กฎหมายเกี่ยวกับกัญชง (เฮมพ์)
“กัญชง” (เฮมพ์) ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ในนิ ย ามของกั ญ ชา กาหนดให้ กั ญ ชา (Cannabis) หมายความรวมถึ ง ทุ ก ส่ ว นของพื ช กั ญ ชา
(Cannabis sativa L. และ Cannabis indicaAuth) และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา ยกเว้นเปลือกแห้ง
แกนลาต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากเปลือกแห้ง แกนลาต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ดังนั้น กัญชา (Cannabis)
จึงมีความหมายรวมไปถึงกัญชง (เฮมพ์) อันเป็นชนิดย่อยของกัญชาซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis
sativa L. subsp. sativa นั่นเอง กัญชง (เฮมพ์) จึงเป็นยาเสพติ ดให้โทษในประเภท ๕ เช่นเดียวกับ กัญชา
พืชกระท่อม พืชฝิ่น
กั ญ ชง (เฮมพ์ ) มี ส ารออกฤทธิ์ สาคั ญ เช่ น เดี ย วกั บ กั ญ ชา คื อ เตตราไฮโดรแคนนาบิ น อล
(Tetrahydrocannabinol, THC) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง สนธิสัญญาสหประชาชาติจึงกาหนดให้
กัญชา กัญชง (เฮมพ์) เป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุมภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑
โดยกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกันการใช้กัญชา กัญชง (เฮมพ์) ในทางที่ผิด
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดการกระทาความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับ
กัญชง (เฮมพ์) ดังนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔
หรือในประเภท ๕ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือในประเภท ๕
ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชง (เฮมพ์) ได้แก่
(๑) ผลิต นำเข้ำ หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ - ๑๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท
(มำตรำ ๗๕ วรรค ๑)
(๒) จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
- จำนวนไม่ถึง ๑๐ กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ - ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ ๗๖/๑ วรรค ๑)
- จำนวนตั้ง แต่ ๑๐ กิโ ลกรัม ขึ้น ไป ต้อ งระวำงโทษจำคุก ตั้ง แต่ ๒ - ๑๕ ปี และปรับ ตั้ง แต่
๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท (มำตรำ ๗๖/๑ วรรค ๒)
(๓) ครอบครอง มี โ ทษจาคุก ไม่เ กิน ๕ ปี หรื อปรั บไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้ งจาทั้ งปรับ
(มาตรา ๗๖ วรรค ๑)
(๔) เสพ มีโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา ๙๒ วรรค ๑)

๒
กัญชง (เฮมพ์) มีประโยชน์หลำกหลำย ปัจจุบันมีกำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำและส่งเสริมให้ปลูกกัญชง
(เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสำหกรรม โดยเส้นใยแห้งของกัญชง
สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในกำรทอเป็นผ้ำใยกัญชง ทำหัตถกรรมพื้นบ้ำน กระดำษ ฉนวนกันควำมร้อน
สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ก่อสร้ำง ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสำธำรณสุขจึงออกกฎกระทรวงกำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตผลิ ต จำหน่ำย หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะเฮมพ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้อนุญำต คือ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนกัญชง (เฮมพ์) ที่ขออนุญำตได้
จะต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ ๑ ของน้ำหนักแห้งเท่ำนั้น
แต่บทเฉพำะกำลกำหนดให้ภำยในระยะเวลำสำมปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓) ให้เฉพำะหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ขออนุญำตผลิต จำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพำะเฮมพ์ตำมกฎกระทรวงนี้ และรัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข อำจจะขยำย
ระยะเวลำต่อไปอีกสองปี หำกคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษประเมินกำรดำเนินงำนพิจำรณำทบทวน
ตำมควำมเหมำะสมในกำรอนุญำตให้บุคคลทั่วไปมำขออนุญำตได้
โดยวัตถุประสงค์กำรขออนุญำต มีดังต่อไปนี้
(1) ปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน
(2) ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนอุตสำหกรรมในเชิงพำณิชย์
(3) ปลูกสำหรับกำรศึกษำวิจัย
(4) ผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกตำมข้อ (1) - (3)
(5) เพื่อจำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ ลำต้นสด
(6) เพื่อใช้ประโยชน์อื่นตำมที่คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้ ได้รับ
อนุญำต ต้องมีแผนกำรผลิต กำรจำหน่ำย กำรใช้ประโยชน์ตำมขั้นตอนที่ได้รับอนุญำต พร้อมทั้งมีสถำนที่รักษำ
เมล็ดพันธุ์

