ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)

จังหวัดปตตานี

คํานํา
ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) จัดทําขึ้น
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ
นาทวี สะบายอย และเทพา) ไดใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน โดยการ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยและความ
มั่นคง ดวยตระหนักดีวากองกําลังประชาชนที่ผานการฝกอบรมและจัดตั้งมาจากราษฎรในพื้นที่ยอมรู
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐไดเปนอยางดี
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา “ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดน
ภาคใต (จชต.)” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยและสามารถปองกันตนเองไดอยางยั่งยืน ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนและผูนํา
ทุกฝายตอไป

สารบัญ
หนา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๑.หลักการ
๒.วัตถุประสงค
๓.วิธีดําเนินการ
 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพรอม
 ขั้นตอนที่ ๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
 ขั้นตอนที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถการปองกันตนเอง
 ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล
๔.ภารกิจความรับผิดชอบของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๕.เปาหมาย
๖.ตัวชี้วัด
๗.พื้นที่ดําเนินการ
๘.ระยะเวลาดําเนินการ
๙.งบประมาณ
๑๐.หนวยรับผิดชอบ
๑๑.ประโยชนที่จะไดรับ
๑๒.ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ
๑๓.การตอยอดใหเกิดความยั่งยืน
๑๔.ขอเสนอของกองกําลังในพื้นที่
บทสรุป
ภาคผนวก
กระบวนการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

๑–๓
๓
๔–๕
๕–๘
๘ – ๑๑
๑๑ – ๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔ – ๑๖
๑๖
๑๖ - ๑๗
๑๘

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)
***************************

๑.ที่มา

การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบายอย และเทพา) เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมา โดยมีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากกลุมผูกอเหตุรุนแรงไดมีการจัดตั้งโครงสรางการ
ปกครองซอนอํานาจรัฐในระดับหมูบาน (อาเยาะห) และมีกองกําลังสูรบหรือคอมมานโด (RKK) ฝงตัวอยูใน
หมูบานจัดตั้งเพื่อทําหนาที่สรางแกนนําหรือแนวรวมและใชหมูบานจัดตั้งเปนฐานปฏิบัติการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่
นอกหมูบานหรือในหมูบานในกรณีที่ตองการควบคุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ

๒.แนวคิด

ยุทธวิ ธี สําคั ญในการแกไขป ญหาความรุน แรงในพื้ น ที่ จังหวั ด ชายแดนภาคใต คื อ “เอาชนะที่
หมูบาน” โดยการสลายทําลายโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐในระดับหมูบาน (อาเยาะห) และกองกําลังสู
รบหรือคอมมานโด (RKK) โดยการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ซึ่งเปนกลยุทธ “หนามยอกเอาหนามบง”
หรื อ “เกลือจิ้ มเกลื อ” เพื่อเพิ่ มขี ด ความสามารถในการรั กษาความปลอดภั ยหมูบ าน โดยมี โครงสรา งและ
องคประกอบ ดังนี้
ผูใหญบาน
หัวหนาชุดคุมครอง
หมูบาน

ผช.ปค.

กําลังหลัก

กําลังประจําถิ่น

กําลังประชาชน

อส. (๑๒ นาย)

อื่นๆ
ผรส.

ชรบ.

อรบ.

อปพร.

ลส.ชบ.

ทั้งนี้ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่มีอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังพี่เลี้ยงหลัก ถือเปน
ยุทธศาสตร และยุ ทธวิ ธี สําคั ญในการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการรั กษาความปลอดภั ย หมูบ านให ป ระชาชนมี ความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางแทจริงและยั่งยืน โดยใชหลักการจัดตั้งตามระบบสายโลหิต กลาวคือ อส. ใน
ชคบ. จะตองเปนลูกหลานของคนในหมูบาน เพื่อใหเกิดความรัก หวงแหน และปกปองหมูบานอันเปนแผนดิน
เกิดดวยชีวิต

๓.กลยุทธ

เพื่ อป องกั น และแก ไ ขป ญ หาการก อ เหตุ รุ น แรงในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต ตลอดจนเป น การ
สถาปนาและสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานใหมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถปองกันตนเองไดอยางยั่งยืน
ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนและผูนําทุกฝาย ขาพเจาจึงไดนํายุทธศาสตรการ “เอาชนะที่หมูบาน”
โดยการสลายทําลายโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐในระดับหมูบาน (อาเยาะห) และกองกําลังสูรบหรือ
คอมมานโด (RKK) ดังกลาวขางตนไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ ๕ หมูบานนํารองของอําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตานี ไดแก ม.๓ บานสะตา ต.กอลํา, ม.๔ บานปูลากาซิง ต.กอลํา, ม.๖ บานโคกขี้เหล็ก ต.เขาตูม
, ม.๕ บานปูลาตาเยาะฆอ ต.ระแวง และ ม.๓ บานตนแซะ ต.เมาะมาวี โดยดําเนินการภายใตกลยุทธ ดังนี้
๓.๑ การเตรียมความพรอม (กิจกรรมตนน้ํา)
๓.๑.๑ การเตรียมความพรอมในการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยศูนยประสานงานรักษา
ความมั่ น คงภายในอํ าเภอยะรั ง (ศปอ.) เตรี ย มความพร อมหมู บ านนํ าร องจั ด ตั้ งชุ ด คุ มครองหมู บ าน (ชคบ.)
ใหสามารถปองกันและลดการกอเหตุความรุนแรงในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) กํ า หนดหมู บ า นเป า หมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น (ชคบ.) นํ า ร อ งที่ มี ผ ลต อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบาน โดยเลือกหมูบานซึ่งมีการจัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจ
รัฐหรือยังมีการเคลื่อนไหวใชหมูบานเปนฐานหลบซอนหรือเปนหมูบานเปาหมายที่จะมีการกอเหตุรุนแรง
(๒) สงเสริมผลักดันใหผูใหญบาน สี่เสาหลักของหมูบาน (ผูใหญบาน, สามาชิก อบต., ผูนําศาสนา,
ปราชญชาวบาน) และคณะกรรมการหมูบาน (กม.) มีความพรอมในการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
(๓) จัดเตรียมกําลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ตามหลักสายโลหิตที่มีความพรอมปฏิบัติงานในหมูบาน
เปาหมาย และเปนที่ยอมรับของผูใหญบาน สี่เสาหลักของหมูบาน และคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
(๔) ปรับปรุงกําลังประชาชน (ชรบ.,อรบ.,ฯลฯ) ใหมีความพรอมเปนชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๓.๑.๒ การฝกทางยุทธวิธีใหแกชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
(๑) การฝกทางยุทธวิธีใหแกชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยเปนการฝกรวมกันระหวางอาสารักษา
ดิน แดน (อส.), ผูใหญ บานในฐานะหั ว หนาชุ ด ชคบ. และปลั ด อําเภอผู เ ป นหั ว หนาประจํ าตํ าบล เพื่ อให มี
ขีดความสามารถทั้งในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการบังคับบัญชาหรือนําหน วย โดยมีหนวยเฉพาะกิจ (ฉก.)
ประจําพื้นที่ทําหนาที่เปนครูฝก
(๒) การฝกทางยุทธวิธีใหแกชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่เปนกําลังประชาชนประกอบดวย ผรส., ชรบ.
, อรบ., ฯลฯ โดยปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล, ผูใหญบาน และอาสารักษาดินแดน (อส.) ทําหนาที่เปน
ครูฝก และมีหนวยเฉพาะกิจ (ฉก.) ประจําพื้นที่เปนครูพี่เลี้ยง
๓.๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (กิจกรรมกลางน้ํา)
จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในหมูบานที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (๑) หมูบานที่มีการจัดตั้ง
โครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ (๒) หมูบานที่มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการกอเหตุรุนแรง (๓) หมูบานที่เปน
ที่หลบซอน พักพิงของขบวนการกอเหตุรุนแรง (๔) หมูบานที่เปนเปาหมายการกอเหตุรุนแรง ทั้งนี้ การจัดตั้ง
ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) จะตองประกอบไปดวยกําแพง ๔ ชั้นที่หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน ดังนี้
กําแพงชั้นที่ ๑ จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่มีอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังพี่เลี้ยงหลัก
โดยหมูบานตองเปนผูสรางหรือมีสวนรวมในการเลือก อส. ดวยตนเองตามหลักสายโลหิต
กําแพงชั้นที่ ๒ สรางความเปนเอกภาพ โดยการหลอมรวมกองกําลังภาคประชาชนในหมูบานใหเปน
หนึ่งเดียวกัน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนกําแพงชั้นที่ ๑
กําแพงชั้นที่ ๓ สรางความรวมมือ โดยเชื่อมเครือขายระหวางหมูบาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการและ
สอดประสานการทํางานระหวางกําแพงชั้นที่ ๑ และ ๒

กําแพงชั้นที่ ๔ สรางแรงหนุนเสริม โดยประกอบกําลังหนวยงานฝายรัฐ (ทหาร, ตํารวจ, ปกครอง)
เพื่ อทํ าหน า ที่ เ ป น กํ าลั งหนุ น เสริ มหมู บ า นที่ มี ชุ ด คุ ม ครองหมู บ าน (ชคบ.) และเฝ า ระวั ง หมู บ า นที่ ไ ม ใ ช พื้ น ที่
รับผิดชอบของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๓.๓ การเพิ่มขีดความสามารถการปองกันตนเอง (กิจกรรมปลายน้ํา) ประกอบดวย
(๑) จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันตนเอง โดยกําลังประชาชนในหมูบาน
(๒) ดําเนินการฝกและปฏิบัติการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันตนเอง โดยมีอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ประจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ทําหนาที่เปนครูฝก

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)

๔.ภารกิจความรับผิดชอบของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)

ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) มีภารกิจความรับผิดชอบที่สําคัญ ๕ ประการ ที่จะตองปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ญาติพี่นอง ในหมูบานใหบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง (๑๐๐%)
และยั่งยืน เพื่อสันติสุขของหมูบาน ดังนี้
๔.๑ ปองกันภัยยาเสพติด ของผิดกฎหมายทุกประเภท
๔.๒ ปองกันการประกอบอาชญากรรมทุกประเภท
๔.๓ เปนผูชว ยเหลือพนักงานเจาหนาที่ทุกหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.๔ ปองกันไมใหผูไมหวังดีเขามาปลุกระดมทําใหเกิดความไมสงบสุขหรือกอเหตุรายในหมูบานและ
หมูบานอื่นๆ
๔.๕ ควบคุมโนมนาวใหญาติพี่นองที่หลงผิดเขารวมกับขบวนการกอเหตุรุนแรงใหกลับใจ กลับคืนสู
หมูบานเพื่อดํารงชีวิตอยางมีความสุขรวมกับญาติพี่นองในหมูบาน

๕.ประโยชนที่ทางราชการ และ/หรือประชาชนไดรับ

๕.๑ ประชาชนในหมูบานตระหนักถึงภัยคุกคามและบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของหมูบาน
๕.๒ หมูบานมีระบบปองกันตนเองที่เขมแข็ง เกิดพลังในการพัฒนา และรวมแกไขปญหาความรุนแรง
ในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
๕.๓ การเคลื่อนไหวของแนวรวมที่เกิดขึ้นในหมูบานลดนอยลง และสงผลใหเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลง
ตามลําดับ
๕.๔ ประชาชนในหมูบานเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและใหการยอมรับเจา หนาที่ของรัฐ พรอมที่จะให
ความรวมมือและแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาในพื้นที่

๕.๕ หมูบานไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาในทุกดานอยางมีดุลยภาพ ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข

๖.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

จากภาพรวมสถานการณ ในห ว งที่ ผ านมา มี แนวโน มว า กลุ ม ผู กอ เหตุ รุ น แรงยั ง คงมี ความพยายาม
ก อ เหตุ รุ น แรงเพื่ อ ดํ า รงความต อ เนื่ อ งในการช ว งชิ ง ประชาชนและประกาศเขตอิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ ห มู บ า นที่ มี
ความออนแอ

๗.ขอเสนอแนะ

การปองกันและตอตานการจัดตั้งอํานาจการปกครองซอนอํานาจรัฐ และการปฏิบัติการกอความรุนแรง
ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ อย า งแท จ ริ ง จะต อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น (ชคบ.) ให ค รอบคลุ ม
ทุกพื้น ที่เ ชิงยุทธศาสตร ทั้งในหมู บานและในชุมชนเมื อง เพราะหากจั ดตั้ งชุ ดคุ มครองเฉพาะในหมู บานก็ จะมี
การเคลื่อนไหวของกระบวนการกอเหตรุนแรงแทรกซึมเขามาฝงตั วอยูในเขตชุมชนเมือง จึงจําเปนตองจัดตั้ ง
ชุดคุมครองเมือง (ชคม.) ในทุกเทศบาลที่ไมมีโครงสรางการปกครองของฝายรัฐ เชน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
และเทศบาลตําบล ที่ไมมีผูใหญบาน ผรส., ชรบ., อรบ.,ฯลฯ
ทั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และชุดคุมครองเมือง (ชคม.) อยางครอบคลุม
ทุกพื้นทีแ่ ลว ยังตองมีการจัดตั้งชุดคุมครองตําบล (ชคต.) หลังจากที่ ชคบ. มีความเขมแข็งในทุกหมูบาน โดยการ
ปรับเกลี่ยกําลัง อส. จากหมูบานที่มีความเขมแข็งใหเปนกําลังใน ชคต. และหาก ชคบ. ยังไมมีความเขมแข็ง ก็ให
กําลังทหาร (รอย ร., หมวดปนเล็ก) ทําหนาที่เปนชุดคุมครองตําบล (ชคต.) ไปกอน เพื่อเปนกองกําลังเคลื่อนที่เร็ว
คอยสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และชุดคุมครองเมือง (ชคม.) เพื่อใหการ
รักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพื่อใหไดชัยชนะอยางเด็ดขาดและยั่งยืน

๘.สรุป

การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ไดทําใหความสัมพันธและการปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางอาสา
รักษาดินแดน (อส.) กับกํานัน, ผูใหญบาน, ชรบ., อรบ.ฯลฯ เจาหนาที่ฝายปกครอง เจาหนาที่ทหารทั้ง
ทหารหลัก/ทหารพราน และเจาหนาที่ตํารวจ สามารถทํางานผสานกลมกลืนและกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในหมูบานโดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและตอตานการ
จัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐในหมูบาน (อาเยาะห) ทั้งนี้ ชคบ. ที่มีอาสารักษาดินแดน (อส.) เปน
กําลังพี่เลี้ยงจะทําหนาที่เปรียบเสมือน “ทั่ง” หรือเกราะปองกันการแทรกซึมการจัดตั้งอํานาจการปกครองซอน
อํานาจรัฐในหมูบาน สวนกําลังทหาร/ตํารวจจะทําหนาที่เชิงรุกหรือ “คอน” จํากัดเสรีการเคลื่อนไหวและ
ทําลายกระบวนการผูกอเหตุรุนแรง (ผกร.) และที่สําคัญยิ่งเมื่อถึงหวงเวลาที่กําลังทหาร/ตํารวจตองถอนกําลังออก
จากพื้นที่ ก็จะไมสงผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยในหมูบานเนื่องจากอาสารักษาดินแดน (อส.) จะเปน
กําลังหลักปฏิบัติหนาที่ในชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และนําสันติสุขกลับคืนสูหมูบานไดอยางแทจริงและยั่งยืน
ดังนั้น ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) จึงเปนยุทธวิธีที่เปนทางรอดของการแกไขสถานการณความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) อยางแทจริง
****************************************

ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ยุทธวิธที างรอดจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)
๑. หลักการ
๑.๑ การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบายอย และ
เทพา) เกิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป ๒๕๔๗ เป น ต น มา โดยมี ส าเหตุ สํ า คั ญ เนื่ อ งมาจากกลุ ม
ผูกอเหตุรุนแรงไดมีการจัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐในระดับหมูบาน (อาเยาะห) และมี
กองกําลังสูรบหรือคอมมานโด (RKK) ฝงตัวอยูในหมูบานจัดตั้ง เพื่อทําหนาที่สรางแกนนําหรือ
แนวรวมและใชหมูบานจัดตั้งเปนฐานปฏิบัติการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่นอกหมูบาน หรือในหมูบานใน
กรณีที่ตองการควบคุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ
๑.๒ ยุทธศาสตรสําคัญในการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(จชต.) คือ การ “เอาชนะที่หมูบาน” โดยการสลายทําลายโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ
ในระดับหมูบาน (อาเยาะห) และกองกําลังสูรบหรือคอมมานโด (RKK) ดวยการจัดตั้งชุดคุมครอง
หมู บ า น (ชคบ.) โดยมี ส มาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (อส.) เป น กํ า ลั ง เสริ ม และเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถใหกับกําลังประชาชนในหมูบาน (ชรบ. อรบ. อปพร.ฯลฯ)
๑.๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังประจําถิ่นที่มีความสํา คัญอยางยิ่ง
เนื่องจากมีภูมิลําเนาและมีครอบครัวอยูในหมูบานหรือในพื้นที่ใกลเคียง การปฏิบัติภารกิจของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) จึงมีลักษณะพิเศษกวากําลังเจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น กลาวคือ
(๑) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังประจําถิ่นที่ไมไดปฏิบัติภารกิจ
เพียงเพื่อ การทําตามหนาที่ หากแตเกิดจากจิตอาสาที่ ตองการอาสาสมัครเข ามาทําหนาที่เสริ ม
สรางสันติสุข
(๒) สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ นแดน (อส.) จะปฏิ บั ติห น าที่ ใ นชุ ด คุม ครองหมู บ า น
(ชคบ.) อยางทุมเทและเต็มความสามารถดวยจิตวิญญาณ เพราะการปฏิบัติห นาที่ในชุดคุมครอง
หมูบาน (ชคบ.) ไมเพียงแตเปนการรักษาความปลอดภัย ปกปองชีวิต และทรัพยสินของประชาชนใน
หมูบานเทานั้น หากแตหมายรวมถึงการรักษาความปลอดภัย ปกปองชีวิต และทรัพยสินของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ครอบครัว และญาติพี่นองในหมูบานในคราวเดียวกัน

(๓) สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ นแดน (อส.) จะปฏิ บั ติห น าที่ ใ นชุ ด คุม ครองหมู บ า น
(ชคบ.) อยางเปนธรรมชาติ สามารถผสมกลมกลืนกับสภาพสังคมของหมูบาน และดํารงชีพโดยอาศัย
การสนับสนุนจากรัฐเทาที่จําเปน เนื่องจากไมใชกองกําลังตางถิ่นที่เขาไปอยูภายในหมูบาน
๑.๔ ความสัมพันธและการปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อส.) กับกองกําลังเจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ (ทหาร, ตํารวจ ฯลฯ) จะผสานกลมกลืนและกอใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในหมูบาน โดยสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) จะทําหนาที่เปรียบเสมือน ทั่ง หรือ เกราะปองกัน การแทรกซึมการ
จัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ สวนกําลังทหารและตํารวจจะทําหนาที่เปรียบเสมือน
ค อ น หรื อ อาวุ ธ จํ า กั ด เสรี ก ารเคลื่ อ นไหวและทํ า ลายขบวนการผู ก อ เหตุ รุ น แรง (ผกร.) และ
ที่สําคัญยิ่ง เมื่อถึงหวงเวลาที่กําลังทหารตองถอนกําลังออกจากพื้นที่ ก็จะไมสงผลกระทบตอการ
รักษาความปลอดภัยในหมูบาน เนื่องจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จะเปนกําลังหลัก
ปฏิบัติหนาทีป่ ระจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) อยางตอเนื่องตอไป
๑.๕ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของ
ประชาชนในหมูบาน
ที่
๑

ประเด็นเปรียบเทียบ
ความชํานาญพื้นที่

กําลังหลัก (ทหาร ตํารวจ)
มีความชํานาญในพื้นที่นอย

กําลังประจําถิ่น (ชคบ.)
มีความชํานาญและคุนเคยพื้นที่
มาก
๒ การรูจักตัวบุคคล (คัดแยก)
รูจักบุคคลในพื้นที่นอย
รูจักคุนเคยบุคคลในพื้นที่มาก
๓ รูจักสภาพปญหาในหมูบาน
ไมทราบสภาพปญหาที่แทจริง ทราบสภาพปญหาที่แทจริง
๔ การสื่อสารโดยใชภาษาทองถิ่น มีความเชี่ยวชาญนอย
มีความเชี่ยวชาญมาก
๕ ความไววางใจจากประชาชน ประชาชนไมไววางใจเทาที่ควร ประชาชนไววางใจมาก
๖ ยุทธวิธีการรบ
มีความชํานาญยุทธวิธีการรบ ขาดความชํานาญดานยุทธวิธี
๗ ความเชี่ยวชาญในการใชอาวุธ มีความเชี่ยวชาญในการใช
ขาดความเชี่ยวชาญในการใช
อาวุธ
อาวุธ
๘ ระเบียบ วินัย
คอนขางมาก
คอนขางนอย
๙ สายการบังคับบัญชา
เปนทางการ
ไมเปนทางการ
๑๐ งบประมาณ
รวดเร็วและเพียงพอ
ลาชาและไมเพียงพอ
๑๑ อาวุธยุทโธปกรณ
มีความพรอมและเพียงพอ
ไมมีความพรอมและขาดแคลน
๑๒ ความตอเนื่องของกําลังพล
มีการเปลี่ยนแปลงบอย
มีความตอเนื่อง (คนในพื้นที่)

ที่
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ประเด็นเปรียบเทียบ
จิตสํานึก
การดํารงชีวิตในหมูบาน
เครือขายดานการขาว
การปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุ

๑๘ การเขาเผชิญเหตุ

กําลังหลัก (ทหาร ตํารวจ)
หนาที่ คําสั่ง
อยูบางชวงเวลา
มีเครือขายนอย
เขาถึงพื้นที่ลาชา เคลื่อนยาย
กําลัง
สกัดกั้นไดลาชา เฉพาะบาง
พื้นที่
ลาชา ตองรอคําสั่ง

๑๙ งบประมาณ
๒๐ การสรางความเขมแข็งใหกับ
หมูบาน

ใชงบประมาณสูง
ผูนํามีความออนแอ
ไมสามารถพึ่งพาตนเอง

๑๗ การสกัดกั้นการหลบหนี

กําลังประจําถิ่น (ชคบ.)
รักและหวงแหนถิ่นเกิด
อยูตลอด ๒๔ ชม.
มีเครือขายมาก
ปฏิบัติการไดทันที อยูในพื้นที่
สกัดกั้นไดทันที เต็มพื้นที่
รวดเร็ว มีอํานาจตัดสินใจ
เบื้องตน
ใชงบประมาณนอย
ผูนําเขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเอง

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอย
ในหมูบานโดยการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่มีประชาชนเปนกําลังหลักและมีสมาชิกสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใหกับกําลังประชาชน
๒.๒ เพื่อสถาปนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานใหมีความมั่นคงปลอดภัย
และสามารถปองกันตนเองไดอยางยั่งยืน ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนและผูนําทุกฝาย
๒.๓ เพื่อสลายทําลายโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐในระดับหมูบาน (อาเยาะห)
และกองกําลังสูรบหรือคอมมานโด (RKK)
๒.๔ เพื่อใหไดรูปแบบการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถขยายผลใหครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๗

๓. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพรอม
ศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอําเภอ (ศปอ.) เตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยดําเนินการ ดังนี้

๑.๑ กําหนดหมูบานเปาหมาย เพื่อจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ผูนําทองที่ (กํานัน, ผูใหญบาน) จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.มี ค วามเข ม แข็ ง ไม มี ป ระวั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คดี ค วามมั่ น คงหรื อ ยาเสพติ ด
(หากเปนไปไดใหเลือกหมูบานที่มีผูนําทองที่ ญาติของผูนํา หรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบและไมพอใจการกระทําของกลุมผูกอเหตุรุนแรงโดยชัดเจน)
๒.ให ค วามร ว มมื อ กั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ โดยเป ด เผย คอยให ข า วสารอั น เป น
ประโยชนตอเจาหนาที่ มีจิตใจกลาหาญ รุกรบ และตองการปกปองคนในหมูบานใหมีความปลอดภัย
(หากเปนไปไดผูนําทองที่ตองเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาชนสวนใหญภายในหมูบาน)
๓.มีผลการปฏิบัติงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยดีเดน เชน การจับกุม
กลุมผูกอเหตุรุนแรง (ผกร.) การจับกุมยาเสพติด การตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ ฯลฯ
(๒) สภาพพื้นที่ของหมูบาน จะตองมีผลทางดานยุทธศาสตรหรือมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑.มีการจัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ
๒.มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการกอเหตุรุนแรง
๓.เปนที่หลบซอนหรือพักพิงของขบวนการกอเหตุรุนแรง
๔.เปนเปาหมายการกอเหตุรุนแรง
๑.๒ สรางความตระหนัก ใหคนในหมูบานไดเห็นถึงภัยคุกคามและบทบาทหน าที่ของ
การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ในหมูบาน
๑.๓ จัดเตรียมกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ใหมีความพรอมสําหรับ
ปฏิบัติหนาที่เปนกําลังเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใหกับกําลังประชาชนในหมูบาน
ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) จะตอง
เปนที่ยอมรับของผูนําทองที่และประชาชนในหมูบาน โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หลักสายโลหิต
๑.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ที่ประจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ตองเปน
ลูกหลานและมีบานเรือนอยูในหมูบาน มีจิตอาสาและมีความสามารถ
๒.ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ตองเปนผูคัดเลือกลูกหลานของคนใน
หมูบานบรรจุเปนกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๓.กรณีที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ที่ประจําชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ไมใช
ลูกหลานของคนในหมูบาน ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ตองเปนผูพิจารณาคัดเลือก

(๒) หลักการมีสวนรวม
การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ตองเกิดจากความตระหนักของคนในหมูบานที่เห็น
ถึงภัยคุกคามและตองการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอยในหมูบาน
(๓) หลักการสนับสนุน
๑.สวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองสนับสนุนใหชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) มี
ศักยภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน
๒.สวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองสงเสริมผลักดันใหผูใหญบาน สี่เสาหลัก และ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) มีความพรอมในการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๒.๑ ศู น ย ป ระสานงานรั ก ษาความมั่ น คงภายในอํ า เภอ (ศปอ.) ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง
ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในหมูบานเปาหมายที่กําหนด (ขั้นตอนที่ ๑.) โดยมีสมาชิกกองอาสา
รั ก ษาดิ น แดน (อส.) เป น กํ า ลั ง เสริ ม และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให กั บ กํ า ลั ง ประชาชน โดยมี
องคประกอบ ดังนี้
(๑) กํ า ลั ง หลั ก หมายถึ ง กํ า ลั ง ประชาชนที่ มี ตั ว ตนจริ ง อยู ใ นหมู บ า น (ไม ใ ช มี
แตชื่อ) และมีจิตอาสาตอการปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวย ผูใหญบานในฐานะหัวหนาชุดปฏิบัติการ,
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ผช.ปค.), ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.), ชุดรักษาความ
ปลอดภั ย หมู บ า น (ชรบ.), ราษฎรอาสารั ก ษาหมู บ า น (อรบ.), อาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย ฝ า ย
พลเรือน (อปพร.), ลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.), อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.), ทหารกองหนุน
และอื่นๆ
(๒) กํ า ลั ง ประจํ า ถิ่ น หมายถึ ง กํ า ลั ง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ประจํ า ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น
(ชคบ.) ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น กํ า ลั ง เสริ ม และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให กั บ กํ า ลั ง ประชาชนในหมู บ า น
ประกอบดวย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ตามจํานวนที่เหมาะสม คือ ๑ ชุดปฏิบัติการ
(ชป.) หรือ ๑๒ นาย โดยแบงเปน ๓ ชุดปฏิบัติการๆ ละ ๔ นาย และปฏิบัติหนาที่ประจํา จํานวน
๒ ชุดปฏิบัติการและหยุดพัก ๑ ชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ แมชุดปฏิบัติการที่หยุดพักจะไมไดปฏิบัติหนาที่
แตก็เสมือนกําลังปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากเปนคนในหมูบานและมีภูมิลําเนาที่อยูถาวรในหมูบาน

โครงสรางการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ผูใหญบาน
หัวหนาชุดคุมครองหมูบาน

กําลังหลัก

กําลังประจําถิ่น

กําลังประชาชน

อส. (๑๒ นาย)

ผช.ปค.
ผรส.

อื่นๆ
ชรบ.

อรบ.

อปพร.

ลส.ชบ.

๒.๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ตองประกอบไปดวยกําแพง ๔ ชั้น ซึ่งหลอม
รวมเปนหนึ่งเดียวกัน ดังนี้
กําแพงชั้นที่ ๑ หมูบานตองเปนผูสรางหรือมีสวนรวมในการคัดเลือกสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) เพื่อเปนกําลังเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใหกับกําลังประชาชนใน
หมูบาน
กําแพงชั้นที่ ๒ หมูบานตองสรางความเปนเอกภาพ โดยการหลอมรวมกองกําลัง
ประชาชนในหมูบานใหเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนกําแพงชั้นที่ ๑
กําแพงชั้นที่ ๓ หมูบานตองสรางความรวมมือ โดยการเชื่อมเครือข ายระหวา ง
หมูบานเพือ่ ใหเกิดการบูรณาการและสอดประสานการทํางานระหวางกําแพงชั้นที่ ๑ และ ๒
กําแพงชั้นที่ ๔ หนวยที่เกี่ยวของตองสรางแรงหนุนเสริมใหกับชุดคุมครองหมูบาน
(ชคบ.) โดยสนธิกําลังเจาหนาที่ของรัฐ (ทหาร, ตํารวจ, ฝายปกครอง) เพื่อทําหนาที่ ปองกันและ
เฝาระวังพื้นทีท่ ี่ไมใชพื้นที่รับผิดชอบของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) พรอมทั้งทําหนาที่เปนกําลังหนุน
เสริมการปฏิบัติหนาที่ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)

๒.๓ ในกรณีที่ขาดแคลนกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอยูระหวาง
ขอรับการสนับสนุนกําลังพลจากกรมการปกครอง ใหศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงภายใน
อําเภอ (ศปอ.) พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพกําลังประชาชน (ชรบ. อรบ. อปพร.ฯลฯ) ที่มีอยูในหมูบาน
เปาหมาย ใหมีความพรอมและจัดตั้งเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สํารอง เพื่อทดแทน
กําลังที่ขาดแคลน หรือ
(๒) จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยเริ่มดําเนินการในหมูบานที่มีผลตอการ
ปองกันและลดการกอเหตุรุนแรงในภาพรวม และเมื่อหมูบานมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาปองกัน
ตนเองไดแลว จึงหมุนเวียนกําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ไปจัดตั้งในหมูบานอื่น ทั้งนี้
เมื่อกําลังประชาชนของทุกหมูบานในตําบลมีความเขมแข็งสามารถรักษาความปลอดภัยหมูบานได
อยางแทจริงแลว กําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ก็จะแปรสภาพเปนกําลังหลักของชุด
คุมครองตําบล (ชคต.) ทดแทนกําลังทหารที่จะถอนกําลังหรือปรับสภาพเปนกําลังเชิงรุกในพื้ นที่ปา
เขาในอนาคต หรือ
(๓) ปรับลดบทบาท/ภารกิจดานความมั่นคงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อส.) ที่ซ้ําซอนกับภารกิจ หลักของทหารหรือตํารวจ เชน การรักษาความปลอดภัยครู , การรักษา
ความปลอดภัยเสนทาง ฯลฯ และมุงเนนใหความสําคัญกับนโยบายการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน
(ชคบ.) โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใหกับ
กําลังประชาชนของกรมการปกครองและจังหวัดอยางเต็มกําลัง
๒.๔ การปฏิบัติหนาที่ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
(๑) อยูเวรยามรักษาความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบรอย
(๓) สืบสวนหาขาวพฤติการณอันอาจเปนภยันตรายตอความมั่นคงหรือความสงบ
เรียบรอย
(๔) เฝาระวังรักษาสถานที่สําคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและ
ยานพาหนะที่ผานเขาออกหมูบาน
(๕) รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหผูบังคับบัญชาทราบ
(๖) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา และการกอความไมสงบ
เรียบรอยในพื้นที่
(๗) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ ๓ การเพิ่มขีดความสามารถการปองกันตนเอง
ศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอําเภอ (ศปอ.) ดําเนินการฝกรวมทางยุทธวิธี
ใหกับกําลังประจําถิ่น และ กําลังประชาชน โดยเปนการฝกรวมกันระหวาง สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.), ผูใหญบานในฐานะหัวหนาชุดปฏิบัติการ, ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง, ผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ, ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.), ราษฎรอาสารักษาหมูบาน
(อรบ.), อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.), ลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.), อาสาสมัครปกปอง
สถาบัน (อสป.), ทหารกองหนุน ฯลฯ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยมี
หนวยเฉพาะกิจ (ฉก.) ในพื้นที่ทําหนาที่เปนครูฝก และมีปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล
เปนผูประสานงานหลัก โดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กอนการฝก/เตรียมการฝก
(๑) จังหวัดจัดสรรงบประมาณใหแกอําเภอเพื่อดําเนินการฝกรวมทางยุทธวิธีใหกับ
กําลังประจําถิ่น และ กําลังประชาชน ในหมูบานเปาหมาย โดยแบงหวงการฝกออกเปน ๓ ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ ๑ ฝกจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) นํารองในพื้นที่หมูบานสีขาวหรือ
สีเขียวที่ ผูนําทองที่มีความเขมแข็ง หรือประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง
โดยดําเนินการฝกทั้งรูปแบบที่มีกําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และไมมีกําลังสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) เปนกําลังเสริม จํานวน ๑๐๖ หมูบาน ดังนี้
ตําบลนํารอง
ลําดับ อําเภอ

ตําบล
(ชื่อ)

หมูบาน
(จํานวน)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บาราเฮาะ
นาประดู
ปยามุมัง
กอลํา
ทาขาม
แปน
ยาบี
จะรัง

๘
๘
๕
๕
๔
๘
๖
๔

เมืองปตตานี
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
ยะรัง
ปะนาเระ
สายบุรี
หนองจิก
มายอ

หมูบานอื่นๆ
ที่จะจัดตั้ง ชคบ.
หรือที่มีความ
พรอม
(จํานวน)
๒
๒
๔
๔
๔
๒
๓
๔

รวม

๑๐
๑๐
๙
๙
๘
๑๐
๙
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม

ไมแกน
ทุงยางแดง
กะพอ
แมลาน

ไทรทอง
ตะโละแมะนา
กะรุบี
มวงเตี้ย

๔
๔
๘
๖
๗๐

๓
๓
๒
๓
๓๖

๗
๗
๑๐
๙
๑๐๖

ระยะที่ ๒ ฝกจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในพื้นที่หมูบานสีเหลืองที่มีการ
จัดตั้งโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ หรือเปนที่หลบซอนหรือพักพิงของขบวนการกอเหตุ
รุนแรง หรือประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับปานกลาง (พิจารณาจํานวน
หมูบานจากฐานขอมูลดานความมั่นคง)
ระยะที่ ๓ ฝกจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในพื้นที่หมูบานสีแดงที่มีการ
เคลื่อนไหวปฏิบัติการกอเหตุรุนแรง หรือเปนเปาหมายการกอเหตุรุนแรง หรือประชาชนใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํา (พิจารณาจํานวนหมูบานจากฐานขอมูลดานความมั่นคง)
(๒) อําเภอโดยศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอําเภอ (ศปอ.) จัดตั้งศูนย
อํานวยการฝกรวม และออกคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ
(๓) ศูนยอํานวยการฝกรวมพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมตามความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่ (ควรดําเนินการในพื้นที่หมูบานนั้นๆ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริง)
(๔) ปลั ดอํ าเภอผูเ ปน หัว หนา ประจํ าตํ าบลร วมกับ กํ านั น /ผูใ หญ บา น พิจ ารณา
คัดเลือกกําลังประชาชนในหมูบาน ประกอบดวย ผูใหญบานในฐานะหัวหนาชุดปฏิบัติการ, ผูชวย
ผูใหญบ านฝา ยปกครอง, ผูชวยผูใหญ บ านฝา ยรักษาความสงบ, ชุดรัก ษาความปลอดภัย หมูบา น
(ชรบ.), ราษฎรอาสารักษาหมูบาน (อรบ.), อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.), ลูกเสือ
ชาวบาน (ลส.ชบ.), อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.), ทหารกองหนุน ฯลฯ เพื่อเขารับการฝกอบรม
ตลอดหลักสูตร เฉลี่ยหมูบานละ ๓๗ คน (ไมเนนปริมาณ แตเนนคุณภาพ)
(๕) ศูนยอํานวยการฝกรวม กําหนดแผนการฝกอบรมชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
หมูบานละ ๑ รุน (หามฝกอบรมรวมหลายๆ หมูบานในรุนเดียวกัน)
(๖) อําเภอ สงแผนการฝกอบรม (วัน/เวลา/สถานที่) ใหจังหวัด ภายในวันเวลาที่
กําหนด (ตามแบบรายงาน)
(๗) อําเภอ ดําเนินการเบิกกระสุนปนลูกซองเพื่อใชในการฝกอบรมจากจังหวัด โดย
ใหชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ไดฝกยิงปนลูกซองดวยกระสุนจริง ๑๐ นัด/คน และชุดครูฝก ๒๐
นัด/คน

๓.๒ ระหวางการฝกอบรม
(๑) อําเภอรวมกับหนวยเฉพาะกิจ (ฉก.) ในพื้นที่ ดําเนินการฝกอบรมชุดคุมครอง
หมูบาน (ชคบ.) ทีละ ๑ หมูบาน โดยชุดครูฝกควรมีการพักคางแรมในหมูบาน เพื่อสรางความสัมพันธ
ที่ดีและความคุนเคยกับชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
(๒) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบลตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินการฝกอบรม (ไมใชใหหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบในการฝกอบรมเพียงหนวยเดียว)
(๓) ศูนยอํานวยการฝกรวม จัดทําประวัติพรอมภาพถายของผูเขารับการฝกอบรม
ทุกคน
๓.๓ การตรวจติดตามในหวงการฝกอบรม
(๑) จังหวัด/อําเภอ ออกตรวจเยี่ยมใหกําลังใจผูเขารับการฝกอบรม เพื่อรับทราบ
ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ ของทุกหมูบานที่มีการฝกอบรม
(๒) สํ า นั ก กิ จ การความมั่ น คงภายใน (ส ว นกิ จ การมวลชน) กรมการปกครอง
สงเจาหนาที่รวมสังเกตการณฝกอบรมของอําเภอตามความเหมาะสม
(๓) กรมการปกครอง มอบหมายผู ต รวจราชการกรมการปกครอง และผู ช ว ย
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ฝายปกครอง) ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ
๓.๔ หลังการฝกอบรม
(๑) อําเภอรายงานผลความกาวหนาของการฝกอบรมในแตละรุน รวมทั้งปญหา/
อุปสรรคใหจังหวัดทราบทุกๆ ๑๕ วัน (ตามแบบรายงาน)
(๒) อําเภอรวบรวมประวัติพรอมภาพถายของผูเขารับการฝกอบ ภาพกิจ กรรม
ระหวางการฝกอบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมของทุกรุน และบันทึกลงในแผน CD สงให
จังหวัดภายในวันเวลาที่กําหนด
(๓) อํ า เภอสนั บ สนุ น งบประมาณให แ ก ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น (ชคบ.) เพื่ อ เป น
คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน การปรับปรุงฐานปฏิบัติการชุดคุมครองหมูบาน
(ชคบ.) ให มีค วามมั่นคงปลอดภัย การจัด ซื้อ วัสดุ อุปกรณที่ จํา เปน ตอการปฏิบั ติงาน การจั ดซื้ อ
อาวุธปน การจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร/วิทยุ การจัดซื้อยานพาหนะ การติดตั้งอุปกรณสองสวาง/
สัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
(๔) ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ดังนี้

๑.แผนปฏิบัติการดานยุทธการ เชน แผนเผชิญเหตุ ระเบียบปฏิบัตปิ ระจําวัน
แผนการฝกทบทวนประจําสัปดาห แผนการสงกําลังบํารุง ฯลฯ
๒.แผนปฏิบัติการดานงานมวลชน เชน การสงเสริมใหประชาชนในหมูบาน
ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาที่บริสุทธิ์ การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้น
ในหมูบาน ฯลฯ
๓.แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา เชน การสงเสริมใหประชาชนในหมูบาน
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล
๔.๑ การนําแผนปฏิบัติการชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
๔.๒ การรวมปฏิบัติการกับชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ของหนวยบังคับบัญชาเพือ่ เสริม
สรางขวัญกําลังใจ
๔.๓ การมอบหมายผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมใหกําลังใจ และรวมทบทวนการฝกพรอมทั้ง
รับฟงปญหาการปฏิบัติงานของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และรายงานใหศูนยประสานงานรักษา
ความมั่นคงภายในอําเภอ (ศปอ.) ทราบ
๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เชน จํานวนขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของกลุมผูเหตุรุนแรง การเขารวมจับกุมกลุมผูเหตุรุนแรงและนําไปสูการตรวจยึด
อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ
การจั บ กุ ม บุ ค คลต อ งสงสั ย หรื อ บุ ค คลภายนอกหมู บ า นที่ มี พ ฤติ ก รรม
ไมนาไววางใจ การผลักดันหรือสลายทําลายโครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ ฯลฯ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)

๔. ภารกิจความรับผิดชอบของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) มีภารกิจความรับผิดชอบที่สําคัญ ๕ ประการ ที่จะตองปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ญาติพี่นอง ในหมูบานใหบรรลุผลสําเร็จ
อยางแทจริง (๑๐๐%) และยั่งยืน เพื่อสันติสุขของหมูบาน ดังนี้
๔.๑ ปองกันภัยยาเสพติด ของผิดกฎหมายทุกประเภท
๔.๒ ปองกันการประกอบอาชญากรรมทุกประเภท
๔.๓ เปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ทุกหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.๔ ปองกันไมใหผูไมหวังดีเขามาปลุกระดมทําใหเกิดความไมสงบสุขหรือกอเหตุรายใน
หมูบานและหมูบานอื่นๆ
๔.๕ ควบคุมโนมนาวใหญาติพี่นองที่หลงผิดเขารวมกับขบวนการกอเหตุรุนแรงใหกลับใจ
กลับคืนสูหมูบานเพื่อดํารงชีวิตอยางมีความสุขรวมกับญาติพี่นองในหมูบาน

๕. เปาหมาย
ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น (ชคบ.) ในหมู บ า นเป า หมายครอบคลุ ม พื้ น ที่
ทั้งจังหวัด (๑๒ อําเภอ ๑๑๕ ตําบล ๖๔๒ หมูบาน) โดยแบงการจัดตั้งออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) นํารองในพื้นที่หมูบานสีขาวหรือสีเขียว
ที่ผูนําทองที่มีความเขมแข็ง หรือประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง จํานวน
๑๐๖ หมูบาน
ระยะที่ ๒ จัด ตั้ ง ชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น (ชคบ.) ในพื้ น ที่ห มู บ า นสี เ หลื องที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง
โครงสรางการปกครองซอนอํานาจรัฐ หรือเปนที่หลบซอนหรือพักพิงของขบวนการกอเหตุรุนแรงหรือ
ประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับปานกลาง (พิจารณาจํานวนหมูบานจาก
ฐานขอมูลดานความมั่นคง)
ระยะที่ ๓ จัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในพื้นที่หมูบานสีแดงที่มีการเคลื่อนไหว
ปฏิบัติการกอเหตุรุนแรง หรือเปนเปาหมายการกอเหตุรุนแรง หรือประชาชนใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํา (พิจารณาจํานวนหมูบานจากฐานขอมูลดานความมั่นคง)

๖. ตัวชี้วัด

๖.๑ รอยละความสําเร็จของการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในหมูบานเปาหมาย
(เปาหมาย : รอยละ ๑๐๐)
๖.๒ ร อ ยละของการก อ เหตุ รุ น แรงในพื้ น ที่ ห มูบ า นที่ มี การจั ด ตั้ งชุ ด คุ ม ครองหมู บ า น
(ชคบ.) (เปาหมาย : รอยละ ๐)

๗. พื้นที่ดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี (๑๒ อําเภอ ๑๑๕ ตําบล ๖๔๒ หมูบาน)

๘. ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ ๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๙ เดือน)

๙. งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครองและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.)

๑๐. หนวยรับผิดชอบ
ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด ป ต ตานี (กลุ ม งานความมั่ น คง) และอํ า เภอทุ ก อํ า เภอโดย
ศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอําเภอ (ศปอ.)

๑๑. ประโยชนที่จะไดรบั
๑๑.๑ ประชาชนในหมูบานตระหนักถึงภัยคุกคามและบทบาทหนาที่ ของการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในหมูบาน
๑๑.๒ หมูบานมีระบบปองกันตนเองที่เขมแข็ง เกิดพลังในการพัฒนา และรวมแกไข
ปญหาความรุนแรงในพื้นที่อยางยั่งยืน
๑๑.๓ การเคลื่อนไหวของแนวรวมที่เกิดขึ้นในหมูบานลดนอยลง และสงผลใหเหตุรุนแรง
ในพื้นที่ลดลงตามลําดับ
๑๑.๔ ประชาชนในหมูบานมีความเชื่อมั่นศรัทธา เกิดความไววางใจ และพรอมที่จะให
ความรวมมือและแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

๑๑.๕ รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณและลดภาระคาใชจายดานการชวยเหลือ
เยียวยา หมูบานไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาทุกดานอยางมีดุลยภาพ ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองและดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข
๑๑.๖ มีรูปแบบชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายผล
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๒. ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ
๑๒.๑ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
หมูบาน โดยในขณะที่บางหมูบานมีผูนําทองที่มีจิตใจรุกรบและมีความตั้งใจในการทํางาน แต
ประชาชนกลับไมใหความรวมมือเพราะเกรงกลัวอํานาจมืด ดังนั้น รัฐจึงตองเขาไปคนหาและ
ดําเนินการแกปญหา ตัดขั้นตอนหรือกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหนโยบายดําเนินไปได อีกประการ
หนึ่ง การที่จะใหประชาชนรวมมือกับผูนําทองที่ไดนั้น ตองทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา (ตัก
วา) ตอผูนําทองที่ของตนเองวาสามารถปกปองชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในหมูบานได ซึ่งในขั้นตอนนี้รัฐตองใหความสําคัญและดําเนินการแกไขปญหาอยางใกลชิด
และละเอียดออน
๑๒.๒ หนวยกําลังภาครัฐตองทําหนาที่หนุนเสริมหรือใหความชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่
ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ดังนี้
(๑) พบปะเยี่ยมเยียน โนมนาว ใหความสําคัญและคอยสนับสนุนทุกดาน
ที่เปนไปไดตอผูนําทองที่ เพื่อใหผูนําทองที่รูสึกถึงความจริงใจของหนวยกําลังภาครัฐที่พรอมใหการ
สนับสนุนตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
(๒) เปนพี่เลี้ยงใหกับผูนําทองที่ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและแสดงใหเห็นวาผูนํา
ทองที่ไมไดปฏิบัติงานหรือตอสูอยูเพียงลําพัง เชน คอยเปนที่ปรึกษา วางแผน ฯลฯ
(๓) ตอบสนองตอขอมูลขาวสารที่ไดรับแจงจากผูนําทองที่อยางชัดเจน เพื่อสราง
ความมั่นใจตอผูนําทองที่ในการปฏิบัติ เชน การตรวจสอบพิสูจน การปดลอมตรวจคน การใหความ
ชวยเหลือเมื่อไดรับการรองขอจากหมูบานหรือผูนําทองที่ ฯลฯ
(๔) สงเสริมเอกภาพในการบังคับบัญชา และปลูกฝงแนวคิดการอยูรวมกันเปน
พรอมทั้งใหการสนับสนุนทุกรูปแบบ (ที่เปนไปได) เมื่อไดรับการรองขอจากชุดคุมครองหมูบาน
(ชคบ.)

(๕) สรางความยั่งยืนใหแกชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) โดยการปลูกฝงใหประชาชน
มีความสมัครสมานสามัคคี รักและหวงแหนถิ่นกําเนิด ตองการที่จะแกปญหาในหมูบานของตนเอง
และพรอมที่จะใหความรวมมือกับผูนําทองที่โดยไมมีเงื่อนไข
(๖) แสดงหรือพิสูจนใหประชาชนในหมูบ านเห็นวา หากมีเหตุการณความรุนแรง
เกิดขึ้นในหมูบาน และเหตุการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
หมูบาน ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เปนคําตอบสุดทายของปญหา เนื่องจากชุดคุมครองหมูบาน
(ชคบ.) คือ กําลังเสริมที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกกําลังประชาชนในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน (แสดงใหเห็นถึงพลังของชาวบานที่สามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง)
(๗) แสดงหรือพิสูจนใหประชาชนในหมูบานเห็นวา ไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมายหรือ
อยูเหนืออํานารัฐ เชน การแสดงกําลังทันทีเมื่อมีเหตุการณ การจับกุมทันทีเมื่อมีการกระทําความผิด
ทางกฎหมาย เชน ความผิดดานยาเสพติด โดยไมคํานึงวาผูใดจะกระทําความผิด ไมวาจะมีอํานาจแค
ไหนหากกระทําความผิดก็ตองรับโทษตามกฎหมายและเปนการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหกับ
ชาวบาน

๑๓. การตอยอดใหเกิดความยัง่ ยืน
๑๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมอาชีพ สรางงาน สรางรายได ใหแกชุด
คุมครองหมูบาน (ชคบ.) ใหสามารถดํารงชีวิตอยางมั่นคงและพึ่งพาตนเองได
๑๓.๒ การเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เชน ประกันชีวิต คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และสวัสดิการอื่นๆ โดยการดําเนินการของหมูบาน/ตําบล
๑๓.๓ การจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน เพื่อเปนกองทุนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ใหแข็งแกรง อยางยั่งยืนโดยไมพึ่งพาจากภายนอก
๑๓.๔ การสรางระบบทายาท เพื่อสืบทอดความแข็งแกรงของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
ใหตอเนื่องอยางยั่งยืน
๑๓.๕ การใชหลักศรัทธาทางศาสนา ทําใหคนในหมูบานเกิดความกลาหาญ เสียสละ
และเขารวมเปนชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินของคนในหมูบาน ซึ่งถือ
เปนการเสียสละ และเปนการทําบุญอันยิ่งใหญ
๑๓.๖ การรวมกิจกรรมและสรางความสัมพันธกับหมูบานใกลเคียง เพื่อเปนรั้วหรือเกราะ
คุมกันที่มองไมเห็น

๑๓.๗ การขยายการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ใหเปนเครือขายจากหมูบาน สู
ตําบล สูอําเภอ และสูจังหวัด ใหเปนดินแดนแหงสันติสุขที่แทจริง
๑๓.๘ การผลักดันการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ใหเปนนโยบายของรัฐบาล
เพื่อใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ปลอดภัย และเกิดสันติสุขอยางแทจริง

๑๔. ขอเสนอของกองกําลังทหารในพื้นที่
ปกติ แ ล ว การปฏิ บั ติ ทางยุ ท ธวิ ธี ข องทหารนั้ น จะกระทํ า ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณแนวชายแดน
ในภารกิจปองกันประเทศ แตในพื้นที่ ๓ จชต. นั้น มีความจําเปนตองใชทหารในลักษณะรักษาความ
สงบเรี ย บร อ ย และรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ซึ่ ง ทุ ก ฝ า ยก็ ต ระหนั ก รู เ ป น อย า งดี ว า ถึ ง เวลาหนึ่ ง ที่
สถานการณเรียบรอยในระดับหนึ่ง บทบาทในลักษณะนี้ของทหาร ก็ตองสงมอบใหแกกําลังประจําถิ่น
ในพื้นที่ คือ ตํารวจ, อส., และกําลังประชาชน
ในสวนกําลังประชาชนที่จะรับมอบภารกิจในการดูแลพื้นที่ ๓ จชต. ในหวงเวลาที่พรอม
และเหมาะสมก็เกิดแนวความคิดในการจัดตั้งในหลายรูปแบบทั้ง ชคบ. (ชุดคุมครองหมูบาน) และ
ชคต. (ชุดคุมครองตําบล)
หนวยเฉพาะกิจปตตานี ๒๑ ขอเปรียบเทียบความเหมาะสมของ ชคต. และ ชคบ. โดย
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติทางทหารในพื้นที่ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. คือ ปจจุบันการควบคุมพื้นที่
ของหนวย วางกําลังควบคุมพื้นที่ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยตั้งฐานปฏิบัติการ ๓ ฐานปฏิบัติการ
เพื่อควบคุมพื้นที่ ในการปฏิบัติจริงก็ยังไมสามารถควบคุมพื้นที่ไดจริง เปรียบเทียบกับ ชคต. คือ ๑
ตําบล ตั้ง ๑ ชุด และ ชคบ. คือใน ๑ ตําบล ตั้งตามจํานวนหมูบาน หากมองในระยะสั้นการจัดตั้ง ชคต.
จะงายตอการจัดตั้งและการจัดสรรตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน แตไมสามารถควบคุมพื้นที่และรับชวงตอ
จากฝายทหารไดจริง สุดทายก็ตองปรับ ชคต. เปน ชคบ. เพื่อเตรียมรับมอบพื้นที่จากฝายทหาร ณ
วันหนึ่ง
ดังนั้น หากจะมีการพิจารณาจัดตั้งกําลังประชาชนในการดูแลพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมอบ
พื้นที่จากทหาร ณ วันหนึ่ง ก็ควรจะเปน ชคบ. ที่มีความเหมาะสมกวาในการจัดตั้ง เพียงแตการ
ดําเนินการจัดตั้งในแตละหมูบานตองคัดผูนําและสมาชิกที่มีความเหมาะสม และพรอมในการจัดตั้ง
โดยตองพิจารณาความเหมาะสม แยกเปนรายตําบล รายหมูบาน เพื่อความรอบคอบ

บทสรุป

๑.ยุ ทธศาสตร สํ า คัญ ในการแก ไ ขป ญหาความรุน แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
(จชต.) โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา
(จะนะ, นาทวี, สะบายอย และเทพา) คือ การ “เอาชนะที่หมูบาน” โดยการสงเสริมใหประชาชนใน
หมูบานตระหนักถึงภัยคุกคามและบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน และรวมกันสรางระบบปองกัน
ตนเองที่เขมแข็งโดยการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เพื่อทําหนาที่สลายทําลายโครงสรางการ
ป ก ค ร อ ง ซ อ น อํ า น า จ รั ฐ ใ น ร ะ ดั บ ห มู บ า น ( อ า เ ย า ะ ห ) แ ล ะ ก อ ง กํ า ลั ง สู ร บ ห รื อ
คอมมานโด (RKK)
๒. การป อ งกั น และต อ ต า นการจั ด ตั้ ง โครงสร า งการปกครองซ อ นอํ า นาจรั ฐ และ
การปฏิบัติการกอเหตุรุนแรงที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริงและไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด
ยั่งยืน ๑๐๐ % จะตองมีการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ) ใหครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ทั้งในหมูบาน
และในชุมชนเมืองในลักษณะตารางหมากรุก โดยมีการบูรณาการกับกองกําลังหลักในพื้นที่ (ทหาร,
ตํารวจ) อยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากจัดตั้งชุดคุมครองเฉพาะในเขตหมูบาน ขบวนการกอเหตุ
รุนแรงก็จะแทรกซึมเขาไปฝงตัวอยูในเขตชุมชนเมืองและใชพื้นที่ชุมชนเมืองเปนฐานปฏิบัติการกอ
เหตุ รุ นแรงไดอี ก ดั งนั้ น จึ งจํ า เป นอย า งยิ่ง ที่ จ ะตอ งจั ดตั้ ง ชุ ด คุม ครองเมื อ ง (ชคม.) ในทุก ชุ ม ชน
ที่ไมมีโครงสรางการปกครองของฝายรัฐหรือไมมีเจาหนาที่ของรัฐปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน ฯลฯ

๓. นอกจากมีการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และชุดคุมครองเมือง (ชคม.) อยาง
ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่แลว ยังจําเปนตองมีการจัดตั้งชุดคุมครองตําบล (ชคต.) เพื่อเปนกําลังเคลื่อนที่
เร็วคอยสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) และชุดคุมครองเมือง
(ชคม.) เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจํากัด เสรีการเคลื่อนไหว
ของกลุมแนวรวมในหมูบานและสงผลใหการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลง ทําใหประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธา รัฐบาลประหยัดงบประมาณและลดภาระคาใชจายดานการชวยเหลือเยียวยาชีวิต
และทรั พย สินของประชาชน หมูบ านไดรั บการพั ฒนาและแกไ ขป ญหาทุก ดา นอยางมีดุ ลยภาพ
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและนําไปสูสันติสุขในพื้นที่อยางแทจริงและอยางยั่งยืน

*************************************

ภาคผนวก

กระบวนการจัดตั้งชุดคุม ครองหมูบาน (ชคบ.)
อําเภอยะรัง

๑.สภาพความเปนจริง ปญหาเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ (มุมมองอําเภอยะรังในปจจุบัน) คือ
- ปจจุบันกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่อําเภอยะรัง มักจะแฝงตัวอยูในหมูบาน โดยพยายามจะสราง
อํานาจมืด ใชการปลุกระดมแบบลับ ปลูกฝ งแนวความคิดที่เ บี่ยงเบน ทั้ งทางด านศาสนา และประวัติ ศาสตร
เชื้อชาติ การวิจารณใหขอมูลปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐแกประชาชนในทางที่ผิด (ปลอยขาว) สงผลใหประชาชน
ในหมูบานเกิดความหวาดกลัว เกิดความไมไววางใจ เกิดความลังเลสงสัย ขาดที่พึ่งในดานความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสิน
- ปญหาของยาเสพติด โดยปจจุบันจากการสืบทราบมาวา กลุมผูกอความไมสงบบางรายในปจจุบันจะมี
ความเกี่ยวของกับกระบวนการยาเสพติดที่แพรระบาดในพื้นที่ โดยอาศัยความรวมมือจากชาวบานในพื้นที่ในการ
รวมกระบวนการ ซึ่งใชกลยุทธโดยการอาศัยใหกลุมวัยรุน กลุมบุคคลผูเสพ เปนเครือขายในการกอเหตุ โดยใช
เงื่ อ นไขของยาเสพติ ด ในด า นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บางเหตุ การณ ต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ก็ มิ ไ ด เ ป น เหตุ ก ารณ
ความมั่ น คงโดยแท จ ริ ง บางเหตุ การณ ก็เ ป น การขั ด ผลประโยชน ของกระบวนการยาเสพติ ด ซึ่ งอาจเกิ ด จาก
กลุมกระบวนการยาเสพติดดวยกันเอง หรืออาจเกิดจากกลุมกระบวนการยาเสพติดกับประชาชนในพื้นที่ที่ไมมี
ความเห็นดวยกับการกระทําของกลุมกระบวนการ
- ป ญ หาด านการเมื องท องถิ่ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น นั กการเมื องท อ งถิ่ น บางรายในพื้ น ที่ อํ า เภอยะรั ง มี ค วาม
เกี่ยวของกับกระบวนการกอความไมสงบในพื้นที่ โดยเกิดจากสาเหตุดานการแยงชิงผลประโยชนในพื้นที่จากฝาย
ตรงกันขาม(ดานการเมือง ฯ) เพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการของนักการเมืองทองถิ่นเองจึงตองอาศัยกลุมกระบวนการ
ผูกอเหตุความไมสงบมาเปนเครื่องมือ หรือตกเปนเครื่องมือของกลุมผูกอความไมสงบเสียเอง ซึ่งจากการวิเคราะห
นักการเมืองทองถิ่นบางรายอาจไมมีทุนในการลงเลนการเมืองทองถิ่นจึงอาศัยอํานาจของกลุมผูกอความไมสงบ
ในพื้นที่มาเปนฐานอํานาจ จึงทําใหตนเองเขาสูกระบวนการ หรือมีความเกี่ยวของ หรือมีใจฝก ใฝเดิม กับกลุม
ผูกอความไมสงบในพื้นที่
- ป ญหาความขั ด แย ง ส ว นตั ว ของกลุ มประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ตรงจุ ด นี้ กลุ มที่ เ กิ ด ความขั ด แย ง อาจใช
กระบวนการผูกอเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ หรืออาจใชกระบวนการของเจาหนาที่รัฐ ในการใชเปนเครื่องมือ

ซึ่งหากจะยกตัวอยางใหชัดเจนกลาวคือ กลุมประชาชนที่มีความขัดแยงกันแลวใชกลุมกระบวนการกอความไมสงบ
ในการขมขูหรือกอเหตุการณ และหากกลุมประชาชนที่มีความขัดแยงกันแลวใชกระบวนการของ จนท.รัฐ โดยการ
ทํามาตีสนิทใหความรวมมือกับ จนท.แลวใหขอมูลเท็จเกี่ยวกับฝายที่มีความขัดแยงดวยกันในทางเสียหาย
๒.กํ า ลั ง ที่ ใ ช แ ก ป ญหาความไม ส งบในพื้ น ที่ อํ าเภอยะรั ง โดยรวมแยกเป น (ขอไม ก ล า วถึ งกํ าลั งฝ า ย
จนท.ตร.)
๒.๑ กองกําลังหลัก (ทหารหลัก ,ทหารพราน)
๒.๒ กองกําลังประจําถิ่น (สมาชิก อส. ,ผูใหญบาน ,ผช.ฝ.ปค. ,ผรส. ,ชรบ. ,มวลชนตาง ๆในพืน้ ที่
เปรียบเทียบขอดี/ขอเสียของแตละหนวยกําลังดังกลาวขางตนที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ขอที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หัวขอการเปรียบเทียบ
ความชํานาญในพื้นที่
การรูตัวบุคคล (คัดแยก)
ปญหาในหมูบาน(พื้นที่)
การใชภาษาถิ่นในพื้นที่
ความไววางใจจากประชาชน
ยุทธวิธี
ความเชี่ยวชาญการใชอาวุธ
ระเบียบ วินัย ความอดทน
ความรับผิดชอบ
ระบบการปกครองบังคับ
บัญชา
งบประมาณในการสนับสนุน
อาวุธยุทโธปกรณ(การ
สนับสนุน)
ความคงทนและตอเนื่องของ
กําลัง
ความรักษบานเกิด

กองกําลังหลัก
ความชํานาญในพื้นที่นอย
รูจักบุคคลในพื้นที่นอย
ไมทราบปญหาที่แทจริง
มีความเชี่ยวชาญนอย
ไดรับความไววางใจนอย
ชํานาญในยุทธวิธีการรบ
มีความชํานาญดานอาวุธ
คอนขางมาก

กองกําลังประจําถิ่น
มีความชํานาญและคุนเคยในพื้นที่
มีความรูจัก คุนเคยบุคคล
ทราบถึงปญหาที่แทจริง
มีความเชี่ยวชาญ
ไดรับความไววางใจคอนขางสูง
ขาดความชํานาญดานยุทธวิธี
ขาดความชํานาญดานการใชอาวุธ
คอนขางนอย

ทางการเปนรูปแบบ

ไมเปนทางการไมเปนรูปแบบ

ทันตอการปฏิบัติการ
มีความพรอม เพียงพอ

ไมทันตอการปฏิบัติการ
ไมพรอม ไมเพียงพอ

มีการผลัดเปลี่ยน

ตอเนื่อง (คนในพื้นที่)

หนาที่ คําสั่ง

ความรักษบานเกิด ที่ทํากิน ที่อยู

๓.จากสภาพเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอยะรังที่ไดกลาวมาแลวตามขอ ๑ ประกอบกับ
ในพื้นที่อําเภอยะรังมีทรัพยากรดานองคบุคคล กองกําลัง (ตามคุณลักษณะรายละเอียดตามขอ ๒) ดังนั้นตั้งแต
ปงบประมาณ ๕๔ อําเภอยะรัง ไดใชแนวความคิดในการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่อําเภอยะรังตามนโยบาย
ของ นายเสรี ศรีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี คือมีความจําเปนที่มีการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
เพื่อแกปญหาความไมสงบในพื้นที่ โดยมีแผนการจัดตัง้ ชุด ชคบ. ในหมูบานนํารองจํานวน ๕ หมูบาน ดังนี้

๓.๑
ที่
๑
๒
๓
๔
ที่
๕

หมูบานดําเนินการ
ม.๓ บ.สะตา ต.กอลํา
ม.๔ บ.ปูลากาซิง ต.กอลํา
ม.๓ บ.ตนแซะ ต.เมาะมาวี
ม.๕ บ.ปูลาตาเยาะฆอ ต.ระแวง
หมูบานดําเนินการ
ม.๖ บ.โคกขี้เหล็ก ต.เขาตูม

ประเภทหมูบาน
หมูบานทั่วไป
หมูบาน นพส.
หมูบาน นพส.
หมูบานทั่วไป
ประเภทหมูบาน
หมูบานทั่วไป

ผลการดําเนินการ
จัดตั้งเรียบรอย
จัดตั้งเรียบรอย
จัดตั้งเรียบรอยแตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร
จัดตั้งเรียบรอยแตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร
ผลการดําเนินการ
จัดตั้งเรียบรอยแตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร

๓.๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ในพื้นที่หมูบานนํารองของอํายะรังประกอบดวย
๓.๒.๑ ผูใหญบานหรือกํานันทองที่
๓.๒.๒ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง
๓.๒.๓ ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
๓.๒.๔ เจาหนาที่โครง ฯ (ทหารพราน/ทหารหลัก/ตํารวจ)
๓.๒.๕ กําลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นหรือหมูบานใกลเคียง
๓.๒.๖ กําลังภาคประชาชน เชน ผูนําฝายตาง ๆ ชรบ. ,อรบ. อื่น ๆ ที่มีตัวตน (มิใชมีแตชื่อ)
และมีจิตใจอาสาตอการปฏิบัติหนาที่จริง
๓.๓ ผลการปฏิบัติตามขอ ๓ คือการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานนํารองในพื้นที่อําเภอยะรังในป
งบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ต.ค.๕๓ –จนถึงปจจุบัน ) ตามนโยบายของ นายเสรี ศรีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัด
ปตตานี มีการประเมิน ดังนี้
ลําดับที่ หัวขอในการพิจารณา
๑
ดานความมั่นคง

๒

ดานการพัฒนา

ผลการพิจารณา
- ไมมีสถานการณความไมสงบเกิดขึ้นภายในหมูบาน
- เจาหนาที่ภาครัฐไดรับการขาวการเคลื่อนไหวของ ผกร.ในพื้นที่โดย
ตอเนื่อง
- ประชาชนในพื้นที่หมูบานใหความรวมมือในการบอกขาวการเคลื่อนไหว
หรือมีสิ่งบอกเหตุที่ผิดปกติภายในหมูบาน ประชาชนจะแจงขาวสาร
ใหแก ชคบ. ทราบ
- ผกร.ไมมีเสรีในการเคลื่อนไหว ภายในหมูบาน
- สามารถปฏิบัติหนาที่และนําไปสูการจับ ผกร.และอาวุธสงครามที่ใชใน
การกอเหตุได
- ประชาชนภายในหมูบานไดรับการพัฒนา เยียวยาทางดานจิตใจไป
ในทางที่ดีขึ้น เพราะการแกไขปญหาภายในหมูบานนั้น เกิดจากคนใน

หมูบานแกไข ดูแลซึ่งกันและกันเอง เนื่องจากเกิดความไววางใจตอบุคคล
ภายในหมูบานเพิ่มมากขึ้น
-ประชาชนมีการใหความรวมมือตอเจาหนาที่ภาครัฐมากขึ้น สังเกตไดจาก
การบอกขาวทางดานความมั่นคง และการขาวดานยาเสพติดภายใน
หมูบาน

ลําดับที่ หัวขอในการพิจารณา
๓
ดานจิตวิญญาณ

๔

ดานความเขมแข็งของ
หมูบาน

ผลการพิจารณา
- ประชาชนในพื้นที่หมูบานเมื่อกอนอยูอยางหวาดกลัว มีความ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน แตในปจจุบันประชาชนในหมูบานมีการให
ความรวมมือแกหมูบานเพิ่มขึ้น มีศรัทธาเชื่อถือ มีความไววางใจ มีความ
จงรักภักดี ใหแก ชคบ.ภายในหมูบานของตนเอง เพราะคิดวา ชคบ.เปน
คนในหมูบาน มีความสามารถที่จะชวยดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองได (ตักวา)
- ชคบ.หมายถึงอีกนัยหนึ่งคือการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของ
หมูบานของตนเองได จึงนําไปสูการสมัครสมานสามัคคีระหวางประชาชน
ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และผูนําศาสนา
- เมื่อมีความปลอดภัยขึ้นภายในหมูบาน ประชาชนสวนใหญตางใหความ
รวมมือใหแกหมูบาน เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการของคณะกรรมการ
หมูบาน นําไปสูการพัฒนาของหมูบานตามลําดับ
- ในปจจุบัน ชคบ.มีผลงานการปฏิบัติหนาที่ภายในหมูบานเปนรูปธรรม
เห็นโดยประจักษตอสายตาประชาชนภายในหมูบานและเจาหนาที่ภาครัฐ
จึงนําไปสูความความมีขวัญและกําลังใจที่ดีแกทีม ชคบ.เอง เพราะไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝายอยางแทจริง และเชื่อมั่นที่จะดํารงอยูในหมูบาน
ของตนเองไดอยางปลอดภัย
- อีกประการหนึ่งสิ่งที่ทําให ชคบ.ประสบความสําเร็จ และชคบ.ก็เปน
สวนหนึ่งทําใหนโยบายตอไปนี้ ขับเคลื่อนได บรรลุตามวัตถุประสงค คือ
การขับเคลื่อนของสภาสันติสุข เพราะคณะกรรมการสภาสันติสุข ก็จะ
ประกอบดวย ประชาชน ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ในการรวม
เปนคณะกรรมการ ฯจึงทําใหทั้ง ชคบ.และสภาสันติสุข มีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือนําความสันติสุขมายังหมูบาน เปนการรวมมือรวมใจกันทุก
ฝาย และสององคกร ตางก็ใชประโยชนจากคุณสมบัติ และวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานในแตละองคกร “บุคคลที่เปนคณะกรรมการสภาสันติ
สุขก็เปนสวนหนึ่งของ ชคบ. และบุคคลที่เปนชคบ.ก็เปนสวนหนึ่งของ

คณะกรรมการสภาสันติสุข”
๔.จากข อมูลขอ ๑ ถึง ขอ ๔ ที่ไดกล าวมาแล วขางต น หากใชแนวทางการจัดตั้งชุด คุมครองหมูบาน
(ชคบ.) มาใชเปนวิธีการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ ก็นาที่จะเปนคําตอบของหนทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ความสงบในพื้นที่ ที่ตรงจุด เพราะปญหาที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ผูกอความไมสงบมุงเนนใหเกิดในระดับรากหญา
คือภายในหมูบานนั่นเอง ดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชประชาชนบริสุทธิ์เปนเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นทาง
ราชการตองหันมาแกไขปญหาในระดับพื้นที่ โดยใชประชาชนเองชวยในการแกไขปญหา ซึ่งการจัดตั้งชุดคุมครอง
หมูบาน (ชคบ.) ก็เปนแนวทางอีกวิธีหนึ่ง ที่ใชประชาชนในพื้นที่แกปญหา หากแตเจาหนาที่รัฐตองมีความจริงใจ
ความไว ว างใจ ความมี ใ จเป น กลาง ความเข าใจ ความอดทน ความขยั น พร อมทั้ ง เล็ ง เห็ น ถึ งความสามารถ
คุณลักษณะ ของประชาชนในพื้นที่
๕.วิธีการที่อําเภอยะรังจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ไดสําเร็จ
๕.๑ การพิจารณาหมูบานนํารองเพื่อจัดตั้งชุด ขคบ.
๕.๑.๑ พิจารณา หมูบานที่มีลักษณะ ทีมของผู นําทองที่ เขมแข็ง ไมเกี่ยวของกับปญหาดาน
ยาเสพติด ,ปญหาดานความมั่นคง (หากเปนไปไดใหเลือกหมูบานที่มี ผูนําทองที่ ญาติของผูนํา หรือประชาชน
ไดรับผลกระทบกับเหตุการณ มีความไมพอใจการกระทําของกลุมผูกอความไมสงบโดยชัดเจน)
๕.๑.๒ พิจารณา หมูบานที่มีลักษณะ ทีมของผูนําทองที่ อยูฝายเจาหนาที่ของรัฐโดยเปดเผย
คอยใหขาวสารอันเปนประโยชนตอเจาหนาที่ฝายรัฐ มีจิตใจที่สู มีความรุกรบ และมีใจที่จะปกปองคนในหมูบาน
ใหมีความปลอดภัย หากเปนไปไดตองเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาชนสวนใหญภายในหมูบาน นั้นๆ
๕.๑.๓ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ไดรับจากพื้นที่หมูบาน อาทิ การจับกุม ผกร. ที่ได
จากพื้นที่ , การตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ การบอกขาวสารการเคลื่อนไหวของกลุม ผกร. ,การจับกุมยาเสพติดใน
พื้นที่ เปนตน

๕.๒ การเตรียมความพรอมหมูบานทีจ่ ะจัดตั้งชุด ชคบ.
๕.๒.๑ ออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความพรอมของหมูบาน ชคบ. พรอมจัดประชุม
คณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมูบานที่มีความพรอมที่จะจัดตั้งชุด ชคบ.
๕.๒.๒ ออกคําสั่งจัดตั้งหมูบาน ชคบ.
๕.๒.๓ จัดประชุมเตรียมความพรอมหมูบานที่จะจัดตั้งชุด ชคบ.
๕.๒.๔ รัฐตองเขาไปพบปะเยี่ยมเยียน โนมนาว ใหความสําคัญ และคอยสนับสนุนทุกดานที่
เปนไปได ตอทีมผูนําทองที่ เพื่อใหทีมผูนําทองที่รูสึกถึงความจริงใจของหนวยกําลังภาครัฐที่พรอมใหการสนับสนุน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
๕.๒.๕ รัฐโดยหนวยกําลัง ๓ ฝายในพื้นที่ ตองเขาไปคอยเปนพี่เลี้ยงใหกับทีมผูนําทองที่ เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจ แสดงใหถึงวาทีมผูนําทองที่ มิไดปฏิบัติงานหรือตอสูอยูเพียงลําพัง เชน คอยเปนที่ปรึกษา
วางแผน
๕.๒.๖ รัฐตองมีการตอบสนองตอขาวสารที่ไดรับแจงจากทีมผูนําทองที่ อยางชัดเจน เพื่อสราง
ความมั่นใจตอผูนําทองที่ในการปฏิบัติ เชน มีการเขาไปตรวจสอบพิสูจน ,มีการเขาทําการปดลอมตรวจคน หรือให
ความชวยเหลือเมื่อไดรับการรองขอจากหมูบานหรือทีมผูนําทองที่ เปนตน
๕.๓ การมอบภารกิจ

คน

๕.๓.๑ ฝายอํานวยการตองมอบภารกิจแกชุด ชคบ.อยางชัดเจน และ ชคบ. ทราบถึงภารกิจทุก

๕.๓.๒ ฝายอํานวยการตองมอบเสรี และอํานาจ ในการปฏิบัติ (ที่ไมผิดกฎหมาย) ในการปฏิบัติ
ภารกิจในแตละภารกิจ ลดขั้นตอน ในรูปแบบการปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน ภารกิจสลายโครงสราง หรือภารกิจถอด
ถอนโครงสรางภายในหมูบาน เปนตน
๕.๓.๓ ส ง เสริ ม เอกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชา พร อ มปลู ก ฝ ง แนวคิ ด การอยู ร ว มกั น เป น
ความสัมพันธเชิงแนวราบ แกชุด ชคบ.
๕.๓.๔ ใหการสนับสนุนกําลังทุกรูปแบบ (ที่เปนไปได) เมื่อไดรับการรองขอจาก ชุด ชคบ.
๕.๔ การติดตามการปฏิบัติหนาที่ของชุด ชคบ.
๕.๔.๑ ฝายอํานวยการมอบหมายปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให
กําลังใจ พรอมถึงรับฟงปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของชุด ชคบ. ในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมรายงานปญหาใหกับฝาย
อํานวยการทราบทันที่
๕.๔.๒ ไมละเลยปญหาที่เกิดขึ้นในทีม ชุด ชคบ.
๕.๔.๓ สนับสนุนงบประมาณแกชุด ชคบ. ตามความเหมาะสม (ถามี)
๕.๕ การประเมินผลในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ ของชุด ชคบ.
๕.๕.๑ ประเมินผลจากสถานการณดานการขาวการเคลื่อนไหวของผูกอความสงบในพื้นที่ โดย
ลข.จากหนวยกําลัง ๓
๕.๕.๒ การวัดจากสถิติในการเกิดเหตุการณในพื้นที่หมูบาน
๕.๕.๓ การวัดจากการปฏิบัติหนาที่ของชุด ชคบ. เชน การนํากําลังเจาหนาที่ ๓ ฝาย เขาทําการ
จับกุมตัวผูกอความไมสงบในพื้นที่ได หรือนําไปสูการตรวจยึดอาวุธในการกอเหตุได ,การผลักดัน หรือมีการสลาย
โครงสรางภายในหมูบานในเชิงยุทธวิธีได ,การตรวจจับบุคคลตองสงสัย หรือบุคคลนอกพื้นที่ที่คาดวามีพฤติกรรม
สอไปในทางที่ไมดี ได เปนตน
๖.การที่จะทําให ชุด ชคบ. มีความยั่งยืนในการปฏิบัติไดนั้น พิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ คือ ตอง
เสริมสรางภูมิคุมกันภายใน (วัคซีน) ใหบังเกิดขึ้นภายในหมูบานใหจงได โดยการใหประชาชนในหมูบานมีความคิด
ระเบิดจากภายใน โดยการปฏิบัติคือ
๖.๑ ปลูกฝงใหประชาชนเกิดความสมั ครสมาน สามัคคีกัน มีจุ ดรวมที่เปนจุ ดเดียวกัน มุ งหวังเพื่อให
เกิดสันติ ขึ้นภายในหมูบาน
๖.๒ ปลูกฝงใหมีความชวยเหลือกัน รักและหวงแหนถิ่นที่ อยูอาศัย เนนความรวมมือเปนหมูคณะ โดย
สรางกิจกรรมควบคูกันไป
๖.๓ ใหประชาชนมีความคิดที่จะแกปญหาในหมูบานดวยตนเอง พรอมที่จะรวมมือในการชวยเหลือผูนํา
ทองที่แกปญหาในหมูบาน ไดโดยไมมีเงื่อนไข
๖.๔ ตองแสดงหรือพิสูจนใหประชาชนในหมูบานเห็นถึงวา หากมีเหตุการณความไมสงบขึ้นในหมูบาน มี
ผลกระทบอะไรที่ชัดเจนเกิดขึ้นกระทบตอหมูบานอยางไรบาง และเมื่อมีปญหา ชคบ.เปนคําตอบของหมูบานใน
การแกไขปญหาในครั้งนี้ หากแตชาวบานใหความรวมมือในการรวมมือแกไขปญหาดวย (แสดงใหเห็นถึงพลังของ
ชาวบานที่สามารถแกไขปญหาได )
๖.๕ ที่สําคัญตองแสดงใหประชาชนเห็นวาไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมาย ไมมีใครอยูเหนืออํานารัฐ เชน การ
แสดงกําลังทันทีเมื่อมีเหตุการณ ,การจับกุมทันทีเมื่อมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย เชน ความผิดดานยาเสพ
ติด โดยไมคํานึงวาผูใดจะกระทําความผิด ไมวาจะมีอํานาจแคไหนหากกระทําความผิดก็ตองรับโทษตามกฎหมาย
(สรางความเชื่อมั่นใหกับชาวบาน)

๗.ขอปฏิบัติ และขอควรระวังในการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) ใหเกิดประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึง
และปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานในแตละหมูบานตองทําดวยความละเอียดออน
๗.๒ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานในแตละหมูบานผูบังคับบัญชาตองใสใจบางครั้งตองสละเวลาในการ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมตามภารกิจที่มอบหมายไป อยางจริงจัง จนกวาหมูบานในแตละหมูบานจะปฏิบัติหนาที่ไดดวย
ตนเอง และอยางมั่นใจ
๗.๓ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานในแตละหมูบานตองขึ้นอยูกับลักษณะคุณสมบัติของผูนําทองที่เปน
สําคัญ วามีจิตวิญญาณที่จะมีจิตอาสา ในการจะลุกขึ้นมาปกปองหมูบาน หรือเห็นความสําคัญ ผลประโยชน ของ
ประชาชนในหมูบานหรือไม หากอําเภอพบหมูบานใดมีผูนําประเภทนี้ ตองพยายามดูแล เตรียมความพรอม ตาม
ขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อมุงใหผูนํามีจิตวิญาณในการเปนนักสูใหได ซึ่งอาจจะตองมีการสนับสนุน ดูแล ใหกําลังใจ
ในด า นต า ง ๆ ตามพอสมควร หากเห็ น สมควรแล ว ก็ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ชคบ.ตามกรอบอั ต รา
กําลังได (ตองใชระยะเวลา หากเปนการพิจารณาที่ผิดพลาดจักไมเปนผลดี)
๗.๔ การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานในแตละหมูบานตองขึ้นอยูกับการใหความรวมมือกับประชาชนใน
หมูบาน ซึ่งในบางหมูบานผูนําทองที่มีจิตใจรุกรบ แตประชาชนไมมีการใหความรวมมือกับผูนําทองที่เลย อาจเปน
เพราะเกิดความกลัวบางอยาง เพราะฉะนั้น รัฐตองเขาไปคนหา และดําเนินการแกปญหา ตัดขั้นตอน หรือกระทํา
บางสิ่งบางอยางเพื่อใหนโยบายดําเนินไปได อีกประการหนึ่ง การที่จะใหประชาชนรวมมือกับผูนําทองที่ไดนั้น ตอง
ใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี ความศรัทธา (ตักวา) มีความมั่นใจ ตอผูนําทองที่ของตนเองวาสามารถปกปอง
ชว ยเหลือ แก ไขป ญหาความเดื อดร อนของหมูบ าน และประชาชนในหมู บ าน ได ซึ่ งขั้น ตอนนี้ รัฐ ต องมี ความ
ละเอียดตอปญหาในแตละหมูบานอยางใกลชิด (มอบอํานาจในการตัดสินใจ เปนพี่เลี้ยง ตองใชระยะเวลา)
๗.๕ สรุปไดวา การที่จัดตั้งชุดคุมครองหมูบานในแตละหมูบาน ตองขึ้นอยูกับ ลักษณะ คุณสมบัติ ของ
ผูนําทองที่ ทีมผูนําทองที่ และอาศัยความรวมมือของประชาชนในหมูบาน ซึ่งอําเภอตองพิจารณาอยางละเอียด
หากดวนในการตัดสินใจหรือเนนปริมาณในการเพิ่มชุด ชคบ. โดยไมเนนคุณภาพ ก็จะเหมือนกับมวลชนกลุมอื่น ๆ
ที่ไดตั้งมาแลวก็ลมไป (ซึ่งเกิดจากความไมจริงจังจากผูนํา หรือทีมผูนํา หรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรือประชาชน)
๘.ความตองการของชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.) เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นเรียบรอย
๘.๑ ความไววางใจ ความใสใจ ความจริงใจ จากเจาหนาที่ภาครัฐ
๘.๒ ความเชื่อมั่นวาเจาหนาที่รัฐจะไมทอดทิ้งกลุมตนเองใหตอสูโดยลําพัง
๘.๓ การสนับสนุนงบประมาณตามความจําเปนจากเจาหนาที่ภาครัฐ เชน คาเสบียง คาไฟฟา เปนตน
๘.๔ อาวุธยุทโธปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ เชน วิทยุสื่อสาร ,พาหนะในการปฏิบัติ
หนาที่ (รถจยย.) ,อาวุธประจํากายที่มีอนุภาพ ตอบโต ปองกัน ไลลา กับกลุมผูกอความไมสงบได
๙.ทิศทาง หรือแนวโนมการจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานเพิ่มเติมใหครอบคลุมพื้นที่
๙.๑ ตองขึ้นอยูกับขอมูลการปฏิบัติจากหลาย ๆ ฝาย เชน ฝายเจาหนาที่ภาครัฐ ,ผูนําทองที่ ,กลุมมวลชน
๙.๒ จัดตั้งขึ้นโดยเรงดวนครั้งเดียวเลยไมได หากแตจะตองพิถีพิถันในการจัดตั้ง จึงจะประสบความสําเร็จ
และตรงตามวัตถุประสงค
๙.๓ การจัดตั้งแตละหมูบานตองใชเวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายที่จริงจังของผูบังคับบัญชาใน
การสั่งการในระดับผูปฏิบัติ พรอมทั้งมีการติดตามผลอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชาในระดับสูง
๙.๔ หากปฏิบัติไดตั้งแตตนที่ไดกลาวมาแลว คาดวานาจะจัดตั้งชุดคุมครองหมูบานไดครอบคลุมพื้นที่
และกําลังของทหารบางสวนนาที่จะถอนออกจากพื้นที่ไดบาง แตขณะนี้ในสถานการณปจจุบันยังไมพรอมใหหนวย
กําลังถอนออกจากพื้นที่ได ซึ่งหากถากําลังเรงถอนออกจากพื้นที่ไป หรือนโยบายการจัดตั้งชุด ชคบ.ลมเลิกไปนั้น

ชุด ชคบ.ที่ไดจัดตั้งมาแลวนั้น จะอยูในพื้นที่ตามปกติสุขมิได (เพราะรอบดานเปนภัย) ก็จะกลับมายอนขอสงสัย
ของประชาชนเดิมคือ “ความจริงใจของเจาหนาที่ภาครัฐ”

********************************

