
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๕๘/๒  

แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส ำนักงำน ป.ป.ส.) ได้ยกร่ำงกฎกระทรวง
และร่ำงประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ ๕๘/๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรเสพและกำรครอบครอง              
พืชกระท่อมที่กระท ำในท้องที่ซึ่งประกำศเป็นท้องที่ที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิด พ.ศ. .... 

๒. ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดเขตท้องที่ที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้ 
โดยไม่มีควำมผิด หมู่บ้ำน (ระบุ) ต ำบล (ระบุ) อ ำเภอ (ระบุ) จังหวัด (ระบุ)  

 โดยมีวิธีกำรและก ำหนดระยะเวลำในกำรแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 
๑. ประกำศเชิญหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. 

(www.oncb.go.th) วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
๒. ระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็น ระหว่ำงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
๓. วิธีกำรแสดงควำมคิดเห็น : สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำง ดังนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

๓.๑ แบบสอบถำมออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 
 ๓.๒ ดำวน์โหลดแบบแสดงควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. 

(www.oncb.go.th) น ำส่งแบบแสดงควำมคิดเห็นฯ ด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ “ส ำนักงำน ป.ป.ส.  
(กองกฎหมำย) เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐” 

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 กลุ่มเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบ
จากร่างกฎหมายฉบับนี้ อาทิ ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป ฯลฯ โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ตามแบบแสดงความคิดเห็น 
ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๙ คน แบ่งออกเป็น  
 ๑. แบบสอบถำมออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) จ ำนวน ๑,๑๐๘ คน 
 ๒. ทางโทรสาร น าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ จ านวน ๓๙๑ คน 
 
 
 
 

http://www.oncb.go.th/
http://www.oncb.go.th/


๒ 
 

๓. การจ าแนกข้อมูลของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 ความเกี่ยวข้องของผู้แสดงความคิดเห็น 
  ข้ำรำชกำรต ำรวจ    ๑๑ คน 
  ข้ำรำชกำรทหำร      ๔ คน 
  ข้ำรำชกำรพลเรือน  ๒๑๑ คน 
  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ๔๗๗ คน 
  ประชำชนทั่วไป  ๕๒๘ คน 
  อ่ืนๆ ๒๖๘ คน 

 ช่วงอายุ 
 ๒๐ – ๓๕ ป ี ๓๑๒ คน 
 ๓๖ – ๕๐ ป ี ๙๒๔ คน 
 ๕๑ – ๖๐ ป ี ๑๙๕ คน 
 ๖๑ ปีขึ้นไป   ๖๘ คน 

 ระดับการศึกษา 
ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี ๖๕๔ คน 
ปริญญำตรี ขึ้นไป ๘๔๕ คน 

ภูมิล าเนา 
ภำคเหนือ รวมทั้งหมด ๑๔๐ คน 
พะเยำ     ๖  คน ล ำปำง ๖ คน เชียงใหม่    ๕๑ คน 
น่ำน    ๒๓ คน เชียงรำย ๘    คน แม่ฮ่องสอน   ๔ คน 
อุตรดิตถ์      ๑๗ คน แม่ฮ่องสอน ๖ คน แพร่   ๕ คน 
ล ำปำง    ๑๐ คน ล ำพูน ๔ คน 
 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด ๑๙๕ คน 
ร้อยเอ็ด ๑๗ คน บุรีรัมย์      ๖ คน ขอนแก่น      ๗ คน 
สุรินทร์      ๓ คน หนองคำย      ๔ คน กำฬสินธุ์      ๗ คน 
ศรีสะเกษ    ๑๐ คน ชัยภูมิ    ๔๒ คน นครพนม    ๒๓ คน 
นครรำชสีมำ   ๔ คน มหำสำรคำม   ๔๕ คน เลย      ๓ คน 
หนองบัวล ำภู   ๖ คน อุดรธำนี    ๑๕ คน อุบลรำชธำนี     ๓ คน 
 
 
 
 



๓ 
 

ภำคกลำง รวมทั้งหมด ๓๔๓ คน 
กรุงเทพฯ            ๗ คน อุทัยธำนี      ๗ คน สิงห์บุรี      ๓ คน
พระนครศรีอยุธยำ   ๒ คน พิษณุโลก    ๓๔ คน นนทบุรี      ๕ คน 
สมุทรสำคร      ๘  คน สุพรรณบุรี      ๔ คน พิจิตร    ๓๘ คน 
สุโขทัย    ๑๐ คน ชัยนำท    ๑๙ คน นครสวรรค์      ๒ คน 
ก ำแพงเพชร ๔๘ คน นครนำยก      ๘ คน นครปฐม      ๕ คน 
ปทุมธำนี    ๓๗ คน เพชรบูรณ์    ๒๗ คน สระบุรี    ๗๑ คน 

 อ่ำงทอง    ๔ คน ลพบุรี      ๔ คน 
 

ภำคตะวันออก รวมทั้งหมด ๑๙๔ คน 
ชลบุรี    ๗๕ คน จันทบุรี    ๔๕ คน ปรำจีนบุรี      ๗ คน 
รำชบุรี    ๒๗ คน ระยอง      ๓ คน จันทบุรี    ๒๗ คน 
ฉะเชิงเทรำ      ๔ คน ตรำด      ๖ คน 
 
ภำคตะวันตก รวมทั้งหมด ๕๗ คน 
กำญจนบุรี      ๙ คน เพชรบุรี      ๗ คน ตำก ๒๐ คน 
ประจวบคีรีขันธ์ ๒๑ คน 
 
ภำคใต้ รวมทั้งหมด ๕๗๐ คน 
ระนอง    ๒๐๓ คน ชุมพร    ๕๙ คน สตูล    ๒๕ คน 
สุรำษฎร์ธำนี      ๔๐ คน ยะลำ        ๕ คน กระบี่    ๑๕ คน
นครศรีธรรมรำช  ๑๐๒ คน พังงำ   ๑๘ คน สงขลำ ๕๖ คน 
ตรัง      ๒๖ คน นรำธิวำส      ๖ คน ปัตตำนี ๘ คน 
พัทลุง ๗ คน 
 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อม 
ที่กระท าในท้องที่ซึ่งประกาศเป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด พ.ศ. .... 

ข้อ ๑ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรเสพและกำรครอบครองพืชกระท่อม                   
(ไม่รวมถึงกำรน ำพืชกระท่อมไปปรุงหรือผสมกับยำเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ ยำหรือสำรอ่ืนซึ่งก่อให้เกิด 
กำรน ำไปใช้หรือมีแนวโน้มในกำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิด)  ที่จะกระท ำในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขประกำศเป็นท้องที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิด ให้เป็นไปตำมธรรมนูญประชำคม
หรือกติกำท้องที่ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย  

 เห็นด้วย จ ำนวน ๑,๒๐๕ คน ไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๒๙๔ คน 



๔ 
 

 
 สรุปควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
 ๑. อำจจะควบคุมไม่ทั่วถึง ท ำให้วัยรุ่นบำงคนน ำไปใช้ในทำงที่ผิด เช่น สี่คูณร้อย เป็นต้น 
 ๒. ควรมอบหมำยหน่วยงำนฝ่ำยปกครอง ก ำกับ ควบคุม ดูแลกำรปลูก และพ้ืนที่ในกำรปลูก 
โดยชัดเจน 
 ๓. จะท ำให้เกิดกำรมั่วสุ่ม มำกกว่ำกำรน ำไปใช้กับคนที่รักษำโรค ประกอบกับว่ำในทุกวันนี้เจ้ำหน้ำที่
ผู้มีอ ำนำจปรำบปรำมยำเสพติดยังคงเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด ไม่มีมำตรกำรปรำบปรำมอย่ำงเด็ดขำด 
พืชกระท่อมจึงควรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำยต่อไป 
 ๔. กำรควบคุมพ้ืนที่ท ำได้ยำก หำกผู้เกี่ยวข้องคิดว่ำเป็นประโยชน์กับประชำชนทั่วไปก็ควรเปิดเสรี
ทั่วประเทศ แต่หำกคิดว่ำยังมีควำมเห็นแย้งอยู่ก็ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ  ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยังมีควำมรู้น้อยในเรื่องกำรใช้ยำเสพติดในทำงที่เป็นประโยชน์ จึงอำจจะหลงเชื่อและถูกชักจูงไปในทำงที่ผิดได้ง่ำย 
 ๕. ไม่เห็นด้วยมำกๆ ถ้ำจะก ำหนดเฉพำะพ้ืนที่เสพโดยไม่มีควำมผิด ถ้ำร่ำงฉบับนี้ได้รับกำรพิจำรณำ
ออกเป็นกฎหมำยก็จะมีกำรเรียกร้องให้ยำเสพติดประเภทอ่ืนถูกกฎหมำยตำมมำเรื่อยๆ  อนำคตประเทศไทย
จะกลำยเป็นประเทศผู้ผลิตยำเสพติด 
 ๖. ตอนนี้คนแถวบ้ำนติดกระท่อมจ ำนวนมำก และมีอำกำรป่วยทำงจิต อำละวำด และท ำร้ำยสิ่งของ  
ถ้ำหำกกระท่อมถูกกฎหมำยกลุ่มคนที่ติดกระท่อมจะยิ่งเพ่ิมควำมรุ่นแรงมำกขึ้น และอำจเป็นสำเหตุ 
ให้เกิดอำชญำกรรม 
 ๗. ประชำชนอำจมีกำรใช้เพ่ือกำรท ำงำนและรักษำโรคในบำงครั้ง แต่ถ้ำไม่มีวิธีกำรควบคุมที่สำมำรถ
ใช้ได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม อำจส่งผลให้เกิดกำรลักลอบน ำไปใช้ในทำงที่ผิดได ้
 ๘. ไม่ต้องกำรให้มีกำรใช้กระท่อมอย่ำงเสรีทุกประกำร 
 ๙. เสี่ยงเด็กและเยำวชนในชุมชนรวมถึงวัยกลำงคนในชุมชนอำจส่งผลให้เกิดกำรมัวเมำ และเยำวชน
จะหันมำต้มใบกระท่อมกินแทนด่ืมเหล้ำเนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำเป็นผลให้มีผู้เสพมำกข้ึน 
 ๑๐. ควรศึกษำคุณและโทษให้ชัดเจนกว่ำนี้และน ำมำวิเครำะห์ข้อดีข้อเสียและผลกระทบในอนำคต
ของเด็กและเยำวชนตลอดจนควรมีกำรเสนอข้อคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน รวมถึง
ประชำชนในพ้ืนที่ประกอบกำรพิจำรณำซึ่งควรมีกำรวิเครำะห์หลำยๆ มิติ และควรศึกษำทำงวิชำกำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
 ๑๑. กำรอนุญำตให้ปลูกและเสพพืชกระท่อมมีฤทธิ์ในประเทศไทยต้องมีมำตรกำรก ำกับดูแล 
อย่ำงเข้มงวด เพรำะคนไทยไม่มีวินัยในกำรปฏิบัติอำจมีปัญหำในภำยหลังได้ 
 ๑๒. จะเกิดโทษมำกกว่ำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ และอำจจะมีกำรลักลอบน ำใบกระท่อมออกมำจำก
พ้ืนที่ควบคุม และเกิดกำรแพร่ระบำดในพ้ืนที่อ่ืน และเป็นช่องทำงของผู้แสวงหำผลประโยชน์ 
 ๑๓. กินเป็นยำไดแ้ต่ถ้ำกินเยอะๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อประสำท 

 

 



๕ 
 

ข้อ ๒ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ ธรรมนูญประชำคมหรือกติกำท้องที่ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

  (๑)  เป็นเขตอ ำเภอหรือเขตจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน เขตหมู่บ้ำนหรือเขตต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือพ้ืนที่ซึ่งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรับผิดชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น 

  (๒)  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนของรัฐตำม (๑) 
  (๓)  ข้อก ำหนดร่วมกันของประชำชนตำม (๑) ให้ค ำนึงถึงกำรดูแลสุขภำพ สวัสดิภำพ   

ของผู้เสพและไม่ได้เสพพืชกระท่อม กำรป้องกันกำรใช้พืชกระท่อมซึ่งก่อให้เกิดกำรน ำไปใช้หรือมีแนวโน้ม            
ในกำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิดโดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชน กำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด 

  (๔)  ที่มำของพืชกระท่อมที่ได้รับอนุญำตโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
  (๕)  ข้อปฏิบัติของผู้เสพพืชกระท่อม เช่น กำรเข้ำร่วมประชำคม กำรตรวจสุขภำพ เป็นต้น 
  (๖)  สภำพกำรบังคับเมื่อฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมธรรมนูญประชำคมหรือกติกำท้องที่ 
  (๗)  อ่ืนๆ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  

 เห็นด้วย จ ำนวน ๑,๓๑๕ คน ไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๑๘๔ คน 

 สรุปควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
 ๑. ควรมีกฎหมำยควบคุมพ้ืนที่กำรปลูกอย่ำงชัดเจน ไม่ใช่แค่เพียงกติกำท้องที่ 
 ๒. หลักกำรดี แต่ในทำงปฏิบัติท ำได้ยำกไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของร่ำงกฎหมำยที่เขียนมำ 
เพรำะอำจมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ำมำแทรกแซงเป็นช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือผู้น ำท้องที่แสวงหำ
ผลประโยชน์ 
 ๓. สถำนกำรณ์ยำเสพติดในปัจจุบันผู้ให้บริกำรบ ำบัดมีจ ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกับผู้รับบริกำร  
ปัญหำเรื่องสุขภำพทั้งกำยและทำงจิตจะตำมมำอีกมำกมำย ขอให้ทบทวนหำกเกิดขึ้นแล้วใครแก้ปัญหำ  
คงจะเป็นภำระให้กับหน่วยงำนสำธำรณสุข 
 ๔. กำรเปิดให้มีกำรเสพแบบเสรีเมื่อเกิดปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ ในกำรรักษำพยำบำลผู้เข้ำรับ 
กำรรักษำควรจะต้องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลเอง รัฐไม่ควรจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ 
 ๕. เป็นกำรเพ่ิมภำระและสิ้นเปลืองงบประมำณของประเทศโดยไม่เกิดประโยชน์ 
 ๖. ไม่ควรท ำเป็นธรรมนูญต ำบล ประชำคมหรือกติกำท้องที่ ควรออกเป็นกฎกระทรวงบังคับ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหมด มีบทลงโทษที่ชัดเจนไม่ต้องตีควำม 
 

ข้อ ๓ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำธรรมนูญประชำคมหรือกติกำท้องที่ จัดท ำแผนปฏิบัติงำน กำรรำยงำน กำรติดตำม 
กำรตรวจสอบกำรประเมินผล และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในท้องที่ที่จะประกำศเป็นท้องที่ท ำกำร  
เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิด 

 เห็นด้วย จ ำนวน ๑,๒๘๔ คน ไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๒๑๕ คน 



๖ 
 

 สรุปควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
 ๑. กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำธรรมนูญประชำคมหรือกติกำท้องที่ ควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงหรือกติกำร่วมกัน และก ำหนดให้หน่วยงำนใดเป็นเจ้ำภำพหลัก 
ในกำรประสำนและสรุปผลกำรรำยงำน ติดตำม กำรตรวจสอบ 
 ๒. ถ้ำหำกมีท้องที่ที่ได้รับอนุญำตให้เสพพืชกระท่อมได้โดยถูกกฎหมำย ก็จะมีท้องที่อ่ืนต้องกำร 
เป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมโดยไม่เป็นควำมผิดตำมมำเรื่อยๆ  ต่อไปก็จะสำมำรถเสพได้ทุกท้องที่ ซึ่งเป็นกำร 
ชี้โพลงให้กระรอกและส่งเสริมให้คนเสพสิ่งเสพติด 
 ๓. กระทรวงสำธำรณสุขไม่สำมำรถท ำได้ งำนหลักของกระทรวงสำธำรณสุขทุกอย่ำงมอบให้ อสม.  
ท ำแทนทั้งหมด เช่น กำรคัดกรอง เบำหวำน ควำมดัน กำรดูแลคนไข้ติดเตียง กำรเลิกบุหรี่  เป็นต้น  
ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่เก็บรวบรวมผลงำนเน้นกำรสร้ำงภำพมำกกว่ำคุณภำพ ส่วนงำนด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ 
ยำเสพติดมีผู้รับผิดชอบโรงพยำบำลละ ๑-๒ คน ท ำให้ไม่มีประสิทธิภำพ 
 ๔. คนที่แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำกฎหมำยไม่ได้ท ำงำน คนที่ท ำงำนไม่ได้แสดง
ควำมคิดเห็น ข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อยระดับผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนด้วยควำมยำกล ำบำก อยำกให้สอบถำมผู้ที่ท ำ
หน้ำที่บ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดก่อนทีจ่ะพิจำรณำออกกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด 
 ๕. ไม่ควรอนุญำตให้มีกำรเสพ แต่ถ้ำหำกเป็นกำรอนุญำตให้น ำมำพัฒนำเป็นยำรักษำ จะเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้ 
โดยไม่มีความผิด หมู่บ้าน (ระบุ) ต าบล (ระบุ) อ าเภอ (ระบุ) จังหวัด (ระบุ) 

ข้อ ๔  ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำกำรจะพิจำรณำประกำศให้ท้องที่ ใดเป็นท้องที่ กระท ำกำร 
เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีควำมผิด ควรหรือต้องเป็นท้องที่ดั้งเดิมที่ผูกพันกับพืชกระท่อมมำยำวนำน  
มีหรือเคยมีพืชกระท่อมกระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่  มีผู้เสพพืชกระท่อม (ใบกระท่อม) แบบวิถีดั้งเดิมไปท ำงำน 
ในสวนไร่นำโดยกำรเคี้ยว ดื่ม กิน (ไม่รวมถึงกำรผสมหรือปรุงกับสำรเสพติดอ่ืน เช่น สี่คูณร้อย  เป็นต้น)  
ใช้ปรุงยำบ ำบัดโรคหรือพิธีกรรม และประกำศเป็นท้องที่หมู่บ้ำน/ต ำบล หรือ พ้ืนที่ซึ่งองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นรับผิดชอบ 

                       เห็นด้วย จ ำนวน ๑,๒๓๙ คน ไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๒๖๐ คน 

 สรุปควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
 ๑. ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 
 ๒. เป็นกำรจ ำกัดสิทธิและจ ำกัดพ้ืนที่มำกเกินไป หำกเห็นกำรเคี้ยวเพ่ือท ำกำรเกษตรในไร่นำ 
(ส่งผลให้มีก ำลังในกำรท ำงำนทนแดดได้ เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกขึ้น) ท ำไมไม่อนุญำตให้ใช้ 
ทั่วประเทศ เพรำะจะท ำเกิดผลผลิตมำกขึ้น 
 ๓. ควรเปิดโอกำสให้กับทุกพ้ืนที่ และมีกำรท ำประชำคม กฎกติกำ หรือธรรมนูญต ำบล 
  ๔. กลัวว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรเสพพืชกระท่อม และมีผู้เสพรำยใหม่เพิ่มขึ้น 
 
 



๗ 
 

ข้อ ๕ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในท้องที่ประกำศเป็นผู้รับผิดชอบ และมีอ ำนำจ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติงำนในท้องที่ที่ประกำศเป็นท้องที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมโดยไม่มีควำมผิด        

 เห็นด้วย จ ำนวน ๑,๒๗๖ คน ไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๒๒๓ คน 

 สรุปควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
 ๑. เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ควรจะให้นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ประกำศ 
 ๒. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และมีคณะกรรมกำรของ
ชุมชนช่วยดูแล มีกำรรำยงำนผลหรือข้อควำมคิดเห็นกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
          
 ข้อ ๖ ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ 
 ๑. เห็นด้วยเพรำะพืชกระท่อมเป็นยำรักษำโรคได้ เช่น เบำหวำนและไขมัน  เป็นต้น อยำกให้มี 
กำรอนุญำตครอบครองโดยไม่มีควำมผิด  และควรก ำหนดช่วงอำยุของผู้ที่สำมำรถเสพพืชกระท่อมได้  
และให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกท้องที่ 
 ๒. สมควรให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ต้องมีกำรควบคุมดูแล เน้นกำรปลูกเท่ำที่จ ำเป็น 
เพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และมิให้มีกำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิด เช่น กำรเสพเพ่ือควำมบันเทิง  เป็นต้น  
และจะต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้  แก่ เยำวชนและประชำชนทั่ว ไป รวมถึงต้องมีกำรขออนุญำต 
น ำพืชกระท่อมไปใช้สกัดเป็นยำรักษำโรค 
 ๓. เห็นควรอนุญำตให้ใช้พืชกระท่อมเพ่ือกำรท ำงำนและรักษำโรค ครัวเรือนละ ๒-๓ ต้น หรือ 
อย่ำงน้อยให้อนุญำตปลูกบ้ำนละ ๑ ต้น 
 ๔. ขอสนับสนุนเต็มที่หำกสำมำรถด ำเนินกำรควบคุมตำมกฎหมำยได้ 
 ๕. เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรใช้พืชกระท่อมทำงสมุนไพรมำตั้งแต่สมัยโบรำณ  
ถ้ำหำกมีกำรอนุญำตเกี่ยวกับพืชกระท่อมจะเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงพืชเศรษฐกิจ ประชำชนจะมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน 
 ๖. พืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติ สำมำรถใช้กิน เป็นยำชูก ำลังให้คนขยัน
ท ำงำนแก้ปวดเมื่อย ไม่เกียจคร้ำน แก้ควำมดัน เบำหวำน ปรับสมดุลในร่ำงกำยของมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี 
รัฐบำลควรส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ในทำงยำและใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้ำน 
 ๗. ไม่มีประโยชน์ทำงโภชนำกำรด้ำนอำหำร 
 ๘. เห็นควรให้มีพ้ืนที่เฉพำะในท้องที่นั้นๆ โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ก ำหนดชัดเจนมีรั้วรอบขอบชิด และ 
มีคณะกรรมกำรบริหำรพ้ืนที่หรือศูนย์ปลูกพืชกระท่อมเพ่ือกำรรักษำโรคประจ ำต ำบล ในกำรปลูกพืชกระท่อม 
และให้บริกำรแก่ผู้จ ำเป็นต้องใช้พืชกระท่อมรักษำโรค มีกำรควบคุมทะเบียนกำรจ่ำยพืชกระท่อมให้ผู้ป่วย  
ไว้ตรวจสอบ เหมือนกับกำรจ่ำยยำให้ผู้ป่วยโรคทั่วไป และเมื่อท้องที่นั้นตรวจไม่พบผู้ต้องใช้พืชกระท่อมรักษำ
โรคแล้วต้องยุบศูนย์ และท ำลำยพืชกระท่อมทั้งหมดทันท ี

 ๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
๑. พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๕๘/๒ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด อำจมีมติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 



๘ 
 

ควบคุมยำเสพติดให้โทษประกำศให้ท้องที่ ใดเป็นท้องที่ที่ท ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กำรเสพและกำรมีไว้ในครอบครองพืชกระท่อมที่กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ๒. ส ำนักงำน ป.ป.ส. ได้รับกำรร้องขอจำกเจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลและช่วยร่ำงกฎกระทรวงและประกำศดังกล่ำว  ดังนั้น ส ำนักงำน ป.ป.ส. จึงขอส่ง 
ร่ำงกฎกระทรวงและร่ำงประกำศฯ พร้อมทั้งสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข พิจำรณำน ำไปประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยตำมข้ันตอนต่อไป 


