
'Xứ sở thần tiên cần sa' của Thái Lan: 5 điều cần biết 

Cần sa (marijuana) chỉ có thể được trồng và tiêu thụ cho mục đích y tế 

hoặc tăng cường sức khỏe 

Thái Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa. Cơ 

quan y tế hôm thứ Năm đã loại trừ cần sa khỏi danh sách các chất ma túy, 

hướng dẫn mọi người cách trồng và sử dụng loại thảo mộc này tại nhà. 

Một số người ủng hộ cần sa nói rằng Thái Lan sẽ trở thành một "xứ sở 

thần tiên cần sa", nhưng trên thực tế, cần sa chỉ có thể được trồng và tiêu 

thụ cho mục đích y tế, và những người hút nó ở nơi công cộng phải đối 

mặt với hình phạt nặng nề. 

Chúng tôi giải thích những gì đã thay đổi và những gì vẫn là bất hợp pháp. 

Cần sa là gì? 

Từ này thường đề cập đến nụ hoa hoặc lá khô của cây cần sa (annabis 

plant). Trong số hàng trăm hóa chất của cây là tetrahydrocannabinol, thành 

phần thần kinh tạo ra mức cao mà người dùng cần sa theo đuổi. 

Khoảng 50 quốc gia cho phép bệnh nhân sử dụng cần sa y tế theo toa - 

loại thảo mộc quản lý cơn đau mãn tính ở người lớn tuổi, có thể giúp một 

số người mất ngủ ngủ và giảm nôn mửa và buồn nôn bệnh nhân ung thư 

sau khi trải qua hóa trị - nhưng chỉ có Canada và Uruguay cho phép nó 

được sử dụng để giải khuây. 

Sử dụng cần sa có thể gây rối loạn não và các rối loạn khác. Theo Trung 

tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, nghiên cứu gần đây ước 

tính rằng "khoảng 3 trong 10 người sử dụng cần sa có rối loạn sử dụng 

cần sa", một loại phụ thuộc. 

Điều gì là hợp pháp và những gì vẫn còn bất hợp pháp về cần sa ở 

Thái Lan? 

Với việc hủy niêm yết cần sa như một chất ma túy, nông dân và cá nhân ở 

Thái Lan giờ đây có thể trồng chậu thuốc. Cần sa cũng có thể được sử 

dụng để tăng cường sức khỏe. Bất kỳ người Thái nào cũng có thể trồng 



một cây cần sa nếu họ lần đầu tiên nói với chính phủ rằng họ đang làm 

như vậy thông qua một trang web hoặc ứng dụng điện thoại thông minh. 

Người trồng cần sa công nghiệp và thương mại, bao gồm cả các công ty, 

phải có giấy phép từ Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm. 

Các quán cà phê và nhà hàng có thể phục vụ thực phẩm và đồ uống 

truyền THC (tetrahydrocannabinol), mặc dù mức THC phải dưới 0,2%. 

Trong khi việc sở hữu cần sa không được coi là bất hợp pháp, việc sử 

dụng nó như một loại thuốc trong  tiệc tùng hoặc cho các mục đích giải trí 

khác vẫn bị cấm. Điều tương tự cũng xảy ra với việc hút cần sa ở nơi công 

cộng. Những người vi phạm sẽ bị phạt tới 25.000 baht (723 USD) và án tù 

lên tới 3 tháng. 

Khách du lịch nước ngoài có thể hút cần sa ở Thái Lan? 

Có và không. Họ có thể hút thuốc cho mục đích y tế hoặc tăng cường sức 

khỏe. Bất kỳ việc sử dụng nào khác có thể đưa một khách du lịch vào tù. 

Mặc dù một số phương tiện truyền thông trực tuyến đã ca ngợi Thái Lan 

như một thiên đường cần sa mới, Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul gần 

đây đã nói với CNN rằng đất nước này "sẽ [chỉ] thúc đẩy các chính sách 

cần sa cho mục đích y tế" và chưa bao giờ ủng hộ việc sử dụng để giải trí. 

"Đừng đến", ông nói trong một chương trình phát sóng của CNN hôm thứ 

Năm. "Chúng tôi không chào đón bạn nếu bạn chỉ đến đất nước này vì 

mục đích đó." 

Ngoài ra còn có luật ngoài lãnh thổ mà khách du lịch từ một số quốc gia, 

như Nhật Bản, phải tuân thủ, hoặc phải đối mặt với hậu quả pháp lý khắc 

nghiệt ở quê nhà. 

"Công dân Nhật Bản cư trú ở nước ngoài, bao gồm cả những người ở Thái 

Lan, có thể phải chịu hình phạt tương tự [như ở Nhật Bản] nếu họ trồng, 

nhập khẩu, xuất khẩu, sở hữu hoặc chuyển cần sa", Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Bangkok tuyên bố vào năm ngoái, cảnh báo công dân của mình tránh 

sử dụng cần sa ở bất cứ đâu trên thế giới. 

Tại sao Thái Lan hợp pháp hóa cần sa? 



Chính phủ Thái Lan coi cần sa là một ngành công nghiệp mới. Giá trị thị 

trường của doanh nghiệp liên quan đến cần sa được cho là 40 tỷ baht 

(1,15 tỷ USD), dự kiến sẽ tăng lên 70 tỷ baht vào năm 2024, theo Hiệp hội 

Thương mại Gai dầu Công nghiệp Thái Lan. Báo cáo Cần sa Toàn cầu cho 

biết thị trường hợp pháp hiện có giá trị 100 tỷ đô la trên toàn cầu. 

Ngoài ra còn có một động cơ chính trị: Đảng Bhumjaithai, một phần của liên 

minh cầm quyền, vào cuối năm 2018 đã đưa ra hợp pháp hóa cần sa như 

một cam kết chiến dịch trước một cuộc bầu cử lớn vào mùa xuân năm sau. 

Đảng này, có thành trì ở vùng đông bắc nghèo khó của Thái Lan, đã đề 

xuất một chính sách hủy bỏ cần sa như một chất ma túy và trồng trọt mở 

cho bất cứ ai muốn kiếm tiền. Rất nhiều nông dân đã ước muốn giấc mơ có 

thể trồng một vụ mùa sinh lợi, và bốn năm sau, họ có cơ hội theo đuổi nó. 

Chính phủ có giải quyết bất kỳ vấn đề nghiện tiềm năng không? 

Viện Quốc gia Prince Mother về điều trị lạm dụng ma túy cung cấp các 

chương trình cho một số người đã trở nên nghiện ma túy nghiêm trọng ở 

sáu khu vực. 

Theo viện, có 1.170 bệnh nhân nghiện cần sa nghiêm trọng và cần điều trị 

tại viện hiện nay, không bao gồm những người hút thuốc thường xuyên ở 

nhà để giải trí. 

Mặc dù chính phủ Thái Lan nhấn mạnh rằng chỉ có cần sa y tế đã được 

hợp pháp hóa, một số chuyên gia nói rằng tiêu thụ tư nhân và giải trí là 

không thể tránh khỏi, điều này có thể dẫn đến nghiện ở một số người dùng. 


