รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. ....
----------------------------------------------------------

๑. วิธีการ จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ไดกำหนด
วิธีการในการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติพ ืชกระทอม พ.ศ. .... ผานเว็บไซต สำนักงาน ป.ป.ส.
(www.oncb.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา
ที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๑๕ วัน
๒. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
พื ้ น ที ่ และกลุ ม เปา หมายที ่ส ำนั ก งาน ป.ป.ส. กำหนดใหม ี ก ารรั บ ฟ ง ความคิด เห็ น คื อ
กลุมประชาชนทั่วไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีบุคคลแสงความคิดเห็นตอรางกฎหมายดังกลาว ทางเว็บไซต
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) ตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๘๔ ราย

๓. ประเด็น…

-๒๓. ประเด็นคัดคานหรือความเห็นของผูเกี่ยวของในแตละประเด็น และผลการพิจารณา
ลำดับ
๑

ประเด็น
ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะกำหนดใหการปลูก
พืชกระทอมสามารถกระทำไดโดยไมตอง
ขออนุญาต ยกเวน การเพาะปลูกพืชกระทอม
เพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมเทานั้น
ที่จะตองไดรับใบอนุญาตกอน (ตามหมวด ๒)

ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเกี่ยวของ

ผลการพิจารณา

๑. เห็นดวยในกำหนดใหมีใบอนุญาต เพื่อเปนการจำกัดปริมาณ
แตตองกำหนดปริมาณใหเหมาะสม โดยควรมีการทำทะเบียนขอมูล
ผูปลูก สถานที่เพาะปลูก วัตถุประสงคในการปลูก รวมถึงปริมาณ
การปลูก
๒. ควรมี ร ะบบการเก็ บ ข อ มู ล และควบคุ ม กระบวนการ
ในการขออนุญาต เพื่อใหทราบจำนวนและที่ตั้งในการปลูกเพื่อ
ปองกันการนำไปใชในทางที่ผิดและควรใหประชาชนสามารถปลูก
เพื ่ อส งออกหรือขายให โรงงานได เพื ่ อเพิ่ มรายได ใหเกษตรกร
โดยรั ฐ ควรส ง เสริ มให เ ป นพื ช เศรษฐกิ จ และควรระวั ง ในการ
ออกแบบระบบที่เอื้อตอระบบนายทุน
๓. ควรกำหนดระบบอนุญาตในทุกกรณี เพื่อปองกันการ
นำไปใชในทางที่ผดิ และมีการขึ้นทะเบียนกับเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อใหสามารถควบคุมดูแลได จึงควรมีการควบคุมอยางเขมงวด
ในทุกกรณี เนื่องจากพืชกระทอมสามารถใชเปนสวนผสมกับยา
เสพติดได ซึ่งอาจกระทบตอเด็กและเยาวชนหากไมมีการควบคุม
โดยในการเพาะปลูกหรือขายตองมีระบบควบคุม เนื่องจากจะมี
การนำไปใชในทางที่ผดิ

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชีแ้ จงวา การกำหนดระบบ
อนุญาต มีความจำเปนเพื่อการควบคุม กำกับ และติดตาม
ปริมาณการเพาะหรือปลูกพืชกระทอม แมวากระทอมจะมิใช
ยาเสพติดอีกตอไป แตควรมีการกำกับดูแลปริมาณการเพาะ
หรือปลูกพืชกระทอมมิใหมกี ารเพาะหรือปลูกมากเกินไป และ
กำหนดในกรณีการเพาะหรือปลูกเพื่อใชในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ กรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบในการเพาะ
หรือปลูกพืชกระทอมของประชาชนที่ใชในการบริโภคหรือขาย
ตามวิถชี ีวิตชุมชน
โดยรางกฎหมายกำหนดการใชระบบอนุญาตจะมีการเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหปริมาณ
และจะมีการจัดทำทะเบียนขอมูลการเพาะหรือปลูกพืชกระทอม
ในแตละพื้นที่ รวมทัง้ เก็บขอมูลสถานที่ ปริมาณ และกำหนดใหมี
การรายงานปริมาณของพืชกระทอมเปนรายป ซึง่ การควบคุม
ปริมาณมิใหมีมากเกินไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมี
อำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
ใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตในลักษณะของกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนในการกำกับติดตาม ดูแลการเพาะหรือปลูก
พืชกระทอม

-๓ลำดับ
๒

ประเด็น
ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะกำหนดใหการนำเขา
หรือสงออกใบกระทอมเพื่อประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมเทานั้น ที่จะตองไดรับใบอนุญาต
กอน (ตามหมวด ๒)

ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเกี่ยวของ

ผลการพิจารณา

๑. ควรมุงเนนการขออนุญาตทัง้ ในการนำเขาและสงออก
แตควรมีการควบคุมอยางเครงครัดในเรื่องการนำเขาที่มปี ริมาณ
มาก โดยการกำหนดใหมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก จะเปนการ
เพิ่มรายไดใหแกรัฐ
๒. ไมควรมีใบอนุญาตนำเขา - สงออก เนื่องจากยุง ยากและเพิ่ม
ขั้นตอน ซึ่งการขายใบกระทอมควรสามารถทำไดอยางเสรี
๓. การมีใบอนุญาตนำเขา - สงออก อาจเปนอุปสรรคตอการเปน
พืชเศรษฐกิจ เนื่องจากตอไปกระทอมไมใชยาเสพติดแลว ตาม
กฎหมายของไทย

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดระบบ
อนุญาตในการนำเขาหรือสงออกใบกระทอม มีความจำเปน
เนื่องจากกระทอมมิใชยาเสพติดอีกตอไป และจะไมมีกฎหมายใด
เขามาควบคุมและกำกับดูแลการนำเขาหรือสงออกใบกระทอม
หากมีการถอดออกจากยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อยางไร
ก็ตามกระบวนการขออนุญาต จะเปนการควบคุมเฉพาะการ
นำเขาหรือสงออกเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม โดยจะ
กำหนดใหมีกระบวนการที่ไมยงุ ยาก เนื่องจากสามารถขออนุญาต
ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได และทั้งในการออกใบอนุญาต
และการออกใบแจงการนำเขาหรือสงออก
โดยการนำเขาหรือสงออกชิ้นสวนของพืช จำเปนตอง
ดำเนินการตามกฎหมายที่เกีย่ วของ เชน พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 โดยมีประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการนำเขาหรือนำผานสิง่ ตองหาม สิง่ กำกัด
และสิ่งไมตองหาม พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดวย
ทั้งนี้ ในการนำเขาหรือสงออก อาจกำหนดปริมาณการ
นำเขาหรือสงออกเปนรายครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณของการนำเขา
หรือสงออกใบกระทอมใหมีความเหมาะสม ปองกันผลกระทบตอ
ราคา และภาคการตลาดของสินคา

-๔ลำดับ

ประเด็น

ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเกี่ยวของ
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๓

ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะกำหนดใหการขาย
ใบกระทอม เฉพาะการขายเพื่อประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมหรือการขายเกินกวาปริมาณที่
กำหนดเทานั้น ที่จะตองไดรับใบอนุญาตกอน
(ตามหมวด ๒)

๑. อยากใหขายไดอยางเสรี เนื่องจากไมใชยาเสพติดแลว
โดยการขายจะตองเปนการเคีย้ วหรือตมน้ำตามวิถีของชาวบาน
๒. ควรตองกำหนดปริมาณการขายในเชิงอุตสาหกรรม
และกำหนดปริมาณที่เหมาะสม ไมควรมีการขายสำหรับบุคคล
ทั่วไป เนื่องจากอาจเปนชองทางใหเด็กและเยาวชนเขาถึงไดงาย

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดระบบ
อนุญาตในการขาย ยังมีความจำเปน โดยเปนการกำหนดเพื่อ
ควบคุมการขายเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม และการขายที่
เกินกวาปริมาณที่กำหนด เพื่อเปนเครื่องมือในการกำกับดูแล
แหลงที่มาและปริมาณของใบกระทอมในตลาดไดทั้งระบบ
โดยการกำหนดปริมาณจะตองมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ปริมาณ
ที่กำหนดจะเปนไปตามอนุบัญญัตขิ องกฎหมาย ซึง่ จะตองกำหนด
ตามชนิดและประเภทของวัตถุดิบใบกระทอมในลักษณะตาง ๆ
และกำหนดกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงการควบคุมอยาง
เหมาะสมตอไป เพื่อมิใหกระทบตอการใชใบกระทอมตามวิถี
ชุมชน

๔

ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะกำหนดหนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาต (ตามหมวด ๓) และกำหนดใหมีการพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตไดในกรณีทผี่ ูรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กำหนด ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหาม หรือ ฝาฝนคำสัง่ ฯ
(ตามหมวด ๔)

๑. เห็นดวยในการมีบทลงโทษ แตควรมีการวากลาวตักเตือน
กอนเพื่อใหโอกาสแกไขตัวเอง และการกำหนดโทษจำคุกควรมี
ระยะเวลาที่ไมนาน
๒. ควรมีระบบการตรวจสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ
ระบบออนไลน
๓. ในอนาคตพืชกระทอมจะไมเปนยาเสพติดแลว ควรเปด
เสรีและดำเนินการในเชิงอุตสาหกรรมได โดยไมตองขออนุญาต
เพื่อเปนการเปดอิสระทางการคา จึงไมจำเปนตองมีใบอนุญาต
หรือมีการกำหนดคุณสมบัตหิ รือเงื่อนไขในการดำเนินการ และทำ
ใหไมตองมีการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดหนาที่ของ
ผูรับใบอนุญาต เปนไปเพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับพืชกระทอม
หรือใบกระทอมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต กลาวคือ ในกรณีของ
ผูรับใบอนุญาตเพาะหรือปลูก ขอมูลที่สำคัญของการเพาะหรือ
ปลูกคือ สถานที่ปลูก และปริมาณการปลูก รวมถึงกรรมสิทธิหรือ
สิทธิในที่ดินในการปลูกตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
เพื่อมิใหมีการปลูกพืชกระทอมในที่ดินของผูอื่น หรือการรุกปา
เพื่อปลูกพืชกระทอม สำหรับหนาที่ของผูรับอนุญาตขาย นำเขา
หรือสงออก ตองมีขอมูลทีส่ ามารถระบุแหลงที่มาของใบกระทอม
โดยหีบหอใบกระทอมควรตองกำหนดใหมฉี ลาก คำเตือน หรือ
ขอระวังกำกับไวดวย และในกรณีที่ใบกระทอมสูญหาย เสียหาย
หรือถูกทำลาย ทำใหปริมาณใบกระทอมที่ระบุไวในใบอนุญาต

-๕ลำดับ
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ขาย นำเขาหรือสงออกเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชนในการควบคุม
และกำกับดูแล จึงกำหนดใหมีการแจงผูอนุญาตใหทราบเหตุ
ดังกลาว รวมถึงใหมีการรายงานปริมาณการขาย การนำเขาหรือ
สงออกเปนรายป ทัง้ นี้ สามารถดำเนินการผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อความอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
และสามารถตรวจสอบการดำเนินการไดผา นทางระบบดังกลาว
การกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการพักใชใบอนุญาต หรือ
การเพิกถอนใบอนุญาต กำหนดเพื่อใหมีมาตรการควบคุมกรณีมี
การฝาฝนไมปฏิบตั ิตามหนาที่ หรือกรณีขาดคุณสมบัติหรือมี
คุณสมบัติตองหามมิใหมสี ิทธิในการไดรับใบอนุญาต โดยเปน
มาตรการควบคุมเพื่อปองกันมิใหมีการใชใบกระทอมอยาง
แพรหลาย ผิดวัตถุประสง เกินสมควร หรือใชพชื กระทอม
ในทางที่ผดิ ซึง่ หลักเกณฑ วิธีการในการจัดทำและแจงคำสัง่
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต และการแจงคำสัง่ ยกเลิกคำสั่งพัก
ใชใบอนุญาต กำหนดใหตองทำเปนหนังสือ หรือทำเปนหนังสือ
ไปพรอมกับการสงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสก็ได เพื่อประโยชน
ของประชาชนในการไดรับขอมูลที่รวดเร็วจากภาครัฐ และ
ประโยชนในการมีหลักฐานชัดเจนเพื่อใชสิทธิในการอุทธรณ

-๖ลำดับ

ประเด็น
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๕

ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะกำหนดมาตรการคุมครอง
บุคคลซึ่งอาจไดรับอันตรายจากการบริโภค
ใบกระทอม และการปองกันการใชใบกระทอม
ในทางที่ผดิ (ตามหมวด ๖)

๑. เห็นดวยและควรใหความรูเกี่ยวกับการใชใบกระทอมอยาง
ถูกวิธี และมีมาตรการคุมครองหรือบังคับ ควรเนนใชกับผูที่เจตนา
ใชในทางที่ผิด ไมใชสรางความยุงยากแกคนที่ใชตามวิถีชาวบาน
๒. ไมเห็นดวยในการหามโฆษณา หรือการหามขายในวิธีตาง ๆ
เนื ่ องจากไม ใช ย าเสพติ ด แล ว ทำให ค นขายรายย อยไม ได รับ
เชน การหามขายใบกระทอมหรืออาหารที่
ประโยชน และทำใหไมมีโอกาสเปนพืชเศรษฐกิจ
มีสวนประกอบของใบกระทอมใหแกเด็กอายุ
๓. ถามีมาตรการควบคุมเยอะ โทษสูง อาจสงผลทำใหมีการ
ต่ำกวา ๑๘ ป / สตรีมีครรภ/ สตรีใหนมบุตร
การหามบริโภคใบกระทอมผสมกับยาเสพติดหรือ ใชในทางที่ผิดมากขึ้น และอาจเปนชองทางใหเจาหนาที่รัฐกระทำ
วัตถุอันตราย รวมถึงการหามโฆษณา หรือหามจูง การทุจริตประพฤติมิชอบ
๔. ควรมีโทษในระดับการตักเตือนและไมควรมีโทษสูง
ใจผูอื่นใหบริโภคกระทอม การหามขายใน
กระทอมไมไดทำใหมีอาการรุนแรงเหมือนยาเสพติดอื่น และ
สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ ฯลฯ หรือ
ตอไปจะไมใชยาเสพติดแลว
วิธีการขายโดยใชเครื่องขาย หรือขายทาง
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เปนตน

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เนื่องจากใบกระทอมมี
สารที่มีฤทธิต์ อจิตและประสาท แมวาจะมิใชยาเสพติดแลวก็ตาม
สมควรมีมาตรการปองกันมิใหผูมีอายุต่ำกวาสิบแปดป สตรีมี
ครรภและสตรีใหนมบุตร บริโภคใบกระทอม เนื่องจาก สารในใบ
กระทอมอาจสงผลกระทบตอรางกายและเปนอันตรายตอสุขภาพ
การหามโฆษณาหรือหามขายในบางสถานที่ หรือบางวิธี เปน
มาตรการคุมครองบุคคลซึง่ อาจไดรับอันตรายจากการบริโภคใบ
กระทอม และปองกันการใชใบกระทอมในทางที่ผดิ เมื่อคำนึงถึง
หลักแหงความไดสดั สวนแลว ประโยชนสาธารณะยอมมีมากกวา
ประโยชนสวนบุคคล จึงจำเปนตองมีมาตรการควบคุมดังกลาว

๖

ทานเห็นดวยหรือไม กับการกำหนดบทลงโทษ
ผูฝาฝนขอหามของกฎหมาย (ตามหมวด ๘) เชน

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เนื่องจากใบกระทอมมี
สารที่มีฤทธิต์ อจิตและประสาท สามารถนำไปใชในทางที่ผดิ ได
เพื่อการปองกัน ปองปราม มิใหมีการนำไปใชในทางที่ผดิ จึง
จำเปนตองกำหนดโทษในทางอาญา สำหรับกรณีที่มีการขาย
ใหแกผูมีอายุต่ำกวาสิบแปดป สตรีมีครรภหรือสตรีใหนมบุตร
เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลดังกลาวได
และในการกำหนดโทษในกรณีที่มีการฝาฝน เชน การฝาฝนขาย
ในที่หามขาย การจูงใจ ยุยง สงเสริม ขูเข็ญ ฯลฯ ใหผูอื่นบริโภค
ใบกระทอมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุอันตราย จำตองมี
บทกำหนดโทษเพื่อมิใหมีการกระทำในลักษณะดังกลาว ซึ่งจะ

๑. อัตราโทษปรับสูงเกินไป อาจทำใหมีการเอาไปใชในทางที่
ผิดไดเพราะความตองการสูง การกำหนดโทษสูงไมสามารถแกไข
ปญหาได
- การขายใบกระทอมใหแกบุคคลอายุต่ำกวา
๒. เห็นดวยเฉพาะการกำหนดโทษ กรณีการนำไปใชในทางที่
๑๘ ป ฯลฯ มีโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ผิด เชน ผสมกับยาเสพติด
- การขายใบกระทอมในสถานศึกษา ฯลฯ หรือขาย
๓. กระทอมเปนภัยตอสังคม แตไมเปนยาเสพติดแลว การ
ใบกระทอมโดยใชเครื่องขาย ฯลฯ มีโทษปรับไม กำหนดโทษควรกำหนดใหเหมาะสม
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ถาพืชกระทอมมีปลูกทั่วไป ใครจะใชใบกระทอมก็ไม
- การจูงใจ ยุยงสงเสริม ขูเ ข็ญ ฯลฯ ใหผูอื่นบริโภค จำเปนตองลักลอบใชใบกระทอม กำหนดโทษไมควรจะสูงมาก
ใบกระทอมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ

ผลการพิจารณา

-๗ลำดับ
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มีโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ เปนตน
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ผลการพิจารณา

สงผลตอการแพรระบาดและการนำใบกระทอมไปใชในทางทีผ่ ิด
แมวาใบกระทอมจะมิใชยาเสพติดแลวก็ตาม
นอกจากนี้ การกำหนดใหมีอตั ราโทษปรับหรือโทษจำคุก
เพื่อใหผูกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวตอการกระทำ
ความผิดที่อาจสงผลตอสังคม อีกทัง้ การกำหนดโทษปรับหรือ
โทษจำคุกมีความสอดคลองกับกฎหมายอื่นที่มีโทษในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งนี้ หากกฎหมายที่กำหนดการปรับทางพินัยมีผล
ใชบังคับแลว กรณีความผิดซึง่ มีอัตราโทษปรับสถานเดียว
ใหเปลีย่ นเปนเปนความผิดทางพินัย และกำหนดการปรับทาง
พินัย เพื่อใหสอดคลองกับรางกฎหมายวาดวยโทษปรับทางพินยั
ที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตตอไป

๔. การนำผล ….

-๘๔. การนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำรางกฎหมาย
สำนัก งาน ป.ป.ส. ไดนำผลการรับ ฟง ความคิดเห็นตามขอ ๓ มาประกอบการพิจ ารณา
และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ตอไป
----------------------------------------------------------

สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

