
 

 

 

 

 

ผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคพชืกระทอ่ม เพือ่เป็นแนวทางใน    
การเสนอวา่ควรยกเลกิพชืกระทอ่มออกจากยาเสพตดิใหโ้ทษ 

ประเภท ๕ ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืไม ่
 
รายงานการศึกษาเรื่อง ผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคพชืกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่า
ควรยกเลกิพชืกระท่อมออกจากยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืไม่ 
 

ช่ือคณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคพชืกระท่อม 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลกิพชืกระท่อมออกจากยาเสพตดิให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืไม่ 

 

วนัท่ีท่ีประชุมวฒิุสภา  การประชุมวุฒสิภา ครัง้ที ่๒๔ (สมยัสามญันิตบิญัญตั)ิ  เป็นพเิศษ  

พิจารณารายงาน  วนัองัคารที ่ ๔  พฤศจกิายน  ๒๕๔๖ 

 

สาระส าคญัของรายงาน ประวติัความเป็นมาของการบริโภคพืชกระท่อมในประเทศไทย 

พืชกระท่อม 
     กระท่อมเป็นไมย้นืตน้ทีม่ชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า มติราไจนา สเปซโิอซา 
คอรท์ (Mitragyna Speciosa Korth) จดัอยูใ่นตระกูล รเูบยีซอี ี(Rubiaceae) มี
ถิน่ก าเนิดในเขตรอ้นชืน้แถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะประเทศไทย 
มาลาย ูจนถงึเกาะนิวกนิีดว้ย ทีพ่บในประเทศไทยมอียู ่๓ พนัธุ ์คอื แตงกวา 
(กา้นเขยีว) ยกัษาใหญ่ (รปูใบใหญ่) และกา้นแดง มชีื่อเรยีกแตกต่างกนัไปใน
แต่ละที ่เช่น ในประเทศไทย ภาคเหนือเรยีกอดี่าง อแีดง กระอ่วม ภาคใต ้
เรยีกท่อม หรอืท่ม ในมลายเูรยีกคทูุม (Kutum) หรอื คทีุมเบยี (Ketum Bia) 
หรอื เบยีก (Biak) ลาวเรยีก ไนทุม (Neithum) อนิโดจนี เรยีก โคดาม 
(Kodam) 
 
 



     ในประเทศไทยมกีารน ามาใชเ้ป็นยาแกโ้รคบดิ ทอ้งรว่ง และปวดมวนทอ้ง 
ชาวนานิยมบรโิภคโดยการเคีย้วใบสด หรอืเอาใบมายา่งใหเ้กรยีมและต าผสม
กบัน ้าพรกิรบัประทานเป็นอาหาร เพื่อใหม้แีรงท างานและสามารถทนตากแดด
อยูก่ลางแจง้ไดเ้ป็นเวลานานโดยไมรู่ส้กึเหนื่อย ชาวมลายใูชใ้บกระท่อมต า
พอกแผล และใชท้ัง้ใบเผาใหร้อ้นวางบนทอ้งรกัษาโรคมา้มโต ตลอดจนใช้
กระท่อมเพื่อทดแทนฝ่ินในทอ้งทีซ่ึง่หาฝ่ินไมไ่ด ้และบ่อยครัง้มกีารใชใ้บ
กระท่อมเพื่อควบคุมการตดิฝ่ิน โดยเฉพาะในประเทศนิวซแีลนดใ์นปัจจบุนั 
 

สรรพคณุทางยา 
     ต าราแพทยแ์ผนโบราณ ใชใ้บกระท่อมปรงุเป็นยา เรยีกว่า ประสะกระท่อม 
ใชร้กัษาโรคบดิ แกป้วดมวนทอ้ง ปวดเบ่ง ปวดเมือ่ยร่างกาย ทอ้งเฟ้อ 
ทอ้งเสยี ทอ้งรว่ง ท าใหน้อนหลบั และระงบัประสาท ในมมุมองของแพทย์ 
แผนไทยส่วนใหญ่ จะน าพชืกระท่อมมาใชเ้ป็นยาแกท้อ้งรว่ง และทีก่ล่าวว่า   
มปีระสะกระท่อมนัน้ แสดงว่าในใบกระท่อมนัน้มพีษิอยูด่ว้ย คนโบราณนัน้ 
หากยาชนิดไหนทีม่พีษิจะมกีารประสะ คอื ท าใหพ้ษิอ่อนลง และสามารถท าได้
หลายรปูแบบ อาท ิตม้ การคัว่ หรอืผสมกบัสารตวัอื่นในปรมิาณทีเ่ท่ากนั กจ็ะ
เรยีกว่าประสะ ในทางแผนโบราณนัน้หากเป็นยาจะตอ้งมกีารผสม มปีระสะ 
แกพ้ษิ จะตอ้งเป็นต ารบัซึง่จะตอ้งมคีวามพอด ีรบัประทานเขา้ไปแลว้จะไมม่ี
ผลขา้งเคยีงและไมต่ดิ เนื่องจากแพทยเ์ป็นผูส้ ัง่ใช ้และทีส่ าคญัในอดตีเคยมี
การน ากระท่อมมาทดแทนฝ่ินหรอืเฮโรอนีได ้เนื่องจากกระท่อมสามารถลด
อาการถอนยา อาการปวดเมือ่ย และรกัษาอาการอยากยาได้ 
 

สาระส าคญัท่ีพบในใบกระท่อม 
     ใบกระท่อมประกอบดว้ยแอลคะลอยดท์ัง้หมดประมาณรอ้ยละ ๐.๕       
ในจ านวนนี้เป็นมติราไจนีน (Mitragynine) รอ้ยละ ๐.๒๕ ทีเ่หลอืเป็น        
สเปโอไจนีน (Speciogynine) ไพแนนทนี (Paynanthine) สเปซโิอซเีลยีทนี 
(Speciociliatine) ตามล าดบั ซึง่ชนิดและปรมิาณแอลคะลอยดท์ีพ่บแตกต่าง
กนัตามสถานที ่และเวลาทีเ่กบ็เกีย่ว ซึง่แบ่งตามสตูรโครงสรา้งไดส้ารประกอบ 
๔ ประเภท คอื 
     ๑. อนิโดลแอลคะลอยด ์(Indole Alkaloids) 
     ๒. ออกอนิโดลแอลคะลอยด ์(Oxindole Alkaloids) 
     ๓. ฟลาวานอยด ์(Elavanoids) 



     ๔. กลุ่มอื่น ๆ เช่น ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol), แทนนิน (Tannins)      
     อาการของผูต้ดิใบกระท่อม 
     มลีกัษณะคลา้ยกบัแอมเฟตามนี คอื เบื่ออาหาร ท างานไดม้ากเกนิปกต ิ
ตื่นเตน้ เพราะประสาทถูกกระตุน้ แต่ยงัไม่เคยมีรายงานผูเ้สพติด            

ใบกระท่อมก่อปัญหาอาชญากรรมหรืออบุติัเหต ุเหมือนท่ีได้รบัรายงาน
กรณีผู้เสพติดแอมเฟตามีน 
     อาการขาดยา 
     ทีพ่บ คอื จะไม่มแีรง ปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อและกระดูก แขนขากระตุก รูส้กึ
อ่อนเพลยี ไมส่ามารถท างานได ้อารมณ์ซมึเศรา้ จมกูแฉะ น ้าตาไหล บางราย
จะมที่าทางก้าวรา้ว แต่เป็นมติร (Hostility) นอนไมห่ลบั เบื่ออาหาร ซึง่ตรงกบั
ขา้มกบัอาการขาดยาแอมเฟตามนีทีจ่ะท าใหรู้ส้กึงว่งนอนมาก หวิจดั และ    
มอืสัน่ 
     สรปุไดว้่า พชืกระท่อมมสีารแอลคะลอยด ์Mitragynine อยูใ่นใบ มฤีทธิ ์
ระงบัอาการปวด เช่นเดยีวกบัมอรฟี์น โดยมคีวามแรงต ่ากว่ามอรฟี์นประมาณ 
๑๐ เท่า และมขีอ้ดกีว่ามอรฟี์นอยูห่ลายประการ ดงันี้ 
     ๑. กระท่อมไมก่ดระบบทางเดนิหายใจ 
     ๒. ไมท่ าใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้อาเจยีน 
     ๓. พฒันาการในการตดิยาเกดิชา้กว่ามอรฟี์นหลายปี 
     ๔. ไมม่ปัีญหาเรือ่งอาการอยากไดย้า (Craving) จงึไมม่กีรณผีูต้ดิกระท่อม 
ก่อเหตุรา้ยหรอืพวัพนักบัอาชญากรรมใดเลย 
     ๕. อาการขาดยาไมท่รมานเท่ามอรฟี์น และสามารถบ าบดัไดง้่ายกว่ายา
กล่อมประสาท ระยะ ๒ – ๓ สปัดาห ์ขณะทีผู่ต้ดิมอรฟี์นอาจตอ้งพึง่ 
Mitragynine ซึง่เป็นสารเสพตดิเช่นเดยีวกนั เป็นเวลานาน ๓ เดอืนขึน้ไป 
     ๖. การควบคุมทางกฎหมาย ไมม่สีนธสิญัญาทีเ่ป็นขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศหา้มการปลกูเหมอืนฝ่ิน 
     ๗. ใชบ้ าบดัอาการตดิฝ่ินหรอืมอรฟี์นได้ 
 

 
 

 

 



การบริโภคใบกระท่อมในประเทศไทย 
     คนไทยจะนิยมบรโิภคใบกระท่อมกนัเมือ่ใดไมอ่าจทราบไดแ้น่นอน เมือ่
ยอ้นไปตรวจดปูระวตัศิาสตรก์ฎหมายถงึ พ.ศ. ๑๙๐๓ ในสมยัพระรามาธบิดทีี ่
๑ (พระเจา้อู่ทอง) ปฐมกษตัรยิแ์ห่งกรงุศรอียธุยาในกฎหมายตราสามดวง ว่า
ดว้ยลกัษณะโจร กไ็มไ่ดบ้ญัญตัใิหก้ระท่อมเป็นสิง่ผดิกฎหมาย คงมแีต่เฉพาะ
ฝ่ินเท่านัน้ทีห่า้มการบรโิภค ครอบครองหรอืจ าหน่าย การทีแ่พทยพ์ืน้บา้นได้
ใชก้ระท่อมเป็นตวัยาสมุนไพรไทย แสดงใหเ้หน็ว่า คนไทยไดใ้ชก้ระท่อมกนั
มาเป็นเวลานานและใชก้นัอยา่งแพรห่ลายนัน่เอง 
     จากการศกึษาและสอบถามจากประเทศเพื่อนบา้นกบัประเทศไทย คอื 
ลาว เขมร มาเลเซยี อนิโดนีเซยี พบว่า พชืกระท่อมทีอ่ยูใ่นรปูของ ตน้ ใบ 
ราก ไมเ่ป็นสิง่ผดิกฎหมายของประเทศเหล่านี้ และประชาชนบางกลุ่มทีน่ิยม
บรโิภคในรปูของใบสดเพื่อกระตุน้ในการท างาน อกีทัง้ในขอ้ตกลงของ
สหประชาชาตกิไ็มไ่ดก้ าหนดใหก้ระท่อมเป็นสิง่เสพตดิหรอืผดิกฎหมาย คงมี
ประเทศไทยประเทศเดยีวเท่านัน้ทีก่ าหนดใหก้ระท่อมเป็นพชืทีผ่ดิกฎหมาย 
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ป่าไม ้
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดก้ าหนดใหต้น้กระท่อมเป็นพชืหวงหา้ม จะตดัฟัน
ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังาน ท าใหเ้กดิปัญหาว่าหากประชาชนมตีน้
กระท่อมอยูใ่นสวนหรอืทีด่นิกจ็ะไปตดัโดยพลการไมไ่ด ้แต่ขณะเดยีวกนัการ
ครอบครองกระท่อมกผ็ดิกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     กระท่อมเพิง่ปรากฏเป็นยาเสพตดิตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นครัง้แรกในรชั
สมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล (รชักาลที ่๘) ซึง่เหตุผลทีแ่ทจ้รงิของ
การออก พ.ร.บ.พชืกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื่องจากฝ่ินทีร่ฐัเป็นผูผ้กูขาดผลติ
ฝ่ินสุก ฝ่ินดบิ มรีาคาแพง ท าใหค้นหนัมาสบูกระท่อมแทนฝ่ิน ดงันัน้ จงึเหน็
ไดว้่าแทท้ีจ่รงิการตรา พ.ร.บ.พชืกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ และใชส้บืเนื่องมาจน
ทุกวนัน้ีมเีหตุผลและหลกัการทางการคา้ทางภาษขีองรฐั หาใช่เพราะเหตุทีพ่ชื
กระท่อมเป็นพชืเสพตดิเองไม ่ซึง่หลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนดเป็น
แนวทางในการพจิารณาเพื่อจดัใหเ้ป็นยาเสพตดิทีจ่ะตอ้งควบคุมนัน้มดีงันี้ 
     ๑. เมือ่ไมไ่ดเ้สพแลว้ก่อใหเ้กดิอาการขาดยา 
     ๒. มปีระโยชน์ทางการแพทยน้์อยหรอืไม่มเีลย 
     ๓. ก่อใหเ้กดิปัญหาทางสาธารณสุข 
     ๔. ก่อใหเ้กดิปัญหาทางสงัคม 
 



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัพืชกระท่อม 
     ปัจจบุนัพชืกระท่อมถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๕ วรรค ๒ 
มาตรา ๗๖ วรรค ๒ มาตรา ๗๖/๑ วรรค ๓ และวรรค ๔ มาตรา ๘๙ มาตรา 
๙๒ วรรค ๒ มาตรา ๙๓ วรรค ๑ วรรค ๒ วรรค ๓ มาตรา ๙๓/๑ วรรค ๒ 
และมาตรา ๑๐๑ ทว ิ
 

ผลกระทบของการยกเลิก “พืชกระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษ

ประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
     ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

     ผลดี 
     - พชืกระท่อมมอียู่มากมายในประเทศไทย ดงันัน้ สามารถน าพชืกระท่อม
มาใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชยไ์ด้ 
     - ใชท้ ายาสมุนไพรรกัษาโรคตามต าราแพทยแ์ผนโบราณ เช่น ช่วยระงบั
อาการไอ ระงบัอาการปวดฟัน ระงบัอาการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อ รกัษา
โรคเบาหวาน รกัษาอาการปวดประจ าเดอืน บดิ ทอ้งร่วง กล่อมประสาท 
สมานแผลในปาก หา้มเลอืด ลดความดนั แกพ้ษิจากพชืและสตัว์ 
     - เนื้อไมน้ ามาสรา้งอาคารบา้นเรอืน, เฟอรน์ิเจอร ์
     - สามารถสกดัเอาสารแอลคะลอยดท์ีพ่บในพชืกระท่อม ประมาณ ๔๐ 
ชนิด มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดอ้ย่างมากมาย เช่น ใชร้ะงบั
อาการปวดไดเ้ช่นเดยีวกบัมอรฟี์น ขยายหลอดเลอืด ลดความดนั ผ่อนคลาย
กลา้มเนื้อ ซึง่จะสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 
     - ลดการสญูเสยีเงนิตราในการสัง่ซือ้มอรฟี์นจากต่างประเทศไดปี้ละหลาย
สบิลา้นบาทถ้าสามารถน าพชืกระท่อมมาใชท้ดแทนได้ 
     ผลเสีย 
          -  
     ผลกระทบด้านสงัคมและสาธารณสขุ 

     ผลดี 
     - ใชใ้บกระท่อมทดแทนการตดิฝ่ินหรอืมอรฟี์นซึง่มฤีทธิร์นุแรงกว่าได ้ท า
ใหผู้บ้รโิภคมสีุขภาพดขีึน้ 
     - เมือ่บรโิภคแลว้จะท างานไดม้ากกว่ากรณีปกตทิัว่ไปและไม่ปรากฏว่าเป็น
ผูก้า้วรา้วหรอืไมก่่ออาชญากรรมแต่อยา่งใด ซึง่ตรงขา้มกบัผูเ้สพสุราหรอืยาบา้ 



     - ประชาชนผูบ้รโิภคพชืกระท่อมแลว้ท างานจะเกดิความรูส้กึทีด่แีละไดร้บั
ความเป็นธรรมและยอมรบัจากสงัคม 
     - เมือ่อารยประเทศต่าง ๆ ไมไ่ดม้กีารควบคุมพชืกระท่อมเลย ดงันัน้ การที่
ประเทศไทยไมค่วบคุมกไ็มเ่สยีหายต่อชาวโลกเช่นกนั 
     ผลเสีย 
     - ปากแหง้ ปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร ทอ้งผกู 
     - เมือ่บรโิภคไปนาน ๆ อาจท าใหต้ดิได ้เมือ่ไมไ่ดบ้รโิภคจะรูส้กึไม่มแีรง 
ซมึเศรา้ นอนไมห่ลบั เบื่ออาหาร บางรายกา้วรา้วแต่เป็นมติร (Hostility) 
อยา่งไรกต็ามไมเ่คยปรากฏว่ามคีนเสยีชวีติหรอืท ารา้ยผูอ้ื่นจากการบรโิภค
พชืกระท่อม 
     ผลกระทบด้านการเมือง 
     ผลดี 
     - สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัรฐับาลไดห้ากพสิูจน์และชีแ้จงใหป้ระชาชน
เหน็อยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมว่า “พชืกระท่อม” จรงิ ๆ แลว้ไมใ่ช่ยาเสพตดิให้
โทษอยา่งแทจ้รงิ เมือ่เทยีบกบัสุราหรอืบุหรี ่และการน าพชืกระท่อมไป
บรโิภคจะมผีลดต่ีอประเทศชาตแิละประชาชนมากกว่า 
     - สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัระบบการเมอืงเพราะสามารถแกปั้ญหาพชื
กระท่อมได ้โดยระบบรฐัสภาและน าไปสู่ความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อระบบ
การเมอืงมากขึน้ 
     - ลดภาระหน้าทีแ่ละงบประมาณจ านวนมากทีร่ฐัจะตอ้งใชด้ าเนินคดกีบั
ผูก้ระท าความผดิความเกี่ยวกบั “พชืกระท่อม” 
     ผลเสีย 
     -  หากพนกังานเจา้หน้าทีใ่ชอ้ านาจในทางมชิอบจะท าใหป้ระชาชนไมไ่ด้
รบัความเป็นธรรมและส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล 
     -  อาจเกดิผลกระทบต่อเสถยีรภาพของรฐับาลและอาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางความคดิในวงกวา้ง ซึง่อาจพฒันาเป็นความขดัแยง้ทางการเมอืง 
เนื่องจาก “รฐัประกาศสงครามกบัยาเสพตดิแตกหกั” 
     ผลกระทบด้านกฎหมาย 
     ผลดี 
     - ไมม่ปีระเทศใดในโลก และ UN กไ็มค่วบคุม “พชืกระท่อม” ใหเ้ป็น   
ยาเสพตดิ 



 
     - การควบคุม “พชืกระท่อม” ตามกฎหมายมาจากสาเหตุ “ภาษ”ี ทีร่ฐั
จดัเกบ็จาก “ฝ่ิน” ไดน้้อยลง เพราะมกีารเสพกระท่อมแทน 
     - การออก “พระราชบญัญตัพิชืกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖” รฐัอา้ง “เพื่อ
คุม้ครองสุขภาพของประชาชน” โดยไมม่กีารศกึษาวจิยัถงึผลดแีละผลเสยี 
ของการบรโิภคพชืกระท่อมเลย 
     - ลดปรมิาณคดยีาเสพตดิและภาระหน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ต ารวจ อยัการ 
และศาล ไดใ้นระดบัหนึ่งทีจ่ะตอ้งไปเสยีเวลากบัการด าเนินคดกีบัผูก้ระท า
ความผดิเกีย่วกบัพชืกระท่อม 
     ผลเสีย 
            - 
     ผลกระทบทางด้านวิชาการ 
     หากประเทศไทยยงัก าหนดใหพ้ชืกระท่อมเป็นยาเสพตดิต่อไปในอนาคต
การทีจ่ะน าพชืกระท่อมมาศกึษาหรอืวจิยั จะตอ้งไปขออนุญาตจาก
ต่างประเทศ เน่ืองจากต่างประเทศไดจ้ดลขิสทิธิไ์ปแลว้ ดงัเช่น หญา้เปลา้
น้อย 
 
     ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ 
     จากการศกึษาหางานทางวชิาการ การเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นพชืกระท่อม
มาชีแ้จง แสดงความคดิเหน็และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมาธกิารวสิามญั 
การตรวจสอบขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ปรากฏว่าทางองคก์าร
สหประชาชาตแิละประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ไมไ่ดก้ าหนดใหพ้ชืกระท่อมเป็นยา
เสพตดิ และจากการศกึษาขอ้เทจ็จรงิและรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
ทัง้ทีบ่รโิภคและไมบ่รโิภคใบกระท่อม เจา้เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครอง ต ารวจ 
แพทยพ์ืน้บา้น แพทยแ์ผนปัจจุบนั และอื่น ๆ สรปุโดยภาพรวมไมว่่าจะเป็น
ความมัน่คงของประเทศ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นการเมอืง และดา้น
กฎหมายแลว้ จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมว่า “ประเทศชาติและ

ประชาชนจะได้รบัผลดีตอบแทนท่ีคุ้มค่าย่ิงจากการน าพืชกระท่อมมา
ใช้ประโยชน์” 
     มขีอ้สงัเกตบางประการของคณะกรรมาธกิารฯ พบว่าตัง้แต่ไดพ้จิารณา
ศกึษาเรือ่งดงักล่าว ไมพ่บว่ามสีื่อมวลชนแขนงใดวพิากษ์วจิารณ์ นอกจากนี้



ฝ่ายปกครองกต็อ้งการใหย้กเลกิพชืกระท่อมออกจากกฎหมายว่าดว้ยยาเสพ
ตดิใหโ้ทษเช่นกนั เนื่องจากมอิาจทวนกระแสขอ้เทจ็จรงิในสงัคมได้  
     ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ โดยเฉพาะประโยชน์ในการทีจ่ะ
ท าการศกึษา วจิยั และพฒันาใหใ้ชเ้ป็นยารกัษาโรคทัง้แผนโบราณ และแผน
ปัจจบุนั ผลการวจิยัใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการประกอบอาชพี 
คณะกรรมาธกิารฯ จงึเหน็สมควรที่จะใหย้กเลกิ “พชืกระท่อม” ออกจากยา
เสพตดิใหโ้ทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ โดยเสนอ
ใหม้กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๗ 
(๕) มาตรา ๗๕ วรรค ๒ มาตรา ๗๖ วรรค ๒ มาตรา ๗๖/๑ วรรค ๓ และ
วรรค ๔ และมาตรา ๙๒ วรรค ๒ และแกไ้ขบญัชทีา้ยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัที ่๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรือ่ง ระบุชื่อและประเภทยาเสพตดิ
ใหโ้ทษ 
 

มติท่ีประชุมวฒิุสภา  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กระทรวงสาธารณสขุ 

 
ผลการติดตามปฏิบติัตามมติ  

 

ค้นหารายละเอียดของรายงาน คณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคพชื
กระท่อม  เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลกิพชืกระท่อมออกจากยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท  ๕  ตาม
กฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืไม่    ส านกักรรมาธกิาร ๒    ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
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