
HIGHLIGHTS
• การปลดลอ็คกญัชาออกจากยาเสพติดิโดยขาดมาติรการควบคมุ 

เกดิเป็นสภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย กระทบต่ิอความปลอดภัย 
ของเด็กและเยาวชนท่�ควรได้รบัการคุม้ครองมากท่�สดุ

• หัวใจสำาคัญของนโยบายกัญชาเสร่ คือการสร้างสมดุลระหว่าง 
‘เสรภ่าพ และ ความปลอดภยัของกลุม่เส่�ยง’ โดยเฉพาะเดก็และ
เยาวชน 

• การใชก้ญัชาในชว่งวยัท่�ยงัไม่เหมาะสม สง่ผลให้ความสามารถ
ในการคิด ติัดสินใจ และการจดจำาแย่ลง ศักยภาพการเร่ยนร้้
ถดถอยลง มแ่นวโน้มหลดุจากระบบการศึกษามากขึ�น และเส่�ยง
เสพติิดกัญชาในระยะยาว

• ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง โดยคณะกรรมาธิิการวิสามัญ ยังม่
ช่องโหว่ทุกขั�นติอน เด็กและเยาวชนอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเหมาะสมและเข้าถึงกัญชาได้ง่าย 

• การออกแบบนโยบายกัญชาเสรท่่�ได้สมดุล ควรเพิ�มมาติรการเพื�อ
ปิดจดุเส่�ยงท่�อาจเกดิขึ�นต่ิอเดก็และเยาวชน ทั�งการจำากดัการปลก้
ในครัวเรือน จำากัดจุดจำาหน่าย คุมบรรจุภัณฑ์์และโฆษณา 
กำาหนดปรมิาณครอบครอง และพจิารณาใช้มาติรการภาษ่

กัันยายน 2022

คุุม ‘กััญชาเสรีี’ อย่่างไรีให้้
ปลอดภััย่กัับเด็กัและเย่าวชนที่ี�สุด
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การท าให้กัญชาถูกกฎหมายหรือการเปิดเสรีกัญชาเป็นประเด็นนโยบายที่ถูกถกเถียงใน
สงัคมไทยอย่างมาก มทีัง้เสยีงสนบัสนุนและคดัคา้น ซึง่ในแต่ละฝ่ายยงัมองระดบัการเปิดเสรทีีเ่หมาะสม
ไว้ต่างกนั ที่ผ่านมา การใช้กญัชาในประเทศไทยก็มีทศิทางเปิดเสรมีากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การ
อนุญาตใหใ้ชก้ญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทยแ์ละการวจิยัในปี 20191 จนมาถงึการขบัเคลื่อนนโยบาย
กญัชาเสรโีดยกลุ่มประชาชนผูใ้ชง้านและพรรคการเมอืงในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา 

จุดเปลี่ยนส าคญัคอื การปลดล็อคกญัชาทุกส่วนออกจากรายชื่อยาเสพตดิให้โทษ (หากมสีาร 
THC ไม่เกนิ 0.2%) เมือ่วนัที ่9 มถิุนายน 2022 ทีผ่า่นมา2 อย่างไรกต็าม การปลดลอ็คนี้เกดิขึน้โดยทีไ่ม่
มกีฎหมายหรอืมาตรการใดมาควบคุมการใชง้านอย่างเพยีงพอ เกดิเป็นสภาวะ ‘สุญญากาศ’ ทีส่่งผลให้
การปลูก จ าหน่าย บรโิภคและใช้กญัชาในสงัคมไทยเป็นไปอย่างไร้กฎเกณฑ์ ขาดการควบคุมความ
ปลอดภยั ทีส่ าคญัคอื กระทบต่อความปลอดภยัของเดก็และเยาวชน ซึง่เป็นกลุ่มทีค่วรไดร้บัการคุม้ครอง
จากการด าเนินนโยบายนี้มากทีส่ดุ  

รายงานวเิคราะห์เชิงนโยบายฉบบันี้จะน าเสนอถงึผลกระทบของกญัชาต่อเดก็และเยาวชนใน
ดา้นต่างๆ ชีช้่องโหว่และจุดเสีย่งของการเปิดเสรกีญัชา ทัง้ในสภาวะสุญญากาศในปัจจุบนั และจากร่าง 
พ.ร.บ. กญัชาฯ ฉบบัล่าสดุ รวมถงึขอ้เสนอแนะในการออกแบบนโยบายกญัชาเสรทีีล่ดผลกระทบต่อกลุ่ม
เสีย่งอย่างเดก็และเยาวชน 

 

สมดุลของเสรีภาพและความปลอดภัย: หัวใจสำคัญของนโยบายกัญชา 

 นโยบายกญัชาเสรสี่งผลกระทบส าคญัต่อคนหลายกลุ่ม การออกแบบนโยบายจงึควรค านึงถงึ
ผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยมหีวัใจส าคญัคอื การสร้างสมดุลระหว่าง 2 หลกัการ 
ไดแ้ก่ เสรภีาพของประชาชน และความปลอดภยัของเดก็ เยาวชน และสงัคม 

 เสรภีาพของประชาชน หมายรวมทัง้ผูใ้ชง้าน-บรโิภคทีบ่รรลุนิตภิาวะ ซึง่ตอ้งการใชก้ญัชา/กญั
ชงเพือ่ดแูลรกัษาสขุภาพตนเองหรอืใชเ้พือ่นนัทนาการ ตลอดจนเสรภีาพของเกษตรกร ผูผ้ลติสนิคา้ และ
ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะใชก้ญัชา/กญัชงในการสรา้งรายได ้ในแงห่นึ่ง การเปิดใหป้ระชาชนสามารถใช้
กญัชา/กญัชงในฐานะพชืสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทยน์ัน้ ช่วยลดต้นทุนค่ารกัษาสุขภาพ และ
ยงัสร้างทางเลือกในการดูแลรกัษาสุขภาพแก่กลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องใช้อีกด้วย อย่างไรก็ดี หาก 
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‘เสรภีาพ’ ของการใช้กญัชา/กญัชงครอบคลุมไปถงึการใชเ้พื่อนันทนาการ การออกแบบนโยบายและ
มาตรการก ากบัก็ย่อมมปีระเดน็ให้พจิารณามากขึ้น ผู้ก าหนดนโยบายควรจดัวางระยะของเสรภีาพนี้
อย่างเหมาะสม โดยค านึงถงึบรบิทของสงัคมไทยและศกัยภาพของหน่วยงานก ากบัดแูลในปัจจุบนั 

 อกีหลกัการหนึ่งที่ตอ้งพจิารณาควบคู่กนัไปคอื ความปลอดภยัของเดก็ เยาวชน และกลุ่มเสีย่ง
อื่นๆ เช่น สตรมีคีรรภ์และสตรทีี่ก าลงัใหน้มบุตร ซึ่งเสีย่งได้รบัผลกระทบทางสุขภาพที่ รุนแรงกว่าคน
กลุ่มอื่นจากการบรโิภคกญัชาและสารสกดั จงึควรไดร้บัการคุม้ครองและจ ากดัการเขา้ถงึกญัชาใหม้าก
ทีสุ่ด นอกจากนี้ ประชาชนทัว่ไปกค็วรไดร้บัความเสีย่งจากการบรโิภคหรอืใชก้ญัชาของกลุ่มผูใ้ชง้านให้
น้อยทีส่ดุ เชน่ ความเสีย่งจากการไดร้บัควนัมอืสอง และการบรโิภคอาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นประกอบ
ของกญัชาโดยทีไ่ม่ไดร้บัการแจง้เตอืน เป็นต้น รวมทัง้ควรค านึงถงึการควบคุมความปลอดภยับนทอ้ง
ถนน ทีอ่าจมกีรณีอุบตัเิหตุจากการใชก้ญัชาเพิม่มากขึน้เมือ่มกีารเปิดเสร ี 

 ทัง้สองหลักการนี้เป็นประเด็นส าคญัที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องพิจารณาและชัง่น ้าหนักอย่าง
รอบคอบ เพือ่ออกแบบนโยบายและมาตรการควบคุมทีเ่หมาะสม นัน่คอื รดักุมมากพอทีจ่ะคุม้ครองกลุ่ม
เสี่ยงได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกนัก็ไม่เข้มงวดมากเกินไปจนปิดกัน้เสรภีาพของ
ประชาชนกลุ่มอื่นๆ 

 

ผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชนในสภาวะสุญญากาศ 

การถอดกญัชา/กญัชงออกจากยาเสพติดอย่างเร่งรบี โดยขาดมาตรการควบคุมที่รดักุมและ
ครอบคลุม ท าใหส้งัคมไทยตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย กญัชากลายเป็นสนิคา้ทีเ่ขา้ถงึได้
งา่ย โดยเฉพาะการใชเ้พือ่นนัทนาการที่เกดิขึน้อยา่งแพร่หลาย สง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนไทยทีค่วรไดร้บั
การคุม้ครองกลบัเขา้ถงึกญัชาไดม้ากขึน้ โดยมทีัง้กลุ่มทีบ่รโิภคกญัชาโดยไม่ไดต้ัง้ใจ และกลุ่มทีท่ดลอง
ใชด้ว้ยตนเอง 

ราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรายงานข้อมูลว่า ในช่วงวนัที่ 21 มถิุนายน ถึง 1 
สงิหาคม 2022 มเีดก็และเยาวชนทีม่อีาการป่วยจากกญัชาจ านวน 18 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บักญัชา
โดยตัง้ใจดว้ยตนเอง 13 ราย ทีไ่ดร้บักญัชามาจากเพือ่นและซือ้ดว้ยตนเอง และอกีกลุ่มไดร้บัโดยไม่ตัง้ใจ
หรอืไม่รูต้วัอกี 5 ราย ซึง่เกดิจากการบรโิภคอาหารและเครื่องดื่มทีม่กีญัชาเป็นสว่นประกอบโดยไม่ตัง้ใจ 
เนื่องจากสมาชกิครอบครวัเป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์หล่านัน้และเกบ็ไวใ้นทีท่ีเ่ดก็สามารถเขา้ถงึไดไ้ม่ยาก ใน
จ านวนนี้เป็นเดก็เลก็อายุไมเ่กนิ 5 ปี ทัง้หมด 2 ราย3 

สารออกฤทธิ ท์ี่ ส า คัญ ในกัญชาและกัญชงม ีี  2 ชนิ ด  คือ  Cannabidiol (CBD) และ 
Tetrahydrocannabinol (THC) แมส้ารทัง้สองชนิดจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก แต่ใหผ้ลลพัธท์ีต่่างกนั 
CBD เป็นสารทีไ่ม่ออกฤทธิต์่อระบบประสาท ไม่ท าใหม้นึเมา จงึไม่ถูกจดัเป็นยาเสพตดิ ในขณะที ่THC 
มฤีทธิต์่อจติประสาท ท าให้เกดิการเสพตดิได้ เนีืี่องจากกญัชาประกอบด้วย THC ถงึ 12% และม ี
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CBD เพยีง 0.3% การสบูและบรโิภคโดยตรงจงึมโีอกาสรบัสาร THC ในปรมิาณมากเกนิไป4 โดยเฉพาะ
การใชก้ญัชาในชว่งวยัทีย่งัไม่เหมาะสม ทีส่รา้งผลเสยีส าคญั 2 ดา้นคอื สุขภาพร่างกาย และการเรยีนรู ้ 

ในด้านสุขภาพ งานศึกษาจ านวนมากให้ข้อสรุปไปในทางเดียวกันว่า กัญชามีผลท าให้
พฒันาการทางสมองของเดก็และเยาวชนผดิปกต ิเนื่องจากสมองในช่วงอายุนี้ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา 
หากใชก้ญัชาในปรมิาณมากและต่อเน่ือง ฤทธิข์องกญัชาจะรบกวนการท างานของเซลลส์มองจนสง่ผลให้
ความสามารถในการรู้คดิ ตดัสนิใจ และการจดจ าย ่าแย่ลง 5 งานศึกษาโดย Meier MH, et al. (2012) 
พบว่า หากเริม่ใชก้ญัชาตัง้แต่เป็นวยัรุ่น โดยใชอ้ย่างน้อย 4 วนัต่อสปัดาห ์และใชต้่อเนื่องจนเป็นผูใ้หญ่ 
มแีนวโน้มทีร่ะดบัเชาวน์ปัญญา (ไอควิ) จะลดลง 8 จุด6 ซึง่ระดบัไอควิเฉลีย่ของประชากรไทยอยูท่ี ่88.97 
หมายความวา่การใชก้ญัชาอาจสง่ผลใหร้ะดบัไอควิลดลงราว 7.1% สว่นผลกระทบต่อสขุภาพจติกพ็บวา่ 
หากใชก้ญัชา โดยเฉพาะทีม่สีาร THC ในปรมิาณมาก จะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิอาการและโรคทาง
จติเวชได ้เชน่ หลงผดิ หแูวว่ วติกกงัวล อารมณ์แปรปรวน และซมึเศรา้8 

 ผลเสยีส าคญัอีกด้านหนึ่งคอื ศกัยภาพการเรยีนรู้ถดถอยลง ซึ่งก็เป็นผลจากการที่สมองถูก
รบกวนด้วยฤทธิข์องกญัชา จงึไม่สามารถรบัขอ้มูลและประมวลผลได้อย่างเตม็ที่ มากไปกว่านัน้ ยงัมี
ความเสีย่งที่จะหลุดจากระบบการศกึษาได้ง่ายกว่า งานศกึษาในประเทศนิวซแีลนด์ โดย Fergusson 
DM, et al. (2003) ซึ่งตดิตามนักเรยีนจ านวน 1,265 คน เป็นเวลา 10 ปี พบว่า นักเรยีนทีเ่ริม่ใชก้ญัชา
ตัง้แต่อายุ 15 ปี มแีนวโน้มหลุดจากระบบการศกึษามากกวา่กลุ่มทีไ่ม่ใช ้โดยมโีอกาสจบการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายน้อยกวา่ 3.6 เทา่ และระดบัอุดมศกึษาน้อยกวา่ 3.7 เทา่9  

 ยิง่ไปกว่านัน้ การทดลองใชก้ญัชาตัง้แต่วยัเดก็ยงัเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะเสพตดิกญัชาในระยะยาว
ไดม้ากกวา่ เมือ่เทยีบกบัการเริม่ใชใ้นวยัผูใ้หญ่ จากการเกบ็ขอ้มลูในประเทศสหรฐัอเมรกิาโดย National 
Household on Drug Abuse (2001) พบว่า การเสพกญัชาตัง้แต่อายุ 11-13 ปี เพิม่ความเสีย่งสมัพทัธ์ 
(relative risk) ของการเสพติดกัญชาเป็น 10.8 เท่า และหากเริ่มเสพเมื่ออายุ 14-15 ปี ความเสี่ยง
สมัพทัธจ์ะเพิม่ขึน้เป็น 12.0 เท่า10 อกีทัง้การเริม่ใชก้ญัชาเรว็กเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีอ่าจน าไปสูก่ารทดลองใช้
สารเสพตดิอื่นๆ ซึง่อาจมคีวามรุนแรงมากกวา่กญัชาอกีดว้ย11 

 

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชงฯ ยังคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ไม่มากพอ 

 ในวนัที่กญัชากญัชงถูกปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพตดิอย่างเป็นทางการ เป็นช่วงเวลา
เดยีวกนัทีร่่าง พ.ร.บ. กญัชา กญัชง เสนอโดยพรรคภูมใิจไทย และร่าง พ.ร.บ. สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์
กญัชา กญัชง เสนอโดยพรรคพลงัประชารฐั ผ่านมตสิภาผูแ้ทนราษฎรอย่างเป็นเอกฉันท์ในวาระแรก 
จากนัน้จงึมกีารตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ (กมธ. วสิามญั) เพื่อปรบัปรุงร่าง
กฎหมาย  

หลงัจากใชเ้วลาร่วม 3 เดอืน กมธ. วสิามญัฯ กพ็จิารณาแก้ไขร่าง พ.รบ. กญัชาจนเสรจ็สิน้ใน
วนัที่ 7 กนัยายน 2022 แม้จะมคีวามพยายามอุดรอยรัว่ที่เกิดขึ้นในสภาวะสุญญากาศ โดยก าหนด
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มาตรการหลายขอ้ทีค่รอบคลุมมากขึน้ในร่างฉบบันี้ แต่กย็งัมปีระเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครอง
เดก็และเยาวชนอกีจ านวนมากที่ไม่ได้ถูกพูดถงึ หรอืไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชดัเจนมากพอ ภายใต้ร่าง
กฎหมายนี้ ห่วงโซ่การผลติและการจ าหน่ายกญัชาจงึยงัมชีอ่งโหวใ่นทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การปลกู จ าหน่าย 
โฆษณา จนถงึการครอบครองและใชง้านกญัชา เสีย่งที่เดก็และเยาวชนจะไม่ได้รบัการคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมและอาจเขา้ถงึกญัชาไดง้า่ย  

ล่าสุดเมื่อวนัที ่14 กนัยายน สภาผูแ้ทนราษฎรกไ็ดม้มีตถิอนรา่งกฎหมายฉบบันี้ ท าใหก้ฎหมาย
ถูกตกีลบัไปให ้กมธ. วสิามญัด าเนินการแกไ้ข เพือ่รอพจิารณาในวาระถดัไปในสมยัประชุมหน้า ซึง่จะยิง่
ยดืระยะเวลาของภาวะสญุญากาศใหย้าวนานขึน้อกี  
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แผนภูมทิี่ 1: เปรยีบเทยีบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากกัญชา ระหว่างในสภาวะสุญญากาศและ
มาตรการในร่าง พ.ร.บ. กญัชา กญัชง 

ขัน้ตอน 
ประเดน็ส ำคญัท่ีเก่ียวข้อง

กบัเดก็และเยำวชน 
สภำวะสญุญำกำศ
ทำงกฎหมำย 

ร่ำง พ.ร.บ. กญัชำ 
กญัชง โดย  

กมธ. วิสำมญั 

ช่องโหว่ของกฎหมำย
และผลกระทบต่อ

เยำวชน 

ปลกู ปลกูทีบ่า้นได ้
ไมจ่ ากดัจ านวนตน้ ไมเ่กนิ 15 ตน้ 

เดก็และเยาวชนเสีย่งเขา้ถงึ
กญัชาไดต้ัง้แต่ในบา้น 

จ ำหน่ำย 

ก าหนดอายทุีจ่ าหน่ายใหไ้ด ้
(ไมต่ ่ากวา่ 20 ปี) 

 

 
 

ฝ่าฝืนโทษจ าคุก 3 ปี 
และปรบั 3 แสนบาท 

 

ก าหนดสถานทีห่า้มจ าหน่าย  
(สถานศกึษา หอพกั สนาม
เดก็เล่น สวนสาธารณะ ฯลฯ) 

  ยงัไมก่ าหนดระยะหา่ง 
ทีเ่หมาะสม สามารถขายใน

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงได ้

ควบคุมบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก 
  ผูผ้ลติอาจออกแบบ

ผลติภณัฑท์ีด่งึดดูความ
สนใจเดก็ 

โฆษณำ ควบคุมโฆษณา 

  
 
เฉพาะการโฆษณาชอ่
ดอก สารสกดั และ
อุปกรณ์ทีใ่ชส้บู 

ไมม่มีาตรการควบคุม
โฆษณาทีเ่จาะจงกบัเดก็

และเยาวชน 

ครอบครอง
และใช้งำน 

ก าหนดปรมิาณครอบครอง 
  อาจเกดิการจ าหน่าย 

และบรโิภคในปรมิาณ 
ทีไ่มเ่หมาะสม 

ก าหนดขอ้หา้มสบูและบรโิภค 
ในทีส่าธารณะ และขณะขบัขี่

ยานพาหนะ 

 

ระบุสถานทีช่ดัเจนขึน้ 

 

 
ทีม่า: รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตักิญัชา กญัชง พ.ศ. ...12 

 

ให้ปลูกที่บ้านได้หลายต้น เด็กเสี่ยงเข้าถึงกัญชาได้ตั้งแต่ในบ้าน 

  ในขัน้การปลกู ประเดน็ส าคญัทีส่ดุทีจ่ะกระทบต่อเดก็และเยาวชนคอื การอนุญาตใหป้ลกูกญัชา
กญัชงที่บ้านได้ ในสภาวะปัจจุบนัที่ไม่มีกฎหมายควบคุมกญัชา ครวัเรือนสามารถปลูกได้ไม่จ ากดั

https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=f7xtMPqxD_ZJSDXKYXoJ5eDqtU2y5YXwv_ggNhMaEx95wDN7mPErQPwZDsbrUuIrJotR3sEx9aXjTsCAiih56PLIGuiX9Zrp4f8Q-A8X3yzvloijcdgwLDxi49RIep0z3nOoWKwISffiQSGc1IECzvZFo2bYxwJoEOA%3D&ref=1793246&n=1
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จ านวนตน้ รวมถงึไม่มขีอ้บงัคบัวา่ครวัเรอืนทีม่เีดก็และเยาวชนจะตอ้งปลูกและจดัเกบ็ใหพ้น้จากเดก็และ
เยาวชนอย่างไร ในร่างกฎหมายฉบบั กมธ. วสิามญั ไดเ้พิม่ขอ้ก าหนดเรื่องจ านวนต้นกญัชาทีส่ามารถ
ปลูกในบา้น โดยใหอ้ยู่ที ่15 ตน้ และระบุหน้าทีข่องผูป้ลูกในครวัเรอืนว่า ตอ้งจดัใหม้สีถานทีเ่พาะปลูกที่
มมีาตรการป้องกนัไม่ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ถงึกญัชากญัชงทีป่ลูกไวไ้ด ้และต้องป้องกนัไม่ใหม้กีารน า
กญัชาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ (มาตรา 20/6) 

อย่างไรกต็าม การอนุญาตใหป้ลูกทีบ่า้นได ้15 ตน้นัน้ กย็งัถอืว่าเป็นจ านวนทีค่อ่นขา้งมาก เมื่อ
เทยีบกบัหลายประเทศทีม่นีโยบายกญัชาเสรแีละอนุญาตใหป้ลูกทีบ่า้นได ้ซึง่สว่นใหญ่จ ากดัจ านวนไวท้ี่
ราว 4-6 ต้นเท่านัน้ เช่น ประเทศแคนาดาอนุญาตใหป้ลูกไม่เกนิ 4 ต้น พรอ้มกบัก าหนดมาตรการใหผู้้
ปลูกในครวัเรอืนตอ้งปฏบิตัติามอย่างค่อนขา้งเคร่งครดั โดยเฉพาะการควบคุมความปลอดภยัของเดก็
และเยาวชนในครวัเรอืน13 ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ ในทางกฎหมายยงัถือว่ากญัชาเป็นยาเสพตดิ
ประเภทไม่รุนแรง (soft drug) รฐับาลจงึใชน้โยบายผ่อนปรน (toleration policy) คอื ครวัเรอืนสามารถ
ปลกูเพือ่ใชส้ว่นตวัไดไ้ม่เกนิ 5 ตน้ โดยจะไม่ถูกด าเนินคด ีเพือ่จ ากดัการใชง้านกญัชาในครวัเรอืน14  

การอนุญาตใหป้ลกูทีบ่า้นไดห้ลายตน้จะยิง่เพิม่ความเสีย่งทีเ่ดก็และเยาวชนจะเขา้ถงึและบรโิภค
กญัชาโดยไม่ไดต้ัง้ใจ ดงัทีป่รากฏใหเ้หน็เป็นจ านวนไม่น้อยในช่วงทีผ่่านมา นอกจากนี้ การอนุญาตให้
ปลูกโดยจ ากัดจ านวนต้นและก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง ยังมีปัญหาในการบังคบัใช้
กฎหมาย ทีต่อ้งตรวจสอบไปทุกบา้นเรอืน ยากต่อการปฏบิตัจิรงิของเจา้หน้าที ่

 

จำกัดอายุผู้ซื้อกัญชาและสถานที่จำหน่าย แต่ยังขาดการมาตรการควบคุมบรรจุภัณฑ์ 

 ส าหรบัขัน้ตอนการจ าหน่าย เดมิทกีระทรวงสาธารณสุขใช้วธิปีระกาศให้กญัชาเป็นสมุนไพร
ควบคุม และระบุในประกาศว่าห้ามจ าหน่ายให้แก่บุคคลอายุต ่ากว่า 20 ปี15 เพื่อควบคุมสถานการณ์
ชัว่คราวในช่วงสุญญากาศ ต่อมาในร่าง พ.ร.บ. แกไ้ขฉบบั กมธ. ไดเ้พิม่โทษแก่ผูท้ีฝ่่าฝืนจ าหน่ายใหแ้ก่
เด็กและเยาวชน คอื จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรอืปรบัไม่เกินสามแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั (มาตรา 40) 
รวมถงึก าหนดรปูแบบและสถานทีท่ีห่า้มจ าหน่ายกญัชากญัชงสว่นต่างๆ ไดแ้ก่ ศาสนสถาน สถานศกึษา 
(ระบุห้ามจ าหน่ายอาหารที่มกีญัชา กญัชง หรอืสารสกดัเป็นวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบในสถานศกึษา
ด้วย) หอพกั สวนสาธารณะ สวนสตัว์ สวนสนุก และสถานที่อื่นๆ ที่รฐัมนตรอีาจก าหนดเพิม่เติมใน
อนาคต รวมถึงห้ามจ าหน่ายผ่านเครื่องจ าหน่ายอตัโนมตั ิและทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 37/1 และ 
37/2) อย่างไรกด็ ียงัไม่มกีารก าหนดเขตพืน้ทีจ่ าหน่ายกญัชา (zoning) หรอืระยะห่างทีเ่หมาะสมระหว่าง
จุดจ าหน่ายกบัสถานที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชนไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งจะมสี่วนส าคญัต่อการลดการ
เขา้ถงึกญัชาในเดก็และเยาวชนไดม้าก 

 ทีส่ าคญัคอื ในร่างกฎหมายฉบบันี้ยงัไม่มมีาตรการควบคุมเรื่องหบีห่อบรรจุภณัฑแ์ละฉลากค า
เตอืนบนสนิคา้กญัชา/กญัชงทุกประเภท โดยมเีพยีงขอ้ก าหนดเรื่องหน้าทีข่องผูจ้ าหน่าย ใหปิ้ดประกาศ
หรอืแจง้ ณ สถานทีข่ายเกีย่วกบัการหา้มขายแก่เดก็และเยาวชนเท่านัน้ (มาตรา 37) ขาดแนวทางการ
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ควบคุมรูปแบบบรรจุภณัฑ์ไม่ใหด้งึดูดความสนใจเดก็และเยาวชน รวมถงึไม่มขีอ้ก าหนดให้ผูผ้ลติต้อง
ระบุปริมาณสาร THC และ CBD ที่ชดัเจน พร้อมติดฉลากค าเตือนผลกระทบต่อสุขภาพและอายุที่
เหมาะสมของผูใ้ชง้าน ซึ่งเป็นมาตรการทีจ่ าเป็นอย่างมากส าหรบัการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ทีอ่นัตรายต่อ
สขุภาพ เชน่เดยีวกบัทีบ่งัคบัใชใ้นผลติภณัฑเ์หลา้และบุหรี ่

 

 

ไม่มีมาตรการควบคุมโฆษณาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 

 การโฆษณาเป็นอกีขัน้ตอนส าคญัทีห่ากควบคุมไดอ้ย่างเหมาะสมกม็ีศกัยภาพทีจ่ะช่วยลดการ
เขา้ถงึกญัชาในเดก็และเยาวชนได้ ที่ผ่านมายงัไม่มกีฎหมายใดควบคุมการโฆษณาผลติภณัฑ์กญัชา
โดยเฉพาะ มเีพยีงค าเตือนและข้อแนะน าโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า การ
โฆษณายาจากสมุนไพร ผลติภณัฑ์สมุนไพรที่มสี่วนประกอบของกญัชากญัชง จะต้องขออนุญาตจาก 
อย. ก่อน และให้แสดงค าเตอืนในสื่อโฆษณาว่า เด็กและสตรมีคีรรภ์ไม่ควรบรโิภค เป็นต้น 16 แต่ร่าง
กฎหมายทีผ่่านการแกไ้ขโดย กมธ. แลว้ กลบัไม่มมีาตรการควบคุมโฆษณาเพื่อจ ากดัการเขา้ถงึในเดก็
และเยาวชนโดยเฉพาะแต่อย่างใด มเีพยีงขอ้หา้มไม่ใหโ้ฆษณาหรอืท าการสื่อสารการตลอดเกีย่วกบัช่อ
ดอกหรอืยางของกญัชา สารสกดั หรอืเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบูกญัชา รวมถงึไม่ใหม้ี
การโฆษณาทีเ่กินความจรงิ โออ้วดสรรพคุณของกญัชา และสนับสนุนใหม้กีารกระท าผดิกฎหมายหรอื
ศลีธรรม (มาตรา 30 และ 30/1) ซึง่ยงัคงเปิดช่องโหวใ่หผู้จ้ าหน่ายสามารถท าการตลาดเพือ่จงูใจเดก็และ
เยาวชนได ้

 

ไม่กำหนดปริมาณการครอบครองในที่สาธารณะ 

 ประเด็นสุดท้ายคือการครอบครองและใช้งานกญัชา/กญัชง ในร่างกฎหมายฉบบั กมธ. ได้
ก าหนดมาตรการหา้มสูบกญัชาในที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชนอย่าง
สถานศกึษา สวนสาธารณะ ฯลฯ เชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดสถานทีห่า้มจ าหน่าย (มาตรา 37/4) รวมถงึระบุ
หา้มขบัขีย่านพาหนะในขณะมนึเมากญัชา กญัชง สารสกดั หรืออาหารทีม่กีญัชา หากฝ่าฝืนมโีทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั (มาตรา 37/7 และ มาตรา 40/6) 

อย่างไรก็ด ีในร่างกฎหมายนี้ยงัไม่มกีารจ ากดัปรมิาณการครอบครองกญัชา/กญัชงอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะทีเ่ป็นการครอบครองในทีส่าธารณะ ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการจ าหน่าย ครอบครอง และ
บรโิภคในปรมิาณทีไ่ม่เหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อสวสัดภิาพของบุคคลอื่น ตัง้แต่เดก็ เยาวชน กลุ่ม
เสีย่งอื่นๆ ทีไ่ม่ควรบรโิภคกญัชา/กญัชง และสว่นรวม รวมถงึอาจมคีวามเสีย่งเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน
มากขึน้ 
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ออกแบบนโยบายกัญชาโดยคำนึงถึงเด็กและเยาวชนมากขึ้น 

เมื่อพจิารณาเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. กญัชา กญัชง ฉบบั กมธ. วสิามญัฯ จะเหน็วา่ทศิทางการเปิด
เสรกีญัชาในประเทศไทยค่อนขา้งชดัเจนแลว้ว่าจะครอบคลุมการใชง้านหลายวตัถุประสงค ์ทัง้เพื่อการ
รกัษาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เพื่อความบนัเทงิหรอืนันทนาการส่วนบุคคล ตลอดจนเพื่อ
สรา้งรายได้ในเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรม อย่างไรกด็ ีมาตรการควบคุมทีก่ าหนดไวย้งัไม่รดักุมและ
ครอบคลุมมากพอที่จะจ ากดัผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ผู้ที่ไม่ต้องการใช้ -บริโภคกญัชา/กัญชง 
รวมถงึความปลอดภยัของสงัคมส่วนร่วมได้ นโยบายกญัชาเสรจีงึยงัไม่ได้สมดุลระหว่างเสรภีาพและ
ความปลอดภยั ซึง่ตอ้งเพิม่การคุม้ครองเดก็ เยาวชน และกลุ่มเสีย่งใหม้ากขึน้ในทุกขัน้ตอน 

 

ลดจำนวนการปลูกที่บ้านหรือให้ปลูกเฉพาะกัญชง 

เพื่อใหป้ระชาชนทีต่้องการใชก้ญัชา/กญัชงเพื่อรกัษาสุขภาพยงัมทีางเลอืกในการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ที่บ้าน พร้อมทัง้ลดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะได้รบักัญชาโดยไม่ตัง้ใจ รฐัควร
พจิารณาลดจ านวนต้นกญัชา/กญัชงที่อนุญาตให้ปลูกที่บ้านได้เหลือ 4-6 ต้น ซึ่งเป็นจ านวนที่หลาย
ประเทศทีด่ าเนินนโยบายกญัชาเสรกี าหนดไว ้เชน่ ประเทศแคนาดาและเนเธอรแ์ลนด ์ 

 นอกจากนี้ รฐัอาจพจิารณาอนุญาตให้ครวัเรอืนปลูกเฉพาะกญัชงก่อน เนื่องจากกญัชงมสีาร 
THC ทีก่่อใหเ้กดิฤทธิเ์มาน้อยกวา่กญัชาคอ่นขา้งมาก (ไม่เกนิ 0.3%) แต่มสีาร CBD มากกว่ากญัชา ซึง่
มสีรรพคุณบรรเทาอาการปวดไดใ้กลเ้คยีงกนั ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภยัและให้
ความรูแ้ก่ผูป้ลกูในครวัเรอืน 

 

จำกัดจุดจำหน่าย ใช้ทำอาหารต้องแจ้งให้ชัด คุมบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 

 รฐัควรก าหนดเขตพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้กญัชา/กญัชงใหช้ดัเจน โดยเฉพาะการก าหนดระยะห่าง
ระหว่างร้านค้ากบัสถานที่ที่เด็กและเยาวชนท ากจิกรรม เช่น ห้ามจ าหน่ายกญัชา /กญัชงในรศัม ี500 
เมตร จากสถานศกึษา เป็นตน้ รวมถงึควรเพิม่ความเขม้งวดในการอนุญาตจ าหน่าย โดยควรใหจ้ าหน่าย
ในร้านที่จ าหน่ายสินค้ากัญชาโดยเฉพาะ ไม่ควรอนุญาตให้ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือ
หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไปสามารถวางจ าหน่ายสนิคา้กญัชา/กญัชงได ้เพือ่จ ากดัการเขา้ถงึในเดก็และเยาวชน 
ส าหรบัรา้นอาหารทัว่ไปทีใ่ชก้ญัชาเป็นวตัถุดบิหรอืสว่นประกอบในอาหาร กต็อ้งจดัท าป้ายประกาศแจง้
ผู้บริโภคให้ชัดเจน ทัง้ส่วนประกอบและปริมาณของกัญชาที่ใช้ ข้อแนะน าความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ตลอดจนมคี าเตอืนไมใ่หผู้ท้ีอ่ายุต ่ากวา่ 20 ปีบรโิภค 

 ที่ส าคญั รฐัควรเพิม่มาตรการควบคุมหบีห่อผลติภณัฑ์กญัชา/กญัชง ซึ่งยงัเป็นช่องโหว่ส าคญั
ของร่างกฎหมายควบคุมกญัชาฉบบันี้ โดยควรก าหนดรูปแบบบรรจุภณัฑท์ีผู่ผ้ลติตอ้งปฏบิตัติามอย่าง
เครง่ครดั เช่น ตอ้งใหข้อ้มลูโดยละเอยีดวา่เป็นผลติภณัฑก์ญัชา กญัชง สารสกดั หรอืมกีญัชา/กญัชงเป็น
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ส่วนประกอบในปริมาณเท่าใด มีค าเตือนห้ามเด็กและเยาวชนใช้งานอย่างชดัเจน นอกจากนี้ ควร
ก าหนดใหผู้ผ้ลติต้องออกแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่ดก็สามารถเปิดไดย้าก (childproof packaging) เช่น มปีุ่ ม
ลอ็ค หรอืตอ้งใชแ้รงในการเปิดมากขึน้19 เพือ่ลดโอกาสทีเ่ดก็และเยาวชนจะเผลอบรโิภคหรอืใชโ้ดยไมรู่ ้

 

ห้ามโฆษณาให้เด็กและเยาวชนเห็น 

 เช่นเดยีวกบัมาตรการควบคุมบรรจุภณัฑ์ การโฆษณาผลติภณัฑ์กญัชา/กญัชงก็ควรเป็นไป
อย่างจ ากดั ในบางประเทศทีเ่ปิดเสรกีญัชาใชว้ธิหีา้มโฆษณาส่งเสรมิการจ าหน่ายกญัชาในทุกรูปแบบ 
เช่น ประเทศอุรุกวยั เพื่อลดการเขา้ถงึในเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด 20 ที่ส าคญัคอื ควรมมีาตรการ
ควบคุมไม่ใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็โฆษณาเหล่านี้ รวมถงึหา้มผูจ้ าหน่ายใชร้ปูแบบการสือ่สารการตลาดที่
จงูใจเดก็และเยาวชนดว้ย ไม่วา่จะเป็นการใชบุ้คคลจรงิหรอืบุคคลในนวนิยาย การต์นู สตัว ์หรอืขอ้ความ
ที่เชื่อมโยงกญัชากบัความส าเร็จ ความตื่นเต้น ความท้าทาย การพกัผ่อน หรอืความกล้าหาญ เพื่อ
กระตุน้ความสนใจจากเดก็และเยาวชน 

กำหนดปริมาณครอบครอง พิจารณาโมเดลสถานที่สูบกัญชานอกบ้าน 

รฐัควรก าหนดปรมิาณที่ประชาชนสามารถครอบครองกญัชา/กญัชงในที่สาธารณะได้อย่างถูก
กฎหมาย เพื่อไม่ใหก้ารครอบครอง บรโิภค และใชก้ญัชา โดยเฉพาะการใชใ้นเชงินันทนาการเป็นไป
อย่างกว้างขวางจนเกินไป โดยอาจก าหนดปรมิาณครอบครองที่เหมาะสมส าหรบัสนิค้ากญัชาแต่ละ
รปูแบบโดยละเอยีด ตวัอย่างในรฐัออนแทรโีอ ประเทศแคนาดา ก าหนดปรมิาณครอบครองไวด้งันี้ แบบ
แหง้ไม่เกนิ 30 กรมั แบบใบสดไม่เกนิ 150 กรมั อาหารและเครื่องดื่มทีม่สีว่นประกอบของกญัชา ไม่เกนิ 
450 กรมั และ 2,100 กรมัตามล าดบั และสารสกดัไม่เกนิ 5 กรมั เป็นตน้21 ซึง่ปรมิาณครอบครองนี้ควร
สอดคลอ้งกบัปรมิาณทีร่า้นคา้สามารถจ าหน่ายใหผู้ใ้ชก้ญัชาดว้ย 

นอกจากนี้ เพื่อลดการใช้กญัชาในครวัเรอืน โดยเฉพาะครวัเรอืนที่มเีดก็และเยาวชน รฐัอาจ
พจิารณาศกึษาแนวทางการเปิดสถานทีส่ าหรบัสบูและบรโิภคกญัชานอกบา้น เช่นรูปแบบรา้นจ าหน่าย
และเสพกญัชาในประเทศเนเธอร์แลนดท์ีเ่รยีกว่า Coffee Shop22 ทัง้นี้ รฐัตอ้งมมีาตรการจ ากดัปรมิาณ
การจ าหน่ายและเสพในสถานที่เหล่านี้อย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้จ าหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้าน รวมถงึเขม้งวดกบัการห้ามขบัขีย่านพาหนะหลงัจากใช้กญัชามากขึ้น เนื่องจากมี
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนมากขึน้หากอนุญาตใหม้กีารใชก้ญัชานอกบา้น 

 

พิจารณาใช้มาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณการบริโภค 

 แนวทางสุดทา้ยคอื รฐัอาจพจิารณาจดัเกบ็ภาษีกบัสนิคา้กญัชา/กญัชง เพื่อควบคุมไม่ใหร้าคา
สนิคา้ถูกเกนิไปจนเดก็และเยาวชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย งานศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่ ราคา
ของสนิคา้บุหรีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ส าหรบัเยาวชน หากสนิคา้เหล่านี้มรีาคา
สงูขึน้ กม็แีนวโน้มทีพ่วกเขาจะลดการซือ้มากกวา่เมื่อเทยีบกบัผูใ้หญ่23 รวมถงึรฐัอาจน ารายไดจ้ากภาษี
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กญัชามาใชท้ านโยบายใหค้วามรูแ้ละป้องกนัเยาวชนจากกญัชา หรอืท าการวจิยัและประเมนิผลกระทบ
ทางลบจากการด าเนินนโยบายกญัชาเสรรีว่มดว้ย 
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