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กระทูถามที่ ๐๘๐
สภาผูแทนราษฎร
๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง การเปดโอกาสใหเยาวชนเขารับการฝกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.)
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ดังตอไปนี้
ปจจุบันมีปญหาสังคมเกิดขึ้น มาก สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจากการขาดระเบียบวินัย
ในสังคม ไมปฏิบัติตามกฎ กติกา และขาดการเคารพสิทธิของผูอื่น หากสังคมมีระเบียบมากขึ้นกวา
ที่เปนอยู ปญหาสังคมก็จะลดนอยลงไดและทําใหสังคมนาอยูมากขึ้น ซึ่งการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
เปนหลักสูตรการศึกษาที่สอนใหผูเรียนเปนคนที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม อยางไร
ก็ตามแมวาการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) นั้นจะมีการเปดสอนแกเยาวชนอยางครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
แตก็ยังมีปญหาในแงของการเปดโอกาสใหเ ยาวชนเขารับการฝกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการในการรับเขาศึกษา จึงขอเรียนถามวา
๑. กระทรวงกลาโหมจะสามารถลดเงื่อนไขในการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเขาฝกเปนนักศึกษา
วิชาทหารไดหรือไม เชน ลดเงื่อนไขเรื่องวุฒิการศึกษา หรือการกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกตองมี
อายุไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ เปนตน ขอทราบรายละเอียด
๒. หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีมาตรการสนับสนุนใหเยาวชนสามารถเขารับการฝกหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ไดอยางทั่วถึงมากขึ้นหรือไม ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
วิชาญ มีนชัยนันท
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน
กรุงเทพมหานคร
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คําตอบกระทูถามที่ ๐๘๐ / ร.
ของ นายวิชาญ มีนชัยนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การเปดโอกาสใหเยาวชนเขารับการฝกหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.)
ขาพเจา นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ขอตอบกระทูถามของทาน
สมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
คําตอบขอ ๑ หน าที่หลักของกระทรวงกลาโหม คือ การเตรียมกําลัง และการใชกําลั ง
เพื่อการปองกันประเทศ ดังนั้น วัตถุประสงคของการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันตาง ๆ
เขารับการฝกในหลักสูตรการฝกวิชาทหารนั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู
ทางทหาร ในระดับที่สามารถจะเปนผูบังคับบัญชา ตั้งแตระดับผูบังคับหมูถึงระดับผูบังคับหมวดได
ซึ่งหลังจากมีการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดตามกฎหมายแลว เยาวชนกลุมนี้จะเปนกําลังพล
สํารอง ระดับผูบังคับบัญชาของกองทัพไทยตอไป หากประเทศชาติเขาสูภาวะสงคราม เยาวชนในกลุมนี้
จะตองเขาประจําหนวยทหารเพื่อเสริมกําลังและขยายกําลัง ตลอดไปจนถึงใชทดแทนการสูญเสียใน
ตําแหนง “ผูบังคับบัญชาทหาร” ตามที่กองทัพไทยกําหนดเทานั้น ดังนั้นจะเห็นไดวา หากผูเขารับการ
ฝกวิชาทหารมีวุฒิการศึกษาไมเพียงพอแลว จะเปนการลดประสิทธิภาพกําลังพลของกองทัพไทยในยาม
สงครามโดยตรง เพราะการสงครามในปจจุบันไดนําเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในกิจการเปนจํานวนมาก
ดังนั้นหากผูบังคับบัญชาทหารมีความรูขั้น พื้นฐานไมดีเพียงพอแลว ก็จะไมสามารถฝกหรือควบคุม
กํากับดูแลใหผูใตบังคับบัญชาใชอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพได
ปจจุบัน นี้ มีการกําหนดลักษณะคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษา โดยกระทรวงกลาโหมไดใ ช
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร พุทธศักราช ๒๕๐๓ และแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พุทธศักราช ๒๕๓๒)
กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตองสําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้น ไป และมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา ตามที่กองทัพบกกําหนด
ดังนั้นจะเห็นไดวาวุฒิการศึกษาที่กําหนดไวในขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการนําไปใชแลว
ถือไดวาอยูในเกณฑที่ต่ํามากอยูแลว ซึ่งหากใหกระทรวงกลาโหมลดเงื่อนไขดานวุฒิการศึกษา สําหรับ
ผูที่จะสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ลงไปมากกวา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

นี้อีกนั้น จะมีผลกระทบตอการจัดเตรียมกําลังของกระทรวงกลาโหมอันจะเกี่ยวพันไปถึงความมั่นคง
ของชาติดานการทหารโดยตรงอีกดวย
สําหรับการกําหนดอายุในปจจุบันนี้ ไดใชกฎกระทรวงฉบับเดียวกับที่กลาวไปแลว ซึ่งได
กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารในหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม
ตองมีอายุไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการรับราชการทหารอยูแลวนั้น หมายถึง
ถายึดถือเกณฑสวนใหญในการศึกษาของเยาวชนในประเทศตามปกติแลว อายุ ๒๒ ป จะศึกษาอยูใน
ระดับอุดมศึกษาปที่ ๔ ดังนั้นหากใหลดเงื่อนไขในขอนี้ โดยการใหเพิ่มอายุมากขึ้นไปอีกนั้นก็นาจะ
ไมสอดคลองกับประเด็นของการตั้งกระทูถาม คือ การเปดโอกาสใหเยาวชนเขารับการฝกหลักสูตรวิชา
ทหารของกระทรวงกลาโหมใหม ากขึ้น อีกทั้งหากใหเพิ่มอายุ สมมุติเปน ๓๐ ป เมื่อเขารับการฝก
ในหลักสูตรวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม จนสําเร็จแลว ตองใชเวลาอีก ๕ - ๖ ป กวาจะนํามาใช
เปนกําลังพลสํารองระดับผูบังคับหมวดได อายุจะอยูที่ ๓๖ ป ซึ่งผูบังคับบัญชาระดับนี้สวนใหญแลว
กองทัพไทยตองการเฉพาะผูที่อยูในวัยฉกรรจเทานั้น จึงทําใหเมื่อไดผลิตออกมาแลวจะมีอายุการใชงาน
นอยลงไปดวย ถือเปนการเตรียมกําลังที่ไมคุมคา
คําตอบขอ ๒ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งถือวามีความเกี่ยวของ
กับเรื่องนี้ดวย ไดกําหนดไวพอสรุปได ดังนี้
มาตรา ๗ “ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยกันทุกคน”
มาตรา ๑๖ “ชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยาง ๑๘ ป ในพุทธศักราชใด ใหไปแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลว ใหถือวา
เปนทหารกองเกินตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป”
มาตรา ๒๕ “ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยาง ๒๑ ป ในปพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อ
รับหมายเรียก (เรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ) ที่อําเภอทองที่ ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหาร
ของตนภายในพุทธศักราชนั้น”
มาตรา ๑๔ “บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลว ไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแก บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร”
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กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๔ (พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ กําหนดวา “ทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารซึ่งสมควร
อยูในกองประจําการนอยกวา ๒ ป หรือมิตองเขารับราชการในกองประจําการ คือ ผูสําเร็จการฝก
วิชาทหาร ชั้นปที่ ๑ ใหรับราชการในกองประจําการ ๑ ป ๖ เดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอใหรับราชการ
ในกองประจําการ เพียง ๑ ป ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ ใหรับราชการในกองประจําการ ๑ ป
แตถาเปนผูที่ไดรองขอ ใหรับราชการในกองประจําการ เพียง ๖ เดือน ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓
ขึ้นไป ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิตองเขารับราชการในกอง
ประจําการ
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกนักศึกษาวิชาทหารโดยตรง คือ ศูนยการกําลังสํารอง
ซึ่งจะรับผิดชอบในการฝกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารในสวนกลาง ไดแกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สําหรับในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
จะมีศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
อีกจํานวน ๓๔ หนวย รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง ๗๐ จังหวัดที่เหลือ โดยมีหนวยบัญชาการกําลังสํารอง
เปนหนวยวางแผนอํานวยการ ประสานงานผานไปทางกองทัพภาคตาง ๆ เมื่อรวมขีดความสามารถของ
หนวยที่ทําหนาที่รับผิดชอบการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง ๓๕ หนวย (เมื่อบรรจุกําลังพลในอัตราเต็ม)
ทั่วประเทศแลว จะมีขีดความสามารถฝกนักศึกษาวิชาทหารได ๒๓๔,๐๐๐ คน แตในปจจุบันหนวย
ตามที่กลาวมาแลว สามารถบรรจุกําลังพลไดไมเกินรอยละ ๗๕ ของอัตราเต็ม ดังนั้นขีดความสามารถ
ในการฝกนักศึกษาวิชาทหารยอมจะลดลงตามสัดสวนของกําลังพลที่อนุมัติใหบรรจุดวย อยางไรก็ตาม
ณ ปจจุบัน (ปการศึกษา ๒๕๕๐) หนวยรับผิดชอบการฝก ฯ ไดทําการฝกนักศึกษาวิชาทหารจํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ คน ซึ่งเกินกวาขีดความสามารถของหนวย (เมื่อบรรจุกําลังพลในอัตราเต็ม)
ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน
ขอมูลทะเบียนราษฎร จํานวนชายที่มีสัญชาติไทยในอายุเดียวกัน มีประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน
สมัครเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน
(ผูซึ่งสําเร็จ รด. ชั้นปที่ ๓ แลว จะไดรับสิทธิ ยกเวน ไมตองเขารับการตรวจเลือก ฯ ตามกฎหมาย)
คงเหลือ ชายที่มีสัญชาติไทยในอายุเดียวกัน ที่จะตองมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ (ทหารเกณฑ) ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งในจํานวนนี้จะมีผูที่ตองคัดออก เมื่อตรวจเลือก

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

(คัดออกกอนดําเนินกรรมวิธีจับฉลากใบดํา/แดง) อีกจํานวนหนึ่งคือ คนจําพวกที่ ๒ (คนที่มีรางกาย
เห็นไดชัดวาไมสมบูรณ เทาคนพวกที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ) ประมาณ ๓๓,๐๐๐ คน, คนจําพวกที่ ๓
(คนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้น) ประมาณ ๖,๐๐๐ คน, คนจําพวก ๔
(คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไมสามารถจะเขารับราชการทหารได) ประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน
คนที่มีรูปรางไมไดขนาด ประมาณ ๒๔,๐๐๐ คน และคนขอผอนผัน ตาม มาตรา ๒๙ (คือบุคคล
ที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาและมารดา ซึ่งไรความสามารถจนหาเลี้ยงชีพไมได บุตรซึ่งมารดาตายและ
ไมมีผูอื่น เลี้ยงดู รวมถึงพวกที่กําลังอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) ประมาณ
๗๙,๐๐๐ คน รวมคัดออกเมื่อตรวจเลือก (คัดออกกอนดําเนินกรรมวิธีจับฉลากใบดํา/แดง) ประมาณ
๑๕๔,๐๐๐ คน (ยังไมรวมคนไมม ารายงานตัวเขารับการตรวจเลือก) ดังนั้น จะเหลือคนที่จะเขาสู
กรรมวิธีจับฉลากใบดํา/แดง ประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ คน
สว นความต องการคนเขา รั บราชการทหารกองประจํ า การ เมื่ อ คิด ยอด ๑๐ ปย อ นหลั ง
ได คา เฉลี่ ย ปล ะประมาณ ๘๒,๐๐๐ คน เมื่ อ เปรี ยบเทีย บกั บ จํา นวนคนที่ เ ขา สูก รรมวิ ธีจั บ ฉลาก
ใบดํา/แดงแลว จะอยูที่สัดสวน ๓ ตอ ๑ หมายถึง ในทุก ๆ ๓ คน ตองมีคนจับฉลากไดใบแดง
(เขารับราชการทหารกองประจําการ) ๑ คน
จากเหตุผ ลตามที่กลาวไปแลว สามารถสรุปไดวา ปจจุบัน กระทรวงกลาโหมไดพยายาม
สนับสนุน ใหเยาวชนเขารับการฝกวิช าทหารตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม
อยางเต็มความสามารถอยูแ ลว เมื่ อดูจากยอดการฝกนักศึกษาวิช าทหารทั่วประเทศในปการศึกษา
๒๕๕๐ (ทั้งสิ้น ประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ คน ซึ่งเกินกวาขีดความสามารถของหนวย (เมื่อบรรจุกําลังพล
ในอัตราเต็ม) ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน) ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงกลาโหมไดเห็นถึงความสําคัญในการให
เยาวชนไดรับการปลูกฝงวินัย อุดมการณความรักชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนการชวยแกปญหาสังคมไดทางหนึ่งดวย ถึงแมจะไมใชหนาที่หลัก
ของกระทรวงกลาโหมก็ตาม หากตองการเพิ่มโอกาสใหเยาวชนไดเขารับการฝกวิชาทหารหรือมากกวานี้
จําเปนตองมองไปถึงจํานวนผูที่เหลือมารับการตรวจเลือกเขารับราชการกองประจําการดวย ซึ่งปจจุบันนี้
ในทุก ๆ ๓ คน ตองมีคนจับฉลาก ไดใบแดง (เขารับราชการทหารกองประจําการ) ๑ คน ถามีการ
เพิ่ม โดยไมคิดถึงผลกระทบใด ๆ แลว ตอไปอาจไมมีคนเพียงพอในการเขารับราชการทหารกอง
ประจําการในที่สุด

