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Press Release 
Suspension or transfer to other posts of concerned officials to ensure an independent inquiry  

into the death in custody of Mr. Thawatchai Anukul  
and prevention of impunity 

 
 On 30 Aug 2016, It has been reported that Mr. Thawatchai Anukul, former Phuket land official 
died mysteriously after having been arrested by the Department of Special Investigation (DSI) on 
allegations of corruption with regard to issuing of land title deeds worth nearly ten billion baht in the 
provinces of Phuket and Phang-nga.  

 
He was been held in custody at the DSI. The Mongkutwattana Hospital has revealed that 

around 1:00 am on 30th August 2016, the DSI contacted them with the information that Mr. Thawatchai 
Anukul had passed out. Around 1.15am, an emergency medical team of the Mongkutwattana Hospital 
reached DSI and found Mr. Thawatchai Anukul in a critical condition. The emergency team made 
attempts to resuscitate him on the spot using CPR and also rushed him to the hospital for further 
treatment. At 4.45am, he was pronounced to be dead. 

 
On the same day, DSI officials had taken media crew to the sixth floor of the building where 

the detention cell no. 6008 is located. Security guards heavily manned the entrance and no outsider 
was allowed. The electronic door of the cell was made of transparent glass and the inside of the cell 
could be seen through a cctv camera installed. The cell was located right next to the room of 
custodian chief officer.   

 
According to the information shared during the DSI’s press conference, Mr. Thawatchai Anukul 

had been arrested and held in custody at the holding cell of DSI awaiting transfer for the remand 
hearing at the Court in the morning (30 August). He died in the middle of the night. The security guards 
had found him hanging from a door hinge using his own shirt. He allegedly died of suffocation. He was 
transferred to the hospital and later pronounced dead. His body had been examined by the Police 
Institute of Forensic Medicine, and it was announced that his causes of death were relating to the 
bleeding in abdominal cavity, damaged liver as a result of pressure from blunt object coupled with 
suffocation as a result of the hanging.  



To ensure that the investigation of the death in custody of Mr. Thawatchai Anukul will be 
conducted in a transparent and fair manner and to ensure that the Thai government act in compliance 
with the laws and international obligations, the Cross Cultural Foundation (CrCF) would like to propose 
the following recommendations;  

1. The government should set up an independent inquiry committee composed of 
representatives from concerned agencies and experts who are neutral, excluding the in-charge 
agency such as the DSI and those involved with the arrest and prosecution in this case, so that 
the investigation is conducted in a straightforward and transparent manner.   
2. DSI officials who might be involved or responsible for the custody of Mr. Thawatchai Anukul 
should either be suspended from office or transferred to inactive posts to prevent any possible 
undue intervention and tampering with evidence.   
3. Thailand is a party to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) (thereafter called “Convention Against Torture – CAT) having 
given the ascension to the Convention since 2 October 2007 and the Convention has been 
effective for Thailand since 1 November 2007. Therefore, it is obliged to monitor and propose 
effective measures, legislatively, judicially and administratively, to prevent an act of torture in 
the Kingdom and to act in compliance with other provisions in the Convention. Any death in 
custody must be subject to an investigation to determine the real causes of death and to 
provide remedies in all cases as well as to keep relatives of the victims informed of the 
progress constantly.   
4. Should it be determined that the death of Mr. Thawatchai Anukul had been caused by a 
criminal act, a criminal investigation must be carried out against the superior officials who had 
neglected their duties and had allowed the act of torture to be committed by their staff. The 
superior officials must be held accountable and all officials who are implicated must stand the 
trial and the relatives of the victim must be provided with due remedies.   
5. At present, there have been many new detention facilities established by the laws and 
special decrees. Many of them are not listed in the official list of detention facilities. In other 
word, they are “safe-houses” that are allowed to be used under the special laws. Measures for 
prevention of suicide by the detainees who have not been convicted should include checks by 
the security officials to ensure that detainees are not in possession of objects that could be 
used for aiding suicide such as shower hoses. Therefore, all agencies including the Department 
of Corrections, the Royal Thai Police, the Immigration Office, the Royal Thai Army or the 
Ministry of Defence, as well as the Department of Special Investigation, which have their own 
detention facilities, must ensure that there are effective inspections of the facilities such that 
they are in compliance with international standards and practices. Access to all such facilities 
should be provided to independent inspectors and monitors such that they can make 
unannounced visits anytime.   



 
6. The government should act immediately as they have pledged with international community 
on 11 May 2016 during the Second Universal Periodical Review at Geneva, Switzerland, to act 
in compliance with the Optional Protocol to the Convention against Torture as Thailand is a 
State party to the Convention. The State should expedite its effort to set up a national 
committee to visit detention facilities to prevent torture.   
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เผยแพร่วันที่ 2 กันยายน 2559 
แถลงการณ์ 

หากการสืบสวนสอบสวนการตายในการควบคุมตัวนายธวัชชัย อนุกูล 
ไม่เป็นอิสระ ไม่เป็นมืออาชีพ คนผิดลอยนวล 
    ขอให้พักราชการ หรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ฯ 

  
 จากรายงานข่าวของสื่อมวลชนกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายธวัชชัย อนุกูล อดีตเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ตซี่งถูกจับโดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ในข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบออกโฉนดที่ดินในจังภูเก็ต-พังงา มูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท และถูกควบคุมตัวอยู่ที่ส านักงาน ดีเอสไอ โดยทางรพ.มงกุฎ
วัฒนะได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่า ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ.กรมสอบสวนคดีพิเศษในเวลา 1.00 น.ของวันที่ 30 
สิงหาคม 2559  ว่านายธวัชชัย อนุกูลเป็นลมหมดสติ  เวลา 01.15 น. ชุดแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปถึงกรม
สอบสวนคดีพิ เศษ   และพบว่านาย ธวัชชัย  อนุกูล  อยู่ ในภาวะวิกฤตแล้ว โดยต้องท าการช่ วยฟื้นคืนชีพ                          
( CARDIOPULMONARY RESUSCITATION , CPR) ในทันทีจากนั้นได้รีบน าตัวไปรักษาที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ และด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อไปอีกตามวิธีการทางด้านการแพทย์ และต่อมาในเวลา 4.45 น. ได้เสียชีวิตลงหลังจากทางโรงพยาบาลได้
พยายามอย่างเต็มที่แล้วแตไ่ม่สามารถช่วยชีวิตได้ 

ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ น าสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบบริเวณชั้น 6 ของอาคารของ ดีเอสไอ. ซึ่งเป็น
ห้องควบคุมตัวเลขที่ 6008 โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้านั้น จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลพื้นที่อย่างแน่นหนา
และห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยเด็ดขาด ขณะที่ภายในลักษณะของห้องขังจะใช้ประตูนิรภัยและมีกระจกใสสามารถเห็น
ผู้ต้องหาที่อยู่ด้านในได้ชัดเจน และมีกล้องวงจรปิด และเป็นห้องควบคุมตัวที่ติดกับห้องหัวหน้าผู้ควบคุมห้องขัง 

จากการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของ ดีเอสไอ ระบุว่านายธวัชชัย อนุกูล ถูกจับและน ามาควบคุมที่ห้องขังในอาคาร
ดีเอสไอ ระหว่างรอน าตัวส่งฝากขังต่อศาลในเช้าวันนี้ (30 สิงหาคม) ได้เสียชีวิตเนื่องจาก เมื่อกลางดึก เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ความเรียบร้อยภายในห้องควบคุม พบว่า นายธวัชชัย ได้ใช้เสื้อผูกคอตัวเองและขาดอากาศหายใจ จึงน าตัวส่งโรงพยาบาล 
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  โดยต่อมามีการแถลงผลการผ่าชันสูตรศพของสถาบันนิติเวช ส านักงานต ารวจแห่งชาติว่า การ
เสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูลโดยแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่า เกิดจากเลือดออกในช่อง
ท้อง ตับแตกจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก ร่วมกับขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ 

ส าหรับการสืบสวนสอบสวนกรณีนายธวัชชัย อนุกูลที่เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติตามกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศอย่าง
เคร่งครัด มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงขอเรียกร้องและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  



1. ขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นกลาง  ที่ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแล ดีเอสไอโดยตรงและมิใช่ผู้รวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจับกุม ควบคุมตัวและด าเนินคดี นายธวัชชัย อนุกูล เพื่อสืบสวนสอบสวนกรณีที่ เกิดขึ้นอย่าง
ตรงไปตรงมาและโปร่งใส 

2. ขอให้พักราชการ หรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของ ดีเอสไอ ที่อาจเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการควบคุมตัวนาย
ธวัชชัย อนุกูล รวมทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้เก่ียวข้องหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆ  

3. ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CAT) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน) โดยการ
ภาคยานุวัติตั้งแต่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และอนุสัญญาดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ท าให้ประเทศไทยมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบและน าเสนอมาตรการต่างๆทั้ง
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท า
การทรมานในราชอาณาจักรและเพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆในอนุสัญญา  การตายในการควบคุมตัวทุก
กรณีต้องมีการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนให้ได้รับทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงและต้องมีการเยียวยาในทุก
กรณี รวมทั้งต้องแจ้งความคืบหน้าให้แก่ญาติของผู้ตายอย่างต่อเนื่องด้วย 

4. หากพบว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัย อนุกูลเป็นการกระท าความผิดทางอาญาและทางวินัย การสอบสวน
คดีดังกล่าวจะต้องมีการด าเนินการทางอาญาและวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทรมาน
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาต้องแสดงความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องน าเจ้าหน้าที่ที่มีพยานหลักฐาน
ว่าเก่ียวข้องกับการกระท าผิดเข้าสู่การพิจารณาคดีโดยศาลและเยียวยาความเสียหายแก่ญาติผู้เสียหายอย่าง
เหมาะสม 

5. ปัจจุบันมีสถานที่ควบคุมตัวหลายแห่งเกิดขึ้นใหม่ตามกฎหมายและอ านาจพิเศษ  โดยสถานที่ควบคุมตัวหลาย
แห่งไม่ได้มีการประกาศสถานที่ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ เป็นคุกลับ Safe house หรือสถานที่ควบคุมตัว
ลับตามกฎหมายพิเศษหลายฉบับ การป้องกันการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก หรือผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกน า
ตัวเข้าระบบราชทัณฑ์นั้นอาจเกิดจากความไม่รอบคอบในการห้ามใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจน าไปใช้
ได้ในการฆ่าตัวตาย เช่น สายฝักบัวอาบน้ าในห้องขังของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนใต้ เป็นต้น  ดังนั้นทุก
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  กองทัพหรือ
กลาโหม รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีสถานที่ที่ใช้ในการจ ากัดเสรีภาพบุคคลด้วยอ านาจใดใดก็ตามต้องมี
การตรวจตราตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวเหล่านั้นเป็นประจ าและเป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติตาม
หลักสากล โดยเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เป็นอิสระเป็นประจ า และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

6. ขอให้รัฐบาลด าเนินการอย่างเร่งด่วนตามที่ได้รับปากไว้กับนานาชาติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559   ณ นคร
เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศตามกลไก UPR 
(Universal Periodical Review) เพื่อภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมาน OPCAT 
(Optional Protocol, Convention against Torture) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ และเร่งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อป้องกันการ
ทรมาน 

วันที่ 2 กันยายน 2559 
           มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 


