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ถอดความโดย นายพิทยา จินาวัฒน์*

มิถุนายน 2557

	 เมื่อตอนสิ้นปี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 มีการปล่อยผู้ต้องขัง 

ที่ถูกจ�าคุกในคดีลักลอบล�าเลียง/ค้ายาเสพติด	 ออกจากเรือนจ�า	 

1,500	 คน	 โดยรู้จักกันในชื่อของ	 “การอภัยโทษผู้ล�าเลียงยาเสพติด/

เดินยาเสพติด/ขนยาเสพติด”	โดยเลือกเฉพาะกลุ่มนักโทษที่เป็นเหยื่อ

ของกฎหมายการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนและขาดการพิจารณาอย่าง

รอบคอบที่ใช้มาหลายปี	 แม้ว่าเริ่มด้วยการใช้มาตรการนี้	 รัฐบาลของ

ประธานาธิบดี	 Rafael	 Correa	 เริ่มก้าวส�าคัญในกระบวนการปฏิรูป

กฎหมายที่เข้มงวด/โหดที่ใช้ควบคุมยาเสพติดในประเทศ	 ซึ่งจะต้อง

ท�าให้ส�าเร็จด้วยการมีกฎหมายใหม่ออกมาให้ได้	

การให้อภัยโทษแก่ผู้ขนยาเสพติดรายย่อย 
ในประเทศ Ecuador

เขียนโดย Pien Metaal

สัมภาษณ์โดย Sandra Edwards

*	อดีตรองเลขาธิการ	ป.ป.ส.,	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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บทน�า

	 ในหลายปีมานี้ระบบการลงโทษก�าลังอยู่ภายใต้การกดดันมาก

เนื่องจากมีการน�าระบบดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดที่เกิดจากการแก้

ปัญหาการเสพ	 การค้า	 และการผลิตยาเสพติด	 ซึ่งเหมือนกับการเดิน 

มาถึงทางตัน	 ท�าให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนอย่างส�าคัญ	 ระบบ 

คมุขงันกัโทษกลายเป็นสถานทีน่�าเอาผูต้้องหา/จ�าเลยจากคดยีาเสพตดิ 

ตามนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของนานาประเทศที่เน้นในเรื่อง	

“ความไม่สามารถอดทนได้ต่อปัญหายาเสพติด”	 (Zero	 tolerance)	

ผลที่ตามมาก็คือ	 ต้องปราบปรามจับกุมผู้เสพ	 ผู้ล�าเลียง/ค้า	 และ 

ผู้ผลิตยาเสพติดจ�านวนมากท�าให้มีผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า	

	 	 กรณีลาตินอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานการณ์ที ่

ไม่ยั่งยืนและเผยให้เห็นถึงสภาพที่ขาดมนุษยธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้ง 

กับสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน	 นโยบายที่พัฒนาขึ้นในประเทศ	 Ecuador	 

ในชื่อของ	 “ความมั่นคงของพลเมือง	 (Citizen	 Security)”	 เกี่ยวข้อง 

กับวาทกรรม	 “สงครามยาเสพติด”	 ที่ก ่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ 

ผู้ต้องขังในเรือนจ�าอย่างมีนัยส�าคัญ

	 บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมบางอย่าง	 

(เช่น	 เป็นคนยากจน	 การศึกษาน้อย	 ฯลฯ)	 ในทางปฏิบัติพบว่า	 

(ถ้าท�าตาม)	 ทางเลือกต่างๆ	 ที่จะช่วยให้มีความอยู่รอดในขั้นต�่าสุด

ได้ต้องกลายเป็นผู้ที่กระท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 การค้าขายอย่างไม่เป็น 

ทางการ	 การปล ้น	 การลักลอบขนยาเสพติดจ�านวนเล็กน ้อย	 
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การกระท�าผิดดังกล่าวเกิดขึ้นตามถนนซึ่งไม่ค่อยด�าเนินการตาม

นโยบาย	 “พลเมืองมีความมั่นคง”	 ส่งผลให้มีการคุมขังอาชญากร 

ที่เป็นผู้น�าในธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้

	 สถานการณ์ของเรือนจ�าของประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคนี้มี 

ลักษณะตามที่นักวิเคราะห์อธิบายว่าเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาบีบ 

ให้รัฐบาลต้องตรวจสอบและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันที	 

การตรวจสอบครั้งนี้อ้างอิงได้จากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและ 

การปฏิบัติซึ่งอาจได้ผลโดยเร็วและช่วยฟื้นฟูความได้สัดส่วนในการ

พิจารณาตัดสินโทษในความผิดทางอาญาที่กระท�าลง	

	 เรือนจ�าต่างๆ	 มีสภาพทุกข์ยากเลวร้ายมากเนื่องมาจาก 

ปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ปัจจัยพื้นฐานไม่เพียงพอ	 งบประมาณมีน้อย	 ความ

แออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 มีความรุนแรงอย่างเป็นระบบเกิดขึ้น

กับผู้ต้องขัง	 และการไม่ให้ผู้ต้องขังได้ตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตผู้ต้องขังเอง	 การที่แม่ต้องถูกคุมขังท�าให้สมาชิกในครอบครัว

ไม่ปลอดภัย	 ลูกๆ	 สับสนไม่อาจปรับตัวได้จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ตามถนน 

ซึ่งมองเห็นอนาคตในระยะปานกลางและระยะยาวได้ว่าอาจต้อง 

ไปอยู่สถานพินิจเด็กและเยาวชน	หรือเรือนจ�า	 ข้อพิจารณาด้านสังคม 

ช่วยผลักดันในเรื่องที่เป็นวาระทางการเมืองในหลายประเทศใน 

ลาตินอเมริกันในการจัดล�าดับความส�าคัญในเรื่องเงื่อนไขที่เป็น

มนุษยธรรมมากขึ้น	
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	 รายงานฉบับนี้อุทิศให้แก่กรณีของประเทศ	 Ecuador	 ที่ม ี

การปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของการตัดสินลงโทษคดี

อาญาซึ่งจะเป็นตัวอย่างจูงใจส�าหรับประเทศอื่นๆ	รายงานเน้นในเรื่อง

สถานการณ์วิกฤติของระบบการลงโทษในประเทศ	 Ecuador	 และ 

วิเคราะห์ลักษณะของการอภัยโทษแก่บุคคลที่เรียกว่าผู ้ล�าเลียง/ 

ขนยาเสพติดรายย่อย	 (ที่เรียกว่ามือขนฯ	 หรือคนเดินยาเสพติด	 

หรือ	 mules	 ซึ่งเป็นผู ้ล�าเลียง/ขนยาเสพติดรายย่อย	 หรือเป็น 

ผู้ขายยาเสพติด)

	 รัฐบาลประเทศ	 Ecuador	 ให้อภัยโทษภายใต้เงื่อนไขที ่

เข้มงวดแก่กลุ ่มบุคคลที่ถูกพิพากษาตัดสินลงโทษในคดีลักลอบ 

ล�าเลียง/ค้ายาเสพติด	 มาตรการนี้เป็นตัวอย่างของการปฏิรูปซึ่ง 

ท�าให ้มั่นใจในรูปแบบที่สามารถปฏิบัติได ้ในพื้นที่ที่การเมืองม ี

บทบาทมาก	 (เพิ่มเติมโดยผู้แปล	 อะไรก็เป็นการเมืองไปหมด	 ในเรื่อง 

การจัดสรรคุณค่า	 ผลประโยชน์/ทรัพยากร	 การก�าหนดนโยบาย	 

จะค�านึงถึงคะแนนนิยมของประชาชนเป็นหลัก	ฯลฯ)

	 ความจริงที่ว่าประธานาธิบดี	 Correa	 มีประสบการณ์คล้ายกัน 

จากประวัติส ่วนตัวซึ่งส ่งผลต่อการตัดสินใจของท่าน	 บิดาของ

ประธานาธิบดี	 Correa	 เองก็เป็นเหยื่อของการกระท�าที่ผิดพลาด 

และเสื่อมเสียเกียรติในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	 

บิดาของท่านเคยผิดพลาดที่ขับรถบรรทุกยาเสพติดข้ามพรมแดน	 

แล้วถูกจับกุมและฆ่าตัวตายเพราะเหตุดังกล่าว	 เหนือสิ่งอื่นใด	 
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มาตรการที่ใช ้นั้นแสดงให้เห็นถึงการท�าให้นโยบายยาเสพติดมี 

ความเป็นมนษุยธรรมขึน้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นโดยรบีด่วนทัง้ในลาตนิอเมรกิา

และประเทศอื่นๆ	ในโลก

	 ผู ้เขียนขอบคุณส�าหรับการอภัยโทษที่รัฐบาลให้แก่มือขน/ 

คนเดินยาเสพติดรายเล็กรายน้อย	 ปัจจุบัน	 ผู้ได้รับอภัยโทษได้ออก 

จากประเทศ	 Ecuador	 ไปแล้ว	 (ซึ่งจะมีบทสัมภาษณ์ของบุคคล 

เหล่านี้	 3	 ท่านในบทความนี้ด้วย)	 การปฏิรูปในประเทศ	 Ecuador	 

เกิดขึ้นในบริบทการเมืองของกระบวนการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 

มีการลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญใหม ่ เมื่อเดือนกันยายน	 

ค.ศ.	2008	(พ.ศ.	2551)	

สถานการณ์ในเรือนจ�าของประเทศ Ecuador 

	 กฎหมายควบคุมยาเสพติดของประเทศ	 Ecuador	 มีความ

เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งในลาตินอเมริกาโดยออกกฎหมายตาม 

แนวบรรทัดฐานระหว่างประเทศ	 กฎหมายยาเสพติดพัฒนามาโดย 

มีแรงกดดันทางการเมืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 

ที่	1980	และช่วงต้นทศวรรษที่	1990	(พ.ศ.	2523-2533)

	 ประเทศในกลุ ่ม	 Andean	 จะรวมเอาระบบย่อยของการ 

ลงโทษซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศและหลักพื้นฐาน 

ของกฎหมายอาญาของประเทศ	 และยังไม่เคารพต่อหลักเกณฑ์ความ
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ได้สัดส่วนระหว่างอาชญากรรมและการลงโทษ	 (Proportionality	

between	a	crime	and	punishment)

	 นอกจากนั้นยังล้มเหลวที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 

การปลูกพืชเสพติด,	 การแปรรูป,	 การลักลอบค้า/ล�าเลียง	 และ 

การเสพยาเสพติด	

	 กฎหมายยาเสพติดดังกล่าวมาจากนอกภูมิภาคลาตินอเมริกา	

โดยไม่ได้พิจารณาในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 การยอมรับรู ้

ในความไม่เท่าเทียมทางสังคม	 หรือการพิจารณาตามบรรทัดฐาน 

ทางสิทธิมนุษยชน

	 ข้อมูลความเป็นจริงในเรือนจ�า	 แม้ว่าอาจแตกต่างกันบ้าง 

มาจากสถิติของหน่วยงานฟื ้นฟูทางสังคมแห่งชาติของประเทศ	 

Ecuador	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 ปีค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 พบว่าม ี

ผู้ต้องขังราว	 17,000	 คน	 อยู่ในระบบเรือนจ�า	 (จากการท�าส�ามะโน 

ผู ้ต ้องขังในเรือนจ�าของประเทศ	 Ecuador	 กระทรวงยุติธรรม)	 

พบว่ามีผู ้ต้องขังอยู่ทั้งหมด	 13,532	 คน	 ในขณะที่พื้นที่อย่างเป็น

ทางการของเรือนจ�าที่สามารถรองรับผู้ต้องขังได้มีเพียง	 8,000	 คน	 

ส่งผลให้มีปัญหาผู้ต้องขังแออัดล้นเรือนจ�า

	 แม้ว่าประเทศ	Ecuador	เป็นประเทศทีม่อีตัราโทษจ�าคกุต�า่ทีส่ดุ

ในลาตินอเมริกา	 แต่ความหนาแน่นของผู้ต้องขังต่อพื้นที่นั้นมีระดับ 

สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศ	 Brazil	 และประเทศ	

Peru	แต่ก็ต�่ากว่าประเทศ	Bolivia	และประเทศ	Suriname
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	 ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศ	 Ecuador	 พบว่า	 

45%	 ของผู ้ต้องขัง	 (6,039	 คน)	 ยังไม่ได้ถูกตัดสินคดี/ยังไม่เป็น 

นักโทษเด็ดขาด	 และ	 46%	 ของผู้ต้องขังไม่มีทนายความ	 ในที่คุมขัง 

มีการก่อความวุ ่นวายและความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 ข้อร้องเรียนจาก 

ผู้ต้องขังในเรื่องการใช้มาตรการที่เข้มงวดยังไม่เกิดขึ้น	 นอกจากการ 

ใช้กฎระเบียบ

	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 1990	 (พ.ศ.	 2533)	 และ	 ค.ศ.	 2005	 

(2548)	 จ�านวนผู ้ต้องขังในเรือนจ�าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 ทั้งนี ้

เนื่องมาจากมีการใช้กฎหมายอย่างไม่พินิจพิเคราะห์อันอาจเป็นผล 

มาจากแรงกดดันที่รุนแรงจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต ้

การริเริ่มของ	 Andean	 ครั้งหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศ 

ออกมาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนว่า	 ได้พิจารณาว่า	 “ปฏิบัติการ 

ของประเทศ	 Ecuador	 ยังไม่มีประสิทธิภาพ	 และจ�าเป็นที่ประเทศ	

Ecuador	ต้องเพิ่มการจับกุมนักค้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก	12%”

	 การแทรกแซงของสหรัฐฯ	 ในกิจการภายในของประเทศ	 

Ecuador	และในประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ	แต่ในกรณี

นี้แสดงให้เห็นว่ามันก้าวไปไกลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จ�าเพาะ
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	 สืบเนื่องจากการส�ามะโนจ�านวนผู ้ต้องขังในเรือนจ�าต่างๆ	 

เมื่อเดือนสิงหาคม	 ป ี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 34%	 ของ 

ผู ้ต ้องขังคดีลักลอบค้า/ล�าเลียงยาเสพติดในประเทศ	 Ecuador	 

ตั้งแต่กลางปี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 เป็นต้นมาเป็นผู ้ต้องหา 

ในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	

	 ในเดือนมิถุนายนปี	 ค.ศ.	 2007	 (พ.ศ.	 2550)	 มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในศูนย์บ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และต่อมา 

มีการประกาศอีกครั้งในปี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 หลังจาก

ประธานาธิบดี	 Correa	 ไปเยี่ยมเรือนจ�าแห่งหนึ่งที่มีห้องขัง	 25	 ห้อง 

ในเมือง	 Quito	 หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ได้เริ่มรณรงค์ระดับชาติในหลายเรื่อง	 เรื่องหนึ่งคือการให้อภัยโทษ 

แก่ผู้ขน/เดินยาเสพติดรายเล็ก	 รายน้อย	 รัฐบาลประเทศ	 Ecuador	

ริเริ่มการพิจารณาเป็นพิเศษแก่กลุ่มผู้ขนยาเสพติดรายย่อยเหล่านี ้

ซึ่งมีจ�านวน	 2,555	 คน	 ประธานาธิบดี	 Correa	 สัญญาว่าภายใน	 

2	 ป ี	 จะไม ่มีผู ้ต ้องขังคนใดที่อยู ่ ในประเทศที่ยังไม ่ได ้รับการ 

พิจารณาคดี	 ในการด�าเนินงานดังกล่าวประธานาธิบดี	 Correa	 จึง 

จัดตั้งหน่วยป้องกันสาธารณะขึ้นซึ่งสร้างผลงานที่ดีพอสมควร	
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	 เมื่อประธานาธิบดี	 Correa	 เข้ารับหน้าที่	 เขาจัดตั้งกระทรวง

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขึ้นซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานนี้มาก่อนใน

เดือนมกราคม	ปี	ค.ศ.	2009	 (พ.ศ.	2552)	ส�านักงานฟื้นฟูทางสังคม

แห่งชาติ	 (NOSR)	 ให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานรณรงค์ในปีแรกของ 

การรณรงค์	 ทั้งๆ	 ที่ไม ่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 แต่ก็ม ี

การปล่อยผู้ต้องขัง	 6,600	 คน	 โดยปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ทางกฎหมายให้เรียบง ่ายขึ้นโดยการให้อภัยโทษแก่ผู ้ต ้องขังที ่

เจ็บป่วยในขั้นสุดท้าย	 และมือขน/เดินยาเสพติดรายเล็กรายน้อย	

ประมาณว่ามีผู ้ต้องขังในกลุ ่มประเภทสุดท้ายได้รับการอภัยโทษ	 

1,500	คน	

ข้อเสนอในการอภัยโทษ 

	 พื้นฐานของความคิดที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีลักลอบล�าเลียง

ยาเสพติดอยู ่ภายในกรอบความคิดที่รัฐบาลประเทศ	 Ecuador	 

เรียกว่า	 “การท�าให้ระบบฟื ้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู ้ติด 

ยาเสพติดมีความเป็นมนุษยธรรม”	 และการท�าให้สอดคล้องกับ 

พันธะข้อผูกพันขั้นพื้นฐาน	เช่น	“การเคารพและการบังคับใช้กฎหมาย

ให้เคารพสิทธิมนุษยชน	 (respecting	 and	 enforcing	 respect	 for	

human	rights”)	
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	 ในการบรรยายที่น�าเสนอต่อคณะท�างานเฉพาะกิจส�าหรับ

กิจการด้านกฎหมายและการคลังของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว ่า	 

กฎหมายปัจจุบัน	 “ก�าหนดโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความผิดที่ได ้ 

กระท�าไป	 ในความเป็นจริง	 ส่วนใหญ่ของผู้ต้องค�าพิพากษาตัดสิน

ลงโทษไม่ได้เป็นผู ้ลักลอบล�าเลียง/ค้ารายใหญ่หรือเป็นผู้จ�าหน่าย	 

แต่เป็นบุคคลที่เรียกว่า	 “มือขน/เดินยาเสพติด”	 เกือบทั้งหมดเป็น 

ผู ้หญิง	 ส่วนใหญ่เป็นผู ้ที่ไม่ได้ควบคุมการล�าเลียง/ค้ายาเสพติด	 

แต่เป็นคนที่ให้เช่าร่างกายเป็นที่เก็บยาเสพติดเพื่อแลกกับเงินซึ่ง 

ไม่สัมพันธ์กับจ�านวนเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติด”	 รัฐบาล 

คาดหมายว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันโดยอ้างว่า

กฎหมายปัจจุบันถูกมองว่าเป็นการฝ่าฝืน/ละเมิดประมวลกฎหมาย

อาญาของประเทศ	Ecuador”	

	 ข้อเสนอทีจ่ดัท�าขึน้ก�าหนดให้คดมีกีารอภยัโทษ	“ส�าหรบับคุคล 

ที่ขน/เดินยาเสพติด”	 การก�าหนดโทษของศาลก่อนเดือนกรกฎาคม	

ปีค.ศ.	2008	(พ.ศ.	2551)	ที่ยังมีอยู่

 l	 แม้ว่าเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือมีการกลับค�า

พิพากษา,

 l	 ไม่มีการพิพากษาลงโทษภายใต้กฎหมายยาเสพติดมาก่อน,
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 l	 ถูกจับกุมมาพร้อมด้วยยาเสพติดจ�านวนไม่เกิน	 2	 กิโลกรัม	

และ

 l	 ถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา	 10%	 ของระยะเวลาที่ถูกตัดสิน 

จ�าคุก	หรืออย่างน้อย	1	ปี	

	 ในค�ากล่าวของ	Dr.	Gustavo	Jalkh	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนั้น	 ข้อเสนอสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง 

การแก้ปัญหาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สมาชิก 

มาประชุมกันอย่างครบถ้วนเมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2008	 

(พ.ศ.	 2551)	 เนื้อหาที่ได้รับความเห็นชอบนั้นเหมือนกับข้อเสนอ 

ของรัฐบาลที่ เสนอไป	 ซึ่งรวมทั้งข ้ออ ้างอิงที่ เป ็นข ้อเสนอของ 

สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	 (ECOSOC)	 เคยจัดท�าขึ้น

ไว้ก่อนหน้านั้นในเรื่องมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง/

นักโทษ	 และเป็นการอ้างอิงถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่แสดงไว ้

ในรายงานประจ�าป ี	 ค.ศ.	 1997	 (พ.ศ.	 2540)	 ของศาลสิทธิ 

มนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกาซึ่งบันทึกไว้ว่ากฎหมายต่อต้านยาเสพติด

นั้นก่อให้เกิดอันตรายที่มากเกินควรต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน	 สิ่งที่ส�าคัญคือ 

เป็นข้ออ้างอิงถึงผลเสียทางด้านสังคมของผู ้ต ้องขังหญิงซึ่งเป็น 

กลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในคดีการลักลอบล�าเลียง/ค้ายาเสพติด	
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ข้ออภิปรายถกเถียงและการตัดสินใจทางการเมือง :  
ข้อสนับสนุน และข้อโต้แย้ง

	 ข้อเสนอและชุดกิจกรรมในการปฏิรูปกฎหมายของรัฐบาล

ประธานาธิบดี	 Correa	 ได้รับความเห็นชอบจากการลงคะแนน 

ออกเสียงของสมาชิกสภา	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญเมื่อ	 24	 กรกฎาคม	 

ปี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 ซึ่ งรวมทั้ งการให ้อภัยโทษแก ่ 

มือขนยาเสพติดรายย่อย	 และในเดือนกรกฎาคมนั้นเองสภา	 (ร่าง)	

รัฐธรรมนูญสิ้นสุดการท�างานโดยให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหม่	 (new	Magna	 Carta)	 ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน	

รัฐบาลจัดให้มีการลงประชามติของประชาชน	(public	referendum)	

ว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 

สภา	ฯ	มา	
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1. การสัมภาษณ์ MS.Analia Silva 

	 MS.Analia	ถูกตัดสินจ�าคุก	8	ปีในเรือนจ�าหญิงที่เมือง	Quito	 
ในฐานความผิดครอบครองยาเสพติดชนิดโคคา	 เพสต์	 (coca	 paste)	
หรือโคเคนชนิดเปียกเป็นก้อนยังไม่แห้งเป็นผงหนัก	 400	 กรัม	 
ปัจจุบันเธอถูกจ�าคุกมาแล้ว	 5	 ปีจากโทษจ�าคุก	 8	 ปี	 และมีความ 
ยากล�าบากมาก

	 MS.Analia	 ไม่ไว้ใจคณะกรรมการของเรือนจ�า	 เธอบอกว่า 
กรรมการหลายคนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 โดยเฉพาะผู ้คุม 
มีรายได้จากการปล่อยให้ผู้ต้องขังที่จ่ายเงินเข้าถึงบริการต่างๆ	 ได้ 
ทั้งที่ก็สามารถได้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว	 เธอประณาม 
การทุจริตที่กรรมการและผู้คุมบางคนท�า	 เนื่องจากคณะกรรมการ 
เรือนจ�ารับผิดชอบในการด�าเนินการตามขั้นตอนของการอภัยโทษ 
ในพื้นที่	El	Inca	เธอจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยเร็ว	(เนื่องจาก
มีความขัดแย้งกับคณะกรรมการเรือนจ�า)

	 MS.Analia	 มีปัญหากับเงื่อนไขของการอภัยโทษครั้งใหม่	 
เธอมีคุณสมบัติเกือบครบถ้วนยกเว ้นในเรื่องเงื่อนไขที่จะไม่ให้ 
อภัยโทษแก่ผู ้ต้องขังที่เคยถูกคุมขังมาแล้วเป็นครั้งที่สอง	 เธอเคย 
ต้องโทษในเรือนจ�ามาก่อนในฐานความผิดครอบครองยาเสพติด 
จ�านวนเล็กน้อย	 เหมือนเป็นการประชดประชัน	 เธอเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในการสนับสนุนสิทธิต่างๆ	 ของผู้กระท�าผิดซ�้า	 เช่น	 การท�าทัณฑ์บน/ 
การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ	 ในกรณีการอภัยโทษ	 เหตุผล 
ของเธอคือ	การลงโทษจ�าคุกเป็นระยะเวลานานนั้นไม่ยุติธรรมต่อเธอ	
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	 เรื่องที่ประชดประชันของ	 MS.Analia	 อีกกรณีคือ	 ในที่สุด 

เธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาภายใต้การอภัยโทษครั้งใหม่เนื่องมาจาก 

มีการทุจริตคอร์รัปชั่นแบบเดิมอยู ่ในกระบวนการที่เธอได้ต่อสู ้ใน	 

El	 Inca	 เธอก็ต้องจ่ายเงินให้คนบางคนที่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร ่

ให้ผู้พิพากษาเพื่อทบทวนและลงนามในเอกสารการอภัยโทษนั้น

	 ปัจจุบัน	 MS.Analia	 มีอิสรภาพแล้ว	 และท�างานอยู่กับกลุ่ม 

ผู้หญิงที่พยายามพึ่งตนเองโดยการจัดการร้านขายกาแฟของกลุ ่ม	

อย่างไรก็ตาม	เหมือนกับที่เราจะได้เห็นในกรณีศึกษาของ	Ms.Teresa	

Delgado	 (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	 3)	MS.Analia	ก�าลังมีปัญหาหลังจาก

ที่ถูกจ�าคุกมาหลายปี	เพราะเธอสูญเสียทุกๆ	อย่างในระหว่างถูกจ�าคุก	

และเธอเองก็ไม่ได้รับการศึกษาแม้ในระดับประถมศึกษา	MS.Analia	 

มีเชื้อสาย	 Afro-Ecuador	 ในระหว่างลัทธิคตินิยมเชื้อชาติใน 

ประเทศ	 Ecuador	 และภูมิหลังที่เคยถูกจ�าคุกมา	 เธอมองเห็น 

ทางเลือกสองสามทางที่เปิดอยู่นอกจากกลับไปเดิน/ขนยาเสพติด 

ซึ่งเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ท�าอีก
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2. การสัมภาษณ์ MS.Elizabet Silba 

	 MS.Elizabet	 Silba	 ถูกจับกุมเมื่อ	 ปี	 ค.ศ.	 2007	 ในขณะที ่

ก�าลังล�าเลียงโคเคน	 เพสต์	 500	 กรัม	 เธอถูกตัดสินจ�าคุก	 8	 ปี	 

และเริ่มต้นจ�าคุกใน	 Ibarra	 เมืองเล็กๆ	 ในตอนเหนือของประเทศ	 

Ecuador

	 	 MS.Elizabet	 เป็นบุคคลยอดเยี่ยมซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจ�าคุก 

ในเรือนจ�า	 ต่อมากลายเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของคณะกรรมการ 

เรือนจ�า	 เธอและสมาชิกคณะกรรมการเรือนจ�าคนอื่นไปพบสมาชิก

สมัชชาแห่งชาติที่สนใจในการปฏิรูปเรือนจ�า	 สมาชิกสมัชชาฯ	 ได้ 

เข้าไปมีส ่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอในการให้อภัยโทษ 

แก่ผู ้ล�าเลียง/ขนยาเสพติดจ�านวนเล็กน้อยซึ่งถูกตัดสินจ�าคุกอย่าง 

ไม่เป็นธรรมเป็นเวลาหลายปี

	 เนื่องจากความสัมพันธ ์พิเศษกับสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 

เมื่อการอภัยโทษได้รับอนุมัติจากสมัชชาฯ	MS.Elizabet	 ได้รับเลือก 

ให้ช่วยด�าเนินการในเรื่องการอภัยโทษในเรือนจ�าสตรีของพื้นที่	 

Ibarra	 โดยเธอรวบรวมข ้อมูลทั้ งหมดของผู ้ต ้องขังหญิงซึ่ งมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สมัชชาฯ	 อนุมัติ	 จากการท�างาน 

ของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับอิสรภาพ	MS.Elizabet	 

เองก็ได้รับการอภัยโทษด้วยความรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ ่าย	 

การอภัยโทษนับว่าเป็นของขวัญที่เหลือเชื่อแก่เธอเพราะใช้เวลา 
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ด�าเนินเรื่องเพียงหนึ่งป ีหลังจากที่ เธอถูกตัดสินจ�าคุกเป ็นเวลา	 

8	 ปี	 เธอออกจากเรือนจ�ามาโดยมีสภาพปกติด้วยความรู้สึกสะเทือน

อารมณ์

	 แม้ในกระบวนการทั้งหมดโดยกฎหมายจะไม่เสียค่าใช้จ่าย	 แต่ 

ก็มีเอกสารทางด้านกฎหมายและการด�าเนินงานของศาลที่ต้องได้รับ 

มาจากหน่วยงานภายนอกเรือนจ�า	 ผู้ต้องขังจ�านวนมากใน	 Ibarra	

และทั่วประเทศ	 Ecuador	 ต้องจ่ายเงินเป็นค่าทนายและ/หรือเป็น

ค่าตอบแทนบุคคลที่อยู ่นอกเรือนจ�าในการประสานงานเรื่องการ

ขออภัยโทษตั้งแต่	 30-500$	 ความยากง่ายและค่าใช้จ่ายที่ต้อง 

เสียไปในกระบวนการดังกล่าวขึ้นอยู ่กับการกระท�าโดยด่วนของ 

ผู้ต้องขังที่ต้องการออกจากเรือนจ�า	 ความสลับซับซ้อนของคดี	 และ/

หรือการขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขออภัยโทษ

	 จุดเลี้ยวกลับของเรื่องราวของ	 MS.Elizabet	 ซึ่งควรเป็น

บรรทัดฐาน	แต่กลับกลายมาเป็นข้อยกเว้นหรือเรื่องพิเศษ

	 ข้อเสนอในการให้อภัยโทษของประเทศ	 Ecuador	 แก่ 

ผู้ล�าเลียง/มือขนยาเสพติดรายย่อยจัดท�าขึ้นในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยว 

หัวต่อทางการเมือง	 ข้อเสนอนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมที่

รัฐบาลเสนอต่อที่ประชุมสภา	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญที่จัดท�าขึ้นเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน	 2007	 (พ.ศ.	 2550)	 โดยมีการปรับปรุงรวบรวม 

เข้าด้วยกันขึ้นในระหว่างการประชุมสภาฯ	 มีการอภิปรายกันมาก 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในเรื่องปริมาณยาเสพติดที่ผู้ล�าเลียง 
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ยาเสพติดสามารถขนยาเสพติดโดยมีสิทธิได้รับการอภัยโทษ	 ในเรื่อง

การจัดท�าหลักเกณฑ์ส�าหรับข้อจ�ากัด/เพดานของปริมาณ/น�้าหนัก 

ยาเสพติดเป็นกรัมนั้นเห็นได้ชัดเจนว่า	 เป็นสิ่งที่ก�าหนดกันตาม 

อ�าเภอใจโดยไม่มีเหตุผลรองรับ

	 การน�าเสนอข้อมูลในเรื่องการให้อภัยโทษส�าหรับผู ้ล�าเลียง 

ยาเสพติดหรือผู ้ต ้องสงสัยว ่าเป็นผู ้ล�าเลียงยาเสพติดท�าให้เกิด 

ปฏิกิริยาสองประการ	 ประการแรกมีสัญญาณแห่งความโล่งใจจาก 

ผู้ต้องขังที่เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบยังห่วงใยพวกเขา	 หลังจาก 

ที่ประท้วง	 หยุดงาน	 และร้องเรียนมาหลายปี	 นับเป็นครั้งแรกที่ 

ผู้ต้องขังเหล่านี้ได้เห็นว่ามีการกระท�าที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดปัญหา 

ความแออัดของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอย่างไม่มีมนุษยธรรมในเรือนจ�า

	 ปฏิกิริยาในครั้งที่สองซึ่งเป็นในทางลบสะท้อนออกมาในเชิง 

ที่ปรากฏอยู่ตามสื่อมวลชน	 โดยพื้นฐานแล้ว	 ฝ่ายตรงข้ามโต้แย้งว่า 

การอภัยโทษนั้นเป็นการสนับสนุนการลักลอบล�าเลียง/ค้ายาเสพติด

	 กระบอกเสียงของฝ่ายที่ค้านคือ	 Washington	 Pesantez	 

อัยการสูงสุดของประเทศซึ่งออกมาพูดคัดค้านข้อเสนอนี้	 โดยมี 

จุดยืนว่า	 เฉพาะอาชญากรรมทางการเมืองกรณีเดียวเท่านั้นที่จะ 

ให้อภัยโทษได้	 ไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไป	 (ข้อเสนอการอภัยโทษที่ 

เสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญไปนั้นได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ที่เป็น 

เหยื่อการล่อให้กระท�าผิด/ล่อซื้อในช่วงรัฐบาลชุดก่อนๆ)
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	 ยังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มใดจะได้ประโยชน์	 กลุ่มที่ขายยาเสพติด 

รายเล็กรายน้อยหรือกลุ ่มที่ล�าเลียง/มือขนยาเสพติด	 ด้วยเหตุผล 

บางอย่างจงึเป็นทีย่อมรบัได้ว่าจะให้อภยัโทษเฉพาะกลุม่ผูข้นยาเสพตดิ 

ซึ่งเป็นเหยื่อของเครือข่ายค้า/ล�าเลียงยาเสพติด	 ไม่ใช่ให้อภัยโทษ 

แก่บุคคลที่ขายยาเสพติดจ�านวนเล็กน้อยตามถนน

	 แต่เมื่อก�าหนดปริมาณยาเสพติดไว้ที	่ 2	 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า	

เป็นที่เห็นชัดเจนว่าคนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้สามารถ

เจรจาต่อรองให้ปล่อยพวกเขาออกจากเรือนจ�าได้	 แม้ว่าจะเป็นผู้ค้า 

ยาเสพติด	 เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ก�าหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ขนยาเสพติด 

หรือไม่	เพราะใช้ปริมาณเป็นตัวก�าหนดเท่านั้น

	 Washington	 Pesantez	 อัยการสูงสุด	 กล่าวว่า	 ถ้าใคร 

ขนยาเสพติดมามีน�้าหนัก	 2	 กิโลกรัม	 แล้วตั้งใจขายให้ได้ก�าไรสูง	 

และส่วนใหญ่ของผู้ต้องขัง	 (80%)	 ยังอยู่ในเรือนจ�าในฐานความผิด

ครอบครองยาเสพติดน้อยกว่า	 50	 กรัม	 เป็นปริมาณในจ�านวนที่ 

เขาเคยเสนอไว้เป็นขีดจ�ากัด

	 ทั้งๆ	 ที่อัยการสูงสุดระบุถึงข้อมูลพื้นฐาน	 แต่ก็ยังปะปนกัน

ระหว่างมุมมอง	2	มุมมองที่เด่นชัด	:	คือการจัดองค์กรของการลักลอบ

ล�าเลยีง/ค้ายาเสพตดิ	และเรือ่งของการลดทอนความเป็นอาชญากรรม/ 

ความผิดของผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งมีการน�ามาใช้มากขึ้นในกระบวนการ 

ออกกฎหมายและการพิจารณาคดีทั่วโลก
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	 ในเรื่องการจัดองค์กรลักลอบค้า/ล�าเลียงยาเสพติด	 บุคคล 

ที่เป็นมือขนยาเสพติดเช่นเดียวกับผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเป็นจุดอ่อน

ที่สุดของห่วงโซ่ธุรกิจที่ท�าก�าไรสูงมาก

 ผู้หญิงหลายคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตกลืนยาเสพติดเข้าไปในท้อง 

ซึ่ งสามารถฆ่าพวกเธอได ้ทันทีหรือขายยาเสพติดตามถนน 

จ�านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของยาเสพติดที่ลักลอบ 

น�าเข้ามา คนที่ถูกใช้โดยกลุ่มนักค้าและล�าเลียงซึ่งเกือบทั้งหมด 

แทบจะไม่มีข้อยกเว้นเลยมาจากชนชั้นทางสังคม ที่เปราะบาง

และยากจน ยิ่งกว่านั้นก�าไรที่เครือข่ายนักค้ายาเสพติดได้รับนั้น 

ไม่ได้สัดส่วนกับรายได้ที่น ้อยของมือขนยาเสพติดที่เครือข่าย 

ยาเสพติดไปหามาท�างานเลยทั้งที่พวกมือขนยาเสพติดมีความ 

เสี่ยงมากกว่า

	 ข้อเสนอของรัฐบาลประเทศ	 Ecuador	 ยังสามารถให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการลดทอนความเป็นอาชญากรรมกับการ 

ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพ	 มีข้อพิสูจน์ที่เพียงพอว่ากฎหมาย 

ยาเสพตดิใหม่หรอืกฎหมายทีป่ฏริปูไปพจิารณาจดุเน้นทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน 

ของรัฐธรรมนูญ	 :	 ที่ว่าปัญหาการใช้/เสพยาเสพติดเป็นประเด็น 

ปัญหาในด้านสาธารณสุข	 และเมื่ออ ้างถึงผู ้ ใช ้ยาเสพติดแล ้ว	 

“จะไม่มีกรณีใดที่อนุญาตให้เป็นอาชญากรรมหรือความผิด	 และ 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้นจะถูกละเมิดได้
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	 ส�าหรับคนส่วนใหญ่แล้ว	 ข้อโต้แย้งที่ส�าคัญส�าหรับข้อเสนอ 

ของรัฐบาลประเทศ	 Ecuador	 ก็คือ	 การคืนความได้สัดส่วนที่ขาด 

หายไปจากค�าพิพากษาตัดสินโทษในคดียาเสพติดที่ผ่านมา

3. การสัมภาษณ์ Ms.Teresa Delgado

	 คดีของ	Ms.Teresa	 Delgado	 เป็นตัวอย่างของการอภัยโทษ 

ครั้งใหม่ซึ่งริเริ่มในประเทศ	 Ecuador	 ที่ยังไม่ได้ไปไกลเพียงพอ	

Ms.Teresa	 เป็นมือขนยาเสพติดรายย่อยจากนักค้าไปยังผู ้ซื้อ	 

เธอถูกจับกุมพร้อมโคเคน	30	กรัม	และในที่สุดถูกตัดสินจ�าคุก	8	ปี

	 หลังจากเงื่อนไขและขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการ 

อภัยโทษครั้งใหม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 คณะ

กรรมการพิจารณาตัวนักโทษในเรือนจ�าหญิง	El	Inca	ในเมือง	Quito	

เริ่มรวบรวมข้อมูลจากนักโทษทุกคน:	 จ�านวนยาเสพติดที่ถูกจับกุม	 

และระยะเวลาจ�าคุก	 คดีของ	 Ms.Teresa	 มีคุณสมบัติชัดเจน 

ที่ได้รับการอภัยโทษ	 ถึงแม้ว่ากระบวนการไม่ยุ่งยากและเธอไม่ต้อง

จ่ายค่าอะไร	 แต่ต้องใช้เวลา	 5	 เดือน	 นับตั้งแต่ยื่นเรื่องจนถึงได้รับ 

การปล่อยตัว
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	 นักโทษส่วนใหญ่ต้องถูกคุมขังเป็นเวลานานภายใต้กฎหมาย 

ยาเสพติด	 ที่ผ่านมาในเวลา	 6	 ปีที่	 Ms.Teresa	 ถูกคุมขังในเรือนจ�า	 

เธอสูญเสียสิ่งต่างๆ	 ที่เคยมีไปทั้งหมด	 ลูกของเธอสองคนกลายเป็น

เด็กก�าพร้าและเธอไม่มีที่จะไป	 เพื่อนเก่าๆ	 ที่ครอบครัวถูกคุมขัง 

เพราะคดียาเสพติดในเรือนจ�าพาเธอพร้อมลูกไปและให้ที่อยู่แก่เธอ 

และลูกๆ	 Ms.Teresa	 เริ่มต ้นท�างานกับเพื่อนที่ธุรกิจบริการ 

จัดอาหาร

	 อย่างไรก็ตาม	 ครอบครัวที่	 Ms.Teresa	 ไปอยู ่และท�างาน 

ด้วยยังคงยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและถูกเฝ้าจับตาโดยต�ารวจ 

โดยที่เธอไม่รู ้	 Ms.Teresa	 ถูกพบเห็นบ่อยครั้งว่าอยู ่ร่วมกับกลุ ่ม 

นักค้ายาเสพติด	 เมื่อมีการตรวจพบว่าทรัพย์สิ่งของครอบครัวนี ้

มีกัญชาอยู ่จ�านวนมาก	 เธอจึงถูกควบคุมตัวพร ้อมสมาชิกของ 

ครอบครัวที่เหลือ	 Ms.Teresa	 ถูกฉุดเข้ามาพร้อมเพื่อนที่เหลืออยู ่

ของเธอจากข้อเท็จจริงที่ว ่าเธอเคยถูกคุมขังในเรือนจ�าด้วยคดี 

ยาเสพติดมาก่อนแม้ว่าจะไม่พบยาเสพติดในตัวเธอเลยก็ตาม

	 Ms.Teresa	 สาบานว่า	 เธอไม่ได้เข้าไปค้ายาเสพติดอีก	 และ

ครอบครัวที่เธอไปอยู่ด้วยซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าก็ยืนยันว่า 

เธอไม่ได้ท�างานค้ายาเสพติดด้วย	 หลังจากที่ถูกคุมขังในเรือนจ�าอยู่ 

หลายปี	 Ms.Teresa	 ต้องการให้ครอบครัวกลับไปอยู ่ร ่วมกันอีก 

และจะไม่ยอมเอาอิสรภาพของเธอไปเสี่ยงอีก	 อย่างไรก็ตาม	 ตอนนี ้

เธอยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าอีกครั้ง	 และคดีของเธอยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของอัยการอยู่
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	 คดีของ	 Ms.Teresa	 เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการ

ริเริ่มในการให้อภัยโทษในประเทศ	 Ecuador	 อาจไม่ได้ไปได้ไกล 

อย่างเพียงพอ	 นักโทษส่วนใหญ่ถูกคุมขังในเรือนจ�าเป็นเวลานาน	 

หลุดออกไปจากสังคม	 ไม่มีที่ไปเมื่อถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ�า	 

ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกในครอบครัวหรือผู ้ที่คุ ้นเคยอยู ่ในวงการค้า 

ยาเสพติด	 ผู ้ที่ ได ้รับการอภัยโทษเมื่อถูกปล่อยตัวจากเรือนจ�า 

มักไม่มีเงิน	 และโดยข้อเท็จจริงที่พวกเขาถูกคุมขังในเรือนจ�ามานาน 

จะเป็นอุปสรรคในการหางานท�า	 การให้อภัยโทษครั้งใหม่เป็น 

ของขวัญแก่ผู ้ที่ ได ้รับความทุกข ์ร ้อนจากกฎหมายยาเสพติดที่ 

เข้มงวดโหดร้าย	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมส�าหรับผู้ที่ 

เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาใหม่ในประเทศ	Ecuador	แล้วผู้พ้นโทษ

ที่ได้รับประโยชน์เหล่านี้จะไปที่ไหนและจะอยู่รอดหรือไม่?	

สรุป

	 การอภัยโทษให้แก่ผู ้ล�าเลียงยาเสพติดหรือมือขนยาเสพติด 

รายย ่อยที่ เสนอโดยรัฐบาลประเทศ	 Ecuador	 และสภาร ่าง 

รัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบด้วยอ�านาจเต็มสภาเป็นตัวอย่างที่ดี 

ที่ปฏิบัติได้	และมีคุณค่าที่จะน�าไปปรับใช้ในประเทศอื่น
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	 การอภัยโทษนี้แสดงให ้เห็นถึงกลุ ่มคนที่ถูกทอดทิ้งจาก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 นอกจากนั้น	 ยังเป ็นการยอมรับรู ้ถึง 

คุณลักษณะของกฎหมายควบคุมยาเสพติดที่เข้มงวดทารุณซึ่งใช้ 

ในประเทศแถบภูมิภาคนี้

	 มาตรการนี้ยังเป็นที่โต้แย้งอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ 

การลักลอบค้า/ล�าเลียงยาเสพติด	 อย่างไรก็ตาม	 ในที่สุดก็ยอมรับรู้ว่า	 

เป็นพื้นที่สีเทาเมื่อบุคคลที่มีต้นก�าเนิดที่ต้อยต�่า	 ยากจน/มีทรัพยากรน้อย	 

เป็นผู้ลักลอบล�าเลียงยาเสพติด	 การลงโทษบุคคลเหล่านี้	 โดยไม่ได ้

ให้ทางเลือกใดๆ	 แก่พวกเขาเป็นความไม่เป็นธรรมและไม่ได้สัดส่วน 

กับความผิดที่ได้กระท�าไป

	 มาตรการใหม่ในประเทศ	 Ecuador	 ก็อาจเสียไปได้	 ถ้าไม่มี 

การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสารที่ควบคุม	 ในเวลา

เดียวกัน	 ในประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ประเทศ	 Ecuador	 ก็สามารถ 

สร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลของประเทศอื่นๆ	 ที่ต้องการปลดปล่อย

ตัวเองจากจากภาระอันหนักหน่วงที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายที่ 

เกี่ยวกับสารที่ถูกควบคุม	
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