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เครอืข่ายภาคนักวชิาการและ 

ภาคประชาชนตา้นภยัยาเสพตดิ 

15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

เร ือ่ง จดหมายเปิดผนึกฉบบัที่หก ขอเรยีกรอ้งใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา

เสพตดิบรรจุวาระเพือ่พจิารณา เร ือ่ง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบั

ปลดกญัชาเสร ีและคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิกระทรวงสาธารณสุขเสนอเร ือ่ง 

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 นี ้

เรยีน รองนายกรฐัมนตร ีนายวษิณุ เครอืงาม ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิ 

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่เกดิจากสภาวะสุญญากาศกญัชาเสรทีีเ่กดิขึน้อย่างกวา้งขวางทั่ว

ประเทศไทยในเวลานี ้ขณะที่การพจิารณาร่าง พ.ร.บ.กญัชา กญัชง ยงัตอ้งใชเ้วลาในการ

พจิารณาทั้งในสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภา อีกระยะหน่ึง   การยกเลิกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาเสรจีงึเป็นทางออกที่จ าเป็นและเร่งด่วนอย่างยิง่ เพือ่ปิดสภาวะ

สุญญากาศกญัชาเสรทีนัทใีนระหว่างรอการพจิารณากฎหมายกญัชา   ดว้ยจะมกีารประชุม

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในวนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ในการนี ้

เครอืข่ายนักวชิาการและภาคประชาชนตา้นภยัยาเสพตดิขอเรยีกรอ้งใหค้ณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิบรรจุวาระเพือ่พจิารณา เร ือ่ง การยกเลิกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาเสร ีและคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิกระทรวงสาธารณสุข

เสนอเร ือ่ง ในการประชมุคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 นี ้ดว้ย

เหตุผลดงัต่อไปนี ้ 

1. การแกป้ญัหาของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากปลดกญัชาเสรดีว้ยประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร ือ่ง การก าหนดใหค้วนัและกลิน่กญัชาเป็นเหตุร าคาญ และ การ

ก าหนดใหก้ญัชาเป็นพชืควบคุม (ฉบบัแรก หา้มจ าหน่ายกญัชาทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต และ ฉบบั

ที่สอง หา้มจ าหน่ายดอกกญัชาทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต) เป็นการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตุและไม่ไดผ้ล   

เน่ืองจาก ไม่มใีครแจง้จบัผูท้ี่สูบกญัชาว่าก่อเหตุร าคาญเลย และ กระทรวงสาธารณสุขไม่เคย

มกีารด าเนินการที่แสดงว่าตอ้งการบงัคบัใชม้าตรการหา้มจ าหน่ายกญัชาทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต

เลย เช่น กรณีดงัที่เป็นข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขดงึจดหมายด่วนถงึผูบ้ญัชาการต ารวจ

แห่งชาตกิลับในวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึง่เป็นเพยีงหน่ึงวนัหลงัจากทีส่่งหนังสอื

ออกไปแจง้ใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาตจิบักุมผูท้ี่จ าหน่ายกญัชาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต   

มาตรการเหล่านีจ้งึไม่ไดผ้ลทัง้ในดา้นการออกแบบมาตรการและการบงัคบัใชม้าตรการ   การ
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แกป้ญัหาที่ไดผ้ลจรงิจงึตอ้งแกไ้ขที่ตน้เหตุ คอื การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบั

ปลดกญัชา  

2. การปลดกญัชาเสรดีว้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ือ่ง ระบุชือ่ยาเสพตดิให ้

โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เป็นความผิดพลาดทางนโยบายตัง้แต่ตน้ ดว้ยเหตุผล 4 

ประการ คอื (i) การปลดกญัชาจากการเป็นยาเสพตดิเป็นการกระท าผิดต่ออนุสญัญาว่าดว้ย

ยาเสพตดิ ค.ศ. 1961 ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยมโีอกาสถูกลงโทษ   (ii) การปลดกญัชาเสรเีกดิ

จากการอา้งว่าประมวลกฎหมายยาเสพตดิมเีจตนาปลดกญัชาจากการเป็นยาเสพตดิ เพราะ

ไม่มคี าว่า “กญัชา” ในประมวลกฎหมายยาเสพตดิ   แต่กระทรวงสาธารณสุขกลบัยงั

ก าหนดให ้“เห็ดขีค้วาย” เป็นยาเสพตดิ แมจ้ะไม่มคี าว่าเห็ดขีค้วายในประมวลกฎหมายยาเสพ

ตดิเช่นกนั ดงัน้ันการไม่มคี าว่ากญัชาในประมวลกฎหมายยาเสพตดิจงึไม่ใชเ่หตุผลสนับสนุน

การปลดกญัชาจากการเป็นยาเสพตดิ   (iii) หากกระทรวงสาธารณสุขยงัไม่ปลดกญัชาดว้ย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาปลดกญัชาดว้ย

กฎหมายกญัชา จะไม่เกดิสภาวะสุญญากาศกญัชาเสรแีบบในปจัจุบนั เพราะจะเกดิสภาวะ

กญัชาทางการแพทยภ์ายใตป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิแทน ในระหว่างการพจิารณา

กฎหมายกญัชา   และ (iv) มตคิณะกรรมการ ป.ป.ส. วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 

ก าหนดใหบ้งัคบัใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาเมือ่พน้ 120 วนัหลัง

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เพือ่ใหม้กีฎหมายกญัชาออกมาควบคุมก่อนทีจ่ะปลดกญัชา

เสร ีและใหเ้ลื่อนเวลาออกไปไดห้ากยงัไม่มกีฎหมายกญัชาออกมา แต่กระทรวงสาธารณสุข

ยงัคงเดนิหน้าใหม้กีารบงัคบัใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาทั้งๆที่ยงัไม่มี

กฎหมายกญัชาบงัคบัใช ้ถอืเป็นการฝ่าฝืนมตคิณะกรรมการ ป.ป.ส.วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 

2565   จงึเห็นไดว่้าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาขาดความชอบธรรมและ

เป็นความผิดพลาดทางนโยบาย ท าใหเ้กดิการแพรห่ลายของกญัชาเพือ่นันทนาการและมี

เยาวชนเขา้มาใชก้ญัชาใหเ้ห็นไดม้ากมายทั่วประเทศไทย การยกเลิกประกาศฉบบันีจ้งึเป็นสิ่ง

ที่ควรท าอย่างยิง่และจะเป็นการแกป้ญัหาทีต่น้ทาง  

3. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขมอี านาจในการก าหนดเพิม่เตมิ 

เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิรายชือ่ยาเสพตดิใหโ้ทษได ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิ มาตรา 29 วรรคสอง โดยไม่ตอ้งแกก้ฎหมายใดๆ   

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขไดใ้ชอ้ านาจตามประมวลกฎหมายนีม้าแลว้ถงึสามครัง้   

อีกทั้งรฐัมนตรไีดใ้หส้ัมภาษณท์างสื่อสาธารณะว่าแทจ้รงิตอ้งการชะลอการบงัคบัใชป้ระกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชา เพยีงแต่คณะกรรมการ ป.ป.ส. ไม่เรยีกประชุมเท่าน้ัน 

(ดู https://www.youtube.com/watch?v=5VYQx3y-WMQ นาทีที ่17)   ดงัน้ัน

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส.) สามารถ

https://www.youtube.com/watch?v=5VYQx3y-WMQ


15 พ.ย. 2565, version 1 

ที่จะยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชาได ้  ซึง่จะท าใหส้ภาวะสุญญากาศ

กญัชาเสรจีะยุตลิงทนัท ีในระหว่างรอการพจิารณาร่าง พ.ร.บ.กญัชา กญัชง ในสภา

ผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา และจะท าใหส้ภามเีวลาในการพจิารณากฎหมายกญัชาไดอ้ย่าง

รอบคอบต่อไป 

หากมกีารยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัปลดกญัชา ประเทศไทยจะกลบัไป

เป็นกญัชาทางการแพทยภ์ายใตป้ระมวลกฎหมายยาเสพตดิดงัเดมิ ผูป่้วยที่ตอ้งใชก้ญัชาทาง

การแพทยจ์ะยงัคงไดร้บัการรกัษาเช่นเดมิ   หากกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ 

ป.ป.ส. ไม่มกีารด าเนินการในเร ือ่งนี ้ผูฟ้้องศาลปกครองเพือ่ใหต้ดัสินยกเลิกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัปลดกญัชานีค้งจะตอ้งด าเนินการต่อไป และ/หรอื ในอนาคตอาจมปีระชาชน

หรอืองคก์รใดด าเนินการฟ้อง ม.157 ทั้งสองหน่วยงานนีว่้าละเลยต่อการปฏบิตัหิน้าที ่

เน่ืองจากปรากฏเป็นทีป่ระจกัษช์ดัว่า การปลดกญัชาเสรดีว้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่

คณะกรรมการ ป.ป.ส.มมีตเิห็นชอบดว้ย ก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบต่อประชาชนมากมาย   

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  

ลงชือ่ เครอืข่ายนักวชิาการและภาคประชาชนตา้นภยัยาเสพตดิ 

๑. นพ.ชาตรี บานช่ืน อดตีกรรมการแพทยสภา อดตีอธิบดกีรมสุขภาพจิต และ อดตีอธิบดกีรมการ

แพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. นายนิยม เตมิศรีสุข อดตีเลขาธิการ ป.ป.ส. และ อดตีรองปลดักระทรวงยุตธิรรม 

๓. นายเพิ่มพงษ์ เขาวลิต อดตีเลขาธิการ ป.ป.ส.  

๔. ดร.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิระหว่างประเทศ สหประชาชาต ิ

๕. นางทิชา ณ นคร ผูอ้ านวยการศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 

๖. ดร.นพ.บณัฑิต ศรไพศาล นกัวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health, Canada 

๗. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาต ี ผูอ้ านวยการศนูย์คณุธรรม (องคก์ารมหาชน) กุมารแพทย์ผูเ้ชียวชาญด้าน

การแพทย์วยัรุ่น  

และ ผูจ้ดัการโครงการตน้ทุนชีวิต ประเทศไทย 

๘. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ภ า ค วิ ช า จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร์  คณ ะ แ พ ท ย ศ า สตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๙. ศ.นพ.ชวนนัท์ ชาญศลิป์ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ภ า ค วิ ช า จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร์  คณ ะ แ พ ท ย ศ า สตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๑๐. พล.ต.นพ.พิชยั แสงชาญชยั ประธานชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพตดิแห่งประเทศไทย 

๑๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสงัข ์ รองอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล และ อาจารย์ภาควิชาเภส ัชวิทยา คณะ

เภสชัศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๒. ผศ.นพ.สมิทธิ ์ศรีสนธิ ์ นายกสมาคมแพทย์นิตเิวชแห่งประเทศไทย 

๑๓. ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน ที่ปรึกษา ศนูย์วิจยัยาเสพตดิ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

๑๔. ดร.วศนิ พิพฒันฉัตร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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๑๕. นายไฟซ้อน บุญรอด ประธานเครือขา่ยภาคประชาชนป้องกนัภยัยาเสพตดิ 

๑๖. นายวชัรพงศ ์พุ่มช่ืน นกัพฒันางานวิชาการ ศนูย์วิชาการสารเสพตดิภาคเหนือ 

๑๗. นายวนัชยั บุญประชา มูลนิธิเครือขา่ยครอบครวั 

๑๘. นพ.ไพศาล ปัณฑุก าพล สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์สม เด็จ

พระศรีนครินทร์บรมราชชนนี 

๑๙. รศ.นพ.วชัรพงศ ์ พุทธิสวสัดิ ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ 

อดตีประธาน 

ราชวิทยาลยัศลัยศาสตร์ 

๒๐. นพ.วิทยา จารุพูนผล ขา้ราชการบ านาญ รพ.ขอนเก่น 

๒๑. ศ. คลินิก นพ.อภิชาต ิศวิยาธร อดตีรองคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๒. นพ.วิโรจน์ เยาวพลกุล แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๓. นพ.วฒันา สุพรหมจกัร แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๔. พล.อ.นพ.ชูศกัดิ ์ สุวรรณศริิกุล แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๕. พล.อ.ท.นพ.วิศษิฏ์ ดสุิตนานนท์ แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๖. นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

๒๗. พญ.ภาพิส เสง่ียมพรพาณิชย์ ขา้ราชการบ านาญ 

๒๘. พญ.อรพินธ์ พจน์พร้ิง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๒๙. พล.อ.นพ.อิสสระชยั จุลโมกข ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายแพทย์ รพ.บางโพ  และอดตีผูอ้ านวยการ รพ.พระมงกุฏ

เกล้าฯ 

๓๐. นพ.พงษ์สนัติ ์ ล้ีสมัพนัธ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายคณุภาพ รพ.หวัเฉียว 

๓๑. นพ.ณัฐกุล แย้มประเสริฐ กลุ่มงานออร์โธปิดกิส์ รพ.มหาราชนครราชสีมา  

๓๒. ผศ.นพ.ก าธร มาลาธรรม อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และ รองผูอ้ านวยการ รพ.รามาธิบด ี

๓๓. นพสรรตัน์ เลอมานุวรรตัน์ แพทย์เกษียณ จบการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล 

๓๔. นพ.อธิคม สงวนตระกูล กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา 

๓๕. พญ.สริฐา มหาศริิมงคล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กลาง 

๓๖. นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กลาง 

๓๗. พญ.วิภสัรา สวสัด ี นายแพทย์ช านาญการ รพ.บุรีรมัย์ 

 

 


