เวทีเสวนา เรือ่ ง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย:
โอกาสและทางเลือก”
ดำเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น.
ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

หลักการณ์และเหตุผล
ปัจจุบัน กัญชาจัดเป็นพืชทางเลือกที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย เช่น ยาเพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวด ลดอาการอักเสบ ลดอาการเกร็ง ชักกระตุกของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ทำให้
อยากอาหาร ยับยั้นการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง ลดอาการลมชัก ช่วยให้หลับง่าย เนื่องจากมีองค์ประกอบที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารที่พบในต้นกัญชา เช่น เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ซึ่งเป็นสารประกอบหนึ่ง
จาก 483 ชนิด และสารแคนนาบินอยด์ อย่างน้อย 84 ชนิด เช่น แคนนาบิไดออล (CBD) แคนนาบินอล (CBN)
เตตระไฮโดรแคนนาบิวาริน (THCV) และแคนนาบิเจอรอล โดยมีรูปแบบการบริโภคทั้งแบบแห้งและน้ำมัน
นอกจากนี้ กัญชายังถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิง เนื่องจากทำให้มีความผ่อนคลาย เคลิ้มสุข และสร้างความ
อยากอาหาร กัญชายังสร้างผลกระทบในทางลบต่อผู้เสพ เช่น ความจำระยะสั้นลดลง ปากแห้ง ทักษะการ
เคลื่อนไหวบกพร่อง ตาแดง รู้สึกหวาดระแวงหรือวิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ทางการแพทย์ดังกล่าว
กำลังผลักดันให้กัญชาได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจอย่างมาก
กฎหมายการปลูก การครอบครอง และการจำหน่ายกัญชามี ความแตกต่างกันทั่วโลก ในบางประเทศ
อาทิ แคนาดา บางรัฐของสหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย พบว่ากัญชาสามารถใช้ทางการแพทย์และเพื่อความ
บันเทิงได้อย่างถูกกฎหมาย บางประเทศสามารถใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น เช่น เดนมาร์ก ออสเตรเลีย และ
เยอรมัน ในขณะที่หลายประเทศ อย่างเช่นประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้อย่างเสรี ในขณะที่
นโยบายการครอบครอง จำหน่ายและปลูกกัญชาของประเทศต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ (1961) (Single Convention on Narcotic Drugs ) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (1971) (Convention on Psychotropic Substances) และ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (1988)
(Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากกัญชาในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ โดยการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้น มีทั้งใน
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจยังมีอยู่
อย่างจำกัด
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ดังนั้น สถาบันคลังสมองของชาติ และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดจัด งานเสวนา เรื่อง “กัญชา พืช
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง
“ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของการเพาะปลู ก กั ญ ชาเพื ่ อ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ไทย” จากการถอดบทเรี ย น
ต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย พร้อมกัน
นี้ เปิดการเสวนาแลกเปลี่ย นข้อความเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทย
ข้อจำกัด ปัญหา และความท้าทายในอนาคต พร้อมกับแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนสร้างความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายในด้านการวิจัยในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชา
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นถึง สถานการณ์ปัจจุบันด้านการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ของไทย ข้อจำกัด ปัญหา และความท้าทายในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย รวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อความเห็นและข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
รวมถึงโจทย์วิจัยอันเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย
ผู้เข้าร่วมเสนา
ผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ 50-60 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ หน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
กำหนดจั ด งานเสวนาในวั น พุ ธ ที ่ 17 มี น าคม 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
แคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่
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เวทีเสวนา เรือ่ ง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย:
โอกาสและทางเลือก”
ดำเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น.
ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09:00 – 09:15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสาวนา
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09:15 – 10:00 น. นำเสนอผลการศึกษางานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็น
พืชเศรษฐกิจไทย”
โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:00 – 12:00 น. เสวนา เรื่อง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก”
ร่วมเสวนาและให้มุมมองโดย
- ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
- ภกญ.กนกพร ชนะค้า
รองผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์
- ภกญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ดำเนินรายการโดย
- รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
12:00 – 13:00 น. ปิดการเสาวนา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
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