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นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์๑

จากการที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เป็นต้นไปนั้น อาจท�ำให้ประชาชนทั่วไปเกิดข้อสงสัยว่ากัญชาและพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติด
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ผู ้ เขี ย นจึ ง ขอน� ำ เสนอสาระเกี่ ย วกั บ สถานะของกั ญ ชา
และพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน ดังนี้
เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  กล่าวไว้วา่ เนือ่ งจาก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการ               
ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อม               
มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึง่ หลายประเทศทัว่ โลกได้แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย เพือ่ เปิดโอกาส
ให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์   
ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กัญชาและพืชกระท่อม
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน�ำไปใช้ในการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยหรือน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก�ำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพื่อเป็น
การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนา
ทางการแพทย์ภายใต้ค�ำแนะน�ำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท�ำได้

๑

นิติกรชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส่วนงานนิติการ ส�ำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง.
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โดยชอบด้วยกฎหมายและเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางด้านยาของประเทศและป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด
ทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่ เปิดโอกาสให้สามารถ
น�ำกัญชาและพืชกระท่อมไปท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถ
น�ำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดงั นี้

๑. ยังคงก�ำหนดให้ “กัญชา” และ “พืชกระท่อม” เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึง่ การใช้เสพ
เพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการยังเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจ�ำคุกหรือปรับ
๒. ห้ามมิให้ผลิต น�ำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เว้นแต่
๒.๑ ในกรณีจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผูป้ ว่ ย หรือการศึกษา
วิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์                        
ทางการแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หรือ
๒.๒ ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตให้สามารถน�ำติดตัวเข้ามาในหรือออกไป                
นอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
๓. ห้ามจ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต                    
การมีไว้ในครอบครองตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย      
ทั้งนี้ เว้นแต่
๓.๑ การมีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมี
ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรอง หรือ
๓.๒ การมีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ประจ�ำในการปฐมพยาบาล
หรือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินในเรือ เครือ่ งบิน หรือยานพาหนะอืน่ ใดทีใ่ ช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักรต้อง
ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต
๔. ก�ำหนดผู้มีสิทธิขออนุญาตให้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติด           
ให้โทษประเภท ๕ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน หรือมีหน้าที่             
ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภากาชาดไทย ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม               
หรือสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ป่วยเดินทางระหว่าง
ประเทศทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องน�ำติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพือ่ ใช้รกั ษาโรคเฉพาะตัว   
และผู้ขออนุญาตอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
๕. ห้ามมิให้ผใู้ ดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เว้นแต่การเสพนัน้ เป็นการเสพเพือ่ การรักษาโรค
ตามค�ำสัง่ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์             
แผนไทยที่ได้รับใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย
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๖. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ              
ของคณะกรรมการก�ำหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ คือ การทดลองเพาะปลูก หรือการผลิตและทดสอบ หรือการเสพหรือครอบครอง
ในปริมาณที่ก�ำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๗. ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การขอรับใบอนุญาตผลิต
น�ำเข้า หรือส่งออก เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย ให้อนุญาตได้เฉพาะ
กรณีทผี่ ขู้ ออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีผขู้ ออนุญาตอืน่ ด�ำเนินการร่วมกับผูข้ ออนุญาตทีเ่ ป็น
หน่วยงานของรัฐ
๘. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจมีมติให้รัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่ใด               
เป็นท้องที่ที่ท�ำการเสพพืชกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง		

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกัญชาและพืชกระท่อม

๑. กัญชา
กัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีขนาดล�ำต้นสูงประมาณ ๒ – ๕ เมตร ลักษณะของใบกัญชา              
จะมีการแยกออกเป็นแฉก ๕ - ๘ แฉก โดยทุกแฉกจะมีรอยหยักเป็นเอกลักษณ์ มีดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ   
ตามกิ่งและก้านของต้นกัญชา ส่วนของกัญชาที่น�ำมาใช้เป็นยาเสพติดก็คือ บริเวณใบ ยอด ช่อดอก              
และกิ่งก้านที่น�ำมาตากแดดจนแห้ง แล้วบดให้ละเอียด จากนั้นก็น�ำมาใส่ในบ้องกัญชา หรือน�ำมามวน
ผสมบุหรี่เพื่อใช้ในการเสพ นอกจากนี้ กัญชายังขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนประกอบอาหารที่เมื่อแม่ค้าและพ่อค้า
ใส่ลงไปในอาหารแล้วจะท�ำให้ลูกค้าติดใจจนต้องกลับมากินอีก
เมือ่ เสพกัญชาเข้าไปในระยะแรก กัญชาจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาท ท�ำให้ผเู้ สพมีการตืน่ ตัว
ตื่นเต้น เป็นคนช่างพูด ช่างคุย ร่าเริง หัวเราะง่าย จากสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ที่มีอยู่มาก
ในกัญชา แต่เมื่อเวลาผ่านไปสัก ๑ - ๒ ชั่วโมง กัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท ซึ่งจะท�ำให้ผู้เสพ
มีอาการคล้ายกับเมาเหล้า หน้าแดง ลิน้ ไก่พนั กัน พูดไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง เซือ่ งซึม ง่วงนอนตลอดเวลา ซึง่ ถ้าหากเสพ
ในปริมาณมากเกินไป อาจจะท�ำให้เกิดภาพลวงตา ควบคุมตัวเองไม่ได้ และมีจิตใจที่ดุร้ายผิดปกติได้
เมื่อกัญชาหมดฤทธิ์แล้วจะมีผลข้างเคียงตามมาอีกระยะใหญ่ คือ มีอารมณ์อ่อนไหว เลื่อนลอย
สมองสั่งงานช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ใจสั่น หูแว่ว ถ้าหากหยุดเสพต่อ อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง
แต่ถ้ายังเสพอยู่เรื่อย ๆ และเป็นระยะเวลานาน ก็จะท�ำให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างร้ายแรง โดยอาจ
เกิดการเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ มีอาการประสาทหลอนเนือ่ งจากระบบประสาทถูกท�ำลาย มีความเสีย่ ง
เป็นมะเร็งปอดจากการสูดเอากัญชาเข้าไปในปอดเหมือนบุหรี่นั่นเอง
ประโยชน์ในทางการแพทย์ของกัญชานัน้ จากผลการวิจยั พบว่า กัญชามีฤทธิเ์ สพติดน้อยกว่า
กาแฟ เสพแล้วเลิกได้ง่าย สามารถใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย ภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะ                
ในผู้สูงอายุ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด (Nausea and vomiting
associated  with chemotherapy) รักษาอาการเจ็บปวดและชา โดยเฉพาะการปวดจากระบบประสาท
กล้ามเนื้อชาเป็นตะคริว นอกจากนี้ กัญชายังช่วยรักษาอาการปวดตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ผลดีมาก                   
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แม้ในคนไข้ที่ใช้ยาแก้ปวดชนิดต่าง ๆ แล้วก็ยังไม่หายปวด และมีสรรพคุณรักษาโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค               
เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคล�ำไส้อักเสบ โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ
และกัญชายังมีสารส�ำคัญที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
THC และ CBD (Cannabidiol) ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้แบบเดี่ยว
หรือร่วมกับเคมี หรือสมุนไพรอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจดสิทธิบัตรเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชารักษา
โรคมะเร็งแล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา จีน ญีป่ นุ่ อิสราเอล ฯลฯ

๒. พืชกระท่อม

พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีความสูงอยู่ที่ประมาณ ๑๐ –
๑๕ เมตร มีใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นสีเขียว แต่จะมีก้านใบทั้งสีแดงและสีเขียว ซึ่งไม่มีความต่างกันมากนัก
สามารถพบได้ในจังหวัดปทุมธานีมากเป็นพิเศษ ส่วนในภาคใต้จะพบตามป่าธรรมชาติ เช่น ป่าในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ยะลา เป็นต้น การเสพใบกระท่อมเข้าสู่ร่างกายท�ำได้
ไม่ยาก เพียงแค่น�ำใบกระท่อมมาฉีกออกจากก้านของใบ แล้วเคี้ยวให้ละเอียด จากนั้นก็ตามเข้าไปด้วย
น�้ำ  กาแฟ หรือเครื่องดื่มชูก�ำลัง ในใบกระท่อมมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Mitragynine ซึ่งเป็นสาร
ที่ออกฤทธิ์ในการกดประสาท เป็นสารจ�ำพวกเดียวกับสารที่อยู่ในยาบ้า แอลเอสดี (เหล้าแห้ง)
เมื่อเสพเข้าไปแล้ว หากมีอาการเมื่อยล้าก็จะหายราวกับปลิดทิ้ง เนื่องจากการออกฤทธิ์           
กดประสาทให้ไม่รสู้ กึ เจ็บปวด และยังท�ำให้ผเู้ สพมีจติ ใจร่าเริงมากขึน้ เมือ่ เสพหรือเคีย้ วใบกระท่อมไปแล้ว
๕ – ๑๐ นาที ใบกระท่อมจะออกฤทธิ์กดประสาทท�ำให้ผู้เสพมีความกระปรี้กระเปร่า สดชื่น ไม่รู้สึกหิว
อาหาร ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว แต่หากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อไร จะเกิดการหนาวสั่น
คล้ายกับจะเป็นไข้ โดยทัว่ ไปแล้วการเคีย้ วใบกระท่อมไม่ท�ำให้เกิดการติดจนต้องเคีย้ วทุกวันแต่อย่างใด
แต่หากเคี้ยวเองในปริมาณมากและเป็นเวลาต่อเนื่องทุกวัน นัยว่าเพื่อเพิ่มก�ำลังให้สามารถท�ำงานได้
มากกว่าเดิม ก็มีโอกาสที่จะติดใบกระท่อมได้ แต่หากเคี้ยวเป็นครั้งคราวหรือเป็นยารักษาโรคบางชนิด
ทีห่ ายแล้วก็หยุดไป  ก็จะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาใด ๆ ทัง้ สิน้ หากเสพไปนาน ๆ จะพบว่าผิวของผูเ้ สพมีความคลำ�้ ลง
จนดูเหมือนผิวแห้ง มีอาการท้องผูก อุจจาระแข็งเป็นก้อนเล็ก ๆ ท�ำให้ถ่ายยากกว่าปกติ นอนไม่หลับ
คลืน่ ไส้อาเจียนจากอาการเมาใบกระท่อม และหากหยุดเคีย้ วใบกระท่อมก็จะส่งผลให้มปี ญ
ั หากับร่างกาย
เกิดการไม่มีแรง อ่อนเพลีย ท�ำงานไม่ได้ ปวดเมื่อยตามตัวและกระดูกส่วนต่าง ๆ บางรายที่เสพมาก
เกินไป อาจพบว่า แขนกระตุกเองได้ มีอารมณ์ซึมเศร้า เซื่องซึม ไม่พูดกับใคร หรือไม่กอ็ าจจะก้าวร้าว
ไปเลย มีอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย มีความดันหรืออุณหภูมริ า่ งกายทีส่ งู กว่าปกติ
ประโยชน์ในทางการแพทย์ของพืชกระท่อมนั้น จากผลการวิจัยพบว่าพืชกระท่อมสามารถ
ใช้ท�ำยาสมุนไพรรักษาโรคตามต�ำราแพทย์แผนโบราณ (ต�ำราหลวง) เช่น ยาระงับอาการไอ ยาระงับ
อาการปวดฟัน ยาระงับอาการปวดกล้ามเนือ้ รักษาโรคเบาหวาน บิด ท้องร่วง กล่อมประสาท สมานแผล
ในปาก ห้ามเลือด ลดความดัน แก้พิษจากพืชหรือสัตว์ และพืชกระท่อมมีสารส�ำคัญที่สามารถน�ำมา
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น Mitragynine
และ Speciofoline ฯลฯ สามารถใช้ระงับอาการปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีน ใช้ในการขยายหลอดเลือด
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ลดความดัน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งพืชกระท่อมนี้นอกจากประเทศไทยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใด
ในโลกที่ควบคุมพืชกระท่อมเป็นยาเสพติด อีกทั้งกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ คือ
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (The Single Convention on Narcotic Drugs,
๑๙๖๑) ก็มิได้ก�ำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดแต่อย่างใด
สรุป เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้บัญญัติให้ถอน
กัญชาและพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ ๕ แต่อย่างใด เพียงแต่ผอ่ นปรนให้สามารถ
น�ำกัญชาและพืชกระท่อมออกมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น ดังนั้น
สถานะของกัญชาและพืชกระท่อมจึงยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย ครอบครอง หรือเสพกัญชา
และพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งจ�ำคุกหรือปรับตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
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