ปั ญหาการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญาเกีย่ วกับพืชกระท่อม
กิตติพงษ์ มณีแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

บทคัดย่อ
การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายที่ มี ค วามรั บ ผิ ด และโทษทางอาญาเกี่ ย วกั บ พื ช กระท่ อ ม
(Mitragyna
Speciosa) ได้ ถู ก กํา หนดสถานภาพให้ เ ป็ นยาเสพติ ด ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ได้ ส่งผลกระทบต่อสังคมและกระบวนการยุติธรรม
อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ถูกจับกุมและดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมเป็ น
กลุ่มชาวบ้ าน เกษตรกร และผู้ใช้ แรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มีแรงทํางานและสามารถทนตาก
แดดอยู่กลางแจ้ งได้ เป็ นเวลานานโดยไม่ร้ สู กึ เหนื่อย ตลอดจนมีสรรพคุณบางอย่างในการรักษาโรค
พื ช กระท่ อ มจึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่ ง ฝั ง รากลึ ก ลงใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
จากการศึกษามาตรการบังคับใช้ กฎหมายผ่านพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.
2522 ประเภทที่ 5 พืชกระท่อม ได้ ก่อให้ เกิดปัญหาข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่ไม่ได้
สัดส่วนกับมาตรการลงโทษทางอาญาที่มีอตั ราโทษจําคุกและปรับค่อนข้ างเคร่งครัดเด็ดขาด โดยไม่
มี ข้ อยกเว้ น ไม่ คํานึ งถึงเจตนาและวั ตถุ ประสงค์ ในการใช้ ประโยชน์ หรื อแม้ ไม่ ได้ เป็ นการก่ อ
อันตรายต่อสังคมแต่ประการใด แต่เนื่องด้ วยเจตนารมณ์การเกิดขึ้นของกฎหมายยาเสพติด มีความ
มุ่งหมายที่จะลงโทษต่ ออาชญากรที่กระทําความผิดฝ่ าฝื น เพราะผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดถือว่าเป็ นผู้ก่ออาชญากรรมที่เป็ นการก่ออันตรายและขัดต่อความสงบเรียบเรียบร้ อยต่อสังคม
ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในทางตรงและทางอ้ อม กลุ่มผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับพืชกระท่อมจึงถูกเหมารวมว่าเป็ นอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมร้ ายแรง ต้ องถูกดําเนินคดี
ตามกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา อันเป็ นการทําลายคุ ณลักษณะของบุคคลนั้นให้ เสื่อมลงไป
เพราะบุคคลเหล่านั้นจะต้ องมีประวัติในฐานข้ อมูลอาชญากรหรือบุคคลที่กระทําความผิดกฎหมาย
และถูกตราหน้ าหรือตําหนิจากสังคมว่าเป็ นบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดีกลายเป็ นตราบาปตลอด
ชีวิต
สําหรับมาตรการต่อพืชกระท่อมในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นรายงานยาเสพติดโลก 2013
(Word Drug Report 2013) สถานภาพของพืชกระท่อมไม่ได้ จัดอยู่ในพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ สอดคล้ องกับประเทศไทยที่ได้ เข้ าเป็ นภาคี โดยภาคยานุวัต อนุสญ
ั ญาเดี่ยวว่าด้ วย
ยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ. 1961 และ พิธแี ก้ ไขอนุสญ
ั ญาเดี่ยวว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ. 1961,


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ค.ศ.1972 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975), อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ค.ศ. 1971 เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2518 (ค.ศ.1975) และอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายาเสพติดและวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.
1988 (ค.ศ. 2002) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความร่วมมือป้ องกัน
และปราบปรามปั ญหายาเสพติดระหว่างประเทศ ก็ไม่ได้ กาํ หนดให้ พืชกระท่อมเป็ นยาเสพติดแต่
อย่างใด
ส่วนมาตรการพืชกระท่อมในระดับประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา มีเพียงมาตรการเฝ้ า
ระวังเท่านั้น ส่วนออสเตรเลีย และมาเลเซีย แม้ จะมีการกําหนดให้ พืชกระท่อมมีความรับผิดและ
โทษทางอาญา แต่ไม่ได้ จัดอยู่ในประเภทของยาเสพติด ดังนั้น ระดับมาตรการในการควบคุมจึงไม่
เคร่ งครั ดเด็ดขาด มีข้อยกเว้ นและผ่ อนปรนมากกว่ าประเทศไทย จากสภาพปั ญหาการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้ มีการทบทวนยกเลิกหรือปรับแก้
ไข พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ประเภทที่ 5 พืชกระท่อม เสียใหม่เพื่อให้ มีความ
เหมาะสม อันจะเป็ นประโยชน์และคุโณปการยิ่งต่อสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย

บทนํา : สภาพปั ญหา
จากข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน
ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม) พ.ศ. 2546 – 2556 พบว่าการมีการดําเนินคดียาเสพติด ประเภทพืช
กระท่อม และนํา้ จากพืชกระท่อม ในปี พ.ศ. 2556 (ข้ อมูล เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2556)
รวมกันมีจาํ นวนทั้งสิ้น 8,320 คดี จํานวนผู้ต้องหา 9,739 คน สภาพการบังคับใช้ กฎหมายต่ อ
ผู้กระทําความผิดพืชกระท่อมในลักษณะนี้ ส่งผลให้ มีการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่รัฐและนําคดีข้ นึ สู่ศาล
จํานวนมาก ได้ ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรวม รวมถึงระบบงานราชทัณฑ์ในการ
บังคับโทษเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 1 แสดงสถิติการจับกุมคดีพืชกระท่อม แยกจํานวนคดี และจํานวนผู้ต้องหา ปี พ.ศ.
2546 – 2556
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ภาพที่ 2 แสดงสถิติการจับกุมคดีนาํ้ ต้ มกระท่อม แยกจํานวนคดี และจํานวนผู้ต้องหา ปี พ.ศ.
2546 - 2556
ภาพที่ 1 ภาพแสดงสถิ ติ ก ารจั บ กุ ม คดี พื ช กระท่ อ ม แยกจํา นวนคดี และจํา นวน
ผู้ ต้ อ งหา ปี พ.ศ. 2546 – 2556 จะเห็น ได้ ว่ า มี อัต ราที่เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ๆปี
เช่นเดียวกับ ภาพที่ 2 ภาพแสดงในสถิติการจับกุมคดีนาํ้ ต้ มกระท่อม ก็มีอตั ราที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ส่งผล
ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบที่ต้องมีการนําคดีข้ นึ สู่ศาล

ภาพที่ 3 แสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีพืชกระท่อม แยกตามประเภทข้ อหา ปี พ.ศ. 2551
– 2556
สัดส่วนการจั บกุมผู ต
้ ้องหาคดี น้าํ กระท่อม แยกข้อหา

ภาพที่ 4 แสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีนาํ้ กระท่อม แยกตามประเภทข้ อหา ปี พ.ศ. 2551 –
2556
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ในส่วนภาพที่ 3 ภาพแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีพืชกระท่อม แยกตามประเภท
ข้ อหา ปี พ.ศ. 2551 – 2556 กับภาพที่ 4 ภาพแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีนาํ้ กระท่อม แยก
ตามประเภทข้ อหา ปี พ.ศ. 2551 – 2556 จะเห็นได้ ว่าข้ อหาครอบครอง เป็ นข้ อหาที่มีการดําเนินคดี
มากที่สดุ รองลงมาเป็ นข้ อหาผลิต ข้ อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย ข้ อหาเสพ ข้ อหาจําหน่าย และข้ อหา
นําเข้ า ตามลําดับ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี้ได้ สะท้ อนสภาพปัญหาข้ อเท็จจริงที่มีนัยยะสําคัญ
กรณี ข้ อ หาครอบครองไม่ ว่ า จะเป็ นกรณี พื ช กระท่ อ มหรื อ นํ้า กระท่ อ ม เป็ นการ
ดําเนินคดีบุคคลผู้กระทําความผิดที่มีใบกระท่อมหรือนํา้ กระท่อมไว้ ในความครอบครอง โดยการ
กระทําความผิดในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นการดําเนินคดีบุคคลที่มีพฤติการณ์ครอบครอง
ไว้ เ พื่ อ เสพ แต่ ไ ม่ ส ามารถดํา เนิ น คดี ใ นข้ อ หาเสพกระท่ อ มได้ โดยมั ก จะเลี่ ย งไปตั้ ง ข้ อ หา
ครอบครองกระท่อม ตามความในมาตรา 76 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522
“ผูใ้ ดมี ไว้ในครอบครองซึ ง่ ยาเสพติ ดให้โทษในประเภท 5 อันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 26
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึง่ เป็ นวัตถุแห่งการกระทําความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึง่ นัน้ เป็ นพืช
กระท่อม ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ”
เนื่องจากการจับกุมข้ อหาเสพกระท่อมทําได้ ยากจะต้ องเป็ นการกระทําความผิดซึ่งหน้ า
ต่อเจ้ าหน้ าที่ ประกอบกับชุดตรวจหาสารเสพติดจากปั สสาวะชนิดกระท่อมยืนยันค่ าเบื้องต้ นไม่
เสถียร ต้ องส่งตรวจในห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จึงจะยืนยันผลได้ แน่ชัดเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
ในการดําเนินคดี อีกทั้งอัตราโทษข้ อหาเสพพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 92 วรรคสอง มีระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรื อทั้งจํา ทั้งปรั บ ซึ่งมีอัต ราโทษตํ่า จึงเป็ นเหตุผ ลให้ เจ้ าหน้ า ที่มักตั้งข้ อหาครอบครอง
กระท่อมกับผู้กระทําความผิด ประการสําคัญ แม้ มีการดําเนินคดีข้อหาเสพและครอบครองพืช
กระท่อม แต่พระราชบัญญัติ ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เลี่ยงโทษจําคุกแก่บุคคลที่กระทําความผิดเล็กน้ อย เนื่องจากมองว่าผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็ น
ผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้ นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด จึงสมควรกระทําให้
กว้ างขวาง และโดยที่ผ้ ูเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่งถูกบังคับให้ เป็ นผู้จาํ หน่ายยาเสพติด เพื่อแลกกับ
การได้ ยาเสพติดไปเสพด้ วย สมควรขยายขอบเขตของการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และผู้เสพยา
และจําหน่ายยาเสพติดจํานวนเล็กน้ อยด้ วย แต่ท้งั นี้ไม่ได้ ครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้กระทําความผิด
เสพและครอบครองพืชกระท่อมแต่อย่ างใด เนื่องจากไม่ได้ จัดอยู่ในความหมายยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติ ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545 ที่มีการกําหนดเฉพาะกลุ่มผู้เสพยา
เสพติ ด ชนิ ด ยาอี ยาบ้ า ไอซ์ เฮโรอีน โคคาอีน กัญ ชา และฝิ่ น เท่ า นั้ น จึ งส่ ง ผลทํา ให้ ผ้ ู เ สพ
กระท่อมต้ องรับโทษเกินกว่าความผิดจริงที่ได้ กระทํา
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กรณีการกระทําผิดข้ อหาผลิตพืชกระท่อมนั้น ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4 วรรคสอง “ยาเสพติดให้ โทษ ให้ รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็ น
หรือให้ ผลผลิตเป็ นยาเสพติดให้ โทษหรืออาจใช้ ผลิตเป็ นยาเสพติดให้ โทษและสารเคมีท่ใี ช้ ในการ
ผลิตยาเสพติดให้ โทษด้ วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แต่ไม่ หมายความ
รวมถึงยาสามัญประจําบ้ านบางตํารับตามกฎหมายว่าด้ วยยาที่มียาเสพติดให้ โทษผสมอยู่” ความ
ในมาตรานี้จึงหมายความรวมทุกส่วนของพืชกระท่อมเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ส่วน มาตรา 4 วรรค
สาม ได้ กาํ หนดความหมาย “ผลิต หมายความว่า เพาะ ปลูก ทํา ผสมปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้ หมายความรวมถึงการแบ่ งบรรจุ หรือรวมบรรจุ ด้วย” คําว่ า
“ผลิต” จึงเป็ นการตีความขยายครอบคลุมไปถึงนํา้ กระท่อมที่มีการสกัดผ่านกรรมวิธีการต่ างๆ
ออกจากพื ชกระท่อม จากนิยามศัพท์การให้ ความหมายดังกล่ าว จึงสรุปว่ าทุ กส่ วนของต้ นพื ช
กระท่อม รวมทั้งนํา้ กระท่อมถือว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายยาเสพติดให้ โทษ
ในส่วนของการต้ มนํา้ กระท่อมเองก็มีกรณีท่เี ป็ นข้ อปัญหาทางกฎหมายกับข้ อเท็จจริงที่ไม่
สอดคล้ อง เช่น ในจังหวัดสตูล ชายหนุ่มผู้หนึ่งถูกจับในข้ อหาต้ มนํา้ กระท่อม 4x100 โดยหลักฐานที่
พบ คือ หม้ อต้ ม 1 ใบ แต่เขาถูกปรับเป็ นเงินจํานวน 15,000 บาท หรือในจังหวัดตรังวัยรุ่นชายคน
หนึ่ งถู กปรั บเป็ นจํานวนเงิ น 150,000 บาท ในข้ อหาผลิ ตยาเสพติ ดพื ชกระท่ อม เพราะเขาต้ ม
เครื่องดื่ม 4X100 ซึ่งโทษดังกล่าวคล้ ายกับถูกตัดสินว่าเขาผลิตยาบ้ า เนื่องจากพระราชบัญญัติ ยา
เสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 วรรคสอง ได้ กาํ หนดระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท สําหรับข้ อหาผลิตพืชกระท่อม ซึ่งถือว่าเป็ นบทหนักสุดในความรับผิดเกี่ยวกับพืช
กระท่อม เพราะจะต้ องรับโทษทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ ไม่ใช่เป็ นการรับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากข้ อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว ต้ องยอมรับว่าการเสพกระท่อมโดยวิธกี ารเคี้ยว
จากใบกระท่อม เพื่อให้ มีแรงทํางานและสามารถทนตากแดดอยู่กลางแจ้ งได้ เป็ นเวลานานโดยไม่ร้ สู กึ
เหนื่อย ตลอดจนมีสรรพคุณบางอย่างในการรักษาโรค เป็ นพืชตามวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ใช้ รักษาโรค
บิด แก้ ปวดมวนท้ อง ปวดเบ่ง ปวดเมื่อยร่ างกาย ท้ องเฟ้ อ ท้ องเสีย ท้ องร่ วง ทําให้ นอนหลับ และ
ระงับประสาท ในมุมมองของแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ จะนําพืชกระท่อมมาใช้ เป็ นยาแก้ ท้องร่ วง
ดังนั้ น ผู้ กระทําความผิดส่วนหนึ่งจึงเป็ นชาวบ้ านและกลุ่มผู้ใช้ แรงงานซึ่งไม่ ใช่ ผ้ ูมีเจตนากระทํา
ความผิดยาเสพติดที่เป็ นอาชญากรที่มีผลกระทบ หรือมีพฤติกรรมที่เป็ นภัยอันตรายต่อสังคม
แต่ ในอีกด้ านหนึ่ งต้ องยอมรั บว่ ามี การนําพื ชกระท่ อมไปทําส่ วนผสมกับยาเสพติ ด
ประเภทอื่นที่ร้ ูจักกันโดยทั่วไปว่ า 4x100 ซึ่งมีส่วนผสมของนํา้ กระท่อม ยาแก้ ไอโคเดอีน นํา้ อัดลม
ยี่ห้อโคคาโคล่า และส่วนผสมอื่นๆ ซึ่งนิยมในหมู่วัยรุ่น เพื่อให้ เกิดความมึนเมาสนุกสนาน แพร่หลาย
และโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ แต่ท้งั นี้พืชกระท่อมเองมิใช่ส่วนผสมหลักที่ก่อให้ เกิดฤทธิ์เพื่อความมึน
เมาแต่อย่างใด
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บทสรุป
จากข้ อมูลข้ างต้ น จึงต้ องมีการพิจารณาทบทวนในส่วนของข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและการ
บังคับใช้ กฎหมายของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้เขียนจึงขอสรุปผลการศึกษาเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญาที่
เหมาะสมเกี่ยวกับพืชกระท่อมของประเทศไทย ดังนี้
1. ข้ อเท็จจริงทางการศึกษาพืชกระท่อมกับความเป็ นยาเสพติดมุมมองภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้ มของปัญหาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
ได้ บ่งชี้ว่าพืชกระท่อมไม่ได้ เป็ นตัวยาเสพติดหลักที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็ นภัยคุกคามทําลาย
ความมั่นคงของประเทศเหมือนกับยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น ยาบ้ า ไอซ์ เฮโรอีน เป็ นต้ น กลุ่มผู้ใช้ ใบ
กระท่อมมีสาเหตุแรงจูงใจเพื่อวัตถุประสงค์กระตุ้นในการทํางานไม่ได้ อย่างพรํ่าเพรื่อ โดยกลุ่มอาชีพ
หลักผู้ใช้ ใบกระท่อม คือ ผู้ใช้ แรงงานและเกษตรกร ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการนําพืชกระท่อมต้ ม
เป็ นนํา้ กระท่อมไปเป็ นส่วนผสมประเภท 4x100 เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงความบันเทิงสนุ กสนาน
ข้ อเท็จจริงซึ่งเป็ นสาระสําคัญ คือ ตัวยาแก้ ไอและแก้ แพ้ ที่เป็ นองค์ประกอบหลักในการออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาททําให้ มึนเมา เคลิบเคลิ้ม สนุกสนานไม่ใช่พืชกระท่อม
และจากรายงานยาเสพติดโลก 2013 (Word Drug Report 2013) สถานภาพของพืช
กระท่อมไม่ได้ จัดอยู่ในพืชเสพติดที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ สอดคล้ องกับประเทศไทยที่ได้ เข้ า
เป็ นภาคี โดยภาคยานุ วัตอนุ สัญญาเดี่ยวว่ าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ. 1961 และ พิธีแก้ ไข
อนุสญ
ั ญาเดี่ยวว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ. 1961, ค.ศ.1972 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518
(ค.ศ.1975), อนุ สัญญาว่ าด้ วยวั ตถุ ท่ีออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและประสาท ค.ศ. 1971 เมื่ อวั นที่ 21
พฤศจิกายน 2518 (ค.ศ.1975) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายา
เสพติดและวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 (ค.ศ. 2002) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความร่ วมมือป้ องกันและปราบปรามปั ญหายาเสพติดระหว่างประเทศ ก็
ไม่ได้ กาํ หนดให้ พืชกระท่อมเป็ นยาเสพติด แต่รายงานยาเสพติดโลก 2013 (Word Drug Report
2013) ได้ จัดให้ พืชกระท่อมเป็ นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทสายพันธุใ์ หม่ (New Psychoactive
Substances) เท่านั้น
2. ข้ อเท็จจริงทางการศึกษาการกําหนดให้ พืชกระท่อมมีความรับผิดและโทษทางอาญา
ความสอดคล้ องเหมาะสมกับหลักการและแนวคิดการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญา
หลักการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญา ในฐานะที่รัฐเป็ นผู้รับมอบให้ ใช้
อํานาจสูงสุดและเป็ นผู้มีหน้ าที่กาํ หนดนโยบายทางอาญามาบังคับควบคุมความประพฤติของคน
ในสังคมนั้น ต้ องอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 4 ประการ คือ
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2.1 การกระทํานั้นต้ องเป็ นการกระทําที่น่าตําหนิ และขัดต่ อความสงบเรียบร้ อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
“คุณธรรมทางกฎหมาย” (Rechtsgut) หมายถึง “ประโยชน์หรือคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันทีก่ ฎหมายคุม้ ครอง” หรือ “ประโยชน์ทีก่ ฎหมายคุม้ ครอง” เมื่อนําหลักการ “คุณธรรม
ทางการกฎหมาย” มาพิ จารณาถึงการกําหนดให้ พืชกระท่อมมีความผิดอาญาและโทษทางอาญา
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์และเหตุผลของการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม
พ.ศ.2486 ซึ่งได้ พัฒนาและนํามาสู่การบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522
กําหนดให้ พื ชกระท่ อม เป็ นยาเสพติ ดให้ โทษ ประเภทที่ 5 ในปั จจุ บั นเป็ นการกําหนดขึ้ นเพื่ อ
วัตถุประสงค์มิให้ คนที่เสพฝิ่ นหันไปเสพพืชกระท่อมอันเป็ นการทําให้ รัฐบาลขณะนั้นสูญเสียรายได้
จากการจั ดเก็บภาษี ฝ่ิ น เจตนารมณ์ หรื อวั ตถุ ประสงค์ การเกิดขึ้ นจึ งไม่ ได้ ต้ั งอยู่ บนพื้ นฐานของ
“ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครอง หรือประโยชน์ท่กี ฎหมายคุ้มครอง” ที่จะ
ให้ การอยู่ ร่วมกันของมนุ ษย์ในสังคมมีความเป็ นปกติสุข มนุ ษย์ ทุกคนต้ องเคารพและไม่ ละเมิด
“ประโยชน์” หรือเป็ นสิ่งที่เป็ น “คุณค่า” ของการอยู่ร่วมกัน การละเมิด “ประโยชน์” หรือเป็ นสิ่งที่
เป็ น “คุณค่า” ของการอยู่ร่วมกันจึงเป็ นการละเมิด “คุณธรรมทางกฎหมาย”
หากแต่ ถูกกําหนดขึ้นเพราะความเป็ นไปตามความประสงค์ของรัฐเป็ นสําคัญ
มิได้ ก่อประโยชน์ต่อคนในสังคมแต่ประการใดในการยึดถือและปฏิบัติตามแม้ จะอ้ างความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมเป็ นสําคัญ การออกกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมจึงเป็ นการ
ขาดซึ่งความชอบธรรมทางกฎหมายและขาดซึ่ง “ประโยชน์” และสิ่งที่เป็ น “คุณค่ า” อันเป็ นสิ่ง
“คุ ณธรรมทางกฎหมาย” ประสงค์ค้ ุมครอง ดังนั้น หากพิจารณาในลักษณะของ “คุณธรรมทาง
กฎหมาย” แล้ วการกระทําความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมจึงไม่ ใช่ การกระทําที่สมควร “น่ าตําหนิ”
เพราะมิได้ เป็ นการกระทําที่ละเมิดต่ อ “คุณธรรมทางการกฎหมาย” เมื่อไม่ ใช่ การกระทําที่ “น่ า
ตําหนิ” จึงไม่ถือว่าเป็ นผู้มี “ความชั่ว” ผู้กระทําการฝ่ าฝื นจึงไม่สมควรมีความผิดและได้ รับโทษทาง
อาญา
ส่วนการขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่น้ัน
เป็ นที่ชัดเจนตามข้ อเท็จจริ งในเจตนารมณ์และเหตุผลของการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ
พืชกระท่อม พ.ศ. 2486 มิได้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนแต่อย่างใด เพราะแต่เดิมในอดีตจนถึงปัจจุบันพืชกระท่อมเองมิได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
หรืออันตราย หรือความวุ่นวายในทางตรงและทางอ้ อมต่อสังคมแต่ประการใด ในทางกลับกันพืช
กระท่อมยังมีฤทธิ์ท่มี ีสรรพคุณในทางเป็ นยารักษาโรคที่มีประโยชน์ ในบางท้ องถิ่นถือเป็ นสมุนไพร
ตลอดจนเป็ นการรับประทานกินใบกระท่อมเป็ นวิถชี ีวิตประจําวันโดยปกติ
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2.2 การกระทํานั้นต้ องเป็ นการกระทําที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อประโยชน์หรือความ
สงบสุขต่อผู้อ่นื
ฤทธิ์ ยาของบุ คคลที่ได้ กินหรื อใช้ พื ชกระท่ อม ไม่ ปรากฏว่ าผู้ ใช้ ใบกระท่ อม
ติดต่ อกันเป็ นระยะเวลานาน ได้ ไปก่ออันตรายต่อบุคคลอื่นและสังคมในทางตรงและทางอ้ อม เช่ น
อาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด โมโหร้ าย หรือทําร้ ายร่ างกายตัวเอง หรือบุคคลรอบข้ างเมื่อเกิดอาการขาด
การใช้ ใบกระท่ อม จากเหตุ ผลนี้ ผู้ มี อ ํานาจรั ฐจึ งไม่ มาสามารถที่จะบั ญญั ติ กฎหมายได้ ข้ ึ นตาม
อําเภอใจ โดยไม่ มีเหตุผลหรื อหลั กการรองรั บ กล่ าวคือ เพราะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็ น
“ความผิดเพราะกฎหมายห้ าม” (Mala prohibita) กฎหมายที่รัฐเป็ นผู้สร้ างขึ้นมาจึงไม่มีพลังทาง
ศี ลธรรม หรื อขนบธรรมเนี ยมจารี ตหนุ นหลั ง ประการสําคัญ “ถ้ าคนอยู่ ในหลั กการ ก็ไม่ ต้ องมี
กฎหมาย ถ้ ากฎหมายไม่ ใช่ เพื่อหลักการ ก็ไม่ ควรให้ เป็ นกฎหมาย” และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
หลักเกณฑ์ประการนี้กับการกําหนดให้ พืชกระท่อมมีความรับผิดและโทษทางอาญา จึงไม่ มีความ
สอดคล้ องแต่ประการใด
2.3 การกําหนดให้ การกระทํานั้นๆ เป็ นความผิดอาญาจะไม่ก่อให้ เกิดผลร้ ายกับ
สังคมมากกว่าการกระทําที่เป็ นความผิด
จากการกําหนดให้ พืชกระท่อมมีความรับผิดและโทษทางอาญาตามนโยบาย
ของรัฐได้ ก่อให้ เกิดผลร้ ายต่อกระบวนการยุติธรรมและสังคม 2 ประการสําคัญ
ประการแรก การใช้ โทษทางอาญาเกี่ยวกับพืชกระท่อมโดยไม่ คาํ นึงถึงความ
เหมาะสมของความสัมพันธ์ระหว่างความผิดและโทษ รวมถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย
นั้น เป็ นสาเหตุหนึ่งทําให้ ประเทศไทยต้ องประสบปัญหาการบัญญัติกฎหมายที่มีความผิดทางอาญา
มากจนเกินความจําเป็ นกลายเป็ นกฎหมายอาญาเฟ้ อ (Over Criminalization) ประการสําคัญเป็ น
การสร้ างและผลักภาระต่อระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทั้งระบบ โดยจะต้ องสูญเสียทั้งในแง่ของเวลา
กําลังคน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเป็ นการสูญเสียงบประมาณของรัฐโดยไม่จาํ เป็ นและคุ้มค่า ดั่งที่ได้
กล่าวไว้ ในตอนต้ น
ประการที่สอง การนําตัวบุ คคลที่กระทําความผิดเกี่ยวกับพื ชกระท่อมเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ ก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อสิทธิและเสรีภาพ แม้ เพียง 1 วันก็ถือว่า
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ ถูกละเมิดแล้ ว เพราะบุคคลที่กระทําความผิดจะต้ องถูกจับกุมและ
ดําเนินคดี ประการสําคัญเป็ นการทําลายคุณลักษณะของบุคคลนั้นลงไป เพราะบุคคลเหล่านั้นจะต้ อง
มีประวัติในฐานข้ อมูลอาชญากรหรือบุคคลที่กระทําความผิดกฎหมาย และถูกตราหน้ าหรือตําหนิ
จากสังคมว่าเป็ นบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดีกลายเป็ นตราบาปตลอดชีวิต

577

2.4 เป็ นทางเลือกสุดท้ ายเมื่อไม่มีทางอื่นที่จะแก้ ไขการกระทําดังกล่ าวได้ ดีเท่ากับ
การกําหนดให้ การกระทําดังกล่าวเป็ นความผิดอาญา
การกํา หนดความรั บ ผิ ด และโทษทางอาญาเกี่ ย วกั บ พื ช กระท่ อ มขึ้ นเป็ น
พระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ.2486 ไม่ ได้ มีการวิจัยและการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการ
บังคับใช้ แต่อย่างใด รัฐในขณะนั้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อขจัดคู่แข่งการค้ าฝิ่ นเพื่อให้ มีรายได้ จัดเก็บ
ภาษีฝ่ิ นที่มากขึ้นเท่านั้น โดยก่อนหน้ าที่จะมีการออกเป็ นกฎหมายไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความพยายาม
หรือมาตรการแก้ ไขที่จริงจังเกี่ยวกับพืชกระท่อมแต่ประการใด เช่น การเผยแพร่ข้อมูลบ่งชี้สาํ คัญถึง
โทษหรื อพิ ษภัยจากการใช้ พืชกระท่อมที่มีต่อร่ างกายของผู้ ใช้ หรื อบุคคลรอบข้ าง หรื อต่ อสังคม
ในทางกลับกันรัฐเลือกที่จะใช้ มาตรการลงโทษทางอาญาที่รนุ แรงเป็ นลําดับแรก
3. ข้ อเท็จจริงทางการศึกษาที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมในประเทศไทยความเป็ นยาเสพติด
หรือพืชสุมนไพรพื้นบ้ าน
จากบทความ งานวิจัย มีความชัดเจนในข้ อเท็จจริงทางการศึกษาระดับหนึ่งว่ าพืช
กระท่อมที่มีองค์ประกอบหลักของสาร 2 ชนิด คือ Mitragynine และ 7-hydroxy mitragynine ใน
การกระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและร่ างกาย ในแง่ ของผลดี คือ มีสรรพคุณที่จะเป็ นยา
รักษาโรคทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ อีกทั้งยังสามารถทําการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็ น
มอร์ฟีนในอนาคต เพื่อทดแทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ และสนับสนุนทางวงการแพทย์ด้านอื่นๆ
ส่วนกลุ่มบุคคลอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่า พืชกระท่อมมีผลเสียต่อบุคคลที่ใช้ กระท่อมอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระยะเวลานาน จะทําให้ เกิดอาการเสพติดกระท่อม หากไม่ได้ เสพกระท่อมจะเกิดอาการถอนยา
เช่ น หงุดหงิด และผลกระทบต่ อระบบทางเดินอาหาร และอาการปวดเมื่อยตามร่ างกาย แต่ ไม่
รุนแรงถึงกับคลุ้มคลั่งเป็ นอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือก่ออาชญากรรมที่เป็ นภัยต่อสังคมเหมือนกัน
ตัวยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น ยาบ้ า ไอซ์ และน้ อยกว่าอาการติดบุหรี่และสุรา
ข้ อเท็จจริงประการสําคัญนี้ในโทษและความเป็ นพิษต่อร่ างกาย ตลอดจนในแง่ของ
มิติสงั คมด้ านบุหรี่และสุราเมื่อเปรียบกับพืชกระท่อมแล้ วจะเห็นว่ามีน้อยกว่ามาก แต่บุหรี่และสุรา
เป็ นสิ่งที่สามารถซื้อขายกันได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ประการสําคัญบุหรี่และสุราไม่มีสรรพคุณ
ในลักษณะของการเป็ นยารักษาโรคแต่อย่างใด ในระยะยาวกลับมีโทษต่อร่ างกายต่อตัวผู้ใช้ เองและ
บุคคลรอบข้ าง ในแง่น้ ีทาํ ให้ เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
4. ข้ อเท็จจริงทางการศึกษาแนวความคิดและการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญา
เกี่ยวกับพืชกระท่อมในต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ออสเตรเลีย)
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐบาลกลาง ไม่มีมาตรการทางกฎหมายกําหนด
ความรับผิดและโทษทางอาญาเกี่ยวกับพืชกระท่อม มีเพียงการประกาศเฝ้ าระวังเท่านั้น โดยระบุไว้ ใน
บัญชี “ยาเสพติดและสารเคมีท่พี ึงระมัดระวัง” (Drugs and Chemicals of Concern)
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ประเทศมาเลเซีย ในบทบัญญัติของ “กฎหมายว่ าด้ วยสารพิษ ค.ศ. 1952” ไม่ มี
การกําหนดความรั บผิดและโทษทางอาญา “พืชกระท่อม (Mitragyna
Speciosa)” แต่ ท้ังนี้
กําหนดให้ เฉพาะตัวสาร “Mitragynine” ที่มาจากพืชกระท่อมเท่านั้นที่ถือว่าเป็ นสารมีพิษต้ องรับ
การควบคุม ผู้ฝ่าฝื นมีความรับผิดและโทษในทางอาญาจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําคุกและปรับ
ประเทศออสเตรเลีย ในบทบัญญัติของ “กฎหมายว่าด้ วยสินค้ ายาและเวชภัณฑ์ ค.ศ.
1989 (Therapeutic Goods Act 1989)” “พืชกระท่อม (Mitragyna Speciosa)” และสาร
“Mitragynine” ไม่มีการกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะลักษณะของ
การครอบครอง มีเพียงการกําหนดการนําเข้ า ส่งออก และจําหน่ายจ่ายแจกเท่านั้น แต่ท้งั นี้ผ้ ูกระทํา
ผิดที่ฝ่าฝื นก็ยั งไม่ มี ความรั บผิดและโทษทางอาญาจนกว่ าจะได้ รับการพิ สูจน์ แล้ วว่ าการนําพื ช
กระท่อม (Mitragyna Speciosa) และสาร “Mitragynine” ซึ่งถูกนําเข้ า หรือส่งออก หรือจําหน่าย
จ่ายแจกไปใช้ และรักษาแล้ ว ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ได้ มีการกําหนด หรือมีโอกาสสูงที่จะทําให้ ความ
เสียหาย หรือการบาดเจ็บแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงจะมีความรับผิดและโทษทางอาญา
อย่ า งไรก็ต ามทั้ ง 3 ประเทศดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ จั ด สถานภาพให้ “พื ช กระท่ อ ม
(Mitragyna Speciosa)” และสาร “Mitragynine” เป็ นยาเสพติดตามกฎหมายที่มีความรับผิดและ
โทษทางอาญาที่เคร่งครัดและรุนแรงเหมือนกับประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้ น
5. แนวคําพิพากษาของศาลไทยในการกําหนดโทษความรับผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
เมื่อคดีข้ ึนสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะกระบวนพิจารณาของศาล
จําเป็ นต้ องมีการพิพากษาและกําหนดโทษทางอาญา แต่ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงแนวคําพิพากษาและ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษ เห็นได้ ว่าศาลจะมีคาํ พิพากษารอการลงโทษทางอาญาจําคุกไว้ โดยกําหนด
จํานวนเงินชําระค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ในการที่จาํ เลยรับสารภาพความผิด
ที่ตนได้ กระทํา จะมีการกําหนดโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ศาลจะใช้ ดุลพินิจกําหนดโทษจําคุกไว้ แต่รอ
การลงโทษจําเลยไว้ แล้ วปล่ อยตัวไป ตามหลักประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถือว่ าศาลใช้
มาตรการเลี่ยงโทษจําคุกแก่ผ้ ูกระทําความผิดหรือจําเลย ไม่ต้องเข้ าสู่กระบวนการบังคับโทษทาง
อาญาปกติ เป็ นการให้ โอกาสผู้กระทําความผิดหรือจําเลยกลับตัวเป็ นคนดีของสังคม ในอีกมุม
หนึ่งศาลอาจมองว่าความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมนี้ไม่ได้ เป็ นการก่ออันตรายแก่สงั คม

ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิ จารณาจากผลสรุปทางการศึกษาที่ได้ กล่ าวมาทั้งหมดแล้ ว ผู้เขียนเห็นว่ าควร
จะต้ องมีการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้
พืชกระท่อม เป็ นยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 5 เสียใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. ควรพิจารณาประกาศยกเลิกให้ พืชกระท่อม เป็ นยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 5 ตาม
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 หรือ
2. ประกาศยกเลิกพืชกระท่อม เป็ นยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 โดยลดระดับสถานภาพพืชกระท่อม ให้ มาอยู่ในการควบคุมภายใต้
พระราชบัญญัติ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 หรือกฎหมายอื่น โดยเน้ นไปที่การ
ควบคุมสารอัลคาลอยด์ท่ีออกฤทธิ์ (active alkaloids) 2 ชนิดหลักของพืชกระท่อม อันได้ แก่
mitragynine และ 7-hydroxymitragynine และกําหนดความรับผิดและโทษทางอาญาสําหรับกลุ่ม
บุคคลที่มีพฤติการณ์ในลักษณะเชิงการค้ าและพาณิชย์เป็ นสําคัญ การกําหนดในลักษณะนี้จะส่งผลให้
การเพาะปลูก ผลิต ครอบครอง และเสพพืชกระท่อม ของบุคคลไม่ เป็ นความผิด เพราะควบคุม
เฉพาะตัวสาร ไม่ ใช่ ทุกส่วนของพื ชกระท่อมเหมือนกับ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.
2522 ที่ตีความหมายรวมถึงทุกส่วนของพืชและสารที่ได้ จากกระท่อม เพื่อให้ ชาวบ้ านและบุคคล
โดยทั่วไปสามารถใช้ พืชกระท่อมได้ ไม่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
และในส่วนของหมวด 2 ว่าด้ วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยา
เสพติดให้ โทษ และหมวด 3 ว่าด้ วยหน้ าที่ของผู้รับอนุญาต และในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมท้ าย
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ควรมีการแก้ ไขหรือออกประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการออกใบอนุ ญาต หน้ าที่ผ้ ูได้ รับอนุ ญาต และอัตราค่ าธรรมเนียม ที่มีความชัดเจน
เพื่อให้ บุคลากรทางวิชาได้ ทาํ การศึกษาและวิจัยพัฒนาทางด้ านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์และคุโณปการแก่สงั คมยิ่ง
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