤษดวย
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ดวยเหตุทสี่ ถานการณทางดานการเมืองในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ปนปวนและสับสนดวยการเรียกรองเอกราชและตองการเสรีภาพ ผลของภาวการณนี้
จึงมีอทิ ธิพลตอการจัดหนวยงานของกรมตํารวจ ซึ่งตองรับภาระและรับผิดชอบตอการคุกคาม
ตางๆ ตามแนวชายแดนดังไดกลาวมาแลว ปญหาทีร่ ฐั บาลและกรมตํารวจจะตองพิจารณาแกไข
คือ หากใชตํารวจภูธรในการปองกันและปราบปรามก็มีงานอาชญากรรมลนมืออยูแลว ปญหา
คุกคามจากคอมมิวนิสตนอกประเทศแมจะยังไมปรากฏการคุกคามดวยกําลังโดยตรง แตใช
การแทรกซึมผานเขา-ออกตามแนวชายแดนเพื่อหาสมาชิกสนับสนุน หากจะใชกําลังทหาร
ในการปองกันรักษาชายแดนก็อาจจะมีผลกระทบทางดานการเมืองหรือสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ การใชกําลังทหารเขาเฝาตามจุดชองทางชายแดนจะใหผลคุมคาในดานสังคม
เศรษฐกิจหรือไมเพราะเปนการใชกําลังดานเดียวไมไดทําการปราบปรามอาชญากรรมหรือ
ไมไดบริการประชาชนไดอยางขาราชการพลเรือน ประเด็นที่สําคัญก็คือจะมอบใหหนวยงาน
ใดจึงจะไดผล หนวยงานดังกลาวจะตองมีลักษณะที่เปนทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือน
เมื่อไมรบก็ตองปราบปรามอาชญากรรม และในเวลาเดียวกันก็ตองบริการประชาชนได
(กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๔๖ : ๓-๗)
หนวยงานนั้นนอกจากจะสงผลดีตอความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความสงบตาม
แนวชายแดนแลว ยังสามารถดําเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม อีกดวย
นั่นคือตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการ กลาวคือ
๑. สามารถทําการรบไดอยางทหาร
๒. สามารถปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดอยางตํารวจ
๓. สามารถใหการบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ไดอยางพลเรือน
โดยมีแนวคิดในการปฏิบัติงาน ๕ ประการ ดังนี้
แนวความคิด
๑. เปนการเตรียมกําลังตํารวจใหพรอมเพื่อที่จะปฏิบัติการตอตานการรบนอกแบบ
หรือการรบแบบกองโจร
๒. เปนการเตรียมกําลังตํารวจใหพรอมเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพ
ตางๆ ไดทันทีถาเกิดสงคราม
๓. ทําการคุมครองพื้นที่ของประเทศไทยที่เปนปาเขาอยูทั่วไป เพราะเสนทางการ
คมนาคมเขาไมถึง ตองเดินเทาหรือสามารถเขาไปยังพื้นที่ทางอากาศได
๔. ทําการปราบปรามโจรผูรายที่อาศัยรอยตอระหวางจังหวัดและประเทศเปนที่ซุกซอน
หลบหนีตลอดจนสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงของเถื่อนหรือหนีภาษี ยาเสพติดใหโทษ
๕. ในสถานการณปกติ ก็ทําการพัฒนาสรางสรรคใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี
ดังนัน้ หนวยงานใหมของกรมตํารวจทีม่ ชี อื่ วา “ตํารวจตระเวนชายแดน” ทีป่ ระกอบดวย
คุณลักษณะพิเศษ ๓ ประการดังกลาวขางตนจึงถือกําเนิดขึ้นและยังคงความเปนคุณลักษณะ
พิเศษของตํารวจตระเวนชายแดนตลอดมา
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๔. ความเปนมาของตํารวจตระเวนชายแดน
ตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถแบงออกเปน ๕ ยุค คือ

ในการจัดตั้งตํารวจรักษาดินแดนนั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกาในดานการฝกทําสงครามนอกแบบ โดยกรมตํารวจเปนผูรับผิดชอบ สวนบริษัท SEA
SUPPLY เปนผูสนับสนุนทั้งดานที่ปรึกษา ครูฝก อาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
รวมทั้งงบประมาณในการฝกและการปฏิบัติงานดวย กรมตํารวจไดใชคายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเคย
เปนที่ตั้งของกองทหารญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนคายฝก โดย พลตํารวจเอกหลวงชาติตระการ
โกศล อธิบดีกรมตํารวจ ไดประกอบพิธีเปดคายฝก เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ คายดังกลาว
ตั้งขึ้นเพื่อฝกการรบนอกแบบ การใชอาวุธที่ไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสมัยนั้นเรียกกันวา
อาวุธพิเศษ และฝกการโดดรมใหกับขาราชการตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจรักษาดินแดน (นคร ศรีวณิช,
๒๕๒๙ : ๖๖)
การจัดหมวดตํารวจรักษาดินแดนนั้น นอกจากตองการปองกันการแทรกซึมเขาออกตามแนวชายแดน
และการคุกคามจากศัตรูภายนอกประเทศแลว ยังมีวัตถุประสงคที่จะเสริมกําลังตํารวจภูธรประจําพื้นที่
เพือ่ ทําการปราบปรามโจรผูร า ยตามชายแดนอีกดวย ลักษณะของตํารวจรักษาดินแดนนัน้ มีสภาพคลายคลึงกับ
ตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ของตํารวจภูธรในชวงเวลาตอมา แตตอมาปรากฏวาการปฏิบัติงาน
ของหมวดตํารวจรักษาดินแดนมีปญ
 หาในหลายดาน เชน การปกครองบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจของผูป ฏิบตั งิ าน
เนื่องจากตํารวจรักษาดินแดนเปนหนวยขึ้นตรงตอกองบัญชาการจเรตํารวจ แตตองฝากการบังคับ
บัญชาไวกับกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดแตละจังหวัดที่ตั้งอยู ซึ่งมีแนวทางในการปกครองบังคับบัญชา
ของตนเองไมไดประสานการปฏิบัติกันโดยใกลชิดเนื่องจากในชวงเวลานั้น กองกํากับการตํารวจภูธรทั้ง ๖๘
จังหวัด ขึ้นตรงตอกองบัญชาการตํารวจภูธร ซึ่งมีกองบัญชาการเดียวปกครองบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ของตํารวจภูธรทั่วประเทศ ทําใหการปฏิบัติงานของตํารวจรักษาดินแดน ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา
และการประสานงานไปดวย แมภายหลังไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาวโดยเมื่อ ๒๓ มิถุนายน
พ.ศ.๒๔๙๗ กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง กองตํารวจรักษาดินแดน ขึ้น แตการปกครองบังคับบัญชา
ยังคงฝากไวกับกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชนเดิม
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• ยุคที่ ๑ ตํารวจรักษาดินแดน (รด.) พ.ศ.๒๔๙๔
จากสถานการณตางๆ รอบประเทศในหวงระยะเวลาตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึงป
พ.ศ.๒๔๙๓ รัฐบาลไดมอบหมายใหกรมตํารวจจัดกําลังสกัดกั้นการแทรกซึม เขาออก ตามแนวชายแดน
ของประเทศไทย กรมตํารวจจึงไดสั่งการใหกองบัญชาการจเรตํารวจจัดตั้งตํารวจรักษาดินแดน (รด.) ขึ้นใน
ครั้งแรก จํานวน ๒๒ หมวด มีกําลังพลหมวดละ ๓๐ คน วางกําลังตามแนวชายแดนตลอดแนวภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กําลังพลที่บรรจุในหมวดตํารวจรักษาดินแดนเหลานี้
สวนหนึ่งคัดเลือกจากตํารวจภูธรมาปรับกําลังขึ้นเปนหลัก และรับสมัครจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติมอีก
สวนหนึ่งตามอัตราที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด สวนอาวุธยุทโธปกรณใชของคงคลังจาก
กองพลาธิการ กรมตํารวจ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

• ยุคที่ ๒ ตํารวจรักษาชายแดน (บช.รช.) พ.ศ.๒๔๙๖
ความไมสงบในลาว หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีความขัดแยงกันระหวางรัฐบาล ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากฝรั่งเศสมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๙ โดยฝรั่งเศสเลื่อนฐานะของลาวจากประเทศอาณานิคมเปนรัฐที่ปกครอง
ตนเอง (Autonomous State) และสถาปนาเจาศรีสวางวงษขึ้นเปนเจามหาชีวิตอีกครั้งหนึ่ง กับขบวนการ
ลาวอิสระ ภายใตการนําของเจาสุภาณุวงษ ซึ่งรวบรวมขบวนการกูชาติลาว เพื่อตอตานฝรั่งเศสจนกระทั่ง
พ.ศ.๒๔๙๓ เจาสุภาณุวงษ ไดสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนลาว (Lao People’s Liberation Army)
ขึ้นในเดือนมกราคม และเปลี่ยนชื่อขบวนการกูชาติของลาวจาก ขบวนการลาวอิสระ (Lao Issara)
เปน ขบวนการปะเทดลาว (The Pathet Lao) ในเดือนสิงหาคม ปเดียวกัน พรอมกับจัดตั้งรัฐบาล
กูชาติลาว (Lao Resestance Government) ภายใตการบริหารของสภาตอตานการยึดครองของฝรั่งเศส
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเขตปลดปลอยจังหวัดชําเหนือ และ พงสาลี การตอสูระหวางฝายนิยมลัทธิคอมมิวนิสต
ที่ตอตานอํานาจอันยืดเยื้อของลัทธิอาณานิคมฝรั่งเศส ไดทวีความรุนแรงขึ้นโดยลําดับ ในขณะที่
เจามหาชีวิตศรีสวางวงษก็เปนที่เสื่อมความนิยมในหมูชาวลาวยิ่งขึ้น พรอมกับขบวนการปะเทดลาวซึ่งได
รับการสนับสนุนจากขบวนการเวียดมินห ของเวียดนามก็ทวีความเขมแข็งขึ้นตลอดเวลา เจามหาชีวิต
ศรีสวางวงษซึ่งอยูภายใตความคุมครองของฝรั่งเศสจึงตัดสินใจยอม
ลงนามในขอตกลงฉบับใหมกับฝรั่งเศส ในป พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อรวมลาว
เขาเปนสวนหนึง่ ของสหภาพฝรัง่ เศสตลอดไป เปนเหตุใหขบวนการปะเทด
ลาวรวมกับกองทัพเวียดมินหไดเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีกองทหาร
ฝรั่งเศสตลอดเวลา จนกระทั่งสามารถบุกทะลวงแผอิทธิพลลงไปทาง
ภาคใตของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดป พ.ศ.๒๔๙๖ (กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๔๖: ๕)
ดวยเหตุนี้เมื่อ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ คณะรัฐมนตรีไดมี
มติใหกรมตํารวจรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ
เพื่อเตรียมรับสถานการณขางตน กระทรวงมหาดไทยโดยมติของ
คณะรัฐมนตรี จึงมีคาํ สัง่ ที่ ๔๓๖/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖
ประกาศจัดตัง้ กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคอีสาน (บช.รช.) ขึน้
การดําเนินการจัดตั้งเปนไปอยางรีบดวน กองบัญชาการตํารวจรักษา
ชายแดนภาคอีสาน มีผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการที่สําคัญดังนี้
• พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท
• พลตํารวจโท หลวงวรยุทธชัย
• พลตํารวจโท หลวงเจริญจรัมพร
• พลตํารวจจัตวา หลวงจันทบุรานุยุตต
• พันตํารวจโท เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน

24 เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

อธิบดีกรมตํารวจ
ผูบัญชาการตํารวจภูธร
ผูวาราชการภาค ๓
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธร
รองผูบังคับการกองยานยนต

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท

เปนผูบัญชาการ
เปนรองผูบัญชาการ
เปนรองผูบัญชาการ
เปนผูชวยผูบัญชาการ
เปนหัวหนากองอํานวยการ

กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนอีสาน ตั้งอยูที่ตึกโรงพยาบาลชุณหะวัณ จังหวัด
นครราชสีมาเปนการชั่วคราว แลวจัดระดมกําลังตํารวจจากจังหวัดตางๆ เขาฝก
และปรับกําลังเปนหมวด เพื่อสงไปรักษาสถานการณตามแนวชายแดนตั้งแตอําเภอทาลี่
จังหวัดเลย ไปตลอดแนวลํานํ้าโขงจนถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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การดําเนินการในระยะแรกไดเรียกระดมกําลังตํารวจภูธรจากจังหวัดตางๆ
รวม ๖๘ จังหวัด โดยใหแตละจังหวัดจัดสงกําลังตํารวจ ๑ หมู (๑๒ นาย) และคัดเลือก
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจากกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดตางๆ ไดอีก ๒๒ นาย ประกอบ
กําลังเปนหมวดได ๒๒ หมวด หมวดละ ๔๖ คน เขารับการฝกที่คายสุรนารายณ
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงเรียนตํารวจภูธร ๓
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ใชหลักสูตรในการฝกระยะเวลา ๘ สัปดาห
แลวสงไปเสริมกําลังของตํารวจรักษาดินแดน ที่วางไวตามจุดตางๆ ตลอดแนวชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลังจากนั้นกรมตํารวจไดพิจารณาวากําลังที่จัดไปจํานวน ๒๒ หมวดตํารวจ
รักษาชายแดนนั้นยังไมเพียงพอตอพื้นที่อันกวางขวาง จึงรับสมัครทหารกองหนุนเขามา
เปนตํารวจรักษาชายแดนอีกจํานวนหนึ่ง เขารับการฝกและปรับกําลังได ๒๖ หมวด
หมวดละ ๔๖ คน และสงกําลังไปเสริมตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอไป
ในปเดียวกันนั้นเองก็เกิดความไมสงบขึ้นทางภาคเหนือของประเทศ กลาวคือ
หลังจากที่คอมมิวนิสตจีนสามารถยึดอํานาจรัฐจากรัฐบาลเจียงไคเชคไดในเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๔๙๒ ทหารจีนคณะชาติ กองพล ๙๓ ซึ่งถอยมาจากทางตอนใตของมณฑลยูนนาน
โดยอาศัยพรมแดนพมาตั้งฐานตอสูปรากฏวาทหารจีนคณะชาติเหลานี้ไดรวมมือกับจีนฮอ
คาฝนอยางเปดเผย มีกองกําลังซึ่งมีอาวุธสงครามจัดกําลังเปนหมวดหมู สนับสนุนการคาฝน
สรางอิทธิพลในพื้นที่รัฐฉานของพมา และภาคเหนือของประเทศไทย การกระทําดังกลาว
ไมเพียงเปนการคุกคามตอความมั่นคงของชาติเทานั้นยังเปนการบอนทําลายเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกดวย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหกรมตํารวจทําการปองกันปราบปราม
กระทรวงมหาดไทยจึงไดประกาศจัดตั้ง กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคพายัพขึ้น
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ณ คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
มีอธิบดีกรมตํารวจเปนผูบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคพายัพอีกตําแหนงหนึ่ง
มีพันตํารวจเอก กระจาง ผลเพิ่ม เปนหัวหนากองอํานวยการ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

25

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ประดับยศและเหรียญราชการชายแดน
ใหขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน



พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ไดประดับเหรียญราชการชายแดน
ใหกับ ร.ต.ต.วิชัย วิชัยธนพัฒน เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ
พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดน คายดารารัศมี อ.แมริม จ.เชียงใหม



ตํารวจตระเวนชายแดน คายดารารัศมี อ.แมริม จ.เชียงใหม
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คณะนายตํารวจรุนแรก (พ.ศ.๒๔๙๖) ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คายดารารัศมี อ.แมริม จ.เชียงใหม

ในการจัดกําลังของกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคพายัพนั้น ไดเรียกรับสมัคร
ตํารวจจากบุคคลภายนอกจํานวน ๕๐๐ นาย เขารับการฝกอบรมระยะเวลา ๘ สัปดาห
ปรับกําลังเปน ๙ หมวด ประกอบเปน ๓ กองรอย เรียกชื่อวา กองรอยตํารวจรักษาชายแดน
ภาคเหนือ (ปราบฮอ) อยูใตการบังคับบัญชาของ พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร ผูวาราชการ
ภาค ๕ อํานวยการปราบปรามผูลักลอบคาของเถื่อน และปองกันการรุกลํ้าของทหารจีน
คณะชาติในแควนไทยใหญมิใหเขาประเทศได โดยมีกําลังของตํารวจพลรม จากกองบังคับการ
ยานยนต กองบัญชาการจเรตํารวจ จํานวน ๑ กองรอย เปนกําลังสนับสนุน
ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๙๗ ขบวนการปะเทดลาวรวมกับกองทัพเวียดมินห
ไดรุกขยายอิทธิพลในพื้นที่ เมืองทาแขก แขวงคํามวน ตรงขามกับอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ของไทย มีแมนํ้าโขงเปนเสนเขตแดน มีทีทาวาจะรุกลํ้าเขามา กําลังตํารวจรักษาดินแดนและ
ตํารวจรักษาชายแดน ซึ่งในขณะนั้นมีอยูจํานวนจํากัดภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มทวี
มากขึ้น จนไมมีกําลังเพียงพอที่จะรับกับสถานการณที่เกิดขึ้นได กรมตํารวจจึงไดประกาศ
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจัดกําลังเปนตํารวจรักษาชายแดนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน ๒๓ หมวด
หมวดละ ๔๖ คน เรียกวาตํารวจรักษาชายแดนรุนที่ ๓ กําลังตํารวจสวนนี้ไดรับการฝกจาก
คายฝกสุรนารายณเชนเดียวกัน
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๗ พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตํารวจ ไดไปรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือปราบโจรจีน
คอมมิวนิสตที่ประเทศมลายู (มาเลเซีย) กับผูสําเร็จราชการของสหพันธรัฐมลายู ณ เมืองสิงคโปร
เพื่อทําการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมลายู ซึ่งอาศัยรอยตอของประเทศไทย และมาเลเซีย
ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เปนฐานที่มั่นเพื่อการตอสูผล
จากการตกลงในที่ประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยไดจัดสงตํารวจรักษาชายแดน จากกองบัญชาการ
ตํารวจรักษาชายแดนที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙ หมวด ประกอบกําลังเปน ๓ กองรอย
ไปขึ้นการบังคับบัญชาของผูบังคับการตํารวจภูธรภาค ๙ และอํานวยการโดยผูบัญชาการ
กองพลที่ ๕ (ผบ.พล.๕) เพื่อดําเนินการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมลายูรวมกับหนวยตํารวจ
สนาม (Police Field Force) ของมลายู และทหารบกอังกฤษประจําสหพันธรัฐมลายู
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ในหวงเวลาเดียวกันนี้ พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท ในฐานะอธิบดีกรมตํารวจและ
ผูบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ไดเรียกกําลังตํารวจภูธรจากกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด
เพิ่มเติมอีกจังหวัดละ ๑ หมู (๑๒ นาย) มาทําการฝกที่คายสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ใชหลักสูตรการฝกระยะเวลา ๔๕ วัน แลวปรับกําลังเปน หมวดตํารวจ
รักษาชายแดน เชนในรุนที่ ๑ อีก ไดจํานวน ๒๓ หมวด สงไปผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจรักษาชายแดนรุนที่ ๑ แลวสงกําลังตํารวจรักษาชายแดนรุนที่ ๑ กลับคืนตนสังกัด
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๗ กระทรวงมหาดไทย มีประกาศใหยุบรวม
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคอีสาน และกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน
ภาคพายัพ ให เ ป น กองบัญชาการตํารวจเดียวกัน โดยใช ช อื่ วา กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน
ทั้งนี้เพราะเห็นวาทั้งสองกองบัญชาการมีภารกิจอยางเดียวกัน และมีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน
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โดยสรุปแนวคิดในการจัดตั้งแตตํารวจรักษาชายแดนก็เพื่อใหปฏิบัติงานในการปองกัน
และรักษาสถานการณความไมสงบตางๆ ที่บริเวณชายแดน ซึ่งมีความจําเปนตองใชกําลัง
ที่มีการจัด การฝกและมีอาวุธยุทโธปกรณตางๆ คลายคลึงกับหนวยทหาร

ตึกชุณหะวัณ (โรงพยาบาลทหารผานศึก จังหวัดนครราชสีมา)
ที่ทําการกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคอีสาน (ชั่วคราว)
เปดทําการเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
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• ยุคที่ ๓ ตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) พ.ศ.๒๔๙๘
เมื่อสถานการณไดคลี่คลายลงในหวงเวลาตอมา ผูรับผิดชอบไดทบทวนการปฏิบัติ
ทีผ่ า นมา พบวามีปญ
 หาในการปฏิบตั แิ ละการบริหารงานบางประการ เชน ปญหาการปฏิบตั งิ าน
ของตํารวจรักษาดินแดน กับตํารวจรักษาชายแดนมีความเหลื่อมลํ้าไมเหมือนกัน เชน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตํารวจรักษาดินแดนเบิกเบี้ยเลี้ยงไมได เพราะถือวา
เปนหนวยอยูในที่ตั้งปกติ สวนตํารวจรักษาชายแดนเบิกเบี้ยเลี้ยงไดเพราะถือวาขึ้นกับ
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนแลวสงไปปฏิบัติการในสนาม ทั้งๆ ที่การปฏิบัติหนาที่ของ
ทั้งสองหนวยเปนงานในลักษณะเดียวกันและอยูในพื้นที่ชายแดนเชนเดียวกัน สวนปญหา
ในการปกครองบังคับบัญชานั้น ตํารวจรักษาดินแดนขึ้นการบังคับบัญชากับผูกํากับการตํารวจ
ภูธรจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรเขต และผูบัญชาการตํารวจภูธรตามลําดับ แตตํารวจรักษา
ชายแดนนั้นขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับผูบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน จึงทําใหไมมี
เอกภาพในการบังคับบัญชาของตํารวจทั้งสองหนวย
เมื่อทบทวนถึงแนวคิดในการจัดตั้งตํารวจรักษาดินแดนนั้น เปนการจัดตั้งหนวยงาน
แบบรีบดวน สวนการจัดตั้งตํารวจรักษาชายแดน ก็เปนการตั้งเพื่อแกไขเหตุการณเฉพาะหนา
ฉะนัน้ การฝก การจัดกําลังจึงไมมคี วามแนนอนและไมสามารถทีจ่ ะประมาณการ หรือวางแผนงาน
ลวงหนาเพื่อตอสูกับสงครามนอกแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับในระยะเวลาดังกลาว
การประสานงานระหวางตํารวจภูธรกับกองทัพก็ไมไดดําเนินการโดยใกลชิดนัก
กรมตํารวจจึงไดพิจารณาปรับปรุงการจัดหนวยตํารวจรักษาดินแดนและตํารวจรักษา
ชายแดนใหม โดยทําการฝกตามวิธีของสงครามนอกแบบ และจัดหาอาวุธเครื่องมือเครื่องใช
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และภาวะทางการเมืองของ
ประเทศ โดยไดมีบันทึกเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามบันทึกที่ ๙๖๘๓/๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ พรอมเหตุผลประกอบในการปรับปรุงโดยพระพินิจชนคดีวา
“เพื่อความเหมาะสมในการควบคุมและปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
กองตํารวจรักษาดินแดน และตํารวจรักษาชายแดนไดรวมเปนหนวยงานตํารวจหนวย
เดียวกัน โดยตั้งเปนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อทําหนาที่รักษาดินแดน
รักษาชายแดน และตระเวนชายแดน ตามนโยบายของการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ”
กระทรวงมหาดไทย ไดหารือกับกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษาฝายสหรัฐอเมริกา
เรื่องการจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยการนําตํารวจรักษาดินแดน และ
ตํารวจรักษาชายแดนมารวมดําเนินการปรับกําลังและการฝกตามวิธีการจัดกําลังรบนอกแบบ
เพื่อใหมีหนาที่ในการตระเวนชายแดน ปองกันการแทรกซึมตามแนวชายแดน ตลอดจนปองกัน
การกอกวนตามแนวชายแดนในยามปกติ สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพ และ
ขัดขวางทําลายการเคลื่อนที่รุกลํ้าของขาศึกในยามสงคราม
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ขั้นที่ ๑ ทําการฝกเพื่อปรับกําลังหมวด โดยแบงออกเปน ๔ ผลัด กําลังตํารวจ
รักษาชายแดนทุกหมวดถูกเรียกมาเพื่อปรับกําลังใหเขาตามอัตราหมวดตระเวนชายแดน
โดยเขารับการฝกที่คายสุรนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ปจจุบันเปนที่ตั้งโรงเรียน
ตํารวจภูธร ๓ กองบัญชาการศึกษา) คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (ปจจุบัน
เปนที่ตั้งของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓) คายเสนียรณยุทธ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี (ปจจุบันเปนที่ตั้งของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ และ
กองกํากับการ ๔ กองบังคับการฝกพิเศษ) และคายฝกจังหวัดอุบลราชธานี (ตอมาไดรับอนุญาต
ใหใชชื่อคายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนที่ตั้งของกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเขต ๓ และเปลี่ยนเปนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒
ตามลําดับ) สวนเจาหนาทีฝ่ า ยกิจการพิเศษ คือเจาหนาทีว่ ทิ ยุสอื่ สาร และเจาหนาทีก่ จิ การแพทย
แยกฝกอบรมตามสถานที่ตางๆ โดยเจาหนาที่วิทยุ ฝกที่คายมฤคทายวัน (ปจจุบันเปนที่ตั้ง
ของกองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ คายพระรามหก) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
หนวยแพทย ฝกที่กองแพทย กรมตํารวจ การฝกอบรมในขั้นที่ ๑ นี้ กรมตํารวจไดดําเนินการ
รวมกับเจาหนาที่ฝายสหรัฐอเมริกาอยางใกลชิด จนกระทั้งเสร็จสิ้นโครงการฝก เมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘
การจัดกําลังตํารวจตระเวนชายแดน ตามแนวทางการฝกสงครามนอกแบบ
ในขณะนั้น การจัดขนาดหนวยที่ใหญที่สุดเพื่อรบนอกแบบคือ จัดกําลังเปนระดับหมวด
และภายในหมวดสามารถปฏิบัติการเปนอิสระ ชวยเหลือตนเองได มีกําลังยิง และสวนตางๆ
โดยสมบูรณในตัวเอง สามารถยับยั้งการปฏิบัติของกองทัพประจํา ขนาดกองพันหรือกรมได
หมวดตํารวจตระเวนชายแดนเหลานี้สามารถรับการชวยเหลือทางการสงกําลังบํารุงทางอากาศ
ไดทันที



คายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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ขั้นที่ ๒ อบรมเจาหนาที่ฝายอํานวยการ โดยกรมตํารวจไดคัดเลือกนายตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิและความสามารถปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนเอง และจากหนวยตางๆ ไปทําการฝกอบรมที่คายตํารวจพลรม (คายนเรศวร)
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเรื่องสงครามนอกแบบฝาย
สหรัฐอเมริกาเปนผูอบรมในเรื่องการปฏิบัติของกองกําลังนอกแบบดวย
ขัน้ ที่ ๓ จัดตัง้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทัง้ สวนบังคับบัญชา ฝายอํานวยการ
และฝายปฏิบัติการ โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเรื่อง ตั้งกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ โดยใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๗ เรื่องการจัดตั้งกองตํารวจรักษาดินแดน และเรื่องการ
จัดตั้งกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ทั้งสองฉบับและไดแบงเขตรับผิดชอบจาก
สวนกลางใหแกกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ออกเปน ๙ เขต แตละเขต
มีผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต และรองผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต
รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาหมวดตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด ซึ่งแตละเขตมี
จํานวนหมวดตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นอยูตามความจําเปนที่ไดรับมอบ และผูบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนเขตขึ้นตรงตอผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แตในเวลาตอมา
พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศ
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ แกไขขอความในประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ โดยอางเหตุผลเพื่อความเหมาะสมในการประสานการปฏิบัติงาน
รวมกับกองบัญชาการตํารวจภูธรและสวนราชการทางฝายปกครองใหดีขึ้น จึงใหปรับ
แกขอความสวนที่กําหนดใหมีผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนเขตและรองผูบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนเขต เปนผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขตและรองผูกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนเขต หรือเทากับเปนการปรับหนวยในระดับเขตใหเล็กลงจาก
กองบังคับการ เปนกองกํากับการนั่นเอง
การจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตามโครงการนี้ถือวา กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน เปนกําลังสวนหนึ่งของกองอํานวยการปฏิบัติทางยุทธศาสตร
ซึ่งขึ้นตรงตอสภาปองกันราชอาณาจักร(สภาความมั่นคงแหงชาติ-สมช.ในปจจุบัน) ฉะนั้น
การจัดในรูปกองบัญชาการจึงมีความจําเปน เพื่อใหมีความสอดคลองและสะดวกตอ
การประสานงานกับการปฏิบัติของฝายทหารดวย
ในการประกาศจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนนี้ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยไดโอนกิจการตางๆ ตลอดจนทรัพยสิน อาคารและโรงเรือนของกองตํารวจ
รักษาดินแดน กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ไปขึ้นกับกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนทั้งสิ้น
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ตึกกองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน




ตึกกองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน

กองบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดน จึ ง ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก โดยมี
พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ เปนผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และตอมาไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๑/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘
ใหแปรสภาพตํารวจรักษาดินแดนและตํารวจรักษาชายแดนเปนตํารวจตระเวนชายแดน
และกําหนดที่ตั้งของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น โดยใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ส วนที่ ๑) ส วนอํานวยการ ตั้งที่ทําการ ณ สมาคมปราบวัณโรค
ถนนพหลโยธิน อําเภอดุสิต (ปจจุบันเปนเขตพญาไท) พระนคร และกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (สวนที่ ๒) ศูนยการฝก ตั้งที่คายสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา (ภายหลังไดโอนใหกองบัญชาการศึกษา)

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

33
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และ พ.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ หัวหนาฝายอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน
มอบผาหมกันหนาวใหแกชาวเขาที่มาเยี่ยมหนาตึกกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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• ยุคที่ ๔ ตํารวจภูธรชายแดน (บช.ภ.ชด.) พ.ศ.๒๕๐๓
ในป พ.ศ.๒๕๐๐ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศขึ้น และ
ตํารวจตระเวนชายแดนไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดวย เนื่องจากถูกเพงเล็งวา
เปนฐานอํานาจสวนบุคคลโดยกระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศยกเลิกการตั้งกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน และใหเปลี่ยนชื่อเปนกองบัญชาการตํารวจชายแดน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๐๑ เปนตนไป แตประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวไมไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จึงไมมีผลใชบังคับ ทั้งนี้เนื่องมาจากตํารวจตระเวนชายแดนมีผูบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจ ซึ่งเปนตําแหนงของขาราชการประจํา
และในขณะเดียวกันก็ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนตําแหนง
ทางการเมืองดวย เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหฐานะของตํารวจตระเวน
ชายแดนอยูในสภาพเลวรายอยางยิ่ง อีกทั้งเมื่อครั้งที่จัดตั้งหนวยนั้นเปนการจัดตั้งดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกรมตํารวจ
ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งหนวยเพื่อรองรับสถานการณ
โดยระบุไวในมาตรา ๕ สวนหนึ่งวา “เมื่อมีความจําเปนเกี่ยวกับสถานการณอันเปนภัยกระทบ
กระเทือนตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักรแลวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยหรืออธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งหนวยผสมเปน
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กอง ชั้นกองบัญชาการ หรือ กองบังคับการ และหนวยยอยโดยใชอัตรากําลังที่มีอยูตามปกติของ
กรมตํารวจ เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรักษาดินแดน หรือการรักษาชายแดนไดตามความเหมาะสมและจําเปน
และถามีความจําเปนจะตองเพิ่มตําแหนงหรือเพิ่มอัตรากําลังขึ้นอีกเกินอัตราปกติของกรมตํารวจแลว
ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งตามปกติแลวการจัดหนวยงานในสมัยนั้น จะตองกําหนดเปน
พระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกรมตํารวจในกระทรวงมหาดไทยโดยตรง แตเมื่อจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตางๆ ก็สามารถจะกระทําไดโดยงายเชนเดียวกัน สงผล
ใหขวัญ กําลังใจ ของกําลังพลของตํารวจตระเวนชายแดนตกตํา่ ลงอยางมาก แตอยางไรก็ตาม ผลการปฏิบตั งิ าน
ของตํารวจตระเวนชายแดนในหวงระยะเวลากอนหนานั้น และในขณะนั้น ยังมีผลดีตอชาติและการ
รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง จึงทําใหหนวยตํารวจตระเวนชายแดนยังคงอยูตอไปได จนกระทั่ง
ในป พ.ศ.๒๕๐๓ ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๐๓
สงผลใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดถูกปรับใหเปนสวนหนึ่งของกองบัญชาการตํารวจภูธร
แตแยกสายการบังคับบัญชาในสวนของตํารวจตระเวนชายแดนออกมาตางหาก มีสวนบัญชาการ
เรียกวา “กองบัญชาการตํารวจภูธร (ชายแดน)” : บช.ภ.(ชด.) และไดปรับใหตํารวจพลรมซึ่งเดิมอยูในสังกัด
ของกองบังคับการยานยนต กองบัญชาการจเรตํารวจใหเขามาอยูในสังกัดของกองบัญชาการตํารวจ
ภูธร(ชายแดน) ดวย แตอยางไรก็ตามการบริหารและการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรชายแดนดังกลาว
ก็ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากในพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวไดกําหนดใหกองบัญชาการมีเพียง
ฝายอํานวยการและฝายสนับสนุนแตละฝายมี ๔ กองกํากับการแตไมไดกําหนดวาแตละกองกํากับการ
มีกี่แผนกหรือกี่กองรอย ตลอดจนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีประจําในแตละเขตก็ไมได
แบงเปนแผนกหรือกองรอยดวยเชนเดียวกัน แตตํารวจชายแดนก็ยังคงปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายอยูตามปกติภายในความสับสนดานการบริหารงานและความขาดแคลน กําลังพลและงบประมาณ
แมจะมีความพยายามมาโดยตลอดในหวงระยะเวลาที่มีฐานะเปนตํารวจภูธร (ชายแดน) ใหไดรับการปรับปรุง
ใหเปนหนวยงานที่ชัดเจนมีเอกภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน แตก็ไมไดรับการตอบสนองจาก
หนวยเหนือและหนวยงานที่เกี่ยวของ

พล.ต.ท.สุรพล จุลละพราหมณ ผบช.ตชด. คนที่ ๔ เยี่ยมตํารวจพลรมคายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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• ยุคที่ ๕ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) พ.ศ.๒๕๑๕
จากความพยายามของตํารวจตระเวนชายแดนในการที่จะปรับปรุงหนวยใหมี
ความมั่นคงบังเกิดเอกภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน ประกอบกับสถานการณการสูรบ
ในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และมีการแทรกซึมเขาออกตาม
แนวชายแดนมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณการกอการรายภายในประเทศของพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย ก็ไดเพิ่มความรุนแรงมาตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘ จนกระทั่งรัฐบาล
ตองใชกําลังทหาร ตํารวจ เขาแกไขปญหาดวยความรุนแรง ทําใหการจัดตั้งกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการหยิบยกมาพิจารณาใหม โดยไดมีประกาศคณะปฏิวัติที่ ๑๓๐
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมที่ ๘๙
ตอนที่ ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ จัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ใหเปนหนวยขึน้ ตรงตอกรมตํารวจอีกครัง้ หนึง่ และตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๙ ไดมคี าํ สัง่ คณะปฏิรปู
การปกครองแผนดินฉบับที่ ๔๕/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ปรับปรุงการจัด
สวนราชการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อีกครั้งหนึ่ง
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ในป พ.ศ.๒๕๒๐ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวาสถานการณทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมีความรุนแรงขึ้นจําเปนตองใชเจาหนาที่ฝายทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
ปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั น ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของประเทศ และเพื่ อ ให
การปฏิบัติการรวมกันมีเอกภาพในการควบคุมและสั่งการจึงไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ สร.๐๒๐๑/๓๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ใหตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นใน
ความควบคุมทางยุทธการตอกองบัญชาการทหารสูงสุดตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ.๒๕๒๕ สถานการณการกอการรายภายในประเทศคลี่คลายลง พรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแนวทางการตอสูจากการตอสูดวยกําลังอาวุธ
เปนแนวทางสันติตามที่ทางรัฐบาลตองการ ในขณะเดียวกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากทางดานตะวันออก มีกองกําลังใน
ประเทศลาวและกัมพูชาที่สามารถจะรุกเขาสูประเทศไทยไดถึง ๒๕ กองพล และยังคงมีการ
สูรบระหวางกลุมตอตานกับรัฐบาลของลาวและกัมพูชา ซึ่งอาจเกิดการสูรบไลติดตามหรือ
รุกลํ้าอธิปไตยของไทย ตํารวจตระเวนชายแดนไดรับมอบหมายใหเขาไปมีบทบาทในการรักษา
สถานการณชายแดนมากยิ่งขึ้น แตการจัดองคกรของตํารวจตระเวนชายแดนยังไมเหมาะสม
ตอการปฏิบัติภารกิจดังกลาว
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ดังนั้นในป พ.ศ.๒๕๒๙ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน จึงไดเสนอขอปรับปรุง
การแบงสวนราชการใหม เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เพื่อทําหนาที่ตาม
ยุทธศาสตรการปองกันชายแดนและรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ยภายในประเทศซึ่ ง ได
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ และตราเปน
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ พิ เ ศษ
หนา ๕ เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙



พล.ต.ท.มโน สมิตะพินทุ ผบช.ตชด.
เยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.เขต ๘
จ.นครศรีธรรมราช


พล.ต.ท.ประวิทย วงศวิเศษ ผบช.ตชด. เยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดน
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พิธีรับมอบหนาที่ผูบัญชาการ ตชด. เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒
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พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผบช.ตชด. วันคลายวันสถาปนาตํารวจตระเวนชายแดน ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑



พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร เยี่ยมตํารวจพื้นที่ภาคใต
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พล.ต.ท.ไพโรจน ปุษยนาวิน สงมอบหนาที่ ผบช.ตชด.ให พล.ต.ท.ชาติชาย ฉายอรุณ

ตอมาเมื่อ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจไปจัดตั้งเปนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีฐานะเปนกรมนอกสังกัดกระทรวง ทบวง การบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ในสวนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีการจัดหนวยเหมือนเดิม ขึ้นตรงตอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ในป พ.ศ.๒๕๔๕ ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข อ ตกลงระหว า งกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กั บ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๘/๒๕๔๕ เรื่องปรับปรุง
ใหตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นในการควบคุมทางยุทธการของฝายทหาร ใหตํารวจตระเวนชายแดน
ขึ้นในความควบคุมทางยุทธการของกองบัญชาการทหารสูงสุดเฉพาะภารกิจการปองกันประเทศ โดยมี
แผนงานที่กําหนด พื้นที่ การปฏิบัติ กําลังพล และระยะเวลาที่ชัดเจน สวนภารกิจอื่นที่จําเปนใหกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดประสานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติตามความเหมาะสม ตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
เปนตนไป



พล.ต.อ.เภา สารสิน อธิบดีกรมตํารวจ เยี่ยม ตชด. ณ บช.ตชด.
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พิธีเปดอนุสาวรีย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ณ บช.ตชด. เมื่อ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘



พิธีเปดปายอาคารจุลละพราหมณ ณ บช.ตชด. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙
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พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา เยี่ยม มว.สสก. รอย ตชด.๔๔๕ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๕

ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได มี ก ารปรั บ โครงสร า งจั ด หน ว ยใหม
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๒
มีการปรับโครงสรางหนวยครั้งลาสุด ในสวนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ไดมีการปรับโครงสรางขึ้นมาใหมตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ตลอดหวงระยะเวลาที่ผานมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๔ ซึ่งเริ่มจัดตั้งตํารวจรักษาดินแดน
เรื่อยมาจนกระทั่งมีการปรับปรุงการจัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนครั้งลาสุด
บทบาทภารกิจหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดนไดถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู ก็คือ เปนหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น ตามแนวความคิดให
เปนหนวยงานที่มีหนาที่ปองกันและรักษาสถานการณชายแดนไทยในยามปกติ ที่สามารถ
ใชกําลังทําการรบอยางทหารขนาดเล็ก รักษากฎหมายในหนาที่ของตํารวจ และพัฒนา
ชวยเหลือประชาชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีปญหา
ดานความมั่นคง
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พล.ต.ท.นิพนธ ศิริวงศ เปนประธานพิธีสวนสนาม
ที่ กก.๑ บก.กฝ. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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พล.ต.ท.นิพนธ ศิริวงศ ตรวจเยี่ยมกําลังพลในพื้นที่
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑


วิสัยทัศน
“กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝาระวังและแกไขปญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่
ชายแดน”

พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ
และถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับอยางมีประสิทธิภาพ
และสมพระเกียรติ
๒. เฝาตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคง
๓. พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจ
ของหนวย
๖. พัฒนาองคกรภายใตระบบจัดการที่ดี

คานิยม
“สมรรถนะ สุจริตเปนธรรม ประชาชนเปนศูนยกลาง บริการดวยใจ”
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พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน ตรวจพื้นที่นํ้าทวมเทศบาลตําบลโพนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
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อุดมการณ
๑. เทิดทูนและดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณของความ
เปนไทย รักษาไวซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองคพระมหากษัตริย
เปนประมุข
๒. ความอยูรอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยูเหนือชีวิต และความ
เหนื่อยยากของตํารวจตระเวนชายแดน
๓. ตํารวจตระเวนชายแดน จะตองมีความเปนอยูที่เรียบงาย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร
มีคุณธรรมรับใชประชาชน และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ สังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้
๑. เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหตํารวจ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ บช.ตชด. และหนวยงาน
ในสังกัด
๒. ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๓. ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ
๔. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ ประชาชน และ
ความมั่นคงปลอดภัยแนวชายแดน
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พล.ต.ท.สุรพงษ เขมะสิงคิ ตรวจเยี่ยมกําลังพล กก.ตชด.๒๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๕. พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติและงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
๖. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและกฎหมายอื่นตามที่ได
รับมอบหมาย
๗. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ
๘. ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางและพัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
๙. ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย และรักษา
ความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ
๑๐. สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย และรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่
๑๑.ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
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ตามพระราชกฤษฎีกา การแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๑๗ กําหนด
ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนแบงสวนราชการและจัดโครงสรางการบริหารออกเปนหนวยงาน
ระดับกองบังคับการ จํานวน ๘ หนวย และหนวยงานขึ้นตรงกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จํานวน ๑ หนวย รายละเอียดดังนี้
๑. ฝายปฏิบัติการ จํานวน ๕ กองบังคับการ คือ
๑.๑ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม ๒๖ จังหวัด ซึ่งมีหนวยปฏิบัติการระดับ
กองกํากับการในสังกัดกระจายอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑.๒ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รับผิดชอบพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๙ จังหวัด ซึ่งมีหนวยปฏิบัติการระดับกองกํากับการในสังกัดกระจาย
อยูในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๑.๓ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
พื้นที่ภาคเหนือ รวม ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีหนวยปฏิบัติระดับกองกํากับการในสังกัดกระจายอยูในพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๑) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
๑.๔ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับผิดชอบพื้นที่
ภาคใต รวม ๑๔ จังหวัด ซึ่งมีหนวยปฏิบัติระดับกองกํากับการในสังกัดกระจายอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
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๒. ฝายสนับสนุนการฝก จํานวน ๑ กองบังคับการ คือ
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขตพญาไท กรุงเทพฯ รับผิดชอบ
การฝกอบรมตํารวจตระเวนชายแดนใหมีคุณภาพ มีเกียรติศักดิ์และอุดมการณ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามคุณลักษณะของตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนใหบรรลุเปาหมาย นอกจากการฝกอบรมใหกับขาราชการในสังกัดและหนวยงานอื่นแลว
กองบังคับฝกพิเศษไดใหความสําคัญกับภารกิจในการฝกอบรมเยาวชนประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติงาน
กิจการพลเรือน งานชุมชนมวลชนสัมพันธ และการพัฒนาชวยเหลือประชาชนควบคูกับการปฏิบัติภารกิจ
หลักดวย ซึ่งมีหนวยฝกกระจายอยูในพื้นที่ทั่วประเทศ
๓. ฝายอํานวยการและสนับสนุน จํานวน ๒ กองบังคับการ คือ
๓.๑ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ประกอบดวย ฝายอํานวยการ ๑ – ๘ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานกําลังพล งานการขาว งานนโยบายและแผน งานสงกําลังบํารุง
งานกิจการพลเรือน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการปฏิบัติตางๆ เปนตน
๓.๒ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ประกอบดวย ฝายสนับสนุน ๑ – ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
รับผิดชอบงานโดยใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ งานสื่อสาร งานขนสง งานการเงิน และ
งานบริการสายการแพทย เปนตน
๔. หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑ หนวย คือ
ศูนยอํานวยการโครงการตามพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งอยูที่ ตําบล
สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานในโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในการอํานวยการประสานงาน และสนับสนุนกําลังพล
เครื่องมือกลใหกับหนวยงานรวมสนองโครงการ จํานวน ๒๑ หนวยรวมกันปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ การขยายผล
และถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการบรรลุผล
เกิดเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
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๑.๕ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบ ภารกิจเกี่ยวกับงานถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตํารวจพื้นที่ในดานการ
ปองกันและปราบปราม การรบพิเศษ การตอตานการกอการราย งานกิจการพิเศษ และการเก็บกูวัตถุระเบิด
รวมทั้งการฝกอบรมอาวุธ ยุทธวิธี และการรบพิเศษ ดําเนินการเกี่ยวกับงานปองกันและระงับอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท
พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐

พล.ท.ชาญ อังศุโชติ
พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๔

พล.ต.ต.กระจาง ผลเพิ่ม
พ.ศ.๒๕๐๔ – พ.ศ.๒๕๑๔

พล.ต.ท.สุรพล จุลละพราหมณ
พ.ศ.๒๕๑๔ – พ.ศ.๒๕๑๘

พล.ต.ท.อังกูร ทัตตานนท
พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๒๓

พล.ต.ท.ประเนตร ฤทธิฦ ๅชัย
พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๔

พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน
พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๕

พล.ต.ท.มโน สมิตะพินทุ
พ.ศ.๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๒๘

พล.ต.ท.ประวิทย วงศวิเศษ
พ.ศ.๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๒๙

พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร
พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๒

พล.ต.ท.ไพโรจน ปุษยนาวิน
พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๔

พล.ต.ท.ชาติชาย ฉายอรุณ
พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๗
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พล.ต.ท.ชลิต วิเศษธาร
พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑

พล.ต.ท.คํารณ ลียะวณิช
พ.ศ.๒๕๔๑ – พ.ศ.๒๕๔๔

พล.ต.ท.สาโรจน ปญญา
พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๔๗

พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา
พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๔๙

พล.ต.ท.นิพนธ ศิริวงศ
พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๕๑

พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย
พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๒

พล.ต.ท.ณรงค ศิริสุนทร
พ.ศ.๒๕๕๒ – พ.ศ.๒๕๕๓

พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต
พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๔

พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน
พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๕
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พล.ต.ท.โกวิท วัฒนะ
พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๓๙
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กองบังคับการ
อํานวยการ

• ฝายอํานวยการ ๑

(กําลังพล)
• ฝายอํานวยการ ๒
(การขาว)
• ฝายอํานวยการ ๓
(ยุทธศาสตร)
• ฝายอํานวยการ ๔
(งบประมาณ)
• ฝายอํานวยการ ๕
(กิจการพลเรือน)
• ฝายอํานวยการ ๖
(กฎหมายและวินัย)
• ฝายอํานวยการ ๗
(ร.ร.ตชด.)
• ฝายอํานวยการ ๘
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

กองบังคับการ
สนับสนุน

• ฝายสนับสนุน ๑

(สวัสดิการ)
• ฝายสนับสนุน ๒
(สื่อสาร)
• ฝายสนับสนุน ๓
(สงกําลังบํารุง)
• ฝายสนับสนุน ๔
(การเงิน)
• ฝายสนับสนุน ๕
(พยาบาลสนาม)

กองบังคับการ
ฝกพิเศษ

• ฝายอํานวยการ

กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ

• ฝายอํานวยการ

บก.กฝ.บช.ตชด.
บก.สอ.บช.ตชด.
• กองกํากับการ ๑-๙ • กองกํากับการ ๑
(รบพิเศษ)
• ศูนยฝกสุนัขตํารวจ
• กองกํากับการ ๒
(กิจการพิเศษ)
• กองกํากับการ ๓
(ตอตานการกอการราย)
• กองกํากับการ ๔
(การฝก)
• กองกํากับการ ๕
(ปองกันและระงับ
อัคคีภัย)
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กองบังคับการ
ตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๑-๔

• ฝายอํานวยการ

ศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ

• งานอํานวยการ

บก.ตชด.ภาค ๑-๔ • งานศึกษาทดลอง
• กก.ตชด.๑๑-๑๔
และขยายผล
• กก.ตชด.๒๑-๒๔
• งานสนับสนุน
• กก.ตชด.๓๑-๓๔
• งานพัฒนาพืน้ ที่
และโครงสรางพืน้ ฐาน
• กก.ตชด.๔๑-๔๔

สถานการณหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๘๘ เปนตนมา ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต
ก็แพรหลายเขามาในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทยก็ตกเปนเปาหมายสําคัญจาก
ภัยคุกคามดังกลาว โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทย รัฐบาลและกรมตํารวจจึงไดจัด
ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อทําการศึกษาและเตรียมการรับสถานการณภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบ
สงครามนอกแบบ คณะกรรมการดังกลาวนี้ชื่อวา “คณะกรรมการนเรศวร” และเปนที่มาของหนวยตํารวจ
พลรม “คายนเรศวร”
ตามที่ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (บันทึก : ๒๕๑๘, ๑๒๓๑๒๖) องคมนตรี และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ บันทึก
ความทรงจําไววา...

พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา

“ขาพเจาจําไดวา ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ พล.ต.ท.เผา
ศรียานนท รองอธิบดีกรมตํารวจ ขณะนั้นไดขอตัวขาพเจาจาก พล.อ.อ.ฟน
ร.ฤทธาคนี ผบ.ทอ. ไปชวยราชการกรมตํารวจเนื่องจากขาพเจา
เคยปฏิบัติงานในขบวนการเสรีไทยรวมกับหนวย โอ.เอส.เอส. อเมริกัน
มากอน โดยมอบหมายใหขาพเจาทําหนาที่คนหนึ่งในสํานักงานเลขานุการ
ของกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยบุคคลสําคัญในคณะรัฐประหาร
หลายคน อาทิเชน พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต พล.ต.ถนอม กิตติขจร
พล.ต.ท.เผา ศรียานนท พล.อ.อ.ฟน ร.ฤทธาคนี พล.ร.อ.หลวงชํานาญ
อรรถยุทธ พล.ต.ท.ลมาย อุทยานานนท นายวรการบัญชา (บุญเกิด
สุตันตานนท)
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ตํารวจพลรมกับภารกิจสําคัญ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ และ
ผูแทนของฝายอเมริกัน กรรมการคณะนี้มีชื่อวา
กรรมการนเรศวร มีหนาที่พิจารณาเตรียมการ
เพื่อประเทศไทยจะไดไมตองประสบปญหาตางๆ
ดังที่เคยประสบมาแลวในสงครามโลกครั้งที่ ๒
คณะกรรมการนเรศวร ไดพจิ ารณาเห็นวาแมสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ จะยุติลงแลวก็ตาม แตฝายคอมมิวนิสตยัง
มิไดลดการคุกคามและยังคงรุกรานประเทศตางๆ
อยูตอไป เชน ในเกาหลี เปนตน ในคาบสมุทร
อินโดจีนก็ยังมีการรบพุงระหวางฝายเวียดมินหกับ
ฝรั่งเศสอยู ฉะนั้น หากจะปลอยปละละเลยไมคิด
เตรียมการใดๆ เลย ภัยก็อาจจะขยายตัวเขาสู
ประเทศไทยไดโดยงาย คณะกรรมการนเรศวร
นอกจากจะพิจารณาดําเนินการในเรื่องอื่นแลวยัง
เสนอความเห็นวาควรฝกทหารตํารวจไวเตรียมรับ
สถานการณตั้งแตบัดนั้น”



พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา กับตํารวจพลรมยุคแรก



คายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
คายฝกแหงแรกของตํารวจพลรม คายนี้
เคยเป น ที่ ตั้ ง ค า ยทหารญี่ ปุ  น เมื่ อ สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ คายแหงนี้จึงมีหนาที่ฝกทั้งทหารและตํารวจ
ที่ คั ด เลื อ กมาเพื่ อ ให เ ป น พลร ม และจั ด ตั้ ง เป น
หนวยเล็กๆ ใหมีความสามารถปฏิบัติการรบพิเศษ
ในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลได การฝกก็ฝกเปนรุนๆ
มีหอฝกโดดรม และเครือ่ งชวยฝกตางๆ เชนเดียวกับ
คายฝกทหารพลรมของอเมริกัน ครูฝกในตอนแรก
เปนชาวอเมริกัน คายนี้ไดตั้งขึ้นเมื่อประมาณเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ หลังจากไดดําเนินกิจการมา
ประมาณ ๒ ปเศษ ทั้งกองทัพบก และกรมตํารวจ
ที่สงทหารและตํารวจเขารับการฝกอบรมก็เห็นผล
และตระหนักวาควรมีหนวยปฏิบัติการพิเศษที่
สามารถสงไปปฏิบัติการในพื้นที่ปาเขาหางไกลได
เมื่อมีความจําเปน
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โรงพับรม คายเอราวัณ จ.ลพบุรี

การแตงกายชุดฝกรมครั้งแรกคายเอราวัณ จ.ลพบุรี

ในป พ.ศ.๒๔๙๖ กรมตํารวจไดมอบคายเอราวัณใหกองทัพบก กองทัพบกจึงไดจัดตั้งหนวยรบพิเศษ
ขึ้นโดยนําเอาทหารที่ผานการฝกจากคายเอราวัณมาเปนเจาหนาที่หนวยโครง กรมตํารวจไดจัดตั้ง
ตํารวจพลรม หรือหนวยตํารวจเสริมกําลังทางอากาศ (PARU หรือ Police Aerial Reinforcement Unit) ขึน้
ดังนั้นจึงถือไดวาตํารวจเปนหนวยแรกที่มีการฝกโดดรมขึ้นในประเทศไทย
สําหรับรายละเอียดความเปนมาของคายฝกอาวุธพิเศษและพลรมเอราวัณ จังหวัดลพบุรี นั้น
พันตํารวจเอก สุชาติ เลื่อนฉวี (บันทึก : ๒๕๑๘, ๑๔๒) ผูบังคับคายเอราวัณคนแรกและอดีตรองผูบังคับการ
ตํารวจภูธรเขต ๕ บันทึกไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

“เมื่อประมาณตนป พ.ศ.๒๔๙๔ ขาพเจามีตําแหนงเปนผูบังคับกองรอยที่ ๑ โรงเรียนพลตํารวจ
กลาง ปทุมวัน มียศเปนรอยตํารวจเอก เงินเดือน ๑๙๐ บาท หลังจากที่ขาพเจาถูกกรมตํารวจสงตัวไปอบรม
วิชาภาษาอังกฤษที่กระทรวงกลาโหม รวมกับนายทหารบกเปนเวลา ๓ เดือน แลว พล.ต.ท.เผา ศรียานนท
รองอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นไดมีคําสั่งเรียกตัวขาพเจาไปพบที่วังปารุสกวัน แจงใหขาพเจาทราบวา
จะแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูบังคับคายฝกอาวุธพิเศษและพลรม ที่กรมตํารวจจะสรางขึ้นใหมที่ จ.ลพบุรี
โดยทํางานรวมกับครูฝกอเมริกันหลายคน ใหขาพเจาติดตออยางใกลชิดกับหัวหนาครูฝกชาวอเมริกัน



วังปารุสกวัน ตั้งอยูหัวมุมถนนพิษณุโลกตัดกับถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการดําเนินการตระเตรียมสถานที่ฝกอบรม ประกอบดวยที่พักอาศัยของผูรับการฝกอบรม
หองอาหาร หองเรียน ที่เก็บอาวุธ วัตถุระเบิด และอุปกรณการฝก โรงประกอบอาหาร ฯลฯ โดยรีบดวน
คาใชจายตางๆ ทางฝายอเมริกันเปนผูจายทั้งสิ้น ขอใหขาพเจาตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเต็มความสามารถ
อยาใหเปนที่ดูหมิ่นดูแคลนจากฝายอเมริกันได เพื่อเปนการรักษาเกียรติของนายตํารวจไทยที่ตองอยูกิน
หลับนอนและปฏิบัติงานรวมกันกับครูฝกฝายอเมริกันอยางใกลชิด และเพื่อตัดความกังวลในดานคาใชจาย
ของขาพเจาและครอบครัวซึ่งตองแยกกันอยู ทานรองอธิบดีฯ จึงจัดเงินพิเศษใหขาพเจาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ
๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ไมรวมเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงซึ่งขาพเจาไดรับเปนประจําอยูแลว”
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หัวหนาครูฝกอเมริกันมีชื่อวา มร.ฟทยูทส เปนอดีตนายทหารบกอเมริกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒
มียศเปน พ.อ. หัวหนาครูฝกอเมริกันผูนี้ขาพเจาทราบตอมาในภายหลังวา มีตําแหนงเปนรองประธานบริษัท
ซีซัพพลาย (Sea Supply) ดวย ครูฝกอเมริกันทั้งชุด สวนมากไดเคยผานสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแลว
มีความรูและประสบการณในเรื่องวิชาอาวุธพิเศษตางๆ โดยเฉพาะอาวุธเบาที่ใชสําหรับกองโจรทําหนาที่
รบในปา วิชาระเบิดทําลาย (Demolition) วิชายุทธวิธกี ารรบแบบกองโจร (Tactics) วิชากระโดดรม วิชาวาง
กับดักระเบิด วิชาการยังชีพในปา และวิชาการติดตอสื่อสารเปนอยางดี ครูฝกอเมริกันหลายคนไดเคยมี
ประสบการณตางๆ โดยไดเคยปฏิบัติหนาที่ทั้งในประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป และในประเทศไทยในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแลวอยางโชกโชน

พ.ต.อ.เจมส วิลเลี่ยม แลร
รองหัวหนาครูฝกชาวอเมริกัน




ครูฝกชาวอเมริกัน

“สถานที่ตั้งคายฝกอาวุธพิเศษและพลรมนั้น อยูที่เชิงเขาเอราวัณอยูหางจากที่ตั้งจเรทหารบก ลพบุรี
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๐ กม.เศษ มีอาคารตึก ๒ ชั้นอยูแลว ๒ หลัง รอบๆ บริเวณเปนปาไมรวก
และปาละเมาะ มีถนนผานจากตัวเมืองมาสิ้นสุดลงที่ตรงหนาคายฝกอาวุธพิเศษแหงนี้นอกจากตัวอาคารที่
เปนตึก ๒ หลังดังกลาวแลว ก็ไมมีสิ่งปลูกสรางอยางอื่นอีกเลย ขาพเจากับ พ.อ.ฟทยูทส ตองขึ้นๆ ลองๆ
ระหวางกรุงเทพฯ กับลพบุรี โดยเครื่องบินที่บริษัทซีซัพพลายเชามาจากบริษัทแอรอเมริกันเปนประจํา เพราะ
ขาพเจากับ พ.อ.ฟทยูทส จะตองไปตรวจดูสถานที่เพื่อกอสรางถนนและอาคารตางๆ เพิ่มเติมใหสมบูรณ
เหมาะแกการที่จะใชเปนคายฝกฯ ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เมื่อขาพเจาเหยียบยางเขาไปในที่ตั้งของคายฝก
อาวุธนี้ ในครั้งแรกขาพเจาไดพบกับ พ.ต.ต.วิชิต รัตนภาณุ กับตํารวจซึ่งอยูในบังคับบัญชาหลายคนไดมา
พักอาศัยอยูกอนแลว สอบถามไดความวา พ.ต.ต.วิชิตฯ ไดนํากําลังตํารวจมาทําความสะอาดใหกับสถานที่
แหงนี้เพื่อตระเตรียมสถานที่เปนคายฝกอาวุธพิเศษของตํารวจโดยคําสั่งของทาน พล.ต.ท.เผา ศรียานนท
รองอธิบดีกรมตํารวจ ในระยะเริม่ แรกนัน้ เขาใจวา ทานรองอธิบดีฯ ตัง้ ใจจะแตงตัง้ ให พ.ต.ต.วิชติ ฯ เปนผูบ งั คับ
คายฝกอาวุธแหงนี้ของกรมตํารวจเปนคนแรก เพราะ พ.ต.ต.วิชิตฯ ก็ไดผานการฝกอบรมภาษาอังกฤษที่
กระทรวงกลาโหมมาเชนเดียวกัน แตเห็นจะเปนเพราะในระยะนั้น พ.ต.ต.วิชิตฯ คงจะมีงานอื่นที่สําคัญกวา
อีกหลายอยางมัดตัว ทานรองอธิบดีฯ จึงไดเลือกใหขาพเจาทําหนาที่นี้แทน ขาพเจาเวนที่จะกลาวขอบคุณ
พ.ต.ต.วิชติ ฯ ซึง่ ไดจดั การถากถางปาซึง่ เต็มไปดวยพฤกษชาติรกรุงรัง และขจัดงูพษิ ทัง้ หลายทีม่ ชี กุ ชุมอยูใ นบริเวณ
นั้นใหลดนอยลงไป ตลอดจนใหการสนับสนุนเห็นชอบที่จะใหขาพเจามาดํารงตําแหนงแทนเสียมิได”
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กองรอยฝกคายเอราวัณ จ.ลพบุรี

กองบังคับการฝก คายเอราวัณ จ.ลพบุรี
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ตํารวจพลรมและครูฝก คายเอราวัณ จ.ลพบุรี

อาคารตึก ๒ หลังดังกลาวนั้น หลังที่ ๑ ใชสําหรับเปนที่พักอาศัยของผูบังคับคายฝกอาวุธฯ และ
ครูผูฝกฝายอเมริกัน แพทยประจําคายฝกฯ หองปฐมพยาบาล หองเก็บอาวุธ กระสุน และเครื่องใช
ในการฝกสอน และหองรับประทานอาหารสําหรับนายตํารวจสัญญาบัตรทีม่ หี นาทีป่ กครองควบคุมผูร บั การฝก
หลังที่ ๒ เปนที่พักอาศัยของผูรับการฝก (อยูชั้นบน) ชั้นลางเปนหองเรียน
นอกจากตึก ๒ หลังดังกลาวมาแลว ตองมีการกอสรางเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวก
ความปลอดภัยใหกับผูอยูอาศัย ตลอดจนอาวุธ วัตถุระเบิดตางๆ ที่นํามาใชในการฝกสอน กลาวคือ ตองสราง
โรงครัวสําหรับปรุงอาหารเลี้ยงครูฝก ผูรับการฝกอบรม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (เวร-ยาม)
ประจําคายฝก ๑ หลัง ที่พักคนทําครัว (จีนไหหลํา ซึ่งถนัดปรุงอาหารฝรั่ง อาหารไทยมีจํานวนประมาณ
๗-๘ คน) โรงเก็บวัตถุระเบิด ๑ หลัง โรงเก็บรม และพับรม ที่ใชในการฝกโดดรม ๑ หลัง รวมทั้งการสราง
ถนนเชื่อมโยงภายในคายฝกโดยทั่วถึงกัน โรงเก็บรถยนต ทุกอาคารมีไฟฟาใชบริบูรณ
เจาหนาที่ครูฝกอเมริกันที่อยูประจํามีประมาณ ๑๐ คนเศษ เทาที่จําชื่อได คือ พ.อ.ฟทยูทส หัวหนา
ครูฝก มร.วอลเทอร มร.บิลแลร (ไดรับพระราชทานยศครั้งสุดทายเปน พ.ต.อ.) มร.เชฟชิ้ค (ผูชํานาญการ
วางระเบิดทําลาย) มร.บาบิโน พ.ต.เจอรี่ นายแพทยและผูชวยแพทยอเมริกัน ๑ คนจําชื่อไมได ครูฝกอาวุธ
พิเศษ ๑ นาย เจาหนาที่พัสดุอีก ๑ นาย ก็จําชื่อไมไดเสียแลว นอกจากนี้ยังมีครูฝกอเมริกันอีกจํานวนหนึ่ง
ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่สนับสนุนการฝกสอนบางโอกาสแลวก็จากไป
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เจาหนาที่ปกครองบังคับบัญชาคายฝกและควบคุมการฝกสอนรวมกับครูฝกอเมริกันในระยะ
เริ่มแรกนั้น นอกจากทําหนาที่เปนผูบังคับคายฝกฯ แลว ขาพเจาไดรับคําสั่งจากทานรองอธิบดีฯ ใหคัดเลือก
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรชั้นผูบังคับหมวด เปนผูชวยขาพเจาอีก ๒ นาย ขาพเจาจึงไดคัดเลือกนายตํารวจ
ที่ดํารงตําแหนงผูบังคับหมวดโรงเรียนพลตํารวจ ในขณะนั้นทําหนาที่ปฏิบัติการฝกสอนตํารวจเขมแข็ง
เปนที่ไววางใจได ๒ นาย คือ ร.ต.ต.เสนห สิทธิพันธ กับ ร.ต.ต.สุวรรณ รัตนชื่น (ไดรับพระราชทานยศเปน
พล.ต.อ. และมีตําแหนงเปนรองอธิบดีกรมตํารวจ ทั้ง ๒ ทาน ถึงแกกรรมแลว) กรมตํารวจไดแตงตั้ง
พ.ต.ต.เสนห ศรีสาคร (มียศเปน พ.ต.อ.พิเศษ ถึงแกกรรมแลว) เปนนายแพทยประจําคายฝกปฏิบัติราชการ
รวมกับนายแพทยอเมริกัน ร.ต.ต.ถวิล วิทยประพัฒน ทําหนาที่เปนสมุหบัญชี (ยศครั้งสุดทายเปน พ.ต.ท.)
นอกจากนี้มีหนวยรักษาความปลอดภัยเขาเวรยามรักษาการณอยูภายในบริเวณคายฝกฯ
เมื่อการตระเตรียมการตั้งสถานที่และตัวบุคคลผูบริหารงานและเครื่องมือเครื่องใชเปนที่เรียบรอย
แลว ทานรองอธิบดีฯ จึงกําหนดวันเปดคายฝกแหงนี้ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมี
พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล อธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นเปนประธานในพิธี มีขาราชการฝายปกครอง
ฝายทหารจากจังหวัดลพบุรี มารวมในงานพิธีเปดคายฝกแหงนี้ อาทิ นายชลอ วนภูติ ผูวาราชการจังหวัด
ลพบุรี พล.ต.สนิท สนิทยุทธการ จเรทหารราบ พ.ต.ต.บุญชู ยอดนาค (ผกก.ภ.จว.ลพบุรี) พิธีเปดคายฝก
เปนไปดวยความเรียบรอย



พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล อธิบดีกรมตํารวจ เปนประธานในพิธีเปดคายฝก
และการโดดรม ที่คายเอราวัณ จ.ลพบุรี เมื่อ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔

ผูเขารับการฝกอบรม กรมตํารวจไดคัดเลือกพลตํารวจที่สําเร็จจากโรงเรียนพลตํารวจ จํานวน ๕๐
คนเขารับการฝกอบรมเปนรุนแรกและในรุนตอๆ มาผูเขารับการฝกอบรม นอกจากตํารวจแลว ยังมีขาราชการ
พลเรือน ซึ่งรับราชการเปนปลัดอําเภออยูทางภาคเหนือหลายคน ขาราชการทหารบก ทหารอากาศ
ทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตรเขามารับการอบรมดวย ขาพเจาจําไดวา ในการฝกอบรมตํารวจรุนที่ ๒
ทานรองอธิบดีกรมตํารวจไดสง ร.ต.อ.สนั่น สอาดพรรค ร.ต.อ.วิศิษฐ เชาวนปรีชา ร.ต.อ.อรุณ สวารชร และ
ร.ต.อ.นคร ศรีวณิช มารับการฝกอบรมดวย โดยทานรองอธิบดีฯ มีจุดประสงคที่จะเปดคายอาวุธพิเศษ
และพลรมขึ้นเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
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พลตํารวจเอก ประเนตร ฤทธิฦๅชัย
(บันทึก: ๒๕๑๘) อดีตผูบังคับคายนเรศวร ได
บันทึกความทรงจําเกี่ยวกับประวัติการฝกโดดรม
ของตํารวจพลรมไวดังนี้…

ตามนโยบายของรัฐบาล ตํารวจพลรมชุด
ครูฝกและตํารวจพลรมที่สมัครใจอยูโดดรมตอไป
ประมาณ ๗๐ นาย ไดรบั คําสัง่ ใหยา ยไปตัง้ คายฝก
อยูที่จังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราว โดยมีภารกิจ
ปราบปรามผูกอความไมสงบทางดานชายแดน
ติดตอกับประเทศลาว ซึ่งมีประชาชนซึ่งเปน
ชาวญวนอพยพอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และขณะ
เดียวกันไดทําการฝกทบทวนวิชาอาวุธตางๆ
ฝกยิงปนและวิง่ ออกกําลังกายเปนประจํา และจัดตัง้
เปนกองรอยตํารวจพลรมทีส่ มบูรณ มีผบู งั คับกองรอย
และผูบังคับหมวด อยูที่จังหวัดอุบลราชธานี
เปนเวลา ๒ เดือน



ตํารวจพลรมและครูฝก
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พล.ต.อ.ประเนตร ฤทธิฦๅชัย

“การฝกอบรมใชเวลาการฝกรุน ละ ๑ เดือน
(ไมรวมการฝกอาวุธพิเศษ) ตอมาเมื่อผูบังคับบัญชา
ชั้นสูงเห็นวาการโดดรมนาจะมีประโยชนสําหรับ
เหลาทัพตางๆ กรมตํารวจจึงไดมอบอุปกรณและ
รมโดด ตลอดจนสถานที่ที่ทําการฝกที่คายเอราวัณ
ใหกับกองทัพบก เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๖
รวมระยะเวลาการฝกที่คายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
เปนเวลา ๒ ป ฝกพลรมได ๑๑ รุน มีนักโดดรม
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

คายนเรศวรหัวหิน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ก็ยายจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปตั้ง
คายฝกถาวรที่ “คายนเรศวร” อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปน
ศูนยกลางของประเทศ สามารถเคลื่อนยายทางอากาศไปทางเหนือและทางใต
ในเวลาเทาๆ กัน และขณะนั้นขาราชการตํารวจพลรมทุกนายไดโอนสังกัดจาก
กองการศึกษา มาอยูใ นสังกัดกองบังคับการยานยนต หรือตํารวจรถถัง ทีว่ งั ปารุสกวัน
โดยมีภารกิจพิเศษ คือ เปนหนวยถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเฉพาะในโอกาสทีเ่ สด็จมาประทับแรมทีว่ งั ไกลกังวล อําเภอหัวหิน ตํารวจพลรม
ทุกนายมีหนาที่โดยตรงตองถวายอารักขาโดยใกลชิด ในโอกาสนั้นไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อคายตํารวจพลรมนี้วา “คายนเรศวร” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ.๒๔๙๗ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดคายนเรศวร
ทอดพระเนตรการแสดงการโดดรม และการสาธิตอาวุธแบบพิเศษ การรบดวย
ยุทธวิธีแบบกองโจรของตํารวจพลรม ดวยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น
เหลาตํารวจพลรมคายนเรศวรจึงไดยึดถือเอาวันที่ ๒๗ เมษายนของทุกปเปน
วันคลายวันสถาปนาคายนเรศวร สืบมาจนถึงปจจุบันนี้



ตํารวจพลรมคายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๘
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การรบในปา

ดังนัน้ ตัง้ แตป พ.ศ.๒๔๙๗ เปนตนมา นักเรียน
พลรมทุกรุนตองเขาไปรับการฝกการรบพิเศษ
ภาคสนามตลอดทั้งฝกอาวุธยุทธวิธีตางๆ ในปา ณ
คายฝกหวยสัตวใหญแหงนีอ้ ยางนอย ๓ เดือน เดินทาง
ไปและกลับดวยการเดินเทา มีอาวุธประจํากาย
ของใชสวนตัว ยารักษาโรคตางๆ โดยเฉพาะยา
ปองกันและรักษาโรคมาลาเรีย อาหารใหยังชีพได
อยางนอยกวา ๓ วัน เพราะใชเวลาในการเดินเทา
ถึง ๓ วัน (พันตํารวจโท กมล บุญเสริมทรัพย,
วารสารนเรศวรสัมพันธ, ๒๕๒๔: ๑๑)

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จฯ เยี่ยมตํารวจพลรม
ณ ศูนยฝกการรบในปาหวยสัตวใหญ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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การกอตั้งหนวยตํารวจพลรมในระยะแรก
นั้นมีกําลังตํารวจประมาณ ๑๐๐ คน ยังไมมีการจัด
กําลังที่แนนอน ตํารวจที่ปฏิบัติงานที่คายนเรศวร
เป น ส ว นหนึ่ ง ของข า ราชการตํ า รวจประจํ า
กองบังคับการยานยนต การจัดหนวยจึงเทียบเทา
กองกํากับการ และจัดระบบเชนเดียวกับกองพันทหาร
พลรม ขึน้ การบังคับบัญชาทางธุรการตอกองบังคับการ
ยานยนต และขึ้นการบังคับบัญชาดานยุทธการและ
การขาวตอกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ยังไมไดรับมอบภารกิจที่แนนอน แตไดทําการฝก
อบรมใหตํารวจมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญในการปฏิบัติการไดโดยรวดเร็ว ในทุกสภาพ
ภูมิประเทศและทุกสภาพลมฟาอากาศ โดยเฉพาะ
พื้นที่ทุรกันดารหางไกลเสนทางคมนาคม ดังนั้น
จึงมีความจําเปนตองสรางคายฝกทีเ่ หมาะสมขึน้ ในปา
จากการสํารวจทางอากาศไดพบวาพืน้ ทีท่ างตะวันตก
ของอํ า เภอหั ว หิ น มี ค วามเหมาะสมอย า งยิ่ ง
ดวยสภาพภูมปิ ระเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนปกคลุม
ดวยปาทึบ จึงไดจัดหนวยลาดตระเวนเพื่อเดินทาง
ไปสํารวจพื้นที่ซึ่งใชเวลาถึง ๔ สัปดาห จึงพบวา
จุดที่เหมาะสมในการสรางคายฝกนั้นอยูในพื้นที่
ของจังหวัดเพชรบุรี คือริมแมนํ้าหวยสัตวใหญ
ตําบลสองพี่นอง กิ่งอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี



การฝกในปา ณ คายฝกหวยสัตวใหญ
จ.ประจวบคีรีขันธ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

59

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตอมาตํารวจพลรมไดตั้งศูนยรวมขาวชายแดนหวยสัตวใหญขึ้น
และใชเปนสถานที่ฝกรบพิเศษของตํารวจพลรมทุกรุนตอเนื่องกันมาจนถึง
ป พ.ศ.๒๕๑๖ ดังที่ พลตํารวจตรี สําเริง สิงหรัญ (สัมภาษณ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕) ไดเลาถึงทีม่ าของการกอตัง้ ศูนยรวมขาวชายแดนหวยสัตวใหญวา ...
“คายฝกที่หวยสัตวใหญ เปนศูนยฝกรบพิเศษของพลรม ตอมา
เมือ่ มีเหตุการณกอ ความไมสงบ จึงไดตงั้ เปนศูนยรวมขาวชายแดนหวยสัตวใหญ
ในอดีตสถานที่แหงนี้คณะเสรีไทยใชเปนศูนยปฏิบัติการทางการเมือง
คุณสุดใจ ศรีสุวรรณ (เจาของโรงเลื่อยในอําเภอหัวหิน) อดีตเสรีไทย
เปนคนแนะนําใหตาํ รวจพลรมไปตัง้ ศูนยฝก รบพิเศษเพือ่ ยับยัง้ การแพรขยาย
พล.ต.ต.สําเริง สิงหรัญ
อิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสต เสนทางที่เดินไปหวยสัตวใหญตอง
เดินผานหมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยง จึงไดเห็นความอดอยาก ยากจน
โรคภัยไขเจ็บของประชาชนไกลคมนาคมที่ยังมีความเปนอยูที่ลาหลังตํารวจ
พลรมจึงมีความคิดที่จะชวยเหลือพัฒนาความเปนอยูใหเจริญกาวหนาขึ้นโดยเปดโรงเรียนสอนหนังสือ
เด็กกะเหรีย่ ง ศูนยรวมขาวชายแดนหวยสัตวใหญเปนสถานทีฝ่ กรบพิเศษของตํารวจพลรมทุกรุนโดยตอเนือ่ ง
จนถึงป พ.ศ.๒๕๑๖ จึงยายมาตั้งอยูที่บานปาละอู ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”

คายวัดสวนดอกเชียงใหม
เมื่อไดมาอยูที่คายนเรศวร หัวหิน ตํารวจพลรมทุกคนตองฝกฝนตนเองเปนประจําเพื่อใหจิตใจ
เขมแข็ง รางกายแข็งแรง และภารกิจแรกหลังจากที่มาอยูหัวหินคือ การปราบปรามจีนฮอซึ่งมีอิทธิพลอยู
ทางภาคเหนือของไทย ทํามาหากินโดยการคาฝนและยาเสพติด พวกนี้ไดรับการสนับสนุนจากกองพล ๙๓
ซึ่งถูกเหมาเซตุงตีรนถอยมาจากตอนกลางของประเทศจีนจนกระทั่งมาอยูติดเขตแดนไทย ลาว และพมา
พื้นที่นี้เรียกวา สามเหลี่ยมทองคํา พวกจีนฮอนี้มีพฤติการณที่เลวรายมาก ตํารวจภูธรไมอาจปราบปราม
หรือดําเนินการตามกฎหมายไดเปนเหตุใหประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดี
กรมตํารวจจึงสงกองรอยตํารวจพลรมไปปราบปรามโดยตั้งคายพักที่วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กําลังสวนหนึง่ ไปทางอากาศโดยการโดดรมลงสนามบินเชียงใหม สรางความตืน่ เตนประทับใจใหกบั ชาวเชียงใหม
เพราะเพิ่งเคยเห็นการโดดรมเปนครั้งแรก การปฏิบัติภารกิจนี้เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐
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ผลการปฏิบัติไดทําการจับกุมการลักลอบคาฝนกวา ๗๐ ครั้ง ในระหวางที่ปฏิบัติงานไดมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกําลังจากหัวหินดวย สวนที่อยูคายนเรศวร หัวหินนั้น ไดมีการรับสมัครบุคคลภายนอก
เขาเปนตํารวจเพิ่มอีกหลายรุน
อีกภารกิจหนึ่งซึ่งสําคัญมากคือ การโดดรมลงตามแนวชายแดนเพื่อลาดตระเวนสํารวจสภาพ
ภูมิประเทศตามแนวชายแดนและทราบความเปนอยูของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทยจนพูดกันวา
“ไมมีพื้นดินสวนไหน ของเมืองไทยที่ตํารวจพลรมไมรูจัก” สวนกําลังสวนยอยก็ลาดตระเวนหาขาวโดย
ทางเทาและเขียนรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดที่สําคัญ เชน สภาพหมูบาน และความเปนอยูของราษฎร
หมวดเสนารักษไดชวยชีวิตประชาชนในทองที่หางไกลคมนาคมไวเปนจํานวนมาก สวนกองรอยสงกําลัง
ทางอากาศก็สงอาหารและอุปกรณใหหนวยลาดตระเวนและหมวดชายแดนซึ่งอยูในพื้นที่ทุรกันดาร และไม
สามารถสงดวยวิธีอื่นได โจรผูรายตามพื้นที่เหลานั้นไมเคยถูกการปราบปรามอยางกวางขวางมากอน ตอง
หวั่นเกรงตอสมรรถภาพของตํารวจพลรม ประสิทธิภาพของหมวดสื่อสารชวยใหผูบังคับบัญชาในที่ตั้งปกติ
ไดรับทราบขาวสารภายในระยะเวลาอันสั้น แมวาขาวนี้จะมาจากพื้นที่อยูไกลสุดของประเทศก็ตาม

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสวนระบบราชการของกรมตํารวจใหม โดยยุบกองบังคับการ
ยานยนต หนวยพลรมคายนเรศวรก็โอนมาอยูในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แตยังไมมีการ
จัดกําลังที่แนนอน พ.ต.ต.ประเนตร ฤทธิฦาชัย ซึ่งเปนผูบังคับหนวยในขณะนั้นจึงไดเสนอโครงสรางจัดกําลัง
และภารกิจของหนวยตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๓ ไดมีพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยหนวยตํารวจพลรมคายนเรศวรไดรับการยกฐานะ
ขึ้นเปน “กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ” ใชคํายอ “กก.สอ.” ขึ้นตรงตอผูบังคับการฝายสนับสนุน
ตํารวจภูธรชายแดน กองบัญชาการตํารวจภูธร (ชายแดน)
จากความรูความชํานาญในการฝกการดํารงชีพในปาและการเดินลาดตระเวนตามแนวชายแดน
ทําใหทราบวาภูมิประเทศและลมฟาอากาศในแตละภาคของประเทศไทยแตกตางกัน การลาดตระเวนและ
การปราบปรามโจรผูรายตามแนวชายแดนเทาที่เคยปฏิบัติไปแลวตํารวจรูจักภูมิประเทศอยางผิวเผิน
ยังไมมีความชํานาญภูมิประเทศในแตละถิ่นเพียงพอ กลาวคือ ตองใชคนนําทางแทบทุกครั้ง ฝายตรงขาม
ทราบขาวตางๆ ดีกวาฝายปราบปราม เนื่องจากราษฎรไมคุนเคยกับเจาหนาที่หรือราษฎรตกอยูภายใต
อิทธิพลฝายตรงขามดวยความจําเปนบังคับ
โจรผูรายตางชาติขามแดนเขามาปลนสะดมอยูเสมอตามแนวชายแดน เจาหนาที่ก็มีกําลังตานทาน
ไมเพียงพอ ทําใหราษฎรตามหมูบานชายแดนขวัญไมดี หวาดกลัวภัยจนไมเปนอันประกอบอาชีพไดอยาง
ปกติสุข
ประกอบกับฝายตรงขาม คือ คอมมิวนิสตมีการปฏิบัติงานแบบกองโจรที่ถืออาวุธ มีการบอนทําลาย
เผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตตามแนวชายแดนทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยมากขึ้นทุกที
อันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ
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กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ (กก.สอ.)

ตามพรมแดนของประเทศไทยที่มีชองทางตางๆ มากมายทางภาคเหนือมีภูเขาซึ่งมีชาวเขาเผาตางๆ
หลายเผาอพยพไปมาและทําการหาเลี้ยงชีพอยูทางภาคเหนือของไทย ลาว พมา และทางภาคใตของจีน
สุดแตบริเวณใดจะอุดมสมบูรณในปไหน การอพยพของบุคคลเหลานี้ไมคํานึงถึงเชื้อชาติและเขตแดน ถือเอา
ความสะดวกสบายเปนเกณฑ มีความชํานาญในการเดินปาและรูจักเสนทางตางๆ เปนอยางดีและผูมีอิทธิพล
เหนือชาวเขาเหลานี้ คือ พวกคณะสอนศาสนาเพราะทางราชการก็เหินหางดานความเปนอยูของเขา
ตามพรมแดนดานตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีแมนํ้าโขงกั้นนั้น สามารถขามไดทุกแหงเปนการยากที่
จะตรวจตราควบคุมและประชาชนทั้งสองฝงมีความสัมพันธใกลชิดประดุจญาติพี่นองกัน ความออนแอของ
พรมแดนเหลานี้ควรจะไดรับการระวังรักษาอยางกวดขัน
คายนเรศวรไดศึกษาและดําเนินการในอันที่จะแกปญหาตางๆ เหลานี้ตลอดมา เพื่อใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติงานไดผลดีภายในขอบเขตโดยรับคําสั่งปฏิบัติและทําการเสนอแนะตอหนวยเหนือเพื่อความมุงหมาย
ที่จะปองกันรักษาชายแดนของประเทศไทย และใหราษฎรที่อยูตามพื้นที่ชายแดนทั่วไปไดรับความอบอุน
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ศูนยรวมขาวชายแดน
การจัดตั้งศูนยรวมขาวชายแดนขึ้น ณ ตําบลที่อยูหางไกลจากสถานที่ทําการของรัฐบาล สถานี
ตํารวจภูธร และหมวดตํารวจตระเวนชายแดน โดยจัดกําลังตํารวจอยูปฏิบัติหนาที่ประจําอยางตอเนื่อง
มอบใหหมวดปนเล็กรับผิดชอบในพื้นที่แตละเขต จัดสรางที่พักอยางถาวรขึ้นและถือปฏิบัติเชนคายฝกในปา
หวยสัตวใหญแตมีความมุงหมายมากไปกวานั้น ในการนี้ไดทําการเตรียมเลือกสถานที่หลบซอนไวตามลําดับ
ที่อยูใกลเสนทางคมนาคมที่สําคัญตางๆ เพื่อเตรียมไวรับสถานการณฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้นไดในอนาคตตาม
ความคาดหมาย ตํารวจพลรมที่ประจําอยู ณ ศูนยรวมขาวชายแดนในขณะนั้นมีกําลังเพียง ๑ หมูอิสระ
ซึ่งอาจมีเพิ่มเติมแลวแตเหตุการณ และความจําเปนกําลังที่ประจําอยูจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน
อยางเหมาะสม กลาวคือ ไมใหตํารวจตองอยูประจํานานเกินไปจนเกิดความเบื่อหนายซึ่งอาจเกิดผลเสียขึ้นได
ตามปกติการสับเปลี่ยนกระทํากัน ๓ เดือนตอครั้ง ศูนยรวมขาวชายแดนตั้งขึ้นโดยมีความมุงหมายคือ เตรียม
การดําเนินการทําสงครามนอกระบบในยามปกติ โดยผูกมิตรกับราษฎรที่อยูหางไกลกับเสนทางคมนาคม
ชวยเหลือแนะนําราษฎรในการพัฒนาทองถิ่นที่อยูหางไกลสังคมตามแนวและโครงการของกองบัญชาการ
ตํารวจภูธร (ชายแดน) คุมครองใหความอบอุนแกราษฎรในบริเวณใกลเคียง จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็ก
ชวยเหลือราษฎรในเมื่อเกิดโรคระบาด โจรภัย อุทกภัย ฯลฯ ฝกการดํารงชีพในภูมิประเทศทุรกันดาร
ในเขตนั้นๆ เรียนรูภูมิประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ
ในระยะทีผ่ า นมากิจการของศูนยรวมขาวชายแดนไดดาํ เนินไปสมความมุง หมายไดสรางอาคารทีพ่ กั ถาวร
ขึ้นแลว ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในแตละแหงมีความคุนเคยตอสภาพภูมิประเทศ และลมฟาอากาศในแตละ
ทองถิ่นเปนอยางดี หนวยปนเล็กอันเปนกําลังหลักไดลาดตระเวนเยี่ยมเยียนราษฎรและหาขาวตามชายแดน
ไดผลยิง่ ขึน้ พนักงานวิทยุมคี วามชํานาญในการสงขาวติดตอถึงคายโดยรวดเร็วและไดตดิ ตอหนวยลาดตระเวน
อืน่ ซึง่ คายสงออกไปปฏิบตั หิ นาทีต่ ามความจําเปนของเหตุการณถา ยทอดขาวใหผบู งั คับบัญชาทราบ บุรษุ พยาบาล
ไดแนะนําชวยเหลือราษฎรในบริเวณใกลเคียงใหพนจากการเจ็บปวยเปนจํานวนมาก เจาหนาที่สงกําลังบํารุง
ไดระวังรักษารมและอุปกรณควบคุมสงกลับคายดวยความเรียบรอยและคงสภาพดีอยูเสมอ
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การปฏิบัติงานอยางเขมแข็งตรงไปตรงมาไมเบียดเบียนราษฎรใหเดือดรอนและใหการชวยเหลือ
ราษฎรดวยใจบริสุทธิ์ ทําใหราษฎรมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและนิยมรักใคร ใหความไววางใจตํารวจพลรม
เปนอยางมากในดานการสงเสริมดานการศึกษาแกชาวปาชาวเขาที่อยูหางไกลทางคมนาคมก็ไดจัดตั้งโรงเรียน
ขึ้น ณ ศูนยรวมขาวชายแดนโดยตั้งชื่อวา โรงเรียนนเรศวรอุปถัมภ เด็กเหลานี้จะมีความรูและเปนกําลัง
ตอไปในอนาคต ราษฎรและเด็กๆ เหลานี้สามารถใชประโยชนไดเมื่อจําเปน อันเปนความมุงหมายที่สําคัญ
อยางหนึ่ง นอกจากนั้นตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยูในแตละทองถิ่นยังตองเรียนรูเขาใจพูดภาษาพื้นเมืองใน
แถบนั้นใหได

หลังจากมีการปฏิวัติยึดอํานาจเมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ ตํารวจพลรมไดรับผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเปนหนวยกําลังที่มีความสามารถในการรบและมีขีดความสามารถพิเศษในการสงกําลัง
ทางอากาศ ทําใหไมเปนที่ไววางใจของฝายตางๆ จึงถูกแบงแยกออกเปนสองสวน โดยกําลังสวนใหญพรอม
ดวยเครื่องมือเครื่องใชและการชวยเหลือจากที่ปรึกษาอเมริกันใหอยูที่คายสฤษดิ์เสนา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก หรือเรียกวา กองพันพิเศษ เพราะกําลังรบทั้งหมดเปนตํารวจพลรมแตผูบังคับบัญชาและฝาย
อํานวยการเปนทหารบกและตํารวจพลรมรวมกัน รองผูบังคับกองพันเปนตํารวจพลรม การชวยเหลือทั้งหมด
ไปอยูที่คายสฤษดิ์เสนา สวนที่คายนเรศวรหัวหิน ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมตํารวจรับผิดชอบโดยตรง



คายสฤษดิ์เสนา ต.วังนกแอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ภารกิจที่สําคัญที่ตํารวจพลรมบางสวนไดรับขณะนั้นคือ ภารกิจลับพิเศษ ตั้งฐานการปฏิบัติงาน
อยูที่สนามบินตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทั่วไปรูจักหนวยงานนี้ในชื่อวา “โรมีโอ” เปนหนวยสนับสนุนทาง
ดานยุทธศาสตร เปนหนวยทิ้งรม ทําหนาที่ทิ้งรมทั้งอาวุธ กระสุนและยุทธปจจัยตางๆ ใหกับพวกที่ลุกขึ้น
ตอตานฝายคอมมิวนิสต โดยไปปฏิบัติการในพื้นที่นอกประเทศทั้งใกลและไกล นับวาเปนภารกิจที่สําคัญ
อยางยิ่ง
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คายสฤษดิ์เสนากับภารกิจลับพิเศษ
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จุล หรือ พ.ต.อ.จําลอง จุลกะ กับปน ๑๐๕ ที่กิ่วกระจํา







ประชุมชี้แจงทหารมง กอนการฝกแตละครั้ง

ทหารสื่อสาร (พลวิทยุ) เตรียมโดดรมเพื่อลงแนวหลังขาศึก
รวม ๒๕ นาย มีครู PARU ๑๐ นาย เปนครูฝก





การฝกลมตัวเมื่อถึงพื้นดิน

นายพล วังปาว กับที่ปรึกษาอเมริกัน (MR.VICE)
ตรวจการฝกที่สนามลองแจง

ทหารมงกําลังแสดงการโดดรม ภาษาลาวเรียก “การโตนจอง”

ขณะปฏิบัติงานอยูที่ “โรมีโอ” นั้น สถานการณทางดานประเทศลาวก็คับขันขึ้นทุกทีเพราะถูกฝาย
คอมมิวนิสตเขายึดครองไปแลวถึง ๓ ใน ๔ ของผืนแผนดินลาวทั้งหมด ที่เหลืออยูเพียง ๑ สวนนี้ก็เปนสวน
ที่อยูในตัวเมืองเทานั้น รัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริกันจึงไดตกลงกันวาถาปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้
ประเทศลาวทั้งประเทศจะถูกฝายคอมมิวนิสตยึดครองจําเปนจะตองหาหนวยกําลังเขาไปดําเนินการจึงจัด
ตั้งหนวยกองโจรเพื่อทําการตอตานฝายคอมมิวนิสตในประเทศลาวรัฐบาลอเมริกาไดตระหนักถึงความสําคัญ
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และภัยสงครามที่จะลุกลามเขามาในภูมิภาคสวนนี้เปนอยางยิ่ง ตอมาไดตั้งบริษัท ซีซัพพลาย ขึ้น
โดยมีนายเจมส วิลเลียม แลร เปนที่ปรึกษาเรียกวา บก.คณะที่ปรึกษาทางทหารใหกับประเทศลาว
และมีเปาหมายจะตองยึดดินแดนของลาวทีถ่ กู คอมมิวนิสตยดึ ครอง กลับคืนมาใหได จึงสงอาสาสมัคร
จากตํารวจพลรมเขาไปทํางานในลาว โดยสงอาสาสมัครที่รักประชาธิปไตยเขาไปดําเนินงาน
สวนนี้ ตํารวจพลรมไดลาออกจากราชการและเปนอาสาสมัครทํางานในประเทศลาวโดยจัดสงเปน
ทีมเพื่อจัดตั้งหนวยรบแบบกองโจร มีบริษัท ซีซัพพลาย เปนหนวยงานรับผิดชอบซึ่งมิไดเกี่ยวของ
กับรัฐบาลไทยแตประการใด ถาตายก็ตายฟรี ถาไมตายก็ไดประสบการณชีวิต และดวยความ
สามารถของผูบังคับบัญชาไดพัฒนาหนวยตํารวจพลรมใหมีขีดความสามารถสูงทุกคนเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน มีความสามัคคี มีวินัย และรูจักหนาที่ซึ่งกันและกันดี รุนพี่ปกครองรุนนอง การทํางานไมมี
ปญหา ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตํารวจพลรมบางนายไดรับหนาที่เปนที่ปรึกษาประจํากองพันของทหารลาว สามารถที่จะ
ตั้งหนวยกองโจรขึ้นไดในทองที่ทั่วไปของประเทศลาว โดยเฉพาะบริเวณที่เปนพื้นที่ราบสูง และ
ทําการฝกชาวมง ชาวเยา ชาวลาวเทิงใหลุกขึ้นมาทําการตอสูขับไลอิทธิพลของคณะประเทศลาว
(คอมมิวนิสต) และเวียดนามออกจากพื้นที่จนสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาไดเกือบ ๓ ใน ๔ ของ
พื้นที่ทั้งหมด และมีการเจรจากันระหวางฝายประเทศลาว (คอมมิวนิสต) และฝายรัฐบาลลาว
จนไดมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในประเทศลาว การทํางานของตํารวจพลรมในประเทศลาวประสบ
ผลสําเร็จอยางดียิ่งทั้งในดานการรบ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี แตในที่สุดก็พายแพเพราะการเมือง
ดังนั้น ตอมาลาวจึงตกอยูในความยึดครองของคอมมิวนิสตโดยสิ้นเชิง
หลังจากนั้นไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕
ปรับปรุงกองบัญชาการตํารวจภูธรใหม และจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นอีกครั้ง
กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศจึงขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงตอกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา และกําหนดหนาที่การทํางานในราชการตํารวจตามระเบียบ
กรมตํารวจ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๑๖ ขอ ๒๑ ก.
ตํารวจพลรมไดรับการฝกรบนอกแบบ คือฝกรบพิเศษแบบหนวยรบขนาดเล็ก ใชอาวุธ
พิเศษ และฝกโดดรมลงในภูมิประเทศเขาปฏิบัติการโดยการใชยุทธวิธีรบแบบกองโจร รบในปา
ภูเขา แมนํ้า ทะเล ใชการกอวินาศกรรมบอนทําลาย การระเบิดทําลาย การเล็ดลอดหลบหนี
การซุม โจมตี การขาว การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา มวลชนสัมพันธ การฝกกายบริหาร การตอสูป อ งกันตัว
หนวยเคลื่อนที่เร็ว และการชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อปองกัน ปราบปรามการกระทําอันเปน
คอมมิวนิสตที่ปฏิบัติการรุกรานและโฆษณาชวนเชื่อประชาชนในพื้นที่หางไกลตามแนวชายแดน
เปนแนวรวมตอตานรัฐบาลไทย โดยไดรับการชวยเหลือครูฝกจากประเทศสหรัฐอเมริกา สนับสนุน
ทุนคาใชจายการฝกอบรม
การฝกรบนอกแบบ หรือรบพิเศษ ของตํารวจพลรมจะไดรับการฝกทางยุทธวิธีแตกตาง
จากการฝกรบตามแบบของมาตรฐานทางทหาร ซึ่งใชยุทธวิธีรุก ยุทธวิธีรับ ยุทธวิธีรนถอย ยุทธวิธี
รบภายใตสภาพพิเศษ มีลักษณะการตอสูเปดเผยลักษณะเผชิญหนากัน
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ดวยเหตุที่ตํารวจพลรมไดรับการฝกรบพิเศษนี้เองทําใหตํารวจพลรมทุกคนตองรับการฝกใหมีรางกาย
แข็งแรง ทรหดอดทน เด็ดเดี่ยว แนวแน มีจิตใจในการตอสูสูง และจะตองมีระเบียบวินัยอยางเครงครัด
มีลักษณะผูนําอยางเต็มที่มีความพรอม ความคลองตัว ฝกฝนทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
อยางสมํ่าเสมอ รวมใจเปนหนึ่งเดียวในการทํางานเปนทีม “รวมกันเราอยู” ดูแลกันทั้งยามเจ็บ ยามทุกข
ยามสุข เปนพี่เปนนอง กตัญู ครูบาอาจารย การปฏิบัติการยุทธวิธีรบพิเศษของตํารวจพลรม จะตองจาก
บาน จากครอบครัวไปไกลแสนไกล ในพื้นที่ยากลําบาก เปนเวลานานๆ บางครั้งเปนความลับทางราชการ
จะตองมีความซื่อสัตย อดทน ผูนําตํารวจพลรมตองสามารถนําทีมรวมใจ มีความเขมแข็ง มีความรู ปฏิภาณ
ไหวพริบ อดทนตอสูเคียงบาเคียงไหล ยืนหยัดรวมเปน รวมตาย กับผูใตบังคับบัญชา ดังคําปฏิญาณวา
“ตํารวจพลรมตายเสียดีกวาละทิ้งหนาที่ ตายในสนามรบ เปนเกียรติของคายนเรศวร”
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เมื่อกลับมาจากสนามรบจะทําบุญ เลี้ยงพระ สังสรรค ปลุกขวัญกําลังใจ รับขวัญวีรบุรุษตํารวจพลรม
“สุภาพบุรุษในคาย เสือรายในสนามรบ”



การฝกทบทวนการโดดรมประจําปของตํารวจพลรม คายนเรศวร

หลังป พ.ศ.๒๕๒๕ สถานการณการกอการรายคอมมิวนิสตยุติลง แตปญหาความขัดแยงทาง
ความคิดในระบอบการปกครอง สิทธิเสรีภาพของมนุษย สิทธิมนุษยชน การกอการรายภัยขามชาติ
การกอวินาศกรรม เปนตน ไดเริ่มกอตัวขึ้นนอกจากนั้นยังมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ขบวนการ
คามนุษย การปราบปรามขับไล กดดัน จากความแตกตางทางชาติพันธุ ศาสนา วัฒนธรรม อีกทั้งทั่วทุกทวีป
ตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยไดทวีความรุนแรงขึ้น
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ดวยสภาพปญหาดังกลาวรัฐบาลและกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดตั้งหนวยปฏิบัติการ
พิเศษนเรศวร ๒๖๑ ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบายหลักและแนวความคิดในการปฏิบัติการตอตาน
การกอการรายสากล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๖
ในป พ.ศ.๒๕๒๗ กรมตํารวจไดมีคําสั่งใหดําเนินการฝกอบรมหนวยปฏิบัติการพิเศษและใหจัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการพิเศษ “นเรศวร ๒๖๑” เปนหนวยงานพิเศษ สังกัดกองกํากับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ตอมาไดมพี ระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หนา ๕ เลมที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลง
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ กองกํากับการ
สนับสนุนทางอากาศฯ จึงไดยายที่ทําการไปอยูใน
บริเวณที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มาจนถึงปจจุบนั นี้
สวนคายนเรศวร อําเภอหัวหินนั้นไดแบงมอบพื้นที่
ประมาณ ๗ ไร นอมเกลาฯ ถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศลแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กอสรางเปนโรงเรียน วังไกลกังวล
แผนกอนุบาล และประถมศึกษา พื้นที่ที่เหลือเปน
ทีต่ งั้ ของกองรอยที่ ๒ (กิจการพิเศษ) และกองรอยที่
๕ (รบพิเศษ) กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ
ตํารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
ซึ่งไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒
ตอนที่ ๓๖ ก. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘
โดย พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ชุดปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร ๒๖๑ มีภารกิจ
ในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลและ
การกอการรายในเมืองทุกรูปแบบ รวมทั้งการเจรจา
ตอรองในภาวะวิกฤต การแกปญหาเหตุวิกฤตตางๆ
อาทิ การเก็บกูวัตถุระเบิด จักรยานยนตทางยุทธวิธี
การกูชีพ กูภัย การชิงตัวประกัน ชวยเหลือผูประสบ
ภัยทางนํ้า ทางทะเล การใชสุนัขสงครามดมกลิ่น
พิสูจนทราบ

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ผบ.ตร. เยี่ยมหนวยปฏิบัติการ
 พิเศษ นเรศวร ๒๖๑ เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖




คายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ เหตุผลในการประกาศ
ใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนีค้ อื เปนการสมควรปรับปรุง
การแบงสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติเสียใหม
ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน กองกํากับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จึงไดรับการยกฐานะเปน กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรบั ความรวมมือ
และสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา จัดสราง
ศูนยฝกทางยุทธวิธีสํานักงานตํารวจแหงชาติขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๕๓ ณ คายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
สําหรับการฝกภาคปฏิบัติทางยุทธวิธีตอตานการ
กอการราย สนามสาธิตการตอสู เมืองจําลอง อาคาร
ยิงปนจําลอง อาคารเรียนและที่พักที่ทันสมัย ใหกับ
ขาราชการ และฝกจําลองสถานการณรวมกันระหวาง
หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทําใหมี
ทักษะความชํานาญ ภาคปฏิบัติทางยุทธวิธีที่มาก
ขึ้น มีอาวุธชนิดพิเศษทันสมัยและการไดรับทุนไป
ฝกอบรมศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อนําเทคนิค
ใหมๆ มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตใิ หมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ตํารวจพลรมเปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติได ทั้งดานการปองกัน
ประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบรอย และการชวยเหลือประชาชน
และเปนหนวยตนแบบของการฝกรบพิเศษ และ
การรบพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ “ไมมี
อะไรที่ตํารวจพลรมทําไมได” กําลังพลตํารวจพลรม
ในปจจุบันมีทั้งชายและหญิง ซึ่งมีขีดความสามารถ
ดานจิตใจ เหมือนกัน แนวแน ตั้งใจ อดทน เขมแข็ง
ชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. รับ-มอบ
เสียสละ พากเพียร ตอการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะ ศูนพล.ต.อ.วั
ยฝกอบรมยุทธวิธี จากมิสเตอรวิลเลียม บราวนฟลด
ภารกิจ อันมีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ สูงสุดของตํารวจ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่คายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
พลรมทุกคน ทําใหเปนที่ไววางพระราชหฤทัย คือ
เมื่อ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
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งานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมวงศานุวงศ งานถวายความปลอดภัยปองกัน
ระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ งานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การชวยเหลือกูชีพกูภัย และภัยพิบัติสาธารณภัย ใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ภาครัฐ เอกชน ความมั่นคงภายในประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย การควบคุม
ฝูงชน การกอความไมสงบภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น ตํารวจพลรมตองพัฒนาขีดความสามารถ ใหมีองคความรู แบบสหวิชา เพื่อเปนเกราะคุมครอง
ปองกัน เปนภูมิคุมภัย เปนภูมิปญญาตอขาราชการตํารวจรุนนองตอไปในอนาคต ใหมีความมุงมั่น อดทน
ตอความเจ็บใจ ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก ไมมักมากในลาภผล มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
ประชาชน ดํารงตนในความยุติธรรม กระทําการดวยปญญา รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต



การฝกหลักสูตรการโดดรม ของตํารวจพลรม คายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ดวยความเชื่อมั่นไววางใจของผูบังคับบัญชาระดับสูง และเปนที่ศรัทธาจากประชาชน ตํารวจพลรม
จึงไดรับมอบภารกิจสําคัญ การแกไขปญหาการกอความไมสงบ การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกัน
อาชญากรรมสําคัญในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งขีดความสามารถความเปนครูฝก ในการถายทอด
ความรูตอขาราชการในสังกัดตางๆ ตลอดจนขาราชการพลเรือน เอกชน ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อฝก
กําลังเปนกองหนุน (สนับสนุนงานดานการขาว) ปองกันปราบปรามอาชญากรรมและปองกันอธิปไตยของ
ชาติไทย

ตํารวจพลรมในการปฏิบัติทางยุทธการการรบพิเศษ
ó.ýý.ģģĦĤĢ
ðŜĂÜÖĆĆîĂíĉðĕê÷êćöĒîüßć÷Ēééî
ÿĎš ø ï ê ć öĒïïÿîĆ ï ÿîč î Öćć ø
ðäĉä ïĆêĉÖćøøïêćöĒïïßć÷Ēéî
ĕì÷÷-úúćü ïšćîøŠöđÖúšúć
Ă.ßćêêĉêøąÖćø Ý.óĉþèč
èēúÖ

ó.ý.ģĦģġ
ðøćïðøćö
ñĎšÖĂŠ Öćøøšć÷
Ă.ßćêĉêøąÖćø
Ý.óĉþèč
èēúÖ

ó.ý.ģĦĢĤ
ðøćïðøćö ñÖÙ.
óČĚîìĊę Ă.ìčŠÜßšćÜ
Ă.ðŦü Ý.îŠćî

ó.ý.ģĦġġĦ – ģĦĢĤ
ðøćïðøććö ñÖÙ.óČĚîìĊę
õĎĀĉîøŠĂÜÖúšúć
Ý.óĉþèč
èēúÖ đóßøïĎøèŤ
đú÷

ó.ý.ģĦĦģĢ – ģĦģģ
ðøćïðøøćöñĎñšÖŠĂÖćøøšć÷
óČĚîìĊę Ă..îćĒÖ
Ý.îÙøóóîö
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ó.ý.ģģĦĢĥĥ - ģĦĢĨ
ðøććïððøćöÖĂÜÖĞćúĆÜêĉéĂćüčüí
ßć÷÷Ēééîĕì÷ óöŠöć ĒöŠÿĂé-ĂčšöñćÜ
Ý.êććÖ

ó.ý.ģĦĢĪĪ ðøćïðøćöñúĆÖééĆî
ÖĂÜÖĞćúúĆÜ êŠćÜßćêĉêĉøÖúĚ
č Ğćßć÷Ēéî
óČĚîìĊę Ă.êććóøą÷ć Ý.ðøćÝĊîïïčøĊ

ó.ýý.ģģĦĢĪ øĆÖþćÙüćöÿÜï
đøĊ÷ïøšĂ÷ðøćïðøćöÖćøÖŠÖĂ
ÝúććÝúú Öìö.

ó.ý.ģĦĦģĨ - ģĦĤĢ
ðøćïððøćöÖĂÜÜÖĞćúĆÜêŠćÜßćêĉ
đüĊ÷éîććöøčÖúĚĞćßć÷Ēéîĕì÷
éšćîĂĊÿćîĔêš Ý.ÿčøîĉ ìøŤ ïčøĊøöĆ ÷Ť

ó.ýý.ģģĦĢĥĥ - ģĦģġ
ðøććïðøćöÖćøÖøąìĞćĂĆĆîđððŨî
ÙĂöööĉüîĉÿêŤêóČĚîìĊęßć÷Ēéîĕì÷-óóöŠöć
ýćúú Ý.ðøąÝüïÙĊÙøĊ×ĆîíŤ Ēúą
Ý.đóóßøïčøĊ ÝĆéêĆĚÜýĎî÷Ťøüö×Šćü
ßć÷÷ĒééîĀšü÷ÿĆêüŤŤĔĀâ ê.ÿĂÜóĊóęîšĂÜ
Ă.ìŠć÷ćÜ Ý.đóßøïčøĊ

ó.ýý.ģģĦģĤ – ģĦģĥ
ðøććïðøćöñĎñšÖĂÖćøøš
Š
ć÷
óČĚîìĊę Ă.ÙúĂÜìŠĂö
Ý.ÖøąąïĊę

ó.ý.ģģĦĢĩ ðøćïðøćö ×ÝÖ.
Ēúą ÝÙö.óČĚîìĊę Ĥ Ý.ßć÷Ēéîî
õćÙĔêêš ÷ąúć ðŦêêćîĊ îøćíĉüćÿ
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ó.ý.ģģĦģĢ
ðøćïðøćöñĎñšÖŠĂÖćøøšć÷
óČĚîìĊęéÜöĎöú ÖĉęÜ Ă.ĀîĂÜÖčÜýøĊ
Ý.ÖćāāÿĉîííčŤ

ó.ý.ģĦĤĥ ÷č ì íÖćøēééøŠø ö
÷čì íüĉü íĊ úćéêøø ąđüîøą÷ąĕÖú
ðäĉäïĆêĉÖćøÿŠÜÖĞćúĆÜìćÜĂćÖćý
ðäĉäïĆêĉÖćøÝĉêüĉì÷ć
Ă.ÖĆîìøøúĆÖþŤ Ý.ýøĊÿąđÖþ

ó.ý.ģĦĢĢĤ
ðøćïðøćö ×ÝÖ.
đ×ćïĎēé
Ý.îøćíĉüćÿ

ó.ý.ģĦģĥ ðøćïðøćö ñÖÙ. ×ÝÖ.
ÝÙö. óČĚîìĊę Ĥ Ý.ßć÷ĒéîîõćÙĔêêš
Ý.÷ąúć ðŦêêćîĊ îøćíĉüćÿ

ตํารวจพลรมในยุทธการการรักษาความสงบเรียบรอยและการตอตานการกอการราย
ó.ý.ģĦĦĤĢ ÷čìíÖćø
ðäĉïĆêÖĉ ćøîđøýüø ģħĢ
ÖćøøĆĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷
ÖćøðøąąßčöĂćđàĊ÷î óČĚîìĊę
Ă.đöČĂÜ Ý.đßĊ÷ÜĔĀö

ó.ý.ģĦĤĦ ÷čìíÖćø
øĆÖþćÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷
ÖĂÜøšĂ÷ðøćïÝúćÝú
ÖćøßčöîčöđøĊ÷ÖøšĂÜ
ðøąßćíĉðĕê÷ è Öìö.

ó.ý.ģĦĤĥ ÷čìíÖćøÖććø
øĆĆÖþćÙüćöðúĂĂéõĆ÷Öććø
ðøąßčöÿõćñĎšüŠćÖćø
íîćÙćøēúÖ ĒúúąÖĂÜììčî
ÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜðøąđìýý
è ýĎî÷ŤðøąßčöĒĀŠÜßćêêĉ
ÿĉøĉÖĉêĉĝ

ó.ý.ģĦĥħ – ģĦĦĥ
÷čìíÖćøøĆÖþćÙüćöÿÜï
đøĊ÷ïøšĂ÷ ÖĂÜøšĂ÷ðøćï
ÝúćÝú ÙüïÙčöòĎÜßîßć÷÷
è Öìö.

ó.ý.ģĦĤĦ ÷čìíÖćøïššćîïćÜ
ÖúĂ÷ ÖĉęÜ Ă.ĒÖÖŠÜÖøąÝććî
Ý.đóßøïčøĊ úćééêøąđüîîóĉÿĎÝîŤ
ìøćïÖĂÜÖĞćúĆĆÜĕöêĉéĂććüčí
øčÖúĚĞćĂíĉðĕê÷ßć÷÷Ēéîĕì÷÷ - óöŠć

ó.ý.ģĦĤģ ÷čìíÖćø
ðäĉïĆêÖćøðøćï
ĉ
ïÝøćÝúú
øĆÖþćÙüćöÿÜïïđøĊ÷ïøšĂ÷
đĀêčÖćøèŤßčöîčöđøĊ÷ÖøššĂÜ
óČĚîìĊę Ý.ðøąÝüïïÙĊøĊ×ĆîíŤ
Ý.ßčöóø

ó.ý.ģĦĥģ ĒÖššĕ×ððâĀć
đĀĀêčüĉÖùêĉßĉÜêĆĆüðøąÖĆîĔî
ÿëćîìĎêóöŠćðøąÝĞć
ðøąđìýĕì÷ è Öìö.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ó.ý.ģĦĥĤ ĒÖÖšĕ×ððâĀĀć
đĀêčüĉÖùêĉÖøèĊîĆÖēìþ
óöŠćÝĆïñĎšïĆâßććÖćø
đøČĂîÝĞćĒúąÝîîì.×ĂÜ
Ý.ÿöčìøÿćÙø

ó.ý.ģĦĥĥĤ ĒÖššĕ×ððâĀćć
đĀêčüĉÖùêêĉßĉÜêĆĆüðøąÖĆîĔîî
ēøÜó÷ćïïćúýĎî÷ŤøćßïčøĊ
Ý.øćßïčøĊ

ó.ý.ģĦĦĢ – ģĦĦĥ
÷čìíÖćøøĆÖþćÙüćöÿÜï
đøĊ÷ïøšĂ÷ ÖĂÜøšĂ÷ðøćï
ÝúćÝú ÙüïÙčöòĎÜßîĀâ
âĉÜ
è Öìö.

ó.ý.ģĦĥĦĦ – ðŦðÝÝčïĆî ÷čìíÖćøðŜðĂÜÖĆî
Ăííĉðĕê÷Ēîüßć÷Ēéîî ĕì÷ – öćđúđàĊ÷
ĒúúąÖćøðŜðĂÜÖĆĆîðøćïïðøćöÖćøÖŠĂÙüćö
ĕöÿÜï óČĚîìĊę Ĥ Ýßê. Ý.÷ąúć Ý.ðŦðêêćîĊ
Ý.îîøćíĉüćÿ
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ภาพเครื่องหมายนักโดดรม
ประดับดานซายของตัวเสื้อ (เหนือเครื่องหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ







ชั้นพิเศษ สําเร็จหลักสูตรโดดรมแบบกระตุกเอง

ชั้นที่ ๑ สําเร็จหลักสูตรฝกโดดรมแบบสายกระตุกคงที่
และโดดรมตั้งแต ๖๕ ครั้งขึ้นไป

ชั้นที่ ๓ สําเร็จหลักสูตรฝกโดดรมแบบสายกระตุกคงที่
และโดดรมตั้งแต ๖ – ๒๙ ครั้ง





ชั้นที่ ๒ สําเร็จหลักสูตรฝกโดดรมแบบสายกระตุกคงที่
และโดดรมตั้งแต ๓๐ - ๖๔ ครั้ง



ชั้นกิตติมศักดิ์ มอบใหตามที่ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติอนุมัติ

ปกโดดหอสูง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประดับดานขวา
ของตัวเสื้อ (เหนือ ปายชื่อ )
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โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

สรางภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง

ตํารวจตระเวนชายแดน เปนตํารวจหนวยหนึง่ ในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ แตการปฏิบตั หิ นาที่
มีความแตกตางกับตํารวจหนวยอืน่ คือ แคชอื่ ก็มคี วามหมายอยูช ดั เจนแลววา เปนตํารวจทีไ่ มอยูน งิ่ ตองตระเวน
ตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน จึงมีหนาที่เสมือนรั้วของชาติ และเปนแนวปองกันดานแรกในการปกปอง
อธิปไตยของชาติไทย ในการปฏิบตั ภิ ารกิจดังกลาว ทําใหไดพบเห็นประชาชนผูเ ดือดรอนเกีย่ วกับการครองชีพ
และโรคภัยไขเจ็บจํานวนมาก จึงไดใหความชวยเหลือเทาที่จะสามารถชวยได เชน แจกอาหาร เสื้อผา ใหการ
รักษาพยาบาลผูเจ็บปวย แนะนําการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังไดพบเห็นหมูบานตางๆ มีเด็กซึ่งอยูใน
วัยเรียนเปนจํานวนมาก ยังไมไดเรียนหนังสือเนื่องจากหนวยงานซึ่งรับผิดชอบดานการศึกษาไมสามารถ
เขาไปจัดตั้งโรงเรียนได เนื่องจากเปนพื้นที่ปาเขาทุรกันดาร และบางพื้นที่มีสถานการณกอการรายของ
ฝายตรงขามกับรัฐบาล ดังนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๘ จึงไดคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นสอนหนังสือใหแก
ชาวเขา เพื่อใหเขาเหลานั้นไดรูภาษาไทย จะไดติดตอทําความเขาใจกันไดสะดวก และเพื่อเปนสื่อในการ
เผยแพรความรูและวิทยาการในการพัฒนาความเปนอยูตลอดจนทําใหเกิดความมั่นคงในดานการปกครอง
อีกดวย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทีด่ าํ เนินการอยางถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ไดถอื
กําเนิดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๙ ที่หมูบานดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปด
ทําการสอนเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งใชชื่อวา “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ ๑”
เกียรติประว
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โรงเรียน ตชด.บํารุงที่ ๑ บานดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือ ในระยะเริ่มแรกเปนการดําเนินการแบบจับเสือมือเปลาแทบทั้งสิ้น
ทั้งนี้เพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน ครูก็ตองใชตํารวจตระเวนชายแดน นักเรียนก็เปนเด็กยากจนไมมีเงิน
ที่จะจัดซื้อหนังสือ สมุด ดินสอ ฯลฯ เด็กเหลานี้จึงไดรับแจกหนังสือและอุปกรณการเรียนจากผูมีจิตเมตตา
บริจาคผานตํารวจตระเวนชายแดน



โรงเรียน ตชด.สงเคราะห ๑ บานนายาง ต.รัตนวาป
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘



โรงเรียน ตชด.บานทรายไหลแลง ต.ดงเย็น อ.มุกดาหาร
จ.นครพนม เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๖ เปนตนมา การดําเนินการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคแกตํารวจตระเวนชายแดน สําหรับจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือคือ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภและโรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ อีกทั้ง
ในป พ.ศ.๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย พรอมดวยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
ไดพระราชทานการสนับสนุนและทรงอุปถัมภการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางกวางขวาง
โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคและเงินที่มีผูบริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นําไปจัดตั้ง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และจะเสด็จฯ ไปทรงเปดโรงเรียนดวยพระองคเองทุกแหง อีกทั้งไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ องคกรภาคเอกชน ตลอดจนคณะบุคคลตางๆ ที่ไดใหความชวยเหลือ
อีกสวนหนึ่งดวย กิจการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จฯ เยี่ยมชาวเขาเผาแมว
พระราชทานเครือ่ งแบบนักเรียน
และสมุ ด ดิ น สอแก นั ก เรี ย น
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๑
บานแมวดอยปุย อ.หางดง
จ.เชียงใหม เมื่อวันที่
๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปพระราชทานสิ่งของแกครู
และนักเรียน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๒ ต.นํ้าแพร อ.พราว จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๓



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปพระราชทาน สมุด ดินสอ เสื้อผา
ขนมหวาน ยารักษาโรค แกครูและนักเรียน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ บานผาหมี ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๓
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๗
บานแมสาใหม ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๔

ดํารงตนอยางมีเกียรติ







สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ ไปทรง
ประกอบพิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๘ บานปางปาคา ต.แมแรม อ.แมริม
จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๖

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙
บานใหมหมอกจาม ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๖
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอุปกรณการศึกษาและยาชุด
แกครูและนักเรียน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๑๐ บานปาแป ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๒

ดํารงตนอยางมีเกียรติ





สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ไปทรง
ประกอบพิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนสังวาลยวิท ๕
บานจันทรรัตน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๔



สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนเศรษฐพานิชยวิทยา
บานแสงแกลลอน ต.คลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

เกียรติประว
ระวัวัติและศักดิดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภู
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดโดยเสด็จพระราชดําเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เยี่ยมเยียนราษฎร ไดทรง
ทราบวา เยาวชนในชนบทสวนใหญประสบกับปญหา
ทุพโภชนาการ ปญหาดานสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมี
ผลเชื่อมโยงไปสูปญหาดานการศึกษา เพราะเมื่อ
เด็กเยาวชนมีสุขภาพไมดี ก็ไมสามารถจะเขารับการ
ศึกษาไดดี จึงมีพระราชดําริใหจัดทํา โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน โดยใหเริ่มดําเนินการครั้งแรก
ในป พ.ศ.๒๕๒๓
ตอมาทรงมีพระราชดําริวา เด็กนักเรียน
ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนแลว แทบไมมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษา
ตอในระดับที่สูงตอไปได เนื่องจากครอบครัวมีฐานะ
ยากจนและขาดทุนทรัพยทจี่ ะสนับสนุนได กอปรกับ
มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่หางไกล หากตองการที่จะ
ศึกษาตอก็ตองเดินทางเขามาศึกษาในสถานศึกษา
ของอําเภอหรือจังหวัด ซึ่งก็จะประสบกับปญหาใน
เรื่องที่พักอาศัย จึงมีพระราชประสงคที่จะชวยเด็ก
นักเรียนเหลานี้ โดยไดพระราชทานทุนการศึกษา
แกนักเรียนที่เรียนดี มีสติปญญาที่จะศึกษาตอไปได
ใหไดรับการศึกษาตอจนถึงขั้นสูงสุดตามระดับสติ
ปญญาความสามารถและความเหมาะสม สวนผูที่
ไมสามารถเขารับการศึกษาตอไปได รวมทั้งพวกที่
ไมมีสัญชาติ ก็มีพระราชประสงคใหฝกอาชีพที่
สามารถใชไดในทองถิ่นนั้น จากจุดเริ่มตนดังกลาว
จนถึงปจจุบัน จึงไดมีโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๘ โครงการ ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐรวม ๑๐ หนวยงาน คือ กรมสงเสริมการเกษตร
กรมปศุสตั ว กรมประมง กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สถาบัน
อาชีวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันสงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.นเรศวรหวยผึ้ง บานหวยผึ้ง
ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๖
(เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม โรงเรียน ตชด.เปนครั้งแรก)


ประโยชนที่สําคัญที่ ไดรับจากการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

โรงเรียน ตชด.บานหวยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕



โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์-อนุสรณ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

ดํารงตนอยางมีเกียรติ





โรงเรียน ตชด.บานนาชมภู อ.นายูง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียน ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปฯ บานสะไลนอย
อ.บอเกลือ จ.นาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕



เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร และดอยโอกาส
ทางการศึกษาไดรับโอกาสเชนเดียวกับเด็กนักเรียนในเขตเมือง หรือเขตชนบท กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนไดพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมสําหรับการใหการศึกษาเด็กและ
เยาวชนตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดาร โดยกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือ เพื่อแกไข
ปญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร ไกลคมนาคม หรือเปนพื้นที่
ที่มีปญหาดานความมั่นคงใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไมเสียคาใชจาย และในชวงเวลานั้นเอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานคําแนะนําวา โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนควรกําหนดปรัชญาใหชัดเจนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนอยางแทจริง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดกาํ หนดปรัชญา
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ของโรงเรียนขึ้นวา “สรางภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง” ซึ่งสะทอนบทบาทของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่สําคัญ ๓ ประการคือ บทบาทเปนสถานศึกษา บทบาทเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบทบาทเปนหนวยรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
ของชุมชน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีลักษณะเดนในเรื่องการบูรณาการ
ระหวางการเรียนภาควิชาการกับการพัฒนาทักษะชีวิต การบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษา และการบริหาร
แบบมีสวนรวม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตโดยใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรูอยางเปนระบบ นักเรียนมีโครงงานซึ่งบูรณาการและตอยอด
การเรียนรูในแตละกลุมสาระ แผนงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ปฏิรูปการเรียนรู มีการประเมินผล
จากสภาพจริง ในดานสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู โรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานสื่อการเรียน
การสอน รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี หองสมุด มีการนิเทศการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศงานจากหนวยงาน
ทีม่ สี ว นรวมในกิจกรรมและโครงการ นอกจากการศึกษาในระบบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยังมีการฝก
วิชาชีพใหแกศิษยเกาและชาวบานในศูนยฝกอาชีพของตํารวจตระเวนชายแดน โดยศิษยเกาสามารถเรียน
วิชาสามัญจากหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบไดดวย ในดานการประกันคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนมีการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยใชมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
เดียวกับโรงเรียนสังกัดอื่น
การบริหารงานบุคคล บุคลากรของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประกอบดวย ครูตํารวจตระเวน
ชายแดน ครูพลเรือน ผูดูแลเด็กเล็ก และครูอาสาชวยสอน โดยมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนผูบริหาร
สถานศึกษา ครูตํารวจตระเวนชายแดนเปนผูที่ตองมีความสามารถรอบดาน นอกจากทําการรบแบบทหาร
ปองกันอาชญากรรมแบบตํารวจ สอนแบบครูและยังตองมีความสามารถในกิจกรรมพิเศษ เชน เปนครู
พยาบาล ครูสหกรณ และผูสอนอาชีพ การเตรียมครูเขาสูระบบในปจจุบันไดมีโครงการผลิตครูตํารวจตระเวน
ชายแดนครุทายาท โดยการสอบคัดเลือกจากศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และมีทุนการศึกษา
พระราชทานเพื่อใหครูไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งในปจจุบันกําลังศึกษาตอเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
การบริหารงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติสนับสนุนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ในการจัดการศึกษาในลักษณะที่ นักเรียน และผูปกครองไมตองเสียคาใชจายมาตั้งแตตน โดยไดดําเนินการ
จัดหาสิ่งจําเปนจํานวน ๕ รายการ ไดแก เครื่องแบบนักเรียน จํานวน ๒ ชุด/คน/ป หนังสือแบบเรียนของ
นักเรียนระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนเด็กกอนวัยเรียน อุปกรณการเรียน ไดแก
สมุด ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด สีเทียน สนับสนุนคาใชจายรายหัว เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และอาหารเสริม (นมผง)
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ปจจัยความสําเร็จที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน คือ มีการดําเนินงานโครงการ
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ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร จํานวน ๘ โครงการ ซึ่งในขณะที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทําหนาที่เปนพื้นที่รองรับ
และสนองงานตามโครงการพระราชดําริ โครงการดังกลาวยังเปนแรงสนับสนุนสําคัญที่ชวยใหโรงเรียน
สามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายบนความจํากัดของทรัพยากร ในลักษณะของ
การปองกันปญหา และการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการดังกลาวไดแก



โรงเรียน ตชด.บานนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙



ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๒๓
โดยมุงเนนใหครูผูปกครองและนักเรียน รวมกันทําการเกษตรในโรงเรียน แลวนําผลผลิตที่ไดนํามา
ประกอบเปนอาหารกลางวัน อีกทั้งทําใหนักเรียนไดรับความรูและทักษะดานเกษตรแผนใหมดวย

โรงเรียน ตชด.บานแมจันทะ อ.อุมผาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙

๒. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๒๖
มุงสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน ทั้งการสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร



โรงเรียน ตชด.บานหนองแคน อ.นาดวง จ.เลย
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓



โรงเรียน ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีน เฉลิมพระเกียรติฯ
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
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๓. โครงการฝกอาชีพ ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๑
ใหการฝกอาชีพแกเด็กนักเรียนที่ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้น โดยเนนอาชีพที่เหมาะสม
กับทองถิ่น

โรงเรียน ตชด.บานแมหละคี อ.ทาสองยาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ดํารงตนอยางมีเกียรติ





โรงเรียน ตชด.บานนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๑
สงเสริมใหนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแตขาดโอกาสในการศึกษาตอ เนื่องจากครอบครัวมี
ฐานะยากจนไดมีโอกาสศึกษาในระดับสูงตามระดับสติปญญาและความเหมาะสม เพื่อใหมีความรู ทักษะ
และประสบการณ สําหรับใชในการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น

อบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ ปการศึกษา ๒๕๔๙  การสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาของนักเรียน
ครั้งที่ ๑๕ ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชานุเคราะหฯ ในปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนครั้งที่ ๕
ระหวาง ๑๗-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ
ระหวางวันที่ ๒๒ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
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๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๓
เพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนใหกับนักเรียน และชุมชนในทองถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏรบํารุง อ.ดานซาย จ.เลย
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓



ตรวจคอพอก ใหกับนักเรียน โรงเรียน ตชด.

๖. โครงการสงเสริมสหกรณ ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๔
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ และสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
สหกรณขึ้นในชุมชนที่มีความพรอม



โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒



โรงเรียน ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ ๓ อ.แมฟาหลวง
จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
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๗. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๓๙
สงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร
และเด็ ก ทารกตั้ ง แต แรกเกิ ด ได รั บ บริ ก ารที่
เหมาะสม และได รั บ ความรู  ด  า นโภชนาการ
เพื่อชวยใหแมมภี าวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ที่ดี เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็ม
ศักยภาพ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



แจกนมผงพระราชทานใหกับหญิงใหนมบุตร

๘. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ ๑๐๗ บานหวยจะคาน
ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๐
มีพระราชดําริใหดําเนินการปลูกฝงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็กนักเรียน และ
ใหโรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่งนอกจากจะนํามาประกอบ
เปนอาหาร อาศัยรมเงาแลว เมล็ดสะเดายังใชใน
การปองกันกําจัดแมลงในผักไดดวย ซึ่งไมมีสารพิษ
ตกคางและทําลายสภาพแวดลอมเหมือนสารเคมี
ทั่วๆ ไป จากพระราชดําริขางตน จึงไดขยายกิจกรรม
ออกไปยังโรงเรียนอื่นๆ ดวย
นับเปนความโชคดีของคนไทยที่อยูในถิ่น
ทุรกันดารไกลคมนาคม ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการทรงงานตางพระกร แทนพระกรรณ
ขวัญพระเนตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา รวมทั้งทรง
งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตลอดมา ทรง
มีพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการพัฒนาตางๆ
เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียน และประชาชนที่ดอย
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โรงเรียน ตชด.บานหมองกั๊วะ อ.อุมผาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

โรงเรียน ตชด.บานละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

โอกาสใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ทรงตระหนักวาลําพังการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุม เดียว ไมเพียงพอ
ที่จะทําใหเกิดความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารได จําเปนตอง
ชวยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนดวย ทั้งในดานสุขภาพอนามัยและการศึกษา
และใหมีความพรอมที่จะกาวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยการใหความรู และ
พัฒนาศักยภาพในงานอาชีพ เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนเหลานั้นมีงานทํา มีรายไดที่จะจุนเจือ
ครอบครัว สามารถหาอาหารที่มีคุณคาไดเพียงพอตอการบริโภคของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
ลูกหลาน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยพรอมที่จะศึกษาเลาเรียน เปนคนที่มีคุณภาพของครอบครัวและ
ชุมชนตอไป โดยสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทํา
“แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น ปจจุบันพบวา คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนมีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับทั้งในดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ นอกจากนี้ประโยชนของแผนพัฒนาฯ นี้
ยังสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของครู และเปนกรอบในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสงผลใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับ
โอกาสเทาเทียมผูอื่น

ผลสําเร็จที่ ไดรับจากการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ผลจากการดําเนินงานจนถึงปจจุบันโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนถูกจัดตั้งมาแลว ๗๑๙
โรง และเมื่อโรงเรียนมีอาคารถาวร มีเด็กนักเรียนมากพอสมควร ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
จึงไดมอบโอนโรงเรียนไปใหแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการตอทั้งสิ้น ๔๘๙ โรงเรียน ยุบเลิกเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ภัยความไมสงบตามแนวชายแดน และจํานวนนักเรียนนอยกวา ๒๕ คน จํานวน ๕๓ โรงเรียน ในป
การศึกษา ๒๕๕๖ มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปดทําการสอน ๑๗๗ โรง เปนโรงเรียนสอน
ในระดับประถมศึกษา ๑๗๕ โรง ระดับมัธยมศึกษา ๒ โรง (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ระดับ
ประถมศึกษาทั้ง ๑๗๕ โรงเรียน มีที่เปนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๒ แหง
และขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๒ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานหมองกั๊วะ และศูนยการเรียน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก มีนักเรียนทั้งสิ้น
๒๒,๘๙๕ คน ครูผูสอนรวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๘ คน (ครูตํารวจตระเวนชายแดน ๑,๒๒๒ คน, ครูพลเรือน
๖ คน ผูดูแลเด็ก ๒๑๙ คน ครูอัตราจางจากงบประมาณของ สํานักงานโครงการสวนพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๗ คน, องคการบริหารสวนตําบล ๒๔ คน
องคการบริหารสวนจังหวัด ๗๒ คน และอื่นๆ ๒๘ คน) ตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๕๔ มีนักเรียน
จบการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๖๘,๗๗๗ คน ในหวง ๕ ปที่ผานมา
มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๓,๘๕๑ คน สามารถสงเสริมให
นักเรียนศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาได ๑๒,๖๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๙ (สํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมขอมูลตามแบบ ก.ศ.๑ - ๘)
เกียรติประว
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การใหบริการการศึกษาไดแบงพื้นที่และที่ตั้งเขตบริการการศึกษาออกเปน ๔ ภูมิภาค คือ
ภาคกลางฝงตะวันออกและตะวันตก ประกอบดวยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระดับประถม
ศึกษา ๔๐ โรง ระดับมัธยม ๑ โรง มีเขตบริการการศึกษา ๑๓๐ หมูบาน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระดับประถมศึกษา ๓๙
โรง มีเขตบริการการศึกษา ๔๙ หมูบาน



นายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี (คนที่ ๑๘) เยี่ยมโรงเรียน ตชด.บานสมประสงค อ.นายูง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔

ภาคเหนื อ ประกอบด ว ย โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนระดั บ ประถมศึ ก ษา ๖๒ โรง
ระดับมัธยมศึกษา ๑ โรง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขยายโอกาส ๒ โรง มีเขตบริการการศึกษา
๑๖๙ หมูบาน



โรงเรียน ตชด.บานเลตองคุ อ.อุมผาง จ.ตาก

ภาคใต ประกอบดวย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระดับประถมศึกษา ๓๗ โรงเรียน มีเขตบริการ
การศึกษา ๑๔๐ หมูบาน
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ในจํานวนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๗๗ โรง เปนโรงเรียนที่มีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน ๑๖๖ โรง มีนักเรียนหลากหลาย
เชื้อชาติและชนเผา ไดแก ไทย ลาว ญวน เขมร ไทยใหญ มอญ จีนฮอ กะเหรี่ยง ลีซอ อีกอ
มูเซอ อาขา มง เยา ลัวะ กะหราง ฯลฯ หลักสูตรการเรียนการสอนใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปดโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค รับนักเรียน
โดยไมเลือกชั้นวรรณะหรือกลุมชาติพันธุ
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นอกจากนี้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยังใหการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย โดยมีการเก็บขอมูลเมื่อปการศึกษา ๒๕๔๙ พบมี
นักเรียนที่ไมมีสัญชาติไทย ๒,๘๓๒ คน และในปการศึกษา ๒๕๕๓ พบมีนักเรียนที่ไมมี
หลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทยรวมแลว ๒,๕๕๖ คน ปจจุบันมีการสํารวจ
อีกครัง้ พบมีนกั เรียนทีไ่ มมหี ลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมสี ญ
ั ชาติไทยรวมแลว ๒,๕๗๙ คน
นั่นแสดงวาตลอด ๕ ป ที่ผานมามีเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย
ไดรับโอกาสทางการศึกษาไมตํ่ากวา ๒,๕๐๐ คน



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีปดการประชุมสัมมนา
โครงการตามพระราชดําริ ณ บช.ตชด.เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
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โรงเรียน ตชด.บานนุชเทียน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘

โรงเรียน ตชด.บานแมลางิ้ว ต.แมลางิ้ว อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใตแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ผลการพัฒนาสามารถครอบคลุมสภาพปญหาตางๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
และตามสถานการณของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ พืน้ ทีใ่ นการทรงงานก็เพิม่ ขึน้ เพือ่ ใหครอบคลุมถึงคน
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ที่มีความขาดแคลนหรือมีภาวะยากลําบากมากขึ้น พรอมกับผูปฏิบัติงานและผูที่ใหการสนับสนุนงานพัฒนา
มีเพิ่มขึ้นตามลําดับ พรอมกันนี้ไดจัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการติดตามความกาวหนาและประเมินผล
ความสําเร็จของงานพัฒนา อีกทั้งยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการทํางานตอไปดวย เพื่อใหงานพัฒนา
บรรลุผลสูงสุดตอเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารใหไดอยางเทาเทียมกันทุกคน
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ผลจากการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยังไดรับการยอมรับจากหนวยงานและองคการ
ทั้งในและตางประเทศ โดยไดรับรางวัลเกียรติยศดานการรูหนังสือของสมาคมการอานระหวางประเทศ
ประจําป ๒๕๓๒ จากองคการยูเนสโก ในผลงานเรื่อง “บทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนในการจัดการ
ศึกษาแกชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม” (The Role of Border Patrol Police in The Education
Programs for Highland Minorities and People in Remote Areas) เมื่อ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒
และไดรับโลรางวัลจากการประกวดผลงานในประเทศ รางวัลหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม
(ดานการศึกษา) ประจําป พ.ศ.๒๕๓๙ จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนการ
ยืนยันการประสบความสําเร็จอยางดียิ่งในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะสงผลใหเกิดความมั่นคงของ
ชุมชนและประเทศชาติ

องคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มอบรางวัลเกียรติยศดานการรูหนังสือของ
สมาคมการอานระหวางประเทศประจําป ๒๕๓๒ ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดย พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร
ผบช.ตชด. ไปรับรางวัล ณ หอประชุมสํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒
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คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศยกยองใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เปนหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ดานการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ประจําป พ.ศ.๒๕๓๔)
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนได กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อเปนรูปแบบโรงเรียนตัวอยาง ที่สามารถสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง โดยกําหนด ลักษณะการดําเนินการใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปน “ศูนยกลาง
ชุมชนชายแดน” ตามสถานะตางๆ ดังนี้
๑. สถานะที่เปน “โรงเรียนประถมศึกษา” จัดใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในลักษณะเปน
“ศูนยบริการประชาชน” ดานตางๆ ตามขีดความสามารถ เชน
บริการทางการศึกษา ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติตามขีดความสามารถ เชน
การจัดการศึกษาผูใหญ สําหรับประชาชนที่ไมสามารถอาน เขียน หรือพูดภาษาไทยได การจัดที่อานหนังสือ
หรือหองสมุด บริการประชาชนที่ตองการศึกษาคนควา หรืออานหนังสือ
บริการทางสาธารณสุข โดยจัดหองพยาบาลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหสามารถใหบริการ
การพยาบาลชั้นตนแกชุมชนได
บรรเทาภัยชายแดน โดยการจัด “สิ่งของพระราชทาน” จํานวนอัตราจายที่เหมาะสมตามขีดความ
สามารถทีจ่ ะเก็บรักษาได ไปประจําไวทโี่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพือ่ ใหสามารถชวยเหลือผูป ระสบภัย
ขั้นตนไดอยางรวดเร็ว
การบริการอื่นๆ ตามขีดความสามารถและสอดคลองกับภูมิสังคมนั้นๆ โดยมุงหมายเพื่อสรางความ
สัมพันธอันดีกับชุมชน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๒. สถานะที่เปน “แหลงพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ” โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเปน “ศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ” ตางๆ เชน ศูนยเรียนรูดานการเกษตร
ชีวภาพ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ตามขีดความสามารถ และสอดคลองกับภูมิสังคมนั้นๆ เพื่อ
ขยายผลพระราชดําริไปสูชุมชนและสรางเสริมความรักสามัคคี
๓. สถานะทีเ่ ปน “หนวยสนับสนุนงานดานความมัน่ คงของ ตชด.” ใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เปน “ศูนยขอมูลและประสานงานชายแดน” เพื่อสนับสนุนงานดานการขาว การประสานงานชายแดน
สามารถปรับเปน กองบังคับการควบคุมชายแดน ไดทันทีที่เกิดสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน โดยจัดใหมีหองรวบรวมขอมูลชายแดน ซึ่งในการจัดทําขอมูลตางๆ เหลานี้ ตองจัดทําโดยบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนดวยการนํานักเรียนออกสํารวจและจัดทําแผนที่ชุมชน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือผูแทนประชาชนฝายตางๆ เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
ของขอมูล
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งแตเดิมเรียกโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม
“จุดเริ่มตนแหงการพัฒนาหมูบานไกลคมนาคมในความรับผิดชอบของตํารวจตระเวนชายแดน”
ไดมีอายุครบ ๕๗ ป เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการสนับสนุนจากภาครัฐ องคกรเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มี
จิตอาสา ตํารวจตระเวนชายแดนจึงสามารถปฏิบัติภารกิจในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
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การสรางความยั่งยืน
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ในถิ่นทุรกันดารไปแลวกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน และ
เชื่อมั่นวาการศึกษาไมเพียงแตจะขจัดความไมรู
แตจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีในการประกอบสัมมาชีพ
การดํารงอยูในสังคมอยางมีคุณภาพรูเทาทันและ
มั่นคง เมื่อชุมชนชายแดนซึ่งเปนปราการดานแรก
และดานสําคัญมีความมั่นคง การพัฒนาความมั่นคง
ในสวนอื่นๆ ก็คงไมเกินความคาดหวัง





พล.ต.ท.สุรพงษ เขมะสิงคิ ผบช.ตชด. และคณะแมบาน ตชด.เฝาฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให พลตํารวจโทสุรพงษ เขมะสิงคิ ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
นําคณะครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จัดใหมีการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๓
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
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สุขศาลาพระราชทาน
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โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สุขศาลาพระราชทานบานเลตองคุ อ.อุมผาง จ.ตาก

พันตํารวจโทหญิง ลดาวัลย ชาติไทย รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๗ กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา ...

พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย ชาติไทย

“จากการเสด็จพระราชดําเนินของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีไปยังพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร พระองคไดทรงพบเห็น
ประชาชนตามแนวชายแดนที่ประสบปญหาการเขาถึงสาธารณสุข จึงทรง
มีพระราชดําริที่จะพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลตํารวจตระเวนชายแดน
และหองพยาบาลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหเปน สุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ดวยพระราชปณิธาน
ที่มุงหวังใหพสกนิกรผูยากไรสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทาเทียมและทั่วถึง เพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ขี นึ้ จากพระราชปณิธานขางตนหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข กรมพลังงานทดแทนและกรมอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน รวมกับภาคเอกชนไดแก คณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุน ที่ ๔๖ และบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดนอ มนํากระแส
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พระราชดําริดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อกอตั้งสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยการปรับปรุงหองพยาบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จัดหายาและเวชภัณฑ
ใหเพียงพอ สอดคลองกับสภาพปญหาการเจ็บปวยของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพครูพยาบาลตํารวจตระเวนชายแดนผูปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน ใหมีความรูและทักษะใน
ดานการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค ตลอดจน
การจัดการเรียนรูและสื่อสารดานสุขภาพ เพื่อใหสุขศาลาพระราชทานมีสถานะเปนหนวยบริการสุขภาพที่
เชื่อมตอกับเครือขายบริการสุขภาพในพื้นที่และศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน”



คนไขมารับบริการตรวจรักษาพยาบาลที่สุขศาลาพระราชทาน

เปาหมายในการใหบริการของ “สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” ก็เพื่อให
นักเรียนและประชาชนที่ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุข สามารถเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังตองการให นักเรียนและประชาชนไดรับขอมูลขาวสารความรู
ดานสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม และทันตอเหตุการณ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนดําเนินการ
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดเริ่มตนดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีการจัดอาคารสถานที่ตั้งสุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น จํานวน ๙ แหง ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต
ปจจุบันกําลังจะขยายไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแหงอื่นๆ ที่มีปญหาการขาดโอกาสเขาถึงบริการ
สาธารณสุข
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๑. สุขศาลาพระราชทานบานทิไลปา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี



๒. สุขศาลาพระราชทานบานแพรกตะครอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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๓. สุขศาลาพระราชทานบานโปงลึก อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

๔. สุขศาลาพระราชทานบานแสนคําลือ อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
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๕. สุขศาลาพระราชทานบานเลตองคุ อ.อุมผาง จ.ตาก

๖. สุขศาลาพระราชทานบานแมจันทะ อ.อุมผาง จ.ตาก



๗. สุขศาลาพระราชทานบานละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส



๘. สุขศาลาพระราชทานบานไอรบือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
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๙. สุขศาลาพระราชทานบานไบก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ป พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ เมื่อมีอาคารเรียบรอยจึงทําการจัดและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จัดระบบเครือขายรักษาพยาบาลทางวิทยุ จัดยาและเวชภัณฑทางการแพทยที่จําเปนใหเพียงพอ โดยคํานึง
ถึงความเหมาะสมของแตละพื้นที่ จัดวัสดุครุภัณฑทางการแพทยและครุภัณฑสํานักงาน ใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการใชงาน พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการสงตอผูปวยไปยังสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาล และพัฒนาเครือขายการรักษาพยาบาลโดยระบบวิทยุโทรคมนาคม มีการใหความรูแกเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดทําคูมือการรักษาพยาบาลทางเครือขายวิทยุ พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ครูตํารวจตระเวนชายแดนและการประกอบโรคศิลปะ



สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด. รักษาคนไขโดยวิธีระบบแพทยทางไกล Telemedicine
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ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ปแหงการดําเนิน
งานคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพงานโครงการ
สุขศาลาพระราชทานอยางตอเนื่อง โดยเนนหนัก
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให
สามารถวิเคราะหระบบงาน และถอดบทเรียนเพื่อ
การดําเนินงานที่มีความยั่งยืน
ป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ พัฒนาสูความยัง่ ยืน
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนป พ.ศ.๒๕๕๖
– ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อใหสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเปนที่พึ่งดานสุขภาพของ
นักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม เนนการแสวงหาความรวมมือจาก
หนวยงานในพื้นที่และชุมชน ซึ่งจะเปนแนวทาง
ที่ดีตอไปในอนาคต โดยมีแผนที่จะขยายการดําเนิน
การออกไปอีก ๖๐ แหงในอีก ๓ ปขางหนา
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เพื่อรองรับการกาวไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC)
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน เปนสถานบริการสาธารณสุข
ที่ ใ ห บ ริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานแบบผสมผสาน เป น
แหลงเรียนรูและสื่อสารสุขภาพ รวมทั้งเปน
ศูนยประสานการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่จัด
ให มี ขึ้ น ในโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
โดยมีสถานะเปนหนวยบริการสุขภาพที่เชื่อมตอ
ระหว า งสถานี อ นามั ย กั บ ศู น ย ส าธารณสุ ข
มูลฐานชุมชน โดยการเปน “หนวยพยาบาล”
ทําหนาที่ใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน และ
การปองกันเฝาระวังโรค เปน “ศูนยการเรียนรู
และสื่อสารสุขภาพ” สําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน และให
บริการขอมูลขาวสารความรูแกชุมชน รวมถึง
ประสานความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา
สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔



ประจําหมูบาน ผูนําชุมชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการดานสุขภาพของนักเรียน
และประชาชน โดยมีการนําอุปกรณชวยชีวิต
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่จําเปนมาเตรียมพรอมใหบริการรักษาพยาบาล
ผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันเหตุการณ
(Emergency Set) และนําชุดคอมพิวเตอร
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ และโสตทัศนูปกรณ
สําหรับใชใหบริการขอมูลขาวสารความรูแก
ชุมชน



ประชาชนในพื้นที่เขาถึงบริการสาธารณสุข

ในหวงป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีประชาชน
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ทุรกันดาร ไกลคมนาคม
หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย ไดรับบริการดานการรักษา
พยาบาลในสุ ข ศาลาพระราชทานโรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดน ทั้ง ๙ แหง จํานวนถึง
๖๑,๔๒๗ คน เฉลีย่ ๑๒,๐๐๐ คนตอป พบวาสวนใหญ
ผูม ารับบริการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
มากที่สุด รองลงมาเปนโรคระบบทางเดินอาหาร
โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ มาทําแผล โรคผิวหนัง
โรคมาลาเรีย โรคทางหู ตา คอ จมูก ตามลําดับ
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่ที่อยูบนภูเขาสูงการเดินทางลําบากมาก
ไดแก สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานเลตองคุ มีการสงตอผูปวยมากที่สุด
เนื่องจากเปนพื้นที่ไกลคมนาคมการเดินทาง
เขาออกยากลําบาก การเก็บขอมูลการดําเนินงาน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มีการสงตอผูปวยเพื่อ
ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลมาแลวถึง ๙๕ ราย
มีการวางแผนครอบครัว ๒,๐๕๔ ราย มีการ
ฝากครรภ ๘๑ ราย และไดใหบริการทําคลอดใน
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
มาแลว ๒๗ ราย
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ผลการดําเนินงาน

นอกจากการรักษาพยาบาลแลวในดานการปองกัน ไดจัดใหมีและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูและการสื่อสารสุขภาพ โดยไดจัดหาเครื่องมือและโสตทัศนูปกรณที่จําเปน
ตั้งคลังขอมูลขาวสารความรูเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพ
มี ก ารพั ฒ นาระบบการสาธารณสุ ข มู ล ฐานสํ า หรั บ สุ ข ศาลาพระราชทานโรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อใหประชาชนมีความรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ดวยตนเอง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง
ทางดานสุขภาพไดอยางยั่งยืน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ปจจัยที่ทําใหผลงานสุขศาลาพระราชทานไดรับรางวัลดีเดนดานบูรณาการ
การบริการที่เปนเลิศ
จากแนวคิดที่วา การใหบริการดานสาธารณสุขไมจําเปนตองเปนหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบหลักเทานั้น แตสามารถเกิดจากความตองการเอาชนะความหางไกล ทุรกันดาร
ความยากจน หรือความเสี่ยงภัย โดยอาศัยการรวมมือกันของผูที่เกี่ยวของในการที่จะทําให
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนที่พึ่งดานสุขภาพขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนและประชาชนตามแนวชายแดน ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม หรือพื้นที่เสี่ยงภัย
อยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยบูรณาการงานอยางเปนระบบของภาคีเครือขาย (หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน) บริหารทรัพยากรที่มีอยูรวมกันเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ
ในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และการมีจิตสํานึกของผูใหบริการ
ทีจ่ ะชวยเหลือนักเรียนและประชาชนดานสุขภาพพืน้ ฐานอยางเต็มกําลัง ก็สามารถลดชองวาง
ลดความไมเปนธรรม เพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนผูดอยโอกาสไดเปนอยางดี
จากจุดเริ่มตนของการใหบริการซึ่งเกิดจากความตองการแกไขปญหาความมั่นคง
ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตํารวจตระเวนชายแดน โดยใชสิ่งของที่มีอยูตาม
ศักยภาพของพยาบาลสนาม หรือครูพยาบาล ใชยาและเวชภัณฑทไี่ ดรบั จัดสรรมาในแตละป
เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนและประชาชน จากวันเริ่มตนจนวันนี้การดําเนินการ “สุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” ไดประสบความสําเร็จสมดังเจตนารมณ
ทั้งนี้ก็ดวย การสรางความเขาใจ การมีสวนรวมและใหการสนับสนุนของทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชน ซึ่งตอบสนองตอ
พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุงหวังให
พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร หางไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย ไดรับการดูแล และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ความสําเร็จ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดเชิญชวนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ รวมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ โดย
ขอใหทุกสวนราชการที่มีงานบริการประชาชนเปนภารกิจหลัก เสนอผลงานการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชน อยางนอย ๑ งานบริการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนไดสงผลงาน “สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน”
เขารวมขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ และไดรับการพิจารณา
ใหไดรับ “รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน”

เกียรติประว
ระวัวัติและศักดิดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภู
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สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับรางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
ระดับดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1022 เก

การแขงขันกีฬา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

“การแขงขันกีฬาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เริม่ ตน
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลังจากนั้นมีการจัดตอเนื่อง
มาทุกป โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รวมกับ
สํานักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทั่วประเทศ ภายใตการกํากับดูแลของกองบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ รักการออกกําลังกาย รักการเลน
กีฬา เปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหแข็งแรง การออก
กํ า ลั ง กายจะช ว ยพั ฒ นาสุ ข ภาพกายและใจให แข็ ง แรง
มีพลานามัยที่สมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพจิต
ที่ดี มีอารมณที่มั่นคง สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพิ่มพูนสติปญญา พัฒนา
บุคลิกภาพ ชวยเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหดียิ่งขึ้น



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานถวยรางวัล
ในการแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.

การแขงขันจัดขึ้น ณ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด โดยกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ถวยรางวัล เพื่อเปนมิ่งขวัญและเปนเกียรติยศแกกองบังคับการ
ที่ชนะเลิศคะแนนรวมการแขงขัน ซึ่งกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน คณะกรรมการจัดการแขงขัน นักกีฬา และ
ผูเกี่ยวของทุกฝายรูสึกซาบซึ้ง และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พันตํารวจโทหญิง ลดาวัลย ชาติไทย รองผูก าํ กับการ
ฝายอํานวยการ ๗ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การแขงขันกีฬาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกําหนดใหมีการแขงขัน ๗ ประเภท
ไดแก กรีฑา แชรบอล เซปกตะกรอ เปตอง ฟุตบอล วอลเลยบอล และกีฬาพื้นบาน
มีผูเขารวมการแขงขันมากกวา ๑,๐๐๐ คน โดยเปนนักกีฬาจากโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศ ไดแก กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ ภาคละ
๒๐๐ คน รวม ๘๐๐ คน ผูควบคุมทีมกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔
ภาคละ ๓๕ คน รวม ๑๔๐ คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ และเจาหนาที่จาก
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และกรมพลศึกษา มากกวา ๑๐๐ คน มีการดําเนินการ
มาตั้งแตป ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบันรวม ๓ ครั้ง การแขงขันจัดขึ้นที่ กองกํากับการ ๑
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คายพระรามหก อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ กองบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๑ เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนน
รวมการแขงขันกีฬา ไดแก กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔



การแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ ๑

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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การแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ ๑
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ครัง้ ที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแขงขันกีฬา ไดแก กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑



การแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ ๒

เกีกียรติประวัติและศ
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ครัง้ ที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแขงขันกีฬา ไดแก กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓



การแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ ๓
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การแขงขันกีฬาโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ ๓

นักกีฬาทุกภาคตางไดรับถวยรางวัลกีฬา และเหรียญรางวัลอันเปนรางวัลตอบแทน
ในการแขงขัน แตสิ่งที่นักกีฬาทุกคนจะนํากลับไปนอกจากรางวัลคือมิตรภาพ ความสามัคคี
ความสนุกสนานและประสบการณดีๆ ที่อาจเปนกาวแรกในการจุดประกายพลังใหกับ
ตนกลาของสังคมใหเบงบานประดับชายแดนไดไมนอย ...
ในการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบวานักกีฬามีความสุข
กับการมาเขารวมการแขงขันกีฬามาก เพราะนอกจากจะไดมีโอกาสไดมารวมกิจกรรมกับ
นักเรียนจากทัว่ ประเทศยังไดมาเรียนรูม าตรฐานการกีฬาจากผูท มี่ คี วามเชีย่ วชาญ ไดแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมประจําถิ่นของตน ไดมาทัศนศึกษาในทองถิ่นที่ยังไมเคยมีโอกาสไดมา เชน
ไดมาเลนนํ้าทะเล ชมพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ชมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
เปนตน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการสนับสนุนการจัดการแขงขัน
ในทุกๆ ครั้งจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักการกีฬา กรมพลศึกษา บริษัทพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ จํากัด บริษัท แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอรวิส จํากัด ฯลฯ และไดรับความ
รวมมือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวน
สําคัญในการชวยใหการจัดการแขงขันในทุกครั้งเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลสําเร็จ
ตามเจตนารมณที่กําหนดไวทุกประการ

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ตชด.

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กับการปฏิบัติงานสนองพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทอดพระเนตรแผนที่ สรางถนนบานหวยมงคล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑

“..การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ใหมีความพอกิน พอใช
กอนอื่นเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความ
เจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดลมเหลว และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ..”
ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งนับวาเปนปฐมบทของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และจากนั้นก็ไดพระราชทานแนวทางอยางตอเนื่องมาเปนลําดับตามพระราชวโรกาสตางๆ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนพระราชปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานใหแกประชาชนชาวไทย
เพื่อใหสามารถที่จะกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง ยั่งยืน ภายใตกระแสของโลกาภิวัตนที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนือ่ ง โดยเนนการสรางพื้นฐานความเขมแข็งใหสามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองใหไดกอ น ตอจากนัน้ จึงจะ
พัฒนาตอไปในระดับที่สูงขึ้นอยางเปนขั้นเปนตอนจนสามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่นได นําไปสูสังคมที่เกื้อกูลกัน
เกีกียรติประวัติและศ
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แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข



การแบงพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม

ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางที่ตรงขามกับระบบทุนนิยมอยางสิ้นเชิง “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางที่สามารถนําไปใชไดทุกระดับตั้งแตระดับบุคคลถึงระดับประเทศและใชได
ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน
ไมวาจะเปนองคกรที่แสวงผลกําไรหรือไมแสวงผลกําไรก็ตาม เพราะ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
กระบวนการในการตัดสินใจที่จะทําอะไรอยางมีสติรูตัว มีปญญารูคิด โดยใชขอมูลความรอบรูที่เกี่ยวของ
และตองรูจักแยกแยะ วิเคราะห สังเคราะห พิจารณาดวยความเปนเหตุและเปนผลทั้งในทางที่ดี ไมดี
เปนประโยชน ไมเปนประโยชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง
ทั้งนี้ภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม นับถึงเวลานี้เกือบ ๔๐ ป ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหแกประชาชนชาวไทย แตการนอมนํา
พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินั้นเพิ่งจะปรากฏชัดเจนเปนครั้งแรกในไมกี่ปที่ผานมานี้เอง
เมือ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ไดกาํ หนดใหนอ มนําพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ นับแตนั้นมาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได
เขาไปยังภาคสวนตางๆ มากขึ้น ยกเวนตํารวจตระเวนชายแดน เพราะตํารวจตระเวนชายแดนไดนอมนํา
พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกอ นหนานีน้ านแลว ทัง้ ในความเปนตัวตนของตํารวจตระเวนชายแดนเอง
และการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ก็ดวยผูบังคับบัญชาของตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแต
ในอดีตจนถึงปจจุบันไดนําพาตํารวจตระเวนชายแดนเดินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาอยางตอเนื่อง และนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอยางหาที่สุดมิไดสําหรับตํารวจ
ตระเวนชายแดน ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ พระราชทานพระบรมราโชวาท
พระราโชวาท พระโอวาท พระราชดํารัส พระราชกระแส พระดํารัส เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับ
ตํารวจตระเวนชายแดนมาอยางตอเนื่องยาวนาน รวมถึงทรงไววางพระราชหฤทัย พระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ อีกมากมายหลายโครงการใหกับตํารวจตระเวนชายแดน ทําใหตํารวจ
ตระเวนชายแดนไดใกลชิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไมรูตัวตั้งแตในอดีตที่ผานมา
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ในที่สุด พอมีพอกินเปนขั้นที่หนึ่ง ขั้นตอไปใหมีเกียรติยืนดวยตนเอง ขั้นที่สามใหนึกถึงผูอื่น ซึ่งตางจากระบบ
ทุนนิยมที่แพรหลายไปทั่วโลก ซึ่งระบบทุนนิยมมุงแตที่จะผูกขาดและแสวงผลกําไรใหมากที่สุด

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

ความเปนตัวตนของตํารวจตระเวนชายแดน ผูที่เขามาเปนตํารวจตระเวนชายแดนตองยอมรับ
ความจริงขอหนึ่งที่วา ตํารวจตระเวนชายแดนเปนอาชีพที่ไมสามารถที่จะสรางความรํ่ารวยใหกับตัวเองได
เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ความเปนอยูของตํารวจตระเวนชายแดนนั้นเปนไปตามฐานะและความกาวหนา
ในหนาที่การงานตามลําดับ ตองมีความมานะอดทนตอความยากลําบาก ตองเปนผูที่มีอุดมการณ หากไมมี
อุดมการณประพฤติมิชอบยอมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่นหรือสังคมโดยสวนรวม ดังนั้นผูบังคับบัญชา
ของตํารวจตระเวนชายแดนในอดีตจึงไดกําหนดอุดมการณของตํารวจตระเวนชายแดนไวใหตํารวจตระเวน
ชายแดนยึดถือเปนหลักประจําใจ ๓ ขอคือ
๑. เทิดทูนและดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณของความเปนไทย รักษา
ไวซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนองคประมุข
๒. ความอยูรอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยูเหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตํารวจ
ตระเวนชายแดน
๓. ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีความเปนอยูที่เรียบงาย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม
รับใชประชาชน และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สามารถ
พึ่งตนเองได
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ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอุดมการณของตํารวจตระเวนชายแดนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในขอที่ ๓ มีความชัดเจนเปนอยางมากถึงการมีวิถีชีวิตอยางพอเพียง ตํารวจตระเวนชายแดน
ตองรูจักความพอประมาณทําอะไรตองเหมาะสมกับฐานะของตนเอง จะพอประมาณและ
เหมาะสมกับฐานะหรือไมก็ตองใชความเปนเหตุเปนผลมาพิจารณา ตองมีความรอบรู
ในหลายๆ ดานมาชวยในการพินิจพิจารณา ตองมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเปนผลใหมี
ภูมิคุมกันไมทําอะไรที่เกินฐานะ ไมกระทําความผิดที่เปนเหตุใหถูกลงทัณฑ ดังนั้น วิธีการ
อยูอยางพอเพียงของตํารวจตระเวนชายแดน ผูบังคับบัญชาของตํารวจตระเวนชายแดน
ในอดีตไดกําหนดไวใหแลวเพียงแตวาไดปฏิบัติแลวหรือยัง



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ บานหวยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๙
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การปฏิบัติงานสนองพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเวลานี้มีประโยคที่นิยมนํามาใช
กันอยางกวางขวางและไดยินกันอยูเปนประจํา คือ “ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งถาเปนการเดิน
ตามรอยพระยุคลบาทจริงๆ ไมรูวาจะเดินตามกันถูกที่ถูกทางหรือไม เพราะพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินลวงหนาไปนานแลวเกือบ ๔๐ ป ถาเปนรอยพระบาทจริงๆ คง
ถูกลมพัดจนเลือนรางไปตามกาลเวลา อยางเชนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ถาใครคิดจะเดินตามรอย
พระยุคลบาทไมใหหลงทางคงตองศึกษากันกอนวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
ไปที่ใดและอยางไร แตสําหรับตํารวจตระเวนชายแดนนั้นนับไดวา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณให
ตามเสด็จฯ อยางใกลชิดในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการพัฒนาชนบทโครงการแรกใหกับประชาชนชาวไทย คือ
การสรางถนนสายหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ (ปจจุบันคือตําบลทับใต) อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งตํารวจพลรมคายนเรศวร ไดรับความไววางพระราชหฤทัยใหเปนหนวยงาน
แรกที่รับสนองพระราชดําริในการสรางถนนสายนี้ซึ่งเปนการพัฒนาชนบทอยางเปนทางการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับไดวาเปนเกียรติประวัติของหนวยที่ตํารวจตระเวนชายแดน
ทุกนายตองรวมกันภาคภูมิใจ และจากการจัดตั้งหนวยตํารวจตระเวนชายแดน ใหมีคุณลักษณะ
๓ ประการ คือ ๑.สามารถทําการรบไดอยางทหาร ๒.สามารถปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ไดอยางตํารวจ และ ๓.สามารถดําเนินการพัฒนาและชวยเหลือประชาชนไดเชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือน
ซึ่งจากคุณลักษณะขอที่ ๓ นี้เองที่ทําใหตํารวจตระเวนชายแดนตองเขาไปเกี่ยวของกับ
การพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบที่หนวยตํารวจตระเวนชายแดนแตละหนวยตั้งอยู หลายคนอาจสงสัย
วาทําไมตํารวจตระเวนชายแดนตองเขาไปเกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง เชน การศึกษา การเกษตร
การบรรเทาภัย ฯลฯ คําตอบคือ ตํารวจตระเวนชายแดนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปรียบเหมือนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานที่พระราชทานแกตํารวจตระเวน
ชายแดน ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ (ปจจุบันคือกองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓) คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓
ความตอนหนึ่งวา...“ในการตอสูกับศัตรู ตํารวจตระเวนชายแดน ตองยึดประชาชนเปนหลักดวย
การปองกันคุมครองประชาชน ทําใหประชาชนเห็นวาผูที่สวมเครื่องแบบของทางราชการ เชน
ตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เปนคนที่มีเมตตาและเห็นแกความผาสุกของประชาชน การทําให
ประชาชนเขาใจนั้น ทางหนึ่งอาจกระทําไดดวยการชวยเหลือ การชวยเหลือนั้น ควรกระทําใน
ลักษณะเผื่อแผระหวางเพื่อนหรือพี่นอง ใหประชาชนเห็นวาเจาหนาที่นั้นมีความเปนอยูอยาง
แทจริงอยางไรและเจาหนาที่ มิใชนาย นอกจากความชวยเหลือที่ใหในรูปของวัตถุแลว ตํารวจ
ตระเวนชายแดนยังจะตองชวยเหลือพัฒนางานการศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมดวย
ในการชวยเหลือประชาชนนั้น ตํารวจตระเวนชายแดนอาจปฏิบัติไดโดยยาก เพราะเปนเพียง
สวนนอย แตตํารวจตระเวนชายแดนมีชื่อเสียงดีและวินัยดี และปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง
ตั้งใจสุจริต ตั้งใจเอาชนะศัตรู และเอาชนะใจประชาชน ก็อาจประสบความสําเร็จและสรางความ
เปนปกแผนแกบานเมืองได”
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค
ใหกับตํารวจตระเวนชายแดน ณ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๕
อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓
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และจากพระบรมราโชวาทจะเห็นไดวา ตํารวจตระเวนชายแดนตองปฏิบัติหนาที่อยางไร
และจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของตํารวจตระเวน
ชายแดน ซึ่งในเวลาตอมา ถาจะพิจารณาถึงหนวยงานราชการตางๆ ในประเทศไทย คงไมมีหนวย
งานใดที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย พระราชทานเครื่องมือการทํางาน
ใหอยางครอบคลุมและสอดคลองดังเชนหนวยตํารวจตระเวนชายแดน กลาวคือ สิ่งของพระราชทาน
จะมีหนวยงานใดบางในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไววางพระราชหฤทัยและ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเก็บรักษาสิ่งของพระราชทานไวกับหนวยเพื่อนําไปแจกจายใหกับ
ประชาชนผูประสบภัยพิบัติตางๆ ซึ่งตํารวจตระเวนชายแดนมีคลังสิ่งของพระราชทานอยูใน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็เนื่องจากเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ หมวดตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ตั้งกระจายกันอยูในพื้นที่รับผิดชอบจะสามารถติดตอนําสิ่งของพระราชทานของ
พระองคทานไปถึงมือผูประสบภัยเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนในขั้นตนไดอยางรวดเร็ว
แตอาจจะมีตาํ รวจตระเวนชายแดนรุน ใหมๆ บางคนอาจสงสัยวาทําไมสิง่ ของพระราชทาน “ตองถึง
มือผูประสบภัยโดยเร็ว” ทั้งๆ ที่สิ่งของพระราชทานก็ไมไดมีมากมายอะไรนัก แคพอที่จะดํารง
ชีวิตอยูไดในชวง ๕ - ๗ วันเทานั้น นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยโดยตรงที่จะเขามาชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งนี้ก็อยากใหลองคิดดูวาถาเกิดเหตุนํ้าปา
ไหลหลาก พายุโหมกระหนํ่า ไฟไหมบานเรือนที่อยูอาศัยขาวของเครื่องใชอันตรธานหายไปอยาง
ไมทันไดตั้งตัว สิ่งแรกที่มนุษยทุกคนตองคิดเมื่อเกิดเหตุเชนนั้นก็คือ จะกินอะไร จะนอนอยางไร
จะเอาเสื้อผาที่ไหนมาใส จะคิดอยางอื่นก็คงคิดไมออก แตสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่พระราชทานใหแกผูประสบภัย ทําใหผูประสบภัยไมตองคิดกังวลกับการกิน
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การอยูเพราะสิ่งของพระราชทานเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูไดในชวง ๕ - ๗ วันแรก ผูประสบภัย
จะไดใชความคิดทัง้ หมดในการทีจ่ ะคิดแกไขปญหากอบกูต วั เองในชวงตน กอนทีห่ นวยงานอืน่ ๆ ทีม่ ี
ศักยภาพในการชวยเหลือผูประสบภัยโดยตรงไดเขามาใหความชวยเหลือ ถาเขามาชวยเร็วก็ดีไป
แตถาเขามาชวยชาผูประสบภัยก็ยังพอที่จะคิดชวยตัวเองไดในระยะแรก ซึ่งก็คือ หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ ถายังพึง่ พาตัวเองไมไดจะคิดอะไรไปขางหนาเพือ่ พัฒนาตนเองก็เปนไปไดยาก
และนอกจากนีส้ งิ่ ทีต่ าํ รวจตระเวนชายแดนจะไดจากการนําสิง่ ของพระราชทานไปมอบใหกบั ผูป ระสบภัย
ก็คือความผูกพันที่ประชาชนผูประสบภัยจะมอบใหเพราะไดพบกับตํารวจตระเวนชายแดนเปน
คนแรกเมื่อยามเดือดรอน ดังนั้น “สิ่งของพระราชทานจึงตองถึงมือผูประสบภัยโดยเร็ว”

กก.ตชด.๔๓ แจกจายสิ่งของพระราชทานใหกับราษฎร
ผูป ระสบอัคคีภยั อ.เมือง จ.สตูล เมือ่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕


กก.ตชด.๒๓ แจกจายสิ่งของพระราชทาน
ใหกับราษฎร ผูประสบอัคคีภัย อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖
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กก.ตชด.๓๑ แจกจายสิ่งของพระราชทานไปใหกับ
ผูประสบทุพภิกขภัย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

กก.ตชด.๓๔ แจกจายสิ่งของพระราชทาน
ใหกับราษฎรผูประสบวาตภัย อ.แมสอด จ.ตาก
เมื่อ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
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โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนหมายเลขทั่วประเทศมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งตํารวจตระเวน
ชายแดนตั้งขึ้นเพื่อใหการศึกษากับประชาชนในพื้นที่หางไกล มีความยากจนหรือเปนพื้นที่
ที่ขาดโอกาสในหลายๆ ดาน ในการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้นก็ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย เขามาเปนองคอุปถัมภมาตั้งแตยุคเริ่มแรก
ของการดําเนินงาน และตอมาในยุคของการพัฒนาการงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ใหดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งลวนแลวแตมีประโยชนทั้งทางตรงและ
ทางออมใหพัฒนาชวยเหลือประชาชนทั้งในดานการศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม
ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังกลาวขางตน ทั้งนี้โดยพระราชทาน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ซึ่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารฯ จะบงบอกถึงเปาหมายสูงสุด วัตถุประสงคในดานตางๆ กรอบการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โดยใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทั้ง ๘ โครงการเปนเครื่องมือ รวมถึงมีคูมือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนแนวทางไวเปนที่เรียบรอย หากผูปฏิบัติงานสงสัยในการดําเนินงานเรื่องใดๆ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ขอเพียงแตอานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
และคูม ือตางๆ ดังกลาวขางตนก็จะตอบขอสงสัยไดทั้งหมด เปาหมายสูงสุดของแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตั้งแตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และปจจุบัน ระยะที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) ไดกําหนดใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มุงเนนให
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการพึ่งพาตนเอง มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนที่สมดุลกับธรรมชาติ
และอยูบนรากฐานของตนเอง กลาวคือ เปาหมายสูงสุดในแผนระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
ความตอนหนึ่งระบุวาเด็กและเยาวชน มีความซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี และเมตตาผูอื่น มีความรู
และทักษะทั้งทางวิชาการ และการอาชีพ ที่เปนรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาทองถิ่นได
สวนเปาหมายสูงสุดในแผน ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) ระบุไวสอดคลองกันความตอนหนึง่ วา
เด็กและเยาวชน ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มีความรูและทักษะทั้งทางวิชาการ และการอาชีพ
ที่เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ทองถิ่นและความเปนไทย และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็คือหลักการพัฒนาตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนศูนยเรียนรูของประชาชน ทั้งนี้เพราะวาโรงเรียน
เปนสถานที่ที่คนในชุมชนเขาถึงไดงายจึงเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได ซึ่งเปนหลักการที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใชโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา
ซึ่งปรากฏอยูในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ประชาชนในหมูบานรอบๆ ที่ตั้ง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสามารถเขามาดูแบบอยางเพือ่ นําไปใชทงั้ ในดานการกินอยูท ถี่ กู ตอง
ตามหลักโภชนาการ ถูกสุขอนามัย การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว การประกอบอาชีพ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ทัง้ ดานเกษตรกรรม การเลีย้ งสัตว การประมง ซึง่ ทํา
ในลักษณะของเกษตรผสมผสาน สรางแหลงอาหาร
สิ่งใดผลิตไม ไดจึงซื้อ ส วนที่เหลือจึงขายหรือ
แบงปนกัน รูจ กั การรวมกลุม กันขายแบบสหกรณ สามารถ
สรางรายไดจากอาชีพเสริมจากการทําผลิตภัณฑทมี่ ี
วัตถุดิบอยูในทองถิ่น รูจักการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเอง แมแตผูที่ไมไดอยูในภาคเกษตรกรรมก็
สามารถเรียนรูไดวาถาพึ่งพาตนเองลดรายจายได
สวนของรายรับก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะมีประชาชน
รอบโรงเรียนที่ไดรับการเรียนรูอยางไมรูตัวคือ
ผูปกครองของนักเรียนที่ตองหมุนเวียนมาชวยใน
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ทําใหเกิดการเรียนรู
ตามกระบวนการ Learning by Doing ดังนั้น
ผูปกครองของนักเรียนที่เขามาชวยงานของโรงเรียน
จึงไมใชแรงงานที่โรงเรียนนํามาใชงานแตเปนผูที่
เขามาเรียนรูในเรื่องตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวใน
ขางตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานั้นไดถูกระบุไวแลว
อยางชัดเจนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฯ ซึ่งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตอง
ดําเนินการอยางเปนปกติอยูแลว ดังนั้นปรัชญาของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่วา สรางภูมิปญญา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง จึงไมได
เกินเลยความจริง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ไมไดสรางคนที่มีแคความรูในตําราแตโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนสรางคนที่มีความรูทั้งในตํารา
และความรูที่จะดํารงชีวิตอยูซึ่งทั้งสองสวนจะเปน
ภูมิปญญาใหรูเทาทันถึงการเปลี่ยนแปลง มีความ
ระมัดระวังในการดําเนินชีวติ กิจกรรมตางๆ ทีเ่ รียนรู
ในโรงเรียนสามารถนํามาใชในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตัวเองและครอบครัว มีความรูในการ
ประกอบอาชีพ รูจักดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสงผลถึงความมั่นคง
ของตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ในที่สุด
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1188 เก



ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน ตชด.

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : แหลงวิทยาการและแหลงเรียนรู
การบูรณาการในการพัฒนา

สภาพปาเสื่อมโทรมเนื่องจากการบุกรุกทําลายปา



การทําการเกษตรเชิงเดี่ยว

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตจากความ
ไมพรอมและการพัฒนาอยางกาวกระโดดโดยมุงความเจริญดานวัตถุ กลายเปนสังคมแหงการบริโภค
เนนความรํ่ารวย โดยเฉพาะในหวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเกษตรกรรมของประเทศเปนเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการอุตสาหกรรมและ
การสงออก มีการขยายพื้นที่เพื่อทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการทําลายปาไมเปนวงกวาง แตจาก
การทําเกษตรทีไ่ มถกู ตองไมถกู วิธี ดินขาดการบํารุงรักษา มีการใชทรัพยากรอยางไมคาํ นึงถึงคุณคาและอนาคต
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดถูกทําลายจนเกิดความเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขึ้นเปนแหงแรกคือ “ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”



ศูนยศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดําเนินการคนควา ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ทํากินของราษฎรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ตอมาทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพิ่มเติมขึ้นอีก
ในแตละภูมิภาคตามลําดับคือ “ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดําเนิน
การศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยูอยางกวางขวางในภาคใต ใหสามารถนํามาใชประโยชนในดานเกษตรกรรมใหได
มากที่สุด

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ดําเนินการศึกษาและคนควาเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมดานประมงชายฝง เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1200 เก

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง จ.สกลนคร

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนน
การปรับปรุงบํารุงดิน การเรงรัดพัฒนาปาไมโดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผล
ตอการเพิ่มรายไดของเกษตรกร

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไครอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ตนนํ้าลําธาร เพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ที่ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมทําลายสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ดําเนินการศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดยหาวิธีการที่จะใหเกษตรกร
มีสวนในการปลูก ปรับปรุงและรักษาสภาพปาพรอมๆ กับมีรายไดและผลประโยชนจากปาดวย ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖



ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1222 เก

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแตละแหงจะทําหนาที่ในการศึกษา คนควา
หาวิธีการพัฒนา ภายใตพื้นฐานปญหาและภูมิสังคมของแตละภูมิภาค โดยมีกรอบการดําเนินการหลักๆ
ใน ๕ เรื่องสําคัญคือ
๑. การอนุรักษดินและปรับปรุงบํารุงดิน
๒. การอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้า
๓. การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา
๔. การสรางอาชีพและผลิตอาหาร
ทั้งนี้โดยมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขามารวมดําเนินงานในลักษณะของแหลงบริการจุดเดียว
(One stop service) ซึ่งประชาชนสามารถมาดูแบบอยางและศึกษาหาความรูในเรื่องตางๆ ดังกลาว
ขางตนไดในที่แหงเดียว หนวยงานที่รวมดําเนินงานจะบูรณาการการดําเนินงานของแตละหนวยเขาดวยกัน
เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน เรียกไดวา “ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนตนแบบของศูนยราชการ
และการทํางานอยางบูรณาการที่ภาครัฐใชกันในปจจุบัน”



พล.ต.ท.สุรพงษ เขมะสิงคิ ผบช.ตชด. พรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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๕. พลังงานทดแทน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



โครงการตามพระราชดําริในโรงเรียน ตชด.

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1244 เก

ในการบริ ห ารจั ด การศู น ย ศึ ก ษาการ
พัฒนาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีหนวยงานหนึ่งทําหนาที่
เปนกองอํานวยการของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ
สําหรับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติโดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ทําหนาที่เปนกองอํานวยการ ซึ่งตางจากศูนยศึกษา
การพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อื่ น ๆ
ที่มีหนวยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณทําหนาที่เปนกองอํานวยการ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ จึงเปนแหลงวิทยาการและ
แหลงเรียนรูพ ระราชทานทีส่ าํ คัญของตํารวจตระเวน
ชายแดน เพือ่ ใหตาํ รวจตระเวนชายแดนสามารถ
ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พ ระราชทานไว
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ตามที่ไดกลาว
ไวแลวในขางตนวานอกจากความชวยเหลือที่ใหใน
รูปของวัตถุแลว ตํารวจตระเวนชายแดนยังจะตอง
ชวยเหลือพัฒนางานการศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ
และสังคมดวย ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
เปนหนวยฝกใหตํารวจตระเวนชายแดนมีความรู
ดานการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม
ฝกใหตํารวจตระเวนชายแดนรูจักการทํางานรวม
กับหนวยงานอื่นๆ ที่ไมใชหนวยงานภายใตการ
บังคับบัญชาอยางที่คุนเคยเปนประจําในงานปกติ
ซึ่งสามารถใชการสั่งการได แตในศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ สั่งการไมได แตใชการ
ประสานงานตามแผนเปนหลัก ซึ่งเปนการบริหาร
จัดการแบบเดียวกันในการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กลาวคือในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจะมี
หนวยงานจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ เขามา
ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ดํ า เนิ น งานโครงการ
พระราชดําริทั้ง ๘ โครงการในโรงเรียน

ถึงแมวากองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนหนวยบังคับบัญชาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ก็ไมสามารถสั่งการหนวยงานจากทบวง กรมอื่นๆ
ใหทําอะไรตามที่ตองการเองได แตตองใชการประสานงานเปนหลักโดยยึดถือแนวทาง
การปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปนหลักในการดําเนินงาน
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ตํารวจตระเวนชายแดนในฐานะกองอํานวยการศูนยฯ หรือหนวยบังคับบัญชา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จะทํางานรวมกับหนวยอื่นๆ โดยทําหนาที่วิเคราะห
และประเมินสถานการณ ทําใหทุกหนวยงานไดรับทราบถึงความเปนไปตางๆ ในทิศทาง
เดียวกัน ไดรับรูถึงสภาพปญหา และความกาวหนาของโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผน ใหความชวยเหลือในการแสวงหาขอมูลที่หนวยงานตางๆ ตองการ
ซึ่งในบางครั้งหนวยงานอาจจะตองมาชี้แจงทําความเขาใจใหกับตํารวจตระเวนชายแดน
กอนลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความตองการ ตํารวจตระเวนชายแดนจะตอง
คอยประสานการเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของหนวยงานตางๆ ใหเกิดการสอดคลองตาม
หวงระยะเวลา ทั้งนี้หนวยงานบางหนวยตองเขาปฏิบัติงานกอนแลวหนวยงานอื่นจึงจะลงมือ
ปฏิบัติงานได แตบางหนวยก็อาจจะลงมือปฏิบัติงานไดไปพรอมๆ กัน

โครงการ “ศูนยหวยทรายฯ พบประชาชน” รวมกับโครงการ “รณรงคประชาสัมพันธการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และปาไม” ณ องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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ตํารวจตระเวนชายแดนตองคอยติดตามและใหการสนับสนุนตามความจําเปน
ภายใตขีดความสามารถของหนวยเพื่อใหโครงการบรรลุผลตามแผน ซึ่งโครงการพระราชดําริ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางนอย ๔ โครงการคือ โครงการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสงเสริมสหกรณ และโครงการ
ฝกอาชีพ ก็อยูในกรอบหลักการดําเนินงานทั้ง ๕ ดานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
ดังที่กลาวไวแลวในขางตน แตอาจจะแตกตางกันที่จํานวนและขนาดของกิจกรรมในโครงการ
ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จะดําเนินงานภายใตภูมิสังคมของภูมิภาค แตโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนจะดําเนินงานภายใตภูมิสังคมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ดังนั้น
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จึงเปนหนวยสนับสนุนวิทยาการดานการดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ถึงแมวาโรงเรียนที่อยูตางภูมิภาค
อาจจะใชวิทยาการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไมไดทั้งหมดเพราะภูมิสังคม
ตางกัน แตศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ก็จะเปนศูนยกลางการประสานงานกับ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอื่นๆ อีก ๕ ศูนย ที่มีที่ตั้งอยูในแตละ
ภูมิภาค ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนองคความรูและฝกฝนทักษะเฉพาะดานตามลักษณะ
ภูมิสังคมของแตละภูมิภาคใหกับโรงเรียนที่ตั้งอยูในภูมิภาคนั้นได
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ในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สิ่งที่เกิด
ขึ้นจากการศึกษา คนควา จะนําไปขยายผลสูประชาชน ทั้งนี้โดยประชาชนสามารถเขามา
ดูรูปแบบที่มีอยูจริงในพื้นที่แลวนําไปประยุกตใชหรืออาจจะเขามาขอรับการอบรมความรู
และฝกทักษะในเรื่องที่ตองการ และเมื่อประชาชนคนใดนําไปใชจนประสบผลสําเร็จก็จะ
กลายเปนศูนยเรียนรูของชุมชนนั้นๆ แตศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ นอกจากจะมีการ
ขยายผลสูประชาชนเหมือนอยางศูนยศึกษาฯ อื่นๆ แลวศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
ยังมีการขยายผลโดยศูนยเรียนรูที่มีอยูทั่วทุกภูมิภาคซึ่งก็คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทั้งนี้โดยมีรูปแบบจริงในกรอบการดําเนินงานของศูนยฯ อยูในพื้นที่ของโรงเรียน ประชาชน
โดยรอบโรงเรียนสามารถเขามาดู เขามาศึกษาเรียนรูฝกฝนทักษะจากการชวยงานในโรงเรียน
ไมตองไปลองผิดลองถูกเมื่อจะนําไปใชในการดําเนินชีวิต และเนื่องจากหนวยตํารวจเปน
หนวยงานที่มีอยูทั่วพื้นที่ของประเทศมากกวาหนวยงานอื่นๆ ทําใหสามารถเขาถึงประชาชน
ไดมากกวาหนวยงานอื่นๆ ดังนั้นหากตํารวจมีความรูดานการพัฒนาก็สามารถที่จะชวยเหลือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดํารัส ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ ความตอนหนึ่งวา “ควรพิจารณานําตํารวจที่ฝกอบรมอยูใน
คายพระรามหก ออกไปชวยทํางานพัฒนาในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เพื่อให
ตํารวจไดเรียนรู และนําความรูไปชวยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ตอไป”
จากที่ไดกลาวไวแลวทั้งหมดจะเห็นไดวานอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะพระราชทานยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานใหกับตํารวจตระเวนชายแดนแลว ยังพระราชทาน
เครื่องมือในการพัฒนาชวยเหลือประชาชนไวใหอยางครบถวนและเปนระบบ ซึ่งถาไดนํา
มาขยายผลกับประชาชนในพื้นที่ก็จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางและ
จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานทั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และหนวยตํารวจตระเวนชายแดนรวมถึงโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่อยูในแตละ
ภูมิภาค ซึ่งจะทําใหประชาชนอยูอยางเปนสุข สามารถพึ่งพาตนเองได อันจะเปนการสราง
ความเปนปกแผนแกบานเมืองตามพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานไว

เรียบเรียงโดย : พันตํารวจโท นพคุณ บํารุงพงษ
รองผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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กับคนไขในพระบรมราชานุเคราะห



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแพทยที่
ตามเสด็จทําการตรวจรักษาแกราษฎรผูเจ็บปวย ณ บริเวณสํานักสงฆอนาลโย อ.เมือง จ.พะเยา

พันตํารวจเอกหญิง พนิดา งามนิยม (บันทึก : ๒๕๕๖) ผูก าํ กับการ
ฝายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน และพันตํารวจโทหญิง ศันสนีย ศลสกล สารวัตรฝายสนับสนุน ๕
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา ...

พ.ต.อ.หญิง พนิดา งามนิยม
พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย ศลสกล

“เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม เพื่อเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ตางๆ ทรงพบวาราษฎรจํานวนมากขาดการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย จึงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ใหแพทยประจํา
พระองคและแพทยที่ตามเสด็จไปทําการตรวจรักษาพยาบาล คนเจ็บปวย
ที่ทรงพบ ผูปวยที่มีอาการเล็กนอยพอจะรักษาไดก็รักษาดวยการให
ยาพระราชทาน ณ ที่นั้น แตหากพบวาผูปวยเปนโรคที่ตองทําการรักษา
ตอและเปนโรคที่รักษาใหหายหรือทุเลาลงได ประกอบกับเปนผูยากจน
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรับไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
และจะสงตัวเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนภูมิภาคที่ใกลที่สุด
ถาโรงพยาบาลสวนภูมิภาครักษาไมไดจะนําสงโรงพยาบาลในสวนกลาง”
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ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1288 เก

ตํารวจตระเวนชายแดนไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับสงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห โดยเริ่ม
ปฏิบัติการรับสงคนไขในพระบรมราชานุเคราะหครั้งแรกเมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ การดําเนินการนั้น
กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จะประสานแจงมายังกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ทั้งกรณีรักษาที่โรงพยาบาลในสวนภูมิภาค และกรณีนํามารักษาในโรงพยาบาล
สวนกลาง กองบัญชาการจะสั่งการใหกองกํากับการที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูปวยประสาน
การดําเนินการกับฝายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ รับผิดชอบ
งานสายการแพทย จัดเจาหนาที่รับคนไขและดูแลการเดินทางโดยพาหนะที่เหมาะสม กรณีคนไขชวยเหลือ
ตัวเองไมไดก็จะจัดรถพยาบาลของหนวยไปรับและสงกลับภูมิลําเนา เมื่อผูปวยกลับภูมิลําเนาแลว หนวยได
จัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมบํารุงขวัญและติดตามอาการโดยตอเนื่อง

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร
การทํางานของหนวยแพทยพระราชทาน



ทรงบันทึกประวัติและการเจ็บปวยของคนไข ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแพทยที่โดย
เสด็จพระราชดําเนินทําการตรวจรักษา ณ บานสระบัว อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓

บานแมตํ๋า อ.เสริมงาม จ.ลําปาง
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕



อุทยานแหงชาตินํ้าตกธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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แผนผังแนวทางปฏิบัติ รับ-สงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห

สําหรับคาใชจายของคนไขในพระบรมราชานุเคราะห กองราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จายคาอาหารระหวางการเดินทาง คารถยนตโดยสาร
ประจําทาง กรณีเดินทางโดยรถไฟใชหนังสือแลกตั๋วรถไฟ หรือที่เรียกวา “บัญชีพล”
ปจจุบันมีคนไขในพระบรมราชานุเคราะหที่ตํารวจตระเวนชายแดนดูแลรับ - สง
มีจํานวน ๑๒๓ คน



คนไขที่มารอรับการตรวจรักษา

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1300 เก



คนไขในพระบรมราชานุเคราะห

พ.ต.อ.สุวิช สวางวงศ

“เมื่อไดรับแจงรายชื่อคนไขในพระบรมราชานุเคราะหมา เราก็
จะจัดทีมเจาหนาที่และพยาบาลสนามไปดูวา บานอยูที่ไหน ปวยเปนอะไร
มีอาการอยางไร มีความเปนอยูอยางไร บันทึกขอมูลและถายภาพคนไข
ไวที่กองรอยเราจะจัดและกําหนดตารางการไปเยี่ยมคนไขในพระบรม
ราชานุเคราะหในความรับผิดชอบทั้งหมดวาทีมใดจะไปเยี่ยมคนไข
คนไหน หากคนไขเปนมุสลิมเราก็จะจัดทีมทีเ่ ปนมุสลิมไป มอบหมายความ
รับผิดชอบไปทําเปนประจําสมํ่าเสมอทุกเดือน การไปเยี่ยมคนไขเราจะมี
ของเยี่ยมเปนขาวสารและนํ้าตาลซึ่งเปนของจําเปนของทุกครัวเรือนหรือ
จัดหาของเยี่ยมอื่นๆ ใหเหมาะกับคนไขในพื้นที่ที่มีทั้งพี่นองไทยมุสลิมและ
ไทยพุทธ การออกไปเยี่ยมเยียนสมํ่าเสมอทําใหเราไดรูจัก ไดพูดคุย
รับทราบปญหาขอขัดของของประชาชนในพื้นที่ ไมเฉพาะครอบครัวของ
คนไขเทานั้นยังมีญาติพี่นองและคนรอบๆ ขางอีกดวย”

และยังเลาตอถึงเหตุการณครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีความภาคภูมิใจ
วา... “มีอยูค รัง้ หนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
และมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานเลี้ยง ซึ่งผมและภรรยา
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเขารับพระราชทานเลี้ยงดวย ในตอนที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
จะเสด็จกลับ ผมอยูใ นแถวตํารวจตระเวนชายแดนที่ยืนสงเสด็จ เมื่อสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระดําเนินผานแถวตํารวจตระเวนชายแดนไปแลว พระองคทานไดทรงพระดําเนินยอนมาประทับยืน
อยูตรงหนาผม และมีรับสั่งวา ขอบใจ ตชด. ที่ดูแลคนไขในพระบรมราชานุเคราะหเปนอยางดี ทําใหผม
รูสึกอิ่มใจและประทับใจ ซึ่งคงจะเปนความรูสึกเดียวกับตํารวจตระเวนชายแดนทุกคนที่อยูในที่นั้น ที่คงจะ
ยังจดจําความรูสึกในวันนั้นไดจนถึงทุกวันนี้”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พันตํารวจเอก สุวิช สวางวงศ (สัมภาษณ : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) รองผูบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๑ เลาใหฟงถึงการทํางานดูแลคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ในชวงเวลาดํารงตําแหนง
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๗ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วา...

รอยตํารวจตรี จเด็จ ไทยเขียว (สัมภาษณ : ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖) รองสารวัตรฝายสนับสนุน ๕
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดปฏิบัติภารกิจรับสงคนไขในพระบรมราชา
นุเคราะหมาเปนระยะเวลา ๒๒ ป เริ่มตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ เลาถึงประสบการณในการรับสงคนไขวา...
“มี อ ยู  ค รั้ ง หนึ่ ง นํ า ส ง คนไข ห ญิ ง ป ว ยเป น อั ม พาตครึ่ ง ล า ง
พรอมญาติ (นองสาว อายุประมาณ ๒๐ ป) เดินทางกลับภูมิลําเนา อําเภอ
สุคิริน จังหวัดยะลา โดยรถไฟ ระหวางเดินทางญาติเกิดปสสาวะเปนเลือด
และปวดทองมาก ตองขอใหรถไฟจอดที่สถานี อําเภอบางสะพาน ซึ่งมิใช
สถานีที่จะตองจอดตามปกติของรถไฟขบวนนั้น กอนถึงสถานีไดประสาน
ขอรถกูชีพเพื่อพาญาติและคนไขไปโรงพยาบาลบางสะพาน และเมื่อรักษา
เรียบรอยแลวก็ไดนํากลับมาขึ้นรถไฟในขบวนถัดไปเดินทางกลับภูมิลําเนา
อยางปลอดภัย”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ร.ต.ต.จเด็จ ไทยเขียว

ด.ต.สมพร กําเหนิด



ดาบตํารวจ สมพร กําเหนิด (สัมภาษณ: ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ผูบังคับหมูฝายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน มีประสบการณในการทํางานรับสงคนไขมาไมนอยกวา
เพื่อนๆ คือ ๑๖ ป เลาวา…
“เนื่องจากคนไขที่ตองรับสง จะเปนคนไขรายเดิมๆ ซึ่งแพทย
จะนัดใหเขารับการรักษาในกรุงเทพฯ อยางตอเนื่อง แตมีคนไขอยู
รายหนึ่ง อายุประมาณ ๒๕ ป ปวยเปนโรคลมชัก ตองนําสงกลับภูมิลําเนา
จังหวัดสกลนคร พรอมญาติ ๑ คน (มารดา) ระหวางรอขึ้นรถโดยสาร
คนไขเกิดอาการชัก ปฐมพยาบาลสักครูจึงเปนปกติ ขณะอยูบนรถโดยสาร
ก็ไมมีอาการชัก ทราบขอมูลจากมารดาวา ถาคนไขอยูในรถที่มีเครื่องปรับ
อากาศจะไมมีอาการชัก ดังนั้นการสงกลับคนไขรายนี้จึงตองพิจารณา
อุณหภูมิยานพาหนะในการสงกลับดวย”

การรับ - สงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1322 เก



บานพักคนไขในพระบรมราชานุเคราะหกรุงเทพฯ

ดาบตํารวจ สราวุธ เพลาวรณ (สัมภาษณ: ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับหมูฝายสนับสนุน ๕
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เลาถึงการทํางานวา...
“ทํางานรับสงคนไขมาประมาณ ๑๖ ป นําสงคนไขกลับภูมิลําเนา
โดยเปนทั้งพลขับรถพยาบาล นําสงกลับโดยรถไฟ และรถยนตโดยสาร
เคยนําสงคนไขชายปวยเปนโรคลมชัก พรอมญาติ (ยาย) เดินทางกลับ
ภูมิลําเนา จังหวัดยะลา โดยรถยนตโดยสารคนไขมีอาการชักขณะ
กําลังเดินอยูที่สถานีขนสงสายใตยังไมไดขึ้นรถ ไมมีอาการบอกลวงหนา
คนไขอยูๆ ก็หงายหลังลมตึง มีเลือดออกที่ปาก ผูคนที่อยูในที่นั้นตกใจ
มุงดูกันมากมาย ตองชวยกันปฐมพยาบาลกันพักใหญคนไขฟน แลวขึ้น
รถเดินทางไดตามปกติ แตระหวางทางคนนําสงไมกลาหลับเพราะกลัว
คนไขชักอีก แตคนไขและญาติหลับสบายตลอดทาง”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ด.ต.สราวุธ เพลาวรณ



ตชด.นําสงยังบานพักคนไขในพระบรมราชานุเคราะหกรุงเทพฯ

ตํารวจตระเวนชายแดนผูทําหนาที่รับสงคนไข พูดถึงความรูสึก
ในการทําหนาที่นี้คลายๆ กันวา “งานรับสงคนไขในพระบรมราชา
นุเคราะหเปนงานที่สรางความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานสนองงานตาม
พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไมใชงานที่ทุกคนจะมีโอกาสไดทํา และการไดเดิน
ทางรวมกับคนไขในการนําสงแตละครั้ง ทําใหไดเห็นแงมุมชีวิตของคนที่
คอนขางดอยโอกาสไมสามารถดําเนินชีวิตแบบสะดวกสบายเหมือน
คนอื่น มิหนําซํ้ายังมีความทุกขจากความเจ็บปวย จึงถือวาเปนโอกาสดี
ที่ไดทํางานพรอมๆ กับการทําบุญไปในคราวเดียวกัน ในฐานะที่เปน
พลขับรถพยาบาลซึง่ ประสบเหตุขดั ของของรถพยาบาลระหวางเดินทางไกล
ไปสงคนไขหลายครัง้ ก็ตงั้ ความหวังวาถาไดมรี ถพยาบาลคันใหมกค็ งจะดี
ไมนอย แตถึงอยางไรก็ยังไมทอ จะขอทํางานรับสงคนไขในพระบรม
ราชานุเคราะหตอไปจนกวาจะไมมีคนไขใหนําสงกลับตอไป”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ตชด.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กับงานมวลชนสัมพันธ

พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนประธานในพิธีเปดการอบรม
สัมมนางานมวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร รุน ๑/๓๒ ระหวางวันที่ ๑๒-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒


พลตํารวจโท สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ (บันทึก : ๒๕๕๖) อดีต
รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เกษียณอายุราชการในตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ บันทึกไววา...

พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ

“ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานแรกที่บัญญัติคําวา
งานมวลชนสัมพันธ ขึ้นมาใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังไดกําหนด
ความหมาย หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
จนทําใหการปฏิบัติงานในภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน ประสบ
ความสําเร็จเปนที่ยอมรับของรัฐและประชาชน และจากความริเริ่ม
ในเรื่องงานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานดังกลาวจึงไดกําหนดใหตํารวจ
หนวยอื่นที่ทํางานเกี่ยวของกับประชาชนไดนําแนวความคิดเรื่อง
งานมวลชนสัมพันธไปปฏิบัติภายใตชื่อวา งานชุมชนสัมพันธ ซึ่งเปน
งานสําคัญที่ถูกกําหนดไวในแผนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ในโอกาสที่ตํารวจตระเวนชายแดนกอตั้งมาครบ ๖๐ ป ขาพเจาในฐานะที่เคยปฏิบัติ
งานมวลชนสัมพันธของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมายาวนาน จึงมีความคิดวา
งานนี้เปนงานสําคัญที่เกิดขึ้นจากความคิดของอดีตผูบังคับบัญชาของตํารวจตระเวนชายแดน
และเปนงานที่สรางความสําเร็จและสรางชื่อเสียงใหกับตํารวจตระเวนชายแดน สมควร
ที่จะบันทึกไว เพื่อเปนประวัติศาสตรสวนหนึ่งของตํารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งเพื่อให
ตํารวจตระเวนชายแดนรุนหลังๆ ไดรับรูถึงเรื่องราวของงานมวลชนสัมพันธ ซึ่งครั้งหนึ่งถือวา
เปนงานสําคัญของตํารวจตระเวนชายแดน ความจริงแลวตํารวจตระเวนชายแดนไดทํางาน
ที่มีลักษณะเดียวกับงานมวลชนสัมพันธมาตั้งแตเริ่มกอตั้งหนวยเมื่อป พ.ศ.๒๔๙๖ เพียงแต
วามิไดใชชอื่ วา งานมวลชนสัมพันธและมิไดกาํ หนดหลักการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ หเปนรูปธรรม
ชัดเจน การปฏิบตั จิ ะปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณซงึ่ พอจะสรุปไดวา การทํางานมวลชนสัมพันธ
ของตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตเริ่มกอตั้งหนวยมาจนถึงปจจุบันแบงไดเปนยุคดังนี้”

ยุคที่ ๑ ( พ.ศ.๒๔๙๖)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

“การติดตอเขาถึงประชาชน”
เปนยุคที่มีการจัดตั้งหนวยตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นครั้งแรกเพื่อใหเปนหนวยงาน
ที่เขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีภารกิจในการเฝาตรวจ การรักษาสถานการณชายแดน
และเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามจากการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต
จากนอกประเทศ พืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศไทยในขณะนัน้ เปนพืน้ ทีท่ รุ กันดารหางไกลคมนาคม
อํานาจรัฐเขาไมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนสวนใหญจะเปนชนเผาตางๆ ไมรู
ภาษาไทย ไมเคยเห็นเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนกองกําลังติดอาวุธ
เขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงสรางความหวาดกลัวและหวั่นวิตกใหกับประชาชนประกอบกับ
ความไมรูภาษาไทย จึงทําใหเปนปญหาในการปฏิบัติงานอยางมาก และการปฏิบัติงาน
ในภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดนจะไมประสบความสําเร็จ หากไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดน
งานสําคัญของตํารวจตระเวนชายแดนในขณะนั้นก็คือการทําใหประชาชนเปนมิตร
กับตํารวจตระเวนชายแดนมีความไววางใจ ไมหวาดกลัว และใหความรวมมือกับตํารวจตระเวน
ชายแดน โดยใชวิธีการตางๆ เชน การเขารวมกิจกรรมตามประเพณีของชนเผา การใชจิตวิทยา
และมนุษยสัมพันธ การใชเด็กและเยาวชนเปนสื่อ ดวยการสอนใหรูภาษาไทยและที่สําคัญ
คือการใชการแพทยชวยเหลือรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยตอมาก็มีการชวยเหลือในการดํารง
ชีวิตดวยการตั้ง “ศูนยพัฒนาการ” ขึ้นในพื้นที่ ศูนยดังกลาวจะทําหนาที่ใหความรูทางดาน
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว รวมทั้งการแจกจายพันธุพืชและพันธุสัตวใหกับประชาชน
ในพื้นที่ดวย จากการดําเนินการดังกลาวทําใหประชาชนมีความเปนมิตรกับตํารวจตระเวน
ชายแดนมากขึ้นตามลําดับ งานทั้งหมดที่กลาวมานี้ก็มีลักษณะเปนงานมวลชนสัมพันธนั่นเอง
แตตํารวจตระเวนชายแดนในยุคนั้นจะเรียกวาเปน “การติดตอเขาถึงประชาชน”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ยุคที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๓)

“การเอาชนะใจประชาชน”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

หลังจากทีต่ าํ รวจตระเวนชายแดนไดรบั พระราชทานยุทธศาสตรในการปฏิบตั งิ าน
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว ก็ไดนํา
ยุทธศาสตรดังกลาวมาเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติงานนั่นก็คือตํารวจตระเวนชายแดน
จะตองยึดประชาชนเปนหลัก ตองเอาชนะใจประชาชน ดวยการคุมครองปองกันภัย
และให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา คมนาคม
และเพื่อใหการเอาชนะใจประชาชนของตํารวจตระเวนชายแดนประสบผลสําเร็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานสิ่งของประเภทเครื่องบริโภคและอุปโภค
ใหกับตํารวจตระเวนชายแดนไวใชเปนเครื่องมือในการเอาชนะใจประชาชน ตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๑๓ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนยุคนี้จึงเนนการปฏิบัติ
เพื่อเอาชนะใจประชาชนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเนนการคุมครองประชาชนใหปลอดภัยจากการคุกคามของผูกอการรายคอมมิวนิสต
ในขณะเดียวกันก็เนนการพัฒนาและการชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ซึ่งเปนเขตการเคลื่อนไหวของฝายคอมมิวนิสต โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเอาชนะใจประชาชนและทําใหประชาชนรวมมือกับตํารวจตระเวนชายแดนในการ
ปองกันและปราบปรามคอมมิวนิสต การทํางานมวลชนสัมพันธในยุคนี้จึงเรียกวา
เปนยุค “การเอาชนะใจประชาชน”

ยุคที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕)

“การรณรงคทางการเมือง และการปฏิบัติการทางจิตวิทยา”
แมวาตํารวจตระเวนชายแดนจะเนนการชวยเหลือประชาชนตามที่ไดกลาวมา
แลวก็ยังไมสามารถหยุดยั้งการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตได และนับวันจะยิ่งรุนแรง
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะฝายคอมมิวนิสตไดใชการโฆษณาชวนเชื่อวาการปกครองในระบอบ
คอมมิวนิสตดีกวาการปกครองที่เปนอยูในขณะนั้น โดยอาศัยเงื่อนไขความคับแคน
ทางจิตใจและความยากไรทางวัตถุเปนหัวขอในการโฆษณาชวนเชื่อ ทําใหประชาชน
หลงเชื่อมากขึ้นตามลําดับ ผูบังคับบัญชาของตํารวจตระเวนชายแดนในขณะนั้นได
พิจารณาเห็นวา การพัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะ
เอาชนะใจประชาชนที่ไดรับอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อจากฝายคอมมิวนิสตได
จําเปนที่จะตองตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ ควบคูกับการพัฒนาชวยเหลือประชาชน
โดยมีการปฏิบัติที่เรียกวา การรณรงคทางการเมืองและการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
เพื่อทําสงครามแยงชิงประชาชนกับฝายคอมมิวนิสต
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การรณรงคทางการเมืองและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของตํารวจตระเวน
ชายแดนในยุคนั้นไดกระทําในหลายรูปแบบ เชน การสรางวิทยากรการเมืองขึ้นเพื่อให
ทําหนาที่ในการอบรมใหความรูทางการเมืองแกประชาชน เพื่อใหประชาชนรูวาลัทธิ
คอมมิวนิสตไมดีอยางไร จะไดไมหลงเชื่อตามการโฆษณาชวนเชื่อของฝายคอมมิวนิสต
นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งวงดนตรีจัดฉายภาพยนตร เพื่อเปนการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
อีกทางหนึ่งดวย ฝายคอมมิวนิสตในพื้นที่ภาคใตตอนบนไดใชการแสดงหนังตะลุง เปน
เครื่องมือในการปลุกระดม และโฆษณาชวนเชื่ออยางไดผล กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนเขต ๘ (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ในปจจุบัน) ก็ไดจัดตั้งคณะ
หนังตะลุงขึ้นเพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยาตอบโตกับหนังตะลุงของฝายคอมมิวนิสต
เชนเดียวกันซึ่งเปนการปฏิบัติที่เรียกวา เกลือจิ้มเกลือ หรือ ยอนรอย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นอกจากการรณรงคทางการเมืองและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาดังที่ไดกลาว
มาแลวตํารวจตระเวนชายแดนยังไดริเริ่มงานสําคัญที่จะทําใหเอาชนะในสงครามแยงชิง
ประชาชน นั่นก็คือ การฝกลูกเสือชาวบาน ซึ่งดําเนินการอยางจริงจังมาตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปจจุบัน

ยุคที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๕)

“งานมวลชนสัมพันธเต็มรูปแบบ”
ตํารวจตระเวนชายแดนไดทํางานมวลชนสัมพันธในรูปแบบของการรณรงค
ทางการเมืองและการปฏิบัติทางจิตวิทยา ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๕ เรื่อยมา ซึ่งก็ทําใหสามารถ
หยุดยั้งการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตไดในระดับหนึ่ง แตก็ยังไมสามารถเอาชนะใน
สงครามแยงชิงประชาชนกับฝายคอมมิวนิสตไดอยางเด็ดขาด ประกอบกับรัฐบาลไดออก
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต
ออกมามอบตัวเปนผูรวมพัฒนาชาติไทยทําใหฝายคอมมิวนิสตเริ่มออนแอลง ผูบังคับ
บัญชาของตํารวจตระเวนชายแดนเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่ตํารวจตระเวนชายแดน
จะตองเปนฝายรุกทางการเมืองเพื่อเอาชนะฝายคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาดดวยการให
ตํารวจตระเวนชายแดนปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธเต็มรูปแบบ และเพื่อใหการปฏิบัติ
บังเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง จึงไดมีการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญหลายเรื่องคือ
๑. เรื่องการเรียกชื่องาน
เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๕ มีการพิจารณากันวาจะเปลี่ยนชื่องานรณรงคทางการเมือง
และการปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาอยางไร ใหมคี วามหมายทีค่ รอบคลุมการปฏิบตั เิ พือ่ เอาชนะ
ในสงครามแยงชิงประชาชนทุกเรือ่ ง ซึง่ ทางฝายคอมมิวนิสตใชคาํ วา งานมวลชน ในทีส่ ดุ
ก็ไดขอยุติวาตํารวจตระเวนชายแดนจะเรียกชื่องานวา งานมวลชนสัมพันธ
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๒. มีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อทํางานมวลชนสัมพันธโดยเฉพาะ
การทํางานมวลชนสัมพันธเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสตไดอยางเด็ดขาดนั้น จะตองมีหนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานมวลชนสัมพันธโดยเฉพาะ เพราะแตเดิมนั้นไมมีหนวยงานที่จะดําเนินการ
โดยเฉพาะ จะใชหมวดตํารวจตระเวนชายแดนทุกหมวดเปนผูดําเนินงานควบคูกับการทํางานในภารกิจอื่นๆ
ของตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ อาจจะไมไดผลเต็มทีจ่ าํ เปนทีจ่ ะตองมีหนวยงานทีเ่ ปนมืออาชีพขึน้ มาดําเนินการ
จึงมีการจัดตั้ง หมวดมวลชนสัมพันธ ขึ้นบรรจุอยูในกองรอยปฏิบัติการของตํารวจตระเวนชายแดน
ทุกกองรอย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๓. มีการจัดทําแผนงานโครงการเรื่องงานมวลชนสัมพันธ
แตเดิมนั้นการทํางานดานนี้ไมมีการกําหนดเปนแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจน สวนใหญจะ
กําหนดในรูปแบบของนโยบายทําใหการปฏิบัติไมเปนรูปธรรมชัดเจน ไมสามารถประเมินผลได กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดนํางานมวลชนสัมพันธมาบรรจุไวในแผนของตํารวจตระเวนชายแดน
ทั้งแผนแมบท และแผนประจําป และใหความสําคัญโดยจัดเปน “แผนสาขางานมวลชนสัมพันธ”
จึงทําใหงานดานนี้ไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง
๔. มีการกําหนดความหมาย แนวความคิด ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน
กอนหนานี้ตํารวจตระเวนชายแดนยังไมไดกําหนดความหมาย แนวความคิด และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนใหเปนรูปธรรมชัดเจน สวนใหญจะรับแนวความคิด
และวิธีการมาจากหนวยงานความมั่นคงอื่น เชน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง (กอ.รมน.) ซึ่งตํารวจ
ตระเวนชายแดนสวนใหญก็ยังไมชัดเจน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดตั้งคณะทํางานขึ้น
เพื่อกําหนดรายละเอียดเรื่องงานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนใหชัดเจน คณะทํางาน
ประกอบดวยตํารวจตระเวนชายแดนและนักวิชาการที่มีความรูในเรื่องงานมวลชนสัมพันธ ซึ่งคณะทํางาน
ไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงการทํางานมวลชนของฝายคอมมิวนิสตวาทําอยางไรจึงไดผลแลวนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดรายละเอียดงานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนดังนี้
๔.๑ ความหมายของคําวา “มวลชนสัมพันธและการทํางานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวน
ชายแดน”
มวลชนสัมพันธ หมายถึง การรวมคนเขาดวยกันโดยมีอุดมการณทางการเมือง
ในแนวทางเดียวกัน อยูรวมกันอยางมีระบบ มีแนวคิดในการทํางานเพื่อใหบังเกิดผลตามเปาหมาย
ที่รวมกันกําหนดไว
การทํางานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดน หมายถึง “การที่ตํารวจตระเวน
ชายแดนทํางานมวลชนสัมพันธตอกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมบุคคลเปาหมายไดเขาใจถึงสภาพของ
สังคม ปญหาของสังคมและแนวทางแกไขที่ถูกตอง สอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญในสังคม
ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหกลุมบุคคล
เปาหมายรวมตัวกันอยางมีระบบ เกิดความมั่นใจ และเห็นความจําเปนในการที่จะรวมมือกับฝายเรา
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว”

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1388 เก

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๔.๒ แนวความคิดในการทํางานมวลชนสัมพันธ สรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

๔.๓ ขั้นตอนในการทํางานมวลชนสัมพันธกําหนดไว ๗ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ การติดตอเขาถึง
ขั้นที่ ๒ การเอาชนะจิตใจ
ขั้นที่ ๓ การใหการศึกษาอบรม
ขั้นที่ ๔ การจัดตั้งองคกร
ขั้นที่ ๕ การมอบภารกิจ
ขั้นที่ ๖ การอบรมตามภารกิจ
ขั้นที่ ๗ การติดตามประเมินผล
๕. มีการจัดตั้งศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธขึ้นที่คายพระรามหก หรือ
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหศูนยดังกลาวเปนศูนยฝกอบรม
งานมวลชนสัมพันธใหกบั ตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ ศูนยนไี้ ดทาํ การฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธใหกบั ผูบ งั คับ
บัญชาของตํารวจตระเวนชายแดนและผูที่จะทําหนาที่เปนวิทยากรดานงานมวลชนสัมพันธจํานวนหลายรุน
และตอมาไดทําการฝกอบรมงานมวลชนและชุมชนสัมพันธใหกับผูบังคับบัญชาของตํารวจหนวยอื่นดวย
๖. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธขึ้นและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมงานมวลชน
สัมพันธ โดยกําหนดการฝกเปน ๔ ระดับคือ ระดับบริหาร, ระดับวิทยากร, ระดับผูน เิ ทศ และระดับผูป ฏิบตั งิ าน
นอกจากการดําเนินการดังกลาวทําใหตํารวจตระเวนชายแดนทํางานมวลชนสัมพันธไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทําใหตํารวจตระเวนชายแดนสามารถเอาชนะในสงครามแยงชิงประชาชนกับฝายคอมมิวนิสต
ไดในทุกพื้นที่ที่ตํารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ จึงนับวาเปนยุคทองของตํารวจตระเวนชายแดนในเรื่อง
การทํางานมวลชนสัมพันธ
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ยุคที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๘)

“การทํางานมวลชนสัมพันธเพื่อแกปญหาและเสริมสรางความมั่นคง”
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หลังจากป พ.ศ.๒๕๒๘ เปนตนมา ฝายคอมมิวนิสตเปนฝายพายแพตอรัฐบาล
มีผูออกมามอบตัวเปนผูรวมพัฒนาชาติไทยเปนจํานวนมาก สภาพสงครามแยงชิงประชาชน
ยุติลง เปาหมายการทํางานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนจึงปรับเปลี่ยน
จากการทําเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสตมาเปนทําเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และพื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่อิทธิพลของคอมมิวนิสตเพื่อปองกันมิใหคอมมิวนิสตพลิกฟน
ขึ้นมาไดอีก โดยทํางานมวลชนสัมพันธควบคูกับการพัฒนาในโครงการตางๆ เชน
โครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบ านเปาหมายในพระอุปถัมภของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมบ.สว.) โครงการพัฒนาหมูบานปองกันตนเองชายแดน
(ปชด.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานชนบทยากจน เปนตน



เปดการอบรมสัมมนางานมวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร รุน ๑/๓๒ ระหวางวันที่ ๑๒-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒

นอกจากนี้ยังทํางานมวลชนสัมพันธเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการแกปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ เชน ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
จากเปาหมายของการทํางานมวลชนสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวทําให
ความเขมขนและความจริงจังในการทํางานมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดน
ก็เริ่มลดนอยลงตามลําดับ ตํารวจตระเวนชายแดนใหความสําคัญกับงามมวลชนสัมพันธ
นอยลง บางคนคิดวาไมจําเปนตองทํางานมวลชนสัมพันธอีกตอไป ยุคนี้จึงกลาวไดวา
เปนยุคเสื่อมถอยของงานมวลชนสัมพันธ และในที่สุดก็จะถึงยุคสุดทายของงานมวลชน
สัมพันธ คือยุคเสื่อมสลาย
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ตชด.

นายประกิต ตรีสุทธิวงษา (บันทึก : ๒๕๕๖) นักวิชาการ
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ ไดบันทึกความทรงจําไววา...

นายประกิต ตรีสุทธิวงษา

“หากจะกลาวถึงศูนยวิชาการการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ
(ศช.มชส.) วาเกิดขึ้นไดอยางไร ดวยเหตุผลประการใด หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคหลักๆ อะไรบาง เราก็จําเปนตองทําความเขาใจที่ไปที่มา
ที่เปนมูลเหตุมูลฐานที่สําคัญเสียกอนเพื่อที่จะไดเขาใจถึงหัวใจของ
ศูนยวิชาการการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธไดอยางถองแทตั้งแตที่
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ไดรับมอบภารกิจ
จากกองทัพภาคที่ ๒ ในการดําเนินงาน เพื่อเอาชนะการกอการรายของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ในเขตพื้นที่ที่เรียกวา ดงมูล
ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูระหวางรอยติดตอของหลายจังหวัดในเขตภาคอีสาน
ตอนเหนือซึ่งตอมา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดมอบหมาย
ใหหนวยงานในสังกัด คือ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
(บก.ตชด.ภาค ๒) ซึ่งในขณะนั้นมี พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร เปน
ผูบังคับการ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานตามภารกิจ”
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จึงไดมอบหมาย
ใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ (กก.ตชด.เขต ๔)
เปนหนวยกําลังหลักในการดําเนินงานในภาคการปฏิบัติงานในพื้นที่
สวนสนับสนุนเปนการสนธิกําลังจากหนวยงานอื่น
ในการดําเนินงานเพื่อเอาชนะการกอการรายของพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ โดย
พลตํารวจตรี วิภาส วิปลุ ากร ไดจดั ตัง้ ชุดควบคุมทางยุทธวิธตี าํ รวจตระเวน
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กับศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ (ศช.มชส.)

ชายแดนที่ ๔๑ (ชค.ตชด.๔๑) ขึ้นเปนหนวยดําเนินงานทางยุทธวิธีและดําเนินกลยุทธ โดยใช
การทํางานมวลชนสัมพันธมาเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเอาชนะการกอการรายในพื้นที่
ตามยุทธศาสตร “หยุด ลด ทําลาย และสถาปนา” ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ในขณะนั้น จากการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๕ ผลปรากฏวาสมาชิกกองกําลัง
ของกองทัพปลดแอกแหงประเทศไทย (ทปท.) ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดเริ่ม
ออกมามอบตัวยุติการตอสูดวยอาวุธมากขึ้นตามลําดับ เปนผลใหฝายพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยในพื้นที่ “ดงมูล” เริ่มออนแอและพายแพในที่สุด
จากผลการดําเนินงานกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนดังกลาว ตอมาจึงไดมีการ
สรุปบทเรียนและเห็นวา แนวทางการดําเนินงานมวลชนสัมพันธ เปนแนวทางที่ถูกตองและ
เหมาะสมที่ ตชด.จะตองดําเนินงานตอไปในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เพราะแนวทาง
การทํางานมวลชนสัมพันธนั้นเปนแนวทางการแกปญหาดวยสันติวิธี เปนประชาธิปไตย
เปนแนวทางการสรางความเขาใจในการอยูรวมกันแบบสันติ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชได
กับการทํางานหรือภารกิจตางๆ ทุกภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ดวยเหตุผลดังกลาวศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธจึงไดจัดตั้งขึ้น
ตามคําสั่งกรมตํารวจที่ ๒๒๓/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ เรื่อง นโยบายการดําเนิน
งานมวลชนสัมพันธของกรมตํารวจ ในการกอตัง้ ศูนยวชิ าการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ
นัน้ พลตํารวจตรี วิภาส วิปลุ ากร ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดของกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนทัง้ หมด โดยมีแนวความคิดวาแตละหนวยงานของตํารวจตระเวนชายแดน
คือ กองกํากับการเขตตั้งแตกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๒ – ๙ ทั้งหมด ๘
กองกํากับที่เปนหนวยกองกําลังปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะสงกําลังพลของตนเขามารับการฝกอบรม
ควรจะไดมีอาคารที่พักอาศัยสําหรับกําลังพลของตนในระหวางที่เขามารับการฝกอบรม ดังนั้น
แตละหนวยจึงตองรับผิดชอบในการสรางอาคารสถานที่พักอาศัย กองกํากับละ ๑ หลัง พักได
๑๒ นาย โดยมีหองประชุมยอยและหองนํ้าในตัวอาคารเดียวกัน การตั้งชื่อบานพักก็จะตั้งชื่อ
ตามชื่อคายของแตละกองกํากับตามลําดับคือ
บานบดินทรเดชา บานดํารงราชานุภาพ บาน
เสนียรณยุทธ บานดารารัศมี บานพระเจาตาก
บานพระพุทธยอดฟา บานศรีนครินทรา และ
บานรามคําแหง อาคารที่พักของคณะวิทยากร
หรือนักวิชาการของศูนยจะมี ๒ หลัง ซึ่ง
สนับสนุนการกอสรางโดยกองกํากับการ
สนั บ สนุ น ทางอากาศ และกองกํ า กั บ ๑
กองบังคับการฝกพิเศษ มีชอื่ บานพักวา บานนเรศวร
และบานพระรามหก ตามลําดับ


ศูนยวิชาการและฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ
กก.๑ บก.กฝ. อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1422 เก

นอกจากนั้นก็ยังตองรวมกันในการกอสรางอาคารอื่นๆ ที่จําเปนในการใชดําเนินงานฝกอบรม เชน
หองฝกอบรม หองที่บังคับการฝกอบรม หองรับประทานอาหาร หองนิทรรศการ หองผลิตสื่อการเรียน
การสอน หองนํา้ รวม ฯลฯ ซึง่ การดําเนินการกอสรางทัง้ หมดนีไ้ มไดใชงบประมาณของทางราชการแตอยางใด
เปนการใชของเกาไมเกาและการขอรับบริจาคทั้งสิ้น
สวนการดําเนินงานของศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ (ศช.มชส.) พอจะแบงได
ออกเปน ๒ ยุค กลาวคือ

ยุคแรก (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เปนการดําเนินงานตามคําสัง่ กรมตํารวจที่ ๒๒๓/๒๕๒๗ ลง ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ ซึง่ ศูนยวชิ าการ
และการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธไดดําเนินการในนามของกรมตํารวจ โดยในระยะแรกเริ่มดําเนินงาน
ในป พ.ศ.๒๕๒๙ มีผอู าํ นวยการฝกอบรมคนแรก คือ พันตํารวจเอก(พิเศษ) มนัส ขันธทัตบํารุง (ยศในขณะนัน้ )
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วัตถุประสงคในการดําเนินงานของศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธในระยะ
แรกนั้น มีความมุงหมายหลักอยูที่การผลิตบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธที่ถูกตองใหกับหนวยงานตางๆ ของกรมตํารวจ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันและ
เปนเอกภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการปรับปรุงภาพลักษณของกรมตํารวจใหดี
และเปนที่ยอมรับมากขึ้น
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชา การดําเนินงานและประสาน
งานเปนไปดวยความเหมาะสมมากขึ้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดมีคําสั่งกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๗/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนยวิชาการและ
การฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ โดยใหมีการแบงมอบหนาที่ใหม ดังนี้
กองอํานวยการฝกอบรม (กอ.ฝกอบรม) ประกอบดวย พันตํารวจเอก(พิเศษ) วีระวัฒน หิรัณยเลขา
เปนผูอํานวยการฝกอบรม พันตํารวจเอก เสนาะ บํารุงเทียน พันตํารวจเอก ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง
เปนรองผูอํานวยการฝกอบรม พันตํารวจโท พงษศักดิ์ โสภัย เปนผูชวยผูอํานวยการฝกอบรม รอยตํารวจโท
ยรรยง สรางคํา เปนหัวหนาที่บังคับการฝกอบรม รอยตํารวจตรี ศุภเกียรติ ชาวกระบุตร เปนรองหัวหนา
ที่บังคับการฝกอบรม
วิทยากรประจําศูนยฯ นายบุญปลูก สวนพงษ
ฝายธุรการ ผูรับผิดชอบ ไดแก รอยตํารวจตรี สุรกิจ ศรีมนัส เปนหัวหนาฝายธุรการ จาสิบตํารวจ
ถนอม ยางหงส สิบตํารวจโท สิทธิโชค นวมนอย สิบตํารวจตรี มนู กําลังหาญ เปนเจาหนาที่ธุรการ
ฝายสงกําลังบํารุง ผูรับผิดชอบ ไดแก รอยตํารวจตรี สมยศ รามกุล เปนหัวหนาฝายสงกําลังบํารุง
จาสิบตํารวจ สิทธิชัย ศรีอักษร สิบตํารวจโท กิตติ บุญมั่ง สิบตํารวจตรี เกษม บุญพิทักษ เปนเจาหนาที่
สงกําลังบํารุง
ฝายวิชาการ ประกอบดวย รอยตํารวจตรี สมยศ รามกุล เปนเจาหนาที่ประจําฝายวิชาการ
นายประกิต ตรีสุทธิวงษา เปนผูชวยเจาหนาที่ประจําฝายวิชาการ
• ภาควิชาสังคมไทย ไดแก พลตํารวจตรี มีชัย นุกูลกิจ เปนหัวหนาภาควิชาการ รอยตํารวจตรี
สุรกิจ ศรีมนัส นายประกิต ตรีสุทธิวงษา นายเฉลิม ออนละมัย นางนันทิกา ของสาย เปนเจาหนาที่ประจํา
ภาควิชา
• ภาควิชาเทคนิคการทํางานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธ ไดแก พันตํารวจเอก สมศักดิ์
บุบผาสุวรรณ เปนหัวหนาภาควิชา รอยตํารวจเอก วันชาติ คําเครือคง รอยตรี ประยุทธ สุนทรไชยยา
นางจันทรา เฮงบํารุง นางสาวมารศรี ทองศรีทอง เปนเจาหนาที่ประจําภาควิชา
• ภาควิชาบริการสังคม ไดแก พันตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ สุริโย เปนหัวหนาภาควิชา รอยตํารวจตรี
สวางวิทย สุทธหลวง รอยตรี ประยุทธ สุนทรไชยา นายสําเนาว ของสาย นางนันทิกา ของสาย เปนเจาหนาที่
ประจําภาควิชา
• ภาควิชาการบริหารงาน ไดแก พันตํารวจเอก วินัย นิลศรี เปนหัวหนาภาควิชา รอยตํารวจโท
ยรรยง สรางคํา นางจันทรา เฮงบํารุง นายเฉลิม ออนละมัย นางสาวมารศรี ทองศรีทอง เปนเจาหนาที่
ประจําภาควิชา
เกีกียรติประวัติและศ
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พล.ต.อ.ณรงค มหานนท อธิบดีกรมตํารวจ เปนประธานในพิธีเปดอบรมหลักสูตร มวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙
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วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙

ฝายการฝกอบรม ประกอบดวย รอยตํารวจเอก วันชาติ คําเครือคง เปนหัวหนาฝายการฝกอบรม
รอยตรี ประยุทธ สุนทรไชยยา นายวิชิต ศุกระชาติ เปนเจาหนาที่ประจําฝายการฝกอบรม ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานหลักสูตรตางๆ ประกอบดวย
• หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูบริหาร ไดแก รอยตํารวจตรี สุรกิจ

ศรีมนัส เปนหัวหนาฝายดําเนินหลักสูตร นายสําเนาว ของสาย นางสาวมารศรี ทองศรีทอง เปนเจาหนาที่
ฝายดําเนินหลักสูตร
• หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูนิเทศ ไดแก รอยตํารวจตรี สมยศ

รามกุล เปนหัวหนาฝายดําเนินหลักสูตร นายประกิต ตรีสุทธิวงษา นางจันทรา เฮงบํารุง เปนเจาหนาที่
ฝายดําเนินหลักสูตร
• หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูปฏิบัติ ไดแก รอยตํารวจตรี สวางวิทย

สุทธหลวง เปนหัวหนาฝายดําเนินหลักสูตร นายเฉลิม ออนละมัย นางนันทิกา ของสาย เปนเจาหนาที่
ฝายดําเนินหลักสูตร
เกีกียรติประวัติและศ
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• ฝายสาธิตและนิทรรศการ ประกอบดวย รอยตํารวจตรี ศุภเกียรติ ชาวกระบุตร เปนหัวหนา

ฝายสาธิตและนิทรรศการ นายสําเนาว ของสาย นางนันทิกา ของสาย เปนเจาหนาที่ฝายสาธิตและนิทรรศการ

ผลการดําเนินงาน นับตั้งแตเปดดําเนินงานในป พ.ศ.๒๕๒๙ จนถึงป พ.ศ.๒๕๓๐ ศูนยวิชาการและ
การฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธไดดําเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจทุกหนวยงานทั่วประเทศตาม
หลักสูตรที่กําหนดรวม ๑๐ รุน โดยจําแนกเปน หลักสูตรระดับผูบริหาร จํานวน ๒ รุน หลักสูตรระดับ
ผูนิเทศ จํานวน ๓ รุน หลักสูตรระดับผูปฏิบัติ จํานวน ๕ รุน
จากผูที่ผานการฝกอบรมทั้งหมดในขางตน มีขาราชการตํารวจรวมทั้งสิ้น ๕๐๘ นาย จากหนวยงาน
ตางๆ ดังนี้ ขาราชการตํารวจจากกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๒๘๓ นาย กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๑ จํานวน ๓๕ นาย กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ จํานวน ๓๘ นาย กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๓ จํานวน ๓๕ นาย กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ จํานวน ๓๔ นาย กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล จํานวน ๒๗ นาย กองบัญชาการศึกษา จํานวน ๖ นาย กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
จํานวน ๑๗ นาย หนวยขึ้นตรงตอกรมตํารวจ จํานวน ๓๓ นาย



ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาดูงาน ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ

หลักสูตรที่เปดการฝกอบรม หลักสูตรที่ใชดําเนินการฝกอบรมมีดวยกัน ๓ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูบริหาร เปนหลักสูตรที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองมีตําแหนงตั้งแตผูกํากับการ ถึง รองผูบังคับการ ระยะเวลาฝกอบรม ๓ สัปดาห
๒. หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูนิเทศ เปนหลักสูตรที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองมีตําแหนงสารวัตร หัวหนาแผนก หรือผูบังคับกองรอย ระยะเวลาฝกอบรม ๓ สัปดาห
๓. หลักสูตรงานชุมชนสัมพันธและมวลชนสัมพันธระดับผูปฏิบัติ เปนหลักสูตรที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองมีตําแหนงเปนประจําแผนก รองผูบังคับกองรอย หรือรองสารวัตร ระยะเวลาฝกอบรม
๓ สัปดาห

ยุคที่สอง (พ.ศ.๒๕๓๑)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ภายหลังจากที่ศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธไดดําเนินการ
ฝกอบรมใหกับขาราชการหนวยงานตางๆ ของกรมตํารวจทั่วประเทศแลว กรมตํารวจก็ได
มีคําสั่ง กรมตํารวจที่ ๑๑๔๔/๒๕๓๐ และ คําสั่งที่ ๑๑๔๕/๒๕๓๐ ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
มีผลใหยกเลิกคําสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๒๗ และกําหนดใหแตละกองบัญชาการรับผิดชอบ
ดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ สําหรับงานมวลชนสัมพันธนั้นใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานโดยตรง ผลของคําสั่งจึงทําใหศูนยวิชาการและ
การฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธของกรมตํารวจเปนอันหมดสภาพไป
แตในทางปฏิบัติ (ปงบประมาณ ๒๕๓๑) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ก็ไดมอบหมายให ศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธอยูในความรับผิดชอบ
ของกองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ และยังคงมีการดําเนินงานดานฝกอบรม
อยูตอไป โดยมีการปรับปรุงโครงสรางการจัดและการดําเนินงานใหมใหสอดคลองกับ
สถานภาพและภารกิจของหนวยงาน ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนแหลงผลิตบุคลากรผูปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธในระดับตางๆ ใหเปน
ผูท มี่ ขี ีดความสามารถในการทํางานมวลชนสัมพันธเพือ่ สนับสนุนภารกิจการสรางความมัน่ คง
ในพื้นที่สวนรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเปนแหลงในการรวบรวมขอมูลขาวสารทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนางานดานมวลชนสัมพันธของกองบัญชาการ
๓. เพือ่ เปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูค วามเขาใจตลอดจนขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
งานมวลชนสัมพันธใหกับหนวยงานระดับตางๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เปาหมาย
ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรงานมวลชนสัมพันธใหกับขาราชการตํารวจตระเวน
ชายแดน โดยแบงเปน ๔ ระดับ ไดแก
๑. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร
๒. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับผูนิเทศ
๓. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับวิทยากร
๔. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธชุดสืบสภาพตํารวจตระเวนชายแดน

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1488 เก

พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผบช.ตชด.เปนประธานในพิธีเปดการอบรมหลักสูตรวิทยากรมวลชนสัมพันธ ณ ศูนยวิชาการ
และการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ คายพระรามหก กก.๑ บก.กฝ. อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เมื่อ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



 พ.ต.ท.พงษศักดิ์ โสภัย ผช.ผอ.การฝกนําคณะนายตํารวจนักเรียน หลักสูตร มชส.ระดับผูนิเทศ
ฝกปฏิบัติภาคสนามที่ฐานปฏิบัติการ ตชด. กก.ตชด.๔๑ บานมะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
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การดําเนินงาน ในการขับเคลื่อนใหเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค
ทีก่ าํ หนดไวนนั้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดมอบหมายอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ใหกับสวนตางๆ ดําเนินงาน ดังนี้
สวนบริหาร ประกอบดวย พลตํารวจตรี อวยชัย ศิริสัมพันธ เปนผูอํานวยการศูนยฯ
พันตํารวจเอก(พิเศษ) วีระวัฒน หิรัณยเลขา เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ และผูอํานวยการ
ฝกอบรม พันตํารวจเอก ธีระเดช รอดโพธิท์ อง พันตํารวจโท พงษศกั ดิ์ โสภัย เปนรองผูอ าํ นวยการ
ฝกอบรม พันตํารวจตรี สนาน สุขเมือง เปนหัวหนาฝายวิชาการ รอยตํารวจโท ศิริ กํามหาวงศ
เปนหัวหนาที่บังคับการฝกอบรม

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ฝายธุรการและสงกําลังบํารุง ไดแก รอยตํารวจโท ศิริ กํามหาวงศ เปนหัวหนาฝาย
สิบตํารวจตรี เกษม บุญพิทักษ สิบตํารวจตรี มนู กําลังหาญ เปนเจาหนาที่สนับสนุน พลฯสมัคร
จุติพร ใจรอด พลฯสมัคร ชนะ หงสทวี เปนเจาหนาที่ธุรการ นางจิตติยา พิณะเวศณ
เปนเจาหนาที่พิมพดีด
ฝายวิชาการและการฝกอบรม ไดแก นางจันทรา เฮงบํารุง นางสาวมารศรี ทองศรีทอง
นายประกิต ตรีสทุ ธิวงษา นายวิชติ ศุกระชาติ นายเฉลิม ออนละมัย นายประสาทศิลป จําปาเทศ
นายสุวรรณ แกวดี นายชูชัย ศิริคติธรรม วาที่รอยโท บุญสง ที่พึ่ง เปนเจาหนาที่ฝายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน ในป พ.ศ.๒๕๓๑ ศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ
ไดดําเนินการฝกอบรมเปนดังนี้
๑. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับผูบริหาร จํานวน ๑ รุน ดําเนินการฝกอบรม
ตั้งแตวันที่ ๗ - ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมีผูสําเร็จการฝกอบรมจํานวน ๓๒ นาย
๒. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับผูนิเทศ จํานวน ๒ รุน ดําเนินการฝกอบรมตั้งแต
วันที่ ๒ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑ และวันที่ ๒ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมี
ผูสําเร็จการฝกอบรมทั้งสิ้น ๙๔ นาย (ผูเขารับการฝกอบรมรุนละ ๔๗ นาย)
๓. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธชุดสืบสภาพตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑ รุน
ดําเนินการฝกอบรมตั้งแตวันที่ ๒ - ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ โดยผูเขารับการฝกและสําเร็จ
การฝกอบรมเปนขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนทั้งหมด จํานวน ๖๔ นาย
๔. หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ ระดับวิทยากร จํานวน ๔ รุน ดําเนินการฝกอบรม
รุนละ ๑ เดือน ตั้งแตเดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมีผูเขารับการฝกและสําเร็จ
การฝกอบรมทั้งหมด ๒๘๘ นาย (รุนละ ๗๒ นาย)
ภายหลังจากป พ.ศ.๒๕๓๑ เปนตนมากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดมี
การปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงและสถานการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเกื้อกูล
ในการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธของหนวยงานทุกระดับ จึงสงผลใหการดําเนินงาน
ของศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธตองยุติบทบาทลงโดยปริยาย ซึ่งเปนที่
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1500 เก

นาเสียดายเปนอยางยิ่งในเรื่องของการยุติบทบาทดังกลาวนี้แมแตพลตํารวจโท เจริญฤทธิ์
จํารัสโรมรัน (๒๕๕๔) อดีตผูบ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน ยังเคยบันทึกไวในหนังสือ ๙๐ ป
กับความทรงจําดวยความเสียดายวา “ตํารวจตระเวนชายแดนนั้น จะตองมีความรูในเรื่องของ
สงครามการเมือง (Political Warfare) ในระดับพื้นฐานดวย เพราะเปนวิชาที่มิใชเพียงตอสู
กับคอมมิวนิสตเทานั้น แตยังเปนวิชาที่สามารถตอสูกับลัทธิกอการรายทุกรูปแบบดวย
นายกยองจีนไตหวันที่ไดสรางโรงเรียนสงครามการเมือง ไวเปนมาตรฐานที่ดีเยี่ยม
มีประเทศตางๆ ในโลกที่มีลัทธิการกอการรายสงนายทหารระดับสมองไปรับการศึกษา
เมื่อผมเปนผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผมไดสงนายตํารวจ ตชด.ไปศึกษา
ดูงานหลายนาย โดยอาศัยบารมีกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเขามีสายโยงใยกับไตหวันเปน
อยางดีเปนผูเจรจาและใหทุนดวย และพยายามจะมาจัดสรางโรงเรียนดังกลาวนี้ใหไดที่
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ คายพระรามหก (ศูนยวิชาการและการฝกอบรมงาน
มวลชนสัมพันธ) มาเปนรูปรางในสมัยที่พันตํารวจเอก วิภาส วิปุลากร เปนผูบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เสร็จแลวก็หายไปในปจจุบันคงเหลือแตซากของโรงเรียน นาเสียดายจริงๆ
ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เพราะโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนเดียวที่ผลิตอาวุธทางความคิดใหกับตํารวจตระเวนชายแดน
เปนอาวุธรุกและอาวุธลับ ซึ่งผูกอการรายนําอาวุธชนิดนี้มาใชอยางกวางขวาง และพัฒนา
ไปมากในปจจุบันนี้นากลัวจริงๆ สําหรับบานเมืองของเราในอนาคต”
เรือ่ งราวของการไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศไตหวัน ที่ พลตํารวจโท เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน
เอยถึงวาไดสงนายตํารวจตระเวนชายแดนไปดูงานหลายนายนั้น นอกจากจะมีคณะนายตํารวจ
ตระเวนชายแดนแลวยังมีที่ปรึกษาของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผูมีบทบาทสําคัญ
ในการรวมกําหนดนโยบายตอสูเอาชนะคอมมิวนิสต ในพื้นที่ภาคอีสานทานหนึ่งรวมเดินทาง
ไปดวยคือ อาจารยบุญปลูก สวนพงษ ไดเลาไววา “เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ พลตํารวจตรี
เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน (ยศในขณะนั้น) ไดพาคณะอีก ๘ นาย อาทิ พลตํารวจตรี สมควร
หริกุล พลตํารวจตรี มนัส ขันธทัตบํารุง และ พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร ไปศึกษาดูงาน
ที่ประเทศไตหวันเกี่ยวกับการทําสงครามจิตวิทยาในการตอสูกับคอมมิวนิสต”
เมื่อกลับมาแลวคณะมีความเห็นวาสมควรที่ตํารวจตระเวนชายแดนจะจัดสถานที่
เพื่อเปนการอบรมสัมมนาใหกับเจาหนาที่ในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปนหลัก
และจัดในรูปแบบศึกษาดูงานใหกบั ประชาชนโดยทัว่ ไป จึงไดตดั สินใจจัดตัง้ ศูนยมวลชนสัมพันธขนึ้
ในพื้นที่กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการวาจะจัด
สรางอาคารขนาดเล็กหลายๆ หลังโดยมีทางเดินเชื่อมตอกันไปจนครบองคความรูคือ อาคาร
หลังแรกจะเปนการสรุปรวมในเรื่องความมั่นคงของชาติ และพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต แนวความคิดในการตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
และบทบาทของประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ที่จะทําใหไมตกอยูภายใตการปกครองของคอมมิวนิสต สวนอาคารหลังตอๆ ไปจะเปน
รายละเอียดของแตละเรื่องในอาคารหลังแรก
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พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน ผบช.ตชด.และคณะ ไปศึกษาดูงานโรงเรียนการเมืองประเทศไตหวัน
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕

การใหความรูจะแบงออกเปน ๒ สวน คือ ประชาชนทั่วไปจะเปนเพียงการเขาชม
โดยมีวิทยากรคอยใหคําแนะนําพรอมกับจัดใหมีเอกสารแจกจายกลับไปดวยซึ่งคาดวา
จะใชเวลาประมาณ ๑ ชัว่ โมง สําหรับเจาหนาทีต่ าํ รวจตระเวนชายแดนจะเปนการใหความรู
เบื้องตนเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นจะตองเขารับการอบรมสัมมนาลงลึกใน
รายละเอียดของแตละวิชา โดยมีเอกสารและหนังสือรูปเลมประกอบในการอบรมสัมมนา
เพื่อจะไดนําความรูไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งคาดวาจะใชเวลาในการอบรมสัมมนาประมาณ
๕ วัน โดยมีอาคารที่พักอาศัยของผูเขารับการอบรมสัมมนาจํานวน ๘ หลัง
เมือ่ ไดกาํ หนดแนวคิดขางตนแลว กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดมอบหมาย
ใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๒-๙ จัดสงชุดชางมากอสรางศูนยมวลชน
สัมพันธในป พ.ศ.๒๕๒๖ แตไมไดจัดวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมของอาคาร
แตละหลัง เนื่องจากเกิดการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยขึ้นกอนคือ
นับแตป พ.ศ.๒๕๒๖ เปนตนมา การออกมามอบตัวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย (พคท.) เปนไปอยางขนานใหญในทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้เปนผลมาจาก
สาเหตุหลายประการดวยกัน กลาวคือ
เกีกียรติประวัติและศ
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๑. กอนป พ.ศ.๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมีหลังอิงประเทศสังคมนิยม
ที่เปนมิตร ๒ ประเทศ คือ ลาวและกัมพูชา ทําใหไดรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณจาก
ประเทศจีนอยางเต็มที่ แตวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ เฮง สัมริน (ผูบังคับการกองพล
ที่ ๔ ของรัฐบาลพอลพต ที่ปกครองกัมพูชา) ที่ไดรับการสนับสนุนจากเวียดนามไดขับไล
รัฐบาลพอลพตออกจากกัมพูชาไปเปนกองโจร (เขมรแดง) ในปาเขา นอกจากนั้นแลวทาง
รัฐบาลลาวยังไดผลักดันให พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยถอนกําลังคน อาวุธยุทโธปกรณ
และโรงเรียนตางๆ ที่ตั้งอยูในลาว ออกไปใหหมดสิ้นภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๒
อันเปนผลใหพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมีหลังอิงประเทศสังคมนิยมที่ไมเปนมิตร
(โซเวียต-เวียดนาม) ทําใหขาดการสนับสนุนจากประเทศจีน
๒. พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยพยายามใชยุทธศาสตรสงครามประชาชาติ
และยุทธศาสตรการปฏิวัติในนิคารากัว มาแกไขปญหาแตไมประสบความสําเร็จ
๓. นโยบาย ๖๖/๒๓ ของรัฐบาลที่ออกมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ ที่เนน
ปฏิบัติตอผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) หรือผูหลงผิดที่เขามอบตัวหรือถูกเจาหนาที่
จับไดอยางเพื่อนรวมชาติทําใหผูที่ไมพอใจพรรคและผูที่ไมมั่นใจในชัยชนะของพรรคมี
ความเชื่อมั่นพอสมควรวาตนจะไดรับความปลอดภัย
๔. พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเปดประชุมสมัชชาผูแทนทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยวิธีแยกประชุมในแตละภาครวมทั้งในประเทศจีน
และตางประเทศ ยกเวนสาขาภาคใตที่ติดการลอมปราบของเจาหนาที่จึงเลื่อนไปประชุม
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ปรากฏวาสาขาภาคอีสานขัดแยงกับศูนยกลางการนําพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (ศกน.พคท.) อยางรุนแรง โดยเห็นวารายงานของ ศูนยกลาง
การนําพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไมตรงกับขอเท็จจริงทีก่ ระทําในรอบ ๒๐ ป ทีผ่ า นมา
ทําให ศกน.พคท.ประกาศไมยอมใหการสนับสนุนสาขาภาคอีสานอีกตอไป และอาจจะ
ตองถูกปราบดวย อันมีผลใหเขตงานระดับจังหวัดที่ ๔๔๔ และ ศูนยกลางการนําภาคอีสาน
ที่อยูในพื้นที่เดียวกัน (ภูสระดอกบัว) ออกมอบตัวทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕
๕. สิ่งที่บังเกิดผลเสียตอพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมากที่สุดคือ การประกาศ
เปดการประชุมสมัชชาฯ ครัง้ ที่ ๕ ของนายทองปกษ เพียงเกษ เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖
ที่เรียกกันวา “พรรคใหม” ที่ประกาศวา “...เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ตั้งแตสมัยที่ ๒ ถึง ๔ ไดนําพรรคไปสูความลมละลาย ชาวลัทธิมารกซ-เลนิน จึงตองเขามา
กูพรรค รวมกันจัดเปดสมัชชาฯ ๕ ขึ้น...” อันเปนการรวมตัวกันของกลุมที่คัดคานพรรคคือ
กลุมที่เห็นดวยกับการตอสูดวยอาวุธแตปฏิเสธจีนและกลุมที่ตองการตอสูทางรัฐสภา
แตไมวา การฝกอบรมของศูนยวชิ าการและการฝกอบรมจะยุตบิ ทบาทลงก็ตาม หลักคิด
แนวปฏิบัติ และประสบการณ ที่เจาหนาที่ประจําศูนยมวลชนไดรับระหวางปฏิบัติงาน
ในสวนตางๆ นัน้ นับวายังประโยชนสามารถนํามาปรับใชกบั การทํางานใหเกิดประโยชนในกาล
ตอมาซึ่งแมแตผูที่เคยเขารับการอบรม ณ ศูนยมวลชนแหงนี้ก็ไมเคยคาดคิดมากอนเชน
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พันตํารวจเอก พิสิษฐ ทรัพยสิน (บันทึก : ๒๕๕๖) รองผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร บันทึกไวอยางนาสนใจวา...
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พ.ต.อ.พิสิษฐ ทรัพยสิน

“ป พ.ศ.๒๕๓๑ ผมไดยายออกมาเปนตํารวจภูธร ตําแหนงแรก
คือ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจภูธรอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แตสิ่ง
ที่เปนความประทับใจที่ผมจะเลาตอไปนี้คือตอนที่เปน รองผูกํากับการ
ปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี ในตอนนั้นผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรีคือ นายศิวะ แสงมณี และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีคือ
นางบุปผา อังกินันทน ทางเทศบาลตองการยายตลาด ซึ่งชาวบานเรียกวา
ตลาดถนน ๑๘ เมตร หรือถนนสุรนิ ทรฤาชัย ซึง่ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
ของทุกวัน บรรดาพอคาแมขายประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ รานคาจะใชถนน
ดังกลาวตั้งเปนรานคาแผงลอย ซึ่งตลาดแหงนี้ตั้งมาไดกวา ๑๐ ปแลว
และเปนตลาดที่มีชาวบานมาซื้อของมากและกวาจะเก็บตลาดก็เกือบ
ตี ๒ ทุกวัน มีอยูวันหนึ่งทานผูวาฯ ศิวะไดเรียกผมไปกินขาวที่จวนโดยมี
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีนั่งอยูกอนแลว และทานคุยใหฟงวา
ทางเทศบาลมีแนวความคิดที่จะยายตลาด ๑๘ เมตร ไปที่แหงใหม
โดยแมคาไมตองเสียคาเชาแผงขาย และบอกวาตลาดที่ขายอยูทุกวันนี้
หากเกิดไฟไหมบานสองขางทางจะเสียหายหมดเนื่องจากรถดับเพลิง
ไมสามารถเขาไปดับเพลิงไดติดแผงขายของแมคา ซึ่งก็เปนเรื่องจริงเพราะ
ตลาดดังกลาวตั้งขายบนถนนซึ่งมีความยาวเกือบครึ่งกิโล หากเกิดเพลิง
ไหมกวารถดับเพลิงจะเขาไปถึงไฟคงไหมบานเรือนชาวบานไมเหลือแนนอน
ผมจึงรับปากทานผูวาฯ และนายกเทศมนตรีวาจะดําเนินการชวยยาย
แมคาจากตลาด ๑๘ เมตร ไปยังตลาดแหงใหม

เรื่องการยายตลาดผมไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ซึ่งทุกคนก็ไมขัดของ เพียงแตบอกวา
การทะเลาะกับแมคาชนะลําบาก อยางที่เขาพูดวาแมคาปากตลาดนั่นเอง แตผมก็ไมไดทอแท เนื่องจากมี
ความบริสุทธิ์ใจ และเห็นวาถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงไดแลว เบื้องตนผมไดนัดกําลังพลตํารวจเมืองเพชรบุรี
ที่อยูในความรับผิดชอบประมาณ ๒๐๐ นาย โดยประชุมชี้แจงใหเขาใจภารกิจ ซึ่งสิ่งที่ผมหวงมากที่สุดคือ
เมื่อไหรที่ตํารวจใชความรุนแรง เมื่อนั้นเราแพ ความชอบธรรมในการปฏิบัติจะหมดไป และตํารวจจะเปน
จําเลยของสังคมทันที ในวันแรกที่ผมนํากําลังตํารวจลงไป ผมมีหลักคือตองยึดพื้นที่กอนที่แมคาจะมา
ตั้งราน และเปาหมายคือแมคาทุกคนจะขายของที่ตลาด ๑๘ เมตรไมได โดยกําลังพลทั้งหมดลงพื้นที่ตั้งแต
เที่ยงครึ่งและเปนไปตามแผนคือแมคายังไมมาตั้งราน แตหลังจากนั้นไมนานบรรดาแมคาเริ่มทยอยเขาพื้นที่
ตอนแรกกําลังตํารวจเรามากกวา แตไมนานปรากฏวาตํารวจถูกแมคาลอม ผมมีโทรโขง ๑ ตัว ใชพูดชี้แจง
เหตุผลใหบรรดาแมคาเขาใจ แตผลที่ไดคือคําดาทอสาดเสียเทเสีย และตามมาดวยสิ่งของเปนตนวาหมอแกง
หมอขนม กวยเตี๋ยว ถูกเทสาดมาทางตํารวจ และเริ่มมีการยื้อยุดฉุดกระชากแมคา ผมตองแกเกมสโดยการ
เรียกแถวตํารวจใหม และชี้แจงภารกิจพรอมพูดใหตํารวจเขาใจเหตุผล ซึ่งจริงๆ แลวผมตองการพูดใหแมคา
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ฟงนั่นแหละ ซึ่งก็ไดผลเพราะตํารวจทุกคนอยูตรงกลางและแมคาอยูรอบๆ ผมพูดเนนใหทุกคน
สํานึกรักบานเกิด ใหเขาใจกติกาของสังคม รวมทั้งระเบียบกฎหมายตางๆ ซึ่งพอคาแมคาก็ไดยิน
ไดฟงไปดวย อีกทั้งเปนการยํ้าเตือนใหตํารวจทุกคนใชวิธีประนีประนอม ไมใหใชความรุนแรง
โดยเด็ดขาด โดยในวันแรกบรรดาแมคาไมสามารถขายของได สิ่งของที่เตรียมมาตองนํากลับ
ไปบานทั้งหมด แตก็ยังไมสามารถยายตลาดได

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ในวันตอมาผมเริ่มปรับแผน โดยในวันนี้ผมไดประสานกับเทศบาลนํารถดับเพลิงมาฉีดนํ้า
ลางตลาดตั้งแตเที่ยง และผมไดนํากําลังตํารวจไปสกัดแมคาไมใหขายของเหมือนเชนเดิม แตใน
วันนี้บรรดาพอคาแมคาเริ่มมีการเตรียมตัว โดยเริ่มมีปายผาเขียนขอความโจมตีเทศบาลและตํารวจ
มีพระบรมฉายาลักษณนํามาประกอบ และยังนําสินคามาขายเหมือนเชนเดิม แถมนําโทรโขง
มาดวย เพื่อพูดโจมตีตํารวจ ชูภาพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสิ่งที่
บรรดาแมคาคาดไมถึงคือ ผมไดสั่งกําลังพลทั้งหมดทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณฯ แตผม
สังเกตวาบรรดาพอคาแมขายอึ้งไปในทันที และใชแผนเดิมเมื่อกําลังพลใกลเพลี่ยงพลํ้า ผมก็เรียก
แถวตํารวจและชี้แจง เปนตนวาใหมีระเบียบวินัย ใหเคารพกฎหมาย และสิ่งสําคัญที่สุดคือหามใช
ความรุนแรงอยางเด็ดขาด ยํ้าวาบรรดาพี่นองพอคา แมคา เปรียบเสมือนญาติพี่นองเรา เราเขาใจ
ปญหาของเขา เปนการสื่อสารสองทางซึ่งไดผลดีมาก แตก็ยังไมสามารถบังคับใหแมคายายตลาด
ไปขายในที่แหงใหมได ซึ่งลึกๆ แลว มีนักการเมืองใหการหนุนหลังและปลุกระดมอยู และจากการ
สืบสวนหาขาวทราบวา บรรดาแมคา เริม่ สอบถามกันแลววาจะทําของมาขายไดอกี ไหม แตเนือ่ งดวย
มีการปลุกระดมยุยงใหแมคาขัดขืน ทําใหผมตองใชเวลายายตลาดถึง ๗ วัน แตละวันตํารวจ
ตองอยูในพื้นที่ไมตํ่ากวาเที่ยงคืน โดยยึดหลักวาไมใหขายของบนถนนโดยเด็ดขาด จนถึงวันสุดทาย
ที่ผมคิดวาชนะสามารถยายตลาด ๑๘ เมตร และแมคายอมไปตั้งขายของในสถานที่แหงใหม
ที่เทศบาลจัดไวให สิ่งที่ผมยังจําไดไมเคยลืมคือบรรดาแมคาซึ่งกอนหนาเคยดาทอผมกับลูกนอง
อยางหาดีไมได กลับนําชอดอกไมมามอบใหผมกับลูกนองและกลาวขอบคุณ ทีย่ า ยตลาดมาแหงใหม
ที่ดีกวาเกา การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจไมมีการใชความรุนแรง ไมมีแมคาถูกจับกุมดําเนินคดี
จนสื่อมวลชนทองถิ่นขนานนามผมวาเปนวีรบุรุษถนนสุรินทรฤาชัย เพราะเปนที่ทราบดีวา
การทะเลาะกับแมคามีแตแพอยางเดียว
การทําหนาทีข่ องผมครัง้ นีต้ อ งยอมรับวาประสบการณจากชีวติ ตํารวจตระเวนชายแดนมีสว น
อยางมากใหการทํางานสําเร็จลุลวง สวนหนึ่งถูกหลอหลอมมาจากการเปนตํารวจตระเวนชายแดน
โดยเฉพาะเคยเขารับการฝกอบรมที่ศูนยมวลชนสัมพันธ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ
ในหลักสูตรผูป ฏิบตั งิ านมวลชนสัมพันธซงึ่ ประกอบดวยการสอนดานวิชาการตางๆ มากมายโดยเฉพาะ
ภาควิชาเทคนิคการทํางานมวลชนสัมพันธ ซึ่งรับผิดชอบโดยพันตํารวจเอก สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
(ยศในขณะนั้น) มีสวนสําคัญอยางมากทําใหผมเขาใจชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ความเห็นอก
เห็นใจ ความมีระเบียบวินัย ภาวะการเปนผูนําหนวยทําใหมีการตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวแนวแน
สงผลถึงการปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจภูธรในเวลาตอมาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ตองขอ
ขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทั้งอดีตและปจจุบัน รวมทั้งครูบาอาจารยทุกทานมา ณ โอกาสนี้”
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นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่กอใหเกิดความประทับใจไมนอย อาทิ
วิธีการสรางความสัมพันธของผูเขารับการอบรมทุกระดับไมวาจะเปนระดับ
ผูบ ริหารทีม่ ผี เู ขารับการอบรมมาจากทุกสังกัดของกรมตํารวจ ระดับผูน เิ ทศ
ระดับผูป ฏิบตั กิ บั คณะวิทยากรประจําศูนยมวลชน ดังทีน่ างจันทรา เฮงบํารุง
อดีตนักวิชาการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ เลาไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นางจันทรา เฮงบํารุง

“จําไดวาตอนที่ทํางานที่ศูนยมวลชน ลูกจางประจําตําแหนง
พนักงานสาขาตางๆ ของ ตชด. คือ พนักงานการศึกษา พนักงานการเกษตร
พนักงานการเมือง หรือที่ ตชด. เรียกเราติดปากวา “นักวิชาการ หรือ
อาจารย” นั้น จะไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยพี่เลี้ยงประจําบานพัก
ของกองกํากับการเขต ๒- ๙ จํานวน ๘ คน แตหากคนใดคนหนึ่งไปพัก
ก็จะไดรับมอบหมายใหชวยดูแลผูเขารับการอบรมมากกวา ๑ หลัง
พลตํารวจโท วิภาส วิปุลากร ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ยศและ
ตําแหนงขณะนั้น) ใหนโยบายไววา หลังจากการอบรมภาควิชาการ
ตามตารางของแตละวันสิ้นสุดลง วิทยากรพี่เลี้ยงจะตองไปเยี่ยมเยียน
ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีเปนที่ปรึกษาในดานตางๆ
ทั้งในดานวิชาการ ธุรการ การฝกอบรม การปฏิบัติงานของแตละพื้นที่
หรือแมแตเรื่องสวนตัว แลวการจะไปเยี่ยมนั้นไมใชเดินไปหาเฉยๆ จะตอง
มี อ ะไรติ ด มื อ ติ ด ไม ไ ปเพราะทั้ ง สองฝ า ย ทั้ ง ผู  เข า รั บ การฝ ก อบรม
และวิทยากรก็ไมเคยเห็นหนาคาตากันมากอน ดิฉันกับอาจารยมารศรี
ทองศรีทอง จึงมีหนาที่เพิ่มขึ้นมาคือตองจัดหาผลไมหรือของขบเคี้ยว
หรือขนมนมเนยนานาชนิดเตรียมใหวิทยากรพี่เลี้ยงถือไป ซึ่งกุศโลบายนี้
นับวาไดผลเปนอยางมาก สามารถทําลายภูเขานํ้าแข็งของทั้ง ๒ ฝายไดดี
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดทุกเรื่อง ขอยํ้าวาทุกเรื่องจริงๆ ทําให
เราสนิทสนม รักใคร ผูกพันกันจนถึงปจจุบัน”
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นักวิชาการทําหนาที่เปนวิทยากรประจําศูนยมวลชน
สัมพันธ(จากซาย) นายวิชิต ศุกระชาติ วาที่ ร.ท.บุญสง
ทีพ่ งึ่ นายสุวรรณ แกวดี นายประสาทศิลป จําปาเทศ
นายประกิต ตรีสุทธิวงษา นายชูชัย ศิริคติธรรม
นางจันทรา เฮงบํารุง นางสาวมารศรี ทองศรีทอง

ตชด.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กับลูกเสือชาวบานในปจจุบันและอนาคต

พ.ต.อ.สมควร หริกุล กราบบังคมทูลรายงานกิจการของลูกเสือชาวบาน
ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕


“ลูกเสือชาวบานเปนองคกรประชาชนที่สําคัญ ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดี มุงสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อความเกษมสุข
ของประชาชนและความมั่นคงของชาติ โดยใชกระบวนการลูกเสือชาวบาน”
การพัฒนาองคกรลูกเสือชาวบานในอนาคต ตองพัฒนาองคกรลูกเสือชาวบานใหเปนองคกรของ
ประชาชน ดําเนินการโดยประชาชน เพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ตามพระปฐมบรมราโชวาท
ที่ไดพระราชทานไว ดังนั้นองคกรลูกเสือชาวบานตองมีความเขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ
สามารถบริหารจัดการกิจการลูกเสือชาวบานดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตนโยบายและแผน
ที่ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบานฯ ไดกําหนดไว และสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละทองถิ่น
ใหมีความชัดเจนเหมาะสม องคการลูกเสือชาวบานสามารถพึ่งตนเองไดและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
สวนราชการใหการสงเสริมและสนับสนุน ลูกเสือชาวบานจะเปนองคกรภาคประชาชนที่มีขนาดใหญที่สุด
และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการยึดมั่น เทิดทูน และดํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กิจการลูกเสือชาวบานพัฒนาลูกเสือชาวบานทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหลูกเสือชาวบาน
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบมุงสรางสรรคสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง มีความเจริญกาวหนาเปนเมือง
นาอยู ชุมชนนาอยู เปนฐานรากที่มั่นคงของประเทศพัฒนาลูกเสือชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพยั่งยืนและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของลูกเสือชาวบานและครอบครัวใหอยูด มี สี ขุ สรางและปลูกจิตสํานึกในความรักชาติ และความเปนไทย
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อยางจริงจัง รวมแกปญหาที่สําคัญของชาติโดยสันติวิธี เพื่อใหเกิดความเกษมสุขของประชาชนและ
ความมั่นคงของชาติเปนสวนรวม โดยสมาชิกลูกเสือชาวบานมีความเชื่อมั่นรวมกันวากระบวนการลูกเสือ
ชาวบานจะเปนเครื่องมือในการนําไปสูความสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว

มิตรแทเพื่อนรวมตาย (ตชด.กับ ลส.ชบ.)
พลตํารวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา (บันทึก : ๒๕๕๖ ) ที่ปรึกษา
งานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีและผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน บันทึกไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

พล.ต.ท. สมศักดิ์ แขวงโสภา

“ตํารวจตระเวนชายแดน หรือคนทั่วไปรูจักและมักเรียกตํารวจ
ในหนวยงานนี้วา “ตชด.” ซึ่งขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนก็คอน
ขางจะพอใจกับคําเรียกนี้ เพราะตรงกับคุณลักษณะ ภารกิจ และบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณแนวชายแดน
หางไกลการคมนาคม เปนถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ปาเขา และทําหนาที่คลาย
ทหาร จึงจําเปนตองแตงเครือ่ งแบบชุดสนามหรือชุดฟารตกิ สีกากีแกมเขียว
เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศตามหลักยุทธวิธีและคลองแคลวในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหแตกตางจากตํารวจทั่วไปจนบางคนคิดวา ตชด.คือทหาร
แตแทที่จริงแลว ตชด. คือ ตํารวจ เปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ
สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนวยรองระดับกองบังคับการและ
กองกํากับการ ปฏิบัติงานกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดกอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ โดย พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท อธิบดีกรม
ตํารวจและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูกอตั้งนับถึงปจจุบัน
กองบัญชาการฯ นี้มีอายุครบ ๖๐ ปเต็ม ซึ่งถือวายังไมเกาแกเทาไรนัก
แตก็ไดสรางผลงานดานความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย การ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของชาติ การพัฒนาชวยเหลือประชาชนบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่
ทีไ่ มสงบเรียบรอย โดยเฉพาะการมีสว นสําคัญในการรวมกันตอสูเ พือ่ เอาชนะ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ทําให ตชด. มีเกียรติประวัติ
ชื่อเสียง เกียรติภูมิ เปนที่รูจักคอนขางแพรหลาย”

การที่ ตชด. ไดสรางวีรกรรมและผลงานจนเปนที่ประจักษชัดในระยะเวลา ๖๐ ป ที่ผานมา
เปนเรือ่ งที่ ตชด. ทุกคนตองยกยองสรรเสริญ และใหเกียรติบรรพบุรษุ ตชด. เฉกเชน พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท
พลตํารวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ อดีตอธิบดีกรมตํารวจและผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
พลตํารวจโท เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และอดีตผูบังคับบัญชา
อีกหลายๆ ทาน ที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ซื่อสัตย สุจริต จงรักภักดี ไดรวมกันระดมความคิด กําหนดจุดหมาย
ปลายทางของ ตชด. อุดมการณ คุณลักษณะ ภารกิจและการจัดองคกรทีเ่ หมาะสม มีแผนงาน โครงการทีช่ ดั เจน
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับลูกเสือชาวบาน ในการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของลูกเสือ
ณ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๔ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕

ในการปฏิบัติงานของหนวย ถือเปนกองบัญชาการระดับนําในการบริหารงาน ซึ่ง ตชด.รุนหลังๆ มีความ
ภาคภูมใิ จและยึดถือปฏิบตั สิ บื ตอกันมาจนถึงปจจุบนั โดยเฉพาะเรือ่ งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวบาน
ในพระบรมราชานุเคราะห โครงการสรางความมัน่ คงในชนบททีห่ มูบ า นในพระอุปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี นับเปนความเฉียบแหลม ลึกซึ้ง มองการณไกลของบรรพบุรุษ ตชด. โดยแท
สําหรับลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) ในพระบรมราชานุเคราะห ซึง่ เปนองคกรประชาชนที่ พันตํารวจเอก
สมควร หริกุล ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ (ยศและตําแหนงในขณะนั้น ปจจุบันยศ
พลตํารวจโท และถึงแกอนิจกรรมแลว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖) ไดริเริ่มจัดตั้งลูกเสือชาวบานขึ้น
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความแตกแยกทางความคิดที่รุนแรง
ของพีน่ อ งประชาชนชาวไทยในเรือ่ งการเมืองและการปกครองประเทศ ซึง่ สํานักลัทธิสงั คมเผด็จการคอมมิวนิสต
ใชวิธีปลุกระดมประชาชนใหเกลียดชังและเปนศัตรูกับรัฐบาล โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไดมี
การเคลื่อนไหวจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธ ฝกอบรมประชาชนใหจับอาวุธลุกขึ้นตอสูลมลางรัฐบาล เปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยใหเปนเผด็จการคอมมิวนิสต ไดมีการตอสูดวยอาวุธครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘ (วันเสียงปนแตก) เปนตนมา ทําใหเจาหนาที่ของรัฐและกองกําลังกองทัพ
ปลดแอกของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ที่ลวนแตเปนพี่นองไทยดวยกัน ตองบาดเจ็บลมตายเปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําให พลตํารวจโท สมควร หริกุล คิดจัดตั้งลูกเสือชาวบานเพื่อสราง
ความรักความสามัคคี มีวินัย เปนพลเมืองดี มีความจงรักภักดีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยให
เกิดขึ้นแกพี่นองประชาชนชาวไทย ตอมาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงรับกิจการลูกเสือชาวบานไวในพระบรมราชานุเคราะห นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได
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พระราชทานธงประจํารุน ลูกเสือชาวบาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก เมือ่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔



พระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน ณ ทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1600 เก

ดํารงตนอยางมีเกียรติ


งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ ณ คายพระรามหก อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
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ลักษณะองคกรลูกเสือชาวบาน เปนองคกรภาคประชาชนที่มีอุดมการณ ๕ ประการ คือ
๑. ลูกเสือชาวบานเปนแกนกลางในการสรางความสามัคคี
๒. ลูกเสือชาวบานสรางสรรคตนเอง หมูค ณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยกระบวนการหมูพ วก
๓. ลูกเสือชาวบานยึดมั่นและปฏิบัติตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๔. ลูกเสือชาวบาน ดํารงตนเปนพลเมืองดี จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรักษา
เอกลักษณไทย
๕. ลูกเสือชาวบานยึดมั่นและปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย ภารกิจ คําปฏิญาณ กฎ และธรรมเนียม
ประเพณีของลูกเสือชาวบาน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ในการบริหารงานของลูกเสือชาวบานตองยึดถือและปฏิบัติตามหลักสําคัญ ๙ ประการ คือ เจตนารมณ
วัตถุประสงค หลักการ พระบรมราโชบาย ภารกิจ อุดมการณ คติธรรมประจําใจ (หัวใจ ๘ และสัจธรรม ๕)
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุถึงอุดมการณของลูกเสือชาวบานอยางเปนรูปธรรม
สําหรับ ตชด. ซึ่งเปนมิตรแทเพื่อนรวมตายของลูกเสือชาวบานก็ไดมีการกําหนดอุดมการณของ
ตชด.ไว ๓ ประการ คือ
๑. เทิดทูนและดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณความเปนไทย รักษาไว
ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. ความอยูรอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยูเหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของ
ตํารวจตระเวนชายแดน
๓. ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีความเปนอยูที่เรียบงาย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม
รับใชประชาชน และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สามารถ
พึ่งตนเองได
ดวยเหตุที่ ตชด. กับลูกเสือชาวบาน มีอุดมการณเดียวกันคือ ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะ เสียสละสวนตนเพื่อประโยชนของผูอื่นและสวนรวม จึงเปน มิตรแท
เพื่อนรวมตาย หรือ กัลยาณมิตร ที่ไมมีวันเสื่อมคลายและพรอมที่จะกอดคอเดินหนาตอไปโดยไมยอทอ
เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางและอุดมการณที่ตั้งไว โดยเฉพาะการผนึกกําลังรวมกับทุกภาคประชาสังคม
เปนพลังแผนดิน เพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหเกิดขึ้นในชาติอยางเรงดวน กอนที่สถานการณ
จะเสื่อมทรุดลงจนสายเกินแก และมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ป ของ ตชด. มิตรแท เพื่อนรวมตาย ของ ลส.ชบ. วันที่ ๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ลูกเสือชาวบานทั่วประเทศ ขอรวมพลังจิตเปนหนึ่งเดียว กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากล พระบารมีปกเกลาฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และกําลังพลทุกคนในสังกัด จงประสบแตความสุข สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลดวยลาภ ยศ สรรเสริญ
ไปชั่วกาลนาน

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1622 เก

ตชด.
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กับการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ไปทรงเปดอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.
สายปญญาสมาคม บานหนองถม ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๖

หลังป พ.ศ.๒๕๐๘ ประชาชนไทยเริ่มมีความแตกแยกทางความคิดดานการปกครอง ฝายหนึ่ง
ซึ่งเปนคนไทยสวนใหญของประเทศปรารถนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และอีกฝายตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบเผด็จการสมบูรณแบบ ความขัดแยง
นั้นรุนแรงแพรขยายไปทั่วประเทศ จนถึงขั้นนํากําลังเขาหํ้าหั่นประหัตประหารกัน แมจะเปนคนไทยดวยกัน
แตตางฝายก็ตองหลั่งเลือดชโลมดิน ดวยเหตุที่รัฐบาลและคนไทยสวนใหญมิอาจยินยอมใหประเทศ
แปรเปลี่ยนการปกครองเปนรูปแบบอื่นใดได เพราะคนไทยนั้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเหนือเกลา
เหนือกระหมอม และรักอิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใด
การสรางความมัน่ คงในชนบททีห่ มูบ า น แนวคิดนีเ้ กิดจากพระราชปรารภในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี กับ พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ (ยศและตําแหนง
ในขณะนั้น) ถึงความทุกขยากของประชาชนและความไมมั่นคงปลอดภัยของประชาชนตามหมูบานตางๆ
พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร จึงไดจัดทําโครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบานขึ้น ถาหมูบานมั่นคง
ชนบทก็มั่นคง ถาชนบทมั่นคงชาติบานเมืองก็มั่นคง การที่จะทําใหหมูบานมั่นคงนั้นจะตองทําใหประชาชน
ที่หมูบานมีความคิดทางการเมืองที่ชัดเจนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข มีเศรษฐกิจที่ดี มีสังคมที่สงบสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดีงาม
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

1163
63

สําหรับขั้นตอนของการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน มี
ความเปนมาและเปนไปอยางไรนั้น นายบุญปลูก สวนพงษ (บันทึก :
๒๕๕๖) ที่ปรึกษากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นายบุญปลูก สวนพงษ

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
ของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ (บก.ตชด.ภาค ๒) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ที่ใชตอสูในพื้นที่ดงมูลและดงสวน จังหวัดกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ โดยกําหนดวัตถุประสงคจะตองเอาชนะ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตที่หมูบานเปนเปาหมายหลัก เพราะถาคนใน
หมูบานไมเขารวมหรือไมใหการสนับสนุนคอมมิวนิสตในปาก็อยูไมได
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๒ จึงกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติวา จะตองแกปญหาความ
คับแคนทางจิตใจ และความยากไรทางวัตถุ ของชาวบานใหไดเพราะ
การแกไขปญหาความคับแคนทางจิตใจ ซึ่งสวนใหญลวนเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาที่นั้น สามารถทําไดทันทีโดยเจาหนาที่ที่เขาไปปฏิบัติ
งานในหมูบานนอกจากจะตองไมสรางเงื่อนไขใหชาวบานเดือดรอนหรือ
ไมพอใจแลวยังจะตองทําประโยชนใหกับชาวบานแทนเอาประโยชน
สวนการแกไขความยากไรทางวัตถุนั้น จําเปนจะตองใชเงิน
เปนจํานวนมาก ซึ่งกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
ไมสามารถดําเนินการเองได จําเปนตองหาจากภาคเอกชนซึ่งนายสุวิทย
โอสถานุเคราะห เจาของและกรรมการผูจ ดั การบริษทั โอสถสภา (เต็ก เฮงหยู)
จํากัด พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการทุกหมูบานในพื้นที่
โครงการของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ คือ อําเภอ
คํามวง ๖๓ หมูบาน อําเภอทาคันโท ๒๘ หมูบาน และ กิ่งอําเภอหนองกุงศรี
๕๘ หมูบาน รวม ๑๔๙ หมูบาน

ตอมาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร เขาเฝาฯ สมเด็จยา
ที่เขื่อนลําโดมนอย (เขื่อนสิรินธร) อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกราบบังคมทูล
ความเปนไปของบานเมืองจึงทรงมีรับสั่งถามวา ทําไมเวลาฉันจะไปเยี่ยมประชาชนตรงนั้นตรงนี้ก็มี
คนหามไมใหฉันไป ทั้งๆ ที่ทุกแหงที่ฉันอยากไปก็อยูบนแผนดินไทย พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร
จึงรับสนองพระราชประสงควาจะดําเนินการใหพระองคเสด็จฯ ตามพระราชอัธยาศัย”
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร ไดนํานายสุวิทย โอสถานุเคราะห
เขาเฝาฯ “สมเด็จยา” ณ ที่ประทับแรมบานพักรับรองเขื่อนลําพระเพลิง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน (สมบ.)
ที่ พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร จัดทําขึ้นถวายแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคืนเปนทุน
เริ่มตนโครงการ
เกีกียรติประวัติและศ
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมที่บังคับการชุดควบคุม
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ บานหนองริวหนัง กิ่ง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑



พล.ต.ต.สมควร หริกุล คณะนายตํารวจจาก กก.ตชด.เขต ๒-๙ ดูงานโครงการ สมบ.สว.
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน พ.ศ.๒๕๒๖

สําหรับงบประมาณที่ใชในการแกไขปญหาความยากไรทางวัตถุของชาวบานนั้น พลตํารวจตรี วิภาส
วิปุลากร ไดกราบบังคมทูลถวายรายงานวาไดรับการสนับสนุนจากนายสุวิทย โอสถานุเคราะห เหมือนเชน
ในพื้นที่ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ทรงหวงใยกังวลวา
จะไมมีเงินเพียงพอกับการแกไขปญหาของชาวบานตามโครงการตางๆ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ
พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร วา “เงินของฉันก็มีนะ” ซึ่ง พลตํารวจตรี วิภาส วิปุลากร นอมรับใสเกลาฯ
กับนํ้าพระราชหฤทัยของพระองค แตไมไดไปกราบบังคมทูลขอ เนื่องจากไดเตรียมการไวแลววาจะทูลเกลาฯ
ถวายโครงการนี้แก “สมเด็จยา”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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สมเด็จยา ไดทรงรับโครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบานไวในพระอุปถัมภ เมื่อวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๒๔ โครงการนี้จึงมีชื่อวา “โครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบานในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมบ.สว.)” แตเนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ ตชด. นําไป
ดําเนินการโดยตรง จึงมีชื่อยอวา สมบ.ตชด.สว. พรอมกันนี้พระองคไดพระราชทานพระราชทรัพย
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งเปนกองทุนโครงการ สมบ.ตชด.สว. เพื่อนําดอกผลไปใชในการดําเนินงานโครงการ
หลังจากนั้นพระองคไดพระราชทานพระราชทรัพยสมทบกองทุนอยางสมํ่าเสมอทุกครั้งที่ พลตํารวจตรี
วิภาส วิปุลากร เขาเฝาฯ ถวายรายงานการดําเนินงานตามโครงการฯ

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พระราชทานทรัพยสวนพระองค จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แก พล.ต.ต.วิภาส วิปุลากร เพื่อดําเนินงานตามโครงการสรางความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน




เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ที่ทรงมีถึง พล.ต.ต.วิภาส วิปุลากร ผูบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๒ (ในขณะนั้น)
เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๗

นอกจากนีก้ ารพัฒนาตามโครงการ สมบ.ตชด.สว. ในหมูบ า นตางๆ นัน้ พลตํารวจตรี วิภาส วิปลุ ากร
ยังคงไดรับความรวมมือตลอดจนการสนับสนุนจากภาคเอกชนเปนอยางดีจนสามารถขยายพื้นที่โครงการฯ
ไปที่อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอกระนวน กิ่งอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย และอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในเวลาตอมา
เมื่อมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกิดขึ้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดปรับปรุง
โครงการใหเปนการเสริม มากกวาไปสรางแขง ตัดคําวา ตชด. ออกเพื่อใหโครงการมีลักษณะเปนกลาง
กอใหเกิดความรวมมือกันทุกฝายและปรับชื่อโครงการใหม ชื่อวา “โครงการเสริมความมั่นคงในชนบท
ที่ ห มู  บ  า นในพระอุ ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ” แต ยั ง คงพระนามาภิ ไ ธยย อ
“สมบ.สว.”

โครงการที่ไดรับการปรับปรุงใหมนี้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดดําเนินการภาคละ
๑ ตําบล เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ โดยกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค เปนผูร บั ผิดชอบ
โครงการ ดังนี้
ภาคเหนือ

ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

ภาคอีสาน

ตําบลนาคํา

จังหวัดนครพนม

ภาคกลาง

ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว

จังหวัดจันทบุรี

ภาคใต

ตําบลปะโด

จังหวัดปตตานี

อําเภอศรีสงคราม
อําเภอมายอ

และเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โครงการ สมบ.สว. ก็ไดขยายไปในทุกกองกํากับการ
หมายเลขทั่วประเทศ และบางพื้นที่ก็ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมาจนถึงปจจุบัน



พล.ต.ท.สาโรจน ปญญา ผบช.ตชด.เปนประธานเปดการสัมมนาหลักสูตรผูปฏิบัติงาน โครงการ สมบ.สว.
ณ โรงแรมกานตมณีพาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒
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ตอมากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดปรับปรุงโครงการ สมบ.สว. อีกครั้งหลังจากที่
“สมเด็จยา” ไดเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระองค
ทาน โดยมีชื่อใหมวา “โครงการเสริมความมั่นคงในชนบทที่หมูบานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี” เนื่องจากพระองคไมไดเปนองคอุปถัมภอีกตอไป แตชื่อยอยังคงเดิมคือ “สมบ.สว.”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

หลังจากนั้นกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการ สมบ.สว. อีก
๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและเกิดประโยชนกับ
งานของ ตชด. มากที่สุด และครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนที่จะมาถึงในป พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้



โครงการ สมบ.สว. ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปตตานี พ.ศ.๒๕๔๐



โครงการ สมบ.สว. บานองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1688 เก

วัตถุประสงค
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได
๕. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
๖. เพื่อเสริมสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๗. เพื่อเปนกลไกปองกันความขัดแยง
๘. เพื่อพัฒนาแกไขปญหาของชาวบานและหมูบานดวยการยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก
๙. เพื่อเปนการประชาสัมพันธหนวย
๑. หมูบานตามแนวชายแดนโดยดําเนินการตอเนื่องและควบคูไปกับโครงการสรางจิตสํานึกตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
๒. หมูบานที่อยูในถิ่นทุรกันดารหรือหางไกลคมนาคม
๓. หมูบานที่เปนที่ตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และในพื้นที่
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
๔. หมูบานที่หนวยไดดําเนินการอยูแลวกอนป ๒๕๕๕ โดยใหดําเนินโครงการตอเนื่องจนปดโครงการ

หนวยปฏิบัติ
๑. หมวดตํารวจตระเวนชายแดน (มว.ตชด.) ที่นอกจากจะครองถนนตามแนวชายแดนแลว จะตอง
ครองหมูบานตามแนวชายแดนดวยเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๒. ชุดปฏิบัติการคุมครองโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ
๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา อันจะชวยใหทํางานรวมกับครูและชาวบานไดดีมากยิ่งขึ้น
๓. หมวดมวลชนสัมพันธ (มว.มชส.) โดยดําเนินการในหมูบานที่หนวยไดดําเนินโครงการ สมบ.สว.
กอนป ๒๕๕๕
๔. มว.มชส. ที่รับผิดชอบหมูบานตามโครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย

ระยะเวลาดําเนินการ
๑. ดําเนินการ ๓ - ๕ ป
๒. เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ตชด. จะตองครองพื้นที่ชายแดน ดวยการครองถนน
ริมชายแดน และครองหมูบ า นชายแดน โดยการทําใหหมูบ า นชายแดนเปนหมูบ า นปอมปราการทีม่ นั่ คงเขมแข็ง
อยางตอเนื่องตลอดไป ดังนั้นจึงจะตองดําเนินงานโครงการ สมบ.สว. อยางตอเนื่องตลอดไปเชนเดียวกัน
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หมูบานเปาหมาย

การดําเนินการ
๑. ศึกษาสภาพหมูบาน
๒. จัดทําเวทีชาวบาน
๓. จัดทําผังพัฒนาหมูบาน หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบาน
๔. พัฒนาแกไขปญหาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบาน
๕. พัฒนาหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่จะเสริมสรางใหเกิดความมั่นคงเขมแข็ง
๖. ติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบาน และตามกิจกรรมเสริมอื่นๆ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

งบประมาณโครงการ
๑. งบประมาณของหนวย
๒. งบโครงการ สมบ.สว. เปนงบสงเสริมอาชีพเสริม โดยใหกลุมอาชีพเสริมในหมูบานกูยืมเงินที่ไมมี
ดอกเบี้ยกลุมละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และสงคืนทุกปใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป แตจะกูยืมไดอาชีพเสริมที่
กลุมเสนอจะตองผานการวิเคราะหความเปนไปได กลาวคือ จะชวยทําใหมีรายไดเสริมจริง จะสามารถ
คืนเงินยืมไดจริง และเมื่อคืนเงินยืมหมดแลวยังมีเงินเหลือหมุนเวียนในกลุม



การฝกอบรมผูป ฏิบตั งิ านโครงการเสริมความมัน่ คงในชนบททีห่ มูบ า น ณ กก.ตชด.๓๒ เมือ่ วันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑



นายบุญปลูก สวนพงษ กําลังนิเทศงานโครงการ สมบ.สว. ต.ดอยวาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1700 เก

ดํารงตนอยางมีเกียรติ


โครงการ สมบ.สว. ต.ดอยวาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย จํานวน ๒๕ หมูบาน ๕๗ ปอก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. การแกไขปญหาตามแผนพัฒนาฯ โดยถามี ๑๐ ปญหา แกได ๒ ปญหา แสดงวาชาวบาน
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หรือมีความมั่นคงเขมแข็งขึ้น ๒๐ เปอรเซ็นต
๒. การอานบทความออกเสียงตามสายในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยถา
สามารถอานออกเสียงตามสายไดครบทั้ง ๓๖ บทความแสดงวาไดผล ๑๐๐ เปอรเซ็นต โดยนอกจากผูฟง
จะไดประโยชนแลว ผูอานที่ตองนําบทความไปอานทบทวนหลายครั้งกอนจะมาอานออกเสียงตามสาย
ซึ่งนอกจากจะเสริมสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแลว ยังไดรับความรูจาก
บทความที่อานอีกดวย
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๓. การทํากิจกรรมในวันสําคัญ เปนกิจกรรมสําคัญที่กําหนดไวในวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชนตอคนในครอบครัวและชุมชนแลว ยังชวยเสริมสรางจิตสํานึก
ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยดวย
๔. การรวมประชุมประจําเดือนของหมูบาน และกลุมตางๆ ที่มีอยูในหมูบาน เพื่อรับทราบปญหา
และแนวทางปฏิบัติในเดือนตอไปอันเปนการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เพื่อใหกลุมตางๆ และหมูบาน
เกิดความมั่นคงเขมแข็ง
๕. การคืนเงินกองทุนครบถวน (ในกรณีที่มีการยืมเงินกองทุน)



ปฐมนิเทศผูปฏิบัติงาน โครงการ สมบ.สว. กก.ตชด.๔๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔



อบรมผูนําตามธรรมชาติ โครงการ สมบ.สว. และโครงการสรางจิตสํานึก กก.ตชด.๔๒



นิเทศงานโครงการ สมบ.สว. กก.ตชด.๔๒

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1722 เก

การติดตามประเมินผล
๑. ชาวบานและชุดปฏิบัติงานติดตามประเมินผล ซึ่งทําไดทุกเดือนที่มีการประชุม
ประจําเดือนของหมูบาน
๒. หนวยเหนือ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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๑. ไดเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด “สมเด็จยา” โดยชุด
ปฏิบัติการจะพาชาวบานรวมทําบุญในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกป
๒. ไดพัฒนาชวยเหลือประชาชนดวยการแกไขปญหาของชาวบานและหมูบาน
อันเปนการลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ไดดีมากยิ่งขึ้น
๓. ไดทํางานมวลชนสัมพันธ ๗ ขั้นตอนของ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
๔. ชาวบานแตละหลังคาเรือนไดมีสวนรวมอยางแทจริง นับตั้งแตการหาผูนําตาม
ธรรมชาติ หาผูที่ยากจน หาผูที่มีฐานะดี หาปญหาของตัวเองและครอบครัว หาปญหาของ
คนในหมูบาน และหาปญหาของหมูบาน รวมทั้งการรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา
ของชาวบานและหมูบาน ตลอดจนการรวมกันพัฒนาและการติดตามประเมินผลการพัฒนา
นอกจากนั้นแลว การที่แตละหลังคาเรือนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดังกลาว
ขางตน ยังเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย เปนกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยง
ในชุมชนไดอีกดวย เนื่องจากแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุ
และผลโดยไมเกิดความขัดแยง
๕. ไดเสริมสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ทั้งจาก
การอานบทความออกเสียงตามสายและทํากิจกรรมในวันสําคัญนั้นๆ ดวย
๖. ตชด. ไดรับการพัฒนาและมีประสบการณในการทํางานมวลชนสัมพันธรวมกับ
ชาวบาน รวมถึงการไดประชาสัมพันธหนวยดวยโดยไมตองชี้แจงเนื่องจากผังพัฒนาหมูบาน
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานไดติดประกาศใหทุกคนทราบที่ศาลาประชาคม
ของหมูบานอยูแลว
๗. จากการหาคณะกรรมการของกลุมตางๆ ที่มีอยูแลวในหมูบานที่กําหนดให
ลงหมายเลขโทรศัพทของแตละคนดวยนั้น จะทําให ตชด. สรางเครือขายชายแดนได
โดยมี ตชด. เปนแมขายในการติดตอ นัดหมาย รวมถึงการแจงขาวภัยหรือเตือนภัยตางๆ
ในหมูบาน ที่จะทําให ตชด. รูขาวการเคลื่อนไหวและสามารถเขาไปถึงพื้นที่หรือชาวบาน
ไดเร็วมากยิ่งขึ้น
๘. สามารถสรางความมั่นคงเขมแข็งใหกับหมูบาน การควบคุมพื้นที่ ควบคุม
การเคลื่อนยายของประชากรที่ถูกและไมถูกกฎหมาย รวมถึงการควบคุมการกระทําผิด
กฎหมายตางๆ อันจะทําใหหมูบานเปนปอมปราการตามแนวชายแดนได
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กับการเลือกตั้ง

พันตํารวจเอก ประกอบ พลเตชา (บันทึก: ๒๕๕๖) รองผูบ งั คับการ
ฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา...

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา

“ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานหนึ่งของ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่มีการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของประเทศ โดย
มีสวนในการสนับสนุนภารกิจทั้งในการรักษาความปลอดภัยประจําหนวย
เลือกตั้ง และในดานปองกันปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง แตเปนลักษณะ
เปนครั้งคราวตามที่กรมตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการ เชน
การเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ.๒๕๓๙ ไดมีการใชหนวยตํารวจตระเวนชายแดน
ทําหนาที่ในการปองกันปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ.๒๕๔๐ ไดกําหนดใหมีองคกรอิสระรับผิด
ชอบในการเลือกตั้งเรียกวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๑
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจสั่งการใหขาราชการหรือ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

1175
75

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ ปฏิบตั กิ ารทัง้ หลายอันจําเปนเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และการออกเสียงประชามติ ในเรือ่ งนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบหมายใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบภารกิจ
รักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้ง และสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยมีหนังสือที่ ลต ๐๐๐๓/๒๒๘๖
ลง ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ มอบหมายภารกิจดังกลาว
สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําแผนรักษาความสงบการเลือกตั้งและสนับสนุนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (พิทักษเลือกตั้ง) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หมายเลขอางสาสน กลต.ตร.๐๑ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยเปนแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยการ
เลือกตั้งและใหการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยกําหนดใหมี กองการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ มีชื่อยอวา กลต.ตร. โดยมี พลตํารวจโท วีระ วิสุทธิกุล ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ฝายกิจการพิเศษ ๑ เปนผูอํานวยการกองการเลือกตั้งคนแรก และ พลตํารวจโท คํารณ ลียะวณิช
ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนรองผูอํานวยการกองการเลือกตั้ง โดยกองการเลือกตั้งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติมีที่ทําการอยู ณ อาคารกองบังคับการฝกพิเศษ (เดิม) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เปดทําการตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนมา”

ภารกิจที่สําคัญ
๑. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๓
เปนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายเลือกตั้งใหมเปนครั้งแรกโดยมีการเลือกตั้งทั้งหมด
๕ ครั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ (ครั้งที่ ๑) จนถึง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓ (ครั้งที่ ๕)
ผลการปฏิบัติงานไดมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งอยางเครงครัดสามารถจับกุมการซื้อเสียง
ไดถึง ๗๐ คดี จากจํานวนความผิดเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๘๕ คดี โดยสวนใหญ เปนคดีจําหนายจายแจกสุรา
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โดยไดมีการจัดชุดสืบสวนหาขาวและชุดปองกันปราบปรามพิเศษขึ้นเพื่อปองกันปราบปราม
การทุจริตเลือกตั้งเฉพาะ ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
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๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๔
ในครั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนกองการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กลต.ตร.)
เปน ศูนยปฏิบัติการรักษาความสงบการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร (ศปก.รส.ลต.ตร.)
ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ ๘๐๘/๒๕๔๓ ลง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓
โดยมี พลตํารวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูบัญชาการ
รักษาความสงบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใชหองสารสิน ชั้น ๒ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนที่ทําการในการเลือกตั้ง ครั้งนี้เปนการเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขต ๔๐๐ เขตและ
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติที่สําคัญมีการจัดชุดสืบสวนหาขาวทางลับ และ
ชุดปองกันปราบปรามและจับกุมประจําเขตเลือกตั้ง ทําใหไดผลงานในดานการปราบปราม
การทุจริตเลือกตั้งไดเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีสวนทําใหผูสมัครถูกตัดสิทธิ์ (ใบแดง) เนื่องจาก
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง จํานวน ๒ ราย และไมรับรองผลการเลือกตั้ง ทําใหมีการ
เลือกตั้งใหม รอบ ๒ จํานวน ๘ ราย จากการทําหนาที่ของชุดสืบสวนหาขาวของตํารวจ
ตระเวนชายแดน นอกจากนี้ภายหลังการเลือกตั้งไดมีการประทวงการเลือกตั้งในหลายพื้นที่
เจาหนาทีต่ าํ รวจตองเขาไประงับเหตุทาํ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ บางแหงไดรบั
ความเสียหาย จนตองไปใชสถานที่ชั่วคราวในหนวยตํารวจตระเวนชายแดน เชนที่จังหวัด
สุรินทร ตั้งสํานักงานชั่วคราวในกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ อยางไรก็ตาม
สามารถจับกุมผูกระทําความผิดเรื่องการซื้อเสียงไดถึง ๕๔ คดี จากจํานวน ๓๐๗ คดี
และคดีที่ทําชื่อเสียงใหกับตํารวจตระเวนชายแดนไดแก การปลอมตัวเปนหัวคะแนนเขาไป
รับเงินจากผูสมัครและการตรวจยึดเงินของผูสมัครรายหนึ่งเปนเงินกวา ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
หลังเวทีปราศรัยหาเสียงซึ่งทําใหตํารวจตระเวนชายแดน เปนที่ยอมรับของสังคมในเรื่อง
ความซื่อสัตย สุจริต และความเปนกลางทางการเมืองอยางแทจริง
๓. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๘
เปนการเลือกตั้งเนื่องจากครบวาระ ๔ ป โดยกลับมาใชกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เปนสถานที่ตั้งศูนยปฏิบัติการรักษาความสงบการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยมี พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูบัญชาการ
ศูนยปฏิบัติการรักษาความสงบการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติและพลตํารวจตรี
ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนหัวหนาฝายอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการรักษาความสงบการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผลการปฏิบัติที่สําคัญ
ในสวนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนยังคงใชเจาหนาที่สืบสวนหาขาวจาก
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรวมกับตํารวจภูธร โดยมีการรายงานรับเรื่องรองเรียน
๑,๐๔๕ ราย เปนความผิดที่เปนคดี ๒๘ คดี จับกุมผูตองหาได ๘ ราย
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พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ (ซาย) พล.ต.ต.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง (ขวา)

๔. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๘
เปนการเลือกตั้งกรณีครบวาระสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๓
ใชศูนยปฏิบัติการการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีที่ตั้ง ณ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เชนเดิม และตํารวจตระเวนชายแดนยังเปนชุดสืบสวนหาขาวในการเลือกตัง้
โดยสนธิกับตํารวจภูธรจังหวัดและอาสาสมัคร ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผูกระทํา
ความผิดตามทีไ่ ดรบั การรองเรียนได ๖ คดี และมีเหตุความไมสงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต
โดยมีการลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยหนวยเลือกตัง้ ขณะขนหีบบัตรและยิงเจาหนาที่
ตํารวจชุดรักษาความปลอดภัยหนวยเลือกตั้ง เสียชีวิต ๒ นาย และบาดเจ็บ ๒ นาย

การฝกอบรม ชุดลาดตระเวนปราบปรามในเครื่องแบบ และชุดรับแจงเหตุ
และชุดปฏิบตั กิ ารโดยฉับพลัน ณ บก.กฝ.บช.ตชด. เมือ่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
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๕. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๘
เปนผลจากการยุบสภาของรัฐบาล เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม โดยในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ พรรคประชาธิปตยไมลงสมัครรับเลือกตั้ง การปฏิบัติยังคงใชศูนยปฏิบัติการ
การเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ยังคงได
รับมอบหมายในภารกิจปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยทําหนาที่สืบสวนหาขาว
และปองปราบประจําเขตเลือกตั้ง แตไมพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียง มีเฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับการทําลายบัตรและจําหนายสุรา
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๖. การออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๐
เปนการออกเสียงประชามติเพื่อรับรองรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดใช
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนสถานที่ตั้งศูนยอํานวยการรักษาความสงบ
เรียบรอยการเลือกตั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศรส.ลต.ตร.) โดยมี พลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี ประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติหนาที่รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ในการนี้ เปนครั้งแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบหมายให สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รับผิดชอบการรายงานผลการออกเสียงประชามติ ซึ่งสามารถรายงานได
รวดเร็วกวาสื่ออื่น

ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ศรส.ลต.ตร.) เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐
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๗. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐
เปนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม พ.ศ.๒๕๕๐ ยังคงใชศูนยอํานวยการ
รักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศรส.ลต.ตร.) ซึ่งมีที่ตั้งอยู
ใน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ประจํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูอํานวยการ
ศูนยฯ ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ ๔๐๗/๒๕๕๐ ลง ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
เรื่องจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาความสงบการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสวน
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดมีการเพิ่มบทบาทในการปฏิบัติในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จากกรณีที่มีเหตุกอความไมสงบบอยครั้ง โดยทําหนาที่เปนหนวย
ลาดตระเวนเสนทางขนลําเลียงหีบบัตร มุงเฝาระวังสกัดกั้น และชุดเคลื่อนที่เร็วประจํา
อําเภอและยังคงมีชุดสืบสวนหาขาวรวมกับตํารวจสันติบาล สามารถจับกุมผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงจํานวน ๑๘ คดี จาก ๓๔๓ คดี

การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่มีปญหารองเรียนหลังการเลือกตั้ง
ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคารกองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔
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๘. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔
เปนการเลือกตั้งเนื่องจากมีการยุบสภา ในครั้งนี้ใชศูนยอํานวยการ
รักษาความสงบเรียบรอยการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศรส.ลต.ตร.)
ตั้งอยูที่ชั้น ๒๐ อาคารสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี พลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูอํานวยการศูนยฯ ตามคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ ๒๔๖/๒๕๕๔ ลง ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนยังคงรับผิดชอบในดานการรักษา
ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหไมเกิดเหตุการณรุนแรง

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง (เลือกตั้งซอม)
ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งใชอาคารกองการ
เลือกตั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กลต.ลต.ตร.) เปนที่ทําการอยูบอยครั้ง
และยังมีการใชอาคาร ชั้น ๓ กองบังคับการฝกพิเศษ ในการนับคะแนน
บัตรเลือกตั้งที่มีปญหาเรื่องรองเรียน หลังการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๔๔ เปนเหตุใหอาคารหองประชุมชัน้ ๓ อาคารกองบังคับการ
ฝกพิเศษ ไดรบั การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนจํานวนมาก
สําหรับในปจจุบัน ยังไมมีการใชอาคารกองการเลือกตั้ง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (กลต.ลต.ตร.) ในภารกิจการเลือกตั้งเนื่องจาก ในการเลือก
ตั้งระดับตางๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดใชฝายอํานวยการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติคือสํานักงานยุทธศาสตรเปนฝายอํานวยการหลัก
จากการทํางานรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในภารกิจรักษา
ความสงบและปองกันการทุจริตเลือกตั้ง สงผลใหชื่อเสียงของตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนที่รูจักในประชาชนทั่วไปและเปนที่ยอมรับของสังคม ในเรื่อง
ความซื่อสัตย สุจริต และเปนหนวยงานที่มีเกียรติหนวยงานหนึ่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติตลอดมา
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กับการฝกกําลังพล

เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๔ สถานการณชายแดนรอบประเทศไทย โดยเฉพาะทางดานภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีสถานการณรุนแรงทวีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เกิดจากการเมืองภายนอก ที่ประเทศ
คอมมิวนิสตและบริวารพยายามแผขยายอิทธิพลเขามาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย
ก็เปนประเทศหนึ่งที่มีสิ่งบอกเหตุวา ภยันตรายอันเกิดจากการสูรบนอกประเทศ การแทรกซึม ตลอดจน
การคุกคามดวยกองกําลัง มีแนวโนมจะเปนอันตรายตอประเทศไทยบริเวณชายแดนและพื้นที่หางไกล
คมนาคมซึ่งยากลําบากในการปองกันและปราบปรามทั้งนี้เพราะบางพื้นที่หนวยราชการอื่นเขาไปไมถึง
รัฐบาลและกรมตํารวจไดพิจารณาจัดตั้งหนวยงานตํารวจขึ้นหนวยหนึ่ง ใหมีลักษณะเปนทั้ง ตํารวจ ทหาร
และพลเรือน ดังนั้นการเตรียมกําลังตํารวจเพื่อรับสถานการณและปฏิบัติ
ภารกิจที่แตกตางไปจากการปราบปรามโจรผูรายธรรมดา การฝกเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถจึงเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว จึงจําเปนตองตั้งหนวยฝกพิเศษขึ้นมาทําหนาที่ฝกอบรมกําลัง
พลตํารวจใหมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติหนาที่ในทุกสภาพพื้นที่
และทุ ก สถานการณ จึ ง เปน ที่ ม าของกองบั ง คั บ การฝ ก พิ เ ศษตามที่
พันตํารวจเอก ประกอบ พลเตชา (บันทึก : ๒๕๕๖) รองผูบังคับการฝก
พิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกเรื่องราวของ
กองบังคับการฝกพิเศษ ไวดังนี้
พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา

“ ในระยะเริ่มตนการฝกพิเศษนี้ไดรับการชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
ในดานงบประมาณและอาวุธยุทโธปกรณ รวมทั้งครูฝกและที่ปรึกษา
การฝกครั้งแรกจัดขึ้นที่คายฝกเอราวัณ จังหวัดลพบุรี (เดิมเปนที่ตั้งฐาน
ของทหารญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒) คายนี้ทําหนาที่ฝกทั้งทหารและ
ตํารวจที่คัดเลือกมาเพื่อใหเปนพลรมและจัดตั้งเปนหนวยเล็กๆ สามารถ
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ครูฝกชาวอเมริกัน

หอสูง ๓๔ ฟุต คายเอราวัณ
จ.ลพบุรี

“สหรัฐใหความชวยเหลือตํารวจตระเวนชายแดนทั้งในดานอาวุธ
และเครื่องแตงกาย อาทิ ปนเล็กยาวบรรจุเอง (ปลยบ.๘๘) ปนเล็กสั้น
(ปลสบ.๘๗– Carbine) เครื่องยิงลูกระเบิดทําลายจรวดตอสูรถถัง (คจตถ.Barzookar) ปนพก ๑๑ มม. ลูกระเบิดขวาง ชุดฟารติกเขียว ฯลฯ
อันเปนอาวุธและของเหลือใชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งยุติเมื่อป
พ.ศ.๒๔๘๘ ในระยะแรกๆ นั้น เมื่อมีการตกลงระดับรัฐบาลแลว โดยการ
สนับสนุนของบริษัท SEA SUPPLY กรมตํารวจไดจัดตั้งคายเอราวัณขึ้น
ที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ โดยมี รอยตํารวจเอก
สุชาติ เลื่อนฉวี เปนผูบังคับคาย (ปจจุบันยศพันตํารวจเอกพิเศษ) ฝกการ
รบแบบกองโจรและการโดดรม มีการฝกตํารวจพลรมขึ้นเปนครั้งแรก
เมื่อ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ หลังจากการฝกภาคพื้นดินแลว เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ มีการโดดรมครั้งแรกของประเทศไทย ที่สําคัญ
การฝกโดดรมและอาวุธพิเศษนี้ Mr.James Willium Lair ชาวอเมริกัน
ถูกสงมาเปนที่ปรึกษาและอยูรับราชการจนเกษียณอายุราชการ ไดรับ
พระราชทานยศเปน พันตํารวจเอกพิเศษ ภายหลังไดทราบวาทานมีนาม
รหัสวา หัวหนาขาบ ในการสงตํารวจพลรมหรือ PARU ไปสกัดกั้น
การบอนทําลายและขยายตัวของคอมมิวนิสตในประเทศลาว” เพื่อยับยั้ง
การขยายอิ ท ธิ พ ลของลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต กรมตํ า รวจจึ ง ได จั ด ตั้ ง
คายสุรนารายณขึ้นที่ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเปนการเรงรัดการฝกอาวุธพิเศษและยุทธวิธีการรบแบบกองโจรให
กับขาราชการตํารวจและเนื่องจากยังมีความจําเปนที่จะตองวางกําลัง
เฝาระวังตามแนวชายแดนจึงไดมีการจัดตั้งคายฝกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นไดแก คายฝกที่จังหวัดอุบลราชธานี คายเสนียรณยุทธ
จังหวัดอุดรธานี คายดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม”
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พล.ต.ต.มนัส ขันธทัตบํารุง

ปฏิบัติการรบพิเศษในพื้นที่ทุรกันดาร ทําการฝกเปนรุนๆ มีหอโดดรมและ
เครื่องชวยฝกตางๆ เชนเดียวกับคายฝกทหารพลรมอเมริกันโดยทั่วไป
ตอมากองทัพบกไดจดั ตัง้ หนวยรบพิเศษขึน้ โดยมีคา ยเอราวัณเปนสถานที่
ตัง้ หนวย กอปรกับประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ สงครามนอกแบบ
ไดอุบัติขึ้นในราชอาณาจักรลาว กําลังคอมมิวนิสตภายใตการสนับสนุน
ของกําลังเวียดนามเหนือ ไดเขารุกดินแดนภาคเหนือของลาวอยางเปด
เผยเขาทําลายยึดเมืองตางๆ ของราชอาณาจักรลาวและอาจจะคุกคาม
บริเวณชายแดนไทย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
ของประเทศไทยอยางชัดแจง” ซึ่งความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกาใน
ยุคตนๆ นั้น พลตํารวจตรี มนัส ขันธทัตบํารุง อดีตรองผูบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดบันทึกไววา

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ศูนยฝกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม



ศูนยฝกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี

การเพิ่มพูนสมรรถภาพตํารวจใหมีความรูความสามารถในการปองกันและปราบปรามการกอ
ความไมสงบ ตามสถานการณที่เริ่มเกิดขึ้นภายในประเทศ ในระยะตอมากรมตํารวจไดอนุมัติใหจัดตั้ง
ศูนยฝกของหนวยงานตํารวจขึ้น โดยมีหนวยรับผิดชอบ ๓ หนวยงาน เพื่อฝกกําลังตํารวจใหมีความรูในเรื่อง
การตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ ดังนี้
๑. กองบัญชาการศึกษา ทําการฝกหลักสูตรชัยยะขั้นปรับพื้นฐาน (๖ สัปดาห) ที่ศูนยฝก
คายสุรนารายณ (จอหอ) จังหวัดนครราชสีมา
๒. กองบัญชาการตํารวจภูธร ทําการฝกหนวยปฏิบัติการพิเศษ ที่ศูนยฝกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม
และทําการฝกหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐานและระดับผูนําหนวยที่ศูนยฝกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี
๓. ในป พ.ศ.๒๕๐๐ เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยคณะปฏิวัติ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนไดถูกยุบมารวมใหเปนสวนหนึ่งของกองบัญชาการตํารวจภูธร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการ กรมตํารวจ พ.ศ.๒๕๐๓ โดยใหมีฝายอํานวยการตํารวจภูธรชายแดน และฝายสนับสนุนตํารวจภูธร
ชายแดน ขึ้นตรงตอ กองบัญชาการตํารวจภูธร โดยมี กองกํากับการตํารวจชายแดน ๗ กองกํากับ (เขต ๒,
๓, ๔, ๕, ๖, ๗ และเขต ๙) โดยทําการฝกดังนี้
๓.๑ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๒ - ๙ ทําการฝกปรับพื้นฐานเปน ตํารวจชายแดน
๓.๒ ศูนยฝกคายดารารัศมี จังหวัดเชียงใหมและคายนเรศวร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําการฝก
ผูนําหนวยหมูและหมวด
๓.๓ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๒ - ๙ ทําการฝกหมวดเคลื่อนที่เร็ว
๓.๔ คายฝกสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก ทําการฝกหมวดเคลื่อนที่เร็วและอาวุธหนัก
๓.๕ การฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ (ตปส.) หลักสูตร ๑๐ สัปดาห ทําการฝกที่
• ศูนยฝกมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
• ศูนยฝกกองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๓ จังหวัดอุบลราชธานี
• ศูนยฝกกองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๔ จังหวัดอุดรธานี
• ศูนยฝกกองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม
• ศูนยฝกกองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1844 เก

ตอมากรมตํารวจไดมีการประชุมพิจารณาเรื่องศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความ
ไมสงบ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ โดยมอบหมายใหกองบัญชาการตํารวจภูธร
พิจารณาดําเนินการตามขอตกลงและมติที่ประชุมเกี่ยวกับการยกเลิกศูนยฝกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดอุดรธานี โดยใหพิจารณาโอนภารกิจการฝกของศูนยฝกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม
ใหศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ (ศฝ.ตปส.) และโอนภารกิจการฝกของ
ศูนยฝกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี ใหกองบัญชาการศึกษารับไปดําเนินการแลวประมวลหลักการและ
เหตุผลเสนออธิบดีกรมตํารวจขออนุมัติตั้งกองการฝกพิเศษขึ้น

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พลตํารวจโท ประกาญจน จาตนิลพันธุ ผูบัญชาการตํารวจภูธรในขณะนั้นจึงไดทํา
การประชุมผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาขอจัดตั้ง “กองบังคับการฝกพิเศษ” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๑๓ ผลการประชุมมีความเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๑. ยกเลิกศูนยฝกชัยยะ จังหวัดเชียงใหมและศูนยฝกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี ของ
กองบัญชาการตํารวจภูธร
๒. มอบภารกิจการฝกหนวยปฏิบตั กิ ารพิเศษ (นปพ.) ของศูนยฝก ชัยยะ จังหวัดเชียงใหม ให
• ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๓
จังหวัดอุบลราชธานี
• ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๔
จังหวัดอุดรธานี
• ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๕
จังหวัดเชียงใหม
• ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๙
จังหวัดสงขลา
๓. มอบภารกิจการฝกชัยยะขั้นพื้นฐานและขั้นผูนําหนวยของศูนยฝกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี
ใหกองบัญชาการศึกษา
๔. จัดตั้งกองการฝกพิเศษ ในระดับกองบังคับการ โดยใหอยูในการปกครองบังคับบัญชา
ของกองบัญชาการตํารวจภูธร (ชายแดน)
กรมตํารวจไดพิจารณาแลวอนุมัติใหดําเนินการตามขอ ๑ – ๓ ได สวนการขอตั้ง
กองการฝกพิเศษใหระงับไวกอน แตเพื่อเปนหลักประกันและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยฝกตอตาน
ปราบปรามการกอความไมสงบซึ่งอธิบดีกรมตํารวจไดมีบัญชาอนุมัติไวแลว จึงไดเริ่มทําการฝกมา
ตั้งแต ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓ มีหนวยฝกอยู ๕ หนวย คือ
๑. ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๓
จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
๓. ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๔
จังหวัดอุดรธานี
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๔. ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๕
จังหวัดเชียงใหม
๕. ศูนยฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ กองกํากับการตํารวจชายแดนเขต ๙
จังหวัดสงขลา
ทัง้ ๕ หนวยฝกนีข้ นึ้ การปกครองบังคับบัญชาตรงตอ กองบัญชาการตํารวจภูธร(ชายแดน) แตปริมาณ
งานการตอตานปราบปรามการกอความไมสงบมีมากทําใหเจาหนาที่ที่มีอยูไมพอ ประกอบกับเพื่อเปนการ
พัฒนาประสิทธิภาพใหเจาหนาที่มีความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ธุรการการฝก การสนับสนุน กําลังพล
และงบประมาณ กองบัญชาการตํารวจภูธร(ชายแดน)จึงไดเสนอกรมตํารวจขออนุมัติจัดตั้งเปน
“กองบังคับการฝกพิเศษ (ชัว่ คราว)” ขึน้ โดยใชฝา ยอํานวยการตํารวจภูธร(ชายแดน)เปนสถานทีต่ งั้ ตามหนังสือ
กองบัญชาการตํารวจภูธรชายแดน ที่ ๐๕๑๗/๔๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ซึ่งอธิบดีกรมตํารวจ
ไดอนุมัติในหลักการทายหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๓ และกรมตํารวจไดมีคําสั่งที่
๑๓๖๐/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓ แตงตั้งมอบหมายให พันตํารวจเอก ประเนตร ฤทธิฦาชัย
(ยศในขณะนัน้ ) เปนผูบ งั คับการฝกพิเศษ พันตํารวจเอก สมโภชน วิโลจิตต (ยศในขณะนัน้ ) เปนรองผูบ งั คับการ
ฝกพิเศษ และรอยตํารวจเอก สกล แกวกําพล (ยศในขณะนั้น) เปนหัวหนากองบังคับการฝกพิเศษ
หลังจากที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งเปน กองบังคับการฝกพิเศษ สําเร็จแลว แมวาจะตองมีคําตอทาย
วา ชั่ ว คราว ก็ตาม นับวาเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งขณะนั้น
ยังเรียกตัวเองวา ตํารวจภูธร (ชายแดน) ดังจะไดเห็นจากบันทึกของ พลตํารวจโท สุรพล จุลละพราหมณ
(บันทึก : ๒๕๑๘) อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน วา...

พล.ต.ท.สุรพล จุลละพราหมณ

“ขาพเจาจึงมีความภูมิใจ ที่สามารถรักษาประวัติทางดาน
การฝกของ ตชด. ไวไดดวยดี จนสามารถจัดตั้งกองบังคับการการฝกพิเศษ
ขึ้นไดสมปรารถนาของ ตชด. มีกองกํากับรับผิดชอบการฝกกระจายไป
ทั่วประเทศไมเปนหนวยฝากไดดังแตกอน คายฝกเดิมแปรสภาพเปน
กองกํากับการฝกไดหมดที่อยากจัดใหมีทุกกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนเขต บังเอิญโครงการชะงักลงกลางคัน จึงขอฝากผูที่จะบังคับ
บัญชากองบังคับการฝกพิเศษของ ตชด. ตอไปชวยสรางเสริมสานตอให
ไดมีครบถวนสมบูรณตอไป”
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๐
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปรับปรุงกองบัญชาการตํารวจภูธร
เสียใหม และจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น กองบังคับการ
ฝกพิเศษจึงไดบังเกิดขึ้นอยางสมบูรณตามประกาศนี้ โดยแบงออกเปน ๔
แผนก กับ ๕ กองกํากับการ สําหรับ ๕ กองกํากับการนั้นก็ไดแก ศูนย
ฝกตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ ทั้ง ๕ ที่กลาวมาแลว แตเปน
ทีน่ าเสียดายวากองบังคับการฝกพิเศษทีเ่ พิง่ จะบังเกิดขึน้ อยางสมบูรณนนั้
นาจะมีโอกาสพัฒนาการฝกกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณอยางตอเนื่อง

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1866 เก

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ดวยความราบรื่น แตกลับตองมาพบอุปสรรคที่เกิดจากการงดความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกาตามที่
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร (๒๕๕๓: ๒๕๑-๒๕๓) อดีตผูบังคับการฝกพิเศษตํารวจตระเวนชายแดน
และรองอธิบดีกรมตํารวจ ไดเลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับการใชอาวุธและวัตถุระเบิดที่ ตชด.สรางเองไว ดังนี้
“...ป พ.ศ.๒๕๑๘ นั้น คงจะจํากันไดวาเปนปที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนาม นอกจาก
จะยุติการสงครามในเวียดนามแลว รัฐบาลสหรัฐยังเปลี่ยนนโยบายตางประเทศ โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับภาคพืน้
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยการยุติความชวยเหลือทางทหารแกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย
ที่จริงการยุติความชวยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกามิไดกระทําอยางกะทันหันเลยทีเดียว
ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๖ หลังจากที่มีการลงนามในสัญญายุติสงครามเวียดนามกันโดยสี่ประเทศใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนั้น หนวยราชการทหารและตํารวจตางๆ ในเมืองไทยไดรับแจงจากทางฝาย
อเมริกันแลววารัฐบาลสหรัฐจะยุติการชวยเหลือ แตเทาที่ผมระลึกไดดูเหมือนวาฝายไทยจะไมรูหรือไมสนใจ
วาเมื่อไมมีความชวยเหลือจากสหรัฐแลวเราจะทําอยางไรตอไปอีก อาการของทางราชการไทยสมัยนั้น
จึงไมตางกับนักมวยที่โดนหมัดเด็ดของคูตอสูลงไปนอนแผใหกรรมการผูตัดสินนับสิบแลวลุกโงนเงนขึ้นมา
และพบวาพี่เลี้ยงและโคชหายตัวไปจากสนามมวยหมด
กรมตํารวจเคยไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนปริมาณไมนอย ครั้งหนึ่งอเมริกาเคยให
ยานพาหนะและนํา้ มันเชือ้ เพลิง เปนการชวยเหลือราชการตํารวจ เรือ่ งอาวุธยุทโธปกรณกเ็ ชนเดียวกัน อเมริกา
ใหทั้งปนและกระสุน พออเมริกาบอกวาจะยุติความชวยเหลือ ไมตองบอกเราก็ตองรูตัววาจะตองเดือดรอน
ในตําแหนงผูบังคับการฝกพิเศษตํารวจตระเวนชายแดน ผมเห็นวาจะมีความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
หรือจากประเทศอื่นหรือไมก็ตาม ภารกิจของตํารวจก็คงยังไมเปลี่ยนแปลง ภารกิจหลักอันหนึ่งในขณะนั้น
คือการตอสูปราบปรามการกอการรายของคอมมิวนิสตและถึงอเมริกาไมชวย เราก็จะตองชวยตัวเอง
ผมเรียกประชุมตํารวจในบังคับบัญชาและแจงใหทราบถึงสถานการณ โดยเนนความจําเปนที่จะตอง
ชวยตัวเองและตอสูตอไปแมจะไมไดรับความชวยเหลือจากคนอื่น แลวผมก็ขอใหเพื่อนรวมงานชวยกัน
วางแผนการฝก แตคราวนี้ใหสมมุติวาไมไดรับความชวยเหลือจากผูใดและตองชวยตัวเอง
ถาไมมีความจําเปนเชนนั้น ผมก็คงไมมีวันรูวา คนไทยโดยเฉพาะตํารวจตระเวนชายแดนของเรานั้น
มีสติปญญาและความสามารถชวยตัวเองไดเพียงไหน
เปนครั้งแรกที่ผมไดเห็นวาตํารวจตระเวนชายแดนสามารถทําลูกระเบิดและกับระเบิดไดดวยตนเอง
โดยเอาดินปนผสมกับดินประสิวและนํ้าตาล ครูฝกของกองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ ซึ่งตั้ง
ทีท่ าํ การอยูท พี่ ระราชนิเวศนมฤคทายวันขณะนัน้ ไดทาํ วัตถุระเบิดหลายชนิดและทดลองใชใหผมดู ปรากฏวา
ไดผลเปนที่นาพอใจ
การทําเองหรือสรางเองโดยใชสิ่งที่หาไดตามธรรมชาติเปนสวนประกอบ โดยไมมีการเตรียมการ
หรือวางแผนลึกซึ้งอะไรนั้น ภาษาอังกฤษเรียกวา improvise ซึ่งราชการทหารไทย (และตํารวจดวย)
แปลวา แสวงเครื่อง เปนศัพทที่พอใชแลวไมรูแปลวาอะไรนอกจากในหมูผูที่ถูกบังคับใหใชเทานั้น ที่จริงใช
วาลูกระเบิด ทําเอง ก็ไดความชัดเจนอยูแลว
ในขณะเดียวกันนั้นผมก็ใหเจาหนาที่เพื่อนรวมงานของผมชวยกันคิดดวยวาหากอาวุธปนทันสมัย
และกระสุนปนรอยหรอลงเพราะไมมีใครชวย จะมีอาวุธพื้นบานหรือโบราณชนิดใดที่เราจะสอนใหตํารวจ

ใชแทนไดหรือไม เราหาหนาไมมาใหตํารวจฝกยิงและเพราะใกลชิดกันกับชาวเขาเผาที่เรียกวา ซาไก
ซึ่งอาศัยอยูในทองที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ผมจึงสงเจาหนาที่ไปพบและเชิญชาวเขาเผานั้นมาแสดง
การทําและใชลูกดอกใหตํารวจตระเวนชายแดนดู เรากาวหนาไปถึงกับขอใหชาวเขาเหลานั้นสอนเราใหรูจัก
วิธีอาบลูกดอกที่ใชยิงดวยยาพิษดวย
แตไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอดีตบรรพบุรุษของตํารวจตระเวนชายแดนทุกทานก็ไดทุมเทกําลังกาย
กําลังใจทัง้ หมดทัง้ มวลเพือ่ เดินหนาพัฒนาหนวยใหดาํ รงศักยภาพในความขาดแคลนชัว่ ขณะนัน้ จนประสบผล
ที่ภาคภูมิจนถึงปจจุบัน”
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ตอมาไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
แกไขเพิ่มเติม ไดแบงสวนราชการกองบังคับการฝกพิเศษ ออกเปน ๔ แผนก รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ
ของกองบังคับการฝกพิเศษ และ ๖ กองกํากับการฝกพิเศษ แตละกองกํากับการแบงสวนราชการออกเปน
๔ แผนก ๓ กองรอย
ในป พ.ศ.๒๕๒๙ ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ กรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งกองบังคับการ
ฝกพิเศษ ไดแบงออกเปน ๑ กองกํากับการอํานวยการ และ ๙ กองกํากับการฝกพิเศษ
ในป พ.ศ.๒๕๔๘ ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ โดย กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดแบงออกเปน ๑ ฝายอํานวยการ ๙ กองกํากับการ และ
๑ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไดแบงออกเปน ๑ ฝายอํานวยการ ๙ กองกํากับการ และ ๑ ศูนยฝกสุนัขตํารวจ



ศูนยฝกสุนัขตํารวจ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ตั้งแตกองบังคับการฝกพิเศษไดถือกําเนิดมาเปนเวลาเกือบ ๖๐ ป ไดสรางและพัฒนากําลังพลของ
หนวยใหเปนกําลังพลที่มีความสามารถออกไปปฏิบัติหนาที่ที่ยังประโยชนตอชาติอยางยิ่ง รุนแลวรุนเลา
ภายใตการบริหารจัดการ บังคับบัญชาของอดีตผูบ งั คับการฝกหลายยุคหลายสมัยอยางไมยอ ทอ จนกระทัง่ ถึง
ผูบังคับการฝกพิเศษคนปจจุบันก็ยังคงปรารถนาที่จะเห็นหนวยฝกแหงนี้กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง
พลตํารวจตรี วันชาติ คําเครือคง (บันทึก:๒๕๕๖) ผูบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน บันทึกไววา...
“ผมมีความภูมิใจกับการดํารงตําแหนงผูบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เปนอยางมาก หลังจากไดรับทราบจาก พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว วาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เมือ่ เดือน กันยายน ๒๕๕๕ ผมพยายามนึกวาจะกําหนดนโยบายของกองบังคับการฝกพิเศษอยางไร จะบริหาร
งานอยางไรและตองขับเคลื่อนนโยบายใหสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น ผมนึกถึงความรูในดานการฝก
ที่สั่งสมมาตั้งแตเปนหัวหนาแผนก ๓ คายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และคลุกคลีงานดานนี้
มาเกือบตลอดชีวิตราชการโดยเฉพาะผมไดมีโอกาสเปนคณะทํางานรางนโยบายการบริหารราชการ
ซึ่งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนปจจุบันไดใหกรอบแนวคิดจากอดีตผูบังคับบัญชา และแนวคิดการพัฒนา
ของหนวยในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนตามวิสัยทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่วา
เปนตํารวจมืออาชีพเพือ่ ความผาสุกของประชาชน ผมจึงไดใชวชิ าความรู
และประสบการณที่มีอยู ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
(SWOT Analysis) และเชิญฝายอํานวยการของกองบังคับการฝกพิเศษ
มาหารือเกีย่ วกับการกําหนดนโยบาย กองบังคับการฝกพิเศษ เดือนกันยายน
๒๕๕๕ กอนที่จะเดินทางมารับตําแหนง เพื่อใหมีการแจงเวียนรางนโยบาย
ใหกับหนวยฝกทุกหนวยไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระบวนการ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งผมคิดวานโยบายของหนวยตอไป
ตองใชนโยบายของป ๒๕๕๖ มาเปนตนทุน โดยนําผลการปฏิบัติงาน
ของหนวย สถานการณปจจุบันและความคิดเห็นจากทุกสวนมาเปนกรอบ
ในการกําหนดนโยบาย พูดมาซะยาวเหยียด ขอเรียนวา มุมมองของ
พล.ต.ต.วันชาติ คําเครือคง
การพัฒนากองบังคับการฝกพิเศษควรมีกรอบแนวคิดดังนี้”

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กองบังคับการฝกพิเศษ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตขาราชการตํารวจชั้นประทวนตามความตองการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมขาราชการตํารวจในการฝกพิเศษ การฝกทบทวน และการฝก
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานยุทธวิธีตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการฝกสุนัขตํารวจ
๔) ดําเนินการฝกอบรมใหกับประชาชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๕) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย

วิสัยทัศนของกองบังคับการฝกพิเศษ
“เปนศูนยฝก ยุทธวิธมี อื อาชีพ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะ ( Competency ) ขาราชการตํารวจ” จะเห็นได
วาการที่กําหนดวิสัยทัศนที่สรางความทาทายในการกําหนดแนวทางปฏิบัติจะนําไปสูวิสัยทัศนนี้ใหได และ
เปนวิสัยทัศนที่สอดรับและอยูภายใตรมเงาของวิสัยทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดเจตนารมณ
หรือวัตถุประสงคหลัก เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนไว ๕ เรื่องประกอบดวย ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาหองปฏิบัติการฝก (Training War Room) การเขาสูประชาคมอาเซียน
การสรางขวัญและกําลังใจ โดยสวนตัวคิดวาสถานการณการบริหารราชการของหนวยปจจุบัน ยังมีความ
จําเปนที่กองบังคับการฝกพิเศษ ตองนําวิสัยทัศนและเจตนารมณดังที่กลาวมาแลว มาเปนกรอบแนว
ความคิดและแนวทางในการพัฒนาตอไป
ปจจุบัน กองบังคับการฝกพิเศษ ตั้งอยูภายในบริเวณกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เลขที่
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กวาจะผานหลักสูตรไดก็เลือดตาแทบกระเด็น
เรื่องราวความประทับใจ ความซาบซึ้งใจของบุคคลที่ไดผานการหลอหลอมจากหนวยฝกพิเศษ
แหงนี้ ดวยการฝกที่เขมขน เหนื่อยยาก และบางครั้งก็แทบจะตองใชคําวา “หฤโหด” นั้น เมื่อเวลาผานไป
ก็ไดตระหนักวา “เปนการฝกที่ทรงคุณคาตอชีวิตอยางยิ่ง” ดังที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงในอดีตและ ตชด.
รุนหลังๆ บางคนไดบันทึกไว ดังนี้
พลตํารวจเอก พิชัย กุลละวณิชย (บันทึก: ๒๕๑๘, ๑๒๑) อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจไดกลาวถึง
การฝกของตํารวจตระเวนชายแดนในยุคแรกๆ ไววา … “ขาพเจาไดมโี อกาสคลุกคลีอยูก บั การฝกอบรมผูท จี่ ะ
ทําหนาทีเ่ ปนตํารวจตระเวนชายแดนมาตัง้ แตระยะเริม่ จัดตัง้ และไดเห็นการฝกอบรมในคายทุกแหงมาแลว
เพียงการฝกที่ คายสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แหงเดียว ขาพเจาก็ตอ ง
ยอมรับวา ทีว่ า เหนือ่ ยยากและหนักหนวงนัน้ ยังนอยกวาความเปนจริงเสียอีก จึงนาจะกลาววา กวาจะผาน
หลักสูตรไดกเ็ ลือดตาแทบกระเด็น ซึง่ จะตรงกับความเปนจริงมากกวาและ
เมือ่ สิน้ การอบรมและไดเขาประจําทําหนาที่ตางๆ ตามชายแดนแลวสิ่งที่
แตละคนไดพบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเองและสิง่ ทีค่ รูฝก สอนไวซงึ่ ไมนา จะ
เปนจริงไปได ก็ไดเปนจริงใหทุกคนตองประสบดวยตนเองเริ่มตั้งแต
การฝกตางๆ ที่ตางคนตางไดนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
การฝก
...ใหมีชีวิตอยูรอดในปาดวยการชวยตัวเอง (Jungle Survival)
...ใหชนิ กับความเงียบเหงา เปลาเปลีย่ ว และเผชิญกับภยันตรายรอบดาน
...ใหเคยชินกับการนอนกับดินกินกับทราย ขาดสิ่งบํารุงบําเรอความสุข
พล.ต.อ.พิชัย กุลละวณิชย
แมแตบุหรี่
...ใหอดทนกับการอดมื้อกินมื้อ หรือไมไดกินอะไรเลย
...ใหตอ งกินทุกอยางไมวา จะเปนเนือ้ สัตวอะไรในปา ผลไมอะไร หรือรากไม
อะไรที่พอจะใชเปนเครื่องยังชีพได....”
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1900 เก

พลตํารวจโท ประยูร อํามฤต (บันทึก: มิถุนายน ๒๕๕๖) ผูชวย
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และอดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ไดบันทึกถึงชวงเวลาที่ไดรับการหลอหลอมความเปน ตชด. ไววา…

ขาพเจาถือวาเปนจุดสําคัญในชีวิตที่ทําใหขาพเจาสามารถเจริญเติบโตในหนาที่ราชการไดอยาง
ภาคภูมิในปจจุบัน และตํารวจตระเวนชายแดนในปจจุบันก็ยังถือเปนแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอด
เพราะการฝกปรับพื้นฐานเพื่อเปนตํารวจตระเวนชายแดนจะทําใหทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ขีดความ
สามารถ ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของหนวยที่เราจะเขาไปเปนสวนหนึ่ง ทําให
เรามีโอกาสไดปรับตัวใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ”
พันตํารวจโทหญิง กนกพรรณ ทองออน (บันทึก: ๒๕๕๖) รองผูกํากับการฝายสนับสนุน ๓
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับการฝก
เมื่อครั้งเริ่มรับราชการไววา

พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ ทองออน

“ณ คายพระรามหก เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ ที่ กองกํากับการ ๑
กองบังคับการฝกพิเศษ หรือเรียกกันอีกชื่อวา คายมฤคฯ ตามชื่อ
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน อาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ
สถาปตยกรรม ซึง่ เวลานัน้ ยังมีรากไมปกคลุมบางสวน โครงสรางไมสกั ทอง
มองเห็นเปนเนื้อไมทั้งอาคาร แมยังไมไดบูรณะอยางเต็มรูปแบบ
เชนปจจุบัน แตก็มีการบํารุงรักษาดูแล ไดมีโอกาสขึ้นไปถวายสักการะ
พระบรมรูปครึง่ พระองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๖
ไดรบั ฟงความเปนมา เปนความประทับใจยิง่ ครัง้ นัน้ เมือ่ เขารับการฝกอบรม
ที่คายพระรามหก ในหลักสูตรผูบังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดน
(ผบ.มว.ตชด.) กับเพื่อนรวมรุนรวม ๑๑๘ คน สวนใหญเปนผูมีคุณวุฒิ
นิติศาสตรและรัฐศาสตร ซึ่งตองไปทําหนาที่ผูบังคับหมวดตํารวจตระเวน
ชายแดน ในหนวยปฏิบัติการตามกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ผูหญิง
๑๓ คน ที่จบปริญญาสาขาตางๆ บรรจุเขารับราชการมาในคราวเดียวกัน
ก็ไดเขาฝกอบรมในหลักสูตรเดียวกันนี้ดวย ณ สถานที่นี้เราไดรับการฝก
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต

“ขาพเจาเปนหนึ่งใน ๔๙ คน จาก ๑๕๐ คน ของนักเรียน
นายรอยตํารวจรุนที่ ๓๐ ที่สมัครใจมารับราชการในกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่เรียกวารุน พรานอาสา ๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ และ
ไดรับการสงเขารับการฝกอบรมเพื่อปรับพื้นฐานเปนตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ คายมฤคทายวัน ซึ่งปจจุบันคือ คายพระรามหก อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี เปนระยะเวลา ๙๐ วัน โดยมี พลตํารวจตรี วิภาส วิปลุ ากร
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ (ยศและตําแหนงขณะนั้น)
เปนผูอํานวยการฝกเพื่อหลอหลอมให พรานอาสา ๓๐ ทุกคนเปน
นายตํารวจและเปนผูบังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนที่ดี

ใหมีความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ ความรู และความคิด เปนไปอยางผสมผสาน กอใหเกิดทัศนคติใหมๆ
ที่ทําใหพวกเราซึ่งมีพื้นฐานความเปนมาที่แตกตาง สามารถคุยเรื่องเดียวกันไดดวยมุมมองที่หลากหลาย
เปดใจใหกวางขึ้น แนวทางการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย สามารถนํามาใชไดเสมอถาจะเรียกใหเขาไดกับทุกยุค
สมัย คงตองใชคําวา สูงสุดคืนสูสามัญ มีนัยสําคัญตรงกันคือ การใชชีวิตที่เรียบงาย สามัญทําใหชีวิตเปนสุข
(ทั้งตัวเราเองและผูอื่น เพราะทําใหเราไมตองเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น)
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งานมวลชนสัมพันธที่ ตชด.ใหความสําคัญอยางมากในเวลานั้น ทําใหการฝกอบรมมีชีวิตชีวา
การไดเรียนรูเรื่องทางสังคม จิตวิทยาและการเมือง ชวยทําใหเกิดความพรอมที่จะเผชิญหนากับความ
เปนจริงของสังคมอยางประนีประนอม แมวันเวลาผานไปสิ่งที่ไดจากการฝกอบรมที่คายพระรามหก
ในครั้งนั้นยังสามารถนํามาประยุกตใชไดเสมอในทุกสถานการณ สถานที่และเวลา แมวาวันนี้พระราชนิเวศน
มฤคทายวัน ไดเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี การขึ้นไปเยี่ยมชมตองผานกระบวนการ
แตความทรงจําที่เคยไดสัมผัสความรมรื่น ความสงบของพระราชวังแหงความรักและความหวัง ทุกคราว
เมื่อไดเห็นก็ยังประทับใจไมเปลี่ยนแปลงและยังรําลึกถึงการฝกในคราวนั้นไมลืม”



เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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การฝกปรับพื้นฐาน ตชด.

“เมื่อจบหลักสูตรครบถวนแลว นายตํารวจทุกคนก็เดินทางไป
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสังกัดของตัวเองที่ไดเลือกไวตั้งแตตนที่ได
สอบคัดเลือกเขามา สําหรับผมสังกัด กก.ตชด.เขต ๗ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึง่ ในตอนนั้นผูกํากับการ กก.ตชด.เขต ๗ คือ พ.ต.อ.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
ซึ่งทานเปนครูของผมตอนฝกที่คายพระรามหก ดังนั้นในการเริ่มตนชีวิต
ราชการเปนตํารวจตระเวนชายแดน จึงไดรับความเมตตาจากผูบังคับ
บัญชาเปนอยางดี และเปนความโชคดีของผมที่มี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
ทานหนึ่งไดสั่งการใหนายตํารวจรุนของผมทั้ง เขต ๒ และ เขต ๗ ศึกษา
ดูงานในพื้นที่รับผิดชอบกอนปฏิบัติงานจริง โดยเดินทางไปดูพื้นที่ทั้ง
พ.ต.อ.พิสิษฐ ทรัพยสิน
ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก เปนการเยี่ยมฐานปฏิบัติการของ
มว.ตชด.และ กองรอย ตชด.ครบทุกฐานปฏิบัติการ ทําใหเขาใจภารกิจ
ของ ตชด.ไดเปนอยางดี หลังจากนั้นผมไดรับการแตงตั้งไปปฏิบัติหนาที่
เปน ผูบังคับหมวดหนวยสันตินิมิตที่ ๑๑๒ ตั้งอยู กิ่ง อ.หนองหญาปลอง
จ.เพชรบุรี เปนหนวยที่ทําหนาที่ชุดมวลชนสัมพันธใหกับ กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๗ กก.ตชด.เขต ๗ ซึ่งในตอนนั้นในพื้นที่มีปญหาดานการกอการรายของ ผกค.ซึ่งเปนคน
เชื้อชาติกะเหรี่ยง ที่ถูกปลุกระดมใหเปนปฏิปกษกับฝายราชการ ซึ่งกอนหนานั้นประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔
มี ตชด.ถูกระเบิดเสียชีวิตในครั้งเดียวถึง ๙ นาย และตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๖ ถูกซุมยิงเสียชีวิตอีก ๒ นาย
ดังนัน้ หนาทีข่ องผมรวมทัง้ ลูกทีมซึง่ เปนเจาหนาทีต่ าํ รวจเด็กๆ ยศ ส.ต.ต. ถึง ส.ต.ท.เปนหลัก คือสรางความเขาใจ
ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ พวกเราตองเขาไปกินนอนกับชาวบานในหมูบานเปาหมายที่มีชาวบาน
บางคนไดออกไปรวมเคลือ่ นไหวกับ ผกค.ในพืน้ ที่ ภารกิจทีท่ กุ คนเขาใจดีคอื ทําอยางไรใหชาวบานรักและเขาใจ
รวมถึงความปลอดภัยของตํารวจทุกคนดวย ซึ่งการทํางานดังกลาวผมเริ่มนําความรูที่ไดรับออกมาใช เริ่มใช
หลักปรับทุกข ผูกมิตร เขาไปชวยชาวบานซอมแซมบานบาง ชวยไปเก็บพืชไรบาง รวมทั้งเปนการหาขาว
ไปในตัว ผมไดทํางานในพื้นที่ กิ่ง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี อยูประมาณปเศษ ก็ไดรับการแตงตั้งใหเปน
รอง ผบ.รอย ๒ กก.ตชด.เขต ๗ ซึ่งกองรอยตั้งอยูที่ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี โดยในตอนที่ไปรับตําแหนงผมยัง
มียศ ร.ต.ต.ก็รูสึกงงๆ เพราะ รอง ผบ.รอย นาจะมียศ ร.ต.อ.หรืออยางนอยควรมียศ ร.ต.ท. แตตอมาจึง
เขาใจวาเปนความเมตตาของผูบังคับบัญชาเพราะในปนั้นไดรับความชอบ ๒ ขั้น และติดยศ ร.ต.ท.”
การฝกของตํารวจตระเวนชายแดน มิไดเปนเพียงการฝกเพื่อเตรียมกําลังพลใหไปปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจเทานั้น หากแตเปนการหลอหลวมบุคคลคนหนึ่งใหมีความพรอมทั้งกําลังกาย กําลังความคิด
จิตวิญญาณที่จะทํางานเพื่อประโยชนประเทศชาติและประชาชนอยางจริงใจ และถึงจะโยกยายไปเปนตํารวจ
ในสังกัดใด วิชาความรูและประสบการณการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ที่ไดรับการหลอหลอมมาเปนตํารวจ
ตระเวนชายแดนก็ยังสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ จนประสบความสําเร็จกอใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและในที่สุดตอประเทศชาติไดเปนอยางดี
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พันตํารวจเอก พิสิษฐ ทรัพยสิน (บันทึก : ๒๕๕๖) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร
อดีตผูบังคับหมวด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ไดบันทึกถึงสิ่งที่ไดรับจากการฝกและไดนํา
มาใชในการทํางานโดยยืนยันไวในขอเขียนของทานวา…

กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีหนาที่ในการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสังกัดอื่น ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ดวยหนาที่ในการฝกอบรมจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา ทั้งดานการฝกและเครื่องชวยฝก
ใหทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง ในดานภารกิจของหนวยตระเวนชายแดน ผลการพัฒนาการฝก
ดานนวัตกรรมเครื่องชวยฝกที่สําคัญของแตละหนวย ในสังกัดกองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน มีดังนี้

กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online หรือที่เรียกวา E-Learning โดยความรวมมือกับ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยใชโปรแกรม Learn Square
นํามาใชสรางสื่อการเรียนการสอน



บทเรียนออนไลนสื่อการเรียนการสอน E-Learning
พัฒนาโดย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1944 เก

กองกํากับการ ๒ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

จากกรณีที่มีปญหาในการฝกเครื่องยิงจรวด RPG และลูกจรวดดาน ทําใหสูญเสียเครื่องชวยฝก
โดยเปลาประโยชน กองกํากับการ ๒ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงได
พัฒนาแทนจรวด RPG – ๒ และ RPG – ๗ โดยเปนแบบหลายลํากลอง และใชการจุดชนวนดวยไฟฟา
ทําใหสามารถนําลูกจรวดที่ดานมาใชยิงไดอีก



แทนจรวด RPG แบบหลายลํากลองจุดชนวนลูกจรวดที่ดานดวยไฟฟาพัฒนาโดย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.



จรวด RPG - ๒



จรวด RPG - ๗
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กองกํากับการ ๓ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จากการที่ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กําหนดให กองกํากับการ ๓ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
มีความชํานาญเฉพาะดานอาวุธประจําหนวย ซึ่งเปนอาวุธยิงสนับสนุนใหกับหนวยดําเนิน
กลยุทธ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จึงไดทําการพัฒนาอุปกรณการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มม. และ ขนาด ๘๑ มม.
แบบมือถือ เพื่อใหเกิดความสะดวกคลองตัวในการเคลื่อนที่และรวดเร็วในการยิง สามารถ
นําพาไปทั่วประเทศไดดวยบุคคลเพียงคนเดียว อุปกรณประกอบดวย
๓.๑ ปลอกรัดลํากลอง
๓.๒ สายสะพาย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๓.๓ แผนฐานรูปทรงกลม
๓.๔ ชุดเครื่องเล็ง
นอกจากนี้ ยั ง ได พั ฒ นาอุ ป กรณ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยิ ง ลู ก ระเบิ ด แบบ ๙๓ ขนาด
๘๑ มม.ทําการยิงดวยแสงเลเซอรพอยท เพื่อใชในการฝกสามารถปรับการยิงไดอยาง
ไมจํากัดจํานวน เนื่องจากไมจําเปนตองใชกระสุนจริง ทําใหประหยัดงบประมาณในการ
จัดหากระสุนสําหรับการฝกไดมาก

เจาหนาที่ กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.ทดสอบอุปกรณเครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๖๐ มม. และ ขนาด ๘๑ มม. แบบมือถือในสนามฝกทดสอบ



เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1966 เก

กองกํากับการ ๔ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กองกํากับการ ๔ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ไดถูกกําหนดใหมีความชํานาญเฉพาะดานในเรื่องการยิงปนเล็กยาว M๑๖ ซึ่งเปนอาวุธ
ประจํากายตํารวจตระเวนชายแดน ตอมาดวยสภาพลํากลองที่ใชมานาน ทําใหมีการเปลี่ยน
เฉพาะลํากลอง โดยใชลํากลอง M๑๖ A๒ ดังนั้นศูนยหนาจะเปนศูนยของ M๑๖ A๒
แตศูนยหลังยังเปนของ M๑๖ A๑ ฉะนั้นจึงเกิดปญหาในการปรับศูนยปน เนื่องจากเปาปน
สําหรับ M๑๖ A๑ และ M๑๖ A๒ นั้นมีความแตกตางกัน กองกํากับการ ๔ กองบังคับการ
ฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงไดจัดทําเปาปนสําหรับ M๑๖ A๑ ที่ใช
ลํากลอง M๑๖ A๒ เปนการเฉพาะทําใหแกปญหาการปรับศูนยปน M๑๖ A๑ ที่ใชลํากลอง
M๑๖ A๒ ไดเปนอยางดี ทําใหการยิงมีความแมนยํายิ่งขึ้น



เปาเล็ง M๑๖ A๑ ที่ใชลํากลอง M๑๖ A๒
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน



หุนยนตเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด พัฒนาโดย
กลุมงานฝกเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.

จากการที่กลุมงานฝกเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ใน
๓ จังหวัดชายแดนใตเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๘ โดยใหมีการฝก
ทบทวนการเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด ณ กองกํากับ
การ ๕ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน และไดไปศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนโปลีเทคนิค
ลานนา เชียงใหม เกี่ยวกับการจัดทําหุนยนต ทําใหเกิด
แนวคิดที่จะสรางหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขึ้นมาใชเอง
จึงไดประสานงานความรวมมือกับโรงเรียนโปลีเทคนิค
ลานนาในการออกแบบและพัฒนาจนจัดสรางหุนยนต
เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดที่สามารถยกเคลื่อนยายวัตถุ
ตองสงสัยออกจากพื้นที่เสี่ยงได และสามารถประกอบ
ปนฉีดนํ้าแรงดันสูงสําหรับใชในการทําลายวัตถุระเบิด
โดยมีคาใชจายประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับวาถูกมาก
เมื่อเทียบกับของที่จัดหาจากตางประเทศ

กองกํากับการ ๖ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

เครื่องทวีแรงถอยปนเล็กยาว M๑๖
เพื่อทําใหการฝกใชกระสุนซอมรบมีประสิทธิภาพ


เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
1988 เก

ในการฝกการยิงอาวุธประจํากายของ ปนเล็กยาว
M๑๖ จะใชกระสุนจริงในการยิงปนสนามทราบระยะ
และใชกระสุนซอมรบในการฝกจําลองยุทธ ซึ่งที่ผานมา
ดวยกระสุนซอมมีคุณภาพไมดี หรืออาจเกิดจากการ
เสื่อมสภาพของดินปน จึงทําใหปนติดขัดบอยครั้ง
และสามารถทําการยิงไดทีละนัด ไมสามารถยิงแบบยิง
เปนชุดได กองกํากับการ ๖ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงไดพัฒนาเครื่อง
ทวีแรงถอย เพือ่ ทําใหการฝกใชกระสุนซอมรบมีประสิทธิภาพ
และสมจริงมากขึ้น

กองกํากับการ ๗ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

หนวยไดพัฒนาเครื่องชวยฝกที่สําคัญไดแก กลองเล็งปนเล็กยาว โดยจัดทําเปนกลองวางพาดปน
หรือกลองเล็งเพื่อพัฒนาความแมนยําและการปรับตั้งศูนยและเครื่องยิงลูกระเบิด RPG ดัดแปลงดวยระบบ
ไฟฟา โดยนําลูกที่ดานจากการจุดชนวนในระบบปกติมาใชระบบไฟฟา



กลองเล็งปนเล็กยาว



ระบบไฟฟาจุดชนวน
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กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๑. ขาราชการตํารวจ กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ที่มีความสามารถดานเครื่องยนต และระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ไดประดิษฐหุนยนตเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดโดยใชตีนตะขาบลอยาง ซึ่งทําให
เกาะพื้นไดดีทั้งพื้นราบ ลาดชัน ทางเรียบและขรุขระ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๒. ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดประดิษฐเครื่องกําเนิดคลื่นรบกวนสัญญาณ
โทรศัพทแบบมือถือ และติดประจํารถสําหรับรบกวนสัญญาณโทรศัพทมือถือ
ทุกระบบ เพิ่มความปลอดภัยในการเก็บกูวัตถุระเบิดโดยเฉพาะอยางยิ่งระเบิดประเภท
ที่มีการจุดระเบิดดวยสัญญาณจากโทรศัพทมือถือ
๓. ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดประดิษฐเครื่องตรวจจับวัสดุโลหะแบบ
มือถือตรวจบุคคลขึ้นใชงานเอง เปนการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจาก
ตางประเทศซึ่งมีราคาแพง



ประดิษฐหุนยนตเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดโดยใชตีนตะขาบลอยาง
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กองกํากับการ ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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จากกรณีผูกอความไมสงบมักลอบสังหารเจาหนาที่ ประชาชน ในขณะที่ขับขี่
รถจักรยานยนต โดยที่เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดตอบโต กองกํากับการ ๙ กองบังคับการฝก
พิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงพัฒนาเปาเคลื่อนที่บนรถจักรยานยนต
ที่มีความเร็ว ๔๐-๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และฝกใหเจาหนาที่ยิงปนบนรถจักรยานยนต
ขณะเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติการตอบโตคนรายไดอยางมีประสิทธิภาพ



ฝกใหเจาหนาที่ยิงปนบนรถจักรยานยนตขณะเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนยังไดจัด
ทําระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการฝกไดแก ฐานขอมูลครูฝก และฐานขอมูลผูเขารับการฝก
เพื่อใหสามารถตรวจสอบสถานภาพครูฝกและผูรับการฝก ไดอยางเปนปจจุบันอยูเสมอ
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ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
พันตํารวจเอก สถาพร แกวสนิท (บันทึก: ๒๕๕๖) ผูกํากับการ ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา...
“เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ จากเหตุการณกอความไมสงบในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและ ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา หนวยได
สูญเสียเจาหนาที่ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด ๑ นาย บาดเจ็บสาหัส ๒ นาย
ขณะปฏิบัติหนาที่เขาตรวจสอบเหตุระเบิดลูกที่ ๑ แลวระเบิดลูกที่ ๒
ก็เกิดระเบิดขึ้นโดยบังคับจุดดวยโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนเหตุให ดาบตํารวจ
กําพล ทองงาม เสียชีวิต ดาบตํารวจ ปญญา ผลทอง และดาบตํารวจ
สมมาศ ขําเกลี้ยง บาดเจ็บสาหัส

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

พ.ต.อ.สถาพร แกวสนิท

จากสถานการณความรุนแรงที่มีมาโดยตอเนื่อง พลตํารวจโท
สมศักดิ์ แขวงโสภา ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงไดมีคําสั่งเมื่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ใหจดั ตัง้ ศูนยการศึกษาเหตุลอบวางระเบิด
ขึ้นที่ กองกํากับการ ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน คายทานมุก ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทําหนาที่จัดทํากรณีศึกษาวิจัยงานเก็บกูวัตถุระเบิดในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔”



พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผบช.ตชด. จัดตั้งศูนยการศึกษาเหตุลอบวางระเบิด
ที่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. เมื่อ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

ตอมากลุมผูกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตไดพัฒนารูปแบบการลอบวางระเบิด
ไปในหลากหลายรูปแบบ เปนเหตุใหประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ บาดเจ็บ และเสียชีวิตจํานวนมาก
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดทํากรณีศึกษาจากการสูญเสียในสวน
ของเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนในหลายกรณี แตยังไมสามารถแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมไดชัดเจน
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เหตุระเบิดรานโปรคอม สุไหงโก-ลก ชุดปฏิบัติการเก็บกูฯ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.
เขาตรวจพื้นที่คนหาระเบิดลูกอื่นๆ ทําพื้นที่ใหปลอดภัย

ฝกอบรมการระวังปองกันเหตุระเบิดหลักสูตร ตชด.ประจําป



จําลองเหตุการณกับดักระเบิดที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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เนื่องจากขาดระบบขอมูลและระบบการถายทอดขอมูลที่ดี รวมทั้งการติดตามสถานการณในเชิงวิเคราะห
วิจัย ในฐานะหนวยฝก เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงงานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน จึงไดขยายขอบเขตงานของศูนยการศึกษาขอมูลเหตุลอบวางระเบิด แลวปรับปรุงเปน ศูนยขอมูล
วัตถุระเบิด กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ศขว.บก.กฝ.บช.ตชด.) ขึ้น
โดยมีภารกิจดังนี้
๑. ติดตามสถานการณดานการลอบวางระเบิด และการกอเหตุรายโดยใชวัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
๒. รายงานสถานการณตามขอ ๑ ใหศูนยปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนทราบ ในกรณีที่มี
เหตุการณในแตละวัน
๓. จัดทํากรณีศึกษา (Case study) ในกรณีที่เกิดการสูญเสียจากเหตุการณระเบิดในสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน
๔. เปนศูนยการเรียนรูดานการเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๕. ศึกษาคนควาวิจัย และพัฒนาอุปกรณในการปองกัน การเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด
๖. เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และการเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การเขาถึงขอมูลแบงเปน ๒ ระดับ ไดแก
๑. ขอมูลขาวสารทีเ่ ปดเผยไดสาํ หรับประชาชน
ทั่วไป จะเปนขาวสารขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณลอบวางระเบิดตางๆ ไดแก
• ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัตถุตอง
สงสัย
• วิธีการปองกันอันตรายจากเหตุการณ
ลอบวางระเบิดและการปองกันภัยทั่วไปในบริเวณ
บานและสถานที่ใกลเคียง
• ขอมูลการแจงเบาะแสตางๆ
• วิธีปฏิบัติเบื้องตนเมื่อพบวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุตองสงสัย







ตรวจสนาม ฮ. ศาลากลาง จ.พัทลุง

ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ สหกรณโคนมพัทลุง

การอบรมเครือขายภาคประชาชน กอ.รมน. ณ หองบังสูรย เก็นติง้ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมือ่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖



ใหความรูแกประชาชนในการระวังปองกัน
เหตุลอบวางระเบิด
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ทําพื้นที่ไมใหเอื้อตอการนําวัตถุระเบิดเขาไปซุกซอน

๒. ขอมูลเชิงลึกสําหรับเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนขอมูลเชิงลึกที่เจาหนาที่
ของรัฐจะตองศึกษา โดยแบงเปน
• เจาหนาที่มีหนาที่รักษาความปลอดภัย



เก็บกูวัตถุระเบิดแบบเหยียบไวไดที่ ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทั่วไป ศึกษาขอมูลสวนที่ ๑ สําหรับประชาชนทั่วไป
และขอมูลสวนที่ ๒ ไดแก ยุทธวิธีของคนราย,
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ตองสงสัย (หลัก ๕C), การปฏิบัติในเหตุภาวะวิกฤต
• เจาหนาที่พิเศษ (เจาหนาที่ชุดเก็บกู



คนรายติดธงชาติมาเลเซียเพือ่ ลวงให จนท.เขาเก็บธงชาติ
แลววางกับดักระเบิดแสวงเครื่องไว





ขอมูลที่ไดรับจากศูนยขอมูลวัตถุระเบิด
จะเปนประโยชนในการเรียนรูของเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนทั่ ว ไปที่ จ ะได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ที่ถูกตอง นําไปสูการระวังปองกันเหตุลอบวางระเบิด
ในพื้นที่ของตน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดดียิ่งขึ้น

รถติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณ

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก
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วัตถุระเบิดและเจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน) ศึกษา
สวนที่ ๑, ๒ และสวนที่ ๓ ขอมูลเชิงลึกขั้นตอน
การทําพื้นที่ใหปลอดภัย

ตชด.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กับงบประมาณการเงิน

ประวัติตํารวจตระเวนชายแดนหรือ ตชด. จะสมบูรณมิไดเลยหากมิไดกลาวถึงงานการเงินและ
งบประมาณ ซึ่งถาจะเปรียบกับรางกายของคนเราก็เสมือนเสนโลหิตหลอเลี้ยงรางกายใหเจริญเติบโต
จึงควรจะบันทึกไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่ออนุชนรุนหลังจะไดทราบความเปนมาพอสมควรดังนี้
พลตํารวจโท สุรพล จุลละพราหมณ(๑) (๒๕๑๘ : ๙๑ – ๙๒) บันทึกไววา...
เมื่อตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐) หนวยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมตํารวจโดยตรงนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมยังไดใหงบปองกัน
ราชอาณาจักรอีกจํานวนหนึ่งทุกป จึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว ทันการณและมีประสิทธิภาพ
ตํารวจตระเวนชายแดนมีขวัญกําลังใจดีเปนพิเศษ ดวยไดรับการปูนบําเหน็จความชอบสมความเหนื่อยยาก
ตรากตรํา และการเสี่ยงภัยอันตรายรอบดานที่เผชิญอยู

พล.ต.ท.สุรพล จุลละพราหมณ

“หลังจากป พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงกลาโหมงดจายงบปองกัน
ราชอาณาจักรหลังเกิดการปฏิวัติ ตํารวจตระเวนชายแดนถูกพายุการเมือง
พัดเอาอยางแรงจนแทบลมทั้งยืนเพราะหัวหนาคณะปฏิวัติขัดแยงทาง
การเมืองเปนการสวนตัวกับอธิบดีกรมตํารวจและผูบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน (พลตํารวจเอก เผา ศรียานนท) พลอยทําใหตํารวจ
ตระเวนชายแดนซวนเซอยางหนัก ตํารวจตระเวนชายแดนถูกลดฐานะ
เปนหนวยขึ้นตรงสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธร กระทรวงกลาโหมสง
พลตรี ชาญ อังศุโชติ(๒) มาเปนผูบัญชาการหนวยตํารวจตระเวนชายแดน
แตพวกเราเชื่อในความรักประชาชนและประเทศชาติของพวกเรา ในที่สุด
(๑)พลตํารวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และอธิบดีกรม

ตํารวจ ถึงแกกรรมเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๘
(๒)พลตรี ชาญ อังศุโชติ อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๔ และอดีต
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ถึงแกกรรมยศ พลโท เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔
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ปรากฏวา พลตรี ชาญ อังศุโชติ เปนผูที่เขาใจตํารวจตระเวนชายแดนดีที่สุด และตอสูเพื่อตํารวจตระเวน
ชายแดนทุกวิถีทาง จะมีการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งทานก็อยูในฐานะที่จะทําความเขาใจกับหัวหนาคณะ
ปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้ง ตํารวจตระเวนชายแดนรอดพนจากมรสุมทางการเมืองดํารงหนวยอยูไดถึงจน
ปจจุบัน แมวา พลตรี ชาญ อังศุโชติ จะยายไปอยูที่อื่น แตทานก็ยังคงรักและหวงใยตํารวจตระเวนชายแดน
และใหการสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิม

ตอมากรมวิเทศสหการ(๓ ) ก็ใหทุนสมทบรวมกับยูซอม ชวยแบงเบาภาระของตํารวจตระเวนชายแดน
ทําใหฐานะทีเ่ คยซวนเซนัน้ คอยๆ ทรงตัวยืนขึน้ ได จนในทีส่ ดุ สามารถออกเดินไดเปนปกติอกี ครัง้ นอกจากนัน้
ก็ไดรับการสนับสนุนจากองคการสาธารณกุศลบาง เอกชนบาง ทําใหกิจการตางๆ ที่ตํารวจตระเวนชายแดน
ทําเพื่อชวยเหลือประชาชนและงานพัฒนาการรุดหนาไปดวยดีเปนที่พอใจของประชาชน
เมื่อกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดฟนคืนชีพอีกครั้ง (ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๕) หลังจาก
การปฏิวัติปลายป พ.ศ.๒๕๑๔ ดานงบประมาณการเงินดีขึ้น แมจะไมมีงบประมาณอิสระทุกหมวด
ทุกประเภทเหมือนป พ.ศ.๒๔๙๖ และไมมีงบปองกันราชอาณาจักร (งบรักษาความสงบ) สนับสนุน พอดี
กับยูซอมตัดการชวยเหลือเกือบทั้งหมด ตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองพึ่งงบประมาณจากกรมตํารวจ
ทางเดียว แตก็ดํารงอยูไดดวยดีพอสมควร...”
พันตํารวจเอก สงคราม ลิปสุนทร (กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน, ๒๕๑๘ : ๑๒๘-๑๓๑) อดีตเจาหนาที่การเงินรุนแรก
ของกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน และอดีตผูบังคับการสนับสนุน
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดบันทึกไววา

พ.ต.อ.สงคราม ลิปสุนทร

“...เมื่อแรกตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือ
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนภาคอีสาน พ.ศ.๒๔๙๖ นั้นยังเปน
เพียงหนวยงานชั่วคราวที่ตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม
สถานการณของบานเมืองในขณะนั้น ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหไปประจําที่
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน มีฐานะไปชวยราชการ และมีตาํ แหนงทาง
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนเพิม่ อีกตําแหนงหนึง่ ดวย ซึง่ เดิมผูเ ขียน
เปนเจาหนาทีส่ มุหบ ญ
ั ชี สังกัดกองคลัง กรมตํารวจ แตยงั คงไดรบั เงินเดือน
จากตนสังกัดเดิม ตอนนั้นผูเขียนคิดวาคงไปชวยราชการเปนการชั่วคราว
(๓)กรมวิเทศสหการ

กระทรวงการตางประเทศ รับผิดชอบการบริหารงานดานการประสานงาน
ทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทย-กับรัฐบาลตางประเทศ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

2207
07

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตอนที่หนวยตํารวจตระเวนชายแดนถูกลดฐานะเปนหนวยขึ้นตรง กองบัญชาการตํารวจภูธร
งบประมาณปองกันราชอาณาจักรจากกระทรวงกลาโหมก็ถูกตัด ทําใหฐานะทางการเงินและงบประมาณ
ของตํารวจตระเวนชายแดนมีอาการเหมือนคนไขหนัก ตอมาก็ไดรับการชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
มาสวนหนึ่ง พอประคับประคองอยูไดในดานอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องสนาม ยานพาหนะ เปนตน พอทําให
ดํารงอยูได เงินเดือนตํารวจคงจายใหเหมือนเดิม แตเบี้ยเลี้ยงจายเพียง ๒๐ วันในหนึ่งเดือน เฉพาะหนวย
ที่ออกไปปฏิบัติงานในสนามเทานั้น

สัก ๒ - ๓ ป หรืออยางดีก็ไมเกิน ๕ ป แตที่ไหนไดกลายเปนตองอยูกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จนเกษียณอายุราชการ และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนกลายเปนหนวยงานที่มีความเจริญกาวหนา
มีความมั่นคงถาวรจนถึงปจจุบัน
๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ เจาหนาที่ที่จะไปปฏิบัติงานชวยราชการชายแดนเดินทางโดยรถไฟ
ขบวนพิเศษพรอมบรรทุกรถยนตแลนดโรเวอร ๒๐ คัน และสิ่งของอุปกรณตางๆ จากสถานีรถไฟบางซื่อ
ปลายทางนครราชสีมา เชาวันรุงขึ้นไปทํางานที่ตึกชุณหะวัณ โรงพยาบาลทหารผานศึก จังหวัดนครราชสีมา
เปดที่ทําการกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ณ ตึกชุณหะวัณ ชั้น ๒ ทําหนาที่การเงินหรือสมุหบัญชี
ขึ้นกับ อํานวยการ ๔ สงกําลังบํารุง ตองเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อเบิกจายเงินตอคลังจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖
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งบประมาณทีก่ องคลังโอนไปตัง้ จายทางคลังจังหวัดนครราชสีมาเปนงบปองกันราชอาณาจักร ชือ่ เต็ม
วา “เงินการจร (งบปองกันราชอาณาจักร) คาใชจายในการรักษาความสงบ” ซึ่งกระทรวงกลาโหมแบงให
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมตํารวจเปนผูเบิกจายงบนี้เปนประจํา เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๔ เปนตนมา
การเบิกจายในระยะแรกๆ สวนใหญเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ นอกนั้นก็เปนคาใชจาย
ตางๆ ในสํานักงาน สวนงบประมาณคากอสรางนั้น ใชงบปองกันราชอาณาจักรเชนเดียวกัน แตโอนไปเปน
ยอดตางหาก เพื่อปลูกสรางอาคารกองรอยที่คายสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งปลูกสรางแบบชั่วคราวกึ่งถาวร ระดมกําลังปลูกสรางอยางเรงดวน เราทํางานอยูที่ตึกชุณหะวัณประมาณ
๓ เดือนเศษ ก็ยายไปอยูที่คายสุรนารายณ
ตอมาเมื่อกองบัญชาการฯ เปดรับสมัครตํารวจรักษาชายแดนรุนแรก (รุนที่ ๑) โดยรับจากทหาร
กองหนุน กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนจึงเริ่มเบิกจายเงินเดือนเปนครั้งแรก เบิกจายในอัตรา
พลตํารวจสํารอง (ระหวางฝก) อัตราเดือนละ ๗๒ บาทตอคน คาเบี้ยเลี้ยงอีกวันละ ๖ บาท หลังจากที่ตํารวจ
รุน นีฝ้ ก จบบรรจุในอัตรา พลฯ สมัคร แลวถึงไปประจําหมวดตํารวจรักษาชายแดนตามชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เราไดสง เงินเดือนไปจายใหทางธนาณัติ บางครัง้ สมุหบ ญ
ั ชีกน็ าํ เงินไปจายใหดว ยตนเอง สวนขาราชการ
ตํารวจที่มาชวยราชการที่กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนนั้นยังคงรับเงินเดือนจากตนสังกัดเดิม
ในป พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง เราไดเสนอกองคลัง
กรมตํารวจขอใหตัดโอนอัตราเงินเดือนไปฝากเบิกจายยังกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือสถานีตํารวจ
ภูธรอําเภอที่เบิกจายตอคลังอําเภอรวม ๑๙ แหงดวยกัน ตอมาเมื่อไดจัดตั้งกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนเขตตางๆ ขึ้นในป พ.ศ.๒๔๙๘ เจาหนาที่สมุหบัญชีก็เริ่มเบิกจายเงินตรงตอคลังจังหวัดที่ตั้งหนวย
แตบางแหงก็ยังคงใหกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนผูเบิกจายเงินใหแกตํารวจตระเวนชายแดน
ในป พ.ศ.๒๕๐๐ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขตตางๆ จึงไดเบิกจายเงินจากคลังจังหวัด
คลังอําเภอครบทุกกองกํากับฯ
งานหนาที่การเงินหรือสมุหบัญชีเมื่อแรกตั้งกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดนนั้นขึ้นอยูกับ
อํานวยการ ๔ (การสงกําลังบํารุง) กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ตามตําแหนงเรียกวาสมุหบัญชี
กองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน ตอมาตั้งฝายอํานวยการตํารวจภูธรชายแดนและฝายสนับสนุนตํารวจ
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ภูธรชายแดน งานหนาที่การเงินไดรวมอยูในกองกํากับการพลาธิการ ฝายสนับสนุนตํารวจภูธรชายแดน
ตําแหนงสมุหบัญชีกลายเปนรองผูกํากับพลาธิการ ฝายสนับสนุนตํารวจภูธรชายแดน (ทําหนาที่การเงิน)
ป พ.ศ.๒๕๑๕ ตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๐
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ หนวยการเงินไดเลื่อนฐานะเปนกองกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุน
ตํารวจตระเวนชายแดน (กก.๔ บก.สสน.ตชด.) ปจจุบันเปน ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.”
สําหรับรายละเอียดดานการปฏิบัติงานการเงินของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนนั้น

พ.ต.อ.เจริญ อมรรัตนดิลก

“...ผมเปนตํารวจรักษาดินแดนมากอนเมื่อเริ่มกอตั้งสํานักงาน
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน การเบิกเงินงบประมาณตองเบิก
ตรงตอกองคลังกรมตํารวจ ตอมาเปลี่ยนเปนกองการเงิน แลวสงเงินไป
จายใหแกตํารวจตระเวนชายแดนทุกหนวยทั่วประเทศโดยตองจัดทําบัญชี
ในสภาพหนวยงานยอยตามความหมายของกระทรวงการคลังหนวยงาน
ตํารวจตระเวนชายแดนในสวนภูมิภาคไดเริ่มเบิกเงิน งบประมาณตรง
ตอคลังจังหวัดที่เกี่ยวของตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
สวนหนวยงานในกรุงเทพฯ ยังเบิกเงินตรงตอกองการเงิน กรมตํารวจ
จากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหหนวยตํารวจ
ตระเวนชายแดนเปนหนวยงานยอย แตวงเงินเบิกจายตํารวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศมีจํานวนมาก ไมยอยตามความหมายของชื่อบัญชีจึง
เปนเหตุใหการควบคุมไมรัดกุมอยางทั่วถึง จึงเกิดการทุจริตขึ้นประมาณ
ป พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงินโดยการแกหลักฐาน
การเบิกเงินคารักษาพยาบาลระหวางกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กับกองการเงินกรมตํารวจ การโกงวิธีนี้เมื่อตรวจสอบพบผูบังคับบัญชา
ที่เกี่ยวของตองรับบาปชดใชทางแพงไปหลายราย

เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๓ ผมรับตําแหนงเปนรองผูกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวน
ชายแดนไดตรวจรายงานการเงินประจําเดือนของทุกหนวยที่สงตอกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
พบวาบางหนวยงานมีความบกพรองและสอไปในทางทุจริต ผมจึงขออนุญาตผูบังคับบัญชาไปตรวจงาน
การเงิน ณ สํานักงานของหนวยงานนั้นๆ ปรากฏวาพบความบกพรองและทุจริตจริง
ตอมาป พ.ศ.๒๕๒๔ ผมไดเลื่อนตําแหนงเปนผูกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนตํารวจตระเวน
ชายแดน จึงไดดําเนินการทําเรื่องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอให กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเบิกเงินงบประมาณโดยตรงตอกรมบัญชีกลาง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เปนตนไป
และไดรับการอนุมัติตามขอจึงไดเบิกจายมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเปนผลใหการเบิกจายเงินของกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน เบิกจายไดรวดเร็วและคลองตัวมากยิ่งขึ้น
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พันตํารวจเอก เจริญ อมรรัตนดิลก (บันทึก : ๒๕๕๖) อายุ ๘๓ ป
อดีตผูกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ไดบันทึกความทรงจําและแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานไวดังนี้

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นอกจากนั้นผมไดเสนอแนวทางแกปญหาการเงินทั้งระบบและพัฒนาบุคลากร
ดานการเงินของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนดังนี้
๑. การพัฒนาระบบงาน ผมเสนอตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการเบิกจายเงินทุกประเภทภายใตขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยผม
รับหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางาน สวนคณะทํางานประกอบดวย หัวหนางานการเงินจาก
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนทุกหนวย จนเปนผลสําเร็จไดเอกสารคูมือการปฏิบัติ
งานดานการเงิน ๒ เลมใหญ เพื่อใหการปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกันเรียกวาการจัดทําแผน
ตชด.-ง. ตางๆ รวม ๑๒ แบบ สําหรับใชตรวจสอบและควบคุมผลการรับจายเงินประจําวัน
และประจําเดือน ใชไดผลดีมากจนเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานทั่วไปและสามารถปองกัน
การทุจริตไดสวนหนึ่งดวย
๒. การพัฒนาบุคลากร สําหรับการพัฒนาบุคลากรดานการเงินของกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนโดยการฝกอบรมระยะแรก ผมแบงการฝกอบรมออกเปน ๓ กลุม
คือ
๑. ระดับหัวหนาแผนก
ใชเวลา ๕ วัน
๒. ระดับประจําแผนก
ใชเวลา ๑๐ วัน
๓. ระดับผูปฏิบัติชั้นประทวน ใชเวลา ๓๐ วัน



พล.ต.ท.มโน สมิตะพินทุ ผบช.ตชด.เปนประธานในพิธีเปดการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู
เจาหนาที่การเงิน รุนที่ ๓ ระดับผูปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ผูบังคับบัญชาดานการเงินของ บช.ตชด. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙
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การฝกอบรมทั้ง ๓ ระดับใชเอกสารคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินเปนแนวทางใน
การเรียนการสอน สําหรับวิทยากรขอรับการสนับสนุนจากกองการเงินกรมตํารวจ กรมบัญชี
กลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตปรากฏวาไดรับการสนับสนุนเฉพาะจากกรมบัญชี
กลางเพียงหนวยเดียวและมีขอจํากัดคือสนับสนุนไดเพียงรุนเดียวเทานั้น ผมจึงใชวิธีการ
สรรหาวิทยากรจากผูผานการอบรมรุนแรกมาทําหนาที่เปนวิทยากรรุนตอๆ ไป และผมตอง
ปรับหลักสูตรโดยใหระดับประจําแผนกอบรมรวมกับชั้นประทวนผูปฏิบัติงานรุนละ
๔๕ นาย ใชเวลา ๓๐ วัน ขณะเดียวกันก็สรรหาผูที่เหมาะสมในการทําหนาที่เปนผูชวย
วิทยากรรุนตอไปดวย โดยผมรับผิดชอบบรรยายวิชาการบัญชี ระเบียบการเบิกจายและ
การเก็บรักษา และเปนผูควบคุมหลักสูตรตลอดการฝกอบรมดวย
หลังจากนั้นผมไดจัดทําโครงการฝกอบรมทบทวนประจําปใหกับเจาหนาที่การเงิน
ทั้ง ๓ ระดับคือ ระดับหัวหนาแผนกใชเวลา ๒ วัน ระดับประจําแผนกใชเวลา ๕ วัน
และระดับชั้นประทวนผูปฏิบัติงานใชเวลา ๑๐ วัน และจัดใหมีการตรวจราชการประจําป
โดยใชหลักการสับเปลี่ยนกันตรวจ อาทิ หนวยการเงินภาคเหนือตรวจหนวยการเงินภาคใต
หนวยการเงินภาคใตตรวจหนวยการเงินภาคเหนือ หนวยการเงินภาคกลางตรวจหนวยการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนวยการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจหนวยการเงิน
ภาคกลาง เปนตน หลังจากตรวจเสร็จแลวใหแตละหนวยรายงานผลใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนทราบภายใน ๒๐ วัน โครงการนี้ไดผลดีมากเพราะทุกหนวยตองเตรียม
ความพรอมในการรับการตรวจและขณะเดียวกันผูตรวจก็ตองเตรียมตัวศึกษาหาความรู
ใหพรอมในการไปตรวจ
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พ.ต.อ.เจริญ อมรรัตนดิลก ผกก.๔ บก.สสน. บช.ตชด. กลาวรายงานในพิธีเปดการอบรมเจาหนาที่การเงิน

จากการดําเนินการดังกลาวขางตนทําใหการปฏิบัติงานการเงินของหนวยใน
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีขึ้นเปนลําดับ และยัง
เปนการพัฒนาบุคลากรดานการเงินใหมี ความรู ความสามารถ ทําใหขาราชการตํารวจ
ขั้นประทวนระดับจาสิบตํารวจ ดาบตํารวจ สอบเปนนายตํารวจสัญญาบัตรสายการเงินได
เพิ่มขึ้นอีกดวย
จะเห็นไดวางานการเงินเปนงานที่ละเอียดออนตองใชผูมีความรูความสามารถ
และมีความซื่อสัตยเทานั้น จึงจะทํางานสวนนี้ไดดวยความเรียบรอย ยิ่งไปกวานั้น
ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงานจะตองใหความสําคัญกับงานการเงินโดยการกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด
ผมรูสึกภาคภูมิใจอยางยิ่งในชวงที่รับราชการอยูนั้นสามารถแกปญหาดานการเงิน
ให กั บ หน ว ยตํ า รวจตระเวนชายแดนได โดยได รั บ การสนั บ สนุ น และไว ว างใจจาก
ผูบังคับบัญชา จนสามารถปฏิบัติงานการเงินของตํารวจตระเวนชายแดนไดเปนผลสําเร็จ”

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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พล.ต.ต.ชลิต วิเศษธาร รอง ผบช.ตชด. เปนประธานในพิธีเปดการอบรมทบทวน
เจาหนาที่การเงินการบัญชีเมื่อวันที่ ๗-๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕

ตอมารัฐบาลมีนโยบายดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารงาน
ดานการคลังของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการปฏิรูประบบ
การบริหารและการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดตามที่ พันตํารวจเอกหญิง นาถฤดี มัธยมจันทร ผูกํากับการ
ฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (บันทึก: ๒๕๕๖) บันทึกไวดังนี้

พ.ต.อ.หญิง นาถฤดี มัธยมจันทร

“...สืบเนือ่ งจากสถานการณดา นความมัน่ คงภายในของประเทศไทย
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความขัดแยง และใชกระบวนการทางการเมือง
เปนเครื่องมือในการแกปญหาแทนการสูรบดวยอาวุธ มีการสรางความ
ขัดแยงในรูปแบบใหม โดยอาศัยปจจัยความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งตองอาศัยมาตรการหรือแนวทางแกไขที่สามารถกําหนด
ขอบเขตความขัดแยงมิใหขยายเปนวงกวาง นอกจากนี้ในปจจุบันเปนโลก
ของกระแสโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดความขัดแยงในระดับบุคคล รวมถึง
กลุมผลประโยชนทางการเมืองที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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จากสถานการณตางๆ ที่กลาวขางตน ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานภารกิจ
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยหลักในการรักษา
ความสงบเรียบรอย การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการรักษา
ความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจโดยรวมของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
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ฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงดานการเงินใหกับหนวยปฏิบัติทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จึงไดทําแผนปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานมุงไปสูความสําเร็จตามพันธกิจของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยนํา
หลักการบริหาร ๔ M คือ Man, Money, Material, Management มาเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการหนวยเพื่อยกระดับคุณภาพการทํางานไปสูมาตรฐานสากล
MAN การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรสายการเงินใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ จากการที่ระบบงบประมาณ ไดปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เนนควบคุม
การใชจายเงินเปนระบบแบบมุงเนนผลผลิตและผลลัพธ อันสงผลใหสวนราชการจําเปนตองมี
ขอมูลที่เอื้อตอการคํานวณตนทุนผลผลิต เพื่อประโยชนในการวัดผลการดําเนินงานและขอตั้ง
งบประมาณของหนวยงานในปตอ ไป กระทรวงการคลังจึงไดมแี ผนการปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ
โดยมีเปาหมายเปลี่ยนหลักการบัญชีของหนวยงานภาครัฐจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง
ระบบบัญชีเดิมที่สวนราชการใชในการบันทึกควบคุมและรายงานผลการใชจายเงินเปน
ระบบที่เนนควบคุมการรับจายเงินใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของการบันทึก
บัญชีจึงใชเกณฑเงินสด ดังนั้นเพื่อใหการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีของสวนราชการทุกแหง
เปนไปตามแผนการปฏิรปู ระบบบัญชีภาครัฐของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางจึงไดจดั ทําคูม อื
แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง เพื่อให
สวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนไป
ในสวนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดทดลองปฏิบัติบันทึกบัญชีเกณฑ
คงคาง ตั้งแต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖) เปนตนมา และไดมีการ
ฝกอบรมจัดประชุมสัมมนาสารวัตรการเงิน,รองสารวัตร และเจาหนาที่การเงินของหนวย
ในสังกัด โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาบรรยาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีจากเกณฑเงินสด
เปนเกณฑคงคาง ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณ การเงินการบัญชีและพัสดุ ซึ่งมุงเนนการทํางานที่ใหความสําคัญกับผลผลิต
ผลลัพธ ความคุมคาการใชจายเงินและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ
ใหสวนราชการ ซึ่งประโยชนจากการอบรมสัมมนา ทําใหทุกหนวยสามารถดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
แนวทางเดียวกัน
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรของหนวยเบิก ในสังกัดโดยตอเนื่องทุกป นับแตป
พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนมา

จากแนวคิดดังกลาว วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหมีการ
ออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสรางเปน National System เพื่อเปนลิขสิทธิ์
ของรัฐบาล ซึ่งทุกสวนราชการทั่วประเทศไดเริ่มนําระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเริ่มเบิกจายตรง
ในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (ที่มา : WWW.gfmio.go.th)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรวมกับกรมบัญชีกลางไดจัดใหมี
การอบรมหลักสูตร การเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐระดับปฏิบตั ิการ ใหแกผูปฏิบัติงาน
ดานการเงิน ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๕๐ คน ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการพัสดุ ไดอยางถูกตองสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได ซึ่งหลักสูตรการอบรมนั้น เปนไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ
มีการมอบวุฒิบัตรใหผูที่ผานการอบรม
ผลจากการอบรมในครั้งนี้ ผูเขารับการอบรมไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน และสามารถ
สอบเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรไดเปนจํานวนมาก
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยฝายสนับสนุน ๔
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดใหมีการฝกอบรมการปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลังภาครัฐ ตามระบบ GFMIS ใหแกผูปฏิบัติงานของหนวยเบิกในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยฝกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร ที่กรมบัญชีกลาง ระยะเวลา ๕ วัน เนื่องจาก
บุคลากรดานการเงินมีการสับเปลีย่ นหนาที่ โยกยาย ไดรบั การแตงตัง้ มาดํารงตําแหนงใหม ทําใหการปฏิบตั งิ าน
ไมตอเนื่อง ตลอดจนขาดความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ไดอยางครบถวน
ถูกตอง ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด ซึ่งประโยชนจากการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการอบรมมี

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

2215
15

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตอมารัฐบาลมีนโยบายดําเนินการปรับปรุงการบริหาร ดานการคลังของภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น โดยมุงเนนที่เปาหมายและผลลัพธของการดําเนินการ เพื่อใหสามารถแปลงนโยบาย
และวิสัยทัศนของรัฐไปสูการปฏิบัติจริง รวมถึงสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน จากแนวนโยบายดังกลาว รัฐบาลจึงไดเรงปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลัง ใหมุงสูระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดริเริ่มใหมี ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบ
GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ

ความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS มากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงาน ลดปญหาการขาดแคลนกําลังพลผูปฏิบัติงานดานการเงินไดระดับหนึ่ง มีการประสาน
การปฏิบัติกับหนวยเกี่ยวของ และทํางานรวมกันอยางบูรณาการ เชน อบรมการเงินดวยระบบทางไกล
ผานดาวเทียม (Video Conference) กับสํานักงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
หนวยเบิกของ ตํารวจตระเวนชายแดนทั้ง ๓๒ หนวยเบิกโดยผูเขารับการอบรมอยู ณ ที่ตั้งหนวย และ
สามารถสอบถามปญหากับวิทยากรไดโดยตรง
Material การบริหารวัสดุอุปกรณ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในปฏิบัติงานทุกดานและสามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น เชน
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๑. การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล – คาการศึกษาบุตร
๑.๑ เมื่อป ๒๕๔๗ กรมบัญชีกลางไดมีการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ โดยไดมีการกําหนด
แบบฟอรมเพื่อใหขาราชการและลูกจางประจํา กรอกขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกจายเงิน
คารักษาพยาบาลตามระเบียบฯ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนําฐานขอมูลของบุคคลในครอบครัวของขาราชการ
และลูกจางประจําที่ไดไปใชในการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล โดยกําหนดใหโรงพยาบาลเบิกจายตรงกับ
กรมบัญชีกลาง ไดตั้งแต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ แตในการเบิกจายกรณีไขนอกโรงพยาบาลราชการ หรือ
ไขในโรงพยาบาลเอกชน ในขณะนั้นกรมบัญชีกลางไมมีนโยบายที่จะยกเลิกการนําใบเสร็จมาเบิกจาย
ที่ตนสังกัด ปจจุบันหากประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสิทธิของบุคคลในครอบครัวตองสงเอกสาร
ที่เกี่ยวของใหนายทะเบียน (ฝายอํานวยการ ๑ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน) เปนผูดําเนินโดยผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
๑.๒ เพื่อใหการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร เกิดความคลองตัว
และเปนการประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับการถายเอกสารที่แสดงสถานภาพของบุคคล เชน ทะเบียนบาน
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ซึ่งตองใชในการแนบเพื่อประกอบการเบิกใหกับบุคคลในครอบครัวทุกครั้งที่ผูมีสิทธิ
มีความประสงคจะเบิกใหบุคคลในครอบครัว ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองที่จะตองถายเอกสารเพื่อประกอบ
การเบิก จึงไดมีแนวคิดที่จะจัดเก็บขอมูลในรูปของไฟลโปรแกรมเพื่อใชรวบรวมฐานขอมูลของขาราชการ
ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว โดยสามารถตรวจสอบสิทธิในการเบิกจายแตละครั้งไดจากฐาน
ขอมูลในโปรแกรม ดังนั้น จึงไดใหเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับ IT เขียนโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อบรรจุขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ฯลฯ ของตัวขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคคลใน
ครอบครัว โดยกําหนดใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสวน
กลาง ที่ประสงคใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล-การศึกษาของบุตร ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของให
ฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑ ชุด ในครั้งแรก
ที่ประสงคจะเบิก สําหรับครั้งตอไปไมจําเปนตองใหเอกสารอีก ยกเวนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในการ
ใชสิทธิ์จากเดิม ก็ใหสงเอกสารเฉพาะสวนที่เพิ่มเติม
๒. การเบิกจายเงินเดือนไดมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานที่ใชอยูเดิมใหมีความคลองตัวขึ้น
คือ เดิมเจาหนาที่การเงินของทุกกองกํากับจะตองกรอกในรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายทุกรายการของ
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๒.๑ เชิญวิทยากรจากกองการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ มาบรรยายการปฏิบัติในระบบ
เบิกจายตรงเงินเดือน อยางละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อลดปญหาตางๆ หรือ
๒.๒ จัดทํา workshop ระหวางฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนกับผูปฏิบัติงานระบบฯ ของหนวยในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๓. ดานการตรวจสอบงานการเงินการบัญชี นํา Program Computer มาใชในการปฏิบัติงาน
โดยสามารถเรียกดูขอมูล รายงานในระบบตางๆ ที่เกี่ยวของไดถูกตองและทันทีเพื่อการตรวจสอบ (Auditing
Information System) ซึ่งจะใชในการกํากับติดตามการใชงบประมาณของสวนราชการ โดยเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบสามารถเรียกดูขอมูลไดทันทีโดยไมตองเดินทางไปยังหนวยงานในสวนภูมิภาค ซึ่งจะทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการทํางานมากขึ้น
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ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําซึ่งมีประมาณเกือบหนึ่งพันราย ลงในหลักฐานเงินเดือนที่จัดทําโดย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งใชวิธีบวกลบดวยเครื่องคิดเลข และสรุปยอดเงินคงเหลือ นํามาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เงินเดือนของฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และเจาหนาที่ฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนก็จะตอง
กรอกจํานวนเงินคงเหลือสุทธิของขาราชการและลูกจางประจําเปนรายบุคคล ลงในโปรแกรมเพื่อนําขอมูล
ไป load ในโปรแกรมของธนาคาร เพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของขาราชการและลูกจางประจํา
จากการปฏิบัติจะมีความลาชา และมีขั้นตอนในการปฏิบัติคอนขางยุงยาก และไมทันสมัย จึงไดมีแนวคิดที่
จะจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดเก็บขอมูลของขาราชการตํารวจและลูกจางประจําซึ่งมีประมาณ
เกือบหนึ่งพันรายในโปรแกรม และในเดือนตอๆ ไปก็แกไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ซึ่งพบวาเจาหนาที่ทํางานงายขึ้นเนื่องจากโปรแกรมสามารถคํานวณยอดทุกรายการโดยอัตโนมัติ พบวา
สะดวกรวดเร็ว การปฏิบัติงานก็ไมซํ้าซอน และกรณีตองการทราบขอมูลยอนหลังก็เรียกดูไดจากโปรแกรม
แตในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนและ
คาจางประจํา โดยใชระบบเบิกจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชี ซึ่งเริ่ม ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ซึ่งพบวามีปญหาในทางปฏิบัติมากพอสมควร เชน การปฏิบัติงานในแตละเดือน กรมบัญชีกลางจะมีการ
กําหนดปฏิทินในการเขาใชงานในระบบ หนวยตองดําเนินการใหทันซึ่งในบางครั้งหวงเวลามีจํากัดแตปริมาณ
งานมีเปนจํานวนมากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบางวันตองปฏิบัติงานจนถึง ๕ ทุม เที่ยงคืน เพื่อใหทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด และเนื่องจากการเขาระบบจะมีขั้นตอนการปฏิบัติในแตละเรื่องแตกตางกัน
ในบางครั้งเจาหนาที่ดําเนินการไมครบทุกขั้นตอน มีผลใหขอมูลที่ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวในเดือนที่ทํา
แตไมเกิดผลในเดือนถัดไป ตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองในแตละเดือน บางครั้งตองตรวจสอบ
๒ – ๓ ครั้งเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด และอาจเปนเพราะเจาหนาที่ยังมีความรูและความเขาใจยังไมเพียงพอ
เทาที่ควร ไดมีการอบรมกอนปฏิบัติงานจริงเพียงครั้งเดียว ขณะนี้ไดแกปญหาโดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การสงขาวสาร และตอบปญหา ผานระบบ Apprication Line ซึ่งตั้งเปน Line กลุมชื่อ จายตรง ตชด.
โดยไดเชิญ สารวัตร รองสารวัตร (การเงิน) และเจาหนาที่เบิกจายเงินเดือนจากหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และจากกองการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสมาชิกกลุม
ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกรวม ๕๔ ราย และไดกําหนดแผนที่จะดําเนินการ คือ
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๔. การตรวจสอบขอมูลขาวสารปจจุบันกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งหนังสือ
สั่งการตางๆ จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จะแจงผานทางเว็บไซต ดังนี้
๔.๑ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๔.๒ GFMIS www.gfmisreport.mygfmis.com
๔.๓ กบข. www.gbf.or.th
๔.๔ กองบัญชี ตร. www.accountancy-police.go.th
๔.๕ กองการเงิน www.finance.police.go.th
๔.๖ บช.ตชด. www.bpp.go.th



ฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐตามระบบ GFMIS
ณ หองประชุมกรมบัญชีกลาง เมื่อ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2188 เก

การทํางานบางครั้งก็ตองประสบกับปญหาอุปสรรค และความไมพรอมในหลายๆ เรื่อง แตเรา
ก็สามารถฟนฝามาได ก็ดว ยอาศัยความตัง้ ใจความจริงใจและความรวมมือรวมใจในอันทีจ่ ะรวมกันทุม เท และ
ปฏิบัติงานของทุกฝายที่เรียนวา Team Work ขอขอบคุณผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนจริงๆ จากใจ”
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MANAGEMENT การบริหารจัดการ
๑. การจัดการองคความรู ฝายสนับสนุน ๔ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่องคกรจะตองนําหลักการจัดความรู (Knowledge
Management) มาใชเพื่อใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ขาราชการใน
สังกัดมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารที่ดี จึงไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการจัดการความรู เพื่อใชเปนคูมือ
การปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายการฝกอบรม
คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร ฯลฯ และไดดําเนินการเผยแพรในเว็บไซตของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อใหเจาหนาที่และผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาขอมูลได
๒. มีการกระจายอํานาจการบริหารงานการเงินใหหัวหนาหนวยอยางเปนรูปธรรมโดยเสนอ
ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการปฏิบัติงานและสามารถใหบริการแกขาราชการและผูมาติดตอแบบ One stop service
๓. ควบคุมดูแลแกไข ปรับปรุงระบบ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยงานภายนอก เพื่อรวมกันแกไขปญหาการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
๔. ปรับปรุงกระบวนงานและกําหนดมาตรการปองกันที่มีความเสี่ยงสูงตอการทุจริตคอรรัปชั่น
จึงไดจัดทําโครงการตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อเปนการตรวจสอบและปองกันขอผิดพลาดกอนที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวย
ใหผูบริหารมีกลไกหรือเครื่องมือในการควบคุมกํากับดูแลงานดานการเงินการบัญชี ใหมีคุณภาพและ
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามมาตรฐานงานที่กําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนําผลการตรวจสอบไปใชในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. มีการตั้งคณะตรวจงานออกตรวจหนวยงานการเงินในสวนภูมิภาค โดยนํารองสารวัตรสาย
การเงินที่ไดรับการแตงตั้งใหมไปรวมตรวจงานดวย หนวยแรกที่ไดดําเนินการไปแลว คือ ศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ศอพ.บช.ตชด.) และจะจัดให
มีการตรวจราชการในเชิงบวก โดยคัดเลือกหนวยที่มีการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐานและสามารถเปน
ตัวอยางในการปฏิบัติงานกับหนวยอื่น เปนหนวยรับตรวจ
๖. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานสายการเงิน เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการโยกยายสับเปลี่ยน
อยูเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยตอเนื่อง และไมเกิดความผิดพลาด จึงใหแตละสายงานจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานใหมใชเปนคูมือ ในการทํางานและ
หัวหนางานใชในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

ตชด.
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กับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สถานการณทางภาคเหนือของประเทศไดเกิดปญหาที่ถือวาเปนภัยคุกคามใหมกับประเทศไทย
คือ ปญหาดานยาเสพติด อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ฝายคอมมิวนิสต สามารถยึดครองแผนดินใหญจีน
ไดอยางเด็ดขาด ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๒ ทําใหทหารจีนคณะชาติสวนหนึ่งที่เรียกวา กองพล ๙๓ ไดถอยรน
มาจากตอนใตของมณฑลยูนาน และอาศัยพรมแดนพมาตัง้ ฐานปฏิบตั กิ าร ปรากฏวาทหารกองพล ๙๓ เหลานี้
ไดรว มมือกับจีนฮอทําการคาฝน อยางเปดเผยมีการใชอาวุธสงคราม และกองกําลังสําหรับการใหความคุม ครอง
การคา และการลําเลียงฝน ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยไมมคี วามเกรงกลัวตอ กฎหมาย อํานาจอธิปไตย
และความสงบเรียบรอยของบานเมือง คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีมติใหทําการปองกันและปราบปราม
พฤติกรรมดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงมีคําสั่งลง วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ตั้ง “กองบัญชาการ
ตํารวจรักษาชายแดนภาคพายัพ” ขึ้น ใหมีกองบัญชาการอยูที่คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ทําหนาที่ในการปราบปรามอิทธิพลของจีนฮอ และกองพล ๙๓ ที่ทําการคาฝน และมีพฤติกรรมที่กระทบ
กระเทือนตอความมั่นคงของชาติในบริเวณชายแดนดานเหนือ
ดังนั้น จึงนาจะถือไดวาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในป พ.ศ.๒๔๘๘ ตํารวจตระเวนชายแดน
คือ หนวยงานแรกของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๖ ตามที่ พลตํารวจตรี ลิขิต สุทธะพินทุ (บันทึก : ๒๕๕๕)
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ บันทึกไววา...

พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุ

“การปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดของตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไดดําเนินการและมีการพัฒนามาโดยตอเนื่องในทุกยุค
สมัย ตํารวจตระเวนชายแดนถือวางานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดเปนงานสําคัญที่หนวยจะตองมีความมุงมั่นทุมเท ปฏิบัติตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จสูงสุด
ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยที่มีศักยภาพและขีดความ
สามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ทิ งั้ ในการปราบปราม และปองกันยาเสพติด
ในหลายๆ กรณี กลาวในประเด็นสําคัญ คือ
ประเด็นแรก พื้นที่การปฏิบัติงานหลักของตํารวจตระเวนชายแดน
คือ พืน้ ทีบ่ ริเวณแนวชายแดน ซึง่ เปนพืน้ ทีซ่ กุ ซอนของโรงงานผลิตยาเสพติด
การเพาะปลูกพืชเสพติด ตลอดจนการลําเลียงขนสงยาเสพติด
ประเด็นที่สอง ตํารวจตระเวนชายแดนมียุทโธปกรณ ตลอดจน
กําลังพลที่ไดรับการฝกทางยุทธวิธี รวมทั้งการสนับสนุนอื่นๆ อันทําให
หนวยมีความสามารถเพียงพอที่จะเผชิญหนากับกองกําลังติดอาวุธ
ในขบวนการคายาเสพติดทุกรูปแบบ
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ประเด็นที่สาม ตํารวจตระเวนชายแดนมีพื้นฐานในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในมาตรการการปองกันยาเสพติดตอกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ไดเปนอยางดี

พล.ต.ท.ประเนตร ฤทธิฦๅชัย
ผบช.ตชด. กับการทําลายโรงงาน
ผลิตยาเสพติด


การทําลายโรงงานผลิตยาเสพติด ในอดีตที่ผานมาโรงงานผลิต
ยาเสพติด (เฮโรอีน) สวนใหญจะซุกซอนอยูในบริเวณปาเขาสลับซับซอน
บริเวณแนวชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปของ
โรงงานนอกจากจะประกอบดวย โรงเรือน สิ่งอุปกรณ และวัตถุดิบใน
การผลิตยาเสพติดแลวยังมีกองกําลังที่ไดรับการฝก และใชอาวุธสงคราม
ทําการคุมกันที่ตั้งของโรงงานอยางเขมแข็งดวย สวนเรื่องราวของ
การปราบปรามยาเสพติดของภาคเหนือนั้น แมวาจะมีการจับกุม
ปราบปรามตลอดจนทําลายแหลงผลิตหรือโรงงานอยางตอเนื่อง แตการ
ตั้งหนวยหรือศูนยนั้นเพิ่งจะปรากฏเปนรูปธรรมเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕....”

ตามที่ พันตํารวจเอก นพเกา โกกิละวาที (บันทึก : ๒๕๕๖) ผูกํากับการ ๖ กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดบันทึกไววา...

พ.ต.อ.นพเกา โกกิละวาที

“เมือ่ ประมาณ ป พ.ศ.๒๕๑๓ ขณะทีพ่ นั ตํารวจโท ไพโรจน ปุษยะนาวิน
ดํารงตําแหนง ผูก าํ กับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ (ยศและตําแหนง
ขณะนั้น) คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาเห็น
วาสถานการณยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กําลังเริ่มมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งภารกิจหลักของตํารวจตระเวนชายแดนในขณะนั้นไดรับมอบ
ใหขจัดภัยคุกคามจากผูกอการรายคอมมิวนิสต เคาลางภัยที่เริ่มขยายตัว
ของยาเสพติด ปรากฏออกมาในรูปแบบที่มีการลําเลียงฝนดิบของ
กองกําลังชนกลุมนอยติดอาวุธตอตานรัฐบาลพมาซึ่งมีฐานที่มั่นบริเวณ
แนวชายแดน มีปริมาณจํานวนครั้งละมากๆ จากภายนอกประเทศเขาสู
ประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ สาเหตุหลักไดแกความตองการเงินทุนของกองกําลัง
ติดอาวุธตอตานรัฐบาลพมาในการจัดซื้ออาวุธใหแกกลุมของตน”

ดังนั้นพันตํารวจโท ไพโรจน ปุษยะนาวิน จึงริเริ่มจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การหาขาวยาเสพติดเพื่อเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่รอยตอระหวางชายแดน
ไทย - พมา เจาหนาที่สวนใหญคัดสรรมาจากผูที่มีความชํานาญดานการขาวซึง่ เคยปฏิบตั งิ านหาขาวเกีย่ วกับ
ผูก อ การรายคอมมิวนิสต ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และจังหวัดนาน โดยมีการพิจารณาคัดเลือกตัวเปนรายบุคคล
จํานวน ๔–๕ นาย การควบคุมและการรายงานขาวของชุดปฏิบตั กิ ารใหขนึ้ ตรงตอพันตํารวจโท ไพโรจน ปุษยะนาวิน
เพื่อลดปญหาความลาชาของขาวสารและทันตอการปฏิบัติ เจาหนาที่ชุดแรกที่ไดรับการคัดเลือกเขามา
ปฏิบตั งิ านไดแก จาสิบตํารวจ พิชติ นันตะยานา จาสิบตํารวจ ลําพอง วรรณศรีเพชร จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์
อินทกาโมทย จาสิบตํารวจ สุวิทย วิเศษพานิช
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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การปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ตํารวจตระเวนชายแดน จะเปนลักษณะของการปฏิบัติที่สําคัญๆ ดังนี้

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เจาหนาทีด่ งั กลาวไดรบั มอบหมายใหเขาปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ บานเปยงหลวง บานแกนอย บานเมืองนะ
บานหนองอุก อําเภอเชียงดาว (ยังไมแยกอําเภอ) จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพื้นที่เหลานี้มีชายแดนติดกับ
ประเทศพมา มีฐานทีม่ นั่ ของกองกําลังติดอาวุธตอตานรัฐบาลพมาตัง้ อยู เชน ชายแดนบานเปยงหลวง มีทตี่ งั้
ฐานปฏิบตั กิ ารของกองกําลังกลุม ไทยใหญ S.U.R.A. (SHAN UNITED REVOLUTION ARMY) มีพนั เอกกอนเจิง
เปนหัวหนา สวนชายแดนบานแกนอย บานเมืองนะ บานหนองอุก บานถํ้างอบ และบานใหมหนองบัว
มีกองกําลังกกมินตั๋ง กองทัพที่ ๓ (KMT.) วางกําลังตลอดแนวชายแดน มีนายพลหลี่เหวินฮวน เปนหัวหนา
ตามชองทางชายแดนที่กองกําลังชนกลุมนอยทั้งสองกลุมตั้งอยูปรากฏขาวการลําเลียงฝนดิบเขาสูประเทศไทย
อยางตอเนื่อง โดยใชมาตางลําเลียงมีกองกําลังติดอาวุธทําการคุมกัน
ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕ พันตํารวจโท ไพโรจน ปุษยะนาวิน ไดมีการตั้งศูนยปฏิบัติการปราบปราม
ยาเสพติดขึ้นในกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ รอยตํารวจเอก ซอน ผองฉวี เปนหัวหนา
สํานักงาน จัดตั้งชุดปฏิบัติงานการขาวขึ้นมา ๒ ชุด มีนามเรียกขานวา “งาดํา ๑” และ “งาดํา ๒”
ชุดปฏิบัติการขาว งาดํา ๑ ประกอบดวย
๑. จาสิบตํารวจ พิชิต นันตะยานา
๒. จาสิบตํารวจ สุวิทย วิเศษพานิช
๓. พลตํารวจสํารอง สุจินต สาระมาน
รับผิดชอบหาขาวในพื้นที่ บานเปยงหลวง บานเวียงแหง
อําเภอเชียงดาว (ในขณะนัน้ ยังไมไดแบงสวนอําเภอ) และพืน้ ทีบ่ างสวน
ของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เฉพาะที่ติดกับชายแดน
ชุดปฏิบัติการขาว งาดํา ๒ ประกอบดวย
๑. จาสิบตํารวจ ลําพอง วรรณศรีเพชร
๒. จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์ อินทกาโมทย
รั บ ผิ ด ชอบหาข า วในพื้ น ที่ บ า นแกน อ ย บ า นเมื อ งนะ
 พล.ต.ท.ไพโรจน ปุษยะนาวิน
บานหนองอุก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕ มีการจัดตั้งกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ขึ้นโดยขอแบง
ใชอาคารสํานักงานรวมกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ คายดารารัศมี เมื่อมีการกอสราง
อาคารสํานักงานแลวเสร็จกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จึงยายไป ณ สถานที่ปจจุบันโดยมี
พลตํารวจตรี ทวีป ดํารงสัตย ดํารงตําแหนงผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เมื่อมีการจัดตั้ง
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ขึ้นมา ชุดปฏิบัติการขาวทั้งหมดจึงยายไปสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ โดยมีรอยตํารวจเอก ซอน ผองฉวี เปนหัวหนาสํานักงาน ประมาณปลายป
พ.ศ.๒๕๑๖ พันตํารวจเอก ไพโรจน ปุษยะนาวิน ขึ้นดํารงตําแหนงผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๓ ไดมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งทําหนาที่สกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดขึ้นมา
เปนการเฉพาะ โดยมีการประสานงานกับเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกา (D.E.A.)
รวมกันจัดตั้งขึ้นและสนับสนุนงบประมาณ ชุดปฏิบัติการดังกลาวจะทําหนาที่จูโจมสกัดกั้นการลําเลียง
คาราวานฝนดิบ ตามขาวสารที่ไดรับแจงจากชุดปฏิบัติการขาว “งาดํา” ชุดปฏิบัติการดังกลาวใชชื่อวา
เกีกียรติประวัติและศ
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ในหวงประมาณป พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ เริ่มปรากฏขาวสารวามีการผลิตเฮโรอีนขึ้นในบริเวณพื้นที่
แนวชายแดนประเทศไทย และจากการติดตามขาวอยางใกลชิดของพันตํารวจเอก ไพโรจน ปุษยะนาวิน
ปรากฏวาชุดปฏิบัติการขาวสามารถพิสูจนทราบจนนําไปสูการจูโจมยึดโรงผลิตเฮโรอีนขนาดใหญของกลุม
จีนฮอโรงแรกของประเทศไทยขึ้น ณ บริเวณลําหวยฮก ใกลกับบานศาลาเมืองนอย อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน และผลสืบเนื่องจากการตรวจยึดโรงผลิตเฮโรอีนดังกลาวไดบงชี้ใหเห็นแนวโนมการขยายตัว
ของปญหาการลักลอบผลิตเฮโรอีนในประเทศไทยที่จะมีเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นใน ป พ.ศ.๒๕๑๗ พลตํารวจตรี ไพโรจน ปุษยะนาวิน จึงไดมีการจัดตั้ง “ศูนยปราบปราม
ยาเสพติดกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓” ขึน้ อยางเปนทางการ มีพนั ตํารวจตรี ซอน ผองฉวี
เปนหัวหนาสํานักงาน รอยตํารวจโท สุวัฒน พิรารักษ เปนรองฯ มีเจาหนาที่ธุรการ มีการปรับปรุงจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการขาวขึ้นมาอีกหลายชุด ผลการปฏิบัติการทําลายโรงผลิตเฮโรอีนของตํารวจตระเวนชายแดน
ไดปรากฏอยางตอเนื่อง และโรงผลิตเฮโรอีนโรงสุดทายของประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งลักลอบผลิตโดย
กลุมลีซอ บานหวยยา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ก็ถูกทําลายลงโดยตํารวจตระเวนชายแดนเชนกัน
นับเปนการปดฉากโรงผลิตเฮโรอีนและเริ่มเปดศักราชของยาบายาเสพติดตัวใหมเขามาทดแทนเฮโรอีน
จากขอมูลที่รวบรวมหลักฐานได ในชวงการแพรระบาดของเฮโรอีนอยางรุนแรง ระหวาง
พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๔๐ ตํารวจตระเวนชายแดนสามารถปฏิบัติการบุกยึด และทําลายโรงงานผลิตยาเสพติด
(เฮโรอีน) ไดถึง ๕๘ โรงงาน



พล.ต.ท.ชาติชาย ฉายอรุณ ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.คํารณ ลียะวณิช ผบก.ตชด.ภาค ๓
เยี่ยมชุดปราบปรามยาเสพติด บานหวยยา อ.แมแจม จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๙
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ศูนยปฏิบัติการชายแดน (ศปช.) มีทั้งหมดจํานวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๒ นาย ประกอบกําลังจากกองรอยตางๆ
และจากตํารวจพลรม ซึ่งแตละชุดมีนามเรียกขานและมีพื้นที่รับผิดชอบ ชุดปฏิบัติการนี้ เปนกําลังซึ่งจัดมา
จากตํารวจพลรมคายนเรศวรหัวหิน ดังนี้
ชุดปฏิบัติการชายแดน A (อัลฟา) ตั้งอยูที่บานแกนอย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ชุดปฏิบัติการชายแดน B (บราโว) ตั้งอยูที่บานสามเตา ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ชุดปฏิบัติการชายแดน C (ชาลี) ตั้งอยูที่บานสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
ชุดปฏิบัติการชายแดน D (เดลตา) ตั้งอยูที่บานแสนคําลือ ต.ถํ้าลอด อ.ปางมะผา จ.เชียงใหม
ชุดปฏิบัติการชายแดน E (เอกโค) ตั้งอยูที่บานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย
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พ.ต.ท.ผจญ กุลให

“...ผมรับราชการครั้งแรกในสังกัดกองกํากับการสนับสนุนทาง
อากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน เปนเวลา ๑๓ ป ในหวง พ.ศ.๒๕๒๓๒๕๓๖ ปฏิบัติงานในกองรอยปนเล็ก หนวยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร ๒๖๑
และครูฝกหลักสูตรการรบพิเศษ สอบเลื่อนชั้นเปนสัญญาบัตร ไดรับการ
บรรจุแตงตั้งเปนผูบังคับหมวด กองกํากับการ ๖ กองบังคับการฝกพิเศษ
ซึ่งตอมาไดรับมอบหมายใหฝกหลักสูตรยุทธวิธีปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ใหกับกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑-๔ จํานวน
๔ รุนๆ ละ ๑ เดือน การฝกสวนใหญจะเปนการฝกยิงปนในระบบตอสู
และยุทธวิธีในรูปแบบตางๆ ผมนําเทคนิคการยิงปนและยุทธวิธีของหนวย
นเรศวร ๒๖๑ มาประยุกตและถายทอดใหกับผูเขารับการฝก จนประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ในการฝกครั้งนี้ผมไดสัมผัสและรูจักคุนเคยกับ
เจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานในเรื่องของการปราบปราม
ยาเสพติดทั้งหญิงและชาย พยายามทําความเขาใจกับบทบาทและหนาที่
ของพวกเขาเหลานั้น เพื่อนํามาวิเคราะหพัฒนาหลักสูตรการฝกตอไป

ตอมาผมไดรับคําสั่งใหเดินทางไปรับการฝกกับหนวยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปด
หลักสูตร BAKER TEPID คือหลักสูตรที่ฝกการโจมตีโฉบฉวย (DAID) และการซุมโจมตี (AMBUSH) แมวา
จะมีวิธีแตกตางจากการฝกที่คายนเรศวร หัวหินอยูบาง เพราะเหตุวาเทคนิคตางๆ เหลานั้นไมสามารถปรับ
ใชในภูมิประเทศของเราได หลักสูตรนี้เปดการฝกอบรมที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ สวน
กองกํากับการ ๕-๖ กองบังคับการฝกพิเศษ เขารวมฝกสมทบและสังเกตการณ ในระยะเวลาที่ฝกรวมกัน
ประมาณ ๑ เดือนนั้น ผลเปนที่ประจักษถึงขีดความสามารถของกําลังพลของหมวดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมี
ชือ่ เสียงในเรือ่ งการเขาทําลายโรงงานผลิตยาเสพติด ตามบริเวณชายแดน ทักษะทีโ่ ดดเดน คือ การลาดตระเวน
ในเวลากลางคืน วิชาแผนที่ เข็มทิศ ที่กําลังพลดังกลาวสามารถคนเปาหมายที่ครูฝกกําหนดไดอยางแมนยํา
และทันเวลา อีกวิชาหนึง่ ทีส่ าํ คัญ คือ การฝกปฐมพยาบาลขัน้ ตนในสนาม ( Combat life saver ) อยางเขมขน
สัญชาตญาณบอกวา ซักวันตองไดใชความรูเหลานี้ในการปฏิบัติหนาที่ เพราะโอกาสที่จะไดรับบาดเจ็บจาก
การปะทะหรือระหวางการลาดตระเวนเกิดขึ้นทุกเวลาแลวก็เกิดเหตุจริงๆ ในครั้งที่ คนนําทางอีกคน
ไมสามารถนําทางเขาสูที่หมายได จึงหยุดหนวยเพื่อพักคอยจนสวาง จึงตั้งขบวนออกเดินทางอีกครั้ง ในขณะ
เคลื่อนที่ สิบตํารวจโท สุพล บุญสม เจาหนาที่ชุดพิสูจนทราบเปาหมาย (ชสม.) ปจจุบันคือชุดปฏิบัติการ
ขาว (ชปข.) เดินไปเหยียบหลังงูกะปะ จึงโดนฉกเขาบริเวณนองลมลงในทันที ครูฝกหนวยรบพิเศษอเมริกัน
ไดเคยสอนวิธีการใชผายืดพันชะลอการไหลเวียนของโลหิตใหชาลง แทนวิธีการขันชะเนาะ จึงสามารถชวย
ชีวิต สิบตํารวจโท สุพล บุญสม ไวไดโดยนําสงโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอรไดทัน”
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รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติการบุกเขายึดทําลายโรงงานผลิตเฮโรอีนตามที่ พันตํารวจโท
ผจญ กุลให (บันทึก : ๒๕๕๖) สารวัตรงานการขาว กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ผูมีประสบการณดานการรบและการปราบปรามยาเสพติดคนหนึ่งบันทึกไวถึงการบุกทําลายโรงผลิตเฮโรอีน
ครั้งหนึ่งวา

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙ ไดรับคําสั่งแตงตั้งเปนผูบังคับหมวด กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ ปฏิบัติหนาที่ในหมวดเคลื่อนที่เร็วกองรอยสนับสนุน ซึ่งในขณะนั้น รอยตํารวจโท ประยูร
อิ่นแกว ปฏิบัติหนาที่เปนผูบังคับหมวดอยูกอน การยายมาครั้งนี้ทําใหผมตองปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ เปนเวลา ๘ ปเต็ม หวงระยะเวลาดังกลาว ผมไดรบั บาดเจ็บสาหัสจากการปะทะ
กับกองกําลังคุม กันการลําเลียงยาเสพติด ๑ ครั้ง สูญเสียกําลังพล ๒ นาย ในภารกิจตางๆ ซึ่งผมจะกลาว
ตอไปนี้

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การทลายโรงงานผลิตเฮโรอีน อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนภารกิจแรกที่พลตํารวจตรี
สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (ยศและตําแหนงในขณะนั้น) ไดมอบหมาย
ใหเขาปฏิบัติการ ซึ่งเปนจังหวะเดียวกันกับ รอยตํารวจโท ประยูร อิ่นแกว ผูบังคับหมวด ผูมากดวย
ประสบการณการสูรับกับผูกอการรายคอมมิวนิสตในพื้นที่จังหวัดนานในสมัยนั้น ตองไปอบรมหลักสูตร
ชวยเหลือผูประสบภัย ณ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการฝกพิเศษ หนาที่ในการนําหนวยหมวดเคลื่อน
ที่เร็วครั้งนี้จึงเปนของผม
ผมไมมีประสบการณในการปฏิบัติงานเชนนี้มากอน เปนการเรียนรูถึงวิธีการทํางานในเรื่องเหลานี้
มีขั้นตอนตางๆ มากมาย หนวยงานที่เขารวมปฏิบัติการในครั้งนี้ คือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และหนวย D.E.A. ของสหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งตองอาศัยการประสาน
งานดานการขาวของแตละสวน เพื่อจะนํามาวิเคราะหสถานการณและความเปนไปไดของแหลงที่ตั้งโรงผลิต
นั้น โดยเฉพาะหนวย D.E.A. ที่มีอุปกรณเครื่องมือทันสมัยในการตรวจสอบพิกัดเปาหมายของโรงผลิต
ตอจากนี้เปนหนาที่ของชุดพิสูจนทราบเปาหมาย (ชสม.) ที่จะแทรกซึมเขาสูที่หมายใหใกลที่สุด เพื่อเก็บ
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รวบรวมขอมูลทุกอยาง ยืนยันถึงที่ตั้งของโรงผลิต กําลังคุมกันและอาวุธที่ใชในการคุมกันและขาวสารอื่นๆ
ที่เปนประโยชน โดยเฉพาะจุดยามคอยเหตุของฝายตรงขาม ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ ๗-๑๐ วัน กวาที่
ชุดพิสูจนทราบเปาหมาย และแหลงขาวจะกลับออกมา เปนงานที่อันตรายสุดๆ ครั้งนี้ผมไดรูจักกับ วัฒน
ที่เปนแหลงขาว/คนนําทาง มีคนแอบกระซิบวา วัฒน เปนคนที่นําทางเกงมาก ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
จํานวน ๑๐ กวาโรงผลิต เปนผลงานของเขาในการนําทางทั้งนั้น คําสั่งเตือนพรอมเมื่อสั่ง ถึงกําลังพล
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๓-๓๓๗ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ และ หมวด
เคลื่อนที่เร็วภาค ๓ เปนการสนธิกําลัง ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของแตละสวน กําหนดวันประชุมกําลังพล
ทั้งหมดเคลื่อนยายเขาที่รวมพลขั้นตน ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ พลตํารวจตรี สมศักดิ์
บุบผาสุวรรณ ผูบ งั คับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (ยศตําแหนงในขณะนัน้ ) มอบหมายให พันตํารวจโท
กูศักดิ์ อาสาสรรพกิจ รองผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (ยศตําแหนงในขณะนั้น) เปนผูบังคับการ
ควบคุมการปฏิบัติครั้งนี้ การวางแผนเปนขั้นเปนตอน ทั้งแผนหลักและแผนรองกําลังพลทุกนายเขารวม
ประชุมเขาใจทุกขั้นตอน ทุกนายเตรียมอาวุธประจํากายประกอบไปดวย ปลย.เอ็ม ๑๖, ปลย.๑๑ ค.๑๐/
เอ็ม ๒๐๓ และ เครื่องยิงจรวด อารพีจี ๒ กระสุน ๒ อัตรายิง อาหาร ๓ มื้อ ซึ่งเปนปกติเหมือนที่เคยออก
ปฏิบัติการทุกครั้ง อุปกรณกลองสองในเวลากลางคืนในขณะนั้นทันสมัยที่สุด คือ รุน AN-PVS-๕
สวนพลลาดตระเวนใชปนกลมือ ขนาด ๙ มม. ติดทอเก็บเสียง เปาหมายเปนโรงงานผลิตเฮโรอีนขนาดใหญ
บริเวณหัวนํ้าราง อยูในเทือกเขาลิกี อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กําลังพลคุมกันประมาณ ๖๐ คน
มีปอมปนกลอยูรอบดานประมาณ ๓ ปอม วัฒน บอกผมเพิ่มเติมภายหลัง การเคลื่อนยายกําลังพลทั้งหมด
มีขึ้นภายในบายวันนั้น ใชเสนทาง อําเภอแมริม–อําเภอปางมะผา แตเปนเสนทางในภูมิประเทศแทนเสน
ทาง ๑๐๙๕ แมมาลัย–ปาย เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความเคลื่อนไหวของฝายเราใหฝายตรงขามทราบ
ยานพาหนะบรรทุกกําลังพลทัง้ หมด ๙ คันๆ ละ ๑๐ นาย เปนรถยนตปค อัพขับเคลือ่ นสีล่ อ ไดรบั การชวยเหลือ
จากหนวยงาน NAS ของประเทศอังกฤษ แตละคันมีนามเรียกขานวา โฟรวีล ๑-๙ เรียงไปตามลําดับ
นามเรียกขานของผมเปน เมฆา ๗๕ ในระหวางเดินทางมีการจอดพักเพื่อใหกําลังพลไดผอนคลายอิริยาบถ
บาง ในความมืดมีการทดสอบกลองสองกลางคืนไปดวย พลขับตองฝกใหคุนเคยกับการใชกลองสองกลางคืน
ในการขับรถในภูมิประเทศเปนหุบเหว เปนเรื่องอันตรายมากเพราะการมองผานกลองกะระยะไดยาก
ตอจากนี้รถยนตทุกคันตองใชไฟหรี่ เพื่อปองกันไมใหยามคอยเหตุที่อยูในโรงผลิตเห็นแสงไฟจากรถยนตได
ถึงจุดสงลงประมาณ ๐๒.๐๐ น. ทามกลางความมืด ผูบังคับการควบคุมสั่งการตรวจสอบอุปกรณอาวุธ
ทุกอยางใหพรอม ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ๘๑ ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๓ ตั้งยิงสนับสนุน
ณ จุดนี้แตละนายใชไฟฉายที่ครอบหนาเลนสดวยสีแดงสองประกบกับเครื่องหมายแถบเรืองแสงที่เย็บติด
ดานหลังของหมวก เปนการชารจแถบแสงใหเรืองแสงขึ้น การบรรจุกระสุนเขารังเพลิงดวยความแผวเบา
ทุกอยางพรอม ผบ.ควบคุมกําชับผมและกําลังพลทุกนายเรื่องแผนฉุกเฉินและจุดนัดพบระหวางทาง วัฒน
เดินนําหนา ๒ จาสิบตํารวจ กมล โพธิ และ สิบตํารวจเอก ชาตรี ทํากินรวย (เสียชีวิตจากการปะทะ ๓ ป
ตอมา) กฎคือหามใชไฟฉายในการเดินทาง สัญญาณเรียกเลียนเสียงนกรองดังขึ้นเปนระยะเพื่อเรียกเรงให
กําลังพลที่เดินชาไปบางขาดตอนเปนหวงๆ ใหเดินตามมาใหทัน จากภูมิประเทศที่เปนทุงหญาเปลี่ยนเปน
ภูเขาสูงชัน แลวเดินลงไปในหุบที่เปนลําธารลึกประมาณระดับเอว อากาศหนาวเย็นจับใจจําตองมายืนอยู
ในนํ้าอยางนี้ คนนําทางพยายามพาเลี่ยง กองกําลังทหารของประเทศเพื่อนบานที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยูใน
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ตอมาไดรายงานผูบังคับบัญชา ยึดโรงงานไดสําเร็จฝายเราปลอดภัย ภารกิจตอไปก็คือ การจัด
สรางสนามเฮลิคอปเตอรใกลกับบริเวณที่ปะทะ กําลังพลสวนใหญมีมีดพกโบวีประจํากายไมมีอุปกรณ
ในการตัดไมใหญ เฮลิคอปเตอรเทีย่ วแรกทีจ่ ะมาถึงจะลอยตัวอยูใ นอากาศ แลวจะหยอนเชือกนําเลือ่ ยโซยนต
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บริเวณนั้น ที่ตั้งโรงงานผลิตอยูติดเขตพรมแดนพอดี การเดินเปนไปดวยบรรยากาศของความตึงเครียดเพราะ
สิ่งที่เราไมทราบเลยก็คือเรื่องของกับระเบิด เราเดิน ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที ในขณะเดินก็คอยยังชั่วเพราะ
รางกายเคลื่อนไหวตลอดเหงื่อไหลโชก แตพอหยุดพักก็หนาวจับจิต การออกปฏิบัติการในตอนกลางคืน
บอยๆ ทําใหเราคุนเคยกับทาทางการเดิน บุคลิกของคนในทีมไดเปนอยางดีประกอบกับสายตาปรับในความ
มืดไดแลว พอฟาสางเดินขึ้นจากลําธารขึ้นสูสันเขา มีการตรวจสอบพิกัดดวยเครื่องมือ GPS กับแผนที่เปน
ระยะ ไดพบทางเดินกวางประมาณ ๒ ฟุตเรียบแนน แสดงถึงการใชสัญจรไปมาทอดยาวไปตามแนวสันเขา
คลายกังวลเรื่องกับระเบิดไดบาง ขณะที่นํ้าในกระติกของทุกคนเริ่มหมด เพราะเดินทางเปนเวลา ๑๐ กวา
ชั่วโมงแลว ลมพัดโชยไดกลิ่นของสารเคมีบางชนิดคละคลุงไปทั่วบริเวณ สีหนาของกําลังพลทุกนายดูสดชื่น
หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง แตก็ยังมีความวิตกเคลือบแฝงอยู เพราะโรงงานผลิตตองอยูใกลบริเวณนี้ นึกถึงปอม
ปนกลและกําลังพลที่คุมกันโรงผลิต เกือบบายโมงแลวความหิวทําใหเราหยุดพักในลักษณะจัดชุดระวัง
ปองกัน ทันใดนั้นไดยินเสียงตัดตนไมดังขึ้นบริเวณดานหนาที่เราอยู ลักษณะเปนหุบลงไปไมสูงชันมากนัก
ผมใหสัญญาณกระจายรูปขบวนออกเปนหนากระดาน ชุดปฏิบัติการกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ที่มา
สมทบคุมกันดานหลังและดานปกซายขวา สังเกตเห็นชายคนหนึ่งตัดตนไมอยูไมสวมเสื้อ ทันใดนั้นเสียงรัว
ของ ปลย.เอเค ๔๗ ดังขึน้ ทันที เปนสัญญาณเปดฉากในการตอสูข นึ้ ฝายเราตอบโตดว ยเครือ่ งยิงจรวด อารพจี ี
ค.๑๐ เอ็ม ๒๐๓ และปนเล็กสนั่นหวั่นไหว ประมาณ ๑๕ นาที ผมใหสัญญาณเลื่อนฉากการยิง และสั่งการ
ใหกําลังพลหมวดเคลื่อนที่เร็วลุกขึ้น เปลือกไมที่อยูสูงกวาศีรษะผมเล็กนอยแตกออกเปนชิ้นๆ ดวยอํานาจ
การยิงของฝายตรงขาม และชารจเขาไปที่หมายพบสะพานไมทอดขามลําธารทอดอยูแตไมขาม เกรงวาจะ
มีกับระเบิด จึงขามลําธาร ตรวจแลวพบเปนโรงงานขนาดใหญ และเห็นคนวิ่งเขาไปในโรงผลิต หายเขาไป
ในแนวปา ผมจึงหยุดหนวยในทานั่งคุกเขา ระดมยิงเขาไปในโรงผลิต ประมาณ ๑๕ นาที เสียงปนสงบ จึงเขา
เคลียรพื้นที่ พบ ปลย.เอ็ม ๑๖ และ ปลย.เอเค ๔๗ ตกอยูหลายกระบอก เตาที่ผลิตเฮโรอีนมีอยู ๙ เตา
พรอมอุปกรณ ทั้งนํ้ายาเคมีตางๆ มากมาย ถือเปนโรงงานที่ใหญมาก ผมพรอมพวกโชคดีที่โจมตีทางดานขาง
เปาหมาย แทนการเขาโจมตีจากทางดานหนา จะพบกับปอมปนกล อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได
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และอุปกรณในการทําสนามเฮลิคอปเตอรลงมาเปนอันดับแรก การทําสนามเฮลิคอปเตอรเสนผาศูนยกลาง
อยางนอยตอง ๓๐-๓๕ ม. เพื่อความปลอดภัยของการรอนลงจอด จัดแบงกําลังพลออกเปน ๓ สวน คือ
สวนระวังปองกันรอบสนามเฮลิคอปเตอร สวนระวังปองกันโรงผลิต และสวนขนของอุปกรณที่ตรวจยึดได
สวนสารเคมีและสิ่งอุปกรณในโรงผลิตหลายอยางตองทําลายทิ้ง เพราะไมสามารถจะนําบรรทุกบนเฮลิคอปเตอร
ได ซึ่งสวนใหญจะเปนสารไวไฟ งายตอการระเบิด เมื่อทุกอยางดําเนินการเรียบรอยแลวเฮลิคอปเตอร
จะทยอยรับกําลังพลทุกชุดกลับมายังจุดสงลงเดินทางกลับที่ตั้งตอไป
การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ เชน การซุมโจมตีขบวนลําเลียงยาเสพติด การปดลอมตรวจคนเปาหมายที่
ซุกซอนยาเสพติด ลักษณะยุทธวิธีจะคลายคลึงกัน ซึ่งผมไมสามารถเขียนบรรยายทุกภารกิจได การซุมโจมตี
ฝายเราเปนฝายเลือกพื้นที่ไดเปรียบสิ่งที่ตองระวัง คือ การปะทะกันระหวางทาง สวนการปดลอมตรวจคน
หมูบานเปาหมายพักยาเสพติด การปฏิบัติอันตรายมาก ปะทะกันเกือบทุกครั้งตองมีการเตรียมการวางแผน
ที่ดี เพราะเราเปนฝายเคลื่อนที่เขาไปหาเปาหมายที่มีอาวุธ ลักษณะเหมือนจนตรอกพรอมจะสูยิบตา อนึ่ง
ผมทลายโรงงานผลิตโรงนี้ไดเปนโรงสุดทาย เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๙ หลังจากนั้นโรงงานผลิตสวนใหญยายไปผลิต
ในประเทศเพื่อนบาน ผลิตแลวลําเลียงเขามา ป พ.ศ.๒๕๔๐ ภารกิจจึงเปลี่ยนเปนการซุมโจมตีขบวนลําเลียง
ยาเสพติดที่มีลักษณะเปนคาราวานจะมีการใชกําลังคุมกันที่เขมแข็ง มีการปะทะกันหลายครั้ง ฝายตรงขาม
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก ตรวจยึดของกลางเปนยาบา และอาวุธมากมาย ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ
อีกประการคือ การลาดตระเวนเพื่อคนหาเปาหมายกอนโจมตี ในครั้งนี้มีการลาดตระเวนหลายครั้ง ภายหลัง
ผมไดรับการฝกเพิ่มเติมจากหนวยรบพิเศษสหรัฐอเมริกา อีกจํานวน ๑๑ หลักสูตร อาวุธประจํากายของผม
คือ ปลย.เอ็ม ๑๖ และปนพกขนาด .๔๕ ตอมาภายหลัง ๓ ป ปนเล็กยาวกระบอกนี้ไดชวยชีวิตผมมาจาก
การปะทะกับกองกําลังวาในระยะประชิด การปฏิบัติการคนหาและเขาโจมตีที่หมาย จะใชแตเข็มขัดชุดสาย
โยงเปเทานั้นเพื่อความคลองตัว แตกระนั้นนํ้าหนักของอาวุธและกระสุนทั้งหมดก็รวม ๑๕ กิโลกรัมขึ้นไป
กําลังพลตองมีสภาพรางกายแข็งแรงเปนพิเศษ ในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศปา ภูเขา สาเหตุหลักของการ
อิดโรย คือ การอดนอนเพราะตองเดินลาดตระเวนทั้งคืน ในขณะปะทะชารจเขาที่หมาย เรียกไดวารีดพลังงาน
ออกมาจากทุกสวนของรางกาย เหนื่อยสุดขีด และประสาทตองตื่นตัวเสมอ ในขณะที่เคลื่อนที่เขายึดที่หมาย
อาหารของกําลังพลทั้งหมดจะเปนขาวเหนียวเนื้อเค็มเปนสวนใหญเพราะเก็บไวรับประทานไดนาน สวน
อาหารสํารองยามฉุกเฉินจะไดรับแจกอาหารซอง พรอมฉีกรับประทานคนละ ๑ ซอง ที่เรียกวา Ready
Meal to eat ที่เก็บรักษาไวไดประมาณ ๖ เดือน หลายคนจะบนกันวาไมอรอยเลย แตใหพลังงานมาก
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กลุม บุคคลทีส่ าํ คัญทีจ่ ะเวนการเอยถึงไมไดเลยคือ เจาหนาที่ D.E.A. ทีป่ ฏิบตั งิ านรวมกันมีอยูห ลายคน
แตที่สนิทสนมมีสัมพันธภาพแนนแฟน คือ MR.BRADY MACKAY จากเมืองยูทาห สหรัฐอเมริกา พูดภาษา
ไทยไดเปนอยางดี และใหการชวยเหลือทั้งเครื่องสนาม เครื่องแบบชุดพราง อุปกรณพิเศษหลายๆ อยาง
MR. BRADY ไดเห็นสภาพอาวุธปนเล็กยาวประจํากายของแตละนาย มีสภาพเกาขัดของบอยครั้งใน
ขณะปะทะ จึงประสานขอรับอาวุธปน (M๔ คารบิน) จํานวนประมาณ ๓๐๐ กวากระบอก และกลองสอง
ในเวลากลางคืน รุนที่ทันสมัย คือ AN-PVS-๗D อีกจํานวน ๓๖ ชุด สวนการแตงกายของหมวดเคลื่อนที่เร็ว
ในยุคแรกจนถึงยุคกลางจะเปนชุดพราง หมวกปก ตอมาไดเปลี่ยนเปนชุดเวสมอรแลนด สีเขียวแทน

แมวาโรงผลิตเฮโรอีนโรงสุดทายของประเทศจะถูกทําลายลงอยางราบคาบโดยตํารวจตระเวนชายแดน
เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๙ แตกลับกลายเปนการเริม่ เปดศักราชของยาเสพติดตัวใหม คือ ยาบาเขามาแทนทีซ่ งึ่ แพรระบาด
อยางรวดเร็วทัว่ ทุกภูมภิ าคของไทย นํามาซึง่ ความหายนะของประเทศชาติทกุ ดานทัง้ ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ
เปนภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของสังคม เพราะเปนบอเกิดของปญหาอาชญากรรมทุกระดับ แมวา ทุกฝาย
จะพยายามรวมมือกันแกปญหา แตดูเหมือนวาปญหายาเสพติดก็มิไดลดความรุนแรงลง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ รัฐบาลไดประกาศทําสงครามกับปญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบา โดยใชยุทธศาสตร
“พลังแผนดิน” เพือ่ ปลุกจิตสํานึกทุกพลังในสังคมใหกลายเปนพลังแผนดิน ในการจัดการกับปญหายาเสพติด
ใหไดผลอยางจริงจัง รวดเร็ว และเด็ดขาด โดยแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดไดกําหนดกรอบแนวทาง
การใชพลังแผนดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติดไว ๙ แนวทาง จุดแตกหักอยูที่ “การยึดพื้นที่ชุมชน หรือหมูบาน”
โดยใชกลยุทธ “การปองกันนําการปราบปราม”
ทุกสวนของสังคมไดรว มกันลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีไ่ ดวางแผนรวมกันทัง้ การปราบปราม การรณรงค
ป้องกัน การปฏิบตั ิการจิตวิทยาตามสถานศึกษา การบําบัดรักษา รวมทัง้ การรวมตัวกันเพือ่ แสดงพลังแผนดิน
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การปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ถือเปนงานอีกลักษณะหนึ่งของตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ผูปฏิบัติตองเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ในชวงที่ผานมามีตํารวจตระเวนชายแดนจํานวนไมนอย
ที่ตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตกับการปฏิบัติงานดานนี้ อยางไรก็ตามการสูญเสียดังกลาวนับเปน
ความภาคภูมิใจของตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดมีโอกาสเปนหนวยงานหนึ่ง ซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ในการ
ปองกันปราบปรามยาเสพติดมาชานาน และผลของการปฏิบัติงานดานนี้ไดมีสวนในการสรรคสรางจรรโลง
ความสงบเรียบรอยของสังคม และความผาสุกของประชาชนคนไทย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เมือ่ ยอนกลับมาวิเคราะหรากเหงาของปญหา พบวาการพัฒนาของประเทศในอดีต ไดเนนความเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจ เนนความทันสมัยทางวัตถุ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สงผลใหทุกสวนของสังคม
มีความเจริญทางวัตถุ แตจิตใจขาดการพัฒนาและความเอื้ออาทรรวมกัน วิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามถูก
ลืมเลือน ชุมชนลมสลาย มีความหวาดระแวงเจาหนาที่ของรัฐ สังคมขาดพลัง ตางคนตางคิด ตางฝาย
ตางทํา ระบบราชการติดกับดักในกฎระเบียบ งานเอกสารและการรายงาน เกิดผลกระทบทั้งทางวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จนเกิดปญหาเชิงซอนยากแกการแกไขโดยลําพัง
ดังนั้นรัฐบาลในยุคนั้นจึงมีนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดและมอบหมายใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนหนวยงานประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันแกปญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดพื้นที่ชุมชนคลองเตยเปนพื้นที่นํารองพื้นที่แรก พรอมทั้งกําหนดแนวทางในการแกปญหาดวย
วิธกี ารสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมของประชาชน ซึง่ เปนมูลเหตุของปญหาเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยัง่ ยืน เปนตนแบบและแนวทางในการนําไปปรับปรุงใชแกไขปญหาของชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตอไป
ในเรื่องนี้ พันตํารวจเอก สุชาติ ศรีสังขแกว (บันทึก : ๒๕๕๖)
อดีตผูกํากับการอํานวยการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๔ บันทึกไววา...
“เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๔๔ ผมเป น รองผู  กํ า กั บ การอํ า นวยการ
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จังหวัดปทุมธานี ในปนั้น
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศทําสงคราม
กับปญหายาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตย โดยมอบหมายให พลตํารวจโท
นพดล สมบูรณทรัพย ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ยศและตําแหนง
ในขณะนั้น) เปนผูรับผิดชอบและขอสนับสนุนกําลังพลจากกองบัญชาการ
พ.ต.อ.สุชาติ ศรีสังขแกว
ตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธจํานวน ๕๐ นาย
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงมีคําสั่งใหใชกําลังพลจาก
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ – ๑๔ และกองกํากับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองกํากับละ ๑๐ นาย โดยแบงเปน ๕ ชุดปฏิบตั กิ าร
และมอบหมายใหผมเปนหัวหนาควบคุมกํากับดูแล”
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชนคลองเตยซึ่งขณะนั้นประกอบดวย ๔๓ ชุมชน
มีการระบาดอยางรุนแรง ๑๙ ชุมชน มีผูนําชุมชนบางชุมชนเกี่ยวของกับยาเสพติดดวย ประชาชนสวนใหญ
เปนผูอพยพถิ่นฐานมาจากชนบท เขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร ในฐานะผูใชแรงงานมีรายไดนอย
อาชีพสวนใหญรับจางทั่วไป คาขาย ไมมีที่พักเปนของตนเอง เชาบานและบุกรุกที่สรางบานในที่ดินของ
การทาเรือแหงประเทศไทย ที่ดินเอกชน ที่ดินสาธารณะ ที่วัด คูคลอง ตลอดจนสวนราชการอื่นๆ มีสภาพ
วิกฤตรุนแรงหลายดาน เชน ยาเสพติด บอนการพนัน อาชญากรรม โรคเอดส นํ้าทวมขัง มลพิษ ขยะตกคาง
คนวางงาน พื้นฐานการศึกษาตํ่า มีกลุมอิทธิพล และมีเจาหนาที่รัฐบางหนวยใชอํานาจหนาที่หาประโยชน
กับชุมชนเหลานี้ในทางมิชอบ ขาดการรวมกลุม พึ่งตนเองไมได รอความชวยเหลือจากภาครัฐเมื่อตอง
พึ่งพิงผูมีอํานาจและผูมีอิทธิพลก็จะถูกชักนําไปในทิศทางที่ไมถูกตอง
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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สภาพความเปนอยูของชุมชนจะมีลักษณะตัวใครตัวมันไมเอื้ออาทรตอกัน เห็นแกตัว
ไมมีกิจกรรมรวมกัน จึงทําใหการแพรระบาดยาเสพติดเปนไปอยางรุนแรงเปนเวลานาน
จนกลายเปน “ตลาดกลางยาเสพติด” ที่ใหญที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกลุม
เปาหมายผูคา ผูเสพ และผูติดยา เอื้อใหกลุมผูมีอิทธิพลสามารถขยายการคายาเสพติดไปสู
แหงชุมชนอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผานมามีสวนราชการที่เกี่ยวของไดพยายามเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวในหลายระดับ แตขาดการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการและ
การวางแผนการปฏิบัติไมตอเนื่อง ชุมชนคลองเตยมีลักษณะพิเศษทางกายภาพและทาง
จิตสํานึกปญหายาเสพติดยังคงอยูอยางเหนียวแนน พอจะสรุปไดดังนี้
๑. กลุมผูคายาเสพติดรายใหญ รายกลาง และรายยอยกระจายอยูทั่วไป
ทํากันเปนเครือขาย มีเจาหนาที่ของรัฐ และมีผูมีอิทธิพลทั้งในชุมชนและนอกพื้นที่ให
การสนับสนุน
๒. ผูนําและแกนนําชุมชนบางคนเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดทั้งทางตรง
และทางออม ไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๓. ผูคายาเสพติดมีการรวมกลุมดําเนินการเปนเครือขาย แบงงานกันทําเปนระบบ
และมีขั้นตอน อาศัยผลประโยชนรวมกันระหวางผูคากับผูเสพยา จึงไมมีผูเสียหายที่จะให
ขอมูลหรือชี้เบาะแสหรือใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
๔. วิธีคายาเสพติดในชุมชนมีการปรับวิธีการโดยใชเด็กอายุตํ่ากวา ๗ ป เปนผูคา
รายยอย โดยอาศัยชองวางทางกฎหมายเอื้ออํานวยใหกระทําความผิด
๕. มีแหลงอบายมุขและแหลงมั่วสุมกระจายอยูทั่วบริเวณจึงเปนปจจัยสําคัญที่
ผลักดันใหคนในชุมชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งโดยทางตรงและทางออม
สวนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เมื่อไดรับคําสั่งจาก
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กําลังพลทั้ง ๕๐ นาย ก็เดินทางไปรายงานตัวกับ
พลตํารวจโท นพดล สมบูรณทรัพย ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่กองบัญชาการตํารวจ
ภูธรภาค ๑ เพื่อรับฟงการปฐมนิเทศทั้งรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมกัน
หลายหนวยงานตองวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ไมยึดติดกับผลประโยชน และหาก
เจาหนาที่คนใดปฏิบัติตนไมเหมาะสมจะสงกลับตนสังกัดและตั้งกรรมการสอบสวนทันที
สําหรับสถานที่พักของชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนนั้น พักที่อาคารที่พัก
ของสถานีตํารวจทาเรือ ปจจุบันคือสถานีตํารวจนครบาลทาเรือ
การแบงพื้นที่รับผิดชอบของชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนมีดังนี้
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ ๑ (กก.ตชด.๑๑) รับผิดชอบชุมชน ๗๐ ไร (ภาพสีแดงเปนประธานชุมชน)
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ ๒ (กก.ตชด.๑๒) รับผิดชอบชุมชนสวนออยและชุมชนพัฒนาใหม
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ ๓ (กก.ตชด.๑๓) รับผิดชอบชุมชนรมเกลาและชุมชนคลองเตยล็อก ๑-๒
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ ๔ (กก.ตชด.๑๔) รับผิดชอบชุมชนคลองเตยล็อก ๓-๔
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ ๕ (กก.สอ.บช.ตชด.) รับผิดชอบชุมชนหัวโคงและชุมชนนองใหม
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แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนนั้นใชหลักการทํางานมวลชน
สัมพันธ ๗ ขัน้ ตอน คือ ติดตอเขาถึง เอาชนะจิตใจ ใหการศึกษาอบรม จัดตัง้ มอบภารกิจ ติดตามประเมินผล
และใหความรูเพิ่มเติม แตนํามาประยุกตและปรับใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณของชุมชน
คลองเตยโดยกําหนดเปนกิจกรรมตางๆ ดังนี้

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การติดตอเขาถึง
• ชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนแตงเครื่องแบบชุดสนาม มีอาวุธประจํากายออกไปปฏิบัติ
หนาที่ และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือน แจงถึงความหวงใยลูกหลานในชุมชนเกี่ยวกับ
การแพรระบาดของยาเสพติด ใชแบบสํารวจครัวเรือนของโครงการเสริมความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อบันทึกขอมูล
• นําชุดแพทยและพยาบาลจากกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไปบริการรักษาผูเจ็บปวย
ในชุมชนคลองเตยโดยไมตองเสียคาใชจาย
• การปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยนําดนตรีจากกองกํากับการสนับสนุนทางอากาศมาแสดงและ
ทํากิจกรรมรวมกับชุมชน
การใหการศึกษาอบรม
• จัดวิทยากรมวลชนสัมพันธของตํารวจตระเวนชายแดนใหความรูเ รือ่ งโทษและพิษภัยของยาเสพติด
ที่วัดคลองเตย โครงการพุทธบุตร
การจัดตั้ง
• จัดตั้งชมรมขาฯ อาสาทําความดีเพื่อแผนดิน โดยรวมกลุมผูที่ผานการฝกอบรมวิทยากรขบวนการ
รวมพลังชวยเหลือซึ่งกันและกันจัดตั้งสํานักงานที่ชุมชนรมเกลามีพลตํารวจโท ฉัตรพล คัคโนภาส
รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไปเปนประธานในพิธีเปดปายชมรมฯ
มอบหมายภารกิจ
• จัดฝกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยชุมชนเพื่อจัดเวรยามเฝาระวังการแพรระบาด
ยาเสพติดสูชุมชนและประสานงานกับตํารวจทองที่
• จัดฝกอบรมการเพาะถั่วงอกดวยเครื่องอัตโนมัติ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนรวมกับประชาชนในชุมชนพัฒนาทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ เชน วัด โรงเรียน คูคลอง ฯลฯ เปนประจําทุกเดือน
• ชุดปฏิบัติการรวมกับชุมชนปลูกตนแกวมังกรจํานวน ๘๐ ตน พรอมทําเสาเพื่อใหตนแกวมังกร
เกาะบริเวณที่สาธารณะทางเขาสถานีตํารวจนครบาลทาเรือ
ติดตามประเมินผล
• ประสานเจาอาวาสวัดคลองเตยและคณะกรรมการวัดวาจางผูที่ผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด
จํานวน ๑๐ คน มาทํางานที่วัดโดยไดรับทั้งคาจางและคาอาหาร เพื่อเปนการติดตามผลการเลิกเสพยา
อยางถาวร
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การใหความรูเพิ่มเติม
จัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ านวิทยากรกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนคลองเตย โดยใช
แนวทางการปฏิบัติงานของวิทยากรกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติดของกองทัพภาคที่ ๒ และตํารวจภูธร
ภาค ๓ รวมกับศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
ฝกอบรมใหกบั สมาชิกชุมชนคลองเตยทีค่ า ยพระรามหก
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จํานวน ๑๑ รุน มีผูผานการ
ฝกอบรม จํานวน ๗๘๐ คน



พล.ต.ท.นพดล สมบูรณทรัพย เปนประธานเปดการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนคลองเตย รุนแรก ที่คายพระรามหก อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕

การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อ
แกปญหายาเสพติดที่ชุมชนคลองเตย โดยใชวิธีการทํางานมวลชนสัมพันธ
ของตํารวจตระเวนชายแดนนับวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ตามที่ พันตํารวจโท ดนัย ทองนอย (บันทึก: ๒๕๕๖) สารวัตร
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกไววา...

พ.ต.ท.ดนัย ทองนอย

“เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ พันตํารวจเอก เสรี สามดาว ผูกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ (ยศและตําแหนงในขณะนั้น) มอบหมาย
ใหผมทําหนาที่หัวหนาชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖ รวม ๑๐ นาย ไปปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ
เพื่อแกปญหายาเสพติดที่ชุมชนคลองเตย หลังจากผานการปฐมนิเทศแลว
พวกผมไดรับมอบหมายใหเขาปฏิบัติงานที่ชุมชน ๗๐ ไร เขตคลองเตย
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีนายสุภาพ สีแดง หรือ ภาพ ๗๐ ไร เปนผูมีอิทธิพล รูสึก
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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มีความวิตกกังวลพอสมควร ถึงแมจะมีประสบการณในการทํางานมวลชนสัมพันธมากอน แตพวกเรา
ถนัดกับการทํางานในพื้นที่ชนบท แตงานนี้อยูในชุมชนเมืองหลวงและเปนชุมชนที่มีปญหาดานสังคม
หลายดานโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กอนลงปฏิบัติงานในชุมชนผมไดประชุมลูกทีมเตรียมการดานเอกสารจัดทําแบบสํารวจครัวเรือน
ตามแบบของโครงการเสริมความมั่นคงในชนบทที่หมูบานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ขอสนับสนุนยาสามัญประจําบานและอุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน และซื้อขนม
ลูกอม สําหรับแจกเด็กๆ ในชุมชน
วันแรกๆ ที่เขาไปทํางานโดยการเคาะประตูบานเยี่ยมเยียนชาวชุมชนเพื่อขอความรวมมือ
ในการกรอกแบบสอบถามจะไมพบเจาของบานเพราะออกไปประกอบอาชีพนอกบาน แตจะพบเด็กๆ ในชุมชน
พวกเราก็แจกขนม ลูกอม สรางความสนิทสนมกับเด็กๆ ไดพูดคุยชี้แจงแนะนําพิษภัยของยาเสพติด
มีการเลนเกมสเพื่อสรางความคุนเคยโดยดาบตํารวจ ธวัช จันทนโชติ (ฉายาลุงหงอก) จนไดรับความรวมมือ
จากเด็กๆ เปนอยางดี ขอใหเด็กๆ เหลานั้นเปน “ตํารวจจิ๋ว” ชวยหาขาวเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
ใครเสพ ใครขาย หรือกลุมวัยรุนมั่วสุมเสพยา ตํารวจจิ๋วคอยแจงขาวหรือเขียนชื่อสงใหลุงหงอก ทําให
เราไดขอมูลพอสมควร ตอมาเมื่อผูปกครองของเด็กทราบก็หามไมใหเด็กๆ มาคลุกคลีกับพวกเรา เกรงวา
ลูกหลานจะเปนอันตรายจากผูมีอิทธิพลและผูเสียผลประโยชนจากยาเสพติด
ในการออกเยี่ยมเยียนสํารวจครัวเรือนก็ตองเปลี่ยนเวลาจากกลางวันเปนเวลา ๑๘.๐๐ น.เปนตนไป
และทุกสัปดาหจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและนําขอมูลที่พบเห็นตลอดถึง ปญหาขอขัดของ
มาประชุมหาแนวทางแกปญหา หากมีการจับกุมผูกระทําความผิด พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ แทงทอง
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลทาเรือ และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดจะเขาดําเนินการจับกุม
โดยชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนเพียงรายงานเปาหมายพรอมแผนที่โดยไมเขารวมจับกุมดวย
การเขาไปทํางานในชุมชนคลองเตยพวกเราจะใหความสําคัญกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และผูนํา
กลุมมวลชนตางๆ อาทิ กลุมบําบัดโรคเอดส กลุมกีฬา กลุมขยะแลกไข จากนั้นมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาในชุมชน ผมมอบหมายให ส.ต.ท.เฉลียวฯ ส.ต.ท.ประทีปฯ ทําหนาที่เปนพิธีกร ซึ่งทั้งคูนี้มีความสามารถ
ดานการพูดเกงมาก เมื่อมีการจัดงานในชุมชนผูนําชุมชนจะขอใหตํารวจตระเวนชายแดนเปนพิธีกรทุกครั้ง
เมื่อเวลาผานไปเปนเดือนชาวบานในชุมชนเริ่มเปนมิตรกับตํารวจตระเวนชายแดนมากขึ้น เกิดความไววางใจ
ใหความรวมมือแจงขาวสารเรื่องยาเสพติดทั้งผูเสพ ผูคา และเมื่อมีโครงการบําบัดผูติดยาเสพติดในชุมชน
ผูปกครองจะนําบุตรหลานเขารับการบําบัดจํานวนหลายรุน นาเสียดายที่โครงการนี้ไมไดทําอยางตอเนื่อง
ทําใหชุมชนคลองเตยยังมีปญหาดานสังคม และเปนชุมชนที่มียาเสพติดอยูเหมือนเดิม
พันตํารวจเอก สุชาติ ศรีสังขแกว แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเปนการสรุปผลการทํางานที่ชุมชน
คลองเตยไวอยางนาสนใจวา... “การเขาไปทํางานในชุมชนคลองเตยระยะแรกๆ จะมีปญหาพอสมควรทั้ง
จากเจาหนาทีร่ ฐั และขบวนการคายาเสพติด เจาหนาทีข่ องรัฐบางหนวยทีท่ าํ งานอยูใ นพืน้ ทีไ่ มใหความรวมมือ
และปลอยขาวโจมตีการทํางานของตํารวจตระเวนชายแดนวารับผลประโยชน สวนขบวนการคายาเสพติด
ก็จะพยายามตอตานการทํางานของตํารวจตระเวนชายแดนหลายรูปแบบ เชน ปลอยขาววาตํารวจตระเวนชายแดน
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พล.ต.ต.สมศักดิ์ แขวงโสภา และคณะตรวจเยี่ยมชุมชนคลองเตย โดย พ.ต.ท.สุชาติ ศรีสังขแกว หน.บก.ควบคุมชุดปฏิบัติ
การแกปญหายาเสพติด บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและความกาวหนาของโครงการฯ เมื่อ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕

รับผลประโยชนมอบสิ่งของและเสนอใหเงินทองกับชุดปฏิบัติการ รวมทั้งสงสตรีหนาตาดีมาตีสนิทกับ
เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการทํางานดานการขาว เปนตน
ผลการทํางานมวลชนสัมพันธดวยวิธีการและเทคนิคที่ทําใหเกิด ๓ ช คือ เชื่อ ชอบ และชวย
ของตํารวจตระเวนชายแดนในชุมชนคลองเตย แมจะเปนเพียงระยะสั้นๆ ประมาณปเศษก็ตาม เราก็ไดรับ
ความรวมมือจากชาวชุมชนคลองเตยอยางดียิ่ง ทั้งนี้เพราะนอกจากจะยึดหลักการทํางานมวลชนสัมพันธ ๗
ขั้นตอนแลวเราก็ยังเปนผูปฏิบัติงานมวลชนที่ทํางานดวยความเสียสละ อดทน โปรงใส ไมรับผลประโยชน
โดยมิชอบจากใครหรือกลุม ใด และปจจัยแหงความสําเร็จทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ปจจัยหนึง่ คือ กําลังใจจากผูบ งั คับบัญชา
ระดับสูงของกองบัญชาการที่มิไดปลอยใหเราทํางานกันเพียงลําพัง พลตํารวจโท สาโรจน ปญญา
ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ในขณะนั้นไดมอบหมายให พลตํารวจตรี สมศักดิ์ แขวงโสภา และ
พลตํารวจตรี ฉัตรพล คัคโนภาส รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ
ใหคําแนะนํา พรอมทั้งชวยแกปญหา อุปสรรคในการทํางานอยางตอเนื่อง
จากผลของการปฏิบัติงานในครั้งนั้นแมเราจะเชื่อวาเราสามารถสกัดกั้นการแพรระบาดของ
ยาเสพติดของชุมชนคลองเตย เราสามารถปองกันเยาวชนของชาติใหพนพิษภัยของยาเสพติดไดจํานวนหนึ่ง
แตเมื่อเราพนหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ใครตอบไดวาสถานการณยาเสพติดของชุมชนคลองเตยลดลง
เรื่อยๆ หรือกลับไปสูสภาพเดิมกอนเราเขาไป หรือเลวรายยิ่งกวา”

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ตชด.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กับการชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ป พ.ศ.๒๕๔๗



ภัยสึนามิที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

บันทึกเหตุการณแหงความหายนะครัง้ ใหญในประวัตศิ าสตรของเอเชียใต จากเหตุการณธรณีพบิ ตั ภิ ยั
และคลื่นยักษสึนามิ ที่พัดถลมชายฝงมากกวา ๑๐ ประเทศตลอดไปถึงชายฝงอเมริกา วิบัติภัยครั้งนี้ไดสราง
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมนุษยชาติอยางมหาศาลอยางไมเคยเกิดมากอน และนับเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตรโลกที่เกิดคลื่นยักษสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ กอนสิ้นปเพียง ๕ วันที่ผูสูญเสีย มีโอกาสกลาวคําวา “Merry
Christmas” แกญาติมิตรแตยังไมทันจะไดเอยคําวา “สวัสดีปใหม” ก็ตองหลั่งนํ้าตากับความสูญเสียที่เกิด
ขึ้นอยางกะทันหันและตอนรับปใหมดวยคราบนํ้าตา ไวอาลัยแกผูสูญเสียแทนรอยยิ้มในวันปใหมเหมือน
ทุกๆ ป ทีผ่ า นมา ซึง่ เหตุการณในวันนีท้ ถี่ กู บันทึกทัง้ นํา้ ตาของผูเ ห็นเหตุการณหลังการฉลองคริสตมาสผานไป
เพียงไมกี่ชั่วโมงมีรายงานวาเกิดแผนดินไหวเมื่อเวลา ๐๗.๕๙ น. ใตมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝงออกไป
๓๓๐ กิโลเมตรทางดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดจากการชนกันของ
เปลือกโลก ๒ แผนตามแนวรอยแยกของเปลือกโลก โดยแผนหนึ่งทรุดเขาใตอีกแผนหนึ่งตามแนวดิ่งประมาณ
๑๐ เมตร ซึ่งการทรุดตัวครั้งนี้ทําใหนํ้าทะเลในบริเวณนั้นประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศกกิโลเมตร ทรุดตัวลงจาก
ระดับเดิมทันที ซึ่งการกระเพื่อมของนํ้าจํานวนมหาศาลนี้กอใหเกิดเปนคลื่นขนาดใหญมหึมา กอนนํ้าที่มี
นํ้าหนัก ๑๑ ตันตอพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ที่เรียกวา Tsunami สึนามิไดกระจายตัวออกจากจุดศูนยกลาง
เดินทางขามมหาสมุทรจากจุดที่เกิดแผนดินไหวตามลําดับคือ
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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การเกิดคลืน่ สึนามิ เริม่ จากศูนยกลางแผนดินไหวทางตะวันตก ของหัวเกาะ
สุมาตราแลวแผขยายไปทั่วทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

เวลา ๐๘.๑๔ น. เจาหนาที่ประจําศูนยเตือนภัยคลื่นยักษสึนามิแหงภาคพื้นแปซิฟก
(pacific Tsunami Warning Center : PTWC) ซึ่งตั้งอยูในเกาะฮาวายไดรับสัญญาณ
การเกิดแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดียและออกแถลงการณโดยแจงใหทราบถึงจุดศูนยกลาง
ที่เกิดแผนดินไหว โดยไดประเมินแรงสั่นสะเทือนเบื้องตนวามีความรุนแรงขนาด ๘ ริกเตอร
แตมิไดแจงเตือนถึงการกอตัวของคลื่นสึนามิแตอยางใดอีก ๕๐ นาทีตอมาก็ไดแจงเปลี่ยน
ตัวเลขความรุนแรงจากเบื้องตนขึ้นเปน ๘.๙ ริกเตอร ซึ่งหมายความวาแผนดินไหวครั้งนี้
รุนแรงที่สุดติดอันดับ ๑ ใน ๕ ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา บริเวณ
จังหวัดดาอาเจะซึ่งอยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหวครั้งนี้มากที่สุด ซึ่งกอนหนานี้ก็ไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากแผนดินไหวจนทําใหอาคารจํานวนมากทรุดลงมามิหนําซํ้าถูกคลื่น
ยักษความสูงประมาณ ๑๐ เมตรถลมซํ้าอยางรุนแรง โดยปราศจากการเตือนภัยลวงหนา
ความเร็วและความสูงของคลืน่ ทําใหเกิดพลังนํา้ มหาศาลพัดพาสิง่ ปลูกสราง อาคารบานเรือน
และตนไมรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กระจัดกระจายไปตามกระแสนํ้าที่ไหลทะลักเขาไปใน
ตัวเมืองทุกหนทุกแหง ทําใหพื้นที่ชุมชนบริเวณแนวชายฝงจมอยูใตนํ้าอยางฉับพลันทันที
รวมทั้งหมูเกาะทางดานเหนือของเกาะสุมาตรา เชน หมูเกาะอันดามัน และเกาะนิโคบาร
ของอินโดนีเซียก็ไดรับผลกระหนํ่าของคลื่นยักษสึนามิเชนกัน
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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คลื่นยักษสึนามิถลม ๖ จังหวัดของประเทศไทย

และแลวเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. คลื่นยักษก็เดินทางถึงจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย
จังหวัดทองเที่ยวริมฝงทะเลอันดามันทั้ง ๖ จังหวัด ไดแก ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และ
สตูล ตองเผชิญกับคลื่นยักษสึนามิอยางไมทันตั้งตัว กอนวินาทีหายนะจะมาถึงนักทองเที่ยว
และประชาชนตางก็ประหลาดใจกับเหตุการณที่นํ้าทะเลบริเวณชายหาดแหงเหือดลงไปไกลนับ
กิโลเมตรอยางไมเคยปรากฏมากอน เปนเหตุใหเกิดความสนใจใครรู ดังนั้นผูคนจึงลงไปที่
ชายหาดเพื่อสังเกตปรากฏการณประหลาดในครั้งนี้แตก็ยังไมมีใครทราบถึงสาเหตุที่ทําใหระดับ
นํ้าทะเลลดลง ในขณะที่ริมขอบฟามีกําแพงนํ้าสูงละลิ่วถึง ๑๐ เมตรตามแนวยาวของชายฝง
กําลังเคลื่อนที่เขาหาฝงอยางรวดเร็วและรุนแรง ชั่วพริบตาประชาชนที่เดินตามไปดูชายหาด
ทีน่ าํ้ แหงขอดยังไมทนั ไดกลับมาขึน้ บนฝง ความเร็วและความรุนแรงของพลังนํา้ มหาศาลก็ถาโถม
เขากวาดทุกสิ่งทุกอยางที่อยูบนแนวชายฝงหายไปกับคลื่นยักษระลอกแลวระลอกเลายังกระหนํ่า
เขาซัดอาคารบานเรือน โรงแรมสวยหรูตางๆ ที่ตั้งเรียงรายอยูตามแนวชายฝงอยางตอเนื่อง
เพียง ๒๐ นาทีตอมาสิ่งปลูกสรางตางๆ ก็พังราบ ทําใหมีผูเสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวตาง
ประเทศ ๕,๓๙๕ คน บาดเจ็บกวา ๘,๔๕๗ คน สูญหาย ๓,๐๑๐ คน ยิ่งไปกวานั้นคลื่นสึนามิ
ยังพัดพานํ้า ดิน และทรายจากทะเล ทําความเสียหายกับอาคาร โรงแรม ตามชายหาดและ
สถานทีต่ างๆ อยางประมาณมิได นอกจากนีก้ ารเกิดแผนดินไหว และคลื่นสึนามิยังมีผลกระทบ
ตอสภาพภูมิประเทศดวยเชน พื้นที่ชายหาด รองนํ้า เกาะเล็กๆ ปาชายเลน เปนตน พื้นที่ที่
เสียหายอยางรุนแรงไดแก ชายหาดอาวปาตอง อาวกะรน และอาวกะตะ จังหวัดภูเก็ต
บานเขาหลัก บานนํ้าเค็ม บานบางละโอน จังหวัดพังงา และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
เกีกียรติประวัติและศ
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ความเสียหายหลังจากสึนามิสงบที่จังหวัดภูเก็ต

คําบอกเลาของผูอยูในเหตุการณ
พันตํารวจโท วรากร สมสุวรรณ (บันทึก: พฤษภาคม ๒๕๕๖) รองผูก าํ กับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๒ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกไววา...
“ตอนเกิดเหตุการณเปนเชาวันอาทิตยที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนเวลาเชาอากาศดี แสงแดดเริ่มรอน ผมกับครอบครัว
วาจะไปเที่ยวทะเลที่เขาหลัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา หนึ่งเดือนเต็ม
กับการมารับตําแหนงผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕
ของผมแตยังติดภารกิจการถวายความปลอดภัย ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และคุณพุม เจนเซน พระโอรส
ซึ่งยังคงประทับอยูที่โรงแรมลาฟลอรา ที่เขาหลัก หาดบางเนียง
พ.ต.ท.วรากร สมสุวรรณ

สักครูไดยินเสียงคนบอกกลาววามีนํ้าทวมเกาะภูเก็ตแลวหนีเร็ว
นํ้าจะมาทวมที่เขาหลักดวย ผมไดยินครั้งแรกผมหัวเราะวาดูหนังจักรๆ
วงศๆ วันเสาร อาทิตยมากไปหรือไงจึงไมสนใจอะไร จนรถกูภัยผานหนา
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ ผมสอบถามพนักงานวิทยุ
ไดความวา “ผูกองมีนํ้าทวมนํ้าเค็มลนออกมาเกือบถึงปอมทางหลวงครับ”
ผมตกใจจึงสั่งเจาหนาที่ตํารวจที่อยูในกองรอยออกไปที่เกิดเหตุ ณ
บานนํ้าเค็ม บานบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา สิ่งที่พบคือ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ความโกลาหลวุน วาย การวิง่ หนีตายของชาวบานในบานนํา้ เค็ม ตลอดจนรถวิง่ สวนทางออกมาอยางไมเปนระเบียบ
ผมไมเคยเห็นคลืน่ อะไรมันสูงขนาดนัน้ พรอมซากปรักหักพังทีต่ ามมา ผมอยูไ ดแคนนั้ เพราะไปไมไดแลว มีเสียง
คนรองไห คนตะโกนใหชวยมากมาย มีผูเสียชีวิตที่ถูกบานเรือนทับและมีศพที่จมนํ้าและถูกลากกลับไปใน
คลองปากอาวของบานนํ้าเค็ม เปนภาพที่ผมไมเคยพบไมเคยคิดมากอนยังติดตาอยูจนทุกวันนี้ และนี้คือ
จุดเริ่มตนของภารกิจในการชวยเหลือผูประสบภัย “สึนามิ เขาหลัก” อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา”



รอย ตชด.๔๒๕ ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ

ดาบตํารวจ สมจิตร เพชรา (สัมภาษณ : พฤษภาคม ๒๕๕๖) ขาราชการบํานาญ อดีตเปนขาราชการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ทําหนาที่พลขับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕…

ด.ต.สมจิตร เพชรา

“วันนั้นผมไดรับคําสั่งจากพันตํารวจโท วรากร สมสุวรรณ
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ ใหขับรถพาทานและ
กําลังตํารวจตระเวนชายแดนไปชวยเหลือผูประสบภัยที่บานนํ้าเค็ม ตําบล
บางมวง อําเภอตะกั่วปา เมื่อขับรถไปถึงบานนํ้าเค็มปรากฏวา บนถนน
มีตนไม เสาไฟฟาลมระเนระนาด อาคารบานเรือนพังทลายและถูกกระแส
นํ้าพัดพาขึ้นมาอยูบนถนน จนรถไมสามารถวิ่งเขาไปในพื้นที่ไดจึงตอง
เดินเทาลัดเลาะเขาไป มีผูบาดเจ็บรองครวญครางดวยความเจ็บปวด
จํานวนมาก พวกผมชวยกันปฐมพยาบาลและหามออกมาอยางทุลักทุเล
ทยอยกันนําผูบ าดเจ็บสงโรงพยาบาลตะกัว่ ปาตัง้ แตเวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
วันนัน้ ชวยผูบ าดเจ็บได ๑๒๐ คน สวนผูเ สียชีวติ ไดนาํ มารวมไวทวี่ ดั บางมวง
และวัดยานยาว อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา หลังจากวันนั้นพวกผม
ตองออกไปชวยเหลือประชาชนรวมกับหนวยงานอื่นๆ ดวยการคนหา
ผูรอดชีวิตและเก็บศพที่บานนํ้าเค็ม ตั้งแตเชาถึงเย็นทุกวันดวยความรูสึก
สลดหดหู เศราใจกับผูที่ตองสูญเสียลูกเมียสามีและญาติพี่นอง เปนความ
สะเทือนใจอยางยิ่ง” เสียงผูเลาขาดหายเปนชวงๆ
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ด.ต.ชัย กลิ่นอบเชย

จ.ส.ต.อเนก สิงหสวัสดิ์

ตชด.ชวยคนหาศพจากผูประสบภัยสึนามิ

ดาบตํารวจ ชัย กลิ่นอบเชย พรอมดวย จาสิบตํารวจ อเนก
สิงหสวัสดิ์ (สัมภาษณ : ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖) ขาราชการตํารวจตระเวน
ชายแดนทั้งสองคนนี้เลาถึงความทรงจําในเหตุการณแหงประวัติศาสตร
พบเด็กรอดชีวิตอยางปาฏิหาริยวา…
“ตอนนั้นเปนชุดชวยเหลือผูประสบภัยกองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒๕ ไดออกชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนและ
คนหาศพจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ที่บานนํ้าเค็ม ตําบลบางมวง
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
เชาถึงคํ่าทุกวัน วันที่ ๓ ในการคนหาคือ (๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗) เวลา
๑๔.๐๐ น. ขณะคนหาผูรอดชีวิตและเก็บศพอยูบริเวณปาโกงกาง ผมไป
พบเด็กชายอายุประมาณ ๓ ขวบยังมีชีวิตอยูในสภาพอิดโรย ไมสวมเสื้อผา
ตามรางกายมีรอยยุงกัดผมถามวานองหิวไหม กลับบานไหม เด็กสายหนา
และบอกวา “อยากกินนํ้าโคกเย็นๆ” ผมจึงบอกวาที่บานมีนํ้าโคกแชเย็น
ไว ๔-๕ ขวด เด็กจึงยอมมาดวย เมื่อลงเรือผมใหดื่มนํ้าที่ผมนําติดตัวไป
ดวยแลวรีบนําสงโรงพยาบาลตะกั่วปา ทราบภายหลังวาชื่อเด็กชายวทัญู
พาโอภาส หรือนองเดี่ยว เปนบุตรของนายสุทธิพงศ พาโอภาส และ
นางศุภลักษณ ศรีเหลา จุดที่พบเด็กอยูหางจากบานของเขาไปประมาณ
๓ กิโลเมตร กระแสคลืน่ พัดพาไปคางอยูบ นตนโกงกางเปนเกาะอยูก ลางนํา้
รูสึกดีใจมากที่ไดพบเด็กรอดชีวิตอยางปาฏิหาริย…”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พันตํารวจตรี บวรศักดิ์ ทิพยเดช (สัมภาษณ : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) สารวัตรกลุมงานเก็บกูและ
ทําลายวัตถุระเบิด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ เลาวา…
“ตอนนัน้ ผมทําหนาทีห่ วั หนาชุด EOD ไดรบั คําสัง่ จากพันตํารวจเอก
สมเกียรติ เนื้อทอง ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ใหผม
พรอมพวกรวม ๕ นาย เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบพื้นที่โรงแรม
ลาฟลอรา บานเขาหลัก หมูที่ ๒ ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จังหวัด
พังงา เพื่อถวายความปลอดภัยแกทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี พ ร อ มด ว ยพระโอรสและพระธิ ด าเสด็ จ ฯ
ประทับแรม เชาวันที่ ๒๖ ธันวาคม เปนวันที่สงบ นักทองเที่ยวตางชาติ
รวมทั้งพนักงานเสิรฟสวนมากยังไมออกมาจากที่พักเนื่องจากเมื่อคืนมี
การฉลองคริสตมาสกันเกือบทั้งคืน มีคนไทยมานั่งดื่มกาแฟกันอยูประปราย
พ.ต.ต.บวรศักดิ์ ทิพยเดช
แลวเหตุการณแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อนํ้าทะเลแหงลงอยางรวดเร็ว
หางไปจากชายฝง ๖๐๐-๘๐๐ เมตร มีนักทองเที่ยวทั้งคนไทยคนตางชาติ
ใหความสนใจเปนพิเศษ จึงไดปลุกเพื่อนที่กําลังนอนหลับอยูออกมาดู
และมีหลายคนลงไปจับปลาที่เกยตื้นริมชายหาด มีการโจษขานกันวา
ทะเลรั่ว อีก ๔๕ นาที ตอมาคลื่นเริ่มซัดเขาหาฝงเกลียวระลอกคลื่นมองเห็นอยูสุดสายตาเริ่มสูงขึ้นๆ
ตามความสูงของชายหาด ยอดคลื่นมีสีนํ้าตาลปนดําเพราะคลื่นไดพัดเอาโคลนและทรายมาดวย ผมจึงตะโกน
ใหผูคนขึ้นจากชายหาด ขึ้นที่สูง หลายคนไมเชื่อยังจับปลากันอยูเมื่อคลื่นยักษถาโถมเขาหาฝงหลายคน
หนีขึ้นอยูที่สูงไดทัน เชน บนดาดฟาของโรงแรมแตหลายชีวิตทั้งจม และลอยคออยูในเกลียวคลื่นที่ปะปน
ดวยโคลนตมและทรายทับถมผูคน สิ่งของและสิ่งปลูกสรางตางๆ จมมิดหลังคา สิ่งของลอยนํ้าระเนระนาด
นํ้าเออลนหางจากชายฝงเขาไปสุดที่จะประมาณ เพียงครูเดียวนํ้าก็ลดลงและไหลกลับอยางรุนแรง พัดเอา
สิ่งของ ชีวิตคนอยูริมชายหาดหายลงทะเลไป”
รอยตํารวจตรี คมเขต แกวไกรษร (สัมภาษณ : ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๖) ปจจุบันเปนรองสารวัตร กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๒ ขณะนั้นเปนผูบังคับหมูกลุมงานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
เปนผูห นึง่ ที่อยูในเหตุการณวันเกิดคลื่นสึนามิถลม ๖ จังหวัดภาคใต…

ร.ต.ต.คมเขต แกวไกรษร

“เมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ผมทราบขาวการเกิดแผนดิน
ไหวมีจุดศูนยกลางอยูที่หมูเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากทีวี
แตไมคาดคิดวาจะมีผลกระทบมาถึงประเทศไทย เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.
นํ้าทะเลก็แหงและลดลงอยางผิดปกติ และหลังจากที่ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด
ตรวจคนฯ รถยนตบัสพระที่นั่งเสร็จสิ้นแลว ก็นํารถยนตบัสพระที่นั่ง
มาจอดอยูบริเวณหนาโรงแรมลาฟลอราเนื่องจากทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระโอรสและพระธิดาจะเสด็จฯ
โดยรถยนตบัสพระที่นั่งเพื่อประทับเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต
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วีรบุรุษเกาะพีพี
การทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจของตํารวจตระเวนชายแดนชุดกูภัยในวันนั้น ชาวเกาะพีพี
ไดประจักษเปนอยางดีแลววาตํารวจตระเวนชายแดนมีความหวงใยในความสงบสุขของประชาชน
อยางแทจริง ณ เหตุการณนี้เองสื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพหลายฉบับไดกลาวขานถึงการปฏิบัติงาน
ของตํารวจตระเวนชายแดนวาเปนวีรบุรุษแหงเกาะพีพี
พันตํารวจเอก นิคม พลประสิทธิ์ (สัมภาษณ : ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๖) ผูกํากับการศูนยฝกสุนัขตํารวจ กองบังคับการการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อดีตรองผูกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒ เลาวา

พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์

“ไมใชผมคนเดียวแตทุกคนที่ทํางานวันนั้นเปนวีรบุรุษกันหมด”
และเลาเหตุการณในวันนั้นเพิ่มเติมวา “วันนั้นดาบตํารวจ สุรินทร
ยองตีบ เปนวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบานโทรศัพทมาแจงวา
มีคลื่นยักษเขาที่หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบแลวทราบวาเกิดขึ้น
หลายพื้นที่ผมไดรับคําสั่งใหไปชวยที่จังหวัดกระบี่ เกาะพีพี ไดประสาน
กับหนวยบินทุงสงนํานักบินพรอมชุดกูชีพตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
ขึ้นเฮลิคอปเตอรไปลงที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ จังหวัด
กระบี่ กอนพรอมรับเจาหนาที่สวนหนึ่งไปดวย
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ในบายวันนี้ชุดเก็บกูวัตถุระเบิดกําลังจะเดินทางลวงหนาไปสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพื่อถวายความปลอดภัย
เวลา ๑๐.๐๕ น. หลังจากที่เสร็จภารกิจตรวจคนฯ รถยนตบัสพระที่นั่งเสร็จสิ้น ก็สังเกตเห็นพนักงานโรงแรม
เจาหนาที่ตํารวจ ทหาร และนักทองเที่ยวจํานวนหลายคนกําลังยืนดูคลื่นและความผิดปกติของ
นํ้าทะเลกันอยูบริเวณบนชายหาด ซึ่งอยูใกลกับที่ประทับฯ ผมเห็นผิดสังเกต จึงวิ่งไปดูดวย พรอมกับวิทยุ
เรียกสิบตํารวจเอก ครรชิต เปยมอภัยทอง ใหมาดู ขณะนั้นนํ้าทะเลก็แหงลดลงไปมาก และมีคลื่นทะเล
ขนาดใหญ กําลังพัดเขาสูชายฝงอยางรวดเร็ว ดานหนาสุดของคลื่นสีขาวเพราะฟองอากาศพัดเขาหาชายฝง
โดยมวนตัวใกลเขามา คาดคะเนดวยสายตาคลื่นดานหนาสูงกวาที่ผมยืนอยู เรือลําเล็กๆ ก็พลิกควํ่าไปแลว
๒-๓ ลํา เมื่อพัดเขามาระยะประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ เมตร คิดวาคลื่นนี้ตองพัดเขาถึงชายฝงอยางแนนอน
จึงตะโกนเสียงดังใหทุกคนหนีออกจากชายฝง หลังจากนั้นผูคนก็เริ่มวิ่งหนีออกจากชายฝง ผมก็วิ่งผาน
หนาโรงแรมฯ ไปขึ้นรถยนตซึ่งสิบตํารวจเอก ครรชิตฯ จอดเตรียมพรอมอยูแลวหางจากชายฝงประมาณ
๑๕๐ เมตร ขณะนั้นไดยินเสียงคลื่นพัดเขาถึงฝงแลว นํ้าทะเลแตกกระจายไปทั่ว นํ้าและโคลนก็ไหลทะลัก
มาตามถนนหนาโรงแรมฯ อยางรวดเร็ว มองไปขางหลังเห็นหลายคนถูกกระแสนํ้าพัดลมลงจมหายไปกับ
คลื่นและโคลน รถยนตที่วิ่งตามมาก็ถูกนํ้าพัดเอียงไปขวางถนน... แมเวลาจะลวงเลยมาเกือบ ๑๐ ปแลว
ก็ตาม แตความทรงจําในวันเกิดเหตุทามกลางความบาคลั่งของคลื่นยักษ ยังระทึกใจทุกครั้งที่พูดถึง
เปนครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมไมมีวันลืม”
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เฮลิคอปเตอรของเราเปนลําแรกที่บินไปถึงเกาะพีพี ตอนแรกไมคิดวาจะไดรับความเสียหายมากมาย
ขนาดนั้น นอกจากผมแลวยังมีคุณสมศักดิ์ กิตติทรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ (ในขณะนั้น)
ไปดวยไปถึงก็บินวนหาที่ลงจอดแตไมมีสถานที่ลงจอดเลย คุณสมศักดิ์ กิตติทรกุล บอกวาใหบินไปที่โรงแรม
พีพี คาบานา มีสนามเทนนิสอยู แตตอนนั้นมีทรายและเศษวัสดุกลบเต็มไปหมดมองไมเห็นวาเปน
สนามเทนนิส

ตลอดชีวิตรับราชการของผมไมเคยเห็นมากอนเลยที่มีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายขนาดนี้
ผูเลากลาวดวยความสลดใจ บรรยากาศของผูคนที่เรียกรองขอความชวยเหลือยังคงติดตรึงอยูในหูอยูจนถึง
บัดนี้ เหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเปนภัยธรรมชาติที่เปนบทเรียนราคาแพงที่ทําใหหลายฝายเห็นความสําคัญ
ในเรื่องการเตือนภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องสนามจอดเฮลิคอปเตอรในโรงแรมใหญๆ ควรสรางไวดวยรวม
ทั้งหองพยาบาลฉุกเฉินที่มีเครื่องมืออุปกรณรักษาพยาบาลครบครัน เราไมอยากใหชีวิตคนตองสูญเสียไป
มากมายเชนที่เกิดขึ้นแลว แมวาการทํางานของเราในครั้งนี้จะมีฝรั่งเขามาชื่นชมและขอบคุณตลอดเวลาแต
ผมวามันไมเกิดขึ้นเลยจะดีกวา”
วีรบุรุษจากกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ หนวยปฏิบัติการชุดแรกที่เขาไปชวยเหลือคนใน
เกาะพีพี ทามกลางเสียงที่รองขอความชวยเหลือและเสียงแหงความหวาดกลัวของผูคนจะไมฝนรายก็ใชที่
เพราะคลื่นยักษสึนามิที่โหมกระหนํ่าเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แหลงทองเที่ยวติดอันดับโลกของไทยนั้น ทําให
ผูคนทั้งชาวบานบนเกาะ และนักทองเที่ยวชาวไทย-ชาวตางประเทศ ตองเสียชีวิตถึง ๖๐๐ กวาคน สูญหาย
อีกเกือบ ๒,๐๐๐ คน และบาดเจ็บอีกจํานวนมาก หากไมมีเจาหนาที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖
และเฮลิคอปเตอรกองบินตํารวจเขาไปชวยไดทัน จํานวนผูเสียชีวิตจะตองเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ปลาบูทอง(๔) ผูบังคับหมูกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ เลาถึงความ
ทรงจําในวันเกิดเหตุวา ตอนเกิดเหตุไมไดเขาเวรแตอยูที่บานพักขางหลังกองรอย ชวงนั้นมีเสียงเฮลิคอปเตอร
มาถึงและเห็นพันตํารวจโท นิคม พลประสิทธิ์ มาเรียกก็แตงตัวขึ้นเฮลิคอปเตอรไปกับพันตํารวจโท นิคม
พลประสิทธิ์ ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
“จําไดวาบินไปประมาณ ๒๐ นาที ก็ถึงเกาะพีพี มองลงไปเห็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตกใจ
ไปตามๆ กัน เพราะภาพที่เห็นเปนความเสียหายที่เยอะมากแทบไมมีอะไรเหลืออยูเลยในยานธุรกิจแถบอาว
ตนไทร จากที่เคยเห็นตอนที่ยังไมโดนคลื่นยักษถลมกับตอนนี้เปนคนละเรื่องเลยทีเดียว นักบินตองบินวน
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ปลาบูทอง ผูบังคับหมู กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒ เกษียณกอนอายุราชการเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(๔)
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...เมื่อลงไปถึงมีคนเอาผา หมอนมาโบกและวิ่งเขามาหาใหเราไปชวย คนที่บาดเจ็บซึ่งมีจํานวนมาก
เต็มไปหมด ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดชวยลําเลียงคนบาดเจ็บเหลานั้นตั้งแตเวลาบายสองโมง
ถึงหาทุมครึ่งก็ยังไมหมดวันนั้นชวยชีวิตได ๑๒๐ คน หลังจากนั้นกลับไปอีก คราวนี้ชวยคนหาดวยตองอยู
คางคืนบนเกาะแลวขึ้นคนหาบนเขาพบวามีประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตและไมเปนอะไรเลย
ตอนนั้นมีฝรั่งนั่งอยูเปนกลุมๆ มีผูหญิงไทยเปนไกดอยูคนหนึ่ง ชื่อ น.ส.ชุลีวัลย พรมลี คอยชวยเหลือ
และประสานกับเรานําคนเจ็บมารวมไวที่สนามเทนนิสของโรงแรมพีพี คาบานา คืนนั้นยังไมหมด รุงขึ้นไป
สํารวจจุดชมวิวตองตัดตนมะพราวเพื่อทําลานจอดเฮลิคอปเตอรใหสามารถลงรับคนเจ็บที่มีอยูมากมาย

หาที่ใหเฮลิคอปเตอรลงจอด ก็พบวามีสนามเทนนิสของโรงแรมพีพี คาบานา นาจะเปนลานจอดที่ดีไดพอ
เอาเฮลิคอปเตอรลงจอด ก็รีบเขียนจดหมายสงใหนักบินไปรับกําลังจากกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๒๖ มาชวยดวน เพราะติดตอทางโทรศัพทไมไดพอลงจากเฮลิคอปเตอรได โอโฮ...มีคนบาดเจ็บเต็มไปหมด
ตองชวยกันรวบรวมมาอยูตรงสนามเทนนิสแลวเอาคนเจ็บขึ้นเครื่องออกมากอน สวนคนตายแลวไวทีหลัง
เที่ยวแรกเอาออกมาได ๖ คน อาการหนักมาก สวนมากจะเปนฝรั่ง พาไปสงที่ฝงกระบี่แลวรับเจาหนาที่
ตํารวจของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ มาเพิ่มอีก ๘ นาย มาถึงก็แบงกลุมกันออกคนหา
ชวยเหลือพาคนออกมาได ๒๓ เที่ยวบิน”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นํ้าเสียงบอกเลายังแฝงความตื่นเตนอยูไมนอยดาบตํารวจ เฉลิมชัย ปลาบูทอง นึกทบทวนความจํา
ไมนานก็เลาตอวา เจาหนาที่ไดกระจายกันออกไปชวย บางคนญาติของเขาบาดเจ็บวิ่งมาเรียกขอความ
ชวยเหลือก็ตองรีบตามไป



ความเสียหายบนเกาะพีพี

“ตลอดทางที่เดินไปมีคนนอนตายอยูเต็มไปหมด บานพังลงมาทับคนเจ็บตองชวยกันยกไมออกจาก
รางของคนบาดเจ็บ บางคนขาหัก บางคนหายใจพะงาบๆ ตองใชอุปกรณชวยชีวิตที่พอหาไดบางคนตองเอา
เศษไมมาดามสวนของรางกายที่หัก แลวเอาผาปูที่นอนพันชวยในเบื้องตนกอนแลวใชบานประตูแทน
เปลสนาม หามกันออกมา...ก็ชวยไดเกือบรอยคน
ผมไมมีวันลืม...ไมลืม...เลยจริงๆ”
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2488 เก

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

พันตํารวจตรี อภินันท ธัญปรีดากุล(๕) นักบินหนวยบินตํารวจทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฮลิคอปเตอรหมายเลข ๑๗๒๓ ทําหนาที่นักบินในวันนั้น เปนคนเลาวาไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาโดยมี
รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ประสานขอความชวยเหลือไป ก็รีบบินจากทุงสงมาจังหวัดกระบี่ทันที พรอม
ชุดกูภัยของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
“ตอนที่ไดรับการประสานมา ยังไมทราบเลยวาใหมาทําอะไร แตพอมาถึงเห็นแลว...โอโฮ...มันเปน
อะไรที่ตกใจมาก พบวาสภาพเสียหายมากที่สุดเทาที่เคยเห็นมา เละมาก ยิ่งดานทิศใตของเกาะพีพีกอนโดน
ถลมกับปจจุบันแตกตางกันอยางสิ้นเชิงเสียหายมากจนอธิบายไมได”



เฮลิคอปเตอรนําชุดชวยเหลือฉุกเฉินเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน

นักบินบอกวา “หนาที่ของหนวยบินตองรับผูบาดเจ็บกลับมาใหไดมากที่สุด ตอนนําเฮลิคอปเตอร
ลงจอดที่สนามเทนนิสของโรงแรมพีพี คาบานา ลําบากมาก เพราะมีซากตนไมเต็มไปหมดเสี่ยงดวย แตก็
ตองลงใหไดก็บอกใหเจาหนาที่ไปชวยเคลียรสนามเพื่อใหเฮลิคอปเตอรลําอื่นที่มาชวยสามารถลงจอดได
ตอนนั้นยังไมทราบวามีคนบาดเจ็บอยูเทาใด เฉพาะผมเองบินอยู ๒๐ เที่ยวได เรื่องนํ้ามันก็เปน
ปญหาบาง คือ บินไปแลว ๖ เที่ยว ก็ตองกลับไปเติมนํ้ามันที่กองรอย ตชด.แลวก็บินกลับไปรับคนบาดเจ็บ
ที่เกาะตอ หมุนเวียนกันไป วันนั้นบินอยูจนถึงหาทุมครึ่ง
...ดีใจที่มีโอกาสไดชวยคนเจ็บ เพื่อนนักบินทุกคนก็ดีใจที่ไดชวยเหลือผูประสบภัย ไมเคยคิดถึง
ความเหน็ดเหนื่อย เปนครั้งที่หนักที่สุดในการเปนนักบินของผม บทสรุปจากนายตํารวจหนุมนักบิน
เที่ยวประวัติศาสตร”
(๕)

พันตํารวจโท อภินันท ธัญปรีดากุล ตําแหนงนักบิน (สบ๓) กลุมงานการบิน กองบังคับการกองบินตํารวจ
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จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์ บางโรย (บันทึก : พฤษภาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับหมู หมวดรักษาความปลอดภัย
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๑ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
“ผมพรอมพวก ๑๑ นาย ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บดวยเครื่องบินปกหมุน ผมนั่งเครื่องมาถึงกระบี่เมื่อ ๑๑.๓๐ น.
ของวันที่เกิดเหตุมองดูพื้นที่ชายทะเลเสียหายยับเยินสิ่งของระเนระนาด
เครื่องบินถึงอาวนางพบศพคนจํานวนมาก หางจากฝงประมาณ ๑ กิโลเมตร
พบนักทองเที่ยวบาดเจ็บโบกมือขอความชวยเหลือเครื่องบินจึงลงที่
เกาะทะเลแหวกซึ่งไมคาดวาจะมีคนบาดเจ็บจํานวนมากรอการชวยเหลือ
ยังไมมีคนภายนอกเขาไปชวยเหลือ พวกเรา ๑๑ คน ชวยกันอุมผูบาดเจ็บ
สาหัส ๑๐ คน ขึ้นเครื่องกอนเพื่อนนําสงที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๒๖ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แลวกลับมารับพวกเราไปชวยเหลือ
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ บางโรย
ที่เกาะพีพี ซึ่งมีพันตํารวจโท นิคม พลประสิทธิ์ เดินทางไปถึงกอนแลว
ผมเดินทางถึงเกาะพีพี เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณที่เกาะพีพีเปน
เกาะที่มีสิ่งกอสรางมากมาย บัดนี้มองดูคลายกับยักษจับฟาด สิ่งปลูกสราง
ตนไมหักโคนลงมาอยางไมมีทิศทาง เรือประมงถูกคลื่นพัดพาขึ้นไปติด
บนเนินเขา สวนรถยนตถูกคลื่นพัดพาลงไปในทะเล บางคันขึ้นไปอยูบนกําแพงที่ปรักหักพัง ภารกิจใน
วันนั้นพวกเราไดขนยายคนบาดเจ็บสาหัสขึ้นเครื่องบินไปสงที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ จนถึง
เทีย่ งคืน ทีก่ องรอยมีหมอและพยาบาลไมเพียงพอ ขณะทีม่ คี นปวยทีร่ อรับการชวยเหลือจํานวนกวา ๕๐๐ คน
สงเสียงรองครวญครางดวยความเจ็บปวด พวกเราจึงไดใหความชวยเหลือพยาบาลจนถึงเชาโดยไมไดนอน
ทั้งคืน เชาวันที่ ๒๗ ไดนําผูปวยสงโรงพยาบาลหมดจึงเสร็จสิ้นภารกิจ”
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ปานวัน (บันทึก : พฤษภาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับหมู หมวดพยาบาล
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๑ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ บันทึกไววา...

ด.ต.อภิสิทธิ์ศักดิ์ ปานวัน

“ผมเปนเจาหนาที่ชุดชวยเหลือฉุกเฉินหรือชุดกูชีพเดินทางไป
ถึงเกาะพีพี ดวยเครื่องบินปกหมุนเที่ยวที่สองในวันเกิดเหตุ ภาพที่เห็น
เต็มไปดวยซากปรักหักพังมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
ทั้งชาวตางชาติและคนไทย การชวยเหลือเบื้องตนตองทําการชวยเหลือ
เฉพาะคนเจ็บสาหัสกอน ตอไปก็คนเจ็บเล็กนอยแลวคอยไปกูศพ ซึ่งเปน
วิธีการกูชีพในวันนั้นมีชาวตางชาติคนหนึ่งบอกวาเปนนายแพทยไดทุมเท
ชวยเหลือพวกเราโดยทําการตรวจอาการคนที่สาหัสมากหรือมีปญหา
ระบบหายใจก็ไดคิวขึ้นเครื่องบินกอน ทั้งนี้เพื่อปองกันการแยงเครื่องบิน
ผมไมถนัดในการพูดภาษาตางประเทศจึงไมไดถามวาชื่ออะไร แตก็ยังซึ้ง
ในนํ้าใจและศรัทธาในการจัดคิวไดยอดเยี่ยม การลําเลียงผูบาดเจ็บจาก
เกาะพีพี ในวันนัน้ ทัง้ วันใชเครือ่ งบินอยางเดียวจนกระทัง่ เทีย่ งคืน หลังจาก
เครื่องบินหยุดทําการบิน ผูบาดเจ็บอีกจํานวนมากเสียขวัญเด็กรองไห

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ผูบาดเจ็บรองครวญคราง ชุดกูชีพก็ทําหนาที่ใหการชวยเหลือปลอบขวัญใหกําลังใจ คืนนั้น
พวกเราชุดกูชีพชวยกันกูเรือหางยาวของชาวประมงไดลําหนึ่ง พอเห็นแสงไฟอยูไกลๆ
ในทะเล จึงใชเรือหางยาวที่กูไดออกไปขอความชวยเหลือพบวาเปนเรือของทหารเรือ
ซึ่งสามารถบรรทุกคนได ๒๐๐ คน แตเปนเรือขนาดกลางกินนํ้าลึกไมสามารถเขาชายฝงได
จึงขอใหทหารเรือมาชวยลําเลียงผูบาดเจ็บโดยใชเรือหางยาว ก็พอไดชื่นใจกับการที่พบเห็น
ความสามัคคีของเพื่อนรวมโลกที่มีนํ้าใจใหแกกันอยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย”



ตชด.ลําเลียงผูประสบภัยที่เสียชีวิตจากเกาะพีพี



ความเสียหายหลังจากคลื่นสึนามิสงบ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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สึนามิในความทรงจําของขาพเจา
พันตํารวจโทหญิง กฤตยา ประดิษฐพงษ (บันทึก : พฤษภาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๑๒ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขณะนี้ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาที่บังคับการ
ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ไดบันทึกความทรงจําไววา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

“เหตุการณหนึ่งที่อยูในความทรงจําของดิฉัน คือ ภัยพิบัติจาก
คลื่นยักษสึนามิ ซึ่งเกิดในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันอาทิตยที่แสนสุข
หลังจากเสร็จภารกิจรับเสด็จฯ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน แตสุข
อยูไมนานก็ไดรับโทรศัพทสายแรกจาก พันตํารวจเอก ภูวดล วุฒฑกนก
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ตําแหนงในขณะนั้น) ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเมื่อตอนที่รับราชการที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันนั้นก็เพิ่งได
รับทราบขาวคลื่นยักษสึนามิทางสื่อโทรทัศน หลังจากนั้นสายที่ ๒
พ.ต.ท.หญิง กฤตยา ประดิษฐพงษ เปนของ พันตํารวจเอก วินิจ พัวพันธ ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๑ แจงวาทานตองขึ้นเฮลิคอปเตอรเขาไปในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ให
ดิฉันประสานเรื่องการสงกําลังพลสนับสนุนกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๑๕ ไปใหการชวยเหลือผูประสบภัยจากสึนามิ ที่ฐานปฏิบัติการของ
ตํารวจตระเวนชายแดน ชุดเฝาตรวจ ๔๑๑๑ ซึ่งตั้งอยูบริเวณดังกลาวได
ถูกนํ้าพัด และกําลังพลสูญหายไป ๓ นาย ดิฉันรีบขับรถไปที่ทํางาน
ทุกคนกําลังตื่นเตนตกใจกับสึนามิ และมีคําถามวาสึนามิคืออะไร
เมื่อรวมกําลังพลไดสวนหนึ่งแลวก็ไดเดินทางเขาพื้นที่ บานทะเล
นอก กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ถึงจุดหมายใกลพลบคํ่า
การคนหาผูรอดชีวิตจึงตองยุติกอน
เชารุงขึ้น ผูบังคับบัญชาและกําลังพลไดเดินทางเขาพื้นที่ประสบภัยสึนามิบานทะเลนอก เพื่อคนหา
ผูรอดชีวิต และศพผูที่ยังสูญหาย สภาพพื้นที่หลังเกิดสึนามิเต็มไปดวยโคลน ตนไมลมระเนระนาด และ
ซากปรักหักพังของโรงเรียนบานทะเลนอก เราตองคนหาศพครูและนักเรียนซึ่งมาซอมรํากันในวันหยุด
ตองใชคําวาคนหาศพเพราะสภาพราพณาสูญที่เราเห็นไมอาจจะมีสิ่งมีชีวิตใดรอดอยูได เมื่อแบงกําลัง
และพื้นที่แลว พวกเราตองเดินเทาเขาไปจากบริเวณที่ตั้งฐานปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดน ชุดเฝาตรวจ
ที่ ๔๑๑๑ พื้นที่จากชายฝงทะเลเขาไปถึงภูเขา ๑ กิโลเมตร และแนวชายหาดกวาง ๗ กิโลเมตร อีกดานเปน
หมูบานชาวประมงถูกคลื่นยักษสึนามิพัดเสียหาย คงเหลือเพียงอาคารหลังหนึ่งซึ่งยังคงตั้งตระหงานอยู
ไมถูกนํ้าทะเลพัดเสียหาย คือ อาคารที่ทําการสถานีอนามัยบานทะเลนอก แปลนก็เหมือนกับสถานีอนามัย
ทั่วประเทศ เมื่อเขาไปสํารวจภายในสิ่งของเสียหายตามสภาพ แตโครงสรางอาคารไมเสียหายยกเวน
บานกระจกแตกทั้งหมด ยังคิดกันวาถาผูประสบภัยหลบในอาคารนี้โดยไมถูกสิ่งของภายในกระแทก คงจะ
รอดชีวิต

เกีกียรติประวัติและศ
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ฐานปฏิบัติการของ รอย ตชด.๔๑๕ ( ชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๑๑๑) ที่ถูกคลื่นสึนามิพัดถลม
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ

สภาพพื้นที่บานทะเลนอกเปนชายทะเลอากาศรอนจัด เพราะไมมีตนไมหลงเหลืออยูหลังเกิดสึนามิ
ดิฉันพรอมลูกนองตองแบกอุปกรณสําหรับขุดดินไปดวย เนื่องจากพื้นที่เต็มไปดวยโคลนตม สันนิษฐานได
วาศพก็คงตองอยูใตดินโคลนนั้นเชนกัน พวกเราไดเดินลึกเขาไปในพื้นที่ดานภูเขา ซึ่งไกลจากถนนมาก
ระหวางที่เดินสํารวจและขุดไปเรื่อยๆ นั้น สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นพรอมกับประกาศการเกิด after shock
ใหทุกคนออกจากพื้นที่โดยดวน ในจังหวะนั้นพวกเรา รวมถึงกําลังพลของหนวยอื่นๆ ที่รวมกันปฏิบัติหนาที่
ในครั้งนี้ อยูไกลเกินกวาจะไปที่รถยนตเพื่อขับออกไปยังที่ปลอดภัยได จึงตัดสินใจสั่งใหลูกนองวิ่งขึ้นภูเขา
บริเวณที่ใกลที่สุด เมื่อปนขึ้นภูเขาไประยะหนึ่ง ดูแลววาปลอดภัยก็ไดนั่งพักเหนื่อย มองไปในทะเลเห็น
คลื่นสูงจาก after shock เปนแนวใหญสีขาวดูนากลัว แตเมื่อใกลถึงฝงคลื่นที่สูงนั้นก็คอยๆ สลายตัวไป
จนเปนคลื่นทะเลระดับปกติ ความรูสึกในตอนนั้นรูสึกกลัวทะเลขึ้นมาจับใจและความรูสึกนี้เองทําให
เขาใจถึงความรูสึกหวาดกลัวของชุมชนมุสลิมบานทะเลนอก สึนามิสงผลกระทบทั้งรางกายและจิตใจของ
ผูประสบภัยเหลานี้ ตองสูญเสียญาติพี่นองและบานเรือนที่อยูอาศัย รวมถึงสิ่งของเครื่องใชดํารงชีพอื่นๆ
ดังนั้นเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่รองหัวหนาฝายปฏิบัติการในการสรางบานพักชั่วคราว และ
บานพักถาวรใหแกชุมชนมุสลิมบานทะเลนอก พวกเราตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๑ พยายามอยางสุดความสามารถเพื่อใหผูประสบภัยชุมชนมุสลิมบานทะเลนอกไดมีบานพัก
อาศัย และมีชีวิตอยางปกติสุขอีกครั้ง



พ.ต.ท.พันธศักดิ์ สมันตรัฐ ผบ.รอย ตชด.๔๑๕ มอบพระบรมฉายาลักษณ และทะเบียนบานใหกับผูประสบภัย

สิ่งที่สรางความปลื้มปติเปนลนพนใหกับพวกเราตํารวจตระเวนชายแดน คือพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานความชวยเหลือแก
ครอบครัวตํารวจตระเวนชายแดนที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติสึนามิ และเมื่อทรงทราบวาตํารวจตระเวนชายแดน
ไดรวบรวมเงินและรับบริจาคเพื่อซื้อที่ดินสรางบานใหแกผูประสบภัยชุมชนมุสลิมบานทะเลนอก พระองค
ทาน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสมทบเพื่อซื้อที่ดินดังกลาวนี้ดวย
ดังนั้นในวันที่สงมอบบานใหแกผูประสบภัย เราจึงไดเห็นนํ้าตาแหงความปลื้มปติ ตื้นตันใจ ซาบซึ้งและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ภาพนี้จึงเปนภาพสึนามิในความทรงจําของดิฉัน และจะเปนภาพ
ที่คงอยูในใจตลอดไป”
เกีกียรติประวัติและศ
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สรุปผลการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยธรณีพิบัติ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดดาํ เนินการใหความชวยเหลือแกผปู ระสบภัย
ดังกลาวตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย และวาตภัยของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยอนุโลม ประกอบดวย ๓ ขั้นตอนคือ ๑.ขั้นเตรียมการ ๒.ขั้น
เผชิญเหตุ และ ๓.ขั้นฟนฟู
ขั้นเตรียมการ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตามปกติในขั้นเตรียมการจะตองมีการประเมินสถานการณกําหนดพื้นที่เปาหมาย
เตรียมแผนกองอํานวยการและสนับสนุนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนขาวสารและการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบกอนเกิดเหตุ แตเนื่องจากกรณีนี้ไมสามารถทราบลวงหนา ดังนั้น
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงมีเพียงแผนการจัดกําลังเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
เทานั้น โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สั่งการใหหนวยปฏิบัติทุกระดับไดแก
กองรอยปฏิบัติการ ๖๔ กองรอย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนหมายเลข ๑๒
กองกํากับ กองกํากับการฝก ๑ – ๗ กองบังคับการฝกพิเศษ และกองกํากับการสนับสนุน
ทางอากาศ (ปรับขึน้ เปนกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๘) รวม ๙๐ หนวย
จัดรถกูชีพไวหนวยละ ๑ ชุดปฏิบัติการ (๑๒ นาย) และชุดชางไวหนวยละ ๗ ชุดปฏิบัติการ
(ชุดละ ๑๒ นาย) เตรียมพรอม ณ ที่ตั้งหนวยสามารถปฏิบัติการไดทันทีเมื่อสั่ง
ขั้นเผชิญเหตุ
เปนการชวยเหลือชีวิตกูชีพผูประสบภัย การชวยเหลือดานสิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่จําเปนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน การปองกันโจรผูราย การใหคําแนะนําดูแลดานสุขภาพ
และเปดเสนทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวาง หลังจากเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัย
ดังกลาว ตํารวจตระเวนชายแดนไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเริ่มดําเนินการทันที
ตั้งแตเกิดเหตุ เนื่องจากพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายหนัก มีกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ตั้งอยู ดังนี้
๑. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ (พันตํารวจโท พันธศักดิ์ สมันตรัฐ
เปนผูบังคับกองรอย) อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เขาชวยเหลือผูประสบภัยโดยทันทีที่
บานทะเลนอก ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
๒. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ (พันตํารวจโท วรากร สมสุวรรณ
เปนผูบังคับกองรอย) อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เขาชวยเหลือผูประสบภัยโดยทันที
ในพื้นที่อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง ไดแก บานบางสัก บานนํ้าเค็ม บานมวง
บานบางเนียง บานเขาหลัก ฯลฯ
๓. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ (พันตํารวจโท วีระศักดิ์ พันธุวงศ
เปนผูบังคับกองรอย) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เขาชวยเหลือผูประสบภัยในทันทีในพื้นที่
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เกาะพีพี ซึ่งเปนพื้นที่แคบมีคลื่นยักษถลมทั้งสองดานของเกาะ ประชาชนและนักทองเที่ยว
หนาแนน จึงไดรับความเสียหายอยางหนัก โดยมีหนวยบินตํารวจใหการสนับสนุน
นอกจากนั้นยังจัดชุดกูชีพจาก กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวน
ชายแดน จํานวน ๒ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการปฏิบัติที่จังหวัดภูเก็ตรวมกับ
ตํารวจภูธรและเดินทางไปรวมคนหาพระศพคุณพุม เจนเซน ที่บริเวณโรงแรมลาฟลอรา
บานบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
กลาวไดวาเมื่อเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในขั้นการเผชิญเหตุ ตํารวจตระเวน
ชายแดนในพืน้ ทีเ่ ปนหนวยกําลังหนวยแรกทีเ่ ขาถึงพืน้ ที่ และดําเนินการชวยเหลือผูป ระสบภัย
ที่บาดเจ็บ โดยขนยายผูบาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัยและโรงพยาบาล คนหาผูรอดชีวิต
ชวยเหลือดานสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนเบื้องตน คนหาศพผูเสียชีวิต จัดชุดแพทยเคลื่อนที่
ของโรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา สนับสนุนการตรวจรักษาผูประสบภัยที่โรงพยาบาลอําเภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง
ดํารงตนอยางมีเกียรติ

โดยในขั้นเผชิญเหตุนี้ พลตํารวจตรี สานิตย โพธิ์พูนศักดิ์ ผูบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๔ ไดจดั ตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ชวยเหลือผูป ระสบภัย
สวนหนาขึ้นที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ โดยจัดชุดชวยเหลือผูประสบภัย



พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร. และพล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผบช.ตชด. เยี่ยมใหกําลังใจกับ ตชด.ที่ปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
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ในพื้นที่ตางๆ มียอดกําลังพลรวมในการปฏิบัติทั้งสิ้น ๖๐๑ นาย โดยมีพลตํารวจตรี สานิตย
โพธิ์พูนศักดิ์ ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๔ ซึ่งมีหนวยรวมปฏิบัติที่สําคัญไดแกหนวยบินตํารวจ ซึ่งสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร ๔ ลํา ประจําอยูที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ เพื่อรวมชวยเหลือ
ผูประสบภัยที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งไดรับความเสียหายหนัก สรุปผลการปฏิบัติในขั้น
เผชิญเหตุตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ไดดังนี้
๑. ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ
๘๖๖ คน
๒. คนหาผูเสียชีวิต
๗๙๑ ศพ
๓. แจกจายสิ่งของพระราชทาน ๕,๗๑๔ ชุด
๓,๔๖๘ ชุด
๔. แจกจายถุงยังชีพ
๕. แจกจายสิ่งของเครื่องใช
๒,๑๘๐ ชุด
๖. การตรวจรักษาจากชุดแพทยเคลือ่ นทีข่ องโรงพยาบาลนวุตสิ มเด็จยา จํานวน ๒๓๕ ราย



ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ความสูญเสียของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนจากคลื่นสึนามิ ฐานปฏิบัติการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ชุดเฝาตรวจที่ ๔๑๑๑ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕
ตั้งอยูที่บานทะเลนอก หมูที่ ๑ ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ถูกคลื่นสึนามิ
พัดถลมทําใหตํารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหนาที่อยูที่ฐานปฏิบัติการเสียชีวิต ๓ นาย คือ
ดาบตํารวจ ประสาน ผองใส สิบตํารวจเอก วิชิต สุวรรณ และ สิบตํารวจเอก พระพร ปรีเพชร
และไดรับบาดเจ็บ ๔ นาย อาวุธยุทโธปกรณไดรับความเสียหายบางสวน ตํารวจตระเวนชายแดน
ผูประสบภัยในครั้งนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยชวยเหลือบรรเทาทุกขแก
ครอบครัว และทรงรับบุตร-ธิดาของผูเสียชีวิตไวในพระราชานุเคราะหดานการศึกษาเลาเรียน
ดวยพระเมตตา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกตํารวจตระเวนชายแดนอยางหาที่สุดมิได

ตชด.สํารวจขอมูลและวางแผนการสรางบานใหกับประชาชนที่เดือดรอนไมมีที่พักอาศัย
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ตชด.สรางบานพักใหประชาชนที่ประสบภัย

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2588 เก

ขั้นฟนฟู
ระยะที่ ๑
เมื่อผานขั้นตอนการเผชิญเหตุยุติลงสิ่งที่สําคัญเรงดวนที่ตํารวจตระเวนชายแดนตองดําเนินการ
คือ การสรางที่พักชั่วคราวใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากบานพักพังทลายไมสามารถ
พักอาศัยอยูไดและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดจัดชุดชางสนาม
จากหนวยตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จํานวน ๒๓ ชุดๆ ละ ๑๕ นาย รวม ๓๔๕ นาย พรอมดวย
รถยนตบรรทุก ๖ ลอ จํานวน ๒๓ คัน เครื่องมือชางกอสรางทําการสรางที่พักชั่วคราวรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สวนราชการอื่น และภาคเอกชนมูลนิธิตางๆ จํานวน ๓ จังหวัด
ไดแกจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดระนอง รวมสรางที่พักชั่วคราว ๔๕๐ หอง บานพักถาวร
๒๐ หลัง รวมทั้งแจกจายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน ซึ่งไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม
พ.ศ.๒๕๔๘ ในพื้นที่ดังตอไปนี้
จังหวัดพังงา (ชุดชางสนามตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๑ ชุด ๑๖๕ นาย)
พรอมหองนํ้า-หองสุขา บนที่ดินสาธารณประโยชนของตําบลบางมวง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยสนับสนุนวัสดุอุปกรณการกอสราง
• บานบางสัก หมูที่ ๗ (บานทับตะวัน) ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา สรางที่พักชั่วคราว จํานวน

๘๑ หอง พรอมหองนํ้า-หองสุขา และศาลาอเนกประสงค จํานวน ๑ หลัง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ หลัง
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสนับสนุนวัสดุอุปกรณการกอสราง สรางเสร็จเมื่อ
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
• บานเขาหลัก หมูที่ ๒ ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง สรางที่พักชั่วคราว จํานวน ๔๔ หอง

พรอมหองนํ้า-หองสุขา โดยมูลนิธิศุภมิตรแหงประเทศไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณการกอสราง สรางเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
จังหวัดกระบี่ (ชุดชางสนามตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๔ ชุด ๖๖ นาย)
• บานหัวแหลม หมูที่ ๑ ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สรางบานพัก

ชัว่ คราว ขนาด ๓x๕ เมตร จํานวน ๔๐ หอง พรอมหองนํา้ -หองสุขา เพือ่ รองรับผูป ระสบภัยจากบานหัวแหลม
บานลังกาอูและบานศาลาดาน โดยนายอําเภอเกาะลันตาและมูลนิธิศุภมิตรแหงประเทศไทยสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณการกอสราง สรางเสร็จมอบใหนายอําเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
จังหวัดระนอง (ชุดชางสนามตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๘ ชุด และชุดชางของลูกเสือชาวบาน
จากเขตจอมทอง กรุงเทพฯ รวม ๑๒๔ คน)
• บานทะเลนอก หมูที่ ๑ ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ สรางบานพักชั่วคราว จํานวน ๓ หอง

พรอมหองนํ้า-หองสุขา และสรางที่พักถาวร จํานวน ๒๐ หลัง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ๒ ชั้น
๒ หองนอน
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

2259
59

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

• บานบางปอ หมูที่ ๑ ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา สรางที่พักชั่วคราว จํานวน ๒๘๒ หอง

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



บานพักที่ ตชด.กอสรางใหกับผูประสบภัยสึนามิ

สําหรับที่ดินที่สรางบานพักอาศัยใหกับผูประสบภัยคลื่นยักษสึนามิที่บานทะเลนอก
ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ นั้น พันตํารวจเอก พันธศักดิ์ สมันตรัฐ (สัมภาษณ
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) ผูกํากับการตํารวจภูธรเมืองพิจิตรเลาวา “...ตอนนั้นผมเปนผูบังคับ
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จากเหตุการณธรณีพิบัติภัยในครั้งนั้นผมตอง
สูญเสียลูกนองไป ๓ คน และบาดเจ็บจํานวนหนึ่ง ชาวบานไดรับความเดือดรอนไมมีที่อยู
อาศัย รัฐบาลไดจัดสรรที่ดินราชพัสดุใหซึ่งหางออกไปจากที่เดิม แตชาวบานตองการ
จะอยูในถิ่นเดิมของตนเพื่อสะดวกในการประกอบอาชีพประมง ตองนอนเฝาเรือ ผมจึง
ประชุมหารือกับผูไดรับความเดือดรอนใหลูกนองไปสอบถามหาซื้อที่ดินในบริเวณนั้น
เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกตองได ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๕ ตารางวา ราคาไรละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๐๑,๒๕๐ บาท จึงขอรับบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธาแลว
เขียนชื่อผูบริจาคทุกรายปดไวบนที่ดินแปลงนั้น โดยเริ่มตนจากผมบริจาค ๙,๙๐๐ บาท
และผูบริจาคอื่นๆ อีกหลายราย
อยูมาวันหนึ่ง พลตํารวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ในขณะนั้นทานโทรศัพทถึงผมและเลาวา...คุณหญิงอารยา พิบูลยนครินทร ราชเลขานุการ
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การกอสรางบานพักชั่วคราวและบานพักถาวรในระยะที่ ๑ ไดเสร็จสมบูรณแลวสงมอบใหประชาชน
เขาพักอาศัย พรอมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการดํารงชีวิตอีกดวย”



พล.ต.อ.อํานวย เพชรศิริ รอง ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาค
จากคุณภรณทิพย นาคหิรัญกนก เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๔๘



พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผบช.ตชด. พรอมดวยคณะ
ของคุณภรณทิพย นาคหิรัญกนก ประกอบพิธีขึ้นเสาเอก
เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘
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ในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพทถึงทานแจงวา... ตชด.นารักมาก
รว มกั น บริ จ าคเงิ น ซื้ อ ที่ดิ น สร า งบ า นให กับ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร อ นที่ ร ะนอง ความทราบถึ ง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคจะทรงรวมชวยเหลือดวย ยังขาด
เงินอยูเทาไหรจะพระราชทานสมทบให ผมจึงเรียนทานวาประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และทานผูบัญชาการ
สมศักดิ์ฯ รวมบริจาคดวย ๑๐,๐๐๐ บาท ผมรูสึกปลื้มปติเปนอยางยิ่ง และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีตอตํารวจตระเวนชายแดนและประชาชน
ที่เดือดรอน ไดรับเงินบริจาคทั้งหมด ๒๘๖,๔๓๘ บาท ในการดําเนินการจัดซื้อที่ดินมีคาใชจายทั้งสิ้น
๒๖๖,๔๓๘ บาท เงินสวนทีเ่ หลือมอบใหกบั ผูป ระสบภัยบานทะเลนอก จํานวน ๒๐ ครอบครัวๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
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เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยพลตํารวจเอก
อํานวย เพชรศิริ รองผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ รับมอบเงินบริจาค จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หกลานบาทถวน) จากคุณภรณทิพย นาคหิรัญกนก ไซมอน President of Angeis
Foundation เพือ่ สนับสนุนเปนคาใชจา ยในการกอสรางบานพักอาศัยถาวรใหกบั ผูป ระสบภัย
จากคลื่ น สึ น ามิ โดยสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได ม อบเงิ น บริ จ าคดั ง กล า วให กั บ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนผูรับผิดชอบในการกอสรางบานพักถาวรใหกับ
ผูประสบภัยที่บานพรุเตียว หมูที่ ๗ ตําบลบานนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
จํานวน ๕๐ หลังคาเรือน โดยประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ไดแบบบานถาวรเปนบานแฝดชั้นเดียว
ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘ พลตํารวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา ผูบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน พรอมดวยคณะของคุณภรณทิพย นาคหิรัญกนก และคณะสื่อมวลชน
รวม ๒๒ คน ไดเดินทางโดยเครื่องบินตํารวจจากกองบินตํารวจไปยังสนามบินภูเก็ต
และเดินทางโดยรถยนตไปยังสถานที่กอสรางเพื่อทําพิธีขึ้นเสาเอก ณ สถานที่กอสราง
ในเวลา ๑๑.๐๐ น.
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดชุดชางกอสราง จํานวน ๕๐ ชุดๆ ละ
๑๑ นาย รถยนตบรรทุกและพลขับจากทุกกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
รวมประมาณ ๖๓๑ นาย เขาไปดําเนินการจัดสรางบานพักถาวรจํานวน ๕๐ หอง โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และเสร็จสิ้นในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
รวมระยะเวลากอสราง ๒๙ วัน และสงมอบใหจังหวัดพังงา เพื่อจัดผูประสบภัยเขาพักอาศัย
ตอไป
นอกจากนี้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รวมกับกองบัญชาการทหารสูงสุด
ไดจัดสงนักประดานํ้าของตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๐ นาย นําโดยรอยตํารวจเอก
รังสรรค เนตรเกื้อกิจ จากกองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดนพรอม
อุปกรณดํานํ้าเขารวมโครงการรณรงคฟนฟูสภาพใตทะเลฝงอันดามัน อันสืบเนื่องจากธรณี
พิบัติ ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อคนหาและจัดเก็บวัสดุอันไมพึงประสงค และทําเครื่องหมาย
สิ่งของที่ไมสามารถเก็บกูไดทําเปนปะการังเทียมใตนํ้า เพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่ใตนํ้าใหเปน
แหลงดํานํ้าเพื่อการทองเที่ยวตอไป
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“ผมเชื่อวาหลายคนคงจะจําวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ไดดี
ประชาชนชาวไทยตองประสบกับภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ ในประวัตศิ าสตรชาติไทย
ก็วาได ซึ่งไดเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิถลมชายฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย มีพี่นองคนไทยในหลายจังหวัดภาคใต และนักทองเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลกไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนั้น มีผูคนเสียชีวิต
๕,๓๙๕ คน บาดเจ็บ ๘,๔๕๗ คน และสูญหาย ๓,๐๑๐ คน นับเปน
เหตุการณที่ทําคนไทยยากจะลืมเลือน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ตองสูญเสีย
พอ แม พี่ นอง หรือญาติสนิท ในเหตุการณครั้งนั้น ทามกลางความสูญ
เสียก็ยังมีนํ้าใจของพี่นองคนไทยจากทั่วทุกสารทิศที่ระดมความชวยเหลือ
พ.ต.ท.รังสรรค เนตรเกื้อกิจ
ลงไปในพื้นที่ ซึ่งสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองคนไทย
ในพื้นที่ประสบภัยไมมากก็นอย ผมเองก็มีโอกาสไดลงไปรวมโครงการ
รวมใจฟนฟูสภาพใตทะเลชายฝงอันดามัน เพื่อฟนฟูสภาพใตทะเลและ
แนวปะการังทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากคลืน่ สึนามิซงึ่ เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีคําสั่งใหผมเปน
หัวหนาชุดพรอมกําลังพลรวม ๑๐ นาย จากหลายๆ ชุดปฏิบัติการ ที่ทาง
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดสงความชวยเหลือลงไปยังพื้นที่
ประสบภัย ผมไดมีโอกาสไดไปรวมดํานํ้าปลูกปะการัง และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ถูกทําลาย แตตองฟนฟูโดยนํ้ามือของมนุษย ถึงแมวาทรัพยากรทางทะเล
และแนวปะการังในหลายๆ พื้นที่ถูกทําลายจนแทบไมเหลือความงดงามเลย แตสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นคือ
ความงดงามของจิตใจพี่นองคนไทยจากหลายๆ หนวยงาน รวมทั้งตํารวจตระเวนชายแดน ไดรวมไมรวมมือ
ระดมความชวยเหลือโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ผมใชเวลากวา ๑ สัปดาห บนเรือกลางทะเลรวมกับอาสาสมัคร
ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน



ตํารวจตระเวนชายแดนรวมกับหนวยงานอื่นๆ ดํานํ้าปลูกปะการังฟนฟูธรรมชาติชายฝงอันดามัน หลังเกิดคลื่นสึนามิ
ระหวาง ๒๖ กุมภาพันธ ถึง ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
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ตามที่ พันตํารวจโท รังสรรค เนตรเกื้อกิจ (บันทึก : พฤษภาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับกองรอย (สบ ๒)
กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดบันทึกความทรงจําไววา...

ในการดํานํ้าฟนฟูแนวปะการังแถบชายฝงทะเลอันดามัน แมในสิ่งที่ผมและเพื่อน
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดมีโอกาสชวยเหลือคนในพื้นที่จะไมไดยิ่งใหญหรือมากมาย
อะไรนัก แตผมและเพื่อนตํารวจตระเวนชายแดนทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่ไดทําให
ผูประสบภัยในพื้นที่ไดรับรูวา ตํารวจตระเวนชายแดน ไมเคยทอดทิ้งประชาชน
ความทุกขของประชาชนเปนเหมือนความทุกขของเรา”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เหตุการณที่ไมคาดฝนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะสรางความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมากมายแลว ยังสรางความสูญเสียแกเชื้อพระวงศในราชวงศจักรีดวยคือ
คุณพุม เจนเซน พระโอรสในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึง่ ขณะนัน้ กําลังสนุกสนานในการเลนเจ็ตสกีอยูบ ริเวณชายหาดใกลทปี่ ระทับโรงแรมลาฟลอรา
บานบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา นับเปนการสูญเสียทีย่ งั ความเศราสลด
แกพระบรมวงศานุวงศและพสกนิกรชาวไทยเปนอยางยิ่ง



คุณพุม เจนเซน ฝกโดดรมภาคพื้นดิน ณ กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศคายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗
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คุณพุม เจนเซน ไดรับประกาศนียบัตรจากการฝกโดดรมภาคพื้นดิน
ณ กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศ คายนเรศวร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี



ตชด.อาดูร
๒๖ ธันวา ๒๕๔๗
ใตสมุทรสุมาตราพาเคลื่อนไป
พรากชีวิตสามแสนสองทวีป
พรากเจาชายผูนารักจากเราพลัน
ตชด.เรียงถอยรอยดวงจิต
เกษมสุข ณ แดนทิพยนิจนิรันดร

ไดเกิดเหตุแผนดินเลื่อนสะเทือนไหว
เปนคลื่นใหญทําลายฝงไมรั้งรอ
ในชั่วพริบตาโศกโลกผกผัน
ดั่งสวรรคบัญชาฟาเรียกคืน
นอมบูชิตสง คุณพุม สูสวรรค
ตราบสิ้นกัลปาวสานชั่วกาลเทอญ
พระอดุลย ฤธิวฑฒโก
วัดภูกระแต จังหวัดหนองคาย
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กับการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย



ตชด.ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในยามที่อาณาประชาราชประสบเคราะหกรรมจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยไมสามารถ
คาดการณลวงหนาไดวาจะเกิดขึ้นที่ไหน เวลาใด อาทิ ภัยที่เกิดจากอุทกภัย ไฟไหม แผนดินไหว เปนตน
เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงอาทรหวงใย ทรงพระเมตตาและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความชวยเหลือดานตางๆ
เปนการบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ทรงดูแลแกปญหาเฉพาะหนาอยางทันที รวดเร็วและทั่วถึง
งานบรรเทาทุกขดังกลาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไววางพระราชหฤทัยมอบหมายใหตํารวจ
ตระเวนชายแดนรวมแกปญหาและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตํารวจ
ตระเวนชายแดนรับผิดชอบ เพราะเปนหนวยงานที่กระจายอยูทั่วประเทศและมีระบบการขนสงทางอากาศ
ที่ดี สามารถเขาไปถึงผูเดือดรอนไดรวดเร็ว จึงไดพระราชทานสิ่งของอันประกอบดวยเครื่องอุปโภคบริโภค
ยารักษาโรค วัสดุกอสราง เปนตน ใหแกหนวยตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัย
และผูไดรับความเดือดรอนในขั้นตนไดอยางทันทวงที กอนที่หนวยที่รับผิดชอบโดยตรงจะเขาไปดําเนินการ
ชวยเหลือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยผูประสบภัยและผูไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย
เปนอยางยิง่ และทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลเกีย่ วกับการใหความชวยเหลือพสกนิกรผูไ ดรบั ความเดือดรอน
ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานแกตํารวจตระเวนชายแดน ณ กองกํากับการตํารวจภูธรชายแดนเขต ๕
“คายดารารัศมี” อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ (สํานักราชเลขาธิการ,
๒๕๕๒: ออนไลน) ใจความตอนหนึ่งวา
เกีกียรติประวัติและศ
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ตชด.นําสิ่งของพระราชทานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

...เหตุที่วา ทําไมวันนี้จึงเอาสิ่งของมาเปนจํานวนมากมาฝากไวที่กองกํากับนี้ ก็สําหรับตํารวจชายแดน
ในเขต ๕ ไดใช ไดบริโภค อีกสวนหนึง่ ก็สาํ หรับงานพัฒนานี้ คืองานชวยใหประชาชนเห็นวาผูท อี่ ยูใ นเครือ่ งแบบ
ไมใชคนเลว ไมใชคนที่จะไปบีบคั้น แตเปนคนที่จะทําใหเขาเห็นวาเปนผูที่เปนมนุษยเหมือนกัน
เปนคนที่เห็นใจในความเปนอยูของประชาชน นโยบายที่สําคัญเกี่ยวของกับเรื่องสิ่งของเหลานี้เทาที่เคยได
ไปใหที่เขตตางๆ หลายแหงแลว ก็มีอยูวาควรใหแตละหมวดเขาอยูเปนหลักเปนแหลง มีที่เก็บสิ่งของเหลานี้
ก็ใหเก็บ ใหสงจากกองกํากับไปที่หมวดตางๆ ใหใชในการปฏิบัติการดวย และถาหมวดไมมีความจําเปน
ก็แบงใหประชาชนบาง แตแบงใหในลักษณะที่คลายๆ กับวาเรามี เขาไมมี เราก็เผื่อแผให ที่ใหมาไมใชสําหรับ
ใหกมหนากมตาไปแจกแกประชาชน เปนทางหนึ่งที่จะใหเขาเห็นวาตํารวจ เจาหนาที่ดีอยางไร แลวก็ไมใช
อยูอยางสบายกวาประชาชน ไมใชนายของประชาชน แตวาเปนเพื่อนของประชาชน อันนี้ก็เปนหลักทาง
หนึ่งที่จะทําใหประชาชนในทองที่ไวใจวานี่เปนพี่นองกันแทๆ ไมใชมาเปนนาย นอกจากนี้ถาจะตองปฏิบัติ
การรบอยางเด็ดขาด ใครทําผิดก็ตองเด็ดขาด แตใครที่เดือดรอน ใครที่มีความจําเปนที่จะตองชวยเหลือ
ก็ตองชวยเหลือแกเขาทุกดาน ไมใชเฉพาะแจกของ ใหความรูใหวิชา ใหชาวบานสามารถที่จะเจริญกาวหนา
ขึ้น ในกรณีที่มีภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ก็เห็นชอบที่จะใหกองกํากับตางๆ และที่คายนเรศวรได
เปนผูไปแจกเองแกผูที่มีความเดือดรอน...
พระราชดํารัสทีไ่ ดอญั เชิญมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงนํา้ พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงหวงใยพสกนิกรของพระองคที่ไดรับความเดือดรอน ทรงมีพระราชประสงคที่จะ
ใหไดรับความชวยเหลืออยางรวดเร็ว และเห็นไดชัดวาทรงไววางพระราชหฤทัยมอบหมายใหหนวยตํารวจ
ตระเวนชายแดนดําเนินการตามพระราชกรณียกิจนี้ ตํารวจตระเวนชายแดนไดปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ
อยางเต็มกําลังจนงานสําเร็จลุลวงดวยดีเสมอมา ในปหนึ่งๆ ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวน
มหาศาล เพื่อจัดหาสิ่งของพระราชทานสงไปเก็บไวที่หนวยตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๓
เปนตนมาเพื่อชวยเหลือพสกนิกรผูไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตางๆ ตราบจนทุกวันนี้
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสวนใหญจะเปนอุทกภัย วาตภัยจึงทําใหชีวิตและทรัพยสินของ
ราษฎรรวมทั้งของทางราชการไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก อาทิ วาตภัยครั้งใหญที่แหลมตะลุมพุก
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๕ พายุไตฝุนเกยที่จังหวัดชุมพร พ.ศ.๒๕๓๒
พายุโซนรอนนกเตน ทําใหฝนตกหนักนํ้าทวมหลายพื้นที่ป พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตน
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อุทกภัยพื้นที่ภาคใต ป พ.ศ.๒๕๕๔

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



กก.ตชด.๔๒ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับการแจงเตือนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก กรมทรัพยากรธรณี และไดแจงหนวยในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมการรับสถานการณปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากฝนตกหนักและ
คลื่นลมแรง ดินโคลนถลม ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
“เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง สรางความเสียหาย
ใหแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระหวางวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงใหกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑-๔๔, กองกํากับการ ๘-๙ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน เตรียมความพรอมรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบและเฝาระวังภัยดินถลม
และนํ้าปาไหล พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส
สตูล และจังหวัดตรัง โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอพิปูน ลานสกา ฉวาง นบพิตํา พรหมคีรี รอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช อําเภอไชยา ทาฉาง วิภาวดี บานนาสาร เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอศรีบรรพต
ศรีนครินทร กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อําเภอหวยยอด นาโยง ยานตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และ
อําเภอตะกั่วปา กะปง ทายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกตอเนื่อง”
ผลปรากฏวา ตั้งแตวันที่ ๒๓-๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ไดเกิดสถานการณอุทกภัยอยางฉับพลันและ
รุนแรงในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต ทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลม สงผลให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนทั้งชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมากในพื้นที่ ๘ จังหวัด ๘๐ อําเภอ ๕๓๖
ตําบล ๓,๔๖๔ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๒๕๗,๗๘๖ ครัวเรือน ๗๑๖,๑๑๐ คน ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ และจังหวัดพังงา บานเรือนราษฎรไดรับ
ความเสียหายทั้งหลัง ๔ หลัง บางสวน ๑๓๒ หลัง ถนน ๑,๔๘๓ สาย ทอระบายนํ้า ๔๖ แหง ฝาย/ทํานบ
๑๖ แหง สะพาน/คอสะพาน ๖๔ แหง วัด/โรงเรียน/มัสยิด ๑๙ แหง บอปลา/กุง ๑,๕๘๑ บอ ปศุสัตว
๒๘๒,๘๕๗ ตัว มีผูเสียชีวิต ๑๑ ราย (จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗ ราย จังหวัดพัทลุง ๑ ราย จังหวัดสุราษฎรธานี
๓ ราย)
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หลังจากเกิดเหตุการณอุทกภัย กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔
จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยขึ้นที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนําสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปแจกจายชวยเหลือบรรเทาภัยเบื้องตน



พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติในสมัยนั้น เปนประธานในพิธีปลอยแถวชุดชางสนาม
เดินทางไปชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ภาคใต เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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สําหรับขั้นฟนฟูนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมอบหมายใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนดําเนินการกอสรางบานพักใหแกราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดจัดกิจกรรม “รวมใจ ชวยนํ้าทวม” ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจัดการแขงขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายไดชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม
จังหวัดภาคใต ณ สนามกีฬาตํารวจ (สนามบุณยะจินดา) กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เขา
รวมการแขงขัน ๓ ทีม ไดแก ทีมอาวุโส ทีมรวมดารา และทีมสื่อมวลชน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดระดมชุดชางสนามจากกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จํานวน ๕๔ ชุด ดําเนินการสรางบานพักใหแกประชาชน
ผูประสบอุทกภัย โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยสวนหนาที่กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และที่กองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช





พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิศ์ รี ผูบ ญ
ั ชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติในสมัยนัน้ เปนประธานในพิธรี บั -มอบบานผูป ระสบภัย
ในพื้นที่ภาคใต ณ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสมัยนั้น เปนประธานในการมอบสิ่งของพระราชทาน
และตรวจการสรางบานใหแกราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
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การปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัย ยานพาหนะที่ใชในการชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่เปาหมายอยางรวดเร็ว
ไดแกเรือยาง และเรือทองแบน ซึ่งมีไมเพียงพอและบางพื้นที่อยูในสถานที่ไมสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ จนกระทั่งไดรับพระราชทานเรือทองแบน จํานวน ๕๐ ลํา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดังที่

พ.ต.อ.ประจวบ จรูญธรรม

“ผมไดมีโอกาสเขามาทําหนาที่ผูกํากับการฝายอํานวยการ ๕
กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔
ซึ่งเปนชวงที่เกิดอุทกภัยรายแรงทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน ตองตั้งศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัยที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ควบคุมกํากับดูแล
และประสานการปฏิบัติกับหนวยปฏิบัติการในพื้นที่ตลอดเวลา เปนงาน
ที่คอนขางหนัก ประกอบกับกําลังกังวลวาหากมีพายุลูกใหญๆ เขามา
และเรามีเรือไมมากที่จะชวยราษฎรไดทันทีและทั่วถึง แตผมก็ภูมิใจที่ได
ปฏิบัติงานตรงจุดนี้
ราวกับฟามีตาเพราะเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดรับหนังสือจากกองราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจงวาทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเรือทองแบนไฟเบอรกลาส หัวแหลม
ทายตัด พรอมเครื่องยนตหางยาวยี่หอ KOHLER ขนาด ๒๓ แรงมา และ
อุปกรณประกอบ จํานวน ๕๐ ลํา ใหแกกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน เพื่อใชสําหรับชวยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยบริษัท
กัปตัน จํากัด ผูแทนจําหนายจะจัดสงเรือทองแบนพระราชทานใหกับ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนโดยตรง ผมรูสึกซาบซึ้งและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และปลื้มปติแทนผูประสบภัยอยางยิ่ง

จากนั้นกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดสรรเรือพระราชทานใหกับหนวยตางๆ ในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและใหแตละหนวยสงเจาหนาทีม่ ารับ-มอบ ฟงคําชีแ้ จงเพือ่ ใหมคี วามรู
เขาใจ คุณลักษณะของเรือ การปรนนิบัติดูแลรักษาเรือ และเครื่องยนตอยางถูกตอง มีการสาธิตและทดลอง
เครื่องยนตที่แมนํ้าเจาพระยา แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ ดวย พรอมกันนั้นไดวิทยุสั่งการใหหนวยสรางที่เก็บเรือพระราชทานใหเหมาะสมและรายงาน
ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนทราบทุกครั้งเมื่อนําเรือพระราชทานไปชวยเหลือผูประสบภัยพรอม
ภาพถาย เพื่อรายงานกองงานในพระองคฯ นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาทราบตอไป”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พันตํารวจเอก ประจวบ จรูญธรรม (สัมภาษณ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๖) ผูกํากับการ ๔ กองบังคับการฝกพิเศษ เลาวา...

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเรือทองแบนพรอมอุปกรณ
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเรือทองแบน
ใหกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเพียงเดือนเดียวก็เกิดพายุโซนรอนนกเตน
ทําใหเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต เกิดนํ้าทวมฉับพลัน นําปาไหลหลากและดินโคลนถลม
ตํารวจตระเวนชายแดนในหลายพื้นที่ไดนําเรือพระราชทานออกชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยไดทันเหตุการณ ...นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอตํารวจตระเวนชายแดน
และประชาชนผูประสบภัยอยางหาที่สุดมิได
หลังจากที่หลายประเทศในแถบทะเลจีนใตตองประสบกับภาวะฝนตกหนักจาก
อิทธิพลของพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK TEN) สําหรับชื่อของพายุนกเตน มีที่มาตาม
ชื่อ นกกระเต็น โดยทางการลาวตั้งใหกับพายุในยานแปซิฟกตะวันตก ซึ่งพายุนกเตนกอตัว
ขึ้นในประเทศลาวกอนจะมุงหนาไปที่ฟลิปปนส มีผูเสียชีวิตกวา ๔๑ ราย และสูญหาย
อีกกวา ๒๗ ราย ในขณะที่ประชาชนมากกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน ตองอพยพออกจากบานเรือน
นั้น
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ทั้งนี้มีการคาดการณวา พายุนกเตน ซึ่งขณะ
นั้นมีศูนยกลางอยูที่ทะเลจีนใต หางจากพื้นที่ทาง
ตะวันออกของเกาะไหหลํา ประเทศจีน ประมาณ
๕๐๐ กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมใกลศูนยกลาง
ประมาณ ๕๐ นอต หรือ ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
จะเคลื่อนตัวดวยความเร็วประมาณ ๑๐ นอต หรือ
๑๘ กิโลเมตรตอชั่วโมง ผานเกาะไหหลํา อาวตังเกี๋ย
และขึ้นฝงที่ประเทศเวียดนามตอนบน ในชวงวันที่
๓๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งจะสงผลให
ประเทศไทยมีฝนตกหนักตอเนื่องไปถึงวันที่ ๒
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔



พายุโซนรอน “นกเตน”

จากลักษณะดังกลาว จะทําใหเกิดฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะดานรับลม
บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ดานตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใตฝง ตะวันตก อาจทําใหเกิดนํา้ ทวมฉับพลัน
นํ้าปาไหลหลาก และดินโคลนถลมได จึงขอให
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา ใกล
ทางนํ้าไหลผาน และพื้นที่ราบลุม ระมัดระวังอันตราย
และติดตามขาวสารอยางใกลชิด สวนคลื่นลมใน
ทะเลอาวไทยและอันดามันตอนบนจะมีกําลังแรง
คลื่นสูง ๒-๔ เมตร ชาวประมงจึงตองเดินเรือดวย
ความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝง
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เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย ไมวาจะเปน
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ก็ไดออกประกาศเตือนให
ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนัก เนื่องจาก
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ความชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดีย และอิทธิพล “พายุนกเตน”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นอกจากนีศ้ นู ยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติไดมกี ารประเมินวา กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็เปนอีกจุดทีน่ า หวง
หากปริมาณนํ้าฝนในกรุงเทพฯ เกินระดับ ๖๐ มิลลิเมตร ก็จะประสบปญหานํ้าทวมทันที โดยเฉพาะพื้นที่
ตํ่าที่มีปริมาณนํ้าฝนสะสมใกลจะเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ไดแก เขตมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง ฯลฯ
ตั้งแตวันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จากอิทธิพลของพายุโซนรอนนกเตน รองมรสุมกําลัง
ปานกลางถึงคอนขางแรงพาดผานประเทศไทย และนํ้าลนตลิ่งมีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและประกาศเปน
พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด ๙๒๐ อําเภอ ๖๓๖ หมูบาน ไดแก จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม แพร นาน แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก
กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ
นครพนม อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ขอนแกน กาฬสินธุ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม
บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สมุทรสาคร
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน ๔,๐๘๖,๑๓๘ ครัวเรือน ๑๓,๕๙๕,๑๙๑ คน
บานเรือนเสียหายทั้งหลัง ๒,๓๒๙ หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน ๙๖,๘๓๓ หลัง พื้นที่การเกษตรไดรับ
ความเสียหาย ๑๑.๒๐ ลานไร ถนน ๑๓,๙๖๑ สาย ทอระบายนํา้ ๗๗๗ แหง ฝาย ๘๘๒ แหง ทํานบ ๑๔๒ แหง
สะพาน/คอสะพาน ๗๒๔ แหง บอปลา/บอกุง/หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร ปศุสัตว ๑๓.๔๑ ลานตัว



ประชุมเตรียมการวางแผนชวยเหลือ

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2744 เก

การปฏิบัติขั้นเตรียมการ
เมื่อเหตุการณอันรุนแรงนาสลดใจดังกลาวเกิดขึ้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ไดเริ่มปฏิบัติการอยางเต็มกําลัง โดยเมื่อไดรับแจงจากกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนหนวยงานในสังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดสั่งการใหกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศดําเนินการดังนี้
๑. ติดตามขาวสถานการณนํ้าในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. แจงเตือนวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยตอ
สถานการณนํ้าทวม รายงานสถานการณใหผูบังคับบัญชาทราบ ทุกวันเวลา ๑๒.๐๐ นาฬกา
๓. จัดเจาหนาที่การขาวออกลาดตระเวนหาขาวตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย
๔. ผูบังคับบัญชาออกประสานการปฏิบัติกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่
๕. แจงเตือนขอมูลขาวสารใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

การปฏิบัติขั้นชวยเหลือ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดจัดกําลังพลยานพาหนะเขาปฏิบัติการ
ชวยเหลือประชาชน
พื้นที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จัดกําลังพลเขาชวยเหลือในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท อางทอง สิงหบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
และกรุงเทพมหานคร
พื้นที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จัดกําลังพลเขาชวยเหลือในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร และมหาสารคาม
พื้นที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จัดกําลังพลเขาชวยเหลือในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค เพชรบูรณ
และอุทัยธานี
พื้นที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ จัดกําลังพลเขาชวยเหลือในพื้นที่
จังหวัดระนอง และพังงา
พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดจัดสงกําลังพล
ตํารวจตระเวนชายแดนจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑,๒๒,๓๑,๓๔
ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลจํานวน ๒๒๖ นาย
สรุปผลการชวยเหลือประชาชนของตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
- ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ แจกจายสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๘๖,๑๗๐ ครัวเรือน ขนยายสิ่งของ ๑๑๗,๓๑๙ ครัวเรือน แจกจายถุงยังชีพ ๒๔๑,๙๔๖ ชุด
แจกจายยารักษาโรค ๒,๘๕๓ ชุด แจกจายนํ้าดื่ม ขาวกลอง ๑๐๘,๙๖๕ ชุด อพยพ
ประชาชน ๒๙๓,๕๓๐ คน รับ-สงประชาชน ๑๓,๒๗๐ คน บรรจุกระสอบทราย ๖๐๗,๓๘๔
กระสอบ
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น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ ต.หัวแหลม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔


พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ รรท.ผบ.ตร. พรอมคณะแมบานตํารวจเดินทางไปมอบสิ่งของถุงยังชีพ
ใหแกประชาชนที่ประสบภัยนํ้าทวมพื้นที่บริเวณวัดทาโขง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔


เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2766 เก

พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต ผูชวย ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกําลังพล ตชด. ชุดชวยเหลือผูประสบภัย
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



 พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน ผบช.ตชด. เดินทางไปตรวจเยี่ยมกําลังพล ตชด.ที่ปฏิบัติหนาที่
ณ ศูนยอาหารตลาดนานาเจริญ ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

การปฏิบัติการขั้นฟนฟู
นอกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานเรือทองแบนจํานวน ๕๐ ลํา ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
นําไปชวยเหลือผูประสบมหาอุทกภัย “นกเตน” แลว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการบูรณะ ซอมแซมและกอสรางบานเรือนแก
ราษฎรเหลานั้น โดยทรงไววางพระราชหฤทัยใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ดําเนินการในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ กลาวคือ

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พื้นที่จังหวัดชัยนาท ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓
จํานวน ๓ ชุดปฏิบัติการบูรณะ ซอมแซมโรงเรียนวัดสิงห โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห
ตําบลมะขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ณ โรงเรียนวัดมัธยมวัดสิงห โดยมี ผบช.ตชด. ผบก.อก.บช.ตชด. ผบก.ตชด.ภาค ๑
ขาราชการตํารวจ และชุดชาง กก.ตชด.๑๓ ซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห เฝารับเสด็จ
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕


เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2788 เก

พื้นที่จังหวัดลพบุรี ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จัดกําลังพลชุด
ชางสนาม ๒ ชุดปฏิบัติการ ดําเนินการซอมแซมบานเรือนราษฎร ตําบลทาลี่ อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
จํานวน ๒ หลังคาเรือน และพื้นที่ตําบลทายตลาด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน ๘ หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ ๙–๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ชุดชาง กก.ตชด.๑๒ สรางบานเรือนใหกับประชาชนในพื้นที่หมูที่ ๑๔ ต.ทาลี่ อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

พืน้ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จํานวน ๒๔ นาย
บูรณะซอมแซมโรงเรียนจํานวน ๔ แหง ในพื้นที่ตําบลเกาะเทโพ ตําบลสะแกกรัง ตําบลทาซุง ตําบลนํ้าซึม
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕



ชุดชางสนาม กก.ตชด.๑๑ ดําเนินการฟนฟูบูรณะซอมแซม โรงเรียนในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ดําเนินการ
ซอมแซมบานเรือนใหกับราษฎร ๓ ราย ในพื้นที่ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑๑
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ซอมแซมบานเรือนประชาชน

พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ สรางบาน
ใหกับราษฎรผูประสบอุทกภัยพื้นที่ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๒๘ หลัง เมื่อ
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔



สรางบานพักอาศัยถาวรใหกับผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2800 เก

พื้นที่จังหวัดชัยนาท ชุดชางสนามจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จํานวน ๒๗ นาย
สรางบานใหมใหกับประชาชนจํานวน ๒ หลัง พื้นที่ตําบลหาดทาเสา ตําบลธรรมมามูล อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท และซอมแซมบานใหกับประชาชน จํานวน ๖ หลัง พื้นที่ตําบลธรรมมูล อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

ชุดชางสนาม ๒ ชุดปฏิบัติ กก.ตชด.๑๓ ดําเนินการฟนฟูซอมแซมบานเรือนประชาชน และวัดในพื้นที่ จ.ชัยนาท

ครั้งเดียวก็เกินพอ: มหาอุทกภัย ๒๕๕๔
พันตํารวจโทหญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๑ ไดรับคําถามที่ควรใหคําตอบไวเปนขอมูลของหนวย ในแงมุมที่เปนผูไดรับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยป ๒๕๕๔ ดิฉันขอเลาประสบการณที่เกิดขึ้นที่ กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๑ ในชวงเวลานั้น เพื่อบันทึกไวเปนประวัติศาสตรวา
“ครัง้ หนึง่ เคยเกิดอะไรขึน้ ทีน่ กี่ องบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ ไดตั้ง ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัย ตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๔ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ภาคกลาง จากอิทธิพลของพายุ
โซนรอน “นกเตน” (NOCK - TEN) ทําใหเกิดอุทกภัย ๓๐ จังหวัด รัฐบาล
ตองประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติ ประชาชนกวา ๓ ลานคนไดรับความเดือด
รอน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ระดมกําลังพล สิ่งอุปกรณ
ใหการชวยเหลือโดยใหกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เปน
ศูนยปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสวนหนา
พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ

กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ตองเปนทั้งฝาย
อํานวยการและฝายสนับสนุน กําลังพลที่มาจากหนวยตางๆ เปนทั้งที่พัก
เติมเชื้อเพลิง ซอมรถ ซอมเรือ อํานวยการ ประสานงานและสั่งการ
โดย พลตํารวจตรี ประพันธ จันทรเอม ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ ปฏิบัติหนาที่ ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ (ชวยเหลือผูประสบภัย)
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สถานการณนํ้าทวมทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการระบายนํ้าจากเขื่อน กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนระดมชุ ด ช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย ๙๙ ชุ ด กํ า ลั ง พล ๑,๓๒๖ นาย
รถยนตบัส ๗ คัน รถหกลอ ๖๒ คัน รถยนตบรรทุกเล็ก ๒๓ คัน เรือพระราชทาน ๑๖ ลํา เรือทองแบน
๓๙ ลํา สับเปลี่ยนชวยเหลือขนยายประชาชน ขนสิ่งของ ขนสงอาหารใหการชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ระดับนํ้าในคลองระพีพัฒน มีระดับสูงมาก เกินขีดความสามารถของ
เขื่อนกั้นนํ้าที่สรางดวยกระสอบทราย เกิดรอยรั่วนํ้าเริ่มซึม พลตํารวจตรี ประพันธ จันทรเอม ไดสั่งการให
ระดมกําลังพลฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ชวยกันจัดทํากระสอบทราย
กั้นนํ้าไมใหลนเขาคลองหาซึ่งจะทะลักไปถึงที่ตั้งของ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จนกระทั่ง
เวลา ๐๒.๐๐ น. ผนังกั้นนํ้าคลองระพีพัฒน ไดพังลงเปนระยะ ๗๐ เมตร กําลังพลฝายอํานวยการ
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ สวนหนึ่งไดนําเรือและสิ่งอุปกรณออกไปชวยเหลืออพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ไปที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันขาราชการตํารวจแตละคนไดซื้อวัสดุกอสรางกออิฐ
บล็อกรอบบริเวณบานพัก วางกระสอบทรายกั้นนํ้าดวยคาดหวังวานํ้าคงจะทวมในระดับหนึ่ง และสามารถ
รับมือได แตที่ตองสูในโอกาสแรกคือ ราคาของวัสดุกอสรางที่ถีบตัวสูงจากราคาปกติหลายเทา ตัวอยางเชน
อิฐบล็อก เดิมราคากอนละ ๓ บาท ขยับราคาเปนกอนละ ๑๕ บาท นอกจากนั้นกําลังพลยังตองซื้อขาวสาร
นํ้า อาหารแหง แกส สํารองไวเปนการเตรียมความพรอมที่จะสูกับนํ้าในบานหลังนี้ บานที่มีผูอาศัยมากกวา
๒๐๐ ครอบครัว



สภาพพื้นที่ของ บก.ตชด.ภาค ๑ หลังวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพียงไมกี่วัน
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วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เปนวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดพิธีอุปสมบทหมู พิธีสงฆ
ถวายเปนพระราชกุศล พิธีถวายพวงมาลัย ถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรียสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ อําเภอคลองหา จังหวัดปทุมธานี ที่ตั้ง
ของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. นํ้าเริ่มเออทะลักขึ้นมาตามทอระบายนํ้า นํ้าคอยๆ ซึมมาตาม
พื้นดินจากคลองระพีพัฒนจนมาถึงคลองหาใชเวลา ๓ วัน วันนี้เปนวันศุกร กําลังพล
สวนหนึ่งกลับตางจังหวัด สวนหนึ่งที่อยูในที่ตั้งไมมีใครคาดคิดวานํ้าจะมาตามพื้นดิน และ
นํ้าก็มีความยุติธรรมมากกระจายทวมจนทั่ว กวาจะเออมาตามทอระบายนํ้า ตอนนี้คลอง
หาทั้งคลอง บึงพระรามเกา พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร นํ้าเต็มหมดแลว ระดับนํ้าขึ้นสูงเร็วมาก
ชั่วโมงละประมาณ ๑ เซนติเมตร และแลวระดับนํ้าก็ทวมเสมอกันทุกพื้นที่



บานสวนชั้นเดียวอยูในพื้นที่ ๒ ไร



ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ดิฉันมีบานสวนตัวอยูหางจากกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ประมาณ
๓.๗ กิโลเมตร เปนบานสวนชั้นเดียวอยูในพื้นที่ ๒ ไร เพิ่งสรางเสร็จ ยังไมทันไดติดมุงลวด
เหล็กดัด เจาหนาที่ตํารวจ ชวยกันขนวัสดุกอสราง ปูนสําเร็จ อิฐบล็อก (กอนละ ๑๕ บาท)
ใชเวลา ๒ ชั่วโมง กอกําแพงกั้นนํ้ารอบบานเสร็จ คิดวาคงสูนํ้าได คนในบานละทําไง เด็กๆ
ถูกสงไปอยูบานญาติในสถานที่ที่คาดวานํ้าไปไมถึง ใสกุญแจประตูบานไว สิ่งของทุกชิ้นอยู
ในบานในสภาพเดิม ไมมีเวลายกขึ้นที่สูง เพราะไมมีที่สูง บานชั้นเดียว จะเอาของไวที่ไหน
นอกจากบนหลังคา ตัวดิฉันตองกลับไปทํางานที่ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ มีงานที่จะตองทํา ตองเปนฝายอํานวยการศูนยปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ (ชวยเหลือผูประสบภัย) ซึ่งยังปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่นํ้าทวม
อยางหนัก ตัวอยางเชน อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี นํ้าทวมถึงระดับหลังคา บานเรายังนอย
(ในเวลานั้น) พอทน และ ที่ทําการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ก็ได
กลายสภาพเปนศูนยพักพิงของผูประสบอุทกภัย โดยใชหองประชุมชั้นสองเปนทั้งที่ทําการ
และที่พักของขาราชการตํารวจ บานทุกหลังหองนํ้าใชไมได เวลาผานไป ๕ วัน

ตชด.เยี่ยมและชวยเหลือประชาชนฟนฟูหลังนํ้าลด
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วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ระดับนํ้า
สูงสุด ๑๕๐ เซนติเมตร บุคคลที่เปนผูนําเปนแบบ
อยางที่ดี อยูกับผูใตบังคับบัญชาไมถอยแมแตกาว
เดียว ที่ดิฉันขอเอยนาม คือ พลตํารวจตรี ประพันธ
จันทรเอม ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค
๑ ไมทิ้งหนวย ไมทิ้งผูใตบังคับบัญชาที่สําคัญ
คุณแมของผูการปวยตองรักษาตัวอยูบนเตียง
ทานพาคุณแมมาอยูศูนยพักพิงของผูประสบอุทกภัย
ชัน้ ๒ ทีท่ ําการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ เลาเรื่องราวที่ผานพนไปแลวดูเหมือนไมมี
สาระอะไร
ประสบการณมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ ทําให
ดิฉนั ไดเรียนรู ทําใหดฉิ นั ไดเขาใจประชาชนทีป่ ระสบภัย
การรอคอยที่ไมมีกําหนดมันทรมาน นั่งมองนํ้าขึ้น
ทุกวัน ฟงขาวที่ไมสามารถพยากรณไดวานํ้าจะลด
เมื่อไหร นํ้าลดแลวจะเปนอยางไร จะอยูอยางไร
จะซอมบานอยางไร จะเอาเงินที่ไหนซอม ถาซอม
ไมได ตองสรางใหมไหม แลวที่สําคัญประชาชนที่
ไปไหนไมได ไมมีที่จะไป มีบานหลังนี้หลังเดียว
อาหารหมด นํ้าไมมีดื่ม บานอยูในซอยลึกความ
ชวยเหลือไปไมถึง ตองลอยคอขอความชวยเหลือ
สุดทายตองทิ้งบานไปอยูศูนยพักพิง ฯลฯ
ยายที่ทําการกองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๑ ไปทํางานที่อื่นไดไหม ไดแนนอน
ทานผูการเคยมีความคิดจะยาย แตพอมาไตรตรอง
ถานํ้าทวมไปถึงกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนแลวผูใตบังคับบัญชาที่กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนระดมมาชวยประชาชนใน
พื้นที่พันกวาคนทําอยางไร จะโดดเดี่ยวแคไหน ใน
เวลานี้ยังดํารงการสื่อสารไดเปรียบเหมือนผูใตบังคับ
บัญชาสวนหนึ่งกําลังรบ (กับนํ้า) อยูหนาแนว แลว
ยายที่ทําการหนี จะหนีไปไหน ใครจะสนับสนุนให
ความชวยเหลือกําลังพล รถยนตสวนมากเสียหาย
มากเพราะไมไดออกแบบมาเพื่อลุยนํ้า ใครจะออก
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สภาพนํ้าทวมบานพัก
ของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑




นวัตกรรมจักรยานนํ้า

ไปรับกําลังพลที่รถเสีย ใครจะลากรถกลับที่ตั้งหรือสงไปซอมที่อื่น โชคดีที่รถยนตใน
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ถูกยายไปจอดในที่สูงกอนนํ้าจะมา
รถตอนยาวยังทนไมไหวเสียหายไปหลายคัน
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ถึงแมวานํ้าทวมที่ทําการบานพักของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
ขาราชการตํารวจก็ยังพักอาศัยอยูในบานพัก และที่ทําการรวมๆ ประมาณเกือบรอยนาย
ถามองในมุมบวกนํ้าทวมก็มีดี ทําใหเราผูที่เคยชวยเหลือประชาชน ไดซาบซึ้งถึงความรูสึก
ในฐานะของผูที่ไดรับการชวยเหลือ เขาใจผลของบุญ ผลของกรรมไดดีขึ้น เวลาปกติถามี
ใครนําขาวสาร ไข บะหมี่สําเร็จรูป ปลากระปอง อาหารกระปอง นํ้าดื่มขวดขุนมาใหเรา
เราคงรูสึกไมคอยดี ทําใหนึกถึงเวลาเราตักบาตร ทําบุญอยางไร ไดอยางนั้นหรือเปลา
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง หรือจะตักบาตรดวยขาวสวย อาหารคาวหวานดี เปนผลบุญ
ที่ไดทํามาหรือเปลานะ เพราะมีคนมาชวยทั้งสองกรณี เมื่อทานผูการไมอพยพขาราชการ
ตํารวจและครอบครัวของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ไปที่อื่น กลุมผูมี
เมตตากลุมแรกเปน นางสดศรี ฉันทะ และกลุมผูนําลูกเสือชาวบานจังหวัดตราด นําขาวสาร
อาหารแหง นํา้ ดืม่ มามอบให ๕๐๐ ชุด ตามมาดวย ขาวเหนียว แจวบอง แคบหมู ขนม เบเกอรี่
ถูกสงมาจาก นางวนิดา วรรณทวี ประธานชมรมลูกเสือชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกเสือชาวบานคือ เหรียญคนละดานของตํารวจตระเวนชายแดน เปนความจริงเชิงประจักษ
แลว ผัดหมี่ ขาวเหนียว หมูทอด หมูชะมวง ถูกสงมาจาก กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๑ แมบา นตํารวจมาใหกาํ ลังใจกันและกัน ไขไกมากกวา ๑,๐๐๐ ฟอง อาหารสด
สงมาจาก กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ สําคัญที่สุดไมแพกันนํ้าดื่มหลาย
พันขวด สงมาจาก กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓, ๑๔ หนวยเหนือก็ไมทอด
ทิง้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สงชุดถุงยังชีพ มาอีกมากกวา ๓๐๐ ชุด การสัญจร
ใชเรือ หรือ สิ่งประดิษฐคลายเรือเทานั้น บริเวณดานหนาที่ทําการกองบังคับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๑ ถูกปรับเปนทาเรือในทันที่ มีปายบอกเวลารับสงของเรือ เรือสามารถ
ขับขามทุงนํ้าไปถึงทางวงแหวนไดเลย แลวตอนอาหารหมด นํ้าหมดทําอยางไร พลตํารวจตรี
ประพันธ จันทรเอม ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ก็จะนํารถยนตตอนยาว
ลุยนํ้าออกไปซื้อแลวนํามาแจก เปนอยางนี้นี่เอง ที่เปนคําตอบ ทําไมพวกเราถึงรักและเคารพ
ทานพลตํารวจตรี ประพันธ จันทรเอม ชีวิตเริ่มมีความหวังเมื่อนํ้าเริ่มลดลงวันละ ๕ เซนติเมตร
และลดลงเรื่อยๆ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเขาสูสภาวะปกติ รวมเวลา
นํ้าทวม ๔๑ วัน กําลังพลจากกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒, ๓, ๔ ไดเดินทาง
กลับที่ตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตัง้ แตวนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ไดจดั
กําลังพลจาก กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔ สับเปลีย่ นหมุนเวียน จากชุด
ชวยเหลือผูประสบภัยเปนชุดชางสนาม ชวยเหลือประชาชนในการซอมสราง บาน โรงเรียน
วัด ระยะนี้ คือ ระยะฟนฟู ทั้งคราบนํ้าและกลิ่นนํ้าที่บอกไดวาปนสารเคมีมาเต็มที่ ขัดลาง
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ทําความสะอาดไดก็เก็บไวใชประโยชนตอไป แตที่มองเห็นจะทิ้งเปนขยะเสียสวนมาก ยังไมหมดงานแคชวย
ประชาชนตอนนํ้าทวม เมื่อเขาสูระยะฟนฟู ประชาชนผูประสบภัยก็คาดหวังวาจะไดรับการชวยเหลือ
จากหนวยงานของรัฐจะทําหนาทีเ่ ปนหลักในการซอมสรางบานใหประชาชน แตเนือ่ งจากความเสียหาย
กินพื้นที่กวาง รัฐทําไดเพียงเฉลี่ยการเยียวยา ซึ่งผูประสบภัยก็เห็นวามูลคานอยมากเมื่อเทียบกับความ
เสียหายที่ตนเองตองประสบภัย บานแตละหลังทําอะไรไมไดเลย แตในความโชครายก็ยังมีเรื่องดีๆ
เมือ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครกั ษ รวมกับ ตํารวจตระเวนชายแดน
สํารวจบานเรือนราษฎร ไดพระราชทานพระราชทรัพยสว นพระองคซอมแซมและสรางใหม บานบางหลังหาย
ไปกับนํ้า บางหลังเหลือเสาสองตน บางหลังไมโดนสายนํ้าพัดหายไปไหนแตตองสรางใหมทั้งหลัง จะซอม
หรือตอเติมไมได เนื่องจากบานแชนํ้าอยูเกือบสองเดือน เหล็กเสนที่เปนโครงสรางของบานเปนสนิมทั้งหลัง
ตองรื้อสรางใหมเทานั้น





รั้วและตนไมที่เคยสวยงาม

ออกจากบานไปทํางานแลวกลับเขาบานไมได กลับมาอีกครั้งหลังนํ้าลดพบกับสภาพบานแสนรักที่เปลี่ยนไป

ความรูสึกของผูประสบอุทกภัยยังอยูในความทรงจําของดิฉัน และเชื่อวายังอยูในความทรงจําของ
ขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ทุกคน จากประสบการณในครั้งนั้นเพียง
ครั้งเดียวที่ทุกคนในกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ไดกลายเปนผูประสบอุทกภัยก็เกินพอแลว
สําหรับประสบการณที่มีคายิ่งที่กอใหเกิดแนวความคิดเชิงบวกตอความรับผิดชอบและการปฏิบัติในหนาที่
ที่ดีในการเปนผูใหการชวยเหลือประชาชนผูที่ประสบภัยในอนาคต”
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2866 เก

ตชด.



ภาพถายของ จคม. อัดจากฟลมที่ มว.ตชด.๙๑๑, ๙๑๔ กก.ตชด.เขต ๙ ยึดไดที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้น องคการตางๆ ในประเทศมาเลเซียไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
อังกฤษซึ่งปกครองประเทศมาเลเซีย ใหจัดตั้งขบวนการตอตานกองทหารญี่ปุน มีชื่อวา “ขบวนการประชาชน
มลายูตอตานกองทัพญี่ปุน” ขบวนการนี้นําโดย จินเปง ตอมาเมื่อ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ญี่ปุนยอม
จํานนตอฝายสัมพันธมิตร แตขบวนการของ จินเปง ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอีก ฝายอังกฤษจึงออกคําสั่งยุบ
เลิกขบวนการของ จินเปง เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ใหนําอาวุธยุทโธปกรณ และอุปกรณสงครามสงคืน
ผูที่นําอาวุธมามอบรัฐบาลสัญญาวาจะสมนาคุณอยางดีที่สุด จะหางานใหทําตามความเหมาะสม แตมีผูนํา
มามอบเปนจํานวนนอย เพราะจากคําสั่งดังกลาว ขบวนการของ จินเปง สวนใหญไดนําอาวุธซุกซอน
อยูลับๆ ทั่วไป ดังนั้นรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๑
ฝายรัฐบาลไดประกาศเปนทางการวา พรรคคอมมิวนิสตมาลายาเปนพรรคการเมืองนอกกฎหมาย และดําเนิน
การปราบปรามอยางจริงจัง กองกําลังติดอาวุธของจินเปง บางสวนจึงถอยรนขึน้ ไปทางทิศเหนือของรัฐเคดาห
เปรัค และกลันตันเขามาในเขตประเทศไทย บริเวณติดกับพรมแดน ขบวนการของ จินเปง หรือที่เรียกตนเอง
วา “กองทัพปลดแอกประชาชาติมลายา” ไดเล็ดลอดเขามาหลบซอนอยูในเขตไทยตามชายแดน ระยะแรก
ที่เขามาไดปฏิบัติการในลักษณะของโจรผูรายธรรมดาประชาชนคนไทยจึงเรียกพวกนี้วา “โจรจีน”
เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณชายแดนไทยกับมาเลเซียเปนปาเขา เกื้อกูลตอการหลบซอนและตั้งฐาน
ปฏิบัติการ ประกอบทั้งราษฎรบริเวณชายแดนก็เปนคนจีนและมุสลิม ซึ่งสามารถเขากันไดงาย กําลังโจรจีน
ที่หลบหนีเขามาทั้งหมดคาดวามีกําลังถืออาวุธประมาณ ๕๐๐ คน เมื่อโจรจีนสามารถควบคุมกันไดก็ได
กําหนดนโยบายและโฆษณาตอประชาชนชาวไทยวา
๑. จะเคารพตอพระเจาแผนดินไทย
๒. จะเคารพตอบูรณภาพของดินแดนไทย
๓. จะเคารพตอเกียรติภูมิของขาราชการไทย
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กับโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา (จคม.)

โจรจีนปรากฏตัวในประเทศไทยเปนครั้งแรกในทองที่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา ซึ่งสวนมากเปนชาวจีน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ จากนั้น ไดปรากฏตัวในทองที่อําเภอแวง อําเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสวนมากเปนมลายู ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๔ โจรจีนไดรวบรวมกันเปนกลุมกอน
ตั้งฐานปฏิบัติการในปาลึก และตอมาไดปฏิบัติตอประชาชนตามอุดมการณของคอมมิวนิสต ดวยการ
โฆษณาชวนเชื่อ การชวยเหลือราษฎรที่อยูตามชายแดน กระทําทั้งวิธีการรุนแรงและวิธีนุมนวล ราษฎร
ที่อยูตามชายแดนจึงอยูภายใตอิทธิพลของโจรจีนเปนสวนมาก รัฐบาลไทยจึงไดดําเนินการปราบปราม และ
เรียกชื่อโจรจีนเสียใหมวา “ผูกอการรายคอมมิวนิสตภาคใต” หรือ ผกค. และเมื่อเกิดผูกอการรายคอมมิวนิสต
ไทยขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อมาเปนโจรจีนคอมมิวนิสต หรือ จคม. เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ (พ.ต.ท.มกร วิสุทธิแพทย :
๒๕๑๘ :๒๑๕)
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ตํารวจตระเวนชายแดนกับการปราบปรามโจรคอมมิวนิสตมาลายา
บทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนในการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต มีความเปนมาตามลําดับ
ทั้งดานการขาว ยุทธการและดานการเมืองจนประสบความสําเร็จคือโจรจีนคอมมิวนิสต ยอมวางอาวุธ
ตามที่ พลตํารวจตรี สมพงษ ขอนแกน (บันทึก : ๒๕๕๖) อดีตรองผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๔ บันทึกไวดังนี้
๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๑ มาเลเซียไดประกาศภาวะฉุกเฉินทําการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต
มาลายา และไดทําความตกลงรวมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้ง “กองปราบปรามผสม” มีคณะกรรมการ ๒ คณะ
คือ คณะกรรมการรักษาการณกลางและคณะกรรมการรักษาการณทักษิณอยูในความรับผิดชอบของ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย และคงยังมีการทําความตกลงรวมมือกันระหวาง ๒ ฝายอยางตอเนื่องจนถึง
ป พ.ศ.๒๕๒๓ ดังนี้
• พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๕ มีการทําความตกลงรวมมือระดับผูบังคับการตํารวจภูธรเขต ๙ ซึ่งไดรับมอบ
หมายจากกรมตํารวจกับผูบังคับการตํารวจมาลายู เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและปฏิบัติการปราบปราม
ในเขตพื้นที่ประเทศของตน
• พ.ศ.๒๔๙๘ มีการตกลงระดับรัฐบาลไทยกับมาเลเซีย เนื่องจากโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาไดมี
การปฏิบัติการที่รุนแรงยิ่งขึ้น ฝายไทยไดจัดตั้งกองบังคับการกองรอยที่ ๓ ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๙ (ขณะนัน้ ตัง้ อยูท จี่ ังหวัดปตตานี) ขึน้ ที่ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
• พ.ศ.๒๕๐๒ มีการเจรจาทางการทูตระหวางไทยกับมาเลเซีย จัดตั้งกองอํานวยการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสตภาคใต มี ๒ ระดับคือ คณะกรรมการฝายอํานวยการชั้นสูงมีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน และคณะกรรมการผูปฏิบัติการที่ชายแดนมีผูบัญชาการตํารวจภูธร (ฝายชายแดน) เปนประธาน
• พ.ศ.๒๕๐๖ โอนงานการปราบปรามไปอยูในความรับผิดชอบของกองอํานวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ ( กรป.กลาง )
• พ.ศ.๒๕๐๘ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะคือ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปและคณะกรรมการ
ชายแดนสวนภูมิภาค ตอมามีการแกไขขอตกลง ๒ ครั้งคือ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ และเมื่อวันที่
๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐
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• พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๙ มีการปฏิบัติการรวมไทย-มาเลเซีย ปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา

จํานวน ๔ ครั้ง
• พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒ มีการออกแผนรวมไทย-มาเลเซีย ปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา

จํานวน ๔ ครั้ง

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๕ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยที่ปฏิบัติการอยูในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สลายตัวลง ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดปรับกําลังที่เหลือจากการคุมกันการปกปนเขตแดน ไทย-มาเลเซีย
เขาดําเนินการตอโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาในพื้นที่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากการปฏิบัติการ
ของ จคม.ในอดีตที่ผานมามีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทยเกือบทุกดาน เชน มีการตกลงแบง
พื้นที่ปฏิบัติการกับขบวนการพูโล (PULO) มีการปลุกระดมในหมูชนมุสลิมวาเปนกลุมชนมาลายูที่จะตองหา
ทางปลดปลอยจากการปกครองของไทย มีการตกลงแบงพื้นที่ปฏิบัติการกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ในจังหวัดสงขลา ชวงแรกๆ ที่ยังไมแยกตัวจากเบตง ดําเนินการฝกยุทธวิธีใหกับ ผกค.ในการทํากับระเบิด
การเผยแพร ลัทธิคอมมิวนิสต การฝกเยาวชนในการตอสู การสังหารครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน



ลักษณะของคูยงิ และบังเกอรของ จคม.กรม ๘ ทีเ่ ขานํา้ คาง ต.สํานักแตว
อ.นาทวี จ.สงขลา ที่กําลัง ตชด. จาก กก.ตชด.เขต ๙
บุกเขายึดได เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๓
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ตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๒๓ เปนตนมาไดมีการออกแผนปฏิบัติการรวมกันอีกหลายครั้งที่สําคัญ คือ
แผนยุทธการ ๗๙๒ บราโว แผนยุทธการ ๗๙๒ ชาลี และแผนยุทธการ ๘๐๑ อัลฟา เปนแผนสุดทาย
บทบาทของตํารวจกับการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายามีมาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๑ ถึง พ.ศ.
๒๔๙๖ กรมตํารวจไดมอบหมายใหกองบัญชาการตํารวจรักษาชายแดน จัดสงตํารวจรักษาชายแดนจํานวน
๙ หมวด ลงไปปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายารวมกับตํารวจสนามของมาเลเซียและทหารบกอังกฤษ
ประจําสหพันธรัฐมาลายู ในการปฏิบตั กิ ารขึน้ การควบคุมทางยุทธการกับผูบ ญ
ั ชาการกองพลที่ ๕ (ผบ.พล ๕)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการปฏิบัติการที่ผานมากําลังตํารวจตระเวนชายแดนจะขึ้นการควบคุมทาง
ยุทธการกับฝายทหารเฉพาะกําลังที่ปฏิบัติการรวมในพื้นที่เทานั้น จนถึง พ.ศ.๒๕๒๐ จึงไดขึ้นควบคุมทาง
ยุทธการกับฝายทหารทั้งกองบัญชาการ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กลางสนามหนาโรงเรียนตอหนาเด็กนักเรียนและผูป กครอง การรวมกับผูก อ การรายคอมมิวนิสต
เขาโจมตีฐานชุดปฏิบัติการจิตวิทยาของทหาร การเขาโจมตีฐานปฏิบัติการของตํารวจตระเวน
ชายแดนและดักซุมโจมตีกําลังที่เขาไปชวยเหลือ ทําใหตํารวจตระเวนชายแดนเสียชีวิต
รวม ๕ นาย การซุมโจมตีนักเรียนพลตํารวจซึ่งไมมีอาวุธเสียชีวิตถึง ๙ นาย การซุม โจมตี
ชุดลาดตระเวนปกปนหลักเขตแดน ไทย-มาเลเซีย เสียชีวติ ทันที ๑๑ นาย การทรมานและ
สังหารผูที่ไมยอมจายคาคุมครอง (ภาษีเถื่อน) การวางระเบิดปดสวนยางพาราและกิจการ
ที่ไมจายคาคุมครอง การประกาศเขตพื้นที่ยึดครองหามเจาหนาที่เขา เรียกเก็บภาษีทุก
ประเภทเพิ่มมากขึ้นและถี่ขึ้น เชน จากเดิมปละครั้ง เปนหกเดือนครั้ง ไมละเวนแมแตการ
พัฒนาสาธารณูปโภคของรัฐก็ถูกเรียกเก็บภาษี ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ ดวยเหตุที่มาเลเซียไดสรางรั้วกําแพงลวดหนาม
สรางถนนตามแนวชายแดน สรางหอตรวจการณขนาดสูงไวทุกระยะ จัดรถลาดตระเวน
ทุกชั่วโมง จัดทําหมูบานปองกันชายแดนไวตลอดแนวพรมแดน ทําใหการสงเสบียง
จากประเทศมาเลเซียและการเขาออกตามแนวชายแดนทําไดยากขึ้นโจรจีนคอมมิวนิสต
มาลายาจึงหันมาเก็บผลประโยชนในประเทศไทยเปนการทดแทน

การมอบภารกิจและพื้นที่ของหนวยควบคุมทางยุทธการ
ในป พ.ศ.๒๕๒๖ ตํารวจตระเวนชายแดนไดรับมอบภารกิจและพื้นที่การปราบปราม
โจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาในพื้นที่ราบ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๙ ไดออกคําสั่งและมอบหมายใหกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๑ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จัดกําลังเขาปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีสวนบังคับบัญชาอยู
ที่ตั้งกองกํากับการ มีระดับรองผูกํากับการรับผิดชอบหนวยควบคุมทางยุทธการ ใหเสรีใน
การปฏิบัติ โดยสงแผนและรายงานการปฏิบัติใหทราบทุกวัน
จากการมีอิสระในการปฏิบัติการทําใหสามารถดําเนินการดานการขาวไดครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยมอบพื้นที่ใหชุดการขาว ชุดการขาวแตละชุดไดจัดวางแหลงขาวครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ทําใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของฝายตรงขามไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
นอกจากการรายงานจากแหลงขาวแลว หนวยยังจัดชุดลาดตระเวนออกหาขาว ในชุดพรอม
ปะทะ เพื่อบีบพื้นที่ใหแคบลง การลาดตระเวนมีทั้งแบบปกปด แบบเปดเผย แบบปลอม
เปนฝายตรงขาม เพื่อสรางความสับสนใหกับแนวรวมของฝายตรงขาม การลาดตระเวน
เยี่ยมเยียนตามบานหรือตรวจคนสิ่งของที่จะนําเขาไปในสวนยางพารา เจาหนาที่จะสังเกต
เห็นสิ่งของบางอยางซึ่งสวนใหญนําไปสงให จคม. เชน นําเสบียงอาหารไปมากเกินกวาที่
จะตองใชใน ๑ สัปดาห ซื้อสายไฟฟาไปใชเปนมวนๆ ถานไฟฉาย เทียนไขแบบเปนแผนๆ
ไปจํานวนมากเพื่อนําไปหลอมเคลือบปองกันความชื้น หรือนํายางแอสฟลท (ยางมะตอย)
เขาไปในปาใชหอหุมวัตถุระเบิดและถานไฟฉายปองกันความชื้นและสนิมอยูไดหลายป
ไมเสื่อม ตลอดจนสิ่งของบางอยางที่ใชในทางการแพทย เจาหนาที่ตรวจพบก็จะไมแสดง
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จนท.วางแผนไลลาติดตาม จคม.ที่หลบหนี



จคม.ออกมาเก็บคาคุมครองจากชาวบาน
และยิงปะทะกับ จนท.เสียชีวิต



ฐานปฏิบัติการของ จคม.ที่เจาหนาที่ยึดได



รถจักรยานยนตของ จคม.ที่เจาหนาที่ยึดได

ดานยุทธการจากงานดานการขาวสามารถ
จัดกําลังออกดักซุมจับกุม จคม.ที่ออกมาเรียกเก็บ
คาคุมครอง จนสามารถเขาโจมตีฐานที่มั่นในพื้นที่
ราบไดทั้งหมด โจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาเสียชีวิต
และบาดเจ็บหลายคน สวนที่เหลือหลบหนีขึ้นไป
บนฐานที่มั่นใหญบนเทือกเขานํ้าคางรอยตอระหวาง
อําเภอสะเดาและอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
บางสวนหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปอยูกับแนวรวม
การปฏิบัติการเจาหนาที่ใชยุทธวิธีทุกรูปแบบ
ทั้งแบบเปดเผย ปดลับและปลอมเปนฝายตรงขาม
ฐานปฏิบัติการใดที่เจาหนาที่เสียเปรียบในดาน
ภูมิประเทศก็จะใชเครื่องยิงลูกระเบิด ค.๑๐
และเครื่องยิงจรวดอารพีจี ยิงเขาทําลายเพื่อให
ฐานแตก
โดยวางกําลังดักซุมโจมตีไวตามเสนทาง
ที่คาดวาฝายตรงขามจะใชหลบหนี แลวจึงเขาตรวจ
ยึดฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสีย การเขาปฏิบัติ
การบางครั้งจะปรากฏตัวหลอกลอวาจะเขาตีจุด
หนึ่งแตปฏิบัติจริงจะเขาตีอีกจุดหนึ่ง ชุดลาดตระเวน
หนาจะแตงกายแบบชาวบานและใชอาวุธปนลูกซอง
ยาวในการลาดตระเวน เพื่อสรางความลังเลในการ
ใชอาวุธใหกบั จคม. สวนชุดคุม กันชุดลาดตระเวนหนา
จะจั ด พลแม น ป น พลยิ ง เครื่ อ งยิ ง ลู ก ระเบิ ด
ค.๑๐ และพลยิงจรวดอารพีจี เมื่อเกิดการปะทะ
ชุดคุมกันจะทําการโจมตีดวย ค.๑๐ และ อารพีจี
ทั น ที ด  ว ยความรวดเร็ ว และรุ น แรงโดยไม ใ ห
ฝายตรงขามตั้งตัวเขาที่กําบัง หรือเขากดระเบิด
ไดทัน สวนเจาหนาที่หากเปนภารกิจเขาโจมตี
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อาการใดๆ ออกมา แต จ ะนํ า ไปเป น ข อ มู ล
และวิเคราะหวา ฐานปฏิบตั กิ ารและจุดรับ-สงสิง่ ของ
และเสบียงของ จคม.นาจะอยูบริเวณใด กี่คน
โดยเฉพาะสวนยางพาราที่ไมมีคนเขาไปกรีด
ยางพาราหรือสวนยางพาราที่แนวรวมเขาไดเพียง
คนเดียว

ฐานปฏิบัติการจะตองหลีกเลี่ยงการเขาหาที่กําบังที่เปนโคนตนไม จอมปลวก หรือเนินเดิน
เพราะ จคม.จะวางกับระเบิดไว บางครั้งจะวางไว ๒ ชั้น เมื่อเจาหนาที่ไดรับบาดเจ็บ
ชุดที่เขาไปชวยเหลืออาจจะเหยียบกับระเบิดที่ จคม.วางไวอีกครั้ง

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เมื่อ จคม.หลบหนีขึ้นปาเขา ประชาชนเริ่มหันมาใหความรวมมือกับเจาหนาที่เพราะ
จากบทเรียนในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ในจังหวัดสงขลา
ประชาชนจะอยูกับฝายชนะเทานั้น
จคม.เริ่มเห็นความสูญเสียที่จะเพิ่มขึ้นและสมาชิกที่ถูกเจาหนาที่ควบคุมตัวไวจะถูก
สงกลับมาเลเซีย ซึ่งจะตองถูกบีบบังคับใหเปดเผยความจริงจะเดือดรอนไปถึงญาติพี่นองที่
อยูในมาเลเซียจะตองรับเคราะหแทนเพื่อเปนการรักษาสมาชิกไว ประกอบกับสมาชิก
ที่เหลืออยูในปจจุบันก็อายุมากเกือบทุกคน กําลังเด็กหนุมที่จะเขาทดแทนก็ไมมี การหา
เสบียงอาหารก็ยากลําบากยิ่งขึ้น การกลับเขาไปในมาเลเซียไมสามารถทําได การยุติ
การตอสูกับรัฐบาลไทยอาจมีชีวิตรอดอยูได อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยเปดโอกาสให
ผูกอการรายเขารายงานตัวเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย

การติดตอขอยุติการตอสูกับรัฐบาลไทย
จากการปฏิบัติการของเจาหนาที่อยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงป
พ.ศ.๒๕๓๐ เปนระยะเวลาเกือบ ๔ ปในการใชกําลังปฏิบัติการปราบปราม จคม.
ทําให จคม.อีเจียง ซึง่ เปน ผบ.กรม ๘ เริม่ ติดตอกับผูน าํ ทองถิน่ เขาพบ รอยตรี สุนทร ไหวพริบ
นายอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอําเภอไดนัดหมาย พันตํารวจตรี สมพงษ ขอนแกน
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ (เดิมคือกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๑) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบกับ จคม.อีเจียง และสงมอบ จคม.อีเจียง
ใหดําเนินการตอไป ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนไดรายงานใหหนวยควบคุมทาง
ยุทธการและผูบังคับบัญชาทราบและขออนุมัติหลักการในการเจรจาเบื้องตนกับ จคม.
โดยขอให กํ า ลั ง ทุ ก หน ว ยยุ ติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ อํ า เภอสะเดาและอํ า เภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ชั่วคราวจนกวาการเจรจาจะไดขอยุติ ในการเจรจาครั้งนี้ จคม.ไดมีโอกาส
พบกับพันตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓
(ยศและตําแหนงขณะนั้น) ในพื้นที่อําเภอสะเดาเพื่อให จคม.อีเจียง เชื่อมั่นในรัฐบาลไทย
และเจาหนาที่
ในการเดินทางเขา-ออกของ จคม.อีเจียง ตํารวจตระเวนชายแดนจะทําหนาที่
คุมกัน นอกจากนั้นตํารวจตระเวนชายแดนยังจัดซื้อเสบียงให จคม.อีเจียง นํากลับไป
ฐานที่มั่นในปาทุกครั้งอีกดวย
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พ.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา พ.ต.ท.สมพงษ ขอนแกน พบและเจรจากับ จคม.อีเจียง ผบ.กรม ๘
อ.สะเดา จ.สงขลา กอนวันรายงานตัว
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พ.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา เดินทางไปรับ จคม.อีเจียง
บนเทือกเขานํ้าคาง และ จคม.ที่คัดคานการรายงานตัว
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การหารือเพื่อยุติการตอสูภายในกรม ๘ ของ จคม.ไมมีขอยุติเปนเอกฉันท จคม.
ไดแยกออกเปนสองฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวย การติดตอกับ จคม.
อีเจียง จึงขาดเปนชวงๆ ซึ่ง จคม.อีเจียงขอเวลาในการชี้แจงทําความเขาใจกับสมาชิกภายใน
กรม ๘ ที่ยังไมเห็นดวยกับการยุติการตอสูและเขารายงานตัวกับรัฐบาลไทย เจาหนาที่
ไดใชความพยายามโดยใช จคม.ที่ควบคุมตัวไว ซึ่งบางคนเปนถึงภรรยา รองผูบังคับกรม ๘
ชวยในการติดตอกับสมาชิกภายในกรม ๘ เลาถึงการปฏิบัติของเจาหนาที่ตอสมาชิกที่
ถูกควบคุมตัวไววาเจาหนาที่ไดดูแลเปนอยางดี ถึงกระนั้นการกําหนดวันเวลาในการรายงาน
ตัวของ จคม. ก็ยังไดเลื่อนไปอีกหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ จคม.
อีเจียง ไดแจงกําหนดวันเวลารายงานตัวของ จคม. เปนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐
โดยมีขอตอรองดังนี้
๑. ขอไมใหรัฐบาลไทยสงตัวสมาชิกโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาทั้งหมดใหมาเลเซีย
๒. ขอไมใหดําเนินคดีกับโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา
๓. ขอใหการรายงานตัวปดเปนความลับ
๔. โจรจีนคอมมิวนิสตมาลายายินดีสงมอบอาวุธปนทั้งหมดใหรัฐบาลไทย
ขอตกลงเหลานี้ตํารวจตระเวนชายแดนไดรายงานใหหนวยควบคุมทางยุทธการ
และผูบังคับบัญชาทราบ ซึ่งในขอ ๑ ขอใหโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาออกมารายงาน
ตัวกอนและหารือเปนรายๆ ซึ่งคิดวาจะไมมีปญหาเพราะโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา
สวนใหญไมมีคดีอาญาติดตัว ยกเวนคดีทางการเมืองภายในประเทศมาเลเซีย นอกนั้นสามารถ
รับขอเสนอได

การวางแผนการรับรายงานตัวของ จคม.
หนวยควบคุมทางยุทธการไดใหการสนับสนุนแผนการรับรายงานตัวตามที่ตํารวจ
ตระเวนชายแดนเสนอ โดยสนับสนุนเฮลิคอปเตอรลําเลียงและเฮลิคอปเตอรคุมกันรวมกับ
เฮลิคอปเตอรของหนวยบินตํารวจและแจงหนวยเกี่ยวของทุกหนวยทราบเพื่อเขารวมรับ
การรายงานตัวของ จคม.กรม ๘ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๓๐ แตเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยใชที่ตั้งกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนที่บัญชาการในการปฏิบัติ
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ไดนําพนักงานวิทยุของ จคม.กรม ๘ ติดตั้งวิทยุ
สื่อสารติดตอ จคม.อีเจียง ทุกระยะการติดตอยังคงเขารหัสลับของ จคม.สรุปเหตุการณ
ทุกอยางภายในกรม ๘ เปนไปตามปกติ มีการเก็บรวบรวมสิ่งของที่จะนําออกมาพรอมกับ
รายงานตัวและเก็บซอนสิ่งของที่ไมสามารถนําออกมาไดไวในที่ปลอดภัย
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ร.ต.ท.สัญญา ประกอบผล รอง ผบ.รอย ตชด.๔๓๗ นํา จคม. อีเจียง และผูนํา จคม. ฝายคาน
เดินทางมาที่กองรอย ตชด.๔๓๗

ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ กอนเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกหนวยทีเ่ กีย่ วของเดินทางถึงที่ตั้ง กองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ เฮลิคอปเตอรของศูนยการบินทหารบกและของกองบินกรมตํารวจ
รวม ๕ ลํา ลงจอด ณ สนามภายในกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ การลงจอดของเฮลิคอปเตอร
ไมมีใครสงสัยเพราะเปนสถานที่รับสงกําลังพลและเสบียงอาหารทางเฮลิคอปเตอรอยูเปนประจํา สวนกําลัง
คุมกันใชกําลังพลของตํารวจตระเวนชายแดนเพียงหนวยเดียว ขาวการรายงานตัวของ จคม.กรม ๘ ยังคง
ปดเปนความลับ
เวลารอคอยลวงเลยมาถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. จคม.อีเจียงวิทยุเขามาขอเลื่อนวันเวลารายงานตัวออก
ไปอีก เนื่องจากเกิดปญหาความขัดแยงภายในอยางรุนแรงถึงกับจะมีการใชอาวุธปนเขาทํารายกัน แตทาง
ฝายเจาหนาที่แจงให จคม.อีเจียงทราบวา หากวันนี้ไมมีการออกมารายงานตัวทางฝายเจาหนาที่ขอยกเลิก
การเจรจาทั้งหมดและจะไมมีการเจรจาอีกเพราะวันนี้ทุกฝายไดจัดเตรียมตอนรับไวเรียบรอยแลวขอให จคม.
อีเจียงนําผูคัดคานออกมาพบเจาหนาที่เพื่อดูความพรอมและความปลอดภัยในการตอนรับ จคม.อีเจียงตกลง
ตามขอเสนอ ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ไดขึ้นเฮลิคอปเตอรของกองบินตํารวจโดยมีเฮลิคอปเตอร
ของกองทัพบกบินคุมกัน พบวาเฮลิคอปเตอรไมสามารถลงจอดไดจึงไดเดินทางกลับเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร
เปนเฮลิคอปเตอรแจค แลงเยอร ของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยมี พันตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ รวมเดินทางไปดวยโดยเฮลิคอปเตอรของกองทัพบกทําหนาที่คุม
กัน นักบินกองบินตํารวจใชความพยายามอยูนานจึงสามารถนําเฮลิคอปเตอรผานยอดไมลงไปจอดยังสนาม
เฮลิคอปเตอรที่โจรจีนคอมมิวนิสตมาลายาทําไวได พันตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ไดนําผูนําฝายคาน
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การลําเลียงอาวุธ กระสุนปนชนิดตางๆ วิทยุสื่อสารและอุปกรณ เครื่องประกอบอาวุธปนอีกจํานวนมาก

ของ จคม.จํานวน ๒ คนเดินทางออกมากอน สวนผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนไดรออยูที่
สนามเฮลิคอปเตอรและขอให จคม.ชวยขยายสนามบินเพิ่มเติม เฮลิคอปเตอรเที่ยวที่ ๒ เดินทางถึง
พรอมตํารวจ ๒ นายและเครื่องเลื่อยยนต เฮลิคอปเตอรไดรับ จคม.อีเจียงและอาวุธปนบางสวนกลับขึ้นไป
ในเที่ยวที่ ๓ ไดสงผูนํา จคม.ที่คัดคานกลับมาชี้แจงสมาชิก จคม.ใหทราบและตกลงยอมเขารายงานตัว
ในวันนี้ เมื่อสนามบินขยายกวางขึ้น เฮลิคอปเตอรสามารถลงจอดได กําลังตํารวจตระเวนชายแดนชุดแรก
ถูกสงลงเพื่อจัดเที่ยวบินและคุมกันเฮลิคอปเตอร ขณะเดียวกันไดสรางสนามเฮลิคอปเตอรเพิ่มเติมอีก
๑ สนาม เพื่อลําเลียงสมาชิก จคม.ออกมาใหหมดกอนมืด เพราะหากเคลื่อนยายไมหมดอาจเกิดปญหา
ขึ้นได จนถึงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เฮลิคอปเตอรเที่ยวสุดทายไดนํากําลังตํารวจตระเวนชายแดนออกจาก
พื้นที่เปนการสิ้นสุดของการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ ทุกคนเหน็ดเหนื่อยแตก็ภูมิใจในความสําเร็จที่สามารถ
ยุติการตอสูที่ยาวนานตอเนื่องกันมาเกือบ ๔๐ ป โดยสันติ ปราศจากการสูญเสีย

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
2966 เก

จคม.สวนหนึ่งรายงานตัวที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ จคม.อีเจียง ไดนํา จคม.และผูปรารถนาดีตอแผนดินไทย
อีกสวนหนึ่งมารายงานตัวตอผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (พลตํารวจโท วิภาส วิปุลากร)
ที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ จํานวน ๒๕ คน ชาย ๑๔ คน หญิง ๑๑ คน



ตชด.ศึกษายุทธวิธีของ จคม.



จคม.ฝกอาวุธ เพื่อปองกันตนเอง
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แตบทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนยังไมจบสิ้น ภารกิจที่ไดรับมอบหมายตอมาคือการขุดคนหา
อาวุธและการเก็บกูวัตถุระเบิดออกจากพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยเมื่อเริ่มจัดตั้งหมูบาน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ปจจุบัน จคม.ไดสัญชาติไทยแลว จึงมีการฝกการรักษาความปลอดภัยหมูบาน การลาดตระเวน
ปองกันการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไมเพื่อทดแทนบุญคุณแผนดินที่ประเทศไทยไดใหชีวิตใหม โดยมี
ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ๒ นาย ทําหนาที่ติดตอประสานงานและชวยแกปญหาตางๆ รวมทั้ง
การใชอทิ ธิพลของ จคม.ทีม่ อี ยูเ ดิม สรางความมัน่ คงปลอดภัยใหเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ อําเภอสะเดา และอําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ทําใหไมมีการกอการรายใน ๒ อําเภอดังกลาวจนถึงปจจุบัน



สภาพคาย จคม.กรม ๘ เทือกเขานํ้าคาง อ.นาทวี จ.สงขลา ปจจุบันพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว



อุโมงคบนเขานํ้าคางเคยเปนฐานที่มั่นหรือฐานปฏิบัติการของ จคม.
มีลักษณะเปนถํ้าที่สะสมอาวุธยุทโธปกรณและเสบียงอาหาร

อยางไรก็ตามการปฏิบัติการของตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตเริ่มเจรจาติดตอเขารายงานตัวของ
จคม.กรม ๘ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กับโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา จนถึงวันรายงานตัวก็ยังถือเปน
ความลับจนถึงปจจุบัน และยังไมมีใครทราบวาตํารวจตระเวนชายแดนเพียง ๒ นายเคยทําอะไรอยูกับอดีต
จคม.กรม ๘ ที่อําเภอสะเดา และอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งบทบาทในการเปนผูเจรจาก็ยังคงเปน
ความลับและจะยังคงเปนความลับอยูตอไป เพราะเรา..คือตํารวจตระเวนชายแดนผูปดทองหลังพระ
เกีกียรติประวัติและศ
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ตชด.

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ๓๐ จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ โดยมีกองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด การปฏิบัติในภารกิจ ๒ ดาน
คือ ภารกิจการปองกันชายแดนที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพภาคที่ ๔ และภารกิจการสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของตํารวจภูธรภาค ๙ ตามคําสัง่ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึง่ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนไดใชกําลังจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑-๔๔ เพื่อปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดน
ในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย มีผลการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ดวยสภาพความแตกตางทางพื้นที่ ศาสนา ภาษา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ตลอดจนปญหาทองถิ่นเดิมที่มีอยู และปญหาการกอความไมสงบตางเปน
อุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่จะนําความสงบ ความผาสุกกลับคืนมายัง
ทองถิ่น ซึ่งปญหาดังกลาวก็มิไดทําใหตํารวจตระเวนชายแดนทุกนายยอทอ ตางมุงปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น
เพื่อสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต ตามที่พลตํารวจตรี ลิขิต สุทธะพินทุ (บันทึก ๖ มิถุนายน
๒๕๕๖) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ บันทึกถึงบทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนกับการ
ทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใตไวอยางนาสนใจวา

ตชด.แดนใต : ประสบการณและบทเรียน
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ
ตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต โดยมี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑-๔๔
เปนหนวยปฏิบัติงานหลัก

พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุ

ในอดีตที่ผานมาหากพิจารณาเฉพาะมิติปญหาดานความมั่นคง
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน ก็จะเห็นไดวา
ในพื้นที่ภาคใตตอนบนนั้นเปนพื้นที่ที่เคยมีปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
แผอทิ ธิพลของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) โดยผูก อ การราย
คอมมิวนิสต (ผกค.) สามารถสถาปนาจัดตั้งเขตงานอยางกวางขวางทั้งใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และจังหวัด
พัทลุง สวนในพื้นที่ภาคใตตอนลางเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา
ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส ก็เคยเปนพื้นที่เคลื่อนไหวปฏิบัติการของโจร
คอมมิวนิสตมาลายา (จคม.) และขบวนการโจรกอการราย (ขจก.)
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กับการทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ตอปญหาดังกลาวกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ก็เปนหนวยราชการหนวยหนึ่งที่
ไดรับมอบหมายใหเขาไปดําเนินการเพื่อการแกไขเหตุการณ



เจาหนาที่ ตชด.ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
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ในพื้นที่ภาคใตตอนลางตํารวจตระเวนชายแดนไดรับมอบหมายใหเขาไปมีบทบาทโดยตรงเพื่อขจัด
อิทธิพลของโจรคอมมิวนิสตมาลายา ที่ลักลอบเขามาจัดตั้ง ซองสุมกองกําลังในหลายพื้นที่ในเขตประเทศไทย
การเคลือ่ นไหวปฏิบตั กิ ารของโจรคอมมิวนิสตมาลายากอใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอย ความมัน่ คง
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ภาคใตตอนลาง รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของไทย และดวยความเพียร
พยายาม ทุมเท เสียสละของอดีตบรรพชนตํารวจตระเวนชายแดนสามารถทําใหโจรคอมมิวนิสตมาลายา
กรม ๘ ยอมวางอาวุธและเขามอบตัวเปนครั้งแรกที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗ อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ (มอบตัว ๑๒๒ คน มอบอาวุธปน ๓๒๘ กระบอก กระสุน
๑๐๒,๒๓๘ นัด) และหลังจากนั้นโจรคอมมิวนิสตมาลายาในพื้นที่อื่นๆ ก็ทยอยมอบตัวเพิ่มขึ้น ทายที่สุด
โจรคอมมิวนิสตมาลายาก็ยุติการเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิง เมื่อมกราคม พ.ศ.๒๕๓๓
สวนปญหาของขบวนการโจรกอการรายถือเปนปญหาที่มีความตอเนื่องมาชานาน การตอสูใน
รูปแบบของกลุมหรือขบวนการอยางชัดเจนเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งในชวงเวลานั้นทางราชการ
ไดกําหนดใหเรียกชื่อกลุมหรือขบวนการนี้วา ขบวนการแบงแยกดินแดน (ขบด.) แตตอมาเมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ ทางราชการเห็นวาการเรียกชื่อดังกลาวอาจสงผลทางการเมืองและจิตวิทยาอาจทําให
ชาวมุสลิมสวนใหญที่ไมเห็นดวยกับขบวนการไดรับผลกระทบไปดวย จึงไดเปลี่ยนการเรียกขานจากขบวนการ
แบงแยกดินแดน เปน ขบวนการโจรกอการราย (ขจก.)
จากพฤติกรรมการกอเหตุรายตางๆ ของกลุม ทางราชการเปลี่ยนการเรียกขานใหมจากขบวนการ
โจรกอการราย เปน โจรกอการราย (จกร.) เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๘ เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ทางราชการใหใชคําศัพทกลุมผูกอความไมสงบเปน “กลุมผูกอเหตุรุนแรง” และเหตุการณความไมสงบเปน
“เหตุรุนแรง”
การกอเหตุรายของกลุมหรือขบวนการมีมาชานานระดับความหนักเบาของการกอเหตุเปนไป
ตามจังหวะและโอกาสที่จะเกื้อกูล การกอเหตุเผาโรงเรียนพรอมกัน ๓๖ โรงในพื้นที่ ๔ จังหวัด เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ นาจะถือเปนสัญญาณของเหตุครั้งสําคัญในการแสดงตัวตน และเจตนารมณอยาง
ชัดเจนของกลุมหรือขบวนการที่จะตอสูกับอํานาจรัฐดวยความรุนแรง ในครั้งนั้น “ครู” เริ่มตกเปนเปาหมาย
สําคัญในการปฏิบัติการ และในครั้งนั้นตํารวจตระเวนชายแดนไดริเริ่มจัดตั้งชุดคุมครองครูโดยใชชื่อวา
“ชุดเพื่อนครู” จากนั้นสถานการณการกอเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส
และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา ก็มีความตอเนื่องกันมาจนถึงในปจจุบัน
บทเรียนสําคัญทีก่ าํ ลังพลของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ไดรบั ในอดีตคือไดเห็นวา
ปญหาดานความมั่นคงของประเทศทั้งปญหาในพื้นที่ชายแดน และปญหาการกอการราย หรือการกอเหตุ
รุนแรงนั้น โดยทั่วไปจะมีพื้นฐานของปญหาไมแตกตางกันมากนักในแตละภูมิภาค แตปจจัยในดาน
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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การตอสูก บั ผูก อ การรายคอมมิวนิสตในอดีตกําลังของตํารวจตระเวนชายแดนไดมโี อกาสเผชิญหนากับ
“ยุทธวิธกี องโจรในชนบท” ทําใหตาํ รวจตระเวนชายแดนเกิดทักษะทัง้ ทางดานยุทธวิธแี ละมีประสบการณใน
การปฏิบตั งิ านการเมืองเพือ่ “แยงชิงประชาชน” จนในทีส่ ดุ จากการดําเนินการของฝายรัฐบาลทัง้ ดวยมาตรการ
ทางการเมืองและการทหาร ทําใหผกู อ การรายคอมมิวนิสตยอมวางอาวุธเขามอบตัวเปนผูร ว มพัฒนาชาติไทย
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยยุติการเคลื่อนไหวในภาคใตโดยสิ้นเชิงเมื่อ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ความแตกตางหลากหลายทางดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ทําใหปญหาดาน
ความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต โดยเฉพาะภาคใตตอนลางมีลักษณะที่ซับซอน เปราะบาง และละเอียดมากกวา
ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ยิ่งหากเงื่อนไขตางๆ ถูกนําไปบิดเบือน โนมนาวและปลูกฝงใหเกิดเปน
“ความเชื่อ” ที่ไมถูกตองก็จะยิ่งทําใหการแกไขปญหานั้นทวีความยุงยาก ซับซอนมากขึ้นไปดวย



พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุ ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมกําลังพลใน พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
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ตํารวจ : การเผชิญหนากับภัยคุกคาม
แมการปฏิบัติการที่เปนกลุมกอน ปกแผนของผูกอเหตุรุนแรง (ผกร.) จะเริ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม
จากกรณีลอบเผาโรงเรียนจํานวน ๓๖ แหงใน ๔ จังหวัดพรอมกันเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖
แตการกอเหตุรุนแรงที่ “ตํารวจ” ตกเปนเปาหมายโดยตรงเริ่มขึ้นอยางชัดเจนชวงป พ.ศ.๒๕๔๔ เปนตนมา
ทั้งกรณีการลอบวางระเบิดปอมตํารวจในจังหวัดปตตานี ๘ แหง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔
การโจมตีที่ตั้งหนวยตํารวจ ๕ แหง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ การโจมตีสายตรวจ ๔ จุด เมื่อวันที่
๑๑-๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งการโจมตีที่พักสายตรวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอบันนังสตา
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

ดวยเหตุที่ยังคงมีการกอเหตุรายตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการปลนอาวุธปนจากกองพันพัฒนา
ที่ ๔ บานปเหล็ง อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ และทันทีทเี่ กิดเหตุการณ
สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
สงกําลังอีก ๖ กองรอย พรอมรถเกราะวี-๑๕๐ จํานวน ๖ คัน ลงไปสนับสนุนกองบังคับการตํารวจภูธร
ภาค ๙ เพิ่มเติม
ตอมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ กองทัพภาคที่ ๔ ประกาศกฎอัยการศึกเต็มพื้นที่
พรอมกําหนดการจัดหนวยในการแกไขปญหาโดยมีการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ (ฉก.) ขึ้น ๔ หนวย คือ
หนวยเฉพาะกิจยะลา หนวยเฉพาะกิจปตตานี หนวยเฉพาะกิจนราธิวาส และหนวยเฉพาะกิจตํารวจ
ตระเวนชายแดน ในเดือนเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการใหตํารวจภูธรภาค ๑-๘ จัดกําลังลักษณะ
เดียวกับกองรอยเฉพาะกิจ (รอย ฉก.) หมุนเวียนใหการสนับสนุนการปฏิบัติแกตํารวจภูธรภาค ๙ ดวย
๖ เดือนตอมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจแหงชาติสว นหนาขึน้ ทีโ่ รงเรียนตํารวจภูธรภาค ๙ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปนศูนยอาํ นวยการควบคุม
และสั่งการของผูบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดเอกภาพในการทํางาน การบูรณาการหนวยงาน และการประสาน
งานกับหนวยราชการอื่น และเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการใหตํารวจภูธรภาค
๑-๘ จั ด กํ า ลั ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ (นปพ.) ๖๒ หมวด (มว.) สนั บ สนุ น ตํ า รวจภู ธ รภาค ๙
มีกําหนด ๑ ป โดยกอนลงไปปฏิบัติหนาที่ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจัดการฝกเพื่อสราง
ความพรอมแกกําลังพลทั้งหมด และในเดือนเดียวกันนี้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสั่งการให
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑-๓ จัดกําลังอีกหนวยละ ๒ หมวดตํารวจตระเวนชายแดน
(มว.ตชด.) สนับสนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในเดือน
เดียวกันปตอมาคือ พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติสงหนวยปฏิบัติการพิเศษ ๖๒ หมวด กลับตนสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนา ขอรับการสนับสนุนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๒๔ หมวด
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เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เปนครั้งแรกที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) เริ่มตระหนักถึง
ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง จึงไดมีการกําหนดแผน “พิทักษใต ๔๕” ขึ้น โดยในแผน
ไดสั่งการให กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสงกําลัง ๒ กองรอยรบพิเศษจากกองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขาไปสนับสนุนภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยให
ขึ้นการควบคุมกับศูนยปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค ๙
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ตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสงกําลัง
๒๕ หมวดตํารวจตระเวนชายแดน เขาปฏิบัติการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนา และ
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสั่งการจัดตั้งชุดควบคุมตํารวจ
ตระเวนชายแดนขึ้นเพื่อใหเปนหนวยเฉพาะกิจ ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน
โดยใหขึ้นการควบคุมกับศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนา



พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยม กําลังพล รอย ตชด.๔๔๔
ต.บาโรย อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี เมื่อ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ตํารวจตระเวนชายแดน : การสูญเสีย การเรียนรู และการปรับตัว
ในระยะเวลาแรกของการเกิดเหตุรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป พ.ศ.๒๕๔๕ เปนตนมา เริ่มมี
การสูญเสียกําลังพลของตํารวจตระเวนชายแดนจากการกระทําของกลุมผูกอเหตุรุนแรง โดยในชวงวันที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ – วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีตํารวจตระเวนชายแดนเสียชีวิตจํานวน ๒๐ ราย
บาดเจ็บ ๓๙ ราย จากการสูญเสียนี้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงมอบมายใหกองบังคับการฝก
พิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการปองกันแกไข
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดจัดทําการศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง
การสูญเสียกําลังพลของตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตพบวาการสูญเสียมักจะเกิด
จากยุทธวิธีของฝายตรงขามที่ตํารวจตระเวนชายแดนไมมีความคุนเคยมากอน ทั้งการถูกประกบยิงในระยะ
ประชิด การลอบวางระเบิด การถูกรุมทํารายโดยฝูงชน แมกําลังของตํารวจตระเวนชายแดนจะเคยมี
เกีกียรติประวัติและศ
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สภาพรถ V ๑๕๐ โดนดักซุมวางระเบิดจากใตถนน ที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

ประสบการณในการสูรบอยูบา งแตการเรียนรูนั้นเปนเรื่องของ ยุทธวิธีกองโจรในชนบท แบบผูกอ การราย
คอมมิวนิสตมากกวา ยุทธวิธีกองโจรในเมือง ที่กําลังเผชิญหนาในจังหวัดชายแดนภาคใตจึงทําใหเกิด
การสูญเสียอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากจุดออนดังกลาว ไดกลายเปนโอกาสของตํารวจตระเวนชายแดนในการปรับปรุงระบบและ
วิธีการในการฝกเตรียมกําลังพลสําหรับปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรการฝกทั้งหมดของตํารวจตระเวนชายแดน
ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณการกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งใชยุทธวิธี
กองโจรในเมืองเปนหลัก ทั้งการฝก การปฏิบัติโดยฉับพลัน ที่ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติการ
ของกองโจรในเมือง การระวังปองกันเหตุระเบิด เพื่อใหรูวิธีปฏิบัติในการลดความสูญเสีย การรักษา
ความปลอดภัยบุคคล เพื่อเปนยุทธวิธีในการใหความคุมครองแกประชาชน ครู พระ และชุมชน จักรยานยนต
ทางยุทธวิธี สําหรับใชในการลาดตระเวนการคุมกัน การเปนกองหนุน การยิงปนทางยุทธวิธี ทั้งการยิงปน
เล็กยาว และปนพกในระบบรบประชิด การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ใหเหมาะสมกับสถานการณ และสุดทาย
ไดจดั ทําองคความรูแ ละกําหนดใหมกี ารฝกอบรมเกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ งถิน่ เพือ่ ใหกาํ ลังพล
ไดเขาใจถึงลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณอันเปนเงื่อนไข เปราะบางของประชาชนในพื้นที่
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นอกจากการจัดทําหรือสรางตําราการฝกใหสอดคลองกับสถานการณแลว ยังไดมี
การพัฒนาครูฝกทั่วประเทศใหไดเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานยุทธวิธีและการปรับปรุง
ระบบ วิธี ในการจัดการฝกใหไดผล และดวยการพัฒนาการฝกดังกลาวทําใหการเตรียม
กําลังสําหรับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของตํารวจตระเวนชายแดนเปนไป
อยางมีระบบจนถึงปจจุบัน

ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน : ความเปนมา โครงสราง และหนาที่
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จากระดั บ ความรุ น แรงและความต อ เนื่ อ งของสถานการณ ทํ า ให กํ า ลั ง ของ
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ไมเพียงพอตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดใชกําลังจากกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑-๓ , กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขามาสนับสนุนการปฏิบัติ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจํานวนมาก
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสั่งการ
จัดชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน (คําสั่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๒๒๑/๒๕๔๙) เพื่อใชเปนองคกรเฉพาะกิจ ควบคุมการปฏิบัติงานของ ๒๙ หมวดตํารวจ
ตระเวนชายแดน และ รถเกราะวี-๑๕๐ จํานวน ๙ คัน โดยใหขึ้นควบคุมกับศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจแหงชาติสวนหนา
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ปรับการจัดของชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน
ตามคําสั่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ควบคุมการปฏิบัติของ
ตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน ๑๗ หมวดตํารวจตระเวนชายแดน
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ปรับการจัดชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน
ตามคําสั่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๓/๒๕๕๑ ควบคุมการปฏิบัติของ
ตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน ๙ หมวดตํารวจตระเวนชายแดน
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนาไดกําหนดกรอบ
อัตรากําลังพลของ ตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๔,๐๗๔ อัตรา
โดยใหขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กองบัญชาการผสม พลเรือน ตํารวจ ทหาร (ฉก.สงขลา,
ฉก.ยะลา) ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ สวนหนา และศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติ
สวนหนา
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงปรับการจัดของชุดควบคุมตํารวจตระเวน
ชายแดนตามคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ และมอบหมายใหผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ทําหนาที่ผูบังคับ
ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดน
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กลาวโดยสวนรวมไดวาการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา ภายใตการควบคุมของชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนนัน้ จะประกอบดวย
การปฏิบัติงานทั้งในภารกิจปกติของหนวย ภารกิจการขึ้นควบคุมทางยุทธการกับฝายทหาร และการขึ้น
ควบคุมทางยุทธการศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนา สวนกําลังพลทั้งหมดจะถูกบรรจุอยูในกรอบ
อัตรา ๔,๐๗๔ อัตรา ตามที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนาจัดสรรให
การปฏิบัติภารกิจปกติของหนวย ในสวนนี้จะเปนการใชกําลังของกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๔ เปนหลัก โดยมีการเพิ่มเติมกําลังจากกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ บางสวน
การปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนไปตามกรอบแผนงานปกติของหนวย ทั้งงานการถวายความปลอดภัย
งานการขาว งานมวลชนสัมพันธ งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
สําคัญ งานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน เพิม่ เติมดวยงานในสถานการณกอ เหตุรนุ แรง คือ งานการรักษา
ความปลอดภัยผูพิพากษา และงานการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
การปฏิบัติภารกิจขึ้นควบคุมทางยุทธการกับฝายทหาร ไดแก การปฏิบัติงานตามแผนปองกัน
ชายแดน ดวยการจัดตั้งชุดเฝาตรวจชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ
ตํารวจตระเวนชายแดน ๔๓ และหนวยเฉพาะกิจตํารวจตระเวนชายแดน ๔๔ ปฏิบัติงานเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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ตามแผนของ กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ สวนหนา ซึง่ ดําเนินการตามยุทธศาสตรหลัก เขาใจ
เขาถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรรอง ๖ ยุทธศาสตร คือ การเสริมสรางความเขาใจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การแกไขปญหาภัยแทรกซอน การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การปฏิบัติภารกิจขึ้นควบคุมทางยุทธการกับศูนยปฏิบัติการตํารวจแหงชาติสวนหนา ไดแก
การจัดกําลังสนับสนุนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส
พืน้ ฐานการปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปคือ การจัดตัง้ จุดตรวจจุดสกัด การรักษาความปลอดภัย พระ ครู และ
ชุมชน การปฏิบัติงานปดลอม ตรวจคน การปฏิบัติงานมวลชน การชวยเหลือประชาชน การควบคุมภูมิประเทศ
สําคัญ รวมทั้งการปฏิบัติงานเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด และการปฏิบัติการดวยรถเกราะวี-๑๕๐
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ความคาดหวัง : หนาตาตํารวจตระเวนชายแดนในปจจุบันและอนาคต
เมื่อสถานการณการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมทามกลาง
ความเพียรพยายามของเจาหนาที่ทุกฝายที่จะเขาไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหความสันติสุข ความรมเย็น
กลับคืนมาสูประชาชน ก็ปรากฏมีเสียงเรียกรองในเชิงบวกถึงความเหมาะสมที่จะมีการใชกําลังตํารวจตระเวน
ชายแดน เปนหนวยงานหลักหนวยหนึ่งในการเขาคลี่คลายแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น ดวยแนวความคิด
ที่สําคัญดังนี้
ประการแรก การฝกอบรมในหลักสูตร “การตอสูปราบปรามการกอความไมสงบ” หรือ ตปส.
เปนหลักสูตรการฝกที่สําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นอกจากเนื้อหาของหลักสูตรจะถูกบรรจุดวย
สาระของวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันแกไขปญหาการกอความไมสงบตางๆ สําหรับนําไปใชหรือประยุกตใชกับ
สถานการณทเี่ กิดขึน้ ภายในประเทศแลว การฝกอบรมในหลักสูตรนีส้ าํ นักงานตํารวจแหงชาติ ยังไดมอบหมาย
ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนวยขับเคลื่อนหลักทั้งในดานการจัดการฝก การพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากกําลังพลทุกนายของตํารวจตระเวนชายแดนตองผานการฝกอบรมหลักสูตรนี้
แลว สํานักงานตํารวจแหงชาติยังกําหนดใหจัดการฝกใหแกนักเรียนนายรอยตํารวจทุกนายอีกดวย
ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาหนวยตํารวจที่ถูกวางใหมีพื้นฐานในการเผชิญหนากับปญหาการกอความ
ไมสงบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ก็คือกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนนั่นเอง
ประการที่สอง ตํารวจตระเวนชายแดนมักจะถูกกลาวถึงในฐานะที่เปนหนวยงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายมีความเปนเจาพนักงานเชนเดียวกับตํารวจหนวยอื่น
นอกจากนี้กําลังของตํารวจตระเวนชายแดนยังสามารถปฏิบัตกิ ารรบไดแบบเดียวกับหนวยทหารมีประสบการณ
ทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน พื้นที่หางไกล และยังเปนหนวยที่ใกลชิด สามารถในการพัฒนา
ชวยเหลือประชาชนได
ดวยความสามารถพื้นฐานตามคุณลักษณะเฉพาะของตํารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานไดทั้งใน
หนาที่ ทหาร ตํารวจ และพลเรือน ถูกนํามาวิเคราะหวาคุณลักษณะเหลานี้ มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช
ในสถานการณที่เปนอยู
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ประการที่สาม “การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ” เพื่อการแยงชิงประชาชน การสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหเกิดขึ้นแกประชาชน การทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธาฝายเจาหนาที่ จะเปน
กุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการแกไขปญหาทั้งปวง

สรุปโดยพื้นฐานไดวา โดยศักยภาพดานโครงสราง การจัดการฝกและยุทโธปกรณของตํารวจตระเวน
ชายแดนถือวามีความเหมาะสมและออนตัวที่จะถูกนํามาใชในสถานการณการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพียงแตหากมีการพัฒนายุทโธปกรณ พัฒนาดานเทคโนโลยี และปรับปรุงดานกําลังพล
ใหเพียงพอและมีความสดชื่นตามสมควร ก็จะทําใหหนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนมีความเขมแข็ง นอกจาก
จะสามารถใชเผชิญหนากับภัยคุกคามในปจจุบันแลว ยังจะมีความสงางามและเหมาะสมที่จะเปนหนวยงาน
หลักในการรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณแนวชายแดน รองรับประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
ไดอีกดวย



ตชด. เยี่ยมผูนําศาสนาอิสลามและมอบอินทผาลัมในชวงเทศกาลถือศีลอด
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ตํารวจตระเวนชายแดนมักจะเปนหนวยงานแรกๆ ที่ถูกกลาวถึงวาเปนหนวยที่สามารถปฏิบัติงาน
มวลชนสัมพันธไดดี ไปอยูในพื้นที่ใดก็มักจะไดรับการยอมรับจากประชาชน ไมสรางเงื่อนไขและทายที่สุด
ก็สามารถดึงประชาชนเขามาเปนฝายเจาหนาที่ หลายหนวยหลายองคกรกลาวถึงโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตวาเปนสถานีปฏิบัติงานมวลชนชั้นดี และมีความยั่งยืนเปนรูปธรรมไดรับ
การยอมรับจากชุมชนโดยรอบโรงเรียน นักวิชาการดานความมั่นคงหลายสถาบันพูดถึงหนวยงานที่มีความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติงานการเมืองในสถานการณนี้ไดนอกจากหนวยทหารก็คือ “ตํารวจตระเวนชายแดน”
เพราะตํารวจตระเวนชายแดนมีพื้นฐานการทํางานดานการเมืองเมื่อครั้งปฏิบัติการเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
และตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยที่ทํางานรวมกับหนวยทหารในสถานการณเชนนี้มาชานาน ทําใหมี
ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานดานการเมืองไดเปนอยางดี

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

“รุกดวยมวลชน เนนดวยการขาว เสริมดวยยุทธการ”
จากปญหาสถานการณการกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอของจังหวัด
สงขลา นับแตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๗ เปนตนมา สรางความเดือดรอนและเกิดผลกระทบตอชีวติ ทรัพยสนิ ตลอดจน
ความสงบสุขของประชาชน มีการทํารายเขนฆาประชาชนผูบริสุทธิ์โดยไมเลือกศาสนา และไมเวนแมกระทั่ง
เด็ก สตรี คนชรา และขยายผลเพือ่ การทําลายขวัญโดยเขนฆาทํารายเจาหนาทีข่ องรัฐ เพือ่ มุง เนนเปนการทําลาย
ขวัญของประชาชน กดดันใหเขาเปนฝายเดียวกันกับกลุมผูกอความไมสงบ และเพื่อไมตองการใหประชาชน
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ และสรางภาพการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐทํารายประชาชน
เพือ่ เปนการยกระดับปญหาใหเปนปญหาสําคัญของภูมภิ าค และใหองคการสหประชาชาติ (UN) ลงมาแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ จากปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงไดระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนลงไปปฏิบัติ
หนาที่ โดยใหความสําคัญเรงดวนเพื่อใหสามารถนําความสงบสันติกลับคืนมายังดามขวานทองโดยเร็ว
การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ประกอบดวยอุปสรรคและปญหาการกอความรุนแรง
ทีผ่ านมา ทัง้ จากการลอบยิง วางระเบิดบุคคลและยานพาหนะ การฆาดวยการใชอาวุธตางๆ ทีก่ ลุมผูก อความ
ไมสงบใชในทุกรูปแบบ สงผลใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตองสูญเสียกําลังพลจากการปฏิบัติ
หนาที่เปนจํานวนมาก หลายเหตุการณผูกอความไมสงบไดทํารายอยางโหดเหี้ยม เชน การเชือดคอครูตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน การวางระเบิดขณะที่ตํารวจตระเวนชายแดนเขาเวรยาม
การวางระเบิดบริเวณจุดลาดตระเวน ที่พักคอยในการรักษาความปลอดภัยครูหรือผูพิพากษา หรือการ
วางระเบิดบริเวณคอสะพานจนเปนเหตุใหกําลังพลเหลานั้นเสียชีวิตในสภาพที่หาอวัยวะไมเจอ เพื่อทําลาย
ขวัญของประชาชนที่พบเห็นภาพตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความโหดเหี้ยมผิดมนุษยของกลุมผูกอความ
ไมสงบที่พยายามสรางสถานการณใหเปนเหตุการณรุนแรงที่นานาชาติตองใหความสนใจเพื่อยกระดับปญหา
แตจากความพยายามแกไขปญหาอยางบูรณาการของภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่ยังไมยอทอและไมยอม
แพปญหา ตางพยายามปรับยุทธวิธีตางๆ ใหทันตอรูปแบบการปฏิบัติของผูกอความไมสงบที่กระทํา
ตอประชาชนและเจาหนาที่ยากลําบากขึ้น มีการมุงฝกอาชีพใหกับประชาชนขอใหประชาชนใหขาวสาร
แจงเหตุและรวมปฏิบัติงานกับภาครัฐใหมากขึ้น
นับแตป ๒๕๔๗ ตํารวจตระเวนชายแดนตองสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อพิทักษผืนแผนดิน
ดามขวานทองของไทยไปแลวจํานวนนับรอย เสียชีวิต ๕๙ นาย บาดเจ็บอีก ๑๕๔ นาย เขาเหลานั้นคือ
วีรบุรุษ วีรสตรีผูกลาหาญ ปฏิบัติหนาที่เพื่อความสงบสุขของพี่นองประชาชนและเพื่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งๆ ที่รูวาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตขณะนี้เต็มไปดวยอันตรายจากการกอการราย แตพวกเขาก็มิได
หวาดหวั่น คงมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเด็ดเดี่ยว นับวาเปนการเสียสละอันสูงสุด เปนวีรบุรุษ
วีรสตรีที่พวกเราจะตองจารึกความดี และจดจําตลอดไป แมจะรูวาสิ่งที่จะไดรับอาจเปนเพียง “ความตาย
คือเกียรติยศที่เธอได” ดังเชนตัวอยางของวีรชนคนกลาของเรา ๗ ทานคือ
๑. วีรชนคนกลา “ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข”
๒. รอดชีวิตไดดวยพระบารมี “พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย”
๓. สละชีพพลี EOD คนกลา “ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน ด.ต.กิตติศักดิ์ ลวนเซง ด.ต.วิรัช คงเอียด”
๔. วีรบุรุษนักรบออนไลน “ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ”
๕. วีรสตรี “ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข”
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3100 เก

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

วีรชนคนกลา ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข
ปลายป พ.ศ.๒๕๕๐ ไฟใตยงั คงลุกโชนอยูใ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนดามขวาน ความรุนแรงของเหตุการณ
นํามาซึง่ การสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ ของผูบ ริสทุ ธิ์ และเจาหนาทีข่ องรัฐเพราะกลุม โจรใตอาศัยความชํานาญ
ภูมปิ ระเทศและการเปน “เจาของพืน้ ที”่ เปนกลยุทธหลักและขอไดเปรียบ
ในการกอเหตุรายอยางไมเลิกรา
ดวยเหตุนี้ปฏิบัติการอยางทุมเทของทหาร ตํารวจในพื้นที่
ภาคใตจึงยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องและกลายเปนที่มาของเรื่องราว
ดุจดังตํานานแหง “วีรชนคนกลา” ของชาติ อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา
แผนดินไทยยังคงมีผูที่พรอมจะสละทุกสิ่งแมกระทั่งชีวิต เพื่อปกปอง
บานเมืองและนอมเกลาฯ ถวายเปนราชพลี
เชาวันเสารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ผูคนในกรุงเทพฯ และ
ในอีกหลายๆ จังหวัดกําลังพักผอนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากหนาที่
การงานมาทั้งสัปดาหแตที่จังหวัดยะลา บนเสนทางสายบันนังสตา-เขื่อน
ร.ต.อ.ธรณิิศ ศรีีสุข
บางลาง “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” จํานวน ๑๒ นาย ซึ่งเปนกําลังจากกองรอย
รบพิเศษที่ ๑ กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน
หรือที่รูจักกันในนาม “พลรม ตชด.” แหงคายนเรศวร หัวหิน ไดออก
ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ตองสงสัยเพื่อรักษาความปลอดภัย
หลังไดเบาะแสวากลุมโจรใตวางแผนที่จะดักซุมโจมตีเจาหนาที่และ
ประชาชนที่จะใชเสนทางดังกลาว
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข หัวหนาชุดเคลื่อนที่เร็ว กองรอยรบพิเศษที่ ๑
กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3122 เก

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

3313
13

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เมื่อชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง ๑๒ นาย ไปถึง “เนินนวรัตน” ซึ่งภูมิประเทศสองขางทางเปนเนินสูงปกคลุม
ไปดวยปารกทึบ เอื้ออํานวยตอการวางกําลังรอคอยเปาหมายที่จะผานเขามาใน “พื้นที่สังหาร”
รอยตํารวจเอกหนุมวัยสามสิบ เจาของรางลํ่าสันซึ่งเปนหัวหนาชุด รูสึกผิดปกติและสําเหนียกไดถึง
ความเงียบเชียบที่แตกตางจากทุกครั้ง มันเปนเสมือนสิ่งบอกเหตุวามี “อะไรบางอยาง” ที่เปนอันตรายรอ
คอยอยูเบื้องหนา
“ผูกองแคน” สั่งหยุดเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติตามยุทธวิธีและขั้นตอนของการรบนอกแบบ นั่นคือการ
ใช “สวนลวงหนา” เดินเทาเขาไปตรวจสอบในบริเวณตองสงสัย
ดวยความองอาจและหัวใจแกลวกลาของนายตํารวจนักรบทีม่ จี ติ วิญญาณความเปน “ผูน าํ ” ผูก องแคน
อดีตนักเรียนนายรอยตํารวจสามพราน รุน ๕๔ จึงทําหนาที่ “สวนลวงหนา” ดวยตนเองเหมือนเชนทุกครั้ง
ที่ออกปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเขาจะตองกาวเทานําหนาพลรม ตชด. ที่อยูในทีมโดยไมหวั่นไหวพรั่นพรึง
อาวุธอัตโนมัติที่อยูในมือของรอยตํารวจเอกแหงตระกูล “ศรีสุข” กระชับแนนสายตามที่เต็มไปดวย
ประกายมุงมั่นมองกวาดไปยังแนวปาบนเนินสองขางทาง นิ้วแตะอยูบนไกลปนพรอมที่จะเหนี่ยวกระสุน
เขาใสบริเวณตองสงสัย
ไมไกลจากตําแหนงที่ผูกองหนุมแหงคายนเรศวรกําลังเคลื่อนที่อยางชาๆ กลุมโจรใตไมตํ่ากวา
๒๐ คน พรอมอาวุธกําลังเล็งศูนยเขาใสเปาหมายของพวกมัน
“ผูกองแคน” เปนหัวหนาชุด ตชด.แหงฐานปฏิบัติการเขื่อนบางลาง ซึ่งเปนนักรบจูโจมที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด ทั้งในดานยุทธการและการเขาถึงมวลชนในพื้นที่ การปรากฏตัวของผูกองแคนในเชา
วันปะทะจึงเปนเสมือนการปรากฏของ “เปาหมาย” ที่มีคามากที่สุดสําหรับการซุมโจมตีของโจรใตกลุมนี้
แลวในบัดดลกัมปนาทการยิงก็แผดสนั่นหวั่นไหวพรอมๆ กับวิถีกระสุนแดงวาบพุงลงมาเปนหาฝน
วินาทีแรกที่เสียงปนดังขึ้น รอยตํารวจเอกหนุมก็โผนเขาหาที่กําบังดวยสัญชาตญาณพรอมกับ
รองตะโกนสั่งใหลูกทีมยิงตอบโต กอนที่รางของเขาจะลมรวงลงบนเนินมรณะ
การปะทะดําเนินไปอยางดุเดือดนานกวา ๒๐ นาที และกําลังอีกชุดหนึง่ ภายใตการนําของ “ผูก องชาง”
หรือ ร.ต.อ.สมรัฐ อาวรณ ซึ่งอยูไมไกลจากจุดปะทะรีบเดินทางมาชวยเหลือกอนที่เสียงปนจะสงบลง
“ผูกองถูกยิง! วิทยุไปที่บานภักดี ขอ ฮ.มารับดวน!” รองหัวหนาชุดรองตะโกนเสียงหลงขณะที่
มองเห็นรางของรอยตํารวจเอกหนุมแดงฉานไปดวยเลือด บาดเจ็บสาหัส อาการเปนตายเทากัน...!
ภายในหองประชุมกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ คาย “นเรศวร” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ตอนสายวันเดียวกัน
นายตํารวจพลรมชั้นสัญญาบัตรกําลังประชุมอยูกับผูบังคับการเพื่อเตรียมการเคลื่อนยายกําลังไป
สับเปลีย่ นหนาทีก่ บั หนวยทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึง่ เปนหนวยปฏิบตั ติ ามวงรอบทุก ๖ เดือน
แตแลวเสียงโทรศัพทก็ดังขึ้นขัดจังหวะการประชุม ผูบังคับการพลรมพยายามบังคับเสียงอยางคน
ที่ขมความรูสึกขณะที่กลาวถอยคําซึ่งไมตางอะไรกับสายฟาที่ฟาดลงมากลางหัวใจของทุกคน “ไอแคนตาย...
เมื่อสองชั่วโมงที่ผานมานี่เอง” นายตํารวจหนุมผูพลีชีพเพื่อชาติกลางสมรภูมิแดนใตในเชาวันนั้นคือ
“ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข” รองผูบังคับกองรอยรบพิเศษที่ ๑ กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวน
ชายแดน ผูเปนแบบฉบับของชายชาตินักรบ ซึ่งสมควรไดรับการยกยองในฐานะวีรบุรุษของชาติ

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข
ณ วัดสวางสุธาราม ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน เมื่อ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

“ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข” หรือผูกองแคน เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐ ที่ จ.ขอนแกน
เปนบุตรชายของ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยนํ้าบาดาล ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สวนมารดาคือ ทันตแพทยหญิงนิธิภาวี
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชีวิตในวัยเด็ก ร.ต.อ.ธรณิศ เติบโตที่ จ.ขอนแกน พรอมกับนองชายเพียงคนเดียว คือ นพ.ธราธิป
พอแมตั้งชื่อเลนวา “แคน” ซึ่งเปนดนตรีเอกลักษณของแผนดินอีสาน
แคน เริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กอนจะ
ติดตามบิดาไปศึกษาตอที่ประเทศแคนาดาเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๓
เมื่อกลับมาเมืองไทย เขาศึกษาตอที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
จึงไปสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๘ โดยเลือกเหลาตํารวจดวยความใฝฝนวาอยากจะ
เปน ตชด. รับใชชาติและปกปองคุมครองพี่นองประชาชนซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล
ดร.เกรียงศักดิ์ ผูเปนพอเลาถึงเรื่องราวบางตอนของลูกชายวาแคนเปนคนรักเพื่อน ชอบการตอสู
ผจญภัย เคยแอบไปชกมวยชิงรางวัลตามหมูบานมา ๒-๓ ครั้ง จนคุณแมตกใจ ตอมาแคนไปสอบเขาโรงเรียน
เตรียมทหาร โดยเลือกเหลาตํารวจ และสอบไดที่ ๑ ทําใหทุกคนในครอบครัวภูมิใจมาก
ระหวางที่เปนนักเรียนเตรียมทหาร รุน ๓๘ แคนซึ่งมีคะแนนสอบยอดเยี่ยม ไดรับการแตงตั้งใหเปน
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นายตอน ๔ ทําหนาที่นักเรียนปกครองบังคับบัญชาดูแลรุนนองและเพื่อนๆ และเมื่อขึ้นเหลาเปนนักเรียน
นายรอยตํารวจรุน ๕๔ แคนก็ไดเปนนักเรียนบังคับบัญชา เปนนักกีฬาหลายประเภท เปนหัวหนาชมรมยูโด
นักแมนปน นักมวย ฯลฯ
เหนือสิ่งอื่นใดคือ เขาเปนที่รูจักของรุนนองๆ และรุนพี่ๆ ในฐานะนักเรียนนายรอยตํารวจที่เรียน
เกง มีอุดมการณ และไดคะแนนสอบตอนเรียนจบในลําดับตนๆ ซึ่งมีสิทธิที่จะเลือกรับราชการที่ไหนก็ได
ไมวาจะเปนโรงพักในทองที่ “เกรด A” การเปน “นายเวร” หรือนายตํารวจติดตามผูบังคับบัญชาระดับสูง
หรือแมกระทั่งการลาไปศึกษาตอตางประเทศ
แตสิ่งที่แคนเลือกกลับกลายเปนการหันหลังใหสิ่งเหลานั้นอยางคนมีอุดมการณ เขาเลือกที่จะ
มุงหนาไปสูการใชชีวิตกลางปาเขาลําเนาไพรในฐานะ “ตํารวจตระเวนชายแดน”
“แคนพูดอยูเสมอวาถาเขาไมทําหนาที่นี้แลวใครจะทํา ถาคนหนุมทุกคนเอาแตคิดถึงความสุข
สบายโดยไมเสียสละตนเองแลว ประเทศชาติจะมีใครที่ไหนคอยปกปอง” ผูเปนพอกลาว

ขณะที่ “หมอนัตตี้” ภรรยาของ ร.ต.อ.ธรณิศ ซึ่งกําลังเรียนตอดานทันตกรรมที่ฮองกง เคยขอรอง
แคนเรื่องการไปทํางานภาคใต แตแคนกลับตอบวาเขาฝนที่จะทําใหภาคใตสงบ และอยากทําใหฝนนั้น
เปนจริงใหได ถึงแมวันนี้แคนจะจากไปแลว แตความฝนของเขาไมมีวันตายเพราะพี่ๆ เพื่อนๆ ทั้งที่เปน
ตํารวจพลรมและทหารทุกเหลาทัพจะชวยกันสานตอภารกิจ เพื่อใหฝนของแคนเปนจริงใหได
การเสียชีวิตของ ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข ไดกลายเปนแบบอยางของวีรบุรุษผูเสียสละ ไดรับพระราชทาน
ยศเปนพันตํารวจเอก และเปนสิ่งที่ปลุกเราขวัญกําลังใจ และความมุงมั่นของเจาหนาที่ทุกฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พลรม ตชด. จากคายนเรศวร ที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางกลาหาญ
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และเพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงบุตรชายผูจ ากไปอีกทั้งเปนการใหความชวยเหลือเจาหนาที่ชั้นผูน อย
ซึ่งปฏิบัติงานอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ดร.เกรียงศักดิ์ ผูเปนพอ ร.ต.อ.ธรนิศฯ ไดจัดตั้ง “กองทุน
ร.ต.อ.ธรณิศ” โดยผูม จี ติ ศรัทธาสามารถดูรายละเอียดไดจาก เว็บไซต www.thoranit srisuk.org
สําหรับผูเ ปนพอในวันงานศพลูกชาย “มันเหมือนกับวาผมกําลังอยูใ นความฝน มึนงงไปหมด เฝาแตถาม
ตัวเอง นีผ่ มมางานของใคร... ใชพธิ ศี พของแคนแนหรือ ทําไมทุกอยางจึงยิง่ ใหญลน หลามถึงเพียงนี้ เหนือสิง่ อืน่
ใดก็คือ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งไดเสด็จพระราชดําเนินมา
พระราชทานเพลิงดวยพระองคเอง ณ วัดสวางสุทธาราม อ.เมือง จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ตอนที่มีการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติของผูเสียชีวิตพระองคไปประทับยืนเปน
การพระราชทานเกียรติยศใหแก รอยตํารวจเอก ธรณิศ เปนครั้งสุดทาย ทําใหผูรวมพิธีทั้งหมดลุกขึ้นยืน
เพื่อแสดงความคารวะไวอาลัยแดผูจากไป
...นอกจากนี้ยังรับสั่งตอนที่โปรดเกลาฯ ใหผมเขาเฝาฯ วาที่มาก็เพราะวาแคนสมควรไดรับเกียรติยศ
นี้และยังรับสั่งดวยวา
ประเทศชาติตองการผูเสียสละอยางแคน ทรงขอบใจที่ผมกับหมอแจง คุณแมของแคนที่เลี้ยงลูก
ใหเปนคนดีไดถึงขนาดนี้...” เสียงของคุณพอที่ตองสูญเสียลูกชายอยางกะทันหัน
วันนี้...ไมมีผูกองแคนซึ่งเปนที่รักของทุกๆ คน อีกตอไป ฉากชีวิตซึ่งเปยมไปดวยเกียรติภูมิ
อันยิ่งใหญของนายตํารวจหนุมดําเนินมาจนถึงบทสุดทายพรอมๆ กับการกาวลวงหนาไปยังอีกภพหนึ่ง
อันเปนภพที่ไมมีใครเลี่ยงพน
น.อ.วิพันธุ ชะมะโชติ
จากหนังสือพิมพมติชน ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

““ธรณิศ ศรีสุข””
เขาชื่อธรณิศ-ศรีสุข
วิญญาณคืนสูสรวงสวรรค
ทิ้งเรื่อง ณ ปจจุบัน
แซซองยกยองสรรเสริญ
วีรกรรมสุดกลาแกรงเกิน
๙ ศพ บันนังสตา
เขาคือนักรบเวหา
เพื่อชาติและราชบัลลังก
สมศักดิ์ศรีแหงพลัง
เปนตํานาน “พลรม” ตชด.

รางนี้หมดทุกข
ใหคนขางหลัง
จบสิ้นที่เนิน
ละทิ้งสุขมา
สามพรานปลูกฝง

“วันศุกร”
(Cop’s Magazine January ๒๐๐๗)
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ภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศไทย คงเปนภาพที่
ประชาชนชาวไทยไดเห็นเจนตา เนื่องเพราะพระองคทรงมีพระเมตตา และพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนา
เยาวชนและประชาชนของพระองคในถิ่นทุรกันดารใหไดมีโอกาสทางดานการศึกษา อาชีพ สุขภาพอนามัย
เพื่อใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อไดเห็นภาพนั้นครั้งใด ก็ใหรูสึกชื่นใจและภูมิใจวาไดเกิดมาเปนขาฯ แผนดิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยีย่ มโรงเรียน ตชด.
สันติราษฎรบาํ รุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย และครอบครัว เฝาฯ รับเสด็จ เมือ่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑



และนี่ก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่ ตชด. โดยเฉพาะครูโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ จ.ยะลา จะมีโอกาสไดรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามการดําเนินโครงการ
พระราชดําริในโรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา และโรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ
ราษฎร ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ยังความปลาบปลื้มแกขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน และ
สวนราชการอื่นๆ ที่รวมสนองงานในโครงการพระราชดําริในโรงเรียน ตชด. ซึ่งทุกๆ สวนที่เกี่ยวของตางก็
ตระเตรียมขอมูล ผลการดําเนินงาน ชิ้นงาน เพื่อถวายรายงานความกาวหนา ตลอดจนตระเตรียมสถานที่
เพื่อความสะดวกในการทรงงาน และที่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่ง ตชด.ใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ การถวาย
ความปลอดภัยแดพระองค ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของครูโรงเรียน ตชด.
เกือบเที่ยงของวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย รอง ผกก.ตชด.๔๔
พรอมพวกอีก ๖ นายหลังเสร็จการปฏิบตั ภิ ารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ ทีโ่ รงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ ๒
แลว กําลังเดินทางตอไปยัง ร.ร.ตชด.นิคมพิทักษราษฎร ขณะรถยนตอยูบนเสนทางสายปะแต-บันนังสตา
ถึงบริเวณ หมู ๔ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คนรายไมทราบกลุมและจํานวน ไดดักซุมยิงรถยนตที่ใชเปน
พาหนะเดินทาง เกิดการปะทะตอสูกันนานประมาณ ๕ นาที คนรายหลบหนีไปได หลังจากตรวจสอบพบ
วา พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย ถูกกระสุนปนของคนรายที่บริเวณลําคอไดรับบาดเจ็บสาหัส จึงรีบนําตัวสง
โรงพยาบาลบันนังสตา ซึ่งอยูใกลที่เกิดเหตุที่สุด
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ส.ต.ท.อนันต คงเหมือนเพชร ผูทําหนาที่พลขับ ขับรถให พ.ต.ท.วรรณะ ในวันเกิดเหตุเลาถึงวินาที
ระทึกเฉียดตายวา “หลังเสร็จภารกิจที่โรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ และออกเดินทางตอไปยังโรงเรียน
ตชด.นิคมพิทักษราษฎร มีครู ตชด. นั่งไปดวย ๔ คน ขณะเดินทางบนถนนสายปะแต-บันนังสตา มาถึง
บานอุเบง หมู ๔ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเปนปาและเนินเขา เสนทางโคงคดเคี้ยว
ผมตองชะลอความเร็วรถจังหวะนั้นกลุมโจรกอการรายดักซุมยิง กระสุนนัดแรกโดนรองวรรณะ เขาที่คอ
ดานซาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส ชุดที่ ๒ ยิงใสรถยนตโดนถังนํ้ามันรั่วพวกมันกะจะเผารถดวย แตครู ตชด.
ที่นั่งมาในรถดวยยิงตอสู ผมขับรถจากที่เกิดเหตุจนหมดนํ้ามันระยะทาง ๑ กม. จึงหยุดรถในที่ปลอดภัย
แลวชวยรองวรรณะ ถอดเสื้อเครื่องแบบออกปมหัวใจ ทําไปตามที่คิดได ผมโบกรถที่ผานมาตะโกนบอกวา
ตํารวจถูกยิง มีรถผานมา ๓ คัน รถยนตคันแรกมีเด็กและผูหญิง คันที่ ๒ ปฏิเสธ คันที่ ๓ บรรทุกเศษยางพารา
ผมตัดสินใจยึดรถเพื่อนํา รองวรรณะสงโรงพยาบาลบันนังสตา ใหรองวรรณะ นอนกระบะหลัง ผมชวยปม
หัวใจตลอดทาง ระยะทางประมาณ ๑๐ กม. ถึงโรงพยาบาลผมตะโกนเสียงดัง ตํารวจถูกยิงๆๆๆๆ ทั้งหมอ
พยาบาลและคนไขในโรงพยาบาลวิ่งออกมาดู และชวยนํารองวรรณะเขาหอง ICU ชวยเหลือรวดเร็วมาก
สามารถใสเครื่องชวยหายใจได หากชานิดเดียวก็อาจถึงแกชีวิตได อยูโรงพยาบาลบันนังสตา ๑ ชม. จึงนํา
สงตอโรงพยาบาลศูนยยะลา อีก ๑ คืน สงตอโรงพยาบาลสงขลานครินทร”
พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยินดี สารวัตรงานธุรการกําลังพลและคดีวินัย บก.ตชด.ภาค ๔ ซึ่งขณะนั้น
ทําหนาที่ รอง ผบ.รอย ตชด.๔๓๑ รับผิดชอบสายงานการแพทยเลาวา “ไดรับมอบหมายจาก พ.ต.อ.สุวิช
สวางวงค ผกก.ตชด.๔๓ ใหประสานงานกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร หลังไดรับแจงจาก กก.ตชด.๔๔
วาจะยาย พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย รอง ผกก.ตชด.๔๔ มาทําการรักษาตอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ใหเตรียมการรอรับและทําทุกวิธีที่ทําไดไมใหสูญเสีย”



พล.ต.ท.นิพนธ ศิรวิ งศ ผบช.ตชด. พรอมคณะไดเดินทางไปเยีย่ มอาการบาดเจ็บ
และใหใจกําลัง พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย ที่บานพัก ต.โคกหลอ อ.เมือง จ.ตรัง
เมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เยี่ยมพรอมทั้งมอบ
กระเชาเพื่อใหกําลังใจ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย ที่บานพัก อ.เมือง จ.ตรัง
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง รอง ผกก.ตชด.๔๓ พ.ต.ต.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.รอย ตชด.๔๓๕
เดินทางเยี่ยมเพื่อเปนขวัญกําลังใจแก พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖


พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยินดี รําลึกถึงภาพเหตุการณในวันนั้น วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ วา...
“เมื่อเฮลิคอปเตอรนําสงเดินทางมาถึงภาพแรกที่เห็น คือ ภาพที่ทานไมรูสึกตัว เจาะคอใชเครื่องชวย
หายใจ มีสายนํ้าเกลือระโยงระยางมาพรอมกับภรรยาและผูที่ไปรับมารักษาตอที่นี่ คือ ศาสตราจารย
นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ซึ่งมีสวนผลักดันใหยายมารักษาตอ
โดยเรงดวน ทราบวาถาชากวานี้ไมเกินบาย ๒ โมงวันนี้คงตองสูญเสียทาน ความรูสึกซึ้งใจในการให
ความชวยเหลือกับทุกความพยายามที่มีใหกับรองวรรณะ พี่ชายของพวกเรา และเหนือสิ่งอื่นใดรูสึกสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนลนพนที่ทรงรับรองวรรณะ
ไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห เมื่อรถพยาบาลนําสงเพื่อเขารับการรักษาที่หอง ICU ไดรับการดูแลจาก
คณะแพทยในการรักษาอยางเต็มที่และดีเยี่ยมมีผูหวงใยเขาเยี่ยมอาการ สับเปลี่ยนกันตลอด ในทุกแรงใจที่
ใหกําลังใจหลั่งไหลมามากมาย เฝาคอยเอาใจชวยใหพี่ชายของพวกเราใหผานวิกฤต และรอปาฏิหาริย”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย
และครอบครัว เฝาฯ รับเสด็จ



พ.ต.ท.หญิง ดวงสมร ยินดี เยี่ยม พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย
ที่บานพัก อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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พ.ต.ท.หญิง ดวงสมรฯ ยังเลาตอไปอีกวา
“ในสวนผูบังคับบัญชาก็ไมไดทอดทิ้ง พล.ต.ท.นิพนธ
ศิริวงศ ผบช.ตชด. พล.ต.ต.สุรพงษ เขมะสิงคิ
ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตลอดจนพี่นอง ตชด. ไดมา
เยีย่ มเยียนอาการกันมากมาย พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค
ผกก.ตชด.๔๔ ไดสงเจาหนาที่มาดําเนินการดาน
สิทธิกําลังพลอยางเต็มที่ พ.ต.อ.สุวิช สวางวงค
ผกก.ตชด.๔๓ จัดเจาหนาที่พยาบาลประจําเพื่อ
เฝาดูแลติดตามอาการอยางใกลชิด และอํานวย
ความสะดวกแกผูเขาเยี่ยมตลอดระยะเวลา ๓ เดือน
ที่อยูหอง ICU แลวปาฏิหาริยก็เกิดขึ้นจริง พี่ชาย
เริ่มรูสึกตัวอาการดีขึ้นโดยลําดับ จนสามารถ
ยายเขาพักฟนที่ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๒ ไดพัก
รักษาตัวตอที่นั่นอีกเปนเวลา ๒ เดือน จนวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ แพทยอนุญาตใหกลับไปพัก
ฟนที่บานที่ จ.ตรัง ไดในที่สุด”
เมื่อ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย กลับไปพักรักษา
ตัวตอที่บาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดพระราชทานเตียงนอนฝกทํา
กายภาพบําบัด และเครื่องปด-เปด ควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาภายในบานสําหรับผูปวย (โดยศูนย S-Tech
เปนผูติดตั้งอุปกรณ) แก พ.ต.ท.วรรณะ และได
พระราชทานเครื่องชวยฝกเดินใหแกโรงพยาบาล
จังหวัดตรัง เพื่อใชในกรณีของ พ.ต.ท.วรรณะ และ
ผูปวยคนอื่นๆ ตอไปดวย
ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ วันที่
ครอบครัว “บุญชัย” จะตองจดจําและปลาบปลื้ม
ไปมิรูลืม เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.
สันติราษฎรบํารุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พ.ต.ท.วรรณะ
บุญชัย และครอบครัว เฝาฯ รับเสด็จฯ ทรงซักถาม
อาการเจ็บปวยดวยพระเมตตาและทรงหวงใยวา
“ไดขาววารองเพลงไดแลว ใหลูกคอยพูดดวย

ดํารงตนอยางมีเกียรติ


พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย ตองไปทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลตรังทุกวัน

ตองหัดพูดทุกวัน มีกําลังใจดี ตองอดทน ขยันบริหาร นอนพักผอน ขยันออกกําลังกาย”
นางวิภารัตน บุญชัย ภรรยาของ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย กลาวดวยความตื้นตันใจวา “รูสึกปลื้มปติ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระเมตตาโปรดเกลาฯ รับสามีเปนคนไขไวในพระราชานุเคราะห ขณะนี้อาการของสามีดีขึ้นมาก พูดไดแต
เสียงเบามากยังตองไปทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลตรังทุกวัน”
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก
ครอบครัว “บุญชัย” มิใชเพียงครอบครัวบุญชัยเทานั้นที่จะรูสึกปลาบปลื้มและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิไดหากแตยังเปรียบเสมือนนํ้าทิพย ชโลมใจ สําหรับ ตชด. ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ครู ตชด.นักพัฒนา ที่มือถือทั้งปนและชอลก ใหไดมีกําลังใจที่จะยืนหยัดตอสู เพื่ออนาคตของเยาวชนและ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ใหไดมีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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สละชีพพลี EOD คนกลา
““ไมอยากไดยิน””
รูทั้งรูวันหนึ่งคงตองพลาด

เพราะไมอาจปฏิเสธดวยหนาที่

สะพาน “บานหัวเขาแกว” ปตตานี

กลายเปนที่จบชีวิตตํารวจไทย

นักเก็บกู ตชด.สี่สิบสี่
“วีรบุรุษ” คนตอไปจะเปนใคร

สามชีวีสังเวยกลเลหโจรใต
เกงแคไหนก็ไมอยาก...จะไดยิน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

“วันศุกร”
(Cop’s Magazine November ๒๐๐๘)



ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน



ด.ต.วิรัช คงเอียด



ด.ต.กิติศักดิ์ ลวนเซง

เชาตรูของวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ไมเหมือนเชาวันอื่นๆ ดวย
เหตุที่ ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน หัวหนาชุดเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD) กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ซึ่งมาปฏิบัติงาน
อยูในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีที่ตั้งอยูที่ รอย ตชด. ๔๔๔ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไดรับคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาใหเดินทางไปสนับสนุนภารกิจของสถานีตํารวจภูธรปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
เพื่อตรวจสอบวัตถุตองสงสัยที่ โรงเรียนบานบออิฐ หมู ๕ ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
การใหความปลอดภัยแกประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการคุมครองครูและโรงเรียนเปนภารกิจ
ที่ ตชด. ใหความสําคัญและปฏิบตั งิ านมาโดยตอเนือ่ ง เมือ่ ไดรบั แจงเหตุ ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน หัวหนาชุดพรอม
ลูกทีมอีก ๕ นาย พรอมทั้งชุด EOD ของ กก.ตชด.๔๔ จํานวน ๔ นาย มี ด.ต.วิรัช คงเอียด เปนหัวหนาชุด
และชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ รอย ตชด.๔๔๔ จํานวน ๔ นาย มี ด.ต.ชัยชาญ วังสวาง เปนหัวหนาชุด รวม ๑๓ นาย
หลังจากตระเตรียมเครื่องมืออุปกรณพรอมปฏิบัติงาน จึงไดเดินทางไปยังโรงเรียนเปาหมาย
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ด.ต.วิรัช คงเอียด

แตเมื่อออกเดินทางมาไดสักพักใหญ ก็ไดรับแจงจากชุดลาดตระเวนของทหารวามีระเบิดที่สะพาน
บานหัวเขาแกว หมู ๓ ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี จึงไดเขาไปตรวจสอบพื้นที่ดังกลาว

“เมือ่ เดินทางไปถึงพืน้ ทีก่ ด็ าํ เนินการตามกรรมวิธแี ละยุทธวิธี ได
พบวาสายไฟทอดยาวกลบดินตามริมฝงคลอง และหลุมบริเวณหัวสะพาน
ร.ต.อ.ชนะฯ ไดสั่งการใหกําลังพลชุดคุมกัน ชป.รอย ตชด.๔๔๔ มี
ด.ต.ชาญชัยฯ กับพวกรวม ๔ นายวางกําลังอยูหางจากหัวสะพานประมาณ
๑๐๐ เมตร และมอบหมายให จ.ส.ต.จุตนิ นั ท วรรณสถิตย และ จ.ส.ต.พรรณษา
นาคคลี่ ทําหนาที่เปนผูควบคุมเครื่องมือตัดสัญญาณคลื่นโทรศัพทและ
ด.ต.สยบมาร ไมตรีจร
ทําการเปดเครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท ร.ต.อ.ชนะฯ และทีมงาน
ประกอบดวย ด.ต.วิรชั คงเอียด ด.ต.กิตศิ กั ดิ์ ลวนเซง ด.ต.สยบมาร ไมตรีจร
จ.ส.ต.สมบูรณ อาทะ จ.ส.ต.จาตุรนต มวงหีด และ จ.ส.ต.บรรพจน
ยางทอง ไดเขาดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อคนหาวัตถุตองสงสัยขณะนั้นไดเห็นทหารยืนอยูหาง
จากหัวสะพานประมาณ ๑๐๐ เมตร ชูสายไฟฟาใหดูพรอมแจงใหกับชุดเก็บกูวัตถุระเบิดทราบ ร.ต.อ.ชนะฯ
ไดสั่งการให จ.ส.ต.บรรพจนฯ ดําเนินการพันสายไฟฟาเพื่อตัดวงจรไฟฟาและทําการมวนเก็บสายไฟฟา
ร.ต.อ.ชนะฯ และผม เดินนําหนาไลไปตามแนวที่คนรายไดฝงสายไฟฟาไวตามแนวลําคลองไปจนถึง
หัวสะพานจึงไดตรวจพบหลุมระเบิดซึ่งมี ด.ต.วิรัชฯ ใชเครื่องมือคนหาวัตถุระเบิดชนิดปานกลางจนกระทั่ง
ตรวจพบจุดระเบิดที่แนนอน ระหวางที่ ร.ต.อ.ชนะฯ, ด.ต.วิรัชฯ, ด.ต.กิติศักดิ์ฯ และ จ.ส.ต.สมบูรณฯ
เขาทําการตรวจสอบวัตถุตองสงสัยที่วางไว ด.ต.กิติศักดิ์ฯ ไดใชกลองถายรูปบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ
เอาไว สวนผมไดรับมอบหมายใหเตรียมเครื่องมือและอุปกรณเพื่อดําเนินการทําลายวัตถุระเบิดที่ตรวจพบ
ร.ต.อ.ชนะฯ สัง่ การใหนาํ เครือ่ งมือโยธกาพรอมดวยเชือกนํามาเพือ่ ทําการเกีย่ วดึงวัตถุระเบิดทีต่ รวจพบ
และให จ.ส.ต.บรรพจนฯ แจงใหทุกคนทราบวามีการตรวจพบวัตถุระเบิดและสั่งใหผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
ถอยออกไปอยูในที่ปลอดภัย พอผมนําเชือกโยธกาไปมอบใหกับ ร.ต.อ.ชนะฯ และหันหลังกลับไปประมาณ
๔-๕ กาว ก็เกิดการระเบิดขึ้น ๑ ครั้ง เปนเหตุให ด.ต.กิติศักดิ์ฯ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหางจากหลุมระเบิด
ประมาณ ๑ เมตร สวน ร.ต.อ.ชนะฯ, ด.ต.วิรชั ฯ ถูกแรงอัดของระเบิดกระเด็นตกลงไปในลําคลอง จ.ส.ต.สมบูรณฯ
ถูกแรงระเบิดไดรับบาดเจ็บสาหัส ผม, จ.ส.ต.จาตุรงคฯ และ จ.ส.ต.บรรพจนฯ มีอาการมึนงงศีรษะ หูอื้อ
หลังจากนั้น ด.ต.ชาญชัย วังสวาง และกําลังพลชุดคุมกันไดชวยเหลือนําคนบาดเจ็บสงโรงพยาบาลปานาเระ
จ.ปตตานี ตอมา พ.ต.ท.เชษฐวิทย นีระฮิง ผบ.รอย (สบ ๒) ตชด.๔๔๔ และกําลังพลสวนหนึ่งเดินทางไป
ที่เกิดเหตุเพื่อคนหา ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน และ ด.ต.วิรัช คงเอียด พบศพ ด.ต.วิรัชฯ บริเวณใตสะพาน
ที่เกิดเหตุ และพบศพ ร.ต.อ.ชนะฯ ในวันรุงขึ้นอยูในลําคลองหางจากที่เกิดเหตุประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากการตรวจสอบภายหลังพบวาคนรายใชถังดังเพลิงบรรจุดินระเบิด ใชระบบ ๒-๓ วงจรจุดระเบิดทําให
จนท.ตรวจสอบไดยากขึ้น การสูญเสียครั้งนี้นับเปนเหตุสุดวิสัย ทั้งๆ ที่ไดระมัดระวังอยางเต็มที่แลว”
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ตามที่ ด.ต.สยบมาร ไมตรีจร (สัมภาษณ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด กก.ตชด.๔๔ ผูอยูใ นเหตุการณ
วันนั้นเลาวา…

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



เหตุระเบิดบานหัวเขาแกว อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3244 เก

เหตุการณ “ลอบกัด” ในครั้งนั้น เปนความสูญเสียไมเฉพาะสําหรับครอบครัวของ ด.ต.วิรัชฯ
ด.ต.กิติศักดิ์ฯ และ ร.ต.อ.ชนะฯ ซึ่งมีภรรยาและลูกสาวเล็กๆ วัยอนุบาลถึง ๒ คนเทานั้น แตยังเปน
ความสูญเสียของหนวยสําหรับกําลังพลที่มีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั้ง ๓ ทานนี้
จ.ส.ต.จุตินันท วรรณสถิต ผูรวมงานคนหนึ่งในชุด EOD ของ ร.ต.อ.ชนะฯ พูดถึงผูนําของเขาวา
“ผูกองเปนคนใจดี นารัก ผมทํางานกับทานมาตั้งแต มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ อยูชุดเดียวกันสนิทมาก
เปนพิเศษ ผูกองเปนคนเรียบรอย ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา ไมยุงอบายมุขทุกชนิด เรียบงาย ถาพูดถึงเรื่องงาน
ผูกองเปนคนเสียสละ ทํางานจริงจัง ไมเอาเปรียบลูกนอง เวลาไปทํางานจะเปนผูนํา ไมเกี่ยงลูกนอง”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

จ.ส.ต.สมบูรณ อาทะ ลูกทีมของ ร.ต.อ.ชนะฯ ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณในครั้งนั้น ทําใหตอง
สูญเสียนิ้วมือขางขวาไปหลายนิ้ว พูดถึงหัวหนาของเขาวา “ผูกองเปนคนเสียสละ มีความสามารถ
มีความคิดริเริ่ม ผูกองเปนคนคิดทําหุนเก็บกูวัตถุระเบิด โดยเสียสละเงินสวนตัวมาซื้อหาวัสดุ อุปกรณ
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษาและพัฒนาหุนเก็บกูมาเรื่อยๆ จนใชงานไดดี เปนประโยชนตอการทํางาน
ของเราอยางยิ่ง”



หุนเก็บกูวัตถุระเบิดจากความคิดริเริ่มของ ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน

เหตุการณนี้เปนการสูญเสียบุคลากรผูัมีฝมือในการเก็บกูวัตุระเบิดของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ถึง ๓ นาย ไดแก ร.ต.อ.ชนะ ปาทรัตน ด.ต.วิรัช คงเอียด และ ด.ต.กิตติศักดิ์ ลวนเซง
ทุกนายไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเพลิงอยางสมเกียรติ
และไดรับพระราชทานยศเปนพันตํารวจเอก ทั้ง ๓ นาย

เลือด ชีวิต นํ้าตา ไมเหลือฝาก
จิตวิญญาณ ยังพิทักษ ปวงประชา

จากดวยใจ รักชาติ ดุจภูผา
คือผูกลา ““EOD”” ที่ภูมิใจ
(พ.ต.อ.ลิขิต สุทธะพินทุ : ๒๕๕๐)

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ทองฟาเหนือเขื่อนบางลางเชาตรูวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
อากาศแจมใสไมมีเคาลางหรือเมฆหมอกแหงความตายเขามาปกคลุม
จนกระทั่งเวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.กิตติกานต กัปปยบุตร ผูบังคับกองรอย
เฉพาะกิจรบพิเศษ เตรียมเดินทางออกจากฐานปฏิบัติการหมูบานสันติ ๒
ไปติดตอราชการที่กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ อําเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา โดยใช ร ถยนต อี ซู ซุ ดี เ ม็ ก ซ สี นํ้ า เงิ น เป น พาหนะ
โดย พ.ต.ท.กิตติกานตฯ ทําหนาที่ขับรถยนตดวยตนเอง ร.ต.ต.กฤตติกุล
บุญลือ นั่งอยูดานซายขางหนา ดานทายกระบะมีตํารวจตระเวนชายแดน
นั่งไปดวย ๔ นาย คือ จ.ส.ต.อนุสรณ บุตรพรหม จ.ส.ต.ประสาท โคตรแจง
ส.ต.ท.คมกริช ทองผา และ ส.ต.อ.เริงศักดิ์ แกวเสนหใน

ร.ต.ต.กฤตติิกุล บุญลืือ

จุดที่เกิดเหตุเรียกวา “บอขยะ” อยูหางจากฐานปฏิบัติการหมูบานสันติ ๒ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
ลักษณะภูมปิ ระเทศเปนเนินสูงชัน รถตองใชเกียรตาํ่ เกียร ๑ สลับเกียร ๒ ทําใหรถวิง่ ดวยความเร็วไมมากนัก
จุดที่กลุมกอความไมสงบซุมโจมตีเปนชัยภูมิที่ไดเปรียบ เสียงปนดังรัวขึ้นเปนชุดจากดานขวาของถนน
เปนฝงเดียวกับที่ พ.ต.ท.กิตติกานตฯ นั่งอยู กระสุนเจาะทะลุเขานิ้วมือที่กําลังจับพวงมาลัยทําใหนิ้วมือขาด
ทันที กระสุนบางนัดทะลุเขาที่ศีรษะ ที่ลําตัว มีบาดแผลฉกรรจ แตยังโชคดีที่ดานหลังเบาะมีแผงเหล็กชวย
บังกระสุนทําใหเขารอดชีวิตมาไดอยางหวุดหวิด
แมกระสุนของกลุม ผูก อ การรายจะยิงมาจากดานขวา แตกระสุนก็ยงั พุง เขาศีรษะ ร.ต.ต.กฤตติกลุ บุญลือ
เสียชีวติ ทันที สวนตํารวจตระเวนชายแดนทีน่ งั่ ทายรถกระบะยิงตอสูก บั ผูร า ยจนไดรบั บาดเจ็บทุกนาย จ.ส.ต.อนุสรณฯ
ถูกยิงที่ขา จ.ส.ต.ประสาทฯ ถูกยิงที่แขนและฝามือซาย ส.ต.ท.คมกริชฯ ถูกยิงที่ขาขวา สวน ส.ต.อ.เริงศักดิ์ฯ
ถูกระสุนทะลุชองทองและขา ตํารวจตระเวนชายแดนทั้ง ๔ นาย ยิงตอสูกับคนรายที่มีไมนอยกวา ๑๒ คน
จนลาถอยไป พรอมกันนั้นไดวิทยุสื่อสารติดตอขอความชวยเหลือจากฐานปฏิบัติการหมูบานสันติ ๒
เมื่อกําลังเสริมเขามาชวยเหลือ ทั้ง จ.ส.ต.อนุสรณฯ ส.ต.อ.เริงศักดิ์ฯ และ ส.ต.ท.คมกริชฯ
กําลังเกิดอาการช็อกเนื่องจากเสียเลือดมาก สวน จ.ส.ต.ประสาทฯ ปฐมพยาบาลตัวเองดวยการใชถุงมือ
รัดหามเลือดไว ตํารวจตระเวนชายแดนทัง้ ๔ นาย และ พ.ต.ท.กิตติกานตฯ ไดรบั บาดเจ็บสาหัส รางไรวญ
ิ ญาณ
ของ ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ ถูกลําเลียงโดยเฮลิคอปเตอรไปที่โรงพยาบาลศูนยยะลา เพื่อชันสูตรศพ
กอนบรรจุโลงคลุมดวยธงไตรรงคไปประกอบพิธีรดนํ้าที่วัดสนามชัย ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัด
ลพบุรี โดยเฮลิคอปเตอร ซึ่งมีกองเกียรติยศของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ประกอบพิธี
สงอยางสมเกียรติ
ตอมาวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายจารุพงศ พลเดช ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจาวรวงศเธอ
เกีกียรติประวัติและศ
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พระองคเจาศรีรศั มิ์ พระวรชายา พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจา
หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ไปวางที่หนาหีบศพ
ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ ณ ศาลาวัดสนามชัย ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี และไดรับ
พระราชทานยศเปนพันตํารวจตรี นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงสุดแก ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ และ
บิดามารดาอยางหาที่สุดมิได



พิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ
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พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ยังคงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอครอบครัวบุญลือ
เปนดั่งนํ้าทิพยชโลมใจใหคลายจากความโศกเศรา

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3288 เก

“โลกมนุษย ยอมจะดีกวานี้แน เพราะมีผูไมยอมแพแมถูกหยัน จงยืนหยัด สูไป ใฝประจัญ
ยอมอาสัญ ก็เพราะปอง เทอดผองไทย” ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ เปนผูที่ทําใหบทเพลงพระราชนิพนธ
“ความฝนอันสูงสุด” ซาบซึ้งจับหัวใจ
ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ “หมวดตี้” นักเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ ๖๐ นักเรียนเตรียมทหาร
รุนที่ ๔๔ ผบ.รอย ตชด. หนวยเฉพาะกิจ หนวยรบพิเศษที่ ๑ คายนเรศวร ตชด. ถูกกลุมผูกอความไมสงบ
ลอบซุมโจมตี ณ บริเวณบานสันติ ๑ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
หลายคนรูจักตี้ ผูชายวัย ๒๔ ป ในฐานะตํารวจหนุมไฟแรงที่แฝงดวยอารมณขัน หลายครั้งที่ติดตาม
อานบันทึกของเขาใน http://polize.diaryis.com เรื่องราวมากมายที่ถูกถายทอดลวนแลวแตแสดงถึง
ตัวตน ตี้เปนคนรุนใหมที่คนวัยเดียวกันนาจะไดเรียนรูและเลียนแบบ
ประมาณเที่ยงคืนของวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ กําลังจะกาวเขาสูเชาวันที่ ๒๐ มิถุนายน
หมวดหนุมจะอายุครบ ๒๔ ปแลว เขานั่งเขียนไดอารี่ของตัวเอง...
“ตื่นเตนจัง”
“ไมเคยอายุ ๒๔ มากอน ครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ย ที่อายุ ๒๔ วันนี้ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนวันเกิดตี้ และเปนวันเกิดแมดวย แมจา...วันเกิดลูกไมไดไปฉลองที่ไหน แถวนี้ไมมีที่ใหฉลอง
แคลูกรอดกลับมาไดก็พอใจแระ เดี๋ยวรอกลับไปฉลองกับแมที่บานเราเนอะ ไมไดกลับไปหาแมนาน
แลวดวย คิดถึ้งงง คิดถึง”
...ฟายังไมทันสาง หมวดตี้ตองไปปฏิบัติหนาที่พรอมเจาหนาที่ตํารวจพลรม ชุดรบพิเศษ ๑ ขณะที่
ออกลาดตระเวนตามเสนทาง ปรากฏวามีคนรายไมตํ่ากวา ๗ คน ซุมอยูและเกิดปะทะกัน คนรายใชอาวุธ
สงครามกราดยิงใสทันที!!! หมวดตี้ซึ่งเปน “หัวหนาชุด” เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
วันเกิดหมวดตี้ ไมมีเสียงเพลงแฮปปเบิรธเดย ไมมีคําอวยพร มีแตเสียงอาวุธสงครามที่ดังลั่นและ
ทะลุผานรางกาย
“นี่หรือการฉลองวันเกิดของหมวดตี้!!!”
การสูญเสียทหาร ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องที่ยิ่งใหญมาก
ชีวิตทหารตํารวจหลายนายตองจบลงที่นั่น หมวดตี้ คือหนึ่งในผูที่ใชเลือดจารึกชื่อลงบนผืนแผนดินไทย
ยอนไปเมื่อปที่แลว วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ หมวดตี้เขียนไดอารี่วันเกิดตัวเองวา...
“วันนี้เปนวันครบรอบวันเกิดอายุ ๑๕ ปของกระปม...(หนาดานนะ บอกวาตัวเองอายุ ๑๕ เอิ๊กๆ)
จริงๆ แลวก็อายุ ๒๓ แลวละ (วัยกะลังขบเผาะ)
รูสึกไงมะรู อยากละออนๆ นานๆ แตมารูตัวอีกที ก็กลายเปนผูหมวดหนุมรูปหลอไปซะแลว
ฮาๆ วันนี้ไมไดเปนวันเกิดตี้คนเดียว แมตี้ก็เกิดวันนี้ ดีจัง แมกับลูกเกิดวันเดียวกัน เปาหมายเล็กๆ
ในชวงอายุ ๒๓ นี้ คือ ๑. บวช (บวชซะทีเถอะนะพอคุณ) ๒. ขอพอเอารถมาขับใหได (ไมใหก็จะขโมย
ละทีนี้) และ... ๓. ขอใหมีชีวิตรอดอยูฉลองวันเกิดในปตอไปดวยเถิด...”
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แตเปาหมายที่ ๓ ของหมวดตี้
หมวดตี้ภูมิใจกับงานที่ทําเสมอๆ ครั้งหนึ่งที่ทําใหหมวดตี้ภูมิใจมาก คือ การเปนเจาหนาที่ตํารวจ
ถวายความปลอดภัยรักษาเสนทางเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตอนหนึ่งในไดอารี่
เขาบรรยายถึงความภาคภูมิใจที่สุดวา... “กลับมาแววคาบ ๑๐๒๖ กิโล และ ๑๑ วัน จากเพชรบุรีถึง
พระตําหนักทักษิณฯ เพื่อถวายความปลอดภัยองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแปร
พระราชฐานยังพื้นที่ภาคใต ไดใกลชิดพระองคทาน ไดรูวาพระองคทานทรงงานหนัก ทําทุกอยาง
เพื่อประชาชนของพระองคอยางแทจริง
วันสุดทายกอนทานเสด็จกลับ มีโอกาสรวมงานพระราชทานเลี้ยง ในพระตําหนักทักษิณฯ
โห... ตื่นเตนครับ นั่งกินขาวใกลๆ พระราชินี รอยตํารวจตรีเล็กๆ ไดเขามารวมงานแบบนี้... เปนอะไร
ที่สุดยอด ในชีวิตแลวละ
พระองคทานเสด็จแปรพระราชฐานอยู ๑๐ วัน จนวันสุดทาย เจาหนาที่ตํารวจที่ถวายความปลอดภัย
รักษาเสนทางเสด็จฯ ถูกผูกอความไมสงบซุมยิง ทําใหตํารวจเสียชีวิต ๑ นาย บาดเจ็บ ๒ นาย... พระองคทาน
เสียพระทัยมาก...”
ในหลายๆ ตอนของไดอารี่ หมวดตี้เขียนถึงอาชีพตํารวจที่รักและภาคภูมิใจอยางที่สุดวา... “ตี้เปน
ตํารวจ เคยมองนะวา ตชด.เปนหนวยที่บานนอก แตวันนี้ไดมาอยูคายนเรศวร ไดทํางานสนาม ทําให
เห็นวา ตชด.ไมไดเปนอยางที่คิด โดยเฉพาะคายนเรศวรแหงนี้ ไดเห็นพี่ๆ ลูกนองหลายคนทํางานแบบ
ลืมตายเหมือนลืมวามีคนอยูขางหลัง
สิ่งที่ทําใหพวกเราทํางานแบบลืมตายคืออะไรเหรอ อุดมการณ ไงละ จริงอยูมันกินไมได
แตมันอิ่ม... อิ่มใจ คนตัวเล็กๆ คนหนึ่งกับภาระหนาที่อันยิ่งใหญ เดินทางจากบานมาหลายพันกิโล
มาถึงที่นี่มาดูแลใหพวกเขาอยูรอดปลอดภัย”
อีกหนาหนึ่งของบันทึก หมวดตี้เลาเรื่อง “บานใหม” วา “อยูที่นี่มาจะเดือนแลว คิดถึงบานครับ
แตวันนี้ตี้จะพามาดูบานหลังใหม การสรางงายๆ เสาสี่ตน เอาผาใบมาปูทําหลังคา ผนังก็เปนผาใบ ไดมาใช
ชีวิตแบบนี้ ทําใหรูวา... ชีวิตคนเราแทจริงแลวไมตองการอะไรมากมายเลย
ผาเช็ดตัวของตี้ เปนของที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานใหอุนทั้งกาย
อุนทั้งใจครับ บานหลังนี้... เปนพื้นที่สี่เหลี่ยมนอยๆ ของผูชายคนนึง เพื่อดูแลพื้นที่กวางใหญ เพื่อดูแล
คนไทยใหไดหลับนอน”
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ยะลา กอนที่หมวดตี้จะจากไปเพียง ๔ เดือน เขาไดบันทึกใน
ไดอารี่หัวขอ “ดวงไมดี” เขาเขียนจากหัวใจลูกผูชายวา... “ชวงนี้ซวยซวย เสี่ยงเซียมซีก็ดวงไมดี พระก็ทัก
(ไมไดทักวาหลอ ไมใชๆ) แมก็ฝนไมคอยดี (ฝนวาลูกชายไดเปนดัชชี่บอย) แอบคิดเล็กๆ จะรอดมั๊ยเนี่ย
กลับไป กทม. ครั้งที่ผานมา เห็นความสุขของคนเมือง บางครั้งก็คิดนะวา... เฮย... ไมกูตองมาทํา
แบบนี้ อายุแคยี่สิบสาม นาจะเปนชวงที่หาความสุขใหกับชีวิต อยากเหมือนกัน ไมใชไมอยาก...
แตพอมาคิดๆ ทบทวน... เรามาอยูตรงนี้ มันนาภูมิใจไมใชหรือ ที่เราไดทําหนาที่ท่ียิ่งใหญ ผมวามัน
ยิง่ ใหญมากนะ ก็...แคอยากจะบอกวาภูมใิ จมาก ยอมรับวาตอนแรกไมอยากมา กลัว แตพอมาแลวไมอยากกลับ
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อยากทํางานใหจบ ถึงมันจะยากก็เหอะ ผมรักที่จะทํางานแบบนี้ ผมภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจกับทุกคนที่มา
ทํางานที่นี่ หลายพันคนมาจากทุกสารทิศ มาชวยกันปกปองแผนดินผืนนี้ มีอีกหลายคนที่ทํางานแบบผม
อยูในพื้นที่นี้ อยาชมผมคนเดียว อยาใหกําลังใจผมคนเดียว ขอใหใหกับพวกเขาทุกคน
...ตี้รูวาเสี่ยงทุกครั้งที่ออกทํางาน อะไรก็เกิดขึ้นไดทุกวินาที ปลอบใจตัวเองไวตลอดวาตายไมได แต
ถาเกิดมีวันนั้นจริงๆ ก็ไมเสียดายนะ เกิดมาตายครั้งเดียว ตายเพื่อชาติ ไมกลัวและไมเสียดายเลยจริงๆ”
นี่คือบทสุดทายของวีรบุรุษไทย ที่เขียนทิ้งไวใหคนไทยไดอาลัยรัก...หลับใหสบายหมวดตี้
ผูยิ่งใหญ...
จากหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันศุกรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนา ๒๕
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““ยังมาไมถึง””
ตี้เอย...
เจาจากไปลวงแลว
ยะลาปตตานี
บางนราชลนที
วีรบุรุษนอนซอน

สองป
ยังรอน
เลือดทวม
หมดวย ไตรรงค

เบิรธเดยเจาหนุมนอย
จากปาสองปครบ
เคยฝนใฝในสงบ
ยังแตวันนั้นไซร

นักรบ
จําได
ทุกเมื่อ
ยางกาว มาถึง

“วันศุกร”
(Cop’s Magazine January ๒๐๐๗)

วีรสตรี ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข
การปฏิบัติหนาที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นตองมีการ
ประสานงาน ประสานการปฏิบัติกันหลายหนวยงาน จึงมีการฝกอบรม
เจาหนาที่รวมกันทั้ง ตํารวจภูธร ตํารวจตระเวนชายแดน โดยเฉพาะ
ครู ตชด. หรือตํารวจตระเวนชายแดนทีท่ าํ หนาทีค่ รูและปฏิบตั หิ นาทีใ่ นพืน้ ที่
เสีย่ งอันตรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ครู ตชด.จะตองเขาอบรมหลักสูตร
พยาบาลสนามเพื่อจะไดนําความรูทางดานการแพทยและการปฐมพยาบาล
ไปชวยชาวบานและเด็กนักเรียนในพื้นที่ นอกจากนั้นครู ตชด.จะตองมี
ความรูภาคสนามในกรณีตองเขาไปชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับ
ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข
บาดเจ็บและอยูในพื้นที่ยากแกการเขาถึงอีกดวย
ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข หรือ ครูแกม ครูโรงเรียน ตชด.
พีระยานุเคราะห ๔ ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี สังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ สมัครเขารับการอบรมหลักสูตร
พยาบาลสนาม โรงเรียนพยาบาลสนาม คายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ในหลักสูตรดังกลาวมีการฝกการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร หรือ
เรียกวาการสงกําลังทางอากาศ ซึ่งเปนครั้งแรกที่กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดปรับปรุงยุทธวิธีการ
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โดดรมและโรยตัวจากอากาศยานจากหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเหมาะสําหรับหนวยรบ
ขนาดเล็กจํานวน ๕-๑๐ คน หรือเปนการสงหนวยแพทยเขาไปยังพื้นที่ในกรณีที่มีการตัด
ตนไมขวางถนนหรือใชตะปูเรือใบ การสงกําลังทางอากาศนั้นนอกจากจะชวยเสริมให
หนวยรบพิเศษขนาดเล็กหรือแพทยเขาถึงพื้นที่แลวยังมีขอดีคือ สามารถมีกําลังเสริม
ชวยคุมกันผูที่อยูเบื้องลางโดยการยิงปนลงมาจากอากาศยานไดอีกดวย
หลังจากฝกอบรมหลักสูตรพยาบาลสนามเสร็จสิ้นแลว ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี
ตัง้ ประสมสุข กลับไปปฏิบตั ิหนาทีค่ รูทโี่ รงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห ๔ หนาทีข่ องครู ตชด.
นอกจากสอนหนังสือใหเด็กๆ แลวยังตองดูแลชาวบานรวมทั้งจายยาและการปฐมพยาบาล
เบื้องตน บางครั้งถาไมมียาเพียงพอครู ตชด. จะซื้อมาเอง การซื้อหรือสั่งของมาฝาก
ชาวบานดวยความเต็มใจของ ตชด.ที่ทํางานมวลชนสัมพันธทุกคน ความรูสึกอิ่มใจที่ไดเห็น
ชาวบานมีความสุขเปนรางวัลที่มีคายิ่ง

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๕๐ น. หลังจากเสร็จภารกิจที่โรงเรียน
แลว ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตัง้ ประสมสุข ไดขบั รถยนตสว นตัวออกจากโรงเรียนพีระยานุเคราะห ๔
มุงหนาไปตามถนนสาย ลาเกาะ-ยือลาแป หางจากโรงเรียน ๗ กิโลเมตร บริเวณ
สามแยกคลองชางใกลโรงเรียนบานคลองชาง หมูที่ ๓ ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปตตานี ไดมี
กลุมคนรายขับขี่รถจักรยานยนต ๒ คัน ติดตามมาขับรถปาดหนาใชอาวุธปน AK ๔๗ (อากา)
และอาวุธปนสั้นขนาด .๓๘ ยิงบริเวณใบหนาและศีรษะดานขวา จากนั้นคนรายไดเขา
ประชิดตัวใชปนพกสั้นยิงซํ้าจนเสียชีวิต คนรายเก็บทรัพยสินสวนตัวของเธอแลวหลบหนีไป

ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข ผบ.หมู กก.ตชด.๔๔
เขารับการอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลสนาม รุนที่ ๑๑๕ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙
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ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข ผบ.หมู กก.ตชด.๔๔ เขารับการฝก การสงกําลังทางอากาศ ยุทธวิธีการโรยตัว
จากอากาศยาน

ดํารงตนอยางมีเกียรติ





ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข กับลูกศิษยโรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห ๔
ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปตตานี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเพลิงศพใหกับเธอ นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอตัวเธอและครอบครัว เปนการทดแทนคุณงามความดีที่เธอไดเสียสละ
เพื่อประเทศชาติ และไดรับพระราชทานยศเปนพันตํารวจโทหญิง



พล.ต.ท.อดุลย แสงสิงแกว ผช.ผบ.ตร. (ยศและตําแหนงในขณะนั้น) เปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข ผบ.หมู กก.ตชด. ๔๔ ครูผูสอน โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห ๔
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ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข หรือครูแกม เปนบุตรของนายชั้นกาว นางเอี้ยน
ตั้งประสมสุข เกิดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ณ ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ที่โรงเรียน ตชด.สังวาลยวิท ๔ ตําบลวังไทร
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนสตรียะลา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพตอนตนจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา จบอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี
กอนเสียชีวิตกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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เริ่มรับราชการเมื่อ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โครงการศิษยเกาโรงเรียน ตชด.
ครุทายาทรุนที่ ๔ ซึ่งเปนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทําหนาที่ครูโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห ๔ ตําบลปะโด
อํ า เภอมายอ จั ง หวั ด ป ต ตานี สั ง กั ด กองกํ า กั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
จังหวัดยะลา
ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข สมรสกับนายรัตนภูมิ รัตนพงษ มีบุตร ๑ คน
คือเด็กชายธิติภูมิ รัตนพงษ อายุ ๑๒ ป เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนเกษมทรัพย
อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ตอมาบุตรชายของ ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเด็กชายธิติภูมิ รัตนพงษ เปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ เปนตนไป นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ขณะนี้กําลังเรียนอยูโรงเรียน
สุคิรินวิทยา อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
แมวา ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ตั้งประสมสุข จากไปแลวแตเพื่อนครูโรงเรียน ตชด.
พีระยานุเคราะห ๔ ตางทราบดีวาเธอไมเคยเสียดายชีวิตเพราะเธอรูตลอดเวลาวาตราบใด
ที่ยังปฏิบัติหนาที่เปนครูโรงเรียน ตชด.แหงนี้ ความเปนความตายมีคาเทากัน ตลอดชีวิต
การทํางานเธอสรางสรรคสังคมในหมูบานอยางคุมคา จิตใจกลาหาญ ดวยใจรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย รักผืนแผนดินไทย หวงใยประชาชนโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา
ตชด.ทุกคนตางมุงมั่นเสียสละเปนดานหนาคอยปะทะกับศัตรูผูรุกรานโดยเอาเลือดเนื้อและ
ชีวิตเขาแลกเพื่อพิทักษผืนแผนดินดามขวานทองของไทย
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ตชด.
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กับการกูเฮลิคอปเตอรที่เขื่อนบางลาง

ขาคือ ““มาขาว””
สมญาขาคือ ““มาขาว””
ประดุจผูครองทองฟา
มีเพื่อนเปนตํารวจปา
ทั่วแควนแผนดินถิ่นไทย
ทุกปาเขาลําเนาไพร
ขาฯ บุกบินฝาไปถึง
คืนนั้นเสียงลมอื้ออึง
ฟาฝนไมยอมเปนใจ
หนาที่ภารกิจยิ่งใหญ
ตกหายใตเขื่อนบางลาง
กลายเปนอีกหนึ่งตํานาน
แหง ““กองบินตํารวจไทย””

โลดแลนเหินหาว
รวมปองพสุธา
แมไกลแคไหน
เมฆดําทะมึน
ถึงคราวจากไกล
วีรกรรมเลาขาน

“วันศุกร”
(Cop’s Magazine January ๒๐๐๗)
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เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่บานสันติ ๒ ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดําเนิน
กลับเวลา ๑๘.๒๕ น.

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

ในวันดังกลาวเครื่องบินเฮลิคอปเตอรรุนเบลล ๒๑๒ หมายเลข ๒๒๑๔ สังกัดกองบินตํารวจยะลา
ไดรับมอบหมายภารกิจในการบินรับ-สงผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อภารกิจ
การถวายความปลอดภัย และรับเสด็จฯ โดยมีแผนการบินตามภารกิจ เวลา ๑๐.๐๐ น. รับคณะผูบ งั คับบัญชา
จากศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา (ศปก.ตร.สน.) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สงลงที่
สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวบริเวณเขื่อนบางลางแลวพักคอยเมื่อถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. บินจากเขื่อนบางลาง
เพื่อไปรับคณะ พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ยศและตําแหนง
ในขณะนั้น) ที่สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวบานเยาะ (ปจจุบันคือบานสันติ ๒) ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต
จังหวัดยะลา (QG ๕๗๘๗๓๔) กลับไปสงที่ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนาซึ่งระยะทาง
หางกันประมาณ ๑๐ กิโลเมตร



สงเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา

ตอมาเมื่อเวลา ๑๘.๒๕ น. หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินกลับ เฮลิคอปเตอรของหนวยงานตางๆ ที่รวมถวายความปลอดภัย และรับเสด็จฯ
ก็ทยอยยกตัวจากเขื่อนบางลางลงมารับผูบังคับบัญชาที่สนามเฮลิคอปเตอรบานสันติ ๒ กลับที่ตั้ง
แตปรากฏวาเฮลิคอปเตอรกองบินตํารวจ หมายเลข ๒๒๑๔ ไดขาดการติดตอ จนกระทัง่ เมือ่ เวลา ๒๐.๒๐ น.
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา ไดรับแจงวาเฮลิคอปเตอรกองบินตํารวจ หมายเลข ๒๒๑๔
ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในบริเวณเหนือเขื่อนบางลางเมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. มีนักบิน ชางเครื่อง
และเจาหนาที่ประจําเครื่อง จํานวน ๖ นาย สูญหายไป ทันทีที่ทราบเหตุ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติสวนหนาไดจัดตั้งกองอํานวยการคนหา และชวยชีวิตขึ้นที่เขื่อนบางลาง เพื่อเปนศูนยกลาง
ในการติดตามสถานการณ การวางแผน และการประสานงานเกี่ยวกับการคนหา



จัดตั้งกองอํานวยการคนหาและชวยชีวิตขึ้นที่เขื่อนบางลาง

ในขั้นตนการคนหาดําเนินการโดยมุงเนนไปที่การคนหาผูรอดชีวิต พิสูจนทราบพื้นที่จุดตก
และรวบรวมวัตถุพยานเทาที่จะสามารถรวบรวมได จนกระทั่งเวลา ๒๑.๑๕ น. ของวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๐ ชุดคนหาสามารถพบตัวชางเครื่อง และเจาหนาที่ประจําเครื่อง รวม ๓ นาย คือ ดาบตํารวจ
ศิริวุฒิ เชาวนปรีชา หัวหนาชางเครื่อง จาสิบตํารวจ เจริญ เภามี และสิบตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร
เจาหนาที่ชุดรักษาความปลอดภัย



เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3388 เก

ผูรอดชีวิตจากเหตุการณ



การปฏิบัติการคนหาผูสูญหาย
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เชาวันตอมา ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
การปฏิบัติการคนหาผูสูญหายอีก ๓ คน คือ
พันตํารวจโท ประสวน มุสิกุล นักบินที่หนึ่ง
รอยตํารวจเอก พิเชษฐ คําอาย นักบินที่สอง และ
จาสิบตํารวจ เลิศชาย สุวรรณโณ เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยกองอํานวยการคนหานําโดย พลตํารวจตรี
สายันต กระแสแสน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ยะลา นํากําลังชุดประดานํ้าจากกองบังคับการ
ตํารวจนํา้ จังหวัดสมุทรปราการ เจาหนาทีห่ นวยบิน
ตํารวจ ชุดกูภัยของตํารวจตระเวนชายแดน พลรม
คายนเรศวร และชาวบานในพื้นที่ออกคนหา
ผูส ญู หายบริเวณจุดเกิดเหตุ เริม่ จากการใชเฮลิคอปเตอร
บินคนหาผูร อดชีวติ และพิสจู นทราบ ใชวธิ กี ารสังเกต
คราบนํ้ามันบนผิวนํ้า เมื่อพบก็จะทําการบันทึก
พิกัดดวย GPS แลวแจงใหชุดพิสูจนทราบทางเรือ
เขาพิสูจนทราบจุดดังกลาวโดยใชเรือยาง แบงสาย
กันออกคนหาดวยการทิ้งตุมถวงนํ้าหนัก (ลูกดิ่ง)
ซึ่งลงในบริเวณจุดพิกัดที่ GPS บันทึกไว ชิ้นสวน
แรกที่พบคือใบพัดดานทายของเฮลิคอปเตอรหรือ
โรเตอร การคนหาผูสูญหายทั้งสามรายเปนไปดวย
ความยากลําบากเพราะทีมคนหาตองดําลงไปใต
ทองนํ้าอันมืดมิดของเขื่อนบางลาง ทั้งแสงสวางไม
เพียงพอและความเย็นของอุณหภูมินํ้าเปนอุปสรรค
สําคัญ นักประดานํ้ายังตองดํานํ้าลึกลงไปกวา ๑๓๐
ฟุต หรือ ๓๙.๖ เมตร โดยแตละคนมีเวลาคนหา
ผูสูญหายไมเกิน ๑๕ นาที และจํากัดการลงคนหา
คนละไมเกิน ๒ เที่ยวตอวัน เนื่องจากเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะปอดฉีกและภาวะไนโตรเจนสะสมใน
เลือดซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิต บริเวณที่ทีมคนหา
ทิ้งทุนเปนจุดที่ซากเฮลิคอปเตอรจมอยูใตทองนํ้า
เปนจุดที่มีปาไผยืนตนตายหนาแนนมาก เนื่องจาก
พื้นที่นี้เคยเปนผืนปามากอนจะมีการสรางเขื่อน
สภาพการมองเห็นใตนํ้าในชวง ๖๐ ฟุตแรกยังพอ
มองเห็นแสงสวาง แตลึกลงไปจากระยะ ๖๐ ฟุต
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มืดทึบมาก แมจะสองไฟฉายใตนํ้าแตก็มองแทบไมเห็น จึงตองใชประสาทสัมผัสทุกอยาง
ที่มีแทนการมองดวยตาเปลา
อีก ๑ วันตอมา คือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมคนหา
ก็พบศพของรอยตํารวจเอก พิเชษฐ คําอาย นักบินที่สองลอยขึ้นสูผิวนํ้า จึงไดลําเลียงขึ้น
จากนํ้าคลุมธงไตรรงคตั้งแถวกองเกียรติยศทําพิธีสงศพอยางสมเกียรติ ชุดปฏิบัติการก็ยัง
ดําเนินการคนหาตอไปในบริเวณเดิมโดยใชเรือยางเขาพิสูจนทราบดวยวิธีการเดิม ปรากฏ
วาผลการทิ้งทุนถวงนํ้าหนักไดสัมผัสกับลําตัวเฮลิคอปเตอรที่จมอยูใตนํ้าอยางแมนยํา
จึงผูกทุนแสดงที่หมายและในเวลาตอมา ดาบตํารวจ วีระพงษ ประไพวรรณ เจาหนาที่ชุด
กูชีพ ตํารวจพลรมจากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ซึ่งเปนนักดํานํ้าไดดําลงไปพิสูจน
ทราบใตนํ้าบริเวณที่เฮลิคอปเตอรตก ปรากฏขอมูลสําคัญจากการพิสูจนทราบ พบเฮลิคอปเตอร
จมอยูใตนํ้าบริเวณพิกัด QG ๕๑๖๗๗๘ ที่ระดับความลึก ๑๓๐ ฟุต เฮลิคอปเตอรอยูใน
สภาพพลิกหงายทอง โดยสวนสกีอยูดานบน สวนโรเตอรอยูดานลาง บริเวณทองนํ้ามีความ
ขุนมาก แตพอมีแสงสะทอนจากฟอสฟอรัสและจากสีขาวของลําตัวเฮลิคอปเตอรเล็กนอย
ซึ่งสามารถตรวจการณดวยไฟฉายใตนํ้าไดไมเกิน ๑ เมตร อุณหภูมิของนํ้าเย็นจัด
จากนั้นดาบตํารวจ วีระพงษ ประไพวรรณ วาดแผนที่ใตนํ้าใหทุกคนในชุดกูภัย
เห็นภาพตรงกัน เพื่อกําหนดโซนแบงพื้นที่การคนหา โดยนักดํานํ้าจะใชแสงเคมีที่สะทอน
แสงใตนํ้าเปนสัญลักษณวาบริเวณนั้นไดเขาไปสํารวจแลว การคนหาดําเนินไปอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งวัน กระทั่งยางเขาสูวันที่สี่คือ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ กองพิสูจนหลักฐาน
ยืนยันวาตองกูซากเฮลิคอปเตอรขึ้นจากนํ้าใหได เพื่อพิสูจนหาสาเหตุการตกวาเปนเพราะ
นักบินหรือตัวเครื่อง ตอมาเวลา ๑๓.๐๐ น. พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการ
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา ประชุมฝายเกี่ยวของที่กองอํานวยการ
คนหาและชวยชีวิตบนเรือของการไฟฟา ณ เขือ่ นบางลาง ดาบตํารวจ วีระพงษ ประไพวรรณ
หรือครูเทา เจาหนาที่กูชีพของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ตระเวนชายแดน ซึ่งเปนนักประดานํ้าผูหนึ่งที่ไดดําลงไปสํารวจสภาพแวดลอมใตนํ้า
ที่เฮลิคอปเตอรจมอยูใตนํ้า เสนอใหใชบอลลูนกูซากเฮลิคอปเตอรพรอมขอสนับสนุน
อุปกรณในการกูซากเฮลิคอปเตอรจากชมรมประมงปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ซึ่งอุปกรณชนิดนี้เคยใชกูเรือตังเกที่จมนํ้า ที่ประชุมเห็นดวยกับการเสนอของ ดาบตํารวจ
วีระพงษ ประไพวรรณ ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการใชบอลลูนกูซากเรือประมงที่จมอยู
ใตทองทะเลมากอน

แตสิ่งที่เปนขอจํากัดสําคัญของทีมชุดกูภัยคือ ไมมีใครมีประสบการณในการนํา
บอลลูนลงสูใตนํ้าที่มืดมิด จึงตองประชุมหารือจนไดขอสรุปวา จะใชนักประดานํ้าดํานํ้า
นําบอลลูน ๒ ลูกลงไปไวที่ระยะ ๖๐ ฟุต ซึ่งเปนระยะครึ่งหนึ่งของความลึกของนํ้า แลวใช
เชือกโยงจากบอลลูนลงไปผูกกับซากเฮลิคอปเตอร จากนั้นเปนขั้นตอนการเติมลมที่บอลลูน
ปรากฏวาหลังเติมลมบอลลูนลูกแรก ซากเฮลิคอปเตอรเริ่มลอยขึ้น เมื่อทําใหบอลลูน
ทั้งสองลูกสมดุลกันบนผิวนํ้า ซากเฮลิคอปเตอรจะลอยจากจุดที่จมขึ้นมาที่ระยะประมาณ
๖๐ ฟุต แลวนักประดานํ้าตองนําบอลลูนอีก ๒ ลูกที่มีลักษณะเหมือนแคปซูลผูกติดกับ
ทองเครื่อง ดังนั้นเมื่อบอลลูนทั้ง ๔ ลูกทํางานประสานกัน ทีมนักประดานํ้าก็บรรลุภารกิจ
สามารถลากซากเฮลิคอปเตอรเขาฝงไดอยางเรียบรอยในตอนเย็น
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ระหวางที่ใชบอลลูนกูซากเฮลิคอปเตอร ทีมนักประดานํ้ายังพบวา ซากเฮลิคอปเตอร
ทับรางของ จาสิบตํารวจ เลิศชาย สุวรรณโณ ชุดรักษาความปลอดภัยที่สูญหาย เมื่อเคลื่อน
ซากเฮลิคอปเตอรได รางของจาสิบตํารวจ เลิศชาย สุวรรณโณ ก็ลอยขึ้นสูผิวนํ้า
แมชุดกูภัยจะเคลื่อนยายซากเฮลิคอปเตอรกลับเขาฝงไดแลว แตภารกิจก็ยัง
ไมเสร็จสิ้น เนื่องจากยังไมพบศพของ พันตํารวจโท ประสวน มุสิกุล นักบินที่หนึ่ง จนกระทั่ง
ชวงเชาของวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ ชุดกูภัยจึงพบรางของนักบินที่หนึ่งลอยขึ้น
สูผิวนํ้า ไมไกลจากบริเวณที่กูซากเฮลิคอปเตอรมากนัก
ตํารวจและทหารที่รวมภารกิจคนหาผูเสียชีวิตและกูซากเฮลิคอปเตอรตั้งแถว
กองเกียรติยศใหนักบินที่หนึ่งอยางสมเกียรติ เปนอันเสร็จสิ้นภารกิจตลอด ๕ วันเต็ม
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ภารกิจครั้งนี้ถูกยกใหเปนกรณีศึกษา เพราะถือเปนครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย
ที่ประสบความสําเร็จในการใชบอลลูนกูซากเฮลิคอปเตอรที่จมอยูใตนํ้าที่มีทัศนวิสัย
ในการมองเห็นตํ่า

อุบัติเหตุทางอากาศครั้งนั้นแมจะเกิดขึ้นมานานเกือบ ๖ ปแลว แตซากเฮลิคอปเตอร
ลํานี้ยังถูกเก็บรักษาไวภายในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต สภาพของ
เครื่องหมายเลข ๒๒๑๔ ยังอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ จุดที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด
คือดานหนาของเครื่องบริเวณหองนักบิน รองรอยของเข็มมาตรวัดที่อยูดานหนาเครื่อง
บงบอกใหรูวา เข็มเหลานั้นหยุดทํางานทันทีในนาทีที่เครื่องตกลงสูทองนํ้าอันมืดมิดของ
เขื่อนบางลาง
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
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ด.ต.ศิริวุฒิ เชาวนปรีชา

จ.ส.ต.เจริญ เภามี

ส.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร

เมื่อเฮลิคอปเตอรบินมาถึงบริเวณเกาะพันไร หมูที่ ๑ ตําบล
เขือ่ นบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึง่ เปนพืน้ ทีข่ องเขือ่ นบางลาง
ดาบตํารวจ ศิริวุฒิ เชาวนปรีชา (สัมภาษณ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
หัวหนาชางเครื่อง กองบินตํารวจยะลา ผูรอดชีวิตเลาถึงนาทีชีวิตวา...
“ขณะเกิดเหตุมีฝนตก สภาพอากาศมืดพอสมควร จูๆ เครื่องบินก็เอียงลง
ทางดานซาย ไดยินเสียงผูกองประสวนฯ นักบินที่หนึ่งตะโกนสั่งใหเปด
ประตูรีบออกไปผูกองจะออกจากเครื่องเปนคนสุดทายตนรีบถอดรองเทา
คอมแบตแลวกระโดดออกจากเครือ่ งโชคดีทพี่ บชิน้ สวนใบพัดของเครือ่ งบิน
ลอยนํ้าอยู จึงใชเกาะเพื่อพยุงตัววายนํ้าลอยคอเขาหาฝง ตอนนั้นรูสึก
ใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนวายนํ้าตามมาอีกคน จนมาพบชาวบานที่เขามาให
ความชวยเหลือ ขอขอบคุณชาวบานทุกคนที่ชวยเหลือจนรอดปลอดภัย
สวนนักบินทั้งสองทานซึ่งผมใหความเคารพเปนอยางมาก แตไมสามารถ
ใหความชวยเหลือไดทัน เพราะเหตุการณมันเกิดเร็วมาก ตองรีบวายนํ้า
ออกจากตัวเครื่องไมเชนนั้นจะถูกดูดจมนํ้าลงไปพรอมกับเครื่องดวย จําได
วาวายนํ้าออกจากเครื่องพรอมกับจาสิบตํารวจ เจริญ เภามี”
สวน จาสิบตํารวจ เจริญ เภามี ผูบังคับหมูหนวยปฏิบัติการ
พิเศษตํารวจภูธรภาค ๙ ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเครื่องใน
วันนั้น... ผูรอดชีวิตอีกคนหนึ่งเลาวา... “หลังจากเครื่องบินตกไดรีบวายนํ้า
ออกจากตัวเครื่อง พอดีมีชาวบานเขามาชวย ตอนแรกไมแนใจวาจะเปน
ชาวบานหรือไม รูสึกกลัวเพราะขณะนั้นอาวุธประจํากายก็ตกลงไปในนํ้า
ทั้งหมดแตก็ไดรับความชวยเหลือจากชาวบานเปนอยางดี และปลอบวา
ไมตองกลัวจึงฝากขอบคุณชาวบานเขื่อนบางลางทุกคนที่ชวยเหลือผมและ
เพื่อนรวมชะตากรรมรอดชีวิตมาได”
นอกจากนั้นยังมีผูรอดชีวิตอีกคนคือ สิบตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์
นิลมิตร (สัมภาษณ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ผูบังคับหมูหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ชวยราชการศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสวนหนา จังหวัดยะลา เลาถึงนาทีชวี ิตวา... “กอนเครือ่ งบิน
ตกจะหมุนกอน ผมคิดทันทีวาเครื่องบินตกแนนอนไมทันไดตั้งตัวแตก็รีบ
ออกจากตัวเครื่อง วายนํ้าทั้งเครื่องแบบ รองเทาคอมแบต หมวกยังอยูครบ
โชคดีชวงนั้นรางกายยังแข็งแรง ตองประคองตัวอยูในนํ้า จําไดวาวายนํ้า
ออกจากตัวเครื่องพรอมกันกับรอยตํารวจเอก พิเชษฐ คําอาย นักบินที่สอง
แตออกมาไมไกลนักนักบินที่สองก็โบกมือเหมือนกับจะบอกวาไมสามารถ
วายนํ้าตอไปได แลวก็จมนํ้าหายไปตอหนาตอตา จังหวะเดียวกันมีเรือ
ชาวบานเขามาชวยเหลือจึงรอดชีวิตมาได ผมขอขอบคุณและรูสึกซึ้งนํ้าใจ
ของชาวบานเขื่อนบางลางที่ไดชวยเหลือ”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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ด.ต.วีระพงษ ประไพวรรณ

ดาบตํารวจ วีระพงษ ประไพวรรณ (บันทึก: ๒๕๕๖) ผูบ งั คับหมู
กองรอยกูชีพ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บันทึกความทรงจําการปฏิบัติการ
กูเฮลิคอปเตอรครั้งประวัติศาสตรไววา... “ตุลาคม ป พ.ศ.๒๕๕๐ ผมขอ
อนุญาต พลตํารวจตรี โกสินธ บุญสราง ผูบังคับการคายนเรศวร
ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อหาประสบการณชีวิต
สัก ๖ เดือน ทีช่ ดุ ควบคุมตํารวจพลรมกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๓
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา วันจันทรที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ ที่เปน
วันเกิดเหตุผมปฏิบัติหนาที่อยูตามปกติ มีขาวแจงวาเฮลิคอปเตอรของ
กองบินตํารวจประสบอุบัติเหตุตกบริเวณเขื่อนบางลาง ตํารวจตระเวน
ชายแดนทุกนายตื่นตัวเตรียมพรอมรอฟงคําสั่งออกลาดตระเวนคนหา
พันตํารวจเอก พยุหะ บุษบงค ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
(ยศและตําแหนงในขณะนั้น) สั่งการใหผมรวมในชุดปฏิบัติการคนหาดวย
เมื่อตํารวจนํ้าจากจังหวัดสมุทรปราการเขาพื้นที่เวลา ๐๒.๐๐ น. จะดํานํ้า
คนหาผูสูญหายในวันรุงขึ้นคือวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
ผมจึงไปรายงานตัวสมัครเปนนักดํานํ้าตามความสามารถของตัวเอง
นองๆ ทีมตํารวจนํ้าเกือบทุกคนสนิทสนมกันดี เพราะเคยรวมงานกัน
หลายครั้ง อาทิ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย, แขงขันวายนํ้า
หนาพระที่นั่งวังไกลกังวล หัวหิน เปนตน จึงประกอบทีมกันไดดี

ตอมาเฮลิคอปเตอรจากกองบินตํารวจมาบินคนหาทางอากาศ เหนือเขื่อนบางลาง หวังจะเจอ
ผูรอดชีวิตลอยอยูในนํ้า ผมจึงขอขึ้นเฮลิคอปเตอรบินสํารวจดวย ขณะตรวจการณทางอากาศเห็น
คราบนํ้ามันลอยขึ้นเหนือผิวนํ้าเปนวงกลมขนาดเทาขันนํ้า จึงกําหนดจุดพิกัด GPS ๕๑๖๗๗๘ แลวให
เรือยางทิ้งสมอตรงจุดนั้น เมื่อลงจากเฮลิคอปเตอรผมก็ประกอบอุปกรณดํานํ้าสคูบาดํานํ้าตรงจุดทิ้งทุน
ลึกประมาณ ๑๓๐ ฟุต สภาพใตนํ้ามืดมาก ใชไฟฉายสองไดไมเกิน ๑ เมตร อุปสรรคคือมีตนไมใตนํ้าเหมือน
ในปาดีดีนี่เอง การดํานํ้าในวันนั้น สิบตํารวจโท นิคสัน ไชยศิลป ใชมือคลําไปเจอศพ รอยตํารวจเอก พิเชษฐ
คําอาย นักบินที่สองโดยบังเอิญ ศพใกลจะลอยนํ้าแลวเพราะจมมาหลายชั่วโมงเพราะปกติคนจมนํ้ากอนจะ
ลอยขึ้นสูผิวนํ้าสวนมากจะเคลื่อนที่เหมือนลูกมะพราว จากการที่นักดํานํ้าดําลงไปหลายครั้งทําให
คราบนํ้ามันลอยขึ้นผิวนํ้ามากขึ้น
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. พบศพ รอยตํารวจเอก พิเชษฐ คําอาย
นักบินที่สอง ผมและทีมงานดํานํ้าบริเวณเดิมพบเฮลิคอปเตอรพลิกหงายทองใบพัดใหญกับใบพัดหาง
จมโคลนใตนาํ้ รอบๆ มีตน ไผหนาแนน อุปสรรคสําคัญอีกอยางคือใตนาํ้ มืดเหมือนกลางคืน อุณหภูมนิ าํ้ เย็นจัด
นักดํานํ้าตองตอสูกับความหนาวเย็นเพราะการแตงกายมีเพียงกางเกงขาสั้นเสื้อคอเตาแขนยาวเทานั้น
วันนี้พบปน ปลย.M๑๖ จํานวน ๒ กระบอก ปนพก CZ ขนาด ๙ มม. ๑ กระบอก และกระเปาถือของ
รอยตํารวจเอก พิเชษฐ คําอาย
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ปฏิบัติการลากจูง ฮ.เขาฝง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ การคนหาวันนี้พบกระเปาของพี่สวน (พันตํารวจโท
ประสวน มุสิกุล นักบินที่หนึ่ง) กับหมวกนักบินไมมีชื่อ วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว
ผูช ว ยผูบ ัญชาการตํารวจแหงชาติ เชิญทุกฝายรวมประชุมหารือเพือ่ หาแนวทางกูซ ากเฮลิคอปเตอรขนึ้ จากนํา้
ใหไดเพื่อพิสูจนหาสาเหตุการตกเกิดจากอะไร ตัวนักบินหรือตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร มีการเสนอ
ความคิดเห็นหลายอยาง อาทิ ขอความชวยเหลือจากนักดํานํ้าตางประเทศ ซึ่งมีคาใชจายสูงและลาชา
ทีมตํารวจนํา้ เสนอวาเคยใชถงั ๒๐๐ ลิตร เปนทุน ลมกูว ตั ถุใตนาํ้ ในทะเลมาแลว แตมขี อ จํากัดถังนํา้ ๒๐๐ ลิตร
ไมมีหวงสําหรับผูกยึดและตองใชถังนํ้ามันจํานวนมาก ผมจึงเสนอวิธีการใชบอลลูน ที่ชมรมประมงปราณบุรี
มีอุปกรณชนิดนี้ไวกูเรือตังเกที่จมนํ้า ซึ่งผมและเพื่อนตํารวจพลรมคายนเรศวร เคยชวยเหลือในการกูเรือ
หลายครั้งจึงสนิทคุนเคยกันดี ผมขอสนับสนุนอุปกรณดํานํ้า นักดํานํ้าตํารวจพลรมคายนเรศวรและบอลลูน
ที่ประชุมทุกฝายเห็นดวยจึงตกลงใจวางแผนกูเฮลิคอปเตอรตามที่ผมเสนอ
วันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ การปฏิบัติการกูซากเฮลิคอปเตอรใตนํ้าเขื่อนบางลางเกิด
ขึ้นทามกลางความระทึกใจของทุกฝาย เพราะเปนปฏิบัติการใชบอลลูนลงสูใตนํ้าจืดที่มืดมิดเปนครั้งแรก
เริ่มตนดวยนักประดานํ้าดํานํ้านําบอลลูนลูกแรกซึ่งหนักพอสมควรไปผูกติดกับสกีเฮลิคอปเตอรใชเชือกยาว
ประมาณ ๖๐ ฟุต ซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของความลึกของนํ้า แลวใหนักดํานํ้าอีกคนไปเติมลมเขาบอลลูนที่
กลางนํ้าเนื่องจากพอจะมีแสงสวางบางในความลึกระดับนี้ ปรากฏวาหลังเติมอากาศเขาไปในบอลลูนลูกแรก
ซากเฮลิคอปเตอรเริ่มขยับตัวลอยขึ้นพรอมกับศพของ จาสิบตํารวจ เลิศชาย สุวรรณโณ ซึ่งถูกซากเฮลิคอปเตอร
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กดทับอยูก็ลอยขึ้นทันที มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กนอยคือ สิบตํารวจโท กําจรเดช ทานา นักดํานํ้าพลรมนเรศวร
ที่เพิ่งสําเร็จหลักสูตรประดานํ้ามาหมาดๆ ในขณะเติมลมบอลลูนลูกที่ ๒ ใกลจะเต็ม ถุงมือดํานํ้าถูกสายรัด
ปากถุงบอลลูนหนีบติดสะบัดไมหลุด จึงถูกบอลลูนลากขึ้นสูผิวนํ้าดวยความเร็วกวา ๑๘ เมตร/ฟุต
เกิดอาการช็อกหมดสติ ตองใชออกซิเจนบริสุทธิ์ชวย ประกอบกับรางกายแข็งแรงจึงไมเปนอันตรายมาก
เมื่อซากเฮลิคอปเตอรลอยตัวอยูกลางนํ้าจึงงายตอการนําบอลลูนลูกอื่นๆ ไปผูกติดกับเครื่องบิน เมื่อบอลลูน
ทั้ง ๔ ลูกทํางานประสานกันนําเฮลิคอปเตอรขึ้นสูผิวนํ้าไดสําเร็จ เวลา ๑๕.๐๐ น. ใชเชือกลากเขาฝงที่ทาเรือ
เขื่อนบางลางใชรถเครนยกใสรถบรรทุกเวลา ๑๘.๐๐ น. นักประดานํ้าก็บรรลุภารกิจ





การชวยเหลือ ส.ต.ท.กําจรเดช ทานา

การเคลื่อนยายศพ พ.ต.ท.ประสวน มุสิกุล นักบินที่หนึ่ง

แตภารกิจของผมยังไมเสร็จเพราะ รอยตํารวจเอก นิพนธ เตียวตระกูล รองสารวัตรสืบสวน
สถานีตํารวจภูธรสุไหงโกลก อดีตครูฝกพลรมคายนเรศวร โทรศัพทบอกวา... สีเทาตองหาศพพี่สวนใหพบ
นะนอง เขามีบุญคุณตอพลรมคายนเรศวรมากอยาทิ้งพี่เขา ผมจึงขอรองนองๆ ตํารวจนํ้าอยาเพิ่ง
เก็บเรือยาง เชาพรุงนี้พี่เขานาจะลอยตามเฮลิคอปเตอรขึ้นมา เหมือนที่คาดคิดเชาวันเสารที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. พบศพพี่สวนลอยขึ้นผิวนํ้าจริงๆ ในสภาพศพอืดเต็มชุดนักบิน จึงชวยกัน
ลําเลียงศพขึ้นจากนํ้า คลุมดวยธงชาติไทยใหวีรบุรุษดวยความเคารพและอาลัยยิ่ง จากนั้นตั้งแถว
กองเกียรติยศให พันตํารวจโท ประสวน มุสิกุล นักบินที่หนึ่งอยางสมเกียรติ”
เกีกียรติประวัติและศ
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กับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations)
หรืออาเซียนเปนองคกรทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกทัง้ หมด ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา อาเซียนมีพื้นที่ราว ๔,๔๓๕,๕๗๐
ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๖๐๐ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลิตภัณฑของประเทศสมาชิก
(GDP) ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเปนมูลคาราว ๑.๘ ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนลําดับที่
๙ ของโลก ในปจจุบันอาเซียนไดมีการพัฒนามาโดยลําดับ ซึ่งประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับในเวที
ประชาคมระหวางประเทศ ทั้งในเรื่องของบทบาทการสรางบรรยากาศสันติภาพและการอยูรวมกันโดยสันติ
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน รวมถึงการรวมกันแกปญหาในเรื่องตางๆ รวมกัน อาทิ การแกไขปญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศสมาชิก
ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ผูนําอาเซียนประกาศ Bali Concord II เห็นชอบใหจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน”
(ASEAN Community) ประกอบดวย ๓ เสาหลัก ไดแก ประชาคมความมัน่ คง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม ใน ค.ศ. ๒๐๒๐ (ตอมาไดประกาศเลื่อนเปนป ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘)
เสาหลักแรก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Communication) โดยมีเปาหมายในการลดความหวาดระแวงระหวางประเทศสมาชิก รวมมือกัน
ทางดานความมั่นคง (Cooperative Security) เพื่อนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติและการปฏิเสธการใช
ความรุนแรงและกําลังในการแกไขความขัดแยง
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เสาหลักที่สอง ไดแก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communication)
โดยมีเปาหมายการรวมตัวทางเศรษฐกิจอยางลึกซึ้ง (Deepening Process) สูการเปนฐานการตลาด
และการผลิตรวมเปนหนึ่งเดียวกัน และจัดใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินลงทุน และ
แรงงานฝมืออยางเสรี
เสาหลั ก ที่ ส าม ได แ ก ประชาคมสั ง คมวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-cultural
Communication) ซึ่งมีเปาหมายในการใหประชาชนมีสวนรวมและเปนเจาของ (Stake holder)
การสรางอาเซียนใหเปนสังคมเอื้ออาทรและแบงปน (caring and sharing communication)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูนําอาเซียนไดให
การรับรองแถลงการณวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๖
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ไดยํ้าความจําเปนในการกําหนดมาตรการตางๆ ในแผนแมบทที่มี
เปาหมายและตารางเวลาที่ชัดเจน ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนากลไกการระดมทุนสําหรับโครงการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อใหบรรลุการดําเนินการตอไป



รถไฟความเร็วสูง



ทาเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน เปนการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบ และประชาชน
ซึ่งรวมกันเปนรากฐานที่เอื้อตอการบรรลุผลในดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งจะนําไปสูวิสัยทัศนของการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดประกอบดวย
๑. ความเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
และพลังงาน
๒. ความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ ไดแก การเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคา การบริการ
และการลงทุน ความตกลงในการขนสงในภูมิภาค พิธีการขามพรมแดน ศุลกากร
๓. ความเชื่อมโยงดานประชาชน ไดแก การทองเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3488 เก

พิธีแหอุปคุตงานนมัสการพระธาตุพนม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖



หมูบานมิตรภาพไทย–เวียดนาม
หรื อ บ า นนาจอก (บ า นท า น
โฮจิมินห) บานนาจอก หมูที่ ๕
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ดํารงตนอยางมีเกียรติ



ผลกระทบของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
แมวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะมีประโยชนที่เปนรูปธรรม แตก็มีปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ติดตามมาดวย ไดแก ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การลักลอบเขาเมือง ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมลพิษ ตลอดจนความทาทายขามเขตแดนอื่นๆ ที่จําเปนจะตอง
ไดรับการพิจารณาปองกันและแกไขอยางเหมาะสม
ผลกระทบดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดจากการเคลื่อนยายอยางเสรีใน ๕ สาขา
ไดแก สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือและเงินลงทุน ซึ่งทําใหมีทั้งผูไดประโยชนและเสียประโยชน
แตกตางกันตามศักยภาพของผูประกอบการแตละประเทศ
ผลกระทบดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในปจจุบันภัยคุกคามของโลก
ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง (Radical change) โดยไมใชภัยคุกคามที่สามารถแกปญหาไดดวยการใช
กําลังทางทหารเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตกลับกลายเปนภัยคุกคามที่เรียกวา “ภัยคุกคามรูปแบบใหม
(Non-traditional threat)” ซึ่งมีปญหาที่เกิดขึ้นจากภายในภายนอก ไมวาจะเปนรูปแบบของอาชญากรรม
ขามชาติ การกอการรายและภัยพิบัติซึ่งตองใชการบูรณาการทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด
อีกทั้งตองมีความรวมมือระดับนานาชาติกับมิตรประเทศ จึงจะสามารถแกไขปญหาได
ผลกระทบดานประชาสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบและการปรับตัวของภาคราชการไทยในภาพรวม

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเกิดความรวมมือเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ดาน จะมี
การติดตอระหวางหนวยงานราชการตางๆ ของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหทัน
กับประเทศอาเซียนอื่นๆ จะมีการแขงขันกันมาก ภาคราชการจําเปนตองดึงภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเขามาเปนพันธมิตรในการทํางาน ภาคราชการตองมีความตื่นตัวในการรับรู
เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกวางและในเชิงลึก การผลักดันไทยเขาสูเวทีอาเซียนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให
ไดประโยชนสูงสุดกับไทย ดังนั้น บุคลากรในภาคราชการจะตองมีการเตรียมพรอมดังนี้





ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

จุดตรวจหนังสือผานแดนชั่วคราวเพื่อใหเจาหนาที่ประทับตราดานศุลกากรแมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย



สะพานมิตรภาพ แหงที่ ๓ นครพนม-คํามวน จ.นครพนม
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ดํารงตนอยางมีเกียรติ

๑. ความรูและความเขาใจเรื่องอาเซียน ไดแก กฎบัตรอาเซียน ทิศทางประชาคมการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการเชื่อมโยง
๒. รูเรื่องประเทศสมาชิก ไดแก ภาษาและวัฒนธรรม การเมืองระบบราชการ เศรษฐกิจ
ธุรกิจสังคมและยุทธศาสตรของแตละประเทศที่มีตออาเซียน เพื่อเปนฐานความรูในการสนับสนุนการทํางาน
รวมกัน
๓. ตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหไดตามมาตรฐานสากลของอาเซียน และ
๔. จะตองมีการวางแผนที่ดีของหนวยงานในการเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน

บทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
เมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน พื้นที่ชายแดนจะมีความสําคัญทั้งในมิติทางการคาและ
การดูแลดานความมั่นคง ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานหนึ่ง ที่ทํางานรับผิดชอบอยูในพื้นที่ชายแดน
มาอยางตอเนื่องในดานความมั่นคงโดยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคมในพื้นที่ชายแดน จึงมีสวนสําคัญในการ
ดําเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงอันเปนผลที่จะตามมาจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
และเปนกลไกขับเคลื่อนในการดําเนินงานทั้งสามเสาหลักได ทั้งนี้เพราะตํารวจตระเวนชายแดนทํางาน
อยูใ นพืน้ ทีช่ ายแดนมาเปนเวลานาน ทัง้ ในภารกิจตามแผนปองกันประเทศ ภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติ รวมถึงภารกิจดานงานกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน ที่ตองสรางเสริมความมั่นคงในหมูบาน
ตามแนวชายแดน มากวา ๖๐ ป มีการจัดหนวยปฏิบัติไวรอบแนวชายแดนทั่วประเทศ และมีภารกิจหนาที่
ที่ถูกกําหนดไวตามกฎหมาย โดยไดออกแบบโครงสรางให ตํารวจตระเวนชายแดน สามารถปฏิบัติภารกิจได
ดังนี้
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“เปนตํารวจที่ทําหนาที่ทหารได เปนกองกําลังกึ่งทหาร (Paramilitary force)”
- ปองกันชายแดน (อยางทหาร)
- ปราบปรามอาชญากรรมริมแนวชายแดน (อยางตํารวจ)
- ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ความมั่นคง (อยางพลเรือน)

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กลาวคือ
• ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ
• รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ ประชาชนและความมั่นคงปลอดภัย
ตามแนวชายแดน
• ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในระดับนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ
ไดจัดทําแผนแมบทเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ขึ้น โดยนํากรอบ
แนวความคิดองคประกอบ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประเด็นความทาทายและความเสี่ยงดานตางๆ
มาบูรณาการกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ของประเทศไทย โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
ภายใตแผนแมบทดังกลาว จํานวน ๔ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการชายแดนและแกไขปญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ การลงทุนกับประเทศ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศ
ในสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและ
นอกอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ยังมุงเนนการอํานวยความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ โดยหนวยตํารวจ
ทุกหนวยงานจะตองเรงพัฒนาระบบการทํางาน สงเสริมธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมใหมีมาตรฐาน
ในระดับสากลอีกดวย
สําหรับในสวนของตํารวจตระเวนชายแดน ตามแผนแมบทเตรียมความพรอมรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติขางตน ไดมอบหมายใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเปนหนวยเจาภาพหลักตามยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการชายแดนและแกไขปญหา
ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ และจากบทบาทหนาทีข่ องตํารวจตระเวนชายแดนซึง่ เปน
หนวยหนึ่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีภารกิจหลักในการเฝาระวังและรักษาความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่ชายแดนไทยตามแผนปองกันชายแดน ประกอบกับผลจากการวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลง และ
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ปญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน กอปรกับแนวโนมการยกเลิก
การประกาศกฎอัยการศึกเพื่อสรางบรรยากาศทางการคาตามแนวชายแดน ทําใหบทบาท
ของตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีการปรับเปลี่ยน ทั้งในสวนของการปฏิบัติงานและ
กระบวนการ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงของปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําผิดที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคง
เชน การลักลอบหลบหนีเขาเมือง การลําเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดฎหมายอื่นๆ โดยมุงเนน
การปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้

จุดตรวจบานปางไฮ (ถนนเรียบแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว) กก.ตชด.๓๑

ภารกิจที่ ๑ ภารกิจการเฝาระวังตามแนวชายแดนและคนตางดาวหลบหนี
เขาเมือง โดย
(๑) กําหนดพื้นที่เปาหมายในการปฏิบัติภารกิจ ไดแก พื้นที่และชองทางผาน
เขา-ออก ตามแนวชายแดน (Border Area) นอกจากชองทางที่ถูกตองตามกฎหมาย
ที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองดูแลรับผิดชอบ
(๒) ปรับบทบาทในการปฏิบัติภารกิจการเฝาระวังตามแนวชายแดนในรูปแบบ
ที่มุงเนนการบังคับใชกฎหมาย และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมากกวา การใชกําลังปฏิบัติการทางทหาร เชน การลาดตระเวนเฝาตรวจ
แนวชายแดนดวยรถจักรยานยนต รถยนต โดยมีการกําหนดจุดพักรับแจงเหตุในพื้นที่
ตามความเหมาะสมแทนการวางกําลังเฝาตรวจประจําฐานปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดประโยชน
ในแงของการปองปรามการกระทําผิดและการบริการประชาชน
(๓) การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามแนวชายแดนใหครอบคลุมพื้นที่ และสอดคลอง
กับตํารวจภูธรในพื้นที่
(๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบงานโดยจะตองมี
ความสอดคลองและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงเครือขายและระบบควบคุม ติดตาม
สั่งการ การปฏิบัติภารกิจของหนวยตางๆ ในสังกัดที่ปฏิบัติภารกิจพื้นที่แนวชายแดน
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ภารกิจที่ ๒ ภารกิจการสรางกลไกความรวมมือในพื้นที่ชายแดน ดวยการศึกษา
ปญหาภัยคุกคามที่มีอยูปจจุบันและแนวทางแกไขปญหาภัยคุกคาม โดยการประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อรวมกันวางแผนแกไขปญหา
(๑) พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการชายแดนรูปแบบใหม ที่มุงเนนการพัฒนา
ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยการสรางจิตสํานึกและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือระดับพื้นที่กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อลดเงื่อนไขและการจัดการ
ปญหาความมั่นคงหรือความขัดแยงในรูปของคณะกรรมการรวม
(๒)การแสวงหาความรวมมือในการปฏิบตั ภิ ารกิจกับหนวยงานตางๆ ในพืน้ ที่ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามเปาหมาย โดยการทํา MOU ปจจุบันหนวยปฏิบัติ
เชน กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ไดมีการทํา MOU กับตํารวจภูธรภาค ๖
เกี่ยวกับความรวมมือในการเฝาระวังชายแดน
(๓) การจัดตั้งศูนยประสานงานในลักษณะศูนยปฏิบัติการ (ศปก.) ตามแนวชายแดน
จากทุกหนวยระดับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
(๔) จัดกําลังชุดประสานงานจากทุกกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
สําหรับแนวความคิดในการปฏิบัติตามภารกิจนี้ หนวยมีเปาหมายที่จะดําเนินการ
ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น
ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๒ ประการ ไดแก กําลังพล
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพดวยการฝกอบรมใหความรู รวมถึงการเพิ่มเติมกําลังพล
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดดําเนินการจัดทํา
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการ
(๑) ขอรับการสนับสนุนกําลังพลทดแทน (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยขอรับการสนับสนุน
กําลังพลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปละ ๓,๐๐๐ นาย ใน ๔ ป เปนจํานวน ๑๒,๐๐๐ นาย
(๒) เตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศเพื่อใหกําลังพลมีทักษะ ความรู
ในการพูดสื่อสาร โดยใชภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบานได
(๓) จัดหายุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณตามอัตราการจัดสิ่งอุปกรณของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๔) จัดระบบควบคุม ติดตาม สั่งการ (c๔i) การปฏิบัติภารกิจเฝาระวังรักษาความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่ชายแดน
(๕) จัดหาระบบโทรคมนาคม สําหรับที่บังคับการทางยุทธวิธี เคลื่อนที่พรอมรถยนต
แมโครงการดังกลาวจะยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบ แตหนวยก็ได
มีการดําเนินการมาโดยลําดับ ทัง้ ในดานการพัฒนาของบุคลากร และการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึง
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การอบรมภาษา พมา-อังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

กก.ตชด.๑๓ เปดฝกอบรมโครงการเรียนรูภาษา พมา - อังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องตนฯ รุนที่ ๑
ณ หองประชุมเจาพระยากลาโหมราชเสนา คายพระพุทธยอดฟา กก.ตชด.๑๓ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน ๔๖ นาย ระหวางวันที่ ๑๗ พ.ค.-๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
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พล.ต.ต.โกสินธ บุญสราง รอง ผบช.ตชด. พรอมคณะลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจกําลังพล
และชักธงอาเซียนขึ้นสูเสา ที่ชายแดนอําเภอสุไหงโก-ลก เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
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รองผูบ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดนลงพืน้ ที่ใหกาํ ลังใจกําลังพลทีส่ ไุ หงโก-ลก
พลตํารวจตรี โกสินธ บุญสราง รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
นายกิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีป่ รึกษากรรมาธิการชายแดนไทยพรอมคณะ ลงพืน้ ที่
ใหกําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งมี พันโท สิทธิพร
จุลปานะ ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๖ รอยตํารวจโท สันทัด เต็งสุวรรณ หัวหนา
ชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๔๑๒ ผูนําชุมชน และผูนําศาสนา ในพื้นที่ใหการตอนรับ
โดยมี รอยตํารวจโท สันทัด เต็งสุวรรณ หัวหนาชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๔๑๒
เปนผูบรรยายสรุปภารกิจและหนาที่ใหคณะทราบ ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
ปองกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อสถาปนาความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดน ตรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน
และกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป ๒๕๕๘ และพัฒนากระบวนการทํางานเปนรูปแบบใหมปี ระสิทธิภาพ คํานึงความสงบสุข
ของประชาชน และรวมถึงการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธสงคราม
และการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งทางดานรองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และที่ปรึกษากรรมาธิการ
ชายแดนไทยพรอมคณะ รวมกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ชักธงสัญลักษณประชาคมอาเซียน
ขึ้นสูเสา หนาเรือนรับรองชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๔๑๒ ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพรอมในการที่จะเขาสูประชาคมอาเซียน
ป ๒๕๕๘ ที่กําลังจะมาถึง
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นักอานทีช่ นื่ ชอบวรรณกรรมประเภทประวัติ ชีวประวัติ หรืออัตประวัติ ของคนเกงๆ ทีส่ งั คมยอมรับ และ
บันทึกไวมากมายนัน้ คงไมมใี ครพลาดทีจ่ ะอานชีวประวัตขิ องนักปราชญชาวเปอรเซีย ทีม่ ชี อื่ วา “โอมารคยัมร”
เจาของวาทะกองโลก “เหลาไวน...ใบไม...ชีวติ ” ซึ่งนักปราชญรวมสมัยและรุนตอๆ มาใหความเคารพยกยอง
ในความคิดอันชาญฉลาดของเขาเปนอยางยิ่ง หลายคนก็รับสารภาพวาไดอานหนังสือชื่อ “โอมารคยัมร”
ตั้งแตเปนนักเรียนมัธยม พบวาทะอันกองโลกนี้เชนกัน “เหลาไวน...ใบไม...ชีวติ ” แตไมสามารถบอกตนเอง
ไดเลยวา “เหลาไวน...ใบไม...ชีวติ ” สามคํานี้ เปนวาทะกองโลกไดอยางไร และเปนปรัศนีในใจตลอดมา
อาจเพราะไมเคยรูจ กั และไมเคยดืม่ ไวน...รูจ กั ใบไม...แตกย็ งั ใชชวี ติ อยูก บั ครอบครัวเดิม จนอายุลว งเลย
มาถึงวัยกลางคน และไดอานหนังสือ “โอมารคยัมร” อีกครั้งหนึ่ง หลังจากรูจักเหลาไวน...ใบไม...และ
รูจักชีวิต...จิตจึงประภัสสร...เขาใจความหมายดวยตนเองวา...
...เพราะเหลาไวนชั้นดีนอกจากตองใชผลไมชั้นดี ยังตองผานการบมเพาะอยางดี ดวยถังไมโอค
ที่อุณหภูมิพอเหมาะ เปนเวลาอันยาวนาน จึงไดเหลาไวนชั้นดี ซึ่งมีราคาแพง วากันวาแตละหยดราคาเปน
รอยบาท แตละขวดราคาเปนแสนบาทก็มี...
...ใบไม้ทุกใบยอมผานการเปนยอดออน เปนใบออน เปลี่ยนผานเปนใบแก ใบแหงแลวรวงหลน
ลงพื้น แมกระนั้นก็ยังเปนปุยอินทรียที่ยังประโยชนตอตนไมอื่นๆ โดยไมจําเปนวาจะมีใครผูใดสนใจ...
...ชีวติ ยอมผานวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน ไปลงทายทีผ่ สู งู อายุ ชีวติ ทีม่ คี า ยอมผานการบมเพาะทีด่ เี หมือน
เหลาไวน ดํารงตนเฉกเชนใบไม ตลอดเวลาตองสังเคราะหแสงเลี้ยงตนเอง ลําตน ดอกผลและผูเกี่ยวของ
สรางประโยชนใหสังคมตลอดเวลา ชีวิตเชนนี้เปนชีวิตที่มีคาโดยแท...คงไมใชเรื่องแปลกเพราะในสังคมไทย
ไดพบเห็นอยูบอย... แท็กซี่นําเงินและสัมภาระอื่นๆ ของนักทองเที่ยวที่ลืมไวในรถ นับราคาเปนลานบาท
คืนเจาของดวยหัวใจสดชื่น มีความสุข และรูสึกมีเกียรติ ที่ไดทําความดีเพื่อสังคม เพื่อคนไทยและประเทศไทย...
ไมตางจากที่นักวิชาการหลายคนบําเพ็ญตนเพื่อหนวยตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อประเทศไทย
ดวยอัตภาพของตน อันเปนสํานึกรับผิดชอบที่ดีงามอยางนานิยม...

นักวิชาการเปนใคร เกี่ยวพันกับตํารวจตระเวนชายแดนอยางไร
นักวิชาการ...เกิดขึ้นในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพราะความจําเปนของบานเมืองยุคที่
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยแผขยายลัทธิเขามาในประเทศไทย เพื่อดําเนินการทําสงครามประชาชน
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เพื่อยึดอํานาจรัฐ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสูระบอบคอมมิวนิสต
เมื่อป ๒๕๐๘
องคกรระหวางประเทศที่ชื่อวา USOM (United State Operation Mission) ซึ่งรับผิดชอบการ
ตอสูกับคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะสวนงานที่รับผิดชอบประเทศไทย รวมกับตํารวจตระเวน
ชายแดนรับบุคคลภายนอกซึ่งเปนบุคคลพลเรือนที่มีความรูระดับปริญญาตรีเขามาทํางาน ตามนโยบายของ
USOM และของตํารวจตระเวนชายแดนเรียกบุคคลเหลานี้วานักวิชาการรับเงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ
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นักวิชาการ...แขนงไผที่ถูกตัด
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จาก USOM ขาวของเครือ่ งใชทจี่ าํ เปนในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ เสือ้ ผารับจาก USOM มีรายไดประมาณเดือนละ
๑๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่ทางราชการรับบรรจุเขาทํางานสําหรับปริญญาตรียุคนั้นอยูที่ ๑,๑๕๐ บาท
นายนคร พงษนอย ผูอํานวยการไรแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนอดีตนักวิชาการ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ เลาไววา...
“ตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลที่จะตอง
รับผิดชอบความปลอดภัยของประเทศในเขตไกลคมนาคมเชนนี้ USOM
เล็งเห็นวาการปองกันประเทศอยางเดียวไมเพียงพอตองมีการพัฒนาชวย
เหลือประชาชนในเขตทุรกันดารนอกจากความปลอดภัยของประเทศชาติ
ขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม การชวยเหลือบางอยาง
ผูใหการชวยเหลือจําเปนตองมีความรูประสบการณและทักษะตามสมควร
เชน การใหการศึกษา การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว การดูแล สุขอนามัย
แต ข  า ราชการตํ า รวจตระเวนชายแดนนั้ น ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษา
ในวิชาเฉพาะเชน การสูรบ การปกครองและกฎหมาย เพียงสวนนอยที่จะ
นายนคร พงษนอย
มีประสบการณในดานการพัฒนาเพราะไมใชวิชาการสายตรงที่รํ่าเรียนมา
องคการชวยเหลือตางประเทศของอเมริกา (USOM) ในขณะนั้นจึง
ไดเสริมกําลังการปฏิบัติงานของ ตชด. ดวยการจัดงบประมาณวาจาง
นักวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาตางๆ เชน การศึกษา การเกษตร เศรษฐศาสตรและการบัญชี เพื่อให
ชวยปฏิบัติงานและเปนที่ปรึกษาตํารวจตระเวนชายแดนในดานการพัฒนาหลายๆ ดานดวยกัน เชน
การจัดการเรียนการสอน การปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยไมใชวิธี ตัด ฟนและเผา (Slash and burn) การทํา
เขื่อนกั้นนํ้าเพื่อการเกษตร การจัดการวางแผนครอบครัว การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในหมูบาน
เทาที่จําไดขณะนั้นตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ (ภาคเหนือตอนบน) มีนักวิชาการแขนงตางๆ ประมาณ
๑๕ คน โดยมีทั้งนักวิชาการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะปลูก กฎหมาย การสาธารณสุข การขาว
ตลอดจนเปนลามใหที่ปรึกษาฝายสหรัฐอเมริกา ฯลฯ”
ในหวงเวลาใกลเคียงกันนี้ รอยตรี ประยุทธ สุนทรไชยา (สัมภาษณ
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) อายุ ๗๐ ป อดีตนักวิชาการประจํากองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ และเกษียณอายุราชการที่กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เลาวา...
“ผมเข า ทํ า งานกั บ ตํ า รวจตระเวนชายแดน เมื่ อ ปลายป
พ.ศ.๒๕๑๑ ตอนนั้ น เรี ย กวา ข า ราชการวิ ส ามั ญ ไม มีย ศ ทํ า งานที่
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ป พ.ศ.๒๕๑๒ ยายไปทํางานกับองคการยูซอมที่จังหวัดอุดรธานี
รับเงินเดือนจากองคการยูซอมเดือนละ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท ในนาม
ร.ต.ประยุทธ สุนทรไชยา
บริษัท แน็คคอนไทย มีสํานักงานตั้งอยูในบริเวณกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนเขต ๔ (ปจจุบนั กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔)
ทํางานดานการขาว, พิสูจนขาว รวมกับหนวย Sea Bees ในหนึ่งเดือน
เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3588 เก

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
มีเพียง ๑ คน คือ นางสาวเยาวภา สิปนันท ครุศาสตรบัณฑิต ตําแหนงพนักงานการศึกษา ตอมา
ไดลาออกไปเพื่อรับราชการครู
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ออกทํางานสนาม ๓ สัปดาห เขาพักในสํานักงาน ๑ สัปดาห เพื่อรายงานขาวเปนภาษาอังกฤษใหหัวหนา
ซึ่งเปนชาวอเมริกันชื่อ มิสเตอร แฮรี่ เอฟเพียว และมิสเตอร เรยอง ผมมีบัตรประจําตัวของยูซอม เพื่อใช
เปนบัตรผานเขา-ออกในฐานทัพ หากไมมีบัตรจะเขาไปไมได สําหรับของใชตางๆ ขอเบิกจากยูซอมทั้งหมด
อาทิ วิทยุสื่อสาร กลองถายรูป เครื่องพิมพดีดภาษาอังกฤษชนิดกระเปาหิ้ว รถยนต เครื่องนอน ของใช
ในบาน แมแตเสื้อผาชุดทหาร เมื่อมีงานในฐานทัพทั้งงานประชุม งานสังสรรค ก็จะไดรับเชิญเขารวมเสมือน
คนของกองทัพคนหนึ่ง และบางครั้งผมตองเดินทางเขาไปในประเทศลาวดวยเพราะตอนเปนทหารผมเคย
ไปทํางานทางตอนเหนือของประเทศลาว
ป พ.ศ.๒๕๑๓ นอกจากทํางานกับยูซอมแลวผมไปชวยงานฝกอบรมชาวบานกับ พันตํารวจโท สมควร
หริกุล ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ (ยศและตําแหนงในขณะนั้น) ขณะนั้นสถานการณ
บานเมืองอยูใ นภาวะแตกแยกทางความคิด จึงจัดใหมกี ารอบรมชาวบานชายแดนขึน้ แตตอ มาชาวบานเหลานี้
เรียกรองคาตอบแทน อยากไดอาวุธปน อยากมีเงินเบี้ยเลี้ยง วุนวายมากจึงเปลี่ยนมาเปนใชวิธีการของ
ลูกเสือ เปนลูกเสือชาวเขาชายแดน และตอมาเปนลูกเสือชาวบาน” คําบอกเลาขางตนแสดงใหเห็นวา
นักวิชาการยุคนั้นทํางาน ๒ ดาน คืองานเปดและงานปด การไปทํางานในพื้นที่เขตอิทธิพลผูกอการราย
คอมมิวนิสตบางเดินสายฉายภาพยนตรของ USOM เรื่องราวการพัฒนาในลักษณะทําสงครามจิตวิทยา
ทํางานดานการขาวไปดวย และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย นับเปนงานที่ทาทาย ความเปนหนุมเปนสาว
ที่เปนบัณฑิตใหมไดทํางานกับองคกรระหวางประเทศและมีรายไดดี นักวิชาการยุคนั้นทุมเททํางานกันเต็ม
ความสามารถ บนความเชื่อมั่นสวนบุคคลที่ไมเหมือนกัน
ป พ.ศ.๒๕๑๖ USOM ยุตคิ วามชวยเหลือนักวิชาการจึงเปลีย่ นสภาพเปนพนักงานเปนความเปลีย่ นแปลง
ทีต่ อ งปรับตัวครัง้ สําคัญ ฐานะนักวิชาการจากเปนลูกจางในองคการ USOM ก็เปลีย่ นสภาพเปนลูกจางประจํา
สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน งานและความรับผิดชอบก็ปรับเขากับงานของตํารวจตระเวน
ชายแดน รับเงินเดือนตามฐานะลูกจางประจํา งานที่ไดรับมอบหมายเปนไปตามนโยบายของตนสังกัด
นักวิชาการสวนหนึ่งก็ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น สวนหนึ่งที่มีความผูกพันรักหนวย มีสายสัมพันธ
แนบแนนอยูกับตํารวจตระเวนชายแดนก็คงยืนหยัดทําหนาที่ตอไป เพราะสถานการณทางการเมืองยังคง
รุนแรง การดําเนินชีวิตของนักวิชาการ ภายใตแผนงานของตํารวจตระเวนชายแดนยังมีการปะทะ ซุมโจมตี
จากฝายตรงขาม การใชชีวิตเชนนี้ทําใหเกิดความผูกพัน เขาใจ และเห็นใจตํารวจตระเวนชายแดน แมสภาพ
ตองเปลี่ยนแปลงไป แตจิตใจยังคงยืนหยัดทํางานรวมกับตํารวจตระเวนชายแดนไปดวยจิตวิญญาณ
ความเปนผูเสียสละเพื่อชวยเหลือชาติบานเมืองใหสามารถเอาชนะพรรคคอมมิวนิสตใหไดนั่นเอง
นั่นคือที่มาของนักวิชาการยุคแรกๆ ซึ่งพอพนยุคที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการยูซอม
กรมตํารวจ (ขณะนั้น) โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดรับสมัครลูกจางประจําวุฒิปริญญาตรี
ตําแหนงพนักงานคือ พนักงานการศึกษา พนักงานการเกษตร พนักงานการเมือง ตามที่ไดรับการจัดสรร
อัตราประจํากองบัญชาการ กองกํากับการ ทั้ง ๔ ภาค และ กองบังคับการฝกพิเศษ เพิ่มขึ้น คือ
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กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
มีนักวิชาการสังกัด กก.ตชด.เขต ๒ ไดแก นายประสาทศิลป จําปาเทศ วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ตําแหนงพนักงานการเกษตร และ นางหวานใจ จูกระจาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ตําแหนงพนักงานการศึกษา สังกัด กก.ตชด.เขต ๗ ไดแก นายวิชิต ศุกระชาติ วิทยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงพนักงานการเกษตร (ถึงแกกรรม)
ขณะนั้นสถานการณทาง บก.ตชด.ภาค ๑ คือภาคตะวันออก (กก.ตชด.เขต ๒ ตั้งอยูที่ อ.อรัญประเทศ
จ.ปราจีนบุรี) และภาคตะวันตก (กก.ตชด.เขต ๗ ตั้งอยูที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี) ซึ่งมีทั้งสถานการณการ
กอการรายคอมมิวนิสต สถานการณชายแดนระหวางไทยและกัมพูชาและสถานการณ ชนกลุมนอยของพมา
แมวาหนาที่ของนักวิชาการจะรับผิดชอบในดานการศึกษา การนิเทศงาน การติดตามประเมินผลก็ตาม
แตเนื่องดวยโรงเรียน ตชด.ไดกระจายอยูตามพื้นที่ชนบทที่หางไกลหรือตามแนวชายแดน ผูนิเทศงานหรือ
ติดตามประเมินผลจึงหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงภัยมิไดเลย ทําใหนักวิชาการซึ่งเปนพลเรือนคนหนึ่งไดรับ
ประสบการณที่ประทับใจดังที่
นางหวานใจ จูกระจาง (บันทึก : ๒๕๕๖) อดีตนักวิชาการ
กก.ตชด.๑๑ มีประสบการณที่ประทับใจไดบันทึกไววา...
“ทุกครั้งที่เห็น ฮ. ขึ้น-ลง ที่กองกํากับการอดคิดไมไดวาปะทะ
ที่ไหน...วันนี้กี่ศพ...ใคร สามีใคร? พอใคร? ชีวิต ตชด.ที่เสี่ยงแบบนี้ทําให
ดิฉันเห็นใจ สงสาร และศรัทธาความเสียสละของเขาเหลานั้น ทําใหดิฉัน
ตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของหนวยที่ทรงไวซึ่งเกียรติศักดิ์หนวยนี้ และ
ตั้งใจที่จะทํางานรวมเปนรวมตายกับตํารวจตระเวนชายแดนตลอดไป
จนกระทั่งถึงวันที่ดิฉันมีความจําเปนที่จะตองอําลาความเปนนักวิชาการ
ของ ตชด. เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ ดิฉันก็ยังรักหนวย ผูกพันกับพี่นอง ตชด.
นางหวานใจ จูกระจาง
รวมทั้งพี่นองนักวิชาการ ยังติดตามขาวคราวหรือผลงานของ ตชด.
เสมอมา...ไมเคยลืมเลือน”
ไมเพียงแตนักวิชาการเทานั้นที่มีความทรงจําที่ดี ตชด.เองก็พูด
ถึงนักวิชาการอยางประทับใจเชนกันดังที่ ดาบตํารวจ ยุทธนา หลักทอง
(บันทึก : ๒๕๕๖) เจาหนาที่กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๒
บันทึกไววา...
“หากจะกลาวถึงการพัฒนาของหนวย ตชด.ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
นั้น มีหลายดานและระบบการทํางานก็เปลี่ยนไปจากการใชปฏิบัติการ
ทางทหาร ก็เนนไปใชการดําเนินงานดานกิจการพลเรือน จึงมีรูปแบบงาน
ที่หลากหลายตองอาศัยบุคคลที่มีความรูความชํานาญ มาชวยปฏิบัติงาน
จึงอยากจะกลาวถึงกลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่ไมใชขาราชการตํารวจ แตทํางาน
ด.ต.ยุทธนา หลักทอง
กับตํารวจที่ไปไหนไปกัน คือ กลุมนักวิชาการๆ มีสวนชวยใหหนวย ตชด.
เจริญกาวหนามาถึงปจจุบัน

เกีกียรติประวัติและศ
ละศัศักดิ์ศรี ๖๐๐ ปที่ภาคภูมิ
3600 เก

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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กระผมไดสัมผัสและรวมงานกับนักวิชาการ ๒ ทาน คือ อาจารยหวานใจ จูกระจาง
นักวิชาการศึกษา และ อาจารย ประสาทศิลป จําปาเทศ นักวิชาการเกษตร ประจํากองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ที่ทั้งสองทานไดทุมเทและตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตลอดมา
ภาระหนาที่งานที่ทานทั้งสองไดรับมอบหมาย เปนงานใหมๆ ที่หนวยไดรับมาตองมา
คิดใหม ทําใหม ทําโครงการฯ และวางแผนการปฏิบัติ ซึ่งเปนงานสวนใหญที่ ตชด.
ไมคุนเคย และสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหลายก็ยังไมทันสมัยมีแคพิมพดีด ไมมีคอมพิวเตอร
เหมือนในปจจุบัน การทํางานจึงยากเปนสองเทา งานโดดเดนและสําคัญที่ไดดําเนินการ
คือ การจัดตั้ง โรงเรียน ตชด. การประสานจัดอบรมครู ตชด. การจัดทําขอมูลสถานศึกษา
วางแผนการสอน วางแผนการปลูกพืช วางแผนการผลิตและประกอบเลี้ยง ตรวจเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. การเตรียมการรับเสด็จฯ การเขียนโครงการฯ ตางๆ ตามดําริของผูบ งั คับบัญชา
รางหนังสือที่เปนภาษาราชการ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ
ทุกโครงการ รวมทั้งตองเปนผูปฏิบัติงานตามที่เขียนโครงการฯ ประสานกับหนวยงานตางๆ
ระดับจังหวัด ซึ่งในสมัยนั้น ตชด.ยังขาดแคลนนายตํารวจที่มีความรูความสามารถ
นักวิชาการก็เหมือนกับนายตํารวจทานหนึ่ง เวลาติดตอประสานงานก็พูดจามีหลักการ
มีองคความรูทําใหหนวยไดรับการยอมรับ การติดตองานก็เปนผลดี นักวิชาการทั้งสอง
ไมเคยปฏิเสธงานมีความรับผิดชอบ ชวยเหลือทุกอยางไมวางานใหญ หรือเล็ก สอนงาน
ขาราชการตํารวจอยางไมหวงวิชาโดยเฉพาะ อ.ประสาทศิลป ชอบพูดอยูเสมอวา อยากรู
อะไร อยากถามอะไรใหรีบนะ เดี๋ยวผมจะเกษียณแลวนะ หมดยุคผมแลวนักวิชาการ
ก็สูญพันธุ ถาเปรียบสมัยนี้ก็คงเปน อาจารยกรู (Google) กดถามอะไรก็มีคําตอบใหเสมอ
ผมก็เปนคนหนึ่งที่สนิทคุนเคยทํางานเหมือนพี่ที่ใหนองตลอด พิมพไมเปน รางหนังสือ
ราชการ เขียนโครงการ ไมเปน ก็มาแนะนํา จัดหาหนังสือมาใหอาน จนทุกวันนี้ผลจาก
การซึมซับคําแนะนําสั่งสอนของนักวิชาการทั้งสองทาน ผมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ทั้งยากและงายสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผลงานการปฏิบัติงาน และการทําประโยชนของนักวิชาการที่มีตอหนวย ตชด.
ยังมีอีกมากที่ผมไมสามารถถายทอดไดหมด ตลอดระยะเวลายี่สิบปที่ไดทํางานรวมกัน
นับไดวานักวิชาการ มีความสําคัญและทําประโยชนใหแกหนวย ตชด. เปนอยางมาก
ปจจุบันกองกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ไมมีนักวิชาการแลว เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการทั้งสองทาน แตผลงานทั้งสองทานยังฝากไวในความทรงจํา จึงขอบันทึก
ไวใหขาราชการตํารวจรุนหลังๆ ไดทราบวาหนวย ตชด. เคยมีบุคคลผูที่เคยทําประโยชน
ใหกับหนวยที่เรียกวา นักวิชาการ ซึ่งบางคนไมเคยรูเคยทราบเลย ซึ่งมีเรื่องตลกที่อยากเลา
ตํารวจประจําปอมยามกองรักษาการณไมยอมใหนักวิชาการเขากองกํากับการ เนื่องจาก
คิดวาเปนลุงมาขอยา นักวิชาการ (อาจารยประสาทศิลป จําปาเทศ) ตองโทรศัพทใหตํารวจ
ที่กองรอยไปรับ เหตุเพราะนองไมทราบเปนใคร จึงขอฝากไวในที่นี้”
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กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
จากคําพูดของ พล.ต.ต.ภูวดล วุฒฑกนก (สัมภาษณ : ๒๕๕๖) รองผูบัญชาการสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลาวา...
“ในยุคที่สงครามกอการรายคอมมิวนิสตไดขยายตัวออกไป
ทัว่ ประเทศ เปนการตอสูก นั ระหวางเจาหนาทีข่ องรัฐและอาสาสมัครฝายเรา
กับผูกอการรายที่เชื่อมั่นในการแกไขปญหาของสังคมดวยลัทธิการปกครอง
ในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต การตอสูแตเพียงอาวุธจึงยอมไมสามารถ
แกไขปญหาไดโดยยั่งยืน จําเปนที่จะตองใชการตอสูดวยการติดอาวุธทาง
ความคิดใหกับกองกําลัง โดยการสรางพลังมวลชนฝายเรา รวมทั้งใหเขาใจ
ในปญหาและแนวทางแกไขที่ถูกตองกับกองกําลังฝายตรงขามดวย
ผานทางการอบรมประชาชนในพื้นที่เนื่องจากกองกําลังกอการรายก็ตอง
อาศัยความชวยเหลือจากมวลชนมีการติดตอสื่อสารกันเมื่อมีโอกาส
พล.ต.ต.ภูวดล วุฒฑกนก
รวมทั้งผูกอการรายหลายรายก็เปนลูกหลานของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง
งานติดอาวุธทางความคิดดังกลาวผูบังคับบัญชาจึงกําหนดใหเปนหนาที่
ของนักวิชาการ เนื่องจากจะสามารถศึกษาลงลึกในรายละเอียดในงานนี้
ไดอยางเต็มที่ นักวิชาการจึงเปนมือไมเปนผูชวยของผูบังคับบัญชาที่จะ
ถายทอดความรูดังกลาวลงไปสูกองกําลังฝายเรา รวมทั้งเปนวิทยากร
ในการอบรมประชาชนในพื้นที่ดวย
การปฏิบัติงานของนักวิชาการดังกลาวสามารถพูดไดวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นําไปสู
ความสําเร็จ เดินเคียงบาเคียงไหลไปกับกองกําลังในพื้นที่ เชน งานดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน
นักวิชาการก็ใชความรูดานการเกษตรลงไปชวยเหลือประชาชน กิจการลูกเสือชาวบาน ก็อาศัยนักวิชาการ
ก็เขามาชวยเปนวิทยากรลูกเสือชาวบาน เปนเจาหนาที่ดานธุรการ”
ที่กลาวถึงขางบนนี้แสดงใหเห็นภาพสถานการณของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ บก.ตชด.ภาค ๒ ไดอยางชัดเจนตลอดจนสะทอนหนาที่และบทบาท
ของนักวิชาการ บก.ตชด.ภาค ๒ อยางเปนรูปธรรม
สวนสถานภาพของนักวิชาการ บก.ตชด.ภาค ๒ นั้น คอนขางจะมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
แปลกกวานักวิชาการภาคอื่นๆ ความเคลื่อนไหวที่วานี้หมายถึงการโยกยาย เปลี่ยนแปลงสังกัด เริ่มจาก
เมื่อ พล.ต.ต.วิภาส วิปุลากร ผบก.ตชด.ภาค ๒ (ยศและตําแหนงขณะนั้น) ไดตัดโอนอัตราลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงาน หรือนักวิชาการ จาก กก.ตชด.เขต ๓ บรรจุนายประกิต ตรีสุทธิวงษา ซึ่งเจาตัวบอกวา
“ก็เหมือนผมยายจาก กก.ตชด.เขต ๓ อุบลราชธานีมาขอนแกน ในที่สุดก็ยายอีกทีไปศูนยมวลชน กฝ.๑
พรอมพี่นอย (นางจันทรา เฮงบํารุง) แตพี่นอยยายกลับไปเกษียณที่ กก.ตชด.๒๔ ผมเลยคางอยูคนเดียว
และ กก.ตชด.เขต ๔ คือ ร.ต.ประยุทธ สุนทรไชยา และนางจันทรา เฮงบํารุง และอัตราวาง ๑ อัตรา บรรจุ
นายเฉลิม ออนละมัย รวมการกับอัตราลูกจางประจําของ บก.ตชด.ภาค ๒ บรรจุใหมอีก ๔ คน รวม ๘ คน
คือ ร.ต.ประยุทธ สุนทรไชยา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและการเกษตรและนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ตําแหนงพนักงานการเกษตร นางจันทรา เฮงบํารุง ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย ตําแหนงพนักงานการศึกษา นายประกิต ตรีสุทธิวงษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ตําแหนงพนักงานการศึกษา นายศรศิลป สีหมนตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตําแหนงพนักงานการเกษตร(ถึงแกกรรม) นายจรรยา สุคนคันธชาติ รัฐศาสตรบัณฑิต ตําแหนง
พนักงานการเมือง ปจจุบันรับราชการในตําแหนงปลัดจังหวัดยโสธร นายสําเนาว ของสาย วิทยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนงพนักงานการเกษตร ปจจุบันรับราชการตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน นายเฉลิม ออนละมัย วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนงพนักงานการเกษตร
นางนันทิกา ของสาย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตําแหนงพนักงานการเมือง และความ
เคลื่อนไหวดังกลาวก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมีคําสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๓๐
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๐ ใหเปดศูนยวิชาการและการฝกอบรมงานมวลชนสัมพันธ (หรือเรียกกันสั้นๆ
วา ศูนยมวลชน) ขึ้นที่ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. จ.เพชรบุรี พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผูบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน (ยศและตําแหนงในขณะนัน้ ) จึงตัดโอนอัตราลูกจางประจํา ๒ ตําแหนง คือ นายประกิต ตรีสทุ ธิวงษา
และนางจันทรา เฮงบํารุง ไปสังกัดที่ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อไปปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรหลักของศูนยฯ
การโยกยายเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น
นายประกิต ตรีสุทธิวงษา (บันทึก : ๒๕๕๖) นักวิชาการ
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. บันทึกไววา...
“จนกระทั่งประมาณป พ.ศ.๒๕๒๙ นายวิภาส ซึ่งเปนผูริเริ่ม
กอตั้ง ศูนยมวลชนขึ้นเพื่อใหเปนศูนยรวมการฝกอบรมเกี่ยวกับงาน
มวลชนสัมพันธใหกับขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ไดมี
คําสั่งใหผมและอาจารยจันทรา เฮงบํารุง มาชวยราชการที่ กก.๑ บก.กฝ.
บช.ตชด. โดยใหปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรประจําศูนยมวลชน และในป
ถัดมาก็มีคําสั่งตัดโอนอัตรามาประจําที่ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เปนการ
ถาวร ในป พ.ศ.๒๕๓๐ เมื่อศูนยมวลชนถูกยุบเลิกผมกับพี่นอย ก็เปนอัน
นายประกิต ตรีสุทธิวงษา
ตองติดคางอยูที่คายพระรามหกตอไป”
แต ใ นที่ สุ ด ก็ เ กิ ด การโยกย า ยเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้ ง เมื่ อ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมีคําสั่งใหตัดโอนอัตราของ
นางจันทรา เฮงบํารุง นักวิชาการ กก.๑ บก.กฝ. บช.ตชด. ไปสังกัดที่
กก.ตชด.๒๔ คายเสนียร ณยุทธ อ.เมือง จ.อุดรธานี สถานทีอ่ นั เปนจุดเริม่ ตน
และเปนจุดสุดทายของชีวิตราชการของ นักวิชาการ คนหนึ่ง
หากจะมีใครมีคําถามวาแลวนักวิชาการ บก.ตชด.ภาค ๒
กลุ  ม นี้ ทํ า อะไรบ า ง แล ว สิ่ ง ที่ ทํ า หรื อ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายนั้ น
เกิดประโยชนแกหนวยมากนอยแคไหน ก็คงจะไมมีใครตอบหรือสะทอน
ภาพไดดีเทากับ ตชด.ที่เคยไดชื่อวา เปนลูกศิษย หรือเคยรวมงาน
ไดบอกเลาไว
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ร.ต.ต.หญิง ณัฐกานต สุขเนตร (บันทึก : ๒๕๕๖) ผูบังคับหมวด มวลชนสัมพันธ รอย ตชด.๒๔๒
กก.ตชด.๒๔ บันทึกไววา...
“หลังจากดิฉันไดผานการอบรมหลักสูตรการทํางานมวลชน และ
ตอมาก็ไดเขามาเปนวิทยากรไดเรียนรูจากนักวิชาการหลายหลายๆ ทาน
เปนประสบการณอยางมาก อาจารยจันทรา เฮงบํารุง เปนผูมีบุคลิก
ที่จริงจังจริงใจจนผูเขาอบรมเรียกฉายาวาอาจารยแมเพราะทานมักจะ
เคี่ยวเข็ญใหเราเปนวิทยากรที่ดีในเรื่องการพูดในที่ชุมชน เรื่องวิชา
กลุมสัมพันธ วิชาการสรางความเชื่อมั่นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากอาจารยจันทรา เฮงบํารุง แลวก็ยังมีอาจารยนันทิกา ของสาย
อีกทานหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาวาเปนวิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการอบรมวิชา
“กลุมสัมพันธ”
ร.ต.ต.หญิง ณัฐกานต สุขเนตร
การที่ดิฉันไดรับการบมเพาะ ปลูกฝง ทั้งในดานความรูทาง
วิชาการโดยเฉพาะเรื่อง กระบวนการกลุมหรือกลุมสัมพันธ อันเปน
หัวใจที่ทําใหสามารถประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเต็ม
ศักยภาพ การพูดในที่ชุมชนทําใหเปนวิทยากรที่ถายทอดไดตามวัตถุประสงค ซึ่งดิฉันสามารถนําไปประยุกต
เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัย เพื่อถายทอดแกเยาวชนกลุมตางๆ ในการสรางคานิยมปลูกจิตสํานึก
ทีด่ ี ปลูกฝงความจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และตอตานยาเสพติด ทําให กก.ตชด.๒๔
คายเสนียรณยุทธ เปนที่ยอมรับขององคการบริหารสวนทองถิ่น เชน เทศบาลอุดรธานี และองคการบริหาร
สวนจังหวัด
การยอมรับในฐานะผูปฏิบัติงานมวลชนที่ดีของ ตชด. นั้น ไมเพียงแตเปนที่ยอมรับขององคกรใน
พื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.๒๔ เทานั้น หากยังเปนที่ยอมรับของขาราชการหนวยอื่นๆ เชน กรมอุทยาน
สัตวปาและพันธุพืชที่มอบความไววางใจให ตชด. เปนผูใหการอบรมแกเจาหนาที่บริหารและผูปฏิบัติ
ทุกระดับในป ๒๕๔๖ ซึ่งดิฉันไดเดินทางไปเปนวิทยากรรวมกับอาจารยบุญปลูก สวนพงษ อาจารยจันทรา
เฮงบํารุง และ ร.ต.อ.หญิง พรเฉลิม เสนาสุ (ยศในขณะนัน้ ) อธิบดีกรมอุทยานสัตวปา และพันธุพ ชื ไดแสดงความ
ชืน่ ชม ตชด. และอยากให ตชด. สรางคนของกรมฯ ใหมคี วามสามารถทํางานมวลชนสัมพันธไดดเี หมือน ตชด.
ดิฉันจึงขอชื่นชมและขอบคุณคณะนักวิชาการทุกทานที่ไดสราง
คุณงามความดี สราง ตชด. ใหเปนนักปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ มีภาพ
ลักษณงดงาม เปนที่ประจักษและไดรับความไววางใจจากประชาชนทั่วไป”
นอกจาก ร.ต.ต.หญิง ณัฐกานต สุขเนตร แลวยังมี
พ.ต.อ.สมศักดิ์ สีบุญเรือง (บันทึก : ๒๕๕๖) ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.
ตชด. พูดถึงนักวิชาการไววา...
“ตัง้ แตผมเขารับราชการตํารวจ สังกัด บช.ตชด. ตัง้ แต ๔ ม.ค.๒๕๒๕
ผมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจพิเศษ รุนที่ ๑๓
(นบ.-รบ.รุน ที่ ๑๓) ทีโ่ รงเรียนนายรอยตํารวจ จากนัน้ ก็เขารับการฝกอบรม
พ.ต.อ.สมศักดิ์ สีบุญเรือง
ผูน าํ หนวยระดับผูบ งั คับหมวด แต ๘ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕
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ที่ กก.๑ บก.กฝ. โดยมีทาน พล.ต.ต.วิภาส วิปุลากร ผบก.ตชด.ภาค ๒ ในขณะนั้นเปนผูอํานวยการฝก
การฝกในรุนนี้ถือวาเขมขนมาก ทั้งภาควิชาทั่วไป อาวุธศึกษาและยุทธวิธี ในภาควิชาทั่วไปจะมีวิชาการพูด
ในที่ชุมชน และกลุมสัมพันธ ซึ่งในวิชาเหลานี้ผมไดมีความผูกพันกับคณะวิทยากรมวลชนของ บช.ตชด.
หลายทาน ผมขอชมเชยวาทานเปนบุคคลที่ทํางานดีเปนตัวอยางของนองๆ ไดทุกคน ไดแก อ.ประกิต
ตรีสุทธิวงษา อ.จันทรา เฮงบํารุง (พี่นอย) อ.มารศรี ทองศรีทอง (พี่ปุกหรือพี่กระปุก) อ.ศรศิลป สีหะมนตรี
อ.เฉลิม ออนละมัย อ.นันทิกา ของสาย อ.สําเนา ของสาย อ.ประยุทธ สุนทรไชยา สวนทานที่ผมรวมทํางาน
ดวยมากที่สุดคือ อ.ประกิตฯ นอกจากผมไดรับความรูจากทานในขณะที่เขารับการศึกษาอบรมแลว
ผมยังไดรวมทํางานกับทานที่ กก.๑ บก.กฝ. ผมจึงถือวาทานเปนกัลยาณมิตรที่ดีมากที่สุดของผมคนหนึ่ง
หากขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนทุกคน มีความชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนกัลยาณมิตร
ตอกัน สังคมใน บช.ตชด. จะตองมีความสุขอยางแนนอน ดวยพระคุณที่ทานอาจารยมีตอผม และทาง
ราชการ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลใหทานอาจารยทุกทาน
จงมีความสุขตลอดไป”
เรื่องราวของนักวิชาการ กก.ตชด.เขต ๕ ก็มีที่มาอยางพิสดารไมแพ บก.ตชด.ภาค ๒ คือ จะมี
นักวิชาการเกิดขึน้ ๒ ยุค คือยุคทีร่ บั การสนับสนุนจากองคการยูซอ มตามที่ นายนคร พงษนอ ย อดีตนักวิชาการ
กก.ตชด.เขต ๕ หรือปจจุบันผูอํานวยการไรแมฟาหลวงจังหวัดเชียงใหม บันทึกไววามีนักวิชาการแขนงตางๆ
ประมาณ ๑๕ คน และเลาถึงบทบาทหนาที่ของนักวิชาการวา... “สําหรับเขต ๕ ทางตํารวจตระเวนชายแดน
ไดเลือกสรรหมูบานที่มีประชากรหนาแนนที่มีผูคนสัญจรไปมาคาขายติดตอกับหมูบานตางๆ บอยครั้ง
ซึ่งขณะนั้นบางหมูบานอาจมีคน ๒๐-๓๐ คน อพยพไปมาไมมีที่อยูอันถาวร ไดเลือกชายฉกรรจหมูบานละ
๕ คน มีบุคคลชั้นหัวหนาที่จงรักภักดีกับแผนดินไทยทําหนาที่เปนทีมพัฒนาการ และตั้งหมูบานสําคัญ
เหลานี้เปนศูนยพัฒนาการ โดยมีศูนยปฏิบัติการของตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๕ ซึ่งผูปฏิบัติงาน
จะมีทั้ง ตชด. และนักวิชาการ อยูที่คายดารารัศมี อ.แมริม จ.เชียงใหม เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการทั้ง ๕ คน
จากแตละหมูบานจะไดรับการสนับสนุนจากกองกํากับในหลายๆ ดาน เชน วัสดุอุปกรณตางๆ การใหการ
อบรมดานการศึกษา การทัศนศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ เขาใจวาเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขต ๕ ก็คง
มีการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน อดีตกลุมนักวิชาการดังกลาวจะทํางานเคียงบาเคียงไหลไปกับเจาหนาที่ตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ยกเวนในเรื่องการสูรบซึ่งอาจมีเปนครั้งคราว) เปนตนวาเดินเทาแบกสัมภาระขึ้นไปยัง
หมูบานตางๆ รวมทําไร ทําสวนและงานประเพณีของหมูบาน หาขาวของผูไมประสงคดีของหมูบาน
ชวยปฐมพยาบาลชาวบานที่เจ็บปวยเทาที่จะทําได ทําหนาที่เปนครูสอนเด็กใหเมื่อครูตํารวจตระเวนชายแดน
ตองเดินทางไปราชการ ฯลฯ ความผูกพันที่ไดรับรวมทุกขรวมสุขทั้งกับชาวบานและกับตํารวจตระเวน
ชายแดนยังติดตอกันมาจนถึงทุกวันนี้”
หลังจากที่นายนคร พงษนอย อดีตนักวิชาการ กก.ตชด.เขต ๕ อําลาชีวิตนักวิชาการของ ตชด.แลว
ก็ไดไปปฏิบัติหนาที่อันยิ่งใหญซึ่งคนไทยเพียงไมกี่คนที่มีโอกาสสุดพิเศษเชนนี้ นั่นคือไดถวายงานแด
“สมเด็จยาของปวงชนชาวไทย” ในตําแหนงผูอํานวยการศูนย “ไรแมฟาหลวง” จังหวัดเชียงราย นับเปน
หนึ่งของความภาคภูมิใจของเพื่อนรวมวิชาชีพยิ่งนัก
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ

3365
65

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

นอกจากนายนคร พงษนอย แลวบุคคลที่จะเวนกลาวถึงมิไดในยุคตนคือ นายมณี เนินพลอย(พ.ต.อ.รตน
เนินพลอย) ผูทําหนาที่เปน Senior Enterpreter หรือหัวหนาลามของทีมอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ไดมีผลงานเปนที่ชมเชยของเจาหนาที่ระดับสูงขององคการ USOM ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงตรง
ยุติธรรม ดังนั้นถึงแมวาจะทําหนาที่ลามอยูเพียง ๒ ป และลาออกไปศึกษาตอจนสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต
จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) แลวเขารับราชการเปน ตชด. จนถึงป พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อมีการสัมมนา
เรื่องยาเสพติดระหวางประเทศสมาชิก D.E.A. ๒๕ ประเทศ กงสุลอเมริกันประจําประเทศไทยจึงไดระบุชื่อ
“มณี เนินพลอย” ใหเขารวมสัมมนาและรวมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศตางๆ เหลานั้นดวย และ
อีกครั้งหนึ่งที่เปนเกียรติประวัติของเจาตัวคือ เมื่อสอบแขงขันไปอบรมหลักสูตร “OVERSEA COMAND”
ที่ประเทศอังกฤษ แมวาจะสอบผานดวยตนเองก็ตาม เจาหนาที่อเมริกันระดับสูงก็ยังไดใหการรับรองวาเปน
บุคคลที่มีความสามารถ เปนการเนนยํ้าใหตางชาติไดรับรู
พ.ต.อ.รตน เนินพลอย (สัมภาษณ : ๘ กันยายน ๒๕๕๖) อดีต ผกก.๕ บก.อก.บช.ตชด. เลาวา...
“นอกจากนักวิชาการในยุคตน ๒ นาย ที่กลาวถึงขางตนนี้แลวยังมีกลุมนักวิชาการ กก.ตชด.เขต ๕ ยุคหลัง
อีกหลายคนดังนี้ นายประเวศ อุนทรัพย เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําแหนงพนักงาน
เศรษฐกิจ รับผิดชอบศูนยผลิตภัณฑชาวเขา นางสาวมาลี ศรีศฤงคาร (นางสาวนฤดี ศรีศฤงคาร ในปจจุบัน
ประกอบธุรกิจสวนตัว) ตําแหนงพนักงานการศึกษา รับผิดชอบศูนยผลิตภัณฑชาวเขา นายทองพูน
ตาสุวรรณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ จังหวัดเชียงใหม ตําแหนงพนักงาน
การเกษตร รับผิดชอบศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียน ตชด. บก.ตชด.ภาค ๓ นายอินผล ศรีจันทร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ จังหวัดเชียงใหม ตําแหนงพนักงานการเกษตร
รับผิดชอบศูนยอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียน ตชด. บก.ตชด.ภาค ๓”
นอกจากนักวิชาการของ กก.ตชด.เขต ๕ หรือปจจุบันคือ กก.ตชด.๓๓ จังหวัดเชียงใหมแลว ยังมี
นักวิชาการ อีก ๑ คน ซึ่งสังกัด กก.ตชด.เขต ๖ หรือปจจุบันคือ กก.ตชด.๓๔ จังหวัดตาก คือ วาที่รอยเอก
บุญสง ที่พึ่ง การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตําแหนงพนักงานการศึกษา รับผิดชอบงานกิจการพลเรือนของหนวย แตสิ่งที่เจาตัวภูมิใจคือ
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาระดับสูงของ บช.ตชด. ใหเปนคณะจัดทําหนังสือประวัติศาสตรเนื่องใน
ทุกวาระที่สําคัญของหนวยและหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพอดีตผูบังคับบัญชาหลายเลม ไดแก
หนังสือ “๔๐ป ตชด.” (พ.ศ.๒๕๓๖) หนังสือ “๒๓ ป ลส.ชบ.” (พ.ศ.๒๕๓๗) หนังสือ
“๔๐ ป โรงเรียน ตชด.ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (พ.ศ.๒๕๓๙) หนังสือที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพ “พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ” (พ.ศ.๒๕๓๙) หนังสือ “ตชด.สดุดี
๑๐๐ ป สมเด็จยา” (พ.ศ.๒๕๔๓) หนังสือ “ใตรมพระบารมี ๕๐ ป ตชด.” (พ.ศ.๒๕๔๖)
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ “เลาเรื่องเบื้องหลัง พล.ต.อ.วิภาส วิปุลากร” (พ.ศ.
๒๕๔๘) หนังสือ “ดวยจงรักและภักดี ๕๐ ป โรงเรียน ตชด.” (พ.ศ.๒๕๔๙) หนังสือที่ระลึก
งานพระราชทานเพลิงศพ “พล.ต.ต.นิพนธ บุญยพุกนะ” (พ.ศ.๒๕๔๙) หนังสือ “ขอมอบกาย
ถวายไวในเบื้องบาทแหงพระระฆุราชเรืองศรี ใตรมพระบรมราชจักรีวงศ” (พ.ศ.๒๕๕๔)
เกีกียรติประวัติและศ
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วาที่รอยเอก บุญสง ที่พึ่ง (สัมภาษณ : ๒๕๕๖) ไดรําลึกถึงความรูสึกและหลักคิดที่ใชใน
การปฏิบัติหนาที่เลาวา...
“ความรูสึกจากการปฏิบัติผมคิดวางานในตําแหนงพนักงาน
การศึกษา หรือที่ ตชด. เรียกพวกเราติดปากวานักวิชาการนั้นมีลักษณะ
พิ เ ศษคื อ เป น ตํ า แหน ง ที่ มี ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาและผู  ร  ว มงาน แต ไ ม มี
ผูใตบังคับบัญชาผมจึงยึดหลักในการทํางานวาตองทํางานใหมาก เสียสละ
อดทน รับผิดชอบตองานในหนาที่ และผมมีความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาส
เปนหนวยเล็กๆ ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาและชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุรกันดารหางไกลคมนาคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงผลทําให
พื้นที่เหลานั้นมีความมั่นคง ถาทุกพื้นที่มีความมั่นคง ประเทศชาติก็จะ
มั่นคง ซึ่งความรูสึกนี้จะอยูในความทรงจําตลอดไป
สําหรับการปฏิบัติงานที่ประทับใจนั้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ไป
วาที่รอยเอก บุญสง ที่พึ่ง
ปฏิบัติงานที่บานเลตองคุ ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก ราษฎรเปนชาวเขา
เผากะเหรี่ยงมีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางไปจาก
หมู  บ  า นอื่ น นั บ ถื อ ฤาษี ทั้ ง หมู  บ  า นพู ด ภาษาไทยได เ พี ย ง ๒ คน
คือผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน กฎของหมูบานที่เขมงวดหามมิใหใคร
ละเมิด กลาวคือไมกินเนื้อสัตวเลี้ยงและไมเลี้ยงสัตว เชน หมู ไก ไวกิน
จะกินเฉพาะสัตวที่ลาจากปา ไมดื่มสุรา ไมเลนการพนัน
เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงหมูบานนี้มีผูพูดภาษาไทยไดเพียง ๒ คน
ทั้งๆ ที่มีประชากรผูใหญ จํานวนเกินรอย และเด็กในวัยเรียนอีกประมาณ
๕๐-๖๐ คน พ.ต.อ.เทโพ ตรีชนะ ผกก.ตชด.๓๔ (ตําแหนงในขณะนั้น)
จึงตองการที่จะกอตั้ง โรงเรียน.ตชด.ขึ้น แตไมไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานดวยสาเหตุความไมเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตองหาม
บางประการของ ตชด.ทีไ่ ปตัง้ ฐานปฏิบตั กิ าร เราจึงตองปรับกลยุทธโดยขอ
ความรวมมือจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และศูนยพัฒนาชาวเขา
จังหวัดตาก เขาไปอบรมชาวบานโดยใชหลักสูตรเดียวกับที่อบรมชาวเขา
เผาอื่นๆ เปนเวลา ๕ วัน หลังจากการอบรมเสร็จชาวบานจึงยอมใหตั้ง
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง มีครูทําการสอน ๒ คน เปน
ครู ตชด.และครูจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ตอมาเปลี่ยน
เปนโรงเรียน ตชด.บานเลตองคุ
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หนังสือ “๙๐ ปแหงความทรงจํา พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จํารัสโรมรัน” (พ.ศ.๒๕๕๔) หนังสือ
“สายธารพระเมตตา สูเหลาขาฯ ตชด.” (พ.ศ.๒๕๕๕) แมวา จะเกษียณอายุราชการไปแลวเมือ่
ป ๒๕๕๕ ก็ยังไดรับความไววางใจจาก พล.ต.ท.สุรพงษ เขมะสิงคิ ใหมาเปนที่ปรึกษาและจัด
ทําหนังสือ “เกียรติประวัติและศักดิศ์ รี ๖๐ ปที่ภาคภูมติ ํารวจตระเวนชายแดน” เลมนีอ้ ีกดวย
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วาที่ ร.อ.บุญสง ที่พึ่ง นักวิชาการ กก.ตชด.๓๔ ไดรับโลหเกียรติคุณลูกจางที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
ประจําป ๒๕๓๖ จาก พล.ต.ท.โกวิท วัฒนะ ผบช.ตชด. ณ บช.ตชด. เมื่อ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๗

อีก ๗ ปตอมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ ผมกลับไปบานนี้อีกครั้งกับ เพราะ พล.ต.ท.ชลิต วิเศษธาร
ผบช.ตชด. มอบหมายให กก.ตชด.๓๔ ทําการศึกษาหาขอมูล เรื่องฤาษี และขนบธรรมเนียมประเพณี
บานเลตองคุ วามีความเปนมาอยางไร เพือ่ นําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเพื่อเปนกรณีศึกษา
พ.ต.อ.ไพฑูรย อุดมศักดิ์ ผกก.ตชด.๓๔ (ในขณะนั้น) ไดเรียนเชิญ อาจารยบุญปลูก สวนพงษ
ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถในการรวบรวมขอมูลและชวยเหลืองานของ บช.ตชด.มาเปนเวลานานจนถึง
ปจจุบัน มาชวยดําเนินการในเรื่องนี้ โดยมอบหมายให พ.ต.ท.จําลอง โสมาศรี หน.ผ.๕ กก.ตชด.๓๔ และ
ผมเปนคณะทํางาน โดยมี ส.ต.อ.บุญเรือง วันทา จนท.รอย ตชด.๓๔๗ ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับ
ราษฎรในหมูบานและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๔๑ รวม ๘ วัน การเดินทางเขาออกพื้นที่โดย ฮ.ตร.เพราะขณะนั้นยังไมมีทางรถยนต
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ศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีบานเลตองคุ

บานเลตองคุ ชาวบานเรียกหมูบานนี้วา “เลตอโคะ แปลวา บนผานํ้าตก” วิธีการศึกษาหาขอมูลใช
วิธีการสัมภาษณเปนกลุมเรื่องขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรมกับคณะกรรมการหมูบาน เจาวัด และ
ผูเฒาผูแกในหมูบาน รวมทั้งสัมภาษณเปนกรณีพิเศษกับ อิสิ(ฤาษี)ยูเจ ตนที่ ๙ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนฤาษี
ตะกุ ตนที่ ๑๐) โดยมีผูใหญบานนายหมออีหมี่ เปนผูใหสัมภาษณและเปนลามแปลภาษากะเหรี่ยง เอกสาร
ดังกลาว ไดนําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบรอยแลว นับเปน
ประสบการณที่มากคุณคายิ่งของผม”
พ.ต.ท.สําเนียง องคการ (บันทึก : ๒๕๕๖) ผบ.รอย ตชด.๔๔๒ กก.ตชด.๔๔ จังหวัดยะลา
อดีตครูใหญ โรงเรียน ตชด. กก.ตชด.๓๔ บันทึกไววา...
“ความเปนนักวิชาการของวาที่รอยเอก บุญสง ที่พึ่ง นั้น สะทอน
ภาพใหเห็นดังนี้ ผมก็เห็นอาจารยบุญสง ที่พึ่ง ทานเปนนักวิชาการประจํา
กก.ตชด.เขต ๖ เดิม ปจจุบัน กก.ตชด.๓๔ อ.เมือง จ.ตาก ทานทํางาน
ดานการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน ตชด. ซึ่งเปนโครงการ
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาโดยตลอด กวา ๓๐ ป ในอดีตตองเดินทางดวยเทา จากบานเปงเคลิ้ง
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก ไปยังบานเลตองคุ เปนบานกะเหรี่ยงฤาษี
อ.อุมผาง ซึ่งปจจุบันเปน โรงเรียน ตชด.เลตองคุ
นับวาเปนผูเสียสละมีความมุงมั่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน
เยาวชนชาวเขาอยางแทจริง ทําใหนักเรียนเยาวชนชาวเขาเหลานั้นมี
พ.ต.ท.สําเนียง องคการ
คุณภาพชีวิตที่ดี ศิษยเกาโรงเรียน ตชด. เปนขาราชการตํารวจตระเวน
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ชายแดนครุทายาทหลายคน นับวาอาจารยบุญสง ที่พึ่ง ไดมีสวนชวยเหลือนักเรียนเหลานั้นใหมีโอกาส
ทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเปนบุคคลที่ดีของชาติและจะชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญ
ตอไป แมวาอาจารยบุญสง จะเกษียณอายุราชการไปแลวดวยระเบียบของทางราชการที่ไดกําหนดไว
แตผมยังรูสึกวาศักยภาพของอาจารยไมไดหมดอายุไปดวย ตชด. รุนนองๆ ที่จะเปนอนาคตของหนวย
นาจะไดรับการถายทอดประสบการณที่มีคุณคาจากอาจารยตอไป”

ดํารงตนอยางมีเกียรติ

กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔
ในสวนของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๘ (ขณะนั้น) มี พันตํารวจเอก วิภาส วิปุลากร
เปนผูกํากับการฯ (ยศตําแหนงขณะนั้น) เริ่มมีนักวิชาการคนแรกเขามาปฏิบัติงานที่ กก.ตชด.เขต ๘ ในป
พ.ศ.๒๕๑๖ คือ นายพฤฒิพงษ พุทธชาติ โดยที่ นายพฤฒิพงษ พุทธชาติ เขามาเปนนักวิชาการ สังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในป พ.ศ.๒๕๑๖ เปนชวงใกลรอยตอที่ USOM กําลังจะกลับประเทศ
รับนโยบายการทํางานจาก พล.ต.ต.เสริม ยะคะเสม ผูชวยผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ยุทธการ)
(ยศตําแหนงขณะนั้น) เริ่มตนดวยการแปลเอกสารตางๆ ที่ USOM ประสานมายัง กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน และแปลเอกสารเรื่อง “WAR MATHEMATICS” อาจแปลเปนภาษาไทยไดวา “คณิตศาสตร
การสงคราม” หรือ “คณิตศาสตรเชิงยุทธ” ซึ่งตอมาตํารวจตระเวนชายแดนไดใชเปนแนวทางในการตอสู
เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสตตลอดมา
WAR MATHEMATICS นําเสนอความคิดรวบยอดในการทํางานวาการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม ไมวา
จะเปนการตอสูกับคอมมิวนิสตหรือการพัฒนา การดําเนินงานยอมเปนไปตามสมการตางๆ ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ เชน
G - P - T =- V
G ± P - T =± V
G+P-T=V

G= Government
P= People
T= Target
V= Victory

ซึ่งมีความหมายวารัฐบาลดําเนินการใดๆ ก็ตาม ถาประชาชนไมเห็นดวยแมดําเนินการไดสําเร็จ
แตผลสําเร็จนั้นยอมเปนลบเสมอ หากรัฐบาลดําเนินการใดๆ มีประชาชนเห็นดวยและไมเห็นดวยกับรัฐบาล
แลว ผลการดําเนินงานยอมมีทั้งบวกและลบเสมอ แตหากรัฐบาลดําเนินการใดๆ ประชาชนเห็นดวยแลว
(แมตองใชทรัพยากรมากมายมหาศาลเพียงใด) ผลสําเร็จก็จะเปนบวกสถานเดียว เพราะคาของ P หรือ
ประชาชนเปนตัวแปรที่มีคามากกวา
หลังจากทํางานที่กองบัญชาการฯ เกือบ ๑ เดือน USOM ก็กลับประเทศ จึงไดรับคําสั่งใหมเปน
“พนักงานการศึกษา” ไปประจําที่ กก.ตชด.เขต ๘ อ.ทุง สง จ.นครศรีธรรมราช ในยุคที่ พ.ต.อ.วิภาส วิปลุ ากร
(ยศตําแหนงขณะนั้น) เปนผูกํากับฯ
ตอมาไดรับการบรรจุเขาเปนขาราชการตํารวจ โดยกรมตํารวจในยุคที่ พล.ต.อ.ประจวบ สุนทรางกูร
เปนอธิบดี และเขารับการอบรมที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ หลักสูตร นอร.รุนที่ ๑๗
เกีกียรติประวัติและศ
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หลังจากนั้น บก.ตชด.ภาค ๔ ก็มีการบรรจุลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงาน
อีกหลายตําแหนงคือ สังกัด กก.ตชด.เขต ๘ ไดแก นายฉลาด (ไมทราบนามสกุล ไมทราบ
วุฒิ) ตําแหนงพนักงานการศึกษา รับราชการอยูเพียงระยะสั้นก็ลาออกไปประกอบอาชีพ
สวนตัว และนางสาวมารศรี ทองศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา)ตําแหนงพนักงานการศึกษา สังกัด กก.ตชด.เขต ๙ ไดแก นายอนันต ฮะอุรา
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) วิทยาลัยครูสงขลา ตําแหนงพนักงานการศึกษา
ทําหนาที่ลามภาษายาวีและงานการขาว นายสุวรรณ แกวดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครู
สงขลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตําแหนงพนักงานการศึกษา นางโสภา เลี่ยงภัย
(นางสิริมณี วงศเลี่ยงภัย) การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ตําแหนงพนักงานการศึกษา
สังกัด กก.๒ บก.กฝ. (ปจจุบันคือ กก.๙ บก.กฝ.) อ.สะเดา จ.สงขลา มีเพียง ๑ คน
คือ นายชูชัย ศิริคติธรรม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ตําแหนงพนักงานการศึกษา (ถึงแกกรรม)
ถาหากจะดูจากวุฒิการศึกษาของนักวิชาการ บก.ตชด.ภาค ๔ จะเห็นวาสวนใหญ
หรือทุกคน จะมีวุฒิทางดานการศึกษา แตเมื่อไดรับบรรจุแตงตั้งแลว กลับตองมาทําหนาที่
เสมือนผูปฏิบัติงานจิตวิทยามวลชน เพราะยุคนั้นเปนยุคที่สถานการณของประเทศตกอยู
ภาวะสงครามแยงชิงประชาชนระหวางลัทธิการกอการรายคอมมิวนิสตและรัฐบาล
ดังที่ ตชด. ไดสะทอนภาพการทํางานของนักวิชาการไวหลายแงมุมกลาวคือ กก.ตชด.
เขต ๘ จัดตั้งโรงเรียนการเมืองขึ้นและมอบหมายให กองรอย ๒ จัดตั้งศูนยฝกอบรม
งานการเมือง เรียกวาหลักสูตรรมเกลาชาวใตขึ้นที่กองรอย ๒ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เพื่ออบรมตํารวจและประชาชนใหมีความรูเรื่องความมั่นคงของชาติ ประวัติศาสตรชาติไทย
การดําเนินงานของคอมมิวนิสต แนวทางเอาชนะคอมมิวนิสต ฯลฯ ในชวงนีเ้ อง กก.ตชด.
เขต ๘ ไดสง น.ส.มารศรี ทองศรีทอง นักวิชาการ กก.ตชด.เขต ๘ ไปทําหนาที่วิทยากร
รวมกับตํารวจตระเวนชายแดนใหการอบรมประชาชน
พ.ต.อ.พยอม ทิพยมณี (บันทึก : ๒๕๕๖) อดีตรอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ บันทึกไววา...
“นักวิชาการรวมกับ ตชด.ไดเขียนขอความโตตอบการทํางานของคอมมิวนิสต โดยมีประชาชน
คอยชวยเหลือ บางครั้งคอมมิวนิสตปดใบปลิวตอนกลางคืน เชาขึ้นชาวบานปดใบปลิวตอบโต
ทันที การทําแบบนี้สรางความปนปวนใหกับคอมมิวนิสตพอสมควร การตอสูทางความคิด
รุนแรงขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันการตอสูทางอาวุธก็ยังคงมีอยู เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๕ ผมยาย
ไปเปน ผบ.รอย ๓ กก.ตชด.เขต ๘ (กก.ตชด.๔๒ ปจจุบัน) รับผิดชอบพื้นที่ อ.เวียงสระ
อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของ ผกค. ขั้นรุนแรง ฝายเราก็คง
ดําเนินการฝกอบรมประชาชน นักวิชาการก็ยังไปเปนวิทยากรเหมือนเดิมโดยไมหวั่นกลัว
นับวานักวิชาการ กก.ตชด.๔๒ ไดปฏิบัติภารกิจเคียงบาเคียงไหล เสี่ยงเปน เสี่ยงตาย
กับ ตชด. จนถึงวันสุดทายที่คอมมิวนิสตออกมามอบตัว”
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น.ส.มารศรี ทองศรีทอง นักวิชาการ
กก.ตชด.๔๒ รับรางวัลขาราชการ
พลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๓๗ จาก
ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘

อาจจะมีคําถามวานอกเหนือจากเปนวิทยากรความเชื่อมั่นทางการเมืองแลวอาจารยมารศรี
ทองศรีทอง ทําอะไรอีกบาง พันตํารวจโท สมนึก เกื้อมา (บันทึก : ๒๕๕๖) อดีต ผบ.รอย ตชด. ๔๒๒
กก.ตชด.๔๒ บันทึกไววา...
“เปนวิทยากรใหการอบรมขาราชการตํารวจหลักสูตรมวลชน
สัมพันธระดับวิทยากรและผูปฏิบัติงาน เปนวิทยากรและผูนิเทศงาน
โครงการใหกับหมวดมวลชนสัมพันธที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนผูนิเทศงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริฯ เปนบุคคลสําคัญ
ในการจัดทําวารสารเผยแพรประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของหนวย
และเปนนักจัดรายการของสถานีวิทยุ FM. ตชด.
ในหลายๆ ครัง้ ทีไ่ ดรว มพูดคุยกับอาจารยมารศรีเกีย่ วกับงานกิจการ
พลเรือน ทานบอกวาผูบ งั คับบัญชาทีไ่ ดถา ยทอดความรู ประสบการณ ใหคาํ
แนะนํามาโดยตลอด คือ พล.ต.อ.วิภาส วิปลุ ากร อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ
พ.ต.ท.สมนึก เกื้อมา
พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ อดีตผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ และ
พ.ต.อ.พฤฒิพงศ พุทธชาติ อดีตรอง ผบก.สสน. ทําใหอาจารยมารศรีได
ซึมซับงานในหนาทีข่ อง ตชด.จนเปนทีย่ อมรับ นอกจากนีท้ า นยังปฏิบตั ติ น
เปนแบบอยางทีด่ ี มีหลักการบริหาร ครองตน ครองคน ครองงาน เสมอตน
เสมอปลายมาโดยตลอด ผมเปนผูรวมงานกับทานระยะเวลายาวนาน
พอสมควร ๓๗ ป ขอชืน่ ชมในความเปนนักวิชาการของทานดวยความจริงใจ”
นอกจากนั้นอดีตเพื่อนรวมทีมวิทยากรการเมืองอีกคนหนึ่งคือ ดาบตํารวจสุทัย นิลพฤกษ (บันทึก
: ๒๕๕๖) อดีต ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒ บันทึกไววา... “พูดถึงนางสาวมารศรี ทองศรีทอง วาเริ่มดวยการทํางาน
ในโรงเรียนการเมือง กก.ตชด.เขต ๘ ซึ่งขณะนั้นเปดหลักสูตรการเมืองระดับตางๆ ทานเปนวิทยากรบรรยาย
ใหกับ ตชด. ผูนําทองถิ่น ประชาชน เยาวชน และทํางานดานเอกสารเผยแพร และเอกสารโตตอบ ใบปลิว
ที่พรรคคอมมิวนิสตโปรยเพื่อปลุกระดมมวลชน
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พ.ต.อ.พยอม ทิพยมณี พรอมดวย
น.ส.มารศรี ทองศรีทอง และ ด.ต.สุทัย
นิลพฤกษ ไปนิเทศงานมวลชนสัมพันธ
มว.มชส.๔๓๔ ณ บานยือแน ต.บุดี อ.เมือง
จ.ยะลา เมื่อ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

ทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ประชาชนและผูนําตามธรรมชาติเขามาอบรมในกองกํากับฯ อาจารยมารศรี
ทองศรีทอง ก็จะไดรับบทบาทเปนผูไปนั่งพูดคุยและกินหมากกับผูนําทองถิ่น ในยามคํ่าคืนหลังเสร็จสิ้น
การอบรมในรอบวัน... ณ ที่พักผูเขารับอบรมและนั่นจึงเปนที่มาของ...พี่ปุก...นองปุก...เพราะอาจารยมารศรี
ทองศรีทอง เขาไปนั่งในหัวใจของเขาเหลานั้นเสียแลว”
แมวาความเปนนักวิชาการของบุคคลกลุมนี้จะยังประโยชนแกหนวยและ ตชด.ในภาพรวมดังเชนที่
พล.ต.ต.วันชาติ คําเครือคง (บันทึก : ๒๕๕๕๖) ผบก.กฝ.บช.ตชด. บันทึกไววา...
“ผมไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาจากคณะวิทยากร
หลักสูตรมวลชนสัมพันธที่ บก.ตชด.ภาค ๒ จังหวัดขอนแกน ที่สวนใหญ
เปนนักวิชาการไปปรับใชในการปฏิบตั หิ นาทีจ่ นไดรบั คัดเลือกใหเปนตํารวจ
นักพัฒนาดีเดนของ บก.ตชด.ภาค ๓ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ และผมก็ยอมรับ
วาผมรับราชการกาวหนามาเปนลําดับนั้นปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
เหตุหนึ่งก็เกิดจากพื้นฐานความรูที่ไดรับมาจากคณะนักวิชาการนั่นเอง
ทายนีผ้ มขออนุญาตยืนยันวานักวิชาการ ตชด. ไดใชความรู ความ
สามารถ ประสบการณทมี่ อี ยูร ว มปฏิบตั งิ านกับพีน่ อ ง ตชด. เปนอยางดี
มาโดยตลอด และคาดหวังวาจะไดเห็นนักวิชาการไดรว มกันพัฒนาตํารวจตระเวน
พล.ต.ต.วันชาติ คําเครือคง
ชายแดนใหมคี วามกาวหนา มัน่ คง เปนทีย่ อมรับของพีน่ อ งประชาชนตอไป”
แตไมวาใครจะคาดหวังหรือปรารถนาที่จะเห็นนักวิชาการไดมี
โอกาสปฏิบัติหนาที่เคียงบาเคียงไหลกับ ตชด. ตามที่ พล.ต.ต.ภูวดล
วุฒฑกนก เคยกลาววา... “นักวิชาการเพื่อนรวมทาง ตชด. ยุคสงครามชายแดน” ตอไปเพียงใดก็ตาม แตดวย
นโยบายของกระทรวงการคลังไดกําหนดไววา หากลูกจางประจําหนวยงานใด ครบอายุเกษียณราชการก็ให
คืนอัตราจางซึ่งเปนการปดฉากชีวิตลูกจางประจําหรือนักวิชาการ ตชด. ลงอยางถาวร ซึ่งเปรียบเปนแขนง
ไมไผ เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชแขนง ดวยลําไผนั้นเติบโตแข็งแรงยืนหยัดตอตานแรงลมไดดวยตนเอง
แขนงก็ตองตัดทิ้งหลนไป ในที่สุดยอมผุกรอนเปนสารอินทรียยังประโยชนใหพืชอื่นตอไปตามกาลเวลา”
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๖๐ ปที่ภาคภูมิ
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นาย ตชด. สอนอะไร?
พลตํารวจโท สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ (บันทึกไววา : ๒๕๕๖) อดีตรองผูบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ บันทึกไววา...
“ผูเขียนเคยรับราชการเปนตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมเปนเวลา ๓๒ ป และเคยดํารง
ตําแหนง ตั้งแตผูบังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดน จนถึงรองผูบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ในระหวางที่รับราชการเปนตํารวจตระเวนชายแดน
อยูนั้นไดรับการอบรมสั่งสอน ชี้แนะจากผูบังคับบัญชาหรือที่ตํารวจตระเวน
ชายแดน เรียกวา “นาย” ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะนายรุนแรกๆ ของ
ตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนผูบุกเบิก และวางรากฐานใหตํารวจตระเวน
ชายแดนมีความเปนปกแผนมั่นคงมาจนถึงปจจุบันนี้ คําสอนของ
นายเหลานั้นตํารวจตระเวนชายแดนสวนใหญจะนําไปเปนแนวทาง
พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานจึงทําใหตํารวจตระเวนชายแดนทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคม” และนอกจากจะ
นําคําสอนของนายไปปฏิบัติแลว ตํารวจตระเวนชายแดนที่มีฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาหรือผูนําหนวย ยังนําคําสอนของนายไปถายทอดใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาอีกดวย จึงทําใหเกิดการสืบสานคําสอนของนายจากรุน
สูรุน อันจะทําใหตํารวจตระเวนชายแดนดํารงอยูไดอยางมั่นคงสืบไป
ในวาระที่ตํารวจตระเวนชายแดนกอตั้งมาได ๖๐ ป ผูเขียนคิดวาเปนโอกาสอันดีที่จะไดสรุปสาระ
สําคัญวานายสอนอะไรไวบาง เพื่อเตือนความจําตํารวจตระเวนชายแดนในปจจุบัน และเพื่อถายทอดให
ตํารวจตระเวนชายแดนในอนาคตไดรับรู รวมทั้ง “เพื่อเปนขอพิจารณาวาคําสอนของนายในอดีตนั้น ยังมี
ความสําคัญที่ ตํารวจตระเวนชายแดนในปจจุบันสมควรจะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือไม ถาพิจารณา



พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ผบช.ตชด. คนแรก เปนผูบุกเบิกและวางรากฐาน
ใหตํารวจตระเวนชายแดนมีความเปนปกแผนมั่นคงมาจนถึงปจจุบันนี้
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แลวเห็นวาคําสอนของนายในอดีตไมสอดคลองกับบริบทของตํารวจตระเวนชายแดน และบริบทของสังคม
ในปจจุบัน ก็สมควรที่จะกําหนดขึ้นใหม ใหดีกวาคําสอนของนายในอดีต”
คําสอนที่นาย ตชด. ในอดีตไดเคยสอนไวมีมากมายหลายเรื่อง แตผูเขียนจะขอสรุปเฉพาะเรื่องที่
เห็นวาเปนหลักการสําคัญดังตอไปนี้
๑. นายสอนวา “อยาลืมรากเหงาของตนเอง”
ตํารวจตระเวนชายแดนตองไมลืมวาวัตถุประสงคในการจัดตั้งตํารวจตระเวนชายแดนก็เพื่อใหเปน
หนวยกําลังในการเฝาตรวจ และรักษาสถานการณชายแดน ดังนั้นพื้นที่ชายแดนคือ “บานของ ตชด.”
ที่แทจริง ตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองทํางานในพื้นที่ชายแดนเปนหลัก “ถาตํารวจตระเวนชายแดน
ทอดทิ้งพื้นที่ชายแดนก็เทากับวาไดทอดทิ้งบานของตนเอง” และในที่สุดก็จะไมมีบานใหอยูอีกตอไป

พื้นที่ชายแดนคือ “บานของ ตชด.”

๒. นายสอนวา “ตองดํารงรักษาคุณลักษณะ ๓ ประการ”
เนื่องจากตํารวจตระเวนชายแดนตองทํางานในพื้นที่ชายแดน ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่กันดารหางไกล
คมนาคม หนวยงานปกติของรัฐเขาถึงไดยาก ดังนัน้ ตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองเขาไปทํางานแทนหนวยงาน
ปกติเกือบทุกเรื่องตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองมีคุณลักษณะพิเศษกวาขาราชการทั่วๆ ไป กลาวคือ
“ตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการ” ไดแก สามารถทําการ “รบไดอยางหนวยทหารขนาดเล็ก” สามารถ
“ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติไดอยางตํารวจ” และสามารถ
ทําการ “พัฒนาชวยเหลือประชาชนไดอยางขาราชการพลเรือน” สรุปไดวาตํารวจตระเวนชายแดนมี
คุณลักษณะที่เปนทั้ง ทหาร-ตํารวจ-ขาราชการพลเรือน ซึ่ง “เปนหนวยงานเดียวในประเทศไทยที่ไมเหมือน
ใครและไมมีใครเหมือน”
จากคุณลักษณะ ๓ ประการดังกลาว จึงทําใหตํารวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถใน
การทํางานพื้นที่ชายแดนไดทุกสถานการณ ทั้งสถานการณปกติ และไมปกติ หรืออาจกลาวไดวาคุณลักษณะ
๓ ประการ ของตํารวจตระเวนชายแดนคือจุดแข็งที่สําคัญของตํารวจตระเวนชายแดน ถาตํารวจตระเวน
ชายแดนขาดคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งไป ก็ไมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งตํารวจตระเวนชายแดนได ดังนั้น “การดํารงรักษาคุณลักษณะของตํารวจ
ตระเวนชายแดนจึงเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอการดํารงอยูของตํารวจตระเวนชายแดน”
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คําวาตํารวจตระเวนชายแดนตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการดังกลาว มิไดหมายความ
วาตํารวจตระเวนชายแดนทุกคนจะตองมีคุณลักษณะเชนนั้น แตหมายความถึงองคกรของ
ตํารวจตระเวนชายแดนทุกระดับจะตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ
ดังกลาวไดตั้งแตระดับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนจนถึงระดับกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรของตํารวจตระเวนชายแดนสามารถปฏิบัติงานตาม
คุณลักษณะได คือ การจัดองคกร เครื่องมือและอุปกรณ ความรูความสามารถของบุคลากร
“นายสอนไววาการรักษาตํารวจตระเวนชายแดนใหคงอยู คือการรักษาขีดความ
สามารถของหนวยตํารวจตระเวนชายแดนในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ ๓ ประการ
ไวใหได ถาตํารวจตระเวนชายแดนไรความสามารถไมสามารถปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ
ได ความลมสลายของตํารวจตระเวนชายแดนก็จะเกิดขึ้นและการรักษาขีดความสามารถ
ดังกลาวเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูนําหนวยตํารวจตระเวนชายแดนทุกระดับ”
๓. นายสอนวา “ทุกขของประชาชนคือทุกขของ ตชด.”
เมื่อเริ่มกอตั้งตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๖ การทํางานของตํารวจ
ตระเวนชายแดน ยังไมมียุทธศาสตรที่เปนรูปธรรมชัดเจน สวนใหญจะทํางานไปตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น จนกระทั่งตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูบังคับบัญชาของตํารวจ
ตระเวนชายแดนในการประชุมประจําปที่คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สาระ
สําคัญของพระบรมราโชวาทสรุปไดวาตํารวจตระเวนชายแดนจะทํางานสําเร็จได “ตองยึด
ประชาชนเปนหลัก” ดวยการคุมครองปองกันภัยและการชวยเหลือประชาชนเพื่อเอาชนะ
ใจประชาชน ซึ่งตํารวจตระเวนชายแดนไดยึดถือพระบรมราโชวาทดังกลาวเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา จนอาจกลาวไดวา “นี่คือยุทธศาสตรที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับ ตํารวจตระเวนชายแดน”
หลังจากไดรับยุทธศาสตรพระราชทานดังกลาวแลวการทํางานของตํารวจตระเวน
ชายแดน ก็มุงเนนการคุมครองปองกันภัยใหกับประชาชนและการพัฒนาชวยเหลือประชาชน



การชวยเหลือประชาชนเพื่อเอาชนะใจประชาชน
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รวมทั้งการเขาถึงและเอาชนะจิตใจประชาชน จากยุทธศาสตรดังกลาวจึงทําใหตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนที่รักและศรัทธาของประชาชนสวนใหญ “นายจะยํ้าเตือนอยูเสมอวาตํารวจ
ตระเวนชายแดนไปอยูที่ไหน ตองทําใหประชาชนรักและศรัทธา ถาประชาชนมีปญหา
ความทุกขรอนตํารวจตระเวนชายแดนจะตองเขาไปชวยแกปญหา” โดยตองถือวา “ทุกข
ของประชาชนคือทุกขของตํารวจตระเวนชายแดน”
๔. นายสอนวา “ตชด. ตองทํางานดวยจิตวิญญาณ”
เนื่องจากตํารวจตระเวนชายแดนตองทํางานในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลคมนาคม
เสี่ยงอันตราย ตองทํางานดวยความอดทน ทั้งรางกายและจิตใจ ตองเสียสละความสุข
สวนตน ตองอยูหางครอบครัว และที่สําคัญตองทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน จากลักษณะงานดังกลาวจึงจําเปน
ที่จะตอง “ทําใหตํารวจตระเวนชายแดนทํางานดวยจิตวิญญาณมิใชทําเพราะเปนหนาที่
เทานั้น ผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ในการสรางจิตวิญญาณของความเปนตํารวจ
ตระเวนชายแดนใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง” การสรางจิตวิญญาณของความ
เปนตํารวจตระเวนชายแดนก็คอื การปลูกฝงสิง่ ทีเ่ รียกวา “อุดมการณตาํ รวจตระเวนชายแดน”
นายจะยํ้าอยูเสมอวาถา “ตํารวจตระเวนชายแดนไมมีอุดมการณ ก็จะทํางานไมสําเร็จ
ไมมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และไมอยากอยู” ในตํารวจตระเวนชายแดน

ตํารวจตระเวนชายแดนทํางานดวยจิตวิญญาณมิใชทําเพราะเปนหนาที่
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อุดมการณของ ตชด. มี ๓ ประการ คือ
ขอ ๑ “เทิดทูนและดํารงไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณของ
ความเปนไทย รักษาไวซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข”
(อุดมการณขอนี้เปนการปลูกฝงความศรัทธาและความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก
ของชาติ และระบอบการปกครองใหอยูในจิตสํานึกของตํารวจตระเวนชายแดน)
ขอ ๒ “ความอยูรอดของชาติ และความผาสุกของประชาชน อยูเหนือชีวิตและ
ความเหนื่อยยากของตํารวจตระเวนชายแดน”
(อุดมการณขอนี้เปนการสรางจิตสํานึกวาตํารวจตระเวนชายแดนจะตองเสียสละ
แมแตชีวิตเพื่อชาติและประชาชน)
ขอ ๓ “ตํารวจตระเวนชายแดนทุกนายจะตองมีความเปนอยูอยางเรียบงาย ประหยัด
ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใชประชาชน มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได”
(อุดมการณขอนี้เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต และแนวทางในการทํางาน
ของตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อใหชีวิตและการทํางานเปนไปดวยความราบรื่นไมมีปญหา)
๕. นายสอนวา “อยาใหใครดูถูกวาโงแลวขยัน”
ตํารวจตระเวนชายแดนจะทํางานใหประสบผลสําเร็จไดจะตองทํางานอยางฉลาด
นายสอนไววา “ตํารวจตระเวนชายแดน ตองขยันอยางฉลาด อยาใหใครดูถูกวาโงแลว
ขยัน” โดยนายไดใหหลักการสําคัญในการทํางานของตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จไวดังนี้
๕.๑ ตองรูจักเลือกงานที่จะทํา
เนื่องจากผลงานของตํารวจตระเวนชายแดนมักจะซํ้าซอนกับหนวยงานอื่น คือมี
หนวยงานอืน่ เปนผูร บั ผิดชอบอยูแ ลวตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองเลือกทํา “งานทีห่ นวยงาน
อื่นไมทํา” หรือถาจะทํางานที่มีหนวยงานอื่นทําอยูแลว ก็จะตองเลือก “งานที่ตํารวจ
ตระเวนชายแดนทําไดดีกวาหนวยงานอื่น” ถายึดหลักดังกลาวนี้ก็จะทําใหผลงานของตํารวจ
ตระเวนชายแดนเดนชัดเปนที่ยอมรับของสังคม
๕.๒ ตองทํางานเชิงรุก
“การทํางานเชิงรุก คือการทํางานทีห่ วังผลในอนาคต มิใชทาํ งานเพือ่ ผลในปจจุบนั
เทานัน้ ” ดังนัน้ ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองวิเคราะหสถานการณและคาดการณไวลว งหนา
วาในอนาคตจะเกิดปญหาอะไรขึ้นโดยเฉพาะปญหาที่มีผลกระทบกับความมั่นคงของชาติ
และปญหาที่จะกระทบตอความสันติสุขของประชาชน แลวมีการดําเนินการปองกันหรือ
แกปญ
 หาไวลว งหนา “ตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองเปนนักวิเคราะห เปนนักคิด และจะตอง
ริเริม่ งานใหมๆ” ถาตํารวจตระเวนชายแดนไมทาํ งานเชิงรุก ก็จะรอใหงานเขามาหา ซึง่ งานก็จะ
นอยลง ไมมงี านใหมเกิดขึน้ “หนวยงานที่มีงานทํานอยในที่สุดหนวยงานนั้นก็หมดคุณคา”
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การทํางานเชิงรุก คือการทํางานที่หวังผลในอนาคต มิใชทํางานเพื่อผลในปจจุบันเทานั้น

๕.๓ ตองรูแจงชัดเจนในงานที่จะทํา
การทํางานใหเกิดความสําเร็จจะตองมีความรูความเขาใจในงานนั้นอยางชัดเจน
เมือ่ ไดรบั มอบภารกิจหรือมอบหมายใหทาํ งานในเรือ่ งใด ก็ตอ งศึกษาและทําความเขาใจในงาน
นั้นอยางชัดเจนตั้งแตจุดมุงหมาย วัตถุประสงค ขั้นตอน วิธีการ ปจจัยแหงความสําเร็จ
อุปสรรคและปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานนั้น ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่จะตอง
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จะตองศึกษาเรื่องดังกลาวใหรูแจง ชัดเจน และจะตองทําให
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปนผูปฏิบัติรูแจงชัดเจนเชนเดียวกัน “ตํารวจตระเวนชายแดนตองไม
ทํางานโดยไมรูเรื่องงานนั้นเลย เพราะโอกาสที่จะสําเร็จมีนอย”
๕.๔ ตองคิดกอนทํา
การทํางานของตํารวจตระเวนชายแดนสวนใหญจะเปนงานเพื่อปองกันและ
แกปญหาดานความมั่นคง ซึ่งเปนปญหาที่มีความซับซอนและลึกซึ้ง “ที่สําคัญคืองานของ
ตํารวจตระเวนชายแดนจะเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของตํารวจตระเวนชายแดนเอง”
จึงไมมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดไววาจะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะเกิดความสําเร็จ
“จึงเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในตํารวจตระเวนชายแดนที่จะตองใชสติปญญาและ
ประสบการณ คนคิดวาจะทํางานนั้นใหประสบผลสําเร็จไดอยางไรโดยจะตองคนคิดให
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ครอบคลุมกระบวนการทํางานอยางครบถวน ตั้งแตจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และแนว
ความคิดในการปฏิบัติ” ในอดีตที่ผานมาเมื่อผูบังคับบัญชาไดคนคิดแลวก็จะถายทอดความ
คิดไปสูผูปฏิบัติดวยการจัดทําเปนแผนงานโครงการ ซึ่งมีทั้งแผนระยะยาว (แผนแมบท)
แผนระยะปานกลาง (แผนป) และแผนงานระยะสั้น (แผนเฉพาะหนา) นายเคยสอนไววา
“ผูนําหนวยตํารวจตระเวนชายแดนตองเปนนักคิด นักวางแผน ตองทํางานโดยใชสมอง
กอนใชมือและเทา อยาใชมือและเทากอนใชสมอง”
๕.๕ มีความพรอมและความรวดเร็ว
“ตํารวจตระเวนชายแดนมักจะถูกใชใหเปนหนวยงานเพือ่ แกปญ
 หาเฉพาะหนา
ที่เกิดขึ้นอยางไมคาดฝน หรือรูลวงหนา” เชนปญหาการรุกลํ้าอธิปไตย ปญหาการ
กอการราย ปญหาภัยธรรมชาติ หรือปญหาการกอความไมสงบ ดังนั้นหนวยตํารวจตระเวน
ชายแดน “จึงตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที” เมื่อไดรับคําสั่งหรือเมื่อเกิดปญหา
โดยจะ “ตองมีความพรอมทั้งดานคน อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือ ความรูความสามารถ
แนวคิดหรือแผนการปฏิบัติงาน” เมื่อมีความพรอมก็จะเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ
ดังนัน้ ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองรักษาความรวดเร็วและความพรอมในการปฏิบตั ไิ วใหได
จะตองมีการเตรียมการ มีการฝกซอม มีการตรวจตราอยูเสมอ
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๖. นายสอนวา “ผูนํา ตชด. ตองยึดหลัก ๓ พัฒนา”
หนวยงานใดที่ไมมีการพัฒนาหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
บริบทและสภาพปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป หนวยงานนั้นก็จะไมสามารถทํางานสนองตอบ
ตอความตองการของรัฐและประชาชนได และในที่สุดหนวยงานนั้นก็หมดคุณคา โดยเฉพาะ
ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานที่ทํางานซํ้าซอนกับหนวยงานอื่น ไมมีงานที่เปนงาน
เฉพาะของตนเอง จึงมีความสุมเสี่ยงที่จะถูกยุบเลิกไดงาย สิ่งเดียวที่จะทําใหตํารวจตระเวน
ชายแดนคงอยูไดอยางมั่นคงตลอดไปก็คือตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีการพัฒนาองคกร
ของตนเองใหเปนองคกรที่มีคุณคา มีประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของรัฐและประชาชน ซึ่งการพัฒนาองคกรดังกลาวก็จะตองกระทําอยางตอเนื่อง
ถาตํารวจตระเวนชายแดนหยุดพัฒนาเมื่อใด นั่นคือจุดเริ่มตนในความเสื่อมสลายของตํารวจ
ตระเวนชายแดน
นาย ตชด. ในอดีตสอนไววา ผูนําหนวยของตํารวจตระเวนชายแดนตองเปน
“นักพัฒนา” และการพัฒนาองคกรตํารวจตระเวนชายแดนตองพัฒนา ๓ เรือ่ งคือ “พัฒนาคน
พัฒนางาน พัฒนาสถานที่”
๖.๑ การพัฒนาคน
“ในอดีตตํารวจตระเวนชายแดนจะถือวาการพัฒนาคนเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญสูงสุด เพราะคนคือปจจัยสําคัญที่สุดในการสรางความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ใหกับตํารวจตระเวนชายแดน” การพัฒนาดานอื่นๆ ไมมีทางสําเร็จถาไมมีการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาคนของตํารวจตระเวนชายแดนในอดีตมีระบบ
การพัฒนาที่เขมขน โดยการจัดตั้งหนวยงานที่เรียกวา กองบังคับการฝกพิเศษ ขึ้นมาทํา
หนาที่ในการพัฒนาคนของตํารวจตระเวนชายแดน มีหลักสูตรการพัฒนาคน ตั้งแตระดับ
ลูกแถวจนถึงระดับผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังกําหนดวาผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่
ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาของตน การพัฒนาคนของตํารวจตระเวนชายแดนจะเนน
ในการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้

การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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๖.๑.๑ การพัฒนาจิตสํานึกและอุดมการณ ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุดในการ
พัฒนาคนที่เปนตํารวจตระเวนชายแดนดังที่ไดกลาวมาแลววา “ตํารวจตระเวนชายแดนที่แทจริง
จะตองมีจิตสํานึกและอุดมการณของตํารวจตระเวนชายแดน” แมวาจะพัฒนาดานอื่นใหดีอยางไร
แตถาปราศจากอุดมการณก็เปน ตํารวจตระเวนชายแดนที่แทจริงไมได
๖.๑.๒ การพัฒนาวินัย เนื่องจากตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยกําลังคลาย
ทหาร มีอาวุธสงคราม ความมีวินัยของกําลังพลจึงเปนเรื่องสําคัญมาก นายเคยกลาวไววา “ตํารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ไมมีวินัยจะเลวรายยิ่งกวาโจร”
วินัย คือ “การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับหรือขอปฏิบัติ” ซึ่งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดกําหนดไวแลวเรียกวา “วินัยของขาราชการตํารวจ” ความมีวินัยมี ๒ ระดับ คือ
“วินัยระดับตํ่า” เกิดขึ้นจากการควบคุมบังคับของผูบังคับบัญชา ซึ่งไมใชความ
มีวินัยที่แทจริงเพราะเมื่อไมมีผูบังคับบัญชาควบคุมก็อาจกระทําผิดวินัยได
“วินัยระดับสูง” เปนวินัยที่เกิดขึ้นจากการบังคับตนเอง มิไดเกิดจากการบังคับ
ของผูอื่น วินัยระดับนี้จึงเปนวินัยที่แทจริงเพราะเปนผูมีวินัยตลอดเวลา พระพรหมคุณาภรณ
(ประยุทธ ปยุตฺโต) เคยอธิบายไววา “วินัย คือการบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบและระเบียบ
แบบแผนที่ดีงามพึงปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ พึงละเวนในสิ่งที่ควรละเวน”
การพัฒนาวินัยของตํารวจตระเวนชายแดน จะตองพัฒนาใหตํารวจตระเวนชายแดน
เปนผูมีวินัยในระดับสูง จึงจะเปนผูมีวินัยอยางแทจริง
๖.๑.๓ การพัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ
ตํารวจตระเวนชายแดนตองไปทํางานในพื้นที่หางไกลคมนาคมซึ่งมีปญหามากและ
ตองทํางานอยางโดดเดี่ยวหางไกลจากผูบังคับบัญชา จึงตองพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดนใหมี
คุณภาพจึงจะสามารถทํางานใหสําเร็จได นายสอนไววาการพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดนจะตอง
พัฒนาให “คิดเปน ทําเปน แกปญหาได”
๖.๑.๔ การพัฒนาสุขภาพรางกาย
เปนความจําเปนที่ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยเพราะตองทํางานในถิ่นทุรกันดาร ทํางานในปาเขาและบางครั้งตองทําการสูรบ
อยางทหาร ถาสุขภาพไมแข็งแรงก็จะเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน “ดังนั้นผูบังคับบัญชาของ
ตํารวจตระเวนชายแดนทุกระดับหนวยตองใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพของผูใตบังคับ
บัญชา” ดวยการใหความรูและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ เชน การเลนกีฬา การออกกําลังกาย
เพื่อใหตํารวจตระเวนชายแดนมีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทนเพียงพอที่จะทํางานไดทุกสภาพ
ภูมิประเทศ และทุกสภาพอากาศ นายจะพูดเสมอวา “ตํารวจตระเวนชายแดนตองเปนเหล็กกลา
มิใชนํ้าตาล”
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๖.๒ การพัฒนางาน
ดังที่ไดกลาวมาแลววา “ตํารวจตระเวนชายแดนทํางานซํ้าซอนกับหนวยงานอื่น
การทํางานของตํารวจตระเวนชายแดนจึงมีลักษณะเหมือนตองแขงขันกับหนวยงานอื่น”
ถาผลการแขงขันตํารวจตระเวนชายแดนแพหนวยงานอื่น ตํารวจตระเวนชายแดนก็หมดคุณคา
หมดความเชื่อถือศรัทธาจากสังคม “การจะเอาชนะไดก็จะตองมีการพัฒนาการทํางานใน
ทุกเรื่องทั้งดานยุทธศาสตร ยุทธวิธี แนวความคิด เทคนิควิธีการ” และจะตองพัฒนาใหตํารวจ
ตระเวนชายแดนมีความมุงมั่นเอาจริงเอาจังในการทํางานใหสําเร็จ นายสอนวา “ตํารวจตระเวน
ชายแดนตองเปนผูชนะในการทํางาน”
๖.๓ การพัฒนาสถานที่
สถานที่ทํางานหรือสถานที่ตั้งหนวยของตํารวจตระเวนชายแดนเปนสถานที่สําคัญที่จะ
ทําใหคนในหนวยมีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี มีความปลอดภัย และทําใหคนนอกหนวยเกิดความ
ศรัทธาและชื่นชม ดังนั้นจะตองสรางจิตสํานึกใหกับตํารวจตระเวนชายแดนทุกคนวาการพัฒนา
สถานที่ทํางานหรือที่ตั้งหนวยของตนนั้นเปนหนาที่ของทุกคน ตองทําใหตํารวจตระเวนชายแดน
ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเนนการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด
ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย และความสะดวกในการปฏิบัติงาน นายสอนไววา
“สถานที่ตั้งหนวย คือหนาตาของตํารวจตระเวนชายแดน”
๗. นายสอนวา “ไพรราบพลเลวไมมี มีแตแมทัพนายกองเลว”
นายสอนไววาผูบังคับบัญชาของตํารวจตระเวนชายแดนทุกระดับมีหนาที่สําคัญอยู ๓
ประการ คือ “การครองตน การครองคน และการครองงาน”
๗.๑ การครองตน
ผูบังคับบัญชาที่ดีของตํารวจตระเวนชายแดนจะตองทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี
ของผูใตบังคับบัญชา และทําตนใหเปนสัญลักษณของหนวย ตองเปนผู “มีวินัย ใฝรู สูงาน ประสาน
สัมพันธดี มีความรับผิดชอบ” ผูบังคับบัญชาตองทําตัวเปนผูมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสามารถ
นายจะสอนไววา “ฝูงแกะที่นําโดยราชสีห ดีกวาฝูงราชสีหที่นําโดยแกะ”
๗.๒ การครองคน
“ผูนําหนวยตํารวจตระเวนชายแดนที่ดีจะตองทําใหหนวยของตนมีความเขมแข็ง
เปนปกแผน” และมีประสิทธิภาพดวยการพัฒนาคนในหนวยใหมีจิตสํานึก มีอุดมการณ มีวินัย
มีความรูความสามารถ มีวินัยและมีความสามัคคี “ผูนําหนวยตํารวจตระเวนชายแดนจึงตองมี
ศาสตร และมีศิลปะในการปกครอง ตองมีคุณลักษณะของผูนําหนวย และตองทําตัวเปนครู
ของกําลังพลในหนวย” ที่จะใหความรูอบรมสั่งสอนทั้งดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
ถากําลังพลในหนวยมีปญ
 หาหรือทําเรือ่ งเสียหายผูน าํ หนวยจะตองรับผิดชอบ นายจะนําคําของซุน วู
นักปราชญชาวจีนมาสอนเสมอวา “ไพรราบพลเลวไมมี มีแตแมทัพนายกองเลว”
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๗.๓ การครองงาน
“ผูนําหนวยของตํารวจตระเวนชายแดนจะตองมีความสามารถในการบริหารงานทําใหหนวย
ของตนสามารถปฏิบัติภารกิจของหนวยใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ” ตองมีความคิดริเริ่มในการ
ทํางานเชิงรุก ตองมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองสามารถแกปญหาได
ตองกลาตัดสินใจ ตองมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานของหนวย ตอง
บริหารจัดการใหกําลังพลในหนวยมีงานทําตลอดเวลา นายเคยสอนไววา “ถาคนในหนวยไมมีงานทํา
หนวยนั้นก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆ”
๘. นายสอนวา “การบรรจุคนไมเหมาะสมเปนการทําลายหนวยและทําลายคน”
“ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยที่ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่ดี มีความเขมแข็ง และ
มีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดผลดังกลาวคือตํารวจตระเวนชายแดนมีระบบการบริหารงาน
บุคคลที่ดี” ทําใหกําลังพลของตํารวจตระเวนชายแดนมีขวัญกําลังใจดี มีความเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาและ
มีความเชื่อมั่นในหลักการที่วา “ทําดี ตองไดดี” ตํารวจตระเวนชายแดนในอดีตยึดมั่นในระบบการบริหาร
งานบุคคลที่สําคัญ ๒ ประการคือ
๘.๑ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม
“ระบบการพิจารณาความดีความชอบของตํารวจตระเวนชายแดนในอดีตทั้งเรื่องการพิจารณา
บําเหน็จ การเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง จะกระทําดวยความยุติธรรม และมีหลักเกณฑที่ชัดเจน เปนที่
ยอมรับของทุกคน” โดยการพิจารณาจากความประพฤติ ความรูความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และ
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ความอาวุโส และผูบังคับบัญชาก็จะนําหลักเกณฑดังกลาวมาพิจารณาดวยความเที่ยงธรรม ผูที่จะไดรับ
บําเหน็จหรือไดรับการเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง จึงตองเปนผูที่ไดกระทําความดี มีผลงานเทานั้น “ผูบังคับ
บัญชาจะไมยอมใหอิทธิพลภายนอกมามีผลตอการเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง” ระบบวิ่งเตน เสนสาย
จึงไมมีเกิดขึ้นในตํารวจตระเวนชายแดน
๘.๒ ยึดมั่นในหลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับงาน (PUT THE RIGHT MAN ON THE
RIGHT JOB)
“หลักการบริหารงานบุคคลที่สําคัญประการหนึ่งคือ การบรรจุคนใหเหมาะสมกับงานก็จะ
ทําใหคนๆ นัน้ สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ” ตํารวจตระเวนชายแดนก็ไดยดึ มัน่ ในหลักการนี้
เชนเดียวกัน กอนจะแตงตั้งหรือมอบหมายใหตํารวจตระเวนชายแดนผูใดไปทําหนาที่อะไร ผูบังคับบัญชา
จะตองพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบวาผูนั้นมีความเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาถึงความรู
ความสามารถ ความถนัดหรือความชอบ ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา เมื่อเห็นวา
เหมาะสมจึงจะมอบหมาย อยามอบหมายโดยไมพิจารณาถึงความเหมาะสมดังกลาว เพราะคนที่มีประสิทธิภาพ
ในเรื่องที่ตนถนัด เมื่อตองไปทํางานที่ตนไมถนัดก็กลายเปนคนไรประสิทธิภาพ นายจึงสอนไววา “การบรรจุ
คนไมเหมาะสมกับงานเปนการทําลายหนวยและทําลายคน”
๙. นายสอนวา “ตชด. ตองจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย”
นายจะพรํ่าสอนอยูตลอดเวลาวาสถาบันพระมหากษัตริยมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณตอ
ตํารวจตระเวนชายแดนอยางสุดที่จะพรรณนาที่ “ตํารวจตระเวนชายแดนมีความมั่นคงและยืนยงอยูได
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จนถึงปจจุบันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริยคํ้าจุนไว ฉะนั้นตํารวจตระเวนชายแดน
ทุกคนจะตองมีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะตองปกปองและทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ
อยางถึงที่สุด แมจะทดแทนดวยชีวิตก็ตองยอม” การปกปองและทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ
นั้นกระทําไดหลายประการคือ
๙.๑ “จะต อ งถ า ยทอดจิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งความจงรั ก ภั ก ดี ต  อ สถาบั น
พระมหากษัตริย” ใหกับตํารวจตระเวนชายแดนรุนหลังๆ เพราะตํารวจตระเวนชายแดน
รุนหลังอาจไมทราบวาสถาบันพระมหากษัตริยมีพระมหากรุณาธิคุณตอตํารวจตระเวน
ชายแดนอยางไรบาง
๙.๒ “เมื่อตํารวจตระเวนชายแดนไดรับภารกิจใหทําหนาที่ถวายความ
ปลอดภัย” ใหกับพระองคใดพระองคหนึ่งในสถาบัน ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองถือวา
เปนภารกิจที่มีความสําคัญสูงสุด จะตองปฏิบัติภารกิจนี้ใหดีที่สุด จะมีความผิดพลาดหรือ
บกพรองมิไดเลย และถาผิดพลาดหรือบกพรองจะถือวาเปนเรื่องเสียหายอยางรายแรง
๙.๓ “การสนองงานโครงการพระราชดําริ” เมื่อตํารวจตระเวนชายแดนไดรับ
มอบหมายใหเปนผูสนองงานโครงการพระราชดําริในเรื่องใดก็ตองถือวาเปนงานสําคัญสูงสุด
ของ “ตํารวจตระเวนชายแดน จะตองทุมเทความคิด และทรัพยากรเพื่อทําใหเกิด
ความสําเร็จในงานนั้นใหจงได” แมจะมิไดรับมอบหมายโดยตรง แตหากมีโอกาส
ก็ตองใหการสนับสนุนงานโครงการพระราชดําริอยางเต็มที่เชนเดียวกัน
๙.๔ “ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองนําพระบรมราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไปปฏิบัติ” และนําไปเผยแพรสูประชาชนเพื่อใหพระบรมราโชบาย
บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชหญาแฝกอนุรักษดิน
และนํ้า การชวยเหลือผูประสบภัย
๙.๕ “ตํารวจตระเวนชายแดนจะตองถือวาการปกปองสถาบันและการสราง
จิตสํานึกของประชาชนใหศรัทธาและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนพันธกิจ
ที่สําคัญประการหนึ่งของตํารวจตระเวนชายแดนจะตองกระทําทุกโอกาส”



ตชด.ยึดประชาชนเปนหลัก ตามพระบรมราโชวาทที่ไดพระราชทานไว
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ตชด. ตองจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
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๙.๖ “ตํ า รวจตระเวนชายแดนจะต อ งปฏิ บั ติ ต นให ส มกั บ ที่ ส ถาบั น
พระมหากษัตริยไววางพระราชหฤทัย” จะตองไมสรางเรื่องเสียหายใหเปนที่ระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท และ “จะตองยึดประชาชนเปนหลัก ตามพระบรมราโชวาทที่ได
พระราชทานไว”
๑๐. นายสอนวา “ตองทําใหหนวย ตชด. มีเอกภาพทางความคิด”
เอกภาพทางความคิดเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหตํารวจตระเวนชายแดนเปน
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพ มีพลังและความสามัคคี เปนหนาที่ของ “ผูนําหนวยตํารวจ
ตระเวนชายแดนทุกระดับที่จะตองสรางเอกภาพทางความคิดใหกับตํารวจตระเวน
ชายแดนในหนวยงานของตน” และจะตองทําใหเกิดการถายทอดเอกภาพทางความคิด
จากรุนสูรุน เอกภาพทางความคิดที่สําคัญคือ จิตสํานึก อุดมการณ ทัศนคติ คานิยม
หลักนิยม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม นายสอนวา “ตํารวจตระเวนชายแดนไมจําเปน
ตองคิดเหมือนกัน แตตองคิดไปในทิศทางเดียวกัน”

บทสรุปสุดทาย
คําสอนของนายที่ไดบอกเลามาทั้งหมดนี้นับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับผูเขียน
เปนอยางยิ่ง เพราะไดนําคําสอนดังกลาวเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขณะรับราชการ
ในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและกองบัญชาการตํารวจภูธร จนทําใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คําสั่งสอนที่ไดรวบรวมและนํามาถายทอดในบทความนี้
จะเปนของ “นาย ตชด.” ที่สวนใหญเสียชีวิตไปแลวแตหวังวาดวงวิญญาณของนายคงจะมี
ความปลื้มปติ เมื่อทราบวาตํารวจตระเวนชายแดนรุนหลังๆ ไดนําคําสอนของนายไปปฏิบัติ
และมีการถายทอดสูตํารวจตระเวนชายแดนรุนตอๆ ไป
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พ ลตำรร วจเอก วสิ ษ ฐ เดด ชกุ ญ ชร อ ดี ต รองอธิ บ ดี ก รมตำรวจ แ ละอดดี ต ผู ช ว ยผู บั ญ ชากก า ร
ตำรวจตระเววนชายยแดน เลาถึงความผูกพันที่มีตอ ตชด.ไวในบบทความเรื่อง “แดด ตชชด. ยามเฝาประเททศ”
ความตอนหหนึ่งวา
“....ควว ามผู ก พั น ที่ มี กั บ ต ำรวจตระะ เวนชายแดด น ทำให
ผมสมั ค รใจจ ขอรรั บ การแต ง ตั้ ง ไปป อยู กั บ ตำรร วจ ภู ธ รชช ายแดน
ใน พ.ศ.๒๕๕ ๑๑ ต อ มาตำรวจตระะ เวนชายแดด นก็ ไ ด รั บ กาา รรั บ รอง
และกลั บ ไปป มี ฐ านน ะเป น กองบั ญ ชากก ารตำรวจตต ระเวนชายแดนหรื อ
บช.ตชด. อี ก ครรั้ ง หนึ่ ง ใน พ.ศ.๒๒ ๕๑๘ ผมไไ ด รั บ การแตต ง ตั้ ง เป น
ผู บั ง คั บ การร ฝ ก พิ เ ศษของตำรวจตต ระเวนชายย แดนหน า ทีี่ ห ลั ก ของ
กองบั ง คั บ ก ารฝ ก พิ เ ศษนั้ น ได แ ก การฝ ก และะ ผลิ ต ตำรวจจ ตระเวน
ชายแดนทั่วประเททศ ผมอยูในกองบบัญชาการตำำรวจตระเวนนชายแดน
มาจนถึ ง ป พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่ อ ผมมีี ต ำแหน ง เปป น ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการ
ตำรวจตระเเวนชาายแดน และไดรับพระมหากรรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ
แต ง ตั้ ง ให เ ป น หั ว หน า นายตำรวจรร าชสำนั ก ปรร ะจำ จึ ง พ น ตำแหน ง
และหนาที่ใน ตชดด.
การเปนนายตำรวจราชสำำนักประจำขของผมเริ่มตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๓ และไไมไดทำใหผมหางไกกล
จากตำรวจจ ตระเวนชายแดนเลย เพราะพระะ บาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว แ ละสส มเด็ จ พระนางเจจ า ฯ
พระบรมราชชินีนาถถทรงสนพระราชหหฤทัยและเอาพระราชหฤฤทัยใสในกิจการขของตำำรวจตระเวนชายแดดน
เสด็จพระราาชดำเนินทรงเยี่ยมเขาอยยูเสมอ ทั้งยังทรงพระกรรุณาใหผมไปเยี่ยมและเชิญของพระราชททาน
ไปใหหนวยตตำรวจจตระเวนชายแดนออยูเปนประจำำ
ผมม จึ ง ไดด เ ห็ น และรั บ รู ใ นคค วามลำบาา กตรากตรำและเสี ย สละของตำรร วจตระเวนชายแดด น
อยู มิ ไ ด ข าด เมื่ อ พ น หน า ที่ ร าชการตำรวจแล ว ผมก็ ยั ง ทิ้ ง ไ ม ไ ด ต อ งติ ด ตามม รั บ รู ทุ ก ข อั น เนื่ อ งมาจจ า ก
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ม าโดยตลอด จนน กระทั่ ง ผมไไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เป น นายกสมาคมม ตำรร วจตระเวนชายแดด น
แหงประเทศศไทยใในเดือนเมษายนป พ.ศ.๒๕๔๙
ภารกิ จ ของตำรวจตระเวว นชายแดนน นั้ น ไม มี วั น จ บสิ้ น หลั ง จากที่ ต อ งรบกั บ ผู ก อ การรร า ย
คอมมิวนิสต ทั้งในและนอกประเทศศอยูเปนเวลลารวม ๓๐ ปแลว ตอมาก็ยังตองสสูรบกับผูคายาเสพพติด
เป น สงครามม ยื ด เยยื้ อ ที่ ยั ง ไม จ บ ครั้ ง เมื่ อ มี เ หตุ ร า ยในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตต ตำรร วจตระเวนชายแดด น
ก็มีภารกิจเพพิ่ม ตองรับคำสั่งและตองเคลื่อนกำลัังเขาไปปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดที่เกิดเหตุอยูในปจจุบัน
ในน การปป ฏิ บั ติ ห น า ที่ น้ั น เ มื่ อ ฝ า ยตรงง กั น ข า มใช ค วามรุ น แรงใช อ า วุ ธ ก อ เหตุ ต ำรวจตระเวว น
ชายแดนก็ตองตออบโต ผลการปะททะตอสูจึงทำำใหตำรวจตรระเวนชายแดนปประสบบความสูญเสีย ไดดรับ
บาดเจ็บและะเสียชีวิตเชนเดียวกับตำรรวจภูธรและะทหารที่รวมสมรภูมิกันอยู...”
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รวมกันรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิใหดำรงอยู
พลตำรวจโโท ประยูร อำมฤต (บบันทึก: มิถุนายน ๒๕๕๖๖) ผูชวยผูบัญชากการตำรรวจแหงชาติ
และอดีตผูบัญชาการตตำรวจตระเวนชายแดนน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับกาารทำงานของตำรวจตระเวนชายแดน
ไวววา...
“กองบัญชาการรตำรวจตระเวนชชายแดนเปนหนวยงานที่ได
รัับการยอมรับในการรบริหารงานโดยใชระบบแผนงานนและโครงกาาร
เขข า มาบริ ห ารงานในน ป พ .ศ.๒๕๒๖ อย า งเป น รู ป ธรรม มี ทั้ ง แผผ น
ตำำรวจตระเวนชายแดนแมบท และแผนตำรววจตระเวนชายยแดนประจำำป
ก อ นหน ว ยงานอื่ น ๆ ในสสั ง กั ด กรมตำรวจจ ในสมั ย นั้ น บุ ค ลากรใใ น
ห น ว ยงานได รั บ การร ศึ ก ษ าอบรม ได รั บ ก ารพั ฒ นาออ ย า งค อ นข า ง
เปปนระบบ จึงทำใหเปนที่ยอมรับในขีดความมสามารถของงทุกหนวยงาาน
โดดยเฉพาะอยางยิ่งงาานฝายอำนวยการจะเหห็นไดวาขาราชการตำรววจ
ตระเวนชายแดนหลายนาายออกไปเปนดาวเดนของหนนวยงานตางๆ
ในนกรมตำรวจหรือสำนักงาานตำรวจแหงชาตติในปจจุบัน
นโยบายหรรือแนนวความคิดในการรปฏิบัติงานขของสำนักงาาน
ต ำ รวจแห ง ชาติ ใ นปป จ จุ บั น นี้ ต อ งยอมรัั บ ว า ส ว นหนนึ่ ง ได อิ ท ธิ พ ล หรื อ แนวความคิ ด มาจากแผนงาน
แลละโครงการของตำรรวจตระเวนชายแดนในนอดีต ทั้งนี้เพราะบุคลาากรหลักๆ สวนหนนึ่งนี้เติบโตมาจาก
ตำรวจตระเวนชายแดน อยางเชนในปจจุบันสำนักงานนตำรวจแหงชาติถือวาสถานีตำรรวจเปปนหนวยหลัก
ในนการปฏิบัติและสรางผลงานของสถานีตำรววจ ซึ่งในอดีตตำรวจตระเเวนชายแดนก็ไดกำหนดให กองรอย
ตำรวจตระเวนชายแแดนน เปนหนวยหลักในกการปฏิบัติและสรางผลงานเชนกัน
ในป จ จุ บั น ถึ ง แมม ภ ารกิ จ ต า งๆ ที่ เ คยเป น ภารร กิ จ หลั ก ขออ งตำรวจตระเวนชช ายแดด นอย า งเช น
สถานการณสูรบตามมแนวชายแดนจะเบาบบางลงยังคงเเหลือเฉพาะะในพื้นที่ ๓ จังหววัดชายยแดนภาคใต
แลละ ๔ อำเภอของจจังหวััดสงขลาเทานั้น แตก็ไมไดหมายความวาภารกิจของตำรวจจตระเเวนชายแดน
จะหมดไปดวย และดดวยคุณลักษณะของตำำรวจตระเวนนชายแดน ยัังสามารถที่จะทำคคุณประะโยชนใหกับ
ประเทศชาติไดอีกมาากมาาย เมื่อขาพเจามาดำรงตำแหหนงผูบัญชาาการตำรวจตระเวนชายยแดน เมื่อป
พ.ศศ.๒๕๕๓ ถึง พ.ศ.๒๕๕๕๔ ไดพิจารณาเห็็นวางานดานการพัฒนาชชวยเหลือประชาชนน เปนงานที่สำคัญ
เพพราะประเทศไทยยัังมีพื้นที่อีกมากมายตองการการพัฒนาและชวยเหลือ ตำรวจตระะเวนชาายแดนยังคง
เปปนหนวยงานที่จะทำำงานดดานนี้อยางมีประะสิทธิภาพ อยยางเชน โครรงการพัฒนาเด็กและเยยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารร ของสมเดด็จพรระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบบรมราชกุมารี ซึ่งหลายโครงกการหลลายกิจกรรม
เรริ่มตนในโรงเรียนตำรรวจตระเวนชายแดน และยังคงดำเนินการอยูอยางตอเนื่อง
บรรพบุรุษของตำำรวจตระเวนชายยแดนไดสรางชื่อเสียงและะเกียรติภูมิไวกับกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดนอยางมากกมาย และดำรงออยูมาเปนเวลลาถึง ๖๐ ป จึงจำเปนที่ตำรวจตระเเวนชายแดน
ในนปจจุบันจะตองรวมกันรัักษาและสรรางชื่อเสียงเกียรติภูมิใหดำรงอยยูสืบไปจนถึงรุนลูกและรรุนหลาน”
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พลลตำรววจโท สาโรจน ปญญา (บันทึก: มิถุนายน ๒๕๕๕๖) อดีตผูบัญชาการตตำรวจตระเวนชายแดดน
ไดบันทึกเรื่องราวภภารกิจของพลรมไววดวยความภภาคภูมิใจ มีความตอนหนึ่งดังนี้...
“ยย อ นไปป ในป พ.ศ.๒๕๐๔๔ ได มี ก ารเเ ปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล
ในประเทศลลาวโดยยฝายนิยมคอมมิวนิสต ไทยจึงสงหนวยอาสาสมัคร
เขาไปชวยเหหลือฝายลาวที่นิยมเสรี เพพื่อทำการสูรบกับฝายคอมมมิวนิสต
โดยส ง หน ว ยตำรร วจพลร ม เป น อาสาสมั ค รเขข า ไปโดยมี ก ำลั ง พล
จากอเมริ กั น ในนาา มหน วย ซี ซับพลล าย (Sea Supply) ส นับ สนุ น
อาวุธยุทโธปกกรณและอื่นๆ โดยหนวยตำรวจพลรมที่เขาไปจะททำการฝก
ใหกับกำลังพลในพพื้นที่เพื่อประกอบกกำลังเขาทำการตอสูกับฝายนิยม
คอมมิวนิสต ผมกก็เปนพลรมคนหนึ่งของหนวยนนี้ตอมามีอาสสาสมัคร
จากหนวยทหหารแลละพลเรือนหลายหนนวยเขาไปชวยสูรบในประะเทศลาว
ภายใตการคควบคุมของกองกำลังหนนวยผสม ๓๓๓๓ จนยุติการปฏิบัติ
ในป พ.ศ.๒๕๕๑๘
ตอมาอาาสาสมัครจากเหลาตางๆ รวมททั้งพลเรือนที่รอดชีวิตจากการสสูรบครั้งนั้นไดมารวมตัวกัน
อีกครั้งเพื่อกอตั้ง สมาคมนักรบนิ รนาม ๓๓๓ ชวยเหลือผูพิการหรือผูเจ็บปวยตลอดจนดำเนินการ
เพื่อสรางอนุสาวรียรำลึกถึงเกียรติประวัติของวีรชนผูกลาหาญ
ญ
ผมม เป น อ ดี ต ตำรวจตระเวนชายแดนคค นหนึ่ ง มี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ เพื่ อ น
ตำรวจตระเววนชายยแดนทั้งหลาย ไมมวาจะเปนหนวยปฏิบัติในพื้นที่ หนวยสนนับสนนุนในสวนกลาง หรรือ
หนวยอำนวยยการซซึ่งทุกฝายทำงานกกันอยางเต็มความสามารรถมีระเบียบวินัย มีขวัญกำลังใจสูง ดังนั้น
ในอนาคตหาากจะมมีภารกิจใดที่ยากเข็็ญ ผมก็มั่นใจจวาตำรวจตรระเวนชายแดนทุกคนททำได
ขออใหตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายมมีความสุขในชีวิตครอบครัวแลละกาวหนาในชีวิตราชการ
ยิ่งๆ ขึ้นไปแและจงงระลึกถึงพระราชดดำรัสของพระะบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เคยใหหกับพวกเราในตอนนที่
พระราชทานนพระจจิตรลดาวา จงเอาททองมาปดหลลังพระ”
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ขอคิดสะกิดใจ
พลตำรวจโโท เกกรียงศักดิ์ สุริโย (บันทึก: ๒๕๕๖) อดีตผูบัญชาการตำรวจจตระเเวนชายแดน
ไดดใหขอคิดสะกิดใจเลล็กๆ นอยๆ ซึ่งทานบบอกวา “อาจจบังเกิดประะโยชนสุขแกตำรวจจตระเเวนชายแดน
แลละครอบครัว ไวดังนี้
๑. ในด า นเศรษษ ฐกิ จ ขอจงนำปป รั ช ญาเศรษษ ฐ กิ จ พอเพี ย ง
ข อ งพระบาทสมเด็ จ พระะ เจ า อยู หั ว มาใช ใ นชี วิ ต ประะ จำวั น รวมถถึ ง
ก า รส ง เสริ ม สนั บ สนนุ น ให ค รอบครั ว มี อ าชี พ เสริ ม รายได เ พิ่ ม ขึ้ น จาา ก
ทางราชการอีกสวนหหนึ่งเพพื่อจะไดสอดคลองกับคาครองชีพซึ่งนับวัน
จะทวีสูงขึ้นในอนาคตต
๒. ในดานกการเมมือง ตำรวจตระเเวนชายแดนจะตองวางตตัว
เปปนกลางในทางการเมมือง
๓. ในดานสสังคมม ใชหลักศาสนาแลละธรรมะในชชีวิตประจำววัน
พ ร อ มทั้ ง การตรวจสส อบตตั ว เราเองและพัั ฒ นาตนเองง ซึ่ ง อาจจะใใช
ก ร ะจกเงาพร อ มตั้ ง คำถามแก ตั ว เราเองง กล า วคื อ ตั ว เราคื อ ใคค ร
สภาพชีวิตเปนอยางไไร คววามคิดความอานเปนอยางไรร มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบแคไหน ไดดทำหนาที่ของเราาใหสมบูรณแลวหรือยัง
๔. ควรมี ค วามเเ มตตาปราณี ปรารถนาดี ต อ ส ว นรวม มี จิ ต สาธารณะโดด ยเฉพพ าะอย า งยิ่ ง
เดด็กในโรงเรียนตำรวจตตระเววนชายแดน เยาวชชนในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตำรววจตระะเวนชายแดน
(ศศอน.) รวมถึงประชชาชนใในหมูบานเปาหมมายในความรรับผิดชอบขออง ตชด. ใหสมดังที่พระะบาทสมเด็จ
พ ร ะเจ า อยู หั ว ได พ ระะ ราชช ทานยุ ท ธศาสตรร ใ นการพั ฒ นาความมั่ น คงแห ง ชาติ ต ามแแ นวชายแดนและ
ถิ่นทุรกันดารร
ทานไดเนนย้ำไวในตอนทายวา
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมมหากษัตริยของเรา มิเพียงแตการแสดงกิริยาถวายความ
เคคารพเทานั้น แตขอใหทานทั้งหลายจงถถวายความมเคารพดวยจิตวิญญาณ อยางนอยก็ดวยการ
ถวายงานหรือสนองงานตตามโครงการพระะราชดำริของทุกพระองงค ดวยการทุมเทปปฏิบัติงานเต็มขีด
ความสามารถดวยความจจริงจัง จริงใจ แนนนอนและสมม่ำเสมอทั้งชีวิต รางกาย สติปญญาา และจิตใจ
ใหหสมกับที่เราไดรับราชกาารเปนตำรวจตระะเวนชายแดดนดวยความมกตัญูกตเวที สมดังที่ทุกพระองค
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอตำรวจตระเววนชายแดนแและครอบครรัว”
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พลล ตำรร วจตรี มนั ส ขั น ธทั ต บำรุ ง (บั น ทึ ก : มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖๖ ) อดี ต รองผู บั ญ ชาการ
ตำรวจตระเววนชายยแดน และอดีตหัวหนากองอำนนวยการ ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาววบาน บันทึกไววา…
“เมื่อมอองยอนอดีตตองยออมรับเชนเดดียวกันวาเหนนืออื่นใด
ไมวา ตชด.จะะเปนอยางไร ขอจงระลึกถึงเพื่อนและะพี่ๆ ตชด. ผูกลาหาญ
ของพวกเรา ผูไดพลีชีพสละชีวิตเพื่อชาติมาทุกยุคทุกสมัย เพื่อรักษาไว
ซึ่งความมั่นคงปลออดภัยของสถาบันชาติ ศาสนา องคพระมหากษัตริย
ขอใหพวกเราา ตชดด.รุนหลัง ไดรวมแรงรวมใจกันทำบุญอุทิศสวนกุศล
ใหทาน ตชด. เหลานั้นเพื่อวาการสละชชีวิตเพื่อชาติของเขาจะไดไมสูญเปลา
และพรอมกัันนี้ขอใหระลึกถึงบทพรระราชนิพนธธของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ที่ไดพระราาชนิพนธใหแกเสือปา
และลูกเสือ
มโนมอบพระผู
เสวยสสวรรค
แขขนมอบบถวายทรงธรรม
เทอดหลา
ดววงใจมออบเมียขวัญ
และแแม
เกีียรติศักดิ์รักขา
มอบไไวแกตัว
ที่บานขอองขาพเจามีภาพขของอดีตผูบังคับบัญชาแลละเจาหนาที่ ตชชด. อยยู ๒ ภาพ ภาพแรรก
เปนภาพที่ระลึกวัันพิธีเปดตึกอาคารรกองบัญชาาการตำรวจตตระเวนชายแดนน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคคม
พ.ศ.๒๕๑๘ ภาพทที่ ๒ เปนภาพที่ระลลึกการจัดทำำประวัติศาสสตร ตชด. ณ กองงบัญชาการตำรวจตระเววน
ชายแดน เมมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคคม พ.ศ.๒๕๕๓๕ หลังกาารประชุมแลวขาพเจาไดรวบรวมเรียบเรียง
แลวเสร็จ แลละไดมีการจัดพิมพเปนหนังสือประววัติกองบัญชาาการตำรวจตระเววนชายแดน ปกสีเลือดหหมู
มีรูปอารมและะชางศศึกนเรศวร เสนสีทองง อันเปนสัญลักษณของตำำรวจตระเวนชายแแดน โดยพลตำรวจโท โกววิท
วัฒนะ ผูบัญชากาารตำรวจตระเวนชชายแดน (ยยศและตำแหหนงในขณะนั้น) ไดใหงบประมาณจัดพิมพ
เผยแพร
เมมื่อ ตชชด. มีอายุครบ ๖๐๐ ป ขาพเจามีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะะภาพนี้เปนภาพอดดีต
ผูบังคับบัญชาผูริเริ่มรวมกันบุกเบิกสรรางความเจรริญกาวหนาเปนปกแผนมั่นคงงใหแก ตชด. ตั้งแตเริ่มตน
ระยะแรกจนนถึงปจจุบันมีแมกระทั่งชาาวอเมริกันผูมาชวยฝกตำำรวจพลรม อาวุธศึกษาาและการรบนอกแบบบ
จะขาดไปเพียงไมกี่ทานเทานั้น”
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ประทับใจในอดีตที่ผันผาน

อดีตผูบังคับบัญชาประชุมจัดทำประวัติศาสตร ตชด.
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ณ กองบัญชากการตำรวจตระเวนชายแดดน ถนนพหหลโยธิน กรุงเทพพมหาานคร
เมื่อวันจัันทรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๕

แถวนัั่งจากซาย พล.ต.ทท.วิชัย วิชัยธนพัฒน พล.ต.ต.สสุทธิ วรนันตกุล พล.ต.ต.ตระหนนัก เททพวัลย

พล.ต.ต.ทวีป ดำรงสัตย พล.ต.ท.ชัยแสง นววลักษณ พล.ตต.ท.เจริญฤททธิ์ จำรัสโรมรัน พลล.ต.อ..สุรพล
จุลละพราหมณ พล.ตต.อ.ประเนตร ฤทธิฦ ๅชชัย พล.ต.อ.เสสนห สิทธิพันธ พล.ต.ต.จรัส วงงศสาโโรจน
พ.ตต.อ.JAMES WILLIIUM LAIR พล.ต.ต.ชวน เปยมสมบบูรณ พล.ต.ถถวิล อยูเย็น

แถวยืนจากซาย พล.ต.ตต.จรณ พึ่งสัมพันธ พล.ต.ต.ทักษ ปทมสิงห ณ อยุธยา พล.ต.ต.พิชัย พุทธวัฒนะ
พล.ต.ต.วิทูรย พิทักษผล พ.ต.อ.จำลอง จุลละกะ พล.ต.ต.เจิดจำรัส จิตการุณราษฎร พล.ต.ทท.ชาติชาย
ฉายอรุณ พล.ต.ท.สมมควร หริกุล พล.ต.ต.สำำเริง สิงหรัญ พล.ต.ต.อววยชัย สิริสัมพันธ พล.ต.ตต.มนัส
ขัันธทัตบำรุง พล.ต.ตต.วัฒนา บุนนาค พล.ต.ต.เสนห ธารรากิจ พล.ต..ต.จง จันทรา

บรรยากาศกการประชุ
ป มจััดทำประวั
ำป ัติ ตชด.
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พลลตำรววจตรี อรรถกฤษณ ธารีฉัตร (บัันทึก: ๒๕๕๖๖) ผูอำนวยการสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลล
อดี ต ผู ช ว ยนน ายเวรผู บั ญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ ลตำรวจโท วิ ภ า ส วิ ปุ ล ากร ได ก ล า วถถึ ง
ประสบการณ
ณตอนเปน ตชด.ไวอยางนนาฟงวา...
“ปประสบบการณขณะปฏิบัติหนาที่ในฐานะตตำรวจตระเวนนชายแดน
เปนประสบกการณ
ณที่มีคุณคามาก เหหตุผลสำคัญเนื่องมาจากหลักการ
ของ ตชด. คือ เรียบงายและประหยัด ภายใตเปาหมายเพื่อประะเทศชาติ
และประชาชชน กาารปฏิบัติหนาที่ในพพื้นที่ชายแดนนนั้น ภารกิจสวนใหญ
เปนไปเพื่อใหความชวยเหลือบรรเททาความเดือดรอนของปประชาชน
ระหว า งที่ ภ า คควาา มช ว ยเหลื อ จากสส ว นกลางยั ง เข า ไปไม ถึ ง รวมทั้ ง
การป อ งกั น ประเเ ทศ การแจ ง เตื อ น รั้ ง หน ว ง ลวง หรื อ ทำลาย
การเข า มาขข องข า ศึ ก การฝ ก อบรมม หลั ก สู ต รตต า งๆ ทั้ ง ด า น ยุ ท ธวิ ธี
และด า นมวลล ชน ตลอดจนการถวาา ยงานตามแแ นวทางพระะ ราชดำริ
และที่สำคัญคือการถวายความปลอดดภัยพระบาททสมเด็จพระเเจาอยูหัว
สมเด็ จ พระนน างเจจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเดด็ จ พระศรี น ค ริ น ทรา
บรมราชชนนนีและพพระบรมวงศานุวงศศ
ด ว ยภารร กิ จ ดั ง กล า ว ตชดด .จึ ง ถู ก สร า ง หล อ หลอมม และปลู ก ฝ ง อุ ด มการร ณ การฝ ก ฝนอย า ง
เข ม ข น เป น ตำรวว จสนามที่ ไ ด สั ม ผัั ส ความทุ ก ข ย ากของผู ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร ห า งไกลคมนาคค ม
และสาธารณ
ณูปโภคคขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำไไปสูความเหห็นใจ ความเขขาอกเขาใจและคววามมมุงมั่นในการชวยเหลลือ
พี่นองประชาาชน ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาผผูเปนตนแบบบในการปฏิบัติหนาที่คือ พลตตำรวจจเอก วิภาส วิปุลากกร
และ พลตำำ รวจโโ ท เจริ ญ ฤทธิ์ จำรั ส โรมรั น ท า นทั้ ง สองง เป น ต น แบบกาา รปฏิิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จ ริ ง
ทำใหสามารถถพัฒนาตนเองและทีมงาานไดอยางเตต็มความสามารถ
ผมมมีควาามภูมิใจและดีใจ ที่ไดถือกำเนนิดจากตำรวจจตระเวนชายแดนน ซึ่งเปนสถานที่บมเพาาะ
อุดมการณ ความรรู ความสามารถในดดานตางๆ ทำำใหมีความกาวหนามาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ประสบการรณ
และการทำงง านในน ฐานะ ตชด. กั บ การทำหน า ที่ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของสำนั ก งานสส ลากกิ น แบ ง รั ฐ บาา ล
มี ค วามใกล เ คี ย งกกั น อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจากล ว นมี เ ป า หมายเดดี ย ว นั่ น คื อ เป น ไปเพพื่ อ ประเทศชาติ แ ล ะ
ประชาชนนั่นเอง””
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ภูมิใจและดีใจที่ถือกำเนิดจาก ตชด.
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ดอกไมประดับหองประชุม
รอยตำรวจจเอกหญิง ปานทรัพย ยมนาค (บันทึก: ๒๕๕๕๖) อดีตนายตำำรวจหหญิง ประจำ
กอองกำกับการ ๒ กอองบังคับการอำนวยการร กองบัญชาาการตำรวจตตระเวนชายแดน และนัักจัดรายการ
วิ ท ยุ บรรณาธิ ก ารสสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ทั้ ง ภาคภาษษ าไทยและภภ าษาอั ง กฤฤ ษ
ขอองเครือเนชั่นกรุป และใในชวงทายของการทำงานในนองคกรแหงนี้
เธธ อรั บ ผิ ด ชอบงานดด า นกก ารตลาดของฝ า ยขายโฆษษ ณา ป จ จุ บั น
ประกอบอาชีพสวนตััว เลาไวในบันทึกของเธธอวา…
“ระหว า งรั บ ราา ชการเป น นายตต ำรวจหญิ ง อยู ป ระมาณ
แปป ดป น้ั น เราไม ค าดด คิ ด เ ลยว า ความรู แ ละประสบกก ารณ ที่ ไ ด รั บ
ในนชวงเวลานั้น จะเปปนทั้งหลักการและทักษะในการทำำงานของชีวิต
ในน ช ว งต อ ๆ มาได อ ย า งมากมาย ที่ ส ำคคั ญ เจ็ ด เดื อ น ของการฝฝ ก
ปรับพื้นฐาน และการฝกโดดรมทำใหเราไดดรูจักตนเอง รูจักขอบเขขต
ของตัวตน และพบกกับสัจธรรมบางอยางที่สรางความแข็งแกรงใหกับ
จิ ต ใจเมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ ความยากลำบากในชี วิ ต ในช ว งเวลาต อ ม า
คุณคาที่ไดรับเหลานี้เกิดจาากครูฝกทุกทานทที่ทำหนาที่ของ ครูร ไดอยาง
สมบูรณ
วงการตำรววจตรระเวนชายแดนเปนสังคมของผผูชาย แถมเปปนผูชายนักรบ ที่สังคมใหหการยอมรับ
ว า เป น วี ร บุ รุ ษ การเเ ป น น ายตำรวจหญิ ง รุ น แรกเข า ไปป ร ว มงาน จึ ง ไม ใช เรื่ อ งธรรมม ดานั ก ในสมั ย นั้ น
เววลาเขาประชุมจึงมัักมีคำพูดเปรียบเปรยดวยความเออ็นดูวา ดี จะไดมีด อกไม ประะดับ หอ งประชุ ม..
จ ะ ทำอย า งไร จึ ง จะะ ให พี่ ๆ นายตำรวจผผู ช ายเห็ น ว า เราทำได ม ากกว า การเป น แ ค ด อกก ไม ป ระดั บ
หองประชุม...
...และในฐาานะนนายตำรวจหญิง เราก็มีผูใตบังคับบัญชาที่เปนผูชาย บางคนนก็รุนราวคราวนอง
บ า งคนก็ ค ราวน า ค ราวลุ ง นั ก รบอย า งเเขาจะรั บ คำำ สั่ ง จากผู ห ญิ ง ที่ เ ด็ ก กว า ไหมม การร วางตั ว ของ
นายตำรวจหญิงเปนเรื่องสสำคัญ และเปนปรระเด็นออนไหหวในสังคมขของผูชาย แตเมื่อเรราสามมารถหาจุดที่
ลงตัวได มันก็ทำใหเราสามมารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาไไดอยางแทจริง และไดบทเรียนที่นำไปใชในชีวิต
หัวหนางานในภาคเออกชนนไดเปนอยางดี การที่ใครสักคนเกงานมันตองมีสาเหตุ และะการลลงโทษเพียง
อ ย า งเดี ย ว ไม ใช ก ารแก ป ญ หาเสมอไป แ ล ว เราก็ ยั ง มี พี่ ๆ เพื่ อ น ๆ ที่ ค อยแนะนำ ตั ก เตตื อ น ห ว งใย
หลายคนยังอยูในควาามทรงงจำ หลายคนเปนเพื่อนรัก
หากจะถามมวาเรราทำสำเร็จไหมในนการเปลี่ยนจจากภาพของงดอกไมประดับหองประชุม เราตอบ
ไมม ไ ด ห รอก แต เรารรู ว า ป ระสบการณ ชี วิ ต และความม รู ที่ ไ ด จ ากแวดวงตำรวจตระะ เวนชช ายแดนนั้ น
เปปนองคประกอบชิ้นใหญ ที่สำคัญมากในชีวิตของเราเลยยทีเดียว”
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นาา ยนคร พงษ น อ ย (บั น ทึ ก : ๒๕๕๖๖ ) ผู อ ำนวยการไร แ ม ฟ า หลวว ง จั ง หวั ด เชี ย งราย แลล ะ
อดีตนักวิชากการ กองกำกับการตำรววจตระเวนชาายแดนเขต ๕ เลาไวในบันทึกถึงการทำงานของ ตชชด.
ที่เกี่ยวกับชาวเขาววา...
“ใใครจะนึกวา ตชด.ชายชาาตรีผูหาวหาญ จะตองไปปเกี่ยวพัน
กับการฝมืออันเปนเรื่องของผูหญิงเสสียสวนใหญ
ญ และการฝมือที่วานี้
ก็เกี่ยวกับเรื่องเย็บปกถักรอยเปนสวนมากเสียดวยเพราะเมื่อ ๔๐ ป
มาแล ว การร คมนน าคมในเขตภู เขาทท างภาคเหนนื อ ยั ง ไม ดี นั ก ป า ยั ง
อุ ด มสมบู ร ณ ไฟฟ ฟ า แทบจะไปไม ถึ ง หมู บ า นชาวเขาใดๆๆ ทั้ ง สิ้ น
ชีวิตชาวเขาททั้งหญ
ญิงและชายจะใชเวลลาสวนใหญกับการเพาะปปลูกในไร
ในนา เวลาววางนอยนิดก็จะใชผลิตสินคาพวกการรฝมือ พวกมมงก็จะทำ
ผ า บาติ ค พวกเย า จะป ก ครอสติ ช พวกกะเหรรี่ ย งก็ จ ะทอผผ า อั น นี้
เปนงานของงผูหญิง สวนผูชายก็จะปประดิษฐเครรื่องจักสาน เครื่องใช
และเครื่องดนตรี เปนการใชเวลาวางใหเปนประะโยชนและนนำรายได
มาสูครอบครรัว
กาารนำสสินคามาขายยังตลาาดสำหรับชาาวเขาสวนใหญ เปนการใชเวลลาอยางมาก และไมคุมกับ
คารถโดยสารรทาง ตชด.เขต ๕ โดยกการแนะนำขของที่ปรึกษาชชาวอเมริกัน ชื่อ Burrr Fruitchey (ที่จำไดด
เพราะชื่อเขาาไมธรรรมดา เชน Tom, Dick และ Jerry) ไดจัดตั้งศูนยรับสินคาและจจำหนายสินคาเหลานี้
ที่ บ า นเช า แหห ง หนึึ่ ง บนถนนห ว ยแก ว (เยื้ อ งกั บ ก าดสวนแก ว ในป จ จุ บั น ) โดด ยมี เจ า หน า ที่ ช าวเขาเปป น
ผู ร วบรวมสิ น ค า ม าส ง ในแต ล ะเดื อ น เพื่ อ ประหยยั ด เวลาที่ แ ห ง นี้ มี ชื่ อ ว า ศู น ย ส ง เสรริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ช าวเขข า
แหงประเทศศไทย (Border Crafts off Thailandd) สถานที่นี้นอกจากจะใชเปนที่รวบบรวมทำความสะอาาด
จั ด หี บ ห อ ผลลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ว ยั ง ใช เ ป น ที่ พั ก อาศั ย ผู ป ว ยและญ
ญ าติ ผู ป ว ยซึ่ ง มารรั บ กาา รรั ก ษาพยาบาล ณ
โรงพยาบาลนนครเชชียงใหมดวย
งานฝมือชาวเขารุงเรืองถึงขีดสุดเมื่อ หมอมเจา ไกกรสิงห วุฒิชัย ดีไซเนออรฝมือเยี่ยมในยุคนั้น
จั ด การแสดงง แบบบ เสื้ อ ซึ่ ง ใช ง านฝ มื อ ชาวเขาเป น เครื่ อ งประะ ดั บ ตกแต ง ซึ่ ง ไดด แ สดด งต อ หน า พระพั ก ต ร
สมเด็จพระนนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่โรงแรรมหรูหราในนพระนคร การแสสดงแบบเสื้อนี้เปนที่ฮือฮา
และนำไปแสสดงตอยัง ฮองกง สหรัฐอเมริกา แลละเดนมารก กระแสของผลิตภัณฑชาวเขาจึงติดลมบบน
และถือวาเปปนของงดีมีคาหากนำไปใชใหถูกกาลเทศะและตััดเย็บดวยความปประณ
ณีตบรรจง เปนสินคา
เชิดหนาชูตาคูไปกัับสินคาพื้นเมืองขอองภาคเหนือ มาจนถึงปจจุบัน
เมมื่ อ ร า น ที่ ถ นนห ว ยแก ว ห มดสั ญ ญาเช า ทาง ตชช ด.เขต ๕ ก็ ไ ด รั บ ควว ามเมตตาจากท า น
เจ า อาวาสวั ด สวว นดอกเชี ย งใหมม ใ ห ไ ปยื ม ใ ช ส ถานที่ ห น า วั ด เป น ที่ ตั้ ง ศู น ย ใ หม ศู น ย นี้ ไ ด รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมม เด็จ พระเจจา อยู หัวเสด็็ จฯ ไปทรงประกก อบพพิธีเ ป ดร า นท า มกลาง
ความชื่นชมโโสมนัสของทั้งชาวเขาแลละชาวเรา เมมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๒๕๑๕๕ รานนี้อยูตรงหัวมุม
ทางเลี้ ย วเข า วั ด ส วนดอก มี สิ น ค า ช าวเขาจากหมู บ า นชาวว เขาต า งๆ ทั่ ว ภาา คเหนนื อ ของประเทศไทท ย
หวังวาทานผผูอานจจะแวะไปอุดหนุนกัันเชนเดิมเหมมือนที่เคยอุดหนุนกันโดยตลออดมา””
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ติดตามการทำงานของ ตชด.
นายไพโรจจ น เทท ศนิ ย ม นายกสส มาคมผู สื่ อ ขา วและช า งภาพอาชญากรรมม แห ง ป ระเทศไทย
ผู อ ำ นวยการบริ ห ารข า วสส ถานี โ ทรทั ศ น ด า วเที ย ม ช อ ง MVTV ท ำ รายการตำรวจพพ บประชาชนและ
เปปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพสยามรัฐ เลาถึงการทำงานและะความรูสึกตอ ตชด.วา...
“เป น ผู สื่ อ ข า วทท ำงานสายข า วตต ำรวจหรื อ ห ลายคนชออ บ
เรรียกวานักขาวสายอาชญาากรรม เริ่มงานขขาวมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓๕
จนนปจจุบัน ๒๑ ป ไดดติดตามการทำงานของงเจาหนาที่ตำรวจทุกหนวย
ก็มีอยูหนวยงานหนึ่งที่ผมเฝฝาดูและติดตามขาวสาร ก็คือ กองบัญชากาาร
ต ำ รวจตระเวนชายย แดนน สิ่ ง ที่ ผ มเฝ า ดู คื อ ดู ก ารเเ ปลี่ ย นแปลล ง
ข อ งหน ว ยงานนี้ เหห ตุ ที่ ผ มให ค วามสนใจจ เพราะว า ตำำ รวจหน ว ย นี้
จ ะ เป น ตำรวจก็ ไ ม ใช ทหห ารก็ ไ ม เชิ ง หรื อ จะเป น พลเเรื อ น ตำรวว จ
ตระเวนชายแดน หรรือ ตชด. ผมถือวาเปนตำรวจพิเศษที่ทำงานไได
หลายหนาที่ หลายสิ่งหลาายอยางที่ไดพบเหห็นในการทำงงานของ ตชชด.
ท ำ ให รู ว า ตชด. มี ก ารเปป ลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาไไ ม เ คยหยุ ด นิ่ ง
โดด ยเฉพาะอย า งยิ่ ง พลตต ำ รวจโท สุ ร พงษษ เขมะสิ ง คิ ผู บั ญ ชากาา ร
ต ำ รวจตระเวนชายย แดนน ท า นทำงานแบบเชิ ง รุ ก มี อุ ด มการณ
มั ก จะบอกกั บ ตำรวว จ ตชด. เสมอว า ให ใช ชี วิ ต อยย า งเรี ย บง า ย ประหยั ด เข ม แข็ ง มี คุ ณ ธรรม
พ ร อ มรั บใชประชาชชน ปฏฏิบัติห นาที่ด วยคค วามเข ม แข็ ง เสี ยสละอดทน เพื่ อ ความมมั่ นคงขของชาติ แ ละ
ค ว ามผาสุ ก ของประชาชนน เพื่ อ ดำรงไว ซึ่ ง เกี ย รติ แ ละศศั ก ดิ์ ศ รี ข องหน ว ยงาน แม ว า จ ะต อ งประสบกั บ
อุปสรรคนานัปการในนถิ่นทุรกันดารอันยากลลำบากก็ไมทอถอย พรอมที่จะแกไขปญหาออยางเตต็มกำลังและ
ความพยายาม นี่คือสิ่งที่พบเห็น”
ก็เปนอีกกำำลังใจจหนึ่งในการทำงานนของตำรวจตระเวนชาย
ต
ยแดน
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กนกพรรณ ทอองออน, พันตำรวจโทหญิง. บันทึกความททรงจำเกี่ยวกับการฝก. ๒๕๕๖. (เเอกสารไมตีพิมพ)
กฤตยา ประดิษฐพงษษ, พันตำรวจโทหญิง. สึนามิในควาามทรงจำ. ๒๕๕๕๖ (เอกสารไมตีพิมพ)
กองกำกับการสนับสนนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแแดน. ประวัติคายนเรศวร กองกำำกับกาารสนับสนุนทางอากาศศ
ตำรรวจตรระเวนชายแดน. ประจจวบคีรีขันธ: น.ส.พ.หัวหินสาาร, ๒๕๓๕.
กองบัญชาการรตำรวจจตระเวนชายแดน. กองบัญชาการรตำรวจตระเววนชายแดน ที่ระลึกในกาารเปดอาคาร บช.ตชชด.
๗ พฤษภาาคม ๒๕๑๘. กรุงเทพพมหานคร: กอองบัญชาการตำำรวจตระเวนชายแดดน, ๒๕๑๘.
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. ๔๐๐ ป ตชด. กรุงเทพมหานคร: กองบัญชาการตำรววจตระะเวนชายแดน, ๒๕๓๖๖.
กองบัญชาการรตำรวจตระเวนชายแดน. ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๕๕๕ ป ตชด. วันสถาปนาากองบัญชาการตำรววจ
ตระะเวนชาายแดน. กรุงเทพมหาานคร: กองบัญชาการตำรวจจตระเวนชายแดน, ๒๕๕๑๑.
กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. บทบาทของงตำรวจตระเววนชายแดนตอการรวมตัวเปนปรระชาคคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๕๘
เกรียงศักดิ์ สุริโย, พลลตำรวจโท. บทความเพื่อลงในหนัังสือ ๖๐ ป ตชชด. ๒๕๕๖. (เอกสาารไมตีพิมพ)
คมเขต แกวไกกรษร, รอยตำรวจตรี. กลุมงานเก็บกูและททำลายวัตถุระเเบิด กองกำกับการตตำรวจจตระเวนชายแดนที่ ๔๒.
สัมภาษณ
ณ. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕๖.
จเด็จ ไทยเขียว, รอยตำรวจตรี. รองสารววัตรฝายสนับสนุน ๕ กองบบังคับการสนับสนุน กองบบัญชาการตำรวจตระเเวนน
ชายยแดน. สัมภาษณ. ๘ กรกฎาาคม ๒๕๕๖.
เจริญ อมรรัตนดิลก, พันตำรวจเอก. การปปฏิบัติงานดานการเงินของ ตชด. ๒๕๕๖. (เอกกสารไมมตีพิมพ)
เจริญฤทธิ์ จำรรัสโรมรรัน, พลตำรวจโท. ๙๐ ปกับความมทรงจำ พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมมรัน. กรุงเทพมหานคคร:
โรงพพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕๔
ชั ย กลิ่ น อบเชช ย, ดาา บตำรวจ. ผู บั ง คั บ ห มู ก องร อ ยตำำ รวจตระเวนชช ายแดนที่ ๔๒๕ ก องกำำ กั บ การตำรวจตระเวว น
ชายยแดนทที่ ๔๒. สัมภาษณ. ๑๐๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖.
ตวงพร อัศววิไล. ถึงฉันไมมีวันกลับก็ขอใหหเธอหลับฝนดี. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: แพรรวสำนัักพิมพ, ๒๕๕๓.
นคร พงษนอย. ไมมีอะไรใตดวงอาทิตยท่ี ตชด. ไมไดทำ. ๒๕๕๖. (เออกสารไมตีพิมพ)
นิคม พลประสสิทธิ์, พันตำรวจโท. วีระบุรุษเกาะพีพี. ใน ๕๒ ป ตชชด.วันคลายวันสถถาปนาากองบัญชาการตำรววจ
ตระะ เวนชช ายแดน ๖ พฤษภาา คม ๒๕๔๘. หน า ๔๕ – ๔๗. กรุ ง เทพมหาา นคร: กองบั ญ ชาการตำรวจ
ตระะเวนชาายแดน, ๒๕๔๘.
นพคุ ณ บำรุ ง พงษ , พั น ตำรวจโท. ตำรวว จตระเวนชายแดนกั บ กาา รปฏิ บั ติ ง านสนองง พระราชปรั ช ญาเศรษฐกกิ จ
พอเพียง. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
นพเกา โกกิละวาที, พันตำรวจเอก. ศูนยปองกันและปปราบปรามยาาเสพติด กองบังคับการตตำรวจตระเวนชายแดดน
ภาคค ๓. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
นาถฤดี มัธยมมจันทร, พันตำรวจเอกหญิง. การปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังเขาสู
ระบบบอิเล็กทรอนิกส. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
บวรศักดิ์ ทิพยเดช, พันตำรวจโท. กลุมงาานเก็บกูและททำลายวัตถุระเบบิด กองกำกับการตตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒.
สัมภาษณ
ณ. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕๖.
บุญปลูก สวนพงษ, ที่ปรึกษากองบัญชากการตำรวจตระะเวนชายแดน.. โครงการเสริมความมั่นคงในชนบทที่หมูบาน.
๒๕๕๕๖. (ตตนฉบับลายมือ)
ปานทรัพย ยมมนาค, รอยตำรวจตรีหญิง. ดอกไมประดับหองประชุุม. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
ประกอบ พลเตตชา, พันตำรวจเอก. ตำรวจจตระเวนชายแแดนกับการเลลือกตั้ง. ๒๕๕๖. (เอกสารไไมตีพิมพ)
ประกอบ พลเตตชา, พันตำรวจเอก. ประวัติความเปนมาากองบังคับการฝกพิเศษ. ๒๕๕๖.. (เอกสารไมตีพิมพ)
ประยูร อำมฤตต, พันตำรวจโท. บทความเพพื่อลงในหนังสือ ๖๐ ป ตชด. ๒๕๕๖. (เอกสารรไมตีพิมพ)
ประสิทธิ์ บางโโรย, จาสิบตำรวจ. คำบอกเลลาของผูอยูในเหตุการณสึนามิ. ๒๕๕๖. (เอกสสารไมตีพิมพ)
ผจญ กุลให, พันตำรววจโท. ประสบการณปราบปรามยาาเสพติด. ๒๕๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
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พนิดา งามนิยม, พันตำำรวจเเอกหญิง และพันตำำรวจโทหญิง ศันสนีย ศลสสกล. การรับ-สงคนไไขในพพระบรมราชา
นุเคราะห. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
พัชรีวรรณ ประสานพันธ, พันตำรวจโทหญิง. ครั้งหนึ่งก็เกินพอ.. ๒๕๕๖. (เอกกสารไมตีพิมพ)
พันธศักดิ์ สมันตรัฐ, พันตำรวจจเอก. ผูกำกับการตำำรวจภูธรเมืองพิจิตร. สัมภาาษณ. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖..
พิสิษฐ ทรัพยสิน, พันตำรวจเออก. บันทึกความทรงงจำ. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
ไพพโรจน เทศนิยม. ติดตาามการรทำงานของ ตชด. ๒๕๕๖. (เอกสสารไมตีพิมพ)
มนนัส ขันธทัตบำรุง, พลตตำรวจตรี. บันทึกความทรรงจำ. ๒๕๕๖. (ตนฉบับลายยมือ)
รังสรรค เนตรเกื้อกิจ, พัันตำรวจโท. รวมใจฟนฟูสภาพทะเลชาายฝงอันดามัน. ๒๕๓๖. (เอกสารไมมตีพิมพ)
ลิขิต สุทธะพินทุ, พันตำำรวจเอก. การปฏิบัติการกูเฮลิคอปเตอรรกองบินตำรววจ หมายเลข ๒๒๑๔๔. ใน ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ๕๕ ป ตชดด.วันสถาปนากองบบัญชาการตำรววจตระเวนชายยแดน. หนา ๖๘ - ๗๙. กรุงเทพมหานคร:
กองบัญชาการตำรววจตระเวนชายแดน,, ๒๕๕๑.
ลิ ขิ ต สุ ท ธะพิ น ทุ , พั น ตำรวจเอก. การปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น ป ราบปรามยย าเสพติ ด ของตำรวจจ ตระเเ วนชายแดน.
ใน ๖ พฤษษ ภาคม ๒๕๕๑ ๕๕ ป ตชด.วั น สถาปนากองบั ญ ชาการตำรวจตระเวว นชายแดน.
หนา ๔๗ – ๔๐. กรรุงเทพมหานคร: กอองบัญชาการตำำรวจตระเวนชชายแดน. ๒๕๕๑.
ลิขิต สุ ทธะพิน ทุ, พลตต ำรวจตรี . ตำรวจตระเวนชายแดนกั บ การปฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดด นภาคค ใต . ๒๕๕๖.
(ตนฉบับลายมมือ)
ลดาวั ล ย ชาติ ไ ทย, พั น ตำรวว จโทหญิ ง . โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดด นสร า งภู มิ ป ญ ญาพพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
สัมฤทธิผลคววามมั่นคง, ๒๕๕๖ (เอกสสารไมตีพิมพ)
วรรากร สมสุวรรณ, พันตำรวจโโท. คำบอกเลาของงผูอยูในเหตุการณสึนามิ. ๒๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
วสสิษฐ เดชกุญชร, พลตตำรวจเอก. แด ตชด.ยามมเฝาประเทศ. ใน ๖ พฤษภภาคม ๒๕๕๑ ๕๕ ป ตชดด.วันสถาปนา
กองบัญชากาารตำรรวจตระเวนชายแดนน. หนา ๕๑ – ๕๓ . กรุงเทพมหานคร: กองบัญชาการตตำรวจตระเวน
ชายแดน. ๒๕๕๕๑.
วั น ชาติ คำเครื อ คง, พ ลตำรร วจตรี . ผู บั ง คั บ กาา รฝ ก พิ เ ศษ ก องบั ญ ชากาา รตำรวจตระเวนชายแดน. สั ม ภาษณ .
๒๙ กันยายนน ๒๕๕๕๖.
วีระพงษ ประไพพรรณ, ดาบตตำรวจ. ปฏิบัติการกกูเฮลิคอปเตอรรกองบินตำรววจ หมายเลข ๒๒๑๔๔. ๒๕๕๕๖. (เอกสาร
ไมตีพิมพ)
ศัักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร, สิบตำรวจจเอก. ผูบังคับหมูหนวยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปตตานนี. สัมภาษณ.
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕๖.
สมจิตร เพชรา, ดาบตำำรวจ. อดีตผูบังคับหมูกองรอยตำรวจตตระเวนชายแดดนที่ ๔๒๕ กองกำกับการตตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒. สัมภาษณ. ๑๐ พฤษภภาคม ๒๕๕๖.
สมพงษ ขอนแกน, พลตำำรวจตตรี. บทบาทตำรวจตตระเวนชายแดดนกับขบวนกการโจรจีนคอมมิวนิสต (ขจจก.). ๒๕๕๖.
สมพร กำเนิด, ดาบตำรววจ. ผูบังคับหมูฝายสนับสนนุน ๕ กองบังคับการสนับสนนุน กองบัญชาการตำรรวจตระะเวนชายแดน.
สัมภาษณ. ๘ กรกฎฎาคม ๒๕๕๖.
สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, พลตำรรวจโท. มวลชนสัมพันธ. ๒๕๕๖. (ตนฉบับลายมมือ)
สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, พลตำรรวจโท. นาย ตชด. สอนอะไร. ๒๕๕๕๖. (ตนฉบับลายมือ)
สมศักดิ์ แขวงโสภา, พลตำรวจจโท. มิตรแทเพื่อนรรวมตาย (ตชดด. กับ ลส.ชบ.). ๒๕๕๖. (เอกสารไไมตีพิมพ)
สราาวุธ เพลาวรณ, ดาบบตำรววจ. ผูบังคับหมูฝายสสนับสนุน ๕ กองบังคับการรสนับสนุน กองบัญชาการตตำรวจตระเวน
ชายแดน. สัมภาษณ
ณ. ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕๖
สาโโรจน ปญญา, พลตำรรวจโท. ปดทองหลังพระ. ๒๕๕๖. (ตนฉบับลายมือ)
สุวิช สวางวงศ, พันตำรววจเอก. รองผูบังคับการตำำรวจตระเวนชาายแดนภาค ๑. สัมภาษณ. ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
หนนังสืออนุสรณงานพระรราชทานเพลิงศพ รอยตำรววจตรี กฤตติกุล บุญลือ ณ ฌาปนสถานวัดสนามชชัย ตำบบลโพธิ์ลาดแกว
อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี วันเสารท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
อรรรถกฤษณ ธารีฉัตร, พลตำรรวจตรี. ภูมิใจและดีใจที่ถือกำเนิดจาก ตชด. ๒๕๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
อภิิสิทธิ์ ปานวัน, ดาบตำำรวจ. คำบอกเลาของผูอยูในเหตุการณ
ณสึนามิ. ๒๕๕๕๖. (เอกสารไมตีพิมพ)
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คณะจัดทำหนังสือ
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘..

พลตำรววจโท สุรพงษ
พลตำำรวจตรี อรรถชัย
พลตตำรวจตรี โกสินธ
พลลตำรวจตรี สมมเกีียรตติ
พลตำรวจตรี พงษศักดิ์
พลตำรวจตรี ดร
พลตำรวจตรรี ชาาลีี
พลตำรวจตตรี เททพ

เขมะสสิงคิ
เกิดมงคล
บุญสราง
ธรรมนิยาย
นาควิจิตร
ปนเฉลียว
เทพา
อมรโสภิต

ประธานนที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

พลตำรวจตตรี พลบูรณ
พันตำรวจเออก พีระพงค
พันตำรวจเอกก วชชิระ
พันตำรวจโทหญ
ญิง ชนัญญา
พัันตำรวจตรีหญิง กีรติภรณ
รอยตำรวจตรีหญิง สุพร
รอยตตำรวจตรี กษม

ชำนาญกูล
ชางสุพรรณ
พานิชการ
วรอนุวัฒนกุล
สิงหวิเศษ
อินออน
จัันทรแกว

ประธาานคณะทำงาาน
คณะะทำงาน
คณะะทำงาน/เลขาานุการ
คณ
ณะทำงาน/ผูชวยเลขานนุการ
คณะทำงาน/ผููชวยเลขาานุการ
คณะทำงาน
คณะทำงานน

สัจกุล
วงศสุวรรณ
ดิ ษ บ ร ร จ ง
ที่พึ่ง
เดชกุญชร
ทองศรีทอง
รักขิตตะธรรม
ทวมลี้
โสดานาค

หัวหนากองบบรรณาธิการ
ประจำกอองบรรณาธิการ
ประจจำกองบรรณ
ณาธิการ
ประจำกองบรรรณาธิการ
ประจำกอองบรรณาธิการ
ประะจำกองบรรณาธิการร
ประจำกองบรรณาธธิการ
ประจำกองบรรรณาธธิการ
ประจำกอองบรรณ
ณาธิการ

คณะทำงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กองบรรณาธิการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองงศาสตราจารรย ดร.กรรณิการ
พันเอกกหญิง อาทิชา
พันตำรวจเออกหญิง พัชรินทร
วาที่รอยเอก บุญสง
นางจัันทรา
นางสาวมารรศรี
ดาบตำรวจหญิง อุดมลักษณ
ดาบตำรวจ สืบชัย
ดาบตำำรวจ ภัทรศักดิ์

๖ พฤษภาค
วันคลายวันสถาปนากองบัญชาการตำ

คม ๒๕๕๖
ำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปที่ ๖๐

