วีรชนคนกลา
รอยตํารวจเอกธรณิศ ศรีสุข (แคน)
ปลายป 2550 ไฟใตยังคงลุกโชนอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนดามขวาน ถึงแมจะดูเหมือนวากําลังเจาหนาที่
ทั้งทหาร ตํารวจ และฝายปกครองจะปฏิบัติการเชิงรุกอยางไดผล สามารถปดลอมตรวจคนจับกุมทั้งแกนนําฝาย
ตรงขามกับแนวรวมและสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณไดเปนจํานวนมากก็ตาม
แตความรุนแรงของเหตุการณที่นํามาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูบริสุทธิ์และเจาหนาที่ของรัฐ
ยังคงปรากฏใหเห็น เพราะกลุมโจรใตอาศัยความชํานาญภูมิประเทศและการเปน 'เจาของพื้นที่' เปนกลยุทธหลัก
และขอไดเปรียบในการกอเหตุรายอยางไมเลิกรา
ดวยเหตุนี้ปฏิบัติการอยางทุมเทของทหารตํารวจในพื้นที่ภาคใตจึงยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องและกลายเปน
ที่มาของเรื่องราวดุจดังตํานานแหง 'วีรชนคนกลา' ของชาติอันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาแผนดินไทยยังคงมีผูที่
พรอมจะสละทุกสิ่งแมกระทั่งชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองและนอมเกลา ฯ ถวายเปนราชพลี
เชาวันเสารที่ 29 กันยายน ซึ่งเปน วันที่ผูคนในกรุงเทพและในอีกหลาย ๆ จังหวัดไดพักผอนหลังจากเหน็ด
เหนื่อยจากหนาที่การงานมาตลอดทั้งสัปดาห

ผูกองแคน (คนที่สองจากขวา) ขณะลาดตระเวนบนถนน

แตที่จังหวัดยะลาบนเสนทางสายบันนังสตา - เขื่อนบางลาง 'ชุดเคลื่อนที่เร็ว' จํานวน 12 นาย ซึ่งเปนกําลังจาก
กองรอยรบพิเศษที่ 1 กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดนหรือที่รูจักกันในนาม 'พลรม
ตชด.' แหงคายนเรศวร หัวหิน ไดออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ตองสงสัยเพื่อรักษาความปลอดภัยหลังได
เบาะแสวากลุมโจรใตวางแผนที่จะดักซุมโจมตีเจาหนาที่และประชาชนที่จะใชเสนทางดังกลาว
เมื่อชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง 12 นาย ไปถึง 'เนินนวรัตน' ซึ่งภูมิประเทศสองขางทางเปนเนินสูงปกคลุมไปดวยปารก
ทึบเอื้ออํานวยตอการวางกําลังรอคอยเปาหมายที่จะผานเขามาใน 'พื้นที่สังหาร' ที่กําหนดไว

รอยตํารวจเอกหนุมวัยสามสิบ ซึ่งเปนหัวหนาชุดเจาของรางล่ําสันรูสึกผิดปกติและสําเนียกไดถึงความเงียบเชียบ
ที่แตกตางจากทุกครั้ง มันเปนเสมือนสิ่งบอกเหตุวามี 'อะไรบางอยาง' ที่เปนอันตรายรอคอยอยูเบื้องหนา
'ผูกองแคน' ของลูกนองที่รวมเปนรวมตายกันมาโดยตลอดจึงสั่งหยุดเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติตามยุทธวิธีและขั้นตอน
ของการรบนอกแบบ นั่นคือการใช 'สวนลวงหนา' เดินเทาเขาตรวจสอบในบริเวณตองสงสัย
ดวยความองอาจและหัวใจแกลวกลาของนายตํารวจนักรบที่มีจิตวิญญาณความเปน 'ผูนํา' อยางเต็มเปยม ผูกอง
แคนอดีตนักเรียนนายรอยตํารวจสามพรานรุน 54 จึงทําหนาที่ 'สวนลวงหนา' ดวยตนเองเหมือนเชนทุกครั้งที่
ออกปฏิบัติภารกิจซึ่งเขาจะตองกาวเทานําหนา พลรม ตชด. ที่อยูในทีมโดยไมหวั่นไหวพรั่นพรึงตออันตรายใด ๆ

ผูกองแคน (ขวาสุด) กับทีมพลรม ตชด.

อาวุธอัตโนมัติที่อยูบนมือของรอยตํารวจเอกแหงตระกูล 'ศรีสุข' กระชับแนน สายตาที่เต็มไปดวยประกายมุงมั่น
มองกวาดไปยังแนวปาบนเนินสองขางทางอยางระแวดระวัง
นิ้วที่แตะอยูบนไกปนพรอมที่จะเหนี่ยวยิงสาดกระสุนเขาใสบริเวณตองสงสัยหากวาเสียงปนของฝายตรงขามดังขึ้น
ไมไกลจากตําแหนงที่ผูกองหนุมแหงคายนเรศวรกําลังเคลื่อนที่อยางชา ๆ กลุมโจรใตไมต่ํากวา 20 คน พรอม
อาวุธกําลังเล็งศูนยเขาใสเปาหมายของพวกมัน
กาลีแผนดินเหลานั้นรูจักหนาคาตาและชื่อเสียงของ 'ผูกองแคน' ในฐานะหัวหนาชุด ตชด. แหงฐานปฏิบัติการ
เขื่อนบางลาง ซึ่งเปนนักรบจูโจมที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาโดยตลอด ทั้งในดานยุทธการและการเขาถึงมวลชนใน
พื้นที่ไดเปนอยางดี จนทําใหชาวบานหันมาใหความรวมมือกับทางการมากขึ้น
การปรากฏตัวของผูกองแดนในเชาวันปะทะจึงเปนเสมือนการปรากฏของ 'เปาหมาย' ที่มีคามากที่สุดสําหรับการ
ซุมโจมตี โจรใตกลุมนั้นจึงหันปากกระบอกเล็งเขาหารางของนายตํารวจหนุมเปนจุดเดียว เพื่อที่จะระดมปน
เด็ดชีพคนเปน 'หัวหนาชุด' ใหไดเปนลําดับแรก

แลวในบัดดลนั้นกัมปนาทการยิงก็แผดสนั่นหวั่นไหวพรอม ๆ กับวิถีกระสุนแดงวาบพุงลงมาเปนหาฝน
วินาทีแรกที่เสียงปนดังขึ้น รอยตํารวจเอกหนุมก็โผนเขาหาที่กําบังดวยสัญชาติญาณพรอมกับรองตะโกนสั่งใหลูก
ทีมทําการยิงตอบโต กอนที่รางของเขาจะลมรวงลงบนเนินมรณะ
การปะทะดําเนินไปอยางดุเดือดนานกวา 20 นาที และกําลังอีกชุดหนึ่งภายใตการนําของ 'ผูกองชาง' หรือ
รอยตํารวจเอกสมรัฐ อาวรณ ซึ่งอยูไมไกลจากจุดปะทะไดรีบเดินทางมาชวยกอนที่เสียงปนจะสงบลง เมือ่ ฝายตรง
ขามลาถอยออกไป

นาทีชีวิตผูกองแคนหลังการปะทะ

'ผูกองถูกยิง ! วิทยุไปที่บานภักดี ขอ ฮ. มารับดวน !'
รองหั ว หน า ชุ ด ร อ งตะโกนเสี ย งหลงในทั น ที ที่ ม องเห็ น ร า งของร อ ยตํ า รวจเอกหนุ ม แดงฉานไปด ว ยเลื อ ด
มีบาดแผลฉกรรจที่ลําคอ บอกใหรูวาผูนําของชุดเคลื่อนที่เร็วตองคมกระสุนไดรับบาดเจ็บสาหัส อาการเปนตาย
เทากัน.. !
ภายในหองประชุมกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศคาย 'นเรศวร'
ตอนสายวันเดียวกัน

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายตํารวจพลรมชั้นสัญญาบัตรกําลังประชุมอยูกับผูบังคับการเพื่อเตรียมการเคลื่อนยายกําลังไปสับเปลี่ยนหนาที่
กับหนวยที่อยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนการปฏิบัติตามวงรอบทุก 6 เดือน
ทุกคนตางมีขวัญกําลังใจดีเยี่ยมและกระหายที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายดวยความมุงมั่น เพราะ
เทาที่ผานมา 'ชุดเคลื่อนที่เร็ว' ซึ่งเปนหนวยพลรมจาก ตชด. ประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมและไมเคย
สูญเสียกําลังพล

แตแลวเสียงโทรศัพทของผูการก็ดังขึ้นขัดจังหวะการประชุม สายตาทุกคูจองมองไปยังผูบังคับบัญชาซึ่งมียศสูงสุด
ในที่นั้น กอนที่ทุกคนจะเห็นสีหนาและแววตาซึ่งเปลี่ยนไปอยางฉับพลัน
'ชุดลาดตระเวนของเราถูกซุมโจมตีที่ยะลา'
ผูบังคับการพลรมพยายามบังคับเสียงอยางคนที่ขมความรูสึกขณะที่กลาวถอยคําซึ่งไมตางอะไรกับสายฟาที่ฟาด
ลงมากลางหัวใจของทุกคนที่ไดยิน
'ไอแคนตาย.. เมื่อสองชั่วโมงที่ผานมานี่เอง'

ผูกองแคนใน พท.ภาคใต

นายตํารวจหนุมผูพลีชีพเพื่อชาติกลางสมรภูมิแดนใตในเชาวันนั้นก็คือรอยตํารวจเอก 'ธรณิศ ศรีสุข' รองผูบังคับ
การกองรอยรบพิ เ ศษที่ 1 กองกํากับการสนับ สนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดนผู เ ป นแบบฉบับของ
'ชายชาติ นั ก รบ'ซึ่ ง สมควรได รั บ การยกย อ งในฐานะวี ร บุ รุ ษ ของชาติ ผู ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ อั น สู ง ส ง ตราบ
จนลมหายใจของชีวิต
รอยตํารวจเอกธรณิศฯ หรือผูกองแคน เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2520 ที่จังหวัดขอนแกน เปนบุตรชายของ
รองศาสตรจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยน้ําบาดาล ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สวนมารดาคือ รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงนิธิ
ภาวี อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ชีวิตในวัยเด็กของรอยตํารวจเอกธรณิศเติบโตที่จังหวัดขอนแกนพรอมกับนองชายเพียงคนเดียวคือนายแพทย
ซึ่งเปนเครื่องดนตรีอันเปนเอกลักษณของแผนดินอีสาน
ธราธิป โดยบิดามารดาตั้งชื่อเลนใหเขาวา 'แคน'
แคนเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนจะติดตามบิดาไป
ศึกษาตอที่ประเทศแคนนาดาเมื่อป 2533

เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงเขารับการศึกษาตอที่โรงเรียนขอนแกนวิทยาจนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จึงไปสอบ
เขาโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อป 2538 โดยเลือกเหลาตํารวจดวยความใฝฝนวาอยากจะเปน ตชด. เพื่อรับใชชาติ
และปกปองคุมครองพี่นองประชาชนซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล
รองศาสตรจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ซึ่งเดินทางมากรุงเทพเพื่อรวมงาน 'วันตํารวจ' และบันทึกเทปรายการ 'เจาะใจ'
ระหวางวันที่ 13-14 ตุลาคมที่ผานมา ไดเลาถึงเรื่องราวบางตอนของบุตรชายใหผูเขียนฟงวา
'สมัยนั้นนักเรียนวัยรุนในขอนแกนจะรูจักแคนมาก แคนเปนคนรักเพื่อน ชอบการตอสูผจญ ภัย เคยแอบไปชก
มวยชิงรางวัลตามหมูบานมา 2-3 ครั้ง จนหมอแจงซึ่งเปนคุณแมตกใจ
'ตอมาแคนไปสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร โดยเลือกเหลาตํารวจและสอบไดเปนที่หนึ่งในสวนของตํารวจทําให
ทุกคนในครอบครัวภูมิใจในตัวแคนมาก ระหวางที่เปนนักเรียนเตรียมทหารรุน 38 แคน ซึ่งมีคะแนนสอบ
ยอดเยี่ยมไดรับการแตงตั้งใหเปนนายตอน 4 ทําหนาที่นักเรียนปกครองบังคับบัญชาดูแลรุนนองและเพื่อน ๆ
และเมื่อขึ้นเหลาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจรุน 54 แคนก็ไดเปนนักเรียนบังคับบัญชา เปนนักกีฬาหลาย
ประเภท เปนหัวหนาชมรมยูโด นักแมนปน นักมวย ฯลฯ

เหนือสิ่งอื่นใดก็คื อ เขาเปน ที่รูจักของรุน นอง ๆ และรุน พี่ ๆ ในฐานะนักเรียนนายร อยตํารวจที่เ รียนเกง
มีอุดมการณ และไดคะแนนสอบตอนเรียนจบในลําดับตน ๆ ซึ่งมีสิทธิที่จะเลือกรับราชการที่ไหนก็ได ไมวาจะเปน
โรงพักในทองที่ 'เกรด A' การเปน 'นายเวร' หรือนายตํารวจติดตามผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือแมกระทั่งการลา
ไปศึกษาตอตางประเทศ
แตสิ่งที่แคนเลือกกลับกลายเปนการหันหลังใหสิ่งเหลานั้นอยางคนมีอุดมการณ แรงกลา เขาเลือกที่จะละทิ้งชีวิต
แสงสีความศิวิไลซหรูหราแบบ 'สุขนิยม' ทั้งที่สามารถกระทําไดแลวมุงหนาไปสูการใชชีวิตกลางปาของลําเนาไพร
ในฐานะ 'ตํารวจตระเวนชายแดน'
แมจะรูอยูแลวชีวิตของ ตชด. หมายถึงชีวิตที่ตองนอนกลางดินกินกลางทรายแวดลอมไปดวยความยากลําบาก
แตสิ่งเหลานั้นคือความเปนไปที่จะทําให 'ฝน' ของผูพิทักษสันติราษฎรหนุมในอันที่จะเสียสละตนเองเพื่อผูอื่นเปน
ความจริง
'แคนพูดอยูเสมอวาถาเขาไมทําหนาที่นี้แลวใครจะทํา ถาคนหนุมทุกคนเอาแตคิดถึงความสุขสบายโดยไมเสียสละ
ตนเองแลว ประเทศชาติจะมีใครที่ไหนคอยปกปอง
รองศาสตรจารย ดร.เกรียงศักดิ์กลาวถึงอุดมการณความมุงมั่นของบุตรชายผูจากไป
'แคนจึงเลือกที่จะเปน ตชด. และทําการฝกฝนอยางหนัก เพื่อใหตนเองเปน ตชด. ที่เกงกลามีขีดความสามารถ
ครบถวนพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด'

แมจะมีชีวิตราชการคอนขางสั้นและตองออกปฏิบัติราชการสนามครั้งละ 6 เดือนมาโดยตลอด

แตนายตํารวจ 'ไฟแรง' อยางแคนก็ใชเวลาในชวงสับเปลี่ยนกําลังสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษตาง ๆ
มากมาย อาทิ หลักสูตรการทําลายวัตถุระเบิดหลักสูตรการตอตานการกอการราย หลักสูตรกระโดดรมแบบ
กระตุกเอง
นอกจากนี้ ยังเขารับการฝกหลักสูตรการรบพิเศษของนาวิกโยธินหรือที่รูจักกันในนาม 'รีคอน' ซึ่งไดชอื่ วาเปนการ
ฝกที่เขมขนยากลําบากไมนอยไปกวาหลักสูตร ' นักทําลายใตน้ําจูโจม' หรือมนุษยกบ
แคนไดเขารับการฝก 'มหาหิน' ของทหารนาวิกโยธินในปลายป 2548 และเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเพียง
หนึ่งเดียวที่ผานหลักสูตรนั้นทามกลางสายตาชื่นชมของบรรดาครูฝกและเพื่อนรวมรุนรีคอน 36 ซึ่งสวนใหญ
เปนนาวิกโยธินที่ตางพากันนับถือในความเปน 'นายตํารวจใจเพชร' ผูมีความเขมแข็งอดทนเปนเลิศจนสามารถ
ฝาฟนการฝกจูโจมและลาดตระเวนรบสะเทินน้ําสะเทินบกไปไดอยางนายกยอง

ผูกองแคนเมื่อครั้งฝกรบพิเศษนาวิกโยธิน

รองศาสตรจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เลาตอไปอีกวา
'แคนเปนคนเสียสละ นึกถึงสวนรวมมากกวาสวนตัวรักลูกนองและเพื่อนรวมงานมาก เขาเคยมาขอยืมเงินพอ
ก อ นหนึ่ง เพื่อ นํ า ไปเปน กองกลางไว ใ ช จ า ยในทีม ของเขา แคนบอกว า ลูก นอ งของเขาเงิ น เดื อ นน อ ยและมี
ครอบครัวตองดูแล บางครั้งการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงหรือเงินสวัสดิการตาง ๆ อาจจะลาชาตามขั้นตอนของทาง
ราชการ แคนก็จะใหลูกทีมใชเงินกองกลางสวนนี้สํารองไปกอน
'หรือแมแตรถยนตที่พอซื้อให แคนก็นําไปใชที่ภาคใตเพื่อใหเปนรถใชสอยสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยโดยไม
ถือวาเปนของสวนตัว แคนเคยมาขอเงินพอบอกวาจะนําไปใหรุนพี่กับเพื่อนรวมงานยืมซื้อปนพกเปนอาวุธ
สวนตัวเพิ่มเติมไวปฏิบัติงาน พอก็ใหไป
แคนทําทุกอยางเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดและมีความสุขที่จะทําเชนนั้นเสมอมา สิ่งเดียวที่แคนไมเคยทําก็คือการ
บอกกลาวใหคนอื่นรูวา แคนมาจากครอบครัวที่เพียบพรอมสมบูรณในทุก ๆ ดาน'

ผูเปนบิดากลาวดวยแววตาที่บงบอกถึงความอาลัย

ผูกองแคนใน พท.ภาคใต

'แคนทําตัวสมรรถนะกินงายอยูงาย ไมมีทรัพยสมบัติสวนตัวมากมาย หลังจากแคนเสียชีวิต พอไปเก็บของจาก
ที่พักของแคนปรากฏวาแคนมีของใชจําเปนเพียง 2-3 กลองเทานั้น'
หลังจากสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544
รอยตํารวจตรีธรณิศไดเลือกที่จะรับราชการในกองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดนใน
ตําแหนงผูบังคับหมวด จากนั้นในปรุงขึ้นก็เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตและอยูที่
นั่นเรื่อยมา
เรือเอกเกรียงไกร แสงอุทัย อดีตหัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธิน ซึ่งเคยปฏิบัติงานในพื้นที่นราธิวาสเลาถึง
'เพื่อนรวมงานตางเหลา' วา
'ผูกองแคนเปนคนที่มีอุดมการณแรงกลา เราพบกันครั้งแรกเมื่อป 45 แคนลงมาภาคใตทั้งที่ยังไมมีคําสั่งเปน
ทางการ แตเขาก็เดินทางลงมาลวงหนา ตอนนั้นเปนชวงแรกที่พลรม ตชด. จากหัวหินเริ่มเขามาทํางานในพื้นที่
สีแดง ผมเตือนเขาวา ยังไมมีคําสั่งรองรับอยาเพิ่งออกทํางาน แตแคนบอกวาไมเปนไร เขาอยากทําใหภาคใตสงบ
เรือเอกเกรียงไกร ซึ่งเคยเปนครูฝกหลักสูตร 'รีคอน' เลาตอไปวา
'ทีม ตชด. ของแคนหลอมรวมกับชุดปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินไดเปนอยางดี แคนมีความสามารถในการใชปนสั้น
อยางยอดเยี่ยมและเชี่ยวชาญการรบในเมือง เพราะเคยผานหลักสูตรตอตานการกอการราย

แคนจึงชวยฝกทีมของนาวิกโยธินใหมีความชํานาญการใชปนพกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแคนก็ขอใหนาวิกโยธิน
ซึ่งเชี่ยวชาญการรบนอกแบบ ฝกทบทวนการลาดตระเวนการเคลื่อนที่ในปาแถบนั้น ซึ่งเรามีความชํานาญ
มากกวา เพราะอยูในพื้นที่มากอน แคนขอใหทหารนาวิกโยธินพาขึ้นเขาทุกลูกเพราะตองการทําความรูจักและ
จดจําลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานครั้งตอ ๆ ไป
ผูกองแคนมีความผูกพันกับนาวิกโยธินอยางแนบแนน เคยออกปฏิบัติภารกิจรวมกันหลายครั้ง กินขาวดวยกัน
ทั้งในที่ตั้งปกติและในปา บางครั้งเราจัดเปนทีมผสมระหวาง ตชด. กับนาวิกโยธิน แคนจะเคียงบาเคียงไหลกับ
ทหาร นย. อยางองอาจจนไดใจของทุกคนที่อยูในทีม
เรือเอกเกรียงไกรรําลึกถึงความทรงจําเกี่ยวกับวีรบุรุษ ตชด. ตอไปวา
'ผู ก องแคนเป นนายตํ า รวจที่ ก ล า หาญมาก มุงมั่ น ที่จ ะปฏิบัติภ ารกิจ ใหสํ าเร็จ โดยไมคํ า นึ งถึ ง อัน ตรายใด ๆ
ครั้งหนึ่งเขาวางแผนที่จะแทรกซึมเขาไปในพื้นที่อันตรายตามลําพังในเวลากลางคืนและนัดหมายใหทีมสนับสนุนไป
รอที่ จุ ด นั ด พบซึ่ ง อยู ห า งออกไปเกื อ บ 5 กิ โ ลเมตร แต ผ มห า มเอาไว เพราะผู ก องแคนพู ด ภาษา ยาวี ไ ม ไ ด
มันจึงเสี่ยงเกินไปที่จะเขาไปหาขาวความเคลื่อนไหวของฝายตรงขามในยามวิกาลเชนนั้น พวกเราซึ่งเปนชุด
ปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินทุกคนรักนับถือในน้ําใจผูกองแคนและรูสึกเหมือนกับวาเขาเปนพี่นองรวมตายอยาง
แทจริงคนหนึ่ง'
แมจะเหนื่อยยากตรากตรํา แตผูกองแคนยังคงมีชีวิตสวนตัวเชนปุถุชนทั่วไป โดยทุกครั้งที่ไดพัก นายตํารวจหนุม
จะเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ขอนแกนและกราบคารวะครูอาจารย ทามกลางความรูสึกชื่นชมระคนหวงใย
ของทุกคนที่ไดรูจักและเคยเห็น 'ผูกองแคน' มาตั้งแตครั้งที่เขาเปนเด็กชายตัวเล็ก ๆ ที่วิ่งเลนอยูในรั้ว มอ.
ดินแดง รวมกับเพื่อนรุนเดียวกันซึ่งสวนใหญเปนลูกหลานของคณาจารยมหาวิทยาลัยซึ่งรูจักคุนเคยกับบิดา
มารดา
'แคนมั กจะถูก ตั้ งคํ าถามจากหลาย ๆ คนอยูเ สมอว า เมื่อไหรจะขึ้นมาจากภาคใต แตคํ าตอบที่ทุ ก คนไดรับ
เหมือน ๆ กัน ก็คือ ยังไมถึงเวลา เพราะแคนตองการสานตอภารกิจใหลุลวงจนกวาประชาชนในพื้นที่จะใชชีวิตได
อยางปลอดภัย'
รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ผูเปนบิดาเลาดวยสีหนาและแววตาอันสงบนิ่งอยางคนที่ปลงใจในความเปนไป
ที่เกิดขึ้นตามสัจธรรมแหงชีวิต
'กอนเสียชีวิต ผูบังคับบัญชาของแคนถามวาครบวงรอบ 6 เดือนครั้งหนา แคนจะกลับมาอยูที่คายนเรศวรหรือเปลา
แคนตอบวา ขออยูในพื้นที่อยางเดิม เพราะเปนหวงชาวบาน อยากทํางานตอ'
'หมอนัตตี้ภรรยาของแคน ซึ่งกําลังเรียนตอดานทันตกรรมที่ฮองกง เคยขอรองแคนเรื่องการไปทํางานภาคใต
แคนตอบวา นัตตี้มีความฝนในเรื่องการเรียน แคนก็มีความฝนในเรื่องของการทําใหภาคใตสงบสุข ถามีคนขอให

ใหนัตตี้หยุดเรียน ลมเลิกความฝน นัตตี้ก็คงทําไมได เหมือน ๆ กับแคนที่ไมอาจเลิกราการไขวควาความฝนของ
ตนเอง แคนฝนที่จะทําใหภาคใตสงบและแคนก็อยากทําใหฝนนั้นเปนจริงใหได'
'ถึงแมวันนี้แคนจะจากไปแลว แตผมเชื่อวาเขาคงรับรูวาความฝนของเขาจะไมมีวันตาย เพราะ พี่ ๆ เพื่อน ๆ
ทั้งที่เปนตํารวจพลรมและทหารทุกเหลาทัพจะชวยกันสานตอภารกิจเพื่อใหฝนของแคนเปนจริงใหได'
คํากลาวของรองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ผูเปนบิดาคงจะไมใชเรื่องที่เกินเลยไปจากความเปนจริง เพราะการ
เสียชีวิตของรอยตํารวจเอกธรณิศไดกลายเปนแบบอยางของวีรบุรุษผูเสียสละและเปนสิ่งที่ปลุกเรากระตุนขวัญ
กําลังใจและความมุงมั่นของเจาหนาที่ทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งพลรม ตชด. จากคายนเรศวรในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอยางกลาหาญเชนเดียวกับที่ 'ผูกองแคน' ไดแสดงตัวอยางไวใหประจักษ

ผูกองแคนสอนการใชอาวุธใหชาวบาน

กลอนบทหนึ่งที่นักเรียนนายรอยตํารวจสามพรานรุน 54 มอบใหแกแคน นับเปนสิ่งที่ฉายชัดถึงความเปนตัวตน
ของนายตํารวจผูเสียสละไดเปนอยางดี กลอนบทนั้นมีความวา...
กูนี้เกิดมาเพื่อชาติ ราชบังลังก
มึงจงฟง ความแนวแน ของกูไว
แมนกูตาย พวกกูอยู สูตอไป
อยาไดให พวกจัญไร มายึดครอง
กูนี้คือ สามพราน รุนหาสี่
พวกกูมี เรื่องราว ใหเลาขาน
ชื่อของแคน ยังอยู อีกยาวนาน
เปนตํานาน ผูกลา... เลือดทาดิน
เพื่ อ เป น อนุ ส รณ และรํ า ลึ ก ถึ ง บุ ต รชายผู จ ากไป อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การให ค วามช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ชั้ น ผู น อ ย
ซึ่งปฏิบัติงานอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ไดจัดตั้งกองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ โดยผูมีจิตศรัทธาสามารถดูรายละเอียดไดจาก
เว็ปไซด. http://www.thoranitsrisuk.org/
รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ยอมรับวา เมื่อแรกที่ไดรับทราบขาวราย ความรูสึกโศกเศราอาลัยอาวรณได
ถาโถมเขามาทวมทนหัวใจ เชนเดียวกับคนทั่วไปซึ่งอยูในฐานะพอที่ตองสูญเสียลูกชายอยางกะทันหัน
แตเมื่อไดรับรูถึงเกียรติยศไดสัมผัสดวยตนเองถึงเกียรติภูมิอันยิ่งใหญที่ทุกฝายมอบใหแกรอยตํารวจเอกธรณิศ
ในพิธีศพ หัวใจอันแตกสลายของคนเปนพอก็กลับฟนคืนมาได
'มันเหมือนกับวาผมกําลังอยูในความฝนมึนงงไปหมด เฝาแตถามตัวเอง นี่ผมมางานของใคร.. ใชพิธีศพของแคน
แนหรือ ทําไมทุกอยางจึงยิ่งใหญลนหลามถึงเพียงนี้'
'แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนารถ ซึ่งไดเสด็จพระราช
ดําเนินมาพระราชทานเพลิงศพรอยตํารวจเอกธรณิศดวยพระองคเอง ณ วัดสวางสุทธารา จังหวัดขอนแกน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม'

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์กลาว
'ตอนที่มีการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติของผูเสียชีวิต พระองคไดประทับยืนเปนการพระราชทาน
เกียรติยศใหแกรอยตํารวจเอกธรณิศเปนครั้งสุดทาย ทําใหผูรวมพิธีทั้งหมดลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความคารวะไว
อาลัยแดผูจากไป
นอกจากนี้ยังทรงรับสั่งตอนที่โปรดเกลา ฯ ใหผมเขาเฝาวา ที่มาก็เพราะวาแคนสมควรไดรับเกียรติยศนี้ และยัง
ทรงรับสั่งดวยวา

'ประเทศชาติตองการผูเสียสละอยางแคน ทรงขอบใจที่ผมกับหมอแจง คุณแมของแคนที่ที่เลี้ยงลูกใหเปนคนดีได
ถึงขนาดนี้'
วันนี้...ไมมีผูกองแคนซึ่งเป นที่รัก ของทุก ๆ คนอีกตอไป ฉากชีวิ ตซึ่ งเป ยมไปดวยเกียรติภูมิอันยิ่ งใหญของ
นายตํารวจหนุมดําเนินมาจนถึงบทสุดทาย พรอม ๆ กับการกาวลวงหนาไปยังอีกภพหนึ่ง อันเปนภพที่ไมมีใคร
เลี่ยงพน
และสําหรับสมาชิกในครอบครัวของตระกูล 'ศรีสุข' ทุกคนคงจะมีรอยยิ้มระคนน้ําตาเมื่อนึกถึงภาพของหมอแจง
ผูเปนมารดา ขณะที่โอบกระชับการมาถึงของบุตรชาย พรอมกับถอยคําที่กลั่นมาจากหัวใจวา
แคนลูกรัก...แมภูมิใจในตัวลูกมาก
แมดีใจเหลือเกินที่เราไดพบกันอีกครั้งในดินแดนนิรันดรแหงนี้
********************************************************
เปนอีกครั้งที่เอาเรื่องราวของผูกองมาเผยแผร เราไมไดรูจักผูกองเปนการสวนตัวแตรูสึกประทับใจในหัวใจรักชาติ
ที่ยิ่งใหญของผูกอง เสียสละไดทุกอยางแมกระทั่งชีวิต
จนเกิดคําถามกับตัวเองวา 'วันนี้เราทําอะไรเพื่อชาติแลวหรือยัง' แตละสิ่งที่เราทํามันนอยนิดมากเมื่อเทียบกับ
ความรักชาติที่ผูกองและครอบครัวไดทําและเสียสละ
จึงไดตั้งใจวาจะชวยเผยแผรสิ่งตางๆที่ผูกองไดทําใหคนอื่นๆไดรับรู ใหมากที่สุด
อยากทําใหทุกคนรูวา 'พระเอกไมไดมีแตในนิยาย'

