'กระท่ อม' ว่าที่พืชทาเงินมาเลเซีย?
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ปั จจุ บ ันนอกจากกระแสใช้กัญชารั ก ษาโรคจะมาแรงจนหลายประเทศออกกฎหมายอนุ ญาตให้ใ ช้ไ ด้แ ล้ว
กระท่อมก็เป็ นพื ชอีกตัวหนึ่ งที่ถูกกล่าวขวัญถึง พร้อมๆ กับเสี ยงเตือนจากทางการที่ยงั ไม่ยอมให้ไฟเขียว ที่
มาเลเซียเพื่อนบ้านของไทยมีการพูดถึงเรื่ องนี้มากมายเช่นกัน
โมห์ด ซาอัด เช เมย์ ชาวบูกิตเมอร์ ตาจาม ในมาเลเซี ยเผยกับเว็บไซต์แชนเนลนิ วส์เอเชียว่า เขาเสพเฮโรอีนมา
นาน เคยติดคุกมาแล้ว 15 ครั้งใน 40 ปี และเคยขโมยเงินไปซื้อยามาเสพ
“ชีวิตเหมือนอยูใ่ นนรก อยากยาตลอดเวลา คิดว่าทายังไงจะหาเงิน 50 ริ งกิตไปซื้อยามาเสพให้เคลิ้ม”
ซาอัดอ้างว่า เขาแก้ปัญหาติดเฮโรอีนได้ต้ งั แต่เริ่ มใช้กระท่อม หรื อ “เกอตุม” ในภาษามาเลย์ที่ชาวบ้านปลูกไว้
บรรเทาอาการเจ็บปวด และมีฤทธิ์กระตุน้ ร่ างกายอย่างอ่อนๆ
เขาเก็บใบกระท่อมจากในหมู่บา้ น นามาต้ม 4-5 ชัว่ โมง ได้น้ าสี เขียวเข้มดื่มวันละ 3 ครั้ง
“รสชาติจะขมหน่อยแต่เป็ นยาวิเศษ เมื่อดื่มน้ ากระท่อมพอคิดจะฉี ดเฮโรอีนก็อว้ กเลย ผมพยายามเลิกยามาหลาย
ปี สุดท้ายก็เลิกได้เมื่อได้การรักษาที่เหมาะสม”
กระท่อมเป็ นพืชวงศ์เดียวกับกาแฟ ชาวมาเลเซี ยตอนเหนื อบริ โภคมาหลายร้อยปี แล้ว เพื่อบรรเทาอาการปวด
หลัง ไข้ ไอ และรักษาโรคจาพวกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
แต่กฎหมายสารพิษ ปี 2495 กาหนดให้การปลูกและขายพืชชนิดนี้ เป็ นความผิด การปลูกกระท่อมเพื่อใช้ส่วนตัว
จึงยังคลุมเครื อ ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซี ยกาลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ต่อไปการปลูกกระท่อมโดยไม่ได้รับ
อนุญาตถือเป็ นความผิด
เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผา่ นมา ลี บุน เจีย รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เผยว่า การแก้ไขกฎหมายจะ
ห้ามการเพาะ ปลูก นาเข้า ส่ งออก จัดหา หรื อครอบครองพืชที่ออกฤทธิ์ ทางจิตอย่างกระท่อม ทั้งนี้ เพื่อควบคุม
การใช้กระท่อมเกินขนาด โดยเฉพาะในหมู่วยั รุ่ นมาเลเซีย ที่ใช้ผสมกับยาแก้ไอและคาเฟอีน

ใบกระท่อมมีสารกระตุน้ ประสาท ทาให้กระปรี้ กระเปร่ า สบายใจร่ าเริ ง และอาจเสพติดได้
แน่ นอนว่าการแก้ไขกฎหมายย่อมเปรี ยบเสมือนยาขมสาหรับคนอย่างซาอัด ที่ใช้กระท่อมบรรเทาอาการติด
เฮโรอีน
“ผมไม่ได้ติดกระท่อมเหมือนกับติดเฮโรอีน กระท่อมเป็ นยา ดื่มได้ แล้วถ้าผมหยุดดื่มขึ้นมาใครจะรู ้ว่าเกิดอะไร
ขึ้น” ซาอัดแย้ง
นอกจากผูบ้ ริ โภครายนี้แล้ว เกษตรกรผูป้ ลูกกระท่อมในบูกิตเมอร์ตาจามก็ตอ้ งได้รับผลกระทบด้วย
โมฮัมหมัด นาโกอิน อิสมาอิล ปลูกกระท่อมเนื้ อที่ครึ่ งไร่ ใกล้บา้ นในหมู่บา้ นเปอร์ มาตังราวา เผยว่า ปลูกไว้เพื่อ
วิจยั โดยหวังว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ปลูกกระท่อมเชิงพาณิ ชย์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังยอมรับว่าพืชชนิ ดนี้ มี
สรรพคุณทางการแพทย์ เมื่อนั้นการส่ งออกใบกระท่อมไปยังสหรัฐและยุโรปย่อมทากาไรได้
นาโกอินอ้างว่า เคยมีนกั วิจยั ชาวอเมริ กนั รายหนึ่งเสนอให้เขาส่ งกระท่อมไปให้ในราคากิโลกรัมละ 30 ดอลลาร์
แต่เขาตกลงด้วยไม่ได้เพราะไม่อยากทาผิดกฎหมาย
“กฎหมายเก่ า ล้า สมัย ถ้า ผมส่ ง ใบกระท่ อมไปขายต่ า งประเทศได้ ป่ านนี้ ผ มเป็ นเศรษฐี ไ ปแล้ว เพื่ อนบ้า นก็
เหมือนกัน” นาโกอินโอดครวญ
ตามกฎหมายมาเลเซีย บุคคลใดกระทาความผิดฐานนาเข้า ส่งออก ผลิต หรื อขายกระท่อม อาจมีโทษปรับไม่เกิน
10,000 ริ งกิต หรื อจาคุกไม่เกิน 4 ปี
ที่หมู่บา้ นของนาโกอินนั้น ปลูกกระท่อมกันแทบทุกบ้าน อากาศร้อนชื้นของที่นี่เหมาะกับการปลูกกระท่อม แต่
นาโกอินเสี ยดายที่ไม่สามารถทาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้
“ผมอยากให้รัฐบาลวิจยั กระท่อมให้มากกว่านี้ มาเลเซี ยพลาดเงินก้อนโตเพราะไม่สนใจธุ รกิจทาเงินมากขนาด
นี้”
แชนเนลนิ วส์ เอเชี ย ระบุ ว่า เกษตรกรในอิ นโดนี เซี ย และไทยส่ งออกกระท่ อมได้ ข้อมูล จากปี 2559 เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ส่งกระท่อมไปสหรัฐเดือนละ 400 ตัน เท่ากับว่าธุรกิจนี้มีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ยุ โ รปก็ มี ก ารใช้ ก ระท่ อ มด้ว ยเช่ น กัน การแข่ ง ขัน จัก รยานตู ร์ เ ดอฟรองซ์ นั ก ปั่ น จากที ม จัม โบวิ ส มาของ
เนเธอร์แลนด์ดื่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร “คีโตน” ตลอดการแข่งขัน เพื่อช่วยฟื้ นเรี่ ยวแรงและบารุ งกาลัง

คีโตนมีส่วนผสมของกระท่อมที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (ดับเบิลยูเอดีเอ)ไม่ได้หา้ มใช้
เกษตรกรอีกรายในบูกิตเมอร์ตาจาม ผูไ้ ม่เปิ ดเผยนาม อ้างว่า บริ ษทั ยาแห่งหนึ่งของยุโรปเสนอเงินหลายหมื่นริ ง
กิตให้เขาส่งใบกระท่อมไปให้เพื่อผลิตยา
“ผมอยากจะตกลงเหมื อนกัน แต่ติดคุ ก กับถูก ปรั บมันไม่คุ้ม” เกษตรกรนิ รนามเผย พร้ อมยอมรั บว่าเขาใช้
กระท่อมรักษาอาการไซนัสและควบคุมเบาหวาน
“ถ้านักกีฬาในยุโรปใช้ได้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมาเลเซียต้องมีท่าทีขึงขังกับกระท่อม”
ดาร์จนั ซิงห์ นักวิจยั ยาจากมหาวิทยาลัยเซนส์มาเลเซียเผยว่า รัฐบาลไม่ควรรี บ ห้ามปลูกกระท่อม แต่ควรร่ วมมือ
กับนักวิจยั ศึกษาถึงผลบวกของพืชชนิ ดนี้ ผลวิจยั ชี้ ว่า ผูเ้ สพเฮโรอีนใช้กระท่อมรักษาอาการติดเฮโรอีนและลง
แดง
“กระท่อมไม่มีปัญหาทางการแพทย์ จนถึ งขณะนี้ ไม่เคยมี ใครตายเพราะใช้กระท่ อมเกิ นขนาด ที่ น่าเศร้ า คื อ
รัฐบาลตัดสิ นใจโดยไม่วิจยั ไม่เคยร่ วมงานกับผูร้ ู ้ตอนที่กาหนดมาตรการนี้ข้ นึ มา” นักวิจยั ย้า
อย่างไรก็ตาม สถาบันศึกษาการใช้ยาเกินขนาดของสหรัฐเผยว่า ใบกระท่อมมีสารประกอบที่ส่งผลต่อจิตใจ
กระท่อมที่คา้ ขายกันบางครั้งเจือปนสารประกอบอื่นที่เป็ นสาเหตุให้เสี ยชีวิตได้

