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 เมื่อสักประมาณ 17-18 ปที่แลว  หากใครสักคนพูดถึงกระทอมสิ่งแรก

ท่ีคนจะนึกภาพตามคือ ท่ีอยูอาศัยขนาดเล็กท่ีพอจะเปนท่ีหลับนอนและใชชีวิตอยูได 

หรือหากเจาะจงมาถามชาวบานในแถบภาคใต ก็อาจจะนึกถึงตนพืชสมุนไพร

ชนิดหนึ่ง ที่เอาไวใชสําหรับแกอาการปวด ลดไข แกทองผูก ถาถามผูใชแรงงาน 

คนขับรถระยะไกล ก็จะนึกถึงใบไมที่ไวเคี้ยวชูกําลัง 

 แตหากคําวา กระทอม ถูกกลาวขานอีกคร้ัง ณ ปจจุบันน้ี ความหมายแรกท่ี

ทุกคนคิดถึงคงไมใชอยางท่ีเคยเปนเม่ืออดีตเสียแลว สถานะของกระทอมกลายเปน 

สิ่งเสพติดผิดกฎหมายที่มีคนใชมากที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทย มาตั้งแตป 

พ.ศ. 2559 จวบจนถึงปจจุบัน 

 กระทอมไดสรางพื้นที่ทางความรูสึกแบบใหมใหคนในประเทศไทย โดย

เฉพาะอยางยิ่งในแถบภาคใตของประเทศ คําวา “คนติดกระทอม” ไมไดแปลวา 

คนติดบานไมออกไปไหน ไมเถลไถล แตกลายเปนคําที่เปนภาระและตราบาป

สําหรับคนที่ถูกเรียกวา “คนติดกระทอม” คําคํานี้ถูกตีความหมายวา เปนผูเสพ

ยาเสพติด ผู ต ิดยาเสพติด มีแนวโนมจะไมมีอนาคตที ่ดี ยิ ่งในบางหมู บาน  

“ติดกระทอม” ก็ประหนึ่งวาเปนอาชญากรไปเลย

 เสนทางการสรางความหมาย การเปลี ่ยนบทบาท และพลวัตรของ

พืชกระทอมตลอดชวงเวลาเกือบ 20 ป ที่ผานมาเปนเรื่องราวที่นาสนใจ จากพืช

ที่ขึ้นตามปาเขาของภาคใตตอนลางมาเปนพันๆ ป ผูคนในพื้นที่ไดใชประโยชน

ดวยสรรพคุณทางยา จนกระทั่งมีการนํามาใชอยางผิดวิธีดวยการผสมสารอื่นๆ 

ใชเพื่อความบันเทิงรื่นเริง จนเปลี่ยนสถานะเปนพืชเสพติด มีความตองการ

บริโภคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเปนสิ่งเสพติดที่มีการบริโภคมากที่สุด

ในประเทศไทย 3 ปซอน อยูในลําดับที่มีคนเสพมากกวาสิ่งเสพติดที่มีการใช

บทนํา
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ทั่วโลกอยางยาบาและกัญชา การทําความเขาใจกับพืชกระทอมอยางรอบดาน

ครบทุกมิติจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญสําหรับการเขาใจปญหา และพลวัตรของปญหาอันจะนํา

ไปสูการตอบสนองของปญหาอยางรอบดาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการ

แกปญหา 

 นอกเหนือจากน้ัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนภูมิภาคเดียวในโลก 

ในปจจุบันนี้ ที่สามารถเพาะปลูกพืชกระทอมสายพันธุที่มีสารออกฤทธิ์ตอระบบ

ประสาท แตละประเทศในภูมิภาคแหงนี้ไดสรางคําจํากัดความ และความเขาใจ

ตอกระทอม ทั้งในบริบททางสังคม สถานะทางกฎหมาย ผลกระทบทางดาน

อาชญากรรมและเศรษฐศาสตรแตกตางกัน ความเขาใจในประเด็นเหลานี้ จะชวย

ทําใหประชาชนไดรับทราบถึงผลกระทบทางสังคมของกระทอมในประเทศอื่นๆ รวม

ไปถึงสาเหตุที่ทําใหสถานะของกระทอมในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ความ

เขาใจเหลานี้จะนําไปสูการสรางปญญา ในการแกไขปญหากระทอม หรือคนติด

กระทอมที่ ณ ปจจุบัน ไดกลายเปนปญหาระดับชาติของประเทศไทยไปแลว
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 กระทอมเปนพืชเสพติดตองควบคุมและมีโทษสําหรับการครอบครอง 

ตามนิยามของกฎหมายไทยตั้งแตป พ.ศ. 2486 แตในทางพฤกษศาสตรแลว 

พืชชนิดน้ีเติบโตและอาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมานานนับ

พันป และถูกบันทึกในการจัดหมวดหมูพฤกษศาสตรครั้งแรกในชวงยุค พ.ศ. 2413 

โดยนักพฤกษศาสตรชาวฮอลันดา ชื่อวา Pieter Willem Korthals (1807-1892) 

(1)การบันทึกของนักพฤกษศาสตรทานนี้เกิดขึ้นในชวงที่ฮอลันดาเขามาตั้ง

บริษัท Dutch East India Company ซึ่งเปนบริษัทบริหารอาณานิคมและธุรกิจ

ของฮอลันดาในเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  Korthals ไดพบพืชชนิดนี้

ในบริเวณหมูเกาะมาลายา และตั้งชื่อสกุล (genus) ของพืชชนิดนี้วา Mitragyna 

เนื ่องจากเขาคิดวารูปรางของใบและเกสรตัวเมียในดอกของตนกระทอมนั้น 

มีลักษณะคลายกับหมวกของอารคบิช็อป (Bishop’s mitre) กระทอมจัดอยูใน

กลุมพืชวงศ (Family) Rubiaceae ซึ่งเปนกลุมเดียวกับตนกาแฟ  ปจจุบันพืช

ในสกุล (genus)  Mitragyna รวมกับกระทอมนั้นมีทั้งหมด 10 ชนิด (Species) 

โดยพบในทวีปแอฟริกา 4 ชนิด (Species)  พบในเอเชียใตและเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต 6 ชนิด (Species) (1) ชนิด (Species) ที่พบในประเทศไทยและ

มาเลเซียคือ Mitragyna speciosa (korth) (2) โดย Mitragyna spp. ที่พบทั้งใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะทางภาคใตของไทยและภาคเหนือของ

มาเลเซียถูกใชงานในฐานะสมุนไพรพื้นบานมายาวนานนับศตวรรษ

ความรูพื้นฐานทางพืชศาสตร 
และเภสัชวิทยา
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ตารางแสดงสายพันธุชนิดของพืชกระทอมจําแนกตามภูมิภาค

 African species (3)        M. inermis (Africana), M. stipulosa, M. ciliata, 
          M. Rubostipulata

 South-East Asia species    M. speciosa, M. hirsuta, M. tubulosa,
          M. diversifolia, M. parvifolia, and M. rotundifolia

 ทั้งพื้นที่ของทวีปแอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่พบพืชในกลุม

กระทอมนั้น ลวนเปนเขตภูมิศาสตรในชวงเสนศูนยสูตร ในพื้นที่ที่มีฝนตกเพียงพอ 

และมีแหลง   ที่อุดมสมบูรณ แตในการศึกษาทางเภสัชวิทยาในปจจุบัน  Mitragyna 

Speciosa เทานั้นที่มีสวนประกอบของสารอัลคาลอยดที่สําคัญนั่นคือ mitragynine 

และ 7-hydroxymitragynine ที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท  สวนสายพันธุแอฟริกา

นั้น ไมมีสารอัลคาลอยดดังกลาว และยังไมพบการบริโภคเพื่อวัตถุประสงคในการ

ออกฤทธิ์ทางระบบประสาท (4)  

นํา้
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ตัวอยางเปรียบเทียบ สายพันธุพืชกระทอมเอเชียน (ภาพดานบน) และแอฟริกา (ภาพดานลาง) 

M. inermis
http://tropical.theferns.info    

M. stipulosa
https://www.prota4u.org  

M. speciosa
https://en.wikipedia.org   

M. parvifolia
https://en.wikipedia.org    
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 อยางไรก็ตาม ชื่อเรียกของพืชชนิดนี้แตกตางกันตามทองถิ่นแตละประเทศ 
และชื่อที่ติดปากคนทั่วโลกมากที่สุด นั่นคือกระทอม (Kratom) นั้นมาจากชื่อทองถิ่น
ที่คนในประเทศไทยเรียก  และพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็มีการ
เรียกชื่อพืชชนิดนี้ดวยคําที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

 การเจริญเติบโตของพืชกระทอม  กระทอมเปนพืชที่โตไดดีในพื้นที่ที่มี
ความชื้นสูง สวนมากมักเปนบริเวณลุมนํ้า หรือทะเลสาบ ตนกระทอมจะมีความสูง
ประมาณ 4-16 เมตร และสูงท่ีสุดไดถึง 25 เมตร และความยาวรอบลําตนประมาณ
นอยกวา 1 เมตร โดยทั่วไปลักษณะลําตนจะตรง ใบเปนทรงรีเหมือนไขสีเขียวเขม 
ยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตร และกวางประมาณ 7-12 เซนติเมตร ใบสดมีนํ้าหนัก
โดยเฉลี่ยตอใบประมาณ 1.7 กรัม และนํ้าหนักเฉลี่ยของใบแหงประมาณ 0.43 กรัม 
ดอกของกระทอมมีสีเหลือง ขนาดเล็ก  

ตารางแสดง คําที่ใชกระทอมในแตละประเทศ

    ไทย   อิทั่ง(ภาคกลาง), ท่อม (ภาคใต้), ใบกระท่อม, กระท่อม,  

    กะค่วม, กะต่าว, กระโถ้ม, กระท่อน

    มาเลเซีย  บายัค (biak), บายัค-บายัค (biak-biak), กือตุม   

    (Ketum) , กูตุม (Kutum), โปก๊ก บายัค (pokok biak),  

    โปก๊ก กือตุม (pokok ketum), เซปัต (sepat เรียกเฉพาะ 

    ในรัฐซาบาห์)

    อินโดนีเซีย  กาดัมบา (kadamba), ปูรี (puri : ภาษาบาตั๊ค ในเกาะ 

    สุมาตรา), กือตน (keton)

    เมียนมาร์  เบียนซา (beinsa), เบียนซา-ยวัต (bein-sa-ywat)

    ฟิลิปปินส์  มัมบ๊อก (mambog :ภาษากาตาล็อก), ลูกุ๊บ (lugub :   

    ภาษามันดายา), โปลาปูป๊ต (polapupot : ภาษาไอบานัค)  

    เวียดนาม  เกียม (giam)

ประเทศ  คําที่ใช้เรียกในแต่ละประเทศ

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 พืชกระทอม เปนสมุนไพรที่มีบันทึกถึงการใชของคนในพื้นที่เอเชียอาคเนย 

และเรื่องเลาขานเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของมันมาอยางยาวนาน  การที่พืชชนิด

หนึ่งถูกนํามาบริโภคเพ่ือวัตถุประสงคในการบําบัดรักษาโรคนั้น  ยอมสะทอนให

เห็นวาพืชกระทอมนั้นเปนพืชที่สรางผลกระทบตอรางกายของผู บริโภค สวน

ผลกระทบนั้นจะเปนผลกระทบที่ดีหรือไมดี ก็มีการศึกษารายละเอียดทาง

เภสัชวิทยา และการแพทย ของกระทอมในสายพันธุ Mitragyna Speciosa ซึ่ง

เปน specie เดียวที่มีการใชเพื่อวัตถุประสงคในการออกฤทธิ์ตอระบบประสาท 

และขอคนพบ ณ ปจจุบันของพืชกระทอมสายพันธุนี้ตอรางกาย สติปญญา ของ

ผูใชดังตอไปนี้

 มนษุยเปนสิง่มชีวีติทีม่สีมองสวนหนา ใชสาํหรบัคดิวเิคราะห จาํแนกแยกแยะ

สิ่งตางๆ  ทั้งที่ใหคุณและใหโทษแกชีวิตของมนุษย ประวัติศาสตรของชาติพันธุ

มนุษยที่อยูอาศัยในโลกมานับหมื่นนับแสนปนั้น  ยอมตองผูกพันและพึ่งพาสิ่งมี

ชีวิตอ่ืนๆ ที่อยูในสิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรอด พืชเปนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มนุษยตอง

พึ่งพาอาศัยมาอยางยาวนาน ในฐานะที่เปนอาหาร ยารักษาโรค รวมถึงเพื่อเสพ

หาความสุขจากมัน 

 เมื่อมนุษยเร่ิมมีการเรียนรูและลองผิดลองถูก มนุษยจะใชความฉลาดของ

สมองสวนหนานี้ที่ทําใหเผาพันธุมนุษยนั้นมีโอกาสอยูรอดมากกวาเผาพันธุอื่น เรา

ใชสมองสวนหนาพัฒนาอาวุธในการลาสัตว พัฒนาวิศวกรรมพื้นฐานในการสราง

โครงสรางทีอ่ยูอาศยัเพือ่หลบจากภยัอณุหภมูแิละสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง และ

ใชสมองสวนหนา  เชนเดยีวกนัในการพจิารณาเลอืกวา  พชืชนดิไหนจะถกูนาํมาเปน

อาหาร ยารักษาโรค และเพื่อความบันเทิง

เมื่อพืชสมุนไพร...
กลายเป็นสิ ่งเสพติด

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 การคัดเลือกพืชเพื่อนํามาใชประโยชนนั้น    เริ่มตนดวยการสังเกตพฤติกรรม

ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดลอมเดียวกันวาบริโภคอะไรไปบาง เมื่อเห็นสัตวกินพืช

ทานพืชที่มีแปงสูง อยางตนขาว ขาวโพด ก็ริเริ่มเอาขาวหรือขาวโพดมาเพาะเมล็ด 

ตอจึงเปนจดุเร่ิมตนของการทําเกษตรกรรม   สตัวกนิพชืบางชนดิเม่ือทานพชืบางชนดิ

กท็าํใหเกดิพฤตกิรรมเปลีย่นแปลง  เชน กระปรีก้ระเปรามากขึน้ หรอืแขง็แรงมากขึน้ 

หรือกลายเปนงวงซึมหรือเสียชีวิตไป การสังเกตพฤติกรรมการบริโภคพืชของสัตว 

ทําใหมนุษยแยกแยะพืชที่จะนํามาเปนอาหาร ยา ยาพิษ และมาสรางสรรคความ

บันเทิง อยางเชน จุดกําเนิดของการบริโภคกาแฟ ก็มาจากการปลอยแพะเลี้ยงใน

ทุงหญากลางทะเลทราย  และสังเกตเห็นวาแพะที่กินผลของตนกาแฟนั้น  มีความ

กระปรีก้ระเปรา แสดงอาการคลายแพะเตนระบาํ เมือ่เอาผลของพชืนัน้มาเผากม็กีลิน่

หอม เมื่อเห็นแพะที่กินอารมณดี ไมเสียชีวิต คนในแถบนั้นจึงเริ่มเอาผลกาแฟมา

บริโภค และพัฒนามาเปนอุตสาหกรรมที่ทําเงินมหาศาลและมีความตองการสูงจาก

ผูคนทั่วทุกมุมโลก

 การคนพบสรรพคณุทางยา     คาบเกีย่วกบัการคนพบสรรพคุณทางยาเสพตดิเสมอ 

ในประวัติศาสตรการใชพืชยาเสพติดของมนุษยชาติ    กัญชาซึ่งเปนพืชที่มีบันทึก

ในหลายอารยธรรมสําคัญของโลก  วามีการนํามาใชเพื่อเปนยารักษาโรค เพื่อความ

รื่นเริงใจ และใชในพิธีกรรม ทั้งในอารยธรรมของอิยิปต จีน และบาบิโลเนียน

 มาฮวง (Ephedra) สมุนไพรจีนที่มีการเขียนตํารับยาในอารยธรรมจีนมากมาย 

ก็เปนพืชอีกชนิดที่มีการใชในการใหสรรพคุณทางยา เพียงแตในการตอมา สรรพคุณ

ที่วิเศษเหลานี้ถูกนํามาใชเพื่อความบันเทิงเริงใจ และกลายเปนตนธารของยาเสพติด

ชนิดสําคัญของโลกอีกชนิดหนึ่งนั่นคือยากลุม amphetamine

 สวนพชืกระทอมนัน้ เนือ่งจากเปนพชืทีพ่บไดในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 

ซึ่งเปนภูมิภาคท่ีมีการบันทึกขอมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตรนอย เม่ือเทียบกับ

แหลงอารยธรรมสําคัญๆ อื่นในโลก  ดังนั้นการใชงานพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเปนยา

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



หรือสมุนไพรนั้น ก็มักเปนการบันทึกเปนตํารับยา หรือเปนการบอกเลาตอๆ กัน 

ระหวางคนจากรุนสูรุน ในบันทึกทางประวัติศาสตรของการใชพืชกระทอมไมวา

เพื่อเหตุผลในการเปนยา หรือเพ่ือเหตุผลอื่นๆ จึงไมพบในบันทึกใดๆ ของคนใน

ทองที่ และบันทึกแรกที่ออกสู ชาวโลกที่เกี่ยวกับกระทอมจึงเปนบันทึกของ
นักพฤกษศาสตรชาวตะวันตก  ที่เขามาในชวงที่ฮอลันดาปกครองอินโดนีเซีย 
ดังที่กลาวมาขางตนนั่นเอง

 เมือ่มองยอนกลบัไปในประวตัศิาสตรไมไดบนัทกึวา  จดุเริม่ตนของการใชพชื
กระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเชนไร หนทางที่ดีที่สุดที่จะทําความเขาใจ
ปรากฏการณของการเปลีย่นพืชท่ัวไปทีเ่จรญิเตบิโตในทองถิน่  จนมาเปนพชืเสพตดิ
ที่เปนที่นิยมที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  นั่นคือ การหาจุดเปลี่ยน ที่ผูเสพ
นําพืชชนิดนี้มาใชในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอนไดอยางไร 

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 จนถึงปจจุบัน มีการศึกษาทางดานเภสัชวิทยาของกระทอมจํานวนมาก และ
ขอคนพบทางเภสัชวิทยาของพืชกระทอมก็เปนที่ยอมรับวามีประโยชนทางการแพทย 
หลายประเทศพยายามพัฒนาใหคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของพืชกระทอม ถูกนํามาใช
ในอุตสาหกรรมการแพทย  ซึ่งในปจจุบัน แมวาจะยังไมมีการนํากระทอมไปใชในวงการ
แพทยอยางแพรหลาย แตขอคนพบที่สําคัญทางเภสัชวิทยาของพืชกระทอมนั้น ลวน
แลวแตนาสนใจ และสรุปไดดังตอไปนี้

 Yamamoto และคณะ (1999) ไดศึกษาผลของ mitrogynine pseudoindoxyl 
เปรียบเทียบกับ mitragynine ในหลอดทดลองตอการหดตัวของลําไสเล็กและหลอดอสุจิ
ของหนูตะเภาเมื่อกระตุนดวยไฟฟา พบวา mitragenine pseudoindoxyl สามารถ
ยับย้ังการหดตัวของลําไสโดยขนาดของการตอบสนองจะแปรผันกับขนาดของสารท่ีไดรับ
โดย mitragenine pseudoindoxyl มีความแรงในการออกฤทธ์ิมากกวา mitragenine 
และมอรฟน 100 เทาและ 20 เทา ตามลําดับ และสามารถตานฤทธิ์ไดดวย naloxone   
ดังนั้น mitragenine pseudoindoxyl อาจออกฤทธิ์ในการในการยับยั้งการหดตัวของ
กลามเนื้อเรียบของลําไสผานตัวรับสารฝนชนิดมิว (µ-opioid receptor) นอกจากนี้ 
mitragenine pseudoindoxyl ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อเรียบใน
หลอดอสุจิ โดยมีความแรงในการออกฤทธิ์มากกวามอรฟน 35 เทาและสามารถตานฤทธิ์
ดวย naltrindole จึงเชื่อวา mitragenine pseudoindoxyl อาจออกฤทธิ์ผานตัวรับ
สารฝนชนิดเดลตา (δ-opioid receptor) ซ่ึงเปนตัวรับท่ีพบไดในกลามเน้ือเรียบของอสุจิ

 

 mitragynine มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในหนูขาว โดย
ฤทธิ์นี้จะคลายกับฤทธิ์ของมอรฟนโดยออกฤทธิ์ผานตัวรับสารฝน  (Tsuchiya et 
al., 2002) และ mitragynine ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลําไสเล็ก สวนอิเลียม
ของหนูตะเภาในหลอดทดลองโดยมีความแรงในการออกฤทธิ์นอยกวามอรฟน 10 
เทา (Watanabe et al., 1997)

ผลตอกลามเนื้อเรียบ

ผลตอระบบทางเดินอาหาร

กระทอมในทางเภสัชวิทยา
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ผลตอระบบประสาท

ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน (7-hydroxymitragynine)
 นอกจาก mitragynine ซึ ่งเปนอัลคาลอยดที ่ เป นสารประกอบหลัก
แลว ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ก็เปนอีกสารหนึ่งที่สกัดไดจากพืชกระทอมที่ถูกนํามา
ทดสอบพบวา มีฤทธิ์ลดอาการเจ็บปวดและมีผลตอลําไสเล็ก  สวนอิเลียมของหนูตะเภา
และในหนูขาวที่มีชีวิตดวยความแรง การออกฤทธิ์ที่สูงกวามอรฟน  และยังสามารถออก
ฤทธิ์แมกระทั่งการใหทางปาก (Matsumoto et al., 2004) การคนพบนี้แสดงใหเห็น
วา  ยังมีสารอัลคาลอยดที่เปนองคประกอบยอยที่สามารถออกฤทธิ์ไดดีกวา mitragy-
nine ที่เปนสารประกอบหลัก

 โดยสรุปแลวสารที่สกัดไดจากพืชกระทอมนั้น สามารถเคลื่อนผานเยื่อแบงกั้น
ระหวางระบบหมุนเวียนเลือดและระบบประสาท เพื่อเขาไปออกฤทธิ์ในสมองโดยมี
การกระตุนที่ Opioid receptor ซึ่งจะคลายกับมอรฟนแตจะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียด เชน subtype ของตัวรับ หรือคาจําเพาะของการกระตุนที่ตัวรับ เปนตน 
ผลลัพธของการออกฤทธ์ิท่ีเห็นไดชัดก็คือ การลดความเจ็บปวด และลดการหล่ังกรดใน
กระเพาะอาหารสวนการออกฤทธ์ิผานการกระตุนท่ีตัวรับชนิด α2 –adrenocepter นั้น
สามารถลดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทางระบบประสาทบางอยางได นอกจาก
นี้ยังพบวามีสารประกอบของพืชกระทอมที่นอกเหนือไปจาก mitragynine หรือแมแต
สาร mitragynine ที่ถูกนํามาดัดแปลงโครงสรางทางโมเลกุลก็สามารถออกฤทธิ์ลดปวด
ไดเชนกัน

 การศึกษาฤทธิ์ของ Mitragynine ที่เปน Alkaloid หลักของใบกระทอมพบวา 
เมื่อทดลองใช Mitragynine กับ Codeine ในขนาดที่เทากันเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ของ
แอลคาลอยดทั้งสองชนิดนี้ mitragynine จะไมทําใหเกิดการอาเจียน หายใจลําบาก 
และไมมีกลุมอาการติดยาคลายกับการติดสารฝน และไมสามารถตานฤทธิ์ไดดวย 
Nolorphine  และไมมีฤทธิ์ตานโคลิเนอรจิก เมื่อใหในขนาดที่เกิดผลบรรเทาปวด จะ
มีผลตอการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารนอย นอกจากนี้มีผลไมมากนักตอความดัน
โลหิตในสุนัข แตอยางไรก็ตามเมื่อให mitragynine ในขนาดสูงจะมีผลลดความดัน
โลหิตในแมว แตมีผลกดการหายใจนอยกวาโคดิอีน เมื่อให mitragynine ใตผิวหนังจะ
ใหผลในการบรรเทานอยกวาการใหโดยการรับประทาน เช่ือวาอาจเปนผลจากการท่ีมิตรา
กัยนีนตองถูกแปรรูปกอนที่จะออกฤทธิ์ นอกจากนี้ mitragynine  ยังมีความเปนพิษ
นอยเมื่อเทียบกับสารฝน

ผลตอระบบอื่นๆ

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



อาการเมาใบกระทอม

อาการถอนพิษกระทอม

 อาการเมายาหรือภาวะเปนพิษจากยาหรือสารเสพติดที่ใช (Intoxication) 
เปนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือจิตใจ รวมกับอาการและอาการแสดงทาง
รางกาย (Symptoms and signs) ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากใชสารตัวใดตัวหนึ่งในปริมาณ
มากเกินระดับที่ทนได เชน ในคนที่เพิ่งใชสารตัวนั้นเพียงครั้งแรก หรือผูที่ใชในปริมาณ
ที่มากกวาที่เคยใชมากอน อาการที่เกิดขึ้นจะเปนฤทธิ์ของยา หรือสารหลักในสารชนิด
นั้น

 อาการเมาใบกระทอมมีลักษณะคลายคลึงกับอาการเมาหรือภาวะเปนพิษจาก
สารหลายชนิด เชน จากสาร Tetrahydrocannabinols (THC) ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์
หลักในกัญชา เปนตน คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายเกิดขึ้น ในลักษณะที่เปนการ
แปรปรวนของระบบประสาทอัตโนมัติ กลามเนื้อการทรงตัว และระบบประสาทสัมผัส 
มักจะมีอาการตัวสั่น มือสั่น อุณหภูมิรางกายลดลงเล็กนอยทําใหรูสึกตัวเย็น หนาว 
ความแข็งแรงและสมดุลของรางกายลดลง จึงทําใหรูสึกวาแขนขาออนแรง ยืนเดินไมไหว 
ระดับการประสานงานของกลามเนื้อลดลงจึงเดินเซ หรือทําของตกหลน คลื่นไส ปวดหัว
เวียนหัว และอาจมีความดันโลหิตลดลง หายใจเร็วข้ึน และหัวใจเตนเร็วข้ึน อาการเหลาน้ี
อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคของหัวใจและหลอดเลือดได เพราะไปเพิ่มการทํางาน
ของหัวใจมากขึ้น อาจเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได หากผูเสพไปขับรถ
หรือใชเครื่องจักรเครื่องยนตเมื่อมีอาการ เพราะการทํางานของระบบประสาทสัมผัส 
การประสานงานระหวางกลามเนื้อและระบบประสาทควบคุมบกพรอง การตอบสนอง
ตอการกระตุนชาลง และแปลสิ่งเราผิดไป

 อาการที่เกิดขึ้นเมื่อหยุดใชใบกระทอม คือ ความรูสึกอยากใชใบกระทอมอยาง
รุนแรงรวมกับอาการ 4 กลุมใหญๆ คือ  มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อตามรางกาย แขนขา 
หลัง เสนสายตึง และกลามเนื้อกระตุก รูสึกออนเพลียไมมีแรง ไมอยากทํางานหรือไมทํา
อะไรเลย หดหูเศราหมองไมแจมใส รูสึกไมสบายเหมือนกําลังเจ็บปวย หนาวมาก    ตา
ไหลเหมือนงวงนอน รูสึกหิว หัวใจเตนแรง ใจสั่นและรูสึกเหมือนเปนไข รอนๆ หนาวๆ 
สั่น อาการดานความรูสึกวิตกกังวล คือ รูสึกเครียด วิตกกังวล หงุดหงิดโมโหงาย กระสับ
กระสายกระวนกระวาย ไมสามารถจะผอนคลายได สามรถพบไดในผูใชประจํามากกวา
ในผูใชเปนครั้งคราว

 

นํา้
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อาการขาดยา

พฤติกรรมการเสพ / การใชพืชกระทอม

อาการถอนพิษกระทอมจะมีลักษณะคลายกับอาการถอนพิษเฮโรอีน หรือสารกลุมฝน
หลายอาการ อารมณเศรา วิตกกังวล หงุดหงิด ปวดเมื่อยกลามเนื้อ         ตาไหล 
และหาวมาก ซึ่งคงอธิบายไดวา เนื่องจากสาร mytragynine ในพืชกระทอมออกฤทธิ์ที่ 
opioid receptor ในระบบประสาทสวนกลางดวยดังไดกลาวแลวในตอนตน เมื่อหยุด
ใชกระทอมทันที อาการที่เกิดขึ้นบางสวนจึงคลายคลึงกับอาการของผูขาดสารกลุมฝน 
อยางไรก็ตามคงตองศึกษาวิจัยตอไปวา กลไกการเกิดอาการถอนพิษยาจากพืชกระทอม
เปนอยางไร และเปนกระบวนการที่ผานตัวรับสารสื่อนําประสาท เพื่อจะไดเปนแนวทาง
ในการพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาอาการถอนพิษจากพืชกระทอมไดตอไป
 

 -  
 -  หงุดหงิดกาวราว
 -  ปวดเมื่อยตามตัว
 -  เบื่ออาหาร นอนไมหลับ
 -  ไมมีแรง อารมณซึมเศรา
 -  กลามเนื้อแขนขากระตุก
 -  ใจสั่น กระสับกระสาย ฟุงซาน
 -  อาการคลายขาดสารฝนออนๆ

     

 -  กินใบสด-รูดกาน-ไมคายกาก
 -  กินใบสด-รูดกาน-คายกาก
 -  กินใบสด-ไมรูดกาน-ไมคายกาก
 -  
 -  
 -  หั่นตากแหงชงเหมือนใบชา
 -  สูบใบแหง
 -  สูบยางทอม
 -  4x100

นํา้มกูนํา้

นํ้ามูก  นํ้าตาไหล

ใบสดตมนํ้าเสพ
ตากใบแหงชงนํ้ารอนกิน
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ผลของกระทอมตอรางกาย

 ผูเสพจะมีการนัดมานั่งเสพดวยกัน และพูดคุยกันในเรื่องทั่วๆ ไป เหมือน

การเสพ        หรือกาแฟ หรือคลายการตั้งวงเสพเหลา กินกันจนหมดก็แยกยาย

กันกลับ ผูเสพจะบอกวาเสพแลวรูสึกสบายหายเครียด พูดคุยไดสนุกขึ้น ตอมาก็

จะเริ่มมึนๆ งวงๆ เหมือนเมาเหลาแตนอยกวามาก โดยสวนใหญใชสัปดาหละ 3-4 

ครั้ง 

     ชวงแรกอาจทําใหรู สึกสบาย  วองไว  คลองแคลว  ขยันทํางาน  สูงาน 

ทนแดด ทํางานไดทนเมื่อตองทํางานกลางแดดจัด อาการหนาวสั่นเวลาอากาศ

ครึ้มฝน ลดอาการปวดเมื่อย ขนาดตางๆ   มีฤทธิ์กระตุนประสาทคลายยาบา

ออนๆ ขนาดสูงมีฤทธิ์เคลิบเคลิ้ม กดประสาทคลายฝน มีฤทธิ์ Psychedelic เบื่อ

อาหาร รางกายซูบผอม ผิวดําเกรียม โดยเฉพาะใบหนาและโหนกแกม ปากแหง 

คอแหง ใจสั่น หัวใจเตนเร็วปวดทอง ทองผูกเรื้อรัง อุจจาระเปนกอนดําคลายมูล

แพะ ปวดเมื่อยตามรางกาย ตามขอ แขนขากระตุกและชักเกร็งได นอนไมหลับ 

กระสับกระสาย ฟุงซาน สับสน ประสาทหลอนได

นํ้าชา  

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปนภูมิภาคเดียวในโลกที ่สามารถ

พบ Mitragyna Speciosa ในแหลงธรรมชาติ ซึ่งเปนกระทอมสายพันธุเดียวใน 

7 สายพันธุ ทีมีสารออกฤทธ์ิตอระบบประสาท  ดังนั้น การทราบถึงสถานการณ

กระทอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ การมีขอมูลตลาดกระทอมทั้งโลก

ก็วาได  ใน 11 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี 7 ประเทศที่มี

รายงานพบกระทอมในแหลงธรรมชาติ นั ่นคือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

เมียนมา  ฟลิปปนส  กัมพูชา และปาปวนิวกินี ทั้ง 7 ประเทศมีสายพันธุของ

กระทอมที่เติบโตในธรรมชาติแตกตางกัน และสิ่งสําคัญที่ทําใหพืชกระทอมใน

แตละทองถิ่นประเทศถูกนํามาใชหรือไมถูกนํามาใชในทองถิ่น คือ ฤทธิ์ยาที่มาจาก

สารเคมีของพืชกระทอมในประเทศนั้นๆ ประวัติศาสตรการนําไปใชที่แตกตางกัน 

ทําใหสถานะของกระทอมในปจจุบันทั้งทางสังคม กฎหมาย อาชญากรรม และ 

เศรษฐกิจ ของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนแหงนี้แตกตางกัน ดังนั้นทางผูเขียน

จึงคนควาขอมูลสถานภาพของกระทอมในประเทศดังกลาวมาใหผูอานทุกทาน 

เพื่อใหทานไดทราบวากระทอมในแตละชาตินั้นเปนอยางไรกันบาง

 สามประเทศดังกลาวคือ ประเทศที่สามารถพบพืชกระทอมในประเทศได 

แตพืชกระทอมไมเคยถูกพบวามีการนํามาใชในการเสพติดอยางกวางขวาง เรา

จะนับสามประเทศนี้เปนประเทศที่มีกระทอมในประเทศ แตไมไดอยูในสถานะ

ที่สรางผลกระทบดานลบตอประเทศ ซึ่งรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ

 กระทอม
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมียนมา กัมพูชา ฟลิปปนส 
สามประเทศที่พบกระทอมไดนอย ไมมีการใช และกระทอมไมใชปญหา 

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 ประเทศผูสงออกฝนอันดับ 2 ของโลก และประเทศตนทางของยาบา หรือ  

Methamphetamine ที่ใหญที่สุดในโลก ความไมมั่นคงทางการเมืองจากการมี

ชาติพันธุที่หลากหลายของประเทศแหงนี้ นํามาซึ่งสงครามภายในระหวางรัฐบาล

กลางและกองทัพปลดแอกของรัฐชาติตางๆ ในประเทศยาวนานตั้งแตเริ่มตนได

รับเอกราชจากอังกฤษจวบจนถึงปจจบัุน   ธรุกจิยาเสพตดิกลายเปนชองทางสาํคญัที่

หลายกองทพัปลดแอกใชเปนทนุเลีย้งกองทพั  และตอมากก็ลายเปนนกัธรุกจิยาเสพตดิ

ที่ใชเงินท่ีไดจากธุรกิจ  มาสรางกองทัพเพื่อปกปองธุรกิจที่ผลประโยชนมหาศาล

อันนี ้   ในเมือ่ประเทศแหงนีเ้ปนแหลงผลติยาเสพตดิ  ทีมี่ฤทธิต์อระบบประสาทรนุแรง

ทีส่ดุอยูถึง  2 ชนดิ อํานาจรัฐท่ีเขาไมถงึในหลายพืน้ที ่ นโยบายปราบปรามยาเสพตดิ

ที่เขาไปไมถึงในบางพื้นที่ ทําใหยาเสพติดอยางยาบา หรือ ฝน ไมใชสินคาที่หาได

ยากสาํหรบัผูเสพ กระทอมท่ีมฤีทธิต์อระบบประสาทออนๆ จงึไมใชพชืเสพตดิทีเ่ปน

ที่นิยมในหมูนักเสพ ไมมีความตองการในตลาด ไมมีการบริโภคอยางเปนลํ่าเปนสัน 

 แมวาจะไมพบบันทึกถึงการใชกระทอมในเชิงสมุนไพรของคนในทองถิ่น ถึง

กระน้ันก็ดี พืชกระทอมเปนส่ิงผิดกฎหมายในประเทศต้ังแตป พ.ศ. 2536 (6) มีการ

เสนอขาวการจับกุม กวาดลางกระทอมโดยหนวยงานรัฐบาลบาง ซึ่งขอมูลภายใน

ประเทศคอนขางจํากัด เราพบเพียงหนึ่งขาว ซึ่งเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 ที่มี

การโคนตนกระทอม 1,644 ตน โดย ป.ป.ส.  ของประเทศเมียนมา ในพื้นที่จังหวัด 

Bangyok ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภายหลังจากการแพรขยายความนิยมของการเสพ

กระทอมจากประเทศไทย ก็เริ่มมีการนําไปใชในประเทศเมียนมา ซึ่งอาจมาจาก

กลุมแรงงานที่ไดเรียนรูวิธีใชในการเพิ่มกําลังขณะมาทํางานในประเทศไทย

เมียนมา... 

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



กัมพูชา... 

แหล่งท่ีมาของรูปภาพ    https://pabotanicals.com/products/cambodian-katrom-powder  

 สถานะท่ีชัดเจนอยางเปนทางการของกระทอมในประเทศกัมพูชายังเปน

ที่คลุมเครือ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายระบุถึงสถานะของพืชชนิดนี้ ซึ่งชองวางทาง

กฎหมายสวนนี้    ก็ทําใหเกิดการคาการบริโภคกระทอมในตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  ปริมาณการบริโภคกระทอมในประเทศกัมพูชาไมสูงมากนัก 

กระทอมยงัเปนพืชเสพตดิ    ท่ีหาไดยาก พบโดยธรรมชาตใินพืน้ทีภ่ายในประเทศได

ยาก กระน้ันก็ดี  กม็กีารปลูกกระทอมเพือ่การแปรรปูและจาํหนาย   โดยเนนทีก่ลุม

ลกูคาตางประเทศ  ในคําโฆษณาของผูคากระทอมกัมพูชา ไดเอยถึงสรรพคุณ

ของกระทอมสายพันธุ  “เหลืองกัมพูชา” วาเปนหนึ่งในสุดยอดกระทอม ที่มี

ฤทธิ์ของสารอัลคาลอยดเทียบเทาสายพันธุตนตํารับในไทยอยาง “แมงดา” ใน

ระดับที่แตกตางไมมากนัก ซึ่งถาอยูในระดับเดียวกันจริง ก็ถือวาเปนกระทอมที่

ตลาดตองการสูง

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



แหล่งท่ีมาของรูปภาพ  http://cbdkratomshops.com/kratom/

แหล่งท่ีมาของรูปภาพ https://kratomislands.com/product/yellow-cambodian/

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 การสงออกกระทอมของกมัพชูา มปีรมิาณไมมากนกัเมือ่เปรียบเทียบกบัผูสงออกรายใหญ

อยางอินโดนีเซีย    ไมมีตัวเลขที่ระบุแนชัดวาแตละปมีปริมาณของกระทอมท่ีถูกสงออก

มากเทาไหร แตเมือ่ดจูากเวบ็ไซตทีท่าํการประชาสัมพันธ  รานคาออนไลนท่ีขายกระทอมกมัพูชา

นั้นมีจํานวนนอยกวาสายพันธุอินโดนีเซียและไทยอยูมาก  จึงอนุมานไดวา กัมพูชายังเปนผูสง

ออกรายเลก็เทานัน้ ถงึกระนัน้กด็ ีในชวงตนป 2018 ท่ีผานมา มกีารจับกมุกระทอมท่ีถูกสงจาก

กมัพชูาไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยถกูสงผานบริษทัขนสงพาณชิยท่ัวไป และถูกดานอาหาร

และยาจบัยดึ ปรมิาณในการจบักมุ 124 กโิลกรมั เตรยีมขยายผลการจบักมุกลบัมายงัประเทศ

กมัพชูาทีเ่ปนตนทาง ซึง่การขนสงกระทอมในลักษณะดังกลาว  ถูกตรวจยดึท่ีดานอาหารและยา

ของสหรฐัถงึ 7 ครัง้แลว

แหล่งท่ีมาของรูปภาพ     https://cambodiaexpatsonline.com/newsworthy/kratom-internet-trafficking-from-cambodia-t19381.html  

แหล่งท่ีมาของรูปภาพ : https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/621360.html
http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=62809 (ล้ิงค์ข่าว)

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 ประเทศทีด่าํเนนิมาตรการและนโยบายดานยาเสพตดิทีร่นุแรงทีส่ดุแหงหน่ึงของโลก 

นับต้ังแตการขึ้นครองตําแหนงประธานาธิบดีของนายโรดรีโก ดูเตอเต ซึ่งเปนอดีตนายก

เทศมนตรีเมืองดาเวา ที่สรางชื่อจากนโยบายการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและปญหา

ยาเสพติดอยางถึงลูกถึงคน ในชวงเวลาสั้นๆ 2 ป ของการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของ

นายดูเตอเต  นบัตัง้แตวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนถงึ 30 มถินุายน พ.ศ. 2561  ประเดน็

เรื่องยาเสพติดเปนหนึ่งในผลงานสําคัญที่รัฐบาลดูเตอเต  นําเสนอตอประชาชน และใน

ทางตรงกันขามก็เปนประเด็นสําคัญ   ที่ทําใหรัฐบาลถูกเพงเล็งและถูกลดระดับสิทธิ

มนษุยชนของประเทศฟลิปปนสจากนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องดําเนินมาตรการ

สงครามยาเสพติด จนทําใหมีการเสียชีวิตในชวงสองปที่ผานมา จากการประมาณการของ

องคกรมนุษยชนทั้งภายในและระหวางประเทศวามากถึง 23,000 คน (แตในรายงานของ

ทางการ จํานวนเพียง 4,354 คนเทานั้น) (7)

 พืชกระทอมสามารถพบไดในทางตอนใตของประเทศฟลิปปนส ในพื้นที่ของเกาะ

มินดาเนา เปนที่รูจักในชื่อภาษาทองถิ่นวา Mambog แตมีสารประกอบอัลคาลอยดในใบ

กระทอมในปริมาณที่นอยกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทําใหกระทอมไมปรากฏ

ประวัติศาสตรการใชในทองถิ่น หรือแมกระทั่งหลังจากที่กระทอมเริ่มมีการใชเพื่อเสพ 

(abuse) อยางแพรหลายในทางตอนใตของประเทศไทยและทางตอนเหนือของมาเลเซีย

ในป พ.ศ. 2546  ประเทศฟลิปปนสก็ยังไมเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของกระทอม 

ซึ่งปจจุบันในตัวบทกฎหมาย Implementing Rules and Regulations (IRR) Of 

Republic Act NO. 9165  หรือที่รูจักในนาม “ประมวลกฎหมายยาเสพติดอันตราย 2002 

( Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002)” ซึ่งการทบทวนตัวบทครั้งลาสุด

เมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ านมา ก็ยังคงไมไดบรรจุพืชกระทอมขึ้นเปนพืช

เสพติด  หรอืสารเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายของประเทศแตอยางใด จงึนบัไดวาเปนเรือ่งทีค่อนขาง

ประหลาดใจที่ประเทศที่ดําเนินนโยบายสงครามยาเสพติด แตไมไดกําหนดใหพืชเสพติดที่

เปนที่นิยมอันดับหนึ่งในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันเปนสิ่งผิดกฎหมาย และก็ไม

พบวาจะเพิม่จาํนวนผูใชกระทอม จาํนวนการเพาะปลกู กระทอมในประเทศแตอยางใด (8, 9)

ฟลิปปนส... 

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 เมื่อตลาดกระทอมเปดเสรี  อินโดนีเซีย   “กระทอมคือพืชเศรษฐกิจ ผูสงออก
กระทอมมากที่สุดในโลก”

 ดวยความทีเ่ปนประเทศเดยีวในภูมภิาคอาเซยีนทีม่พีชืกระทอมดัง้เดมิในประเทศ
จํานวนมาก  และเปดเสรีใหมีการเพาะปลูก การผลิต การจําหนาย และการเสพพืช
กระทอม ไดโดยไมผดิกฎหมาย    ทาํใหอนิโดนเีซยี กลายเปนประเทศเดยีวในโลกทีส่ามารถ
ทาํใหการผลติพชืกระทอมเปนระดบัอตุสาหกรรมสงออกได    เน่ืองจากสามารถเพาะปลกู
กระทอมสายพันธุ  Mitragyna Speciosa ที่มีสาร  Alkaloid  ที่ออกฤทธ์ิตอระบบ
ประสาทในปริมาณที่มากพอที่จะใชเพื่อความบันเทิง   ดังนั้นจึงทําใหอินโดนีเซียกลาย
เปนผูสงออกกระทอมที่ใหญที่สุดในโลกไปโดยปริยาย     ประเทศในยุโรปและอเมริกา
ที่มีความตองการกระทอมและไมมีกฎหมายหามจําหนายหรือเสพกระทอม   เปนผู
นําเขากระทอมรายใหญจากอนิโดนเีซยี   ซ่ึงรปูแบบการสัง่ซือ้ในภมูภิาคยโุรปและอเมรกิา
มีหลากหลายรูปแบบ  แตแบบที่นิยมกันคือการจําหนายทางออนไลน ซ่ึงขอมูลลาสุด
พบวา เว็บไซตที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการกระจายพชืกระทอมสูยโุรปและอเมรกิานัน้
มีประมาณ 10,000 เว็บไซต (สาํรวจในป พ.ศ. 2559)

อินโดนีเซีย... 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สองประเทศสําคัญของพืชกระทอม 

ตัวอย่างเว็บไซต์จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 สวนอีกชองทางหนึ่งที่ผู เสพกระทอมในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา จะสามารถ

เขาถึงกระทอมจากอินโดนีเซียได นั่นคือ การหาซื้อจากรานคาปลีกในประเทศตางๆ ที่

อนุญาตใหทําการซื้อ-ขายได 

 กระทอมสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจตออินโดนีเซียมากขนาดไหน ยังไมมีขอมูล

รายงานที่ชัด แตดัชนีหนึ่งที่พอจะชี้วัดถึงมูลคาการตลาดของกระทอม นั่นคือการประมาณ

การมูลคาการซื้อขายของกระทอมในโลกตะวันตก ซึ่งเคยมีการสํารวจเฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยูที่ประมาณ 207 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 6,100 ลานบาท) (10)  ซึ่ง

กระทอมเกือบทั้งหมดที่มีการซื้อ-ขาย  ในประเทศอเมริกานั้น เพาะปลูก และแปรรูปบน

เกาะ Borneo ประเทศอินโดเนียเซีย  ซ่ึงเปนพื้นที่เพาะปลูกและแปรรูปกระทอม 

ที่มีชื่อเสียงที่สุดอยูในเมือง Pontianak ในจังหวัด West Kalimantan ตัวเลขดังกลาวจึง

พออนมุานถงึขนาดของตลาดยโุรป ทีน่าจะมขีนาดความตองการและการซ้ือ-ขายกระทอม 

ในปรมิาณรวมทีไ่มแตกตางจากตลาดอเมรกิามากนกั  ดงันัน้ ในการประมาณการของผูเขยีน 

จึงคาดวามูลคาทางการตลาดของกระทอมรวมในทวีปยุโรปและอเมริกา จะอยูที่ 6,100 - 

10,000 ลานบาท  แมวาตัวเลขมูลคารวมในตลาดจะไมสะทอนรายไดที่แทจริงที่ประเทศ

ตัวอย่างเว็บไซต์จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



อินโดนีเซียไดรับจากการสงออกพืชกระทอมและประมาณการวาประเทศอินโดนีเซียอาจ

ไดรับผลประโยชนนอยกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาการซ้ือ-ขายรวมของกระทอมในโลก

แตแนวโนมที่ตลาดกระทอมจะขยายมากขึ้น จากคาดการณจํานวนตัวแทนจําหนายทาง

ออนไลนเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2003 จนถึงปจจุบัน ยอมแสดงใหเห็นวาหากประเทศอินโดนีเซีย

ยังเปนประเทศเดียวที่ผลิตกระทอมที่มีสารออกฤทธิ์ตอระบบประสาทไดมากพอ รายได

จากกระทอมของประเทศจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น

 ขั้นตอนการสงตอกระทอมจากชาวสวน ถึงมือผูบริโภคปลายทาง ก็จะคลายๆ กับ

สินคาอื่น ๆ  ที่จะมีผูเกี่ยวของหลายขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนเหลานั้นทําใหราคาของกระทอม ณ 

หนาสวน ไปจนถึงมือผูบริโภคสุดทายเพิ่มขึ้นหลายรอยเปอรเซ็นต

 ขอมลูลาสุดจากการสํารวจของกลุมผูเสพกระทอมจากตะวนัตก ทีเ่ขาไปสาํรวจธรุกิจ

การขายกระทอมในประเทศอนิโดนเีซยีพบวา       เกษตรกรชาวสวนกระทอมจะขายใบสดกระทอม

ในราคากโิลกรมัละ  5-15  ดอลลารสหรฐั  หลงัจากนัน้  พอคาคนกลางในทองถิน่ จะรบัซือ้

ใบกระทอมเพื่อนําไปตากแหง   (ในขั้นตอนนี้เกษตรกรบางคนจะทําการตากแหง   แลวนํา

มาขายใหพอคาคนกลางของทองถิน่)  หลงัจากตากแหงใบกระทอมจะมมีลูคาเพิม่ขึน้มาเปน  

20-30  ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม พอคาคนกลางของทองถิ่นจะหาพอคาที่จะทําการสง

ออกกระทอมไปยังตางประเทศ  ซึ่งราคาในขั้นตอนนี้ก็จะกลายเปน 40-50 ดอลลารสหรัฐ

ตอกิโลกรัม  หลังจากนั้นผูนําเขารายใหญของอเมริกาและยุโรปจะรับกระทอมไปจําหนาย

ตอใหกับผูประกอบการรายยอย ซึ่งเปดหนาเว็บไซตขายในโลกออนไลน และเปดขายหนา

รานของตัวเองในรฐัหรอืประเทศทีก่ระทอมถกูกฎหมาย ในขัน้สดุทาย  ราคากระทอมจะอยู

ที่ 200-1,000 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม ตามรูปแบบ ปริมาณ และคุณภาพของกระทอม 

แมวาราคากระทอมทีข่ายในอเมรกิาและยโุรปจะมรีาคาสงูมากเมือ่เทยีบกับทีข่ายในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต   แตสาํหรบัผูนยิมกระทอมในภมูภิาคอเมรกิาและยโุรปแลว ถอืเปนราคาที่

สมเหตุสมผล ยิ่งเมื่อเทียบกับเฮโรอีน หรือฝน ที่เปนยาเสพติดผิดกฎหมายรุนแรง ซึ่งมีราคา

อยูในหลักหลายพันถึงหมื่นดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม  (แตใชเสพปริมาณนอยกวามาก) ก็

ยิ่งเห็นไดวา    กระทอมเปนทางเลือกที่ปลอดภัยและราคาถูกกวายาเสพติดทั้งสองชนิดอยู

มาก ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหแนวโนมของตลาดผูบรโิภคกระทอมในภมูภิาคอเมรกิาและ

ยโุรปเติบโตข้ึนเรือ่ย ๆ นบัตัง้แตป 2003
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พ้ืนท่ีเพาะปลูกและแปรรูปกระท่อมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เมือง Pontianak จังหวัด West Kalimantan เกาะ Borneo 
ภาพจาก http://www.greenhousekratom.com/indonesia/

Figure 1 ลานตากแห้งใบกระท่อมในเกาะ Borneo ปัจจุบันเกษตรกรจํานวนมากได้ปลูกกระท่อมเป็นพืชทางเลือก 

ทดแทนปาล์มและยางพารา 

ภาพจาก http://speciosa.org/kratom-drying-in-borneo/
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 คําถามที่สําคัญคือ ทําไมเกษตรกรชาวอินโดนีเซียจึงหันมาปลูกกระทอมกัน 
ขอเท็จจริงประการแรกคือ  ในเมื่อตลาดมีความตองการ ดังนั้นจึงเกิดการผลิต 

 ประการตอมา การปลกูตนกระทอมสรางรายไดมากกวาการปลกูยางพาราและ
ปาลม  ซึง่เปนพืชเศรษฐกจิหลักบนเกาะบอเนยีว   โดยทีร่าคาขายใบกระทอมหนาสวน
ที่ชาวสวนกระทอมอินโดนีเซียขายไดอยูที่ 5-15 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม ในขณะ
ที่การปลูกยางพาราสามารถขายไดเพียง 1-2 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัมเทานั้น แต
สาเหตุที่เกษตรกรบนเกาะ Bomeo ไมเปลี่ยนใหการปลูกพืชเศรษฐกิจเปนกระทอม
ทั้งหมดแทนที่จะปลูกยางพาราและปาลม ก็เนื่องจากเดิมทีชาวอินโดนีเซียนั้นไม
เคยใชกระทอมเปนสมุนไพร  ซึ่งแตกตางจากคนทองถิ่นทางภาคใตของประเทศไทย
และทางตอนเหนือของมาเลเซียที่มีการใชพืชกระทอมมาเปนเวลาหลายรอยป ทําให
มีองคความรูดานกระทอมและการเลือกใบกระทอมที่ดี

 ดังนั้น องคความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรของพืชกระทอมในประเทศ
อินโดนเีซีย    จงึกลายเปนขอจาํกดัสาํคัญในการพฒันาคณุภาพของใบกระทอมแปรรปู 
รวมถึงปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ที่ในหมูของผูเสพกระทอมยังให
สายพันธุแมงดาของไทยเปนตัวเลือกแรก  หากตองการเสพเพื่อความบันเทิง

 เมื่อพูดถึงคุณภาพสายพันธุของกระทอม   กระทอมไทยถือเปนใบกระทอมที่มี
ชือ่เสียงทีสุ่ดในหมูผูเสพกระทอมท่ัวโลก  กระทอมสายพนัธุแมงดา   ซึง่โตเฉพาะทางภาคใต
ของไทย เปนกระทอมสายพันธุที่มี Mitragynine และ 7-hydroxymitragynine สูง
ทีสุ่ด  แตเมือ่การเพาะปลกูแปรรูปและจาํหนายกระทอมในไทยผดิกฎหมาย  กระทอม
สายพันธุอินโดนีเซียจึงเปนสินคาตัวหลักในตลาดกระทอมทั่วโลก ทั้งที่มีคุณภาพรอง
แตเพราะมีกําลังผลิตมาก

 อยางไรก็ตาม แมวาประเทศอินโดนีเซียจะเปนแหลงเพาะปลูกและสงออก
กระทอมที่ใหญที่สุดในโลก แตในแงของการพัฒนาองคความรูดานวิชาการยังไม
กาวหนามากนัก เมื่อเทียบกับประเทศใกลเคียงอยางไทยหรือมาเลเซีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง มาเลเซียท่ีกําลังเปนผู นําดานงานวิชาการของพืชกระทอมในภูมิภาค 
ดังนัน้  ผลิตภณัฑทีแ่ปรรปูจากกระทอมทีม่าจากประเทศอนิโดนเีซยี  จงึยงัคงจาํกดัเปน
ผลิตภัณฑที่ใชองคความรูไมสูงมากนัก มีการแปรรูปไมกี่ขั้นตอน เชน การตากแหงทํา
เปนผง แคปซูลผงกระทอม การแปรรูปเปนนํ้าสกัดกระทอม เปนตน

คําถามที่สําคัญคือ ทําไมเกษตรกรชาวอินโดนีเซียจึงหันมาปลูกกระทอมกัน 
ขอเท็จจริงประการแรกคือ  ในเมื่อตลาดมีความตองการ ดังนั้นจึงเกิดการผลิต 

 ประการตอมา การปลกูตนกระทอมสรางรายไดมากกวาการปลกูยางพาราและ
ปาลม  ซึง่เปนพืชเศรษฐกจิหลักบนเกาะบอเนยีว   โดยทีร่าคาขายใบกระทอมหนาสวน
ที่ชาวสวนกระทอมอินโดนีเซียขายไดอยูที่ 5-15 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม ในขณะ

คําถามที่สําคัญคือ ทําไมเกษตรกรชาวอินโดนีเซียจึงหันมาปลูกกระทอมกัน 
ขอเท็จจริงประการแรกคือ  ในเมื่อตลาดมีความตองการ ดังนั้นจึงเกิดการผลิต 

 ประการตอมา การปลกูตนกระทอมสรางรายไดมากกวาการปลกูยางพาราและ
ปาลม  ซึง่เปนพืชเศรษฐกจิหลักบนเกาะบอเนยีว   โดยทีร่าคาขายใบกระทอมหนาสวน
ที่ชาวสวนกระทอมอินโดนีเซียขายไดอยูที่ 5-15 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม ในขณะ
ที่การปลูกยางพาราสามารถขายไดเพียง 1-2 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัมเทานั้น แต
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 ขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง  ของการติดตามขอมูลของกระทอมใน
สองประเทศ  อินโดนีเซียและฟลิปปนส  ผูเขียนพบวา  ขอมูลหรือรายงานที่นําเสนอ
เรื่องผลกระทบดานลบของกระทอมที่กระทําตอสังคมมีนอยมาก ไมพบรายงานความ
เสียหายทั้งทางดานอาชญากรรม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน ในกรณีของ
ฟลปิปนส  อาจเขาใจไดวาเปนประเทศทีก่ระทอมไมเปนทีน่ยิม  เนือ่งจากมสีารอลัคาลอยด 
ปริมาณนอย แตในกรณีของอินโดนีเซียเอง ซึ่งเปดเสรีใหกระทอมเพาะปลูก แปรรูป 
ซือ้ขายท้ังในประเทศและตางประเทศอยางเสร ี แตกไ็มพบขอกงัวลทัง้ในระดบัวชิาการ 
และระดบัผูรบัผดิชอบดานความมัน่คงของประเทศ  จงึเปนคําถามทีน่าสนใจวาเพราะ
เหตุใด กระทอมในประเทศอินโดนีเซียถึงไมไดเปนสิ่งที่ทําใหประชาชนหวาดระแวง
ดังเชนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

 

 มาเลเซียประเทศเพ่ือนบานของไทย สถานะของพืชกระทอมแบบบานพี่
เมืองนองของไทย ที่มีการใชกระทอมเปนยาสมุนไพรแผนโบราณมาตั้งแตหลาย
รอยป และมีบันทึกการใชกระทอมในทางวิชาการครั้งแรกเมื่อป  พ.ศ. 2478 โดย 
Burkill (11)  ในการบันทึกครั้งนั้น ไดบันทึกวาพืชกระทอมถูกใชงานในการสมานแผล
สด ลดไข แกปวด รวมถึงการใชทดแทนฝนในยามที่ฝนขาดแคลน การใชกระทอมใน
ประเทศมาเลเซียพบไดตลอดชวง 100 ปที่ผานมา และมีการบันทึกจากนักวิชาการ
อีกหลายชิ้น ที่บงบอกวากระทอมถูกใชในวัตถุประสงคอื่นดวย เชน เพิ่มกําลังในกลุม
แรงงาน ใชสําหรับผูเสพเฮโรอีนที่ตองการลดปริมาณเฮโรอีนเพื่อเลิกใชเฮโรอีน เมื่อมี
การใชกระทอมในการทดแทนสารเสพตดิทีม่ฤีทธิเ์สพตดิรนุแรงกวาอยางเฮโรอนีและ
ฝน ทําใหสถานะของกระทอมถูกเขาใจวาเปนสารออกฤทธิ์ตอระบบประสาท และถูก
ขึ้นทะเบียนเปนสารพิษ ในกฎหมายควบคุมสารพิษ พ.ศ. 2495 (12)  ถูกจัดสถานะพืช
เสพติดในระดับเดียวกับกัญชา โดยผูที่ครอบครอง จําหนาย ปลูก และเสพ มีโทษทั้ง
จาํคกุและปรับ อยางไรกต็าม  กวาผูเสพตดิกระทอมจะถกูรายงานการตรวจพบครัง้แรก 
ก็เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2500 โดย Thuan (13)  แตก็เปนการใชกระทอมโดยไมมีการผสม

มาเลเซีย... 
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กับสารออกฤทธิ์ตอระบบประสาทตัวอื่น การแพรระบาดของการใชนํ้าตมกระทอม
ผสมกับยาอื่นๆ  ในประเทศมาเลเซียเกิดขึ้นพรอมๆ กับประเทศไทย โดยเริ่มตนใน
ชวงป พ.ศ. 2546 และการระบาดในหมูวัยรุน เกิดผูเสพและผูติด 4x100 จํานวนมาก
ในระยะเวลาส้ันๆ  ทําใหสังคมเกดิความวติกกงัวล และรฐับาลกร็บีดาํเนนิการทางดาน
กฎหมายอยางรวดเร็ว จนมีการเพิ่มโทษทางอาญาแกผูครอบครอง ผูจําหนาย ผูเสพ 
กระทอมในป พ.ศ. 2546 (14) โดยกําหนดโทษสูงสุดไวที่ จําคุกไมเกิน 4 ป และปรับ
สูงสุด 10,000 ริงกิต (ประมาณ 110,000 บาทในขณะนั้น) (15) มาตรการการเพิ่มโทษ
ทางอาญาดงักลาว ทาํใหมกีารกวาดลางและโคนทาํลายตนกระทอมในประเทศจาํนวน
มาก  ซึง่สงผลกระทบทางลบตอระบบนเิวศ   และความหลากหลายทางชวีภาพของปา
ทางตอนเหนอืของประเทศทันที  แตกระนัน้กต็าม  สถานการณของการใชกระทอมทัง้
ในรูปแบบพืชสมุนไพร และเพื่อความบันเทิง (recreational purpose) ของมาเลเซีย
ยังคงดําเนินอยูตอเนื่อง โดยไมมีทาทีวาความชุกจะลดลง โดยพื้นที่ที่มีผูเสพกระทอม
มากที่สุดของประเทศอยูในทางตอนเหนือของประเทศ ในรัฐกลันตัน ตรังกานู เคดาห 
และเปอรลสิซ่ึงเปนรัฐท่ีตดิกบัชายแดนไทยเกอืบทัง้หมด  รปูแบบการใชกระทอมทีพ่บ
มากทีส่ดุในประเทศมาเลเซียในปจจุบนั  คอื  การนาํนํา้ตมใบกระทอมผสมกบัสารออก
ฤทธิ์ทางประสาทอื่นๆ หรือ 4x100 แบบที่พบในประเทศไทย โดยพบวารอยละ 90 
ของผูใชในทางตอนเหนือของประเทศ เสพกระทอมรูปแบบนี้ โดยวัตถุประสงคของ
การเสพ เพื่อตองการความบันเทิง เพิ่มกําลังในการทํางาน และเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ  สวนการเสพเพ่ือเลิกเฮโรอีนนัน้พบวา  มีผูเสพทีไ่ดประโยชนจากกระทอมในเพือ่
ลดหรือเลิกใชเฮโรอีนดวยเชนกัน (15) 

ภาพการจับกุมใบกระท่อมท่ีเกาะลังกาวี
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 ปจจุบัน  ประเทศมาเลเซียไดพิจารณากฎหมายควบคุมกระทอมลาสุดเมื่อป พ.ศ. 
2557 โดยใชอางอิงจากผลการศึกษาทั้งทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรที่คนพบในชวง
ระหวางที่กระทอมเริ่มมีการใชเพื่อความรื่นเริงใจไปทั่วโลกตั้งแตป พ.ศ. 2556  กฎหมาย
ฉบับลาสุดไดพิจารณาลดความเปนอาญาของกระทอม โดยยังคงเปนพืชเสพติดควบคุม 
แตลดความเขมงวด อนุญาตใหเพาะปลูก ครอบครอง จําหนาย และสกัดสาร Mitragy-
nine ได หากมีใบอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ (14)

 ทาทีการผอนปรนทางกฎหมายของพืชกระทอมในประเทศมาเลเซียเริ่มตนขึ้น 
หลังจากผลการศึกษาวิจัยทั้งทางดานสังคมวิทยาและเภสัชวิทยาของพืชกระทอม บงชี้วา 
ผลกระทบทั้งตอรางกาย สติปญญา อารมณ สุขภาพ และ บริบททางสังคมของผูเสพ
พืชกระทอม ไมไดเลวรายเมื่อเทียบกับยาเสพติดรุนแรงชนิดอื่นอยาง ฝน เฮโรอีน หรือ 
เมทแอมเฟตามีน และในทางเภสัชวิทยาก็มีขอคนพบถึงประโยชนทางดานสุขภาพของ
สารออกฤทธิ์ตอรางกายในกระทอมหลายขนาน

 แมกระท่ัง Khalid Abu Bakar ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติของมาเลเซียในชวงป 
พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนหนวยงานหลักดานปราบปรามดานยาเสพติดของประเทศ ก็เปนสวน
หนึ่งในการพยายามผลักดันใหมีการใชพืชกระทอม เพื่อใหเกิดประโยชนทางดานสุขภาพ 
(16)

 อยางไรก็ตาม  พืชกระทอมไมอาจเปนพืชถูกกฎหมายอยางเต็มตัวไดอยาง
ที่อินโดนีเซีย หรือหลายประเทศในทวีปยุโรปและหลายรัฐในอเมริกาเปน เนื่องจากใน
ประเทศมาเลเซียเองประเด็นเรื่องการผลักดันใหกระทอมถูกกฎหมายหรือไมนั้น ยังเปน
ประเด็นที่ถูกเถียงในสาธารณะ  ภาพลักษณของกระทอมไดถูกเขาใจเปนสารเสพติดใน
สายตาของสาธารณชน  โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเขตภาคเหนือของประเทศที ่เปน
พื ้นที ่ระบาดของกระทอมและยังเปนพื้นที่ที่มีความเปนอนุรักษนิยมอิสลามสูง ซึ่งตาม
บทบัญญัติของกฎหมายชารีอะหอิสลามในปจจุบัน กระทอมเขาอยูในหมวดของสิ่งมึนเมา 
ซึ่งจัดอยูในกลุมเดียวกับแอลกอฮอล ของมึนเมาเปนสิ่งที่ถูกกลาวอยางชัดเจนในคัมภีร
อัลกุรอานวาเปนสิ่งของตองหาม ดังนั้น ในการทัศนะของผูนําศาสนาที่มีบทบาทสําคัญใน
การพิจารณากฎหมายของรัฐ กระทอมจึงยังคงเปนพืชท่ีควรถูกกฎหมายจํากัดอยางเขมงวด
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 แมทาทีของผูบัญชาการตํารวจที่ในป พ.ศ. 2559 จะสนับสนุนใหกระทอมถูกใช
งานในเชิงสรางสรรคมากขึ้น แตกระนั้นความเห็นดังกลาวเปนไปในทิศตรงกันขามกับ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในสมัยนั้น Datuk Seri Dr Hilmi Yahaya 
ซึ่งแสดงความเห็นวา  “ถึงแมจะมีหลักฐานที่พิสูจนประโยชนของพืชกระทอม แตพืช
กระทอมก็เปนเหมือนกับมอรฟน ที่แมจะมีประโยชนมาก แตหากใชในทางที่ผิดก็จะเกิด
โทษได ในประเทศมาเลเซียเองก็มีกลุมวัยรุนที่นํากระทอมมาใชในทางที่ผิดอยูจํานวน
มาก และแนวโนมของความชุกของผูใชกระทอมยังไมมีทาทีจะลดลง จึงกลายเปนขอ
กังวล หากจะประกาศใหพืชกระทอมนั้นถูกกฎหมายทั้งหมด ซึ่งหากใหกระทอมเปนพืช
เสพติดเสรี อาจจะทําใหมีจํานวนผูใชมากขึ้น ในปริมาณที่มากขึ้น” ทําใหมีขอกังวลตอ
สุขภาพของผูใช และยังคงสภาพของพืชกระทอมเปนพืชเสพติดที่ผิดกฎหมายตามบัญญัติ
กฎหมายวาดวยพิษ พ.ศ. 2495 (17, 18) การครอบครอง จําหนาย เพาะปลูก โดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐมนตรีสาธารณสุขมีความผิด

Figure 2 ภาพนักเรียนหญิงมุสลิมในรัฐกลันตัน เทนํ้าต้มกระท่อมด่ืมร่วมกัน เผยแพร่ท่ัวประเทศมาเลเซีย สร้างความหว่ันวิตกต่อการระบาด  
เป็นภาพท่ีส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของรัฐอนุรักษ์นิยมศาสนาทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 

(ท่ีมา https://www.nst.com.my/news/crime-courts/ 2018/04/352236cops-investigating-viral-pics-videos-three-form-3-girls-allegedly)
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มาเลเซียเตรียมผลักดันกระทอมเปนพืชเศรษฐกิจทดแทนยางพารา

 ชวงเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2561 ที่ผานมา Datuk Zahidi Zainul Abidin ประธาน
องคกรพัฒนาศักยภาพเกษตรผูปลูกยางพารารายยอย หรือ The Rubber Industry 
Smallholders Development Authority (Risda) ไดนําเสนอใหเกษตรกรยางพาราราย
ยอยที่เปนสมาชิกขององคกรทดลองปลูกตนกระทอม เพื่อทดแทนยางพาราที่มีแนวโนม
ความตองการลดลงทั่วโลก โดยไดรับคําแนะนําจากนักวิจัยทั้งจากอินเดีย และอเมริกา 
สองประเทศผูนําในดานอุตสาหกรรมยา โดยใหเหตุผลวากระทอมเปนพืชที่มีแนวโนม
ความตองการมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการแพทยและวงการนักวิทยาศาสตร ซึ่งหาก
ประสบความสําเร็จในการผลักดันดังกลาว จะเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร พรอม
เนน  วาหากสงเสริมใหมีการเพาะปลูกจริง จะขายสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมยา 
และเพื่อการวิจัยในทางวิทยาศาสตรเทานั้น ไมใชสําหรับการเสพเพื่อความบันเทิงที่กําลัง
ระบาดในประเทศ (19)

 อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวถูกคัดคานอยางทันทีจาก สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (มาเลเซีย) The National Anti-drug Agency (AADK)  
ที่หวังวารัฐบาลมาเลเซียจะไมเห็นดวยกับขอเสนอของ Risda ดวยเหตุผลที่วา ประเทศ
มาเลเซียมีวิสัยทัศนจะทําใหประเทศปลอดยาเสพติดภายในป พ.ศ. 2563   แตปจจุบัน
ไมมีทาทีวาผูใชยาเสพติดในประเทศจะลดลง และคาใชจายในการบําบัดผูติดยาเสพติดใน
สถานบําบัดทั้งหมดในประเทศ สูงถึงเดือนละ 1 ลานริงกิต โดยมีผูติดกระทอมเปนผูเขา
รับการบําบัดสวนใหญของประเทศ (20)

 เมื่อเทียบกับประเทศไทยแลว สถานการณของกระทอมในประเทศมาเลเซีย
มีแนวโนมจะเปดกวางมากกวาประเทศไทย อันเห็นไดจากขอผอนปรนทางกฎหมาย 
จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระทอมในประเทศ และเริ่มมีการนําประเด็นการอนุญาต
หรือไมอนุญาตกระทอมมาโตแยงกันในวงวิชาการ รวมถึงการมีขอเสนอและแรงผลักดัน
จากหนวยราชการที่สําคัญที่เกี่ยวของ ใหผอนปรนกฎหมายควบคุมพืชกระทอม จึงทําให
ปจจุบันนักวิจัย นักวิทยาศาสตร มีอิสระในการศึกษากระทอม และคนพบองคความรูใหม
ที่เปนประโยชนในการเลือกสรรใชงานพืชกระทอมมากยิ่งขึ้น

ยํ้า
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 ดวยขอกฎหมายที่ผอนปรนมากกวาประเทศไทย เริ่มมีการรณรงคอนุรักษตน
กระทอมในปาทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และเริ่มมีนักวิจัยสรางผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากพืชกระทอม ดวยสถานะดังกลาว ทําใหในทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซียยังคงมีความชุกของตนกระทอม เมื่อเทียบสถานะทางกฎหมายของกระทอม
ในประเทศไทยที่เขมงวดกวา ความแตกตางเรื่องความเขมงวดทางกฎหมายของพืช
กระทอมระหวางสองประเทศ จึงทําใหปริมาณความตองการของสองประเทศแตกตาง
กัน และสงผลใหราคาของกระทอมในฝงมาเลเซียมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 200 บาท 
ซึ่งแตกตางกัน 3-6 เทาเมื่อเทียบกับประเทศไทย ที่ราคากิโลกรัมละ 600-1,200 บาท 
ความแตกตางทางราคาดังกลาว จึงเปนชองวางใหเกิดการลักลอบซ้ือขายสินคาจากพืช
กระทอมระหวางชายแดน ดังที่เคยมีรายงานการจับกุมใบกระทอมที่พยายามลักลอบ
จากชายแดนมาเลเซียเขาสูประเทศไทย ซึ่งสามารถพบการจับกุมที่มีปริมาณของกลาง
มากกวา 1,000 กิโลกรัม และมีการจับกุมยอยๆ อีกหลายครั้ง (21-24)

 ในป พ.ศ. 2560 มีการประชุมรวมกันเพื่อสรางกรอบความเขาใจในการทํางาน
ดานการปราบปรามและจับกุมพืชกระทอม ระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติของ
ประเทศไทยและมาเลเซีย ในการประชุมดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลวา สถิติการจับกุม
กระทอมที่ลักลอบขนสงจากมาเลเซียเขาสูชายแดนไทย ในป พ.ศ. 2559 นั้นมีจํานวน
มากถึง 39 ตัน และในครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2560 ก็มีจํานวนกระทอมในปริมาณเทียบ
กับเวลาเดียวกันในป พ.ศ. 2559 นั่นคือ ประมาณ 19 ตัน

กระทอมสินคาสําคัญ ณ ชายแดน มาเลเซีย - ไทย

Figure 3 ภาพการประชุมความร่วมมือด้านยาเสพติดไทย-มาเลเซียวาระพิเศษว่าด้วยพืชกระท่อม 
เม่ือวันท่ี 12 ก.ค. 2560
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 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารยประจําสาขาประสาทวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนหนึ่งในนักวิจัยไทยที่รวมวิจัย
คุณสมบัติดานประสาทวิทยาของสารในพืชกระทอม ไดกลาววา ความกาวหนา
ทางวิชาการของการวิจัยพืชกระทอมของมาเลเซียไปไกลมาก จากการสนับสนุน
ของรัฐบาล แมวาสถานะทางกฎหมายในประเทศยังเปนที่ตองหาม แตสําหรับ
พื้นที่ในงานวิจัยนั้น มาเลเซียถือวาเปดกวางและใหพื้นที่กับนักวิชาการดานนี้
อยางมาก จนทําใหสามารถผลิตงานวิจัยไดมากที่สุดและกาวหนาที่สุดในภูมิภาคนี้ 
แมวากระทอมของมาเลเซียจะมีสารประกอบสําคัญที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท
มนุษย เชน Mitragynine หรือ 7-hydroxymitragynine นอยกวากระทอม
ไทย แตนั้นไมใชประเด็นสําคัญในการพัฒนางานวิจัย สวนสําคัญของงานวิจัยใน
ทางวิทยาศาสตรของพืชกระทอมในปจจุบันคือ “การที่นักวิจัยคนพบวากระทอม
บรรเทาอาการอยากยา (craving) ของการเสพติด opioid ไดดีมาก เปนความหวัง
ใหมที่เหนือชั้นกวา methadone ที่ปจจุบันเราไมมีความหวังกับการใชเพื่อรักษา
กลุมผูเสพติด opioid เลย”  ในกลุมผูปวยที่ใช Methadone บําบัดในปจจุบันแทบ
ไมมีความหวังวาจะเลิกเสพ opioid ได แตกระทอมใหผลที่แตกตางและที่สําคัญ 
ผูปวยสามารถเตรียมกระทอมเองที่บานได  ซึ่งหากสามารถผลักดันใหเกิดการใช
งานจริงในทางการแพทยได จะเปนประโยชนอยางมากตอผูปวยกลุมนี้

 เม่ือเปรียบเทียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียนดานกฎหมายควบคุมพืชกระทอม 

ประเทศไทยเปนเพียงประเทศเดียว ที่มีการควบคุมพืชและสารในพืชกระทอมเขมงวด

ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมี 4 ประเทศที่มีกฎหมายควบคุมพืชกระทอม ไดแก มาเลเซีย 

มาเลเซียผูนําดานงานวิชาการพืชกระทอมในภูมิภาค  
กระทอมไทยควรไดใชในทางการแพทย

สถานะทางกฎหมายของพืชกระทอมในแตละประเทศ
ขอมูลป  พ.ศ.2560 (25)
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ไทย เวียดนาม และเมียนมา   โดยประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมทั้งตัวพืชและ

สารในพืช เปนยาเสพติดใหโทษ ขณะที่ในเมียนมา ควบคุมพืชหรือหามปลูก แตไม

ควบคุมสารในพืช สวนมาเลเซีย เปนดังที่กลาวในบทกอนหนา กัมพูชา และฟลิปปนส

ถูกกฎหมาย แตไมมีกําลังผลิต มีเพียงประเทศอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวในภูมิภาค

อาเซียนที่กระทอมมีสถานะถูกกฎหมาย และมีปริมาณกระทอมมากพอที่จะผลิตเปน

อุตสาหกรรม และทําใหพืชกระทอมในประเทศอินโดนีเซียกลายเปนเปนพืชเศรษฐกิจที่

สรางรายไดใหกับประเทศ รวมถึงมีผลิตภัณฑมากมายจากพืชกระทอม

 ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกที่สําคัญพบวา ออสเตรเลียควบคุมกระทอมใหใช

เปนยาและสมุนไพรเทานั ้น แตหากมีการใชรักษาบุคคลอื่นใหเกิดอันตรายมีโทษ

จําคุก 5 ป โดยมีการควบคุมการปลูกพืชและสาร alkaloid, mitragynine ในพืช สวน

ที่สหรัฐอเมริกา จัดเปนพืชที่ใหอยูในการเฝาระวังเทานั้น เนนการหามนําเขาประเทศ 

สวนประเทศในแถบยุโรปกฎหมายจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในแตละประเทศ โดย

ประเทศกลุมที่เนนนโยบายเสรียาเสพติด (ลดทอนโทษทางอาญา และยาเสพติดถูก

กฎหมาย) เชน เนเธอรแลนด เบลเยียม ออสเตรีย สหราชอาณาจักร กระทอมอยูใน

สถานะถูกกฎหมาย สวนประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย เยอรมนี และชาติเล็กๆ อื่นๆ 

กระทอมมีสถานะเปนพืชควบคุม ดังตารางสถานะทางกฎหมายพืชกระทอมแตละ

ประเทศถัดไป

    ประเทศ     สถานะ         รายละเอียด

 Austria  ถูกกฎหมาย -

 Australia จํากัด  ในช่วงปี 2005 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่กระท่อมเริ่มเป็นที่รู้จักใน 

    โลกตะวันตก รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกกฎหมายควบคุม 

    กระท่อมทันที โดยกําหนดให้เป็นพืชเสพติดที่อาจส่งผลกระทบ 

    ในแง่ลบต่อสุขภาพ และยังคงไว้ซึ่งมาตรการนี้จนถึงปัจจุบัน  

    (2018)
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    ประเทศ     สถานะ         รายละเอียด

Belgium  ถูกกฎหมาย กระท่อมไม่เคยถูกควบคุมในประเทศน้ี สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์ 

    จากกระท่อมโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์

Brazil         -  กระท่อมไม่เพียงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์  

    จากกระท่อมตามร้านทั่วไปที่ไม่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ

Cambodia ถูกกฎหมาย ไม่มีระบุในบัญญัติยาเสพติดควบคุมของประเทศ เป็นสินค้า 

    ส่งออกในปริมาณไม่มากนัก

Canada  ถูกกฎหมาย กระท่อมถูกกฎหมาย สามารถซื้อและครอบครองโดยไม่จํากัด 

    ปริมาณ นอกจากนั้นยังมีการใช้กระท่อมในการรักษาแบบการ 

    แพทย์แผนโบราณ

Denmark ควบคุม  กระท่อมถูกควบคุมตั้งแต่ปี 2009 อย่างไรก็ตาม สามารถ 

    ครอบครองได้ หากมีใบสั่งยาที่ถูกต้องจากแพทย์

Finland  ควบคุม  การนําเข้ากระท่อมโดยไม่มีใบอนุญาตมีความผิดทางกฎหมาย  

    สถานะของกระท่อมในประเทศถูกควบคุม การซื้อ และครอบ 

    ครองกระท่อมต้องแสดงใบรับรองแพทย์

France  ถูกกฎหมาย กระท่อมไม่ได้ถูกระบุในกฎหมายควบคุมยาเสพติดฉบับ   

    l’Arrêt du 22 février 1990 

Germany ควบคุม  กระท่อมมีสถานะเป็น เวชภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed  

    medicine) การซ้ือขายท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

    อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายควบคุมเวชภัณฑ์ของประเทศ  

    การครอบครองกระท่อมมีความผิด มีโทษทั้งจําและปรับ

Greek  ถูกกฎหมาย กระท่อมอยู่ในสถานะถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่มีท่าจะ 

    ถูกพิจารณาให้ผิดกฎหมาย
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Hungary  ถูกกฎหมาย แม้ว่ากระท่อมจะถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการรับรองจาก 

    องค์การอาหารและยา ว่าสามารถบริโภคในมนุษย์ได้ อย่างไร 

    ก็ตาม กระท่อมมีขายตามร้านขายสารออกฤทธิ ์ต่อระบบ 

    ประสาทที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศได้ (head shop)

Indonesia ถูกกฎหมาย ประเทศผู้ส่งออกกระท่อมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถ เพาะปลูก 

    แปรรูป ขาย ส่งออก ได้เท่าที่ต้องการ

Ireland        -  ถึงแม้ว่ากฎหมายหลักของประเทศจะควบคุมกระท่อม แต่ใน 

    บางพื ้นที ่ซึ ่งมีกฎหมายท้องที ่อนุญาตให้จําหน่ายและเสพ 

    กระท่อมได้ อย่างไรก็ตาม การนําเข้ากระท่อมสู่ประเทศผิด 

    กฎหมายแน่นอน

Italy  ไม่ผิดกฎหมาย กระท่อมสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าในประเทศ แต่    หาได้ยาก 

    และอยู่ในสถานะที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไม่มีกฎหมาย 

    ระบุอย่างชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน 

    ประเทศ

Latvia  ควบคุม  ไม่มีรายละเอียด

Lithuania ควบคุม  ไม่มีรายละเอียด

Malaysia  ผิดกฎหมาย ห้ามเพาะปลูก จําหน่าย เสพ และสกัดสาร Mitragynine 

    ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Myanmar ผิดกฎหมาย เมียนมา เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถพบกระท่อม สายพันธุ์ 

    Mitragyna Speciosa แต่กระนั้นก็ตามกระท่อมผิดกฎหมาย  

    ในประเทศ ห้ามปลูก จําหน่าย และเสพ

The Netherland ถูกกฎหมาย ต้นแบบของประเทศที่ใช้กฎหมายเสรียาเสพติดของโลก ดังนั้น 

    กระท่อมจึงเป็นพืชที่ถูกกฎหมาย 100% สามารถหาซื้อได้ตาม 

    ประเทศ     สถานะ         รายละเอียด
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    ร้าน coffee shop (ร้านที่จําหน่ายกัญชาอย่างถูกกฎหมาย)  

    นอกจากน้ันประเทศน้ียังเป็นแหล่งพักกระท่อม ก่อนถูกส่งต่อไป 

    ยังประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป

New Zealand จํากัดและควบคุม กระท่อมถูกจัดเป็นพืชกลุ่มท่ี 1 ในกฎหมายควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ 

    ต่อระบบประสาท ปี 2009 การซื้อขายกระท่อมสามารถทําได้  

    แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์การนําเข้าและส่งออกผิดกฎหมาย

Philippines ถูกกฎหมาย ไม่ถูกบัญญัติในกฎหมายควบคุมสารเสพติดอันตรายของ 

    ประเทศ

Poland  ควบคุม  ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

Romania  ควบคุมและ กระท่อมผิดกฎหมายต้ังแต่ปี 2010 และยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย 

  ผิดกฎหมาย จนถึงปัจจุบัน

Russia  ผิดกฎหมาย ไม่มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

Sweden  ควบคุม  ปัจจุบันกระท่อมเป็นพืชควบคุม และมีความพยายามในการ 

    ยกเลิกการควบคุม

South Korea ผิดกฎหมาย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มข้นการฝ่าฝืน 

    กฎหมายควบคุมกระท่อมมีโทษทางอาญาที่รุนแรง

Thailand ผิดกฎหมาย                                -    

  (อยู่ระหว่าง        

  การพิจารณา        

  ลดทอนโทษ) 

United Kingdom ถูกกฎหมาย กระท่อมถูกพิจารณาเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 

    ในปี 2016 มีบางพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมายท้องถ่ินห้าม

    ประเทศ     สถานะ         รายละเอียด
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United State แตกต่างตามรัฐ กฎหมายในแต่ละรัฐ แต่ละท้องถ่ินแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง 

    กระท่อมเป็นพืชถูกกฎหมายในรัฐต่อไปน้ี Alaska, Arizona,  

    California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 

    Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, 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, 

    Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina,  

    South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington,  

    West Virginia และ Wyoming. ส่วนรัฐที ่กระท่อม 

    ผิดกฎหมายได้แก่ Alabama, Arkansas, Denver, the District 

    of Columbia Indiana, San Diego, Sarasota, Tennessee,  

    Vermont และ Wisconsin. อย่างไรก็ตาม ในปี 2004 

    องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้ขอความ ร่วมมือจาก 

    ปปส.ของสหรัฐในการตรวจสอบการนํา เข้า kratom 

    alkaloids และในปี 2016 เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้จับกุม 

    สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ที่ผลิตจากกระท่อมมูลค่า  

    4,000,000 ดอลลาร์ ดังนั้น จึงเป็นการคลุมเครือว่าสถานะ 

    ของกระท่อมโดยรวมทั้งประเทศนั้นอยู่ในสถานะใด 

Vietnam  ควบคุม

    ประเทศ     สถานะ         รายละเอียด
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 เมื่อพูดถึงกระทอมในประเทศไทยหรือสยาม ตองพูดถึงฝนควบคูไป
ดวย เนื่องจากประวัติศาสตรของพืชเสพติดสองชนิดนี้ นี้มีความเกี่ยวของกัน 
และสงผลทางกฎหมายซึ่งกันและกันจวบจนถึงปจจุบัน

 ฝนเขามาในสมัยใดของสยามไมเปนที่แนชัด แตกฎหมายเกี่ยวกับฝน 
ปรากฏคร้ังแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชวงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา
อูทอง) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือ ประมาณ 600 
ป ลวงมาแลว ตามกฎหมายฉบับนี้ ไดบัญญัติการหามซื้อ ขาย เสพฝนไววา

 “ผูสูบฝน กินฝน ขายฝนนั้น   ใหลงพระราชอาญาจงหนักหนา ริบ
ราชบาทว  ใหสิ้นเชิง  ทเวนบกสามวัน  ทเวนเรือสามวัน  ใหจําใสคุกไวจนกวา
จะอดได ถาอดไดแลวเรียกเอาทานบนแกมันญาติพี่นองไวแลว จึงใหปลอย
ผูสูบ ขาย กินฝน ออกจากโทษ” 

 ตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
รัชกาลที่ 1 ทรงแจกกฎหมายปาวรองหามปรามผูขาย ผูสูบฝน แตใหผลใน
ทางปฏิบัติไดนอย ก็ยังคงมีผูเสพฝนในราชอาณาจักรอยู เมื่อเปลี่ยนรัชกาล
เปนสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงไดทรง
ตราพระราชกําหนดโทษใหสูงขึ้นไปอีก โดย “หามอยาใหผูใดสูบฝน กินฝน 
ซื้อฝนขายฝน และเปนผูสมซื้อสมขายเปนอันขาดทีเดียวถามิฟงจับได และมี
ผูรองฟอง พิจารณาเปน สัจจะใหลงพระอาญา เฆี่ยน 3 ยก ทเวนบก 3 วัน ท
เวนเรือ 3 วัน ริบราชบาทว บุตรภรรยา และ ทรัพยสิ่งของใหสิ้นเชิง ใหสงตัว 
ไปตะพุนหญาชาง ผูรูเห็นเปนใจมิไดเอาความมาวากลาว จะใหลงพระอาญา
เฆี่ยน 60 ที”

 ความลับ....
 เกี่ยวกับกระทอม ที่คนไทยไมเคยรู...
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 ในรัชกาลที่ 3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนระยะที่
ตรงกับสมัยที่อังกฤษนําฝ นจากอินเดีย ไปบังคับขายใหจีนทําใหมีคนจีนติดฝ น
เพ่ิมข้ึน และในชวงเวลาน้ัน ตรงกับระยะท่ีคนจีนเขามาคาขายในเมืองไทยมากข้ึน จึง
เปนการนําการใชฝนและผูติดฝนเขามาในเมืองไทย ตลอดจนการคาขายทางเรือมี
มากยิ่งขึ้น ทําใหมีการลักลอบนําฝนเขามาในเมืองไทยดวยเรือสินคาตางๆ มาก จึง
เปนเหตุใหการเสพฝนระบาดยิ่งขึ้นไปอีก พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 จึงไดปราบปราม
ผูคา-ผูเสพฝนหนักยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. 2382 ไดไปจับฝนตามหัวเมืองชายทะเล ทั้งภาค
ตะวันออกและภาคใต ครั้งนั้นจับไดฝนดิบถึง 3,700 หาบเศษ ฝนสุก 2 หาบเศษ ได
ฝนรวมแลวเกือบ 2.6 แสนกิโลกรัม และนํากลับมาเผาทําลายที่กรุงเทพ

 ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเห็นวาการ
ปราบปรามไมสามารถขจัดปญหาการสูบและขายฝนได และกอใหเกิดความยุงยาก
วุนวายขึ้น จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม ยอมใหคนจีนเสพและขายฝนไดตามกฎหมาย 
แตตองเสียภาษีผูกขาดมีนายภาษีเปนผูดําเนินการ ปรากฏวาภาษีฝนทํารายไดใหแก
ประเทศไทยมาก ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรวบรวมไวในหนังสือ
ลัทธิธรรมเนียมตางๆ ใน “ตํานานภาษีฝน” วาภาษีที่ไดนั้นประมาณวาถึงปละ 4 
แสนบาท สูงเปนอันดับที่ 5 ของรายไดประเภทตางๆ และไดมีความพยายามหามคน
ไทยไมใหเสพฝน แตก็ไมไดผลเต็มที่ 

 ฝนดํารงอยูในสภาพของยาเสพติดที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐมาตลอด
ตั้งแตชวงรัชกาลที่ 4 จนเมื่อถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 ในชวงสมัยรัชกาลที่ 8 ก็เริ่ม
มีนักสูบฝนจํานวนหนึ่งทดลองใชใบกระทอมทดแทนฝนที่ราคาแพงกวาหลายเทา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ฝนขาดตลาด กระทอมปรากฏเปนยาเสพติดตองหาม
ตามกฎหมายเปนครั้งแรกในรัชสมัยนี้ ซึ่งเหตุผลที่แทจริงของการออก พ.ร.บ.พืช
กระทอม พ.ศ. 2486 เนื่องจากฝนที่รัฐเปนผูผูกขาดผลิตฝนสุก ฝนดิบ มีราคาแพง 
ทําใหคนหันมาสูบกระทอมแทนฝน (26) ดังนั้น จึงเห็นไดวาแทที่จริงการตรา พ.ร.บ. 
พืชกระทอม พ.ศ. 2486 และใชสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้มีเหตุผลและหลักการทางการ
คาทางภาษีของรัฐที่ตองการรักษาผลประโยชนของรัฐจากการควบคุมการผลิตและ
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จําหนายฝน ซึ่งหากนักสูบฝนไปสูบหรือเสพใบกระทอมแทน รายไดของรัฐจากการ
ทําธุรกิจกับฝนก็จะลดลงไปดวย หาใชเพราะเหตุท่ีพืชกระทอมเปนพืชเสพติดเองไม 
และในสมัยดังกลาวก็แทบไมมีขอมูลทางเภสัชวิทยาของกระทอม รวมถึงไมมีการ
จัดเก็บขอมูลผลกระทบดานสุขภาพกายและจิตของผูใชกระทอมที่เปนมาตรฐาน 
กฎหมายหามกระทอมของไทยถือเปนชาติแรกในโลกที่ระบุคําสั่งหามคาและเสพ
กระทอม เนื่องจากเปนประเทศที่ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนภูมิภาค
เดียวที่มีพืชกระทอมอยู  และประเทศตอมาที่ประกาศใชกฎหมายนี้นั่นคือประเทศ
มาเลเซียซึ่งเปนเพื่อนบานของไทย ที่ประกาศใชในป 1952 (พ.ศ. 2495) ซึ่งก็เปนผล
พวงมาจากการที่ผูเสพฝนในประเทศ ใชกระทอมทดแทนในชวงที่ฝนขาดตลาด จึง
ทําใหกระทอมถูกเขาใจวาเปนพืชเสพติดเชนเดียวกันกับฝน

 ใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยูในขณะนั้นไดพิจารณา
เห็นวา การเสพฝนเปนที่รังเกียจในวงการสังคม และเปนอันตรายแกสุขภาพและ
อนามัยอยางรายแรง ประเทศตางๆ ไดพยายามเลิกการเสพฝนโดยเด็ดขาดแลว จึง
เห็นเปนการสมควรใหเลิกการเสพฝนและจําหนายฝนในประเทศไทย จึงมีประกาศ
คณะปฏิวัต ิ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ใหเลิกการเสพฝน และ
จําหนายทั่วราชอาณาจักร และกําหนดดําเนินการใหเสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวัน
ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 แตกระนั้นก็ตาม ก็ไมไดมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับพืชกระทอม เมื่อฝนหายไปจากสังคมไทย และถูกทดแทนดวยยาเสพติดชนิดอื่น 
กระทอมก็หายไปจากสังคมไทยดวย จนเม่ือป พ.ศ. 2547 ก็กลับมาเปนท่ีนิยมอีกคร้ังจาก
การทดลองใช   ตมกระทอมผสมกับยาแกไอที่มีสวนผสมของโคเดอีน กลายเปน
เครื่องดื่มยอดนิยม และตอมาก็มีการแพรขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ 
ประเทศเพื่อนบานและทั่วโลกตามลําดับ 
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 กองกฎหมาย  สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ไดรวบรวมราง
ประมวลกฎหมายพืชกระทอม โดยปจจุบันพืชกระทอมยังคงเปนยาเสพติดให
โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติด ใหโทษ พ.ศ. 2522 การผลิต 
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง จะตองไดรับอนุญาต จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษ เปนรายๆ ไป (มาตรา 26) สําหรับการเสพพืชกระทอม 
นั้น ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากกฎหมายปจจุบันหามการเสพพืชกระทอม
โดยเด็ดขาด แมวาเปนการเสพเพื่อการบําบัดรักษาโรคก็ตาม (มาตรา 57) ทั้งนี้ 
สํานักงาน ป.ป.ส. โดยคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ตามคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2559 ไดศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะแนวทาง ในการควบคุม “พืช
กระทอม” โดยเห็นควรกําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 แตผอนปรน
ใหสามารถใชแบบวิถีชาวบานแบบดั้งเดิมได (เคี้ยวใบสด) การแปรสภาพและ
นําไปใชรวมกับสารเสพติดอื่น เชน 4X100 ยังคงเปนความผิด หามการซื้อขาย 
และปรับปรุงกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชกระทอมเพื่อ
ใชประโยชนในทางการแพทยใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

 สําหรับการควบคุมในตางประเทศ มีทั้งกลุมประเทศที่ไมมีกฎหมาย
ควบคุม เชน แคนาดา บราซิล เบลเยียม เนเธอรแลนด กัมพูชา เวียดนาม สปป.
ลาว และที่สาคัญ คือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีการสงออกใบกระทอมไปยังยุโรปและ
อเมริกาดวย กลุมประเทศที่มีการเฝาระวัง เชน สหรัฐอเมริกา ไมมีกฎหมาย
กลางหาม แตกําหนดใหเปน Drugs and Chemicals of Concern list ซึ่ง
ขึ้นอยูกับกฎหมายของมลรัฐนั้นๆ จะหามหรือไม สหราชอาณาจักรและเยอรมนี 
มีกฎหมายเฝาระวัง (under surveillance) ประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรป 
(กลุม EU) ควบคุมสาร “ไมทราไจนีน (Mytragynine) และ 7-hydroxymi-

 กระทอม
ตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
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tragynine” (Controlled Drugs)  การใชตองไดรับอนุญาต   ฟนแลนดและนอรเวย
กําหนดเปนยาควบคุม การใชตองมีใบสั่งยา และกลุมประเทศที่มีกฎหมายหามและมี
โทษทางอาญาเชนเดียวกับประเทศไทย เชน เกาหลีใต นิวซีแลนด มาเลเซีย เมียนมา 
รัสเซีย โรมาเนีย และออสเตรเลีย แตอยางไรก็ตาม สหประชาชาติ (UN) ยังมิไดมีการ
ประกาศควบคุม “พืชกระทอม” ในบัญชีรายชื่อ “ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์” ตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศ แตจาก “World Drug Report 2013” ของสํานักงาน
ควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรม แหงสหประชาชาติ (UNODC) ไดมีการขอความ
รวมมือใหประเทศสมาชิกเฝาระวังและติดตามสถานการณของ “พืชกระทอม” ซึ่งมี
การใชอยางแพรหลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยุโรปเริ่มการขาย
พืชกระทอมทางอินเทอรเน็ต

 

 ป พ.ศ. 2486  ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ประกาศควบคุมการใชพืช
กระทอม โดยตราพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. 2486 ระบุหามปลูกและครอบ
ครองรวมทั้งหามจําหนายและเสพใบกระทอม

   

 หมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
 มาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆ ไป      
  การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบ
ครอง มีปริมาณตั้งแต 10 กิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  
  การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง

 หมวด 10 มาตราการควบคุมพิเศษ      
 มาตรา 57 หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 หรือประเภท 5

การควบคุมตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 สาระสําคัญ
 1. การอนุญาตเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เปนรายๆ ไป

 2. ผูขออนุญาต ไดแก บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยยื่นคําขอ ณ กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 3. ผูรับอนุญาต มีหนาที่ทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ เสนอตอเลขาธิการ 
อย. ทั้งรายเดือน และรายป 

 4. ผูรับอนุญาต มีหนาที่จัดทําปาย ขนาดกวางและยาวไมนอยกวา 10 x 60 
เซนติเมตร ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา 3 เซนติเมตร มีขอความระบุวาเปน สถานท่ีผลิต 
จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
หรือในประเภท 5 แลวแตกรณี

 กฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จําหนาย 
นําเขา สงออก หรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 6 มกราคม 2560) 

บทกําหนดโทษยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 “พืชกระทอม”

 ความผิด

  ผลิต นําเข้า หรือส่งออกพืช      

  กระท่อม

  ครอบครองพืชกระท่อม

                                       

  จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง     

  เพื่อจําหน่ายพืชกระท่อม โดยมี 

  จํานวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม

  จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง        

  เพื่อจําหน่ายพืชกระท่อม โดยมี 

  จํานวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป

บทกําหนดโทษ

จําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 

200,000 บาท

จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 

20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

    

จําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 

200,000 บาท

มาตรา

มาตรา 75 วรรค 2

   

มาตรา 76 วรรค 2

   

มาตรา 76/1 วรรค 3

   

  

มาตรา 76/1 วรรค 4

   

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



ความผิด

ผู้ใดเสพพืชกระท่อม

ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ

บทกําหนดโทษ

 จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่   

 เกิน 2,000 บาท

 จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน   

 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา 

 มาตรา 92 วรรค 2

 

 มาตรา 93/1 วรรค 2 

 ทั ้งปรับ

 ตั้งแตป พ.ศ. 2522  กระทอมเปนพืชเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราช

บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

 -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5  

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 2-5 ป และปรับตั้งแต 20,000-150,000 บาท

 -  ครอบครองโดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ

ไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 สหประชาชาติ (UN) ยังมิไดมีการประกาศควบคุม “พืชกระทอม” 

ในบัญชีรายช่ือ “ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธ์ิ” ตามอนุสัญญาระหวางประเทศ 

แตจาก World Drug Report 2013 ของสํานักงานควบคุมยาเสพติดและ

อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ไดมีการขอความรวมมือให

ประเทศสมาชิกเฝาระวังและติดตามสถานการณของสารออกฤทธิ์ตัวใหมๆ 

ซึ่งมี “พืชกระทอม” รวมอยูดวย และใหขอมูลการแพรระบาดของพืช

กระทอมวา พืชกระทอมมีการใชอยางแพรหลายในประเทศแถบเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต และมีการรายงานการใชในประเทศเกาหลีใต ในป ค.ศ. 2011  

ยุโรปเริ่มการขายพืชกระทอมทางอินเทอรเน็ต

 1. สหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดความผิดและโทษทางอาญา แต
มีประกาศเฝาระวังในบัญชี “ยาเสพติดและสารเคมีท่ีพึงระวัง” (Drugs and 
Chemicals of Concern)

 2. มาเลเซีย  “กฎหมายวาดวยสารพิษ ค.ศ. 1952” ไมมีการกําหนด
ความผิดและโทษทางอาญา “พืชกระทอม” (Mitragyna Speciosa) แต
กําหนดใหตัวสาร “ไมทราไจนีน” (Mytragynine) ที่มาจากพืชกระทอม
เปนสารพิษที่ตองรับการควบคุม  ผูฝาฝนมีความผิดและโทษในทางอาญา 

 3. ออสเตรเลีย  “กฎหมายวาดวยสินคา  ยา  และเวชภัณฑ ค.ศ. 1989” 
พืชกระทอม (Mitragyna Speciosa) และสาร “ไมทราไจนีน” (Mytragynine) 
ไมไดกําหนดความผิดและโทษทางอาญาอยางชัดเจน โดยเฉพาะการครอบ
ครอง แตการกําหนดการนําเขา สงออกและจําหนาย จาย แจก เปนความผิด 

การควบคุมในตางประเทศ

 ความรวมมือระหวางประเทศ
 ในการควบคุมพืชกระทอม

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 4. ประเทศในยุโรป เชน เดนมารก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด โรมาเนีย สวีเดน 
มีการควบคุมพืชกระทอม  สารไมทราไจนีน (Mytragynine) และ 7-hydroxymitragynine 

 5. นิวซีแลนด ควบคุมพืชกระทอมและสารไมทราไจนีน ภายใตกฎหมาย 
Medicines Amendment Regulations 

 6. เมียนมา ควบคุมพืชกระทอมภายใตกฎหมายยาเสพติด

 คณะกรรมาธิการวิสามัญ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 24 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ) เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ไดพิจารณาในประเด็นที่วา “ควร
ยกเลิกพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษหรือไม” และพิจารณาผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
การเมือง วิชาการและกฎหมาย โดยมีขอสังเกต และขอเสนอ ดังนี้

 1. องคการสหประชาชาติ และประเทศตางๆ ในโลกสวนมากไมไดกําหนด
เปนยาเสพติด 

 2. ประเทศชาติและประชาชนจะไดรับผลดีตอบแทนคุมคายิ่งจากการนํามา
ใชประโยชน

 3. ไมพบวามีสื่อมวลชนแขนงใดวิพากษวิจารณ 

 4. ฝายปกครองตองการใหยกเลิกพืชกระทอมออกจากกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ 

 5. ประโยชนจากพืชกระทอม เมื่อไดทําการศึกษาวิจัย สามารถพัฒนาใหใช
เปนยารักษาโรคทั้งแผนโบราณ และแผนปจจุบัน

 คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นสมควรที่จะใหยกเลิก “พืชกระทอม” ออกจาก
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ

ผลการศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา ป พ.ศ. 2546

 4. ประเทศในยุโรป เชน เดนมารก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด โรมาเนีย สวีเดน 
มีการควบคุมพืชกระทอม  สารไมทราไจนีน (Mytragynine) และ 7-hydroxymitragynine 

 5. นิวซีแลนด ควบคุมพืชกระทอมและสารไมทราไจนีน ภายใตกฎหมาย 
Medicines Amendment Regulations 

 6. เมียนมา ควบคุมพืชกระทอมภายใตกฎหมายยาเสพติด

 4. ประเทศในยุโรป เชน เดนมารก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด โรมาเนีย สวีเดน 
มีการควบคุมพืชกระทอม  สารไมทราไจนีน (Mytragynine) และ 7-hydroxymitragynine 

 5. นิวซีแลนด ควบคุมพืชกระทอมและสารไมทราไจนีน ภายใตกฎหมาย 
Medicines Amendment Regulations 

 6. เมียนมา ควบคุมพืชกระทอมภายใตกฎหมายยาเสพติด

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



           

 1. กําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5      

 2. ผอนปรนใหสามารถใชแบบวิถีชาวบาน (เคี้ยวใบสด) ได    

 3. การแปรสภาพและนําไปใชรวมกับสารเสพติดอื่น เชน 4X100 ยังคงเปน

ความผิด           

 4. ปรับปรุงกฎหมายใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชกระทอมเพื่อ

ใชประโยชนในทางการแพทยใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

 ในการนี้ไดนําหลักการตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ มาบัญญัติ

ไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งไดกําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข (รมว.สธ.) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมี

อํานาจอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง เพื่อการ

ศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมได 

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 33) นอกจากน้ี ยัง

ไดกําหนดให รมว.สธ. มีอํานาจประกาศกําหนดชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่

ใหเสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งแพทย หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัยไดดวย (มาตรา 

57) นอกจากนี้ ยังกําหนดให รมว.สธ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

อาจประกาศกําหนดใหพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดสามารถเสพใบกระทอมได ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยไมเปนความผิด (มาตรา 59)

 คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
เมทแอมเฟตามีน ตามคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
“พืชกระทอม”

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 สวนที่ 2          
 การอนุญาตโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

 มาตรา 33 ในกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชนของทางราชการในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความรวมมือ
ระหวางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจอนุญาตใหผูใด
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 4 
หรือประเภท 5 ได

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดมีอํานาจอนุญาตใหผูใด  ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 4 หรือประเภท 5 เพื่อ
การศึกษาวิจัย ประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม

 การขออนุญาต คุณสมบัติของผูขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต และการแกไขรายการในใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง

 หมวด 7         
 มาตรการควบคุมพิเศษ

 มาตรา 57 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศกําหนด
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่ใหเสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือ
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัย

 มาตรา 59 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจประกาศใหทองที่ใดเสพใบกระทอมไดโดยไม
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดประเภท 5 (กระทอม)

พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



 ประเทศไทย นอกจากการใชพืชกระทอมแบบเคี้ยวตามภูมิปญญาหรือ

ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมแลว  ยังมีนําพืชกระทอมมาแปรรูปเปน  ตมใบกระทอม

และนํามาผสมกับยารักษาโรคประเภทยานอนหลับ ยากลอมประสาท และยา

แกไอ (ยากลอมประสาทใชรวมกับยาบา ตมใบกระทอมผสมยาแกไอ)  ดื่ม  ตม

ใบกระทอมผสมยาแกไอแลวดูดกัญชา ยาแกปวดบดผสมยาบา ยาแกไอผสมไอซ 

ยาแกไอผสม ตมใบกระทอมผสมยาบํารุงรางกาย ยานอนหลับผสมยาแกไอและ 

นํา้ตมใบกระทอม ยาคลายกลามเนื้อผสมกับ ตมใบกระทอม ยานอนหลับผสม

กับเมทาโดน ยาแกแพผสม  ตมใบกระทอมดื่มขณะเสพกัญชา โดยมีเจตนาใน

การใชเพื่อความมึนเมา  เมื่อเยาวชนเสพจะงวงนอนทั้งวัน อาจกอใหเกิดปญหา

อาชญากรรมทางเพศ หรืออื่นๆ ตามมา ซึ่งพฤติกรรมการเสพแบบนี้ นิยมในกลุม

เยาวชนโดยสามารถหาซื้อไดจากรานขายยา (ซึ่งปกติเปนยาที่ตองซื้อโดยมีใบสั่ง

แพทย) หรือสามารถหาซื้อไดเพียงไมกี่นาทีทางอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะผานทางสื่อ

สังคมออนไลนอยางเชน เฟซบุก เปนตน รูปแบบการจําหนายกระทอมบนสื่อสังคม

ออนไลนในประเทศไทยมีความแตกตางจากการจําหนายของประเทศอื่นๆ โดยมี

การจําหนายในรูปแบบของใบกระทอมสดที่มีทั้งการขายแยกทีละ 10 ใบ 20 ใบ 

50 ใบ หรือ 100 ใบ ท่ีเรียกวา “ใบมัด”  การขายเปนกิโลกรัม หรือเรียกวา “ใบโล” 

ทั้งนี้มีการแสดงหรือบอกขนาดของใบกระทอมดวย การขาย ตมใบกระทอม 

และนอกจากนี้ มีการนํายารักษาโรคที่นิยมใชรวมกับ ตมใบกระทอมมาขายรวม

ดวย  ลูกคาสามารถสั่งซื้อไดดวยการสงขอความในเฟสบุก อินสตาแกรม ไลน 

แลวทําการโอนเงินใหผูขาย ในสวนของการสงของมีทั้งนัดสงตามสถานที่ตางๆ ที่

เรียกวา “ชนมือ”  หรือจัดสงพัสดุใหถึงที่บาน นอกจากการขายแลวยังมีการแจก

สูตรสวนผสมของ  ตมใบกระทอมชนิดตางๆ การใหคําแนะนําเก่ียวกับยารักษาโรคที่

นํามาผสม (27-29)  
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สถานการณการจับกุมพืชกระทอม 

 สถานการณการจับกุมคดียาเสพติด (พืชกระทอม) ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง 

2560 ของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2554 ทั้ง   หนักของกลาง

ที่จับกุมไดและ จํานวนคดี   ในป พ.ศ. 2560 จํานวนคดีที่จับกุมไดมีแนวโนมลดลงใน

ขณะที่  หนักของกลางยังคงเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะทางภาคใตของประเทศไทยที่มีการ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และภูมิภาคที่นาสนใจอีกพื้นที่หนึ่งก็คือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนกระทั่งปจจุบัน

นํา้

นํา้
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พืชกระทอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 สถานการณการบําบัดกระทอมในประเทศไทย  ในระยะ 10 ปที่ผานมา ระดับความ
ชุกของผูเขารับการบําบัดทั้งรายเการายใหมมีมากในพื้นที่ภาคใต  เริ่มกระจายทั่วทั้งภูมิภาค
ต้ังแต ป พ.ศ. 2554 เปนตนมา  สัดสวนผูเขารับการบําบัดสูงมากท่ีสุดในป พ.ศ. 2555 โดยมีผูเขา
รับการบําบัดประมาณ  193.62 คนตอประชากรหนึ่งลานคน  เปนผูเขารับการบําบัดรายใหม 
171.42 คนตอประชากรหนึ่งลานคน และลดลงอยางตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2556 ถึง 2558  ใน
ป พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2560 มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  พ้ืนท่ีภาคใตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีผูเขารับการบําบัด
มากที่สุดโดยเฉพาะ จ.ยะลา มีผูเขารักการบําบัดทั้งรายเกาและรายใหม เฉลี่ย 757.11 คนตอ
ปตอหนึ่งลานประชากร  รองลงมาคือ จ.ระนอง เฉลี่ย 275.30 คนตอปตอหนึ่งลานประชากร 
และ  จ.สตูล เฉลี่ย 749.65 คนตอปตอหนึ่งลานประชากร  และ  จ.สตูล เฉลี่ย 749.65 คนตอปตอหนึ่งลานประชากร 

 สถานการณการบําบัด
กระทอมในประเทศไทย
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