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ตอนท่ี 1 
 
ตระกูล  “วิทิตานนท”  
 

 ครอบครัวของผมเปนครอบครัวที่เร่ิมตนจากชนบท  แมผมเร่ิมชีวิตที่บาน

สบคือ  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  แมเดินทางไปทํามาคาขายกับตา ยาย  โดยใช

วิธีนําสินคาใสเรือจากอําเภอเถินไปขายยังอําเภอสบปราบ  อําเภอเกาะคา  ซึ่ง

สมัยนั้น      แมเลาวาตองเดินทางไปทางเรือ  ใชเสนทางสายแมน้ําแมวัง  การใช

ชีวิตเปนแมคา และเดินทางไปคาขายที่อําเภอเกาะคาเปนประจํา จึงไดพบกับคุณ

พอซึ่งเปนชาวชนบทเชนกันที่บานหัวแต  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 พอกับแมผมไมไดเกิดมาจากตระกูลที่มียศถาบรรดาศักด์ิอะไร เปนสามัญ

ชนธรรมดา ประกอบอาชีพทําไร ทําสวน  รวมถึงคาขายเล็กๆ นอยๆ พอและแม 

ด้ินรนสรางฐานะ และเล้ียงลูกจํานวน 4 คน  ซึ่งผมเปนลูกคนโต  ชวงตอนผมอายุ 

10 ขวบกวาๆ พอกับแมทําการคาจนเร่ิมมีฐานะดีข้ึนมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ทําธุรกิจขอสัมปทานตัดไมในพื้นที่อําเภอเถินจังหวัดลําปางเพื่อสงโรงเลื่อย  ใน

สมัยที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณ  ผมจําไดวาที่บานเรามีชางลากซุง 1 เชือก  มี

รถยนตบรรทุกขนและพวงเพื่อบรรทุกไม 1 คัน  ตอมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2505  

ฐานะครอบครัวดีข้ึนเร่ือยๆ  พอพาผมไปซ้ือรถ Jeep วีลล่ี ที่บริษัทยนตรกิจ  

กรุงเทพฯ  ตอนนั้นชาวบานเรียกพอวา  “พอเลี้ยงศรีไว”  เพราะพอมีฐานะ

คอนขางดีกวาชาวชนบทโดยทั่วไป 
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 พอมีเงิน  มีเพื่อนฝูงมากมาย  แตบนเสนทางชีวิตคนเรามีสูงก็มักจะมีตํ่า  

เมื่อถึงคราวเคราะห  ชางลากไมที่มีอยูตายลง  รถบรรทุกไมก็เกิดอุบัติเหตุอีก 

ธุรกิจทําไมตกตํ่า  ฐานะเร่ิมย่ําแยลง  จะไปขอกูขอยืมเงินใครมาลงทุน  ก็ลําบาก

แสนเข็ญ 

 ไมลมขามได  คนลมอยาขาม  แมด้ินรนตอสูชีวิตเคียงขางพอ แมทําทุก

อยางที่จะไดเงินมาเล้ียงดูลูกๆ   ชวงผมอายุ 12 ถึง 14 ป  จําไดวาพอตกตอนเย็น

แมจะเขาสวนเก็บผักชะอม  ผักตําลึง  มะนาว  ฟกแฟง  แตงกวาที่ปลูกไวสวนหลัง

บานเพื่อนําเอาไปขาย  แมสอนใหผมทํามาคาขายแบบชีวิตชนบทในอดีต  แมเก็บ

ผักในสวนมัดเปนกําๆ เอาไปขาย  ผมตองต่ืนตี 5 นําผักที่แมเตรียมไวใสตะกรา

ทายรถจักรยานนําไปขายที่ตลาด ผมนั่งขายผักจนจบประถม ชีวิตผมจึงรูจักทํามา

คาขายมาต้ังแตเด็กๆ  พอจึงพอจะฟนตัวไดดวยการหันมาทําไมใหมอีกคร้ัง   

 พอกับแมพรํ่าสอนใหผมมุมานะเลาเรียน  ขอใหเรียนสูงๆ จะไดไมตอง

ลําบากเหมือนพอแม  ผมจําคําพรํ่าสอนของแมไดจนถึงทุกวันนี้วา  “แมไมมี

ทรัพยสินใดๆ จะใหลูกๆ นอกจากความรู”  ในชวงที่แมทุกขยาก แมตอสู

อดทน  ตอนไมมีเงินสงเรียนแมก็ตองขายทรัพยสินที่มีอยู  แมพรอมทําทุกอยาง

เพื่อใหผมกับนองๆ ไดมีโอกาสเรียน ทั้งคาคร่ัง  คากระเทียม เพื่อนํากระเทียมมา

ดอง รวมถึงคาแกวโปงขามเพื่อนํามาทําเปนหัวแหวน ฯลฯ  บางทีพอกับแมมีปาก

เสียงทะเลาะกับดวยเพราะหาเงินไมทันเล้ียงดูและสงเสียลูกเรียน  ผมรูสึกเศราใจ  

แตก็ไมทอแทในโชคชะตาที่ครอบครัวเรามีข้ึนมีลงมีทั้งจนและรวยสลับกันไป 
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ครอบครัว 
 ผมสละโสดแตงงานกับคุณกอบกูล  วิทิตานนท  นิติศาสตรบัณฑิตจากร้ัว 

ธรรมศาสตร  ขณะน้ันยศ ร.ต.ท. ยังเปน 

ผบ.หมวดโจมตีอยูที่นาน  มีบุตรดวยกัน 

2 คนเปนชายลวน ปจจุบันบุตรชายคน

โตคือ  

นายณัฐกร  วิทิตานนท  เปนอาจารยประจําสํานักวิชานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

สํา เ ร็จการ ศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต  จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   นิติศาสตรบัณฑิตจาก

มหาวิทยา ลัย สุ โขทัยธรรมา ธิ ราช   และ 

รั ฐศาสตร มหา บัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  ปจจุบันกําลังเรียนปริญญาเอก

อยูที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สวนบุตรชายคนเล็ก คือ นายณัฐวัฒน   วิทิตานนท เรียนจบปริญญาตรี

นิติศาสตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว  ขณะนี้กําลังเรียนปริญญาโททางการ

กฎหมายที่มหาวิทยาลัยกรีนิช  กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ 
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ประวัติการศึกษา 
 ชีวิตการศึกษาผมเร่ิมตนที่ โรงเรียนบานเวียง  ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง จบชั้นประถมก็เขาเรียนตอที่โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัยจนได มศ.3 

 -  จบ มศ.5  โรงเรียนไพศาลศิลป พระนคร  กรุงเทพฯ 

 -  จบนักเรียนพลตํารวจ โรงเรียนตํารวจนครบาล บางเขน  กรุงเทพฯ   

-  สอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ รุน 26   

-  ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอ

สามพราน  จังหวัดนครปฐม 

-  ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม 
 ระหวางรับราชการตํารวจ ผมมีโอกาสศึกษาเลาเรียนหาความรูเพิ่มเติม

ทั้งระยะส้ันระยะยาว ทัง้ในและตางประเทศ เทาที่มหีลักฐานและจําได ดังนี ้

-  สําเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุนที่ 32 

-  สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ

รุนที่ 13  จาก  ศปส.ตร.  

-  สําเร็จหลักสูตร Instruction in narcotics and dangerous drug law 

enforcement    คร้ังที่ 13  

-  เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2520 จาก U.S. Department  of  Justice  

Drug  Enforcement Administration 
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-  สําเร็จหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการยุทธวิธี จากวิทยาลัยความ

ปลอดภัยสาธารณะ (The Fairfax County, Virginia Public Safety Academy )  

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 

-  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนที่ 17 

-  สําเร็จหลักสูตรนักบริหารงานคอมพิวเตอรจาก NIDA 

-  สําเร็จหลักสูตรการอบรมการบังคับใชกฎหมายปราบปรามยาเสพติด 

(National Drug Law Enforcement Training Workshop By UNDCP Regional 

Centre for East Asia) เม่ือวันที่ 27-29 ตุลาคม 2542 

-  สําเร็จหลักสูตร ‘Legislation and Initiatives to Address Organized 

and Transnational Crime’ จาก International Law Enforcement Academy 

Bangkok, Thailand   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2542 

-  สําเร็จหลักสูตรสําเร็จหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีเด็กถูกขมเหง

รังแกจาก (The Investigation of Child Exploitation and Abuse) จาก North 

Umbria Police  เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2543 

-  สําเร็จหลักสูตรการสัมมนาผูบริหารระดับสูงในเร่ืองการกอการราย-

อาชญากรรมคอมพิวเตอร  (Executive Seminar on Cyber Terrorism) จาก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2546 

-  สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดให

โทษรุนที่ 13  จาก ศปส.ตร และฝายการฝกของหนวยปราบปรามยาเสพติดให

โทษ สหรัฐอเมริกา 
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-  สําเร็จหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการยุทธวิธี จากวิทยาลัยความ

ปลอดภัยสาธารณะ  (แฟรแฟก เคานต้ี มลรัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา ) 

-  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนที่ 17 

-  สําเร็จหลักสูตรนักบริหารงานคอมพิวเตอรจาก NIDA 

-  สําเร็จหลักสูตรการอบรมการบังคับใชกฎหมายปราบปรามยาเสพติด
จาก UNDCP 

-  ศึกษาดูงานการบริหารงานยุติธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

เนเธอรแลนด ,  เยอรมัน, อิสราเอล ฯลฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการรับราชการ   
ผมรับราชการในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5  มาต้ังแตจบจาก

โรงเรียนนายรอยตํารวจ  ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ภาคเหนือตลอดมาจนกระทั่งถึงป 

2548 ไดเขามาประจําในกรุงเทพฯ  ผานทั้งงานปองกันปราบปราม  งานสืบสวน

สอบสวน  งานอํานวยการ  งานวิชาการ  ดังนี้ 

2516-2522  ผูบังคับหมวด ตํารวจตระเวนชายแดน  ปฏิบัติหนาที่

ปราบปรามผูกอความไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดนาน   
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2523-2524  หัวหนาแผนก 1 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน  ภาค 3  

2524-2525  สารวัตรปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง

พะเยา  

2525-2527  สารวัตรสอบสวน  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม   

2527-2531  สารวัตรใหญ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทอง  จังหวัด

เชียงใหม , สารวัตรใหญ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม   

2531-2535   รองผูกํากับการ สืบสวนสอบสวน  กองบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 3 , ผูกํากับการ  กําลังพล  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 3   

2535-2536  ผูกํากับการ 1  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 5  

2536-2544  รองผูบังคับการ  อํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   

2544-2545  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา  

2545-2546  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย   

2546-2547  ผูชวย  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   

2547-2548  รองผูบัญชาการภาค 5  

2548-2549  ออกจากภาคเหนือเปนคร้ังแรก  เขามาประจําในกรุงเทพฯ 

ในตําแหนง ผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  (ทําหนาที่

ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย)  

2549-2550   ผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

(ทําหนาที่หัวหนางานดานยุทธศาสตร )   
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2550-30 พ.ค.2551   จเรตํารวจ (สบ8)    

31 พ.ค.2551-ปจจุบัน  กลับภูธรคุมพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในตําแหนง 
 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ  งานเขียน   
 ผมเร่ิมเขียนหนังสือต้ังแตครองยศ ร.ต.ท.  หนังสือเลมแรกที่ผมเขียนคือ 

“คูมือแนะแนวสอบเปน ร.ต.ต.”  ผมเขียนเมื่อคร้ังเปน ตชด.  จากนั้นผมก็มีงาน

เขียนงานวิชาการออกมาโดยตอเนื่อง  ทั้งบทความ  เอกสารประกอบการสอน  

หนังสือ  คูมือการปฏิบัติงาน  ที่รวบรวมไว อาทิ 

 -  การปองกันอาชญากรรมกับการบริการสาธารณะ 

 -  การใชมาตรการทางกฎหมายกับกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

 -  การสอบสวนคดียาเสพติด 

 -  คูมือตํารวจในการเตรียมสอบเปน ร.ต.ต.     

-  แนะแนวสอบเปน ร.ต.ต.     

-  การสอบสวนคดีวินัย  

คําอธิบาย พ.ร.บ. วินัยตํารวจ พ.ศ.2477   -  
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-  คําอธิบาย พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2521   

-  การสอบสวนตรวจคนจับกุม     

-  รวมประมวลกฎหมายที่มีโทษทางอาญา   

-  ยุทธศาสตรการทําสงครามเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

-  การบริหารงานตํารวจยุคใหม 

- คําอธิบาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

  ฯลฯ 

 

 

 

 

 
 

อาจารยผูบรรยาย 
 นอกจากงานเขียนและภารกิจหนาที่ประจําแลว ผมมีภารกิจเสริมที่ผูนํา

นอยคนจะทําได นั่นคือการทําหนาที่  “ครูบาอาจารย”  ชีวิตผมนอกจากทํางาน

เปนแลว  ผมยัง ทําคูมือในการทํางาน และสามารถสอนผูใตบังคับบัญชา และ

สอนใน สถาบันการศึกษามากมาย  อาทิ 

-  บรรยายในหลักสูตร นพต.,หลักสูตร สว., หลักสูตร ผบ.รอย, หลักสูตร 

ผกก.และหลักสูตรบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.)   

-  หลักสูตรอบรมเปนนายตํารวจ, หลักสูตรสืบสวนสอบสวน  



 
10 

-  บรรยายหลักสูตรมวลชนสัมพันธ, รร.เสนาธิการทหารอากาศ, โรงเรียน

นายทหารอากาศอาวุโส,  มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

-  บรรยายใหความรูเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนและงานปองกัน

ปราบปราม,การบริหารงานตํารวจ  หัวขอการบริหารตํารวจยุคใหม , การ

บริหารงานตํารวจในสถานการณปจจุบัน ฯลฯ  ใหกับ ขาราชการตํารวจ และ

หนวยงานอื่น ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรของ ตร.การบริหารงานตํารวจใน

สถานการณปจจุบัน 

-  บรรยายเร่ือง  เทคนิคและหลักการสอบสวนคดียาเสพติดตาม พ.ร.บ.

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  

มาตรา ๖ และ มาตรา ๘ , พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ , พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  และวิธีการ

ยึด  อายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แกพนักงานสอบสวน 

-  บรรยายวิชา  การสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด, การยึดทรัพย, 

กฎหมายฟอกเงิน และเทคนิคการเบิกความ ใหกับขาราชการตํารวจ บช.ปส. และ

ผูบริหารในสํานักงาน ป.ป.ส. อีกดวย 

    ฯลฯ 
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โลรางวัล  ประกาศเกียรติคุณดีเดน 
 ชีวิตผมเร่ิมรับราชการเปน ร.ต.ต. ในตําแหนง “ผบ.หมวด ตชด.”  ต้ังแต 

พ.ศ.2516  เปนเวลา 8 ป  ชีวิต ตชด. ทํางานตามชายแดน  ผลงานดีเดนที่เปนโล 

หรือประกาศเกียรติคุณไมมี  แตผมรู ตัวดีวาชีวิต ตชด. ของผมนั้นประสบ

ความสําเร็จพอสมควร  เมื่อยายมาอยูภูธร รวมถึงการเปนครูบาอาจารยใหกับ

สถาบันตางๆ ผมจึงเร่ิมไดรับโลรางวัลตางๆ  อาทิ 
 

2525 - โลจากชมรมผู ส่ือขาวไทยรัฐภาคเหนือ “นายตํารวจ
ประชาสัมพันธดีเดน” 

- โลจากชาวบานแมหยวก อ.เมือง จ.เชียงใหม “สืบสวนจับกุม
คนรายดีเดน” 

2528 - โลจากนายอําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม “ประชาสัมพันธยอด
เยี่ยม” 

2529   - โลจากชมรมผูใหญบาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม “ นักพัฒนา
และการ บริหารงานดีเดน” 

2530 - โลประกวด สภ.ดีเดน จาก บช.ภ.3 จํานวน 4 รางวัล ได

มากกวาทุก สภ. คือ   

-  “นายตํารวจประชาสัมพันธดีเดน” 

            -  “หัวหนาหนวยงานที่มีตํารวจวินัยดีเยี่ยม”   

- ประกาศชมเชย  “การจัดสํานักงานเรียบรอย”  

2532    - โลจากสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม “การใหบริการ
ประชาสัมพันธและการพัฒนาดีเยี่ยม” 
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2533 - โลจากสมาคมมัคคุเทศกเชียงใหม “ ผูอุทิศตนบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนแกวงการทองเท่ียว” 

2534 - หนังสือชมเชยจาก Havold R Hockenzie “ปราบปราม
ยาเสพติดดีเดน” 

- ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจาก D.E.A. “ในฐานะสืบสวน
จับกุมยาเสพติดดีเดน” 

- ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3 “ในฐานะปฏิบัติงาน
ดีเดน” 

2541  - ประกาศชมเชยรวมกับกรรมการวางแผนเอเชี่ยนเกมสเปน

ผลสําเร็จ 

2542 - ประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.ภ.5 “ในฐานะวิทยากรชุดชุมชน
สัมพันธ” 

2543  - ประกาศชมเชยจากแมทัพภาคที่ 3  “ดําเนินการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดดีเดน” 

 - หนังสือชมเชยจากเลขาธิการ ป.ป.ส. “ในฐานะเปนผูมี
ความรูความสามารถ งานปองกันปราบปรามยาเสพติด” 

- ประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.อ.พรศักด์ิ  ดุรงควิบูลย ผบ.ตร. 
“ปฏิบัติงานปองกันยาเสพติดดีเดน” 

2545  - ไดรับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงาน
ดีเดนสาขาพัฒนาบุคลากร พัฒนางานบําบัด ทุกข บํารุงสุข  ใหกับประชาชน” 
พรอมจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล 
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2546 - โลรางวัลศิษยเกาดีเดน โครงการบุญวาทยเกรียงไกร ระดับยอด

เยี่ยม จากสมาคมนักเรียนเกาบุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง ณ วันที่ 26 พ.ย. 2546 

- โลประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเกาดีเดน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม สาขาบริหารราชการดีเดน” 

- ไดรับโล และเข็มเชิดชูเกียรติ “ นักรบพลังแผนดิน” จาก 

นายกรัฐมนตรี 

- ไดรับโล “องคกรยอดเยี่ยมดานการปราบปรามยาเสพติด” 

อันดับ 1 ในประเทศไทย จาก นายกรัฐมนตรี 

2547  - ไดรับโลคนดีศรีเมืองเถิน จากคณะกรรมการจัดงานเมืองเถิน 

100 ป สดุดีมหาราชา เนื่องจากเปนบุคคลที่ทําคุณงามความดีใหกับประเทศชาติ 

2548    - ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

ตํารวจภูธรภูธรภาค 5 เปนผูวางแผนอํานวยการและดําเนินการดวยตนเอง โดยใช

ยุทธศาสตรการปราบปรามยาเสพติด   คือ “การสืบสวนตรวจคน จับกุม 

สอบสวน ขยายผล ทําลายเครือขาย และยึดทรัพย” จนทําใหตํารวจภูธรภาค 

5 ไดรับโลรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนโลรางวัลดีเยี่ยม   ซึ่งเปน

องคกรเดียวที่ไดรับโลรางวัลระดับดีเยี่ยม  อันดับ 1 จาก ป.ป.ส. พรอมเงินสด 

100,000 บาท 

2549 -  ไดรับโลศิษยเกาดีเดนจาก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม   

2551 -  ไดรับโลรางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทบุคคล ดานการพัฒนา

นโยบายแกไขปญหายาเสพติด จาก นายกรัฐมนตรี  พรอมเงินสด 100,000 บาท 
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จะเห็นไดวาชีวิตผมไดรับการยกยองชมเชยทุกระดับ  ทั้งยอดเยี่ยม  ดี

มาก  ดี  หรือประกาศเกียรติคุณใหเปนตัวอยางของการรับราชการ  ผมภูมิใจที่

ไดรับรางวัลมากมาก  เปรียบเทียบกับนายอีกหลายคนท่ีเปนใหญเปนโต แตชีวิต

ไมเคยสัมผัสผลงานดีเดนเลย ทํางานไปตามปกติ  แตกลุมคนพวกนี้ก็ไดตําแหนง

ดีๆ โตเร็วมาก  “ฝากเปนขอคิดสําหรับผูเอาแตวิ่งลูกเดียว บางคนปหนึ่งๆ ยายไมรู

กี่คร้ัง ยายจนพอใจ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

งานเส่ียงอันตราย  การปะทะตอสู 
 ชีวิต ตชด. เสี่ยงตอการปะทะกับ ผกค. ทุกฝกาว เหยียบยางทุกคร้ัง

หมายถึงความเปนความตายทุกขณะ  เขาปาเขาลําเนาไพร  ข้ึนเขาลงหวย ลวนมี

อันตรายทั้งส้ิน  ผมไดรับเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการชายแดน  พอ

พนจาก ตชด. มาอยูภูธรก็ทํางานเสี่ยงการจับกุมคนราย  ผมเคยปะทะกับกอง

กําลังติดอาวุธหลายคร้ังหลายหน ดังนี้ 
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ป 2531   นํากําลังปะทะกองกําลังขุนสา ในการลอซื้อยาเสพติด 

เฮโรอีน ที่ อ.เมือง จว.แมฮองสอน   จับกุมยาเสพติด (เฮโรอีน)  72  แทง  ผูคา

เสียชีวิต 1 นาย ผูใตบังคับบัญชาบาดเจ็บ 2 นาย  ไดรับเงิน ปพผ.  800  บาท 

ป 2533   นํากําลังปะทะขบวนการคายาเสพติด  จับกุม

ยาเสพติดได (เฮโรอีน) จํานวน 40  แทง  ฝายผูคาเสียชีวิต 1  นาย  ฝายเรา

ปลอดภัย  ไดรับเงิน  ปพผ.  850  บาท 

ป 2544   นํากําลังปะทะผูมีหมายจับที่หลบหนีที่ อ.แมจัน   ฝาย

เราบาดเจ็บ 2 นาย    ฝายผูคาเสียชีวิต 3  นาย   ยึดปนอารการ  ปนพก 2 กระบอก  

ไดรับเงินเพิ่ม  ปพผ.  1,640 บาท 

นอกจากนี้ผมยังถูกตาม

ลาหมายหัวอีก 3 คร้ัง ชนิดที่วาสงมือปน

มาดักรอยิงหนาบาก็มี   ขับรถติดตาม

ภรรยาผมก็มี  สาเหตุคงเพราะผมกลา

จับกุมดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐที่

เกี่ยวของกับยาเสพติด  ทั้งทหาร  ตํารวจ 

ขาราชการฝายปกครองระดับรอง 

ผูวาราชการจังหวัด  อัยการ  ทนายความ  นักการเมืองทองถิ่น เชน อบจ.  

อบต.  ประธานสภา  สท. รวมทั้งพอคา คหบดีที่มีชื่อเสียงมากกวา 100 ราย  

ป 2545   นํากําลังไปชวยเหลือ นปพ. ที่เขาปะทะกับกองกําลัง 

ของ พ.ท.ยีเซ  ระหวางนํากําลังเขาไปเสริม   
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กระโดดจากเฮลิคอปเตอร จนทําใหกระดูก

สันหลังทรุดตัว  ไดรับบาดเจ็บสาหัส  และ

ไดรับรางวัลจาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

และมูลนิธิ ป.ป.ส.เปนเงิน  100,000  บาท  

ได เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  พ.ส.ร. 

1,640 บาท 

ป 2549    ไดรับคําส่ังไปชวยราชการ  3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

และเปนคณะทํางานสืบสวนปราบปรามแหลงทุนสนับสนุนความไมสงบในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถจับกุมผูคายาเสพติดรายสําคัญ  สามารถพิสูจน

ไดวา   “ยาเสพติดเกี่ยวของกับการกอความไมสงบ” 
 

 
 
 
 
 
 

ภารกิจดีเดนนอกประเทศ 
 ผมเล็งเห็นวา  ยาเสพติดนั้น ผลิตนอกประเทศ แตเราไมเคยบุกไปถึงฐาน

ที่มั่นเลย  ดังนั้น ผมเร่ิมติดตอประสานงานกับประเทศเพ่ือนบานเพื่อดําเนินการ

ดานการปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมอ่ืนๆ เชน 
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  -  เปนผูเร่ิมออกหมายจับผูคายาเสพติดซึ่งเปนชาวพมา  และ 

รวบรวมหมายจับ   สืบสวนและออก

หมายจับคนไทยที่หลบหนีหมายจับไปยัง

ประเทศเพื่อนบาน  รวบรวมขอมูลสงไปยัง  

ป.ป.ส.  จนเลขาธิการ ป.ป.ส.  ใหเดินทาง

ไปประชุมรวมกับตํารวจพมา  ผอ.ป.ป.ส.

พมา ในป 2547  ในที่สุด ไดรวมกับ 

เจาหนาที่ตํารวจพมาจับกุมนักคารายสําคัญตามหมายจับได   ผมเคยสงสายลับ

ไปหาขาวในตางประเทศ ซึ่งวิธีการนั้นผมไมอาจเปดเผยได  แตผมเปนคนแรกที่

มุงมั่นหาขาวนอกประเทศ จนสายลับของผมถูกฆาตาย 

  -  เมื่อเดือน กรกฎาคม 2548  ผมไดเดินทางไปประชุมรวมกับ

เลขาธิการ ป.ป.ส.,  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  และนําหมายจับนักคายาเสพติดราย

สําคัญไปใหทางการพมาจับกุม  ทางพมายอมรับหมายจับบุคคลที่คาดวาหลบหนี

ไปอยูประเทศพมากวา 50 ราย ซึ่งทั้งหมดเปนคนไทย 

  -  นอกจากนี้ผมยังสงขอมูลหมายจับผูคายาเสพติดใหกับตํารวจ

ไตหวัน  ตํารวจออสเตรเลีย  และเจาหนาที่ประสานงานตางๆ  ทําใหไดรับการยก

ยองวาตํารวจภูธรภาค 5  เปนแหงเดียวที่ทํางานใหกับตํารวจตางประเทศดาน

ยาเสพติด 

  - ขณะท่ีผมดํารงตําแหนง ผบก.ภ.จว.เชียงราย  มีการจับกุมรถที่

ลักมาจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงยุคกอนๆ ที่ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายยึดไว  ก็

มักจะนํามาประมูล  แตผมไมทําเชนนั้น ผม ริเร่ิมประสานกองการตางประเทศ  
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  -  นอกจากนี้ยังไดไปศึกษาดูงาน  โดยไปประชุมดานยาเสพติด

ทั้งภายในและนอกประเทศ  เชน  เนเธอรแลนด  ออกเตรเลีย  จีน  รวมทั้งเปน

กรรมาธิการดานการปราบปรามยาเสพติดของวุฒิสภาอีกดวย  สรางเกียรติศักด์ิ

ใหกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และตํารวจภูธรภาค 5  ใหเปนหนวยงานดีเดนที่

สามารถเปนแบบอยางที่ดีได 

 เสนทาง 60 ป นับแตบิดามารดาใหกําเนิดผม  ผมอยูกับบานเกิดที่ อ.เถิน 

จว.ลําปางไดเพียง 13 ป  จากนั้นก็ออกจากบานเพื่อศึกษาเลาเรียน  ทํางาน  ไมได

ไปอยูบานอีกเลย  ปจจุบันมารดาผมเสียชีวิตแลวเม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2549 

ดวยวัย 80 ป สวนบิดาผมตอนนี้อายุได 85 ป สุขภาพไมสมบูรณนัก ผมก็แวะ

เวียนไปเย่ียมเยียนดูแลอยูมิไดขาด รวมทั้งลูกหลานคนอ่ืนๆ ก็คอยดูแลเอาใจใส

เปนอยางดีในวัยชรา 

ครอบครัวผมอบอุน  ภรรยาผมดูแลธุรกิจหอพัก  ผมมีบริษัท วีทีเอ็นลิซซิ่ง  

มีปมแกส LPG สองแหง  และรวมลงทุนกับเพื่อนในธุรกิจขนาดยอมๆ 2-3 แหง 

ดังนั้นหลงปลดเกษียณราชการไปก็คงยังไมปลดเกษียณการทํางานแนนอน  ผม

ยังตองดูแลธุรกิจของผมตอไป 
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ชีวิตรับราชการ 30 กวาป ไดรับการพิจารณาเล่ือน 2 ข้ันถึง 20 คร้ัง  ได 

1.5 ข้ัน 5 คร้ัง  นอกนั้นได 1 ข้ันบาง ไมไดบางเพราะเงินเดือนเต็มข้ัน  เคยสละ

สิทธิ์ 2 ข้ัน 3 คร้ัง ใหนายและรุนพี่ (เพราะนายขอใหสละสิทธิ์)  ผมปลดเกษียณ

ดวยความภาคภูมิใจ  ไดดํารงตําแหนงถึง “ผูบัญชาการตํารวจภูธร”  รวมถึง

ไดรับโลรางวัลประดับชีวิตมากมาย  ดังนั้น แมผมจะดํารงตําแหนง ผูบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 4  เพียงแค 4 เดือน  ก็รับรองไดวาจะไมเสียชื่อที่ไดรับการยกยอง

สรรเสริญมาตลอด 

 ผมปลดเกษียณดวยความสุข  “60 ป ของชีวิต และเกือบ 40 ปที่รับ

ราชการ ผมเปนคนหนึ่งท่ีทําความดีเพื่อแผนดิน”  ผมไมใช  “วีรบุรุษ”  แตผม

ทํางานสําเร็จหลากหลายประการไดเพราะมี  “เพื่อนรวมงาน  และมีลูกนอง
ผูใตบังคับบัญชามากมายที่คอยสนับสนุนคํ้าจุน” 
 ชีวิตผมเคยถูกฟองคดีระหวางปฏิบัติหนาที่ 2 ครั้ง   ครั้งแรกรูสึกหดหู

จนเสียน้ําตา  เพราะไมคิดวาการที่เราไปชวยเขาใหพนจากไฟไหมบาน  กลับ

ถูกกลาวหาวารวมกับคนอื่นวางแผนเพื่อวางเพลิง  เขาเปนเจาของโรงพิมพ มี

หนังสือพิมพซึ่งเปนเสมือนอาวุธกลาวรายปายสีผมตางๆ นาๆ  แตผมก็สูคดี

จนชนะ 

 คร้ังที่สองผมถูกฟองขอหาวาใชอํานาจจับกุมโดยมิชอบ ผมแกตางตาม

หลักกฎหมาย สุดทายศาลไมประทับรับฟอง 

 ผมถูกแยงตําแหนง รอง ผบก. ถูกกล่ันแกลงใหเปน รอง ผบก.อก. ถึง 5 ป  

ขอออกไปเปน  ผบก.ภ.จว. ก็ไมได   หลังสุด มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

เปน ผบช.ภ.5 แลว “ปฏิวัติ”  ตองถูกเก็บเขากรุเปน ผบช.ประจํา ตร.  ผมตองรอง
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 เร่ืองวินัยนั้นต้ังแตผมรับราชการมาเปนเวลากวา 35 ป ยังไมเคยถูกต้ัง

กรรมการวินัยเลยแมแตคร้ังเดียว นี่คือบทสรุปของชีวิตรับราชการที่มีทั้ง “หวาน
และขม” 
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ธุรกิจเสริม 
 เปนตํารวจเงินเดือนอยางเดียวไมพอใชจายอยางแนนอน  ต้ังแตที่

เชียงใหมผมจึงรวมกับภรรยาเขียนหนังสือขาย  ทําเชียงใหมไดอาร่ีขาย  เปนได

อารีภูมิภาคเลมแรก  นําเงินผอนรถมาใหนักทองเที่ยวเชา  ซื้อบานใหฝร่ังเชา  

รวมกับเพื่อสรางคอนโดขาย  จัดสรรที่ดินแบงขาย  ปลูกบานขาย  ซื้อขายที่ดิน  

นอกจากนี้ผมยังรวมกับ คุณธนากร  พรพิภัตรชัยกุล  ไปต้ังบริษัทที่ประเทศลาว   

เพื่อเก็บขยะ ไดรับการสงเสริมการลงทุน

อยางดี  ไดรับสัมปทานใหเก็บขยะ  12  

เมือง  ทําได  3  เดือน  ญ่ีปุนใหรถเก็บ

ขยะฟรีกับแขวงนครเวียงจันทน  เขา

ยกเลิกสัมปทานเหลือเปน   4  เมือง  

ขาดทุนไมเปนทา  จนขณะนี้ปลอยทิ้งไว  

ที่ลาว  ผมไปรองเรียนที่สถานทูตไทยที่ลาว  เจาหนาที่บอกวาคุณเอยนี่ไมใชรายแรก  

ผมเลยทําใจ  คุณธนากร ฯ  เขาใจผมเลยใหลงทุนทําเคร่ืองเสียงยี่หอ  “เทควูด”  

(TECHWOOD)  ตอนนี้ก็ตองรอเศรษฐกิจฟนตัว  พันธมิตรทําใหการลงทุนเรา

ชะงักไป 

 ผมถูกเพื่อนคนหนึ่งชอบไปขายแคบหมูที่เขมร  วางแผนอยางดีวาจะนํา

แคบหมูไปเผยแพรที่เขมรไปงานวันชาติของเขมร  ภรรยาผมและผูรวมลงทุนไป

ดวยกัน  ตองไปนั่งทอดแคบหมูขาย  ผมตามไปภายหลังเห็นภาพตกใจ  อาว!  

ทําไมเปนเชนนี้  ขายไมไดเพราะไมมีลาม  เขมรไมรูวาแคบหมูคืออะไร 
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 ผมดุเพื่อนทันที  เฮอ  ทําไมไมเปนไปตามตกลงที่เชียงใหมเพื่อนผมบอก

วา  “วุฒิ เราเปน ผอ.โทรทัศนเกรงจะถูกตําหนิเลยไมกลาออกหนา”  อาว  เปน

งั้นไป  ไมตรงกับขอตกลงกัน  หนังแคบหมูเหลือ  ผมบอกใหทอดขายที่นี่ก็แลวกัน  

เจ็บแลวครับ  เขาสงกลับเชียงใหมใหผมนํามาขายที่เชียงใหม  จนบัดนี้ตนทุน

กวาลานบาทก็ยังไมเคลียใหผมไดสะสางบัญชี  เงินที่ขายไดผมก็ยกใหหมด   

และไมรูจะขนเงินเขมรกลับมาทําไม 

 ผมมีนักธุรกิจอยู  2  กลุม  ที่คบหากันมานานมาก  กลุมแรกเลนแชรกัน

มากวา  20  ป  ทานอาหารดวยกัน  ประสานธุรกิจกันประจํา  กลุมนี้มีอยู  10  

คน  เร่ิมมีธุรกิจเล็ก ๆ  นอย ๆ  เชนเดียวกันคือเร่ิมตนพรอมๆ  กัน  จนขณะนี้ทุก

คนมีธุรกิจที่มั่นคง  บางคนมี  500-600  ลานบาท  ผมเห็นเขาเร่ิมจาก  0  ผมก็

เลยมีฐานธุรกิจตามกลุมนี้ดวยครับ  ทุกวันนี้เรายังเลนแชรดวยกัน  เลนเพื่อ

สังสรรคครับ 

 อีกกลุมเร่ิมเมื่อป  2549  เร่ิมที่จังหวัดเชียงราย  แตละคนอยูคนละทิศมี

ต้ังแต  สมุทรสงคราม  มหาชัย  พิษณุโลก  แมสอด  ลําปาง  เชียงราย  เชียงใหม

และกรุงเทพ  กลุมนี้คบกันเพราะเขาใจกัน  ไปเที่ยวดวยกันทั้งฮองกง  ทิเบต  

พมา  มีการมีงานก็จะไปมาหาสูกัน  มีธุรกิจแตกตางกันไป  กลุมนี้มีน้ําใจกับผม

และครอบครัวมาก  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เวลาเราคุยเร่ืองธุรกิจมันสนุกครับ  ผิดกับ

ขาราชการตํารวจพบหนากันมีแต  ติฉินนินทา  ใสรายปายสี  พูดแตเร่ืองยศ  

ตําแหนง  แตงต้ังโยกยาย  เปนสวนใหญ  จะคุยเร่ืองเราจะทํางานอยางไรถึงจะ

ทําใหการบังคับใชกฎหมาย  การบริการประชาชนนประทับใจไมคอยจะมี  เปน
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  ทุกวันนี้ผมมีธุรกิจใหภรรยาดูแล และครอบครัววิทิตานนท  

หุนสวนบางทั้งหอพัก  ลิซซ  ปมแกส  ลูก ๆ  สบายครับ  เพราะผมและภรรยา

สรางใหดวยหยาดเหงื่อและพลังความคิดที่สมองเราไมเคยหยุดนิ่ง  ผมไมรวย

และไมมีเงินฝากมากมายเหมือนคนหลายคนคิด  แตผมมีเทาไหรลงทุนหมดครับ  

ปลดเกษียณก็คงไมลําบาก  เพราะผลผลิตเร่ิมเบงบานครับ 
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ตอนท่ี 2 
 

ชีวิตนักเรียนประชาบาล 
 

ยอนกลับไปในป  พ.ศ.2503  นครลําปางหรือเขลางคนครที่ผมไดมีโอกาส

สัมผัสในคร้ังนั้น  ณ  เวลานี้ชางแตกตางกันราวฟากับดิน  ทุกภาพบรรยากาศผม

จําไดแมนยํา  เพราะนั่นคือการเดินทางออกจากบานเกิดที่  บานสบคือ  อําเภอ

เถิน  เปนคร้ังแรกสําหรับเด็กบานนอก  ซึ่งไดเกิดและเติบโตในชนบทมากวา  11  ป  

อยางผม 

ในป พ.ศ.2510 ผมเรียนจบช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในยุคนั้นยังคง

เรียกกันวา ม.3 จากโรงเรียนบานเวียง ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ผมจําตองเดิน

ทางเขามาเรียนกวดวิชาเพื่อเขาศึกษาตอ ม.ศ.1 ที่โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จน

จบ ม.ศ.3 

การเดินทางจากเถินมายังลําปางในตอนนั้น  จะตองใชเวลาอยางนอยๆ  

ถึง  8  ชั่วโมง  โดยสามารถเลือกเดินทางไดดวยวิธีเดียว  คือ  รถโดยสารคอกหม ู 

บนเสนทางอันแสนหฤโหด ทั้งคดเค้ียวไปมา และเต็มไปดวยฝุน อีกทั้งสองขางทาง

ยังถูกหอมลอมไปดวยตนไมนานาพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงรอยตอ อ.เถิน กับ 

อ.สบปราบ ระหวางผาน ดอยผาจัน และชวง อ.สบปราบ กับ อ.เกาะคา ที่

ชาวบานเรียกวากันวา “หลังเทิน” นั้น เปนถนนหนทางคดเค้ียวเล้ือยผาปาดงดิบ

ไปตามไหลภูเขา จนในบางคร้ังก็จะผานลําหวยที่มีน้ําที่ใสสะอาดไหลรินตลอดปมี

สะพานไมเกา ๆ ที่รถยนตจะขามแตละทีตองระมัดระวังเปนพิเศษ   ในขณะที่เรา
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ชีวิตนักเรียนมัธยม 
 

หลังจากผมเรียนจบประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสมัยนั้นเรียกวา ม.3  จาก

โรงเรียนบานเวียง  ต.ลอมแรด  อ.เถิน แลว  ผมมุงมั่นเดินทางมายังลําปางเพื่อจะ

ไดเขาเรียนตอในช้ัน ม.ศ.1  ที่โรงเรียน  “บุญวาทยวิทยาลัย”  ซึ่งเปนโรงเรียนชาย

ประจําจังหวัด  และมีชื่อเสียงเร่ืองมาตรฐานการเรียนการสอนสูงมากที่สุดในตัว

จังหวัด  ไมนาเชื่อวาในยุคนั้นผมยังตองเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะสอบเขาเรียนตอให

ได  ซึ่งคงจะไมแตกตางไปจากวิถีทางนักเรียนไทยในยุคนี้แตอยางใดนัก   

ผมเปนคนเรียนไมเกงนัก  แตมีความมุมานะมุงมั่นเอาจริงเอาจังไมนอย  

พิจารณาตามความถนัดแลวอาชีพแรก ๆ  ที่ผมใฝฝนมาเมื่อคร้ังยังเด็กคง

ใกลเคียงกับวิศวกรมากกวา  เพราะผมชอบเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยที่ระหวาง

นั้น ในขณะที่ผมเรียนอยูที่ บุญวาทยฯ “ผมชอบวิชาไฟฟาและเครื่องยนต และ

ผมก็ชอบเรียนวาดเขียนพอ ๆ กัน”  แตทวาผมก็ไมไดประกอบอาชีพใน

สาขาวิชาดังกลาวอยางที่ผมชื่นชอบ  ดวยเพราะพรหมลิขิต   หรือเพราะ    ”

ความโกรธแคนตํารวจนายหน่ึง”  ที่ตอวาผมนั่นเอง ทําใหชะตาชีวิตกลับหักเห

ใหไดมาเปนตํารวจจนถึงทุกวันนี้ได  
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3  ป  ในร้ัวโรงเรียนบุญวาทยฯ  แหงนี้  ผมไดประสบการณชีวิตลํ้าคา  

และไดเพื่อนตางถิ่นมากมาย  รุนผมจะเรียนกันเองอยางยอ ๆ  วา  บว.06  ผมจํา

ไดวานักเรียนคนเถินรุนราวคราวเดียวกันที่เดินทางมาเรียนตอที่โรงเรียนบุญวาทย  

มีเพียง  7  คน  ซึ่งปจจุบันก็ไดดิบไดดีกันแทบทั้งส้ิน 
 

“ความโกรธแคน”  ถูกตํารวจจับ 
  

เร่ืองมันก็มีอยูวา วันที่ 13 เมษายน 2509  เปนเทศกาลสงกรานตที่มีการ

เลนสาดน้ํากันตามประเพณี  ผมขับรถจ๊ิปพาพรรคพวกเพ่ือนฝูงเที่ยวสงกรานต 

พบกับจาตํารวจนายหนึ่งข่ีจักรยานยนตไลตาม จําไดวาที่ทางแยกบาน อุมลอง  อ.

เถิน จ.ลําปาง 

จานายนี้โบกเรียกใหผมจอดรถ เมื่อผมหยุดรถขางทางพี่จาก็ปราดเขามา

ชี้หนาและตะคอกผมประหนึ่งวา ผมเปนผูรายฆาคนตาย เขาดาผมอยางรุนแรง 

… มึงขับรถไมมีใบขับขี่ พอมึงก็ไมมีใบขับขี่ …ฯลฯ... ผมตองยกมือไหว 

ขอรอง ขอความเห็นใจ แตก็ไมวายถูกจาตํารวจนายนั้นแสดงอํานาจบาตรใหญ ไม

แยแสใดๆ อีก  

นั่นคือคําพูดจากปากซ่ึงผมยังจดจําไดอยางดีจนทุกวันนี้  นับแตวันนั้น  

เมื่อใครตอใครถามวา  “โตขึ้นอยากเปนอะไร?”  ผมจะตอบออกไปอยางมั่นอก

มั่นใจทันทีวา  “ผมอยากเปนตํารวจ  และจะตองเปนนายรอยใหไดครับ”  

แนนอน  เสนทางนี้หางไกลจากเสนทางที่ผมไดวาดหวังเอาไวในตอนแรกมาก    

จนถึงบัดนี้ผมก็ยังสามารถจําชื่อของจาผูนั้นไดอยางแมนยํา ผมได

แตเก็บงําความรูสึกนี้เอาไวดวยความโกรธแคน และจากวันนั้นนั่นเอง อยูมาวัน
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 “ความพยายาม”  เขาสูรั้ว รร.นรต. 
 

 หลังจากจบ  ม.ศ.3  ผมเดินทางลงไปตายเอาดาบหนาที่กรุงเทพฯ  เพื่อสอบ

เขาโรงเรียนเตรียมทหาร  ผลปรากฏวาผมสอบไมได   

ผมจึงหันเหไปเรียนตอ  ม.ศ.4  ม.ศ.5  แทน ที่โรงเรียนไพศาลศิลป  โดย

ระหวางเรียนนั้นผมไดกลายสภาพเปน  “เด็กวัด”  เต็มตัว  ผมอาศัยอยูวัด ที่วัด

บวรนิเวศน  ต่ืนเชาเดินตามพระไปบิณฑบาต อาศัยขาวกนบาตรพระจนกระทั่ง

เรียนจบ ม.ศ.5 

เม่ือจบ  ม.ศ.5  แลวผมตัดสินใจสอบเขาเรียนโรงเรียนตํารวจนครบาล  

เรียนสําเร็จจนในที่สุดก็ไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจในสังกัดของกองการ

ตางประเทศ  กรมตํารวจ  ซึ่งนั่นก็คือความปรารถนาประการแรกของผม 

 แตการพลาดการสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหารยังหลอกหลอนผมอยู

ตลอด  ผมยังมุงมั่นในความใฝฝนของตัวเองอยางไมลดละ  ผมมีความต้ังอกต้ังใจ

ที่จะสอบเขาเรียนตอที่โรงเรียนนายรอยตํารวจใหได  ซึ่งคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ

สอบฯ  ในตอนนั้น  ก็คือ  จะตองเปนตํารวจ  และจบ  ม.ศ.5  เสียกอน   

ดวยเหตุผลหลากหลายประการทําใหผมสอบไมติดในปแรก  แตดวยนิสัย

ไมยอมแพ  ทําใหผมฝงใจตอการเรียนโรงเรียนนายรอยรัดแนนข้ึน  และแลวฝน

ของผมก็มาเปนจริงไดในปที่สองนี่เอง   
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โดยที่การสอบปฏิบัติในคร้ังนั้น  ผมจะตองวิ่งระยะทาง  1  กิโลเมตรใหได 

ภายใน  3  นาที  และวายน้ํา  50  เมตร  

ให ไ ด ตํ่ า ก ว า   1 7   วิ น าที   ผม ใช

ระยะเวลาฝกซอมกวา  1  ปเต็ม  เพื่อให

ทําเวลาไดตามที่กําหนดเอาไวสําหรับ

คะแนนเต็ม  ตลอดจนยังตองเรียนกวด

วิชาสําหรับการสอบขอเขียนอีกรวมป 

จนสามารถสอบเขา นรต.รุน 26 ได เมื่อ

ป พ.ศ.2512  

ความภูมิใจคร้ังนี้  คือ  ความภูมิใจคร้ังสําคัญคร้ังหนึ่งในชีวิตของผม  

และตอกย้ําวา  ความพยายามอยูที่ไหน  ความสําเร็จอยูที่นั่น 
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ตอนท่ี 3 
 

นรต.รุน 26  อดีต...สูปจจุบัน 
 

 ต้ังแตวันนั้นผมศึกษาหาความรูจนเขาเรียนตอ รร.นรต. รุน 26 และต้ังใจ

ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ ไดรับพระราชทานกระบี่เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2516  วันที่

ผมออกจากบานเพื่อเขาเรียน จนถึงวันที่ผมไดรับพระราชทานยศ  พลตํารวจโท  

ในวันที่  1  ตุลาคม  2548  ที่ผานมา  ผมอยากฝากเปนขอคิดวา  “คนเราน้ัน  
พรหมลิขิตหาไดสรางมาต้ังแตเกิดไม  เราเองตางหากท่ีเปนผูซ่ึงจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี  ขยัน  อดทน  ตอสูกับปญหา  อยายอทอ
ตอชีวิต  อาศัยประสบการณเปนบทเรียน  เพื่อจะไดนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของตนตอไปนั่นเอง”  เชน  หากไมมีเหตุการณ

ตํารวจที่ขาดคุณธรรมในวันสงกรานต  พ.ศ.2509  เกิดข้ึน  ผมก็อาจจะไดเปน

วิศวกรไฟฟาสมใจไปแลว  สวนใครจะวาคนตางจังหวัดสมองชากวาคนกรุงเทพฯ  

นั้น  ผมก็ไดพิสูจนแลววาไมจริง  ผมกาวมาถึงจุดนี้ไดในวันนี้  นาจะไดบทเรียนใน

เร่ืองราวของความมุมานะจากผมบางตามสมควร  เรียนไมเกงอยาทอถอยและ

ทอแท  จงตอสูตอไป  ดังภาษิตที่วา  “ทางสูเกียรติศักด์ิจะปูดวยดอกกุหลาบที่
หอมหวนนั้นไมมี”  

เมื่อป  พ.ศ.2512  ผมไดเปนหนึ่งใน นรต. รุน  26  ซึ่งมีรวมแลว  90  คน ได

ใชชีวิตอยูในร้ัวสถาบันรวมกับเพื่อนๆ  เราจําไดเสมอในความลําบาก  ตองอดทน

ตอความเจ็บใจสารพัดในชีวิต 4 ป ของร้ัวสามพราน จนวันที่ 6 เมษายน 2516  

วันที่ไดฟงพระบรมราโชวาท  
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พระบรมราโชวาท 
 

“ ขาพเจามีความยินดี  ที่ไดมามอบกระบ่ีแกผูสําเร็จการศึกษา
ชั้นสูง จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับ
นายตํารวจใหมทุกคน ที่ไดรบความสําเร็จในการศึกษา และจะไดเขารับ
ตําแหนงหนาท่ีอันมีเกียรติ ในรายการตอไปเปนที่ทราบกันอยูแลววา 

ตามสภาพการปจจุบัน การรักษาความสงบ และความมั่นคงของ
ประเทศและประชาชน มีปญหาใหญและซับซอนอยางยิ่ง เกิดแกเจาหนาที่
ปกครองโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากบานเมืองของเรากําลังถูก
แทรกซึมบอนทําลายและคุกคาม โดยอิทธิพลภายนอกประเทศอยางหนัก 
ดังนั้น 

กอนที่จะออกไปปฏิบัติงาน แตละคนจะตองเขาใจวาตนเองไดตก
ลงตัดสินใจแลว ที่จะรับเอาภาระอันยากยิ่งมาเปนหนาท่ี และจะตองทํา
หนาที่นี้ใหสําเร็จ จะปลอยใหพลาดพลั้งไมได ไมวาดวยประการใดๆ 
เพราะจะเปนอันตรายถึงความเปนความตายของชาติไทย 

สําเร็จผูเปนตํารวจ การตอตานการแทรกซึมบอนทําลายวิธีตางๆ 
ไมมีวิธีใดสําคัญ และจําเปนเทากับการรักษาความเท่ียงธรรม และความ
สุจริต ที่ใด เจาหนาที่ฝายปกครองรักษาความสุจริตธรรมไวได ที่นั้น การยุ
ยงกอกวนทําไดยากที่สุด  แตถาที่ใด เจาหนาที่ไมเที่ยงธรรม การกอการ
รายจะทําไดงายดาย จะลุกลามรวดเร็ว และจะแกไขไดยากท่ีสุด  

ขอจงมีความต้ังใจ  และม่ันใจในหนาท่ี  จงใชความรู  ความฉลาด  
และความสุขุมรอบคอบใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานใหมากท่ีสุดจง
กลาหาญที่จะตอสูกับ คนชั่ว  ความชั่ว  และสิ่งลอใจทุกอยาง  จงยินดีและ
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            ขออวยพรใหนายตํารวจใหมมีความสุข  และความเจริญม่ันคงในชีวิต  
และขอใหผูที่มาประชุมพรอมกันในพิธีนี้  มีความสวัสดีทั่วกัน” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบ่ีใหกับพวกเรา  นรต.รุน 26 เม่ือ

วันที่ 6 เมษายน 2516  ณ  กระทรวงมหาดไทย  จากวันนั้นถึงวันนี้  ดูเหมือนวา  

ระยะเวลามันส้ันเหลือเกิน   ผมยังคงจําวันท่ี พวกเรา นรต.รุนที่ 26 เดินเขารับ

พระราชทานกระบ่ีดวยความภาคภูมิใจและเปนสุข   พระบรมราโชวาทบาง

ตอนกินใจเกินที่จะพรรณนา  ขอความที่พระราชทานตรงที่วา  “ ฯลฯ จงกลาหาญ 
ที่จะตอสูกับคนชั่ว 
ความชั่ว  และสิ่ง
ลอใจทุกอยาง ฯลฯ 
”  ถึงแมวารุนของเรา

ถู ก ม ร สุ ม ท า ง

การ เ มือง เล น งาน

เ สมื อ น ผ้ึ ง แ ตก รั ง  

สารพัดขอกลาวหาที่ 

พวกเราไดรับ  ความดีทีท่ํามาไมเคยคิดถึง    ไมวากัน   พระเจาคงรับรูบางไมมาก

ก็นอย  อยาไดยอทอ  จงตอสูกับคนช่ัว  ความช่ัว  ตอไปวันหนึง่ ความดีปรากฎ

ชัยชนะคงจะตามมา   
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 รุน 26   ผงาดจริงหรือ?? 
 

ในสวนรวมแลว รุน 26  ก็มิไดผงาดหรือรับราชการกาวหนามากกวารุน

อ่ืนๆ แตอยางใด  ขาวที่ออกมาวา  นรต. รุน 26  เปนรุนเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ผงาดไดตําแหนงดีๆ นั้น  เปนการกลาวหาที่ไมมีขอมูล

ครบถวน  ปจจุบัน รุน 26 ยังดํารงตําแหนงผูกํากับการ ถึง 16 คน     

 เพื่อนนักเรียนนายรอยรุนผมที่สรางชื่อเสียงระดับประเทศ  อาทิ  พัน

ตํารวจโท  ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ปจจุบันรุนผมมีพลตํารวจเอก  2  

คน  พลตํารวจโท  9  คน  และพลตํารวจตรี  20  กวาคน  นอกนั้นยังเปนพัน

ตํารวจเอกอยู  ปจจุบันเหลือรับราชการเพียง  40 กวาคน 

นรต.รุนที่ 26 ทั้งสิ้น 90  ชีวิต  ถึงตอนนี้เหลือรับราชการเพียง  40  

กวาชีวิต  นอกราชการ ลาออก  เกษียณอายุไปแลว  20  กวาชีวิต  เสียชีวิตแลว

ถึง 17  คน  ทั้งในราชการ และเสียชีวิตหลังจากเกษียณราชการ 

ในปนี้  (พ.ศ. 2551) จะมี นรต.รุนที่ 26 ปลดเกษียณอีก  5 ทาน  คือ

ผม , พล.ต.ต.สานิตย   โพธิ์พูนศักดิ์, พล.ต.ต.วราวุธ พุกประยูร, พ.ต.อ.ชมวัฒน 

ชิ้นไท และ พล.ต.ต.วัฒนะ มโนยศ,                

ป 2552  ปลดมากที่สุด  21 ทาน   ก็มี พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด,

พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ, พล.ต.ท.ศิริชัย มีนะกนิษฐ, พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ, 

พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟอง, พล.ต.ต.ชัยชาญ กิตติจันทร, พล.ต.ต.วิฑูรย คลังพลอย, 

พ.ต.อ.กสิพงษ  กิ่งสักกลาง, พ.ต.อ.เกรียงศักด์ิ รักษาสัตว, พล.ต.ต.จรัญ ชิตะ

ปญญา, พ.ต.อ.จักรพันธ พันธสัมฤทธิ์, พ.ต.อ.ชาญชัย  โทสกุล, พ.ต.อ.นักรบ 
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ป 2553  มี  13  ทาน  ไดแก  พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร, พล.ต.อ.จุมพล  

มั่นหมาย, พล.ต.ท.สถาพร ดวงแกว, พล.ต.ท.ถาวร จันทรยิ้ม, พล.ต.ท.ณัฐพิชย   

สนิทวงศ ณ อยุธยา , พล.ต.ต.ประพัฒน ศิริวัฒน, พ.ต.อ.ปราโมทย บุญดําเนิน, 

พ.ต.อ.ไพศาล  เหล็กพูล, พ.ต.อ.วัชระ สังวรโยธิน, พล.ต.ต.สาธิต มังคลศิริ,  

พ.ต.อ.สรรเสริญ ธรรมานนท, พล.ต.ต.สิทธิพงศ ปุณโณฑก และ พล.ต.ต.อํานวย 

มหาผล   

ป 2554  ปลด 8 ทาน  ไดแก พล.ต.ท.ชลอ ชูวงษ, พล.ต.ท.สุวัฒน  

ธํารงศรีสกุล, พล.ต.ต.กิตติ รุงเรืองวงศ,  พล.ต.ต.ชลอศักด์ิ อาษา, พล.ต.ต.สุชาติ  

เหมือนแกว, พ.ต.อ.ทรงฤทธิ์ สุขสมใจ, พ.ต.อ.ภักดี จิรางกูร, และ พ.ต.อ.ศราวุธ 

จันทรประเสริฐ   

ป 2555  รุนสุดทาย 5 ทาน  ไดแก  พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ,  พล.ต.ต.

ธนากร ศิริอัฐ, พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ, พล.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน และ 

พล.ต.ต.นพรัตน มีปรีชา  

นอกจากนั้นก็ตาย  ลาออก  และปลดเกษียณไปแลวบาง  ที่บอกวา “รุน

นายกทักษิณฯ ผงาด” นั้น พูดกันตามตรง  “โธเอย..!  รับราชการกันมาคนละ 

30 กวาป จะใหเปน ร.ต.อ. หรือ พ.ต.ต. กันอยูหรือไง”  ยิ่งสมัยนี้เด็กอายุ 30 

กวาๆ  ติดยศ พ.ต.อ. กันเยอะแยะถมไป   
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ตอนเหตุการณปฏิวัติ 19 กันยายน 2549  พวกเราตกตํ่าถูกเหยียบถูกย่ํายี

สารพัด  แทบไมมีใครคบคาสมาคมดวย เหมือนกาฝากของสํานักงานตํารวจ  ถูก

ยายไป “ประจํา” หรือที่เรียกวา “เขากรุ”  กันเกือบหมด...อนิจจา!! ทั้งๆ ที่บาง 

คนเขาก็ทํางานของเขา

ไป ไมไดม ีอํานาจอะไร

จะไปชวยเหลือการเมือง

แม แต น อง   ก ็ถ ูกก ลั ่น

แกล ง   นี ่ค ือ   “ตํารวจ

ไทย”  เหยียบไดเหยียบ

ทันที  ฝากเปนขอคิดวา 

สรางระบบกฏเกณฑให 

เปน  “ตํารวจอาชีพ” กันเสียทีเถอะครับ  ตํารวจสวนใหญเขาตองการระเบียบ

กฎเกณฑที่แนนอน  ไมใชมีขอยกเวนอยูรํ่าไป  คนทําชั่วหากินกับการซื้อขาย

ตําแหนง  “กรรมมีจริงครับ”  ผมเห็นมามากตอมาก  พวกนี้ปลดเกษียณไปไม

กลาจะสบหนาลูกนองครับ   สําหรับผมแลวผมพูดไดเต็มปากวาหลังจากปลด

เกษียณไปแลวผมจะเดินอยางสงาผาเผย เพราะผมไมเคยไถลูกนอง  ไมเคยให

ลูกนองเปดบอนหาผลประโยชนใหครับ 
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ตอนท่ี 4 
 

ชีวิตตํารวจตระเวนชายแดน 
 

ยอนไปเมื่อวันศุกรที่ 6 เมษายน 2516  นักเรียนนายรอยตํารวจรุน 26  

ได เข า รับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเ ด็จพระเจ าอยู หั วฯ   ณ 

กระทรวงมหาดไทย หลังจากจบจาก รร.นรต.  พวกเราทั้งรุนไดรับการแตงต้ังเปน 

“ผูบังคับหมวดประจําตํารวจตระเวนชายแดน”  แยกยายกันไปรับใชชาติ  

ตอสูกับขบวนการผูกอการรายคอมมิวนิสตทั่วประเทศ 

ผมถูกบรรจุเปน ร.ต.ต.สังกัด กก.ตชด.เขต 5 อ.แมริม จว.เชียงใหม แต

ถูกสงไปปราบผูกอการรายที่ อ.ทุงชาง ,อ.เชียงกลาง ,อ.ปว จว.นาน ผมไดรับการ

ฝกอยางหนัก 6 เดือนกอนจะถูกสงตัวมาทํางาน ผมไมกลัวตาย ผมมีความกลา

พอที่จะฟาดฟนกับผูกอการราย 

ในวันที่ผมเดินทางไปรับตําแหนงผมแบกถุงทะเลบรรจุส่ิงของเคร่ืองใช

ข้ึนรถเมลจากเชียงใหมมุงสูจังหวัดนาน เม่ือไปถึงลําปางผมระลึกถึงหลวงพอเกษม  

เขมโก จึงคิดที่จะไปนมัสการทานที่วัดสุสานไตรลักษณ เพื่อขอพรเปนศิริมงคล 
 

หลวงพอเกษม  เขมโก  ครูบาที่ผมยึดเหน่ียว 

เม่ือผมไปถึงปาชาเวลาประมาณ 09.00 น.ผมไปที่ศาลาที่มีลูกศิษยและ

ผูคนอีกหลายสิบคนรอเขานมัสการ ผมพบจาตํารวจที่เคยจับผม ผมเขาไป

แนะนําตัวเลาประวัติใหฟงถึงการเขาเปนตํารวจใหฟงโดยละเอียด จาตํารวจผูนั้น
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เม่ือไปถึงผมกมลงกราบและอธิษฐานขอพรทาน นั่งรออยูชั่วอึดใจผมก็

ไดยินเสียงเคาะไมกระดานที่ทําเปนหองลอมรอบเชิงตะกอนท่ีหลวงพอเกษมนั่ง

บําเพ็ญภาวนาอยู จาตํารวจไดยินก็เขาไปในหองเพื่อพบหลวงพอเกษม ผมไดยิน

เสียงหลวงพอเกษมบอกกับจาตํารวจวาใหตํารวจชายแดนเขามาไดเลย ผมไดยิน

อยางชัดเจนเพราะจุดที่หลวงพอเกษมนั่งภาวนากับหองที่ผมนั่งรอหางกันไมถึง2-

3 เมตร ผมเขาไปกราบหลวงพอเกษม ยังที่ไมทันพูดอะไรหลวงพอก็เอยกับผม

ทันทีวา “ไปอยูชายแดนปลอดภัยไมมีอะไร” หลวงพอเปากระหมอมผมพรอม

กับใหดายสายสิญจน และใหขนมผมกินเพื่อเปน ศิริมงคล 2-3  ชิ้น ผมเกิด

ความรูสึกข้ึนมาทันทีวา “หลวงพอเกษมบรรลุธรรมจริง” ผมคิดถึงเหตุการณ

วันนั้นคราใดผมอ่ิมเอิบและยึดมั่นในบารมีของหลวงพอเกษมเปนอยางยิ่ง ผมลา

จากหลวงพอเกษมออกเดินทางไปรับตําแหนงผูหมวดโจมตีที่ จว.นาน ถนน

เสนทางสายทุงชาง-บอเกลือใต ผมใชชีวิตตํารวจตระเวนชายแดนถึง 8 ปเศษ ก็

ยายมาเปนตํารวจภูธรจนกระทั่งป 2548  ผมจึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร. เขามาทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรุงเทพฯ 

เปนคร้ังแรก  อยูกรุงเทพฯ 2 ป 8 เดือน จึงไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหกลับมาอยู
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จากวันนั้นถึงวันนี้ผมพบอุปสรรคในชีวิตราชการมากมาย แตผมก็ตอสู

และยืนหยัดตอสูในการทํางาน โดยเฉพาะการปองกันปราบปรามยาเสพติดผม

ยึดม่ันในอุดมการณมาโดยตลอด กับทั้งดํารงตนในยุติธรรม กระทําการดวย

ปญญา รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต ผมไดรับโลรางวัลมากมายทั้งในและ

ตางประเทศ ผมภูมิใจเปนอยางมากในหนาที่ผูพิทักษสันติราษฎร  

จนวันนี้ ผมดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ผมพอใจใน

ความกาวหนาในชีวิตราชการ  “ ผมถือวาผมไดกําไรชีวิตที่ไดตําแหนงนาย

พล” ไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงพระราชทานพระบรม

ราโชวาท  ผมซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ และต้ังปณิธานวา จะทํางานเพื่อ

ประเทศชาติบานเมืองตลอดไป  

ในชวงป พ.ศ.2510 เปนตนมา สถานการณผูกอการรายคอมมิวนิสตใน

ประเทศไทยแพรกระจายไปทุกภาคของประเทศไทย  การแพรขยายของพรรค

คอมมิวนิสตในประเทศไทยประการสําคัญคือ “ขาราชการรังแกประชาชน  เอา
รัดเอาเปรียบประชาชนในชนบท หรือในท่ีหางไกลคมนาคม”   

ตชด.จึงมีบทบาทอยางสูงในขณะนั้น  ที่จะเขามามีบทบาทในการพัฒนา

ใหประชาชนอยูดีมีสุข รักษาชายแดน ปองกันอธิปไตย  ปองกันปราบปรามการกอ

การราย  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน  สรางความเจริญพื้นที่ที่หางไกล  ในชวง

นั้น ทหาร ตํารวจ ทั้ง ตชด. ทั้งภูธร เสียชีวิตแตละวันแตละเดือนจํานวนมาก 
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 สมเด็จพระบรมราชชนนี หรือที่ประชาชนชาวไทยเรียกพระองควา 

“สมเด็จยา”  ไดขอให นรต.รุน 22 ทั้งหมดเมื่อจบจาก รร.นรต.ไป ตชด. ตอมารุน 

25 ทั้งรุน และรุน 26 ทั้งรุนถูกสงไป ตชด.ทั้งหมด 

 ดังนั้น หลังจาก รุน 26  จบการศึกษา และรับพระราชทานกระบี่ เมื่อ 6 

เม.ย.2516 ก็ถูกสงตัวไปฝก ตปส. ฝกทบทวนการโดดรมที่คายนเรศวร ฝกอยู

ประมาณ 6 เดือน ก็แยกยายไปประจํา กก.ตชด.เขต 2-9 และ กก.สอ. ผูที่สอบได

ที่ดี ๆ จะเลือก กก.ตชด.เขต 2 เขต 7 ซึ่งการแทรกซึมและปฏิบัติการของ ผกค.

นอยที่สุด  สวนผมสอบไดที่กลางๆ เลือก กก.ตชด.เขต 5 ที่ต้ังอยูที่ อ.แมริม จ.

เชียงใหม  แตมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือพื้นที่ของ ภ.

5 ในปจจุบัน  

กก.ตชด.เขต 5 ที่ผมไปประจํามีเพื่อนรวมรุน 9 คน ที่เลือกไปอยู  ไดแก 

ร.ต.ต.ฉลอง  สนใจ, ร.ต.ต.สุรสิทธิ์  สังขพงษ, ร.ต.ต.ชลอศักด์ิ  อาษา, ร.ต.ต.วุฒิ

ชัย  บุษปะบุตร, ร.ต.ต.สิทธิพงศ  ปุณโณฑก,ร.ต.ต.วุฒินันท  บรรจบผล (เสียชีวติ

แลว), ร.ต.ต.ทรงฤทธ์ิ  สุขสมใจ, ร.ต.ต.อนุชา  มติศร  
 

มุงหนาจังหวัดนาน แดน ผกค. 

 หลังจากที่เราฝกทบทวนกระโดดรมเสร็จแลว  ผมก็เดินทางไปรับ

ตําแหนงที่ กก.ตชด.เขต 5 โดยเดินทางไปทางรถไฟ  เมื่อไปถึงรายงานตัวกับ 

ผกก.ตชด.เขต 5  ก็มีรุนพี่ นรต.รุน 25 ตอนรับและแนะนํา จากนั้นก็มอบหมาย

งานใหเปน ผบ.หมวด ตชด.  กระจายอยูในพื้นที่ จว.เชียงราย จว.นาน ที่มี
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 ผมเปนหมวดเคล่ือนที่เร็ว  ที่มีหนาที่ไปสนับสนุนคุมครองการสรางทาง 

“สายทุงชาง-หัวโกน” ซึ่งเปนสายยุทธศาสตร  ที่ อ.ทุงชาง  ผกค. รุนแรงมาก  

จะไปไหนก็ตองระมัดระวังอยางมาก  ตชด. ทหาร ถูกซุมโจมตีอยูเนืองๆ  รถที่ไป

สรางทางถูกเผาอยูเสมอ ๆ ผมเวียนวนในจังหวัดนาน ทํางานที่ อ.ปว  อ.ทุงชาง  

อ.แมริม  อ.ทาวังผา  ภารกิจตามแตจะถูกส่ังใหไป เชน คุมครองการสรางทาง 

คุมครองแพทย พอ.สว. ถวายความปลอดภัยการเสด็จเยี่ยมชาวเขาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชินี ฯลฯ นอกจากนี้ยังประจําอยูฐาน ตชด.ที ่

อ.บอเกลือดวย 

 ณ ฐาน ตชด.บอเกลือใต จว.นาน (เดิมเปนหมูบานบอเกลือใต) ฐาน 

ตชด.แหงนี้ต้ังอยูบนยอดดอยสูงเทาไหรจําไมได จําไดแควาจะลงมาอาบน้ําลํา

หวยขางลางใชเวลาลง 15-20 นาที ขากลับ 30 นาที คิดเอาก็แลวกัน  อาบน้ํามา

ก็เหมือนไมอาบ  ดังนั้น 3-5 วันอาบคร้ัง การสงอาหาร 10 วัน จะมี ฮ.นําอาหาร

มาสง  ถามาตรงวันอากาศปด อาจรอไปอีก 3-5 วัน  จนกวาอากาศจะเปด  ก็

ตองทนกินน้ําพริก อาหารกระปอง หนอไม หรือไปซ้ือไกชาวบานมาทํากิน  

มีอยูคร้ังหนึ่งอาหารหมด  ลูกนองลาดตระเวนไปซื้อหมูของชาวบาน หาง

ออกไปเกือบ 10 กม. ขากลับมาลูกนองปากไมดี พูดไมดี ใกลถึงฐานที่ต้ังอยูแลว  

หมูหลุดหายคนหาเทาไหรก็ไมเจอ 

 ลูกนองวิทยุขอกําลังลงมาชวยหาหมูที่ถูกมัดขาใลมาหลุดหาย  ผมพา

ลูกนองลงมาชวยหาหมู มี จ.ส.ต.ทวีศักด์ิฯ  ลงมาดวย  จ.ส.ต.ทวีศักด์ิฯ บอกผม
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 หากวาคนหาก็เดินตามโพรงหญาใชไมตีกอหญาที่สูงสักประมาณหัวเขา

เพียงไมกี่นาที ผมกับลูกนองอีกหลายคนเห็นหมูนอนน่ิงหายใจฟด ๆ ฟด ๆ อยู  

ไมทันจะพูดอะไร ลูกนองอีกคนยกปน 16 ประจํากาย ล่ันกระสุนใสหมูหลายนัด 

หมูก็หายเขาปาไปอีก 

 จ.ส.ต.ทวีศักด์ิฯ ทนไมไหว  ตะโกนล่ันปาทันที   “มึงรูหรือเปลา มึง
กําลังผิดผีปา พวกมึงปากไมดี เพราะมึงไลหมูมาพูดจาไมดี  ไมเคารพเจา
ที่เจาทาง ฯลฯ”  พวกเราเงียบ 

 จ.ส.ต.ทวีศักด์ิฯ  กลับไป นั่งยกมือไหวตนไมใหญริมหวยตนเดิมอีกคร้ัง  

คราวนี้ ผมเดินไปยืนใกลๆฟง จ.ส.ต.ทวีศักด์ิฯ  บอกเจาที่ “ขอขมาเจาที่ เจาทางที่

พวกเราไมมีสัมมาคารวะ ขอใหผีปา เจาที่เจาทางใหอภัยดวย  พวกเราขอบน

บานเจาที่เจาทาง จะมาเล้ียงดูทาน  จะเคารพทานตลอดไป" 

 จากนั้นพวกเราก็รวมกันเดินทาง   ตอนนั้นก็เกือบ 18.30 น. อากาศเร่ิม

มืดคร้ึม เยือกเย็น  ผมเห็นหนาแตละคนออนอกออนใจ  ในที่สุดเพียงไมถึง 10 

นาที ตชด.คนหนึ่งก็ตะโกนวาหาหมูเจอแลว จากน้ันก็ชําแหละหมูริมลําหวย  

และตองนําหัวหมูเซนเจาที่  อาหารม้ือนี้ผมกินขาวกับน้ําพริก อาหารกระปอง

ดีกวาไมอยากกินหมูตัวนี้เลย 
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 ผมอยูกับลูกนอง 28 ชีวิตบนยอดดอย  ที่มีหลุมลอมรอบ  มีที่กําบังปน

ของฝายตรงขาม  เรามีปนกลเบา มีปน ค. 60 มีปน M 79 ไวตอสู  มีอยูคร้ังหนึ่ง

เคร่ืองบินจากกองบิน 41 มาทําแอรสไตส คือยิงรอบ ๆ ฐานตอนเวลาประมาณ   

17-18 น. ระหวางยิงคุมครองฐานผมอยู ปรากฏวา ผกค.ซึ่งคงซุมอยูแอบตนไม

ใหญจากนั้นก็ยิงสวนไปยังเคร่ืองบินที่มาทํา “แอรสไตส” ผมบอกนักบินใหเวียน

วนทําอีก 2-3 รอบ  ปรากฏวาทําเพียง 2 เที่ยว ก็ตองบินกลับ  เพราะกลัวจะถูกยงิ  

แตพวกเราไมกลัว   เพราะ ผกค. อยูหางฐานเรามาก  คงเปนระยะทางประมาณ  

2-3 กม. และก็อยูคนละสันเขา 

ลูกนองสอบเปน ร.ต.ต. 
 
 แตละวันบนฐานที่ ต้ังเราไมมีภารกิจอะไร  นอกจากเฝาฐาน  ออก

ลาดตระเวน หาขาว พบปะชาวบาน  ไปไกลก็ไมได  อยูอยางนี้ไปวันหนึ่ง ๆ   

มีอยูวันหนึ่ง จ.ส.ต.ประกอบ  ผมจํานามสกุลไมได เขามาคุยกับผมที่

หลุมบังเกอรที่ผมนอน  จ.ส.ต.ประกอบฯ เปนคนขยัน อายุ 40 กวา ชอบอาน

หนังสือ  

เขาบอกผมวาสอบเปน ร.ต.ต.มา 3-4 คร้ัง สอบไมเคยได จ.ส.ต.ประกอบ

ฯ ยันยันกับผมวา “จําตัวบทกฎหมายไดเกือบหมด” ผมไมเช่ือทดลองถาม   

องคประกอบความผิดฐานลักทรัพยวามีอะไร 

 จ.ส.ต.ประกอบฯ ตอบ (1) เอาไป (2) ซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอ่ืนเปน

เจาของรวมอยูดวย (3) โดยเจตนาทุจริต ผมถามอีกหลายขอหา หลายบท 

ปรากฏวา จ.ส.ต.ประกอบฯ ตอบผมถูกหมด    



 
42 

ผมรูทันทีวา “ตอบไมเปน” อธิบายไมถูกตองตามหลัก  คงไมรูวิธีการ

ตอบ เพราะไมมีใครสอน   

ผมเร่ิมแนะนําการตอบขอสอบ  เก็งขอสอบให หลังจากนั้นไมนาน 

จ.ส.ต.ประกอบฯ เขาสอบเปน “ร.ต.ต.”เปนผลสําเร็จ 

 ผมดีใจมาก  ที่แนะนําการสอบสําเร็จ “ผมปงไอเดีย” ถาผมทําคูมือ

แนะนําสอบเปน ร.ต.ต.ในลักษณะเก็งขอสอบแลวพิมพเปนรูปเลมขายคงดี   

ผมเร่ิมติดตอโรงพิมพที่ จว.เชียงใหม  “สมัยนั้นตองใชคนเรียงอักษร
แตละตัว  แลวขึ้นแทนพิมพแตละยก (8 หนายก) ใชเวลานานมาก”  

ผมตกลงพิมพจํานวน 1,000 เลม ลงทุนประมาณ 30,000 บาท ผมไมมี

เงินทุน ตองหากูยืม เพราะเงินเดือนผมจบมาเพียง 950 บาท ผมวางตลาดขายให 

ตชด.ทั้งหมด โดยวิทยุแจงใครสนใจติดตอที่กองรอย 4 คือที่ต้ังของผม ขายเลม

ละ 70 บาท ใหผอนชําระ 2 เดือน ปรากฏวาขายหมด  ผมดีใจมากที่หาเงินดวย

ความรู   

ในยุคนั้นผมกําลัง “บาปริญญา”  รร.นรต.จบมาไมไดปริญญา ไดเพียง

ประกาศนียบัตร  ผมตองนําชื่อ “คุณกอบกูล  วิทิตานนท” ที่จบ นบ.จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาเปนผูรวบรวมดวย จึงทําใหหนังสือมีเครดิตมากข้ึน 

ขออยู ตชด. ตอ 8 ป  เขียนตํารา “ซื้อรถเกง” 

 ผมอยู ตชด.ครบ 2 ป กรมตํารวจใหสิทธิ์ผูที่อยูครบ 2 ป สมัครใจยายเขา

ไปสังกัด “บช.น.”  ผมทบทวนทิศทางชีวิตรับราชการวาควรจะเลือกทางเดินใด?  

จะเขา “น.” ก็คงลําบากเพราะบานไมมี  ญาติไมมี    บานตนเองก็อยูที่ลําปาง  
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สุดทายผมเห็นวา  ผมอยู ตชด.รวบรวมตํารา จําหนายเปนอาชีพเสริมก็

คงดี  ผมขายหนังสือเลมแรกไดกําไร  ผมซื้อรถเกง ยี่หอ “ดัทสัน รุนเชอรี่” 

ขนาด 1000 ซีซี ราคาเพียง 55,000 บาท  ผมจําไดวาผมจดทะเบียนที่ จว.

เชียงใหม ไดเลข “1466”  แสดงวาผมซื้อรถเปนคนที่ 1466 ยุคนั้นใครมีรถกง

สวนตัวถือวามีฐานะ ผมดีใจที่ผมซื้อรถไดดวยเงินที่บริสุทธิ์  เงินที่มาจาก

น้ําพักน้ําแรงและความรูความสามารถตนเอง 

 เมื่อผมตกลงตัดสินใจอยู ตชด.ตอ  ไดมีโอกาสรูจากทานผูพิพากษา

บุรินทร  โชคเกิด  ผูพิพากษาประจําศาลจังหวัดเชียงใหม  ผมจึงรวมกับทาน

บุรินทรฯ เร่ิมปรับปรุงหนังสือ “เก็งขอสอบเปน ร.ต.ต.” ใหม  โดยมีเนื้อหาสาระ

เพิ่มข้ึนจากเลมเดิม  มีครบทุกวิชา เปล่ียนชื่อเปน “แนะนําการสอบเปน 

ร.ต.ต.” ทําใหหนังสือผมมีคุณคามากข้ึน ปรากฏวาตองพิมพอีกหลายคร้ัง  ผมดี

ใจที่มีตํารวจในยุคนั้นอานหนังสือผมเลมเดียวสอบเปน ร.ต.ต.ไดหลายคน  ผมไป

ไหนมีตํารวจเรียก “อาจารย”  และบอกผมเสมอวา “ที่เปนนายตํารวจไดทุก
วันนี้เพราะหนังสืออาจารยวุฒิ” 
 ผมภูมิใจที่สรางคนใหกาวหนาในชีวิตราชการ   ขณะเดียวกันผมก็มี

ฐานะดีข้ึนไดจากการขายความรู  จนผมซื้อบาน 60 ตารางวา ราคาเพียง 

210,000 บาท ผมผอนเดือนละ 1,300 บาท ผมขอยายจาก ผบ.หมวด ตชด. จว.

นาน มาประจํา บก.ตชด.ภาค 3 อ.แมริม จว.เชียงใหม  ทํางานฝายอํานวยการ 
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  - ป 2517 ได 2 ข้ัน  ปตอมา พ.ศ.2518 จะตองได 2 ข้ันเพราะ

ผลงานเดน  ผวจ.นาน  จะตองให แตตามระเบียบกรมตํารวจใหไมได  ผวจ.จว.

นาน   เลยใหข้ันลูกนองผมทั้งหมวดคือ 28 คน 

  - ผมขอเหรียญพิทักษเสรีชน   ขอการบรรจุเปนกําลังพลประเภท 

1  ขอเหรียญราชการชายแดนใหทุกคน  ลูกนองชอบใจ  เพราะนําไปลดคา

โดยสารได 50%  

  - ผมเขียนคูมือ “การสอบสวนคดีวินัย” เปนคนแรกของกรม

ตํารวจ   จน พล.ต.อ.สุรพล  จุลพพราหมณ  อ.ตร.สมัยนั้นช่ืนชม  เพราะเปน

ประโยชนตอการบริหารงานบุคคล  สมัยนั้นการสอบคดีวินัยยุงยากมาก  ไมมี

ผูทําคูมือหรือตําราลักษณะนี้มากอน 

  - ผมทําหนาที่หัวหนาแผนก ตองมีหนาที่พิจารณาสํานวนและ

ขอข้ันปะทะ  หลายคนที่เปนใหญเปนโต บางคนไดข้ัน 2-3 ข้ัน บางคน 5-6 ข้ัน  

บางคนไดเปน 10 คร้ังก็มี  ตอมาก็เจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการใน

กรมตํารวจ  ในคร้ังนั้น ข้ันปะทะใหนํามารวมข้ันประจําปได เชน ข้ันปกติได 2 ข้ัน  

ปะทะอีก 2 ข้ัน  ปนั้นจะไดถึง 4 ข้ัน ข้ันปะทะแตเดิมนําไปรวมกับข้ันประจําป ผู

ไดข้ันปะทะบอยๆ จะไดเล่ือนตําแหนงเร็วมาก ทําใหขามคนอ่ืนอยางรวดเร็ว  

ตอนหลัง ตร. แกไขไมใหนําข้ันปะทะมารวมกับข้ันประจําป  แตใใหเปน

คาตอบแทน พสร. หรือ พปผ.แทน 
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 อยู ตชด. ผมไมมีข้ันปะทะ  ผมแคลวคลาดตลอดมา  หลายคร้ังที่ ผกค. 

ดักซุมยิง  เหมือนผมรูตัวกอน  กําลังผมกระจายไมเปนกลุมเปนกอน  ผกค. คิดวา

ผมรูตัวก็เลยไมซุมยิง ถอยกําลังไป  ดังนั้นผมจึงไมไดข้ันปะทะเลย  แมจะถูกซุม

ยิงที่ฐานเมื่อคร้ังอยูที่ฐานบอเกลือใต แตก็ยังไมถึงกับใกลอันตราย 

แปลกแตจริง  ผมกลับมาทําหนาที่ปะทะอีกเม่ือคร้ังเปน รอง ผกก.

สส.บช.ภ.3  ปะทะกับกองกําลังคุมกันของขุนสา  ลูกนองถูกยิงบาดเจ็บ  ผมส่ัง

การใหสูอยางบาระห่ํา  ฝายกองกําลังติดอาวุธยิง M79 ตกหางผมไมถึง 10 เมตร   

เหมือนโชคชวยบริเวณที่กระสุนตกเปนถนนริมลําหวย  กระสุน M79 ตก

ลงริมถนนแลวกล้ิงถลาลงไปในลําหวย  เสียงตูมสนั่นหวั่นไหว  แตผมก็รอดมาได

อยางหวุดหวิด 

นับเปนเหตุการณเฉียดตายคร้ังหนึ่งในจํานวนหลายๆ คร้ังตลอด 8 ป

แหงชีวิต ตชด. ผมอยู ตชด. จนถึงป 2523 ก็สมัครไปอบรมหลักสูตรสารวัตรผู

บังคับกอง รุน 18 ในการเรียนสมัยนั้นเรียน 6 เดือน  เรียนอยางจริง ๆ จัง ๆ  

การทําเอกสารวิจัยตองทําอยางจริง ๆ จัง ๆ ผมจําไดวาผมทําเร่ือง “การ

กําหนดคุณสมบัติตําแหนงกับการแตงต้ังโยกยาย”  เหตุผลที่ทําเร่ืองนี้เพราะ

ในยุคนั้นมีการวิ่งเตนทหาร  เพราะอยูในชวงอํานาจเผด็จการเปนใหญ  วิ่งเตน 

“ทหาร” เพราะอยูในชวงอํานาจเผด็จการเปนใหญ  วิ่งเตนตองวิ่งเตนทหาร   

ผมทําวิจัยเร่ืองนี้ก็ปรากฏวาเปนไปตามสมมติฐาน สมัยนั้นฝายตํารวจ

ยังมีไมมาก  ผูที่มีอํานาจอีกคนคือ “นายเวร”  จะเปนผูทําบัญชีหลักแทนนายวา

งั้นเถอะ 
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 ปจจุบันเวลาผานมากวา 28 ป การวิ่งเตนก็ยังมี   และรุนแรงกวาสมัยนั้น

มาก  สมัยผมเปน รอง สว., สว., สวป., รอง ผกก. ผูบังคับบัญชายังมองเห็น

คนทํางาน   

ระหวางเรียน รร.สารวัตรผูบังคับกอง ผมเปนคนเสนอขอไปดูงาน ณ 

ตางประเทศ ปรากฏวารุนผมไดไปดูงาน “ตํารวจมาเลเซีย”  ไปดูงาน “ตํารวจ
สิงคโปร”   

ในยุคป พ.ศ.2524 ไดไปดูงานตางประเทศ ถือวาสุดยอด  ผมถือวาผมได

ทําเพื่อรุน   

สมัยนั้นมีการเรียน “เลนกอลฟ” การ “ยิงปนพก” และยิงแขงขันจนได

เหรียญ ไมมีกลัวเสียกระสุนเชนสมัยนี้ 

 ผมอยู ตชด. 8 ปเต็ม   ความรู “งานสอบสวน ปองกันปราบปราม ที่
เลาเรียนมาจาก รร.นรต.ไมไดใช”   

มีอยูวันหนึ่งเรียนวิชา  “การสอบสวน”  อาจารยผูบรรยายคือ พล.ต.อ.

แสวง  ธีระวัฒน  ในสมัยนั้นจําไดวา ทานดํารงตําแหนง รอง ผบก.ในสังกัด 

บช.น.  อาจารยถามนักเรียนวา  “การสอบสวนผูตองหาที่รับสารภาพ  มีวิธีการ

อยางไรที่จะใหการสอบสวนสมบูรณ”  ถามอยูนานไมมีใครตอบ   

ผมลุกข้ึนตอบดวยความมั่นใจวา “อาจารยครับ การสอบผูตองหาถา
รับสารภาพจะใหสมบูรณนั้นตองนําองคประกอบความผิดในขอหาน้ันมา
พิจารณา  แลวตองสอบขอเท็จจริงใหเปนไปตามความผิดนั้น ๆ และ
จะตองครบประเด็นเขาขอกฎหมาย”  เชน  
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“สอบคดีลักทรัพย ตองมีการเอาทรัพยไป คือตองเอาไปซึ่งทรัพยนั้นเปน

ทรัพยของผูอ่ืน หรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ก็ตองสอบใหเห็นวา ทรัพยที่

เอาไปนั้นเปนของผูอ่ืน  โดยทุจริต  ก็ตองสอบวา ที่ลักไปนั้น ต้ังใจจะเอาไปเปน

ประโยชนอยางไร  ฯลฯ”  ผมยืนอธิบายอยางยืดยาว 

 ตบทาย  ถาจะส่ังไมฟอง ก็ไมเห็นยากครับ  “สอบใหขาดองคประกอบขอ

ใดขอหนึ่ง และไมมีพยานสนับสนุน เทานั้นก็ไมผิด ส่ังไมฟองไดครับ” 

 อาจารยถามผมมาจากไหน  ผมบอก  “บก.ตชด.ภาค 3 ”นาจะเปน 

“ผูบรรยาย” คุณนาจะมา “ยืนบนแสตนทแทน” และชมเชยคําตอบผม นั่นเปน

คร้ังแรกที่ผมใหความสนใจงานสอบสวน หลังจากจบออกมาจาก  นรต.   

ระหวางที่อบรมอยู รร.สารวัตรผูบังคับกอง ผมไดทําเร่ืองยื่นสมครใจยาย

จาก บก.ตชด.ภาค 3 ไปสังกัด “ บช.ภ.” จว.ลําปาง ซึ่งจะไดตําแหนงใดก็ได 

ระบบวิ่งเตนก็ตองมี  ผมขอเพื่อนผมที่เปน ผูชวยนายเวร  ผบช.ภ.3  คือ “ร.ต.อ.

สิทธิพงศ  ปุณโณฑก”  คอยติดตามเร่ืองให  

 และในท่ีสุดหลังจากผมจบ รร.สารวัตรผูบังคับกอง ก็ไดรับการแตงต้ังเปน 
“สารวัตรปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพะเยา” 
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ตอนท่ี 5 
 

เริ่มชีวิต  “ตํารวจภูธร”  สวป.สภ.อ.เมอืงพะเยา 
 

 ในที่สุด  เมื่อ พ.ศ.2524  กรมตํารวจแตงต้ังผมจาก  “หน.ผ.1 บก.ตชด.

ภาค 3  เปน  สวป.สภ.อ.เมืองพะเยา 

 พะเยาในยุคป 2524  ยังไมเจริญเหมือนปจจุบัน  ปญหาจราจรไมมาก  

อาชญากรรมรุนแรงมีนานๆ คร้ัง  ยาเสพติดยุคนั้นก็คือ  “เฮโรอีน”  มีคนเสพ

เฮโรอีนแตก็ไมแพรหลายนัก   

พะเยายุคนั้นคนดุ  มียิงกันฆากันบอยๆ 

 ผมทําหนาที่  สวป. 

 วันหนึ่งมีตํารวจสายสืบและจราจรแอบกระซิบผมวา  “สารวัตรครับ  
กํานันตําบลแมปม มีอํานาจมีฐานะรวยผิดปกติ และมักจะมีลูกนองติดตาม
ไปไหนมาไหน  นาจะทําอะไรผิดกฎหมาย” ผมซักไซถามประวัติความเปนมา

พอสมควร จากนั้นก็เก็บขอมูลไว 

 ผมใหฝายสืบสวนหาขาวเช่ือมเขากับ  “สืบสวนหามือปนรับจาง  สืบ

หาบุคคลที่นาสงสัยวานาจะกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย”  แลวกําหนดเปาหมาย

อยางลับๆ เพื่อเขาตรวจคน รวมทั้งบานกํานันตําบลแมปม ดวย รวม 3 เปาหมาย  
“ผมพิมพหมายคน และผมลงนามเองทั้ง 3 จุด  พรอมแผนท่ีจุดที่จะคน” 
 ผมออกเปนคําส่ังใหผูใตบังคับบัญชาสายปราบปราม ผึกทบทวนแถวชิด 

และฝกยุทธวิธีตํารวจ  ผมนัดลูกนองเวลาตี 5  พรอมแตงเคร่ืองแบบใหเรียบรอย  

ในขณะนั้นผมมี รอง สวป. 2 คน  และช้ันประทวนอีก 30-40 คน 
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 ถึงเวลานัด ผมส่ังจัดแถวหนากระดานปดระยะ 3 แถว  จากนั้นก็

มอบหมายภารกิจที่ผมแอบเขียนเปาหมายไว 3 เปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 – แถวแรก  ไปคนบานผูตองสงสัยคดีลักทรัพย 

 เปาหมายที่ 2 – แถวที่สอง  ไปคนกระทอมตองสงสัยวาคนรายมือปนตาม

หมายจับฐานฆาคนตายหลบหนีมาซอนตัวอยู 

 เปาหมายที่ 3 – แถวที่สาม   ไปคนบานกํานันประเสริฐฯ  กํานันตําบล

แมปม  กํานันชื่อดังที่ตํารวจเกรงอกเกรงใจ 

 หลังจากผมมอบภารกิจ ทุกคนเงียบ  โดยเฉพาะเปาหมายที่ 3  ทุกคน

กลัว  ไมกลา  เพราะวัฒนธรรมบานนอก ตํารวจกับกํานันหรือผูใหญบานจะสนิท

ชิดเช้ือกัน  รูจักกัน ไปมาหาสูกัน  จะทําอะไรก็ลําบากใจ 

 ผมให ร.ต.ต.ประกิตฯ  เลือกกอน  ร.ต.ต.ประกิตฯ เลือกเปาหมายที่ 1  

ตอมา ร.ต.ท.มาโนชฯ  ตองตัดสินใจเลือกเปาหมายที่ 2 กับที่ 3  ซึ่งเปาหมายที่ 2 

สายลับแจงวาเปนมือปนรับจางฆาคน หลบเขามาอยูหาง หรือกระทอมในสวน

อาจมีการยิงปะทะกันเกิดข้ึนได  และเปาหมายที่ 3  ก็เปนบานกํานัน ตองเส่ียงกับ

ความขัดแยง และเส่ียงตอการถูกดําเนินคดี 

 ร.ต.ท.มาโนชฯ  ตัดสินใจอยูนาน  ในที่สุดก็เลือกเปาหมายที่ 3  ยอมถูก

ดาดีกวาเส่ียงปะทะยิงตอสูกับคนรายมือปน  จากนั้นก็แยกยายกันไปคนเปาหมาย

ตามหมายคน  “หมายคนของผูมีอํานาจหนาที่ ก็คือออกโดย ร.ต.อ.วฒิุ   วทิติา

นนท  สวป.สภ.อ.เมืองพะเยา”  ผูออกหมายคน 

 เม่ือผมไปถึงเปาหมาย  ผมส่ังกระจายกําลังโดยลอมดานซายดานขวา 

และผมซักซอมอยางหนักแนนวา  ตองฟงคําส่ังผมคนเดียว  หามใชอาวุธปน ถา
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 เมื่อวางกําลังเรียบรอยแลว  ผมตะโกนทันที  ผมเรียกช่ือนายสี บอก

นามสกุลดวย “ขณะนี้ทานมีหมายจับ  ผม ร.ต.อ.วุฒิ  วิทิตานนท  สวป.  นํา
กําลังมาจับกุมทาน  ใหวางอาวุธ ชูมือขึ้นเหนือศีรษะ แลวเดินออกมามอบ
ตัวแตโดยดี  ขอรับรองวาเราจะใหความปลอดภัยและใหความเปนธรรม” 
 เงียบ...ไมมีเสียงตอบ 

 ผมเรียกชื่ออีก 2-3 คร้ัง ขอใหเขาตอบ  ยังเงียบเชนเคย  ผมกระซิบถาม

สายสืบลูกนองผม  “หาขาวแนหรือวามันหลบเขามาพักที่นี่”  ลูกนองผมยืนยัน  
“แนนอนครับ เมื่อคืนวานนี้ก็ยังอยู” 
 ผมตะโกนอีกคร้ัง  คราวนี้ผมเพิ่มเติมวา  “ผมจะนับ 1 ถึง 10  ถาไม
ออกมามอบตัว ผมจะใชกําลังเขาจับกุมทันที” 
 ก็ยังไมมีเสียบตอบเชนเดิม 

 เฮอ..!  ผมข้ึนเสียงกับลูกนอง  อยางนี้ขาวร่ัวแน หรือไมงั้นมันก็ตองรูตัว

กอน  ลูกนองผมบอกอาจเปนไปได  ขณะที่รถยนตเราเขามามีเสียงหมาเหา 

คนรายอาจรูตัวต่ืนและรีบหนีออกไป 

 ผมจึงใหลูกนองหมอบ แลวเขาไปใกลๆ กระทอม จนในที่สุดก็รูวา ไมมี

ใครอยูเลย “คนรายหนีไปแลว เหลือแตรองรอยการกอไฟหุงขาวในกระทอม
ทิ้งไวใหผมดู” 
 เปนอันวาภารกิจผมลมเหลว คนรายไหวตัวทัน 
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 ผมส่ังถอนกําลังเขาไปเสริมที่เปาหมายที่ 3 นั่งรถกระบะเกาๆ ของ สภ.อ. 

ไป  เพียงไมถึง 10 นาที ก็ถึงบานกํานัน   

ทันที่ที่ไปถึง  ร.ต.ท.มาโนชฯ  ซึ่งติดตอกันกอนแลววาเราจะเอากําลังไป

เสริม  ร.ต.ท.มาโนชฯ  ออกรายงานผมวา  “ไมพบของผิดกฎหมายครับ”  แตผม

สงสัย ผมมาถึง  “มีคนวิ่งขึ้นบนช้ันสอง แลวเขาหองนํ้ากดชักโครก”  นาจะ

เอาของอะไรสักอยางทิ้งลงชักโครก ผมเดินเขาไปในบาน  ระหวางเขาประตู  
“บุตรสาวกํานันออกมาตอนรับผมทันที” 
 “นี่หรือ...สวป.วุฒิฯ  คนออกหมายคนบานพอ?” 
 “ใชครับ” ผมตอบรับแตโดยดี 

 แคนั้นแหละ  คําดุดาผรุสวาทออกมาเปนชุดๆ  กลาวหาผมใชอํานาจไม

ควร  พอเปนถึงกํานัน  ไมไดเกี่ยวของกับของผิดกฎหมายเลย  ตํารวจสมัยนี้มีแต

หาผลประโยชนโดยมิชอบ…ฯลฯ 

 ผมข้ึนเสียงดังข้ึน  “นี่หนู  ฟงผมกอน  ผมไมเคยรูจักพอ ผมไมเคย
พบ  แตผมมีเหตุสงสัย  ถาไมพอใจจะฟองรองกลาวหาก็ยินดีจะไดพิสูจน
วาเราไมไดทําอะไรผิดกฎหมาย ตํารวจภูธรไมรูไมเคยเห็นมากอนก็เลยไม
สนใจ”   
 ลูกสาวกํานันเสียงเบาลง 

 ผมถามตํารวจที่มาในชุด ร.ต.ท.มาโนชฯ วา ทําบันทึกการตรวจคนหรือยัง 

ลูกนองตอบวา “ยังครับ”  ชวงนั้นเอง...   
ผมเหลือบไปเห็นกระทะทองเหลืองใบใหญวางอยูใตยุงขาว  (ทาง

เหนือจะทําเปนอาคารไม ใตถุนสูง เก็บขาวไวในนั้น) ยุงขาวอยูหางจากตัว
บานประมาณ 10-15 เมตรเห็นจะได 
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 ผมเดินไปใตยุงขาวทันที  นอกจากกระทะทองเหลืองแลว  ผมเห็นปบ
ใสปูนขาว  ผมยิ้มทันที  นี่คือสวนสําคัญที่ใชฟอกเฮโรอีนแบบ 3  ใหเปน
เฮโรอีนแบบ 4 
 ผมเห็นถังพลาสติกสีน้ําตาลขนาด 20 ลิตร วางอยูใกลกัน  ถาม
ตํารวจท่ีเดินทางดวยวาดูหรือยัง ขางในมีอะไร 
 ตํารวจคนนั้นตอบผมวา “น้ําสม  คลายๆ น้ําสมสายชู”  ผมปร่ีเขาไปดม

ดู ผมรูทันทีวานี่คือ “แอซิติกแอนดไฮดราย  (Acetic and Hydride) เปน
ยาเสพติดประเภท 1  ความจริงเปนสารเคมี แตทางกฎหมายถือเปน
ยาเสพติดตํารวจภูธรไมรูไมเคยเห็นมากอนก็เลยไมสนใจ” 

 ผมบอก ร.ต.ท.มาโนชฯ  เชิญกํานันมาดู นี่คือยาเสพติดประเภท 1 ผม
เดินตรวจดูรอบๆ อีก เห็นกลองขาวเกาๆ แขวนอยูที่เสา ใหลูกนองเปดดู
เจอฝนอีก 1 จอย 
 ผมส่ังใหลูกนองจับกํานันประเสริฐฯ ทันที  ในขอหา  “มียาเสพติด
ประเภทที่ 1 เฮโรอีน ไวเพื่อจําหนาย (เกิน 20 ลิตรถือวา มีไวเพื่อจําหนาย)”  
และ “มีฝนไวในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย”  ทําบันทึกการจับกุมสง

พนักงานสอบสวน   

หลังจากนั้น เราก็กินขาวตมมื้อเชาพรอมๆ กัน ซึ่งผมถือวาเปนหนาที่

ผูบังคับบัญชา ตองดูแลอาหารการกินกับลูกนองเสมอ ทํางานเสร็จทานขาว

รวมกัน ปรับทุกขกันสรางความเปนกันเองยิ่งข้ึน 

นี่คือผลงานคร้ังแรกของชีวิตการเปนตํารวจภูธรที่จับยาเสพติด  และผม

ภูมิใจในการหาขาวของสายสืบ เพราะหาขาวไดดีมาก 
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วันรุงข้ึน  พล.ต.ต.วิชัย  วิชัยธนพัฒน  ผบก.ตชด.ภาค 3  พรอมกับ

เจาหนาที่ DEA หนวยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาประจําจังหวัด

เชียงใหม เดินทางโดย ฮ. มาที่ สภ.อ.เมืองพะเยา  พรอมกลาวชื่นชมตํารวจ  “ที่

จับกุมนักคายาเสพติดรายสําคัญ”  ที่ DEA ตองการตัว 
ผมอยากหัวเราะ...นี่อะไรกัน..!  ผมคนเพื่อปองกันปราบปรามไมให

เขาทําผิดหรือมีอิทธิพล  กลับกลายเปนจับนักคายาเสพติดรายสําคัญไป
เสียนี่ 

DEA ชมเชยผมและใหรับรางวัลเปนเงินราว 3 ถึง 4 หมื่นบาท จําไมไดแน

ชัด  แตถือวาเยอะมากในยุคนั้น  ผมช่ืนชมตํารวจในบังคับบัญชาทุกคน และแบง

รางวัลใหโดยทั่วกัน 

พะเยาเปนจังหวัดเล็กๆ “ขาราชการทหาร ตํารวจ ศาล อัยการ” จะ

รวมรับประทานอาหารกันอาทิตยละคร้ัง  ทานผูวาก็บอกผมวา  “คุณวุฒิฯ  กาํนัน
วิ่งเตนนะ  พยายามขอประกันตัว อางวาปวย ไปขอใบรับรองแพทยจาก 
รพ.”   

สวนผูพิพากษาหัวหนาศาลก็เปนหวงผม ใหขอคิดผมวา  “สวป.  กํานัน
เขามีลูกนองมีบริวารมากมาย  มีลูกบานก็มาก  ถาเขาบอกวาของที่ตํารวจ
จับเปนของลูกนองเอามาฝากไว และใหลูกนองรับแทนเสีย โอกาสกเ็ปนไป
ได  ตองมีพฤติการณมากอนวา เปนผูคา เปนผูผลิต เพราะมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเกือบครบถวน  ดังนั้น ตองมีรายงานการสืบสวน
ประกอบดวย” 

ผมดีใจและรูสึกขอบคุณที่ทุกคนเปนหวง ผมตองคนหาประวัติใหไดมาก

ที่สุด  และไดขาวเพิ่มเติมพบวา นาจะมีโรงงานผลิตเฮโรอีนในละแวกใกลนี้  ซึ่ง
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ผมเดินทางไปยังศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติด บช.ภ.3  ผมไปพบ 

พล.ต.ต.ประกอบ  ชูเทศะ  ผูชวย ผบช.ภ.3  ซึ่งเปนหัวหนาศูนยดังกลาว  ผมให

รายละเอียดกับ พล.ต.ต.ประกอบฯ  คําตอบคือ  “ศูนยเราไมมีอะไรเลยคุณ  
ตองไปขอที่ DEA ดีกวา” 

ผมยอนไปที่ จว.เชียงใหม  ผมจําไดวาขณะนั้น DEA  เชาอาคาร 3 ชั้น อยู

ที่ถนนชางมอย  อ.เมือง  จว.เชียงใหม   

เมื่อไปถึงพบเจาหนาที่แจงความประสงคขอรายละเอียดประวั ติ 

เจาหนาที่แจงวา  “ไมไดครับ  DEA มาทํางานในประเทศไทยถือวาลวงล้ํา
อธิปไตย ไมอาจจะใหได”  

ผมตอรอง   ผมจะไมนําไปกลาวอางในศาล  ผมจะนําไปแปลเปน

ภาษาไทย แลวให ศปส.ภ.3 ยืนยันและรับรองขาวสารจะไดไหม?   

ฝาย DEA ปรึกษาหารือกันครูใหญๆ  ตกลงก็ยินยอมใหผม 

เขาเชิญผมเขาไปในหองศูนยขอมูล ภายในศูนยขอมูลมีคอมพิวเตอร

หลายเคร่ือง 

เจาหนาที่กดรหัสชื่อถามตามที่ผมแจงไป  ปรากฏวา ขอมูลหล่ังไหล

ออกมาโดยเครื่องพิมพแบบหัวเข็มจากคอมพิวเตอรหลายหนามาก จะกี่หนาผม

จําไมได  ที่ผมจําไดก็คือ มีการเกี่ยวของกับนักการเมืองทานหนึ่ง และเชื่อมโยงไป

ถึงฮองกง ฯลฯ 
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เมื่อผมไดขอมูลแลวก็นําไปแปลเปนภาษาไทย  ปรับขอมูลใหสอดคลอง

กับการรายงาน แจงให ศปส.ภ.3 รับรอง  จากนั้น ผมก็นํารายละเอียดที่รางมา  

การสืบสวนของสายลับ การออกหมายคน  การไปคนหา  จัดทําผังความสัมพันธ

กับบุคคลอ่ืน  จนเปนรายงานการสืบสวนหนาพอสมควร 

นี่คือจุดเร่ิมคิดและเร่ิมทําของผมในเวลาตอมาคือ “สํานวนการสืบสวน” 

กลาวคือคดียาเสพติดรายสําคัญ ตองมี “สํานวนการสืบสวน”  เสมอ  

ผมไดขอมูลรายงานการสืบสวน และนําไปให พงส. ประกอบสํานวนคดีอาญา ใน

ที่สุดก็สรุปสํานวนส่ังฟองนายประเสริฐฯ  และศาลพิพากษาใหจําคุกกํานันผูนี้ 6 

หรือ 8 ปผมจําไมไดแนชัด  แตในสมัยนั้น กฎหมายยาเสพติดมีอัตราโทษไมสูง

เหมือนในปจจุบัน 

 กลางเดือน มิถุนายน 2544  ผมไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปน ผบก.ภ.จว.

พะเยา  ร.ต.ท.มาโนชฯ ยังอยูที่พะเยา แตคราวนี้เปน “ผกก.อก.ภ.จว.พะเยา”  

ผมาถามถึงกํานันประเสริฐฯ  พ.ต.อ.มาโนชฯ ตอบวา  “พี่...มันเพิ่งตายได 2-3 
เดือนนี่เอง  ถูกวิสามัญที่โคราช  คายาเสพติดถูกตํารวจลอซ้ือแลวยิงตอสู 
เลยถูกตํารวจยิงตาย” 
 เห็นหรือยังครับ...ป 2524-2544 เปนเวลา 20 ปเต็ม “เขาก็ยังไมเลิก” ทั้ง

ที่ผมก็จับติดคุกไปแลวคร้ังหนึ่ง 

 นี่คือตัวอยางที่ทุกคนตองเอาไปคิดวาการปราบยาเสพติดไมใช “จับ

ยาเสพติด”  แตตอง  “ยึดทรัพยสินทุกอยางที่เขาไดจากการคายาเสพติด”  

หรือ “ยึดทุกอยางใหหมดเน้ือประดาตัวไปเลยครับ” 
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เปน สวป. ขอเขาเวรสอบสวน 
 งานปราบปรามผมทําทุกรูปแบบ เพียง 3-4 เดือน ผมคลอง และรูงาน 

“ผมทํางานสืบสวน งานปองกันปราบปราม งานจราจร” ทํามาหมดแลว 

อยากจะเปนพนักงานสอบสวน หรือสอบสวนเองบาง  ในยุคนั้น เขาเวรสอบสวน

ได แตตองขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเสียกอน 

 ผมขออนุญาต พ.ต.ท.อํานวย  สุขเจริญ  สวญ.สภ.อ.เมืองพะเยา  ขอ

เขาเวร  สวญ.อนุญาต ขออนุญาต ผวจ.พะเยา ใหเรียบรอย   

ผมเร่ิมเปน “พนักงานสอบสวน”  โดยมี สวญ. แนะเคล็ดลับการเขาเวร

การสอบสวนใหผม  เสมือนเปนอาจารยคนแรกที่สอนงานสอบสวนผม  เพราะ

ตอนเปน นรต. ก็เพียงแคฝกงาน   

ผมเขาเวรสอบสวน และทําการ

สอบสวนทั้งคดียาเสพติด  คดีฆาคนตาย  

คดีปาไม  รวมแลวก็ประมาณ 20-30 คดี  

ผมเห็นวางานสอบสวนไมใชของยากเลย   

แตเราตองสนใจ  คิด กําหนดรูปคดี คิดแนวทางการสอบสวนใหดีก็ไมมีอะไร 

 ผมอยูไมนานก็มีการขอข้ันประจําป  ปรากฏวา  ทั้ง จว.พะเยา  ระดับ สว. 

จะได 2 ข้ัน เพียง 1.5 คน  ผมรายงานผลงานตลอดปเสนอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน  จนกระทั่งมีการพิจารณา  ปรากฏวา ผลออกมาบอกวา “ผมได

ลําดับ 2”  ที่ขาดอีก 0.5 นั้น จะขอโควตา  ตร. ให   
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ผมทํางานกําลังพลมากอน  เมื่อคร้ังเปน สว.ผ.1 บก.ตชด.ภาค 3  ผมเคย
สละสิทธิ์ 2 ขั้น ให พ.ต.ท.ประวรรธ  สินธุวัฒน  ผกก.ตชด.เขต 5 เพื่อให
ทานได 2 ขั้น จะไดขึ้นเปน พ.ต.อ.  ผมจึงยอมเสียสละใหทาน   

ในปนี้ผมตองได 2 ข้ัน จึงจะไดยศ พ.ต.ต.  ผมตองตอสูกับความมี่เปน

ธรรม  ผมไมยอมเด็ดขาด ผมไมไดรับความเปนธรรม  เพราะคนท่ีได 2 ข้ัน คําส่ัง

ออกมาเปน สวส.สภ.อ.เชียงคํา  อยูบานนอก ผลงานปราบปรามก็ไมมี  สอบสวน

คดีสําคัญๆ ก็ไมมี ผิดกับผมทํางานทั้งปราบปรามและสอบสวน มีผลงานที่ชัดเจน 

ไดรับการยกยองชมเชยระดับชาติ 

 ผมเรียกรองขอความเปนธรรม  โดยใชอํานาจตามกฎหมาย ตัดสินใจรอง

ทุกข  หรือรองทุกขตาม พ.ร.บ.วินัยตํารวจ พ.ศ.2547 ทันที  ตอมาทราบขาววา 

สจ. ไมพอใจ ไดต้ังกระทูถาม ผวจ. ในสภาจังหวัดดวย   

ผวจ. ผูนี้เปนผูที่ผมกับทานรูใจกันดีอยูแลว  ทานเห็นและชื่นชมผลงาน

ของผมมาโดยตลอด  แตระดับ กก.ภ.จว.พะเยาตางหาก ที่ในการพิจารณาเอา

คะแนนผลจับกุมมาพิจารณา  ปรากฏวา คดีเปรียบเทียบปรับ  สวส. ลงนาม

เปรียบเทียบปรับทุกคดี  ก็เลยนํามาเปนผลการจับกุมเปรียบเทียบตลอดปเปนของ 

สวส. หมด  ทําใหไดคะแนนมากกวาผม  ผมรองทันทีวาไมถูกตอง คนจับไมใช 

สวส.  ตํารวจผูจับกุมตางหาก  คดีลหุโทษไมมีการบันทึกจับกุม จะนํามาเปน

คะแนนไมได 

 ในที่สุดก็ตอง “ถอนคําสั่ง 2 ขั้น มาใหผม” 

 นั่นจึงเปนคร้ังแรกที่ผมได “เรียกรองความเปนธรรม” 
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สวส.สภ.อ.เมืองเชียงใหม “สางคดีบุกรุกดอยสุเทพที่ยืดเย้ือ
ยาวนาน” 
 สภ.อ.เมืองเชียงใหม เพิ่ม สวส. จาก 1 คน เปน 3 คน  ผมไดรับการ

พิจารณาแตงต้ังจาก สวป.สภ.อ.เมืองพะเยา มาเปน สวส.สภ.อ.เมืองเชียงใหม  

เมืองที่มีความเจริญเปนลําดับ 2 ของประเทศไทย  ในชวงนั้น อ.เมืองเชียงใหม มี 

สภ.แหงเดียว  (ปจจุบันมีถึง 4 สภ.คือ สภ.เมืองเชียงใหม  สภ.แมปง  สภ.ภูพิงคฯ 

และ สภ.ชางเผือก)  คดีในชวงนั้นมีเกือบ 3,000 คดี  คดีอุกฉกรรจถาผมจําไมผิด  

200 กวาคดีตอป จึงตองเพิ่ม  สวส. อีก 2 คน 

 ผมเปน  สวส.(3)  เพราะอาวุโสนอยสุด  ผมไดรับแบงงานโดยโอนสํานวน

คาง คือรับคดีที่ยังไมไดสอบพยานอะไรเลย มีแต “บันทึกตรวจท่ีดินที่บุกรุก  แผน 

ที่ที่บุกรุก และชื่อผูบุกรุก”  ทั้งหมดคือการ 

บุกรุกอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ทางข้ึนดอยสุ

เทพ บริเวณหนาวัดพระธาตุฯ ผมรับมา 100 

กวาคดี  ผมคิดวา รุนพี่คงอยากลองของผม

วา  สวป. จะสอบสวนเปนหรือ??  เพราะผม

ขามฟากจากสายปราบปราม  มาสาย

สอบสวน  ยุคนั้นถือวา ตองเกงจริงๆ  ที่ยาย

มาได ทั้งๆ ที่เปน สวป. ไมนานนายเห็นฝมือ

ไมไดวิ่งเตนเลย 
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 “ผมทําสํานวนสอบสวนเปนตัวอยาง  โดยใชวิธีโรเนียวคําใหการ
ของผูกลาวหา  คําใหการพยาน  คําใหการผูตองหาแลวใชวิธีเติมคํา  จะให
ผมน่ังพิมพ 100 คดี ซ่ึงเปนคดีซํ้าๆ กัน เห็นวาไมจําเปนอีกทั้งเสียเวลา” 
 ในชวงนั้นตํารวจโบราณตองใช

พิมพดีด  ผิดทีก็ตองลบ  ไมมีคอมพิวเตอร

เชนสมัยนี้  การสอบสวนบางทีนายสั่งแก

ส่ังร้ือแทบรองไห  เพราะตองพิมพใหม  ผม

ทดลองทําสํานวนแรก  ปรากฏวา “อัยการ
รับเรื่อง ยินยอมตามท่ีผมทําไป  คือใช
แบบโรเนียวได” 
 คดีการบุกรุกตอนนั้นผูตองหามีทั้งรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  นัก

ธุรกิจ  ชาวบานทั่วไป  ฯลฯ  ลวนมีชื่ออยูในสํานวนทั้งนั้น 

 ผมทํา 4-5 สํานวนเรียบรอยแลว เปนคดีดังๆ ทั้งนั้น 

 หนังสือพิมพพาดหัวขาว ทั้งบทความอยูหลายวัน 

 

 

 

 

 

 จากนั้นสํานวนชาวบานบุกรุก ผมกระจายไปให นรต.รุนนองที่ยายมาใหม 

รุน 36 จํานวน 12 นาย  แบงกันทําสํานวนใหเรียบรอย 
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 ปรากฏวา ชาวบานที่ทราบขาวจะถูกจับกุมดําเนินคดีรวมตัวกัน  “เดินขบวน

ประทวง”  อางเหตุไมไดรับความเปนธรรม อยูมานานแลว  เดือดรอน  ฯลฯ 

 ผมเดินทางไปพบศาล ขอฟองดวน  เรียนถามทานวา ถาจะกรุณา

พิพากษาโทษใหเบาสุด เชน โทษจําคุกจะรอลงอาญาไดไหม? 

 ปรากฏวา ศาลจังหวัดเชียงใหมบอกผมวา  “โทษเชนนี้ศาลรอลงอาญา

ไดเพราะเปนชาวบานบุกรุกเพื่อทํามาหากิน”  ผมดีใจสุดขีด 

 ผมออกไปพบกับผูชุมนุมเพื่อยืนยันกับชาวบานวา  ผมยังจะตอง

ดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายตอไป  แตผมจะสอบสวนและประสานทุกฝาย

เพื่อไมใหถูกจําคุก  ศาลจะพิจารณาหาวิธีผอนหนักเปนเบา 

 ในที่สุด ชาวบานก็ยอมสลายตัว 
 “ผมดังอีก พาดหัวขาวอีกหลายวัน” 
 สวส. ยุคนั้น ทํางานทุกอยาง  อาทิ 

 -  ตองเปล่ียนเวรกันรับรองบุคคลสําคัญ 

 -  ตองเขาเวรเมื่อ พงส. ไมเพียงพอ 

 -  คดีอุกฉกรรจ ฆากันตาย ตองไปชันสูตรพลิกศพ  เก็บศพดวยตนเอง  

ทําหนาที่เสมือนสัปเหรอ  เพราะยุคนั้นไมมีอาสากูภัยตางๆ ไมมีมูลนิธิฯ  ผมถูกผี

ตามหลอกหลอนบอยๆ  ตามไปหลอกถึงบาน เพราะเก็บศพโดยไมบอกกลาวขอ

ขมาเขา  เผาศพทิ้งเพราะไมมีญาติก็บอย   

 -  คดีอุกฉกรรจตองไปที่เกิดเหตุดวยตัวเอง 

   ฯลฯ 
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 ในยุคนั้น  “นายจะไมแยงแถลงขาวแทนลูกนอง”  ผมจึงลงขาวเปน

ประจํา  หนังสือพิมพไทยรัฐ  เดลินิวส  ขาวสด  หนังสือพิมพทองถิ่น ฯลฯ จะลง

ภาพการปฏิบัติงานของผมบอยจนถูกหาวา “จางลงขาว”  ผมยืนยันวาชีวิตผมไม

เคยจายเงินใหผูส่ือขาวลงเชียรเลย 

 ชวงหลังนายแยงแถลงขาว  ตองสอนใหแถลงดวย เพราะนายบางคนทั้ง

ชีวิต ไมเคยสืบสวน  จับกุม  ตรวจคน  สอบสวน  ผลัดฟอง  ฝากขัง ฯลฯ  แลวจะรู

ซึ้งไดอยางไร?  ชีวิตตํารวจที่แทจริงอยูที่นี่ตางหาก  ดังนั้น มียศสูงๆ อาจจะไม

ภูมิใจในชีวิตตํารวจที่ทําก็ได  นายประเภทน้ีไปไหนมาไหนจะเขินๆ ไมกลาส่ัง 

เพราะไมแนใจในขอกฎหมาย ขาดประสบการณการทํางานสถานีตํารวจ  และ

ความภูมิใจหลังเกษียณก็จะไมบังเกิดกับผูนั้น   

 

สางคดีรถหาย ไดฉายา “สารวัตรคอมพิวเตอร” 
 มีอยูวันหนึ่ง  ผกก.ภ.จว.เชียงใหม  บอกกับผมวา  “วุฒิฯ  ชวยหาวิธี
แกปญหาการโจรกรรมรถในพ้ืนที่ อ.เมืองเชียงใหมดวย เพราะแตละเดือน
รถหายมากเหลือเกิน” 
 ผมศึกษาขอมูลพบวา  เปนจริงอยางที่ 

ผกก.พูด  ปรากฏขอมูลในปหนึ่งๆ วา พื้นที่ อ.เมือง

เชียงใหม  “รถยนต รถจักรยานยนตหาย คิด
เปนมูลคาเงินมากกวาคาจางเงินเดือน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก รวมคาใชจายทั้งหมดของตํารวจ
ทั้งโรงพัก เสียอีก” 
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 ผมเห็นดวยที่จะตองแกไข  สบจังหวะชวงนั้นที่เชียงใหมมีงานฤดูหนาว มี

การ ออกราน และมีรานหนึ่งที่ “นําคอมพิวเตอรมาแสดงดวย”  ราคาแพงมากตอน

นั้น ตกเครื่องละประมาณ 60,000 บาท แค 6 บิท เองครับ ตอนน้ันยังไมมีวินโดว 

ตองเขียนโปรแกรมกันเอง  โปรแกรมหนังสือที่มีอยูก็เชน  จุฬา  ราชวิถี  เกษตร  ซึ่งผม

ก็ไดถามโปรแกรมเมอรที่เขียนโปรแกรมวา  สามารถคนหารถหายไดไหม?   
“ผมจะนํารถที่หายทั้งหมด บรรจุไวในคอมพิวเตอร  จากนั้นถาผม

สงสัยรถคันใด  หรือรถท่ียึดไวที่ สภ.อ. ทั้งหลายวาหายมาจากท่ีใด  ผมจะ
นําเลขเคร่ืองยนต  เลขตัวถังมาคนหา  เพื่อจะไดทราบวา รถคันนี้หายจาก
ที่ใด?” 
 คนขายตอบวา  “ไดครับ  ผมจะชวยเขียนโปรแกรมให  แตตองซ้ือ

คอมพิวเตอรราคา 60,000 กวา ยี่หอ EPSON  เคร่ืองน้ีกอน”  ผมตองหาเงิน

มาซื้อ  ผมใชวิธี ซื้อเงินผอน แลวมอบใหเปนของทางราชการ  จากนั้นก็ขอเบิกคา

กระดาษพิมพมาใชจาย 
 “ผมจึงเปนคนแรกของกรมตํารวจที่นําไมโครคอมพิวเตอรมาใชใน
งานสืบสวน  ปราบปราม และงานสอบสวน”   

ผมขอให ผบช.ภ.3  ทําหนังสือไปยังโรงพักเพื่อสงขอมูลรถหายที่แจง

ความไวทุกทองที่  จากนั้นก็ใหลูกนองเก็บขอมูลเขาคอมพิวเตอร  จาก 1 คัน เปน 

100 เปน 1,000 คัน และมากข้ึนเร่ือยๆ 

 ผมเห็นวา ขอมูลมากพอ ผมขอให ร.ต.ต.ดุษฎี  อารยะภูมิ  นรต.รุนนอง 

ซึ่งยายมาประจํา สภ.อ.เมืองเชียงใหม ไปคนหารถจักรยานยนตที่ยึดไว หรือคน

รถจักรยานยนตที่ตองสงสัย แลวนํา “หมายเลขเครื่อง  หรือหมายเลขตัวถัง”  
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 ผมดีใจมาก ที่ผมทําสําเร็จ 

 จากนั้น ผมก็พัฒนามาเร่ือย จนคดีระเบิดบานสมุนผูคายาเสพติด 

เครือขาย เหวย เซียะ กัง ที่ขางโรงเรียนดารา  มีบานเรือนและทรัพยสินของ

ประชาชนกวา 200 ราย เสียหาย  ผมระดม พงส. สอบปากคําเจาทรัพยที่เสียหาย 
“คดีนี้เปนคดีแรกท่ีใชคอมพิวเตอรเฉพาะสรุปสํานวนการสอบสวนเกือบ 
100 หนา” 
 จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมก็ตามรอยเทคโนโลยี และนําเทคโนโลยีมาใชอยาง

จริงๆ จังๆ ทั้งที่ ภ.จว.เชียงราย,  ภ.5, ภ.9, บช.ก. และตอไป “ตํารวจภูธรภาค 4 
จะเปนตํารวจภูธรท่ีมีเทคโนโลยีกาวไกล และจะเห็นผลในเร็วๆ นี้ ไมเกิน 
15 ก.ย.2551 ทุกอยางตองเรียบรอยกอนผมเกษียณอายุราชการ” 
 นอกจากนี้ผมจัดรายการวิทยุ ทางสถานีป.ป.ส.เชียงใหม  รายการ 
“ตํารวจสัมพันธ”  

ผมเปดตู ปณ.191 หาขาวอาชญากรรม มีการทําขอความประชาสัมพันธ

ดังนี้ 
   “ อาชญากรรม คือ พิษรายในชีวิต 
      ยาเสพติด การพนัน นั้นเหตุใหญ 
      พฤติกรรม ที่พบเห็น อาจเปนภัย 
      แจงขาวไป ตู ปณ.191 แมปง” 

คดีอุกฉกรรจที่สําคัญและผูตองหารับสารภาพ ผมใช VDO ถายทําคํารับ

สารภาพ และผมจะยื่นฟองดวนภายใน 7 วัน “ผมทําคดีแบบน้ีบอยมาก เพราะ
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สวญ.สภ.อ.จอมทอง, สวญ สภ.อ.ฮอด ( 2527 – 2531 ) 
 ผมดํารงตําแหนง สวส. 3 ป ไดเล่ือนเปน สวญ.สภ.อ.จอมทอง  

 ที่นี่...! ผมทํางานสนุก ทํางานเต็มที่ โดยเฉพาะดานปราบปรามยาเสพติด  

 “จอมทอง” เปนอําเภอที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท  

 เปนอําเภอที่มีน้ําตกมากที่สุด คือน้ําตกแมกลาง แมยะ วชิรธาร ฯลฯ 

 เปนอําเภอที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดตลอดปที่ยอดดอยอินทนนท 

เปนอําเภอที่มีวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งมีพระพุทธรูปทองคํามากที่สุด  

 เปนอําเภอที่มีชาวเขา ปลูกฝนมากที่สุด 

 ผมจึงประกาศใหชาวเขาเลิกปลูกฝน “ผมประกาศวาถาผมเปน สวญ.”
อยูที่นี่ จะตองไมมีคนขายเฮโรอีน” 
 ผมเรงรัดงานทุกๆดาน ทั้งระเบียบ

วินัย การพัฒนากําลังพล การพัฒนาอาคาร

สถานที่ การพัฒนาระบบงาน ฯลฯ ในที่สุด 

การแขงขันประกวดสถานีตํารวจ เมื่อป 

2528 ผมไดรางวัล 
  - ปองกันอาชญากรรมดีเดน 
  - ตํารวจมีระเบียบวินัยดีเดน 
  - การจัดระเบียบสายตรวจดีเดน   

ฯลฯ  
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 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ผมไดรางวัลมากที่สุด 

 ผมเปน สวญ.สภ.อ.จอมทอง ปแรก พล.ต.ต.นพเกา  ธัญศิริ  ผบก.ภ.จว.

นครสวรรค ทานตามใหผมไปเปน สวญ.สภ.อ.เมืองนครสวรรค ผมปฏิเสธ  

 ตอมา ผูบังคับบัญชาอีกทานหนึ่งจะเอาผมไปเปน สวญ.เมืองพิษณุโลก 

ผมปฏิเสธอีก ผมสนุกกับงาน ที่นี่ ผมฝากผลงานไวมากมาย อาทิ 

  - ตํารวจทุกคนตองมีวิทยุ และเปนนักสืบ 

  - รณรงคใหชาวเขาเลิกปลูกฝน 

  - รณรงคใหมอบอาวุธปนใหกับตํารวจ ไดปนกวา 100 กระบอก 

  - รณรงคใหคนจอมทองไปเลือกต้ัง จากอันดับทายๆ เปนอันดับ 2 

  - รณรงคใหนักทองเที่ยว

ต า งชา ติมา เที่ ย วที่ จอมทอง  โดย เป ด 

CHOMTONG   POLICE GUEST HOUSE 

เปดใหนักทองเที่ยวตางชาติพักฟรี (ยุคนั้น

โรงแรมหายาก) 

  - ผมไดไปดูงานที่อังกฤษ ,ฮองกง , ไตหวัน เปนรางวัลจาก ป.ป.ส. 
  

“ผมอยูจอมทอง 3 ป ถูกเดงไป อ.ฮอด” 
 

  ผมอยูจอมทอง 3 ป ปตอมาผมถูกเดงไปอยู สภ.อ.ฮอด เปน สภ.ที่เล็กลง 

เนื่องจากผมขอไปอบรม รร.เสนาธิการทหารอากาศ ปรากฏวาเจานายบอกไป

เรียนก็ตองไปอยูที่งานนอย ผมยืนยันวาผมวางระบบงานไวดีแลว เหนื่อยมา 3 ป 

ขออยูเปน 4 ป นายไมยอม 
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 ผมยังจําได พล.ต.ต.ชวลิต  ยอดมณี เลขาธิการ ป.ป.ส. ทานรูวาผมมี

ผลงานทํางานดีเดน  โอนเงินใหผมมีอํานาจสั่งซื้อส่ังจาง  ผมมีเงินบริหารโรงพัก

สบายๆ  ทานเห็นใจผมอยากใหทํางานตอ  จึงไดทําหนังสือไปยัง พล.ต.อ.เภา  

สารสิน ขอใหอยูปฏิบัติหนาทีตอไป  แต ผบช.ภ.3 ยุคนั้น ไมยอมลูกเดียว เลยรู

ความจริงวา “ตํารวจเขาไมใชดูที่ผลงานอยางเดียว” ตองหลายๆอยาง  ทานคิด

เอาเองวาคืออะไร?? 

 ผมเหนื่อย ผมเปน สวญ.ไมเห็นจะรวย แบบที่เขาคิดกัน ผมหักเห “เดิน

ซ้ือที่ ดินราคาถูก  เงินไมมีก็กูสหกรณ” ผมเร่ิมคาขายที่ ดินกําไรคร้ังละ 

300,000- 500,000 บาท  ดีนี่...ดีกวารับราชการเสียอีก ผมเร่ิมชีวิตทํามาคาขาย

เปนอาชีพเสริมเร่ือยมา จนมีธุรกิจขนาดเล็กๆ พอที่จะเล้ียงครอบครัวอยางสบายๆ 

ผมเคยสรางคอนโดขาย ตอมาถูกหาวาผมบีบขายใหตํารวจ ทั้งๆ ที่คอนโด 82 

หอง ขายใหตํารวจเพียง 6-7 ราย เทานั้น 

 นี่คือ ปากมนุษย รายยิ่งกวาอะไร ใสไฟตอนใกลเดนดังเสียดวย คน

ประเภทนี้จะไมหมดไปในสังคมตํารวจ 

 ผมพรอมกับครอบครัว “ วิทิตานนท ” ต้ังบริษัท ลิซซิ่ง ที่บานเกิด อ.เถิน 

จว.ลําปาง 

 ผมเปดปมแกส LPG ที่ อ.เถิน จ.ลําปาง ตอมาก็เปนที่เชียงใหม 

 ผมมีหอพัก ผมมีบานเชา 

 ผมขายความรู  คือเขียนหนังสือขาย  กับลูกนองผมจะขายใหราคาถูกเปน

สวัสดิการ  ฯลฯ 
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 ส่ิงเหลานี้ เกิดข้ึนในตัวผม ที่ผมถูกกดดันจึงตองสูกับชีวิต ถูกกดดันใน

รูปแบบตางๆ ในการรับราชการตํารวจ 

เปน สวญ.สภ.อ.ฮอด 1 ป  ผมก็ไมหยุด ผมฝกวิทยาการคาขาย สราง

คน สรางงาน จนไดรางวัล “นายตํารวจนักพัฒนา”   
 

รอง ผกก.สส.ภ.3 
 

 ป 2531  ผมไดรับแตงต้ังเปน  รอง ผกก.สส.ภ.3 รับผิดชอบ 13 จังหวัด 

ผมเนนงานยาเสพติดตามถนัด แตงานปราบปรามอาชญากรรมอ่ืนๆ ก็ไมละเลย มี

ผลงานที่ฝากไวเปนประวัติศาสตรคือ 

 - ปะทะกองกําลังขุนสาจนไดรับบาดเจ็บ 

 

 - จับกุมนายอําเภอดอยสะเก็ดในฐานะ

ไปชวยเหลือคดีบุกรุกปา นายอําเภอตองลาออก 

และกองปราบดําเนินคดีในขอหาปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบ 

 - สงสายลับไปเมืองยอน พมา และขอ

ปดดานสันตนดู เพราะเปนเสนทางลําเลียงยาบา 

มีนายทุนเปนนายทหารใหญที่หาผลประโยชนใน

การกอสรางกับวา เมื่อปดดานทุกอยางจบลง 

เปนแหงเดียวที่สามารถปดดานได  ฯลฯ 
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เปนผูกํากับกําลังพล ตอมาเปลี่ยนเปน ผกก.1 บก.อก.ภ.5 เล่ือน
เปน รอง ผบก.อก.ภ.5  ทํางานใหนายจนเปน ผบช. หลายคน 
 

 ผมจะถูกใหชวยงานอยูสํานักงานผูบังคับบัญชาหลายทาน และก็ยังทํา

หนาที่ หน.ฝอ.ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทํางานใหจน รอง ผบช.ภ.5 หลาย

ทานยอมรับวา ทํางานผลงานยอดเยี่ยม จนมีสวนชวยสนับสนุนใหไดตําแหนง “ผู

บัญชาการ”   ไมอยากเอยเร่ืองนี้มากเด๋ียวจะหาวา “ทวงบุญคุณ” 
 ผมมีสวนสําคัญที่ของบประมาณ และทําเร่ืองยาย บช.ภ.3 จากลําปางมา

อยูเชียงใหม ตอมาก็เปน ภ.5 การยายคร้ังแรก เคร่ืองใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณ  

โตะเกาอ้ี ผมเปนผูจัดหาใหเปนสวนใหญ 

 ผมเปน ผกก. ครบเกณฑ ทาง บช.ภ.3 เสนอใหไปเปน รอง ผบก.อก.ภ.5  

แตกรมตํารวจพิจารณาแตงต้ังใหเปน “รอง ผบก.จเรตํารวจ” แทนที่จะได “รอง 

ผบก.ภ.5”  ไมไดวิ่งเตน  ก็เลยอยูที่เดิม ตองเปน ผกก. ตอ ผมจึงเปนคนแรกที่สละ

สิทธิ์ตําแหนง รอง ผบก.  พูดไปไมมีใครเช่ือ แตผมมีพยาน ทานคือ พล.ต.ท.

สถาพร  หลาวทอง  ผูชวย ผบ.ตร. ในปจจุบัน 

 เปน รอง ผบก.อก.ภ.5 ได 4 ป ขอยายลงเปน รอง ผบก.ภ.จว. คําส่ังจะ

ออกวันรุงข้ึน เด็กรุนนองข้ึนเปนคร้ังแรก ขอข้ึน ภ.จว.เชียงใหม “เตะวุฒิฯ  รอง 

ผบก. 4 ป ใหไป ภ.จว.พะเยา” ผมบอก ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.เจษฎา พรหมสาขา 

ณ สกลนคร บอกวา “ผมขออยู รอง ผบก.อก.ตอไปเชนเดิม  ความจริงผมก็
เพียงอยากใหมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จะไดเปน ผบก.ภ.จว.เทานั้นเอง” 
ไมไดก็ไมเอา ไมยอทอ สูตอ 
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 ผมไตเตา ข้ึนมาเปน  รอง  ผบก .อก .ภ .5  ผมเห็นวาผมได รับความ

อนุเคราะหชวยเหลือจากทุกๆ ฝาย เพราะถือวาอาวุโส งานดีเดนมากมาย  มีโล

รางวัล  ผลงานเปนที่ประจักษ  ผูบังคับบัญชาในยุค พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร 

เปนนายกรัฐมนตรี สนับสนุนผมใหเปน   “ ผบก.ภ.จว.พะเยา ”   แค 1 มิ.ย.44 – 

30 ก.ย.44 เพียง 4 เดือน ประกาศสงครามยาเสพติด 
 “สงคราม...ตองมีเสียงปน...ตองมีขาศึก...ตองมีการตาย...การเจ็บ...
จับเชลยศึก”  เปนความจริงที่กลาวไว 

“เสียงปนนัดแรก ศพแรก คือตํารวจตาย” 
ส.ต.อ.ยิง ด.ต.ตํารวจจากอง นปพ. เพราะ ส.ต.อ.ติดยา ถูกรายงาน จึง

ฆาเพราะเมายา ฆาเพราะแคน แคนเพราะคิดวา ด.ต.เปนผูรายงานวาตนคายา 

(ความจริงตัวเขาก็คายา  เสพยา กระทั่งญาติๆ ดวย) 

อยูเพียง 4 เดือน ปราบยาเสพติดจริงจัง 

ยึดทรัพยสินผูคาไดกวา 20 ลานบาท 

เพียง 4 เดือนก็มีผูบังคับบัญชาส่ังยาย 

ใหไปเปน ผบก.ภ.จว.เชียงราย นายบอกวา “ถาไมไปคนอ่ืนก็วิ่งไป 
อยากใหไปทํางาน  ผมขออยูที่พะเยากอน  นายบอกวาปญหาใหญ  
ยาเสพติดอยูที่เชียงราย”  ผมจึงเขาใจเก็บขาวของต้ังแตวันนั้น 
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“ผูการเหนือสุดในสยาม” 
 

“1 ตุลาคม 2544 เริ่มลุยศึกในตําแนง ผบก.ภ.จว.เชียงราย” 
 
ผมรับตําแหนงที่เชียงราย เมื่อ 1 ตุลาคม 2544 ส่ิงแรกที่ผมตองทําคือไปดู

ที่พักกอน  เห็นบานพักของ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ถูกร้ือแมกระทั่งผามาน ผมเศรา

ใจมาก เพราะเพิ่งทําที่พะเยามาไมนาน  ผมรูวาผูบังคับบัญชาไมเอาไปหรอก แต

เด็กๆนายถือโอกาสร้ือทุกอยาง เอาออกไปหมด 

ผมตองเร่ิมพัฒนาอีกอยางแนนอน หองทํางาน ผบก. หองประชุม 

สวยงามมาก พล.ต.ต.สมคิด บุญถนอม ทําไว ผมไมทําลาย  ผมทําเพิ่มอีก ผมทํา

หองให รอง ผบก. หองรับรอง ปรับปรุงหองประชุม ปรับปรุงบานพัก สรางตึก 3 

ชั้นเพิ่ม  สรางตึกศูนยเทคโนโลยี มีหองออกกําลังกาย หองผลิตส่ือ 

สรางสหกรณใหม ปรับปรุงระบบงาน ในสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร 

จว.เชียงราย  เพียง 4 เดือน  ไดรับการยกยองวา เปนสหกรณที่มีฐานะทางการเงิน

มั่นคง 1 ใน 10 ของประเทศ  ผมใชสหกรณเสมือน “อนาคตตํารวจ”  ออกระเบียบ

เงินกูพิเศษ  เชน กูซื้อบาน  ที่ดิน  คอมพิวเตอร  รถยนต  อาวธุปน (ไดปนกอนผอน

ทีหลัง  ผิดกับโครงการของ ตร. ปจจุบัน”    ผมวางระบบสหกรณใหมหมด  

สหกรณเปนของสมาชิกทุกคน  “ผบก.ก็มีสิทธิเทาๆ กันคือเปนสมาชิก 1 เสียง” ไม

มีความพิเศษเหนือสมาชิกคนอ่ืนๆ  นายหลายคนเขาใจผิด ใชอํานาจบาตรใหญ

หาผลประโยชนในสหกรณ  “นายประเภทนี้ผมถือวาชั่วชามาก” 
“ถือเปนการเริ่มตนที่สนุก ในชีวิตราชการตํารวจของผม” 
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