แนวคิด - การปรั บปรุ งการบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดให้ เหมาะสมกับช่ วงเวลา
‘การปรับปรุ งการบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดให้ เหมาะสมกับช่ วงเวลา’ เป็ นความริเริ่มของ IDPC
โดยความร่ วมมือกับหน่ วยงานวิจัยความมั่นคงระหว่ างประเทศ (International Security Research Department at
Chatham House) และสถาบันยุทธศาสตร์ ศึกษาระหว่ างประเทศ (International Institute for Strategic Studies - IISS)
แนวคิดด้ านล่ างอธิบายถึงเหตุผลเบือ้ งหลังกิจกรรมครัง้ นี ้ และแผนกิจกรรมหลัก ๆ
หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ โปรดดู เว็บไซต์ หรืออีเมล์ contact@idpc.net
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมา ารบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดมักเน้ นทีเ่ ป้าหมายสุดท้ ายเพื่อลดขนาดของตลาดยาผิดกฎหมาย
การกาจัดการผลิตยา การจาหน่ายและการขายปลีก หรื ออย่างน้ อยเป็ นการทาลายกิจกรรมเหล่านี ้
เพื่อทาให้ ผ้ ใู ช้ ยาไม่สามารถเข้ าถึงยาบางประเภทได้
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายจึงมีลกั ษณะเน้ นที่การทาลายผลผลิตด้ านยาเสพติดและการจับกุมยาเสพติ
ดให้ ได้ มากสุด การขัดขวางการค้ ายาและการจัดจาหน่าย
และมีการใช้ มาตรการการจับกุมและลงโทษเพื่อป้องปรามผู้ใช้ ยาทังที
้ ่ใช้ อยูแ่ ละที่เป็ นกลุม่ เสีย่ ง
เป็ นที่ชดั เจนมากขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาว่า
ยุทธศาสตร์ เหล่านี ้ไม่ได้ สง่ ผลอย่างมีนยั สาคัญหรื ออย่างถาวรต่อการลดปริ มาณการผลิต หรื อความต้ องการ
สาหรับยาเสพติดที่สาคัญในตลาด เมื่อคานึงถึงข้ อเท็จจริงดังกล่าว และการที่รัฐบาลบางประเทศเริ่ มใช้ มาตรการ
“สงครามปราบปรามยาเสพติด” น้ อยลงในเชิงนโยบาย
เป็ นเหตุให้ มีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงยุทธศาสตร์ การบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดให้ เหมาะสมกับปั ญหาท้ าทายใหม่ ๆ
ทังนี
้ ้เพื่อจัดการตลาดยาให้ อยูใ่ นสภาพที่เอื ้อต่อการลดอันตรายต่อชุมชนผู้ใช้ ยาให้ น้อยสุด
และการจัดการปั ญหาในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและอาชญากรรมด้ านการเงิน อย่างเช่น การฟอกเงิน
ปั ญหานี ้มีความสาคัญ เมื่อคานึงถึงความรุนแรงที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด มีหลักฐานที่ชี ้ว่าปั ญหานี ้เกี่ยวข้ องกับปั จจัยด้ านสังคมเศรษฐกิจทีซ่ บั ซ้ อน และแม้ จะเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะนิยาม แต่ปัญหาความรุนแรงในรูปของการข่มขู่ การทาร้ าย การละเมิดทางเพศ
และความขัดแย้ งระหว่างบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทังการฆาตกรรม
้
มักเป็ นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ ้นในตลาดยาผิดกฎหมาย
ประเภทและระดับของความรุนแรงในตลาดยาเสพติด มักขึ ้นอยูก่ บั สภาพของตลาดนัน้
ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากมาตรการบังคับใช้ กฎหมายทีเ่ ป็ นอยู่ มีงานวิจยั ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบส่งผลกระทบอย่างมากและนาไปสูค่ วามรุนแรงอย่างเป็ นระบบที่เกิดขึ ้นในช่วงการผลิต
การจัดจาหน่าย และการขายปลีกในตลาดยา
การยอมรับมากขึ ้นว่า เราสามารถใช้ พลังของการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อจัดโครงสร้ างของตลาดยาให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การทางาน
แทนที่จะมุง่ ทาลายตลาดยาให้ หมดไป เป็ นประเด็นที่มกี ารพูดคุยมากขึ ้นในแวดวงวิชาการ
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และในการอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ภายใน มีการนามาใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ในบางกรณีตวั อย่าง
แต่ที่ผา่ นมายังไม่มีการวิเคราะห์และอภิปรายอย่างกว้ างขวางในแวดวงของการบังคับใช้ กฎหมาย
แนวคิดหลักของแนวทางใหม่ตอ่ การบังคับใช้ กฎหมาย ประกอบด้ วย
 การเปลีย่ นวัตถุประสงค์และตัวชี ้วัด กล่าวคือการให้ ความสาคัญน้ อยลงกับตัวเลข ไม่วา่ จะเป็ นจานวนการจับกุมบุคคล
การตรวจยึดยาเสพติด และจานวนพื ้นที่ปลูกยาเสพติดที่ถกู ทาลายไป
โดยให้ ความสาคัญกับตัวชี ้วัดด้ านสุขภาพและสวัสดิภาพของชุมชน อย่างเช่น
การลดลงของความรุนแรงเนื่องจากตลาดยาเสพติดและการลดลงของการทุจริ ต การปรับปรุงบริ การสาธารณสุข
และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทังการสร้
้
างความเข้ มแข็งให้ กบั สถาบันระดับชุมชน
 การเน้ นที่การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์สภาพของตลาดยาเสพติด
และปั ญหาที่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
มาตรการบังคับใช้ กฎหมายอาจได้ รับการออกแบบเพื่อลดปั ญหาบางประการ
หรื อกล่าวได้ วา่ เป็ นการนาแนวทางลดอันตรายมาใช้ ในการบังคับใช้ กฎหมาย
 ด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงควรเน้ นการใช้ มาตรการบังคับใช้ กฎหมาย ทรัพยากรและยุทธศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
เพื่อแก้ ไขปั ญหาการผลิต การจาหน่ายและการค้ ายาเสพติด ทังนี
้ ้เพื่อช่วยให้ เกิดผลมากสุดจากการลดอันตราย
โดยอาจปล่อยให้ มคี วามยืดหยุน่ ของตลาดยาบางส่วนที่เป็ นอันตรายน้ อยกว่า ในบางกรณี
อาจเป็ นรูปแบบการป้องปรามเฉพาะกลุม่ อย่างเช่น การใช้ ยทุ ธวิธีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างเปิ ดเผย
เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ คู ้ าและผู้จาหน่ายยาเสพติดควบคุมพฤติกรรมตนเองเพื่อหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีเ่ ป็ นอันตราย
 การมุง่ เน้ นแก้ ปัญหาจากการบังคับใช้ กฎหมายซึง่ ส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลในตลาดยาผิดกฎหมาย
แทนที่จะมุง่ เน้ นการจับกุมผู้ใช้ ยาที่สามารถทาได้ โดยง่าย การปฏิบตั ิเช่นนี ้จะช่วยลดการเลือกปฏิบตั ิและความไม่เป็ นธรรม
ทาให้ สามารถหลีกเลีย่ งการใช้ มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงต่อ “ปลาซิวปลาสร้ อย” ในตลาดยา
แม้ วา่ แนวคิดเหล่านี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่อย่างใด แต่ยงั ไม่เป็ นที่รับรู้อย่างกว้ างขวางในบรรดาผู้นาระดับสูงในการบังคั บใช้ กฎหมาย
และยังไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ การบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติด
โครงการการปรับปรุงการบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดให้ เหมาะสมกับช่วงเวลา จึงมีเป้าหมายคูข่ นานสองประการ ได้ แก่
การรวบรวมและปรับปรุ งข้ อมูลเชิงทฤษฎีและตัวอย่ างของแนวทางการบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติดแบบใหม่ ๆ
รวมทัง้ การส่ งเสริมการอภิปรายในกลุ่มเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ังคับใช้ กฎหมายระดับสูง
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากยุทธศาสตร์ ในอนาคต โดยมีการดาเนินงานตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556
และประกอบด้ วยกิจกรรมหลักทีห่ นุนเสริ มกันสามประการ ได้ แก่
1. ชุดสื่อสิ่งพิมพ์ : โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายระดับสูง
โดยจะมีการจัดทารายงานหกฉบับที่อธิบายถึงแนวคิดเชิงทฤษฎีทเี่ ป็ นพื ้นฐานการเปลีย่ นแปลงแนวทางการบังคับใช้ กฎหม
ายด้ านยาเสพติด และตัวอย่างการดาเนินงานบางประการ โดยจะมีจดุ เน้ นดังต่อไปนี ้
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o

ตารวจจะมีสว่ นสนับสนุนยุทธศาสตร์ การลดอันตรายที่เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพได้ อย่างไร

o

การพุง่ เป้าที่การป้องปราม การค้ ายาเสพติดและแก๊ งอาชญากรรม: แนวคิดและการปฏิบตั ิ

o

การนาหลักการลดอันตรายมาใช้ กบั ตลาดยาในประเทศ

o

ผลกระทบในเชิงปฏิบตั ิจากการสร้ างความยืดหยุน่ ให้ กบั ตลาดกัญชา

o

การบังคับใช้ กฎหมายด้ านยาเสพติด การทุจริ ตและอาชญากรรมด้ านการเงิน

o

ตลาดยาเสพติด ความมัน่ คง และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

2. การพัฒนาเครือข่ าย: จะมีการจัดทากลไกความร่วมมือและการเผยแพร่รายงาน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้อา่ นที่หลากหลาย
รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายและผู้กาหนดนโยบายในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ
รวมทังการพั
้
ฒนาเนื ้อหาในเว็บไซต์ของ IDPC เพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว
3. การจัดสัมมนา: จะมีการสัมมนาหลายครัง้ โดยเป็ นความร่วมมือกับ Chatham House
และสถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศ โดยผู้เข้ าร่วมประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายระดับสูง
และผู้ชานาญการจากในสหราชอาณาจักรและระหว่างประเทศ
เพื่ออภิปรายถึงเนื ้อหาของสิง่ พิมพ์และผลกระทบที่มีตอ่ ยุทธศาสตร์ ในอนาคต
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