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เผยแพร่วันท่ี 8 เมษายน 2558 
 ใบแจ้งข่าว 

กรณีนายสุรกริช เสียชีวิตในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพ 
ขาดการสืบสวนสอบสวนท่ีเป็นกลางมีประสิทธิภาพ คนรับผิดอาจลอยนวล 

 
เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ศาลอาญา  ห้องพิจารณา 905 มีการไต่สวนคดีชันสูตรศพ 

หมายเลขคดีด าท่ี  อช.9/2557 คดีดังกล่าวเป็นกรณีท่ีนายสุรกริช ชัยมงคล อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาคดี
กรณียิงนายสุทิน ธราทิน  แกนน าประท้วงขัดขวางการเลือกตั้งเสียชีวิตเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2557  
และต่อมานายสุรกริช ชัยมงคล  หลังถูกจับกุมเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 โดยอ านาจกฎอัยการศึก 
และถูกน าตัวไปควบคุมท่ีเรือนจ าพิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันท่ี 9 กรกฎาคม  2557  ต่อมาเสียชีวิตเมื่อ
วันท่ี  28 สิงหาคม 2557 ในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครโดยผิดธรรมชาติและไม่ทราบสาเหตุท่ี
ชัดเจน   

ทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในการ
เป็นทนายผู้คัดค้านในคดีไต่สวนการตาย  โดยญาติต้องการขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้มีการ
ค้นหาสาเหตุการตายท่ีแท้จริง เนื่องจากก่อนเสียชีวิตนายสุรกริชมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  อีกท้ัง
สภาพศพและร่องรอยตามเนื้อตัวร่างกายของนายสุรกริช ท่ีมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งและ
เสียชีวิตกระทันหัน  ญาติจึงติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวท าให้เป็นท่ีสงสัย    

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่าการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว
ในคดีนายสุรกริช ชัยมงคล มีความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และอาจมีการปกปิดไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง      

ในวันท่ี 2 เมษายน  2558 ศาลอาญา  ถ. รัชดาได้เปิดห้องพิจารณาไต่สวนคดีโดยมีการรับฟัง
พยานจ านวน 3 ปาก ได้แก่ นางอารีย์ ชัยมงคล  มารดาของนายสุรกริช  นายเสวียน แสงพันธ์  ขณะ
เกิดเหตุเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง  แดน 4  เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ  และนักโทษชายรายหนึ่งท่ี
อยู่ในแดน  4  เรือนจ าพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นแดนเดียวกันกับผู้ตาย 

มารดานายสุรกริชได้ยื่นค าร้องขอเข้าซักถามพยานและน าพยานเข้าสืบ  โดยแต่งตั้ง
ทนายความเป็นผู้แทนในวันดังกล่าวด้วย  ภายหลังสืบพยานท้ัง 3  ปากแล้ว  ทนายความได้แถลง
ขอให้ศาลเลื่อนไปสืบพยานแพทย์ผู้ท่ีท าการชันสูตรพลิกศพ และพนักงานสอบสวน ในนัดหน้า  
เนื่องจากเป็นพยานปากส าคัญท่ีจะให้รายละเอียดเพื่อระบุสาเหตุการตายและใครท าให้ตายตามหลัก



มาตรา 150 และ 151 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พนักงานอัยการไม่คัดค้าน  
ศาลจึงนัดไต่สวนในวันท่ี 21 พฤษภาคม  2558 

การเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวรวมท้ังการเสียชีวิตในเรือนจ าเป็นสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยท่ีคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาติให้ความส าคัญ 
โดยระบุในข้อสังเกตเชิงสรุปลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ว่า “คณะกรรมการฯรู้สึกเสียใจท่ียังขาด
ข้อมูลท่ีครอบคลุมและท่ีมีการจ าแนกประเภทการร้องเรียน การสอบสวน การด าเนินคดี และการ
ตัดสินโทษกรณีการกระท าทรมานและการประติบัติท่ีโหดร้าย  โดยเจ้าหน้าท่ีรักษากฎหมายและ
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ และข้อมูลการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว วิสามัญฆาตกรรม การบังคับให้
สูญหาย ความรุนแรงทางเพศ และการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทยควรรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาในระดับชาติ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การสอบสวน 
การด าเนินคดี และการตัดสินลงโทษกรณีการกระท าทรมานและการประติบัติท่ีโหดร้าย การเสียชีวิต
ระหว่างถูกควบคุมตัว การวิสามัญฆาตกรรม  การบังคับให้บุคคลสูญหาย ความรุนแรงอันมีทางเพศ 
การค้ามนุษย์ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชดเชย  การชดใช้และการฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ประสบการ
กระท าทรมาน เมื่อรวบรวมแล้วพึงส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการฯ” 

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่าการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว
ในคดีนายสุรกริช     ชัยมงคล มีความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และอาจมีการปกปิดไม่เปิดเผย
ข้อเท็จจริง     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นใน
คืนวันท่ี 27 สิงหาคมในเรือนนอน และเวลาเช้าก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลภายในเรือนจ าใน
วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 และรวมท้ังขาดข้อมูลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ในเรื่องผลการรักษาพยาบาลท้ัง
ในหน่วยพยาบาลภายในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพ และในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งพบว่านายสุรกริช
เสียชีวิตในเวลา 17.20 น.   การชันสูตรศพและการไต่สวนการตายในชั้นศาลท่ีขาดข้อเท็จจริงท่ีเป็น
อิสระมักจะไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตในเรือนจ าได้    และไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เสียชีวิตและญาติได้  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนและรวมทั้งกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้
มีหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตในเรือนจ าโดยพลัน อย่างเป็นอิสระ และมี
ประสิทธิภาพในทุกกรณี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เสียชีวิตในเรือนจ าด้วยเหตุว่ามี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อให้ญาติได้เข้าถึงวิธีการชดเชย  การชดใช้และการฟื้นฟู
เยียวยาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกท้ังหากปรากฏว่ามีผู้กระท าความผิดหรือมีส่วนในการท าให้
ผู้ต้องขังเสียชีวิตจะต้องมีการน าคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม โดยไม่ให้กระท าการ
ละเมิดและผู้รับผิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดังกล่าวลอยนวล 
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel. 02-6934939 



บันทึกการสังเกตการณ์คดีชันสูตรพลิกศพ  หมายเลขด าท่ี อช. 9/2557 ศาลอาญา 
 
ผู้พิพากษาสามท่าน พนักงานอัยการ และทนายความฝ่ายผู้ค้านมาศาล  
พยานปากท่ีหนึ่ง นางอารีย์  ชัยมงคล              
นายสุรกริช บุตรชายถูกควบคุมตัวเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ในข้อหาความผิดพรบ.อาวุธปืน ถูก
ควบคุมตัวท่ีเรือนจ าพิเศษกรุงเทพ โดยได้ไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ สภาพร่างกายแข็งแรงดี มีโรคประจ าตัว
เป็นโรคเบาหวานท่ีได้รับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลราชวิถีก่อนถูกควบคุมตัว และต้องทานยาวันละ
หนึ่งเม็ดทุกวันมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว   นายสุรกริชเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพเรียบร้อยและอยู่ตามปกติ เชื่อ
ว่าเขาไม่ทะเลาะกับใครในเรือนจ า  แต่ครั้งท่ีได้ไปเยี่ยมวันท่ี 21 สิงหาคม ก่อนการเสียชีวิตนายสุรก
ริชได้บอกกับแม่ว่าอยากให้ประกันตัว หากไม่ได้รับการประกันตัวตนจะเสียชีวิตในเรือนจ าแน่นอน 
โดยร้องไห้และตาแดงเวลาพูดถึงเรื่องดังกล่าว  ไม่ทราบว่าบุตรของตนมีเพ่ือนสนิทหรือไม่ในเรือนจ า  
ต่อมาวันท่ี 29 สิงหาคม ได้รับการติดต่อว่านายสุรกริชเสียชีวิตแล้วจากเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ให้มารับศพ 
และได้สอบถามพบว่านายสุรกริชเสียชีวิตตั้งแต่วันท่ี 28 สิงหาคมเวลา 17.20 น.ท่ีโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ได้แจ้งว่าเสียชีวิตจากเลือดตกในกระเพราะอาหารจ านวนมาก ต่อมาได้
ติดต่อขอใบมรณบัตรและได้ไปใหก้ารต่อพนักงานสอบสวน 
ในระหว่างการไต่สวน พนักงานอัยการได้ให้พยานดูรูปถ่ายของบุตรชายที่เสียชีวิต  พยานด้ร้องไห้
เสียงดังขึ้น พร้อมยืนยันว่าเป็นรูปศพของบุตรของตน   
ทนายผู้คัดค้านได้ซักถามเพิ่มเติม ได้ใจความว่า บุตรของพยาน มีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นเวลา 
10 ปีมาแล้ว โดยมักจะขับในเวลาห้านาฬิกาตอนเย็นถึงห้านาฬิกาตอนเช้าของทุกวัน  ในวันจับกุมมี
เจ้าหน้าท่ีกว่า 100 นายมาล้อมท่ีบ้านท่ีเป็นกระต๊อบ นายสุรกริชก าลังนอนพักผ่อน ไม่มีการท าร้าย
ร่างกายระหว่างการจับกุม เมื่อย้ายการควบคุมตัวไปท่ีแดน 4 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ นายสุรกริชเริ่มมี
อาการเครียด และได้เคยบอกกับนางอารีย์ว่าตายแน่ๆ เมื่อถามว่าเพราะอะไร นายสุรกริชบอกว่าพูด
ไม่ได้  นางอารีย์ให้การเพิ่มเติมว่า ศพท่ีเห็น นอนตะแคง มีรอยท่ีแขนข้างซ้ายเขียวมาก  เห็นรอยช้ าท่ี
หน้าอก  พลิกศพข้างหลังเห็นเป็นรอยแผยเป็นรู เขียวช้ า  โดยได้น าเสนอรูปถ่ายภาพศพต่อศาล ศาล
รับไว้เป็นหลักฐานในการไต่สวน  เมื่อได้รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนา ได้ขอให้มีการผ่าชันสูตรศพ
โดยมีการผ่าศพท่ีโรงพยาบาลต ารวจ แต่มีหมออีกท่านหนึ่งท่ีพยานไว้วางใจให้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์
การผ่าชันสูตรศพด้วย   
พนักงานอัยการ ซักถามเพิ่มเติม ได้ใจความว่า เวลาท่ีนางอารีย์ เยี่ยมหรือพูดคุยกับนายสุรกริชท่ี
เรือนจ ามีเจ้าหน้าท่ียื่นอยู่ห่าง ๆ ประมาณ 1-2 เมตร แต่ไม่ได้ยินท่ีพูดคุยกัน  ท่ีนางอารีย์ให้การว่า
ใบหน้าของศพด า ได้เห็นจากรูปศพว่ามีลอยด าๆ ไม่ได้เห็นแต่จากเพียงรูปภาพเท่านั้น  นายอารีย์ให้



การเกี่ยวกับแพทย์ท่ีท าการผ่าชันสูตรว่าท้ังผู้ท่ีผ่าชันสูตรและแพทย์ท่ีสังเกตการณ์ขณะนั้นไม่ได้ให้
ความเห็นสรุปสาเหตุของการตาย และแจ้งว่าจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
พยานปากที่สอง นายเสวียน แสงพันธุ์ อายุ 55 ปี 
ขณะเกิดเหตุรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมเรือนจ าพิเศษกรุงเทพ มีหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขัง  
ปฏิบัติงานท่ีแดน 4  ปัจจุบันได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเรือนจ ากลางคลองเปรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2557  นายสุรกริชย้ายมาท่ีแดน 4 จากแดน 1 ซึ่งเป็นแดนแรกรับหลังจากอยู่ท่ีแดน 1 สองอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นการย้ายตามปกติ ในแดน 4 มีผู้ต้องขังจ านวน 600 กว่าคน เป็นหนึ่งเรือนนอน ท่ีมีการแบ่ง
สัดส่วนเป็น 12 ห้อง ผู้ต้องขังนอนห้องละ 50 คน  นายสุรกริชผู้ตายนอนอยู่ในห้องใดนั้นนายเสวียน
จ าไม่ได้ พยานระบุว่าผู้ตายเป็นคนมีโรคประจ าตัวเป็นความดันหรือเบาหวาน  มีเพื่อนสนิทเป็น
ผู้ต้องขังด้วยกันชื่อนายเจริญ นายมงคลและนายวิรัช (สงวนนามสกุล)  ในแดน 4 ไม่มีการทะเลาะ
วิวาทกัน  ไม่มีการท าร้ายร่างกาย ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 นายเสวียนเข้าท างานตามปกติและ
ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าท่ีเวร ได้แจ้งให้ทราบว่านายสุรกริช มีอาการซึมเศร้า เวียนหัว หน้ามึด ได้น า
ตัวส่งหน่วยพยาบาลในเรือนจ าตอนเช้า ต่อมาพากลับมาท่ีแดน 4 เวลา 14.00 น. นายเสวียนให้การ
ว่าเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น หน้าเขียว อาการแบบนี้ไม่ปลอดภัยจึงได้สั่งให้ไปส่งตัวรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ นายเสวียนจึงหมดหน้าท่ีเพราะได้ส่งตัวให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ แต่ยังคงอยู่
ในการควบคุมของทางราชทัณฑ์  ทางโรงพยาบาลไม่ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตและต่อมาได้แจ้งให้ทาง
พนักงานท้องท่ีทราบท่ีสถานีต ารวจประชาชื่น และได้แจ้งให้มาชันสูตรศพ และให้การกับพนักงาน
สอบสวนในคดีแล้ว 
ทนายผู้คัดค้านได้ซักถามนายเสวียนได้ใจความว่า  ในขณะท่ีพบนายสุรกริชท่ีถูกน าตัวกลับมาท่ีแดน 4 
ไม่พบว่ามีสายน้ าเกลือ หรือการเจาะเข็มฉีดยา เห็นแต่เพียงสภาพอิดโรย ไม่มีร่องรอยฟกช้ า แต่เห็น
ว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ขอส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์  นายเสวียนไม่ทราบว่านายสุรกริช
รู้สึกตัวหรือไม่ มีการส่งตัวไปท่ีโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่า ๆ นายเสวียนไม่
ได้มาเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ เพราะเป็นหน้าท่ีของแพทย์  
 
พยานปากท่ี 3 นายวิรัช (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องขังแดน 4 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ นายสุรกริชเป็นคน
สมุทรปราการด้วยกันจึงให้ความช่วยเหลือกัน ก็เลยให้มาอยู่ในห้องพักในเรือนนอน (บ้าน) ด้วยกัน 
นายสุรกริชเป็นคนพูดน้อย ไม่มีเรื่องกับใคร ไม่ทะเลาะกับใคร มักจะอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลา  นาย
สุรกริชกินยาเบาหวานอยู่ตลอด โดยเอายามาฝากไว้ในตู้เพราะนายสุรกริชยังไม่มีตู้เก็บของ ไม่เคยพูด
ว่าจะท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวเองแต่อย่างไร วันเกิดเหตุ วันท่ี 28 สิงหาคม นายสุรกริชลงมาจากเรือน
นอนไม่ได้ ต้องมีคนพาลงมาเห็นว่าเพราะไม่สบาย  พยานก็ให้ผู้ต้องขังอื่นพานายสุรกริชลงมาแล้ว
น าส่งหน่วยพยาบาลในเรือนจ าเพื่อน าไปรักษาในตอนเช้า ต่อมาก็มีนายสุรกริชถูกเข็นใส่รถนั่งมา 



พยานเห็นว่าอาการไม่ดี ให้มานอนหน้าตู้ใกล้ๆ แดน 4 เห็นว่ามีรอยฉีดยา มีเลือดตามตัวและตามเสื้อ
ท่ีใส่เปียกเลือด ก็เปลี่ยนเสื้อให้ และเห็นรอยช้ าตามหน้าอกหลายแห่ง  ตามภาพถ่ายศพผู้ตายที่ทนาย
ให้พยานดู แล้วก็ไปแจ้งผู้ควบคุมแดน 4 ให้น าตัวไปรักษา นายสุรกริชไม่ได้พูดอะไรกับนายวิรัชเลย 
เพราะอาการหนัก  พูดไม่ไหว นายวิรัชไม่เคยโกรธเคืองกับนายสุรกริชและได้ให้การกับพนักงาน
สอบสวนแล้ว  
 


