
HIGHLIGHTS
• การปลดลอ็คกญัชาออกจากยาเสพติดิโดยขาดมาติรการควบคุม 

เกดิเป็นสภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย กระทบต่ิอความปลอดภัย 
ของเดก็และเยาวชนท่�ควรได้รบัการคุ้มครองมากท่�สดุ

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

• การใช้กัญชาในช่วงวัยท่�ยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้พัฒนาการ
สมองแย่ลง มแ่นวโน้มหลุดจากระบบการศึกษา และเส่�ยงเสพติดิ
กัญชาในระยะยาว

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

• ควรเพิ�มมาติรการเพื�อปิดจุดเส่�ยงท่�อาจเกิดขึ�นต่ิอเด็กและ
เยาวชน ทั�งการจำากัดการปลูกในครัวเรือน จำากัดจุดจำาหน่าย  
คุมบรรจุภัณฑ์์และโฆษณา กำาหนดปริมาณครอบครอง และ
พจิารณาใช้มาติรการภาษ่ ตุุลาคม 2022

คุุม ‘กััญชาเสรีี’ อย่่างไรีให้้
ปลอดภัยั่กัับเด็กัและเย่าวชนทีี่�สุด

ตุตุา า



!"# ‘$%&'()*+,’ -./(01+23456-78%.$%9)7:$;6<).(='>?,@*"7

3

 การทำาให้กัญชาถึูกกฎหมายหรือการเปิด
เสร่กัญชาเป็นประเด็นนโยบายท่�ถึูกถึกเถึ่ยง 
ในสังคมไทยอย่างมาก ม่ทั�งเส่ยงสนับสนุนและ
คัดค้าน ซึ่ึ�งในแติ่ละฝ่่ายยังมองระดับการเปิดเสร่ 
ท่�เหมาะสมไว้ติ่างกัน ท่�ผ่านมา การใช้กัญชาใน
ประเทศไทยก็ม่ทิศทางเปิดเสร่มากขึ�นอย่าง 
ต่ิอเนื�อง ติั�งแติ่การอนุญาติให้ใช้กัญชาเพื�อ
ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยในปี 20191 

จนมาถึึงการขับเคลื�อนนโยบายกัญชาเสร่โดย 
กลุ่มประชาชนผู้ใช้งานและพรรคการเมืองในช่วง 
2-3 ปีท่�ผ่านมา

 จุดเปล่�ยนสำาคัญคือ การปลดล็อคกัญชา
ทุกส่วนออกจากรายชื�อยาเสพติิดให้โทษ (หาก 
ม่สาร THC ไม่เกิน 0.2%) เมื�อวันท่� 9 มิถึุนายน 
2022 ท่�ผ่านมา2 อย่างไรก็ติาม การปลดล็อคน่� 

เกิดขึ�นโดยท่�ไม่ม่กฎหมายหรือมาติรการใดมา
ควบคุมการใช้งานอย่างเพ่ยงพอ เกิดเป็นสภาวะ 
‘สุญญากาศ’ ท่�ส่งผลให้การปลูก จำาหน่าย บริโภค
และใช้กญัชาในสงัคมไทยเปน็ไปอยา่งไรก้ฎเกณฑ์์ 
ขาดการควบคุมความปลอดภัย ท่�สำาคัญคือ 
กระทบติอ่ความปลอดภยัของเดก็และเยาวชน ซึ่ึ�ง
เป็นกลุ่มท่�ควรได้รับการคุ้มครองจากการดำาเนิน
นโยบายน่�มากท่�สุด 

 รายงานวิเคราะห์เชิงนโยบายฉบับน่�จะ 
นำาเสนอถึึงผลกระทบของกัญชาต่ิอเด็กและเยาวชน
ในด้านติ่างๆ ช่�ช่องโหว่และจุดเส่�ยงของการเปิด
เสร่กัญชา ทั�งในสภาวะสุญญากาศในปัจจุบัน  
และจากร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ ฉบับล่าสุด รวมถึึง 
ข้อเสนอแนะในการออกแบบนโยบายกัญชาเสร ่
ท่�ลดผลกระทบติ่อกลุม่เส่�ยงอยา่งเดก็และเยาวชน

ท่ีมา: 101
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 นโยบายกัญชาเสร่ส่งผลกระทบสำาคัญ 
ติ่อคนหลายกลุ่ม การออกแบบนโยบายจึงควร
คำานงึถึงึผลกระทบต่ิอคนกลุม่ต่ิางๆ อย่างรอบด้าน 
โดยม่หัวใจสำาคัญคือ การสร้างสมดุลระหว่าง  
2 หลักการ ได้แก่ เสร่ภาพของประชาชน และ 
ความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และสังคม

 เสร่ภาพของประชาชน หมายรวมทั�ง 
ผู้ใช้งาน-บริโภคท่�บรรลุนิติิภาวะ ซึ่ึ�งติ้องการใช้
กัญชา/กัญชงเพื�อดูแลรักษาสุขภาพตินเองหรือใช้
เพื�อนันทนาการ ติลอดจนเสร่ภาพของเกษติรกร 
ผู้ผลิติสินค้า และผู้ประกอบการท่�ประสงค์จะ 
ใช้กัญชา/กัญชงในการสร้างรายได้ ในแง่หนึ�ง  
การเปิดให้ประชาชนสามารถึใช้กัญชา/กัญชง 

ในฐานะพืชสมุนไพรเพื�อประโยชน์ทางการแพทย์
นั�น ช่วยลดติ้นทุนค่ารักษาสุขภาพ และยังสร้าง
ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพแก่กลุ่มท่�ม่
ความจำาเป็นติ้องใช้อ่กด้วย อย่างไรก็ด่ หาก 
‘เสร่ภาพ’ ของการใช้กัญชา/กัญชงครอบคลุมไป 
ถึึงการใช้เพื�อนันทนาการ การออกแบบนโยบาย
และมาติรการกำากับก็ย่อมม่ประเด็นให้พิจารณา
มากขึ�น ผู้กำาหนดนโยบายควรจัดวางระยะของ
เสร่ภาพน่�อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึึงบริบทของ
สังคมไทยและศักยภาพของหน่วยงานกำากับดูแล
ในปัจจุบัน

 อ่กหลักการหนึ�งท่�ต้ิองพิจารณาควบคู่กัน 
ไปคือ ความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และกลุ่ม 
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 การถึอดกัญชา/กัญชงออกจากยาเสพติิด
อยา่งเร่งรบ่ โดยขาดมาติรการควบคุมท่�รดักมุและ
ครอบคลุม ทำาให้สังคมไทยติกอยู่ในสภาวะ
สุญญากาศทางกฎหมาย กัญชากลายเป็นสินค้าท่�
เข้าถึึงได้ง่าย โดยเฉพาะการใช้เพื�อนันทนาการท่�
เกิดขึ�นอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ไทยท่�ควรได้รับการคุ้มครองกลับเข้าถึึงกัญชาได้
มากขึ�น โดยม่ทั�งกลุ่มท่�บริโภคกัญชาโดยไม่ได้
ติั�งใจ และกลุ่มท่�ทดลองใช้ด้วยตินเอง

 ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย
รายงานข้อมูลว่า ในช่วงวันท่� 21 มิถึุนายน ถึึง  
1 สงิหาคม 2022 มเ่ด็กและเยาวชนท่�มอ่าการป่วย
จากกัญชาจำานวน 18 ราย แบ่งเป็นกลุ่มท่�ได้รับ
กัญชาโดยติั�งใจด้วยตินเอง 13 ราย ท่�ได้รับกัญชา
มาจากเพื�อนและซึ่ื�อด้วยตินเอง และอ่กกลุ่ม 

ไดร้บัโดยไมต่ิั�งใจหรอืไมรู่ตั้ิวอก่ 5 ราย ซึ่ึ�งเกดิจาก 
การบริโภคอาหารและเครื�องดื�มท่�ม่กัญชาเป็น 
ส่วนประกอบโดยไม่ติั�งใจ เนื�องจากสมาชิก
ครอบครัวเป็นผู้ใช้ผลิติภัณฑ์์เหล่านั�นและเก็บไว้
ในท่�ท่�เด็กสามารถึเข้าถึึงได้ไม่ยาก ในจำานวนน่�
เป็นเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี ทั�งหมด 2 ราย3

เส่�ยงอื�นๆ เช่น สติรม่ค่รรภ์และสติรท่่�กำาลงัให้นมบตุิร 
ซึ่ึ�งเส่�ยงได้รับผลกระทบทางสุขภาพท่�รุนแรงกว่า
คนกลุ่มอื�นจากการบริโภคกัญชาและสารสกัด จึง
ควรได้รับการคุ้มครองและจำากัดการเข้าถึึงกัญชา
ให้มากท่�สดุ นอกจากน่� ประชาชนทั�วไปก็ควรได้รบั
ความเส่�ยงจากการบริโภคหรือใช้กัญชาของกลุ่ม 
ผูใ้ช้งานใหน้้อยท่�สดุ เช่น ความเส่�ยงจากการได้รบั
ควันมือสอง และการบริโภคอาหารหรือเครื�องดื�ม
ท่�มส่ว่นประกอบของกญัชาโดยท่�ไมไ่ดร้บัการแจง้
เติือน เป็นติ้น รวมทั�งควรคำานึงถึึงการควบคุม

ความปลอดภยับนทอ้งถึนน ท่�อาจมก่รณอ่บุตัิเิหติุ
จากการใช้กัญชาเพิ�มมากขึ�นเมื�อม่การเปิดเสร่ 

 ทั�งสองหลักการน่�เป็นประเด็นสำาคัญท่� 
ผู้กำาหนดนโยบายต้ิองพิจารณาและชั�งนำ�าหนัก
อยา่งรอบคอบ เพื�อออกแบบนโยบายและมาติรการ
ควบคุมท่�เหมาะสม นั�นคือ รัดกุมมากพอท่�จะ
คุ้มครองกลุ่มเส่�ยงได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ในขณะเด่ยวกันก็ไม่เข้มงวดมากเกินไปจนปิดกั�น
เสร่ภาพของประชาชนกลุ่มอื�นๆ

กระทรวงสาธิารณสุขจัดงานมหกรรมกัญชากัญชง 360 
องศา หลังจากปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติิดโดย
สมบูรณ์ เมื�อวันท่� 9 มิถึุนายน 2022

ท่ีมา: Workpoint Today
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 สารออกฤทธิิ�ท่�สำาคญัในกัญชาและกญัชงม ่
2 ชนิด คือ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydro-
cannabinol (THC) แมส้ารทั�งสองชนดิจะมล่กัษณะ
คล้ายคลึงกันมาก แติ่ให้ผลลัพธิ์ท่�ติ่างกัน CBD 
เป็นสารท่�ไม่ออกฤทธิิ�ติ่อระบบประสาท ไม่ทำาให้
มึนเมา จึงไม่ถึูกจัดเป็นยาเสพติิด ในขณะท่� THC 
ม่ฤทธิิ�ต่ิอจิติประสาท ทำาให้เกิดการเสพติิดได้ 
เนื�องจากกัญชาประกอบด้วย THC ถึึง 12% และ
ม่ CBD เพ่ยง 0.3% การสูบและบริโภคโดยติรง 
จึงม่โอกาสรับสาร THC ในปริมาณมากเกินไป4 

โดยเฉพาะการใชก้ญัชาในชว่งวยัท่�ยงัไมเ่หมาะสม 
ท่�สร้างผลเส่ยสำาคัญ 2 ด้านคือ สุขภาพร่างกาย 
และการเรย่นรู้

 ในด้านสุขภาพ งานศึกษาจำานวนมาก 
ให้ข้อสรุปไปในทางเด่ยวกันว่า กัญชาม่ผลทำาให้
พัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนผิด 
ปกติิ เนื�องจากสมองในช่วงอายุน่�ยังอยู่ระหว่าง 
การพัฒนา หากใช้กัญชาในปริมาณมากและ 
ติอ่เนื�อง ฤทธิิ�ของกญัชาจะรบกวนการทำางานของ
เซึ่ลล์สมองจนส่งผลให้ความสามารถึในการรู้คิด 
ติัดสินใจ และการจดจำายำ�าแย่ลง5 งานศึกษาโดย 
Meier MH, et al. (2012) พบว่า หากเริ�มใช้กัญชา
ติั�งแติเ่ปน็วยัรุน่ โดยใชอ้ยา่งนอ้ย 4 วนัติอ่สัปดาห์ 
และใช้ติ่อเนื�องจนเป็นผู้ใหญ่ ม่แนวโน้มท่�ระดับ
เชาวน์ปัญญา (ไอควิ) จะลดลง 8 จดุ6 ซึ่ึ�งระดบัไอคิว
เฉล่�ยของประชากรไทยอยู่ท่� 88.97 หมายความ
ว่าการใช้กัญชาอาจส่งผลให้ระดับไอคิวลดลงราว 
7.1% ส่วนผลกระทบติ่อสุขภาพจิติก็พบว่า หาก 
ใช้กัญชา โดยเฉพาะท่�ม่สาร THC ในปริมาณมาก 
จะเพิ�มความเส่�ยงติ่อการเกิดอาการและโรคทาง
จิติเวชได้ เช่น หลงผิด หูแว่ว วิติกกังวล อารมณ์
แปรปรวน และซึ่ึมเศร้า8

 ผลเส่ยสำาคัญอ่กด้านหนึ�งคือ ศักยภาพ 
การเร่ยนรู้ถึดถึอยลง ซึ่ึ�งก็เป็นผลจากการท่�สมอง
ถึูกรบกวนด้วยฤทธิิ�ของกัญชา จึงไม่สามารถึรับ
ข้อมลูและประมวลผลได้อย่างเติม็ท่� มากไปกว่านั�น 
ยังม่ความเส่�ยงท่�จะหลุดจากระบบการศึกษา 
ได้ง่ายกว่า งานศึกษาในประเทศนิวซึ่่แลนด์ โดย 
Fergusson DM, et al. (2003) ซึ่ึ�งติดิติามนกัเรย่น
จำานวน 1,265 คน เป็นเวลา 10 ปี พบว่า นักเร่ยน
ท่�เริ�มใชก้ญัชาติั�งแติอ่าย ุ15 ป ีมแ่นวโนม้หลดุจาก
ระบบการศึกษามากกว่ากลุม่ท่�ไม่ใช้ โดยม่โอกาส
จบการศกึษาระดบัมธัิยมศกึษาติอนปลายนอ้ยกวา่ 
3.6 เท่า และระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า 3.7 เท่า9

 ยิ�งไปกว่านั�น การทดลองใช้กัญชาติั�งแต่ิ
วัยเด็กยังเพิ�มความเส่�ยงท่�จะเสพติิดกัญชาใน 
ระยะยาวได้มากกว่า เมื�อเท่ยบกับการเริ�มใช้ใน 
วัยผู้ใหญ่ จากการเก็บข้อมูลในประเทศสหรัฐ 
อเมรกิาโดย National Household on Drug Abuse 
(2001) พบว่า การเสพกัญชาติั�งแติ่อายุ 11-13 ปี 

ผลิติภัณฑ์์ขนมท่�ม่ส่วนผสมของกัญชาและไม่ได้ระบุ 
คำาเติอืนให้ชดัเจน ทำาใหเ้ด็กและเยาวชนจำานวนหนึ�งบริโภค
กัญชาโดยไม่ติั�งใจ

ท่ีมา: Promotions
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 ในวันท่�กัญชากัญชงถึูกปลดล็อคออก 
จากการเป็นยาเสพติิดอย่างเป็นทางการ เป็นช่วง
เวลาเด่ยวกันท่�ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เสนอ 
โดยพรรคภูมิใจไทย และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม 
การใชป้ระโยชนก์ญัชา กญัชง เสนอโดยพรรคพลงั
ประชารัฐ ผ่านมติิสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็น
เอกฉันท์ในวาระแรก จากนั�นจึงม่การติั�งคณะ
กรรมาธิิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ (กมธิ. 
วิสามัญ) เพื�อปรับปรุงร่างกฎหมาย 

 หลังจากใช้เวลาร่วม 3 เดือน กมธิ.  
วิสามัญฯ ก็พิจารณาแก้ไขร่าง พ.รบ. กัญชา 
จนเสร็จสิ�นในวันท่� 7 กันยายน 2022 แม้จะม่ 
ความพยายามอุดรอยรั�วท่� เกิดขึ�นในสภาวะ
สุญญากาศ โดยกำาหนดมาติรการหลายข้อท่�
ครอบคลุมมากขึ�นในร่างฉบับน่� แต่ิก็ยังม่ประเด็น
สำาคญัท่�เก่�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองเดก็และเยาวชน
อก่จำานวนมากท่�ไม่ได้ถึกูพดูถึงึ หรอืไม่ได้กำาหนดไว้
อย่างชดัเจนมากพอ ภายใต้ิร่างกฎหมายน่� ห่วงโซ่ึ่
การผลิติและการจำาหน่ายกัญชาจึงยังม่ช่องโหว่ 
ในทุกขั�นติอน ติั�งแต่ิการปลูก จำาหน่าย โฆษณา 

จนถึงึการครอบครองและใช้งานกัญชา เส่�ยงท่�เด็ก
และเยาวชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
และอาจเข้าถึึงกัญชาได้ง่าย 

 ล่าสุดเมื�อวันท่� 14 กันยายน สภาผู้แทน
ราษฎรก็ได้ม่มติิถึอนร่างกฎหมายฉบับน่� ทำาให้
กฎหมายถึูกติ่กลับไปให้ กมธิ. วิสามัญดำาเนิน 
การแก้ไข เพื�อรอพิจารณาในวาระถึัดไปใน 
สมัยประชุมหน้า ซึ่ึ�งจะยิ�งยืดระยะเวลาของภาวะ
สุญญากาศให้ยาวนานขึ�นอ่ก

เพิ�มความเส่�ยงสัมพัทธิ์ (relative risk) ของการ 
เสพติิดกัญชาเป็น 10.8 เท่า และหากเริ�มเสพเมื�อ 
อายุ 14-15 ปี ความเส่�ยงสัมพัทธิ์จะเพิ�มขึ�นเป็น 

12.0 เท่า10  อก่ทั�งการเริ�มใช้กัญชาเร็วก็เป็นปจัจัย
หนึ�งท่�อาจนำาไปสู่การทดลองใช้สารเสพติิดอื�นๆ 
ซึ่ึ�งอาจม่ความรุนแรงมากกว่ากัญชาอ่กด้วย11

เครือข่ายภาคประชาชนยื�นข้อเสนอติ่อ กมธิ. วิสามัญ ให้
พิจารณามาติรการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะ
บางจากนโยบายกัญชาเสร่

ท่ีมา: The Reporters
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ขั้้ �นตอน ประเด็น็สำำาคัญ้ท่ีเก่ีี่ยวข้ั้อง
กี่บ้เด็ก็ี่และเยาวชน

สำภาวะสำญุญากี่าศ
ทางกี่ฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ. กี่ญ้ชา 
กี่ญ้ชง โด็ย 

กี่มธ. วิสำามญ้

ช่องโหว่ขั้องกี่ฎหมาย
และผลกี่ระทบต่อ

เยาวชน

ปลกูี่ ปลูกท่�บ้านได้
ไม่จำากัดจำานวนติ้น ไม่เกิน 15 ต้ิน

เด็กและเยาวชนเส่�ยงเข้า
ถึึงกัญชาได้ติั�งแต่ิในบ้าน

จำำาหน่าย

กำาหนดอายุท่�จำาหน่ายให้ได้
(ไม่ติำ�ากว่า 20 ปี) ฝ่่าฝื่นโทษจำาคกุ 3 ปี 

และปรบั 3 แสนบาท

กำาหนดสถึานท่�ห้ามจำาหน่าย 
(สถึานศึกษา หอพัก สนาม
เดก็เล่น สวนสาธิารณะฯลฯ)

ยังไม่กำาหนดระยะห่าง
ท่�เหมาะสม สามารถึขาย

ในพื�นท่�ใกล้เค่ยงได้

ควบคุมบรรจุภัณฑ์์ 
และฉลาก

ผู้ผลิติอาจออกแบบ
ผลิติภัณฑ์์ท่�ดึงดูดความ

สนใจเด็ก

โฆษณา ควบคุมโฆษณา เฉพาะการโฆษณา
ช่อดอก สารสกัด 

และอุปกรณ์ท่�ใช้สูบ

ไม่ม่มาติรการควบคุม
โฆษณาท่�เจาะจงกับเด็ก

และเยาวชน

คัรอบคัรอง
และใช้งาน

กำาหนดปริมาณครอบครอง
อาจเกิดการจำาหน่าย
และบริโภคในปริมาณ

ท่�ไม่เหมาะสม

กำาหนดข้อห้ามสูบและ
บริโภคในท่�สาธิารณะ  

และขณะขับข่�ยานพาหนะ ระบุสถึานท่� 
ชัดเจนขึ�น

/@;,I"JA+K 1
เปรย่บเท่ยบการคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากกญัชา ระหว่างในสภาวะสญุญากาศและมาติรการในร่าง พ.ร.บ. กญัชา กญัชง

ท่ีมา 
รายงานของคณะกรรมาธิกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิกิญัชา กญัชง พ.ศ. ...12
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 ในขั�นการปลูก ประเด็นสำาคัญท่�สุดท่�จะ
กระทบติ่อเด็กและเยาวชนคือ การอนุญาติให้ 
ปลูกกัญชากัญชงท่�บ้านได้ ในสภาวะปัจจุบันท่� 
ไม่ม่กฎหมายควบคุมกัญชา ครัวเรือนสามารถึ 
ปลูกได้ไม่จำากัดจำานวนต้ิน รวมถึึงไม่ม่ข้อบังคับ 
ว่าครัวเรือนท่�ม่เด็กและเยาวชนจะติ้องปลูกและ 
จัดเก็บให้พ้นจากเด็กและเยาวชนอย่างไร ในร่าง
กฎหมายฉบับ กมธิ. วิสามัญ ได้เพิ�มข้อกำาหนด
เรื�องจำานวนติ้นกัญชาท่�สามารถึปลูกในบ้าน โดย
ให้อยู่ท่� 15 ติ้น และระบุหน้าท่�ของผู้ปลูกใน 
ครัวเรือนว่า ต้ิองจัดให้ม่สถึานท่�เพาะปลูกท่�ม่
มาติรการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึึง
กัญชากัญชงท่�ปลูกไว้ได้ และติ้องป้องกันไม่ให้ 
มก่ารนำากัญชาไปใช้ในทางท่�ผิด (มาติรา 20/6)

 อย่างไรก็ติาม การอนุญาติให้ปลูกท่�บ้าน
ได ้15 ติน้นั�น กย็งัถึอืวา่เปน็จำานวนท่�คอ่นขา้งมาก 
เมื�อเท่ยบกับหลายประเทศท่�ม่นโยบายกัญชาเสร่
และอนุญาติให้ปลูกท่�บ้านได้ ซึ่ึ�งส่วนใหญ่จำากัด
จำานวนไว้ท่�ราว 4-6 ต้ินเท่านั�น เช่น ประเทศแคนาดา
อนุญาติให้ปลูกไม่เกิน 4 ติ้น พร้อมกับกำาหนด
มาติรการให้ผู้ปลูกในครัวเรือนติ้องปฏิิบัติิติาม
อย่างค่อนข้างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุม
ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน13  

ส่วนประเทศเนเธิอร์แลนด์ ในทางกฎหมาย 
ยังถึือว่ากัญชาเป็นยาเสพติิดประเภทไม่รุนแรง 
(soft drug) รฐับาลจงึใชน้โยบายผอ่นปรน (tolera-
tion policy) คือ ครัวเรือนสามารถึปลูกเพื�อใช้ 
ส่วนตัิวได้ไม่เกิน 5 ต้ิน โดยจะไม่ถึูกดำาเนินคด่ 
เพื�อจำากัดการใช้งานกัญชาในครัวเรือน14

 การอนุญาติให้ปลูกท่�บ้านได้หลายติ้น 
จะยิ�งเพิ�มความเส่�ยงท่�เด็กและเยาวชนจะเข้าถึึง

และบริโภคกัญชาโดยไม่ได้ติั�งใจ ดังท่�ปรากฏิให้ 
เห็นเป็นจำานวนไม่น้อยในช่วงท่�ผ่านมา นอกจากน่�  
การอนุญาติให้ปลูกโดยจำากัดจำานวนติ้นและ 
กำาหนดให้มม่าติรการป้องกนัการเข้าถึงึ ยงัมปั่ญหา
ในการบังคับใช้กฎหมาย ท่�ต้ิองติรวจสอบไป 
ทกุบ้านเรือน ยากติ่อการปฏิิบัติิจริงของเจ้าหน้าท่�

89->4#'-5$@IGOPN'>4:?-/%0!L-;A+K89-6;C-5 
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 สำาหรับขั�นติอนการจำาหน่าย เดิมท่
กระทรวงสาธิารณสุขใช้วิธิ่ประกาศให้กัญชา 
เป็นสมุนไพรควบคุม และระบุในประกาศว่าห้าม
จำาหน่ายให้แก่บุคคลอายุติำ�ากว่า 20 ปี15 เพื�อ
ควบคุมสถึานการณ์ชั�วคราวในช่วงสุญญากาศ  
ติ่อมาในร่าง พ.ร.บ. แก้ไขฉบับ กมธิ. ได้เพิ�มโทษ
แก่ผู้ท่�ฝ่่าฝ่ืนจำาหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชน คือ  
จำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั�งจำาทั�งปรับ (มาติรา 40) รวมถึึงกำาหนด 
รูปแบบและสถึานท่�ท่�ห้ามจำาหน่ายกัญชากัญชง

ในช่วงสภาวะสุญญากาศ กรุงเทพฯ ได้เริ�มประกาศใช้
มาติรการเฝ่้าระวังการใช้กัญชา กัญชง ในโรงเร่ยนสังกัด 
กทม. 

ท่ีมา: ไทยรัฐ
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ส่วนต่ิางๆ ได้แก่ ศาสนสถึาน สถึานศึกษา (ระบุห้าม
จำาหนา่ยอาหารท่�มกั่ญชา กญัชง หรือสารสกัดเป็น
วัติถึุดิบหรือส่วนประกอบในสถึานศึกษาด้วย) 
หอพัก สวนสาธิารณะ สวนสัติว์ สวนสนุก และ
สถึานท่�อื�นๆ ท่�รัฐมนติร่อาจกำาหนดเพิ�มเติิมใน
อนาคติ รวมถึึงห้ามจำาหน่ายผ่านเครื�องจำาหน่าย
อตัิโนมัติ ิและทางอิเล็กทรอนกิส ์(มาติรา 37/1 และ 
37/2) อย่างไรก็ด่ ยังไม่ม่การกำาหนดเขติพื�นท่�
จำาหนา่ยกญัชา (zoning) หรอืระยะหา่งท่�เหมาะสม
ระหว่างจุดจำาหน่ายกับสถึานท่�ท่�เก่�ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนไว้อย่างชัดเจน ซึ่ึ�งจะม่ส่วนสำาคัญติ่อ
การลดการเข้าถึึงกัญชาในเด็กและเยาวชนได้มาก

 ท่�สำาคัญคือ ในร่างกฎหมายฉบับน่�ยัง 
ไม่ม่มาติรการควบคุมเรื�องห่บห่อบรรจุภัณฑ์์และ
ฉลากคำาเติือนบนสินค้ากัญชา/กัญชงทุกประเภท 
โดยม่เพ่ยงข้อกำาหนดเรื�องหน้าท่�ของผู้จำาหน่าย  
ให้ปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถึานท่�ขายเก่�ยวกับ 
การห้ามขายแก่เด็กและเยาวชนเท่านั�น (มาติรา 
37) ขาดแนวทางการควบคุมรูปแบบบรรจุภัณฑ์์
ไมใ่หด้งึดดูความสนใจเด็กและเยาวชน รวมถึงึไม่ม่
ขอ้กำาหนดใหผู้ผ้ลติิติอ้งระบปุรมิาณสาร THC และ 
CBD ท่�ชัดเจน พร้อมติิดฉลากคำาเติือนผลกระทบ
ติอ่สขุภาพและอายทุ่�เหมาะสมของผูใ้ชง้าน ซึ่ึ�งเปน็
มาติรการท่�จำาเป็นอย่างมากสำาหรับการจำาหน่าย
ผลิติภัณฑ์์ท่�อันติรายต่ิอสุขภาพ เช่นเด่ยวกับท่�
บังคับใช้ในผลิติภัณฑ์์เหล้าและบุหร่�

H"C"+"-B*>-*12=1$"<TUQ-).PK'1$G"1*'(
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 การโฆษณาเป็นอ่กขั�นติอนสำาคัญท่�หาก
ควบคุมได้อยา่งเหมาะสมก็มศั่กยภาพท่�จะช่วยลด
การเข้าถึงึกัญชาในเด็กและเยาวชนได้ ท่�ผา่นมายงั
ไม่ม่กฎหมายใดควบคุมการโฆษณาผลิติภัณฑ์์
กัญชาโดยเฉพาะ ม่เพ่ยงคำาเติือนและข้อแนะนำา
โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ว่า การโฆษณายาจากสมุนไพร ผลิติภัณฑ์์
สมนุไพรท่�มส่ว่นประกอบของกญัชากญัชง จะติอ้ง
ขออนุญาติจาก อย. ก่อน และให้แสดงคำาเติือนใน
สื�อโฆษณาว่า เด็กและสติร่ม่ครรภ์ไม่ควรบริโภค 
เป็นติ้น16 แติ่ร่างกฎหมายท่�ผ่านการแก้ไขโดย 
กมธิ. แล้ว กลับไม่ม่มาติรการควบคุมโฆษณา 
เพื�อจำากัดการเข้าถึงึในเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 
แติ่อย่างใด ม่เพ่ยงข้อห้ามไม่ให้โฆษณาหรือ 
ทำาการสื�อสารการติลอดเก่�ยวกับช่อดอกหรือ 
ยางของกัญชา สารสกัด หรือเครื�องมือและ 
อุปกรณ์ท่�เก่�ยวข้องกบัการสบูกญัชา รวมถึงึไม่ให้ม่ 
การโฆษณาท่�เกินความจริง โอ้อวดสรรพคุณของ
กัญชา และสนับสนุนให้ม่การกระทำาผิดกฎหมาย
หรือศ่ลธิรรม (มาติรา 30 และ 30/1) ซึ่ึ�งยังคง 
เปดิชอ่งโหวใ่ห้ผูจ้ำาหนา่ยสามารถึทำาการติลาดเพื�อ
จูงใจเด็กและเยาวชนได้

ท่ีมา: ไทยรัฐ

ติัวอย่างการโฆษณาสินค้าท่�ม่ส่วนผสมของกัญชาอย่าง
เปิดเผยในโซึ่เช่ยลม่เด่ย

ท่ีมา: เพจ 7-11 ม่อะไรบ้าง
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 ประเด็นสุดท้ายคือการครอบครองและ 
ใชง้านกัญชา/กัญชง ในร่างกฎหมายฉบับ กมธิ. ได้
กำาหนดมาติรการห้ามสูบกัญชาในท่�สาธิารณะ 
และสถึานท่�ต่ิางๆ ท่�เก่�ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
อย่างสถึานศึกษา สวนสาธิารณะ ฯลฯ เช่นเด่ยว
กบัขอ้กำาหนดสถึานท่�หา้มจำาหนา่ย (มาติรา 37/4) 
รวมถึึงระบุห้ามขับข่�ยานพาหนะในขณะมึนเมา
กญัชา กญัชง สารสกดั หรอือาหารท่�มกั่ญชา หาก
ฝ่่าฝื่นม่โทษจำาคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ�งแสนบาท หรือทั�งจำาทั�งปรบั (มาติรา 37/7 และ 
มาติรา 40/6)

 อย่างไรก็ด่ ในร่างกฎหมายน่�ยังไม่ม ่
การจำากัดปริมาณการครอบครองกัญชา/กัญชง
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะท่�เป็นการครอบครอง
ในท่�สาธิารณะ ซึึ่�งอาจส่งผลให้เกิดการจำาหน่าย 
ครอบครอง และบริโภคในปริมาณท่�ไม่เหมาะสม 
จนสง่ผลกระทบติอ่สวสัดภิาพของบคุคลอื�น ติั�งแติ่
เดก็ เยาวชน กลุม่เส่�ยงอื�นๆ ท่�ไม่ควรบริโภคกัญชา 
/กัญชง และส่วนรวม รวมถึึงอาจม่ความเส่�ยงเกิด
อุบัติิเหติุบนท้องถึนนมากขึ�น
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 เมื�อพจิารณาเนื�อหาในร่าง พ.ร.บ. กญัชา กญัชง 
ฉบบั กมธิ. วสิามญัฯ จะเหน็ว่าทศิทางการเปิดเสร่
กัญชาในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะ
ครอบคลุมการใช้งานหลายวัติถึุประสงค์ ทั�งเพื�อ 
การรกัษาทางการแพทย์และการดแูลสขุภาพ เพื�อ
ความบนัเทงิหรอืนนัทนาการส่วนบคุคล ติลอดจน
เพื�อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์และอุติสาหกรรม 
อย่างไรก็ด่ มาติรการควบคุมท่�กำาหนดไว้ยังไม่รดักมุ
และครอบคลุมมากพอท่�จะจำากัดผลกระทบต่ิอ 
เด็กและเยาวชน ผู้ท่�ไม่ต้ิองการใช้-บริโภคกัญชา/ 
กญัชง รวมถึงึความปลอดภยัของสงัคมส่วนร่วมได้ 
นโยบายกญัชาเสรจ่งึยงัไม่ได้สมดลุระหว่างเสรภ่าพ
และความปลอดภัย ซึ่ึ�งต้ิองเพิ�มการคุ้มครองเด็ก 
เยาวชน และกลุม่เส่�ยงให้มากขึ�นในทกุขั�นติอน

%#89-;2;>-*3%I>A+K=G-;6*P'76G3%I>)V.-0
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 เพื�อให้ประชาชนท่�ติ้องการใช้กัญชา/ 
กัญชงเพื�อรักษาสุขภาพยังม่ทางเลือกในการดูแล
สขุภาพด้วยตินเองได้ท่�บ้าน พร้อมทั�งลดความเส่�ยง
ท่�เด็กและเยาวชนจะได้รับกัญชาโดยไม่ติั�งใจ รัฐ
ควรพจิารณาลดจำานวนติน้กญัชา/กญัชงท่�อนญุาติ
ให้ปลูกท่�บ้านได้เหลือ 4-6 ติ้น ซึ่ึ�งเป็นจำานวนท่�
หลายประเทศท่�ดำาเนินนโยบายกัญชาเสร่กำาหนด
ไว้ เช่น ประเทศแคนาดาและเนเธิอร์แลนด์ 

 นอกจากน่� รัฐอาจพิจารณาอนุญาติให้ 
ครวัเรือนปลูกเฉพาะกัญชงก่อน เนื�องจากกัญชงม่
สาร THC ท่�ก่อให้เกิดฤทธิิ�เมาน้อยกว่ากัญชา 
ค่อนข้างมาก (ไม่เกิน 0.3%) แติ่ม่สาร CBD 
มากกว่ากญัชา ซึ่ึ�งมส่รรพคุณบรรเทาอาการปวดได้
ใกล้เค่ยงกัน ติลอดจนกำาหนดมาติรการควบคุม
ความปลอดภยัและใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ลูกในครวัเรอืน
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 ท่�สำาคัญ รัฐควรเพิ�มมาติรการควบคุม
ห่บห่อผลิติภัณฑ์์กัญชา/กัญชง ซึึ่�งยังเป็นช่องโหว่
สำาคัญของร่างกฎหมายควบคุมกัญชาฉบับน่� โดย
ควรกำาหนดรปูแบบบรรจุภณัฑ์ท์่�ผูผ้ลติิติอ้งปฏิบิตัิิ
ติามอย่างเคร่งครัด เชน่ ติ้องให้ข้อมูลโดยละเอย่ด
ว่าเป็นผลิติภัณฑ์์กัญชา กัญชง สารสกัด หรือม่
กญัชา/กญัชงเปน็สว่นประกอบในปรมิาณเทา่ใด ม่
คำาเติือนห้ามเด็กและเยาวชนใช้งานอย่างชัดเจน 
นอกจากน่� ควรกำาหนดให้ผู้ผลิติติ้องออกแบบ
บรรจุภัณฑ์์ท่�เด็กสามารถึเปิดได้ยาก (childproof 
packaging) เช่น ม่ปุ่มล็อค หรือติ้องใช้แรงใน 
การเปดิมากขึ�น17 เพื�อลดโอกาสท่�เดก็และเยาวชน
จะเผลอบริโภคหรือใช้โดยไม่รู้

89->4#8$#89-6;C-5 7?GA9-'-6-*BG'(/8G( 
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 รัฐควรกำาหนดเขติพื�นท่�จำาหน่ายสินค้า
กัญชา/กัญชงให้ชัดเจน โดยเฉพาะการกำาหนด
ระยะห่างระหว่างร้านค้ากับสถึานท่�ท่�เด็กและ
เยาวชนทำากิจกรรม เช่น ห้ามจำาหน่ายกัญชา/ 
กัญชงในรัศม ่500 เมติร จากสถึานศึกษา เป็นติ้น 
รวมถึึงควรเพิ�มความเข้มงวดในการอนุญาติ
จำาหน่าย โดยควรให้จำาหน่ายในร้านท่�จำาหน่าย
สินค้ากัญชาโดยเฉพาะ ไม่ควรอนุญาติให้ร้าน
อาหาร ร้านสะดวกซึ่ื�อ หรือห้างสรรพสินค้าทั�วไป
สามารถึวางจำาหน่ายสินค้ากัญชา/กัญชงได้ เพื�อ
จำากัดการเข้าถึึงในเด็กและเยาวชน สำาหรับร้าน
อาหารทั�วไปท่�ใช้กญัชาเป็นวตัิถึดิุบหรือส่วนประกอบ
ในอาหาร ก็ติ้องจัดทำาป้ายประกาศแจ้งผู้บริโภค 
ให้ชัดเจน ทั�งส่วนประกอบและปริมาณของกัญชา
ท่�ใช้ ข้อแนะนำาความเส่�ยงติ่อสุขภาพ ติลอดจนม่
คำาเติือนไม่ให้ผู้ท่�อายุติำ�ากว่า 20 ปีบริโภค

ตัิวอยา่งการแสดงขอ้มลูโดยละเอย่ดบนบรรจภุณัฑ์ส์นิคา้
กัญชา กัญชง

ท่ีมา: Cannabis Science 
and Technology

การออกแบบบรรจุภัณฑ์์ให้เด็กเปิดได้ยากหรือเปิดไม่ได้
ม่หลากหลายวิธิ่ เช่น ใช้กระปุกท่�ติ้องกดและหมุนจึงจะ
เปิดได้ เพื�อป้องกันเด็กเปิดใช้และบริโภคโดยไม่ได้ติั�งใจ

ท่ีมา: Maryland Poison Center

ติัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์์สินค้ากัญชาให้ม่กลไก
การเปิดท่�ซึ่ับซึ่้อนขึ�น โดยติ้องกดสองติำาแหน่งท่�กล่อง 
ก่อนจะดึงผลิติภัณฑ์์ออกมาได้ 

ท่ีมา: Health Unbox
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 นอกจากน่� เพื�อลดการใช้กญัชาในครวัเรือน 
โดยเฉพาะครัวเรือนท่�ม่เด็กและเยาวชน รัฐอาจ
พิจารณาศึกษาแนวทางการเปิดสถึานท่�สำาหรับ 
สูบและบริโภคกัญชานอกบ้าน เช่นรูปแบบร้าน
จำาหน่ายและเสพกัญชาในประเทศเนเธิอร์แลนด์ 
ท่�เร่ยกว่า Coffee Shop20 ทั�งน่� รัฐติ้องม่มาติรการ
จำากดัปรมิาณการจำาหน่ายและเสพในสถึานท่�เหล่าน่�
อย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาติให้จำาหน่ายบุหร่�และ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในร้าน รวมถึึงเข้มงวดกับ
การห้ามขบัข่�ยานพาหนะหลังจากใช้กญัชามากขึ�น 
เนื�องจากมค่วามเส่�ยงท่�จะเกดิอบุตัิเิหติบุนท้องถึนน
มากขึ�นหากอนุญาติให้ม่การใช้กัญชานอกบ้าน

ชอ่ดอกกัญชาอบแห้งท่�ปจัจุบันมจ่ำาหนา่ยโดยทั�วไปในร้าน
จำาหนา่ยสินคา้กัญชา และยังไมม่ก่ารกำาหนดปริมาณการ
จำาหน่ายท่�เหมาะสมติ่อบุคคล

6G-"<TUQ-76G)#D>/%0)5-2?;)6D;

 เชน่เด่ยวกบัมาติรการควบคมุบรรจภุณัฑ์์ 
การโฆษณาผลิติภัณฑ์์กัญชา/กัญชงก็ควรเป็น 
ไปอย่างจำากัด ในบางประเทศท่�เปิดเสร่กัญชาใช้ 
วิธิ่ห้ามโฆษณาส่งเสริมการจำาหน่ายกัญชาใน 
ทกุรูปแบบ เช่น ประเทศอุรกุวยั เพื�อลดการเข้าถึงึ
ในเด็กและเยาวชนให้มากท่�สุด18 ท่�สำาคัญคือ ควร
ม่มาติรการควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนเห็น
โฆษณาเหล่าน่� รวมถึึงห้ามผู้จำาหน่ายใช้รูปแบบ
การสื�อสารการติลาดท่�จูงใจเด็กและเยาวชนด้วย 
ไมว่า่จะเป็นการใช้บคุคลจริงหรือบุคคลในนวนิยาย 
การ์ติูน สัติว์ หรือข้อความท่�เชื�อมโยงกัญชากับ
ความสำาเรจ็ ความติื�นเต้ิน ความท้าทาย การพักผ่อน 
หรือความกล้าหาญ เพื�อกระติุ้นความสนใจจาก 
เด็กและเยาวชน
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 รฐัควรกำาหนดปรมิาณท่�ประชาชนสามารถึ
ครอบครองกัญชา/กัญชงในท่�สาธิารณะได้อย่าง 
ถึูกกฎหมาย เพื�อไม่ให้การครอบครอง บริโภค  
และใช้กญัชา โดยเฉพาะการใช้ในเชงินนัทนาการ 
เป็นไปอย่างกว้างขวางจนเกินไป โดยอาจกำาหนด 
ปรมิาณครอบครองท่�เหมาะสมสำาหรบัสินคา้กัญชา 
แต่ิละรปูแบบโดยละเอย่ด ติวัอย่างในรฐัออนแทรโ่อ 
ประเทศแคนาดา กำาหนดปริมาณครอบครอง 
ไว้ดงัน่� แบบแหง้ไมเ่กนิ 30 กรมั แบบใบสดไมเ่กนิ 
150 กรัม อาหารและเครื�องดื�มท่�ม่ส่วนประกอบ
ของกัญชา ไม่เกิน 450 กรัม และ 2,100 กรัมติาม
ลำาดับ และสารสกัดไม่เกิน 5 กรัม เป็นติ้น19 ซึ่ึ�ง
ปริมาณครอบครองน่�ควรสอดคล้องกับปริมาณท่�
ร้านค้าสามารถึจำาหน่ายให้ผู้ใช้กัญชาด้วย

ร้านจำาหน่ายและบริโภคสินค้ากัญชาหรือ Coffee Shop 
ในประเทศเนเธิอร์แลนด์

ท่ีมา: Leafly

ท่ีมา: บ่บ่ซึ่ไ่ทย
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ผลติ่อการติัดสินใจซึ่ื�อสินค้าสำาหรับเยาวชน หาก
สินค้าเหล่าน่�ม่ราคาสูงขึ�น ก็ม่แนวโน้มท่�พวกเขา
จะลดการซึ่ื�อมากกวา่เมื�อเทย่บกบัผูใ้หญ2่1 รวมถึึง
รัฐอาจนำารายได้จากภาษ่กัญชามาใช้ทำานโยบาย
ให้ความรู้และป้องกันเยาวชนจากกัญชา หรือ
ทำาการวิจัยและประเมินผลกระทบทางลบจาก 
การดำาเนินนโยบายกัญชาเสร่ร่วมด้วย
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 แนวทางสุดท้ายคือ รัฐอาจพิจารณาจัด
เกบ็ภาษกั่บสนิคา้กญัชา/กญัชง เพื�อควบคมุไมใ่ห้
ราคาสินค้าถึูกเกินไปจนเด็กและเยาวชนสามารถึ
เข้าถึึงได้ง่าย งานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่า ราคาของสินค้าบุหร่�เป็นปัจจัยสำาคัญท่�ม ่

@IG2J8456%4>
เจำณิตตา จำน้ทวงษา

ติด็ต่อ
jenitta.jun@gmail.com 
contact.101pub@gmail.com

นกัวจิยันโยบายสาธิารณะ 101 PUB ชอบคิด อา่น 
เข่ยน และแลกเปล่�ยนกับผู้คนในเรื�องการเมือง 
สิทธิิมนุษยชน และความยุติิธิรรมทางสังคม เชื�อ 
วา่นโยบายสาธิารณะเปน็เรื�องของทกุคนและสรา้ง 
การเปล่�ยนแปลงในสังคมได้
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