
 “พืชกระท่อม” มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Mitragyna 
Speciosa Korth ถูกจัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
ตำมพระรำชบญัญตัยิำเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒๒ เช่นเดยีวกบั 
กัญชำ และพืชฝิ่น เนื่องจำกในพืชกระท่อมมีสำรไมทรำไจนีน  
มีฤทธิ์กดประสำท เมื่อเสพโดยกำรเคี้ยวใบจะท�ำให้มีอำกำร 
ข้ำงเคียง ได้แก่ ปำกแห้ง ปัสสำวะบ่อย เบื่ออำหำร ท้องผูก  
นอนไม่หลับ ถ้ำหำกเสพเป็นระยะเวลำนำนติดต่อกันจะมีผล 
ต่อสขุภำพ ได้แก่ ท้องผกูรนุแรง เมด็สทีีผ่วิหนงัเปลีย่นเป็นสคีล�ำ้ 
ใจสั่น อำจท�ำให้มีอำกำรชักของร่ำงกำย และมีผลต่อตับและ
ต่อมไทรอยด์ได้ ขณะเดียวกันในมุมของเศรษฐกิจและสังคม 
ก็ยังมีกำรศึกษำวิจัยถึงคุณประโยชน์ของพืชกระท่อม รวมทั้ง 
มีข้อเสนอแนะให้มีกำรยกเลิกบทก�ำหนดโทษในกฎหมำย  
ซึ่งในแง่ของกฎหมำยนั้น ขณะนี้ได้มีข้อยุติว่ำเห็นควรยกเลิก 
กำรก�ำหนดโทษส�ำหรับพืชกระท่อม 
 ดังนั้น ในบทควำมนี้จึงขอเสนอข้อมูลควำมเป็นมำของ
กำรก�ำหนดในพชืกระท่อมเป็นยำเสพตดิให้โทษประเภท ๕ และ
ข้อเสนอของกำรยกเลิกโทษกฎหมำยของพืชกระท่อม ดังนี้
 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่
ประกำศควบคุมกำรใช้พืชกระท่อม โดยตรำพระรำชบัญญัต ิ
พชืกระท่อม พทุธศกัรำช ๒๔๘๖ โดยก�ำหนดห้ำมเสพ ปลกู ม ีซือ้ 
ขำย ให้และแลกเปลี่ยนพืชกระท่อม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบโรคศิลปะหรือ
วิทยำศำสตร์ ซึ่งหำกมีกำรฝ่ำฝืนจะมีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บำท หรือจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งปรับ
ทั้งจ�ำ ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พืชกระท่อมถูกจัดให้เป็นพืช 
เสพตดิให้โทษประเภท ๕ ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้ก�ำหนดกำรกระท�ำควำมผดิและบทลงโทษ
เกีย่วกบัพืชกระท่อม ไว้ดังนี้
 (๑) ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต จ�ำหน่ำย น�ำเข้ำ ส่งออก หรือ 
มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือใน
ประเภท ๕ เว้นแต่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขจะได้

อนญุำต โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพตดิ
ให้โทษเป็นรำย ๆ ไป ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
 (๒) ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 
หรือในประเภท ๕
 ส�ำหรับข้อหำและโทษทำงอำญำในควำมผิดเก่ียวกับ 
พืชกระท่อม ได้แก่
 (๑) ข้อหำผลิต น�ำเข้ำ หรือส่งออก มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 
๒ ปี และปรบัไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บำท หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั (มำตรำ 
๗๕ วรรคสอง)
 (๒) ข้อหำจ�ำหน่ำย หรอืมไีว้ในครอบครองเพือ่จ�ำหน่ำย
   - จ�ำนวนไม่ถงึ ๑๐ กโิลกรมั ต้องระวำงโทษจ�ำคกุ
ไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 
(มำตรำ ๗๖/๑ วรรคสำม)
   - จ�ำนวนตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวำง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ (มำตรำ ๗๖/๑ วรรคสี่)
 (๓) ข้อหำครอบครอง ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกนิ ๑ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มำตรำ ๗๖ 
วรรคสอง)
 (๔) ข้อหำเสพ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มำตรำ ๙๒ 
วรรคสอง)
 อย่ำงไรกต็ำม หำกนกัวชิำกำรต้องกำรวจิยัพชืกระท่อม
เพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ก็สำมำรถกระท�ำได้ โดยขออนุญำต
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้หลักเกณฑ์ใน
กฎกระทรวงกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตผลติ จ�ำหน่ำย หรอื
มีไว้ครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือใน
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว แต่กำรเสพ 
พชืกระท่อมกฎหมำยยงัคงห้ำมเดด็ขำดและไม่อนญุำตให้เสพได้ 
 เน่ืองจำกประเทศไทยมีกำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำร
ใช้ประโยชน์จำกพชืกระท่อมมำอย่ำงต่อเนือ่ง กำรค้นคว้ำศกึษำ 

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

๑ จัดท�ำโดย พัชรำ พุกเศรษฐี วิทยำกรช�ำนำญกำร ส�ำนักกฎหมำย.
๒ กฎหมำยเกี่ยวกับพืชกระท่อม, ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหำยำเสพติด, ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด, ข้อมูล

ออนไลน์ สบืค้นได้จำก https://media.oncb.go.th/index.php/th/23-2018-02-20-07-04-07/2018-02-20-07-05-01/66-content5-21-5-61-3, 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๓).
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พบว่ำ พืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในวิถีชำวบ้ำน 
มำอย่ำงยำวนำน โดยมีผลกำรศึกษำวิจัยที่พบว่ำ พืชกระท่อม 
มีผลกระทบต่อร่ำงกำยแต่ก็ไม่มำก ในทำงกลับกันก็มีประโยชน์
ในทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะสำรส�ำคัญในพืชกระท่อมที่เรียกวำ่ 
“ไมทรำไจนีน (Mitragynine)” ออกฤทธิ์ต่อระบบประสำท 
ส่วนกลำง มคีณุสมบัติบรรเทำอำกำรปวด และสำมำรถน�ำมำใช้  
เชิงเศรษฐกิจได้
 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำถึงกฎหมำยที่เป็นข้อผูกพัน
ระหวำ่งประเทศ พบว่ำ อนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. ๑๙๖๑ (The Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961) อนสัุญญำว่ำด้วยวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำท ค.ศ. 
๑๙๗๑ (The Convention on Psychotropic Substances, 
1971) และอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ค.ศ. 
๑๙๘๘ (The United Nations Convention against illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 
1988) ไม่ได้ก�ำหนดให้พชืกระท่อมเป็นยำเสพตดิให้โทษหรอืวตัถุ
ออกฤทธิ์ และประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ก�ำหนดให้พืชกระท่อม 
เป็นยำเสพติดให้โทษ
 โดยหลักเกณฑ์ทีส่หประชำชำต ิ(UN) ก�ำหนดเป็นแนวทำง 
ในกำรพจิำรณำเพือ่จดัให้เป็นยำเสพตดิทีจ่ะต้องควบคมุ๓ มีดังนี้
 ๑. เมื่อไม่ได้เสพแล้วก่อให้เกิดอำกำรขำดยำ
 ๒. มีประโยชน์ทำงกำรแพทย์น้อยหรือไม่มีเลย
 ๓. ก่อให้เกิดปัญหำทำงสำธำรณสุข
 ๔. ก่อให้เกิดปัญหำทำงสังคม
 จำกกำรศกึษำข้อมลูเกีย่วกบัสำรเสพตดิของพชืกระท่อม 
พบว่ำ ใบกระท่อมไม่เข้ำข่ำยทั้ง ๔ หลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 
และมีผลเสียน้อยมำก เนือ่งจำกผูท้ีเ่คยเสพตดิสำมำรถเลกิได้ง่ำย
และไม่มีผลข้ำงเคียง เช่น ไม่มีอำกำรหงุดหงิดหรือลงแดงหำก
ขำดยำ ตรงกนัข้ำม มสีรรพคณุทำงยำ คอื ใช้เป็นยำแก้ปวด แก้ไข้ 
หรือบ�ำบัดอำกำรท้องเสียได้ รวมถึงมีฤทธิ์ช่วยบรรเทำอำกำร
เจ็บปวดได้ดีมำกกว่ำมอร์ฟีนถึง ๑๓ เทำ่ ดังนั้น สหประชาชาต	ิ
(UN)	จึงยังมิได้มีการประกาศควบคุมพืชกระท่อมไว้ในบัญชี
รายชื่อยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ

 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบประเทศในกลุ่ม
อำเซียน ได้แก่ ลำว กัมพูชำ มำเลเซีย อินโดนีเซีย พบว่ำ พืช
กระท่อมที่อยู่ในรูปของต้น ใบ รำก ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมำยของ
ประเทศเหล่ำนี้  และประชำชนบำงกลุ ่มยังนิยมบริโภค 
พชืกระท่อมในรปูของใบสดเพือ่กระตุน้และบ�ำรงุก�ำลงัในกำรท�ำงำน๔

 ส�ำหรับประเทศไทย ยังคงมีกำรก�ำหนดโทษตำม
กฎหมำย และหำกมกีำรน�ำพชืกระท่อมไปผสมกบัยำเสพตดิหรอื
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทอื่น ก็อำจมีควำมผิดฐำนผลิต
ยำเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเมื่อเสพสำรผสมนั้นเข้ำสู ่
ร่ำงกำยก็มีควำมผิดฐำนเสพยำเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เช่นกัน 
รวมทัง้กำรน�ำไปท�ำเป็นผลติภณัฑ์เพือ่จ�ำหน่ำยกย็งัคงถกูควบคุม
โดยต้องได้รบัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง เช่น พระรำชบญัญตัผิลติภณัฑ์สมนุไพร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘
 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ท�ำให้ประเทศไทยเริ่มมี
แนวคิดในกำรผลักดันเพื่อให้ยกเลิกพืชกระท่อมไม่จัดเป็น 
ยำเสพตดิให้โทษ โดยมหีลำยฝ่ำยได้ท�ำกำรศกึษำและวจิยั รวมทัง้ 
วุฒสิภำ ซึง่เป็นฝ่ำยนติบิญัญตัใินฐำนะผูแ้ทนปวงชนชำวไทย กไ็ด้
มีกำรศึกษำในกรณีนี้เช่นเดียวกัน โดยวุฒิสภำได้มีกำรแต่งตั้ง 
“คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียของการ
บริโภคพืชกระท่อม	 เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอว่าควร
ยกเลกิพืชกระท่อมออกจากยาเสพตดิให้โทษ	ประเภท	๕	ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่	 วุฒิสภา”๕ ซึ่งคณะ
กรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ได้ท�ำกำรพิจำรณำศึกษำแล้วพบว่ำ ทำง
องค์กำรสหประชำชำติและประเทศต่ำง ๆ  ทั่วโลก ไม่ได้ก�ำหนด
ให้พืชกระท่อมเป็นยำเสพติด อีกทั้งยังได้ศึกษำข้อเท็จจริงและ
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งผู ้บริโภคและไม่บริโภค 
ใบกระท่อม ได้แก่ เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปกครอง ต�ำรวจ แพทย์พืน้บ้ำน 
แพทย์แผนปัจจุบัน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สำธำรณสุข ด้วยแล้ว  
พบว่ำ กำรน�ำพชืกระท่อมมำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำม
มัน่คงของประเทศ ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสงัคม ด้ำนกำรเมอืง และ
ด้ำนกฎหมำย ประเทศชำติและประชำชนจะได้รับผลดีและ 
ผลตอบแทนที่คุ ้มค่ำมำก โดยเฉพำะประโยชน์ในกำรศึกษำ  
วิจัย และพัฒนำให้ใช้เป็นยำรักษำโรคทั้งแผนโบรำณ และ 
แผนปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 
จึงเห็นสมควรที่จะยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจำกยำเสพติด 
ให้โทษประเภท ๕ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ๖ 

๓ นิวัติ แก้วประดับ, ภำควิชำเภสัชเวทและเภสัชพฤษศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, ใบกระท่อม สรรพคุณทำงยำ 
ประโยชน์และโทษ, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จำก https://www.oncb.go.th/pdf, (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๓). 

๔ นิวัติ แก้วประดับ, อ้ำงถึงแล้ว เชิงอรรถที่ ๒, ๕.
๕ มติที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญทั่วไป) เป็นพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๔๕.
๖ รำยงำนของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัศกึษำผลดแีละผลเสยีของกำรบรโิภคพชืกระท่อม เพือ่เป็นแนวทำงในกำรเสนอว่ำควรยกเลกิพชืกระท่อม

ออกจำกยำเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยยำเสพติดให้โทษหรือไม่ วุฒิสภำ (ปี ๒๕๔๖), ส�ำนักกรรมำธิกำร ๒ ส�ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ, ๑๔.

สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter26



 ส�ำหรับแนวคิดในกำรผลักดันเพ่ือยกเลิกพืชกระท่อมไม่จัดเป็นยำเสพติด 
ให้โทษนั้น เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำง 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๗ ตำมที่กระทรวงยุติธรรม 
ได้เสนอเพื่อให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษประเภท ๕  
และยกเลิกบทก�ำหนดโทษในควำมผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม เพื่อเป็นกำรควบคุม 
พืชกระท่อมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพของสังคมไทย รวมทั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชกระท่อมในเชิงพำณิชย์อุตสำหกรรม  
เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ซึง่สำระส�ำคญัของร่ำงพระรำชบญัญตัิ 
ยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ ก�าหนดให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจาก
การเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท	 ๕	 และยกเลิกบทก�าหนดโทษในความผิด
เกี่ยวกับพืชกระท่อม	
 ส�ำหรับผลดีนั้น หำกยกเลิกพืชกระท่อมออกจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ และยกเลิกบทก�ำหนดโทษในควำมผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมแล้ว  
จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำกมำย เช่น ทำงด้ำนกำรแพทย์ 
เนื่องจำกพืชกระท่อมมีสรรพคุณบรรเทำอำกำรปวดใช้แทนมอร์ฟีน และสำมำรถ 
ออกฤทธิไ์ด้ดกีวำ่มอร์ฟีน ๑๓ - ๑๗ เทำ่ และน�ำไปใช้บ�ำบัดผู้ติดยำเสพติด เช่น ยำบ้ำ 
ยำไอซ์ได้ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ พืชกระท่อมยังสร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวบ้ำนที่เพำะปลูก 
ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิในชมุชน เนือ่งจำกกระท่อมสำมำรถน�ำมำแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
ได้หลำกหลำย ทั้งยำแคปซูลเพื่อแก้ปวดเมื่อย และเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ได้ด้วย นอกจำกนี ้ทำงด้ำนสงัคม จำกสถติคิดเีกีย่วกบัพชืกระท่อมดงัทีแ่สดงในตำรำง
พบว่ำ มสีถติคิดเีป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ภำครฐัมค่ีำใช้จ่ำยทำงคดทีัง้ในส่วนขององค์กร
ต�ำรวจ อัยกำร และศำล เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งหำกพืชกระท่อมไม่จัดเป็นยำเสพติด 
อีกต่อไป จะท�ำให้ประหยัดงบประมำณรัฐไปได้อย่ำงมหำศำล 

สถิติคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อมที่น่าสนใจ	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	
(ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ตุลาคม	๒๕๖๒)๘	

๗ มติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๐ มนีำคม ๒๕๖๓, ข้อมลูออนไลน์ สบืค้นได้จำก https://www.thaigov.go.th/news/ contents/details/27050, 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓).

๘ รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยำเสพติดให้โทษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม.

จังหวัดที่มีข้อหาพืชกระท่อมมากที่สุด	๕	อันดับ ศาลท่ีมข้ีอหาพชืกระท่อมมากทีส่ดุ	๕	อันดบั

๑. จังหวัดนครศรีธรรมรำช ๖,๓๙๑ ข้อหำ 
    (จ�ำนวนศำล ๖ ศำล)

๑. ศำลจังหวัดทุ่งสง ๒,๕๔๕ ข้อหำ

๒. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๖,๑๖๑ ข้อหำ 
    (จ�ำนวนศำล ๖ ศำล)

๒. ศำลจังหวัดภูเก็ต ๒,๕๒๖ ข้อหำ

๓. จังหวัดภูเก็ต ๔,๗๐๑ ข้อหำ 
    (จ�ำนวนศำล ๓ ศำล)

๓. ศำลแขวงสมุทรปรำกำร ๒,๔๗๕ ข้อหำ

๔. จังหวัดสงขลำ ๔,๔๔๖ ข้อหำ 
    (จ�ำนวนศำล ๔ ศำล)

๔. ศำลแขวงภูเก็ต ๒,๑๕๘ ข้อหำ

๕. กรุงเทพมหำนคร ๓,๑๖๙ ข้อหำ 
    (จ�ำนวนศำล ๑๘ ศำล)

๕. ศำลจังหวัดเวียงสระ ๑,๙๗๔ ข้อหำ

 เมื่อได้ศึกษำเปรียบเทียบประเทศ
ต่ำง ๆ  ซึง่ไม่ได้จดัให้พชืกระท่อมเป็นยำเสพตดิ 
และพืชกระท่อมก็ไม ่อยู ่ในเกณฑ์ของ 
กำรเป ็นยำเสพติดตำมที่ก�ำหนดโดย
สหประชำชำติ  ดังนั้น ประเทศไทย 
จึงสมควรที่จะผลักดันพืชกระท่อมมำใช้
ประโยชน์ สร้ำงควำมมั่นคงทำงยำ และ
ต ่อยอดนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรที่มี
รำกฐำนมำจำกภมิูปัญญำคนไทย ซึง่จะเป็น
ผลบวกต่อเศรษฐกิจ สร ้ำงรำยได ้กับ
ประชำชน ภำยใต้กลไกกำรควบคมุทีร่ดักมุ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และบริบททั่วโลก ซึ่งกำรปลูก กำรผลิต  
กำรสกดัเพือ่น�ำสำรทีม่ผีลทำงยำจะอยูภ่ำยใต้ 
กำรก�ำกับดูแลของรัฐ เพื่อควบคุมกำรใช้ 
มิให้เกิดผลเสียตำมมำ

 บทสรุป

 ดงัทีไ่ด้น�ำเสนอข้อมลูควำมเป็นมำ
ของพืชกระท่อมและแนวคดิในกำรก�ำหนด
ให้พืชกระท่อมเป็นยำเสพติดประเภท ๕ 
และแนวคิดในกำรเสนอให้ยกเลิกพืช
กระท่อมโดยไม่จดัให้เป็นยำเสพตดิอกีต่อไป 
โดยกำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัยิำเสพตดิ
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น จำกกำร
ติดตำมสถำนะของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
พบว่ำ ขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
อยู ่ในชั้นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
ซึ่งอำจจะเสนอต่อรัฐสภำในไม่ช้ำนี้ ก็ได้ 
แต่หวงัว่ำหำกยกเลกิ “พชืกระท่อม” จำกกำร 
เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และ
ยกเลิกบทก�ำหนดโทษในควำมผิดเก่ียวกับ
พืชกระท่อมแล้ว จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
และสงัคมในภำพรวม และในขณะเดยีวกนั
อำจจะต้องมมีำตรกำรป้องกนัผลเสยีหำกมี
ตำมมำด้วย 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

May 2020 27




