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ไขเงื�อนปม ผูช้ว่ยทูตตํารวจ ใชเ้ชอืกผูกคอดับปรศินา หรือมใีครจงใจฆา่

ขอ้ความ “ขอโทษครบั” บนแผน่กระดาษ ภายในหอ้งพกัแฟลตตาํรวจป่าไม ้ในซอยงามวงศว์าน 54 พรอ้มกบัรา่งไรว้ญิญาณของ พ.ต.อ.ธรีตุมเ์ทวญั มงัคละวชัร ์อาย ุ50 ปี รอง
ผบก.ตาํรวจสากล ตาํแหนง่ผูช้ว่ยทตูตาํรวจ ประจาํกรงุยา่งกุง้ ประเทศเมยีนมา ในสภาพใชผ้า้รดัเอวผกูคอเสยีชวีติในหอ้งพกั จะบง่บอกชี�ชดัไดห้รอืไมว่า่เป็นการฆา่ตวัตายเพราะ
ความเครยีด

ถอืเป็นการสญูเสยีนายตํารวจฝีมอืด ีเคยเป็นอดตี ผกก.ฝ่ายอํานวยการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิเกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ทําคด ี“เสอืดํา” ทุง่ใหญ่

นเรศวร ที�มนีายเปรมชยั กรรณสตู เป็นหนึ�งในผูถ้กูกลา่วหา

อกีสิ�งหนึ�งในอดตีที� พ.ต.อ.ธรีตุมเ์ทวญั เคยแสดงออกยํ�าการทํางานอยา่งจรงิจังในการทําคดเีสอืดํา มกีารเขยีนในเพจสว่นตวัตอนหนึ�ง อยา่เพยีงแตต่ามกระแสคดเีสอืดํา ยงัมสีตัวป่์าที�

กฎหมายคุม้ครองอกีจํานวนมากถกูละเมดิถกูกระทําอยา่งผดิกฎหมาย และออกมาโตก้ระแสโซเชยีลยนืยนั พล.ต.อ.ศรวีราห ์รังสพิราหมณกลุ ผูบ้งัคบับญัชาของตวัเอง จรงิจังกบัการทํางานใน

คดเีสอืดํา ขอใหใ้ชส้ต ิอยา่อนิจนเกดิอคต ิและการวพิากษ์วจิารณ์

ดว้ยตวัตนของ พ.ต.อ.ธรีตุมเ์ทวญั ยงัเคยเขยีนในเพจในเชงิตดัพอ้ สะทอ้นความจรงิอนัเจ็บปวดในอาชพีตํารวจกบั “ระบบอปุถมัภ”์ ที�กา้วหนา้เตบิโตจากการวิ�งเตน้ที�ดเูลวรา้ยขึ�นเพยีงอยา่ง

เดยีว โดยไมม่ผีลงานและประสบการณอ์กีดว้ย

ปมการเสยีชวีติของ พ.ต.อ.ธรีตุมเ์ทวญั กลบัมาอยูใ่นความสนใจของสงัคมอกีครั �ง เมื�อมกีารตั �งขอ้สงัเกตวา่การเสยีชวีติไมเ่ป็นธรรมชาต ิจากสมองบวม เลอืดคั�งตาขวา ตาขวามรีอยเขยีวชํ�า

ในที�เกดิเหตไุมพ่บสิ�งที�ใชปี้นหรอืยนืกอ่นผกูคอ สภาพศพลิ�นไมจ่กุปาก และพบธปู 1 ดอก จดุไวท้ี�อา่งลา้งหนา้ในหอ้งนํ�า คลา้ยทําพธิสีะกดวญิญาณ และกลอ้งวงจรปิดรอบที�เกดิเหต ุ4 จดุ

บงัเอญิเสยีหมดทกุตวั
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ไมว่า่ประเด็นการเสยีชวีติของของ พ.ต.อ.ธรีตุมเ์ทวญั จะมกีารต ั�งขอ้สงัเกตคลางแคลงใจอยา่งไร? จะเป็นการฆา่ตวัตายเอง หรอืมคีนทาํรา้ยจนเสยีชวีติ สดุทา้ยตอ้งรอผลการพสิจูน์
ทางนติเิวช นติวิทิยาศาสตร ์และการสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ ที�เก ี�ยวขอ้ง เพื�อที�จะสามารถบง่บอกถงึสาเหตกุารเสยีชวีติ และหาขอ้สรปุไดใ้นที�สดุ

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พตูระกลู ผูช้ว่ยอธกิารบด ีและประธานกรรมการคณะอาชญาวทิยาและการบรหิารงานยตุธิรรม มหาวทิยาลยัรังสติ กลา่วกบั “ทมีขา่วเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน”์ วา่ ได ้
ทราบขา่วรุน่พี�นายตํารวจระดบั "รองผูบ้งัคบัการ" ทา่นหนึ�งไดเ้สยีชวีติโดยการอตัวนิบิาตกรรม ซึ�งคงอยูร่ะหวา่งการสอบสวนหาสาเหตทุี�แทจ้รงิ สว่นการเสยีชวีติจะเกดิจากคนทํารา้ยหรอืไม ่ตอ้งรอ
ผลการพสิจูนต์อ่ไป ซึ�งจะบง่บอกได ้เชน่ ในที�เกดิเหตพุบลายนิ�วมอืแฝงของคนอื�น นอกจากของเจา้ตวัหรอืไม ่DNA เสน้ผม และหลกัฐานอื�นๆ ในที�เกดิเหต ุรวมทั �งตอ้งมกีารผา่พสิจูนศ์พ เพื�อทําให ้
ทราบวา่ถกูวางยา หรอืถกูกระทําอยา่งอื�นหรอืไมอ่ยา่งไร

หากถกูฆาตกรรมโดยการรัดคอแลว้อําพรางคด ีคนจะถกูรัดคอตอ้งมกีารตอ่สูก้บัคนรา้ยที�อาจจะมมีากกวา่ 1 คน อกีทั �งการถกูรัดคอโดยผูอ้ื�นจนเสยีชวีติกบัการฆา่ตวัตายดว้ยการแขวนคอ จะมคีวาม
แตกตา่งกนั

นอกจากนี� อาจจะตอ้งดรูอ่งรอยพยานหลกัฐานอยา่งอื�นเพิ�มเตมิ เชน่ ในเล็บของผูเ้สยีชวีติ มเีนื�อเยื�อของผูอ้ื�นในการบง่ชี�วา่มกีารตอ่สูห้รอืไม่

อยา่งไรกต็าม หากเป็นการฆา่ตวัตาย คาดวา่จากการโพสตเ์ขยีนขอ้ความตา่งๆ ในเฟซบุก๊สว่นตวัที�แสดงใหเ้ห็นความเครยีดของผูเ้สยีชวีติ แตถ่า้มองอกีมมุเห็นวา่ผูเ้สยีชวีติกน่็าจะมคีวามกา้วหนา้ใน
การรับราชการตํารวจพอสมควร เมื�อเปรยีบเทยีบกบัเพื�อนในรุน่ นรต.รุน่เดยีวกนั จงึไมน่่าจะมคีวามเครยีดเกนิไป แตก่ต็อ้งรอผลพสิจูนว์า่เป็นการฆา่ตวัตาย หรอืถกูฆาตกรรม

สําหรับปัญหาการฆา่ตวัตายของตํารวจที�มมีาอยา่งตอ่เนื�องนั�น คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่สาเหตหุลกัหนึ�งน่าจะมาจากความเครยีดจากหนา้ที�การงาน และจากการศกึษาคน้ควา้ทั �งของนักศกึษาใน
มหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก และงานวจัิยตา่งๆ รวมทั �งขอ้คดิเห็นจากคณะกรรมการปฏริปูตํารวจในชดุที�ผา่นๆ มา คดิวา่ปัญหาที�ยงัคงมอียูใ่นองคก์รตํารวจและควรตอ้งเรง่ดําเนนิการ
แกไ้ข

ทั �งนี�เพราะ 1.ความกา้วหนา้ในชวีติการรับราชการตํารวจที�ไมแ่น่นอน ไมม่ใีครใหคํ้าตอบไดว้า่การทํางานอยา่งเต็มที�ในการบําบดัทกุข ์บํารงุสขุใหป้ระชาชนแลว้จะเจรญิกา้วหนา้ในชวีติรับราชการ
ตํารวจ ไดเ้ลื�อนขั �น เลื�อนตําแหน่ง ในทางกลบักนั หากเขา้ถงึขั �วอํานาจ ชวีติการรับราชการกจ็ะเจรญิเตบิโตชดัเจนกวา่

2.ทํางานบนพื�นฐานความขาดแคลนทั �งวสัด ุอปุกรณ ์เชน่ ปืน คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ กระดาษ ปริ�นเตอร ์หมกึพมิพ ์ฯลฯ โดยเฉพาะหากเป็นขอ้สั�งการจากผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งทําใหไ้ดถ้งึแมจ้ะขาดแคลน
ในสิ�งตา่งๆ เฉกเชน่สถานการณโ์ควดิ-19 กบัอปุกรณป้์องกนัตนเอง ณ ดา่นจดุตรวจ และสถานตํีารวจ เชน่ ถงุมอืยาง หนา้กากผา้ อปุกรณป้์องกนัใบหนา้ และชดุป้องกนัไวรัส กรณีจับกมุหรอืสมัผัส
บคุคลกลุม่เสี�ยง เป็นตน้
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3.ปัจจบุนั การบรหิารงานยงัคงเป็นระบบรวมศนูยอํ์านาจ ทั �งเรื�องการแตง่ตั �ง โยกยา้ย การใชจ้า่ยงบประมาณ สง่ผลใหก้ารบรูณาการการทํางานในระดบัพื�นที� และการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ประชาชนยงัไมไ่ดรั้บการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่นเทา่ที�ควร

4.การพัฒนาองคค์วามรูใ้นวชิาชพีตํารวจ ตํารวจตอ้งขวนขวายแสวงหาความรูก้นัเอาเอง ขาดการสนับสนุนทั �งแหลง่รวบรวมขอ้มลู ขอ้กฎหมาย แหลง่คน้ควา้ รวมทั �งการตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ตามลําพัง ซึ�งสุม่เสี�ยงตอ่การถกูฟ้องกลบั นอกจากนี� ยงัอาจมบีคุคลที�ไมช่ื�นชอบเจา้หนา้ที�ตํารวจ บนัทกึคลปิการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที�ที�อาจผดิพลาด ไมถ่กูตอ้ง แลว้นําไปเผยแพรใ่นโลก
ออนไลน์

5.ความเป็นตํารวจมอือาชพี ควรตอ้งมกีารพัฒนาทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจในการทํางานอยา่งถอ่งแท ้โดยทํางานบนพื�นฐานความตอ้งการของประชาชน และสงัคมเป็นสําคญั ยดึมั�นในความจงรัก
ภกัดตีอ่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์เฉกเชน่ตํารวจองักฤษที�ยดึถอืแนวคดิ “กจิการงานตํารวจโดยความเห็นชอบของประชาชน” ตั �งแตศ่ตวรรษที� 18 หรอืที�ใชคํ้าวา่ ‘Policing by consent’

6.ตํารวจสว่นใหญข่าดขวญั กําลงัใจในการทํางาน ทั �งเรื�องการแตง่ตั �ง โยกยา้ย คา่ตอบแทน สวสัดกิาร ภาระหนี�สนิ เป็นตน้ โดยเฉพาะในสถานการณปั์จจบุนัที�ครอบครัวไดรั้บผลกระทบจากโรค
ระบาดเชน่กนั สง่ผลตอ่ความเครยีดที�เพิ�มมากขึ�น นอกเหนอืจากความเสี�ยงที�ตนเองตอ้งป้องกนัการตดิเชื�อโรคจากการปฏบิตัหินา้ที�แลว้ กย็งัมภีาระครอบครัวที�เพิ�มมากขึ�นในแงม่มุปัญหาเศรษฐกจิ
ปากทอ้ง

7.ภาวะผูนํ้าของผูบ้งัคบับญัชาในทกุระดบั ที�ตอ้งเขา้ใจในสภาพปัญหาการทํางานในปัจจบุนั และพรอ้มที�จะเขา้มาสนับสนุน ชว่ยเหลอื แกไ้ขปัญหาใหแ้กผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจรงิจัง และจรงิใจเพื�อ
ใหก้จิการงานของตํารวจสําเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเพราะทา้ยที�สดุแลว้ ผลประโยชนก์จ็ะตกอยูก่บัประชาชน และสงัคมโดยรวม.
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แชมป์โลกอาย ุ120 ปีจากกรงุเทพบอก
ความลบัของอายยุนื! กําจัดความดนัโลหติสู

คณุยายวยั 150 ปีไดเ้ผยเคล็ดลบัวธิกีาร
ทําใหค้ณุยายยดือายไุดย้าวนาน

เจา้หนา้ที�ชอ็ค เมื�อเจอกบัสิ�งนี�ที�สนามบนิ!
เธออาย ุ59 แลว้...

 หวัขอ้ที�แลว้ หวัขอ้ถดัไป 

ข่าวล่าสุด

“กนัตนา” รดนํ�าขอพรออนไลน ์"สมสขุ กลัยจ์าฤก"
 วนันี� - เวลา 07:15 น.

มธ.ควา้ 3 รางวลัฟู้ดเทค ลดขยะเพิ�มคา่สนิคา้เกษตร
 วนันี� - เวลา 07:15 น.

“พพีทีวี”ี เสริฟ์หนังดงัดฟูรทีี�บา้น
 วนันี� - เวลา 07:01 น.

ลเิวอรพ์ลู-เอ็มบปัเป บิ�กดลีที�อาจเกดิขึ�น
 วนันี� - เวลา 07:00 น.

"เตอ๋-ใหม"่ คูรั่กใจดี�ด ีผดุไอเดยีชว่ยวกิฤตโิควดิ-19
 วนันี� - เวลา 06:45 น.

MAX วง TVXQ! เผยเสน่หเ์กนิตา้นทาน
 วนันี� - เวลา 06:30 น.

ศลิปินแกรมมี�ชวนสง่ตอ่กําลงัใจ ผา่นบทเพลง "เรามเีรา"
 วนันี� - เวลา 06:15 น.

"เหนอื-กลาง" อว่ม "พายฤุดรูอ้น" กระหนํ�าวนันี� เตอืน 20 จว.ระวงัถลม่
 วนันี� - เวลา 06:08 น.
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