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บันทึกองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง

สรุปการสัมมนาโครงการวิชาการ “ยาเสพติดกับ โทษอาญาและการใช้กัญชาทาง
การแพทย์”

ชื่อผูบันทึก

กลุ่มงานกฎหมายด้านสังคม

วันเดือนป

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

แหลงที่มาของความรู้ การสั ม มนาโครงการวิ ช าการ “ยาเสพติ ด กั บ โทษอาญาและการใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์” จัดโดย สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพจกัญชาชน
HIGHLAND MAGAZINE และมูลนิธิโอโซน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓ – ๔ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟแวร์ปาร์ค
ชั้น ๑๖ ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เนื้อหา
“กัญชารักษาโรค ประโยชน์จากการใช้กัญชาในทางการแพทย์”
โดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค
จากหนังสือ “กัญชาเป็นยารักษามะเร็ง ” (เขียนโดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง) ทาให้มีคนสนใจ
เรื่ อ งนี้ ม าก บุ ห รี่ ท าให้ เ ป็ น มะเร็ ง ปอด แต่ กั ญ ชารั ก ษามะเร็ ง ได้ ราคากั ญ ชาทางการแพทย์ ที่ ยั ง ไม่ ส กั ด
โดยจ าหน่ า ยที่ ป ระเทศอุ รุ ก วั ย กิ โ ลกรั ม ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หากสกั ด แล้ ว ราคาจะสู ง ขึ้ น อี ก หลายเท่ า ตั ว
ตอนนี้แพทย์ในสหรัฐอเมริกาใช้กัญชาในการรักษาการติดยาเสพติดจากเฮโรอีน มอร์ฟีน และฝิ่น เมื่อใช้แล้วอาการ
เสพติดยา อาการลงแดงจะหายไปและไม่เสพติดกัญชา อย่างนั้นแล้ว จึงมีการพิจารณาว่ากัญชาเป็นยาเสพติด
หรื อ ยารั ก ษา แพทย์ ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารกล่ า วว่ า กั ญ ชามี ฤ ทธิ์ ค วามเสพติ ด เท่ า กั บ ติ ด กาแฟ กั ญ ชามี
ความปลอดภั ย สู ง ค่ า ความเป็ น พิ ษ มี น้ อ ย ต้ อ งเสพเยอะมากจึ ง เป็ น อั น ตราย โดยหากพิ จ ารณาถึ ง
ความปลอดภัยแล้วจะเป็นพิษน้อยกว่ามอร์ฟีน
งานวิจัยในประเทศอังกฤษ มีการติดตามเด็กอายุ ๑๕ – ๑๖ ปี จานวน ๒,๐๐๐ กว่าคน เปรียบเทียบ
เด็กที่ใช้กัญ ชาอย่ างน้ อยอาทิตย์ ล ะ ๑ ครั้ ง เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ ใช้กัญชาเลย พบว่ากัญชาไม่มีผ ลต่ อ
สติปัญญาของเด็ก ไม่ทาให้ผลการเรียนตกต่า
สิ่งที่ทาให้มีความกังวลหากทาให้กัญชาถูกกฎหมาย คือ วัยรุ่นใช้กัญชามากขึ้น ในสหรัฐอเมริกามี
การติดตามเรื่องนี้ โดยการเปิดให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ ได้ทาให้วัยรุ่นเสพเพิ่มขึ้น มีงานวิจัย และมี
ข้อมูลว่ากัญชาสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่ายังไม่มีงานวิจัยในคน มีแต่งานวิจัยในหลอด
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ทดลองและสัตว์ (งานวิจัยจะมีการทดลอง ๓ ระดับ คือ ๑. หลอดทดลอง ๒. สัตว์ทดลอง และ ๓. คนทดลอง)
ในประเทศไทยมีข้อจากัดตรงที่ว่า กัญชาเป็นยาเสพติดจึงไม่สามารถนามาวิจัยในประเทศไทยได้ กฎหมายเปิด
ช่ อ งไว้ เ ล็ ก น้ อ ย คื อ สามารถยื่ น ขอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งเคยมีคนยื่นขอวิจัยเรื่องกัญชาแต่ไม่ได้รับการอนุมัติเลย ล่าสุดศูนย์มะเร็งในภาคอีสานขอใช้
กัญชาที่โดยยึดและเก็บไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อมาสกัดรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งได้
แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัตแิ ละมีการส่งต่อให้ส่วนกลางทาการอนุมัติเอง
มีงานวิจัย กว่า ๑๐๐ ชิ้น พบว่ากัญชารักษามะเร็งได้ช นิด เมื่ อปี ค.ศ.๒๐๐๓ สหรัฐ อเมริกาเป็น
เจ้ า ของสิ ท ธิ บั ต ร ที่ บ อกว่ า มี ส ารสกั ด จากกั ญ ชาช่ ว ยให้ เ ลื อ ดไปเลี้ ย งสมองหรื อ สารไปเลี้ ย งสมองไม่ พ อ
ช่ว ยชะลอความชรา ครีมที่ผลิ ตจากกัญชาทาให้หน้าอ่อนวัย ลดริ้วรอย ตอนนี้บริษัทยาในอังกฤษและญี่ปุน
(บริษัทโอสึกะร่วมกับบริษัทจีดับเบิลยู ฟาร์มาซูติคัลส์) เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชารักษามะเร็งได้
การจดสิทธิบัตรต้องมีข้อมูลงานวิจัยมารองรับ ในประเทศไทยมีคนมาให้ความเห็นอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีงานวิจัย
ถ้ามีข้อมูลงานวิจัยทาไมบริษัทยาจึงจดสิทธิบัตรได้ มีคนบอกว่าให้แก้ไขกฎหมายเพื่อนากัญชามาทางานวิจัย
แต่ว่ามีการจดสิทธิบัตรไปแล้ว เมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๓ การจดสิทธิบัตรของเขาจดสิทธิบัตรตั้งแต่วิธีการสกัดสาร
ซึง่ สายไปแล้วสาหรับประเทศไทยในการทาวิจัยเพราะไม่สามารถจดซ้าได้ เราต้องมีวิธีการอื่น
หากพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไป มีเรื่องตารับยา โดย “ตารับยา”
แบ่งเป็น
๑. แผนปัจจุบัน : ต้องมีข้อมูลงานวิจัย
๒. แผนโบราณ : ถ้าไม่เคยทางานวิจัยมาก่อนก็มาขึ้นทะเบียนได้ แต่เอามาจากตาราโบราณได้
แต่หาก อย. ต้องการให้มีงานวิจัยมารองรับจะทาได้อย่างไร เพราะไม่เคยมีการอนุญาตให้ศึกษา
วิจัยเลย
ตารับยาในประเทศไทยมีแผนปัจจุบันและแผนโบราณ การขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันต้อง
มีงานวิจั ยในคนรับ รองและไปขึ้นทะเบี ยนกับ อย. อีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูป แบบของยาแผนโบราณ ถ้าไม่มี
งานวิจัย สามารถขึ้นทะเบียนโดยการนาคัมภีร์ยาโบราณ มาขึ้นทะเบียนได้
กัญชาทางการแพทย์ คือ การจาหน่ายสมุนไพรกัญชา ดอกกัญชา ไม่ได้ทาเป็นยาแผนปัจจุบันมา
จาหน่าย คนไข้รักษาโดยการสูบ การสูบกัญชาคือการรักษาโรคในร่างกาย หรืออาจสกัดสารในกัญชาออกมา
โดยวิธีการอื่น เช่น ใช้น้ามันมะพร้าว ปัญหาของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คือ การใช้คาว่าตารับยา
จะทาให้เราไม่ได้ใช้ยา กัญชาสามารถปลูกได้ในประเทศไทย ในต่างประเทศใช้โรงเรือนราคากัญชาจะแพง
ในอังกฤษอนุญาตให้มีการปลูกกัญชารักษาตัวเองไม่ได้ทาเพื่อการค้า ตารวจไม่จับ แต่กฎหมายไทยจับใน
ข้อหาผู้ผลิตยาเสพติด
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การขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาแผนปั จ จุ บั น และแผนโบราณต้ อ งมี เ อกสารงานวิ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในต่างประเทศ กัญชาทางการแพทย์เป็นสมุนไพร ไม่ใช่กัญชาที่ออกมาในรูป
ตารับยา กัญชาในต่างประเทศเป็นสมุนไพร ถ้าเป็นแผนโบราณเราขึ้นทะเบียนได้ แต่ยาสมุนไพรได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตารับยา ถ้าเราใช้กัญชาในรูปแบบสมุนไพรแบบที่ต่างประเทศใช้จะไม่มีปัญหาเรื่อง
ตารับยาและสิทธิบัตร
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ใช้กัญชาในรูปแบบสมุนไพร การจดทะเบียนตารับยาในประเทศไทยต้อง
จดเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณจะมีสูตรตารับยาประมาณ ๕๐ ตารับ แต่รักษา
มะเร็งไม่ได้ ถ้าจะใช้กัญชารั กษาโรคลมชัก โรคหอบหืด มะเร็ง ต้องใช้ในรูปสมุนไพร การใช้เป็นตารับยา
ยาแผนปัจจุบันต้องรองานวิจัยมารองรับ ต้องใช้เวลา ๔- ๕ ปี ออกกฎหมายมาแล้วยังไม่มียาใช้ ผู้ปุวยรอไม่ไหว
ก็จะเกิดกัญชาใต้ดิน ถ้านากัญชารักษามะเร็งต้องติดคุกแน่ๆ
สรุป กัญชาทางการแพทย์ คือ สมุนไพรกัญชา โดยพิจารณาได้ ดังนี้
๑. ยาแผนโบราณ : มี ๕๐ กว่าตารับ ที่มีส่วนประกอบของกัญชา แต่ไม่รักษามะเร็งได้เพราะต้องใช้
ในรูปของสมุนไพร
๒. ยาสมุนไพร : ได้รับอนุญาตไม่ต้องจดทะเบียน
๓. ยาแผนปัจจุบัน : ต้องมีการศึกษาอีก ๑๐ ปี แต่คนเป็นมะเร็งไม่สามารถรอได้
“การยกเลิกโทษทางอาญากับกัญชาและมาตรการทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจาคุก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ รองผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลั ก การทางกฎหมายไม่ ไ ด้ ขั ด แย้ ง กั บ หลั ก การทางการแพทย์ โดยพื ช เสพติ ด ที่ มี ป ระโยชน์ ใ น
ด้านอื่นๆ คงไม่ได้มีแต่กัญชาเพียงอย่างเดียว แต่ก็มีพืชอย่างอื่นด้วย เช่น กระท่อม ที่มีต่างประเทศนาไปจด
สิทธิบัตรแล้ว
สั ง คมไทยอยู่ กั บ พื ช สมุ น ไพรมานานแล้ ว และที่ ส าคั ญ ก็ เ คยมี ก ารน ากั ญ ชามาทาอาหาร ดั ง นั้ น
ที่ผ่านมาการกาหนดนโยบายยาเสพติดอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ จากการทบทวนกฎหมายยาเสพติด
เราได้ทราบว่ายาเสพติดเป็นทั้งเรื่องทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข แต่ ในทางกฎหมายจะ
พิจารณาแต่ในแง่มุมของการควบคุม การกากับดูแล โดยหลักเกณฑ์ที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าพืชเสพติดมีอันตราย
อย่างไร เช่น กัญชา พืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย แล้วจะสามารถทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงขนาดเสียชีวิต
ก่อภัย ทาร้ายร่างกายอย่างไร เป็น สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จะบอกได้ หากก่ออันตรายมากถึงชีวิตก็ต้องออก
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กฎหมายมาห้าม หรือหากทาให้คุ้มคลั่งก่ออันตรายก็ต้องออกกฎหมายมาควบคุม กรณีกัญชาและกระท่อมควร
ออกกฎหมายโดยพิจารณาจากปฏิกิริยาของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย ปริมาณเพียงใดให้คุณประโยชน์ และให้โทษ
สรรพคุณอยู่ในระดับใด เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ กฎหมายในหลายประเทศไม่ใช้กฎหมายอาญา แต่เป็น
กฎหมายฝุายบริหารหรือกฎหมายปกครองที่ให้นักการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักการสาธารณสุขเข้ามาดูแล
เราใช้เครื่องมือดูแลสังคมและประชาชนไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เราไปบอกว่าเป็นความผิด
จาคุก มีความผิดอาญา และกฎหมายออกมาเหมือนเหวี่ยงแหโดยกวาดคนเข้าคุก ทั้งครอบครองเพื่อเสพ
ปริมาณไม่มาก มีการล่อให้กระทาผิด เราตั้ งกฎหมายว่าใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นความผิด มีโทษอาญา
ในต่างประเทศใช้วิทยาศาสตร์ในการออกแบบกฎหมายว่าสารเสพติดชนิดนี้หรือสารเคมีชนิดนี้มีปฏิกิริยาอะไร
ต่อคน ส่งผลอย่างไรแล้วเอามาจัดชั้น ประเภท แยกสิ่งที่กฎหมายการแพทย์สาธารณสุขดูแลเป็นกฎหมาย
ปกครอง หากผลิต จ าหน่ าย ซื้อขาย ขนส่ง ส่อเจตนาเป็นอาชญากร มีความเสียหายต่อสาธารณะก็เป็น
ความผิดทางอาญา ยาเสพติดมีคุณมีโทษ เราต้องการนักวิทยาศาสตร์มาบอก แพทย์มาควบคุม ต้องทบทวน
บัญชีสารเสพติด ๕ ประเภท ให้บทบาทหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขมาดูแลปริมาณที่บริโภคอยู่ในการดูแล
ของรัฐ มีช่วงเวลาที่ต้องไปรักษาดูแล ถ้าไม่ไปก็บังคับรักษาบาบัด ต้องดูแลอย่างมีขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรใช้กับอาชญากรเท่านั้น ความผิดอาญาใช้เท่าที่จาเป็น ซึ่งเป็น
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญ แต่นโยบายกฎหมายในประเทศไทยข้อห้ามอย่างใดๆ ก็บัญญัติให้เป็นความผิด
อาญาหมด เรามักกาหนดโทษจาคุกและประหารชีวิตโดยไม่ได้ดูบริบทของสังคม ซึ่งในเรื่องยาเสพติดต้องนา
แนวทางที่ เป็ น วิท ยาศาสตร์ ม าพิจ ารณาประกอบด้ ว ย แต่ชุ ดความคิดในกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา
เรายังใช้เครื่องมือและกฎหมายไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์ ยังใช้การปราบปรามเป็นหลัก
ไม่ได้คิดในเชิงปูองกันเป็นสาคัญ รวมถึง การดูแล การเยียวยา และการรักษาสุขภาพของประชาชนภายใต้สิทธิ
มนุษยชนและมนุษยธรรมอย่างแท้จริง
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดยังกาหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งควรมีการสร้าง
ความชัดเจนแน่นอนและมีความเป็น วิทยาศาสตร์มากกว่านี้ ผู้เสพ ผู้ครอบครองตามกฎหมายอาญาไม่มี
ความเป็ น อาชญากร แม้ ก ระทั่ ง เมทแอมเฟตามี น ยั ง มี ค วามเคลื อ บคลุ ม ว่ า เป็ น ยาเสพติ ด หรื อ ไม่
มีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นสารกดประสาท แล้วต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็นยาเสพติดประเภท ๑
การกาหนดประเภทสารเสพติดต้องสั มพันธ์กับการก่ออันตราย ปริมาณที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องมีการ
ทบทวนทั้งหมด เช่น พืชกระท่อมในมาเลเซียกินสดไม่ผิดกฎหมาย แต่ในประเทศไทยมีคุณยายปลูกกระท่อมไว้
หนึ่งต้น สายรายงานว่ามียาเสพติด ไปถามคุณยายว่าต้นอะไร คุณยายบอกว่าต้นกระท่อม กินใบแก้เบาหวาน
ยายกลายเป็นผู้ผลิตยาเสพติดมีโทษเท่าอาชญากร ยายไม่ได้มีเจตนาและไม่มีความชั่วร้ายที่เป็นอาชญากร
ซึ่งต้องทบทวนการกาหนดประเภทยาเสพติด การกาหนดโทษ เจตนาในการกระทา เช่น พืชชนิดใดบ้างควร
กาหนดให้ผิดกฎหมาย การกระทาเพื่อเสพหรือเพื่อการค้าก็ต้องโทษแตกต่างกัน เป็นต้น
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เราขาดโอกาสเข้าถึงตัว ยาดีๆ มามาก เพราะนโยบายทางอาญาที่ผิ ดพลาด กลไกกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยแยกอานาจฟูองร้องกับสอบสวนออกจากกัน ตารวจมีอานาจจับและช่วยสอบสวน อัยการ
สอบสวนและฟูอง เพราะอัยการทางานกับศาลในชั้ นพิพากษา แต่ประเทศไทยแยกสอบสวนเป็นของตารวจ
ฟู อ งร้ อ งเป็ น ของอั ย การ ปั ญ หา คื อ ต ารวจสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชน ต ารวจสรุ ป ส านวนส่ ง อั ย การ
เมื่ออัยการอ่านพบมีตัวยาเสพติด ครบองค์ประกอบความผิดก็ฟูองไป ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล ในชั้นสอบสวน
ฟูองร้อง ทาให้เกิดกระบวนการยุติธรรมการเบี่ยงเบน เพราะขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ศาลตัดสินตามรับ
สารภาพและสานวนที่ส่งมา ไม่ต้องสืบดู ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องยาเสพติด อื่นๆ กฎหมาย
อาญามี วิ ธีพิ จ ารณาอยู่ แ ล้ ว แต่ท าไมกฎหมายยาเสพติด ต้ อ งมี วิ ธีพิ จ ารณายาเสพติ ด เป็ น การเฉพาะด้ ว ย
กฎหมายเขียนว่า คนที่มียาเสพติดครอบครอบเกิน ๑๕ หน่วยการใช้ สันนิษฐานเป็นผู้ค้า ตัวอย่างเช่น มีกัญชา
อัดเม็ด ๑๕ เม็ด จริง ๆ เสพแต่กฎหมายเขียนให้เป็นค้ารับโทษหนักขึ้น เขียนกฎหมายบังคับศาลให้ตัดสินจาก
การเป็นคนเสพกลายเป็นผู้ค้า ความผิดฐานสนับสนุน และพยายามให้รับโทษเท่าตัวการ ลบล้างความเป็น
กฎหมายอาญาหมดเลย ซึ่งความผิดฐานสนับสนุนและพยายาม เป็นพฤติกรรมที่ต้องมีการนาสืบ ต้องจาแนก
การกระทาของคนถูกจับ ที่ผ่านมาทาให้คนติดคุกเป็นจานวนมากและเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคนที่อยู่ใน
เรือนจามากกว่าร้อยละ ๗๐ ถูกดาเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองเพื่อเสพ
สรุ ป ข้ อ แรกเรามุ่ ง ปราบปรามมากกว่ า น าความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า มาจั ด การ ข้ อ ที่ ส อง
กระบวนการบริหารคดี มุ่งให้คนไปคุก ศาลไม่ต้องตรวจสอบค้นหาความจริง ศาลมีบัญชีอัตราโทษ แต่คน
กระทาความผิดย่อมมีสาเหตุที่ต่างกัน เช่น ซื้อกัญชามารักษามะเร็ง อีกคนซื้อมาเสพ สองคนนี้โทษต้องต่างกั น
แต่ถ้าพิจารณาตามบัญชีอัตราโทษก็จะติดคุกเท่ากัน การใช้บัญชี อัตราโทษจึงต้องมีความยืดหยุ่น ต้องค้นหา
สาเหตุของการกระทา ทาอย่างไรจะให้ศาลสามารถพิจารณาและตัดสินคดียาเสพติด ให้เหมาะสมในแต่ละ
รายกรณีไป ซึ่งเมื่อพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้แล้วไม่ได้แก้ไขอะไรใหม่
การล่อซื้อเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานที่ก่อให้เกิดการทาร้ายประชาชนเพราะตัวชี้วัดเป็นการวัดกันที่ต้อง
จับผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้เสพ เจ้าพนักงานต้องหาและล่อซื้อแต่ต้องเป็นรายใหญ่ไม่ใช่รายย่อย การลงโทษต้อง
เหมาะสมกับพฤติกรรม เช่น การเสพเพื่อรักษาสุขภาพ การพิจารณาข้อเท็จจริงส่วนบุคคล สาเหตุการกระทา
ความผิด เช่น หญิงตั้งครรภ์ยากจน รับจ้างเดินยา มีในครอบครองไม่มาก แต่กระบวนการยุติ ธรรมก็พาไป
ติดคุก เรื่องนี้ต้องมีการทบทวน ซึ่งหากพิจารณาทฤษฎีในทางอาญาย่อมไม่มีการยอมรับ
คุ ก ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขคนเสพยาเสพติ ด ให้ ห ายได้ เ พราะคุ ก มี ไ ว้ เ พื่ อ แก้ ไ ขผู้ ที่ เ ป็ น อาชญากร
เพื่อการพัฒนาเขาให้กลับมาเป็นพลเมืองดี ปัจจุบันยังมีแนวความคิดในการปราบปรามแต่ไม่ใช่เป็นการปูองกัน
ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการกาหนดแนวทางการแก้ไขผู้เสพยาเสพติด อย่าพาคนไปคุกโดยไม่มีเหตุผลที่
เหมาะสม
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ยาเสพติดก็มีคุณและโทษ ถึงเวลาต้องทบทวนและพิจารณากันใหม่ โดยต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์
มากกว่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยอย่างแท้จริง โดยการใช้ยานั้นก็จะมี
การควบคุม การลงทะเบียน การกาหนดจานวนและระยะเวลาในการใช้ที่เหมาะสมในแต่ละคน แต่หากใช้
เกินไปก็จะต้องมีการเชิญไปพบแพทย์เพื่อลงเวชทะเบียนและนาไปสู่การบังคับบาบัดต่อไป
ความผิดอาญายาเสพติดต้องสร้างความชัดเจน การครอบครองเพื่อเสพไม่ใช่เป็นอาชญากรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น การกาหนดประเภทของยาเสพติดต้องสัมพันธ์กับตัวคน ตามหลักวิทยาศาสตร์
และสาเหตุแห่งการกระทาความผิดแตกต่างกัน หากไม่มีเจตนาเป็นอาชญากรก็ไม่ควรจะต้องรับโทษเท่าอาชญากร
“อนุสัญญากฎหมายระหว่างประเทศ”
โดย อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
United Nations General Assembly Session on Narcotic Drugs (UNGASS) เป็นการประชุม
ระหว่างประเทศเรื่องยาเสพติด
เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการรักษาและบาบัด สาธารณสุข (สิทธิได้รับการบริการทาง
การแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐและมาตรการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม) โดยมีมติที่สาคัญ
ดังนี้
๑. จะต้องลดอุปสงค์จากยาเสพติด
๒. ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
๓. ควรมีการอนุญาตให้ปลูกเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรมหรือการค้า
๔. ความร่วมมือในการปราบปรามการปลูกสารเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในทาง
การค้ายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
๕. การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างในต่างประเทศ
 ประเทศเยอรมนี ไ ม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การกั บ คนเสพหรื อ ครอบครองจ านวนน้ อ ย
เหมื อ นกั บ ของประเทศไทย จึ ง มี ข้ อ สงสั ย ว่ า การก าหนดจ านวนยาเสพติ ด ของไทย ในปริ ม าณ
๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็น มาจากไหน เคยสอบถามตารวจไทย ๆ บอกว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
มีคาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันกาหนดปริมาณการครอบครอง จาแนกตามประเภทตาม
ความร้ายแรงของสารเสพติด ในเยอรมนีจะดูว่าคนนั้นกระทาความผิดฐานไหน เช่น ครอบครอบเพื่อเสพจะ
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ส่งไปบาบัด การครอบครองโทษจะหนักเบาดูจากจานวนและความร้ายแรงของสารเสพติด แยกความแตกต่าง
กับผู้จาหน่ายหรือผู้ผลิต เป็นต้น
 ประเทศเดนมาร์ก มีการแยกผู้เสพ โดยให้บัตรประจาตัวเพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจจะได้รู้ว่าเป็น
ผู้เสพ มีตู้ขายยาเสพติดบางประเภท เป็นประเทศที่ มีความก้าวหน้าที่สุดในการจัดสรรผู้เสพกับผู้ครอบครอง
จานวนน้อยโดยแยกออกจากกัน
 กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยให้ขายกัญชาภายใต้การควบคุม ไม่ใช่
เป็นการเปิดเสรี ซึ่งกัญชาเป็นสารเสพติดแต่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ จึงต้องแยกแยะ ถ้าสามารถปลูกได้
ภายใต้การควบคุม เช่น มีบัตรประจาตัวผู้เสพ ให้มีใบอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบการปลูก เป็นต้น
 ที่ผ่านมาการทาสงครามกับยาเสพติดในอเมริกาใต้ไม่ประสบความสาเร็จและเป็นคดีในศาลอาญา
ระหว่างประเทศเพราะมีการฆ่าคนถึงหลักล้าน บางประเทศมีปริมาณยาเสพติดมากก็จะมีการพิจารณาถึงการ
ลงโทษที่รุนแรง บางประเทศคิดการใช้มาตรการอื่นแทนการจาคุก แนวทางแก้ไขลดปัญหา เช่น เมื่อกัญชามี
ฤทธิ์เป็นสารเสพติดน้อยกว่าน้อยกว่าเมทแอมเฟตตามีน แม้ต่างชาติ จะจดสิทธิบัตรไปแล้วก็ตามแต่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาโลก เราสามารถนางานวิจัยของต่างชาติมาอ้างอิงเพื่อทาการผลิต
ยาได้
 ข้อสังเกต ประเทศอื่นไม่ได้คิดเหมือนประเทศไทย เราเน้นกระบวนการปราบปรามยาเสพติด
เหมาเข่งและเป็นแพคเกจและทาให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก โดยร้อยละ ๘๐ เป็นผู้หญิง
ที่เป็นนกต่อในการค้ายาเสพติด ทาอย่างไรให้คนที่มีความเป็นอาชญากรน้อยออกไป ไม่ใช่มาเรียนรู้การค้า
ยาบ้าในคุก การพิจารณาลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยสูงไปหรือไม่ การทบทวนเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมรวดเร็วโดยไม่คานึงถึงการทาความผิดส่วนตัวบุคคล ศาลตัดสินคดีด้วยความรวดเร็ว และมีประเด็น
เกี่ยวกับการกระทาความผิดซ้าซาก
ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ในประเทศไทยมีการให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะไทยมี
กาลังผลิตจานวนมากโดยรองมาจากอัฟกานิสถาน
ในการประชุม UNGASS มีการคานึงถึงการที่มนุษย์ต้องมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งประเทศไทย
มีปั ญหาเพราะแม้ส ามารถให้ ผู้เสพออกมาจากเรือนจาได้แต่ใครจะเป็นคนตามไปดูแล โดยในต่างประทศ
สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ องค์ กรพัฒ นาเอกชนร่ ว มกั น ดูแ ล แต่ ประเทศไทยยั งมี ความคลุ มเครื อเรื่อ งปริม าณที่
ครอบครอง ความร้ายแรงของยาเสพติดประเภทต่างๆ ความคลุมเครือบทบาทของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม
มาตรการเกี่ย วกับ ยาเสพติด เช่น (๑) การลดอุปสงค์ความต้องการของยาเสพติด ทาอย่างไรให้
ยาเสพติดไม่มีค่าในการฟอกเงิน ไม่มีราคา เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไม่เรียกผลประโยชน์จากคดียาเสพติด
(๒) มาตรการลดอุปทาน สนับสนุนการปลูกเพื่อการแพทย์ (๓) การกาหนดประเภทความร้ายแรงสูง - ต่า
(๔) ความร่วมมือในการปลูกพืชสารเสพติดที่ได้รับอนุญาตเพื่อการแพทย์ และ (๕) การปราบปรามการฟอกเงิน
๗
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ข้อที่ขัดกัน คือ (๔) และ (๕) เมื่อมีการอนุมัติให้ปลูกแล้ว หากปลูกแล้วจานวนมากและดาเนินการจับไม่ได้จะ
รับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่มีต่อสังคมได้หรือไม่ การฟอกเงิน ที่ได้จากกัญชาทาเงินได้น้อยกว่า รายได้จาก
เมทแอมเฟตามี น กั ญ ชาต้ อ งชั่ ง น้ าหนั ก แยกแยะระดั บ ของการกระท าความผิ ด ให้ ชั ด และแยกแยะถึ ง
ความร้ายแรงของยาเสพติดผ่านเอกสารวิชาการ และมีการเปิดเผยโดยไม่ปกปิดข้อมูลต่อสังคม
“สิทธิในสุขภาพ การเข้าถึงยารักษา และการนากัญชามาใช้ในทางการแพทย์”
โดย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
สังคมไทยมีมายาคติหลายอย่าง หากเราต้องการปฏิรูปประเทศ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดต้อง
ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขมายาคติในเรื่องยาเสพติด
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในเชิงวิชาการทางการแพทย์เวลามองเรื่องยาเสพติดต่อบุคคลนั้นๆ อะไรที่ทาให้
เสพติดและส่วนของสังคม เช่น น้าตาลในทางการแพทย์ถือว่าเป็นสารเสพติด แต่เราจะกาหนดหลักเกณฑ์อะไร
เพื่ อวั ด ว่า ควรก าหนดเป็ น สารเสพติ ด ในแง่ ตั ว บุ ค คล มีห ลั กเกณฑ์ คือ (๑) เมื่ อเราเสพ หรือ เราบริโ ภค
สิ่งเหล่านั้นไปแล้ว ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลความพึ่งพอใจในระดับที่เท่าเดิม เช่น สูบบุหรี่ เคยสูบวันละ ๑ ซอง
ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (๒) ถ้ามีการหยุดเสพจะมีอาการลงแดง (๓) มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสมอง
เมื่อเสพในระยะยาว (โรคสมองติดยา) กลายเป็นคนปุวย ตัวอย่าง เช่น ยาบ้า เฮโรอีน เป็นต้น
“มุมมองเกี่ยวกับกัญชา”
เมื่อพิจารณากัญชาตามเกณฑ์ของสารเสพติด กัญชามีฤทธิ์การเสพติดชนิดอ่อน ซึ่งอาจใกล้เคียงกับ
น้าตาล กินแล้วมีความสุข ในทางการแพทย์ “น้าตาล” จึงเป็นยาเสพติด ดังนั้น เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรที่จะ
กาหนดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่เป็นสิ่งเสพติด กัญชาในมุมมองทางการแพทย์ และในทางวิชาการจึงอยู่ใน
ระดั บ ที่ อ่อนมาก ถ้ าน าเกณฑ์ เหล่ านี้ มาพิจ ารณาประกอบว่าสิ่ งที่ สั ง คมจะการดู แลจัด การกัญ ชาอย่า งไร
อาจแยกเป็น ๓ ระดับ คือ
(๑) สินค้าไม่ก่ออันตราย : เป็นสินค้าทั่วไปแบบน้าตาลไม่ต้องควบคุม
(๒) สินค้าก่ออันตราย : เป็นสินค้าก่ออันตรายอาจมีมาตรการควบคุม เช่น ต้องขึ้นทะเบียน จดแจ้ง
เพื่อควบคุมการบริโภค
(๓) สินค้าต้องห้าม : ห้ามผลิต จาหน่าย ครองครอง และเสพ ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดจะ
กาหนดกัญชาอยู่ในกลุ่มใด แต่สิ่งที่เรียกว่า Social addict ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสังคมด้วย
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ถ้าหากสามารถทาให้สังคมไทยตื่นรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนให้ใช้ยาเสพติด ต้องคลี่คลายมายาคติ
เกี่ยวกับกัญชา การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นยาที่มีการใช้มาหลายพันปี ในทางการแพทย์แผนจีน
อิสราเอล อียิปต์และไทย นายแพทย์ยงศักดิ์ ตันติปิฎก ได้ไปศึกษาคัมภีร์แพทย์แผนไทยของชุนโสภิตบรรณารักษ์
พบว่ากัญชามาบรรจุอยู่ในตารับยาไทยมากกว่า ๕๐ ตารับ ในตารับยาไทยใช้ภาษาโบราณ เช่น “ยาแผนไทย
กินกระได ทากระได” หมายถึง กินก็ได้ ทาก็ได้ ในคัมภีร์ขุนโสภิตบรรณารักษ์จัดกลุ่มตารับยาที่มีกัญชาผสมได้
๔ กลุ่ม ใช้ได้หลากหลาย ครอบจักรวาล มีฤทธิ์ในการรักษาได้หลายโรค เช่น ยาสุขไสยาตร (การนอนอย่างมี
ความสุข) ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ร้อยละ ๓๐ ของยาที่ใช้ยาเป็นยานอนหลับ ถ้าพัฒนาตัวยานี้ดีๆ ไม่ให้มี
ผลข้างเคียงจะเป็นประโยชน์มาก
กระบวนการทางสาธารณสุขเป็นปลายทาง เมื่อไม่มีการแก้กฎหมาย การดาเนินการทางการแพทย์ก็
จะทาอะไรไม่ได้ ต้องพยายามหาช่องทางที่เปิดช่องได้มาก เช่น ปลดจากบัญชียาเสพติดได้เลย ต้องนามาศึกษา
ยาอีกตัวหนึ่งชื่อยาสว่างอารมณ์ กินแล้วเบิกบาน จะช่วยคนเป็นโรคซึมเศร้า ยาตารับที่รักษามะเร็งยังหาไม่เจอ
คิ ด ว่ า มี แ ต่ ห าไม่ เ จอเพราะคนไทยโบราณไม่ รู้ จั ก โรคมะเร็ ง คนไทยเรี ย กมะเร็ ง ว่ า ฝี ใ นทรวง ฝี ใ นท้ อ ง
การรวบรวมเอาองค์ความรู้ต้องพยายามแปลงเป็นภาษาที่คนปัจจุบันเข้าใจโดยการเทียบเคียง เราจะมีตารับยา
ที่รักษามะเร็งหลายตารับ กัญชามีฤทธิ์ดีมาก เราไม่จาเป็นต้องพึ่งสิทธิบัตร งานวิจัยต่างประเทศ เราสามารถ
ต่อยอดจากยาแผนไทยที่มีอยู่ การวิจัยแบบในต่างประทศจะสกัดสารจากกัญชาแล้วหาว่าสารตัวไหนออกฤทธิ์
พอดึงมาตัวเดียวก็จะเจอปัญหาว่าสารนั้นมีผลข้างเคียง จึงขึ้นทะเบียนยามาขายไม่ได้ ฤทธิ์ของตัวสารที่เป็นตัวเดี่ยวๆ
ออกฤทธิ์ไม่ค่อยดี ถ้าเพิ่มความเข้มข้นจะมีผลข้างเคียงเยอะ ในขณะยาแผนไทยในตารับหนึ่ง มีสมุนไพรมากว่า
๒๐ ชนิ ด การปรุ ง ยาใส่ ส มุ น ไพรหลายอย่ า งเพราะมี ส มุน ไพรเป็ น ยาหลั ก ยารอง ยาตั ด ยาแก้ ยาเสริ ม
มาผสมผสานเพื่ อ ลดพิ ษ ของยา ปรั บ แต่ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผ ลข้ า งเคี ย งมาก เพราะฉะนั้ น ห ากพั ฒ นาต่ อ ยอด
เราสามารถสู้กับยาต่างประเทศได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก
ในสหรัฐอเมริกา เรื่องกัญชาทาให้ถูกกฎหมายในบางมลรัฐ โดยเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกว่า
ทางการแพทย์ เมื่อกัญชาถูกกฎหมายทาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์การเสพ น้ามันกัญชาที่เป็น
การใช้แบบพื้นบ้าน คุกกี้กัญชา เป็นต้น มุมมองเรื่องนากัญชามาใช้ประโยชน์ เราต้องปรับ ทัศนคติ เผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการอย่างกว้างขวาง เพื่อปรับปรุงมาตรการทางสังคม ซึ่งกระบวนการในทางการแพทย์
จะเป็นปลายทาง กระทรวงสาธารสุขยินดีที่จะมีการวิจัย ว่ากัญชาเสพติดหรือไม่ ภายใน ๖ – ๘ เดือน ก็จะได้
ผลการวิจัย เพื่อตอบประเด็นเกี่ยวกับการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ที่ไม่มีงานวิจัยในตอนนี้เพราะ
กัญชาผิดกฎหมาย หากวิจัยจะทาให้ติดคุก
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คาถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ :
นายเอกชัย สอนศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี : ถ้าการปลูกกัญชาถูกกฎหมาย เมื่อมีการบังคับใช้
จริงจะมีผลกระทบต่อวัยรุ่น มีการร้องเรียนมายังผู้ใหญ่บ้าน ควรมีองค์กรมาควบคุมกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์
มีการขึ้นทะเบียน กรณียาบ้าในการบังคับใช้กฎหมาย อัยการต้องมาร่วมสอบสวนกับตารวจ มีแต่การจับคนเสพ
จับเช้าปล่อยเย็น อัยการต้องมีการฝึกคล้ายๆ กับตารวจ อัยการสายวิชาการมาจับยาบ้าไม่ได้ กฎหมายยาบ้า
ตั้งแต่ ๑๕ เม็ดขึ้นไป เกิดการลับลวงพลาง เป็นปัญหามาก บางทีมีการจ่ายสินบน
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : ทาไมกัญชาและกระท่อมถูกกาหนดเป็นยาเสพติดได้
อย่างไร
อาจารย์จิ ร วุ ฒิ ลิปิ พัน ธ์ : หลั ก การเกิด จากประเทศไทยไปลงนามในอนุ สั ญญาสหประชาชาติเ กี่ย วกั บ
การปูองกันปราบปรามการของการก่อการร้าย เรามากาหนดกันเอง ที่แพทย์บอกว่าไม่สามารถนากัญชาหรือ
ยาเสพติดมาทดลองได้เพราะผิดกฎหมาย จึงไม่มีผลการศึกษาเพื่อนาไปอ้างอิง โอกาสนี้ควรมีการระดมความคิดเห็น
ในเรื่องนี้
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ : เป็นอิทธิพล ป.ป.ส. สหรัฐอเมริกาที่กดดันทั่วโลก สันนิษฐานว่ามาจาก
อุตสาหกรรมยาในสหรัฐ อเมริ กา เป็ น ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาข้ามชาติ กัญชาถูกหยิบยกขึ้นมา
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมกัญชาไปแล้ว ทั้งที่เคยกาหนดว่าเป็นยาเสพติด
มาก่อน เราต้องเปลี่ยนแปลง mindset ของสังคมไทยจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ ต้องคิดวิเคราะห์ปัญหาให้แตก
เช่น ถ้าเข้มงวดกวดขันกัญชา วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่
ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ : การกาหนดประเภทยาเสพติดเรานามาจากต่างประเทศ เราก็ยกมาวางเลย
การจัดประเภทยาเสพติดต้องใช้งานวิจัย เกี่ยวกับความร้ายแรงของแต่ละประเภท แต่มีความสงสัยว่าทาไมจึง
ผูกกับกฎหมายอาญา เพราะการเปลี่ยนแปลงประเภทกาหนดโดยรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายอาญารัฐมนตรีสั่งไม่ได้
การกาหนดประเภทยาเสพติดเป็นกฎหมายปกครองจากฝุายบริหาร กรณียาบ้าที่มีการกาหนดโทษอาญาเป็น
การผิดนิติวิธีเพราะกฎหมายถ้ามีโทษทางอาญาต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม : การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจะมีผลข้างเคียง
หรือไม่
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นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ : ยังไม่มีงานวิจัยเพราะกัญชาเป็นของผิดกฎหมาย การขออนุญาตทาด้วย
ความยากลาบากมาก กัญชาใช้เป็นพันๆ ปี มีการใช้มาอย่างต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคน ยาบางตัวต้องเก็บ
ข้อมูลระยะยาวเพราะอาจเกิดพิษสะสม หากมีการนากัญชากลับเข้ ามาในตารับยาไทย แพทย์แผนไทยต้องมี
ระบบติดตามและมีการกากับดูแล
ผู้ศ าสตราจารย์ ดร.ธานี วรภั ทร์ : นโยบายทางอาญาที่ ไ ม่เ ป็ นวิ ท ยาศาสตร์ ห ยุ ด ยั้ง ความก้ าวหน้า ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เราควรมีกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาควบคุมการใช้ เพื่อให้มี
การใช้เพื่อการแพทย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : ถ้าต้องการให้กัญชาเป็นยาสมุนไพร ต้องมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือไม่ และสามารถนาพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อนากัญชามาใช้ทางการแพทย์ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ฉบับอื่นๆ ด้วยหรือไม่
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ : พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มียาแผนโบราณหรือยาแผนไทยเป็น
ประเภทหนึ่ง สามัญ สามารถนาตารับยาในคัมภีร์มาขอขึ้นทะเบียนได้หาก แต่ด้วยกฎหมายยาเสพติดกัญชาใน
คัมภีร์ถูกถอนออกทั้งหมดเป็นสมุนไพรต้องห้ามไม่สามารถนามาผสมในตารับยาได้ ถ้าร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติ ดก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้โดยต้องอิงคัมภีร์เดิม และพัฒนาต่อ
ยอดยาแผนโบราณและต้องมีการวิจัย
HIGHLAND : มีบริษัทจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ กัญชง (hemp) ทั้งๆ ที่กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ
ดีกว่าฝูาย กลับมาเรื่องยา กัญชาสามารถสกัดยารักษาโรคลมชักและมะเร็ง ทาไมไม่ปล่อยให้กัญชาถูกกฎหมาย
เยาวชนไทยส่วนหนึ่งใช้กัญชา กัญชาเป็นสาเหตุให้เยาวชนขาดมาตรฐานหรือไม่ แต่ การกาหนดกัญชาไม่ให้ผิด
กฎหมาย โดยไม่ใช่เป็นการเปิดเสรี แต่เป็นการถูกกฎหมายภายใต้การควบคุม
พันตารวจโทยิ่งเทพ จันทรังสี กองตารวจปราบปรามยาเสพติด : เรามองที่ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ซึ่งก็เปิดช่องพอสมควร ทางฝุายของรัฐไม่ได้ปฏิเสธการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดในชนิดที่
ไม่มีโทษร้ายแรง ถ้าเราลดงบประมาณการปูองกันปราบปรามยาเสพติดที่ไม่มีโทษมากนัก เราสามารถใช้กับ
ยาเสพติดที่มีความร้ายแรงมากกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่กัญชาเข้ามาในบัญชีประเภทยาเสพ
ติด ถ้าไปดูพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการยกเลิกพระราชบัญญัติกั ญชา พ.ศ.๒๔๗๗
มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจัดระดับความร้ายแรง ๕ ประเภท ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ตัดข้อความที่เป็นตัวอย่างพืชเสพติ ดออก ให้เป็นประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถ้าผลักดัน
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สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้ แต่พืชกระท่อมยังมีงานวิจัยว่ายังมีพิษภัยอยู่ แต่กัญชา
เป็นอีกเรื่อง ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติ ดเปิดช่องสาหรับงานวิจัย สามารถขออนุญาตได้ อย่ารอว่าให้พ้น
บั ญชีย าเสพติด ขอได้เลย ในสหรั ฐ อเมริ กามีการลงประชามติเพื่อทาให้ กัญชาถูกกฎหมาย บริบทสั งคม
เปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่ กัญชาไม่ได้เปิดเสรีในสหรัฐอเมริกา ยังผิดกฎหมายของของรัฐบาลกลาง รัฐบาลกลาง
ยอมให้กฎหมายมลรัฐเพราะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจแต่ต้องควบคุมได้ มลรัฐมีการควบคุมกัญชา กาหนดอายุ
ผู้ซื้อ ปริมาณซื้อ ห้ามเสพในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ ยังมีข้อจากัดอยู่ ในประเทศไทยถ้าจะทาให้ผิดกฎหมายต้อง
คิดว่าจะควบคุมอย่างไร การยอมรับของสังคมเป็นส่วนสาคัญมาก
เพจกัญชาชน : บางทีเราใช้คาว่าเสรีมากไป ทาให้นึกถึงค้าขายเสรี ทาให้สังคมสับสน เราควรใช้คาว่าถูก
กฎหมายแต่อยู่ภายใต้การควบคุม ไม่เหมือนกับการเปิดเสรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่คณะกรรมการกฤษฎีกากาลัง
พิจารณา มีมาตรการอย่างเกี่ยวกับกัญชา น่าจะนามาจัดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย
พันตารวจโทยิ่งเทพ จันทรังสี กองตารวจปราบปรามยาเสพติด : กัญชาไม่ได้อยู่ในร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด แต่เปิดโอกาสให้มีการวิจัย โดยถอดกัญชาออกจากร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดแต่ยังอยู่ในบัญชี
เพราะฉะนั้นหากจะยกเลิกให้ไปแก้ที่บัญชีประเภทยาเสพติด
นายวินัย บุญทาคง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด ยาเสพติ ดประเภท ๕ กัญชานั้น ไม่ได้ยกเลิกเสียทีเดียวแต่ถอดจากประเภทยาเสพติด
ประเภท ๕ ซึ่งไม่ได้นะบุว่า “ตัวอย่างเช่น กัญชา หรือ พืชกระท่อม” เป็นยาเสพติดประเภท ๕ การดาเนินการ
ยกเลิ กจึงขึ้นอยู่ กับบริบทต่างๆ แต่การน ามาวิจัย ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ได้มีแนวนโยบาย
การดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกัน บาบัด รักษา เรื่องยาเสพติดไว้ให้อานาจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกาหนด
พื้นที่ประเภทยาเสพติด หรือการดาเนินการต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัย ปัจจุบันพืชกระท่อมมีการขออนุญาตไปใช้
เป็ น ส่ ว นประกอบในยา ร่ า งประมวลกฎหมายมี แ นวนโยบายก ากั บ กั ญ ชาไม่ เ สรี แ น่ น อน แต่ ว่ า จะมี
การดาเนินการดูแลควบคุม ช่องทางการใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์มีช่องทางเป็นไปได้
ในเรื่องการลงโทษทางอาญา ผู้ที่เสพยาเสพติดทุกประเภทยังมีโทษทางอาญาเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้
บังคับของการดาเนินการ คือ บุคคลซึ่งเสพหรือใช้ยาเสพติดจะไม่ถูกดาเนินคดีทางอาญาโดยทันที อยู่ภายใต้
เงื่อนไขต้องไปทาการบาบัดรักษาก่อน อยู่ในกระบวนการบาบัดฟื้นฟูจะมีขั้นตอนต่ างๆ เช่น ความสมัครใจเข้า
รับการรักษาเอง ถ้ารักษาไปแล้วถ้าบังมีผลกระทบต่อสังคมก็จะบังคับบาบัดรักษา ซึ่งหากไม่หายก็อาจไปถึงขั้น
ถูกลงโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกาหนด
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นายองอาจ จันทรมณี กรมคุมประพฤติ : ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้ระบุว่าอะไรคือกฎหมายยาเสพติด
แต่ให้อานาจคณะกรรมการอาหารและยากาหนดประเภทยาเสพติด ในการบาบัด ถ้าเป็นผู้เสพหรือครอบครอง
ถ้าสมัครไปบาบัดเองจะไม่มีคดี แต่ถ้าเจ้าหน้าที่นาไปก็ยังไม่เป็นคดี แต่ถ้าไม่หายหรือไม่ครบเงื่อนไขที่กาหนดก็
ต้องดาเนินคดี การตรวจจะทาโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ : การเป็นผู้เสพเป็นอาการของร่างกาย การกาหนดจานวนครั้งหากไม่หายต้อง
เข้าเรือนจาอาจไม่ถูกต้อง อาการติดยาไม่ใช่แค่ ๓ ครั้งจะเลิก ถ้าร่างประมวลกฎหมายอาญาเปิดให้มีการวิจัย
ในการประกาศพื้นที่อาจมีปัญหาเรื่องระยะที่รัฐมนตรีจะเห็นชอบ กรณีบัญชีประเภทยาเสพติด กัญชายังอยู่ใน
บัญชีจนกว่าจะมีการนาออกจากบัญชียาเสพติด
นายปิยบุตร นาคะผิว มูลนิธิโอโซน : ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลยาเสพติดเป็นเรื่องความเลวร้าย
ด้านเดียว ทาให้ มองยาเสพติดด้านเดียว กระทรวงศึกษาธิการต้องคิดว่า เราจะอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไร คนใช้ยาเสพติดไม่ใช่คนเลวร้าย คุกไม่ใช่บ้านของคนใช้ยาเสพติด
กรมราชทัณฑ์ : จากประสบการณ์ในเรือนจา เราต้องงดยาบ้างประเภทไม่ให้ใช้ในเรือนจา เช่น ยาแก้ไขน้าดา
ซึ่งมีส่วนผสมที่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างคล้ายยาเสพติด ทาให้เราต้องงดยาหลายชนิดเพราะผู้ต้องขังนาไปใช้
ในทางที่ผิด
หัวหน้า กลุ่มยาเสพติ ด กรมการปกครอง : คาสั่ งรัฐ บาลกาหนดการบาบัดเปูาหมาย ที่ทาได้ตามจานวน
เปูาหมาย คนที่เข้าบาบัดบางทีมาบาบัดซ้า เนื่องจากหาคนไม่ได้ก็ต้องดึงคนเก่ามา เป็นปัญหาทางนโยบาย
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดให้สามารถนากัญชาไปวิจัยได้ การบาบัดฟื้นฟูมี ๓ ระบบ คือ (๑) สมัครใจบาบัด
(๒) บังคับให้บาบัด และ (๓) ต้องโทษ โดยรัฐบาลกาหนดจานวนที่เป็นเปูาหมายไว้ กานันหรือผู้ใหญ่บ้านไปหา
คนที่ เ ข้ า มาก็ ไ ม่ ไ ด้ ส มั ค รใจที่ จ ะเลิ ก เป็ น การพั ก การเสพยา และเราก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ม าตรฐานทางวิ ช าการใน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
เพจกัญชาชน : เรื่องการสมัครใจบาบัด ในโปรตุเกสมีคนสมัครใจไปบาบัดเพราะจะไม่ถูกตีตราจากสังคม
แต่ในสังคมไทยคนที่มีปัญหาไม่ไปโรงพยาบาลเพราะการเดินเข้าไปบาบัด โดยสมัครใจเอง แต่การกลับออกมา
กลับถูกสังคมมองว่าเป็นคนติดยาเสพติด
นายศราวุธ ประทุมราช สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : กระทรวงสาธารณสุขอาจต้องพิจารณา
เรื่องการบาบัด ต้องมีนักจิตวิทยา นักสาธารณสุขเข้ามาดูแล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เลิกได้จริง
อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ : เราเป็นภาคี UNGASS 2016 ซึ่งเราต้องลดอุปสงค์-อุปทานยาเสพติด เป็นเรื่อง
ลาบากว่าผู้ติดยาเสพติดถูกตีตราจากสังคม ต้องมีการปรับ mindset
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