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กองบรรณาธิการ

ไทยปฏิรูปนโยบาย
ปรับตัวแก้ปัญหา
ยาเสพติดต่อเวทีโลก
กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมเปิดตัวรายงาน
ประจำ�ปี ข องคณะกรรมาธิ ก ารสากล
ว่ า ด้ ว ยนโยบายยาเสพติ ด ฯ ฉบั บ ที่ 6
เพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด
ในประเทศไทยให้ยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเปิด
รายงานประจำ�ปี ข องคณะกรรมาธิ ก ารสากลว่ า ด้ ว ย
นโยบายยาเสพติด GLOBAL COMMISSION ON DRUG
POLICY ฉบับที่ 6 ภายใต้ชื่อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูป
นโยบายยาเสพติด : แนวทางใหม่สกู่ ารลดทอนความเป็น
อาชญากรรมทางคดียาเสพติด (ADVANCING DRUG
POLICY REFORM : A NEW APPROACH TO DECRIMI
NALIZATION)” เพือ่ ร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์
ในการแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงนโยบายยาเสพติดให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทย โดยมี
นายชาญเชาวน์ ไชยานุ กิ จ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
และนางรุ ธ เดรฟั ส (MADAM RUTH DREIFUSS)
ประธานคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด
ร่ ว มกล่ า วนำ�ในหั ว ข้ อ การนำ�การลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมในประเทศไทย และสถานการณ์การลดทอน
ความเป็นอาชญากรจากทั่วโลก
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ
สำ�นักกิจการในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา IDPC สำ�นักงาน ป.ป.ส. และศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ โดยมี น างกรรณิ ก าร์ แสงทอง รองปลั ด
กระทรวงยุตธิ รรม คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวถึงการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนโยบายยาเสพติดว่า การเปลี่ยน
แนวทางใหม่ สู่ ก ารลดทอนความเป็ น อาชญากรรม
ทางคดียาเสพติด เป็นเรื่องที่ประเทศไทยได้ดำ�เนินการ
มานานแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่ทำ�ให้
เข้าใจเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำ�คัญ ต้องคิดว่า
เราจะอยู่กับยาเสพติดได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถ
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พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

กำ�จัดให้หมดไปได้ โดยเชื่อว่าสังคมไทยไม่ได้ไม่เห็นด้วย
กั บ การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายยาเสพติ ด เพี ย งแต่
ต้ อ งการนโยบายที่ ชั ด เจนและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องทำ�ขั้นตอน
ให้ ถู ก ต้ อ ง ทำ�บทบาทของแต่ละหน่ว ยงานให้ชัด เจน
ซึ่งสิ่งสำ�คัญที่สุดคือการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย
“การลดทอนหรื อ ทำ�ให้ ถู ก กฎหมาย คื อ การ
ลดอันตรายจากยาเสพติด วันนี้เชื่อว่าสังคมไม่ได้รังเกียจ
นโยบายแนวนี้ แต่ ต้ อ งการความมั่ น ใจว่ า นโยบายนี้
จะเดินต่อไปอย่างไร ต้องให้มีความชัดเจนและทำ�อย่าง
เป็ น ขั้ น เป็ น ตอน เพราะภาพที่ ป รากฏยั ง มั ว ๆ อยู่ ”
พลเอก ไพบูลย์ฯ กล่าว
นางรุ ธ เดรฟั ส (Madam Ruth Dreifuss)
อดีตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด
กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นเวทีในการ
เปิดตัวรายงานประจำ�ปี ฉบับที่ 6 เนือ่ งด้วยเพราะในหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงผลักดันเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด
มาโดยตลอด และเห็นความมุง่ มัน่ เปลีย่ นนโยบายยาเสพติด
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล
ได้เอาจริงเอาจังจนทำ�ให้นโยบายมีความโดดเด่น ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวมีศักยภาพในการทำ�งาน
ทัง้ ในกลุม่ ประเทศยุโรปและลาตินอเมริกา จึงอยากเสนอ
ให้คนในภูมิภาคอาเซียนมีโอกาสร่วมเป็นกรรมการบ้าง
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ ร่ ว มต่ อ สู้ เรื่ อ งนโยบายยาเสพติ ด ได้ มี

นางรุธ เดรฟัส
ประธานคณะกรรมาธิการสากล
ว่าด้วยนโยบายยาเสพติด

ความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ต่อสู้มาเป็นสิ่งที่เวทีโลกจับตา ซึ่งที่ผ่านมาไทยแสดงออก
ต่อเวทีโลกชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติแนวใหม่
ด้ า นปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม กล่ า วว่ า แนวทางการลดทอนความเป็ น
อาชญากรรมทีถ่ กู นำ�มาใช้ในบริบทการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย
มีกรอบแนวความคิดทีส่ ำ�คัญคือ 1) เน้นการป้องกันและบำ�บัด ตลอดจนการฟืน้ ฟู
ไม่ให้มกี ารนำ�กลับมาเสพซํา้ โดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ และผูค้ า้ รายย่อย
2) การเร่งพัฒนาระบบการบำ�บัดผู้เสพ ผู้ติด ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมและมีบริการอย่างทั่วถึง 3) การนำ�กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตามแนวคิดประชารัฐเข้ามาใช้ในการป้องกัน และนำ�ผูเ้ สพและผูต้ ดิ เข้าสูก่ ารบำ�บัด
และคืนสูส่ งั คม โดยสำ�นักงาน ป.ป.ส. เป็นผูข้ บั เคลือ่ น 4) การนำ�มาตรการอืน่ แทน
การลงโทษจำ�คุกมาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการในการพิพากษาของศาล
หรือการกำ�หนดโทษ โดยเน้นให้นำ�เอาพฤติการณ์ของผูก้ ระทำ�ความผิดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคดีมาใช้ และดูมูลเหตุการกระทำ�ความผิดในการกำ�หนดโทษ
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังต้องพยายามอย่างหนักเพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
กรอบสากลของรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบาย
ยาเสพติด โดยต้องเร่งทำ�ความเข้าใจเรื่องการลดทอนอาชญากรให้ชัดเจน สิ่งที่
เดินหน้าไปแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกฎหมาย เน้นการนำ�กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดมารวมกันเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของกฤษฎีกา โดยจุดสำ�คัญของกฎหมายดังกล่าว คือ ศาลสามารถ
ลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่ระบุในกฎหมายได้
การประชุมเพือ่ เปิดรายงานประจำ�ปีครัง้ นี้ ถือเป็นความก้าวหน้าและความคืบหน้า
ทางด้านบทบาทของกฎหมาย เนือ้ หาของรายงานมีความก้าวหน้ามากขึน้ แต่สง่ิ ที่
สำ�คัญคือการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความรับรู้และสร้าง
ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมของสังคมไทยในการช่วยกันขับเคลือ่ นให้แนวคิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ดำ�เนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดี
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