พิจติ ร - ตารวจ สภ.บึงนาราง เมืองชาละวัน ยกโรงพักร้ องศูนย์ ดารงธรรม ถูก ผกก.ดุด่า-ตบต่ อหน้ าธารกานัล
ตัง้ แต่ นายตารวจระดับรอง ผกก.ยันชัน้ ประทวน บางครั ง้ ไม่ พอใจก็ท้าตีท้าต่ อย แถมเคยชักปื นจ่ อหัว-หน้ าอก
ผู้ใต้ บังคับบัญชามาแล้ ว จีใ้ ห้ ย้ายพ้ นพืน้ ที่ เบือ้ งต้ น ผบช.ภ.6 สั่งช่ วยราชการที่ บก.ภ.พิจติ ร ชั่วคราวแล้ ว
วันนี ้ (20 ต.ค.) นายสุรชัย ขันอาสา ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจิตร และ พล.ต.ไสว พลการ ผู้บงั คับการกองกาลังรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย จทบ.เพชรบูรณ์ ประจาพื ้นที่จงั หวัดพิจิตร ได้ เปิ ดศูนย์ดารงธรรมให้ ตารวจจาก สภ.บึงนาราง จ.พิจิตร
45 นาย จากตารวจทังโรงพั
้
กทังหมด
้
65 นายเข้ าร้ องทุกข์

กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ตารวจ สภ.บึงนาราง ระบุวา่ พ.ต.อ.รังสรรค์ กาญจนรัตน์ ผกก.สภ.บึงนาราง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ชอบดุดา่ ว่ากล่าวและเคยใช้ กาลัง รวมถึงเคยใช้ อาวุธปื นจ่อที่ศีรษะและหน้ าอกของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
หลายคน หลายครัง้ จนตารวจชันผู
้ ้ น้อยเหล่านี ้ทนไม่ไหวจึงได้ มาร้ องขอความเป็ นธรรม และขอให้ ย้าย ผกก.ออกนอกพื ้นที่
เพราะขืนยังทางานอยูร่ ่วมกันคงได้ มีการใช้ กาลังชกต่อยกัน หรื ออาจถึงขันต้
้ องยิงกันตาย
นายตารวจระดับชันยศ
้ พ.ต.ท.นายหนึง่ กล่าวร้ องทุกข์ตอ่ ผวจ.ว่า ผกก.บึงนาราง เป็ นบุคคลที่มีอารมณ์ฉนุ เฉียว โกรธ
ง่าย โมโหเร็ว ไม่ให้ เกียรติตารวจด้ วยกัน บางครัง้ อยูใ่ นเครื่ องแบบ อยูต่ อ่ หน้ าสาธารณชน อยากด่าก็ดา่ โมโหขึ ้นมาก็ใช้
กาลังถึงขันเคยตบรอง
้
ผกก.คนหนึง่ ต่อหน้ าลูกน้ องในโรงพักมาแล้ ว
นอกจากนี ้ ร้ อยตารวจตรี อีกนายหนึง่ ก็เล่าประสบการณ์วา่ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างถูกต้ อง แต่ไม่ถกู อารมณ์ ก็ถกู ผกก.บึง
นารางชักปื นจ่อหัว และยังมีคนอื่นก็ถกู กระทาแบบนี ้เช่นกัน บางครัง้ ก็ร้องท้ าให้ ลกู น้ องออกมายิงกันตัดสินในเรื่ องบางเรื่ อง
ซึง่ ทุกคนล้ วนโดนกันแทบทังสิ
้ ้นและทนมานานนับปี
กลุม่ ตารวจ สภ.บึงนารางระบุด้วยว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ ายปกครองและฝ่ ายตารวจรวมถึงชาวบ้ านทัว่ ไปก็ร้ ูเรื่ องดี ว่าใน
สภ.บึงนารางมีแต่ความแตกแยก จนตารวจชันผู
้ ้ น้อยหมดกาลังใจทางาน แต่ก็ไม่มีใครสัง่ การแก้ ไขจนวันนี ้สุดจะทน จึง
แต่งเครื่ องแบบ ปลดอาวุธประจากายมาร้ องขอความเป็ นธรรมจากศูนย์ดารงธรรม เพื่อขอกาลังใจและความถูกต้ องให้ แก่
ตารวจชันผู
้ ้ น้อยด้ วย
หลังจากรับเรื่ องร้ องเรี ยน นายสุรชัย และ พล.ต.ไสวก็ได้ โทรศัพท์สายตรงถึง ผบช.ภ.6 จึงได้ สง่ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็น
เปรม รอง ผบก.ภ.6 เดินทางไปสอบข้ อเท็จจริง โดยจะให้ ความเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย ในเบื ้องต้ นได้ เสนอไปยังผู้
บัญชาการตารวจภูธรภาค 6 ว่าขอให้ ผกก.สภ.บึงนารางไปช่วยราชการที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตรเป็ นการ
ชัว่ คราวเพื่อเป็ นการแยกคูก่ รณีออกจากกัน ทังนี
้ ้ เพราะถ้ าไม่แยกคูก่ รณีตารวจ 40 กว่านายที่มาร้ องทุกข์ก็จะไม่ยอมกลับ
โรงพัก โดยจะขอช่วยราชการที่จงั หวัด และจะขอกางเต็นท์นอนที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตร โดยทุกคนบอกว่า
ถ้ ากลับไปถ้ าไม่ชกกันก็คงต้ องยิงกันตายไปฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แน่

ภายหลัง พล.ต.ต.สรศักดิ์รายงานไปยังผู้บญ
ั ชาการตารวจภาค 6 และเห็นควรให้ ย้าย พ.ต.อ.รังสรรค์ กาญจนรัตน์
ผกก.สภ.บึงนาราง ภายใน 24 ชัว่ โมง ให้ มาช่วยราชการที่กองกากับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตรเป็ นการชัว่ คราวก่อน ทา
ให้ ตารวจที่มาร้ องทุกข์ พอใจและขอกลับไปปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิม

