
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อม 
ที่กระท าในท้องที่ซึ่งประกาศเป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด พ.ศ. ....และร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ท่ีท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด  

เพ่ือใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและใช้วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การออกกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว 

 
หลักการ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่กระท าในท้องที่  
ซึ่งประกาศเป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด และร่างประกาศก าหนดเขตท้องที่ที่ท าการ
เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด 

 
เหตุผล 

 
โดยที่สถานะทางกฎหมายของพืชกระท่อมในปัจจุบันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ บัญชีท้าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมายความรวมถึง 
ทุกส่วนของพืชกระท่อม เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ล าต้น วัตถุหรือสารต่างๆ ที่อยู่ในพืชกระท่อม เช่น แอลคาลอยด์  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa [ Korth.] Havil. เป็นพืชท้องถิ่นของดินแดนในคาบสมุทรมลายู
และหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบต้นกระท่อมกระจายได้ทั่วไปในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติและ           
ในท้องที่ที่เป็นชุมชนดั้งเดิม มีวิถีชีวิตผูกพันกับพืชกระท่อมมายาวนาน โดยมีหรือเคยมีต้นกระท่อมขึ้นกระจาย
ทั่วพ้ืนที่ดังกล่าว ประชาชนในท้องที่เคี้ยวหรือดื่มพืชกระท่อมสด (โดยไม่ได้ปรุงหรือผสมกับยาเสพติด ยาหรือ
สารออกฤทธิ์อ่ืนซึ่งก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิด เช่น สี่คูณร้อย) เพ่ือท างาน 
ในสวนและไร่นา ใช้พืชกระท่อมปรุงยารักษาโรคและใช้ประกอบพิธีกรรมท้องถิ่น 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษา วิจัย ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพืชกระท่อม            
มีประโยชน์สามารถบ าบัด รักษา และบรรเทาอาการของโรคได้หลายประเภท ประกอบกับมีหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกับนักวิชาการและประชาชนในท้องที่ได้ร่วมโครงการส ารวจและการจัดท าข้อมูลพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนที่ต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดท าธรรมนูญต าบล (มีต้นแบบ 
จากธรรมนูญสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข) น าเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ในท้องที่แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน สอดคล้องสัมพันธ์กับความจริงในแต่ละท้องที่ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ประกาศเขตท้องที่ท่ีท าการเสพพืชกระท่อมโดยไม่มีความผิดต่อไป  

 
 
 
 
 



๒ 
 

-ร่าง- 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อม 
ที่กระท าในท้องที่ซึ่งประกาศเป็นท้องที่ท่ีท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด 

พ.ศ. .... 
.                           . 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 

มาตรา ๕๘/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่จะกระท าในท้องที่ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นท้องที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด  
ให้เป็นไปตามธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

พืชกระท่อมตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์             
ยาหรือสารอ่ืนซ่ึงก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิด 

ข้อ  ๒  ธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ตามข้อ ๑ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

  (๑)  เป็นเขตอ าเภอหรือเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เขตหมู่บ้านหรือเขตต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือพ้ืนที่ซึ่งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น 

  (๒)  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐตาม (๑) 
  (๓)  ข้อก าหนดร่วมกันของประชาชนตาม (๑) ให้ค านึงถึงการดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพ   

ของผู้ เสพและไม่ได้เสพพืชกระท่อม การป้องกันการใช้พืชกระท่อมซึ่งก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้ม            
ในการน าไปใช้ในทางท่ีผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การลดอันตรายจากยาเสพติด 

  (๔)  ที่มาของพืชกระท่อมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๕)  ข้อปฏิบัติของผู้เสพพืชกระท่อม เช่น การเข้าร่วมประชาคม การตรวจสุขภาพ 
  (๖)  สภาพการบังคับเมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ 
  (๗)  อ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ  ๓  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดแนวทาง

การจัดท าธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่  จัดท าแผนปฏิบัติงาน การรายงาน การติดตาม การตรวจสอบ
การประเมินผล และมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบในท้องที่ที่ จะประกาศเป็นท้องที่ท าการเสพ              
พืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด 
 
 

 ให้ไว้ ณ วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... 
              ....................................................... 

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
สนง.ป.ป.ส. ๙ ส.ค. ๖๒ 



๓ 
 

-ร่าง- 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ท่ีท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด 
หมู่บ้าน (ระบุ) ต าบล (ระบุ) อ าเภอ (ระบุ) จังหวัด (ระบุ) 

 
.                           . 

 

โดยที่สมควรก าหนดเขตท้องที่ที่เป็นชุมชนดั้งเดิมมีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับพืชกระท่อมมายาวนาน 
ประกอบกับเป็นท้องที่ที่มีหรือเคยมีต้นกระท่อมกระจายทั่วพ้ืนที่ พบผู้ใช้พืชกระท่อมโดยการเคี้ยว ดื่ม กิน           
ใบกระท่อมซึ่งไม่ได้ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดหรือสารอ่ืนที่ก่อให้เกิดการน าไปใช้ในทางที่ผิด เพ่ือใช้ท างาน           
ในสวนหรือไร่นา หรือใช้เป็นยาบ าบัดโรค หรือประกอบพิธีกรรมความเชื่อถือตามวิถีชาวบ้าน ประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐในท้องที่ได้จัดท าธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ อันเป็นวิธีคิด วิธีท างานเพ่ือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ได้เห็นชอบต่อธรรมนูญประชาคมหรือกติกาท้องที่ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าทุกภาคส่วนในท้องที่มีความพร้อมจะปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่กระท าในท้องที่ 
ซึ่งประกาศเป็นท้องที่ท่ีท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๕๘/๒ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ให้หมู่บ้าน (ระบุ) ต าบล (ระบุ) อ าเภอ (ระบุ) จังหวัด (ระบุ) หรือพ้ืนที่ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ (ระบุ) ตามแผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตท้ายประกาศนี้เป็นท้องที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้
โดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ  ๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ระบุ) เป็นผู้รับผิดชอบ และมีอ านาจมอบหมายเจ้าหน้าที่               
ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานในท้องที่ตามข้อ ๑ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... 
          ...................................................... 

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
สนง.ป.ป.ส. ๙ ส.ค. ๖๒ 


