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ในประเทศไทย : กรณีศึกษาตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี” ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
โดยสามารถดําเนินกระบวนการวิจัยไดสําเร็จตามหวงแผนปฏิบัติการวิจัยท่ีกําหนดไว 
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สรุปผูบริหาร 
(Executive Summary) 

บทนํา 
กระทอม (Kratom) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mitragynaspeciosa (Korth.) Havil. อยู ในวงศ  Rubiaceae     

พบมากในเขตพ้ืนท่ีภาคใต บางสวนในพ้ืนท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย จึงเปนเขตท่ีเค้ียวใบกระทอม         
มาชานาน เปนพืชท่ีใชเปนสมุนไพรและยารักษาโรคมาตั้งแตอดีต แสดงถึงวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางชัดเจน          
แตภายหลังมีกระแสการใชใบกระทอมในทางท่ีผิดสรางความกังวลใหกับหนวยงานภาครัฐ ในดานกฎหมายประเทศ
ไทยเปนประเทศแรกท่ีประกาศควบคุมการใชพืชกระทอมโดยตราพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. 2486 ระบุ     
หามปลูก หามครอบครอง รวมท้ังหามจําหนายและเสพใบกระทอม แตรัฐยังอนุญาตใหใชพืชกระทอมในไดหาก
เก่ียวของกับการกระทําเพ่ือประกอบการรักษาโรค โดยใหขอใบอนุญาตเปนกรณีๆ จนเม่ือมีการประกาศ
พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2522 ระบุใหพืชกระทอมเปนยาเสพติดประเภท 5 ทําใหไมสามารถนําพืชกระทอมมา
ใชเพ่ือกิจกรรมใดๆ ไดไมวาจะเปนเพ่ือการรักษาตามตํารับยาโบราณ หรือเพ่ือการวิจัยทางเภสัชศาสตร นักวิจัยท่ีเห็น
คุณคาของการศึกษาพืชกระทอมตองพบอุปสรรคจากการท่ีไมสามารถเก็บวัตถุดิบไดอยางเปดเผย อาจเนื่องมาจาก
การตรากฎหมายท่ีผานมาไมไดใหความสนใจทบทวนเพียงพอ สงผลใหเกิดปญหาทางปฏิบัติท่ีไมสามารถพัฒนา
งานวิจัยเก่ียวกับพืชกระทอมในประเทศได จนในป 2546 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียการบริโภค   
พืชกระทอม วุฒิสภา ไดเสนอแนวทางเห็นควรยกเลิกพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 เนื่องจาก   
ยังไมมีหลักฐานทางการวิจัยมาสนับสนุนวาแทจริงแลว พืชกระทอมเปนสิ่งเสพติดและใหโทษตอรางกายหรือไม 

จากแนวทางการปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอมตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 
ใหสอดคลองนโยบายยาเสพติดของสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศในดานยาเสพติด จากท่ีคุมทุกสาร
ของพืชกระทอม เชน ใบ ดอก ยอด อัลคาลอยด และลําตน จะปรับเปนควบคุมเฉพาะตัวสารท่ีออกฤทธิ์ใน
กระทอมเทานั้น ไดแก สาร mitragynine ซ่ึงในหลายประเทศมีการควบคุมในลักษณะนี้ นโยบายแบบนี้จะทําให
การดํารงอยูของตนกระทอมไมมีความผิด สําหรับแนวทางการควบคุมในประเทศไทยควรจะมีการกําหนดใหมี
การควบคุมพืชกระทอม โดยการข้ึนทะเบียน จะไมสามารถปลูกไดโดยเสรี แตจะเปนกระบวนการท่ีใชชุมชนดูแล
กันเองควบคุมกันเอง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน โดยปรับข้ันตอนและกระบวนการควบคุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปนรูปแบบการ
ควบคุมพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางเหมาะสมตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี อันจะนําไปสู
การปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอมในอนาคตของประเทศไทยตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ปจจัย ศักยภาพ ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวน

รวมของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบทของ

พ้ืนท่ีศึกษา  
 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง กลไก และกระบวนการในการทดลองควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม ในพ้ืนท่ี 6 หมูบานของตําบลบานน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบทและปจจัยตางๆ ของชุมชน 

 จ 



ผลการวิจัย 
การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนตองมีความเหมาะสมกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลน้ําพุ สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และความพยายามในการหาทางออกใหกับชุมชน ลด
ความขัดแยง โดยมีรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี เอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษ 
                ประเภทท่ี 5 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้ันตอนท่ี 2  การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ข้ันตอนท่ี 3  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 
การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลบานน้ําพุ อําเภอบาน

นาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ตองเปนรูปแบบท่ีเกิดจากความตองการของชุมชนท่ีตองการสะทอนความคิดและ
ความเห็นอยางแทจริงในทุกมิติ เพ่ือใหเกิดการถกเถียงอยางสันติและนําไปสูการหาทางออกในลักษณะของ
ขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ท้ังนี้ยังตองมีหนวยงานภาครัฐและนักวิชาการตางๆ เปนสวนท่ีชวย
สนับสนุนเติมเต็มความรูหรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ท่ีชุมชนตองการได ดังนั้น การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนจึงควรประกอบไปดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 3 กระบวนการหลัก คือ 1) การสรางเวทีประชาคมเพ่ือ
การสื่อสารสรางความเขาใจ และการสํารวจขอมูลทางกายภาพ (สํารวจภาคสนามและภาคอากาศ)  2) การ
บังคับใชขอตกลงหรือธรรมนูญ เพ่ือเปนแนวทางท่ีไดรับการยอมรับของท้ังชุมชน และ 3) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการทํางาน 

โดยมีปจจัยและศักยภาพ ท่ีมีผลตอการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 1) การ
เตรียมความพรอมชุมชน  2) การพัฒนากลไกการทํางาน 3) การจัดระบบ ยกระดับ และพัฒนาตอยอดความรู 4) 
ปฏิบัติการสรางรูปธรรมของพ้ืนท่ีตนแบบการควบคุมพืชกระทอม และ 5) การขยายผลความรู สูการขยายงาน 
เพ่ือผลักดันการปรับนโยบายพืชกระทอม สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการควบคุมพืชกระทอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน ไดแก 1) การสรางการรับรู ความเขาใจของการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2) รูปแบบและกระบวนการสํารวจพืชกระทอม 3) การติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอมผาน Mobile 
Application และ 4) การปฏิบัติตามธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม 
 ผลจากการขับเคลื่อนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือยกระดับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สรางรูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน สมควรตองมีการคิด 
ออกแบบ การขับเคลื่อนงานท่ีสอดคลองกับศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับบริบทชุมชน ซ่ึงควรตอง
คํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ 

1) สถานการณในชุมชนท่ีเปนจริงและเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถนําฐานขอมูลความรูมาใชในการ
วิเคราะห ออกแบบกระบวนการดําเนินงานไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี  

2) การจัดระบบกลไกในการทํางาน เพ่ือสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานใหมีความตอเนื่อง เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดการประสานรวมมือในการทํางานรวมกัน  

3) พัฒนายกระดับการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือสรางรูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็ง
และยั่งยืน ท้ังดานบุคลากร องคความรู พ้ืนท่ีตนแบบ และการผลักดันนโยบายท่ีเอ้ือในการใชพืชกระทอมเพ่ือ
ประโยชนดานการศึกษาวิจัยเรื่องพืชกระทอมท้ังระบบครบวงจร 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการพืชกระทอมของประเทศไทยและตางประเทศนั้น 
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปกฎหมายของพืชกระทอมนั้น คณะวิจัยมีความคิดเห็นวา ควรเปดโอกาสให “ชุมชน” 
สามารถมีสิทธิในการบริหารจัดการพืชกระทอมไดดวยตนเอง โดยภาครัฐสามารถกํากับดูแลหรือควบคุม เนน
ระบบการกํากับดูแล และการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. ควรเปดโอกาสใหมีการนําพืชกระทอมมาใชในตํารับยาแผนโบราณ เพ่ือรักษาภูมิปญญาแพทยแผน
ไทย  และไมควรจํากัดสิทธิผูปวยในการเขาถึงยา ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 55 
เรื่องรัฐมีหนาท่ีคุมครองสุขภาพของประชาชน และสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาดานการแพทยแผน
ไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการศึกษาวิจัย และการใชประโยชนในดานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน 
 2. กําหนดใหมี “ธรรมนูญชุมชน” เพ่ือรับรองสิทธิคนในชุมชนในการจัดการพืชกระทอมไดเอง เชน สิทธิ
ในการปลูก เก็บเก่ียว ใช ครอบครองพืชกระทอมในปริมาณและพ้ืนท่ีท่ีกําหนด การใชตามวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ในชุมชนทองถ่ิน หลักเกณฑ เง่ือนไขในการปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชน หนาท่ีของคนในชุมชน การควบคุม เฝา
ระวังเยาวชนและคนในชมุชน เปนตน  
 3.  หนวยงานของรัฐควรเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องประโยชนและโทษของการใชใบกระทอมท่ี
สงผลเสียตอสุขภาพ 
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บทคัดยอ 
 

พืชกระทอมสําหรับประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต ถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตการทํามา
หากิน ภายใตมิติของการใชกับความเชื่อ มิติของการเสริมกําลังใจในการทํางาน มิติของความคุนชิน มิติเหลานี้ทํา
ใหพืชกระทอมเปนเรื่อง “ปกติ” ในชีวิตของคนใชใบกระทอม จากมาตรการออกกฎหมายควบคุม พืชกระทอม
ในประเทศไทยตั้งแตพระราชบัญญัติกระทอม พ.ศ. 2486 จนกระท่ังถึงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 เปนเวลามากกวา 70 ป ท่ีผานมายังไมสามารถบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมพืชกระทอมไดอยางตามความ
เปนจริง กอใหเกิดความคับของใจของประชาชน และเกิด “ความขัดแยง” ระหวางประชาชนและเจาหนาท่ีมา
โดยตลอด ชุมชนจึงเกิดกระบวนการแกปญหาของชุมชน โดยเริ่มจากผูนําท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ประกอบกับ
องคประกอบดานขอมูลสาธารณะ และความเปนพืชวัฒนธรรมของพืชกระทอม เพ่ือนําไปสูแนวทางการควบคุม
พืชกระทอมอยางบูรณาการจากชุมชน 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จึงเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมพืช
กระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยปรับข้ันตอนและกระบวนการควบคุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใช
เปนรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางเหมาะสมตามบริบทของแตละ
พ้ืนท่ี อันจะนําไปสูการปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอมในอนาคตตอไป โดยมีรูปแบบการควบคุม    
พืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีและเอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษ 
                ประเภทท่ี 5 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้ันตอนท่ี 2  การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ข้ันตอนท่ี 3  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 
ผลจากการขับเคลื่อนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ยกระดับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สรางรูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน สมควรตองมีการคิด 
ออกแบบ การขับเคลื่อนงานท่ีสอดคลองกับศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับบริบทชุมชน ซ่ึงควรตอง
คํานึงถึงประเด็น 1) สถานการณในชุมชนท่ีเปนจริงและเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถนําฐานขอมูลความรูมาใชในการ
วิเคราะห ออกแบบกระบวนการดําเนินงานไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 2) การ
จัดระบบกลไกในการทํางาน เพ่ือสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานใหมีความตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ เกิดการ
ประสานรวมมือในการทํางานรวมกัน 3) พัฒนายกระดับการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือสราง
รูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน ท้ังดานบุคลากร องคความรู พ้ืนท่ีตนแบบ และการผลักดันนโยบายท่ี
เอ้ือในการใชพืชกระทอมเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยเรื่องพืชกระทอมท้ังระบบครบวงจร 
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ABSTRACT 
 

Kratom plants, for people especially in the southern Thailand, is being a part of their 
lifestyles under many dimensions such as believe, courageous works and cultures. These 
dimensions make kratom been a "normal" plant in their routine life of people who always use 
it. Due to the legislative control measures of kratom in Thailand since Kratom Acts in 1943 to 
Drugs Acts in 1979, which for more than 70 years ago, it could not enforce the law to control 
kratom users which caused to the public grievances and " conflict " between people and 
government officials until present. Therefore, the community started the kratom plants problem 
solving process from qualified leaders, with other elements such as public information and also 
kratom  which is being the cultural plant, to lead the way to be the control of kratom plants 
by community integration and participation. 

The research objective of “Developing of Kratom Crops Control Model in Thailand by the 
community participation process : A case study of Nam pu Sub-district, Ban na san District, Surat Thani 
Province”, is to study for developing patterns of kratom plants control by community participation. 
The processes are adjusting the procedures and controls processes to be more effective which can 
be applied to other areas.  These patterns can be lead to further adjustment of the legal policy of 
kratom plant in the future. There are summarized to 5 steps of procedures, 

Step 1 Preparing documents and areas for the possession of drug Category 5 allowance 
from the Food and Drug Administration, Ministry of Public Health. 

Step 2 Creating the process of participation of stakeholders, both government and civil 
society. 

Step 3 Producing the empirical kratom database. 

Step 4 Determining rules and measurements for the kratom plant control in 
communities. 

Step 5 Monitoring and evaluating of kratom plant control 
The result of driving kratom plant control by participation of communities and related 

agencies in order to enhance the efficiency of work can create a strong and sustainable patterns 
and procedures. In addition, there are 3 issues which should be considered, 1) the present 
situation in the community which is able to use the database for analyzing, and designing the 
operation process which can be consistent with the cultural context in the area. 2) The 
Organizing mechanism for work In order to encourage continuous and efficient work. In addition, 
with the efficient coordination and cooperation in for works. 3) The improvement and the 
development of procedures to create a substantial and sustained strong performance in 
personnel, knowledge, prototype area  and the policy driving force which facilitates to the use 
of kratom plants for the benefit of researches on the whole system of Kratom plants. 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา  

 
กระทอม (Kratom) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mitragynaspeciosa (Korth.) Havil. อยูในวงศ Rubiaceae 

มีถ่ินกําเนิดในเขตรอนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย มาลายู จนถึงเกาะนิวกินีดวย   
มีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละท่ี เชน ในประเทศไทย ภาคเหนือ เรียก อีดาง อีแดง กระควม ภาคกลาง เรียก 
อีถาง ภาคอีสาน เรียก กระทุมโคก ภาคใต เรียก ทอม หรือ ทุม คอยโดน (เรียกในจังหวัดสงขลา) มาเลเซีย เรียก 
Biak-Biak1 กระทอมเปนไมยืนตนขนาดกลางสูง 4-9 เมตรและสูงไดถึง 15-30 เมตร ลําตนตรง แตกเปนพุม 
เติบโตไดดีในท่ีแฉะและน้ําขัง พบไดในบางจังหวัดของภาคกลาง เชน ปทุมธานี แตจะพบมากในปาธรรมชาติ
บริเวณภาคใต เชน สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ
ตอนบนของประเทศมาเลเซีย 

จากการศึกษาสารสําคัญในใบกระทอม พบวามีอัลคาลอยดหลายชนิด แตท่ีสําคัญคือ mitragynine
จํานวนใบกระทอม 20 ใบ สกัดใหสาร mitragynine ประมาณ 17 มิลลิกรัม สารนี้พบไดเฉพาะในพืชกระทอม
เทานั้น จึงใชเปนสารพิสูจนเอกลักษณพืชกระทอมได นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการศึกษาวิจัยในสัตวทดลอง
หลายฉบับท่ีมีการใชสารสกัดจากใบกระทอมท่ีสําคัญ เชน 7 - hydroxymitragynine และ mitragynine เชน 
สาร 7 - hydroxymitragynine สามารถออกฤทธิ์มีฤทธิ์ระงับปวด (Antinociceptive action) แรงกวามอรฟน 
5.7 และ 4.4 เทา2 

นอกจากนี้ สาร mitragynine ใชรักษาอาการทองเสียไดดี (Antidiarrhea)3 สารสกัดใบกระทอมมีผล
ทําใหลดระดับน้ําตาลในเลือด (Antidiabetic)4 ลดความอยากอาหาร (Decreased appetite)5 และลดอาการ
ถอนเอทานอลไดดี (Prevented alcohol withdrawal)6  
 

 

 

 

 

1 สาวิตรี  อัษณางคกรชัย และคณะ, พืชกระทอมในสังคมไทย,  2548 , หนา 2. 
2 Matsumoto, K et al., Involvement of µ-opioid receptors in antinociception and inhibition 

of gastrointestinal transit induced by 7- hydroxymitragynine, isolated from Thai herbal 
medicaineMitragynaspeciosa, (European Journal of Pharmacology, 2006). 

3 Chittrakarn, S., et al., Inhibitory effects of kratom leaf extract on the rat gastrointestinal 
tract, (Journal of Ethnopharmacology, 2008). 

4 Purintrapiban, J., et al., Study on glucose transport in muscle cells by extracts from 
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ในดานของการบริโภคกระทอมในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใตและบางสวนในพ้ืนท่ีภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของไทย เค้ียวใบกระทอมมาชานาน การใชพืชกระทอมแบบดั้งเดิมของคนในภาคใตของไทย
ไมไดถูกมองวาเปน“การใชยาเสพติด” แตอยางใด และผูใชพืชกระทอมไมถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติอีกดวย 
ประชาชนสวนใหญในจังหวัดทางภาคใตโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส นับถือศาสนา
อิสลาม และศาสนามีบทบัญญัติท่ีเครงครัดในการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พืชกระทอมจึงเปนสิ่งทดแทน 
ท้ังนี้พืชกระทอมไมใชสิ่งตองหามตามหลักศาสนา หากแตเปนสิ่งตองหามตามกฎหมายของรัฐ กระทอมจึงเปน
พืชท่ีแสดงบทบาททางสังคม วัฒนธรรมของทองถ่ินภาคใตอยางชัดเจน ซ่ึงฝงรากลึกลงในขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ถูกใชเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม ถูกใชเพ่ือสรางสรรคความสัมพันธของ
ผูคนในสังคมในรานน้ําชา ถูกใชเปนของกินเพ่ือตอนรับแขกท่ีมาเยือน ถูกใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
เชน การทําประมง การทําสวนยาง การทํานาขาวและสวนผลไม ถูกใชเปนยารักษาเยียวยาผูเจ็บปวยในตํารายา
แผนโบราณของไทย ฉะนั้นความหมายของพืชกระทอมจึงมีนัยมากกวาเปนเพียงใบไมชนิดหนึ่ง แตพืชกระทอม
ยังแสดงนัยทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญในวิถีชีวิตชุมชนอยางมากมาย7  

แตเนื่องจากภายหลังมีกระแสการใชใบกระทอมในทางท่ีผิด ซ่ึงในระยะหลังๆ ในประเทศไทยชี้ใหเห็น
วารูปแบบการใชใบกระทอมแบบเครื่องดื่ม 4x100 (สี่คูณรอย) กําลังเริ่มเขามาเม่ือประมาณ 5 ปท่ีผานมา     
คนหนุมท่ีมีอายุตั้งแต 13 - 39 ป เริ่มตมใบกระทอม (ครั้งละประมาณ 15 - 100 ใบ) ไดน้ําชาใบกระทอมเพ่ือ
ใชเปนสารตั้งตน ในการผลิตเครื่องดื่ม 4x100 ซ่ึงประกอบดวยน้ําชาใบกระทอม ยาแกไอ โคก (น้ําอัดลม) และ
น้ําแข็ง จากนั้นกระแสความสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนของสื่อมวลชนตอสารตาง ๆ ท่ีใสเพ่ิมเติมในเครื่องด่ืม 4x100 ไมวา
จะเปน เบ็นโซไดอาเซพีน (benzodiazepine) ผงท่ีไดจากสารเคลือบหลอดฟลูออเรสเซนต ผงยาจุดกันยุง สีทาถนน 
ยาฆาแมลง ข้ีเถาจากการเผาศพ หรือสารอ่ืนๆ ท่ีหาไดในพ้ืนท่ี เพ่ือ “เพ่ิม” ความแรงของเครื่องด่ืม จากการ
โหมกระพือขอมูลดังกลาวชาวบานท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตก็ทวีความกังวลตอการด่ืมเครื่องดื่ม 4x100 
ของกลุมวัยรุนท่ีพุงข้ึนอยางรวดเร็ว8 แตมีงานวิจัยท่ีไดมีการเผยแพรในวารสารวิทยาศาสตรเก่ียวกับ
องคประกอบท่ีตรวจพบในเครื่องดื่ม 4x100 โดยคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สรุปไดวา    
สาร mitragynine สารสกัดท่ีไดจากใบกระทอม (ท่ีตองใชใบกระทอมจํานวน 106 ใบ) , โคเดอีน (codeine) 
ส วนผสม ท่ี ได จ ากยาแก ไอ , กา เฟ อีน  ( caffeine) ส วนผสม ท่ี ได จ ากน้ํ า อัดลม , คลอเฟนนิ ล า มีน 
(chlorpheniramine) เปนกลุมยาแกแพ ลดน้ํามูก และ เฟนนิลอีเฟดรีน (phenylephedrine) เปนกลุมยา
สําหรับลดอาการคัดจมูกน้ํามูกไหล โดยมีความเขมขนโดยประมาณอยูท่ี 90.021, 234.174, 73.986, 7.053 
และ 1.486 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ9 ซ่ึงพอจะเปนหลักฐานท่ีทําใหคลายกังวลไดวาความนิยมของ 
เครื่องดื่ม 4x100 ไมมีสวนเก่ียวของกับพืชกระทอมเลย แตก็มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะทําใหกังวลเก่ียวกับการใชยา
ท่ีเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีมีการควบคุม แตกลับสามารถหาไดงายและราคาถูก 

 
 
 

 

7,8 พาสคาล ทังเก, พืชกระทอมในประเทศไทย ควรหรือไมท่ีจะยกเลิกกฎหมายและใหอยูภายใตการ
ควบคุมของชุมชน , ( International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug 
Policies Nr.13 , 2553), หนา 2. 

9 Chittrakarn, S. | Penchumruth, P. | Keawpradub, N., Quantitative analysis of mitragynine, 
codeine, caffeine, chlorpheniramine and phenylephrine in a kratom (Mitragynaspeciosa Korth.) 
cocktail using high-performance liquid chromatography (FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 
Vol.217, 2012) หนา 81-86.  

2 
 



ในดานกฎหมายของพืชกระทอมในประเทศไทย เริ่มจากท่ีรัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติ           
พืชกระทอม พ.ศ. 2486 เปนครั้งแรก แตรัฐยังอนุญาตใหใชพืชกระทอมในการประกอบโรคศิลปะได โดยใหขอ
ใบอนุญาตเปนกรณีๆ กลาวคือ สามารถนําไปใชไดหากเก่ียวของกับการกระทําเพ่ือประกอบการรักษาโรค     
ซ่ึงการยินยอมเชนนี้ เนื่องจากมีการใชพืชกระทอมเปนสมุนไพรและยารักษาโรคมาต้ังแตอดีต ซ่ึงถือวาไมเปน
การกีดกันการใชวิถีชีวิต นอกจากจะเปนไปเพ่ือการเสพใหมึนเมาหรือเสพเพ่ือทดแทนฝน จนเม่ือมีการประกาศ
พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2522 ระบุใหพืชกระทอมเปนยาเสพติดประเภท 5 ในหมวด 2 มาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัตินี้ ยังระบุวา  

 
หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือ 5 ใน
ประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป ใหถือวามีไว
ในครอบครองเพ่ือจําหนาย 

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
การกําหนดเชนนี้ทําใหไมสามารถนําพืชกระทอมมาใชเพ่ือกิจกรรมใดๆ ไดไมวาจะเปนเพ่ือการรักษา

ตามตํารับยาโบราณ หรือเพ่ือการวิจัยทางเภสัชศาสตร การครอบครองใหถูกตองตามกฎหมายจึงไมสามารถทํา
ไดในความเปนจริง แมจะมีขอกําหนดใหสามารถครอบครองไดก็ตาม และยังมีบทลงโทษของผูท่ีครอบครองใน
หมวด 12 ของพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 ดวย 

ตอมาในป 2546 ไดมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญในการแกไขกฎหมายวาดวยพืชกระทอม เม่ือเกิด
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียการบริโภคพืชกระทอม วุฒิสภาไดลงพ้ืนท่ีใน จ.นครศรีธรรมราช 
เพ่ือรับฟงความเห็นของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของการบริโภคพืชกระทอม โดยเปด
เวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนจะนําแนวความคิดและขอสรุปท่ีไดไปเปนแนวทางเสนอวา         
ควรยกเลิกพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดประเภท 5 หรือไม
ยังคงอยูในระหวางการดําเนินการในปจจุบัน เนื่องจากยังไมมีหลักฐานทางการวิจัยมาสนับสนุนวาแทจริงแลว    
พืชกระทอมเปนสิ่งเสพติดและใหโทษตอรางกายหรือไม 

ผลการสํารวจเพ่ือทําประชาพิจารณในครั้งนั้น ยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนและไมพบหลักฐานการแถลง
ออกสูสาธารณชน ดังนั้นประเด็นการแกไขพระราชบัญญัติยาเสพติดใหนํา “พืชกระทอม” ออกจากยาเสพติด 
จนเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไดมีการประชุมศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
(ศอ.ปส.) ครั้งท่ี 2/2559 ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
จากนโยบายของพลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุตธิรรม/ผูอํานวยการปองกันและปราบปราม    ยา
เสพติดแหงชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ในฐานะท่ีรับผิดชอบตอนโยบายยาเสพติดชองชาติและไดเขารวมประชุม
สหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศตางๆในดานยาเสพติด ยอมรับวาถึงเวลาท่ีจะตองทบทวนกําหนด
ยุทธศาสตรนโยบายยาเสพติดของชาติใหม ดังนั้นนโยบายตามแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559–2560 ท่ีมีตอพืชกระทอม โดยจะปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอม 
จากปจจุบันท่ีคุมทุกสารของพืชกระทอม เชน ใบ ดอก ยอด อัลคาลอยด และลําตน จะปรับเปนควบคุม
เฉพาะตัวสารท่ีออกฤทธิ์ในกระทอมเทานั้น ไดแก สาร mitragynine ซ่ึงในหลายประเทศมีการควบคุมใน
ลักษณะนี้ นโยบายแบบนี้จะทําใหการดํารงอยูของตนกระทอมไมมีความผิด แตจะมีการกําหนดใหมีการควบคุม
พืชกระทอม โดยการข้ึนทะเบียน จะไมสามารถปลูกไดโดยเสรี แตจะเปนกระบวนการท่ีใชชุมชนดูแลกันเอง
ควบคุมกันเอง 
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พ้ืนท่ีกระทอมท่ีเกิดตามธรรมชาติจะมีตนกระทอมข้ึนอยูอยางเปนบริเวณกวางหนาแนน ทางสถาบัน
สํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถใชวิธีการสํารวจทางอากาศและทางพ้ืนดินโดย
ปฏิบัติทางลับเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล และนํามาแปลตีความในระบบภูมิสารสนเทศอางอิงกับขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม แตพืชกระทอมท่ีชาวบานนํามาปลูกเพ่ือใชประโยชน จะมีการปลูกกระจายรอบๆ ครัวเรือนของ
ตนเอง ไมสามารถใชวิธีการสํารวจแบบเดิมได จึงจําเปนตองศึกษาวิธีการสํารวจในรูปแบบใหม ใหเหมาะสม   
จึงมีความพยายามศึกษาวิธีการและรูปแบบการสํารวจโดยไดเลือก ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เปน
ตําบลนํารองตนแบบ และพบวาในการสํารวจภาคพ้ืนดินและการใชอากาศยานไรคนขับ (UAV) จําเปนตอง
ดําเนินการแบบเปดเผย ตองประสานกํานัน/ผูใหญบานใหเปนผูนําทางในการสํารวจและชาวบานตองใหความ
รวมมือในการจัดเก็บขอมูล จึงจะสามารถไดรับขอมูลท่ีเปนจริง และนําไปสูการพัฒนาจัดทําเปนระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอมได ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุม
พืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยปรับข้ันตอนและกระบวนการควบคุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
เพ่ือใชเปนรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางเหมาะสมตามบริบทของ
แตละพ้ืนท่ี อันจะนําไปสูการปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอมในอนาคตตอไป  

 
1.2 วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ปจจัย ศักยภาพ ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการ      
มีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ีศึกษา 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทาง กลไก และกระบวนการในการทดลองควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

 
1.3 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมจํานวน 6 หมูบาน ใน ตําบลบานน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัด

สุราษฎรธาน ีคือ 
หมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

1. บานยางอุง 477 1,400 

2. บานน้ําพุ 475 1,086 

3. บานนายาว-ดอนสรอยทอง 203 662 

4. บานดอนทราย 142 571 

5. บานหนองตอ 261 611 

6. บานควนใหม 362 1,322 

รวม 1,920 5,659 
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ภาพ 1  แผนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ครอบคลุมท้ัง 6 หมูบาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตประชากรท่ีศึกษา  

ประกอบดวย 
- ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 
- บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร  

จ.สุราษฎรธานี 
- ประชากรตนกระทอม ในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 

 
 ขอบเขตเนื้อหา   

การศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบทและปจจัยตางๆ ของชุมชน ท้ังสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทัศนคติ รูปแบบการใชพืชกระทอมในชุมชน กฎหมายขอบังคับ การทํางานของ
ภาครัฐในชุมชน เปนตน 

 
นิยามศัพท 

 กระบวนการทางสังคม คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนรูปแบบการควบคุม    
พืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 การพัฒนา คือ การพัฒนาหลักการและมาตรการทางกฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบของหนวยงาน
ภาครัฐใหเอ้ือตอการสรางกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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ภาพ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายภาครัฐเปดโอกาส 

- ภาวะผูนําชุมชน 

- บริบทของพ้ืนท่ี (สังคม/
วัฒนธรรม/เศรษฐกิจ) 

- รูปแบบการใชพืชกระทอม 

- ทัศนคติของชุมชนตอการ
แกไขปญหา 

- บทบาทภาครัฐในพ้ืนท่ี 

กระบวนการวจิัยเชิง 

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

ปจจัย 

รางธรรมนูญตําบล 

ความสมดุลของวิถีชีวิต 

การควบคุมจํานวน
ตนกระทอม 

การดูแลสุขภาวะ
ผูใชใบกระทอม 

การติดตามประเมินผลในมิติ

สังคม / เศรษฐกิจ /สุขภาวะ 

รูปแบบการควบคุมพืช

กระทอมโดยการมีสวนรวม 

ข้ันการศึกษาบริบท 
 

ข้ันกําหนดปญหา 
 

ข้ันการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย 
 

ข้ันการติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และสรุป

ผลการวิจัย 

ชี้แจง ทําความเขาใจระหวาง
ชาวบานในชุมชนและหนวยงาน
ภาครัฐ 

 

- การพัฒนาศักยภาพชาวบานในชุมชน
และหนวยงานภาครัฐ 

- ฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
- สรางกระบวนการการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน 

 

- กําหนดพ้ืนท่ี 

- ขออนุญาตครอบครองจาก อย. 
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ไดรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมของชุมชน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี
ศึกษา และเปนขอเสนอแนะ/ทางเลือก ในการปรับนโยบายการแกไขกฎหมายพืชกระทอมของประเทศไทย 

2. ทราบปญหา อุปสรรค ปจจัย ศักยภาพ ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวน
รวมของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเปนตนแบบในการนําไปประยุกตใชเพ่ือควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมใน
ชุมชนอ่ืน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 แนวคิดการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และตอเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมีบัญญัติอยูในกฎหมายตางๆอีกมากมาย 
อีกท้ังพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยังไดใหความสําคัญ
ของการใหประชาชนเปนศูนยกลางและใหมีการปฏิรูประบบราชการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดินอีกดวย10 ความหมายของการมีสวนรวมท่ีทําใหเขาใจงายข้ึน คือ กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวม เพ่ือท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน 
และไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน คือ การให
ขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวน
รวมในการแกปญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกคน11  

ทวีทอง  หงษวิวัฒน   มีความเห็นวา การมีสวนรวมเปนสิทธิของประชาชนตอการตัดสินใจนโยบายท่ี
เก่ียวกับการจัดสรร (Allocation) และการใชประโยชน (Utilization) ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต ซ่ึงเปนความ
จําเปนท่ีประชาชนตองเขารวมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยูดี และสามารถตอบสนองตอสิ่งท่ีเขาถึงซ่ึงการ
พัฒนาใหคนจน ไดรับประโยชนเพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดวย12 

การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดัง     
กลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปน 
กระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือเปนการสื่อสารสองทาง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึง 
ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมสรางความสามัคคีใน
สังคม ท้ังนี้ เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจาย และ
การสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติและทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ13  

 
 
 
 
 
 
 

10 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ, เอกสารประกอบการศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา, 2551, บทนํา. 

11 Creighton, คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน, วันชัย วัฒนศัพท,       
ผูแปล, 2543, หนา 19. 

12 ทวีทอง หงษวิวัฒน, การมีสวนรวมของประชาชน, (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หนา 2. 

13 Creighton, คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน, วันชัย วัฒนศัพท,      
ผูแปล, 2543, หนา 25-28. 
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การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) นั้นมีหลายระดับข้ึนอยูกับการใหความสําคัญ
ของรัฐบาลดวย ซ่ึงสามารถจัดลําดับการมีสวนรวมของประชาชนจากมากไปหานอยได ดังนี้คือ ประชาชนเปน 
ผูใชอํานาจ ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนเปนท่ีปรึกษา ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประชาชนรับทราบ 
และรัฐบาลใชอํานาจ ซ่ึงวิธีการแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุ
ประสงคและความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ การแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงได
จากระดับต่ําสุดไปหาระดับสูงสุดออกเปน 7 ระดับ และจํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในแตละระดับ
จะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชนท่ีเขามามี    
สวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงข้ึนเพียงใด จะมีผลใหจํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมลดลง
ตามลําดับดวย14  

ภาพ 3 รูปแสดงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชน15 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

14,15 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ, เอกสารประกอบการศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา, 2551, หนา 7-14.  

การควบคุมโดยประชาชน 

ระดับสูงสุดของการมีสวนรวม/แกปญหาทีข่ดัแยงอยูทั้งหมด 

เชน การลงประชามต ิ

 
รวมติดตามตรวจสอบ 

โดยประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม 
ตรวจสอบหรอืประเมินผลดวย 

 
การวางแผนรวมกัน 

การมสีวนรวมทีก่วางขึน้ มีความรับผิดชอบรวมกัน 
ในการวางแผนและผลทีจ่ะเกิดขึน้ ใชสําหรบัประเด็นที่ซับซอน 

และมีขอขัดแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา การเจรจา 
การมอีนญุาโตตุลาการ การประนีประนอม การประชุมวางแผน 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากนัอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน 

เพ่ือประเมนิความกาวหนา หรอืระบุประเดน็ หรอืขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม 
การจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การเปดกวางรับขอคิดเห็น การประชาเสวนา 

การเปดรับความคดิเห็นจากประชาชน 

ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือใหไดขอมูลมากขึ้น และเพ่ือใหประเดน็ในการประเมินผลชดัเจนย่ิงขึ้น 

เชน การสํารวจ การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น และการใชส่ือตางๆเปนชองทางรับฟง 
 

การใหขอมูล 
เปนวิธทีี่งายที่สุดของการติดตอส่ือสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือใหขอมูล 

แกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ๆ แตไมเปดโอกาสใหมกีารแสดงขอคิดเห็น 
หรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนทิรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรม  

การใชส่ือตางๆ 

สูง 

ระดับของ

การมีสวน

รวม 

ตํ่า 

มาก 

นอย 

จํานวน

ประชาชนท่ี

เกี่ยวของ 

มาก 
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สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนสามารถท่ีจะ
แสดงออกซ่ึงความตองการของตน การจัดลําดับความสําคัญ การเขารวมในการพัฒนา และไดรับประโยชนจาก
การพัฒนานั้น โดยเนนการใหอํานาจในการตัดสินใจแกประชาชนในชนบท และเปนกระบวนการกระทําท่ี
ประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมี
สวนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ท้ังนี้โดยมิใชการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการ
บริหารงาน หากการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึนเพียงใด จะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร 
และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของ
ประชาชนจะมีคนรบัฟง อีกท้ังความตองการหรือความปรารถนาของประชาชนจะไดรับการตอบสนอง 

 
2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) นับเปนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยหลายแหงท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญและกระตุนใหนักวิจัย/นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใชเปนรูปแบบในการวิจัยและการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพ่ือตอบสนองตอโจทยแหง
การพัฒนาและการแกไขปญหาท่ีมุงไปท่ีการคนหาแนวทางอันเปนรูปธรรมท่ีเกิดจากการระดมสมองในลักษณะ
ของการมีสวนรวมของหลายฝายท่ีเก่ียวของ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวิจัยจากรูปแบบดั้งเดิมท่ีการ
ตั้งประเด็นของปญหาเริ่มตนและจบกระบวนการ มาเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจากชุมชน ชุมชนมีสวนรวม ท้ังในมิติ
ของการรวมกันเรียนรูรวมกันแสวงหาปญหา และคิดคนแนวทางออกเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาท่ีเปนเรื่องอัน
เปนฉันทามติของชุมชน รวมท้ังรวมรับผลของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวย หรือ
วิทยากรกระบวนการรวมกับนักวิจัยชุมชนท่ีเปนชาวบาน ดังนั้น การวิจัยจึงสรางคุณลักษณะของการเรียนรู
แบบพหุภาคี พรอมกับบังเกิดผลพลอยไดท่ีเปนจิตสํานึกตระหนักในปญหา หนาท่ี และรวมกันแกปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่อง16 

 

ความหมายและคุณลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
สุภางค จันทวานิช  กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยท่ีนําแนวคิด 2 

ประการมาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ (Action) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีโครงการวิจัยจะตองดําเนินการ และคํา
วาการมีสวนรวม (Participation) อันเปนการมีสวนเก่ียวของของทุกฝายท่ีเขารวมกิจกรรมวิจัย ในการ
วิเคราะหสภาพปญหาหรือสถานการณอันใดอันหนึ่ง แลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการ
จนกระท่ังสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึงวิธีการท่ีใหผูถูกวิจัยหรือชาวบานเขามามีสวนรวมในการวิจัย เปน
การเรียนรูจากประสบการณโดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมวิจัย 
นับต้ังแตการระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยใหขอมูลและการชวยวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหา
วิธีแกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอมูลจากการทําวิจัยทุก
ข้ันตอนชาวบานเปนผูรวมกําหนดปญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแกไขปญหา กระบวนการวิจัยจึงดําเนิน 

 
 
  
16 บุญชวย สุทธิรักษ และคณะ, การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, (เพชรบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2556). 
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ไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย เพ่ือใหไดขอสรุปเปนข้ัน ๆ สวน
กระบวนการสังเคราะหขอมูลเปนไปในเชิงการวิภาษ (Dialectic) ซ่ึงชาวบานจะคอย ๆ เรียนรูดวยตัวเอง และ
ดวยวิธีการวิจัยเชนนี้ ขอมูลท่ีไดจึงมีความชัดเจน สะทอนความคิดอานตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบาน 
สะทอนความตองการและแบบแผนในการดําเนินชีวิตของเขา การวิจัยแบบนี้จึงเปนวิธีการท่ีสนับสนุนให
ชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรูหาขอมูล 
การศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีกําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และ
กําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมท้ังการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการแกไข
ปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ ประกอบกับการใชภูมิปญญาและทุนท่ีมีอยูในชุมชน การเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ นอกจากจะสงผลดังท่ีไดกลาว
ไปแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในตัวเองดวย และอีกทางหนึ่งการวิจัยยัง
เปนสวนสําคัญในการสรางองคความรูใหแกประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมการวิจัย ซ่ึงสามารถเปนตัวนําของการ
พัฒนาลงสูชุมชนทองถ่ินอยางไดผลและมีประสิทธิภาพอีกดวย17 

ขนิษฐา กาญจนสินนท ใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไววา การวิจัยท่ี
พยายามศึกษาชุมชน โดยเนนการวิเคราะหปญหา ศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา วางแผน และ
ดําเนินการตามแผนในการแกไขปญหา รวมท้ังการดําเนินการประเมินผล โดยท่ีทุกข้ันตอนดังกลาวสมาชิก
ชุมชนเขารวมดวย อันเปนการสงเสริมใหชุมชนไดเกิดการเรียนรู ไดพัฒนาตนเองในการทํางานพัฒนา18 

นิตยา เงินประเสริฐศรี  กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธท่ีสะทอนใหเห็นถึง
การเดินทางไปสูการพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีเปนอยูไปสูสิ่งท่ี
สามารถเปนไปได ท้ังในระดับปจเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยู ท่ี
กระบวนการวิจัย ซ่ึงใชแนวทางความรวมมือ (Collaborative Approach) ระหวางนักวิจัยกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ท้ังนี้กระบวนการวิจัยจะตองเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และสงเสริมคุณคาของ
ชีวิต และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะเขารวมสังเกต ตรวจสอบสถานการณตางๆ สะทอนความคิดเห็นและความ
ตองการของตน ทรัพยากรท่ีมีอยู อุปสรรคและปญหาท่ีปรากฏอยู ตรวจสอบทางเลือกท่ีเปนไปได และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีจิตสํานึกไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม19 

กลาวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
เปนการรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัยโดยผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปนชาวบานและนักพัฒนา กับผูวิจัย
ภายนอก เปนการกระจายโอกาสใหชาวบานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ีสงผลตอวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูในชุมชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติแผน 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ 

 
 
 
 

17  สุภางค จันทวานิช, การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2531), หนา 67.  

18  ขนิษฐา  กาญจนสินนท , โครงสรางและการเขาถึงเครือขายเศรษฐกิจนอกระบบในชนบท , 
(วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, 2536). 

19  นิตยา  เงินประเสริฐศรี, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”,  วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 2:7, (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2544), หนา 61-62. 
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ลําดับข้ัน หรือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ไพโรจน ชลารักษ  ไดอธิบายไววา หากพิจารณาในรูปของกระบวนการวิจัย การมีสวนรวมของฝาย   

ตาง ๆ สามารถระบุไดตามลําดับข้ันหรือกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดหลายข้ันตอน ซ่ึงชวย
ใหเห็นบทบาทหนาท่ีของผูเขารวมการวิจัยแตละฝายไดอยางชัดเจน และในทางปฏิบัติแลว กระบวนการวิจัยก็
ตองดําเนินไปโดยความรวมมือกับการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปนลําดับข้ันตอนตั้งแตตนจนจบสิ้นกระบวนการ 
ดังตอไปนี้ 20 

  1) ข้ันการศึกษาบริบท  นักวิจัยจะทําการกําหนดพ้ืนท่ีหรืออาณาบริเวณท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเพ่ือทํา
ประชาคม โดยมีนักพัฒนาประชาสัมพันธชักชวนใหชาวบานเขารวม และชาวบานเขารวมกิจกรรมการวิจัย   

 2) ข้ันกําหนดปญหา  นักวิจัยสรุปคําถามหรือปญหา รวมท้ังอธิบายเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การแกไขปญหาใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเห็นภาพและเกิดความเขาใจตรงกัน สวนนักพัฒนาทําความเขาใจ
ประเด็นปญหาวา มองถึงผลของการวิจัยไดอยางชัดเจนและครอบคลุมสวนเก่ียวของอ่ืนๆ และชาวบานไดเขา
รวมกิจกรรมเพ่ือใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น/ความตองการ ซ่ึงโดยความเปนจริงแลว การวิจัยเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีสอดคลองกับสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนหรือสอดคลองกับความตองการพัฒนาท่ีประสงคนั้น ยอมหลีกไมพน
การท่ีนักวิจัยจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนในชุมชนทองถ่ิน รวมถึงการสรางความตระหนักใน
บทบาทและความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย ข้ันการกําหนดปญหารวมกับชาวบานในชุมชน 
จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีผูวิจัยจะตองดําเนินการใหเกิดผลอยางแทจริง กอนจะเริ่มดําเนินงานในข้ันตอนอ่ืน  

 3) ข้ันการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย  นักวิจัยจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานวิจัยใหชัดเจน รวมท้ังระบุ
ดวยวาผูมีสวนเก่ียวของกับการทําวิจัยแตละฝายจะมีสวนรวมอะไร อยางไร เม่ือใด พรอมท้ังแผนการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย สวนนักพัฒนาจะเขารวมปฏิบัติการวิจัยโดยติดตามผลการดําเนินงานวิจัยทุก
ข้ันตอน และคอยตรวจสอบผลของการดําเนินงานวามีสิ่งใดท่ีผิดพลาด หรือไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย 
โดยชาวบานจะเขามามีสวนรวมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และตรวจสอบผลวาพึงพอใจหรือไม 

 4) ข้ันการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง  รวมท้ังการแกไขระหวางการปฏิบัติงานวิจัย นักวิจัยมี
สวนรวมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยอาศัยขอมูลจากทุกฝาย 
แลวนํามาทําการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย โดยนักพัฒนาจะเขามามีสวน
รวมดวยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัย และประเมินวาผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายหรือไม เปนตน 
และชาวบานจะเขารวมดวยการรับรูถึงการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามท่ีนักวิจัยกําหนด รวมท้ังใหขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ท่ีแสดงถึงความพึงพอใจและความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย  

 5) ข้ันการสรุปผลการวิจัย  นักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัยและเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยออก
เผยแพร นักพัฒนามีสวนรวมดวยการรับทราบและตรวจสอบประเมินผลการวิจัยวาประสบความสําเร็จมาก
นอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง โดยชาวบานเขามามีสวนรวมดวยการใหขอมูลยอนกลับผลของ
การวิจัยวาพึงพอใจและไดผลตามท่ีคาดหวังไวหรือไม และแสดงความคิดเห็นอ่ืนประกอบขอมูลดวยวาเพราะ
เหตุใด 

 
 
 
 
 

 
20  ไพโรจน  ชลารักษ. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ”,  วารสารราชภัฏตะวันตก  1 : 1 

(กรกฎาคม-ธันวาคม, 2548),  หนา 20-21.    
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ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
ชัชวาล ทัตศิวัช  ไดใหมุมมองในเรื่องข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 21  

    1)  ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) 
      ในระยะนี้ เปนการเตรียมชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญ

และเปนแกนแกนหลักของการวิจัยแบบนี้ โดยข้ันตอนนี้มีจุดมุงเนนสําคัญท่ีจะใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูวิจัย 
ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมถึงเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีจําเปนตองเก่ียวของ ในข้ันเตรียมการนี้ ประกอบดวยข้ันตอน
ยอย กลาวคือ   

     1.1) การสรางความสัมพันธกับชุมชน 
     1.2) การสํารวจ ศึกษาชุมชน 

             1.3) คัดเลือกชุมชน   
     1.4) การเขาสูชุมชน  
     1.5) การเตรียมคนและเครือขายความรวมมือ  

             2) ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)   
              ข้ันตอนนี้เปนการประเมินปญหาและความตองการของชุมชน พรอมไปกับการประเมินความ
เปนไปไดในดานทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน แลวนํามาประเมินความเปนไปไดของโครงการ โดยเนนใหชาวบานมี
บทบาทหลักในการเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอน ประกอบดวยข้ันตอนยอยคือ 

      2.1) การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชน  
      2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ  
      2.3) การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ  
      2.4) การปฏิบัติตามโครงการ  

      3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase)  
      เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการวัดผลสําเร็จของโครงการ ในข้ันตอนนี้ โดยมากแลวคณะผูวิจัยจะรวมกับ

ชาวบานท่ีเปนผูรวมงานวิจัย ทําการตรวจสอบขอมูลท่ีเปนผลของการวิจัยวาครบถวนถูกตองหรือไม จากนั้นจะ
มีการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และจัดเวทีชาวบาน เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือเรียนรูรวมกัน
ระหวางคณะผูวิจัยกับชุมชน รวมถึงการสานตอใหชาวบานนําผลของการวิจัยไปดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนา
ชุมชนตอไป 

       การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) นับเปนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ีไดรับความสนใจอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจาก
ชุมชน สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษา
เรียนรูหาขอมูล การศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีกําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน 
และกําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมท้ังการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการแกไข
ปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ และมีนักวิจัยภายนอก ทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยใหกระบวนการวิจัย 
บังเกิดผลสอดคลองกับเปาหมาย อันนับไดวาการวิจัยไดชวยสรางคุณลักษณะของการเรียนรูแบบพหุภาคี พรอม
กับกอใหเกิดผลพลอยไดท่ีเปนจิตสํานึก  

 
  

21 ชัชวาลย ทัตศิวัช, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) 
: มิติใหมของรูปแบบวิธีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนระดับทองถ่ิน, ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร), 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. 
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2.3 การทบทวนแนวทาง มาตรการ กฎหมาย ของการควบคุมพืชกระทอม 
 

1) สถานะของพืชกระทอมตามกฎหมายยาเสพติดระหวางประเทศ 
พืชกระทอมมิไดเปนยาเสพติดท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายยาเสพติดระหวางประเทศ คือ  

“อนุสัญญาเด่ียววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961” (Single Convention on Narcotic Drug, 1961) มิไดเปน
วัตถุออกฤทธิ์ท่ีถูกควบคุมตาม “อนุสัญญาวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971” (Convention 
on Psychotropic Substancesม 1971) และมิไดถูกบังคับตาม “อนุสัญญาวาดวยการตอตาน การลักลอบคา
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988”22 แตจากจากรายงาน World drug report 2013 
ของสํานักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ใหขอมูลการแพรระบาดของ
พืชกระทอมวา พืชกระทอมมีการใชอยางแพรหลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการรายงาน
การใชในประเทศเกาหลีใต ซ่ึงในป ค.ศ. 2011 จึงไดมีการขอความรวมมือใหประเทศสมาชิกเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณของสารออกฤทธิ์ตัวใหมๆ ซ่ึงมีพืชกระทอมรวมอยูดวย  

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียนดานกฎหมายควบคุมพืชกระทอม คือ มาเลเซีย 
เวียดนาม เมียนมา และ ประเทศไทย โดยประเทศไทยเปนเพียงประเทศเดียวท่ีมีการควบคุมพืชและสารใน         
พืชกระทอมเขมงวดท่ีสุด ขณะท่ีเมียนมาควบคุมหรือหามปลูก แตไมควบคุมสารในพืช สวนมาเลเซีย ไดออก
กฎหมายฉบับลาสุดเพ่ือลดความเปนอาญาของกระทอม โดยพืชกระทอมยังเปนพืชเสพติดควบคุมแตลดความ
เขมงวด อนุญาตใหเพาะปลูก ครอบครอง จําหนาย และสกัดสาร Mitragynine ได หากมีใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ กัมพูชาและฟลิปปนสถูกกฎหมาย แตไมมีกําลังผลิต มีเพียง
อินโดนีเซียพียงประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีกระทอมมีสถานะถูกกฎหมาย และมีปริมาณกระทอมมาก
พอท่ีจะผลิตเปนอุตสาหกรรม สามารถเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑมากมาย
จากพืชกระทอม23 

ในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกท่ีสําคัญพบวา ออสเตรเลียควบคุมพืชกระทอมใหใชเปนยาและสมุนไพร
เทานั้น โดยมีการควบคุมการปลูกพืชและสาร Alkaloid, Mitragynine ในพืช สวนท่ีสหรัฐอเมริกา จัดเปนพืช
ท่ีใหอยูในการเฝาระวังเทานั้น เนนการหามนําเขาประเทศ สวนประเทศในแถบยุโรปกฎหมายจะแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิงในแตละประเทศ โดยประเทศกลุมท่ีเนนนโยบายเสรียาเสพติด (ลดทอนโทษทางอาญา และยาเสพติด
ถูกกฎหมาย) เชน เนเธอรแลนด เบลเยียม ออสเตรีย สหราชอาณาจักร กระทอมอยูในสถานะถูกกฎหมาย 
สวนประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย เยอรมนี และชาติเล็กๆ อ่ืนๆ กระทอมมีสถานะพืชควบคุม ดังตารางสถานะ
ทางกฎหมายพืชกระทอมแตละประเทศ ดังนี2้4 

 
 
 
 
 
 
 

    22 ไพศาล ลิ้มสถิตย, ปฏิรูปกฎหมายพืชกระทอม เพ่ือสุขภาวะของประชาชนและภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย, วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2559  

23,24 ดร.นพ.มูฮัมหมัดฟาหมี ตาเละ และ กนิษฐา ไทยกลา, พืชกระทอม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 
2561 
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ตาราง 1  ตารางสถานะทางกฎหมายพืชกระทอมแตละประเทศ 
ประเทศ สถานะ รายละเอียด 

Austria ถูกกฎหมาย - 
Australia จํากัด ในชวงป 2005 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนท่ีกระทอมเริ่มเปนท่ีรูจักในโลกตะวันตก 

รัฐบาลออสเตรเลียไดออกกฎหมายควบคุมกระทอมทันที โดยกําหนดใหเปน
พืชเสพติดท่ีอาจสงผลกระทบในแงลบตอสุขภาพ และยังคงไวซึ่งมาตรการน้ี
จนถึงปจจุบัน (2018) 

Belgium ถูกกฎหมาย กระทอมไมเคยถูกควบคมุในประเทศน้ี สามารถหาซื้อผลิตภณัฑจาก
กระทอมไดโดยไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย 

Brazil - กระทอมไมเพียงเปนสิ่งถูกกฎหมาย สามารถหาซื้อผลิตภัณฑจากกระทอม
ตามรานคาท่ัวไปไมตองขออนุญาตเปนพิเศษ 

Combodia ถูกกฎหมาย ไมมรีะบุในบัญญัติยาเสพติดควบคมุของประเทศ เปนสินคาสงออกใน
ปริมาณไมมากนัก 

Canada ถูกกฎหมาย กระทอมถูกกฎหมาย สามารถซื้อและครอบครองไดไมจาํกัดปรมิาณ 
นอกจากน้ันยังมีการใชกระทอมในการรักษาแบบแพทยแผนโบราณ 

Denmark ควบคุม กระทอมถูกควบคุมตั้งแตป 2009 อยางไรก็ตาม สามารถครอบครองได หาก
มีสั่งยาท่ีถูกตองจากแพทย 

Finland ควบคุม การนําเขากระทอมโดยไมมีใบอนุญาตมีความผดิทางกฎหมายสถานะของ
กระทอมในประเทศถูกควบคุม การซื้อ และครอบครองกระทอมตองแสดง
ใบรับรองแพทย 

France ถูกกฎหมาย กระทอมไมไดถูกระบุในกฎหมายควบคุมพืชเสพตดิฉบับ I’Arrêt du 22 
fêvrier 1990  

Germany ควบคุม กระทอมมสีถานะเปน เวชภณัฑท่ียังไมไดรับอนุญาต (unlicensed 
medicine) การซื้อขายท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอยูภายใต
การควบคุมทางกฎหมายควบคมุเวชภัณฑของประเทศการครอบครอง
กระทอมมีความผดิ มีโทษท้ังจําท้ังปรับ 

Greek ถูกกฎหมาย กระทอมอยูในสถานะถูกตองตามกฎหมาย และยังไมมีทีทาจะถูกพิจารณา
ใหผิดกฎหมาย 

Hungary ถูกกฎหมาย แมวากระทอมจะถูกกฎหมาย แตไมไดรับการรับรองจากองคการอาหารและ
ยา วาไมสามารถบริโภคในมนุษยได อยางไรก็ตาม กระทอมมีขายตามราน
ขายสารออกฤทธ์ิตอระบบประสาทท่ีไดรับใบอนุญาตในประเทศได (head 
Shop) 

Indonesia ถูกกฎหมาย ประเทศผูสงออกกระทอมท่ีใหญท่ีสุดในโลก สามารถ เพาะปลูก แปรรูป 
ขาย สงออก ไดเทาท่ีตองการ 

Ireland - ถึงแมวากฎหมายหลักของประเทศจะคุมครองกระทอม แตในพ้ืนท่ีซึ่งมี
กฎหมายทองท่ีอนุญาตใหจาํหนายและเสพกระทอมได อยางไรก็ตาม การ
นําเขากระทอมสูประเทศผดิกฎหมายแนนอน 

Italy ไมผดิกฎหมาย กระทอมสามารถหาซื้อไดจากรานคาในประเทศ แต หาไดยากและอยูใน
สถานะท่ีไมมีสถานะทางกฎหมาย ไมมีกฎหมายระบุอยางชัดเจน เน่ืองจาก
ยังไมมีการใชอยางแพรหลายในประเทศ 

Latvia ควบคุม ไมมรีายละเอียด 

Lithuania ควบคุม ไมมรีายละเอียด 

Malaysia ผิดกฎหมาย หามเพาะปลูก จําหนาย  เสพ และสารสกัด Mitragynine ยกเวนไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประเทศ สถานะ รายละเอียด 

Myanmar ผิดกฎหมาย เมียนมา เปนหน่ึงในประเทศท่ีพบกระทอม สายพันธุ Mitragyna Speciosa 
แตกระน้ันก็ตามกระทอมผดิกฎหมายในประเทศ หามปลูก หามจําหนาย 
และเสพ 

The 
Netherland 

ถูกกฎหมาย ตนแบบของประเทศท่ีใชกฎหมายเสรยีาเสพติดของโลก ดังน้ันกระทอมจึง
เปนพืชท่ีถูกกฎหมาย 100% สามารถหาซื้อไดตามราน coffee shop (ราน
ท่ีจําหนายกัญชาอยางถูกกฎหมาย) นอกจากน้ันประเทศน้ียังเปนแหลงพัก
กระทอม กอนถูกสงตอไปยังประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 

New Zealand จํากัดและควบคุม กระทอมถูกจัดเปนพืชกลุมท่ี 1 ในกฎหมายควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิตอระบบ
ประสาทป 2009 การซื้อขายกระทอมสามารถทําไดแตตองมีใบรับรองแพทย
การนําเขาและสงออกผดิกฎหมาย 

Philippines ถูกกฎหมาย ไมถูกบัญญัติในกฎหมายควบคมุสารเสพติดอันตรายของประเทศ 

Poland ควบคุม ไมมรีายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม 

Romania ควบคุมและผิด
กฎหมาย 

กระทอมผดิกฎหมายตั้งแตป 2010 และยังไมมีการแกไขกฎหมายจนถึง
ปจจุบัน 

Russia ผิดกฎหมาย ไมมรีายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม 

Sweden ควบคุม ปจจุบันกระทอมเปนพืชควบคุม และมีความพยายามในการยกเลิกการ
ควบคุม 

South Korea ผิดกฎหมาย เปนหน่ึงประเทศท่ีมีกฎหมายควบคุมอยางเขมขนการฝาฝนกฎหมายควบคุม
กระทอมมีโทษทางอาญาท่ีรุนแรง 

Thailand ผิดกฎหมาย (อยู
ระหวางการพิจารณา
ลดทอนโทษ) 

- 

United 
Kingdom 

ถูกกฎหมาย กระทอมถูกพิจารณาเปนสารออกฤทธ์ิตอระบบประสาทในป 2016 มีบาง
พ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมายทองถ่ินตองหาม 

United State แตกตางรัฐ กฎหมายในแตละรัฐ แตละทองถ่ินแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกระทอมเปนพืช
ถูกกฎหมายในรัฐตอไปน้ี Alaska, Arizona, California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, lllinois, 
lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New 
Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, South 
Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia และ 
Wyoming. สวนรัฐท่ีกระทอมผิดกฎหมายไดแก Alabama, Arkansas, 
Denver, the District of Columbia Indiana, San Diego, Sarasota, 
Tennessee, Vermont และ Wisconsin. อยางไรก็ตามป 2004 องคการ
อาหารและยาของสหรัฐไดขอความรวมมือจาก ปปส.ของสหรัฐในการ
ตรวจสอบการนําเขา kratom alkaloids ในป 2016 เขาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ไดจับกุมสารออกฤทธ์ิตอระบบประสาท ท่ีผลิตจากกระทอมมลูคา 
4,000,000 ดอลลาร ดังน้ันจึงเปนการคลมุเคลือวาสถานะของกระทอม
โดยรวมท้ังประเทศน้ันอยูในสถานะใด 

Vietnam ควบคุม - 
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2) ทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการพืชกระทอมของประเทศไทยและ
ตางประเทศ 

จากการศึกษารายงานโครงการ ศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการพืชกระ
ทอม : กรณีศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย สามารถสรุปไดดังนี้25 

 
พัฒนาการทางกฎหมายในการควบคุมพืชกระทอมของประเทศไทย 
ประเทศไทยในอดีตไดมี พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2465 ซ่ึงกําหนดประเภทยาเสพติด

เฉพาะ “ฝนยา อัลกาลอยดส(ท่ีเกิดจาก)ฝน ใบโคคา และอัลกาลอยดสจากใบโคคา และวัตถุท่ีแปรธาตุจาก           
อัลกาลอยดสจากฝนและโคคา” ซ่ึงในขณะนั้น พืชกระทอมยังมิไดถูกควบคุมโดยรัฐ และไมถือเปนยาเสพติดตาม
กฎหมาย ตอมาในรัชกาลท่ี 8 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดออก พระราชบัญญัติกะทอม พ.ศ. 248626  
เพ่ือควบคุมพืชกระทอมเปนยาเสพติดผิดกฎหมาย 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลทําใหผูใชหรือเสพใบกระทอมถือเปนความผิด อีกท้ังยังควบคุมการปลูก ผลิต 

นําเขา การจําหนาย และแลกเปลี่ยนพืชกระทอม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานท่ีไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย ท้ังนี้ ไดระบุเหตุผลความจําเปนในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยอางวาเพ่ือคุมครองสุขภาพของ

ประชาชน เนื่องจากชาวไทยสมัยนั้นนิยมเสพกระทอมอยางแพรหลาย แตจากการวิเคราะหสถานการณของ

ไทยในชวงป พ.ศ. 2485 ถึง 2486 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนหันมาสูบฝนมากข้ึน 

(พระราชบัญญัติฝน พ.ศ. 2472 กําหนดใหคนติดฝนไปข้ึนทะเบียนกับเจาพนักงานเปน “คนเสพฝน” และ

ตอมามีการตราพระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2485 มาตรา 37 ใหมีการขยายเวลาข้ึนทะเบียนคนเสพ

ฝน) ชาวไทยท่ีมาจดทะเบียนเสพฝนกับทางราชการมีจํานวนนอยลง เพราะอยูในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึง

ประเทศไทยอยูในภาวะขาวยากหมากแพง คนท่ีสูบฝนจึงหันไปเค้ียวใบกระทอมท่ีมีราคาถูกกวาแทนทําให

รัฐบาลสูญเสียรายไดจากภาษีฝนเปนอันมาก27 และหลักฐานท่ีแสดงวารัฐบาลออกพระราชบัญญัติกะทอม พ.ศ. 

2486 ออกมา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําจัดพืชกระทอมท่ีเปนคูแขงในทางการคาของฝนท่ีชัดเจนนั้น 

ปรากฏอยูในคําอภิปรายในการประชุมสภาผูแทนราษฎรของพลตํารวจตรีพิน อมรวิสัยสรเดช สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดลําปาง (รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี 1/2486 (สมัยวิสามัญ)สมัยท่ี 2 ชุดท่ี 3 วัน

พฤหัสบดีท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2486) นั้นมีใจความวา28 

 “ ฝนนั้นมีภาษีมากแตพืชกะทอมไมมีภาษี เม่ือฝนแพงข้ึนคนก็หันไปสูบกะทอมแทนฝน ทําให
การคาฝนของรัฐบาลลดหยอนลงเชนนี้ เพ่ือใหตองตามวัฒนธรรมอันดีงามแลวจึงเห็นวาฝนสําคัญกวาควรจะเลิก 
(มากกวาประกาศกฎหมายพืชกะทอม) ” 

 
 
 

 
25 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงาน โครงการศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการพืชกระทอม 

: กรณีศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ, 2559. 
26 เปนตัวสะกดท่ีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กําหนดซ่ึงแตกตางจากตัวสะกดในปจจุบัน 
27 มีขอมูลรายงานของสถานอัครราชทูตอังกฤษชี้วา รายไดของสยามจากการคาฝนลดลงอยางตอเนื่อง

ในชวงป 1927-1928 : อางถึง Annual Report, 1927, หนา7. 
28 สาวิตรี  อัษณางคกรชัย และคณะ, พืชกระทอมในสังคมไทย,  2548 , หนา 150. 
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หลังจากนั้นมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติกะทอม พ.ศ. 2486 เม่ือวันท่ี 
19 ตุลาคม 2486 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ใหมีการกําหนดแนวทาง เง่ือนไข การขออนุญาตเพ่ือนําเขาสงออก ซ้ือ
ขาย ให หรือ แลกเปลี่ยนพืชกระทอม และสามารถปลูกหรือมีกระทอมเพ่ือประโยชนในการประกอบโรคศิลป 
หรือ วิทยาศาสตร แตเม่ือพิจารณาเนื้อหาของกฎกระทรวงนี้แลวพบวา ไมมีการอนุญาตใหมีการเสพพืชกระทอมใน
ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน กลาวคือไมมีการออกใบอนุญาตใหครอบครองเพ่ือเสพแตอยางใด 

ปจจุบัน กฎหมายท่ีใชบังคับพืชกระทอมคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึง
บัญญัติใหพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 โดยคณะกรรมการรางกฎหมายในขณะนั้นใหเหตุผลวา 
เนื่องจากกฎหมายปจจุบันในขณะนั้นคือ พระราชบัญญัติพืชกะทอม พ.ศ. 2486 ยังบัญญัติใหพืชกระทอมเปน
ยาเสพติดอยู จึงควรนํามาบัญญัติไวเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 คือ เปนยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดจัดอยูใน
ประเภท 1 ถึง ประเภท 4  

 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพืชกระทอมของตางประเทศ 
ปจจุบันมีไมก่ีประเทศท่ีมีกฎหมายควบคุมพืชกระทอม กรณีศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศนิวซีแลนด ทําใหทราบถึงมูลเหตุในการ
บัญญัติกฎหมายควบคุม รูปแบบหรือมาตรการควบคุมพืชกระทอมท่ีแตกตางกัน แตสิ่งท่ีมีความคลายคลึงกัน 
คือ หนวยงานรัฐบาลของประเทศเหลานี้ มีขอมูลการศึกษาเก่ียวกับพืชกระทอมหรือสาร mitragynine ในทาง
วิทยาศาสตร รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพของมนุษยไมมากนัก โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยและการ
นําผลิตภัณฑท่ีไดจากพืชกระทอมไปใชอยางไมถูกตอง  

 
ประเทศมาเลเซีย 
พืชกระทอมในมาเลเซียพบมากในบริเวณตอนเหนือของมาเลเซียในรัฐเคดาห และรัฐเปอรลิส   

ท่ีติดกับชายแดนไทย มาเลเซียเรียกพืชกระทอมวา Ketum หรือ Biak เปนพืชพ้ืนถ่ินในแถบท่ีมีการนํากระทอม
มาใชเพ่ือใหเกิดแรงในการทํางาน ใหทํางานไดทนมากข้ึน โดยมีการนําใบกระทอมไปตมในน้ํารอนแลวดื่มน้ํา
เหมือนการชงชา ไมคอยพบเห็นชาวมาเลเซียเค้ียวใบกระทอมเหมือนของไทย นอกจากนี้ยังพบการนําใบ
กระทอมมาใชในการรักษาบาดแผล แกอาการไข รักษาโรคพยาธิบางชนิด (worm infestations) และการใช
ทดแทนฝน เม่ือขาดแคลนฝนหรือหาไมได ใชรักษาผูติดเฮโรอีน รักษาอาการทองเสีย ชวยใหโลหิตหมุนเวียนดี
ข้ึน รักษาโรคเบาหวาน แตพบการนําไปใชในรูปแบบการนําใบกระทอมไปผสมในเครื่องดื่มนมปรุงแตงรสตางๆ 
(flavoured cultured milk drink) ของกลุมนักเรียนในมาเลเซีย เพ่ือชวยลดความเฝอนขมของน้ําตมใบ
กระทอม  

ปจจุบันพืชกระทอมถูกควบคุมตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ หรือ Poisons Act 1952            
พืชกระทอมถือเปนวัตถุมีพิษตามบัญชีแนบทายกฎหมายฉบับนี้ (อยูในบัญชี3) และใหสาร mitragynine เปน
วัตถุมีพิษในกลุม A (Group A Poisons) ดวย ในกฎหมาย Poisons Act ดังกลาว มิไดบัญญัติความผิดและ
โทษอาญาแกผูใชกระทอมของบุคคล และไมมีกฎหมายตัดฟนตนกระทอมเหมือนกฎหมายไทย อีกท้ังยัง
อนุญาตใหนําใบกระทอมไปใชในการรักษาหรือเพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทยได 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากขอมูลของหนวยงาน DEA (Drug Enforcement Administration) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับยาเสพติดในสหรัฐในปจจุบัน เก่ียวกับการใชพืชกระทอมในสหรัฐอเมริกาพบวา ไมมี
การศึกษารวบรวมขอมูลดังกลาวอยางเปนระบบ มีเพียงขอมูลการซ้ือขายใบกระทอมและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท่ี
จําหนายทางอินเทอรเน็ตเทานั้น อีกท้ัง DEA มิไดศึกษาหรือสํารวจขอมูลเก่ียวกับการใชพืชกระทอมในสหรัฐ   
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มีเพียงขอมูลของสมาคมพืชกระทอมอเมริกา (American Kratom Association) ซ่ึงเปนรูปแบบการบอกเลา
ประสบการณของบุคคลเก่ียวกับการใชใบกระทอม เชน การใชใบกระทอมเพ่ือบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ 
ปวดเรื้อรัง การใชกระทอมเพ่ือทดแทนการใชยาเสพติดรายแรงบางชนิด อยางเชน เฮโรอีน ชวยลดอาการโรค
ซึมเศรา 

กฎหมายยาเสพติดของรัฐบาลกลางสหรัฐมิไดบัญญัติใหพืชกระทอมหรือใบกระทอมเปนยาเสพ
ติดท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายสหรัฐ แตมีกฎหมายมลรัฐเพียง 6 มลรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหพืชกระทอมเปน
สารเสพติด (controlled substance) ท่ีอยู ในบัญชี 1 ตามกฎหมาย ไดแก  กฎหมายมลรัฐ Indiana, 
Tennessee, Wisconsin, Vermont, Arkansas และ Alabama และเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 DEA ได
ออกประกาศเรื่องการบรรจุเอาสารอัลคาลอยดจากพืชกระทอม คือ mitragynine และ 7-hydroxymitragynine มา
ไวในบัญชี 1 ของกฎหมาย Controlled Substance Act เปนการชั่วคราว อยางไรก็ดี เม่ือกลางเดือนตุลาคม 
2559 DEA ไดแจงเรื่องการเลื่อนการบังคับใชประกาศฉบับดังกลาวออกไป โดยเปดใหมีการรับฟงขอมูล
ความเห็นจากสาธารณะเพ่ิมเติม 
 

ประเทศออสเตรเลีย 
คณะกรรมการจัดกลุมยาและวัตถุมีพิษแหงชาติออสเตรเลีย มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดประเภท

สารเสพติด วัตถุมีพิษ ชื่อ Therapeutic Goods Act 1989 ซ่ึงกําหนดใหพืชกระทอม หรือ สาร mitragynine 
จัดอยูในบัญชี 9 (Schedule 9) คือเปนสารตองหาม (Prohibited Substance) หมายถึงสารท่ีอาจถูกนําไปใช
โดยมิชอบ หรือใชในทางท่ีผิดกฎหมาย (จากขอมูลในมาตรฐานวัตถุมีพิษป 2015 : Poisons Standard July 
2015) มีผลทําใหพืชกระทอมไมสามารถปลกูในออสเตรเลีย ไมสามารถนําเขา จําหนาย หรือครอบครองใบกระทอม
หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากใบกระทอม รวมถึงสาร mitragynine ในออสเตรเลียได ยกเวนกรณีศึกษาวิจัยในทาง
การแพทย ทางวิทยาศาสตร หรือใชในการเรียนการสอนเทานั้น  
 

ประเทศนิวซีแลนด 
พืชกระทอม และ สาร mitragynine ไมถือเปนยาเสพติดตามกฎหมายนิวซีแลนดแตอยางใด แต

ถูกควบคุมตามกฎหมายยา ค.ศ. 1981 (Medicines Act 1981) โดยถูกจัดใหเปนยาในบัญชี 1 ประเภทยาท่ี
ตองมีใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ (prescription medicine) ท้ังนี้เปนไปตามกฎหมายลําดับ
รองชื่อวา Medicines Amendment Regulations 2009 ดังนั้น การจําหนายพืชกระทอม หรือ ใบกระทอม 
หรือ ผลิตภัณฑท่ีมีสาร mitragynine โดยไมมีใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ถือเปนความผิดตาม
กฎหมาย 
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3) ทบทวนแนวทางการปรับเปล่ียนนโยบายเกี่ยวกับพืชกระทอม 
จากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระทอม เพ่ือ

เปนแนวทางในการเสนอวาควรยกเลิกพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษหรือไมนั้น ไดใหความเห็นวา แทท่ีจริงการตราพระราชบัญญัติกะทอม พ.ศ. 2486 และใช
สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ก็มีเหตุผลและหลักการทางการคาทางภาษีของรัฐ หาใชเพราะเหตุท่ีพืชกระทอมเปนพืช
เสพติดเองไม29 อีกท้ังรายงานการศึกษาผลกระทบตางๆในการควบคุมพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศึกษาขอมูลดานตางๆท่ีมี
ความเก่ียวพัน อันสงผลกระทบท้ังมิติดานการพัฒนาภูมิปญญาไทย การดํารงชีวิตในเชิงวัฒนธรรมและการ
ทํางาน รวมท้ังผลกระทบดานการปกครอง และไดนําเสนอแนวทางในการเสนอทางเลือกเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานภาพพืชกระทอม ดังนี้30 

 แนวทางท่ี 1 ประกาศยกเลิกพืชกระทอมไมเปนสารเสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหพืชกระทอม
เปนสมุนไพร มีสถานภาพเปนสมุนไพรอันตรายดั้งเดิม มีการควบคุมการใชและใหความรูท่ีถูกตอง 
 แนวทางท่ี 2 ประกาศยกเลิกพืชกระทอมไมเปนสารเสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหพืชกระทอม
และสารเคมีท่ีไดจากพืชกระทอม เขาสูสถานภาพใหม คือ เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เพ่ือยังคงการ
ควบคุมในลักษณะท่ีอาจเสพติดอยู และมีพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ควบคุมการใช ซ้ือ จําหนาย ขาย และ
ครอบครอง ท้ังยังเปนการเปดโอกาสการนํามาใชประโยชนทางการแพทยดวย 
 แนวทางท่ี 3 ไมตองแกกฎหมาย แตใหปรับปรุงระเบียบท่ีเอ้ือตอการนําไปปฏิบัติได และพัฒนา
พืชกระทอมได ซ่ึงบางปญหาอาจบรรเทาไปไดสวนหนึ่ง เชน ยกเวนใหใชทางวิจัยหรือการประกอบโรคศิลปะ
แผนไทย 
 แนวทางท่ี 4 ไมตองแกกฎหมาย ใหอยูสภาพเดิม ซ่ึงปญหายังคงดํารงอยู มีผลกระทบตอ
การแพทยแผนไทย งานวิจัย และการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีทุกหนวย 

และจากผลการศึกษา การศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายและการยกเลิกพืชกระทอมออกจาก
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง
ดวยแบบสอบถาม จากประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ตํารวจ และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน ปปส.ภาค 1-9 และสํานักงาน ปปส.กรุงเทพฯ จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นตอทางเลือกเชิงนโยบาย 4 แนวทางในการพัฒนานโยบายดานพืชกระทอมตามลําดับดังนี้ ลําดับหนึ่ง
คือ ไมควรปรับแกไขกฎหมายเก่ียวกับพืชกระทอม โดยใหพืชกระทอมเปนยาเสพติดประเภท 5 คงเดิม  ลําดับ
สอง ไมควรปรับแกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แตควรปรับปรุงระเบียบใหเอ้ือตอการใช
ประโยชนทางการแพทย  ลําดับสาม เห็นควรปรับแกไข พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 บาง
ประเด็น และ ลําดับส่ี ยกเลิกพืชกระทอมออกจากกฎหมายยาเสพติด31 

 
 
29 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระทอม เพ่ือเปน

แนวทางในการเสนอวาควรยกเลิกพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษหรือไม, 2546  

30 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาผลกระทบตางๆในการควบคุมพืชกระทอมเปนยาเสพติดให
โทษในประเภท 5, กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2548 

31 วิตถวัลย สุนทรขจิต, รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายและการยกเลิกพืช
กระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ, วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร กรุงเทพฯ, 2557 
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และจากความเห็นของคณะกรรมการปฏริูปกฎหมายไดทําบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง
หลักการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เก่ียวกับการกําหนดประเภทของยาเสพติดวา ตองเปนไปตามหลักวิทยาศาสตรและหลักวิชาการดาน
การแพทยและสาธารณสุข การกําหนดวาสารหรือสิ่งใดเปนยาเสพติดหรือไม และจัดอยูในประเภทใดตอง
เปนไปตามหลักวิทยาศาสตรและวิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข จะตองเปน 
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากสารเสพติดมีความเปลี่ยนแปลงในดานความรุนแรงหรืออันตรายท่ีมากข้ึนหรือลดลงได 
ในทางวิทยาศาสตรมีการคนพบวาสารบางประเภทสามารถนํามาใชประโยชนท้ังในดานการรักษาโรค สมุนไพร 
หรือในทางอุตสาหกรรมได เชน พืชกระทอมมีฤทธิ์ในการระงับประสาท แกทองเสีย รวมถึง รักษาโรคเบาหวาน 
ได สวนกัญชามีฤทธิ์แกปวด กันชัก และคลายกลามเนื้อได เปนตน32 

นอกจากนี้จากรายงานโครงการสํารวจและติดตามสถานการณพืชกระทอมในบริบทสังคมไทย 
เพ่ือสรางแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอยางบูรณาการจากชุมชน โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแสดงใหเห็นวาประชาชนท่ัวไป
ทราบวา กระทอมเปนยาเสพติดประเภทท่ี 5 มีความผิดตามกฎหมายเม่ือใชและครอบครอง แตมีความเห็นวา
ควรดําเนินการใหพืชกระทอมออกจากรายชื่อสารเสพติดประเภทท่ี 5 เนื่องจากพืชกระทอมเปนพืชวัฒนธรรม 
และถูกใชในวิถีชีวิตของคนภาคใตมาชานาน แตตองสรางมาตรการในการควบคุมการใชท่ีเหมาะสม เนื่องจาก
ความหวงกังวลในการใชพืชกระทอมแบบผิดทาง เชนกรณี สี่คูณรอย เปนตน และใหขอเสนอแนะตอการปฏิรูป
กฎหมายของพืชกระทอม วาควรมีการควบคุมจํานวนตนกระทอมท่ีอยูในครอบครอง มีการอนุญาตใหใชใบสด
หรือวิธีการอ่ืน แตหามมีการแปรรูปดัดแปลง หรือปรุงแตง หรือมีการผสมสวนผสมอ่ืนๆ เพ่ือใชกับพืชกระทอม 
ใหมีการควบคุมเรื่องการขายใบกระทอมรวมไปถึงแนวทางการกําหนดอายุของผูใชพืชกระทอม33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, กฎหมายพืชกระทอม หนังสือท่ี คปก.01/112, 17 สิงหาคม 2558 
33 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
รายงาน โครงการสํารวจและติดตามสถานการณพืชกระทอมในบริบทสังคมไทย เพ่ือสรางแนวทางการควบคุม
พืชเสพติดอยางบูรณาการจากชุมชน, 2560. 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สถานการณพืชกระทอมในบริบทสังคมไทย เพ่ือสรางแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอยาง

บูรณาการจากชุมชน 
จากการศึกษารายงานโครงการสํารวจและติดตามสถานการณพืชกระทอมในบริบทสังคมไทย 

เพ่ือสรางแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอยางบูรณาการจากชุมชน โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสรุปการศึกษาแนวทางในการ
ควบคุมการใชพืชกระทอมโดยชุมชน หรือการถอดบทเรียนชุมชนท่ีสามารถสรางแนวทางในการควบคุมการใช
พืชกระทอมไดอยางเหมาะสม เชนท่ี หมู 4 บานดอนทราย ตําบลน้ําพุ หรือท่ีจะเรียกวา “น้ําพุโมเดล” ซ่ึงเปน
แนวทางหนึ่งในการศึกษาท่ีจะสามารถทําใหการควบคุมและดูแลพืชกระทอมไดอยางบูรณาการและยั่งยืน
ตอไปในชุมชนตนแบบอ่ืนๆได ดังนี ้34 

การดําเนินการสรางมาตรการทางสังคม “น้ําพุโมเดล” และการถอดบทเรียน 
การถอดบทเรียนการศึกษาผานการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีประกอบดวยการพูดคุยและการ

เปดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกับการใชเวทีถอดบทเรียนท่ีเปนทางการ ท่ีผานมาเนนท่ีผูเขารวมท่ี
หลากหลายและเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีแทจริง การใชบทสนทนา การตั้งคําถาม และการสะทอนกลับ เปน
เครื่องมือหลักในการดําเนินการ สําหรับการถอดบทเรียนในการสราง “น้ําพุโมเดล”ครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. ผูนําชุมชนเห็นปญหาและตองการแกไข 
2. เกิดการสนับสนุนดานองคความรูและมุมมองจากนักวิชาการ คนทํางาน หนวยงานราชการ 

และปราชญชาวบาน 
3. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือสื่อสารแบบมีสวนรวม 
4. การจัดทําขอมูลท่ีเปนระบบและเชื่อถือไดในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
5. การสรางแนวทาง / มาตรการทางสังคมในการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวม 
 
การขยายแนวทางการควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชน 
กระบวนการขยายแนวทางการควบคุมพืชกระทอม ตองเปนกระบวนการท่ีเกิดจากความ

ตองการของชุมชนท่ีตองการสะทอนความคิดและความเห็นอยางแทจริงในทุกมิติ เพ่ือใหเกิดการถกเถียงอยาง
สันติและนําไปสูการหาทางออกในลักษณะของขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ท้ังนี้พยานหรือคน
ภายนอก เชน เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการ เปนสวนท่ีชวยเติมเต็มความรูหรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ท่ีชุมชนตองการได  
ซ่ึงจะชวยใหการทํางานราบรื่นข้ึน 

กระบวนการท่ีสําคัญ 3 กระบวนการหลักของการดําเนินการ คือ (1) การสรางเวทีเพ่ือการ
สื่อสาร การสํารวจขอมูลท้ังทางสังคมและทางภาพถายทางอากาศ (ทางเทคนิค) เพ่ือใหมีความแมนยําและ
ตรวจสอบได และนําไปสูการสรางเวทีประชาคมเพ่ือหาแนวทางท่ีไดรับการยอมรับของท้ังชุมชนเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับ  ข้ันตอนตอมาคือ (2) การบังคับใชขอตกลงหรือธรรมนูญ และข้ันตอนสุดทายคือ (3) การตรวจสอบ
และประเมินผลการทํางาน 

 
 
 
 

34 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
, รายงาน โครงการสํารวจและติดตามสถานการณพืชกระทอมในบริบทสังคมไทย เพ่ือสรางแนวทางการ
ควบคุมพืชเสพติดอยางบูรณาการจากชุมชน, 2560. 
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ภาพ 4  แผนภาพการขับเคลื่อนการดําเนินการควบคุมพืชกระทอม “น้ําพุโมเดล” 

 

 
 
 

สรุปวา การดําเนินการดานการสรางมาตรการทางสังคมในการควบคุมพืชกระทอมแบบบูรณาการ หรือ 
น้ําพุโมเดล นั้นประกอบดวยองคประกอบในการดําเนินการท่ีหลากหลายและตองการความสมดุล ของผูนํา 
ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน กลไกการจัดการ กระบวนการเรียนรู (ของชุมชนและคนท่ีเก่ียวของ) 
เครือขาย และการสนับสนุนจากภายนอก ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ตองการการดําเนินการท่ีตอเนื่องและ
เชื่อมโยงภายใตบริบทของแตละชุมชนดังนั้น ในการขยายพ้ืนท่ีจึงทําไดชาภายใตการหาองคประกอบใหครบ 
ตองกระตุนใหเกิดการทํางาน และสนับสนุนใหทําอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 
3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมจํานวน 6 หมูบาน ใน ตําบลบานน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธาน ีคือ 

ตาราง 2   ตารางแสดงแสดงจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรแยกรายหมูบาน 
 

หมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

1. บานยางอุง 477 1,400 

2. บานน้ําพุ 475 1,086 

3. บานนายาว-ดอนสรอยทอง 203 662 

4. บานดอนทราย 142 571 

5. บานหนองตอ 261 611 

6. บานควนใหม 362 1,322 

รวม 1,920 5,659 
 

 

3.2 ขอบเขตประชากรท่ีศึกษา  
ประกอบดวย 

- ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 
- บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร  

จ.สุราษฎรธานี 
- ประชากรตนกระทอม ในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 

 
3.3 ขอบเขตเนื้อหา   

การศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบทและปจจัยตางๆ ของชุมชน ท้ังสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทัศนคติ รูปแบบการใชพืชกระทอมในชุมชน กฎหมายขอบังคับ การทํางานของ
ภาครัฐในชุมชน เปนตน 

 
3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการสํารวจครั้งนี้ใชเครื่องมือสํารวจเปนแบบฟอรมสํารวจตนกระทอม แบบสัมภาษณรายครัวเรือน 
และ อุปกรณการสํารวจ 
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3.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน     
การศึกษาครั้งนี้มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. ทบทวนรวบรวมขอมูลเอกสารงานวิจัย ขอมูลระบบทะเบียน ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 
2. ประชุมคณะทํางาน ทีมงานวิจัย เพ่ือวางแผน เตรียมงาน  
3. จัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี เอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. ประสานงานหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือชี้แจง

ถึงวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานของโครงการ 
5. การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดย

ทําการชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลท่ีจะไดรับจากการทดลองควบคุม  
พืชกระทอม อีกท้ังรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท้ังใน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล    

6. การจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหชุมชนไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับพืชกระทอมในมิติตางๆ 
ท้ังทางสาธารณสุข การบังคับใชกฎหมาย และผลกระทบทางสังคม ใหกับชาวบานและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหชาวบานเกิดความตระหนักและรับรูรวมกัน วิเคราะห
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 

7. การพัฒนาศักยภาพชาวบานในชุมชนและหนวยงานภาครัฐใหมีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูล             
พืชกระทอมในชุมชน มีข้ันตอนดังนี้  
7.1  การชี้แจงระดับหมูบาน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
ควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน และข้ันตอนการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืช
กระทอม   

 7.2  การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืชกระทอมใหแก ชุดปฏิบัติการ
หมูบาน 

8. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการสํารวจพืชกระทอมภาคพ้ืนดิน และ ภาคอากาศ (UAV) ใน
พ้ืนท่ีแตละหมูบาน มีข้ันตอนดังนี้ 
8.1  กําหนดแนวทางการสํารวจ จัดทําฟอรมสํารวจตนกระทอม และแบบสอบถามราย

ครัวเรือน 
8.2   เตรียมอุปกรณการสํารวจภาคสนาม และภาคอากาศ (UAV)  
8.3   วางแผน จัดทีม และซักซอมแผนปฏิบัติการสํารวจใหแกชุดปฏิบัติการหมูบานแตละชุด เขา   

พ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจพืชกระทอมรายครัวเรือน  
8.4   สรุปผลการสํารวจขอมูลพืชกระทอม 
 8.5   การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมในชุมชน  
 8.6   การพัฒนาโปรแกรมการสํารวจพืชกระทอมผาน Mobile Application  

9.  เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการสํารวจขอมูลพฤติกรรมการบริโภคพืชกระทอมของประชาชนใน
พ้ืนท่ี โดยใชแบบสัมภาษณรายครัวเรือน ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ในบริเวณท่ีสัมภาษณ
จะไมมีบุคคลอ่ืนรวมอยูดวย จะมีเพียงผูถูกสัมภาษณและพนักงานสัมภาษณเทานั้น และขณะท่ี
สัมภาษณจะไมมีบุคคลอ่ืนไดยินถึงสิ่งท่ีสัมภาษณ ไมมีการบันทึกชื่อ เบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือ
ขอความอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตัวตนของผูตอบแบบสอบถามได  สถานท่ีใชในการสัมภาษณตาม
ความสะดวกของหนวยตัวอยาง  

 10.  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน มีข้ันตอนดังนี้ 
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     -    จัดประชุมคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีตําบล/หมูบาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เตรียมการจัดทําแนวทางการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมผาน “ราง
ธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยยาเสพติด 
พ้ืนท่ีตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธานี ” 

-     มอบใหแตละหมูบานจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหชาวบานรับทราบ และ แสดงความเห็น 
ตอรางธรรมนูญตําบลฯ 

    -     ดําเนินการจัดประชุมระดับตําบล เพ่ือสรุปการจัดทําและรับรองรางธรรมนูญตําบลฯ  
    -     ดําเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล เพ่ือรับรางธรรมนูญตําบลฯ เพ่ือสรางความ 

เขาใจรวมกันใหกับชุมชนตอการควบคุมพืชกระทอม และนําไปสูการบังคับใชใน
ระดับพ้ืนท่ี 

      -     ดําเนินการบังคับใชธรรมนูญตําบลฯ เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมอยางจริงจัง 
      -     ดําเนินการเสริมสรางสุขภาวะผูใชใบกระทอมตามธรรมนูญตําบลฯกําหนดไว 

11.  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 
- การพัฒนาโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบพืชกระทอมผ าน  Mobile 

Application   
- การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบลฯ ระดับอําเภอ ตําบล และ

หมูบาน และจัดทําแผนปฏิบัติการการติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอม 
- การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติการใช Mobile Application 
- การลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอม 
- จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือวิ เคราะหปจจัยและเ ง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญ
ตําบล 

- สรุปผลการติดตามและตรวจสอบ 
 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับลักษณะท่ีปรากฏใหมี

ความชัดเจนข้ึน โดยการนําขอมูลท้ังหมดมาสรุปและบรรยายขอมูลอยางละเอียด เพ่ือตอบคําถามตามประเด็น
การสัมภาษณท่ีกําหนดไวอยางครบถวน โดยมีข้ันตอนคือ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา การ
ตีความหมาย การแยกแยะขอมูล การหาความเหมือนและความแตกตาง การจัดกลุม/ประเภท การใหน้ําหนัก 
การตรวจสอบความถูกตองและความแมนยําของขอมูล วิเคราะหความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร ทําการ
วิเคราะหแบบอุปมาน ตีความสรางขอสรุป  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการใชสถิติขอมูลเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี รอยละ เปนตน   
การวิเคราะหเชิงภูมิศาสตรสารสนเทศ เชน การวิเคราะหขอมูลตนกระทอม เชน ความหนาแนน 

ความสูง การกระจายตัว เปนตน  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1  รูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

จากผลการศึกษาองคประกอบหรือโครงสรางของ “น้ําพุโมเดล” ดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการ
ควบคุมพืชกระทอมโดยชุมชน จึงเปนตนแบบของรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อีกท้ังนํากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช เพ่ือ
สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน ใหเกิด
กระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เปนการรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัยโดยผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปน
ชาวบานและนักพัฒนากับคณะผูวิจัย 

 ดังนั้น กระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลบานน้ําพุ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ตองเปนกระบวนการท่ีเกิดจากความตองการของชุมชนท่ีตองการสะทอน
ความคิดและความเห็นอยางแทจริงในทุกมิติ เพ่ือใหเกิดการถกเถียงอยางสันติและนําไปสูการหาทางออกใน
ลักษณะของขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ท้ังนี้พยานหรือคนภายนอก เชน เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการ 
เปนสวนท่ีชวยเติมเต็มความรูหรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ท่ีชุมชนตองการได ซ่ึงจะชวยใหการทํางานราบรื่นข้ึน
ประกอบไปดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 3 กระบวนการหลักของการดําเนินการ คือ  1) การสรางเวทีประชาคม
เพ่ือการสื่อสารสรางความเขาใจ และการสํารวจขอมูลทางกายภาพ (สํารวจภาคสนามและภาคอากาศ) 
เพ่ือใหมีความแมนยําและตรวจสอบได  2) การบังคับใชขอตกลงหรือธรรมนูญ เพ่ือเปนแนวทางท่ีไดรับการ
ยอมรับของท้ังชุมชน และ  3) การตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน  

การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนตองมี
ความเหมาะสมกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลน้ําพุ สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และความ
พยายามในการหาทางออกใหกับชุมชน ลดความขัดแยง โดยมีรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวน
รวมของชุมชน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี เอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษ 
                  ประเภทท่ี 5 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้ันตอนท่ี 2  การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ข้ันตอนท่ี 3  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 

 
ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี เอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษ
ประเภทท่ี 5 จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.1 การกําหนดหมูบานตนแบบ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและกฎประชาคมในการควบคุมและแกไข
ปญหาพืชกระทอม มีกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

    1) เปดเวทีเพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจใหกับประชาชนในระดับพ้ืนท่ีหมูบาน ในการ
ขับเคลื่อนงานเพ่ือแกไขปญหาพืชกระทอม 

    2) ดําเนินการสํารวจจํานวนตนกระทอม และขอมูลชาวบานท่ีมีพืชกระทอมในครอบครอง 
 

27 
 



1.2 วิธีการยื่นคําขอรับอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (ท่ีไมใช Hemp) 
วิธีการนี้จะตองติดตอกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักงาน อย.) 

เพ่ือทําการยื่นคําขอรับอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (ท่ีไมใช Hemp) 
(ภาคผนวก) พรอมท้ังหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ไดแก 

 

• แบบคําขอรับอนุญาตฯ (แบบ ย.ส. 4/5-1) 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ ทะเบียนบาน ของผูดําเนินกิจการ 

• รูปถายของผูดําเนินกิจการ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป 

• หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูขอรับใบอนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด 

• แบบรายงาน/โครงการ เหตุผลความจําเปนในการขออนุญาต 
 

หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ใหโทษ ตามความในมาตรา 26 แหง พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงถาผานความเห็นชอบ ก็จะ
สงผานการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนข้ันตอนสุดทาย เม่ือสํานักงาน อย. พิจารณา 
คําขอรับอนุญาตมีตนกระทอมไวในครอบครองเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกลาว และเห็นชอบอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเรียบรอยแลว กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน อย. จึงไดสง
เอกสารหนังสือสําคัญมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด ใหโทษในประเภท 5 ประจําป พ.ศ. 2560 ใหกับ 
สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือครอบครองตนกระทอม จํานวน 1,200 ตน โดยมีสถานท่ีครอบครอง คือ หมูบานหมู 1 
ถึง หมู 6 ใน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ซ่ึงกําหนดระยะเวลาครอบครองตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 
– 31 ธันวาคม 2560 และตอมา สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินการขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 ประจําป พ.ศ. 2561 (รายเดิม ขอตอเนื่อง) ตอสํานักงาน อย. เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. ได
ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องตลอดหวงระยะเวลาการศึกษาในป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 
ตอไปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยขอครอบครองตนกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย จํานวน 
1,578 ตน  

 
ภาพ 5  หนังสือสําคัญมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 

 
 

 

พ.ศ. 2560                        พ.ศ. 2561                      พ.ศ. 2562 
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ข้ันตอนท่ี 2  การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
2.1  ประสานงานหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ังในระดับ

จังหวัด อําเภอ และตําบล เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลท่ีจะไดรับจากการทดลอง
ควบคุมพืชกระทอม อีกท้ังรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
   ภาพ 6  เขาพบพันเอกทรงพล สุมนาวด ีรอง กอ.รมน.จ.สุราษฎรธานี (แทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      ภาพ 7  เขาพบนายบรรเจิด สาริพัฒน นายอําเภอบานนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาพ 8  เขาพบ นายธนภัทร ตรีทัศน ปลัด อบต.น้ําพุ ผูแทนนายก อบต.น้ําพุ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9  เขาพบ นายปรเมษฐ จินา สาธารณสุขอําเภอบานนาสาร 
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ภาพ 10  เขาพบนายสมชาย นาคทุงเตา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และ 
 นส.ดารณี แซผิ้ว พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบานนาสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2  การจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหชุมชนไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับพืชกระทอมในมิติตางๆ ท้ัง
ทางสาธารณสุข การบังคับใชกฎหมาย และผลกระทบทางสังคม ใหกับชาวบานและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ี เพ่ือใหชาวบานเกิดความตระหนักและรับรูรวมกัน วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 

 
ภาพ 11  บรรยากาศการจัดเวทีประชาคม 

 
2.3  การพัฒนาศักยภาพชาวบานในชุมชนและหนวยงานภาครัฐใหมีสวนรวมในในการจัดทํา

ฐานขอมูลพืชกระทอมในชุมชน มีข้ันตอนดังนี้  
1)  การชี้แจงระดับหมูบาน เพ่ือใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมพืช

กระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน และข้ันตอนการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืชกระทอม  
ภาพ 12  การชี้แจงโครงการวิจัยฯ หมู 1 บานยางอุง 
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ภาพ 13  การชี้แจงโครงการวิจัยฯ หมู 2 บานน้ําพุ 

 

ภาพ 14 การชี้แจงโครงการวิจัยฯ หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 

 

ภาพ 15  การชี้แจงโครงการวิจัยฯ หมู 5 บานหนองตอ 

 

ภาพ 16  การชี้แจงโครงการวิจัยฯ หมู 6 บานควนใหม 

** หมายเหตุ  กรณีหมู 4 บานดอนทรายไมมีการจัดเวทีชี้แจงโดยคณะวิจัยฯ เนื่องจากกํานันตําบลน้ําพุ ไดทํา
การชี้แจงและสรางการรับรู ความเขาใจของการเขาดําเนินการสํารวจพืชกระทอมเพ่ือจัดทําฐานขอมูล อีกท้ัง
ยังมีการประชาคมรวมกันเพ่ือสรางกติกาในชุมชนเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา 
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2)  การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืชกระทอมใหแกชุด
ปฏิบัติการหมูบาน 

ภาพ 17  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 1 บานยางอุง 

ภาพ 18  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 2 บานน้ําพุ 

ภาพ 19  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 

ภาพ 20  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 5 บานหนองตอ 

ภาพ 21  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจภาคสนาม หมู 6 บานควนใหม 
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ข้ันตอนท่ี 3  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
3.1  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการสํารวจพืชกระทอมภาคพ้ืนดิน และ ภาคอากาศโดยอากาศยาน       
ไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในพ้ืนท่ีแตละหมูบาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1)  กําหนดแนวทางการสํารวจ จัดทําฟอรมสํารวจตนกระทอม และแบบสอบถามรายครัวเรือน 
2)  เตรียมอุปกรณการสํารวจภาคสนาม และภาคอากาศ (UAV)  
     2.1) อุปกรณการสํารวจภาคสนาม ประกอบดวย 

- เครื่องวัดพิกัด GPS ใชสําหรับวัดพิกัดท่ีตั้งครัวเรือน กําหนดใหวัดท่ีหนาบาน และวัด
พิกัดท่ีโคนตนกระทอม โดยใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีเพ่ือใหรับสัญญาณไดมากท่ีสุดและมีคาระดับความ
แมนยําไมเกิน 3 เมตร 

      - กลองถายรูปดิจิตอล ใชสําหรับถายรูปดานครัวเรือน 1-2 ภาพ และตนกระทอมให
เห็นครอบคลุมท้ังตน 1-2 ภาพ  

      - สายวัดขนาดยาว 1 เมตร ใชสําหรับวัดขนาดของตนกระทอมหรือเสนรอบวง โดยให
วัดจากโคนตนข้ึนมาระดับ 1 เมตร หรือระดับท่ีเหมาะสม จากนั้นจึงทําการวัดขนาดของตน 

      - ตลับวัดขนาดยาว 5 เมตร ใชสําหรับวัดความสูงของตนกระทอมท่ีมีความสูงไมเกิน 5 เมตร 
               - กลองสองไคลโนมิเตอร ใชสําหรับวัดความสูงของตนกระทอมท่ีมีความสูงเกิน 10 เมตร 

วัดบันทึกมุมองศา เม่ือสองยอดตนกระทอม และมุมองศาสองโคนตนกระทอม จากนั้นนํามาเขาสูตร 
พีทาโกรัส เพ่ือคํานวณคาความสูงของตนกระทอม 

               - ตลับวัดแบบมวน ขนาดยาว 30 เมตร ใชสําหรับวัดระยะทางจากตนกระทอมถึงจุด
ท่ีตั้งของกลองสองไคลโนมิเตอร (clinometer) 

      - ทอวัดความสูง ยาว 10 เมตร ใชสําหรับวัดความสูงของตนกระทอมท่ีมีความสูงเกิน        
5 เมตร แตไมเกิน 10 เมตร 

               - ปายรหัส QRcode เพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามผานมือถือ 
      - แบบบันทึกขอมูลการสํารวจ 
 

ภาพ 22  อุปกรณตางๆ สําหรับการสํารวจภาคสนาม 

     
            เครื่องวัดพิกัด GPS                          กลองถายรูปดิจิตอล                       ตลับวัดขนาดตาง ๆ   

        
               ทอวัดความสูง              กลองสองไคลโนมิเตอร (Clinometer)          ปายรหัส QRcode 
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2.2) อุปกรณการสํารวจภาคอากาศ (UAV) ประกอบดวย 
          - ชุดอากาศยานไรคนขับ ยี่หอ DJI Inspire1 Pro  
          - คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) และ แทบเล็ต (Tablet)  
          - แผนท่ีภาพถายดาวเทียมท่ีวางกรอบการบินและพิกัดตนกระทอม 
          - อุปกรณอ่ืนๆ เชน รม แผนรองเครื่อง UAV  
 

ภาพ 23  อุปกรณตางๆ สําหรับการสํารวจภาคภาคอากาศ (UAV) 
 
 

 

3)  วางแผนและซักซอมการปฏิบัติการสํารวจขอมูลพืชกระทอมกับคณะกรรมการหมูบาน    
แตละหมูบาน เพ่ือใหดําเนินการสํารวจพืชกระทอมรายครัวเรือนตามเปาหมายท่ีกําหนด จากนั้นจึงรวมกัน
สํารวจขอมูลตนกระทอม พรอมบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับพิกัดบานเรือนท่ีมีตนกระทอม ความสูงของตน 
ขนาดของตน บันทึกภาพ วัดพิกัดตําแหนง และติด QRcode ตนกระทอมท่ีลงทะเบียน พรอมท้ังสัมภาษณ
ตามแบบสอบถามครัวเรือนท่ีครอบครองตนกระทอม  

 

 
ภาพ 24 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 1 บานยางอุง 

ภาพ 25 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 2 บานน้ําพุ 

 
 
 

      

 

      

 

 

     

                 เครื่อง UAV                       แผนท่ีภาพถายดาวเทียม           รม และ แผนรองเครื่อง UAV 
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ภาพ 26 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 

 
ภาพ 27 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 4 บานดอนทราย 

 
ภาพ 28 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 5 บานหนองตอ 

 
ภาพ 29 การวางแผนและดําเนินการสํารวจขอมูล หมู 6 บานควนใหม 
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4)  สรุปผลการสํารวจขอมูลพืชกระทอม 
ผลการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมท้ังภาคพ้ืนดินและทางอากาศโดยใชอากาศ

ยานไรคนขับ (UAV)  
ผลสํารวจขอมูลตนกระทอมไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยพบวา ครัวเรือนท้ังหมดในตําบล

น้ําพุ มีจํานวน 1,920 ครัวเรือน มีครัวเรือนเขารวมลงทะเบียนจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 655 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 33.28 และสํารวจพบตนกระทอมจํานวน 1,912 ตน และตามมติของเวทีชุมชนชี้แจงโครงการวิจัยฯ 
ระดับหมูบาน กําหนดใหครอบครองไวไมเกิน 3 ตนตอครัวเรือน จึงดําเนินการติด QRcode ตนกระทอมไว
จํานวน 1,578 ตน และไดมีการตัดทําลายโดยคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 334 ตน รายละเอียดตาม
ตารางดังนี้ 

 
ตาราง 3   ตารางแสดงขอมูลผลการสํารวจขอมูลตนกระทอมรายหมูบาน 

 

หมูบาน 

ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือนลงทะเบียน 

ตน
กระทอม
สํารวจ

พบ 

ตนกระทอมท่ีติด 
QRcode 

ตนกระทอมตองตัด
ทําลาย 

ครัวเรือน ครัวเรือน รอยละ ตน ตน รอยละ ตน รอยละ 
หมู 1 บานยางอุง 477 132 27.67 412 341 82.77 71 17.23 
หมู 2 บานนํ้าพุ 475 106 22.32 389 268 68.89 121 31.11 
หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 203 89 43.84 258 232 89.92 26 10.08 
หมู 4 บานดอนทราย 142 75 52.82 197 157 79.70 40 20.30 
หมู 5 บานหนองตอ 261 76 29.12 244 188 77.05 56 22.95 
หมู 6 บานควนใหม 362 177 48.9 412 392 95.15 20 4.85 

รวม 1,920 655 33.28 1,912 1,578 82.53 334 17.47 

 
 

ตาราง 4   ตารางแสดงขอมูลสรุปผลการสํารวจทางอากาศโดยอากาศยานไรคนขับ (UAV) 
 

ขอมูล จํานวน
เท่ียวบิน 

พ้ืนท่ี
ครอบคลุม 

(ตรม.) 

พ้ืนท่ี
ครอบคลุม 

(ไร) 

ระยะ
ทางการบิน 

(เมตร) 

ระยะเวลาบิน 
(ชม.:นาที:วินาที) 

ระยะบินไกล 

(เมตร) 

ต.น้ําพุ 39 5,700,330 3,562.71 184,528 7:50:40 6,751 
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ภาพ 30  แผนท่ีภาพถายทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับ ครอบคลุมตนกระทอมพ้ืนท่ี 

 ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 

 

 
 

37 
 



ความสูงและขนาดเสนรอบวงของตนกระทอม 
 จากการเก็บขอมูลทางกายภาพของตนกระทอมท่ีสํารวจพบในครัวเรือนเขารวมลงทะเบียน ใน
พ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เชน ความสูง และขนาดเสนรอบวง ( วัด ณ จุดท่ีสูงจากพ้ืนดินท่ี
เหมาะสม) จํานวน 1,948 ตน กอนการตัดทําลายนั้น พบตนกระทอมท่ีมีความสูงระหวาง 1.1 – 5.0 เมตร 
มากท่ีสุด รอยละ 62.99 รองลงมาคือ ความสูงระหวาง 0.1 – 1.0 เมตร และ ความสูงระหวาง 5.1 – 10.0 
เมตร รอยละ 15.86 และ 13.91 ตามลําดับ เปนกลุมตนกระทอมท่ีมีชวงอายุประมาณ 1 – 5 ป (ภาพ 27) 
สวนตนท่ีมีความสูงนอยกวา 50 เซนติเมตร คือตนกระทอมตนออนเพาะกลาไวในถุงพลาสติก เตรียมไวเพ่ือ
ปลูกทดแทน หรือ เปนตนท่ีมีอายุนอยกวา 1 ป (ภาพ 27 ) และตนกระทอมท่ีมีความสูงมากกวา 10 เมตร 
เปนกลุมตนกระทอมท่ีปลูกมานานหลายป เปนตนเดิมท่ีปลูกมาในสมัยรุนปูยาตายาย (ภาพ 27 ) โดยแตละ
หมูบานในตําบลน้ําพุ มากกวารอยละ 50 มักพบตนกระทอมท่ีมีความสูงระหวาง 1.1 – 5.0 เมตร (ตาราง 5 ) 
 สําหรับขอมูลขนาดเสนรอบวงของตนกระทอมนั้น สวนใหญพบในชวงระหวาง 1.0-10 ซม. รอยละ 
49.18 รองลงมาคือ ชวงระหวาง 10.1-20.0 ซม. และ ชวงระหวาง 20.1-50.0 ซม. รอยละ 23.25 และ 
19.35 ตามลําดับ (ตาราง 6) นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญชาวบานท่ีมีตนกระทอมท่ีปลูก 3-5 ป มีความสูงท่ี
ยากตอการเก็บใบกระทอม จะนิยมตัดตนกระทอมจนเหลือตอสูงจากพ้ืนดินสัก 30-50 เซนติเมตร ซ่ึงจะทํา
ใหตนกระทอมแตกหนองอกออกมาใหม เพ่ือใหมีก่ิงกานมากข้ึน (ภาพ 29 )  
 

ตาราง 5  ตารางแสดงจํานวนตนกระทอมรายหมูบานแยกตามระดับความสูง 

ความสูง 
ตนกระทอม 

นอยกวา 
50 ซม. 

0.5-1.0 
เมตร 

1.1-5.0 
เมตร 

5.1-10.0 
เมตร 

10.1-20.0 
เมตร 

มากกวา 
20 เมตร 

รวมจํานวน
ตนกระทอม 

หมู 1 บานยางอุง  80 247 71 14 1 413 
หมู 2 บานนํ้าพุ  46 223 72 52 3 396 
หมู 3 บานนายาว -ดอนสรอยทอง  45 166 36 11  258 
หมู 4 บานดอนทราย 16 21 135 35 10  217 
หมู 5 บานหนองตอ 2 17 186 29 18  252 
หมู 6 บานควนใหม 2 100 271 28 11  412 

รวมจํานวนตน 20 309 1,227 271 117 4 1,948 
รอยละ 1.03 15.86 62.99 13.91 6.01 0.21  

 
ตาราง 6   ตารางแสดงจํานวนตนกระทอมรายหมูบานแยกตามขนาดเสนรอบวง 

 

ขนาดเสนรอบวง 
ตนกระทอม 

นอยกวา 
1 ซม. 

1.0-10.0 
ซม. 

10.1-20.0 
ซม. 

20.1-50.0 
ซม. 

50.1-100.0 
ซม. 

มากกวา 
100 ซม. 

รวมจํานวนตน
กระทอม 

หมู 1 บานยางอุง  203 89 95 24 2 413 

หมู 2 บานนํ้าพุ 2 171 80 94 45 4 396 

หมู 3 บานนายาว -ดอนสรอยทอง  130 78 36 14  258 

หมู 4 บานดอนทราย 16 96 45 43 17  217 

หมู 5 บานหนองตอ 2 99 71 56 21 3 252 

หมู 6 บานควนใหม 2 259 90 53 7 1 412 

รวมจํานวนตน 22 958 453 377 128 10 1,948 

รอยละ 1.13 49.18 23.25 19.35 6.57 0.51  
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ภาพ  31  ตนกระทอมท่ีมีความสูงในชวงตางๆกัน 
 

  

  
 
 

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสูงนอยกวา 1.0 เมตร 

ความสูงระหวาง 1.1 – 5.0 เมตร    

ความสูงมากกวา 10 เมตร
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ภาพ 32   ตนกระทอมท่ีมีการตัดเพ่ือใหเกิดการแตกหนองอกใหม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5)  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมในชุมชน 

   จากการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมท้ังภาคพ้ืนดิน และทางอากาศโดยใชอากาศ
ยานไรคนขับ (UAV) ไดรวบรวมขอมูลการสํารวจพืชกระทอม เพ่ือจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมโดยจัดทําเปน
แฟมขอมูลพืชกระทอมในแตละหมูบาน มีรายละเอียดตามแบบสํารวจและข้ึนทะเบียนพืชกระทอม ดังนี้ 
(ภาพ 30) 
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ภาพ 33  แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนพืชกระทอม (หนา 1) 

 

แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนพืชกระทอม 

วันท่ีสํารวจ   17 มกราคม 2561 

เลขบัตรประชาชน ชื่อ              
บานเลขท่ี ชื่อบาน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

xx ดอนทราย 4 น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธาน ี

 

ตนท่ี รหัสตนกระทอม QR Code ละติจูด ลองติจูด 
ความสูงตน 

(เมตร) 
เสนรอบวง 
(เซนติเมตร) 

สถานะ 

1 84120904Kxxx 84120904xxxx x.xx452  xx.xx480 10.57 41  
2 84120904Kxxx 84120904xxxx x.xx469  xx.xx459 3.33 20  

 

 

* หมายเหตุ  ขอมูลบาน 

* หมายเหตุ  ขอมูลตนกระทอม     ปลูกขางบานดานซาย   ปลูกขางบานดานซาย 

(หนา 1) 
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ภาพ 34  แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนพืชกระทอม (หนา 2) 

 

 

ภาพมุมสูง(ภาพจาก UAV) 

 
 
 
 

ตนท่ี 
1 

 

 
 
 
 

รูปท่ี  
1 

 
 
 

ตนท่ี 
1 

 

 
 
 

รูปท่ี  
2 

 

(หนา 2) 
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ภาพ 35  แบบสํารวจและข้ึนทะเบียนพืชกระทอม (หนา 3) 

 

 
 
 
 

ตนท่ี 
2 

 

 
 
 
 

รูปท่ี  
1 

 
 
 

ตนท่ี 
2 

 

 
 
 

รูปท่ี  
2 

 

ขาพเจา............................………..………………………........ ไดข้ึนทะเบียนการปลูกพืชกระทอม 

จํานวน.............2.............ตน มีผูเสพ ............................คน  ตามรายละเอียดขางตน และยินดีปฏิบัติตาม

กฎกติกาของการควบคุมการปลูกพืชกระทอมของหมูบาน  

ลงชื่อ...............................................................ผูข้ึนทะเบียน               

           (.............................................................)               

ลงชื่อ ..............................................................ผูรับรอง               

                                   ( ..................................... )               

                                          ผูใหญบานหมูท่ี 4 

 

ลงชื่อ.................................................พยาน  ลงชื่อ.................................................พยาน 

       (.......................................................)       (....................................................) 

ลงชื่อ.................................................พยาน  ลงชื่อ.................................................พยาน 

      (.......................................................)       (....................................................) 

(หนา 3) 
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6)  การพัฒนาโปรแกรมการสํารวจพืชกระทอมผาน Mobile Application  
6.1 ความเปนมา 

 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการจัดจางพัฒนา
โปรแกรมระบบสํารวจและควบคุมพืชกระทอมดวยอุปกรณ Mobile จํานวน 1 ระบบ เพ่ือสําหรับใชสํารวจ
และจัดเก็บขอมูลภาคสนาม มีความรวดเร็ว แมนยํา และสามารถนําไปประมวลวิเคราะห และใชเปน
เครื่องมือในการติดตามและควบคุมพืชกระทอม โดยชุมชนเขามามีสวนรวมการในสํารวจและจัดเก็บขอมูล
ภาคสนามดวย ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

6.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบสํารวจและควบคุมพืชกระทอม สําหรับใชในการวิจัยภายใต

โครงการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี  

6.3 ภาพรวมของระบบงาน 
เปนระบบงานซ่ึงประกอบไปดวย ระบบบริหารจัดการขอมูลพืชกระทอม ระบบบันทึกการ

สํารวจพืชกระทอม ระบบควบคุมและติดตามพืชกระทอม มีรายละเอียดดังนี้ 
- ระบบบริหารจัดการขอมูลพืชกระทอม ประกอบดวย จัดการขอมูลครัวเรือน ขอมูลบุคคล 

ขอมูลตนกระทอม รหัสตนกระทอมท่ีข้ึนทะเบียน ขอมูล จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน จัดการผูใชงานและ
สิทธิการใชงาน 

- ระบบบันทึกการสํารวจพืชกระทอม ประกอบดวย บันทึกขอมูลของพืชกระทอมท่ี
ลงทะเบียนและไมข้ึนทะเบียน เชน วันท่ีสํารวจ บันทึกขอมูลครัวเรือน บันทึกขอมูลรายละเอียดตาม
แบบสอบถาม  

- ระบบควบคุมและติดตามพืชกระทอม ประกอบดวย แสดงแผนท่ีตําแหนงตนกระทอมท่ี
ลงทะเบียน ตนกระทอมท่ีไมข้ึนทะเบียน ตําแหนงครัวเรือนในแตละครัวเรือน มีระบบสแกน QRcode ท่ีมีติด
ไวกับตนกระทอมแตละตน เพ่ือคนหาขอมูลรายละเอียดของครัวเรือนท่ีครอบครองตนกระทอมและแสดง
แผนท่ีตําแหนงตนกระทอม บันทึกขอมูลผลการติดตามตนกระทอม 

 
ภาพ 36  รูปแบบโปรแกรมระบบสํารวจและควบคุมพืชกระทอม 

    

44 
 



3.2 เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการสํารวจขอมูลพฤติกรรมการบริโภคพืชกระทอมของประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
ใชแบบสัมภาษณรายครัวเรือนท่ีมีการลงทะเบียน (ภาคผนวก) 

การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณรายครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 6 หมูบานของ
ตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 606 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
92.52 ของครัวเรือนท่ีมีการลงทะเบียน  

ตาราง 7   ตารางแสดงผลการจัดเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณรายครัวเรือนรายหมูบาน 
 

หมูบาน 

ครัวเรือน 
ท้ังหมด 

ครัวเรือน 
ลงทะเบียน 

จํานวนแบบสอบถามของ 
ครัวเรือนท่ีลงทะเบียน 

ครัวเรือน ครัวเรือน จํานวน รอยละ 

หมู 1 บานยางอุง 477 132 102 77.27 

หมู 2 บานนํ้าพุ 475 106 103 97.17 

หมู 3 บานนายาว-ดอนสรอยทอง 203 89 91 102.25 

หมู 4 บานดอนทราย 142 75 69 92 

หมู 5 บานหนองตอ 261 76 64 84.21 

หมู 6 บานควนใหม 362 177 177 100 

รวม 1,920 655 606 92.52 
 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางแบงเปนเพศชายรอยละ 67.8 เพศหญิงรอยละ 31.4 สวนใหญอายุ 51-60 ป รอย

ละ 25.2 รองมาอายุ 41-50 ป รอยละ 24.8 สวนมากทําอาชีพเกษตรกรรม(กรีดยาง ทําสวนยาง) รอยละ 
72.3 (ตาราง 8) 
  ตาราง 8   จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปจําแนกตามหมูบาน 
 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

เพศ        
ชาย 24(52.2) 68(66) 64(70.3) 52(75.4) 79(62.7) 124(72.5) 411(67.8) 
หญิง 21(45.7) 35(34) 26(28.6) 17(24.6) 45(35.7) 46(26.9) 190(31.4) 

ไมระบุเพศ 1(2.2) 0(0) 1(1.1) 0(0) 2(1.6) 1(0.6) 5(0.8) 

อาย ุ        

<21 ป 1(2.2) 0(0) 1(1.1) 0(0) 1(0.8) 1(0.6) 4(0.7) 

21-30 ป 1(2.2) 3(2.9) 8(8.8) 2(2.9) 2(1.6) 10(5.8) 26(4.3) 
31-40 ป 7(15.2) 10(9.7) 18(19.8) 12(17.4) 11(8.7) 26(15.2) 84(13.9) 
41-50 ป 11(23.9) 19(18.4) 20(22) 18(26.1) 43(34.1) 39(22.8) 150(24.8) 

51-60 ป 13(28.3) 28(27.2) 20(22) 12(17.4) 44(34.9) 36(21.1) 153(25.2) 

>60 ป 9(19.6) 24(23.3) 23(25.3) 20(29) 19(15.1) 21(12.3) 116(19.1) 

Minimum 18 24 20 21 17 20 17 

Maximum 77 89 84 85 82 77 89 
Median 52 54 49 51 52 49 51 
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 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
อาชีพ        
เกษตรกรรม
(กรีดยาง ทํา
สวนยาง)  

25(54.3) 68(66) 71(78) 56(81.2) 98(77.8) 120(70.2) 438(72.3) 

ประมง 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

อุตสาหกรรม 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
รับจาง 4(8.7) 11(10.7) 1(1.1) 2(2.9) 5(4) 8(4.7) 31(5.1) 
อ่ืน ๆ 14(30.4) 17(16.5) 5(5.5) 6(8.7) 1(0.8) 10(5.8) 53(8.7) 

ไมระบุอาชีพ 3(6.5) 7(6.8) 14(15.4) 5(7.2) 22(17.5) 33(19.3) 84(13.9) 
 

2) ขอมูลทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1 การเคยใชใบกระทอมของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญยังคงใชอยู รอยละ 74.4 ไมเคย

ใชใบกระทอม รอยละ 20.0  และเคยใช แตหยุดใช รอยละ 2.5 (ตาราง 9) 

ตาราง 9    จํานวนและรอยละการเคยใชใบกระทอมจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

ไมเคย 13(28.3) 18(17.5) 9(9.9) 10(14.5) 59(46.8) 12(7) 121(20) 
ยังคงใชอยู 26(56.5) 83(80.6) 74(81.3) 57(82.6) 61(48.4) 150(87.7) 451(74.4) 
เคยใช แตหยุดใช 2(4.3) 2(1.9) 3(3.3) 1(1.4) 3(2.4) 4(2.3) 15(2.5) 

 

2.2 วิธีการใชใบกระทอมท่ีเคยเห็นหรือเคยใช พบวา สวนใหญเค้ียวใบสด รอยละ 85.6 ใชใบ

สด หรือตากแหง เพ่ือชงชา รอยละ 0.5 (ตาราง 10) 

ตาราง 10  จํานวนและรอยละวิธีการใชใบกระทอมท่ีเคยเห็นหรือเคยใชจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
เคี้ยวใบสด 35(76.1) 84(81.6) 78(85.7) 61(88.4) 118(93.7) 143(83.6) 519(85.6) 
เคี้ยวใบแหง 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1.8) 3(0.5) 
ใชใบสดหรือตาก
แหง ใชชงชา 

0(0) 1(1) 2(2.2) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0.5) 

อ่ืน ๆ ระบุ 0(0) 7(6.8) 7(7.7) 0(0) 0(0) 4(2.3) 18(3) 
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2.3 ชนิดของใบกระทอมท่ีนิยมใช พบวา สวนใหญเปนใบกระทอมกานเขียว รอยละ 71.8  

กานแดง รอยละ 17.8 (ตาราง 11) 

ตาราง 11  จํานวนและรอยละชนิดของใบกระทอมท่ีใชจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
กานเขียว 35(76.1) 82(79.6) 71(78) 56(81.2) 72(57.1) 119(69.6) 435(71.8) 
กานแดง 5(10.9) 18(17.5) 10(11) 8(11.6) 13(10.3) 54(31.6) 108(17.8) 

อ่ืน ๆ 1(2.2) 1(1) 2(2.2) 0(0) 2(1.6) 0(0) 6(1) 
 

2.4 สาเหตุท่ีเคยใชใบกระทอม พบวา สวนใหญอยากทํางานไดทนนานข้ึน รอยละ 73.4 

ทํางานสูแดดได รอยละ 54.8 และใชเพ่ือแกอาการเหนื่อยลา รอยละ 50.5 (ตาราง 12) 

ตาราง 12  จํานวนและรอยละสาเหตุท่ีเคยใชใบกระทอมจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
อยากทํางานได
ทนนานข้ึน 

32(69.6) 77(74.8) 75(82.4) 58(84.1) 69(54.8) 134(78.4) 445(73.4) 

ทํางานสูแดดได 15(32.6) 60(58.3) 52(57.1) 40(58) 57(45.2) 108(63.2) 332(54.8) 

อยากลอง 2(4.3) 8(7.8) 4(4.4) 0(0) 3(2.4) 3(1.8) 20(3.3) 
ใชเพ่ือแกอาการ
เหน่ือยลา 

10(21.7) 42(40.8) 51(56) 49(71) 58(46) 96(56.1) 306(50.5) 

ใชแกงวงนอน 7(15.2) 25(24.3) 33(36.3) 37(53.6) 45(35.7) 37(21.6) 184(30.4) 
ใชรักษาโรค/
อาการเจ็บปวย 

11(23.9) 47(45.6) 15(16.5) 18(26.1) 16(12.7) 34(19.9) 141(23.3) 

ใชทดแทนสารฯ
อ่ืนท่ีเคยใช 

0(0) 3(2.9) 2(2.2) 0(0) 0(0) 2(1.2) 7(1.2) 

 

2.5 การเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากลําตนกระทอม พบวา ท้ัง 6 หมูบานมีการนํามาใช

ทําขนํานา เสาบาน ปลูกสรางโรงเรือน ทําไมกระดาน ทําถาน ไมแปรรูป เฟอรนิเจอร สาเหตุท่ีใชเพราะ เปน

ไมเนื้อดี แข็ง เหนียว ปลวกมอดไมกิน ทนทาน   

2.6 การเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากสวนอ่ืนๆ ของกระทอม ไดแก  เค้ียวเม็ดออน หรือ

ลูกกระทอม กินไดแตมันดี กินสดแทนใบได หรือเอาเมล็ดไปทําพันธุ สวนเปลือกกระทอมนําไปตมแทนใบได

(ขมกวา) สาเหตุท่ีใชเพราะ กินตามเพ่ือนวาทํางานทน กินแทนใบกระทอม แกปวดทอง ขับเสมหะใชคลาย

กลามเนื้อ แกปวดเม่ือย ใชรักษาโรคเด็ก แกน้ําเหลืองอักเสบในเด็ก แกโรคความดัน เบาหวาน  
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2.7 การรับรูมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชใบกระทอมหรือการปลูกตนกระทอม 

พบวาสวนใหญมีการรับรูวา เคยมีผูใชใบกระทอมถูกจับ รอยละ 59.9 รองมาคือ เคยมีการสั่งโคนและหาม

ปลูกตนกระทอมในหมูบาน รอยละ 55.8 และเคยไดยินขาวการจับกุมผูปลูกและคาขายใบกระทอม รอยละ 

45.9 (ตาราง 13) 

ตาราง 13  จํานวนและรอยละการรบัรูมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชใบกระทอมหรือการปลูกตนกระทอม

จําแนกตามหมูบาน 
 

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
เคยมผีูใชใบ
กระทอมถูกจับ 

26(56.5) 64(62.1) 51(56) 48(69.6) 72(57.1) 102(59.6) 363(59.9) 

เคยมีการสั่งโคน
และหามปลูกตน
กระทอมใน
หมูบาน 

12(26.1) 44(42.7) 41(45.1) 33(47.8) 86(68.3) 122(71.3) 338(55.8) 

เคยไดยินขาว
การจับกุมผูปลูก
และคาขายใบ
กระทอม 

8(17.4) 46(44.7) 41(45.1) 19(27.5) 62(49.2) 102(59.6) 278(45.9) 

ไมทราบ 5(10.9) 8(7.8) 7(7.7) 3(4.3) 26(20.6) 25(14.6) 74(12.2) 
 

2.8 ประโยชนหรือโทษของพืชกระทอม พบวา สวนใหญพืชกระทอมมีประโยชนมากกวาโทษ 

รอยละ 89.8 มีโทษมากกวาประโยชนเพียงรอยละ 9.6 (ตาราง 14) 

ตาราง 14  จํานวนและรอยละประโยชนของพืชกระทอมจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
มีประโยชน
มากกวา 

36(78.3) 91(88.3) 84(92.3) 64(92.8) 111(88.1) 158(92.4) 544(89.8) 

มีโทษมากกวา 14(30.4) 17(16.5) 9(9.9) 5(7.2) 4(3.2) 9(5.3) 58(9.6) 
 

3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชพืชกระทอมในหมูบาน 

3.1 สาเหตุท่ีคนในหมูบานใชใบกระทอม พบวา สวนใหญอยากทํางานไดทนนานข้ึน รอยละ 

90.4 รองมาคือ ทํางานสูแดดได รอยละ 62.9 และใชเพ่ือแกอาการเหนื่อยลา รอยละ 50.5 ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 

พบวา สวนใหญใชใบกระทอมเพราะอยากทํางานไดทนนานข้ึน รอยละ 82.6 รองมาคือใชรักษาโรค/อาการ

เจ็บปวย รอยละ 37 และใชผสมเครื่องดื่ม 4x100 รอยละ 37 ซ่ึงตางจากหมูบานอ่ืน ๆ (ตาราง 15) 
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ตาราง 15  จํานวนและรอยละสาเหตุท่ีคนในหมูบานใชใบกระทอมจําแนกตามหมูบาน 
 

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
อยากทํางานได
ทนนานข้ึน 

38(82.6) 98(95.1) 87(95.6) 65(94.2) 121(96) 139(81.3) 548(90.4) 

ทํางานสูแดดได 9(19.6) 56(54.4) 56(61.5) 43(62.3) 104(82.5) 113(66.1) 381(62.9) 
อยากลอง 0(0) 10(9.7) 4(4.4) 0(0) 2(1.6) 2(1.2) 18(3) 
ใชเพ่ือแกอาการ
เหน่ือยลา 

5(10.9) 46(44.7) 51(56) 42(60.9) 66(52.4) 96(56.1) 306(50.5) 

ใชแกงวงนอน 3(6.5) 30(29.1) 34(37.4) 32(46.4) 66(52.4) 41(24) 206(34) 
ใชรักษาโรค/
อาการเจ็บปวย 

17(37) 67(65) 42(46.2) 35(50.7) 53(42.1) 65(38) 279(46) 

ใชทดแทนสารฯ
อ่ืนท่ีเคยใช 

0(0) 7(6.8) 1(1.1) 0(0) 0(0) 1(0.6) 9(1.5) 

ใชผสมเครื่องดื่ม 
4x100 

17(37) 41(39.8) 40(44) 12(17.4) 9(7.1) 30(17.5) 149(24.6) 

 

3.2 แหลงท่ีมาของใบกระทอมท่ีพบในหมูบาน สวนใหญมาจากการปลูกไวใชเองท่ีบาน/สวน 

รอยละ 91.7  (ตาราง 16) 

ตาราง 16  จํานวนและรอยละแหลงท่ีมาของใบกระทอมจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
ปลูกไวใชเองท่ี
บาน/สวน 

35(76.1) 88(85.4) 87(95.6) 66(95.7) 122(96.8) 158(92.4) 556(91.7) 

ซื้อจากรานคาใน
หมูบาน 

0(0) 0(0) 1(1.1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.2) 

ซื้อจากรานคา
นอกหมูบาน 

0(0) 1(1) 1(1.1) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0.3) 

อ่ืนๆ 1(2.2) 7(6.8) 2(2.2) 0(0) 1(0.8) 6(3.5) 17(2.8) 
 

3.3 การใชใบกระทอมภายในหมูบาน สวนใหญกอใหเกิดผลกระทบดานพืชกระทอมไมกอโทษ

ตอผูใช ไมสิ้นเปลืองไปซ้ือยาอ่ืนมาทดแทน ทํางานไดนาน สุขภาพแข็งแรง รอยละ 76.4 ไมสรางปญหาตอ

ชุมชนและสังคม เนื่องจากคนท่ีใชกระทอมไมระราน กอความเดือดรอนผูอ่ืนเหมือนยาบาและสุรา รอยละ 

75.2 และเยาวชนในหมูบานจะใชกระทอมในทางท่ีผิด (เชนผสม4x100) กอใหเกิดปญหาตอครอบครัวและ

ชุมชน รอยละ 20.8 (ตาราง 17) 
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ตาราง 17  จํานวนและรอยละการใชใบกระทอมภายในหมูบานกอใหเกิดผลกระทบจําแนกตามหมูบาน 

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 หมูท่ี  

 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
พืชกระทอมไมกอ
โทษตอผูใช ไม
ส้ินเปลืองไปซ้ือยา
อื่นมาทดแทน 
ทํางานไดนาน 
สุขภาพแข็งแรง 

31(67.4) 84(81.6) 79(86.8) 42(60.9) 90(71.4) 137(80.1) 463(76.4) 

ใชไปนาน ๆ ใหโทษ
ตอสุขภาพผูใช ถา
กินจนติด เกิด
อาการลําไสอุดตัน 
ปวดกระดูก เบ่ือ
อาหาร นอนไมหลับ 

1(2.2) 26(25.2) 23(25.3) 6(8.7) 13(10.3) 46(26.9) 115(19) 

ไมสรางปญหาตอ
ชุมชนและสังคม 
เน่ืองจากคนท่ีใช
กระทอมไมระราน 
กอความเดือดรอน
ผูอื่นเหมือนยาบา
และสุรา 

25(54.3) 82(79.6) 61(67) 66(95.7) 73(57.9) 149(87.1) 456(75.2) 

เยาวชนในหมูบาน
จะใชกระทอม
ในทางท่ีผิด (เชน
ผสม4*100) 
กอใหเกิดปญหาตอ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

6(13) 39(37.9) 25(27.5) 6(8.7) 11(8.7) 39(22.8) 126(20.8) 

 

3.4 การรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบาน พบวาสวนใหญตองการอยากใหในหมูบานยังคงมี

และรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบาน รอยละ 87.1 (ตาราง 18) 

ตาราง 18  จํานวนและรอยละการรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบานจําแนกตามหมูบาน 
 

 หมูท่ี  
 1(n=46) 2(n=103) 3(n=91) 4(n=69) 5(n=126) 6(n=171) รวม(n=606) 
 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
อยากใหมีตน
กระทอม 

41(89.1) 94(91.3) 84(92.3) 68(98.6) 83(65.9) 158(92.4) 528(87.1) 

ไมอยากใหมตีน
กระทอม 

4(8.7) 4(3.9) 1(1.1) 0(0) 0(0) 5(2.9) 14(2.3) 
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การจําแนกขอมูลตามกลุมอายุ 

ตาราง 19   จํานวนและรอยละจําแนกขอมูลตามกลุมอายุ 

 

 อายุ   

 

<31 ป

(n=103) 

31-40 ป

(n=85) 

41-50 ป

(n=105) 

51-60 ป

(n=153) 

>60 ป

(n=116) 

รวม

(n=605) 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
เพศ       

ชาย 66(65.3) 57(67.1) 104(69.3) 103(67.3) 80(69) 410(67.8) 

หญิง 31(30.7) 28(32.9) 45(30) 50(32.7) 36(31) 190(31.4) 

อาชีพ       

เกษตรกรรม 63(62.4) 62(72.9) 117(78) 118(77.1) 78(67.2) 438(72.4) 
ประมง 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
อุตสาหกรรม 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

รับจาง 5(5) 2(2.4) 8(5.3) 8(5.2) 8(6.9) 31(5.1) 

อ่ืน ๆ 14(13.9) 8(9.4) 7(4.7) 9(5.9) 15(12.9) 53(8.8) 
เคยใชใบกระทอม 
ไมเคย 11(10.9) 21(24.7) 37(24.7) 31(20.3) 21(18.1) 121(20) 

ยังคงใชอยู 78(77.2) 59(69.4) 107(71.3) 120(78.4) 86(74.1) 450(74.4) 
เคยใช แตหยุดใช 6(5.9) 1(1.2) 2(1.3) 1(0.7) 5(4.3) 15(2.5) 
วิธีการใช       

เคี้ยวใบสด 82(81.2) 70(82.4) 128(85.3) 138(90.2) 100(86.2) 518(85.6) 

เคี้ยวใบแหง 0(0) 0(0) 2(1.3) 0(0) 1(0.9) 3(0.5) 

ใชใบสดหรือตากแหง ใชชงชา 1(1) 0(0) 1(0.7) 1(0.7) 0(0) 3(0.5) 

อ่ืน ๆ ระบุ 6(5.9) 2(2.4) 1(0.7) 3(2) 6(5.2) 18(3) 
สาเหตุท่ีเคยใชใบกระทอม 

อยากทํางานไดทนนานข้ึน 73(72.3) 61(71.8) 106(70.7) 119(77.8) 85(73.3) 444(73.4) 
ทํางานสูแดดได 52(51.5) 43(50.6) 86(57.3) 91(59.5) 59(50.9) 331(54.7) 

อยากลอง 5(5) 3(3.5) 9(6) 1(0.7) 2(1.7) 20(3.3) 

ใชเพ่ือแกอาการเหน่ือยลา 46(45.5) 46(54.1) 74(49.3) 83(54.2) 57(49.1) 306(50.6) 

ใชแกงวงนอน 29(28.7) 21(24.7) 41(27.3) 59(38.6) 34(29.3) 184(30.4) 

ใชรักษาโรค/อาการเจ็บปวย 29(28.7) 9(10.6) 27(18) 44(28.8) 32(27.6) 141(23.3) 
ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช 1(1) 2(2.4) 0(0) 3(2) 1(0.9) 7(1.2) 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชใบกระทอมหรือการปลูกตนกระทอม 

ไมทราบ 15(14.9) 4(4.7) 21(14) 17(11.1) 17(14.7) 74(12.2) 

เคยมผีูใชใบกะทอมถูกจับ 52(51.5) 51(60) 95(63.3) 97(63.4) 67(57.8) 362(59.8) 
เคยมีการสั่งโคนและหามปลูก
ตนกระทอมในหมูบาน 

53(52.5) 51(60) 91(60.7) 84(54.9) 58(50) 337(55.7) 
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 อายุ   

 

<31 ป

(n=103) 

31-40 ป

(n=85) 

41-50 ป

(n=105) 

51-60 ป

(n=153) 

>60 ป

(n=116) 

รวม

(n=605) 

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 
เคยไดยินขาวการจับกุมผูปลูก
และคาขายใบกระทอม 

39(38.6) 38(44.7) 72(48) 78(51) 50(43.1) 277(45.8) 

สาเหตุท่ีคนในหมูบานใชใบกระทอม 

อยากทํางานไดทนนานข้ึน 85(84.2) 78(91.8) 139(92.7) 138(90.2) 107(92.2) 547(90.4) 

ทํางานสูแดดได 56(55.4) 50(58.8) 93(62) 106(69.3) 76(65.5) 381(63) 

อยากลอง 4(4) 4(4.7) 5(3.3) 3(2) 2(1.7) 18(3) 

ใชเพ่ือแกอาการเหน่ือยลา 45(44.6) 42(49.4) 77(51.3) 81(52.9) 61(52.6) 306(50.6) 

ใชแกงวงนอน 28(27.7) 26(30.6) 51(34) 65(42.5) 36(31) 206(34) 
ใชรักษาโรค/อาการเจ็บปวย 38(37.6) 38(44.7) 61(40.7) 79(51.6) 63(54.3) 279(46.1) 
ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช 3(3) 0(0) 1(0.7) 2(1.3) 3(2.6) 9(1.5) 

ใชผสมเครื่องดื่ม 4x100 30(29.7) 23(27.1) 34(22.7) 37(24.2) 25(21.6) 149(24.6) 
ใบกระทอมท่ีพบในหมูบานมาจาก 

ปลูกไวใชเองท่ีบาน/สวน 87(86.1) 76(89.4) 141(94) 145(94.8) 106(91.4) 555(91.7) 

ซื้อจากรานคาในหมูบาน 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.2) 

ซื้อจากรานคานอกหมูบาน 0(0) 0(0) 1(0.7) 0(0) 1(0.9) 2(0.3) 
อ่ืนๆ 3(3) 3(3.5) 4(2.7) 5(3.3) 2(1.7) 17(2.8) 
การใชใบกระทอมภายในหมูบานกอใหเกิดผลกระทบใดบางภายในหมูบานของทาน 
พืชกระทอมไมกอโทษตอผูใช 
ไมสิ้นเปลืองไปซื้อยาอ่ืนมา
ทดแทน ทํางานไดนาน 
สุขภาพแข็งแรง 

77(76.2) 64(75.3) 109(72.7) 127(83) 85(73.3) 462(76.4) 

ใชไปนาน ๆ ใหโทษตอ
สุขภาพผูใช ถากินจนตดิ เกิด
อาการลําไสอุดตัน ปวด
กระดูก เบ่ืออาหาร นอนไม
หลับ 

19(18.8) 17(20) 26(17.3) 28(18.3) 24(20.7) 114(18.8) 

ไมสรางปญหาตอชุมชนและ
สังคม เน่ืองจากคนท่ีใช
กระทอมไมระราน กอความ
เดือดรอนผูอ่ืนเหมือนยาบา
และสรุา 

79(78.2) 66(77.6) 115(76.7) 111(72.5) 84(72.4) 455(75.2) 

เยาวชนในหมูบานจะใช
กระทอมในทางท่ีผิด (เชน
ผสม4x100) กอใหเกิดปญหา
ตอครอบครัวและชุมชน 

21(20.8) 22(25.9) 34(22.7) 29(19) 20(17.2) 126(20.8) 

ทานอยากใหในหมูบานของทานยังคงมีและรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบานตอไปหรือไม 

อยากใหมีตนกระทอม 84(83.2) 78(91.8) 127(84.7) 136(88.9) 102(87.9) 527(87.1) 

ไมอยากใหมตีนกระทอม 5(5) 1(1.2) 4(2.7) 3(2) 1(0.9) 14(2.3) 
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ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 
มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 จัดประชุมคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีตําบล/หมูบาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมการ
จัดทําแนวทางการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมผาน “รางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม 
และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยยาเสพติด พ้ืนท่ีตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ” 

คณะวิจัยไดรวมเวทียกรางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอมและสรางชุมชนเขมแข็ง
ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูขับเคลื่อน
กิจกรรม ณ หองประชุม รพ.สต.บานยางอุง โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทน ปปส. ภาค 8 ผูแทน
สถานีตํารวจภูธรทาชี ผูแทนอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ นักกฎหมาย กํานัน ผูใหญบาน และแกนนําชาวบาน 
จํานวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้เปนการประชุมเพ่ือหารือการยกรางธรรมนูญหมูบานเพ่ือการควบคุมพืช
กระทอมและสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยยาเสพติด ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินการควบคุมพืชกระทอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน จากการทําประชาคมของชาวบานท้ัง 6 
หมูบานของตําบลน้ําพุ ผลสรุปของรางธรรมนูญฯ แบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ 

1. ดานการควบคุมพืชกระทอม 
2. ดานการควบคุมการใช การบริโภค และการครอบครองพืชกระทอม 
3. ดานการดูแลรักษาสุขภาพผูใชใบกระทอม 
 

                           
ภาพ 37   การจัดประชุมคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีตําบล/หมูบาน เพ่ือเตรียมการจัดทํารางธรรมนูญตําบล

เพ่ือการควบคุมพืชกระทอม ฯ 
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4.2 มอบใหแตละหมูบานจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหชาวบานรับทราบ และ แสดงความเห็นตอรางธรรมนูญ
ตําบลฯ 
ภาพ 38  การจัดเวทีประชาคมในแตละหมูบาน เพ่ือใหชาวบานรับทราบและ แสดงความเห็นตอรางธรรมนูญตําบลฯ 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.3 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีตําบล เพ่ือสรุปการจัดทําและรับรองรางธรรมนูญ

ตําบลฯ  
    คณะวิจัย ประชุมหารือรวมกับกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน แกนนําภาคประชาชน และ

ผูแทน ปปส. ภาค 8 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดน้ําพุ ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เพ่ือพิจารณาทบทวน
รายละเอียดรางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอมและสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยยาเสพติด เปนครั้ง
สุดทายกอนท่ีจะมีการจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ เพ่ืออานศึกษา ทําความเขาใจ 
และรวมกันทําประชามติเห็นชอบรางธรรมนูญตําบลฯ ตอไป 

หลังจากนั้น มีการหารือรวมกันเก่ียวกับรายละเอียดการจัดเวทีการทําประชามติ โดยจะมีกําหนดจัด
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ชวงบายวันหยุด ภายในงานจะมีกิจกรรมการสรางการรับรูเก่ียวกับพืชกระทอม ความ
เปนมาของโครงการวิจัยฯ ความคืบหนาการปรับปรุงรางกฎหมาย เวทีเสวนางานวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนของ
ประชาชน การชี้แจงรางธรรมนูญตําบลฯ และสุดทายคือการลงมติเพ่ือรับรางธรรมนูญตําบลฯ  

ท่ีประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจากบริเวณลานหนาวัดวารีวงก เปนอาคารเอนกประสงค 
โรงเรียนทาชีวิทยาคม ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 

ท่ีประชุมเนนการประชาสัมพันธกิจกรรมใหมีความท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมายโดยการใชสื่อตางๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย เชน ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน ปายประชาสัมพันธ รถประชาสัมพันธ เปนตน รวมถึง
การประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ เขารวมรับรูรับทราบและรวมเปนสักขีพยานใน
กิจกรรมดังกลาวดวย 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและรับรางธรรมนูญตําบลฯ ฉบับดังกลาวซ่ึงประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 
หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป หมวดท่ี 2 ขอหามสําหรับการเสพ การผลิต และจําหนายพืชกระทอม หมวดท่ี 3 การควบคุม
พืชกระทอม หมวดท่ี 4 การคงไวพืชกระทอมในพ้ืนท่ี หมวดท่ี 5 การปฏิบัติของผูเสพพืชกระทอม และหมวดท่ี 6 
บทลงโทษ ดังรายละเอียดตามรางธรรมนูญตําบลฯ (ภาพ 34 - 37) 

 
ภาพ 39  การจัดประชุมคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีตําบล เพ่ือสรุปรางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม ฯ 
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ภาพ 40  รางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด (หนา 1) 
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ภาพ 41  รางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด (หนา 2) 
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ภาพ 42  รางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด (หนา 3) 
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ภาพ 43  รางธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด (หนา 4) 
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4.4 ดําเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล  
ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเสมาฤทธิ์ โรงเรียนทาชีวิทยาคม ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร     

จ.สุราษฎรธานี เวลา 13.00 น. คณะวิจัยรวมกับ จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอบานนาสาร ผูนําชุมชน ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หนวยงานราชการระดับทองท่ีและทองถ่ิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรวมมือ
เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมของชุมชน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เพ่ือสรางการ
รับรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพืชกระทอม ในวิถีชุมชน จากอดีตจนถึงปจจุบัน ผลกระทบท่ีมี
ตอชุมชน ดานสุขภาวะของผูใช การบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ และแนวทางการทดลองควบคุมพืช
กระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบล เพ่ือการควบคุมพืชกระทอม และสรางชุมชน
เขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีผูสนใจเขารวมประมาณ 800 คน ประกอบดวย ประชาชน ต.น้ําพุ และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง รวมถึงหนวยงานราชการระดับจังหวัด ระดับทองท่ี และทองถ่ินท่ีเก่ียวของ  
ประธานในพิธี : นายบรรเจิด สาริพัฒน นายอําเภอบานนาสาร 
กลุมเปาหมาย : ประกอบดวย ชาวบาน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงวัย กลุมอาสาสมัคร ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน และ เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของใน ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี รวมถึงคณะวิทยากร         
ผูดําเนินรายการ คณะวิจัย และ ผูสังเกตการณจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ  

 
ภาพ 44  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรวมมือเพ่ือการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

ณ โรงเรียนทาชีวิทยาคม ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 

 
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม   : 

1. เวทีการเสวนาทางวิชาการ 
- การเสวนาทางวิชาการ เชน “ความเปนมาของโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ

ควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา : ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎร
ธานี” และ “งานวิจัยท่ีเก่ียวกับพืชกระทอมในพ้ืนท่ี” : นําเสนอโดยคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะวิจัย เพ่ือใหชาวบานรับรูขอเท็จจริงจากผลงานการวิจัยตางๆท่ี
เก่ียวของกับพืชกระทอมในปจจุบันในดานสุขภาวะของผูใชพืชกระทอม และความเปนมาของโครงการวิจัย
ตางๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี รวมท้ังสรุปผลการดําเนินการวิจัย เพ่ือคืนขอมูล
งานวิจัยใหกับชาวบานไดรับทราบ 
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- การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “รางธรรมนูญตําบล : รูปแบบการทดลองควบคุมพืชกระทอม
อยางมีสวนรวมของชุมชน” : นําเสนอโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม กํานันตําบลน้ําพุ ผูแทนภาครัฐ 
และ ผูแทนภาคประชาชน เพ่ือใหชาวบานรับทราบถึงความเปนมาของธรรมนูญตําบล  
 

ภาพ 45  กิจกรรมเวทีการเสวนาทางวิชาการ 

 

2.  กิจกรรมการสรางการรับรู ความเขาใจพืชกระทอมในชุมชน ประกอบดวย 
- การแสดงหนังตะลุง : การเลาเรื่องผานการแสดงหนังตะลุง เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ

ของรูปแบบการใชพืชกระทอมในวิถีชุมชน (เค้ียวเพ่ือชวยในการทํางาน / ใชในพิธีกรรม / เปนวัฒนธรรม / 
เปนยาแผนโบราณ / ตมเปนน้ําชา-ตะบัน เปนตน) จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงผลกระทบของการใชพืช
กระทอมในทางท่ีผิด (ตมน้ํา 4x100 / การซ้ือ-ขาย ) ท่ีมีตอชุมชนตามขอเท็จจริง โดยใชภาษาพ้ืนบาน 

 
ภาพ 46  กิจกรรมเวทีการแสดงหนังตะลุง 

 
 

- วีดิทัศน : การเลาเรื่องนําเสนอผานสื่อวีดิทัศน เพ่ือใหชาวบานรับรูขอเท็จจริงเก่ียวกับ       
พืชกระทอมในเรื่อง ความเปนมาของโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษา ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี และความเปนมาของ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับพืชกระทอม  
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ภาพ 47  กิจกรรมการนําเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับพืชกระทอมผานสื่อวีดิทัศน 

- การระดมความคิดเห็นตอรางธรรมนูญตําบลน้ําพุ และลงมติรับรางธรรมนูญตําบล 
เพ่ือใหชาวบานและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เกิดความตระหนักและรับรูรวมกัน 

วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี และพรอมใหความรวมมือตอแนวทางการทดลองควบคุมพืชกระทอม
โดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบลท่ีไดรับการลงมติเห็นชอบรวมกันของชุมชนตําบลน้ําพุ 

ภาพ 48  กิจกรรมการระดมความคิดเห็นตอรางธรรมนูญตําบลน้ําพุ และลงมติรับรางธรรมนูญตําบล 

 
3. การจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับผลการดําเนินงานวิจัย และเผยแพรเอกสารการปองกัน

ดานยาเสพติด 
 
ภาพ 49  กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินการงานวิจัยและความรูดานการ

ปองกันยาเสพติด 
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4.5  ดําเนินการบังคับใชธรรมนูญตําบลฯ เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมอยางจริงจัง 
ณ โรงเรียนบานดอนทราย ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี ผูเขารวมการประชุมหารือ 

จํานวน 25 คน ไดแก กํานันตําบลน้ําพุ ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 8 และ คณะวิจัย ไดรวมกันประชุมหารือ
กับชุดปฏิบัติการควบคุมพืชกระทอมระดับหมูบาน เพ่ือวางแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ใหเปนไป
ตามธรรมนูญตําบลน้ําพุ โดยมีประเด็น ดังนี้ 

1)  ติดตามผลการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการระดับหมูบาน 
 

ภาพ 50  การประชุมหารือกับชุดปฏิบัติการควบคุมพืชกระทอมระดับหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 

   

2)  แนวทางการติดตามการควบคุมพืชกระทอมโดยธรรมนูญตําบล 
     ท่ีประชุมไดหารือ และรวบรวมปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละหมูบาน พรอมท้ังรวมกันหา

แนวทางเพ่ือแกไขใหเปนไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม โดยยึดกรอบของธรรมนูญตําบลเปนหลัก และมีขอเสนอ
ใหมีการปรับธรรมนูญตําบลใหมีรายละเอียดเนื้อหาเพ่ิมเติม โดยอาจเพ่ิมเติมเปนระเบียบขอยอยแยกออกมา 
เพ่ือใหการติดตามและควบคุมพืชกระทอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2.1 ครัวเรือนท่ีลงทะเบียน 
 

ตนกระทอม แนวทาง การจัดการ 
ตนงอกใหมจากตนเดิม               ตองดําเนินการตัด หรือขุดราก 
ตนใหมมาแทนตนเดิม ตองดําเนินการตัด 
มีการยายตําแหนงตน ขอเปลี่ยนตน                 ตองแจงชุดปฏิบัติการฯระดับหมูบาน เพ่ือ

ตรวจสอบ 
มีการเปลี่ยนผูครอบครอง(ตาย) เปลี่ยนใหคนในครอบครัวเปนแทน 
เอาตนใหม มาแทนตนตาย ปลูกได โดยไมหางจากท่ีเดิม 
วิธีการตัด ชุดปฏิบัติการระดับหมูบาน ตัดตอน ราด

น้ํายา ขุดราก ไดทันที 
หากเจอตนท่ีไมไดลงทะเบียน ใหชุด
ปฏิบัติการฯ ระดับหมูบาน รวบรวมขอมูล 

ชุดปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ ตําบล และ 
หมูบาน ตองบูรณาการรวมกันในการตัด
ทําลาย 

คนใชใบกระทอม ตรวจสอบผูใชใบท้ังหมดท้ังคนในพ้ืนท่ี 
และนอกพ้ืนท่ี (กรณีญาติมาใชใบท่ีบาน) 

ชุดปฏิบัติการฯ ระดับหมูบาน ตองรวบรวม
ขอมูล ติดตาม และลงระบบ 

การตรวจสุขภาพ ตามธรรมนูญ ผูลงทะเบียนใชใบจะตอง
ตรวจสุขภาพปละครั้ง โดย รพ.สต. 
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2.2 ครัวเรือนท่ีไมไดลงทะเบียน 
 

ตนกระทอม การจัดการ 
 ชุดปฏิบัติการฯ ระดับหมูบาน วางแผนตรวจสอบปละ 3 ครั้ง 

ถามีเบาะแส เขาตรวจสอบ ตัดทําลายไดโดยบูรณาการท้ังตําบล 
ระยะเวลาในการลงทะเบียน ใหโอกาสถึงวันท่ีประกาศธรรมนูญ (กรณีขยายพ้ืนท่ี) 

 
3) แผนปฏบิัติการเพ่ือการติดตามและควบคุมพืชกระทอม 

      ท่ีประชุมไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการติดตามและควบคุมพืชกระทอมของชุด
ปฏิบัติการควบคุมพืชกระทอมระดับหมูบาน โดยกําหนดกิจกรรมเปนแผนประจําป ดังนี้ 

 
ตาราง 20  แผนปฏิบัติการเพ่ือการติดตามและควบคุมพืชกระทอม 

 

กิจกรรม 
ก.ย
61 

ต.ค
61 

พ.ย
61 

ธ.ค
61 

ม.ค 
62 

ก.พ 
62 

มี.ค 
62 

เม.ย 
62 

พ.ค 
62 

มิ.ย 
62 

ก.ค 
62 

ส.ค 
62 

ก.ย 
62 

ต.ค 
62 

1.รายงานผลการตดิตามควบคุมพืช

กระทอมในประชุมประจาํเดือน 
/ / / / / / / / / / / / / / 

2.การติดตามครัวเรือนท่ีลงทะเบียน

และท่ีไมลงทะเบียนโดยชุด
ปฏิบัติการฯ ระดับหมูบาน 

 /    /    /    / 

3.การบูรณาการลงพ้ืนท่ีตัดทําลาย / /    /    /    / 

4.การตรวจสุขภาพ คัดกรอง / / / / / / / / / / / / / / 

5.การตั้งดาน ติดตาม  / / / / / / / / / / / / / / 

6.จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน /            /  

 

4) แผนการเสริมสรางสุขภาวะผูใชใบกระทอมในพ้ืนท่ีศึกษา 
คณะวิจัยรวมหารือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยางอุง เพ่ือดําเนินการวางแผนยก

รางโครงการตรวจสุขภาพผูใชใบกระทอม เสนอของบประมาณไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ผานองคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ เพ่ือจดัทําแผนปฏิบัติการตรวจสุขภาพของผูใชใบกระทอมในพ้ืนท่ี 

 
ภาพ 51  การวางแผนยกรางโครงการตรวจสุขภาพผูใชใบกระทอม 
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ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 
มีข้ันตอนดังนี้ 

5.1 การพัฒนาโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบพืชกระทอมผาน Mobile Application 
   การพัฒนาโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบพืชกระทอมผาน Mobile Application อยูระหวาง
การรวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในข้ันตอไป ท้ังนี้จําเปนตองใชงบประมาณเพ่ิมเติมจึงสามารถพัฒนา
ตอไปได 

5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบลฯ ระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน และ
จัดทําแผนปฏิบัติการการติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอม 

 
ภาพ 52  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบลฯ ระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติการใช Mobile Application  
คณะวิจัยจัดอบรมการติดตั้งพรอมแนะนําการใช Mobile Application ในการบันทึกผลการติดตาม     

พืชกระทอมแกชุดปฏิบัติการควบคุมและปองกันพืชกระทอมระดับตําบลและระดับหมูบาน เขารวมฝกปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) การติดตั้ง Mobile Application : ประสบความสําเร็จในการติดตั้ง Mobile Application ซ่ึง
สามารถติดตั้ง Mobile Application ไดในระบบแอนดรอยด (Android) เทานั้น สวนระบบ ไอโอเอส (ios) ไม
สามารถติดตั้งได ท้ังนี้จะไดนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบตอไป 

2) การสมัครสมาชิก : ประสบความสําเร็จในการสมัครสมาชิก 
3) การเขาสูระบบ : ประสบความสําเร็จในการเขาสูระบบใชงาน Mobile Application และเจาหนาท่ี

ผูเขารับฟงคําแนะนําการติดตั้งสามารถเรียนรูการเขาใชงานในระบบ Mobile Application ไดเปนอยางดี 
 

ภาพ 53  การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติการใช Mobile Application 
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5.4 การลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอม 
คณะศึกษาวิจัยไดรวมกันหารือเพ่ือทบทวนการใช Mobile Application ในการควบคุมและติดตาม

พืชกระทอม รวมถึงทบทวนข้ันตอนการตรวจสอบติดตาม 
 

ภาพ 54  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอม 

 
5.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพใน

การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบล 
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร 

จังหวัดสุราษฎรธานี คณะวิจัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือรวมกันวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขท่ีมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบล เพ่ือ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมในชุมชนไปสูการปฏิบัติให
เหมาะสม ผูเขารวมประชุมประกอบดวยนักวิชาการ กํานัน-ผูใหญบาน ตัวแทนภาคประชาชน และเจาหนาท่ี
ภาครัฐอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี จํานวน 50 คน  

 
ภาพ 55 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบล 
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5.6 สรุปผลการติดตามและตรวจสอบ 
 
สรุปขอมูลผลการสํารวจและติดตามพืชกระทอมของคณะทํางานติดตามและตรวจสอบระดับหมูบาน

ในพ้ืนท่ี ใหเปนไปตามธรรมนูญตําบล ผลจากการประเมินเบื้องตนพบ  
- ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับขอมูลพืชกระทอมไมตรงกับฐานขอมูลเดิม เชน มีการเคลื่อนยายตน

กระทอม การปลูกตนใหมทดแทนตนท่ีตาย เปนตน  
- ปญหาเก่ียวกับ QR Code เชน สูญหาย ชํารุด ไมไดบันทึกในระบบ เปนตน  
- ปญหาดานทะเบียนของตนกระทอม เชน ชาวบานขอยกเลิกการข้ึนทะเบียน และขอข้ึน

ทะเบียนตนกระทอมทดแทน รอการตรวจสอบใหม เปนตน  
- ปญหาเก่ียวกับระบบ Application ท่ียังไมสอดคลองกับขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
ภาพ 56  สรุปขอมูลผลการสํารวจและติดตามพืชกระทอมของคณะทํางานติดตามและตรวจสอบ

ระดับหมูบานในพ้ืนท่ี   
 

 
 
ท้ังนี้ คณะวิจัยไดรวบรวมขอมูลปญหาเพ่ือนําไปพัฒนาระบบ และมอบหมายใหคณะทํางาน

ติดตามและตรวจสอบระดับหมูบาน กลับไปประชุมรวมกับชาวบานเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดท่ีไดจัดทําไวตามธรรมนูญตําบล และไดมอบหมายใหชุมชนเตรียมความพรอมท้ังสถานท่ีและ
บุคลากรรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี ต.น้ําพุ ใหเปนศูนยการเรียนรูกับประชาชนหรือหนวยงานท่ีสนใจเขามา
ศึกษาดูงานกระบวนการควบคุมพืชกระทอมอยางมีสวนรวมตอไป  
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4.2  การศึกษาปจจัย ศักยภาพ และปญหาอุปสรรค ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวน
รวม ของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเพ่ือวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพใน
การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนผานธรรมนูญตําบล เพ่ือใหชุมชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักและรับรูรวมกัน วิเคราะหปญหา ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี นําไปสูความ
รวมมือในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนไปสูการปฏิบัติ
ใหเหมาะสม ผลสรุปสาระสําคัญท่ีไดจากการระดมความคิดรวมกัน มีประเด็นดังนี้ 

 
1) การวิเคราะหปจจัย ศักยภาพ ท่ีมีผลตอการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
            

• การเตรียมความพรอมชุมชน 
การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม

ของชุมชนนั้น ปจจัยสําคัญคือการเตรียมความพรอมชุมชนในดานตางๆ เพ่ือใหชุมชนสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพการดําเนินงานตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เตรียมคนทํางาน ทีมงาน ผูนํา คณะทํางาน 
ในชุมชนตองมีการเตรียมความพรอมของคนทํางาน ทีมงาน ผูนํา และคณะทํางาน ใหมีความ

พรอมในการดําเนินงาน จะสามารถชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงในการเตรียมคณะทํางานนั้นตองมีกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ เปาหมายการทํางาน 
กระบวนการดําเนินงาน บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของกลุมคนตางๆ ท่ีจะเขามารวม
ดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุผลในการดําเนินงาน ท่ีสําคัญคือ ตองมีกระบวนการสรางความเชื่อม่ันใหผูเขารวมมี
ความเขาใจและม่ันใจวา การดําเนินงานภายใตโครงการนี้ สามารถดําเนินการไดโดยไมผิดตอกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ หรือการไดรับการอนุญาต หรือรับรองพิเศษในพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายมีความม่ันใจและสามารถอธิบายกับสังคมได 

2. เตรียมทีมสนับสนุน 
การสนับสนุนใหชุมชนดําเนินงานไดอยางราบรื่น หนวยงานภาครัฐและหนวยงานดานวิชาการ

ตองจัดเตรียมทีมสนับสนุน คือ ทีมพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา และภาคีหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือรวม
สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของชุมชนในดานตางๆ ไดอยางทันสถานการณ เชน หนวยงานภาครัฐเปน
ทีมพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาท้ังดานการบริหารจัดการ งบประมาณสนับสนุนกับคณะทํางานในพ้ืนท่ี จึงจําเปนตอง
มีทักษะความรูความเขาใจในการดําเนินงานและสามารถเขารวมเคลื่อนงานในบางกิจกรรม สําหรับ
นักวิชาการ นักวิจัยจากภาคีท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เปนกลุมท่ีปรึกษาซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถ
เติมเต็มความรูใหกับคณะทํางานในชุมชน เพ่ือใหการทํางานมีความถูกตองชัดเจน ท้ังทางวิชาการ ดาน
กฎหมาย และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

3. เตรียมความรู/ศักยภาพชุมชนในแตละดาน 
ชุมชนมีตนทุนศักยภาพในหลายดาน จึงจําเปนตองคนหา จัดระบบ และนํามาใชใหเกิดประโยชน 

ซ่ึงตองสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและพัฒนาฐานขอมูล 
สถานการณชุมชนโดยคนในชุมชน เชน สถานการณปญหาพืชกระทอมในชุมชน (ขอมูลอาชญากรรม เด็ก
เยาวชนท่ีเก่ียวของ สุขภาวะผูใช ฯลฯ) พืชกระทอม (ปริมาณ/ปลูกท่ีไหน) ศักยภาพชุมชน (สิ่งแวดลอม ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม ฯลฯ) สามารถใชเปนฐานขอมูลในการทํางานและพัฒนาการทํางาน ซ่ึงการท่ีคนในชุมชน
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ทราบขอมูลศักยภาพในชุมชน จะเปนประโยชนในการคิดออกแบบการทํางาน ใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเปนการทํางาน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดอยางแทจริง 

4. เตรียมขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับพืชกระทอม   
การศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพืชกระทอม จะสามารถทําใหคณะทํางานสามารถเปด

มุมมองในการทํางานไดอยางรอบดาน และสามารถคิดออกแบบการดําเนินงานไดเปนอยางดี เชน ความรูทาง
วิชาการ (ชนิด ประโยชน-โทษของพืชกระทอม สุขภาพของกลุมคนท่ีใชพืชกระทอม ฯลฯ) ความรูดาน
กฎหมาย (พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ การขออนุญาตครอบครอง ฯลฯ) ความรูในการบริหารจัดการ 
(การเก็บฐานขอมูลตนและผูใชพืชกระทอม ฯลฯ)  

5. เตรียมพ้ืนท่ีตนแบบ (บาน / ศูนยเรียนรู / ชุมชน ) 
การเตรียมความพรอมชุมชนโดยมีการชี้แจงใหคนในชุมชนเขาใจเปาหมาย ข้ันตอน และ

กระบวนการดําเนินงาน รวมถึงการสรางแกนนําชุมชนจากคนรุนใหม จะสามารถทําใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานได และพรอมท่ีจะเปนศูนยเรียนรูท่ีมีขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเปน
พ้ืนท่ีตนแบบของการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนใหกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไป  

6. เตรียมเทคโนโลยี/เครื่องมือ 
การเตรียมความพรอมในเรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ มีความจําเปน เพราะสามารถชวยให

การทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงจัดทําระบบฐานขอมูลตางๆ ได
โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี Mobile Application  
 

• การพัฒนากลไกการทํางาน 
การจัดระบบกลไกในการทํางานเพ่ือสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานใหมีความตอเนื่อง เกิด

ประสิทธิภาพ ตองจัดกลไกการทํางานใหชัดเจน ตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและ
ระดับภาคีเครือขาย เปนการจัดระบบความสัมพันธและกลไกการทํางานระหวางแกนนําผูนําชุมชน ทีม
คณะทํางาน ทีมสนับสนุน และพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกันตอไป 
 

• การจัดระบบ ยกระดับ และพัฒนาตอยอดความรู 
 ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ ระหวางการดําเนินงานตองมีการ
จัดระบบความรูท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน ความรูในการควบคุมพืชกระทอมในชุมชน ความรูดานสุขภาพ / 
การแพทย / ความรูดานการทํางาน/ การบริหารจัดการ / กลไกการทํางานในพ้ืนท่ี ฯลฯ เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาพัฒนาตอยอดนําไปสูการปรับปรุงการทํางาน ขยายองคความรู สามารถนําความรูท่ีเกิดข้ึนไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริงและสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมชุมชนได 
 

• ปฏิบัติการสรางรูปธรรมของพ้ืนท่ีตนแบบการควบคุมพืชกระทอม 
คณะทํางานจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคีหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันวาง

แผนการดําเนินงานทุกข้ันตอนของการทดลองควบคุมพืชกระทอม สูการลงปฏิบัติจริงซ่ึงตองมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางรูปธรรมพ้ืนท่ีตนแบบของการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวน
รวมของชุมชน เปนการสรางรูปธรรมการขับเคลื่อนในชุมชนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ มีความตอเนื่อง 
และเกิดความยั่งยืน    
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• การขยายผลความรู สูการขยายงาน เพ่ือผลักดันการปรับนโยบายพืชกระทอม 
การสรางการรับรู ความเขาใจ ตอหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลดานนโยบายโดยเฉพาะการปรับ

นโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอม เพ่ือใหม่ันใจตอการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
อันเปนรูปแบบท่ีทําใหการดํารงอยูของตนกระทอมไมมีความผิด แตมีระบบการควบคุม จะไมสามารถปลูกได
อยางเสรี ดังนั้นการรวบรวมองคความรูตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน สามารถสรางพ้ืนท่ีตนแบบการ
ควบคุมพืชกระทอม เปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาและหาชองทางผลักดันกฎหมายและนโยบายท่ีเอ้ือในการใช
พืชกระทอมเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยเรื่องพืชกระทอมท้ังระบบครบวงจร เชน ดานสุขภาพ การ
พัฒนาตัวยา การข้ึนทะเบียน เปนตน 
 

ภาพ 57  ปจจยัการขับเคลื่อนงานการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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2. การวิเคราะหปญหา อุปสรรค ท่ีมีผลตอการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

• การสรางการรับรู ความเขาใจของการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
จากการประสานงานหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ังในระดับ

จังหวัด อําเภอ และตําบล เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลท่ีจะไดรับจากการทดลอง
ควบคุมพืชกระทอม เจาหนาท่ียังกังวลท่ีจะมีความผิดในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตาม 
มาตรา 157 เนื่องจากพืชกระทอมยังคงเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 สงผลใหการชี้แจงทําความเขาใจ
ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองใชความพยายามอยางมากในการอธิบายข้ันตอนการศึกษาวิจัย ชี้ใหเห็น
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตอชาวบาน ตอชุมชน ตอการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ
พัฒนาไปสูการลดทอนความผิดทางอาญาของพืชกระทอมตอไป 

 

• รูปแบบและกระบวนการสํารวจพืชกระทอม 
1. การสํารวจภาคสนาม 
- การสํารวจขอมูลตนพืชกระทอมในชุมชน แตกตางจากการสํารวจพืชเสพติดชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการ

ลักลอบปลูกในพ้ืนท่ีปาเขา พ้ืนท่ีสูงท่ีหางไกล เพราะชาวบานปลูกใกลบานหรือในสวน การท่ีจะตองเขา
สํารวจขอมูลตองไดรับการยินยอมจากเจาของบาน หรือชี้ตําแหนงตนพืชกระทอม จึงตองออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการสํารวจ ไดแก การหาเครื่องมือท่ีเหมาะสม ข้ันตอนการสํารวจขอมูล ข้ันตอนการแยกแยะ
ขอมูล การอบรมการใชเครื่องมือ การอบรมการสํารวจขอมูล การชี้แจงชาวบานกอนดําเนินการสํารวจ การ
จัดกําลังทีมสํารวจขอมูล เปนตน  

- ในชวงแรกของการสํารวจภาคสนามพบวามีปญหาการจัดกําลังทีมสํารวจยังไมเหมาะสม มีการ
แบงทีมแยกสํารวจขอมูล แตขาดทีมอํานวยการท่ีทําหนาท่ีคอยประสานและสนับสนุนระหวางทีม พบปญหา
การใชแบบบันทึกขอมูลท่ีไมเหมาะสมทําใหเก็บขอมูลไมครบถวน พบปญหาการเรียงลําดับการเก็บขอมูลพืช
กระทอมรายตนของแตละทีมไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการนําขอมูลมาคัดแยกเกิดความสับสน ตอมา
จึงพัฒนาจัดกําลังทีมสํารวจใหม ปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลใหม และประชุมซักซอมทีมสํารวจใหปฏิบัติการ
สํารวจเก็บขอมูลรายตนรูปแบบเดียวกัน จึงสามารถดําเนินการไดจนเสร็จสิ้น 

- ขอจํากัดท่ีพบระหวางการสํารวจภาคสนาม คือ เวลาในการเขาสํารวจ โดยในชวงเวลาย่ํารุงจนถึง
ชวงเชา ชาวบานและผูชวยตองเขาสวนเพ่ือไปกรีดยาง จึงจําเปนตองเริ่มดําเนินการสํารวจขอมูลประมาณ 
11.00 น. เปนตนไป และชวงบายในบางวันจะมีฝนตกเปนระยะ เนื่องจากหวงเวลาท่ีเขาพ้ืนท่ีอยูในชวงมรสุม
ของทางภาคใต สงผลใหการสํารวจภาคสนามในแตละหมูบานใชเวลาคอนขางนาน 

- การสํารวจขอมูลโดยการมีสวนรวมของชุมชนตองอาศัยความรวมมือจากกรรมการหมูบาน ชุด
รักษาความปลอดภัยของหมูบาน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ความเสียสละ และทุมเท
แรงกายแรงใจของคณะกรรมการหมูบาน ไมมีคาตอบแทน แตมีคาอาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม จึงจําเปนตอง
บริหารจัดการ เพ่ือสามารถดําเนินการตอไปได 

ขอเสนอแนะ : เม่ือมีการชี้แจงอบรมการใชเครื่องมือแลว จัดกําลังทีมสํารวจแลว ในระหวางท่ีเริ่ม
ดําเนินการพ้ืนท่ีใด ใหเริ่มตนข้ันตอนการสํารวจเก็บขอมูลแบบชาๆ เพ่ือใหทีมสํารวจไดคุยเคยเครื่องมือ 
วิธีการ เม่ือชํานาญแลวจึงคอยกระชับเวลา เพ่ือลดปญหาความไมสมบูรณของขอมูลและการสับสนของคัด
แยกขอมูล รวมถึงการประชุมทบทวนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันดวยกระบวนการ AAR (After 
Action Review) นับวามีประโยชนอยางมากชวยใหคณะวิจัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงานรวมกันและเม่ือแต
ละทีมเจอปญหา สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณและนําไปสูการหาแนวทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวได 
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2. การสํารวจพืชกระทอมโดยใชอากาศยานไรคนขับ 
   1) การวิเคราะหในภาพรวม : การดําเนินงานบินถายภาพทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับ 

หรือ UAV พ้ืนท่ี ต.น้ําพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานีท่ีผานมา เปนบททดสอบอยางดีเยี่ยมในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีข้ึนอยูกับขอจํากัดหลายๆดาน อาทิ ดานตัวอากาศยาน ท่ีมีขีดสมรรถนะในการบินใชเวลาไมเกิน 15 
นาที ดานกฎขอบังคับท่ีทีมงาน UAV ตองพึงระวังผลกระทบท่ีเก่ียวของ ดานตัวซอฟตแวรการประมวลผลตอ
ภาพ เพ่ือประมวลผลขอมูลภาพท่ีมีขนาดใหญมาก รวมถึงหวงเวลา และสภาพอากาศระหวางดําเนินการ
บันทึกขอมูลภาคอากาศ เปนตน ซ่ึงทีม UAV ไดรวมกันดําเนินการและแกไขปญหา จนประสบความสําเร็จ 
ท้ังการบินถายภาพทางอากาศ การประมวลผลตอภาพ และการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังไดขอมูล
เพ่ือผลิตแผนท่ีภาพถายทางอากาศจากอากาศยานไรคนขับ ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกพืชกระทอม บริเวณ ต.น้ําพุ       
อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เปนผลสําเร็จ และเปนแผนท่ีท่ีมีความถูกตองเท่ียงตรงเปนมาตรฐาน ท้ังนี้ แม
จะมิไดจบจากการศึกษาในสาขาดานภูมิศาสตรหรือเก่ียวกับแผนท่ีโดยตรง แตทีม UAV สามารถศึกษา 
รวบรวม ทดลองดวยประสบการณและองคความรูตลอดจนคําแนะนําจากท่ีปรึกษาของผูเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการถายภาพทางอากาศโดยใชอากาศยานไรคนขับแบบปกหมุน Multi-Rotor ยัง
เปนระบบท่ีคอนขางใหมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็ว ดังนั้น ทีมงาน UAV ตองศึกษา
พรอมปฏิบัติ เพ่ือประกอบการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จในท่ีสุด 

   จากการบันทึกขอมูลภาพทางอากาศเพ่ือจัดทําแผนท่ีพืชกระทอมดังกลาวนั้น ทางทีม UAV ได
วิเคราะหและประเมินแลว เห็นวา มีความคุมคาเปนอยางยิ่ง กลาวคือ นอกจากจะทําใหไดผลงานอันมีคุณคา
และสามารถใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม และใชไดตามหวงเวลาปจจุบัน (Real time image) แลว ยัง
ทําใหคณะทํางาน ไดรับองคความรูและประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการใช UAV ในภารกิจอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ท้ังนี้ ผลสําเร็จกลาวคือ จากสถิติการ
ดําเนินงานการบินถายภาพท่ีมีขีดความสามารถของอากาศยานไรคนขับท่ี 15 นาทีตอเท่ียว จํานวนวันเพียง 
20 วัน เท่ียวบินอยูท่ี 173 เท่ียวบิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 23.10 ตรม. ของพ้ืนท่ีปลูกตนกระทอม และไดแผนท่ี
ถายภาพทางอากาศท่ีมีความละเอียด 4,608 x 3,456 พิกเซล มาตราสวนแผนท่ี ภาพรวมท้ังหมด 1:10,000 
มาตราสวนแผนท่ีท่ีสามารถ ระดับสามารถมองเห็นรายละเอียดตนกระทอมและหลังคาเรือน 1:100 ความ
คุมคาตอไปข้ึนอยูกับผูท่ีตองนําแผนท่ีดังกลาว ไปปรับใชงานใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือนําไป
ตอยอดขยายผลการดําเนินงานตอไป 
   2) การวิเคราะหดานเทคนิคและการพัฒนาตอยอด : พบวาใชระยะเวลาคอนขางมากในการใช 

UAV เพ่ือบันทึกขอมูลพืชกระทอม ท้ังนี้ หากมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ อาทิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมท้ังอําเภอ ท้ังจังหวัด 

หรือท้ังประเทศ ทางคณะวิจัยควรพัฒนาหรือจัดหา UAV ท่ีมีคุณภาพ สมรรถนะดี มีจํานวนท่ีมากกวาปจจุบัน 

และเปนอากาศยานรุนท่ีทันสมัยท่ีสามารถบินไดระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน หรือเปลี่ยนรูปแบบของ UAV ให

เปนลักษณะปกตรึง (Fix-wing) ท่ีสามารถบินไดนานไดระยะทางหรือไดพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมมากข้ึนหรือมากกวา 

อากาศยานรูปแบบแบบ Multi-Rotor ท่ีใชอยูปจจุบัน หรือ คณะวิจัยอาจจะเปลี่ยนวิธีการถายภาพแบบ 

One Shot ตอพ้ืนท่ีตนกระทอมในละหลังคาเรือน หรือพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีตนกระทอม หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบ

โดยใชUAV เพ่ือการตรวจสอบและติดตามสถานะของตนกระทอมในระดับตางๆ ท่ีมีขอประเด็นปญหาตอกฎ 

ระเบียบ ขอตกลงหรือ ธรรมนูญหมูบาน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดเชนกัน   
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• การติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอมผาน Mobile Application 

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอมผาน Mobile Application 
คณะวิจัยพบปญหาอุปสรรคในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอมผาน Mobile Application 
สามารถสรุปได ดังนี้ 

 
 

ปญหาท่ีพบ แนวทางแกไข 
1. การบันทึกในระบบ 

- สามารถใชงานไดเฉพาะโทรศัพทระบบปฏิบัติ 
การแอนดรอยดเทานั้น 

- ขาดสัญญาณอินเทอรเน็ตในพ้ืนท่ีทําใหไม
สามารถบันทึกขณะปฏิบัติงานได 

 
-  การบันทึกในระบบ save ทันที ไมสามารถ

ยอนกลับไปได หรือลบท้ิงได 
-   ชุดปฏิบัติการฯ ระดับหมูบาน ไมสะดวกในการ

พิมพรายละเอียดผานมือถือ 

 
- ตองมีการพัฒนาเพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

ตอไป 
- ควรออกแบบใหมีแบบบันทึกการติดตามระดับหมูบาน 

(ขนาด A4) เพ่ือจดรายละเอียดสําคัญ แลวกลับไป
บันทึกอีกครั้ง ณ ท่ีมีสัญญาณอินเทอรเน็ต 

- ตรวจสอบระบบ 
 

- อาจตองเพ่ิมการบันทึกเสียงขณะปฏิบัติงาน 

2. การแกไขสถานะบุคคลในครัวเรือน 
- กดบันทึกแลว โปรแกรมหลุด 

 
- ตรวจสอบระบบ 

3. การแกไขสถานะตนกระทอม 
    - ตนท่ีรอการตัดทําลาย  
    - ตนท่ีงอกใหม 
    - กรณีตนงอกใหม จากตนเดิมท่ีถูกตัดทําลายแลว 
 

 
- หากตัดแลว ใหระบบเพ่ิมชองบันทึกภาพดวย 
- เพ่ิมปญหาท่ีพบ ของครัวเรือนวา พบตนงอกใหม 
- ระบบตองบันทึกสถานะใหมได (เดิมสถานะตนท่ีตัด

แลว ไมสามารถบันทึกเพ่ิมใหมได) 
4. ข้ันตอนการเขาติดตามสําหรับชุดปฏิบัติการฯ 

ระดับหมูบาน 
- ยังไมมีลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

 
 
- ควรกําหนดข้ันตอนการเขาสํารวจเพ่ือติดตาม เชน 1) 

เม่ือเขาครัวเรือน ตองไปติดตามสถานะครัวเรือนกอน 
2) ตรวจสอบผูครอบครอง/ผูใช 3) ตรวจสอบสถานะ
ตนกระทอม ฯลฯ  เปนตน 

5. ตัว QRcode ท่ีติดกับตนกระทอม 
ผลิตจากกระดาษและเคลือบพลาสติกนั้นสูญหาย 
ชํารุด เสื่อมสภาพ 

 
ตองพัฒนา ศึกษาหาวัสดุทีใชในการผลิต QRcode ใหมี
ความแข็งแรง และไมเสื่อมสภาพเร็ว 
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• การปฏิบัติตามธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม 
จากการเขาไปติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน โดยคณะวิจัยพรอมดวยคณะกรรมการหมูบานท่ีผานมา ภายหลังจากธรรมนูญตําบลไดมีมติกําหนดใช
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ท่ีผานมา คณะวิจัยพบวา ชาวบานสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ
การใชกฎกติกาควบคุมพืชกระทอมผานธรรมนูญตําบล รวมถึงยังไมสามารถปฏิบัติตามกติกาท่ีกําหนดไวได 
เชน พบการปลูกเพ่ิม (ใหเหตุผลวาตนกระทอมเดิมตาย ขอปลูกทดแทน) หรือ มีการงอกใหมจากตนเดิมท่ีตัด
ไป เปนตน ท้ังนี้ คณะวิจัยวิเคราะหวามีสาเหตุมาจาก การสื่อสารระหวางชาวบานภายในชุมชนกับ
คณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบลระดับหมูบานในพ้ืนท่ีนั้น ยังไมชัดเจนและไมครอบคลุมทุก
ครัวเรือน อีกท้ังกลไกในการขับเคลื่อนการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบล
ระดับหมูบานยังไมสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง ยังตองอาศัยการผลักดันและการสนับสนุนจากคณะวิจัย 
นอกจากนี้ยังตองมีการทบทวน ปรับเนื้อหาในธรรมนูญตําบลใหสอดคลองกับความเปนจริง สามารถบังคับ
ใชไดอยางเหมาะสม  

ดังนั้นคณะวิจัยจึงเห็นควรวา คณะกรรมการติดตามการใชธรรมนูญตําบลระดับหมูบานตองสราง
ความเขาใจและสรางความตระหนักของการควบคุมพืชกระทอมโดยมีสวนรวมในชุมชน ใหเปนท่ียอมรับของ
ชาวบานทุกหมูบานท่ีมีสวนไดสวนเสีย โดยหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของตองเขามามีบทบาทสําคัญใน
ฐานะท่ีปรึกษา พ่ีเลี้ยง ใหกับคณะทํางานระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนท้ังความรูและงบประมาณ เพ่ือใหกลไกการ
ดําเนินงานมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1  ผลกระทบตางๆในการควบคุมพืชกระทอมในฐานะยาเสพติดใหโทษในประเภท 5  

จากการศึกษาและทบทวนขอมูลทางเอกสารท่ีรวบรวมจากแหลงตางๆ จะเห็นไดวา ปจจุบันพืชกระทอม

ในประเทศไทย ถูกควบคุมในฐานะยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

2522 สงผลกระทบสําคัญดังมีประเด็นดังนี้  

• ดานการบังคับใชกฎหมาย  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม นับเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีมีผล

ตอการควบคุมพืชกระทอมในประเทศไทยในหวงระยะ 40 ปท่ีผานมา ซ่ึงบัญญัติใหพืชกระทอมเปนยาเสพติด
ใหโทษประเภท 5 ซ่ึงเปนประเภทท่ีไมจัดอยูในประเภทท่ี 1 – 4 คือ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ยาเสพติด
ใหโทษท่ัวไป ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตํารับยา และ เปนสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติด ตามลําดับ 
และจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี พบวา 

- เห็นไดวาบทลงโทษกรณีพืชกระทอมจะมีโทษท่ีเบากวายาเสพติดใหโทษประเภท 5 ชนิดอ่ืนๆ แต
การกําหนดโทษอาญาในบางลักษณะก็ไมมีความจําเปนแตอยางใด กอใหเกิดความขัดแยงรุนแรงในสังคม
ระหวางผูใชใบกระทอมตามวิถีชุมชนกับเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย 

- คดีพืชกระทอมสวนใหญในพ้ืนท่ีมีท้ังเปนขอหาครอบครอง ท้ังครอบครองเพ่ือเสพและ
ครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงตองข้ึนศาล ถาเปนคดีเสพก็ปรับท่ีโรงพักได โทษเสพถือวาโทษนอย ผูตองหามัก
ยอมใหจับแตโดยดี พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอได บางครั้ง
จําเปนตองจับคดีเสพพืชกระทอม หรือตัดตนกระทอมเพ่ือใหเปนสถิติ มิเชนนั้นจะถูกตําหนิวาตํารวจหยอน
สมรรถภาพ แตถาเขมงวดมากตั้งขอหารุนแรงก็เสียความรูสึกกับชาวบาน เพราะชาวบานใชใบกระทอมตามวิถี
ชุมชน เค้ียวเพ่ือทํามาหากินโดยเฉพาะคนท่ีใชแรงงาน กรีดยางพารา ถางปา บางทีมีอยูสามสี่ใบก็ถูกจับขอหา
ครอบครอง ถามีนอยก็มีไวเค้ียว แตถามีมากเปนกระสอบก็ถือวาครอบครองเพ่ือจําหนายแนนอน ตองดูจาก
พฤติกรรมถึงจะฟองได  

- ปจจุบันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูดูแลความสงบเรียบรอยในชุมชน ท้ังกํานัน ผูใหญบาน 
และเจาหนาท่ีตํารวจตองเนนมวลชนสัมพันธ จึงมักใชนโยบายผอนผัน โดยจะใชวิธีใหชวยกันตัดตนกระทอม 
หรือไมใหชาวบานปลูกอยางโจงแจง หากไมมีการกําหนดพ้ืนท่ีหรือสั่งการ เจาหนาท่ีจะไมทําการจับกุมหรือ
ตัดทําลายแตอยางใด หากเปนชวงปราบปรามยาเสพติดใหโทษ มีการสั่งตัดพืชกระทอม ชุมชนขอไวใหเหลือ
บานละสองสามตน ก็จําเปนตองโอนออนใหบาง 

สรุปไดวาพืชกระทอมในฐานะยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522 เปนภาระใหแกเจาหนาท่ีตํารวจ รวมไปถึง กํานัน ผูใหญบานในชุมชน ในการปฏิบัติงานโดยไม
เสียในหนาท่ี มวลชนก็ตองไมเสีย เพราะพืชกระทอมไมใชปญหาใหญ เปนคดีเล็กๆนอยๆท่ีไมรายแรง ไมเคยมี
คดีรายแรงท่ีเกิดจากผูติดกระทอม ไมเคยพบผูเค้ียวกระทอมแลวอาละวาดหรือกอเหตุทะเลาะวิวาท ชาวบาน
ใชกระทอมเสมือนเปนพืชสังคม เค้ียวเลนเหมือนหมากพลู คนแกคนเฒาไมรูสึกวาผิดกฎหมายอะไร เพราะ
เค้ียวกันมาตั้งแตรุนปูยา สวนใหญปลูกกันตามหลังบาน ขอกันกินได การควบคุมพืชกระทอมจึงไมมีผลในทาง
ปฏิบัติ  
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• ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนพ้ืนบาน 
จากขอมูลการศึกษาการใชพืชกระทอมของหมอแผนไทยและหมอพ้ืนบาน พบวามีการมีการใช

พืชกระทอมในตํารับยาแผนไทยมานานแลว ความรูจากผูเฒาผูแกไดถายทอดสูลูกหลานรุนตอรุน จาก
เอกสารวิชาการ พืชกระทอม : การใชองคประโยชนจากองคความรูชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพืชกระทอม 
เพ่ือกําหนดนโยบายการแกไขปญหาพืชกระทอมของประเทศไทย35 พบวามีการบันทึกในตํารายาแผนไทยท่ี
ใชอางอิงหลายเลม เชน คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ36 ประมวลสรรพคุณยาไทย37 ประมวลตํารับยา อโรคยา
ศาล วัดปากุดฉนวนอุดมพร (ฉบับสงวนเก็บรักษาฯ)38 ประมวลศิลาจารึกตํารับยา วัดราชโอรสาราม39 ซ่ึงมีท้ัง
สูตรตํารับยาและสรรพคุณยาท่ีมีการบันทึกมีใบกระทอมเปนหนึ่งในเครื่องยาหลายชนิด เชน ยาประสะใบ
กระทอม ยาหนุมานจองถนนปดมหาสมุทร ยาแกบิดลงเลือด ยาเหลืองกระทอม ยาลงเลือด เปนตน โดย
สรรพคุณหลักของใบกระทอม คือ รักษาโรคบิด อาการทองรวงอยางรุนแรง และอีกตํารับท่ีนาสนใจคือบันทึก
การใชในตํารับ ยาทําใหอดฝน ท่ีมีการใชรวมกับกัญชา เพ่ือลดอาการความอยากฝน ซ่ึงมีขอมูลรายงานวิจัย
เก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานของการใชกระทอมในประเทศมาเลเซีย ใชเตรียมเปนตํารับเพ่ือลดอาการของการ
ติดฝน และใชแทนฝน40 เชนกัน 

พืชกระทอมเปนสมุนไพรท่ีมีระบุในตํารับยาหลายขนาน รวมถึงเปนยาในตําราแพทยแผนไทย 
คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองใหใชอางอิงในการระบุสรรพคุณยาเพ่ือขอข้ึน
ทะเบียนยาไดนั้น แตในทางปฏิบัติแลว แมวามีการกําหนดใหพืชกระทอมอยูในรายชื่อยาแผนโบราณท่ีเปน
อันตราย แตเนื่องจากเปนสารเสพติดในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดจัดใหเขาอยูในรายชื่อท่ีไมอนุญาตใหใชในตํารับยาท่ีจะข้ึน
ทะเบียน พืชกระทอมจึงถูกปดก้ันไมสามารถท่ีจะนํามาพัฒนาเปนยาเพ่ือเปนประโยชนใหแกประเทศได 

สําหรับแบบแผนการใชพืชกระทอมเพ่ือการรักษาโรคของหมอพ้ืนบาน มีรายงานการวิจัยในป 
พ.ศ.2548 เก่ียวกับภูมิปญญาการใชกระทอมของหมอพ้ืนบานแถบ 14 จังหวัดภาคใตท่ีมีประสบการณการใช
พืชกระทอมในการรักษาโรคอยางนอย 10 ป ไดรายงานรอยละของโรคท่ีหมอพ้ืนบานภาคใตรักษาดวยพืช
กระทอม41 โดยหาอันดับแรกท่ีหมอพ้ืนบานเลือกใชพืชกระทอมมาเปนยารักษาโรค คือ โรคทองรวง 
โรคเบาหวาน โรคปวดเม่ือย แกไอ และ นอนไมหลับ ปวดทอง ขับพยาธิ ตามลําดับ ดังแสดงในภาพ 54 

 
 
 
 
 
 
 
  

 35,41 เอกสารวิชาการ พืชกระทอม : การใชองคประโยชนจากองคความรูชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
พืชกระทอม เพ่ือกําหนดนโยบายการแกไขปญหาพืชกระทอมของประเทศไทย, สถาบันสํารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส., 2562  

36 คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 1-3, เรียบเรียงโดย ขุนโสภิตบรรณลักษณ(อําพัน กิตติขจร) 
สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแหงประเทศไทย วัดสามพระยา พระนคร 
 37 ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาค 1), สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ สํานักวัดพระเชตุพนฯ 
 38 พระธาตรี อุปปลวณโณ, ประมวลตํารับยา อโรคยาศาล วัดปากุดฉนวนอุดมพร, 2557 
 39 ศุภชัย ติยวรนันท และ ชยนัต พิเชียรสุนทร, ประมวลตํารับยา วัดราชโอรสาราม, 2558 
 40,41 สาวิตรี  อัษณางคกรชัย และคณะ, พืชกระทอมในสังคมไทย,  2548 , หนา 116. 
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ตาราง 21  ตัวอยางตํารับยาแผนโบราณท่ีมีกระทอมเปนสวนประกอบ 
 

ช่ือตํารับยา สวนประกอบ สรรพคณุ และวิธีใช เอกสารอางอิง 
ยาประสะใบ
กระทอม 

เทียนท้ัง 5 ฝางเสน แกนสน ครั่ง งาชาง สักขี 
แกนจันทนท้ัง 2 ขา ใบเทียน ใบทับทิม           ใบ
ชิงชาชาลี เขากวาง ใบมะลิซอน ใบมะลิลา เอา
สิ่งละ 1 สลึง กําลังวัวเถลิง ขิงแหง ขมิ้นชัน 
การะบูน เอาสิ่งละ 1 เฟอง ขมิ้นออย 1 สลึง
เฟอง กระทือ 2 สลึง ไพลหมกไฟ 1 บาท         
ใบกระทอม เทายาท้ังหลาย  

- บดปนแทงดวย
สุรา แกปวดมวน 

- ละลายนํ้ากานพลู 
ตมกิน ยาน้ีแกโรค
ธาตุพิการ (อยาง
แรง) 

คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ 
เลม 3   ขุนโสภิต บรรณ
ลักษณ (อําพัน กิตติขจร) 
หนา 116 

ยาหนุมานจอง
ถนนปดมหาสมุทร 

เบญกานี ผลกลวยตีบ ใบกระทอม ใบกระพัง
โหม ใบทับทิม ลูกทับทิมออน ใบสะแก ชันยอย 
ดินกิน กระเทียมกรอบ  

บดละลายนํ้าเปลือก
ตนคาง แกทองรวง
รุนแรง 

คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ 
เลม 1   ขุนโสภิต บรรณ
ลักษณ (อําพัน กิตติขจร) 
หนา 162 

ยาแกบิดลงเปน
เลือด 

ใบกระทอม ขมิ้นออย ไพล เมล็ดผักกาด กระพัง
โหมท้ัง 2 ตาใสกระบอกไมไผสีสุก เอาสุราเปน
นํ้าหลามแทรกฝนกิน  

แกบิด คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ 
เลม 1   ขุนโสภติ บรรณ
ลักษณ (อําพัน กิตติขจร) 
หนา 162 

ยาเหลืองกระทอม เอาเทียนท้ัง 5 ฝางเสน 1 ครั่ง 1 เขากวาง 1 
งาชาง 1 แกนใน 1 สักขี 1 จันทนท้ัง 2 ขา 1 ใบ
เทียน 1 ใบทับทิม 1 ใบชิงชาชาลี 1 ใบมะลิท้ัง 2 
กําลังวัวเถลิง 1 ขิงแหง 1 ขมิ้นชัน 1 การบูร 1 
เอาสิ่งละ 1 สลึง ขมิ้นออย 1 สลึง 1 เฟอง 
กระทือ 1 สลึง 1 เฟอง ใบกระทอม 7 บาท  

แกบิดปวดมวน ประมวลตํารับยา อโรคยา
ศาล วัดปากุดฉนวนอุทุมพร 

 
 

 
ภาพ 58  รอยละของโรคท่ีหมอพ้ืนบานภาคใตรักษาดวยพืชกระทอม 
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จะเห็นไดวาภูมิปญญาการใชพืชกระทอมในการรักษามีมานานมากแลวและคอยๆ สูญหายไปตาม
กาลเวลา ผนวกกับการนํามาใชถูกจํากัดดวยกฎหมาย เนื่องจากการหาพืชกระทอมมาใชเปนสวนประกอบใน
การปรุงยานับวันยิ่งหายากอันเกิดจากผลการปราบปรามของภาครัฐ รวมไปถึงหมอพ้ืนบานท่ียังคงใชพืช
กระทอมเปนสวนประกอบในยารักษาโรคเหลือเพียงไมก่ีราย สวนใหญท่ีเคยใชกระทอมรักษาก็เสียชีวิตกันไป 
ท่ียังมีชีวิตอยูก็เหลือนอยมาก สงผลใหองคความรูและประสบการณการใชพืชกระทอมในการรักษาสูญหายไป 
และแพทยแผนไทยรุนใหมจะมีความรูเรื่องพืชกระทอมลดลง เนื่องจากไมมีประสบการณการใชเหมือนใน
อดีต การจะนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือประโยชนทางการแพทยปจจุบันจึงเปนไปไดยาก ท้ังท่ีหลายสรรพคุณท่ี
กลาวอางมีการคนพบในการทดลองวิทยาศาสตร เชน ฤทธิ์แกปวด แกไอ ควบคุมระดับน้ําตาล เปนตน  

 

• ดานวิถีชีวิตชุมชน 
จากการวิเคราะหขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของและแบบสัมภาษณรายครัวเรือนท่ีมีการลงทะเบียนใน

พ้ืนท่ีศึกษา ตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฏรธานี ดานสถานการณท่ีประกอบดวยพฤติกรรม
และทัศนคติ พบวา 

- ประสบการณการใชพืชกระทอมนั้น สวนมากเคยมีประสบการณกับพืชกระทอม ไมวาจะเคย
ไดยินหรือเคยเห็นจนกระท่ังเคยใช เพราะความเปนตนไมพ้ืนถ่ิน และชุมชนมีวิถีการใชพืชกระทอมมาแต
ดั้งเดิม ผูใชพืชกระทอมมากกวารอยละ 90 เปนเพศชาย สวนมากทําอาชีพเกษตรกรรม (กรีดยาง ทําสวนยาง)  
และพบวาการใชครั้งแรกเกิดจากความอยากลองมากท่ีสุด เหตุผลอ่ืนๆ คือ เพ่ือนชวน และรักษาโรค ซ่ึงคนท่ีใช
พืชกระทอมแบงออกเปน 2 กลุม คือการใชใบกระทอมสด และการใชพืชกระทอมแปรรูป 

- สาเหตุท่ีใชใบกระทอมสวนใหญอยากทํางานไดทนนานข้ึน ทํางานสูแดดได และใชเพ่ือแก
อาการเหนื่อยลา การใชพืชกระทอมมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  แมวาสวนมากจะมองวาการใชหรือไมใช           
พืชกระทอมเปนเรื่องสวนบุคคล กลาวคือ ในเชิงบวกแลวคนท่ีใชใบกระทอมมองวา เปนผูท่ีขยันทํางาน ไมกอ
โทษตอผูใช ทํางานไดนาน สุขภาพแข็งแรง ไมสิ้นเปลืองไปซ้ือยาอ่ืนมาทดแทน แตสําหรับน้ําตมกระทอมแลว 
แมวาจะมองวาดีกวาสารเสพติดชนิดอ่ืนเชนเดียวกันกับการใชใบกระทอม แตกลับมีผูท่ีมองวาเปนคนขยัน
ทํางานนอยกวาอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวา คนในชุมชนมองวาการใชใบกระทอมดีกวาการใชน้ําตม
กระทอม แตในเชิงลบนั้นคนยังมองวาพืชกระทอมยังคงเปนยาเสพติดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะน้ําตมกระทอม
ท่ีมีคนใหความเห็นวา มีความเปนสารเสพติดสูงกวาใบกระทอม นอกจากนี้ยังมองวาการใชน้ําตมกระทอมมี
ผลรายตอรางกายมากกวาการใชใบกระทอม 

- ผูท่ีใชใบสดของพืชกระทอมสวนใหญใชวิธีเค้ียวใบ ใบกระทอมท่ีนิยมใชสวนใหญเปนใบ
กระทอมกานเขียว สวนมากจะรูดกานใบท้ิงและเค้ียวกลืนน้ํา สามารถกลืนกากใบหรือคายท้ิงก็ได แตสวน
ใหญจะคายกากท้ิง จากการสํารวจพบวากลุมผูท่ีใชใบกระทอมสดเปนกลุมท่ีพบจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
การใชชนิดอ่ืนๆ  และมีชวงอายุอยูในวัยทํางานไปจนถึงวัยกลางคนโดยมีอายุเฉลี่ยของผูท่ีใชสูงข้ึนเรื่อยๆ ใน
กรณีท่ีเค้ียวใบไมไหวบางราย อาจใชวิธีการตําใบกระทอมสดใหละเอียดแทนการเค้ียว เนื่องจากความแข็ง
และสากของใบ ลักษณะการใชของกลุมนี้เปนวิธีการแบบดั้งเดิมท่ีใชมาตั้งแตรุนบรรพบรุุษ 

- ความคิดดานกฎหมายของพืชกระทอมเรื่องการอนุญาตใหมีตนกระทอมหรือใชใบสดนั้น สวน
ใหญเห็นดวยกับการใหมีตนกระทอมไดโดยถูกกฎหมายมากกวา เพราะชาวบานมองวาเปนผลดีมากกวา 
เพราะใชในการทํางาน ไมสรางปญหาตอชุมชนและสังคม เนื่องจากคนท่ีใชกระทอมไมระราน กอความ
เดือดรอนผูอ่ืนเหมือนยาบาและสุรา  
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5.2  การพัฒนารูปแบบการควบคุมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

จากผลกระทบตางๆ ในการควบคุมพืชกระทอมในฐานะยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 5 ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 สงผลตอการบังคับใชกฎหมาย ตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
และความกาวหนางานวิจัยพืชกระทอม ตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยผูท่ีไดรับผลกระทบนั้น ไม
เชื่อม่ันตอระบบการควบคุมท่ีเปนอยู โดยจากการทนทวนรายงาน เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวกับมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับนโยบายพืชกระทอมสวนใหญ มีขอเสนอแนะใหมีการยกเลิกพืชกระทอมไมเปน
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 หรือไมตองยกเลิกกฎหมายแตใหปรับปรุงระเบียบท่ีเอ้ือตอการนําไปปฏิบัติได 
และพัฒนาพืชกระทอมได และจากการถอดบทเรียนของชุมชน หมู 4 บานดอนทราย ตําบลน้ําพุ ท่ีสามารถ
สรางแนวทางในการควบคุมการใชพืชกระทอมไดอยางเหมาะสม หรือเรียกวา “น้ําพุโมเดล” จึงเปนแนวทาง
ตนแบบหนึ่งของการสรางมาตรการทางสังคม เพ่ือควบคุมและดูแลพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดเพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน กรณีศึกษา : ตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี อีกท้ังนํากระบวนการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช เพ่ือสนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองค
ความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ท้ังท่ีเปนชาวบานและนักพัฒนากับ
คณะผูวิจัย แลวนํามาปรับข้ันตอนกระบวนการควบคุม และพัฒนารูปแบบการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปนรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนท่ี อันจะนําไปสูการปรับนโยบายทางกฎหมายของพืชกระทอมในอนาคตตอไป โดยมีรูปแบบ
การควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบ 5 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีและเอกสาร เพ่ือขออนุญาตครอบครองยาเสพติด 
ใหโทษประเภทท่ี 5 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้ันตอนท่ี 2  การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ข้ันตอนท่ี 3  การจัดทําฐานขอมูลพืชกระทอมเชิงประจักษ 
ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดกติกา มาตรการ เพ่ือควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามประเมินผลการควบคุมพืชกระทอม 

   
รูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลบานน้ําพุ อําเภอบานนาสาร 

จังหวัดสุราษฎรธานี จึงเปนรูปแบบท่ีเกิดจากความตองการของชุมชนท่ีตองการสะทอนความคิดและ
ความเห็นอยางแทจริงในทุกมิติ เพ่ือใหเกิดการถกเถียงอยางสันติและนําไปสูการหาทางออกในลักษณะของ
ขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ท้ังนี้ยังตองมีหนวยงานภาครัฐและนักวิชาการตางๆ เปนสวนท่ีชวย
สนับสนุนเติมเต็มความรูหรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ท่ีชุมชนตองการได จึงควรประกอบไปดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 
3 กระบวนการหลัก คือ  
 
1) การสรางเวทีประชาคมเพ่ือการส่ือสารสรางความเขาใจ และการสํารวจขอมูลทางกายภาพ (สํารวจ
ภาคสนามและภาคอากาศ)  
   การเตรียมชุมชนเพ่ือใหมีความพรอมเขามามีสวนรวมในการควบคุมพืชกระทอมโดยการสวนรวม
ของชุมชน เปนเรื่องสําคัญและเปนแกนแกนหลักของการดําเนินงาน โดยข้ันตอนนี้มีจุดมุงเนนสําคัญท่ีจะให
เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมถึงเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของทุกระดับใหเกิด
ความตระหนักในปญหา หนาท่ี รวมกันทํางาน และพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืนของชุมชน 
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 การสํารวจขอมูลภาคสนามและภาคอากาศ เปนขอมูลเชิงประจักษท่ีมีความสําคัญตอการจัดทํา
ฐานขอมูลพืชกระทอมท่ีอยูในชุมชน เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและตรวจสอบไดของการควบคุมพืชกระทอม
โดยการสวนรวมของชุมชน 
 
2) การบังคับใชขอตกลงหรือธรรมนูญ เปนแนวทางท่ีไดรับการยอมรับของท้ังชุมชน  

ธรรมนูญชุมชนวาดวยการครอบครองพืชกระทอมและสรางชุมชนเขมแข็ง ควรบัญญัติในหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไขในการสรางรูปแบบการควบคุม (การใชและการครอบครอง) พืชกระทอม ใหมีลักษณะเปน
สัญญาประชาคมท่ียอมรับอยางเปนเอกฉันท และสามารถปฏิบัติไดจริง ซ่ึงควรประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการสอดคลองตองกันกับวิถีชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมของบริบทชุมชนท่ีมีพืชกระทอม และ
ใชพืชกระทอมมาอยางยาวนาน 

2. หลักเกณฑการมีสวนรวมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน หมูบาน ตําบล และหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามลําดับ และยกระดับเปนประชาคมระดับพ้ืนท่ี 

3. หลักเกณฑการควบคุมโดยสังคม รวมสรางขอตกลง และรวมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีบัญญัติไวเปน
ธรรมนูญชุมชน 

4. หลักเกณฑในการควบคุมปริมาณพืชกระทอมท่ีสามารถครอบครองไดไมเกิน 3 ตน/ครอบครัว 
และอ่ืนๆ ซ่ึงหลักเกณฑนี้ ไดกําหนดมาจากขอเสนอของผูใชและผานการพิจารณาของประชาคมชุมชน 

5. หลักเกณฑการควบคุมผูใชพืชกระทอม 
6. หลักเกณฑการขออนุญาตใหใชและครอบครอง และการใหอนุญาต 
7. หลักเกณฑการติดตาม เฝาระวังสุขภาพผูในทะเบียนเพ่ือใชและครอบครอง 
8. หลักเกณฑเฝาระวังทางสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใช เชน มีคณะกรรมการควบคุมระดับ

หมูบาน ตําบล และหนวยงานปฏิบัติการเฉพาะกิจ เฝาระวังมิใหมีการจําหนายใบกระทอม การม่ัวสุมเสพยา
เสพติดของกลุมวัยรุนและเยาวชน และการติดตามการระบาดของยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ เชน ยาบา กัญชา สาร
ระเหย เปนตน 
 
3) การตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน 

การพัฒนา Mobile Application ในการสํารวจและติดตามเพ่ือควบคุมพืชกระทอม สํานักงาน ป.ป.ส.  
เห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเขามาเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน จึงไดพัฒนา Application  
ในการสํารวจและติดตามเพ่ือควบคุมพืชกระทอม และรองรับการขยายตัวของพ้ืนท่ีควบคุมในอนาคต ซ่ึง
ขณะนี้ Application ดังกลาว ไดพัฒนาข้ึนเปนท่ีเรียบรอยแลว และอยูในข้ันตอนการเตรียมทดสอบเพ่ือหา
ขอบกพรองและนําไปปรับปรุงใหมีความสมบูรณตอไป ตัวอยางเชน การพัฒนากระบวนการติดตามพืช
กระทอม โดยการใช Mobile Application ใหมีรูปแบบและรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังภาพ 54 
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 ภาพ 59  รูปแบบกระบวนการติดตามพืชกระทอม โดยการใช Mobile Application 
 

 
 
 
5.3  ปจจัย ศักยภาพ และ ปญหา อุปสรรค ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา 

1) ปจจัย ศักยภาพท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 
- การเตรียมความพรอมชุมชน ตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชน ทีมงาน เชน ผูนํา 

คณะทํางาน / ทีมสนับสนุน เชน ท่ีปรึกษา และภาคีหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี / ขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับ

พืชกระทอม / พ้ืนท่ีตนแบบ (บาน/ศูนยเรียนรู/ชุมชน) / เทคโนโลย-ีเครื่องมือ  

- การพัฒนากลไกการทํางาน เพ่ือสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานใหมีความตอเนื่อง เกิด

ประสิทธิภาพ ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับภาคีเครือขาย 

- การจัดระบบ ยกระดับ และพัฒนาตอยอดความรู คือ ระหวางการดําเนินงานตองมีการ

จัดระบบความรูท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําความรูท่ีไดมาพัฒนาตอยอดนําไปสูการปรับปรุงการทํางานให

ใชประโยชนไดอยางแทจริง 

- ปฏิบัติการสรางรูปธรรมของพ้ืนท่ีตนแบบการควบคุมพืชกระทอม เปนการสรางรูปธรรมการ
ขับเคลื่อนในชุมชนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ มีความตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 

- การขยายผลความรู สูการขยายงาน เพ่ือผลักดันการปรับนโยบายพืชกระทอม เปนการ
รวบรวมองคความรูตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาและหาชองทางผลักดัน
กฎหมายและนโยบายท่ีเอ้ือในการใชพืชกระทอมเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยเรื่องพืชกระทอมท้ังระบบ
ครบวงจร 
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2) ปญหา อุปสรรค ท่ีมีผลตอกระบวนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 
- การสรางการรับรู ความเขาใจของการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตอง

ใชความพยายามอยางมากในการอธิบายข้ันตอนการศึกษาวิจัย ชี้ใหเห็นประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตอ
ชาวบาน ตอชุมชน ตอการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนกฎหมาย และพัฒนาไปสูการลดทอนความผิด
ทางอาญาของพืชกระทอมตอไป 

- รูปแบบและกระบวนการสํารวจพืชกระทอม ท้ังการสํารวจภาคสนาม และ การใชอากาศยาน

ไรคนขับ ตองออกแบบและพัฒนารูปแบบการสํารวจใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในดาน

คุณภาพของงานและงบประมาณ 

- การติดตามและตรวจสอบการควบคุมพืชกระทอมผาน Mobile Application ยังตองมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

- การปฏิบัติตามธรรมนูญตําบลเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม ตองเสริมสรางความเขาใจและ
สรางความตระหนักของการควบคุมพืชกระทอมโดยมีสวนรวมในชุมชน ใหเปนท่ียอมรับของชาวบานทุก
หมูบานท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
5.4  กลไกการขับเคล่ือนสูการปฏิบัต ิ

สําหรับกลไกการขับเคลื่อนรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดมีการ
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบในแตละระดับ ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือเปนกลไกใน
การประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการผลักดันรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

• ระดับนโยบาย : หนวยงานปกติ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักงาน อย.) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ (สํานักงาน ป.ป.ส.) ฯลฯ 

    บทบาท 
- การกําหนดนโยบายการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนองครวม 
- การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอม

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
- ผลักดันกฎหมาย/นโยบายท่ีเอ้ือในการใชพืชกระทอมเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยท้ัง 
      สุขภาพ และการพัฒนาตัวยา 
-     การจัดสรรทรัพยากรตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด 
-     กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
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• ระดับพ้ืนท่ี : ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) สํานักงาน ปปส.ภาค สถาบันวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

บทบาท 
- ประสานภาคีเครือขายรวมเคลื่อนนโยบายการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระทอม

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

- สนับสนุนและบริการวิชาการองคความรูในดานตางๆ เพ่ือใชในการทํางานของหนวยงาน

ระดับปฏิบัติการ เชน กลไกการทํางานในชุมชน / การบริหารงบประมาณ / ความรูท่ี

เก่ียวของกับพืชกระทอม / การเรียนรูดานกฎหมาย ธรรมนูญชุมชน  

- ประสานและสนับสนุนหนวยงานระดับปฏิบัติการใหมีศักยภาพในการใช Mobile 
Application เพ่ือการสํารวจและติดตามเพ่ือควบคุมพืชกระทอม 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการสํารวจและติดตามเพ่ือการควบคุมพืชกระทอม

ในชุมชน 

• ระดับปฏิบัติการ : องคการบริการสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร ฯลฯ 
บทบาท 
- สรางการรับรู และความเขาใจในรูปแบบการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนในชุมชนของตนเอง 

- กําหนดกฎกติกาชุมชน/ธรรมนูญชุมชน เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมในชุมชน 

- ดําเนินการสํารวจและติดตามเพ่ือควบคุมพืชกระทอมโดยการใช Mobile Application 
- สรางกระบวนการเรียนรูภายในพ้ืนท่ี และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความพรอมใน

การขับเคลื่อนงาน  
- ประสานภาคีรวมสนับสนุนการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลจากการขับเคลื่อนการควบคุมพืชกระทอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือยกระดับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สรางรูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน สมควรตองมีการคิด 
ออกแบบ การขับเคลื่อนงานท่ีสอดคลองกับศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับบริบทชุมชน ซ่ึงควรตอง
คํานึงถึงประเด็นตอไปนี้  

1) สถานการณในชุมชนท่ีเปนจริงและเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถนําฐานขอมูลความรูมาใชในการ
วิเคราะห ออกแบบกระบวนการดําเนินงานไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี  

2) การจัดระบบกลไกในการทํางาน เพ่ือสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานใหมีความตอเนื่อง เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดการประสานรวมมือในการทํางานรวมกัน  

3) พัฒนายกระดับการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือสรางรูปธรรมการทํางานท่ีเขมแข็ง
และยั่งยืน ท้ังดานบุคลากร องคความรู พ้ืนท่ีตนแบบ และการผลักดันนโยบายท่ีเอ้ือในการใชพืชกระทอมเพ่ือ
ประโยชนดานการศึกษาวิจัยเรื่องพืชกระทอมท้ังระบบครบวงจร 
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5.5  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการปรับรางประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ผลการประชุม

สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือ สนช. ครั้งท่ี 36/2561 มีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ..... รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... ไวพิจารณา โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณา โดยกําหนดเวลา
การพิจารณาภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีสภามีมติมอบหมาย และกําหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน นับแต
วันถัดจากวันท่ีสภามีมติกําหนดเวลาแปรญัตติ โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับพืชกระทอม เชน รางกฎหมายนี้
กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจประกาศกําหนดพ้ืนท่ีใหสามารถผลิต เสพ หรือครอบครองยาเสพติด
บางชนิด เพ่ือศึกษาวิจัย หรือลดอันตรายจากยาเสพติดได นอกจากนี้ยังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข มีอํานาจประกาศกําหนดยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ท่ีสามารถเสพเพ่ือการรักษาโรค เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจประกาศใหทองท่ีใดเสพใบกระทอมได
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยไมเปนความผิด เปนตน นั้น ถือเปนการปรับเปลี่ยนนโยบาย
พืชกระทอมของฝายนโยบาย และจากการทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการพืชกระทอมของ
ประเทศไทย คณะวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปฏิรูปกฎหมายของพืชกระทอม ควรเปดโอกาส
ให “ชุมชน” สามารถมีสิทธิในการบริหารจัดการพืชกระทอมไดดวยตนเอง โดยภาครัฐสามารถกํากับดูแลหรือ
ควบคุม เนนระบบการกํากับดูแล และการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ควรเปดโอกาสใหมีการนําพืชกระทอมมาใชในตํารับยาแผนโบราณ เพ่ือรักษาภูมิปญญาแพทย
แผนไทย และไมควรจํากัดสิทธิผูปวยในการเขาถึงยา ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 55 เรื่องรัฐมีหนาท่ีคุมครองสุขภาพของประชาชน และสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาดาน
การแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการศึกษาวิจัยและการใชประโยชนในดานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน 

2. กําหนดใหมี “ธรรมนูญชุมชน” เพ่ือรับรองสิทธิคนในชุมชนในการจัดการพืชกระทอมไดเอง เชน 
สิทธิในการปลูก เก็บเก่ียว ใช ครอบครองพืชกระทอมในปริมาณและพ้ืนท่ีท่ีภาครัฐกําหนด การใชตามวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน หลักเกณฑ เง่ือนไขในการปฏิบัติตามธรรมนูญชุมชน หนาท่ีของคนในชุมชน 
การควบคุม เฝาระวังเยาวชนและคนในชุมชน เปนตน  

3. หนวยงานของรัฐควรเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องประโยชนและโทษของการใชใบกระทอม
ท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ 
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จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท……….………………………………………

2. ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ………………………………………………………………………………………………อายุ……………….…….………..ป
สัญชาต…ิ……….………………………….. อยูเลขท่ี………………………………………..……. ตรอก/ซอย……..…..….………..………………
ถนน……..…………………………….…..… หมูท่ี…………………………………………………... ตําบล/แขวง………………..……………………
อําเภอ/เขต………………………………… จังหวัด……………………………………....………. โทรศัพท…………………………………………..

3. ขอรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
โดยมีสถานท่ีทําการ คือ……………………………………………………………………….……………..………………………………………………

(ชื่อสถานท่ีผลิต  จําหนาย  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครอง)
อยูเลขท่ี……………………….… ตรอก/ซอย………………………………..….……… ถนน…………………………………….…………………….
หมูท่ี………………………………. ตําบล/แขวง……………………………..………..… อําเภอ/เขต……………….……………..……......………
จังหวัด………………………………………………............... โทรศัพท……….………………………………………

4. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขอรับอนุญาตตาม 2. (กรณีผูขอรับอนญุาต

เปนนิติบุคคล)
(2) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)

ลายมือชื่อ………………………………….…………………….ผูยื่นคําขอ

(                                                )

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก

เลขรับที่………………………………..……
วันที่…………………………………..………

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

ที่ปดรูปถาย
ผูขอรับอนุญาตหรือ

ผูดําเนินกิจการ
ขนาด 1 นิว้
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แบบคําช้ีแจงประกอบคําขอรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (ที่ไมใช Hemp)

วันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ.....................

ขาพเจา................................................................................................................................................................................ขออนุญาต
(ชื่อผูขอรับอนุญาต  หากผูขอรับอนุญาตเปนนิติบุคคลใหกรอกชื่อนิติบุคคล เชน หนวยงาน หรือ บริษัทฯ)

1.ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 คือ .....................................................................................................................................

โดยเปนผูขอรับอนุญาต  รายใหม  รายเดิมขอตอเน่ืองจากปท่ีแลว

วัตถุประสงคการขอรับอนุญาตในครั้งน้ี เพ่ือ..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

สถานท่ีครอบครองตั้งอยูท่ี...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

แหลงท่ีมาของยาเสพตดิใหโทษในประเภท 5ท่ีขออนุญาตครอบครอง คือ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………....

กรณีรายใหม ปริมาณท่ีขออนุญาตครอบครอง..................................................................................................................(โปรดระบุหนวย)

กรณีรายเดิมขอตอเน่ืองจากปท่ีแลว
- คาดวา ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จะคงเหลือเปนปรมิาณ (A) .………………………………………………………..……….………(โปรดระบุหนวย)

- ป พ.ศ. 2561 จะขอครอบครองเพ่ิมอีก (B) ………………………………..……………………………....…………..……………….………(โปรดระบุหนวย)

- ดังนั้น ป พ.ศ. 2561 จึงขออนุญาตครอบครองท้ังสิ้นเปนปริมาณ (A) + (B) ……………………..……….…………………..…(โปรดระบหุนวย)

2. กรณีท่ีเจาหนาท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติม ผูท่ีสามารถติดตอผูประสานงานได คือ..................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ............................................... หมายเลขโทรศัพทท่ีทํางาน.................................................... ตอ...................................
โทรสาร............................................................................... e-mail address………………………………..………………………………………………………

3. อน่ึง ขาพเจาไดรับทราบแลววา เมื่อเปนผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
จะตองจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายปตามแบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน และแบบ ร.ย.ส. 4/5/ป
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการผลิต จําหนาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559

ลายมือช่ือ.........................................................................
(.................................................................................)

ผูดําเนินกิจการ
(ประทับตราสําคัญของบริษัท ถาม)ี



หมู........บานเลขท่ี............ 

แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพืชกระทอม 

สมาชิกในครอบครัว 

ชื่อ-สกุล รหัส ปชช. อายุ ใชกระทอมแบบใด สาเหตุการใช 

     

     

     

     

     

     

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

1.1)  เพศ    1 ชาย  2 หญิง   อาย.ุ.............ป                        1.4)  ใชใบกระทอมมาแลว ..................... ป  

1.2)  อาชีพ  1  เกษตรกรรม  2  ประมง  3  อุตสาหกรรม    1.5)  จํานวนใบตอการเค้ียว ....................ใบ 

    4  รับจาง         5  อ่ืนๆ ระบุ ............................    1.6 )  คายชานหรือไม ................................ 

2.  ขอมูลทัศนคติตอการใชพืชกระทอม                       1.7 )  เค้ียวกระทอมพรอมกับเครื่องดื่มอะไร ......................... 

    2.1) ทานเคยใชประโยชนจากใบกระทอมหรือไม 

        0  ไมเคย    1  ยังคงใชอยู   2  เคยใช แตหยุดใชแลวเพราะ....................................................................... 

    2.2) วิธีการใชใบกระทอมท่ีทานเคยเห็นหรือเคยใช       

       1  เค้ียวใบสด  2  เค้ียวใบแหง   3  ใชใบสดหรือตากแหง ใชชงชา  4  อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

    2.3) ชนิดของใบกระทอมท่ีใช คือ  

       1 กานเขียว      2 กานแดง     3 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 

    2.4) สาเหตุท่ีทานเคยใชใบกระทอมเพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1  อยากทํางานไดทนนานข้ึน   2  ทํางานสูแดดได      3  อยากลอง     4  ใชเพ่ือแกอาการเหนื่อยลา 

5  ใชแกงวงนอน                 6  ใชรักษาโรค / อาการเจ็บปวย ระบ ุ.............................................................. 

7  ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช ระบุ(สารฯท่ีเคยใช) ................................................................................................... 

 2.5)  ทานเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากลําตนกระทอม  โดยวิธี....................................................................................           

สาเหตุท่ีใชเพราะ ......................................................................................................................................................... 

 2.6) ทานเคยเห็นหรือเคยใชประโยชนจากสวนอ่ืนๆ ของกระทอม ไดแก...........................................................................

โดยวิธี....................................................สาเหตุท่ีใชเพราะ .......................................................................................... 

 2.7) ทานเคยทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชใบกระทอมหรือการปลูกตนกระทอมอยางไรบาง                          

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      0  ไมทราบ                                                    1  เคยมีผูใชใบกระทอมถูกจับ 

      2  เคยมีการสั่งโคนและหามปลูกตนกระทอมในหมูบาน  3  เคยไดยินขาวการจับกุมผูปลูกและคาขายใบกระทอม 

มีตอดานหลัง 
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      2.8)     ทานคิดวาพืชกระทอมมีประโยชนหรือโทษ มากกวากัน 

       1 มีประโยชนมากกวา เพราะ..................................................................................................................................... 

       2 มีโทษมากกวา เพราะ............................................................................................................................................. 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชพืชกระทอมในหมูบาน 

    3.1) สาเหตุท่ีคนหมูบานของทานใชใบกระทอมเพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1  อยากทํางานไดทนนานข้ึน   2  ทํางานสูแดดได      3  อยากลอง     4  ใชเพ่ือแกอาการเหนื่อยลา 

  5  ใชแกงวงนอน                 6  ใชรักษาโรค / อาการเจ็บปวย ระบ ุ........................................................... 

  7  ใชทดแทนสารฯอ่ืนท่ีเคยใช ระบุ(สารฯท่ีเคยใช) ................................................................................................ 

  8  ใชผสมเครื่องดื่ม 4x100 

   3.2) ใบกระทอมท่ีพบในหมูบานมาจากท่ีใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1  ปลูกไวใชเองท่ีบาน/สวน                     2  ซ้ือจากรานคาในหมูบาน 

  3  ซ้ือจากรานคานอกหมูบาน                    4  อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................  

    3.3) ราคาใบกระทอมในพ้ืนท่ี (ระบุหนวยวัด เชน บาท/ใบ, บาท/กิโลกรัม, บาท/ตน เปนตน) 

ใบกระทอมสด   แบบขายปลีกราคา.......................................   ขายสง......................................... 

ใบกระทอมแหง  แบบขายปลีกราคา......................................   ขายสง......................................... 

    3.4) การใชใบกระทอมภายในหมูบานกอใหเกิดผลกระทบใดบางภายในหมูบานของทาน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        1  พืชกระทอมไมกอโทษตอผูใช ไมสิ้นเปลืองไปซ้ือยาอ่ืนมาทดแทน ทํางานไดนาน  สุขภาพแข็งแรง 

        2  ใชไปนานๆ ใหโทษตอสุขภาพผูใช ถากินจนติด เกิดอาการลําไสอุดตัน ปวดกระดูก เบื่ออาหาร นอนไมหลับ  

        3  ไมสรางปญหาตอสังคมและชุมชน เนื่องจากคนท่ีใชกระทอมไมระราน กอความเดือดรอนผูอ่ืนเหมือนยาบา

และสุรา 

        4  เยาวชนในหมูบานจะใชกระทอมในทางท่ีผิด(เชนผสมเปน 4x100) กอใหเกิดปญหาตอครอบครัวและชุมชน 

   3.5) ทานอยากใหในหมูบานของทานยังคงมีและรักษาตนกระทอมเอาไวในหมูบานตอไปหรือไม  

        1 อยากใหยังคงมีตนกระทอมอยู เพราะ................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................................................ 

        2 ไมอยากใหมีตนกระทอมในหมูบาน เพราะ........................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................................................... 

4. แนวทางการควบคุมพืชกระทอมแบบมีสวนรวมของชุมชน  

4.1 ทานคิดวาคนในหมูบานสามารถชวยกันสอดสองดูแลการใชใบกระทอมโดยใชแนวทางการควบคุมพืชกระทอม

แบบมีสวนรวมของชุมชนไดหรือไม เพราะเหตุใด .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

4.2 หากพบการนําใบกระทอมในหมูบานออกไปขาย/แลกเปลี่ยน นอกพ้ืนท่ีทานจะทําอยางไร................................ 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................   

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถามเปนอยางสูง 

                                                                             สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 



ธรรมนูญตําบล 

เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมและสรางชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติดพืชกระทอม 

พ้ืนที่ตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

ธรรมนูญตําบลฉบับนี้มาจากการทําประชาคมตําบลน้ําพุ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนขอตกลง และเปนแนว
ปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอย และเปนการสรางแนวทางการควบคุม ปองกันและ
แกไขพืชกระทอมและสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน  ของคนในตําบลน้ําพุ           
ท้ัง ๖ หมูบาน  โดยเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ดํารงรักษาไวซ่ึงความสงบ
เรียบรอยของสังคม ตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอท่ี ๑  ธรรมนูญนี้เรียกวา  ธรรมนูญตําบล เพ่ือการควบคุมพืชกระทอมและสรางชุมชนเขมแข็ง
ปลอดภัยยาเสพติดพืชกระทอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนท้ัง  ๖  หมูบาน  ในพ้ืนท่ีตําบลน้ําพุ 
อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี   

ขอท่ี ๒  ธรรมนูญตําบลฉบับนี้ ใหใชเปนขอบังคับตามกฎประชาคมภายในเขตการปกครองทองท่ีของ
ตําบลน้ําพุ จํานวน ๖ หมูบาน ดังตอไปนี้ 

หมูท่ี ๑  บานยางอุง     
หมูท่ี ๒  บานน้ําพุ   
หมูท่ี ๓  บานนายาว - ดอนสรอยทอง   
หมูท่ี ๔  บานดอนทราย   
หมูท่ี ๕  บานหนองตอ   
หมูท่ี ๖  บานควนใหม    

ขอท่ี ๓  คณะกรรมการควบคุมและปองกันพืชกระทอม ประกอบดวย  
ระดับท่ี ๑ คณะกรรมการระดับตําบล 
ระดับท่ี ๒ คณะกรรมการระดับหมูบาน 

คณะกรรมการท้ัง ๒ ระดับมีหนาท่ีในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามธรรมนูญตําบลฯ 
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หมวดท่ี  ๒   
ขอหามสําหรับการเสพ การผลิต และการจําหนายพืชกระทอม    

ตามฉันทามติท่ีประชุมประชาคมของหมูบาน จํานวน ๖ หมูบาน  มีมติรวมกันในการควบคุม         
การปลูกพืชกระทอม  ดังตอไปนี้ 

ขอท่ี ๑ หามครัวเรือนท่ีไมปลูกพืชกระทอม  ปลูกใหมโดยเด็ดขาด   
ขอท่ี ๒  หามบุคคลสมาชิกในครัวเรือน  ซ้ือขายพืชกระทอม    
ขอท่ี ๓  หามบุคคลสมาชิกในครัวเรือน  นําพืชกระทอมออกนอกพ้ืนท่ี ตําบลน้ําพุ   
ขอท่ี ๔  หามเด็ก เยาวชน นั่งม่ัวสุมและมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการเสพพืชกระทอม ไมเกิน ๒ คน  
ขอท่ี ๕  หามมีการผลิต ปรุงน้ํากระทอม  โดยสวนผสมของยาแกไอ และยาชนิดอ่ืน 
ขอท่ี ๖ หามปลูกพืชกระทอมเพ่ิมเติม หลังจากการสํารวจของคณะวิจัย สถาบันสํารวจและ

ติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. 
ขอท่ี ๗ หามครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนพืชกระทอมขาดการประชุมท้ังในระดับหมูบานและตําบล 

ท่ีเปนวาระเรื่องพืชกระทอมติดตอกัน ๒ ครั้ง   
ขอท่ี ๘  หามผูท่ีเสพพืชกระทอม ขาดการตรวจสุขภาพติดตอกัน ๓ ครั้งตอป 
ขอท่ี ๙ หามผูท่ีไดรับอนุญาต พกพาใบกระทอมออกนอกพ้ืนท่ี ๓ ตําบลในเขตรับผิดชอบ             

ของสถานีตํารวจภูธรทาชี เกิน ๓๐ ใบ    
 

หมวดท่ี ๓  
 การควบคุมพืชกระทอม 

ขอท่ี ๑ คณะกรรมการควบคุมและปองกันพืชกระทอมระดับหมูบาน ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 
สวนท่ี ๑ : คณะกรรมการหมูบาน (ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระ

พุทธศักราช  ๒๔๕๗ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ ตรี) 
สวนท่ี ๒ : ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน  
สวนท่ี ๓ : ชุดเฉพาะกิจตําบลน้ําพุ  
สวนท่ี ๔ : ตัวแทนชาวบานท่ีมาจากการคัดเลือก  

โดยใหมีบทบาทหนาท่ีในการปองกัน ควบคุม ตรวจสอบ ตัดทําลายพืชกระทอมระดับหมูบาน       
หากบุคคลหรือครอบครัวใดทําผิดธรรมนูญตําบลท่ีกําหนดไว   

ขอท่ี ๒ คณะกรรมการควบคุมและปองกันพืชกระทอมระดับตําบล ประกอบดวย 
สวนท่ี ๑ : ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลน้ําพุ 
สวนท่ี ๒ : ตัวแทนสวนราชการระดับตําบล 
สวนท่ี ๓ : ชุดเฉพาะกิจตําบลน้ําพุ 

โดยใหมีบทบาทหนาท่ีในการปองกัน ควบคุม ตรวจสอบ ตัดทําลายพืชกระทอมระดับตําบล          
หากบุคคลหรือครอบครัวใดทําผิดธรรมนูญตําบลท่ีกําหนดไว  และพิจารณาใบอนุญาตพกพาพืชกระทอม 

 
 
 
 



หมวดท่ี ๔  
การคงไวของพืชกระทอมในพ้ืนท่ี 

ตามฉันทามติท่ีประชุมประชาคมของ ๖ หมูบาน ในตําบลน้ําพุ มีมติรวมกันดังตอไปนี้ 
ขอท่ี ๑  ใหคงไวซ่ึงตนกระทอมหลังจากการสํารวจครัวเรือนละไมเกิน ๓ ตน ถาเกินใหตัดทําลายเหลือ

ไวเพียง จํานวน ๓ ตน 
ขอท่ี ๒  ครัวเรือนท่ีมีตนกระทอมจํานวน ๒ ตน ใหคงไวจํานวน ๒ ตน  
ขอท่ี ๓  ครัวเรือนท่ีมีตนกระทอมจํานวน ๑ ตน ใหคงไวจํานวน ๑ ตน  
ขอท่ี ๔  ครัวเรือนท่ีครอบครองตนกระทอม ตองข้ึนทะเบียนตามแบบท่ีกําหนดไว หากไมข้ึนทะเบียน           

ใหตัดทําลายพืชกระทอมท้ิงท้ังหมด 
ขอท่ี ๕  ใหทุกครัวเรือนท่ีมีตนกระทอมและไดรับการยืนยันจากการสํารวจใหรักษา QR-code ท่ีติดไว

ท่ีตนกระทอม และหากหายใหแจงคณะกรรมการควบคุมและปองกันพืชกระทอมระดับ
หมูบาน ทราบโดยทันที 

หมวดท่ี ๕   
การปฏิบัติของผูเสพพืชกระทอม  

ขอท่ี ๑  ผูเสพพืชกระทอมตองลงทะเบียนทําประวัติ ณ ท่ีทําการผูใหญบาน 
ขอท่ี ๒  ผูเสพพืชกระทอมตองเขารวมการประชุมท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลทุกครั้ง  เม่ือมี

วาระการประชุมเรื่องพืชกระทอม   
ขอท่ี ๓  ผูเสพพืชกระทอมตองตรวจสุขภาพตามแผนตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานยางอุง 
ขอท่ี ๔  ผูเสพพืชกระทอมท่ีมีหนังสือรับรองจากผูใหญบานหรือกํานัน ใหพกพาพืชกระทอมภายใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรทาชี ไดไมเกิน ๓๐ ใบ   
ขอท่ี ๕  บุคคลใดหรือครอบครัวใดปฏิบัติผิดธรรมนูญตําบล หรือขอตกลงรวม ใหคณะกรรมการ

ควบคุมและปองกันพืชกระทอมระดับหมูบานและระดับตําบล ตัดทําลายพืชกระทอมท้ิง
ท้ังหมดไมมีขอยกเวนใดๆ ท้ังสิ้น    

หมวดท่ี ๖   
บทลงโทษ 

ผูครอบครอง และผูเสพพืชกระทอมท่ีข้ึนทะเบียนทุกครัวเรือนทุกคน ตองปฏิบัติตามธรรมนูญตําบล 
ขอตกลง และขอบังคับใชตามกฎประชาคม  หากไมปฏิบัติตามธรรมนูญตําบลดังกลาว คณะกรรมการควบคุม
และปองกันพืชกระทอมระดับหมูบานและระดับตําบล มีสิทธิ์พิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

ขอท่ี ๑  มีหนังสือวากลาวตักเตือน 
ขอท่ี ๒  ประกาศเปนหนังสือวากลาวตักเตือนไว ณ ศาลาหมูบาน 
ขอท่ี ๓  ตัดสิทธิประโยชนการมีหนังสือรับรองการพกพาพืชกระทอมภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ขอท่ี ๔  ตัดทําลายพืชกระทอมโดยไมมีขอแมใดๆ ท้ังสิ้น 
ขอท่ี ๕  ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนลําดับตอไป 



หมายเหตุ  ธรรมนูญตําบลฉบับนี้ สามารถแกไขขอตกลง และขอบังคับใชไดตามความเหมาะสม แตตองผาน
มติของการประชุมประชาคมตําบล เทานั้น   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ.................................................. 
(สท.สงคราม  บัวทอง)       (นายสุนทร  เกษมณี) 

       กํานันตําบลน้ําพุ         ผูใหญบานหมูท่ี ๑ 
 
 
ลงชื่อ..................................................             ลงชื่อ.................................................. 
          (นายเจริญศักดิ์  ไทยเกิด)            (นายสราวุฒิ  ดอนสรอยทอง) 
               ผูใหญบานหมูท่ี ๒                                                   ผูใหญบานหมูท่ี ๓ 

 

 

ลงชื่อ..................................................             ลงชื่อ.................................................. 
          (นายสุระชัย  เพชรชติ)     (นายเสกสรรค  ไทยเสน) 
              ผูใหญบานหมูท่ี ๕                                                   ผูใหญบานหมูท่ี ๖ 

 

 

ลงชื่อ..................................................             ลงชื่อ.................................................. 
           (พ.ต.อ.สุตรีธา  ออนสด)                   (นางปานกมล  ชินธเนศ) 
    ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทาชี                     นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
                                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยางอุง 

 

 

ลงชื่อ..................................................             ลงชื่อ.................................................. 
        (นายศุภวัฒน  กลอมวิเศษ)     (นายสนธยา โปอินทร) 
       ตวัแทนองคกรภาคประชาชน                                นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ 
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