โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ
จากเว็บไซด์กระปุกดอมคอม http://hilight.kapook.com/view/42449
มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

งานตารวจ ตรวจตรา หาคนผิด เพื่อพิชิต คนพาล สันดานถ่อย
เพื่อมิให้ ก่อกรรม ขึ้นซ้ารอย และเพื่อคอย คุ้มครอง ผองคนดี
กระบวนการ ยุติธรรม จะล้าค่า ชาวประชา ยกย่อง สิ้นหมองศรี
ทุกสังคม สุขเกษม สุดเปรมปรีดิ์ ย่อมอยู่ที่ เบื้องต้น คนตรวจตรา
หากตารวจ เป็นกลาง อย่างแท้เที่ยง ไม่ลาเอียง ด้วยใจ ใฝ่มิจฉา
ยึดสัตย์ซื่อ ถือมั่น คาสัญญา ในสัจจา ปฏิญาณ งานที่ทา
จะอยู่ไหน ปวงชน ก็พ้นทุกข์ สงบสุข สังคม ไม่จมต่า
สมเพลงมาร์ช ที่ร้อง ก้องประจา ตารวจทา ถูกต้อง เพื่อผองชน
หากตารวจ อ่อนไหว ในอามิส มุ่งจะคิด หาประโยชน์ โฉดฉ้อฉล
ใช้อานาจ ช่วยเหลือ เพื่อพวกตน ประชาชน ผิดหวัง ทั้งแผ่นดิน
วันตารวจ เวียนมา อีกคราครั้ง ฝากความหวัง เลอเลิศ อันเฉิดฉิน
ให้ตารวจ ใฝ่ดี ทุกชีวิน สุขสมจินต์ ทั่วหน้า สถาพร
ใครทาดี มีสุข ทุกชั้นยศ เกียรติปรากฏ ภิญโญ สโมสร
ปลอดการเมือง น้าเน่า เข้าบั่นทอน ปลอดวงจร ต่าทราม ข้ามหัวเอย
ด้วยศรัทธาและนับถือ
นายสาเริง เรืองฤทธิ์

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพตารวจเป็นอาชีพที่เป็นทางการ เป็นข้าราชการที่มี
หน้าที่รักษากฎหมาย ดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอด 24
ชั่วโมง และเนื่องจากวันนี้ 13 ตุลาคม เป็น วันตารวจไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการให้
ความสาคัญและให้กาลังใจตารวจดี ๆ ทั่วประเทศ เราจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จัก วันตารวจ
เพื่อราลึกถึงคุณความดีของตารวจไทยกันค่ะ
วันตารวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวัน
ประกาศรวม "กรมพลตระเวน" กับ "กรมตารวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า "กรม
ตารวจ" ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สานักงานตารวจแห่งชาติ" กรมตารวจจึงได้
ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตารวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตารวจ
อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ.
หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตารวจและ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี
ประวัติ วันตารวจ
กิจการตารวจได้กาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดย
พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า
เรียกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เวียง วัง คลัง นาและพร้อมกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีการตารวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียง อันมีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก อัคร
มหาเสนาบดี เป็นผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ กิจการตารวจในขณะนั้น แบ่งออกเป็น ตารวจพระนครบาล ตารวจภูธร
ส่วนตารวจหลวงให้ขึ้นอยู่กับวัง มีเจ้าพระยาธรรมาธิบดีศรีรัตนมณเฑียรบาล เป็น
ผู้บังคับบัญชา และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราศักดินาของตารวจไว้เป็นบรรทัดฐานในบท
พระอัยการ ระบุตาแหน่งนายพลเรือน เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายอื่น

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารหลายชิ้นที่แสดงว่าบุคคลที่จะเป็นตารวจได้นั้นต้อง
คัดเลือกจาก ผู้ที่มีชาติกาเนิดสืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่ได้ทาคุณความดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และต้องเป็นบุคคลที่ทรงวางพระราชหฤทัย การบังคับบัญชาตารวจก็
ต้องขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะแต่พระองค์เดียว ทาให้กิจการตารวจในยุคนี้จะ
จัดตั้งเพื่อให้ทาหน้าที่ในวงจากัด และมิได้ขยายไปยังส่วนการปกครองทั่วประเทศเท่าไหร่
นัก แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้น
กรมตารวจจึงได้รับความสนใจที่จะปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามแบบอย่าง ประเทศ
ตะวันตก
โดยในปี พ.ศ. 2405 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ
ปรับปรุงกิจการตารวจครั้งสาคัญ กล่าวคือ มีการจัดตั้งกองตารวจขึ้นเป็นครั้งแรกตาม
แบบอย่างยุโรป เรียกว่า กองโปลิศ โดย จ้างชาวมลายูและชาวอินเดียเป็นตารวจ
เรียกว่า คอนสเตเปิล โดยให้มีหน้าที่รักษาการณ์แต่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน และ
ขึ้นอยู่กับสังกัดกรมพระนครบาล
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงกองโป
ลิศ และจัดตั้งตารวจภูธรขึ้นเป็นทหารโปลิศ ในปี พ.ศ. 2419 เพื่อให้เป็นกองกาลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาค และให้สามารถปฏิบัตกิ ารทางทหารได้ด้วย โดยได้
ว่าจ้างนาย G. Schau ชาวเดนมาร์ก เป็นผู้วางโครงการ
ถัดมาในปี พ.ศ. 2420 กองทหารโปลิศได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมกองตระเวนหัว
เมือง และได้มกี ารจัดตั้งกรมตารวจภูธรขึ้นแทนกรมกองตระเวนหัวเมือง ในปี พ.ศ. 2440
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ตั้งให้ พลตรี พระยาวาสุเทพ (G. Schau) เป็น
เจ้ากรมตารวจภูธร และได้มีการขยายกิจการตารวจไปยังหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค
ตามลาดับ

โดยกิจการตารวจในยุคนี้ขึ้นอยู่กับ 2 กระทรวง คือ กรมพลตระเวน หรือ ตารวจ
นครบาล ขึ้นอยู่กับกระทรวงพระนครบาล ส่วนกรมตารวจภูธรขึ้นอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย
ต่อ มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวบรวม
กิจการตารวจมาเป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เรียกว่า กรม
ตารวจภูธรและกรมพลตระเวน และในปลายปีได้เปลี่ยนเป็นกรมตารวจภูธร และกรม
ตารวจนครบาล และยกฐานะของเจ้ากรมขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2465
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพระนคร
บาลเป็นกระทรวงเดียวกัน เรียกว่า กระทรวงมหาดไทย กรมตารวจภูธรและกรมตารวจ
นครบาล จึงโอนมาขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 กรมตารวจภูธรและกรมตารวจนครบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กรมตารวจภูธร และกรมตารวจนครบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมตารวจภูธร แต่ยังคงแบ่ง
ตารวจออกเป็น 2 ประเภท คือ ตารวจที่จับกุมโจรผู้ร้าย ไต่สวนทาสานวนฟ้องศาลโป
ลิศสภาโดยตรง เรียกว่า ตารวจนครบาล ส่วนตารวจที่ทาการจับกุมผู้ร้ายได้แล้ว ส่งให้
อาเภอไต่สวนทาสานวนให้อัยการประจาจังหวัดนั้น ๆ เรียกว่า ตารวจภูธร
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการเปลีย่ นชื่อจาก กรมตารวจภูธร มาเป็น
กรมตารวจ และในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2542

กิจกรรม วันตารวจ

พิธีสวนสนาม วันตารวจ
สาหรับการประกอบพิธี วันตารวจ อย่างเป็นทางการครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ในสมัยที่ พล.ต.อ.หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตารวจ
และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ.2494 พล.ต.อ.เผ่า ศรี
ยานนท์ อธิบดีกรมตารวจในขณะนั้นได้จัดงาน วันตารวจ โดยให้มีพิธีเดินสวนสนาม และ
ปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ.2500
หลังจากนั้นได้ระงับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมหน่วยทุกหน่วยของ
ตารวจ และให้ประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่
ในส่วนของนักเรียนนายร้อยตารวจ และนายตารวจปกครองของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ได้กระทาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจาหน่วยตารวจ และสวนสนามภายใน
โรงเรียนนายร้อยตารวจเนื่องใน วันตารวจ เป็นประจาตลอดมาทุกปี
กระทั่งในปี พ.ศ.2550 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ขึ้นดารงตาแหน่งผู้

บัญชาการตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของเหล่า
ข้าราชการตารวจเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และได้อัญเชิญธงชัยประจาหน่วยตารวจซึ่งมี
ความสาคัญเช่นเดียวกับธงชัยเฉลิมพล ของทหาร จานวนทั้งสิ้น 13 ธง มากระทาพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
วันตารวจ 2553
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธาน
งาน วันตารวจแห่งชาติ 2553 โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตารวจ
ตลอดจนหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น รวมถึงพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานข้าราชการ
ตารวจ จานวนทั้งสิ้น 162 รางวัล
พล.ต.อ.วิเชียร กล่าวด้วยว่า วันนี้เป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ
ข้าราชการตารวจทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละ อดทนและทุ่มเททั้งกาลังแรงกายและ
ใจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ ตน
ยังรู้สึกปลาบปลืม้ ใจที่ได้แสดงความขอบคุณหน่วยงานราชการตลอดจนพลเมืองดีที่
ช่วยเหลือราชการตารวจ พร้อมกันนี้ยังฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไม่ได้รับรางวัลหรือ
การประกาศกียรติคุณในครังนี้ว่าไม่ต้องเสียใจ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่ได้
ดูแลทุกข์สุขรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่พักอยู่แล้ว ซึ่งทางสานักงานตารวจ
แห่งชาติจะเข้าไปดูแลโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผย
ว่า ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรจะปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความยิม้ แย้ม เป็น
มิตรกับประชาชน ไม่เน้นการจับกุมด้วยการออกใบสั่ง แต่จะกล่าวตักเตือนผูก้ ระทาผิด
แทน และแนะนาให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และแก้ไขรถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้กระทาผิดที่ถูกออกใบสั่ง และเดินทางมาชาระค่าปรับใน
วันที่ 13 ต.ค.2553 พนักงานสอบสวนทุกสถานีในสังกัด บช.น.จะพิจารณาเปรียบเทียบ
ปรับใบสั่ง ในอัตราขั้นต่าของแต่ละข้อหาคือ อัตรา 100 บาท หรือ 400 บาท เพื่อเป็น
การรณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจร เดินทางมาชาระค่าปรับตามกาหนด และ
สร้างจิตสานึกไม่กระทาผิดกฎหมายจราจรซ้า ยกเว้นการชาระค่าปรับของระบบกล้อง
ตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง ( Red Light Camera ) ที่ต้องชาระตามเกณท์เดิมคือ 500
บาท

