
 

การยกเลิกพืชกระท่อมออกจาก 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

 

 

 

 

 

ประพันธ์  ก่ิงพุทธพงษ์ 

 

 

 

 

 

ผลงานส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม 

หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นท่ี 14 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม 

สํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2558 

 

 



 

การยกเลิกพืชกระท่อมออกจาก 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

 

 

 

 

 

ประพันธ์  ก่ิงพุทธพงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

เร่ือง    การยกเลิกพืชกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติ 

           ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ช่ือผู้ศึกษา    นายประพันธ์  ก่ิงพุทธพงษ์ 

กรรมการที่ปรึกษา นายสุพัฒน์  ลอยชศัูกดิ์  

 

 อนุมัติให้ผลงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษา
ผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 14 

 

....................................................................ประธานกรรมการอํานวยการอบรม 

       (นายชัยยุทธ  ศรีจํานงค์) 

                     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

...............................................กรรมการอํานวยการอบรมและกรรมการที่ปรึกษา 

     (นายสุพัฒน์  ลอยชูศักดิ์) 

ตําแหน่ง รองอธิบดีศาลแรงงานกลาง  

 

 

 

 

 



     สารบญั     
                             
บทที่ 1 บทนํา 

    1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา  .................................................................................................... 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................................................................. 5 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................................... 6 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา ................................................................................................................. 6 

1.5 วิธีการดําเนินการการศึกษา ............................................................................................................ 6 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .............................................................................................................. 6 

บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง .......................................................................  

    2.1 ประวัติ สรรพคุณ ของพืชกระท่อม  ............................................................................................... 8 

2.2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับพืชกระท่อม  ............................................................................................ 12 

2.3 ผลกระทบของพืชกระท่อมในด้านต่าง ๆ  .................................................................................... 14 

2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการยกเลิกยาเสพติดบางชนิดออกจากกฎหมายของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ................................................................................................................................... 16 

บทที่ 3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์  .......................................................................................................  

    3.1 ผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลพืชกระท่อมในประเทศไทย  ............................................................ 24 

3.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของการระบุพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  .................... 26 

บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ  ...............................................................................................................  

    ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ........................................................................................................... 28 

บรรณานุกรม 

ประวัติผู้เขียน 

 

 

 

หน้า 



บทท่ี 1 

1.1ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ถือเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนเป็นบ่อนทําลายประเทศชาติ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
ปัจเจกบุคคล สังคม เศรษฐกิจ สถานศึกษา โรงเรียน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสําคัญของชาติ และการแพร่ระบาดนําไปสู่การก่ออาชญากรรม เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคม รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยมีการตรากฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดไว้หลายฉบับ คือ  

        1.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

 2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

 3.พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด    
พ.ศ.2534  

 4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

 5.พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 

 แม้จะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดก็มิได้ลดลงแต่อย่างใด กลับย่ิงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน จึงได้มีมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ึน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3 ฉบับ คือ  

1.พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.2545 

2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

3.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545 

 สําหรับประเภทของยาเสพติดในประเทศไทยได้มีการจําแนกประเภทของยาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 เป็น 5 ประเภท คือ 

 1.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 1 เป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรง ได้แก่ เฮโรอีนแอลเอ
สดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ 



 2.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนํามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จําเป็น
เท่านั้น ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน หรือโคคาอีนโคเคอีน และเมทาโดน 

 3.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทน้ีเป็นยาเสพติดให้โทษที่มียา
เสพติดประเภทท่ี 2 ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนําไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือ
เพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษกํากับไว้ ยาเสพติดประเภทน้ี ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีนยาแก้
ท้องเสีย ที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น 

 4.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 4 คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ 
ประเภทที่ 1 หรือประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทน้ีไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการบําบัดโรคแต่
อย่างใด และมีบทลงโทษกํากับไว้ด้วย ได้แก่น้ํายาอะเซติคแอนไฮไดรย์และอะเซติลคลอไรด์ซึ่งใช้
ในการเปล่ียนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก 12 ชนิด ที่สามารถนํามาผลิตยาอีและยาบ้าได้ 

 5.ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพ
ติดประเภทที่ 1 ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดข้ีควาย เป็นต้น 

 สําหรับยาเสพติดที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง คือ พืชกระท่อมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 
5 พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า มิตราไจนา สเปซิโอซา คอร์ท
(MitragynaSpeciosaKorth) จัดอยู่ในตระกูล รูเบียซีอี (Rubiaceae) มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนชื้น
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มาลายู จนถึงเกาะนิวกินีด้วย ที่พบใน
ประเทศไทยมีอยู่ ๓ พันธุ์ คือ แตงกวา (ก้านเขียว) ยักษาใหญ่ (รูปใบใหญ่) และก้านแดง มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น ในประเทศไทย ภาคเหนือเรียกอีด่าง อีแดง กระอ่วม ภาคใต้ 
เรียกท่อมหรือท่ม ในมลายูเรียก คูทุม (Kutum) หรือ คีทุมเบีย(Ketum Bia) หรือ เบียก (Biak) 
ลาวเรียก ไนทุม (Neithum) อินโดจีน เรียก โคดาม (Kodam) ในประเทศไทยมีการนํามาใช้เป็น
ยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง ชาวนานิยมบริโภคโดยการเค้ียวใบสด หรือเอาใบมาย่าง
ให้เกรียมและตําผสมกับน้ําพริกรับประทานเป็นอาหารเพื่อให้มีแรงทํางานและสามารถทนตาก
แดดอยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเหน่ือย ชาวมลายูใช้ใบกระท่อมตําพอกแผล และใช้ทั้ง
ใบเผาให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรคม้ามโต ตลอดจนใช้กระท่อมเพื่อทดแทนฝิ่นในท้องที่ซึ่งหาฝิ่น
ไม่ได้สําหรับ“กระท่อม”ในวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลายพื้นที่ อาจจะเค้ียวกินใบกระท่อมสด หรือ
อาจจะตากแห้งแล้วนํามาละลายน้ําดื่ม สําหรับชาวนาชาวไร่ หรือผู้ใช้แรงงาน เม่ือบริโภคใบ
กระท่อมแล้วจะทําให้หายปวดเม่ือย มีพละกําลัง ทํางานได้นาน และอารมณ์ดี 



 คนไทยจะนิยมบริโภคใบกระท่อมกันเม่ือใดไม่อาจทราบได้แน่นอน เม่ือย้อนไปตรวจดู
ประวัติศาสตร์กฎหมายถึง พ.ศ.1903 ในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่ง
กรุงศรีอยุธยาในกฎหมายตราสามดวง ว่าด้วยลักษณะโจร ก็ไม่ได้บัญญัติให้กระท่อมเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย คงมีแต่เฉพาะฝิ่นเท่านั้นที่ห้ามการบริโภค ครอบครองหรือจําหน่าย และแพทย์พื้นบ้าน
ได้ใช้กระท่อมเป็นตัวยาสมุนไพรไทย แสดงให้เห็นว่า คนไทยได้ใช้กระท่อมกันมาเป็นเวลานานและ
ใช้กันอย่างแพร่หลายน่ันเอง จากการสอบถามประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย คือ ลาว เขมร 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย พบว่า พืชกระท่อมที่อยู่ในรูปของ ต้น ใบ ราก ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายของ
ประเทศเหล่านี้และประชาชนบางกลุ่มที่นิยมบริโภคในรูปของใบสดเพื่อกระตุ้นในการทํางาน อีก
ทั้งในข้อตกลงของสหประชาชาติก็ไม่ได้กําหนดให้กระท่อมเป็นสิ่งเสพติดหรือผิดกฎหมายคงมี
ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่ กําหนดให้กระท่อมเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย นอกจากน้ี 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 
กําหนดให้ต้นกระท่อมเป็นพืชหวงห้าม จะตัดฟันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทําให้เกิด
ปัญหาว่าหากประชาชนมีต้นกระท่อมอยู่ในสวนหรือที่ดินก็จะไปตัดโดยพลการไม่ได้แต่
ขณะเดียวกันการครอบครองกระท่อมก็ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 

พืชกระท่อมเพิ่งปรากฏเป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายเป็นคร้ังแรกในรัชสมัยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงของการออก พระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
พ.ศ.2486 เนื่องจากฝิ่นที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดผลิตฝิ่นสุก ฝิ่นดิบ มีราคาแพง ทําให้คนหันมาสูบ
กระท่อมแทนฝิ่น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแท้ที่จริงการตรา พระราชบัญญัติ     พืชกระท่อม พ.ศ.2486 
และใช้สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้มีเหตุผลและหลักการทางการค้าทางภาษีของรัฐ หาใช่เพราะเหตุที่
พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติด 

 ปัจจุบันพืชกระท่อมถูกควบคุมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ตาม
มาตรา 7(5) มาตรา 26 มาตรา 48 มาตรา 57 มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 
76/1 วรรค 3 และวรรค 4 มาตรา 89 มาตรา 92 วรรค 2 มาตรา 93 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 
มาตรา 93/1 วรรค 2 และมาตรา 101 ทวิ จากความรับรู้เดิม“กระท่อม”เป็นสิ่งเสพติด ซึ่งแม้ว่า
ตามกฎหมายนั้นไม่ว่าจะเสพหรือจําหน่ายก็มีโทษจําคุกหรือปรับแล้วแต่กรณี แต่ก็ยังมีการลักลอบ
ขายใบกระท่อมโดยอ้างสรรพคุณทางยา ซึ่งสมัยโบราณจะใช้กระท่อมเป็นตัวยาแก้ท้องเสีย ช่วย
ระงับอาการไอ ระงับอาการปวดฟัน ระงับอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ รักษาโรคเบาหวาน รักษา
อาการปวดประจําเดือน บิด ท้องร่วง กล่อมประสาท สมานแผลในปาก ห้ามเลือด ลดความดัน แก้
พิษจากพืช  ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถสกัดเอาสารแอลคะลอยด์ที่พบในพืช



กระท่อม ประมาณ ๔๐ ชนิด มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างมากมาย เช่น ใช้
ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีน ขยายหลอดเลือด ลดความดัน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ
ยังพบว่าสารสกัดจากใบกระท่อมนั้น สามารถนํามาใช้เพื่อการบําบัดอาการติดยาเสพติดได้ (อยู่ใน
ขั้นตอนของการทดลอง) “กระท่อม”แม้จะเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทแต่สารท่ีมี
อยู่ในใบกระท่อมจะออกฤทธิ์เพียงช่วยลดอาการปวดและช่วยกระตุ้นเลือด หัวใจให้สูบฉีดมากข้ึน 
เหมือนกับฤทธิ์ของกาแฟ มีฤทธิ์พอสมควร ทําให้มีแรงทํางานมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้เมาแบบขาด
สติ ฤทธิ์ที่ทําให้บ้าก็ไม่มี แต่ในส่วนของการเสพแล้วติดมากน้อยแค่ไหนนั้น จากการทดลองโดยใช้
หนูทดลองนั้นระหว่างใบกระท่อมกับหมากที่เค้ียวกัน พบว่ากระท่อมมีสารเสพติดค่อนข้างต่ํากว่า
หมาก 

 ในประเทศไทยประชาชนจํานวนมากได้บริโภคใบกระท่อมกันเป็นปกติ โดยพบ
มากใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภาคกลางพบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ พบว่ามีการบริโภคบ้างเล็กน้อย ผู้ที่บริโภคส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยให้การทํางานหนักหรือทํางานกลางแจ้งได้ดี มีความอดทนในการทํางาน บางแห่งบริโภค
เพื่อเข้าสมาคมในคนกลุ่มเดียวกัน วิธีบริโภคใบกระท่อมก็โดยการเคี้ยวกินกับน้ําหรือชา กาแฟ 
และการบริโภคดังกล่าวได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มหรือ
ท้องถิ่น คล้ายคลึงกับการกินหมาก 

 ปัจจุบันพบว่าแพทย์พื้นบ้านจํานวนมากยังใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมของตัวยาสมุนไพรไทย
หลายขนาน อาทิ ใช้รักษาแก้ไอ งูสวัด ท้องเสีย เบาหวาน ลดความดัน สมานแผลในปาก สมาน
แผลสด ระงับอาการปวดต่าง ๆ (ปวดฟัน ปวดมวนท้อง ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ ปวดประจําเดือน) 
ห้ามเลือด   บิด  แก้พิษ  อันเนื่องจากแพ้พิษของใบไม้และสัตว์   (ใช้เปลือกกระท่อมฝนกับน้ําปูน
แดงทาบริเวณที่ถูกใบไม้หรือสัตว์)  ซึ่งยาสมุนไพรเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย แต่
เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
มาตรา 7 โดยจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เม่ือผู้เสพถูกเจ้าพนักงานเข้าจับกุม บุคคล
เหล่านั้นก็ได้รับความเดือดร้อนถูกลงโทษปรับหรือจําคุกแล้วแต่กรณี ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า สมควร
ที่จะให้ยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยเสพติดให้
โทษ โดยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในมาตรา 7 (5) มาตรา 
75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 วรรค 3 และ วรรค 4 และมาตรา 92 วรรค 2 และ
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เร่ืองระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดให้โทษ เพราะการใช้พืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านของประชาชนในหลายพื้นที่ที่นิยม
บริโภคเพื่อกระตุ้นการทํางาน ไม่ส่งผลร้ายต่อสังคมส่วนรวม และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทาง



วิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกระท่อม และจากการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งปรากฏว่าทางองค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มิได้กําหนดให้พืชกระท่อมเป็น
ยาเสพติด จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เคยบริโภคและไม่เคยบริโภคใบกระท่อม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนปัจจุบันสรุปโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็น
การพิจารณาทางด้านความม่ันคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้าน
กฎหมายแล้วเห็นได้ว่า ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลดีจากการนําพืชกระท่อมมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งในส่วนของเนื้อไม้สามารถนํามาสร้างอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ได้ ส่วนทางการ
แพทย์สามารถนํามาพัฒนาใช้เป็นยารักษาโรคทั้งแผนโบราณ และแผนปัจจุบันและหาก
เปรียบเทียบพืชกระท่อมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่มีแต่โทษรุนแรงไม่มีคุณประโยชน์ หรือแม้จะ
เปรียบเทียบกับบุหร่ีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ควันบุหร่ียังก่อให้เกิดโทษกับ
ตัวผู้สูบเองและคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหร่ีกับไม่มีคุณประโยชน์ใดๆ ดังนั้น เม่ือพืชกระท่อมเป็น
สารเสพติดที่ไม่ก่อให้เกิดโทษร้ายแรงกับผู้เสพ หากถอน “พืชกระท่อม” ออกจากกฎหมายยาเสพ
ติดให้โทษดังกล่าว ก็น่าจะเป็นการลดปัญหาของผู้กระทําความผิดที่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ินที่
ยากไร้ ชนใช้แรงงาน ที่ไม่มีเจตนาที่จะใช้ใบกระท่อมเพื่อการเสพติด มีผลให้ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมในคํากล่าวที่ว่า คุกมีไว้ขังคนจน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

                  1.1 เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สรรพคุณ และการบริโภคของพืช
กระท่อม 

  1.2 เพื่อให้ทราบถึงที่มาผลดี ผลเสียของพืชกระท่อมที่มีผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ  

  1.3 เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพืชกระท่อม 

  1.4 ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับพืชกระท่อม 

1.5 ทําให้ทราบถึงแนวคิดในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ 

  1.6 ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการนําเอาพืชกระท่อมมาบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ        

ขอบเขตของการวิจัย 



 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงหลักทฤษฎี แนวความคิด ประวัติความเป็นมา ผลดีผลเสียใน
ด้าน ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของพืชกระท่อม ตลอดจนปัญหาและผลกระทบ รวมไปถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพืชกระท่อม โดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ ตําราบทความเอกสาร 
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องและนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยในเร่ืองนี้ให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายต่อไป  

สมมุติฐานของการวิจัย 

เม่ือประชาชนจํานวนมากในท้องถ่ินชนบทยังบริโภคพืชกระท่อมกันเป็นปกติ โดยผู้ที่
บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน เพียงเพื่อให้ทํางานหนักหรือทํางานกลางแจ้งได้ดี มีความอดทน
ในการทํางาน หรือบางแห่งก็บริโภคเพียงเพื่อเข้าสมาคมในคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการบริโภคดังกล่าว
ได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มหรือท้องถิ่น อีกทั้งแพทย์พื้นบ้าน
จํานวนมากได้ใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมของตัวยาสมุนไพรไทยหลายชนิด  ซึ่งยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
อย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7โดยจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผู้เสพจะมีความผิดตาม
กฎหมาย และถูกลงโทษ ดังนั้น การลงโทษผู้บริโภคพืชกระท่อมน่าจะไม่ตรงตามเจตนาของ
ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เพื่อการเสพติด  

  ดังนั้น การยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษด้วยเหตุผลว่า การบริโภคพืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านของ
ประชาชนในท้องถ่ินชนบทนิยมบริโภคเพื่อกระตุ้นการทํางาน และมีประโยชน์ทางการแพทย์  
น่าจะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์และมีความเป็นธรรมในสังคมมากกว่าคงความเป็นยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

  เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบวิจัยเอกสารและพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
รวมไปถึงแนวความคิดในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.1 ทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สรรพคุณ และการบริโภคของพืชกระท่อม 

  1.2 ทําให้ทราบถึงที่มาผลดี ผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อมที่มีผลกระทบต่อ
ด้านต่าง ๆ  



  1.3 ทําให้ทราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพืชกระท่อม 

  1.4 ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับพืชกระท่อม 

  1.5 ทําให้ทราบถึงแนวคิดในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ 

  1.6ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการนําเอาพืชกระท่อมมาบัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ประวตัิ สรรพคุณ ผลดี ผลเสียท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเก่ียวกับพืชกระท่อม  กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับยาเสพตดิให้โทษ แนวความคิดและเจตนารมณข์องกฎหมายยาเสพตดิ

ต่างประเทศ 

2.1 ที่มาของพืชกระท่อม 

       กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า มิตราไจนา สเปซิโอซา คอร์ท 
(MitragynaSpeciosaKorth) จัดอยู่ในตระกูล รูเบียซีอี (Rubiaceae) มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนชื้น
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มาลายู จนถึงเกาะนิวกินีด้วย ที่พบใน
ประเทศไทยมีอยู่ ๓ พันธุ์ คือ แตงกวา (ก้านเขียว) ยักษาใหญ่ (รูปใบใหญ่) และก้านแดง มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น ในประเทศไทย ภาคเหนือเรียกอีด่าง อีแดง กระอ่วม ภาคใต้ 
เรียกท่อม หรือท่ม ในมลายูเรียกคูทุม (Kutum) หรือ คีทุมเบีย (Ketum Bia) หรือ เบียก (Biak) 
ลาวเรียก ไนทุม (Neithum) อินโดจีน เรียก โคดาม (Kodam) ในประเทศไทยมีการนํามาใช้เป็น
ยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง ชาวนานิยมบริโภคโดยการเค้ียวใบสด หรือเอาใบมาย่าง
ให้เกรียมและตําผสมกับน้ําพริกรับประทานเป็นอาหาร เพื่อให้มีแรงทํางานและสามารถทนตาก
แดดอยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเหน่ือย ชาวมลายูใช้ใบกระท่อมตําพอกแผล และใช้ทั้ง
ใบเผาให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรคม้ามโต ตลอดจนใช้กระท่อมเพื่อทดแทนฝิ่นในท้องที่ซึ่งหาฝิ่น
ไม่ได้ และบ่อยครั้งมีการใช้ใบกระท่อมเพื่อควบคุมการติดฝิ่น โดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ใน
ปัจจุบัน 

สรรพคุณทางยา 

       ตําราแพทย์แผนโบราณ ใช้ใบกระท่อมปรุงเป็นยา เรียกว่า ประสะกระท่อม ใช้
รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง ปวดเบ่ง ปวดเม่ือยร่างกาย ท้องเฟ้อ ท้องเสีย ท้องร่วง ทําให้นอน
หลับ และระงับประสาท ในมุมมองของแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ จะนําพืชกระท่อมมาใช้เป็นยาแก้
ท้องร่วง และที่กล่าวว่ามีประสะกระท่อมนั้น แสดงว่าในใบกระท่อมนั้นมีพิษอยู่ด้วย คนโบราณน้ัน 
หากยาชนิดไหนที่มีพิษจะมีการประสะ คือ ทําให้พิษอ่อนลง และสามารถทําได้หลายรูปแบบ อาทิ
ต้ม การคั่ว หรือผสมกับสารตัวอื่นในปริมาณที่เท่ากัน ก็จะเรียกว่าประสะ ในทางแผนโบราณน้ัน
หากเป็นยาจะต้องมีการผสม มีประสะ แก้พิษ จะต้องเป็นตํารับซึ่งจะต้องมีความพอดี รับประทาน
เข้าไปแล้วจะไม่มีผลข้างเคียงและไม่ติด เนื่องจากแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ และที่สําคัญในอดีตเคยมีการ



นํากระท่อมมาทดแทนฝิ่นหรือเฮโรอีนได้ เนื่องจากกระท่อมสามารถลดอาการถอนยา อาการปวด
เม่ือย และรักษาอาการอยากยาได้ 

สารสําคัญที่พบในใบกระท่อม 

       ใบกระท่อมประกอบด้วยแอลคะลอยด์ทั้งหมดประมาณร้อยละ 0.5 ในจํานวนนี้
เป็นมิตราไจนีน (Mitragynine) ร้อยละ 0.25 ที่เหลือเป็น สเปโอไจนีน (Speciogynine) ไพแน
นทีน (Paynanthine) สเปซิโอซีเลียทีน (Speciociliatine) ตามลําดับ ซึ่งชนิดและปริมาณแอลคะ
ลอยด์ที่พบแตกต่างกันตามสถานที่ และเวลาที่เก็บเก่ียว ซึ่งแบ่งตามสูตรโครงสร้างได้สารประกอบ 
4 ประเภท คือ 

       1. อินโดลแอลคะลอยด์ (Indole Alkaloids) 

      2. ออกอินโดลแอลคะลอยด์ (Oxindole Alkaloids) 

       3. ฟลาวานอยด์ (Elavanoids) 

     4. กลุ่มอื่น ๆ เช่น ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol), แทนนิน (Tannins)  

อาการของผู้ติดใบกระท่อม 

       มีลักษณะคล้ายกับแอมเฟตามีน คือ เบื่ออาหาร ทํางานได้มากเกินปกติ ตื่นเต้น 
เพราะประสาทถูกกระตุ้น แต่ยังไม่เคยมีรายงานผู้เสพติด ใบกระท่อมก่อปัญหาอาชญากรรม
หรืออุบัติเหตุ เหมือนที่ได้รับรายงานกรณีผู้เสพติดแอมเฟตามีน 

อาการขาดยา 

       ที่พบ คือ จะไม่มีแรง ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อและกระดูก แขนขากระตุก รู้สึก
อ่อนเพลีย ไม่สามารถทํางานได้ อารมณ์ซึมเศร้า จมูกแฉะ น้ําตาไหล บางรายจะมีท่าทางก้าวร้าว 
แต่เป็นมิตร (Hostility) นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร ซึ่งตรงกับข้ามกับอาการขาดยาแอมเฟตามีนที่จะ
ทําให้รู้สึกง่วงนอนมาก หิวจัด และมือสั่น 

สรุป  

  พืชกระท่อมมีสารแอลคะลอยด์ Mitragynineอยู่ในใบ มีฤทธิ์ระงับอาการปวด 
เช่นเดียวกับมอร์ฟีน โดยมีความแรงตํ่ากว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 เท่า และมีข้อดีกว่ามอร์ฟีนอยู่
หลายประการ ดังนี้ 



1. กระท่อมไม่กดระบบทางเดินหายใจ 

2. ไม่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน 

3. พัฒนาการในการติดยาเกิดช้ากว่ามอร์ฟีนหลายปี 

4. ไม่มีปัญหาเร่ืองอาการอยากได้ยา (Craving) จึงไม่มีกรณีผู้ติดกระท่อม 

ก่อเหตุร้ายหรือพัวพันกับอาชญากรรมใดเลย 

  5. อาการขาดยาไม่ทรมานเท่ามอร์ฟีน และสามารถบําบัดได้ง่ายกว่ายากล่อม
ประสาท ระยะ 2– 3 สัปดาห์ ขณะที่ผู้ติดมอร์ฟีนอาจต้องพึ่ง Mitragynineซึ่งเป็นสารเสพติด
เช่นเดียวกัน เป็นเวลานาน 3 เดือนข้ึนไป 

          6. การควบคุมทางกฎหมาย ไม่มีสนธิสัญญาที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศห้าม
การปลูกเหมือนฝิ่น 

      7.ใช้บําบัดอาการติดฝิ่นหรือมอร์ฟีนได้ 

การบริโภคใบกระท่อมในประเทศไทย 

     คนไทยจะนิยมบริโภคใบกระท่อมกันเม่ือใดไม่อาจทราบได้แน่นอน เม่ือย้อนไปตรวจดู
ประวัติศาสตร์กฎหมายถึง พ.ศ. 1903 ในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)            ปฐม
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในกฎหมายตราสามดวง ว่าด้วยลักษณะโจร ก็ไม่ได้บัญญัติให้กระท่อม
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย คงมีแต่เฉพาะฝิ่นเท่านั้นที่ห้ามการบริโภค ครอบครองหรือจําหน่าย การท่ี
แพทย์พื้นบ้านได้ใช้กระท่อมเป็นตัวยาสมุนไพรไทย แสดงให้เห็นว่า คนไทยได้ใช้กระท่อมกันมา
เป็นเวลานานและใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นเอง 

      จากการศึกษาและสอบถามจากประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย คือ ลาว เขมร 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย พบว่า พืชกระท่อมที่อยู่ในรูปของ ต้น ใบ ราก ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายของ
ประเทศเหล่าน้ี และประชาชนบางกลุ่มที่นิยมบริโภคในรูปของใบสดเพื่อกระตุ้นในการทํางาน อีก
ทั้งในข้อตกลงของสหประชาชาติก็ไม่ได้กําหนดให้กระท่อมเป็นสิ่งเสพติดหรือผิดกฎหมาย คงมี
ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่ กําหนดให้กระท่อมเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย นอกจากน้ี 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ได้
กําหนดให้ต้นกระท่อมเป็นพืชหวงห้าม จะตัดฟันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทําให้เกิด



ปัญหาว่าหากประชาชนมีต้นกระท่อมอยู่ในสวนหรือที่ดินก็จะไปตัดโดยพลการไม่ได้ แต่
ขณะเดียวกันการครอบครองกระท่อมก็ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

      กระท่อมเพิ่งปรากฏเป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายเป็นคร้ังแรกในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงของการออกพระราชบัญญัติ 
พืชกระท่อม พ.ศ. 2486 เนื่องจากฝิ่นที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดผลิตฝิ่นสุก ฝิ่นดิบ มีราคาแพง ทําให้คนหัน
มาสูบกระท่อมแทนฝ่ิน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแท้ที่จริงการตรา พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 
2486 และใช้สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้มีเหตุผลและหลักการทางการค้าทางภาษีของรัฐ หาใช่เพราะ
เหตุที่พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติดเองไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกําหนดเป็นแนวทางใน
การพิจารณาเพื่อจัดให้เป็นยาเสพติดที่จะต้องควบคุมนั้นมีดังนี้ 

1. เม่ือไม่ได้เสพแล้วก่อให้เกิดอาการขาดยา 

2. มีประโยชน์ทางการแพทย์น้อยหรือไม่มีเลย 

3. ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข 

4. ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 

กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย 

กฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ได้แก่ 

1  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

2  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 

3  พระราชบัญญัติยาเสพติดพ.ศ.2522 

4  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติด พ.ศ. 2534  

5  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

6  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 



7  พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 

8  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอการ 

พิจารณาและมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551 

9  คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่227/2551 เร่ืองการปฏิบัติในการบังคับโทษปรับใน 

คดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพ.ศ. 2550 

2.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม 

      ปัจจุบันพืชกระท่อมถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ตาม
มาตรา 7 (5) มาตรา 26 มาตรา 48 มาตรา 57 มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 
76/1 วรรค 3 และวรรค 4 มาตรา 89 มาตรา 92 วรรค 2 มาตรา 93 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 
มาตรา 93/1 วรรค 2 และมาตรา 101 ทวิ 

ตารางแสดงบทกําหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 5เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

 • ผลิต นําเข้า หรือส่งออก อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 26 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี 
และปรับตั้งแต่ 200,000 - 
1,500,000 บาท 

มาตรา 75 วรรค 
1 

 • ผลิต นําเข้าหรือส่งออกพืช
กระท่อม 

จําคุกไม่เกิน 2 ปี 
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

มาตรา 75 วรรค 
2 

 • ครอบครอง 
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 76 วรรค 
1 

 • ครอบครองพืชกระท่อม 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 76 วรรค 
2 

 



ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

 • จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายโดยมีจํานวนไม่ถึง 10 
กิโลกรัม 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี-      10ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 40,000 - 
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ม า ต ร า  76/1 
วรรค 1 

 • จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายโดยมีจํานวนตั้งแต่ 10 
กิโลกรัมขึ้นไป 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี 
และปรับตั้งแต่ 200,000 -
1,500,000 บาท 

ม า ต ร า  76/1 
วรรค 2 

 • จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายพืชกระท่อม  โดยมี
จํานวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม 

จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ม า ต ร า  76/1 
วรรค 3 

 • จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายพืชกระท่อม  โดยมี
จํานวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป 

จําคุกไม่เกิน 2 ปี 
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

ม า ต ร า  76/1 
วรรค 4 

 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
57 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา 92 วรรค 
1 

 • ผู้ใดเสพพืชกระท่อม 
จําคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

มาตรา 92 วรรค 
2 

 • ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ม า ต ร า  93/1 
วรรค 2 

 

 

 



2.3 ผลกระทบของ “พืชกระท่อม”ในด้านต่าง ๆ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

     ผลดี 

       - พืชกระท่อมมีอยู่มากมายในประเทศไทย ดังนั้น สามารถนําพืชกระท่อมมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

       - ใช้ทํายาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผนโบราณ เช่น ช่วยระงับอาการไอ 
ระงับอาการปวดฟัน ระงับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รักษาโรคเบาหวาน รักษาอาการปวด
ประจําเดือน บิด ท้องร่วง กล่อมประสาท สมานแผลในปาก ห้ามเลือด ลดความดัน แก้พิษจากพืช
และสัตว์ 

      - เนื้อไม้นํามาสร้างอาคารบ้านเรือน, เฟอร์นิเจอร์ 

      - สามารถสกัดเอาสารแอลคะลอยด์ที่พบในพืชกระท่อม ประมาณ ๔๐ ชนิด มา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างมากมาย เช่น ใช้ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับ
มอร์ฟีน ขยายหลอดเลือด ลดความดัน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

      - ลดการสูญเสียเงินตราในการสั่งซื้อมอร์ฟีนจากต่างประเทศได้ปีละหลายสิบล้าน
บาทถ้าสามารถนําพืชกระท่อมมาใช้ทดแทนได้ 

ผลกระทบด้านสังคมและสาธารณสุข 

    ผลดี 

       - ใช้ใบกระท่อมทดแทนการติดฝิ่นหรือมอร์ฟีนซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าได้ ทําให้
ผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้น 

       - เม่ือบริโภคแล้วจะทํางานได้มากกว่ากรณีปกติทั่วไปและไม่ปรากฏว่าเป็นผู้
ก้าวร้าวหรือไม่ก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด ซึ่งตรงข้ามกับผู้เสพสุราหรือยาบ้า 

       - ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมแล้วทํางานจะเกิดความรู้สึกที่ดีและได้รับความ
เป็นธรรมและยอมรับจากสังคม 

       - เม่ืออารยประเทศต่าง ๆ ไม่ได้มีการควบคุมพืชกระท่อมเลย ดังนั้น การที่
ประเทศไทยไม่ควบคุมก็ไม่เสียหายต่อชาวโลกเช่นกัน 



     ผลเสีย 

       - ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย เบ่ืออาหาร ท้องผูก 

    - เม่ือบริโภคไปนาน ๆ อาจทําให้ติดได้ เม่ือไม่ได้บริโภคจะรู้สึกไม่มีแรง ซึมเศร้า 
นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร บางรายก้าวร้าวแต่เป็นมิตร (Hostility) อย่างไรก็ตามไม่เคยปรากฏว่ามี
คนเสียชีวิตหรือทําร้ายผู้อื่นจากการบริโภคพืชกระท่อม    

ผลกระทบด้านการเมือง 

     ผลดี 

       - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาลได้หากพิสูจน์และชี้แจงให้ประชาชนเห็นอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า “พืชกระท่อม” จริง ๆ แล้วไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอย่างแท้จริง เม่ือเทียบกับ
สุราหรือบุหร่ี และการนําพืชกระท่อมไปบริโภคจะมีผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่า 

      - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับระบบการเมืองเพราะสามารถแก้ปัญหาพืชกระท่อม
ได้ โดยระบบรัฐสภาและนําไปสู่ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อระบบการเมืองมากขึ้น 

       - ลดภาระหน้าที่และงบประมาณจํานวนมากที่รัฐจะต้องใช้ดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดความเก่ียวกับ “พืชกระท่อม”    

ผลเสีย 

       -  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจในทางมิชอบจะทําให้ประชาชนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมและส่งผลต่อความเชื่อม่ันในรัฐบาล 

       -  อาจเกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิดในวงกว้าง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นความขัดแย้งทางการเมือง เนื่องจาก “รัฐประกาศสงคราม
กับยาเสพติดแตกหัก” 

 

 

 

 



ผลกระทบด้านกฎหมาย 

     ผลดี 

       - ไม่มีประเทศใดในโลก และ UN ก็ไม่ควบคุม “พืชกระท่อม” ให้เป็นยาเสพติด 

       - การควบคุม “พืชกระท่อม” ตามกฎหมายมาจากสาเหตุ “ภาษี” ที่รัฐจัดเก็บ
จาก “ฝิ่น” ได้น้อยลง เพราะมีการเสพกระท่อมแทน 

       - การออก “พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖” รัฐอ้าง “เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน” โดยไม่มีการศึกษาวิจัยถึงผลดีและผลเสีย ของการบริโภคพืชกระท่อมเลย 

       - ลดปริมาณคดียาเสพติดและภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตํารวจ อัยการ และศาล 
ได้ในระดับหน่ึงที่จะต้องไปเสียเวลากับการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับพืชกระท่อม 
ผลกระทบทางด้านวิชาการ 

      หากประเทศไทยยังกําหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดต่อไปในอนาคตการท่ีจะ
นําพืชกระท่อมมาศึกษาหรือวิจัย จะต้องไปขออนุญาตจากต่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศได้
จดลิขสิทธิ์ไปแล้ว ดังเช่น หญ้าเปล้าน้อย 

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการยกเลิกยาเสพติดบางชนิดออกจากกฎหมายยาเสพติดของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในทวีปยุโรปที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
ออสเตรีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศลิกเตนสไตน์ และประเทศเยอรมัน เป็น
ประเทศที่รวมคนหลายชาติพันธุ์ไว้ด้วยกันและมีภาษาทางการทั้งหมดสี่ภาษาคณะมนตรีแห่ง
สมาพันธ์ (Federal Council) ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารภายใต้โครงสร้างสมาพันธรัฐของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ แต่ละรัฐในทั้งหมด 26 รัฐ (canton) มีอํานาจบริหารภายในของตนเอง ซึ่งรวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดด้วย (Kleiman, Mark A.R,. and Hawdon, JamesE., 2011) 

นโยบายยาเสพติดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่บนสี่เสาหลัก คือ การ
ป้องกัน (Prevention) การบําบัด (Treatment) การลดอันตราย (Harm Reduction) และ
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)มาตรการป้องกันมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสพ
ยา โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้การเสพยาเพียงคร้ังคราวกลายเป็นการติดยา 
และเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายที่เกิดจากยาเสพติดมีผลกระทบต่อสังคม มาตรการบําบัดได้รับการ
ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ติดยาเสพติดเลิกเสพยา และกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนปกติได้ พร้อมกับ



พัฒนาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของพวกเขา มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดรวมถึง
โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาสําหรับผู้ที่ติดยา จัดสถานท่ีฉีดยาและให้ความช่วยเหลือหญิง
โสเภณีที่ติดยาเสพติด ตลอดจนให้คําปรึกษากับเด็กที่พ่อแม่ติดยาเสพติด และท้ายที่สุดเป้าหมาย
ของเสาหลักที่สี่คือการลดปริมาณของยาเสพติด และการจํากัดการลักลอบค้ายาเสพติด จํากัด
ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเก่ียวข้องกับการลักลอบค้ายา และจํากัดองค์กรอาชญากรรม 

นโยบายยาเสพติดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก
ในปีที่ผ่านมา ผลจากภาพการเผยแพร่การใช้ยาเสพติดอย่างเปิดเผยในซูริกอย่างกว้างขวาง ทําให้
คลินิกที่ให้บริการฉีดและให้เฮโรฮีนแก่ "ผู้ติดยาเสพติด" เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เม่ือเร็วๆ นี้รัฐสภา
สวิตเซอร์แลนด์ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตและการขายกัญชาและปัจจุบันกําลังมี
การศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ 

มาตรการทางกฎหมาย กระบวนการดําเนินคดีและบทลงโทษ 

สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎหมายยาเสพติดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศในยุโรป
ส่วนใหญ่ และเป็นเช่นนี้มาเป็นเวลานานเกือบศตวรรษ กฎหมายยาเสพติด ปี ค.ศ. 1924 (1924 
Narcotics Act) ทําให้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฝิ่น ปี 
ค.ศ. 1912 (International Opium Convention of 1912) ที่ห้ามการเสพและการค้าฝิ่น โคคา 
และที่แปรรูปเป็นมอร์ฟีน เฮโรอีนและโคเคน รัฐบัญญัติว่าด้วยเร่ืองยาเสพติดและสารท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตประสาท ปี ค.ศ. 1951(Federal Narcotics and Psychotropic Substances 
Act หรือมักรู้จักกันในช่ือ กฎหมายยาเสพติด)ห้ามการปลูก การผลิต การขาย การจัดจําหน่าย 
และการมีไว้ในครอบครองของสารที่มีฝิ่นเจือปน สารแปรรูปจากโคคา และกัญชา กฎหมายยาเสพ
ติดได้จํากัดให้ใช้ยาเสพติดได้เฉพาะในทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการควบคุมการ
ใช้และควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด กฎหมายยาเสพติดได้รับการ
แก้ไขอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1970 เพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษปี ค.ศ. 1961 การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดในปี ค.ศ. 1975 ได้เพิ่มข้อกําหนดในการให้
ความช่วยเหลือทางการแพทย์และสังคมแก่ผู้ติดยานอกจากน้ี การแก้ไขเพิ่มเติมยังได้แยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างการลงโทษผู้เสพยาและการลงโทษผู้ลักลอบค้ายา การแก้ไขกฎหมายของปี 
ค.ศ. 1996 ได้กําหนดการควบคุมวัตถุดิบโดยบังคับใช้ใบอนุญาตนําเข้าและส่งออก และห้าม
การปลูก การผลิตการนําเข้า และการขายสารเสพติดบางชนิดโดยสิ้นเชิง ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวาง



โทษจําคุกหรือปรับ หรืออาจได้รับการตักเตือนเท่านั้นในกรณีโทษเล็กน้อย การเสพยาเป็นการ
ส่วนตัวหรือเสพร่วมกันโดยไม่มีการจําหน่ายในจํานวนเล็กน้อยไม่ต้องรับโทษ 

เม่ือการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติยาเสพติดข้ึนเป็น
คร้ังแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปลายทศวรรษที่ 1960 การขาดการจัดการจากรัฐบาล
กลางนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้องกันในระดับรัฐ บางรัฐเข้าปราบปรามการลักลอบค้า
ยา บางรัฐก็จัดตั้งโครงการเยาวชน ส่วนบางรัฐก็ทดลองการบําบัดโดยการงดเสพยาควบคู่ไปกับ
การบําบัดด้วยเมทาโดน บางรัฐก็ยังคงผ่อนปรนเรื่องยาเสพติดค่อนข้างมากจนถึงขนาดมากเกินไป 

 ในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เร่ิมนโยบายโพรมีโดร 
(ProMeDro) ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่เน้นการลดอันตรายจากยาเสพติดแทนการลงโทษ 
นโยบายโพรมีโดรได้หาวิธีที่จะลดจํานวนของผู้เร่ิมเสพยาใหม่ ป้องกันการพึ่งพายา ทําให้หายจาก
การติดยาโดยใช้มาตรการทางสังคมและการบําบัด ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสพยา นําผู้
เสพยากลับคืนสู่สังคม และลดภาวะอันตรายลง ระหว่างปี ค.ศ. 1991 และ 1999 สํานักงานสารณ
สุขของรัฐบาลกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ใช้เงินประมาณ 14.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีใน
โครงการเกือบ 300 โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการโพรมีโดร โครงการโพรมีโดรได้รับการ
ขยายเวลาออกไปในปีค.ศ. 1998 เป็นเวลาสี่ปีและได้รับงบประมาณประมาณ 17.7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การเข้าแทรกแซงตั้งแต่เร่ิมแรก การบําบัดแบบผสมผสาน
และแบบองค์รวมและมาตรการอ่ืนๆ การติดตามอาการและเผยแพร่ผลการศึกษา ตลอดจนการ
ปรับปรุงการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม โครงการโพรมีโด 3 ในปี ค.ศ. 2006 มุ่งแสวงหาความ
ร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในปี ค.ศ. 2011 

 โครงการอื่นๆ จะเน้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องสําหรับนักวิชาชีพซึ่งรวมถึงผู้มี
หน้าที่ในการพิพากษาลงโทษและผู้ให้การบริการทางสังคม ตลอดจนชุมชนในวงการแพทย์และ
การศึกษา โครงการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 
และการประเมินผลของโครงการอย่างต่อเน่ืองเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาตลอดจนบันทึก
ความก้าวหน้า การให้บริการข้อมูลที่ดีขึ้น และการประสานงานภายในสมาพันธ์ก็ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้น 

 การศึกษาที่ริเร่ิมโดยสมาพันธ์เพื่อศึกษาการบําบัดด้วยเฮโรอีนของผู้เสพที่ล้มเหลว
จากโครงการอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1992 ค่อนข้างจะมีความโดดเด่น กล่าวคือ รัฐบาลได้สั่งให้มีการ
ทดลองซึ่งดําเนินการในช่วงปี ค.ศ. 1994 ถึง 1996 และในปี ค.ศ. 1997 พบว่า การรักษาโดยใช้
เฮโรอีนสามารถช่วยให้ผู้ที่ติดเฮโรอีนอย่างหนักมีสุขภาพทางจิตใจและร่างกายที่ดีข้ึนและ



พ่ึงพาตัวเองได้มากข้ึน โครงการดังกล่าวได้ช่วยลดการเสพยาและอาชญากรรมที่เกิดจากยาเสพ
ติดลง และในปี ค.ศ. 1999 คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์จึงได้อนุมัติโครงการแบบเฉพาะกาล 

ในส่วนของรายงานเร่ืองกัญชา เม่ือปี ค.ศ. 1999 ชี้ให้เห็นว่ามีการปลูกกัญชาเพิ่ม
มากขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ 1990 และผลผลิตนี้ถูกส่งไปยังตลาดที่ผิดกฎหมายมากกว่า
ตลาดที่ถูกกฎหมาย (สิ่งทอท่ีทําจากใยของต้นกัญชง (hemp) ในขณะที่กัญชาอัดแท่ง (hashish) 
มีการแอบขายกันตามท้องถนน แต่กัญชากลับมีการวางขายอย่างเปิดเผยตามร้านขายกัญชง (ใน
รูปของหมอนที่มีกลิ่นหอม)  จากรายงานพบว่า กัญชาทําให้มีอาการมึนเมาเล็กน้อย และมีผลใน
การทําให้ติดได้น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม และเหมาะที่จะใช้ในการบําบัด
แต่ไม่เหมาะกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์รายงานยังได้เสนอแนะให้การเสพ การมีไว้ในครอบครอง และ
การซื้อเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ในปี ค.ศ. 1993 และ 1994 ร้อยละ 70 ของผู้ออกเสียงประชามติคัดค้าน
โครงการเยาวชนปลอดยา (Youth without Drugs) ซึ่งเป็นนโยบายบนพื้นฐานของการงดเสพ 
และร้อยละ 74 ออกเสียงประชามติคัดค้านโดรเลก (DroLeg) ซึ่งเสนอให้การเสพกัญชาเป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลกลางเห็นว่าการคัดค้านทั้งสองประเด็นสุดข้ัวเกินไป ในเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 2008ประชาชนชาวสวิสคัดค้านการทําให้กัญชาเป็นส่ิงที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 63 และในการลงประชามติคร้ังเดียวกันนี้พบว่าร้อยละ 68 เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนการทดลองใช้เฮโรอีนเพ่ือการบําบัดอาการติดยาให้เป็นโครงการถาวร 

ภาพรวมในเบื้องต้น จะเห็นว่า ระหว่างปี ค.ศ.1990 ถึงปี ค.ศ.2000 นโยบายยา
เสพติดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เร่ิมเป็นหนึ่งเดียวกันและก้าวหน้ามากขึ้นในการรักษาอาการ
ติดยาเสพติด นโยบายใหม่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลดการเน้นในเร่ืองของการบังคับใช้
กฎหมายและการลงโทษลง แล้วหันมาเพ่ิมการมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือในการดูแล
สุขภาพและดูแลสังคมมากข้ึน มาตรการป้องกันยังคงมีความสําคัญอยู่ โครงการเยาวชนต่อต้าน
ภัยยาเสพติดสามารถเข้าถึงเยาวชนจํานวนหลายแสนคนตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 และคนจํานวน 
15,000 คน จากผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างหนัก 30,000 คน ได้เข้ารับการบําบัด จํานวนผู้ที่ติดเชื้อเอช
ไอวีในหมู่ผู้ติดยาลดลงจากร้อยละ 36-40 ของจํานวนผู้ที่ติดยาทั้งหมดในปี ค.ศ.1991 เหลือร้อย
ละ 14-17 ในปี ค.ศ. 1999 การบังคับใช้กฎหมายยังคงเข้มงวดเหมือนเดิม แต่มุ่งเป้าไปท่ีผู้
ลักลอบค้ายามากกว่าผู้เสพยา 

ข้อหาในคดียาเสพติดได้เพิ่มขึ้นจากจํานวนทั้งหมด 23,400 รายในปี ค.ศ. 1991 
เป็น 44,336 รายในปี ค.ศ. 1999 ขณะที่กฎหมายที่เข้มงวดมากข้ึนเก่ียวกับการลักลอบค้ายาและ



การฟอกเงินก็เร่ิมมีผลบังคับใช้ในทศวรรษที่ 1990 ด้วยเช่นกัน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาและการลดลงของปัญหายาเสพติด แต่ก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหา ดังที่เห็นได้จากจํานวน
ผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีทั้งหมด 120 รายในปี ค.ศ. 1985 ได้เพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 400 รายในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1990 ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 200 รายต่อปี
จากปี ค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2005 

ความผิดและโทษ 

รัฐบัญญัติ ว่าด้วยยาเสพติดและสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ปี ค .ศ . 
1951(Federal Narcotics and Psychotropic Substances Act 1951) หรือ Narcotics 
Act เป็นกฎหมายหลักในการป้องกันและควบคุมยาเสพติดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงในปี 1975 และ 1996 

บทบัญญัติที่สําคัญได้แก่  

มาตรา 4บัญญัติว่า ในการผลิต การจ่ายแจก การเก็บรักษาและใช้ยาเสพติด 
รวมถึงการปลูก และขาย จะกระทํามิได้ หากมิได้รับอนุญาต ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย Federal 
Council (เทียบเท่า คณะรัฐมนตรี) 

มาตรา 5บัญญัติว่าในการนําเข้าและส่งออกสารเสพติดซึ่งได้รับการควบคุมต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากสํานักงานสาธารณสุขของสมาพันธ์ 

มาตรา 8กําหนดประเภทของยาเสพติดที่ห้ามปลูก นําเข้าผลิต หรือจําหน่าย 
ได้แก่ ฝิ่น ที่ใช้สําหรับสูบ เฮโรอีนยาหลอนประสาท(เช่น LSD)  รวมถึงพืชที่สามารถนํามาสกัด
หรือหั่นบดเป็นยาเสพติด   

ในมาตรานี้ยังได้กําหนดวิธีการสําหรับปฏิบัติต่อผู้ติดยาไว้ด้วยว่า Federal 
Council สามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (แบบบังคับ) เฉพาะกับบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นบุคคลอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2) เป็นบุคคลซึ่งติดยาเสพติดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) เป็นบุคคลซึ่งไม่ยอมเข้ารับการบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง  

ทั้งในลักษณะของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือในลักษณะอื่นใดที่ได้รับการยอมรับ 



4) เป็นบุคคลซึ่งประจักษ์ชัดว่า บกพร่องทางด้านสังคม ด้านจิตวิทยาและด้าน
การรักษาอันเนื่องมาจาการติดยา 

มาตรา 19(1) บัญญัติถึงการกระทําผิดและโทษทางอาญากรณีบุคคลใดปลูก ผลิต 
สกัด ดําเนินการ ตระเตรียมยาเสพติด โดยผิดกฎหมาย  หรือกรณีจัดเก็บ ขนส่ง  นําเข้า ส่งออก 
จัดหา จ่ายแจกจําหน่าย ซื้อ หรือครอบครองยาเสพติดโดยมิได้รับอนุญาต  รวมถึงกรณีบุคคลที่ให้
ทุนสนับสนุนการค้ายาเสพติดหรือสนับสนุนการเสพยาเสพติด  บุคคลน้ันอาจต้องรับโทษจําคุก
หรือโทษปรับ ขึ้นกับความร้ายแรงของการกระทํา  หากร้ายแรงจะมีโทษจําคุกไม่น้อยกว่า 1 ปี   
หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านฟรังก์ 

 (2) กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําร้ายแรง ได้แก่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

-  รู้หรือควรรู้ว่า การกระทําของตนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอื่นๆ 

-  มีการกระทําในฐานะสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติด 

-  เข้าร่วมการค้ายาเสพติดในลักษณะทําเป็นอาชีพโดยดําเนินการจําหน่ายหรือ 

ได้รับค่าตอบแทน 

(3) กรณีผู้กระทําความผิดตามวรรค 1 กระทําไปโดยมิได้ตั้งใจ (inadvertently) 
อาจได้รับโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือได้โทษกักขัง หรือโทษปรับ 

  (4) กรณีบุคคลใดกระทําผิดนอกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ถูกจับกุมในประเทศ
โดยมิได้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  จะต้องรับโทษตามมาตรา 19 อนุมาตรา (1) และ (2) หากการ
กระทํา(นอกประเทศ) นั้นสามารถถูกลงโทษได้หากกระทําในประเทศ 

มาตรา 19a 

 (1) กรณีบุคคลใดเจตนาเสพยาเสพติดหรือกระทําผิดตามมาตรา 19  โดยเป็นการ
กระทําส่วนบุคคล(ส่วนตัว) บุคคลน้ันต้องรับโทษกักขังหรือโทษปรับ 

 (2)กรณีกระทําความผิดลหุโทษในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่อาจดําเนินคดีหรืองด
การลงโทษก็ได้ โดยใช้การตักเตือนแทน  



 (3) กรณีที่ผู้กระทําผิดยอมรับมาตรการเชิงคุ้มครองป้องกัน โดยเข้ารับการดูแล
จากแพทย์ อาจไม่ต้องมีการส่งฟ้องคดีอาญา (Criminal prosecution) แต่หากผู้กระทําผิดไม่
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้ดําเนินกระบวนการฟ้องคดีต่อไป 

 (4) กรณีผู้กระทําผิดเป็นผู้ติดยาเสพติด  ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทําผิดเข้ารักษาตัวใน
สถานบําบัด  หรือให้นํา มาตรา 441 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสวิสเซอร์แลนด์ (Criminal 
Code of Switzerland) มาใช้โดยอนุโลม 

มาตรา 19bกรณีบุคคลใด  ตระเตรียมยาเสพติดเพื่อใช้ส่วนตัว หรือเสพร่วมกับ
บุคคลอื่นโดยมิได้เสียค่าใช้จ่าย หากยาเสพติดมีจํานวนน้อย บุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษ 

มาตรา 19c  กรณีบุคคลใด  เจตนาชักชวนหรือพยายามชักชวนบุคคลอื่นให้
เสพยาเสพติด โดยผิดกฎหมาย บุคคลน้ันต้องรับโทษกักขังหรือโทษปรับ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติด แต่มีโทษ
จําคุกตลอดชีวิตในคดีประเภทอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา (Swiss Criminal Code) ทั้ง
ไม่มีโทษประหารชีวิตอีกด้วย 

ร่างกฎหมายการยกเลิกความเป็นอาชญากรรมของกัญชา 

The Swiss Federal Council ได้ยื่นร่างกฎหมายหลักให้กับรัฐสภา มณฑลและ
สาธารณชนเพื่อทําการพิจารณาแก้ไขหลักการในกฎหมายยาเสพติด ร่าง กฎหมาย ฉบับนี้ซึ่งต้อง
ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนต่างๆจากมณฑลและการแนะนําแห่งชาติมีรากฐานมาจากการสังเกต
ซึ่งมีความคล้ายกับสิ่งที่เคยค้นพบดังนี้ 

“…เก่ียวกับกัญชา ยังมีช่องว่างมากระหว่างสถานการณ์จริง บทบัญญัติทาง
กฎหมาย และการดําเนินการ คณะกรรมการด้านยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐกล่าวในรายงานเร่ือง
กัญชาว่าระบบการห้ามไม่ให้มียาเสพติด ไม่สามารถป้องกันการใช้กัญชา และผู้เสพกัญชาไม่ได้
มองตนเองว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดอีกต่อไป ความเสี่ยงที่กัญชาเป็นเคร่ืองแสดงถึงสุขภาพจะต้อง
ได้รับการประเมินแตกต่างไปจากวิธีที่กฎหมายเคยทําในปี 1975” 

 

                                                            
1อนุมาตรา (1) หากศาลมีคาํพิพากษาใหร้อลงอาญา  ผูก้ระทาํผดิอาจถูกคุมความประพฤติ ตั้งแต่  2 ปีถึง 5 ปี 
    อนุมาตรา (2) ศาลอาจมีคาํสัง่ใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือจากงานคุมประพฤติและกาํหนด(เง่ือนไข)การปฏิบติัตนระหวา่งถูกคุมความ      
    ประพฤติ 



ในขณะเดียวกัน กัญชายังถูกมองว่าเป็นยาที่สร้างนิสัยเสพติด ทุกคนต่างรู้สึกว่า
คุณสมบัติทางยาของกัญชาจะนําผู้เยาว์ที่เสพกัญชา ไปสู่การใช้ยาแอมแฟตามีน ทัศนคตินี้ได้รับ
จากปฏิเสธว่าไม่จริงโดยมีรายงานปี 1989 ของคณะอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการยาเสพ
ติดแห่งชาติ (Federal Commission on Narcotics) 

การวิจัยล่าสุดได้สนับสนุนการค้นพบว่าผลกระทบของกัญชาจะมีอันตรายต่อ
สุขภาพน้อยกว่าผลกระทบของแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหร่ี 

จํานวนผู้ใช้สารอนุพันธ์กัญชามีจํานวนเพิ่มขึ้น ในปี 1992 ตามผลสํารวจด้าน
สุขภาพของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (Federal Statistics Office) 16.3 % ของพลเมืองที่เป็น
ผู้เยาว์อายุ 15-35 ปี กล่าวว่าพวกเขาเคยใช้กัญชาอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ในปี 1997 26.7% 
ตอบเช่นเดียวกัน ประเทศในกลุ่ม OECD ได้พบแนวโน้มคําตอบเช่นเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา 
ยกตัวอย่างเช่น จํานวนผู้ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนใหญ่อายุ 18 ปี มีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก 32.6 % ในปี 
1992 ไปถึง 49.6 ในปี 1997  

ร่างกฎหมาย กัญชาฉบับแก้ไข ก็อยู่บนพื้นฐานของการสํารวจนี้ว่า :ตามการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของกฎหมาย และการ
แพร่กระจายของการใช้กัญชาซึ่งเราเห็นชอบอย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพืชกระท่อมในประเทศไทย  

                     พืชกระท่อมเพิ่งปรากฏเป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายเป็นคร้ังแรกในรัช
สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงของการออก
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื่องจากฝิ่นที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดผลิตฝิ่นสุก ฝิ่นดิบ มีราคา
แพง ทําให้คนหันมาสูบกระท่อมแทนฝิ่น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแท้ที่จริงการตรา พ.ร.บ.พืชกระท่อม 
พ.ศ. ๒๔๘๖ และใช้สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้มีเหตุผลและหลักการทางการค้าทางภาษีของรัฐ หาใช่
เพราะเหตุที่พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติด 

 ปัจจุบันพืชกระท่อมถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ตามมาตรา 
7(5) มาตรา 26 มาตรา 48 มาตรา 57 มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 
วรรค 3 และวรรค 4 มาตรา 89 มาตรา 92 วรรค 2 มาตรา 93 วรรค 1 วรรค 2 วรรค 3 มาตรา 
93/1 วรรค 2 และมาตรา 101 ทวิ จากความรับรู้เดิม“กระท่อม”เป็นสิ่งเสพติด ซึ่งแม้ว่าตาม
กฎหมายนั้นไม่ว่าจะเสพหรือจําหน่ายก็มีโทษจําคุกหรือปรับแล้วแต่กรณี แต่ก็ยังมีการลักลอบขาย
ใบกระท่อมโดยอ้างสรรพคุณทางยา ซึ่งสมัยโบราณจะใช้กระท่อมเป็นตัวยาแก้ท้องเสีย ช่วยระงับ
อาการไอ ระงับอาการปวดฟัน ระงับอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ รักษาโรคเบาหวาน รักษาอาการ
ปวดประจําเดือน บิด ท้องร่วง กล่อมประสาท สมานแผลในปาก ห้ามเลือด ลดความดัน แก้พิษ
จากพืช  ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถสกัดเอาสารแอลคะลอยด์ที่พบในพืช
กระท่อม ประมาณ 40 ชนิด มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างมากมาย เช่น ใช้
ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีน ขยายหลอดเลือด ลดความดัน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ
ยังพบว่าสารสกัดจากใบกระท่อมนั้น สามารถนํามาใช้เพื่อการบําบัดอาการติดยาเสพติดได้ (อยู่ใน
ขั้นตอนของการทดลอง) “กระท่อม”แม้จะเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทแต่สารท่ีมี
อยู่ในใบกระท่อมจะออกฤทธิ์เพียงช่วยลดอาการปวดและช่วยกระตุ้นเลือด หัวใจให้สูบฉีดมากข้ึน 
เหมือนกับฤทธิ์ของกาแฟ มีฤทธิ์พอสมควร ทําให้มีแรงทํางานมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้เมาแบบขาด
สติ ฤทธิ์ที่ทําให้บ้าก็ไม่มี แต่ในส่วนของการเสพแล้วติดมากน้อยแค่ไหนนั้น จากการทดลองโดยใช้
หนูทดลองนั้นระหว่างใบกระท่อมกับหมากที่เค้ียวกัน พบว่ากระท่อมมีสารเสพติดค่อนข้างต่ํากว่า
หมาก 



 ในประเทศไทยประชาชนจํานวนมากได้บริโภคใบกระท่อมกันเป็นปกติโดยพบ
มากใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภาคกลางพบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ พบว่ามีการบริโภคบ้างเล็กน้อย ผู้ที่บริโภคส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยให้การทํางานหนักหรือทํางานกลางแจ้งได้ดี มีความอดทนในการทํางาน บางแห่งบริโภค
เพื่อเข้าสมาคมในคนกลุ่มเดียวกัน วิธีบริโภคใบกระท่อมก็โดยการเคี้ยวกินกับน้ําหรือชา กาแฟ 
และการบริโภคดังกล่าวได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มหรือ
ท้องถิ่น คล้ายคลึงกับการกินหมาก 

 ปัจจุบนัพบว่าแพทย์พื้นบ้านจํานวนมากยังใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมของตัวยาสมุนไพรไทย
หลายขนาน อาทิ ใช้รักษาแก้ไอ งูสวัด ท้องเสีย เบาหวาน ลดความดัน สมานแผลในปาก สมาน
แผลสด ระงับอาการปวดต่าง ๆ (ปวดฟัน ปวดมวนท้อง ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ ปวดประจําเดือน) 
ห้ามเลือด   บิด  แก้พิษ  อันเนื่องจากแพ้พิษของใบไม้และสัตว์   (ใช้เปลือกกระท่อมฝนกับน้ําปูน
แดงทาบริเวณที่ถูกใบไม้หรือสัตว์)  ซึ่งยาสมุนไพรเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย แต่
เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
มาตรา 7 โดยจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เม่ือผู้เสพถูกเจ้าพนักงานเข้าจับกุม บุคคล
เหล่านั้นก็ได้รับความเดือดร้อนถูกลงโทษปรับหรือจําคุกแล้วแต่กรณี ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า สมควร
ที่จะให้ยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยเสพติดให้
โทษ โดยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในมาตรา 7 (5) มาตรา 
75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 วรรค 3 และ วรรค 4 และมาตรา 92 วรรค 2 และ
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เร่ืองระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดให้โทษ เพราะการใช้พืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านของประชาชนในหลายพื้นที่ที่นิยม
บริโภคเพื่อกระตุ้นการทํางาน ไม่ส่งผลร้ายต่อสังคมส่วนรวม และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทาง
วิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกระท่อม และจากการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งปรากฏว่าทางองค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มิได้กําหนดให้พืชกระท่อมเป็น
ยาเสพติด จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เคยบริโภคและไม่เคยบริโภคใบกระท่อม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนปัจจุบันสรุปโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็น
การพิจารณาทางด้านความม่ันคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้าน
กฎหมายแล้วเห็นได้ว่า ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลดีจากการนําพืชกระท่อมมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งในส่วนของเนื้อไม้สามารถนํามาสร้างอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ได้ ส่วนทางการ
แพทย์สามารถนํามาพัฒนาใช้เป็นยารักษาโรคทั้งแผนโบราณ และแผนปัจจุบันและหาก
เปรียบเทียบพืชกระท่อมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่มีแต่โทษรุนแรงไม่มีคุณประโยชน์ หรือแม้จะ



เปรียบเทียบกับบุหร่ีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ควันบุหร่ียังก่อให้เกิดโทษกับ
ตัวผู้สูบเองและคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหร่ีกับไม่มีคุณประโยชน์ใดๆ ดังนั้น เม่ือพืชกระท่อมเป็น
สารเสพติดที่ไม่ก่อให้เกิดโทษร้ายแรงกับผู้เสพ หากถอน “พืชกระท่อม” ออกจากกฎหมายยาเสพ
ติดให้โทษดังกล่าว ก็น่าจะเป็นการลดปัญหาของผู้กระทําความผิดที่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ินที่
ยากไร้ ชนใช้แรงงาน ที่ไม่มีเจตนาที่จะใช้ใบกระท่อมเพื่อการเสพติด มีผลให้ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมในคํากล่าวที่ว่า คุกมีไว้ขังคนจน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาหางานทางวิชาการ การตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องแล้ว ปรากฏว่าทางองค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ได้กําหนดให้พืช
กระท่อมเป็นยาเสพติด และจากการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อมูลแนวความคิดเห็นประชาชนทั้งที่
บริโภคและไม่บริโภคใบกระท่อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผน
ปัจจุบัน และอื่น ๆ สรุปโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมือง และด้านกฎหมายแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า“ประเทศชาติ
และประชาชนจะได้รับผลดีตอบแทนที่คุ้มค่าย่ิงจากการนําพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์”  

 ส่วนกฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศนั้น ไม่มีบทลงโทษหรือกฎหมายที่เก่ียวกับ
พืชกระท่อม ส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภทกัญชาหรือเมทแอมเฟตามีนเท่านั้น อย่างเช่น ใน
ประเทศญี่ปุ่น เห็ดที่ทําให้เกิดประสาทหลอน (hallucinogenic mushrooms) ไม่เคยถูกกําหนด
ว่าผิดกฎหมาย จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 ที่การส่ังห้ามเกิดจากการที่กลุ่มวัยรุ่นนําเอาการเสพเห็ด
ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มตน  

3.2 วิเคราะห์ถึงการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด       

        จากการศึกษาข้อสังเกตบางประการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พบว่าตั้งแต่หน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาศึกษาเร่ืองพืชกระท่อม ไม่พบว่ามี
สื่อมวลชนแขนงใดวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ฝ่ายปกครองก็ต้องการให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจาก
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเช่นกัน เนื่องจากมิอาจทวนกระแสข้อเท็จจริงในสังคมได้ 

     ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะประโยชน์ในการที่จะทําการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาให้ใช้เป็นยารักษาโรคทั้งแผนโบราณ และแผนปัจจุบัน ผลการวิจัยใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
การประกอบอาชีพ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นสมควรที่จะให้ยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ โดยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในมาตรา 7 (5) มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 



วรรค 3 และวรรค 4 และมาตรา 92 วรรค 2 และแก้ไขบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

โดยที่ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงของประเทศและการป้องกันและปราบปราม
การค้าและการเสพยาเสพติดจําเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการและให้อํานาจในการ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับยาเสพติดแต่ละประเภท พบว่า พืชกระท่อม ถือได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษในประเภท 5 
และตามกฎหมายนั้นไม่ว่าจะเสพหรือจําหน่ายก็มีโทษทั้งปรับและจําคุกแล้วแต่กรณี แต่ก็ยังเห็น
ข่าวอยู่เร่ือยๆ ว่ามีการลักลอบขายใบกระท่อม ด้านสรรพคุณทางยาของกระท่อมนั้น สมัยโบราณ
จะใช้กระท่อมเป็นตัวยาแก้ท้องเสีย ในสูตรของหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนโบราณ บางสูตรก็บอก
ว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า สารสกัดจากใบ
กระท่อมนั้น สามารถนํามาใช้เพื่อการบําบัดอาการติดยาเสพติดได้ (ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นของการ
ทดลอง)  ทั้งนี้ “กระท่อม” เป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท จากผลการศึกษาปรากฏ
ว่า หากเสพใบกระท่อมในปริมาณน้อยจะมีผลกระตุ้นประสาท แต่ถ้าเสพในปริมาณมากจะให้ผล
กดประสาท และหากเสพติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งยังพบว่าในปัจจุบันมี
ประชาชนจํานวนมากได้บริโภคใบกระท่อมกันเป็นปกติ โดยพบมากใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภาค
กลางพบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดอื่น 
ๆ พบว่ามีการบริโภคบ้างเล็กน้อย ผู้ที่บริโภคส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้การทํางานหนัก
หรือทํางานกลางแจ้งได้ดี มีความอดทนในการทํางาน บางแห่งบริโภคเพื่อเข้าสมาคมในคนกลุ่ม
เดียวกัน วิธีบริโภคใบกระท่อมก็โดยการเคี้ยวกินกับน้ําหรือชา กาแฟ และการบริโภคดังกล่าว
ได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มหรือท้องถิ่น คล้ายคลึงกับการกิน
หมาก 

 นอกจากนี้ยังพบว่ามีแพทย์พื้นบ้านจํานวนมากได้ใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมของตัว
ยาสมุนไพรไทยหลายขนาน อาทิ ใช้รักษาแก้ไอ งูสวัด ท้องเสีย เบาหวาน ลดความดัน สมานแผล
ในปาก สมานแผลสด ระงับอาการปวดต่าง ๆ (ปวดฟัน ปวดมวนท้อง ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ ปวด
ประจําเดือน) ห้ามเลือด   บิด  แก้พิษ  อันเน่ืองจากแพ้พิษของใบไม้และสัตว์   (ใช้เปลือก
กระท่อมฝนกับน้ําปูนแดงทาบริเวณที่ถูกใบไม้หรือสัตว์)  ซึ่งยาเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย แต่เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522 มาตรา 7 โดยจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เม่ือผู้เสพถูกเจ้าพนักงานเข้าไป
ปราบปรามจับกุม บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับความเดือดร้อนถูกลงโทษปรับหรือจําคุกแล้วแต่กรณี 



ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า สมควรที่จะให้ยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
ตามกฎหมายว่าด้วยเสพติดให้โทษ โดยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ในมาตรา 7 (5) มาตรา 75 วรรค 2 มาตรา 76 วรรค 2 มาตรา 76/1 วรรค 3 และ วรรค 4 
และมาตรา 92 วรรค 2 และแก้ไขบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2539) เร่ืองระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ เพราะการพืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านของ
ประชาชนในหลายพื้นที่ที่นิยมบริโภคเพื่อกระตุ้นการทํางาน ไม่มีผลเป็นอันตรายต่อสังคม ร่างกาย 
อีกทั้งพืชกระท่อมยังมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างแพร่หลาย หากเปรียบเทียบกับ
ยาเสพติดชนิดอื่นที่มีโทษร้ายแรง ดังนั้น พืชกระท่อมจึงเป็นสารเสพติดที่ไม่ก่อให้เกิดโทษร้ายแรง 
หากถอน “พืชกระท่อม” ออกจากกฎหมายยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ก็น่าจะเป็นการลดปัญหา
ของผู้กระทําความผิดในคดียาเสพติดอันโยงใยไปถึงนักโทษที่เพิ่มจํานวนจากการกระทําความผิด
ของผู้เสพเพิ่มมากข้ึนอีกระดับหนึ่งด้วย  
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เอกสารอ่ืนๆ 

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญั ศกึษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระทอ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เสนอวา่ควรยกเลิกพืชกระทอ่มออกจากยาเสพติให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม ่ 
“สํานกักรรมาธิการ 2 สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา” กรุงเทพมหานคร:  

 



 

ประวตัิผู้ศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล   นายประพันธ์  ก่ิงพุทธพงษ์ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

คุณวุฒิการศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

    เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 45 

ประสบการณ์การทํางาน  ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้  

    ผู้พิพากษาศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 

    ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี 

    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

    ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 

    ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน  
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