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ประเทศไทย

หลุมศพเท่ าไรก็ไม่ พอ
สงครามยาเสพติด เอชไอวี/เอดส์ และการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน

ฮิวแมนไรท์ วอชท์

คํานํา
“หลุมศพเท่าไรก็ไม่ พอ” เป็ นรายงานการศึกษาวิจยั ที่ตอ้ งการประเมินถึงผลกระทบด้านสุ ขภาพ
และความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรผูฉ้ ี ดยา (เสพติด) และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่อรัฐบาลไทยและหน่วยงานนานาชาติ โดยเจ้าหน้าที่โครงการเอชไอวี/เอดส์และสิ ทธิมนุษยชน
ฮิวแมนไรท์วอชท์ โจนาธาน โคเฮน เป็ นผูเ้ ขียนและวิจยั หลัก โจแอน เชตดา ผูอ้ าํ นวยการโครงการฯ
และทีมงานฮิวแมนไรท์วอชท์ เป็ นผูช้ ่วยอ่านทบทวนรายงานและสนับสนุนการผลิต
กลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งของรายงานการศึกษา
“หลุมศพเท่าไรก็ไม่พอ” ต่อความเข้าใจของสังคม และการแก้ไขปั ญหาเอดส์ และยาเสพติด
จึงได้ทาํ การแปลและจัดพิมพ์ข้ ึนจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ ต่อไป
ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น จากการแปลก็ดี หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ รายงานฉบับนี้
ทางกลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ ขอน้อมรับความรับผิดชอบ และขออภัยมา ณ.ที่น้ ี
ผูเ้ ชี่ยวชาญและองค์กรพัฒนาเอกชนจํานวนมากในประเทศไทยและที่อื่นๆ
ได้มีส่วนช่วยจัดทํารายงานศึกษาวิจยั ฉบับนี้ ฮิวแมนไรท์วอชท์
ขอขอบคุณเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาประเทศไทยในความร่ วมมือที่มีค่า และการทํางานที่กล้าหาญของพวกเขา
มูลนิธิรักษ์ไทยช่วยประสานงานในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ด.ร.จรู ญ
จิตติวฒ
ุ ิการณ์ให้ความช่วยเหลืออย่างมากในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณคุณพิภพ อุดมอิทธิ พงศ์
และคุณสุ ทธิดา มะลิแก้วเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการแปลเอกสารต้นฉบับจากภาษาอังกฤษ คุณไพศาล สุวรรณวงษ์
อ่านทบทวนแก้ไข
ขอขอบคุณอย่างจริ งใจต่อทุกท่านที่ให้สมั ภาษณ์ในรายงานฉบับนี้
และขอแสดงความเสี ยใจที่ไม่สามารถเอยนามบุคคลเหล่านั้นได้ท้ งั หมด

กลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์
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สารบัญ
๑. บทสรุ ป

๔

๒. ข้ อเสนอ

๗
๗
๘

ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย
ข้อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติและองค์กรทุนนานาชาติที่ให้ทุนกับประเทศไทย

๓. วิธีการวิจยั

๑๐

๔. การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในช่ วงสงครามยาเสพติด

๑๑
๑๒
๑๓
๑๗
๒๒
๒๔
๒๕

การส่ งเสริ มการใช้ความรุ นแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
การวิสามัญฆาตกรรม
กรณี ศึกษา
การขึ้นบัญชีดาํ ผูต้ อ้ งสงสัยในคดียาเสพติดโดยขาดกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม
การตรวจสอบของรัฐบาลต่อกรณี การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ความรุ นแรงและการละเมิดกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ

๕. เอชไอวี/เอดส์ และผลกระทบด้ านสุ ขภาพอืน่ ๆเนื่องจากสงครามยาเสพติด
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการเสพยาด้วยการฉีดในประเทศไทย
การบังคับบําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผลักดันให้ผใู ้ ช้ยา “หลบลงใต้ดิน”
การลงโทษเนื่องจากการมีเข็มฉี ดยาในครอบครอง
พฤติกรรมอันตรายซึ่ งแพร่ หลายตามสถานที่ควบคุมตัวและกักขัง
แนวทางแก้ปัญหาของรัฐ-นานาชาติต่อผลกระทบด้านสุ ขภาพของสงครามยาเสพติด
การเสพยาด้วยการฉี ดและสิ ทธิมนุษยชนด้านสุ ขภาพ

๖. สรุ ป
ภาคผนวก ก: คําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่กําหนดหลักการพื ้นฐานของสงครามยาเสพติด
ภาคผนวก ข: ตัวอย่างของหนังสื อเรี ยกตัวผูต้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มารายงานตัว
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๑.บทสรุป
“ทําไมคุณต้ องฆ่ าคน...เราควรช่ วยผู้ใช้ ยา หาทางเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา
ดีกว่ าที่จะฆ่ าพวกเขา หลุมศพเท่ าไรก็ไม่ พอที่จะฝั งพวกเราได้ ทั้งหมดหรอก”
ออด อายุ 26 ปี อดีตผู้ใช้ เฮโรอีนในเชียงใหม่
สงครามยาเสพติดเป็ นความรุ นแรงที่รัฐให้การสนับสนุน
ได้ทาํ ลายชื่อเสี ยงของประเทศไทยในฐานะที่เคยเป็ นประเทศประชาธิปไตยที่เคารพในสิ ทธิ ของประชาชนที่กา้ วห
น้าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การปราบปรามยาเสพติดเริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2546 ส่ งผลให้เกิดการวิสามัญฆาตกรรมประชาชนมากกว่า 2,000 คน มีการจับกุมคุมขังโดยพลการ
หรื อการขึ้นบัญชีดาํ คนอีกหลายพันคน
และการส่ งสัญญาณให้มีการใช้ความรุ นแรงอย่างโหดเหี้ยมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล
ชื่อเสี ยงของประเทศไทยจากการต่อสู ้กบั ปั ญหาเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากนานาชาติ
จึงถูกทําลายด้วยบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว ที่ผลักดันให้ผฉู ้ ี ดยา(เสพติด)ต้องหลบลงใต้ดิน
เมื่อครั้งเข้ารับตําแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตรประกาศนโยบาย
“ป้ องกันและปราบปราม” ยาเสพติดให้เป็ นภารกิจเร่ งด่วน
เขาสัญญาว่ารัฐบาลจะปฏิบตั ิตามกฎหมายปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด
และกําจัดเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการบําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูต้ ิดยาเสพติด
แม้วา่ เขาจะแสดงวาทศิลป์ ด้วยการให้คาํ มัน่ สัญญาว่าจะปฏิบตั ิต่อปั ญหายาเสพติดในประเทศไทยอย่างมีมนุษยธร
รม แต่การรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดของทักษิณก็พฒั นาอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ น “สงครามยาเสพติด”
ที่รุนแรงและโหดเหี้ยม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546
รัฐบาลทักษิณสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจและฝ่ ายปกครองท้องถิ่นขึ้นบัญชีบุคคลซึ่ งเคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับย
าเสพติด ให้เป็ น “ภัยคุกคามต่อความมัน่ คง” ซึ่งจะต้องหาวิธีจดั การอย่าง “โหดเหี้ยม” และ “รุ นแรง”
ผลของการรณรงค์ในช่วงสามเดือนแรกเป็ นเหตุให้มีการวิสามัญฆาตกรรม 2,275 ราย
ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าเป็ นการฆ่ากันเองของกลุ่มผูค้ า้ ยา ทั้งที่จริ งเป็ นผลมาจากการขึ้นบัญชีดาํ หรื อ บัญชีผตู ้ อ้ งสงสัย
ผูต้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีการเตรี ยมการอย่างดีพอ
ทั้งยังมีส่วนคุกคามต่อผูท้ าํ งานเพื่อปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทําการจับกุมโดยไม่มีการไต่สวน
และมีการละเมิดกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการบังคับให้เข้ารับการบําบัดการเสพยา
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รายงานฉบับนี้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อการละเมิดกฎหมายของรัฐในสงครามยาเสพติด
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นผูใ้ ช้ยา และผลกระทบต่อการเข้าถึงบริ การด้านเอชไอวี/เอดส์ของผูใ้ ช้ยา
ฮิวแมนไรท์ วอชท์พบว่า
ผลลัพธ์ประการหนึ่งของสงครามยาเสพติดคือการผลักดันให้ผใู ้ ช้ยาจํานวนมากต้องหลบหนี
และไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพซึ่งมีนอ้ ยอยูแ่ ล้ว ที่จะช่วยป้ องกันพวกเขาจากการติดเชื้อเอชไอวี
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาแก่ผใู ้ ช้ยาและเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบว่า
ผูใ้ ช้ยาที่แต่เดิมเคยเข้ารับบริ การป้ องกันการติดเชื้อ ต้องอยูแ่ บบหลบ ๆ ซ่อน ๆ
บางครั้งต้องไปหลบอยูต่ ามเทือกเขาห่างไกลในภาคเหนือของไทย ที่แม้กระทัง่ เพื่อนๆ ก็ไม่สามารถหาพวกเขาพบ
นักวิจยั ท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยคัดเลือกผูใ้ ช้ยาหลายร้อยคนเพื่อเข้าร่ วมในการศึกษาเพื่อหาทางป้ องกันการติดเชื้อเ
อชไอวีกล่าวว่า กว่าสามในสี่ ของคนเหล่านี้หายตัวไปเมื่อสงครามยาเสพติดเริ่ มต้นขึ้น
ในบรรดาผูใ้ ช้ยาที่เขาสํารวจได้ในระหว่างสงครามยาเสพติด มีบางส่ วนระบุวา่ มีการใช้เข็มฉีดยาร่ วมกันมากขึ้น
(ซึ่งทําให้เสี่ ยงต่อการติดเชื้อเพิม่ ขึ้น) เนื่องจากเข็ม และกระบอกฉี ดยามีจาํ นวนลดลง
บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวอันเป็ นผลมาจากการวิสามัญฆาตกรรมและ “การขึ้นบัญชีดาํ ”
ทําให้ผใู ้ ช้ยาจํานวนมากต้องหลบซ่อนตัว
และมีสภาพยํา่ แย่ลงไปอีกเนื่องจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจโดยไม่มีการไต่สวนและการละเมิดสิ ทธิมนุษยช
นด้านอื่น ๆ คนจํานวนมากที่ถูกจับกุมกล่าวกับฮิวแมนไรท์ วอชท์วา่
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจแอบยัดยาไว้ในกระเป๋ าของพวกเขา บังคับให้ตอ้ งสารภาพผิดทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทาํ
และข่มขู่จะจับกุมพวกเขาหากไม่ยอมเข้ารับการบําบัดการเสพยา
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจยังต้องพยายามทํายอดให้ได้ตามโควต้าที่ได้รับมา
และบางครั้งต้องกล่าวหาผูท้ ี่มีประวัติการเสพยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายา
ผูใ้ ช้ยาที่ถูกจับกุมมักจะถูกควบคุมตัวหรื อถูกกักขังไว้ในศูนย์กกั กัน หรื อ ในเรื อนจํา ซึ่ งก็มีเฮโรอีนที่นนั่
และก็มีการใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันด้วย
ในขณะที่ไม่มีโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดและการป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีอย่างเพียงพอ
มีรายงานว่าผูใ้ ช้ยาต้องแบ่งกันใช้เข็มฉี ดยาในคุกกับเพื่อนมากถึงสิ บกว่าคน
เจ้าหน้าที่เรื อนจําเองก็ไม่ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อโดยผ่านกระแสเลือด
หรื อการเข้าถึงบริ การป้ องกันการติดเชื้อแก่ผตู ้ อ้ งขังแต่อย่างใด การสํารวจผูใ้ ช้ยา 1,865 คนในปี 2545 พบว่า
อัตราการติดเชื้อของผูช้ ายที่เคยถูกจับกุมคุมขังมีมากกว่าเป็ นสองเท่าเมื่อเทียบกับผูช้ ายที่ไม่เคยถูกจับกุมคุมขัง
แม้คนทัว่ ไปจะคิดว่าการเสพเฮโรอีนด้วยการฉีดกําลังจะหมดไปจากประเทศไทยแล้ว
แต่จากรายงานที่มีอยูพ่ บว่ามีจาํ นวนผูฉ้ ี ดยามากถึง 100,000 – 250,000 คน
การใช้เข็มฉี ดยาและกระบอกฉี ดยาที่เปื้ อนเลือดร่ วมกันเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้มีการแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวี
และเชื้อไวรัสอื่นๆที่ติดต่อผ่านกระแสเลือด ประมาณกันว่าร้อยละ 40 ของผูฉ้ ี ดยาในไทยเป็ นผูต้ ิดเชื้อฯ
ซึ่งเป็ นตัวเลขที่เท่ากับเมื่อปี 2531 เมื่อมีการระบาดของเชื้อเอชไอวีเป็ นครั้งแรกในกลุ่มผูใ้ ช้เฮโรอีนในกรุ งเทพฯ
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คาดกันว่าจํานวนผูใ้ ช้ยาที่ติดเชื้อจะคิดเป็ นร้อยละ 30 ของผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ในไทยสําหรับปี 2548
ซึ่งนับเป็ นสัดส่ วนการติดเชื้อที่มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ๆ
ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติวา่ เป็ น “แบบอย่างการปฏิบตั ิ” ของการแก้ปัญหาโรคเอดส์
อันเป็ นผลสื บเนื่องจากความสําเร็ จของการรณรงค์ “การใช้ถุงยางอนามัย 100%” ในช่วงปี พ.ศ. 2533
แต่เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผูใ้ ช้ยาเราจะพบว่า
รัฐบาลไทยกลับปฏิเสธไม่ให้บริ การป้ องกันการติดเชื้อที่มีประสิ ทธิภาพกับพวกเขา
แต่กลับเลือกใช้นโยบายการจับกุมโดยไม่มีการไต่สวน การจับขังคุก และการบังคับให้เลิกยา
การนําเข็มฉีดยาเก่ามาแลกเข็มฉีดยาใหม่ซ่ ึงเป็ นยุทธศาสตร์ที่องค์การอนามัยโลกส่ งเสริ ม
กลับถูกต่อต้านจากรัฐบาลไทย
แม้วา่ สถิติที่ผา่ นมาชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยามีประสิ ทธิภาพช่วยลดการแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวี
โดยไม่ได้ไปเพิม่ จํานวนผูใ้ ช้ยาแต่อย่างใด
เมธาโดนซึ่งเป็ นสารที่แพทย์ใช้เพื่อช่วยลดอาการอยากยาและลดอันตรายจากการใช้ยา
กลับเป็ นสารที่ขาดแคลนตามศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในที่ต่าง ๆ จากข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2547
มีผใู ้ ช้ยาเพียงประมาณร้อยละ 1 ที่ได้รับบริ การป้ องกันการติดเชื้อ
ซึ่งรวมทั้งผูท้ ี่ได้รับแจกถุงยางอนามัยผ่านโครงการส่งเสริ มการใช้ถุงยางอนามัย 100%
ตลอดช่วงเวลาที่มีการทําสงครามยาเสพติด
รัฐบาลไทยส่ งเสริ มให้มีการใช้ความรุ นแรงและการเลือกปฏิบตั ิในระดับสู งสุดต่อผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นผูใ้ ช้ยาหรื อ
ผูค้ า้ เมื่อมองจากภายนอกดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรี ทกั ษิณพยายามแยกแยะระหว่างผูใ้ ช้ยา
ซึ่งเขากล่าวว่าควรได้รับการปฏิบตั ิเสมือนเป็ น “ผูถ้ กู กระทํา” และ “ผูป้ ่ วย” กับผูค้ า้
ซึ่งจะต้องถูกลงโทษอย่างรุ นแรง
แต่ในทางปฏิบตั ิท้ งั ผูใ้ ช้ยาและผูค้ า้ กลายเป็ นเป้ าหมายของการไล่ล่าสังหารและการละเมิดสิ ทธิที่รัฐบาลเป็ นฝ่ ายส
นับสนุน
ผูใ้ ช้ยาจํานวนมากถูกบังคับให้เข้ารับการบําบัดด้วยความหวาดกลัวต่อการจับกุมในระหว่างที่มีสงครามยาเสพติด
ผูท้ ี่สมัครเข้ารับการบําบัดก็จะถูกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีที่หนักหน่วงแบบทหาร กล่าวคือการควบคุมตัวไว้ในค่ายทหาร
นอกจากการปฏิบตั ิอย่างโหดร้ายเช่นนี้แล้ว
ผูใ้ ช้ยายังกล่าวถึงการเลือกปฏิบตั ิในสถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ
และการกีดกันไม่ให้สามารถเข้าถึงบริ การรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ของรัฐ
ผลลัพธ์ที่ชดั เจนที่สุดของสงครามยาเสพติด ไม่ใช่การปราบปรามการค้ายาอย่างผิดกฎหมาย
แต่กลับทําให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้น ผูใ้ ช้ยาส่ วนใหญ่ที่ฮิวแมนไรท์ วอชท์สัมภาษณ์ระบุวา่
ยังมีการใช้เฮโรอีนหรื อยาบ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีสงครามยาเสพติด แม้วา่ ยาจะมีราคาสูงขึ้นและหาได้ยาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการรักษาตั้งข้อสังเกตว่า ผูร้ ายงานตัวเพือ่ เข้ารับการบําบัดการเสพยาในช่วงต้นปี 2546
ไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้ยาเลย แต่เป็ นผูท้ ี่หวาดกลัวว่าจะตกอยูใ่ นอันตรายเพราะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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คนจํานวนมากซึ่งมีชื่ออยูใ่ น “บัญชีดาํ ” และ “บัญชีผตู ้ อ้ งสงสัย” ของรัฐบาล
มักเกิดขึ้นจากการกลัน่ แกล้งของคนรู ้จกั
การปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปล่าประโยชน์เช่นนี้กลับสร้างให้เกิดผลกระทบมากมายต่อคนไทยหลายพันคน
ในขณะที่ชื่อเสี ยงด้านสิ ทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังไม่พฒั นาดีข้ ึน
แต่มีผเู ้ สี ยชีวิตไปอันเป็ นผลมาจากสงครามยาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็ นเพราะว่าถูกยิงตายหรื อต้องใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่งไม่มีทางฟื้ นคืนชีวิตกลับมาได้

๒. ข้ อเสนอ
ข้ อเสนอต่ อรัฐบาลไทย
ยุติและประกาศยกเลิกนโยบายใด ๆ ทีส่ ่ งเสริมการทําวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสั ย
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจะต้องจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยอย่างละมุนละม่อม
ทั้งนี้ตามบทบัญญัติในหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวา่ ด้วยการใช้กาํ ลังและอาวุธปื นในการบังคับใช้กฎหมายขอ
งเจ้าหน้าที่
รัฐบาลไทยต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทรัพยากรและอํานาจที่จาํ เป็ นเพื่อไต่สวนคดี
วิสามัญฆาตกรรมและการละเมิดอย่างร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามยาเสพติดอย่างเต็มที่
กระทรวงยุติธรรมควรดําเนินการฟ้ องร้องคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากยาเสพติดทุกคดีอย่างโปร่ งใส
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้ องร้องบังคับคดีเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
รัฐบาลควรเชิญผูแ้ ทนพิเศษจากองค์การสหประชาชาติดา้ นการสังหารโดยวิสามัญฆาตกรรมอย่างปราศจากการไต่
สวนหรื อกระทําโดยพลการ ให้มาไต่สวนการสังหารเหล่านี้
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ยุติการ “ขึน้ บัญชีดาํ ” หรือ “ขึน้ บัญชีผู้ต้องสงสั ย” สํ าหรับผู้ที่อาจมีส่วนเกีย่ วข้ องกับยาเสพติด
รัฐบาลพึงประกาศอย่างเปิ ดเผยว่า เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นใช้อาํ นาจอย่างมิชอบในการ “ขึ้นบัญชีดาํ ”
เพือ่ จัดการกับผูท้ ี่เป็ นศัตรู ของตนเอง
และได้รับแรงกดดันจนต้องเอาผูบ้ ริ สุทธิ์เข้าไปอยูใ่ นบัญชีรายชื่อเหล่านั้นด้วย
และเป็ นเหตุให้พวกเขาหลายคนถูกสังหารหรื อถูกจับกุมอย่างมิชอบ
ยุติการจับกุมคุมขังโดยพลการ และการละเมิดกระบวนการยุติธรรมของเจ้ าหน้ าทีต่ ํารวจ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจต้องยุติการจับกุมอย่างปราศจากหลักฐาน การยัดยาในตัวผูต้ อ้ งสงสัย
การใช้คาํ พูดข่มขู่หรื อใช้กาํ ลังบังคับให้มีการสารภาพผิดต่อคดียาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตอ้ งยุติการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยโดยพิจารณาแต่เพียงว่าบุคคลนั้นเคยมีประวัติเสพยามาก่อน
ต้องมีการสื บสวนสอบสวนอย่างเป็ นกลางและเป็ นอิสระสําหรับข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดต่าง ๆ เหล่านี้
และมีการลงโทษทางวินยั ปลด หรื อฟ้ องร้องเจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีส่วนในการกระทําดังกล่าว
ยกเลิกนโยบายซึ่งส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหรื อจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยว่าเสพยาเพื่อที่จะทํายอดให้ถึงเป้ าหมายใ
นการหาตัวผูใ้ ช้ยาให้มาเข้ารับการบําบัดที่ได้รับมอบหมายมา
ดําเนินการตามขั้นตอนอย่ างเป็ นรูปธรรมเพือ่ ลดความหวาดกลัวของผู้ใช้ ยาในการเข้ ารับบริการด้ านสุ ข
ภาพ ต้องมีการประกาศโดยทันทีและอย่างเปิ ดเผยว่า ผูใ้ ช้ยาที่มารับบริ การด้านสุ ขภาพ
จะไม่ถกู ลงโทษหรื อถูกบังคับให้ตอ้ งรับการบําบัด เพียงเพราะว่าพวกเขาประกาศว่าตนเองเป็ นผูใ้ ช้ยา
ต้องมีการประเมินอย่างเป็ นอิสระและเปิ ดเผยถึงผลกระทบของสงครามยาเสพติดต่อพฤติกรรมการรับบริ การด้าน
สุขภาพของผูใ้ ช้ยา รวมทั้งผลกระทบต่อการเข้าถึงเข็มฉี ดยาสะอาด และบริ การเพื่อป้ องกันการติดเชื้ออย่างอื่น ๆ
ต้องจัดอบรมขั้นพื้นฐานให้กบั เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทุกนาย เกี่ยวกับการส่ งตัวผูใ้ ช้ยาที่รู้ชดั เจนเพื่อเข้ารับการบําบัด
เพือ่ ป้ องกันการแพร่ เชื้อและเพื่อให้ได้รับบริ การสุ ขภาพอย่างอื่น ๆ
ยุติการแทรกแซงการทํางานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามติดต่อกับผูใ้ ช้ยาที่หลบหน้าหายไปในระหว่างสงค
รามยาเสพติด
เพิม่ บริการลดอันตรายให้ กบั ผู้ใช้ ยา
ต้องมีการพัฒนานโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาระดับชาติที่ชดั เจน
โดยมีการปรึ กษาหารื อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสํานักนายกรัฐมนตรี
จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยา การแจกเมธาโดน และโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาอื่น ๆ พร้อม ๆ
กับโครงการป้ องกันการติดเชื้อซึ่ งจัดให้กบั ประชากรกลุ่มเสี่ ยง อาทิ ผูข้ ายบริ การและชายรักร่ วมเพศ
ต้องรวมโครงการบริ การลดอันตรายจากการใช้ยาเข้าไปในข้อเสนอเพื่อขอรับเงินทุนในการป้ องกันการติดเชื้อจาก
แหล่งทุนและองค์กรทุนนานาชาติ มีการประเมินอุปสรรคทางกฎหมายที่มีอยู่
ซึ่งขัดขวางการเข้าถึงบริ การลดอันตรายจากการใช้ยา อย่างเช่น
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กฎหมายที่เอื้ออํานวยให้เจ้าหน้าที่จบั กุมผูใ้ ช้ยาซึ่งครอบครองเข็มฉีดยา
และต้องมีการกําจัดอุปสรรคด้านกฎหมายเหล่านี้ให้หมดไป
ต้ องมีการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อฯอย่ างเร่ งด่ วนตามสถานทีก่ กั ขังต่ าง ๆ
ต้องมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการแพร่ เชื้อให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ผูถ้ ูกควบคุมตัวเพื่อรอส่ งศาล
และผูป้ ่ วยซึ่งอยูต่ ามศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ต้องมัน่ ใจได้วา่ เจ้าหน้าที่เรื อนจําทุกแห่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อฯ
จัดทําและประเมินโครงการนําร่ องเพื่อการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและเข็มฉี ดยาสะอาดตามสถานที่กกั ขัง
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแม่แบบการปฏิบตั ิจากกรณี อื่น ๆ ต้องแน่ใจได้วา่
ผูถ้ กู ควบคุมตัวทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวข้องกับการแพร่ เชื้อก่อนจะได้รับการปล่อยตัวออกไป
ต้องมีการสื บสวนโดยทันทีเมื่อมีขอ้ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรื อนจํารับสิ นบนเพื่อลักลอบนํายาเสพติด
หรื ออุปกรณ์เสพยาเข้ามาในเรื อนจํา และมีการลงโทษทางวินยั ต่อเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม

ข้ อเสนอต่ อองค์ การสหประชาชาติและองค์ กรทุนนานาชาติทใี่ ห้ ทุนกับประเทศไทย
ประณามการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในกรณีสงครามยาเสพติดของไทยโดยทันทีและอย่างชัดเจน
องค์การสหประชาชาติมีสาํ นักงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่ทาํ งานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ
และสหรัฐอเมริ กาให้การอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจไทย
ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวจะต้องประกาศอย่างจริ งจังและอย่างเปิ ดเผยว่า
ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่รัฐบาลไทยใช้ในระหว่างสงครามยาเสพติด พร้อม ๆ
กับตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีการสื บสวนกรณี วิสามัญฆาตกรรมและการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอย่างอื่น ๆ อย่างเต็มที่และเป็ นกลาง
ทั้งสองหน่วยงานควรจะจัดสรรทรัพยากรของโครงการไปให้กบั องค์กรพัฒนาเอกชนทํางาน
แทนที่จะเป็ นรัฐบาลไทย
ดําเนินการตามขั้นตอนเพือ่ ลดผลกระทบของปัญหาเอชไอวี/เอดส์ เนื่องจากนโยบายยาเสพติดของไทย
เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
โครงการร่ วมสหประชาชาติดา้ นปัญหาเอชไอวี/เอดส์ (UNAIDS)
ผูแ้ ทนพิเศษสหประชาชาติดา้ นสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ทูตพิเศษสหประชาชาติดา้ นเอชไอวี/เอดส์ในเอเชีย สํานักงานสหประชาชาติดา้ นยาเสพติดและอาชญากรรม
(UNODC) และคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ (INCD)
ควรสนับสนุนให้มีการประเมินผลอย่างเป็ นอิสระต่อผลกระทบด้านสุ ขภาพเนื่องจากสงครามยาเสพติดของไทย
ซึ่งดําเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยาของเอชไอวี/เอดส์
การลดความต้องการยาเสพติด และการลดอันตรายจากการใช้ยา ผูใ้ ห้ทุนต่อโครงการเอชไอวี/เอดส์ในไทย
ควรเรี ยกร้องให้มีการประเมินผลอย่างเป็ นอิสระต่อผลกระทบด้านสุ ขภาพเนื่องจากสงครามยาเสพติดของไทย
เรี ยกร้องให้มีการเคารพสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมากขึ้น อาทิ
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การสื บสวนข้อกล่าวหาว่ามีการวิสามัญฆาตกรรมผูต้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างโปร่ งใส
และมีการระบุเงื่อนไขด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามในกรณีที่ให้งบช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย
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๓. วิธีการวิจัย
รายงานว่าด้วยสงครามยาเสพติดของไทยฉบับนี้เป็ นการเขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์และการวิจยั ด้านเอก
สารในระดับลึก โดยนักวิจยั จากฮิวแมนไรท์วอชท์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2546 – พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2547 นักวิจยั จากฮิวแมนไรท์วอชท์ทาํ การไต่สวนในภาคสนามในประเทศไทย
เพือ่ ประเมินผลกระทบของสงครามยาเสพติดที่มีต่อความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและปั ญหาด้านสุ ขภาพอื่นๆ
สําหรับผูใ้ ช้ยา มีการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้ยาโดยผ่านคลินิกที่ให้เมธาโดนและองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ทาํ หน้าที่ให้บริ การกับผูใ้ ช้ยาซึ่ งเสี่ ยงจะติดเชื้อ การสัมภาษณ์ทาํ ขึ้นแบบตัวต่อตัวและไม่เปิ ดเผยชื่อ ทั้งในภาษาไ
ทยหรื อมีการแปลจากภาษาไทยเป็ นอังกฤษ
เราพยายามรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยการไม่เปิ ดเผยรายชื่อของผูใ้ ช้ยาหรื ออดีตผูใ้ ช้ยาที่ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย
ตัว ไม่มีการให้สินจ้างรางวัลกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และ บางกรณี
ได้แสดงความกลัวหากมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
นอกจากนั้นก็มีการสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษกับผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชน (อพช). ผูใ้ ห้ทุนและรัฐบาลไทย
รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุ ข
การวิจยั ด้านเอกสารและด้านกฎหมายของรายงานฉบับนี้อาศัยข้อมูลจากการสื บค้นในห้องสมุดและเครื อข่ายอินเ
ตอร์เน็ต เอกสารทั้งหมดซึ่ งอ้างถึงในรายงานเป็ นเอกสารที่เผยแพร่ ทวั่ ไป หรื อจัดเก็บไว้โดยฮิวแมนไรท์วอชท์
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๔. การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในช่ วงสงครามยาเสพติด
“พวกเขาอาจถูกจับกุมคุมขังหรื อสูญหายไปอย่ างไร้ ร่องรอย ก็ใครจะไปสนใจล่ ะ

ก็พวกนั้นมันกําลังทําลายชาติของเรา”
นายวัน มูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีมหาดไทย ในกรณีที่พูดพาดพิงถึงผู้ค้ายา มกราคม 2546
1

“ในหลายจังหวัด เราเห็นหน่ วยจู่โจมสังหารออกปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่อล่ าสั งหารผู้ค้ายา

หลักนิติธรรมและประชาธิ ปไตยอาจสูญสิ ้นไปในเวลาชั่วข้ ามคืน”
นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิฟอรัมเอเชีย มีนาคม 25462
สงครามยาเสพติดของไทยเริ่ มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2546
ซึ่งรัฐให้เหตุผลว่าเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหายาบ้าที่แพร่ หลาย
ที่ผา่ นมาการค้าเฮโรอีนแพร่ หลายเข้ามาในประเทศไทยผ่านสามเหลี่ยมทองคํา
ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ในพม่า ไทย และลาว ระหว่างปี 2536-2544
การใช้ยาบ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสิ บเท่า ทั้งนี้ตามประมาณการณ์ของรัฐบาล
และแซงหน้าเฮโรอีนขึ้นมาเป็ นยาเสพติดยอดนิยมของประเทศ 3
ยาบ้าส่วนใหญ่ผลิตและลักลอบนําเข้าจากประเทศพม่า และมีบา้ งที่นาํ เข้าจากลาวจนถึงปี 2545
ประมาณกันว่าร้อยละ 2.4 ของคนไทยที่มีอายุระหว่าง 12-65 ปี รวมทั้งร้อยละ 4.5 ของผูช้ ายไทย เป็ นผูใ้ ช้ยาบ้า4
ในเดือนธันวาคม 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งเป็ นกษัตริ ยต์ ามรัฐธรรมนูญและได้รับความเคารพของไทย
เรี ยกร้องให้รัฐบาลจัดการกับ “ปั ญหายาบ้า” ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตรจึงใช้โอกาสนี้ประกาศเมื่อวันที่
1

R.S. Ehrlich, “Thailand’s drug war leaves bloody trail,” The Washington Times, February 21, 2003
K. Brilhart, “Thailand’s deadly war on drugs,” The Philadelphia Inquirer, March 29, 2003
3
G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic’ –
การประเมินสถานการณ์การใช้ ยาเสพติดในเอเชียในบริ บทของปั ญหาเอชไอวี/เอดส์ (ออสเตรเลีย:
ศูนย์เพื่อลดอันตรายจากการใช้ ยาที่สถาบันแมคฟาเรน เบอร์ เนตเพื่อการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข, มกราคม 2002) หน้ า
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), หน้ า 80, ตารางที่ 50
2
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28 มกราคม 2546 ให้มีการทํา “สงครามยาเสพติด” ต่อผูค้ า้ ยา
ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงเนื่องจากการใช้คาํ ว่า “สงคราม”
ในอีกสามเดือนต่อมา ประชาชนมากกว่า 2,000 คนได้ถกู สังหารไป โดยรัฐบาลประกาศให้มี
“ช่วงที่เปิ ดเสรี ” ให้มีการไล่ล่าผูซ้ ่ ึงต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายา
การปราบปรามครั้งนั้นทําให้เกิดการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งการส่ งเสริ มของรัฐบาลให้มีการใช้ความรุ นแรงต่อผูต้ อ้ สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การทําวิสามัญฆาตกรรม การขึ้นบัญชีดาํ ผูต้ อ้ งสงสัยโดยไม่มีกระบวนการไต่สวนอย่างเหมาะสม
การข่มขู่คุกคามผูท้ าํ งานพิทกั ษ์สิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุ นแรง และการละเมิดกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ
ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ

การส่ งเสริมความรุนแรงโดยเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ
ทักษิณเบี่ยงเบนความพยายามแต่เดิมของไทยที่จะธํารงไว้ซ่ ึงหลักนิติธรรม
โดยการประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติดในแบบที่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามในวันที่ 28 มกราคม 2546
เรี ยกร้องให้มีการปราบปรามการค้ายาอย่างหนักหน่วง ด้วยการใช้วิธี
“ด้วยมาตรการจากเบาไปหาหนักและเด็ดขาดตามสถานการณ์” 5 ในคําประกาศระบุว่า “หาก (บุคคลใด)
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ถือเป็ นบุคคลที่เป็ นภัยคุกคามต่อสังคม ประเทศชาติ”
ในอีกไม่กี่สปั ดาห์ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยออกคําสั่งไปยังทุกจังหวัดให้กาํ หนดเป้ าหมายการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยว่าค้ายา
และการยึดของกลางยาเสพติด มีการให้เงินสิ นบนและเงินรางวัลสําหรับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ
ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งผูว้ า่ ราชการและผูบ้ ญั ชาการตํารวจอาจหลุดจากตําแหน่งหากไม่สามารถทํายอดได้ตามเ
ป้ าหมาย นายกรัฐมนตรี พดู เกี่ยวกับการให้รางวัลนําจับว่า “การให้เงินสามบาทต่อยาบ้าหนึ่งเม็ดที่ยดึ มาได้
อาจทําให้เจ้าหน้าที่กลายเป็ นเศรษฐีเงินล้านได้ดว้ ยการบังคับใช้กฎหมาย
แทนที่จะไปขอเงินสิ นบนจากพวกเดนมนุษย์เหล่านั้น” 6
นี่คงไม่ใช่ส่ิ งที่พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดําริ ตอนที่พระองค์เรี ยกร้องให้มีการแก้ปัญหายาบ้า
เนื่องจากในเวลาต่อมาพระองค์แสดงความสงสัยต่อความโหดร้ายของการกระทําของรัฐบาล7
5

คําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2546 เรื่ อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน้ า 2
M. Dabhoiwala, “A chronology of Thailand’s ‘war on drugs,’” Asian Legal Resource Centre, May 9, 2003
7
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2546 พระเจ้ าอยูห่ วั ทรงตรัสผ่านการถ่ายทอดของโทรทัศน์และวิทยุวา่ “เพราะว่า นายกฯ
มาพูดเมื่อวานนี ้ที่สนามหลวงแล้ วถือธง ถือธงชนะ ๆ ไชโย นี่แหละทราบดีวา่ นายกฯ ไม่คอ่ ยชอบให้ เตือนเพราะว่าเตือนนี่
ใครเตือนเรามันเคือง มันเคือง... เขาด่าว่า นายกฯ ทําสงคราม ทําให้ คนตาย 2,500 คน ความจริงไม่ใช่อย่างนัน้ 2,500 คน
นี่มนั ทังหมดเขานั
้
บ แต่วา่ พวกที่ตายเป็ นส่วนใหญ่เป็ นพวกที่เขาฆ่ากันเอง ฆ่ากันเอง พวกที่ค้า พวกที่ผลิต เขาฆ่ากันเองจํานวนมาก
ที่ทางราชการจะรับผิดชอบก็อาจจะมีจํานวนหนึง่ ...ตอนนี ้ท่านก็ต้องไปถามท่านผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติวา่ จําแนกออกเป็ นยังไง
6
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ทักษิณและรัฐบาลของเขาพบว่าการใช้มาตรการรุ นแรงเพื่อปราบปรามยาเสพติดส่ งผลประโยชน์ทางการเมืองกับ
พวกเขา เป็ นเหตุให้ความนิยมในตัวทักษิณเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เนื่องจากคนไทยต่างเรี ยกร้องให้มีการปราบปรามการเสพยาอย่างเข้มข้น8
ทักษิณกุมอํานาจเกือบจะเบ็ดเสร็ จเหนือสื่ อต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
เป็ นเหตุให้มีการปกปิ ดข้อมูลการละเมิดสิ ทธิอย่างเลวร้ายเนื่องจากการรณรงค์
และมีการเผยแพร่ ข่าวสารเฉพาะจากภาครัฐว่าผูท้ ี่ถกู สังหารและตกเป็ นเป้ าหมายล้วนเป็ นอาชญากรที่อนั ตราย
โดยไม่มีการตั้งข้อหากับผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็กที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคะแนนนิยมกับตัวเอ
ตลอดช่วงสงครามยาเสพติด ทักษิณและผูน้ าํ รัฐบาลคนอื่น ๆ
ให้ไฟเขียวครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อสนับสนุนการใช้ความรุ นแรงต่อผูต้ อ้ งสงสัยว่าค้ายา
“ในสงครามครั้งนี้ผคู ้ า้ ยาต้องตาย” ทักษิณกล่าว “แต่เราไม่ได้ฆ่าพวกเขา พวกคนเลวมันฆ่าตัดตอนกันเอง” 9
ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรื อต่อต้านการปราบปรามครั้งนี้ คนไทยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อในคําอ้างของทักษิณ
ทักษิณประกาศเจตนารมณ์ชดั เจนยิง่ ขึ้นในเดือนสิ งหาคม 2546
เมื่อเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ดา้ นความมัน่ คงของไทยจะ “ยิงเพื่อสังหาร” ในกรณี ที่เจอผูค้ า้ ยาจากพม่าในแผ่นดินไทย10
พิชยั สุนทรสัจบรรณ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจระดับภาคกล่าวในรายงานต่อสื่ อมวลชน
ในกรณี ของการสังหารระหว่างสงครามยาเสพติดว่า “คนธรรมดาควรจะมีอายุถึง 80 ปี
แต่คนเลวไม่ควรมีอายุยืนขนาดนั้น” 11
ในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อประกาศโครงการรณรงค์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546
นายกรัฐมนตรี ได้อา้ งคําพูดของอดีตนายตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารทางการเมืองเมื่อกว่า 40 ปี ก่อนว่า
“ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตาํ รวจไทยทําไม่ได้” เขากล่าวพร้อมเสริ มว่า
“เพราะว่าพวกค้ายามันโหดร้ายต่อลูกหลานของเรา เราก็ตอ้ งโหดร้ายกับมันกลับไปบ้าง ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องเลวร้าย...
มันอาจต้องมีผสู ้ ูญเสี ยบ้าง ...และการที่ผคู ้ า้ ยาต้องตายบ้าง ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา”12 วันมูหะหมัด นอร์มะทา
รัฐมนตรี มหาดไทย พูดถึงผูค้ า้ ยาว่า “พวกเขาอาจถูกจับกุมคุมขังหรื อสู ญหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ก็ใครจะไปสนใจล่ะ ก็พวกนั้นมันกําลังทําลายชาติของเรา” 13
ไอ้ 2,500 คน แล้ วจําแนกไปจําแนกมา ประกาศให้ ประชาชนทราบ ประกาศให้ ชาวต่างประเทศทราบ”
คัดมาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั วันที่ 4 ธันวาคม 2546
8
จากการสํารวจของสวนดุสิตโพลล์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2546 ระบุวา่ ร้ อยละ 75 ของคนไทยใน 76
จังหวัดสนับสนุนท่าทีอนั แข็งกร้ าวของทักษิณต่อสงครามปราบปรามยาเสพติด และร้ อยละ 12
มีความพอใจอย่างยิ่งที่ผ้ คู ้ ายาถูกสังหารโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ักษากฎหมาย
9
อ้ างใน A. Spaeth, “Heading South,” TIMEasia, June 30, 2002, online:
http://www.time.com/time/asia/cover/501030707/story.html (เข้ าชมเว็บไซต์เมื่อ 9 มิถนุ ายน 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
สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 14 มกราคม
2546 อ้ างใน Pasuk Phongpaichit, “Drug Policy in Thailand,” paper presented at the Lisbon Drug Symposium, October
24, 2003, หน้ า 4
13
Cited in R.S. Ehrlich, “Thailand’s drug war leaves bloody trail.”
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วิสามัญฆาตกรรม
ในช่วงสามเดือนแรกของการปราบปรามซึ่งเริ่ มต้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( สตช.) รายงานว่า มีผตู ้ อ้ งสงสัยว่าค้ายาถูกสังหารไป 2,275 คน 14
ส่วนใหญ่ถูกสังหารด้วยปื นพก รัฐบาลอ้างว่า 51 รายถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่พยายามป้ องกันตนเอง
ส่วนที่เหลือเป็ นการฆ่ากันเองของผูค้ า้ ยา ในเดือนตุลาคม 2546
รัฐมนตรี ต่างประเทศของไทยแจ้งต่อกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ว่าจํานวนผูท้ ี่ถูกฆาตกรรมมีอยู่ 2,593 ราย
นับตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา
ซึ่งทําให้อตั ราการฆาตกรรมในเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจากช่วงปรกติซ่ ึงมีจาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิต 400 รายต่อเดือน15
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 หลังจากการรณรงค์ในช่วงแรกยุติลง
สตช.รายงานว่านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็ นต้นมา มีการสังหารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,329 ราย (ส่วนอีก
1,176 รายเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) โดยมีผเู ้ สี ยชีวิต 72 ราย (จากจํานวน 58 คดี)
ที่ถกู สังหารโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และมีการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายามากกว่า 70,000 คน
จากการสัมภาษณ์พยานผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์โดยฮิวแมนไรท์ วอชท์ การฆาตกรรมรายแรก ๆ
เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชว่ั โมงนับแต่มีการประกาศสงครามยาเสพติดอย่างเป็ นทางการ ตอนสายของวันที่ 31 มกราคม
2546 บุญช่วย อุ่นทองและยุพิณ อุ่นทอง ถูกยิงเสี ยชีวิตในระหว่างเดินทางกลับบ้านพร้อมกับลูกชายชื่อจีระศักดิ์
อายุ 8 ขวบ หลังจากกลับจากงานเทศกาลในท้องถิ่นแถวบ้านไร่ อําเภอดําเนินสะดวก ราชบุรี
พยานระบุว่าเห็นผูช้ ายขี่มอเตอร์ ไซค์สีดาํ สวมหมวกไอ้โม่ง ยิงยุพิณซึ่งซ้อนท้ายมอเตอร์ ไซค์อยู่
บุญช่วยบอกให้เด็กชายจีระศักดิ์วิ่งหนีเอาตัวรอด จีระศักดิ์ไปซ่อนอยูห่ ลังรั้วและมองเห็นมือปื นเดินมาที่บุญช่วย
และยิงปื นใส่ ศีรษะเพื่อสังหารเขา บุญช่วยเคยต้องขังในคดียาเสพติด และเพิง่ ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเร็ ว ๆ
นี้หลังจากอยูใ่ นเรื อนจํามา 18 เดือน ในเวลาต่อมาเราพบว่าทั้งยุพิณและบุญช่วยต่างอยูใ่ นบัญชีดาํ ของรัฐบาล
ในวันแรกของการรณรงค์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีการสังหารเกิดขึ้น 4 ราย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
มีผถู ้ กู ยิงสังหาร 6 ราย และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจํานวนผูต้ ายเพิ่มขึ้นเป็ น 87 ราย 16
หลังจากการปราบปรามดําเนินมาได้ 15 วัน กระทรวงมหาดไทยประกาศว่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
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“Death toll in Thailand’s drug war hits 2,275, say police,” Agence France-Presse, April 16, 2003; และโปรดดู
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 (เข้ าชมเว็บไซต์เมื่อ 8 เมษายน 2547)
16
“UN Rights Chief Seeks Inquiry,” Bangkok Post, February 12, 2003

15

มีผถู ้ กู ยิงเสี ยชีวิต 596 ราย มีอยู่ 8 รายที่ถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ “ในการป้ องกันตัวเอง”17
มีการระบุถึงการเสี ยชีวิตของผูถ้ ูกกล่าวหาว่าเป็ นผูค้ า้ ยา ทั้งที่ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจและฝ่ ายอื่น ๆ
ในรายงานความก้าวหน้าการรณรงค์ที่เสนอต่อรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์โดยกระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลประกาศข่าวการเสี ยชีวิตของผูค้ า้ ยาอย่างแพร่ หลายตามสื่ อและสถานีวิทยุของรัฐ รวมทั้งหนังสื อพิมพ์
โดยอ้างว่าผูค้ า้ ยาฆ่าตัดตอนกันเอง
การที่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่ใส่ ใจจะสื บสวนกรณี การเสี ยชีวิตเหล่านั้น
รวมทั้งจํานวนการฆาตกรรมเนื่องจากยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา18
ทําให้เกิดความสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รัฐบาลแถลง
เจ้าหน้าที่ดา้ นนิติเวชร้องเรี ยนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การชันสูตรพลิกศพ
และมีการแยกกระสุนปื นออกจากร่ างของเหยือ่ 19 ผูอ้ าํ นวยการสถาบันนิติเวชศาสตร์ต้ งั ข้อสังเกตว่า
ในช่วงสงครามยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากสถาบันในการแยกแยะระหว่างการสังหารเพื่อฆ่าตัดตอน
กับการวิสามัญฆาตกรรมเหมือนที่เคยทํามาเลย20
ในขณะที่การรณรงค์ปราบปรามโดยวิสามัญฆาตกรรมดําเนินไปอย่างแพร่ หลาย
การสังหารในบางกรณี ทาํ ให้เกิดความเศร้าสลดและสะท้อนใจในหมู่สาธารณชน
ในบรรดาผูท้ ี่ถกู สังหารเหล่านั้นรวมไปถึงเด็กชายจักรพันธ์ ศรี สะอาดอายุ 9 ขวบซึ่งถูกยิงเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจกราดยิงรถที่แม่ของเขาเป็ นผูข้ บั และมีเขานัง่ มาด้วย21 ในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ เด็กทารกชื่อไอซ์ อายุ 16 เดือนถูกสังหารในอ้อมกอดของแม่คือนางไรวัน ขวัญทองเย็น อายุ 38 ปี
ผูย้ งิ เป็ นชายไม่ทราบชื่อที่อาํ เภอสะเดา สงขลา
ซึ่งเหตุการณ์สงั หารเกิดขึ้นหลังจากพี่ชายของไรวันเพิ่งจะถูกยิงเสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี่เอง รตท.ภักดี
ปรี ชาชล พนักงานสื บสวนสอบสวนเจ้าของคดีรายงานว่า
การฆ่าแม่และลูกรายนี้เป็ นการฆ่าตัดตอนเพราะว่าพี่ชายของไรวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายา

17

“Death toll in Thai drugs war soars towards 600: ministry,” Agence France-Presse, February 18, 2003.
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจไทยอ้ างก่อนหน้ านี ้ว่า จํานวนผู้เสียชีวติ ในช่วง 15 วันแรกของการปราบปรามอยูท่ ี่ 319 ราย J. Aglionby,
“Hundreds killed on crackdown on drug use in Thailand,” The Guardian (London), February 18, 2003
18
ยกตัวอย่างเช่น ในจดหมายที่เขียนในเดือนตุลาคม 2546 จากกระทรวงต่างประเทศไทยถึงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่
จํานวนการฆาตกรรมในภาวะปรกติอยูท่ ี่ประมาณ 400 รายต่อเดือน ก่อนที่จะมีสงครามปราบปรามยาเสพติด
เทียบกับจํานวนผู้เสียชีวิตประมาณ 2,593 รายในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2546
(ซึง่ คิดเป็ นจํานวนการฆาตกรรมมากกว่า 800 รายต่อเดือน) 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
โปรดดูรายละเอียดจากกรณีศกึ ษาหน้ า 15
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เจ้าหน้าที่ตาํ รวจในสงขลาปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอชท์ และในระหว่างที่เขียนรายงานฉบับนี้
ยังไม่สามารถสื บหาตัวผูก้ ระทําผิดได้
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 เพียงสามสัปดาห์หลังจากสงครามยาเสพติดเริ่ มขึ้น อัสมา จะฮังเกอร์
ผูแ้ ทนพิเศษจากองค์การสหประชาชาติดา้ นการสังหารโดยวิสามัญฆาตกรรมอย่างปราศจากการไต่สวนหรื อกระ
ทําโดยพลการ แสดง “ความกังวลเป็ นอย่างยิง่ ต่อรายงานว่ามีผเู ้ สี ยชีวิตมากกว่า 100 คนในประเทศไทย
เนื่องมาจากการปราบปรามการค้ายาเสพติด” 22 อันที่จริ ง
หนึ่งวันก่อนหน้านั้นกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการสังหารผูต้ อ้ งสงสัย 993 ราย ซึ่งมีอยู่ 977 ราย ที่เป็ น
“การฆ่าตัดตอน” 23 จะฮังเกอร์ เรี ยกร้องให้มีการจํากัดการใช้อาวุธร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎบัตรนานาชาติอย่างเคร่ งครัด และให้มีการไต่สวนการเสี ยชีวิตแต่ละรายโดยทันที
อย่างโปร่ งใส และเป็ นอิสระ นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณตอบโต้โดยการบอกว่า “ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงในเรื่ องนี้
ยูเอ็นไม่ใช่พ่อของผม เราในฐานะเป็ นสมาชิกของยูเอ็นก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎบัตรนานาชาติ ไม่ตอ้ งถามมากมาย
ไม่มีปัญหาอะไรที่นี่ พวกเขาจะมาเพื่อไต่สวนก็ได้” 24
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กระทรวงมหาดไทยพยายามลดการนําเสนอข่าวในทางลบ
ด้วยการห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ สถิติการเสี ยชีวิตเนื่องจากยาเสพติด25
แม้วา่ ในเวลาต่อมาจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม ในวันที่ 2 มีนาคม 2546 เจ้าหน้าที่ตาํ รวจระบุว่ามีผเู ้ สี ยชีวิต
1,035 คน รวมทั้งผูต้ อ้ งสงสัยว่าค้ายา 31 คน ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยงิ ทิ้งเพื่อป้ องกันตัว26
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2546 นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณประกาศ “ชัยชนะ” เหนือสงครามยาเสพติด
และประกาศว่าจะมีการรณรงค์ช่วงที่สองจนถึงเดือนธันวาคม จนถึงตอนนั้น สตช.ประกาศว่ามีผถู ้ ูกสังหาร 2,275
คน ซึ่ง 51 รายถูกเจ้าหน้าที่ยงิ เพื่อป้ องกันตัวเอง27
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสตช.ไล่ออกหรื อลงโทษทางวินยั ต่อผูใ้ หญ่บา้ นและเจ้าหน้าที่ตาํ รวจบางรายใน
ช่วงท้าย ๆ ของการรณรงค์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงให้เงินรางวัลสําหรับของกลางที่ยดึ มาได้
และยังคงลงโทษเจ้าหน้าที่ซ่ ึงไม่สามารถทํายอดจับกุมตามเป้ าหมายได้28

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
ในเวลาต่อมาทักษิณบอกว่าเขาพูดแรงเกินไป ตอนที่บอกว่า “ไม่ใช่พอ่ ของผม” 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; และโปรดดู,
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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วันที่ 2 ธันวาคม 2546 ทักษิณประกาศ “ชัยชนะ”
อีกครั้งเหนือสงครามยาเสพติดและให้รางวัลนําจับกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีส่วนร่ วมในการรณรงค์
เขาให้เงินรางวัลจํานวน 50,000 บาทและ 100,000 บาท
สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการทําสงครามยาเสพติด
และให้กบั ลูกหลานของเจ้าหน้าที่ซ่ ึงเสี ยชีวิตในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
เขาอ้างว่าแม้วา่ ยาเสพติดจะยังไม่หมดไปจากประเทศ “แต่เราสามารถบอกได้วา่ ในตอนนี้
ยาเสพติดซึ่งเคยเป็ นอันตรายใหญ่หลวงสําหรับประเทศ ไม่สามารถทําร้ายเราได้ต่อไปอีก” 29
ทักษิณประกาศทําสงครามปราบปรามยาเสพติดช่วงที่สามเป็ นเวลาสิ บเดือน ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อ
“สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสร้างพลังให้กบั ประชาชนในการเอาชนะปั ญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ของปร
ะเทศอย่างยัง่ ยืน” 30
ตลอดช่วงเวลาของการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติด
นายกฯปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่มีการทําวิสามัญฆาตกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯรายงานว่า สถานการณ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนของไทย
“เลวร้ายลงไปอีกเมื่อพิจารณาถึงวิสามัญฆาตกรรมและการจับกุมคุมขังโดยพลการที่เกิดขึ้น” ทั้งยังอ้างว่า
“มีการสังหารผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญาเพิม่ มากขึ้นอย่างมาก” และรายงานตามสื่ อมวลชนระบุวา่
“มีผตู ้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกสังหารมากกว่า 2,000 คน
ในระหว่างที่มีการรณรงค์ตามนโยบายสงครามยาเสพติดเป็ นเวลาสามเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน” 31
ในเดือนนั้นเอง นายกฯ ทักษิณประกาศว่าสหรัฐอเมริ กาเป็ น “เพื่อนที่ไม่น่ารัก”
ในกรณี ที่มีการออกรายงานด้านสิ ทธิมนุษยชน และนายกฯ ประกาศให้มีการปราบปรามยาเสพติดรอบใหม่
ซึ่งส่ งผลให้มีการจับกุมประชาชน 839 คน เฉพาะในกรุ งเทพฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 254732เพียงวันเดียว

กรณีศึกษา
การทําข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้านเกี่ยวกับการเสี ยชีวิตของประชาชนเกือบ 3,000
คนในระหว่างที่มีสงครามยาเสพติดในประเทศไทย
ต้องอาศัยการสื บสวนสอบสวนอย่างถี่ถว้ นและโปร่ งใสโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช
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), หน้ า 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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กรณี ศึกษาต่อไปนี้เป็ นข้อมูลจากรายงานตามสื่ อมวลชน
ข้อมูลจากพยานผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์และการสัมภาษณ์อย่างละเอียดโดยนักวิจยั จากฮิวแมนไรท์ วอชท์
ทั้งนี้ทางกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องไต่สวนอย่างเต็มที่ต่อกรณี ต่าง ๆ
เหล่านี้ โดยความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล

กรณีศึกษา: การสั งหารนางสมจิตร ขยันดี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 สมจิตร ขยันดี เจ้าของร้านชําอายุ 42 ปี ถูกยิงเสี ยชีวิตในร้านค้าของตนเอง
เลขที่ 212/1 หมู่ 8 ตําบลบ้านแหลม เพชรบุรี สมาชิกครอบครัวซึ่ งรู ้เห็นเหตุการณ์กล่าวกับฮิวแมนไรท์
วอชท์วา่
ตอนนั้นเป็ นเวลาบ่ ายแก่ ๆ สมจิ ตรกําลังยุ่งอยู่กับลูกค้ าตามเคย ในขณะที่มีชายสี่ คนเดินเข้ ามาในร้ าน
พวกเขาใส่ เสื ้อและกางเกงสี ดาํ ทุกคนสวมแว่ นกันแดดและหมวก
ผมที่แลบออกจากหมวกมีลกั ษณะสั้นเกรี ยน พวกเขาถามสมจิ ตรว่ ามีเบียร์ ไหม
และขอให้ ช่วยเปิ ดเบียร์ ให้ กับพวกเขา สมจิ ตรเอาเบียร์ สองขวดออกมาจากตู้เย็น เปิ ดขวด
และยื่นให้ กบั ชายเหล่ านั้น ทันใดนั้นเองหนึ่งในชายกลุ่มดังกล่ าวชักปื นออกมายิงเธอ
กระสุนนัดแรกยิงเข้ าใส่ มือซ้ ายใกล้ กับข้ อมือ สมจิ ตรล้ มลง
ชายคนดังกล่ าวกระโดดขึน้ คร่ อมร่ างของเธอ และจ่ อยิงซํา้ อีกเจ็ดครั้ งในระยะเผาขน
เหตุการณ์ นั้นเกิดขึน้ ตรงหน้ าดิฉัน และลูกสาวของสมจิ ตรซึ่ งตั้งท้ องได้ 7 เดือน หลานสาวอายุ 7
ขวบและญาติอีก 4 คนของสมจิ ตร จากนั้นชายทั้งสี่ คนก็เดินออกจากร้ านไป
และขับรถกระบะมิตซูบิชิหนี ไป แต่ ดิฉันไม่ เห็นป้ ายทะเบียน
อีกประมาณครึ่ งชั่วโมงต่ อมา เจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจแถวนั้นก็มาถึง
พวกเขาไม่ ได้ เก็บปลอกกระสุนปื นหรื อหลักฐานใด ๆ แต่ บอกว่ าพวกเขามั่นใจว่ าเป็ นการฆ่ าตัดตอน
พวกเขาบอกอีกว่ าสมจิ ตรมีชื่ออยู่ในบัญชี ดาํ และเธอได้ มารายงานตัวกับเจ้ าหน้ าที่ (ตํารวจ)
เมื่อสามวันที่แล้ ว ก่ อนจะถูกสังหาร ดิฉันไม่ ร้ ู ว่าเธอมีชื่ออยู่ในบัญชี ดาํ
ตอนที่เธอไปรายงานตัวกับเจ้ าหน้ าที่
เธอบอกว่ าเจ้ าหน้ าที่ ให้ เอกสารมาชิ ้นหนึ่ งและบอกให้ เธอลงชื่ อรั บสารภาพว่ าไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
ค้ ายา และเจ้ าหน้ าที่ บอกว่ าจะคัดชื่ อของเธอออกจากบัญชี ดาํ แต่ สมจิ ตรอ่ านหนังสื อไม่ ค่อยออก
เธอเขียนหรื ออ่ านไม่ ค่อยได้ เลย
พยานบอกกับ ฮิวแมนไรท์ วอชท์ ว่าตัวเธอและคนอื่น ๆ
ที่อยูใ่ นเหตุการณ์ต่างกังวลกับความปลอดภัยของตัวเอง
ดิฉันไม่ คิดว่ าเจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจจะปกป้ องเราได้ การสังหารสมจิ ตรมีผลกระทบอย่ างมากต่ อทุกคน
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนั้น (ซึ่ งเป็ นหลานสาวอายุ 7 ขวบของสมจิ ตร ซึ่ งเห็นเหตุการณ์ ด้วย)
เธอรู้ สึกเศร้ าและเสี ยใจอย่ างมาก
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ลูกสาวของสมจิตรซึ่งก็อยูใ่ นเหตุการณ์ดว้ ย เธอบอกกับ ฮิวแมนไรท์วอชท์วา่
ตอนที่แม่ ถกู ยิง ดิฉันตั้งท้ องได้ เจ็ดเดือน ดิฉันเห็นตอนที่ ยิงด้ วย มันโหดร้ ายมาก หลังจากที่ แม่ ถกู สังหาร
เจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจเรี ยกตัวดิฉันไปให้ ปากคําที่ สถานีตาํ รวจแค่ ครั้ งเดียว
พวกเขาถามดิฉันว่ าแม่ เป็ นผู้ค้ายาหรื อเปล่ า ดิฉันบอกไปว่ าแม่ เป็ นคนดี
แม่ ไม่ เคยขายยาหรื อรู้ จักใครที่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจแบบนี ้
และเธอไม่ เคยมีความขัดแย้ งเป็ นการส่ วนตัวกับใคร
พวกเขาเรี ยกดิฉันไปให้ ปากคําเกี่ยวกับความตายของแม่ เพียงครั้ งเดียวที่ สถานีตาํ รวจ
เจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจบอกดิฉันว่ า พวกเขาได้ รับรายงานจากสายสื บเกี่ยวกับแม่
พวกเขาบอกว่ ามีผ้ หู ญิงคนหนึ่งโทรมาหาตอนกลางคืนประมาณสี่ ท่ ุม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546
และบอกพวกเขาว่ าแม่ เป็ นผู้ค้ายาและซ่ อนยาบ้ าเอาไว้ ในร้ าน
แต่ เจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจไม่ เคยมาตรวจค้ นที่ร้านเลย วันต่ อมาเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจเรี ยกแม่ ให้ ไปยังสถานีตาํ รวจ
เพื่อตรวจสอบกรณี ที่มีชื่อของเธอขึน้ บัญชี ดาํ หลังจากนั้นอีกสามวันต่ อมาแม่ กถ็ กู ฆ่ าตาย ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อนบ้ านของดิฉันคนหนึ่งก็ถกู สังหาร
เจ้ าหน้ าที่ เรี ยกให้ เขาไปรายงานตัวและตรวจดูว่ามีชื่อของเขาอยู่ในบัญชี ดาํ เช่ นกัน
แล้ วเขาจะเป็ นผู้ค้ายาได้ อย่ างไร เขาทั้งแก่ และก็เป็ นอัมพาตด้ วย
ดิฉันไม่ เข้ าใจ ถ้ าตํารวจคิดว่ าแม่ เป็ นผู้ค้ายา พวกเขาก็ควรมาตรวจค้ นที่ร้าน
แต่ พวกเขาไม่ เคยมาจนกระทั่งตอนนี ้
พวกเขาไม่ ได้ แสดงความสนใจที่จะสื บสวนและจับกุมผู้ที่สังหารแม่
แม้ ว่าพวกเขาบอกว่ าแม่ ถกู พวกแก๊ งยาเสพติดฆ่ าตาย
ถ้ าตํารวจรู้ ว่าพวกแก๊ งยาเสพติดเป็ นคนฆ่ าแม่ ของดิฉัน พวกเขาก็ควรไปจับกุมคนเหล่ านั้นมาสิ
ครอบครั วของเรายากจนมาก
เราควรมีฐานะรํ่ารวยกว่ านีถ้ ้ าแม่ ดิฉันเป็ นคนขายยาเสพติดตามที่ตาํ รวจกล่ าวหา แม่ มีหนี ส้ ิ นมากกว่ า
100,000 บาท เรายังต้ องจ่ ายเงินให้ กับธนาคาร บริ ษทั เงินกู้ และเจ้ าหนีเ้ งินกู้รายอื่น ๆ จนถึงทุกวันนี ้
ถ้ าตํารวจจะมายึดทรั พย์ สินของเรา เราก็ไม่ มีอะไรเหลือเพื่อประทังชี วิตต่ อไปได้
ลูกสาวของสมจิตรกังวลว่าจะมีการยึดทรัพย์สินของเธอ เพราะในช่วงที่มีสงครามยาเสพติด
เจ้าหน้าที่มกั อาศัยอํานาจโดยการตีความกฎหมายฟอกเงินอย่างกว้าง ๆ
เพือ่ ยึดทรัพย์สินของผูท้ ี่ถูกสังหารหรื อถูกจับกุม จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีการจับกุมตัวผูส้ งั หารนางสมจิตร
และไม่มีทีท่าว่าจะมีการสื บสวนคดีน้ ีอย่างจริ งจัง
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กรณีศึกษา: การสั งหารนายเสี่ยจือ นายสมชาย นายบุญมา และนายแสง แซ่ เท่ า
ในตอนบ่ายของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระหว่างเดินทางไปยังวัดธรรมกาย บ้านโนน
อําเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์ (ประมาณ 14 กิโลเมตรจากหมู่บา้ นของผูต้ าย)
ชายสี่ คนได้ถกู สังหารในคดีที่เกี่ยวข้องกับสงครามยาเสพติด ได้แก่นายเสี่ ยจือ แซ่เท่า (อายุ 45 ปี )
นายสมชาย แซ่เท่า (น้องชายเสี่ ยจือ) นายบุญมา แซ่เท่า (อายุ 59 ปี ลูกพี่ลกู น้องกับเสี่ ยจือและสมชาย)
และนายแสง แซ่เท่า (อายุ 52 ปี ผูใ้ หญ่บา้ น) ทุกคนเป็ นเกษตรกรชาวม้ง
ทั้งสี่ คนถูกสังหารระหว่างเดินทางจากสถานีตาํ รวจกลับบ้าน จากข้อมูลของทางการ
ชายทั้งสี่ รายไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการค้ายาเลย แต่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจกลับระบุวา่ เป็ นการสังหาร
“เพื่อฆ่าตัดตอน”
พยานระบุว่า เสี่ ยจือได้รับหมายเรี ยกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546
ให้มารายงานตัวต่อศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันต่อมา ในข้อหาครอบครองอาวุธปื นโดยไม่มีใบอนุญาต
ซึ่งเป็ นข้อหาที่มีมาแต่ตน้ เดือนธันวาคม 2545 แล้ว เสี่ ยจือปรึ กษากับแสงซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
และแสงตกลงเดินทางไปศาลพร้อมกับเขาเพื่อเป็ นนายประกัน
เสี่ ยจือพบว่าผูใ้ หญ่บา้ นเองก็ได้รับจดหมายจากที่วา่ การอําเภอหล่มเก่า
โดยบอกว่าตัวเองเป็ นผูใ้ ช้ยาและผูค้ า้ ยาบ้า และระบุให้นายแสงมารายงานตัว ณ ที่วา่ การอําเภอ
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 เสี่ ยจือและแสงเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ยกัน
พวกเขาขับรถกระบะสี ขาวของนายแสงพร้อมกับนายสมชาย
ซึ่งเดินทางมาเพราะเสี่ ยจือบอกให้มาเป็ นเพื่อน
บุญมาขอติดรถมาด้วยเพราะต้องการซื้ อยาจากในเมืองให้ลูกสาว
ญาติของเสี่ ยจือบอกว่าเจ้าหน้าที่ของศาลซึ่งไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยชื่อ บอกกับเขาอีกสองวันต่อมาว่า
ไม่ได้ออกหมายเรี ยกนายเสี่ ยจือแต่อย่างใด หมายเรี ยกดังกล่าวคงมีการปลอมแปลงขึ้นมา
เจ้าหน้าที่อาํ เภอคนหนึ่งบอกกับสมาชิกครอบครัวว่า ไม่มีการออกจดหมายเรี ยกตัวนายแสงเช่นกัน
เพราะเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบไม่อยูส่ าํ นักงานในตอนนั้น
ชาวบ้านจากบ้านโนนซึ่ งเป็ นจุดที่มีการยิงสังหารรายงานว่า
พวกเขาเห็นตํารวจในชุดเครื่ องแบบและนอกเครื่ องแบบเดินทางมาด้วยมอเตอร์ ไซค์
และดักรออยูแ่ ถวจุดที่เกิดเหตุก่อนที่เสี่ ยจือและพรรคพวกจะถูกยิง พยานรายหนึ่งระบุวา่
ในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ามาสื บสวนกรณี น้ ี
ทางเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอหล่มเก่าบอกชาวบ้านว่า
ไม่ตอ้ งให้ปากคําเกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขาเห็นอย่างใดทั้งสิ้ น
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ญาติของผูเ้ สี ยชีวิต ซึ่งไม่มีใครต้องการเปิ ดเผยชื่อในรายงานต่อสาธารณะบอกว่า
หลังจากเหตุการณ์ยงิ เกิดขึ้น พวกเขาไปถึงที่เกิดเหตุและพบร่ างของชายทั้งสี่ อยูข่ า้ งถนน
รถกระบะของผูใ้ หญ่บา้ นหายไป
มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจากสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอหล่มสักอยูใ่ นที่เกิดเหตุดว้ ย ชายทั้งสี่ คนถูกยิงที่ศีรษะ
ตามข้อมูลของพยานระบุวา่
• ร่ างกายท่ อนบนของเสี่ ยจื อมีรอยชํา้ หลายแห่ ง ที่ ใบหน้ ามีร่องรอยบอบชํา้ และกรามหัก
• ใบหน้ าของบุญมามีบาดแผลจากการถูกแทง ซึ่ งเป็ นบาดแผลรู ปสามเหลี่ยม
กะโหลกศีรษะด้ านหลังถูกตีจนยุบ ที่เอวด้ านซ้ ายมีรอยไหม้ อย่ างรุนแรง
• กระดูกที่ ลาํ คอและไหล่ ของสมชายหั กและ
• บนร่ างกายของแสงมีรอยชํา้ มากมาย
พยานระบุว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจซึ่งเขาไม่ตอ้ งการเอ่ยชื่อ บอกกับเขาและพยานอีกคนว่า
“โปรดเข้าใจด้วยว่าพวกเรา (ตํารวจที่สถานีตาํ รวจหล่มเก่า) ไม่ได้ฆ่าพ่อของคุณ
แต่เป็ นตํารวจจากสถานีตาํ รวจหล่มสัก (จังหวัดเพชรบูรณ์)
ศพของชายทั้งสี่ ถูกส่ งไปที่โรงพยาบาลยุพราชในอําเภอหล่มเก่า
แต่ญาติของผูเ้ สี ยชีวิตไม่ได้รับรายงานการชันสู ตรพลิกศพ
มีแต่ญาติของบุญมาที่ขอให้อาํ เภอหล่มเก่าออกใบมรณบัตรให้
ซึ่งระบุสาเหตุการตายว่ามาจากกระสุ นปื น
เสี่ ยจือมีลกู 8 คน ซึ่งอายุยงั ไม่ถึง 12 ขวบ บุญมามีลูก 15 คน (มีภรรยา 2 คน)
คนเล็กสุ ดเป็ นลูกสาวอายุแค่ 18 เดือน ครอบครัวของผูเ้ สี ยชีวิตทั้งสาม
(ยกเว้นครอบครัวของผูใ้ หญ่บา้ น) มีฐานะยากจนมาก พวกเขาไม่มีที่ดินทํากิน
แต่ตอ้ งอาศัยทํากินในที่ของกรมประชาสงเคราะห์ พวกเขาได้รับแจ้งเมื่อต้นปี 2546
ว่าไม่สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวอีกต่อไปได้
เพราะกรมประชาสงเคราะห์จะดําเนินโครงการปลูกป่ าทดแทน
แม้วา่ มีร่องรอยบาดเจ็บอยูบ่ นร่ างกายของชายทั้งสาม และร่ องรอยของการทรมาน
ทั้งยังเป็ นการสังหารอย่างโจ่งแจ้งในตอนกลางวัน บนถนนที่มีการสัญจรไปมาพลุกพล่าน
แต่จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีท่าทีว่าจะมีการสื บสวนสอบสวนคดีน้ ีอย่างจริ งจัง

กรณีศึกษา: การสั งหารเด็กชายจักรพันธ์ ศรีสะอาด อายุ 9 ขวบ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2546 เด็กชายจักรพันธ์ ศรี สะอาด อายุ 9
ขวบเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บด้วยกระสุนปื น
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หลังจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจกราดยิงเข้าใส่รถที่แม่ของเขาเป็ นคนขับ
เพือ่ พยายามหลบหนีจากการจับกุมในข้อหาค้ายา ส่ วนพ่อของเขาถูกจับกุมไว้แล้ว
ชุดสื บสวนนอกเครื่ องแบบได้มาพบกับนายสถาพร ศรี สะอาดอายุ 34 ปี
โดยแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อยาที่หน้าบ้านมนังคศิลาที่กรุ งเทพฯ ในเวลาประมาณสามทุ่ม
เมื่อนายสถาพรส่ งมอบยาบ้า 6,000 เม็ดมาให้ เจ้าหน้าที่กแ็ สดงบัตรและจับกุมตัว
พรวิภา เกิดรุ่ งเรื อง ภรรยาของเขาซึ่งรออยูใ่ นรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดพร้อมกับลูกชาย
มองเห็นเหตุการณ์จบั กุมและรี บย้ายไปที่นงั่ คนขับและเร่ งเครื่ องออกไปทันที
ทั้งนี้ตามรายงานของตํารวจ จากปากคําของพยาน
เจ้าหน้าที่นอกเครื่ องแบบหลายนายซึ่ งเชื่อว่าน่าจะเป็ นตํารวจ ขับรถกระบะไล่ตามรถฮอนด้าไป
พยานรายหนึ่งระบุวา่ ผูช้ ายในรถกระบะตะโกนให้คนขับหยุดรถ แต่คนขับไม่หยุด
พวกเขาจึงยิงปื นเข้าใส่รถหกครั้ง รถยนต์พงุ่ ชนขอบถนนอีกประมาณ 200 เมตรถัดมา
ตรงหน้าโรงภาพยนตร์ปารี ส เจ้าหน้าที่ตาํ รวจระบุวา่ พรวิภาหนีออกจากรถ และทิ้งปื นหนึ่งกระบอกไว้
รวมทั้งเงินสดจํานวน 300,000 บาท และร่ างของลูกชายคือเด็กชายจักรพันธ์
ซึ่งมีสภาพเสี ยชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว
กระสุ นสองนัดพุง่ เข้าใส่ ลาํ ตัวด้านซ้ายของจักรพันธ์ กระสุนนัดหนึ่งยิงเข้าใส่ ปอดและหัวใจ
ทะลุมาด้านขวาของร่ างเด็กในเบื้องต้นมีการตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนากับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจสามนา
ยจากสถานีตาํ รวจบางชัน33
ทั้งนี้ กฎหมายไทยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้กาํ ลังได้เพือ่ ป้ องกันตนเอง
แม้วา่ พนักงานสอบสวนพบเขม่าควันปื นบนมือของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
แต่อาวุธปื นที่เจ้าหน้าที่ส่งมอบเป็ นหลักฐานกลับเป็ นคนละกระบอกกับปื นที่ใช้ยงิ รถ34สตช.อาศัยประโ
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ได้ แก่ จ.ส.ต.พิพฒ
ั น์ แสงอินทร์ ส.ต.ต.อนุสรณ์ ตันสุวรรณ และ ส.ต.ท.ภาณุมาศ ชนะชาญ
มีการตรวจสอบหลักฐานหลายชิ ้นซึง่ รวมทังรอยเขม่
้
าดินปื นบนมือของเจ้ าหน้ าที่ ปื นรี วอลโวขนาด .38
และปื นอีกกระบอกซึง่ พบในรถยนต์ ลูกกระสุนปื นและซองกระสุนใช้ แล้ ว ซึง่ รวมทังซองกระสุ
้
นขนาด .38
ที่เป็ นขนาดเดียวกับกระสุนที่พบในร่างของน้ องจักพันธ์ และกระสุนอีกสองนัดที่พบในรถ พลตํารวจตรี ชวน วรวานิช
ผู้บญ
ั ชาการกองพิสจู น์หลักฐานสรุปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 ว่า
กระสุนสามนัดซึง่ พบในรถไม่ตรงกับชนิดของกระสุนในปื นสี่กระบอกที่ (เจ้ าหน้ าที่) ส่งมอบให้ ตรวจสอบ” มีผ้ ถู ามพลตํารวจตรี ชวน
และพลตํารวจตรี พงศพัศ พงษ์ เจริ ญ โฆษกสตช.ว่า เหตุใดตํารวจจึงไม่ส่งมอบกระสุนปื นที่ใช้ ยิงร่างของเด็กชายเพื่อพิสจู น์
เหตุใดจึงมีความล่าช้ าในการส่งมอบอาวุธปื นให้ กบั พฐ. ทังคู
้ ต่ า่ งบ่ายเบี่ยงที่จะตอบ
เพียงแต่บอกผู้สื่อข่าวให้ ไปถามพลตํารวจตรีจกั รทิพย์ กุญชร ณ อยุธยาซึ่งเป็ นรองผู้บญ
ั ชาการตํารวจนครบาลแทน
พลตํารวจตรี จกั รทิพย์กล่าวว่า ผลการพิสจู น์แสดงให้ เห็นว่า
อาจเป็ นไปได้ วา่ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจไม่ได้ ยิงปื นใส่รถอย่างที่มีการระบุกนั แต่แรก
34
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ยชน์จากการที่เป็ นคดีซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อปกป้ องไม่ให้มีการฟ้ องร้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
เจ้าพนักงานสอบสวนอ้างว่ามี “มือที่สาม” เข้ามาเกี่ยวข้องกับการยิงครั้งนั้น
และอาจมีส่วนทําให้เด็กเสี ยชีวิต
โดยอ้างว่ามีผชู ้ ายขี่มอเตอร์ไซค์จากแก๊งค้ายาเดียวกันเป็ นผูย้ งิ รถและฆ่าเด็ก
พวกเขาบอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยนิ เสี ยงปื น พวกเขาหมอบลงกับพื้นและยิงปื นขึ้นฟ้ าเพือ่ ขู่ผยู ้ งิ
พลตํารวจตรี จกั รทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจนครบาล อ้างปากคําของเจ้าหน้าที่บอกว่า
สามีภรรยาคู่น้ ีมี “ผูค้ ุม้ กัน” ติดตามมาอย่างลับ ๆ และแสดงตนขึ้นเมื่อสถาพรถูกจับ
“ตํารวจบอกว่าพวกเขาไม่ได้ยงิ รถและกระสุ นปื นมาจากผูค้ ุม้ กันรายนี้” พลตํารวจตรี จกั รทิพย์กล่าว
พ.ต.ท.ปกรณ์
ภาวิไลแห่งสถานีตาํ รวจนางเลิ้งซึ่งรับผิดชอบสื บสวนสอบสวนการเสี ยชีวิตของเด็กชายจักรพันธ์ระบุดว้
ยว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทั้งสามนายยืนยันว่าไม่ได้เล็งปื นไปที่รถ ซึ่งตรงกันข้ามกับการให้ปากคําเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ท้ งั สามระบุว่าพยายามจะวิ่งไล่ตามรถของผูต้ อ้ งสงสัยไป
“แล้วก็มีผชู ้ ายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์พยายามไล่ตามรถเก๋ งที่หนีไป และมีการยิงปื นใส่ ”
พันโทปกรณ์กล่าวโดยอ้างปากคําของเจ้าหน้าที่ท้ งั สามบอกว่า
“ไม่ชดั เจนว่าเขายิงปื นเพื่อช่วยเหลือผูต้ อ้ งสงสัยหรื อเพื่อฆ่าตัดตอน แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้ยนิ เสี ยงปื น
พวกเขาก็หมอบลงและยิงปื นขึ้นฟ้ าเพื่อขู่ผยู ้ งิ
ในเวลาต่อมาพลตํารวจตรี พงศพัศ พงษ์เจริ ญ โฆษกสตช.
ปกป้ องการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทั้งสามจากโรงพักบางชัน
โดยระบุวา่ เป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าที่ ซึ่งเท่ากับระบุเป็ นนัยว่าตํารวจเป็ นผูย้ งิ เด็กจนเสี ยชีวิต
เขาได้มอบเงิน 20,000 บาทให้กบั ครอบครัวของเด็กเพือ่ ช่วยค่าจัดพิธีศพ
เพือ่ แสดงความเสี ยใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
เขาเน้นว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจมีความมุ่งมัน่ จะทําสงครามปราบปรามยาเสพติด และบอกว่า
“ตํารวจจะใช้มาตรการเด็ดขาดกับผูค้ า้ ยาต่อไป”

การขึน้ บัญชีดาํ ผู้ต้องสงสั ยในคดียาเสพติดโดยไม่ มีกระบวนการตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานของสงครามยาเสพติดของไทยได้แก่ บัญชีรายชื่อสองชุดที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นผูจ้ ดั ทํา
ได้แก่ “บัญชีดาํ ” ซึ่งหมายถึงคนที่เคยถูกจับกุม หรื อมีชื่อในหมายจับ และ “บัญชีผตู ้ อ้ งสงสัย”
ซึ่งหมายถึงคนที่อยูร่ ะหว่างการสอบสวนหาข้อมูล

หรื อไม่ก็เจ้ าหน้ าที่ตํารวจสามนายใช้ อาวุธปื นหลายชนิดเพื่อยิงใส่รถ ซึ่งไม่ใช่กระบอกที่สง่ มอบให้ พฐ. บนรถมีรูกระสุนปื น 6 รู
และมีการพบร่ องรอยของลูกปื นขนาด 11 มม. 9 มม.และ .38 ในที่เกิดเหตุ
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ผูส้ งั เกตการณ์ระบุวา่
กระบวนการจัดทําบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปอย่างเร่ งรี บและมีความเสี่ ยงที่จะถูกใช้โดยมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นอาจใช้บญั ชีรายชื่อนี้เพื่อจัดการกับคนที่เป็ นศัตรู 35
ผูท้ ี่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีดาํ ไม่สามารถร้องเรี ยนเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายชื่อได้
ภายใต้ระบบการให้รางวัลและลงโทษซึ่งเป็ นรู ปแบบการบริ หารงานแบบซีอีโอที่กล่าวขวัญถึงกันมากของนายกฯ
ทักษิณ เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและจังหวัดจะต้องทํางานให้ได้ตามโควตา
ด้วยการลดจํานวนคนที่อยูใ่ นบัญชีดาํ ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ไม่ว่าจะด้วยการจับกุมหรื อการบังคับให้รับการบําบัดยา
นายวัน นอร์ รมต.มหาดไทยขูว่ า่ จะจัดการกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นซึ่งไม่มีผลงาน
และไม่สามารถทําคะแนนได้ตามเป้ าหมาย
โดยอ้างถึงวิธีการลงโทษที่พระเจ้าแผ่นดินในอดีตทําต่อข้าราชบริ พารผูไ้ ม่มีผลงาน
“ในการทําสงครามปราบปรามยาเสพติด นายอําเภอก็เป็ นเหมือนกับขุนศึก ส่วนผูว้ า่ ฯ เป็ นเหมือนแม่ทพั ”
เขากล่าว “เมื่อขุนศึกเห็นศัตรู และไม่ยงิ พวกเขา ขุนศึกก็จะต้องถูกแม่ทพั ตัดหัว
มีหลักฐานชี้วา่ เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นใช้บญั ชีดาํ เพื่อสะสางปั ญหาส่ วนตัว36
ผูท้ าํ งานด้านสิ ทธิมนุษยชนคนหนึ่งระบุวา่ เมื่อมีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชี วิธีเดียวที่จะเอาชื่อออกได้กค็ ือ
“ต้องใช้เงินซื้ อเพื่อเอาชื่อออก โดยไปที่สถานีตาํ รวจ หรื อไม่คุณก็จะโดนยิงหัวแน่
ๆ“แต่การไปแสดงตนต่อตํารวจก็อาจไม่ช่วยเสมอไป
หลายคนเดินทางไปแสดงตนต่อตํารวจเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับชื่อของตนเอง
และถูกยิงในระหว่างทางกลับบ้านโดยมือปื นซึ่งไม่สามารถระบุได้
ตลอดช่วงที่เกิดสงครามปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ( กสม.)
ได้รับข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจับกุมโดยไม่มีหลักฐาน การใส่ชื่อในบัญชีดาํ โดยไม่มีเหตุผล
และการละเมิดกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กสม.ได้รับข้อร้องเรี ยน 123 กรณี ในช่วงสองสัปดาห์ระหว่างวันที่
20 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2546 เทียบกับข้อร้องเรี ยนเพียง 12 กรณีที่ได้รับในช่วงเจ็ดสัปดาห์ก่อนหน้านั้น37
ข้อร้องเรี ยนส่ วนมากเกี่ยวข้องกับการมีชื่อในบัญชีดาํ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย

35

Amnesty International, “Thailand: Grave Developments,” หน้ า 4
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 นายสัก กอแสงเรื อง
นายกสภาทนายความร้ องเรี ยนต่อหัวหน้ าตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามว่า ชื่อของนายสมชาย ลิ ้มสกุล
ซึง่ เป็ นประธานจังหวัดของสภาทนายความอยู่ในบัญชีดําด้ วย
นายสักตังข้
้ อสังเกตว่าเจ้ าหน้ าที่ตํารวจในจังหวัดโกรธเคืองที่นายสมชายทํางานในนามของสภาทนายความ
ด้ วยการให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายต่อผู้ที่ถกู ตังข้
้ อหาในคดียาเสพติด
37
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สรุ ปข้ อร้ องเรี ยนเนื่องจากการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดที่ได้ รับโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์
2546”
36

25

หรื อสมาชิกในครอบครัวถูกสังหารเนื่องจากการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติด
หรื อการตั้งข้อหาเท็จว่ามียาเสพติดในครอบครองโดยตํารวจ38
ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริ ญไทยทวี กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแสดงความไม่เห็นด้วยกับสงครามยาเสพติด
โดยบอกว่า “คนทั้งประเทศนี้ตกอยูใ่ ต้ความหวาดกลัว” แต่เมื่อนพ.ประดิษฐ์
นําเสนอการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนให้กบั ที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCHR)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 นายกฯ ทักษิณออกมาโจมตีวา่ การกระทําดังกล่าว “น่าเกลียด” และ “น่าอัปยศ”
และตั้งข้อสงสัยว่านพ.ประดิษฐ์ใช้อาํ นาจอะไรมาเสนอรายงานกับองค์การสหประชาชาติ39
ทางโฆษกพรรคไทยรักไทยขูท่ ี่จะปลดนพ.ประดิษฐ์ รวมทั้งมีโทรศัพท์จากคนที่ไม่ทราบชื่อมาขู่เมื่อวันที่ 5 และ 6
มีนาคม โดยบอกให้ “หยุดรายงานองค์กรสหประชาชาติ ไม่ง้ นั ตาย”
40

ในช่วงเริ่ มต้นสงครามยาเสพติด รัฐบาลยืนยันว่ามีการจัดเตรี ยมและตรวจสอบบัญชีรายชื่ออย่างถี่ถว้ น
แต่พอถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2546
แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเองก็เริ่ มตั้งข้อสงสัยต่อความเที่ยงตรงของบัญชีรายชื่อดังกล่าว ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พลตํารวจเอกสันต์ สรุ ตตานนท์ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติระบุวา่ บัญชีรายชื่อเหล่านั้น
“จัดทําขึ้นอย่างลวก ๆ และอาจส่ งผลกระทบต่อประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์”41 นายวัน รัฐมนตรี มหาดไทยยอมรับว่า
“ชื่อบางชื่อในบัญชีไม่มีตวั ตนอยูจ่ ริ ง ที่อยูบ่ างอันก็เก่าเกินไป
และผูท้ ี่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีหลายคนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเลย” 42
กระทรวงมหาดไทยสัง่ การให้สาํ นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว
แต่ไม่มีหลักฐานที่ช้ ีวา่ มีการตรวจสอบบัญชีรายชื่ออย่างจริ งจัง
และยังคงมีการสังหารบุคคลซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นบัญชีเหล่านั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายา

การตรวจสอบของรัฐบาลต่ อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดช่วงการทําสงครามยาเสพติด
หน่วยงานรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบการสื บสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ขาดทั้งความเป็ นอิสระและความสามารถที่จะดําเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่และเป็ นธรรม
จากเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับสงครามยาเสพติดวันที่ 3 มีนาคม 2546 ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงต่างประเทศ ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2546 รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสองชุดเพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายด้านยาเสพติด
ชุดแรกมีพลตํารวจโทชิดชัย วรรณสถิตย์ เลขาธิการปปส.เป็ นประธานคณะกรรมการ
โดยได้รับมอบหมายให้กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในระหว่างสงครามยาเสพติด
38

ตัวอย่างเช่น “‘I was shocked my name was on the list,’ says businessman,” The Nation, March 5, 2003
Y. Tunyasiri, “Thaksin blasts comments from Pradit as ‘sickening’,’” Bangkok Post, March 9, 2003
40
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chronology of Thailand’s ‘war on drugs.’”
41
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ส่วนชุดที่สองมี นายวิเชียร วิริยะประสิ ทธิ์ อัยการสูงสุด เป็ นประธานของคณะกรรมการ
โดยรับผิดชอบในส่ วนของการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล พยาน และผูท้ ี่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
เอกสารข้อเท็จจริ งได้ให้แนวปฏิบตั ิเพื่อการไต่สวนกรณี วิสามัญฆาตกรรมและระบุว่า
“ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมาย
ตํารวจต้องปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเคร่ งครัด
ซึ่งให้อาํ นาจกับตํารวจในการใช้กาํ ลังอาวุธเพื่อป้ องกันตนเองเท่านั้น43
ในวันที่ 1 เมษายน 2546 แม้วา่ จะมีผเู ้ สี ยชีวิตมากกว่า 1,000 คนแล้ว
ทางสตช.ก็ยงั ไม่ส่งมอบรายงานให้กบั คณะกรรมการสอบสวนของอัยการสูงสุดแต่อย่างใด
คณะกรรมการระบุให้มีการส่ งมอบรายงานตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนาคมแล้ว จนกระทัง่ ถึงวันที่ 28 เมษายนนัน่ เอง
เมื่อมีผเู ้ สี ยชีวิตเกือบ 2,000 คนแล้ว ทางตํารวจจึงส่งมอบข้อมูลให้กบั คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 10 ชุดเพือ่ ไต่สวนการเสี ยชีวิตเหล่านั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2546
องค์กรนิรโทษกรรมสากลรายงานว่า “ดูเหมือนว่าการไต่สวนคดีเกือบทั้งหมดยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
และไม่สามารถระบุได้วา่ ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการสังหาร
หรื อมีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด”44
ในตอนนั้นองค์กรนิรโทษกรรมสากลยังไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการสอบสวนแต่อย่างใ
ด
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 199 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540
มีอาํ นาจในการสอบสวนข้อร้องเรี ยน การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และจัดทําข้อเสนอแนะตามผลการตรวจสอบ
ในระหว่างที่เกิดสงครามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ของกสม.ไม่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ได้รับในแต่ละกรณี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิสามัญฆาตกรรม การใช้อาํ นาจโดยมิชอบของตํารวจ
การใส่ ชื่อบุคคลเข้าไปไว้ในบัญชีดาํ หรื อบัญชีผตู ้ อ้ งสงสัยอย่างไม่ถกู ต้อง หรื อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างอื่น
ๆ อย่างไรก็ตาม ทางกสม.ได้สอบสวนเรื่ องร้องเรี ยนหลายร้อยกรณี และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
ได้จดั ทํารายงานสรุ ปกรณี ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามยาเสพติด และนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
รายงานสรุ ปปั ญหาหลักสี่ ประการ อันเป็ นผลเนื่องมาจากนโยบายปราบปรามของรัฐบาล ได้แก่
การขึ้นบัญชีดาํ ผูต้ อ้ งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยา การจับกุมคุมขัง วิสามัญฆาตกรรม และการยึดทรัพย์
ในการแถลงอย่างไม่ค่อยเต็มปากเต็มคํานักของคณะกรรมการเพื่อตอบโต้กบั การพูดโจมตีของนายกฯทักษิณต่อก
สม.และผูท้ าํ งานด้านสิ ทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ ว่า วิธีการที่ใช้เพื่อจัดทําบัญชีดาํ มีปัญหามาก
เพราะผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นนั้นหลายคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาผิดกฎหมายเลย
กรรมการหนึ่งท่านกล่าวกับฮิวแมนไรท์ วอชท์วา่ ชื่อส่ วนใหญ่ได้มาจากการประชุมของหมู่บา้ น
ซึ่งเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีความขัดแย้งกับบุคคลอื่น
43

Ministry of Foreign Affairs, “Fact sheet on the Royal Thai Government’s anti-narcotic drug policy,” March 3, 2003,
ย่อหน้ า 4.1
44
Amnesty International, “Thailand: Grave Developments,” หน้ า 6
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สามารถนําชื่อของบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายามาใส่ ไว้ได้ ญาติและเพื่อนฝูงของผูท้ ี่ถกู กล่าวหา
ก็ถกู จัดอยูใ่ นบัญชีเดียวกัน
คนกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆมักถูกตั้งความเชื่อเอาไว้ก่อนแล้วว่าพวกนี้จะต้องมีส่วนร่ วมในการค้ายา
รายงานสรุ ปของกสม. ชี้วา่ หลายคนถูกจับกุมเพียงเพราะถูกกล่าวหาโดยบุคคลอื่น
ซึ่งถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจและถูกบังคับให้บอกชื่อเหล่านั้นออกมา
กรรมการท่านหนึ่งกล่าวกับฮิวแมนไรท์ วอชท์วา่ ในหลายกรณี มีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา และ
“รัฐบาลไม่มีหลักฐานเพื่อสนับสนุนการจับกุมบุคคลหลายคน
ในวันที่มีการสังหารเนื่องจากกรณี ยาเสพติดเกิดขึ้น”
กรรมการท่านนั้นกังวลอย่างยิง่ กับกรณีที่มีการซ่อนยาไว้ในศพหลังจากการฆาตกรรมแล้ว
“เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่ได้ใส่ใจที่จะสอบสวน และมิได้แสดงความเกรงกลัวต่อผูล้ งมือสังหารเลย”
กรรมการท่านนั้นกล่าวเสริ ม “แม้วา่ มันเป็ นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากก็ตาม”
รายงานยังระบุต่อไปว่า ในบางกรณี
ไม่มีการสอบสวนอย่างเหมาะสมก่อนที่จะมีการยึดทรัพย์ผตู ้ อ้ งสงสัย
“ทรัพย์สินบางส่ วนเป็ นมรดกตกทอดหรื อสะสมมาหลายสิ บปี ” กรรมการท่านนั้นกล่าว
“การยึดทรัพย์รวมไปถึงสิ่ งที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อย่างเช่น ตูเ้ ย็น โทรศัพท์ดว้ ย
จนถึงขนาดว่าแทบไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ครอบครัวผูท้ ี่ถูกยึดทรัพย์ใช้เพือ่ ประทังชีวิตไปได้เลย”
กรรมการท่านนั้นสรุ ปด้วยการระบุวา่ นโยบายของทักษิณ “บัน่ ทอน” กระบวนการยุติธรรม
และเน้นว่าสงครามยาเสพติดในอนาคต
จะต้องดําเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม

ความรุ นแรงและการละเมิดกระบวนการยุตธิ รรมของเจ้ าหน้ าทีต่ ํารวจ
ตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามยาเสพติด กฎหมายปราบปรามยาเสพติดให้อาํ นาจอย่างกว้างขวาง
ซึ่งเป็ นการละเมิดสิ ทธิพลเรื อนของผูท้ ี่ถกู กล่าวหาว่าเสพยาหรื อค้ายา
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้ยาและอดีตผูใ้ ช้ยาหลายคนโดยฮิวแมนไรท์วอชท์ พบว่า
ตํารวจมักอ้างเหตุเพือ่ จับกุมผูใ้ ช้ยาโดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ อย่างเช่น รอยเข็มฉี ดยาบนแขน
หรื อการไปใช้บริ การที่คลินิกที่ให้เมธาโดน และทําการจับกุมและบังคับให้พวกเขาสารภาพต่อข้อหาเกี่ยวกับยา
ตุม้ น. อายุ 24 ปี บอกกับฮิวแมนไรต์วอชท์ว่า เขาฉี ดเฮโรอีนมาตั้งแต่อายุ 17 ปี
และเขาถูกตํารวจเรี ยกให้หยุดเป็ นครั้งแรกไม่นานนักหลังจากสงครามยาเสพติดเริ่ มต้นขึ้น
ตอนนั้นเขาและแฟนบังเอิญขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ไปโดยไม่ต้ งั ใจ
แฟนผมบอกให้ ผมหันหัวรถกลับ พอผมกลับไป เจ้ าหน้ าก็เข้ ามาค้ นและไม่ พบอะไร
พวกเขาหาว่ าผมโยนของทิ ง้ ไปตอนที่ ขี่รถผ่ านจุดตรวจไปแล้ ว พวกเขาใส่ กุญแจมือผม
พาผมไปที่ห้องนํา้ ในร้ านอาหารและทุบตีผม พวกเขาบอกว่ า “ถ้ ามึงเป็ นคนฉลาด
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ทําไมต้ องขี่รถฝ่ าจุดตรวจไปด้ วย” พวกเขาชกผมและเตะผมที่หน้ าและศีรษะ ใช้ ทั้งศอก
กําปั้ นและเข่ ากระทุ้งผม 45
ตุม้ บอกว่า เจ้าหน้าที่นาํ ตัวเขาไปยังห้องสอบสวน และกล่าวหาว่าเขาขโมยรถมอเตอร์ไซค์
“ตอนที่พวกเขาไม่รู้จะเอาเรื่ องอะไรกับผมอีก พวกเขาก็กล่าวหาว่าผมขโมยมอเตอร์ไซค์
พวกเขาตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียน แต่พอพวกเขารู ้วา่ ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ พวกเขาก็ปล่อยผมไป
ฮิวแมนไรท์วอชท์สัมภาษณ์แฟนของตุม้ ต่างหาก เธอชื่อกานต์ ส. อายุ 25 ปี
ซึ่งให้การสอดคล้องกับปากคําของตุม้ “หนูได้ยนิ เสี ยงเขาถูกซ้อม” เธอกล่าว “หนูได้ยนิ ตํารวจบอกว่า
‘อย่าขัดขืนนะ ให้ยอมรับซะ ถ้ามึงมียาให้เอาออกมาซะ’ เมื่อแฟนหนูบอกว่าไม่มียา พวกเขาก็บอกว่า
‘แล้วมึงโยนมันทิ้งไปทําไม”46 กานต์บอกว่าเมื่อแฟนของเธอออกมาจากห้องนํ้า เขาถูกใส่กญ
ุ แจมือไพล่หลัง
และถูกซ้อมมา หนูถามเขาว่า ‘พี่ถกู ซ้อมหรื อเปล่า’ เขาบอกว่า ‘ใช่ มีตาํ รวจสามคน เขาใส่ กุญแจมือพีแ่ ล้วก็ซอ้ ม”
กานต์เสริ มด้วยว่า ในขณะที่เธอและแฟนถูกควบคุมตัว ตํารวจขอให้พวกเขาร่ วมมือในการล่อซื้อผูค้ า้ ยา
ซึ่งเป็ นยุทธวิธีที่ผใู ้ ช้ยาคนอื่นระบุวา่ ตํารวจใช้ จากการสัมภาษณ์ของฮิวแมนไรท์วอชท์
เธออธิบายพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ตํารวจบอกว่ า “เดี๋ยวมึงมีหวังไม่ รอดแน่ เลยวันนี”้ หนูขอร้ องพวกเขาว่ าอย่ าเอาพวกเราไปขังคุก
พวกเขาจึ งบอกว่ า “ถ้ าอย่ างนั้นพวกมึงจะต้ องให้ ความร่ วมมือในการล่ อซื ้อ”
เราก็เลยพาตํารวจไปหาคนขายยาที่เราเคยรู้ จัก แต่ เขาไม่ ได้ อยู่ที่นั่น หนูบอกว่ า “เราทําตามที่สัญญาแล้ ว
โปรดปล่ อยเราไปด้ วย” ในตอนแรกพวกเขาไม่ ยอมปล่ อย แต่ สักพักหลังจากนั้น ไม่ ร้ ู ว่าด้ วยเหตุผลใด
พวกเขาก็ยอมปล่ อยเรามา
การบังคับผูใ้ ช้ยาให้เข้าร่ วมในการล่อซื้อ
เป็ นหนึ่งในยุทธวิธีซ่ ึงละเมิดสิ ทธิที่ตาํ รวจใช้เพื่อจับกุมผูค้ า้ ยาทั้งก่อนและระหว่างสงครามยาเสพติด ไท ป. อายุ
28 ปี บอกว่า ตํารวจบังคับให้เขาเซ็นชื่อในคํารับสารภาพเท็จว่าเขาเป็ นผูค้ า้ ยา แม้ว่าเขาจะปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น
เขาบอกว่าเคยฉี ดเฮโรอีนมาตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปี ก่อน และพยายามจะเลิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 ในวันที่ 17 มีนาคม
2546 ตํารวจใช้หมายค้นเพื่อตรวจค้นบ้านของเขา และเจอหลอดเฮโรอีนสองหลอดและหลอดฉีดยา
แทนที่จะตั้งข้อหาว่ามีเฮโรอีนในครอบครอง ตํารวจบังคับให้เขาเซ็นชื่อรับสารภาพว่าถูกจับเพราะค้ายาบ้า
ผมรู้ ดีว่าพวกเขาทําหมายค้ นขึน้ มาเพื่อใช้ ผมเป็ นแพะรั บบาปในการปราบปรามยาบ้ า”
เขากล่ าวพร้ อมกับเสริ มว่ าในคํารั บสารภาพระบุว่าผมเป็ นผู้ค้ายา แม้ ว่าผมจะไม่ ได้ ถกู จับตามข้ อหานั้น
เมื่อผมปฏิ เสธจะลงชื่ อในคํารั บสารภาพ ตํารวจก็ข่ วู ่ าจะจับทุกคนในครอบครั วผม พวกเขาบอกว่ า

45
46

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
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“มึงไม่ รักครอบครั วมึงหรื อ มึงอยากให้ ครอบครั วเดือดร้ อนกันทั่วละซิ
ทําไมมึงไม่ ยอมรั บบาปไปเองแทนที่จะลากเอาครอบครั วมึงมาด้ วยล่ ะ” ผมก็เลยรั บสารภาพ 47
ไทบอกกับฮิวแมนไรท์วอชท์วา่ ข้อมูลในหมายค้นถูกปลอมแปลงขึ้นมา
โดยระบุวา่ เขาเป็ นนักค้ายาบ้ามา 10 กว่าปี แล้ว เขาบอกว่าตํารวจยึดโทรศัพท์มือถือและยึดเงินไป 20,000-30,000
บาท โดยบอกว่าจะใช้เป็ นของกลางในการฟ้ องร้องกับเขาในคดีคา้ ยาเสพติด
“พวกเขาไม่เห็นใช้ของกลางนี้ในศาลเลย” เขากล่าว “ผมคิดว่าเขาเอามันไปใช้ส่วนตัวต่างหาก” ไทบอกด้วยว่า
เขาถูกควบคุมตัวไว้เป็ นเวลา 25 วันก่อนจะถูกส่ งตัวไปที่ศาล
หลังจากนั้นก็มีการตัดสิ นคดีวา่ มีความผิดในข้อหาครอบครองยาเสพติด
จิตร อายุ 27 ปี ระบุถึงเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเมื่อเดือนกันยายน 2545
ไม่นานหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศว่าจะเอาจริ งกับนโยบายปราบปรามยาเสพติด
หนูกาํ ลังขี่มอเตอร์ ไซค์ กับแฟน และเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ หยุด เขาบอกว่ า “หมดเวลาแล้ ว
มึงต้ องไปกับกู”... พวกเขาจับตัวหนูเข้ าไปในรถ และขับไปที่สถานีตาํ รวจ
และบังคับให้ หนูเซ็นชื่ อในกระดาษเปล่ า หนูต้องเข้าไปอยู่ในห้ องขัง
หลังจากนั้นพวกเขาก็พาหนูไปศาล
ถึงตอนนั้นเองหนูถึงรู้ ว่ามีการตั้งข้ อหาว่ ามีสารเสพติดในครอบครองกับหนู
เจ้ าหน้ าที่ แสดงหลักฐานว่ าหนูเป็ นผู้กระทําผิดซํา้ ซาก และมีการตัดสิ นให้ จาํ คุกหนู 8 เดือน
หนูไม่ เคยเห็นว่ าเขาเขียนอะไรบนกระดาษแผ่ นนั้น ทุกครั้ งหนูถกู บังคับให้ เซ็นชื่ อในกระดาษเปล่ า
หนูไม่ ร้ ู ว่าถูกตั้งข้ อหาอะไรบ้ าง 48
นอกจากบังคับให้สารภาพเท็จแล้ว
ผูใ้ ช้ยายังบอกว่าเจ้าหน้าที่มกั ยัดยาไว้ในตัวของคนที่เขารู ้วา่ เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด ตุม้ น. อายุ 24 ปี บอกว่า
ผมไม่ เคยถูกจับในข้ อหาครอบครองสารเสพติด ทั้งสองกรณี ที่ผมถูกจับ
ตํารวจเอายามาซ่ อนไว้ ในตัวผม49
ฮิวแมนไรทวอชท์ได้ฟังปากคําในทํานองเดียวกันในการจับกุม “เอ” (ชื่อเล่น) อายุ 25 ปี อดีตผูฉ้ ีดยา
ซึ่งในปัจจุบนั เป็ นผูต้ ิดเชื้อ
ผมไม่ ได้ พกเฮโรอีนกับตัว ผมมีแต่ เข็มฉี ดยา...ในเข็มฉี ดยาก็ไม่ มีอะไร แต่ ว่าตอนที่ถกู จับ ผมกําลังเมายา
ตํารวจหายาจากตัวผมไม่ เจอ เขาเลยเอายามาใส่ กระเป๋ าผม และชักออกมาพร้ อมกับบอกว่ า

47

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
49
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
48
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“อันนีข้ องมึงหรื อเปล่ า” พวกเขารู้ ว่ าผมเป็ นผู้ใช้ ยา พวกเขาจึ งหาเรื่ องตั้งข้ อหากับผมได้ ง่าย ๆ
ผมมีท่าทางทุกอย่ างที่ บอกว่ าเป็ นพวกขีย้ า 50
เอ ตั้งข้อสังเกตว่า เขาไม่ได้ถูกจับตอนที่มีสงครามยาเสพติด ซึ่งเป็ นช่วงที่เขาเลิกใช้ยาแล้ว
ผูใ้ ช้ยาคนอื่นบอกว่า การเอายายัดในตัวผูต้ อ้ งสงสัยเป็ นเรื่ องปรกติในระหว่างที่มีสงครามยาเสพติด
“มันเกิดขึ้นทุกครั้ง” เอ อายุ 26 ปี กล่าว
“ผมไม่ มีอะไรผิดกฎหมาย แต่ ผมรู้ ว่าตํารวจต้ องการรี ดเงินผม ตอนที่ ในตัวผมไม่ มีของพวกนั้นเลย
ตํารวจก็จะเอาอะไรบางอย่ างจากกระเป๋ าของเขามาใส่ ในตัวผม”51 ไท อายุ 28 ปี บอกว่ ามีครั้ งหนึ่งเมื่อปี
2546 ตํารวจมาตรวจปั สสาวะของคนแถวบ้ านเขาแล้ วไม่ พบร่ องรอยสารเสพติด
“ฉี่ ของเขามีผลออกมาเป็ นลบ แต่ ตาํ รวจก็จับยายัดใส่ กระเป๋ าของเขา และจับตัวเขาไป” ไทกล่ าว
“เขายังสู้ คดีอยู่เลย”52
ผูใ้ ช้ยาตั้งข้อสังเกตว่า ตํารวจมักใช้อาํ นาจเกินขอบเขตเพื่อขอตรวจปั สสาวะของผูต้ อ้ งสงสัยว่าเสพยา
และในบางครั้งก็จบั กุมพวกเขาไป แม้วา่ ผลการตรวจจะออกมาเป็ นลบ
“มันเหมือนกับตํารวจจ้ องจะจับลูกเดียว” ไท กล่ าวพาดพิงถึงสงครามยาเสพติด “ในบางครั้ ง
ตํารวจจะหิ ้วเด็กจากถนน เหมือนกับว่ าพวกเขาถูกตรวจฉี่ แล้ วมีผลเป็ นลบ
ตํารวจเอาเงินและโทรศัพท์ มือถือไป และขู่ว่าจะจับ”
ไทกล่ าวว่ า แค่ ไปสุงสิ งกับผู้ต้องสงสัยว่ าเสพยา
ก็เป็ นหลักฐานมากพอที่ตาํ รวจจะเหวี่ยงแหจับพวกเขาแล้ ว
“มีเด็กแถวบ้ านผมคนหนึ่งซึ่ งชอบไปสุงสิ งกับอีกสองคนที่ใช้ ยาบ้ า” เขากล่ าว
“พอตํารวจค้ นเจอยา...พวกเขาก็จับทั้งสามคนเลย”
ผูใ้ ช้ยาหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ยงั จับกุมในข้อหามียาเสพติดในครอบครอง
แม้ในช่วงที่มีการยกเว้นความผิดของผูค้ รอบครองยา “ผมถูกจับสามครั้ง...ในข้อหาครอบครองเฮโรอีน” เพชร ด.
อายุ 25 ปี กล่าว “ครั้งที่สามเท่านั้นที่ผมมีเฮโรอีนอยูจ่ ริ ง” 53 กานต์อายุ 25 ปี ตั้งข้อสังเกตที่คล้ายคลึงกัน
ตอนที่ เราถูกจับ เราไม่ มียาอยู่กับตัวเลย ตํารวจเพียงแต่ มองดู ก็ร้ ู ว่าเราเสพยา แล้ วก็ข่ จู ะจับเรา

50

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
52
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
53
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
51
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๕. เอ็ชไอวี/เอดิส์และผลกระทบด้ านสุ ขภาพอืน่ ๆเนื่องจากสงครามยาเสพติด
“ไม่ ว่าคุณจะทําอะไร คุณต้ องแน่ ใจว่ าไม่ ได้ กดดันในทางอ้ อมให้ พวกเขา (ผู้ใช้ ยาฯ)
ต้ องหลบไปอยู่ใต้ ดิน”
แคทเธอลีน เครเวโร ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ UNDIAS ในการแถลงต่ อรัฐบาลไทย มีนาคม 2547

“เพื่อนของผมหายหน้ าไปและ ต้ องหลบซ่ อนตัวเอง
มันไม่ เหมือนแต่ ก่อนตอนที่ เวลาออกไปข้ างนอก เราก็ร้ ู แล้ วว่ าใครเป็ นผู้ใช้ ยาบ้ าง...
หลังจากสงครามยาเสพติดเริ่ มขึน้ พวกเขาต้ องหลบซ่ อนตัวเพราะรู้ สึกไม่ ปลอดภัย”
ออด อายุ 26 ปี ผู้ให้ คาํ ปรึกษาแก่เพือ่ นผู้ใช้ ยาและอดีตผู้ใช้ เฮโรอีนในเชียงใหม่
สงครามยาเสพติดของไทยไม่เพียงทําลายความน่าเชื่อถือในการเคารพสิ ทธิ ของพลเรื อนและสิ ทธิการเมื
องของประเทศเท่านั้น หากยังทําให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพกลัวว่าจะเกิดคลื่นการแพร่ เชื้อครั้งใหม่
และปั ญหาด้านสุ ขภาพอื่น ๆ ขึ้นในบรรดาผูใ้ ช้ยา ซึ่งรวมทั้งผูใ้ ช้ยาบ้าและผูฉ้ ีดเฮโรอีนและสารสกัดจากฝิ่ นอื่น ๆ
54
สิ่ งที่พวกเขากังวลได้แก่การบังคับให้ผใู ้ ช้ยาเข้ารับการบําบัดและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
โดยการขูว่ ่าจะจับหรื อสังหาร การสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวซึ่งทําให้ผใู ้ ช้ยาต้องหลบซ่อนตัว
และไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ ซึ่ งรวมทั้งบริ การป้ องกันการติดเชื้อฯ
การลงโทษผูใ้ ช้ยาซึ่งมีเข็มฉี ดยาสะอาดในครอบครอง ส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงจากการใช้เข็มฉีดยาร่ วมกัน
และการติดเชื้อไวรัสผ่านทางกระแสเลือด
54

ตามข้ อมูลของปปส. ในปี 2544 การใช้ ยาบ้ าคิดเป็ นร้ อยละ 75 ของการเสพยาในประเทศไทย
ส่วนการใช้ สารเฮโรอีนมีเพียงร้ อยละ 10 โดยปรกติการเสพยาบ้ าจะใช้ วิธีย่อยหรื อทุบให้ ยาเป็ นผงและสูดดมควัน โดยไม่ใช้ การฉีด
แต่วา่ ก็มีการฉีดยาบ้ าอยูเ่ หมือนกัน และทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ
การเสพยาบ้ ายังทําให้ เกิดพฤติกรรมทางเพศแบบเสี่ยงและเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The
Hidden Epidemic,’ หน้ า 210-21
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และการจับกุมคุมขังผูใ้ ช้ยาในสภาพที่ทาํ ให้เกิดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น
ฮิวแมนไรต์วอชต์รวบรวมรู ปแบบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเมื่อเร็ ว ๆ นี้ดงั นี้

ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับ: เอชไอวี/เอดส์ และการเสพยาด้ วยการฉีดในประเทศไทย
ถึงแม้ระดับของการใช้ยาบ้าแพร่ ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
แต่คาดกันว่ามีผฉู ้ ี ดเฮโรอีนอยูร่ ะหว่าง 100,000-250,000 คน55
เฮโรอีนมีการใช้ในครั้งแรกประเทศไทยหลังจากรัฐบาลห้ามการสูบฝิ่ นในปี 2502 56
แม้วา่ การเสพในระยะแรกจะใช้วิธีสูดไอระเหย แต่ในเวลาต่อมาไม่นานนักก็เปลี่ยนมาใช้วิธีฉีด จนถึงราวกลางปี
พ.ศ. 2533 ก็เริ่ มมีการฉี ดเฮโรอีนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ ทุกภาคประเทศ
แน้วโน้มการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผูฉ้ ีดเฮโรอีนในเขตกรุ งเทพฯ
อันเป็ นผลมาจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่ วมกัน เริ่ มระบาดเป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ,ศ.253157
จนถึงเดือนตุลาคมในปี นั้น ประมาณกันว่าร้อยละ 40 ของผูใ้ ช้เฮโรอีนด้วยการฉี ดในกรุ งเทพฯ ติดเชื้อเอชไอวี
และคาดกันว่ามีผใู ้ ช้ยาที่ติดเชื้อเพิ่มถึงร้อยละ 5 ในแต่ละเดือน
ตรงกันข้ามกับกลุ่มอื่น ๆทั้งมีความเสี่ ยงต่อเอชไอวี ทั้งกลุ่มผูข้ ายบริ การและทหารเกณฑ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผูฉ้ ี ดยาไม่เคยลดลงเลย 58 จนถึงเดือนมิถุนายน 2545
อัตราการแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผูฉ้ ีดยา ที่มารับบริ การตามศูนย์บาํ บัดยาเสพติดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
40 ซึ่ งสูงเท่ากับตัวเลขเมื่อปี 2531 59 ตัวเลขนี้อาจสูงถึงร้อยละ 60 ในบางพื้นที่
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), หน้ า 21
ประมาณการณ์ของจํานวนผู้ใช้ ยาฯด้ วยการฉีดในประเทศไทย มีความแตกต่างกันมาก ในเดือนมีนาคม 2544
คณะทํางานไทยเพื่อประมาณการณ์การติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ระบุวา่ มีผ้ ใู ช้ ยาฯด้ วยการฉีดอยู่ 160,528 คน ในไทย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ทางสํานักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) อ้ างว่าตามประมาณการณ์ในปี
2544 มีผ้ ใู ช้ สารเฮโรอีน 274,200 คน ในไทย ร้ อยละ 70-80 เสพโดยการฉีด Thai Working Group on AIDS Projections,
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(Bangkok: UNODC, 2004), หน้ า 37
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HIV Risks in Thailand,” AIDS and Behavior, vol. 7, no. 2 (June 2003), หน้ า 153, citing Ministry of Public Health,
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ทั้งนี้จากการสุ่ มตรวจและเฝ้ าระวังแบบต่อเนื่องในพื้นที่ 39 แห่งเมื่อปี 254360
สัดส่ วนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ช้ยาเพิ่มขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี 2533 เป็ นต้นมา และคาดว่าจะเพิม่ สูงถึงร้อยละ 30
ในปี 2548 ซึ่ งมากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ๆ 61
การติดเชื้อในบรรดาผูใ้ ช้ยายังแพร่ ไปยังบุคคลอื่น โดยเฉพาะคู่นอนและลูกของผูใ้ ช้ยา62 ในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 3 ของผูต้ ิดเชื้อรายใหม่จาํ นวน 29,000 คนในปี 2543 (คิดเป็ นประมาณ 870 ราย)
เป็ นผูห้ ญิงซึ่งเป็ นแฟนกับผูใ้ ช้ยาที่ใช้เข็มร่ วมกับคนอื่น63
คณะทํางานเฝ้ าระวังประมาณการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
คาดว่าหากมีการลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อลดการใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันอย่างกว้างขวางในปี 2544
จํานวนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ในไทยอาจลดลงจาก 29,000 คนในปี 2543 เหลือ 11,800 คน ในปี 2549
แต่หากไม่มีการลงทุนดังกล่าว จํานวนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ในปี 2549 อาจสู งถึง 17,000 คน64
ที่น่าขันก็คือประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็ น “แบบอย่างการปฏิบตั ิ”
ในการลดการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์
โดยส่งเสริ มการใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
การะบาดของเอชไอวี/เอดส์ในระยะแรกเกิดขึ้นในกลุ่มผูข้ ายบริ การตามภาคเหนือของไทยเมื่อปี 2532
ซึ่งนับเป็ นการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วเป็ นครั้งแรกในเอเชีย และเพิ่มจํานวนสูงสุ ด เป็ นเหตุให้ร้อยละ 44
ของผูข้ ายบริ การในจังหวัดเชียงใหม่ของไทยเป็ นผูต้ ิดเชื้อ65 จนถึงปี 2534 ประมาณว่าร้อยละ 15
ของหญิงผูข้ ายบริ การในไทยเป็ นผูม้ ีเชื้อ66 ในช่วงรัฐบาลเฉพาะกาลของนายอานันท์ ปั ณยารชุนในปี 2535
รัฐบาลไทยเริ่ มต้นการรณรงค์ “ใช้ถุงยางอนามัย 100%” อย่างเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี
ด้วยการส่ งเสริ มเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการใช้ถุงยางอนามัยตามสถานบริ การทัว่ ประเทศ

Allocation for HIV/AIDS (ICHRA), Washington, D.C., October 13-14, 2003, หน้ า 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
คณะทํางานไทยเพื่อประมาณการณ์การติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์, ประมาณการณ์การติ ดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ในไทย หน้ า 31 จนถึงปี
2543 ผู้ชายที่ตดิ เชื ้อโดยผ่านการใช้ เข็มร่วมกันมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 18 ของผู้ตดิ เชื ้อรายใหม่จํานวน 29,000 คนในประเทศไทย
อ้ างแล้ วหน้ า 30
62
โปรดดู งานของ World Health Organization, Western Pacific-Southeast Asia (WHO WPRO-SEARO), HIV/AIDS in Asia
and the Pacific Region (2003), หน้ า 8
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คณะทํางานไทยเพื่อประมาณการณ์การติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์, ประมาณการณ์การติ ดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ในไทย หน้ า 30
มีการสังเกตการณ์การแพร่เชื ้อจากผู้ใช้ ยาฯด้ วยการฉีดไปยังคูน่ อนในหลายประเทศ ทังจี
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อัตราการติดเชื้อในบรรดาผูข้ ายบริ การจึงลดลงอย่างมากในปี 2537 และลดลงเรื่ อย ๆ หลังจากนั้น67
แม้วา่ จะมีผตู ้ ิดเชื้อชาวไทยมากถึง 1,000,000 คนแล้วในปั จจุบนั
แต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยรอดพ้นจากภัยคุกคามของเอดส์ไปได้มาก
ปรั ชญาเบือ้ งหลังการส่ งเสริ มการใช้ ถงุ ยางอนามัยได้ แก่ “การลดอันตราย”
การลดอันตรายหมายถึงการยอมรั บถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ ยง
ไม่ ว่าจะเป็ นการค้ าประเวณี หรื อการเสพยา
และหาทางลดอันตรายที่เกิดขึน้ จากพฤติกรรมเหล่ านั้นอย่ างเป็ นรู ปธรรม
ด้ วยความเคารพต่ อศักดิ์ศรี ของพวกเขา
การส่ งเสริ มให้ ผ้ ขู ายบริ การและผู้ใช้ ยาใช้ ถงุ ยางอนามัยและเข็มฉี ดยาสะอาด
แทนที่ จะเน้ นให้ ละเว้ นการมีเพศสัมพันธ์ และการเลิกเสพยาโดยทันที เป็ นหัวใจของการลดอันตราย ดร.
คริ ส เบเรอร์ ผู้เชี่ ยวชาญระดับนําด้ านเอชไอวี/เอดส์ ในไทย
อธิบายถึงปรั ชญาเบือ้ งหลังโครงการรณรงค์ ใช้ ถงุ ยางอนามัย 100% ดังนี ้
การส่ งเสริ มถุงยางอนามัยไม่ ได้ เป็ นการพยายามควบคุมเสรี ภาพทางเพศของชายไทย
กองทัพบกใช้ วิธีต่าง ๆ ทั้งการลงโทษผู้ติดโรคจากเพศสัมพันธ์
การประกาศให้ การเที่ ยวสถานบริ การเป็ นการละเมิดต่ อกฎของทหาร
แต่ นั่นเป็ นความล้ มเหลวอย่ างสิ ้นเชิ ง อัตราการติดเชื ้อเอชไอวีในหมู่ทหารไม่ เปลี่ยนแปลงเลย
การส่ งเสริ มการใช้ ถงุ ยางอนามัยตามสถานบริ การต้ องอาศัยการยอมรั บโดยปริ ยายในส่ วนของรั ฐบาลแล
ะประชาชนว่ า แม้ ว่าการขายบริ การจะผิดกฎหมาย แต่ กเ็ ป็ นการปฏิ บัติที่เกิดขึน้ อยู่ทั่วไป
สิ่ งนีเ้ ป็ นแง่ มมุ ในเชิ งปฏิบัติซึ่งสําคัญที่ สุดของการรณรงค์
ทั้งนีเ้ พื่อหลีกเลี่ยงไม่ ให้ มีการอ้ างหลักศีลธรรมหรื อหลักกฎหมายเพื่อโจมตีการรณรงค์ ของเรา
การยอมรั บเช่ นนีเ้ ปิ ดโอกาสให้ คนทั่วไปสามารถมีเพศสัมพันธ์ ต่อไปได้
หากพวกเขาต้ องการจะทําเช่ นนั้น
เพียงแต่ ว่าจะมีความปลอดภัยมากขึน้ และรั ฐบาลเป็ นผู้สนับสนุนจัดหาถุงยางอนามัยให้ 68
กล่ าวในเชิ งเปรี ยบเทียบแล้ ว การแจกจ่ ายเข็มฉี ดยาสะอาดและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ ยา
เป็ นวิธีป้องกันการติดเชื ้ออย่ างเป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดอย่ างหนึ่ง
ตัวอย่ างในหลายประเทศของโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยา
ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใช้ ยาสามารถนําเข็มเก่ ามาแลกกับเข็มฉี ดยาใหม่ ได้
แสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จในการลดความเสี่ ยงของโรคติดต่ อในกลุ่มผู้ฉีดยา
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ตามข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุข การแพร่ ระบาดของเชื ้อเอชไอวีในบรรดาผู้ขายบริ การลดลงจากร้ อยละ 28.2 ในปี 2537
เหลือเพียงร้ อยละ 12 ในปี 2545 W. Phoolcharoen et al., “Thailand’s Health Care Systems,” หน้ า 5.
68
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โดยไม่ เพิ่มอัตราการเสพยาหรื ออาชญากรรมเนื่องจากการเสพยาเลย69
เมธาโดนซึ่ งเป็ นสารสังเคราะห์ กินทางปากเพื่อบรรเทาความอยากยา ช่ วยลดความเสี่ ยงได้ เช่ นกัน
เพราะทําให้ ผ้ ใู ช้ ยาไม่ ต้องพึ่งพิงกับการใช้ เข็มฉี ดยา
รวมทั้งช่ วยเพิ่มโอกาสที่ ผ้ ใู ช้ ยาจะเข้ ารั บการบําบัดอย่ างต่ อเนื่อง70
ยุทธศาสตร์ เหล่ านีต้ รงกันข้ ามกับนโยบายการเลิกและห้ ามเสพอย่ างเด็ดขาด
ซึ่ งเป็ นวิธีแก้ ปัญหาการเสพยา “ด้ วยความละเอียดอ่ อน”
ความพยายามที่ จะกําจัดอันตรายด้ วยการให้ ผ้ ใู ช้ ยาเลิกพฤติกรรมดังกล่ าวอย่ างเด็ดขาด
มักเป็ นวิธีการที่ไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ
แม้วา่ โครงการลดอันตรายจากการเสพยาจะแสดงให้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนต่อผูฉ้ ี ดยา
แต่ที่ผา่ นมารัฐบาลไทยยังปฏิเสธที่จะทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาบริ การเหล่านี้
โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาซึ่ งมีอยูแ่ ห่งเดียวในประเทศไทย เป็ นโครงการนําร่ องขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และได้ปิดตัวลงไปเมื่อเงินทุนหมดลง ตามเรื อนจําในประเทศไทย
ซึ่งร้อยละ 53 ของผูต้ อ้ งขังต้องคดีซ่ ึงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามสถิติในปี 2542
โอกาสการเข้าถึงเข็มฉี ดยาสะอาดในเรื อนจํามีอยูน่ อ้ ยมาก
ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้มีการนําเข็มฉี ดยามาใช้ใหม่หรื อใช้ร่วมกันอย่างแพร่ หลายในบรรดาผูต้ อ้ งขัง71
โครงการแจกเมธาโดนทํากันเป็ นโครงการระดับชาติ แต่โดยปรกติมกั มีช่วงเวลาการบําบัดเพียง 21 หรื อ 42 วัน
และหลังจากนั้นคนไข้จะถูกบังคับให้ลดการรับเมธาโดนลง แม้วา่ พวกเขายังคงมีความอยากยาก็ตาม72
โครงการสารทดแทนเมธาโดนระยะยาวนําร่ องเมื่อปี 2534 ในกรุ งเทพฯ
แสดงให้เห็นว่าคนไข้ซ่ ึงยังคงใช้เมธาโดน (เป็ นการบําบัดที่เรี ยกว่า “การใช้เมธาโดนระยะยาว” Methadone
Maintenance) มีโอกาสน้อยมากที่จะกลับไปใช้เฮโรอีนอีก อย่างไรก็ตาม จนกระทัง่ เมื่อปี 2543 ที่ผา่ นมานี้เอง
กระทรวงสาธารณสุ ขเปลี่ยนนโยบาย และยอมให้มีการให้เมธาโดนทดแทน
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โปรดดูหลักฐานที่อ้างถึงในรายงานของฮิวแมนไรต์วอชต์เรื่ อง “Injecting Reason: Human Rights and HIV Prevention for
Injection Drug Users,” vol. 15, no. 2(G) (2003), หน้ า 12-17; M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, หน้ า 44
70
โปรดดู 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,” หน้ า 18, paras. 33-34, หน้ า 32, ย่อหน้ า 6
71
G. Reid and G. Costigan, Revisiting 'The Hidden Epidemic,’ หน้ า 212; M. Ainsworth et al., Thailand's response to
AIDS, หน้ า 44-45
72
ซึ่งเป็ นสภาพตรงข้ ามกับโครงการใช้ สารบําบัดเมธาโดนที่ดี
การให้ เมธาโดนเพียงระยะเวลาสันอาจช่
้
วยบรรเทาปั ญหาการอยากยาหรื อการถอนพิษยาได้
แต่ทงนี
ั ้ ้ควรจะมีการให้ เมธาโดนในระยาว ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมองทํางานได้ อย่างสมดุลและป้องกันความอยาก
และให้ มีการเลิกยาอย่างแท้ จริง ดูตวั อย่างเช่น WHO, UNODC and UNAIDS, “Substitution maintenance therapy,” หน้ า 12,
ย่อหน้ า 22
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แต่ถึงกระนั้นก็ยอมให้รับสารต่อเนื่องมากที่สุดเพียงสองปี 73 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547
ทางสํานักงานสหประชาชาติดา้ นยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
ประมาณว่าผูใ้ ช้ยาด้วยการฉีดน้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้นที่ได้รับบริ การลดอันตรายจากการเสพยา74
ในปี 2546 มีการรวมตัวกันขึ้นของเพื่อนๆ
ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ยาและอดีตผูใ้ ช้ยาในนามเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาประเทศไทย (TDN: Thai Drug Users Network)
ได้เขียนโครงการขอรับทุนจากกองทุนโลกเพื่อแก้ปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรี ย
เพือ่ นํามาสนับสนุนการให้บริ การป้ องกันการติดเชื้อสําหรับผูใ้ ช้ยาในไทย ทุนจากกองทุนโลกฯ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เจนีวา
โดยส่วนใหญ่มกั ให้โดยตรงกับรัฐบาลโดยผ่านคณะตัวแทนที่เรี ยกว่า “กลไกประสานงานระดับชาติ” (CCM)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางกองทุนฯ
เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่มีความตั้งใจจะทําโครงการลดอันตรายจากการใช้ยา
ประกอบกับทางเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาไทยเสนอว่า เงินทุนไม่ควรส่ งผ่านกลไกประสานงานระดับชาติ
หากควรให้โดยตรงกับอพช. ในเดือนตุลาคม 2546 ทางกองทุนโลกฯ จึงอนุมตั ิเงินสนับสนุน 37
ล้านบาทให้กบั เครื อข่ายผูใ้ ช้ยาไทย
เพือ่ ดําเนินการตามโครงการให้คาํ ปรึ กษาระหว่างผูใ้ ช้ยาเพื่อป้ องกันการติดเชื้อ
การให้การดูแลและโครงการสนับสนุนสําหรับผูใ้ ช้ยาด้วยการฉี ด
ซึ่งถือว่าเป็ นทุนที่ให้กบั อพช.โดยตรงเป็ นครั้งแรก75
การที่รัฐบาลไทยไม่สนใจทุ่มงบประมาณให้กบั การลดอันตรายจากการเสพยาสําหรับผูใ้ ช้ยา
สร้างปั ญหาอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความล้มเหลวของโครงการบําบัดยาเสพติดในไทย ในปี 2547
สํานักงานปปส.และกรุ งเทพมหานครประมาณว่า ผูใ้ ช้ยาด้วยการฉีดน้อยกว่า 2,000 คนจากจํานวนประมาณ 5,000
คนในเขตกรุ งเทพฯ เท่านั้น ที่ได้รับการบําบัดแบบคนไข้ใน76
การบําบัดยาเสพติดในประเทศไทยมักเป็ นบริ การที่มีอยูต่ ามศูนย์สาธารณสุ ขทั้งของรัฐและเอกชน
ซึ่งหลายแห่งตั้งอยูใ่ นโรงพยาบาล ในปี 2544 มีจาํ นวนศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดที่ลงทะเบียนประมาณ
640 แห่ง และมีเตียงทั้งหมด 1,670 เตียง77
ผูใ้ ช้ยาจํานวนมากในประเทศไทยเข้ารับการรักษาตามระบบบังคับด้วยกฎหมาย
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M. Ainsworth et al., Thailand’s response to AIDS, หน้ า 45; C. Beyrer, War in the Blood, หน้ า 153; G. Reid and G.
Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic,’ หน้ า 213-214; S. Bezziccheri and W. Bazant, Drugs and HIV/AIDS in
South East Asia, หน้ า 38
74
S. Bezziccheri and W. Bazant, Drugs and HIV/AIDS in South East Asia, หน้ า 15
75
โปรดดูข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตที่, http://www.theglobalfund.org/search/portfolio.aspx?countryID=THA (เข้ าชมเว็บไซต์เมื่อ
8 เมษายน 2547)
76
สํานักงานปปส.และกรุงเทพมหานคร, “จํานวนผู้ใช้ ยาฯด้ วยการฉีดที่เป็ นคนไข้ ในในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล, 2536-2547” ,
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77
G. Reid and G. Costigan, Revisiting ‘The Hidden Epidemic,’ หน้ า 213
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ซึ่งมักเป็ นกรณี ของผูใ้ ช้ยาในปริ มาณตํ่า ที่ตอ้ งเข้ารับการบําบัดใน
“ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบบังคับ” ตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ปี 2534
กฎหมายฉบับนี้เปิ ดโอกาสให้มีการฟื้ นฟูสมรรถภาพเป็ นเวลา 6 เดือนและอาจต่ออายุได้จนถึง 3 ปี
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาว่าจะดําเนินการฟ้ องร้องทางอาญาต่อไปหรื อไม่

การบังคับให้ เข้ ารับการบําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ตลอดช่วงที่เกิดสงครามยาเสพติด
รัฐบาลไทยใช้มาตรการบังคับหลายอย่างเพื่อบีบให้ผใู ้ ช้ยาเข้ารับการบําบัด
ทั้งนี้เพื่อลดความต้องการต่อยาผิดกฎหมาย ยุทธศาสตร์ “ลดความต้องการ” ประสบความล้มเหลว
ทั้งนี้เพราะเป็ นการดําเนินการภายใต้บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวอย่างรุ นแรง
อันเป็ นผลมาจากรายงานข่าวของการขึ้นบัญชีดาํ และการทําวิสามัญฆาตกรรม ตามข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนไทยจํานวนมากซึ่งบางส่วนเป็ นผูใ้ ช้ยาและบางส่ วนก็ไม่ได้เป็ น
ได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบําบัดด้านยาเสพติดในระหว่างสงครามยาเสพติด
ทั้งนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็ นหนทางเดียวที่จะรอดจากการถูกจับกุมหรื อการสังหาร
ส่วนคนอื่นไม่ยอมเข้ารับการบําบัดเพราะความกลัวว่าถ้ามีการแจ้งสถานะว่าเป็ นผูใ้ ช้ยาฯ
อาจตกเป็ นเป้ าหมายการจับกุมหรื อเผชิญกับสภาพที่เลวร้ายกว่านั้น การสํารวจความเห็นของประชาชน 3,066 คน
ซึ่งเข้าร่ วมโครงการของศูนย์ฟ้ื นฟูจากการเสพยาของรัฐระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2546
(ซึ่งเป็ นช่วงที่สงครามยาเสพติดรุ นแรงมากที่สุด) ทําให้เราพบว่าร้อยละ 6
ของคนเหล่านี้ไม่เคยใช้สารเสพติดมาก่อนเลย และร้อยละ 50
เลิกยาตั้งแต่ก่อนสงครามยาเสพติดจะเริ่ มต้นขึ้นแล้ว78
นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาวิจยั สารเสพติดภาคเหนือแห่งประเทศไทย
และเป็ นผูร้ ่ วมจัดทํารายงานการสํารวจข้างต้น
กล่าวกับฮิวแมนไรต์วอชต์วา่ รัฐบาลไทยเคยมีเป้ าหมายที่จะทําให้ผใู ้ ช้ยาบ้า 300,000
คนเข้ารับการบําบัดในระหว่างสงครามยาเสพติด ทั้งนี้ตามตัวเลขในปี 2543 ซึ่งระบุวา่ มีผใู ้ ช้ยาบ้า 300,000
คนที่จาํ เป็ นต้องได้รับการบําบัด รัฐบาลสั่งการให้ศนู ย์สาธารณสุ ขในภูมิภาค ต่าง ๆ
จัดหาผูใ้ ช้ยาบ้าให้ได้ตามจํานวนที่กาํ หนดเพื่อเข้ารับการบําบัด เพื่อให้ได้คนครบจํานวน 300,000 คน
ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดจะต้องติดต่อทางสายโทรศัพท์กบั อินเตอร์เน็ต
เพือ่ เสนอชื่อคนไข้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื อข่ายของส่วนกลาง
ซึ่งจะทําการตรวจสอบรายชื่อเหล่านั้นกับฐานข้อมูลประชากร “ทุกอย่างทํากันอย่างเร่ งรี บ” นพ.อภินนั ท์กล่าว
“เราไม่มีเวลาเพื่อทดสอบระบบ ไม่มีเวลาเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สุ ดท้ายไม่วา่ เราพิมพ์ชื่ออะไรเข้าไป
ระบบก็รับชื่อเหล่านั้นทั้งหมด”79
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22 เมษายน 2547
79
เพิง่ อ้ าง

38

นพ.อภินนั ท์แสดงความกังวลต่อ “การจัดการแบบโกลาหล”
ของโครงการจัดหาคนเข้ารับการบําบัดในระหว่างสงครามยาเสพติดว่า
อาจส่ งผลกระทบในระยะยาวต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลการบําบัดในประเทศ “ถ้าพวกเขา
(เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข) ต้องรายงานตัวเลขให้กบั รัฐบาลด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษ
แล้วคุณจะเชื่อถือตัวเลขที่พวกเขาให้หรื อไม่ล่ะ เราได้เห็นแล้วว่า
พวกเขารายงานตัวเลขให้กบั รัฐบาลภายใต้สภาพกดดัน
ส่วนรัฐบาลก็ประกาศว่าตัวเลขเหล่านี้เป็ นตัวเลขอย่างเป็ นทางการ”
การสัมภาษณ์ผใู ้ ช้ยาชี้ให้เห็นว่า หลายคนไม่ได้เข้ารับ (หรื อยังคงอยูภ่ ายใต้) การบําบัดโดยสมัครใจ
แต่เป็ นเพราะเจ้าหน้าที่ตาํ รวจกดดันให้ไป “ถ้าพวกเขา (ตํารวจ) เจอผมอีก
ผมก็จะเอาบัตรเพื่อแสดงให้พวกเขาดูวา่ ผมอยูใ่ นระหว่างการบําบัดที่ศนู ย์ฯ” ช่วย น. อายุ 36 ปี
ซึ่งเคยฉีดเฮโรอีนเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้วกล่าว “ถ้าเรามีบตั รที่แสดงว่ากําลังเข้ารับการบําบัด เราก็จะถูกมองว่าเป็ น
‘คนไข้’ และพวกเขาก็จะไม่จบั เรา”80 ในช่วงที่เขาถูกจับเพียงไม่กี่ครั้ง
ช่วยบอกว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าครอบครองสารเสพติด เพราะตํารวจเอายามายัดไว้ในกระเป๋ าของเขา
ผูใ้ ช้ยาซึ่ งเลือกที่ จะไม่ เข้ารับการบําบัดในระหว่างสงครามยาเสพติดบอกว่า
เหตุที่ทาํ เช่นนั้นเพราะความกลัว “มันขึ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละคน” ออด อายุ 26 ปี
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับเพื่อนผูใ้ ช้ยาและอดีตผูใ้ ช้เฮโรอีนในเชียงใหม่กล่าว
“ถ้าเราเข้ารับการบําบัดหรื อไปอบรมในค่ายทหาร เราก็จะมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนของเขา
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น บางคนก็เลยเลือกที่จะไม่ไปรายงานตัว” 81
ตามสถิติจากแหล่งหนึ่ง จํานวนผูใ้ ช้เฮโรอีนซึ่งเข้ารับบริ การจากศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดภาคเหนือ
ลดลงจากจํานวน 50- 80 คนต่อเดือนก่อนสงครามยาเสพติด เหลือเพียงไม่ถึง 10 คนต่อเดือน82
เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของการบําบัดในระหว่างสงครามยาเสพติด
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการติดสารเสพติดตั้งข้อสังเกตว่า
รัฐบาลมุ่งที่จะทํายอดผูเ้ ข้ารับการรักษามากกว่าจะแก้ไขปั ญหาการเสพยาอย่างจริ งจัง
80

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
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ฮิวแมนไรต์วอชต์สมั ภาษณ์นพ.จรู ญ จิตติวฒ
ุ กิ ารณ์ เชียงใหม่ 29 เมษายน 2547
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้ านการเสพยาและอดีตผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเหนือ
ดร.จรู ญบอกกับฮิวแมนไรต์วอชต์วา่ ผู้ใช้ ยาฯหลีกเลี่ยงที่จะเข้ ารับการบําบัดเพราะกลัวว่าจะถูกเข้ าใจผิดว่าเป็ นผู้ค้ายา
“พวกเขาอาจไม่ไว้ วางใจเพราะว่าตํารวจกําลังฆ่าผู้ค้ายาจํานวนมาก พวกเขาก็กลัวว่าจะถูกเข้ าใจผิด” เขากล่าว
“ด้ วยเหตุนี ้พวกเขาจึงเลือกจะหลบซ่อนอยูใ่ ต้ ดนิ และไม่ยอมมารับการรักษา” เขากล่าวเสริ มว่า
ผู้ใช้ ยาฯเฮโรอีนบางคนอาจไปรายงานตัวเพื่อเข้ าอบรมในค่ายทหารตามโครงการของรัฐบาลที่มงุ่ แก้ ไขปั ญหาผู้ใช้ ยาฯยาบ้ า
แทนที่จะไปรับบริ การจากคลินิกที่ใช้ เมธาโดน
เพราะคิดว่าการเข้ าอบรมในค่ายทหารเป็ นวิธีดีที่สดุ ที่จะฟอกชื่อของเขาให้ ขาวสะอาด
81
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รู ปแบบการบําบัดโดยทัว่ ไปประกอบด้วยการฝึ กอย่างหนักให้มีวินยั แบบทหาร
หลังจากนั้นก็จะประกาศว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ ก “ปลอดจากยาเสพติดแล้ว”
ค่ายฝึ กแบบทหารไม่มีการคัดกรองผูเ้ ข้าอบรมอย่างเหมาะสม
ทั้งไม่มีการติดตามผลในช่วงเวลาที่นานพอเพื่อป้ องกันการหวนกลับไปใช้ยาอีก
“บางทีพวกเขา (เจ้ าหน้ าที่ ) ไม่ สนใจจะทําโครงการติดตามผล เพราะพวกเขาเห็นว่ ายังไง ๆ
ผู้ใช้ ยาเหล่ านีค้ งหวนกลับไปใช้ ยาอยู่ดี”
นพ.จรู ญ จิตติวฒ
ุ ิการณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการติดสารเสพติดและอดีตผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดภาคเหนือก
ล่าว
“พวกเขาเอาแต่ ประกาศชัยชนะโดยอ้ างตัวเลขจํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กในค่ ายทหาร”
นพ.อภินันท์ เสริ มด้ วยว่ า ค่ ายทหารแบบนีม้ กั ทําให้ เกิดความเชื่ อผิด ๆ กับผู้ใช้ ยาว่ า
สามารถเลิกการเสพได้ แล้ ว “ที่พวกเขาคิดกันก็คือ ถ้ าผู้ใช้ ยาลงทะเบียนเข้ ารั บการบําบัดในช่ วงนั้น
(ระหว่ างสงครามยาเสพติด) พวกเขาก็จะได้ รับการยอมรั บจากชุมชนมากขึน้ ว่ าปลอดจากยาแล้ ว”
เขากล่ าว “พวกเขาคิดว่ าไม่ จาํ เป็ นต้ องได้ รับการบําบัดหลังจากนั้นอีกแล้ ว
เพราะไม่ มีแรงจูงใจใดๆจากครอบครั ว พ่ อแม่ และครู อีกต่ อไป”
หลายคนตั้งข้อสงสัยกับคุณภาพของการบําบัดด้วยเมธาโดนสําหรับผูใ้ ช้เฮโรอีน
แม้วา่ กฎหมายไทยอนุญาตให้มีการบําบัดการใช้เมธาโดนทดแทน
ซึ่งมีสมั ฤทธิผลสูงในการกําจัดความอยากต่อเฮโรอีน
แต่ศนู ย์บริ การส่ วนใหญ่มกั ให้การบําบัดด้วยเมธาโดนเพือ่ ถอนพิษยาเพียง 21 วัน
ก่อนที่จะบังคับให้คนไข้ลดจํานวนการใช้ยาลง ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งรวมทั้งองค์การอนามัยโลก
เห็นว่าการบําบัดในระยะสั้นเช่นนี้ไม่เพียงพอที่จะกําจัดความอยากต่อสารเสพติด83 กานต์ อายุ 25 ปี
เล่าว่าเธอเกิดความอยากต่อเฮโรอีนขึ้นมาอีกทันทีที่การบําบัดด้วยเมธาโดน 21 วันยุติลง
พวกเขาค่ อย ๆ ลดจํานวนเมธาโดนที่ ให้ ลงตลอดช่ วง 21 วัน
และในวันสุดท้ ายพวกเราแทบไม่ ได้ รับเมธาโดนเลย จนถึงจุดนั้นหนูกเ็ ริ่ มอยากอีกครั้ ง
และต้ องการใช้ เฮโรอีนเพื่อทดแทน หนูเกิดความต้ องการโดยทันที
เพราะพวกเขาบังคับให้ หนูต้องรออีก 7 วันก่ อนที่ จะเข้ ารั บการบําบัดเมธาโดนแบบต่ อเนื่องอีก 21 วัน
พวกเขายังทําแบบนีจ้ นกระทั่งเดี๋ยวนี ้ ครั้ งสุดท้ ายที่หนูใช้ เฮโรอี นก็ประมาณสองสามเดือนที่ แล้ ว
ตอนนั้นหนูไม่ ได้ รับเมธาโดนทันเวลา ก็เลยต้ องหันไปพึ่งเฮโรอี น ซึ่ งหนูซื้อจากผู้ขายตามต่ างจังหวัด
หรื อบางที กไ็ ด้ จากคลองเตย84
83
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หมวย อายุ 26 ปี กล่ าวว่ า เธอเข้ ารั บการบําบัดด้ วยเมธาโดน 42 วันจํานวน 3
ครั้ งก่ อนที่ สงครามยาเสพติดจะเริ่ มขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546
“พอหนูเห็นข่ าวเกี่ยวกับสงครามยาเสพติดในเคเบิล้ ที วี” เธอกล่ าว “หนูกก็ ลัวนิดหน่ อยว่ าจะถูกจับ
กลัวว่ าจะหาเฮโรอีนไม่ ได้ อีก มีหลายคนที่ หนูร้ ู จักก็ถกู จับ” 85
เธอบอกว่ าในตอนแรกก็เริ่ มขอให้ เพื่อนช่ วยซื ้อเฮโรอีนให้ กับเธอ แต่ สุดท้ ายเธอก็ลองเลิกยาอีกครั้ งหนึ่ง
“หนูไปเข้ าโครงการบําบัดที่ โรงพยาบาลจิ ตเวชใกล้ ๆ กับสนามบินเมื่อสองสามเดือนก่ อน” เธอกล่ าว
“มันเจ็บปวดมากและหนูหลับไม่ สนิทเลย” ในตอนที่ ฮิวแมนไรต์ วอชต์ ได้ พบกับเธอ
หมวยยังคงใช้ เฮโรอีนบ้ างเป็ นบางครั้ ง และเริ่ มติดยานอนหลับแทน
ผูใ้ ช้ยาบางคนร้องเรี ยนว่า ผูใ้ ห้เมธาโดนจํากัดการให้สารโดยพลการ
โดยปรกติการให้เมธาโดนมักทํากันทางปากในรู ปของเหลว ผูใ้ ห้บริ การเมธาโดนบางส่ วนอย่างเช่นในเชียงใหม่
อนุญาตให้ผใู ้ ช้ยานําเมธาโดนกลับบ้านได้ เพื่ออํานวยความสะดวกเพราะไม่ตอ้ งมาที่ศูนย์ฯ วันเว้นวัน
คนไข้ผรู ้ ับเมธาโดนส่ วนใหญ่ที่ฮิวแมนไรท์วอชท์สมั ภาษณ์กลับบอกว่า ศูนย์ฯ
ของพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมให้พวกเขานําเมธาโดนกลับบ้าน โดยอ้างเหตุผลทางการแพทย์
แต่อนั ที่จริ งเป็ นเพราะพวกเขากลัวว่าคนไข้จะนําเมธาโดนไปขายหาเงินกับคนอื่น
พวกเขาตั้งข้อกําหนดโดยพลการ (ซึ่ งทําให้เกิดปัญหามาก) เฉพาะกับเมธาโดนเท่านั้น
โดยไม่ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับยาแบบอื่นที่มีมูลค่าในท้องตลาดอย่างเช่น ยานอนหลับ หรื อยาแก้ปวด น้อย น. อายุ
37 ปี อธิบายถึงการรับเมธาโดนในแต่ละวันดังนี้
ผมต้ องไป (ที่ ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้ วยเมธาโดน) ทุกวัน ผมนั่งรถเมล์ ไป
บางทีต้องใช้ เวลาถึงสองชั่วโมง ถ้ ารถติด เมธาโดนจะออกฤทธิ์ เพียงสองวัน
(ถ้ าพวกเขายอมให้ เรานําเมธาโดนกลับบ้ าน) แต่ พวกเขากลัวว่ า เราจะเอายาไปขายให้ กับคนอื่น
ผมอยากจะเอายากลับบ้ าน แต่ พวกเขาไม่ ยอม พวกเขากลัวว่ าผมจะนําไปขาย
สถานที่ ซึ่งผมได้ เมธาโดนมีแค่ ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แฟนของผมทํางานในโรงงานและผมขายเสื ้อผ้ า ทําให้ ผมไม่ ต้องทํางานทั้งวัน
ผมยังไม่ เคยงดไปศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสักวัน ถ้ าผมไปไม่ ได้ ตอนเช้ า
ผมก็จะไปในตอนบ่ าย แต่ ไม่ มีใครได้ รับอนุญาตให้ นาํ เมธาโดนกลับบ้ าน86
ผูใ้ ช้ยาบางคนบอกว่า ถ้าพวกเขาพลาดไม่สามารถไปรับเมธาโดนได้แม้แต่วนั เดียว
พวกเขาก็ตอ้ งหันไปเสพเฮโรอีนเพื่อบรรเทาความอยาก “เมื่อเดือนที่แล้วมีวนั หยุดและศูนย์ฯ เปิ ดแค่ครึ่ งวัน
และผมไปไม่ทนั ” เรี ยบ ส.อายุ 27 ปี ซึ่งเริ่ มฉีดยาเมื่ออายุ 20 ปี และเป็ นผูต้ ิดเชื้อด้วยกล่าว
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“ผมจําเป็ นต้องใช้ยาบางอย่าง และต้องซื้อเฮโรอีนในราคา 300 บาท” 87 เรี ยบบอกว่า ตอนที่เขาใช้เฮโรอีน
ตํารวจมาจับเขา และเขาต้องไปนอนในคุกหนึ่งเดือนโดยไม่มีโอกาสได้รับการบําบัดด้วยเมธาโดนอีก
ครั้ งหนึ่งเมื่อสองสามปี ก่ อน ตํารวจจับผม ผมถูกจับระหว่ างเดินทางกลับจากซื ้อเฮโรอีน
ผมก็เลยมียาอยู่ในตัว ผมไปนอนในคุกอยู่เดือนหนึ่ง มันลําบากมาก มีคนเยอะแยะในนั้น ไม่ มีเมธาโดน
ไม่ มีเฮโรอีน ผมต้ องหาทางลดความอยากเอง มันเจ็บปวดมาก ผมนอนไม่ หลับ
ผมเกิดความอยากตลอดเวลา หลังจากถูกปล่ อยออกมา
ผมต้ องกลับไปเสพเฮโรอี นอีกประมาณสองเดื อน ก่ อนจะเข้ารั บการบําบัดด้ วยเมธาโดนอี กครั้ ง
การใช้ความกลัวอย่างเป็ นระบบเพือ่ บังคับให้คนเข้ารับการบําบัด
ประกอบกับบริ การด้านการบําบัดซึ่งมีไม่เพียงพอและขาดการติดตาม
เป็ นเหตุให้ปัญหาการเสพยากลายเป็ นเรื่ องเรื้ อรัง และมีการหวนกลับไปเสพใหม่ “ผมเข้ารับการบําบัดมาแล้ว 30
หรื อ 40 ครั้งเห็นจะได้” ตุม้ อายุ 24 ปี เขาเริ่ มฉี ดเฮโรอีนตั้งแต่อายุ 17 ปี กล่าว “พวกเขาให้เมธาโดน แล้วก็ค่อย ๆ
ลดลงจนตอนท้ายไม่ได้ให้อีกเลย หลังจบคอร์ส เราก็กลับบ้าน ตอนที่พวกเขาลดการให้เมธาโดนลง
ผมก็หนั ไปใช้เฮโรอีนอีก” 88 งู ล. อายุ 23 ปี กล่าวว่าเขาเริ่ มรับการบําบัดยาเป็ นครั้งแรกที่วดั ตอนอายุได้ 15 ปี
ภายในปี เดียวกับที่เขาเริ่ มฉีดเฮโรอีน ตอนที่เขาเข้ารับการบําบัดด้วยเมธาโดนในเดือนเมษายน 2546
สามเดือนหลังจากสงครามยาเสพติดเริ่ มต้นขึ้น ตอนนั้นเขาพยายามเป็ นครั้งที่เจ็ดแล้ว

ผลักดันให้ ผ้ ูใช้ ยา “หลบลงใต้ ดนิ ”
ประสบการณ์อนั ยาวนานโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมทางเพศของไทยชี้ให้เห็นว่า
ความกลัวที่จะถูกจับกุมและการใช้อาํ นาจอย่างมิชอบของตํารวจ บีบให้ประชากรกลุ่มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
“ต้องหลบลงใต้ดิน” และไม่สามารถเข้าถึงบริ การเพื่อป้ องกันการติดเชื้อฯที่จาํ เป็ นต่อชีวิต
และบริ การสุ ขภาพอย่างอื่น หลักฐานที่มีอยูช่ ้ ีให้เห็นว่า
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงที่มีสงครามยาเสพติด
อันเป็ นเหตุให้เกิดความหวาดกลัวจากการบุกจับกุม
เนื่องจากมีรายงานข่าวอย่างกว้างขวางว่าตํารวจฆ่าผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นผูใ้ ช้ยา89 ออด อายุ 26 ปี
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับเพื่อนผูใ้ ช้ยาประจําองค์กร PSI (Population Services International) ที่เชียงใหม่
พูดถึงความกลัวในบรรดาผูใ้ ช้ยาระหว่างสงครามยาเสพติดว่า
พวกเขารู้ สึกว่ าชี วิตถูกคุกคาม อาจถูกฆ่ าตายหรื อถูกจับกุม
พวกเขาก็เลยต้ องไปซ่ อนในที่ที่คิดว่ าปลอดภัย ที่ซึ่งไม่ มีใครรู้ ว่ าพวกเขาเป็ นผู้ใช้ ยา
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
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นอกจากหลักฐานในรายงานฉบับนี ้ โปรดดู D. Wolfe, “Condemned to Death,” The Nation, April 26, 2004, หน้ า 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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บางคนหนี ไปซ่ อนอยู่ตามเทื อกเขาหรื อหลบไปอยู่บ้านเพื่อน บางคนหลบไปอยู่ตามลําพัง
มีอยู่คนหนึ่งซึ่ งผมไปเยี่ยมที่บ้าน ผมรู้ ว่าเขาอยู่ในบ้ าน แต่ ครอบครั วของเขาบอกว่ าไม่ อยู่90
ในฐานะผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับเพื่อนปิ ระจําบ้านโอโซน ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมของผูใ้ ช้ยาที่ดาํ เนินการโดยองค์การ
PSI ออดบอกว่า
สงครามยาเสพติดทําให้งานเผยแพร่ ขอ้ มูลเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อและข้อมูลด้านสุ ขภาพอย่างอื่นลําบากมากขึ้น
“เพื่อนผูใ้ ช้ยาของผมหลบซ่อนตัวไปหมด” เขากล่าว
มันไม่ เหมือนแต่ ก่อนที่ เราสามารถไปไหนมาไหน
และรู้ ได้ ว่าคนไหนบ้ างที่เป็ นผู้ใช้ ยา...แต่ ก่อนเราจะหากลุ่มต่ าง ๆ ได้ ง่าย
เรารู้ ว่าพวกเขาชอบไปสิ งกันที่ไหนบ้ าง แต่ หลังจากสงครามยาเสพติดเริ่ มขึน้
พวกเขาก็หลบซ่ อนตัวไปหมดเพราะรู้ สึกไม่ ปลอดภัย
การทําวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดของสงครามยาเสพติดต่อสุขภาพของผูใ้ ช้ยา
เป็ นเรื่ องทําได้ยาก ไม่ใช่เฉพาะแต่บรรยากาศแห่งความกลัวที่เกิดขึ้นในบรรดาผูใ้ ช้ยาเท่านั้น
นักวิจยั ซึ่งทํางานในโครงการศึกษาการป้ องกันการติดเชื้อในบรรดาผูใ้ ช้ยา
ซึ่งเป็ นงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดภาคเหนือ กล่าวว่า ผูใ้ ช้ยา 340
คนที่คดั เลือกให้เข้าร่ วมโครงการวิจยั หลบหน้าหายไป หลังจากเจ้าหน้าที่เริ่ มปราบปราม
ภายในเวลาสองสามอาทิ ตย์ ผู้ใช้ ยาอย่ างน้ อย 270-280 คนที่ เราคัดเลือกไว้ หลบหน้ าหายไปหมด”
นักวิจัยกล่ าวกับฮิ วแมนไรท์ วอชว่ า “บางคนคงถูกฆ่ าตายไปแล้ ว
บางคนต้ องหลบซ่ อนตัวอยู่ใต้ ดิน...มันน่ ากลัวสําหรั บพวกเขามาก คนที่ เราติดต่ ออยู่ด้วยก็หลบลงใต้ ดิน
และบอกว่ าต้ องใช้ เข็มฉี ดยาร่ วมกัน91
อนุรักษ์ บุญตาพฤกษ์ ผูป้ ระสานงานบ้านโอโซนกล่าวกับฮิวแมนไรท์วอชท์วา่
“(ในช่วงสงครามยาเสพติด) เราทํางานลําบาก เพราะพวกเขา (ผูใ้ ช้ยา) หลบซ่อนตัวไปหมด
พวกเขากระจายไปอยูท่ ี่ต่าง ๆ ถ้าไม่ยา้ ยที่ไป ก็อาจถูกจับ” 92 อนุรักษ์กล่าวเสริ มว่า
เขาเห็นว่าการติดเชื้อในบรรดาผูใ้ ช้ยาเพิ่มจํานวนขึ้น เพราะผูใ้ ช้ยายังคงฉีดยาต่อไป
แต่ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อ “ผูใ้ ช้ยาบางคนบอกเราว่า ตอนที่ซ่อนตัว
พวกเขาต้องทําพฤติกรรมเสี่ ยงบางอย่าง” เขากล่าว
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ 24 เมษายน 2547
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กับอนุรักษ์ บุญตาพฤกษ์ ผู้ประสานงานบ้ านโอโซน เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
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ผมคิดว่ าพวกเขามีความเสี่ ยงต่ อการติดเชื ้อมากขึน้
เพราะไม่ ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อองค์ กรก็ทาํ งานกับพวกเขาได้ ยากขึน้ ไม่ ว่าจะเป็ นงานวิจัย
งานให้ การศึกษา หรื อการเข้ าถึงบริ การด้ านสุขภาพ
ความกลัวต่อการจับกุมอาจเห็นได้ชดั เจนมากโดยเฉพาะสําหรับผูใ้ ช้ยาในภาคเหนือ
ซึ่งมีบางส่ วนเป็ นแรงงานอพยพจากประเทศพม่า ทั้งนี้ตามความเห็นของแจ็คกี้ พอลล็อค
จากมูลนิธิเพื่อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ ( MAP) บอกว่า
เจ้าหน้าที่ภาคสนามพยายามให้การศึกษากับแรงงานอพยพในเรื่ องสุ ขภาพ ซึ่ งรวมทั้งการใช้สารเสพติด
แต่ในช่วงที่มีการปราบปราม พวกเขาแทบไม่สามารถพูดเรื่ องนี้ได้อย่างเปิ ดเผย
ในระหว่ างสงครามยาเสพติด ดิฉันคิดว่ าความกลัวเพิ่มขึน้ ถึงสามเท่ า... มีข่าวลือต่ าง ๆ เป็ นเวลาหนึ่งปี
เพื่อนของแรงงานอพยพบอกว่ า เพื่อนของพวกเขามาจากพม่ า และถูกเจ้ าหน้ าที่ ควบคุมตัวไว้
ถ้ าวิ่งหนีกโ็ ดนยิง พวกเราคิดว่ ามันเกี่ยวข้ องกับปั ญหายาเสพติด
เพราะปรกติ ถ้าผู้อพยพวิ่งหนีจากการตรวจค้ นและจับกุมอย่ างผิดกฎหมาย พวกเขาจะไม่ ถกู ยิง93
พอลล็อคกล่าวเสริ มว่า
ความกลัวที่เพิม่ สูงขึ้นทําให้การทํางานภาคสนามกับผูใ้ ช้ยายากลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ซ่ ึงขาดแคลนบริ
การต่าง ๆ “เวลาที่คนมีความกลัวเพิ่มขึ้น พวกเราก็ติดตามหาพวกเขาได้ยากขึ้น” เธอกล่าว
ทุกคนกลัวว่ าเราอาจจะเป็ นสาย เราต้ องใช้ เวลานานมากกว่ าจะทําให้ พวกเขาไว้ วางใจ”
แม้ ว่ารั ฐบาลใช้ ความพยายามอยู่บ้างเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ ยาเข้ ารั บการบําบัด อย่ างเช่ น
การติดป้ ายตามที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองเชี ยงใหม่ แต่ พอลล็อคบอกว่ า
แรงงานอพยพอาจไม่ เข้ าใจนัยยะของข้ อความเหล่ านั้น “ผู้อพยพบางคนอ่ านภาษาไทยไม่ ออกด้ วยซํา้ ”
เธอกล่ าว “พวกเขาไม่ เข้ าใจนัยยะที่แตกต่ างกันอย่ างลึกซึ ้งระหว่ างคําว่ า “ผู้ค้ายา” กับ “ผู้ใช้ ยา”
และส่ วนมากคนที่ ถกู จับเป็ นคนที่ อยู่กลาง ๆ
พอลล็อคหมายถึงคนที่เป็ นผูค้ า้ ยารายย่อย ที่อาจทํามาหากินเช่นนั้นเพื่อเลี้ยงครอบครัว
หรื อเพื่อหาเงินมาซื้อยาเล็ก ๆ น้อย ๆ
ตามชานเมืองของกรุ งเทพฯ ฮิวแมนไรท์วอชท์สมั ภาษณ์ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษากับเพื่อน
ซึ่งจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาแบบใต้ดิน
ในลักษณะเดียวกับศูนย์ตามโรงพยาบาลที่ผใู ้ ช้ยาสามารถใช้บริ การ เขาและเพื่อนให้บริ การเข็มฉี ดยาสะอาด
ถุงยางอนามัย และให้คาํ ปรึ กษาเพือ่ ให้มีการใช้เฮโรอีนและยาบ้าอย่างปลอดภัยยิง่ ขึ้น
โดยทํางานกับสมาชิกประมาณ 30 คนต่อสัปดาห์ “ถ้าตํารวจรู ้วา่ มีโครงการนี้ (โครงการแจกเข็มฉี ดยาสะอาด)
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กับแจ็คกี ้ พอลล็อค มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรี ยนรู้ของแรงงานกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เชียงใหม่ 30
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พวกเขาก็อาจจะจับเรา” ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษารายหนึ่งกล่าว “มันเป็ นงานที่เสี่ ยง
ทุกวันผมต้องเอาเข็มฉี ดยาใส่ ไว้ในกระเป๋ าสะพาย มันเป็ นงานใต้ดินเล็ก ๆ โชคดีที่ผมไม่ใช่คนแถวนี้
ตํารวจเลยไม่มีประวัติของผม” 94 ผูใ้ ห้การศึกษาเสริ มว่าสงครามยาเสพติดทําให้การเข้าถึงผูใ้ ช้ยายากกว่าเดิม
เห็นได้ ชัดเจนว่ าสงครามยาเสพติดมีผลกระทบอยู่บ้างกับงานของเรา
การดึงคนให้ มาร่ วมกิจกรรมกับศูนย์ ฯ ของเราทําได้ ยากขึน้ เพราะศูนย์ ฯ ของเราตั้งอยู่ในที่ เปิ ดเผย
และพวกเขากลัวว่ าถ้ ามาที่ นี่อาจจะถูกจับ สมาชิ กของเราเองก็กลัวว่ าจะมีคนรู้ ว่าพวกเขาเป็ นผู้ใช้ ยา
และอาจเป็ นเป้ าหมายการจับกุมในอนาคต”
ความเสี่ ยงที่จะถูกจับกุมเป็ นเหตุให้ การตามเก็บเข็มฉี ดยาใช้ แล้ วเพื่อทิ ง้ ในที่ปลอดภัยทําได้ ยากขึน้
เขากล่ าว “มันอันตรายที่ เราจะพกเข็มฉี ดยาไว้ กับตัว เพราะกลัวว่ าตํารวจจะค้ นเจอ
เราก็เลยต้ องหาทางแจกจ่ ายเข็มฉี ดยาใหม่ ไปโดยไม่ เอาเข็มฉี ดยาเก่ ากลับมาด้ วย
การสํารวจด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูใ้ ช้ยาในระหว่างสงครามยาเสพติด
ช่วยให้ฮิวแมนไรท์วอชท์ได้ฟังข้อมูลเพิม่ มากขึ้น โครงการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นส์
ฮอปกินส์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พดู ถึงข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 37 ของผูใ้ ช้ยา ซึ่งเคยเข้ารับการบําบัดที่ศูนย์ฯ
ในเชียงใหม่ พากันหลบซ่อนตัวในระหว่างสงครามยาเสพติด ในบางกรณี พวกเขาต้องใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกัน
เพราะไม่สามารถหาเข็มฉี ดยาสะอาดได้95 การศึกษาชิ้นเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่า
ผูใ้ ช้ยาจํานวนมากหยุดฉีดเฮโรอีนในระหว่างสงครามยาเสพติด และหลายคนหันไปใช้ยาแบบอื่น หันไปดื่มเหล้า
หรื อกินยานอนหลับ อนุรักษ์จากองค์การ PSI ตั้งข้อสังเกตว่า
ผูใ้ ช้ยามีพฤติกรรมเสี่ ยงมากขึ้นในระหว่างสงครามยาเสพติด ซึ่งรวมทั้งการหันไปใช้ยาชนิดอื่น การดื่มเหล้า
และความเสี่ ยงต่อการฉีดยาเกินขนาดเพราะฉีดแบบรี บ ๆ
ผู้ใช้ เฮโรอีนบางคนเปลี่ยนไปใช้ ยาอื่นแทน แต่ ยงั ฉี ดต่ อไป บางคนเริ่ มใช้ ยาบ้ าหรื อยาเม็ดอื่นๆ
บางคนหันไปดื่มเครื่ องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ สูง อย่ างการดื่มเหล้ า ซึ่ งอาจทําให้ เกิดอุบัติเหตุ
เวลาที่ เราต้ องซ่ อนตัวจากตํารวจ เราต้ องพยายามไม่ พกยาติดตัว
และบางที เราต้ องรี บใช้ ยาอย่ างรวดเร็ วให้ มนั หมด เป็ นเหตุให้ อาจมีการใช้ ยาเกินขนาด96
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า
ผูใ้ ช้ยาจํานวนมากหยุดฉีดเฮโรอีนในระหว่างสงครามยาเสพติด เพราะส่ วนหนึ่งเข้ารับการบําบัด (ร้อยละ 38.3)
หรื อเลิกยาแบบ “หักดิบ” (ร้อยละ 39)97 ผูใ้ ช้เฮโรอีนส่วนใหญ่บอกว่า พวกเขาต้องหยุดฉี ดยา
เพราะมีเฮโรอีนน้อยลง ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ ยังไม่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมว่าผูใ้ ช้ยาหวนกลับไปเสพหรื อไม่
94

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ 6 พฤษภาคม 2547
A. Bhatiasevi, “War on drugs ‘raises AIDS risk,’” Bangkok Post, July 8, 2003
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กับอนุรักษ์ บุญตาพฤกษ์ ผู้ประสานงานบ้ านโอโซน เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
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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
เพียงไม่กี่ชว่ั โมงหลังจากนักวิจยั นําเสนอรายงานข้างต้นต่อที่ประชุมนานาชาติวา่ ด้วยโรคเอดส์ครั้งที่ 9
ที่กรุ งเทพฯ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้าตรวจค้นสํานักงานของนักวิจยั ในเชียงใหม่
และแสดงความประสงค์ที่จะรู ้ถึงแหล่งที่มาของกลุ่มผูใ้ ช้ยาที่เข้าร่ วมโครงการ
“พวกเขาอยากรู ้วา่ ผูใ้ ช้ยาเหล่านี้อยูท่ ี่ไหนบ้าง”
นักวิจยั ซึ่งอยูท่ ี่สาํ นักงานตอนที่ตาํ รวจเข้าค้นบอกกับฮิวแมนไรท์วอชท์
พวกเขามากัน 5-6 นาย และอยากรู้ มากว่ าทําไมเราต้ องติดต่ อกับผู้ใช้ ยา
และคนพวกนั้นอยู่ที่ไหนบ้ าง...เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจจากในเชี ยงใหม่ นี่เอง
ซึ่ งพวกเขาได้ รับข้ อมูลจากตํารวจที่กรุ งเทพฯ
และถูกส่ งตัวมาที่สาํ นักงานเรา...มันเป็ นการปฏิ บัติหน้ าที่ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุดเท่ าที่ผมเคยเห็นมา”
98
นักวิจัยบอกว่ าที่ผ่านมาทางสํานักงานมีความสั มพันธ์ ที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่ปปส.ก่ อนที่ จะมีการตรวจค้ น
และนักวิจัยบอกกับตํารวจว่ าการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ถกู สัมภาษณ์ ในงานวิจัยเป็ นเรื่ องผิดจริ ยธรร
ม
โปรดสังเกตว่า แม้ก่อนที่จะเกิดสงครามยาเสพติด
ผูใ้ ช้ยาเองก็มีโอกาสเข้าถึงบริ การป้ องกันการติดเชื้อน้อยอยูแ่ ล้ว
ไม่ว่าจะเป็ นโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาและการได้รับสารทดแทนเมธาโดน
โครงการให้ความช่วยเหลือระดับชุมชน อย่างเช่น
โครงการที่อธิบายถึงข้างต้นพยายามจะอุดช่องว่างตรงนี้ดว้ ยการให้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
การใช้เข็มฉี ดยาสะอาด การป้ องกันการเสพเกินขนาด และการใช้สารทดแทนเมธาโดนแก่ผใู ้ ช้ยา99
ในช่วงสงครามยาเสพติด รัฐบาลไทยไม่พยายามจะหาทางลดผลกระทบ
หรื อแม้แต่จะประเมินผลกระทบของนโยบายยาเสพติดที่มีต่อโครงการช่วยเหลือ ซึ่งมีจาํ นวนน้อยมากอยูแ่ ล้ว

การลงโทษเนื่องจากการมีเข็มและกระบอกฉีดยาในครอบครอง
เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขมักแนะนําเป็ นประจําว่า สําหรับผูท้ ี่ไม่สามารถหรื อไม่คิดจะหยุดฉีดยา
พวกเขาก็ควรหันมาใช้เข็มฉีดยาสะอาด
ซึ่งเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการป้ องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีและเชื้อที่ติดต่อโดยทางเลือดอื่น ๆ100
สําหรับประเทศไทย ผูใ้ ช้ยาด้วยการฉีดมักจะซื้อเข็มฉี ดยาใหม่จากร้านขายยา โดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์
ฮิวแมนไรท์วอชท์พบว่า
98

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ 24 เมษายน 2547
องค์การอนามัยโลกจัดทํารายงานแสดงประสิทธิภาพของโครงการเหล่านี ้ โปรดดู "Evidence for action: Effectiveness of
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100
โปรดดู อย่างเช่น United States Public Health Service, “HIV Prevention Bulletin: Medical Advice for Persons Who
Inject Illicit Drugs,” May 9, 1997
99

46

ตํารวจมักใช้หลักฐานว่าการเข็มฉี ดยาสะอาดในครอบครองเพื่อทําการจับกุมในข้อหาครอบครองอุปกรณ์การเสพ
หรื อสารเสพติด ผูใ้ ช้ยาบางคนบอกว่า พวกเขากลัวที่จะซื้ อเข็มฉี ดยาจากร้านขายยา
เพราะบางทีตาํ รวจก็เข้ามาจับที่ร้านเลย
ก่อ อายุ 26 ปี บอกกับฮิวแมนไรท์วอชท์วา่ เขาเริ่ มฉี ดเฮโรอีนเมื่ออายุได้ประมาณ 18 ปี
เขารู ้วา่ การใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
แต่บอกว่าการพกเข็มฉีดยาสะอาดไปด้วยทําได้ไม่ง่ายนัก เพราะอาจทําให้ตาํ รวจรู ้วา่ พวกเขาเป็ นผูใ้ ช้ยา
ผมอยู่ในสลัมซึ่ งเป็ นแหล่ งของผู้ใช้ ยา มีตาํ รวจเพ่ นพ่ านเต็มไปหมด
ถ้ าพวกเขาอยากหาเรื่ องเราและเห็นรอยเข็มบนแขน พวกเขาก็จะจับตัวเราไป
และเราจะได้ รับโทษหนักขึน้ ถ้ ามีเข็มฉี ดยาอยู่กับตัว
นอกจากว่ าเราจะมีใบรั บรองแพทย์ ที่บอกว่ าเราป่ วยเป็ นโรคที่ต้องฉี ดยา อย่ างเช่ น โรคเบาหวาน
จากสภาพของผม รอยสักบนตัวผม ทําให้ ตาํ รวจไม่ ลงั เลเลยที่จะเข้ามาหาเรื่ องกับผม
ตํารวจจับเราในข้ อหามียาในครอบครอง แม้ ว่าเราจะไม่ มียาติดตัวเลยก็ตาม101
ในปี 2545 ก่ อถูกตรวจพบว่ าติดเชื ้อเอชไอวี “ผมคิดว่ ามันคงมาจากการใช้ เข็มฉี ดยาร่ วมกัน” เขากล่ าว
และเสริ มว่ าเขารู้ ดีว่ามันเสี่ ยง “แต่ ผมไม่ มีทางเลือก เพราะตอนที่ อยากยา ผมมีเข็มแค่ อันเดียว
ผมต้ องใช้ เข็มนั้นมันเกิดแบบนี ห้ ลายครั้ งแล้ ว ร้ านที่ ผมซื ้อเข็มฉี ดยาอยู่ไกลจากบ้ าน
และเสี่ ยงที่ จะถูกตํารวจจับ ตัวผมเองก็ไม่ มีเงินมากนักด้ วย”
กานต์ อายุ 25 ปี บอกว่าการซื้ อเข็มฉี ดยากลายเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายไม่ต่างจากการซื้อเฮโรอีน
หนูซื้อเข็มฉี ดยาจากร้ านขายยา มันไม่ ยากเย็นเท่ าไร แต่ ต้องคอยดูว่ามีตาํ รวจหรื อเปล่ า
ถ้ าตํารวจมาเห็นพวกเขาก็จะมาจับตัวเราทันทีในร้ านค้ านั่นแหละ
ถ้ าตํารวจรู้ ว่าเจ้ าของร้ านขายเข็มฉี ดยาให้ ผ้ ใู ช้ ยา เจ้ าของร้ านก็อาจถูกจับด้ วยเหมือนกัน
หนูกเ็ ลยต้ องคอยระวังตํารวจ เวลาที่ ออกไปซื ้อเข็มฉี ดยา ถ้ ามันดูปลอดภัย หนูถึงจะออกไปซื ้อ
มันเหมือนกับการซื ้อยายังไงยังงั้น เราต้ องระวังตัวด้ วย102
หมวย อายุ 25 ปี พูดถึงความเสี่ ยงคล้าย ๆ กันในเชียงใหม่
“เราต้องระวังเวลาไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อเข็มฉี ดยา” เธอกล่าวและเสริ มว่า
เราต้ องซ่ อนมัน (เข็มฉี ดยา) ไว้ ในกางเกงใน ครั้ งสุดท้ ายที่ หนูออกไปซื ้อก็เมื่อต้ นเดือนนีเ้ อง
หนูไปที่ ร้านขายยา รี บหยิบเงินให้ เขาและซุกเข็มฉี ดยาไว้ ในกางเกงใน หนูใช้ เข็มนั้นหลายครั้ ง
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(ส่ วนจะใช้ กี่ครั้ ง) ก็ขึน้ อยู่กับว่ าหนูใช้ เฮโรอีนมากน้ อยเพียงใด ถ้ าเสพมาก ก็ต้องใช้ ซา้ํ บ่ อยมาก
มีอยู่ครั้ งหนึ่งที่ หนูอยากมาก และต้ องใช้ เข็มร่ วมกับคนอื่น103
ผูใ้ ช้ยาบอกว่าไม่ได้ถูกจับเฉพาะที่ดา้ นนอกของร้านขายยาเท่านั้น
แต่บางครั้งก็ถูกจับตรงด้านนอกของศูนย์บาํ บัดด้วยเมธาโดนนัน่ เอง ออด
ผูใ้ ห้การคําปรึ กษากับเพื่อนผูใ้ ช้ยากล่าวว่า เขาเคยใช้เมธาโดนเป็ นประจําเป็ นเวลาประมาณสามปี จนกระทัง่ ในปี
2545 ตํารวจในเชียงใหม่ควบคุมตัวเขาไว้ และจับกุมตัวในระหว่างเดินทางไปศูนย์บาํ บัด
ผมไปที่ศูนย์ ตอนเช้ าเพื่อจ่ ายเงินให้ กับค่ าเมธาโดน แล้ วก็ขี่มอเตอร์ ไซค์ ไปแถวหลังสถาบันราชภัฏ
ตอนที่ผมออกจากศูนย์ ฯ ผมไม่ มียาติดอยู่กับตัว ตอนนั้นผมกําลังหาที่จอดรถ
ทันใดนั้นตํารวจก็เดินออกมาจากตรอก เป็ นตรอกแคบ ๆ และเขาสามารถจับตัวผมไว้ ได้ อย่ างรวดเร็ ว
บริ เวณนั้นรู้ จักกันดีว่าเป็ นแหล่ งซื ้อขายยา ตํารวจถามผมว่ า “ทําไมมึงมาที่นี่วันนี”้
และผมพยายามบอกเหตุผล แต่ เพราะเขารู้ ว่าผมเป็ นผู้ใช้ ยา เขาเลยไม่ เชื่ อสิ่ งที่ ผมพูดเลยสักอย่ าง
เขาเหมาเอาว่ าผมมาหาซื ้อยา เวลาที่เราเจอคนพวกนีเ้ ราไม่ มีทางหนีรอด พวกเขาพาผมกลับไปที่ นี่
(ศูนย์ บาํ บัดด้ วยเมธาโดน) เพื่อเอาเงินทอน และพาตัวผมไปขังที่โรงพักสองวันหนึ่งคืน 104
หลังจากถูกจับกุม
ออดบอกว่าเขาได้รับการตัดสิ นจากศาลให้ติดคุกเป็ นเวลาหกเดือนในข้อหาใช้สารเสพติด “พวกเขา (ตํารวจ)
แทบไม่ได้แสดงหลักฐานพิสูจน์วา่ ผมเป็ นผูใ้ ช้ยาเลย” เขากล่าว “พวกเขาเพียงแต่บอกว่า ‘ไอ้นี่มนั หน้าเก่า’ “
ออดบอกว่ามันไม่ “คุม้ เลย” ที่จะไปหาทนายเพื่อมาสูค้ ดี
เพราะเท่ากับทําให้เราถูกควบคุมตัวในระหว่างรอการไต่สวนนานขึ้น “มันต้องใช้เวลาและเงินมาก
ซึ่งอาจทําให้โทษลดหย่อนลงบ้าง” เขากล่าว “ถ้าเรามีทนาย มันอาจทําให้เราติดคุกนานขึ้นก็ได้
เพราะว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลานานขึ้น และเราจะถูกควบคุมตัวนานขึ้น”

พฤติกรรมอันตรายซึ่งแพร่ หลายตามสถานทีค่ วบคุมตัวและกักขัง
นโยบายด้านยาเสพติดของไทยซึ่งเน้นความผิดทางอาญา
มากกว่าจะเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรมและการลดอันตรายจากการใช้ยา
ทําให้ผทู ้ ี่ยงั คงใช้ยาหลายคนต้องถูกคุมขังในเรื อนจํา หรื อถูกควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวน
จากการศึกษาผูใ้ ช้ยาทั้งด้วยการฉีดและด้วยวิธีอื่น 1,865 คน ในเชียงใหม่เมื่อปี 2545 พบว่าร้อยละ 27
เคยเป็ นผูต้ อ้ งขัง และในบรรดาผูใ้ ช้ยาด้วยการฉี ด ร้อยละ 55.2 เคยเป็ นผูต้ อ้ งขังมาก่อน105
การกักขังตัวผูใ้ ช้ยาด้วยการฉี ดที่ยงั มีความต้องการยา ทําให้เกิดภาระต่อระบบสาธารณสุ ขอย่างมาก
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
105
C. Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand,” หน้ า
156-57
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ดังที่มีขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ ช้ยามักจะยังเสพยาด้วยการฉี ดต่อไปตอนที่ถูกควบคุมตัวหรื ออยูใ่ นเรื อนจํา
(และหลังจากที่ถกู ปล่อยตัวออกมาแล้ว) และมักต้องใช้เข็มฉีดยาร่ วมกับเพื่อนผูต้ อ้ งขัง
การกักขังมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย โดยเฉพาในกลุ่มผูช้ าย
จากการสํารวจข้างต้นในบรรดาผูใ้ ช้ยาด้วยการฉี ดที่เป็ นชาย 104 คน ซึ่ งเคยต้องโทษจําคุก ร้อยละ 38.2
เป็ นผูต้ ิดเชื้อ เมื่อเทียบกับร้อยละ 20.2 ของผูใ้ ช้ยาที่ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งขัง
ในบรรดาผูฉ้ ีดยาที่เป็ นผูช้ ายซึ่งยอมรับว่าเคยใช้ยาระหว่างอยูใ่ นเรื อนจํา (ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 15.8
ของผูท้ ี่เคยต้องโทษจําคุก) ร้อยละ 48.8 เป็ นผูต้ ิดเชื้อ
การสัมภาษณ์อดีตผูต้ อ้ งขังชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานราชทัณฑ์ไม่ได้พยายามแก้ไข
หรื อประเมินผลกระทบจากความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อของผูใ้ ช้ยาที่ตอ้ งขังเลย งู อายุ 23 ปี กล่าวว่า ในปี 2545
เขาถูกส่ งตัวเข้าเรื อนจําเป็ นเวลาสองปี เพราะตํารวจเจอรอยฉี ดยาบนแขนของเขา
“ตํารวจเรี ยกให้ผมหยุดและมองดูที่แขน พร้อมกับบอกว่า ‘คุณเป็ นผูใ้ ช้ยา’ และหิ้วตัวผมไป” เขากล่าว
“ผมติดคุกอยูส่ องปี ” เขาบรรยายถึงการใช้ยาระหว่างอยูใ่ นคุกดังนี้
การหาเฮโรอีนในคุกง่ ายกว่ าข้ างนอกเสี ยอีก มีผ้ คู ้ ายาบางคนอยู่ในคุก และขายในราคาไม่ แพง
ประมาณห่ อละ 400-500 บาท ที่ ข้างนอกแพงกว่ านีอ้ ีกนิดหนึ่ง
เราได้ เข็มฉี ดยาจากแผนกสาธารณสุขในเรื อนจํา ผมไปรั บเข็มฉี ดยาด้ วยตัวเอง เป็ นเข็มฉี ดยาที่ใช้ งานได้
เราต้ องใช้ เข็มร่ วมกันเพราะมันมีไม่ พอ ผมต้ องใช้ เข็มกับคนอีกมากกว่ า 50 คน ผมไม่ มีทางเลือก
เวลาที่ มีเข็มอยู่อันเดียวเราก็ต้องใช้ มนั มันทื่ อแล้ วล่ ะ แต่ เราก็ยงั ต้ องใช้ มันอีก106
หลังจากถูกปล่อยตัวออกมาในปี 2546 งูตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
ฮิวแมนไรต์วอชต์สอบถามจากอดีตผู้ต้องขังหลายคนว่าเอายาเข้ าไปในเรื อนจําที่มีเจ้ าหน้ าที่ตรวจตราอย่างหนาแน่นโดยไม่ถกู จับกุ
มได้ อย่างไร อ๊ อด ธนัญชัยผู้ให้ การศึกษากับเพื่อนซึ่งเคยต้ องโทษจําคุกในปี 2545
อธิบายถึงวิธีลกั ลอบนํายาเสพติดเข้ าไปยังเรื อนจําสองแห่งในเชียงใหม่อย่างละเอียดดังนี ้
เวลาที่พวกเขาเอาของเข้ าไป อย่างเช่นเวลามีคนออกไปขึ ้นศาลข้ างนอก พวกเขาก็จะไปเอายามา เรารี ยกกันว่าไป
“ขี่รถเมล์” พวกเขาจะเอายาอัดกันแน่นและห่อเป็ นขนาดเท่าเมล็ดข้ าวโพด บางทีพวกเขาก็จะกลืนลงไปหรื อซ่อนไว้ ในจมูก
มีอยูค่ นหนึ่งที่กลืนลงไปแล้ วแตกขึ ้นมา ทําให้ เขาเสียชีวติ ..ในคุกเก่า กําแพงไม่สงู มากนัก
ทําให้ สามารถซ่อนยาในดินเหนียวแล้ วโยนข้ ามกําแพงเข้ ามา เราจะนัดแนะเวลากัน อย่างเช่นวันที่ผมถูกปล่อยออกไป
ผมจะบอกเพื่อนให้ มารออยูห่ ลังกําแพงตามเวลานันเวลานี
้
้ แล้ วผมจะเอายามาให้ ในคุกใหม่ เราต้ องใช้ อีกวิธีหนึ่งเพื่อนํายาเข้ ามา
อย่างเช่นการกลืนยา หรื อซ่อนยาในจมูกหรื อทวารหนัก หรื อถ้ าเรามีเงินมากพอ
เราก็สามารถติดสินบนให้ เจ้ าหน้ าที่เอายาเข้ ามาให้ ได้ เราเรี ยกวิธีนนว่
ั ้ า “ขี่สงิ โตเข้ ามา” มันอาจจะเป็ นราคาต่อครัง้ อย่างเช่น
10,000 บาท หรื อไม่เราอาจตกลงจ่ายเป็ นงวด ๆ แต่ละเดือนก็ได้ เงินแค่ 10,000
บาทคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการที่สามารถนํายาผ่านด่านตรวจตังหลายชั
้
นเข้
้ ามา (สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม่ 30
เมษายน 2547)
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“ผมคงติดเชื ้อในคุก เพราะเราใช้ เข็มร่ วมกัน” เขากล่ าว
“ก่ อนอยู่ในคุกผมก็ใช้ เข็มร่ วมกับคนอื่นเหมือนกัน แต่ ผมคิดว่ าน่ าจะติดเอดส์ จากในคุกมากกว่ า
เพราะว่ ามีการใช้ เข็มร่ วมกันอย่ างแพร่ หลาย ผมรู้ ว่ ามันเสี่ ยงแต่ ผมอยาก และไม่ มีอะไรหยุดผมได้ ”
ผูใ้ ช้ยาบางคนบอกกับฮิวแมนไรท์วอชท์วา่ ก่อนจะถูกจับและส่ งตัวเข้าเรื อนจําในคดียาเสพติด
หลายคนมีความรู ้กา้ วหน้าในการบําบัดอาการติดยา ออด ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับเพื่อนผูใ้ ช้ยากล่าวว่า
เขาอยูใ่ นเรื อนจําประมาณ 2-3 เดือน หลังจากตํารวจเรี ยกตรวจเขาระหว่างเดินทางไปศูนย์บาํ บัดด้วยเมธาโดน
“ในคุกก็มียาเหมือนกัน ทุกอย่างเลย” เขากล่าว “สภาพในคุกกับข้างนอกก็เหมือนกัน”107 เขากล่าวเสริ มว่า
ผูต้ อ้ งขังทําเข็มฉี ดยาด้วยตนเองจากเข็มและหลอดฉีด และมีการใช้เข็มนั้นร่ วมกัน
เราจะเอายาที่ เป็ นของเหลวใส่ ลงในหลอดแก้ ว
จากนั้นจะเป่ าหลอดเพื่อให้ เกิดแรงดันให้ ของเหลวไหลเข้ าไปในเส้ นเลือด
มันต้ องใช้ ความพยายามหน่ อยและต้ องเป่ าให้ แรงพอดี ๆ ส่ วนใหญ่ พวกเราจะใช้ อุปกรณ์ ร่วมกัน
เพราะมันมีราคาแพง เราเลยซื ้อเฮโรอีนแค่ พอสําหรั บฉี ดครั้ งเดียว และผสมในฝาขวด
และจะกําหนดให้ มีคนหนึ่ งเป็ นผู้ฉีด ซึ่ งต้ องฉี ดแบ่ งให้ เท่ ากับทุกคน เวลาฉี ดเสร็ จคนหนึ่ ง
ผู้ฉีดจะอมนํา้ ไว้ ในปากและบ้ วนใส่ หลอดเพื่อทําความสะอาด
เมื่อถามออดว่ามีคนใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันสักกี่คน เขาบอกว่า “ประมาณสามหรื อสี่ คน...เราทําแบบนี้
สี่ คนจะเอาเงินมาลงขันกัน และซื้ อเฮโรอีนปริ มาณที่พอฉี ดได้ครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็จะไปเช่าอุปกรณ์จากอีกคนหนึ่งมา ซึ่ งเขาจะได้รับค่าเช่าเป็ นเฮโรอีนส่ วนหนึ่ง
ก็เลยกลายเป็ นว่าเราลงขันกันห้าคนแทนที่จะเป็ นสี่ คน
แม้วา่ ผูใ้ ช้ยาในไทยจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งโทษกักขังหากเป็ นข้อหาที่ไม่หนัก
แต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็ตอ้ งถูกขังไว้ในระหว่างควบคุมตัวก่อนขึ้นศาลอยูด่ ี ใหญ่ ต. อายุ 28
ปี พูดถึงการใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันในเรื อนจําแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ เมื่อปี 2545
ในปี 2545 ผมถูกขังไว้ เป็ นเวลาสองเดือนก่ อนที่จะไปขึน้ ศาล และได้ รับการปล่ อยตัวออกมา
ตอนที่ ถกู ขังร่ วมกับผู้ใช้ ยาคนอื่น ทุกคนเอาแต่ อยากยา แต่ เราไม่ สามารถหาเข็มฉี ดยาได้
เราก็เลยเอาหลอดดูดจากนํา้ ส้ มกล่ อง และใช้ หลอดเพื่อฉี ดยาเข้ าเส้ น ในเรื อนจํามีเข็มที่ มีคนทิ ง้ ไว้
หรื อบางที เราก็บอกให้ คนอื่นช่ วยลักลอบนําเข้ามา เราจะเอาเข็มมาเชื่ อมกับหลอดและเป่ ายาเข้ าเส้ น
เราใช้ อุปกรณ์ ร่วมกันประมาณเจ็ดหรื อแปดคน เราไม่ ร้ ู ว่ ามีใครใช้ เข็มเหล่ านีก้ ่ อนหน้ าพวกเราบ้ าง
อาจจะเป็ นหลายร้ อยคน แต่ เวลาที่ เราอยากขึน้ มา เราไม่ สนใจหรอกว่ าจะติดเอชไอวี108
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ เชียงใหม่ 30 เมษายน 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
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ใหญ่เสริ มว่า “ในคุกไม่มีการตรวจหาเชื้อ ไม่มีข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์ เราจะได้รับการตรวจสุขภาพทัว่ ไป
(ตามแผนกสาธารณสุ ข) หรื อได้ยาสําหรับแก้หวัดหรื อปวดท้อง” กอ อายุ 26 ปี ซึ่ งเป็ นผูม้ ีเชื้อกล่าวว่า
ตอนที่ตอ้ งขังอยูใ่ นช่วงทศวรรษ 1990 จะมีคนลักลอบนําเข็มฉี ดยาเข้ามา
หรื อไม่กต็ อ้ งทําเข็มเองด้วยการเหลาปากกาลูกลื่นให้แหลม
บางคนเอาเข็มฉี ดยาซ่ อนในทวารหนัก และพอเข้ ามาถึงในสถานที่ ควบคุมตัว
พวกเขาก็เอาอุปกรณ์ ออกมา เวลาที่ อยู่ในสถานที่ ควบคุมตัว
พวกเขาไม่ ได้ ตรวจเข้ มงวดเหมือนตอนอยู่ในคุก เราไม่ เคยมีเข็มมากพอ
ก็เลยต้ องใช้ เข็มร่ วมกันระหว่ างถูกควบคุมตัว ขอให้ มีแค่ เข็มและหลอดแก้ ว หรื อจะเป็ นปากกาก็ได้
เราสามารถเหลาปากกา เอาหมึกออก และปั กมันเข้าไปในตัวแล้ วก็เป่ า
ผู้ดูแลสถานที่ ควบคุมตัวรู้ ถึงสิ่ งที่ เกิดขึน้ เป็ นอย่ างดี มันขึน้ อยู่กับว่ าเราให้ เงินเขามากเท่ าไร109
จากการสัมภาษณ์คนอื่นชี้ให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ควบคุมผูท้ ี่จะหาทางลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อในบรรดาผูต้ อ้ งขังที่ใช้ยาด้วยการฉี ด
อย่างเช่นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ หรื อการให้สารทดแทน พวกเขาเอาแต่ลงโทษผูต้ อ้ งขังที่ใช้ยา น้อย
น. อายุ 37 ปี บอกกับฮิวแมนไรท์วอชท์วา่ เธอกลัวมากจนไม่กล้าใช้ยาในเรื อนจําเพราะว่า
“ถ้าพวกเขาพบว่าเราใช้ยาตอนที่ถูกควบคุมตัว พวกเขาอาจฆ่าหรื อซ้อมเราอย่างรุ นแรงจนปางตาย
หรื อไม่เราก็จะถูกซ้อมบ่อย ๆ จนทําให้ร่างกายเสื่ อมโทรม”
ในขณะที่ไม่มีบริ การสุ ขภาพมากพอเพื่อแก้ไขปั ญหาการติดยาของเธอ
หนูต้องอดทนและบอกตัวเองว่ าถ้าใช้ ยาก็อาจจะถูกจับได้ บางคนอดทนไม่ ไหวและลองใช้ ยา
ถ้ าถูกจับได้ กจ็ ะถูกซ้ อม หนูอยากยามาก เหนื่ อยและเพลีย
สิ่ งที่พวกเขาให้ หนูกค็ ือยาแก้ ปวดอย่ างเช่ นพาราเซตตามอล110 ในคุกไม่ มีการแจกเมธาโดน
หนูไม่ เคยขอเมธาโดน เพราะถ้ าขอก็อาจจะถูกซ้ อม ถ้ าหนูขอเมธาโดน
พวกพัศดีกจ็ ะหาว่ าหนูยงั ไม่ สาํ นึกผิด และยังมีความอยากยา และจะต้ องถูกลงโทษ
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แทนที่ทางการไทยจะยอมรับต่อปั ญหาการฉี ดยาอย่างแพร่ หลายในเรื อนจํา
และหามาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวี พวกเขากลับทําเป็ นมองไม่เห็น
นักวิเคราะห์ดา้ นนโยบายของสํานักงานปปส.ท่านหนึ่ง ซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นส่ วนของงานราชทัณฑ์
แต่เป็ นผูม้ ีความรู ้ต่อนโยบายการป้ องกันการติดเชื้อฯในกลุ่มผูใ้ ช้ยาในไทยระบุวา่
บริ การป้ องกันการติดเชื้อฯขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น การให้เมธาโดนอย่างต่อเนื่อง
คงไม่ใช่บริ การที่เรื อนจําจะจัดหาให้ “ในเรื อนจําคงไม่มีหรอก” เธอกล่าว
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 6 พฤษภาคม 2547
พาราเซตตามอล เป็ นชื่อของสารอะเซตะมิโนเฟน เพื่อระงับอาการปวดอย่างหนึ่ง
111
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
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“เพราะเราเห็นว่าเรื อนจําควรจะปลอดจากยา และถ้าพวกเขามีอาการอยากยา เราก็มีแพทย์ที่ให้บริ การอย่างอื่น”112
นักวิเคราะห์ดงั กล่าวยังตั้งข้อสงสัยต่อข้อกล่าวหาว่ามีการใช้เฮโรอีนกันแพร่ หลายในเรื อนจํา และบอกว่า
“บางทีเราก็มีญาติที่พยายามเอายามาให้กบั ผูต้ อ้ งขังในสถานที่คุมขัง แต่เราพยายามหยุดไม่ให้มีการทําเช่นนี้”
แผนปฏิบตั ิการเพือ่ ลดอันตรายจากการใช้ยาฉบับปี 2547 ของกระทรวงสาธารณสุ ข
เสนอให้มีการประเมินสถานการณ์การใช้ยาเสพติดและปั ญหาเอ็ชไอวี/เอดส์ในคุก แต่จนถึงเดือนมกราคม 2547
ความพยายามที่จะดึงกรมราชทัณฑ์เข้ามามีส่วนร่ วมแต่กย็ งั ไม่สาํ เร็ จ

แนวทางแก้ ปัญหาของรัฐและนานาชาติต่อผลกระทบด้ านสุ ขภาพของสงครามยาเสพติด
ฮิวแมนไรท์วอชท์ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของปปส.และกระทรวงสาธารณสุ ข
เพือ่ พูดคุยถึงการขาดแคลนบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
และบริ การป้ องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีสาํ หรับผูใ้ ช้ยา สุพจนีย ์ ชุติดาํ รง
นักวิเคราะห์ดา้ นนโยบายของสํานักงานปปส.กล่าวว่า
การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทําด้วยความสมัครใจ
เว้นแต่ถา้ ผูใ้ ช้ยาถูกจับกุมในข้อหาที่ไม่ร้ายแรง พวกเขาก็จะถูกส่ งตัวให้เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพแบบบังคับ
และในกรณี ที่เป็ นผูก้ ่อคดีอุกฉกรรจ์หรื อก่อคดีซ้ าํ ซ้อน
พวกเขาก็จะรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในเรื อนจํา
ผูต้ อ้ งขังในคดีลหุโทษจะต้องเข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็ นเวลา 15-45 วัน
ซึ่งดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ก่อนจะเข้ารับการรักษาในฐานะผูป้ ่ วยนอก
หรื อเข้ารับการบําบัดในศูนย์แบบบังคับ นับแต่มีการดําเนินนโยบายนี้ต้ งั แต่เดือนมีนาคม 2546 – มกราคม 2547
มีผใู ้ ช้ยา 12,263 คน ที่เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบบังคับ เธอกล่าว
เช่นเดียวกับในเรื อนจํา
ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบบังคับให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยรู ปแบบชุมชนบําบัด113
แม้วา่ ผูต้ ิดเฮโรอีนอาจต้องการการบําบัดด้วยสารทดแทน
แต่เมื่อสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่มีบริ การเมธาโดนนอกจากในโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบสมัครใ
จ สุพจนียก์ ล่าวว่าเป็ นเพราะเมื่อผูใ้ ช้ยาส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจพิสูจน์จนสมบูรณ์แล้ว และเริ่ มเข้ารับการบําบัด
ในระหว่างนั้นพวกเขาก็จะมีอาการขาดยา และในที่สุดก็ไม่ตอ้ งการสารเสพติดอีกต่อไป
เธอตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผูก้ ระทําผิดในข้อหายาเสพติดส่ วนใหญ่ ไม่ได้ใช้สารที่สกัดจากฝิ่ น แต่มกั ใช้ยาบ้า
ซึ่งไม่จาํ เป็ นต้องใช้การบําบัดด้วยสารทดแทน
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สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ กับสุพจนีย์ ชุตดิ ํารง นักวิเคราะห์ด้านนโยบายของสํานักงานปปส. กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม
2547
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การฟื น้ ฟูสมรรถภาพแบบ "ชุมชนบําบัด"หมายถึงการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ปลอดจากยา
และใช้ รูปของสังคมในการบําบัดผู้ใช้ ยาฯ ผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถฝึ กเพื่อให้ การช่วยเหลือกัน เลียนแบบพฤติกรรม
ฝึ กความรับผิดชอบ การรู้จกั ตนเอง และแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม การฟื น้ ฟูสมรรถภาพแบบ "ชุมชนบําบัด" มีการใช้ ในสหรัฐฯ
นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1960 เป็ นต้ นมา และมีการปรับใช้ ในระบบราชทัณฑ์ของไทย โปรดดูรายละเอียดที่
http://www.drugabuse.gov/ResearchReports/Therapeutic/Therapeutic2.html (เข้ าชมเว็บไซต์เมื่อ 2 มิถนุ ายน 2547)
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การแจกจ่ายเข็มฉี ดยาสะอาดให้กบั ผูใ้ ช้ยาไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายเอดส์ของไทย
และได้รับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานควบคุมยาเสพติด ในปี 2544 คุณรัศมี วิทธเวทย์
รองเลขาธิการสํานักงานปปส.เข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะทํางานลดอันตรายจากการเสพยา
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคําแนะนําของธนาคารโลกโดยคุณ สมพงษ์ เจริ ญสุ ข ที่ปรึ กษาโครงการระดับประเทศ
(เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ UNAIDS) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระสานงานคณะทํางานชุดดังกล่าว
บอกว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณรัศมีก็ขอลาออก
“เพราะปปส.บอกว่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกับการทํางานลดอันตรายจากการใช้ยา”114
ในปี 2545 รัฐบาลไทยตั้งคณะทํางานขึ้นมาใหม่ในชื่อ คณะทํางานลดอันตรายระดับชาติ
ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการจัดประชุมนานาชาติวา่ ด้วยโรคเอดส์ครั้งที่ 15 ในปี 2547
คณะทํางานชุดดังกล่าวจัดทําแผนปฏิบตั ิการที่มีเจ็ดหัวข้อหลัก และกําหนดงบประมาณไว้ที่ 6 ล้านบาท
ซึ่งทั้งหมดเป็ นเงินบริ จาคจาก UNAIDS และ UNODC115 จนถึงกลางปี 2547 กองทุนโลกเพื่อแก้ปัญหาโรคเอดส์
วัณโรคและมาลาเรี ยเงินให้เงินสนับสนุนโครงการโดยผ่านรัฐบาลไทยทั้งหมด
แต่ไม่มีเงินสนับสนุนส่ วนใดที่นาํ ไปใช้เพื่อเพิ่มบริ การลดอันตรายจากการใช้ยาสําหรับผูใ้ ช้ยาด้วยการฉี ดเลย
สุ พจนียแ์ ห่งสํานักงานปปส.กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุ ข
สรุ ปแล้ วว่ าโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยาหรื อเข็ม ไม่ ค่อยมีประโยชน์ ” เธอกล่ าวเสริ ม
“เรามีนโยบายป้ องกันการติดยาที่เข้ มแข็งมาก รั ฐบาลมีหน้ าที่ ประกาศต่ อประชาชนว่ า
‘เราเป็ นสังคมที่ ปลอดจากยา’ ถ้ าเราเอาเข็มฉี ดยาไปแจกให้ กับผู้ใช้ ยา เด็ก ๆ อาจคิดว่ า ’แล้ วมันยังไงกัน
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสําเร็ จของโครงการนําร่ องเพื่อแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยาที่อาํ เภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี พ.ศ.2533 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สุ พจนียบ์ อกว่า
พวกเขาบอกว่ ามันประสบความสําเร็ จ แต่ โครงการแบบที่แม่ จันอาจนํามาปรั บใช้ กับในพืน้ ที่ราบไม่ ได้
พวกเขาทดลองโครงการนี ก้ ับชาวเขา แต่ ถ้าเอามาใช้ กบั คนพืน้ ราบ
ดิฉันไม่ แน่ ใจว่ ามันจะมีประสิ ทธิ ภาพ หรื ออาจจะส่ งผลร้ ายก็ได้
คําพูดของสุ พจนียอ์ าจไม่ได้เป็ นตัวแทนความคิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในรัฐบาลไทย
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเลย
แม้วา่ รัฐบาลจะทุ่มเงินให้กบั โครงการป้ องกันการติดเชื้อฯอย่างอื่นมากมาย
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ฮิวแมนไรต์วอชต์ สัมภาษณ์ สมพงษ์ เจริ ญสุข ที่ปรึกษาโครงการระดับประเทศ (เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของ UNAIDS) กรุงเทพฯ
27 เมษายน 2547
115
งบประมาณทังหมดเพื
้
่อควบคุมโรคเอดส์ของประเทศไทยในปี 2540 มีอยู่ 3,280 ล้ านบาท ซึ่งร้ อยละ 96
ของเงินจํานวนนันมาจากการอุ
้
ดหนุนของรัฐบาล M. Ainsworth et al., Thailand's response to AIDS, หน้ า 10
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แม้วา่ สงครามยาเสพติดจะส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของผูใ้ ช้ยา
ในการเข้าถึงมาตรฐานด้านสุ ขภาพสู งสุ ด
แต่องค์กรนานาชาติซ่ ึงทําหน้าที่ควบคุมดูแลด้านสาธารณสุ ขและกํากับดูแลประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชน
กลับไม่ประณามสงครามยาเสพติดครั้งนี้เลย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง UNAIDS องค์การอนามัยโลก
และกองทุนเอดส์โลก ต่างเงียบเฉยต่อสงครามยาเสพติดของไทย
แม้วา่ องค์กรเหล่านี้จะให้ทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการ
เพือ่ สนับสนุนโครงการป้ องกันการติดเชื้อฯในไทยมากมาย ในเดือนกันยายน 2546
ในช่วงที่มีการปราบปรามยาเสพติดระยะที่สอง องค์การ UNICEF (United Children’s Fund)
ฉลองความสําเร็ จของการรณรงค์ “การใช้ถุงยางอนามัย 100%
โดยไม่มีการพูดถึงการละเมิดสิ ทธิของผูใ้ ช้ยาอย่างต่อเนื่องเลย”116 จนถึงกลางปี 2546
กองทุนเอดส์โลกให้ทุนสนับสนุนสามก้อนรวมกันเป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาทเศษต่อรัฐบาลไทย
โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขด้านสิ ทธิมนุษยชนในการให้ทุนเลย แม้ว่ามีผเู ้ สนอว่าควรทําเช่นนั้นก็ตาม117

การเสพยาด้ วยการฉีดและสิ ทธิมนุษยชนด้ านสุ ขภาพ
ประเทศไทยเป็ นภาคีของอนุสัญญานานาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)
ในมาตรา 12 ระบุวา่ บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในการ “เข้าถึงมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้” 118
มาตรา 12 (ค) กําหนดเป็ นการเฉพาะให้ประเทศต่าง ๆ ดําเนินการ “ที่จาํ เป็ นเพื่อ...ป้ องกัน
รักษาและควบคุมการระบาดของโรค...” อย่างเช่น ปั ญหาเอชไอวี/เอดส์
วลีดงั กล่าวได้รับการตีความโดยคณะกรรมการสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซึ่งเป็ นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ว่าเป็ นการกําหนดให้
“มีการจัดทําโครงการป้ องกันและให้การศึกษาสําหรับประเด็นด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม อาทิ
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September 17, 2004
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โปรดดูอย่างเช่น จดหมายจากฮิวแมนไรต์วอชต์และเครื อข่ายกฎหมายด้ านเอ็ชไอวี/เอดส์ของแคนาดา ถึงดร.ริ ชาร์ ด เฟแคม
กองทุนโลกเพื่อแก้ ปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรี ย วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 จดหมายจากฮิวแมนไรต์วอชต์ถงึ ดร.ริชาร์ ด
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ซึง่ เน้ นการป้องกันการติดเชื ้อในบรรดาเยาวชน คนงานในโรงงาน และกลุม่ ประชากรที่เคลื่อนย้ ายถิ่นฐาน
รวมทังการรั
้
กษาและดูแลผู้ตดิ เชื ้อ เงินสนับสนุนก้ อนที่สองคิดเป็ นจํานวน 600 ล้ านบาทเศษ และอีก 24
ล้ านบาทเศษเน้ นที่การรักษาและดูแลแม่ผ้ ตู ดิ เชื ้อและครอบครัว
รวมทังให้
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ปั ญหาโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์”119 ที่ใกล้เคียงกว่านั้นก็คือ
เนื้อหาของข้อบัญญัติเหล่านี้กาํ หนดไม่ให้รัฐแทรกแซง ขัดขวางบริ การด้านสุ ขภาพที่มีอยู่
ตามความเห็นของคณะกรรมการ “ข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ (สิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ) กําหนดให้ประเทศต่าง ๆ
งดเว้นจากการแทรกแซงทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อมต่อการเข้าถึงสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ”120
โครงการต่าง ๆ อย่างเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉี ดยาและการบําบัดด้วยเมธาโดน
นับเป็ นยุทธศาสตร์การป้ องกันการติดเชื้อฯที่มีการศึกษาวิจยั อย่างถี่ถว้ นมากที่สุดในโลก
การศึกษาอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าการได้รับเข็มฉีดยาสะอาดช่วยลดการแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวีลงอย่างมาก
โดยไม่ทาํ ให้การใช้ยาหรื ออาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดเพิม่ ขึ้นเลย121 องค์การอนามัยโลกระบุวา่
“มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า (โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา)
สามารถตัดห่วงโซ่การแพร่ ระบาดของเชื้อเอชไอวีได้เป็ นอย่างดี”122
โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาเป็ นการเสริ มช่องว่างให้กบั โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ด้วยการให้ขอ้ มูล ให้คาํ ปรึ กษา และบริ การส่งต่อเพื่อการรักษาสําหรับผูใ้ ช้บริ การ
ความกังวลที่วา่ การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา “ทําให้เกิดทัศนะผิด ๆ” ต่อการเสพยา
ดังที่ผกู ้ าํ หนดนโยบายหลายคนแสดงออกมา ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนเลย
และเป็ นเหมือนคําพิพากษาประหารชีวิตสําหรับผูท้ ี่ยงั ไม่สามารถหรื อไม่อาจหยุดการใช้ยาได้
การศึกษาวิจยั เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการบําบัดด้วยเมธาโดน
ซึ่งรวมทั้งการศึกษาวิจยั ในประเทศไทย ทําให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถืออย่างยิง่
โครงการนําร่ องโดยการให้เมธาโดนระยะยาว ซึ่งดําเนินการโดยกรุ งเทพมหานครเมื่อปี 2534 แสดงให้เห็นว่า
มีโอกาสน้อยมากที่ผใู ้ ช้ยาที่ใช้เมธาโดนระยะยาว จะหวนกลับไปใช้เฮโรอีนอีก123
การได้รับเมธาโดนระยะยาวมีส่วนช่วยลดพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อฯ
ทั้งนี้ตามหลักฐานที่นาํ เสนอในเอกสารแสดงจุดยืนด้านนโยบายในเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ เมื่อปี 2547
ขององค์การอนามัยโลก, UNODC และ UNADIS124
ในงานวิทยานิพนธ์ดงั กล่าวยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการให้สารทดแทนระยะยาวกับอัตราการตายที่ลดลง
ของผูท้ ี่มีอาการติดยาเสพติด ทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนน้อยลงสําหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
ทําให้ผใู ้ ช้ยามีรายได้ต่อปี และมีอตั ราการมีงานทําเพิ่มสู งขึ้น และช่วยลดอาชญากรรมต่าง ๆ
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งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยงั ตั้งข้อสังเกตว่า เราสามารถลดความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารทดแทน อย่างเช่น
การให้เมธาโดนเกินขนาด หรื อการนําเมธาโดนไปขายในตลาดมืด
ด้วยการให้เมธาโดนในปริ มาณน้อยในช่วงเริ่ มต้นของการรักษา
และมีการควบคุมกํากับโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในเมื่อมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็ นเอกฉันท์เพื่อสนับสนุนการบําบัดด้วยสารทดแทนเมธาโดน
และในเมื่อเรายังไม่มีวิธีการบําบัดอย่างอื่นที่มีประสิ ทธิภาพดุจเดียวกัน
การที่รัฐกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อขัดขวางโครงการลดอันตรายจากการเสพยาสําหรับผูใ้ ช้ยาด้วยการฉีด
จึงเป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ จนถึงขนาดที่ผใู ้ ช้ยาเสมือนคนไร้ความสามารถจากการเสพยา (Addictionrelated disabilities)
ซึ่งในแง่น้ ีการควบคุมจํากัดบริ การสารทดแทนจึงเป็ นเหมือนการเลือกปฏิบตั ิไม่ให้เข้าถึงการดูแลด้านสุ ขภาพ125
ปั ญหาท้าทายด้านการแพทย์ที่สาํ คัญเนื่องจากการเสพยา ซึ่งรวมทั้งความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
เป็ นพื้นฐานกําหนดให้รัฐบาลต้องพัฒนาบริ การด้านสุ ขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ยา
แทนที่จะควบคุมจํากัดโครงการที่มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย โดยอ้างว่าเป็ นการรณรงค์ลดการเสพยา
การละเมิดสิ ทธิพลเรื อนและสิ ทธิทางการเมืองหลายประการ อันเนื่องมาจากสงครามยาเสพติด
ซึ่งรวมทั้งการทําวิสามัญฆาตกรรม การขึ้นบัญชีดาํ ผูต้ อ้ งสงสัยโดยไม่มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
การจับกุมคุมขังโดยพลการ และการใช้อาํ นาจโดยมิชอบของตํารวจ ส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนด้านสุ ขภาพ
ความกลัวว่าจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเลวร้ายจากตํารวจเป็ นเหตุให้ผใู ้ ช้ยาหลบหนีไป
และไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพที่จาํ เป็ นต่อชีวิต
แม้วา่ จะยังไม่มีการสอบสวนอย่างถี่ถว้ นถึงผลกระทบโดยรวมของสงครามยาเสพติดที่มีต่อสุ ขภาพ
แต่การสัมภาษณ์ของฮิวแมนไรท์วอชท์ รวมทั้งหลักฐานจากแหล่งอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่า
การรณรงค์ครั้งนี้ทาํ ให้เกิดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อฯเพิม่ ขึ้นอย่างมาก รวมทั้งปั ญหาต่อสุ ขภาพอย่างอื่น ๆ
การจงใจใช้ยทุ ธวิธีสร้างความหวาดกลัวของรัฐบาลไทย เพื่อควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกอบกับความล้มเหลวในการดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสุ ขภาพของสงครามยาเสพ
ติด
จะต้องถือว่าเป็ นความล้มเหลวในการปกป้ องสิ ทธิของผูใ้ ช้ยาที่จะเข้าถึงมาตรฐานด้านสุ ขภาพสูงสุ ดเท่าที่จะเป็ นไ
ปได้ และเป็ นการละเมิดข้อบัญญัติของอนุสัญญานานาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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๖. สรุ ป
“การให้ เงินสามบาทต่ อยาบ้ าหนึ่งเม็ดที่ ยึดมาได้
อาจทําให้ เจ้ าหน้ าที่ กลายเป็ นเศรษฐี เงินล้ านได้ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมาย
แทนที่ จะไปขอเงินสิ นบนจากพวกเดนมนุษย์ เหล่ านั้น”
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

“เราเชื่ อว่ าเราเป็ นส่ วนหนึ่งของการแก้ ปัญหา
ไม่ ได้ เป็ นตัวปั ญหา...แต่ ตราบใดที่ ผ้ นู าํ ทางการเมืองและชุมชนยังมองว่ าเราเป็ นอาชญากร
เราก็คงไม่ อาจมีสุขภาพที่ ดีได้ ”
ไพศาล สุ วรรณวงษ์ อายุ 38 ปี สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ ายผู้ใช้ ยาประเทศไทย
ตลอดช่วงสงครามยาเสพติด รัฐบาลไทยใช้ประโยชน์จากความรู ้สึกไม่ดีของสาธารณชนต่อผูใ้ ช้ยา
ในการรณรงค์หาเสี ยงสนับสนุนต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติด นายกฯ ทักษิณพูดซํ้าแล้วซํ้าอีกว่ายาเสพติดเป็ น
“ภัยร้ายต่อสังคม” และเป็ น “อันตรายต่อชาติ” เขาพูดถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาว่าเป็ น “พวกกากเดนมนุษย์”
“พวกภัยต่อความมัน่ คง” และ “คนชัว่ ร้าย” แม้วา่ ในบางครั้งเขาจะพูดถึงผูใ้ ช้ยา (ซึ่งต่างจากผูค้ า้ ) ว่าเป็ น “ผูป้ ่ วย”
ซึ่งต้องการการบําบัด
แต่นโยบายของเขาส่ งเสริ มให้มีการใช้ความรุ นแรงกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทั้งหมด
ผลการสํารวจความเห็นของประชาชนตลอดช่วงที่มีการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดแสดงให้เห็นว่า
คนทัว่ ไปให้ความสนับสนุนกับยุทธวิธีปราบปรามยาเสพติดอย่างรุ นแรงของรัฐบาล
การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาล
มีพ้ืนฐานและได้รับการกระตุน้ จากความเข้าใจผิดทัว่ ไปที่วา่ ผูใ้ ช้ยาเป็ นอาชญากรและต้องถูกลงโทษ
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หาได้เป็ นผูท้ ี่ควรได้รับการปฏิบตั ิเยีย่ งมนุษย์ไม่ “คนส่วนใหญ่ (ในประเทศไทย) ไม่ได้มองว่าผูใ้ ช้ยาเป็ นผูป้ ่ วย”
เพชร ด. อายุ 28 ปี ผูใ้ ช้เฮโรอีนด้วยการฉี ดกล่าวกับฮิวแมนไรท์วอชท์ว่า “พวกเขามองว่าเราเป็ นพวก ‘ขี้ยา’
เวลาที่มีคดีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาก็มกั ป้ ายความผิดมาให้ผใู ้ ช้ยา“126 ในการสัมภาษณ์หลายครั้ง
ผูใ้ ช้ยามักบอกเล่าประสบการณ์ที่ถูกตีตราบาป และถูกแบ่งแยกกีดกัน
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสิ่ งที่รัฐบาลพูดเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดเป็ นเพียงแค่ลมปาก “เวลาที่ผมไปอําเภอ
ทําบัตรประชาชน หรื อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เจ้าหน้าที่มกั แสดงท่าทีรังเกียจ
และไม่พยายามมองมาที่ผมเพราะสภาพที่ผมเป็ นอยู”่ ปลา อายุ 26 ปี 127 จิตร อายุ 27 ปี กล่าวว่า
เธอกําลังเจ็บท้องอยูใ่ นโรงพยาบาลรัฐ แต่หมอกลับเอาแต่พดู จาดูถูกเธอ
“ตอนนั้นหนูเจ็บท้ องมาก หมอก็เอาแต่ พูดว่ า ‘โถ พวกขีย้ า เธอก็ต้องเจ็บบ้ างสิ
เธอต้ องการยาบ้ าหรื อเปล่ า’ หนูบอกว่ าหนูไม่ ได้ เสพยาบ้ า เขาก็บอกว่ า ‘ถ้ าอย่ างนั้นก็ต้องเฮโรอีนสิ ’
เดี๋ยวจะเอายามาให้ นะ พวกขีย้ า”128
การติดยาเสพติดไม่ได้เป็ นเพราะความอ่อนแอหรื อขาดความกล้าหาญ และไม่ได้เป็ นอาชญากรรม
แต่ในการทําสงครามยาเสพติด รัฐบาลทําให้อาการติดยาเสพติดกลายเป็ นโทษประหารอย่างหนึ่ง
ตํารวจเอาแต่จบั กุมคุมขังคน เพียงแค่ดูวา่ เขามีประวัติเคยเสพยามาก่อน หรื อมีรอยเข็มฉี ดยาบนแขน
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเอารายชื่อคนหลายพันคนใส่ไว้ในบัญชีดาํ โดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และบังคับให้ตอ้ งมารายงานตัวกับตํารวจ ผูใ้ ช้ยาที่ไปแสดงตัวกับตํารวจ
ก็ถกู ยิงและสังหารในระหว่างเดินทางออกจากสถานีตาํ รวจ
ความกลัวที่จะถูกจับกุมหรื อถูกสังหารผลักดันให้ผใู ้ ช้ยาไปหลบซ่อนตัวอยูใ่ นที่ไกล ๆ
ซึ่งเสี่ ยงที่อาจจะมีการเสพยาเกินขนาดจนเสี ยชีวิต และเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากการใช้เข็มฉีดยาร่ วมกัน
ในยุคที่มีปัญหาเอชไอวี/เอดส์
การใช้อาํ นาจอย่างมิชอบและการตีตราบาปของเจ้าหน้าที่ต่อผูใ้ ช้ยาอาจส่ งผลร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึง
หลักฐานหลายอย่างชี้ชดั ว่าการปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งบีบให้ผใู ้ ช้ยฯต้องไปหลบซ่อนตัวและไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ
เป็ นเหตุให้มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น129
126

สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
128
สัมภาษณ์โดยฮิวแมนไรต์วอชต์ สมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2547
129
โปรดดู อย่างเช่น 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), หน้ า 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), หน้ า 1551-1556
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ผูใ้ ช้ยาเป็ นหนึ่งในกลุ่มผูเ้ สี่ ยงต่อการติดเชื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่ งมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อทั้งหมดประมาณ
700,000 คน แม้วา่ รัฐบาลไทยจะประกาศพันธะสัญญาที่จะหาทางป้ องกันการติดเชื้อฯ
แต่พวกเขาก็จงใจสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว ซึ่งบีบให้ผใู ้ ช้ยฯต้องหลบลงใต้ดิน
และเข้าถึงการบําบัดรักษายาเสพติดได้นอ้ ยลง และไม่สามารถเข้าถึงบริ การป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทยได้รับการชื่นชมสําหรับนโยบายด้านสาธารณสุ ขที่กล้าหาญ
ต่อการแก้ไขปั ญหาการระบาดของเชื้อเอชไอวี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเอดส์ต่างยกย่องรัฐบาลไทยในการยอมรับการดํารงอยูข่ องการค้าบริ การทางเพศซึ่งผิดกฎหมาย
และพยายามส่งเสริ มการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มผูข้ ายบริ การและผูซ้ ้ื อบริ การ
โชคร้ายที่รัฐบาลไม่นาํ บทเรี ยนเหล่านั้นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของผูใ้ ช้ยา ไม่ว่าจะเป็ นด้วยกลัวว่าจะถูกมองว่า
“อ่อนแอเหยาะแหยะต่อปั ญหายาเสพติด” หรื อเพราะว่าตราบาปที่ลึกซึ้งของผูใ้ ช้ยาก็ตามที
รัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะใช้วิธีการตามหลักสาธารณสุ ขเพื่อแก้ปัญหาการติดยาเสพติด
แต่กลับเลือกใช้กาํ ลังอย่างโหดร้าย และการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็ นระบบ
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ภาคผนวก ก
คําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรีทกี่ ําหนดหลักการพืน้ ฐานของสงครามปราบปรามยาเสพติด
คําสั่ งสํ านักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2546
เรื่อง การต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะยาเสพติด…
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ยุติสถานการณ์การแพร่ ระบาดของยาเสพติดและเอาชนะปัญหายาเสพติด
อันเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของชาติให้ได้อย่างรวดเร็ ว ยัง่ ยืน และถาวร....
6. การบริ หารจัดการ
6.1 ในการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด ให้มีศนู ย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.)
เป็ นองค์กรอํานวยการระดับชาติ และให้มีศนู ย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ
เป็ นศูนย์กลางการปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
โดยรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการ ศตส.
มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมศูนย์ หรื อองค์กรปฏิบตั ิการในส่ วนกลางส่วนภูมิภาค
และตามแนวชายแดนทางบกและทางทะเล เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
6.2 การจัดโครงสร้าง การประกอบกําลัง การปกครองบังคับบัญชา การส่ งกําลังบํารุ ง การติดต่อสื่ อสาร
การรายงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
และศูนย์หรื อองค์กรปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกระดับให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ าํ นวยการ ศตส.กําหนด
6.3 ให้ทุกส่ วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ให้การสนับสนุนศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
และศูนย์หรื อองค์กรปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกระดับ โดยถือเป็ นลําดับความเร่ งด่วนสูงสุด
จัดให้มีระบบการบริ หาร จัดการที่เป็ นเอกภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินการ
เพือ่ ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินและและแผนปฏิบตั ิการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
6.4 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
เร่ งรัดดําเนินการด้านอํานวยการและสนับสนุน โดยเฉพาะงานนโยบาย งานวิชาการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ
การประสานการปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้
เพือ่ ให้การต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ
และสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
และในกรณี ที่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานขององค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ให้นาํ เสนอผูอ้ าํ นวยการ ศตส.
พิจารณา วินิจฉัย ตีความ และสัง่ การได้ตามที่เห็นสมควร
6.5 ให้สาํ นักงบประมาณ และกระทรวงการคลังจัดระบบ
และจัดเตรี ยมงบประมาณรองรับการดําเนินงาน และการปฏิบตั ิตามคําสัง่ นี้
และให้การสนับสนุนการจัดเงินตอบแทน
หรื อขั้นเงินเดือนพิเศษแก่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น
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และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
และศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกระดับ
.....

คําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 30/2546
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ อาํ นวยการต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะยาเสพติดแห่ งชาติ
…
2. อํานาจหน้าที่
2.1 กําหนดนโยบายดําเนินการด้านการข่าวและข้อมูลข่าวสารยาเสพติด
ติดตามและประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การดําเนินงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.2
จัดให้มีแผนปฏิบตั ิการเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินและแนวทางในการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเส
พติด ทั้งนี้ให้ประสานสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.3 อํานวยการ สัง่ การ เร่ งรัด กํากับดูแล ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
2.4 กําหนดแนวทางประสานการปฏิบตั ิในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ให้รวดเร็ วและเกิดผลต่อการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
รวมทั้งจัดให้มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินการดังกล่าว
2.5 ประสานความร่ วมมือกับต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการผลิต การควบคุมสารตั้งต้นเคมีภณ
ั ฑ์
และอุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด การลําเลียง นําเข้า ส่ งออกและลักลอบค่ายาเสพติด
2.6 ประสานการปฏิบตั ิดา้ นการข่าวและดําเนินการด้านความมัน่ คงที่เกี่ยวเนื่องกับปั ญหายาเสพติด
โดยเฉพาะปัญหากองกําลังติดอาวุธในแนวชายแดน การค้าอาวุธสงคราม การโจรกรรมรถยนต์ แรงงานต่างด้าว
การก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
2.7 เสนอนายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี ในการโยกย้ายข้าราชการ
พนักงานองค์กรของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ การให้ความดีความชอบ การให้คุณให้โทษ
มาตรการจูงใจและปกป้ องคุม้ ครองข้าราชการและประชาชนผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยกเว้นกรณี การแต่งตั้งโยกย้ายหรื อสั่งให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบตั ิภารกิจอื่นให้หน่วยต้นสังกัดขอความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการ ศตส. ก่อน
2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ ศตส.มอบหมาย
2.9 รายงานผลการปฏิบตั ิงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้ทราบทุกระยะ
2.10 ดําเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
3. การจัดโครงสร้าง การประกอบกําลัง การปกครองบังคับบัญชา การส่งกําลังบํารุ ง การติดต่อสื่ อสาร
การรายงานและการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ ศตส.
และศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ ให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ าํ นวยการ ศตส. กําหนด
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4. ให้ราชการส่ วนกลางทุกกระทรวง ทบวง กรม ตอบสนองการดําเนินการของ ศตส.อย่างทันท่วงที
ในทุกกรณี โดยเฉพาะกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และตํารวจภูธรภาค
ต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสื บสวนสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซ้อน และการปราบปรามผูผ้ ลิต
ผูค้ า้ ยาเสพติดรายใหญ่ ผูม้ ีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการปฏิบตั ิการตามที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
5. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบตั ิงานประจําศูนย์ตลอด 24 ชัว่ โมง ตามที่ผอู ้ าํ นวยการ
ศตส. มีอาํ นาจในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ กรรมการ
เลขานุการ และการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานประจําศูนย์
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอํานาจหน้าที่ของศูนย์ได้
6. คําสัง่ อื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คาํ สั่งนี้แทน

คําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 31/2546
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัตกิ ารต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะยาเสพติดระดับต่ างๆ
ผนวก ก
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดกรุ งเทพมหานคร (ศตส.กทม.)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
2.อํานาจหน้ าที่
2.1 จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณ์
ปั ญหายาเสพติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปั ญหาที่เกี่ยวเนื่อง
2.2 จัดทําแผนปฏิบตั ิการ แผนงาน และโครงการต่างๆ
เพือ่ แก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร รองรับแผนปฏิบตั ิการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่กาํ หนดขึ้น
โดยร่ วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2.3 สัง่ การหรื อมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบตั ิ เพือ่ การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.4 อํานวยการ ประสาน เร่ งรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ของส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกลุ่มผูม้ ีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกลุ่มเสี่ ยงต่างๆ
และจัดให้มีการบําบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในชุมชนอย่างเพียงพอ
2.6 กําหนดเป้ าหมายในการปราบปราม
และจัดชุดเฉพาะกิจเข้าปฏิบตั ิการในพื้นที่เป้ าหมายหรื อเสริ มการปฏิบตั ิตามที่ได้รับการร้องขอ
2.7 ประสานการปฏิบตั ิกบั กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
ตํารวจภูธรภาคและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บงั เกิดผลในการปราบปราม สื บสวน
ขยายผลตรวจยึดทรัพย์ และทําลายเครื อข่ายยาเสพติด
2.8 จัดชุดสื บสวนตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อคําร้องเรี ยนประชาชน และให้มีผลปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
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2.9 เสนอผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่หรื อผูอ้ าํ นวยการ ศตส.
ในการพิจารณาให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและคณะที่เกี่ยวข้อง
2.10 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และให้คาํ แนะนําแก่หน่วยงาน องค์กรเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงาน
2.11 รายงานผลการปฏิบตั ิงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานครให้ศตส.
ทราบทุกระยะ
2.12 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ผอู ้ าํ นวยการ ศตส.มอบหมายหรื อกําหนด
ผนวก ข :
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
...
2. อํานาจหน้ าที่
(เหมือนภาคผนวก ก. เพียงแต่เปลี่ยนคําว่า “เขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ น “พื้นที่จงั หวัด”
ผนวก ค :
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 –9 (ศตส.น.1–9)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
2. อํานาจหน้ าที่
2.1 จัดให้มีขอ้ มูลผูเ้ สพ ผูต้ ิด ผูค้ า้ ยาเสพติดทุกคนในพื้นที่
รายชื่อชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งการสํารวจและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ปั ญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 ดําเนินการและประสานงานให้เกิดผลการปฏิบตั ิในเชิงบูรณาการตามแผนปฏิบตั ิการ แผนงาน
และโครงการต่างๆ ที่ ศตส.กทม. กําหนดโดยร่ วมกับส่ วนราชการ
หน่วยงานภาคเอกชนหรื อองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดชุดวิทยากรและชุดชุมนุมสัมพันธ์ ปลุกพลังมวลชนในทุกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ตื่นตัว
รวมตัวกันต่อต้านยาเสพติดและจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครป้ องกันยาเสพติด
2.4 จัดชุดปฏิบตั ิการสนับสนุนบําบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผูใ้ ช้ยาฯและผูต้ ิดยาเสพติดในชุมชน
2.5 จัดให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนารองรับผูใ้ ช้ยาฯและผูต้ ิดยาเสพติดที่ละเลิกพฤติการณ์
มิให้หวนกลับมามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.6 จัดชุดปราบปรามยาเสพติด กดดัน ปราบปราม
และกวาดล้างผูค้ า้ ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและประสาน ศตส.กทม.
ในการสนับสนุนชุดปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติดเพื่อปฏิบตั ิการในภารกิจที่เกินขีดความสามารถ
2.7 ประสานการปฏิบตั ิกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรภาค
และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บงั เกิดผลในการปราบปราม สื บสวน ขยายผล
ตรวจยึดทรัพย์สิน และทําลายเครื อข่ายการค้ายาเสพติด
2.8 จัดชุดสื บสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อคําร้องเรี ยนของประชาชน และให้มีผลปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
2.9 เสนอผูอ้ าํ นาจหน้าที่หรื อผูอ้ าํ นวยการ ศตส.กทม.
ในการพิจารณาให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
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2.10 รายงานผลการปฏิบตั ิงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบให้
ศตส.กทม.ทราบทุกระยะ
2.11 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ผอู ้ าํ นวยการ ศตส.กทม.มอบหมายหรื อกําหนด
ผนวก ง :
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอหรื อกิ่งอําเภอ (ศ.ต.ส.อ./กิ่ง
อ.)มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
2. อํานาจหน้ าที่
(เหมือนภาคผนวก ค. เพียงแต่เปลี่ยนคําว่า “ศ.ต.ส.กทม.” เป็ น “ศ.ต.ส.อ./กิ่ง อ.”
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างของหนังสือเรียกตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกีย่ วข้ องกับยาเสพติดให้ มารายงานตัว
ประกาศสาธารณะอําเภอบ้ านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
คําสั่ งให้ มารายงานตัว
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายงดเว้นโทษให้กบั ผูท้ ี่เคยหลงผิด (และเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติด)
โดยการมาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ อันได้แก่ นายอําเภอ ผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรประจําอําเภอ
หัวหน้าสถานีอนามัย กํานัน หรื อผูใ้ หญ่บา้ น
อําเภอบ้านแพ้วขอประกาศคําสั่งต่อไปนี้กบั บุคคลซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าหรื อการใช้ยาเสพติด
1. ให้มารายงานตัวยังสถานีอนามัยใกล้บา้ นที่สุดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 8.30-17.00 น.
เพือ่ เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์
2. หลังจากขั้นตอนที่หนึ่งข้างต้น ผูม้ ารายงานตัวต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่หอ้ งประชุมอําเภอ
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่วา่ การอําเภอบ้านแพ้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 9.00 น.นายอําเภอ
ผูก้ าํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรประจําอําเภอ และสาธารณสุ ขอําเภอจะเป็ นผูอ้ อกบัตรประจําตัวให้
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอบ้านแพ้ว
จะไม่รับรองความปลอดภัยสําหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ข้างต้น
13 กุมภาพันธ์ 2546
ลงนาม

(นายบุรินทร์ รุ่ งมณี )
นายอําเภอ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติดอําเภอ
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