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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวความคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการ
ควบคุมสิ่งเสพติดรวมถึงแนวความคิดการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพ่ือแก้ไขมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี สารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้
ประโยชน์ในประเทศไทยได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาใน
สหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันมี 23 รัฐจากทั้งหมด 50 รัฐแก้ไขให้สามารถน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ 
และสาธารณรัฐอุรุกวัยที่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเสมือนสิ่งถูกกฎหมายที่ประชาชน
สามารถรวมตัวปลูกเพ่ือจ าหน่ายได้ รวมถึงศึกษาอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1970 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended 
by, 1972) บัญญัติข้อยกเว้นให้ภาคีสามารถปลูกกัญชาเพ่ือทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ จึงเกิด
งานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่ระบุผลการทดลองว่าสารต่าง ๆ ของกัญชาสามารถน ามาใช้ทางการแพทย์
ได้ และมีตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาหลากหลายยี่ห้อใช้ในประเทศที่แก้ไข
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (5) ถือว่ากัญชาเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 5 โดยมาตรา 57 บัญญัติห้ามน ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าโดยวิธีใด และมาตรา 26 มีข้อยกเว้นผู้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขจะอนุญาตตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป แต่กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก็ไม่มีการบัญญัติการขออนุญาตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันการน ากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด จึงท าให้ตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของ
กัญชาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถน ามาใช้ในประเทศไทยได้ และต าราสมุนไพรในอดีตที่มีกัญชาผสม
อยู่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
2542 ได้ เนื่องจากกัญชาถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่มีข้อยกเว้นให้ประชาชนน าเข้าสู่ร่างกายได้ 
ดังนั้นเพ่ือให้สุขภาพของประชาชนชาวไทยดีกว่าปัจจุบันประกอบกับการหาแนวทางแก้ไขอัตราการ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชาชาวชาวไทยลดลง และให้สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
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สารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ รวมถึงสนับสนุนการปลูกกัญชา
เพ่ือทดลองทางการแพทย์ จึงเห็นว่าควรแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 

1)  แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 มาตรา 26 เพ่ือป้องกันการน ามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด โดยแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น การก าหนดอายุผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับกัญชา หรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมขอผู้ที่จะมา
ท างานในสถานที่ผลิตกัญชา หรือการก าหนดอายุผู้ที่ท างานในสถานที่ผลิตกัญชา เป็นต้น  

2)  แก้ไขมาตรา 57 โดยบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมข้อ 
ยกเว้นให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ และเป็นการคุ้มครองต าราสมุนไพรใน
อดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ให้สามารถจดสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพ่ือป้องกันชาวต่างชาติน าความรู้ที่ชาวไทยได้ค้นคว้ามาไปผลิตเป็น
ตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรก่อนประชาชนชาวไทย  

3)  ควรก าหนดปริมาณการครอบครองตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชา 
เพ่ือป้องกนับุคคลทีไ่ด้รับอนุญาตน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือแจกจ่ายให้บุคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  
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This thesis aims to study concepts and evolution of drug control, particularly 
concepts of medical cannabis to propose for the amendment of measures and law 
related to medical cannabis or medications containing cannabis extracts that could 
be used to provide treatment for diseases in Thailand. The study provides 
comparison with legal measures on medical cannabis in the United States, as 
currently there are 23 states from all 50 states having legislations amended for the 
use of medical cannabis, also the cannabis use in the Republic of Uruguay which has 
a legal measure on cannabis use providing that cannabis is legal and generally 
accessible to people who can form up groups to plant cannabis for sale. The thesis 
also studies the Single Convention on Narcotics Drugs, 1961 which stipulates an 
exception, providing that State Parties can grow cannabis for scientific researches; 
therefore, there are several research outcomes proofing that substances of medical 
cannabis can be used for medical treatment, also that cannabis substances of 
different brands can be used for medical purposes. 

However, under Section 7 (5) of Narcotics Act, B.E. 2522, marijuana or 
cannabis is defined as Narcotics Category 5 and under Section 57, the provisions of 
law expressly prohibit the intake of Narcotics Category 5 into human bodies 
regardless of any means. Also, Section 26 of the Act which provides an exception for 
manufacturing, imports, exports or possession of Narcotics Category 5 by the 
approval of Minister of Health in connection with the resolution of the Narcotics 
Control Committee, providing that the approval shall be made on specific cases; 
however, under the Ministerial Regulation No. 4 (B.E. 2522) issued under the Narcotics 
Act, B.E. 2522, there is not a provision specifying appropriate grounds for a request 
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for approval, resulting in insufficient legal measures to prevent the abuse of 
cannabis. As a result, various substances of medical cannabis that are currently used 
for medical purposes cannot be applied in Thailand, also in herbal recipes that were 
invented in the past which contain cannabis compounds cannot be patented under 
the Protection and Promotion of Traditional Thai Medicine Wisdom, B.E. 2542, as 
cannabis is deemed to be a harmful drugs without an exception for human 
consumption for people in general. Therefore, to advance current health and 
treatment for Thai people, also considering from measures to reduce the mortality 
rate of Thai citizens cause by cancer to be dropped from the 1st rank of national 
mortality rate, it is deemed appropriate to resolve legal issues in Narcotics Act, B.E. 
2522 as follows,  

1)  Amend Ministerial Regulation No. 4 (B.E. 2522) issued under Section 26 of 
the Narcotics Act, B.E. 2522, to prevent cannabis abuse, by amending provisions of 
law to be more efficient, such as stipulating age limit for those who live closely with 
marijuana or requirements for checking of criminal background of the persons who 
work in places planting marijuana and so on. 

2)  Amend Section 57 of the Act to include legal measures particularly 
related to marijuana to provide an exception for the case of medical cannabis use 
accessible to people and to protect Thai herbal recipes invented in the past which 
contain cannabis mixtures by patenting them under the Protection and Promotion of 
Traditional Thai Medicine Wisdom, B.E. 2542 to prevent foreigners from unlawfully 
taking the benefits from such herbal recipes and transforming them into traditional 
medicines under patents before Thai people. 

3)  Specify the limit for possession of medical cannabis to ensure that the 
authorized users will not abuse medical cannabis, nor distribute them to other 
unauthorized users. 
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ศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ ที่ท่านได้ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสละเวลาชี้
ข้อบกพร่องต่าง ๆ แนะแนวทางการวิจัยให้เห็นถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เขียนอย่างยิ่ง รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ประธานกรรมการ และ
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ฉบับนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนจบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะ
นิติศาสตร์ทุกท่านได้ความช่วยเหลือจนส าเร็จการศึกษาในครั้งนี ้

และ หวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคคลที่สนใจมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกัญชา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ต่อยอด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมากที่สุด 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ส าคัญที่สุดคือโซ้ยโก้วของผู้เขียนที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และเป็นก าลังใจจนท าให้ผู้ เขียนเรียนจบปริญญาโท และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.1  สภำพควำมส ำคัญและสภำพปัญหำ 
 
 กัญชา (Marijuana หรือ Marihuana) มีต้นก าเนิดบริเวณด้านเหนือของเทือกเขาหิมาลัยใน
ประเทศจีน หรือทวีปเอเชียตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช 8,500 ปี โดยกัญชามีสาระส าคัญ คือ Δ 9-
Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ส่งผลต่อระบบประสาทของมนุษย์ทั้งในทางบวก และลบรวมทั้ง
กัญชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วโลกแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศ
ไทยการปลูกกัญชาจะได้เปรียบชาติอ่ืน ๆ ในด้านภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เหมาะส าหรับการปลูก 
เนื่องจากกัญชามีต้นก าเนิดในเอเซีย และประเทศไทยได้ชื่อเรื่องดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น
เหมาะกับการเพาะปลูก ปลูกสิ่งใดก็ผลงอกงาม แตต่้องไม่ลืมว่ากัญชาก็มีโทษเหมือนกัน เราจะป้องกัน
ในส่วนของโทษอย่างไรไม่ให้ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เพราะกัญชาเมื่อปลูกแล้ว
ประชาชนสามารถน ามาแปรรูปเสพเพ่ือความบันเทิงได้เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเหมือนการแปร
รูปยาสูบเป็นบุหรี่ ส่วนในด้านคุณประโยชน์ปัจจุบันมีการน ากัญชามาพัฒนาเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
และมีผลการวิจัยระบุว่ายังไม่มีตัวยารักษาโรคใดมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ดีเท่ากับสารต่าง ๆ มี
อยู่ในกัญชา 

ตัวอย่างการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนิยมใช้เคมีบ าบัดในการรักษาแต่มีข้อจ ากัดคือ 
ค่าใช้จ่ายสูง และมีผลข้างเคียงมากมาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ เบื่ออาหาร ภูมิต้านทานต่ า 
ท้องเสีย ผมร่วง เป็นต้น ต่างกับการน ากัญชามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งจะมีต้นทุนการ
รักษาที่ต่ าลง และผลข้างเคียงน้อยกว่าเนื่องจากสารต่าง ๆ ของกัญชามีสรรพคุณช่วยยับยั้ง และ
ท าลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น หรือการน าสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ควบคู่กับการใช้เคมีบ าบัดใน
การรักษาโรคมะเร็ง เพ่ือให้ได้ผลในการรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น1 และลดผลข้างเคียง
จากการใช้เคมีบ าบัดรักษาโรคมะเร็งลงได ้เพราะตัวยาที่ผลิตจากสารต่าง ๆ ของกัญชามีสรรพคุณช่วย
ท าให้อยากอาหาร ลดการเบื่ออาหาร รักษาน้ าหนักร่างกายของผู้ป่วยไม่ให้ลดลง และตัวยาที่ช่วยลด
อาการอาเจียนที่มีการผลิตรูปแบบยาเม็ด หรือแคปซูล เป็นต้น จ าหน่ายส าหรับประเทศที่อนุญาตให้
น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และปัจจุบันมีน ากัญชามาใช้กับเครื่องความร้อนเพ่ือท าลาย

                                                           
1Dragan M. Svrakic, Patrick J. Lustman, Ashok Mallya, Taylor A. Lynn and Neda 

M. Svrakic, “Legalization Decriminalization & Medicinal Use of Cannabis: a Scientific 
and Public Health Perspective,” Missouri Medicine 109 (March-April 2012): 92-93. 
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สารในกัญชาที่เป็นโทษและแยกสารในกัญชาที่เป็นประโยชน์ออกมาเป็นไอน้ าเรียกว่าเครื่อง Volcano 
Vaporizer เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นโรคส าคัญที่มีอัตราการเสียชีวิตของประชาชนครองอันดับ 
ที่ 1 ตั้งแตพุ่ทธศักราช 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเห็นไดต้ามภาพที่ 1.1 

 

 
 
ภำพที ่1.1  รายงานสถิติจ านวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคส าคัญพุทธศักราช 2537-2556 ของ

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข2 
 

ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้รักษา
โรคภัยไข้เจ็บ เพราะต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดเพ่ือตรงกับค าว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาออกมาเป็นจ านวนมาก และเชื่อถือได้
ว่ากัญชามีประโยชน์ที่จะน ามาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น โรคลมบ้าหมู โรคมะเร็ง โรคลมชัก โรค
ต้อหิน เป็นต้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายส าหรับโรคภัยไข้เจ็บที่มีค่าใช้จ่ายสูงถ้าน าประโยชน์จาก
กัญชามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาก็ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต และพ้นจากความเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น 

ตัวอย่างงานวิจัยของสถาบันยาเสพติดแห่งชาติอเมริกา National Institute on Drug 
Abuse ทีอ่ยู่ภายใต้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐอเมริกา National Institutes of Health (NIH) 
เป็นหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีภารกิจหน้าที่ศึกษา วิจัย ส่งเสริม ปกป้อง และ
ปรับปรุงการรักษาสุขภาพของมนุษย์ให้มีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทาง

                                                           
2ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, จ ำนวนและอัตรำ

ผู้เสียชีวิตจำกโรคส ำคัญ พุทธศักรำช 2537-2556, ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2558 จาก
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatLineChart_Final.aspx?reportid=367&template=
1R2C&yeartype=M&subcatid=15 
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ธรรมชาติมาศึกษาวิจัย3 และให้ทุนวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลก โดยน ากัญชามาวิจัยชื่อวารสาร NIDA 
Research Report Series4 หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก็ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยกัญชา Center for 
Medicinal Cannabis Research (CMCR) เพ่ือวัตถุประสงค์ศึกษาเกี่ยวกับการน ากัญชามาใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงเพ่ือประเมินความปลอดภัย และประสิทธิภาพของกัญชาส าหรับการรักษาอาการ
โรคภัยไข้เจ็บ5 

ส าหรับประเทศไทยก็มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์เหมือนกัน 
เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว ) ที่มีผลการวิจัยระบุว่าสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 
(THC) สามารถยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ าดีได้จึงเป็นสารที่น่าสนใจในการน าไป
พัฒนาเป็นยาต้านโรคมะเร็งได้ต่อไป6 

พบว่าประเทศไทยมีการควบคุมกัญชาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่บัญญัติพระราชบัญญัติ
กันชา พ.ศ. 2477 แม้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถอนุญาตให้กับบุคคลที่
ต้องการมีกันชาไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางโรคศิลปะ หรือปลูก หรือมีพันธุ์กันชาไว้เพ่ือการทดลอง หรือ
ประโยชน์ในการรักษาโรคได้ แต่ต่อมามีการบัญญัติพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 ให้
อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข และยกเลิกพระราชบัญญัติกันชา พ ศ  2477 เพ่ือแก้ไข
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค ศ  
1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค ศ  1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended 
by, 1972) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค ศ  1975) จึงเกิด
ข้อจ ากัดทางกฎหมายในปัจจุบันเนื่องจากกัญชาถือเป็นส่วนหนึ่ งของยาเสพติดให้โทษตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยกัญชาจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่
ประชาชนไม่สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ทุกกรณีเพราะมาตรา 57 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดเสพยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และ57 โดยไม่มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้น ามาใช้ในทางการแพทย์ได้ ต่างกับ

                                                           
3National Institutes of Health (NIH), Mission, Retrieved June 10, 2014 from 

http://www.nih.gov/about/mission.htm 
4Nora D. Volkow, Marijuana: Research Report Series Marijuana (Maryland: 

National Institute on Drug Abuse, 2012), Retrieved December 10, 2014 from 

http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/letter-director, 
pp. 1-2. 

5Center for Medicinal Cannabis Research, General CMCR Information, 
Retrieved June 10, 2014 from http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php? 
option=com_content&view=article&id=140&Itemid=61 

6สุรางค์ ลีละวัฒน์, กำรออกฤทธิ์ของ Δ 9-Tetrahydrocannabinol ต่อกำรลุกลำมของ
เซลล์มะเร็ง, รายงานการวิจัย (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551), บทคัดย่อ. 

7มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 

http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php
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ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ตามมาตรา 588 ประกอบกับมาตรา 49 ได้บัญญัติความหมายการเสพไว้
ท าให้ไม่สามารถน าตัวยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาเข้าสู่ร่างกายได้ รวมถึง
มาตรา 2610 ทีม่ีข้อยกเว้นให้อ านาจรัฐมนตรีอนุญาตตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ 
ไปที่จะน ากัญชามา ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในกฎกระทรวงเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการเพาะปลูกกัญชาที่มี
รูปแบบชัดเจน เพ่ือการป้องกันการน ากัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การก าหนดอายุผู้ใกล้ชิดกับ
กัญชา หรือลักษณะสถานที่เพาะปลูก เป็นต้น  

ดังนั้นงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาประเด็นปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 

1)  มาตรา 7 (5) ระบุว่าประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 
เช่น กัญชา พืชกระท่อม ท าให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 และบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) บัญญัติกัญชา 
(Cannabis) ซึ่งมีความหมายถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica 
Auth.) และวัตถุ หรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด ผลยาง และล าต้น เป็นต้น 

2)  มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงจึงเกิดกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ ศ  2522) เรื่องการออกใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ไม่ได้
บัญญัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค ศ  1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค ศ  1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) 

3)  มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ท าให้ไม่สามารถน ายารักษา
โรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนผสมสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ และท าให้ต ารา
ยาสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีกัญชาผสมอยู่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรในพระราชบัญญัติคุ้มครองและ

                                                           
8มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้

โทษในประเภท 2 เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพ่ือการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 

9มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 "เสพ" หมายความวา การรับยา
เสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด 

10มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป การมียาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ สิบกิโลกรัมข้ึนไป ให้ถือว่ามีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ ศ  2542 ได้ แตกต่างกับพระราชบัญญัติกันชา พ ศ  2477 
มาตรา 7 ที่มีมาตรการทางกฎหมายอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุญาต  

โดยน ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกามาศึกษา เพราะว่า
สหรัฐอเมริกามีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หากกัญชาไม่มีผลเชิงบวก
สหรัฐอเมริกาก็คงไม่มีการสนับสนุนให้แก้ไขมาตรการทางกฎหมายอนุญาตให้สามารถน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ในหลาย ๆ รัฐ อีกทั้งสหรัฐอเมริกามีรูปแบบมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกัญชาหลายรูปแบบตั้งแต่ห้ามประชาชนน ากัญชามาใช้ประโยชน์จนถึงอนุญาตให้ประชาชน
เสพกัญชาเพ่ือความบันเทิงได้ จึงเป็นวิวัฒนาการมาตรการทางเกี่ยวกับกัญชาที่น่าสนใจที่จะน ามา
เปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือให้ได้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาสอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และส าหรับรูปแบบการแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกา มีดังต่อไปนี้ 

1)  การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ 
สหรัฐอเมริกามีทั้งหมด 50 รัฐ ปัจจุบันมี 23 รัฐ ที่สามารถน ากัญชามาเป็นมาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช 1996 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และแอริโซนา มี
การออกเสียงประชามติเพ่ืออนุญาตให้น ากัญชามาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ แม้ว่าการลงประชามติของ
รัฐแอริโซนาเป็นโมฆะ 5 อีกเดือนต่อมา และเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช 1998 มีการลงประชามติ
ใน 6 รัฐ (รัฐอลาสก้าลงประชามติยอมรับ 58%, รัฐโคโลราโดลงประชามติยอมรับ 54%, รัฐเนวาดา
ลงประชามติยอมรับ 59%, รัฐออริกอนลงประชามติยอมรับ 55% และรัฐวอชิงตันลงประชามติ
ยอมรับ 59%) เพ่ือยอมรับการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์11 และล่าสุดรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐที่ 23 ที่มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนให้น า
กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก Mr. Andrew Mark Cuomo ได้อนุญาต
ให้โรงพยาบาลสามารถสั่งจ่ายยาที่รักษาโรคมีส่วนผสมสารต่าง ๆ ของกัญชาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
คริสต์ศักราช 201412 

ประกอบกับการศึกษาและตรวจสอบสถิติอาชญากรรมรายงาน FBI ในคดีฆาตกรรมข่มขืน, ปล้น, 
ลักทรัพย์ ในคริสต์ศักราช 1990-2006 จากทั้งหมด 50 รัฐ จากช่วงเวลาที่ศึกษาสถิติอาชญากรรม
ดังกล่าวมีทั้งหมด 11 รัฐที่มีการอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ คือ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย (1996), รัฐอลาสก้า (1998), รัฐโอเรกอน (1998), รัฐวอชิงตัน (1998), รัฐเมน (1999), 

                                                           
11Janet E. Joy, Stanley J. Watson and John A. Benson, eds, Marijuana and 

Medicine Assessing the Science Base (Washington, DC: National Academies Press, 
1999), pp. vii – viii. 

12Erica Orden, New York State Reaches Multiple Last-Minute Deals: 
Agreement Reached to Legalize Medical Marijuana, but No Smoking to be 
Allowed, 2014, Retrieved January 12, 2015 from http://www.wsj.com/articles/new-
york-state-reaches-deal-to-legalize-medical-marijuana-1403207730  
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รัฐโคโลราโด (2000), รัฐฮาวาย (2000), รัฐมอนแทนา (2004), รัฐเนวาดา (2000), รัฐเวอร์มอนต์ 
(2004) และรัฐโรดไอแลนด์ (2006) จากการศึกษาสถิติรายงานนี้ชี้ให้เห็นว่าการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ท าให้อาชญากรรมเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอาชญากรรมบางประเภทที่มี
ความรุนแรงลงอีกด้วย13 

2)  การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ 
รัฐโคโลราโดเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อกัญชามาเสพ

เพ่ือความบันเทิงได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เพ่ือให้ประชาชนผ่อนคลายความเครียดซึ่งเริ่ม
จ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม คริสต์ศักราช 2014 ส าหรับรัฐโคโลราโดเริ่มมีการแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 
2000 ใน “Amendment 20” ที่เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อ 18 มาตรา 14 อนุญาตให้
ประชาชนน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 
2012 มีการลงประชามติคะแนนเสียงยอมรับ 1,383,139 คน หรือ 55.32% ส่วนไม่ยอมรับ 
1,116,894 คน หรือ 44.68%14 ใน “Amendment 64” ที่เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อ 
18 มาตรา 16 ในการก าหนดให้กัญชาสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือความบันเทิงได้โดยไม่ต้องมีใบสั่ง
จากแพทย ์

โดยหลักเกณฑ์การซื้อกัญชามาเสพเพ่ือความบันเทิงต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในรัฐ
โคโลราโดมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ซื้อ และครอบครองได้ไม่เกิน 1 ออนซ์ (28 5 g) และต้องป้องกันมิ
ให้เด็กเข้าถึงได้ และห้ามเสพในที่สาธารณะ ส่วนผู้ป่วยที่มีใบสั่งจากแพทย์สามารถปลูกกัญชาส าหรับ
ใช้เองได้โดยอนุญาตให้ปลูกได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อหนึ่งบ้าน และห้ามขายให้กับผู้ อ่ืน15 ต่อมาวันที่ 5 
มีนาคม คริสต์ศักราช 2014 รัฐวอชิงตันเป็นรัฐที่ 2 ได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้
ประโยชน์เพ่ือความบันเทิงได้เหมือนรัฐโคโลราโด โดยร้านจ าหน่ายกัญชาคาดว่าจะเปิดช่วงปลายเดือน
มิถุนายนคริสต์ศักราช 2014 แต่รัฐวอชิงตันมีข้อแตกต่างจากรัฐโคโลราโด ตรงที่ประชาชนไม่สามารถ

                                                           
13Robert G. Morris, Michael TenEyck, J. C. Barnes and Tomislav V. Kovandzic, 

“The Effect of Medical Marijuana Laws on Crime: Evidence from State Panel 
Data1990-2006,” PLoS One. 9, 3 (March 2014): pp. 3-5, Retrieved from 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone 

14Colorado Department of Revenue, Marijuana Enforcement Division 1 CCR 
212-1 (Colorado: Department of Revenue, 2013), p. 2, Retrieved January 10, 2014 
from https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Medical%20Marijuana% 
20Rules%20-%20ADOPTED%20090913,%20Effective%2010152013_0.pdf  

15Office of the State Auditor, Medical Marijuana Regulatory System Part II 
(Colorado: Department of Revenue, Department of Public Health and Environment, 
2013), p. 19, Retrieved January 24, 2014 from http://www.leg.state.co.us/OSA 
/coauditor1.nsf/All/C9112BFFDE1559CE87257BA5007AE40F/$FILE/2194B%20MedMarij
Part2%20June%202013.pdf 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone
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ปลูกกัญชาได้เองต้องซื้อจากร้านจ าหน่ายกัญชาที่ได้รับอนุญาตจากทางการเท่านั้น และเดือน
พฤศจิกายนคริสต์ศักราช 2014 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐอลาสก้า และรัฐออริกอนได้ลงประชามติยอมรับ
ในมาตรการทางกฎหมายให้กัญชาสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือผ่อนคลายความเครียดส าหรับบุคคล
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป โดยคาดว่าจะมีการจ าหน่ายกัญชาเพ่ือความบันเทิงได้ในคริสต์ศักราช 2015 
เป็นต้นไป 

ดังนั้นถ้ากัญชาไม่มีประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศ
มหาอ านาจคงไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้กัญชาสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์จนถึงขนาดอนุญาตให้เสพกัญชาเพ่ือความบันเทิงได้ เพราะตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law: The Controlled Substances 
Act) ยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ร่วมกับเฮโรอีนห้ามประชาชนน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่หลาย ๆ รัฐในปัจจุบันมีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
ขัดแย้งกับรัฐบาลกลาง เช่น รัฐโคโลราโด เพราะเป็นรัฐพิเศษชั่วคราวที่รัฐบาลกลางอนุญาตให้บัญญัติ
กฎหมายมาใช้ภายในรัฐตนเองได้ (Colorado Department of Revenue) แต่ถ้ารัฐโคโลราโดไม่
สามารถดูแลควบคุมได้รัฐบาลกลางก็สามารถยกเลิกได้  

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้อง
มีใบสั่งจากแพทย์นั้น สาธารณรัฐอุรุกวัยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เพราะอนุญาตให้
ประชาชน ปลูก ขาย และสูบกัญชาได ้โดยเสมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มีการจ ากัดปริมาณ
การเสพ และอายุของผู้เสพไว้เท่านั้นคือ ส าหรับบุคคลที่ต้องการน ากัญชามาใช้ประโยชน์เพ่ือความ
บันเทิงต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสามารถซื้อกัญชาได้เดือนละไม่เกิน 40 กรัม 
(1.41 oz.) จากทางร้านขายยา หรือสมาคมที่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงาน IRCCA ไว้ และห้ามเสพในที่
สาธารณะ16 ซ่ึงเป็นรูปแบบกฎหมายที่ใช้ควบคุมทั่วประเทศ (National Cannabis Institute)17 โดยมี
ที่มาจากความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 13 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม คริสต์ศักราช 
2013 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับบุคคลที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาต้องลงทะเบียนกับ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลของรัฐบาล แต่แตกต่างกับรัฐโคโลราโด และรัฐวอชิงตันตรงที่สาธารณรัฐ
อุรุกวัยประชาชน หรือสมาคมที่ลงทะเบียนไว้สามารถปลูกกัญชาเพ่ือจ าหน่ายได้ โดยประชาชน
สามารถปลูกกัญชาได้ปีละไม่เกิน 6 ต้น หรือคิดเป็นกัญชาไม่เกิน 480 กรัม (17oz.) และสามารถ
รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมเพ่ือปลูกกัญชาโดยต้องมีจ านวนสมาชิก 15-45 คนสามารถปลูกกัญชาได้ไม่
เกินปีละ 99 ต้น โดยประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ปีละไม่เกิน 6 ต้น หรือคิดเป็นกัญชาไม่เกิน 480 
กรัม (17oz.) และสามารถรวมตัวกันตั้งสมาคมเพ่ือปลูกกัญชาโดยต้องมีจ านวนสมาชิก 15-45 คน

                                                           
16Drug Policy Alliance, Marijuana Legalization in Uruguay, Retrieved 

December 10, 2014 from http://www.drugpolicy.org/resource/marijuana-legalization-
uruguay 

17European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Perspectives on 
Drugs Models for the Legal Supply of Cannabis: Recent Developments (Lisbon: 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2015), p. 2. 



8 

ปลูกกัญชาได้ไม่เกินปีละ 99 ต้น และผลผลิตต้องใช้ภายในสมาคมโดยสมาชิก 1 คนสามารถใช้กัญชา
ได้ไม่เกิน 480 กรัม (17 oz.) ต่อปี ท าให้ที่มาของกัญชาแตกต่างกับรัฐโคโลราโด และรัฐวอชิงตันที่รัฐ
เป็นผู้ผลิตโดยจ าหน่ายผ่านตัวแทน หรือผู้ที่ปลูกต้องเป็นผู้ป่วยเพ่ือน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาตนเองห้ามจ าหน่าย 
 จึงเห็นได้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยไม่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการ
น ากัญชามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมายเห็นได้จากตัวอย่างงานวิจัย หรือมาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศที่มีการแก้ไขอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงการเสวนา
วิชาการต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ต้องการให้มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้สามารถน ากัญชามา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่ากัญชาถือเป็นยาเสพ
ติดให้โทษเนื่องจากได้บัญญัติชัดเจนในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 และเห็นว่า
สมควรแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศ
ไทยได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่ หรือเภสัชกรหญิง 
สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าโครงการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ไดก้ล่าวว่ากัญชาจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก และประเทศไทยก็เคยใช้กันมานานแล้ว
ในรูปแบบต ารายาสมุนไพรแต่เมื่อถูกก าหนดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงไม่มีการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์อีกซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่ง ทั้งที่ต ารายาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นผสมอยู่ถือเป็นภูมิปัญญาไทย
การแพทย์แผนไทย18 ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการน าตัวยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1)  เพ่ือศึกษาแนวความคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเสพติดรวมถึง
แนวความคิดการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

2)  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกัญชา 
3)  เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ข้อจ ากัดทางกฎหมายเพื่อให้สารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ 
 4)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
  

                                                           
18สุภาภรณ์ ปิติพร, “เสนอออก กม เปิดทางวิจัย“กัญชา” ใช้ทางการแพทย์,” ASTV 

ผู้จัดกำรออนไลน์ (31 สิงหาคม 2558), ค้นจาก http://www.manager.co.th 

http://www.manager.co.th/


9 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

ปัจจุบันหลายประเทศที่ยอมรับในงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาได้แก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้
สามารถน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ และบางประเทศถึงขนาดอนุญาตให้กัญชาเป็นสิ่งที่
ประชาชนสามารถผลิตขายได้ แต่ส าหรับประเทศไทยโรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 และ
ประกอบกับปัจจุบันมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาสามารถน ามาให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ใช้ประโยชน์ไดโ้ดยมีสรรพคุณ เช่น ให้ผู้ป่วยลดการอาเจียน หรือท าให้อยากทานอาหารมากขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยควรปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน าตัวยารักษาโรคภัย
ไข้เจ็บที่มีส่วนผสมสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์น ากัญชามาทดลองเพ่ือน าสารต่าง ๆ ของกัญชาประโยชน์มาใช้ทางการแพทย์ เพ่ือให้
ความเป็นอยูท่างด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยดีขึ้น และลดต้นทุนการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย จึงควรแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 ให้สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทยใ์นประเทศไทยได ้ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ศึกษาอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค ศ  1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค ศ  1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) เพ่ือก าหนดขอบเขต
การแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยให้ไม่ขัดกับอนุสัญญาดังกล่าว และ
ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอุรุกวัยว่ามีท่ีมา และแนวคิด
พ้ืนฐานทางกฎหมายอย่างไร เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
ของประเทศไทยในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (5) มาตรา 26 และมาตรา 57 
ว่ามีปัญหา และอุปสรรคในการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างไรบ้าง และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่มาจาก
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น ากัญชามาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาโรค เพ่ือที่จะแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบัน เพ่ือลดปัญหา และอุปสรรคที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด  
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1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งศึกษาจาก วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
บทความทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
ของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอุรุกวัย และประเทศไทยว่ามีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร เพ่ือน ามาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทย 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  เพ่ือให้ทราบถึงแนวความคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเสพติด รวมถึงการ
น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

2)  เพ่ือให้ทราบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกัญชาในปัจจุบัน 
3)  เพ่ือให้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อจ ากัดทางกฎหมายเพ่ือให้ตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี

สารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ 
4)  เพ่ือให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ ศ  2522 



บทท่ี 2 
 

แนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเสพติดและกัญชา 
รวมถึงแนวความคิดการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

 
ก่อนที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้

โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 
as Amended by, 1972), สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐอุรุกวัย, ประเทศไทย 

ผู้เขียนต้องการเสนอแนวความคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกัญชา 
ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ค านิยาม “ยาเสพติดให้โทษ” จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์ของ
กัญชาที่น ามาใช้ทางการแพทย์ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านการก าหนดและควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็นแนวคิดระหว่างประเทศและประเทศไทยเพื่อ 
ให้รู้ถึงที่มาของยาเสพติดให้โทษว่ามีความเป็นมาอย่างไร 

2)  แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับกัญชาเพ่ือให้ทราบถึงประวัติ, การแปรรูป และสารออก
ฤทธิ์ในกัญชา และประเทศไทยมีแนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับกัญชาอย่างไรบ้าง 

3)  เหตุที่สนับสนุนให้กัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายว่าเพราะเหตุใดกัญชาถึงถูกควบคุมการน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 

4)  น าเสนอประโยชน์ของกัญชาที่น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็น
ข้อสนับสนุนชี้ให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาน าสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์หลายรูปแบบ 
 
2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมยาเสพติด 
 

อธิบายถึงแนวความคิดการควบคุมยาเสพติด และกัญชาเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงการแบ่ง
ประเภทของยาเสพติดให้โทษเพ่ือน ามาวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 ว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กัญชาในประเทศไทยควรเป็นรูปแบบใด โดยมีองค์กรที่มีบทบาท และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คือ 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) และอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 
as Amended by, 1972) ได้ก าหนดแนวความคิดระหว่างประเทศไว้ และแนวความคิดของประเทศ
ไทยเก่ียวกับการควบคุมสิ่งเสพติด ดังต่อไปนี้ 
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2.1.1  แนวความคิดระหว่างประเทศ 
น าเสนอ ค านิยาม และการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษที่เป็นหลักสากลเพ่ือเป็น

ต้นแบบให้ประเทศต่าง ๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้กับประเทศตนเองโดยมี 2 หน่วยงานที่เป็นต้นแบบ คือ 
2.1.1.1  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) 
คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญยาเสพติดให้โทษของ องค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization) หรือ WHO ได้นิยามค าว่า “ยาเสพติดให้โทษ” ในคริสต์ศักราช 1957 (พ.ศ. 
2500) คือ Narcotics Drugs มาจาก Nacrcose หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปในร่างกายแล้วจะเกิดความ
ต้องการ ทางร่างกาย และจิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกาย และจิตใจของผู้เสพ  

ท าให้ค านิยาม “ยาเสพติดให้โทษ” มีลักษณะ 4 ประการดังต่อไปนี้ 
1)  เมื่อร่างกายได้รับยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นเข้าไปจะท าให้ร่างกายต้องการ

ยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นเป็นประจ าต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติจากการขาดยาเสพติด
ให้โทษชนิดนั้นเรียกว่า Compulsion 

2)  ต้องเพ่ิมปริมาณในการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากการดื้อต่อยาเสพติด
ให้โทษชนิดนั้น เรียกว่า Tolerance เพราะถ้ารับยาเสพติดให้โทษในปริมาณเท่าเดิมจะท าให้ผู้เสพไม่
มีความรู้สึกเหมือนกับการได้ในเสพครั้งแรก 

3)  มีความต้องการเสพ หรือเป็นทาสของยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นทางจิตใจ 
(Physical Dependence) เพ่ือไม่ให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ เช่น เกิดการหงุดหงิด โมโห 
ควบคุมตนเองไม่อยู่ และเกิดอาการอยากยา กระวนกระวาย ถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดชนิดนั้นเรียกว่า 
อาการขาดยา หรือลงแดง (Withdrawal Symptoms) 

4)  ท าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้เสพ ทั้งร่างกาย และจิตใจรวมทั้งผู้คน
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เสพจะได้รับผลกระทบด้วย19 

โดยเหตุผลที่ต้องควบคุมยาเสพติดให้โทษมีรากฐานมาจาก 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1)  ท าให้มนุษย์ติดยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง 
2)  ยาเสพติดให้โทษน ามาใช้ประโยชน์ของการน ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

น้อย และท าให้ร่างกายของมนุษย์ทรุดโทรม 
ต่อมาคริสต์ศักราช 1964 (พ.ศ.2507) องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization) หรือ WHO ได้เปลี่ยนค าของยาเสพติดให้โทษจาก Narcotics Drugs เป็น Drug 
Dependence เพ่ือให้ครอบคลุม และตรงกับค านิยาม “ยาเสพติดให้โทษ” มากขึ้นเพ่ือรวมถึงสารตั้ง
ต้นของยาเสพติดให้โทษด้วย 

โดยรูปแบบของยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1)  เป็นยาเสพติดให้โทษทางธรรมชาติ มาจากพืช หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เกิด

ได้เองโดยธรรมชาติ (Natural Drugs) เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม แล้วน ามาแปรรูปเป็นยาเสพติดให้

                                                           
19ไชยยศ เหมะรัชตะ, ปัญหายาเสพติด: การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้า 8. 
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โทษโดยประชาชนผลิตเอง หรือน ามาแปรรูปโดยกรรมวิธีทางเคมี  เช่น จากฝิ่นเป็นมอร์ฟีน 
(Morphine) เป็นต้น 

2)  เป็นสารสังเคราะห์ โดยน ายาเสพติดให้โทษมาสกัดด้วยกรรมวิธีทางเคมี
ในห้องทดลอง ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่ายาเสพติดให้โทษจากธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ร้ายแรงมากกว่าจากธรรมชาติ เช่น เพทีดีน (Pethedine), ไฟเชปโตน 
(Physoptone), เมทาโดน (Methadooe)20 เป็นต้น 

หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization) หรือ WHO แบ่งเป็น 4 ประเภท21 

1)  ยาเสพติดให้โทษที่มีฤทธิ์รุนแรง และมีประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บน้อย คือ เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น 

2)  ยาเสพติดให้โทษที่ต้องระวังเสี่ยงต่อการติดมากโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม 
(1)  ยาเสพติดให้โทษที่ต้องระวังเสี่ยงต่อการติดมาก และมีประโยชน์

ต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บน้อยถึงปานกลาง เช่น โคเคน (Cocaine) เป็นต้น 
(2)  ยาเสพติดให้โทษที่ต้องระวังเสี่ยงต่อการติดมาก และมีประโยชน์

ต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บปานกลางถึงมาก เช่น มอร์ฟีน (Morphine) เป็นต้น 
3)  ยาเสพติดให้โทษที่ตอ้งระวังเสี่ยงต่อการติดน้อย และมีประโยชน์ต่อการ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บน้อยถึงมาก เช่น โคเดอีน (Codeine) เป็นสารที่สกัดจากฝิ่นการออกฤทธิ์
เช่นเดียวกับฝิ่น และเฮโรอีนมีสรรพคุณในการกดประสาท 

4)  ยาเตรียม Preparations หรือเภสัชภัณฑ์ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยมีหลายรูปแบบ เช่น  
ยารับประทาน ยาภายนอก หรือยาฉีด และยาสูดดม เป็นต้น ที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที ่2 หรือ 3 ผสมอยู่ และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หรือไม่สามารถน าไปใช้ในทางที่ผิดได้ 
เช่น โคเดอีน (Codeine) ที่ผสมอยู่กับยาแก้ไอ เป็นต้น 

และองค์การอนามัยโลกได้จ าแนกยาเสพติดให้โทษตามกลุ่มที่มีฤทธิ์ และอนุพันธ์ที่
คลายคลึงกันออกเป็น 9 ประเภท22 ดังต่อไปนี้ 

1)  ประเภทฝิ่น (Morphine Type) หรืออนุพันธ์ของฝิ่นคือ ฝิ่น มอร์ฟีน 
รวมทั้งสารที่มีฤทธิ์คล้ายกับ มอร์ฟีน เฮโรอีน เพทิดีน เป็นต้น 

                                                           
20ทวีศักดิ์ จั่นมณี, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเสพติด (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา, 2537), หน้า 16. 
21เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
22จิตรลดา อารีย์สันติชัย, อุษณีย์ พึ่งปาน และวิชัย โปษยะจินดา, ยางกัญชา = Hashish 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 
หน้า 13. 



14 

2)  ประเภทบาบิทูเรท (Barbiturate Type) เป็นสารที่มีฤทธิ์กดประสาทใช้
เป็นยานอนหลับ เช่น เซโคบาร์บิตาล (Secobarbital) เมโปรบาเมท (Meprobamate) อะโมบาร์บิ
ตาล (Amobarbital) เป็นต้น  

3)  ประเภทแอลกอฮอล์ (Alcohol Type) เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ ไวร์ เป็นต้น 
4)  ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine Type) หรือเมทแอมเฟตามีน

(Methamphetamine) เช่น ยาบ้า ยาอ ีเป็นต้น 
5)  ประเภทโคเคน (Cocaine Type) เช่น โคเคน ใบโคคา เป็นต้น 
6)  ประเภทกัญชา (Marijuana or Cannabis Type) เช่น ใบกัญชา ยาง

กัญชา เป็นต้น 
7)  ประเภท (Khat Type) เช่น ใบกระท่อม (Mitragynine) เป็นต้น 
8)  ประเภทหลอนประสาท (Hallucinogen Type) เช่น LSD (Lysergic 

Acid Diethylamide) คล้ายกับแอมเฟตามีน เป็นต้น 
9)  ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เข้าอยู่ใน 8 ประเภทข้างต้นคือ จ าพวกสารระเหย

ต่าง ๆ เช่น ทินเนอร์ น้ ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด หรือบุหรี่ เป็นต้น 
และคริสต์ศักราช 1992 องค์การอนามัยโลกมีงานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเมื่อ

น าเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้ 
1)  ประเภทฝิ่น (Morphine Type) มีการน ามาใช้ทางเภสัชวิทยา เพราะ

สามารถยับยั้งการปวดรุนแรงได้แต่ถ้าใช่บ่อย ๆ จะเกิดการติด และดื้อยา (Tolerance) ได้ และมี
ความอันตรายมาก ถ้าน าเข้าสู่ร่างกายเกินขนาดอาจถึงเสียชีวิตได้ เพราะการหายใจหยุดท างาน
กระทันหัน หรือชีพจรเบาลง หรือหัวใจเต้นช้าลงกว่าปกติ เป็นต้น 

2)  ประเภทบาบิทูเรท (Barbiturate Type) ใช้เพ่ือให้นอนหลับสบายไม่
คิดมากเมื่อใช้บ่อยๆ จะเกิดการดื้อยา (Tolerance) ได้ และมีผลกระทบถ้าหยุดใช้จะเกิดอาการถอน
ยา (Withdrawal Symptoms) ส าหรับผู้ที่ใช้นาน ๆ  

3)  ประเภทแอลกอฮอล์ (Alcohol Type) เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะ
ส่งผลเสียต่อร่างกายกับทุกส่วนของอวัยวะมนุษย์ สังเกตได้จากท่าทางอาการของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 
(Alcohol Type) จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณที่ดื่มยิ่งดื่มมากยิ่งควบคุมตนเองไม่ได้บางรายอาจถึง
ขนาดตัวเย็น หายใจช้าลง หรือหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติได้ 

4)  ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine Type) เป็นยากระตุ้นประสาท
ส่วนกลาง ท าให้เกิดประสาทหลอนทางด้านการมองเห็น และได้ยินเสียง หรือการสัมผัส บางรายอาจมี
เต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติ หรือมีอาการชักหมดสติเหมือนการเสพโคเคน และการใช้สารประเภทแอม
เฟตามีน (Amphetamine) จะเกิดการดื้อยาค่อนข้างรวดเร็ว และเมื่อเลิกใช้ต้องถอนยา เพราะแอม
เฟตามีน (Amphetamine) จะท าให้ผู้เสพอยากตลอดเวลา 

5)  ประเภทโคเคน (Cocaine Type) เข้าสู่ร่างกายโดยการสูบฉีดเข้าเส้น
เลือดจะกระตุ้นสมองส่วนกลาง ที่ท าให้เส้นโลหิตส่วนปลายหดเกร็งตัวผู้เสพจะรู้สึกช้า และเกิดอาการ
ต้องการมากกว่ายาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากฉีกเข้าเส้นเลือดโดยตรง และโคเคนมีฤทธิ์
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ประมาณ 20-90 นาทีเท่านั้น และถ้าใช้เกิดขนาดจะมีอาการกระสับกระส่าย สั่น ประสาทหลอน หอบ 
หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติบางรายถึงข้ันเสียชีวิตได้ 

6)  ประเภทกัญชา (Cannabis Type) เมื่อเข้าสู่ร่างกายสารต่าง ๆ ของ
กัญชาจะอยู่ได้นานประมาณ 30 วันกว่าร่างกายจะขจัดออกไปหมด เมื่อเสพแล้วจะมีอาการหลอน
ประสาท สับสน ตาแดง แต่กัญชามีฤทธิ์ที่ท าให้ผู้เสพติดต่ ามาก หรือการอาการลงแดงส่วนน้อยจะมี
อาการดื้อยาจนต้องเสพกัญชาเพ่ิมข้ึนกว่าปกติ 

7)  ประเภทยาสูบ (Tabacco Type) หรือบุหรี่มีสารมากกว่า 4,000 ชนิด
โดยนิโคติน (Nicotine) เป็นสารส าคัญเมื่อสูบเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดการเสพติดได้ และมีผลต่อ
ร่างกายของมนุษย์ท าให้เกิดมะเร็งไดส้ารนิโคติน (Nicotine) ประมาณ 9 มิลลิกรัมต่อบุหรี่ 1 มวนเมื่อ
เข้าสู่ร่างกายจากปอดไปสู่สมองใช้เวลาเพียง 8 วินาทีเท่านั้นที่ส าคัญบุหรี่จะเกิดโทษต่อร่างกาย
มากมาย เช่น มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น ถ้าใช้บ่อยจะเกิดการดื้อยาได้แต่ใช้ยาประเภทนี้มัก
เสพเป็นครั้งคราวมากกว่าการเสพติดตลอดเวลา 

8)  ประเภทหลอนประสาท (Hallucinogen Type) ผู้ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
จะมีอาการประสาทสัมผัสที่เสียไปไม่สามารถรับรู้อะไรได้ ถ้าใช้บ่อย ๆ เกิดการดื้อยาได้ แต่ใช้ยา
ประเภทนี้มักเสพเป็นครั้งคราวมากกว่าการเสพติดตลอดเวลา 

9)  ประเภทสารระเหย (Volatile Solvents) เช่น ยาทาเล็บ, ทินเนอร์, 
กาว, แล็กเกอร์ เป็นต้น เมื่อน ามาใช้ในทางท่ีผิดจะเกิดการออกฤทธิ์กดประสาท มีอาการมือสั่น เดินเซ 
สูญเสียการตัดสินใจ ถ้าเสพเกินขนาดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้23 

2.1.1.2  อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 
1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as 
Amended by, 1972) 

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 
โดยองค์การสหประชาชาติ ได้น าค านิยาม “ยาเสพติดให้โทษ” ขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization) หรือ WHO มาประยุกต์ใช้รวมถึงการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษใน
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single 
Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ได้แบ่งเป็น 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1)  ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มีอันตราย และมีผลกระทบต่อ
ร่างกายสูงปานกลางถึงสูงมาก เช่น ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) โคเคน หรือโคคาอีน (Cocaine) 
ใบโคคา (Coca Leaf) เมทาโดน (Methadone) เฮโรอีน (Heroin) เป็นต้น 

                                                           
23World Health Organization, The ICD-10 Classification of Mental and 

Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research 2010, Retrieved August 4, 
2014 from http://www.who.int/substance_abuse/terminology/ 
ICD10ResearchDiagnosis.pdf?ua=1 

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/
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2)  ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษที่มีความอันตราย หรือโทษน้อยกว่า ประเภท
ที่ 1 และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น สารสกัดจากฝิ่น (Acetyldihydrocodeine) หรือ
สารสกัดจากโคเดอีน (Codeine) เป็นต้น 

3)  ประเภทที่ 3 ยาเตรียม (Preparations) หรือเภสัชภัณฑ์ ที่น ามาจากยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่ายหรือมีปริมาณที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อะเซติลคลอ
ไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเเตท (Ethylidine Diacetate) ไลเซอร์จิคอาซิค (Lysergic 
Acid) เป็นต้น 

4)  ประเภทที่ 4 ยาเสพติดให้โทษที่มีอันตรายร้ายแรง และไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เลย หรือน้อยมาก เช่น เฮโรอีน (Heroin) หรือสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น พืชสมุนไพร กัญชาทั้งต้น หรือยางกัญชา และพืชเห็ดควาย เป็นต้น24 

 
2.1.2  แนวความคิดของประเทศไทย 
ผู้เขียนต้องการเสนอเหตุผลในการบัญญัติพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 และค านิยาม 

“ยาเสพติด” หรือ “ยาเสพติดให้โทษ” เพ่ือให้รู้ถึงที่มาของการควบคุมยาเสพติด 
ในอดีตได้ปล่อยให้ประชาชนสามารถน ากัญชาประโยชน์ได้ทุกกรณี แต่เริ่มมีการควบคุมการ

น ากัญชามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่บัญญัติพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 เจตนารมณ์เพ่ือให้มีการ
ควบคุมกัญชาซึ่ งให้ โทษร้ายแรงแก่ผู้สูบ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่  รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกนัชา พ.ศ. 2477 และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อประกาศ
กฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่งมีข้อยกเว้นให้ประชาชนสามารถน ากัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มาตรา 5 ระบุ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกกันชา หรือมีพันธุ์กันชาไว้แต ่
(1)  ผู้ที่ปลูกไว้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้จัดการเก็บ และจ าหน่ายให้หมดสิ้น

ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(2)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคล ปลูก หรือมี

กันชาไว้เพ่ือทดลอง หรือเพ่ือประโยชน์ในทางโรคศิลปะได้ 
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใด มี ซื้อ ขาย จ าหน่าย หรือสูบกันชาแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคลมีไว้เพ่ือประโยชน์ทางโรคศิลปะ ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้มิให้ใช้บังคับ
แก่บุคคลผู้ ซื้อ ขาย หรือสูบกนัชาอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้บุคคลนั้นจัดการอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้หมดไปภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
24ทวีศักดิ์ จั่นมณี, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
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ภาพที่ 2.1  ค าร้องขออนุญาตการปลูกหรือมีพันธุ์กันชาเพ่ือทดลองแบบ ก.ช.125 

                                                           
25กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477, ราชกิจจา

นุเบกษา 54 (24 พฤษภาคม 2480), หน้า 647. 
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ภาพที่ 2.2  ใบอนุญาตให้ปลูกหรือมีพันธุ์กันชาไว้เพื่อทดลอง แบบ ก.ช.426 
                                                           

26กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477, ราชกิจจา
นุเบกษา 54 (24 พฤษภาคม 2480), หน้า 653. 
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และ ค านิยาม “ยาเสพติด” หรือ “ยาเสพติดให้โทษ” มีหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
1)  พจนานุกรมประเทศไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254227 
ยาเสพติด หมายความว่า ยา หรือสารเคมีเมื่อน าเข้าสู่ร่างกายหลายครั้งจะเกิดการติด 

และส่งผลเสียต่อร่างกายทางจิตใจ และสุขภาพ เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา เป็นต้น 
ส่วน ยาเสพติดให้โทษ ใช้ส าหรับกฎหมาย หมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ 

เมื่อน าเข้าสู่ร่างกายแล้วส่งผลกับร่างกาย จิตใจ ที่ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้องการเลิก
ใช้จะเกิดอาการถอนยารวมถึงมีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาที่
ส าคัญท าให้สุขภาพของผู้เสพจะทรุดโทรมเจ็บป่วยได้ง่าย  

รวมถึงพืช หรือส่วนของพืชตามธรรมชาติ ก็สามารถเป็นยาเสพติดให้โทษได้  หรือ
สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่ไม่รวมถึงยาสามัญประจ าบ้านที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

2)  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
ได้นิยามความหมายของค าว่า “ยาเสพติดให้โทษ” ในมาตรา 428 สอดคล้องกับค า

นิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) ที่มีสาระส าคัญ คือ 
(1)  ต้องใช้ยาเสพติดให้โทษปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
(2)  เลิกเสพยาเสพติดให้โทษนั้นไม่ได้ 
(3)  มีผลเสียต่อสุขภาพ และร่างกายของผู้เสพ 
(4)  มีความต้องการเสพตลอดเวลาไม่ว่าทางกาย หรือจิตใจ 

ส าหรับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษโดย
ก าหนดตามความร้ายแรงของยาเสพติดให้โทษแต่ละชนิด แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1)  ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง มี 38 ชนิด เช่น เฮโรอีน (Heroin) แอม
เฟตามีน (Amphetamine) เช่น ยาบ้า ยาอี เป็นต้น 

2)  ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการ เช่น ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน 
(Morphine) โคเคน (Cocaine) เมทาโดน (Methadone) เป็นต้น 

3)  ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไอ
ที่มีโคเคอีนผสมอยู่ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้หวัด เป็นต้น 

                                                           
27พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2546), หน้า 

900. 
28มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 "ยาเสพติดให้โทษ" หมายความ

ว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วย
ประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจโดยมีลักษณะพิเศษ ที่ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้น
เรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยาหรือหยุดยามีความต้องการเสพท้ังทางร่างกายและจิตใจอย่าง
รุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงรวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้
โทษดังกล่าวด้วย 
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4)  ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 มี 
32 รายการ เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chtoride) 
ส าหรับผลิตเฮโรอีน เป็นต้น 

5)  ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 มี 4 รายการ 
คือกัญชา ทุกส่วนของพืชกัญชา พืชกระท่อม ทุกส่วนของพืชกระท่อม พืชฝิ่น (ซึ่งหมายความรวมถึง 
พันธุ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล้าฝิ่น ฟางฝิ่น) และพืชเห็ดขี้ควาย เป็นต้น 

สรุป  ค านิยามและการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษรวมถึงการเปรียบเทียบค านิยามกับกัญชา 
ดังที่กล่าวไปความหมายของ “ยาเสพติดให้โทษ” คือ สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วอวัยวะ

ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทเกิดการยอมรับต่อยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นท าให้เกิดความ
ต้องการ หรือมีความรู้สึกอยากใช้ยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นสม่ าเสมอ และเกิดการดื้อยาที่ต้องเพ่ิม
ขนาด หรือปริมาณการใช้ยาเสพติดให้โทษชนิดนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ส าคัญ คือ จะท าให้ผู้เสพ
หลงไหลตามสรรพคุณของยาเสพติดให้โทษชนิดนั้น ๆ จนเกิดความยากล าบากในการเลิก เมื่อหยุดใช้
ยาเสพติดให้โทษชนิดนั้น หรือไม่ได้เสพยาเสพติดให้โทษชนิดนั้น เกิดอาการต้องถอนยาทางกายภาพ 
ท าให้ไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง ถ้าหยุดใช้จะเกิดอารมณ์ หงุดหงิด เคร่งเครียด เรียกว่าอาการลง
แดง สุดท้ายยาเสพติดให้โทษจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เสพ และเศรษฐกิจของประเทศ 
นั้น ๆ เมื่อมีประชาชนติดยาเสพติดให้โทษจ านวนมากก็จะท าให้ประเทศนั้ นไม่สามารถพัฒนา
เจริญก้าวหน้าได้ จึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายที่ใช้ควบคุมภายในประเทศ ไปจนถึงท าข้อตกลง
เป็นอนุสัญญาเพ่ือเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศยับยั้ง และปราบปรามการติดยาเสพติดแต่ละชนิด 
และควบคุม ก าหนดโทษกับผู้เสพ ผู้ผลิต ที่น ามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

และจากการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษแสดงให้เห็นว่ากัญชา (Cannabis) เป็นยาเสพ
ติดให้โทษที่เกิดจากธรรมชาติ และไม่มีความร้ายแรงมาก เป็นพืชธรรมชาติ สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ยาเสพติดให้โทษได้ง่าย และท าได้ด้วยตนเอง ดูจากการจัดอันดับของ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 ที่ให้กัญชาอยู่ในอันดับสุดท้ายของบัญชียาเสพติดให้โทษคือ ประเภทที่ 5 ส่วน 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) ได้จัดให้กัญชาอยู่อันดับที่ 6 จาก 9 
อันดับ สูงกว่าใบกระท่อม (Mitragynine) เห็ดเมาบางชนิด และสารระเหยต่าง ๆ เท่านั้น และ
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ได้ก าหนดให้กัญชาอยู่ในอันดับที่ 4 เป็นอันดับ
สุดท้าย และมีข้อยกเว้นให้สามารถน ากัญชามาทดลอง หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ตามข้อ 2229 ท า
ให้เห็นว่ากัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรงจนเกินกว่าที่เป็นสิ่งต้องห้ามน ามาใช้ในร่างกาย

                                                           
29The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972 Article 

22 Special Provision Applicable to Cultivation. 2. A Party prohibiting cultivation of the 
opium poppy or the cannabis plant shall take appropriate measures to seize any 
plants illicitly cultivated and to destroy them, except for small quantities required by 
the Party for scientific or research purposes. 
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มนุษย์ได้ รวมถึงงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) ที่มีผล
วิจัยเกี่ยวกับกัญชาว่าไม่ท าให้ผู้ เสพติด หรือเกิดอาการลงแดง จึงไม่ใช้ยาเสพติดให้โทษที่มีความ
ร้ายแรงจนมนุษย์ไม่ควรน าเข้าสู่ร่างกาย ประกอบกับการเปรียบเทียบกัญชากับค านิยามของ “ยาเสพ
ติดให้โทษ” ในปัจจุบันมีลักษณะดังต่อไปนี้30 

1)  ความต้องการกัญชาผู้เสพจะต้องรับกัญชาซ้ า ๆ บ่อย ๆ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพใน
การออกฤทธิ์ของกัญชา 

2)  มีอาการต้องการกัญชาทางจิตใจ เกิดจากการหลงใหลในสรรพคุณที่ผู้เสพที่ได้รับ
จากกัญชา 

3)  แต่กัญชาเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ จึงต่างจากค า
นิยามของยาเสพติดให้โทษ เพราะกัญชาเกิดจากการผลิตทางธรรมชาติ จึงไม่เกิดอาการดื้อยาที่ต้อง
เพ่ิมปริมาณการเสพตลอดเวลา  

4)  กัญชาเมื่อเลิก หรือหยุดใช้ไม่ท าให้เกิดอาการลงแดง (Withdrawal Symptoms) 
จึงเห็นว่ากัญชาจะไม่เข้าค านิยามของยาเสพติดให้โทษทั้งหมด 4 ข้อ เพราะผู้เสพกัญชาไม่

ต้องเพ่ิมปริมาณการเสพ และไม่เกิดอาการลงแดงเมื่อหยุดใช้ยาเห็นได้จากพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 
2477 ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่เหตุผลที่เกิด
การควบคุมกัญชาเพราะ กัญชามีโทษทีส่่งผลต่อร้ายสุขภาพของผู้เสพ และที่ส าคัญสามารถพัฒนาไปสู่
ยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน ๆ ที่มีความร้ายแรงขึ้นได้ รวมถึงท าให้ประเทศเกิดความไม่พัฒนาทาง
เศรษฐกิจถ้าประชาชนติดยาเสพติดให้โทษจ านวนมาก 
 
2.2  แนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับกัญชา 
 

ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของกัญชา แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ดังต่อไปนี้ วิวัฒนาการเกี่ยวกับ
กัญชา และวิวัฒนาการของกัญชากับประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงที่มารูปแบบ และวิธีการน ามาใช้
ประโยชน์ของกัญชามีอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะน าไปวิเคราะห์ในการบัญญัติกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับลักษณะของกัญชามากท่ีสุด 

 
2.2.1  วิวัฒนาการเกี่ยวกับกัญชา 
กัญชาเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งคุณ และโทษ กับมนุษย์ท าให้หลาย ๆ 

ประเทศควบคุมเด็ดขาดไม่อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ แต่บางประเทศก็อนุญาตให้น ากัญชา
มาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ผู้เขียนจึงศึกษาลักษณะเฉพาะของกัญชาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามา
เสนอแนะในการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ประการดังต่อไปนี้ 

  

                                                           
30กระทรวงสาธารณสุข, ส านักงานศึกษาป้องกันการติดยา, กัญชา ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต

เป็นพิษต่อสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักงานศึกษาป้องกันการติดยา, 2519), หน้า 23. 
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2.2.1.1  ประวัติความเป็นมาของกัญชา 
นักชีววิทยา ได้จัดกัญชาเป็นพืชที่อยู่ในอาณาจักร (Division) Angiosperms อแน

โทไฟตาโดยอยู่ในชั้น (Class) Dicotyledon คลาสไดคอทีเลโดเนส เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ คือ มีใบเลี้ยง 2 
ใบ เส้นใบเป็นร่างแห ใบเลี้ยงชูเหนือพ้ืนดิน ระบบรากแก้ว ระบบท่อล าเลียงเป็นวงรอบข้อ กลีบเลี้ยง 
กลีบดอกเกสรตัวผู้  4-5 รากจะมีท่อล าเลียงน้ า และท่อล าเลียงอาหาร 4 แฉ โดยอยู่ในชั้นย่อ 
(Subclass ) ของประเภทพืชใบเลี้ยงคู่ คือ Archichlamydeae ประกอบด้วย Choripetalae ที่มี
กลีบดอกแยกกัน  

โดยตั้งชื่อวงศ์ หรืออนุวงค์เป็นชื่อตระกูล (Family–Subfamily): “Cannabaceae” 
ชื่อสกุล (Genus): “Cannabis” 
ชื่อวิทยาศาสตร์: “Cannabis sativa L. var. indica” 
ชื่อทางยาเสพติด : “Marijuana” หรือ “Marihuana”31 
แต่ละทวีปก็มีพันธุ์กัญชาต่างกันทั่วโลกจะมีกัญชาทั้งหมด 3 พันธุ์หลักคือ พันธุ์อินดิ

กาพบในทวีปเอเซีย, พันธุ์สาติวาพบในแถบทวีปอเมริกา, พันธุ์รูเดอราลิสพบในประเทศรัสเซีย32 
กัญชาจึงเป็นพืชสมุนไพรอยู่ในตระกูลพืชล้มลุก (Herbs) หมายถึงพืชที่มีอายุสั้นล า

ต้นไม่แข็งแรง และไม่มีเนื้อไม้เมื่อออกดอกแล้วก็จะตายลงโดยกัญชาจะเป็นพืชล้มลุกที่มีกลิ่นสามารถ
ขยายพันธุ์ได้ด้วย และการปักช า มีลักษณะต้นสูงประมาณ 1-5 เมตรแล้วแต่สายพันธุ์โดยกัญชามี 2 
เพศคือ ต้นเพศผู้ และต้นเพศเมียอายุประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่ง หรือประมาณ 45 วัน และ
ต้นกัญชามีความสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรก็สามารถแยกได้ว่าต้นไหนเป็นเพศผู้ หรือเพศเมีย 
เพศผู้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเพศเมียเล็กน้อยดูได้ยากมากโดยใบจะเล็ก และยาวกว่ามีข้อถี่กว่า
โคนกิ่งจะมีตา หรือดอก จุดสังเกตที่ส าคัญต้นกัญชาเพศผู้ดอกจะบาน ส่วนต้นกัญชาเพศเมียดอกจะ
หุบเมื่อกัญชาโตเติมที่จะออกช่อเต็มต้น ใบจะร่วงหมด ช่อดอก หรือยอดของเพศเมียจะกลายเป็นสี
เหลือง เป็นช่วงที่ช่อดอกสมบูรณ์ เรียกว่า กะหรี่ โดยมีสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้น และกดประสาทเป็นได้
ทั้งคุณ และโทษกับมนุษย์โดยช่วงเวลาที่ออกดอกห้ามถูกฝน เพราะจะท าให้เสียหายกับคุณภาพของ
ดอกกัญชาจะส่งผลต่อการขาย และการผลิตกัญชาได้  

กัญชามีก าเนิดมานานมากแล้วมนุษย์รู้จักตั้งแต่ 8,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวจีน
น ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และกัญชาถือเป็นสิ่งมีค่าส าหรับชาวจีนน ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากับ
ต่างชาติ โดยต าราของประเทศจีนได้น าทุกส่วนของกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งในทางที่เป็นคุณ และโทษ
กับร่างกายมนุษย ์น ารายไดเ้ข้าสู่ประเทศจีนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ท ายาบ ารุง เมล็ดสกัดเอาน้ ามัน 
ล าต้นน ามาท าเส้นใย ต่อมามีการน ามาท าเสื้อที่ท าจากเส้นใยของกัญชาเพศผู้เป็นหลัก ส่วนดอกของ

                                                           
31Arno Hazekamp, Cannabis; Extracting the Medicine (Doctoral dissertation, 

Leiden University, 2007), p. 5. 
32สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร, ยาเสพติด หายนะของคนรุ่นใหม่ (กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 

2544), หน้า 21. 
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เพศเมียน ามาท าเป็นยาเสพติด และต่อมาได้น ามาท าเป็นยาต าหรับจีน เช่น ยาขับปัสสาวะ บรรเทา
อาการปวด แก้อาเจียน อาหารไม่ย่อย ระงับพิษ ยาระบาย และบาดทะยัก33 เป็นต้น 

กัญชาจึงมีก า เนิดอยู่ ในทวีปเอเชียบริ เวณด้านเหนือของเทือกเขาหิมาลัย
ภายในประเทศจีน ตอนต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 แพร่หลายไปยังประเทศอินเดีย อียิปต์ แอฟริกาเหนือ 
และประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยชาวมุสลิม น ามาใช้เพื่อให้เกิดความมึนเมา หรือเพ่ือเป็นการเสพ
ให้สารในกัญชากล่อมประสาทจากนั้นก็แพร่หลายไปยุโรปจนทั่วโลกท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการ
เสพกัญชาอย่างกว้างขวาง 

และประเทศตะวันตกได้น ากัญชาไปพัฒนาต่อยอดในการใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น 
แก้โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis: MS) แก้ปวดต่าง ๆ ได้รับการยอมรับในสรรพคุณ
ของกัญชามาก เนื่องจากมีอันตรายน้อยกว่าฝิ่นแต่ช่วงศตวรรษที่ 20 ก็ได้ถูกยับยั้งไปเนื่องจากพบการ
น าประโยชน์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์มีความยากล าบากในการก าหนดปริมาณของการใช้กัญชา
ทางการแพทย์34 

2.2.1.2  การแปรรูปกัญชา35 
1)  กัญชาตากแห้ง Marijuana or Marihuana เป็นการแปรรูปที่ง่ายที่สุด 

แค่น าดอกตัวเมียมาตากแห้ง แล้วขยี้ให้เป็นผงหยาบ มีสีเขียวแก่ หรือสีเขียวอมน้ าตาลโดยน าไปผสม
กับยาสูบ 

2)  กัญชาแท่ง Genja ท าจากใบกัญชาแห้ง และดอกตัวเมีย เป็นผงหยาบ
ผสมกับยาสูบ โดยใช้ อุปกรณ์การเสพเรียกว่า บ้องกัญชา (Bongs) จะมีฤทธิ์แรงกว่าการเสพแบบแรก 
Marihuana ประมาณ 3 เท่า 

3)  ยางกัญชา Hashish เป็นการแปรรูปที่มีการออกฤทธิ์ต่อร่างกายสูงท า
จากใบ และยอดดอกของกัญชาเพศเมีย โดยน ามาบดเพ่ือให้ยาง (Resin) มีฤทธิ์แรงกว่า Marijuana 
ประมาณ 5-8 เท่า โดยทางตะวันออกกลาง, แอฟริกาเหนือ และอินเดียเรียกว่า ชารัส (Charas) 

4)  น้ ามันกัญชา Liquid Hashish, Hashish oil, Cannabis มาจากการ
กระบวนการสกัดหลายครั้งเข้มข้นได้จากได้ยางเหลวสีด าที่มี Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
อยู่ระหว่าง 20-60% ฤทธิ์เสพติดรุนแรง โดยน้ ามันกัญชาเพียง 1-2 หยดบนบุหรี่จะรุนแรงเท่ากับ 
Marijuana ทั้งมวล 

5)  เครื่องดื่ม Bhang ท าจากน้ ามัน หรือนมผสมกับส่วนที่เป็นยอดของกัญชา 
จะมีสารออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อย คุณภาพต่ ากว่าทุกชนิด 

6)  ปัจจุบันได้มีการน าสารในกัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และทดลองวิทยาศาสตร์  

                                                           
33จิตรลดา อารีย์สันติชัย และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 7-10. 
34สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 12 (1) พืชสมุนไพร เล่ม 1 (นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้ง, 2557), หน้า 233. 
35พยอม ตันติวัฒน์, อนุกรมวิธานพืช อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2538), หน้า 242. 
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2.2.1.3  สารออกฤทธิ์ในกัญชา 
กัญชาเป็นพืชเสพติด (Narcotic Plants) มีสารออกฤทธิ์หลากหลายที่ส่งผมต่อ

ระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์ คือ ทั้งกระตุ้น และหลอนประสาทสารเคมีที่อยู่ในกัญชามี
มากกว่า 400 ชนิด36 โดยมีสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของ
มนุษย์อยู่ 3 ชนิด คือ 

1)  Cannabinol (CBN)  
2)  Cannabidiol (CBD) 
3)  Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 

โดยสารที่ส าคัญส่งผลทางการแพทย์ และควบคุมส่วนประสาท หรือจิตประสาทของ
มนุษย์ก็คือ Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) โดยการจะมีผลต่ออารมณ์ ความจ า และพบใน
ยอดช่อดอกของกัญชาเพศเมียเท่านั้น37 

 
2.2.2  แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับกัญชาส าหรับประเทศไทย 
ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ไดแ้ก่ การปลูกกัญชาในประเทศไทย และแนวความคิดเกี่ยวกับ

การน ากัญชามาใช้ประโยชน์รูปแบบสมุนไพรไทย เพ่ือที่จะน ามาประกอบการวิเคราะห์ในบทที่ 4 
ต่อไปว่ากัญชามีส่วนส าคัญในการใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตถือเป็นพืชสมุนไพรก่อนที่จะถูกกฎหมาย
ควบคุมการน ากัญชามาใช้ประโยชน์อย่างไร 

2.2.2.1  การปลูกกัญชาในประเทศไทย 
ประเทศไทยรู้จักกัญชาตั้งแต่ 700–1,000 ปีที่ผ่านมากัญชาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่

ขึน้อยู่ตามธรรมชาติ น ามาสกัด หรือแปรรูปมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยอดีตไม่ได้มองเป็นยาเสพติดให้
โทษทีท่ าร้ายสุขภาพมนุษย์รุนแรง เพราะช่วงรัชกาลที่ 1 และ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ หรือช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 ได้น าประโยชน์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์มากมาย เนื่องจากต้องการลดการน าเข้า
ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และปรับงบประมาณของประเทศให้น าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศน้อยลงรวมถึงแก้ปัญหาการน ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บจากต่างประเทศมาใช้ไม่ถูกวิธี 

ที่ส าคัญกัญชาสามารถปลูกได้ผลดีในประเทศไทย เนื่องจากเป็นเขตร้อนพ้ืนดินมี
ความชุ่มชื้น จึงสามารถปลูกกัญชาได้ตลอดทั้งปี และกัญชาสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย เพราะประเทศไทยมีสภาพนิเวศที่ร้อนท าให้การปลูกกัญชาจะออกดอกที่มีเรซิน หรือสาร Δ 9-
Tetrahydrocannabinol (THC) จ านวนมากเกิดผลผลิตที่งอกงามอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นความ
ได้เปรียบของประเทศไทย เพราะถ้าปลูกกัญชาในเขตภูมิอากาศหนาว หรืออบอุ่นจะได้ผลผลิต
ทางด้านเส้นใยที่มีคุณภาพดีมากกว่าสภาพอากาศเขตร้อนแทน แต่ไม่ควรให้กัญชาออกช่อ หรือดอก
ในช่วงฤดูฝน เพราะท าให้กัญชาแตกใบมากกว่าส่วนช่อดอกจะออกน้อย และฝนจะท าให้สาร  

                                                           
36พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี: สห

มิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2546), หน้า 235. 
37สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 12 (1) พืชสมุนไพร เล่ม 1, หน้า 3-4. 
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Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ที่อยู่ในใบยอดช่อดอก หรือเกสรของต้นกัญชาเพศเมียต่ า 
ดังนั้นฤดูฝนของประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม -ตุลาคมไม่ควรเป็นช่วงที่กัญชาออกดอก โดย
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวกัญชามากที่สุดคือ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูหนาว
เพ่ือให้ช่อดอกสมบูรณ์มีเรซินมาก ส าหรับการปลูกกัญชาตั้งแต่เป็นเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวครั้งแรกใช้
ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน จึงควรเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกันยายน–มกราคม ที่ส าคัญควรเก็บเกี่ยวใน
วันที่มีแสงแดดจัด จะท าให้มีปริมาณ Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) มาก และเป็นกัญชาที่มี
คุณภาพสมบูรณ์น ามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ 

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเหมาะสมที่สุดส าหรับการปลูกกัญชาในประเทศไทย 
เพราะเป็นภูมิภาคที่มีภูมิอากาศร้อนที่สุด แห้งแล้ง และที่ส าคัญอยู่ห่างไกลจากทะเล ท าให้กัญชาที่
ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพด ีเพราะสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) มากที่สุด
ในโลก  

ส าหรับการเพาะปลูกกัญชาในประเทศไทยในอดีตนิยมปลูกทั่วประเทศแต่จังหวัดที่
ได้รับความนิยมได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี 
เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ตาก เพราะจังหวัดเหล่านี้ มีบริเวณเชิงเขา ชายป่า ริมห้วย กลางไร่อ้อย 
ไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่ฝ้าย และปลูกปะปนไปตามไร่ข้าว ไร่ฝิ่น จึงเป็นท าเลเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกกัญชา จนกระทั้งมีการบัญญัติพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 จึงมีการห้ามปลูกกัญชา 
ครอบครอง และเสพกัญชาเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2.2.2.2  กัญชาถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทย 
มีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็น

เวลานานมากแล้ว เห็นได้จาก การจารึกต ารายา บนแผ่นหิน หรือฝาฝนังที่วัดโพธิ์ ช่วงรัชกาลที่ 5 
(ค.ศ.1868–1910) ไดม้ีการน ากัญชามาเป็นส่วนผสมในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคปวดท้อง โรค
ท้องผูก และ ยานอนหลับ เป็นต้น เห็นได้จากหนังสือเกี่ยวกับต าราสมุนไพรไทย มีการน ากัญชามา
เป็นส่วนประกอบในการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมากมาย เช่น 

1)  ยาแก้โรคนอนไม่หลับน าลูกสมอไทย, ลูกสมอเทศ, รากชะพลู, กัญชา
มาใส่หม้อดินในน้ าหนักท่ีเท่า ๆ กันแล้วต้มในน้ าเดือดรับประทานก่อนนอน 1 ถ้วยชา38 

2)  ยาระงับประสาท นอนไม่หลับ และเจริญอาหาร39 
(1)  ต้นกัญชา เป็นยาบ ารุงท าให้อยากทานอาหารระงับความเจ็บปวดได้ 
(2)  ช่อกัญชาเพศเมีย ยาสงบประสาทท าให้รู้สึกอ่ิมเอมเคลิบเคลิ้ม

เพ้อฝัน 
3)  กัญชาแยกออกเป็น 3 ส่วน40 

                                                           
38ธรรมนิตย์, คัมภีร์ยาสมุนไพรไทย (กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2552), หน้า 119. 
39สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล 

(กรุงเทพฯ: สถาบัน, 2530), หน้า 245. 
40วุฒิ วุฒิธรรมเวช, สารานุกรมสมุนไพร: รวมหลักเภสัชกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียน 

สโตร,์ 2540), หน้า 266. 
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(1)  ใบ แก้หอบหืดชูก าลังท าให้เจริญอาหาร 
(2)  ยอดอ่อนน ามาดองกับแอลกอฮอล์รับประทาน 5-15 หยดท าให้

หลับสบาย ระงับแก้ปวดต่าง ๆ ได้ 
(3)  ช่อกัญชาเพศเมียรักษาโรคนอนไม่หลับได้ และท าให้เจริญอาหาร

แต่มีพิษถ้าน าไปใช้ในทางท่ีผิด 
4)  น าดอก หรือเมล็ดของกัญชามาใช้เพ่ือช่วยให้จิตใจสบายไม่หงุดหงิด 

และหลับสบาย41 
(1)  เมล็ดน ามาตากให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดใช้ชงกับน้ าเดือด

รับประทานก่อนนอนครั้งละ 3 กรัม 
(2)  ช่อกัญชาเพศเมียท าให้อยากทานอาหาร หรือน ามาเป็นส่วน 

ประกอบปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยถูกปากคนรับประทานมีการกระตุ้นอยากทานอาหารเปรียบ
เหมือนผงชูรสในสมัยปัจจุบัน42 

5)  จากหลักจารึกต ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือวัดจอมทอง 
(1)  หลักจารึกแผ่นที่ 2643 ชื่อ สิตะมัคคะวาโยประกอบด้วย กัญชา, 

เนย, ตรีผลา, น้ าตาลทราย อย่างละ 1 ต าลึง ลูกจันทร์, ดีปลี, พริกไทย อย่างละ 2 บาทบดเป็นผง
ผสมกับน้ ามะพร้าวเคี่ยวให้เป็นมะตูม และปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานทุกวัน มีสรรพคุณช่วยให้อายุ
ยืน และส าหรับผู้สูงอายุที่ยกมือยกเท้าไม่ข้ึน 

(2)  หลักจารึกแผ่นที่ 43 ชื่อ อัตพังคีวาโยประกอบด้วยหอมแดง, 
คนทีสอ, พริกล่อน, กัญชา, ปีบ อย่างละ 1 บดเป็นผงผสมกับน้ าส้มสายชูปั้นเป็นลูกกลอนรับประทาน
ทุกวันสรรพคุณแก้ปวดกระหม่อม, ปวดศีรษะ44 เป็นต้น 
 
2.3  แนวคิดและวิวัฒนาการที่สนับสนุนให้กัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
 

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรเกิดโดยตามธรรมชาติแต่มีโทษต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ 
แม้โทษจะไม่รุนแรง เห็นได้จากการจัดอับดับยาเสพติดให้โทษขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization or WHO) หรืออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 
1972) และตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประเทศไทย เนื่องจากกัญชามีสาร Δ 9-
Tetrahydrocannabinol (THC) ที่อยู่ในใบยอดช่อดอก หรือเกสรของต้นกัญชาเพศเมียที่ส่งผลออก
                                                           

41สุนทรี สิงหบุตรา, สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด (กรุงเทพฯ: บริษัทคุณ 39, 2535), หน้า 
129. 

42สมพร พรหมหิตาธร, กฎหมายยาเสพติด (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537), หน้า ความน า. 
43ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และคณะ, บรรณาธิการ, จารึกต ารายาวัดราชโอรสารามราช

วรวิหาร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), หน้า 115. 
44เรื่องเดียวกัน, หน้า 219. 
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ฤทธิ์ต่อสมอง และร่างกายจะกระตุ้นประสาท ท าให้ประสาทหลอนเป็นผลต่ออารมณ์ และจิตใจของผู้
ที่เสพกัญชาเปลี่ยนแปลงไปจากปกติจึงเป็นต้นเหตุที่ท าให้กัญชาถูกควบคุมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้
ศึกษาจึงน าเสนอแบ่งออกเป็น 3 ประการดังต่อไปนี้ โทษของกัญชา, รูปแบบการน ากัญชาเข้าสู่
ร่างกาย, ผลประโยชน์ทางเศษฐกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ 

 
2.3.1  โทษของกัญชา45 
จะส่งผลต่อสภาพจิต และความประพฤติเพราะกัญชามีสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 

(THC) สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วกับสมองของมนุษย์ท าให้ความรู้สึกสบาย ไร้กังวล ตามด้วย
ความรู้สึกดี หรือมีอาการเคลิบเคลิ้มเป็นสุข รู้สึกผ่อนคลาย เมื่ออยู่คนเดียวจะนอนหลับแต่ถ้าอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม หรือหลาย ๆ คนจะรู้สึกสนุกสนานหัวเราะมีความสุขโดยจะท าให้สูญเสียความจ าใน
ระยะสั้นไปเมื่อเสพมากขึ้นจะส่งผลต่อสมองในการรับรู้เกี่ยวกับระยะทาง เวลา เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่
ยานพาหนะทุกชนิด และงานเสี่ยงต่ออันตรายส าหรับบุคคลที่ท างานกับเครื่องจักรกล เนื่องจากสาร 
Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) จะบั่นทอนการตัดสินใจช้าลงมีโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้ ฤทธิ์
ของกัญชาท าให้ผู้เสพมีอารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ขณะนั้น 
และไม่คิดอยากท าอะไรส่งผลเสียต่อการท างาน และไม่สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น บุคลิกภาพ
เสีย ตื่นเต้นตกใจง่าย มีอาการประสาทหลอน อาการหลงผิด หวาดระแวง หูแว่ว ความรู้สึกนึกคิด
สับสน รู้สึกกว่าเวลาผ่านไปช้ากว่าปกติ และสารจากกัญชาจะเข้าไปท าลายระดับฮอร์โมนเทสโท
สเตอร์โรน (Testosterone) ของความรู้สึกทางเพศในเพศชายลดลง เป็นต้น  

โดยสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) สามารถออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 1-3 ชั่วโมงใน
ร่างกายมนุษย์จะมีอัตราการเต้นหัวใจเร็วขึ้นกว่าปกติ และหลอดเลือดในสายตาขยายท าให้ตาเป็นสี
แดงถ้ามีการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในร่างกายสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
จะอยู่ได้ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงแต่สามารถอยู่ได้นานสุด 4 ชั่วโมงหลังจากที่กัญชาเข้าสู่
ร่างกาย46 

 
2.3.2  รูปแบบการน ากัญชาเข้าสู่ร่างกาย 
การน ากัญชาเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือเป็นความรู้ที่จะป้องกันการน ากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด หรือ

เป็นโทษต่อประชาชนสามารถแบ่งได้ 4 ประการใหญ่ ๆ คือ47 
2.3.2.1  โดยการสูบ  
เป็นวิธีที่นิยม และง่ายที่สุด โดยน ากัญชามาผสมกับบุหรี่ และม้วนเป็นมวนบุหรี่ โดย

ที่ปลายทั้งสองข้างจีบ หรือรวบเข้าหากัน เรียกว่า Joints เมื่อสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
ที่ส าคัญในกัญชาถูกความร้อนเผาไหม้ และความเร็วในการสูบ และความลึกในการสูดลมหายใจยิ่ง

                                                           
45Nora D. Volkow, op. cit., pp. 3-8. 
46Nora D. Volkow, op. cit., p. 2. 
47สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, การส ารวจหากัญชาในก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ในเขตเทศบาล จังหวัด

ขอนแก่น (ขอนแก่น: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533), หน้า 8.  
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มากยิ่งท าให้เมามากเท่านั้น หรือการสูบโดยใช้บ้องกัญชา (Bong is a water pipe) ลักษณะของบ้อง
ที่ใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เสพจะคิดค้นออกแบบขึ้นเอง มีหลักการ คือ จะต้องให้ควันกัญชาที่จะ
ดูดเข้าสู่ปอด มีข้ันตอนที่ผ่านน้ าก่อน เพ่ือใช้น้ ากรองกากละอองที่มีขนาดใหญ่ให้ผ่านได้แต่ควันที่มีสาร 
Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) เข้าสู่ร่างกาย และท าให้ผู้เสพกัญชามีความเสี่ยงต่อการเป็น
มะเร็งปอดมาก เนื่องจากผู้เสพจะสูบควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกหลายวินาที และการเสพกัญชาโดย
วิธีสูบส่วนมากนิยมน ากัญชามาผสมกับบุหรี่ ท าให้สูบกัญชาเพียง 4 มวน เท่ากับการสูบบุหรี่ 20 มวน 
หรือ 5 เท่านั้นเอง 

2.3.2.2  โดยการดื่มกินหรือเคี้ยว 
การน ากัญชาผสมลงในอาหาร หรือเบเกอรี่บางอย่าง เช่น แกงเผ็ด,ก๋วยเตี๋ยว, เค้ก 

บราวนี่ เป็นต้น คนที่ทานอาหารอาจจะไม่รู้ว่าอาหารนั้นมีกัญชาผสมอยู่แต่จะรู้สึกติดใจในอาหารที่มี
ส่วนผสมกัญชาอยู่ท าให้ต้องไปกินอยู่เป็นประจ าจึงกลายเป็นคนติดกัญชาไปโดยไม่รู้ตัว เพราะมี
รสชาติที่ถูกปาก 

2.3.2.3  โดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตด า และฉีดเข้าหน้าท้อง  
ใช้เฉพาะการทดลองเพ่ือการศึกษาวิจัย ส าหรับสัตว์เท่านั้น 
2.3.2.4  การใช้เครื่องความร้อนแยกระหว่างคุณประโยชน์กับผลเสียของกัญชา 
ปัจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการน ากัญชามาใช้ประโยชน์มีการผลิต

เครื่องชื่อว่า Volcano Vaporizer48 เกิดขึ้นในคริสต์ศักราช 1999 เพ่ือน าสารของกัญชาที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการบรรเทาอาการปวด , ควบคุมอาการคลื่นไส้อาเจียน, กระตุ้นความอยากทาน
อาหาร เป็นต้น 

 

  
 
ภาพที่ 2.3  เครื่อง Volcano Vaporizer49 

                                                           
48Chemic Laborator Inc, 2003, Evaluation of Volcano® Vaporizer for The 

Efficient Emission of THC, CBD, CBN and The Significant Reduction and/or 
Elimination of Polynuclear-Aromatic (PNA) Analytes Resultant of Pyrolysis, 
Submitted to, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies Association for 
Psychedelic Studies (MAPS), Retrieved June 10, 2014 from http://www.maps.org/ 
research-archive/mmj/vaporizerstudy4.15.03.pdf 

49Storz And Bickel, Volcano Crafty Portable Vaporizer Review, Retrieved 
December 10, 2014 from http://www.volcanovaporizer.com/shop_eu/en/ 
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โดยเครื่องนี้จะใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 155-218 องศาเพ่ือท าลาย
สารที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ แล้วปล่อยสารจากกัญชาที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ 
หรือสารกัญชาบริสุทธิ์ออกมาเป็นไอบรรจุในถุง เพ่ือให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์สูบเข้าสู่ร่างกาย 

 
2.3.3  ผลประโยชน์ทางเศษฐกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ  
เนื่องจากกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ผู้ต้องการเสพสามารถปลูกได้ เอง และแปรรูปเพ่ือการเสพ

ง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเหมือนยาสูบ ท าให้ประเทศที่ผลิตยาสูบเป็นส่วนหนึ่งของพืช
เศรษฐกิจอาจขาดรายได้ถ้าประชาชนหักไปนิยมสูบกัญชาแทน เช่น อาร์เจนตินา, สหรัฐอเมริกา, 
บราซิล, จีน, มาลาวี, โมซัมบิก, แทนซาเนีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที ่2.4  ประเทศท่ีส่งออกยาสูบให้บริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล (PhilipMorris 

International)50  
 

จากภาพนี้ เป็ นประเทศที่ บ ริษัท ฟิลลิ ปมอร์ ริ ส อิน เตอร์ เนชั่ นแนล (PhilipMorris 
International) รับซื้อใบยาสูบมาผลิตเป็นบุหรี่ตัวอย่าง สหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่ผลิตยาสูบเป็น
พืชเศรษฐกิจตั้งแต่คริสต์ศักราช 1612 รัฐเวอร์จิเนียเป็นรัฐแรกท่ีริเริ่มปลูกยาสูบ และส่งออกไปขายใน
ยุโรป ปัจจุบันบริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล (PhilipMorrisInternational) ก็ใช้ยาสูบจากรัฐ
เวอร์จิเนียเป็นส่วนผสมหลัก 

ส าหรับบริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล (PhilipMorrisInternational) ก าเนิดในประเทศ
อังกฤษโดย Mr. Philip Morris’s ในคริสต์ศักราช 1847 เปิดร้านขายยาสูบ และบุหรี่ส าเร็จรูป เมื่อ
นาย Mr. Philip Morris’s เสียชีวิต ภรรยา และพ่ีชายเขาได้ด าเนินธุรกิจต่อจนเกิดเป็นบริษัท 
PhilipMorris & Co., Ltd. ในคริสต์ศักราช 1885 แต่ต่อมาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ King Edward 
VII ในคริสต์ศักราช 1902 ได้ตั้งส านักงานในกรุง New York สหรัฐอเมริกา แบ่งกรรมสิทธิระหว่าง
ผู้ปกครองประเทศอังกฤษ กับ สหรัฐอเมริกาอัตราส่วน 50: 50 ต่อมาคริสต์ศักราช 1919 ได้มีการซื้อ
กิจการบริษัทฟิลลิปมอร์ริสสหรัฐอเมริกาเป็นของชาวสหรัฐอเมริกาทั้งหมด และได้จดทะเบียนในรัฐ
เวอร์จิเนียชื่อบริษัท PhilipMorris & Co., Ltd., Inc. เพ่ือสอดคล้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา คริสต์ศักราช 1924 โรงงานในเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนีย ได้ผลิตบุหรี่ยี่ห้อ Marlboro 
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน ท าให้คริสต์ศักราช 1950 ได้เปิดตัวเป็นบริษัทฟิลลิปมอร์ริส อินเตอร์เนชั่น
                                                           

50Philip Morris International Management, Our History, Retrieved December 
15, 2014 from http://www.pmi.com/eng/about_us/pages/our_history.aspx 
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แนลที่ผลิต และจ าหน่ายบุหรี่ส่งออกไปทั่วโลก51 ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุง New York สหรัฐ
อเมริกัน และมีสาขากว่า 70 สาขาทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทยด้วย ส าหรับก าลังการผลิต
บริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล (PhilipMorrisInternational) มีโรงงานทั้งหมด 53 
โรงงานผลิตใน 33 ประเทศท่ีสามารถผลิตได้ 870 ล้านมวนในแต่ละปี52  

 

 
 
ภาพที่ 2.5  ตัวอย่างยี่ห้อบุหรี่ของบริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล53 
 

ดังนั้นถ้าไม่มีการควบคุมกัญชายอดขายบุหรี่ของบริษัทฟิลลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล 
(PhilipMorrisInternational) ก็อาจจะตกต่ าลงก็ได้ หรือประเทศที่ปลูกยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจก็จะ
ได้รับผมกระทบในการส่งยาสูบออกไปยังต่างชาติ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อรักษารายได้ของบริษัท หรือประเทศที่ผลิตใบยาสูบเป็น
พืชเศรษฐกิจไว้ 

อีกทั้งส าหรับประเทศไทยก็แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้ใบยาสูบสูงขึ้นมาโดยตลอด เห็นได้
จากกราฟแสดงปริมาณการใช้ใบยาสูบของโรงงานยาสูบประเทศไทย  

 

 
 
ภาพที่ 2.6  ปริมาณการใช้ใบยาสูบของโรงงานยาสูบประเทศไทย พุทธศักราช 2555, 255654 

                                                           
51Philip Morris International Management, About Tobacco, Retrieved 

December 15, 2014 from http://www.pmi.com/eng/our_products/pages/about_ 
tobacco.aspx 

52Philip Morris International Management, Cigarette Production, Retrieved 
December 15, 2014 from http://www.pmi.com/eng/our_products/cigarette_ 
production/pages/cigarette_production.aspx 

53El Enmascarado, Es el Momento de Entrar en Philip Morris? Retrieved 
December 14, 2014 from http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2145989-
momento-entrar-philip-morris 
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2.4  แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
 

กัญชามีการใช้กว้างขวางในทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตยุคที่ยังไม่มีความคิดให้กัญชาเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย เช่น รักษาตาปลา, หูด, ริดสีดวงทวาร, แก้นอนไม่หลับ เป็นต้น จนถึงยุคปัจจุบันที่มองว่า
กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายส่วนใหญ่แต่ได้มีความคิด และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อถือได้ 
หรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ของหน่วยงานต่าง ๆ ออกมามากมาย จากหลากหลายประเทศที่น า
กัญชามาทดลองวิจัย และได้ผลว่ากัญชาสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มากมาย เช่น ลดความวิตก
กังวล, ควบคุมอารมณ์, กระตุ้นให้อยากอาหาร, ต้านการชัก, ขับปัสสาวะ, ลดความดันโลหิต, ลด
อาการปวด, แก้อาการนอนไม่หลับ, แก้ไอ, บาดทะยัก, แผลไฟไหม้, ปวดหู, ปวดศีรษะแบบไมเกรน, 
ช่วยในการบ าบัดอาการทางจิต และ Cannabinoid ในกัญชายังเป็นยาต้านจุลชีพ Antibiotic ส าหรับ
แบคทีเรียบางชนิด เป็นต้น 

และในผู้ป่วยรักษาโรคมะเร็งบางราย มักเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงเมื่อใช้ยาแก้
อาเจียนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล แต่สารส าคัญในกัญชา Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) สามารถช่วย
ลดอาการอาเจียนได้ดี55 

ผู้เขียนจึงเสนอ ความคิด เกี่ยวกับงานวิจัยที่เชื่อว่ากัญชามีประโยชน์ต่อการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ ได้ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บที่กัญชาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
รักษาได้ และตัวอย่างยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ใช้อยู๋ในปัจจุบันในประเทศที่
มาตรการทางกฎหมายอนุญาตให้กัญชาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้  

 
2.4.1  โรคที่กัญชาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาในปัจจุบัน 
ปัจจุบันกัญชามีการน ามาวิจัย และทดลองจ านวนมาก เพ่ือศึกษาแปรรูปกัญชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น 
1)  สารแคนนนาบินอย ส่วน Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC)56 ส่งผลต่อจิตประสาท 

ระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์ โดยน าไปทดลองกับหนู เมื่อฉีกสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 
(THC) เข้าเส้นโลหิตด าท าให้กระเพาะอาหารของหนูที่ทดลองลดการขับของที่มีอยู่ในกระเพาะอาหาร 
และการเคลื่อนย้ายอาหารผ่านล าไส้เล็กมากกว่าการเคลื่อนย้ายผ่านล าไส้ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการ
ออกฤทธิ์ในล าไส้ที่ยับยั้งการเคลื่อนย้ายอาหารขับออกจากกระเพาะอาหารท าให้สามารถยับยั้งการ
อาเจียนได้ด ี

2)  Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) สามารถลดการเกร็ง และการสั่นกระตุก
ของกล้ามเนื้อส าหรับผู้ป่วยอัมพาต หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS: Multiple Sclerosis) ได้
โดยมีการทดลองในผู้ป่วย เมื่อรับประทานยาที่มีสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) เข้าไปใน
                                                                                                                                                                      

54โรงงานยาสูบ, รายงานประจ าปี 2556 โรงงานยาสูบ (กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง, 
2556), หน้า 58. 

55Nora D. Volkow, op. cit., p. 9. 
56พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, เรื่องเดิม, หน้า 237. 
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อัตรา 5 หรือ 10 มิลลิกรัมพบว่าผลสามารถลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อของผู้ป่วยได้ดีท าให้ผู้ป่วยได้มี
ความรู้สึกดีขึ้น แม้กระทั่งผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีการทั่วไปไม่หายเมื่อได้รับสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 
(THC) ในอัตรา 2.5–15 มิลลิกรัม ท าให้ผู้ป่วยได้ลดการชักกระตุก และมีความรู้สึกดีขึ้น57 

3)  โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) จะมีอาการหมดสติ หรืออาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัวจาก
การที่สมองท างานผิดปกติบางส่วน ส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีการทดลองเมื่อ
ผู้ป่วยได้รับยาที่มีสาร Cannabidiol (CBD) เข้าไปมีแนวโน้มอาการชักของผู้ป่วยลดลง58 

4)  โรคหอบหืด (Asthma) มีงานวิจัยที่น าสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
มาทดลองได้ผลท าให้หลอดลมขยายใหญ่ขึ้นลดอาการหอบหืดได้ดี โดยมีเป็นรูปแบบยาพ่น59 

5)  โรคต้อหิน (Glaucoma) สามารถท าให้ตาบอดได้ในที่สุด เกิดจากการที่ความดัน
ของลูกตาสูงขึ้นผิดปกติ ท าให้ประสาทตาค่อย ๆ เสียไปทีละน้อยจนกระทั่งตาบอดได้ถ้าไม่รักษาให้
ทันเวลา มีวิธีการรักษาโดยใช้ยาหยอดตา การรักษาด้วยเลเซอร์ หรือการผ่าตัด เป็นต้น แต่สาร 
Cannabigerol (CBG) มีการทดสอบกับแมวพบว่าความดันในลูกตาแมวลดลง และสามารถใช้ได้กับ
ผู้ป่วยที่รักษาโรคต้อหิน (Glaucoma) ไม่หายสามารถท าให้ความดันในลูกตาของผู้ป่วยลดลง และ
ชะลอการสูญเสียการมองเห็นส าหรับผู้เป็นโรคต้อหิน (Glaucoma) ได้60 

6)  ช่วยเพ่ิมการรับประทานอาหาร หรือท าให้อยากทานอาหารเพ่ิมขึ้นสาร Δ 9-
Tetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชาท าให้มีประโยชน์กับผู้ที่รักษาโรคมะเร็งที่รักษาด้วยเคมี
บ าบัด หรือโรคเอดส์ ช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนักของผู้ป่วยมีการใช้ในสหรัฐอเมริกาในรัฐที่อนุญาต
ให้สามารถน ายาที่มีส่วนประกอบของกัญชามาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และประเทศที่อนุญาตให้น า
กัญชามาใช้ทางการแพทย์ จึงสามารถแก้อาการเบื่ออาหารของผู้ป่วยท าให้มีคุณภาพชีวิต และปริมาณ
น้ าหนักดีข้ึน 

7)  อาการปวดศีรษะ (Migraine) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นประสาทที่ส่งผล
ให้เกิดความไม่สมดุลในสมองส่วน (Serotonin) ที่ท าหน้าที่ควบคุมความเจ็บปวดในระบบประสาท 
แต่ในภาวะเครียดสมองส่วน (Serotonin) จะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้น แม้จะมียารักษาที่ใช้ใน
ปัจจุบันส าหรับอาการปวดศีรษะ (Migraine) แต่ส่วนมากจะมีผลข้างเคียง และมักจะป้องกัน หรือ
บรรเทาอาการปวดศีรษะ (Migraine) ไม่มีประสิทธิภาพโดยมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์ใน
กัญชา Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC)61 สามารถยับยั้งการปล่อยอาการปวดศีรษะของสมอง

                                                           
57พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, เรื่องเดิม, หน้า 238. 
58สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล, 

หน้า 233. 
59เรื่องเดียวกัน, หน้า 238. 
60เรื่องเดียวกัน, หน้า 239. 
61Ethan B. Russo, Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this 

Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis inMigraine, Fibromyalgia, Irritable 
Bowel “Syndrome and otherTreatment-Resistant Conditions,” Neuroendocrinology 
Letters 25 (February-April 2004), p. 39. 
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ส่วน (Serotonin) และสามารถรักษาอาการปวดศีรษะ (Migraine) เฉียบพลันได้ดี จึงไม่จ าเป็นต้อง
รักษาด้วยยารักษาที่มีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ส าหรับการรักษาอาการปวดศีรษะ (Migraine) อีก
ต่อไป62 

8)  ส าหรับผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลนอนไม่หลับ63 วิธีการรักษาในปัจจุบันคือ ให้
ผู้ป่วยทานยานอนหลับ แต่มีผลข้างเคียงมากมาย และเมื่อทานนานๆ จะเกินอาการดื้อยาต้องเพ่ิม
ปริมาณแต่สาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ของกัญชาสามารถท าให้ผู้รับมีความรู้สึกที่ดีขึ้น 
และความวิตกกังวลลดน้อยลง และท าให้ง่วงนอนสามารถนอนหลับได้สนิทเพ่ิมระยะเวลาการนอน
หลับ และพักผ่อน 

9)  โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังสามารถเกิดได้ทุกอวัยวะของร่างกายเกิดจากเซลล์ของ
อวัยวะนั้นเติบโตผิดปกติไม่อยู่ในความควบคุมของร่างกาย ท าให้กลายเป็นเนื้อร้ายที่ส่งผลเสียต่อ
อวัยวะนั้น ๆ เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมที่มาจากการถ่ายทอด และไม่ถ่ายทอด หรือสิ่งต่าง ๆ 
ภายนอกร่างกาย เช่น สารเคมี มลพิษ รังสี ไวรัสต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยทราบว่าตนเองป่วยเป็น
โรคมะเร็งจะตกอยู่ในสภาวะที่กดดัน เคร่งเครียด มีสภาพจิตใจย่ าแย่ส่งผลกระทบต่อการรักษาอย่าง
มาก เพราะถ้าผู้ป่วยไม่มีก าลังใจที่จะรักษาสู้กับโรคมะเร็งก็ท าให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สภาพร่างกาย อายุของผู้ป่วยเป็นส่วนส าคัญในการรักษาโรคมะเร็งถ้าร่างกายแข็งแรง สภาพจิตใจดีก็
มีโอกาสรักษาโรคมะเร็งหายสูงขึ้น 

ส าหรับการรักษาโรคมะเร็งทางแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ 
(1)  ใช้ยาเคมีบ าบัด 
(2)  รังสีรักษา หรือการฉายแสงรังสี 
(3)  การผ่าตัด 

ทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น มีผลข้างเคียงกับร่างกายทั้งหมดอยู่ที่ผู้ป่วยจะแพ้มาก หรือแพ้
น้อย เช่น การเบื่ออาหาร น้ าหนักลดลง คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น และการท าลายเซลล์มะเร็งจะส่งผล
กระทบต่ออวัยวะข้างเคียงด้วย  

โดยโรคมะเร็งเป็นโรคที่ระยะแรก ๆ จะไม่ปรากฏอาการ หรือผู้ป่วยไม่ทราบ หรือการ
ตรวจหาโรคมะเร็งที่เป็นระยะแรก ๆ ไม่ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพมีแค่มะเร็งปากมดลูก , มะเร็ง
เต้านม, มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นที่สามารถสังเกตอาการได้ง่ายท าให้ประสบ
ปัญหาในการรักษาโรคมะเร็งอย่างยิ่ง เพราะถ้าอวัยวะใดท างานผิดปกติก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
กับอวัยวะนั้น ๆ64 โดยโรคมะเร็งแบ่งเป็น 4 ระยะ 

ระยะที่ 1 มะเร็งจะมีขนาดเล็กสามารถรักษาง่ายไม่ลุกลามถ้ารักษาได้ถูกวิธีโอกาสจะ
หายก็มีสูง 

                                                           
62Ibid., pp. 32-33. 
63Ethan B. Russo, Geoffrey W. Guy and Philip J. Robson, “Cannabis, Pain, and 

Sleep: Lessons from Therapeutic Clinical Trials of Sativex®, a Cannabis-Based 
Medicine,” ChemInform 38, 47 (November 2007): 1729-1743. 

64พวงทอง ไกรพิบูลย์, รู้ทันโรคมะเร็ง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 1-2. 
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ระยะที่ 2 มะเร็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง 
ระยะที่ 3 มะเร็งจะมีขนาดใหญ่กว่าระยะ ที่ 2 และลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงไปถึง

ต่อมน้ าเหลือง 
ระยะที่ 4 มะเร็งแพร่กระจายเข้าถึงต่อมน้ าเหลือง หรือตามกระแสโลหิตไปยังอวัยวะ

ทั่วร่างกาย เป็นระยะที่ไม่มีโอกาสหายขาด และมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน 
จึงมีการวิจัยทดลองมากมายที่น าสารต่าง ๆ ของกัญชามาทดลอง และวิจัยเพ่ือใช้

รกัษาโรคมะเร็งทั้งประเทศไทย และต่างประเทศตัวอย่าง 
(1)  จากงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชา ระบุว่าสารจากกัญชา (Cannabinoids) หรือ Δ 9 

Tetrahydrocannabinol (THC) สามารถยับยั้งการผลิตของเซลล์มะเร็งใหม่การเคลื่อนย้าย
เซลล์มะเร็งเดิม และออกฤทธิ์ท าลายเฉพาะเซลล์มะเร็งที่เป็นเนื้อร้ายเท่านั้นรวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว หรือลูคีเมีย (Leukemia)65 

(2)  โรคมะเร็งสมองเป็นโรคที่รักษาด้วยยาเคมีบ าบัดยากมากแต่การทดลองผู้ป่วย
ที่รักษาด้วยยาที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชา ท าให้การอยู่รอดของเซลล์มะเร็ง และการเคลื่อนย้าย
เซลล์มะเร็งเดิมลดลงดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบ าบัด66 

(3)  เซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามถูกยับยั้งด้วยสารต่าง ๆ 
ของกัญชาท าให้เซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมลดลงอย่างมาก67 

(4)  ผลการวิจัยเชื่อว่าสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชาสามารถ
ต้านเซลล์มะเร็งทางเดินน้ าดีได้โดยออกฤทธิ์โดยผ่าน CB1 และ CB2 receptor ยับยั้งการเพ่ิมจ านวน
ของเซลล์มะเร็งโดยท าให้เซลล์ตายแบบ Apoptosis และยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้จึงเป็น
สารที่น่าสนใจในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต68 
  

                                                           
65W. Jia, “Δ 9-Tetrahydrocannabinol-Induced Apoptosis in Jurkat Leukemia T 

Cells Is Regulated by Translocation of Bad to Mitochondria,” Molecular Cancer 
Research 4, 8 (August 2006): 549–562. 

66M. Guzman and others, “A Pilot Clinical Study of Delta9-
tetrahydrocannabinol in Patients with Recurrent Glioblastoma Multiforme,” British 
Journal of Cancer 95 (June 2006): 197-200. 

67Alessia Ligresti and others, “Anti-Tumor Activity of Plant Cannabinoids with 
Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma,” Journal of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics 318, 3 (2006): 1377-1380. 

68สุรางค์ ลีละวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้าบทคัดย่อ. 
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2.4.2  ตัวอย่างยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา 
ปัจจุบันมีบริษัทผลิตยารักษาโรคชั้นน าของโลกมากมายพยายามพัฒนาตัวยาที่มาจากสารต่าง 

ๆ ของกัญชาเพ่ือน ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้เขียนจึงเสนอตัวอย่างยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่
ได้รับความนิยม เช่น Nabiximols, Dronabinol, Nabilone, Rimonabant เป็นต้น 

2.4.2.1  ชื่อทางการค้า: Sativex ชื่อแพทย์ศาสตร์: Nabiximols (AAN) 
เป็นรูปแบบสเปย์มีส่วนประกอบของกัญชาสกัดจากสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 

(THC) และ Cannabidiol (CBD) มีสรรพคุณรักษาอาการปวด และเกร็งในผู้ป่วยที่มีหลายเส้นโลหิต
ตีบ หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS: Multiple Sclerosis) หรือใช้เป็นยาแก้ปวดกับผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายที่มีอาการปวดรุนแรงเนื่องจาก Sativex มีสรรพคุณออกฤทธิ์ระงับการปวดที่
ยาวนานกว่าสเตียรอยด์ (Steroids) และผลข้างเคียงน้อยกว่าโดยมีบริษัทที่ผลิตยาชนิดนี้ เช่น GW 
Pharmaceuticals และ Bayer เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที ่2.7  ยา Sativex69  

                                                           
69GW Pharmaceuticals, Sativex, Retrieved December 14, 2014 from 

http://www.gwpharm.com/sativex.aspx 
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2.4.2.2  ชื่อทางการค้า: Marinol ชื่อแพทย์ศาสตร์: Dronabinol70 
รูปแบบยาเม็ดแคปซูลมีส่วนประกอบของกัญชาสกัดจากสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 

(THC) มีขนาด 2.5 มิลลิกรัม, 5 มิลลิกรัม, 10 มิลลิกรัม ได้รับการอนุญาตจากองค์กรอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA) วันที่ 31 พฤษภาคม คริสต์ศักราช 
198571 มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนส าหรับผู้ป่วย เช่น โรคเอดส์ หรือมะเร็ง เป็นต้น 
และช่วยกระตุ้นความอยากทานอาหารท าให้รักษาน้ าหนักของผู้ป่วยไม่ให้ลดลง โดยปัจจุบันมี
หลากหลายบริษัทที่ผลิตยาชนิดนี้ เช่น Solvay Pharma, Banner Pharmacaps Incเป็นต้น 

 

 
 
ภาพที ่2.8  ยา Marinol72  
 

2.4.2.3  ชื่อทางการค้า: Cesamet ชื่อแพทย์ศาสตร์: Nabilone 
รูปแบบยาเม็ดแคปซูลมีส่วนประกอบของกัญชาสกัดจากสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 

(THC) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา73 (U.S. Food and Drug 
Administration หรือ FDA) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม คริสต์ศักราช 198574 สรรพคุณเป็นยาที่ช่วยบรรเทา

                                                           
70Banner Pharmacaps Inc, Marinol ® (Dronabinol) Capsules Marinol ® is A 

Registered Trademark of Unimed Pharmaceuticals Inc and is Manufactured 
(Georgia, United States of America: Solvay Pharmaceuticals, 2004), p. 3, Retrieved 
December 14, 2014 from http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/05n0479/05N-
0479-emc0004-04.pdf  

71U.S. Food and Drug Administration, Orange Book: Approved Drug Products 
with Therapeutic Equivalence Evaluations, Retrieved January 10, 2015 from 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=018651&
TABLE1=OB_Rx 

72Leaf Science, Marinol, Retrieved December 14, 2014 from 
http://www.leafscience.com/pharmaceuticals/marinol/ 

73Zbigniew K. Krowicki, Cannabinoids: Cesamet®, Marinol®, and Sativex ® 
(Ontario, United States of America: Formulary Drug Listing Decisions, 2009), pp. 1-2. 

74U.S. Food and Drug Administration, op. cit. 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_
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อาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนนิยมใช้ควบคู่กับการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัด (Chemotherapy) 
และยาชนิดนี้จะไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์รุนแรงมากที่สุดคือ ง่วงนอน, วิงเวียน, ปาก
แห้ง เท่านั้นบริษัทที่ผลิตยาชนิดนี้ คือ Valeant Canada Ltd.  

 

 
 
ภาพที ่2.9  ยา Cesamet75 
 

2.4.2.4  ชื่อทางการค้า: Acomplia, Zimulti, Monaslim, Bethin, Riobant, 
Remonabent, Rimoslim และ Riomont ชื่อแพทย์ศาสตร์: 
Rimonabant  

รูปแบบยาเม็ดมีส่วนประกอบของกัญชาสกัดจากสาร Cannabinoid 1 หรือ CB1 
Receptors สรรพคุณเป็นยาที่ช่วยลดความอยากกินอาหารเพ่ือน าไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน หรือมี
น้ าหนักเกินจ านวนมาก ๆ หรือทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวาน และระดับที่ผิดปกติของไขมันในเลือด 
จากการศึกษาทดลองในสัตว์ได้ผลว่าเมื่อทานยาเข้าไปจะช่วยลดการบริโภคไขมัน และน้ าตาลซึ่ง
น าไปสู่การเพ่ิมน้ าหนักโดยมีบริษัทท่ีผลิตยาชนิดนี้ เช่น Valeant Canada Ltd.76 เป็นต้น 

 

  
 
ภาพที ่2.10  ยา Acomplia77 
                                                           

75Meda Pharmaceuticals Inc, What is Cesamet? Retrieved December 14, 2014 
from http://www.cesamet.com/patient-about-cesamet.asp 

76Drug Development Technology, Acomplia (Rimonabant): Investigational 
Agent for the Management of Obesity, Retrieved January 12, 2015 from 
http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/rimonabant/ 

77OneMedStore, Buy Acomplia (Rimonabant), Retrieved January 12, 2015 
from http://www.aip-health.com/acomplia_zimulti.html 



บทท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและกัญชา 
 

ผู้เขียนเสนออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นภาคี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีรูปแบบ
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาหลายรูปแบบตั้งแต่ห้ามประชาชนน ามาใช้ประโยชน์
ทุกกรณจีนถึงอนุญาตให้ประชาชนน ามาใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงได้ รวมถึงสาธารณรัฐอุรุกวัยที่มี
รูปแบบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อขายได้เสมือนสิ่งถูก
กฎหมาย เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทย 
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังต่อไปนี้ มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ, มาตรการทางกฎหมาย
ต่างประเทศ, มาตรการทางกฎหมายประเทศไทย 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

3.1.1  อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 
1972) 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแตว่ันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975) เพ่ือร่วมมือ
ปราบปราม และยับยั้ งการระบาดของยาเสพติด ให้ โทษ และให้สัตยาบันโดยการบัญญัติ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ผู้เขียนจึงศึกษา วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ, 
องค์กรการควบคุมยาเสพติด, รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา, ปริมาณการอนุญาต
ครอบครองกัญชา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของ
ประเทศไทย ในบทที่ 4 ต่อไป 

3.1.1.1  วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ 
โดยอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 

(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ข้อ 2 แบ่ง
ประเภทยาเสพติดให้โทษตามความอันตราย และความร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ มี 4 
ประเภท เพ่ือเป็นต้นแบบให้ประเทศภาคไีดน้ าไปบัญญัติเป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1)  ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มีอันตราย และมีผลกระทบต่อ
ร่างกายสูงปานกลาง ถึงสูงมาก เช่น ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) โคเคน หรือโคคาอีน 
(Cocaine) ใบโคคา (Coca Leaf) เมทาโดน (Methadone) เฮโรอีน (Heroin) เป็นต้น 

2)  ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษที่มีความอันตราย หรือโทษน้อยกว่าประเภท
ที่ 1 และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น สารสกัดจากฝิ่น (Acetyldihydrocodeine) 
หรือสารสกัดจากโคเดอีน (Codeine) เป็นต้น 

3)  ประเภทที่ 3 ยาเตรียม (Preparations) หรือเภสัชภัณฑ์ ที่น ามาจากยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย หรือมีปริมาณที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อะเซติลคลอ
ไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเเตท (Ethylidine Diacetate) ไลเซอร์จิคอาซิค (Lysergic 
Acid) เป็นต้น 

4)  ประเภทที่ 4 ยาเสพติดให้โทษที่มีอันตรายร้ายแรง และไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เลย หรือน้อยมาก เช่น เฮโรอีน (Heroin) หรือสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ เช่น พืชสมุนไพร กัญชาทั้งต้น หรือยางกัญชา รวมถึงดอก, พืชเห็ดควาย เป็นต้น78 
เห็นได้ว่าตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 As Amended by, 1972) ได้จัดกัญชาอยู่ใน
ประเภทสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีโทษไม่รุนแรงต่อมนุษย์จนถึงขนาดห้ามน าเข้าสู่
ร่างกาย เพราะอนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ หรือการน ากัญชามาทดลองวิจัยซึ่งจะ
เห็นได้จากรูปแบบ และขั้นตอนการเพาะปลูกกัญชา, ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา ที่จะ
กล่าวต่อไป 

3.1.1.2  องค์กรควบคุมยาเสพติด 
ส าหรับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 

(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ข้อ 9 ไดม้ีการตั้ง
องค์กรควบคุมยาเสพติดขึ้นมา 2 องค์กรเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลรัฐภาคี คือ 

1)  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ International 
Narcotics Control Board (INCB)  

ก่อตั้งเมื่อคริสต์ศักราช 1968 ตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as 
Amended by, 1972) ปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย79 มีหน้าที่ดูแลให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้ยาเสพติดให้โทษ และ
ติดต่อกับรัฐบาลของประเทศภาคี เพ่ือควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และป้องกันยาเสพติดให้โทษที่ใช้

                                                           
78ทวีศักดิ์ จั่นมณี, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
79วิษณุ เชื้อพันธุ์, “การยกระดับอัลปราโซแลม (Alprazolam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน 

ประเภท 2,” วารสารอาหารและยา 19, 3 (กันยายน–ธันวาคม 2555): 4. 
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ในทางการแพทยไ์ปใช้น าทางท่ีผิดโดยการจ ากัดปริมาณยาเสพติดให้โทษให้เพียงพอแก่การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์เท่านั้น 

สมาชิกมาจาก การเลือกตั้งของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(Economic and Social Council หรือ ECOSOC) จ านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย80 

(1)  กรรมการ 3 ท่านจากบัญชีรายชื่อ 5 ท่านทีอ่งค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization or WHO) จัดท าขึ้น 

(2)  กรรมการ 10 ท่านจากบัญชีรายชื่อที่ประเทศภาคี และไม่ได้เป็น
ภาคขีององค์กรสหประชาชาติเสนอขึ้นมา  

(3)  โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(3.1)  สมาชิกของคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 5 ปี 

และได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
(3.2)  วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการแต่ละคน

จะสิ้นสุดก่อนวันประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการใหม่ 
(3.3)  สมาชิกของคณะกรรมการขาดการเข้าร่วมการประชุม 3 ครั้ง

ติดต่อกันถือว่าได้ลาออกจากต าแหน่ง 
(3.4)  สมาชิกของคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนโดยสมัชชาใหญ่

เป็นผู้ก าหนด81 
บทบาทของคณะกรรมการควบคุมย า เสพติ ด ระหว่ า งประ เท ศ

International Narcotics Control Board (INCB) ที่มีต่อการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

                                                           
80The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972, Article 

9 Composition and Functions of The Board 1. The Board shall consist of thirteen 
members to be elected by the Council as follows: a) Three members with medical, 
pharmacological or pharmaceutical experience from a list of at least five persons 
nominated by the World Health Organization; and b) Ten members from a list of 
persons nominated by the Members of the United Nations and by Parties which are 
not Members of the United Nations. 

81The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972, Article 
10 Terms of Office and Remuneration of Members of the Board 1. The members of 
the Board shall serve for a period of five years, and may be re-elected. 2. The term 
of office of each member of the Board shall end on the eve of the first meeting of 
the Board which his successor shall be entitled to attend. 3. A member of the Board 
who has failed to attend three consecutive sessions shall be deemed to have 
resigned. 4. The members of the Board shall receive an adequate remuneration as 
determined by the General Assembly. 
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กัญชาในปัจจุบัน จากรายงานประจ าปีคริสต์ศักราช 201382 นาย Raymond Yans ซึ่งเป็นประธาน
ในขณะนั้นได้แสดงความวิตกกังวล จากการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของ
สาธารณรัฐอุรุกวัย และสหรัฐอเมริกาในรัฐโคโลราโด และรัฐวอชิงตันที่แก้ไขมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกัญชามุ่งไปที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นการท าลายสุขภาพของ
ประชาชนในระยะยาวอย่างยิ่ง และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ International 
Narcotics Control (INCB) เห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวฝ่าฝืนบทบัญญัติของอนุสัญญาเดี่ยวว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 as Amended by, 1972) และได้แจ้งเตือนไปยังสาธารณรัฐอุรุกวัย รัฐโคโลราโด และ
รัฐวอชิงตัน เพราะประเทศภาคีสามารถน ากัญชามาใช้งานทางการแพทย ์และทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
โดยไดเ้รียกร้องใหป้ระเทศเหล่านั้นเคารพต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 
1972) ที่เข้าเป็นภาคีเพ่ือป้องกันการน ากัญชามาใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์โดยจะน าเรื่องดังกล่าวเข้า
หารือกับที่ประชุมสมัชชาปัญหายาเสพติดโลกใน คริสต์ศักราช 2016 

2)  คณะกรรมาธิการยาเสพติด The Commission on Narcotic Drugs (CND) 
เป็นองค์กรขององค์การสหประชาชาติ ที่อยู่ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติ The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย การควบคุมยาเสพติดให้โทษ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ใช้ยาเสพติด 
รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานการณ์ของยาเสพติดโลก เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ควบคุมยาเสพติดให้
โทษระหว่างประเทศ เพ่ือต่อสู้กับปัญหายาเสพติดโลกให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งลดความต้องการใช้ยา
เสพติดให้โทษน้อยลง 

และคณะกรรมาธิการยาเสพติด The Commission on Narcotic Drugs (CND) 
เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) และอนุสัญญาว่า
ด้วยสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic Substance, 1971) 
และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) โดยท าตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ International Narcotics Control Board 
(INCB)83 
  

                                                           
82United Nations, Report 2013 Press Material (Vienna, Austria: Vienna 

International Centre, 2014), pp. 2-12. 
83United Nations Office on Drugs and Crime, Mandate and Functions,  

Retrieved December 10, 2014 from https://www.unodc.org/unodc/commissions/ 
CND/Mandate_Functions/Mandate-and-Functions_index.html 
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3.1.1.3  รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ข้อ 2284 บัญญัติหา้ม
ปลูกกัญชาเพ่ือป้องกันสุขภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนของประชาชน รวมถึงป้องกันการหักเห
ไปใช้ยาเสพติดให้โทษในทางที่ผิดกฎหมาย และต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการยึดกัญชาที่
เพาะปลูกผิดกฎหมาย และท าลายทิ้ง เว้นแต่ประเทศภาคีปลูกจ านวนเล็กน้อยเพ่ือมุ่งหมายทาง
วิทยาศาสตร์ หรือวิจัยเท่านั้น 

ข้อ 28 มาตรการควบคุมกัญชา ประเทศภาคีต้องน าข้อ 23 มาควบคุมบังคับใช้ ใน
การอนุญาตปลูกต้นกัญชา เพ่ือผลิตกัญชา หรือยางกัญชา ไม่รวมถึงการเพาะปลูกกัญชาเพ่ือ
อุตสาหกรรม เส้นใย หรือเมล็ด หรือเพ่ือความมุ่งหมายเป็นต้นไม้ประดับ และประเทศภาคีต้อง
ก าหนดมาตรการควบคุมเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อไม่ให้น าไปใช้ในทางที่ผิด หรือการค้าต้นกัญชา 

ข้อ 23 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกฝิ่น โดยประเทศภาคีที่จะน ากัญชามาทดลอง 
หรือปลูกกัญชาเพ่ือมาใช้ทางการแพทย์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1)  ต้องจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาเพ่ือด าเนินการเพาะปลูกกัญชา และจะมี
หลายสถาบันก็ได้ 

2)  วิธีการเพาะปลูกกัญชาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  สถาบันต้องก าหนดพื้นที่ชัดเจนส าหรับการเพาะปลูกกัญชา 
(2)  เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงสามารถเพาะปลูกกัญชาได้ 
(3)  ใบอนุญาตแต่ละใบต้องระบุขนาดของดินที่เพาะปลูกด้วย 
(4)  ผู้ที่ท าการเพาะปลูก จะต้องส่งมอบผลผลิตต่อสถาบัน และสถาบันจะต้อง

ซ้ือเพ่ือเข้าครอบครองผลผลิตโดยไม่ช้า รวมทั้งไม่เกิน 4 เดือนหลังจากการเก็บเกี่ยวได้สิ้นสุดลง 
(5)  สถาบันมีอ านาจโดยสมบูรณ์ที่จะน าเข้า ส่งออก ขายส่ง และเก็บไว้ 

3)  หน้าที่ตามข้อ 2 ต้องอยู่ในความรับผิดชอบสถาบันรัฐบาลเพียงผู้เดียว ถ้า
รัฐธรรมนูญของประเทศภาคียอมรับให้กระท าได้ 

                                                           
84The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972, Article 

22 Special Provision Applicable to Cultivation 1. Whenever the prevailing conditions 
in the country or a territory of a Party render the prohibition of the cultivation of the 
opium poppy, the coca bush or the cannabis plant the most suitable measure, in its 
opinion, for protecting the public health and welfare and preventing the diversion of 
drugs into the illicit traffic, the Party concerned shall prohibit cultivation. 2. A Party 
prohibiting cultivation of the opium poppy or the cannabis plant shall take 
appropriate measures to seize any plants illicitly cultivated and to destroy them, 
except for small quantities required by the Party for scientific or research purposes. 
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ข้อ 49 มีการบัญญัติข้อสงวนเฉพาะกาลขึ้นส าหรับประเทศภาคี เช่น ประเทศ
เนปาล85สงวนสิทธิที่อนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชา, ยางกัญชาที่สารสกัดจากกัญชาเพ่ือประโยชน์ที่ไม่
ใช้ทางการแพทย์ได้ และข้อ 49 2.(F) ระบุต้องระงับภายใน 25 ปีนับจากวันที่อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 as Amended by, 1972) เริ่มบังคับใช้ 

3.1.1.4  ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา 
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ไม่ได้ระบุปริมาณการ
ครอบครอง หรือการผลิตไว้ แตใ่ช้ค าว่าจ านวนเล็กน้อยแทน (Small Quantities) ในข้อ 22 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศ 
 

ผู้เขียนเสนอมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกา เพราะปัจจุบันบัญญัติ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาโดยแต่ละมลรัฐมีรูปแบบมาตราการทางกฎหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป ตั้งแต่ผิดกฎหมายไม่อนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จนถึงการอนุญาตน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือความบันเทิง หรือผ่อนคลายความเครียด และสาธารณรัฐอุรุกวัย เนื่องจากมีรูปแบบ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่น่าสนใจ คือตั้งแต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทุกกรณีจนถึง
สามารถปลูกกัญชาเพ่ือจ าหน่ายได้ 

  

                                                           
85The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972, NEPAL 

"His Majesty's Government of Nepal in accordance with article 49 paragraph 1 of the 
said Convention hereby reserves the right to permit temporarily in its territory: i. the 
quasi-medical use of opium; ii. The use of cannabis, cannabis resin, extracts and 
tinctures of cannabis for non-medical purposes; and iii. The production and 
manufacture of and trade in the drugs referred to under (i) and (ii) above." Article 49 
Transitional Reservations 1. A Party may at the time of signature, ratification or 
accession reserve the right to permit temporarily in any one of its territories:  d) The 
use of cannabis, cannabis resin, extracts and tinctures of cannabis for non-medical 
purposes; and 2. The reservations under paragraph 1 shall be subject to the 
following restrictions: f) The use of cannabis for other than medical and scientific 
purposes must be discontinued as soon as possible but in any case within twenty-
five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 
of article 41. 
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3.2.1  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกัญชาของสหรัฐอเมริกา (United States of 
America) 

 ผู้เขียนน าเสนอมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐบาลกลาง (Federal Law: The 
Controlled Substances Act) และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐโคโลราโดที่อนุญาต
ให้ประชาชนน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ซึ่งเป็นแนวคิดมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาล่าสุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1.1  กฎหมายยาเสพติดให้โทษรัฐบาลกลาง (Federal Law: The Controlled 
Substances Act)86 

ถือว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกจ ากัดการน ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ คริสต์ศักราช 
1937 โดยสภาคองเกรสได้ออกกฎหมายภาษีกัญชา (Marihuana Tax Act) เพ่ือควบคุมผู้เสพ และ
ผลิตกัญชาต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม คริสต์ศักราช 197087 สภาคองเกรสได้ตรากฎหมายควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษของรัฐบาลกลางขึ้นมา (Controlled Substances Act หรือ CSA) และได้ยกเลิกกฎหมาย
รัฐบาลกลางที่เคยใช้มาก่อนทั้งหมด เช่น กฎหมายภาษีกัญชา (Marihuana Tax Act) เป็นต้น เพ่ือ
บัญญัติเป็นรากฐานของมาตรการทางกฎหมายยาเสพติดให้โทษของสหรัฐอเมริกาโดยใช้จนถึงปัจจุบัน
โดยกัญชาจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ยกเว้นเพ่ือ
จุดประสงค์ด้านการวิจัยซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง88 จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันมีมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลกลาง เพราะกฎหมาย
อาญาส่วนใหญ่เป็นอ านาจของมลรัฐที่บัญญัติขึ้นได้เองแม้ขัดแย้งกับรัฐกลาง เว้นแต่เป็นเรื่องความ
เป็นอันตรายต่อรัฐบาลกลาง เช่น กบฏ การปลอมแปลง หรือการกระท าผิดที่มีลักษณะมีสภาพนอก
อาณาเขต เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

ผู้เขียนจึงศึกษาวิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ, องค์กรก ากับดูแลและควบคุม
กัญชาเท่านั้น เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาถือกัญชา
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และไม่มีการอนุญาตให้น ามาในประโยชน์ทางการแพทย์ จึงไม่มีรูปแบบขั้นตอน
การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา และปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา 

1)  วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ 
กฎหมาย Controlled Substances Act (CSA) ของรัฐบาลกลาง หรือ

Federal Law ได้แบ่งประเภท ยาเสพติดให้โทษ ออกเป็น 5 ประเภท89  

                                                           
86Title 21 Code of Federal Regulations, Part 1308 Schedules of Controlled 

Substances. 
87Title 21 Code of Federal Regulations, 812 Schedules of controlled 

substances (a) Establishment. 
88Title 21 Code of Federal Regulations, 1308.35 Exemption of certain cannabis 

plant material, and products made therefrom, that contain tetrahydrocannabinols. 
89Title 21 Code of Federal Regulations, 812 Schedules of controlled 

substances (b) Placement on schedules; findings required. 
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ประเภทที ่1 ยาเสพติดให้โทษ หรือสารเคมีจะถูกก าหนดให้เป็นยาเสพติดให้
โทษ ที่มีการใช้ในการแพทย์ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน และยาเสพติดให้โทษที่มีความอันตราย
ร้ายแรงที่สุด ส่งผลเสียต่อผู้เสพมีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือร่างกายอย่างรุนแรง90 เช่น เฮโรอีน 
(Heroin), LSD (Lysergic acid diethylamide), กัญชา (Cannabis)91 เป็นต้น 

เห็นได้ว่ากัญชาถูกจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เพราะคริสต์ศักราช 
1970 ยังไม่มีการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  หรืองานวิจัยที่ยืนยันว่า
กัญชาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา  23 
รัฐจากทั้งหมด 50 รัฐที่อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น รัฐแอริโซนา 
(Arizona), รัฐแคลิฟอร์เนีย (California), รัฐโคโลราโด (Colorado), รัฐวอชิงตัน (Washington) เป็น
ต้น เห็นได้จากภาพท่ี 3.1 สีฟ้าคือรัฐที่มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาต่างจากรัฐบาล
กลาง และวงกลมทั้ง 4 รัฐคือ รัฐที่อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีใบจากสั่งแพทย์ 

 

 
 
ภาพที่ 3.1  ตัวอย่างแผนที่สหรัฐอเมริกาท่ีแสดงถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา92 
 

ประเภทที่ 2 มีความร้ายแรงน้อยกว่าประเภทที่ 1 อาจน าไปสู่การเป็นทาส
ทางจิตใจ หรือร่างกายอย่างรุนแรง จึงถือว่ายาเสพติดให้โทษเหล่านี้เป็นอันตรายน าไปสู่การน าไปใช้
ในทางที่ผิดได้สูง รวมถึงบางประเภทมีการใช้งานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในการรักษาใน
สหรัฐอเมริกาแต่มีข้อจ ากัดอย่างรุนแรง93 เช่น โคเคน (Cocaine), ยาบ้า (Methamphetamine),  

                                                           
90Drug Enforcement Administration, Drug Schedules, Retrieved December 10, 

2014 from http://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml 
91Title 21 Code of Federal Regulations, Section 1308.11 Schedule I. 
92Jolie Lee and Karl Gelles, Which States have Legalized Medical 

Marijuana? Retrieved December 14, 2014 from http://www.usatoday.com/story/ 
news/nation-now/2014/01/06/marijuana-legal-states-medical-recreational/4343199/ 

93Title 21 Code of Federal Regulations, Section 1308.12 Schedule II. 

http://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml
http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/01/06/marijuana-legal-states-medical-recreational/4343199/
http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2014/01/06/marijuana-legal-states-medical-recreational/4343199/
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เมทาโดน (Methadone), ยาระงับอาการปวด (Hydromorphone), ยาแก้ปวดในกลุ่มอนุพันธ์ของ
ฝิ่น (OxyContin) เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีความร้ายแรงน้อยกว่ายาเสพติดให้โทษใน
ประเภทที่ 1 และ 2 รวมถึงสามารถน ามาใช้งานทางการแพทย์ได้โดยมีการยอมรับในการรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บในสหรัฐอเมริกา ส าหรับยาเสพติดให้โทษประเภทนี้อาจน าไปสู่การต้องการทางกายภาพใน
ระดับปานกลาง หรือต่ า หรือต้องการทางด้านจิตใจสูงได้ ตัวอย่างยาที่มีไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อหน่วย
ของไฮโดรโคโดน (Hydrocodone หรือ Dihydrocodeinone) ชื่อทางการค้า Vicodin, ยาที่มี 
โคเดอีน (Codeine) ไม่เกิน 90 มิลลิกรัม, คีตามีน (Ketamine) หรือยาเค เป็นต้น94  

ประเภทที่ 4 ยาเสพติดให้โทษ หรือสารเคมีที่มีศักยภาพต่ ากว่าประเภทที่ 3 
มีการใช้งานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันในการรักษาในสหรัฐอเมริกา  ถ้าเสพอาจ
น าไปสู่การต้องการทางกายภาพ หรือทางจิตต่ าเมื่อเทียบกับยาเสพติดให้โทษ หรือสารอ่ืน ๆ ใน
ประเภทที่ 3 ส่วนมากจะเป็นยานอนหลับ เช่น ยาซาแน็ก (Xanax), ยาไดอะซีแพม (Diazepam) 
หรือแวเลียม (Valium), ยาลอราซีแพม (Lorazepam) หรือยาเอติแวน (Ativan)95 เป็นต้น 

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษ หรือสารเคมีที่ได้รับการก าหนดให้เป็นยาเสพ
ติดให้โทษที่มีศักยภาพต่ ากว่าประเภทที่ 4 มีการใช้งานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันใน
การรักษาในสหรัฐอเมริกา จะใช้ส าหรับการต้านอาการท้องร่วง หรือแก้ปวด เช่น ยาแก้ไอที่มีโคเดอีน
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม, ยาโลโมทิล (Lomotil), ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin หรือ Lyrica)96 เป็นต้น 

2)  องค์กรก ากับดูแลและควบคุมกัญชา 
The Drug Enforcement Administration (DEA) อยู่ภายใต้กระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐอเมริกา97 ก่อตั้งในคริสต์ศักราช 1973 มีภารกิจปราบปรามยาเสพติดให้โทษที่เป็น
อันตราย และบังคับใช้ Controlled Substances Act (CSA) ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสืบสวน 
จับกุม และการเตรียมตัวฟ้องร้องผู้ละเมิดกฎหมาย Controlled Substances Act (CSA) และ
ร่วมมือกับระดับนานาชาติบริหารจัดการเกี่ยวกับข่าวกรองยาเสพติดให้โทษแห่งชาติเพ่ือวิเคราะห์ 
และเผยแพร่การปราบปรามมีประสิทธิภาพรวมทั้งยึด และริบทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ และมีอ านาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติมการจัดประเภทยาเสพติดให้โทษ98 

                                                           
94Title 21 Code of Federal Regulations, Section 1308.13 Schedule III. 
95Title 21 Code of Federal Regulations, Section 1308.14 Schedule IV. 
96Title 21 Code of Federal Regulations, Section 1308.15 Schedule V. 
97Title 21 United States Code (USC) Controlled Substances Act, Section 802 

Definitions (4) The term "Drug Enforcement Administration" means the Drug 
Enforcement Administration in the Department of Justice. 

98U.S. Department of Justice, Organization, Mission and Functions Manual: 
Drug Enforcement Administration, Retrieved December 10, 2014 from 
http://www.justice.gov/jmd/organization-mission-and-functions-manual-drug-
enforcement-administration 
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ผู้บริหาร The Drug Enforcement Administration (DEA) เกิดจากแต่งตั้ง
โดยวุฒิสภาจากการเสนอชื่อของประธานาธิบดี99 ปัจจุบัน Michele M. Leonhart เป็นผู้บริหารได้รับ
การแต่งตั้งวันที่ 22 ธันวาคม คริสต์ศักราช 2010 และรองผู้บริหารเกิดจากการแต่งตั้งโดยวุฒิสภาจาก
การเสนอชื่อของประธานาธิบดี ปัจจุบันมี Thomas M. Harrigan ด ารงต าแหน่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม คริสต์ศักราช 2012 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหาร และรองผู้บริหาร The Drug Enforcement 
Administration (DEA) ดูจากประสบการณ์ในการท าหน้าที่ และร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ โดยคริสต์ศักราช 2000 Thomas M. Harrigan ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
ให้เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการยาเสพติดที่เป็นอันตรายและเคมีภัณฑ์ โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือ การยึด 
LSD มากที่สุดในประวัติศาสตร์ และคริสต์ศักราช 2004 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นประธานของการด าเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย The Drug Enforcement Administration 
(DEA) 

ตัวอย่างบทบาทของ The Drug Enforcement Administration (DEA) ที่
มีตอ่มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา100 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม คริสต์ศักราช 2002 ได้มีการร้อง
ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทยาเสพติดให้โทษ Controlled Substances Act (CSA) ให้น า
กัญชาออกจากประเภทที่ 1 โดยมีเหตุผล 4 ประการ 

(1)  กัญชามีการใช้งานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา
มากขึ้นกว่าอดีต 

(2)  กัญชามีความปลอดภัยส าหรับการใช้งานภายใต้การดูแลทาง
การแพทย์ 

(3)  กัญชามีโทษท่ีต่ ากว่ายาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือ 2 
(4)  กัญชามีเกิดต้องการด้านจิตใจ และร่างกายต่ ากว่ายาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 1 หรือ 2 
แต่ได้มีหลายหน่วยงานคัดค้าน เช่น กรมสุขภาพ และการบริการมนุษย์ 

(Department of Health and Human Services หรือ DHHS) ที่เห็นว่ากัญชายังควรอยู่ในประเภท
ที่ 1 เพราะกัญชามีศักยภาพสูงที่จะน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย หรือการน าไปใช้ในทางที่ผิด และ
กัญชายังไม่มีการใช้งานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในขณะนั้นในการรักษาในสหรัฐอเมริกา หรือ
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ท าให้กัญชาขาดได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยส าหรับ
การใช้งานภายใต้การดูแลทางการแพทย์ ท าให้ The Drug Enforcement Administration (DEA) 

                                                           
99Drug Enforcement Administration, DEA Leadership, Retrieved December 10, 

2014 from http://www.dea.gov/about/leadership.shtml 
100U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration, Coalition for 

Rescheduling Cannabis (Virginia: Drug and Chemical Evaluation Section Office of 
Diversion Control Drug Enforcement Administration, 2011), pp. 3-4, Retrieved 
December 10, 2014 http://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/coalition_response.pdf 

http://www.dea.gov/about/leadership.shtml
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ยังคงให้กัญชาอยู่ใน Controlled Substances Act (CSA) ประเภทที่ 1 เหมือนเดิมตามประกาศวันที่ 
21 มิถุนายน คริสต์ศักราช 2011 โดยมีเหตุผล 8 ประการดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความเป็นไปได้สูงที่น ากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด 
(2)  หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงผลข้างเคียงของกัญชา เพราะกัญชามี

สารต่าง ๆ เช่น Cannabinoid receptors และ Endocannabinoid ท าให้ผู้เสพความรู้สึกสบาย หรือ 
วิงเวียนศรีษะ และอาจเกิดอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันได้ และถ้าเสพกัญชานาน ๆ ก็จะท าให้
ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องได้ 

(3)  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชายังไม่มีการยอมรับกัญชา
สามารถใช้ทางการแพทย์ได้สัมฤทธิ์ผล มีแต่การทดลองวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ใน
ด้านองค์ประกอบทางเคมีของกัญชา และไม่มีการศึกษาความปลอดภัยในการใช้กัญชาเพียงพอ 

(4)  จากประวัตินิยมน ากัญชาไปใช้ทางที่ผิดอย่างแพร่หลายตั้งแต่
คริสต์ศักราช 1970 ท าให้เกิดการสูบของกัญชาจ านวนมากในประเทศ และเกิดการลักลอบน าเข้า
กัญชาอย่างผิดกฎหมายจ านวนมาก 

(5)  มีประชาชนจ านวนมากน ากัญชามาใช้ในทางท่ีผิดเป็นประจ าทุกวัน 
หรือเกือบทุกวัน 

(6)  กัญชามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ระบุไว้ในแง่ของผลทาง
เภสัชวิทยาที่เป็นโทษ จะเกิดความบกพร่องทางจิต รวมถึงท าให้การขับข่ียานพาหนะไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือการท างานบกพร่อง และผู้ใช้เรื้อรังมีผลกระทบทางเดินหายใจ 

(7)  กัญชามีความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นทาสทางด้านจิตใจ และร่างกาย 
(8)  กัญชาจะน าไปสู่การใช้ยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน ๆ ที่มีความร้ายแรง

มากขึ้น 
3.2.1.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐโคโลราโด  
รัฐโคโลราโดเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่แก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

ที่ให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเป็นผู้ป่วยอีกต่อไป แต่มีข้อจ ากัดทางด้าน
อายุของผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชา และการก าหนดปริมาณการครอบครองกัญชา 

เหตุผลที่ผู้เขียนเลือกมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐโคโลราโด เพราะท า
ให้เห็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่ผิดกฎหมาย ห้ามน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทุกกรณี
จนถึงสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์อีกต่อไป โดยมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของรัฐโคโลราโด และจุดเริ่มต้นการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กัญชาของรัฐโคโลราโดให้แตกต่างจากรัฐบาลกลาง (Federal Law: The Controlled Substances 
Act) คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 14 เกิดจากการลง
ประชามติใน Amendment 20 เมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน คริสต์ศักราช 2000 และประกาศใช้ในวันที่ 
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1 มิถุนายน คริสต์ศักราช 2001101 บัญญัติการน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ส าหรับคนป่วยสุขภาพ
ทรุดโทรมตามเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้102 เช่น โรคมะเร็ง, โรคต้อหิน, โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ (HIV), ผู้ที่เป็นลักษณะโรคลมบ้าหมู (โรคลมชัก, โรคระบบประสาท
ส่วนกลางเสื่อม) เป็นต้น และรวมถึงผู้ป่วยที่แพทยม์ีความเห็นสมควรให้สามารถรับการบรรเทาอาการ
ป่วยโดยการใช้กัญชารักษา เช่น กรณีภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก หรืออาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง หรือ
คลื่นไส้อย่างรุนแรง หรือกล้ามเนื้อเกร็งเรื้อรัง เป็นต้น 

ต่อมามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดใน Amendment 64 ก าหนดให้กัญชา
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และนันทนาการได้โดยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 
18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 16 เกิดจากวันที่ 6 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 2012 ที่ประชาชนลง
ประชามติเห็นด้วย 55.32%103 และมีการขายกัญชาในร้านค้าครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 
มกราคม คริสต์ศักราช 2014 โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ หรือเป็นผู้ป่วยอีกต่อไป และ
ส าหรับเงินรายได้ที่ได้มาจากการเก็บภาษีกัญชานั้น รัฐโคโลราโดจะน าไปมอบให้โครงการที่มี
จุดประสงค์ เช่น เพ่ือให้เด็กห่างไกลจากการเสพกัญชา , กองทุนเพ่ือบ าบัดผู้ใช้ยาเสพติดให้โทษ , 
กองทุนที่คอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาธารณชน เป็นต้น 

ผู้เขียนจึงศึกษา การแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ, องค์กรก ากับดูแลและควบคุม
กัญชา, รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา, ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชาของรัฐ
โคโลราโด เพ่ือจะน ามาวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4  

1)  การแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ 
กฎหมาย Colorado Revised Statutes Title 18 Professions and 

Occupations Article 18 Uniform Controlled Substances Act of 1992 ได้แบ่งแยก ออกเป็น 
5 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีประสิทธิภาพ ความร้ายแรงสูง และ
ไม่ได้รับการยอมรับในการน ามาใช้ทางการแพทย์ หรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ของสหรัฐอเมริกา และไม่มี
การรับรองความปลอดภัยส าหรับการใช้งานภายใต้การดูแลทางการแพทย์ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นใน
กฎหมายอ่ืนที่สูงกว่า หรือกฎหมายของรัฐกลาง เช่น เฮโรอีน (Heroine), สารสังเคราะห์จากฝิ่น 

                                                           
101Luke Chu Yu-Wei, Do Medical Marijuana Laws Increase Hard Drug use? 

United States of America: Michigan State University, 2013, p. 50, Retrieved June 4, 
2014 from https://www.msu.edu/~chuyuwei/harddrug.pdf 

102Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 14 
Medical use of marijuana for persons suffering from debilitating medical conditions. 

103Marijuana Policy Project, Amendment 64 an Overview of Colorado’s New 
Approach to Marijuana (Washington, DC: Marijuana Policy Project, 2014), p. 1, 
Retrieved June 4, 2014 from http://www.weedbiz.us/wp-content/uploads/2014/02 
/amendment-64.pdf 

https://www.msu.edu/~chuyuwei/harddrug.pdf
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(synthetic opiates), อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล. (Acetyl-alpha-methylfentanyl), อาเซติล
เมทาดอล (Acetylmethadol)104 ต่างกับประเทศไทยที่จัดอยู่ในประเภท 2 เป็นต้น 

ประเภทที่ 2 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีประสิทธิภาพ ความร้ายแรงสูง และ
ได้รับการยอมรับในการน ามาใช้ทางการแพทย์แต่มีข้อจ ากัดมาก และถ้าน าไปใช้ในทางที่ผิดจะน าไปสู่
ความต้องการทางด้านจิตใจ หรือร่างกายอย่างรุนแรง เว้นแต่ได้รับการยกเว้นในกฎหมายอ่ืนที่สูงกว่า 
หรือกฎหมายของรัฐกลางได้แก่105 ฝิ่น (Opium) และอนุพันธ์ของฝิ่น เช่น ฝิ่นดิบ, สารสกัดจากฝิ่น, 
ของเหลวฝิ่น, ฝิ่นผง, ทรายฝิ่น, ทิงเจอร์ฝิ่น, มอร์ฟีน, โคเดอีน, ใบโคคา เป็นต้น ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน
ประเภทที่ 2 เหมือนมาตรการทางกฎหมายยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีศักยภาพความร้ายแรงน้อยกว่ายาเสพ
ติดให้โทษที่อยู่ในประเภท 1 และ 2 โดยได้รับการยอมรับในปัจจุบันน ามาใช้ทางการแพทย์ส าหรับการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บในสหรัฐอเมริกา และถ้าน าไปใช้ในทางท่ีผิดจะน าไปสู่ความต้องการทางกายภาพต่ า 
หรือปานกลาง หรือความต้องการทางด้านจิตใจสูงเว้นแต่ได้รับการยกเว้นในกฎหมายอ่ืนที่สูงกว่า หรือ
กฎหมายของรัฐกลาง เช่น อะนาบอลิกสเตอรอยด์ (Anabolic Steroids), เบนซ์เฟตามีน (Benzphetamine) 
หรือมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น Amobarbital เป็นยา 
กลุ่ม Barbiturates ที่มสีรรพคุณเป็นยานอนหลับ106 เป็นต้น 

ประเภทที่ 4 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีศักยภาพความร้ายแรงน้อยกว่ายาเสพ
ติดให้โทษที่อยู่ในประเภท 3 และได้รับการยอมรับน ามาใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบันส าหรับการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บในสหรัฐอเมริกา และถ้าน าไปใช้ในทางที่ผิดจะน าไปสู่ความต้องการทางกายภาพ 
หรือความต้องการทางด้านจิตใจ ต่ ากว่าประเภทที่ 3 เว้นแต่ได้รับการยกเว้นในกฎหมายอ่ืนที่สูงกว่า 
หรือกฎหมายของรัฐกลาง เช่น ลอราซีแพม (Lorazepam), ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) มีชื่อ
ทางการค้า Zolam®, Xanax® รูปแบบยาเม็ดมีสรรพคุณบรรเทาอาการกระวนกระวาย วิตกกังวล 
และช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ107 เป็นต้น 

ประเภทที่ 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่ มีศักยภาพความร้ายแรงน้อยกว่ายา
เสพติดให้โทษที่อยู่ในประเภท 4 และ ได้รับการยอมรับน ามาใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบันแพทย์
ส าหรับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในสหรัฐอเมริกา และ ถ้าน าไปใช้ในทางที่ผิดจะน าไปสู่ความต้องการ
ทางกายภาพ หรือความต้องการทางด้านจิตใจ ต่ ากว่าประเภทที่ 4 เว้นแต่ได้รับการยกเว้นในกฎหมาย

                                                           
104Colorado Revised Statutes, Title 18 Professions and Occupations Article 18 

18-18-203 Schedule I. 
105Colorado Revised Statutes, Title 18 Professions and Occupations Article 18 

18-18-204 Schedule II. 
106Colorado Revised Statutes Title 18, Professions and Occupations Article 18 

18-18-205 Schedule III. 
107Colorado Revised Statutes Title 18, Professions and Occupations Article 18 

18-18-206 Schedule IV. 
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อ่ืนที่สูงกว่า หรือกฎหมายของรัฐกลาง เช่น ยาที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษประเภทอ่ืน108 ตัวอย่าง 
ยาที่มีอัตราส่วนไม่เกิน 200 มิลลิกรัมของโคเดอีนต่อ 100 มิลลิลิตร หรือต่อ 100 กรัม, ยาที่มี
อัตราส่วนไม่เกิน 100 มิลลิกรัมของฝิ่นต่อ 100 มิลลิลิตร หรือต่อ 100 กรัม เป็นต้น 

เห็นได้ว่ากัญชาไม่ได้จัดอยู่ในการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษ และ
ได้รับการยกเว้นความผิดส าหรับการจัดจ าหน่าย, การผลิต, มีไว้ในครอบครอง, เสพ หรือใช้กัญชา109 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 14 และ 16 ได้บัญญัติให้
ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ และจ าหน่ายส าหรับบุคคลที่รัฐอนุญาต โดยบัญญติ
แก้ไขใน Session Laws of Colorado 2014 Second Regular Session, 69th General Assembly 
Section 5. in Colorado Revised Statutes แก้ไขมาตรา 18-18-406 ดังต่อไปนี้ 

1)  คนที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ 
หรือครอบครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 14 ไม่มีความผิด
กฎหมาย 

2)  คนที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในการเพาะปลูกกัญชาในพ้ืนที่ปิด 
และป้องกันบุคคลภายนอก ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 16 ยกเว้น
ถ้าพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ในที่อยู่อาศัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1)  บุคคลมีบุคคลต่ ากว่าอายุ 21 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ที่บ้านของพ้ืนที่
เพาะปลูกของตัวเองจะต้องมีการปิด และป้องกันบุคคลภายนอก 

(2)  ถ้าไม่มีบุคคลต่ ากว่าอายุ 21 ปีบริบูรณ์ อาศัยภายในบ้าน ต้อง
ล็อคภายนอกของที่อยู่อาศัย เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเข้าถึงกัญชา และหากบุคคลภายนอกมีอายุ
ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์เข้ามาภายในบริเวณเพาะปลูกกัญชาต้องป้องกันไม่ให้เข้าถึงที่เพาะปลูกกัญชา 

จึงท าใหก้ารเพาะปลูก หรือ ครอบครอง หรือจ าหน่ายกัญชา ไม่ถือเป็น
ความผิดกฎหมายแต่ต้องปฎิบัติตามท่ีกฎหมายระบุไว้  

  

                                                           
108Colorado Revised Statutes Title 18, Professions and Occupations Article 18 

18-18-207 Schedule V. 
109Colorado Revised Statutes Title 18, Professions and Occupations Article 18-

18-404 Unlawful use of a controlled substance. (1) (a) Except as is otherwise 
provided for offenses concerning marihuana and marihuana concentrate in sections 
18-18-406 and 18-18-406.5 Colorado Revised Statutes Title 18 Professions and 
Occupations Article 18-18-405. Unlawful distribution, manufacturing, dispensing, sale, 
or possession. (2) (a) Except as is otherwise provided in subsection (2.3) of this 
section for possession offenses not including possession with the intent to distribute 
involving one gram or less of any material, compound, mixture, or preparation that 
contains any quantity of a schedule I through IV controlled substance, and for 
offenses concerning marihuana and marihuana concentrate in section 18-18-406 . 
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2)  องค์กรก ากับดูแลและควบคุมกัญชา 
รัฐโคโลราโด แยกออกเป็น 2 องค์กร เพราะ มีการอนุญาตให้น ากัญชามาใช้

ประโยชน์ 2 รูปแบบคือ ส าหรับทางการแพทย์ และเพ่ือนันทนาการ 
(1)  ส าหรับทางการแพทย์ 
กรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Colorado Department of Public 

Health & Environment) เป็นผู้ควบคุมดูแลการออกใบอนุญาตส าหรับผู้ที่ต้องการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์110 เพ่ือให้สอดคล้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขออนุญาตว่าถูกต้อง 
หรือไมเ่นื่องจาก ต้องเป็นโรคที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 
14 และ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องถึงจะขออนุญาตได้ 

(2)  ส าหรับนันทนาการ 
The Marijuana Enforcement Division (MED)111 อยู่ภายใต้หน่วยงาน

ของกรมสรรพากร Colorado Department of Revenue (DOR) ปัจจุบันมีนาย Lewis Koski เป็นอดีต
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการของแผนกนี้112 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเพ่ือดูแลควบคุม
เกี่ยวกับกัญชาทั้งหมดตั้งแต่การผลิตจนถึงการขายกัญชา และดูแลการออกใบอนุญาตส าหรับการขาย
กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และการค้ากัญชาส าหรับนันทนาการ รวมถึงการแก้ไขพัฒนา
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
ผลักดันการผลิตกัญชาให้มีความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด 

                                                           
110Colorado Department of Public Health and Environment, Information and 

Statistics Division, Medical Use of Marijuana 5 CCR 1006-2. Regulation 1: Establishment 
and confidentiality of the registry for the medical use of marijuana The Colorado 
Department of Public Health and Environment ("the department") shall create and 
maintain a confidential registry ("the registry") of patients who have applied for and 
are entitled to receive a registry identification card. 

111Colorado Department of Revenue, Marijuana Enforcement Division R 604, 
p. 15, Retrieved June 4, 2014 from https://www.colorado.gov/pacific/sites 
/default/files/Adopted%20Rules%20Regarding%20the%20Retail%20Marijuana%20Cod
e%20%20(R103,R231,R234-235,R407,R604-605,R712,R1004-1004.5,R1006-
1006.5,R1204,R1501-1503),%20Adopted%2009242014.pdf 

112Colorado Department of Revenue Announces, New Marijuana 
Enforcement Director Lewis Koski, Retrieved December 10, 2014 from 
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/PR%20Announcing%20Lewis 
%20Koski%20as%20MED%20Division%20Director,%20January%2014,%202014 
%5B1%5D.pdf 

https://www.colorado.gov/pacific/sites%20/default
https://www.colorado.gov/pacific/sites%20/default
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และมีอ านาจในการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้  เช่น การ
ฝ่าฝืนขายกัญชาให้กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษพักใบอนุญาต และ
ปรับ $100,000 หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

3)  รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 
รัฐโคโลราโดได้แยกออกเป็น 2 องค์กรเพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน

การใช้ประโยชน์จากกัญชาส าหรับทางการแพทย์ และเพ่ือนันทนาการ 
(1)  ส าหรับทางการแพทย์ 
ส าหรับผู้ป่วยที่น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ มีใบรับรองจากแพทย์มี

เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 14 (6) ต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป เว้นแต่113 

(1.1)  แพทย์ 2 ท่านได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นต้องน ากัญชามาใช้รักษา
สุขภาพทีท่รุดโทรม 

(1.2)  แพทย์ต้องอธิบายถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ และประโยชน์
ของการใช้งานทางการแพทย์ของกัญชาให้กับผู้ป่วย และผู้ปกครองของผู้ป่วย 

(1.3)  แพทยต์้องบันทึกเป็นเอกสาร 
(1.4)  ผู้ปกครองต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมกับหน่วยงาน

สาธารณสุขของรัฐโคโลราโด เพ่ืออนุญาตให้ผู้ป่วยที่จะมีส่วนร่วมในการใช้การแพทย์ของกัญชาได้114 
แต่การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้นก าหนดอายุ 18 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป หรือต่ ากว่าตามข้อยกเว้น จึงต้องมีการออกใบอนุญาตเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการก าหนด

                                                           
113Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 14 

(6) Notwithstanding paragraphs (2) (a) and (3) (d) of this section, no patient under 
eighteen years of age shall engage in the medical use of marijuana unless: (a) Two 
physicians have diagnosed the patient as having a debilitating medical condition; (b) 
One of the physicians referred to in paragraph (6) (a) has explained the possible risks 
and benefits of medical use of marijuana to the patient and each of the patient's 
parents residing in Colorado; (c) The physicians referred to in paragraph (6) (b) has 
provided the patient with the written documentation, specified in subparagraph (3) 
(b) (I); (d) Each of the patient's parents residing in Colorado consent in writing to the 
state health agency to permit the patient to engage in the medical use of marijuana . 

114Colorado Department of Public Health and Environment, Health and 
Environmental Information and Statistics Division, Medical Use of Marijuana 5 CCR 
1006-2, Colorado: Colorado Of Public Health and Environment, 2014, Retrieved June 
4, 2014 from https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/CHEIS_MMJ_ 
Medical-Use-of-Marijuana.pdf 
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อายุแตกต่างจากการน ากัญชามาใช้เพ่ือนันทนาการที่สามารถโชว์บัตรประชาชนแล้วซื้อได้ทันที และ
ปริมาณการอนุญาตครอบครองแตกต่างกัน 

โดยบุคคลที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่ต้องการน ากัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ สามารถยื่นใบสมัครต่อกรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Colorado Department of 
Public Health & Environment) โดยใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 35 วันในการอนุมัติ และมีค่า
สมัคร $15 แต่มีข้อยกเว้นค่าสมัครส าหรับบุคคลที่ครอบครัวยากจน เว้นแต่กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ 
หรือแพทย์ที่รับรองในใบสมัครไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(Colorado Department of Public Health & Environment) หรือระบุข้อมูลผู้ป่วย เช่น ชื่อ
หมายเลขประกันสังคม วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับฐานข้อมูลของรัฐ  เป็นต้น ก็จะท าให้ระยะเวลาการ
สมัครยาวนานกว่าปกติ115 แต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับค่าสมัครคืน $15 หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด
ต้องท าภายใน 60 วัน ถ้าเกินกว่า 60 วันต้องเริ่มสมัครใหม่ และถ้าถูกปฏิเสธใบสมัคร หรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต ผู้ถูกปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับค าสั่งสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ของการ
ประทับตราไปรษณีย์ที่แจ้งให้ทราบ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธส่วนมากคือ ค าแนะน าของแพทย์เป็นเท็จ , 
ปลอมข้อมูลการสมัคร, บัตรประจ าตัวประชาชนที่น าเสนอพร้อมกับใบสมัครที่ไม่ได้เป็นบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ป่วย, ผู้สมัครไม่ได้เป็นผู้มีถ่ินที่โคโลราโด เป็นต้น116 

 

 
 
ภาพที่ 3.2  ใบอนุญาตส าหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ของรัฐโคโลราโด117  
                                                           

115Colorado Department of Public Health and Environment, Health and 
Environmental Information and Statistics Division, Get your Medical Marijuana Card, 
Retrieved July 12, 2015 from https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/get-your-
medical-marijuana-card 

116Ibid. 
117Colorado Department of Public Health and Environment, The Colorado 

Medical Marijuana Registry, Retrieved September 25, 2015 from 
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/MMR_Overview_9-24-15.pdf 
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(2)  ส าหรับนันทนาการ 
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 16 ต้องเป็น

บุคคลที่อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ใช้กัญชาด้วยตนเองไม่สามารถจ าหน่าย โอน หรือแบ่งให้
ผู้อ่ืนได้โดยเกิด หรืออาศัยอยู่ในรัฐโคโลราโด118 และต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนที่จะซื้อกัญชาทุก
ครั้งรวมถึงต้องเสพในสถานที่ปิดห้ามเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบ119 

ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์สามารถเข้าซื้อกัญชาได้ทันที แต่ปริมาณการ
ครอบครองต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

แต่มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ใกล้ชิดกับการ
ขายกัญชาเพ่ือนันทนาการ คือ120  

1)  ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
2)  ผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม 
3)  ผู้สมัครไม่เคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดท าความ 

ผิดทางอาญา 
4)  ผู้สมัครต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบทางทะเบียนอาชญากร 
5)  ผู้สมัครอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์ 
6)  ผู้สมัครได้ใบรับรองจากโรงพยาบาลสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความ

เสี่ยงกระท าความผิดทางอาญาต่ า  
7)  ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในรัฐโคโลราโดอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

ก่อนวันที่แก้ไข Colorado Department of Revenue Marijuana Enforcement Division CCR 
212-2 R 232 

                                                           
118Constitution of The State of Colorado, Article XVIII, Section 16: Personal Use 

and Regulation of Marijuana, Colorado Constitution (a) In the interest of the efficient 
use of law enforcement resources, enhancing revenue for public purposes, and 
individual freedom, the people of the state of Colorado find and declare that the 
use of marijuana should be legal for persons twenty‐one years of age or older and 
taxed in a manner similar to alcohol. "Consumer" means a person twenty‐one years 
of age or older who purchases marijuana or marijuana products for personal use by 
persons twenty‐one years of age or older, but not for resale to others. 

119Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 16 
(1) (I) Individuals will have to show proof of age before purchasing marijuana. 

120Colorado Department of Revenue, Permanent Rules Related to the 
Colorado Retail Marijuana Code Marijuana Enforcement Division CCR 212-2 R 
231, p. 25, Retrieved July 12, 2014 from https://www.colorado.gov/pacific/sites 
/default/files/Retail%20Marijuana%20Rules,%20Adopted%20090913,%20Effective 
%20101513%5B1%5D_0.pdf 
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4)  ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา 
รัฐโคโลราโดได้ก าหนดปริมาณการครอบครองกัญชาไว้ที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย

ในปริมาณท่ีต่างกันระหว่างทางการแพทย์ และเพ่ือนันทนาการ 
(1)  ส าหรับผู้ป่วยที่น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ 
ผู้ป่วยต้องมีความจ าเป็นที่ต้องใช้กัญชามาเป็นส่วนประกอบในการรักษา

มีเพราะสุขภาพทรุดโทรมตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 
14 โดยมีกฎเกณฑ์ดังนี้121 

1)  ครอบครองได้ไม่เกิน 2 ออนซ์ (oz.) 
2)  ส าหรับผู้ป่วยที่ปลูกส าหรับใช้รักษาตนเองต้องไม่เกิน 6 ต้น 

และห้ามเกิน 3 ต้นส าหรับต้นกัญชาที่ออกดอกแล้วแต่มีข้อจ ากัดว่า122 
(2.1)  ห้ามชักชวนบุคคลอ่ืนใช้กัญชาที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัย 
(2.2)  ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนต้องถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตระยะเวลา 1 ปี  
(2)  ส าหรับนันทนาการ 
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดขอ้ที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 16. 3 (a) 

บัญญัติการครอบครองกัญชาต้องไม่เกิน 1 ออนซ์ (oz.) หรอืน้อยกว่านั้น123 หรือรฐัธรรมนูญแห่งรัฐ

                                                           
121Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 14 

(4) (a) A patient may engage in the medical use of marijuana, with no more marijuana 
than is medically necessary to address a debilitating medical condition. A patient's 
medical use of marijuana, within the following limits, is lawful: (I) No more than two 
ounces of a usable form of marijuana; and (II) No more than six marijuana plants, 
with three or fewer being mature, flowering plants that are producing a usable form 
of marijuana. 

122Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 14 
(a) No patient shall: (I) Engage in the medical use of marijuana in a way that 
endangers the health or well-being of any person; or (II) Engage in the medical use of 
marijuana in plain view of, or in a place open to, the general public. (b) In addition to 
any other penalties provided by law, the state health agency shall revoke for a 
period of one year the registry identification card of any patient found to have 
willfully violated the provisions of this section or the implementing legislation 
adopted by the general assembly. 

123Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 16 
3 (a) Possessing, using, displaying, purchasing, or transporting marijuana accessories or 
one ounce or less of marijuana. 
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โคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 16.3 (b) ส าหรับผู้ปลูกต้นกัญชาไม่เกิน 6 ต้น และการ
ครอบครองกัญชาที่ก าลังเจริญเติบโตต้องอยู่ในสถานที่ปกปิด และไม่สามารถขายกัญชาได้124 

 
3.2.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของสาธารณรัฐอุรุกวัย 

 ส าหรับสาธารณรัฐอุรุกวัยมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้มีการแก้ไขให้สามารถ
น ามาใช้ทางการแพทย์ หรือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม คริสต์ศักราช 1998 
จากการบัญญัติกฎหมาย Ley Nº 17.016 มาตรา 1 แก้ไข มาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ LeyNº 14.294 คือ ห้ามการเพาะปลูกเมล็ด การเพาะปลูกเก็บเกี่ยวน ามาใช้เชิงพาณิชย์
ส าหรับสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษต่าง ๆ ที่จะท าให้มนุษย์เกิดความต้องการทางจิตใจ และ
ร่างกายแต่มีข้อยกเว้นส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือพัฒนาส าหรับการรักษา
ทางการแพทยส์ามารถขออนุญาต และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข125 
 ต่อมาวันที่ 10 ธันวาคม คริสต์ศักราช 2013 วุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 13 ได้
บัญญัติพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 เพ่ือควบคุม และกฎระเบียบการน าเข้าการผลิต, การ
จัดเก็บ, การตลาด และการจัดจ าหน่ายกัญชาท าให้สาธารณรัฐอุรุกวัยเป็นประเทศแรกในโลกที่มี
รูปแบบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถปลูกกัญชาเพ่ือการค้า หรือพาณิชย์ได้ตาม
ปริมาณที่กฎหมายบัญญัติไว้126 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง และความเสียหายจากการใช้

                                                           
124Constitution of The State of Colorado, Article XVIII Miscellaneous Section 16 

3 (b) Possessing, growing, processing, or transporting no more than six marijuana 
plants, with three or fewer being mature, flowering plants, and possession of the 
marijuana produced by the plants on the premises where the plants were grown, 
provided that the growing takes place in an enclosed, locked space, is not 
conducted openly or publicly, and is not made available for sale. 

125LeyNº 14.294, Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-LeyNº 
14.294, de 31 de octubre de 1974, por el siguiente: " Artículo 3º.- Quedan prohibidos 
la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la 
que puedan extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen 
dependencia física o psíquica, con excepción -según los casos- de los que se realicen 
con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos 
terapéuticos de utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán 
ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su 
control directo. 

126Adriana Verónica García Benítez, Prevención del Consumo Problemático 
de Marihuana en Adolescentes en el Contexto Actual de Nuestro País (Facultad 
de Psicología, Uruguay: Universidad de la Republica Facultad de Psicologia, 2014),  
p. 1. 
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กัญชา รวมถึงที่ส่งเสริมการศึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ากัญชามีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างตั้งแต่ในชั้นเรียน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และรักษาฟ้ืนฟูบุคคลที่ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม โดยสาธารณรัฐ
อุรุกวัยเชื่อว่ากัญชาจะช่วยลดการใช้ยาเสพติดให้โทษต่าง ๆ ได้ และต่อสู้กับการค้ากัญชาในตลาดมืด
ที่ไม่มีการควบคุมอายุของผู้ซื้อ การจัดเก็บภาษีลงโทษผู้ที่ขายยาเสพติดให้โทษ ให้กับผู้เยาว์ 

ดังนั้นผู้เขียนจึงศึกษาการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ, องค์กรก ากับดูแลและควบคุมกัญชา, 
รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา, ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา เพ่ือจะน ามา
วิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 

 

 
 
ภาพที่ 3.3  ภาพรวมของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในสาธารณรัฐอุรุกวัย127 
 

ตามภาพที่ 3.5 เห็นได้ว่าห้ามขายกัญชาให้กับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี และผู้ใช้ประโยชน์
จากกัญชาห้ามขับยานพาหนะ ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ห้ามโฆษณา โดยมีสถาบัน IRCCA ควบคุมการ
เพาะปลูก ผลผลิต และหาซื้อกัญชาได้จาก การเพาะปลูกด้วยตัวเองไม่เกิน 6 ต้น, ร้านขายยาซื้อได้ไม่

                                                           
127Transnational Institute Drugs and Democracy, Infographic: How will 

Uruguay's Regulation of Cannabis Work? Retrieved January 12, 2015 from 
http://www.druglawreform.info/en/publications/item/5184-infographic-how-will-
uruguays-regulation-of-cannabis-work 
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เกิน 40 กรัมต่อเดือน, สมาคมกัญชา, โรงพยาบาลที่จ าหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
ส าหรับรายได้จากภาษีกัญชาจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และรณรงค์ป้องกันปัญหาการใช้ยา
เสพติด, ด้านการศึกษา และรณรงค์ป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติด, ต่อต้านอาชญากร และแก๊งยาเสพ
ติด, ลงทุนให้บริการทางสังคม เป็นต้น 

1)  การแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ 
แบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 

แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended 
by, 1972) มี 4 ประเภท เห็นได้จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ LeyNº 14.294 มาตรา 1 ได้
น าเอาตารางยาเสพติดให้โทษที่ I และ II ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 
1972) มาใช้128 

และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ LeyNº 14.294 มาตรา 6 ได้น าเอาตารางยาเสพติด
ให้โทษที่ III และ IV ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) มาใช้129 

ท าให้กัญชาจัดอยู่ในประเภทที่ 4 และมีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
LeyNº 14.294 มาตรา 35 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก 
ผลิต การแปรรูป หรือการจัดจ าหน่าย และการเตรียมยาเสพติดให้โทษตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ตาราง III และ IV ระวางโทษจ าคุก 22 เดือนจนถึง 4 ปี 

แต่ถ้าบุคคลได้รับอนุญาตให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
กัญชา LeyNº 19.172 ต้องรับโทษตามมาตรา 40ดังต่อไปนี้ 

(1)  เตือน 
(2)  การลงโทษปรับ 20 UR จนถึง 2,000 UR  
(3)  ริบของกลาง หรือสิ่งของที่ใช้ในการกระท าผิดกฎหมาย 
(4)  การท าลายอุปกรณ์การเสพ 
(5)  ระงับทางทะเบียน 
(6)  ถูกตัดสิทธิชั่วคราว หรือถาวร 

                                                           
128LeyNº 14.294, Artículo 1 Será monopolio del Estado la importación y 

exportación de las sustancias contenidas en las listas I y II de la Convención Unica de 
Nueva York de 1961, ratificada por la ley 14.222 de 11 de julio de 1974, así como de 
las sustancias contenidas en la lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
realizado en Viena, Austria, en febrero de 1971 

129LeyNº 14.294, Artículo 6 La importación y exportación de las sustancias 
contenidas en las listas III y IV de la Convención Unica de Nueva York de 1961 
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(7)  จ ากัดบางส่วน หรือทั้งหมด ชั่วคราว หรือถาวรของสถานประกอบการที่มี
ใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นตนเอง หรือผู้อ่ืนการลงโทษข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าผิด
กฎหมาย130 

2)  องค์กรก ากับดูแลและควบคุมกัญชา 
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) หรือ The Institute 

for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) หรือสถาบันระเบียบ และการควบคุมกัญชา 
เกิดโดยพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 มาตรา 17131 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐ
โดยอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนจะประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่
ดูแลที่มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ด าเนินการ และติดตามการออกใบอนุญาตให้กับผู้ผลิต (ผู้
เพาะปลูก) ผู้ขาย รวมถึงผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชา และการประมวลผลการจัดเก็บการจัด
จ าหน่าย และการจ่ายยาของร้านค้าที่ข้ึนทะเบียนไว้ และลงโทษในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 มาตรา 18132 ให้ El 
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) หรือ The Institute for the Regulation 
and Control of Cannabis (IRCCA) หรือสถาบันระเบียบ และการควบคุมกัญชา มีหน้าที่ดูแลการ

                                                           
130LeyNº 19.172, Artículo 40 Las infracciones a que hace referencia el artículo 

anterior, atendiendo a la gravedad de la infracción y a los antecedents del infractor, 
serán sancionadas con: A) Apercibimiento. B) Multa desde 20 UR (veinte unidades 
reajustables) hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables). C) Decomiso de la 
mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción. D) Destrucción 
de la mercadería cuando corresponda. E) Suspensión del infractor en el registro 
correspondiente. F) Inhabilitación temporal o permanente. G) Clausura parcial o 
total, temporal o permanente, de los establecimientos y locales de los licenciatarios, 
sean propios o de terceros. Las sanciones precedentemente establecidas podrán 
aplicarse en formaacumulativa y atendiendo a la gravedad de la infracción y a 
losantecedentes del responsable. 

131LeyNº 19.172, Artículo 17 Créase el Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis (IRCCA), como persona jurídica de derecho público no estatal. 

132LeyNº 19.172, Artículo 18 El Instituto de Regulación y Control del Cannabis 
tendrá como finalidades: A) Regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, 
producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, en el marco 
de las disposiciones de la presente ley y la legislación vigente. B) Promover y 
proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y los daños asociados al uso 
problemático de cannabis, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta Nacional 
de Drogas y en coordinación con las autoridades nacionales y departamentales. C) 
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley a su cargo. 
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ปลูก เจริญเติบโต เก็บเกี่ยวผลผลิต ประมวลผลจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการกระจาย และจัดจ าหน่าย
กัญชา ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือส่งเสริมด าเนินการลดความเสี่ยงที่เป็น
อันตรายจากการใช้กัญชา ตามนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบัญญัติพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 

โดยมีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน133 มาจากตัวแทน 4 องค์กร องค์กรละ 2 ท่าน
โดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีดังต่อไปนี้ ส านักเลขาธิการยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธาน , 
กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการพัฒนาสังคม, กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง134 และ
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งในระยะติดต่อกันก็ได้ 

3)  รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 
พระราชบัญญัติกัญชา Nº 19.172 มาตรา 5 ได้แก้ไขมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ LeyNº 14.294 เพ่ือระบุขั้นตอน และกฎเกณฑ์การของอนุญาต หรือข้อยกเว้น
เกี่ยวกับกัญชา ดังต่อไปนี้ ส าหรับวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับกัญชาใช้ทางการแพทย์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการน ากัญชา
มาใช้เพ่ือความบันเทิงพ้ืนที่การเพาะปลูกกัญชาต้องได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การควบคุมของ El 
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) หรือ The Institute for the 
Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) หรือสถาบันระเบียบ และการควบคุมกัญชา135 

                                                           
133LeyNº 19.172, Artículo 22 La duración del mandato de los miembros de la 

Junta Directiva será de cinco años, pudiendo ser reelectos por un solo período 
consecutivo. 

134LeyNº 19.172 Artículo 21 La Junta Directiva será el jerarca del Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis y sus miembros serán personas de reconocida 
solvencia moral y técnica. Estará integrada por: - Un representante de la Secretaría 
Nacional de Drogas, que la presidirá. - Un representante del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.- Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.- Un 
representante del Ministerio de Salud Pública 

135LeyNº 19.172, Artículo 5 A) Cuando se realicen con exclusivos fines de 
investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización 
médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados 
previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo. 
Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o cultivos deberán ser 
autorizados previamente por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis 
(IRCCA), y quedarán bajo su control directo 
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การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกัญชา136 ต้องลงทะเบียน กับ El Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) หรือ The Institute for the Regulation and 
Control of Cannabis (IRCCA) หรือสถาบันระเบียบ และการควบคุมกัญชา และมีอ านาจออก
ใบอนุญาตในการผลิต, การพัฒนา, การเก็บรวบรวม, จ าหน่ายกัญชา และใช้ประโยชน์จากกัญชา และ
การอนุญาตเป็นสมาชิกสมาคมกัญชา137 ดังนั้นผู้ที่จะน ากัญชามาใช้ประโยชน์ต้องลงทะเบียน เพ่ือที่
รับรองตนเองว่าเป็นชาวสาธารณรัฐอุรุกวัยตามกฎหมาย หรือสัญชาติธรรมชาติ หรืออยู่อาศัยอย่าง
ถาวร จะใช้เวลา 30 วันในการอนุญาต และถ้าถูกปฏิเสธสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง หรือให้ความเห็น
เพ่ิมเติมภายใน 15 วัน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตสามารถยื่นค าร้องต่อศาลยุติธรรมโดยเร็วที่สุดเพ่ือตัดสินให้
ความเห็นชอบ และมีข้อห้ามในการใช้ประโยชน์จากกัญชาดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องเป็นบุคคลที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตามพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 
19.172 มาตรา 14 ถึงจะน ามาใช้เพื่อด้านนันทนาการ หรือความบันเทิงได้ ถ้าฝ่าฝืนต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ LeyNº 14.294138 

(2)  ห้ามขับยานพาหนะขณะเสพกัญชา 
(3)  ห้ามสูบในทีส่าธารณะ 
(4)  จากพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 มาตรา 11 หา้มการโฆษณาทุก

รูปแบบทางตรง หรือทางอ้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกัญชา ในสื่อต่าง ๆ หนังสือพิมพ์, 
โทรทัศน์, วิทยุ, ภาพยนตร์นิตยสาร, โปสเตอร์, ป้ายโฆษณาบนถนนสาธารณะ, ใบปลิว, ป้าย, อีเมล์, 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และโดยวิธีการอ่ืนใด139  

                                                           
136LeyNº 19.172, Artículo 28 Son atribuciones del Instituto de Regulación y 

Control del Cannabis: A) Otorgar las licencias para producir, elaborar, acopiar, 
distribuir y expender cannabis psicoactivo, así como sus 

137LeyNº 19.172, Artículo 28 D) Autorizar los clubes de membresía cannábicos 
conforme con las disposiciones legales vigentes y la reglamentación respectiva. 

138LeyNº 19.172, Artículo 14 Los menores de 18 años de edad e incapaces no 
podrán acceder al cannabis psicoactivo para uso recreativo. La violación de lo 
dispuesto precedentemente aparejará las responsabilidades penales previstas por el 
Decreto-ley Nº 14.294 

139LeyNº 19.172, Artículo 11 Prohíbese toda forma de publicidad, directa o 
indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo 
y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, 
televisión, cine, revistas, carteles, vallas en vía pública, folletos, estandartes, correo 
electrónico, tecnologías de Internet, así como por cualquier otro medio idóneo. 
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4)  ปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา 
สาธารณรัฐอุรุกวัยให้ซื้อกัญชาจากร้านค้าได้ไม่เกิน 40 กรัม (1.41 oz.) ต่อเดือน หรือ 

10 กรัมต่อสัปดาห์140 และสามารถปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ได้บ้านละไม่เกิน 6 ต้นโดยน ามาใช้ประโยชน์
คนละไม่เกิน 480 กรัม (17oz.) ต่อปี141 

ส าหรับสมาคมเพาะปลูกกัญชา และการเก็บเกี่ยวกัญชาเพ่ือจ าหน่ายให้กับสมาชิก 
ต้องมีสมาชิกต้องมีอย่างน้อย 15 คน แต่ไม่เกิน 45 คน สามารถปลูกกัญชาได้ 99 ต้น142 เพ่ือใช้
ประโยชน์กับสมาชิกในสมาคมนั้น ๆ โดยสมาชิกสามารถน ากัญชามาประโยชน์คนละไม่เกิน 480 กรัม 
(17oz.) ต่อปี หรือไม่เกิน 40 กรัม (1.41 oz.) ต่อเดือน 
 
3.3  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาส าหรับประเทศไทย 
 
 ผู้เขียนได้รวบรวมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่บัญญัติบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของ
ประเทศไทย โดยศึกษาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, องค์กรที่ก ากับดูแลและควบคุม
กัญชา, รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดทางกฎหมายในการน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์
ในประเทศไทยปัจจุบัน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป  
 

3.3.1  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมากมายแยกแต่ละ

ประเภทของยาเสพติดให้โทษ จึงเกิดปัญหา และอุปสรรคในการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายให้
มีประสิทธิภาพ  ส่วนมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นได้ใช้
บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

                                                           
140LeyNº 19.172, Artículo 5 º G) El expendio de cannabis psicoactivo para uso 

no medicinal no podrá superar los 40 gramos mensuales por usuario. 
141LeyNº 19.172, Artículo 5 º E) La plantación, el cultivo y la cosecha 

domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo destinados para consume 
personal o compartido en el hogar. Sin perjuicio de ello se entiende destinados al 
consumo personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y la cosecha 
domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de 
la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480 gramos anuales. 

142 LeyNº 19.172, Artículo 5 F) Dichos clubes deberán ser autorizados por el 
Poder Ejecutivo de acuerdo a la legislación vigente, y en la forma y condiciones que 
establecerá la reglamentación que se dicte al respecto. Los clubes de membresía 
deberán tener un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco socios. 
Podrán plantar hasta noventa y nueve plantas 
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ยาเสพติดให้โทษ ทัง้หมดเพ่ือให้การปราบปราม และควบคุมยาเสพติดให้โทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ซึ่งประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิกอยู่ จึงเกิดการน ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมาบัญญัติรวมอยู่ในฉบับ
เดียวกันทั้งหมด และขยายการควบคุมยาเสพติดให้โทษที่มีขอบเขตกว้างขวาง และรัดกุมมากขึ้น 
รวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ และยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
สารเสพติดให้โทษผสมอยู่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

จึงเห็นได้จาก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้บัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 และใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้แทน บัญญัติมาตราที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับกัญชา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 4 "เสพ" หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือมี
อาการ ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสามารถตรวจสอบ และแสดงผลได้ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า
ผู้นั้น ได้รับยาเสพติดให้โทษประเภทใดเข้าสู่ร่างกาย 

มาตรา 7 บัญญัติยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และกัญชาจัดอยู่ในประเภทที ่5  
มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไปการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 
และ บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539)  ได้ระบุชื่อและ

ประเภทของยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชา (Cannabis) 
อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งความหมายดังต่อไปนี้ ทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa 
L. และ Cannabis indica Auth.) และวัตถุ หรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด ผล
ยาง และล าต้น เป็นต้น 

ท าให้ประเทศไทยถือว่ากัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่บัญญัติพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 
2477 หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน แต่มีข้อสังเกตว่าภายใต้พระราชบัญญัติกันชา 
พ.ศ. 2477 มีการอนุโลมให้น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ในประเทศไทย เพราะมีกฎกระทรวง
บัญญัติหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขออนุญาต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และใบอนุญาต
แต่ละใบจะมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ที่เป็นข้อแตกต่างกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 แต่จะข้อยกเว้นสามารถน ากัญชามาปลูกตามาตรา 26 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
แต่จนถึงปัจจุบันมีประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ที่เป็นหลักเกณฑ์ หรือวิธีการขอ
อนุญาตแต่ไม่ชัดเจน และไม่เป็นไปตามหลักของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended 
by, 1972) รวมทั้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไม่มีการบัญญัติข้อยกเว้นให้สามารถ
ขออนุญาตน ากัญชามาเป็นส่วนหนึ่งทางการแพทย์ หรือโรคศิลปะ เหมือนกับมาตรา 7 ของ
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พระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถอนุญาตให้สูบกันชา
เพ่ือประโยชน์ทางโรคศิลปะได ้

 
3.3.2  องค์กรก ากับดูแลและควบคุมกัญชา 

 อดีตก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2465 เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่
ดูแล ควบคุม ปราบปราม ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด จนถึงการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2496 แก้ไขให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแทน เนื่องจากเลขาธิการแห่งสหประชาชาติแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
ให้ประเทศไทย แก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และก าหนดจ านวนยาเสพติด
ให้โทษที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ส าหรับประโยชน์ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เป็นไปตามมติของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจ และการสังคมแห่งสหประชาชาติเรื่องการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972)  

และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีบทบาทต่อยาเสพติดให้โทษ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข แต่ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรายงานการรับการจ่าย 
การเก็บรักษาและวิธีการปฏิบัติอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการทราบ
ทุก 6 เดือน แล้วให้คณะกรรมการเสนอพร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการต่อไป 

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดตามค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ" 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้แทน 
อธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทนอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
ผู้แทนผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานุการและหัวหน้ากอง
ควบคุมวัตถุยาเสพติดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา 10 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  

มาตรา 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 
(1) ตาย 
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(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีให้ออก 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(7) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่น

เป็นกรรมการแทนได้  
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ

อยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ี เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  

มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดท่ีประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ 

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 

(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีตาม มาตรา 5 
(2) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติตาม มาตรา 8 
(3) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาต 
(4) ให้ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดต าแหน่งและระดับของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(5) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงาน

กับส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 
(6) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก

หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และในประเภท 5 
(7) พิจารณาเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 55 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดยาเสพติดให้โทษที่เหลือของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ 
เพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ 
ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไว้ที่
ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจ าเป็นจะเก็บรักษาไว้ที่อ่ืน
ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขก าหนดก็ได้ 
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ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่งตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข 

 
3.3.3  รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะ
ได้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 
 การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจึงเกิด
การบัญญัติกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522143 

ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ให้ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 21 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม
ด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ย.ส. 21 

ข้อ 2 ใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 4 หรือในประเภท 5 ให้เป็นไปตามแบบ ย.ส. 22 ท้ายกฎกระทรวงนี้การอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 4จัดท า
ป้ายด้วยวัตถุถาวร ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10x60 เชนติเมตร และมีข้อความเป็นภาษาไทยว่า
สถานที่ผลิต จ าหน่าย น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 แล้วแต่กรณี ขนาด
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 จัดท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขาธิการเป็นราย
เดือน และรายปีตามแบบ ย.ส. 23 และแบบ ย.ส. 24 ท้ายกฎกระทรวงนี้บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้
โทษตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นสองฉบับ ฉบับหนึ่งให้เสนอต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น
เดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี อีกฉบับหนึ่งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายยาเสพติดให้
โทษที่ได้ลงรายการในบัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตมีก าหนดห้าปี
นับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี 

ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 4 หรือในประเภท 5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 25 
ท้าย 

กฎกระทรวงนี้ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ก ากับค าว่า “ใบแทน” 
ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

                                                           
143ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมวัตถุเสพติด, รวมกฎหมายยาเสพติด

ให้โทษ: ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2), พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2557), หน้า 91. 



68 

ข้อ 6 ให้ยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

แต่ส าหรับปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
บัญญัติถึงปริมาณที่สามารถครอบครองกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเทศไทยมีรูปแบบการขอ
อนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือครอบครองกัญชา ที่ไม่มีการจ ากัดปริมาณ และไม่จ าเป็นต้อง
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น 

 
3.3.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
ประเทศไทยต้องการคุ้มครองส่งเสริมอนุรักษ์ต ารายาจากสมุนไพรต่าง ๆ ในอดีต และให้

สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือได้น ารายได้เข้าสู่ประเทศ 
จึงได้บัญญัตพิระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ขึ้นมาโดย
มีมาตราที่เกี่ยวข้องที่ชี้ให้เห็นว่าต าราสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบก็เข้าข่ายที่สามารถจด
สิทธิบัตรไดร้ับการคุ้มครองเช่นกัน ดังต่อไปนี้ 

ต าราการแพทย์แผนไทย หมายความว่า หลักวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ที่ได้
บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึกหรือวัสดุอ่ืนใดหรือไม่ได้มีการบันทึกไว้แต่เป็นการเรียนรู้ และ
ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าด้วยวิธีใด144 เห็นได้ว่ามีการบันทึกต ารายาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
มากมาย ท าให้ต้องคุ้มครองต าราพวกนั้นแต่ติดปัญหามาตรการทางกฎหมายปัจจุบันที่กัญชาถือเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และส าหรับต ารายาที่ได้รับการคุ้มครองมีดังต่อไปนี้145 

1)  ต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
2)  ต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 
3)  ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล โดยต ารายา

ประเภทนี้อาจน ามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพ่ือขอรับการคุ้มครอง และ 
ส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้สามารถยื่นค าขอต่อนายทะเบียน และ การขอจดทะเบียนให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง146 

บุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสัญชาติไทย และมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
2)  เป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 

                                                           
144มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542. 
145มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542. 
146มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542. 
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3)  เป็นผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย147 
โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจ

หน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาอบรม วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมถึงรับผิดชอบในงานธุรการ และงานวิชาการของ
คณะกรรมการ148 

สรุป มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย 
ประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

อนุญาตให้ใช้กัญชาแตกต่างกันออกไป เห็นได้จากพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 กับ พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  

เนื่องจากพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 มีการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพ่ือทดลอง 
หรือ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางโรคศิลปะได้ แต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 
ให้อ านาจรัฐมนตรีอนุญาตโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป ซึ่งกว้างกว่าไม่
เพียงแต่ปลูกเพ่ือทดลอง หรือ เพ่ือประโยชน์ในทางโรคศิลปะ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาน ากัญ
ชงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้วยสิ่งทอ ฯลฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญ
ชงถือเป็นกัญชาถูกควบคุม และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประชาชนไม่สามารถน า
กัญชามาใช้ประโยชน์ในทางโรคศิลปะได้ต่างกับพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 ที่สามารถขอ
อนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ที่บัญญัติ
การออกใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 26 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติขอผู้ขออนุญาตชัดเจน เพ่ือ
เป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single 
Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972)  

และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในปัจจุบันก็ไม่มีการส่งเสริมให้มีการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามเสพกัญชาทุก
กรณี หรือน ากัญชาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใด ท าให้ต าราสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบก็ไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ด้วย
เนื่องจากห้ามประชาชนน าเข้าสู่ร่างกาย จึงท าให้การพัฒนากัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยติดปัญหาข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายด้านนี้ ต่างกับพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 
ที่มีข้อยกเว้นส าหรับบุคคลที่มีความประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางโรคศิลปะ สามารถน ากัญชาเข้าสู่
ร่างกายได้ โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาต 

                                                           
147มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542. 
148มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2542. 



บทท่ี 4 
 

วิเคราะหข์้อจ ากัดทางกฏหมายเพื่อให้สารต่าง ๆ ของกัญชา 
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

 
 เป็นการรวบรวมข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่เป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถ
น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ และน าข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงศึกษาปัญหาและวิเคราะห์วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติด
ให้โทษ, ปัญหาและวิเคราะห์รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา, ปัญหาและวิเคราะห์ปริมาณ
การอนุญาตครอบครองกัญชา, ปัญหา และวิเคราะห์การคุ้มครองต าราสมุนไพรในอดีตที่มีกัญชาผสม
อยู่ เพ่ือหาข้อสรุปต่อไป 
 
4.1  ปัญหามาตรการทางกฎหมายและการวิเคราะห์วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้

โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 
 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการจัดประเภทยาเสพติดให้โทษในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ที่จัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 และการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 

 
4.1.1  ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ส าหรับประเทศไทยมีการแบ่ง หรือจัดอันดับประเภทยาเสพติดให้โทษตั้งแต่บัญญัติ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ และได้น าการแบ่ง
ประเภทยาเสพติดให้โทษมาจากอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) เพ่ือ
เป็นการให้สัตยาบันที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 หน้า 15 เห็นได้จากการแบ่ง
ประเภท หรือจัดอันดับยาเสพติดให้โทษในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดูจากความ
ร้ายแรงของการออกฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษเป็นหลักเช่นกัน แต่ประเทศไทยได้แบ่งประเภทยาเสพติด
ออกเป็น 5 ประเภทเนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้แยกสารตั้งต้นยาเสพติด
ให้โทษออกเป็นอีกประเภทหนึ่ง โดยกัญชาก็จัดเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (5) บัญญัติให้กัญชาอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นอันดับ
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สุดท้ายเหมือนกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ที่ได้จัดกัญชาอยู่ใน
อันดับที่ 4 ที่เป็นอันดับสุดท้ายเช่นกัน 

การที่ประเทศไทยแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาก็มาจากการเข้าเป็นภาคีใน
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) เห็นได้จากหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 1149 ท าให้กัญชาถูกควบคุมห้ามประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ทุกกรณี
จนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หมวด 10 มาตรการควบคุมพิเศษ
มาตรา 57 เป็นการบัญญัติเรื่องการห้ามน ายาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย150 โดยบัญญัติยาเสพติดให้
โทษประเภทที่ 5 รวมกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ที่มีความร้ายแรงกว่ามาก เช่น เฮโรอีน 
(Heroin), แอมเฟตามีน (Amphetamine) หรือยาบ้า เป็นต้น ที่เป็นยาเสพติดให้โทษเกิดผลเสียแก่
มนุษย์ชัดเจน และร้ายแรงจากงานวิจัยระบุว่าสารแอมเฟตามีน (Amphetamines) ท าให้เกิดโรค
สมองเสื่อม หรือโรคพาร์กินสันกับผู้เสพได้151 ซึ่งต่างจากกัญชาที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมาย
ระบุสามารถน าสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ประกอบกับบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  135 (พ.ศ. 2539) บัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา 
(Cannabis) หมายถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) 
และวัตถุ หรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ยาง และล าต้น เป็นต้น ท าให้ตัว
ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่สกัดจากกัญชานั้นถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ด้วยเนื่องจากมี
ส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่ และเมื่อผู้ป่วยรับประทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
สารต่าง ๆ ของกัญชาเข้าสู่ร่างกายก็ถือเป็นผู้เสพกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 มาตรา 4152 ต่างกับในอดีตก่อนบัญญัติพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้มี

                                                           
149พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 หมายเหตุ: 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิกอยู่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

150มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 

151ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์, “นักวิจัย ม.มหิดลเผยแอมเฟตามีนมีผลท าสมองเสื่อม,” ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์ (11 เมษายน 2555), ค้นจาก http://www.manager.co.th 

152มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เสพ หมายความว่า การรับยา
เสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือมีอาการติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
และแสดงผลได้ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าผู้นั้น ได้รับยาเสพติดให้โทษประเภทใดเข้าสู่
ร่างกาย 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาคือ พระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 ซึ่งอนุโลมให้บุคคลที่
ต้องการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สามารถร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้อนุญาตน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ตามพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 มาตรา 7153  

โดยข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจาก
ประเทศไทยไม่ได้ตรวจสอบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาอย่างละเอียด เพราะถ้าศึกษาใน
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) จะพบว่ากัญชาได้มีข้อยกเว้นหลายกรณี เช่น 
สามารถปลูกกัญชาจ านวนเล็กน้อยเพื่อทดลอง หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ตามข้อ 22154 หรือข้อ 49
ที่บัญญัติอนุญาตให้ประเทศเนปาลน ากัญชามาใช้ประโยชน์เพ่ือความบันเทิงได้ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 
3 หน้า 42,43 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากัญชาไม่ได้ร้ายแรงจนเป็นสิ่งต้องห้ามมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ทุก
กรณ ี

 
4.1.2  การวิเคราะห์วิธีการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 
เห็นได้จากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as 
Amended by, 1972) และสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอุรุกวัย ประเทศไทยมีการจัดกัญชาอยู่ใน
ประเภทของยาเสพติดให้โทษที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ ต้องการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์หรือไม ่

จากการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษตามองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization or WHO) และอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 
1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ได้แบ่ง
ตามความร้ายแรงของยาเสพติดให้โทษแต่ละชนิดตามล าดับดังที่กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 15 เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ประเทศต่าง ๆ ไดน้ าไปบัญญัติเป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

ส าหรับการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษของสหรัฐอเมริกาทั้ง 50 มลรัฐก็ได้จัดกัญชาอยู่
ในประเภทยาเสพติดให้โทษที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน่วยงานของแต่ละรัฐจะมองกัญชาในแง่ใด เช่น 
กฎหมาย (Federal Law: The Controlled Substances Act) ของรัฐบาลกลางบัญญัติให้กัญชาอยู่

                                                           
153มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใด มี ซื้อ ขาย 

จ าหน่าย หรือ สูบกัญชา แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคลมีไว้เพ่ือ
ประโยชน์ทางโรคศิลปะ 

154อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 ข้อ 22 ได้
บัญญัติห้ามปลูกกัญชาเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน และป้องกันการหักเหไปใช้ยาเสพติดให้โทษ
ในทางท่ีผิดกฎหมาย และห้ามเพาะปลูกต้นกัญชา รวมถึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการยึดกัญชา
ที่เพาะปลูกผิดกฎหมาย และท าลายทิ้งเว้นแต่ประเทศภาคีปลูกจ านวนเล็กน้อยเพ่ือมุ่งหมายทาง
วิทยาศาสตร์ หรือวิจัยเท่านั้น 
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ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ถือว่ามีความร้ายแรงมากร่วมกับเฮโรอีน (Heroin) และห้ามน ากัญชา
มาใช้ประโยชน์ทุกกรณีดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 45 แต่มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดให้โทษ
ของรัฐโคโลราโดได้มีการแก้ไขให้แตกต่างจากรัฐบาลกลาง เนื่องจากได้มีการลงประชามติของ
ประชาชนที่มีผลการลงคะแนนยอมรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือสามารถครอบครองกัญชาเพื่อเสพไดโ้ดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ส าหรับ
บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปดังที่ได้กล่าวไปในบทที ่3 หน้า 55 

ส่วนสาธารณรัฐอุรุกวัยซ่ึงได้น าการจัดประเภทยาเสพติดให้โทษมาจากอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 as Amended by, 1972) มาปรับใช้ทั้งหมด แต่ปัจจุบันได้แก้ไขมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกัญชาโดยบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาออกมาเฉพาะ เพ่ือใช้ก ากับดูแล
ควบคุมการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 57 โดยมีรูปแบบมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา เสมือนว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพ่ือ
จ าหน่ายได้แต่มีการจ ากัดปริมาณการเสพต่อเดือน หรือปีเท่านั้น ดังภาพที่ 3.3 หน้า 58 

และประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์การจัดประเภทยาเสพติดให้โทษมาจากอนุสัญญาเดี่ยวว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ที่ดูจากความร้ายแรงของยาเสพติดให้โทษเป็นหลัก และได้
จัดกัญชาอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพราะมีความร้ายแรงต่อมนุษย์ต่ าโดยอยู่ร่วมกับพืช
สมุนไพรชนิดอื่น ๆ เช่น พืชเห็ดขี้ควาย, พืชกระท่อม เป็นต้น 

แสดงให้เห็นว่าการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษปัจจุบันมีการจัดอันดับกัญชาอยู่ในประเภท
ของยาเสพติดให้โทษหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการมองกัญชาในด้านประโยชน์ หรือโทษมากกว่ากันเห็น
ได้จากการจัดกัญชาให้เป็นหนึ่งในประเภทของยาเสพติดให้โทษห้ามน ามาใช้ประโยชน์ทุกกรณี เช่น 
สหรัฐอเมริการัฐบาลกลางจัดกัญชาอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเทศไทยที่จัดกัญชา
อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เป็นต้น หรือในสหรัฐอเมริกาบางรัฐที่มีการแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้แตกต่างกับรัฐบาลกลางโดยมีข้อยกเว้นให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้โดยให้โรงพยาบาลจ าหน่ายยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบสารต่าง ๆ ของ
กัญชาแก่ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยสามารถปลูก ครอบครองกัญชาได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย ถ้าปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ และมีช่องทางจ าหน่ายกัญชาที่ทันสมัยผ่านทางตู้จ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ เป็นต้น หรือการบัญญัติมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแยกออกมาอีกฉบับเพ่ือ
ควบคุมการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างกัญชากับยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน 
เช่น สาธารณรัฐอุรุกวัยพระราชบัญญัติกัญชา LeyNº 19.172 ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้น า
กัญชามาใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายเท่านั้นจึงไม่มคีวามผิดอาญา  
 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันได้เริ่มน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ประเทศ แต่การน ากัญชา
มาใช้ประโยชน์ก็ยังมีข้อจ ากัดมากมายที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ประเทศนั้น ๆ บัญญัติไว้จึงไม่มี
ความผิดทางอาญา ถ้าไม่ปฎิบัติตามก็ต้องรับโทษทางกฎหมายเช่นกัน ดังนั้นกัญชาก็ยังถือเป็นยาเสพ
ติดให้โทษทีมี่อันตรายต่อมนุษย์ถ้าน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด หรือถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจ
เกิดปัญหาต่อสังคมได้ 
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ดังนั้นส าหรับปัญหาการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้กัญชาจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ก็มีความ
เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะกัญชายังมีโทษกับมนุษย์แม้งานวิจัยต่าง ๆ จะมีผลการวิจัยที่กัญชาไม่ท าให้ผู้
เสพติด หรือเกิดอาการลงแดงเมื่อขาดการเสพกัญชาดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 15 แต่การเสพ
กัญชาจะท าให้ผู้เสพตัดสินใจช้าลงได้เห็นได้จากมาตรการทางกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศที่อนุญาต
ให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงได้นั้น ห้ามผู้ใช้ประโยชน์จากกัญชาขับขี่ยานพาหนะ และ
วิธีการเสพกัญชาส่วนมากจะน าบุหรี่มาผสมกับกัญชาท าให้สูบกัญชาเพียง 4 มวน เท่ากับการสูบบุหรี่ 
20 มวน หรือ 5 เท่านั้นเอง จึงเกิดผลเสียต่อร่างกายมนุษย์อย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 28 

จึงควรแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เพ่ือ
สอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ที่กัญชาสามารถน ามา
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์การรักษาโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย 
และต่างประเทศ เนื่องจากผลการวิจัยหลาย ๆ เล่มระบุว่าสารต่าง ๆ ของกัญชาสามารถรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บได้ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 31 ประกอบกับปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการ
เสียชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นอันดับ 1 ดังภาพที่ 1.1 หน้า 2 ดังนั้นถ้ามีการน าตัวยารักษาโรคภัย
ไข้เจ็บที่สกัดจากสารต่าง ๆ ของกัญชามาร่วมรักษาก็น่าจะท าให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าปัจจุบันก็เป็นได ้

แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หมวด 10 มาตรการควบคุม
พิเศษมาตรา 57 เรื่องการห้ามน ายาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย155 ไดบ้ัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 5 รวมกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ท าให้เกิดข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายไม่สามารถน า
กัญชาเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่น ากัญชามาสกัดเป็นตัวยารักษา
โรคภัยไข้เจ็บมากมายดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 36 หรือแม้แต่การบัญญัติพืชกระท่อมที่อยู่ในยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เหมือนกับกัญชาปัจจุบันประเทศเพ่ือนบ้านตัวอย่างประเทศมาเลเซีย
อนุญาตให้ปลูกต้นกระท่อมได้156 แต่สาร Mitragynine ที่ส าคัญในกระท่อมถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติ
สารพิษอยู่ในประเภทที่ 3 ตามกฎหมาย ACT 366 Poisons ACT 1952 (Revised -1989) มาตรา 
30 และพืชกระท่อมไม่มีการบัญญัติให้เป็นยาเสพติดให้โทษ ในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as 
Amended by, 1972) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจัดประเภทยาเสพติดให้โทษล้าสมัยอยู่ 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 และบัญชี
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) โดยการย้ายกัญชาไปอยู่ในยาเสพติดให้

                                                           
155มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้

โทษในประเภท 1 หรือ ประเภท 5 
156ส านักงานพระธรรมนูญทหารบก, พืชกระท่อมไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน

เว้นแต่ประเทศไทย, ใน เอกสารแจกจ่ายประกอบการประชุม นขต.ทบ, (กรุงเทพฯ: กองบัญชาการ
กองทัพบก 2556), หน้า 1. 
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โทษประเภทที่ 2 เพ่ือให้กัญชาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เหมือนมอร์ฟีน 
(Morphine) หรือใบโคคา (Coca leaf, Erythroxylon Coca Lam) ที่บัญญัติอยู่ในยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 2 เพราะพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 58 บัญญัติอนุญาตให้
สามารถเสพ หรือน ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เข้าสู่ร่างกายเพ่ือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ตาม
ค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ในการแก้ไขรูปแบบนี้ก็จะเป็นการย้ายกัญชาที่อยู่ในยาเสพ
ติดให้โทษความร้ายแรงต่ าไปอยู่ในยาเสพติดให้โทษที่มีความร้ายแรงมากกว่าเดิม และมีโทษในการ
กระท าผิดหนักขึ้น เพราะตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 ผู้เสพยาเสพติด
ให้โทษประเภท 2 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92 บัญญัติโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ จึงไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีนี้  แต่ควรแก้ไขการให้สามารถน ากัญชาเข้าสู่ร่างกายได้ใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57 เพราะในอดีต และปัจจุบันได้มีการน ามา
พัฒนาเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมากมาย โดยบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ
ในการเพ่ิมข้อยกเว้นให้ประชาชนสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เนื่องจากถ้า
บัญญัติข้อยกเว้นให้ประชาชนสามารถน ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มาใช้ทางการแพทย์ได้ก็จะ
รวมถึงยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ชนิดอื่น ๆ ด้วย 
 
4.2  ปัญหามาตรการทางกฎหมายและการวิเคราะห์รูปแบบขั้นตอนการอนุญาต

เกี่ยวกับกญัชาตามกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2522) 
 
 กล่าวถึงปัญหาส าหรับรูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน 
เพ่ือจะน ามาวิเคราะห์หารูปแบบการอนุญาตให้สามารถน ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่สกัดจากสารต่าง ๆ 
ของกัญชาเข้ามาใช้ในประเทศไทยต่อไป 

 
4.2.1  ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) 
เนื่องจากถ้ามีการน ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาเข้ามา

ใช้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นการครอบครองกัญชา หรือมีการจ าหน่ายยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
ส่วนประกอบสารต่าง ๆ ของกัญชาก็จะเป็นผู้จ าหน่ายกัญชาได้ถ้ามีกัญชาน้ าหนักสุทธิ 15 กรัมขึ้น
ไป157 แต่ปัจจุบันมีการเปิดช่องให้ผู้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองกัญชา 
สามารถขออนุญาตไดต้ามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 โดยมีกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) เป็นแบบฟอร์มในการยื่นความประสงค์ต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด และขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 9 
จะอนุญาตหรือไม่  
                                                           

157ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, เรื่องเดิม, หน้า 115–116. 
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แต่เห็นได้ว่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 67 มี
ข้อบกพร่องมากมาย เช่น ไม่มีการก าหนดอายุผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับกัญชา หรือผู้ขออนุญาต และไม่มี
การตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากร หรือสภาพร่างกายของผู้ท างานใกล้ชิดกับกัญชา หรือผู้ขอ
อนุญาต เป็นต้น อีกทั้งไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ข้อ 22 บัญญัติว่าต้อง
เพ่ือทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบกฎเกณฑ์ในการออก
ใบอนุญาตยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถป้องกันการน ากัญชามาใช้ประโยชน์นอก
วัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบครอบในการอนุญาตควรแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2522) ให้ตรงตามหลักสากลมากขึ้น เพราะกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ได้บัญญัติเป็น
เวลานานแล้ว และเห็นได้จากประเทศต่าง ๆ ที่มีการอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้มีการ
บัญญัติรูปแบบการขออนุญาตที่รัดกุม และมีระเบียบมากกว่าประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบต้องรวมถึงผู้
ใกล้ชิดกับกัญชาด้วยไม่ใช้มีแต่ผู้ผลิต หรือผู้ครอบครองด้วยดังรูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับ
กัญชาของรัฐโคโลราโด หรือสาธารณรัฐอุรุกวัย เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.1  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับกัญชาของรัฐโคโลราโดกับสาธารณรัฐอุรุกวัย 
 

รัฐโคโลราโด สาธารณรัฐอุรุกวัย 
1.บุคคลที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.โดยเกิด หรืออาศัยอยู่ในรัฐโคโลราโด ผู้ที่จะน ากัญชามาใช้ประโยชน์ต้องลงทะเบียน 

เพ่ือที่รับรองตนเองว่าเป็นชาวสาธารณรัฐอุรุกวัย
ตามกฎหมาย หรือสัญชาติธรรมชาติ หรืออยู่
อาศัยอย่างถาวร 

3.ผู้ใช้กัญชาด้วยตนเองไม่สามารถจ าหน่าย โอน 
หรือแบ่งให้ผู้อ่ืนได้ 

ผู้ที่ต้องการน ากัญชามาใช้ประโยชน์สามารถ
รวมตัวกันเพ่ือปลูก และจ าหน่ายกัญชาให้กับ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตได้ 

4.ห้ามสูบในสาธารณะ, ห้ามขับยานพาหนะขณะ
ใช้กัญชา 

ห้ามสูบในสาธารณะ, ห้ามขับยานพาหนะขณะใช้
กัญชา 

5.แสดงบัตรประชาชนก่อนที่จะซื้อกัญชาทุกครั้ง  ต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
กัญชาได้ 
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4.2.2  การวิเคราะห์รูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2522) 

รูปแบบการขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ก็ท าให้สอดคล้องกับการแก้ไข
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในกรณีที่น าตัวยารักษา
โรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบสารต่าง ๆ ของกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยสามารถ
ขออนุญาตครอบครอง และจ าหน่ายได ้

แต่ควรแก้ไขบัญญัติกรอบในการขออนุญาตให้ชัดเจนเฉพาะตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารต่าง ๆ ของกัญชาเท่านั้น รวมถึงควรระบุโรคที่สามารถขออนุญาตน าตัว
ยารักษาโรคที่สกัดจากสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคเอดส์ (AIDS) 
เป็นต้น เหมือนกับหลาย ๆ ประเทศที่อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ต้องระบุโรคภัยไข้
เจ็บที่สามารถขออนุญาตได้โดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันการขออนุญาตแล้วน ากัญชาไปใช้ประโยชน์ผิด
วัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ที่รับประทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนผสมจากกัญชาเข้าไปก็จะได้สาร
จากกัญชาเสมือนการเสพกัญชาเมื่อหน่วยงานของรัฐตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายทางปัสสาวะก็จะ
พบสารต่าง ๆ ของกัญชาเช่นกัน 

เพราะสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ของกัญชาสามารถควบคุมระบบประสาท
ส่วนกลาง และปัจจุบันทางการแพทย์นิยมน ามาผลิตยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสรรพคุณ เช่น การท า
ให้อยากอาหาร, ระงับอาเจียน เป็นต้น และเมื่อทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนผสมสารต่าง ๆ ของ
กัญชาเข้าไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากผู้เสพกัญชา เพราะร่างกายจะได้รับสารตัวเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ตรวจหาจากผู้ที่เสพกัญชาเพ่ือความบันเทิง เนื่องจากชุดทดสอบการเสพกัญชาจากปัสสาวะจะหาสาร 
Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็น 11-nor- Δ 9-Carboxy-
THC ภายใน 72 ชั่วโมงจะถูกขับออกทางปัสสาวะ 50% ส่วนที่เหลือจะสะสมตามเนื้อเยื่อไขมัน และ
ขับออกอย่างช้า ๆ ทางปัสสาวะ และอุจจาระภายใน 2-5 วัน จึงท าให้สามารถตรวจพบสาร 11-นอร์, 
Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC), คาร์บอกซิลิคแอซิด 11-carboxy-Tetrahydrocannabinol 
ได้จากปัสสาวะ158 ถ้าร่างกายยังไม่ขับออกไป  

                                                           
158กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ส านักยาและวัตถุเสพติด, คู่มือและแนวทางการจัดซื้อ ชุด

ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2554), หน้า 8. 
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ภาพที ่4.1  ตัวอย่างชุดตรวจสอบหาสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ทางปัสสาวะ159 
 

ดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ต้องตรวจสอบ
ประวัติการรักษาโรคของผู้ขออนุญาตให้รอบครอบ และโปร่งใส เพ่ือออกใบอนุญาตส าหรับผู้ป่วย
แท้จริงเท่านั้น มิเช่นนั้นจะเกิดการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด หรือการสวมสิทธิในการน า
กัญชามาใช้ประโยชน์นอกวัตถุประสงค์ เพราะไม่สามารถตรวจหาสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol 
(THC) ทางปัสสาวะได้ว่าจะเกิดจากตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่สกัดจากสารต่าง ๆ ของกัญชา หรือเกิด
จากการน ากัญชามาเสพเพ่ือความบันเทิง 

และในกรณีทีป่ระเทศไทยต้องการให้มีการปลูกกัญชาเพ่ือวิจัย หรือทดลองเพ่ือผลิตเป็นตัวยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจสามารถส่งออกตัวยาที่สกัดจาก
สารต่าง ๆ ของกัญชาไปยังประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์
ได้ หรือด้านสุขภาพของประชาชนชาวไทย จะท าให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคภัยไข้เจ็บในราคาถูก
ลง และมีโอกาสรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายป่วยง่ายขึ้น เป็นต้น จึงควรแก้ไขรูปแบบขั้นตอนการ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชาในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ดังที่กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 67 เสียใหม่
เพ่ือให้มีการป้องกันการน ากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เห็นได้
จากรัฐโคโลราโดก็มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการอนุญาตครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้ใกล้ชิด
กับกัญชาเพ่ือป้องกันการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เช่น ต้องระบุอายุของผู้ขอ หรือบุคคลที่
ใกล้ชิดกัญชาต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และไม่เคยก่อคดีอาชญากรรม หรือไม่เคยต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคน
ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น ดังที่กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 55 และเพ่ือให้
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาสอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended 

                                                           
159บิลเลี่ยน, ชุดตรวจกัญชาแบบตลับ (Bioline THC Card 40T), ค้นวันที่ 14 ธันวาคม 

2557 จาก http://www.billionmeditech.com/th/bioline-thc-card-40t 
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by, 1972) ข้อ 23 เรื่องการก าหนดกรอบการเพาะปลูกกัญชาต้องมีขอบเขตชัดเจน และเข้าถึงกัญชา
ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งต้องน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น160  

ดังนั้นควรบัญญัติวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) เพ่ือศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น และน ารูปแบบขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาของรัฐโคโลราโดกับ
สาธารณรัฐอุรุกวัยมาประยุกต์ใช้ดังตารางที ่4.3.1 หน้า 89 ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดอายุของผู้ขออนุญาตถ้าเป็นขั้นตอนการปลูกกัญชาควรเป็นบุคคลที่บรรลุ
นิติภาวะขึ้นไปคือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
ส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาสามารถขออนุญาตใช้ได้โดยไม่มีการก าหนดอายุขั้นต่ า แต่
ส าหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และแพทย์ยืนยันว่าควรใช้
ตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาในการรักษา 

2)  ผู้ที่จะขออนุญาตต้องเป็นบุคคลที่ได้สัญชาติไทยเท่านั้นเพ่ือเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนชาวไทย และถ้าเป็นบุคคลต่างชาติก็ต้องได้สัญชาติไทย หรืออาศัยอยู่ในไทยถาวร เพ่ือช่วย
ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศไทยได้ 
ต้องมีฐานะทางการเงินดี เพ่ือให้มีการน าเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น ส าหรับซื้อที่
อยู่อาศัย หรือการใช้ชีวิตประจ าวันในประเทศไทย เป็นต้น 

3)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตห้ามโอนกรรมสิทธิ์ในยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจาก
สารต่าง ๆ ของกัญชาให้กับบุคคลอื่น เพราะแม้เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บส าเร็จรูปที่ใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ แต่ถ้ามีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีผิดก็อาจเกิดปัญหาแก่สังคมได้ 

4)  บุคคลที่รับประทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชา
ต้องห้ามขับยานพาหนะ และท างานกับเครื่องจักรกลที่เสี่ยงอันตราย เพราะบางตัวยามีสรรพคุณเป็น
ยานอนหลับ ท าให้การตัดสินใจช้าลงมีโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

5)  ควรออกเป็นใบอนุญาตให้กับบุคคลที่สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการ 
แพทย์ได้ เพราะง่ายต่อการตรวจสอบมากกว่าการใช้บัตรประชาชน เนื่องจากบุคคลที่สามารถน ายา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องผ่านการ

                                                           
160อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 ข้อ 23  

เป็นเรื่องเก่ียวกับการเพาะปลูกฝิ่น โดยประเทศภาคีที่จะน ากัญชามาทดลอง หรือปลูกกัญชาเพ่ือ 
มาใช้ทางการแพทย์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1) ต้องจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาเพ่ือด าเนินการเพาะปลูก
กัญชา และ จะมีหลายสถาบันก็ได้ 2) วิธีการเพาะปลูกกัญชาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) สถาบันต้อง
ก าหนดพ้ืนที่ชัดเจนส าหรับการเพาะปลูกกัญชา (2) เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงสามารถ
เพาะปลูกกัญชาได้ (3) ใบอนุญาตแต่ละใบต้องระบุขนาดของดินที่เพาะปลูกด้วย (4) ผู้ที่ท าการ
เพาะปลูก จะต้องส่งมอบผลผลิตต่อสถาบัน และ สถาบันจะต้องซื้อเพ่ือเข้าครอบครองผลผลิตโดย 
ไม่ช้า รวมทั้งไม่เกิน 4 เดือนหลังจากการเก็บเก่ียวได้สิ้นสุดลง (5) สถาบันมีอ านาจโดยสมบูรณ์ที่จะ
น าเข้า ส่งออก ขายส่ง และ เก็บไว้ 3) หน้าที่ตามข้อ 2 ต้องอยู่ในความรับผิดชอบสถาบันรัฐบาล 
เพียงผู้เดียว ถ้ารัฐธรรมนูญของประเทศภาคียอมรับให้กระท าได้ 
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ตรวจสอบว่าเป็นผู้ป่วยในโรคภัยไข้เจ็บที่บัญญัติไว้จริงเท่านั้น จึงควรออกเป็นใบอนุญาตโดย
เฉพาะเจาะจงมากกว่าการใช้บัตรประชาชนในการตรวจสอบเวลาซื้อยารักษาโรคที่มีสารต่าง ๆ ของ
กัญชาผสมอยู่ 
 
4.3  ปัญหามาตรการทางกฎหมายและการวิเคราะห์ปริมาณการอนุญาตครอบครอง

กัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 
 ให้ทราบถึงปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน เรื่อง
เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณการครอบครองกัญชา เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์การก าหนดปริมาณการ
ครอบครองกัญชาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย 

 
4.3.1  ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชาตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ประเทศไทยเกิดการควบคุมห้ามน ากัญชามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่บัญญัติพระราชบัญญัติกันชา 

พ.ศ. 2477 แต่มีข้อยกเว้นอนุญาตให้ปลูก หรือมีกันชาไว้เพ่ือทดลอง หรือเพ่ือประโยชน์ในทางโรค
ศิลปะได้โดยร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย161 หรือสามารถมี ซื้อ ขาย หรือสูบกันชา 
ได้ส าหรับบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาต162 แต่ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 บัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตในการน ากันชามาใช้
ประโยชน์ก็ไม่มีการบัญญัติถึงปริมาณการครอบครองกันชาไว้ เห็นได้จากใบอนุญาตแบบ ก.ช.4 
ส าหรับบุคคลที่ปลูก หรือมีกันชาไว้เพ่ือทดลอง หรือเพ่ือประโยชน์ในทางโรคศิลปะ ดังที่กล่าวไปในบท
ที่ 2 หน้า 18 

รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้ผลิต 
จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 26 แต่ก็ไม่ได้มีการจ ากัดปริมาณการครอบครองไว้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 9 จะอนุญาตหรือไม่ เพราะประเทศ
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่ควบคุมห้ามประชาชนน าสารต่าง ๆ ของกัญชาเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57163 จึงไม่มีการ

                                                           
161มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 ระบุ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกกันชา หรือมีพันธุ์

กันชาไว้ เว้นแต(่2)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคล ปลูก หรือมีกันชา
ไว้เพ่ือทดลอง หรือเพ่ือประโยชน์ในทางโรคศิลปะได้ 

162มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 ห้ามมใิห้ผู้ใด มี ซื้อ ขาย หรือสูบกันชาแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้เฉพาะบุคคลมีไว้เพ่ือประโยชน์ทางโรคศิลปะ 

163มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 
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ก าหนดปริมาณการครอบครองเหมือนต่างประเทศท่ีอนุญาตให้ประชาชนน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือใช้ประโยชน์เพ่ือความบันเทิง หรือการปลูกกัญชาเพ่ือจ าหน่าย 
 

4.3.2  การวิเคราะห์เกี่ยวกับปริมาณการอนุญาตครอบครองกัญชาตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

 กัญชาในปัจจุบันถูกมองว่ามีประโยชน์กับมนุษย์ และไม่ใช้สิ่งร้ายแรงจนท าให้มนุษย์ที่เสพเข้า
ไปเกิดความคลุ้มคลั่งไม่สามารถความคุมตนเองได้ แต่มีการมองถึงการจ ากัดในปริมาณการเสพ หรือ
การครอบครองกัญชาว่าผู้เสพ หรือผู้ที่น ากัญชามาใช้ประโยชน์ควรได้รับกัญชาในปริมาณที่เหมาะสม
เพ่ือไมเ่กิดปัญหากับสังคม และท าให้เกิดประโยชน์ในด้านการปราบปรามยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน ๆ 
ที่มีความร้ายแรงกว่ากัญชา เนื่องจากประชาชนจะเข้าถึงกัญชาได้ง่ายกว่ายาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืน ๆ 
ที่ผิดกฎหมาย 
 ส าหรับการก าหนดปริมาณการครอบครองกัญชามีความจ าเป็นกับมาตรการทางกฎหมาย
เกีย่วกับกัญชากรณีอนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อบ าบัดทางการแพทย์ หรือเพ่ือความบันเทิง หรือการน าตัว
ยาที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะต้องก าหนดปริมาณการครอบครองที่
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับผู้อ่ืนเหมือนรัฐโคโลราโด หรือสาธารณรัฐอุรุกวัยที่ก าหนดปริมาณ
การเสพต่อเดือน หรือปีดังที่ได้กล่าวไปในบทที ่3 หน้า 56, 63 

ดังนั้นถ้าประเทศไทยน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่มาใช้
ทางการแพทย์ก็ควรก าหนดปริมาณการครอบครองเหมือนต่างประเทศ เพราะตัวยารักษาโรคภัยไข้
เจ็บที่สกัดจากสารต่าง ๆ ของกัญชา แม้จะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด หรือเป็นผลเสีย
ต่อมนุษย์ส าหรับบุคคลที่ใช้ถูกวิธี แต่ถ้าให้ประชาชนครอบครองในปริมาณมากเกินไปก็เป็นอันตราย
ได้ ถ้าใช้ยานั้นเกินขนาด หรือท าสูญหายในปริมาณที่มาก ๆ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตน ายารักษาโรคภัย
ไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาไปให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ เป็นต้น จึงต้องมีการ
จ ากัดปริมาณครอบครองเพ่ือให้ประชาชนมีตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาที่
เหมาะสม และตรงกับจุดประสงค์ของกฎหมายที่ให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น  

จึงควรก าหนดปริมาณการครอบครองยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาให้ผู้
ได้รับอนุญาตใช้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เหมือนรัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้แพทย์สั่ง
จ่ายยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่แก่ผู้ป่วยในปริมาณที่ผู้ป่วยใช้ไม่เกิน 30 
วัน164 โดยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาแต่ละชนิดจะระบุปริมาณสารต่าง ๆ ของ
กัญชาไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เหมาะสมกับอายุ หรือน้ าหนักของผู้ป่วย 
เป็นต้น 

ตัวอย่างสารชื่อแพทย์ศาสตร์: Dronabinol สกัดจากสาร Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
ในอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1971 (The Convention on Psychotropic 

                                                           
164Open Legislation, Bill S7509-2013: State of New York 7509 in Senate May 

15, 2014, Retrieved January 10, 2015 from http://open.nysenate.gov/legislation/bill 
/S7509-2013 

http://open.nysenate.gov/legislation/bill
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Substances, 1971) บัญญัติให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2165 และปัจจุบันมีการผลิตเป็น
รูปแบบยาเม็ดแคปซูลชื่อทางการค้า: Marinol มีปริมาณ 2.5 มิลลิกรัม, 5 มิลลิกรัม, 10 มิลลิกรัม ซึ่ง
วิธีการใช้ยา Marinol ต้องรับประทานหนึ่งชั่วโมงก่อนทานอาหาร และทานได้วันละไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม166 ดังที่กล่าวไปในบทที่ 2 หน้า 35 และประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ค.ศ. 1971 (The Convention on Psychotropic Substances, 1971) ข้อ 9 บัญญัติ
เรื่องใบสั่งยาของแพทย์เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2167 ดังต่อไปนี้ 

1)  ภาคีต่าง ๆ ต้องก าหนดการจ่าย หรือปรุงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2, 3, 4 ใช้
ทางการแพทย์จะท าได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจากแพทย์ และยกเว้นบุคคลที่กฎหมายอนุญาตให้ปฏิบัติงานด้าน
บ าบัด หรือทางวิทยาศาสตร์ที่เอาใช้ปรุง หรือให้ยาดังกล่าว 

2)  ภาคีต่าง ๆ ต้องมีมาตรการใบสั่งยาในวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2, 3, 4 ที่
น าไปใช้ทางการแพทย์เท่านั้นโดยการก าหนดปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยให้สัมพันธ์กับปริมาณการ
อนุญาต และระยะเวลาการใช้ยา 

ท าให้ประเทศไทยต้องบัญญัติปริมาณการครอบครองยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบ
จากสารต่าง ๆ ของกัญชาในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันผู้ที่
ได้รับอนุญาตน าตัวยาที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่ ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด หรือนอก
วัตถุประสงค์ และควรแก้ไขเรื่องระบุชื่อ และจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ในพระราชบัญญัติวัตถุที่

                                                           
165United Nations, The International Drug Control Conventions Schedules 

of The Convention on Psychotropic Substances of 1971, as at 25 September 
2013 (Vienna, Austria: United Nations Office at Vienna, 2013), p. 3, Retrieved 
December 10, 2014 from https://www.unodc.org/documents/commissions/CND 
/Int_Drug_Control_Conventions/1971_Schedules/ST-CND-1-Add2_E.pdf 

166 Banner Pharmacaps Inc, Marinol ® (Dronabinol) Capsules Marinol® is A 
Registered Trademark of Unimed Pharmaceuticals Inc and is Manufactured 
(Georgia, United States of America: Solvay Pharmaceuticals, 2004), p 4, Retrieved 
December 14, 2014 from http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/05n0479/05N-
0479-emc0004-04.pdf 

167 The Convention on Psychotropic Substances, 1971. Article 9 Prescriptions 
1. The Parties shall require that substances in Schedules II, III and IV be supplied or 
dispensed foruse by individuals pursuant to medical prescription only, except when 
individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer such substances in the 
duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions. 2. The Parties shall 
take measures to ensure that prescriptions for substances in Schedules II, III andIV are 
issued in accordance with sound medical practice and subject to such regulation, 
particularly as to the number of times they may be refilled and the duration of their 
validity, as will protect the public health and welfare. 
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ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ิมสาร Dronabinol ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 4168 
เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไม่มีการบัญญัติสาร 
Dronabinol เป็นวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 
1971 (The Convention on Psychotropic Substances, 1971) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ณ 
กรุ ง เวียนนา ประเทศออสเตรีย ตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2514 (ค .ศ .1971)169  
 
4.4  ปัญหามาตรการทางกฎหมายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรส าหรับ

ต าราสมุนไพรที่มีกัญชาผสมอยู ่
 เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหามาตรการทางกฎหมายกรณีกัญชาไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นพืช
สมุนไพร เพราะกัญชาถือเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้
สามารถน ากัญชากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบสมุนไพรอีกครั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ 
และสุขภาพของประชาชนชาวไทย รวมถึงคุ้มครองต าราสมุนไพรต่าง ๆ ในอดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ให้
สามารถจดสิทธิบัตรในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
ได ้

4.4.1  ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรส าหรับต าราสมุนไพรที่มี
กัญชาผสมอยู่ 

 เนื่องจากในอดีตประเทศไทยสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทุกประการ เพราะ
เป็นพืชต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ และประชาชนสามารถน ามาเพาะปลูกได้ง่าย จึงอยู่ในฐานะพืช
สมุนไพรเห็นได้จากต าราสมุนไพรไทยต่าง ๆ ทีใ่ช้ประโยชน์จากกัญชามีสรรพคุณมากมายดังที่ได้กล่าว
ไปในบทที่ 2 หน้า 25 เช่น การน ากัญชามาเป็นส่วนผสมเพ่ือผลิตเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มี
สรรพคุณเป็นยานอนหลับ หรือใช้ปรุงอาหารเสมือนผงชูรสในปัจจุบัน เป็นต้น จนเกิดพระราชบัญญัติ
กันชา พ.ศ. 2477 บัญญัติห้ามปลูก และน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทุกกรณีเว้นแต่การน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์  หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ 

ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติกันชา พ.ศ. 2477 และได้บัญญัติพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แทนจึงเกิดข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันเนื่องจากกัญชาถือเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และห้ามน าเข้าสู่ร่างกายทุกกรณีไม่ว่าโดยวิธีใด ท าให้ไม่สามารถน ากัญชา
มาใช้ประโยชน์ในฐานะพืชสมุนไพรได้อีกต่อไป โดยถือกัญชาเป็นสมุนไพรที่เป็นอันตราย และไม่

                                                           
168มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และ ประสาท พ.ศ. 2518 “วัตถุออก

ฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ 
หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

169พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 1 หมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติ 
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อนุญาตให้ใช้ในต ารับยาแผนโบราณ170 จึงเกิดปัญหาท าให้ต าราการแพทย์แผนไทยในอดีตที่มี
ส่วนผสมของกัญชาที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใด หรือที่มิได้มีการบันทึก
กันไว้แต่เป็นการเรียนรู้ หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าด้วยวิธีใด171 ไม่ได้รับการคุ้มครองในการจด
สิทธิบัตร ส าหรับบุคคลที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2542 มาตรา 21172 เช่น ผู้คิดค้น, ผู้ปรับปรุงพัฒนาต ารับยาแผนไทย หรือ ต าราการแพทย์แผน
ไทย เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 68 

โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มี
หน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร หรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ดังที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 หน้า 69 

 
4.4.2  การวิเคราะห์การจดสิทธิบัตรส าหรับต าราสมุนไพรที่มีกัญชาผสมอยู่ 
เห็นได้ว่ากัญชาถูกจ ากัดให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้นั้น

เกิดจากการบัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และมีมาตรการห้ามประชาชนน าเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีใด จึงท าให้ต าราการแพทย์แผนไทยในอดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ไม่สามารถจด
สิทธิบัตรได้  

ดังนั้นถ้ามีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ โดยที่ประชาชนรับประทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ 
ของกัญชาได้ ก็จะท าให้กัญชาได้รับการคุ้มครองในฐานะพืชสมุนไพร และต าราการแพทย์แผนไทยใน
อดีตที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถขึ้นบัญชีเป็นยารักษาโรคจากสมุนไพรได้ รวมถึงสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้ง เป็นการปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศไทยไม่ให้ต่างประเทศที่มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าประเทศไทยน า

                                                           
170ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การขึ้น

ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ, ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2558 จาก http://taxclinic.mof.go.th/ 
download/detail.php?ID=992&sphrase_id=3821 

171มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
2542 “ต าราการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า หลักวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  
ที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใด หรือไม่ได้มีการบันทึกไว้แต่เป็นการเรียนรู้ 
และได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าด้วยวิธีใด  

172มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
2542 บุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ต้องมีสัญชาติไทย และมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย (2) เป็นผู้ปรับปรุง
หรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย (3) เป็นผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือ
ต าราการแพทย์แผนไทย 
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ต าราการแพทย์แผนไทยในอดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ไปดัดแปลง และจดสิทธิบัตรก่อนประเทศไทย เพ่ือ
เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาที่ผู้คิดค้นต าราการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่เป็นผู้ละเมิด
สิทธิบัตรเสียเอง เนื่องจากถ้าต่างชาติได้น าไปจดสิทธิบัตรก่อนผู้ค้นคิดชาวไทยก็ท าให้ประเทศไทยไม่
สามารถปกป้องผลประโยชน์ได้แล้วยังไม่เป็นธรรมต่อผู้ค้นคิดขึ้นมาอีกด้วย และประกอบกับปัจจุบัน
ได้มีตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนผสมของกัญชาออกมาจ าหน่ายมากมายในประเทศที่อนุญาตให้
น ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ และมีสรรพคุณเหมือนกับต าราสมุนไพรในอดีตที่มีกัญชาส่วนผสมอยู่
ของประเทศไทย จึงควรแก้ไขให้สามารถจดสิทธิบัตรต าราการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ให้เร็ว
ที่สุด เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ของชาติ อีกทั้งสามารถผลิตยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ประเทศ และส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกด้วย 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
 

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีความพัฒนาเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายส าหรับ
กัญชามากมายหลายรูปแบบ เพราะมีงานวิจัยที่มาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระบุว่ากัญชาก็มี
ประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ท าให้เกิดการมองกัญชาเป็นพืชเสพติดให้โทษที่มีความร้ายแรงต่อมนุษย์
ต่ า และอนุญาตให้มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เห็นได้จากสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด 50 รัฐ
ปัจจุบันมี 23 รัฐได้มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้มนุษย์สามารถน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น รัฐแอริโซนา (Arizona), รัฐแคลิฟอร์เนีย (California), รัฐโคโลราโด 
(Colorado), รัฐวอชิงตัน (Washington) เป็นต้น และรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐล่าสุดที่แก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแตกต่างจากกฎหมายรัฐบาลกลาง หรือ Federal Law ที่ห้ามน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทุกกรณี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน คริสต์ศักราช 2014 หรือสาธารณรัฐอุรุกวัยที่มีรูปแบบ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเสมือนสิ่งถูกกฎหมายโดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถรวมตัว
กันปลูกกัญชา เพ่ือจ าหน่ายแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตได้ 

ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 
(The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by, 1972) ได้อนุโลมให้
ประเทศภาคีสามารถปลูกกัญชาเพียงเล็กน้อยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือการวิจัยได้
จึงเกิดงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชามากมายทั้งประเทศไทย และต่างประเทศที่มีผลการวิจัยระบุว่า
สารต่าง ๆ ของกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีตัวยาที่มีส่วนผสมสารต่าง ๆ ของกัญชา เช่น Cesamet หรือ Marinol เป็นต้น โดยยาทั้ง 2 ชนิดนี้
ได้ที่ขึ้นทะเบียนรับรองจากองค์กรอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration หรือ FDA) ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1985 มีสรรพคุณช่วยท าให้ผู้ป่วยอยากรับประทาน
อาหารเพิ่มข้ึน และช่วยรักษาน้ าหนักของผู้ป่วยไม่ให้ลดลง 

แสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ทันต่อ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นได้จากหลาย ๆ ประเทศได้แก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้มนุษย์สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์เพ่ือความบันเทิง แต่จ ากัดปริมาณ
การเสพ หรือการครอบครอง หรืออีกกรณีที่อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่
ควบคุมปริมาณการใช้ หรือการครอบครองไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด 

จากการวิจัยเห็นได้ว่าประเทศไทยในอดีตเคยถือว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพร เห็นได้จาก
พระราชบัญญัติกนัชา พ.ศ. 2477 มีการอนุญาตให้น ากันชามาใช้ทางการแพทย์ได้ถึงขนาดอนุญาตให้
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เสพกันชาเพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ก่อนที่จะถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ และห้ามมนุษย์น าเข้า
สู่ร่างกายทุกกรณี ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนั้นถ้ากระทรวงสาธารณสุข
ต้องการลดจ านวนอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่พุทธศักราช 2542 จนถึง
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี กัญชาก็ถือเป็นพืชที่น่าสนใจมาก 
เพราะมีงานวิจัยและตัวยารักษาโรคที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาผสมอยู่ที่ มีสรรพคุณช่วยให้การรักษา
โรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกัญชาก็เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศ
ไทย ซึ่งส่งผลให้สามารถผลิตกัญชาไดม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นยารักษาโรค 

ท าให้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ประเทศไทยก็ควร
แก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้มีประสิทธิภาพทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมในปัจจุบัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีรายได้จากการใช้ยารักษาโรคที่มีกัญชา
เป็นส่วนผสม หรือแม้กระท้ังการปลูกกัญชาในประเทศไทยมาแปรรูปเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บส่งออก
ไปยังประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เพ่ือน า
รายได้เข้าสู่ประเทศไทย และประโยชน์ด้านสังคมจะท าให้สุขภาพของประชาชนชาวไทยดีกว่าปัจจุบัน 
เพราะมีต้นทุนการรักษาโรคที่ถูกลง ผู้เขียนเห็นว่าควรแก้ไขข้อจ ากัดมาตรการทางกฎหมายที่ไม่
สนับสนุนให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะปัจจุบันได้เริ่มมีมุมมองกัญชาที่เป็นยาเสพ
ติดให้โทษที่มีความร้ายแรงต่ า และสามารถน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ในหลาย ๆ ประเทศเพ่ือให้
ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาโรคจากตัวยาที่มีสารในกัญชาเป็นส่วนผสม และยังช่วยคุ้มครองต ารายา
สมุนไพรต่าง ๆ ในอดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น มีสรรพคุณเป็นยา
นอนหลับ หรือยาคลายเครียด และใช้ปรุงอาหารเสมือนผงชูรสในปัจจุบัน เป็นต้น ให้สามารถจด
สิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้  

เมื่อมีการอนุญาตให้สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต้องมีการออกใบอนุญาต
ที่โปร่งใสให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาที่มีส่วนประกอบจากกัญชาแท้จริงเท่านั้น เพ่ือป้องกันการน า
กัญชามาใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะผู้เขียนยัง
ไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้สามารถเสพกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนต่างประเทศ แม้
ปัจจุบันเริ่มมีตู้อัตโนมัติในการจ าหน่ายกัญชาเพื่อน ามาเสพทางการแพทย์แล้ว แต่ผู้เขียนเห็นว่ากัญชา
ยังมีโทษที่เป็นผลเสียต่อร่างกายมนุษย์แม้จะไม่รุนแรงเหมือนยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืนก็ตาม ประกอบ
กับการเสพส่วนมากนิยมใช้บุหรี่ผสมท าให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่า เพราะการสูบกัญชา
เพียง 4 มวน เท่ากับการสูบบุหรี่ 20 มวน หรือ 5 เท่าของการสูบบุหรี่ และประเทศไทยเป็นประเทศ
ก าลังพัฒนาถ้ามีการอนุญาตให้ประชาชนเสพกัญชาทางการแพทย์ได้ก็อาจจะเกิดปัญหาการน ากัญชา
ไปใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ก็เป็นได ้

จึงเห็นว่าควรแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถน าตัวยารักษาโรคที่มี
ส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของกัญชาเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย เพ่ือแสดงถึง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และมีประสิทธิภาพอีกทั้งยัง
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศมหาศาล ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน
อาเซียน (ASEAN) หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้
สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนผสมของสารต่าง ๆ ของกัญชาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของประเทศไทยได้
พบข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีส่วนประกอบจากสารต่าง ๆ ของ
กัญชาเข้ามาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศไทยได้ รวมถึงการคุ้มครองต ารายาสมุนไพรในอดีตที่มี
กัญชาเป็นส่วนประกอบ จึงควรแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้เพ่ือให้สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย และสนับสนุนการปลูกกัญชาเพ่ือทดลองทางการแพทย์ 

1)  มาตรา 26 การอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองกัญชา 
ควรบัญญัติขอบเขตการขออนุญาตให้ชัดเจนเพ่ือสอดคล้องกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. 1961 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1972 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as 
Amended by, 1972) ทีส่ามารถให้ประเทศภาคีปลูก หรือใช้ประโยชน์จากกัญชาทางวิทยาศาสตร์ได้
เท่านั้น และแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ให้การผลิตกัญชารัดกุมมากขึ้น เพ่ือป้องกันการน ามาใช้ประโยชน์ในทาง
ที่ผิด เช่น การก าหนดอายุผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับกัญชา หรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ที่มา
ท างานในสถานที่ผลิตกัญชา หรือการก าหนดอายุผู้ที่ท างานในสถานที่ผลิตกัญชา เป็นต้น 

2)  มาตรา 7 (5) กัญชาได้ถูกจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว 
เนื่องจากกัญชายังมีโทษอยู่ถ้าน าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดแม้ไม่ร้ายแรงก็ตาม จึงควรถือเป็นยาเสพ
ติดให้โทษอยู่ แต่ควรแก้ไขเพ่ือให้สามารถน าตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยเพ่ิมข้อยกเว้นส าหรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถทานยารักษาโรคที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าสู่ร่างกายได้ และเป็นการส่งเสริมให้
หน่วยงานทางการแพทย์พัฒนาวิจัยทดลองตัวยาที่มีส่วนประกอบจากสารกัญชาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
เนื่องจากกัญชาเป็นพืชตามธรรมชาติที่มีถิ่นก าเนิดในทวีปเอเซียท าให้ประเทศไทยสามารถปลูกต้น
กัญชาได้ง่าย จึงเป็นประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีต้นทุนต่ า และประหยัดงบประมาณ
ในการน าเข้ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บจากต่างประเทศอีกด้วย อีกทั้งยังให้ความเป็นอยู่ และการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บของประชาชนชาวไทยดีกว่าปัจจุบัน รวมถึงการมีรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล
ในการส่งออกยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชาเป็นส่วนประกอบ และที่ส าคัญสามารถ
คุ้มครองต าราสมุนไพรในอดีตที่มีกัญชาผสมอยู่ในการจดสิทธิบัตรไม่ให้ชาวต่างชาติน าความรู้ที่ชาว
ไทยได้ค้นคว้ามาไปผลิตเป็นตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรก่อนประชาชนชาวไทย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

3)  ควรก าหนดปริมาณการครอบครองตัวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชา 
เพ่ือป้องกันบุคคลที่ได้รับอนุญาตน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือแจกจ่ายให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เนื่องจากแม้เป็นตัวยาส าเร็จรูปที่ไม่สามารถน าไปใช้ในทางที่ผิดได้ แต่ถ้าใช้ยาไม่ถูกวิธี หรือปริมาณ
มากเกินไปกอ็าจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้ หรือเกิดปัญหาต่อสังคมส่วนร่วมได ้
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