
 

 

 

 

เอกสารศึกษา : บทความ 
 

 

เร่ือง 
 

ทิศทางการพฒันากบัปัญหาของต ารวจไทย 
 

 

 

โดย 
 

พนัต ารวจโท กฤษฎ ์    ส่องช่วย       เลขท่ี  3 

ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรผูก้  ากบัการ รุ่นท่ี  94 

 

 

 

รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าเอกสารศึกษาส่วนบุคคล 
วชิา เอกสารศึกษา หลกัสูตรผูก้  ากบัการ รุ่นท่ี 94 

วทิยาลยัการต ารวจ กองบญัชาการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2556 

 



๑ 

 

  

จากประสบการณ์การท างานของผูเ้ขียน ท่ีอยู่ในอาชีพรับราชการต ารวจมายาวนาน 
ประมาณ ๒๘ ปี นับตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.๒๕๒๘ มาจนถึงปัจจุบนั เร่ิมแต่เม่ือคร้ังท่ียงัเรียกกนัว่า 
กรมต ารวจ จนกระทัง่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงช่ือองค์กรน้ีกนัเสียใหม่ เป็น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในทุกวันน้ี  ได้ท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ในสถานีต ารวจมาแล้วทุกหน้าท่ี ทั้ งใน
กองบญัชาการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธร ไม่ว่า จะเป็นพนักงานสอบสวน งานป้องกนั
ปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร งานอ านวยการหรือธุรการ รวมทั้งงานในหนา้ท่ีพิเศษ เช่น 
งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เป็นตน้  เคยไดรั้บรางวลัดีเด่นมาหลายรางวลั เช่น พนักงาน
สอบสวนดีเด่นระดบั ร้อยต ารวจตรี-ร้อยต ารวจโท,หัวหนา้ชุดมวลชนสัมพนัธ์ดีเด่นของกรม
ต ารวจ, ต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่นและล่าสุด ปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่นดา้นการป้องกนัยาเสพติด เม่ือปี 
พ.ศ.๒๕๕๕  ท่ีผ่านมาไดพ้บไดเ้ห็นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุด คือ อธิบดี
กรมต ารวจ ในยคุก่อน หรือผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในยคุหลงั ก็มีโอกาสไดเ้ห็น
ความเปล่ียนแปลงไปในทางพฒันาของส านักงานต ารวจแห่งชาติมากบา้ง น้อยบา้งแลว้แต่ยุค
แลว้แต่สมยั มีทั้งวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ถูกน าเสนอออกมาอยา่งสวยหรู ใน
ขณะเดียวกนักไ็ดเ้ห็นว่ายงัมีปัญหาอีกมากมายท่ียงัเป็นปัญหาเร้ือรัง สลบัซบัซอ้นและยงัไม่ได้
รับการแกไ้ข ซ่ึงยงัคงเป็นตวัถ่วงหรือขดัขวางการพฒันา  จนยากท่ีจะน าพาส านกังานต ารวจ
แห่งชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง จนเป็นท่ียอมรับของสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 ในวยัเด็กเม่ือคร้ังท่ีผูเ้ขียนยงัเป็นนกัเรียนวยัรุ่น มกัจะมีความใฝ่ฝันว่าโตข้ึนอยากจะเป็น
แพทย ์นกับิน นกัธุรกิจหรืออาชีพอ่ืน ๆ  แต่ไม่เคยคิดถึงหรือช่ืนชอบในอาชีพต ารวจน้ีเลยแมแ้ต่
น้อย กระทัง่ได้เขา้เรียนในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย ดูเหมือนว่า
เป้าหมายในการประกอบอาชีพเร่ิมถูกจ ากดักรอบใหอ้ยูใ่นวงแคบเขา้มา และเร่ิมมองเห็นทิศทาง
ท่ีชัดเจนข้ึน แมบ้างอาชีพจะหมดโอกาสไปแลว้โดยส้ินเชิง อนัเป็นผลมาจากการเลือกเรียน
โปรแกรมผดิโดยเลือกเรียนโปรแกรมศิลปะ-ภาษา เม่ือคร้ังเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.ศ. ๔-๕) เน่ืองจาก การเลือกเรียนโปรแกรมต่าง ๆ นบัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับยคุนั้น แมว้่าได้
ปรึกษากบัอาจารยฝ่์ายแนะแนวการศึกษาแลว้ แต่กไ็ม่ไดรั้บการแนะน าท่ีดีหรือชดัเจนพอ   
 เม่ือจบปริญญาตรีทางกฎหมาย ในช่วงนั้น ก็ได้พยายามมองหางานท ากระทัง่พบว่า
โรงเรียนศิษยก์ารบินทหารบก เปิดรับสมคัรสอบแข่งขนัเขา้เรียนในหลกัสูตรนักบินปีกหมุน 
โดยผูเ้ขียนจะไดรั้บสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ เน่ืองจากผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี ๕ 
มาแลว้ จึงน่าจะมีโอกาสมากเพราะไดเ้ปรียบผูส้มคัรคนอ่ืน ๆ อยูพ่อสมควร แต่ความฝันตอ้งล่ม 
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สลายลง เพราะบิดาไม่เห็นด้วยและไม่ลงนามยินยอมในฐานะผูป้กครอง ด้วยเหตุผลว่า 
เฮลิคอปเตอร์ของทหารตกบ่อย มีความเส่ียงสูง แต่อยากใหเ้ป็นต ารวจ เพราะจะไดไ้ม่ถูกคนอ่ืน
รังแก อีกทั้งขณะเดียวกนัยงัสามารถปกป้องญาติพี่นอ้งไดด้ว้ย  ความคิดของบิดา จะถูกหรือจะ
ผดิท่านไม่มีโอกาสไดรู้้อีกแลว้เพราะท่านไดเ้สียชีวติไปแลว้ แต่ส่ิงหน่ึงถา้จะมองใหลึ้กลงไปใน
ความคิดของท่านขณะนั้น  ท าใหพ้อมองแยกออกไปไดห้ลายประการ ดงัน้ี ประเด็นแรก คงจะ
เห็นวา่ อาชีพต ารวจ ซ่ึงเป็นขา้ราชการนั้นเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง แน่นอน ประเด็นท่ีสอง เป็น
อาชีพท่ีผูอ่ื้นใหค้วามย  าเกรง เพราะมีทั้งอ  านาจและอาวุธอยูใ่นมือ ประเด็นท่ี ๓ การท่ีลูกชายได้
เป็นนายร้อยต ารวจเป็นเกียรติแก่ตระกูลหรือครอบครัว หรือในมุมกลบักนั ประเด็นสุดทา้ย  
ท่านอาจจะเคยเห็นคนอ่ืน ๆ ถูกข่มเหงรังแกหรือถูกปฏิบติัดว้ยการใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็นธรรม
จากต ารวจไม่ดีบางคนมาก่อน  และเห็นว่าการเขา้ไปเป็นพวกเดียวกนัจึงน่าจะเป็นวิธีการท่ี
ปลอดภยัท่ีสุดกอ็าจจะเป็นไปไดเ้ช่นกนั 

    ภาพพจน์ของต ารวจไทยในสายตาประชาชน 
 อะไรคือปัญหาท่ีท าใหส้ังคมไม่ยอมรับและเกลียดชงัต ารวจ  จนภาพพจน์ต ารวจถูกมอง
ในภาพลบมาโดยตลอด ประการส าคญั ท่ีผูเ้ขียนไดย้นิไดฟั้งมาโดยตลอดทั้งจากประชาชนหรือ
แมแ้ต่ในสังคมต ารวจดว้ยกนัเอง  คือ เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม  การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  
ถา้หากมีการติดตามข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ีผ่านมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั ส่ิงหน่ึงท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ ประชาชนส่วนหน่ึงไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากต ารวจ ถูกใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบดว้ย
ประการต่าง ๆ  เม่ือเรียกร้องขอความเป็นธรรม ก็ถูกข่มขู่ รังแก  หลายคนไม่กลา้แมแ้ต่จะ
เรียกร้องขอความเป็นธรรม เพราะเกรงว่าจะไม่ไดรั้บความปลอดภยัจากผูถื้อกฎหมาย  การ
ประพฤติปฏิบติัตนท่ีไม่เหมาะสม คบคา้กบัผูมี้อิทธิพลหรือบุคคลท่ีมีอาชีพไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ช่วยเหลือผูก้ระท าผิด หรือแมแ้ต่บางคร้ังต ารวจบางนายกระท าผิดเสียเอง  ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี  
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัล่างบางนายรู้ดีและอาจจะเป็นตวัการหรือผูส้นบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหมี้การประพฤติผดิเสียดว้ยซ ้ า  และเช่ือวา่ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูง กท็ราบปัญหาน้ี เพราะทุก
ท่านเคยผา่นงานในระดบัล่างมาแลว้ทั้งส้ิน  แต่ปัญหาดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขกนัอยา่งจริงจงัและ
จริงใจหรือไม่เพียงใด  ไม่เพียงเท่านั้น แมแ้ต่ในสังคมของต ารวจเอง ผูเ้ขียนอยากจะถามดงัๆ 
แทนเพื่อนต ารวจผูร่้วมอาชีพท่ีประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกนัว่า  บดัน้ีท่านไดใ้หค้วามเป็น
ธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านหรือยงั เลิกเห็นแก่ประโยชนส่์วนตวัและ พวกพอ้งกนัหรือยงั 
รวมไปถึงการแทรกแซงอ านาจจากนกัการเมือง ผูมี้บารมีหรือผูมี้อิทธิพล ในการแต่งตั้งโยกยา้ย 
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ท่ีไม่ค  านึงถึงความเป็นธรรม  ถา้หากปัญหาภายในองคก์รส านักงานต ารวจแห่งชาติเองยงัแก้
ไม่ได ้ แลว้ประชาชนจะหวงัพึ่งความเป็นธรรมจากต ารวจไดอ้ย่างไร  หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่
ยอมรับความจริงท่ีกล่าวน้ี  ซ่ึงนั่นแหละคืออุปสรรคส าคญัท่ีจะคอยขดัขวางไม่ให้ปัญหาถูก
น าไปสู่การแกไ้ขอยา่งถูกทาง  

ผูเ้ขียนเช่ือว่าทั้งคนในวงการต ารวจเองหรือประชาชนคนทัว่ไปก็ตาม  เคยไดย้ินค าว่า
โรงพกัชั้นหน่ึง โรงพกัชั้นสอง ฯ หรือสถานีต ารวจระดับเกรดเอ  เกรดบี หรือซี  การแบ่ง
ระดบัชั้นของสถานีต ารวจหรือหน่วยงานของต ารวจนั้น ไม่ไดเ้ป็นการแบ่งตามขนาดของพื้นท่ี 

ท่ีไดป้กครองดูแล หรือแบ่งตามปริมาณงานมากนอ้ยตามท่ีควรจะเป็น  แต่ขอ้เทจ็จริง การแบ่ง
ระดบัชั้นดงักล่าว กลบัมองกนัท่ีผลประโยชน์หรือรายไดน้อกระบบจากกลุ่มบุคคลท่ีประกอบ
ธุรกิจผิดกฎหมายและอบายมุขทุกประเภท ท่ีจะไดรั้บกนัแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา  จึง
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาอีกประการหน่ึงตามมา คือปัญหาการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย ไปอยู่ดูแลพื้นดังกล่าว  โดยเจตนาหรือเป้าหมาย เพียงเพื่อมุ่งเน้นเข้าไปแสวงหา
ผลประโยชน์กนัอยา่งเต็มท่ี และมองขา้มประโยชน์สุขของประชาชน จึงเขา้ลกัษณะท่ีกล่าวกนั
ว่า “มือใครยาว สาวได้สาวเอา”จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคนท่ีมีเส้นสาย พวกพอ้ง 
ของวงการต ารวจไปแล้วโดยปริยาย  โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพโดยสุจริต ตลอดจนศีลธรรมอนัดี ซ่ึงเป็นปัญหาในระบบราชการ
ไทย ดงัท่ี อทุยั    หิรัญโต นกัวชิาการ ไดเ้ขียนไว ้ในหนงัสือ “ หลกัการบริหารงานบุคคล ”๑ 

 ซ่ึงไดแ้บ่งปัญหาการบริหารงานบุคคลในวงราชการไทย ไวด้งัน้ี  
 ๑.ปัญหาการส่งเสริมก าลงัใจขา้ราชการท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ๒.ปัญหาความยิง่ใหญ่ของสถาบนัขา้ราชการ 
 ๓.ปัญหาเก่ียวกบัการรักษาวนิยัของขา้ราชการ 
 ๔.ปัญหาการแทรกซึมของระบบอุปถมัภ ์

 ๕.ปัญหาการสอบสัมภาษณ์รับคนเขา้รับราชการ 
 ๖.ปัญหาการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

๗.ปัญหาการไปศึกษาหรือดูงานในต่างประเทศของขา้ราชการ 
 ๘. ปัญหาการปฎิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานบริหารงานบุคคล 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.อุทยั   หิรัญโต “หลกัการบริหารงานบุคคล”( กรุงเทพมหานคร  :ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ พ.ศ.๒๕๒๓) หนา้  ๓๓๘ 
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ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมานานในสังคมต ารวจนั้น มีมากมาย แต่ละปัญหาเกิดข้ึนมาจาก
พื้นฐานการคดัเลือกบุคลากรเขา้มาเป็นต ารวจ ปัญหาการบริหารงาน ปัญหาเร่ืองงบประมาณไม่
เพียงพอ ปัญหาการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ ปัญหาค่าครองชีพหรือ
ความเป็นอยู่ของต ารวจชั้นผูน้้อย หรือปัญหาความไม่รู้จกัพอของต ารวจชั้นผูใ้หญ่บางคน ส่ิง
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ผูเ้ขียนจะไดน้ ามากล่าวถึง เพื่อขยายความให้ท่านผูอ่้านไดม้องเห็นภาพท่ีชดัเจน
เป็นประเดน็ ๆ ต่อไป 

ท่ีผา่นมาไดมี้นายต ารวจชั้นผูใ้หญ่และเป็นนายต ารวจน ้ าดีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ
บางนาย  ไดเ้ขียนหนงัสือและบทความออกมาสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ของต ารวจ ให้สังคมและ
ผูบ้งัคบับัญชาระดับสูงได้เห็น เพื่อหวงัว่าจะได้รับการตอบรับน าไปพิจารณาแกไ้ขให้เป็น
รูปธรรม แต่ดูเหมือนว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยเป็น ก็ยงัคงเป็นอยู่เช่นเดิม เหมือนคล่ืนกระทบฝ่ัง ผ่าน
มาแลว้ก็ผ่านไป  มิไดห้มายความว่าผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ไม่สนใจหรือไม่ใหค้วามส าคญักบั
กระจกเงาบานใหญ่เหล่านั้น  ตรงกนัขา้ม  ผูน้  าระดบัสูงขององคก์รต ารวจไม่ไดล้ะเลย หลาย
ท่านไดพ้ยายามแกไ้ขปรับปรุง พฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยนโยบายท่ีดีมาก ๆ 

อย่างเช่นในยุคปัจจุบนัท่านผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ คือ พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสิงแกว้ 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจทุ่มเทในการท างานอย่างมาก จนถือไดว้่าเป็น
แบบอย่างท่ีดี ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรยึดถือและปฏิบติัตาม  แต่ดูเหมือนว่าปัญหาท่ีมีอยู่นั้นมนั
ใหญ่โตและหมกัหมมมานานเกินไป เสมือนดินพอกหางหมู จะแกไ้ขให้เห็นการเปล่ียนแปลง
อยา่งทนัตาในเร็ววนัยอ่มเป็นไปไดย้าก  ในขณะเดียวกนัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัล่าง  ไดเ้ดินตาม
แนวคิดหรือนโยบายดงักล่าวของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงจงักนัหรือไม่ เพียงใด 

      ปัจจยัที่จะน าองค์กรต ารวจสู่การพฒันา 
ผูเ้ขียนได้พยายามรวบรวมเอาปัญหาหลัก ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการพฒันา ซ่ึง

สามารถมองเห็นกนัชดัเจนและยากต่อการแกไ้ข  เพราะขาดปัจจยัในการบริหาร ตามหลกัการ
บริหาร  ๔ M  เพื่อน าองคก์รสู่ความส าเร็จ คือ 

๑. คน ( Man )   
๒. เงินหรืองบประมาณ ( Money )   
๓. วสัดุ หรือ วตัถุดิบ( Material )  
๔. การบริหารจดัการ ( Management )   



๕ 

 

  

ประการแรก คือ คน(man) โดยเฉพาะปัญหาดา้นบุคลากรระดบัผูป้ฏิบติั ซ่ึงปัจจุบนั
ผูเ้ขียนเห็นว่า ยงัขาดทั้งคุณภาพและปริมาณ ในยคุก่อนน้ีการรับสมคัรบุคคลเขา้มารับราชการ
ต ารวจชั้ นประทวน ซ่ึงเร่ิมจากยศ พลต ารวจส ารองพิเศษ คัดเลือกมาจากผูท่ี้จบการศึกษา
ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี ๓(ม.ศ.๓)หรือชั้นมธัยม ๖ (ม.๖) ใชเ้วลาในการศึกษาและฝึกอบรม
ตามหลกัสูตรในโรงเรียนต ารวจต่าง ๆ ท่ีกระจายอยูท่ัว่ทุกภาคทัว่ประเทศ ประมาณ ๖ เดือน ใน
ยคุก่อน และเวลา ๑ ปี ในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าผูท่ี้จบออกมาเป็นต ารวจนั้น ระดบัความรู้ต ่ามาก 
ขาดความรู้ทางดา้นกฎหมายท่ีดีพอ แต่ออกมาท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษากฎหมาย ทั้งท่ีแมแ้ต่กฎหมาย
เบ้ืองตน้กย็งัไม่ไดเ้รียนรู้มาอยา่งดี   เม่ือจบหลกัสูตรออกมาปฏิบติัหนา้ท่ีกจ็ะไดรั้บการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากต ารวจรุ่นพี่ ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือคู่ตรวจ ท่ีเป็นเสมือนเบา้หลอมผลิตต ารวจรุ่น
ใหม่ให้มีบุคลิกภาพ  ลกัษณะนิสัย  รวมถึงการประพฤติปฏิบติั ไปในทิศทางเดียวกนักบัต ารวจ
รุ่นพี่เหล่านั้นชนิดถอดแบบออกมา  ซ่ึงส่วนใหญ่ มกัจะประพฤติปฏิบติัตนผิดบา้ง ถูกบา้ง แต่
มกัจะไปในทางลบเสียเป็นส่วนใหญ่  จนส่ิงดี ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ สร้างสมหรือไดรั้บการบ่มเพาะมา
จากครูอาจารย ์ถูกลบเลือนไปส้ิน รวมทั้งทศันะคติท่ีดีงาม กถู็กกลืนไปดว้ยความเคยชิน  เม่ือถูก
โตแ้ยง้กม็กัจะพดูจาไม่ไพเราะ อวดเบ่ง ข่มเหง รังแกประชาชน  เรียกรับผลประโยชน์ในทางท่ีมิ
ชอบ  คบคา้สมาคบกบัพวกมิจฉาชีพ ด่ืมสุราเป็นอาจิณ จนเป็นตน้เหตุท่ีท าให้ภาพลกัษณ์ของ
ต ารวจไดรั้บความเสียหายและไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมมาโดยตลอดจนทุกวนัน้ี  

ปัญหาของการปฏิบติัหนา้ท่ีส่วนหน่ึงของต ารวจ ท่ีไดส้ะทอ้นมาจากประชาชนไม่ว่าจะ
เป็นส่ือต่าง ๆ หรือหนังสือร้องเรียนท่ีปรากฏอยู่เป็นนิจ มกัเกิดจากปัญหาการส่ือสารท่ีขาด
สัมพนัธภาพระหว่างต ารวจกบัประชาชน การใช้วาจาท่ีไม่สุภาพ วางอ านาจ ไม่เขา้ใจความ
ตอ้งการของประชาชน จนกลายเป็นความขดัแยง้กนัในท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะต ารวจขาดความรู้
ดา้นจิตวิทยา ตาม “ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์”๑ ของ อับราฮัม  มาสโลว์ ( Abraham  

Maslow : 1970 ) ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัความตอ้งการของมนุษย ์(HumanNeeds) ออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน  ตามล าดบั ดงัน้ี  

๑. ความตอ้งการทางสรีระ(Physical Needs)คือปัจจยั ๔ ท่ีท าใหม้นุษยด์ ารงชีวติอยูไ่ด ้ 
๒. ความตอ้งการความปลอดภยั  (Safety Needs) 

๓. ความตอ้งการในความรักและความเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.ลกัษณา   ลกัษณะเวทิน  “หลกัการพดู”( มหาวิทยาลยักรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์เฟ่ืองฟ้าพร้ินต้ิง พ.ศ.๒๕๓๖)  หนา้  ๕๖ 
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๔. ความตอ้งการมีหนา้มีตา มีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรั้บการยกยอ่ง ( Self Esteem 

Needs ) 

๕. ความต้องการท่ีจะประสานความส าเร็จและภาคภูมิใจในผลงาน ( Self 

Actuallization ) ซ่ึงเป็นความตอ้งการชั้นสูงสุดของมนุษย ์
ปัจจุบนัการคดัเลือกบุคคลเขา้มารับราชการต ารวจนั้น  ไดมี้การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์

ระดบัความรู้ให้สูงข้ึน โดยรับสมคัรจากผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงน่าเช่ือว่า คนรุ่น
ใหม่เหล่าน้ี น่าจะเป็นน ้าดีเขา้มาแทนท่ีคนรุ่นเก่า ๆ ท่ีเป็นน ้ าเสียเหล่านั้น ใหค่้อย ๆ เจือจางแลว้
มลายหายส้ินไปในท่ีสุด  ซ่ึงยงัคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย  แต่ทั้ งน้ีก็ต้องเร่งเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงและแกไ้ขแนวความคิด ทศันคติ รวมถึงค่านิยม ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจนกลายเป็น
ประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัในทางท่ีผิด ๆ ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะ ตราบใดท่ีความ
อยากมี อยากได ้อยากมีหน้ามีตาในสังคม ยงัคิดแข่งขนักนัโดยมีค่านิยมในทางท่ีผิด ๆ แลว้ 
ความไม่รู้จกัพอจะเกิดข้ึนในจิตใจ เม่ือรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย  ก็ย่อมจะน าไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ เพื่อเป้าหมายคือการได้มาในส่ิงท่ีตนตอ้งการเหล่านั้น ความเส่ือม
ย่อมจะเกิดตามมาเป็นสัจธรรมท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ เพราะฉะนั้น การท่ีต ารวจรุ่นใหม่จะมีระดบั
ความรู้สูงข้ึนก็ตาม แต่ไม่ไดห้มายความว่า การประพฤติปฏิบติัตน คุณธรรม  หรือจริยธรรม 
หรือจิตใจคนจะสูงตามไปด้วยเสมอไป  หลายคนกลับน าเอาความรู้ของตนไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์ในทางท่ีผิด เอารัดเอาเปรียบ หรือรังแกผู ้อ่ืน การพัฒนาจิตใจ จึงต้องให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

ปัญหาเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะปริมาณคนท่ียงัไม่เพียงพอ เป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  นอกจากคนท่ีมีอยู่แลว้ยงัขาดความรู้ ความสามารถ ขาดคุณธรรม
จริยธรรมแลว้ หน่วยปฏิบติัหรือสถานีต ารวจทุกแห่ง  ปัจจุบนัมีขา้ราชการต ารวจนอ้ยมาก ไม่
เพียงพอหรือเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ขนาดพื้นท่ี และปริมาณประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ท า
ให้การตรวจตราดูแลพื้นท่ีในการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการให้บริการประชาชน ไม่
สามารถท าไดอ้ย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว  ผูบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งให้ความส าคญักบัปัญหาการขาด
แคลนก าลงัพล อีกทั้งจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร็ว เพราะคน ถือเป็นปัจจยัหลกัในการบริหารงาน 
ดังนั้นหากมีคนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน อีกทั้งยงัขาดความรู้ความสามารถ 
ประกอบกบัขาดคุณธรรมจริยธรรมดว้ยแลว้ องคก์รกย็อ่มจะเดินไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จ



๗ 

 

  

ตามท่ีวางไวไ้ดย้าก ซ่ึงกเ็ป็นปัญหาส าหรับหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ ซ่ึงเก่ียวกบัประเด็นน้ีได้
มีนกัวชิาการ ท่ีไดเ้ลง็เห็นความส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์คือ ผศ.ดร.พชิิต  เทพวรรณ์  
 

ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์”๑ วา่ องคก์ารสามารถท่ีจะสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนืได ้จะตอ้งมีการจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์นลกัษณะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินงาน คือ 

 ๑. ทรัพยากรจะตอ้งมีคุณค่า (  The resource must be of value )  
 ๒. ทรัพยากรจะตอ้งหาไดย้าก ( The  resource must be rare ) 

๓. ทรัพยากรจะตอ้งยากต่อการเลียนแบบ ( The resource must be difficult to       

imitate )  

๔. ทรัพยากรจะตอ้งมีการจดัระบบ ( The resource must be organized ) 
ประการที่สอง คือ เงินหรืองบประมาณ( Money )  แมว้่าในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดรั้บงบประมาณมา  ๘๐,๐๐๐ ลา้นบาท  แต่งบส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๕ 
ถูกน าไปใชเ้ป็นงบบุคลากร ในส่วนของเงินเดือน ค่าจา้ง  ส่วนงบด าเนินงานซ่ึงจะถูกน าไปใช้
เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูป้ฏิบติั ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเพื่อคอยดูแลความสงบ
เรียบร้อยให้กบัประชาชน  ควรจะพึงได้น าไปใช้ประโยชน์ดงักล่าวกลบัมีไม่ถึง ร้อยละ ๑๐ 
ดงันั้น ปัญหาความขาดแคลนต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่ามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีจะใช้เติมให้แก่รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ สายตรวจ ตามสถานีต ารวจใน
พื้นท่ีสังกดักองบญัชาการต ารวจภูธร  ท่ีจะตอ้งออกตรวจตรา ดูแล ไดรั้บการจดัสรรปันส่วน
เพียงนอ้ยนิด  ถา้หากต ารวจสายตรวจท่ีมีความตั้งใจจริง และท างานตามแผนการตรวจท่ีแต่ละ
สถานีก าหนดไวน้ั้น น ้ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดรั้บและเฉล่ียออกมาแลว้ ยงัไม่เพียงพอส าหรับการ 
ตรวจในแต่ละผลดัเลย  ซ่ึงถา้หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เช่น ตอ้งติดตามคนร้ายในระยะทางยาว ๆ  
ปัญหาน ้ ามนัหมดระหว่างทางย่อมเกิดข้ึนทนัที  การแกปั้ญหาเฉพาะหน้าและตอ้งท ามาโดย
ตลอด คือ เนน้การอยู่ประจ าจุดเสียเป็นส่วนใหญ่ บ่อยคร้ังท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจสายตรวจตอ้งใช้
เงินส่วนตวัท่ีมีนอ้ยอยู่แลว้ มาซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อเติมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส์ายตรวจ  
ปัญหาน้ีจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีบีบบงัคบัใหต้  ารวจตอ้งด้ินรนเสาะหารายไดท่ี้ไม่เหมาะไม่ควร  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. พิชิต   เทพวรรณ์  “ การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์:แนวคิดและกลยทุธ์เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั” 

    ( กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่ , พ.ศ.๒๕๕๔ )  หนา้   ๒๓ 
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เพื่อน ามาใชใ้นการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชา ตามนโยบาย ตอ้งบริหารงานให้
ไดภ้ายใตค้วามขาดแคลน  ซ่ึงถือว่าเป็นค าพูดท่ีฟังแลว้ดูดีมาก  แต่กลบัถูกแฝงไปดว้ยปัญหา
ความกดดนัส าหรับผูป้ฏิบติัอยูไ่ม่นอ้ย 
 การขอเพิ่มเงินงบประมาณ ผูเ้ขียนเช่ือวา่ ยงัสามารถกระท าได ้ถา้ผูบ้งัคบับญัชายอมกลา้
เปิดเผยความจริงในขอ้มูลหลาย ๆ อย่าง ท่ีถูกปกปิดกนัมาชา้นาน  เช่น จ านวนคดีอาชญากรรม
ทุกประเภทท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเห็นว่าปัจจุบนัจ านวนหรือปริมาณคดีอาญากลุ่มต่าง ๆ ท่ีถูกน ามาเป็น
สถิตินั้น ยงัไม่ถูกตอ้ง และยงัมีปริมาณท่ีต ่ากว่าความเป็นจริงมาก โดยผูเ้ขียนเห็นว่า สถิติคดีท่ี
ปรากฏนั้ นมีเพียงไม่ถึง  ๒๐ %   ของคดีท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ งหมดเท่านั้ น เพราะฉะนั้ นหาก
ผูบ้งัคบับญัชา  กลา้น าความจริงดังกล่าวข้ึนมาเปิดเผยต่อสาธารณชน  พร้อมทั้งน าเสนอถึง
ปัญหาของการเกิดอาชญากรรม  อันเน่ืองมากจาก ความขาดแคลน เจ้าหน้าท่ีต  ารวจและ
งบประมาณไม่เพียงพอ  ซ่ึงน าไปสู่เหตุผลในการขอ เพิ่มเติมงบประมาณ  ทั้งในดา้นการเพิ่ม 

บุคลกร และงบประมาณด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลท่ีจะน าความสงบสุขมาสู่ประชาชน
โดยรวมแลว้  เช่ือวา่คณะกรรมาธิการดา้นงบประมาณเองกค็งไม่มีเหตุผลอนัใดจะมาตดัทอน 

ค าของบประมาณท่ีมีฐานขอ้มูลแห่งความเป็นจริง คือ ความเดือดร้อนของประชาชนผูเ้สียภาษี 
ปรากฎอยูอ่ยา่งชดัแจง้  

ประการทีส่าม  ท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ คือ ปัญหาเร่ืองรายได้
และความเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดับล่าง ท่ีมีรายได้น้อยมาก ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
ก่อใหเ้กิดหน้ีสินกนัแทบทั้งส้ิน  ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ปัญหาเหล่าน้ี นบัไดว้่าเป็น
ตน้เหตุท่ีท าใหต้  ารวจชั้นผูน้อ้ยตอ้งด้ินรนแสวงหารายไดจ้ากช่องทางอ่ืนมาจุนเจือครอบครัว ทั้ง
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือเม่ือจนตรอก กอ็าจจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผิดกฎหมาย  ซ่ึง
เช่ือว่าหลาย ๆ คนไม่อยากจะท า และรู้ดีว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  แต่บางคร้ังจ าเป็นตอ้งท า เพื่อ
ความอยูร่อดของตนเองและครอบครัว และเม่ือไรกต็ามท่ีคนยงักินไม่อ่ิม นอนไม่หลบั กย็อ่มมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นกนั ซ่ึง พล.ต.ท.ดร.พงศพศั   พงษ์เจริญ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญ และได้เขียนไวใ้นหนังสือ “การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แผนใหม่ 
ต ารวจไทยในอนาคต”๑  เก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือต ารวจชั้นผูน้อ้ยท่ีก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูท่ ัว่ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.พล.ต.ท.ดร.พงศพศั   พงษเ์จริญ   “การเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์แผนใหม่ : ต ารวจไทยในอนาคต”( นนทบุรี : เดอะ 

     กราฟิโก ซิสเตม็ส์  ๒๕๕๐ ) หนา้  ๕๑ 
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ประเทศ  ว่าสามารถกระท าไดห้ลายทางและหลากวิธี แต่ทั้งหมด จะตอ้งเป็นไปเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือ และท าให้ต  ารวจชั้นผูน้อ้ยไดมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน และ
พร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีและเต็มก าลงัความสามารถ
โดยส่ิงแรกท่ีจะตอ้งเร่ิมดูแลก่อนคือ รายได ้ ค่าตอบแทน สวสัดิการ และความเป็นอยู ่ ซ่ึงมีส่วน
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัขวญัก าลงัใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมถึงการประพฤติปฏิบติั
ตนของต ารวจ อยา่งไม่อาจแยกจากกนัได ้ซ่ึงผูเ้ขียนเองเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 

 ประการที่ส่ี การน าบุคลากรไปท างานไม่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ของแต่ละหนา้ท่ี 
เช่น น าเอาต ารวจซ่ึงไม่มีความรู้ดา้นการเงิน การบญัชี ไปท าหนา้ท่ีการเงิน ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบ
รายรับ-รายจ่าย ทั้งหมดของหน่วยงาน จึงมกัจะเกิดปัญหาความผิดพลาด เสียหาย แลว้ก็จะถูก
ซ ้ าเติมดว้ยการตอ้งมารับผดิชอบชดใชค่้าเสียหาย หรือติดคุก จากความผดิพลาดดงักล่าว 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ปัจจยัปัญหาท่ีน่าจะน ามาพิจารณาทบทวนแกไ้ขอีกประการหน่ึง 
ท่ีต  ารวจส่วนใหญ่ร้องขอมาโดยตลอด และผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งให้ความส าคญั คือ ความเป็น
ธรรมในองคก์รต ารวจเอง  ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกยา้ย  หรือ
แมแ้ต่ความรับผิดรับชอบเม่ือเกิดปัญหาจากการปฏิบติัหน้าท่ี  ท่ีตรวจชั้นผูน้้อย หรือผูท่ี้ไม่มี
พวกพอ้ง เส้นสาย  มกัจะถูกกลัน่แกลง้รังแก เอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด เม่ือเกิดปัญหา
ผูบ้งัคบับญัชาก็อาศยัอ านาจท่ีตนมีเหนือกว่าเอาตวัรอดโดยไม่สนใจใยดีว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
เป้นอย่างไร  และเม่ือผูน้้อยใชสิ้ทธิในการร้องทุกขห์รือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอความ
เป็นธรรมตามกระบวนการ ก็ถูกต าหนิและคาดโทษ รวมทั้งถูกเกลียดชงัจากผูบ้งัคบับญัชาใน
ภาพรวม เพราะถูกมองว่าเป็นคนหัวแข็ง หวัหมอ  ไม่เคารพ เม่ือยงัฝืนใชสิ้ทธิดงักล่าวต่อสู้ก็มี
ผลกระทบกบัความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือถูกบีบคั้นดว้ยประการต่าง ๆ หากไม่สู้ก็
ถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเ่ช่นน้ีเร่ือยไป จึงเป็นปัญหาท่ีกลืนไม่เขา้ คายไม่ออกของผูน้อ้ยท่ีไม่มีเส้น
สายเร่ือยมา ดงันั้นกติกาท่ีมีอยูไ่ม่ว่าส านกังานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์หรือศาลปกครองก็ตาม จึง
ไม่มีความหมายอนัใดเลย หากไม่สามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแรงบีบคั้น
อยา่งไม่เป็นธรรมดงักล่าว   
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      ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 
จะเห็นไดว้า่ น่ีคือปัญหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของคนหรือบุคลากร ไม่

ว่าจะเป็นเงินหรืองบประมาณ  หรือปัญหาของการบริหารจดัการ  แต่ทั้งหมดน้ีก็คือปัจจยัหลกั
ของการบริหารจดัการองคก์ร ท่ีผูน้  าองคก์รจะตอ้งฝ่าฟัน แกไ้ขปรับปรุง อยา่งตรงจุดและหลาย   
จุดพร้อม ๆ กนั  แต่ท่ีส าคญัอย่างยิ่งผูน้  าองคจ์ะมีกลยุทธ์จิตวิทยาอย่างไร ท่ีจะสามารถหลอม
จิตใจของขา้ราชการต ารวจชั้นผูน้อ้ยเหล่านั้นให้มีความรู้สึกคลอ้ยตาม และร่วมเดินทางไปใน
ทิศทางเดียวกนั  เพราะแมต้ราบใด ผูน้  าองคก์รหรือผูบ้ริหารระดบัสูง จะมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ท่ีดีแค่ไหนก็ตาม  ถา้หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ ยงัมีปัญหา
ส่วนตวั และไม่พร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม หรือเดินไปสู่เป้าหมายพร้อม ๆ กนั แลว้คงจะพบกบั
ความส าเร็จไดย้าก  ซ่ึงเปรียบเสมือนรถไฟ ท่ีหัวขบวนมีเคร่ืองจกัรก าลงัมหาศาล  ตอ้งลากจูงตู้
โบก้ีเก่า ๆ  ท่ีสภาพลูกปืนลอ้แตก ช ารุด เป็นสนิม หมุนไดช้า้    คงไม่อาจจะฉุดดึงน าขบวนโบก้ี
ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วสมใจได ้ จ  าเป็นจะตอ้งแกไ้ข ซ่อมแซม  ส่ิงท่ีช ารุดนั้น
เสียก่อน แลว้จึงค่อย ลากจูงกนัไปไดด้ว้ยดี  แต่ถา้เราไปฝืนดึงดนัโดยไม่ซ่อมแซมแกไ้ข  ความ
เสียหายกย็่อมจะเกิดตามมาเป็นสัจธรรม หรือถา้จะเปรียบเทียบ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็น
นางพญาปลวก  ท่ีมีล  าตวัอว้นพี ใหญ่โต  ในขณะท่ีส่วนหัวเล็กและมีเทา้เล็ก ๆ อยู่ท่ีส่วนหัว
เพียง ๔ ขา  ซ่ึงแมจ้ะมีความคิดดีอยา่งไร กค็งไม่สามารถลากตวัเองขบัเคล่ือนไปไหนไดเ้ลย  
 วิสัยทศัน์ส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีว่า “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของ
ประชาชน ” เป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นเป้าหมายของผูน้  าในยคุน้ี ในความเห็นของผูเ้ขียน มองว่า
ปัจจุบนั ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีผูน้  าท่ีดี มีความมุ่งมัน่และตั้งใจจริง นโยบายต่าง ๆ ดีมาก 
ซ่ึงถือไดว้่าเดินมาถูกทางแลว้ หากแต่เราจะท าอย่างไร ให้ความปรารถนาของท่านผูน้  าไดถู้ก
ขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย ตามแนวคิด วสิัยทศัน ์  พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ ท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งดี
เยีย่ม  ท าอยา่งไรใหข้า้ราชการต ารวจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดรั้บการยอมรับทางสังคม
อย่างมีเกียรติ  มีศกัด์ิศรี เม่ือไรภาพพจน์หรือภาพลกัษณ์ของต ารวจท่ีถูกประชาชนหรือสังคม
มองอย่างดูถูกเหยียดหยาม เกลียดชัง และน่ารังเกียจ จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เม่ือไร
ต ารวจจะมองประชาชนเป็นผูใ้ชบ้ริการ และต ารวจเป็นผูใ้ห้บริการท่ีดี   เม่ือไรต ารวจจะเลิกยุ่ง
เก่ียวกบัอบายมุข เม่ือไรต ารวจจะเลิกรีดไถ และอีกมากมายค าถาม ท่ีสังคมรอค าตอบเหล่าน้ีอยู ่ 
ก็คงตอ้งหันกลบัมาถามต ารวจทุกคนว่า  บดัน้ีท่านพร้อมหรือยงั ท่ีจะร่วมเดินตามผูน้  าไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงแมแ้รก ๆ อาจจะเช่ืองชา้ไปบา้ง  เพราะยงัมีปัจจยัปัญหา
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บางอย่างท่ีย ังไม่พร้อมดังท่ีได้กล่าวไว้   แต่หากทุกคนคิดและเร่ิมเสียแต่วันน้ี  ค  าถาม
หลากหลายดงักล่าว ขา้งตน้เหล่านั้น  เรากส็ามารถจะคน้หาค าตอบใหก้บัค าถามเหล่านั้นไดทุ้ก
ขอ้  แมว้า่วนันั้น ท่านอาจจะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นในชีวิตน้ี แต่อยา่งนอ้ยกจ็งภูมิใจว่า เรากเ็ป็นคน
หน่ึง ท่ีไดร่้วมกนัสร้างผลผลิต ตลอดจนเกียรติประวติัอนัดีงามเหล่าน้ี ให้แก่ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ  เพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน และสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ผูมี้อาชีพต ารวจทุกคน ภาพ
ชัว่ร้ายต่าง ๆ ท่ีเคยถูกกล่าวถึงมาในอดีตกจ็ะค่อย ๆ เลือนหายไป ความดีงามกจ็ะค่อย ๆ ปรากฏ
ชัดข้ึน ๆ แลว้จะสว่างไสว เป่ียมไปด้วยเกียรติยศ ศกัด์ิศรี แก่ลูกหลานท่ีมีอาชีพต ารวจ และ
ส านกัต ารวจแห่งชาติ สืบไปชัว่กาลนาน 
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