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ป้องกนัและแก้ไขปัญหากญัชาที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ของประเทศไทยตอ่ไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 

  

 
1. ภมิูหลัง 
 ค ำว่ำ Ganja สนันิษฐำนว่ำมำจำก
ภำษำ Bengali ปรำกฎในจำรึกภำษำ
สันสกฤตของศำสนำฮินดู หมำยควำมถึง 
Cannabis พืชล้มลุกให้ดอกในตระกูล 
Cannabaceae (ประเภทเดียวกบัปอ) ที่รู้จกั
กนัแพร่หลำยมี 2 สำยพนัธุ์ใกล้เคียงกันคือ 
กญัชง (Hemp -- Cannabis sativa L. subsp. 
Sativa)  และกญัชำ  (Marijuana -- Cannabis 
sativa forma indica) มีต้นก ำเนิดแถบเอเชีย 
มีสว่นเส้นใยที่น ำมำใช้ประโยชน์ ในขณะที่ก่ิง 
ก้ำน ใบ และช่อดอก จะถกูน ำมำใช้เสพในรูป
กญัชำแห้ง สว่นเรซิน (resin) จะถกูแปรสภำพ
เพื่อน ำมำเสพในรูปของยำงกัญชำ (Hashish) 
กญัชำน ำ้ (Hashish Oil) และผลิตภณัฑ์แปร
รูปของเรซินชนิดอื่นๆ (มำนพ คณะโต, 2556)  
 สนันิษฐำนกันว่ำมนุษย์รู้จักกัญชำ
มำนำนกว่ำ 10,000 ปี (Hamilton, 2009) มี
ประสบกำรณ์ ใ ช้ เ ส้น ใยกัญชง  (Hemp) 
ประมำณ 6,000 ปีก่อนคริสตกำลมีกำรใช้
เมล็ดและน ำ้มันกัญชำในส่วนผสมของ
อำหำรในจีน (มำนพ คณะโต , 2554) 
ประมำณ 4,000 ปีก่อนคริสตกำลมีกำรใช้

เสือ้ผ้ำใยกัญชงในจีน ประมำณ 2,737 ปี
ก่อนคริสตกำลมีกำรใช้กญัชำทำงกำรแพทย์
ในจีน ประมำณ 2,000 ปีก่อนคริสตกำลมี
กำรใ ช้กัญชำแห้ง  เมล็ดและช่อดอกใน
กิจกรรมทำงศำสนำในอินเดีย ประมำณ 700  ปี
ก่อนคริสตกำลกญัชำได้รับกำรยกย่องให้เป็น
สำรปรับอำรมณ์ชัน้ดีในพิธีกรรมทำงศำสนำ
ของชำวเปอร์เซีย ประมำณ 600 ปีก่อน
คริสตกำลมีกำรใช้เชือกจำกกญัชงในรัสเซีย 
ประมำณ 430 ปีก่อนคริสตกำล (พ.ศ.115) มี
กำรใช้กัญชำเพื่อนันทนำกำรในกลุ่มชำว 
Scythians (ชนเผ่ำเร่ร่อนในตะวนัออกกลำง
และยเูรเซีย) ประมำณ 100 ปีก่อนคริสตกำล 
(พ.ศ. 443) มีกำรใช้กญัชำผลิตกระดำษจำก
เส้นใยกัญชำ แต่พบว่ำกญัชำเป็นสมนุไพรที่
ออกฤทธ์ิต่อจิตประสำท ค.ศ.0 (พ.ศ. 543) 
พบยำงกัญชำ (Hashish) ในหลมุศพในไซบี
เรีย ค.ศ.47 (พ.ศ. 590) ชำว Thracians (ชน
เผ่ำในยุโรปใต้) เสพกัญชำเพื่อให้มึนเมำ 
ค.ศ.1000 (พ.ศ.1543) ชำวอำหรับระบุ
อนัตรำยจำกกัญชำ จนถึงปัจจุบันกำรเสพ
กญัชำได้แปรกระจำยไปทัว่โลก (ตำรำง 1) 
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ตาราง 1 ร้อยละของประชำกรทีเ่คยเสพกญัชำในชว่งชีวิต 
 

 พืน้ที่ส ารวจ ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ร้อยละ 

 Australia ทัว่ประเทศ 2007 14+ 33.5 

 Austria ทัว่ประเทศ 2004 15–64 20.1 

 Belgium ทัว่ประเทศ 2004 15–64 10.4 

 Bulgaria ทัว่ประเทศ 2005 18–60 4.4 

 Canada ทัว่ประเทศ 2005 15+ 44.5 

 Chile ทัว่ประเทศ 2009 12–64 26 

 China เฉพำะ 2 มหำนคร Beijing และ 
Shanghai  

2002–3 18+ 0.3 

 Colombia เฉพำะชมุชนเมืองประมำณ 73% ของ
ประชำกรทัง้ประเทศ 

2003 18–65 10.8 

 Cyprus ทัว่ประเทศ 2006 15–64 6.6 

 Czech Republic ทัว่ประเทศ 2004 18–64 20.6 

 Denmark ทัว่ประเทศ 2005 16–64 36.5 

 Finland ทัว่ประเทศ 2004 15–64 12.9 

 France ทัว่ประเทศ 2005 15–64 30.6 

 Germany ทัว่ประเทศ 2003 18–59 24.5 

 Ghana ทัว่ประเทศ 2007 15–64 21.5 

 Greece ยกเว้นเกำะ Aegean และ Ionian 2004 15–64 8.9 

 Hungary ทัว่ประเทศ 2003 18–54 9.8 

 Israel ทัว่ประเทศ 2002–4 21+ 11.5 
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ตาราง 1 ร้อยละของประชำกรทีเ่คยเสพกญัชำในชว่งชีวิต (ตอ่) 
 

 พืน้ที่ส ารวจ ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ร้อยละ 

 Italy ทัว่ประเทศ 2005 15–64 29.3 

 Japan เฉพำะ 4 มหำนคร Fukiage Kushikino  
Nagasaki และ Okayama 

2002–3 20+ 1.5 

 Latvia ทัว่ประเทศ 2003 15–64 10.6 

 Lebanon ทัว่ประเทศ 2002–3 18+ 4.6 

 Lithuania ทัว่ประเทศ 2004 15–64 7.6 

 Luxembourg ทัว่ประเทศ 1998 15–64 12.9 

 Malta ทัว่ประเทศ 2001 18–64 3.5 

 Mexico เฉพำะชมุชนเมืองประมำณ 75% ของ
ประชำกรทัง้ประเทศ 

2001–2 18–65 7.8 

   Nepal เฉพำะชมุชนเมืองประมำณ 80% ของ
ประชำกรทัง้ประเทศ 

2001–2 18–65 7.8 

 Netherlands ทัว่ประเทศ 2005 15–64 22.6 

 New Zealand ทัว่ประเทศ 2004–5 16+ 41.9 

 Nigeria เฉพำะ 21 รัฐ (จำกทัง้หมด 36 รัฐ) 
ประมำณ 57% ของประชำกรทัง้ประเทศ 

2002–3 18+ 2.7 

 Norway ทัว่ประเทศ 2004 15–64 16.2 

 Peru เฉพำะ 7 เมือง Lima Trujillo Tacna 
Arequipa Ayacucho Tarapoto และ 
Iquitos 

2003 12–64 10.3 

 Philippines ทัว่ประเทศ 2002–3 15-64 17.4 
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ตาราง 1 ร้อยละของประชำกรทีเ่คยเสพกญัชำในชว่งชีวิต (ตอ่) 
 

 พืน้ที่ส ารวจ ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ร้อยละ 

 Poland ทัว่ประเทศ 2002 16-64 7.7 

 Portugal ทัว่ประเทศ 2001 15–64 7.6 

 Romania ทัว่ประเทศ 2008 15–64 7.4 

 Slovakia ทัว่ประเทศ 2004 15–64 15.6 

 South Africa ทัว่ประเทศ 2003–4 18+ 8.4 

 Spain ทัว่ประเทศ 2005–6 15-64 28.6 

 Sweden ทัว่ประเทศ 2006 16–64 12.0 

England ทัว่ประเทศ 2005–6 14–59 29.8 

Northern Ireland ทัว่ประเทศ 2002–3 15–64 16.8 

Scotland ทัว่ประเทศ 2004 16–64 20.5 

Wales ทัว่ประเทศ 2005–6 16–59 29.8 

 United Kingdom ทัว่ประเทศ 2004 14+ 29.6 

 United States ทัว่ประเทศ 2010 16-34 51.6 

 
ส ำนกังำนยำเสพติดและอำชญำกรรม

แหง่องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime: UNODC) 
รำยงำนว่ำ ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) มี
ประชำกรอำยุ 15-64 ปี ทัว่โลกใช้ยำเสพติด
ถึง 264 ล้ำนคน หรือคิดเป็นควำมชุกร้อยละ 
5.2 (UNODC, 2015) ในจ ำนวนนี ้กญัชำเป็น

ยำเสพติดที่มีกำรแพร่ระบำดมำกที่สดุ โดยมี
ผู้ เสพกญัชำถึง 180 ล้ำนคน ทัง้ในรูปของกำร
เสพกญัชำแห้งและผลิตภณัฑ์จำกเรซิน (ยำง
กัญชำ กัญชำน ำ้ ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 73.4 
ของผู้ เสพยำเสพติดทัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึน้กว่ำ      
ร้อยละ 5 ในรอบ 5 ปีที่ผำ่นมำ  
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Afghanistan 2010 ไมร่ะบ ุ 4.3 

 Albania 2006 ไมร่ะบ ุ 1.8 

 Algeria 2006 ไมร่ะบ ุ 5.7 

 American Samoa 2007 ไมร่ะบ ุ 7.0 

 Andorra 2008 ไมร่ะบ ุ 14.6 

 Angola 1999 ไมร่ะบ ุ 2.1 

 Antigua and Barbuda 2005 ไมร่ะบ ุ 10.6 

 Argentina 2006 ไมร่ะบ ุ 7.2 

 Armenia 2003 ไมร่ะบ ุ 3.5 

 Australia 2007 ไมร่ะบ ุ 10.6 

 Austria 2008 ไมร่ะบ ุ 3.5 

 Azerbaijan 2004 ไมร่ะบ ุ 3.5 

 Bahamas 2008 ไมร่ะบ ุ 5.5 

 Bangladesh 2004 15-64 3.3 

 Barbados 2006 12-65 8.3 

 Belarus 2007 ไมร่ะบ ุ 1.1 

 Belgium 2008 ไมร่ะบ ุ 5.1 

 Belize 2005 12-65 8.5 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Bolivia 2007 12-65 4.3 

 Bosnia and Herzegovina 2008 ไมร่ะบ ุ 2.8 

 Brazil 2005 12-65 2.6 

 Brunei Darussalam 1996 ไมร่ะบ ุ 0.02 

 Bulgaria 2008 ไมร่ะบ ุ 2.5 

 Burkina Faso 2006 ไมร่ะบ ุ 2.9 

 Cambodia 2003 ไมร่ะบ ุ 3.5 

 Canada 2009 ไมร่ะบ ุ 12.6 

 Cape Verde 2004 ไมร่ะบ ุ 8.1 

 Chad 1995 ไมร่ะบ ุ 0.9 

 Chile 2014 ไมร่ะบ ุ 11.3 

 Colombia 2008 12-65 2.3 

 Comoros 2002 ไมร่ะบ ุ 2.9 

 Costa Rica 2006 12-70 1.0 

 Croatia 2007 ไมร่ะบ ุ 5.2 

 Cyprus 2009 ไมร่ะบ ุ 4.4 

 Czech Republic 2008 ไมร่ะบ ุ 15.2 

 Denmark 2008 16-65 5.5 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Dominica 2006 ไมร่ะบ ุ 10.8 

 Dominican Republic 2008 ไมร่ะบ ุ 0.3 

 Ecuador 2007 ไมร่ะบ ุ 0.7 

 Egypt 2006 ไมร่ะบ ุ 6.2 

 El Salvador 2005 12-65 0.4 

 England and  Wales 2010 16-59 6.6 

 Estonia 2008 ไมร่ะบ ุ 6.0 

 Ethiopia 1999 ไมร่ะบ ุ 2.6 

 Faroe Islands 2007 ไมร่ะบ ุ 2.2 

 Fiji 2004 ไมร่ะบ ุ 5.1 

 Finland 2008 ไมร่ะบ ุ 3.1 

 France 2005 ไมร่ะบ ุ 8.6 

 Georgia 2009 ไมร่ะบ ุ 2.7 

 Germany 2009 18-64 4.8 

 Ghana 1998 ไมร่ะบ ุ 21.5 

 Gibraltar 2008 ไมร่ะบ ุ 5.2 

 Greece 2004 ไมร่ะบ ุ 1.7 

 Greenland 2003 ไมร่ะบ ุ 7.6 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Grenada 2005 ไมร่ะบ ุ 10.8 

 Guam 2007 ไมร่ะบ ุ 18.4 

 Guatemala 2005 ไมร่ะบ ุ 4.8 

 Guyana 2002 ไมร่ะบ ุ 2.6 

 Haiti 2005 ไมร่ะบ ุ 1.4 

 Honduras 2005 ไมร่ะบ ุ 0.8 

 Hong Kong 2008 ไมร่ะบ ุ 0.4 

 Hungary 2007 18-64 2.3 

 Iceland 2007 ไมร่ะบ ุ 3.4 

 India 2000 ไมร่ะบ ุ 3.2 

 Indonesia 2008 ไมร่ะบ ุ 0.4 

 Iran 1999 ไมร่ะบ ุ 4.2 

 Ireland 2007 ไมร่ะบ ุ 6.3 

 Isle of Man 2007 ไมร่ะบ ุ 9.4 

 Israel 2008 18-40 8.9 

 Italy 2008 ไมร่ะบ ุ 14.6 

 Jamaica 2006 ไมร่ะบ ุ 9.9 

 Japan 2002 ไมร่ะบ ุ 0.1 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Jordan 2001 ไมร่ะบ ุ 2.1 

 Kazakhstan 2003 ไมร่ะบ ุ 4.2 

 Kenya 2007 15-65 2.1 

 Kuwait 2005 ไมร่ะบ ุ 3.1 

 Kyrgyzstan 2001 ไมร่ะบ ุ 6.4 

 Laos 2008 ไมร่ะบ ุ 0.9 

 Latvia 2007 ไมร่ะบ ุ 4.9 

 Lebanon 2009 ไมร่ะบ ุ 1.9 

 Libya 1998 ไมร่ะบ ุ 0.05 

 Liechtenstein 2005 ไมร่ะบ ุ 8.6 

 Lithuania 2008 ไมร่ะบ ุ 5.6 

 Luxembourg 2003 ไมร่ะบ ุ 7.6 

 Macau 2003 ไมร่ะบ ุ 0.7 

 Macedonia 2008 ไมร่ะบ ุ 0.6 

 Madagascar 2004 ไมร่ะบ ุ 9.1 

 Malaysia 2003 ไมร่ะบ ุ 1.6 

 Maldives 1994 ไมร่ะบ ุ 0.5 

 Mali 1995 ไมร่ะบ ุ 7.8 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Malta 2007 ไมร่ะบ ุ 4.5 

 Marshall Islands 2007 ไมร่ะบ ุ 5.5 

 Mauritius 2004 15-54 3.9 

 Mexico 2011 12-65 1.2 

 Moldova 2008 ไมร่ะบ ุ 0.9 

 Monaco 2007 ไมร่ะบ ุ 8.9 

 Montenegro 2008 ไมร่ะบ ุ 0.2 

 Morocco 2004 ไมร่ะบ ุ 4.2 

 Myanmar 2005 ไมร่ะบ ุ 0.9 

 Namibia 2000 ไมร่ะบ ุ 3.9 

Nepal 1998 ไมร่ะบ ุ 3.2 

 Netherlands 2005 ไมร่ะบ ุ 5.4 

 New Zealand 2008 16-64 14.6 

 Nicaragua 2006 12-65 1.1 

 Nigeria 2008 ไมร่ะบ ุ 14.3 

 Northern Ireland (UK) 2007 ไมร่ะบ ุ 7.2 

 Northern Mariana Islands 2007 ไมร่ะบ ุ 22.2 

 Norway 2004 ไมร่ะบ ุ 4.6 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Oman 1999 ไมร่ะบ ุ 0.1 

 Pakistan 2000 ไมร่ะบ ุ 3.9 

 Palau 2007 ไมร่ะบ ุ 24.2 

 Panama 2003 12-65 3.6 

 Papua New Guinea 1995 ไมร่ะบ ุ 29.5 

 Paraguay 2005 ไมร่ะบ ุ 1.6 

 Peru 2006 12-64 0.7 

 Philippines 2008 ไมร่ะบ ุ 0.8 

 Poland 2006 ไมร่ะบ ุ 2.7 

 Portugal 2007 ไมร่ะบ ุ 3.3 

 Puerto Rico 2005 ไมร่ะบ ุ 4.9 

 Qatar 1996 ไมร่ะบ ุ 0.1 

 South Korea 2004 ไมร่ะบ ุ 0.3 

 Romania 2007 ไมร่ะบ ุ 0.4 

 Russian Federation 2007 ไมร่ะบ ุ 3.5 

 Saint Kitts and Nevis 2006 ไมร่ะบ ุ 11.7 

 Saint Lucia 2006 ไมร่ะบ ุ 9.0 

 Saint Vincent and the Grenadines 2006 ไมร่ะบ ุ 7.1 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Saudi Arabia 2006 ไมร่ะบ ุ 0.3 

 Scotland 2009 16-64 8.4 

 Senegal 1999 ไมร่ะบ ุ 2.8 

 Serbia 2006 ไมร่ะบ ุ 4.1 

 Sierra Leone 1996 ไมร่ะบ ุ 16.1 

 Singapore 2004 ไมร่ะบ ุ 0.004 

 Slovakia 2006 ไมร่ะบ ุ 6.9 

 Slovenia 2007 ไมร่ะบ ุ 4.1 

 Somalia 2002 ไมร่ะบ ุ 2.5 

 South Africa 2008 ไมร่ะบ ุ 4.3 

 Spain 2010 ไมร่ะบ ุ 10.6 

 Sri Lanka 2000 ไมร่ะบ ุ 1.5 

 Suriname 2007 12-65 4.3 

 Sweden 2008 ไมร่ะบ ุ 1.2 

  Switzerland 2008 ไมร่ะบ ุ 3.4 

 Taiwan 2005 12-64 0.3 

 Tajikistan 1998 ไมร่ะบ ุ 3.4 

 Tanzania 1999 ไมร่ะบ ุ 0.2 
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ตาราง 2 ควำมชกุของประชำกรที่เสพกญัชำในรอบปีที่ผำ่นมำ (ตอ่) 
 
 

 ปีที่ส ารวจ ช่วงอาย ุ ความชุกต่อร้อย
ประชากร 

 Thailand 2007 12-65 1.2 

 Togo 2009 ไมร่ะบ ุ 1.0 

 Trinidad and Tobago 2006 ไมร่ะบ ุ 4.7 

 Turkey 2003 ไมร่ะบ ุ 1.9 

 Turks and Caicos Islands 2002 ไมร่ะบ ุ 5.4 

 Ukraine 2007 ไมร่ะบ ุ 2.5 

 United Arab Emirates 2006 ไมร่ะบ ุ 5.4 

 Uruguay 2006 12-65 6.0 

 United States 2009 ไมร่ะบ ุ 13.7 

 Uzbekistan 2003 ไมร่ะบ ุ 4.2 

 Vanuatu 1997 ไมร่ะบ ุ 0.1 

 Venezuela 2005 ไมร่ะบ ุ 0.9 

 Viet Nam 2002 ไมร่ะบ ุ 0.3 

 Zambia 2004 ไมร่ะบ ุ 9.5 

 Zimbabwe 2000 ไมร่ะบ ุ 6.9 

 
 ในประเทศไทยมีกำรใช้กัญชำเป็น
เคร่ืองประกอบอำหำรมำอย่ำงยำวนำน และ
มีกำรปลูกในระดับครัวเรือนในลกัษณะเป็น
พืชผกัสวนครัว (กันนิษฐำ มำเห็ม และคณะ, 

2545) จนถึงปี พ.ศ.2509 พืน้ที่ลกัลอบปลกู
กญัชำของประเทศไทยแพร่หลำยมำกขึน้ ใน
ปี พ.ศ.2510 พืน้ที่ปลกูกัญชำครอบคลมุถึง 
63 จงัหวดัทัว่ประเทศ และมีกำรแพร่ระบำด
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ขอ ง กัญช ำ เ พิ่ ม มำ กต่ อ เ นื่ อ ง เ ร่ื อ ยม ำ      
(มำนพ คณะโต, 2549) ในปี พ.ศ.2554 
คณะกรรมกำรบริหำรเค รือข่ำยองค์กร
วิชำกำรสำรเสพติดได้ส ำรวจเพื่อประมำณ
กำรสำรเสพติด  พบว่ำ  มีผู้ เคยใช้กัญชำ
จ ำนวน 2,440,785 คน หรือประมำณ 
50.48:1,000 และผู้ที่ใช้กญัชำใน 1 ปี จ ำนวน  
109,040 คน หรือ 2.26:1,000 รวมทัง้มีผู้ที่ใช้
กัญชำใน 30 วนั จ ำนวน 9,880 คน หรือ
ประมำณ 0.20: 1,000 (คณะกรรมกำร
บริหำรเครือข่ำยองค์กรวิชำกำรสำรเสพติด 
2555) กำรศึกษำในระดับพืน้ที่ในปี 2558 
พบว่ำ มีผู้ ใช้กัญชำในรอบเดือนที่ผ่ำนมำคิด
เป็น 394 ต่อแสนประชำกร โดยใช้เพื่อ
ประกอบอำหำรมำกที่สดุ รองลงมำเป็นกำร
ใช้กัญชำเพื่อสขุภำพ กำรใช้กัญชำเพื่อเสริม
งำนอำชีพ และกำรใช้กัญชำเพื่อผ่อนคลำย 
(มำนพ คณะโต, 2558) 
 
2. นโยบายและกฎหมาย 
 ในปีค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) 
ประเทศต่ำงๆ จ ำนวน 13 ประเทศได้ริเร่ิม
ควำมพยำยำมในกำรควบคุมปัญหำยำเสพ
ติดเป็นครัง้แรก ในรูปของกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ เรียกว่ำ International Opium 
Commission 1909 ที่นครเซี่ยงไฮ้ (The 
Shanghai Conference) เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ทำงกำรค้ำและกำรใช้ฝ่ินใน
ประเทศต่ำงๆ (มำนพ คณะโต และคณะ 
2553) ต่อมำได้มีกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่

เก่ียวกับกำรควบคุมยำเสพติดที่ส ำคัญ คือ
อนุส ัญญำกรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 
Convention) เน้นกำรควบคุมฝ่ิน มอร์ฟีน 
เฮโรอีน และโคเคน ซึ่งประเทศที่ เ ข้ำร่วม
ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ จีน ฝร่ังเศส 
เยอรมัน อิตำลี ญ่ีปุ่ น เปอร์เซีย โปรตุเกส 
รัสเซีย ไทย จักรวรรดิอังกฤษรวมทัง้อำณำ
นิคม และสหรัฐอเมริกำ  
 ภำยหลังสงครำม โลกค รั ้งที่  1 
ภำยใต้สนธิสญัญำสนัติภำพแห่งกรุงปำรีสได้
ก ำหนดให้มีกำรจัดตัง้องค์กำรสนันิบำตชำติ 
(The League of Nations) เมื่อวนัที่ 10 
มกรำคม ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) ซึ่งได้ปรับมำ
เป็นกำรจดัตัง้องค์กำรสหประชำชำติ (United 
Nations) เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน ค.ศ.1946 
(พ.ศ.2489) ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ที่  2 
ภำยใต้ภำรกิจขององค์กำรสหประชำชำติ 
คณะมนต รี เ ศ รษฐ กิ จและสัง คม  (The 
Economic and Social Council) ได้เล็งเห็น
ปัญหำยำเสพติด ได้จัดตัง้คณะกรรมำธิกำร
ยำเสพติด (Commission on Narcotic 
Drugs: CND) ขึน้เมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ 
ค.ศ.1946 (พ.ศ.2493) เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำง
ด้ำนนโยบำยของสหประชำชำติที่เก่ียวข้องกับ
ยำเสพติด คณะกรรมำธิกำรนีจ้ะท ำหน้ำที่
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ยำเสพติดทั่วโลกและ
พฒันำแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่จะควบคุมและต่อสู้ กับปัญหำยำเสพติด
น ำเสนอต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม 
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง อำทิ กำรผลิต กำรค้ำ 
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กำรแพร่ระบำด และเส้นทำงกำรถ่ำยโอน
ทรัพย์สิน ในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534)  ได้มี
กำรจัดตัง้กองทุนแห่งสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศ 
(United Nations International Drug 
Control Programme: UNDCP) ซึ่งเป็นกำร
ข ย ำ ย ข อ บ เ ข ต  บ ทบ ำ ท  ห น้ ำ ที่ ข อ ง
คณะกรรมำธิกำร ท ำให้โครงกำรดงักลำ่วท ำ
หน้ำที่ เสมือนเป็นหน่วยงำนบริหำรของ
คณะกรรมำธิกำร (พรเพ็ญ เพชรสุขศิ ริ ,  
2541) ต่อมำในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) 
โครงกำรดงักลำ่วได้รวบรวมกบัแผนกป้องกนั
อำชญำกรรมและยตุิธรรมทำงอำญำ (Crime 
Prevention and Criminal Justice Division) 
เป็นส ำนักนักงำนควบคุมยำเสพติดและ
ป้องกันอำชญำกรรม (Office for Drug 
Control and Crime Prevention) ซึง่ตอ่มำได้
เปลี่ยนช่ือเป็นส ำนักงำนสหประชำชำติว่ำ
ด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรม (United 
Nations Office on Drugs and Crime: 
UNODC) ในปี ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) 
 ภำยใต้กำรด ำเนินงำนขององค์กำร
สนันิบำตชำติและองค์กำรสหประชำชำติ ได้
มีกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เก่ียวกับกำร
ควบคมุยำเสพติดที่ส ำคญั 8 ฉบบั คือ 
 อนุสญัญำกรุงเจนีวำ ค.ศ. 1925 
(Geneva Convention, 1925) ซึ่งใน
อนุสญัญำนีข้ยำยขอบข่ำยกำรควบคุมไปถึง
กัญชำ ซึ่งมีประเทศที่ให้สตัยำบนัและร่วมลง
นำมทัง้สิน้ 56 ประเทศ รวมทัง้ไทย 

 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรจ ำกัดยำที่
ผลิตและควบคุมดูแลกำรจ ำหน่ำยยำที่
ก่อให้เกิดกำรเสพติด ค.ศ.1931 (Convention 
for Limiting the Manufacture and 
Regulating the Distribution of Narcotic 
Drugs, 1931) 
 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรปรำบปรำม
กำรลกัลอบค้ำยำอนัตรำยอย่ำงผิดกฎหมำย 
ค.ศ.1936 (พ.ศ. 2479) (Convention for the 
Suppression of the Illicit Traffic in 
Dangerous Drugs, 1936) 
 พิธีสำรวำ่ด้วยยำเสพติดสงัเครำะห์  
ค.ศ.1948 (Synthetic Narcotics Protocol, 
1948) 
 พิธีสำรฝ่ิน ค.ศ.1953 (Opium 
Protocol, 1953) 
 อนสุญัญำเดีย่ววำ่ด้วยยำเสพติดให้
โทษ ค.ศ.1961 (The Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961) มีประเทศตำ่งๆ เป็น
ภำคี 154 ประเทศ 
 อนสุญัญำวำ่ด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่
จิตและประสำท ค.ศ.1971 (Convention on 
Psychotropic Substance, 1971) มีประเทศ
ตำ่งๆ เป็นภำคี 183 ประเทศ 
 อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วย
กำรตอ่ต้ำนกำรลกัลอบค้ำยำเสพติดและวตัถุ
ท่ีออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสำท ค.ศ.1988 
(United Nations Convention against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
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Substance, 1988) มีประเทศตำ่งๆ เป็นภำคี 
189 ประเทศ 
 ในจ ำนวนนี ก้ฎหมำยระหว่ ำ ง
ประเทศที่ส ำคัญคือ อนุสญัญำเดี่ยวว่ำด้วย
ยำเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 (The Single 
Convention on Narcotic Drugs, 1961) 
และพิธีสำรแก้ไขเพิ่มเติมอนสุญัญำเดี่ยว ว่ำ
ด้วยยำเสพติดให้โดย ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) 
(The 1972 Protocol Amending The 
Single Convention on Narcotic Drugs) 
โดยมีประเทศที่ร่วมประชุมร่ำงกฎหมำยนีถ้ึง          
73 ประเทศ อนุสญัญำฉบับนี ้ได้รวบรวม
อนุสญัญำหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่มี
อยูม่ำไว้เป็นฉบบัเดียวกนั โดยมีเนือ้หำในกำร
ควบคุมและจ ำกัดกำรใช้ยำเสพติดให้โทษ
เพื่อประโยชน์ในทำงกำรแพทย์และทำง
วิทยำศำสตร์เท่ำนัน้ โดยกำรก ำหนดรำยช่ือ
สำรท่ีจะต้องควบคมุ ก ำหนดมำตรกำรบงัคบั
ให้ประเทศสมำชิกออกกฎหมำยควบคุมยำ
เสพติด ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคมุยำ
เสพติ ดร ะหว่ ำ งประ เทศ  (International 
Narcotics Control Board : INCB) 
ก ำหนดให้ประเทศภำคีรำยงำนปริมำณกำร
ใช้ยำเสพติดต่อ INCB ฯลฯ ในอนสุญัญำนี ้
กญัชำและสำรสกดัจำกกญัชำถูกก ำหนดให้
เป็นยำเสพติดที่ต้องควบคมุด้วย 
  จำกผลกำรศึกษำกฎหมำยยำเสพ
ติดในต่ำงประเทศ : ศึกษำเฉพำะกรณี
ประเทศญ่ีปุ่ น  ฝ ร่ัง เศส สวิตเซอร์แลนด์ 
เยอรมนั โปรตเุกส องักฤษ และสหรัฐอเมริกำ 

พบว่ำนโยบำยของประเทศตะวันตกยังคง
นโยบำยให้ยำเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำย 
แต่มีนโยบำยที่ผ่อนปรนมำกขึน้ เช่น กำร
ครอบครองและเสพกัญชำเฉพำะตัว ใน
ปริมำณเล็กน้อยจะก ำหนดโทษด้วยกำร
ตกัเตือนให้ท ำงำนบริกำรสงัคม หรือโทษปรับ 
ยงัสะท้อนว่ำกำรใช้กฎหมำยยำเสพติดแบบ
ปรำบปรำมอย่ำงเข้มงวดหรือกำรห้ำมใช้
อย่ำงเด็ดขำดอำจมิใช่ทำงออกในกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด หลำยประเทศจึงใช้วิธีกำร
ด ำเนินงำนในทำงสำยกลำงคือกำรลดทอน
ควำมผิดยำเสพติด (Decriminalization) เป็น
วิธีกำรที่อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงกำรห้ำมอย่ำง
เด็ดขำดกับกำรท ำให้กำรเสพยำเสพติด
ถกูต้องตำมกฎหมำย (Legalization) ควบคู่
กับกำรป้องกันและบ ำบัด รักษำอย่ำงมี
คณุภำพ (ศกัดิ์ชยั เลศิพำนิชพนัธุ์, 2556) 
 
3. หลักการและเหตุผล 

กำรก ำหนดนโยบำยยำเสพติดใน
หลำยประเทศจะมุ่ ง เ น้นนโยบำยทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลกั นโยบำยทำง
สังคมจะให้ควำมส ำคัญเ ป็นอันดับรอง  
นโยบำยยำ เ สพติ ดถูกก ำหนดภำยใ ต้
บรรยำกำศของกำรเมือง ดงันัน้ นโยบำยใน
แต่ละยุคสมัยจึงแตกต่ำงกัน  ทัง้นี เ้พรำะ
เง่ือนไขในสิ่งแวดล้อมที่ต่ำงกันออกไป เช่น 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
ขณะนัน้ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ควำม
ร่วมมือและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
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เป็นต้น (มำนพ คณะโต และคณะ, 2553) ใน
ปัจจุบนัพบว่ำสื่อของกลุ่มหรือองค์กรเอกชน
หลำยสถำบันที่น ำเสนอข้อมูลหรือข่ำวสำร
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ 
ถอนช่ือกัญชำออกจำกบัญชียำเสพติดผิด
กฎหมำย และเรียกร้องสทิธิในกำรเสพกญัชำ
และพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้
รัฐบำลทบทวนกฎหมำยเก่ียวกับยำเสพติด 

(ชวนพิศ ชุ่มวฒันะ, 2557) บำงประเทศมี
ควำมเช่ือว่ำกัญชำไม่ร้ำยแรงเหมือนยำเสพ
ติดชนิดอื่นๆ กฎหมำยอนญุำตให้ใช้กญัชำได้ 
ในขณะที่บำงประเทศที่กฎหมำยอนุญำต
เฉพำะกรณี เช่น อนญุำตให้ใช้กญัชำในทำง
กำรแพทย์และกำรวิจยั แตผู่้ เสพก็ยงัคงมีโทษ
เป็นควำมผิดอำญำ (ตำรำง  3) 

 
ตาราง 3 ประเทศที่ให้กญัชำเป็นสิง่ผิดกฎหมำยและลดทอนควำมเป็นอำญำ/ไมบ่งัคบัใช้กฎหมำย 
 

  เสพ/ครอบครอง ซือ้ขาย เคลื่อนย้าย ปลูก/ผลิต 

Argentina เลก็น้อย       

Australia บำงรัฐ เลก็น้อย     2 ต้น 

Austria 5 กรัม       

Belgium 3 กรัม     1 ต้น 

Belize 10 กรัม       

Bolivia เลก็น้อย       

Botswana ไมบ่งัคบัใช้       

Cambodia ลดทอน ลดทอน ลดทอน ลดทอน 

Canada บำงรัฐ ไมบ่งัคบัใช้ ไมบ่งัคบัใช้   เลก็น้อย 

Chile สว่นตวั กำรแพทย์   สว่นตวั, 
กำรแพทย์ 

Columbia 22 กรัม, 
กำรแพทย์ 

กำรแพทย์ กำรแพทย์ 20 ต้น, 
กำรแพทย์ 
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ตาราง 3 ประเทศที่ให้กญัชำเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและลดทอนควำมเป็นอำญำ/ไมบ่งัคบัใช้กฎหมำย  (ตอ่) 
 

  เสพ/ครอบครอง ซือ้ขาย เคลื่อนย้าย ปลูก/ผลิต 

Costa Rica ไมบ่งัคบัใช้     ไมบ่งัคบัใช้ 

Croatia เลก็น้อย กำรแพทย์     

Cyprus       กญัชง 

Czech Republic 15 กรัม 15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

5 ต้น, 
กำรแพทย์ 

Equador 10 กรัม     

Estonia 7.5 กรัม       

Estonia 7.5 กรัม       

Germany 15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

15 กรัม, 
กำรแพทย์ 

Greece 0.5 กรัม       

India บำงรัฐ เลก็น้อย 
ไมบ่งัคบัใช้ 

เลก็น้อย 
ไมบ่งัคบัใช้ 

เลก็น้อย 
ไมบ่งัคบัใช้ 

เลก็น้อย 
ไมบ่งัคบัใช้ 

Israel กำรแพทย์ กำรแพทย์ กำรแพทย์   

Italy เลก็น้อยกำรแพทย์
, ศำสนำ 

    กำรแพทย์ 

Jamaica 2 ออนซ์ กำรแพทย์, 
ศำสนำ 

  5 ต้น 
กำรแพทย์, 
ศำสนำ 

Jordan ลดทอน     ลดทอน 
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ตาราง 3 ประเทศที่ให้กญัชำเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและลดทอนควำมเป็นอำญำ/ไมบ่งัคบัใช้กฎหมำย (ตอ่) 
 

  เสพ/ครอบครอง ซือ้ขาย เคลื่อนย้าย ปลูก/ผลิต 

Malta 3.5 กรัม     สว่นตวั, 
กำรแพทย์ 

Mexico 5 กรัม     สว่นตวั 

Netherlands 5 กรัม   
ลดทอน 
ในท่ีสำธำรณะ  
อนญุำตใน 
coffeeshop 

coffeeshop coffeeshop 5 ต้น 

Paraguay 10 กรัม       

Peru 8 กรัม        

Portugal ลดทอน   ลดทอน ลดทอน 

Puerto Rico กำรแพทย์ กำรแพทย์ กำรแพทย์ กำรแพทย์ 

Russia 6 กรัม   6 กรัม 20 ต้น 

Serbia กำรแพทย์ กำรแพทย์     

Slovenia ครัง้เดยีว, 
medical 
cannabinoid 

    < 0.1 เฮกตำร์ 

Spain ที่สว่นตวั   ลดทอน ใช้เองลบัตำ 

Switzerland ลดทอน     ที่สว่นตวั 

Ukraine 5 กรัม   5 กรัม 10 ต้น 

USA บำงรัฐ ลดทอน ลดทอน ลดทอน ลดทอน 
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ตาราง 3 ประเทศที่ให้กญัชำเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและลดทอนควำมเป็นอำญำ/ไมบ่งัคบัใช้กฎหมำย (ตอ่) 
 

  เสพ/ครอบครอง ซือ้ขาย เคลื่อนย้าย ปลูก/ผลิต 

Uruguay อำย ุ18  
ขึน้ทะเบียน 

อำย ุ18  
ขึน้ทะเบียน 

อำย ุ18  
ขึน้ทะเบียน 

รัฐ 

US Virgin Islands 1 ออนซ์       

 
ประเทศที่กัญชำยังคงเป็นพืชเสพ

ติดผิดกฎหมำย ทัง้กำรครอบครอง/เสพ กำร
ซือ้ขำย กำรเคลื่อนย้ำย และกำรผลิต/ปลูก 
ได้แก่ Albania, Algeria, Bangladesh, Brazil, 
Bosnia and Herzegovina, Belarus, Bulgaria, 
China, Comoros, Denmark, Dominica, 
Egypt, Ethiopia, Finland, France, Greenland, 
Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, 
Indonesia, Ireland, Japan, Laos, Latvia, 
Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macau, 
Macedonia, Malaysia, Montenegro, Nepal, 
New Zealand, Northern Mariana Islands, 
Norway, Pakistan, Panama, Philippines, 
Poland, Romania, Saudi Arabia, Singapore, 
Slovakia, Somalia, South Africa, South 
Korea, Sri Lanka, Sweden, Syria, Taiwan, 
Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, 
United Kingdom, Uzbekistan, Venezuela, 
Vietnam, Zimbabwe รวมทัง้ประเทศไทย 

ในประเทศไทย รัฐบำลได้เล็งเห็น
โทษของกัญชำ จึงได้ออกกฎเสนำบดีเร่ือง
กันชำ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2468 

โดยเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย โดยควำม
เ ห็ น ช อบข อ ง อ ธิ บดี ก ร มส ำ ธ ำ รณสุ ข 
ก ำหนดให้ “ยำที่ปรุงด้วยกันชำ ยำผสมหรือ
ของปรุงใดๆ ที่มีกนัชำ ยำงกนัชำแท้หรือที่ได้
ปรุงปนกับวตัถใุดๆ ให้นบัว่ำเป็นยำเสพย์ติด
ให้โทษทัง้สิน้ และในปีถัดมำ เมื่อวันที่  28 
เมษำยน พ.ศ.2469 จึงได้ออกประกำศ
เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย ให้เพิ่มกัญชำ 
Cannabis Indica เข้ำในบญัชีประเภท ก. 
ท้ำยกฎเสนำบดีส ำหรับยำเสพย์ติดให้โทษ 
พ.ศ.2465 แต่ผ่อนผันให้ผู้ ถือใบอนุญำตมี
กันชำ (Cannabis Indica, Cannabis 
Sativa) เพื่อประโยชน์ทำงยำได้ 1 ปี (นกัปรุง
ยำมีใบประกำศ 100 กรัม นกัปรุงยำไม่มีใบ
ประกำศ 10 กรัม แพทย์มีใบประกำศ 5 กรัม 
แพทย์ไมม่ีใบประกำศ 3 กรัม) และต่อมำเมื่อ
วนัท่ี 3 มีนำคม พ.ศ. 2477 สภำผู้แทนรำษฎร
ได้ตัง้กรรมำธิกำรวิสำมญั 9 คน พิจำรณำ 
(ร่ำง) พระรำชบัญญัติกันชำ พุทธศักรำช 
2477 และในที่สุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 
พ.ศ.2478 สภำผู้ แทนรำษฎรลงมติว่ำ 
“สมควรจะมีการควบคุมกันชาซ่ึงให้โทษ
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ร้ายแรงแก่ผู้สูบ” จึงตรำพระรำชบัญญัติ
กนัชำ พุทธศกัรำช 2477 โดยมีสำระส ำคญั 
ใน “มำตรำ 5 ห้ำมมิให้ผู้ ใดปลกูกนัชำ หรือมี
พนัธุ์กันชำไว้ ทัง้นี ้ผู้ปลูก น ำเข้ำ ส่งออก มี
โทษจ ำคกุ 1 ปี ปรับ 500 บำท หรือทัง้จ ำทัง้
ปรับ” แต่ในวรรค (2) รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยอำจอนุญำต ให้เฉพำะ
บุคคล ปลูกหรือมีพันธุ์ กันชำไว้ เพื่อกำร
ทดลองหรือเพื่อประกอบโรคศิลปะได้ มำตรำ 
7 ห้ำมมิให้ผู้ ใด มี ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย หรือสบู
กันชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
อำจอนุญำต  ใ ห้ เฉพำะบุคคล  มี ไ ว้ เพื่ อ
ประโยชน์ในทำงโรคศิลปะก็ได้ มำตรำ 8 ห้ำม
มิให้ผู้ใด มี ซือ้ ขำย จ ำหนำ่ย บ้องกนัชำ หรือ
เคร่ืองมืออย่ำงอื่นที่ใช้สูบกันชำเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตเพื่อเก็บไว้เป็นพิพิธภณัฑ์ โดย
ก ำหนดโทษผู้ ซือ้ ขำย เสพ และครอบครอง
บ้องกันชำ มีโทษจ ำคุก 6 เดือน ปรับ 200 
บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ
ประเทศไทยก ำหนดให้กญัชำผิดกฎหมำยใน
ปีเดียวกับอนุสัญญำกรุงเจนีวำ ค.ศ.1925 
(พ.ศ.2468) (ก่อนอนสุญัญำเดี่ยวว่ำด้วยยำ
เสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ของสหประชำชำติ) 

ปัจจบุนั กญัชำจดัเป็นยำเสพติดผิด
กฎหมำยประเภท 5 ตำม พ.ร.บ. ยำเสพติด
ให้โทษ  พ.ศ. 2522 รัฐบำลได้ปรำบปรำม
ต่อสู้กบักำรแพร่ระบำดมำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำน แต่ไม่ได้ท ำให้กำรแพร่ระบำดของ
กญัชำนัน้ลดลงจนหำยไป กระบวนกำรพฒันำ
นโยบำยด้ำนกัญชำของสหรัฐอเมริกำ และ

ประเทศอังกฤษที่ผ่ำนมำจนถึง ปัจจุบัน
แตกต่ำงกันตำมบริบทแต่ละประเทศจึงเป็น
ประเด็นที่น่ำศึกษำถึงกระบวนกำรทำง
นโยบำยสำธำรณะ (Public Policy Process) 
และกำรจัดกำรแ ก้ ไข ปัญหำกัญชำใ ห้
เหมำะสมกับสังคม รวมทัง้บทบัญญัติทำง
กฎหมำยที่สำมำรถน ำมำประยกุต์ใช้ในบริบท
ของประเทศไทยได้ จึงเป็นที่มำของกำรวิจัย
เอกสำรนโยบำยและกำรจัดกำรกับปัญหำ
กญัชำในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศ
องักฤษ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อศึกษำ ค้นคว้ำ นโยบำย
และกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยกำรแก้ไข
ปัญหำกัญชำในประเทศสหรัฐอเมริกำและ
ประเทศองักฤษ 
  4.2 เพื่อศึกษำวิเครำะห์เชิงลึกใน
ประเด็น ปัจจัยชีน้ ำในกำรก ำหนดนโยบำย 
นโยบำยที่ด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ 
กำรประเมินผลนโยบำย และกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง  
  4.3 เพื่อพฒันำข้อเสนอแนะในกำร
ก ำหนดทิศทำงนโยบำยแก้ไขปัญหำกัญชำ     
ที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของประเทศไทย 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

 สถำนภำพองค์ควำมรู้ เ ก่ียวกับ
นโยบำยและกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดประเภทกัญชำ โดยเน้นกำรศึกษำปัจจัย
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ชี น้ ำ ในกำรก ำหนดนโยบำย  นโยบำยที่
ด ำ เนินกำรในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ  และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจ ำกัดเฉพำะองค์
ควำม รู้ที่ ไ ด้ จำก ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย               
ที่เก่ียวข้องกบักญัชำที่ด ำเนินกำรวิจยัเฉพำะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศองักฤษ 
ในอดีตจนถึงปัจจบุนั ค.ศ. 2015 
  
6. การด าเนินงาน 

กำรวิจัยเอกสำรในครัง้นี เ้ป็นกำร
ทบทวนวรรณกรรมเชิงอธิบำย (Narrative 
Review) ด ำเนินกำร โดยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

6.1 สืบค้นหำรำยงำนวิชำกำร
เก่ียวกบันโยบำยและกำรจดักำรแก้ไขปัญหำ
กญัชำในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศ
อังกฤษ ตัง้แต่อดีตจนถึงปี  ค .ศ . 2015          
(พ.ศ. 2558) จำกฐำนข้อมลูในต่ำงประเทศ 
ส ำนกังำน ป.ป.ส. ห้องสมดุสถำบนักำรศกึษำ
ตำ่งๆ  

6 .2  จัดท ำบรรณำนุกรมงำน
วิชำกำรเก่ียวนโยบำยและกำรจัดกำรแก้ไข
ปัญหำกัญชำในประเทศสหรัฐอเมริกำและ
ประเทศองักฤษที่สบืค้นได้ 

6.3 คัดเลือกเอกสำรที่ได้จำกข้อ 
6.2 โดยพิจำรณำสำระส ำคญัต่ำงๆ ที่มีเพื่อ
พิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำรสรุปสำระส ำคัญ
โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำคือ  
 - เป็นงำนที่เก่ียวกับนโยบำยและ
กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกัญชำในประเทศ

สหรัฐอเมริกำและประเทศอังกฤษ โดยไม่
พิจำรณำยำเสพติดชนิดอื่น  
 - งำนวิชำกำรนโยบำยและกำร
จดักำรแก้ไขปัญหำกัญชำพิจำรณำเก่ียวกับ
ปัจจยัชีน้ ำในกำรก ำหนดนโยบำย นโยบำยที่
ด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ โดยไม่
พิจำรณำประเด็นเก่ียวกบั ตวัยำ 
 - เป็นงำนวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่
เช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได้ 

6.4 เขียนสรุปสำระส ำคัญจำก
เอกสำรที่สืบค้นมำได้และคัดเลือกแล้ว 
จัดเป็นหมวดหมู่ ปัจจัยชีน้ ำในกำรก ำหนด
นโยบำย  นโยบำยที่ด ำ เนินกำรในช่ ว ง
ระยะเวลำตำ่งๆ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

6.5 สงัเครำะห์ข้อมูลและเขียนผล
กำรสังเครำะห์ ประมวลผลสรุปสถำนภำพ
องค์ควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและกำรจัดกำร
แก้ไขปัญหำกญัชำของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
และประเทศองักฤษ 
 6 .6  วิ เ ค ร ำ ะห์ เ ป รี ยบ เทีย บ
สถำนภำพองค์ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและ
กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกัญชำของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศอังกฤษและประเทศ
ไทย 
 6.7 เขียนข้อเสนอแนะแนวในกำร
ก ำหนดทิศทำงนโยบำยและกำรจดักำรแก้ไข
ปัญหำกญัชำที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของ
ประเทศไทย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สำมำรถรวบรวมรำยละเอียด 
ข้อสงัเกตที่น่ำสนใจในนโยบำยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำยยำเสพติดหรือกฎหมำยที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ย ำ เ สพติ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำและประเทศองักฤษ 

7.2 ท ำให้ได้ประเด็นส ำคญัเชิงลึก
ด้ำนนโยบำยและกำรจัดกำรปัญหำกัญชำ
ของสหรัฐอเมริกำ และประเทศองักฤษ 

7.3 ได้ข้อสรุปอันเป็นองค์ควำมรู้
ใหม ่รวมถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศองักฤษที่
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้และน ำไปสู่กำร
แ ก้ ไขป รับป รุ งกระบวนกำรด ำ เนิ นคดี          
ยำเสพติดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 ได้ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ
นโยบำยและกำรจัดกำรปัญหำกัญชำของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศอังกฤษและ
ประเทศไทย สำมำรถน ำไปเป็นข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำนโยบำยและกำรจัดกำรปัญหำ
กัญชำและยำเสพติดในประเทศไทยใน
อนำคต 

 



 บทที ่2  

นโยบายและการจดัการปัญหากญัชา 

ในประเทศองักฤษ 

 
 
1. การแพร่ระบาดของกัญชาในประเทศ
อังกฤษ 
 การแพ ร่ ระบาดของกัญชาใน
ประเทศองักฤษและสหราชอาณาจกัรมีบริบท
แตกต่างไปจากประเทศอื่น  และไม่อาจ
อธิบายได้ชดัเจนหากไมก่ลา่วไปถึงยาเสพติด
ชนิดอื่นและจกัรวรรดินิยมบริติช 
 ประเทศองักฤษรู้จักกญัชงจากการ
ใช้เชือกที่ท ามาจากกญัชง ประมาณปี ค.ศ.100             
(พ.ศ.643) ประเทศองักฤษน าเข้าเชือกที่ท า
จากกัญชง (hemp rope) ในปี ค.ศ.1533 
(พ.ศ.2076) กษัตริย์ Henry VIII มีบญัชาให้
เจ้าของที่ดินปลกูกญัชงร้อยละ 42 ของที่ดิน
เพื่อให้มีเส้นใยเพียงพอตอ่การใช้งานของการ
อตุสาหกรรมในประเทศ และในปี ค.ศ.1600 
(พ.ศ.2143) องักฤษน าเข้ากญัชงจากรัสเซีย 
 นิคมถาวรแห่งแรกของจักรวรรดิ
นิยมบริติชในทวีปอเมริกาก่อตัง้ใน ค.ศ.1607 
(พ.ศ.2150) ที่เมือง Jamestown มีบริษัท
เวอร์จิเนียจดัการจึงตัง้เป็นอาณานิคม Virginia 
ในปี ค.ศ.1611 (พ.ศ.2154) ในขณะที่บริษัท
ลอนดอนและบริสตอลก่อตัง้อาณานิคม 
Plymouth ในช่วง ปี  ค .ศ .1606-1632 
(พ.ศ.2149-2175) รัฐบาลอังกฤษเกี่ยว

ผลประโยชน์จากกัญชงในอาณานิคมใน
อเมริกา โดยเฉพาะที่อาณานิคม Virginia 
และอาณานิคม Plymouth 
 จักรวรรดิบริติชค้าขายกับอินเดีย 
ผ่านบริษัทอินเดียตะวนัออกตัง้แต่ศตวรรษที่ 
17 และได้ครอบครองอินเดียเป็นอาณานิคม
ในเวลาต่อมา ในอินเดียมีการเสพกัญชา 
(Ganja) และยางกัญชา (Charas) อย่าง
กว้างขวางในกิจกรรมทางศาสนานิกาย 
Shaivism ของศาสนาฮินดมูาตัง้แต่ 2000 ปี
ก่อนคริสตกาล ในช่วงที่จกัรวรรดิบริติชครอบ
ครองอินเดียเป็นอาณานิคมมีการจ าหน่าย
กัญชาอย่างกว้างขวางและเปิดเผย ในปี 
ค.ศ.1856 (พ.ศ.2399) จึงก าหนดให้เก็บภาษี
การค้า Ganja และ Charas ในอาณานิคมที่
อินเดีย 
 จากนัน้มากัญชาก็เร่ิมเป็นที่ รู้จัก
มากขึน้ในอังกฤษ จนกระทั่งปี  ค.ศ.1928 
(พ.ศ. 2471) จึงมีการห้ามใช้กญัชาเพื่อความ
บนัเทิงในประเทศองักฤษ 
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2. การปกครองและกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ 
 จัก รว ร รดิ บ ริติ ชป ระกอบด้ วย
ประเทศในเครือจกัรภพ คราวน์โคโลนี รัฐใน
อารักขา รัฐในอาณัติและดินแดนอื่นซึ่ งส
หราชอาณาจกัรปกครองหรือบริหาร ดินแดน
อาณานิคมโพ้นทะเลและสถานีการค้าที่กอ่ตัง้
ขึน้ เป็นจกัรวรรดิที่ใหญ่ที่สดุในราวศตวรรษที่ 
18 และเป็นมหาอ านาจโลก ชัน้แนวหน้านาน
กวา่หนึง่ศตวรรษ  
 ตัง้แต่ปี ค.ศ.1603 (พ.ศ.2146) 
ราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรเวลส์ 
กับ  ร า ช อ าณาจั ก ร สกอตแลน ด์  เ ป็ น
ราชอาณาจักรอิสระที่แยกจากกัน แต่มีการ
ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ร่วมกนั (Union 
of the Crowns) ต่อมามีการรวมตวักนัเป็นส
หราชอาณาจักร (United Kingdom) เป็น
อาณาจกัรเดียวกนั มีพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนญูองค์เดียวกนัและมีรัฐสภาร่วมกนั 
เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ.1707 (พ.ศ.2250) 
ตามสนธิสญัญาสหภาพ (Treaty of Union) 
ท าให้จักรวรรดิบริติชกลายเป็นมหาอ านาจ
ด้านอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อินเดียอย่างเด็ดขาด และในปี ค.ศ.1800 
(พ.ศ. 2343) ได้รวมราชอาณาจกัรไอร์แลนด์
ไว้ตามพระราชบัญญัติสหภาพ (Act of 
Union) 
  อ านาจทางการเมือง พาณิชย์และ
วฒันธรรมขององักฤษ ผลกัดนัให้เกิดการค้น
เส้นทางการค้ากับประเทศจีนซึ่งน าไปสู่ยุค

แห่งการส ารวจโดยตรง และน าการสงคราม
สมัยใหม่มาสู่บริเวณ ตะวันออกไกล และ
กลายเป็นลทัธิล่าอาณานิคมในเวลาต่อมา 
ในช่วงแรก ค.ศ.1583-1783 (พ.ศ.2126-
2326) เป็นการตัง้อาณานิคมในทวีปอเมริกา
เหนือ อัฟริกาและการค้าทาส ในช่วงต่อมา 
ค.ศ.1783-1815 (พ.ศ.2326-2358) เป็นการ
ส ารวจแปซิฟิกและการเลิกทาส ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) เป็นต้นมาจกัรวรรดิบ
ริติชขยายอาณานิคมครอบคลุมอินเดีย 
ออสเตรเลีย และมีดินแดนอาณานิคมมาก
ที่สุด แต่หลังจากสงครามโลกครัง้ที่สอง 
ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) จนถึงปัจจบุนัเป็นช่วง
ของการปลดปลอ่ยอาณานิคม 
 สหราชอาณาจักรมี รูปแบบการ
ปกครอง เ ป็นแบบราชา ธิปไตยภายใ ต้
รั ฐ ธ ร รมนูญ โดยมี ร ะบบ รั ฐสภา  สภา
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตัง้และสภา
ขนุนางที่มาจากการแต่งตัง้ กฎหมายทัง้หมด
ที่ผ่านจากสภาจะได้รับการลงพระปรมา      
ภิไทยก่อนที่จะถกูน ามาประกาศใช้ 
 สหราชอาณาจักรมีกฎหมายสาม
ระบบที่ แตกต่ า งกัน  กฎหมายอังกฤษ 
กฎหมายไอร์แลนด์ เหนือและกฎหมาย
สกอตแลนด์ กฎหมายองักฤษซึง่ใช้ในองักฤษ
และเวลส์ และกฎหมายไอร์แลนด์เหนือ อยู่
บนพืน้ฐานของหลกัการกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี (common-law) สว่นกฎหมายของ
สกอตแลนด์เป็นระบบผสม ที่ขึน้อยู่กับทัง้
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หลักการกฎหมายแบบจารีตประเพณีและ
หลกัการกฎหมายแพง่ 
 
3. นโยบายกัญชาของประเทศอังกฤษ
และสหราชอาณาจักรก่อนปี 1961 
 ความต้องการใช้ประโยชน์จากกัญ
ชงในปริมาณมากของประเทศองักฤษ ท าให้
กษัตริย์เฮนร่ีที่ 8 (Henry VIII) มี บญัชาให้ 
ปรับสินไหมจากเกษตรกรที่ไม่ยอมปลูกกัญ
ชง เพิ่ มขึ น้ เพื่ อ ป้อน  ภาคอุตสาหกรรม           
ปี ค.ศ.1533 (พ.ศ. 2076)   
 ตัง้แตปี่ ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) เป็น
ต้นมา จักรวรรดิบริติชขยายอาณานิคม
ครอบคลุมอินเดีย การเสพกัญชาและยาง
กญัชาอยา่งกว้างขวางในอินเดียท าให้รัฐบาล
เร่ิมกล่าวถึงผลที่อาจเกิดขึน้จากการเสพ
กญัชา ในช่วงปี ค.ศ. 1871-1873 (พ.ศ.2414-
2416) ได้มีการถกเถียงในกลุม่คณะผู้บริหาร
อาณานิคมอินเดียเ ร่ืองการจ ากัดการใช้
กัญชา และเห็นว่าอาจไม่ถึงขัน้ห้ามเสพ
เนื่องจากมีการใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
 ในปี ค .ศ .1891 (พ .ศ .2434)  มี
สมา ชิกสภาผู้ แทนราษฎรสอบถามถึ ง
อนัตรายจากการเสพกัญชาเมื่อเทียบกับฝ่ิน 
ต่อมาในปี ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436) สภา
ผู้แทนราษฎรจึงจดัตัง้คณะกรรมาธิการกญัชา 
7 คน (Indian Hemp Drugs Commission) 
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึน้จากการเสพกัญชาใน
อินเดีย ผลการศกึษาในปี ค.ศ.1894 (พ.ศ.2437) 
ระบุว่าการเสพกัญชาเกินขนาดมีผลต่อทัง้

ร่างกายและจิตใจ เสนอแนะว่าควรควบคุม
ด้วยการจัดเก็บภาษี ดังนัน้ในปี ค.ศ.1895 
(พ.ศ.2438) รัฐบาลอาณานิคมอินเดียจึงผ่าน
กฎหมายภาษีกญัชา แตย่งัไมม่ีการเปลีย่นแปลง
กฎหมายในสหราชอาณาจกัร 
 ผลจากการประชุมที่กรุงเฮก ในปี 
ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) มีความพยายาม
ผลกัดนัให้ยาบางชนิดสามารถอนญุาตให้ได้
เฉพาะทางการแพทย์เท่านัน้ แต่มีอุปสรรค
ส าคัญที่ผลประโยชน์จากธุรกิจค้าฝ่ินของส
หราชอาณาจักรและธุรกิจค้าโคเคนของ
เยอรมัน และที่ประชุมมีข้อเสนอให้ศึกษา
เร่ืองกัญชา ในช่วงเวลานีก้ารเสพยาเพื่อ
ความบนัเทิงได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวาง
ในกลุ่มคนผิวขาวมากขึน้ โดยเฉพาะชอบ
เที่ยวเตร่สถานบนัเทิงและงานศิลปะ ต่อมามี
การออกกฎหมายป้องกนัราชอาณาจกัร (The 
Defense of the Realm Act) ในปี ค.ศ.1916 
(พ.ศ.2459) ก าหนดในมาตรา 40B ลงโทษผู้
ครอบครองยาเสพติดโดยเฉพาะฝ่ินและ
โคเคน แตย่งัไมร่วมถึงกญัชา 
 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 หนงัสอืพิมพ์
ในอังกฤษประโคมข่าวดาราภาพยนต์หญิง
เสียชีวิตจากการเสพโคเคนเกินขนาด มีการ
รายงานถึงผู้ตายเสพยางกัญชาจนเป็นนิสยั 
ในปี ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) สหราชอาณาจกัร
จึงผ่านกฎหมายยาอันตราย (Dangerous 
Drug Act) แยกการค้ายาที่เป็นประโยชน์ทาง
การแพทย์ และอาชญากรรม ซึ่งก็ยังคงไม่
รวมกญัชา 
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 กัญชาเร่ิมผิดกฎหมายในสหราช
อาณาจักรตัง้แต่ปี ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) 
เมื่อสหราชอาณาจกัรให้สตัยาบนัและร่วมลง
นามในอนุสัญญาก รุง เ จนี วา  (Geneva 
Convention) ท าให้มีการแก้ไขกฎหมายยา
อันตรายในปี ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) นับ
จากนัน้จนถึงสงครามโลกครัง้ที่สอง มีคดี
กญัชาขึน้สูศ่าลเพียง 4 คดีเท่านัน้ คดีกญัชา
ค่อยๆ  เพิ่ มมากขึ น้ ในช่ ว ง เ วลาต่ อมา 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) คดี
กัญชามีจ านวนมากกว่าคดียาเสพติดอื่น 
นบัว่าจ านวนคดีกัญชาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง 
 
4. นโยบายกัญชาของสหราชอาณาจักร
หลังปี 1961 
 ในปี ค.ศ.1964 (พ.ศ.2507) มีการ
ด าเนินคดีกญัชากบัคนผิวขาวเพิ่มมากขึน้จน
มีจ านวนคดีมากกว่าคนผิวด า แต่เป็นที่น่า
สงัเกตว่าส่วนใหญ่ถูกจ าคุกด้วยของกลางที่
ครอบครองมีปริมาณเล็กน้อย โดยร้อยละ 15 
ของผู้ ถูกด า เนินคดีกัญชาครองครองใน
ปริมาณไม่เกิน 30 กรัม ในช่วงนี ้สหราช
อาณาจกัรมีกฎหมายป้องกนัการใช้ยาในทาง
ที่ผิด (Drugs Prevention of Misuse Act) ที่
ควบคุมการใช้แอมเฟตามีน (amphetamines) 
ในทางที่ผิด 
 ในปี ค.ศ.1965 (พ.ศ.2508) รัฐบาล
เร่ิมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายยาอันตราย 
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสญัญาเดี่ยวว่าด้วย

ยาเสพติดให้โทษที่ได้ให้สตัยาบนัและได้ร่วม
ลงนามไว้ ในปี ค.ศ.1967 (พ.ศ.2510) สภา
ผู้แทนราษฎรตัง้คณะที่ปรึกษาด้านยาเสพติด 
(Advisory Committee on Drug Dependence) 
มีการหยิบยกรายงานของคณะกรรมาธิการ
กญัชาปี ค.ศ.1894 ขึน้มาพิจารณา และได้
ข้อสรุป ในปี ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) ว่า การ
เสพกัญชาในปริมาณไม่มากแม้จะเสพเป็น
เวลานานก็ไมเ่ป็นอนัตราย แต่รัฐบาลในเวลา
นัน้ไมส่นใจตอ่ข้อสรุปของคณะที่ปรึกษา และ
ได้ เพิ่มโทษกัญชาในกฎหมายการใช้ยา
ในทางที่ผิด (Misuse of Drugs Act) 
 ในกฎหมายการใช้ยาในทางที่ผิดนี ้
ได้แบง่ประเภทยาเสพติดออกเป็น 3 ประเภท  

- ประเภท A ประกอบด้วย เฮโรอีน, 
cocaine, crack, MDMA ("ecstasy"), 
methamphetamine, LSD, DMT และ 
psilocybin mushrooms  

- ประเภท B ประกอบด้วย 
amphetamine, กญัชา, codeine, ketamine, 
methoxetamine และ methylphenidate ยา
ในกลุ่ม B หากเตรียมไว้เพื่อฉีดให้ปรับเป็น
กลุม่ A  

- ประเภท C ประกอบด้วย GHB, 
diazepam, flunitrazepam และยากลอ่ม
ประสาท, ยานอนหลบั และ benzodiazepines 
รวมทัง้ steroids  

กลุม่ที่รอพิจารณา (Temporary 
class) ประกอบด้วย 6-APB, 5-APB, 25C-
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NBOMe, 25B-NBOMe และ 25I-NBOMe) 
โดยก าหนดโทษไว้ในตาราง 4 

 
 

 
ตาราง 4 โทษตามกฎหมายการใช้ยาในทางที่ผิด ค.ศ.1971 

คด ี ระดับ
ความส าคัญของ

คด ี

ประเภท A ประเภท B/ 
Temporary class 

ประเภท C 

ครอบครอง คดีอาญาเลก็น้อย
ไมส่ าคญั 

จ าคกุ 6 เดือน หรือ
ปรับ 5000 ปอนด์ 

จ าคกุ 3 เดือน หรือ
ปรับ 2500 ปอนด์ 

จ าคกุ 3 เดือน หรือ
ปรับ 500 ปอนด์ 

  คดีส าคญั จ าคกุ 7 ปี หรือปรับไม่
ก าหนดเพดาน 

จ าคกุ 5 ปี หรือปรับ
ไมก่ าหนดเพดาน 

จ าคกุ 2 ปี หรือปรับไม่
ก าหนดเพดาน 

จ าหนา่ยและ
ครอบครอง 
เพื่อจ าหนา่ย 

คดีอาญาเลก็น้อย
ไมส่ าคญั 

จ าคกุ 6 เดือน หรือ
ปรับ 5000 ปอนด์ 

จ าคกุ 6 เดือน หรือ
ปรับ 5000 ปอนด์ 

จ าคกุ 3 เดือน หรือ
ปรับ 2000 ปอนด์ 

 คดีส าคญั  จ าคกุตลอดชีวิต หรือ
ปรับไมก่ าหนดเพดาน 

จ าคกุ 14 ปี 
หรือปรับ 

ไมก่ าหนดเพดาน 

จ าคกุ 14 ปี หรือปรับ 
ไมก่ าหนดเพดาน 

 
ในปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) มีการ

เสนอกฎหมายเปลี่ยนสถานภาพกัญชาจาก 
ประเภท B ไปประเภท C ซึ่งอ้างอิงผลส ารวจ
วา่ประชาชนร้อยละ 49 สนบัสนนุการลดทอน
ความเป็นอาญา (decriminalisation) ของ
กญัชา โดยมีผู้ ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36 และงด
ออกเสียงร้อยละ 15 การปรับปรุงกฎหมายนี ้
ท า ใ ห้คดีกัญชาลดลงหนึ่ ง ในสาม  ในปี 

ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) กัญชาจึงเปลี่ยน
สถานภาพจาก ประเภท B ไปประเภท C 
 ในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) ในช่วง
การหาเสยีงเลอืกตัง้ พรรคแรงงานได้ประกาศ
วา่ การเปลีย่นสถานภาพกญัชาจาก ประเภท 
B ไปประเภท C จ าเป็นต้องได้รับการทบทวน
เนื่องมาจากผลการศึกษาวิจยัและค าแนะน า
ของคณะที่ปรึกษาด้านยาเสพติด  มีการ
ทบทวนในเวลาต่อมา โดยเฉพาะในประเด็น
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กญัชาเป็นสาเหตหุนึง่ของอาการเจ็บป่วยทาง
จิต ท้ายที่สุดได้มีการเปลี่ยนสถานภาพ
กญัชาจาก ประเภท C กลบัไปเป็นประเภท B 
ใน ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) แม้จะมีหลายฝ่าย
ไม่เห็นด้วยและแย้งว่ายังไม่มีหลกัฐานทาง
วิชาการสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 
 
5. กฎหมายที่ เกี่ ยวกับกัญชาของ   
สหราชอณาจักรในปัจจุบัน (ค.ศ.2015) 

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่
บัญญัติความผิดยาเสพติดไว้เป็นกฎหมาย
พิเศษแยกเป็นการเฉพาะ (ตราเป็นฉบับๆ) 
แต่ยงัคงใช้หลกัทัว่ไปของประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมาย วิธีพิจาณา
ความอาญา มีกฎหมายวิธีพิจารณาความคดี
ยาเสพติดรวมอยู่ในคดีอาญาอื่นด้วย และมี
แนวทา งการก าหนด โทษ  (Sentencing 
Guideline) ส าหรับผู้กระท าความผิดอาญา
รวมถึงคดียาเสพติดเรียกว่า Drug Offences 
Definitive Guideline  

 ส าหรับนโยบายยาเสพติดที่ชัดเจน
เก่ียวกับกัญชาของสหราชอาณาจักร เร่ิม
ตัง้แต่ในปี ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) จากการ
ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ยาในทาง 
ที่ผิด (Misuse of Drugs Act) เพื่อให้สหราช
อาณาจักรสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีของ
สนธิสญัญาระหว่างประเทศหลายสนธิสญัญา
ที่ได้ให้สตัยาบันไว้ เช่น อนุสัญญาเดี่ยวว่า
ด้วยยาเสพติด  (The Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961) และอนสุญัญาว่า

ด้ ว ย วัต ถุ ท่ี อ อ ก ฤท ธ์ิ ต่ อ จิ ต ป ร ะส าท  

(Convention on Psychotropic Substances, 
1971)  และเพื่ อ เ ป็นส่วนหนึ่ งของความ
พยายามของรัฐบาลที่จะพฒันายุทธศาสตร์
ยาเสพติดระดับชาติที่สามารถแก้ไขปัญหา
การเสพยาและการติดยาเสพติดที่แพร่ระบาด
มาอยา่งยาวนานอยูใ่นสงัคม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ยา
ในทางที่ผิดฉบบันี ้นบัว่าเป็นรากฐานในการ
พฒันานโยบายยาเสพติดของประเทศองักฤษ
ในตอนปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 
21 โดยจ าแนกยาบญัชีหลกัออกเป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้

1) ยาเสพติด ประเภท A ได้แก่ ยาอี 
ฝ่ิน โคเคน เมทแอมเฟตามีน  เมทาโดน 
มอร์ฟีน เฮโรอีน  

2) ยาเสพติด ประเภท B ได้แก่ 
กญัชา ยางกญัชา codeine สารสงัเคราะห์ที่
มีฤทธ์ิกระตุ้ นแรง (oral amphetamines) 
และ sedatives (barbiturates)  

3) ยาเสพติด ประเภท C ได้แก่ 
tranquillzers สารสงัเคราะห์ท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้น
น้อยบางชนิด และ mild opioid analgesics 

ยาเสพติดในบญัชีประเภท A เป็น
ยาเสพติดชนิดที่ร้ายแรงที่สุดต่อสงัคมและ
สขุภาพของมนษุย์ ดงันัน้การครอบครองหรือ
จ าหน่ายยาเสพติดผิดกฎหมายในบัญชี
ประเภท A จะได้รับการลงโทษหนกักว่าการ
ครอบครองหรือการจ าหน่ายยาเสพติดผิด
กฎหมายในบญัชีประเภท C ซึ่งได้รับการ



 

รายงานการวิจยัเอกสารนโยบายและการจดัการปัญหากญัชา: กรณีศกึษาประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

31 

พิจารณาว่ามีอนัตรายต่อสขุภาพและสงัคม
น้อยที่สดุ จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 
 ระบบการแบ่งแยกประเภทยาของ
กฎหมายดงักลา่วยงัคงใช้อยู่เพื่อควบคมุหรือ
ลงโทษการใช้สารในทางที่ ผิด  และการ
จ าหน่ายสารเสพติดที่ ผิดกฎหมาย ในปี        
ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) รัฐบาลองักฤษจึงได้
พัฒนาแผนยุทธศาสต ร์ยา เสพติดในปี 
ค.ศ.2008-2018 เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผน
ยทุธศาสตร์ 10 ปี โดยมีเป้าหมาย  

1) เพื่อลดปริมาณการใช้ยาบญัชี
ประเภท ก ในพลเมืององักฤษที่มีอายตุ ่ากว่า 
25 ปี  

2) เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงอ ันตรายต่อ
สขุภาพอนัเนื่องมาจากผลของยาเสพติด และ  

3) เพื่อลดปริมาณการกระท าผิดอนั
เนื่องมาจากยาเสพติด และแผนได้มุ่งเน้นไป
ที่การรักษาและการบ าบัดผู้ เสพยาเสพติด 
(ศกัดิ์ชยั เลศิพานิชพนัธุ์, 2556) 

 
6 .  ก า ร อ นุญ า ต ใ ห้ ใ ช้ กั ญ ช า เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในสหราช
อาณาจักร 
 ในปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) สภา
ขุนนางให้ข้อแนะน าว่า ควรให้แพทย์สั่งใช้
กญัชาเพื่อการรักษาโรคได้ และแม้ว่ารัฐบาล
จะเพิกเฉยตอ่ข้อแนะน านีแ้ตก็่ได้อนญุาตให้มี
การศกึษาวิจยัเชิงทดลองทางคลนีิคระยะยาว 
ในขณะเดียวกนัผู้พิพากษาก็ตดัสินคดีกญัชา
เพื่อการแพทย์อย่างหลากหลาย นับตัง้แต ่     

ยกฟ้องคดีครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ 
ไปจนถึงการครอบครอง การผลิตผลิต และ
การจ าหนา่ยกญัชาเพื่อการแพทย์มีความผิด 
 ในปี ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) บริษัท 
GW Pharmaceuticals ในสหราชอาณาจกัร
ได้รับอนุญาตให้ปลกูกัญชาเพื่อการทดลอง 
ด้วยความหวงัว่าจะได้รับอนุญาตให้ท าการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจาก
กัญชาในปีถัดมา (บริษัทได้รับอนุญาตให้
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ใน Canada ในปี 
ค.ศ.2005)  
 ในปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) ส านกั
นายก รัฐมนต รีออกใบอนุญาต เฉพาะ 
Sativex ท าให้ 1) แพทย์สามารถสัง่ใช้ยา
ดงักล่าวได้แต่ต้องแบกรับความเสี่ยงเอง 2) 
เภสัชกรสามารถครอบครองและจ่ายยาได้ 
และ 3) ต้องระบุช่ือผู้ ป่วยในใบสัง่ยาจึงจะ
สามารถครอบครองได้ 
 ในปี  ค .ศ .2010 (พ .ศ .2553) 
กฎหมายจึงแยก Sativex ออกจากกัญชา 
(ก่อนนัน้อยู่ ด้วยกันแต่ใ ช้ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรียกเว้นให้) แต่ Sativex ยงัคง
อยู่ในกลุ่ม  B ตามกฎหมายยาเสพติด
เช่นเดียวกับกัญชา ดังนัน้ผู้ ใดครอบครอง 
จ าหน่าย ครอบครองเพื่อจ าหน่าย น าเข้า 
สง่ออก จะมีความผิด ผู้ ป่วยที่น าไปจ าหน่าย
ตอ่จะมีความผิดด้วย ผู้ ป่วยที่ให้ข้อมลูอนัเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อมลูว่าได้รับ Sativex ท าให้
ได้รับยานีจ้ากแพทย์คนอื่นๆเพิ่มเติม จะถูก
เพิกถอนสทิธิในการครองครองยานี ้
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 ในปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) Sativex 
จึงถูกจดัให้อยู่ในประเภทที่ 4 ของกฎหมาย
ยาเสพติด ซึ่งอนุญาตให้แพทย์เวชปฏิบัติ
ทัว่ไปสัง่ใช้ได้เช่นเดียวกับ diazepam หรือ 
codeine แต่ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
องักฤษสงูมาก (ชดุ 3 ราคาชดุละ 375 ปอนด์ 
เปรียบเทียบกับยาที่มีลักษณะคล้ายกันใน
สหรัฐอเมริกามีราคาเพียงขวดละ 21 เหรียญ
สหรัฐเท่านัน้) ผู้ ป่วยอาจต้องเสียค่าใช้ยาดงั
กลา่วถึงปีละ 4250 ปอนด์ ท าให้ผู้ ป่วยสว่น
ใหญ่เข้าถึงยาดงักลา่วได้ยาก 
 พืชกัญชาไม่ได้รับการยอมรับให้มี
คุณค่ า ในการบ าบัด รั กษา โ รคภาย ใ ต้
กฎหมายของราชอาณาจักรอังกฤษและ
ราชอาณาจักรเวลล์ ผู้ ใดครองครองและ
จ าหน่ายกัญชาจะได้รับโทษตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม Nabiximols ที่มีช่ือทางการค้า
ว่า Sativex เป็นผลิตภณัฑ์ที่มาจากกัญชา
ได้รับอนญุาตให้แพทย์สัง่ใช้ได้ภายใต้เง่ือนไข  
 การใช้ยา Cesamet มีช่ือทางการค้า
ว่า Nabilone (สาร synthetic cannabinoid) 
เกิดผลข้างเคียงมากมาย ดงันัน้ Sativex จึง
เป็นยาชนิดเดียวจึงเป็นยาชนิดเดียวจาก
กัญชาที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ เพื่อใช้ใน
การรักษาอาการคลืน่ไส้ อาเจียร เนื่องมาจาก 
cytotoxic chemotherapy, spasticity ที่มี
สาเหตจุาก degenerative, และ neurological 
-condition multiple sclerosis บางประเภท 
ทัง้นี ้ประชากร EU สามารถครอบครองยา
ที่มาจากกัญชาเดินทางเข้ามาในอังกฤษได้

หากมีใบสั่งแพทย์  แต่ประชากรสหราช
อาณาจักรไม่สามารถไปน ายาจากนอก
ประเทศมาใช้ในประเทศได้ 
 สหรา ชอาณาจัก ร อนุญาต ใ ห้
ประชากรใน Schengen states ที่มีสารออก
ฤทธ์ิตอ่จิตประสาท narcotic หรือ psychotropic 
substance รวมทัง้กัญชา สามารถเดิน
ทางเข้าสหราชอาณาจกัรได้หากมีใบสัง่ใช้ยา
จากประเทศต้นทาง โดยสามารถครอบครอง
ยาใช้ได้ 30 วนั สว่นประชากรนอก Schengen 
states จะถูกด าเนินคดี ดังนัน้ ประชากรส
หราชอาณาจักรที่มี ใบสั่ง ใ ช้ยา  Sativex 
สามารถครอบครองยาดังกล่าวไปใช้ใน 
Schengen states ได้ภายใต้ข้อตกลงนี ้แต่
ไมร่วมถึงประชากรสหราชอาณาจกัรที่มีใบสัง่
ใช้ยา Sativex จากแพทย์สหราชอาณาจักร
และไปรับยาจากเภสัชกรใน  Schengen 
states จะไมส่ามารถน ายานัน้กลบัเข้าใช้ในส
หราชอาณาจกัรได้ 
 
7. ผลกระทบของการอนุญาตให้ใช้กัญชา
ได้ถกูกฎหมายในสหราชอณาจักร 

จากการศึกษาอาชญากรรมและ
การลดบทลงโทษผู้มีกญัชาไว้ในครอบครอง: 
หลักฐานจากการตรวจสอบการ รักษา
กฎหมายและความสงบเรียบร้อย  เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่ออาชญากรรมด้านการ
รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่นพืน้ที่ London borough เมือง 
Lambeth ซึง่มีการลดบทลงโทษผู้มีกญัชาใน
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ครอบครองในปริมาณเลก็น้อย โดยนโยบายนี ้
สามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
กญัชาในเมือง Lambeth เนื่องจากผู้บริโภค
จะย้ายที่อยู่เข้ามาในเมือง Lambeth เพื่อซือ้
กัญชา และช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในเมือง 
Lambeth จดัก าลงัดแูลอาชญากรรมอื่นๆ ใน
เมืองได้ โดยได้ตรวจสอบว่านโยบายการลด
บทลงโทษส่งผลต่อระดับและองค์ประกอบ
ของอาชญากรรมหรือไม่ โดยใช้บันทึกคดี
อาชญากรรมเก่ียวกบัคดียาเสพติด และคดีที่
ไม่ใช่คดียาเสพติดอีก 7 ประเภท คณะผู้วิจยั
พบว่าการลดบทลงโทษในเมือง Lambeth 
สง่ผลให้มีอตัราการครอบครองกญัชาเพิ่มขึน้
อย่ า งมีนัยส าคัญหลังจากการทดลอง
นโยบายสิ น้สุดลง  และพบหลักฐานว่า
นโยบายนีเ้ป็นสาเหตุให้ต ารวจจัดกองก าลงั
ดแูลอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกบัการจดัหายา
เสพติดชนิด ประเภท รวมถึงการจดัก าลงัดแูล
อาชญากรรมอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัยาเสพติด 
ทั ง้ ที่ มี ก ารลดลงอย่ า งมี นัยส าคัญของ
อาชญากรรมที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัยาเสพติด และ
ประสิทธิภาพของต ารวจต่ออาชญากรรม
เหล่านี ม้ี การพัฒนาปรับปรุงขึ น้อย่างมี
นัยส าคัญโดยประเมินจากอัตราการจับกุม 
ถึ ง แ ม้ ใ นภาพรวมจะมี ก า รลดลง ขอ ง
อาชญากรรมอันเนื่ อ งมาจากนโยบาย 
นอกจากนีย้งัพบว่าสวสัดิการของประชาชน
ในเมือง Lambeth มีแนวโน้มลดลง โดย
ประเมินจากราคาที่อยู่อาศยั โดยเฉพาะที่อยู่
อาศยัในพืน้ที่เมือง Lambeth บริเวณที่มีการ

เคลื่อนไหวของตลาดยาเสพติดอย่างเด่นชัด 
รวมทัง้ได้ศึกษาในสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อ
อาชญากรรมของนโยบายการลดบทลงโทษ
ในระดับเมือง  โดยการพัฒนาและการ
ปรับเทียบโครงสร้างจ าลองของตลาดกญัชา
และอาชญากรรม โดยอธิบายจากพฤติกรรม
ของต ารวจและผู้ ใช้กัญชา ทัง้นีเ้ป็นการเน้น
ความส าคญัว่าผลประโยชน์หลายข้อที่ได้รับ
จากนโยบายนีส้ามารถถูกสงวนไว้ รวมถึง
ผลลัพ ธ์ที่ อาจ เ ป็นอันตรายที่ ไ ด้ รับการ
ปรับปรุง ถ้าทกุเขตอ านาจศาลลดบทลงโทษ
แก่ผู้ ครอบครองกัญชา ผลการวิจัยเหล่านี ้
แสดงถึ งความ รู้ใหม่ๆ  ส าห รับนโยบาย
ปัจจบุนัท่ีอภิปรายในเร่ืองของการจดัระเบียบ
ตลาดย า เ สพติ ด ผิ ด กฎหมาย  (Adda, 
McConnell และ Rasul, 2014) 

ผลการศกึษากญัชาเป็นหนทางไปสู่
การใช้ยาเสพติดชนิดรุนแรงอื่นๆ หรือไม่ โดย
ได้ท าการทดสอบสมมติฐานที่ว่าการใช้
กญัชานัน้เพิ่มความเสีย่งให้การบริโภคยาเสพ
ติดชนิดรุนแรงอื่นๆ ซึ่งได้ตัง้สมมติฐานบน
กลุ่มตัวอย่างของผู้ ใช้กัญชาซึ่งใช้ยาเสพติด
ชุดราคาพิเศษ วิธีการที่ยืดหยุ่นได้รับการ
พัฒนาเพื่อระบุสาเหตุของกระทบดังกล่าว 
โดยใช้แบบ bivariate survival ร่วมกับ 
shared frailty ซึง่ประเมินจากวิธีการแฝงจาก
โมเดลนี ้พบว่าทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน โดย
กลุม่เยาวชนที่มีปัญหา (กลุม่เลก็) จะมีความ
เสี่ยงเป็นสองเท่าอย่างมีนัยส าคัญ ในการ
เร่ิมต้นใช้ยาเสพติดที่รุนแรงกว่ากัญชา และ
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อีกกลุ่มที่ใหญ่กว่าคือเยาวชนส่วนใหญ่ ซึ่ง
ประวัติการใช้กัญชามีผลกระทบน้อยกว่า 
(Melberg, Jones และ Bretteville, 2010) 
 
8. การจัดการปัญหากัญชาในประเทศ  
สหราชอาณาจักร 
 ผลการวิจัยเก่ียวกบักญัชาในช่วงปี 
2002 (พ.ศ.2545) พบว่า สหราชอาณาจกัร
ได้จดัการปัญหากญัชา โดยสรุปดงันี ้

1) กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดผิด
กฎหมายในสหราชอาณาจกัร ผู้ใช้กญัชาสว่น
ใหญ่เป็นเยาวชน โดยเฉพาะในกลุม่ช่วงอายุ
ระหว่าง 16-19 ปี โดยการเสพจะลดลงเมื่อ
อายเุพิ่มมากขึน้ และในปี 1998 (พ.ศ.2541) 
มีร้อยละ 64 ของคดียาเสพติดทัง้หมดที่
เก่ียวข้องกบักญัชา  

2)  กัญชาสามารถช่วยบรรเทา
อาการในคนไข้บางรายซึง่มีปัญหายากในการ
ควบคุมรักษา รวมถึงโรคกล้ามเนือ้แข็งตัว
ชนิดต่างๆ และมีการเรียกร้องเพิ่มมากขึน้ให้
รับรองการใช้ประโยชน์จากกญัชาในด้านการ
บ าบดัรักษาตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาขุนนาง 
รายงานเ ก่ียวกับกัญชาและความเห็น
เก่ียวกบักฎหมาย การใช้ยาในทางที่ผิด ว่ามี
การสนับสนุนจากหลายฝ่ายให้สามารถใช้
กัญชาและสารในกลุ่มกัญชาได้อย่างถูก
กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 
ในขณะที่รัฐบาลเน้นย า้ว่าการอธิบายและ
สาธิตถึงความปลอดภัยในการใช้กัญชา

รวมถึงประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติในด้าน
การแพทย์ของกัญชาเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
รวมทัง้ต้องมีการด าเนินการทดลองทางคลนิกิ 
ก่อนจะมีการพิจารณาหรือตดัสนิใจในเร่ืองนี ้ 

3) บทลงโทษสูงสุดของการใช้
กั ญ ช า นั ้น มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ห า ก
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในสหภาพยุโรป
แล้ว สหราชอาณาจักรมีบทลงโทษที่รุนแรง 
อย่างไรก็ตามการครอบครองกัญชาเพื่อ
บริโภคส่วนตัวมักจะได้รับการตักเตือนจาก
เ จ้ าห น้ า ที่ ต า ร ว จมากก ว่ า ก า ร จับ กุ ม
ด าเนินคดี 

4) คนจ านวนมากมองว่าการออก
กฎหมายควบคมุการใช้กญัชาในปัจจุบนันัน้
ไร้ประสทิธิภาพและไม่ได้ประสิทธิผล และข้อ
กฎหมายเหล่านัน้ควรเพิ่มเนือ้หาการศึกษา
ด้านการป้องกันยาเสพติดที่เป็นอันตราย 
มากขึน้ 

5) ฝ่ายที่ให้การสนับสนุนให้ลด
บทลงโทษตามวิธีการของประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยการใช้บริโภคกัญชาได้พอประมาณใน
สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกนักญัชาก็ยงัคงเป็นยาเสพติดอยู่
ตามหลกักฎหมาย อ้างว่าวิธีการนีส้ามารถ
แยกกลุม่ผู้ใช้กญัชาออกจากตลาดยาเสพติด
ชนิดรุนแรงที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
รวมถึงลดสงัคมอาชญากรรมได้ 

6) ฝ่ายที่คดัค้านการลดบทลงโทษ
โต้แย้งว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสร้าง
ความสับสนให้แก่สังคมได้  การใช้กัญชา    
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อาจเพิ่มขึน้ และอาชญากรรมอาจยงัคงมีอยู่
แต่ไม่มีการรายงาน แม้ว่าการออกฤทธ์ิ
เฉียบพลนัของกญัชาในขัน้ต้นนัน้ต ่ามาก แต่
ผลระยะยาวของการใช้กัญชาในปริมาณ
เพิ่มขึน้นัน้ยงัไม่สามารถระบุได้แน่ชดั อาจมี
ฤทธ์ิอนัตรายเทา่เทียมกบัการสบูบหุร่ี 

7) การสอบถามความเห็นถึง
วตัถุประสงค์ของกฎหมาย การใช้ยาในทาง     
ที่ผิด พบวา่กญัชาควรถกูจ าแนกใหมแ่ละควร
ลดบทลงโทษส าหรับผู้มีกญัชาไว้ในครอบครอง
เพื่อเสพ แตก่ารค้ากญัชาควรเพิ่มบทลงโทษ 

8) รัฐบาลปฏิเสธลดการควบคมุยา
เสพติด ผิดกฎหมายในปัจจุบัน  โดยใ ห้
ความส าคัญกับนโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
จดัหา ความต้องการ และการลดอนัตราย 
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บทที ่3 

นโยบายและการจดัการปัญหากญัชา 

ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

 
 
1. การแพร่ระบาดของกัญชาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 กญัชาเร่ิมแพร่ระบาดเข้าไปในทวีป
อเมริการาวศตวรรษที่ 16 ผ่านการค้าทาส 
โดยในกลุ่มทาส รับ รู้ ว่ ากัญชา เ ป็นพื ช
มหัศจรรย์  แพร่ระบาดจากอเมริกาใต้สู่
อเมริกากลางและอเมริกาเหนือ ต่างจากคน
ผิวขาวที่ใช้ประโยชน์จากเส้นใยเพื่อทอผ้า
และเชือก 
 ในปี ค.ศ.1616 (พ.ศ.2159) ผู้ตัง้
ถ่ินฐานในเมือง Jamestown มลรัฐ  Virginia 
เร่ิมปลูกกัญชงเพื่อน าเส้นใยมาใช้ท าเชือก
และผ้า และขยายพืน้ที่ปลูกมากขึน้จนถึงปี 
ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) เร่ิมมีการปลกูกญัชง
ในมลรัฐ Kentucky จนถึงปี ค .ศ .1800 
(พ.ศ.2343) การปลกูกญัชาได้รับความนิยม
มากใน 7 มลรัฐ Mississippi, Georgia, 
California, South Carolina, Nebraska, 
New York, และ Kentucky ในช่วงนีเ้ร่ิมพบ
การเสพยางกัญชาในสหรัฐอเมริกาแม้จะมี
จ านวนไมม่ากนกัเมื่อเทียบกบัความนิยมเสพ
ยางกญัชาในประเทศฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1840 
(พ.ศ.2383) เร่ิมพบการปรุงยาที่มีส่วนผสม
ของกญัชา และ ในปี ค.ศ.1850 (พ.ศ.2393) 

ได้มีการเพิ่มกญัชาเข้าไปในเภสชัต ารับ ท าให้
ช่วงปี ค.ศ.1850-1915 (พ.ศ.2393-2358) 
กา ร เสพกัญชา ไ ด้ รั บความนิ ยมอย่ า ง
กว้างขวางในรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากร้านขายยาและ
ร้านช า  
 ในปี ค.ศ.1854 (พ.ศ.2397) ปรากฏ
ข้อเขียนเร่ืองกัญชาสามารถปรับอารมณ์ให้
เบิกบานได้   ในปี ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) 
เกิดการปฏิวตัิในประเทศเม็กซิโก ท าให้ชาว
เม็กซิโกจ านวนมากอพยพหลั่งไหลข้าม
พรมแดนมาสู่สหรัฐอเมริกา และน าวิถีชีวิต
ของการใช้กญัชาเพื่อความบนัเทิงมาสูส่งัคม
อเมริกนันอกเหนือไปจากความนิยมใช้กญัชา
ในทางสขุภาพท่ีมีอยูเ่ดิม  
 ในปี ค.ศ.1916 (พ.ศ.2459) อธิบดี
กรมการเกษตร แถลงความส าเร็จของการ
ผลิตกระดาษจากใยกัญชงให้ความเห็นว่า
เหมาะสมที่จะใช้มากกว่ากระดาษจากเยื่อ
ไม้ และแสดงตัวเลขว่าการปลูกกญัชงเพียง 
1 เอเคอร์หมนุเวียนกนัเป็นเวลา 20 ปี จะให้
ผลตอบแทนเท่ากับการปลูก ไ ม้ท า เยื่ อ
กระดาษ 4.1 เอเคอร์ รวมทัง้ไม่ท าลาย
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สิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตกระดาษจากต้นไม้  (กรดก ามะถัน 
dioxin, chlorine bleach) 

ในปี ค .ศ .1936 (พ .ศ .2479)  มี
ภาพยนตร์โฆษณาผลเสียของกัญชาเพื่อ
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในกลุ่มเยาวชน 
โดยมีสาระส าคญัในภาพยนตร์ให้เกิดความ
ตระหนักถึงผลเสียจากการเสพกัญชา อาท ิ
“ใน ปี นี้ รั ฐ บ า ลกลา ง เ สี ย งบปร ะม าณ 
5,014,266,917 เหรียญสหรัฐ รัฐบาลมลรัฐ
เสียงบประมาณอีก 8,546,527,152 เหรียญ
สหรัฐ มีผู้ถูกด าเนินคดียาเสพติดทั้งหมด 
553,560 คน ในจ านวนนี้เป็นคดีกญัชาถึง 
285,637 คน” 
 ในปี ค.ศ.1967 (พ.ศ.2510) เร่ิมพบ
กัญชาน า้  (Hashish  o i l )  ครั ง้แรกใน
สหรัฐอเมริกาภายใต้ช่ือ “Smash” และในปี 
ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ยา Dronabinol ได้รับ
การรับรองให้ใช้ รักษาโรค AIDS-wasting 
syndrome ได้ในสหรัฐอเมริกา 
 
2. การปกครองและกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

แนวความคิดของการก าหนดสิทธิ
และเสรีภาพและขอบเขตของสิท ธิและ
เ ส รี ภ าพที่ เ ป็ น ล า ยลักษ ณ์ อักษ ร เ ป็ น
แนวความคิดที่มาจากประเทศทางตะวนัตก 
รัฐธรรมนญูของสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐธรรมนญู
ลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก ที่ได้น า
ความคิดทฤษฎีการเมืองต่างๆ มาสงัเคราะห์

ออกแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองใหม่
ที่เหมาะสมกับประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่อย่าง
สหรัฐอเม ริกา จนส า เ ร็จผลออกมาเป็น
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดองค์กร
โครงสร้างทางการเมืองตามหลกัการแบง่แยก
อ านาจ มีการคุ้ มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในเร่ืองตา่งๆ 

บ ริ บ ท ส า คั ญ ซึ่ ง เ ป็ น ที่ ม า
แนวความคิดและทฤษฎีการตรากฎหมาย
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ผู้อพยพรุ่น
แรกที่ก่อตัง้อาณานิคมในสหรัฐอเมริกาเป็น
พวกที่อพยพหนีการกดขี่ข่มเหงในเร่ืองสิทธิ
เสรีภาพจากกษัตริย์อังกฤษ ท าให้มีพืน้ฐาน
ในการไม่สมยอมต่อการใช้อ านาจที่ไม่ชอบ
ธรรมของผู้ ปกครองและหวงแหนต่อสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชนที่ตนมีอยู่  อันรวมถึง 
เสรีภาพในการเลอืกนบัถือศาสนา (Freedom 
of Religion) เสรีภาพในการตดัสินใจด้วย
ตนเอง (Right to Self Determination) 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom 
of Expression) และเสรีภาพในการเลือกถ่ิน
ฐานที่อยู่และเคลื่อนย้าย (Freedom of 
Movement)  โดยชาวอาณานิคมเ รียก
เส รีภาพ เหล่านี ว้่ า  “สิท ธิ เ ส รีภาพตาม
ธรรมชาติ” (Natural Rights) ซึ่งเป็นรากฐาน
ของแนวความคิด เป็น  “สิทธิมนุษยชน ” 
(Human Rights) สิ่งเหล่านีเ้หมาะสมกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นดินแดนผู้อพยพ
จึงมีความแตกต่างทางความคิดความเช่ือ
และวัฒนธรรม แนวคิดการปกป้องในสิทธิ
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ของปัจเจกชนจึงเอือ้อ านวยในการรักษา
คุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชนอนัมีที่มา
หลากหลาย ผสมผสานกับอิทธิพลแนวคิด
เร่ืองกฎหมายธรรมชาติ จากนักปรัชญาใน
ยุโรป ผสมผสานกับการออกแบบระบบศาล
และระบบกฎหมายเป็นระบบกฎหมายแบบ
จารีตประเพณีแบบอังกฤษ (common-law) 
ท าให้ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีความ
ยืดหยุน่สงู 

ลกัษณะของโครงสร้างการปกครอง
ที่เป็นรูปของสหพนัธรัฐ ซึ่งเป็นการรวมตวักนั
ของหลายๆ รัฐ แยกอ านาจออกเป็น 2 ระดบั 
คืออ านาจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ 
รัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจและระบุความ
รับผิดชอบแก่รัฐบาลทัง้ 2 ระดับไว้อย่าง
ชดัเจน โดยแต่ละมลรัฐสามารถออกกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตัิขึน้ใช้ภายในขอบเขตของมล
รัฐและอ านาจที่รัฐธรรมนญูแหง่สหรัฐอเมริกา
ได้ให้ไว้ ดงันัน้สิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่
ละมลรัฐก็อาจมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนั 

สหรัฐอเม ริกาในช่วงเ ร่ิมแรกมี
สภาพเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิบริติช 
จนถึงปี ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319)  มีอาณานิคม
ทัง้สิน้  13 แห่ง ประกอบด้วย Virginia, 
Massachusetts, Maryland, Connecticut, 
New Hampshire, North Carolina, South 
Carolina, New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware, Georgia และ 
Rhode Island ทัง้ 13 แห่ง ได้ประกาศ
อิสรภาพไม่เป็นอาณานิคมของจักรวรรดิ     

บริตันเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม ค.ศ .1776 
(พ.ศ.2319) โดยที่มลรัฐต่างๆ ได้เร่ิมจัดท า
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรส าหรับการ
ปกครองตนเองขึน้เรียกว่า Constitution เป็น
ครัง้แรก ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1787 
(พ.ศ.2330) มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาขึน้ใหม่ โดยผู้ แทนมลรัฐต่างๆ 
ไ ด้ลงนามใ ห้ความเห็นชอบในวันที่  17 
กนัยายน ค.ศ.1787 และเข้าสูก่ระบวนการให้
สตัยาบนัท่ีรัฐธรรมนญูจะมีผลบงัคบัใช้ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
สหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ 
คือ สว่นแรกเป็นตวัเนือ้หาของรัฐธรรมนญูที่มี
มานับตัง้แต่การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ    
ครัง้แรกในปี ค.ศ.1787 (พ.ศ.2330) มีอยู ่    
7 มาตรา ส่วนที่สองเป็นบทบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Amendment) ซึ่งนับ
จนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมแล้ว
ทัง้สิน้ 27 ครัง้ เรียกกนัว่า Bill of Rights ซึ่งที่
น่าสนใจคือการแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 18 ได้ให้
สตัยาบันเมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.1919 
(พ.ศ.2462) เป็นการแก้ไขเก่ียวกับการห้าม
ผลิต การขาย และขนสง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ภายในสหรัฐอเมริกา และการแก้ไขเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 21 ได้ให้สตัยาบนัเมื่อวนัที่ 5 ธันวาคม 
ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) เป็นการแก้ไขเพื่อ
ยกเลิกบทบัญญัติที่แก้ไขในมลรัฐธรรมนูญ
ครัง้ที่ 18 เร่ืองการผลิต การขายและการ
ขนส่งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา 
หลงัใช้มา 14 ปี 
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สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ใ ช้ รู ป แบบกา ร
ปกครองประเทศแบบสหพันธรัฐ (Federal 
State) ประกอบด้วยมลรัฐต่างๆ 50 มลรัฐ 
แบ่งการปกครองหรือมีโครงสร้างภายนอก
เป็นสามส่วนคือ การปกครองส่วนกลาง 
(Federal Government), การปกครองใน 50 
มลรัฐ (State Government) และการปกครอง
ใน 87,849 ท้องถ่ิน (Local Government) 

การปกครองในระดับมลรัฐ แต่ละ
มลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเพื่อ
ก าหนดรูปแบบการปกครองหรือความสมัพนัธ์
ของอ านาจต่างๆ การปกครองในมลรัฐจะ
แยกอ านาจในการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย
เช่นเดียวกนั ผู้ว่าการมลรัฐ (Governor) ซึ่ง
มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนเป็น
หวัหน้าสงูสดุของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ
ของมลรัฐซึ่งมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน
เช่นกันท าหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆ 
และฝ่ายตลุาการประกอบด้วยผู้พิพากษา ท า
หน้าที่ในการตดัสินคดีต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายใน
มลรัฐ 

รัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกาได้อธิบาย
อ านาจในการออกกฎหมายว่า “อ านาจ
ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้แก่รัฐบาลกลางจะ
สงวนไว้ให้แก่รัฐบาลมลรัฐ” โดยกฎหมาย
อาญาไม่ได้ถูกก าหนดให้อยู่ภายใต้ขอบข่าย
อ านาจรัฐบาลกลาง ยกเว้นการกระท าที่เป็น
อันตรายต่อประเทศเท่านัน้ อาทิ กบฏ การ
ปลอมแปลงหรือการกระท าผิดที่มีลกัษณะมี
สิท ธิสภาพนอกอาณาเขต  (การละเมิด

ลิขสิทธ์ิ อาชญากรรมที่เกิดขึน้ในท้องทะเล
หลวง) เป็นต้น 
 
3. นโยบายกัญชาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก่อนปี 1961 
  หลงัปี ค.ศ.1850 (พ.ศ.2393) ที่มี
การเพิ่มกัญชาเข้าไปในเภสัชต ารับ  ในปี 
ค.ศ.1906  (พ.ศ.2449) องค์การอาหารและ
ยาของสหรัฐอเมริกา ผ่านกฎหมายให้ระบใุน
ฉลากส าหรับอาหารและยาที่มีส่วนผสมของ 
แอลกอฮอล์ ฝ่ิน โคเคน และกัญชา และเมื่อ
เ กิดการปฏิวัติ ในประเทศเม็กซิ โก  ในปี 
ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) ท าให้ชาวเม็กซิโก
จ านวนมากอพยพหลัง่ไหลข้ามพรมแดนมาสู่
สหรัฐอเมริกา และน าวิ ถีชีวิตของการใช้
กัญชาเพื่อความบันเทิงมาสู่สังคมอเมริกัน
นอกเหนือไปจากความนิยมใช้กัญชาในทาง
สุขภาพที่มีอยู่ เดิม  ดังนัน้ในปี ค .ศ .1914 
(พ.ศ.2457) กฎหมาย Harrison Act ได้
ก า หนด ใ ห้กัญชา เ ป็นความ ผิดอาญา
เช่นเดียวกบัยาเสพติดอื่นๆ สง่ผลให้ในช่วงปี 
ค.ศ.1915-1927 (พ.ศ.2458-2470) รัฐบาล
จึงเร่ิมการห้ามใช้กญัชาที่นอกเหนือจากการ
ใช้ทางการแพทย์ โดยเร่ิมที่มลรัฐ California 
ห้ามใช้กญัชาในปี ค.ศ.1915 (พ.ศ.2458) ใน
ปี ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) มลรัฐโคโรลาโด
ออกกฎหมายให้การเสพกญัชาเป็นความผิด
ลหุโทษ ในมลรัฐ Texas ห้ามใช้กัญชาในปี 
ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) ในมลรัฐ Louisiana 
ห้ามใช้กัญชาในปี ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) 
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และในมลรัฐ New York ห้ามใช้กญัชาในปี 
ค.ศ.1927 (พ.ศ.2470)   
 ในปี ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) มีการ
แก้ไขมลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาครัง้ที่  18 
ในประเด็นท่ีต้องการจ ากดัการผลิต จ าหน่าย 
และการเคลื่อนย้ายแอลกอฮอล์ และระบุว่า
การเสพกัญชาจะน าไปสู่การใช้ยาเสพติด
ชนิดอื่นๆ ต่อมาในปี ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) 
มล รั ฐสภา จึ ง ยก เ ลิ ก ข้ อ ห้ า ม เ ก่ี ย วกับ
แอลกอฮอล์หลงัจากใช้มา 14 ปี 
 ในปี 1937 (พ.ศ.2480) สภาคองเก

รสได้ออกกฎหมายภาษีกัญชา (Marijuana 

Tax Act) จัดตัง้การควบคุมกัญชาจาก

รัฐบาลกลางด้วยอ านาจด้านภาษีของสภา 

คองเกรส แม้ว่าจะได้รับการต่อต้านจาก

สมาคมการแพทย์อ เม ริกัน  (American 

Medical Association) สมาคมแพทย์

อเมริกันให้ความเห็นว่า ไม่มีหลักฐานทาง

วิชาการที่น่าเช่ือถือว่ากญัชาเป็นยาอนัตราย

และการออกกฎหมายห้ามใช้กัญชาอาจเป็น

อุปสรรคในการค้นคว้าประโยชน์ของกัญชา

ทางการแพทย์ในอนาคต แต่มลรัฐสภาสหรัฐ

ไม่สนใจข้อทักท้วงนี  ้ในทางตรงกันข้าม

กฎหมายนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า

ส านักงานยา เสพติดแห่ งชาติ  (Federal 

Bureau of Narcotics) และท้ายที่สดุมล

รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายภาษีกัญชา  โดย

พระราชบัญญัติภาษีกัญชาฉบับนีห้้ามใช้

กญัชาทัง้หมดทัง้ประเทศ มีผลให้กญัชาเป็น

ความผิดอาญา 

 ในปี ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) มีการ
ถอดกัญชาออกจากเภสัชต ารับหลังจากที่
บรรจุไว้ในเภสชัต ารับนานเกือบ 100 ปี และ
ในปี ค.ศ.1951 (พ.ศ.2494) กฎหมายยาเสพติด
ได้เพิ่มโทษยาเสพติดทุกประเภทรวมทัง้
กญัชาด้วย 
 
4. นโยบายกญัชาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลังปี 1961 
 หลังการร่วมลงนามในอนุสัญญา
เดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค .ศ .1961 
(พ.ศ.2504) สหรัฐอเมริกาต้องยึดมั่นใน
พันธกรณีที่ให้ไว้ แต่สถานการณ์กัญชาใน
ประเทศยงัไม่ดีขึน้ ในปี ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) 
มีการจัดตัง้องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
เก่ียวกบักญัชา (US National Organization 
for the Reform of Marijuana Laws)  
 ในปี ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) เป็น
ครัง้แรกที่มีการเสนอให้การเสพกญัชาเป็นสิ่ง
ถูกกฎหมาย โดยกรรมาธิการยาเสพติดและ
กัญชา (Shafer Commission) แต่รัฐบาล
สหรัฐ (ประธานาธิบดี  Nixon) ไม่สนใจ 
ขณะเดียวกันมีการลงมติให้ใช้กัญชาได้ใน 
มลรัฐ California แต่ผล ปรากฏว่าไม่ผ่าน
ด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 



 

รายงานการวิจยัเอกสารนโยบายและการจดัการปัญหากญัชา: กรณีศกึษาประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

42 

 ในปี ค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) รัฐบาล
กลางได้จัดตัง้โครงการศึกษาวิจัยสารปรับ
อารมณ์ชนิดใหม่ (Investigational New Drug 
Compassionate Use research program) 
โดยทดลองให้กัญชาแก่คนไข้ไม่เกินปีละ      
9 ปอนด์ (4.08 กิโลกรัม) ในขณะเดียวกัน
องค์การอาหารและยาประกาศให้กัญชาอยู่
ในบญัชี 1 (schedule I) ซึ่งมีความหมายว่า
เป็นสารท่ีมีโอกาสที่จะถกูน าไปใช้ในทางที่ผิด
สงู และไมรั่บรองคณุคา่ทางการแพทย์ 

ในช่วงปี ค.ศ.1977-1981 (พ.ศ.2520 
-2523) ได้มีการเสนอนโยบายลดทอนความ
เป็นอาญา (decriminalization) ต่อมลรัฐสภา 
โดยเฉพาะกรณีของกลางต ่ากว่า 1 ออนซ์ 
(28.3 กรัม) ในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) 
องค์การอาหารและยารับรองยา Dronabinal 
(มีช่ือทางการค้าว่า Marinol เป็นสารสงัเคราะห์
มาจาก THC ส าหรับลดอาการเบื่ออาหาร
และกลุ่มอาการสะอึกผู้ ป่วยเอดส์หรือมะเร็ง
ระยะสดุท้าย) 

รัฐบาลของประธานาธิบดี Reagan 
ในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ.2523) ได้มีการ
แยกกัญชาออกจากกฎหมายควบคุมและ
ป้องกันการใช้ยาเสพติด (Comprehensive 
Drug Abuse Prevention and Control Act) 
ที่ยงัคงมีบทลงโทษส าหรับยาเสพติดชนิดอื่น 
โดยได้ตราพระราชบญัญัติควบคมุสารเสพติด
ของรัฐบาลกลาง (Controlled Substances 
Act) เพื่อควบคมุกญัชาและสารเสพติดอื่นๆ 
ซึ่งกัญชาได้รับการจ าแนกให้แตกต่างจาก     

ยาเสพติดชนิดอื่น โดยการก าหนดโทษตาม
กฎหมายรัฐบาลกลางลดลง ทัง้การมีไว้ใน
ครอบครองและการกระท าผิดกฎหมาย
เก่ียวกบัการค้าและจ าหนา่ย 
 ในปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) รัฐบาล
ผ่านกฎหมายต่อต้านยาเสพติด (Anti-Drug 
Abuse Act) เพิ่มโทษผู้ ครอบครองและ
เคลื่อนย้ายยาเสพติด และในปี ค.ศ.1988 
(พ.ศ.2531) ผู้พิพากษาเสนอให้กญัชาไม่เป็น
ยาเสพติด และควรใช้เพื่อการรักษาทาง
การแพทย์ แตไ่มไ่ด้รับความสนใจจากรัฐบาล 
ในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) มลรัฐ California 
อนุญาตให้ใช้กัญชาได้ส าหรับคนไข้ AIDS 
มะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามมาด้วยมลรัฐ 
Arizona, Alaska, Colorado, Maine, Montana, 
Nevada, Oregon, Washington, Washington 
D.C., Hawaii, Maryland, New Mexico, Rhode 
Island, และ Vermont. ในปี ค.ศ.1997 
American Office of National Drug Control 
Policy ขอให้สถาบนัการแพทย์ IOM ศึกษา 
วิจัยประสิทธิพลงั (efficacy) ของกัญชาใน
การใช้รักษาโรค และพบว่ามีแนวโน้มที่ดีซึ่ง
สมควรท าการศึกษาให้กว้างขวางขึน้  แต่
ไ ม่ ไ ด้ รั บกา รสนับสนุน จา ก รั ฐบาลใ ห้
ด าเนินการตอ่ไป 
 ในช่วงปี ค.ศ.1997-2001 (พ.ศ.2540 
-2544) รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยา    
เสพติด ด าเนินการจับกุมและด าเนินคดีกับ
ผู้ เก่ียวข้องทัง้ผู้ ค้า ผู้จัดหารวมทัง้ผู้ ป่วยที่ใช้
กัญชาด้วย โดยเร่ิมจาก มลรัฐ California 
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และขยายไปยังมลรัฐอื่น  ในปี ค .ศ .1999 
(พ .ศ .2542) มลรัฐ Hawaii และ North 
Dakota พยายามเสนอกฎหมายให้สามารถ
ท าฟาร์มกัญชงได้ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
หน่วยปราบปรามยาเสพติดได้ก าหนดให้ 
Dronabinol อยู่ในบญัชีประเภท 3 ท าให้
สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้สะดวกขึน้ แต่
กญัชายงัคงอยู่ในประเภท 1 ในปี ค.ศ.2000 
(พ.ศ.2543) มีความพยายามเสนอกฎหมาย
ให้กญัชาเป็นสิง่ถกูกฎหมายในมลรัฐ Alaska 
แตไ่มป่ระสบความส าเร็จ 
 ในช่วงปี ค.ศ.2001-2009 (พ.ศ.2544-
2552) รัฐบาลยงัคงเดินหน้าประกาศสงคราม
กบัยาเสพติด มีการด าเนินคดีกับแพทย์และ
ผู้ ป่วยที่ใช้กัญชาอย่างกว้างขวางในมลรัฐ 
California สงครามกบัยาเสพติดยตุิลงหลงั
การเ ข้า รับต าแหน่งของประธานาธิบดี 
Obama ซึง่ประกาศเป็นนโยบายว่าบคุคลใด
ที่ ใ ช้ ย า เ สพติ ด ใ ห้ ถื อ เ ป็ น ปัญหา ด้ า น
สาธารณสขุ และควรได้รับการปฏิบตัิเช่นนัน้
ด้วย จึงท าให้มีมาตรการงดด าเนินคดีกับผู้
เสพกัญชา รวมทัง้ผู้ แจกจ่ายหากไม่ขัดต่อ
กฎหมายของมลรัฐ 
 ในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) มีการ
เสนอญัตติให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายใน 
มลรัฐ California ช่ือ The Regulate, Control 
and Tax of Cannabis Act of 2010 ในช่วง
นัน้ มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในมลรัฐ California พบว่ามีประชาชนทัง้ผู้
เห็นด้วยและผู้ คัดค้านในจ านวนเท่าๆ กัน 

(ต่างกันเพียงร้อยละ 2) ในช่วงปลายเดือน
ตลุาคม ก่อนการลงประชามติเพียง 1 สปัดาห์ 
อยัการของมลรัฐให้สมัภาษณ์ว่ากญัชายงัคง
เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
ของรัฐบาล ดังนัน้แม้ว่าผลการลงมติระดับ
มลรัฐให้กญัชาไม่ผิดกฎหมาย แต่ผู้ ใช้กญัชา
เพื่อความบันเทิง  ผู้ ครอบครอง ผู้ ผลิต ผู้
จ าหนา่ยจ่ายแจกจะถกูด าเนินคดี อย่างไรก็ดี 
กฎหมายดงักล่าวผ่านด้วยคะแนนเสียงร้อย
ละ 53.6 ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีและการ
ด าเนินคดีในมลรัฐ California  
 ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2012 
(พ.ศ.2555) มลรัฐ Colorado และมลรัฐ 
Washington ผา่นกฎหมายให้การเสพกญัชา
เพื่อความบันเทิงไม่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ 
Washington D.C. ลดทอนความผิดทาง
อาญาของผู้ เสพและผู้ครอบครองกัญชา ใน
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) มี
การจัดตัง้ร้านขายกัญชาเพื่อความบันเทิง
อยา่งถกูกฎหมายเป็นครัง้แรกที่เมือง Seattle 
และในเดือนพฤศจิกายน มลรัฐ Alaska และ 
Oregon ก็ผ่านกฎหมายให้การเสพกัญชา
เพื่อความบนัเทิงไมใ่ช่สิง่ผิดกฎหมาย ในขณะ
ที่ เ ร่ิมมีการร่างกฎหมายให้สามารถเสพ
กญัชาเพื่อความบนัเทิงได้ในมลรัฐ Nevada, 
Arizona, Hawaii และ Massachusetts และ
ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) 
เป็นต้นมา การใช้กญัชาทางการแพทย์ในมล
รัฐ Washington ก็ถกูก ากบัและควบคมุโดย 
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Washington Liquor and Cannabis Board 
(LCB) อยา่งสมบรูณ์ 
 
5. กฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน (ค.ศ.2015) 
 การก าหนดโทษเก่ียวกบักญัชาของ
รัฐบาลกลาง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

การกระท าผิดเป็นครัง้แรก และกระท าผิดเป็น
ครัง้ที่ 2 โดยการกระท าผิดเป็นครัง้ที่ 2 ได้
ก าหนดโทษที่มีความรุนแรงมากขึน้จากการ
กระท าผิดเป็นครัง้แรก ซึ่งขึน้อยู่ปริมาณของ
กญัชา ดงัตาราง 5  
 

 
ตาราง 5 ของกลางและโทษเก่ียวกบักญัชา 
 

ปริมาณ ปรับสูงสุด (เหรียญสหรัฐ)              โทษจ าคุก 

 ครัง้แรก ครัง้ที่ 2 ครัง้แรก ครัง้ที่ 2 

น้อยกวา่ 55 กิโลกรัม 250,000 - 
1,000,000  

500,000 - 
2,000,000 

สงูสดุ 5 ปี สงูสดุถึง 10 ปี 

50-100 กิโลกรัม หรือ 
100 ต้น 

1,000,000 - 
5,000,000  

2,000,000 - 
10,000,000  

สงูสดุ 20 ปี สงูสดุถึง 30 ปี 

100-1,000 กิโลกรัม  
หรือ 100-1,000 ต้น 

2,000,000 - 
5,000,000   

4,000,000 -
10,000,000   

5-40 ปี 10 ปี ถึงตลอดชีวิต 

1,000 กิโลกรัม หรือ
มากกวา่หรือ 1,000 ต้น
หรือมากกวา่ 

4,000,000 - 
10,000,000  

8,000,000 -
20,000,000  

10 ปี ถึงตลอดชีวิต 20 ปี ถึงตลอดชีวิต 

 
 
 

การร้องเรียนเพื่อให้มีการจัดกลุ่ม
ใหม่ในกฎหมายยาเสพติดได้รับการปฏิเสธ
เพราะกัญชามีความเสี่ยงสงูที่จะถกูน าไปใช้
ในทางที่ผิด โดยพิจารณาจากการใช้ยาใน
ปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
ตนเอง หรือต่อความปลอดภยัของผู้อื่น หรือ

ต่อชุมชน ในขณะที่กัญชามีระดบัความเป็น
พิษต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดอื่นๆ ที่
ถกูน าไปใช้ในทางที่ผิด แต่ยงัมีความเสี่ยงซึ่ง
มาจากการใช้ที่เป็นอันตรายและใช้มาเป็น
เวลานาน เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ 
บิดเบือนเวลา การตดัสินใจที่บกพร่องและ
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ความจ าระยะสัน้เสื่อม รวมทัง้ยงัมีอาการที่มา
จากการเลิกกัญชา เช่น กระสับกระส่าย 
ป่ันป่วน นอนไม่หลบั คลื่นไส้ เป็นต้น อย่างไร
ก็ดี ในบางมลรัฐมีความเ ช่ือว่ากัญชาไม่
ร้ายแรงเหมือนยาเสพติดชนิดอื่นๆ (ศกัดิ์ชัย 
เลศิพานิชพนัธุ์, 2556) 

นบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1996 (พ.ศ. 2539) 
จนถึง ปัจจุบัน  พบว่า  25 มลรัฐ  และ 
Washington D.C. ได้อนุญาตให้การใช้
กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่การใช้
กัญชายงัคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกฎหมาย
รัฐบาลกลาง  ซึ่ ง รัฐสภาสหรัฐอเม ริกา
ก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย 
และการจ าหน่ายกัญชาเป็นอาชญากรรม 
โดยมีกรมยุติธรรม (The Department of 
Justice) เป็นหน่วยงานบงัคบัใช้ กฎหมาย
ควบคุมยาเสพติด  (The Contro l led 
Substances Act) สว่นกฎหมายมลรัฐแต่ละ
มลรัฐมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ขณะนีม้ี 
27 มลรัฐและ Washington D.C. ที่ลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของการครอบครอง
กัญชา แต่ 23 มลรัฐยงัคงไม่อนุญาตให้ใช้
กญัชา (รายละเอียด ปรากฏในภาคผนวก) 

เมื่อปี ค.ศ. 1970  (พ.ศ.2513)     
มลรัฐสภาผ่านกฎหมายควบคุมยาเสพติด     
ซึง่กญัชาอยูใ่นยาเสพติดประเภท 1 และตัง้แต่
นัน้เป็นต้นมา การผลติ จ าหนา่ยและครอบครอง
กญัชาในสหรัฐอเมริกาเป็นความผิด อย่างไรก็
ตามเมื่อปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) กรมยตุิธรรม 
ยงัคงมีความเห็นวา่แม้วา่จะมีการท าให้กญัชา

ถูกกฎหมายในมลรัฐ แต่รัฐบาลจะมุ่งเน้นที่
จะสกัดกัน้การลกัลอบค้ายาเสพติดและการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของกัญชาในเด็ก 
ดงันัน้ แม้ว่าการครอบครองกัญชา 1 ออนซ์
ไม่เป็นความผิดในมลรัฐ Colorado และการ
ปลูกกัญชาไม่เกินหกต้น (ถ้ามีลกัษณะเป็น
ต้นสมบรูณ์ไมเ่กินสามต้น) ถือวา่ถกูกฎหมาย
ในผู้ที่อายเุกิน 21 ปี แต่ในมลรัฐอื่นๆ ถือว่า
ผิดกฎหมาย มลรัฐ Washington อนญุาตให้
ผู้ ใหญ่ครอบครองกัญชาเพื่อการเสพไม่เกิน  
1 ออนซ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งที่มี
ส่วนประกอบกัญชาไม่เกิน 16 ออนซ์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่มีส่วนประกอบ
กญัชาไม่เกิน 72 ออนซ์ สว่นการใช้กญัชาใน
ที่สาธารณะยังถือเป็นความผิดและมีโทษ
ปรับ ส่วนกฎหมายมลรัฐ Oregon และ 
Alaska จะจดัท าระบบพาณิชย์เพื่อการผลิต
และจ าหน่ายกัญชา หลายมลรัฐได้ลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมกัญชาซึ่งขดัแย้งกับ
กฎหมายประเทศ (federal law) แต่ในทาง
ปฏิบัติอาจจะไม่ถูกคุมขังห รือมีประวัติ
อาชญากรรมหากครอบครองกัญชาปริมาณ
เล็กน้อยเพื่อเสพ แต่อาจถูกปรับเล็กน้อย
เช่นเดียวกบัการท าผิดกฎจราจร  

อย่างไรก็ดียงัพบว่าร้อยละ 60 ของ
เด็กที่ใช้กญัชาทกุวนัก่อนอาย ุ17 ปี มีแนวโน้ม
ที่จะเรียนจบในระดบัชัน้มธัยมศกึษาน้อยกวา่
ผู้ ที่ ไม่เคยใช้ และเด็กที่ใ ช้กัญชาทุกวันมี
โอกาสติดมากกว่าเด็กที่ไม่เคยใช้กัญชาถึง 
18 เท่า  และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย



 

รายงานการวิจยัเอกสารนโยบายและการจดัการปัญหากญัชา: กรณีศกึษาประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

46 

มากกวา่ถึงเจ็ดเท่า เป็นที่น่าสงสยัว่าผลกระทบ
ดงักล่าวเกิดจากการใช้กัญชาหรือปัจจัยอื่น 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ ไม่ใช้กัญชา
พบว่าเด็กที่ใช้กัญชามีสมองส่วนสีเทาใน 
orbitofrontal cortexes  น้อยกว่า และยัง
พบว่าสมองสว่น reward center ของผู้ที่สบู
กัญชาสปัดาห์ละครัง้ที่มีอายุ 18-25 ปี มี
ความแตกต่างจากผู้ ที่ ไม่ เคยสูบกัญชา  
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าผลกระทบระยะยาว
อาจไม่ รุนแรงตามที่ เ คยศึกษามาจาก
การศกึษาในกลุม่ตวัอย่าง 110 คนพบว่า แม้
ผู้ที่ติดกญัชาจะมีสมองสว่นสีเทาน้อยแต่เส้น
ใยสมองกลับมีความแข็งแรงซึ่งสามารถ
ทดแทนสว่นท่ีถกูท าลายได้ 
 
6. การอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุ 
ประสงค์ทางการแพทย์  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

แม้ว่ากัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน 
23 มลรัฐ แต่มีถึง 25 มลรัฐที่อนุญาตให้
กญัชาสามารถน ามาใช้ทางการแพทย์ได้ จาก
การศึกษาได้วิเคราะห์ลกัษณะของนโยบายที่
เก่ียวข้องกับกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ รวมถึง
ความส าคญัของเกณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ใน
กฎหมายดงักลา่ว ซึ่งระดบัการอนญุาตให้ใช้
กัญชาในทางการแพทย์  การจ ากัดการ
เพาะปลกูและการครอบครอง  

กัญชาเป็นยาเสพติดที่ใช้มากที่สุด
ในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกนัมองว่ากญัชามี
อันตรายน้อยกว่าที่เคยมีความเช่ือในอดีต

และมองว่ากญัชาไม่ควรเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
ซึ่งกฎหมายกัญชามีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา แตเ่ป็นยาเสพติดควบคมุประเภท 
1 (class I) ในพระราช บญัญัติควบคมุสาร
เสพติด ปี ค.ศ.1970  

กฎหมายยา อาหาร และเคร่ือง 
ส าอางของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ .1938 
(พ.ศ.2481) ท าให้องค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (FDA) มีภารกิจในการดูแล
ความปลอดภยั ประสิทธิพลงั (efficacy) ของ
การสั่งใช้ยาที่ขายตามร้านขายยาทั่วไป
รวมทัง้การติดฉลากยา การตลาด การจัด
ระเบียบ การผลิตและการบรรจุหีบห่อ FDA 
นิยามค าว่า “ยา” หมายถึงสิ่งที่ต้องมีความ
ปลอดภยั มีประสทิธิพลงัและประสทิธิผลทาง
คลนิิกที่มีลกัษณะเฉพาะตอ่ผู้ ป่วยและต้องไม่
มีภาวะเสี่ยงต่อสขุภาพ สิ่งเหลา่นีท้ าให้ FDA 
และหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองอาหารและยาใน
ประเทศตะวนัตกไม่รับรองการใช้พืชกัญชา
โดยวิธีสูบเพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (อาจ
เนื่องมาจากปัญหาจากการสูบที่อาจมีผล
โดยตรงต่อกระบวนการต่างๆ ในร่างกายที่มี
ความไม่แน่นอนในการตอบสนอง) อนัที่จริง 
FDA ก็ไมไ่ด้รับรองการใช้กญัชาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่โดยเฉพาะ 

พืชกัญชา เ ป็นยา เ สพติ ดที่ ผิ ด
กฎหมาย ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยา
รักษาโรคได้  แม้ว่ามลรัฐต่างๆ  จะได้แก้
กฎหมายให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ได้ก็ตาม 
พืชกัญชาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและ
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เป็นยาเสพติดที่อยู่ดูภายใต้การควบคุม 
ดังนัน้ ผู้ ที่ครอบครองและแจกจ่ายกัญชา
จะต้องได้รับโทษ มีผลท าให้การใช้กญัชาทาง
การแพทย์ด า เนินการในตลาดมืดหาก
กฎหมายในมลรัฐไม่ได้อนุญาตให้หาซื อ้
กญัชาได้ในร้านขายยา  

บริษัทยาอเมริกันพยายามจะให้ 
FDA รับรองยาที่ท ามาจากกัญชา รวมทัง้
กญัชาที่ใช้สบู เพื่อรักษาโรคต่างๆ มาตรฐาน
กระบวนการในการขออนุญาตศึกษาวิจัย
จะต้องโป่งใส และได้รับการกลัน่กรองโดย
กลุ่มวิชาชีพ บริษัท GW Pharmaceuticals 
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ Sativex ในการรักษาโรค 
Multiple Sclerosis มีส านกังานใหญ่อยู่ใน
ประเทศองักฤษเห็นว่ากระบวนการรับรองผล
วิจัยในประเทศอังกฤษเป็นไปโดยสะดวก
มากกว่า คาดหวังว่าการรับรองในประเทศ
อังกฤษจะท า ใ ห้การ รับรองในประ เทศ
สหรัฐอเมริกาง่ายดายขึน้ 

กัญชาได้รับการบันทึกไว้ในเภสัช
ต า รับของสหรัฐอ เม ริกา  แต่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้รับรองการใช้กญัชาทาง
การแพทย์ให้ถูกกฎหมาย แม้ว่าในขณะนัน้
จะมีผู้ ป่วยจ านวนหนึ่งได้ รับยาที่มาจาก
กัญชาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ภายใต้
โครงการวิจัยก็ตาม และแม้ว่า 25 มลรัฐ 
รวมทัง้ Washington D.C. จะออกกฎหมาย
มลรัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ 
แต่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกายังคงยึดถือ
กฎหมายรัฐบาลกลาง ในการด าเนินการกบัผู้

ที่ครอบครองและจ าหน่ายกัญชา แม้ว่าจะ
เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการแพทย์ก็ตาม 

มลรัฐ California เป็นมลรัฐแรกที่
อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์  ในปี 
ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) แต่ในช่วงรัฐบาล
ประธานธิบดี Obama หน่วยงานปราบปราม
ยาเสพติดของสหรัฐอเมริกายังคงจับกุม
กัญชาแม้ว่ามลรัฐนัน้จะมีกฎหมายอนุญาต
ให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ได้ ก็ตามและยงัมี
การด าเนินการกับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่อนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บกัญชาอีก
ด้วยท าให้แพทย์หลายคนกังวลว่าหากสัง่ใช้
กัญชากับคนไข้จะเป็นการผิดกฎหมายและ
ถกูยดึใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะได้ 

จากการที่นโยบายและกฎหมาย
เก่ียวกับกัญชามีการเปลี่ยนแปลง คาดว่า
ผลกระทบทางสุขภาพจะ เพิ่ มมากขึ น้ 
โดยเฉพาะผลกระทบสขุภาพทางลบ แต่จาก
การศึกษาพบว่าผลกระทบขึน้อยู่กบัอายผุู้ ใช้ 
และความถ่ี (เป็นครัง้คราวหรือเป็นประจ า) 
ซึ่ง Volkow et al. (2014) สรุปปัจจัยทาง
สขุภาพท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใช้กญัชาและ
ผลกระทบทางลบ ได้แก่ 1) การเสพติดกญัชา
และยาเสพติดอื่น 2) การลดความมุ่งมัน่ใน
ชีวิต 3) อุบตัิเหตุตามท้องถนนและ 4) โรค
เก่ียวกับหลอดลม ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะ
เพิ่มมากขึน้ในผู้ ที่เ ร่ิมเสพเมื่อวัยรุ่นและใช้
เป็นประจ าเป็นเวลานาน  
 ความเป็นอิสระของแต่ละมลรัฐเปิด
โอกาสให้เกิดนโยบายที่หลากหลายเก่ียวกับ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588056/%23R8
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การใ ช้กัญชาเพื่อความบันเทิง และทาง
การแพทย์ (รายละเอียดในตาราง 6) มีความ
เป็นไปได้ที่กฎหมายจะเปิดช่องทางให้เกิด
การใช้กญัชาในกลุม่ที่ไมใ่ช่ผู้ ป่วยท าให้บคุคล
สามารถซือ้กัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบสัง่ใช้ยา

จากแพทย์  นอกจากนัน้  อาจท าใ ห้ เ กิด
ทศันคติทางบวกต่อกญัชาที่สง่ผลให้เกิดการ
ใช้กญัชามากขึน้และเกิดความพยายามที่จะ
ท าให้กัญชาเพื่อความบันเทิงถูกกฎหมาย
มากยิ่งขึน้ (Bestrashniy, Winters, 2015) 

 

ตาราง 6 ระดบัการครอบครองกญัชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 
  

มลรัฐ ผ่าน 

คะแนน 

เสียง (%) ปี 

การอนุญาตให้ปลูก 

(ต้นแก่+ต้นอ่อน) 

การอนุญาตให้

ครอบครอง(ออนซ์) 

Alaska ประชามติ 58.0 1998 3+3 1 

Arizona ประชามติ 50.1 2010 12 2.5 

California ประชามติ 56.0 1996 6 หรือ 12 8 

Colorado ประชามติ 54.0 2000 3+3 2 

Connecticut รัฐสภา  2012 0 2.5 

Washington DC กฎหมาย  2010 0 2 

Delaware รัฐสภา  2011 0 6 

Hawaii รัฐสภา  2000 7 4 

Illinois รัฐสภา  2013 0 2.5 

Maine ประชามติ 61.0 1999 6 2.5 

Maryland รัฐสภา  2014 ใช้ได้ 30 วนั 

Massachusetts ประชามติ 63.0 2012 0 10 

Michigan ประชามติ 63.0 2008 12 2.5 

Minnesota รัฐสภา  2014 ใช้ได้ 30 วนั ไมใ่ช้สบู 
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ตาราง 6 ระดบัการครอบครองกญัชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ (ตอ่) 
 
 

มลรัฐ ผ่าน 

คะแนน 

เสียง (%) ปี 

การอนุญาตให้ปลูก 

(ต้นแก่+ต้นอ่อน) 

การอนุญาตให้

ครอบครอง(ออนซ์) 

Montana ประชามติ 62.0 2004 4+12 1 

Nevada ประชามติ 65.0 2000 12 2.5 

New Hampshire มลรัฐสภา  2013 0 2 

New Jersey มลรัฐสภา  2010 0 2 

New Mexico มลรัฐสภา  2007 4+12 6 

New York มลรัฐสภา  2014 ใช้ได้ 30 วนั ไมใ่ช้สบู 

Ohio มลรัฐสภา  2016 ใช้ได้ 90 วนั ไมใ่ช้สบู 

Oregon ประชามติ 55.0 1998 6+18 24 

Pennsylvania มลรัฐสภา  2016 ใช้ได้ 30 วนั ไมใ่ช้สบู 

Rhode Island มลรัฐสภา  2006 12 2.5 

Vermont มลรัฐสภา  2004 2+7 2 

Washington ประชามติ 59.0 1998 15 24 

 
 

จากตารางดังกล่าว ใน ข้าง ต้น 
พบว่า กฎระเบียบกญัชาใน 25 มลรัฐที่ผ่าน
กฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยมลรัฐ 
California เป็นมลรัฐแรกในปี ค.ศ. 1996 
(พ .ศ .2539)  และนโยบายกัญชาทาง
การแพทย์ผ่านโดยประชามติในบางมลรัฐ 
ในขณะท่ีอีกหลายมลรัฐ  

แม้จะมีงานวิจัยที่พบว่าการใ ช้
กัญชาเพื่อระงับความเจ็บปวดมีอัตราการ
ตายน้อยกว่าการทานยาแก้ปวดอื่นๆ เกิน
ขนาดในแตล่ะปี แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ผลกระทบระยะยาวของการใช้กัญชายังมี
จ ากัด ขณะที่งานวิจัยอื่น พบว่าผู้ ป่วยโรค
เรือ้รัง เชน่ ลมบ้าหม ูมะเร็ง เอดส์ ที่ใช้กญัชา
จะมีอาการดีขึน้ นอกจากนัน้ การใช้กญัชาจะ
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ท า ใ ห้ มี อ า ก า ร ถ อ น ฝ่ิ น น้ อ ย ล ง  จ า ก
ผลงานวิจยัในปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) โดย
ส ถ า บั น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ส รุ ป ว่ า จ า ก
ส่วนประกอบตามธรรมชาติในกัญชากว่า 
400 ชนิด สว่นใหญ่มีผลในการรักษาความ
เจ็บปวดและอาการป่วยอื่นๆ จากการที่
กฎหมายและทัศนคติทางลบที่มีต่อการใช้
กัญชาเปลี่ยนไป แต่ละมลรัฐได้ปรับการ
ปฏิบตัิต่อการครอบครองและใช้กญัชาให้ถูก
กฎหมาย รวมถึงการใช้ทางการแพทย์ เช่น 
บางมลรัฐอนญุาตให้ปลกูกญัชาได้ ในขณะที่
บางมลรัฐมีข้อก าหนดเก่ียวกับเง่ือนไขทาง
การแพทย์ 

แม้ว่าจ านวนมลรัฐกว่าคร่ึงผ่าน
กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ 
แต่เนือ้หานโยบายในแต่ละมลรัฐมีความ
แตกต่างกันในแง่ของจ านวนและชนิดของ
เง่ือนไขที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ 

เช่น มลรัฐ Illinois อนุญาตให้ใช้กัญชาด้วย
จ านวนเง่ือนไขมากกว่าวอชิงตันถึงเจ็ดเท่า 
ส่วนอาการทางจิต  ได้แก่  PTSD และ 
anorexia ไม่ใช่เง่ือนไขทัว่ไปที่จะให้กัญชา
เพื่อรักษา เมื่อเทียบกับ ALS3 คือการเกร็ง
กล้ามเนือ้และไมเกรน นอกจากนัน้ แต่ละมล
รัฐมีความแตกต่างอย่างมากในดัชนีด้าน
ข้อจ ากัด ในแง่ของปริมาณและจ านวนวนัที่
ครอบครอง และจ านวนกัญชาที่เก็บเก่ียวได้ 
ดัชนีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
อิสระในการอนุญาตแก่ผู้ ป่วยและผู้ ให้การ
รักษา คือยิ่งผู้ ป่วยและผู้ ให้การรักษาได้รับ
อนุญาตให้ครอบครองหรือเก็บเก่ียวกัญชา
มากเทา่ไร ปริมาณกญัชาที่จ่ายให้จะมีความ
ยืดหยุ่นมากเท่านัน้ และในทางตรงข้ามดชันี
ด้านข้อจ ากดั อาจสง่ผลกระทบต่อการเข้าถึง
กญัชา (ข้อมลูในตาราง 7 แสดงการอนญุาต
ให้ 15 อนัดบัโรคที่อนญุาต) 
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ตาราง 7 ความเจ็บป่วยที่กฎหมายมลรัฐอนญุาตให้ใช้กญัชาเพื่อการบ าบดัรักษา 
 

มลรัฐ Cancer Gladcoma HIV/AIDS 
Parkins

on 

Multiple 
sclerosis 

Epilepsy Seizures 
Wasting 

syndrome 
Crohn PTSD 

Alaska 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ 

Arizona 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

California 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Colorado 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ 

Connecticut 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Washington DC 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Delaware 
✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 

Hawaii 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 

Illinois 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

Maine 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Marryland 
✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ 

Massachusetts 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Michigan 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Minnesota 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ 

Montana 
✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ 

Nevada 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 

New Hampshire 
✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ 
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ตาราง 7 ความเจ็บป่วยที่กฎหมายมลรัฐอนญุาตให้ใช้กญัชาเพื่อการบ าบดัรักษา (ตอ่) 
 

มลรัฐ Cancer Gladcoma HIV/AIDS 
Parkins

on 

Multiple 
sclerosis 

Epilepsy Seizures 
Wasting 

syndrome 
Crohn PTSD 

New Jersey 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ 

New Mexico 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ 

New York 
✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ 

Ohio 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ 

Oregon 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ 

Pennsylvania 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ 

Rhode Island 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vermont 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✓ 

Washington 
✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
สหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑ์ที่มีสาร

ในกลุม่แคนาบินอยด์ (cannabinoid) 2 ตวั 
คือ Nabilone และ Dronabinol อนัที่จริง 
THC ถกูสกดัออกจากกญัชาตัง้แตปี่ ค.ศ.1964 
(พ.ศ.2507) ในปี 1986 (พ.ศ.2529) DE จดัให้ 
Dronabinol ที่เป็น softgel จากกลุม่ที่ 1 ไป
อยู่ในกลุ่มที่ 2 และในปี 1999 (พ.ศ.2542) 
จดัจากกลุ่มที่ 2 ไปอยู่ในกลุม่ที่ 3 และยงัมี
ความพยายามจะเสนอให้ย้ายจากที่ 3 ไปอยู่
ในกลุม่ที่ 4 

Dronabinol (Marinal) เป็น Synthetic 
equivalent of THC มีลกัษณะเป็นเม็ดสี

น า้ตาลลกัษณะเป็นน า้มัน (oil) และเป็น 
glycerin cap suls ขนาดตัง้แต่ 2.5, และ 
10mg มีช่ือทางการค้าเรียกว่า Marinol ใช้ใน
ผู้ ป่วยเบื่ออาหาร/กลุ่มอาการสะอึกในผู้ ป่วย 
HIV หรือมะเร็งระยะสดุท้าย   
 
7. ผลกระทบของการอนุญาตให้ใช้กัญชา
ได้ถกูกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาได้ปิดกัน้
การผลิต ค้า และครอบครองสารเสพติดที่ใช้
เพื่อความบันเทิง แต่อนุญาตให้ใช้ในเชิง
การแพทย์ ซึง่อ านาจในการควบคมุยาเสพติด
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ขึน้อยู่กับอยัการสงูสดุ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 
สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนนโยบายจากการ
ควบคุมยา เ สพติ ด ไปสู่ ก า รบู รณากา ร
ด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่การป้องกัน การ
บ าบดัรักษาและการปราบปรามยาเสพติด 

ในการจ ากดัและลดปัญหายาเสพติด
ในสหรัฐอเมริกา พบว่า รัฐบาลกลางยังคง
มุ่งเน้นที่การปราบปรามในประเทศ จาก
งบประมาณด้านการควบคุมยาเสพติดใน
ปีงบประมาณ ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ได้ทุ่ม
งบประมาณให้กบัการควบคมุยาเสพติด โดย
ร้อยละ 60 เป็นงบประมาณในด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด และร้อยละ 37 ของ
งบประมาณดงักล่าวเป็นการปราบปรามยา
เสพติดในระดบัมลรัฐ โดย Drug Enforcement 
Administration (DEA) เป็นหน่วยงานกลางที่
ควบคุมยาเสพติดของทุกมลรัฐ  รวมถึ ง
ชายแดนประเทศด้วย  แต่อาชญากรรม       
ยาเสพติดสว่นใหญ่ มกัเกิดในระดบัมลรัฐใน
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)  
DEA ได้จับกุมผู้ ต้องหายาเสพติดรายใหญ่
จ านวน 30,476 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อหา
ลกัลอบมากกว่าการครอบครอง ในขณะที่
การปราบปรามในมลรัฐและในพืน้ที่มีการ
จบักุมผู้ ต้องหา 1,328,457 คน ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นข้อหาครอบครองมากกว่าจ าหน่ายหรือ
ผลติ  

ในช่วง 25 ปีที่ผา่นมา ผู้ ต้องหาที่ถกู
จบัโดย DEA สว่นใหญ่เป็นคดีที่เก่ียวข้องกบั
โคเคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหายา

เสพติดของประเทศและการตอบสนองของ
รัฐบาลกลางต่อปัญหาดังกล่าว  และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา ซึ่งคดียาเสพติดเป็นคดีที่สงูที่สดุ
เป็นล าดบัสองแตม่ีจ านวนลดลงในช่วงสบิปีที่
ผา่นมา  

ในศตวรรษที่ 19 มีการด าเนินการ
ปราบปรามในระดบัรัฐบาลกลาง มลรัฐและ
ในพืน้ท่ีด้วยการจ ากดัหรือควบคมุดแูลการค้า
และใช้ยาเสพติด แต่ในศตวรรษที่ 20 มีการ
เปลี่ยนแปลงเน้นการปราบปรามในระดับ
พืน้ท่ี (Sacco, 2014) 

ปัจจุบนั สหรัฐอเมริกาได้ขบัเคลื่อน
นโยบายที่ถือว่าเป็นนโยบายยาเสพติดที่
รุนแรงที่สดุ ในโลก นโยบายดงักลา่วเช่ือมโยง
โดยตรงกบัการเพิ่มขึน้ของอตัราการคมุขงัใน
กลุ่มที่มีพฤติการณ์ไม่รุนแรงและการเหยียด
เชือ้ชาติ โดยได้พิจารณาถึงสงครามยาเสพ
ติดในปัจจุบันใน 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1) 
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบักญัชาที่
ใช้ในเชิงการแพทย์ ผลกระทบทางพฤติกรรม
และสขุภาพ และอตัราการเสียชีวิต 2) ความ
ไมย่ัง่ยืนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของงบประมาณ
ที่ใช้ในการปราบปราม การจบักุมและการคมุ
ขงั เมื่อเปรียบเทียบกับการบ าบดัรักษา และ 
3) ความเก่ียวข้องทางสงัคมต่อการปราบปราม
ที่น าไปสู่ปัญหาการตัง้ด่าน จับกุมที่มุ่งเน้น
ชนกลุ่ม น้อยมากเ กินไป  ท าใ ห้ เ กิดการ
วิเคราะห์สงครามยาเสพติดและนโยบายยา
เสพติดที่ เ ก่ียวข้องกับกัญชา รวมถึงการ
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มุ่งเน้นการบ าบดัรักษา การติดยา การใช้ยา
ในทางที่ผิดเป็นผลให้เกิดการให้ความรู้แก่ผู้
บงัคบัใช้กฎหมายในการลดช่องว่างด้านเชือ้
ชาติในการจับกุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เ ก่ี ยวกับการ ใ ช้ยา เสพติ ด ในกลุ่ม ผิ วสี 
(Winterbourne, 2012) 

อย่างไรก็ดี พบว่า หลงัจากความ
พยายามในการท าให้กัญชาถกูหมายในช่วง 
45 ปี ที่ผ่านมา เกิดการพัฒนาสายพันธุ์
กญัชาให้มีค่า %Tltc สงูขึน้ โดยพฒันาจาก
คา่เฉลีย่ %Tltc ในของกลางที่จบักมุได้ 

 

รูป 1 ค่าเฉลี่ยของ %THC ในของกลางที่จบักุมได้ในสหรัฐอเมริกาหลงัการปฏิรูปกฎหมายกญัชา 
 
8. การจัดการปัญหากัญชาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเม ริกาประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดผิด
กฎหมาย ความต้องการยาเสพติดเพิ่มขึน้  

ชาวอเมริกนัมากกวา่ 40 ล้านคนใช้
โคเคน เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า  ยาหลอน

ประสาท  หรือยาตามใบสัง่แพทย์ โดยในแต่
ละปีมีการใช้กญัชาเพียงอย่างเดียวประมาณ
คร่ึงหนึ่ง รัฐบาลใช้งบประมาณกว่าสิบล้าน
เห รียญสหรัฐ ในแต่ละ ปีท าการส า รวจ
ครัวเรือนและนักเรียนในระดับชาติเก่ียวกับ
การใช้สารเสพติด จากการส ารวจพบข้อมูล
ยาเสพติดที่เป็นท่ีนิยมแตม่ีรูปแบบการใช้ที่ไม่
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รุนแรง โดยเฉพาะกัญชา และยาทางการ
แพทย์ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ฝ่าย
นโยบายและสาธารณชนในการเข้าใจแนวโน้ม
การใช้ยาเสพติดในประชากรทัว่ไป ซึง่จ านวน
ผู้ที่ก าลงัใช้กญัชาที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ แต่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2010 
(พ.ศ.2550-2553) เนื่องมาจากกัญชาที่ใช้
เพื่อบันเทิงและใช้ทางการแพทย์มีมากขึน้
และมลทินทางสงัคมที่เก่ียวกับการใช้กญัชา
ลดลง 
 การใช้กัญชาถือว่ามีผลกระทบ
ค่อนข้างน้อยทัง้ต่อบุคคลและสังคมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัแอลกอฮอล์และยาเสพติดที่มี
ราคาแพง เช่น โคเคน เฮโรอีน หรือเมทแอม
เฟตามีน 
 ความท้าทายของนโยบายในปัจจุบนั
เป็นสารใหม่ ที่ออกแบบมาเป็นแบบเฉพาะ  
(Designer Drugs) เพราะสารเหลา่นีส้ร้างขึน้
จากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีสารต้องห้าม ใน
หลายๆ ประเทศทัว่โลกห้ามใช้สารที่ระบุใน
บญัชีรวมไปถึงอนุพนัธ์ของสารประกอบที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ในบางประเทศ นักเคมี
สามารถปรุงแต่งโครงสร้างองค์ประกอบทาง
เคมีให้แตกตา่งออกเลก็น้อยโดยการเปลีย่นแปลง
เพียง 1-2 อะตอมของอนุมูลสารประกอบที่
ไมไ่ด้ถกูควบคมุในทางปฏิบตัิ แต่มีผลต่อการ
รับรู้ฤทธ์ิของสาร เช่น เดียวกัน อันที่จริง
กฎหมายแนบท้ายของสหรัฐอเมริกาค่อนข้าง
ครอบคลุม ไม่เพียงระบุถึงสารเคมีที่เฉพาะ 
เจาะจง ยงัรวมถึงสารเคมีที่มีความคล้ายคลงึ

กนัอย่างมากในสว่นประกอบและผลกระทบ 
ท าให้สารใหม่มีแนวโน้มที่จะแพร่หลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้อยกว่ายุโรป แต่
กญัชาได้รับยกเว้นเนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่
ประกอบด้วยสารเคมีออกฤทธ์ิต่อระบบ
ประสาท ซึง่รัฐบาลควบคมุการปลกูพืชกญัชา 
แต่ไม่ครอบคลุมถึงสารแต่ละตัวในกัญชา 
ดังนัน้ สไปซ์ และ 2k ไม่จัดอยู่ในรายการ
ควบคมุของรัฐบาล  
 ประธานาธิบดี Obama ออก
พระราชบญัญัติป้องกนัยาเสพติดสงัเคราะห์
ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555) (The Synthetic 
Drug Abuse Prevention Act of 2012) ซึ่ง
ห้ามสารประกอบจ านวนมากที่พบในกัญชา
สงัเคราะห์ เช่น Baht Salt และได้สง่เสริมให้
มลรัฐที่ยงัไม่ได้ประกาศกฎหมายดงักลา่วให้
รวมสารเหล่านี เ้ป็นยาเสพติดของมลรัฐ 

เพื่อให้หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายของมลรัฐ
มีอ านาจเต็มในการท าหน้าที่ต่อต้านยาเสพติด
เหลา่นี ้

การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจของ
การใช้ยาเสพติด ค านวณจากต้นทนุของการ
เจ็บป่วย โดยได้ค านวณภาระทางเศรษฐกิจ
ของการเกิดโรคเป็นเวลากว่า 30 ปี ผลของ
การใช้ยาเสพติดในเชิงเศรษฐกิจ  พบว่า 
ส่วนมากรวมเฉพาะค่าใ ช้จ่ายที่ จ่ ายใ ห้
โดยตรงกบันโยบาย โดยไม่รวมค่าเสียโอกาส 
เช่น ความสญูเสยีการผลติเนื่องจากถกูตดัสนิ
จ าคุกตัวเลขที่ปรากฏจึงยังต ่ากว่าความ     
เป็นจริง  
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นอกจากนี ้ยงัมีสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดส าคญัของสหรัฐอเมริกา ดงันี ้
 1) การใช้ยาตามใบสัง่แพทย์เป็น
สาเหตสุ าคญัในการเพิ่มปัญหายาเสพตดิของ
ประเทศ 

2) การแพร่ระบาดของโคเคนใน
ประเทศลดลง 

3) ความต้องการยาเสพติดของ
สหรัฐอเมริกาเป็นสาเหตขุองความรุนแรงและ
การทจุริตใน เม็กซิโกและอเมริกากลาง 

การใช้จ่ายของรัฐบาลต่อนโยบาย
ยาเสพติด ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
รัฐบาล Obamaใช้จ่ายงบประมาณในการ
ควบคุมยาเสพติด 26 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่ ง น้ อ ยก ว่ า ค ร่ึ ง เ ป็ นก า ร ป้ อ ง กั น และ
บ าบัดรักษา อย่างไรก็ตามสดัส่วนดังกล่าว
คอ่นข้างคงที่ในปีตอ่ๆ มา      

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศ 
พบว่าคดียาเสพติดมีจ านวนมากที่สุดรอง
จากคดีเก่ียวกบัทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา พบว่า
มากกว่าคร่ึงของการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน 1.6 ล้านคดี เป็นคดีครอบครอง
กัญชา ซึ่งการครอบครองกัญชาในปริมาณ
น้อยท าให้ต้องโทษจ าคุก โดยนักโทษคดี          
ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นคดีจ าหน่าย มีการ
ประมาณการผู้ ต้องหาคดียาเสพติดเพิ่มขึน้
จาก 40,000 คน ในปี ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) 
เป็น 500,000 คน ในปี 2010 จากจ านวนที่
เพิม่มากขึน้ดงักลา่วน าไปสูปั่ญหาการเหยียด
สีผิวและชนชาติในเรือนจ า  โดยจากการ

ส ารวจพบอัตราส่วนคนผิวสีมากกว่าคนผิว
ขาวกวา่สองเทา่ 

ภารกิจผู้ ใช้งบประมาณ คือ ความ
พยายามในการจับกุมยาเสพติด โดยการ
ตรวจค้นหีบห่อที่มาจากต้นตอ ซึ่งภารกิจ
ดงักล่าวใช้งบประมาณถึงร้อยละ 15 ของ
งบประมาณในการควบคมุยาเสพติดทัง้หมด
ในปี ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) 

ความ ร่วมมือระหว่า งประ เทศ 
สหรัฐอเมริกาได้เน้นการก าจดัพืชเสพติดและ
การบงัคบัใช้กฎหมายแหลง่ที่มานอกประเทศ 
ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ใน
โคลมัเบีย (ประมาณ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2008) ซึ่งโคลมัเบีย
แพลนได้ถกูจัดสร้างขึน้เพื่อช่วยเหลือรัฐบาล
โคลมัเบียแต่ปรากฏว่ามีผลกระทบน้อยต่อ
การผลิตและการส่งออกโคเคนจากทัง้หมด 
นอกจากนี ้สหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือ
การลดปริมาณอาชญากรรมและความรุนแรง
ของยาเสพติดในเม็กซิโกและก าลงัขยายการ
ด าเนินงานตอ่ต้านยาเสพติดในฮอนดรัูส  
  การป้องกันการใช้สารเสพติดใน
สหรัฐอเมริกาเป็นแนวคิดที่ยืดหยุ่น โดยการ
เพิ่ม แนวคิดเชิงบวก โปรแกรมฟิตเนสหลัง
เลกิเรียนที่ไมจ่ าเป็นต้องพดูถึงยาเสพติดอาจ
โน้มน้าวให้ผู้ เข้าร่วมมากขึน้ดงันัน้ประสิทธิผล
ของการป้องกันอาจจะซับซ้อน จึงต้องการ
การศกึษาวิจยั และการวดัผลที่ยาวนานขึน้ 

  การบ าบดัรักษายาเสพติดได้มีอตัรา
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา
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จากจ านวน 1.3 ล้านคนในปี 2000 (พ.ศ. 
2543) เป็น 1.5 ล้านในปี 2009 (พ.ศ.2552) 
ไม่นบัรวมผู้ที่ใช้แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว 
การเพิ่มขึน้ส่วนมากนัน้เป็นผลพวงมาจาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ เ ข้ารับการ
บ าบดักญัชาซึ่งเพิ่มขึน้จาก 600,000 คน ใน
ปี 2000 ถึงเกือบ 750,000 คนในปี 2009 
(พ.ศ.2552) ส่วนผู้ เข้ารับการบ าบดัเฮโรอีน
ค่อนข้างคงที่ (ประมาณ 310,000-340,000 
คน) และจากปี 2006 (พ.ศ.2549) จ านวนผู้
เ ข้า รับการรักษาโคเคนลดลงร้อยละ 21 
นอกจากนีผ้ลการส ารวจส ามะโนประชากร
ชีใ้ห้เห็นว่า มากกว่า 2.3 ล้านคนประสงค์ที่
จะเข้าร่วมกลุม่บ าบดัยาเสพติดด้วยตวัเองใน
ปี 2009 (พ.ศ.2552) (1.7 ล้านคน ที่ต้องรับ
กา ร รั กษ าทั ง้ ปัญหา แอลกอฮอ ล์ และ           
สารเสพติด)  
  ในช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ .2012 
(พ.ศ.2555) ได้มีการพิจารณาคดีของศาล
ฎีกาท าให้เกิดตัวเลือกในการขยายตัวของ
ประกันสขุภาพของรัฐบาลสหรัฐ หน่วยงาน
ประกันสุขภาพของสหรัฐคาดว่าจะยังคง
ขยายความคุ้มครองประกนันีใ้ห้ การคดักรอง, 
การบ าบดัแบบสัน้, และความต้องการการ
บ าบัด รักษา  การสร้างแรงจูง ใจในการ
ประสานงานดแูลรักษาเบือ้งต้น และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุมชมในการสร้างตวัเลือก
การบ าบดั ระบบนีค้าดว่าอาจจะสามารถท า
ได้ในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะการใช้การรักษา
ทางเภสชัวิทยาและการจดับริการผู้ เช่ียวชาญ   

  การตอบสนองของรัฐบาลกลางต่อ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ ตัง้แต่ปี 1996 
(พ.ศ.2539) จนถึงปัจจุบนั มลรัฐต่างๆ ได้
ออกกฎอนุญาตให้กัญชาสามารถน ามาใช้
ทางการแพทย์ได้ตามวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
โรค (ตาราง 6 และตาราง 7) แม้ว่าจะยงัผิด
กฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง 
มลรัฐเหล่านีม้ีความแตกต่างของกฎหมาย
เก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บที่แนะน าว่าควรจะต้อง
อนุญาตให้น ากัญชามาใช้รักษา และยังมี
ความหลากหลายเก่ียวกบัวิธีการใช้กญัชาใน
การรักษาตอ่ผู้ ป่วย  
 นโยบายด้านการควบคมุยาเสพติด
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การลดอปุทาน 2) การจดัการ
อนัตรายที่เกิดจากการค้า 3) การบ าบดัรักษา 
4) Intervention แก่ผู้ติดยาเสพติด และ 5) 
การป้องกนัยาเสพติด 
 การลดอปุทาน เป็นการควบคุมยา
เสพติดทัง้ในระดับส่วนกลาง  มลรัฐและ
ท้องถ่ินมุง่เน้นท่ีการควบคมุอปุทาน แม้ว่าการ
ปรับแก้ไขนโยบายมีการพูดถึงกรณีผู้ กระท า
ความผิดครัง้แรกคดีใช้ยาเสพติดล้นคุก แต่
พบว่าร้อยละ 05 ของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด
เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายยาเสพติดและยัง
พบวา่ การลดอปุทานไมไ่ด้ผล และการจบักุม
ผู้ ค้ารวมถึงการยึดทรัพย์เ ป็นตัวก าหนด
คา่ใช้จ่ายของเครือขา่ยยาเสพติด ซึง่สง่ผลตอ่
ราคายาที่สูงขึน้ ในทางกลับกัน ราคายาที่
สงูขึน้ส่งผลต่อการลดการใช้ยาเสพติดและ
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น าไปสู่การเลิกยา นอกจากนัน้ การยับยัง้
และแรงกดดนัทางการกฎหมายส่งผลให้การ
ผลติและจ าหน่ายยาเสพติดเป็นไปอย่างไม่มี
ประสทิธิภาพ  
 การจดัการอนัตรายที่เกิดจากการใช้
ยาเสพติด นักวิชาการได้พยายามที่จะ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่ยาเสพติดมตีอ่สงัคม 
ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาชญากรรมและความ
รุนแรง รวมถึงการเสยีชีวิต การขาดก าลงัผลติ 
และการที่ผู้ติดยาเสพติดพยายามจะใช้ชีวิต
อยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงปัญหาสขุภาพอื่นๆ 
ที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด วิธีการดัง้เดิม
มักจะคุมขังผู้ เก่ียวข้องกับตลาดยาให้มาก
และนานที่สดุ แต่วิธีดงักลา่วไม่เกิดผลอนัใด 
ตราบใดที่มีผู้ ค้ารายใหม่มาทดแทนรายเก่า
อยู่เร่ือยๆ ในทางตรงข้าม ความรุนแรงอาจมี
มากขึน้หากผู้ ต้องขงัถกูปลอ่ยตวั 

การบ าบดัรักษา จากการวิเคราะห์
พบว่าโดยเฉลี่ยการบ าบัดแบบ evidence 
based สามารถลดความรุนแรงหรือการใช้ยา
เสพติดลงได้ร้อยละ 20 ในระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม เป็นที่ทราบกนัว่าอตัราการกลบัมาเสพ
ซ า้สงูไมไ่ด้หมายความว่าการบ าบดัไม่คุ้มทนุ 
ซึ่งผู้ ติดยาเสพติดก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทาง
สงัคมประมาณ 425,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี 
หากมองการติดยาเสพติดเป็นโรคเรือ้รัง การ
บ าบดัรักษาควรเป็นการควบคมุโรค จะพบว่า
ฝ่ินมีสารทดแทน แต่สารเสพติดประเภท
กระตุ้นประสาทมกัใช้ Talk therapy, CBT 

และ Contingency management ซึ่งพบว่า
คอ่นข้างได้ผลดี นอกจากนัน้ การลดอนัตราย
จากการใช้ยาเสพติดมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วย
ให้ผู้ ใช้ยาเสพติดเข้าสู่การบ าบัดรักษาและ
หา่งไกลจากการติดเชือ้ HIV ในบางประเทศมี
เครือข่ายผู้ ฉีดยาเสพติดซึ่งมีอ านาจในการ
ตอ่รองกบัรัฐบาล สว่นสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะ
ไม่ได้สนับสนุนการลดอันตรายมากนักแต่ก็
เป็นท่ียอมรับในระดบัหนึง่ 

การป้องกนั การป้องกนัในโรงเรียน
เป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในขณะท่ีการรณรงค์
ทางสื่อ ก็ได้รับความนิยมแต่มี ข้อค าถาม
เก่ียวกบัความเป็นเหตเุป็นผล วิธีการป้องกัน
รูปแบบใหม่ คือ การป้องกนัในชุมชน ซึ่งจาก
การศกึษาพบวา่การป้องกนัในชมุชนช่วยให้ผู้
ติดยาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบการใช้ แต่ไม่ใช่
ทัศนคติหรือความรู้ต่อยาเสพติด อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้จะไม่ได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่
พบว่าสามารถลดผู้ ใช้ยาเสพติดแบบตลอด
ชีวิตได้ประมาณสิบเปอร์เซนต์  รัฐบาลโอ
บามาได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาการ
ป้องกนัในชุมชน โดยการเสริมสร้างชุมชนให้
ค้ น ห าภั ย ย า เ สพติ ด ใ น ชุ ม ช น แล ะ ใ ช้
งบประมาณท้องถ่ินในการจัดการปัญหา
ดงักล่าว นอกจากนัน้ การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาโดยการพัฒนาทักษะสงัคม
และอารมณ์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาการ
จัดการพฤติกรรมและทักษะการตัดสินใจ     
อนัจะน าไปสูก่ารลดปัญหา 



  

บทที ่4 

บทสรุป 

 

1. สรุปความเปลี่ยนแปลงสถานะกัญชา
และผลกระทบ 

 ในภาพรวมองักฤษรู้จักกัญชงมาก
ว่า 1900 ปี ในขณะที่สหรัฐอเมริการรู้จักมา
เพียง 400 ปี แต่ทัง้ 2 ประเทศมีพลวฒัน์ตาม

ห้วงเวลาที่ผ่านมาพอสรุปเส้นทางความ
เปลีย่นแปลงสถานะกญัชาในประเทศองักฤษ
และสหรัฐอเมริกา ได้ดงันี ้

 
ตาราง 8 เส้นทางความเปลีย่นแปลงสถานะกญัชาในประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา 
 

อังกฤษ พ.ศ. สหรัฐอเมริกา 

รู้จกักญัชง 643  

บงัคบัเกษตรกรปลกูกญัชง 2070  

 2159 เร่ิมปลกูกญัชง 

ปกครองอินเดีย รู้จกัการเสพกญัชา 2358  

 2393 เพิ่มกญัชาในเภสชัต ารับ 

ตัง้กรรมมาธิการศกึษาผลดี ผลเสยีของ
กญัชา 

2436  

 2453 รู้จกัเสพกญัชาเพื่อความบนัเทิง 

 2457 กญัชาผิดกฎหมาย 

ผา่นกฎหมายยาอนัตราย 2463  

กญัชาผิดกฎหมายตามอนสุญัญาเจนวีา 2468  

 2479 รณรงค์ผลเสยีของกญัชา 

 2480 ออกกฎหมายภาษีกญัชา 
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ตาราง 8 เส้นทางความเปลีย่นแปลงสถานะกญัชาในประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา (ตอ่) 
 

อังกฤษ พ.ศ. สหรัฐอเมริกา 

 2484 ถอดกญัชาจากเภสชัต ารับ 

 2513 ผา่นกฎหมายควบคมุยาเสพตดิ 

 2515 เสนอให้การเสพกญัชาเป็นสิง่ถกู
กฎหมาย 

 2519 โครงการวิจยัทดลองให้กญัชาแก่
คนไข้ 

 2528 รับรองยา Dronabinol 

 2540 ประกาศสงครามยาเสพติด 

ปรับกญัชาจากกลุม่ B ไปกลุม่ C 2547  

รับรองยา Sativex 2549  

ปรับกญัชาจากกลุม่ C ไปกลุม่ B 2552  

 2553 เสนอให้กญัชาถกูกฎหมายในระดบั
มลรัฐ 

 
 กา ร เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ รู ป
กฎหมายกัญชา นับจากปี พ.ศ.2515 ที ่
กรรมาธิการยาเสพติดและกัญชา (Shafer 
Commission) เสนอให้การเสพกญัชาเป็นสิ่ง
ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา  ก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายประการ พอสรุปได้ดงันี ้
 1) การใช้มาตรการปฏิรูปกฎหมาย
ไมม่ีนยัส าคญัตอ่การเพิ่มขึน้ของผู้ เสพ มลรัฐ
ที่ปฏิรูปกฎหมายประชาชนมีทศันคติยอมรับ

การเสพมากกวา่รัฐที่ไมม่ีการปฏิรูปกฎหมาย
อยา่งมีนยัส าคญั (Single, 1989) 
 2) มาตรการปฏิรูปกฎหมายไม่มี
นยัส าคัญในการเลือกเสพ ความถ่ี การเสพ
สารทดแทน (Teis & Register 1993) 
 3)  ทัศนคติและความเ ชื่อของ
เยาวชนที่มีต่อการเสพกญัชาไม่เปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั (Johnson et.al.1981) 
 4) มลรัฐที่มีการปฏิรูปกฎหมาย
อยา่งมาก มีอตัราผู้ เสพกญัชาสงูทัง้ก่อนและ
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หลังการปฏิรูปกฎหมาย ในขณะที่มลรัฐที่
ปฏิรูปกฎหมายเพียงเลก็น้อยบางสว่นมีอตัรา
ผู้ เสพกัญชาเพิ่มมากขึน้บ้างหลงัการปฏิรูป
กฎหมาย ส่วนมลรัฐที่ไม่ปฏิรูปกฎหมาย 
ยังคงเน้นการผิดกฎหมายและการลงโทษ
พบว่าอัตราผู้ เสพเพิ่มมากกว่ามลรัฐอื่นใน
ช่วงเวลาเดียวกนั (Saveland & Bray 1981) 

 เมื่อเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรม
หลังการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมาย
กัญชาทั่วโลก เปรียบเทียบเฉพาะอัตรา
ผู้ ต้องหาเสพและครอบครองกัญชาต่อ 
100,000 ประชากร ปี พ.ศ.2548 พบว่า
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอัตราผู้ ต้องหาเสพ
และครอบครองกญัชาต ่าที่สดุ 

 
รูป 2 อตัราผู้ ต้องหาเสพและครอบครอง ตอ่ 100,000 ประชากร ปี พ.ศ.2548 
 
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศ
หนึ่งที่อนุญาตให้มีการเสพกัญชาได้ในร้าน
กาแฟที่ขึน้ทะเบียน มีการศึกษาวิจัยที่ บ่งชี ้
ผลกระทบจากการปฏิรูปกฎหมายกัญชาที่
นา่สนใจ ดงันี ้
 1) การเพิ่มขึน้ของร้านกาแฟที่ขึน้
ทะเบียนให้เสพกัญชาได้ (coffeeshop) มี
ความสมัพนัธ์กบัการเพิ่มขึน้ของการเสพ การ

เคยเสพกัญชาในช่วงชีวิตของเยาวชนอายุ 
18-20 ปี  เพิ่มขึ น้จากร้อยละ  15 ในปี 
พ.ศ.2527 เป็นร้อยละ 44 ในปี พ.ศ.2539 
และการเสพกญัชาในเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึน้
จากร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 18.5 ในช่วงเวลา
เดียวกนั (McCoun & Reuter 2001) 
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 2) อายทุี่เร่ิมใช้กญัชาลดลงจาก 15 
ปี ในปี พ.ศ.2535 เป็น 14 ปีในปี พ.ศ.2539 
(Monshouwer et.al. 2005) 
 3) หลงันโยบายก าหนดอายุผู้ ซือ้
กญัชาใน coffee shop มีผลให้เยาวชนต้อง
หาซือ้กญัชานอก coffee shop จากเพื่อนท า

ให้มีโอกาสใช้ยาอื่นและก่ออาชญากรรม 
(Korf 2002) 
 4) มีการพฒันาสายพนัธุ์กญัชาให้มี
สาร THC สูงขึน้ ท าให้ผู้ เสพรับรู้ผลที่พึง
ประสงค์มากขึน้แตไ่มเ่ป็นผลดีตอ่สขุภาพ 

 
รูป 3 คา่เฉลีย่ของ %THC ในประเทศ Netherlands 
 
 ในภาพรวมพลวัฒน์ของสถานะ
กญัชา การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมาย
กญัชาและนโยบายกัญชาของประเทศต่างๆ 
อาจพอสรุปจากหลกัฐานทางวิชาการได้ดงันี ้
 1) การแพร่ระบาดของกัญชาเพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะการเสพเพื่อนนัทนาการ 
 2) การสบูกญัชามีผลตอ่สขุภาพ 
 3) สาร THC ในกัญชามีปริมาณ
เข้มข้นขึน้ 

 4)  มาตรการการจับกุม  ไม่มี
นยัส าคญัตอ่อตัราการเสพ 
 5 )  ผู้ ใ ช้กัญชาจะหย่อนความ  
สามารถในการควบคุมเคร่ืองจักร อาจเป็น
อนัตรายตอ่ผู้อื่น 
 6) มาตรการทางกฎหมายเน้นการ
จบักมุผู้ เสพ/ครอบครอง แตโ่ทษไมรุ่นแรง 
 7) ผู้ เสพท่ีถกูจบักมุ/ด าเนินคดี มกั
เป็นกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสและคนชายขอบ 
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 8) มาตรการลดทอนความเป็น
อาญาที่อ้างอิงการใช้ดุลยพินิจ อาจท าให้มี
การทจุริต 
   
2. นโยบายกัญชาในประเทศไทย 
 ในประเทศไทย รัฐบาลได้เล็งเห็น
โทษของกัญชา จึงได้ออกกฎเสนาบดีเร่ือง
กญัชา เมื่อ พ.ศ.2468 ให้กนัชาเป็นยาเสพย์ติด
ให้โทษ จากนัน้มานโยบายกญัชามุ่งเน้นเร่ือง 
การปราบปรามเป็นหลกั ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2477 
เป็นต้นมาที่เร่ิมมี พ.ร.บ. กญัชาเป็นครัง้แรก 
ห้ามไมใ่ห้สบูกญัชา ไม่ให้ปลกูกญัชา ยกเว้น
การปลูกเพื่อการทดลองหรือการรักษาโรค 
พร้อมทัง้มีบทลงโทษผู้กระท าความผิด 
 ในปัจจุบันได้มีนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกชนิด
แบบครอบคลุมทัง้ทางด้าน Demand และ 
Supply โดยมีแผนยทุธศาสตร์เป็นกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในเร่ือง
ความแตกต่างของยาเสพติดแต่ละชนิด
โดยเฉพาะ แนวทางปฏิบัติจึงออกมาใน
ภาพรวมและมุ่งเน้นเฉพาะด้านที่มีการข่าว
เร่ืองผลกระทบต่อสงัคมสูง เช่น ยาบ้า หรือ 
สารระเหย เป็นต้น ทัง้นีจ้ากสถิติผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษาที่ เพิ่มจ านวนขึน้จริง และทัง้
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มจ านวนผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาให้มากขึน้  เป็น 1.2 
ล้านคนในเวลา 4 ปี แต่ยงัไม่มีการวางแผน
รองรับจ านวนผู้ ป่วยที่มากขึน้ให้ชดัเจน อีกทัง้
การมีผู้ ป่วยยาเสพติดจ านวนมากแสดงให้

เห็นถึงการมีสถิติผู้ ใ ช้ยาเป็นจ านวนมาก
เช่นกนั แต่ทัง้ในอดีตและปัจจุบนัยงัไม่มีแนว
ปฏิบัติที่ ชัด เจนในด้านนโยบายการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม ถึงแม้จะมีการน าแนวคิดนีม้าทดลอง
ใช้ในประเทศไทยกวา่ 10 ปีแล้วก็ตาม  
 ในภาพรวมของนโยบายเก่ียวกับ
กญัชา จึงพอสรุปได้ดงันี ้
 1.  ด้านการบ าบดั 
 นโยบายด้านการบ าบดัรักษาผู้ติด
กัญชาในประเทศไทย นับตัง้แต่ พ.ศ.2477                        
มีพระราชบญัญัติกนัชา เพื่อควบคมุดแูลการ
แพร่ระบาดของกญัชาในประเทศไทย เพราะ
กัญชาส่งผลกระทบทางด้านร่างกายของผู้
เสพเป็นอย่างมาก การใช้พระราชบัญญัติ
กนัชามีต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2522 รัฐบาลถึง
ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติกันชา 
(ยก เลิ กก า ร อนุญาต ใ ห้ ใ ช้ กัญช าทา ง
การแพทย์) โดยมีพระราชบญัญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 ขึน้มาใช้แทน ส าหรับผู้ เสพ
กัญชามีจ านวนเพิ่มมากขึน้ในแต่ละปี ตาม
สถิติผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษา ปี 2533-2555 
การบ าบัด รักษาผู้ ติดกัญชา  ทั ง้ภาครัฐ 
เอกชน และศาสนา มีรูปแบบการบ าบดัรักษา
ที่แตกต่างกัน แต่มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติด
กัญชา  หยุด เสพกัญชาใ ห้นานที่ สุดจน
สามารถเลิกได้โดยเด็ดขาดเพื่อลดความ
เดือดร้อนของสงัคม ลดการแพร่ระบาดของ
กัญชาและเพื่อให้ผู้ ติดกัญชาสามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างปกติ  เนื่องจากการติด
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ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือยาเสพติด
ประเภทอื่นๆ เป็นการป่วยทัง้ทางกายและ
จิตใจ ดงันัน้ การบ าบดัรักษานอกจากจะถอน
พิษยาเพื่อรักษาอาการทางร่างกายแล้ว ยัง
จะต้องมีการฟืน้ฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้ที่เข้า
รับการบ าบดัรักษา ฟืน้คืนจากอาการป่วยทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ และสามารถใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมปกติได้โดยไม่หวนกลับไปใช้ยา          
เสพติดอีก ซึง่การถอนพิษยาอาจท าได้โดยใช้
ยาระงบัอาการ หรือใช้วิธีหกัดิบ เป็นต้น สว่น
การฟื้นฟูสมรรถภาพ อาจท าได้โดยใช้แบบ
มาตรฐานชุมชนบ าบดั ครอบครัวบ าบดั และ
ศาสนาบ าบดั ตามความเหมาะสมและความ
พร้อมของผู้ ป่วยในการท่ีจะบ าบดัรักษา 
 กระทรวงสาธารณสุข จะเน้นการ
บ าบดัรักษาให้ครบ 4 ขัน้ตอน เหมือนกบัยา
เสพติดประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะขัน้ตอนการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ ใช้รูปแบบ FAST MODEL 
กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ
เข้มข้นทางสายใหม่เป็นการพยาบาลแบบ
องค์รวม คือ การดูแลทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 
สงัคม ซึง่มีความแตกต่างจากดแูลผู้ ป่วยทาง
กายและจิต เนื่องจากผู้ ป่วยมีความเจ็บป่วย
ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน 
ผู้ ป่ วยมองไม่ เห็น ปัญหาของตนเองว่า
เจ็บป่วยอย่างไร กลับมองเห็นว่าการสูบ
กัญชาเป็นสิ่งที่พึงพอใจไม่ต้องแสวงหา
วิธีการบ าบัดรักษาแต่อย่างใด จึงท าให้การ
บ าบดัรักษาได้ยากและล าบาก เจ้าหน้าที่ต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ ป่วยยอมรับตัวเองให้ได้ว่า ปัจจุบันผู้ ป่วย
ต้องการอะไร โดยเน้นผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง
เพื่อให้ความร่วมมือในการบ าบดัรักษาถึงจะ
ส่งผลในการบ าบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจดีขึน้  ดังนัน้
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
เ บื ้อ ง ต้ น  ใ ห้ บ ริ ก า รป รึ กษ า ร า ย ก ลุ่ ม 
รายบคุคล ทัง้ผู้ ป่วยและครอบครัวในการดแูล
แก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ 
ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ ป่วย รวมทัง้การให้
ความรู้เก่ียวกับโรคสมองติดยา โทษพิษภัย
ของกัญชาที่ จะเ กิดขึ น้กับผู้ เสพ  รวมถึ ง
ปรับเปลี่ยนทศันคติที่คิดว่าสบูกญัชาแล้วท า
ให้คลายเครียด หรือกญัชาช่วยรักษาโรคทาง
กาย ตลอดจนการติดตามหลงัการรักษาและ
ป้องกนัการติดซ า้ ใช้หลกัการดแูลที่ประกอบ
ทัง้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์เข้า
ด้วยกันเพื่อที่จะให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการบ าบดัรักษากัญชาของ
กระทรวงสาธารณสุข ถือว่าครบทุกขัน้ตอน
และได้ผลมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ และถือว่า
กระทรวงสาธารณสุขมีการน านโยบายด้าน
การบ าบดัมาปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 กระทรวงยุติธรรม  จะมีกรมคุม
ประพฤติ โดยส านักงานคุมประพฤติแต่ละ
จังหวัดรับผิดชอบในการประสานงานกับ
เค รือข่ าย เพื่ อ ส่ ง ตัว ผู้ ติ ด กัญชา  เ ข้ า สู่
ขบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และติดตามอีก 2 เดือน เหมือนกบัการดูแล
ผู้ ป่วยยาเสพติดอื่นๆ กรมราชทัณฑ์จะมี
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หน้าที่ในการดแูลขณะที่ผู้ ป่วยอยู่ในเรือนจ า
โดยการให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการป้องกัน
การกลับ เสพติดซ า้  รวมทัง้การฝึกอาชีพ
ควบคู่ไปด้วย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจะมีหน้าที่ในการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เหมือนกับการดูแลผู้ เสพยาเสพติด
อื่นๆ 
 ศาสนากับการดูแลผู้ ติดกัญชาใน
ปัจจุบัน ที่เป็นรูปธรรมมากที่สดุคือวดัได้รับ
ผู้ ป่วยกัญชาเข้ามาบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยใช้รูปแบบของชุมชนบ าบัด
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการใช้
สมุนไพรเข้ามาช่วยในการบ าบดัผู้ติดกัญชา 
พ ร้ อ ม ทั ้ ง ส อ ด แ ท ร ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นองค์
ความรู้และแนวทางหนึ่งที่ประสบผลส าเร็จ 
แต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของการติดตามและ
ประสานงานกบัเครือขา่ยที่ดแูลผู้ ป่วยด้วยกนั  
 2. ด้านการปราบปราม 
 นโยบายด้านการปราบปรามกญัชา
ประเทศไทย จะเน้นการลดอุปทาน หรือ ลด
ปริมาณยาเสพติด (Supply Reduction) การ
ด าเนินงานลดปริมาณยาเสพติด ใช้มาตรการ
ค ว บคุ มพื ้น ที่ ป ลู ก กัญ ช า  โ ด ย วิ ธี ก า ร
ปราบปรามด้วยการตัดฟันท าลายไร่กัญชา 
ปราบปรามนายทุน  และปฏิบัติการทาง
จิตวิทยากดดันป้องปราม ผู้ ลักลอบปลูก
กัญชาซึ่งการด า เนินการที่ผ่านมาถือว่า

ประสบผลส าเร็จเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน มี
การผลิตกัญชาในประเทศน้อยลง แต่ที่ต้อง
เพิ่มเติมหรือแก้ไขคือมาตรการ ปราบปรามผู้
ลกัลอบน าเข้ากัญชาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะชายแดนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีสถิติการ
จบักมุคดีกญัชามากที่สดุ และการเข้มงวดกบั
เจ้าหน้าที่ดูแลปราบปราม ไม่ให้เข้าไปมี
ผลประโยชน์ขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลการจับกุมร่วมกับบท 
ลงโทษให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะเพื่อ
เป็นการป้องปรามผู้ คิดจะกระท าความผิด 
เ นื่ อ ง จ า กที่ ผ่ า นม ามัก จะ ไม่ ก ล่ า ว ถึ ง
บทลงโทษที่ผู้กระท าผิดได้รับ     
 3. ด้านการป้องกนั 
  นโยบายด้านการป้องยาเสพติด
ประเทศไทยที่ผ่านมาจะเน้น การลดอุปสงค์ 
หรือ ลดความต้องการใช้ยาเสพติด (Demand 
Reduction) ในส่วนของยาเสพติดประเภท
กัญชา การป้องกันที่ประสบผลส าเร็จที่เห็น
เ ป็น รูปธรรม  ป้องกันตั ง้ แต่  ครอบค รัว 
สถานศึกษาและชุมชน โดยเน้นให้ความรู้ใน
โทษพิษภัยของกัญชา ทักษะการปฏิบัติตัว
เพื่ อ ใ ห้ห่างไกลยาเสพติด  และมีความ
ตระหนกัต่อการรับผิดชอบสงัคมมากขึน้ จะ
เห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ที่
เก่ียวกบัยาเสพติดมีเพิ่มขึน้และที่ส าคญั ควร
มีการประเมินผลเก่ียวกับประสิทธิผลของ
โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบเป็นระยะๆ 
และต่อเนื่อง รวมทัง้มีการเผยแพร่ผลการ
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ประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึน้แก่ประชาชนทัว่ไปทราบอยา่งชดัเจน 
 4.  ด้านการบริหารจดัการ 
 การบริหารจัดการเพื่อให้นโยบาย
บรรลตุามเป้าหมาย ที่ผ่านมาหลายๆ คณะ
รัฐบาล พบว่าหน่วยงานภาครัฐที่น านโยบาย
ลงมาปฏิบัติ มีการรับผู้ ป่วยติดกัญชาเข้าสู่
กระบวนการบ าบดัรักษาเป็นจ านวนมาก แต่
ในทางตรงกนัข้ามงบประมาณที่สนบัสนนุ ใน
การปฏิบตัิงานมีน้อยคา่ใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อ
การดูแลผู้ ป่วยระหว่างเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพ 
จากสถิติผู้ ติดกัญชาเข้ารับการบ าบัดรักษา
และฟืน้ฟูสมรรถภาพ ปี พ.ศ.2533-2555 มี
จ านวนมากขึน้  แต่งบประมาณไม่มีการ
เพิ่มขึน้ 
 อีกประเด็นที่ส าคญัคือการผลิตสื่อ
หรือสารสนเทศทางด้านยาเสพติดที่ ฝ่าย
บริหารนโยบายอาจจะต้องน ามาพิจารณา
วางแผนป รับป รุ ง ใหม่ทั ง้ ร ะบบใ ห้ เ ป็น
ภาพรวมของประเทศ เนื่องจากขณะนีใ้นการ
กระจายงบประมาณด้านประชาสมัพันธ์แก่
กระทรวงต่างๆ ในการแก้ปัญหายาเสพติด
ไม่ได้ประสิทธิผลดีเท่าที่ควร เป็นการสญูเสีย
งบประมาณจ านวนมากที่เกิดประโยชน์น้อย
เนื่องจากไม่มีระบบควบคุมและระบบการ
ประเมินผล รวมทัง้ระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 
 
 

3. การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ 

จากการอภิปรายกนัอย่างกว้างขวาง
เก่ียวกับการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ก า ร แพท ย์  โ ด ย ใ ช้  ศัพ ท์ ว่ า  “medical 
marijuana” ซึ่งเป็นเร่ืองที่ในระดับสูงของ
รัฐบาลในหลายประเทศได้ให้ความสนใจ 
เนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่าในมมุมอง
ของ “medical marihuana” หรือการใช้
กัญชาในทางการแพทย์นัน้ ไม่ได้เร่ิมต้นมา
จากผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์ แต่มาจาก
ผู้ สนับสนุนให้ลดบทลงโทษส าหรับการใช้
กญัชา โดยทัว่ไปแล้วกลุม่ผู้สนบัสนุนเหล่านี ้
จะมุ่งเน้นกัญชาเพื่อสูบว่าเป็นหนทางไปสู่
การบริหารจดัการกญัชา 

แต่ในระดับนานาชาติ  ในหลาย
รัฐบาลที่มีความรอบรู้อย่างดีและยังคง
ต่อต้านกลุม่ดงักลา่วที่ต้องการลดบทลงโทษ
ผู้ ใ ช้ กัญช า  ตั ว อย่ า ง เ ช่ น  Therapeutic 
Goods Administration  (TGA) ในประเทศ
ออสเตรเลียเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลกัในการ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่สนับสนุนการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ เช่นเดียวกันกับ 
Drug Enforcement Agency (DEA) หรือ
หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นีห้ลายองค์กรสุขภาพที่มี
คณุภาพและเป็นพนัธมิตรกนัก็มีความคดิเหน็
ตรงกันข้ามกับแนวคิด “การใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์” ของประเทศ
องักฤษ  
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ความท้ายทายที่เพิ่มขึน้เนื่องมาจาก
กัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายที่ใช้กัน
แพร่หลายทัว่โลก มีงานวิจยัในปัจจุบนัที่ระบุ
ว่าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็น
ประเทศที่มีกลุ่มผู้ ใช้กัญชาสูง งานวิจัยยัง
ยืนยนัอีกว่าการเร่ิมกญัชาตัง้แต่อายุยงัน้อย 
อาจเป็นสาเหตใุห้เกิดปัญหาสขุภาพตามมา
ทัง้สุขภาพกายและจิต การออกกฎหมาย
รองรับการใช้กญัชาในด้านการแพทย์น าไปสู่
การใช้กญัชาที่เพิ่มมากขึน้ทัง้ในทางที่ถกูและ
ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจย้อนไปสู่ความอันตรายที่
รุนแรงมากขึน้ โดยเก่ียวข้องกบักญัชา   

ทัง้นี ้ยงัมีข้อเท็จจริงบางประการที่
ไมม่ีการโต้แย้ง ในกรณีข้อเท็จจริงเหลา่นีท้ี่ถกู
ระบุในระบาดวิทยาและบทความทาง
วิทยาศาสตร์ว่า  “การสูบกัญชาเป็นเวลา
ยาวนานมีความเก่ียวข้องกับหลายโรคที่
เก่ียวข้องกบัระบบทางเดินหายใจและความ
ผิดปกติทางจิตเวช” เนื่องจากสารสกัดใน
กญัชาสามารถท าลายการท างานของสารสื่อ
ประสาทซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงผลการกด
ประสาทของกัญชา เนื่องจากระบบการ
ท างานสื่อประสาทและอตัราความหนาแน่น
ของการแลกเปลี่ยนสารสื่อประสาท ถูกจับคู่
กับโครงสร้าง Synaptic และโครงสร้าง
เครือข่ายเส้นใยประสาท มีความเช่ือว่า การ
ใช้กัญชาในช่วงอายุที่มีความส าคญัต่อการ
พฒันา ตวัอย่างเช่น พฒันาการในช่วงวยัรุ่น 
และการใช้กัญชาระหว่างตัง้ครรภ์ สามารถ
เปลี่ยนโครงสร้างของสมองในระดบัจุลภาค

และการท างานของเครือข่ายระบบประสาท
เป็นผลให้เกิดความบกพร่องทางจิตประสาท 
(neuropsychiatric) หลายประการ กญัชามี
ความอิทธิพลท าให้เกิดสภาพมึนเมาขณะขบั
ขี่ยานพาหนะ และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขบัขี่สงู มีงานวิจยัศึกษาในระยะยาว
หลายชิน้ที่แสดงให้เห็นว่า  การใช้กัญชา
ในช่วงวัยรุ่นมีความเก่ียวข้องว่าอาจเป็น
หนทางน าไปสู่การใช้ยาเสพติดรุนแรงชนิด
อื่นๆ ในภายหลงั และท าให้เกิดผลรุนแรงต่อ
วิถีการใช้ชีวิตในระยะยาวโดยลดความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายโดยทั่วไปในชีวิต 
ยกตัวอย่ าง เข่น  การแต่ งงาน  และการ
ด าเนินงานตอ่ไปอยา่งมีประสทิธิผล 

นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบอื่นๆ ที่มี
การกลา่วถึงในงานวรรณกรรมต่างๆ ยงัรวมถึง
พันธุกรรม  และความเสียหายในระด ับ
โครโมโซม ความเสียหายหรืออนัตรายในการ
เผาผลาญระดับเซลล์และการผลิตพลงังาน
ของไมโตคอนเดรีย การปรับเปลีย่นของระบบ
ความคมุความอยากอาหารในร่างกาย และมี
ความเก่ียวข้องกับมะเร็งอีก 8 ชนิด ความ
ผิดปกติตา่งๆ ที่เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
รวมถึงภาวะหัวใจวาย และความบกพร่อง
ของการเจริญพนัธุ์รวมถึงเซลล์สืบพนัธุ์เสื่อม 
เมื่อเกิดการสมัผัสรับสารในมดลกู จะมีการ
เช่ือมโยงกันระหว่างความผิดปกติตัง้แต่
ก าเนิดจ านวนมาก รวมถึงความผิดปกติของ
ผนังหัว ใจ ,   anot ia,  anophthalmos,  
gastroschisis and anencephaly อย่างไร  
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ก็ตามการออกกฎหมายรับรองการใช้กัญชา
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่าง ถ่ีถ้วน 
เพราะการใช้กัญชาเพื่อทางกการแพทย์อาจ
ก่อให้เกิดความรุนแรงมากกวา่ประโยชน์ที่คน
ภายนอก รับ รู้  ข้อส รุปต่า งๆ  เหล่านี จ้ ะ
พิจารณาจากระบาดวิทยาสมัยใหม่และ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงคดีการใช้
กญัชาที่เพิ่มขึน้ เพราะว่ามีความเสี่ยงสงูต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงครอบครัวและ
สงัคมในวงกว้าง (Baxter, Baker, and 
Reece, 2013) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไปและนโยบายการใช้กัญชา
ทางด้านการแพทย์: การพิจารณาบทบาท
ของความเช่ือแฝงและนโยบายการใช้กัญชา
ทางด้านการแพทย์ในระดับนานาชาติการ
รับรองให้การใช้กญัชาทางการแพทย์อยา่งถกู
กฎหมายนัน้ โดยส่วนใหญ่จะถูกกล่าวถึงใน 
3 ความเช่ือ ได้แก่ 1) กัญชามีผลทางด้าน
การแพทย์ 2) กญัชาทางด้านการแพทย์นัน้มี
ผลข้างเคียงให้เกิดการติดยาเสพติดได้ และ 
3) การออกกฎหมายรับรองการใช้กัญชา
ทางด้านการแพทย์อย่างถูกกฎหมายน าไปสู่
การใช้กญัชาเพื่อความบนัเทิงในอตัราทีส่งูขึน้ 
(Spillover Effect) พบว่า ความเช่ือที่ว่า
กญัชามีประโยชน์ทางด้านการแพทย์มีความ
เช่ือมโยงสงูในการสนบัสนุนให้การใช้กญัชา
ถูกกฎหมาย มากกว่าอีกสองความเช่ือที่ว่า
การใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงจะมีอัตราที่
สงูขึน้ และผลข้างเคียงที่อาจท าให้เกิดการติด

ยา ทัง้นีค้วามเช่ือที่ว่ากัญชามีผลในทาง
การแพทย์นัน้เป็นส่วนส าคญัที่สนบัสนนุการ
ออกกฎหมาย ใ ห้การ ใ ช้ กัญชา ในทา ง
การแพทย์ถูกกฎหมายทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าการ
เพิ่มขึ น้ของหลักฐานที่สนับสนุนผลทาง
การแพทย์ของกัญชา จะเพิ่มความเช่ือของ
ประชาชนโดยทั่ ว ไป  เ ก่ี ย วกับผลทา ง
การแพทย์ของกัญชา  ซึ่ งอาจส่งผลใ ห้
ประชาชนที่สนบัสนุนให้การใช้กัญชาในทาง
การแพทย์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึน้ 
ผลการส ารวจยงัชีใ้ห้เห็นวา่หากการใช้กญัชา
ในทางการแพทย์มีกฎหมายรับรองแล้วนัน้ 
ปัจจยัตา่งๆ ที่นอกเหนือจากความเช่ือเฉพาะ
กัญชาจะยิ่งมีอิทธิพลสนับสนุนให้การใช้
กัญชาในการแพทย์ เป็นสิ่ งถูกกฎหมาย 
(Sznitman และ Bretteville-Jensen, 2015) 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 บทเรียนจากประเทศองักฤษ เห็นได้
ว่า  อ านาจในการปรับย้ายประเภทอยู่ที่
กฎกระทรวงซึ่งมีรัฐมนตรีส านกันายกรัฐมนตรี
ลงนามให้มีผลบงัคับ ที่มาของการตัดสินใจ
ในการปรับย้ายกัญชาจากประเภท B ไป
ประเภท C รัฐมนตรีใ ช้ความเห็นจาก
ประชาชนในการส ารวจ ประชาชนเห็นด้วย     
ร้อยละ 49 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36 สว่นการ
ตดัสินใจปรับย้ายกัญชาจากประเภท C ไป
ประเภท B รัฐมนตรีให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพเ ป็นหลัก  ส าห รับ
ประเทศสหรัฐอเม ริกา  เนื่ องจากระบบ
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กฎหมายเป็นกฎหมาย 2 ระดบั กฎหมายของ
ประเทศเป็นไปตามสัตยาบรรณที่ให้ไว้กับ
สหประชาชาติตามอนุสญัญาเดี ่ยวที ่ใ ห้
กัญชาเป็นสิ ่งผิดกฎหมาย แต่ระบบของ
สหรัฐสามารถให้แต่ละ มลรัฐออกกฎหมาย
ของตัว เอง ได้  แต่ละมลรัฐจึ งพิจารณา
กฎหมายให้ใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงเสรี
ตามความต้องการของประชาชน ดงันัน้ มล
รัฐจึ งมีกฎหมายอนุญาตที่ แตกต่างกัน 
(รายละเอียดดใูนภาคผนวก) 

การควบคุมการใช้กัญชาในแต่ละ
ประเทศ ขึน้อยู่กับมาตรการ ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนทศัน์ของกฎหมายในแต่ละประเทศ 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัฒน์ และมี
ความแปรปรวนในการใช้ดลุยพินิจ และระบบ
ศาลในแต่ละประเทศ รวมทัง้ความแตกต่าง
ในการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศ
ด้วย อย่างไรก็ตาม ทิศทางกฎหมายในการ
ลด โทษทา งอาญา ใ ห้ กับผู้ ใ ช้ กัญชามี
หลากหลาย ตัง้แต่อนุญาตให้ครอบครองได้
บางส่วน ไปจนถึงอนุญาตให้เสพได้โดยเสรี
ไม่มีโทษใดๆ การลงโทษ  ผู้ เสพกัญชาถูก
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบ าบดัทางการแพทย์
และการให้การศกึษาเก่ียวกบัโทษและพิษภยั
ของกญัชา 
 แนวคิดส าคัญในเ ร่ืองนโยบาย
กญัชา คือ กระบวนทศัน์ของประเทศที่จะเน้น
ปรากฏการณ์ที่ เ กิดขึ น้จริงในสังคม  (de 
facto) หรือกระบวนทศัน์ของประเทศที่จะ
เน้นกลไกลทางกฎหมาย (de jure) ใน

กระบวนทัศน์ที่เน้นปรากฏการณ์ทางสงัคม 
ผลกัดนัให้ยอมรับวา่การเสพกญัชาเพื่อความ
บนัเทิงนัน้มีอยู่จริงและเป็นสิทธิมนษุยชนขัน้
พืน้ฐาน เมื่อการเสพกัญชาไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสังคมก็ไม่สมควรได้ รับโทษ 
แนวคิดนีไ้มไ่ด้ให้ความส าคญักบักฎหมายทีม่ี
อยู ่สว่นกระบวนทศัน์ที่เน้นกฎหมาย ผลกัดนั
ให้มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ซึง่เห็นวา่กฎหมายเป็นกฎระเบียบที่
สงัคมใดๆ สร้างขึน้เพื่อควบคุมสมาชิกหรือ
พฤติกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอนัตรายต่อสมาชิก
หรือสงัคม โดยให้น า้หนกัไปกบัการพยากรณ์
ผลที่อาจเกิดขึน้กบัการใช้กญัชา 
 หลายประเทศที่ ใ ช้นโยบายการ
ควบคมุผู้ใช้กญัชามีเพียงบางประเทศเท่านัน้ 
ที่ให้น า้หนักไปกับการควบคุมอุปทานด้วย
เหตผุลทางการเมือง ในบางประเทศการปลกู
กัญชา แม้จะปลกูไว้ใช้เองในครัวเรือน ก็จะ
ถกูตีความวา่เป็นการผลิตยาเสพติดที่จะต้อง
ได้ รับโทษสูงสุด  และห้ามมีการซื อ้ขาย
จ าหน่ายจ่ายแจก แต่ในข้อเท็จจริง แม้การ
เสพกญัชาจะไม่มีโทษ แต่ผู้ เสพกญัชาก็ต้อง
ไปซือ้หา หากไม่ปลกูเอง ซึ่งในกระบวนการ
ซือ้หาก็เป็นความผิดเช่นเดียวกัน  ดังนัน้
นโยบายและมาตรการท่ีก าหนดควรพิจารณา
ทัง้อปุทานและอปุสงค์ของกญัชา 
 ในประเทศไทยกญัชาเป็นยาเสพตดิ
ผิดกฎหมายในทุกกรณีตัง้แต่ปี  พ.ศ.2522 
และเมื่อพิจารณาหลกัฐานทางวิชาการ เป็นที่
ยอมรับกนัว่ากญัชามีผลต่อร่างกายและอาจ
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เป็นสาเหตุท าให้ ผู้ เสพมีอาการทางจิตเวช 
แต่ในขณะเดียวกนั ประโยชน์ของกญัชาเพื่อ
สุขภาพและการรักษาโรค ก็มีบันทึกอยู่ใน
ประเทศต่างๆ อย่างยาวนาน รวมทัง้ประเทศ
ไทยด้วย แม้ใน พ.ร.บ. กัญชาฉบับแรก        
ปี 2477 จะห้ามการเสพและขายกญัชา หรือ
มีอุปกรณ์การเสพใดๆ แต่ยังคงอนุญาตให้
สามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ (เป็น
การอนุญาตเฉพาะราย) ดงันัน้ทิศทางของ
กัญชาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จึงมี
ข้อเสนอแนะท่ีต้องพิจารณา 3 ประเด็น  
 1 .  การพิจารณากฎหมายแยก
กัญชาออกจากยาเสพติดชนิดอื่น เนื่องจาก 
ระดบัมลทินทางสงัคมที่มีตอ่ผู้ ใช้กญัชาอยู่ใน
ระดบัรุนแรง มากที่สดุถึงร้อยละ 75 เช่นเดียว 
กบัยาเสพติดชนิดอื่นๆ ประชาชนไทยรับรู้ว่า
กัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย เกิดขึน้ใน
สงัคมไทยมากวา่ 80 ปี ซึง่เป็นอิทธิพลส าคญั
ต่อระดบัมลทินทางสงัคม แม้ว่ากัญชาจะมี
ผลกระทบต่อสขุภาพน้อยกว่าสิ่งเสพติดถูก
กฎหมายอื่น (บุหร่ี และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์) 
แต่การที่ระดับมลทินทางสังคมสูง  ส่งผล
โดยตรงตอ่ประสทิธิผลการบ าบดัฟืน้ฟู ผู้ เสพ/
ผู้ติดปกปิดตนเอง ขาดการบ าบดัรักษาอย่าง
ตอ่เนื่อง แม้บ าบดัแล้วสงัคมยงัคงตีตราท าให้
ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติใน
สังคมไ ด้  ดังนั น้  กา รด า เนินมาตรการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสงัคมและลดระดับ
มลทินทางสงัคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น นอกจากนี ้      
คนไทยมีความ รู้ เ ก่ียวกับข้อกฎหมายที่

เก่ียวกบักญัชาในระดบัต ่ามาก สงัคมไทยรับรู้
ว่า กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามกฎหมาย
ยาเสพติดให้โทษ แต่ไม่สามารถแยกแยะ
ประเภทและโทษได้  จึ ง รับ รู้ว่า เมื่ อ เ ป็น        
ยาเสพติดให้โทษต้องมีโทษเหมือนกันกับ    
ยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น จึงควรพิจารณา
เร่ืองการแบง่แยกกฎหมาย 
 2. การลดทอนความเป็นอาญาและ
กลบัไปอนญุาตให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ได้ 
เหมือนกบับญัญัติไว้ ใน พ.ร.บ. กญัชา 2477 
และ การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด กฎหมาย
ยาเสพติดในปัจจบุนัมีความแข็งตวั ไมเ่อือ้ตอ่
การด าเนินงาน และยังเป็นการสร้างมลทิน
ทางสงัคมให้รุนแรงขึน้ การแก้ไขกฎหมายยา
เสพติดให้มีความยืดหยุ่นมากพอจนสามารถ
รองรับการด าเนินการเก่ียวกับมาตรการลด
อนัตรายและการลดทอนความเป็นอาญาของ
พืชกัญชา สิ่งที่ควรด าเนินการ อาจพิจารณา
แยกฐานความผิดจากกัญชาสด กัญชาแห้ง 
ผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูป รวบรวมหลักฐาน
ทางวิชาการที่หนกัแน่นเพียงพอ/วิจยัในด้าน
การบ าบัดกัญชา  การใ ช้กัญชาในทาง
การแพทย์ในปัจจุบันยังคงมี ข้อสงสัยถึง
หลกัฐานทางวิชาการที่หนกัแน่นเพียงพอใน
ทุกขัน้ตอนซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการถามถึง
ความเหมาะสมในระเบียบวิธีการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจยั รวมทัง้ระดบัของหลกัฐาน
ทางวิชาการท่ีหนกัแน่นเพียงพอในการบ าบดั
กญัชาที่มีประสทิธิผล 
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 3. การพิจารณาเ ร่ืองโทษและ
อนัตรายของกญัชา โดยอาจพิจารณาว่า การ
ใช้กญัชาเพื่อเหตผุลทางการแพทย์และใช้ใน
ครัวเ รือนตามวัฒนธรรมดัง้ เดิม  (ใช้เพื่อ
เหตุผลทางสุขภาพ โดยเฉพาะการบ าบัด 
รักษาเป็นการแพทย์ทางเลือก และใช้เป็น
เคร่ืองประกอบอาหารในครัวเ รือน ) ใน
ปริมาณการใช้ไม่มากและไม่มีการจ าหน่าย
จ่ายแจกนา่จะพิจารณามาตรการการลดทอน
ทางอาญา 
 การด าเนินมาตรการข้างต้น จะช่วย
ให้สังคมไทยสามารถก าหนดนโยบายและ
มาตรการที่ เ หมาะสมกับพื ชกัญชาใน
สงัคมไทยได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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ภาคผนวก 

กฎหมายเก่ียวกบักญัชา จ  าแนกตามรฐั  

http://norml.org/laws/item/alabama-penalties?category_id=901 
 

1. โรดไอแลนด์ (Rhode Island)  
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 

ครอบครองเพ่ือเสพ 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ปรับ - $ 150  
1 ออนซ์ - 1 กิโลกรัม ลหโุทษ 1 ปี $ 500  

เจตนาครอบครองแจกจ่ายกญัชา 
1 - 5 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 10 - 50 ปี $ 500,000 

5 กิโลกรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 25 ปี - ตลอดชีวติ $ 100,000  
กระท าความผิดภายใน 300 หลา ห่างจากโรงเรียน ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
จ าหน่าย หรือเพาะปลกูกญัชา 

น้อยกว่า 1 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 30 ปี $ 100,000 
1 - 5 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 10 - 50 ปี $ 500,000 
5 กิโลกรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 20 ปี - ตลอดชีวติ $ 10,000 

จดัส่งแก่ผู้ เยาว์กวา่ 3 ปี* อจุฉกรรจ์ 2 - 5 ปี $ 100,000 
กระท าความผิดภายใน 300 หลา ห่างจากโรงเรียน สวนสาธารณะ สนามเดก็เล่น ความผิดเพิ่ม 1 เทา่ตวั 
ให้เพิ่มโทษผู้นัน้ จากโทษท่ีก าหนด 
กญัชาแปรรูป โทษเสมือนกญัชา 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ผลิต, จ าหน่าย, จดัส่ง หรือ
เจตนาครอบครองจ าหน่าย 
หรือจดัส่ง 

- 2 ปี $ 5,000 

จดัส่งแก่ผู้อายตุ ่ากวา่ 18 ปี - 5 ปี $ 5,000 
อ่ืนๆ 
ครอบครองขณะขบัข่ียานพาหนะ ให้ระงบัใบขบัข่ีเป็นเวลา 6 เดือน 
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2. วสิคอนซนิ (Wisconsin) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคกุ ปรับสงูสดุ 

ครอบครองกญัชา 
กระท าความผิดครัง้แรก ลหโุทษ 6 เดือน $ 1,000  

กระท าความผิดซ า้ อจุฉกรรจ์ 3.5 ปี $ 10,000  
จ าหน่าย หรือจดัส่งกญัชา 
ไม่เกิน 200 กรัม อจุฉกรรจ์ 3 ปีคร่ึง $ 10,000 

200 - 1,000 กรัม อจุฉกรรจ์ 6 ปี $ 10,000 
1,000 - 2,500 กรัม อจุฉกรรจ์ 10 ปี $ 25,000 
2,500 - 10,000 กรัม อจุฉกรรจ์ 12.5 ปี $ 25,000 

10,000 กรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 15 ปี $ 50,000 
ให้รวมถงึเจตนาครอบครองแจกจ่าย 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้  

เพาะปลกูกญัชา 
ไม่เกิน 4 ต้น อจุฉกรรจ์ 3 ปีคร่ึง $ 10,000 
4 - 20 ต้น อจุฉกรรจ์ 6 ปี $ 10,000 

20 - 50 ต้น อจุฉกรรจ์ 10 ปี $ 25,000 
50 - 200 ต้น อจุฉกรรจ์ 12 ปีคร่ึง $ 25,000 
200 ต้นขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 15 ปี $ 50,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ใช้หรือเจตนาครอบครองเพ่ือใช้ ลหโุทษ 30 วนั $ 500 
จ าหน่ายหรือแจกจ่าย ลหโุทษ 90 วนั $ 1,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ลหโุทษ 9 เดือน $ 10,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 
วตัถอุอกฤทธ์ิทัง้หมดและอปุกรณ์ในการแจกจ่าย รวมถงึยานพาหนะ 

โทษอ่ืนๆ 
ให้ระงบัสิทธ์ิในการขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน - 5 ปี 
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3. มิสซสิซปิปี (Mississippi) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 

ไม่เกิน 30 กรัม 
กระท าความผิดครัง้แรก - - $ 250 
กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สอง - 5 - 60 วนั $ 250 

กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สาม - 5 วนั - 6 เดือน $ 500 
30 - 250 กรัม อจุฉกรรจ์ 3 ปี $ 3,000 
250 - 500 กรัม อจุฉกรรจ์ 2 - 8 ปี $ 50,000 

500 กรัม - 1 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 4 - 16 ปี $ 250,000 
1 - 5 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 6 - 24 ปี $ 500,000 
ตัง้แต ่5 กิโลกรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 10 - 30 ปี $ 1,000,000 

ซุกซอ่นทกุส่วนของยานพาหนะ
นอกเหนือจากท้ายรถ 

ลหโุทษ 90 วนั $ 1,000 

จ าหน่ายกญัชา 
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 3 ปี $ 3,000 

30 กรัม - 1 กิโลกรัม อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 30,000 
1 กิโลกรัม - 10 ปอนด์ อจุฉกรรจ์ 30 ปี $ 1,000,000 
10 ปอนดข์ึน้ไป อจุฉกรรจ์ ตลอดชีวติ $ 1,000,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ภายในระยะ 1,500 ฟตุ จากโรงเรียน โบสถ์ หรือพืน้ท่ีอ่ืนท่ีก าหนด ระวางโทษเป็น  
2 เทา่ 
เพาะปลกูกญัชา 

โทษตามน า้หนกัท่ีปรากฏในข้อหาครอบครอง และข้อหาจ าหน่าย  
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 

ไม่เกิน 1 กรัม (ดลุพินิจ) 1 - 4 ปี $ 10,000 
1 - 2 กรัม อจุฉกรรจ์ 2 - 8 ปี $ 50,000 
2 - 10 กรัม อจุฉกรรจ์ 4 - 16 ปี $ 250,000 

10 - 30 กรัม อจุฉกรรจ์ 6 - 24 ปี $ 500,000 
30 กรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 10 - 30 ปี $ 1,000,000 
จ าหน่าย แลกเปล่ียน ผลิต เคล่ือนย้าย - 30 ปี  
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
หรือแจกจ่าย 
ขน - ตัง้แต ่30 ปี ขึน้ไป $ 1,000,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ลหโุทษ 6 เดือน $ 500 
โทษอ่ืนๆ 
ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ี 6 เดือนในทกุความผิด 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
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4. ไอดาโฮ (Idaho) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 

เสพ 
ไม่เกิน 3 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี $ 1,000 
3 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 1 ปอนด์ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 

ครอบครองโดยเจตนาแจกจ่าย 
1 ปอนด์ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 5 ปอนด ์หรือ  
25 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป $ 50,000 

5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด ์หรือ  
50  ต้นขึน้ไป  แตไ่ม่ถงึ 100 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ตัง้แต ่25 ปอนดข์ึน้ไป หรือ  
ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ท่ีซึง่ผู้อายตุ ่ากว่า 18 ปีปรากฏ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 5,000 

ครอบครองตัง้แต ่1 ปอนด์ขึน้ไป หรือตัง้แต ่25 ต้นขึน้ไป ให้พิจารณาวา่เป็นการขน 
จ าหน่าย หรือจดัส่งกญัชา 
1 ปอนด์ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 5 ปอนด ์ 
หรือ 25 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป $ 50,000 

5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด ์หรือ 50 
ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ตัง้แต ่25 ปอนด์ขึน้ไป หรือ  
ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ท่ีซึง่ผู้อายตุ ่ากว่า 18 ปีปรากฏ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 5,000 
เพาะปลกูกญัชา 

1 ปอนด์ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 5 ปอนด ์ 
หรือ 25 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป $ 50,000 

5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด ์หรือ  
50 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ต้น 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ตัง้แต ่25 ปอนด์ขึน้ไป  
หรือ ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป 

อจุฉกรรจ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป $ 50,000 

ท่ีซึง่ผู้อายตุ ่ากว่า 18 ปีปรากฏ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 5,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
ครอบครองมากกว่า 1 ปอนด์หรือ 25 ต้น ให้พิจารณาว่าเป็นมือขน 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ใช้ หรือครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี $ 1,000 
ผลิต หรือจ าหน่าย อจุฉกรรจ์ 9 ปี $ 30,000 

มาตรการยดึทรัพย์ 
ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 

ใช้หรือก่อให้เกิดพิษตอ่สาธารณะ ลหโุทษ 6 เดือน $ 1,000 
ปรากฏ ณ ท่ีซึง่ 
เพาะปลกูหรือกกัตนุกญัชา 

ลหโุทษ 3 เดือน $ 300 

บรูณะโครงสร้างวสัดเุพ่ือ 
จ าหน่าย หรือกกัตนุกญัชา 

ลหโุทษ 1 ปี $ 25,000 

ผู้ เยาว์ครอบครองกญัชาให้เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะไม่เกิน 1 ปี 
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5. วอชิงตัน (Washington) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่เกิน 1 ออนซ์ ในพืน้ท่ีรโหฐาน - - - 
ไม่เกิน 1 ออนซ์ ในพืน้ท่ีสาธารณะ ปรับ - $ 100  
1 ออนซ์ - 40 กรัม ลหโุทษ 24 ชัว่โมง - 90 วนั $ 1,000 

40 กรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 
ครอบครองโดยเจตนาแจกจ่าย 
ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 

จ าหน่าย หรือแจกจ่าย 
ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 
แก่ผู้ เยาว์กว่า 3 ปี อจุฉกรรจ์ 10 ปี $ 10,000  

กระท าความผิดภายใน 1,000 ฟตุ หา่งจากโรงเรียน จดุจอดรถโรงเรียน สวนสาธารณะ  พบั ซึง่ก าหนด
เป็นเขตปลอดยาเสพตดิ ระบบขนส่งสาธารณะ และสถานท่ีอ่ืนท่ีก าหนด ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
เพาะปลกู 

ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 
กระท าความผิดภายใน 1,000 ฟตุ หา่งจากโรงเรียน จดุจอดรถโรงเรียน สวนสาธารณะ  พบัซึง่ก าหนดเป็น
เขตปลอดยาเสพตดิ ระบบขนส่งสาธารณะ และสถานท่ีอ่ืนท่ีก าหนด ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
กญัชาแปรรูป 

ผลิตภณัฑ์กญัชาคงรูปไม่เกิน  
16 ออนซ ์

- - - 

ผลิตภณัฑ์กญัชาเหลวไม่เกิน  
72 ออนซ ์

- - - 

กญัชาสกดั 7 กรัม - - - 
ครอบครอง 40 กรัมขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 
ผลิต จ าหน่าย จดัส่ง หรือ
ครอบครองโดยเจตนาเพ่ือผลิต 
จ าหน่าย จดัส่ง 

อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
ผู้ ป่วยสามารถครอบครองได้เพ่ือใช้ทางการแพทย์ 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
โฆษณาชวนเช่ือ ลหโุทษ 24 ชัว่โมง - 90 วนั $ 1,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 

ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 
บรูณะโครงสร้างวสัดเุพ่ือ 
ใช้กระท าความผิด 

อจุฉกรรจ์ 5 ปี $ 10,000 

ฆาตกรรมโดยสารควบคมุ อจุฉกรรจ์ 10 ปี $ 20,000 
ผู้ปกครองของผู้ เยาว์ซึง่ซือ้หรือรับโอนสารควบคมุ สามารถด าเนินคดีแก่ผู้ขายได้ 

ผู้ เยาว์กระท าความผิดให้เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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6. ออริกอน (Oregon) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ครอบครองในท่ีสาธารณะ 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์ - - - 
1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2 ออนซ ์ ปรับ - $ 650 
2 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 4 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 เดือน $ 2,500 

4 ออนซ์ขึน้ไป ลหโุทษ 1 ปี $ 6,250 
ครอบครองในเคหสถาน 
ไม่เกิน 8 ออนซ ์ - - - 

1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 เดือน 2,500 
2 ออนซ์ขึน้ไป ลหโุทษ 1 ปี 6,250 
ผลิต จดัส่ง แจกจ่าย 

ผลิต 
ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 5 ปี 125,500 
อยู่ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อจุฉกรรจ์ 20 ปี 375,000 

สวนเพาะปลกูในพืน้ท่ีเคหสถานและโรงงานผลิตท่ีได้รับการรับรองได้รับการยกเว้น 
จดัส่ง 
ไม่เกิน 1 ออนซ์  โดยไม่มี
คา่ตอบแทน 

- - - 

1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 16 ออนซ ์ ปรับ - 2,000 
ตัง้แต ่16 ออนซ์ขึน้ไป 
โดยมีค่าตอบแทน 

ลหโุทษ 1 ปี 6,250 

แก่ผู้ เยาว์ อจุฉกรรจ์ 5 ปี 125,000 
อยู่ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อจุฉกรรจ์ 20 ปี 375,000 
จดัส่งตัง้แต ่150 กรัมขึน้ไป ไม่ว่าจะมีคา่ตอบแทนหรือไม่ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

เพาะปลกู 
ไม่เกิน 4 ต้น - - - 
4 ต้นขึน้ไป แต่ไม่เกิน 8 ต้น ลหโุทษ 6 เดือน 2,500 

8 ต้นขึน้ไป หรือน าออก 
จากเคหสถานโดยไม่ได้รับ

อจุฉกรรจ์ 5 ปี 125,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
อนญุาต ไม่ว่าจ านวนเทา่ใด 
อยู่ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ 
(ยกเว้นเพาะปลกูในเคหสถาน 
หรือได้รับอนญุาต) 

อจุฉกรรจ์ 20 ปี 375,000 

กญัชาแปรรูป 
กญัชาคงรูป ณ เคหสถานไม่เกิน 
16 ออนซ ์

- - - 

กญัชาเหลว ณ เคหสถาน 
ไม่เกิน 72 ออนซ์ 

- - - 

กญัชาสกดัไม่เกิน 1 ออนซ์ - - - 
มิได้ซือ้จากร้านค้าท่ีก าหนด  
ไม่เกิน 0.25 ออนซ ์

ลหโุทษ 6 เดือน 2,500 

มิได้ซือ้จากร้านค้าท่ีก าหนด  
0.25 ออนซ์ขึน้ไป 

อจุฉกรรจ์ 5 ปี 125,000 

ทัง้นีก้ระบวนการตา่งๆ การสกดั อยู่ภายใต้กฎหมายการผลิตฯ ของรัฐ Oregon 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
จ าหน่าย จดัส่ง ครอบครอง  
โดยเจตนาจ าหน่าย หรือจดัส่ง 
หรือผลิตโดยเจตนาจ าหน่าย หรือ
จดัจดัส่ง 

ปรับ - 10,000 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 

อ่ืนๆ 
บรูณะโครงสร้างวสัดเุพ่ือใช้
กระท าความผิด 

ลหโุทษ 1 ปี 6,250 

ความผิดเก่ียวกบัการค้ายาเสพติด ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
ความผิดในข้อหาครอบครอง 1 ออนซข์ึน้ไป จดัส่ง เพาะปลกู เป็นผลให้ระงบัสิทธิในการขบัข่ียานพาหนะ 
6 เดือน 
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7. แคลิฟอร์เนีย (California) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 

ครอบครองเพ่ือเสพ 
ไม่เกิน 28.5 กรัม ปรับ - 100 
ไม่เกิน 28.5 กรัม  
เกิดขึน้ ณ สถานศกึษา 

ลหโุทษ 10 วนั 500 

ไม่เกิน 28.5 กรัม  
อายตุ ่ากว่า 18 ปี 

ลหโุทษ ตัง้แต ่10 วนัขึน้ไป 250 

28.5 กรัมขึน้ไป ลหโุทษ 6 เดือน 500 

เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 16 เดือน - 3 ปี - 
กกัตวั ณ สถานพินิจ 

จ าหน่ายหรือจดัส่ง 
ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 2 - 4 ปี - 
ไม่เกิน 28.5 กรัม ลหโุทษ - 100 

ตอ่เยาวชนอาย ุ14 - 17 ปี อจุฉกรรจ์ 3 - 5 ปี - 
ตอ่เยาวชนอายไุม่เกิน 14 ปี อจุฉกรรจ์ 3 - 7 ปี - 
เพาะปลกู 

ทกุปริมาณ อจุฉกรรจ์ 16 เดือน - 3 ปี - 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง - 1 ปี 500 

ผลิตโดยไม่ได้รับอนญุาต - 16 เดือน - 3 ปี 500 
ผลิตเคมีภณัฑ์กญัชา - 3 - 7 ปี 50,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

จ าหน่าย จดัส่ง ครอบครอง หรือ
เจตนาผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือจดัส่ง 

ลหโุทษ 15 วนั - 6 เดือน 500 

ใช้ผู้ เยาว์กวา่ 3 ปีจดัส่ง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

มาตรการยดึทรัพย์ 
ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
ใช้ผู้ เยาว์จ าหน่ายหรือล าเลียง อจุฉกรรจ์ 3-7 ปี - 
ชีแ้นะผู้ เยาว์เสพกญัชา อจุฉกรรจ์ 3-7 ปี - 
ระงบัสิทธิในการขบัข่ียานพาหนะ ส าหรับผู้กระท าผิด 
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8. เนวาดา (Nevada) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 

ครอบครองเพ่ือเสพ 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าผิด 
ครัง้แรก 

ลหโุทษ - 600  

ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าผิดซ า้ 
ครัง้ที่สอง 

ลหโุทษ - 1,000 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าผิดซ า้ 
ครัง้ที่สาม 

ลหโุทษ 365 วนั 2,000 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าผิดซ า้ 
ครัง้ที่ส่ี 

อจุฉกรรจ์ 1 - 4 ปี 5,000 

จ าหน่าย หรือจดัส่ง 
ไม่เกิน 100 ปอนด ์กระท าผิด 
ครัง้แรก 

อจุฉกรรจ์ 1 - 4 ปี 5,000 

ไม่เกิน 100 ปอนด ์กระท าผิดซ า้
ครัง้ที่สอง 

อจุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 10,000 

ไม่เกิน 100 ปอนด ์กระท าผิดซ า้
อีกครัง้ 

อจุฉกรรจ์ 3 - 15 ปี 20,000 

ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 
2,000 ปอนด์ 

อจุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 25,000 

ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่
ถงึ 10,000 ปอนด์ 

อจุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 50,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 5 ปี - ตลอดชีวติ 200,000 
แก่ผู้ เยาว์ อจุฉกรรจ์ 5 ปี - ตลอดชีวติ 20,000 

เพาะปลกู 
12 ต้นขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 1 - 4 ปี 5,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 
2,000 ปอนด์ 

อจุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 25,000 

ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่
ถงึ 10,000 ปอนด์ 

อจุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 50,000 

10,000 ปอนด์ขึน้ไป อจุฉกรรจ์ 5 - ตลอดชีวติ 200,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ใช้ หรือโฆษณา ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 
จ าหน่าย จดัส่ง ผลิต หรือ
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  
หรือจดัส่ง 

อจุฉกรรจ์ 1 - 4 ปี 5,000 

จ าหน่ายแกผู่้ เยาว์กว่า 3 ปี อจุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 10,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 

อ่ืนๆ 
บรูณะโครงสร้างวสัดเุพ่ือ 
ใช้กระท าความผิด 

อจุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 10,000 

100 - 2,000 ปอนด์ ปรับ - 350,000 
2,000 - 10,000 ปอนด์ ปรับ - 700,000 
ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป ปรับ - 1,000,000 
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9. ยูทาห์ (Utah) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 เดือน 1,000  

1 ออนซ์ - 1 ปอนด ์ ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
1 - 100 ปอนด ์ อจุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
100 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 - 15 ปี 10,000 

จ าหน่าย 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
แก่ผู้ เยาว์หรืออยู่ในรัศมีโรงเรียนหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีก าหนด 1,000 ฟตุ เพิ่มโทษหนกัขึน้ 

เพาะปลกู 
น าบทลงโทษเร่ืองการครอบครองมาบงัคบัใช้ 
กญัชาแปรรูป 

โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

จ าหน่าย ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
อ่ืนๆ 

ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะส าหรับผู้กระท าผิด 6 เดือน 
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10. มอนทานา (Montana) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่เกิน 60 กรัม กระท าผิดครัง้แรก ลหโุทษ 6 เดือน 500  
ไม่เกิน 60 กรัม กระท าผิดซ า้ ลหโุทษ 3 ปี 1,000 
60 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 

เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 
จ าหน่ายหรือจดัส่ง 

ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 1 ปี - ตลอดชีวติ 50,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป 50,000 
อยู่ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อกุฉกรรจ์ 3 ปี - ตลอดชีวติ 50,000 

เพาะปลกู 
ไม่เกิน 1 ออนซ์ หรือ30 ต้น อกุฉกรรจ์ 10 ปี 50,000 
1 ออนซ์ หรือ 30 ต้น ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 2 ปี - ตลอดชีวติ 50,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไม่เกิน 1 กรัม กระท า
ผิดครัง้แรก 

ลหโุทษ 6 เดือน 500 

ครอบครองไม่เกิน 1 กรัม กระท า
ผิดซ า้ 

ลหโุทษ 3 ปี 1,000 

ครอบครอง 1 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 1,000 

ผลิต อกุฉกรรจ์ 10 ปี 50,000 
จ าหน่ายหรือเจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ผลิต จดัส่ง ลหโุทษ 6 เดือน 500 
ใช้ผู้ เยาว์ ซึง่เยาว์กว่า 3 ปีจดัส่ง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 

ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
ใช้หรือครอบครองทรัพย์ซึง่ได้มา
จากการกระท าผิด 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี - 

ประกอบกิจกาจผิดกฎหมาย ระหว่างโทษเป็นสองหรือสามเทา่ 

ผู้ใดครอบครองกญัชาบนรถไฟ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
ผู้ใดกกัตนุกญัชา ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้  
ผู้กระท าความผิดลหโุทษต้องเข้ารับหลกัสตูรเก่ียวกบัยาเสพตดิ 

ผู้กระท าความผิดคดีอกุฉกรรจ์มิสิทธิเลือกเข้ารับการฟืน้ฟฯู บริการสงัคม เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ี 
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11. ฮาวาย (Hawaii) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ลหโุทษ 30 วนั 1,000  
1 ออนซ์ - 1 ปอนด ์ ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
1 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 

ส่งเสริมการค้า 
1 - 2 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่2 ปอนด์ขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด ์

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 

25 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 
อยู่ในรัศมีโรงเรียนหรือสวนสาธารณะ 
750 ฟตุ หรืออยู่ในรัศมีรถโรงเรียน  
10 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 

จ าหน่าย หรือจดัส่ง 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 2,000 

1 ออนซ์ - 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่1 ปอนด์ขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 5 ปอนด์ 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 

ตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 

อยู่ในรัศมีโรงเรียนหรือสวนสาธารณะ 
750 ฟตุ หรืออยู่ในรัศมีรถโรงเรียน  
10 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 

เพาะปลกู 

25 - 50 ต้น อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่50 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ต้น อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 
ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 

เพาะปลกูในสถานท่ีอ่ืน ไม่ถงึ 25 ต้น อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 
เพาะปลกูในสถานท่ีอ่ืน 
ตัง้แต ่25 ต้นขึน้ไป 

อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
ผู้ใดเพาะปลกูในสถานท่ีซึง่มีผู้ เยาว์ปรากฏอยู่ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ใช้ ครอบครอง หรือจ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 

จดัส่งแก่ผู้ เยาว์กวา่ 3 ปี อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 
มาตรการยดึทรัพย์ 
ยานพาหนะและทรัพย์สินอ่ืน 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 
ไม่ถงึ 1/8 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 2,000 

ตัง้แต ่1/8 ออนซข์ึน้ไป 
แตไ่ม่ถงึ 1 ออนซ์ 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 

ตัง้แต ่1 ออนซข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 

แจกจ่าย 
ไม่ถงึ 1/8 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 
ตัง้แต ่1/8 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 

อ่ืนๆ 
ใช้ผู้ เยาว์ในการเดนิยา อกุฉกรรจ์ 10 ปี 25,000 
ภายในโรงเรียน รถโรงเรียน หรือ
สวนสาธารณะ 

อกุฉกรรจ์ 20 ปี 50,000 

ค้นพบกญัชาในยานพาหนะ ผู้ โดยสารทกุคนต้องข้อหาครอบครอง 
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12. นิวเม็กซโิก (New Mexico) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าความผิดครัง้
แรก 

ลหโุทษ 15 วนั 100  

ไม่เกิน 1 ออนซ ์กระท าความผิดซ า้ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
มากกวา่ 1 ออนซ์ น้อยกวา่ 8 ออนซ์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
8 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1.5 ปี 5,000 

แจกจ่าย 
ไม่เกิน 100 ปอนด ์กระท าความผิด
ครัง้แรก 

อกุฉกรรจ์ 1.5 ปี 5,000 

ไม่เกิน 100 ปอนด ์กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 3 ปี 5,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป  
กระท าความผิดครัง้แรก 

อกุฉกรรจ์ 3 ปี 5,000 

ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป  
กระท าความผิดซ า้ 

อกุฉกรรจ์ 9 ปี 10,000 

แก่ผู้ เยาว์ กระท าความผิดครัง้แรก อกุฉกรรจ์ 3 ปี 5,000 
แก่ผู้ เยาว์ กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 9 ปี 10,000 

ภายในพืน้ท่ีโรงเรียนปลอดยาเสพติด อกุฉกรรจ์ 18 ปี 15,000 
ให้รวมถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ถ้าไม่มีใบส าคญัรับเงิน หรือการแลกเปล่ียนกญัชาปริมาณน้อย ให้ถือว่ากระท าผิดฐานครอบครอง 

เพาะปลกู 
ทกุปริมาณ กระท าความผิดครัง้แรก อกุฉกรรจ์ 9 ปี 10,000 
ทกุปริมาณ กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 18 ปี 15,000 

ภายในพืน้ท่ีโรงเรียนปลอดยาเสพติด อกุฉกรรจ์ 18 ปี 15,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

แจกจ่าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือ
แจกจ่าย 

อกุฉกรรจ์ 3 ปี 5,000 

กระท าผิดซ า้ หรือภายในรัศมีโรงเรียนซึง่ไม่มีระดบัมธัยมศกึษา ให้เพิ่มโทษหนกัขึน้ 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
ครอบครอง หรือแจกจ่าย ลหโุทษ 1 ปี 100 
แจกจ่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 1.5 ปี 5,000 
อ่ืนๆ 

หากผู้อาย ุ15 ปีขึน้ไป กระท าความผิด ให้เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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13. ไวโอมิง (Wyoming) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ผู้มนึเมากญัชา ลหโุทษ 6 เดือน 750  

ไม่เกิน 3 ออนซ ์ ลหโุทษ 12 เดือน 1,000 
3 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
อยู่ในรัศมีโรงเรียน 500 ฟตุ ให้เพิ่มโทษปรับ $ 500 แก่ผู้นัน้ 

จ าหน่ายหรือครอบครอง 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 10,000 
เพาะปลกู 

ทกุปริมาณ ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 
กญัชาแปรรูป 
กญัชาเหลวไม่เกิน 0.3 กรัม ลหโุทษ 12 เดือน 1,000 

กญัเหลว 0.3 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง - 6 เดือน 750 
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14. โคโลราโด (Colorado) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่เกิน 1 ออนซ*์ - - -  
โยกย้ายไม่เกิน 1 ออนซ์* - - - 
1 ออนซข์ึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2 ออนซ ์ มโนสาเร่ - 100 

พกพาหรือใช้ไม่เกิน 2 ออนซ์  
ในพืน้ท่ีสาธารณะ 

มโนสาเร่ - 1,000 

2 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 6 ออนซ ์ ลหโุทษ 0 - 12 เดือน 700 
6 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 12 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 - 18 เดือน 5,000 

12 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 - 2 ปี 100,000 
*ผู้นัน้ต้องอาย ุ21 ปีขึน้ไป 

เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
8 ออนซ์ขึน้ไป อาจตัง้ข้อหาเพิ่มได้ 
จ าหน่ายหรือแจกจ่าย 

ไม่เกิน 4 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 -18 เดือน 5,000 
4 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 12 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2 ปี 100,000 
12 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 5 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 - 6 ปี 500,000 

5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 50 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 4 - 16 ปี 750,000 
50 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 8 - 32 1,000,000 
เพาะปลกู 

ไม่เกิน 6 ต้น* - - - 
6 - 30 ต้น อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2 ปี 100,000 
30 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 2 - 6 ปี 500,000 

*ผู้นัน้ต้องอาย ุ21 ปีขึน้ไป 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 

ไม่เกิน 1 ออนซ*์ - - - 
1 - 3 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 - 18 เดือน 5,000 
3 ออนซข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2 ปี 100,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
แจกจ่าย โยกย้าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย โยกย้าย 
ไม่เกิน 2 ออนซ ์ ลหโุทษ 6 - 18 เดือน 5,000 
2 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 6 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2 ปี 100,000 

6 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2.5 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 - 6 ปี 500,000 
2.5 ปอนด์ขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 25 ปอนด์ 

อกุฉกรรจ์ 4 - 16 ปี 750,000 

25 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 8 - 32 ปี 1,000,000 
*ผู้นัน้ต้องอาย ุ21 ปีขึน้ไป 
ผู้ใดจ าหน่าย โยกย้าย หรือจ่ายกญัชา แก่ผู้ เยาว์ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง มโนสาเร่ - 100 
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15. เทกซัส (Texas) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 2 ออนซ ์ ลหโุทษ 180 วนั 2,000  

2 - 4 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 4,000 
4 ออนซ์ - 5 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 180 วนั - 2 ปี 10,000 
5 - 50 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 10,000 

50 - 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 2 - 20 ปี 10,000 
2,000 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 - 99 ปี 50,000 
จ าหน่าย 

ไม่เกิน 7 กรัม ไม่มีคา่จ้าง ลหโุทษ 180 วนั 2,000 
ไม่เกิน 7 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 4,000 
7 กรัม - 5 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 180 วนั - 2 ปี 10,000 

5 - 50 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 - 20 ปี 10,000 
50 - 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 - 99 ปี 10,000 
2,000 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 - 99 ปี 100,000 

แก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 2 - 20 ปี 10,000 
เพาะปลกู 
น าโทษความผิดฐานครอบครองบงัคบัใช้ 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไม่เกิน 1 กรัม อกุฉกรรจ์ 180 วนั - 2 ปี 10,000 
ครอบครอง 1 - 4 กรัม อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 10,000 

ครอบครอง 4 - 400 กรัม อกุฉกรรจ์ 2 - 20 ปี 10,000 
ครอบครอง 400 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ 50,000 
ผลิตหรือจดัส่งไม่เกิน 1 กรัม อกุฉกรรจ์ 180 วนั - 2 ปี 10,000 

ผลิตหรือจดัส่ง 1 - 4 กรัม อกุฉกรรจ์ 2 - 20 ปี 10,000 
ผลิตหรือจดัส่ง 4 - 400 กรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 99 ปี 10,000 
ผลิตหรือจดัส่ง 400 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ 10,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ - 500 
จ าหน่าย กระท าผิดครัง้แรก ลหโุทษ 1 ปี 4,000 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
จ าหน่าย กระท าผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 90 วนั - 1 ปี 4,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 180 วนั - 2 ปี 10,000 
อ่ืนๆ 

ปลอมแปลงผลการตรวจสารเสพติด ลหโุทษ 180 วนั 2,000 
ผู้กระท าความผิด ถูกระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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16. โอคลาโฮมา (Oklahoma) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
กระท าความผิดครัง้แรก - 1 ปี -  

กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี - 
จ าหน่าย หรือแจกจ่าย 
ไม่เกิน 25 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 ปี - ตลอดชีวติ 20,000 

25 - 1,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 4 ปี - ตลอดชีวติ 100,000 
ตัง้แต ่1,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 4 ปี - ตลอดชีวติ 500,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 

อยู่ในรัศมีโรงเรียน สวนสาธารณะ พบั 2,000 ฟตุ ระวางโทษเป็น 2 เท่า 
เพาะปลกู 
น าโทษข้อหาครอบครองและจ าหน่ายมาบงัคบัใช้ 

กญัแชแปรรูป 

ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

แจกจ่าย ล าเลียง จ่าย หรือเจตนา
ครอบครองเพ่ือผลิต แจกจ่าย 
หรือจ่าย 

อกุฉกรรจ์ 2 ปี - ตลอดชีวติ 20,000 

แปรรูปกญัชา อกุฉกรรจ์ 2 ปี - ตลอดชีวติ 50,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง กระท าผิดครัง้แรก ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ครอบครอง กระท าผิดซ า้ 
ครัง้ที่สอง 

ลหโุทษ 1 ปี 5,000 

ครอบครอง กระท าผิดซ า้ 
ครัง้ที่สาม 

ลหโุทษ 1 ปี 10,000 

อ่ืนๆ 

ผู้กระท าความผิด ถูกระงบัใบขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน - 3 ปี 
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17. แคนซัส (Kansas) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไมเ่กิน 450 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 2,500  
กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 10 เดือน - 3.5 ปี 100,000 
เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจา่ย 
ตัง้แต ่450 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ คมุประพฤติ 

10 - 42 เดือน 
100,000 

จ าหน่ายหรือแจกจา่ย 
ไมเ่กิน 25 กรัม อกุฉกรรจ์ คมุประพฤติ 

14 - 51 เดือน 
300,000 

ตัง้แต ่25 กรัมขึน้ไป  
แตไ่มถ่ึง 450 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 46 - 83 เดือน 300,000 

ตัง้แต ่450 กรัมขึน้ไป  
แตไ่มถ่ึง 30 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 92 - 144 เดือน 500,000 

ตัง้แต ่30 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 138 - 204 เดือน 500,000 
อยูใ่นรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อกุฉกรรจ์ 4 - 7 ปี 300,000 
เพาะปลกู 
4 ต้นขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 50 ต้น อกุฉกรรจ์ 46 - 83 เดือน 300,000 
ตัง้แต ่50 ต้นขึน้ไป  
แตไ่มถ่ึง 100 ต้น 

อกุฉกรรจ์ 92 - 144 เดือน 500,000 

ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 138 - 204 เดือน 500,000 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
กกัตนุ น าเข้าสูร่่างกาย ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
ใช้เพาะปลกูไมเ่กิน 5 ต้น ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
ใช้เพาะปลกู ตัง้แต ่5 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ คมุประพฤติ  

5 - 17 เดือน 
100,000 

จ าหน่าย ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
จ าหน่ายแกผู่้ เยาว์ ในรัศมีโรงเรียน 
1,000 ฟตุ  

อกุฉกรรจ์ คมุประพฤติ  
5 - 17 เดือน 

100,000 
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18. เนแบรสกา (Nebraska) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
1 ออนซ์ขึน้ไป กระท าผิดครัง้แรก ปรับ - 300  

1 ออนซ์ขึน้ไป กระท าผิดซ า้ครัง้ที่สอง ลหโุทษ - 500 
1 ออนซ์ขึน้ไป กระท าผิดซ า้ครัง้ที่สาม ลหโุทษ 7 วนั 500 
1 ออนซข์ึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปอนด์  ลหโุทษ 3 เดือน 500 

1 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 1,000 
จ าหน่าย หรือผลิต 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 1 - 20 ปี 25,000 

แก่ผู้ เยาว์ ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ 
หรือในรัศมีสถานท่ีซึง่ก าหนด 100 - 
1,000 ฟตุ 
กระท าความผิดครัง้แรก 

อกุฉกรรจ์ 1 - 50 ปี - 

กระท าความผิดซ า้  อกุฉกรรจ์ 3 ปี - ตลอดชีวติ - 
เพาะปลกู 
น าโทษข้อหา จ าหน่าย ผลิต บงัคบัใช้ 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
จ าหน่าย ผลิต เจตนาครอบครองเพ่ือ
แจกจ่าย 

อกุฉกรรจ์ 1 - 20 ปี 25,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง กระท าความผิดครัง้แรก ปรับ - 100 
จ าหน่าย ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
โฆษณา ลหโุทษ 3 เดือน 500 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิจยัเอกสารนโยบายและการจดัการปัญหากญัชา: กรณีศกึษาประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

108 

19. เซาท์ดาโคตา (South Dakota) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 2 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 2,000  

2 ออนซ์ - ½ ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 1 ปี 4,000 
½ ปอนด์ - 1 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
1 - 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 

10 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 30,000 
จ าหน่าย 
ไม่เกิน ½ ออนซ ์ ลหโุทษ 15 วนั - 1 ปี 2,000 

½ - 1 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ 2 ปี 4,000 
1 ออนซ์ - ½ ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
½ - 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 

1 ปอนดข์ึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 30,000 
ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ หรือใน
รัศมีสถานท่ีซึง่ก าหนด 500 ฟตุ 

- 5 ปีขึน้ไป 10,000 

ผู้ใดจ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 

ผลิต แจกจ่าย จ่ายกญัชา อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ลหโุทษ 30 วนั 500 
อ่ืนๆ 
อาศยัในห้องที่ซึง่ใช้หรือกกัตนุกญัชา ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
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20. นอร์ทดาโคตา (North Dakota) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ลหโุทษ 30 วนั 1,500  
1 ออนซข์ึน้ไป แตไ่ม่เกิน 500 กรัม อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
500 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 

ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 
จ าหน่าย 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 3 - 10 ปี 20,000 

ใช้ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 
ในรัศมีโรงเรียน 1,000 ฟตุ อกุฉกรรจ์ 20 ปี 20,000 
เพาะปลกู 

น าบทลงโทษข้อหา ครอบครอง บงัคบัใช้ 
กญัชาแปรรูป 
เสพ ลหโุทษ 1 ปี 3,000 

ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
ผลิตหรือจดัส่ง อกุฉกรรจ์ 10 ปี 20,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ผลิต จดัส่ง หรือ
โฆษณา 

ลหโุทษ 1 ปี 3,000 

จดัหาแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
อ่ืนๆ 

เยาวชนเป็นผู้กระท าผิด ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน 
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21. มินนิโซตา (Minnesota) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 42.5 กรัม* ลหโุทษ - 200 

42.5 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่10 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 50 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 20 ปี 250,000 

ตัง้แต ่50 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 100 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 25 ปี 500,000 

ตัง้แต ่100 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 30 ปี 1,000,000 
ตรวจพบในยานพาหนะ ไม่รวมท้ายรถ 
1.4 กรัมขึน้ไป 

ลหโุทษ 90 วนั 1,000 

* การกระท าผิดครัง้แรก อาจใช้มาตรการปล่อยตวัแบบก าหนดเง่ือนไข 
* ให้มีเข้ารับหลกัสตูรเร่ืองยาเสพติด 

จ าหน่าย 
ไม่เกิน 42.5 กรัม* ลหโุทษ - 200 
42.5 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 5 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 10,000 

ตัง้แต ่5 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 25 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 20 250,000 

ตัง้แต ่25 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 50 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 25 500,000 

ตัง้แต ่50 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 30 1,000,000 
น าเข้าตัง้แต ่100 กิโลกรัมขึน้ไป  
หรือใช้ผู้ เยาว์น าเข้า 

อกุฉกรรจ์ 35 1,250,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 20 250,000 

ภายในโรงเรียนหรือสถานท่ีซึง่ก าหนด อกุฉกรรจ์ 15 100,000 
ตัง้แต ่5 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 25 กิโลกรัมในโรงเรียน 

อกุฉกรรจ์ 25 500,000 

ตัง้แต ่25 กิโลกรัมขึน้ไปในโรงเรียน อกุฉกรรจ์ 30 1,000,000 
* ให้มีเข้ารับหลกัสตูรเร่ืองยาเสพติด 
การเพาะปลูก 
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ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 
น าโทษข้อหา ครอบครอง มาบงัคบัใช้ 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ - 300 
จ าหน่าย โฆษณา ลหโุทษ - 1,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ลหโุทษ 1 ปี 3,000 
อ่ืนๆ 
ผู้กระท าผิดในข้อหาครอบครองหรือจ าหน่ายในขณะขบัข่ี เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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22. ไอโอวา (Iowa) 
ความผิด ประเภทโทษ จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 
กระท าผิดครัง้แรก ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

กระท าผิดซ า้ครัง้ที่สอง ลหโุทษ 1 ปี 1,875 
กระท าผิดซ า้ครัง้ที่สาม ลหโุทษ 2 ปี 6.250 
ผู้ตดิกญัชาเรือ้รัง ให้ส่งไปบ าบดัรักษา 

เพาะปลกู หรือแจกจ่ายกญัชา 
ไม่เกิน 50 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 ปี 7,500 
50 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 100 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 50,000 

100 กิโลกรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 

อกุฉกรรจ์ 25 ปี 100,000 

1,000 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 50 ปี 1,000,000 

ใช้ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 5 - 25 ปี 100,000 
แจกจ่ายผู้ เยาว์ ในรัศมี
สวนสาธารณะ โรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
รถโรงเรียน 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 100,000 

การแจกจ่ายให้หมายถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่ายด้วย 
กญัชาแปรรูป 

โทษเสมือนกญัชาแทบทกุประการ 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง แจกจ่าย ผลิต ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

อ่ืนๆ 
สนบัสนนุ ช่วยเหลือ ในสถานท่ีซึง่
มีการใช้ แจกจ่าย หรือครอบครอง
กญัชา 

ลหโุทษ 1 ปี 1,875 

เจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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23. มิลซูรี (Missouri) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครอง 
ไม่เกิน 35 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

35 กรัม - 30 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 1 ปี 5,000 
30 กิโลกรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 15 ปี 20,000 
ตัง้แต ่100 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ 20,000 

ครอบครอง 100 กิโลกรัมขึน้ไปถือเป็นการขน 
จ าหน่าย ขน หรือแจกจ่ายกญัชา 
ไม่เกิน 4 กรัม อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 

5 กรัม - 30 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 15 ปี 20,000 
30 กิโลกรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 15 ปี 20,000 
ตัง้แต ่100 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ 20,000 

ตัง้แต ่500 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ  20,000 
ในรัศมีโรงเรียน 2,000 ฟตุ หรือในรัศมี
พบั 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี - ตลอดชีวติ  20,000 

จ าหน่าย แจกจ่าย แก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 5 - 15 ปี 20,000 
เพาะปลกูกญัชา 
น าโทษข้อหา ครอบครองและขาย มาบงัคบัใช้ 

กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
จ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 4 ปี 5,000 
อ่ืนๆ 

ผู้กระท าผิดอายุต ่ากว่า 21 ปี เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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24. ลุยเซียนา (Louisiana) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 14 กรัม - 15 วนั 300 

14 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2.5 ปอนด ์ - 6 เดือน 500 
ตัง้แต ่2.5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 60 ปอนด ์ - 2 - 10 ปี 30,000 
ตัง้แต ่60 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 100,000 

ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10,000 
ปอนด์ 

อกุฉกรรจ์ 10 - 40 ปี 400,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 25 - 40 ปี 1,000,000 
กระท าผิดครัง้แรกและกระท าผิดซ า้ครัง้ที่สองสามารถเลือกเข้าคมุประพฤตแิทนจ าคกุ 

แจกจ่าย เพาะปลูก 
กระท าผิดครัง้แรก - 5 - 30 ปี 50,000 

กระท าผิดซ า้ครัง้ที่สอง - 10 - 60 ปี 100,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ กระท าผิดครัง้แรก - 5 - 45 ปี 100,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ กระท าผิดซ า้ครัง้ท่ีสอง - 10 - 90 ปี 200,000 

ให้รวมถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 

อ่ืนๆ 
ครอบครอง แจกจ่าย เพาะปลกู ในรัศมีเขตปลอดยาเสพตดิ 2,000 ฟตุ ระวางโทษเป็น 1.5 เทา่ 
ผู้กระท าความผิด เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ี 30 วนัขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปี 
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25. อิลลินอยส์ (Illinois) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 2.5 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 1,500 

2.5 - 10 กรัม ลหโุทษ 6 เดือน 1,500 
10 กรัมขึน้ไป - 30 กรัม กระท าผิดครัง้แรก ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
10 กรัมขึน้ไป - 30 กรัม กระท าผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 25,000 

30 กรัมขึน้ไป - 500 กรัม กระท าผิดครัง้แรก อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 25 
30 กรัมขึน้ไป - 500 กรัม กระท าผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 25 
500 กรัมขึน้ไป - 2,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 25 

2,000 กรัมขึน้ไป - 5,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 3 - 14 ปี 25 
5,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 4 - 30 ปี 25 
จ าหน่าย หรือขนกญัชา 

ไม่เกิน 2.5 กรัม ลหโุทษ 6 เดือน 1,500 
2.5 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 10 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
10 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 30 กรัม อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 25,000 

30 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 500 กรัม อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 50,000 
500 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 3 - 14 ปี 100,000 
2,000 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 5,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 4 - 30 ปี 150,000 

5,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 6 - 60 ปี 200,000 
จดัส่งในสถานศกึษา ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
น าเข้าตัง้แต ่2,500 กรัมขึน้ไป ต้องโทษฐานจ าหน่าย ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 

เพาะปลกูกญัชา 
ไม่เกิน 5 ต้น ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
5 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 20 ต้น อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 25,000 

20 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 50 ต้น อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 25,000 
50 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 200 ต้น อกุฉกรรจ์ 3 - 14 ปี 100,000 
200 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 4 - 30 ปี 100,000 

กญัชาแปรรูป 
โทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
จ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 25,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 2 - 10 ปี 25,000 

จ าหน่ายแก่หญิงตัง้ครรภ์ อกุฉกรรจ์ 3 - 14 ปี 25,000 
อ่ืนๆ 
บงัคบัใช้มาตรการยดึทรัพย์ 
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26. อะแลสกา (Alaska) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ครอบครองเพื่อเสพ 
ไมเ่กิน 1 ออนซ์ - - - 
1 – 4 ออนซ์ ณ เคหสถานผู้นัน้ - - - 
ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 4 ออนซ์ ลหโุทษ 1 ปี 10,000 
ตัง้แต ่4 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือศนูย์
นนัทนาการ 500 ฟตุ  

อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 

กระท าความผิดในทีส่าธารณะ ปรับ - 100 
เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจา่ย 
ไมถ่ึง 1 ออนซ์ ลหโุทษ 1 ปี 10,000 
ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 
จ าหน่าย หรือจดัสง่กญัชา 
ไมเ่กิน 1 ออนซ์ ลหโุทษ 1 ปี 10,000 
ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 
แก่ผู้ เยาว์หรือผู้ เยาว์กวา่ผู้ จ าหนา่ย 3 ปี อกุฉกรรจ์ 10 ปี 100,000 
เพาะปลกูกญัชา 
ไมเ่กิน 6 ต้น (ต้นโตเต็มวยัไมเ่กิน 3 ต้น) - - - 
6 – 25 ต้น ณ เคหสถานผู้นัน้ - - - 
ตัง้แต ่25 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 1,000 
แก่ผู้ เยาว์หรือผู้ เยาว์กวา่ผู้จ าหนา่ย 3 ปี อกุฉกรรจ์ 10 ปี 100,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไมเ่กิน 3 กรัม ลหโุทษ 0 – 1 ปี 10,000 
ครอบครองมากกวา่ 3 กรัม อกุฉกรรจ์ 0 – 2 ปี 50,000 
จดัสง่ ผลิต หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจดัสง่ อกุฉกรรจ์ 1 – 3 ปี 100,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 
การให้กญัชาไมถ่ึง 1 ออนซ์โดยเสน่หา - - - 
เจ้าของสิ่งปลกูสร้างที่เกิดการกระท าความผิด อกุฉกรรจ์ 5 ปี 500,000 
ผู้กระท าความผิดฐานเสพหรือครอบครองกญัชา ให้เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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27. แอริโซนา (Arizona) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ 2 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 4 เดือน – 2 ปี 150,000 

ตัง้แต ่2 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 4 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 6 เดือน – 2.5 ปี 150,000 
ตัง้แต ่4 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 – 3.75 ปี 150,000 
จ าหน่ายกญัชา 

ไม่ถงึ 2 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 – 3.75 ปี 150,000 
2 – 4 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 2 – 8.75 ปี 150,000 
4 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 3 – 12.5 ปี 150,000 

ผลิต หรือเพาะปลกูกญัชา 
ไม่ถงึ 2 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 6 เดือน – 2.5 ปี 150,000 
2 – 4 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 1 – 3.75 ปี 150,000 

4 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 2 – 8.75 ปี 150,000 
ลกัลอบค้ากญัชา 
ไม่ถงึ 2 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 – 8.75 ปี 150,000 

ตัง้แต ่2 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 3 – 12.5 ปี 150,000 
กญัชาแปรรูป 
เสพหรือครอบครอง อกุฉกรรจ์ 1 – 3.75 ปี 150,000 

ผลิต จ าหน่าย หรือลกัลอบค้า อกุฉกรรจ์ 3 – 12.5 ปี 150,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครองหรือโฆษณา อกุฉกรรจ์ 4 เดือน – 2 ปี 150,000 

อ่ืนๆ 
ผู้ใดจ้างผู้ เยาว์ในการกระท าความผิด กระท าความผิดซ า้ในคดีอกุฉกรรจ์ หรือกระท าความผิด 
ในสถานศกึษา ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้  
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28. อาร์คันซอ (Arkansas) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ 4 ออนซ์ (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ ไม่เกิน 1 ปี 2,500 

ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 4 ออนซ์ 
(กระท าความผิดซ า้) 

อกุฉกรรจ์ ไม่เกิน 6 ปี 10,000 

ตัง้แต ่4 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ ไม่เกิน 6 ปี 10,000 
ตัง้แต ่10 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 – 10 ปี 10,000 

ตัง้แต ่25 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 – 20 ปี 10,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 500 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 6 – 30 ปี 10,000 
จดัส่งกญัชา 

ไม่เกิน 14 กรัม ลหโุทษ ไม่เกิน 1 ปี 2,500 
14 กรัม – 4 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ ไม่เกิน 6 ปี 10,000 

4 ออนซ ์– 25 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 – 10 ปี 10,000 
25 – 100 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 – 20 ปี 15,000 
100 – 500 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 6 – 30 ปี 15,000 

ให้รวมถงึผลิต หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจดัส่ง 
ลกัลอบค้ากญัชา 
ตัง้แต ่500 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 – 40 ปี 15,000 

กญัชาแปรรูป 
บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

เจตนาครอบครองเพ่ือเสพ ลหโุทษ ไม่เกิน 1 ปี 2,500 
เจตนาครอบครองเพ่ือเพาะปลกู อกุฉกรรจ์ ไม่เกิน 6 ปี 10,000 
จดัส่งอปุกรณ์ฯ ส าหรับสบูแก่ผู้ เยาว์กว่า 3 ปี ลหโุทษ ไม่เกิน 1 ปี 2,500 

จดัส่งอปุกรณ์ฯ ส าหรับเพาะปลกูแก่ผู้ เยาว์กว่า  
3 ปี 

อกุฉกรรจ์ 5 – 20 ปี 15,000 
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29. แอละแบมา (Alabama) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ครอบครองเพื่อเสพ ลหโุทษ 1 ปี 6,000 
มิได้ครอบครองเพื่อเสพ อกุฉกรรจ์ 1 – 10 ปี 15,000 
จ าหน่ายกญัชา 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 2 – 20 ปี 30,000 
แก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 10 ปี – ตลอดชีวิต 60,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือ 
บ้านเอือ้อาทร 3 ไมล์ 

อกุฉกรรจ์ 5 ปี - 

ลกัลอบค้ากญัชา 
2.2 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 100 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 ปี 25,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 500 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 50,000 
ตัง้แต ่500 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 1,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 15 ปี 200,000 
เพาะปลกูกญัชา 
ผลิตในระดบัที่ 2  อกุฉกรรจ์ 2 – 20 ปี 30,000 
ผลิตในระดบัที่ 1  อกุฉกรรจ์ 10 ปี – ตลอดชีวิต 60,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 1 – 10 ปี 15,000 
ผลิตในระดบัที่ 2  อกุฉกรรจ์ 2 – 20 ปี 30,000 
ผลิตในระดบัที่ 1  อกุฉกรรจ์ 10 ปี – ตลอดชีวิต 60,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ใช้ หรือเจตนาครอบครองเพ่ือใช้ ลหโุทษ 1 ปี 6,000 
จดัสง่ หรือจ าหน่าย ลหโุทษ 1 ปี 6,000 
ใช้ จดัสง่ จ าหน่าย หรือเจตนาครอบครองหรือ
ผลิตเพื่อจดัสง่หรือจ าหน่าย หรือเจตนา
ครอบครองเพื่อใช้ อปุกรณ์ผลิตสารควบคมุ 

อกุฉกรรจ์ 1 – 10 ปี 15,000 

กระท าความผิดซ า้ฐานจดัสง่หรือจ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 1 – 10 ปี 15,000 
จดัสง่ หรือจ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 2 – 20 ปี 30,000 
อ่ืนๆ 
ผู้ ใดกระท าความผิด ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน 
ปกป้องผู้ปกครองหรือผู้ดแูลผู้ซึง่มีใบสัง่ยาส าหรับครอบครองหรือใช้ Cannabidiol (CBD)  
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30. เทนเนสซี (Tennessee) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไมเ่กิน ½ ออนซ์ (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 1 ปี 250 
ไมเ่กิน ½ ออนซ์ (กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สอง) ลหโุทษ 1 ปี 500 
ไมเ่กิน ½ ออนซ์ (กระท าความผิดซ า้อกีครัง้) อกุฉกรรจ์ 1 – 6 ปี 1,000 
จ าหน่าย 
½ ออนซ์ – 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 – 6 ปี 5,000 
10 – 70 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 – 12 ปี 50,000 
70 – 300 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 8 – 30 ปี 10,000 
300 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 – 60 ปี 200,000 
ให้รวมถึงเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจา่ย 

ผู้ ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพ่ิมโทษแกผู่้นัน้ 

เพาะปลกูกญัชา 
ไมเ่กิน 10 ต้น อกุฉกรรจ์ 1 – 6 ปี 5,000 
10 – 19 ต้น อกุฉกรรจ์ 2 – 12 ปี 50,000 
20 – 99 ต้น อกุฉกรรจ์ 3 – 15 ปี 100,000 
100 – 499 ต้น อกุฉกรรจ์ 8 – 30 ปี 200,000 
ตัง้แต ่500 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 – 60 ปี 500,000 
ผู้ ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพ่ิมโทษแกผู่้นัน้ 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง ลหโุทษ 11 เดือน 2,500 
ผลิต จดัสง่ หรือจ าหน่าย ไมเ่กิน 2 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 6 ปี 5,000 
ผลิต จดัสง่ หรือจ าหน่าย 2 – 4 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 12 ปี 50,000 
ผลิต จดัสง่ หรือจ าหน่าย 4 – 8 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 15 ปี 100,000 
ผลิต จดัสง่ หรือจ าหน่าย 8 – 15 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 30 ปี 200,000 
ผลิต จดัสง่ หรือจ าหน่าย 15 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 60 ปี 500,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
จ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 1 – 6 ปี 3,000 
อ่ืนๆ 
ปลอมแปลงผลการตรวจพิสจูน์ฯ ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
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31. เคนทักกี (Kentucky) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ 8 ออนซ์ ลหโุทษ 45 วนั 250 

จ าหน่าย หรือลกัลอบค้ากญัชา 
ไม่ถงึ 8 ออนซ์ (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 1 ปี 500 
ไม่ถงึ 8 ออนซ์ (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 10,000 

8 ออนซ์ – 5 ปอนด ์(กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 10,000 
8 ออนซ์ – 5 ปอนด ์(กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 5 – 10 ปี 10,000 
ตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 5 – 10 ปี 10,000 

ตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 10 – 20 ปี 10,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 5 – 10 ปี 10,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 10 – 20 ปี 10,000 

กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือ
สวนสาธารณะ 1,000 หลา 

อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 10,000 

เพาะปลกูกญัชา 

ไม่ถงึ 5 ต้น (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 1 ปี 500 
ไม่ถงึ 5 ต้น (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่5 ต้นขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 10,000 

ตัง้แต ่5 ต้นขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 5 – 10 ปี 10,000 
กญัชาแปรรูป 
บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 500 
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32. มิซแิกน (Michigan) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ทกุปริมาณ ลหโุทษ 1 ปี 2,000 

กระท าความผิดในสวนสาธารณะ ลหโุทษหรืออกุฉกรรจ์ 2 ปี 2,000 
ครอบครองเพ่ือเสพ ลหโุทษ 90 วนั 100 
จ าหน่ายกญัชา 

จ าหน่ายโดยปราศจากคา่ตอบแทน ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ไม่ถงึ 5 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 4 ปี 20,000 
ตัง้แต ่5 กิโลกรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 45 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 7 ปี 500,000 

ตัง้แต ่45 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 10,000,000 
เพาะปลกูกญัชา 
ไม่ถงึ 20 ต้น อกุฉกรรจ์ 4 ปี 20,000 

ตัง้แต ่20 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 200 ต้น อกุฉกรรจ์ 7 ปี 500,000 
ตัง้แต ่200 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 10,000,000 
กญัชาแปรรูป 

บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
จ าหน่าย ลหโุทษ 90 วนั 5,000 

อ่ืนๆ 
ครอบครองกญัชา ในเมือง Ann Arbor - - 100 
ผู้ใดกระท าความผิด ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน 
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33. อินดีแอนา (Indiana) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครองกญัชา 
ทกุปริมาณ ลหโุทษ 180 วนั 1,000 

ไม่ถงึ 30 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 5,000 
ตัง้แต ่30 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2.5 ปี 10,000 
ผู้กระท าความผิดครัง้แรก สามารถปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไข แทนการลงโทษได้ 

จ าหน่าย หรือเพาะปลกูกญัชา 
ไม่ถงึ 30 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 5,000 
ตัง้แต ่30 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2.5 ปี 10,000 

ตัง้แต ่10 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 10,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 10,000 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 
ตัง้แต ่5 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2.5 ปี 10,000 

ผลิต 
ไม่ถงึ 5 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 5,000 
ตัง้แต ่5 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 300 กรัม อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2.5 ปี 10,000 

ตัง้แต ่300 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 - 6 ปี 10,000 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง จ าหน่าย หรือผลิต ปรับ - 10,000 
ครอบครอง จ าหน่าย หรือผลิต 
(กระท าความผิดซ า้) 

อกุฉกรรจ์ 6 เดือน - 2.5 ปี 10,000 

อ่ืนๆ 
ปรากฏอยู่ ณ สถานท่ีซึง่มีการกระท าความผิด
เก่ียวกบัยาเสพตดิ 

ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

ผู้ใดกระท าความผิดฐานครอบครอง จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกญัชา ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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34. จอร์เจีย (Georgia) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 

ครอบครองเพ่ือเสพ 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
1 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 5,000 

เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ไม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 5,000 
10 - 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 100,000 

2,000 - 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 7 - 30 ปี 250,000 
10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 - 30 ปี 1,000,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา สวนสาธารณะ 
บ้านเอือ้อาทร หรือสถานท่ีปลอดยาเสพตดิ 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 40,000 

จ าหน่าย หรือจดัส่งกญัชา 
ไม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 5,000 
10 - 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 100,000 

2,000 - 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 7 - 30 ปี 250,000 
10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 - 30 ปี 1,000,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา สวนสาธารณะ 
บ้านเอือ้อาทร หรือสถานท่ีปลอดยาเสพตดิ 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 40,000 

เพาะปลกูกญัชา 
ไม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 5,000 

10 - 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 100,000 
2,000 - 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 7 - 30 ปี 250,000 
10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 - 30 ปี 1,000,000 

กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา สวนสาธารณะ 
บ้านเอือ้อาทร หรือสถานท่ีปลอดยาเสพตดิ 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 40,000 

กญัชาแปรรูป 

ครอบครอง 
ผลิตภณัฑ์คงรูปไม่ถงึ 1 กรัม หรือ 
ผลิตภณัฑ์เหลวไม่ถงึ 1 มิลลิกรัม 

อกุฉกรรจ์ 1 - 3 ปี 5,000 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครอง  
ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่1 กรัมขึน้ไป 
แตไ่ม่ถงึ 4 กรัม หรือ ผลิตภณัฑ์เหลวตัง้แต ่1 มิลลิกรัม 
แตไ่ม่ถงึ 4 มิลลิกรัม 

อกุฉกรรจ์ 1 - 8 ปี 5,000 

ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 1 - 15 ปี 5,000 
ผลิต แจกจ่าย จ าหน่าย  
หรือเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 

อกุฉกรรจ์ 
5 - 30 ปี 5,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง หรือจ าหน่าย ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืน 

อ่ืนๆ 
ทิง้กญัชาในท่ีสาธารณะ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ใช้ผู้ เยาว์จ าหน่ายหรือเพาะปลูก อกุฉกรรจ์ 5 - 20 ปี 20,000 

แจกจ่ายผลิตภณัฑ์รสกญัชา ลหโุทษ - 500 
สนบัสนนุการกระท าความผิด อกุฉกรรจ์ 1 - 4 ปี 30,000 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานครอบครอง จ าหน่าย หรือเพาะปลกูกญัชา ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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35. ฟลอริดา (Florida) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 20 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

20 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 25 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
25 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 - 15 ปี 25,000 
ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10,000 ปอนด์  อกุฉกรรจ์ 7 - 30 ปี 50,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 - 30 ปี 200,000 
ไม่ถงึ 25 ต้น อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
25 - 300 ต้น อกุฉกรรจ์ 15 ปี 10,000 

300 - 2,000 ต้น อกุฉกรรจ์ 3 - 15 ปี 25,000 
2,000 - 10,000 ต้น อกุฉกรรจ์ 7 - 30 ปี 50,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา สวนสาธารณะ หรือ
สถานท่ีซึง่ก าหนด 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 15 ปี 10,000 

จ าหน่ายกญัชา 
ไม่เกิน 20 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

ไม่เกิน 25 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
25 ปอนด์ หรือ 300 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด์
หรือต้น 

อกุฉกรรจ์ 
3 - 15 ปี 25,000 

ตัง้แต ่2,000 ปอนด์หรือต้นขึน้ไป แตไ่ม่เกิน  
10,000 ปอนด์หรือต้น 

อกุฉกรรจ์ 
7 - 30 ปี 50,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 - 30 ปี 200,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา สวนสาธารณะ หรือ
สถานท่ีซึง่ก าหนด 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 15 ปี 10,000 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
จ าหน่าย ผลิต หรือจดัส่ง อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
อ่ืนๆ 

ผู้ใดกระท าความผิด ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 1 ปี 
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36. นอร์ทแคโรไลนา (North Carolina)  
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 

ครอบครองเพ่ือเสพ 
ไม่เกิน 0.5 ออนซ ์ ลหโุทษ - 200 
0.5 – 1.5 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 – 45 วนั 1,000 

1.5 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 – 8 เดือน 1,000 
เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
10 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 25 – 39 เดือน 5,000 

ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 35 – 51 เดือน 25,000 
ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป 
แตไ่ม่ถงึ 10,000 ปอนด์ 

อกุฉกรรจ์ 
70 – 93 เดือน 50,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 175 – 222 เดือน 200,000 

จ าหน่าย หรือจดัส่งกญัชา 
ไม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 4 – 8 เดือน 1,000 
10 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 25 – 39 เดือน 5,000 

ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 35 – 51 เดือน 25,000 
ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ แตไ่ม่ถงึ 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 70 – 93 เดือน 50,000 
ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 175 – 222 เดือน 200,000 

แก่ผู้ เยาว์หรือสตรีมีครรภ์ อกุฉกรรจ์ 3 – 8 ปี - 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาสถานรับ
เลีย้งเดก็ สวนสาธารณะ 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 
1 – 3 ปี - 

เพาะปลกูกญัชา 
ไม่ถงึ 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 – 8 เดือน 1,000 
10 – 50 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 2 – 2.5 ปี 5,000 

50 – 2,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3 – 3.5 ปี 25,000 
2,000 – 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 6 – 7 ปี 50,000 
ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 14.5 – 18 ปี 200,000 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 
ไม่ถงึ 0.05 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 – 10 วนั 200 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
0.05 – 0.15 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 – 45 วนั 200 
0.15 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 4 – 6 เดือน 200 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ใช้ ครอบครอง จ าหน่าย จดัส่ง หรือผลิต ลหโุทษ 1 – 45 วนั 1,000 
จดัส่งแก่ผู้ เยาว์กวา่ 3 ปี อกุฉกรรจ์ 3 – 8 เดือน - 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 

ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืน 
อ่ืนๆ 
ใช้ผู้ เยาว์จ าหน่ายหรือจดัส่ง อกุฉกรรจ์ 8 เดือน – 7 ปี - 

ครอบครองกญัชาในทณัฑสถาน อกุฉกรรจ์ 4 – 8 เดือน - 
ผู้ใดกระท าความผิดอกุฉกรรจ์และถกูคมุความประพฤต ิให้ยดึใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการวิจยัเอกสารนโยบายและการจดัการปัญหากญัชา: กรณีศกึษาประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

130 

37. เซาท์แคโรไลนา (South Carolina) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 1 ออนซ ์(กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 30 วนั 200 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์(กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
จ าหน่าย หรือลกัลอบค้ากญัชา 
ไม่ถงึ 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 

10 - 100 ปอนด์ (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 10,000 
10 - 100 ปอนด์ (กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สอง) อกุฉกรรจ์ 5 - 20 ปี 25,000 
10 - 100 ปอนด์ (กระท าความผิดซ า้อีกครัง้) อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 25,000 

100 - 2,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 25,000 
2,000 - 10,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 50,000 
10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 200,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ หรือกระท าความผิดในรัศมี
สถานศกึษาสนามเดก็เล่น หรือสวนสาธารณะ ½ ไมล์ 

อกุฉกรรจ์ 10 ปี 10,000 

เพาะปลกูกญัชา 

ไม่ถงึ 100 ต้น อกุฉกรรจ์ 5 ปี 5,000 
100 - 1,000 ต้น อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 25,000 
1,000 - 10,000 ต้น อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 50,000 

10,000 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่25 ปีขึน้ไป 200,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง 

ไม่เกิน 10 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 200 
10 กรัมขึน้ไป ลหโุทษ 5 ปี 5,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง ปรับ - 500 
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38. เวอร์จเินีย (Virginia) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ ½ ออนซ ์(กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 30 วนั 500 

ไม่ถงึ ½ ออนซ ์(กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 1 ปี 2,500 
จ าหน่าย ผลิต หรือลกัลอบค้ากญัชา 
½ ออนซ์ - 5 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี 2,500 

5 ปอนด์ - 100 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 1,000 
100 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี - ตลอดชีวติ  100,000 
แจกจ่ายแก่ผู้ เยาว์กว่า 3 ปี อกุฉกรรจ์ 2 - 50 ปี 100,000 

กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือจดุจอดรถ
สถานศกึษา 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 
1 - 5 ปี 100,000 

ผลิต อกุฉกรรจ์ 5 - 30 ปี 10,000 

ลกัลอบน าเข้าสู่รัฐ อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 100,000 
ให้รวมถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
กญัชาแปรรูป 

ครอบครองน า้มนักญัชาแปรรูป อกุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 2,500 
ผลิต จ าหน่าย ให้โดยเสน่หา แจกจ่าย หรือเจตนา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ให้โดยเสน่หา หรือแจกจ่าย 

อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 500,000 

ลกัลอบน าเข้าน า้มนักญัชาแปรรูปเข้าสู่รัฐ อกุฉกรรจ์ 5 - 40 ปี 1,000,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืน 

อ่ืนๆ 
บรูณะเคหสถานเพ่ือผลิต หรือแจกจ่ายกญัชา อกุฉกรรจ์ 1 - 10 ปี - 
ผู้ใดกระท าความผิด ให้เพิกถอนสิทธิการขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน 
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39. เวลต์เวอร์จเินีย (West Virginia) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ทกุปริมาณ ลหโุทษ 90 วนั – 6 เดือน 1,000 

จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกญัชา 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 15,000 
ลกัลอบน าเข้าสู่รัฐ อกุฉกรรจ์ 1 – 5 ปี 15,000 

แจกจ่ายแก่ผู้ เยาว์ หรือกระท าความผิดในรัศมี
สถานศกึษา 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป - 

ให้รวมถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
เพาะปลกูกญัชา 

บทก าหนดโทษเสมือนฐานครอบครอง และจ าหน่าย 
กญัชาแปรรูป 

บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
เก่ียวข้องกบัการค้า ลหโุทษ 6 เดือน – 1 ปี 5,000 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัการผลิตหรือล าเลียงสารควบคมุทัง้หมด 
อ่ืนๆ 

พยายามปลอมแปลงผลตรวจพิสจูน์ฯ ลหโุทษ 0 – 1 ปี 10,000 
ผู้ใดกระท าความผิดโดยใช้ยานพาหนะ ให้เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 
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40. โอไฮโอ (Ohio) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ 100 กรัม ลหโุทษ - 150 

100 - 200 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 250 
200 - 1,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 1 ปี 2,500 
1,000 - 20,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 10,000 

20,000 - 40,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 8 ปี 15,000 
40,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่8 ปีขึน้ไป 20,000 
จ าหน่าย แจกจ่าย หรือลกัลอบค้ากญัชา 

ไม่เกิน 20 กรัม (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ - 150 
ไม่เกิน 20 กรัม (กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 60 วนั 500 
ไม่ถงึ 200 กรัม อกุฉกรรจ์ 1 ปี 2,500 

200 - 1,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 18 เดือน 2,500 
1,000 - 20,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 10,000 
20,000 - 40,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 5 - 8 ปี 15,000 

40,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่8 ปีขึน้ไป 20,000 
ผู้ใดจ าหน่ายแก่เยาวชน หรือกระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือผู้ เยาว์ 1,000 ฟตุ 
หรือกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 

เพาะปลกูกญัชา 
บทก าหนดโทษเสมือนฐานครอบครอง 
กญัชาแปรรูป 

ครอบครอง 
ผลิตภณัฑ์คงรูปไม่ถงึ 5 กรัม หรือ 
ผลิตภณัฑ์เหลวไม่ถงึ 1 กรัม 

ลหโุทษ - 150 

ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่5 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 10 กรัม หรือผลิตภณัฑ์เหลว 
ตัง้แต ่1 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2 กรัม 

ลหโุทษ 30 วนั 250 

ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่10 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 50 กรัม หรือผลิตภณัฑ์เหลว 
ตัง้แต ่2 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 10 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 1 ปี 2,500 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่50 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 1,000 กรัม หรือผลิตภณัฑ์เหลว
ตัง้แต ่10 กรัมขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 200 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 3 ปี 10,000 

ผลิตภณัฑ์คงรูป 1,000 กรัมขึน้ไป หรือ
ผลิตภณัฑ์เหลว 200 กรัมขึน้ไป 

อกุฉกรรจ์ 8 ปี 15,000 

จ าหน่าย    
ผลิตภณัฑ์คงรูปไม่ถงึ 10 กรัม หรือ 
ผลิตภณัฑ์เหลวไม่ถงึ 2 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 1 ปี 2,500 

ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่10 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 50 กรัม หรือผลิตภณัฑ์เหลว
ตัง้แต ่2 กรัมขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 10 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 18 เดือน 5,000 

ผลิตภณัฑ์คงรูปตัง้แต ่50 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่เกิน 1,000 กรัม หรือผลิตภณัฑ์เหลว
ตัง้แต ่10 กรัมขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 200 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 3 ปี 10,000 

ผลิตภณัฑ์คงรูป 1,000 กรัมขึน้ไป หรือ
ผลิตภณัฑ์เหลว 200 กรัมขึน้ไป 

อกุฉกรรจ์ 
8 ปี 15,000 

ผลิต อกุฉกรรจ์ 8 ปี 15,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา    
ครอบครอง ลหโุทษ - 150  

จ าหน่าย ลหโุทษ 90 วนั 750 
อ่ืนๆ    
ผู้ใดกระท าความผิด ให้ระงบัใบอนญุาตขบั
ข่ียานพาหนะ 6 เดือน - 5 ปี 
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41. เพนซลิเวเนีย (Pennsylvania)  
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 30 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 500 

30 กรัมขึน้ไป ลหโุทษ 1 ปี 5,000 
ผู้กระท าความผิดครัง้แรก สามารถปล่อยตวัแบบมีเง่ือนไข แทนการลงโทษได้ 
กระท าความผิดซ า้ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกญัชา 

ไม่เกิน 30 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 500 
2 - 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 ปี 5,000 
10 - 50 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 3 ปี 25,000 

ไม่ถงึ 1,000 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 3 ปี 25,000 
ตัง้แต ่1,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 10 ปี 100,000 

กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา 1,000 ฟตุ หรือ  
สนามเดก็เล่น 250 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 2 - 4 ปี - 

แจกจ่ายแก่ผู้ เยาว์ หรือกระท าความผิดซ า้ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
ศาลสามารถเพิ่มโทษปรับได้ ตามสดัส่วนการจ าหน่ายยาเสพติด 

เพาะปลกูกญัชา 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 1 - 5 ปี 15,000 
กญัชาแปรรูป 

ครอบครองไม่เกิน 8 กรัม ลหโุทษ 30 วนั 500 
ครอบครอง 8 กรัมขึน้ไป ลหโุทษ 1 ปี 5,000 
ผลิต อกุฉกรรจ์ 5 ปี 15,000 

บทลงโทษฐานจ าหน่ายเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 2,500 

จดัส่งแก่ผู้ เยาว์กวา่ 3 ปี ลหโุทษ 2 ปี 5,000 
อ่ืนๆ 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานครอบครอง จ าหน่าย หรือจดัส่งกญัชา ให้เพิกถอนสิทธิการขบัข่ียานพาหนะ
ระยะเวลาตามโทษท่ีได้รับ 
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42. นิวยอร์ก (New York) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 25 กรัม (กระท าความผิดครัง้แรก) - - 100 

ไม่เกิน 25 กรัม (กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สอง) - - 200 
ไม่เกิน 25 กรัม (กระท าความผิดซ า้อีกครัง้) - 15 วนั 250 
25 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2 ออนซ ์ ลหโุทษ 3 เดือน 500 

2 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 8 ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
8 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 4 ปี 5,000 
1 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 

10 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 15,000 
กระท าความผิดในท่ีสาธารณะ ลหโุทษ 90 วนั 250 
จ าหน่ายกญัชา 

ไม่เกิน 2 กรัม  หรือบหุร่ีกญัชา 1 มวน ลหโุทษ 3 เดือน 500 
ไม่เกิน 25 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
25 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 4 ออนซ ์ อกุฉกรรจ์ 4 ปี 5,000 

4 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 
1 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 15,000 
ใช้ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 4 ปี 5,000 

แก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 
ลกัลอบค้ากญัชา 
ทกุปริมาณ อกุฉกรรจ์ 15 – 25 ปี 100,000 

เพาะปลกูกญัชา 
ทกุปริมาณ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
กญัชาแปรรูป 

ครอบครอง 
ไม่ถงึ ¼ ออนซ ์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ตัง้แต ่¼ ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 1 ออนซ์ อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 

ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 15,000 
จ าหน่าย อกุฉกรรจ์ 15 ปี 15,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครอง หรือจ าหน่ายอปุกรณ์ค านวณ
ปริมาณกญัชา 

ลหโุทษ 1 ปี - 

กระท าความผิดซ า้ อกุฉกรรจ์ 7 ปี 5,000 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดอกุฉกรรจ์ 
อ่ืนๆ 

ผู้ เยาว์กระท าความผิด ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน 
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43. เมน (Maine) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 1.25 ปอนด ์ ปรับ - 600 

1.25 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2.5 ออนซ์ ปรับ - 1,000 
2.5 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 8 ออนซ ์ อาชญากรรม 6 เดือน 1,000 
8 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปอนด ์ อาชญากรรม 1 ปี 2,000 

1 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 20 ปอนด์ อาชญากรรม 5 ปี 5,000 
ตัง้แต ่20 ปอนด์ขึน้ไป อาชญากรรม 10 ปี 20,000 
จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกญัชา 

ไม่เกิน 1 ปอนด ์ อาชญากรรม 1 ปี 2,000 
1 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 20 ปอนด์ อาชญากรรม 5 ปี 5,000 
ตัง้แต ่20 ปอนด์ขึน้ไป อาชญากรรม 10 ปี 20,000 

จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ หรือกระท าความผิดในรัศมี
สถานศกึษา หรือรถสถานศกึษา 1,000 ฟตุ 

อาชญากรรม 5 ปี 5,000 

เพาะปลกูกญัชา 

ไม่เกิน 5 ต้น อาชญากรรม 6 เดือน 1,000 
5 ต้นขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ต้น อาชญากรรม 1 ปี 2,000 
ตัง้แต ่100 ต้นขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 500 ต้น 

อาชญากรรม 5 ปี 5,000 

ตัง้แต ่500 ต้นขึน้ไป อาชญากรรม 10 ปี 20,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครอง อาชญากรรม 1 ปี 2,000 

ลกัลอบค้า อาชญากรรม 5 ปี 5,000 
ลกัลอบค้า (กระท าความผิดซ า้ ใช้ผู้ เยาว์ ฯลฯ) อาชญากรรม 10 ปี 20,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง อาชญากรรม - 300 
จ าหน่าย อาชญากรรม 6 เดือน 1,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อาชญากรรม 1 ปี 2,000 

อ่ืนๆ 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานจดัหากญัชาแปรรูป ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ   
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44. แมสซาซูเซตส์ (Massachusetts) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่เกิน 1 ออนซ ์ ปรับ - 100 
1 ออนซ์ขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 6 เดือน 500 
1 ออนซ์ขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 2 ปี 2,000 

เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ไม่ถงึ 50 ปอนด์ (กระท าความผิดครัง้แรก) - 0 – 2 ปี 5,000 
ไม่ถงึ 50 ปอนด์ (กระท าความผิดซ า้) - 1 – 2.5 ปี 10,000 

ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 – 15 ปี 10,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 – 15 ปี 25,000 
ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3.5 – 15 ปี 50,000 

ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 8 – 15 ปี 200,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา 300 ฟตุ หรือ
สวนสาธารณะ 100 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 2 – 15 ปี 10,000 

ชกัชวนผู้ เยาว์กระท าความผิด อกุฉกรรจ์ 5 – 15 ปี 100,000 
แจกจ่าย หรือเพาะปลกูกญัชา 
ไม่ถงึ 50 ปอนด์ (กระท าความผิดครัง้แรก) - 0 – 2 ปี 5,000 

ไม่ถงึ 50 ปอนด์ (กระท าความผิดซ า้) - 1 – 2.5 ปี 10,000 
ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 100 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 1 – 15 ปี 10,000 
ตัง้แต ่100 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 2,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 2 – 15 ปี 25,000 

ตัง้แต ่2,000 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 10,000 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 3.5 – 15 ปี 50,000 
ตัง้แต ่10,000 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 8 – 15 ปี 200,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา 300 ฟตุ หรือ
สวนสาธารณะ 100 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 2 – 15 ปี 10,000 

ชกัชวนผู้ เยาว์กระท าความผิด อกุฉกรรจ์ 5 – 15 ปี 100,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไม่เกิน 1 ออนซ์ ปรับ - 100 

ครอบครอง 1 ออนซ์ขึน้ไป - 1 ปี 1,000 
ผลิต หรือแจกจ่าย - 2.5 – 5 ปี 5,000 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ผลิต หรือแจกจ่ายแก่ผู้ เยาว์ - 2 – 15 ปี 25,000 
ใช้ผู้ เยาว์ ผลิตหรือแจกจ่าย - 5 – 15 ปี 100,000 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

จ าหน่าย ครอบครอง ซือ้ - 1 – 2 ปี 5,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 3 – 5 ปี 5,000 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 

กญัชา ยานพาหนะ และเงิน 
อ่ืนๆ 
ผู้ใดสมคบกนัเพ่ือกระท าความผิดเก่ียวกบักญัชา ให้เพิ่มโทษในอตัราสูงสดุ 

ครอบครองกญัชาไม่เกิน 1 ออนซ์ ไม่เป็นเหตใุนการเพิกถอนสิทธิการขับข่ียานพาหนะ 
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45. นิวแฮมป์เซียร์ (New Hampshire) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ทกุปริมาณ ลหโุทษ 1 ปี 2,000 

จ าหน่าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
ไม่ถงึ 1 ออนซ์  อกุฉกรรจ์ 3 ปี 25,000 
ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป 
แตไ่ม่ถงึ 5 ปอนด์ 

อกุฉกรรจ์ 
7 ปี 100,000 

ตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 20 ปี 300,000 
ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา 1,000 ฟตุ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 

เพาะปลกูกญัชา 
บทก าหนดโทษเสมือนฐานครอบครอง และจ าหน่าย 

กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไม่เกิน 5 กรัม ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
ครอบครอง 5 กรัมขึน้ไป ลหโุทษ 1 ปี 5,000 

ผลิต จ าหน่าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
ไม่ถงึ 5 กรัม 

อกุฉกรรจ์ 
3 ปี 25,000 

ผลิต จ าหน่าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
ตัง้แต ่5 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 1 ปอนด ์

อกุฉกรรจ์ 
7 ปี 100,000 

ผลิต จ าหน่าย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
ตัง้แต ่1 ปอนด์ขึน้ไป  

อกุฉกรรจ์ 
20 ปี 30,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

จ าหน่าย หรือครอบครอง ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
อ่ืนๆ 
ผู้กระท าความผิดอายตุ ่ากว่า 21 ปี ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 90 วนั – 1 ปี 

ผู้กระท าความผิดอายตุ ่ากว่า 18 ปี ให้ระงบัใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ 1 – 5 ปี 
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46. แมริแลนด์ (Maryland) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ครอบครองเพ่ือเสพ 

ไม่ถงึ 10 กรัม ปรับ - 100 
ตัง้แต ่10 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 50 ปอนด ์ ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 5 ปี 100,000 

ผู้ใดกระท าความผิดซ า้ ให้เพิ่มโทษปรับแก่ผู้นัน้ 
เจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
ไม่ถงึ 50 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 15,000 

ตัง้แต ่50 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 15,000 
50 ปอนด์ขึน้ไป (นกัค้ารายใหญ่) อกุฉกรรจ์ 20 – 40 ปี 1,000,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา หรือประถมศกึษา 1,000 ฟตุ 

อกุฉกรรจ์ 20 ปี 20,000 

กระท าความผิดข้างต้นซ า้ อกุฉกรรจ์ 5 – 40 ปี 40,000 
ใช้ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 20 ปี 20,000 

ลกัลอบค้ากญัชา 
5 กิโลกรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 45 กิโลกรัม อกุฉกรรจ์ 10 ปี 10,000 
ตัง้แต ่45 กิโลกรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 25 ปี 50,000 

ครอบครองอาวธุขณะกระท าความผิด อกุฉกรรจ์ 5 – 20 ปี - 
เพาะปลกูกญัชา 
บทก าหนดโทษเสมือนฐานครอบครอง 

กญัชาแปรรูป 
บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ครอบครอง จ าหน่าย โฆษณา หรือแจกจ่าย ลหโุทษ - 500 
กระท าความผิดข้างต้นซ า้ ลหโุทษ 2 ปี 2,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์กว่า 3 ปี ลหโุทษ 8 ปี 15,000 

ครอบครองหรือจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับกญัชาท่ี
ถกูควบคมุ 

ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
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47. เดลาแวร์ (Delaware) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่ถงึ 175 กรัม ลหโุทษ 3 เดือน 575 

ตัง้แต ่175 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 1,500 กรัม อกุฉกรรจ์ 3 ปี ดลุยพินิจศาล 
ตัง้แต ่1,500 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 3,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 5 ปี ดลุยพินิจศาล 
ตัง้แต ่3,000 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 4,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 8 ปี  ดลุยพินิจศาล 

ตัง้แต ่4,000 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 5,000 กรัม อกุฉกรรจ์ 15 ปี ดลุยพินิจศาล 
ตัง้แต ่5,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 2 - 25 ปี ดลุยพินิจศาล 
แจกจ่าย จ าหน่าย หรือผลิตกญัชา 

ไม่ถงึ 1,500 กรัม อกุฉกรรจ์ 8 ปี ดลุยพินิจศาล 
ตัง้แต ่1,500 กรัมขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 4,000 กรัม  อกุฉกรรจ์ 15 ปี ดลุยพินิจศาล 
ตัง้แต ่4,000 กรัมขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 2 - 25 ปี ดลุยพินิจศาล 

กญัชาแปรรูป 
บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 

ใช้ หรือเจตนาครอบครองเพ่ือใช้ ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 
จดัส่ง หรือเจตนาครอบครองเพ่ือจดัส่ง อกุฉกรรจ์ 2 ปี ดลุยพินิจศาล 
จดัส่งแก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 3 ปี ดลุยพินิจศาล 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ของกลางและทรัพย์สินทัง้หมด 
อ่ืนๆ 

ผู้กระท าความผิดครัง้แรก สามารถคมุความประพฤต ิแทนการลงโทษได้ 
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48. คอนเนตทคัิต (Connecticut) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ครอบครองเพื่อเสพ 
ไมถ่ึง ½ ออนซ์ (กระท าความผิดครัง้แรก) ปรับ - 150 
ไมถ่ึง ½ ออนซ์ (กระท าความผิดซ า้) ปรับ - 500 
ตัง้แต ่½ ออนซ์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 4 ออนซ์ 
(กระท าความผิดครัง้แรก) 

ลหโุทษ 1 ปี 1,000 

ตัง้แต ่½ ออนซ์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 4 ออนซ์ 
(กระท าความผิดซ า้) 

อกุฉกรรจ์ 5 ปี 3,000 

ตัง้แต ่4 ออนซ์ขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 5 ปี 2,000 
ตัง้แต ่4 ออนซ์ขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 10 ปี 5,000 
แจกจา่ย หรือเพาะปลกูกญัชา 
ไมถ่ึง 1 กิโลกรัม (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 7 ปี 25,000 
ไมถ่ึง 1 กิโลกรัม (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 15 ปี 100,000 
ตัง้แต ่1 กิโลกรัมขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) อกุฉกรรจ์ 5 – 20 ปี 25,000 
ตัง้แต ่1 กิโลกรัมขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) อกุฉกรรจ์ 10 – 25 ปี 100,000 
ผู้ ใดกระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา บ้านเอือ้อาทร ศนูย์บริบาล 1,500 ฟตุ ให้เพ่ิมโทษจ าคกุ
แก่ผู้นัน้ 3 ปี  
ผู้ ใดแจกจา่ยแก่ผู้ เยาว์ ให้เพ่ิมโทษจ าคกุแก่ผู้นัน้ 2 ปี 
ให้รวมถึงเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจา่ย หรือเพาะปลกู 
กญัชาแปรรูป 
บทก าหนดโทษเสมือนกญัชา 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
เจตนาใช้เพื่อเพาะปลกู แจกจา่ย หรือน าเข้าสูร่่างกาย ไมถ่ึง 
½ ออนซ์ 

ปรับ - 300 

เจตนาใช้เพื่อเพาะปลกู แจกจา่ย หรือน าเข้าสูร่่างกาย ½ 
ออนซ์ขึน้ไป 

ลหโุทษ 3 เดือน 500 

แจกจา่ย หรือเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจา่ย ลหโุทษ 1 ปี 2,000 
ผู้ ใดแจกจา่ย หรือครอบครองในรัศมีสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา 1,500 ฟตุ ให้เพ่ิมโทษจ าคกุแก่ผู้นัน้ 1 ปี 
มาตรการยดึทรัพย์สิน 
อปุกรณ์ซึง่ใช้ในการเพาะปลกูหรือแจกจา่ยกญัชา 
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49. นิวเจอร์ซีย์ (New Jersey) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 50 กรัม ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

50 กรัมขึน้ไป อาชญากรรม 1.5 ปี 25,000 
ผู้ใดกระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษา 1,000 ฟตุ ให้เพิ่มโทษปรับ และบ าเพ็ญประโยชน์ 100 ชัว่โมง 
แจกจ่ายกญัชา 

ไม่ถงึ 1 ออนซ์ อาชญากรรม 1.5 ปี 25,000 
ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 5 ปอนด์ อาชญากรรม 3 – 5 ปี 25,000 
ตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด ์ อาชญากรรม 5 – 10 ปี 150,000 

ตัง้แต ่25 ปอนด์ขึน้ไป อาชญากรรม 10 – 20 ปี 300,000 
กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือรถ
สถานศกึษา 1,000 ฟตุ 

อาชญากรรม 3 – 5 ปี 150,000 

ให้รวมถงึเจตนาครอบครองเพ่ือแจกจ่าย 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ หรือสตรีมีครรภ์ ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 
เพาะปลกูกญัชา 

ตัง้แต ่1 ออนซ์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 5 ปอนด์ 
หรือ 10 ต้น 

อาชญากรรม 3 – 5 ปี 25,000 

ตัง้แต ่5 ปอนด์หรือ 10 ต้นขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 25 ปอนด์หรือ 50 ต้น 

อาชญากรรม 5 – 10 ปี 150,000 

ตัง้แต ่25 ปอนด์หรือ 50 ต้นขึน้ไป อาชญากรรม 10 – 20 ปี 300,000 
กญัชาแปรรูป 
ครอบครองไม่เกิน 5 กรัม ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

ครอบครอง 5 กรัมขึน้ไป อาชญากรรม 6 เดือน 25,000 
ผลิต แจกจ่าย จ่าย หรือเจตนาครอบครอง
กระท าความผิดดงักล่าวไม่ถงึ 5 กรัม 

อาชญากรรม 18 เดือน 10,000 

ผลิต แจกจ่าย จ่าย หรือเจตนาครอบครอง
กระท าความผิดดงักล่าวตัง้แต ่5 กรัมขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 1 ปอนด์ 

อาชญากรรม 3 – 5 ปี 25,000 

ผลิต แจกจ่าย จ่าย หรือเจตนาครอบครองกระท าความผิด
ดงักล่าวตัง้แต ่1 ปอนด์ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ  5  ปอนด ์

อาชญากรรม 5 – 10 ปี 150,000 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ผลิต แจกจ่าย จ่าย หรือเจตนาครอบครอง
กระท าความผิดดงักล่าวตัง้แต ่5 ปอนด์ขึน้ไป  

อาชญากรรม 10 – 20 ปี 300,000 

กระท าความผิดในรัศมีสถานศกึษาหรือรถ
สถานศกึษา 1,000 ฟตุ 

อาชญากรรม 3 – 5 ปี 150,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง หรือใช้ ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 
จ าหน่าย อาชญากรรม 18 เดือน 10,000 

อ่ืนๆ 
มนึเมากญัชาเป็นคดีลหโุทษ 
ผู้กระท าความผิดอายุต ่ากว่า 17 ปี ให้เพิกถอนสิทธิการขบัข่ียานพาหนะ 6 เดือน – 2 ปี 
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50. เวอร์มอนต์ (Vermont) 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 
ไม่เกิน 1 ออนซ*์ (กระท าความผิดครัง้แรก) ปรับ - 200 

ไม่เกิน 1 ออนซ*์ (กระท าความผิดซ า้ครัง้ที่สอง) ปรับ - 300 
ไม่เกิน 1 ออนซ*์ (กระท าความผิดซ า้อีกครัง้) ปรับ - 500 
1 - 2 ออนซ ์(กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 6 เดือน 500 

1 - 2 ออนซ ์(กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 2 ปี 2,000 
2 ออนซ์ - 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 3 ปี 10,000 
1 - 10 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 100,000 

10 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 500,000 
*บงัคบัใช้กบัผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป 
จ าหน่ายกญัชา 

ไม่ถงึ ½ ออนซ ์ ลหโุทษ 2 ปี 10,000 
½ ออนซ์ - 1 ปอนด ์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 100,000 
1 - 50 ปอนด์ อกุฉกรรจ์ 15 ปี 500,000 

50 ปอนด์ขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 30 ปี 1,000,000 
แก่ผู้ เยาว์ อกุฉกรรจ์ 5 ปี 25,000 
เพาะปลกูกญัชา 

1 - 2 ต้น (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 6 เดือน 500 
1 - 2 ต้น (กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 2 ปี 2,000 
3 - 10 ต้น อกุฉกรรจ์ 3 ปี 10,000 

11 - 25 ต้น อกุฉกรรจ์ 5 ปี 100,000 
25 ต้นขึน้ไป อกุฉกรรจ์ 15 ปี 500,000 
กญัชาแปรรูป 

ไม่เกิน 5 กรัม* (กระท าความผิดครัง้แรก) ปรับ - 200 
ไม่เกิน 5 กรัม* (กระท าความผิดซ า้) ปรับ - 500 
5 กรัมขึน้ไป (กระท าความผิดครัง้แรก) ลหโุทษ 6 เดือน 500 

5 กรัมขึน้ไป (กระท าความผิดซ า้) ลหโุทษ 2 ปี 2,000 
*บงัคบัใช้กบัผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป 
อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
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ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 
ครอบครอง* ปรับ - 200 
จ าหน่าย ลหโุทษ 1 ปี 1,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ เยาว์ ลหโุทษ 2 ปี 2,000 

*บงัคบัใช้กบัผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป 
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51. District of Columbia 
ข้อกล่าวหา ความผิด จ าคุก ปรับสูงสุด ($) 

ครอบครองกญัชา 

ไม่เกิน 2 ออนซ*์ - - - 
ไม่เกิน 6 ต้น* - - - 
2 ออนซ์ขึน้ไป ลหโุทษ 6 เดือน 1,000 

*บงัคบัใช้กบัผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป 
จ าหน่าย เจตนาแจกจ่าย แจกจ่าย หรือเพาะปลกูกญัชา  
ไม่เกิน 6 ต้น* - - - 

ไม่เกิน ½ ปอนด ์(กระท าความผิดครัง้แรก) - 6 เดือน 1,000 
กระท าความผิดข้างต้นซ า้ - 2 ปี 5,000 
ทกุปริมาณ (เกินกว่าท่ีก าหนด) - 5 ปี 50,000 

*บงัคบัใช้กบัผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป 
ผู้ใดใช้ผู้ เยาว์แจกจ่าย ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นัน้ 
กระท าความผิดในรัศมีศนูย์บริบาล สถานศกึษา สระวา่ยน า้สาธารณะ สนามเดก็เล่น ร้านเกม  
ศนูย์เยาวชน ห้องสมดุสาธารณะ หรือบ้านเอือ้อาทร ระวางโทษเป็น 2 เทา่ 

กญัชาแปรรูป  
ครอบครอง - 180 วนั 1,000 
ผลิต - 5 ปี 50,000 

อปุกรณ์ส าหรับกญัชา 
ครอบครอง หรือจ าหน่าย  
(ผู้อายตุัง้แต ่21 ปีขึน้ไป) 

- - - 

ครอบครอง หรือจ าหน่าย (ผู้อายไุม่ถงึ 21 ปี) - 30 วนั 100 
จ าหน่าย (ระดบัท่ีเป็นอนัตราย) - 6 เดือน 1,000 
กระท าความผิดข้างต้นซ า้ - 2 ปี 5,000 

มาตรการยดึทรัพย์สิน 
ของกลางและทรัพย์สินทัง้หมด 
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