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กระบวนทัศน์ สิทธิมนุษยชนกับผู้หญิงที่ถูกจำกัดอิสรภำพ
ภำยใต้ วำทกรรมยำเสพติด*
อมรา พงศาพิชญ์
คานา
ดิฉนั ขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรม ที่ให้เกียรติเชิ ญมาร่ วมกล่าวนาในการประชุมเพื่อระดม
ความคิด เรื่ อง “ผูห้ ญิง อิสรภาพที่ถูกจากัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด ครั้งที่ 1” โดยผูจ้ ดั ได้มอบหมายให้
ดิฉนั กล่าวนาในหัวข้อ “สิ ทธิ มนุษยชนกับผูห้ ญิงที่ถูกจากัดอิสรภาพ” ซึ่งนับเป็ นหัวข้อที่ทา้ ทาย เพราะเป็ น
มุมมองที่แตกต่างจากที่ดิฉนั ได้เคยศึกษามาก่อน จึงขอให้ความสาคัญกับเรื่ องกระบวนการสิ ทธิ มนุษยชนใน
ภาพใหญ่มากกว่าที่จะลงลึกในประเด็นของการจากัดอิสรภาพ

1. การตั้งคาถามกับแนวคิดและมโนทัศน์เดิม
แต่เดิมในวงวิชาการทางสังคมศาสตร์ ได้มีการพยายามศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เริ่ มจากการสังเกตปรากฏการณ์ แล้วตั้งสมมติฐาน จากนั้นจึงพิสูจน์สมมติฐาน เมื่อ
สามารถพิสูจน์วา่ สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ถูกต้อง จึงกาหนดเป็ นทฤษฎี หลังจากได้ทฤษฎีแล้ว ทฤษฎีน้ นั ๆ ก็จะ
ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเสมอไป ปรากฏการณ์ที่ไม่ตรงตามทฤษฎีถือว่าไม่ถูกต้อง แนวคิดและวิธีการ
สร้างทฤษฎีในลักษณะนี้ คือแนวทางที่เรี ยกว่า ปฏิฐานนิยม (positivism)
ตัวอย่างแนวคิดปฏิฐานนิยมคือทฤษฎีการพัฒนาตามแนวคิดตะวันตก ว่าการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะนาไปสู่ การพัฒนาอื่นๆ และการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน
รวมทั้งต้องมีการกาหนดเป้ าหมายทางเศรษฐกิจที่ชดั เจน ทั้งหมดนี้เรี ยกรวมๆ ว่า การพัฒนาที่ใช้ความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นตัวนา (growth – led) วงวิชาการในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในสังคมยุค
สมัยใหม่ (modernism) เชื่อในแนวคิดทานองนี้ และถือได้วา่ แนวคิดชุดนี้ เป็ นแนวคิดกระแสหลัก
* เสนอในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่ อง ผูห้ ญิง อิสรภาพที่ถูกจากัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด
ครั้งที่ ๑ จัดโดย กระทรวงยุติธรรม โดยสานักกิจการในพระดาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
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แนวปฏิฐานนิยม (positivism)
ต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมทัว่ ไปและวงวิชาการเริ่ มเรี ยนรู ้วา่
ทฤษฎีและคาสอนที่เคยเรี ยนกันมาตามแนวคิดกระแสหลักนั้นมีปัญหา เพราะการสร้างทฤษฎีโดยการ
พยายามเดินตามแนววิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นการสร้างทฤษฎีโดยการกาหนดสมมติฐานภายใต้สภาพแวดล้อม
เฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ทางานในห้องทดลอง ควบคุมสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิอากาศ และความกดดัน
ของอากาศ จึงสามารถพิสูจน์ได้วา่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กาหนด ทฤษฎีน้ ีถูกต้องทุกครั้งที่ทาการทดลอง
ในการสร้างทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ในระยะแรกก็เช่นเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์สร้างทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยการกาหนดสมมติฐานและควบคุมตัวแปร การพิสูจน์ความถูกต้อง จึงเป็ นไปได้ตามตัว
แปรสภาพแวดล้อมที่กาหนดควบคุมไว้ แนวคิดทฤษฎีที่สร้างขึ้นในกระบวนการนี้ถูกมองว่าเป็ นหลักการ
สากล ถูกต้องเสมอ เรี ยกว่าแนวคิดกระแสหลักที่เป็ นสากลหรื อ grand theory
ในยุคต่อมา วงวิชาการเริ่ มตั้งคาถามกับคาสอนและทฤษฎีที่สอนๆ กันมา และเรี ยกยุคนี้วา่
ยุค post – modernism หรื อหลังสมัยใหม่ การตั้งคาถามเหล่านี้เกิดขึ้นมากในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
(นอกจากเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก) จนต่อมาจึงเกิดการปรับกระบวนคิดและกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการยึด
มัน่ ในทฤษฎีกระแสหลัก กลายเป็ นกลุ่มกระบวนทัศน์กระแสทางเลือก (จากกระแสหลัก) ทั้งนี้เป็ นเพราะ
สังคมและวงวิชาการมองเห็นถึงอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและควบคุมไม่ได้ ซึ่ งมีผลทาให้ไม่
สามารถนาทฤษฎีกระแสหลักมาใช้ได้อีก จาเป็ นต้องตั้งคาถามกับแนวคิด ทฤษฎี และคาสอนเดิมๆ จนถึง
ขนาดต้องสร้างแนวคิดทฤษฎี กระบวนทัศน์กนั ใหม่

2. ความหมายของการปรับกระบวนทัศน์
Thomas Kuhn (1922 – 1996) คือ ผูน้ าเสนอความหมายของคาว่า “กระบวนทัศน์” (paradigm)
ที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์ความรู ้ในวงการสังคมศาสตร์ เป็ นอย่างมาก หลังจากที่ Kuhn เสนอให้ใช้คานี้
วงการสังคมศาสตร์ ใช้เวลาอยูร่ ะยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่ หลายในระยะต่อมา ใน
หนังสื อ The Structure of Scientific Revolution (1962, 1970) Kuhn กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงวิชาการที่ยง่ิ ใหญ่ จะต้องเริ่ มที่การปรับกระบวนทัศน์ เมื่อสังคมเพิ่มความซับซ้อนขึ้นถึง
ขั้นวิกฤต กระบวนทัศน์เดิมที่วงวิชาการใช้อยูจ่ ะไม่มีพลังในการอธิ บายได้อีกต่อไป ในการก้าวข้ามหรื อผ่า
ทางตัน จาเป็ นจะต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ ชาย โพธิ สิตา สรุ ปว่า
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“ในหนังสื อนี ้ Kuhn ต้ องการเสนอแนวคิดว่ า การเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่ าเป็ นการปฎิวตั ิวิทยาศาสตร์ แขนง
ต่ างๆ นั้น มีจุดตั้งต้ นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เมื่อกระบวนทัศน์ เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลให้ คน
เปลี่ยนคาถามในการค้ นคว้ า เมื่อคาถามเปลี่ยน ข้ อมูลที่ต้องการให้ ตอบคาถามก็เปลี่ยน สิ่ งนีน้ าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเครื่ องมือสาหรั บการค้ นคว้ า และวิธีการวิเคราะห์ หาคาตอบด้ วย สรุ ปว่ า เมื่อกระบวนทัศน์
เปลี่ยน ความคิด พฤติกรรม และกระบวนการค้ นคว้ าวิจัยทั้งหมดก็เปลี่ยนไป ซึ่ งจะนาไปสู่การค้ นพบใหม่
และความรู้ ใหม่ ในมุมมองนีก้ ารปฏิ วตั ิในวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ จะเกิดขึน้ ไม่ ได้ เลย ถ้ าไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ ” (ชาย โพธิ สิตา 2547: 62 – 63)

ในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา ตัวอย่างการปรับกระบวนทัศน์จากสังคมยุคสมัยใหม่สู่สังคมปั จจุบนั
ยุคหลังสมัยใหม่ มีตวั อย่างที่เห็นชัดเจน ในบทความนี้ผเู ้ ขียนขอเสนอตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
(1) มโนทัศน์เรื่ องความสมัยใหม่ (modernism) สู่ มโนทัศน์หลังสมัยใหม่ (post – modernism)
(2) ทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยม (positivism) สู่ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (phenomenology)
(3) แนวคิดรัฐนิยม (government) สู่ แนวคิดธรรมาภิบาล (governance)
(4) การพัฒนาที่เน้นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth – centered) สู่ การพัฒนาที่ใช้คนเป็ น
ศูนย์กลาง (human – centered)
(5) การพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของคน (needs – based) สู่ การพัฒนาที่มี
จุดมุ่งหมายในการเข้าถึงสิ ทธิ (rights – based)

3. การปรับสู่ กระบวนทัศน์ “มนุษย์เป็ นศูนย์กลาง” และ “สิ ทธิมนุษยชน”
การพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งเน้นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทาให้มีการเร่ งการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ดว้ ยความหวังว่าจะนารายได้ไปลงทุนเพิม่ เพื่อจะได้ยงิ่ เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีก กระบวนการค้ายาเสพติดก็เป็ นผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะความ
ต้องการรวยเร็ ว และขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็ ว โดยไม่คานึ งถึงผลกระทบด้านอื่นที่ตามมา
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ผลกระทบทางลบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีขอ้ จากัดทาให้เกิดอาชญากรรมข้าม
ชาติ ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม
เยาวชน และผูย้ ากจนด้วย
การปรับกระบวนทัศน์จากแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่ องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปรากฏ
เป็ นรู ปธรรมที่เด่นชัด เมื่อสหประชาชาติมุ่งรณรงค์ให้พิจารณาการพัฒนา โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนา
มนุษย์ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ความสาคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันอย่างเอื้ออาทร
ร่ วมมือกันแทนการแข่งขัน ทั้งหมดนี้หมายความว่าจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ดา้ นการพัฒนา โดยปรับ
ทั้งทฤษฎีและวิธีการในการศึกษา รวมทั้งการกาหนดโครงการการพัฒนาที่ตามมาทั้งหมด
กระบวนทัศน์แนวปรากฎการณ์นิยม (phenomenology) คือการศึกษาปรากฏการณ์และ
สถานการณ์ โดยให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แล้วหาข้อสรุ ปเบื้องต้น เป็ นข้อสรุ ปสาหรับ
สถานการณ์และเหตุการณ์น้ นั ๆโดยเฉพาะ การสร้างทฤษฎีในระดับนี้ เรี ยกว่า grounded theory ไม่สามารถ
พัฒนาเป็ นทฤษฎีกระแสหลัก และอ้างความเป็ นสากลได้ มีผลทาให้มีคาถามตามมาว่า ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ ที่เป็ นสากลและถูกต้องเสมอในกลุ่มวิชาการกระแสหลักนั้น เป็ นไปได้จริ งตามนั้นจริ งหรื อ
เมื่อเกิดการตั้งคาถามกับแนวคิดกระแสหลัก จึงเกิดการรื้ อสร้างแนวคิดทฤษฎีที่มีอยูเ่ ดิม
เพราะทฤษฎีเดิมถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมเดิม เมื่อสภาพแวดล้อมและบริ บทเปลี่ยนไป จึงควรรื้ อ
โครงสร้างแนวคิดเดิม (deconstruct) และสร้างโครงสร้างความคิดใหม่ (reconstruct) ในสภาพแวดล้อมและ
บริ บทใหม่ นักวิชาการสานักนี้ถูกเรี ยกรวมๆ ว่าสานัก constructionism
การพัฒนาตามแนวคิดพัฒนามนุษย์และใช้คนเป็ นศูนย์กลาง (human - centered) เห็นเป็ น
รู ปธรรมในรู ปของรายงานของโครงการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) ซึ่งตีพิมพ์ Human
Development Report เป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 1990 เป็ นต้นมา
การพัฒนาโดยใช้คนเป็ นศูนย์กลางและให้ความสาคัญกับกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนควบคูก่ บั การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนและการรับรองกติการะหว่างประเทศ
และอนุสัญญาด้านสิ ทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ ในหัวข้อสิ ทธิ มนุษยชนกับผูห้ ญิงที่ถูกจากัดอิสรภาพนั้น
ปฏิญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องคือ
- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (1948)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิการเมือง (1966)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (1966)
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- อนุสัญญาต่อต้านการทารุ ณกรรมหรื อการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรื อเหยียดหยามศักดิ์ศรี
(1984)
- อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ (1965)
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (1979)
- อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (1989)

4. กระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนในวงการยาเสพติด
ในวงการยาเสพติด ซึ่งมักพยายามมุ่งแก้ปัญหาแนวพฤติกรรมศาสตร์ และอาชญาวิทยา และยึด
ติดแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้วยทฤษฎีกระแสหลัก ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติด
ประกอบด้วยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ ผูเ้ สพยา ผูพ้ ่ งึ พายา ผูค้ า้ ยารายย่อย และขบวนการผูค้ า้ ยาประกอบด้วย
ผูผ้ ลิตยารวมทั้งองค์กรผูล้ กั ลอบค้ายาเสพติดในรู ปองค์กร
นอกจากนี้ในการหาทางแก้ปัญหายาเสพติด ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ สพยา ผูพ้ ่ ึงพา
ยา และผูค้ า้ รายย่อย ในวงวิชาการกระแสหลัก ก็มกั ใช้กระบวนทัศน์จิตวิทยากระเเสหลักเรื่ องการให้รางวัล
และการลงโทษ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและผูค้ า้ รายย่อย โดยเชื่ อว่าจะสามารถปรับพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ได้ดว้ ยวิธีการลงโทษ และระดับการลงโทษก็ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของการกระทาที่ไม่
เหมาะสมนั้นๆ ยิง่ ทาผิดมากก็ตอ้ งได้รับโทษที่รุนแรงตามไปด้วย
ปั จจุบนั แนวคิดกระเเสหลักเรื่ องการให้รางวัลและการลงโทษนี้ได้ถูกท้าทาย เพราะผลของ
การศึกษาสถิติขอ้ มูลด้านยาเสพติด พบว่าจานวนผูก้ ระทาผิด หรื อผูไ้ ด้รับโทษ ไม่ได้ลดน้อยลง แม้เมื่อมี
การลงโทษรุ นแรง ทั้งนี้เพราะทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่ องการให้รางวัลและการลงโทษนี้เกิดจากการ
ตั้งสมมติฐานและทดลองในห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้หนูเป็ นสัตว์ทดลองและควบคุมสภาพแวดล้อมให้หนูอยู่
ในกรง โดยผูว้ จิ ยั จะให้รางวัลเป็ นอาหารแก่หนูที่ปฏิบตั ิตามที่สอน และจะใช้ไฟฟ้ าช๊อต เมื่อหนูปฏิบตั ิเป็ น
อย่างอื่น พฤติกรรมของหนูเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เพราะนักวิจยั ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ แต่ถา้ ตัว
แปรด้านสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและขยายเพิ่มมากขึ้น การควบคุมพฤติกรรมจะเป็ นไปไม่ได้
เมื่อแนวคิดกระแสหลักถูกตั้งคาถาม การรื้ อสร้างโครงสร้างความคิด จึงนาไปสู่ การปรับ
กระบวนทัศน์การทางานทางสังคมใน 2 มิติ มิติแรกเป็ นการปรับจากแนวคิดการพัฒนาที่เคยเน้นเป้ าหมาย
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ งมีผลกระทบต่อผูค้ นกลุ่มต่างๆ มากมาย มาสู่ การพัฒนาที่เน้นที่ตวั คนใน
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กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มต่างๆ (human - centered) แต่แม้เมื่อให้ความสาคัญกับตัวคนในกลุ่มต่างๆ ในวงการ
ทางสังคมศาสตร์ ก็ยงั พบว่า การศึกษาพฤติกรรมของคนด้วยแนวคิดปฏิฐานนิยมตามวิธีการทางจิตวิทยาที่
ใช้การลงโทษเป็ นตัวควบคุมพฤติกรรม ก็ไม่สามารถยืนยันว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เพราะมี
ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอีกหลายมิติที่จะต้องคานึงถึง ในการควบรวมมิติท้ งั สอง สหประชาชาติจึงได้
นาเสนอให้พิจารณาจากมุมมองของสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุ ษย์แต่ละคนพึงได้รับ แทนการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์โดยทัว่ ไป การจากัดว่าสังคมควรจะดูแลผูค้ นให้มีการเคารพสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน จึงเป็ นการตี
กรอบให้ประเด็นแคบลงและตรงต่อกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการปรับจาก needs – based มาผนวกรวมแนวคิด
สิ ทธิมนุษยชน หรื อ rights – based เพิ่มขึ้นด้วย ปรากฏเป็ นรู ปธรรมในรู ปของปฏิญญาและอนุสัญญาของ
สหประชาชาติหลายฉบับ และมีการนาเสนอรายละเอียดในบทที่ 1 ของคู่มือนโยบายยาเสพติดที่แจกใน
วันนี้
ดังนั้น ถ้าจะปรับกระบวนทัศน์ในการทางานด้านยาเสพติด จากมุมมองของผูห้ ญิงที่ถูก
คุมขัง จึงต้องตั้งคาถามว่า ถ้าจะพิจารณาการแก้ไขปั ญหาโดยให้ผหู้ ญิงเป็ นศูนย์กลาง และถ้าจะพิจารณา
จากมุมมองสิ ทธิมนุษยชน ควรทบทวนเรื่ องมาตรการการลงโทษตามกระบวนทัศน์กระแสหลักหรื อไม่
คู่มือฉบับนี้ได้นาเสนอแนวทางการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยาเสพติดระหว่าง
ประเทศได้อย่างครบถ้วน ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐาน ในบทที่ 2 มี
การทบทวนแนวคิดกระแสหลัก เรื่ องการจัดประเภทยา การบังคับใช้กฎหมาย การคุมขัง และมาตรการใน
เรื อนจา ข้อสรุ ปเบื้องต้นชี้ให้เห็นปั ญหาของมาตรการที่มีอยูแ่ ละควรแก้ไข
บทที่ 3 เสนอมาตรการโครงการทางสังคมที่เป็ นไปได้ โดยเน้นในเรื่ องมาตรการเชิงป้ องกัน
ที่ได้มีการดาเนินการในประเทศต่างๆ และบทที่ 4 ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดย
ให้พิจารณาประเด็นของบริ บทในชุมชนด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และสมาชิกในสังคม ทั้งนี้จะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนช่วยดูแลกลุ่มเสพยา พึ่งพายา และค้ายารายย่อยได้ดว้ ย ทั้งนี้ เป็ นการเพิ่มเติมจาก
มาตรการทางด้านกฎหมายและการลงโทษที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ข้อคิดเห็นในการนาเสนอวันนี้คือ การปรับกระบวนทัศน์การทางานจากที่เคยถูกครอบงาจาก
แนวคิดกระแสหลัก ที่เน้นเรื่ องการลงโทษ มาพิจารณามาตรการที่ใช้คนเป็ นศูนย์กลาง และใช้การแก้ปัญหา
จากมิติสิทธิ มนุษยชน เรื่ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและอิสรภาพของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ โดยคานึงถึงบริ บททาง
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวติ และหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวและชุมชน
เมื่อมีการปรับกระบวนทัศน์ ย่อมหมายถึงการปรับกระบวนการทางานด้านความยุติธรรมใน
กระบวนการยาเสพติดด้วย นอกจากปรับจากการใช้แนวทางวินิจฉัยความผิดและการลงโทษ มาสู่ การ
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วินิจฉัยความผิดและหามาตรการป้ องกัน หรื อหาวิธีการอื่นเพื่อใช้เป็ นทางเลือกให้แก่ผกู ้ ระทาผิด การ
วินิจฉัยความผิดและกระบวนการแก้ปัญหาควรเป็ นไปแนวทางชี้นาสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนให้สังคมดีข้ ึน
เสนอทางเลือกใหม่ และทางออกใหม่ในมุมมอง restorative justice แทนที่จะเน้นการลงโทษ (punitive
justice) เช่นเดิม นอกจากนี้ การตีความ “ความยุติธรรม” ก็จะต้องพิจารณาว่าจะตีความตามตัวอักษรอย่าง
เคร่ งครัด (retributive) หรื อตีความแนวก้าวหน้าที่มุ่งพาสังคมไปสู่ อนาคตที่ดีกว่า (distributive justice)
ตามที่กล่าวข้างต้น ข้อถกเถียงในประเด็นนี้ยงั ไม่มีขอ้ ยุติ และจาเป็ นจะต้องมีการศึกษาวิจยั เพื่อหา
ข้อสนับสนุนในการตีความและความหมาย “ความยุติธรรม” ต่อไปด้วย
----------------------------------------------------

