
รายช่ือผูท่ี้เสียชีวิตในระหวา่งการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี 2550-25591 

 

1. นายอสัฮารี สะมะแอ เสียชีวติ   22 กรกฎาคม 2550  

 

เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2550 เวลาประมาณ 11.00 น. เจา้หนา้ท่ีทหารหน่วย

เฉพาะกิจท่ี 11 และหน่วยท่ี 13 ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกนัปิด

ลอ้ม ตรวจคน้ และควบคุมตวันาย อสัฮารี สะมาแอ กบัพวก ท่ีบริเวณสวนยางพารา หมู่ท่ี 5 บา้นจาเราะ

ซีโป๊ะ ต.สะเอะ อ.กรงปินงั จ.ยะลา โดยอาศยัอาํนาจตามกฎอยัการศึก ต่อมาในคํ่าวนัเดียวกนั เจา้หนา้ท่ี

ได้นําตวันาย อสัฮารี ส่งท่ีโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี เน่ืองจากนาย อสัฮารี ได้รับ

บาดเจ็บสาหัส แพทยไ์ด้ส่งตวัไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลศูนยย์ะลา  โดยได้เสียชีวิต ในเช้าวนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2550  โดยแพทยร์ะบุว่า เสียชีวิตเน่ืองจากสมองบวม ตามร่างกายมีรอยฟกชํ้ า ต่อมา ผูถู้ก

จบักุมและควบคุมตวัพร้อมนาย อสัฮารี ไดท้าํการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ 

ถูกเจา้หน้าท่ีทาํร้ายร่างกาย ในระหว่างการควบคุมตวัทาํให้ได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหน้าท่ีได้ทาํร้าย

ร่างกายนาย อสัฮารี จนเป็นเหตุใหเ้สียชีวติ 

วนัน้ีท่ี 21 สิงหาคม 2558 ศาลปกครองสงขลา ไดอ่้านคาํพิพากษาคดีท่ี นางแบเดาะ สะมาแอ 

เป็นผูฟ้้องคดีเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจาก กระทรวงกลาโหม เป็นจาํเลยท่ี 1 กองทพับก จาํเลยท่ี 2 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํเลยท่ี 3 และสํานกันายกรัฐมนตรี จาํเลยท่ี 4 เป็นผูถู้กฟ้องคดี เน่ืองจาก

เจา้หนา้ท่ีในสังกดัของผูถู้กฟ้องคดีทั้งส่ี ไดก้ระทาํละเมิดในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี โดยใชอ้าํนาจตามกฎ

อยัการศึก ควบคุมตวันายอสัฮารี สะมาแอ บุตรชายของผูฟ้้องคดีกบัพวก และไดซ้้อมทรมานทาํร้าย

ร่างกายในระหวา่งการควบคุมตวั จนเป็นเหตุให้ นายอสัฮารี สะมาแอ เสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยศาล

ปกครองสูงสุดไดต้ดัสิน ให้ผูถู้กฟ้องคดี สํานกันายกรัฐมนตรี จาํเลยท่ี 4 จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็น

จาํนวนเงิน 534,301 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 7.5 % นบัจากวนัท่ี 17 ก.ค. 2551 และยกฟ้องผูถู้กฟ้องจาํเลยท่ี 

1, 2 และ 31

2 

 

2. อิหม่ามยะพา กาเซ็ง  เสียชีวติ  21  มีนาคม 2551  

อิหม่ามยะพา กาเซ็ง  เป็นอิหม่ามประจาํมสัยิดบา้นกอตอ ตาํบลรือเสาะออก อาํเภอรือเสาะ 

จงัหวดันราธิวาส  ถูกเจา้หน้าท่ีจบักุมเม่ือราววนัท่ี 19-20 มี.ค.2551 และถูกนาํไปควบคุมตวัไวท่ี้ฐาน

                                                           
1 ข้อมลูได้จากรวบรวมจากการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจากขา่วท่ีเผยแพร่จากส่ือสารมวลชน 
2 http://www.benarnews.org/thai/news/TH-court-deepsouth-08212015144859.html  

http://www.benarnews.org/thai/news/TH-court-deepsouth-08212015144859.html


ปฏิบติัการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  39  ตั้งอยูท่ี่วดัสวนธรรม  หมู่ท่ี  2  ตาํบลรือเสาะออก อาํเภอรือ

เสาะ  จงัหวดันราธิวาส  เม่ือวนัท่ี  21 มีนาคม 2551  อิหม่ายะผาไดเ้สียชีวิตลงเน่ืองจากผูต้ายถูกทาํร้าย

ร่างกาย  ทาํใหก้ระดูกซ่ีโครงหกั  ลมร่ัวในช่องอกดา้นขวา  ระหวา่งท่ีอยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ท่ี

ทหาร 

นางนิมะ๊ กาเซ็ง ภรรยาของอิหม่ามยะผา จึงตดัสินใจนาํคดียื่นฟ้องเองต่อศาลจงัหวดันราธิวาส 

เป็นคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี 1611/2552 ฟ้อง พ.ต.วชิา ภู่ทอง จาํเลยท่ี 1 ร.ต.สิริเขตต ์วาณิชบาํรุง จาํเลยท่ี 

2 จ.ส.อ.เริงณรงค ์บวังาม จาํเลยท่ี 3 ส.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ หาญเวช จาํเลยท่ี 4 ส.อ.บณัฑิต ถ่ินสุข จาํเลยท่ี 5 

และ พ.ต.อ.ทนงศกัด์ิ วงัสุภา (อดีตผูก้าํกบัการ สภ.รือเสาะ) จาํเลยท่ี 6 ในขอ้หาร่วมกนัข่มขืนใจผูอ่ื้นให้

กระทาํการใดหรือไม่กระทาํการใดหรือจาํยอมต่อส่ิงใด, กกัขงัหน่วงเหน่ียว, เป็นเจา้พนกังานปฏิบติั

หน้าท่ีโดยมิชอบหรือปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริต,  ร่วมกนัทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุให้ผูน้ั้นถึงแก่

ความตายโดยทรมานหรือ โดยกระทาํทารุณโหดร้าย โดยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้น  ศาลชั้นตน้และศาล

อุทธรณ์มีคาํสั่งวา่ คดีไม่มีมูล และขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการยืน่ฎีกา  

เร่ืองการกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ พนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ ได้ส่ง

สาํนวนคดีไปใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เม่ือเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2551 แต่การสอบสวนของ ป.ป.ช. ก็ยงัไม่แลว้เสร็จและไม่มีความคืบหน้า ทาํให้อิหม่ามยะผา

ผูเ้สียชีวติและ ครอบครัว ไม่สามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมได ้

 

3. นายสุไลมาน แนซา เสียชีวติ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2553 

   

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2553 นายสุไลมาน แนซา ถูกควบคุมตวัไปยงัศูนยเ์สริมสร้างความ

สมานฉันท์ (ศคฉ) ในค่ายอิงคยุทธบริหาร ตาํบลบ่อทอง อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีนาํตวัผูต้อ้งสงสัยคดีความมัน่คงเขา้สู่กระบวนการซักถาม  ต่อมาในวนัท่ี 30 

พฤษภาคม  2553 เวลา 07.00 น. เจา้หน้าท่ีพบ นายสุไลมาน แนซา ไดเ้สียชีวิตลงในห้องพกั จากการ

ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบวา่ ห้องพกัของนายสุไลมานไดใ้ชผ้า้เช็ดตวัแขวนคอตนเองกบับริเวณหนา้ต่าง

ห้องพกัหมายเลข ๒ ท่ีนายสุไลมานพกัอยูร่ะหว่างควบคุมตวั  แพทยผ์ูช้นัสูตรพลิกศพลงความเห็นว่า

น่าจะเสียชีวติมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ชัว่โมง จากการตรวจสอบร่างกายไม่พบร่องรอยฟก ชํ้า 

อยัการจงัหวดัปัตตานี  ได้ยื่นคาํร้องขอไต่สวนการตายต่อศาลจงัหวดัปัตตานี  เป็นคดี ช. 

14/2553 โดยมีนายนายเจ๊ะแว แนซา บิดาของนายสุไลมานยื่นคาํร้องเข้าไปในฐานะผูร้้องคดัค้าน 

ภายหลงัการไต่สวนการตายตามคาํร้องของอยัการ  ศาลจงัหวดัปัตตานีมีคาํสั่งสรุปวา่ “...นายสุไลมาน



เสียชีวิตจากการขาดเลือดไปเล้ียงสมอง เน่ืองจากการผูกคอด้วยผา้เช็ดตวัผูกติดกบัเหล็กดดัหน้าต่าง

ระหวา่งการควบคุมตวัของเจา้หนา้ท่ีตามหนา้ท่ี โดยนายสุไลมานเสียชีวิตในช่วงเวลาระหวา่งหลงัเท่ียง

คืนของวนัท่ี 29 พ.ค. ถึงก่อนเท่ียงวนัของวนัท่ี 30 พ.ค.2553...” 3 

 

4. พลทหารวเิชียร เผอืกสม เสียชีวติ  5 มิถุนายน 2554 

 

พลทหารวิเชียร เผือกสม เป็นพลทหารประจาํกองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ หรือค่ายปิเหล็ง อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส ญาติของพลทหารวิเชียร ไดรั้บแจง้เม่ือวนัท่ี 5 

มิถุนายน 2554 ว่า พลทหารวิเชียรเสียชีวิต โดยหลักฐานจากการชันสูตรศพของแพทยจ์ากโรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ระบุวา่เสียชีวิตเน่ืองจากไตวายเฉียบพลนั กลา้มเน้ือฉีก

ขาดรุนแรง ร่างกายถูกของแขง็กดทบั และมีร่องรอยถูกรุมซ้อมทาํร้ายร่างกาย ต่อมามีการสอบสวนจนทราบ

วา่ การซอ้มทรมานเกิดข้ึนระหวา่งการควบคุมของครูฝึกในหน่วยฝึกทหารใหม่ของค่ายกรมหลวงนราธิวาส

ราชครินทร์ โดยบรรดาครูฝึกอา้งว่าพลทหารวิเชียรถูกลงโทษเพราะหลบหนีการฝึก3

4 โดยรายละเอียดการ

ลงโทษนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายปรากฏตาม  เอกสารหนงัสือรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริง

กองทพัภาคท่ี 4 ท่ี กห  0448/2463 ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 25545 

ญาติของพลทหารวเิชียร ไดแ้จง้ความร้องทุกขใ์นคดีอาญา แต่เน่ืองจากผูถู้กกล่าวหาเป็นทหารยศตํ่า

กว่าพนัตรี จึงอยู่ในอาํนาจการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กระทรวงยติุธรรม หรือ ป.ป.ท.ทั้งน้ีการสอบสวนดาํเนินมานานกวา่ 4 ปี ล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดส่้ง

หนงัสือแจง้การไต่สวนขอ้เทจ็จริง กรณีการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียร ระบุวา่ ร้อยโทหน่ึงนายกบัพวกรวม 

10 คน ในฐานะผูถู้กกล่าวหา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ.2473 มาตรา 30 วงเล็บ 4 หลงัจากน้ีจะมีการส่งสํานวนคดีไปยงัพนกังาน

อยัการต่อไป 

5. นายกรองกมล ขงัศิริ เสียชีวติ วนัท่ี 1 กนัยายน 2556  

 

                                                           
3 http://www.manager.co.th/local/viewNews.aspx?NewsID=9550000116282  
4 http://www.now26.tv/view/60415  
5 http://www.petkanya.com/topic/3506  

http://www.manager.co.th/local/viewNews.aspx?NewsID=9550000116282
http://www.now26.tv/view/60415
http://www.petkanya.com/topic/3506


ขณะเสียชีวติไดรั้บบาดเจบ็สาหสัจนเป็นเหตุใหเ้สียชีวิตนั้น  มี อายุ 28 ปี และถูกควบคุมตวัอยู่

ในเรือนจาํจงัหวดัสระแกว้ ในขอ้หามียาเสพติดไวใ้นครอบครอง  ศาลตดัสินจาํคุก 3 ปี 9 เดือน ติดคุก

มาแลว้ 4 เดือน ถูกส่งตวัเขา้รักษาท่ีโรงพยาบาลยุพราชสระแกว้  เน่ืองจากร่างกายไดรั้บบาดเจ็บ กราม

หกั สมองบวม เลือดทะลกัออกมาจากปาก และตา เหตุเกิดในขณะท่ีถูกขงัอยูเ่รือนจาํจงัหวดัสระแกว้5

6 

นางจารุณี ทองธนาภณัฑ ์อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 65 ถนนมิตรสัมพนัธ์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญ

ประเทศ จ.สระแกว้ เขา้แจง้ความพ.ต.ต.บุญนาค ตราชู พนกังานสอบสวน สภ.เมือง จ.สระแกว้ ทาง

พนกังานสอบสวน สภ.เมืองสระแกว้ ไดรั้บแจง้ความและลงบนัทึกประจาํวนัไวแ้ละจะสอบสวนหา

สาเหตุท่ีแทจ้ริงและนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป6

7 โดยนางจารุณีแจง้ว่าระหวา่งท่ี

นายกรองกมลยงัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลนั้น  ไดบ้อกกบัตนว่า  “...ถูกผูคุ้มใส่รองเทา้บู๊ตกระทืบจน

ปากแตก และรุมซอ้มจนบาดเจบ็ไปทัว่ทั้งตวั...”7

8 

 

6. นายอบัดุลอาซิส สาและ  เสียชีวติ  15 ตุลาคม 2556   

 

นายอบัดุลอาซิส สาและ ขณะถูกจบักุมและเสียชีวิตมีอายุ ๒๖ ปี 1 ใน 3 ของผูท่ี้ถูกยิงเสียชีวิต

ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในระหวา่งการปิดลอ้มตรวจคน้ท่ีบา้นกาํปงบือราแง ต.นํ้ าดาํ อ.

ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 โดยครอบครัวของนายอบัดุลอาซิส เข้า

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อร้องขอความเป็นธรรม เพราะไม่เช่ือว่านายอบัดุลอาซิส 

เสียชีวติจากการต่อสู้กบัเจา้หนา้ท่ี โดยระบุวา่ก่อนท่ีจะกลายเป็นศพนายอบัดุลอาซิสไดถู้กจบักุมตวัแลว้

8

9  

พนกังานอยัการไดย้ืน่คาํร้องขอไต่สวนการตายต่อศาลจงัหวดัปัตตานี เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี ช.

7/2557 โดยมารดา นายอบัดุลอาซิ ได้แต่งตั้งทนายความเพื่อซักถามพยานผูร้้องนาํสืบ และนาํสืบ

พยานหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติม ศาลไดท้าํการไต่สวนพยานหลกัฐานจากผูร้้องและญาติผูต้ายเสร็จเรียบร้อย

แล้ว เมือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ศาลปัตตานีได้มีคาํสั่งว่า เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีทาํให ้นายอบัดุลอาซิ สาและ ถึงแก่ความตาย9

10 

 

7. พลทหารสมชาย ศรีเอ้ืองดอย เสียชีวติ 29 มกราคม 2557  

                                                           
6 http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=6093   
7 http://www.thairath.co.th/content/367148  
8 http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=6093  
9 http://hot.muslimthaipost.com/news/18662  
10 http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000133102  

http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=6093
http://www.thairath.co.th/content/367148
http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=6093
http://hot.muslimthaipost.com/news/18662
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000133102


 

เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม 2557 พลทหารสมชาย ศรีเอ้ืองดอย อายุ 22 ปี ทหารในสังกดั ร.7 พ.1 

ค่ายกาวิละ จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เท็จจริงจากญาติร้องเรียนว่าพลทหารสมชาย ถูกซ้อมทรมานโดย

เจา้หนา้ท่ีทหาร 3 นาย ลงโทษดว้ยการใชป๊ี้บคลุมศีรษะ ใชอ้าวุธตีท่ีศีรษะ แผน่หลงั หนา้อก จาํนวน 20 

คร้ัง หลงัจากนั้นพลทหารสมชาย ฯ ไดแ้จง้ใหม้ารดาทราบวา่ตนถูกซอ้มทรมานทางโทรศพัท1์0

11  

ต่อมาวนัท่ี 28 มกราคม 2557 พลทหารสมชายถูกส่งตวัไปรักษาท่ีโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ดว้ย

อาการไอ เจ็บคอ มีอาการเหน่ือย หอบ และเหง่ือแตก เจ้าหน้าท่ีพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 

ตรวจสอบอาการแลว้ เห็นวา่มีอาการหนกั เขา้ใจมีอาการติดเช้ือ จึงส่งตวัไปยงัโรงพยาบาลเทพปัญญา 

จงัหวดัเชียงใหม่ จนกระทัง่พลทหารสมชาย ฯ ถึงแก่กรรมลงเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 10.40 น. 

 

8. นายกฤษณะ จึงเจริญ  เสียชีวติเม่ือ 27 มีนาคม 2557  

 

นายกฤษณะ  จึงเจริญ ถูกเจา้หน้าท่ีตาํรวจนครบาลบางโพงพางจบักุมในขอ้หาเมาแล้วขบัท่ีด่าน

ตรวจแอลกอฮอล์บนถนนพระราม 3   จากนั้นพนกังานสอบสวนไดค้วบคุมตวัส่งพนกังานอยัการและนาํตวั

ส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต ้ แต่เป็นการส่งช่ือผูต้้องหาในช่ือ นายธนกฤต ทรัพยก่ิ์ง โดยท่ีไม่มีการ

ตรวจสอบประวติัทะเบียนราษฏร์  อีกทั้งพบวา่ นายธนกฤต ไดเ้สียชีวติไปแลว้เม่ือเดือน  มกราคม 2557  โดย

ศาลไดพ้ิพากษาจาํคุกผูต้อ้งหาแทนการจ่ายค่าปรับ เป็นเวลา 42 วนั เน่ืองจากผูต้อ้งหาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ  

พนกังานตาํรวจจึงนาํตวัส่งท่ีสถานกกัขงักลางปทุมธานีและถูกนาํตวัไปควบคุมอยู่ในแดน 1 ซ่ึงเป็นแดน

สาํหรับผูต้อ้งขงัซ่ึงมีอตัราโทษสูง  แทนท่ีจะตอ้งถูกขงัในแดน 2   

ระหว่างถูกคุมขงั นายกฤษณะฯ ถูกผูต้อ้งขงัจาํนวน 9 คนรุมซ้อมจนทาํให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  

เน่ืองจากไปรบกวนเวลาพกัของผูต้อ้งขงัวีไอพี  จากนั้นเจา้หน้าท่ีเรือนจาํไดคุ้มตวันายกฤษณะฯ ไปคุมขงั

เด่ียวและไม่ให้อาหารจนเสียชีวิต  จากนั้นเจา้หนา้ท่ีเรือนจาํไดไ้ปลงบนัทึกประจาํวนัไวท่ี้สถานีตาํรวจภูธร

ธญับุรี วา่ เสียชีวติดว้ยการถูกซอ้ม ก่อนส่งศพไปชนัสูตรพลิกศพท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต 12 

 

9. นายไพสิฐ จนัทร์ศิริ อาย ุ27 ปี เสียชีวติ 26 พฤษภาคม 2557 

 

                                                           
11 http://prachatai.com/journal/2015/08/61078  
12 http://www.dailynews.co.th/politics/237925 
 

http://prachatai.com/journal/2015/08/61078
http://www.dailynews.co.th/politics/237925


นายไพสิฐ หรือแชมป์ จนัทร์ศิริ อายุ 27 ปี ไดรั้บโทษคดียาเสพติดและถูกส่งตวัจากศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจงัหวดัสุโขทยั ไปบาํบดัท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เรือนจาํกลาง

คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 เพื่อบาํบดัและควบคุมตวัเป็นระยะเวลา 180 

วนั ตลอดเวลาท่ีผา่นมา “...นางมณฑาผูเ้ป็นแม่ของนายไพสิฐไดรั้บโทรศพัทจ์ากคนในศูนยฯ์ เรียกร้อง

เงินเพื่อแลกกบัความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัของลูกชาย คร้ังละ 5,000-10,000 บาท นายธวลัณพงษ ์

บิดาของผูต้ายเปิดเผยว่า มีเอกสารการโอนเงินผ่านบญัชีระบุไวห้ลายคนผลดัเปล่ียนกนัตลอด แต่จะมี

ช่ือเจา้ของบญัชีเป็นผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีโอนไปบ่อยมากรวมแลว้ ประมาณ 200,000 บาท...” นอกจากน้ี

นางมณฑายงัไดเ้บิดเผยดว้ยวา่ “... ลูกชายบอกวา่เล่าวา่ อยากกลบับา้น ภายในศูนยฯ์ เลวร้ายมาก ถูกทาํ

ร้าย ทุบตี อาหารก็ถูกขโมย มีการเรียกค่าคุม้ครอง ท่ีสําคญัลูกร้องไห้ตลอดทุกคร้ังท่ีไปเยี่ยมให้แม่

หาทางให้ตนเองออกไปให้ได.้..โดยแพทยโ์รงพยาบาลมหาราช  จงัหวดันครราชสีมา ลงความเห็นว่า

นายไพสิฐ จนัทร์ศิริ หรือนอ้งแชมป์ไดรั้บความกระทบกระเทือนทางสมองจากของแข็ง...” 1 2

13  ขณะน้ี

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวของยงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการเพื่อหาตวัผูก้ระทาํความผดิมารับโทษ 

  

10. นายสุรกริช ชยัมงคล เสียชีวติ  28 สิงหาคม 2557  

 

นายสุรกริช ชยัมงคล คือผูต้อ้งหาคดียิงนายสุทิน ธราทิน แกนนาํกลุ่มกองทพัประชาชนและ

เครือข่ายปฏิรูปพลงังานไทย (กคป.) เสียชีวติระหวา่งปราศรัยอยูบ่นรถยา่นถนนบางนา-ตราด เม่ือเดือน

มกราคม 2557  ไดเ้สียชีวิตลงระหว่างถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนายอายุตม ์

สินธพพนัธ์ ผบ.เรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานครช้ีแจงว่า “...ว่านายสุกริชเสียชีวิตจริงเม่ือช่วงบ่ายวนัท่ี 

28 สิงหาคม 2557  โดยนายสุรกริช มีอาการป่วยเป็นโรคหอบหืดและหายใจไม่ออก เจา้หนา้ท่ีเรือนจาํ

จึงนาํตวัไปส่งท่ีทณัฑสถานโรงพยาบาล ราชทณัฑ์ ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ 18.00 น. นายสุรกริชได้

เสียชีวติลง...”13

14 

นพ.สลกัธรรม โตจิราการ แพทยจ์าก รพ.ตาํรวจ กล่าวว่า  “...ตนได้ร่วมผ่าชนัสูตรศพและ 

เบ้ืองตน้พบสาเหตุการเสียชีวิต มีเลือดออกในกระเพาะอาหารมากพอสมควร อาจเป็นสาเหตุให้ช็อก

เสียชีวิตได้ เน่ืองจากเกล็ดเลือดตํ่า ส่วนโรคหอบหืดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ ไม่ทราบได ้

เพราะไม่มีประวติัการรักษาคนไข ้รวมทั้งรอยฟกชํ้ าตามร่างกายท่ีญาติสงสัยว่าเป็นสาเหตุเสียชีวิต 

ขณะน้ียงัไม่สามารถช้ีชดัได ้ตอ้งรอผลการตรวจเน้ือเยือ่ ช้ินเน้ือ เลือด...”14

15 

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=FR41u0H95VI  
14 http://www.dailynews.co.th/crime/262880  
15 http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000099436  

https://www.youtube.com/watch?v=FR41u0H95VI
http://www.dailynews.co.th/crime/262880
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000099436


 

11. ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวติ 6 มิถุนายน  2558  

 

ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก อายุ 30 ปี เป็นทหารในสังกัด ร.1 พนั 4 รอ. ได้เข้าร่วมอบรม

หลกัสูตรการ UKBT อบรมรุ่นท่ี 11 ของหน่วยงานฝึก ท่ีสระวา่ยนํ้ ากรมทหารราบท่ี 1 กองทพัทหาร

ราบท่ี 1 ซ่ึงกาํหนดระยะเวลาของหลกัสูตรระหวา่งวนัท่ี 17 พ.ค. ถึงวนัท่ี 24 ก.ค 2558 มีผูเ้ขา้รับการฝึก 

48 คน บริเวณท่ีเกิดเหตุคือสระว่ายนํ้ าของหน่วยฝึกเป็นสระว่ายนํ้ าขนาดยาว 25 เมตร บริเวณลึกท่ีสุด

ลึก 3 เมตร ในขณะฝึกมีครูฝึก 10 คน  คอยดูแลอยูบ่ริเวณรอบสระ  และมีรถพยาบาล โดยมีหวัหนา้และ

ทีมชุดครูฝึกเป็นผูค้วบคุมการ  

เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2558  เวลาไดไ้ม่ทราบชดั  โดยในเวลาประมาณ11.30 น. ของนั

นั้นเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยฝึกไดโ้ทรศพัทแ์จง้ญาติวา่ร้อยตรีสนานจมนํ้า  ขอให้ทางครอบครัวเดินทางมาท่ี

โรงพยาบาลทหารผา่นศึก  โดยครูฝึกไดแ้จง้ให้ญาติทราบวา่ร้อยตรีสนานฯ น็อคนํ้ าว่ายเกาะขอบสระ

แลว้จมลง  และมีครูฝึกท่ีจบมนุษยก์บกระโดดลงไปช่วยข้ึนมาปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ดว้ยการป๊ัมหวัใจ

และอุม้พาดบ่า  จากนั้นร้อยตรีสนานไดอ้าเจียนออกมาและทางหน่วยฝึกไดน้าํส่งโรงพยาบาลทหาร

ผา่นศึก ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2558  

แพทยข์องโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแจง้ว่าผูต้ายนั้นหมดลมหายใจมาก่อนแลว้  และเห็นว่า

เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติตอ้งมีการแจง้ความและชนัสูตรพลิกศพ  ทางหน่วยจึงไดป้ระสานไปยงั

เจา้หน้าท่ีตาํรวจ สน.บางซ่ือเพื่อมาร่วมชันสูตรพลิกศพแล้ว  และมีการส่งศพไปผ่าพิสูจน์ท่ีแผนก

นิติเวชโรงพยาบาลตาํรวจเพื่อทราบสาเหตุการตาย พบวา่ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตลม้เหลว  วนัท่ี 

11 สิงหาคม 2558 ญาติได้ส่งศพให้สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์อีกทางหน่ึงความเห็น  ผูต้าย

เสียชีวติ เน่ืองจากหวัใจลม้เหลง สันนิฐานผา่นการจมนํ้า  (จากประวติัการรักษา) 

ภรรยา ร้อยตรีสนาน ได้ร้องขอความเป็นต่อสํานักนายกรัฐมนตรี  ต่อมาทางสํานัก

นายกรัฐมนตรีส่งเร่ืองใหก้ระทรวงกลาโหมตรวจสอบ ปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหนา้ร้อยตรีสนาน ทอง

ดีนอก แต่อย่างไรก็ตามได้มีการเบิกเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากกองทพัแล้ว โดยขอ้มูลจากเอกสาร 

รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทพับกท่ีถึงแก่กรรม อนัดบัท่ี 4114/58  ได้ระบุสาเหตุการ

เสียชีวติคือ  ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว ขณะ อาย ุ30 ปี เสียชีวติเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน  255815

16 

 

12. นายปรากรม วารุณประภา เสียชีวติ  24 ตุลาคม 2558 
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 นายปรากรม วาวุณประภา เคยดาํรงยศ พ.ต.ต.ปรากรม หรือสารวตัรเอ๊ียด วารุณประภา 

ผูต้อ้งขงัระหวา่งสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ภายในเรือนจาํชัว่คราว 

มณฑลทหารบกท่ี 11 ถูกดาํเนินคดีทั้งส้ิน 13 คดี ซ่ึงเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัการแอบอา้งสถาบนัเบ้ืองสูงเรียก

รับผลประโยชน์ และยงัถูกดาํเนินคดีเพิ่มในขอ้หา มีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนไม่

สามารถออกใบอนุญาตใหไ้ดไ้วใ้นครอบครอง มีใชซ่ึ้งวิทยุคมนาคมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  และตั้งวิทยุ

คมนาคมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ปลอมเอกสารราชการและใชเ้อกสารราชการปลอม   

ต่อมาวนัท่ี 24 ต.ค.  พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา ผูกคอฆ่าตวัตายด้วยการใช้ผา้จากเส้ือ

ผูต้อ้งขงั  ท่ีทางเรือนจาํจ่ายให้ตามระเบียบผกูคอตวัเองกบัลูกกรงห้องขงัภายในค่ายมณฑลทหารบกท่ี 

11  เรือนจาํพิเศษนครชัยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เม่ือเจ้าหน้าท่ีไปพบจึงนําตวัส่งทณัฑสถาน

โรงพยาบาลราชทณัฑ ์ ต่อมาผูต้อ้งขงัไดเ้สียชีวติท่ีโรงพยาบาลราชทณัฑ1์6

17 

 

13. หมอหยอง สุริยนั สุจริตพลวงศ ์เสียชีวติ  7 พฤศจิกายน 2558  

 

นายสุริยนั สุจริตพลวงศ ์หน่ึงในผูด้าํเนินงานจดักิจกรรม Bike for Mom พร้อมพวก ไดแ้ก่ นาย

จิรวงศ ์วฒันเทวาศิลป์ หรือ "อาท" เลขาฯ คนสนิทของหมอหยอง และ พ.ต.ต. ปรากรม วารุณประภา 

หรือ "สารวตัรเอ๊ียด" สารวตัรกองกาํกับการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดย

พบวา่มีพฤติกรรมแอบอา้งสถาบนัเบ้ืองสูง เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตวัถูกดาํเนินคดีทั้งส้ิน 13 คดี ซ่ึงเป็น

คดีท่ีเก่ียวกบัการแอบอา้งสถาบนัเบ้ืองสูงเรียกรับผลประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  

ถูกควบคุมตวัท่ีค่ายมทบ. 11 เรือนจาํพิเศษนครชยัศรี  

ต่อมา เวลาประมาณ 21.00 น. ของวนัท่ี 7 พ.ย. หมอหยองไดเ้สียชีวิตลง โดยก่อนหน้าน้ี มี

อาการป่วยตั้งแต่วนัท่ี 5 พ.ย. และไดท้าํการรักษาอาการต่อเน่ือง แต่มีอาการรุนแรงข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งนาํ

ตัวออกจากเรือนจาํชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ภายใน มทบ.11 ออกไปรักษาท่ีทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทณัฑ์ ก่อนเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลในคืนวนัท่ี 7 พ.ย.ท่ีผา่นมา เวลาประมาณ 22.00 น. 

โดยช่วงเช้าวนัท่ี 8 พ.ย. อธิบดีกรมราชทณัฑ์ได้รายงานการเสียชีวิต พร้อมรายงานอาการป่วยว่า 

หมอหยองมีโรคประจาํตวัและมีความเครียดจากการถูกดาํเนินคดี ระหว่างการคุมขงัเคยถูกนาํตวัไป

รักษาพยาบาลหลายคร้ัง รวมถึงให้พยาบาลจากภายนอกเข้าไปรักษาในเรือนจาํ เบ้ืองตน้ จากการ
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ชนัสูตรร่วม 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายปกครอง ตาํรวจ อยัการ และแพทยนิ์ติเวช ลงความเห็นวา่ เกิดการ

ติดเช้ือในกระแสเลือด17

18 

 

14. นายอนนั เกิดแกว้ เสียชีวติ เสียชีวติ 13 พฤศจิกายน 2558 

 

คดีนายอนนั เกิดแกว้ (34ปี) ชาวจงัหวดันครราชสีมา ท่ีถูกตาํรวจชุดสืบสวน สถานีตาํรวจภูธร

อาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาควบคุมตวัในความผิดฐานมียาเสพติดไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย  

โดยนายอนนัฯเคยถูกดาํเนินคดียาเสพติด และติดคุก 2 ปี และเพิ่งพน้โทษออกมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี และ

ในการจบักุมตวัคร้ังนั้นนายอนนัฯถูกทาํร้ายร้างกายให้รับสารภาพและไดย้ื่นเร่ืองร้องเรียนไวห้ลายท่ี

แลว้คร้ังหน่ึง  

ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 19.00 น. ถูกล่อซ้ือยาเสพติด(ยาบา้)ท่ีหนา้อาํเภอจอ

หอ จงัหวดันครราชาสีมา ขณะท่ีขบัจกัรยานยนต์ไปกบัเพื่อน  เจา้หน้าท่ีตาํรวจควบคุมตวัและพาไป

ขยายผลโดยนาํไปซักถามขยายผลท่ี  บา้นพกัตาํรวจหลงัโรงพกัสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองจงัหวดั

นครราชสีมา   

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 11.00 น.เจ้าหน้าท่ีตาํรวจนํานายอนันในสภาพ

บาดเจบ็สาหสั ส่งโรงพยาบาลมหาราช จงัหวดันครราชสีมา สภาพตามท่ีดูดว้ยสายตาคือกรามหกั ตวัชํ้ า

ทัว่ตวั หน้าตาฟกชํ้ า สภาพไม่ตอบสนองไม่สามารถส่ือสารกันได้ แพทย์ท่ีทาํการรักษาแจ้งว่าไม่

สามารถผา่ตดัไดเ้พราะร่างกายไม่ตอบสนอง  

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.10 น. นายอนันถึงแก่ความตาย แพทยล์งความเห็นใน

ใบรับรองการตายวา่เพราะไดรั้บอาการบาดเจ็บท่ีศรีษะจากการเหวี่ยงกระแทกอยา่งรุนแรง มีเลือดออก

ท่ีเยื่อบุสมองด้านนอก และญาติไดรั้บศพไปดาํเนินพิธีตามประเพณีแลว้ ญาติไดแ้จง้ความไวท่ี้ สภ.

เมืองถึงการตายแล้ว พงส.ได้เดินทางไปตรวจศพท่ี รพ.มหาราชและลงเป็นคดี ช.819/2558 และ

พนกังานอยัการจงัหวดันครราชสีมาไดย้ื่นคาํร้องขอไต่สวนการตายต่อศาลจงัหวดันครราชสีมา  เป็น

คดี ช.1/2559 โดยศาลไดก้าํหนดนดัสืบพยานนดัแรกในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. 

 

15.  นายอุทยั คงหา   เสียชีวติ  24 พฤศจิกายน 2558    
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นายอุทยั คงหา   อาย ุ40 ปี เป็น 1 ใน 9   ผูต้อ้งหาคดีเตรียมการเผาศาลากลางจงัหวดั (ท่ีวา่การ

อาํเภอเมือง) มหาสารคาม ในเหตุการณ์วนัท่ี 19 พ.ย.2553 ซ่ึงตวัอาคารของทางจงัหวดัไม่ไดถู้กเผาแต่

อย่างใด ปรากฏเพียงการเผายาง ตูโ้ทรศพัท์และตน้มะขาม 1 ตน้  หลงัเหตุการณ์ไม่นานนายอุทยัถูก

จบักุมและถูกจาํคุกเร่ือยมาระหว่างศาลชั้นตน้พิจารณาคดี  จนศาลชั้นตน้พิพากษาจาํคุก 5 ปี 8 เดือน 

จากนั้นในเดือนกรกฎาคม 2555 เขาไดรั้บการประกนัตวัโดยความช่วยเหลือของกรมคุม้ครองสิทธิฯ 

ก่อนท่ีจะติดคุกอีกคร้ังเม่ือศาลฎีกาพิพากษายืน จาํคุก 5 ปี 8 เดือน เม่ือเดือนกนัยายน 2557 ผูต้อ้งหาคดี

เผาศาลากลางจงัหวดั มหาสารคาม   

เจา้หน้าท่ีเรือนจาํแจง้ว่านายอุทยัเกิดอาการช็อคในเรือนจาํ โดยก่อนหน้าน้ีไม่นานมีอาการ

ความดนัตํ่า เหน่ือย หายใจไม่ทัว่ทอ้ง เจา้หน้าท่ีจึงไดส่้งตวัมารักษาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคามตั้งแต่

เยน็วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาแพทยผ์ูท้าํการรักษาไดแ้จง้กบัภรรยานายอุทยัวา่นายอุทยัมีอาการ

ติดเช้ือในกระแสเลือด มีอาการด้ินทุรนทุรายตอ้งมดัตวัไวก้บัเตียง จนกระทัง่เช้าจึงอยู่ในสภาพไม่ได้

สติ ร่างกายไม่ตอบสนอง และในเวลาประมาณเท่ียงของวนัท่ี 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แพทยจึ์งยุติการ

ยื้อชีวติโดยการเห็นชอบของญาติและภรรยา  

กรณีการเสียชีวติระหวา่งถูกคุมขงัในเรือนจาํ ของผูต้อ้งขงัจากกรณีเหตุการณ์ ปี 2553 นั้น นาย

อุทยันบัเป็นรายท่ีสอง ส่วนรายแรกคือ วนัชยั รักสงวนศิลป์ ชาวอุดรธานีเสียชีวิตในเรือนจาํพิเศษหลกั

ส่ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555  

16. นายอบัดุลลาย ิดอเลาะ เสียชีวติ 4 ธนัวาคม 2558  

 

นายอบัดุลลายิ ดอเลาะ ชาวบา้นบา้นใหม่ ตาํบลคอลอตนัหยง อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี

เสียชีวิตขณะถูกควบคุมตวัอยู่ในศูนยเ์สริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร 

จงัหวดัปัตตานี โดยเวลา 08.00 น. ของวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 ทหารจากค่ายอิงคยุทธ ไดโ้ทรศพัทแ์จง้

ญาติของนายอับดุลลายิ ดอเลาะให้มารับตัวนายอับดุลลายิกลับบ้านและในเวลา 11.00 น. กอง

อาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรภาค 4 ส่วนหนา้ (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหนา้) จดัแถลง

ข่าวหนา้อาคารท่ีนายอบัดุลลายดิอเลาะ เสียชีวติขณะถูกควบคุมตวัภายในค่ายอิงคยทุธบริหาร18

19  

นายอับดุลลายิ ดอเลาะได้ถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 โดยหน่วย

ปฏิบติัการพิเศษร่วมจงัหวดัปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 24 เขา้ติดตามจบักุม บงัคบัใชก้ฎหมาย

ในพื้นท่ี ตาํบลคอลอตนัหยง อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี หนงัสือช้ีแจงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้าระบุว่า นายอบัดุลลายิ หรือเปาะซู เป็นผูก่้อเหตุรุนแรงระดบัหวัหน้า kompi และผลการซักถาม
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ขั้นตน้ นายอบัดุลลายิบไดใ้ห้การยอมรับว่าเป็นผูก่้อเหตุรุนแรงเคยผา่นการซูมเปาะ ซ่ึงในเวลาต่อมา

เจา้หนา้ท่ีไดน้าํไปลงบนัทึกประจาํวนั ณ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอหนองจิก และทาํการส่งตวันายอบัดุล

ลายบิดาํเนินกรรมวธีิซกัถาม ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ส่วนหนา้ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จนกระทัง่

เสียชีวติในระหวา่งถูกควบคุมตวั 

 

17.  นายอุไร สัตนนัท ์ เสียชีวติ 21 ธนัวาคม 2558 

 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม  2558  นายอุไร สัตนนัท ์ อายุ 40 ปี ถูกเจา้หนา้ท่ีทหาร ส.ร.16  พนั 1 

ฐานปฏิบติัการชัว่คราวบา้นชะโด ตาํบลโคกสว่าง อาํเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด  บุกเขา้จบักุมตวั

บริเวณร้านขายของชํา ตาํบลคาํไฮ อาํเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอ็ด  และนําตัวไปควบคุมท่ีฐาน

ปฏิบติัการเพื่อสอบสวนในคดียาเสพติด   

วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 นายอุไรฯได้เสียชีวิตลงระหว่างอยู่ในห้องควบคุมตวั สภาพศพมี

ร่องรอยบวมชํ้ าอยูบ่นหน้าอกและขา้งลาํตวั ญาติจึงไดข้อส่งศพไปชนัสูตรท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

เพื่อทราบสาเหตุการตายท่ีแทจ้ริงต่อไป 

 

18. สิบโทกิตติกร สุธีพนัธ์ เสียชีวติ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

สิบโทกิตติกร สุธีพนัธ์ เป็นทหารในสังกัดกรมทหารท่ี 23 กองพนัทหารราบท่ี 3 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานในสังกดัมณฑลทหารบกท่ี 25 ค่ายวีรวฒัน์โยธิน  เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น. 

สิบโท กิตติกร สุธีพนัธ์ุ (ผูต้าย) ถูกเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ นาํหมายจบัของศาลจงัหวดั

ทหารบกสุรินทร์ท่ี 14/2558 คาํร้องขอออกหมายจบัท่ี จ.11/2558 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 จบักุมตวัใน

คดีขอ้หาให้ท่ีพาํนกั ซ่อนเร้นหรือช่วยดว้ยประการใดให้ผูท่ี้หลบหนีจากการคุมขงัตามอาํนาจของศาล

เพื่อไม่ให้ถูกจบักุมถูกจบักุมตามหมายศาลทหารในขอ้หา “ช่วยเหลือนกัโทษหลบหนีจากศาลทหาร” 

และเน่ืองจากเป็นขา้ราชการทหารเม่ือไดแ้จง้ขอ้กล่าวหาให้ทราบแลว้  จึงถูกนาํตวัไปควบคุมตวัไวท่ี้

เรือนจาํมณฑลทหารบก 25 ค่ายวีรวฒัน์โยธิน จงัหวดัสุรินทร์  ซ่ึงเป็นตน้สังกดัของสิบโทกิตติกร และ

ถูกทาํร้ายถึงตายระหวา่งควบคุมตวัอยูใ่นเรือนจาํแห่งน้ี19

20 

ระหว่างท่ีถูกควบคุมตัวในเรือนจําค่ายวีรวฒัน์โยธิน ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา

ประมาณ 18.00 น. ผูคุ้มเรือนจาํไดเ้บิกตวัสิบโทกิตติกรจากห้องขงัเพื่อทาํการปรับปรุงวินยั  และไดน้าํ
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ตวัมาส่งคืนท่ีหอ้งขงั ในเวลาประมาณ 21.00 น. ต่อมาในรุ่งเชา้ของวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 พบวา่สิบ

โทกิตติกรไดน้อนเสียชีวิตในห้องขงั  รายงานการผ่าพิสูจน์ศพของแพทยนิ์ติเวชโรงพยาบาลสุรินทร์

ระบุวา่ ร่างกายฟกชํ้า สมองบวม กระดูกหกั  กระเพาะอาหารแตก    

อยัการจังหวดัสุรินทร์ได้ยื่นคาํร้องขอไต่สวนการตายต่อศาลจงัหวดัสุรินทร์ เม่ือวนัท่ี 4  

มีนาคม 2559 เป็นคดี ช.1/2559  และนางบุญเรือง สุธีรพีพนัธ์ุ  มารดาของสิบโทกิตติกรไดย้ื่นคาํร้อง

คดัคา้นการไต่สวนการตายไวแ้ลว้  ศาลไดน้ดัไต่สวนนดัแรกในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. 

 

19. พลทหารทรงธรรม หมุดหมดั  เสียชีวติ 4 เมษายน 2559   

 

พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด พลทหารสังกัด ร.152 พนั 1 ค่ายพยคัฆ์ อาํเภอบันนังสตา 

จงัหวดัยะลา  ถูกทาํโทษโดยการทาํร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกส่งตวัเข้ารับการ

รักษาพยาบาลท่ีหอ้งไอซียโูรงพยาบาลศูนยย์ะลา ก่อนท่ีจะเสียชีวติลง เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 

จากผลการตรวจสอบก็พบว่า มีนายทหาร 1 นาย และนายสิบ 6 นาย มีความผิดจริง ใน

เหตุการณ์ดงักล่าว โดยในเบ้ืองตน้ ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบท่ี 15 ไดใ้ชอ้าํนาจในการลงโทษกาํลงั

พลจาํนวน 7 นาย ท่ีไม่ปฎิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ปฎิบติัเกินกวา่เหตุ โดยสั่งคุมขงั นายทหาร 1 

นาย จาํนวน 30 วนั ส่วนนายสิบ 6 นาย จาํนวน 45 วนั จากนั้นในส่วนของคดีอาญา ก็จะอยูใ่นส่วนของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ พนกังานสอบสวน ท่ีจะดาํเนินการแจง้ขอ้กล่าวหา และดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป2 0

21 

และขณะน้ียงัไม่มีการไต่สวนการตายแต่อยา่งใด   

 

20. นายวนัชยั รักสงวนศิลป์ เสียชีวติ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555   

 

นายวนัชยั รักสงวนศิลป์ ชาวจงัหวดัอุดรธานี  ผูต้อ้งขงัคดีการเมืองท่ีเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร 

(เรือนจาํหลกัส่ี)  ถูกดาํเนินคดีอาญาหลายขอ้หาจากเหตุการณ์  วนัท่ี 19 พ.ค. 2553 ซ่ึงนายวนัชยั กบัพวกรวม 

22 คน ได้ร่วมกันทาํลายทรัพย์สินวางเพลิงเผาอาคารท่ีว่าการอาํเภอเมืองอุดรธานี อาคารเทศบาลนคร

อุดรธานี และศาลากลางจงัหวดัอุดรธานี ต่อมาพนกังานอยัการจงัหวดัอุดรธานีเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง และศาลมี

คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 28 ต.ค. 55 วินิจฉัยว่า “...จาํเลยมีความผิดฐานวางเพลิง บุกรุก ทาํให้เสียทรัพยอ์าคาร
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เทศบาล เป็นกรรมเดียวผดิกฎหมายหลายบท และฐานบุกรุกศาลากลาง ทาํใหเ้สียทรัพยร์ถดบัเพลิง รวมจาํคุก 

22 ปี 6 เดือน...”21

22   

นายสรสิทธ์ิ จงเจริญ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจาํหลกัส่ี) เปิดเผยวา่ ไดรั้บ

รายงานว่ามีผูต้อ้งขงัเป็นลมหน้ามืด เจา้หน้าท่ีพร้อมเพื่อนผูต้อ้งขงัจึงเร่งนาํตวัส่งเขา้รักษาท่ีทณัฑสถาน

โรงพยาบาลราชทณัฑ์ แต่ผูต้อ้งขงัเสียชีวิต ไม่สามารถระบุไดว้า่เสียชีวิตจากโรคใด จึงไดแ้จง้ให้ญาติทราบ

ข่าวการเสียชีวิต โดยในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 ไดมี้การนาํศพผา่พิสูจน์เพื่อให้แพทยนิ์ติเวชสรุปสาเหตุการ

เสียชีวติอยา่งเป็นทางการ ขณะเสียชีวตินั้น ผูต้ายมีอายเุพียง 30 ปี และสุขภาพแขง็แรงเน่ืองจากออกกาํลงักาย

เป็นประจาํ 
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