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หลมุศพเท่าไรกไ็ม่พอ 

สงครามยาเสพติด เอชไอว/ีเอดส์ และการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 

ฮิวแมนไรท์วอชท์ 
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คาํนํา 
 

 “หลุมศพเท่าไรกไ็ม่พอ” เป็นรายงานการศึกษาวิจยั ท่ีตอ้งการประเมินถึงผลกระทบดา้นสุขภาพ 
และความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มประชากรผูฉี้ดยา (เสพติด) และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
ต่อรัฐบาลไทยและหน่วยงานนานาชาติ โดยเจา้หนา้ท่ีโครงการเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน 
ฮิวแมนไรทว์อชท ์โจนาธาน โคเฮน เป็นผูเ้ขียนและวิจยัหลกั โจแอน เชตดา ผูอ้าํนวยการโครงการฯ 
และทีมงานฮิวแมนไรทว์อชท ์เป็นผูช่้วยอ่านทบทวนรายงานและสนบัสนุนการผลิต 
 

กลุ่มรณรงคเ์พื่อการรักษาเอดส์ ไดเ้ลง็เห็นถึงคุณค่าและประโยชนอ์ยา่งยิ่งของรายงานการศึกษา 
“หลุมศพเท่าไรกไ็ม่พอ” ต่อความเขา้ใจของสังคม และการแกไ้ขปัญหาเอดส์ และยาเสพติด 
จึงไดท้าํการแปลและจดัพิมพข้ึ์นจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
ความผดิพลาดใดๆท่ีเกิดข้ึน จากการแปลกดี็ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดในการจดัพิมพเ์ผยแพร่รายงานฉบบัน้ี 
ทางกลุ่มรณรงคเ์พื่อการรักษาเอดส์ ขอนอ้มรับความรับผดิชอบ และขออภยัมา ณ.ท่ีน้ี 
 

ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์รพฒันาเอกชนจาํนวนมากในประเทศไทยและท่ีอ่ืนๆ 
ไดมี้ส่วนช่วยจดัทาํรายงานศึกษาวิจยัฉบบัน้ี ฮิวแมนไรทว์อชท ์
ขอขอบคุณเครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทยในความร่วมมือท่ีมีค่า และการทาํงานท่ีกลา้หาญของพวกเขา 
มูลนิธิรักษไ์ทยช่วยประสานงานในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ด.ร.จรูญ 
จิตติวฒิุการณ์ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมากในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ขอขอบคุณคุณพภิพ อดุมอิทธิพงศ ์
และคุณสุทธิดา มะลิแกว้เป็นอยา่งยิง่ สาํหรับการแปลเอกสารตน้ฉบบัจากภาษาองักฤษ คุณไพศาล สุวรรณวงษ ์
อ่านทบทวนแกไ้ข  

 
ขอขอบคุณอยา่งจริงใจต่อทุกท่านท่ีใหส้มัภาษณ์ในรายงานฉบบัน้ี 

และขอแสดงความเสียใจท่ีไม่สามารถเอยนามบุคคลเหล่านั้นไดท้ั้งหมด 
 
 
 

กลุ่มรณรงคเ์พ่ือการรักษาเอดส์ 
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สารบัญ 
 

๑. บทสรุป          ๔ 
 
๒. ข้อเสนอ          ๗ 

ขอ้เสนอต่อรัฐบาลไทย        ๗ 
 ขอ้เสนอต่อองคก์ารสหประชาชาติและองคก์รทุนนานาชาติท่ีใหทุ้นกบัประเทศไทย   ๘ 
 
๓. วธีิการวจิยั          ๑๐ 
 
๔. การละเมดิสิทธิมนุษยชนในช่วงสงครามยาเสพตดิ     ๑๑ 

การส่งเสริมการใชค้วามรุนแรงโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐ      ๑๒ 
การวิสามญัฆาตกรรม        ๑๓ 
      กรณีศึกษา         ๑๗ 

 การข้ึนบญัชีดาํผูต้อ้งสงสยัในคดียาเสพติดโดยขาดกระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสม  ๒๒ 
การตรวจสอบของรัฐบาลต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน     ๒๔ 
ความรุนแรงและการละเมิดกระบวนการยติุธรรมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   ๒๕ 
 

๕. เอชไอวี/เอดส์และผลกระทบด้านสุขภาพอืน่ๆเน่ืองจากสงครามยาเสพติด   ๒๙ 
ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ และการเสพยาดว้ยการฉีดในประเทศไทย   ๒๙ 
การบงัคบับาํบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ       ๓๔ 

ผลกัดนัใหผู้ใ้ชย้า “หลบลงใตดิ้น”        ๓๗ 
การลงโทษเน่ืองจากการมีเขม็ฉีดยาในครอบครอง     ๔๑ 
พฤติกรรมอนัตรายซ่ึงแพร่หลายตามสถานท่ีควบคุมตวัและกกัขงั    ๔๓ 

แนวทางแกปั้ญหาของรัฐ-นานาชาติต่อผลกระทบดา้นสุขภาพของสงครามยาเสพติด     ๔๖ 
การเสพยาดว้ยการฉีดและสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพ     ๔๘ 
 

๖. สรุป           ๕๑
 ภาคผนวก ก: คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ีกําหนดหลกัการพืน้ฐานของสงครามยาเสพติด ๕๓ 

ภาคผนวก ข: ตวัอยา่งของหนงัสือเรียกตวัผูต้อ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดใหม้ารายงานตวั ๕๗ 
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๑.บทสรุป 

 
“ทาํไมคุณต้องฆ่าคน...เราควรช่วยผู้ใช้ยา หาทางเปล่ียนพฤติกรรมของเขา 
ดีกว่าท่ีจะฆ่าพวกเขา หลมุศพเท่าไรกไ็ม่พอท่ีจะฝังพวกเราได้ท้ังหมดหรอก”  

ออด อายุ 26 ปี อดีตผู้ใช้เฮโรอนีในเชียงใหม่ 
 

 สงครามยาเสพติดเป็นความรุนแรงท่ีรัฐใหก้ารสนบัสนุน 
ไดท้าํลายช่ือเสียงของประเทศไทยในฐานะท่ีเคยเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีเคารพในสิทธิของประชาชนท่ีกา้วห
นา้ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การปราบปรามยาเสพติดเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 
2546 ส่งผลใหเ้กิดการวิสามญัฆาตกรรมประชาชนมากกวา่ 2,000 คน มีการจบักมุคุมขงัโดยพลการ 
หรือการข้ึนบญัชีดาํคนอีกหลายพนัคน 
และการส่งสัญญาณใหมี้การใชค้วามรุนแรงอยา่งโหดเห้ียมโดยเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในรัฐบาล 
ช่ือเสียงของประเทศไทยจากการต่อสู้กบัปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากนานาชาติ 
จึงถกูทาํลายดว้ยบรรยากาศแห่งความหวาดกลวั ท่ีผลกัดนัใหผู้ฉี้ดยา(เสพติด)ตอ้งหลบลงใตดิ้น 
 
 เม่ือคร้ังเขา้รับตาํแหน่งในเดือนกมุภาพนัธ์ 2544 นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัรประกาศนโยบาย 
“ป้องกนัและปราบปราม” ยาเสพติดใหเ้ป็นภารกิจเร่งด่วน 
เขาสัญญาวา่รัฐบาลจะปฏิบติัตามกฎหมายปราบปรามการคา้ยาเสพติดอยา่งเขม้งวด 
และกาํจดัเง่ือนไขทางกฎหมายและเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติด 
แมว้า่เขาจะแสดงวาทศิลป์ดว้ยการใหค้าํมัน่สัญญาวา่จะปฏิบติัต่อปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอยา่งมีมนุษยธร
รม แต่การรณรงคป์ราบปรามยาเสพติดของทกัษิณกพ็ฒันาอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็น “สงครามยาเสพติด” 
ท่ีรุนแรงและโหดเห้ียม  
 

ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2546 
รัฐบาลทกัษิณสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจและฝ่ายปกครองทอ้งถ่ินข้ึนบญัชีบุคคลซ่ึงเคยถูกกล่าวหาวา่เก่ียวขอ้งกบัย
าเสพติด ใหเ้ป็น “ภยัคุกคามต่อความมัน่คง” ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีจดัการอยา่ง “โหดเห้ียม” และ “รุนแรง” 
ผลของการรณรงคใ์นช่วงสามเดือนแรกเป็นเหตุใหมี้การวิสามญัฆาตกรรม 2,275 ราย 
ซ่ึงรัฐบาลอา้งวา่เป็นการฆ่ากนัเองของกลุ่มผูค้า้ยา ทั้งท่ีจริงเป็นผลมาจากการข้ึนบญัชีดาํ หรือ บญัชีผูต้อ้งสงสยั 
ผูต้อ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดโดยไม่มีการเตรียมการอยา่งดีพอ 
ทั้งยงัมีส่วนคุกคามต่อผูท้าํงานเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทาํการจบักมุโดยไม่มีการไต่สวน 
และมีการละเมิดกระบวนการยติุธรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการบงัคบัใหเ้ขา้รับการบาํบดัการเสพยา 
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 รายงานฉบบัน้ีใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อการละเมิดกฎหมายของรัฐในสงครามยาเสพติด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นผูใ้ชย้า และผลกระทบต่อการเขา้ถึงบริการดา้นเอชไอวี/เอดส์ของผูใ้ชย้า 
ฮิวแมนไรท ์วอชทพ์บวา่ 
ผลลพัธ์ประการหน่ึงของสงครามยาเสพติดคือการผลกัดนัใหผู้ใ้ชย้าจาํนวนมากตอ้งหลบหนี 
และไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพซ่ึงมีนอ้ยอยูแ่ลว้ ท่ีจะช่วยป้องกนัพวกเขาจากการติดเช้ือเอชไอวี 
จากการสมัภาษณ์ผูใ้หค้าํปรึกษาแก่ผูใ้ชย้าและเจา้หนา้ท่ีภาคสนามพบวา่ 
ผูใ้ชย้าท่ีแต่เดิมเคยเขา้รับบริการป้องกนัการติดเช้ือ ตอ้งอยูแ่บบหลบ ๆ ซ่อน ๆ 
บางคร้ังตอ้งไปหลบอยูต่ามเทือกเขาห่างไกลในภาคเหนือของไทย ท่ีแมก้ระทัง่เพื่อนๆ กไ็ม่สามารถหาพวกเขาพบ 
นกัวิจยัท่านหน่ึงซ่ึงมีส่วนช่วยคดัเลือกผูใ้ชย้าหลายร้อยคนเพื่อเขา้ร่วมในการศึกษาเพ่ือหาทางป้องกนัการติดเช้ือเ
อชไอวีกล่าววา่ กวา่สามในส่ีของคนเหล่าน้ีหายตวัไปเม่ือสงครามยาเสพติดเร่ิมตน้ข้ึน  
ในบรรดาผูใ้ชย้าท่ีเขาสาํรวจไดใ้นระหวา่งสงครามยาเสพติด มีบางส่วนระบุวา่ มีการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัมากข้ึน 
(ซ่ึงทาํใหเ้ส่ียงต่อการติดเช้ือเพิม่ข้ึน) เน่ืองจากเขม็ และกระบอกฉีดยามีจาํนวนลดลง 
 
 บรรยากาศแห่งความหวาดกลวัอนัเป็นผลมาจากการวิสามญัฆาตกรรมและ “การข้ึนบญัชีดาํ” 
ทาํใหผู้ใ้ชย้าจาํนวนมากตอ้งหลบซ่อนตวั 
และมีสภาพย ํา่แยล่งไปอีกเน่ืองจากการจบักมุของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจโดยไม่มีการไต่สวนและการละเมิดสิทธิมนุษยช
นดา้นอ่ืน ๆ คนจาํนวนมากท่ีถูกจบักมุกล่าวกบัฮิวแมนไรท ์วอชทว์า่ 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจแอบยดัยาไวใ้นกระเป๋าของพวกเขา บงัคบัใหต้อ้งสารภาพผิดทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดท้าํ 
และข่มขู่จะจบักมุพวกเขาหากไม่ยอมเขา้รับการบาํบดัการเสพยา 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจยงัตอ้งพยายามทาํยอดใหไ้ดต้ามโควตา้ท่ีไดรั้บมา 
และบางคร้ังตอ้งกล่าวหาผูท่ี้มีประวติัการเสพยาว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยา 
 
 ผูใ้ชย้าท่ีถูกจบักมุมกัจะถกูควบคุมตวัหรือถูกกกัขงัไวใ้นศูนยก์กักนั หรือ ในเรือนจาํ ซ่ึงกมี็เฮโรอีนท่ีนัน่ 
และกมี็การใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัดว้ย 
ในขณะท่ีไม่มีโครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีอยา่งเพียงพอ 
มีรายงานวา่ผูใ้ชย้าตอ้งแบ่งกนัใชเ้ขม็ฉีดยาในคุกกบัเพ่ือนมากถึงสิบกวา่คน 
เจา้หนา้ท่ีเรือนจาํเองกไ็ม่ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัเช้ือเอชไอวีและการติดเช้ือโดยผา่นกระแสเลือด 
หรือการเขา้ถึงบริการป้องกนัการติดเช้ือแก่ผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด การสาํรวจผูใ้ชย้า 1,865 คนในปี 2545 พบวา่ 
อตัราการติดเช้ือของผูช้ายท่ีเคยถูกจบักมุคุมขงัมีมากกวา่เป็นสองเท่าเม่ือเทียบกบัผูช้ายท่ีไม่เคยถูกจบักมุคุมขงั  
 
 แมค้นทัว่ไปจะคิดวา่การเสพเฮโรอีนดว้ยการฉีดกาํลงัจะหมดไปจากประเทศไทยแลว้ 
แต่จากรายงานท่ีมีอยูพ่บว่ามีจาํนวนผูฉี้ดยามากถึง 100,000 – 250,000 คน 
การใชเ้ขม็ฉีดยาและกระบอกฉีดยาท่ีเป้ือนเลือดร่วมกนัเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหมี้การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี
และเช้ือไวรัสอ่ืนๆท่ีติดต่อผา่นกระแสเลือด ประมาณกนัว่าร้อยละ 40 ของผูฉี้ดยาในไทยเป็นผูติ้ดเช้ือฯ  
ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเท่ากบัเม่ือปี 2531 เม่ือมีการระบาดของเช้ือเอชไอวีเป็นคร้ังแรกในกลุ่มผูใ้ชเ้ฮโรอีนในกรุงเทพฯ 
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คาดกนัวา่จาํนวนผูใ้ชย้าท่ีติดเช้ือจะคิดเป็นร้อยละ 30 ของผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในไทยสาํหรับปี 2548 
ซ่ึงนบัเป็นสดัส่วนการติดเช้ือท่ีมากกวา่กลุ่มประชากรอ่ืน ๆ  
 
 ประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งจากนานาชาติวา่เป็น “แบบอยา่งการปฏิบติั” ของการแกปั้ญหาโรคเอดส์ 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากความสาํเร็จของการรณรงค ์“การใชถุ้งยางอนามยั 100%” ในช่วงปี พ.ศ. 2533  
แต่เม่ือพจิารณาถึงกลุ่มผูใ้ชย้าเราจะพบวา่ 

รัฐบาลไทยกลบัปฏิเสธไม่ใหบ้ริการป้องกนัการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพกบัพวกเขา 

แต่กลบัเลือกใชน้โยบายการจบักมุโดยไม่มีการไต่สวน การจบัขงัคุก และการบงัคบัใหเ้ลิกยา 

การนาํเขม็ฉีดยาเก่ามาแลกเขม็ฉีดยาใหม่ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารอนามยัโลกส่งเสริม 

กลบัถกูต่อตา้นจากรัฐบาลไทย 

แมว้า่สถิติท่ีผา่นมาช้ีใหเ้ห็นว่าการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยามีประสิทธิภาพช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอว ี

โดยไม่ไดไ้ปเพิม่จาํนวนผูใ้ชย้าแต่อยา่งใด 

เมธาโดนซ่ึงเป็นสารท่ีแพทยใ์ชเ้พื่อช่วยลดอาการอยากยาและลดอนัตรายจากการใชย้า 

กลบัเป็นสารท่ีขาดแคลนตามศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในท่ีต่าง ๆ จากขอ้มูลในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 

มีผูใ้ชย้าเพียงประมาณร้อยละ 1 ท่ีไดรั้บบริการป้องกนัการติดเช้ือ 

ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บแจกถุงยางอนามยัผา่นโครงการส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยั 100% 
 ตลอดช่วงเวลาท่ีมีการทาํสงครามยาเสพติด 
รัฐบาลไทยส่งเสริมใหมี้การใชค้วามรุนแรงและการเลือกปฏิบติัในระดบัสูงสุดต่อผูท่ี้ตอ้งสงสยัว่าเป็นผูใ้ชย้าหรือ
ผูค้า้ เม่ือมองจากภายนอกดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีทกัษิณพยายามแยกแยะระหว่างผูใ้ชย้า 
ซ่ึงเขากล่าววา่ควรไดรั้บการปฏิบติัเสมือนเป็น “ผูถ้กูกระทาํ” และ “ผูป่้วย” กบัผูค้า้ 
ซ่ึงจะตอ้งถกูลงโทษอยา่งรุนแรง 
แต่ในทางปฏิบติัทั้งผูใ้ชย้าและผูค้า้กลายเป็นเป้าหมายของการไล่ล่าสังหารและการละเมิดสิทธิท่ีรัฐบาลเป็นฝ่ายส
นบัสนุน 
ผูใ้ชย้าจาํนวนมากถกูบงัคบัใหเ้ขา้รับการบาํบดัดว้ยความหวาดกลวัต่อการจบักมุในระหวา่งท่ีมีสงครามยาเสพติด 
ผูท่ี้สมคัรเขา้รับการบาํบดักจ็ะถกูปฏิบติัดว้ยวิธีท่ีหนกัหน่วงแบบทหาร กล่าวคือการควบคุมตวัไวใ้นค่ายทหาร 
นอกจากการปฏิบติัอยา่งโหดร้ายเช่นน้ีแลว้ 
ผูใ้ชย้ายงักล่าวถึงการเลือกปฏิบติัในสถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ 
และการกีดกนัไม่ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการรักษาดา้นเอชไอวี/เอดส์ของรัฐ  
 

ผลลพัธ์ท่ีชดัเจนท่ีสุดของสงครามยาเสพติด ไม่ใช่การปราบปรามการคา้ยาอยา่งผดิกฎหมาย 
แต่กลบัทาํใหเ้กิดอนัตรายเพิ่มมากข้ึน ผูใ้ชย้าส่วนใหญ่ท่ีฮิวแมนไรท ์วอชทส์ัมภาษณ์ระบุวา่ 
ยงัมีการใชเ้ฮโรอีนหรือยาบา้อยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีมีสงครามยาเสพติด แมว้า่ยาจะมีราคาสูงข้ึนและหาไดย้าก 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการรักษาตั้งขอ้สงัเกตวา่ ผูร้ายงานตวัเพือ่เขา้รับการบาํบดัการเสพยาในช่วงตน้ปี 2546 
ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชย้าเลย แต่เป็นผูท่ี้หวาดกลวัวา่จะตกอยูใ่นอนัตรายเพราะตอ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
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คนจาํนวนมากซ่ึงมีช่ืออยูใ่น “บญัชีดาํ”  และ “บญัชีผูต้อ้งสงสยั” ของรัฐบาล 
มกัเกิดข้ึนจากการกลัน่แกลง้ของคนรู้จกั 
การปราบปรามยาเสพติดซ่ึงเปล่าประโยชนเ์ช่นน้ีกลบัสร้างใหเ้กิดผลกระทบมากมายต่อคนไทยหลายพนัคน 
ในขณะท่ีช่ือเสียงดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยงัไม่พฒันาดีข้ึน 
แต่มีผูเ้สียชีวิตไปอนัเป็นผลมาจากสงครามยาเสพติด 
ไม่ว่าจะเป็นเพราะวา่ถกูยงิตายหรือตอ้งใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงไม่มีทางฟ้ืนคืนชีวิตกลบัมาได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ข้อเสนอ 
 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย 
 ยุติและประกาศยกเลกินโยบายใด ๆ ทีส่่งเสริมการทาํวสิามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัย 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งจบักมุผูต้อ้งสงสยัอย่างละมุนละม่อม 
ทั้งน้ีตามบทบญัญติัในหลกัการพื้นฐานสหประชาชาติวา่ดว้ยการใชก้าํลงัและอาวธุปืนในการบงัคบัใชก้ฎหมายขอ
งเจา้หนา้ท่ี 
รัฐบาลไทยตอ้งสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทรัพยากรและอาํนาจท่ีจาํเป็นเพื่อไต่สวนคดี
วิสามญัฆาตกรรมและการละเมิดอยา่งร้ายแรงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งสงครามยาเสพติดอยา่งเตม็ท่ี 
กระทรวงยติุธรรมควรดาํเนินการฟ้องร้องคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากยาเสพติดทุกคดีอยา่งโปร่งใส 
และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการฟ้องร้องบงัคบัคดีเหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น 
รัฐบาลควรเชิญผูแ้ทนพิเศษจากองคก์ารสหประชาชาติดา้นการสังหารโดยวิสามญัฆาตกรรมอยา่งปราศจากการไต่
สวนหรือกระทาํโดยพลการ ใหม้าไต่สวนการสงัหารเหล่าน้ี 
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ยุติการ “ขึน้บัญชีดาํ” หรือ “ขึน้บัญชีผู้ต้องสงสัย” สําหรับผู้ที่อาจมส่ีวนเกีย่วข้องกบัยาเสพติด 

รัฐบาลพึงประกาศอยา่งเปิดเผยวา่ เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินใชอ้าํนาจอยา่งมิชอบในการ “ข้ึนบญัชีดาํ” 
เพือ่จดัการกบัผูท่ี้เป็นศตัรูของตนเอง 
และไดรั้บแรงกดดนัจนตอ้งเอาผูบ้ริสุทธ์ิเขา้ไปอยูใ่นบญัชีรายช่ือเหล่านั้นดว้ย 
และเป็นเหตุใหพ้วกเขาหลายคนถูกสงัหารหรือถูกจบักมุอยา่งมิชอบ  
  

ยุติการจบักุมคุมขงัโดยพลการ และการละเมดิกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจตอ้งยติุการจบักุมอยา่งปราศจากหลกัฐาน การยดัยาในตวัผูต้อ้งสงสัย 
การใชค้าํพดูขม่ขู่หรือใชก้าํลงับงัคบัใหมี้การสารภาพผดิต่อคดียาเสพติด 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งยติุการจบักมุผูต้อ้งสงสยัโดยพิจารณาแต่เพียงวา่บุคคลนั้นเคยมีประวติัเสพยามาก่อน 
ตอ้งมีการสืบสวนสอบสวนอยา่งเป็นกลางและเป็นอิสระสาํหรับขอ้กล่าวหาวา่มีการละเมิดต่าง ๆ เหล่าน้ี 
และมีการลงโทษทางวินยั ปลด หรือฟ้องร้องเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีส่วนในการกระทาํดงักล่าว 
ยกเลิกนโยบายซ่ึงส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมตวัหรือจบักมุผูต้อ้งสงสยัวา่เสพยาเพ่ือท่ีจะทาํยอดใหถึ้งเป้าหมายใ
นการหาตวัผูใ้ชย้าใหม้าเขา้รับการบาํบดัท่ีไดรั้บมอบหมายมา 

 
 ดาํเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ลดความหวาดกลวัของผู้ใช้ยาในการเข้ารับบริการด้านสุข
ภาพ ตอ้งมีการประกาศโดยทนัทีและอยา่งเปิดเผยวา่ ผูใ้ชย้าท่ีมารับบริการดา้นสุขภาพ 
จะไม่ถกูลงโทษหรือถูกบงัคบัใหต้อ้งรับการบาํบดั เพียงเพราะวา่พวกเขาประกาศวา่ตนเองเป็นผูใ้ชย้า 
ตอ้งมีการประเมินอยา่งเป็นอิสระและเปิดเผยถึงผลกระทบของสงครามยาเสพติดต่อพฤติกรรมการรับบริการดา้น
สุขภาพของผูใ้ชย้า รวมทั้งผลกระทบต่อการเขา้ถึงเขม็ฉีดยาสะอาด และบริการเพื่อป้องกนัการติดเช้ืออยา่งอ่ืน ๆ 
ตอ้งจดัอบรมขั้นพ้ืนฐานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกนาย เก่ียวกบัการส่งตวัผูใ้ชย้าท่ีรู้ชดัเจนเพื่อเขา้รับการบาํบดั 
เพือ่ป้องกนัการแพร่เช้ือและเพื่อใหไ้ดรั้บบริการสุขภาพอยา่งอ่ืน ๆ 
ยติุการแทรกแซงการทาํงานขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีพยายามติดต่อกบัผูใ้ชย้าท่ีหลบหนา้หายไปในระหวา่งสงค
รามยาเสพติด 
 
 เพิม่บริการลดอนัตรายให้กบัผู้ใช้ยา 
ตอ้งมีการพฒันานโยบายการลดอนัตรายจากการใชย้าระดบัชาติท่ีชดัเจน 
โดยมีการปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในกระทรวงสาธารณสุข 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสาํนกันายกรัฐมนตรี 
จดัทาํโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา การแจกเมธาโดน และโครงการลดอนัตรายจากการใชย้าอ่ืน ๆ พร้อม ๆ 
กบัโครงการป้องกนัการติดเช้ือซ่ึงจดัใหก้บัประชากรกลุ่มเส่ียง อาทิ ผูข้ายบริการและชายรักร่วมเพศ 
ตอ้งรวมโครงการบริการลดอนัตรายจากการใชย้าเขา้ไปในขอ้เสนอเพื่อขอรับเงินทุนในการป้องกนัการติดเช้ือจาก
แหล่งทุนและองคก์รทุนนานาชาติ มีการประเมินอปุสรรคทางกฎหมายท่ีมีอยู ่
ซ่ึงขดัขวางการเขา้ถึงบริการลดอนัตรายจากการใชย้า อยา่งเช่น 
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กฎหมายท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้จา้หนา้ท่ีจบักมุผูใ้ชย้าซ่ึงครอบครองเขม็ฉีดยา 
และตอ้งมีการกาํจดัอุปสรรคดา้นกฎหมายเหล่าน้ีใหห้มดไป 
 
 ต้องมีการจดับริการป้องกนัการติดเช้ือฯอย่างเร่งด่วนตามสถานทีก่กัขงัต่าง ๆ 
ตอ้งมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแพร่เช้ือใหก้บัผูต้อ้งขงั ผูถู้กควบคุมตวัเพ่ือรอส่งศาล 
และผูป่้วยซ่ึงอยูต่ามศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
ตอ้งมัน่ใจไดว้า่เจา้หนา้ท่ีเรือนจาํทุกแห่งไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือฯ 
จดัทาํและประเมินโครงการนาํร่องเพื่อการแจกจ่ายถุงยางอนามยัและเขม็ฉีดยาสะอาดตามสถานท่ีกกัขงั 
ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัแม่แบบการปฏิบติัจากกรณีอ่ืน ๆ ตอ้งแน่ใจไดว้า่ 
ผูถ้กูควบคุมตวัทุกคนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการแพร่เช้ือก่อนจะไดรั้บการปล่อยตวัออกไป 
ตอ้งมีการสืบสวนโดยทนัทีเม่ือมีขอ้กล่าวหาว่าเจา้หนา้ท่ีเรือนจาํรับสินบนเพื่อลกัลอบนาํยาเสพติด 
หรืออุปกรณ์เสพยาเขา้มาในเรือนจาํ และมีการลงโทษทางวินยัต่อเจา้หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม  
  
ข้อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติและองค์กรทุนนานาชาติทีใ่ห้ทุนกบัประเทศไทย 

ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณสีงครามยาเสพติดของไทยโดยทนัทแีละอย่างชัดเจน 
องคก์ารสหประชาชาติมีสาํนกังานใหญ่ระดบัภูมิภาคท่ีทาํงานดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมอยูท่ี่กรุงเทพฯ 
และสหรัฐอเมริกาใหก้ารอบรมเพื่อต่อตา้นยาเสพติดกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไทย 
ทั้งสองหน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งประกาศอยา่งจริงจงัและอยา่งเปิดเผยวา่ 
ไม่เห็นดว้ยกบักระบวนการท่ีรัฐบาลไทยใชใ้นระหวา่งสงครามยาเสพติด พร้อม ๆ 
กบัตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งต่อเน่ือง 
หากไม่มีการสืบสวนกรณีวิสามญัฆาตกรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งอ่ืน ๆ อยา่งเตม็ท่ีและเป็นกลาง 
ทั้งสองหน่วยงานควรจะจดัสรรทรัพยากรของโครงการไปใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชนทาํงาน 
แทนท่ีจะเป็นรัฐบาลไทย 

 
 ดาํเนินการตามขั้นตอนเพือ่ลดผลกระทบของปัญหาเอชไอว/ีเอดส์เน่ืองจากนโยบายยาเสพติดของไทย 
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารสหประชาชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
โครงการร่วมสหประชาชาติดา้นปัญหาเอชไอวี/เอดส์ (UNAIDS) 
ผูแ้ทนพิเศษสหประชาชาติดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ 
ทูตพิเศษสหประชาชาติดา้นเอชไอวี/เอดส์ในเอเชีย สาํนกังานสหประชาชาติดา้นยาเสพติดและอาชญากรรม 
(UNODC) และคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ (INCD) 
ควรสนบัสนุนใหมี้การประเมินผลอยา่งเป็นอิสระต่อผลกระทบดา้นสุขภาพเน่ืองจากสงครามยาเสพติดของไทย 
ซ่ึงดาํเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นระบาดวิทยาของเอชไอวี/เอดส์ 
การลดความตอ้งการยาเสพติด และการลดอนัตรายจากการใชย้า ผูใ้หทุ้นต่อโครงการเอชไอวี/เอดส์ในไทย 
ควรเรียกร้องใหมี้การประเมินผลอยา่งเป็นอิสระต่อผลกระทบดา้นสุขภาพเน่ืองจากสงครามยาเสพติดของไทย 
เรียกร้องใหมี้การเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานมากข้ึน อาทิ 
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การสืบสวนขอ้กล่าวหาวา่มีการวิสามญัฆาตกรรมผูต้อ้งสงสยัว่าเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งโปร่งใส 
และมีการระบุเง่ือนไขดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีตอ้งปฏิบติัตามในกรณีท่ีใหง้บช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย  
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๓. วธีิการวจัิย 
 
 รายงานวา่ดว้ยสงครามยาเสพติดของไทยฉบบัน้ีเป็นการเขียนข้ึนจากการสมัภาษณ์และการวิจยัดา้นเอก
สารในระดบัลึก โดยนกัวิจยัจากฮิวแมนไรทว์อชท ์ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2546 – พฤษภาคม 2547  ทั้งน้ี 
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2547 นกัวิจยัจากฮิวแมนไรทว์อชทท์าํการไต่สวนในภาคสนามในประเทศไทย 
เพือ่ประเมินผลกระทบของสงครามยาเสพติดท่ีมีต่อความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและปัญหาดา้นสุขภาพอ่ืนๆ
สาํหรับผูใ้ชย้า มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชย้าโดยผา่นคลินิกท่ีใหเ้มธาโดนและองคก์รพฒันาเอกชน 
ท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการกบัผูใ้ชย้าซ่ึงเส่ียงจะติดเช้ือ การสมัภาษณ์ทาํข้ึนแบบตวัต่อตวัและไม่เปิดเผยช่ือ ทั้งในภาษาไ 
ทยหรือมีการแปลจากภาษาไทยเป็นองักฤษ 
เราพยายามรักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มูลโดยการไม่เปิดเผยรายช่ือของผูใ้ชย้าหรืออดีตผูใ้ชย้าท่ีไม่ตอ้งการเปิดเผย
ตวั ไม่มีการใหสิ้นจา้งรางวลักบัผูใ้หส้มัภาษณ์ และ บางกรณี 
ไดแ้สดงความกลวัหากมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
นอกจากนั้นกมี็การสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษกบัผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน (อพช). ผูใ้หทุ้นและรัฐบาลไทย 
รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาธารณสุข 
การวิจยัดา้นเอกสารและดา้นกฎหมายของรายงานฉบบัน้ีอาศยัขอ้มูลจากการสืบคน้ในหอ้งสมุดและเครือข่ายอินเ
ตอร์เน็ต เอกสารทั้งหมดซ่ึงอา้งถึงในรายงานเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่ทัว่ไป หรือจดัเกบ็ไวโ้ดยฮิวแมนไรทว์อชท ์
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๔. การละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงสงครามยาเสพติด 
 

“พวกเขาอาจถกูจับกมุคุมขงัหรือสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย กใ็ครจะไปสนใจล่ะ 
กพ็วกน้ันมนักาํลงัทาํลายชาติของเรา” 

นายวนั มูหะมดันอร์ มะทา รัฐมนตรีมหาดไทย ในกรณทีี่พูดพาดพงิถงึผู้ค้ายา มกราคม 2546 
1  
“ในหลายจังหวัด เราเห็นหน่วยจู่โจมสังหารออกปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือล่าสังหารผู้ค้ายา 
หลกันิติธรรมและประชาธิปไตยอาจสูญส้ินไปในเวลาช่ัวข้ามคืน” 

          นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิฟอรัมเอเชีย มีนาคม 25462 
 

 สงครามยาเสพติดของไทยเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2546 
ซ่ึงรัฐใหเ้หตุผลวา่เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหายาบา้ท่ีแพร่หลาย 
ท่ีผา่นมาการคา้เฮโรอีนแพร่หลายเขา้มาในประเทศไทยผา่นสามเหล่ียมทองคาํ 
ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในพม่า ไทย และลาว ระหว่างปี 2536-2544 
การใชย้าบา้ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนสิบเท่า ทั้งน้ีตามประมาณการณ์ของรัฐบาล 
และแซงหนา้เฮโรอีนข้ึนมาเป็นยาเสพติดยอดนิยมของประเทศ 3 
ยาบา้ส่วนใหญ่ผลิตและลกัลอบนาํเขา้จากประเทศพม่า และมีบา้งท่ีนาํเขา้จากลาวจนถึงปี 2545 
ประมาณกนัวา่ร้อยละ 2.4 ของคนไทยท่ีมีอายรุะหว่าง 12-65 ปี รวมทั้งร้อยละ 4.5 ของผูช้ายไทย เป็นผูใ้ชย้าบา้4 
 
 ในเดือนธนัวาคม 2545 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัซ่ึงเป็นกษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญและไดรั้บความเคารพของไทย 
เรียกร้องใหรั้ฐบาลจดัการกบั “ปัญหายาบา้” ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัรจึงใชโ้อกาสน้ีประกาศเม่ือวนัท่ี 

                                                         
1 R.S. Ehrlich, “Thailand’s drug war leaves bloody trail,” The Washington Times, February 21, 2003 
2 K. Brilhart, “Thailand’s deadly war on drugs,” The Philadelphia Inquirer, March 29, 2003 
3 G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic’ – 

การประเมินสถานการณ์การใช้ยาเสพตดิในเอเชียในบริบทของปัญหาเอชไอวี/เอดส์ (ออสเตรเลีย: 

ศนูย์เพ่ือลดอนัตรายจากการใช้ยาท่ีสถาบนัแมคฟาเรน เบอร์เนตเพ่ือการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสขุ, มกราคม 2002) หน้า 

208 
4 United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and the Pacific, Amphetamine Type 

Stimulants in East Asia and the Pacific: Analysis of 2003 Regional ATS Questionnaire: Regional and National 

Overviews of ATS and Other Drug Trends and Related Data Collection Systems: Final Report (Bangkok: UNODC, 

April 2004), หน้า 80, ตารางท่ี 50 
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28 มกราคม 2546 ใหมี้การทาํ “สงครามยาเสพติด” ต่อผูค้า้ยา 
ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงเน่ืองจากการใชค้าํว่า “สงคราม”  
 

ในอีกสามเดือนต่อมา ประชาชนมากกว่า 2,000 คนไดถู้กสงัหารไป โดยรัฐบาลประกาศใหมี้ 
“ช่วงท่ีเปิดเสรี” ใหมี้การไล่ล่าผูซ่ึ้งตอ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยา 
การปราบปรามคร้ังนั้นทาํใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งกวา้งขวาง 
รวมทั้งการส่งเสริมของรัฐบาลใหมี้การใชค้วามรุนแรงต่อผูต้อ้สงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
การทาํวิสามญัฆาตกรรม การข้ึนบญัชีดาํผูต้อ้งสงสยัโดยไม่มีกระบวนการไต่สวนอยา่งเหมาะสม 
การข่มขู่คุกคามผูท้าํงานพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนและการใชค้วามรุนแรง และการละเมิดกระบวนการยติุธรรมอ่ืน ๆ 
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

 

การส่งเสริมความรุนแรงโดยเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
 ทกัษิณเบ่ียงเบนความพยายามแต่เดิมของไทยท่ีจะธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรม 
โดยการประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติดในแบบท่ี “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรีฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2546 ซ่ึงลงนามในวนัท่ี 28 มกราคม 2546 
เรียกร้องใหมี้การปราบปรามการคา้ยาอยา่งหนกัหน่วง ดว้ยการใชว้ิธี 
“ดว้ยมาตรการจากเบาไปหาหนกัและเดด็ขาดตามสถานการณ์” 5 ในคาํประกาศระบุว่า “หาก (บุคคลใด) 
กระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ใหถื้อเป็นบุคคลท่ีเป็นภยัคุกคามต่อสงัคม ประเทศชาติ”  
 

ในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ต่อมา 
กระทรวงมหาดไทยออกคาํสั่งไปยงัทุกจงัหวดัใหก้าํหนดเป้าหมายการจบักมุผูต้อ้งสงสยัว่าคา้ยา 
และการยดึของกลางยาเสพติด มีการใหเ้งินสินบนและเงินรางวลัสาํหรับเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ 
ส่วนเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงทั้งผูว้า่ราชการและผูบ้ญัชาการตาํรวจอาจหลุดจากตาํแหน่งหากไม่สามารถทาํยอดไดต้ามเ
ป้าหมาย นายกรัฐมนตรีพดูเก่ียวกบัการใหร้างวลันาํจบัวา่ “การใหเ้งินสามบาทต่อยาบา้หน่ึงเมด็ท่ียดึมาได ้
อาจทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีกลายเป็นเศรษฐีเงินลา้นไดด้ว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
แทนท่ีจะไปขอเงินสินบนจากพวกเดนมนุษยเ์หล่านั้น” 6 
 
 น่ีคงไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํริตอนท่ีพระองคเ์รียกร้องใหมี้การแกปั้ญหายาบา้ 
เน่ืองจากในเวลาต่อมาพระองคแ์สดงความสงสยัต่อความโหดร้ายของการกระทาํของรัฐบาล7 

                                                         
5 คําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ี 29/2546 เร่ือง การตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด หน้า 2 
6 M. Dabhoiwala, “A chronology of Thailand’s ‘war on drugs,’” Asian Legal Resource Centre, May 9, 2003 
7 ในวนัที่ 4 ธนัวาคม 2546 พระเจ้าอยูห่วัทรงตรัสผ่านการถ่ายทอดของโทรทศัน์และวทิยวุา่ “เพราะวา่ นายกฯ 

มาพดูเม่ือวานนีท่ี้สนามหลวงแล้วถือธง ถือธงชนะ ๆ ไชโย น่ีแหละทราบดีวา่นายกฯ ไมค่อ่ยชอบให้เตือนเพราะวา่เตือนน่ี 

ใครเตือนเรามนัเคือง มนัเคือง... เขาดา่วา่ นายกฯ ทําสงคราม ทําให้คนตาย 2,500 คน ความจริงไมใ่ช่อยา่งนัน้ 2,500 คน 

น่ีมนัทัง้หมดเขานบั แตว่า่พวกท่ีตายเป็นสว่นใหญ่เป็นพวกท่ีเขาฆา่กนัเอง ฆา่กนัเอง พวกท่ีค้า พวกท่ีผลติ เขาฆ่ากนัเองจํานวนมาก 

ท่ีทางราชการจะรับผิดชอบก็อาจจะมีจํานวนหนึง่...ตอนนีท้า่นก็ต้องไปถามทา่นผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาตวิา่จําแนกออกเป็นยงัไง 
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ทกัษิณและรัฐบาลของเขาพบว่าการใชม้าตรการรุนแรงเพ่ือปราบปรามยาเสพติดส่งผลประโยชนท์างการเมืองกบั
พวกเขา เป็นเหตุใหค้วามนิยมในตวัทกัษิณเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 
เน่ืองจากคนไทยต่างเรียกร้องใหมี้การปราบปรามการเสพยาอยา่งเขม้ขน้8 
ทกัษิณกมุอาํนาจเกือบจะเบด็เสร็จเหนือส่ือต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
เป็นเหตุใหมี้การปกปิดขอ้มูลการละเมิดสิทธิอยา่งเลวร้ายเน่ืองจากการรณรงค ์
และมีการเผยแพร่ข่าวสารเฉพาะจากภาครัฐวา่ผูท่ี้ถกูสงัหารและตกเป็นเป้าหมายลว้นเป็นอาชญากรท่ีอนัตราย 
โดยไม่มีการตั้งขอ้หากบัผูช้าย ผูห้ญิงและเดก็ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เพ่ือหาคะแนนนิยมกบัตวัเอ 
 ตลอดช่วงสงครามยาเสพติด ทกัษิณและผูน้าํรัฐบาลคนอ่ืน ๆ 
ใหไ้ฟเขียวคร้ังแลว้คร้ังเล่าเพื่อสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรงต่อผูต้อ้งสงสัยวา่คา้ยา 
“ในสงครามคร้ังน้ีผูค้า้ยาตอ้งตาย” ทกัษิณกล่าว “แต่เราไม่ไดฆ่้าพวกเขา พวกคนเลวมนัฆ่าตดัตอนกนัเอง” 9 
ไม่ว่าจะเห็นดว้ยหรือต่อตา้นการปราบปรามคร้ังน้ี คนไทยเพยีงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีเช่ือในคาํอา้งของทกัษิณ 
ทกัษิณประกาศเจตนารมณ์ชดัเจนยิง่ข้ึนในเดือนสิงหาคม 2546 
เม่ือเขาบอกวา่เจา้หนา้ท่ีดา้นความมัน่คงของไทยจะ “ยงิเพื่อสงัหาร” ในกรณีท่ีเจอผูค้า้ยาจากพม่าในแผน่ดินไทย10 
พิชยั สุนทรสจับรรณ ผูบ้ญัชาการตาํรวจระดบัภาคกล่าวในรายงานต่อส่ือมวลชน 
ในกรณีของการสงัหารระหว่างสงครามยาเสพติดว่า “คนธรรมดาควรจะมีอายถึุง 80 ปี 
แต่คนเลวไม่ควรมีอายยุืนขนาดนั้น” 11  
 
 ในการกล่าวสุนทรพจนเ์พื่อประกาศโครงการรณรงคเ์ม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2546 
นายกรัฐมนตรีไดอ้า้งคาํพดูของอดีตนายตาํรวจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสงัหารทางการเมืองเม่ือกวา่ 40 ปีก่อนวา่ 
“ไม่มีอะไรภายใตด้วงอาทิตยท่ี์ตาํรวจไทยทาํไม่ได”้ เขากล่าวพร้อมเสริมวา่ 
“เพราะวา่พวกคา้ยามนัโหดร้ายต่อลูกหลานของเรา เรากต็อ้งโหดร้ายกบัมนักลบัไปบา้ง ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย... 
มนัอาจตอ้งมีผูสู้ญเสียบา้ง ...และการท่ีผูค้า้ยาตอ้งตายบา้ง กเ็ป็นเร่ืองธรรมดา”12 วนัมูหะหมดั นอร์มะทา 
รัฐมนตรีมหาดไทย พดูถึงผูค้า้ยาวา่ “พวกเขาอาจถูกจบักมุคุมขงัหรือสูญหายไปอยา่งไร้ร่องรอย 
กใ็ครจะไปสนใจล่ะ ก็พวกนั้นมนักาํลงัทาํลายชาติของเรา” 13  

                                                                                                                                                                  
ไอ้ 2,500 คน แล้วจําแนกไปจําแนกมา ประกาศให้ประชาชนทราบ ประกาศให้ชาวตา่งประเทศทราบ” 

คดัมาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2546 
8 จากการสํารวจของสวนดสิุตโพลล์ในระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2546 ระบวุา่ ร้อยละ 75 ของคนไทยใน 76 

จงัหวดัสนบัสนนุทา่ทีอนัแข็งกร้าวของทกัษิณตอ่สงครามปราบปรามยาเสพตดิ และร้อยละ 12 

มีความพอใจอย่างย่ิงท่ีผู้ ค้ายาถกูสงัหารโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ รักษากฎหมาย  
9 อ้างใน A. Spaeth, “Heading South,” TIMEasia, June 30, 2002, online: 

http://www.time.com/time/asia/cover/501030707/story.html (เข้าชมเวบ็ไซต์เม่ือ 9 มิถนุายน 2547) 
10 M. Macan-Markar, “All Eyes on Thaksin’s Threat to Burmese Drug Producers,” Interpress Service, August 28, 2003 
11 R.S. Ehrlich, “Thailand’s drug war leaves bloody trail.” 
12 สนุทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุิต กรุงเทพฯ วนัท่ี 14 มกราคม 

2546 อ้างใน Pasuk Phongpaichit, “Drug Policy in Thailand,” paper presented at the Lisbon Drug Symposium, October 

24, 2003, หน้า 4 
13 Cited in R.S. Ehrlich, “Thailand’s drug war leaves bloody trail.” 
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วสิามัญฆาตกรรม 

 ในช่วงสามเดือนแรกของการปราบปรามซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2546 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ( สตช.) รายงานว่า มีผูต้อ้งสงสยัว่าคา้ยาถกูสงัหารไป 2,275 คน 14 
ส่วนใหญ่ถูกสงัหารดว้ยปืนพก รัฐบาลอา้งวา่ 51 รายถูกสังหารโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีพยายามป้องกนัตนเอง 
ส่วนท่ีเหลือเป็นการฆ่ากนัเองของผูค้า้ยา ในเดือนตุลาคม 2546 
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแจง้ต่อกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ว่าจาํนวนผูท่ี้ถูกฆาตกรรมมีอยู ่2,593 ราย 
นบัตั้งแต่เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา 
ซ่ึงทาํใหอ้ตัราการฆาตกรรมในเมืองไทยเพิ่มข้ึนถึงสองเท่าจากช่วงปรกติซ่ึงมีจาํนวนผูเ้สียชีวิต 400 รายต่อเดือน15  
 

ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2546 หลงัจากการรณรงคใ์นช่วงแรกยติุลง 
สตช.รายงานวา่นบัตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์เป็นตน้มา มีการสังหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 1,329 ราย (ส่วนอีก 
1,176 รายเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด) โดยมีผูเ้สียชีวิต 72 ราย (จากจาํนวน 58 คดี) 
ท่ีถกูสังหารโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และมีการจบักมุผูต้อ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยามากกวา่ 70,000 คน  
 
 จากการสมัภาษณ์พยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์โดยฮิวแมนไรท ์วอชท ์การฆาตกรรมรายแรก ๆ 
เกิดข้ึนเพียงไม่ก่ีชัว่โมงนบัแต่มีการประกาศสงครามยาเสพติดอยา่งเป็นทางการ ตอนสายของวนัท่ี 31 มกราคม 
2546 บุญช่วย อุ่นทองและยพิุณ อุ่นทอง ถูกยงิเสียชีวิตในระหวา่งเดินทางกลบับา้นพร้อมกบัลูกชายช่ือจีระศกัด์ิ 
อาย ุ8 ขวบ หลงัจากกลบัจากงานเทศกาลในทอ้งถ่ินแถวบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก ราชบุรี 
พยานระบุว่าเห็นผูช้ายข่ีมอเตอร์ไซคสี์ดาํ สวมหมวกไอโ้ม่ง ยงิยพุิณซ่ึงซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซคอ์ยู ่
บุญช่วยบอกใหเ้ด็กชายจีระศกัด์ิวิ่งหนีเอาตวัรอด จีระศกัด์ิไปซ่อนอยูห่ลงัร้ัวและมองเห็นมือปืนเดินมาท่ีบุญช่วย 
และยงิปืนใส่ศีรษะเพื่อสังหารเขา บุญช่วยเคยตอ้งขงัในคดียาเสพติด และเพิง่ไดรั้บการปล่อยตวัเม่ือเร็ว ๆ 
น้ีหลงัจากอยูใ่นเรือนจาํมา 18 เดือน ในเวลาต่อมาเราพบวา่ทั้งยพุิณและบุญช่วยต่างอยูใ่นบญัชีดาํของรัฐบาล 
 
 ในวนัแรกของการรณรงคเ์ม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ มีการสังหารเกิดข้ึน 4 ราย ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
มีผูถ้กูยงิสงัหาร 6 ราย และอีกหน่ึงสปัดาห์ต่อมาจาํนวนผูต้ายเพิ่มข้ึนเป็น 87 ราย 16 
หลงัจากการปราบปรามดาํเนินมาได ้15 วนั กระทรวงมหาดไทยประกาศวา่นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 

                                                         
14 “Death toll in Thailand’s drug war hits 2,275, say police,” Agence France-Presse, April 16, 2003; และโปรดด ู

CNN.com, “2,274 dead in Thai drugs crackdown,” May 7, 2003 
15 U.S. Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, THAILAND: International 

Narcotics Control Strategy Report – 2003, March 2004, online: 

http://www.usa.or.th/services/docs/reports/nr04thai.htm (เข้าชมเวบ็ไซต์เม่ือ 8 เมษายน 2547) 
16 “UN Rights Chief Seeks Inquiry,” Bangkok Post, February 12, 2003 
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มีผูถ้กูยงิเสียชีวิต 596 ราย มีอยู ่8 รายท่ีถูกยงิโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ “ในการป้องกนัตวัเอง”17 
มีการระบุถึงการเสียชีวิตของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผูค้า้ยา ทั้งท่ีถูกสังหารโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและฝ่ายอ่ืน ๆ 
ในรายงานความกา้วหนา้การรณรงคท่ี์เสนอต่อรัฐบาล เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์โดยกระทรวงมหาดไทย 
รัฐบาลประกาศข่าวการเสียชีวิตของผูค้า้ยาอยา่งแพร่หลายตามส่ือและสถานีวิทยขุองรัฐ รวมทั้งหนงัสือพิมพ ์
โดยอา้งวา่ผูค้า้ยาฆ่าตดัตอนกนัเอง  
 
 การท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่ใส่ใจจะสืบสวนกรณีการเสียชีวิตเหล่านั้น 
รวมทั้งจาํนวนการฆาตกรรมเน่ืองจากยาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา18 
ทาํใหเ้กิดความสงสยัต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีรัฐบาลแถลง 
เจา้หนา้ท่ีดา้นนิติเวชร้องเรียนวา่ไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการชนัสูตรพลิกศพ 
และมีการแยกกระสุนปืนออกจากร่างของเหยือ่19 ผูอ้าํนวยการสถาบนันิติเวชศาสตร์ตั้งขอ้สังเกตว่า 
ในช่วงสงครามยาเสพติด 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากสถาบนัในการแยกแยะระหวา่งการสงัหารเพ่ือฆ่าตดัตอน 
กบัการวิสามญัฆาตกรรมเหมือนท่ีเคยทาํมาเลย20  
 
 ในขณะท่ีการรณรงคป์ราบปรามโดยวิสามญัฆาตกรรมดาํเนินไปอยา่งแพร่หลาย 
การสังหารในบางกรณีทาํใหเ้กิดความเศร้าสลดและสะทอ้นใจในหมู่สาธารณชน 
ในบรรดาผูท่ี้ถกูสังหารเหล่านั้นรวมไปถึงเด็กชายจกัรพนัธ์ ศรีสะอาดอาย ุ9 ขวบซ่ึงถูกยงิเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ ในระหว่างท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกราดยิงรถท่ีแม่ของเขาเป็นผูข้บัและมีเขานัง่มาดว้ย21 ในวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ เดก็ทารกช่ือไอซ์ อาย ุ16 เดือนถูกสังหารในออ้มกอดของแม่คือนางไรวนั ขวญัทองเยน็ อาย ุ38 ปี 
ผูย้งิเป็นชายไม่ทราบช่ือท่ีอาํเภอสะเดา สงขลา 
ซ่ึงเหตุการณ์สงัหารเกิดข้ึนหลงัจากพี่ชายของไรวนัเพิ่งจะถูกยงิเสียชีวติเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์น่ีเอง รตท.ภกัดี 
ปรีชาชล พนกังานสืบสวนสอบสวนเจา้ของคดีรายงานวา่ 
การฆ่าแม่และลูกรายน้ีเป็นการฆ่าตดัตอนเพราะวา่พี่ชายของไรวนัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยา 

                                                         
17 “Death toll in Thai drugs war soars towards 600: ministry,” Agence France-Presse, February 18, 2003. 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยอ้างก่อนหน้านีว้า่ จํานวนผู้ เสียชีวติในช่วง 15 วนัแรกของการปราบปรามอยูท่ี่ 319 ราย J. Aglionby, 

“Hundreds killed on crackdown on drug use in Thailand,” The Guardian (London), February 18, 2003 
18 ยกตวัอยา่งเชน่ ในจดหมายท่ีเขียนในเดือนตลุาคม 2546 จากกระทรวงตา่งประเทศไทยถึงกระทรวงตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่ 

จํานวนการฆาตกรรมในภาวะปรกติอยูท่ี่ประมาณ 400 รายตอ่เดือน ก่อนท่ีจะมีสงครามปราบปรามยาเสพติด 

เทียบกบัจํานวนผู้ เสียชีวิตประมาณ 2,593 รายในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน 2546 

(ซึง่คดิเป็นจํานวนการฆาตกรรมมากกวา่ 800 รายตอ่เดือน) U.S. Department of State, THAILAND: International Narcotics 

Control Strategy Report 
19 Amnesty International, “Thailand: Extrajudicial killing is not the way to suppress drug trafficking,” press release, 

February 20, 2003 
20 O. Hutasing, “Pornthip raises suspicions,” Bangkok Post, February 19, 2003 
21 โปรดดรูายละเอียดจากกรณีศกึษาหน้า 15 
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เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในสงขลาปฏิเสธจะใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อชท ์และในระหวา่งท่ีเขียนรายงานฉบบัน้ี 
ยงัไม่สามารถสืบหาตวัผูก้ระทาํผดิได ้
 
 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2546 เพียงสามสัปดาห์หลงัจากสงครามยาเสพติดเร่ิมข้ึน อสัมา จะฮงัเกอร์ 
ผูแ้ทนพิเศษจากองคก์ารสหประชาชาติดา้นการสงัหารโดยวิสามญัฆาตกรรมอยา่งปราศจากการไต่สวนหรือกระ
ทาํโดยพลการ แสดง “ความกงัวลเป็นอยา่งยิง่ต่อรายงานวา่มีผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 100 คนในประเทศไทย 
เน่ืองมาจากการปราบปรามการคา้ยาเสพติด” 22 อนัท่ีจริง 
หน่ึงวนัก่อนหนา้นั้นกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการสังหารผูต้อ้งสงสยั 993 ราย ซ่ึงมีอยู ่977 ราย ท่ีเป็น 
“การฆ่าตดัตอน” 23 จะฮงัเกอร์เรียกร้องใหมี้การจาํกดัการใชอ้าวุธร้ายแรงของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
ใหมี้การปฏิบติัตามกฎบตัรนานาชาติอยา่งเคร่งครัด และใหมี้การไต่สวนการเสียชีวิตแต่ละรายโดยทนัที 
อยา่งโปร่งใส และเป็นอิสระ นายกรัฐมนตรีทกัษิณตอบโตโ้ดยการบอกวา่ “ไม่ตอ้งเป็นห่วงในเร่ืองน้ี 
ยเูอน็ไม่ใช่พ่อของผม เราในฐานะเป็นสมาชิกของยเูอน็กต็อ้งปฏิบติัตามกฎบตัรนานาชาติ ไม่ตอ้งถามมากมาย 
ไม่มีปัญหาอะไรท่ีน่ี พวกเขาจะมาเพื่อไต่สวนกไ็ด”้ 24  
 
 ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ กระทรวงมหาดไทยพยายามลดการนาํเสนอข่าวในทางลบ 
ดว้ยการหา้มไม่ใหมี้การเผยแพร่สถิติการเสียชีวิตเน่ืองจากยาเสพติด25 
แมว้า่ในเวลาต่อมาจะมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2546 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระบุว่ามีผูเ้สียชีวิต 
1,035 คน รวมทั้งผูต้อ้งสงสยัว่าคา้ยา 31 คน ท่ีถูกเจา้หนา้ท่ียงิท้ิงเพ่ือป้องกนัตวั26  
 
 ในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2546 นายกรัฐมนตรีทกัษิณประกาศ “ชยัชนะ” เหนือสงครามยาเสพติด 
และประกาศวา่จะมีการรณรงคช่์วงท่ีสองจนถึงเดือนธนัวาคม จนถึงตอนนั้น สตช.ประกาศว่ามีผูถู้กสังหาร 2,275 
คน ซ่ึง 51 รายถูกเจา้หนา้ท่ียงิเพื่อป้องกนัตวัเอง27 
กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสตช.ไล่ออกหรือลงโทษทางวินยัต่อผูใ้หญ่บา้นและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจบางรายใน
ช่วงทา้ย ๆ ของการรณรงค ์อยา่งไรกต็าม รัฐบาลยงัคงใหเ้งินรางวลัสาํหรับของกลางท่ียดึมาได ้
และยงัคงลงโทษเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่สามารถทาํยอดจบักมุตามเป้าหมายได้28  
 

                                                         
22 “UN Expert on Extrajudicial Executions Expresses Concern over Recent Killings in Thailand,” United Nations press 

release, February 24, 2003 
23 “UN envoy pleads: Stop killing spree,” Bangkok Post, February 26, 2003 
24 Y. Tunyasiri and A. Ashayagachat, “PM shoots mouth off over UN query,” Bangkok Post, March 4, 2003 

ในเวลาตอ่มาทกัษิณบอกวา่เขาพดูแรงเกินไป ตอนท่ีบอกวา่ “ไมใ่ชพ่อ่ของผม” Thaksin retracts UN jibe,” The Nation 

(Thailand), March 5, 2003 
25 “Drug killings go on in Thailand despite government silence,” Deutsche Presse-Agentur, March 17, 2003 
26 J. Aglionby, “Thai leader justifies 1,100 drug war deaths,” The Guardian (London), March 3, 2003 
27 “Death toll in Thailand’s drug war hits 2,275, say police,” Agence France-Presse, April 16, 2003; และโปรดด,ู 

CNN.com, “2,274 dead in Thai drugs crackdown,” May 7, 2003 
28 M. Dabhoiwala, “A chronology of Thailand’s ‘war on drugs.’” 
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 วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2546 ทกัษิณประกาศ “ชยัชนะ” 
อีกคร้ังเหนือสงครามยาเสพติดและใหร้างวลันาํจบักบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีส่วนร่วมในการรณรงค ์
เขาใหเ้งินรางวลัจาํนวน 50,000 บาทและ 100,000 บาท 
สาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บบาดเจ็บในระหวา่งการทาํสงครามยาเสพติด 
และใหก้บัลูกหลานของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเสียชีวิตในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 
เขาอา้งว่าแมว้า่ยาเสพติดจะยงัไม่หมดไปจากประเทศ “แต่เราสามารถบอกไดว้า่ในตอนน้ี 
ยาเสพติดซ่ึงเคยเป็นอนัตรายใหญ่หลวงสาํหรับประเทศ ไม่สามารถทาํร้ายเราไดต่้อไปอีก” 29 
ทกัษิณประกาศทาํสงครามปราบปรามยาเสพติดช่วงท่ีสามเป็นเวลาสิบเดือน ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อ 
“สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสร้างพลงัใหก้บัประชาชนในการเอาชนะปัญหายาเสพติดในทุกพื้นท่ีของปร
ะเทศอยา่งย ัง่ยนื” 30 
 
 ตลอดช่วงเวลาของการรณรงคป์ราบปรามยาเสพติด 
นายกฯปฏิเสธขอ้กล่าวหาคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ไม่มีการทาํวิสามญัฆาตกรรม ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯรายงานว่า สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของไทย 
“เลวร้ายลงไปอีกเม่ือพิจารณาถึงวิสามญัฆาตกรรมและการจบักมุคุมขงัโดยพลการท่ีเกิดข้ึน” ทั้งยงัอา้งว่า 
“มีการสังหารผูต้อ้งสงสยัในคดีอาญาเพิม่มากข้ึนอยา่งมาก” และรายงานตามส่ือมวลชนระบุวา่ 
“มีผูต้อ้งสงสยัว่าเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดถูกสงัหารมากกวา่ 2,000 คน 
ในระหว่างท่ีมีการรณรงคต์ามนโยบายสงครามยาเสพติดเป็นเวลาสามเดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน” 31 
ในเดือนนั้นเอง นายกฯ ทกัษิณประกาศวา่สหรัฐอเมริกาเป็น “เพื่อนท่ีไม่น่ารัก” 
ในกรณีท่ีมีการออกรายงานดา้นสิทธิมนุษยชน และนายกฯ ประกาศใหมี้การปราบปรามยาเสพติดรอบใหม่ 
ซ่ึงส่งผลใหมี้การจบักมุประชาชน 839 คน เฉพาะในกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 254732เพยีงวนัเดียว 
 

 
กรณศึีกษา 

 
 การทาํขอ้มูลอยา่งละเอียดรอบดา้นเก่ียวกบัการเสียชีวิตของประชาชนเกือบ 3,000 
คนในระหวา่งท่ีมีสงครามยาเสพติดในประเทศไทย 
ตอ้งอาศยัการสืบสวนสอบสวนอยา่งถ่ีถว้นและโปร่งใสโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิติเวช 

                                                         
29 Y. Tunyasiri and S. Wancharoen, “PM Declares Nation Now Out of Danger: People Have Their Sons, Daughters 

Back,” Bangkok Post, December 2, 2003 
30 Office of the Narcotics Control Board (ONCB), Ministry of Justice, Thailand, “‘War on drugs’ Concept and Strategy” 

(November 2003), หน้า 13 
31 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Thailand: Country Reports on Human 

Rights Practices – 2003,” February 25, 2004 
32 Y. Tunyasiri and W. Ngamkham, “Thaksin orders new round of suppression,” Bangkok Post, February 29, 2004 
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กรณีศึกษาต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลจากรายงานตามส่ือมวลชน 
ขอ้มูลจากพยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์และการสมัภาษณ์อยา่งละเอียดโดยนกัวิจยัจากฮิวแมนไรท ์วอชท ์
ทั้งน้ีทางกระทรวงยติุธรรมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะตอ้งไต่สวนอยา่งเตม็ท่ีต่อกรณีต่าง ๆ 
เหล่าน้ี โดยความสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาล  
 

 กรณศึีกษา: การสังหารนางสมจิตร ขยนัด ี
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2546 สมจิตร ขยนัดี เจา้ของร้านชาํอาย ุ42 ปี ถกูยงิเสียชีวิตในร้านคา้ของตนเอง 
เลขท่ี 212/1 หมู่ 8 ตาํบลบา้นแหลม เพชรบุรี สมาชิกครอบครัวซ่ึงรู้เห็นเหตุการณ์กล่าวกบัฮิวแมนไรท ์
วอชทว์า่  

 
ตอนน้ันเป็นเวลาบ่ายแก่ ๆ สมจิตรกาํลงัยุ่งอยู่ กับลกูค้าตามเคย ในขณะท่ีมีชายส่ีคนเดินเข้ามาในร้าน 
พวกเขาใส่เส้ือและกางเกงสีดาํ ทุกคนสวมแว่นกันแดดและหมวก 
ผมท่ีแลบออกจากหมวกมีลกัษณะส้ันเกรียน พวกเขาถามสมจิตรว่ามีเบียร์ไหม 
และขอให้ช่วยเปิดเบียร์ให้กับพวกเขา สมจิตรเอาเบียร์สองขวดออกมาจากตู้เยน็ เปิดขวด 
และย่ืนให้กบัชายเหล่าน้ัน ทันใดนั้นเองหน่ึงในชายกลุ่มดังกล่าวชักปืนออกมายิงเธอ 
กระสุนนัดแรกยิงเข้าใส่มือซ้ายใกล้กับข้อมือ สมจิตรล้มลง 
ชายคนดังกล่าวกระโดดขึน้คร่อมร่างของเธอ และจ่อยิงซํา้อีกเจด็คร้ังในระยะเผาขน 
เหตุการณ์น้ันเกิดขึน้ตรงหน้าดิฉัน และลกูสาวของสมจิตรซ่ึงต้ังท้องได้ 7 เดือน หลานสาวอาย ุ7 
ขวบและญาติอีก 4 คนของสมจิตร จากนั้นชายท้ังส่ีคนกเ็ดินออกจากร้านไป 
และขบัรถกระบะมิตซูบิชิหนีไป แต่ดิฉันไม่เห็นป้ายทะเบียน 
 
อีกประมาณคร่ึงช่ัวโมงต่อมา เจ้าหน้าท่ีตาํรวจแถวน้ันกม็าถึง 
พวกเขาไม่ได้เกบ็ปลอกกระสุนปืนหรือหลักฐานใด ๆ แต่บอกว่าพวกเขามั่นใจว่าเป็นการฆ่าตัดตอน 
พวกเขาบอกอีกว่าสมจิตรมีช่ืออยู่ในบัญชีดาํ และเธอได้มารายงานตัวกบัเจ้าหน้าท่ี (ตาํรวจ) 
เม่ือสามวันท่ีแล้ว ก่อนจะถกูสังหาร ดิฉันไม่รู้ว่าเธอมีช่ืออยู่ในบัญชีดาํ 
ตอนท่ีเธอไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ี 
เธอบอกว่าเจ้าหน้าท่ีให้เอกสารมาชิ้นหน่ึงและบอกให้เธอลงช่ือรับสารภาพว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
ค้ายา และเจ้าหน้าท่ีบอกว่าจะคัดช่ือของเธอออกจากบัญชีดาํ แต่สมจิตรอ่านหนังสือไม่ค่อยออก 
เธอเขียนหรืออ่านไม่ค่อยได้เลย 
 
พยานบอกกบั ฮิวแมนไรท ์วอชท ์วา่ตวัเธอและคนอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่างกงัวลกบัความปลอดภยัของตวัเอง  

 
ดิฉันไม่คิดว่าเจ้าหน้าท่ีตาํรวจจะปกป้องเราได้ การสังหารสมจิตรมีผลกระทบอย่างมากต่อทุกคน 
โดยเฉพาะเดก็ผู้หญิงตัวเลก็ ๆ คนน้ัน (ซ่ึงเป็นหลานสาวอาย ุ7 ขวบของสมจิตร ซ่ึงเห็นเหตกุารณ์ด้วย) 
เธอรู้สึกเศร้าและเสียใจอย่างมาก 
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ลูกสาวของสมจิตรซ่ึงกอ็ยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย เธอบอกกบั ฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ 
 
ตอนท่ีแม่ถกูยิง ดิฉันตั้งท้องได้เจด็เดือน ดิฉันเห็นตอนท่ียิงด้วย มนัโหดร้ายมาก หลังจากท่ีแม่ถกูสังหาร 
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจเรียกตัวดิฉันไปให้ปากคาํท่ีสถานีตาํรวจแค่คร้ังเดียว 
พวกเขาถามดิฉันว่าแม่เป็นผู้ ค้ายาหรือเปล่า ดิฉันบอกไปว่าแม่เป็นคนดี 
แม่ไม่เคยขายยาหรือรู้จักใครท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจแบบนี ้
และเธอไม่เคยมีความขดัแย้งเป็นการส่วนตัวกบัใคร 
พวกเขาเรียกดิฉันไปให้ปากคาํเก่ียวกบัความตายของแม่เพียงคร้ังเดียวท่ีสถานีตาํรวจ 
 
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจบอกดิฉันว่า พวกเขาได้รับรายงานจากสายสืบเก่ียวกับแม่ 
พวกเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหน่ึงโทรมาหาตอนกลางคืนประมาณส่ีทุ่ม เม่ือวันท่ี 16 กมุภาพันธ์ 2546 
และบอกพวกเขาว่าแม่เป็นผู้ ค้ายาและซ่อนยาบ้าเอาไว้ในร้าน 
แต่เจ้าหน้าท่ีตาํรวจไม่เคยมาตรวจค้นท่ีร้านเลย วันต่อมาเจ้าหน้าท่ีตาํรวจเรียกแม่ให้ไปยงัสถานีตาํรวจ 
เพ่ือตรวจสอบกรณีท่ีมีช่ือของเธอขึน้บัญชีดาํ หลงัจากนั้นอีกสามวันต่อมาแม่กถ็กูฆ่าตาย ในวันท่ี 18 
กมุภาพันธ์ 2546 เพ่ือนบ้านของดิฉันคนหน่ึงกถ็กูสังหาร 
เจ้าหน้าท่ีเรียกให้เขาไปรายงานตัวและตรวจดูว่ามีช่ือของเขาอยู่ในบัญชีดาํเช่นกัน 
แล้วเขาจะเป็นผู้ ค้ายาได้อย่างไร เขาท้ังแก่และกเ็ป็นอัมพาตด้วย  
 
ดิฉันไม่เข้าใจ ถ้าตาํรวจคิดว่าแม่เป็นผู้ ค้ายา พวกเขากค็วรมาตรวจค้นท่ีร้าน 
แต่พวกเขาไม่เคยมาจนกระท่ังตอนนี ้
พวกเขาไม่ได้แสดงความสนใจท่ีจะสืบสวนและจับกมุผู้ ท่ีสังหารแม่ 
แม้ว่าพวกเขาบอกว่าแม่ถกูพวกแก๊งยาเสพติดฆ่าตาย 
ถ้าตาํรวจรู้ว่าพวกแก๊งยาเสพติดเป็นคนฆ่าแม่ของดิฉัน พวกเขากค็วรไปจับกมุคนเหล่าน้ันมาสิ  
 
ครอบครัวของเรายากจนมาก 
เราควรมีฐานะร่ํารวยกว่านีถ้้าแม่ดิฉันเป็นคนขายยาเสพติดตามท่ีตาํรวจกล่าวหา แม่มีหนีสิ้นมากกว่า 
100,000 บาท เรายงัต้องจ่ายเงินให้กับธนาคาร บริษทัเงินกู้ และเจ้าหนีเ้งินกู้รายอ่ืน ๆ จนถึงทุกวันนี ้
ถ้าตาํรวจจะมายึดทรัพย์สินของเรา เรากไ็ม่มีอะไรเหลือเพ่ือประทังชีวิตต่อไปได้ 
 
ลูกสาวของสมจิตรกงัวลวา่จะมีการยดึทรัพยสิ์นของเธอ เพราะในช่วงท่ีมีสงครามยาเสพติด 
เจา้หนา้ท่ีมกัอาศยัอาํนาจโดยการตีความกฎหมายฟอกเงินอยา่งกวา้ง ๆ 
เพือ่ยดึทรัพยสิ์นของผูท่ี้ถูกสังหารหรือถกูจบักมุ จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีการจบักมุตวัผูส้งัหารนางสมจิตร 
และไม่มีทีท่าวา่จะมีการสืบสวนคดีน้ีอยา่งจริงจงั 
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กรณศึีกษา: การสังหารนายเส่ียจือ นายสมชาย นายบุญมา และนายแสง แซ่เท่า 
ในตอนบ่ายของวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2546 ระหวา่งเดินทางไปยงัวดัธรรมกาย บา้นโนน 
อาํเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์ (ประมาณ 14 กิโลเมตรจากหมู่บา้นของผูต้าย) 
ชายส่ีคนไดถ้กูสังหารในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงครามยาเสพติด ไดแ้ก่นายเส่ียจือ แซ่เท่า (อาย ุ45 ปี) 
นายสมชาย แซ่เท่า (นอ้งชายเส่ียจือ) นายบุญมา แซ่เท่า (อาย ุ59 ปีลกูพี่ลกูนอ้งกบัเส่ียจือและสมชาย) 
และนายแสง แซ่เท่า (อาย ุ52 ปี ผูใ้หญบ่า้น) ทุกคนเป็นเกษตรกรชาวมง้  
 
ทั้งส่ีคนถูกสงัหารระหวา่งเดินทางจากสถานีตาํรวจกลบับา้น จากขอ้มูลของทางการ 
ชายทั้งส่ีรายไม่เคยมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเลย แต่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจกลบัระบุวา่เป็นการสงัหาร 
“เพื่อฆ่าตดัตอน”  
 
พยานระบุว่า เส่ียจือไดรั้บหมายเรียกเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 
ใหม้ารายงานตวัต่อศาลจงัหวดัเพชรบรูณ์ในวนัต่อมา ในขอ้หาครอบครองอาวธุปืนโดยไม่มีใบอนุญาต 
ซ่ึงเป็นขอ้หาท่ีมีมาแต่ตน้เดือนธนัวาคม 2545 แลว้ เส่ียจือปรึกษากบัแสงซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้น 
และแสงตกลงเดินทางไปศาลพร้อมกบัเขาเพื่อเป็นนายประกนั 
เส่ียจือพบวา่ผูใ้หญ่บา้นเองกไ็ดรั้บจดหมายจากท่ีวา่การอาํเภอหล่มเก่า 
โดยบอกวา่ตวัเองเป็นผูใ้ชย้าและผูค้า้ยาบา้ และระบุใหน้ายแสงมารายงานตวั ณ ท่ีวา่การอาํเภอ  

 
ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2546 เส่ียจือและแสงเดินทางไปรายงานตวัต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั 
พวกเขาขบัรถกระบะสีขาวของนายแสงพร้อมกบันายสมชาย 
ซ่ึงเดินทางมาเพราะเส่ียจือบอกใหม้าเป็นเพ่ือน 
บุญมาขอติดรถมาดว้ยเพราะตอ้งการซ้ือยาจากในเมืองใหลู้กสาว 

 
ญาติของเส่ียจือบอกวา่เจา้หนา้ท่ีของศาลซ่ึงไม่ตอ้งการเปิดเผยช่ือ บอกกบัเขาอีกสองวนัต่อมาว่า 
ไม่ไดอ้อกหมายเรียกนายเส่ียจือแต่อยา่งใด หมายเรียกดงักล่าวคงมีการปลอมแปลงข้ึนมา 
เจา้หนา้ท่ีอาํเภอคนหน่ึงบอกกบัสมาชิกครอบครัววา่ ไม่มีการออกจดหมายเรียกตวันายแสงเช่นกนั 
เพราะเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไม่อยูส่าํนกังานในตอนนั้น  

 
ชาวบา้นจากบา้นโนนซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการยงิสงัหารรายงานว่า 
พวกเขาเห็นตาํรวจในชุดเคร่ืองแบบและนอกเคร่ืองแบบเดินทางมาดว้ยมอเตอร์ไซค ์
และดกัรออยูแ่ถวจุดท่ีเกิดเหตุก่อนท่ีเส่ียจือและพรรคพวกจะถูกยิง พยานรายหน่ึงระบุวา่ 
ในวนัท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขา้มาสืบสวนกรณีน้ี 
ทางเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอหล่มเก่าบอกชาวบา้นวา่ 
ไม่ตอ้งใหป้ากคาํเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาเห็นอยา่งใดทั้งส้ิน 
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ญาติของผูเ้สียชีวิต ซ่ึงไม่มีใครตอ้งการเปิดเผยช่ือในรายงานต่อสาธารณะบอกว่า 
หลงัจากเหตุการณ์ยงิเกิดข้ึน พวกเขาไปถึงท่ีเกิดเหตุและพบร่างของชายทั้งส่ีอยูข่า้งถนน 
รถกระบะของผูใ้หญ่บา้นหายไป 
มีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอหล่มสักอยูใ่นท่ีเกิดเหตุดว้ย ชายทั้งส่ีคนถูกยงิท่ีศีรษะ 
ตามขอ้มูลของพยานระบุวา่ 

 

• ร่างกายท่อนบนของเส่ียจือมีรอยชํา้หลายแห่ง ท่ีใบหน้ามีร่องรอยบอบชํา้และกรามหัก 
• ใบหน้าของบุญมามีบาดแผลจากการถกูแทง ซ่ึงเป็นบาดแผลรูปสามเหล่ียม 

กะโหลกศีรษะด้านหลงัถกูตีจนยบุ ท่ีเอวด้านซ้ายมีรอยไหม้อย่างรุนแรง  
• กระดูกท่ีลาํคอและไหล่ของสมชายหักและ 
• บนร่างกายของแสงมีรอยชํา้มากมาย 
 

พยานระบุว่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงเขาไม่ตอ้งการเอ่ยช่ือ บอกกบัเขาและพยานอีกคนวา่ 
“โปรดเขา้ใจดว้ยวา่พวกเรา (ตาํรวจท่ีสถานีตาํรวจหล่มเก่า) ไม่ไดฆ่้าพอ่ของคุณ 
แต่เป็นตาํรวจจากสถานีตาํรวจหล่มสกั (จงัหวดัเพชรบูรณ์) 
 
ศพของชายทั้งส่ีถูกส่งไปท่ีโรงพยาบาลยพุราชในอาํเภอหล่มเก่า 
แต่ญาติของผูเ้สียชีวิตไม่ไดรั้บรายงานการชนัสูตรพลิกศพ 
มีแต่ญาติของบุญมาท่ีขอใหอ้าํเภอหล่มเก่าออกใบมรณบตัรให ้
ซ่ึงระบุสาเหตุการตายวา่มาจากกระสุนปืน 
 
เส่ียจือมีลกู 8 คน ซ่ึงอายยุงัไม่ถึง 12 ขวบ บุญมามีลูก 15 คน (มีภรรยา 2 คน) 
คนเลก็สุดเป็นลูกสาวอายแุค่ 18 เดือน ครอบครัวของผูเ้สียชีวิตทั้งสาม 
(ยกเวน้ครอบครัวของผูใ้หญ่บา้น) มีฐานะยากจนมาก พวกเขาไม่มีท่ีดินทาํกิน 
แต่ตอ้งอาศยัทาํกินในท่ีของกรมประชาสงเคราะห ์พวกเขาไดรั้บแจง้เม่ือตน้ปี 2546 
วา่ไม่สามารถใชท่ี้ดินดงักล่าวอีกต่อไปได ้
เพราะกรมประชาสงเคราะหจ์ะดาํเนินโครงการปลกูป่าทดแทน 
 
แมว้า่มีร่องรอยบาดเจบ็อยูบ่นร่างกายของชายทั้งสาม และร่องรอยของการทรมาน 
ทั้งยงัเป็นการสงัหารอยา่งโจ่งแจง้ในตอนกลางวนั บนถนนท่ีมีการสัญจรไปมาพลุกพล่าน 
แต่จนถึงปัจจุบนักย็งัไม่มีท่าทีว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนคดีน้ีอยา่งจริงจงั 

 
กรณศึีกษา: การสังหารเดก็ชายจักรพนัธ์ ศรีสะอาด อายุ 9 ขวบ 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2546 เดก็ชายจกัรพนัธ ์ศรีสะอาด อาย ุ9 
ขวบเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ดว้ยกระสุนปืน 
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หลงัจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกราดยงิเขา้ใส่รถท่ีแม่ของเขาเป็นคนขบั 
เพือ่พยายามหลบหนีจากการจบักมุในขอ้หาคา้ยา ส่วนพอ่ของเขาถูกจบักมุไวแ้ลว้  
 
ชุดสืบสวนนอกเคร่ืองแบบไดม้าพบกบันายสถาพร ศรีสะอาดอาย ุ34 ปี 
โดยแจง้ความประสงคท่ี์จะซ้ือยาท่ีหนา้บา้นมนงัคศิลาท่ีกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณสามทุ่ม 
เม่ือนายสถาพรส่งมอบยาบา้ 6,000 เมด็มาให ้เจา้หนา้ท่ีกแ็สดงบตัรและจบักมุตวั  
 
พรวิภา เกิดรุ่งเรือง ภรรยาของเขาซ่ึงรออยูใ่นรถยนตฮ์อนดา้แอคคอร์ดพร้อมกบัลูกชาย 
มองเห็นเหตุการณ์จบักมุและรีบยา้ยไปท่ีนัง่คนขบัและเร่งเคร่ืองออกไปทนัที 
ทั้งน้ีตามรายงานของตาํรวจ จากปากคาํของพยาน 
เจา้หนา้ท่ีนอกเคร่ืองแบบหลายนายซ่ึงเช่ือวา่น่าจะเป็นตาํรวจ ขบัรถกระบะไล่ตามรถฮอนดา้ไป  
 
พยานรายหน่ึงระบุวา่ ผูช้ายในรถกระบะตะโกนใหค้นขบัหยดุรถ แต่คนขบัไม่หยดุ 
พวกเขาจึงยิงปืนเขา้ใส่รถหกคร้ัง รถยนตพ์ุง่ชนขอบถนนอีกประมาณ 200 เมตรถดัมา 
ตรงหนา้โรงภาพยนตร์ปารีส เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระบุวา่พรวิภาหนีออกจากรถ และท้ิงปืนหน่ึงกระบอกไว ้
รวมทั้งเงินสดจาํนวน 300,000 บาท และร่างของลกูชายคือเด็กชายจกัรพนัธ์ 
ซ่ึงมีสภาพเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุแลว้  
 
กระสุนสองนดัพุง่เขา้ใส่ลาํตวัดา้นซา้ยของจกัรพนัธ์ กระสุนนดัหน่ึงยงิเขา้ใส่ปอดและหวัใจ 
ทะลุมาดา้นขวาของร่างเด็กในเบ้ืองตน้มีการตั้งขอ้หาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนากบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสามนา
ยจากสถานีตาํรวจบางชนั33  
 
ทั้งน้ี กฎหมายไทยอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีใชก้าํลงัไดเ้พือ่ป้องกนัตนเอง 
แมว้า่พนกังานสอบสวนพบเขม่าควนัปืนบนมือของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
แต่อาวธุปืนท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งมอบเป็นหลกัฐานกลบัเป็นคนละกระบอกกบัปืนท่ีใชย้งิรถ34สตช.อาศยัประโ

                                                         
33 ได้แก่ จ.ส.ต.พิพฒัน์ แสงอินทร์ ส.ต.ต.อนสุรณ์ ตนัสวุรรณ และ ส.ต.ท.ภาณมุาศ ชนะชาญ 
34 มีการตรวจสอบหลกัฐานหลายชิน้ซึง่รวมทัง้รอยเขมา่ดนิปืนบนมือของเจ้าหน้าท่ี ปืนรีวอลโวขนาด .38 

และปืนอีกกระบอกซึง่พบในรถยนต์ ลกูกระสนุปืนและซองกระสนุใช้แล้ว ซึง่รวมทัง้ซองกระสนุขนาด .38 

ท่ีเป็นขนาดเดียวกบักระสนุท่ีพบในร่างของน้องจกัพนัธ์ และกระสนุอีกสองนดัท่ีพบในรถ พลตํารวจตรีชวน วรวานิช 

ผู้บญัชาการกองพสิจูน์หลกัฐานสรุปเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2546 วา่ 

กระสนุสามนดัซึง่พบในรถไมต่รงกบัชนิดของกระสนุในปืนส่ีกระบอกท่ี (เจ้าหน้าท่ี) สง่มอบให้ตรวจสอบ” มีผู้ถามพลตํารวจตรีชวน 

และพลตํารวจตรีพงศพศั พงษ์เจริญ โฆษกสตช.วา่ เหตใุดตํารวจจงึไมส่่งมอบกระสนุปืนท่ีใช้ยิงร่างของเดก็ชายเพ่ือพิสจูน์ 

เหตใุดจึงมีความลา่ช้าในการสง่มอบอาวธุปืนให้กบัพฐ. ทัง้คูต่า่งบา่ยเบ่ียงท่ีจะตอบ 

เพียงแตบ่อกผู้ ส่ือข่าวให้ไปถามพลตํารวจตรีจกัรทิพย์ กญุชร ณ อยธุยาซึ่งเป็นรองผู้บญัชาการตํารวจนครบาลแทน 

พลตํารวจตรีจกัรทพิย์กลา่ววา่ ผลการพสิจูน์แสดงให้เห็นวา่ 

อาจเป็นไปได้วา่เจ้าหน้าท่ีตํารวจไมไ่ด้ยิงปืนใสร่ถอยา่งท่ีมีการระบกุนัแตแ่รก 
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ยชนจ์ากการท่ีเป็นคดีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เพ่ือปกป้องไม่ใหมี้การฟ้องร้องคดีต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
เจา้พนกังานสอบสวนอา้งว่ามี “มือท่ีสาม” เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการยงิคร้ังนั้น 
และอาจมีส่วนทาํใหเ้ด็กเสียชีวิต 
โดยอา้งวา่มีผูช้ายข่ีมอเตอร์ไซคจ์ากแก๊งคา้ยาเดียวกนัเป็นผูย้งิรถและฆ่าเดก็ 
พวกเขาบอกวา่เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดย้นิเสียงปืน พวกเขาหมอบลงกบัพื้นและยงิปืนข้ึนฟ้าเพ่ือขู่ผูย้งิ  
 
พลตาํรวจตรีจกัรทิพย ์กุญชร ณ อยธุยา รองผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล อา้งปากคาํของเจา้หนา้ท่ีบอกวา่ 
สามีภรรยาคู่น้ีมี “ผูคุ้ม้กนั” ติดตามมาอยา่งลบั ๆ และแสดงตนข้ึนเม่ือสถาพรถูกจบั 
“ตาํรวจบอกวา่พวกเขาไม่ไดย้งิรถและกระสุนปืนมาจากผูคุ้ม้กนัรายน้ี” พลตาํรวจตรีจกัรทิพยก์ล่าว 
 
พ.ต.ท.ปกรณ์ 
ภาวิไลแห่งสถานีตาํรวจนางเลิ้งซ่ึงรับผดิชอบสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจกัรพนัธ์ระบุดว้
ยวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทั้งสามนายยนืยนัวา่ไม่ไดเ้ลง็ปืนไปท่ีรถ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการใหป้ากคาํเบ้ืองตน้ 
เจา้หนา้ท่ีทั้งสามระบุว่าพยายามจะว่ิงไล่ตามรถของผูต้อ้งสงสยัไป 
“แลว้กมี็ผูช้ายคนหน่ึงข่ีรถมอเตอร์ไซคพ์ยายามไล่ตามรถเก๋งท่ีหนีไป และมีการยงิปืนใส่” 
พนัโทปกรณ์กล่าวโดยอา้งปากคาํของเจา้หนา้ท่ีทั้งสามบอกวา่ 
“ไม่ชดัเจนวา่เขายงิปืนเพื่อช่วยเหลือผูต้อ้งสงสยัหรือเพ่ือฆ่าตดัตอน แต่ตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดย้นิเสียงปืน 
พวกเขากห็มอบลงและยงิปืนข้ึนฟ้าเพื่อขู่ผูย้งิ 
 
ในเวลาต่อมาพลตาํรวจตรีพงศพศั พงษเ์จริญ โฆษกสตช. 
ปกป้องการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทั้งสามจากโรงพกับางชนั 
โดยระบุวา่เป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ี ซ่ึงเท่ากบัระบุเป็นนยัว่าตาํรวจเป็นผูย้งิเดก็จนเสียชีวิต 
เขาไดม้อบเงิน 20,000 บาทใหก้บัครอบครัวของเด็กเพือ่ช่วยค่าจดัพิธีศพ 
เพือ่แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม 
เขาเนน้วา่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความมุ่งมัน่จะทาํสงครามปราบปรามยาเสพติด และบอกวา่ 
“ตาํรวจจะใชม้าตรการเดด็ขาดกบัผูค้า้ยาต่อไป” 

 
การขึน้บัญชีดาํผู้ต้องสงสัยในคดยีาเสพตดิโดยไม่มีกระบวนการตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

 ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของสงครามยาเสพติดของไทยไดแ้ก่ บญัชีรายช่ือสองชุดท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูจ้ดัทาํ 
ไดแ้ก่ “บญัชีดาํ” ซ่ึงหมายถึงคนท่ีเคยถูกจบักมุ หรือมีช่ือในหมายจบั และ “บญัชีผูต้อ้งสงสยั” 
ซ่ึงหมายถึงคนท่ีอยูร่ะหวา่งการสอบสวนหาขอ้มูล 
 

                                                                                                                                                                  
หรือไมก็่เจ้าหน้าท่ีตํารวจสามนายใช้อาวธุปืนหลายชนิดเพ่ือยิงใสร่ถ ซึ่งไมใ่ช่กระบอกท่ีสง่มอบให้พฐ. บนรถมีรูกระสนุปืน 6 รู 

และมีการพบร่องรอยของลกูปืนขนาด 11 มม. 9 มม.และ .38 ในท่ีเกิดเหต ุ
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 ผูส้งัเกตการณ์ระบุวา่ 
กระบวนการจดัทาํบญัชีดงักล่าวเป็นไปอยา่งเร่งรีบและมีความเส่ียงท่ีจะถูกใชโ้ดยมิชอบ 
โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและเจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินอาจใชบ้ญัชีรายช่ือน้ีเพื่อจดัการกบัคนท่ีเป็นศตัรู35 
ผูท่ี้มีรายช่ืออยูใ่นบญัชีดาํไม่สามารถร้องเรียนเพื่อขอแกไ้ขบญัชีรายช่ือได ้
ภายใตร้ะบบการใหร้างวลัและลงโทษซ่ึงเป็นรูปแบบการบริหารงานแบบซีอีโอท่ีกล่าวขวญัถึงกนัมากของนายกฯ 
ทกัษิณ เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและจงัหวดัจะตอ้งทาํงานใหไ้ดต้ามโควตา 
ดว้ยการลดจาํนวนคนท่ีอยูใ่นบญัชีดาํใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ไม่ว่าจะดว้ยการจบักมุหรือการบงัคบัใหรั้บการบาํบดัยา 
 
 นายวนั นอร์ รมต.มหาดไทยขูว่า่จะจดัการกบัเจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินซ่ึงไม่มีผลงาน 
และไม่สามารถทาํคะแนนไดต้ามเป้าหมาย 
โดยอา้งถึงวิธีการลงโทษท่ีพระเจา้แผน่ดินในอดีตทาํต่อขา้ราชบริพารผูไ้ม่มีผลงาน 
“ในการทาํสงครามปราบปรามยาเสพติด นายอาํเภอกเ็ป็นเหมือนกบัขนุศึก ส่วนผูว้า่ฯ เป็นเหมือนแม่ทพั” 
เขากล่าว “เม่ือขนุศึกเห็นศตัรูและไม่ยงิพวกเขา ขนุศึกกจ็ะตอ้งถูกแม่ทพัตดัหวั 
 

มีหลกัฐานช้ีวา่เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินใชบ้ญัชีดาํเพ่ือสะสางปัญหาส่วนตวั36 
ผูท้าํงานดา้นสิทธิมนุษยชนคนหน่ึงระบุวา่ เม่ือมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชี วิธีเดียวท่ีจะเอาช่ือออกไดก้คื็อ 
“ตอ้งใชเ้งินซ้ือเพื่อเอาช่ือออก โดยไปท่ีสถานีตาํรวจ หรือไม่คุณกจ็ะโดนยงิหวัแน่ 
ๆ“แต่การไปแสดงตนต่อตาํรวจก็อาจไม่ช่วยเสมอไป 
หลายคนเดินทางไปแสดงตนต่อตาํรวจเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัช่ือของตนเอง 
และถูกยงิในระหวา่งทางกลบับา้นโดยมือปืนซ่ึงไม่สามารถระบุได ้

 
ตลอดช่วงท่ีเกิดสงครามปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ( กสม.) 

ไดรั้บขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจบักมุโดยไม่มีหลกัฐาน การใส่ช่ือในบญัชีดาํโดยไม่มีเหตุผล 
และการละเมิดกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ กสม.ไดรั้บขอ้ร้องเรียน 123 กรณีในช่วงสองสปัดาห์ระหวา่งวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ – 7 มีนาคม 2546 เทียบกบัขอ้ร้องเรียนเพียง 12 กรณีท่ีไดรั้บในช่วงเจด็สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น37 
ขอ้ร้องเรียนส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัการมีช่ือในบญัชีดาํโดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเลย 

                                                         
35 Amnesty International, “Thailand: Grave Developments,” หน้า 4 
36 ยกตวัอยา่งเชน่เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2546 นายสกั กอแสงเรือง 

นายกสภาทนายความร้องเรียนตอ่หวัหน้าตํารวจภธูรจงัหวดัสมทุรสงครามวา่ ช่ือของนายสมชาย ลิม้สกลุ 

ซึง่เป็นประธานจงัหวดัของสภาทนายความอยู่ในบญัชีดําด้วย 

นายสกัตัง้ข้อสงัเกตวา่เจ้าหน้าท่ีตํารวจในจงัหวดัโกรธเคืองท่ีนายสมชายทํางานในนามของสภาทนายความ 

ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายตอ่ผู้ที่ถกูตัง้ข้อหาในคดียาเสพติด 
37 สํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

“สรุปข้อร้องเรียนเน่ืองจากการรณรงค์ปราบปรามยาเสพตดิท่ีได้รับโดยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตใินเดือนกมุภาพนัธ์ 

2546”  
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หรือสมาชิกในครอบครัวถูกสังหารเน่ืองจากการรณรงคป์ราบปรามยาเสพติด 
หรือการตั้งขอ้หาเทจ็วา่มียาเสพติดในครอบครองโดยตาํรวจ38 

 
ศ.นพ.ประดิษฐ ์เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัสงครามยาเสพติด 

โดยบอกวา่ “คนทั้งประเทศน้ีตกอยูใ่ตค้วามหวาดกลวั” แต่เม่ือนพ.ประดิษฐ ์
นาํเสนอการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหก้บัท่ีประชุมขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCHR) 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2546 นายกฯ ทกัษิณออกมาโจมตีวา่การกระทาํดงักล่าว “น่าเกลียด” และ “น่าอปัยศ” 
และตั้งขอ้สงสยัวา่นพ.ประดิษฐใ์ชอ้าํนาจอะไรมาเสนอรายงานกบัองคก์ารสหประชาชาติ39 
ทางโฆษกพรรคไทยรักไทยขูท่ี่จะปลดนพ.ประดิษฐ ์รวมทั้งมีโทรศพัทจ์ากคนท่ีไม่ทราบช่ือมาขู่เม่ือวนัท่ี 5 และ 6 
มีนาคม โดยบอกให ้“หยดุรายงานองคก์รสหประชาชาติ ไม่งั้นตาย” 

 
40ในช่วงเร่ิมตน้สงครามยาเสพติด รัฐบาลยนืยนัวา่มีการจดัเตรียมและตรวจสอบบญัชีรายช่ืออยา่งถ่ีถว้น 

แต่พอถึงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2546 
แมแ้ต่เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลระดบัสูงเองก็เร่ิมตั้งขอ้สงสยัต่อความเท่ียงตรงของบญัชีรายช่ือดงักล่าว ในวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ พลตาํรวจเอกสนัต ์สรุตตานนท ์ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติระบุวา่ บญัชีรายช่ือเหล่านั้น 
“จดัทาํข้ึนอยา่งลวก ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ”41 นายวนั รัฐมนตรีมหาดไทยยอมรับวา่ 
“ช่ือบางช่ือในบญัชีไม่มีตวัตนอยูจ่ริง ท่ีอยูบ่างอนักเ็ก่าเกินไป 
และผูท่ี้มีรายช่ืออยูใ่นบญัชีหลายคนไม่เคยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเลย” 42 
กระทรวงมหาดไทยสัง่การใหส้าํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบรายช่ือดงักล่าว 
แต่ไม่มีหลกัฐานท่ีช้ีวา่มีการตรวจสอบบญัชีรายช่ืออยา่งจริงจงั 
และยงัคงมีการสังหารบุคคลซ่ึงมีช่ืออยูใ่นบญัชีเหล่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีหลกัฐานแสดงวา่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยา 
 

การตรวจสอบของรัฐบาลต่อกรณกีารละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดช่วงการทาํสงครามยาเสพติด 

หน่วยงานรัฐบาลซ่ึงรับผดิชอบการสืบสวนคดีวิสามญัฆาตกรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ 
ขาดทั้งความเป็นอิสระและความสามารถท่ีจะดาํเนินการสอบสวนอยา่งเตม็ท่ีและเป็นธรรม 
จากเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสงครามยาเสพติดวนัท่ี 3 มีนาคม 2546 ซ่ึงจดัทาํโดยกระทรวงต่างประเทศ ในวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2546 รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสองชุดเพือ่ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายดา้นยาเสพติด 
ชุดแรกมีพลตาํรวจโทชิดชยั วรรณสถิตย ์เลขาธิการปปส.เป็นประธานคณะกรรมการ 
โดยไดรั้บมอบหมายใหก้าํกบัดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระหวา่งสงครามยาเสพติด 

                                                         
38 ตวัอย่างเช่น “‘I was shocked my name was on the list,’ says businessman,” The Nation, March 5, 2003 
39 Y. Tunyasiri, “Thaksin blasts comments from Pradit as ‘sickening’,’” Bangkok Post, March 9, 2003 
40 A. Kazmin, “Thai rights chief attacked over drug claims,” Financial Times, March 6, 2003; M. Dabhoiwala, “A 

chronology of Thailand’s ‘war on drugs.’” 
41 M. Dabhoiwala, “A chronology of Thailand’s ‘war on drugs.’” 
42 “Interior to review its blacklist,” The Nation (Thailand), March 28, 2003 
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ส่วนชุดท่ีสองมี นายวิเชียร วิริยะประสิทธ์ิ อยัการสูงสุด เป็นประธานของคณะกรรมการ 
โดยรับผดิชอบในส่วนของการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล พยาน และผูท่ี้แสดงตนต่อเจา้หนา้ท่ี 
เอกสารขอ้เทจ็จริงไดใ้หแ้นวปฏิบติัเพื่อการไต่สวนกรณีวิสามญัฆาตกรรมและระบุว่า 
“ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
ตาํรวจตอ้งปฏิบติัตามประมวลกฎหมายอาญาอยา่งเคร่งครัด 
ซ่ึงใหอ้าํนาจกบัตาํรวจในการใชก้าํลงัอาวธุเพื่อป้องกนัตนเองเท่านั้น43  

 
ในวนัท่ี 1 เมษายน 2546 แมว้า่จะมีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 1,000 คนแลว้ 

ทางสตช.กย็งัไม่ส่งมอบรายงานใหก้บัคณะกรรมการสอบสวนของอยัการสูงสุดแต่อยา่งใด 
คณะกรรมการระบุใหมี้การส่งมอบรายงานตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคมแลว้ จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 28 เมษายนนัน่เอง 
เม่ือมีผูเ้สียชีวิตเกือบ 2,000 คนแลว้ ทางตาํรวจจึงส่งมอบขอ้มูลใหก้บัคณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 10 ชุดเพือ่ไต่สวนการเสียชีวิตเหล่านั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2546 
องคก์รนิรโทษกรรมสากลรายงานวา่ “ดูเหมือนว่าการไต่สวนคดีเกือบทั้งหมดยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
และไม่สามารถระบุไดว้า่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการสังหาร 
หรือมีการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรมแต่อยา่งใด”44 
ในตอนนั้นองคก์รนิรโทษกรรมสากลยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลโดยตรงเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการสอบสวนแต่อยา่งใ
ด 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตามมาตรา 199 แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 

มีอาํนาจในการสอบสวนขอ้ร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชน และจดัทาํขอ้เสนอแนะตามผลการตรวจสอบ 
ในระหว่างท่ีเกิดสงครามยาเสพติด เจา้หนา้ท่ีของกสม.ไม่สามารถตรวจสอบขอ้กล่าวหาท่ีไดรั้บในแต่ละกรณี 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิสามญัฆาตกรรม การใชอ้าํนาจโดยมิชอบของตาํรวจ 
การใส่ช่ือบุคคลเขา้ไปไวใ้นบญัชีดาํหรือบญัชีผูต้อ้งสงสยัอยา่งไม่ถกูตอ้ง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งอ่ืน 
ๆ อยา่งไรกต็าม ทางกสม.ไดส้อบสวนเร่ืองร้องเรียนหลายร้อยกรณี และในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 
ไดจ้ดัทาํรายงานสรุปกรณีปัญหาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสงครามยาเสพติด และนาํเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  

 
รายงานสรุปปัญหาหลกัส่ีประการ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากนโยบายปราบปรามของรัฐบาล ไดแ้ก่ 

การข้ึนบญัชีดาํผูต้อ้งสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัยา การจบักมุคุมขงั วิสามญัฆาตกรรม และการยดึทรัพย ์
ในการแถลงอยา่งไม่ค่อยเตม็ปากเตม็คาํนกัของคณะกรรมการเพื่อตอบโตก้บัการพดูโจมตีของนายกฯทกัษิณต่อก
สม.และผูท้าํงานดา้นสิทธิมนุษยชนคนอ่ืน ๆ ว่า วิธีการท่ีใชเ้พื่อจดัทาํบญัชีดาํมีปัญหามาก 
เพราะผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นนั้นหลายคนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาผิดกฎหมายเลย 
กรรมการหน่ึงท่านกล่าวกบัฮิวแมนไรท ์วอชทว์า่ ช่ือส่วนใหญ่ไดม้าจากการประชุมของหมู่บา้น 
ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความขดัแยง้กบับุคคลอ่ืน 

                                                         
43 Ministry of Foreign Affairs, “Fact sheet on the Royal Thai Government’s anti-narcotic drug policy,” March 3, 2003, 

ย่อหน้า 4.1 
44 Amnesty International, “Thailand: Grave Developments,” หน้า 6 
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สามารถนาํช่ือของบุคคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยามาใส่ไวไ้ด ้ญาติและเพื่อนฝงูของผูท่ี้ถกูกล่าวหา 
กถ็กูจดัอยูใ่นบญัชีเดียวกนั 
คนกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆมกัถกูตั้งความเช่ือเอาไวก่้อนแลว้วา่พวกน้ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคา้ยา 

 
รายงานสรุปของกสม. ช้ีวา่ หลายคนถูกจบักมุเพียงเพราะถกูกล่าวหาโดยบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงถูกควบคุมตวัโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและถูกบงัคบัใหบ้อกช่ือเหล่านั้นออกมา 
กรรมการท่านหน่ึงกล่าวกบัฮิวแมนไรท ์วอชทว์า่ ในหลายกรณีมีการสร้างหลกัฐานเทจ็ข้ึนมา และ 
“รัฐบาลไม่มีหลกัฐานเพื่อสนบัสนุนการจบักมุบุคคลหลายคน 
ในวนัท่ีมีการสงัหารเน่ืองจากกรณียาเสพติดเกิดข้ึน” 
กรรมการท่านนั้นกงัวลอยา่งยิง่กบักรณีท่ีมีการซ่อนยาไวใ้นศพหลงัจากการฆาตกรรมแลว้ 
“เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่ไดใ้ส่ใจท่ีจะสอบสวน และมิไดแ้สดงความเกรงกลวัต่อผูล้งมือสังหารเลย” 
กรรมการท่านนั้นกล่าวเสริม “แมว้า่มนัเป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงมากกต็าม”  

 
รายงานยงัระบุต่อไปวา่ ในบางกรณี 

ไม่มีการสอบสวนอยา่งเหมาะสมก่อนท่ีจะมีการยดึทรัพยผ์ูต้อ้งสงสยั 
“ทรัพยสิ์นบางส่วนเป็นมรดกตกทอดหรือสะสมมาหลายสิบปี” กรรมการท่านนั้นกล่าว 
“การยดึทรัพยร์วมไปถึงส่ิงท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั อยา่งเช่น ตูเ้ยน็ โทรศพัทด์ว้ย 
จนถึงขนาดวา่แทบไม่มีอะไรเหลือไวใ้หค้รอบครัวผูท่ี้ถูกยดึทรัพยใ์ชเ้พือ่ประทงัชีวิตไปไดเ้ลย” 
กรรมการท่านนั้นสรุปดว้ยการระบุวา่ นโยบายของทกัษิณ “บัน่ทอน” กระบวนการยติุธรรม 
และเนน้ว่าสงครามยาเสพติดในอนาคต 
จะตอ้งดาํเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมท่ีเหมาะสม 
 

ความรุนแรงและการละเมิดกระบวนการยุตธิรรมของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 
ตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามยาเสพติด กฎหมายปราบปรามยาเสพติดใหอ้าํนาจอยา่งกวา้งขวาง 

ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิพลเรือนของผูท่ี้ถกูกล่าวหาวา่เสพยาหรือคา้ยา 
จากการสมัภาษณ์ผูใ้ชย้าและอดีตผูใ้ชย้าหลายคนโดยฮิวแมนไรทว์อชท ์พบวา่ 
ตาํรวจมกัอา้งเหตุเพือ่จบักมุผูใ้ชย้าโดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ อยา่งเช่น รอยเขม็ฉีดยาบนแขน 
หรือการไปใชบ้ริการท่ีคลินิกท่ีใหเ้มธาโดน และทาํการจบักมุและบงัคบัใหพ้วกเขาสารภาพต่อขอ้หาเก่ียวกบัยา 
ตุม้ น. อาย ุ24 ปีบอกกบัฮิวแมนไรตว์อชทว์่า เขาฉีดเฮโรอีนมาตั้งแต่อาย ุ17 ปี 
และเขาถูกตาํรวจเรียกใหห้ยดุเป็นคร้ังแรกไม่นานนกัหลงัจากสงครามยาเสพติดเร่ิมตน้ข้ึน 
ตอนนั้นเขาและแฟนบงัเอิญข่ีรถมอเตอร์ไซคฝ่์าจุดตรวจของเจา้หนา้ท่ีไปโดยไม่ตั้งใจ  

 
แฟนผมบอกให้ผมหันหัวรถกลบั พอผมกลบัไป เจ้าหน้ากเ็ข้ามาค้นและไม่พบอะไร 
พวกเขาหาว่าผมโยนของทิง้ไปตอนท่ีข่ีรถผ่านจุดตรวจไปแล้ว พวกเขาใส่กุญแจมือผม 
พาผมไปท่ีห้องนํา้ในร้านอาหารและทุบตีผม พวกเขาบอกว่า “ถ้ามึงเป็นคนฉลาด 
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ทาํไมต้องข่ีรถฝ่าจุดตรวจไปด้วย” พวกเขาชกผมและเตะผมท่ีหน้าและศีรษะ ใช้ท้ังศอก 
กาํป้ันและเข่ากระทุ้งผม 45 
 
ตุม้บอกวา่ เจา้หนา้ท่ีนาํตวัเขาไปยงัหอ้งสอบสวน และกล่าวหาว่าเขาขโมยรถมอเตอร์ไซค ์

“ตอนท่ีพวกเขาไม่รู้จะเอาเร่ืองอะไรกบัผมอีก พวกเขากก็ล่าวหาวา่ผมขโมยมอเตอร์ไซค ์
พวกเขาตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียน แต่พอพวกเขารู้วา่ไม่สามารถเอาผดิอะไรได ้พวกเขากป็ล่อยผมไป 

 
ฮิวแมนไรทว์อชทสั์มภาษณ์แฟนของตุม้ต่างหาก เธอช่ือกานต ์ส. อาย ุ25 ปี 

ซ่ึงใหก้ารสอดคลอ้งกบัปากคาํของตุม้ “หนูไดย้นิเสียงเขาถูกซอ้ม” เธอกล่าว “หนูไดย้นิตาํรวจบอกว่า 
‘อยา่ขดัขืนนะ ใหย้อมรับซะ ถา้มึงมียาใหเ้อาออกมาซะ’ เม่ือแฟนหนูบอกวา่ไม่มียา พวกเขากบ็อกวา่ 
‘แลว้มึงโยนมนัท้ิงไปทาํไม”46 กานตบ์อกว่าเม่ือแฟนของเธอออกมาจากหอ้งนํ้ า เขาถกูใส่กญุแจมือไพล่หลงั 
และถูกซอ้มมา หนูถามเขาว่า ‘พ่ีถกูซอ้มหรือเปล่า’ เขาบอกว่า ‘ใช่ มีตาํรวจสามคน เขาใส่กุญแจมือพีแ่ลว้กซ็อ้ม” 

 
กานตเ์สริมดว้ยวา่ ในขณะท่ีเธอและแฟนถูกควบคุมตวั ตาํรวจขอใหพ้วกเขาร่วมมือในการล่อซ้ือผูค้า้ยา 

ซ่ึงเป็นยทุธวิธีท่ีผูใ้ชย้าคนอ่ืนระบุวา่ตาํรวจใช ้จากการสัมภาษณ์ของฮิวแมนไรทว์อชท ์
เธออธิบายพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

 
ตาํรวจบอกว่า “เด๋ียวมึงมีหวังไม่รอดแน่เลยวันนี”้ หนูขอร้องพวกเขาว่าอย่าเอาพวกเราไปขงัคกุ 
พวกเขาจึงบอกว่า “ถ้าอย่างน้ันพวกมึงจะต้องให้ความร่วมมือในการล่อซ้ือ” 
เรากเ็ลยพาตาํรวจไปหาคนขายยาท่ีเราเคยรู้จัก แต่เขาไม่ได้อยู่ ท่ีน่ัน หนูบอกว่า “เราทาํตามท่ีสัญญาแล้ว 
โปรดปล่อยเราไปด้วย” ในตอนแรกพวกเขาไม่ยอมปล่อย แต่สักพกัหลงัจากน้ัน ไม่รู้ว่าด้วยเหตผุลใด 
พวกเขากย็อมปล่อยเรามา 
 
การบงัคบัผูใ้ชย้าใหเ้ขา้ร่วมในการล่อซ้ือ 

เป็นหน่ึงในยทุธวิธีซ่ึงละเมิดสิทธิท่ีตาํรวจใชเ้พื่อจบักมุผูค้า้ยาทั้งก่อนและระหวา่งสงครามยาเสพติด ไท ป. อาย ุ
28 ปี บอกว่า ตาํรวจบงัคบัใหเ้ขาเซ็นช่ือในคาํรับสารภาพเทจ็วา่เขาเป็นผูค้า้ยา แมว้่าเขาจะปฏิเสธขอ้กล่าวหานั้น 
เขาบอกว่าเคยฉีดเฮโรอีนมาตั้งแต่เม่ือ 10 กวา่ปีก่อน และพยายามจะเลิกเม่ือเดือนมีนาคม 2547 ในวนัท่ี 17 มีนาคม 
2546 ตาํรวจใชห้มายคน้เพื่อตรวจคน้บา้นของเขา และเจอหลอดเฮโรอีนสองหลอดและหลอดฉีดยา 
แทนท่ีจะตั้งขอ้หาว่ามีเฮโรอีนในครอบครอง ตาํรวจบงัคบัใหเ้ขาเซ็นช่ือรับสารภาพวา่ถูกจบัเพราะคา้ยาบา้  

 
ผมรู้ดีว่าพวกเขาทาํหมายค้นขึน้มาเพ่ือใช้ผมเป็นแพะรับบาปในการปราบปรามยาบ้า” 
เขากล่าวพร้อมกับเสริมว่าในคาํรับสารภาพระบวุ่าผมเป็นผู้ ค้ายา แม้ว่าผมจะไม่ได้ถกูจับตามข้อหาน้ัน 
เม่ือผมปฏิเสธจะลงช่ือในคาํรับสารภาพ ตาํรวจกข็ู่ว่าจะจับทุกคนในครอบครัวผม พวกเขาบอกว่า 

                                                         
45 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
46 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
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“มึงไม่รักครอบครัวมึงหรือ มึงอยากให้ครอบครัวเดือดร้อนกันท่ัวละซิ 
ทาํไมมึงไม่ยอมรับบาปไปเองแทนท่ีจะลากเอาครอบครัวมึงมาด้วยล่ะ” ผมกเ็ลยรับสารภาพ 47 
 
ไทบอกกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ ขอ้มูลในหมายคน้ถูกปลอมแปลงข้ึนมา 

โดยระบุวา่เขาเป็นนกัคา้ยาบา้มา 10 กวา่ปีแลว้ เขาบอกว่าตาํรวจยดึโทรศพัทมื์อถือและยดึเงินไป 20,000-30,000 
บาท โดยบอกว่าจะใชเ้ป็นของกลางในการฟ้องร้องกบัเขาในคดีคา้ยาเสพติด 
“พวกเขาไม่เห็นใชข้องกลางน้ีในศาลเลย” เขากล่าว “ผมคิดวา่เขาเอามนัไปใชส่้วนตวัต่างหาก” ไทบอกดว้ยวา่ 
เขาถูกควบคุมตวัไวเ้ป็นเวลา 25 วนัก่อนจะถกูส่งตวัไปท่ีศาล 
หลงัจากนั้นกมี็การตดัสินคดีวา่มีความผดิในขอ้หาครอบครองยาเสพติด 

 
จิตร  อาย ุ27 ปี ระบุถึงเหตุการณ์คลา้ยคลึงกนัเม่ือเดือนกนัยายน 2545 

ไม่นานหลงัจากท่ีรัฐบาลไทยประกาศว่าจะเอาจริงกบันโยบายปราบปรามยาเสพติด  
 
หนูกาํลงัข่ีมอเตอร์ไซค์กับแฟน และเจ้าหน้าท่ีเรียกให้หยดุ เขาบอกว่า “หมดเวลาแล้ว 
มึงต้องไปกบักู”... พวกเขาจับตัวหนูเข้าไปในรถ และขบัไปท่ีสถานีตาํรวจ 
และบังคับให้หนูเซ็นช่ือในกระดาษเปล่า หนูต้องเข้าไปอยู่ในห้องขงั 
หลงัจากนั้นพวกเขากพ็าหนูไปศาล 
ถึงตอนน้ันเองหนูถึงรู้ว่ามีการต้ังข้อหาว่ามีสารเสพติดในครอบครองกับหนู 
เจ้าหน้าท่ีแสดงหลกัฐานว่าหนูเป็นผู้กระทาํผิดซํา้ซาก และมีการตัดสินให้จาํคุกหนู 8 เดือน 
หนูไม่เคยเห็นว่าเขาเขียนอะไรบนกระดาษแผ่นน้ัน ทุกคร้ังหนูถกูบังคับให้เซ็นช่ือในกระดาษเปล่า 
หนูไม่รู้ว่าถกูตั้งข้อหาอะไรบ้าง 48  

  
นอกจากบงัคบัใหส้ารภาพเทจ็แลว้ 

ผูใ้ชย้ายงับอกว่าเจา้หนา้ท่ีมกัยดัยาไวใ้นตวัของคนท่ีเขารู้วา่เคยมีประวติัเก่ียวกบัยาเสพติด ตุม้ น. อาย ุ24 ปีบอกวา่ 
 
ผมไม่เคยถกูจับในข้อหาครอบครองสารเสพติด ท้ังสองกรณีท่ีผมถกูจับ 
ตาํรวจเอายามาซ่อนไว้ในตัวผม49  
ฮิวแมนไรทวอชทไ์ดฟั้งปากคาํในทาํนองเดียวกนัในการจบักมุ “เอ” (ช่ือเล่น) อาย ุ25 ปี อดีตผูฉี้ดยา  

ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นผูติ้ดเช้ือ  
 

ผมไม่ได้พกเฮโรอีนกบัตัว ผมมีแต่เขม็ฉีดยา...ในเขม็ฉีดยากไ็ม่มีอะไร แต่ว่าตอนท่ีถกูจับ ผมกาํลงัเมายา 
ตาํรวจหายาจากตัวผมไม่เจอ เขาเลยเอายามาใส่กระเป๋าผม และชักออกมาพร้อมกับบอกว่า 

                                                         
47 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
48 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
49 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
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“อันนีข้องมึงหรือเปล่า” พวกเขารู้ว่าผมเป็นผู้ใช้ยา พวกเขาจึงหาเร่ืองตั้งข้อหากับผมได้ง่าย ๆ 
ผมมีท่าทางทุกอย่างท่ีบอกว่าเป็นพวกขีย้า 50  
 

 เอ ตั้งขอ้สังเกตวา่ เขาไม่ไดถู้กจบัตอนท่ีมีสงครามยาเสพติด ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเขาเลิกใชย้าแลว้ 
ผูใ้ชย้าคนอ่ืนบอกวา่ การเอายายดัในตวัผูต้อ้งสงสยัเป็นเร่ืองปรกติในระหวา่งท่ีมีสงครามยาเสพติด 
“มนัเกิดข้ึนทุกคร้ัง” เอ อาย ุ26 ปีกล่าว  
 

“ผมไม่มีอะไรผิดกฎหมาย แต่ผมรู้ว่าตาํรวจต้องการรีดเงินผม ตอนท่ีในตัวผมไม่มีของพวกน้ันเลย 
ตาํรวจกจ็ะเอาอะไรบางอย่างจากกระเป๋าของเขามาใส่ในตัวผม”51 ไท อายุ 28 ปีบอกว่ามีคร้ังหน่ึงเม่ือปี 
2546 ตาํรวจมาตรวจปัสสาวะของคนแถวบ้านเขาแล้วไม่พบร่องรอยสารเสพติด 
“ฉ่ีของเขามีผลออกมาเป็นลบ แต่ตาํรวจกจั็บยายดัใส่กระเป๋าของเขา และจับตัวเขาไป” ไทกล่าว 
“เขายังสู้คดีอยู่ เลย”52  
 

 ผูใ้ชย้าตั้งขอ้สังเกตวา่ ตาํรวจมกัใชอ้าํนาจเกินขอบเขตเพ่ือขอตรวจปัสสาวะของผูต้อ้งสงสยัวา่เสพยา 
และในบางคร้ังกจ็บักมุพวกเขาไป แมว้า่ผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ  

 
“มนัเหมือนกบัตาํรวจจ้องจะจับลกูเดียว” ไท กล่าวพาดพิงถึงสงครามยาเสพติด “ในบางคร้ัง 
ตาํรวจจะห้ิวเดก็จากถนน เหมือนกบัว่าพวกเขาถกูตรวจฉ่ีแล้วมีผลเป็นลบ 
ตาํรวจเอาเงินและโทรศัพท์มือถือไป และขู่ว่าจะจับ”  
 
ไทกล่าวว่า แค่ไปสุงสิงกับผู้ต้องสงสัยว่าเสพยา 
กเ็ป็นหลกัฐานมากพอท่ีตาํรวจจะเหว่ียงแหจับพวกเขาแล้ว 
“มีเดก็แถวบ้านผมคนหน่ึงซ่ึงชอบไปสุงสิงกับอีกสองคนท่ีใช้ยาบ้า” เขากล่าว 
“พอตาํรวจค้นเจอยา...พวกเขากจั็บท้ังสามคนเลย” 

 
ผูใ้ชย้าหลายคนตั้งขอ้สงัเกตวา่ เจา้หนา้ท่ียงัจบักุมในขอ้หามียาเสพติดในครอบครอง 

แมใ้นช่วงท่ีมีการยกเวน้ความผดิของผูค้รอบครองยา “ผมถกูจบัสามคร้ัง...ในขอ้หาครอบครองเฮโรอีน” เพชร ด. 
อาย ุ25 ปีกล่าว “คร้ังท่ีสามเท่านั้นท่ีผมมีเฮโรอีนอยูจ่ริง” 53 กานตอ์าย ุ25 ปีตั้งขอ้สงัเกตท่ีคลา้ยคลึงกัน 

 
 ตอนท่ีเราถูกจับ เราไม่มียาอยู่กับตัวเลย ตาํรวจเพียงแต่มองดู กรู้็ว่าเราเสพยา แล้วกข็ู่จะจับเรา  

 

                                                         
50 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2547 
51 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
52 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
53 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
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๕. เอช็ไอว/ีเอดิส์และผลกระทบด้านสุขภาพอืน่ๆเน่ืองจากสงครามยาเสพติด 

 
“ไม่ว่าคุณจะทาํอะไร คุณต้องแน่ใจว่าไม่ได้กดดนัในทางอ้อมให้พวกเขา (ผู้ใช้ยาฯ) 
ต้องหลบไปอยู่ใต้ดิน”  

  แคทเธอลนี เครเวโร ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ UNDIAS ในการแถลงต่อรัฐบาลไทย มีนาคม 2547 
  

“เพ่ือนของผมหายหน้าไปและ ต้องหลบซ่อนตัวเอง 
มนัไม่เหมือนแต่ก่อนตอนท่ีเวลาออกไปข้างนอก เรากรู้็แล้วว่าใครเป็นผู้ใช้ยาบ้าง... 
หลงัจากสงครามยาเสพติดเร่ิมขึน้ พวกเขาต้องหลบซ่อนตัวเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย” 

ออด  อายุ 26 ปี ผู้ให้คาํปรึกษาแก่เพือ่นผู้ใช้ยาและอดตีผู้ใช้เฮโรอนีในเชียงใหม่  
 
สงครามยาเสพติดของไทยไม่เพียงทาํลายความน่าเช่ือถือในการเคารพสิทธิของพลเรือนและสิทธิการเมื

องของประเทศเท่านั้น หากยงัทาํใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพกลวัวา่จะเกิดคล่ืนการแพร่เช้ือคร้ังใหม่ 
และปัญหาดา้นสุขภาพอ่ืน ๆ ข้ึนในบรรดาผูใ้ชย้า ซ่ึงรวมทั้งผูใ้ชย้าบา้และผูฉี้ดเฮโรอีนและสารสกดัจากฝ่ินอ่ืน ๆ 
54 ส่ิงท่ีพวกเขากงัวลไดแ้ก่การบงัคบัใหผู้ใ้ชย้าเขา้รับการบาํบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
โดยการขูว่่าจะจบัหรือสังหาร การสร้างบรรยากาศแห่งความกลวัซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชย้าตอ้งหลบซ่อนตวั 
และไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ ซ่ึงรวมทั้งบริการป้องกนัการติดเช้ือฯ 
การลงโทษผูใ้ชย้าซ่ึงมีเขม็ฉีดยาสะอาดในครอบครอง ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงจากการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั 
และการติดเช้ือไวรัสผา่นทางกระแสเลือด 

                                                         
54 ตามข้อมลูของปปส. ในปี 2544 การใช้ยาบ้าคดิเป็นร้อยละ 75 ของการเสพยาในประเทศไทย 

สว่นการใช้สารเฮโรอีนมีเพียงร้อยละ 10 โดยปรกตกิารเสพยาบ้าจะใช้วิธีย่อยหรือทบุให้ยาเป็นผงและสดูดมควนั โดยไมใ่ช้การฉีด 

แตว่า่ก็มีการฉีดยาบ้าอยูเ่หมือนกนั และทําให้เกิดความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ 

การเสพยาบ้ายงัทําให้เกิดพฤตกิรรมทางเพศแบบเส่ียงและเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The 

Hidden Epidemic,’ หน้า 210-21 
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และการจบักมุคุมขงัผูใ้ชย้าในสภาพท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือมากข้ึน 
ฮิวแมนไรตว์อชตร์วบรวมรูปแบบการปฏิบติังานต่าง ๆ ของรัฐบาลเม่ือเร็ว ๆ น้ีดงัน้ี 

 

ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบั: เอชไอว/ีเอดส์ และการเสพยาด้วยการฉีดในประเทศไทย  
ถึงแมร้ะดบัของการใชย้าบา้แพร่ระบาดอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย 

แต่คาดกนัวา่มีผูฉี้ดเฮโรอีนอยูร่ะหว่าง 100,000-250,000 คน55 
เฮโรอีนมีการใชใ้นคร้ังแรกประเทศไทยหลงัจากรัฐบาลหา้มการสูบฝ่ินในปี 2502 56 
แมว้า่การเสพในระยะแรกจะใชวิ้ธีสูดไอระเหย แต่ในเวลาต่อมาไม่นานนกักเ็ปล่ียนมาใชว้ิธีฉีด จนถึงราวกลางปี 
พ.ศ. 2533 กเ็ร่ิมมีการฉีดเฮโรอีนตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ทุกภาคประเทศ 
แนว้โนม้การติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูฉี้ดเฮโรอีนในเขตกรุงเทพฯ 
อนัเป็นผลมาจากการใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยาร่วมกนั เร่ิมระบาดเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ,ศ.253157 
จนถึงเดือนตุลาคมในปีนั้น ประมาณกนัวา่ร้อยละ 40 ของผูใ้ชเ้ฮโรอีนดว้ยการฉีดในกรุงเทพฯ ติดเช้ือเอชไอว ี
และคาดกนัวา่มีผูใ้ชย้าท่ีติดเช้ือเพ่ิมถึงร้อยละ 5 ในแต่ละเดือน  

 
ตรงกนัขา้มกบักลุ่มอ่ืน ๆทั้งมีความเส่ียงต่อเอชไอวี ทั้งกลุ่มผูข้ายบริการและทหารเกณฑ ์

การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูฉี้ดยาไม่เคยลดลงเลย 58 จนถึงเดือนมิถุนายน 2545  
อตัราการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูฉี้ดยา ท่ีมารับบริการตามศนูยบ์าํบดัยาเสพติดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
40 ซ่ึงสูงเท่ากบัตวัเลขเม่ือปี 2531 59 ตวัเลขน้ีอาจสูงถึงร้อยละ 60 ในบางพื้นท่ี 
                                                         
55 M. Ainsworth, A. Soucat and C. Beyrer, Thailand’s response to AIDS: Building on success, confronting the future: 

Thailand Social Monitor V (Bangkok: World Bank, 2000), หน้า 21 

ประมาณการณ์ของจํานวนผู้ ใช้ยาฯด้วยการฉีดในประเทศไทย มีความแตกต่างกนัมาก ในเดือนมีนาคม 2544 

คณะทํางานไทยเพ่ือประมาณการณ์การตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ระบวุา่ มีผู้ ใช้ยาฯด้วยการฉีดอยู่ 160,528 คน ในไทย 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 ทางสํานกังานสหประชาชาตด้ิานยาเสพตดิและอาชญากรรม (UNODC) อ้างวา่ตามประมาณการณ์ในปี 

2544 มีผู้ ใช้สารเฮโรอีน 274,200 คน ในไทย ร้อยละ 70-80 เสพโดยการฉีด Thai Working Group on AIDS Projections, 

Projections for HIV/AIDS in Thailand: 2000-2020 (March 2001), หน้า 12; S. Bezziccheri and W. Bazant, Drugs and 

HIV/AIDS in South East Asia: A Review of Critical Geographic Areas of HIV/AIDS Infection among Injecting Drug 

Users and of National Programme Responses in Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam 

(Bangkok: UNODC, 2004), หน้า 37 
56 G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic,’ หน้า 208 
57 M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, หน้า 5; C. Beyrer, War in the Blood: Sex Politics and AIDS in 

Southeast Asia (Bangkok: White Lotus, London and New York Zed Books Ltd., 1998), หน้า 21; Thai Working Group on 

AIDS Projections, Projections for HIV/AIDS in Thailand, หน้า 28 
58 โปรดด ูงานของ C. Beyrer, J. Jittiwootikarn, W. Teokul, M.H. Razak, V. Suriyanon, N. Srirak, T. Vongchuk, S. 

Tovanabutra, T. Sripaipan, and D.D. Celentano, “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated 

HIV Risks in Thailand,” AIDS and Behavior, vol. 7, no. 2 (June 2003), หน้า 153, citing Ministry of Public Health, 

Thailand, HIV/AIDS Sentinel Surveillance Report (Bangkok, 2000) 
59 W. Phoolcharoen, V. Tangcharoensathien, S. Tanprasertsuk, and C. Suraratdecha, “Thailand’s Health Care 

Systems: Response to the HIV epidemic,” presented at the sixth International Conference on Healthcare Resource 
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ทั้งน้ีจากการสุ่มตรวจและเฝ้าระวงัแบบต่อเน่ืองในพื้นท่ี 39 แห่งเม่ือปี 254360 
สดัส่วนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ซ่ึงเป็นผูใ้ชย้าเพิ่มข้ึนทุกปีนบัตั้งแต่ปี 2533 เป็นตน้มา และคาดวา่จะเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 30 
ในปี 2548 ซ่ึงมากกวา่กลุ่มประชากรอ่ืน ๆ 61  

 
การติดเช้ือในบรรดาผูใ้ชย้ายงัแพร่ไปยงับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะคู่นอนและลูกของผูใ้ชย้า62 ในประเทศไทย 

ประมาณร้อยละ 3 ของผูติ้ดเช้ือรายใหม่จาํนวน 29,000 คนในปี 2543 (คิดเป็นประมาณ 870 ราย) 
เป็นผูห้ญิงซ่ึงเป็นแฟนกบัผูใ้ชย้าท่ีใชเ้ขม็ร่วมกบัคนอ่ืน63 
คณะทาํงานเฝ้าระวงัประมาณการณ์การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
คาดวา่หากมีการลงทุนพฒันาโครงการเพ่ือลดการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัอยา่งกวา้งขวางในปี 2544 
จาํนวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในไทยอาจลดลงจาก 29,000 คนในปี 2543 เหลือ 11,800 คน ในปี 2549 
แต่หากไม่มีการลงทุนดงักล่าว จาํนวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในปี 2549 อาจสูงถึง 17,000 คน64  

 
ท่ีน่าขนักคื็อประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “แบบอยา่งการปฏิบติั” 

ในการลดการติดเช้ือเอชไอวีจากการมีเพศสมัพนัธ์ 
โดยส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยัและการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั 
การะบาดของเอชไอวี/เอดส์ในระยะแรกเกิดข้ึนในกลุ่มผูข้ายบริการตามภาคเหนือของไทยเม่ือปี 2532 
ซ่ึงนบัเป็นการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วเป็นคร้ังแรกในเอเชีย และเพิ่มจาํนวนสูงสุด เป็นเหตุใหร้้อยละ 44 
ของผูข้ายบริการในจงัหวดัเชียงใหม่ของไทยเป็นผูติ้ดเช้ือ65 จนถึงปี 2534 ประมาณวา่ร้อยละ 15 
ของหญิงผูข้ายบริการในไทยเป็นผูมี้เช้ือ66 ในช่วงรัฐบาลเฉพาะกาลของนายอานนัท ์ปัณยารชุนในปี 2535 
รัฐบาลไทยเร่ิมตน้การรณรงค ์“ใชถุ้งยางอนามยั 100%” อยา่งเขม้แขง็เพื่อแกปั้ญหาการติดเช้ือเอชไอวี 
ดว้ยการส่งเสริมเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัและการใชถุ้งยางอนามยัตามสถานบริการทัว่ประเทศ 

                                                                                                                                                                  
Allocation for HIV/AIDS (ICHRA), Washington, D.C., October 13-14, 2003, หน้า 4, citing Ministry of Public Health, 

Thailand, HIV/AIDS Sentinel Surveillance Report (Bangkok, 2000) 
60 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), “Epidemiological Fact Sheet on HIV/AIDS and Sexually 

Transmitted Infections: Thailand” (2002) 
61 คณะทํางานไทยเพ่ือประมาณการณ์การตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์, ประมาณการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในไทย หน้า 31 จนถึงปี 

2543 ผู้ชายท่ีตดิเชือ้โดยผา่นการใช้เข็มร่วมกนัมีสดัสว่นคดิเป็นร้อยละ 18 ของผู้ตดิเชือ้รายใหม่จํานวน 29,000 คนในประเทศไทย 

อ้างแล้วหน้า 30 
62โปรดด ูงานของ World Health Organization, Western Pacific-Southeast Asia (WHO WPRO-SEARO), HIV/AIDS in Asia 

and the Pacific Region (2003), หน้า 8 
63 คณะทํางานไทยเพ่ือประมาณการณ์การตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์, ประมาณการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในไทย หน้า 30 

มีการสงัเกตการณ์การแพร่เชือ้จากผู้ ใช้ยาฯด้วยการฉีดไปยงัคูน่อนในหลายประเทศ ทัง้จีน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา่ และเวียดนาม WHO WPRO-SEARO, HIV/AIDS in Asia and the Pacific Region, หน้า 21 
64 คณะทํางานระบาดวิทยาประเทศไทยเพ่ือประมาณการณ์การติดเชือ้เอชไอว/ีเอดส์, 

ประมาณการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ในไทย หน้า 17 
65 C. Beyrer, War in the Blood, หน้า 23 
66 เพ่ิงอ้าง 
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อตัราการติดเช้ือในบรรดาผูข้ายบริการจึงลดลงอยา่งมากในปี 2537 และลดลงเร่ือย ๆ หลงัจากนั้น67 
แมว้า่จะมีผูติ้ดเช้ือชาวไทยมากถึง 1,000,000 คนแลว้ในปัจจุบนั 
แต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยรอดพน้จากภยัคุกคามของเอดส์ไปไดม้าก 

 
ปรัชญาเบือ้งหลงัการส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามัยได้แก่ “การลดอันตราย” 
การลดอันตรายหมายถึงการยอมรับถึงพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียง 
ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีหรือการเสพยา 
และหาทางลดอันตรายท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมเหล่าน้ันอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยความเคารพต่อศักด์ิศรีของพวกเขา 
การส่งเสริมให้ผู้ขายบริการและผู้ใช้ยาใช้ถงุยางอนามยัและเขม็ฉีดยาสะอาด 
แทนท่ีจะเน้นให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์และการเลิกเสพยาโดยทันที เป็นหัวใจของการลดอันตราย ดร. 
คริส เบเรอร์ ผู้ เช่ียวชาญระดับนาํด้านเอชไอวี/เอดส์ในไทย 
อธิบายถึงปรัชญาเบือ้งหลังโครงการรณรงค์ใช้ถงุยางอนามยั 100% ดังนี ้
 
การส่งเสริมถงุยางอนามัยไม่ได้เป็นการพยายามควบคุมเสรีภาพทางเพศของชายไทย 
กองทัพบกใช้วิธีต่าง ๆ ท้ังการลงโทษผู้ติดโรคจากเพศสัมพนัธ์ 
การประกาศให้การเท่ียวสถานบริการเป็นการละเมิดต่อกฎของทหาร 
แต่น่ันเป็นความล้มเหลวอย่างส้ินเชิง อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหมู่ทหารไม่เปล่ียนแปลงเลย 
การส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามัยตามสถานบริการต้องอาศัยการยอมรับโดยปริยายในส่วนของรัฐบาลแล
ะประชาชนว่า แม้ว่าการขายบริการจะผิดกฎหมาย แต่กเ็ป็นการปฏิบัติท่ีเกิดขึน้อยู่ ท่ัวไป 
ส่ิงนีเ้ป็นแง่มมุในเชิงปฏิบัติซ่ึงสาํคัญท่ีสุดของการรณรงค์ 
ท้ังนีเ้พ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้มีการอ้างหลกัศีลธรรมหรือหลกักฎหมายเพ่ือโจมตีการรณรงค์ของเรา 
การยอมรับเช่นนีเ้ปิดโอกาสให้คนท่ัวไปสามารถมีเพศสัมพันธ์ต่อไปได้ 
หากพวกเขาต้องการจะทาํเช่นน้ัน 
เพียงแต่ว่าจะมีความปลอดภัยมากขึน้และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนจัดหาถงุยางอนามัยให้68 
 
กล่าวในเชิงเปรียบเทียบแล้ว การแจกจ่ายเขม็ฉีดยาสะอาดและให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้ยา 
เป็นวิธีป้องกันการติดเชื้ออย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอย่างหน่ึง 
ตวัอย่างในหลายประเทศของโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา 
ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ยาสามารถนาํเขม็เก่ามาแลกกบัเขม็ฉีดยาใหม่ได้ 
แสดงให้เห็นถึงความสาํเร็จในการลดความเส่ียงของโรคติดต่อในกลุ่มผู้ ฉีดยา  

                                                         
67 ตามข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุ การแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวีในบรรดาผู้ขายบริการลดลงจากร้อยละ 28.2 ในปี 2537 

เหลือเพียงร้อยละ 12 ในปี  2545 W. Phoolcharoen et al., “Thailand’s Health Care Systems,” หน้า 5. 
68 C. Beyrer, War in the Blood, หน้า 34 
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โดยไม่เพ่ิมอัตราการเสพยาหรืออาชญากรรมเน่ืองจากการเสพยาเลย69 
เมธาโดนซ่ึงเป็นสารสังเคราะห์กินทางปากเพ่ือบรรเทาความอยากยา ช่วยลดความเส่ียงได้เช่นกนั 
เพราะทาํให้ผู้ใช้ยาไม่ต้องพ่ึงพิงกับการใช้เขม็ฉีดยา 
รวมท้ังช่วยเพ่ิมโอกาสท่ีผู้ใช้ยาจะเข้ารับการบาํบัดอย่างต่อเน่ือง70 
ยทุธศาสตร์เหล่านีต้รงกันข้ามกับนโยบายการเลิกและห้ามเสพอย่างเดด็ขาด 
ซ่ึงเป็นวิธีแก้ปัญหาการเสพยา “ด้วยความละเอียดอ่อน” 
ความพยายามท่ีจะกาํจัดอันตรายด้วยการให้ผู้ใช้ยาเลิกพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเดด็ขาด 
มกัเป็นวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  
 
แมว้า่โครงการลดอนัตรายจากการเสพยาจะแสดงใหเ้ห็นประโยชนอ์ยา่งชดัเจนต่อผูฉี้ดยา 

แต่ท่ีผา่นมารัฐบาลไทยยงัปฏิเสธท่ีจะทุ่มงบประมาณเพื่อพฒันาบริการเหล่าน้ี 
โครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาซ่ึงมีอยูแ่ห่งเดียวในประเทศไทย เป็นโครงการนาํร่องขนาดเลก็ในจงัหวดัเชียงราย 
ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และไดปิ้ดตวัลงไปเม่ือเงินทุนหมดลง ตามเรือนจาํในประเทศไทย 
ซ่ึงร้อยละ 53 ของผูต้อ้งขงัตอ้งคดีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ตามสถิติในปี 2542 
โอกาสการเขา้ถึงเขม็ฉีดยาสะอาดในเรือนจาํมีอยูน่อ้ยมาก 
ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหมี้การนาํเขม็ฉีดยามาใชใ้หม่หรือใชร่้วมกนัอยา่งแพร่หลายในบรรดาผูต้อ้งขงั71 
โครงการแจกเมธาโดนทาํกนัเป็นโครงการระดบัชาติ แต่โดยปรกติมกัมีช่วงเวลาการบาํบดัเพียง 21 หรือ 42 วนั 
และหลงัจากนั้นคนไขจ้ะถกูบงัคบัใหล้ดการรับเมธาโดนลง แมว้า่พวกเขายงัคงมีความอยากยากต็าม72 
โครงการสารทดแทนเมธาโดนระยะยาวนาํร่องเม่ือปี 2534 ในกรุงเทพฯ 
แสดงใหเ้ห็นว่าคนไขซ่ึ้งยงัคงใชเ้มธาโดน (เป็นการบาํบดัท่ีเรียกวา่ “การใชเ้มธาโดนระยะยาว” Methadone 
Maintenance) มีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะกลบัไปใชเ้ฮโรอีนอีก อยา่งไรกต็าม จนกระทัง่เม่ือปี 2543 ท่ีผา่นมาน้ีเอง 
กระทรวงสาธารณสุขเปล่ียนนโยบาย และยอมใหมี้การใหเ้มธาโดนทดแทน 

                                                         
69 โปรดดหูลกัฐานท่ีอ้างถึงในรายงานของฮิวแมนไรต์วอชต์เร่ือง “Injecting Reason: Human Rights and HIV Prevention for 

Injection Drug Users,” vol. 15, no. 2(G) (2003), หน้า 12-17; M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, หน้า 44 
70 โปรดด ูงานของ WHO, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS), “WHO/UNODC/UNAIDS position paper: Substitution maintenance therapy in the management of 

opioid dependence and HIV/AIDS prevention,” หน้า 18, paras. 33-34, หน้า 32, ยอ่หน้า 6 
71 G. Reid and G. Costigan, Revisiting 'The Hidden Epidemic,’ หน้า 212; M. Ainsworth et al., Thailand's response to 

AIDS, หน้า 44-45 
72 ซึ่งเป็นสภาพตรงข้ามกบัโครงการใช้สารบําบดัเมธาโดนท่ีดี 

การให้เมธาโดนเพียงระยะเวลาสัน้อาจชว่ยบรรเทาปัญหาการอยากยาหรือการถอนพิษยาได้ 

แตท่ัง้นีค้วรจะมีการให้เมธาโดนในระยาว ทัง้นีเ้พ่ือให้สมองทํางานได้อยา่งสมดลุและป้องกนัความอยาก 

และให้มีการเลิกยาอย่างแท้จริง ดตูวัอยา่งเชน่ WHO, UNODC and UNAIDS, “Substitution maintenance therapy,” หน้า 12, 

ย่อหน้า 22 
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แต่ถึงกระนั้นกย็อมใหรั้บสารต่อเน่ืองมากท่ีสุดเพียงสองปี73 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 
ทางสาํนกังานสหประชาชาติดา้นยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
ประมาณวา่ผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดนอ้ยกวา่ร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีไดรั้บบริการลดอนัตรายจากการเสพยา74 

 
ในปี 2546 มีการรวมตวักนัข้ึนของเพื่อนๆ 

ซ่ึงเป็นผูใ้ชย้าและอดีตผูใ้ชย้าในนามเครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย (TDN: Thai Drug Users Network) 
ไดเ้ขียนโครงการขอรับทุนจากกองทุนโลกเพ่ือแกปั้ญหาโรคเอดส์ วณัโรคและมาลาเรีย 
เพือ่นาํมาสนบัสนุนการใหบ้ริการป้องกนัการติดเช้ือสาํหรับผูใ้ชย้าในไทย ทุนจากกองทุนโลกฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เจนีวา 
โดยส่วนใหญ่มกัใหโ้ดยตรงกบัรัฐบาลโดยผา่นคณะตวัแทนท่ีเรียกวา่ “กลไกประสานงานระดบัชาติ” (CCM)  

 
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากทางกองทุนฯ 

เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่มีความตั้งใจจะทาํโครงการลดอนัตรายจากการใชย้า 
ประกอบกบัทางเครือข่ายผูใ้ชย้าไทยเสนอว่า เงินทุนไม่ควรส่งผา่นกลไกประสานงานระดบัชาติ 
หากควรใหโ้ดยตรงกบัอพช. ในเดือนตุลาคม 2546 ทางกองทุนโลกฯ จึงอนุมติัเงินสนบัสนุน 37 
ลา้นบาทใหก้บัเครือข่ายผูใ้ชย้าไทย 
เพือ่ดาํเนินการตามโครงการใหค้าํปรึกษาระหว่างผูใ้ชย้าเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ 
การใหก้ารดูแลและโครงการสนบัสนุนสาํหรับผูใ้ชย้าดว้ยการฉีด 
ซ่ึงถือวา่เป็นทุนท่ีใหก้บัอพช.โดยตรงเป็นคร้ังแรก75 

 
การท่ีรัฐบาลไทยไม่สนใจทุ่มงบประมาณใหก้บัการลดอนัตรายจากการเสพยาสาํหรับผูใ้ชย้า 

สร้างปัญหาอยา่งมากโดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงความลม้เหลวของโครงการบาํบดัยาเสพติดในไทย ในปี 2547 
สาํนกังานปปส.และกรุงเทพมหานครประมาณวา่ ผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดนอ้ยกวา่ 2,000 คนจากจาํนวนประมาณ 5,000 
คนในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ท่ีไดรั้บการบาํบดัแบบคนไขใ้น76 
การบาํบดัยาเสพติดในประเทศไทยมกัเป็นบริการท่ีมีอยูต่ามศนูยส์าธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน 
ซ่ึงหลายแห่งตั้งอยูใ่นโรงพยาบาล ในปี 2544 มีจาํนวนศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีลงทะเบียนประมาณ 
640 แห่ง และมีเตียงทั้งหมด 1,670 เตียง77 
ผูใ้ชย้าจาํนวนมากในประเทศไทยเขา้รับการรักษาตามระบบบงัคบัดว้ยกฎหมาย 

                                                         
73 M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, หน้า 45; C. Beyrer, War in the Blood, หน้า 153; G. Reid and G. 

Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic,’ หน้า 213-214; S. Bezziccheri and W. Bazant, Drugs and HIV/AIDS in 

South East Asia, หน้า 38 
74 S. Bezziccheri and W. Bazant, Drugs and HIV/AIDS in South East Asia, หน้า 15 
75 โปรดดขู้อมลูทางอินเตอร์เน็ตท่ี, http://www.theglobalfund.org/search/portfolio.aspx?countryID=THA (เข้าชมเวบ็ไซต์เม่ือ  

8 เมษายน 2547) 
76 สํานกังานปปส.และกรุงเทพมหานคร, “จํานวนผู้ ใช้ยาฯด้วยการฉีดท่ีเป็นคนไข้ในในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 2536-2547” , 

“ประมาณการณ์จํานวนผู้ใช้ยาฯด้วยการฉีดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 2536-2547) (ข้อมลูอยู่กบัฮิวแมนไรต์วอชต์) 
77 G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic,’ หน้า 213 
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ซ่ึงมกัเป็นกรณีของผูใ้ชย้าในปริมาณตํ่า ท่ีตอ้งเขา้รับการบาํบดัใน 
“ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบั” ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ปี 2534 
กฎหมายฉบบัน้ีเปิดโอกาสใหมี้การฟ้ืนฟสูมรรถภาพเป็นเวลา 6 เดือนและอาจต่ออายไุดจ้นถึง 3 ปี 
หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีอาจพิจารณาว่าจะดาํเนินการฟ้องร้องทางอาญาต่อไปหรือไม่  
 

การบังคบัให้เข้ารับการบําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตลอดช่วงท่ีเกิดสงครามยาเสพติด 

รัฐบาลไทยใชม้าตรการบงัคบัหลายอยา่งเพื่อบีบใหผู้ใ้ชย้าเขา้รับการบาํบดั 
ทั้งน้ีเพื่อลดความตอ้งการต่อยาผิดกฎหมาย ยทุธศาสตร์ “ลดความตอ้งการ” ประสบความลม้เหลว 
ทั้งน้ีเพราะเป็นการดาํเนินการภายใตบ้รรยากาศแห่งความหวาดกลวัอยา่งรุนแรง 
อนัเป็นผลมาจากรายงานข่าวของการข้ึนบญัชีดาํและการทาํวิสามญัฆาตกรรม ตามขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนไทยจาํนวนมากซ่ึงบางส่วนเป็นผูใ้ชย้าและบางส่วนกไ็ม่ไดเ้ป็น 
ไดร้ายงานตวัเพื่อเขา้รับการบาํบดัดา้นยาเสพติดในระหวา่งสงครามยาเสพติด 
ทั้งน้ีเพราะพวกเขาเช่ือวา่เป็นหนทางเดียวท่ีจะรอดจากการถกูจบักมุหรือการสังหาร 
ส่วนคนอ่ืนไม่ยอมเขา้รับการบาํบดัเพราะความกลวัวา่ถา้มีการแจง้สถานะวา่เป็นผูใ้ชย้าฯ 
อาจตกเป็นเป้าหมายการจบักมุหรือเผชิญกบัสภาพท่ีเลวร้ายกวา่นั้น การสาํรวจความเห็นของประชาชน 3,066 คน 
ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการของศนูยฟ้ื์นฟจูากการเสพยาของรัฐระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2546 
(ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสงครามยาเสพติดรุนแรงมากท่ีสุด) ทาํใหเ้ราพบวา่ร้อยละ 6 
ของคนเหล่าน้ีไม่เคยใชส้ารเสพติดมาก่อนเลย และร้อยละ 50 
เลิกยาตั้งแต่ก่อนสงครามยาเสพติดจะเร่ิมตน้ข้ึนแลว้78 

 
นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน ์ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาวิจยัสารเสพติดภาคเหนือแห่งประเทศไทย 

และเป็นผูร่้วมจดัทาํรายงานการสาํรวจขา้งตน้ 
กล่าวกบัฮิวแมนไรตว์อชตว์า่รัฐบาลไทยเคยมีเป้าหมายท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชย้าบา้ 300,000 
คนเขา้รับการบาํบดัในระหวา่งสงครามยาเสพติด ทั้งน้ีตามตวัเลขในปี 2543 ซ่ึงระบุวา่มีผูใ้ชย้าบา้ 300,000 
คนท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดั รัฐบาลสั่งการใหศ้นูยส์าธารณสุขในภูมิภาค ต่าง ๆ 
จดัหาผูใ้ชย้าบา้ใหไ้ดต้ามจาํนวนท่ีกาํหนดเพื่อเขา้รับการบาํบดั เพื่อใหไ้ดค้นครบจาํนวน 300,000 คน 
ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งติดต่อทางสายโทรศพัทก์บัอินเตอร์เน็ต 
เพือ่เสนอช่ือคนไขไ้ปยงัคอมพิวเตอร์เครือข่ายของส่วนกลาง 
ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบรายช่ือเหล่านั้นกบัฐานขอ้มูลประชากร “ทุกอยา่งทาํกนัอยา่งเร่งรีบ” นพ.อภินนัทก์ล่าว 
“เราไม่มีเวลาเพื่อทดสอบระบบ ไม่มีเวลาเพ่ืออบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สุดทา้ยไม่วา่เราพมิพช่ื์ออะไรเขา้ไป 
ระบบกรั็บช่ือเหล่านั้นทั้งหมด”79 

                                                         
78 ฮิวแมนไรต์วอชต์สมัภาษณ์นพ.อภินนัท์ อารมณ์รัตนา ผู้ อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิภาคเหนือ กรุงเมลเบิร์น 

22 เมษายน 2547 
79 เพ่ิงอ้าง 
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นพ.อภินนัทแ์สดงความกงัวลต่อ “การจดัการแบบโกลาหล” 

ของโครงการจดัหาคนเขา้รับการบาํบดัในระหวา่งสงครามยาเสพติดวา่ 
อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการบาํบดัในประเทศ “ถา้พวกเขา 
(เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) ตอ้งรายงานตวัเลขใหก้บัรัฐบาลดว้ยความกลวัวา่จะถูกลงโทษ 
แลว้คุณจะเช่ือถือตวัเลขท่ีพวกเขาใหห้รือไม่ล่ะ เราไดเ้ห็นแลว้วา่ 
พวกเขารายงานตวัเลขใหก้บัรัฐบาลภายใตส้ภาพกดดนั 
ส่วนรัฐบาลกป็ระกาศว่าตวัเลขเหล่าน้ีเป็นตวัเลขอยา่งเป็นทางการ” 

 
การสมัภาษณ์ผูใ้ชย้าช้ีใหเ้ห็นวา่ หลายคนไม่ไดเ้ขา้รับ (หรือยงัคงอยูภ่ายใต)้ การบาํบดัโดยสมคัรใจ 

แต่เป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกดดนัใหไ้ป “ถา้พวกเขา (ตาํรวจ) เจอผมอีก 
ผมกจ็ะเอาบตัรเพื่อแสดงใหพ้วกเขาดูวา่ผมอยูใ่นระหวา่งการบาํบดัท่ีศนูยฯ์” ช่วย น. อาย ุ36 ปี 
ซ่ึงเคยฉีดเฮโรอีนเม่ือ 10 กวา่ปีท่ีแลว้กล่าว “ถา้เรามีบตัรท่ีแสดงวา่กาํลงัเขา้รับการบาํบดั เรากจ็ะถูกมองวา่เป็น 
‘คนไข’้ และพวกเขากจ็ะไม่จบัเรา”80 ในช่วงท่ีเขาถูกจบัเพียงไม่ก่ีคร้ัง 
ช่วยบอกว่าเขาถูกตั้งขอ้หาวา่ครอบครองสารเสพติด เพราะตาํรวจเอายามายดัไวใ้นกระเป๋าของเขา 

 
ผูใ้ชย้าซ่ึงเลือกท่ีจะไม่เขา้รับการบาํบดัในระหวา่งสงครามยาเสพติดบอกวา่ 

เหตุท่ีทาํเช่นนั้นเพราะความกลวั “มนัข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน” ออด  อาย ุ26 ปี 
ผูใ้หค้าํปรึกษากบัเพื่อนผูใ้ชย้าและอดีตผูใ้ชเ้ฮโรอีนในเชียงใหม่กล่าว 
“ถา้เราเขา้รับการบาํบดัหรือไปอบรมในค่ายทหาร เรากจ็ะมีช่ืออยูใ่นทะเบียนของเขา 
เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าจะเกิดอะไรข้ึนหลงัจากนั้น บางคนกเ็ลยเลือกท่ีจะไม่ไปรายงานตวั” 81 
ตามสถิติจากแหล่งหน่ึง จาํนวนผูใ้ชเ้ฮโรอีนซ่ึงเขา้รับบริการจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดภาคเหนือ 
ลดลงจากจาํนวน 50- 80 คนต่อเดือนก่อนสงครามยาเสพติด เหลือเพียงไม่ถึง 10 คนต่อเดือน82  

 
เม่ือพจิารณาถึงคุณภาพของการบาํบดัในระหวา่งสงครามยาเสพติด 

ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการติดสารเสพติดตั้งขอ้สงัเกตวา่ 
รัฐบาลมุ่งท่ีจะทาํยอดผูเ้ขา้รับการรักษามากกวา่จะแกไ้ขปัญหาการเสพยาอยา่งจริงจงั 

                                                         
80 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
81 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่30 เมษายน 2547 
82 ฮิวแมนไรต์วอชต์สมัภาษณ์นพ.จรูญ จิตตวิฒุกิารณ์ เชียงใหม ่29 เมษายน 2547 

ในฐานะผู้ เช่ียวชาญด้านการเสพยาและอดีตผู้ อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเหนือ 

ดร.จรูญบอกกบัฮิวแมนไรต์วอชต์วา่ ผู้ ใช้ยาฯหลีกเล่ียงท่ีจะเข้ารับการบําบดัเพราะกลวัวา่จะถกูเข้าใจผิดวา่เป็นผู้ ค้ายา 

“พวกเขาอาจไม่ไว้วางใจเพราะวา่ตํารวจกําลงัฆา่ผู้ ค้ายาจํานวนมาก พวกเขาก็กลวัวา่จะถกูเข้าใจผิด” เขากลา่ว 

“ด้วยเหตนีุพ้วกเขาจงึเลือกจะหลบซอ่นอยูใ่ต้ดนิและไม่ยอมมารับการรักษา” เขากลา่วเสริมวา่ 

ผู้ใช้ยาฯเฮโรอีนบางคนอาจไปรายงานตวัเพ่ือเข้าอบรมในคา่ยทหารตามโครงการของรัฐบาลท่ีมุง่แก้ไขปัญหาผู้ ใช้ยาฯยาบ้า 

แทนท่ีจะไปรับบริการจากคลนิิกท่ีใช้เมธาโดน 

เพราะคิดวา่การเข้าอบรมในคา่ยทหารเป็นวธีิดีท่ีสดุท่ีจะฟอกช่ือของเขาให้ขาวสะอาด 
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รูปแบบการบาํบดัโดยทัว่ไปประกอบดว้ยการฝึกอยา่งหนกัใหมี้วินยัแบบทหาร 
หลงัจากนั้นกจ็ะประกาศวา่ผูเ้ขา้รับการฝึก “ปลอดจากยาเสพติดแลว้” 
ค่ายฝึกแบบทหารไม่มีการคดักรองผูเ้ขา้อบรมอยา่งเหมาะสม 
ทั้งไม่มีการติดตามผลในช่วงเวลาท่ีนานพอเพื่อป้องกนัการหวนกลบัไปใชย้าอีก 

 
“บางทีพวกเขา (เจ้าหน้าท่ี) ไม่สนใจจะทาํโครงการติดตามผล เพราะพวกเขาเห็นว่ายงัไง ๆ 
ผู้ใช้ยาเหล่านีค้งหวนกลบัไปใช้ยาอยู่ดี”  
 
นพ.จรูญ จิตติวฒิุการณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการติดสารเสพติดและอดีตผูอ้าํนวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดภาคเหนือก
ล่าว 
 
“พวกเขาเอาแต่ประกาศชัยชนะโดยอ้างตัวเลขจาํนวนผู้ เข้ารับการฝึกในค่ายทหาร” 
นพ.อภินันท์เสริมด้วยว่า ค่ายทหารแบบนีม้กัทาํให้เกิดความเช่ือผิด ๆ กบัผู้ใช้ยาว่า 
สามารถเลิกการเสพได้แล้ว “ท่ีพวกเขาคิดกันกคื็อ ถ้าผู้ใช้ยาลงทะเบียนเข้ารับการบาํบัดในช่วงน้ัน 
(ระหว่างสงครามยาเสพติด) พวกเขากจ็ะได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึน้ว่าปลอดจากยาแล้ว” 
เขากล่าว “พวกเขาคิดว่าไม่จาํเป็นต้องได้รับการบาํบัดหลงัจากน้ันอีกแล้ว 
เพราะไม่มีแรงจูงใจใดๆจากครอบครัว พ่อแม่ และครูอีกต่อไป” 
 
หลายคนตั้งขอ้สงสยักบัคุณภาพของการบาํบดัดว้ยเมธาโดนสาํหรับผูใ้ชเ้ฮโรอีน 

แมว้า่กฎหมายไทยอนุญาตใหมี้การบาํบดัการใชเ้มธาโดนทดแทน 
ซ่ึงมีสมัฤทธิผลสูงในการกาํจดัความอยากต่อเฮโรอีน 
แต่ศูนยบ์ริการส่วนใหญ่มกัใหก้ารบาํบดัดว้ยเมธาโดนเพือ่ถอนพษิยาเพียง 21 วนั 
ก่อนท่ีจะบงัคบัใหค้นไขล้ดจาํนวนการใชย้าลง ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงรวมทั้งองคก์ารอนามยัโลก 
เห็นว่าการบาํบดัในระยะสั้นเช่นน้ีไม่เพยีงพอท่ีจะกาํจดัความอยากต่อสารเสพติด83 กานต ์อาย ุ25 ปี 
เล่าวา่เธอเกิดความอยากต่อเฮโรอีนข้ึนมาอีกทนัทีท่ีการบาํบดัดว้ยเมธาโดน 21 วนัยติุลง  

 
พวกเขาค่อย ๆ ลดจาํนวนเมธาโดนท่ีให้ลงตลอดช่วง 21 วัน 
และในวันสุดท้ายพวกเราแทบไม่ได้รับเมธาโดนเลย จนถึงจุดน้ันหนูกเ็ร่ิมอยากอีกคร้ัง 
และต้องการใช้เฮโรอีนเพ่ือทดแทน หนูเกิดความต้องการโดยทันที 
เพราะพวกเขาบังคับให้หนูต้องรออีก 7 วันก่อนท่ีจะเข้ารับการบาํบัดเมธาโดนแบบต่อเน่ืองอีก 21 วัน 
พวกเขายงัทาํแบบนีจ้นกระท่ังเด๋ียวนี ้คร้ังสุดท้ายท่ีหนูใช้เฮโรอีนกป็ระมาณสองสามเดือนท่ีแล้ว 
ตอนน้ันหนูไม่ได้รับเมธาโดนทันเวลา กเ็ลยต้องหันไปพ่ึงเฮโรอีน ซ่ึงหนูซ้ือจากผู้ขายตามต่างจังหวัด 
หรือบางทีกไ็ด้จากคลองเตย84  

                                                         
83 WHO, UNODC and UNAIDS, “Substitution maintenance therapy,” หน้า 12, ยอ่หน้า 22 
84 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547  
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หมวย อาย ุ26 ปีกล่าวว่า เธอเข้ารับการบาํบัดด้วยเมธาโดน 42 วันจาํนวน 3 
คร้ังก่อนท่ีสงครามยาเสพติดจะเร่ิมขึน้ในเดือนกมุภาพันธ์ 2546 
“พอหนูเห็นข่าวเก่ียวกบัสงครามยาเสพติดในเคเบิล้ทีวี” เธอกล่าว “หนูกก็ลัวนิดหน่อยว่าจะถกูจับ 
กลวัว่าจะหาเฮโรอีนไม่ได้อีก มีหลายคนท่ีหนูรู้จักกถ็กูจับ” 85 
เธอบอกว่าในตอนแรกกเ็ร่ิมขอให้เพ่ือนช่วยซ้ือเฮโรอีนให้กับเธอ แต่สุดท้ายเธอกล็องเลิกยาอีกคร้ังหน่ึง 
“หนูไปเข้าโครงการบาํบัดท่ีโรงพยาบาลจิตเวชใกล้ ๆ กับสนามบินเม่ือสองสามเดือนก่อน” เธอกล่าว 
“มนัเจบ็ปวดมากและหนูหลบัไม่สนิทเลย” ในตอนท่ีฮิวแมนไรต์วอชต์ได้พบกับเธอ 
หมวยยงัคงใช้เฮโรอีนบ้างเป็นบางคร้ัง และเร่ิมติดยานอนหลบัแทน 
 
ผูใ้ชย้าบางคนร้องเรียนวา่ ผูใ้หเ้มธาโดนจาํกดัการใหส้ารโดยพลการ 

โดยปรกติการใหเ้มธาโดนมกัทาํกนัทางปากในรูปของเหลว ผูใ้หบ้ริการเมธาโดนบางส่วนอยา่งเช่นในเชียงใหม่ 
อนุญาตใหผู้ใ้ชย้านาํเมธาโดนกลบับา้นได ้เพื่ออาํนวยความสะดวกเพราะไม่ตอ้งมาท่ีศูนยฯ์ วนัเวน้วนั 
คนไขผู้รั้บเมธาโดนส่วนใหญ่ท่ีฮิวแมนไรทว์อชทส์มัภาษณ์กลบับอกว่า ศนูยฯ์ 
ของพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมใหพ้วกเขานาํเมธาโดนกลบับา้น โดยอา้งเหตุผลทางการแพทย ์
แต่อนัท่ีจริงเป็นเพราะพวกเขากลวัวา่คนไขจ้ะนาํเมธาโดนไปขายหาเงินกบัคนอ่ืน 
พวกเขาตั้งขอ้กาํหนดโดยพลการ (ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหามาก) เฉพาะกบัเมธาโดนเท่านั้น 
โดยไม่ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัยาแบบอ่ืนท่ีมีมูลค่าในทอ้งตลาดอยา่งเช่น ยานอนหลบั หรือยาแกป้วด นอ้ย น. อาย ุ
37 ปี อธิบายถึงการรับเมธาโดนในแต่ละวนัดงัน้ี 

 
ผมต้องไป (ท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยเมธาโดน) ทุกวัน ผมน่ังรถเมล์ไป 
บางทีต้องใช้เวลาถึงสองช่ัวโมง ถ้ารถติด เมธาโดนจะออกฤทธ์ิเพียงสองวัน 
(ถ้าพวกเขายอมให้เรานาํเมธาโดนกลบับ้าน) แต่พวกเขากลวัว่า เราจะเอายาไปขายให้กับคนอ่ืน 
ผมอยากจะเอายากลบับ้าน แต่พวกเขาไม่ยอม พวกเขากลวัว่าผมจะนาํไปขาย 
สถานท่ีซ่ึงผมได้เมธาโดนมีแค่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
แฟนของผมทาํงานในโรงงานและผมขายเส้ือผ้า ทาํให้ผมไม่ต้องทาํงานท้ังวัน 
ผมยงัไม่เคยงดไปศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสักวัน ถ้าผมไปไม่ได้ตอนเช้า 
ผมกจ็ะไปในตอนบ่าย แต่ไม่มีใครได้รับอนญุาตให้นาํเมธาโดนกลบับ้าน86 
 
ผูใ้ชย้าบางคนบอกวา่ ถา้พวกเขาพลาดไม่สามารถไปรับเมธาโดนไดแ้มแ้ต่วนัเดียว 

พวกเขากต็อ้งหนัไปเสพเฮโรอีนเพื่อบรรเทาความอยาก “เม่ือเดือนท่ีแลว้มีวนัหยดุและศนูยฯ์ เปิดแค่คร่ึงวนั 
และผมไปไม่ทนั” เรียบ ส.อาย ุ27 ปีซ่ึงเร่ิมฉีดยาเม่ืออาย ุ20 ปีและเป็นผูติ้ดเช้ือดว้ยกล่าว 

                                                         
85 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่30 เมษายน 2547 
86 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
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“ผมจาํเป็นตอ้งใชย้าบางอยา่ง และตอ้งซ้ือเฮโรอีนในราคา 300 บาท” 87 เรียบบอกวา่ ตอนท่ีเขาใชเ้ฮโรอีน 
ตาํรวจมาจบัเขา และเขาตอ้งไปนอนในคุกหน่ึงเดือนโดยไม่มีโอกาสไดรั้บการบาํบดัดว้ยเมธาโดนอีก 

 
คร้ังหน่ึงเม่ือสองสามปีก่อน ตาํรวจจับผม ผมถกูจับระหว่างเดินทางกลบัจากซ้ือเฮโรอีน 
ผมกเ็ลยมียาอยู่ในตัว ผมไปนอนในคุกอยู่ เดือนหน่ึง มันลาํบากมาก มีคนเยอะแยะในน้ัน ไม่มีเมธาโดน 
ไม่มีเฮโรอีน ผมต้องหาทางลดความอยากเอง มันเจ็บปวดมาก ผมนอนไม่หลบั 
ผมเกิดความอยากตลอดเวลา หลงัจากถกูปล่อยออกมา 
ผมต้องกลบัไปเสพเฮโรอีนอีกประมาณสองเดือน ก่อนจะเข้ารับการบาํบัดด้วยเมธาโดนอีกคร้ัง  
 

 การใชค้วามกลวัอยา่งเป็นระบบเพือ่บงัคบัใหค้นเขา้รับการบาํบดั 
ประกอบกบับริการดา้นการบาํบดัซ่ึงมีไม่เพยีงพอและขาดการติดตาม 
เป็นเหตุใหปั้ญหาการเสพยากลายเป็นเร่ืองเร้ือรัง และมีการหวนกลบัไปเสพใหม่ “ผมเขา้รับการบาํบดัมาแลว้ 30 
หรือ 40 คร้ังเห็นจะได”้ ตุม้อาย ุ24 ปี เขาเร่ิมฉีดเฮโรอีนตั้งแต่อาย ุ17 ปีกล่าว “พวกเขาใหเ้มธาโดน แลว้กค่็อย ๆ 
ลดลงจนตอนทา้ยไม่ไดใ้หอี้กเลย หลงัจบคอร์ส เรากก็ลบับา้น ตอนท่ีพวกเขาลดการใหเ้มธาโดนลง 
ผมกห็นัไปใชเ้ฮโรอีนอีก” 88 งู ล. อาย ุ23 ปี กล่าววา่เขาเร่ิมรับการบาํบดัยาเป็นคร้ังแรกท่ีวดัตอนอายไุด ้15 ปี 
ภายในปีเดียวกบัท่ีเขาเร่ิมฉีดเฮโรอีน ตอนท่ีเขาเขา้รับการบาํบดัดว้ยเมธาโดนในเดือนเมษายน 2546 
สามเดือนหลงัจากสงครามยาเสพติดเร่ิมตน้ข้ึน ตอนนั้นเขาพยายามเป็นคร้ังท่ีเจด็แลว้ 
 

ผลกัดันให้ผู้ใช้ยา “หลบลงใต้ดนิ” 
ประสบการณ์อนัยาวนานโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมทางเพศของไทยช้ีใหเ้ห็นว่า 

ความกลวัท่ีจะถูกจบักมุและการใชอ้าํนาจอยา่งมิชอบของตาํรวจ บีบใหป้ระชากรกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
“ตอ้งหลบลงใตดิ้น” และไม่สามารถเขา้ถึงบริการเพื่อป้องกนัการติดเช้ือฯท่ีจาํเป็นต่อชีวิต 
และบริการสุขภาพอยา่งอ่ืน หลกัฐานท่ีมีอยูช้ี่ใหเ้ห็นวา่ 
สถานการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในประเทศไทยช่วงท่ีมีสงครามยาเสพติด 
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความหวาดกลวัจากการบุกจบักมุ 
เน่ืองจากมีรายงานข่าวอยา่งกวา้งขวางวา่ตาํรวจฆ่าผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นผูใ้ชย้า89 ออด  อาย ุ26 ปี 
ผูใ้หค้าํปรึกษากบัเพื่อนผูใ้ชย้าประจาํองคก์ร PSI (Population Services International) ท่ีเชียงใหม่ 
พดูถึงความกลวัในบรรดาผูใ้ชย้าระหวา่งสงครามยาเสพติดวา่ 

 
พวกเขารู้สึกว่าชีวิตถกูคุกคาม อาจถกูฆ่าตายหรือถกูจับกมุ 
พวกเขากเ็ลยต้องไปซ่อนในท่ีท่ีคิดว่าปลอดภัย ท่ีซ่ึงไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้ยา 

                                                         
87 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
88 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
89 นอกจากหลกัฐานในรายงานฉบบันี ้โปรดด ูD. Wolfe, “Condemned to Death,” The Nation, April 26, 2004, หน้า 14; P. 

Suwannawong and K. Kaplan, “AIDS, Drugs, and the Human Rights Crisis in Thailand,” presentation given at the 

Open Society Institute, New York, August 25, 2003 
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บางคนหนีไปซ่อนอยู่ตามเทือกเขาหรือหลบไปอยู่บ้านเพ่ือน บางคนหลบไปอยู่ตามลาํพัง 
มีอยู่คนหน่ึงซ่ึงผมไปเย่ียมท่ีบ้าน ผมรู้ว่าเขาอยู่ในบ้าน แต่ครอบครัวของเขาบอกว่าไม่อยู่90 
 
ในฐานะผูใ้หค้าํปรึกษากบัเพื่อนปิระจาํบา้นโอโซน ซ่ึงเป็นศนูยร์วมของผูใ้ชย้าท่ีดาํเนินการโดยองคก์าร 

PSI ออดบอกวา่ 
สงครามยาเสพติดทาํใหง้านเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือและขอ้มูลดา้นสุขภาพอยา่งอ่ืนลาํบากมากข้ึน 
“เพื่อนผูใ้ชย้าของผมหลบซ่อนตวัไปหมด” เขากล่าว  

 
มนัไม่เหมือนแต่ก่อนท่ีเราสามารถไปไหนมาไหน 
และรู้ได้ว่าคนไหนบ้างท่ีเป็นผู้ใช้ยา...แต่ก่อนเราจะหากลุ่มต่าง ๆ ได้ง่าย 
เรารู้ว่าพวกเขาชอบไปสิงกนัท่ีไหนบ้าง แต่หลังจากสงครามยาเสพติดเร่ิมขึน้ 
พวกเขากห็ลบซ่อนตัวไปหมดเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย 
 
การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาผลกระทบอยา่งละเอียดของสงครามยาเสพติดต่อสุขภาพของผูใ้ชย้า 

เป็นเร่ืองทาํไดย้าก ไม่ใช่เฉพาะแต่บรรยากาศแห่งความกลวัท่ีเกิดข้ึนในบรรดาผูใ้ชย้าเท่านั้น 
นกัวิจยัซ่ึงทาํงานในโครงการศึกษาการป้องกนัการติดเช้ือในบรรดาผูใ้ชย้า 
ซ่ึงเป็นงานวิจยัของมหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดภาคเหนือ กล่าววา่ ผูใ้ชย้า 340 
คนท่ีคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัหลบหนา้หายไป หลงัจากเจา้หนา้ท่ีเร่ิมปราบปราม  

 
ภายในเวลาสองสามอาทิตย์ ผู้ใช้ยาอย่างน้อย 270-280 คนท่ีเราคัดเลือกไว้ หลบหน้าหายไปหมด” 
นักวิจัยกล่าวกับฮิวแมนไรท์วอชว่า “บางคนคงถกูฆ่าตายไปแล้ว 
บางคนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน...มันน่ากลวัสาํหรับพวกเขามาก คนท่ีเราติดต่ออยู่ด้วยกห็ลบลงใต้ดิน 
และบอกว่าต้องใช้เขม็ฉีดยาร่วมกัน91 

 
อนุรักษ ์บุญตาพฤกษ ์ผูป้ระสานงานบา้นโอโซนกล่าวกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ 

“(ในช่วงสงครามยาเสพติด) เราทาํงานลาํบาก เพราะพวกเขา (ผูใ้ชย้า) หลบซ่อนตวัไปหมด 
พวกเขากระจายไปอยูท่ี่ต่าง ๆ ถา้ไม่ยา้ยท่ีไป กอ็าจถูกจบั” 92 อนุรักษก์ล่าวเสริมวา่ 
เขาเห็นว่าการติดเช้ือในบรรดาผูใ้ชย้าเพิ่มจาํนวนข้ึน เพราะผูใ้ชย้ายงัคงฉีดยาต่อไป 
แต่ไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือ “ผูใ้ชย้าบางคนบอกเราวา่ ตอนท่ีซ่อนตวั 
พวกเขาตอ้งทาํพฤติกรรมเส่ียงบางอยา่ง” เขากล่าว  

 

                                                         
90 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
91 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์  24 เมษายน 2547 
92 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กบัอนรัุกษ์ บญุตาพฤกษ์ ผู้ประสานงานบ้านโอโซน เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
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ผมคิดว่าพวกเขามีความเส่ียงต่อการติดเชื้อมากขึน้ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นบคุคลหรือองค์กรกท็าํงานกับพวกเขาได้ยากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย 
งานให้การศึกษา หรือการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
 
ความกลวัต่อการจบักมุอาจเห็นไดช้ดัเจนมากโดยเฉพาะสาํหรับผูใ้ชย้าในภาคเหนือ 

ซ่ึงมีบางส่วนเป็นแรงงานอพยพจากประเทศพม่า ทั้งน้ีตามความเห็นของแจค็ก้ี พอลลอ็ค 
จากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ ( MAP) บอกวา่ 
เจา้หนา้ท่ีภาคสนามพยายามใหก้ารศึกษากบัแรงงานอพยพในเร่ืองสุขภาพ ซ่ึงรวมทั้งการใชส้ารเสพติด 
แต่ในช่วงท่ีมีการปราบปราม พวกเขาแทบไม่สามารถพดูเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งเปิดเผย 

 
ในระหว่างสงครามยาเสพติด ดิฉันคิดว่าความกลัวเพ่ิมขึน้ถึงสามเท่า... มีข่าวลือต่าง ๆ เป็นเวลาหน่ึงปี 
เพ่ือนของแรงงานอพยพบอกว่า เพ่ือนของพวกเขามาจากพม่า และถกูเจ้าหน้าท่ีควบคุมตัวไว้ 
ถ้าว่ิงหนีกโ็ดนยิง พวกเราคิดว่ามนัเก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติด 
เพราะปรกติถ้าผู้อพยพว่ิงหนีจากการตรวจค้นและจับกมุอย่างผิดกฎหมาย พวกเขาจะไม่ถกูยิง93  

 
พอลลอ็คกล่าวเสริมว่า 

ความกลวัท่ีเพิม่สูงข้ึนทาํใหก้ารทาํงานภาคสนามกบัผูใ้ชย้ายากลาํบากมากข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงขาดแคลนบริ
การต่าง ๆ “เวลาท่ีคนมีความกลวัเพิ่มข้ึน พวกเรากติ็ดตามหาพวกเขาไดย้ากข้ึน” เธอกล่าว  

 
ทุกคนกลวัว่าเราอาจจะเป็นสาย เราต้องใช้เวลานานมากกว่าจะทาํให้พวกเขาไว้วางใจ” 
แม้ว่ารัฐบาลใช้ความพยายามอยู่บ้างเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้ยาเข้ารับการบาํบัด อย่างเช่น 
การติดป้ายตามท่ีต่าง ๆ ท่ัวเมืองเชียงใหม่ แต่พอลลอ็คบอกว่า 
แรงงานอพยพอาจไม่เข้าใจนัยยะของข้อความเหล่าน้ัน “ผู้อพยพบางคนอ่านภาษาไทยไม่ออกด้วยซํา้” 
เธอกล่าว “พวกเขาไม่เข้าใจนัยยะท่ีแตกต่างกันอย่างลึกซ้ึงระหว่างคาํว่า “ผู้ ค้ายา” กบั “ผู้ใช้ยา” 
และส่วนมากคนท่ีถกูจับเป็นคนท่ีอยู่กลาง ๆ  
 
พอลลอ็คหมายถึงคนท่ีเป็นผูค้า้ยารายยอ่ย ท่ีอาจทาํมาหากินเช่นนั้นเพื่อเล้ียงครอบครัว 

หรือเพื่อหาเงินมาซ้ือยาเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  
 
ตามชานเมืองของกรุงเทพฯ ฮิวแมนไรทว์อชทส์มัภาษณ์ผูใ้หค้าํปรึกษากบัเพื่อน 

ซ่ึงจดัทาํโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาแบบใตดิ้น 
ในลกัษณะเดียวกบัศูนยต์ามโรงพยาบาลท่ีผูใ้ชย้าสามารถใชบ้ริการ เขาและเพื่อนใหบ้ริการเขม็ฉีดยาสะอาด 
ถุงยางอนามยั และใหค้าํปรึกษาเพือ่ใหมี้การใชเ้ฮโรอีนและยาบา้อยา่งปลอดภยัยิง่ข้ึน 
โดยทาํงานกบัสมาชิกประมาณ 30 คนต่อสัปดาห์ “ถา้ตาํรวจรู้วา่มีโครงการน้ี (โครงการแจกเขม็ฉีดยาสะอาด) 
                                                         
93 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กบัแจ็คกี ้พอลลอ็ค มลูนิธิเพ่ือสขุภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ์ เชียงใหม ่ 30 

เมษายน 2547 
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พวกเขากอ็าจจะจบัเรา” ผูใ้หค้าํปรึกษารายหน่ึงกล่าว “มนัเป็นงานท่ีเส่ียง 
ทุกวนัผมตอ้งเอาเขม็ฉีดยาใส่ไวใ้นกระเป๋าสะพาย มนัเป็นงานใตดิ้นเลก็ ๆ โชคดีท่ีผมไม่ใช่คนแถวน้ี 
ตาํรวจเลยไม่มีประวติัของผม” 94 ผูใ้หก้ารศึกษาเสริมวา่สงครามยาเสพติดทาํใหก้ารเขา้ถึงผูใ้ชย้ายากกวา่เดิม  

 
เห็นได้ชัดเจนว่าสงครามยาเสพติดมีผลกระทบอยู่บ้างกบังานของเรา 
การดึงคนให้มาร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ ของเราทาํได้ยากขึน้ เพราะศูนย์ฯ ของเราตั้งอยู่ในท่ีเปิดเผย 
และพวกเขากลวัว่าถ้ามาท่ีน่ีอาจจะถกูจับ สมาชิกของเราเองกก็ลวัว่าจะมีคนรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้ยา 
และอาจเป็นเป้าหมายการจับกมุในอนาคต” 
ความเส่ียงท่ีจะถกูจับกมุเป็นเหตุให้การตามเกบ็เขม็ฉีดยาใช้แล้วเพ่ือทิง้ในท่ีปลอดภัยทาํได้ยากขึน้ 
เขากล่าว “มนัอันตรายท่ีเราจะพกเขม็ฉีดยาไว้กับตัว เพราะกลวัว่าตาํรวจจะค้นเจอ 
เรากเ็ลยต้องหาทางแจกจ่ายเขม็ฉีดยาใหม่ไปโดยไม่เอาเขม็ฉีดยาเก่ากลบัมาด้วย 
  
การสาํรวจดา้นระบาดวิทยาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ชย้าในระหวา่งสงครามยาเสพติด 

ช่วยใหฮิ้วแมนไรทว์อชทไ์ดฟั้งขอ้มูลเพิม่มากข้ึน โครงการศึกษาของมหาวิทยาลยัจอหน์ส์ 
ฮอปกินส์/มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีพดูถึงขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ ร้อยละ 37 ของผูใ้ชย้า ซ่ึงเคยเขา้รับการบาํบดัท่ีศูนยฯ์ 
ในเชียงใหม่ พากนัหลบซ่อนตวัในระหวา่งสงครามยาเสพติด ในบางกรณีพวกเขาตอ้งใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั 
เพราะไม่สามารถหาเขม็ฉีดยาสะอาดได้95 การศึกษาช้ินเดียวกนัยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ 
ผูใ้ชย้าจาํนวนมากหยดุฉีดเฮโรอีนในระหว่างสงครามยาเสพติด และหลายคนหนัไปใชย้าแบบอ่ืน หนัไปด่ืมเหลา้ 
หรือกินยานอนหลบั อนุรักษจ์ากองคก์าร PSI ตั้งขอ้สงัเกตวา่ 
ผูใ้ชย้ามีพฤติกรรมเส่ียงมากข้ึนในระหวา่งสงครามยาเสพติด ซ่ึงรวมทั้งการหนัไปใชย้าชนิดอ่ืน การด่ืมเหลา้ 
และความเส่ียงต่อการฉีดยาเกินขนาดเพราะฉีดแบบรีบ ๆ  

 
ผู้ใช้เฮโรอีนบางคนเปล่ียนไปใช้ยาอ่ืนแทน แต่ยงัฉีดต่อไป บางคนเร่ิมใช้ยาบ้าหรือยาเมด็อ่ืนๆ 
บางคนหันไปด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์สูง อย่างการด่ืมเหล้า ซ่ึงอาจทาํให้เกิดอุบัติเหตุ 
เวลาท่ีเราต้องซ่อนตัวจากตาํรวจ เราต้องพยายามไม่พกยาติดตัว 
และบางทีเราต้องรีบใช้ยาอย่างรวดเร็วให้มนัหมด เป็นเหตุให้อาจมีการใช้ยาเกินขนาด96  

 
จากการศึกษาของมหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์/มหาวิทยาลยัเชียงใหม่พบวา่ 

ผูใ้ชย้าจาํนวนมากหยดุฉีดเฮโรอีนในระหว่างสงครามยาเสพติด เพราะส่วนหน่ึงเขา้รับการบาํบดั (ร้อยละ 38.3) 
หรือเลิกยาแบบ “หกัดิบ” (ร้อยละ 39)97 ผูใ้ชเ้ฮโรอีนส่วนใหญ่บอกวา่ พวกเขาตอ้งหยดุฉีดยา 
เพราะมีเฮโรอีนนอ้ยลง ในขณะท่ีเขียนรายงานฉบบัน้ี ยงัไม่มีขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่ผูใ้ชย้าหวนกลบัไปเสพหรือไม่ 

                                                         
94 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ 6 พฤษภาคม 2547 
95 A. Bhatiasevi, “War on drugs ‘raises AIDS risk,’” Bangkok Post, July 8, 2003 
96 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กบัอนรัุกษ์ บญุตาพฤกษ์ ผู้ประสานงานบ้านโอโซน เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
97 S.G. Sherman, A. Aramrattana and D.D. Celentano, “Results of two studies of drug users during Thailand’s ‘war on 

drugs,’” unpublished data presented at Johns Hopkins School of Public Health, April 8, 2004 
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ในเดือนกรกฎาคม 2546 

เพยีงไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจากนกัวิจยันาํเสนอรายงานขา้งตน้ต่อท่ีประชุมนานาชาติวา่ดว้ยโรคเอดส์คร้ังท่ี 9 
ท่ีกรุงเทพฯ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้ตรวจคน้สาํนกังานของนกัวิจยัในเชียงใหม่ 
และแสดงความประสงคท่ี์จะรู้ถึงแหล่งท่ีมาของกลุ่มผูใ้ชย้าท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
“พวกเขาอยากรู้วา่ผูใ้ชย้าเหล่าน้ีอยูท่ี่ไหนบา้ง” 
นกัวิจยัซ่ึงอยูท่ี่สาํนกังานตอนท่ีตาํรวจเขา้คน้บอกกบัฮิวแมนไรทว์อชท ์ 

 
พวกเขามากนั 5-6 นาย และอยากรู้มากว่าทาํไมเราต้องติดต่อกับผู้ใช้ยา 
และคนพวกน้ันอยู่ ท่ีไหนบ้าง...เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจจากในเชียงใหม่น่ีเอง 
ซ่ึงพวกเขาได้รับข้อมลูจากตาํรวจท่ีกรุงเทพฯ 
และถกูส่งตัวมาท่ีสาํนักงานเรา...มนัเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเห็นมา” 
98 นักวิจัยบอกว่าท่ีผ่านมาทางสาํนักงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีปปส.ก่อนท่ีจะมีการตรวจค้น 
และนักวิจัยบอกกับตาํรวจว่าการเปิดเผยข้อมลูส่วนตัวของผู้ถกูสัมภาษณ์ในงานวิจัยเป็นเร่ืองผิดจริยธรร
ม 
 
โปรดสังเกตวา่ แมก่้อนท่ีจะเกิดสงครามยาเสพติด 

ผูใ้ชย้าเองกมี็โอกาสเขา้ถึงบริการป้องกนัการติดเช้ือนอ้ยอยูแ่ลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาและการไดรั้บสารทดแทนเมธาโดน 
โครงการใหค้วามช่วยเหลือระดบัชุมชน อยา่งเช่น 
โครงการท่ีอธิบายถึงขา้งตน้พยายามจะอุดช่องวา่งตรงน้ีดว้ยการใหข้อ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั 
การใชเ้ขม็ฉีดยาสะอาด การป้องกนัการเสพเกินขนาด และการใชส้ารทดแทนเมธาโดนแก่ผูใ้ชย้า99 
ในช่วงสงครามยาเสพติด รัฐบาลไทยไม่พยายามจะหาทางลดผลกระทบ 
หรือแมแ้ต่จะประเมินผลกระทบของนโยบายยาเสพติดท่ีมีต่อโครงการช่วยเหลือ ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยมากอยูแ่ลว้  

 

การลงโทษเน่ืองจากการมีเขม็และกระบอกฉีดยาในครอบครอง 
เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขมกัแนะนาํเป็นประจาํวา่ สาํหรับผูท่ี้ไม่สามารถหรือไม่คิดจะหยดุฉีดยา 

พวกเขากค็วรหนัมาใชเ้ขม็ฉีดยาสะอาด 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการป้องกนัการติดเช้ือเอช็ไอวีและเช้ือท่ีติดต่อโดยทางเลือดอ่ืน ๆ100 
สาํหรับประเทศไทย ผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดมกัจะซ้ือเขม็ฉีดยาใหม่จากร้านขายยา โดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์
ฮิวแมนไรทว์อชทพ์บวา่ 

                                                         
98 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ 24 เมษายน 2547 
99 องค์การอนามยัโลกจดัทํารายงานแสดงประสิทธิภาพของโครงการเหลา่นี ้โปรดด ู"Evidence for action: Effectiveness of 

community-based outreach in preventing HIV/AIDS among injecting drug users" (2004) 
100 โปรดด ูอยา่งเชน่ United States Public Health Service, “HIV Prevention Bulletin: Medical Advice for Persons Who 

Inject Illicit Drugs,” May 9, 1997 
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ตาํรวจมกัใชห้ลกัฐานว่าการเขม็ฉีดยาสะอาดในครอบครองเพ่ือทาํการจบักมุในขอ้หาครอบครองอุปกรณ์การเสพ
หรือสารเสพติด ผูใ้ชย้าบางคนบอกวา่ พวกเขากลวัท่ีจะซ้ือเขม็ฉีดยาจากร้านขายยา 
เพราะบางทีตาํรวจกเ็ขา้มาจบัท่ีร้านเลย 

ก่อ อาย ุ26 ปี บอกกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ เขาเร่ิมฉีดเฮโรอีนเม่ืออายไุดป้ระมาณ 18 ปี 
เขารู้วา่การใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
แต่บอกวา่การพกเขม็ฉีดยาสะอาดไปดว้ยทาํไดไ้ม่ง่ายนกั เพราะอาจทาํใหต้าํรวจรู้วา่พวกเขาเป็นผูใ้ชย้า 

 
ผมอยู่ในสลมัซ่ึงเป็นแหล่งของผู้ใช้ยา มีตาํรวจเพ่นพ่านเตม็ไปหมด 
ถ้าพวกเขาอยากหาเร่ืองเราและเห็นรอยเขม็บนแขน พวกเขากจ็ะจับตัวเราไป 
และเราจะได้รับโทษหนักขึน้ถ้ามีเขม็ฉีดยาอยู่กับตัว 
นอกจากว่าเราจะมีใบรับรองแพทย์ท่ีบอกว่าเราป่วยเป็นโรคท่ีต้องฉีดยา อย่างเช่น โรคเบาหวาน 
จากสภาพของผม รอยสักบนตัวผม ทาํให้ตาํรวจไม่ลงัเลเลยท่ีจะเข้ามาหาเร่ืองกบัผม 
ตาํรวจจับเราในข้อหามียาในครอบครอง แม้ว่าเราจะไม่มียาติดตัวเลยกต็าม101 
 
ในปี 2545 ก่อถกูตรวจพบว่าติดเช้ือเอชไอวี “ผมคิดว่ามนัคงมาจากการใช้เขม็ฉีดยาร่วมกัน” เขากล่าว 
และเสริมว่าเขารู้ดีว่ามนัเส่ียง “แต่ผมไม่มีทางเลือก เพราะตอนท่ีอยากยา ผมมีเขม็แค่อันเดียว 
ผมต้องใช้เขม็น้ันมันเกิดแบบนีห้ลายคร้ังแล้ว ร้านท่ีผมซ้ือเขม็ฉีดยาอยู่ไกลจากบ้าน 
และเส่ียงท่ีจะถกูตาํรวจจับ ตัวผมเองกไ็ม่มีเงินมากนักด้วย” 
 
กานต ์อาย ุ25 ปี บอกวา่การซ้ือเขม็ฉีดยากลายเป็นเร่ืองผดิกฎหมายไม่ต่างจากการซ้ือเฮโรอีน 
 
หนูซ้ือเขม็ฉีดยาจากร้านขายยา มันไม่ยากเยน็เท่าไร แต่ต้องคอยดูว่ามีตาํรวจหรือเปล่า 
ถ้าตาํรวจมาเห็นพวกเขากจ็ะมาจับตัวเราทันทีในร้านค้าน่ันแหละ 
ถ้าตาํรวจรู้ว่าเจ้าของร้านขายเขม็ฉีดยาให้ผู้ใช้ยา เจ้าของร้านกอ็าจถกูจับด้วยเหมือนกัน 
หนูกเ็ลยต้องคอยระวังตาํรวจ เวลาท่ีออกไปซ้ือเขม็ฉีดยา ถ้ามันดูปลอดภัย หนูถึงจะออกไปซ้ือ 
มนัเหมือนกบัการซ้ือยายงัไงยงังั้น เราต้องระวังตัวด้วย102  
 
หมวย อาย ุ25 ปี พดูถึงความเส่ียงคลา้ย ๆ กนัในเชียงใหม่ 

“เราตอ้งระวงัเวลาไปท่ีร้านขายยาเพื่อซ้ือเขม็ฉีดยา” เธอกล่าวและเสริมวา่ 
 
เราต้องซ่อนมัน (เขม็ฉีดยา) ไว้ในกางเกงใน คร้ังสุดท้ายท่ีหนูออกไปซ้ือกเ็ม่ือต้นเดือนนีเ้อง 
หนูไปท่ีร้านขายยา รีบหยิบเงินให้เขาและซุกเขม็ฉีดยาไว้ในกางเกงใน หนูใช้เขม็น้ันหลายคร้ัง 

                                                         
101 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
102 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
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(ส่วนจะใช้ก่ีคร้ัง) กขึ็น้อยู่กับว่าหนูใช้เฮโรอีนมากน้อยเพียงใด ถ้าเสพมาก กต้็องใช้ซํา้บ่อยมาก 
มีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีหนูอยากมาก และต้องใช้เขม็ร่วมกับคนอ่ืน103  
 
ผูใ้ชย้าบอกวา่ไม่ไดถู้กจบัเฉพาะท่ีดา้นนอกของร้านขายยาเท่านั้น 

แต่บางคร้ังกถ็ูกจบัตรงดา้นนอกของศูนยบ์าํบดัดว้ยเมธาโดนนัน่เอง ออด 
ผูใ้หก้ารคาํปรึกษากบัเพื่อนผูใ้ชย้ากล่าวว่า เขาเคยใชเ้มธาโดนเป็นประจาํเป็นเวลาประมาณสามปี จนกระทัง่ในปี 
2545 ตาํรวจในเชียงใหม่ควบคุมตวัเขาไว ้และจบักมุตวัในระหวา่งเดินทางไปศนูยบ์าํบดั 

 
ผมไปท่ีศูนย์ตอนเช้าเพ่ือจ่ายเงินให้กับค่าเมธาโดน แล้วกข่ี็มอเตอร์ไซค์ไปแถวหลังสถาบันราชภัฏ 
ตอนท่ีผมออกจากศูนย์ฯ ผมไม่มียาติดอยู่กับตัว ตอนนั้นผมกาํลังหาท่ีจอดรถ 
ทันใดนั้นตาํรวจกเ็ดินออกมาจากตรอก เป็นตรอกแคบ ๆ และเขาสามารถจับตัวผมไว้ได้อย่างรวดเร็ว 
บริเวณนั้นรู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งซ้ือขายยา ตาํรวจถามผมว่า “ทาํไมมึงมาท่ีน่ีวันนี”้ 
และผมพยายามบอกเหตุผล แต่เพราะเขารู้ว่าผมเป็นผู้ใช้ยา เขาเลยไม่เช่ือส่ิงท่ีผมพูดเลยสักอย่าง 
เขาเหมาเอาว่าผมมาหาซ้ือยา เวลาท่ีเราเจอคนพวกนีเ้ราไม่มีทางหนีรอด พวกเขาพาผมกลบัไปท่ีน่ี 
(ศูนย์บาํบัดด้วยเมธาโดน) เพ่ือเอาเงินทอน และพาตัวผมไปขงัท่ีโรงพักสองวันหน่ึงคืน 104 
 
หลงัจากถูกจบักมุ 

ออดบอกว่าเขาไดรั้บการตดัสินจากศาลใหติ้ดคุกเป็นเวลาหกเดือนในขอ้หาใชส้ารเสพติด “พวกเขา (ตาํรวจ) 
แทบไม่ไดแ้สดงหลกัฐานพสูิจน์วา่ผมเป็นผูใ้ชย้าเลย” เขากล่าว “พวกเขาเพียงแต่บอกวา่ ‘ไอน่ี้มนัหนา้เก่า’ “ 
ออดบอกว่ามนัไม่ “คุม้เลย” ท่ีจะไปหาทนายเพื่อมาสู้คดี 
เพราะเท่ากบัทาํใหเ้ราถูกควบคุมตวัในระหวา่งรอการไต่สวนนานข้ึน “มนัตอ้งใชเ้วลาและเงินมาก 
ซ่ึงอาจทาํใหโ้ทษลดหยอ่นลงบา้ง” เขากล่าว “ถา้เรามีทนาย มนัอาจทาํใหเ้ราติดคุกนานข้ึนกไ็ด ้
เพราะวา่กระบวนการทั้งหมดจะใชเ้วลานานข้ึน และเราจะถกูควบคุมตวันานข้ึน” 
 

พฤติกรรมอนัตรายซ่ึงแพร่หลายตามสถานทีค่วบคุมตัวและกกัขัง 
นโยบายดา้นยาเสพติดของไทยซ่ึงเนน้ความผดิทางอาญา 

มากกวา่จะเนน้การปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรมและการลดอนัตรายจากการใชย้า 
ทาํใหผู้ท่ี้ยงัคงใชย้าหลายคนตอ้งถกูคุมขงัในเรือนจาํ หรือถูกควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน 
จากการศึกษาผูใ้ชย้าทั้งดว้ยการฉีดและดว้ยวิธีอ่ืน 1,865 คน ในเชียงใหม่เม่ือปี 2545 พบวา่ร้อยละ 27 
เคยเป็นผูต้อ้งขงั และในบรรดาผูใ้ชย้าดว้ยการฉีด ร้อยละ 55.2 เคยเป็นผูต้อ้งขงัมาก่อน105 
การกกัขงัตวัผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดท่ียงัมีความตอ้งการยา ทาํใหเ้กิดภาระต่อระบบสาธารณสุขอยา่งมาก 

                                                         
103 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
104 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
105 C. Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand,” หน้า 

156-57 
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ดงัท่ีมีขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า ผูใ้ชย้ามกัจะยงัเสพยาดว้ยการฉีดต่อไปตอนท่ีถูกควบคุมตวัหรืออยูใ่นเรือนจาํ 
(และหลงัจากท่ีถกูปล่อยตวัออกมาแลว้) และมกัตอ้งใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัเพ่ือนผูต้อ้งขงั 
การกกัขงัมีส่วนสมัพนัธ์อยา่งมากกบัอตัราการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทย โดยเฉพาในกลุ่มผูช้าย 
จากการสาํรวจขา้งตน้ในบรรดาผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดท่ีเป็นชาย 104 คน ซ่ึงเคยตอ้งโทษจาํคุก ร้อยละ 38.2 
เป็นผูติ้ดเช้ือ เม่ือเทียบกบัร้อยละ 20.2 ของผูใ้ชย้าท่ีไม่เคยเป็นผูต้อ้งขงั 
ในบรรดาผูฉี้ดยาท่ีเป็นผูช้ายซ่ึงยอมรับวา่เคยใชย้าระหวา่งอยูใ่นเรือนจาํ (ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15.8 
ของผูท่ี้เคยตอ้งโทษจาํคุก) ร้อยละ 48.8 เป็นผูติ้ดเช้ือ 

 
การสมัภาษณ์อดีตผูต้อ้งขงัช้ีใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานราชทณัฑไ์ม่ไดพ้ยายามแกไ้ข 

หรือประเมินผลกระทบจากความเส่ียงต่อการติดเช้ือของผูใ้ชย้าท่ีตอ้งขงัเลย ง ูอาย ุ23  ปีกล่าววา่ ในปี 2545 
เขาถูกส่งตวัเขา้เรือนจาํเป็นเวลาสองปี เพราะตาํรวจเจอรอยฉีดยาบนแขนของเขา 
“ตาํรวจเรียกใหผ้มหยดุและมองดูท่ีแขน พร้อมกบับอกวา่ ‘คุณเป็นผูใ้ชย้า’ และห้ิวตวัผมไป” เขากล่าว 
“ผมติดคุกอยูส่องปี” เขาบรรยายถึงการใชย้าระหวา่งอยูใ่นคุกดงัน้ี 

 
การหาเฮโรอีนในคุกง่ายกว่าข้างนอกเสียอีก มีผู้ค้ายาบางคนอยู่ในคุก และขายในราคาไม่แพง 
ประมาณห่อละ 400-500 บาท ท่ีข้างนอกแพงกว่านีอี้กนิดหน่ึง 
เราได้เขม็ฉีดยาจากแผนกสาธารณสุขในเรือนจาํ ผมไปรับเขม็ฉีดยาด้วยตัวเอง เป็นเขม็ฉีดยาท่ีใช้งานได้ 
เราต้องใช้เขม็ร่วมกันเพราะมนัมีไม่พอ ผมต้องใช้เขม็กับคนอีกมากกว่า 50 คน ผมไม่มีทางเลือก 
เวลาท่ีมีเขม็อยู่ อันเดียวเรากต้็องใช้มนั มนัท่ือแล้วล่ะ แต่เรากย็งัต้องใช้มันอีก106  
 
หลงัจากถูกปล่อยตวัออกมาในปี 2546 งูตรวจพบว่าติดเช้ือเอชไอวี  
 

                                                         
106 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 

ฮิวแมนไรต์วอชต์สอบถามจากอดีตผู้ ต้องขงัหลายคนว่าเอายาเข้าไปในเรือนจําท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตรวจตราอย่างหนาแน่นโดยไมถ่กูจบักุ

มได้อยา่งไร อ๊อด ธนญัชยัผู้ให้การศกึษากบัเพ่ือนซึ่งเคยต้องโทษจําคกุในปี 2545 

อธิบายถึงวิธีลกัลอบนํายาเสพติดเข้าไปยงัเรือนจําสองแหง่ในเชียงใหมอ่ยา่งละเอียดดงันี ้

 เวลาท่ีพวกเขาเอาของเข้าไป อย่างเช่นเวลามีคนออกไปขึน้ศาลข้างนอก พวกเขาก็จะไปเอายามา เรารียกกนัวา่ไป 

“ข่ีรถเมล์” พวกเขาจะเอายาอดักนัแน่นและหอ่เป็นขนาดเทา่เมลด็ข้าวโพด บางทีพวกเขาก็จะกลืนลงไปหรือซ่อนไว้ในจมกู 

มีอยูค่นหนึ่งที่กลืนลงไปแล้วแตกขึน้มา ทําให้เขาเสียชีวติ..ในคกุเก่า กําแพงไม่สงูมากนกั 

ทําให้สามารถซอ่นยาในดนิเหนียวแล้วโยนข้ามกําแพงเข้ามา เราจะนดัแนะเวลากนั อย่างเช่นวนัที่ผมถกูปลอ่ยออกไป 

ผมจะบอกเพ่ือนให้มารออยูห่ลงักําแพงตามเวลานัน้เวลานี ้แล้วผมจะเอายามาให้ ในคกุใหม ่เราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งเพ่ือนํายาเข้ามา 

อย่างเช่นการกลืนยา หรือซ่อนยาในจมกูหรือทวารหนกั หรือถ้าเรามีเงินมากพอ 

เราก็สามารถตดิสินบนให้เจ้าหน้าท่ีเอายาเข้ามาให้ได้ เราเรียกวธีินัน้วา่ “ข่ีสงิโตเข้ามา” มนัอาจจะเป็นราคาตอ่ครัง้ อย่างเชน่ 

10,000 บาท หรือไมเ่ราอาจตกลงจ่ายเป็นงวด ๆ แตล่ะเดือนก็ได้ เงินแค ่10,000 

บาทคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัการท่ีสามารถนํายาผา่นดา่นตรวจตัง้หลายชัน้เข้ามา (สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่ 30 

เมษายน 2547) 
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“ผมคงติดเชื้อในคุก เพราะเราใช้เขม็ร่วมกัน” เขากล่าว 
“ก่อนอยู่ในคุกผมกใ็ช้เขม็ร่วมกบัคนอ่ืนเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าน่าจะติดเอดส์จากในคุกมากกว่า 
เพราะว่ามีการใช้เขม็ร่วมกันอย่างแพร่หลาย ผมรู้ว่ามันเส่ียงแต่ผมอยาก และไม่มีอะไรหยดุผมได้”  
 
ผูใ้ชย้าบางคนบอกกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ ก่อนจะถูกจบัและส่งตวัเขา้เรือนจาํในคดียาเสพติด 

หลายคนมีความรู้กา้วหนา้ในการบาํบดัอาการติดยา ออด ผูใ้หค้าํปรึกษากบัเพ่ือนผูใ้ชย้ากล่าวว่า 
เขาอยูใ่นเรือนจาํประมาณ 2-3 เดือน หลงัจากตาํรวจเรียกตรวจเขาระหวา่งเดินทางไปศูนยบ์าํบดัดว้ยเมธาโดน 
“ในคุกกมี็ยาเหมือนกนั ทุกอยา่งเลย” เขากล่าว “สภาพในคุกกบัขา้งนอกกเ็หมือนกนั”107 เขากล่าวเสริมวา่ 
ผูต้อ้งขงัทาํเขม็ฉีดยาดว้ยตนเองจากเขม็และหลอดฉีด และมีการใชเ้ขม็นั้นร่วมกนั 

 
เราจะเอายาท่ีเป็นของเหลวใส่ลงในหลอดแก้ว 
จากน้ันจะเป่าหลอดเพ่ือให้เกิดแรงดันให้ของเหลวไหลเข้าไปในเส้นเลือด 
มนัต้องใช้ความพยายามหน่อยและต้องเป่าให้แรงพอดี ๆ ส่วนใหญ่พวกเราจะใช้อุปกรณ์ร่วมกนั 
เพราะมันมีราคาแพง เราเลยซ้ือเฮโรอีนแค่พอสาํหรับฉีดคร้ังเดียว และผสมในฝาขวด 
และจะกาํหนดให้มีคนหน่ึงเป็นผู้ฉีด ซ่ึงต้องฉีดแบ่งให้เท่ากับทุกคน เวลาฉีดเสร็จคนหน่ึง 
ผู้ฉีดจะอมนํา้ไว้ในปากและบ้วนใส่หลอดเพ่ือทาํความสะอาด 
 
เม่ือถามออดวา่มีคนใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัสกัก่ีคน เขาบอกว่า “ประมาณสามหรือส่ีคน...เราทาํแบบน้ี 

ส่ีคนจะเอาเงินมาลงขนักนั และซ้ือเฮโรอีนปริมาณท่ีพอฉีดไดค้ร้ังหน่ึง 
จากนั้นกจ็ะไปเช่าอุปกรณ์จากอีกคนหน่ึงมา ซ่ึงเขาจะไดรั้บค่าเช่าเป็นเฮโรอีนส่วนหน่ึง 
กเ็ลยกลายเป็นว่าเราลงขนักนัหา้คนแทนท่ีจะเป็นส่ีคน 

 
แมว้า่ผูใ้ชย้าในไทยจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งโทษกกัขงัหากเป็นขอ้หาท่ีไม่หนกั 

แต่ส่วนใหญ่พวกเขากต็อ้งถูกขงัไวใ้นระหวา่งควบคุมตวัก่อนข้ึนศาลอยูดี่ ใหญ่ ต. อาย ุ28 
ปีพดูถึงการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัในเรือนจาํแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ เม่ือปี 2545 

 
ในปี 2545 ผมถกูขงัไว้เป็นเวลาสองเดือนก่อนท่ีจะไปขึน้ศาล และได้รับการปล่อยตัวออกมา 
ตอนท่ีถกูขงัร่วมกับผู้ใช้ยาคนอ่ืน ทุกคนเอาแต่อยากยา แต่เราไม่สามารถหาเขม็ฉีดยาได้ 
เรากเ็ลยเอาหลอดดดูจากนํา้ส้มกล่อง และใช้หลอดเพ่ือฉีดยาเข้าเส้น ในเรือนจาํมีเขม็ท่ีมีคนทิง้ไว้ 
หรือบางทีเรากบ็อกให้คนอ่ืนช่วยลกัลอบนาํเข้ามา เราจะเอาเขม็มาเช่ือมกบัหลอดและเป่ายาเข้าเส้น 
เราใช้อุปกรณ์ร่วมกนัประมาณเจ็ดหรือแปดคน เราไม่รู้ว่ามีใครใช้เขม็เหล่านีก่้อนหน้าพวกเราบ้าง 
อาจจะเป็นหลายร้อยคน แต่เวลาท่ีเราอยากขึน้มา เราไม่สนใจหรอกว่าจะติดเอชไอวี108 
 

                                                         
107 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม ่ 30 เมษายน 2547 
108 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
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ใหญ่เสริมวา่ “ในคุกไม่มีการตรวจหาเช้ือ ไม่มีข่าวเก่ียวกบัโรคเอดส์ เราจะไดรั้บการตรวจสุขภาพทัว่ไป 
(ตามแผนกสาธารณสุข) หรือไดย้าสาํหรับแกห้วดัหรือปวดทอ้ง” กอ อาย ุ26 ปี ซ่ึงเป็นผูมี้เช้ือกล่าววา่ 
ตอนท่ีตอ้งขงัอยูใ่นช่วงทศวรรษ 1990 จะมีคนลกัลอบนาํเขม็ฉีดยาเขา้มา 
หรือไม่กต็อ้งทาํเขม็เองดว้ยการเหลาปากกาลูกล่ืนใหแ้หลม 

 
บางคนเอาเขม็ฉีดยาซ่อนในทวารหนัก และพอเข้ามาถึงในสถานท่ีควบคมุตัว 
พวกเขากเ็อาอปุกรณ์ออกมา เวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีควบคุมตัว 
พวกเขาไม่ได้ตรวจเข้มงวดเหมือนตอนอยู่ในคุก เราไม่เคยมีเขม็มากพอ 
กเ็ลยต้องใช้เขม็ร่วมกันระหว่างถกูควบคมุตัว ขอให้มีแค่เขม็และหลอดแก้ว หรือจะเป็นปากกากไ็ด้ 
เราสามารถเหลาปากกา เอาหมึกออก และปักมนัเข้าไปในตัวแล้วกเ็ป่า 
ผู้ดูแลสถานท่ีควบคุมตัวรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างดี มนัขึน้อยู่กับว่าเราให้เงินเขามากเท่าไร109 
 
จากการสมัภาษณ์คนอ่ืนช้ีใหเ้ห็นวา่ 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมผูท่ี้จะหาทางลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในบรรดาผูต้อ้งขงัท่ีใชย้าดว้ยการฉีด 
อยา่งเช่นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ หรือการใหส้ารทดแทน พวกเขาเอาแต่ลงโทษผูต้อ้งขงัท่ีใชย้า นอ้ย 
น. อาย ุ37 ปี บอกกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์า่ เธอกลวัมากจนไม่กลา้ใชย้าในเรือนจาํเพราะว่า 
“ถา้พวกเขาพบว่าเราใชย้าตอนท่ีถูกควบคุมตวั พวกเขาอาจฆ่าหรือซอ้มเราอยา่งรุนแรงจนปางตาย 
หรือไม่เรากจ็ะถูกซอ้มบ่อย ๆ จนทาํใหร่้างกายเส่ือมโทรม” 
ในขณะท่ีไม่มีบริการสุขภาพมากพอเพื่อแกไ้ขปัญหาการติดยาของเธอ 

 
หนูต้องอดทนและบอกตัวเองว่าถ้าใช้ยากอ็าจจะถกูจับได้ บางคนอดทนไม่ไหวและลองใช้ยา 

ถ้าถกูจับได้กจ็ะถกูซ้อม หนูอยากยามาก เหน่ือยและเพลีย 
ส่ิงท่ีพวกเขาให้หนูกคื็อยาแก้ปวดอย่างเช่นพาราเซตตามอล110 ในคุกไม่มีการแจกเมธาโดน 
หนูไม่เคยขอเมธาโดน เพราะถ้าขอกอ็าจจะถกูซ้อม ถ้าหนูขอเมธาโดน 
พวกพัศดีกจ็ะหาว่าหนูยงัไม่สาํนึกผิด และยงัมีความอยากยา และจะต้องถกูลงโทษ 

111 
แทนท่ีทางการไทยจะยอมรับต่อปัญหาการฉีดยาอยา่งแพร่หลายในเรือนจาํ 

และหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี พวกเขากลบัทาํเป็นมองไม่เห็น 
นกัวิเคราะห์ดา้นนโยบายของสาํนกังานปปส.ท่านหน่ึง ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนของงานราชทณัฑ ์
แต่เป็นผูมี้ความรู้ต่อนโยบายการป้องกนัการติดเช้ือฯในกลุ่มผูใ้ชย้าในไทยระบุวา่ 
บริการป้องกนัการติดเช้ือฯขั้นพ้ืนฐาน อยา่งเช่น การใหเ้มธาโดนอยา่งต่อเน่ือง 
คงไม่ใช่บริการท่ีเรือนจาํจะจดัหาให ้“ในเรือนจาํคงไม่มีหรอก” เธอกล่าว 

                                                         
109 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 6 พฤษภาคม 2547 
110 พาราเซตตามอล เป็นช่ือของสารอะเซตะมิโนเฟน เพ่ือระงบัอาการปวดอย่างหนึ่ง 
111 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
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“เพราะเราเห็นวา่เรือนจาํควรจะปลอดจากยา และถา้พวกเขามีอาการอยากยา เรากมี็แพทยท่ี์ใหบ้ริการอยา่งอ่ืน”112 
นกัวิเคราะห์ดงักล่าวยงัตั้งขอ้สงสยัต่อขอ้กล่าวหาวา่มีการใชเ้ฮโรอีนกนัแพร่หลายในเรือนจาํ และบอกวา่ 
“บางทีเรากมี็ญาติท่ีพยายามเอายามาใหก้บัผูต้อ้งขงัในสถานท่ีคุมขงั แต่เราพยายามหยดุไม่ใหมี้การทาํเช่นน้ี” 
แผนปฏิบติัการเพือ่ลดอนัตรายจากการใชย้าฉบบัปี 2547 ของกระทรวงสาธารณสุข 
เสนอใหมี้การประเมินสถานการณ์การใชย้าเสพติดและปัญหาเอช็ไอวี/เอดส์ในคุก แต่จนถึงเดือนมกราคม 2547 
ความพยายามท่ีจะดึงกรมราชทณัฑเ์ขา้มามีส่วนร่วมแต่กย็งัไม่สาํเร็จ  

 
แนวทางแก้ปัญหาของรัฐและนานาชาติต่อผลกระทบด้านสุขภาพของสงครามยาเสพตดิ 

ฮิวแมนไรทว์อชทไ์ดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีของปปส.และกระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่พดูคุยถึงการขาดแคลนบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
และบริการป้องกนัการติดเช้ือเอช็ไอวีสาํหรับผูใ้ชย้า สุพจนีย ์ชุติดาํรง 
นกัวิเคราะห์ดา้นนโยบายของสาํนกังานปปส.กล่าววา่ 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทาํดว้ยความสมคัรใจ 
เวน้แต่ถา้ผูใ้ชย้าถูกจบักมุในขอ้หาท่ีไม่ร้ายแรง พวกเขากจ็ะถูกส่งตวัใหเ้ขา้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบบงัคบั 
และในกรณีท่ีเป็นผูก่้อคดีอุกฉกรรจห์รือก่อคดีซํ้ าซอ้น 
พวกเขากจ็ะรับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในเรือนจาํ 
ผูต้อ้งขงัในคดีลหุโทษจะตอ้งเขา้รับการตรวจพิสูจนเ์ป็นเวลา 15-45 วนั 
ซ่ึงดาํเนินการโดยคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ก่อนจะเขา้รับการรักษาในฐานะผูป่้วยนอก 
หรือเขา้รับการบาํบดัในศนูยแ์บบบงัคบั นบัแต่มีการดาํเนินนโยบายน้ีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 – มกราคม 2547 
มีผูใ้ชย้า 12,263 คน ท่ีเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบั เธอกล่าว 

 
เช่นเดียวกบัในเรือนจาํ 

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบบงัคบัใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยรูปแบบชุมชนบาํบดั113 
แมว้า่ผูติ้ดเฮโรอีนอาจตอ้งการการบาํบดัดว้ยสารทดแทน 
แต่เม่ือสอบถามวา่เหตุใดจึงไม่มีบริการเมธาโดนนอกจากในโครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบสมคัรใ
จ สุพจนียก์ล่าวว่าเป็นเพราะเม่ือผูใ้ชย้าส่วนใหญเ่ขา้รับการตรวจพสูิจนจ์นสมบูรณ์แลว้ และเร่ิมเขา้รับการบาํบดั 
ในระหว่างนั้นพวกเขากจ็ะมีอาการขาดยา และในท่ีสุดกไ็ม่ตอ้งการสารเสพติดอีกต่อไป 
เธอตั้งขอ้สังเกตดว้ยวา่ผูก้ระทาํผิดในขอ้หายาเสพติดส่วนใหญ่ ไม่ไดใ้ชส้ารท่ีสกดัจากฝ่ิน แต่มกัใชย้าบา้ 
ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารบาํบดัดว้ยสารทดแทน 

                                                         
112 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กบัสพุจนีย์ ชตุดิํารง นกัวเิคราะห์ด้านนโยบายของสํานกังานปปส. กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 

2547 
113 การฟืน้ฟสูมรรถภาพแบบ "ชมุชนบําบดั"หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดจากยา 

และใช้รูปของสงัคมในการบําบดัผู้ ใช้ยาฯ ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกเพ่ือให้การช่วยเหลือกนั เลียนแบบพฤตกิรรม 

ฝึกความรับผิดชอบ การรู้จกัตนเอง และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การฟืน้ฟสูมรรถภาพแบบ "ชมุชนบําบดั" มีการใช้ในสหรัฐฯ 

นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1960 เป็นต้นมา และมีการปรับใช้ในระบบราชทณัฑ์ของไทย โปรดดรูายละเอียดท่ี 

http://www.drugabuse.gov/ResearchReports/Therapeutic/Therapeutic2.html (เข้าชมเว็บไซต์เม่ือ 2 มิถนุายน 2547) 
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การแจกจ่ายเขม็ฉีดยาสะอาดใหก้บัผูใ้ชย้าไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายเอดส์ของไทย 

และไดรั้บการต่อตา้นจากเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของหน่วยงานควบคุมยาเสพติด ในปี 2544 คุณรัศมี วิทธเวทย ์
รองเลขาธิการสาํนกังานปปส.เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะทาํงานลดอนัตรายจากการเสพยา 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามคาํแนะนาํของธนาคารโลกโดยคุณ สมพงษ ์เจริญสุข ท่ีปรึกษาโครงการระดบัประเทศ 
(เจา้หนา้ท่ีภาคสนามของ UNAIDS) ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานคณะทาํงานชุดดงักล่าว 
บอกวา่หลงัจากนั้นไม่นานคุณรัศมีก็ขอลาออก 
“เพราะปปส.บอกวา่ไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบกบัการทาํงานลดอนัตรายจากการใชย้า”114  

 
ในปี 2545 รัฐบาลไทยตั้งคณะทาํงานข้ึนมาใหม่ในช่ือ คณะทาํงานลดอนัตรายระดบัชาติ 

ทั้งน้ีเพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการจดัประชุมนานาชาติวา่ดว้ยโรคเอดส์คร้ังท่ี 15 ในปี 2547 
คณะทาํงานชุดดงักล่าวจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีมีเจด็หวัขอ้หลกั และกาํหนดงบประมาณไวท่ี้ 6 ลา้นบาท 
ซ่ึงทั้งหมดเป็นเงินบริจาคจาก UNAIDS และ UNODC115 จนถึงกลางปี 2547 กองทุนโลกเพื่อแกปั้ญหาโรคเอดส์ 
วณัโรคและมาลาเรียเงินใหเ้งินสนบัสนุนโครงการโดยผา่นรัฐบาลไทยทั้งหมด 
แต่ไม่มีเงินสนบัสนุนส่วนใดท่ีนาํไปใชเ้พื่อเพิ่มบริการลดอนัตรายจากการใชย้าสาํหรับผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดเลย  

 
สุพจนียแ์ห่งสาํนกังานปปส.กล่าววา่ กระทรวงสาธารณสุข  
 
สรุปแล้วว่าโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาหรือเขม็ ไม่ค่อยมีประโยชน์” เธอกล่าวเสริม 
“เรามีนโยบายป้องกนัการติดยาท่ีเข้มแขง็มาก รัฐบาลมีหน้าท่ีประกาศต่อประชาชนว่า 
‘เราเป็นสังคมท่ีปลอดจากยา’ ถ้าเราเอาเขม็ฉีดยาไปแจกให้กับผู้ใช้ยา เดก็ ๆ อาจคิดว่า ’แล้วมันยงัไงกัน 
 
เม่ือถูกถามเก่ียวกบัความสาํเร็จของโครงการนาํร่องเพื่อแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาท่ีอาํเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชียงราย ในช่วงปี พ.ศ.2533 ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สุพจนียบ์อกว่า  
 
พวกเขาบอกว่ามันประสบความสาํเร็จ แต่โครงการแบบท่ีแม่จันอาจนาํมาปรับใช้กับในพืน้ท่ีราบไม่ได้ 
พวกเขาทดลองโครงการนีกั้บชาวเขา แต่ถ้าเอามาใช้กบัคนพืน้ราบ 
ดิฉันไม่แน่ใจว่ามนัจะมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะส่งผลร้ายกไ็ด้ 
 
คาํพดูของสุพจนียอ์าจไม่ไดเ้ป็นตวัแทนความคิดของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในรัฐบาลไทย 

อยา่งไรกต็ามในประเทศไทยยงัไม่มีโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลเลย 
แมว้า่รัฐบาลจะทุ่มเงินใหก้บัโครงการป้องกนัการติดเช้ือฯอยา่งอ่ืนมากมาย 

                                                         
114 ฮิวแมนไรต์วอชต์ สมัภาษณ์ สมพงษ์ เจริญสขุ ท่ีปรึกษาโครงการระดบัประเทศ (เจ้าหน้าท่ีภาคสนามของ UNAIDS) กรุงเทพฯ 

27 เมษายน 2547 
115 งบประมาณทัง้หมดเพ่ือควบคมุโรคเอดส์ของประเทศไทยในปี 2540 มีอยู ่3,280 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 96 

ของเงินจํานวนนัน้มาจากการอดุหนนุของรัฐบาล M. Ainsworth et al., Thailand's response to AIDS, หน้า 10 



 54

 
แมว้า่สงครามยาเสพติดจะส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูใ้ชย้า 

ในการเขา้ถึงมาตรฐานดา้นสุขภาพสูงสุด 
แต่องคก์รนานาชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลดา้นสาธารณสุขและกาํกบัดูแลประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชน 
กลบัไม่ประณามสงครามยาเสพติดคร้ังน้ีเลย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง UNAIDS องคก์ารอนามยัโลก 
และกองทุนเอดส์โลก ต่างเงียบเฉยต่อสงครามยาเสพติดของไทย 
แมว้า่องคก์รเหล่าน้ีจะใหทุ้นและความช่วยเหลือทางวิชาการ 
เพือ่สนบัสนุนโครงการป้องกนัการติดเช้ือฯในไทยมากมาย ในเดือนกนัยายน 2546 
ในช่วงท่ีมีการปราบปรามยาเสพติดระยะท่ีสอง องคก์าร UNICEF (United Children’s Fund) 
ฉลองความสาํเร็จของการรณรงค ์“การใชถุ้งยางอนามยั 100% 
โดยไม่มีการพดูถึงการละเมิดสิทธิของผูใ้ชย้าอยา่งต่อเน่ืองเลย”116 จนถึงกลางปี 2546 
กองทุนเอดส์โลกใหทุ้นสนบัสนุนสามกอ้นรวมกนัเป็นจาํนวน 2,000 ลา้นบาทเศษต่อรัฐบาลไทย 
โดยไม่มีการกาํหนดเง่ือนไขดา้นสิทธิมนุษยชนในการใหทุ้นเลย แมว้่ามีผูเ้สนอวา่ควรทาํเช่นนั้นกต็าม117  
 

การเสพยาด้วยการฉีดและสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ 
ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานานาชาติวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (ICESCR) 

ในมาตรา 12 ระบุวา่บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิในการ “เขา้ถึงมาตรฐานดา้นสุขภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้ 118 
มาตรา 12 (ค) กาํหนดเป็นการเฉพาะใหป้ระเทศต่าง ๆ ดาํเนินการ “ท่ีจาํเป็นเพื่อ...ป้องกนั 
รักษาและควบคุมการระบาดของโรค...” อยา่งเช่น ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ 
วลีดงักล่าวไดรั้บการตีความโดยคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบัน้ี วา่เป็นการกาํหนดให ้
“มีการจดัทาํโครงการป้องกนัและใหก้ารศึกษาสาํหรับประเด็นดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรม อาทิ 

                                                         
116 U. Agalawatta, “UN Fetes Thai AIDS Fight But Group Protests Latest Policy,” Inter Press Service News Agency, 

September 17, 2004 
117 โปรดดอูย่างเชน่ จดหมายจากฮิวแมนไรต์วอชต์และเครือขา่ยกฎหมายด้านเอ็ชไอวี/เอดส์ของแคนาดา ถึงดร.ริชาร์ด เฟแคม 

กองทนุโลกเพ่ือแก้ปัญหาโรคเอดส์ วณัโรคและมาลาเรีย วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 จดหมายจากฮิวแมนไรต์วอชต์ถึงดร.ริชาร์ด 

เฟแคม วนัท่ี 30 ตลุาคม 2546 เงินทนุสนบัสนนุก้อนแรกคิดเป็นจํานวน 1,200 ล้านบาทเศษ 

ซึง่เน้นการป้องกนัการตดิเชือ้ในบรรดาเยาวชน คนงานในโรงงาน และกลุม่ประชากรท่ีเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน 

รวมทัง้การรักษาและดแูลผู้ ติดเชือ้ เงินสนบัสนนุก้อนท่ีสองคดิเป็นจํานวน 600 ล้านบาทเศษ และอีก 24 

ล้านบาทเศษเน้นท่ีการรักษาและดแูลแมผู่้ตดิเชือ้และครอบครัว 

รวมทัง้ให้บริการด้านเอ็ชไอวีและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์สําหรับคนงานอพยพ โปรดด ู

http://www.theglobalfund.org/search/portfolioaspx?lang=en&countryID=THA (เข้าชมเว็บไซต์เม่ือ 2 มิถนุายน 2547) 
118 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), adopted December 16, 1966, entered 

into force January 3, 1976, GA Res. 2200 (XXI), 21 UN GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, at 49, UN Doc. A/6316 (1966), 

art. 12 



 55

ปัญหาโรคติดต่อจากเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์”119 ท่ีใกลเ้คียงกว่านั้นก็คือ 
เน้ือหาของขอ้บญัญติัเหล่าน้ีกาํหนดไม่ใหรั้ฐแทรกแซง ขดัขวางบริการดา้นสุขภาพท่ีมีอยู ่
ตามความเห็นของคณะกรรมการ “ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเคารพ (สิทธิดา้นสุขภาพ) กาํหนดใหป้ระเทศต่าง ๆ 
งดเวน้จากการแทรกแซงทั้งโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการเขา้ถึงสิทธิดา้นสุขภาพ”120 

 
โครงการต่าง ๆ อยา่งเช่น โครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาและการบาํบดัดว้ยเมธาโดน 

นบัเป็นยทุธศาสตร์การป้องกนัการติดเช้ือฯท่ีมีการศึกษาวิจยัอยา่งถ่ีถว้นมากท่ีสุดในโลก 
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองช้ีใหเ้ห็นว่าการไดรั้บเขม็ฉีดยาสะอาดช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีลงอยา่งมาก 
โดยไม่ทาํใหก้ารใชย้าหรืออาชญากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพติดเพิม่ข้ึนเลย121 องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ 
“มีการพิสูจนอ์ยา่งชดัเจนวา่ (โครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา) 
สามารถตดัห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีไดเ้ป็นอยา่งดี”122 
โครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาเป็นการเสริมช่องวา่งใหก้บัโครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
ดว้ยการใหข้อ้มูล ใหค้าํปรึกษา และบริการส่งต่อเพ่ือการรักษาสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 
ความกงัวลท่ีวา่การแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา “ทาํใหเ้กิดทศันะผดิ ๆ” ต่อการเสพยา 
ดงัท่ีผูก้าํหนดนโยบายหลายคนแสดงออกมา ไม่มีหลกัฐานมาสนบัสนุนเลย 
และเป็นเหมือนคาํพิพากษาประหารชีวิตสาํหรับผูท่ี้ยงัไม่สามารถหรือไม่อาจหยดุการใชย้าได ้

 
การศึกษาวิจยัเพื่อสนบัสนุนการพฒันาโครงการบาํบดัดว้ยเมธาโดน 

ซ่ึงรวมทั้งการศึกษาวิจยัในประเทศไทย ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถืออยา่งยิง่ 
โครงการนาํร่องโดยการใหเ้มธาโดนระยะยาว ซ่ึงดาํเนินการโดยกรุงเทพมหานครเม่ือปี 2534 แสดงใหเ้ห็นวา่ 
มีโอกาสนอ้ยมากท่ีผูใ้ชย้าท่ีใชเ้มธาโดนระยะยาว จะหวนกลบัไปใชเ้ฮโรอีนอีก123 
การไดรั้บเมธาโดนระยะยาวมีส่วนช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือฯ 
ทั้งน้ีตามหลกัฐานท่ีนาํเสนอในเอกสารแสดงจุดยนืดา้นนโยบายในเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ เม่ือปี 2547 
ขององคก์ารอนามยัโลก, UNODC และ UNADIS124 
ในงานวิทยานิพนธ์ดงักล่าวยงัช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งการใหส้ารทดแทนระยะยาวกบัอตัราการตายท่ีลดลง
ของผูท่ี้มีอาการติดยาเสพติด ทาํใหเ้กิดอาการแทรกซอ้นนอ้ยลงสาํหรับหญิงตั้งครรภแ์ละเดก็ 
ทาํใหผู้ใ้ชย้ามีรายไดต้่อปีและมีอตัราการมีงานทาํเพ่ิมสูงข้ึน และช่วยลดอาชญากรรมต่าง ๆ 

                                                         
119 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), The right to the highest attainable standard of 

health: CESCR General comment 14 (22nd Sess., 2000), ยอ่หน้า 16 
120 เพิง่อ้าง ยอ่หน้า 33 
121 โปรดดหูลกัฐานท่ีอ้างถึงในรายงานของฮิวแมนไรต์วอชต์ “Injecting Reason,” pp. 12-17; M. Ainsworth et al., Thailand’s 

response to AIDS, หน้า 44 
122 World Health Organization, “Harm Reduction Approaches to Injecting Drug Use,” online: 

http://www.who.int/hiv/topics/harm/reduction/en/print.html (เข้าชมเว็บไซต์เม่ือ 28 เมษายน 2547) 
123 M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, p. 45; Beyrer, War in the Blood, หน้า 153 
124 WHO, UNODC and UNAIDS, “Substitution maintenance therapy,” p. 18, ยอ่หน้า 33-34, p. 32, ยอ่หน้า 6 
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งานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัตั้งขอ้สงัเกตวา่ เราสามารถลดความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชส้ารทดแทน อยา่งเช่น 
การใหเ้มธาโดนเกินขนาด หรือการนาํเมธาโดนไปขายในตลาดมืด 
ดว้ยการใหเ้มธาโดนในปริมาณนอ้ยในช่วงเร่ิมตน้ของการรักษา 
และมีการควบคุมกาํกบัโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ในเม่ือมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์อยา่งเป็นเอกฉนัทเ์พื่อสนบัสนุนการบาํบดัดว้ยสารทดแทนเมธาโดน 

และในเม่ือเรายงัไม่มีวิธีการบาํบดัอยา่งอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพดุจเดียวกนั 
การท่ีรัฐกาํหนดกฎเกณฑเ์พื่อขดัขวางโครงการลดอนัตรายจากการเสพยาสาํหรับผูใ้ชย้าดว้ยการฉีด 
จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิดา้นสุขภาพ จนถึงขนาดท่ีผูใ้ชย้าเสมือนคนไร้ความสามารถจากการเสพยา (Addiction-
related disabilities) 
ซ่ึงในแง่น้ีการควบคุมจาํกดับริการสารทดแทนจึงเป็นเหมือนการเลือกปฏิบติัไม่ใหเ้ขา้ถึงการดูแลดา้นสุขภาพ125 
ปัญหาทา้ทายดา้นการแพทยท่ี์สาํคญัเน่ืองจากการเสพยา ซ่ึงรวมทั้งความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
เป็นพื้นฐานกาํหนดใหรั้ฐบาลตอ้งพฒันาบริการดา้นสุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชย้า 
แทนท่ีจะควบคุมจาํกดัโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยอา้งวา่เป็นการรณรงคล์ดการเสพยา 

 
การละเมิดสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมืองหลายประการ อนัเน่ืองมาจากสงครามยาเสพติด 

ซ่ึงรวมทั้งการทาํวิสามญัฆาตกรรม การข้ึนบญัชีดาํผูต้อ้งสงสยัโดยไม่มีกระบวนการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 
การจบักมุคุมขงัโดยพลการ และการใชอ้าํนาจโดยมิชอบของตาํรวจ ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพ 
ความกลวัวา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเลวร้ายจากตาํรวจเป็นเหตุใหผู้ใ้ชย้าหลบหนีไป 
และไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพท่ีจาํเป็นต่อชีวิต 
แมว้า่จะยงัไม่มีการสอบสวนอยา่งถ่ีถว้นถึงผลกระทบโดยรวมของสงครามยาเสพติดท่ีมีต่อสุขภาพ 
แต่การสมัภาษณ์ของฮิวแมนไรทว์อชท ์รวมทั้งหลกัฐานจากแหล่งอ่ืน ๆ ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
การรณรงคค์ร้ังน้ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือฯเพิม่ข้ึนอยา่งมาก รวมทั้งปัญหาต่อสุขภาพอยา่งอ่ืน ๆ 
การจงใจใชย้ทุธวิธีสร้างความหวาดกลวัของรัฐบาลไทย เพ่ือควบคุมกิจกรรมเก่ียวกบัยาเสพติด 
ประกอบกบัความลม้เหลวในการดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบดา้นสุขภาพของสงครามยาเสพ
ติด 
จะตอ้งถือว่าเป็นความลม้เหลวในการปกป้องสิทธิของผูใ้ชย้าท่ีจะเขา้ถึงมาตรฐานดา้นสุขภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไ
ปได ้และเป็นการละเมิดขอ้บญัญติัของอนุสัญญานานาชาติวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 

                                                         
125 กฎหมายนานาชาตห้ิามการเลือกปฏบิตัด้ิวยเหตผุลด้านความพิการ โปรดด ูCommittee on Economic, Social and Cultural 

Rights, General comment No. 5: Persons with disabilities, ยอ่หน้า 5 
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๖. สรุป 
 

“การให้เงินสามบาทต่อยาบ้าหน่ึงเมด็ท่ียึดมาได้ 
อาจทาํให้เจ้าหน้าท่ีกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย 
แทนท่ีจะไปขอเงินสินบนจากพวกเดนมนุษย์เหล่าน้ัน” 

    นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวตัร 
 
“เราเช่ือว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา 
ไม่ได้เป็นตัวปัญหา...แต่ตราบใดท่ีผู้นาํทางการเมืองและชุมชนยงัมองว่าเราเป็นอาชญากร 
เรากค็งไม่อาจมีสุขภาพท่ีดีได้” 

    ไพศาล สุวรรณวงษ์ อายุ 38 ปี สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย 
 
ตลอดช่วงสงครามยาเสพติด รัฐบาลไทยใชป้ระโยชนจ์ากความรู้สึกไม่ดีของสาธารณชนต่อผูใ้ชย้า 

ในการรณรงคห์าเสียงสนบัสนุนต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติด นายกฯ ทกัษิณพดูซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกวา่ยาเสพติดเป็น 
“ภยัร้ายต่อสังคม” และเป็น “อนัตรายต่อชาติ” เขาพดูถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาวา่เป็น “พวกกากเดนมนุษย”์ 
“พวกภยัต่อความมัน่คง” และ “คนชัว่ร้าย” แมว้า่ในบางคร้ังเขาจะพดูถึงผูใ้ชย้า (ซ่ึงต่างจากผูค้า้) วา่เป็น “ผูป่้วย” 
ซ่ึงตอ้งการการบาํบดั 
แต่นโยบายของเขาส่งเสริมใหมี้การใชค้วามรุนแรงกบัใครกต็ามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดทั้งหมด 
ผลการสาํรวจความเห็นของประชาชนตลอดช่วงท่ีมีการรณรงคป์ราบปรามยาเสพติดแสดงใหเ้ห็นวา่ 
คนทัว่ไปใหค้วามสนบัสนุนกบัยทุธวิธีปราบปรามยาเสพติดอยา่งรุนแรงของรัฐบาล 

 
การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อต่อตา้นยาเสพติดของรัฐบาล 

มีพื้นฐานและไดรั้บการกระตุน้จากความเขา้ใจผิดทัว่ไปท่ีวา่ ผูใ้ชย้าเป็นอาชญากรและตอ้งถูกลงโทษ 
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หาไดเ้ป็นผูท่ี้ควรไดรั้บการปฏิบติัเยีย่งมนุษยไ์ม่ “คนส่วนใหญ่ (ในประเทศไทย) ไม่ไดม้องวา่ผูใ้ชย้าเป็นผูป่้วย” 
เพชร ด. อาย ุ28 ปี ผูใ้ชเ้ฮโรอีนดว้ยการฉีดกล่าวกบัฮิวแมนไรทว์อชทว์่า “พวกเขามองว่าเราเป็นพวก ‘ข้ียา’ 
เวลาท่ีมีคดีอะไรเกิดข้ึน พวกเขากม็กัป้ายความผิดมาใหผู้ใ้ชย้า“126 ในการสมัภาษณ์หลายคร้ัง 
ผูใ้ชย้ามกับอกเล่าประสบการณ์ท่ีถูกตีตราบาป และถกูแบ่งแยกกีดกนั 
ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีรัฐบาลพดูเก่ียวกบัการต่อตา้นยาเสพติดเป็นเพียงแค่ลมปาก “เวลาท่ีผมไปอาํเภอ 
ทาํบตัรประชาชน หรือแจง้เปล่ียนท่ีอยู ่เจา้หนา้ท่ีมกัแสดงท่าทีรังเกียจ 
และไม่พยายามมองมาท่ีผมเพราะสภาพท่ีผมเป็นอยู”่ ปลา อาย ุ26 ปี 127 จิตร อาย ุ27 ปี กล่าวว่า 
เธอกาํลงัเจบ็ทอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลรัฐ แต่หมอกลบัเอาแต่พดูจาดูถูกเธอ 

 
“ตอนนั้นหนูเจบ็ท้องมาก หมอกเ็อาแต่พูดว่า ‘โถ พวกขีย้า เธอกต้็องเจบ็บ้างสิ 
เธอต้องการยาบ้าหรือเปล่า’ หนูบอกว่าหนูไม่ได้เสพยาบ้า เขากบ็อกว่า ‘ถ้าอย่างน้ันกต้็องเฮโรอีนสิ’ 
เด๋ียวจะเอายามาให้นะ พวกขีย้า”128 
 
การติดยาเสพติดไม่ไดเ้ป็นเพราะความอ่อนแอหรือขาดความกลา้หาญ และไม่ไดเ้ป็นอาชญากรรม 

แต่ในการทาํสงครามยาเสพติด รัฐบาลทาํใหอ้าการติดยาเสพติดกลายเป็นโทษประหารอยา่งหน่ึง 
ตาํรวจเอาแต่จบักมุคุมขงัคน เพียงแค่ดูวา่เขามีประวติัเคยเสพยามาก่อน หรือมีรอยเขม็ฉีดยาบนแขน 
เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินเอารายช่ือคนหลายพนัคนใส่ไวใ้นบญัชีดาํ โดยไม่มีหลกัฐานยนืยนัวา่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
และบงัคบัใหต้อ้งมารายงานตวักบัตาํรวจ ผูใ้ชย้าท่ีไปแสดงตวักบัตาํรวจ 
กถ็กูยงิและสงัหารในระหวา่งเดินทางออกจากสถานีตาํรวจ 
ความกลวัท่ีจะถูกจบักมุหรือถูกสงัหารผลกัดนัใหผู้ใ้ชย้าไปหลบซ่อนตวัอยูใ่นท่ีไกล ๆ 
ซ่ึงเส่ียงท่ีอาจจะมีการเสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิต และเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีเน่ืองจากการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั 

 
ในยคุท่ีมีปัญหาเอชไอวี/เอดส์ 

การใชอ้าํนาจอยา่งมิชอบและการตีตราบาปของเจา้หนา้ท่ีต่อผูใ้ชย้าอาจส่งผลร้ายแรงอยา่งคาดไม่ถึง 
หลกัฐานหลายอยา่งช้ีชดัวา่การปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงบีบใหผู้ใ้ชย้ฯตอ้งไปหลบซ่อนตวัและไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ 
เป็นเหตุใหมี้ความเส่ียงต่อการติดเช้ือมากข้ึน129 

                                                         
126 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
127 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
128 สมัภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมทุรปราการ 7 พฤษภาคม 2547 
129 โปรดด ูอยา่งเชน่ S. Burris, K.M. Blankenship, M. Donoghoe, S. Sherman, J.S. Vernick, P. Case, Z. Lazzarini, and S. 

Koester, “Addressing the ‘Risk Environment’ for Injection Drug Users: The Mysterious Case of the Missing Cop,” The 

Millbank Quarterly, vol. 82, no. 1 (2004), หน้า 131-35; T. Rhodes, A. Sarang, A. Bobrik, E. Bobkov and L. Platt, “HIV 

transmission and HIV prevention associated with injecting drug use in the Russian Federation,” International Journal 

of Drug Policy, vol. 15, no. 1 (February 2004); E. Wood, P.M. Spittal, W. Small, T. Kerr, K. Li, R.S. Hogg, M.W. Tyndall, 

J.S.G. Montaner and M.T. Schechter, “Displacement of Canada’s largest public illicit drug market in response to a 

police crackdown,” Canadian Medical Association Journal, vol. 170, no. 10 (May 11, 2004), หน้า 1551-1556 
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ผูใ้ชย้าเป็นหน่ึงในกลุ่มผูเ้ส่ียงต่อการติดเช้ือกลุ่มใหญท่ี่สุดในประเทศ ซ่ึงมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือทั้งหมดประมาณ 
700,000 คน แมว้า่รัฐบาลไทยจะประกาศพนัธะสัญญาท่ีจะหาทางป้องกนัการติดเช้ือฯ 
แต่พวกเขาก็จงใจสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลวั ซ่ึงบีบใหผู้ใ้ชย้ฯตอ้งหลบลงใตดิ้น 
และเขา้ถึงการบาํบดัรักษายาเสพติดไดน้อ้ยลง และไม่สามารถเขา้ถึงบริการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี 

 
ประเทศไทยไดรั้บการช่ืนชมสาํหรับนโยบายดา้นสาธารณสุขท่ีกลา้หาญ 

ต่อการแกไ้ขปัญหาการระบาดของเช้ือเอชไอวี 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอดส์ต่างยกยอ่งรัฐบาลไทยในการยอมรับการดาํรงอยูข่องการคา้บริการทางเพศซ่ึงผดิกฎหมาย 
และพยายามส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มผูข้ายบริการและผูซ้ื้อบริการ 
โชคร้ายท่ีรัฐบาลไม่นาํบทเรียนเหล่านั้นมาใชเ้พื่อแกปั้ญหาของผูใ้ชย้า ไม่ว่าจะเป็นดว้ยกลวัวา่จะถูกมองวา่ 
“อ่อนแอเหยาะแหยะต่อปัญหายาเสพติด” หรือเพราะวา่ตราบาปท่ีลึกซ้ึงของผูใ้ชย้าก็ตามที 
รัฐบาลไทยปฏิเสธท่ีจะใชว้ิธีการตามหลกัสาธารณสุขเพื่อแกปั้ญหาการติดยาเสพติด 
แต่กลบัเลือกใชก้าํลงัอยา่งโหดร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นระบบ 
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ภาคผนวก ก  
 

คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีทีก่ําหนดหลกัการพืน้ฐานของสงครามปราบปรามยาเสพติด 
คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 29/2546 
เร่ือง การต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด… 
 

2. วตัถุประสงค ์
เพือ่ยติุสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและเอาชนะปัญหายาเสพติด 

อนัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของชาติใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ยัง่ยนื และถาวร.... 
6. การบริหารจดัการ 
6.1 ในการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด ใหมี้ศนูยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) 

เป็นองคก์รอาํนวยการระดบัชาติ และใหมี้ศนูยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดบัต่างๆ 
เป็นศูนยก์ลางการปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี 
โดยรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการ ศตส. 
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัตั้งและแกไ้ขเพิ่มเติมศูนย ์หรือองคก์รปฏิบติัการในส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
และตามแนวชายแดนทางบกและทางทะเล เพื่อรับผดิชอบในการปฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติด 

6.2 การจดัโครงสร้าง การประกอบกาํลงั การปกครองบงัคบับญัชา การส่งกาํลงับาํรุง การติดต่อส่ือสาร 
การรายงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
และศูนยห์รือองคก์รปฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติดในทุกระดบัใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้าํนวยการ ศตส.กาํหนด 

6.3 ใหทุ้กส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
ใหก้ารสนบัสนุนศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พ่ือ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
และศูนยห์รือองคก์รปฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติดในทุกระดบั โดยถือเป็นลาํดบัความเร่งด่วนสูงสุด 
จดัใหมี้ระบบการบริหาร จดัการท่ีเป็นเอกภาพและมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการดาํเนินการ 
เพือ่ตอบสนองนโยบายยทุธศาสตร์ พลงัแผน่ดินและและแผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

6.4 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
เร่งรัดดาํเนินการดา้นอาํนวยการและสนบัสนุน โดยเฉพาะงานนโยบาย งานวิชาการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ 
การประสานการปฏิบติั และการติดตามประเมินผล ทั้งน้ี 
เพือ่ใหก้ารต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และสมัฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
และในกรณีท่ีมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานขององคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ใหน้าํเสนอผูอ้าํนวยการ ศตส. 
พิจารณา วินิจฉยั ตีความ และสัง่การไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6.5 ใหส้าํนกังบประมาณ และกระทรวงการคลงัจดัระบบ 
และจดัเตรียมงบประมาณรองรับการดาํเนินงาน และการปฏิบติัตามคาํสัง่น้ี 
และใหก้ารสนบัสนุนการจดัเงินตอบแทน 
หรือขั้นเงินเดือนพิเศษแก่ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดท่ีมีผลงานดีเด่น 
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และเจา้หนา้ท่ีประจาํศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
และศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกระดบั 
..... 
 
 
 
คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที ่30/2546 
เร่ือง จดัต้ังศูนย์อาํนวยการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพตดิแห่งชาติ 
…  

2. อาํนาจหนา้ท่ี 
2.1 กาํหนดนโยบายดาํเนินการดา้นการข่าวและขอ้มูลข่าวสารยาเสพติด 

ติดตามและประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
2.2 

จดัใหมี้แผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดินและแนวทางในการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเส
พติด ทั้งน้ีใหป้ระสานสอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2.3 อาํนวยการ สัง่การ เร่งรัด กาํกบัดูแล ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการดาํเนินการปฏิบติังานของส่วนราชการและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบั 

2.4 กาํหนดแนวทางประสานการปฏิบติัในทุกขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรม 
ใหร้วดเร็วและเกิดผลต่อการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
รวมทั้งจดัใหมี้แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินการดงักล่าว 

2.5 ประสานความร่วมมือกบัต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการผลิต การควบคุมสารตั้งตน้เคมีภณัฑ ์
และอุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด การลาํเลียง นาํเขา้ ส่งออกและลกัลอบค่ายาเสพติด 

2.6 ประสานการปฏิบติัดา้นการข่าวและดาํเนินการดา้นความมัน่คงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะปัญหากองกาํลงัติดอาวธุในแนวชายแดน การคา้อาวธุสงคราม การโจรกรรมรถยนต ์แรงงานต่างดา้ว 
การก่อการร้ายและองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

2.7 เสนอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ในการโยกยา้ยขา้ราชการ 
พนกังานองคก์รของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี การใหค้วามดีความชอบ การใหคุ้ณใหโ้ทษ 
มาตรการจูงใจและปกป้องคุม้ครองขา้ราชการและประชาชนผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ยกเวน้กรณีการแต่งตั้งโยกยา้ยหรือสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ไปปฏิบติัภารกิจอ่ืนใหห้น่วยตน้สงักดัขอความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการ ศตส. ก่อน 

2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพ่ือดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ี ศตส.มอบหมาย 
2.9 รายงานผลการปฏิบติังานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดใหท้ราบทุกระยะ 
2.10 ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมาย 
3. การจดัโครงสร้าง การประกอบกาํลงั การปกครองบงัคบับญัชา การส่งกาํลงับาํรุง การติดต่อส่ือสาร 

การรายงานและการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ ศตส. 
และศูนยป์ฏิบติัการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดทุกระดบั ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้าํนวยการ ศตส. กาํหนด 
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4. ใหร้าชการส่วนกลางทุกกระทรวง ทบวง กรม ตอบสนองการดาํเนินการของ ศตส.อยา่งทนัท่วงที 
ในทุกกรณี โดยเฉพาะกองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด และตาํรวจภูธรภาค 
ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และการปราบปรามผูผ้ลิต 
ผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ ผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการปฏิบติัการตามท่ีไดรั้บการร้องขอจากศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั 

5. ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานประจาํศูนยต์ลอด 24 ชัว่โมง ตามท่ีผูอ้าํนวยการ 
ศตส. มีอาํนาจในการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให ้รองผูอ้าํนวยการ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ กรรมการ 
เลขานุการ และการสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานประจาํศูนย ์
ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามอาํนาจหนา้ท่ีของศูนยไ์ด ้

6. คาํสัง่อ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัคาํสั่งน้ี ใหใ้ชค้าํสั่งน้ีแทน 

 
คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที ่31/2546 
เร่ือง จดัต้ังศูนย์ปฏิบัตกิารต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพตดิระดับต่างๆ 

ผนวก ก  
ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) 

มีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
2.อาํนาจหน้าท่ี 
2.1 จดัวางระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณ์ 

ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปัญหาท่ีเก่ียวเน่ือง 
2.2 จดัทาํแผนปฏิบติัการ แผนงาน และโครงการต่างๆ 

เพือ่แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รองรับแผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติดท่ีกาํหนดข้ึน 
โดยร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและองคก์รภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 สัง่การหรือมอบหมายใหส่้วนราชการและหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ดาํเนินการในลกัษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบติั เพือ่การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2.4 อาํนวยการ ประสาน เร่งรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ของส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน 
และองคก์รภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5 จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและกลุ่มเส่ียงต่างๆ 
และจดัใหมี้การบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนอยา่งเพียงพอ 

2.6 กาํหนดเป้าหมายในการปราบปราม 
และจดัชุดเฉพาะกิจเขา้ปฏิบติัการในพื้นท่ีเป้าหมายหรือเสริมการปฏิบติัตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 

2.7 ประสานการปฏิบติักบักองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 
ตาํรวจภูธรภาคและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพ่ือใหบ้งัเกิดผลในการปราบปราม สืบสวน 
ขยายผลตรวจยดึทรัพย ์และทาํลายเครือข่ายยาเสพติด 

2.8 จดัชุดสืบสวนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือคาํร้องเรียนประชาชน และใหมี้ผลปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว 
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2.9 เสนอผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีหรือผูอ้าํนวยการ ศตส. 
ในการพิจารณาใหคุ้ณใหโ้ทษเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
และใหค้าํแนะนาํแก่หน่วยงาน องคก์รเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน 

2.11 รายงานผลการปฏิบติังานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหศ้ตส. 
ทราบทุกระยะ 

2.12 ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีผูอ้าํนวยการ ศตส.มอบหมายหรือกาํหนด 
ผนวก ข :  
ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั (ศตส.จ.) มีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

... 2. อาํนาจหน้าที่ 
(เหมือนภาคผนวก ก. เพยีงแต่เปล่ียนคาํวา่ “เขตกรุงเทพมหานคร” เป็น “พ้ืนท่ีจงัหวดั” 
ผนวก ค :  
ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 –9 (ศตส.น.1–9) 

มีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
2. อาํนาจหน้าที่ 
2.1 จดัใหมี้ขอ้มูลผูเ้สพ ผูติ้ด ผูค้า้ยาเสพติดทุกคนในพื้นท่ี 

รายช่ือชุมชนท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
รวมทั้งการสาํรวจและติดตามขอ้มูลความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

2.2 ดาํเนินการและประสานงานใหเ้กิดผลการปฏิบติัในเชิงบูรณาการตามแผนปฏิบติัการ แผนงาน 
และโครงการต่างๆ ท่ี ศตส.กทม. กาํหนดโดยร่วมกบัส่วนราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชนหรือองคก์รภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 จดัชุดวิทยากรและชุดชุมนุมสมัพนัธ ์ปลุกพลงัมวลชนในทุกชุมชนในพื้นท่ีรับผดิชอบใหต่ื้นตวั 
รวมตวักนัต่อตา้นยาเสพติดและจดัตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัยาเสพติด 

2.4 จดัชุดปฏิบติัการสนบัสนุนบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูใ้ชย้าฯและผูติ้ดยาเสพติดในชุมชน 
2.5 จดัใหมี้กิจกรรมดา้นการพฒันารองรับผูใ้ชย้าฯและผูติ้ดยาเสพติดท่ีละเลิกพฤติการณ์ 

มิใหห้วนกลบัมามีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
2.6 จดัชุดปราบปรามยาเสพติด กดดนั ปราบปราม 

และกวาดลา้งผูค้า้ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบและประสาน ศตส.กทม. 
ในการสนบัสนุนชุดปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดเพื่อปฏิบติัการในภารกิจท่ีเกินขีดความสามารถ 

2.7 ประสานการปฏิบติักองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด ตาํรวจภูธรภาค 
และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อใหบ้งัเกิดผลในการปราบปราม สืบสวน ขยายผล 
ตรวจยดึทรัพยสิ์น และทาํลายเครือข่ายการคา้ยาเสพติด 

2.8 จดัชุดสืบสวน ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือคาํร้องเรียนของประชาชน และใหมี้ผลปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว 
2.9 เสนอผูอ้าํนาจหนา้ท่ีหรือผูอ้าํนวยการ ศตส.กทม. 

ในการพิจารณาใหคุ้ณใหโ้ทษเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีรับผดิชอบและท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.10 รายงานผลการปฏิบติังานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบให ้
ศตส.กทม.ทราบทุกระยะ 

2.11 ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีผูอ้าํนวยการ ศตส.กทม.มอบหมายหรือกาํหนด 
ผนวก ง :  
ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอ (ศ.ต.ส.อ./ก่ิง 

อ.)มีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
2. อาํนาจหน้าที่ 
(เหมือนภาคผนวก ค. เพยีงแต่เปล่ียนคาํวา่ “ศ.ต.ส.กทม.” เป็น “ศ.ต.ส.อ./ก่ิง อ.” 

 



 65

ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างของหนังสือเรียกตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกีย่วข้องกบัยาเสพติดให้มารายงานตัว 
ประกาศสาธารณะอาํเภอบ้านแพ้ว จังหวดัสมุทรสาคร 
คาํส่ังให้มารายงานตัว  
 
 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายงดเวน้โทษใหก้บัผูท่ี้เคยหลงผดิ (และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาเสพติด) 
โดยการมาแสดงตนกบัเจา้หนา้ท่ี อนัไดแ้ก่ นายอาํเภอ ผูก้าํกบัการสถานีตาํรวจภูธรประจาํอาํเภอ 
หวัหนา้สถานีอนามยั กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น 
 อาํเภอบา้นแพว้ขอประกาศคาํสั่งต่อไปน้ีกบับุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้หรือการใชย้าเสพติด 
 1. ใหม้ารายงานตวัยงัสถานีอนามยัใกลบ้า้นท่ีสุดในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ ระหวา่งเวลา 8.30-17.00 น. 
เพือ่เขา้รับการตรวจพิสูจนท์างการแพทย ์
 2. หลงัจากขั้นตอนท่ีหน่ึงขา้งตน้ ผูม้ารายงานตวัตอ้งไปแสดงตนต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งประชุมอาํเภอ 
ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ท่ีวา่การอาํเภอบา้นแพว้ ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2546 เวลา 9.00 น.นายอาํเภอ 
ผูก้าํกบัการสถานีตาํรวจภูธรประจาํอาํเภอ และสาธารณสุขอาํเภอจะเป็นผูอ้อกบตัรประจาํตวัให ้
 ศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดอาํเภอบา้นแพว้ 
จะไม่รับรองความปลอดภยัสาํหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ขา้งตน้ 

13 กมุภาพนัธ์ 2546 
 
ลงนาม 

 
 
 
(นายบุรินทร์ รุ่งมณี) 
นายอาํเภอ 
ผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดอาํเภอ 
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