
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพุธที่  21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่ 4 ครั้งที่  5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุม  3 เรื่อง ดังนี้  
  1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลาออก จ านวน 3 คน ท าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ   
  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 3 คน คือ 1) นายอันวา  สาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ มีหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 2) นางกรณิศ  
งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ และ 3) นางสาวภาดา  วรกานนท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ มีหนังสือลาออก ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565  
เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกท้ัง 3 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (3) และ (8)  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้มีชื่อล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อน
ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ด้วย นายอารี  ไกรนรา นางนันทนา  สงฆ์ประชา นางสาวอรุสรี  ทับสุวรรณ และศาสตราจารย์กนก  
วงษ์ตระหง่าน ได้มีหนังสือลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
ทั้ง 4 ท่านสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศให้ผู้มีรายชื่อล าดับถัดไปเลื่อน
ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตามมาตรา 105 (2) มีดังนี ้
  1. นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันท์ บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 6 พรรคเพื่อชาติ 
  2. นายรองรักษ์  บุญศิริ บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 3 พรรคประชาภิวัฒน์ 
  3. ศาสตราจารย์พิเศษเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 9 พรรครวมพลัง 
  4. นาวาตรีสุธรรม  ระหงษ์ บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 31 พรรคประชาธิปัตย์ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา 115 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันเท่าที่มอียู่และปฎิบัติหน้าที่ได้มีทั้งหมด จ านวน 439 คน 
องค์ประชุมก่ึงหนึ่งคือ จ านวน 220 คน 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 

เรื่องท่ีที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 
 1. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
14 ธันวาคม 2565) 

 จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ตั้งแต่ชื่อร่าง ค าปรารภ และเรียงตามมาตราจนถึง
มาตรา 3 คณะกรรมาธิการฯ ขอน าไปแก้ไขและกลับมาเสนอใหม่โดยการตัดมาตรา 3 ออกท้ังมาตรา มีสมาชิกฯ 
อภิปราย และคณะกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเรียบร้อยแล้ว และรอลงมติ ในวันนี้จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
มาตรา 3 ต่อจากการประชุมคราวที่แล้ว  

 มาตรา 3      คณะกรรมาธิการตัดออก 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตรา ด้วยคะแนน 
201 เสียง  

 มาตรา 4      มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสวงนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและขอแปรญัตติ ในประเด็นขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 4 
ในประเด็น อาทิ ความหมายของผู้รับจดแจ้ง ประเด็นการสื่อสารการตลาด สารสกัด ผลิต ผู้อนุญาต ยาเสพติด 
ปริมาณ THC (Tetrahydrocannabinol) ที่อยู่ในช่อดอกของกัญชา กัญชง ต้องมีปริมาณเท่าใด การบริโภคกัญชา 
ต้องมีความหมายครอบคลุมกว้างเพียงใด รวมถึงการรมด้วยหรือไม่ เพราะการรมถือเป็นการน าเข้าสู่ร่างกายเช่นกัน 
นอกจากนี้ ประโยชน์ทางการค้ามีนิยามความหมายอย่างไร เป็นการค้าเพ่ือทางการแพทย์ เพ่ือประชาชนและผู้ป่วย 
หรือการค้าในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย แต่หากเป็นการค้าเพ่ือสันทนาการ เพ่ือเสพเข้าร่างกายจะเป็น
การท าผิดกฎหมายหรือไม่ อ านาจในการให้อนุญาตของผู้อนุญาตควรให้อ านาจแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากกัญชาต้องเก็บภาษีเช่นเดียวกับสุรา และบุหรี่ หากให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุญาตจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากกว่า รวมไปถึง
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การให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับจดแจ้งจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากกว่า
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด 
 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาท ิบทนิยามของกัญชา 
และกัญชง เป็นประเด็นที่ส าคัญมาก เพ่ือป้องกันการตีความในการใช้กฎหมายที่อาจเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ 
เพราะกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์คือ ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่ทางนันทนาการ อาทิ ผู้รับจดแจ้งควรเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือบุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เนื่องจาก อย. เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ประชาชน
ในต่างจังหวัดจะเดินทางไปจดแจ้งด้วยความล าบาก จึงควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจะเหมาะสมกว่า  
หากจะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ก็จะเป็นการสร้างภาระงานให้กับท้องถิ่นมากเกินไป 
ทั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อยังคงให้กัญชาเป็นยาเสพติด เหตุใดจึงไม่ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเข้ามาเป็นคณะกรรมการกัญชา กัญชง เนื่องจาก อย. ไม่มีก าลังเจ้าหน้าที่มากพอจะเข้าไป
ปราบปรามหรือจับกุมการใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายได้ นี่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนกฎหมายในมาตรา 3 
แต่ไม่เปลี่ยนองค์ประกอบในร่างกฎหมาย นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการกัญชา กัญชง ในมาตรา 8  
ยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ต้องการเปิดให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีสุดโต่งหรือไม่ กฎหมายมาตรา 8 จะขัดกับมาตรา 3 หรือไม่ และจะบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างไร ตลอดจนจะสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์กับการควบคุม
เฉพาะในการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้อย่างไร   
 ทุกส่วนของกัญชาที่สกัดออกมาถือเป็นสารสกัด และเมื่อมีการน าเข้าสู่ร่างกายถือเป็นการบริโภค 
ส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนและชาวบ้าน ไม่ควรถือเป็นการค้า และต้องไม่ลิดรอนสิทธิดั้งเดิมของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง จากการบัญญัติกฎหมายที่ไม่ชัดเจน การก าหนดค่า THC อย่างชัดเจนจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์  
และมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย การเพาะและการปลูกถือเป็นการผลิตหรือไม่ หากตัดออกจะมีการควบคุม
อย่างไร ผู้อนุญาตและผู้รับจดแจ้งควรยึดอุดมการณ์เดิมคือมีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถ 
จดแจ้งได้ง่ายขึ้น การบริโภคในครัวเรือน การบริโภคส่วนบุคคล จะเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้กัญชาเพ่ือนันทนาการ 
ตลอดจนสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรีในครัวเรือนหรือไม่ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่ากัญชาและกัญชงต่างก็มีราก
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการใช้งานที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การก าหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและ
กัญชงร่วมกัน จึงท าให้เกิดความเสียหายทางวัฒนธรรมกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ หากเป็นไปได้ควรก าหนดค านิยาม
ระหว่างกัญชาและกัญชงด้วยค่า THC 
 กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ดังนี้ นิยามค าว่ากัญชา กัญชง คณะกรรมาธิการไม่ได้แก้อะไรในวาระ 
รับหลักการ แตเ่พ่ิมค าว่าคณะกรรมการกัญชา กัญชงเท่านั้น ที่เหลือยังคงเหมือนกับวาระรับหลักการทุกประการ ค าว่า 
สารสกัด คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าช่อดอกมีการควบคุมโดยอนุสัญญาเดี่ยวฯ อยู่แล้ว ดังนั้น การควบคุมในเชิง
สารสกัดต้องควบคุมช่อดอก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาเดี่ยวฯ แต่ที่เขียนในวรรคท้ายว่าไม่รวมถึง 
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเกณฑ์ในฐานะ
ยาเสพติดนั้น ต้องมีการบังคับใช้และมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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ทุกประการ ประเด็นไม่บัญญัติการผลิตให้รวมถึงการเพาะปลูกเนื่องจากคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าการเพาะปลูกนั้น 
เป็นนิยามที่มีศัพท์พจนานุกรมของตนเอง และมีบทบัญญัติเรื่องการเพาะปลูกแยกอย่างชัดเจนจึงแยกออกจาก 
การผลิต การเพ่ิมค าว่าสกัดเข้าไปในการผลิตเพราะเห็นว่าต้องมีการควบคุมการสกัดในการผลิตด้วยจึงท าให้
ครอบคุลม ในกระบวนการพิจารณานิยามค าว่าผลิตการใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการท าอาหาร ซึ่งคนส่วนใหญ่
ใช้ก็ไม่ควรจะอยู่ในกระบวนการผลิตทั่วไป โดยมีการนิยามค าอ่ืน ๆ เช่น การขายให้ครอบคลุมกับกฎหมายฉบับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่วนอ่ืน ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน ประเด็นผู้รับจดแจ้ง การที่คณะกรรมาธิการฯ 
ตัดสินใจเปลี่ยนจากหลักการให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะได้รับฟัง
เหตุผลที่ส าคัญอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในการรายงานต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
จึงจ าเป็นต้องมีความเป็นเอกภาพและบูรณาการทุกชุดข้อมูลเข้ามาเป็นข้อมูลเดียว ขณะนี้ อย. ท าหน้าที่นี้อยู่ 
แต่ไม่ใช่ว่าจะกระจายอ านาจไม่ได้ กฎหมายบัญญัติอย่างชัดเจนว่าการจะให้อ านาจเรื่องของการจดแจ้งเป็นเรื่องที่
เลขาธิการ อย. สามารถกระจายอ านาจได้ และจะสามารถกระจายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนอ่ืน ๆ แต่สิ่งที่
ส าคัญคือ การรวมอ านาจการจดแจ้งเพ่ือให้ง่ายต่อการปลูกในครัวเรือน มีความหมายว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีการลงทะเบียนได้อย่างเร็วทางโทรศัพท์มือถือ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จดแจ้ง 
จึงไม่จ าเป็นต้องสร้างเงื่อนไขและภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบุคลากรโดยเฉพาะ และเห็นว่า
อ านาจเหล่านี้ควรเป็นของเลขาธิการ อย. ให้เป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยว ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ การสื่อสาร
การตลาดเป็นไปตามการควบคุมแอลกอฮอล์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุม อย่างรัดกุม ใบอนุญาตและใบรับ 
จดแจ้งมีการใช้บ่อยมากจึงต้องนิยามค านี้เพ่ือท าให้การใช้ค ามีความกะทัดรัดยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ คนไทยยังเข้าไม่ถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ งานวิจัยพบว่าร้อยละ 84 คนไทย 
ใช้กัญชาในโรคที่ไม่มีการบัญญัติ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรแต่เป็นคนที่ต้องการรักษาตัวเอง ถ้าไม่นิยาม 
การควบคุมในการบริโภคเรื่องการสูบไว้จะไม่สามารถควบคุมการสูบกัญชาได้ ดังนั้น การบริโภคจึงจ าเป็นต้องมี
ค าว่าการสูบอยู่ในค านิยาม ในบรรดาการใช้กัญชาทั้งหมดปรากฏว่า การบริโภคด้วยการหยดกินผสมทางการแพทย์ 
ร้อยละ 66.4 รองลงมา คือ ต้มชงเป็นชา ร้อยละ 23.7 การพ่น ทา อาบน้ า และนวด ร้อยละ 11.6 และสูบ ร้อยละ 9.8  
ทั้งนี้ การสูบเป็นวิธีที่ท าให้รู้ฤทธิ์กัญชาเร็วกว่าการกิน แต่การบริโภคโดยวิธีการหยดทีละนิด เพราะมีการออกฤทธิ์ 
หลังการกิน 1 ชั่วโมง การสูบแม้จะมีผลเสียต่อทางเดินหายใจแตท่ าให้ยาออกฤทธิ์เร็ว จากงานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่ากัญชาอยู่กับประชาชนได้อย่างมีวุฒิภาวะ สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ร่างมาอยู่บนพ้ืนฐานของสภาพข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวฯ คณะกรรมาธิการฯ 
ไม่ได้แก้นิยามของค าว่ากัญชา กัญชง แต่อนุสัญญาเดี่ยวฯ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างกัญชากับกัญชง ดังนั้น
กระบวนการจดแจ้งและการอนุญาตคือกระบวนการควบคุม และร่างโดยคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก ที่ต้องการ
การควบคุมเพ่ือการใช้ประโยชน์จากสภาพข้อเท็จจริงและการควบคุมต่อไปในอนาคต คณะกรรมาธิการฯ มี
ความเป็นห่วงใยเยาวชน จึงต้องมีการควบคุมการใช้กัญชาไม่ให้ใช้อย่างเสรี 
 การตัดค าว่าเพาะปลูกไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจการเพาะปลูก เพราะการเพาะปลูกได้แยกออกมา
เป็นสองหมวดอย่างชัดเจนและเป็นค าพ้ืนฐานในพจนานุกรมและมีใบอนุญาตเฉพาะการเพราะปลูกต่างหาก 
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แยกการเพาะปลูกออกมาจากการผลิต ในอนุสัญญาเดี่ยวฯ ไม่มีการควบคุมเส้นใยกับเมล็ด และไม่ได้แยกค าว่า
กัญชาหรือกัญชง ตราบใดที่ใช้ประโยชน์จากเส้นใยและเมล็ดก็ไม่มีการควบคุมในฐานะยาเสพติด ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ การจดแจ้งกับการขออนุญาตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การจดแจ้ง คือ ปลูกอยู่ในครัวเรือน ถ้าเป็นกัญชาไม่เกิน 15 ต้น 
กัญชงไม่เกิน 15 ไร่ ส าหรับการปลูกในครัวเรือน เพ่ือใช้เอง ห้ามขาย กรณีที่จะท าเป็นธุรกิจจะต้องมีการขออนุญาต  
โดยคณะกรรมาธิการฯ แยกกัญชงออกมาต่างหาก รวมทั้งได้พิจารณาว่าการใช้ประโยชน์จากเส้นใยไม่ได้ถูกควบคุม 
ในอนุสัญญาเดี่ยวฯ และการปลูกกัญชงมีการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเส้นใยอยู่แล้ว  
 การตัดมาตรา 3 ออกไปไม่ได้หมายความว่าจะยอมรับว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ และใน
กฎหมายฉบับนี้สิ่งที่ห่วงใยที่สุดคือการใช้ช่อดอก ส่วนที่ไม่ใช่ช่อดอกทั้งหมดถูกใช้ได้ เช่น กรณีกัญชงไม่ได้ห้าม
เรื่องการใช้ราก กิ่งก้าน ล าต้น และมีการระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้จ าหน่ายได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ถึงแม้จะไม่ได้
ก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดแต่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเดี่ยวฯ ในการรายงานพ้ืนที่เพาะปลูก ขั้นตอน 
การน าเข้า การอนุญาตน าเข้า การส่งออก และการผลิต นี่คือเหตุผลที่ต้องมีการนิยามค าว่าน าเข้าและส่งออก  
ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวฯ มาตรา 1 ค าว่ากัญชาหรือกัญชงที่ประเทศไทยเรียกมีเพียงค าเดียวคือ Cannabiz ซึ่งแปลว่า
พืชในสกุลกัญชาหรือกัญชง ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวฯ หมายถึงเฉพาะช่อดอกและยางของช่อดอกเท่านั้น แต่การควบคุม
ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวฯ คือการควบคุมท้ังต้น แปลว่าจะต้องมีการขออนุญาตหรือขอจดแจ้งเพ่ือรายงานกลับไป
ที่คณะกรรมการยาเสพติดระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวฯ ไม่เคยก าหนดให้กัญชาห้ามใช้ทางการแพทย์และ
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยจดสิทธิบัตรประโยชน์ของกัญชาตามมาตรฐาน ปัจจุบันนี้
เมื่อดูตามงานวิจัยเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ รายงานการศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์ระยะที่ 2 ของศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดปี 2564 เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ พบว่ามีคนสูบกัญชา 
เพ่ือทางการแพทย์จริง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทย ภายใต้กฎหมายผู้ประกอบการวิชาชีพ  
แผนไทย แปลว่าการสูบคือการรักษาทางการแพทย์วิธีการหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ หากไม่เขียนไว้ในค านิยาม 
จะท าให้ควบคุมไม่ได้ การที่เขียนไว้คือการตั้งใจที่จะควบคุม หากไม่เขียนไว้คือการละเลยเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะ
ควบคุม  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไขด้วยคะแนน 114 เสียง และมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไขด้วยคะแนน 117 เสียง 

 มาตรา 5      มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและขอแปรญัตติ ขอให้ตัดความในมาตรา 5 วรรคสองออกทั้งวรรค  
และขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และขอเพ่ิมมาตรา 5/1 ให้รัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อก าหนด 
อัตราในการเก็บภาษีกัญชาเพ่ือนันทนาการไว้ในกฎกระทรวง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้อง 
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 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ เจตนาที่เพ่ิมเติม
ประเด็นการให้อ านาจผู้ที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอ านาจในการก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ไม่มีส่วนใดที่จะ 
ท าให้มีการก าหนดค่าธรรมเนียมที่มีความคุ้มค่าแก่รัฐ รวมไปถึงจะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตกัญชาหรือไม่ เหตุใดจึง 
ไม่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ และต้องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภาษีสรรพสามิตต่อไป หน่วยงานที่ต้องท าหน้าที่ในการควบคุม
สารสกัดกัญชาไม่ควรมีหน่วยงานเดียว ควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมก ากับ
ดูแลด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดโทษและอันตรายแก่ประชาชน นอกจากนี้ หากปล่อยให้การบัญญัติกฎหมายมีความคลุมเครือ
จะท าให้ข้าราชการที่มีอ านาจพิจารณาตามดุลยพินิจ ดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแล 
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน ทั้งนี้ การควบคุมในมาตรา 5 เป็นการมองเพียงมิติเดียว คือ การควบคุมการเพาะปลูก 
การจ าหน่าย แต่ควรค านึงถึงการควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมทั้งมีการการจัดเก็บ
ภาษอีย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
 กรรมาธิการ ตอบชี้แจง ดังนี้ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาประเด็นรัฐมนตรีผู้รักษาการว่า
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบของสุขภาพและร่างกาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง จึงให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสุขภาพของ
ประชาชน โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุญาต เพ่ือก ากับและ
ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโดยตรง ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดใน
กฎหมายฉบับนี้เป็นการขออนุญาต ไม่ใช่เป็นการจัดเก็บภาษีเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษี
ที่เป็นรายได้ของรัฐ จะมีการจัดเก็บเป็นปกติตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ส าหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ตั้ง
ข้อสังเกตว่าควรจัดเก็บเป็นภาษีเฉพาะหรือไม่นั้น คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้ก าหนดในร่างกฎหมายฉบับนี้ 
เพราะสอดคล้องกับมาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม หากมีการฝ่าฝืนจะมี 
การด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไขด้วยคะแนน 187 เสียง และมีมติ
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากแก้ไขด้วยคะแนน 115 เสียง รวมทั้ง มีมติไม่เห็นชอบตามที่
กรรมาธิการฯ ขอให้เพิ่มมาตรา 5/1 ด้วยคะแนน 131 เสียง  

 หมวด 1 บทบัญญัติท่ัวไป    มีการแก้ไข 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไขด้วยคะแนน 177 เสียง 

 มาตรา 6      คณะกรรมาธิการตัดออก 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ตัดมาตรา 6 ออกทั้งมาตรา ด้วยคะแนน  
170 เสียง 

 มาตรา 7     คณะกรรมาธิการตัดออก 
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 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการฯ ตัดมาตรา 7 ออกทั้งมาตรา ด้วยคะแนน 
159 เสียง 

 มาตรา 7/1     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ เพิ่มข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 152 เสียง 

 มาตรา 7/2     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็น ขอให้เพ่ิมความเป็นดังนี้ การพิจารณาอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบอนุญาต การต่อ ต่ออายุใบรับจดแจ้ง การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบรับจดแจ้ง ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตหรือผู้รับจ้ างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกรณี 
การพิจารณาอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ แล้วแต่กรณี 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ เพิ่มข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 163 เสียง 

 มาตรา 7/3      คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ขอให้ตัดมาตรา 7/3 ออกท้ังมาตรา  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ เพิ่มข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 141 เสียง 

 มาตรา 7/4     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ขอให้เพ่ิมความเป็นดังนี้ เพ่ือส่งเสริมกัญชา กัญชง หรือสารสกัด  
ให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์และเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งคุ้มครองสุขภาพของบุคคล
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) สนับสนุนประชาชนในการเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง หรือแปรรูปกัญชา กัญชง หรือสารสกัด เพ่ือประโยชน์ในทาง
การแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาให้เป็นพืชที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ (2) ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์และเพ่ือพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  ทั้งการเพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง 
หรือแปรรูปกัญชากัญชง หรือสารสกัด หรือการพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาหรือกัญชง การผลิต การจัดการ และการตลาด 
รวมทั้งเพ่ือการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง หรือสารสกัด ในการคุ้มครองสุขภาพของบุคคล (3) ให้ความรู้จัดท า
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค าแนะน า คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอ่ืนใดที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง หรือสารสกัด โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสาร 
 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ พืชเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากกัญชา กัญชง มีอะไรบ้าง วรรคหนึ่งระบุเพียงแค่ส่งเสริม หมายความว่าจะไม่มีการสนับสนุนให้ประชาชน
เพาะปลูกกัญชา หรือกัญชง ตลอดจนแปรรูปกัญชา กัญชง หรือสารสกัด เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือทาง
วิทยาศาสตร์ หากระบุเช่นนี้ ความหมายเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ควรต้องใช้งานวิจัยมาขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนากัญชาให้เป็นรูปธรรม ไม่ควรเขียนกฎหมายแบบลอย ๆ ไว้ และการเขียนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มี
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การค านึงผลกระทบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะ อย. เป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตั้งขึ้นมา 
เ พ่ือก ากับควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสุขภาพ  
และเครื่องส าอาง การมอบหมายให้ อย. ท าหน้าที่พัฒนาสายพันธุ์กัญชา ศึกษาวิจัยและให้ข้อมูลความรู้ต่อ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชานั้น เป็นการท าให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of 
Interest) เนื่องจากหาก อย. เป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ แล้วมีบริษัทใดน าสายพันธุ์นั้นไปผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร 
ขณะที ่อย.ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ย่อมจะท าให้เกิดการขัดต่อการท าหน้าที่โดยตรง
ของ อย. มาตรานี้ท าให้ อย. ท างานที่ไม่ใช้หน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ การท าหน้าที่วิจัยและพัฒนาก็ควรมอบหมายให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีทุนวิจัยรับผิดชอบ ส่วน อย. ก็ควรท าหน้าที่ให้ความรู้กับผู้บริโภคว่า
ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมกัญชาอย่างไรให้มีความเหมาะสม ไม่ใช่ส่งเสริมให้คนปลูกกัญชา พัฒนาสายพันธุ์  
หรือศึกษาวิจัยและให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ เป็นการขาด 
การวิเคราะห์ผลกระทบในการท าหน้าที่ของหน่วยงาน และในที่สุดแล้วผู้ที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดคือประชาชน 
 กรรมาธิการ ตอบชี้แจง ดังนี้ อย. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือท าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7/4 (1) (2) และ (3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าหน้าที่ของ อย. 
ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาไปในทางนันทนาการแต่อย่างใด และเป็นไปตามหลักการพระราชบัญญัติพืชกระท่อม  
พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว มาตรา 7/4 บัญญัติว่า เพ่ือส่งเสริมกัญชา 
กัญชง หรือสารสกัด ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์และเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้ง
คุ้มครองสุขภาพบุคคล โดยให้ อย. มีหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ 
เช่นเดียวกับที่มอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส่งเสริม พัฒนาพัฒนา
เทคโนโลยีในการแปรรูปพืชกระท่อม หากเห็นชอบให้ ป.ป.ส. เป็นหน่วยประสานงานเรื่องพืชกระท่อมแล้ว อย. ก็ควรมี
หน้าที่เช่นเดียวกับ ป.ป.ส. เพ่ือให้มีการท างานแบบบูรณาการและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
นอกจากนี้ อย. ยังท าหน้าที่เป็นผู้อนุญาตและผู้รับจดแจ้ง เนื่องจากมีหน้าที่หลักคือการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและเครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุดิบของกัญชา กัญชง ที่น ามาใช้เกี่ยวกับ
สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย  

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้น ประธานฯ ไดส้ั่งปิดประชุมเวลา 17.21 นาฬิกา 
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