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ความเห็นศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนต่อการตั้งเรือนจ าช่ัวคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

และต่อการตายของพนัต ารวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ 

เผยแพร่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมไดอ้อกค าสั่งกระทรวงยติุธรรมท่ี 314/2558 เร่ืองก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชัว่คราว

แขวงถนนนครไชยศรี เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 และในวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ไดน้ าตวันายอาเด็ม คาราดกั และ

นายไมไรลี ยูซูฟูผูต้ ้องหาคดีระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เข้ามาควบคุมตัว  โดยผูบ้ ัญชาการเรือนจ าพิเศษ

กรุงเทพมหานครในฐานะตน้สังกดัไดใ้ห้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนวา่จะมีค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีทหารเป็นผูคุ้มพิเศษ

จ านวน 20 ราย   

ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 นายสุริยนั สุจริตพลวงศ์ พนัต ารวจตรี ปรากรม วารุณประภา และนายจิรวงศ ์

วฒันเทวาศิลป์ ผูต้อ้งหาความผิดมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาไดถู้กน าตวัมาควบคุมท่ีเรือนจ าดงักล่าวรวม

เป็นผูต้อ้งขงัทั้งหมด 5 ราย และต่อมาวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558  พนัต ารวจตรี ปรากรม วารุณประภา ไดเ้สียชีวติภายใน

เรือนจ าโดยแถลงการณ์กรมราชทณัฑ์ระบุเหตุจากการผูกคอตนเอง โดยสภาพหอ้งขงัเป็นก าแพงปิดทึบทั้งส่ีดา้นไม่

สามารถมองเห็นจากภายนอกได้หากไม่เปิดประตู พร้อมทั้งระบุว่าจะมีการส่งศพไปชันสูตรพลิกศพท่ีสถาบนั

นิติเวชและตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงกรณีดงักล่าว 

จนกระทัง่วนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2558 กรมราชทณัฑ์ได้แจง้ข่าวว่านายสุริยนั สุจริตพลวงศ์ เสียชีวิตแล้ว

เน่ืองจากระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตลม้เหลวจากติดเช้ือในกระแสโลหิต เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา โดยก่อน

หนา้น้ีนายสุริยนัไดถู้กน าตวัไปยงัโรงพยาบาลแลว้อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 ซ่ึงอธิบดีราชทณัฑ์ได้

ให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนวา่แพทยโ์รงพยาบาลภายนอกไดต้รวจสอบโดยการแสกนสมองแลว้ไม่พบส่ิงผิดปกติ

คาดวา่นายสุริยนัแกลง้ป่วย และวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 นายสุริยนัไม่ไดถู้กน าตวัมาฝากขงัผลดัสองท่ีศาลทหารโดยมี

หนงัสือจากทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑว์า่นายสุริยนัป่วยเป็นโรคความดนัและภาวะไขมนัพอกตบั 

ทั้งสองกรณีอา้งวา่ไดมี้การชนัสูตรพลิกศพตามมาตรา 150  ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาแลว้ 

โดยศพพนัต ารวจตรีปรากรมไดช้นัสูตรภายในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์และศพนายสุริยนัมีการส่งศพไป

ตรวจพิสูจน์ยงัสถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ โดยญาติไม่ติดใจถึงสาเหตุการตายและไม่มีการจดัพิธีศพ
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ของทั้งสองรายแต่อยา่งใด 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน มีความเห็นต่อสถานการณ์การควบคุมตัวพลเรือนภายในเรือนจ า

ช่ัวคราวแขวงถนนนครไชยศรีซ่ึงตั้งอยู่ภายในพืน้ทีท่หาร ดังต่อไปนี ้

1. สาเหตุในการจัดตั้งเรือนจ าช่ัวคราว แมพ้ระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 จะให้อ านาจรัฐมนตรี

ในการจดัตั้งเรือนจ าชัว่คราวเพื่อคุมขงัผูต้อ้งขงัเฉพาะกรณีก็ตาม แต่การท่ีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมท่ี 314/2558 เร่ือง

ก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชัว่คราวแขวงถนนนครไชยศรี ระบุเหตุในการจดัตั้ง“เพ่ือประโยชน์ในด้านการรักษาความ

ปลอดภัย และความเหมาะสมในการคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขงัในคดีความผิดเกี่ยวกับความมัน่คงของรัฐ และ
คดีอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ือง ซ่ึงเป็นผู้ ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่ควรจะรวมคุมขังอยู่กับผู้ ต้องขังอ่ืน จึงสมควรก าหนด

สถานท่ีคุมขังไว้ส าหรับผู้ ต้องขังประเภทดังกล่าว”  ซ่ึงถอ้ยค าอธิบายวตัถุประสงค์ไม่ชดัเจนเพียงพอว่าผูต้อ้งขงั

ประเภทมี “เหตุพิเศษ” ดงักล่าวคืออะไร หลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งไร ท าให้การน าตัวผู้ต้องขังใดมา

ไว้ในเรือนจ าเป็นการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมต่อผู้ต้องขัง นอกจากน้ันไม่ปรากฎว่าค าส่ังดังกล่าวระบุมาตรการที่อ้างว่าเพ่ือรักษาความปลอดภัย ความ

เหมาะสมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าช่ัวคราวฯ ที่แตกต่างหรือพิเศษอย่างไรจากเรือนจ าปกติ เพ่ือแสดง

ถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมและความได้สัดส่วนในการตั้งเรือนจ าช่ัวคราว จึงเป็นการออกค าส่ังกระทรวง

ยุติธรรมมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพด้วยการคุมขังบุคคลซ่ึงขัดหลักความชัดเจนแน่นอน หลักการไม่เลือกปฏิบัติ และ

หลักความจ าเป็นได้สัดส่วน ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่มิชอบและท าให้การควบคุมตัวน้ันมิชอบ ตามกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 ทีห้่ามการควบคุมตัวมิชอบ 

ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยนเห็นวา่การจดัตั้งเรือนจ าดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีไม่จ  าเป็น ก่อให้เกิด

การเลือกปฏิบัติต่อผูต้้องขงั และบุคคลทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีทหาร อีกทั้งในทาง

ปฏิบัติการประกาศตั้ งเรือนจ าภายในค่ายทหารน้ันเป็นการอาศัยเทคนิคทางกฎหมายท าให้  “ผู้ต้องหา” ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ทหารเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาในการ

ควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกหรือตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 ไปโดยไม่มีก าหนด

ระยะเวลาเน่ืองจากเป็นการคุมขังระหว่างสอบสวนและระหว่างการพจิารณา  

2. เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจในการควบคุมตัวบุคคล เน่ืองจากการคุมขงัผูต้อ้งขงันั้นมีกฎและระเบียบใน

การควบคุมตวัอยูเ่ป็นจ านวนมาก และควรเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ย

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ปี 1955 แต่เรือนจ าดงักล่าวกลบัใช้วิธีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีทหาร1ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานนอก
                                                           

1
 http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=768325 



 

 

สังกดักรมราชทณัฑเ์ป็นผูคุ้มพิเศษ และส่งผูคุ้มจากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครไปใหค้ าแนะน าเร่ืองงานทะเบียน

และการติดต่อขอเยี่ยมญาติในกรณีต่าง ๆแทนนั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของบุคคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีในการ

ควบคุมผูต้อ้งขงั ซ่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจถึงสิทธิของผูต้อ้งขงัและมาตรฐานในการควบคุมตวับุคคล 

  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่าหน้าทีใ่นการควบคุมตัวผู้ต้องขังเป็นของกรมราชทัณฑ์โดยตรง 

การปล่อยผู้ต้องขังไว้ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารซ่ึงขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมตัวบุคคล โดยอ้าง

ประโยชน์ในการสอบสวนคดีจึงเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ซ่ึงส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและ

สวสัดิภาพของผู้ต้องขังดังทีไ่ด้ปรากฏผลเป็นการเสียชีวติของผู้ต้องขังทั้งสองราย 

3. สภาพห้องคุมขัง มาตรฐานในการควบคุมตัวผู้ต้องขัง  

ตามแถลงการณ์ของกรมราชทณัฑ์กรณีการเสียชีวิตของพนัต ารวจตรีปรากรมไดช้ี้แจงวา่เรือนจ าดงักล่าว

ดดัแปลงมาจากอาคารท่ีท าการหน่วยงานทหาร โดยควบคุมตวัเป็นรายบุคคล ในห้องเป็นผนงัปิดทึบทั้งส่ีดา้น ซ่ึง

เป็นสภาพคุมขงัท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการขงัเด่ียวหรือขงัแยกในห้องขงัเล็กๆ ไม่มีโอกาสติดต่อโลกภายนอก 

ถือเป็นการปฏิบัติท่ีิไร้มนษุยธรรม หรือย  ่ายีศกัด์ิศรี ขัดกับพนัธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี 

โดยเฉพาะอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้ง

ขอ้  3 ของขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ปี 1955 และหนงัสือ

กรมราชทณัฑ์ท่ี ยธ.0705.1/33405 ลงวนัท่ี 3 พ.ย.58 ซ่ึงไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัผูต้อ้งขงัเสียชีวติและการปฏิบติั

กรณีผูต้อ้งขงัเสียชีวติใหส้ ารวจพื้นท่ีในเรือนจ าและปรับปรุงทศันวสิัยใหม้องเห็นไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

นอกจากน้ี ผูต้อ้งขงัมีอาการเจบ็ป่วยยอ่มมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลโดยพลนั แต่เรือนจ า

ดงักล่าวก็ไม่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลและระยะทางห่างไกลจากทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ อนัเป็น

เหตุให้ไม่สามารถช่วยเหลือผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งทนัท่วงที กรณีเป็นท่ีประจกัษ์วา่ การด าเนินการของเรือนจ าชัว่คราวฯ 

และกรมราชทณัฑ์เร่ืองการควบคุมและดูแลผูต้อ้งขงัไม่ไดม้าตรฐานสากล และเป็นสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อผูต้อ้งขงัจะถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรง เช่น ถูกเจา้หนา้ท่ีซ้อมทรมานใหรั้บสารภาพ ถูกท าใหเ้สียชีวติในสถานท่ีควบคุม

ตวั เป็นตน้ 

4. กระบวนการชันสูตรพลกิศพและไต่สวนการตาย 

เน่ืองจากทั้งพนัต ารวจตรีและนายสุริยนันั้นเสียชีวติระหวา่งการควบคุมตวัของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงตามมาตรา 

150 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้ตอ้งมีการชนัสูตรพลิกศพโดยแพทย ์พนักงานสอบสวน 

พนกังานอยัการและฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งตอ้งมีการไต่สวนการตายเพื่อใหท้ราบวา่ผูต้ายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด 

และถึง เหตุและพฤติการณ์ท่ีตาย ถา้ตายโดยคนท าร้ายใหก้ล่าววา่ใครเป็นผูก้ระท าเท่าท่ีจะทราบได ้ 



 

 

กระบวนการชันสูตรพลิกศพผู ้ต้องขังท่ีเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็น

กระบวนการท่ีส าคญัเพราะหากการตายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ี  ต้องมีการสอบสวนท่ีโปร่งใสและมี

ประสิทธิผลโดยพลนัจนน าไปสู่ความรับผดิและการเยยีวยา กระบวนการดงักล่าวจึงตอ้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ไดแ้ละเคารพสิทธิของผูต้อ้งขงัในการไดรั้บความเป็นธรรมและการเยียวยาต่อไป แต่หากกระบวนการชนัสูตรพลิก

ศพเร่ิมตน้ดว้ยความไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูเ้สียชีวิต เป็น

การละเมิดสิทธิในการไดรั้บพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ 14 ICCPR 

ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีขอ้สังเกตวา่ การชนัสูตรเพียงอยา่งเดียวไม่อาจท าให้ส้ินสงสัยถึง

สาเหตุการตายไดจึ้งตอ้งมีการผา่ศพเพื่อให้ทราบสาเหตุของการตายท่ีแทจ้ริงตามมาตรา 151 ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา แต่การเสียชีวติทั้งสองกรณียิง่น่าสงสัยมากยิ่งข้ึนเม่ือทั้งสองกรณีมีการเผาศพทนัทีโดยไม่มีการ

จดังานศพตามปกติประเพณี อยา่งไรก็ตามศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้เปิดเผยบนัทึกการรับ

ตวัผูต้อ้งขงัเขา้เรือนจ า ประวติัการรักษาพยาบาล รายงานชนัสูตรพลิกศพ ภาพถ่ายศพผูต้าย ภาพถ่ายสถานท่ีเสียชีวิต

ของบุคคลทั้งสองเพื่อความโปร่งใสถึงการควบคุมตวัและสาเหตุการตาย เพราะท่ีผา่นมาสังคมถูกตดัขาดช่องทางใน

การตรวจสอบและรับทราบเพียงขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเพียงดา้นเดียวเท่านั้น 

5. การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีแถลงการณ์ราชทณัฑ์ทั้งสองฉบบัช้ีแจงว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณี

เสียชีวิตนั้น  ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นดว้ยกบัแนวทางดงักล่าว และขอเสนอแนะให้คณะกรรมการ
นั้น ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละมาตราฐานในการควบคุมตวับุคคลภายในเรือนจ า  

มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการตรวจสอบ โดยขอให้เปิดเผยรายช่ือ คุณสมบติั กรอบระยะเวลาและผลในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงักล่าวทั้งสองกรณี 

ด้วยเหตุสถานที่และบุคคลากรซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายน้ันขาดทักษะและความเช่ียวชาญ

ในการก ากับดูแลสวัสดิภาพของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ไม่มีความเหมาะสมในการควบคุม

ตัวและไม่มีเหตุจ าเป็นในการจัดตั้ งเรือนจ าช่ัวคราวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 11 ซ่ึงส่งผลให้เกิดเหตุร้ายกับ

ผู้ต้องขังถึงสองราย ศูนย์ทนายความจึงขอเรียกร้องให้ปิดเรือนจ าช่ัวคราวแขวงถนนนครไชยศรีและย้ายผู้ต้องขังไป

ยงัเรือนจ าพเิศษกรุงเทพ และเปิดเผยเอกสารการชันสูตรพลกิศพ พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย และสร้างความเช่ือมั่นต่อ

ประชาชนว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะได้รับความคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้การปกครองของคณะ

รัฐประหาร 

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 


