รายงานโต๊ะวิชาการ ครัง้ ที่ 2/2557
การนาเสนอผลการศึกษาวิ จยั
โครงการ “การริ เริ่ มความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานในระบบยุติธรรมและสาธารณสุข :
การวิ เคราะห์การจัดการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาบ้าในระบบยุติธรรม”
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูน้ าเสนอ
ศิรเศรษฐ เนตรงาม
ผูป้ ระสานงานโครงการภาคสนาม
ศูนย์วจิ ยั ด้านสารเสพติด สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูเ้ ข้าร่วม
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก ปปส. ภาค 5 ภาค 6 ตัวแทนจากสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่ ทีมงานจาก
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลาพูน แพทย์จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นักวิชาการอิสระ นักวิจยั จาก
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทางานโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการดูแลช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษ
จากระบบยุตธิ รรมคืนสู่สงั คม และเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์วชิ าการสารเสพติด
สาระสาคัญ
 ทีม่ าของประเด็น
 การวิเคราะห์การจัดการเกีย่ วกับปั ญหาการใช้ยาบ้าในระบบยุตธิ รรม
 อภิปรายแลกเปลีย่ น
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 ที่มาของประเด็น
ภายใต้สมมติฐานว่าหากลดผู้เสพลงย่อมส่งผลให้ปริมาณยาเสพติดลดลงด้วย และภายใต้แนวคิดว่า
ผูเ้ สพยาเสพติดคือผูป้ ่ วยไม่ใช่อาชญากร ได้นาไปสู่กฎหมายบทใหม่คอื พระราชบัญญัตฟิ ้ื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึง่ ถือเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยุตธิ รรมในการปฏิบตั ติ ่อผูม้ ปี ั ญหา/ผูก้ ระทา
ผิดคดีเสพยาเสพติดทีเ่ ป็ นการแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการเบีย่ งเบน (Diversion) ผูก้ ระทาผิดออก
นอกกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาปกติ เพื่อหวังผลในการลดปริมาณคดีขน้ึ สู่ศาลและลดปริมาณผูต้ ้องขังใน
เรือนจาด้วย ใช้มาตรการชะลอการฟ้ อง มีการนาผูเ้ สพทีถ่ ูกจับกุมเข้าบังคับบัด มีการวินิจฉัยว่าเป็ นผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ
ยาเสพติดหรือไม่ ตลอดจนมี กาหนดแผนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีลกั ษณะของสหวิทยาการโดย
ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

การบังคับบาบัดนับเป็ น นวัตกรรมชิ้นสาคัญของสังคมไทยและกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นทางเลือก
ให้ก ับผู้เ สพ/ผู้ติดยาเสพติด อีก ทัง้ เป็ นการสร้างการท างานร่ว มกัน ทัง้ ภาครัฐคือ ระบบยุติธ รรมและระบบ
สาธารณสุข ร่วมกับภาคประชาชน ท้องถิน่ ชุมชน และครอบครัว โดยผูท้ ผ่ี ่านกระบวนการฟื้ นฟูและผลเป็ นที่น่า
พอใจจะพ้นจากความผิดทีถ่ ูกกล่าวหา จะไม่มปี ระวัตคิ ดีอาญาติดตัวซึง่ สะท้อนแนวคิดที่ ว่าผูเ้ สพเป็ นผูป้ ่ วยมิใช่
อาชญากรทีช่ ดั เจน
แม้เริม่ ต้นด้วยเจตนารมณ์ท่ดี หี ลายประการแต่ในการบังคับใช้กฎหมายและในทางปฏิบตั กิ ารบาบัด
ฟื้ นฟูสมรรถภาพยังพบปั ญหา ยังมีช่องว่างทีเ่ อือ้ แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทีจ่ ะแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ขณะเดียวกันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูต้ อ้ งคดี นับว่าเป็ นการกระทาซ้าเติมแก่ผมู้ ปี ั ญหายาเสพติด ทีผ่ ่านมามี
การศึกษาวิจยั หลายเรื่องถึงผลสัมฤทธิ ์และผลกระทบของกระบวนการเบี่ยงเบนคดีและการฟื้ นฟูสมรรถนะผู้
เสพ/ผู้ตดิ /ผู้ต้องคดียาเสพติด ท่ามกลางการศึกษาวิจยั ดังกล่าว โครงการวิจยั การริเ ริม่ ความร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานในระบบยุติธรรมและสาธารณสุข ระยะที่ 1 การวิเคราะห์การจัดการปั ญหาการใช้ยาบ้าในระบบ
ยุ ติ ธ รรม(Justice Health Initiative: Phase I Exploring the Managing Process Related Methamphetamine
Use Problems) โดยศู น ย์ว ิจ ัย ด้า นสารเสพติด สถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
สนับสนุ นโดย International Drug Policy Consortium (IDPC) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยา
เสพติดระหว่างประเทศ ได้ทาการวิเคราะห์การจัดการเกี่ยวกับปั ญหาการใช้ยาบ้าในระบบยุตธิ รรมและศึกษา
แนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทีจ่ ะนาไปสู่การลดจานวนผูท้ เ่ี ข้าสู่ระบบยุตธิ รรมทางอาญาลง

 การวิ เคราะห์การจัดการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาบ้าในระบบยุติธรรม
การศึกษาครัง้ นี้ดาเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
มุง่ การสังเคราะห์การปฏิบตั ติ ่อการจัดการยาบ้า มิได้มงุ่ ทีจ่ ะศึกษาผลสัมฤทธิ ์หรือผลกระทบของพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 แต่เป็ นการค้นหาโอกาสทีม่ อี ยู่ในระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาทุก
ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศที่สามารถนาผู้ท่ใี ช้ยาบ้าออกไปจาก
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ระบบงานยุตธิ รรมอาญาและให้ทางเลือกทีม่ อี ยู่ในชุมชน เพื่อลดทัง้ การใช้ยาบ้าและลดอันตรายทัวไปที
่ เ่ กิดจาก
การใช้สารเสพติด รวมถึงลดการปฏิสมั พันธ์กบั ระบบงานยุตธิ รรมอาญา
พืน้ ทีข่ องการศึกษาอยูใ่ น 6 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอเมือง สันทราย สารภี สันกาแพง
แม่แตง และแม่รมิ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึกผู้รู้ข้อมูลจานวน 15 ราย ประกอบด้วย ผู้พพิ ากษา อัยการ ตารวจ
สืบสวนและสอบสวน เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ พยาบาลศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
เจ้า หน้ า ที่ส ถานพินิ จ และคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชน ผู้น าชุ ม ชน ผู้อ านวยการวิท ยาลัย ลูก ผู้ช าย พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และสัมภาษณ์ เชิงลึกผูใ้ ช้
ยาบ้าอายุ 18 ปี ขน้ึ ไปทีม่ ปี ระสบการณ์ถูกดาเนินคดีในระบบยุตธิ รรมอาญา จานวน 30 ราย
ผลการศึกษาพบปั ญหาตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจับกุม ตรวจค้น ตรวจยืนยันปั สสาวะ รอตรวจพิสจู น์ทงั ้ แบบ
ปล่อยตัวชัวคราวและกั
่
กกันตัวในสถานพินิจหรือเรือนจา จนกระทังเข้
่ ารับการบังคับบาบัด
ภาพแสดงกระบวนการขัน้ ตอนการจัดการกับผูเ้ สพยาบ้าในระบบยุตธิ รรม ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจับกุม
ตรวจค้น ตรวจยืนยันปั สสาวะ รอตรวจพิสจู น์ทงั ้ แบบปล่อยตัวชัวคราวและกั
่
กกันตัวในสถานพินิจหรือเรือนจา
จนกระทังเข้
่ ารับการบังคับบาบัด หรือเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมอาญา

ตารวจเป็ นกลไกแรกของกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการสืบสวนและจับกุมผูก้ ระทา
ความผิดฐานเสพยาเสพติด มีวตั ถุประสงค์เพื่อปราบปรามผูก้ ระทาผิด สิง่ บ่งชีผ้ ลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบตั หิ น้าที่
คือจานวนคดีหรือสถิตกิ ารจับกุม
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ในขัน้ ตอนการจับกุมตรวจค้นดาเนินคดี ตารวจมีวธิ รี บั แจ้ง จับกุมตามเบาะแสทีไ่ ด้รบั แจ้ง จับกุมตาม
เบาะแสทีไ่ ด้จากสายลับ และการตัง้ ด่านตรวจ หากตรวจค้นและพบหลักฐานยาเสพติดจะส่งตัวตรวจปั สสาวะ
ยืนยันทีโ่ รงพยาบาล ผูท้ จ่ี ะถูกดาเนินคดีในความผิดฐานเสพและมียาเสพติดจานวนไม่เกิน 5 เม็ด จะถือว่าเป็ น
ผูเ้ สพทีเ่ ข้าข่ายตามกฎหมายบังคับบาบัด แต่หากมีตงั ้ แต่ 6 เม็ดขึน้ ไปถือเป็ นผูค้ า้ ก็จะไม่เข้าข่ายในระบบบังคับ
บาบัดนี้ ซึง่ ผูเ้ สพ/ติดยาจะต้องถูกส่งตัวไปตรวจพิสจู น์ก่อนจะใช้เวลา 15 วัน อาจขยายไปได้ไม่เกิน 30 วันเพื่อ
ตรวจพิสจู น์ว่าเป็ นผูเ้ สพหรือไม่ ระหว่างนี้จะถูกควบคุมตัว ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่กจ็ ะอยูใ่ นเรือนจาแต่ถา้ เป็ นเด็ก
เยาวชนก็จะอยูส่ ถานพินิจ แต่บุคคลนี้ไม่ได้เป็ นผูท้ ถ่ี ูกฟ้ อง ไม่มคี าพิพากษาของศาลว่ากระทาผิดก็จะไม่ปนกับ
นักโทษเด็ดขาด
เมื่อมีการจับกุมผูก้ ระทาความผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับฐานเสพแล้ว ตารวจต้องนาตัวผูต้ อ้ งหาส่งศาลภายใน
24 หรือ 48 ชัวโมงแล้
่
วแต่กรณี หลังจากส่งศาลแล้วจะต้องติดตามเพื่อดาเนินการสอบสวนและส่งสานวนแก่
อัยการ ในการจับกุม และระหว่างควบคุมตัวฝากขัง สอบสวนนัน้ การดาเนินการกับผู้ต้องหาเป็ นดุลพินิจของ
ตารวจเพียงผูเ้ ดียว ตารวจอาจสร้างทางเลือกและต่อรองทีจ่ ะดาเนินหรือไม่ดาเนินคดีกบั ผูต้ อ้ งหาได้
จากการศึกษาพบปั ญหาว่าตารวจใช้กฎหมายไม่โปร่งใส ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่
ใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ สร้า งประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ต ัว เองและพวกพ้อ ง ตัง้ แต่ ก ารยึด ของกลาง สร้า ง/ท าลายหลัก ฐาน
เรียกร้องเงินเพื่อล้มคดี กลับคาให้การพยาน ทาให้พยานหลักฐานอ่อน ต่อเนื่องไปถึงประเด็นสินบนนาจับ หรือ
ค่าหัวบาบัดจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมายและรางวัลการทางานเหล่านี้เป็ นดาบสองคมนาไปสู่
ปั ญหาอื่นตามมา โดยเฉพาะนาไปสู่การกวาดต้อน จับปรับ ยัดยา ทายอด ทาให้ผู้เสพถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ น
ธรรม โดยเฉพาะผู้เสพที่มฐี านะยากจน ไม่มอี านาจหรืออิทธิพลที่จะช่วยเหลือตนเองได้มกั ถูกกลันแกล้
่
งจาก
ตารวจ ให้ “ช่วยราชการ” เป็ นสายสืบข้อมูลให้ตารวจในการขยายผลเพื่อหาเครือข่ายผูค้ า้ หรือตัวผูบ้ งการค้ายา
เสพติด ซึ่ง เป็ น ข้อ ต่ อ รองจากต ารวจว่ า จะไม่ส่ ง ด าเนิ น คดีแ ต่ ว่ า ยัง คงต้อ งเป็ น สายต ารวจต่ อ ไปแม้ไ ม่ ถู ก
ดาเนินคดีแล้ว แต่ว่าการเป็ นสายตารวจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกจับกุมที่ต้องใช้ชวี ติ บนความหวาดกลัวภัยและ
เพื่อนฝูงหวาดระแวงในความสัมพันธ์
ในช่วงที่ต้องทายอดหรือโควต้าการบาบัด ให้บรรลุเป้ าที่กาหนด ผู้เสียหายบอกเล่าว่าตารวจร่วมกับ
คณะกรรมการชุมชนจะไปหาเด็กทีเ่ คยมีประวัตติ ้องคดีถงึ ที่บ้าน แม้จะจบคดีไปแล้ว และหยุดใช้ยาเสพติดแล้ว
แต่ตารวจบอกว่ามีประวัตจิ ะบังคับพาไปตรวจปั สสาวะซ้าทีโ่ รงพยาบาลและส่งไปบาบัดซ้าอีก
การแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยกาหนดปริมาณการจับกุมและจานวนผูเ้ ข้ารับการบังคับบาบัดตามพืน้ ที่
นับว่าเป็ นการสร้างภาระให้แก่ผบู้ งั คับใช้กฎหมายทัง้ ยังเป็ นการกดดันผูป้ ฏิบตั งิ านในภาคชุมชน อีกทัง้ เข้าข่าย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างหรือจบคดีไปแล้วก็ตาม
ในขัน้ การพิจารณาของศาลร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากรณีผู้ต้องหาอายุน้อยกว่า 18 ปี พบว่า
ผู้ต้องหาระหว่างการควบคุมตัวฝากขังมักได้รบั ข้อมูลจากผู้ต้องหาด้วยกัน หรือผู้ท่เี คยผ่านคดีมาแล้วว่าการ
ยอมถูกดาเนินคดีดกี ว่าการเข้ารับการบังคับบาบัดเพราะการบาบัดฟื้ นฟูและถูกคุมความประพฤติ ตาม พรบ.
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ฟื้ นฟู ฯ มีข นั ้ ตอนมากและใช้เ วลานานนับ ปี ทัง้ ยัง ถู ก บัน ทึก ประวัติเ ป็ น ผู้ต้อ งคดีอีก ด้ว ย แต่ ห ากยอมถู ก
ดาเนินคดี ศาลอาจพิจารณาว่าเป็ นเด็กเยาวชน ทาให้ผตู้ อ้ งหายอมเสีย่ งทีจ่ ะถูกพิจารณาคดีโดยศาลมากกว่าจะ
ยอมเข้ารับการบังคับบาบัดซึง่ เป็ นความเชื่อของผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด
หากการเสพเป็ นฐานความผิด ศาลจะพิจารณาผู้กระทาความผิดภายใต้ พรบ. ฟื้ นฟูฯ โดยสังบั
่ งคับ
บาบัด แต่หากศาลพิจารณาฐานความผิดอื่น อาทิ ลัก ขโมย ทาร้ายร่างกาย แม้มกี ารเสพยาเสพติดร่วมอยู่ดว้ ย
แต่ไม่ใช่ความผิดหลัก ศาลจะพิจารณาไปตามความผิดหลักซึง่ ไม่ใช่การเสพก็จะไม่สงบั
ั ่ งคับบาบัด ซึง่ ก็ทาให้ผู้ ม ี
ปั ญหายาเสพติดเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั การบาบัดฟื้ นฟูไป

ในขัน้ รอตรวจพิสูจ น์ กรณีศ าลสังไม่
่ ป ระกันตัว และผู้กระทาผิดถู กควบคุ มตัว ในสถานพินิ จ หรือ
เรือนจานับว่ามีความเสี่ยงหลายด้านว่าผู้กระทาผิดอาจจะได้พบและสร้างเครือข่ายการเสพการค้า ได้เรียนรู้
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เกี่ยวกับยาเสพติดที่จะยกระดับไปสู่การกระผิดที่รุนแรงยิง่ ขึน้ ตลอดจนความเสี่ยงทางสุขภาพและโรคติดต่อ
ต่างๆ อนึ่งการได้รบั ประกันตัวปล่อยตัวชัวคราว
่
พบว่าไม่ยุตธิ รรมระหว่างผูก้ ระทาความผิดทีม่ ฐี านะทางสังคม
และการเงินแตกต่างกัน ในผูท้ ม่ี ฐี านะอาจถูกพิจารณาส่งบาบัดในสถานบาบัดเอกชน
ในขัน้ การสืบเสาะข้อมูล บังคับบาบัดรูปแบบต่างๆ ควบคุมตัวและคุมประพฤติจะอยู่ภายใต้อานาจ
หน้าทีก่ ารดาเนินการของเจ้าหน้าทีค่ ุมประพฤติภายใต้การพิจารณาแผนบาบัดจากศาลและคณะอนุ กรรมการฯ
7 คน พ้นจากอานาจหน้าทีข่ องตารวจไปแล้ว แต่ภาระงานของคุมประพฤติมมี ากและมีหลายบทบาททัง้ บังคับ
ใช้กฎหมายและให้คาปรึกษาให้กาลังใจผูก้ ระทาความผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้ นฟูดูแลไม่ให้ก ลับมา
เสพซ้า กระทาผิดซ้า ในเจ้าหน้าที่คนเดียวกันต้องใช้ทงั ้ พระเดชและพระคุณต่อผู้กระทาผิด บางครัง้ บทบาท
ต่างๆ ตามหน้าทีก่ ส็ ร้างความสับสนแก่ผถู้ ูกคุมประพฤติ ในเวลาเดียวกันผูถ้ ูกคุมประพฤติได้เรียนรูว้ ่าเจ้าหน้าที่
คุมประพฤติแต่ละคนเป็ นอย่างไร หากกระทาผิดซ้าถูกบังคับบาบัดอีกจะรูท้ างรับมือกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้
สาหรับผู้กระทาความผิดที่ศาลและคณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาว่าเป็ นผู้ตดิ ยาเสพติดต้องส่งเข้ารับ
การบาบัด ทันทีทศ่ี าลสัง่ ผูก้ ระทาความผิดจะถูกพาตัวไปยังสถานบาบัดทันทีโดยไม่ทนั ได้เตรียมตัว ไม่ได้บอก
ลาครอบครัว ไม่ได้ลางาน ไม่ได้ลาเรียน จึงเป็ นความเครียดกังวลมากและมักพยายามหลบหนีนับเป็ นอีกปั ญหา
หนึ่งหากหลบหนีไปได้
ในการพิจารณาแผนการบาบัด พบว่าไม่ได้เป็ นไปตามลักษณะอาการเสพของผูก้ ระทาผิด แต่เป็ นไป
ตามกาลังของสถานบาบัด บุคลากรและงบประมาณแต่ละปี ของหน่ วยงานคุมประพฤติ แม้ผกู้ ระทาความผิดถูก
คัดกรองว่าเป็ นผูม้ อี าการเสพติดรุนแรงต้องบาบัดแบบควบคุมตัวแบบเข้มงวด หากพบว่าสถานบาบัดทีส่ ามารถ
ให้การบาบัดได้เต็ม ก็ต้องเปลีย่ นแผนบาบัดไปตามสถานบาบัดอื่น ตามงบและตามคนที่คุมประพฤติมจี ่ายให้
ในที่สุดก็เป็ นการบาบัดที่ไม่ตรงกับ ลักษณะอาการเสพของผู้กระทาผิด ส่งผลการให้บาบัดไม่ได้ผล ผู้เสพไม่
สามารถเลิกเสพได้ กลับมาเสพซ้าและกระทาผิดซ้าอีก
ในผู้ก ระท าผิด ที่ค ัด กรองแล้ว พบว่ า มีอ าการเสพติด ต่ า จะถู ก ส่ ง เข้า บ าบัด ในโรงพยาบาลชุ ม ชน
ระยะเวลาบาบัด 4 เดือนและถูกคุมประพฤติอกี 2 เดือน ซึง่ เป็ นการบาบัดแบบผู้ป่วยนอกไม่ควบคุมตัว พบว่า
ผู้ก ระทาผิดรู้ส ึก อึดอัดที่ต้อ งอยู่ใ นชุมชนตลอดเวลาการบาบัดและคุ มประพฤติเพราะไม่มนใจในการรั
ั่
กษา
ความลับ กังวลว่าข้อมูลจะถูกเปิ ดเผย สังคมจะรู้ ส่งผลต่อความไว้วางใจของนายจ้างอาจถูกเลิกจ้างงานได้
เมือ่ ผ่านการบาบัดตามแผนบังคับบาบัดทีศ่ าลสังแล้
่ ว คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาผลการบาบัดอีก
ครัง้ หากผ่านสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเสพได้ ผูผ้ ่านการบาบัดจะถูกคุมประพฤติต่ออีก 1 ปี ในลักษณะ
ติดตามผล ดูแลช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ แต่กาลังเจ้าหน้าทีค่ ุมประพฤติไม่เพียงพอต่อภาระงานนี้เทีย บ
กับจานวนผูผ้ ่านการบาบัดมีมาก จึงต้องมีอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) มาช่วยงานติดตามดูแลในชุมชน แต่
ในทางปฏิบตั จิ ริงพบว่า อสค. ยังขาดประสิทธิภาพในการติดตามและดูแลช่วยเหลือผูถ้ ูกคุมประพฤติอยู่ ทัง้ นี้
พบว่าในบางพืน้ ที่ อสค. เข้มแข็ง ทุ่มเททางานให้คุมประพฤติมากกว่าเพียงแบบฟอร์มรายงานการติดตาม ทัง้
ให้กาลังใจ ให้ทุนส่วนตัวเป็ นทุนการศึกษาหรือทุนทางานแก่ผถู้ ูกคุมประพฤติ แต่ยงั เป็ นส่วนน้อย
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อนึ่งในระหว่างคุมประพฤติ 1 ปี น้ี ผูถ้ ูกคุมประพฤติต้องทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ก็มกั
เลือกทากิจกรรมอย่างง่ายเช่น กวาดลานวัด พระก็เมตตาเซ็นชื่อให้ก็ถอื ว่าจบกิจกรรมนัน้ ไปโดยที่ไม่มกี าร
เรียนรูห้ รือสร้างสานึกใดๆ แล้ววัดก็กลายเป็ นแหล่งมัวสุ
่ มแลกเปลี่ยนซื้อขายยาเสพติด ชาวบ้านก็รอ้ งเรียน
ปั ญหายาเสพติดก็วนกลับไปทีจ่ ดุ เริม่ ต้นเดิม
สาหรับผู้ผ่านการบาบัดที่คณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาว่าไม่ผ่ าน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเสพได้กจ็ ะถูกพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการบาบัด หรือขยายเวลาฟื้ นฟู หรือเข้าสู่กระบวนการดาเนินคดี

เมื่อ พิจ ารณาแนวทางเบี่ย งเบนคดีด้ว ยการบัง คับ บ าบัด ผู้ใ ห้ข้อ มูล จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งมี
ข้อคิดเห็นว่า พรบ. ฟื้ นฟูฯ เหมาะสมกับผูม้ คี วามสมัครใจเข้ารับการบาบัด แต่ในทางปฏิบตั ผิ สู้ มัครใจมีน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็ นการบังคับบาบัด ทาให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากผูใ้ ช้ยาเสพติด ปริมาณผูเ้ ข้าบังคับบาบัดมากกว่า
กาลังการบาบัด การหลบหนีก็มาก การนาคนที่มคี วามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมารวมกันโดยไม่ แยกอายุและ
ความรุนแรงของการกระทาผิด ทาให้เ กิดการเรียนรู้การกระทาผิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น มีการสร้างเครือ ข่ายของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติดขยายตัวออกไป ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาสาหรับผูก้ ระทาผิดซ้าซึง่ เคยผ่านกระบวน
การพิจารณาคดีและบังคับบาบัดมาแล้วย่อมรูแ้ นวทางในการเอาตั วรอดไปได้ และกระทาผิดซ้ากลับเข้ามาสู่
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กระบวนการอีกแล้วก็ผ่านไปอีกครัง้ กลายเป็ นวงจรทีไ่ ม่สน้ิ สุด โดยเฉพาะผูเ้ คยต้องคดีและผ่านการบังคับบาบัด
แล้วพบว่าการลบชื่อออกจากระบบนัน้ ไม่จริง วันดีคนื ดีเมือ่ เข้าสู่ช่วงทายอดจับ -บาบัดตามโควต้า ตารวจก็ยงั มา
ตามตัว ไปบาบัด ซ้ าอีก สิ้นเปลือ งทรัพ ยากรแต่ แก้ไขปั ญ หาไม่ไ ด้จ ริง การบังคับบ าบัดถู ก มองว่ า เป็ น การ
แก้ปัญหาปลายเหตุแต่เป็ นภาระงานทีส่ ร้างความกดดันให้กบั ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการยังมีช่องว่าง
ทีส่ ร้างปั ญหาให้กบั ทุกคนทัง้ นาไปสู่ปัญหาใหม่และปั ญหาใหญ่กว่าเดิม
เพื่อลดภาวะความกดดันของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องใน พรบ. ฟื้ นฟูฯ ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้
เสนอว่าการบาบัดฟื้ นฟูผู้มปี ั ญหายาเสพติดควรเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมแต่ควรเป็ นกระบวนการสาธารณสุข ทัง้ นี้ ผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดมักมีคดีอ่นื ๆ ร่วมด้วยจึงยากที่จะดึง
ออกจากระบบยุตธิ รรม การแก้ไขจึงควรมีหน่วยงานอื่นขึน้ มารับผิดชอบโดยตรงแทน แต่หากเป็ นกรณีหลังศาล
ตัดสินแล้วและส่งไปสถานทีร่ องรับทีเ่ หมาะสมน่ าจะช่วยลดปั ญหาในระบบยุตธิ รรมได้มาก การให้ผเู้ สพ/ผูต้ ดิ มา
แสดงตัว ไม่ควรมีการบันทึกประวัติ การรักษาเป็ นความลับ ไม่ควรมีขอ้ ผูกมัด ไม่ควรมีการนาเข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรม ไม่ควรมีการส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือติดตามหลังจากทีผ่ ใู้ ช้ยาเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว
ซึง่ อาจช่วยจูงใจให้มผี สู้ มัครใจบาบัดมากขึน้ ควรมีการปรับเปลีย่ นวิธดี าเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวผู้
มีปัญหายาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดและสอดคล้องกับวิถชี ุมชน นอกจากนี้ควรมีการบาบัดโดยชุมชนร่วมกับ
หน่ วยงานต่างๆ โดยมีกฎหมายรองรับ ทัง้ นี้ นโยบายของรัฐไม่ควรตัง้ เป้ าการจับกุมหรือเป้ าผูร้ บั การบาบัดเชิง
ปริมาณ แต่ควรปฏิบตั ติ ามสภาพความเป็ นจริงของปั ญหายาเสพติดในแต่ละพืน้ ที่
จากการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
โดยการขับเคลื่อนของชุมชนนัน้ ควรมีบทบาทมากกว่ากฎหมายหรือนโยบายรัฐ ชุมชนถูกคาดหวังให้ร่วมกัน
สอดส่องดูแล ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ย วข้อง ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัดฟื้ นฟูผู้ใช้ยา
เสพติด โดยรัฐให้การช่วยเหลือสนับสนุ นความรู้ ทักษะ ทรัพยากรแก่ชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและศักยภาพ
ของชุมชนในการจัดการปั ญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทร่วมมากขึ้น โดยสนับสนุ น
งบประมาณและทรัพยากร รวมถึงมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในท้องถิ่นด้วย เพื่อจัดการยาเสพติด
ชุมชนจึงต้องสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนัก ปรับเปลีย่ นค่านิยมและทัศนคติเพื่อให้เกิดกระบวนการต่างๆ
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทางเลือกเบี่ยงเบนคดียาเสพติดออกจากระบบยุติธรรมทางอาญามีหลายทางเลือก IDPC โดย Dr.
Nicholas Thompson ยกตัว อย่า ง อาทิ การให้ต ารวจใช้ดุ ล ยพินิ จ ในการเบี่ย งเบน การให้ค วามช่ ว ยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย หรือมีตวั แทนด้านกฎหมาย การนาวิธคี ดั กรองมาใช้สาหรับผูม้ ปี ั ญหาการใช้สารเสพติด การ
เพิม่ วิธลี ดอันตรายในระดับชุมชน การสร้างความเข้มแข็งและให้ความรูแ้ ก่ชุมชนในการจัดการเรื่องการใช้ยาบ้า
ในชุมชนได้ ส่งเสริมให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชนให้บริการลดอันตราย (Harm Reduction) สาหรับผู้ใช้
ยาบ้า ศาลพิจารณาส่งผูใ้ ช้ยาเสพติดกลับไปให้ชุมชน คณะอนุ กรรมการฯ มีอานาจในการเบีย่ งเบนผูใ้ ช้ยาเสพ
ติดให้กลับสู่ชุมชน
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การเบี่ยงเบนคดียาเสพติดออกจากระบบยุตธิ รรมทางอาญาจึงนับเป็ น ความท้าทายต่อทัง้ ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายและสานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในการปราบปรามจับกุมตามจานวนคดีท่ี
กาหนด ในการบาบัดตามเป้ าปริมาณทีต่ งั ้ ไว้ ความจาเป็ นของการให้รางวัลตารวจทีเ่ บีย่ งเบนผูใ้ ช้ยาบ้าออกจาก
ระบบยุติธรรมทางอาญา กระบวนการทางานต้องพิจารณาถึงประเด็นสาธารณสุข ตารวจต้องฝึ กอบรมเพื่อ
เข้าใจการใช้ยาเสพติด ความท้าทายต่อชุมชน การตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งการใช้ยาบ้าและนัยของการ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบยุตธิ รรมทางอาญา ความท้าทายต่อหน่ วยงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมวิธกี ารลด
อันตรายจากการใช้ยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายเพื่อน (Peer-based Networks) ความท้า
ทายด้า นกฎหมายและภาวะแวดล้อ มทางนโยบาย ประกอบด้ว ย การนิ ร โทษกรรม/ท าให้ถู ก กฎหมาย
(Decriminalization) การเบี่ยงเบนก่อนฟ้ องศาล (Pre Court Diversion) การมีผู้แทนด้านกฎหมายสาหรับผู้ใช้
ยาเสพติด (Legal Representation for Drug Users) การพิจารณาโทษตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม (Proportionate
Sentencing)
ภาพกรอบแนวคิดทางเลือกการดูแลผูก้ ระทาผิดทีเ่ กี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน

คณะผูว้ จิ ยั สรุปการจัดการการใช้ยาบ้าในระบบยุตธิ รรม ภายใต้ พรบ. ฟื้ นฟูฯ มีจุดมุ่งหมายเบีย่ งเบน
ผูใ้ ช้ยาเสพติดออกจากระบบยุตธิ รรมอาญา แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มีขอ้ จากัดทัง้ ด้านกาลังคน สถานที่ งบประมาณ
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ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการบาบัดฟื้ นฟูไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หน่ วยงานที่เกี่ยวส่งต่อการ
ทางานระหว่างกัน แต่ไม่ได้เชื่อมประสานกันอย่างมีระบบและไม่ได้กาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ชุมชนได้รบั การ
คาดหวังให้มบี ทบาทสาคัญในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด แต่ชุมชนก็มขี อ้ จากัดเรื่องความพร้อม ความรู้ ทักษะ
และทรัพยากร อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าการดาเนินงานแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่
ไม่สะท้อนภาพทีเ่ ป็ นจริงของปั ญหา

 อภิ ปรายแลกเปลี่ยน
ผู้เข้าร่วมโต๊ะวิชาการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนหลังรับฟั งการนาเสนอผลการศึกษาการวิเคราะห์ก าร
จัดการเกี่ยวกับปั ญหายาบ้าในระบบยุติธรรม ซึ่งเป็ นการศึกษาในระยะที่ 1 ของโครงการริเริม่ ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในระบบยุตธิ รรมและสาธารณสุข
พรบ. ฟื้ นฟูฯ เป็ นเพียง “เครือ่ งมือ” หนึ่งในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของสังคมไทย
งานวิจยั นี้วเิ คราะห์การแก้ไขปั ญหาเชิงเบีย่ งเบนคดีในกรอบ พรบ. ฟื้ นฟูฯ แล้วพบว่าปั ญหายังแก้ไข
ไม่ไ ด้แ ละยังมีปัญ หาอื่นตามมาอีก มาก สาเหตุ มาจากการออกแบบกฎหมาย หรือ การออกแบบระบบตาม
กฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการที่ขน้ึ อยู่กบั “ดุลพินิจ” ของผูป้ ฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่างๆ ทัง้
ดุลพินิจของตารวจ ดุลพินิจของอัยการ ดุลพินิจของศาล ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีค่ ุมประพฤติ ทาให้เส้นทางการ
ดาเนินคดีตลอดจนการบาบัดฟื้ นฟูผดิ เพีย้ นไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็ นเพราะกระบวนการเปิ ดช่องไว้
บวกกับผู้ปฏิบตั ไิ ม่ดจี งึ เกิดเป็ นปั ญหาตามมา อย่างไรก็ตาม ไม่อาจสรุปได้ว่าการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
สังคมไทยจะเป็ นไปไม่ได้ เพราะ พรบ. ฟื้ นฟูฯ เป็ นเพียงเครือ่ งมือหนึ่งท่ามกลางอีกหลากหลายเครือ่ งมือ
การแก้ไขปั ญหาตาม พรบ. ฟื้ นฟูฯ เป็ นการใช้กลไกของศาลและอัยการในการเคลื่อนการเบีย่ งเบนคดี
แต่จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายวงสนทนาเพื่อวิเคราะห์แม่น้ าทัง้ สาย ทุกวงล้วนคิดเห็น
ตรงกันว่าจุดสาคัญอยู่ท่ตี ้นน้ า คือตารวจซึ่งเป็ นต้นทางของกระบวนการยุตธิ รรม จากข้อเสนอที่ให้ตารวจใช้
ดุลพินิจในการตรวจจับและดาเนินคดีนนั ้ สังคมจะเชื่อดุลพินิจของตารวจได้อย่างไร แต่ตารวจในฐานะผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายก็ต้องถูกกากับการทางานและถูกตรวจสอบด้วยเพื่อให้ดุลพินิจหรือวิจารณญาณในการทางานอยู่บน
หลักฐานเชิงประจักษ์ หรืออยู่บนหลักการทีส่ มควร ทีถ่ ูกต้อง ทีย่ ุตธิ รรมอย่างแท้จริง หนึ่งในปั ญหามาจากการ
คัดกรองโดยตารวจเพื่อ เข้าสู่ก ระบวนการบาบัด ตารวจดูหลักฐานจากปั สสาวะอย่างเดียวโดยไม่ดูภูมหิ ลัง
ประกอบเลย หากการคัดกรองเป็ นการดาเนินงานร่วมระหว่างตารวจ ครอบครัว และชุมชนน่ าจะทาให้ต้นทาง
ของกระบวนการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ในความพยายามปฏิรปู กฎหมายของคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมายซึง่ มีความเข้าใจในตัวกฎหมายเชิง
นโยบายเป็ นอย่างดี แต่น่ากังวลว่าอาจไม่เข้าใจการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบตั ิตามกฎหมายในระดับ
ปฏิบตั กิ าร ซึ่งหากมีเวทีแลกเปลี่ยนระดับปฏิบตั ิท่ผี ู้บริหารนโยบายร่วมรับฟั งย่อมดีต่อความเข้าใจปั ญ หาให้
ตรงกันเพื่อปรับแก้หรือปฏิรปู กฎหมายอย่างถูกต้องต่อปั ญหา
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ผูเ้ สพยาเสพติดนัน้ ผสมผสานทัง้ ผูค้ กึ คะนองต้องการทดลองใช้ยาครัง้ แรกไปจนถึงผูเ้ สพติดอย่างหนัก
ในการแก้ไขผูเ้ สพอย่างมีประสิทธิภาพควรเปลีย่ นจากกระบวนการยุตธิ รรมมาเป็ นกระบวนการสาธารณสุข เมือ่
กฎหมายมองผู้เสพเป็ นผู้ป่วย แต่กระบวนการยุติธรรมทาให้ผู้เสพเป็ นผู้ค้า แม้เริม่ ต้นกระบวนการในระบบ
ยุตธิ รรม แต่ปลายทางของการบังคับบาบัดควรอยู่ในระบบสาธารณสุขจะดีกว่า โดยเฉพาะปั ญหาบุคลากรคุม
ประพฤติซ่งึ เป็ นผู้บงั คับใช้กฎหมาย เมื่อต้องมาทาการบาบัดดูแลแต่องค์ความรู้และทักษะของบุคลากรคุ ม
ประพฤติก็ย ัง ไม่ เ ท่ า ไม่ ท ัน บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ทัง้ นี้ หากมองว่ า การสร้า งภู ม ิคุ้ม กัน ยาเสพติด และการ
บาบัดรักษาผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดเป็ นการสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนแล้ว ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในฐานะกฎหมายด้านสุขภาพเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศยังไม่มปี ระเด็นยาเสพติด
บรรจุไว้ ก็คงต้องขับเคลื่อนกันต่อไป
มายาคติต่อยาบ้า
หากมองโลกตามความเป็ นจริงย่อมพบว่ามีผใู้ ช้ยาบ้ามากและมากขึน้ อาจมาจากการตลาดของผู้ค้า
ทาให้ยาบ้าเป็ นทีต่ อ้ งการมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การผลิตในปั จจุบนั พบว่าความเข้มข้นของ Methamphetamine
ลดลงกว่าในยุคแรกมาก ผลกระทบต่อสุขภาพจากยาบ้าน้อยลงไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อน ขณะทีร่ าคาสูงกว่าเดิม
หลายเท่าตัว แต่ในทางกฎหมายยาบ้าถูกจัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ทาให้การเสพยาบ้าดูเป็ นปั ญหา
สาคัญยิง่ ใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบการเสพยาบ้า 1 เม็ดกับการดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบและความเสี่ยงต่างกัน
อย่างไร ยิง่ ภาครัฐพยายามปราบปราม ยาบ้าก็ยงิ่ แพร่ระบาดมากขึ้น หรือ เป็ นเพราะผู้ท่เี กี่ยวข้องเสพติด
ผลประโยชน์ จากการค้าและการจัดการยาบ้า เพราะผลประโยชน์ บงั ตาจึงทาให้ยาบ้าดูเ ป็ นปั ญ หายิง่ ใหญ่
ครอบครัวและสังคมมองยาบ้าเป็ นปั ญหาทีห่ นักหนา เมื่อลูกหลานใช้ยาและถูกดาเนินคดี พ่อแม่จะรูส้ กึ ว่าเป็ น
เรือ่ งใหญ่ กลัวความผิด และอับจนทีจ่ ะแก้ไขปั ญหา
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหายุง่ ยาก ซับซ้อน เรือ้ รัง เป็ นปั ญหาทางพฤติกรรมและจิตวิทยา จึงต้อง
แก้ไขปั ญหาในภาพรวม ไม่แยกส่วน ไม่แก้ปลายทาง เหตุแห่งปั ญหาคือพ่อแม่เอาลูกไม่อยู่ ลูกไปยุง่ เกีย่ วกับยา
เสพติดจนต้องขอให้ตารวจมาจับตัวเอาไปบังคับบาบัด ซึง่ แต่เดิมไม่ม ี มีเพียงระบบต้องโทษและระบบสมัครใจ
บาบัด จนเกิดกรมคุมประพฤติ ภายใต้ พรบ. ฟื้ นฟูฯ เวลาผ่านไป 12 ปี หากมองในภาพรวมของ พรบ. ฟื้ นฟูฯ
ก็ไม่ได้เลวร้ายนัก บุคลากรคุมประพฤติกไ็ ด้ช่วยเหลือผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดไว้มาก คดีเมายาอาละวาดก็ลด
น้อยลงจากพืน้ ทีส่ ่อื แต่เมื่อวิเคราะห์ลกึ ลงไปก็ยงั พบปั ญหาในการบังคับบาบัดมากมาย แนวปฏิบตั กิ แ็ ตกต่าง
กันในแต่ละพืน้ ที่ ความคิดเห็นต่อแนวคิดผูเ้ สพเป็ นผูป้ ่ วยมีทงั ้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ความคิดเห็นต่อระบบ
บังคับบาบัดแตกออกเป็ นสองเสียงคือ ปรับแก้ไข กับยกเลิก ซึง่ ก็เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าการกาหนดเป้ าหมายเชิง
ปริมาณทีเ่ กีย่ วพันกับการของบประมาณประจาปี ทอ่ี นุ มตั งิ บตามปริมาณงานนัน้ ต่างหากทีค่ วรต้องเร่งแก้ไข ถ้า
หากไม่มรี ะบบบังคับบาบัดก็จะต้องกลับไปสู่ระบบต้องโทษ
ซึง่ กระบวนการยุ ตธิ รรมก็รองรับไม่ไหวเพราะ
ผูก้ ระทาผิดล้นคุก
บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ชุมชนถูกคาดหวังให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด การดาเนินงานส่วนใหญ่เป็ นไปใน
เชิงรับปั ญหา โดยเฉพาะรับต่อจากระบบของราชการ แต่ยงั ขาดการดาเนินงานเชิงรุ กทัง้ ป้ องกันและป้ องปราม
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เพื่อลดปั ญหา หากคาดหวังหรือต้องการให้ชุมชนเข้ามาช่วยงานยาเสพติด ต้องปรับกลไกเชื่อมโยงชุมชนกับ
ระบบต่างๆ ของราชการใหม่ทงั ้ หมด เพราะกลไกปั จจุบนั ใช้ไม่ได้ เข้ากันกับบริบทของชุมชนไม่ได้ มุมมองของ
รัฐต่อชุมชนในการร่วมมือแก้ไขปั ญหายาเสพติด รัฐไม่ได้มองชุมชนเป็ นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แต่มองเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายจึงได้แต่เทงบประมาณลงไปและกาหนดเป้ าหมายให้ทา
พรบ. ฟื้ นฟู ฯ ไม่มกี ารระบุใ ห้ก ลไกของชุ ม ชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มอย่า งชัดเจน ไม่ใ ห้อ านาจในการ
ดาเนินงานในติดตามผลหลังผ่านกระบวนการฟื้ นฟู จึงอาจต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการบังคับบาบัด รวมถึงกาหนดให้มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั ทิ ต่ี ่อเนื่องกันของสองระบบต่อเนื่องสู่
ชุ ม ชนที่ช ัด เจน แต่ ห ากคาดหวัง ว่ า ชุ ม ชนต้ อ งดู แ ลฟื้ นฟู ผู้ ม ีปั ญ หายาเสพติด ในชุ ม ชนแล้ว ก็อ าจต้ อ งมี
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยชุมชนบาบัด เพื่อให้การทางานในชุมชนมีกฎหมายรองรับ
บทส่งท้าย
ปั ญหายาเสพติด ความพยายามแก้ไข รวมถึงปั ญหาทีเ่ กิดจากความพยายามแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั ฟั ง
และแลกเปลีย่ นกันในวันนี้กไ็ ม่ใช่ขอ้ มูลใหม่แต่เป็ นข้อมูลตอกยา้ ผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารนโยบาย และสังคมต่างรับรู้
ปั ญหาเหล่านี้แต่ทาไมยังไม่เปลีย่ นการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหา ควรถึงเวลาทีจ่ ะเปลีย่ น approach จาก
policy approach มาสู่ education approach สื่อสารสังคมบนความจริงปราศจากอคติเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อตัวยาและการเสพติด เพื่อสร้างพลังทางสังคม …. การแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าอาจแก้
ไม่ได้ดว้ ยกฎหมาย แต่ดว้ ยการแก้ไขทางสังคม ด้วยครอบครัวอบอุ่น ด้วยชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเสพติดอาจเป็ นทางออกของปั ญหายาเสพติดของสังคมไทยก็ได้
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