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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งนายสมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ กับคณะ รวม ๔๔ คน เป็นผู้เสนอ 
 
 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนำยสมชำย  แสวงกำร 
กับคณะ รวม ๔๔ คน เป็นผู้เสนอ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.senate.go.th หัวข้อ กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
เพ่ือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๕ วัน โดยมีกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 
 จ ำนวนผู้แสดงควำมคิดเห็น ทั้งสิ้น  ๑๖,๔๓๑   
 - เห็นด้วย  จ ำนวน  ๑๖,๒๘๘   คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๑๓  
 - ไม่เห็นด้วย  จ ำนวน  ๑๓๘   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๘๔ 
 - ไม่แสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๕   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๓   
 ทั้งนี้ ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมีทั้งในส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในบำงประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
  
 ความเห็นต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 

 กรณีเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
 ๑. เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเปิดโอกำส
ให้สำมำรถน ำกัญชำและพืชกระท่อมไปท ำกำรศึกษำวิจัย เพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำมำรถน ำไปใช้  
ในกำรรักษำภำยใต้กำรดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ โดยมีควำมเห็นสรุปได้ดังนี้ 
  - สนับสนุนให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมเพ่ือเป็นยำรักษำโรค เนื่องจำกสำมำรถช่วยเหลือ
ประชำชนที่เจ็บป่วยได้ เช่น โรคมะเร็ง เบำหวำน อัลไซเมอร์ พำร์กินสัน ซึมเศร้ำ ไมเกรน กล้ำมเนื้ออ่อนแรง 
ลมชัก จิตเวช เป็นต้น โดยจะต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลและควบคุมโดยผู้เชี่ยวชำญอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย 
  - เป็นทำงเลือกใหม่ส ำหรับผู้ป่วยในกำรรักษำ สำมำรถเข้ำถึงยำรำคำถูกได้เพรำะไม่ต้อง
พ่ึงพำกำรน ำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ ประชำชนทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงยำและกำรรักษำได้อย่ำงทั่วถึง โดยควร
ค ำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำถึงยำเป็นส ำคัญ  
  - เป็นประโยชน์ในกำรรักษำผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ
ที่มีอันตรำยน้อยกว่ำกำรใช้เคมีบ ำบัด ซึ่งต ำรำยำไทยจะใช้เมล็ดกินเป็นยำชูก ำลัง ช่วยให้เจริญอำหำร และ
ในทำงกำรแพทย์ยังใช้ประโยชน์จำกกัญชำในกำรรักษำโรคและบรรเทำอำกำรอย่ำงหลำกหลำย เช่น ใช้แก้ปวดหัว
ไมเกรน แก้อำกำรสั่นเพ้อ แก้อำกำรไอ อ่อนล้ำ ปวดประจ ำเดือนของสตรี โรคข้อ หรือกระทั่งโรคมะเร็งบำงชนิด 
  - ช่วยบรรเทำอำกำรของโรคและผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ ท ำให้ผู้ป่วยไม่ละทิ้งกำรรักษำ 
  - เป็นไปตำมหลักสำกล โดยมีผลกำรวิจัยจำกหลำยประเทศเกี่ยวกับกำรน ำมำใช้ในทำง
กำรแพทย์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำกัญชำสำมำรถน ำมำรักษำโรคได้ และส่งผลดีกับผู้ป่วย อีกทั้งยังมีควำมเสพติดน้อย
กว่ำเหล้ำและบุหรี่  
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  - ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ ประหยัดงบประมำณในกำรน ำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ และ
ยังสำมำรถส่งออกเพ่ือน ำรำยได้เข้ำประเทศได้  
  - เห็นด้วยกับกำรยกเลิกกัญชำออกจำกบัญชียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เนื่องจำกกัญชำ 
มีประโยชน์และสรรพคุณทำงยำทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้ทำงกำรแพทย์ 
อยู่แล้วด้วยวิถีแบบชำวบ้ำน หำกมีกำรปรับเปลี่ยนให้ถูกกฎหมำยมำกขึ้นก็จะท ำให้เกิดกำรศึกษำและพัฒนำ
อย่ำงจริงจังและถูกต้อง 
  - สนับสนุนให้เป็นสิ่งเสพติดประเภทควบคุม เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้ในทำงกำรแพทย์  
เพ่ือรักษำผู้ป่วย เนื่องจำกกัญชำมีสำร THC ที่สำมำรถรักษำได้หลำยโรค และเป็นสมุนไพรพื้นบ้ำน  
  - พืชทั้งสองชนิดมีสรรพคุณเป็นยำสมุนไพร สำมำรถรักษำโรคต่ำง ๆ ได้มำกมำย  
กำรขึ้นบัญชีเป็นยำเสพติดให้โทษท ำให้ประเทศเสียโอกำสในกำรค้นคว้ำวิจัยและน ำมำใช้เพ่ือบ ำบัดโรคภัย  
ของผู้ป่วย อีกท้ังกำรน ำพืชทั้งสองชนิดมำวิจัยเป็นยำรักษำโรคจะท ำให้เกิดควำมม่ันคงทำงยำของประเทศด้วย  
  - เป็นสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีน  และมีประโยชน ์
ทำงกำรแพทย์มำกกว่ำกำรระบุว่ำเป็นสิ่งให้โทษ 
 ๒. เป็นร่ำงกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อบ้ำนเมือง ซึ่งตระหนักถึงปัญหำ ข้อเท็จจริง วิธีกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด และมุ่งเน้นให้ประชำชนมีโอกำสใช้ประโยชน์จำกบทบัญญัติหรือข้อยกเว้นของกฎหมำยนั้น 
ถือเป็นประโยชน์ต่อควำมมั่นคงและควำมสุขของประชำชน แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำทำงกำรแพทย์และ
โอกำสในกำรรักษำของผู้ป่วย โดยในระยะแรกอำจต้องเร่งวิจัยด้ำนต่ำง ๆ โดยนักวิจัยหรือแพทย์ชำวไทย 
เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่ำง ๆ ซึ่งควรวิเครำะห์ประโยชน์และโทษให้ครบถ้วน และวิจัย 
หลักจริยธรรม คุณธรรม ethics ต่ำง ๆ แล้วค่อยพิจำรณำในด้ำนอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรแพทย์ เช่น  
ด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ เหมือนที่เมืองใหญ ่ๆ เช่น Amsterdam ได้เคยด ำเนินกำร  
 ๓. สนับสนุนให้มียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชำ) ไว้ในครอบครองไม่เกินจ ำนวนที่จ ำกัด
ที่จ ำเป็นส ำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว หรือส ำหรับใช้ประจ ำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ 
เครื่องบิน หรือยำนพำหนะอ่ืนใดที่ใช้ในกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศ  
 ๔. ควรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำ หน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลใดบ้ำงที่สำมำรถขออนุญำตศึกษำวิจัย
เรื่องกัญชำเพ่ือกำรแพทย์และกำรรักษำโรคได้บ้ำง และกำรขออนุญำตและกำรพิจำรณำอนุญำตต้องเป็นไป 
ด้วยควำมรอบคอบ รวดเร็ว และไม่ควรมีขั้นตอนมำกจนเป็นอุปสรรคและเป็นช่องทำงที่เอ้ือในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ 
 ๕. ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้เป็นคุณมำกกว่ำโทษและยังเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรศึกษำด้ำน  
เภสัชกรรมในด้ำนคุณประโยชน์ของพืชทั้งสองชนิด 
 ๖. เห็นสมควรว่ำประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมำยเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้กัญชำและพืช
กระท่อมในกำรรักษำโรคได้อย่ำงถูกกฎหมำย เนื่องจำกในหลำยประเทศซึ่งมีวิทยำกำรก้ำวหน้ำ  เช่น 
สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอิสรำเอล เป็นต้น ได้แสดงผลประจักษ์ว่ำกัญชำและ
กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่มีผลกำรศึกษำและกำรพัฒนำเพ่ือใช้เป็นยำรักษำโรคร้ำยแรงหลำยโรค เช่น  
โรคลมชัก พำร์กินสัน อัลไซเมอร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคมะเร็ง  มีผลปรำกฏว่ำกัญชำสำมำรถเยียวยำรักษำ
โรคมะเร็งและบรรเทำผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำตำมแนวทำงแพทย์แผนปัจจุบัน ในกำรบรรเทำควำมเจ็บปวด
จำกอำกำรของโรค กำรแพ้เคมีบ ำบัด กัญชำและกระท่อมมีสภำพเป็นเพียงพืชสมุนไพร ซึ่งถูกใช้ในสูตรยำไทย
และเป็นเครื่องชูรสในอำหำรมำแต่โบรำณ มีผลกระทบต่อสุขภำพและกระทบต่อสังคมน้อยกว่ำเหล้ำและบุหรี่ 
ดังนั้น กัญชำและพืชกระท่อมซึ่งมีคุณมำกมหำศำลกว่ำโทษจึงไม่สมควรถูกจัดให้เป็นสำรเสพติดผิดกฎหมำย  
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 ๗. กำรประกำศยกเลิกกัญชำและพืชกระท่อมออกจำกบัญชียำเสพติดและเปลี่ยนไปเป็น 
ยำควบคุมพิเศษที่สั่งจ่ำยโดยแพทย์หรือเภสัชกรที่ได้รับอนุญำตจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลไม่หวังดีน ำไปใช้
ในทำงที่ผิดได้ และควรเพ่ิมให้ผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยมีสิทธิในกำรสั่งจ่ำยยำที่มีส่วนประกอบของ  
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วย 
 ๘. เห็นควรแก้ไขเพ่ือให้กัญชำและพืชกระท่อมสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้ 
ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยยังคงไว้ซึ่งกำรเป็นยำเสพติด  
ให้โทษ เพื่อป้องกันกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในทำงท่ีผิด  
 ๙. สมควรวิจัยสรรพคุณให้ดียิ่งขึ้นและถูกกฎหมำย เพ่ือพัฒนำต่อยอดน ำมำใช้ประโยชน ์
ในทำงกำรแพทย์และธุรกิจ โดยมีกฎหมำยควบคุมผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำย และผู้บริโภคอย่ำงชัดเจน หำกไม่ถูกวิจัย
เพรำะถูกกีดกั้นทำงกฎหมำย ประเทศไทยอำจต้องเสียประโยชน์อย่ำงมหันต์ และต่ำงชำติที่ไม่ถูกกีดกั้น 
ทำงกฎหมำยอำจได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มทีจ่ำกกำรที่ได้ศึกษำถึงสรรพคุณสมุนไพรของไทย และท ำกำรวิจัย
จนจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งสมุนไพรไทยจำกโบรำณกำลที่มีคุณอนันต์เหล่ำนั้น เป็นพืชผิดกฎหมำยของประเทศไทย 
ส่งผลให้หมดโอกำสในกำรค้นคว้ำด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับสู่สำกล 
 ๑๐. กำรอนุญำตให้ใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ต้องมีกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ หำกปรำศจำกกำรดูแลหรือควบคุมปริมำณกำรใช้กัญชำ อำจท ำให้ผู้ที่ใช้รักษำหรือบ ำบัด เกิดกำร
เสพติดได้ ดังนั้น กำรออกบทบัญญัติเพ่ืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ ย่อมต้องก ำหนดหลักเกณฑ์
และมำตรกำรควบคุมดูแลอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกหำกก ำหนดมำตรกำรเข้มงวดจนเกินไป อำจจะท ำให้ ใช้
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้ไม่เต็มที่ และหำกก ำหนดผ่อนจนเกินไปอำจเกิดกำรลักลอบใช้เป็นยำเสพติดได้  
โดยจะต้องมีกำรก ำหนดบทลงโทษกรณีใช้ผิดวัตถุประสงค์ชัดเจน  
 ๑๑. เป็นกำรเปิดโอกำสให้นักวิจัยได้ท ำกำรทดลองหำสำรสกัดที่จะน ำมำช่วยรักษำผู้ป่วยได้  
โดยผู้ที่จะปลูก ผลิต และจ ำหน่ำย ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรใช้สำรเสพติด 
 ๑๒. กำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำเพ่ือเป็นประโยชน์ในทำงกำรแพทย์  สำมำรถพัฒนำและ 
เปิดโอกำสในกำรสนับสนุนงำนวิจัยของวงกำรกำรแพทย์ของประเทศไทยให้ทันสมัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วในปัจจุบันมำกยิ่งข้ึน และสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ของประชำชนได้จริง 

 กรณีไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
 - เป็นยำเสพติดให้โทษที่มีแต่จะท ำร้ำยร่ำงกำยและสติสัมปชัญญะของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่สำมำรถ
ควบคุมปริมำณกำรเสพได ้โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน จะเป็นกำรเพ่ิมปัญหำของสังคม  
 - เป็นยำเสพติดให้โทษที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ มีผลต่อจิตและระบบประสำท  
มีผลเสียมำกกว่ำผลดี เพรำะจะเกิดกำรแพร่ระบำดของกัญชำไปใช้ในแง่ของสำรเสพติดท ำให้ควบคุมได้ยำก  
ซึ่งจ ำเป็นต้องท ำกำรวิจัยให้เห็นถึงผลดีและผลเสียที่ชัดเจนมำกกว่ำนี้ จึงยังไม่ควรอนุญำตให้ใช้ได้อย่ำงเสรี 
 - ยำเสพติดจะท ำลำยองค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทย  และท ำลำยยำตำมธำตุเจ้ำเรือนหลัก 
(DNA) และธำตุเจ้ำเรือนรอง 
 - ไม่เห็นด้วยกับกำรยอมรับกัญชำมำรักษำโรค เนื่องจำกมีพืชมำกมำยที่ดีและมีประโยชน์ 
ในทำงกำรรักษำโรค เพียงแต่ทำงกำรแพทย์ของไทยยังไม่ยอมรับพืชสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ  เพรำะควำมรู้ทำงเภสัชกรรม
ของไทยมักใช้แต่ยำเคมีจึงอำจท ำให้พลำดควำมรู้เรื่องพืชดี ๆ ชนิดอ่ืน โดยกัญชำมีคุณสมบัติเฉพำะตัว 
เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น แต่มีข้อเสียมำกกว่ำข้อดี หำกไม่พิจำรณำอย่ำงรอบคอบจะเป็นผลร้ำยต่อเยำวชนได้ 
 



 

๔ 

 

 ความเห็นต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ 
 ๑. หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ  
  -  ไม่ควรก ำหนดหลักกำรข้อ (๑๑) ซึ่งก ำหนดหน้ำที่ของทำยำท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดกำร
มรดก และอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยำเสพติดให้
โทษในประเภท ๕ ตำยก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๖๑) เนื่องจำกผู้รับอนุญำตควรเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพ 

 ๒. มำตรำ ๓ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๖  
  - ท ำให้ผู้ที่ด ำเนินกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออกกัญชำ พืชกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญำตตำม
มำตรำ ๑๖ ต้องรับโทษหนักขึ้นตำมมำตรำ ๖๘ เนื่องจำกกรณียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ กำรด ำเนินกำรผลิต 
น ำเข้ำ ส่งออกกัญชำ พืชกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญำตจะบัญญัติโทษในกรณีดังกล่ำวไว้ในมำตรำ ๗๕ แต่เมื่อ 
มีกำรยกเลิกมำตรำ ๒๖ แล้ว ก็จะมีผลท ำให้ต้องรับผิดตำมมำตรำ ๖๘ แทน ฉะนั้น จึงควรบัญญัติโทษในกรณี
กัญชำ พืชกระท่อมให้เหมือนกับกฎหมำยยำเสพติดปัจจุบัน  
  - เงื่อนไขในกำรขอใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตเฉพำะในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำร ตำมเงื่อนไขที่บัญญัติในกฎกระทรวง ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำกัญชำ  พืชกระท่อมมำใช้มีข้อจ ำกัด
ค่อนข้ำงมำก เช่น มหำวิทยำลัยเอกชนจะไม่สำมำรถศึกษำวิจัยกัญชำ พืชกระท่อมได้  เนื่องจำกมิได้เป็น 
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  เพรำะปัจจุบันมหำวิทยำลัยเอกชนสำมำรถขออนุญำตวิจัยกัญชำ  
พืชกระท่อมได้ตำมมำตรำ ๒๖  
  - บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขออนุญำตให้ศึกษำวิจัยที่มีกำรแก้ไขตำมมำตรำ ๒๖ จะมีผลท ำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ไม่สำมำรถขออนุญำตศึกษำวิจัยได้อีกต่อไป เนื่องจำกไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๖ 
ที่บัญญัติว่ำจะต้องเป็นกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร  ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำรตีควำม
กฎหมำยได้ว่ำ หำกเป็นกำรผลิต ครอบครองเพ่ือศึกษำวิจัยของมหำวิทยำลัยเอกชน จะไม่เข้ำเงื่อนไขที่จะได้รับ
อนุญำตได้ อีกทั้งกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๑๖ ก็ไม่สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำกในบทบัญญัติ 
มำตรำ ๑๖ ได ้ 
   ทั้งนี้ ควำมในมำตรำ ๑๖ ดังกล่ำวยังเชื่อมโยงกับควำมในมำตรำ ๒๖ ของร่ำงมำตรำ ๘  
ซึ่งต้องพิจำรณำถึงควำมเก่ียวข้องกันด้วย 

 ๓. มำตรำ ๔ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๗ 
  - กำรบัญญัติให้กำรจ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ คือ 
กัญชำ พืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญำต ต้องรับโทษตำมมำตรำ ๖๙ วรรคสอง คือ หำกเป็นกำรครอบครอง 
เพ่ือจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ ผู้จ ำหน่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต จึงต้องรับโทษอำญำสูงขึ้นกว่ำพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับปัจจุบัน แต่หำกเป็นกำรครอบครองมอร์ฟีนที่มีปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ตั้งแต่ 
หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ผู้กระท ำควำมผิดอำจต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่  
ห้ำแสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมำณค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ว่ำจะคิดจำกเกณฑ์
ใด โดยปกติจะปริมำณเป็น “กรัม” คือ ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม แต่ในมำตรำ ๕๙ วรรคสำม กลับบัญญัติสูงถึงตั้งแต่ 
๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป  ทั้งนี้ ควำมในมำตรำ ๑๗ ดังกล่ำวยังเชื่อมโยงกับควำมในมำตรำ ๒๗ ของร่ำงมำตรำ ๙  
ซึ่งต้องพิจำรณำถึงควำมเก่ียวข้องกันด้วย 



 

๕ 

 

  - กำรมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง ให้ค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ได้ 
ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมข้ึนไป เป็นกำรค ำนวณอย่ำงไร เนื่องจำกสำรบริสุทธิ์อำจจะมำจำกพืชจ ำนวนมำก 

 ๔. มำตรำ ๕ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๘ 
  - ควรเพ่ิมเติมผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ ในมำตรำ ๑๘ (๑) ได้แก่ ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือกำรผลิตยำ
ของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเภสัชกรรมไทยตำมใบสั่ง 
  - มำตรำ ๑๘ (๒) ของร่ำงมำตรำ ๕ ไม่ควรก ำหนดให้มียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
ไว้ในครอบครองไม่เกินจ ำนวนที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ประจ ำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ 
เครื่องบินหรือยำนพำหนะอ่ืนใด เนื่องจำกสำรในกัญชำไม่ใช่สำรที่ใช้ช่วยชีวิตในยำมฉุกเฉิน สำรในกัญชำ  
เป็นยำที่ใช้ต่อเมื่อยำอ่ืนรักษำไม่ได้ผล  

 ๕. มำตรำ ๖ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๙ 
  - มำตรกำรควบคุมใบอนุญำตให้จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ ตำมมำตรำ ๑๙ ไม่เหมำะสมที่จะใช้มำตรกำรเข้มงวดนี้กับกัญชำและพืชกระท่อม เนื่องจำก 
เป็นกำรจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงยำหรือกำรบ ำบัดโรคของผู้ป่วย  ซึ่งในต่ำงประเทศจะมีกำรอนุญำตให้ร้ำนยำ 
ที่มีเภสัชกรสั่งจ่ำยยำที่มีส่วนผสมของกัญชำได้หำกมีใบสั่งใช้ยำของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สำธำรณสุข โดยในอนำคตอำจมีกำรน ำเข้ำหรือผลิตยำที่มีส่วนผสมของสำรส ำคัญจำกกัญชำหรือพืชกระท่อม
อย่ำงแพร่หลำย ฉะนั้น จึงควรใช้มำตรกำรตำมมำตรำ ๒๑ ที่ใช้ในกรณีกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๓ ซึ่งต้องเป็นร้ำนยำที่มีเภสัชกรประจ ำอยู่ตลอดเวลำท ำกำร 
  - กำรออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
จะต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบเพ่ือมิให้คนต่ำงชำติเป็นผู้เข้ำมำมีส่วนในกำรปลูกและใช้ประโยชน์   

 ๖. มำตรำ ๗ เพ่ิมควำมเป็นมำตรำ ๑๙/๑ 
  - เห็นด้วยในหลักกำรที่จะให้มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ปลูกกัญชำที่มีลักษณะเป็นกำรทดลอง 
เพำะปลูกพืชที่ เป็นหรือให้ผลผลิตที่ เป็นกัญชำ พืชกระท่อม  เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย  
ทำงกำรแพทย์ แต่ก็ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในกำรเพำะปลูกเพ่ือกำรบ ำบัดโรคของผู้ป่วยด้วย เพรำะหำก 
เป็นเพียงกำรวิจัยเท่ำนั้น ก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้  กำรก ำหนดพ้ืนที่ตำมมำตรำ ๑๙/๑  
ก็ไม่ควรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ เนื่องจำกมีกระบวนกำรและขั้นตอนที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
เพรำะพ้ืนที่ที่ทดลองปลูกที่เลือกไว้อำจไม่เหมำะสมกับพืชเสพติดชนิดนั้น ๆ ท ำให้ต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกใหม่  
อีกทั้งกำรออกพระรำชกฤษฎีกำก็ไม่สอดคล้องกับแนวทำงควบคุมในต่ำงประเทศ  จึงควรก ำหนดให้สำมำรถ
ออกประกำศพ้ืนที่หรือกิจกรรมแทน เช่น กำรออกประกำศก ำหนดพ้ืนที่ออกใบอนุญำตปลูกพืชเพ่ือศึกษำวิจัย 
หรือเพ่ืออุตสำหกรรม ซึ่งจะมีมำตรกำรควบคุมท่ีแตกต่ำงกัน  
   มำตรกำรข้ำงต้นควรบัญญัติไว้ในหมวด ๑๐ มำตรกำรควบคุมพิเศษ ไม่ควรบัญญัติไว้ใน
หมวด ๒ เพรำะไม่ใช่กรณีขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตในกรณีปกติ  จึงควรบัญญัติเพ่ิมเติมเป็น 
มำตรำ ๕๗/๑ ดังนี้  
   “มำตรำ ๕๗/๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย  กำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำหรือ 
พืชกระท่อมในทำงกำรแพทย์และสุขภำพ และกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด  ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันหรือปรำบปรำมยำเสพติดก ำหนดเขตพ้ืนที่หนึ่ง  
พ้ืนที่ใด เพ่ือกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  



 

๖ 

 

   (๑) ทดลอง เพำะปลูกกัญชำและพืชกระท่อม  
   (๒) ผลิต ทดสอบเกี่ยวกับกัญชำ พืชกระท่อม และสำรส ำคัญจำกกัญชำหรือพืชกระท่อม  
   (๓) ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอนในกำรเสพหรือครอบครองกัญชำ พืชกระท่อม และสำรส ำคัญ
จำกกัญชำหรือพืชกระท่อม ตำมประเภทและปริมำณท่ีก ำหนด  
   กำรก ำหนดพ้ืนที่และกำรกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และประกำศดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ มีมำตรกำรควบคุมและตรวจสอบกำรกระท ำดังกล่ำวด้วย  
   ผู้รับอนุญำตตำมวรรคสองจะต้องเป็นหน่วยงำนของรัฐ สถำบันอุดมศึกษำ หรือนิติบุคคล
ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
   ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและกรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือกมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรขนส่ง ท ำลำย หรือด ำเนินกำรใด ๆ 
เกี่ยวกับกัญชำ พืชกระท่อม และสำรส ำคัญจำกกัญชำและพืชกระท่อม โดยต้องจัดท ำรำยงำนเสนอ
คณะกรรมกำรทุกหกเดือน โดยอยู่ภำยใต้มำตรกำรควบคุมและตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด” 

 ๗. มำตรำ ๑๑ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๔๘ 
  - ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นมำตรำ ๔๘ (๑) เนื่องจำกไม่ครอบคลุมถึงกำรโฆษณำต่อ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือกำรผลิตยำของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเภสัชกรรมไทย 

 ๘. มำตรำ ๑๒ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๕๗  
  - เห็นด้วยกับเนื้อหำที่เสนอแก้ไข เพรำะมำตรำ ๕๗ เป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรน ำกัญชำ พืช
กระท่อมมำใช้ในกำรบ ำบัดโรคของผู้ป่วย และกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ 

 ๙. มำตรำ ๑๓ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๕๘  
  - กำรบัญญัติเพ่ิมเติมมำตรำ ๕๘ วรรคสอง โดยยกเว้นอนุญำตให้มีกำรเสพเพ่ือกำรรักษำโรค
ตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเวชกรรม กำรที่น ำมำตรกำรห้ำมเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
ที่มีควำมเข้มงวดมำใช้กับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อำจส่งผลเสียต่อกำรเข้ำถึงยำของผู้ป่วย 
หรือประชำชน และไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในอนำคต จึงเสนอให้เพ่ิมเติมข้อยกเว้นในกรณีกำรเสพ 
หรือบริโภคยำที่เป็นต ำรับยำด้วย ดังนี้  
   “มำตรำ ๕๘ ห้ำมมิให้ผู้ ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่กำรเสพนั้น 
เป็นกำรเสพเพ่ือกำรรักษำโรคตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗  
   ห้ำมมิให้ผู้ ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่กำรเสพนั้นเป็นกำรเสพ 
เพ่ือกำรรักษำโรคตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำ 
ทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญำต ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยสำขำเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือเสพต ำรับยำที่ส่วนผสมของยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือเสพ 
เพ่ือกำรศึกษำวิจัยตำมมำตรำ ๑๗” 
  - ไม่เห็นด้วยกำรบัญญัติในมำตรำ ๕๘ วรรคท้ำย “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ป.ป.ส. อำจประกำศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่



 

๗ 

 

เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ” 
เนื่องจำกเป็นบทบัญญัติที่อำจขัดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗ เพรำะมีลักษณะเป็นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือท้องถิ่นแตกต่ำงกัน และควรเพ่ิมเติมบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดด้วย จึงควรแก้ไขเป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ส. อำจประกำศให้กำรเสพ กำรครอบครองใบกระท่อม หรือกัญชำ ตำมปริมำณที่ก ำหนดไว้ 
หรือกำรปลูกหรือผลิตใบกระท่อม หรือกัญชำ ตำมปริมำณหรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้  ไม่เป็นควำมผิด 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ
ก ำหนด ให้กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำน ป.ป.ส. และหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับยำเสพติดมีหน้ำที่
เผยแพร่ควำมรู้หรือให้ค ำแนะน ำวิธีกำรเสพใบกระท่อมที่ปลอดภัยแก่ประชำชน” 

 ๑๐. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพำะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เท่ำนั้น 
ส ำหรับวิธีปฏิบัติและกำรด ำเนินกำร ควรออกเป็นกฎกระทรวงหรือประกำศ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 - ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก ำหนดให้กัญชำและพืชกระท่อมเป็น
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อยู่เช่นเดิม แต่ก ำหนดให้มีบทบัญญัติในกำรควบคุม จัดกำรในลักษณะเดียวกัน
กับยำเสพติดให้ โทษในประเภท ๒  จึงท ำให้มีบทบัญญัติที่ ขัดแย้ งกัน  และท ำให้ผู้ เสพกัญชำและ 
พืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ต้องรับโทษอำญำหนักขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำรลดทอน
กำรก ำหนดโทษทำงอำญำ (Depenalization) และไม่สอดคล้องกับเนื้อหำในร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด  
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในวำระสอง  
 - ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มิได้แยกระดับกำรควบคุม  จัดกำร
กัญชำกับพืชกระท่อมให้มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกพืชกระท่อมไม่ถือเป็นยำเสพติดตำมกฎหมำยยำเสพติด
ระหว่ำงประเทศ คือ อนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยสำรเสพติด ค.ศ. ๑๙๖๑ (Single Convention on Narcotic 
Drugs, ๑๙๖๑) และพืชกระท่อมมีผลกระทบต่อผู้เสพหรือผู้บริโภคน้อยกว่ำยำเสพติดให้โทษอ่ืน ๆ  อีกทั้ง 
กำรบริโภคใบกระท่อมถือเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน ท้องถิ่นต่ำง ๆ โดยเฉพำะในจังหวัดภำคใต้ 
มิได้เป็นสำเหตุของปัญหำสังคม ปัญหำอำชญำกรรมเหมือนกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หำกเปรียบเทียบกัญชำ
กับกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยำสูบพบว่ำ  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภำพ 
ของผู้บริโภคและส่งผลเสียหรือก่อให้เกิดอันตรำยต่อบุคคลอ่ืนมำกกว่ำยำเสพติดชนิดอ่ืน ๆ เช่น เฮโรอีน  
แคร็กโคเคน โดยประเมินจำกอันตรำยต่อผู้บริโภคหรือผู้ดื่ม อุบัติเหตุ  ปัญหำอำชญำกรรม ผลกระทบ 
ต่อครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เช่น ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่มีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี ่รวมถึงปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดจำกสุรำ  
 - บทบัญญัติที่ก ำหนดให้กัญชำและพืชกระท่อม ยังคงเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
โดยใช้มำตรกำรในแนวทำงเดียวกันกับยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อำจส่งผลเสียบำงประกำร กล่ำวคือ  
ท ำให้กำรน ำกัญชำและพืชกระท่อมมำใช้ในทำงกำรแพทย์ท ำได้อย่ำงจ ำกัด เนื่องจำกมีมำตรกำรที่เข้มงวด 
อย่ำงมำก เช่น ผู้จ ำหน่ำยจะต้องเป็นอนุญำตให้มีกำรใช้กับผู้ป่วยที่ใช้หรือเสพตำมค ำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทยสำขำเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยสำขำกำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (ไม่มีแพทย์แผนไทยสำขำเภสัชกรรมไทย)  



 

๘ 

 

 - ต้องมีบทลงโทษส ำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืน และละเมิด ผู้ที่มีกัญชำไว้ในครอบครองเพ่ือเสพและขำย 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำวิจัยอย่ำงชัดเจน และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะเยำวชน 
 - ให้มีกำรก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้เสพ/ผู้ค้ำ ไว้อย่ำงชัดเจนและให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 - ควรจะมีกำรลงโทษที่เด็ดขำด ไม่ควรมีกำรลดหย่อนโทษ และควรระบุชื่อยำเสพติดให้โทษ
อย่ำงชัดเจนไม่ควรระบุแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือเข้ำใจได้ง่ำย 
 - ควรลดโทษของผู้เสพหรือผู้ครอบครองกัญชำ (ลดโทษกำรใช้) ส ำหรับผู้ค้ำควรก ำหนดโทษ
ประหำรเพียงประกำรเดียว และไม่ควรได้รับสิทธิกำรลดหย่อนโทษตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำภำยหลังคดีถึงที่สุด โดยบังคับโทษทันทีภำยใน ๒๔ ชั่วโมง และประกำศให้ประชำชนทรำบเพ่ือเป็น
อุทำหรณ์ และเป็นกำรป้องปรำมไม่ให้เอำเป็นเยี่ยงอย่ำง 
 - ควรยกเลิกโทษทำงอำญำให้กับผู้เสพกัญชำ เพรำะผลกำรวิจัยพิสูจน์แล้วว่ำปลอดภัยกว่ำเหล้ำ
และบุหรี่ และควบคุมกำรใช้เหมือนเหล้ำกับบุหรี่ 
 - ควรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมเป็น ๓ แนวทำง คือ ส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ 
ส ำหรับกำรผลิตและกำรค้ำเชิงพำณิชย์ และส ำหรับบุคคลทั่วไป โดยควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมแยกระหว่ำง
กำรใช้ในกำรรักษำกับกำรใช้เพื่อกำรสันทนำกำร 
 - ควรมีระเบียบในกำรควบคุม ผู้รับผิดชอบในกำรน ำยำเสพติดให้โทษมำใช้ในกำรวิจัย  
และอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพ่ือควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้  
 - ต้องมีกำรศึกษำผลกระทบต่อร่ำงกำย และควบคุมกำรใช้มิให้ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย  
จนไม่สำมำรถควบคุมได้ ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรน ำไปมั่วสุมของวัยรุ่นได้ 
 - ต้องมีกำรควบคุม พ้ืนที่ กำรปลูก กำรขึ้นทะเบียน และต้องเป็นกำรปลูกแบบปิด  
โดยกระบวนกำรผลิตต้องไม่เอ้ือประโยชน์หรือมีช่องโหว่ให้สำมำรถน ำ ไปใช้ในทำงที่ผิดหรือใช้เป็นสำร 
เสพติดได ้และไม่ควรปล่อยให้มีกำรปลูกอย่ำงเสรี 
 - ควรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปลูกเพ่ือจ ำหน่ำยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องน ำไปผลิตยำรักษำได้ 
แต่ต้องมีหลักเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรควบคุม โดยมีหน่วยงำนภำครัฐตรวจสอบดูแล  
 - ใช้พื้นที่ปลูกพืชยำสูบเดิมในกำรปลูกพืชกระท่อม ซึ่งจะสำมำรถช่วยควบคุมพ้ืนที่กำรปลูกได้ 
 -  ควรมีกฎหมำยเฉพำะในกำรควบคุมเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และเป็นทำงเลือกส ำหรับ
ประชำชนที่มีโอกำสในกำรเข้ำถึงยำน้อย โดยกำรน ำมำใช้ต้องอยู่ในกำรควบคุมก ำกับเฉพำะหน่วยงำน 
ที่มีหน้ำที่ในกำรบ ำบัดรักษำ และมีมำตรกำรติดตำมกำรใช้ให้ถูกต้อง  
 - ในกำรศึกษำวิจัย ควรมีกำรจ ำกัดปริมำณกำรน ำไปใช้เพื่อกำรทดลอง และทดสอบ  
 - หำกจะน ำยำที่ได้จำกกำรวิจัยไปรักษำโรค จะต้องมีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวด โดยผู้ผลิตจะต้อง
ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และจ ำหน่ำยได้เฉพำะสถำนพยำบำลของรัฐ 
และสถำนพยำบำลของเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนเท่ำนั้น ส ำหรับสถำนพยำบำลของเอกชนประเภท  
รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้มีกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม 
 - ควรมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์ และกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำส ำหรับ 
กำรรักษำทำงกำรแพทย ์



 

๙ 

 

 - ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำและ
วิจัย ไม่ควรจ ำกัดเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะผูกขำดหรือสร้ำงภำระเงื่อนไขเกินจ ำเป็นในกำรเข้ำร่วม
กำรศึกษำและวิจัย 
 - ควรเร่งศึกษำและวิจัย เพ่ือเพ่ิมโอกำสและทำงเลือกในกำรรักษำให้กับผู้ป่วย โดยร่วมมือกับ
ภำคเอกชนด้ำนกำรค้นคว้ำเพ่ือให้ได้ผลวิจัยอย่ำงรอบด้ำน และต้องเปิดเผยข้อมูลในกำรศึกษำต่อสำธำรณะ 
เพ่ือควำมโปร่งใส รวมทั้งเห็นควรอนุมัติน ำเข้ำยำจำกประเทศผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือด้วยก็ได้ 
 - ควรบัญญัติให้กัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๓ ซึ่งเป็นยำเสพติด 
ให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ำรับยำ เพ่ือสำมำรถน ำมำใช้ในกำรแพทย์ได้ ส่วนสำรสกัดจำกกัญชำและพืชกระท่อม
ควรจัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๒  
 - ควรจัดตั้งสถำบันหรือหน่วยงำนโดยตรงหรือส่งเสริมให้มีโรงพยำบำลเฉพำะทำงที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรท ำกำรวิจัยและผลิตอย่ำงจริงจัง โดยอำจจะให้กำรยำสูบแห่งประเทศไทย โรงพยำบำล  
สวนเบญจกิติฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีประสบกำรณ์กำรดูแลเกษตรกรรม มีที่ดิน
ส ำหรับเพำะปลูก มีก ำลังคนที่มีประสบกำรณ์ และเป็นนิติบุคคล สำมำรถด ำเนินกำรได้คล่องตัวกว่ำ  
 - ควรให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมพร้อมด ำเนินกำรรวมกับโรงพยำบำลของรัฐ หรือสถำบันวิจัย
ของรัฐ เพ่ือง่ำยต่อกำรควบคุม 
 - ให้กัญชำยังเป็นพืชเสพติดและคงโทษไว้เช่นเดิม แต่ให้เพ่ิมกำรยกเว้นส ำหรับหน่วยงำน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย์ และให้โรงงำนยำสูบเป็นผู้ดูแลด้ำนสถำนที่ปลูกเพ่ือประโยชน์ทำงด้ำน
กำรวิจัยหรือกำรแพทย์เท่ำนั้น โดยเป็นกำรปลูกในสถำนที่ปิด มีระบบรักษำควำมปลอดภัยเข้มงวดระดับ
เดียวกับโรงงำนกษำปณ์ และมีสถำนที่วิจัย หรือสถำนที่ผลิตยำอยู่ในสถำนที่เดียวกับที่ปลูก โดยห้ำมมิให้น ำ  
ใบสด ใบแห้ง ซำกใบกัญชำใด ๆ ออกมำจำกสถำนที่นั้น ๆ ได้ จะน ำออกมำได้เพียงเฉพำะผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกกัญชำเท่ำนั้น 
 - ควรก ำหนดแนวทำงกำรใช้เพ่ือทำงกำรแพทย์ได้ทั้งในส่วนของแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำมำรถขออนุญำตผลิต จ ำหน่ำยและครอบครองยำที่มีส่วนผสมของ
กัญชำและพืชกระท่อมได้ในปริมำณที่ก ำหนด และให้กำรใช้ต ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำและพืชกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบของผู้ป่วยที่อยู่ภำยใต้กำรรักษำโรคของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญำต   
 - ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในกำรครอบครอง กำรผลิต และกำรบริโภค ให้สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำผู้ปลูกไม่น ำไปใช้ในทำงอ่ืนที่ไม่ใช่ส ำหรับกำรแพทย์ มีมำตรฐำนกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ที่ได้รับ
กำรรับรองว่ำ ใครสำมำรถใช้ได้ ปริมำณในกำรใช้ และระยะเวลำในกำรใช้ รวมทั้งมีมำตรฐำนในกำรขออนุญำต
ในกำรผลิต (กำรปลูกและกำรแปรรูป) และตรวจสอบคุณภำพ 
 - ควบคุมเบ็ดเสร็จโดยรัฐบำลและเก็บภำษีเข้ำรัฐ และควรเป็นสินค้ำควบคุม 
 - ควรมีกำรควบคุมเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับประเทศที่มีมำตรกำรเข้มแข็ง เพ่ือไม่ให้เกิด
ช่องว่ำงระหว่ำงประเทศและสังคม ให้ประชำชนทุกระดับเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง เช่น แคนำดำ ยุโรป ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกำ  
 - ควรยกเลิกกัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติด และก ำหนดให้เป็นยำสมุนไพรควบคุม ดีกว่ำ
น ำไปเผำและท ำลำย และก ำหนดให้ขึ้นทะเบียนกัญชำเป็นยำรักษำมะเร็ง และปลูกเป็นยำภำยในบ้ำนได้ 



 

๑๐ 

 

 - ควรก ำหนดกำรมีไว้ในครอบครองให้ชัดเจนว่ำจะค ำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์อย่ำงไร เป็นปริมำตร
หรือน้ ำหนัก เนื่องจำกน้ ำมันกัญชำจะมีสำร THC ในแต่ละสำยพันธุ์แตกต่ำงกัน 
 - ควรมีใบอนุญำตส ำหรับผู้ป่วย เพ่ือยืนยันกำรตรวจปัสสำวะของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตั้งด่ำน 
 - ห้ำมบุคคลที่อำยุต่ ำกว่ำ ๒๑ ปีบริบูรณ์ เข้ำถึงหรือยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ ถ้ำผู้ใด 
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษโดยมีอำยุไม่ถึง ๒๑ ปีบริบูรณ์ ให้ด ำเนินคดีโดยมีโทษปรับสูง และติดตำมผล
ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำยุไม่ถึง ๒๑ ปีบริบูรณ์ เพ่ือไม่ให้กลับไปใช้ยำเสพติดให้โทษ จนกว่ำจะมีอำยุ ๒๑ ปี
บริบูรณ ์
 - ควรจะเปิดกว้ำงให้มีกำรใช้ R&D เข้ำมำก ำกับดูแลในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
จำกกัญชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประโยชน์จำกกระบวนกำรเหล่ำนี้อย่ำงเต็มที่ต่อประเทศไทย  
โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้อยู่ในกรอบและระเบียบของกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำ 
 - ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วถึงเกี่ยวกับกำรน ำมำใช้และครอบครองพืชเสพติด 
ทั้งสองชนิด ปลูกจิตส ำนึก และสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งส่งเสริมควำมรู้ภำคกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม และอ่ืน ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ท ำประโยชน์ได ้
 - ควรรวบรวมภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่ใช้กัญชำในกำรรักษำมำขึ้นทะเบียนภูมิปัญญำเพ่ือพัฒนำต่อ
ยอดต่อไป 
 - บุคลำกรที่เก่ียวข้องต้องมีคุณภำพและยุติธรรม 
 - ให้มีกำรอนุญำตและคุ้มครองมิให้รับผิดทำงกฎหมำยเป็นกรณีพิเศษแก่คณะที่ท ำกำรทดลอง 
(นักวิจัยและนักวิทยำศำสตร์ทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน) เพ่ือให้สำมำรถท ำกำรทดลอง บันทึกผลและสรุป
คุณสมบัติในกำรรักษำโรคของกัญชำ ทั้งในแง่กำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรน ำส่วนอ่ืน ๆ ของกัญชำ  
ไปใช้ในทำงกำรแพทย์และแวดวงอ่ืนที่เกี่ยวข้องจำกพืชในตระกูลดังกล่ำว (เช่น สิ่งทอจำกกัญชง) โดยขอให้
รวบรวมผลวิจัยดังกล่ำวจำกหลำยแง่มุมและรอบด้ำน ทั้งผลเสียและผลกระทบอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประเทศไทยไดม้ีแหล่งอ้ำงอิงกำรทดลองและน ำไปเปรียบเทียบผลวิจัยของนำนำชำติอีกส่วนหนึ่ง 
 - ไม่ควรแก้ปัญหำโดยกำรใช้มำตรำ ๔๔  
 - ลดขั้นตอนในกำรขออนุญำต และไม่สร้ำงภำระเกินควร เพ่ือให้ประชำชนที่ป่วยมีสิทธิเข้ำถึงได้
แบบไมยุ่่งยำก       
 - ป้องกันกำรผูกขำดของนำยทุนกลุ่มใหญ่ ด้วยกำรจ ำกัดเงื่อนไขต่ำง  ๆ ที่เอ้ือต่อบริษัท 
ขนำดใหญ่ และให้ประชำชนทุกคนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงยำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในรูปแบบสมุนไพร ไม่ใช่ยำ
ส ำเร็จรูป 
 - ควรมีศูนย์รักษำมะเร็งด้วยกัญชำในทุกอ ำเภอของประเทศ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย 
 - ไม่ควรเปิดเสรีให้บุคคลภำยนอกเสพแบบต่ำงประเทศ เพรำะคนไทยไม่รักษำกฎระเบียบ  
 - ควรใช้ในกำรรักษำโรคได้อย่ำงเสรี 
 - สนับสนุนกำรวิจัยกัญชำเพ่ือกำรแพทย์ทำงเลือก 
 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
 - ควรแก้ไขประเภทยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๗ โดยบัญญัติให้สำรส ำคัญจำกกัญชำบำงตัว 
และสำรส ำคัญจำกพืชกระท่อม ได้แก่ สำรมิตรำจัยนีน (mitragynine) ที่มีอยู่ในใบกระท่อมเป็นยำเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๓ จะท ำให้ประชำชน ผู้ป่วยเข้ำถึงยำได้มำกขึ้น เพ่ือเปิดกว้ำงให้มีกำรน ำกัญชำและ 
พืชกระท่อมมำใช้ในทำงกำรแพทย์ได้จริงในทำงปฏิบัติ  



 

๑๑ 

 

  “มำตรำ .. ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน  
  “มำตรำ ๗ ยำเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ  
  (๑) ประเภท ๑ ยำเสพติดให้โทษชนิดร้ำยแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)  
  (๒) ประเภท ๒ ยำเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคเคน (Cocaine) โคเดอีน 
(Codeine) ฝิ่นยำ (Medicinal Opium) สำรส ำคัญจำกกัญชำ ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
  (๓) ประเภท ๓ ยำเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ำรับยำ และมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
กัญชำ หรือพืชกระท่อมผสมอยู่ด้วย ตำมหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  
  (๔) ประเภท ๔ สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตยำเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น  
อำเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อำเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)  
  (๕) ประเภท ๕ ยำเสพติดให้โทษที่มิได้เข้ำอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔  
  ทั้งนี ้ตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศระบุชื่อยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๘ (๑)  
  เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ให้ก ำหนดนิยำมดังต่อไปนี้  
  “ฝิ่นยำ” (Medicinal Opium) หมำยถึง ฝิ่นที่ได้ผ่ำนกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีควำมมุ่ งหมำย 
เพ่ือใช้ในทำงยำ  
  “พืชกระท่อม” หมำยควำมว่ ำ  พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.)  
เฉพำะส่วนของใบท่ีมีสำรมิตรำจัยนีน (mitragynine)  
  “กัญชำ” หมำยควำมว่ำ พืชที่มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Cannabis sativa L. และ Cannabis 
indica Lam. ทั้งนี้ ให้หมำยรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชำ แต่ไม่รวมถึงเฮมพ์ (Hemp) ที่มีปริมำณสำร 
เตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้ ำหนักแห้ง และไม่รวมถึง
แคนนำบินอยด์บริสุทธิ์ (Cannabidiol ,CBD)  
 - ควรเพ่ิมเติมควำมเป็นมำตรำ ๕๗/๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดังต่อไปนี้  
  “มำตรำ ๕๗/๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร  
อำจประกำศให้กำรเพำะปลูกและครอบครองกัญชำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยำที่ท ำจำกกัญชำของผู้ป่วยตำมมำตรำ ๕๗ 
และของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมปริมำณท่ีก ำหนด ไม่ถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้”  
 - ควรเพ่ิมเติมควำมเป็นมำตรำ ๕๗/๓ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดังต่อไปนี้  
  “มำตรำ ๕๗/๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร  
อำจประกำศให้กำรเพำะปลูกและครอบครองพืชกระท่อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยำที่ท ำจำกพืชกระท่อมของผู้ป่วย
ตำมมำตรำ ๕๗ และของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมปริมำณที่ก ำหนด ไม่ถือเป็นควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ กำรเสพ กำรครอบครอง และกำรปลูกพืชกระท่อมของบุคคลในกรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ  
  (๑) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ยำที่ท ำจำกพืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์
ในกำรบ ำบัดโรคของผู้ป่วยตำมมำตรำ ๕๗  
  (๒) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมตำมวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในชุมชน ท้องถิ่น  



 

๑๒ 

 

  (๓) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น  
  (๔) กำรครอบครองหรือปลูกพืชกระท่อมของบุคคลที่มีจ ำนวนไม่เกินห้ำต้นในที่ดินที่บุคคลนั้น
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมกฎหมำย  
  (๕) กรณีอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ให้กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำน ป.ป.ส. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับยำเสพติดมีหน้ำที่เผยแพร่ควำมรู้ 
หรือให้ค ำแนะน ำวิธีกำรเสพใบกระท่อมที่ปลอดภัยแก่ประชำชน”  
 - ควรยกเลิกควำมในมำตรำ ๗๐ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน  
  “มำตรำ ๗๐ ผู้ใดผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสำมปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสำมแสนบำท ถ้ำยำเสพติดให้โทษ 
ซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวมำนั้นเป็นพืชกระท่อม  ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี  
และปรับไม่เกินสองแสนบำท  
  เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ค ำว่ำ “ผลิต” ในกรณีพืชกระท่อม ไม่รวมถึงกำรเพำะปลูก 
พืชกระท่อม หรือกำรต้ม ปรุงหรือแปรสภำพใบกระท่อมที่ไม่มียำเสพติดให้โทษอ่ืนผสมอยู่”  
 - ควรเพิ่มเติมควำมเป็นมำตรำ ๙๒/๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
  “มำตรำ ๙๒/๒ ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสำมปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำท 
ถึงหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ถ้ำวัตถุแห่งกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวมำนั้นเป็นกัญชำหรือพืชกระท่อม  
ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ”  
 - ควรเปิดเสรีกัญชำ ท ำให้กัญชำถูกกฎหมำย เพรำะจะสำมำรถท ำเงินเข้ำประเทศได้มหำศำล
โดยกำรเก็บภำษี ดังเช่นในแคนำดำ สหรัฐอเมริกำ และเนเธอแลนด์ 
 - สมควรยกเลิกกัญชำเป็นยำเสพติดทุกประเภทและส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ต่อยอด
กำรวิจัยส่งออกเพ่ือเพ่ิมรำยได้เกษตรกร และให้รัฐได้ประโยชน์จำกภำษีกัญชำ แตใ่ห้ออกกฎหมำยเอำผิดผู้ที่น ำ
กัญชำไปแปรรูปในลักษณะเพ่ือเสพผลิตเป็นสำรประกอบยำเสพติด และให้ผู้ปลูกขึ้นทะเบียนกำรปลูกกับ
เกษตรจังหวัดเพ่ือง่ำยต่อกำรควบคุม 
 - รัฐควรมียุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำกัญชำในทำงเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์
มำกกว่ำกำรควบคุมและท ำให้เป็นควำมผิดอำญำ ในขณะที่หลำยประเทศใช้โอกำสเกี่ยวกับกัญชำทั้งด้ำน 
กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์และด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยถือว่ำเป็นพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่สำมำรถปลูก
และพัฒนำกัญชำที่ดีที่สุดของโลก ณ ปัจจุบัน อีกท้ังยังท ำให้ผู้ค้ำผิดกฎหมำยต้องเกิดกำรแข่งขันและอำจท ำให้
เข้ำมำเป็นผู้ผลิตและผู้ขำยที่ถูกต้องได้ รัฐสำมำรถจัดเก็บรำยได้ มีผลิตที่มีคุณภำพและปลอดภัยต่อผู้ใช้มำกกว่ำ
กำรจ ำกัดในวงแคบ  
 - ให้มีกำรใช้มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขเข้ำมำแก้ไขปัญหำกำรป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดให้เข้มข้นมำกขึ้น เนื่องจำกกำรปรำบปรำมยำเสพติดที่ผ่ำนมำได้ผลในระดับกลำงและเล็กเท่ำนั้น   
ไม่สำมำรถปรำบปรำมในระดับสูงได้ (ผู้บงกำรกำรค้ำรำยใหญ่) จึงไม่ตอบโจทย์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
อย่ำงแท้จริง อีกทั้งระบบกำรควบคุมของเรือนจ ำในประเทศไทยยังขำดศักยภำพที่จะส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและเห็นคุณค่ำของตนเองได้อย่ำงที่ควรจะเป็น  
 - ควรอนุญำตให้ประชำชนสำมำรถปลูกหรือสกัดสำรส ำคัญในกัญชำได้โดยต้องมีใบอนุญำต 
จำกรัฐ เพ่ือป้องกันกำรน ำไปใช้ในทำงท่ีผิด และเป็นกำรลดต้นทุนในกำรซื้อหรือน ำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ  



 

๑๓ 

 

 - ควรยกเลิกโทษทำงอำญำให้แก่ผู้ครอบครองและผู้ใช้กัญชำในปริมำณเล็กน้อยตำมหลักกำร 
Decriminalization (กำรท ำให้กำรเสพยำเสพติดไม่เป็นควำมผิดทำงอำญำ)  เนื่องจำกกำรครอบครอง 
เพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องมโนสำเร่ และกำรก ำหนดโทษทำงอำญำกับกำรครอบครองพืชทั้งสองชนิด สร้ำงปัญหำ
วุ่นวำยทำงสังคมเป็นอย่ำงมำก เปิดช่องให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทุจริตได้ และยังกระทบต่อปัญหำนักโทษล้นคุก  
อีกทั้งกำรบังคับบ ำบัดที่ต้องขำดจำกกำรท ำงำนเป็นเวลำนำน สร้ำงภำระแก่ประชำชน ส่งผลกระทบต่อ 
หน้ำที่กำรงำนต่อประชำชนโดยตรง กำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ เพ่ิมภำระแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ และสิ้นเปลืองงบ
ประมำณแผ่นดินมำกมำยอย่ำงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 - ควรยกเว้นกัญชำและกระท่อมให้สำมำรถปลูกได้ในครัวเรือนเพ่ือใช้เป็นพืชสมุนไพร 
ประจ ำบ้ำนแต่ควรก ำหนดปริมำณกำรปลูกให้เหมำะสมกับกำรใช้ในครัวเรือน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควรให้ผู้ป่วย
และประชำชนมีสิทธิปลูก สกัด และแปรรูปยำสมุนไพรจำกกัญชำและพืชกระท่อมได้ในจ ำนวนที่ก ำหนด     
 - ควรส่งเสริมให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมทดแทนกำรบริโภคสุรำและยำสูบ ตำมหลักกำร Harm 
Reduction เนื่องจำกมีหลักฐำนผลกำรศึกษำว่ำกัญชำมีควำมปลอดภัยสูงกว่ำสุรำและยำสูบ ดังจะเห็นได้ว่ำมีอัตรำ
กำรเสพติด (Dependencee) อัตรำกำรยำกง่ำยในกำรเลิก (Withdrawal) และอัตรำกำรดื้อยำ (Tolerance) 
ทีต่่ ำกว่ำ  
 - อยำกให้รัฐพิจำรณำถึงกำรใช้กัญชำอย่ำงถูกกฎหมำย ภำยในประเทศอย่ำงจริงจังเป็นรูปธรรม 
ทั้งในด้ำนกำรแพทย์และกำรใช้เพ่ือควำมรื่นเริง โดยมีกำรควบคุมดูแลจำกหน่วยงำนของรัฐเอง ซึ่งในประเทศ 
ที่พัฒนำแล้ว มีกำรศึกษำและอนุญำตให้ประชำชนใช้ได้ในชีวิตประจ ำ โดยไม่มีผลเสียเนื่องจำกมีกำร
ควบคุมดูแลอย่ำงเป็นระบบ      
 - ควรให้มีกำรคัดกรองและจ ำแนกระดับของกำรพ่ึงพิงสำรเสพติดของผู้ใช้สำรเสพติด 
โดยละเอียด เพ่ือแยกแยะผู้ป่วยออกจำกผู้กระท ำผิด และกำรจัดบริกำรต้องมีทำงเลือกที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ใช้สำรเสพติดในแต่ละระดับ และควรมีข้อจ ำกัดส ำหรับเด็กและเยำวชน  
 - ควรน ำโมเดลกัญชำถูกกฎหมำยของอุรุกวัยมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  
 - ก ำหนดโทษในกำรครอบครองเพ่ือเสพให้สะท้อนควำมจริง และให้น ำสืบพฤติกรรมว่ำเป็นผู้เสพ
หรือจ ำหน่ำยเพ่ือให้กำรบ ำบัดมีประสิทธิภำพ และอนุญำตให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมเพ่ือกำรผ่อนคลำยได้ 
โดยจ ำกัดปริมำณในกำรครอบครอบและก ำหนดให้ผู้ใช้และผู้ขำยต้องลงทะเบียน และอำจเปิดเสรีในอนำคต 
 - สำมำรถน ำมำใช้ในเรื่องธุรกิจสุขภำพ ควำมงำมได้ โดยให้มีมำตรกำรควบคุมกำรผลิตและ
ผู้ประกอบกำรที่สนใจท ำธุรกิจต้องจดทะเบียนเหมือนในประเทศที่พัฒนำแล้ว 
 - จัดให้อยู่ในหมวดพืชสวนครัว เพ่ือสำมำรถใช้ปรุงอำหำรหรือใช้บรรเทำอำกำรปวดในรูปแบบ
ของพืชสมุนไพรได ้
 - ในอนำคตอำจจะเปิดโอกำสให้มีเขตคุ้มครองกำรเสพ มีบัตรประจ ำตัวผู้เสพ มีกำรควบคุม 
ที่ชัดเจน มีร้ำนเพื่อเสพที่ได้รับกำรควบคุมตำมกฎหมำย และจัดเก็บภำษีเข้ำประเทศอย่ำงมีระบบ เพ่ือค ำนึงถึง
เม็ดเงินจำกนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ำมำ ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน  
 - ควรใช้มำตรำ ๔๔ เพ่ือลดขั้นตอน ท ำให้สำมำรถวิจัยและศึกษำได้เร็วยิ่งขึ้น 
 - กำรใช้เพื่อกำรสันทนำกำรมีผลวิจัยว่ำเมืองที่อนุญำตให้ใช้ในกำรสันทนำกำรและมีกำรควบคุม 
ที่เป็นระบบ สำมำรถลดอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมในเมืองนั้น ๆ ได้เป็นอย่ำงดี และยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนนั้น ๆ ด้วย 
 
 


