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แหลงที่มาของความรู้ การประชุมสัมมนา “ทางออกของกัญชาในประเทศไทย”
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิต อาคาร ๒ ชั้น ๓ สานักงาน ป.ป.ส.
เนื้อหา
ประเด็น “สภาวการณ์ปัญหากัญชาในประเทศไทย”
 ในต่ า งประเทศมี ก ารใช้ ส ารในกั ญ ชา โดยมี ก ารควบคุ ม อย่ า งเข็ มงวด ซึ่ ง เป็ นการใช้ ใ นทาง
การแพทย์ เช่น รักษาอาการคลื่นไส้ เป็นต้น
ตัวอย่างในต่างประเทศที่น่าสนใจ
 ประเทศแคนาดา : การเข้าถึงยาในราคาถูก การกาหนดสถานที่ให้ใช้ยาเสพติด
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ : การให้ความสาคัญกับผู้เสพยาและมีกระบวนการทางด้าน
สาธารณสุข
 ประเทศสหรัฐ อเมริกา : มี ๔ รัฐ ที่กาหนดให้ใช้เพื่อความบันเทิงหรือให้ใช้ในทาง
การแพทย์
 การกาหนดควบคุมพืชกัญชา อาจจะแบ่งเป็น (๑) ส่วนดี : นาไปใช้ประโยชน์ได้ และ (๒) ส่วนไม่ดี :
ต้องมีการควบคุม โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการประกอบด้วย เช่น การออกฤทธิ์และการไม่ออกฤทธิ์
การเข้าถึงเพื่อทางการแพทย์ รวมทั้ง ประโยชน์และโทษหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 การทาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าพืชกระท่อมและพืชกัญชาสามารถใช้ประโยชน์ หรือรักษาโรคได้
จริงจะเป็นการดีมาก หรือการศึกษาข้อมูลว่าที่เคยมีคนเสียชีวิตเกิดจากการที่ก่อนหน้านั้นมีอาการติดยาเสพติด
มาก่อนประกอบกับใช้ยาเสพติดประเภทอื่นประกอบด้วย โดยจะทาให้ทราบได้ว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการเสพ
กัญชาเพียงอย่างเดียว
 ผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบกรุงเทพมหานครและภาคใต้ อีกทั้ง ผู้เข้ารับการรักาอาการเสพ
ติดกัญชามักจะมีโรคจิตเภทร่วมด้วย
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 ที่ผ่านมามีการใช้กัญชาในการแพทย์พื้นบ้าน เช่น ยาชูกาลัง การเจริญอาหาร แก้อาการหอบหืด
แก้ไข้ เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณานากัญชามารักษาโรคต้องพิจารณาทั้งปริมาณที่จะนามาใช้เพื่อการรักษา
อาการของโรค และระยะเวลาในการรักษา เพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื่อทาการศึกษาว่า
อาการของบางคนไม่สามารถนากัญชามารักษาโรคได้
 ข้อสังเกตเพิ่มเติม
(๑) การศึกษากัญชาต้องศึกษาทั้งผลดีและผลเสีย รวมทั้ง การใช้กัญชาเป็นแบบสารสกัดหรือใช้
แบบใบสด
(๒) การศึกษาในทางการแพทย์ เพื่อทาการรักษามะเร็งหรือโรคต่างๆ จะต้องมีการศึกษาถึง
อาการข้างเคียงด้วย
(๓) หากจะท าการผลิ ต กั ญ ชามาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เราจะท าการผลิ ต เองหรื อ น าเข้ า มาจาก
ต่างประเทศ
(๔) การศึกษาข้อมูล/สถิติ/จานวน ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องรักษาโรคด้วยกัญชา
(๕) การเสพกัญชาเพื่อความบันเทิง จะสามารถนาไปสู่ความเจ็บป่วยหลังจากนั้นได้หรือไม่
(๖) การ Legalization จะกาหนดในคนกลุ่มใดบ้างหรือการกาหนดดังกล่าวมีความเหมาะสม
หรือไม่
 ข้อเสนอแนะ
(๑) การนาสารสกัดที่ทราบกลไกแน่นอนมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
(๒) การนาเสนอหลักฐานในเชิงประจักษ์
ประเด็น “การดาเนินการเกีย่ วกับกัญชาและผลที่เกิดขึ้น จากแนวนโยบายการไม่เอาโทษทางอาญาใน
ต่างประเทศ และความเป็นไปได้ในการนานโยบายมาใช้ในประเทศไทย”
 สถานการณ์ในตอนแรกการใช้กัญชาเป็นไปเพื่อรักษาโรคซึ่งตอนนั้นยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
แต่ต่อมามีการนามาใช้เพื่อความบันเทิงจึงเริ่มเกิดปัญหาขึ้น
 วิธีการควบคุม
(๑) จานวนการผลิตและ จานวนการซื้อ
(๒) ต้นกัญชามีการตรวจสอบได้ว่าเป็นของใคร หรือได้รับอนุญาตหรือไม่
(๓) การกาหนดการใช้พืชกัญชาหรือการควบคุมพืชกัญชาในบางส่วน
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 ความเปลี่ยนแปลงในประเทศสหรัฐอเมริกา
(๑) การใช้มาตรการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มีนัยสาคัญต่อการเพิ่มขึ้นของผู้เสพ
(๒) รัฐที่ทาการปฏิรูปเรื่องยาเสพติดมีทัศนคติยอมรับการเสพมากกว่ารัฐที่ไม่มีการปฏิรูป โดยใช้
ผล popular vote เป็นหลัก
 การพิจารณาเรื่องกัญชา อาจจะต้องพิจารณาถึง “กัญชง” ด้วย เนื่องจากกัญชงมีประโยชน์
ในทางการแพทย์และในทางอุตสาหกรรม ดังนั้น เราจึงต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ว่าการนากัญชาหรือ
กัญชงมาเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้น จะต้องกาหนดในรูปแบบใดบ้าง
 พืชเป็นสารธรรมชาติที่มีทั้งประโยชน์และผลเสีย ซึ่งสารเสพติดที่จะทามาใช้ประโยชน์ได้ต้องทา
ในรูปแบบที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บุหรี่ทาให้เสพติดง่ายแต่ไม่มีอาการเมา สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้
(โรคมะเร็ง โรคปอด) สารทั้งหลายในโลกนี้ไม่มี ดี -เลว แบบชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับเราจะนามาใช้ในรูปแบบใด
หากพิจารณาตัวกัญชาแล้วจะพบว่ากัญชาสามารถทาเป็ นยาได้หลายตัว เช่น โรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัว
ตาย ทาให้อารมณ์ดี เป็นต้น และหากพิจารณาถึงตัวบุหรี่ซึ่งมีอาการเสพติดได้ด้วยจึงควรกาหนดให้เป็นยาเสพ
ติดด้วยหรือไม่ เว้นแต่บอกว่าบุหรี่มีประโยชน์ซึ่งในงานวิจัยก็ไม่มีผลการศึกษาในประเด็นนั้น
 ข้อเสนอแนะ
(๑) การแพทย์ : ต้องมีงานวิจัยที่มีความชัดเจน และต้องมีการช่วยสนับสนุนและเผยแพร่เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในสังคมมากขึ้น รวมทั้ง กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องเอื้อประโยชน์ในการดาเนินการได้มาก
ที่สุด
(๒) การเข้าถึงทางการแพทย์ : นามาเพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องมีการประเมินผลที่ได้รับด้วย
(๓) การควบคุม : ต้องมีรายละเอียดการควบคุมในกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติมีปั ญหา
น้อยที่สุด
(๔) นโยบายการเข้าถึงยาเสพติด : ต้องมีการให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง เช่น การใช้มอร์ฟีนหรือเมธาโดนเพื่อทดแทนสารเสพติดอื่นที่มีความรุนแรงหรื อมีความอันตราย
มากกว่า
(๕) การกาหนดโทษ : การกาหนดโทษต้องพิจารณาว่าจะมีโทษได้นั้นต้องก่อให้เกิดผลร้ายต่อ
ตัวเองหรือผู้อื่น
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ประเด็น “สถานะกัญชาทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดที่ปรับปรุงใหม่ และความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ
ในประเทศไทย”
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นาเสนอประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ความเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและพืชกระท่อม
(๑) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เป็ น ลั ก ษณะของกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น ความผิ ด
(mala prohibita) ที่มาจากวิวัฒนาการทางด้านสังคม
(๒) การกาหนดให้การเสพกัญชาและพืชกระท่อมจะมีการตรวจพิสูจน์ยากเพราะไม่มีชุดตรวจ
เบื้องต้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้องตรวจเลือดเท่านั้น รัฐต้องใช้ทรัพยากรจานวนมากใน
การดาเนิ นคดีกับ ผู้ ครอบครอง ทาให้ เป็ นภาระแก่ทางภาครัฐ และสิ่ งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐ ต้อง
พัฒนาการตรวจพิสูจน์สารเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๓) การพิจารณาตัวพืชกระท่อมและพืชกัญชามีทั้งมุมมองของการเป็นยาเสพติดและตารับยาได้
(๔) ต้องมีการกาหนดแยกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ ๑ ผู้เสพหรือผู้ใช้
สารเสพติด กลุ่มที่ ๒ ผู้จาหน่ายรายย่อยหรือผู้ขนส่ง และกลุ่มที่ ๓ ผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้ได้รับผลประโยชน์จาก
การค้ายาเสพติดโดยตรง
(๕) กรณีการเสพหรือครอบครองกัญชาในปริมาณเล็กน้อยได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง
เป็นไปตามหลักกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านสุขภาพ
 แนวทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางอาญา (Decriminalization) มีดังนี้
(๑) ผู้ เ สพยาเสพติ ด ต้ อ งมี ม าตรการบ าบั ด ฟื้ น ฟู เ สมื อ นเป็ น ผู้ ป่ ว ย โดยเน้ น การให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษ
(๒) ผู้ค้ารายย่อยต้องมีการปรับทัศนคติเพื่อลดการกระทาความผิดซ้า และสามารถกลับมาใช้
ชีวิตได้ตามปกติต่อไป
(๓) การกาหนดความผิดอาญาต้องมีความชัดเจน รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นและ
สังคม และต้องพิจารณามาตรการอื่นนอกเหนือจากการกาหนดโทษทางอาญาด้วย
(๔) ต้ อ งมี ก ารกลั่ น กรองพฤติ ก รรมของสั ง คมและมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาลงโทษหรื อ
การกาหนดมาตรการต่างๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด
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(๕) การพิ จ ารณาก าหนดโทษของแต่ล ะคนต้ อ งดู อ งค์ ป ระกอบหลายๆ อย่ า งประกอบด้ ว ย
รวมทั้ง การพิจารณาส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าอยู่ในลักษณะใด เช่น หากเป็นกลุ่มพ่อค้าก็ต้องพิจารณาว่า
เป็นพ่อค้ารายย่อยหรือรายใหญ่
(๖) กฎหมายควรกาหนดให้มีการส่งเสริมในการพัฒนากัญชาโดยเฉพาะเพื่อเป็นยารักษาโรค
 ข้อเสนอแนะ
(๑) ต้องมีการวิจัยศึกษาถึงประโยชน์และโทษของพืชเสพติดอย่างชัดเจน
(๒) การแยกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมได้อย่างเหมาะสม
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
(๒.๑) การกระทาเพื่อการค้า : กาหนดเป็นความผิดอาญา แต่อาจจะมีการพิจารณากาหนด
โทษที่แตกต่างกันตามพฤติการณ์ที่แต่ละคนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์
(๒.๒) การครอบครองเพื่อเสพที่ไม่ใช่เพื่อการค้า : ไม่เป็นความผิดอาญา และต้องมีมาตรการ
อื่นร่วมด้วย เช่น ทางการแพทย์ ทางสาธารณสุข การตักเตือน การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
(๓) การให้ความสาคัญด้านสาธารณสุขในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นสาคัญ รวมทั้ง เน้น
การป้องกันมากกว่าการปราบปราม
(๔) การยกเลิ ก การควบคุ ม ตั ว ระหว่ า งรอผลการตรวจพิ สู จ น์ ก ารเสพยาเสพติ ด และใช้
กระบวนการทางการแพทย์ในการตรวจหาสารเสพติด
(๕) การส่ งเสริ มการมีส่ว นร่ ว มของทุกภาคส่ว น และรัฐ ต้องให้ การสนับสนุนการทางานของ
หน่วยงานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูในชุมชน รวมทั้ง สร้างความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดด้วย
(๖) ต้องพิจารณาการบัญญัติกฎหมายในเชิงส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดและในเชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะการคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นสาคัญ
(๗) การดาเนิ น การด้ านยาเสพติดต้องเป็นกลางและไม่ ควรถูกแทรกแซงจากฝ่ ายอื่นฝ่ ายใด
รวมทั้ง การมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สนับสนุนต่อการตัดสินใจทางนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
*******************************************************
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