
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

   วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25     
ปีที่ 4 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24  เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

             (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                            
     เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมไม่ปรากฏในระเบียบวาระ คือ 

                          รับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 คน 
          ด้วยนายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ และนางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ ได้มีหนังสือขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 และวันที่ 3 มกราคม 2566 ตามล าดับ 
จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (8)     
                          ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ ได้  436 คน          
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 218 คน           

     ที่ประชุมรับทราบ 

                    (3) รับรองรายงานการประชุม                                    (ไม่มี)    
                     เรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 

      1. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 15  (สมัยสามัญประจ าปี          
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565) 
   การประชุมในวันนี้ (4 ม.ค. 65) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา     
กัญชง พ.ศ. .... โดยเมื่อวันพุธที่  21 ธันวาคม 2565 ได้มีการพิจารณาถึงมาตรา 7/4 มีการอภิปรายเป็นที่     
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในมาตราดังกล่าว 

   มาตรา 7/4     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่  
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการที่เพ่ิมขึ้นใหม่ 129 ด้วยคะแนนเสียง 

   หมวด 2 คณะกรรมการกัญชา กัญชง  ไม่มีการแก้ไข  
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
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   มาตรา 8    มีการแก้ไข  
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
               สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า กัญชา กัญชง เห็นสมควรให้ตัดมาตรานี้
ออกไปเหตุผลอันเนื่องมาจากในมาตรานี้ไม่ได้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  นอกจากนี้ การเสพกัญชายังมี
ผลกระทบทางสมองต่อเด็ก อีกทั้งขอเพ่ิมกรรมการ อาทิ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรอบรู้
ท าให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาได้เป็นอย่างดี  โครงสร้างขององค์ประกอบในมาตรานี้จะไม่มี
หน่วยงานที่เข้ามาควบคุมป้องกันเกี่ยวกับกัญชา และขอให้น ากลับไปแก้ไขใหม่เนื่องจากกัญชาเป็นการท าลาย
ทรัพยากรมนุษย์  ทั้งนี้ คณะกรรมการในมาตรา ๘ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ          
อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
และนายกสภาเภสัชกรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน อย่างไรก็ตาม 
ต้องเป็นสตรีจ านวนสามคน ในจ านวนนี้ และให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน 
   น ายศุ ภ ชั ย  ใจ ส มุ ท ร  ป ระธ าน ค ณ ะก รรม าธิ ก า ร วิ ส า มั ญ พิ จ า รณ า                   
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ชี้แจงว่า คณะกรรมการกัญชา กัญชง ที่จะจัดตั้งขึ้นประกอบ       
ไปด้วย 2 ส่วน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการควรจะได้ปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากต้องมีความกระชับ             
และมีต าแหน่งเท่าที่จ าเป็น โดยจะครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในร่างพระราชบัญญัติมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงด้านอุตสาหกรรม การค้า      
ทางพณิชยกรรมสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมิได้หมายความถึงการสูบหรือการนันทนาการ โดยสารสกัด
จากกัญชา กัญชง น ามาใช้ในด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ล้วนจ าเป็นต้องมีองค์กรเข้ามา
ดูแลรับผิดชอบจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ได้ร่างมาตรานี้โดยไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ ที่ไม่ได้ระบุเรื่องของเพศในการ
ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมจึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องระบุ 
      นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา      
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ชี้แจงว่า ได้น าเอาข้อกังวลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ประชาชน และของคณะกรรมาธิการ มาพิจารณาถึงผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการกัญชา กัญชง       
ซึ่งต้องคัดเลือกเฉพาะเท่าที่จ าเป็น จ านวน 25 คน การพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณา
จากสิ่งที่จะควบคุมคือ กัญชา กัญชง รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 10/1 
    ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 164 เสียง 
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 116 เสียง 

   มาตรา 8/1     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่  
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์กับกฎหมาย  
ฉบับนี้มากที่สุด และเป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961  ทั้งนี้ ในมาตรา 8/1 ขอเพ่ิม      
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ในลักษณะต้องห้าม อาทิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจการที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือสารสกัด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นผู้ประกอบการ  
      นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ชี้แจงว่า คณะกรรมการกัญชา กัญชง เป็นตัวแทนของคนทุกฝ่าย  
ที่จะมาให้ความเห็นเพ่ือลงมติโดยยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงต้องการความเห็นที่หลากหลาย แม้จะมีผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อม ล้วนเป็นความเห็นที่ควรจะได้ถกเถียงกันในคณะกรรมการเพ่ือให้งานเดินต่อไปได้ 
ในขณะที่ต่างประเทศปลดล็อคกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ จนได้สิทธิบัตรจ านวนมาก         
จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ แม้จะมีผลประโยชน์ก็ตาม 
    ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่เพ่ิมขึ้นใหม่ ด้วยคะแนน 151 เสียง  
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 115 เสียง 

   มาตรา 9     มีการแก้ไข  
                               มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 153 เสียง 

   มาตรา 10     มีการแก้ไข 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
                               ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 142 เสียง 

   มาตรา 10/1     คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่  
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
              สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมกัญชา กัญชง และสารสกัด และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน            
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนการก าหนดมาตรการการส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้
กัญชา กัญชงและสารสกัด ทั้งในด้านการแพทย์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โดยมาตรการเหล่านี้มีบุคคลใด              
เป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับก าหนดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง 
จะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่ามีค่าเท่าไหร่ถึงปลอดภัย  
    นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ชี้แจงว่า การก าหนดมาตรการส่งเสริมวิจัยพัฒนาในส่วนประโยชน์    
อ่ืน ๆ นั้น อ านาจของคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดในแต่ละมาตรา 
รวมไปถึงในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ก าหนด เพ่ือที่ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การก าหนดดังกล่าวมิได้เป็นการให้อ านาจคณะกรรมการ           
ในการที่จะไปท าผิดกฎหมายได้ 
            ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่เพ่ิมข้ึนใหม่ ด้วยคะแนน 113 เสียง  
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   มาตรา 11     คณะกรรมาธิการตัดออก  

           ที่ประชุมได้มีการลงมติในมาตราดังกล่าว แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ประธานฯ 
จงึสั่งปิดการประชุม เวลา 15.04 นาฬิกา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 15.04 นาฬิกา 
 
      ************************** 
 
 
           จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


