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   กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ประกอบด้วย 
 ๑. ข่าวเรื่อง “Effort to Get Cannabis Oil to Missouri Residents Starts Slow” (ความ
พยายามที่จะน้าน ้ามันกัญชามาใช้ในรัฐมิสซูรี่ดูเหมือนว่าจะเริ่มถดถอยลง) จาก http://stlouis.cbslocal.com   
ล ง วั น ที่ ๒ ๕  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๘  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ ไ ด้ ว่ า  
ความพยายามที่จะน าน้ ามันกัญชามาใช้รักษาโรคลมชักขั้นรุนแรงในรัฐมิสซูรี่ดูเหมือนว่าจะเริ่มถดถอยลงเนื่องจาก
นักประสาทวิทยาไม่เต็มใจที่จะรักษาผู้ป่วยด้วยน้ ามันกัญชา เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง  

ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งรัฐมิสซูรีออกกฎหมายว่าด้วยเรื่อง การใช้น้ ามันกัญชาในการรักษาโรคลมชักที่
ไม่ ส าม ารถรักษ าได้ ด้ วย ยา โดยดาร์ ล า  เท ม เปิ ล  ผู้ อ าน วยการขอ งมู ล นิ ธิ โรคลมชั ก ใน รั ฐมิ ส ซู รี  
และแคนซัส ประมานการว่า ชาวมิสซูรี่ 18,000 คน จะมีสิทธิ์ได้รับการรักษา 

ในการนี้ มีนักประสาทวิทยาจ านวน ๙ ท่าน ยินดีที่จะช่วยผู้ป่วยที่ต้องการทดลองรักษาซึ่งมีเพียง ๑๕ ท่าน  
จะได้รับการรักษาด้วยน้ ามันกัญชา น าโดยสองกลุ่มที่มีใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาในเชิงอุตสาหกรรมและสกัดน้ ามัน 
พวกเขากล่าวว่า ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการใช้น้ ามันกัญชา ซึ่งอาจจะมีภายในเดือนมกราคมนี้ 

สารที่อยู่ในน้ ามันกัญชามีชื่อว่า แคนนาบินนอยด์หรือซีบีดี ทั้งนี้ น้ ามันกัญชาไม่มีสารแคนนาบินนอยด์มากเท่ากับ
กัญชา แต่อย่างไรก็ตาม นักประสาทวิทยาก็ยังไม่เต็มใจที่จะรักษาผู้ป่วยด้วยน้ ามันกัญชา โดยบอกว่าน้ ามันกัญชา
ไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา อีกทั้ง การวิจัยทางการแพทย์ยังต้องตรวจสอบปริมาณในการใช้ยาที่
เหมาะสมและผลกระทบระยะยาว 

โดยบทบัญญัติกฎหมายของรัฐนั้นก าหนดไว้ว่า ต้องมีนักประสาทวิทยารับรองว่า ได้ผ่านการรักษามาแล้ว  
อย่างน้อย ๓ วิธี ที่แตกต่างกันและยังไม่ได้ผล ถึงจะอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยน้ ามันซีบีดีได้ จากนั้นกรม
สุขภาพและบริการอาวุโสของรัฐมิสซูรีจะให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองท าบัตรลงทะเบียนเพ่ือน าไปซื้อน้ ามันกัญชาได้จาก
ร้านค้า 

องค์การอาหารและยาได้จ าแนกน้ ามันซีบีดีให้อยู่ในบัญชียาเสพติดตารางที่ ๑ ซึ่งหมายความว่า น้ ามันซีบีดีไม่ได้ใช้
ในการแพทย์และไม่มีศักยภาพใด ๆ หากน าไปใช้ในทางที่ผิด นายเมเยอร์กล่าวว่า การจัดหมวดหมู่ถือเป็นปัญหา
หลัก เพราะกัญชาที่น ามาผลิตน้ ามันกัญชาไม่ถือเป็นสารเสพติดและไม่มีผลข้างเคียง 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเด็กในแคนซัสซิตีกล่าวในแถลงการณ์ว่า การรักษาโรคลมชักในปัจจุบันได้รับการพิสูจน์ว่า 
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยการทดลองทางคลินิก 

อ้ าง อิ ง : The Associated Press (๒ ๕ ๕ ๘ ) “Effort to Get Cannabis Oil to Missouri Residents Starts 
Slow” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จาก http://stlouis.cbslocal.com/2015/11/25/ effort-to-
get-cannabis-oil-to-missouri-residents-starts-slow/ 
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๒. ข่าวเรื่อง “Effort to Legalize and Tax Marijuana Gets Greenlight” (ความพยายาม
ที่จะออกกฎหมายและภาษีกัญชาให้ได้ไฟเขียว) จาก http://patch.com ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถสรุป
ใจความส าคัญได้ว่า นายอเล็กซ์ พาดิลลา เลขาธิการแห่งรัฐ ประกาศว่า ผู้สนับสนุนมีความคิดริเริ่มที่จะท าให้กัญชา
ถูกกฎหมาย อีกทั้ง สร้างส านักงานและคณะกรรมการเพ่ืออนุญาตและควบคุมอุตสาหกรรมกัญชาให้ได้รับอนุญาต
ที่จะเริ่มต้นการรวบรวมลายเซ็น 

ผู้สนับสนุนได้ขนานนาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การควบคุม ดูแล และภาษีกัญชา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙"  
ว่า จะเรียกเก็บภาษีของรัฐ ๒ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางฟุตของการเพาะปลูกกัญชา ๑ ถึง ๑๕ ดอลลาร์ 
ต่อออนซ์ในการผลิตกัญชา ร้อยละ ๑๐ ของราคาขายค้าปลีกส าหรับผลิตภัณฑ์กัญชาเพ่ือการบริโภค และสารสกัด
เข้มข้น และร้อยละ ๕ ส าหรับยอดค้าปลีกอ่ืน ๆ พร้อมด้วยเพิ่มภาษีท้องถิ่นในการค้าปลีกอีกร้อยละ ๕  

กัญชาทางการแพทย์จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีบางส่วน 

การริเริ่มที่จะอนุญาตให้มีการพิพากษาอีกครั้งและการลบล้างข้อมูลอาชญากรรมจากระเบียนอาชญากรรม  
ในการลงโทษเกี่ยวกับกัญชาก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้การควบคุมกัญชาในท้องถิ่นและลดข้อจ ากัดของรัฐ
ในการเพาะปลูกกัญชาเชิงอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลการวิเคราะห์โดยส านักงานนักวิเคราะห์นิติบัญญัติและกระทรวงการคลังระบุว่า เส้นทางของการริเริ่ม 
จะส่งผลให้รัฐเพ่ิมขึ้นและรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ถึงมากกว่า ๑ 
พันล้านดอลลาร์ต่อปี  

อ้างอิง: Paige Austin (๒๕๕๘) “Effort to Legalize and Tax Marijuana Gets Greenlight” สืบค้นเมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก http://patch.com/california/alisoviejo/effort-legalize-tax-marijuana-gets-
greenlight 

 
๓ . ข่ าว เรื่ อ ง  “KY Senator files "Cannabis Freedom Act" rolling medicinal and 

recreational use together in one hit” (สมาชิกวุฒิสภารัฐเคนทักกียื่นฟ้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่อง
กัญชาเสรีขับเคลื่อนการใช้ทางการแพทย์และเพื่อหย่อนใจเข้าด้วยกัน) จาก http://patch.com ลงวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า เพอร์รี่ คลาร์กวิลล์ สมาชิกวุฒิสภาพรรคประชาธิปัตย์แห่งเมือง
หลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี ได้สนับสนุนการออกกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่การประชุมเพ่ือออกกฎหมายครั้งที่
แล้ว ในช่วงฤดูร้อนที่การชุมนุมประจ าปีของเมนซ่า เขายื่นร่างกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์และเพ่ือหย่อน
ใจภายในครั้งเดียว 

http://patch.com/california/alisoviejo/effort-legalize-tax-marijuana-gets-greenlight
http://patch.com/california/alisoviejo/effort-legalize-tax-marijuana-gets-greenlight
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คลาร์กได้ยื่น "พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องกัญชาเสรี" ซึ่งจะควบคุมการใช้กัญชาเช่นเดียวกับที่รัฐควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ประโยชน์ของกัญชาในรูปแบบเม็ดและการควบคุมการติดสารโอปิออยด์ส าหรับผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพ่ือรักษาอาการ
ปวด และปัญหาจากการเจ็บป่วย อาทิ  โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง คลาร์กได้ พูดคุยอย่างแพร่หลาย 
ในวุฒิสภาและคณะกรรมการกฎหมายเก่ียวกับสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบของกัญชา 

หลังจากเหตุการณ์ที่เมนซ่าในช่วงฤดูร้อนนี้ คลาร์กบอกกับวารสารรัฐว่า เขาต้องการที่จะมีการสนทนาเกี่ยวกับการ
ห้ามใช้พืชชนิดนี้  ซึ่งคลาร์กกล่าวอีกว่า ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และยาสูบเพื่อปิดกั้นการออกกฎหมายในรัฐอ่ืน ๆ 

"พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องกัญชาเสรี" จะยุติข้อห้ามในการเพาะปลูกกัญชา การครอบครอง และการจ าหน่ายสาร
ภายใต้กรอบการก ากับดูแลซึ่งคล้ายกับรัฐโคโลราโด 

พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่มีถิ่นพ านักอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป 
• ผู้ที่มีถิ่นพ านักมีสิทธิ์ครอบครองได้มากสุด ๑ ออนซ์ 
• ปลูกได้มากสุด ๕ ต้น 
• การจัดเก็บส่วนเกินของกัญชาที่ปลูกเพ่ือส่วนบุคคล ที่ถูกปลูกหรือส่งต่อ ๑ ออนซ์ให้กับบุคคลอ่ืนอายุ ๒๑ ปี หรือ
มากกว่า โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
• บุคคลผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๒๑ ปี จะต้องได้รับแนะน าจากแพทย์ผู้ที่มีใบอนุญาต; 
• ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ 

ส่วนอ่ืน ๆ ของกรอบการก ากับดูแลจะรวมถึงผู้ที่มีถิ่นพ านักซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป สามารถซื้อกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ในบทร่างพระราชบัญญัติจะเพ่ิมค่าปรับ หากครอบครองอย่างผิดกฎหมายเป็น
จ านวน ๒๕๐ และ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในข้อหาปลูกกัญชาผิดกฎหมายในพื้นท่ีที่ไม่ได้รับอนุญาต 

อ้างอิง: Brad Bowman (๒๕๕๘) “Effort to Legalize and Tax Marijuana Gets Greenlight” สืบค้นเมื่อวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก http://patch.com/california/alisoviejo/effort-legalize-tax-marijuana-gets-
greenlight 
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