พันต�ำรวจเอก ปิ่นทัพ ปุราเท

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๔๓ เลขประจ�ำตัว ๒๖๑๕๔
รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ต�ำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย (สบ ๒) กองก�ำกับ ๓
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ได้รับปูนบ�ำเหน็จเป็น พันต�ำรวจเอก

ประวัติ

ครอบครัว

เกิดเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ อายุ ๓๐ ปี
เป็นบุตรของ นาวาเอก ประพันธ์ ปุราเท และ
นางยาใจ ปุราเท มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จ�ำนวน
๒ คน ได้แก่ เภสัชกรหญิง ปางทิพย์ ปุราเท และ
พันต�ำรวจเอก ปิ่นทัพ ปุราเท

การศึกษา

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ รร. วัดพระสมุทรเจดีย์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓
■
ชัน้ ประถมศึกษาปีท ๓ 
ี่ -๖ รร. ประชานาถ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗
■
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ รร. มักกะสันพิทยา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐
■
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ รร. สมุทรปราการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
■
รร. เตรียมทหาร รุน่ ที่ ๔๓ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓–
๒๕๔๔
■
รร. นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ ๕๙ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙

ประวัติการรับราชการ
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ได้รบั บรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการต�ำรวจ ในต�ำแหน่ง ลูกแถวโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ตามค�ำสั่ง โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ที่ ๓๒๐/๒๕๔๕ ลง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๕
■ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานยศ ร.ต.ต. ด�ำรงต�ำแหน่ง รอง สว. ประจ�ำ รร.นรต.
■ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รบ
ั พระราชทานยศ ร.ต.ท. ด�ำรงต�ำแหน่ง ผบ.มว. (สบ๑) ร้อย ปพ.๓ กก.๓ 
บก.สอ.บช.ตชด.
■ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รบ
ั พระราชทานยศ ร.ต.อ. ด�ำรงต�ำแหน่ง ผบ.มว.(สบ๑) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
■ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
■ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๒
■ วันและระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ รวม ๒ ปี ๖ เดือน
■
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คุณวุฒิเพิ่มเติม
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำเร็จหลักสูตร
ต�ำรวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด
■ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำเร็จหลักสูตร
การค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย กองบัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน
■ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำเร็จหลักสูตร
การต่อต้านการก่อการร้าย ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
■ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ส�ำเร็จหลักสูตร
การโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง กองบัญชาการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน
■ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำเร็จหลักสูตร
การรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน�ำ้ สะเทินบก
และจู่โจมนาวิกโยธิน โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
■ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ ส�ำเร็จหลักสูตร
สารวัตร รุ่นที่ ๑๐๗
■ ๓-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Anti hijack
course ตอบโต้เหตุปล้นยึดอากาศยาน SARS
CAMP รัฐเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย
■ ๒๖ สิงหาคม-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ SASR ณ Campbell
barracks ศึ ก ษาแนวทางการปฏิ บั ติ ง านต� ำ รวจ
ตระเวนชายแดน ประเทศเยอรมัน
■

ประวัติการปฏิบัติราชการที่ส� ำคัญ
(ดีเด่น)
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมก�ำลังพิเศษ
■
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที ๓ 
่ จชต.
■
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายต� ำ รวจรั ก ษาความ
ปลอดภัย ให้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ. เฉลิม
อยูบ่ ำ� รุง ตามค�ำสัง่ บก.สอ.บช.ตชด. ที่ ๗๐๓/๒๕๕๕
ลง ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
■
ภารกิ จ โดดร่ ม ทบทวน ตามหนั ง สื อ
บก.สอ.บช.ตชด. ที่ ๐๐๓๐.๘๔/๑๙๒๕ ลง ๒๖ พ.ย. ๕๕
เรื่ อ ง การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการฝึ ก โดดร่ ม
ทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๒/๕๖ ห้วงที่ ๗–๑๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
■
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู ้ บั ง คั บ กองร้ อ ยกู ้ ชี พ กองก� ำ กั บ การ ๓  กองบั ง คั บ การ สนั บ สนุ น
ทางอากาศกองบั ญ ชาการต� ำ รวจตระเวนชายแดน (ผบ.ร้ อ ยหน่ ว ยกู ้ ชี พ
กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร อ. ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี)
“จากบทสัมภาษณ์ขณะที่ พันต�ำรวจเอก ปิ่นทัพฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ก็พบว่า พันต�ำรวจเอก ปิ่นทัพฯ เป็นผู้ที่มีความ
ตั้งใจแน่วแน่ อดทน และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อถามว่าต�ำรวจอาชีพกับอาชีพต�ำรวจ ส�ำหรับเขามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรนัน้ เขากล่าวว่า ไม่เหมือนกันเลย เพราะอาชีพต�ำรวจสามารถ
ท�ำได้ทกุ คน แต่ถา้ ท�ำให้ดมี นั คนละเรือ่ งกัน ต้องมีจติ วิญญาณ ในเมือ่ เรามีอาชีพนี้
และมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องท�ำให้เต็มที่และดีที่สุดครับ ตอนนี้ผมก�ำลังจะเป็น
ต�ำรวจอาชีพ คนเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเราคิดว่าดีแล้วเราจะหยุด
อยู่กับที่ แต่ถ้าคิดว่ายังไม่ดีเราจะรู้จักพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเรื่อย ๆ ส�ำหรับ
การท�ำหน้าทีห่ วั หน้าชุดออกตรวจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้รสู้ กึ กลัวบ้างหรือไม่ พันต�ำรวจเอก ปิน่ ทัพฯ เปิดเผยว่า
ไม่กลัว เพราะเราไม่ประมาท ถ้าเรากลัวแล้วชาวบ้านจะอยูไ่ ด้อย่างไร ส�ำหรับหน้าทีต่ ำ� รวจพลร่ม ในความรับรู้
ของประชาชนจะโดดเด่นในเรื่องมวลชนสัมพันธ์นั้นกับคนในพื้นที่ ผมคิดว่ามีข้อดีอย่างมาก
เพราะเหตุการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่สงครามแบบเต็มรูปแบบ แต่เป็นสงครามชิงมวลชน
จะชนะหรือไม่อยูท่ ปี่ ระชาชนเห็นด้วยและเลือกทีจ่ ะอยูก่ บั ฝ่ายไหนมากกว่า ดังนัน้ ถ้าเราท�ำให้คนคล้อยตาม
หรือเอนเอียงและศรัทธาในรัฐไทยก็ถอื ว่าเราชนะ แต่ถา้ เขาไม่เห็นด้วยแล้วเราใช้อาวุธบังคับขูเ่ ข็ญ ไม่วา่ อย่างไร
คนก็ตอ่ ต้านอยูด่ เี มือ่ ถามว่าเหตุใดเขาสามารถเลือกไปประจ�ำการทีอ่ นื่ ได้ แต่กลับยังคงยืนกรานทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ นี่ นี่ นั้ พันต�ำรวจเอก ปิน่ ทัพฯ กล่าวว่า งานของผมยังไม่เสร็จครับ ประชาชนเพิง่ จะเริม่ เชือ่ ใจเจ้าหน้าที่ และ
เราเองก็เพิง่ จะเข้าใจในเรือ่ งพืน้ ทีเ่ อง ถ้ายังอยูท่ นี่ กี่ ส็ ามารถสานต่องานได้ บ้านเมืองจะได้เป็นปึกแผ่นมากกว่านี้
ทัง้ นี้ พันต�ำรวจเอก ปิน่ ทัพฯ ยังระบุดว้ ยว่า ทุกคนมีหน้าทีข่ องตัวเอง เป็นต�ำรวจก็ตอ้ งท�ำหน้าทีต่ ำ� รวจ
เป็นทหารก็ต้องท�ำหน้าที่ทหาร ซึ่งสิ่งที่ผมท�ำเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับในหลวง พระองค์ท่านได้ท�ำ
อะไรมากมายมหาศาลให้แก่พสกนิกร ผมคิดว่าต้องท�ำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์อย่าไปโทษใครหรืออะไร
ให้ดูที่ตัวเราว่าหน้าที่เราสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้าทุกคนหรือแม้แต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายท�ำหน้าที่สมบูรณ์
สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรง ก็ไม่ต้องล�ำบากพ่อ”

วีรกรรม
เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ฝ ึ ก กระโดดร่ ม ฝึ ก
กระโดดแบบดิง่ พสุธา ซึง่ เป็นการกระโดดร่มทบทวน
ตามวงรอบการฝึ ก ของกองร้ อ ยกู ้ ชี พ ที่ ค วามสู ง
๖,๐๐๐ ฟุต โดยใช้เครื่องบินกาซ่า CN 235 ล�ำเลียง
ก�ำลังพลขึ้นไปฝึกครั้งละ ๒๐–๓๐ คน เมื่อวันที่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
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