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ค�านิยม
ชาวบ้านในชุมชนท้องถิน่ ภาคใต้รจู้ กั พืชกระท่อมมานานกว่า ๑๐๐ ปี คนในพืน้ ทีจ่ ะ
เคี้ยวใบกระท่อมเพื่อการท�างานในสวนและไร่นา ตลอดถึงการใช้ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน
บางกลุ่ม มีการใช้พืชกระท่อมเพื่อรักษาโรคตามต�ารับยาแผนไทยซึ่งไม่พบปัญหาที่เกิด
จากการใช้พืชกระท่อม แต่เมื่อมีการใช้แบบผิดแผนท�าให้มุมมองของการใช้พืชกระท่อม
เปลี่ยนไป การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ “พืชกระท่อม” ยังเป็นข้อถกเถียง รวม
ไปถึงการ “ปลดล็อค” พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ยังไม่มี
ข้อสรุป การให้ข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการถึงประโยชน์และโทษของพืชกระท่อม
ที่สังคมสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้นับเป็นหนึ่งในหน้าที่ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
ผมขอชื่นชม “ทีมวิจัยพืชกระท่อม” ที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญเหล่านี้ และใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาวิจัย รวบรวมเป็นหนังสือ “การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ชุมชน
และงานวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อม เพื่อการก�าหนดนโยบายแก้ปัญหาพืชกระท่อมใน
ประเทศไทย” ทีเ่ กิดจากความร่วมมือกันระหว่างทีมนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับหน่วยงานภาครัฐ คือ สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) และ ภาคประชาชน
ตลอดจนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายรับใช้สังคมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ซึ่งได้มี
การผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์สังคมเกี่ยวกับพืชกระท่อมมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในทีมวิจัยพืชกระท่อมนี้ ทราบว่า ทีมวิจัยก�าลังพัฒนา
งานวิจัยพืชกระท่อม เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการท�าภารกิจของนักวิชาการเพือ่ การรับใช้
สังคม ผมคาดว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกน�าไปใช้อ้างอิงในวาระต่าง ๆ ที่มีการวิพากษ์การใช้
พืชกระท่อมทั้งที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการใช้พืชกระท่อมในทางที่ไม่
เหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐจะใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในการก�าหนด
นโยบายส�าหรับพืชกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประชาชนต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กันยายน ๒๕๖๑
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ค�าน�า
เอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลงานวิชาการและผลการวิจยั เกีย่ วกับพืชกระท่อม
ของประเทศไทย ในมิตขิ องการใช้ประโยชน์จากองค์ความรูข้ องชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและ
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย โดยมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พืชกระท่อม อาทิ ด้านการแพทย์แผนไทย ชีววิทยา เภสัชวิทยาทั้งผลการศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลองและในมนุษย์ เป็นต้น
สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณารวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการ
และผลการวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมของประเทศไทย และอนุญาตให้ สพส. ตีพิมพ์เผย
แพร่องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับเป็นข้อมูลส�าคัญให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก�าหนดระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายพืชกระท่อม เพื่อประกอบการ
พิจารณาก�าหนดนโยบายและแนวทางส�าหรับการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย
อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
ตามบริบทของประมวลกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย รวมถึงยังเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและผู้สนใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมอีกด้วย

นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
ผู้อ�านวยการสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กันยายน ๒๕๖๑
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บทน�า
พิภพ ช�านิวิกัยพงศ์
ที่ปรึกษา ส�านักงาน ป.ป.ส. ด้านการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

“กระท่อม” หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. อยู่ใน
วงศ์ Rubiaceae เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง ๑๐ - ๑๕ เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัว
เป็นคู่ตรงข้าม และมีหูใบ ๑ คู่ ใบมีรสขมเฝอน แผ่นใบสีเขียว ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมา
กระท่อมเป็นพืชทีใ่ ช้เป็นยาในต�ารับยาแก้ทอ้ งเสีย ในสูตรยาหมอพืน้ บ้านหรือหมอแผนโบราณ
ชาวนาและชาวสวนใช้ใบกระท่อมโดยน�ามาเคี้ยวจะหายปวดเมื่อย แข็งแรง และสามารถ
ท�างานกลางแดดได้ดีเป็นเวลานาน
ส่วนใหญ่ของกระท่อมและการใช้กระท่อมในประเทศไทย พบมากในแถบจังหวัดภาคใต้
ตั้งแต่ จ. ชุมพร ลงไป มีการใช้ใบเคี้ยวอย่างแพร่หลายและพบเห็นต้นกระท่อมขึ้นอยู่ทั่วไป
โดยเฉพาะในพื้นที่ชื้นแฉะ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจมีชาวบ้านที่มี
ความจ�าเป็นทีจ่ ะใช้จะน�าต้นอ่อนมาปลูกในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะด้านหลังครัวหรือห้องน�า้
ที่มีน�้าชื้นแฉะ นอกจากพื้นที่ภาคใต้แล้ว ในความเป็นจริงของประเทศไทยยังสามารถ
พบกระท่อมในภาคอื่นของประเทศ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพชื้นแฉะ เช่นที่ จ.ปทุมธานี เป็นต้น
โดยส่วนตัว เพิ่งรู้จักมักคุ้นกับกระท่อมมาเพียงสิบกว่าปี โดยในระยะแรกที่ได้ยิน
เรื่องของกระท่อม จะนึกแต่เพียงว่ากระท่อมเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง จนเมื่อได้มีโอกาสลงไป
สัมผัสกับต้นกระท่อมครั้งแรกที่บริเวณถ�้าโกบ อ.ละงู จ.สตูล พบว่ากระท่อมเป็นไม้ยืนต้น
ดังนั้น หากจะว่าไปแล้ว น่าจะเป็นไม้ขนาดใหญ่เพราะมีความสูงหลายสิบเมตร เคยทดลอง
โอบต้นขนาดเล็กต้นหนึ่ง ไม่สามารถโอบรอบได้ และต้นขนาดกลาง ๆ ต้นหนึ่งโอบสองคน
ไม่รอบเช่นกัน
จากสภาพและท�าเลทีส่ า� รวจพบต้นกระท่อมในธรรมชาติบริเวณถ�า้ โกบนัน้ พบว่าเป็น
ต้นไม้ที่มิใช่เพียงอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะได้เท่านั้น หากแต่เป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้ในพื้นที่
น�้าท่วมขังเป็นเวลานาน ๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้จากการสังเกตเห็นร่องรอยคราบน�้าที่ติดอยู่ที่
ล�าต้นทีส่ งู กว่าสองเมตร ซึง่ แสดงความสามารถของต้นกระท่อมทีจ่ ะต้องยืนต้นอยูใ่ นบริเวณ
ที่น�้าท่วมขังเป็นเวลานานพอสมควรจนมีคราบน�้าปรากฏที่ผิวได้ นอกจากนี้จากการส�ารวจ
พืชกระท่อมในพื้นที่อื่น ๆ ยังพบอีกว่า กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว อายุ ๑๐ - ๑๕ ปี
จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึงประมาณ ๑ ฟุต หรือมากกว่า โดยมีความสูงเกือบสิบเมตร
ไม้กระท่อมมีลักษณะไม้เนื้ออ่อนที่ปลวกไม่ค่อยชอบ สามารถน�ามาท�าเป็นเครื่องเรือนหรือ
ใช้ประโยชน์อนื่ ๆ ได้ จนคิดไปว่าชือ่ “กระท่อม” น่าจะมาจากการทีค่ นโบราณน�าไม้กระท่อม
มาปลูกเป็นกระท่อมหรือเรือนขนาดเล็กได้ โดยการใช้ต้นกระท่อมเพียงต้นเดียว
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นอกจากนี้แล้ว ภายหลังที่ได้มีโอกาสพบหารือและแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมนัก
วิจัยของ อ.สมสมร ชิตตระการ ยิ่งท�าให้เห็นว่า สารมิตรากัยนีน ซึ่งเป็นสารส�าคัญใน
ใบกระท่อมเป็นสารจ�าพวกแอลคาลอยด์ ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทส่วนกลาง
ขึ้นกับขนาดที่บริโภค และมีฤทธิ์แก้ปวดได้ดี แรงกว่ามอร์ฟีนหลายเท่า (ต้องใช้ภายใต้การ
ควบคุมของแพทย์) และจากผลการทดลองในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการใช้กระท่อมในความ
เป็นยา มีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย และอาจรวมถึงการใช้กระท่อมเพือ่ การบ�าบัดยาเสพติด
ประเภทอื่นได้ดีอีกด้วย
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงผลข้างเคียงของผู้ใช้กระท่อมจากการสอบถามผู้ใช้
หลายรายและผู้มีประสบการณ์ใช้อย่างมากและเลิกใช้แล้ว พบว่า ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่
เป็นผู้มีความขยัน รับผิดชอบ เพราะเมื่อเสพกระท่อมแล้วจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า อยาก
ออกก�าลังท�างานกลางแจ้ง และสามารถท�างานได้นานโดยมิรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อารมณ์ดี
เมื่อใช้นานพอสมควรจะเป็นพวกชอบเก็บตัวไม่ชอบออกงานสังคมที่มีเสียงดังอึกทึกหรือมี
แสงแว่บวาบ (ไม่ชอบเที่ยว โดยเฉพาะการท่องราตรี) ไม่ชอบฝน (รู้สึกหนาวสั่น) แม้ฝนจะ
ไม่ตกต้องตัว และขี้อาย หรือมีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบค่อนข้างสูง ดังผู้ใช้รายหนึง่ ที่
เคยใช้วนั ละ ๕๐ ใบ ในวันทีไ่ ด้พดู คุยกันนัน้ เลิกใช้มาได้กว่าสามปีแล้ว ได้เล่าให้ฟงั ถึงความ
รู้สึกผิดอันเป็นเหตุให้ต้องเลิกเสพกระท่อม คือ ก่อนหน้านั้นได้มีโอกาสไปร่วมทัศนาจรที่
จ.เชียงใหม่ (ผู้ใช้อยู่สุราษฎร์ธานี) ในวันเดินทาง ตนได้สอบถามว่ามีผู้ใดพกใบกระท่อมมา
ด้วยกับการไปทัศนาจรในครั้งนั้นหรือไม่ ปรากฏว่า ตนเป็นเพียงคนเดียวที่พกมาด้วยเพื่อ
ใช้ระหว่างการเดินทาง จึงรู้สึกผิดและอายเพื่อน และตัดสินใจทิ้งใบกระท่อมที่พกมาด้วย
และตลอดระหว่างห้วงการเดินทางนั้น รู้สึกปวดเมื่อยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่สองสาม
วัน แต่ไม่ถึงกับทนไม่ได้จนกลับถึงบ้าน และหลังจากนั้นจึงเลิกใช้กระท่อมไปโดยปริยาย
เป็นต้น
จากการประมวลประสบการณ์ทผี่ า่ นมาร่วมกับความจริงต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ทราบ ท�าให้มอง
เห็นว่า แม้กระท่อมจะถูกก�าหนดโดยกฎหมายให้เป็นพืชเสพติด/ยาเสพติด (ซึง่ มีนยั ยะแฝงใน
การก�าหนดกฎหมายในเวลานั้น) แต่การใช้กระท่อมที่มีและเคยมีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้วนั้น
๑. ไม่เคยมีขา่ วสารใดทีบ่ ง่ บอกถึงผูใ้ ช้กระท่อมแล้วไปก่อปัญหาร้ายแรง/อาชญากรรม
เช่นเดียวกับผู้ใช้ยาบ้า
๒. กระท่อมมีนัยทางการใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผน
โบราณและแพทย์แผนปัจจุบันที่จะใช้ในเชิงยาที่มีสรรพคุณในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ท้องเสีย
จนถึงระงับปวดได้ดี มีต�ารายาโบราณรองรับมากมายหลายต�ารับ
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๓. โอกาสของการใช้ต้นกระท่อมในเชิงปาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีความ
เหมาะสมในการแปรรูปเป็นเครื่องเรือนหรือเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้
๔. ในความเป็นธรรมชาติ ต้นกระท่อมสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ชื้นแฉะ พื้นที่ปาดิบชื้น
ระดับต�่าพื้นที่ริมล�าธาร ที่ราบดินตะกอน ปาพรุ จึงน่าที่จะพิจารณาส่งเสริมให้มีการปลูก
กระท่อมเป็นปาเศรษฐกิจ แนวปาป้องกันภัยพิบตั สิ นึ ามิ และเป็นปาต้นน�า้ โดยเฉพาะในเขต
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานต่าง ๆ เพือ่ ชะลอการไหลบ่าของน�า้ ท่วม น�า้ ปา มิให้สร้างความเสียหายหรือจ�ากัด
พื้นที่ความเสียหายให้เหลือเพียงบางจุด
๕. การสกัดสารส�าคัญหรือการใช้น�้าคั้นจากกระท่อมอาจเป็นยาที่จะน�ามาใช้รักษาผู้
ติดยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
ทั้งนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผล
เชิงประจักษ์ โดยเฉพาะผลจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิจัยในมนุษย์เรื่องผลการ
ออกฤทธิ์ของสารจากพืชกระท่อม การศึกษาด�าเนินการให้มีการควบคุมโดยชุมชนในการ
ปลูกพืชกระท่อมให้เป็นปาเศรษฐกิจ ปาอนุรักษ์ แนวปาป้องกันภัยสึนามิ ผ่านธรรมนูญ
ชุมชน ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและภาครัฐ ที่จะให้มีการ
ดูแลซึ่งกันและกันได้ประโยชน์ร่วมกัน จะท�าให้มูลค่าเชิงภาคการค้าแบบผิดกฎหมาย
หายไป (เนื่องจากในอดีต ใบกระท่อมไม่มีราคา เพราะสามารถเดินไปขอจากเพือ่ นบ้านทีม่ ี
ได้โดยไม่มใี ครคิดราคา) แต่เพิม่ มูลค่าเชิงเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์ไม้กระท่อม และสารสกัดที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมแทน
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ขอขอบคุณ รศ.สมสมร ชิตตระการ และ รศ.ดร.
เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้เขียน
สามารถกล่าวได้ว่า ทั้งสองท่านข้างต้น เป็นผู้จุดประกายและเป็นผู้บุกเบิกเพื่อหาค�า
ตอบเกี่ยวกับพืชกระท่อมของประเทศไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนมีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นหาแนวทางเพื่อสืบค้นและศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อเท็จจริงและความเป็นจริง
เกี่ยวกับพืชกระท่อมและบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจพืชเสพติด
ที่ได้ด�าเนินการผ่านมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม
ของประเทศไทยในทุกมิติได้อย่างประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพในที่สุด
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บทที่ ๑

บร�บทของพ�ชกระท่อมกับการแพทยแผนไทย
จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ ดาริกา ใสงาม
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “พืชกระท่อม” มีความผูกพันกับวัฒนธรรมทางภาคใต้มาช้า
นาน ชื่อ “ท่อม, กระท่อม” เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ�าวัน ประชาชนทางภาคใต้
เคี้ยว “ใบกระท่อม” เพื่อหวังกระตุ้นประสิทธิภาพของการท�างานเป็นหลัก แม้ว่าพืช
กระท่อมจะเป็นหนึ่งในพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม การเคี้ยวใบกระท่อม ได้รับการยอมรับมากกว่าการเสพพืชเสพ
ติดชนิดอืน่ ๆ อย่างเช่น ฝิน และ กัญชา นัน่ อาจเป็นเพราะ “พืชกระท่อม” เป็นพืชพืน้ ถิน่
ทีข่ นึ้ ในภาคใต้โดยธรรมชาติ อีกทัง้ ฤทธิก์ ารท�าให้เสพติดของพืชกระท่อมมีผลน้อยกว่าฝิน
และกัญชาอีกด้วย การพบต้นกระท่อมในครัวเรือนจึงพบโดยทัว่ ไปในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของไทย
นับว่าการเคี้ยวใบกระท่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นเช่นเดียวกับ “การดื่มกาแฟของคนเมือง” ก่อน
การไปท�างานในแต่ละวัน
หนังสือ “พืชกระท่อมในสังคมไทย” โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม1 ได้กล่าวถึงการใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษา
โรคตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และต�ารับยาแผนโบราณ ดังตัวอย่างเช่น
คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ ขุนโสภิตบรรณลักษณ (อ�าพัน กิตติขจร) (สมาคม
เภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย)2

ยาประสะกระท่อม
เอาเทียนทั้ง ๕ ฝางเสน แก่นสน ครั่ง งาช้าง สักขี แก่นจันทนทั้ง ๒ ข่า ใบเทียน
ใบทับทิม ใบชิงช้าชาลี เขากวาง ใบมะลิซ้อน ใบมะลิลา เอาสิ่งละ ๑ สลึง ก�าลังวัวเถลิง
ขิงแห้ง ขมิ้นชัน การะบูน เอาสิ่งละ ๑ เฟอง ขมิ้นอ้อย ๑ สลึง ๑ เฟอง กระทือ ๒ สลึง
ไพลหมกไฟ ๑ บาท ใบกระทอมเทายาทั้งหลาย บดปนแท่งด้วยสุรา แก้ปวดมวน
ละลายน�้ากานพลูต้มกิน ยานี้แก้โรคธาตุพิการ (อย่างแรง)
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ยาท�าให้อดฝน
เอาขี้ยา ๒ สลึง เถาวัลยเปรียงพอประมาณ กัญ(น)ชาครึ่งก�า ใบกระทอมเอาให
มากกวายาอยางอื่น ต้มกิน ให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝน เมื่อกินไป ๑ ถ้วย ให้เติมน�้า ๑
ถ้วย ให้ท�าดังนี้จนกว่ายาจะจืด เมื่อกินจนน�้าจืดแล้วยังไม่หาย ให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไป
คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ ขุนโสภิตบรรณลักษณ (อ�าพัน กิตติขจร) (สมาคม
เภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย)3

ยาหนุมานจองถนนปดมหาสมุทร
เบญกานี ผลกล้วยตีบ ใบกระทอม ใบกระพังโหม ใบทับทิม ลูกทับทิมอ่อน
ใบสะแกชันย้อย ดินกิน กระเทียมกรอบ บดละลายน�า้ เปลือกต้นคาง แก้ทอ้ งร่วงอย่างแรง

ยาแกบิดลงเปนเลือด
ใบกระทอม ขมิ้นอ้อย ไพล เมล็ดผักกาด กระพังโหมทั้ง ๒ ต�าใส่กระบอกไม้ไผ่สีสุก
เอาสุราเป็นน�้าหลามแทรกฝนกิน แก้บิด

ยาแกบิดหัวลูก
ใบพลู ๓ ใบ ใบกระทอม ใบไม้ทั้งสองปงให้เกรียม กระเทียมสุกบด แทรกฝน
ละลายน�้าปูนใส น�้ากระชายกิน แก้บิด

ยาประสะกาฬแดง
รากช้าพลู สะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ขิง ดีปลี หัวแห้วหมู ลูกมะตูมอ่อน
ลูกจันทน กานพลู พริกไท โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า เปลือกลูกทับทิม เอาสิ่งละ ๑ บาท ลูก
กระวาน ๑ สลึง เบญกานี สีเสียดทั้งสอง ครั่ง หมากขี้ไก่ เปลือกลูกมังคุด เมล็ดตะบูน
เปลือกขี้อ้าย เอาสิ่งละ ๔ บาท บดปนแท่ง แก้ลงท้อง ละลายน�้า เปลือกต้นแค ต้มกิน
หรือละลายน�้า เปลือกสะเดา เปลือกขี้อ้าย เทียนด�า ต้มกิน แก้บิดปวดมวน เอาเปลือก
ต้นไข่เน่า ใบกระทอม บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย เทียนด�า ใบเสนียด เอาสิ่งละ ๑ บาท ขี้ยาฝน
๒ สลึง ต้มเป็นน�้ากระสาย เวลาบดแทรกน�้าเนื้อไม้ต้มแทรกพิมเสนด้วย แก้บิด
ประมวลต�ารับยา อโรคยาศาล วัดปากุดฉนวนอุทุมพร (ฉบับสงวนเก็บรักษา)4
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ยาเหลืองกระทอม
เอาเทียนทัง้ ๕ ฝางเสน ๑ ครัง่ ๑ เขากวาง ๑ งาช้าง ๑ แก่นใน ๑ สักขี ๑ จันทนทงั้ ๒
ข่า ๑ ใบเทียน ๑ ใบทับทิม ๑ ใบชิงชาชาลี ๑ ใบมะลิทงั้ ๒ ก�าลังวัวเถลิง ๑ ขิงแห้ง ๑ ขมิน้
ชัน ๑ การบูร ๑ เอาสิ่งละ ๑ สลึง ขมิ้นอ้อย ๑ สลึง ๑ เฟอง กระทือ ๑ สลึง ๑ เฟอง ใบ
กระทอม ๗ บาท แก้บิดปวดมวนฯ
ประมวลศิลาจารึกต�ารายา วัดราชโอรสาราม5
ประมวลศิลาจารึกวาดวยริดสีดวง บิด เลือดเนา ศิลาจารึกแผนที่ ๒๘ คําอานจารึก
สิทธิการิยะ ยาลงเลือด ฝาง ๑ รากกล้วยตีบ ๑ ฝนต้น ๑ ต้ม ๓ เอา ๑ กินหายแลฯ
แกบดิ ลงเลือด เบญจกะเม็ง ๑ ต�าเอาน�า้ ๑ เอาลูกช้าพลู ๑ ดีปลี ๑ พริก ๑ กะเทียม ๑
เทียนด�า ๑ ต�าใส่น�้ากะเม็งแล้วเผาสรรพคุณชุบเสกด้วยสักกัตวากินหายฯ
ขนานหนึง่ ใบกระทอม ๑ ขมิน้ อ้อย ๑ ไพล ๑ พรรผักกาด ๑ กระพังโหมทัง้ ๒ ต�าใส่
กระบอกไม้หลามให้สุก เอาเหล้าเป็นกระสายแทรกฝนกินหายฯ
ถ้ามิฟง พริก ๑ ขิง ๑ กระเทียม ๑ หอม ๑ ไพล ๑ ดินประสิวขาว ๑ สารส้ม ๑ ก�ามะถัน ๑
หรดาล ๑ ลูกจันทน ๒ ดอกจันทน ๒ ลูกกราย ๑ ใบไม้เท้ายายม่อม ๑ ขมิ้นอ้อย ๑
กัญชาเท่ายาทั้งหลายบดด้วยน�้ามะนาว น�้ามะงั่ว น�้าส้มสายชู แก้สรรพโรคบิด
ออกฝีหัดกินหายฯ
หากพิจารณาต�ารับยาแผนโบราณดังกล่าวข้างต้น ใบกระท่อมเป็นหนึ่งในเครื่องยา
อีกหลายชนิด โดยสรรพคุณหลักของใบกระท่อม คือ รักษาโรคบิด อาการท้องร่วงอย่าง
รุนแรง มีเพียงต�ารับ “ยาประสะกระท่อม” ที่ใช้เครื่องยาใบกระท่อมเท่าเครื่องยา
ทัง้ หมด กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ เป็นตัวยาหลัก แต่สา� หรับต�ารับอืน่ ๆ ใบกระท่อมเพียงแทรก
ในเครื่องยาซึ่งส่วนใหญ่มีรสฝาด เช่น เบญกานี สีเสียด เปลือกลูกทับทิม เปลือกลูกมังคุด
เป็นต้น การมีอยู่ในต�ารับของพืชกระท่อมจัดเป็นเพียงยารองเท่านั้น นอกจากนี้ ยัง
พบเครื่องยารสร้อนที่มีกลิ่น สรรพคุณลดอาการท้องอืด เช่น ขิง ดีปลี ขมิ้นอ้อย เทียนทั้ง
๕ เป็นต้น อีกหนึง่ ต�ารับทีน่ า่ สนใจคือบันทึกการใช้ใบกระท่อมในต�ารับ “ยาท�าให้อดฝิน ”
ที่มีการใช้ร่วมกับกัญชา เพื่อลดความอยากฝิน นอกจากนี้อาการถอนยาจากฝิน จะมี
อาการครั่นเนื้อครั่นตัว อาเจียน และ ท้องเสีย ร่วมด้วย ใบกระท่อมก็น่าจะท�าให้อาการ
ถอนยาจากฝิน บรรเทาความรุนแรงลงไปได้
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แบบแผนการใช้พืชกระท่อมเพื่อการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน
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ร้อยละของโรคที่หมอพื้นบ้านใช้กระท่อม

รายงานการวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้กระท่อมของหมอพื้น
บ้าน แถบ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ที่มีประสบการณ์การใช้พืชกระท่อมในการรักษาโรคอย่าง
น้อย ๑๐ ปี1 ได้รายงานร้อยละของโรคที่หมอพื้นบ้านภาคใต้รักษาด้วยพืชกระท่อม ดัง
แสดงในรูป

ที่มา1 : ดัดแปลงจากข้อมูลใน พืชกระท่อมในสังคมไทย วัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ๒๕๔๘ หน้า ๑๒๐
ห้าอันดับแรกที่หมอพื้นบ้านเลือกใช้พืชกระท่อมมาเป็นยารักษาโรค คือ โรคท้อง
ร่วง ร้อยละ ๖๗.๔ โรคเบาหวาน ร้อยละ ๖๓.๓ โรคปวดเมือ่ ย ร้อยละ ๓๒.๗ แก้ไอ ร้อยละ
๒๖.๕ ขับพยาธิ แก้ปวดท้อง นอนไม่หลับ ร้อยละ ๑๔ ตามล�าดับ ใบและเปลือกกระท่อม
เป็นส่วนของเครื่องยาที่เลือกใช้ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้
๑. การใช้รักษาอาการท้องร่วง ปวดท้อง เช่น
- เคี้ยวใบกระท่อมให้ละเอียด ดื่มน�้าตาม
- ต้มใบกระท่อม เกลือ น�้าตาลทรายแดง กินแก้ปวดท้อง
- เปลือกต้นกระท่อม เปลือกต้นสะเดา เปลือกต้นมะขาม หนักอย่างละ ๕๐ กรัม
หัวขมิ้นชัน (แก่) หัวกระทือ (แก่) อย่างละ ๑ หัว เผาไฟพอสุก ต้มรวมกับน�้าปูนใส น�้า
ธรรมดาอย่างละเท่า ๆ กัน รับประทานครั้งละ ๒-๓ ช้อนแกง เมื่อหายจึงหยุด
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- ต้มใบกระท่อม ๑๐ ใบ กับน�้า ดื่ม ๓ ช้อนแกง เช้า-เย็น จนหาย
เมื่อพิจารณาต�ารับหรือส่วนประกอบที่หมอพื้นบ้านใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษา
โรค ในสรรพคุณรักษาอาการท้องร่วง แก้บิด ใช้หลักการเดียวกันกับการก�าหนดต�ารับ
ยาแผนโบราณ กล่าวคือ ใบกระท่อมอาจเป็นยาหลักหรือยารอง ในการบรรเทาอาการ
ท้องร่วง หากเป็นต�ารับก็มักผสมกับเครื่องยาที่มีรสฝาด และเครื่องยาลดอาการท้องอืด
เช่นเดียวกัน
๒. รักษาโรคเบาหวาน มีวิธีการดังนี้
- ใช้กระท่อมทั้ง ๕ (ใบ กิ่ง เปลือกต้น ราก เนื้อไม้ หรือใช้ต้นกระท่อมต้นเล็ก สูง
ประมาณ ๑ ศอก ๑ ต้น) สับใส่หม้อตามวิธี รับประทานครั้ง ๓-๕ ช้อนแกง เช้า-เย็น
- เคี้ยวใบกระท่อม วันละ ๑ ใบ นาน ๔๑ วัน
- ต้มใบกระท่อม หญ้าหนวดแมว ไม้ค้อนตีนหมา อย่างละเท่ากัน ต้มน�้า ๓ เอา
๑ ดื่มครั้งละ ๑ ช้อนโตะ เช้า-เย็น
- ใบกระท่อม อินทนินน�้า กระเทียมต้น กระเทียมเถา ต้มน�้าดื่ม
เป็นที่น่าสนใจที่พืชกระท่อม ถูกน�ามาใช้มาลดระดับน�้าตาลในเลือด ในผู้ปวย
เบาหวาน อาจแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใช้การเลือกใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน อาศัย
ข้อมูลที่ (อาจ) มีหลักฐานยืนยันเป็นบันทึกต�ารับยาของหมอพื้นบ้านแต่ละท่าน โดยใน
ต�ารับอาจใช้พืชกระท่อมเพียงชนิดเดียว หรือร่วมกับเครื่องยาอื่นที่มีคุณสมบัติลดน�้าตาล
ในเลือด เช่น อินทนินน�้า เป็นต้น หรือร่วมกับเครื่องยาที่มีคุณสมบัติขับปัสสาวะ เช่น
หญ้าหนวดแมว เป็นต้น เป็นที่ทราบกันว่าโรคเบาหวาน สามารถตรวจได้จากการติดตาม
ระดับน�้าตาลในเลือด แต่โรคเบาหวานมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจ�าแนกชนิด
ของโรคเบาหวาน นับเป็นปัจจัยส�าคัญของการออกแบบต�ารับยา ซึ่งยังต้องอาศัยข้อมูล
ในเชิงคลินิกของพืชกระท่อม เพื่อให้มีการใช้ที่ถูกต้องต่อไป
๓. แก้ปวดเมื่อย มีวิธีการดังนี้
- เถาวัลย์เปรียง มะค�าไก่ มะแว้งต้น มะแว้งเครือ เถาโคคลาน เถาสังวาล
พระอินทร์ หญ้าหนู ต้นผักเสี้ยนผี แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา อย่างละ ๑ ส่วน เนื้อในฝัก
ราชพฤกษ์ ๕ ฝัก ใบกระท่อม ๒ ส่วน เถาก�าแพงเจ็ดชั้น ๓ ส่วน ต้มตามวิธี ใช้รับประทาน
ก่อนอาหาร เช้า-เย็น ครั้งละ ครึ่ง-๑ ถ้วยกาแฟ
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แม้ว่าพืชกระท่อม จะมีคุณสมบัติในการแก้ปวด ท�าให้มีการท�างานที่ทน แต่ใน
ต�ารับนี้ใบกระท่อมเป็นเพียงตัวยารองในต�ารับแก้ปวดเมื่อยที่มีตัวยาส�าคัญอย่างเถาวัลย์
เปรียง เถาก�าแพงเจ็ดชั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในต�ารับมีการใช้เนื้อในฝักราชพฤกษ์
เพื่อลดอาการท้องผูก อันเนื่องจากใช้ใบกระท่อม ก็เป็นได้
๔. แก้ไอ มีวิธีการดังนี้
- ใช้ใบสด ๑-๒ ใบ ต้มกับน�้าตาลทรายแดง ดื่มแก้ไอ หรือเคี้ยวใบสด คายกาก
และดื่มน�้าตามมาก ๆ
๕. ขับพยาธิ มีวิธีการดังนี้
- ใช้ใบสดขยี้กับปูน (กินหมาก) ทาท้อง ฯลฯ
หมอพื้นบ้าน ทราบดีว่าการเคี้ยวใบกระท่อมท�าให้ท้องผูก และวิธีการแก้ไขอาการ
ข้างเคียงนี้คือการใช้ร่วมกับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติระบายท้อง เช่น ชุมเห็ดเทศ เป็นต้น
ส่วนอาการมึนศีรษะ หลังเคี้ยวใบกระท่อม ก็แนะน�าให้ดื่มน�้ามาก ๆ
แบบแผนการใช้พชื กระท่อมในการรักษาโรคของหมอพืน้ บ้าน อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามแต่ละท้องที่ หลังผ่านไปประมาณ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) การสัมภาษณ์หมอพืน้ บ้าน
ที่ใช้พืชกระท่อมในการรักษาโรค พบว่าปัจจุบัน หมอพื้นบ้านที่ยังคงใช้พืชกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบในยารักษาโรคเหลือเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ส่วนใหญ่ที่เคยใช้กระท่อมรักษา
ก็เสียชีวิตกันไปเกือบหมดแล้ว ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในการปลูก เนื่องจาก
การปลูก/หาพืชกระท่อมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงยานับวันยิ่งหายาก
จากการให้ ข ้ อ มู ล ของหมอพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ ไ ด้ ร�่ า เรี ย นต� า รายามาจาก
บรรพบุรุษ คนเฒ่าคนแก่ และอาจารย์ที่ได้จากไปแล้ว บอกว่า กระท่อมที่น�ามาปรุงยามี
๓ สายพันธุ์ ได้แก่ กระท่อมกินใบก้านเขียว ก้านแดง กระท่อมขีห้ มู กระท่อมนา หมอพืน้ บ้าน
ที่ใช้กระท่อมในการรักษามักใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ปวด และรักษาเบาหวาน หรือ
บางรายใส่เป็นส่วนประกอบลงไปในหม้อยาในการอบสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ของชาวบ้าน
ในชุมชน ซึ่งบางต�ารับยาหมอพื้นบ้านขออนุญาตไม่เปิดเผยสูตรยา และส่วนประกอบ
ของยาให้ทีมผู้วิจัยทราบ ที่เปิดเผยได้ มีดังนี้
๑. ไข้มหาสันนิบาตโลหิต อาการแสดงเหมือนคนบ้า จ�าอะไรไม่ได้ เพ้อคลัง่ เหมือน
เป็นโรคประสาท ถ้าไปให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษา วินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาท เพราะว่า
หมอรักษาอาการของโรค แต่หมอพืน้ บ้านรักษาการเกิดของโรค ตัวยาทีใ่ ช้รกั ษาประกอบ
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ตัวยาหลายชนิด ยาโบราณที่หาได้ตามข้างบ้าน ส่วนใหญ่ไม่มีขาย หากมีก็ไม่ครบ
กระท่อมเองก็มีตัวยาที่เข้ากับตัวยามหาสันนิบาต กระท่อมตัวยามีรสเบื่อเมา แก้โรคได้ดี
ที่สุด ทั้งกระท่อมนา กระท่อมขี้หมู
ไข้มหาสันนิบาต คือ เวลาทีผ่ หู้ ญิงมีประจ�าเดือนแล้วประจ�าเดือนมาไม่หมด เป็นการ
ตกค้างของระดู แล้วก�าเริบขึ้นมา ระดูมันออกไม่หมด มีอาการเสียสติ เพ้อคลั่ง เป็นบ้า
จ�าอะไรไม่ได้ ส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงอายุประมาณ ๓๐ กว่า ถึง ๔๐ ปี
ตัวยาที่ใช้รักษาประกอบด้วย กระท่อมก้านเขียว/ก้านแดง ถ้าไม่มีใช้กระท่อมขี้หมู
กระท่อมนาแทน ยาห้ารากหรือเบญจโลกวิเชียร กระดาดแดง กระดาดขาว ย่านลิเภา
ปุดนา ปุดเล็ก รากมะปลิง รากมะปราง หัวคลุ้ม หัวคล้า ตรีผลา (ผลไม้สามอย่าง คือ
สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม) ขอนดอก ชะลูด อบเชย แฝกหอม เกสรทัง้ ห้า แต่ละตัว
ใช้ปริมาณเท่า ๆ กัน ต้องดูว่าเป็นตัวยาสดหรือตัวยาแห้ง ถ้าแห้งใช้อย่างละ ๑ ต�าลึง ให้
ผู้ปวยน�าไปต้มดื่ม ใส่น�้าให้ท่วมยาทั้งหมด การใส่น�้าต้มขึ้นอยู่กับตัวยา ถ้าตัวยาแห้ง
ก็ใส่น้อยกว่าตัวยาสด ต้มจนเดือดประมาณ ๑๕ นาที ก็ใช้ได้ ให้กินก่อนหรือหลังอาหาร
ก็ได้ เช้า เที่ยง เย็น กินวันละ ๓ มื้อ ๆ ละ ๑ ถ้วยกาแฟ ส่วนใหญ่ที่รักษามักจะหายเป็น
ปกติดี ใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ วัน
“โรคนี้เป็นกันมาก ผมเคยรักษาเด็กที่ไปท�างานที่กรุงเทพฯ รักษาไม่หาย มาที่ผม
ผมก็ตม้ ยาให้ มันก็หายไม่กวี่ นั ประมาณ ๑๐-๑๕ วันอย่างสูง บางคนมาจากโกลก เอายาผม
ไปต้ม ผมไปติดตามข่าว ญาติเขาบอกว่าปกติแล้ว”
๒. รักษาโรคโลหิตจาง โลหิตไม่ปกติ วิปริตโลหิต คือประจ�าเดือนมาไม่ตรงเวลา
มากะปริบกะปรอย ส่วนประกอบของยา ได้แก่ กระท่อม ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้
ปริมาณอย่างละ ๓ บาท (๑ บาท = ๑๕ มิลลิกรัม) กระท่อมสด ๒ ใบ (ไม่ถึง ๑ บาท)
ใช้กระท่อมน้อยกว่าสมุนไพรตัวอื่นเพราะเกรงว่าฤทธิ์มากเกินไป กลัวคนไข้จะมึนเมา
ดอกค�าฝอย เถาตะค้าน/สะค้าน (เป็นเถาวัลย์อยู่ในตระกูลพริก พลู) แก่นฝาง ปริมาณ
อย่างละ ๓ บาท แล้วให้คนไข้ไปต้มกิน ให้กนิ วันละ ๓ ครัง้ ก่อนอาหาร ๓๐ นาที หรือหลัง
อาหารก็ได้แต่ตอ้ งกินหลังอาหาร ๓๐ นาที กินครัง้ ละ ๑ ถ้วยตะไล หรือประมาณ ๑ ถ้วยชา
ต้มกินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งอาการดีขึ้น กินยาติดต่อกันประมาณ ๑ สัปดาห์ก็รู้ผล
๓. ยาแก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ยาที่เอามาประกอบ ได้แก่ เบญจโลก
วิเชียร หรือยาห้าราก ได้แก่ รากชิงชี่ รากคนทา รากย่านาง รากมะเดื่อชุมพร รากเท้า
ยายม่อม และ กระท่อม ในปริมาณเท่า ๆ กัน แล้วแต่ว่าโรคหนักเบา เวลาผสมยา
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หมอพื้นบ้านบอกว่าต้องดูโรคของคนไข้ด้วย และต้องดูถึงฤดูกาลว่าโรคเกิดเมื่อฤดูอะไร
ฤดูร้อน ฝน หรือ หนาว ถ้าฤดูร้อนใช้ประเภทรสเย็น เบญจโลกวิเชียร คือ ตัวยารสเย็น
กระท่อมก็เป็นยารสเย็น ถ้าเป็นฤดูฝนต้องผสมตัวยาอืน่ ให้เกิดความร้อน ถ้าช่วงฤดูหนาว
ก็ต้องเอาตัวอื่นมาเสริมอีกให้ถูกกับช่วงฤดูหนาว

ยารักษาอาการปวดเมื่อย

หมอพื้นบ้านอีกท่านที่มีความช�าชาญในการรักษาอาการปวดเข่า ปวดเมื่อยของ
คนในหมู่บ้าน ด้วยการนวด และปรุงยารักษา เคยใช้กระท่อมเป็นส่วนประกอบในการ
ปรุงยา บอกว่ากระท่อมมีความจ�าเป็นในการน�ามาปรุงยา แต่ปจั จุบนั ต้องใช้ตวั อืน่ ทดแทน
ก่อนการรักษา หมอพื้นบ้านต้องตรวจโรค ดูว่าอาการของคนปวย เจ็บปวยฉับพลัน
หรือเรื้อรัง ส่วนมากที่มาหามักปวยเรื้อรัง หาสาเหตุของโรคที่เขาเป็น ต้องใช้
ประสบการณ์วนิ จิ ฉัยว่าสามารถรักษาเขาให้หายได้หรือไม่ หรือรักษาให้เขามีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ เช่น นวด และให้ยา ถ้าผูป้ ว ยเป็นโรคทีห่ มอแผนปัจจุบนั รักษาแล้วไม่หาย มาท�าการ
รักษาต่อ ต้องเริ่มต้นใหม่ ต้องตรวจชีพจร ดูประวัติ เบาหวาน ความดัน อาชีพหลักและ
สถานที่ที่ท�างาน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นโรคปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดเข่า ปวดหลัง
ปวดคอ นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป แต่ทมี่ าหาหมอมีตงั้ แต่อายุ ๒๐ ปี
วัยรุ่นก็เป็นโรคปวดเมื่อยจากการท�างาน
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“เมือ่ ก่อนผมมีกระท่อม ๔ ต้น เป็นกระท่อมก้านแดงทัง้ หมด พอเจ้าหน้าทีข่ อความ
ร่วมมือ ก็ต้องโค่นทิ้ง ตอนนี้ไม่ใช้กระท่อมในการปรุงยา เปลี่ยนมาใช้สมุนไพรตัวอื่นแทน
ที่เคยใช้กระท่อมรักษาคนไข้ เช่น คนที่มีอาการหนาวเย็น ใช้เสริมฤทธิ์ให้เขา คนนอนไม่
หลับ พวกที่ปวดเมื่อยใช้แรงงาน ในยาแก้ปวดเมื่อยก็ใส่เปลือกกระท่อมเข้าไปด้วย บางที
ก็ใช้ใบ แต่ตอนนี้ไม่มีเลย โค่นทิ้งตั้งแต่ปี ๔๕ ที่ใช้ก้านแดงเพราะก้านเขียวพอกินแล้วมัน
มีเมือก กว่าจะออกฤทธิ์ก็นาน ก้านแดงออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าก้านเขียวประมาณ ๕ นาที
ความคงทนของฤทธิ์ ก้านแดงมีฤทธิ์นานกว่าก้านเขียว ๒ ชั่วโมง ในขณะที่กินปริมาณ
เท่ากันเวลาเดียวกัน”
กระท่อมก้านแดงใช้รักษาอาการปวดเมื่อย น�ามาผสมในยาแก้ปวดเมื่อย โดยน�าใบ
สดมาล้างน�้าสารส้มฆ่าเชื้อ แล้วน�าไปตากพอหมาด จากนั้นเอาเข้าห้องอบ เมื่ออบแห้ง
แล้ว น�าไปบดรวมกับสมุนไพรตัวอื่นผสมลงไปในยาแก้ปวด มีตัวยาทั้งหมด ๑๘ ชนิด
ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง แก่นขี้เหล็ก แก่นต�าเสา ต้นตายปลายเป็น หัวกระทือ กระพังโหม
ก�าแพงเจ็ดชั้น แก่นฝาง รากของไมยราบ ชุมเห็ดทั้ง ๕ (รากชุมเห็ด ต้นชุมเห็ด เปลือกชุม
เห็ด ดอกชุมเห็ด ใบชุมเห็ด) หญ้าขัดมอญ เถาเอ็นอ่อน ปลาไหลเผือก และ กระท่อม
ผสมเข้าไป ถ้ามีกระท่อมฤทธิ์จะดีกว่า เมื่อไม่มีกระท่อมหมอพื้นบ้านต้องเพิ่มปริมาณหัว
แห้วหมู กระพังโหม ตดหมู ตดหมา เถาวัลย์เปรียง ที่เอามาแทนกระท่อม สมุนไพรบาง
ชนิดต้องซื้อจากร้านสมุนไพร เพราะใช้มาก หาไม่ทันในพื้นที่ นอกจากนี้ หมอพื้นบ้านใช้
พระขรรค์ไชยศรี ใส่แทนกระท่อมในยาแก้ปวด ใส่ปริมาณไม่มาก ให้ช่วยขับเหงื่อ รสชาติ
มันร้อน รสเมาเบื่อ เสริมฤทธิ์ยา เพราะคนถ้าเหงื่อไม่ออก มันเมื่อย กระท่อมไม่ต้องซื้อ
แต่พระขรรค์ไชยศรีต้องซื้อ
“ยาของผมส่งมาเลยเป็นหลัก ลูกค้าที่ใช้ยานี้ก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซื้อที่บ้านและ
ขายส่งไปทีม่ าเลย ๖๐ บาท ถ้าซือ้ ทีม่ าเลยเขาขาย ๒๐๐ บาท ๑ ซอง กินได้ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน
ใช้ ๑ ช้อนชา ผสมน�้าร้อน ดื่มไปเลยไม่ต้องกรอง บดละเอียดแล้ว ถ้ามีต้นกระท่อม
ชาวบ้านก็จะซื้อยาได้ในราคาที่ถูกกว่านี้”
แต่ส่วนใหญ่แล้วหมอพื้นบ้านมักไม่คิดค่ายากับชาวบ้าน คิดเฉพาะค่านวด
“ชาวบ้านที่นี่ตัดยาง ไถนา แบกหาม ลูกค้าในหมู่บ้านที่ใช้ยาที่มารักษา มีหลาย
ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้ขาย แล้วแต่เขาจะให้ เพราะท�ามาตั้งแต่รุ่นปูย่าตาทวด พ่อเรา บางที
เขาให้ ๑๐ บาท ๑ ซอง ถ้ากินคนเดียว กินได้ประมาณ ๑๐ วัน ส่วนมากดีขนึ้ ยาไม่ทนั หมด
ถ้าปวดเมื่อยธรรมดา ปวดเข่า ถ้าเรื้อรังบางทีกิน ๒-๓ ซอง คนไข้เรื้อรังบอกว่าพอกินไป
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๑ ซองรู้สึกตัวเบา จากที่เคยไปนวดก็ไม่ต้องไปนวด แล้วกลับมาซื้อ ๒ ซอง เจอที่วัดเขา
บอก หายดีแล้ว ไม่ต้องกินแล้ว ลูกค้าในหมู่บ้านร้อยกว่ารายมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย ส่วนมาก
คนแก่ผู้หญิง มักมีอาการปวดเข่า”
การใช้เปลือกกระท่อมในการปรุงยา ต้องเอาไปอบ ถ้าไม่อบมันเป็นเชื้อรา เปลือก
กับใบกระท่อมใช้แทนกันได้ กรณีทใี่ ช้ใบหรือเปลือกขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาล เมือ่ ก่อนหมอพืน้ บ้าน
ไม่มเี ครือ่ งอบ หน้าแล้งตากแดดได้กใ็ ช้ใบ หน้าฝนถ้าขึน้ เอาใบไม่ได้กใ็ ช้เปลือก คุณสมบัติ
เหมือนกันแต่ปริมาณที่เอามาใช้ไม่เหมือนกัน เช่น กระท่อม ๑๐ ใบ ถ้าใช้เปลือกก็ลด
ปริมาณลง หมอเมือ่ ก่อนไม่ได้ชงั่ ใช้การหยิบก�ามือ หยิบมือ เช่น เปลือก ๑ หยิบ ใบ ๑ ก�ามือ
ส่วนประกอบก็แล้วแต่ อาจเท่าหรือไม่เท่ากับตัวยาสมุนไพรอื่น ๆ แล้วแต่อาการของคน
ที่ปวย ถ้าเพิ่งเป็นไม่เกิน ๖ เดือนก็ใช้ปริมาณน้อย ถ้าเกิน ๖ เดือน หรือเป็นเรื้อรังก็ใช้
ปริมาณมาก ถ้าเพิง่ เป็นใช้ประมาณ ๕ ใบ ถ้าเป็นเรือ้ รังประมาณ ๘-๑๐ ใบ ส่วนใหญ่ใช้ใบ
และเปลือกกระท่อม รากไม่ได้ใช้ เอาเปลือกถึงตอไม้ ทั้งกระพี้ทั้งเปลือก แต่เอาไม่เยอะ
ฤทธิ์ไม่เท่ากับใบ ถ้าเป็นยาต้มนิยมใช้เปลือก ถ้ายาบดใช้ใบ ผู้ปวยที่กินยาสมุนไพรที่มี
ส่วนประกอบของกระท่อมไม่มีอาการติดกระท่อม เพราะใช้ในปริมาณน้อย
“กระท่อมดีตรงที่ผมสามารถก�าหนดได้ว่าอาการอย่างนี้ น่าจะใช้ปริมาณยาเท่าไร
แล้วหาย เพราะรู้ว่าฤทธิ์ของกระท่อมเมื่อคนได้รับเข้าไปแล้วมันจะออกฤทธิ์ยังไง โรคที่
หายชัดเจน คือ ปวดเมื่อย คนไข้สามารถกลับไปท�างานตามปกติได้เลย ผมไม่ต้องนวด
เยอะ ตอนนี้พอไม่มีกระท่อม ต้องนวด ๒ ชั่วโมงต่อคน เมื่อก่อนตอนที่มีกระท่อมผสมใน
ยาแก้ปวดเมื่อย ผมนวดแค่ครึ่งชั่วโมง แล้วก็จ่ายยาไป ผมเหนื่อยมาก เมื่อก่อนรับได้วัน
ละ ๘ คน ตอนนี้วันละ ๔-๕ คน ก็ไม่ไหวแล้ว”
๔. ยารักษาริดสีดวงทวาร ชาวบ้านที่มาหาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เนื่องจากผู้ชาย
มักไม่อายและกล้าบอก โดยปกติเวลาท้องเสียกินกระท่อมแล้วจะหยุดถ่าย แต่ถ้าเป็น
โรคริดสีดวงทวารเป็นอาการท้องผูกเรื้อรัง ดูเหมือนว่าการใช้กระท่อมเป็นส่วนประกอบ
ของยาจะขัดกับโรค เพราะกระท่อมจะปิดธาตุ แต่ริดสีดวงทวารต้องการให้ถ่าย แต่ยาใน
การรักษานี้มีหลายชนิดมาประกอบกัน ได้แก่ สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม ยาด�า
ฝักราชพฤกษ์ แต่ถ้าผสมยาด�ากลัวจะถ่ายมากเกินไป จึงต้องใช้กระท่อมสักหนึ่งส่วน
และตัวยาอื่น ๆ สองส่วน ใส่เข้าไปให้เป็นยาระบาย ดังนั้นการน�าพืชสมุนไพรต่าง ๆ
มาประกอบปรุงเป็นยา ความยากอยู่ตรงที่ว่าหมอรู้ถึงโรคไหม เพราะคนไข้แต่ละคนไม่
เหมือนกัน
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๕. ยารักษาเบาหวาน เอามาปรุงเป็นยาหม้อ ได้แก่ ใบกระท่อมไม่เกิน ๗ ใบ
ใบอินทนิล ๗ ใบ หญ้าลูกใต้ใบ ใบพุทรา หัวพุทธรักษา อย่างละ ๑ ก�ามือ น�าไปต้มแค่ให้เดือด
ยา ๑ หม้อ คนไข้กินไม่เกิน ๖-๗ วัน ถ้ากินต่อก็ต้องประกอบตัวยาแล้วต้มใหม่ เพราะต้ม
๗ วันยาก็หมดฤทธิ์แล้ว กินวันละ ๑ ถ้วยชาต่อมื้อ ให้กินก่อนอาหาร แต่ถ้าคนไข้มีโรค
กระเพาะอาหารด้วยให้กินหลังอาหาร และต้องผสมยาตัวอื่นเข้าไปประกอบ เพื่อรักษา
กระเพาะด้วย เช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย เป็นต้น
“กระท่อมถูกกันกับโรคเบาหวาน รสเบือ่ เมาจากใบกระท่อมเข้าไปปรับน�า้ ตาลในเลือด
ของเรา น�้าตาลที่อยู่ในเลือดของเราเยอะ เพราะตับที่ผลิตอินซูลิน มันสู้ไม่ได้ มันไม่พอ
คุ้มกันมันหมด เพราะถ้าเกิดโรคเบาหวานแล้ว ตับมันเสื่อม พอเสื่อมหมายความว่ามัน
ท�าอะไรไม่ได้ มันก็ก�าเริบ ทีนี้น�้าตาลในเลือดไม่แตกต่างจากน�้าตาลเมา (หวาก) เช่น ใน
น�า้ ตาลโตนด พอใส่เคีย่ ม (เป็นไม้ชนิดหนึง่ เรียกว่าไม้เคีย่ มเป็นไม้เนือ้ แข็ง เมือ่ น�าไม้ใส่ลงไป
น�า้ ตาลสดในกระบอกไม้ไผ่จะท�าปฏิกริ ยิ าเป็นยีสตธรรมชาติและจะคายแอลกอฮอลออกมา)
ก็ท�าให้น�้าตาลหวาน ๆ กลายเป็นเมา น�้าตาลในตัวเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรากินของหวาน
อาการยิ่งก�าเริบ พอใส่ของฝาด มันก็ปรับน�้าตาลในเลือดของเราให้เป็นรสเบื่อเมาไปเลย
เมื่อความหวานลดลง เบาหวานมันก็หย่อนแล้ว” เนื่องจากกระท่อมเป็นตัวยารสเมา
ซึ่งจะช่วยท�าลายน�้าตาล ดังนั้นใบกระท่อมจึงเข้ากับเบาหวาน
หมอพืน้ บ้านบางท่านได้ปรุงยาทีม่ สี ว่ นประกอบของกระท่อมสามารถรักษาได้ ๓ โรค
ทั้งความดัน เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด สูตรยานี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็น
หมอพื้นบ้าน ส่วนประกอบของยา ได้แก่ น�้านมราชสีห์ ผักเสี้ยนผี หญ้าใต้ใบ และ
กระท่อม ใช้สูตรเดียวกัน ส่วนประกอบทุกอย่างน�าไปตากแดด จากนั้นชั่งน�้าหนักยา
ทั้งหมดปริมาณหนักอย่างละ ๒ บาท (หรือประมาณ ๓๐ กรัม) ก่อนน�าไปบด โดยบด
๒ ครัง้ คือ บดหยาบและบดละเอียด เวลาใช้กช็ งกับน�า้ ร้อน ให้คนไข้กนิ ก่อนอาหารครัง้ ละ
๑ ช้อนชาใช้น�้าประมาณครึ่งแก้ว กินวันละ ๒ มื้อ เช้า-เย็น (ปริมาณกระท่อม ๒ บาท
ถ้าเทียบเป็นใบแห้งประมาณ ๓๐ ใบ)
ถ้าจะเอาไปต้มดื่มเอง เป็นยาแห้ง ยังไม่ต้องบด ส่วนประกอบของยาทุกอย่าง
ตากแห้งหมดให้คนไข้ไปปริมาณอย่างละ ๒ บาท (๓๐ กรัม) เวลาต้มใส่น�้าให้ท่วมยา ต้ม
ประมาณ ๓๐ นาที ตั้งให้เย็น ดื่มเช้า-เย็น ครั้งละครึ่งแก้ว ประมาณ ๑ ถ้วยชา (๓๐ ซีซี)
ให้กิน ๑ เดือน
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“ผูป้ ว ยจะใช้แบบต้ม หรือใช้ทบี่ ดแล้วเป็นผงก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก ถ้าใส่แคปซูล
ต้องกินครัง้ ละ ๖ เม็ด ถ้าชงดืม่ ใช้ ๑ ช้อนชา ๑ ช้อนชาเท่ากับ ๑๕ กรัม (๑ บาท) ยาสูตรนี้
เข้ากระท่อมดีมาก ทีจ่ ริงแคปซูลกินง่าย แต่จะต้องเพิม่ ค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากถ้าขายไม่หมด
ยาก็จะเสีย หมอไม่มยี ากันชืน้ ลมมันเข้ายาจะเสียเร็ว แต่สา� หรับชาวบ้านทีน่ ี่ นิยมใช้เป็นผง
สะดวกมากกว่า”
“ผมเป็นหมอพืน้ บ้านทีร่ กั ษาชาวบ้านมา ๓๐ ปีแล้ว เวลาทีค่ นไข้มาหาเรา มาขอให้
ช่วยรักษา ก็ถามอาการผู้ปวย แต่ผู้ปวยต้องตรวจที่โรงพยาบาลก่อน ว่าเป็นเบาหวาน
หรือเป็นทั้ง ความดัน ไขมัน เบาหวาน จึงจ่ายยาให้ ไม่เคยมีใครที่แพ้ยานี้ ยานี้ถือเป็นยา
รักษาเพราะมีคนไข้เบาหวานที่หายขาดจากโรคเบาหวานก็มี ส่วนใหญ่กินยา ๑ เดือนยัง
ไม่หายขาดต้องกินเรือ่ ย ๆ ไป คนทีก่ นิ ไปแล้วก็มอี าการดีขนึ้ เยอะ เขาบอกว่าเขาหายแล้ว
น�้าตาลไม่ขึ้น ความดันไม่ขึ้น แต่เขาต้องควบคุมอาหารด้วย คนไข้ที่กินนานสุดประมาณ
ไม่เกิน ๒ ปีก็หาย ต้องกินติดต่อกันเลย กินทุกวันติดต่อไป ๒ ปี ส่วนใหญ่แค่ ๑ กระปุกก็
เห็นผลแล้ว”
คนไข้ในหมูบ่ า้ นเวลาไปติดตามผลทีโ่ รงพยาบาล ไปตรวจแล้วกลับมาบอกว่าอาการดีขนึ้
น�้าตาลลดลงเยอะ
“ตอนไปเจาะเลือด ผมตกใจ นึกว่าหมอเอาเลือดใครมาตรวจแล้วว่าเป็นเลือดเรา
ผมก็ไม่อยากจะเชื่อหล่าว อาหารผมก็กินปกติ ผมเป็นไขมันในเส้นเลือด ไขมันจาก ๕๐๐
กว่า พอกินยาประมาณ ๑ เดือน ลดลงเหลือ ๑๘๐”
เนื่องจากหมอพื้นบ้านไม่ได้ท�าประวัติผู้ปวยเหมือนหมอแผนปัจจุบัน เท่าที่จ�าได้
ในหมู่บ้านมีคนมารักษาเบาหวาน ความดัน ไขมัน ประมาณเกือบร้อยคนต่อปี ผู้ปวยบาง
รายกินทั้งยาจากโรงพยาบาลและยาหมอพื้นบ้าน ในกรณีที่ผู้ปวยอาการไม่ดีขึ้นหมอพื้น
บ้านบอกว่า ปริมาณใบกระท่อมยังคงใช้เท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มปริมาณ และยืนยันว่ากระปุก
เดียวก็เห็นผลแล้ว และผู้ปวยที่กินยานี้ ไม่มีอาการติดกระท่อม
“คนไข้ที่กินยาโรงพยาบาลและยาของเรา ก็ไม่มีผลข้างเคียง หรือผลกระทบอะไร
เลย เขากินร่วมกันได้ ชาวบ้านที่ใช้เขาก็บอกว่าไม่มีผลกระทบอะไร บางคนก็กินสมุนไพร
อย่างเดียว หยุดใช้ยาโรงพยาบาลเลย เขาอยากลองดูว่ายาจะดีหรือไม่ดี แล้วส่วนใหญ่
ก็บอกว่าดี น�า้ ตาลลดลง ไขมันลดลง ความดันลดลง ยานีค้ นเป็นโรคหัวใจก็กนิ ได้ ได้ผลแน่ ๆ
ได้ทดลองกับตัวเองแล้ว และชาวบ้านมาบอกเรา มาหาร้อยคน อาการดีทั้งร้อยคน”
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แหล่งทีม่ าของกระท่อม หมอพืน้ บ้านแอบปลูกไว้หลังบ้าน เวลาปรุงยามักใช้กา้ นเขียว
ก้านแดงเป็นกระท่อมตัวผู้ ก้านเขียวตัวเมีย ซึ่งก็ดีเหมือนกัน ถ้าใช้ก้านแดงจะแรงกว่า
ปริมาณที่ใช้ก็จะต้องลดปริมาณลง เวลาปรุงยาก็ใช้ทั้ง ๕ คือ ราก เปลือก ใบ ดอก เมล็ด
แต่ส่วนใหญ่ใช้ใบ
หมอพื้นบ้านคิดค่ายากระปุกละ ๕๐ บาท ใช้ประมาณ ๑๐ วัน ๑ เดือนใช้ประมาณ
๓ กระปุก (๑๕๐ บาท)

ยาสมุนไพรใช้รักษาเบาหวาน
จากการพูดคุยกับผูป้ ว ยในหมูบ่ า้ น ทีไ่ ด้ใช้ยาของหมอพืน้ บ้านรักษาเบาหวาน ผูป้ ว ยหญิง
อายุ ๗๐ ปี อาชีพ ขายของช�าในหมู่บ้าน ค่อนข้างพอใจกับผลจากการใช้สมุนไพรรักษา
เบาหวาน ซึ่งคนไข้เองก็ไม่ทราบว่ายาที่ใช้มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม
“โอ้ กินแต่ยาหลวงกัน กิ้นจังฮู้แล้ว เคล็ดเมื่อย เจ็บตามตัว เบาหวาน ความดัน
กระเพาะ เป็นมา ๑๐ ปีแล้ว กินแต่ยาโรงบาล พอไปตรวจก็เหมือนเดิม น�า้ ตาลก็ไม่ลด ถึงได้
กินยาหมอหวาดแล น�า้ ตาลถึงลดลงมาปกติ ความดันปกติ อาหารก็ตอ้ งคุมอยูแ่ ล้ว น�า้ ตาล
แรก ๆ ๑๘๐ ๒๐๐ กว่า เกือบ ๓๐๐ ตอนนีน้ า�้ ตาล ๑๔๐ ความดันตอนแรก ๑๗๐ ไปกีเ่ ดือน
กี่เดือนก็ไม่ลง นี่ไม่ได้ไป ๓ เดือนแล้วกินยาหมอหวาด ยาดี พอกินยา ความดันก็ลงมา
เหลือ ๑๔๐ ตอนนีด้ ขี นึ้ หมอนัดครัง้ ล่าสุดเดือนตุลา ๕๘ แต่ไม่ได้ไป เพราะเป็นช่วงน�า้ ท่วม
ไปล�าบาก เลยได้ยาหมอหวาดมาช่วย เมือ่ ก่อนกินยาโรงพยาบาล น�า้ ตาล ความดันไม่ลงเลย
เดือนธันวา ไปเจาะเลือดตรวจน�า้ ตาล วัดความดัน ดีขนึ้ เลย กินยาหมอหวาดได้ไม่ถงึ เดือน
ลดลงเยอะเลย กินยาหมอหวาดตอนเช้าและตอนเย็น ก่อนอาหาร กินวันละ ๒ ครัง้ ๆ ละ
๑ ช้อนชา ความขมนีไ่ ม่ตอ้ งแหลงเลย ขมดิก้ ดิก้ ขมมาก แต่กก็ นิ ได้ เมือ่ ก่อนแกท�าเป็นยาต้ม
หนนี้เขาบดเป็นยาผงแล้ว เวลากินก็ตักยาใส่แก้วกาแฟ ใส่น�้าร้อน ยกดื่มเลยเกือก ๆ
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เหมือนกินกาแฟ ป้ากินครั้งแรกไม่เมา แต่บางคนเมา อาการเขาคือชอบนอน เวียนหัว
หน่อย ๆ กินไปแล้วชอบนอน พอตื่นแล้วก็สบายตัว แต่ป้าไม่เป็นอะไรเลย กินแล้วก็
ท�างานได้ตามปกติ”
หมอพื้นบ้านบางท่านแนะน�าว่า ผู้ปวยเบาหวานที่ยังคงใช้ยาหลวง หรือยาจาก
โรงพยาบาล และกินยาสมุนไพร หรือใบกระท่อมด้วยนัน้ สามารถกินควบคูก่ นั ได้แต่อย่าใช้
พร้อมกัน “ไม่ควรกินกระท่อมพร้อมกับยาโรงพยาบาล ต้องกินคนละเวลา ให้กินยา
โรงพยาบาลก่อน ประมาณ ๑ ชัว่ โมง แล้วค่อยมากินกระท่อม ให้ยานัน้ ออกฤทธิใ์ ห้หมดก่อน
คนทีใ่ ช้ใบสดเคีย้ วรักษาอาการเบาหวานไม่ควรใช้เกินวันละ ๒ ใบ ผูห้ ญิงให้ลดปริมาณลงมา
ผู้ชายให้กิน ๒ ใบ ผู้หญิงให้กินใบเดียว ถ้าน�้าตาลลดลง อาการดีขึ้นก็ให้หยุดใช้ ส่วนมาก
กินประมาณ ๑ เดือนก็รู้ผล”
๖. ยารักษาความดัน ต้องวิเคราะห์ว่ามีตัวยาใดบ้างที่เป็นรสจืด แล้วความดันจะ
ลดลง เช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ เถามวก รากล�าเจียก ก�าแพงเจ็ดชั้น ส่วนใบกระท่อม
จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เพราะตัวยาส�าคัญมีครบแล้ว ที่จริงแล้วกระท่อมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
ความดัน หมอพืน้ บ้านมักไม่คอ่ ยแนะน�าให้คนไข้กนิ เพราะความดันอาจเพิม่ ขึน้ ได้ถา้ กินเยอะ
ซึง่ ขัดกับคนไข้บางรายทีเ่ ป็นความดันได้ให้ขอ้ มูลว่า วันไหนทีไ่ ม่ได้กนิ ยาความดัน มีอาการ
หน้ามืด เวียนหัว ตาพร่ามัว พอได้เคี้ยวกระท่อม ๑ ค�า ตาสว่าง มีแรง สดชื่นขึ้นมาทันที
ขี่มอเตอร์ไซด์ไปท�างานที่สวนได้เลย
หมอพื้นบ้านบางท่านยังคงใช้กระท่อมรักษา ความดันโลหิตสูง ใช้เครื่องยา ๓ ตัว
โดยการน�ามาต้มเป็นชา ได้แก่ ใบควินิน ฟ้าทะลายโจร ใบชาละอู เอามาอย่างละ ๕ กิ่ง
น�าไปตากแดดแล้วต้ม จิบเป็นชาพร้อมกับเคี้ยวใบกระท่อม ๑ ใบ เช้าครึ่งใบ เย็นครึ่งใบ
กระท่อมต้องเคีย้ วสด ถ้าต้มดืม่ จะเมา คนไข้รายหนึง่ บอกว่าเป็นความดันเกือบปี ความดัน
สูงสุดบางที ๑๕๐-๑๖๐ หมอพืน้ บ้านแนะน�าว่า พอกินข้าวเสร็จกินยาโรงพยาบาล นัง่ สักพัก
แล้วค่อยเคี้ยวใบกระท่อมและจิบยาต้ม เชื่อว่าเป็นเพราะกระท่อมท�าให้ความดันคงที่
“ป้ากินกระท่อมพร้อมกับจิบยาสมุนไพรต้มได้ ๕ วัน วันที่ ๖ ไปตรวจโรงบาล ความดัน
ลดลงหมอหลวงถามว่าป้าไปกินอะไรมา ความดันไปไหนหมดแล้ว หายแล้วป้า” ปัจจุบัน
ป้าไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลรักษาความดันแล้ว แต่กินกระท่อมวันละซีกก่อนนอนทุกวัน
๗. ยาลดอาการปวดเบ่งก่อนคลอด หมอพื้นบ้านบางท่านที่เคยมีประสบการณ์ใน
การท�าคลอด เคยต้มใบกระท่อมให้ผู้หญิงที่ก�าลังจะคลอดลูกกิน เพราะก่อนคลอดจะมี
อาการปวดเบ่ง เมื่อได้กินน�้าต้มกระท่อมจะช่วยลดอาการปวดลง แต่หมอพื้นบ้านบาง
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เคี้ยวใบกระท่อม
แล้วจิบยาต้มช่วยลดความดัน

ท่านบอกว่าอันตราย คนจะคลอดลูกให้กินใบกระท่อมไม่ได้ เลือดมันจะแรงขึ้น เพราะ
รสเมาของกระท่อมเข้าไปกระตุ้น อันตรายมาก ใบกระท่อมเป็นตัวกระตุ้น จึงห้ามใช้ในผู้
หญิงตั้งครรภ์ หรือใช้ลดอาการปวดเบ่ง
๘. กระท่อมสามารถใช้รักษามะเร็ง หมอพื้นบ้านได้ให้ข้อมูลในการใช้กระท่อม
รักษาผู้ปวยมะเร็ง บางท่านบอกว่าเพียงน�าใบสดต้มน�้าให้ดื่มรักษามะเร็งต่าง ๆ บางท่าน
ใช้เป็นส่วนประกอบในตัวยาหลายชนิด
“กระท่อมนีส้ ามารถใช้รกั ษามะเร็งทุกประเภท มะเร็งมีอยูท่ กุ คนเพราะมีเชือ้ อยูแ่ ล้ว
วันไหนทีก่ นิ ของแสลงผิดปกติเข้าไปมันก็มอี าการขึน้ มา เกิดปฏิกริ ยิ า บางทีเป็นจุดบวมแดง
ขึ้นมา ถ้าคล�ารอบ ๆ แล้วรู้สึกปวด แสดงว่าเริ่มเป็นเชื้อมะเร็งแล้ว ให้รีบรักษา ถ้ารักษา
ตัง้ แต่เริม่ ต้นไม่มปี ญ
 หาก็หายง่าย ตามทีเ่ คยบอกว่ากระท่อมเป็นรสเบือ่ เมาซึง่ ช่วยล้างพิษ
แต่อาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปมันคือสารพิษ ที่ผ่านมารักษามะเร็งให้คนปวยที่มาขอ
ให้ชว่ ยหลายรายแล้ว ทีต่ ายก็มี ทีร่ อดก็มี แล้วแต่วา่ โรคจะหนักหรือเบา ถ้ารักษาในระยะ
แรก ๆ รักษาง่าย มีสทิ ธิห์ าย ถ้าระยะสุดท้ายรักษายากแล้ว การรักษาโรคมะเร็งทีส่ า� คัญคือ
รักษาต่อมน�า้ เหลือง น�า้ เหลืองถ้าเปรียบก็เหมือนทหารทีค่ อยป้องกันเชือ้ ต่าง ๆ ถ้าน�า้ เหลือง
สู้ไม่ได้โรคก็ก�าเริบ การรักษาก็ใช้ตัวยารสเบื่อเมา”
อย่างมะเร็งเต้านมระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ที่เคยรักษา ผู้ปวยที่เป็นในระยะแรกหมอ
พื้นบ้านมักปรุงยาที่เน้นการป้องกัน น�้าเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของธาตุน�้า ต้องใช้ตัวยาขม
ตัวยาเบื่อเมา ส่วนประกอบอันดับแรกคือ ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง ขันทอง
พยาบาท หัวร้อยรู พญารากด�า พญารากขาว สีหมอก ก�าแพงเจ็ดชั้น เหงือกปลาหมอ
น�ามาต้ม ถ้าผู้ปวยเป็นโรคหัวใจก็ใส่ชะลูด อบเชย แฝกหอม เกสรทั้งห้า ควบคุมระบบ
หัวใจ ท�าให้หัวใจปกติ ผู้ปวยที่มีโรคหัวใจไม่ต้องใส่ใบกระท่อม แต่ถ้าไม่มีโรคหัวใจให้ใส่
ใบกระท่อมลงไปต้มด้วยเพราะเป็นตัวยารสเบื่อเมา
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ถ้าคนไข้มะเร็งเป็นเบาหวานด้วย เวลาจะใส่กระท่อมควรใช้เปลือก เปลือกกระท่อม
แห้งประมาณ ๓ บาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ อย่างละ ๑๐ บาท ทองพันชั่ง ๕ บาท
หัวร้อยรู ๓ บาท เหงือกปลาหมอ ๕ บาท พญารากขาว พญารากด�า อย่างละ ๓ บาท
สีหมอก ๕ บาท ก�าแพงเจ็ดชัน้ ๕ บาท โรคมะเร็งจะเกิดเป็นตัวฝีขนึ้ มาก่อน ทีหลังมันติดเชือ้
เป็นมะเร็ง ยานี้หมอพื้นบ้านยังคงใช้รักษาคนไข้มะเร็งอยู่ แต่กระท่อมให้ใช้เปลือก
เพราะเราบอกไม่ได้ เพราะมะเร็งเป็นโรคไม่ประจ�าฤดูกาล จึงเลือกใช้เปลือก เพราะฤดูฝน
ฤดูหนาว ฤทธิก์ ระท่อมมักอยูท่ เี่ ปลือก ส่วนฤดูรอ้ นฤทธิก์ ระท่อมอยูท่ รี่ าก คนทีเ่ ป็นมะเร็ง
ระยะเริ่มแรกที่มารักษารับประกัน ๗๐% ว่าหายแน่ หมอพื้นบ้านคนอื่น ๆ ไม่ใช้เปลือก
ก็สามารถใช้ใบได้ แต่ถา้ ไปสกัดท�ายามักใช้ใบไปสกัด ไม่นยิ มใช้เปลือก ใช้ใบเพราะสกัดง่าย
แต่หมอพื้นบ้านใช้เปลือกหรือรากได้ เพราะเอามาต้ม
หากเป็นแผลมะเร็งภายนอก ทีเ่ ป็นแผลเรือ้ รังจากโรคเบาหวาน มียาโบราณขนานหนึง่
ใช้ใบกระท่อม ใบวารสา (น้อยหน่า) รากหนอนตายหยาก ใบกระท่อม ตัวยาแต่ละตัว
ต้องใช้ปริมาณเท่ากัน ต�าให้ละเอียดพอกแผลภายนอก ถ้าผสมขมิ้นสดจะช่วยฆ่าเชื้อ
และเคลือบแผล ถ้าแผลยังไม่แห้งให้ใช้เปลือกมังคุดผสมไปด้วยจะช่วยท�าให้เนื้อหนัง
งอกเร็ว ต้องคอยสังเกต ปรุงยาทาทุกวันจนกว่าแผลจะแห้งหาย
ส่วนแผลจากการบาดเจ็บไม่ใช้สูตรนี้ เพราะสูตรนี้มีรสเบื่อเมา เน้นฆ่าพิษเป็นแผล
เรื้อรัง ตัวยาแต่ละตัวต้องมีการพลิกแพลงตามอาการของโรคในผู้ปวยแต่ละราย
คนพิการที่มีแผลกดทับที่ก้น แผลบาดทะยัก แผลอักเสบ สามารถใช้ยานี้พอกได้
เนื้อที่ถูกขูดเรียกว่า สันสติ ที่หมอขูดทุกวันมันจะต่อกันได้อย่างไร ก็ใช้ยานี้พอกได้ เพิ่ม
ขมิ้นกับเปลือกมังคุด และกระท่อมให้มาก แล้วสังเกตว่ามันแห้ง แสดงว่าได้ผล ใช้ได้ ถ้า
ไม่แห้งแต่ยิ่งเปอย ให้หมอขูดออก แล้วโปะยาอีกรอบ
๙. รักษาโรคตานซาง มักเกิดในเด็กช่วงอายุประมาณ ๑-๕ ปี เป็นตุ่มพุพอง
น�้าเหลืองย้อย เด็กมีอาการไข้ ต�ารับยาที่ใช้ได้แก่ เปลือกกระท่อมบ้าน หรือเปลือก
กระท่อมนา คนโบราณนิยมใช้เปลือก เปลือกกระท่อมขมน้อยกว่าใบ มีรสฝาด ข้าวเย็นเหนือ
ตาลน�้านม ตาลด�า ตาลเสี้ยน ตาลมอญ ตาลลูกอ่อน แต่ละอย่างใช้ปริมาณเท่า ๆ กัน
อย่างละ ๑ ก�า แล้วน�าไปต้ม เอาให้เด็กกินประมาณวันละ ๑ ช้อนโตะ แล้วดูอาการของเด็ก
กินจนกว่าแผลที่พุพองจะแห้ง น�้าเหลืองแห้ง กินไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหาย
๑๐. รักษาอาการไอเรือ้ รัง คนไข้ทมี่ อี าการไอ บางคนกินกระท่อมซีกเดียวก็หาย บาง
คนใช้ ๒-๓ ใบ ห่อน�า้ ตาลทรายแดงแล้วกิน ส่วนคนทีไ่ อเรือ้ รังหมอพืน้ บ้านใช้ใบกระท่อมต้ม
กับอ้อยแดง อ้อยแดงสับเป็นท่อน แทนน�า้ ตาลทรายแดง แล้วต้มกับใบกระท่อม
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“อาการไอเรื้อรัง คือไอเกิน ๑๕ วัน ไปซื้อยาที่ตลาดกินเท่าไรก็ไม่หาย กินกระท่อม
ต้มกับอ้อยแดงหม้อเดียวหายเลย หม้อดินเล็ก ๆ ประมาณ ๑ ลิตร ก็ให้เขาจิบกิน เพราะ
อ้อยแดงท�าให้ชุ่มคอ บ�ารุงก�าลังไม่ให้เพลีย ไม่ให้เจ็บอก ใส่กระท่อมก้านแดง ถ้าใบใหญ่
๘ ใบ ถ้าใบเล็ก ๑๒ ใบ มีเคล็ดอยูว่ า่ ถ้ารักษาคนให้ใส่เกิน ๗ จะหาย ถ้าไม่เกิน ๗ ยังเจ็บอยู่
ไม่หาย ใบกระท่อมใช้ใบค่อนข้างแก่ เลยจากเพสลาด (ครึ่งอ่อนครึ่งแก่) ใช้อ้อยปริมาณ
๓ ขีด น�้า ๑ ลิตร ต้มให้เหลือครึ่งลิตร ก็ใช้ได้ ใส่ขวดลิโพให้คนไข้ไปไว้จิบแก้ไอ ถ้าอาการ
ไอเรื้อรังยังไม่หายต้องท�าสูตรใหม่ และต้องดูว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็จะใช้กะเพราด้วย
เพื่อเสริมฤทธิ์ ปริมาณของกระท่อมและอ้อยแดงเท่าเดิมและเพิ่มกะเพรา กะเพราหัก
เป็นก้านแล้วน�าไปตากแดดให้หมาด ตากน�้าค้าง ๑ คืน แล้วน�ามาต้มกับกระท่อมและ
อ้อยแดง ส่วนมากผมไม่ได้คดิ ค่ายา แล้วแต่ชาวบ้านจะให้คา่ ครู บางทีเขาใส่พาน ๑๐ บาท
๑๒ บาท บางที ๒๐ บางที ๑๐๐ บาท”
ส่วนทีเ่ หลือหมอพืน้ บ้านมักแนะน�าให้ใช้พชื กระท่อมแบบเดีย่ ว โดยไม่ผสมกับอะไรเลย
เช่น ไอเรื้อรัง ปวดท้อง โรคกระเพาะ ท้องร่วง ปวดบิด ปวดมวนท้อง แก้ไข้ร้อนไข้เย็น
หรือไข้หัวลม ใช้รักษาแผลเปอย แผลพุพอง โดยเอาใบสดมาต�าให้ละเอียด หรือน�าใบ
กระท่อมต�าผสมกับปูนกินหมาก พอกแผล ช่วยสมานแผลได้ดี นอกจากนี้เวลาที่เด็กเล็ก
ร้องกวนโยเย ให้เอากระท่อมมาต�าแล้วโปะลงบนกระหม่อมเด็ก เด็กจะหลับ
หมอต�าแย อายุ ๘๕ ปี แม้ไม่เคยใช้กระท่อมในการท�าคลอด แต่ใช้ในการรักษาเด็ก ๆ
เวลาเด็กท้องเสีย เอายอดใบกระท่อมมา ๓ ยอด จะมีกใี่ บก็ได้ แต่เก็บ ๓ ยอด เพราะยอดอ่อน
ฝาดกว่าใบแก่ ต�าให้เนียน ไม่ต้องผสมอะไร ต�าแล้วละลายน�้า แล้วโปะที่กระหม่อมเด็ก
โปะไว้ ๑ วัน ๑ คืน หรือจนกว่าจะถ่ายปกติ บางคนครึ่งวันก็หาย ถ้าหายให้รีบล้าง
กระท่อมออก ถ้าไม่ล้างออก เด็กจะถ่ายไปเรื่อย ๆ กระท่อมสามารถเอามาโปะได้ตั้งแต่
เด็กแรกเกิดจนถึง ๓ ขวบ ถ้าเด็กเคี้ยวได้ก็ให้เคี้ยว “เด็กก็เมานั่นแหละ แต่ว่าไม่แรง
มันเมาก็หลับเลย”
ส่วนเด็กทีไ่ ม่ยอมนอนก็สามารถใช้กระท่อมช่วยได้ “สมัยก่อนเลีย้ งลูกเล็ก ๗-๘ เดือน
แล้วเด็กด้น ไม่ยอมนอน ยายต้องเก็บข้าวไร่ (เกี่ยวข้าว) คนแก่ ๆ แถวบ้านบอกให้เอา
กระท่อมมารองหัวเด็กจะได้หลับ ก็ไปเก็บใบกระท่อม ใช้ใบแก่ ๓-๔ ใบวางบนหมอน พอ
ให้กนิ นม เอเอ้ ถึงวาง สักพักเด็กหลับเลย จากทีเ่ ด็กไม่ยอมนอนเลย หลับยาว ๓ ชัว่ โมง
เด็กหลับก็ไปท�างานได้ หลับนานเลย ได้เก็บข้าวจนเกือบเสร็จ พอตื่นมาก็สดชื่น อาบน�้า
อาบท่าให้ ถ้าเด็กไม่ยอมนอนมันจะซึม ๆ เมื่อก่อนล�าบาก เลี้ยงลูกด้วย ท�างานด้วย เวลา
ไปนาเกี่ยวข้าวก็ต้องพาลูกไป จ้างเกี่ยวก็ไม่ได้ เงินทองไม่มี”
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หมอพื้นบ้านบางท่านบอกว่ากระท่อมนั้นมีประโยชน์ทุกส่วน นอกจากใบแล้ว
ไม้กระท่อมยังสามารถน�าไปท�าเฟอร์นิเจอร์ เนื้อไม้มีสีเหลือง สวยมาก และยังทนน�้า
เวลาทีน่ า�้ ท่วมเครือ่ งเรือนทุกอย่างเสียหายหมด แต่ผลิตภัณฑ์ทที่ า� จากไม้กระท่อมยังอยูด่ ี
ส่วนดอกและเมล็ดน�ามาท�าชาชงไว้ดื่ม “สมัยก่อน ผมเอาดอกและเมล็ดกระท่อมมาคั่ว
เก็บไว้ชงชา ได้จบิ ชาดอกท่อมมันมีกา� ลังกัน และดอกท่อมหอมมาก ดอกมีสขี าว ถ้าเริม่ แก่
ก็มสี เี หลืองอ่อน ๆ กลิน่ ของดอกท่อมคล้ายกับกลิน่ ดอกไม้สขี าวทีม่ กี ลิน่ หอมอ่อน ๆ หอมละมุน
หอมเย็น สมัยก่อนคนโบราณไม่มีกาแฟกิน เขาก็กินแบบนี้ทั้งนั้น”
ส่วนคนทีต่ ดิ กระท่อมหมอพืน้ บ้านแนะน�าว่า ให้นา� ทัง้ รากและเปลือกกระท่อมมาต้มกิน
“รากและเปลือกท่อมแก้อาการติดท่อม”
รากกระท่อมนอกจากใช้รักษาอาการแก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดเข่า ยังสามารถ
ใช้รักษาคนติดเหล้าเวลาลงแดงได้ด้วย
“รากกระท่อมตากแห้งประมาณ ๒-๓ แดด ส่วนใบกินสด ๆ เลย แก้ปวด แก้เมื่อย
ถ้าไม่มีใบก็ใช้รากแทน กระท่อมนี่ยังแก้ลงแดงกันนะ คนกินเหล้าลงแดง คนติดยาลงแดง
เอามาต้ม เอาน�้ามันกินก็ช่วยได้”
หมอพื้นบ้านบอกว่า กระท่อมสามารถรักษาโรคได้สารพัดเพราะมีตัวยารสเบื่อเมา
เอากระท่อมมาผสมกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ต้านเชื้อมะเร็งได้ แต่ต้องเป็นระยะเริ่มแรก
อีกทั้งต้นกระท่อมยังมีประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ราก เปลือก ใบ
- เปลือกกระท่อม น�ามาต�า พออมเข้าไปให้น�้าลายออก ก็หายอยากกระท่อมแล้ว
เปลือกกระท่อมมีรสฝาดเมา
- รากกระท่อม ออกฤทธิ์เหมือนกันกับใบ แต่ใบออกฤทธิ์เร็วกว่า แต่ถ้าช่วงฤดูร้อน
ใบกระท่อมสูร้ ากไม่ได้ เพราะตัวยาไปอยูท่ รี่ าก ฤดูฝนให้ใช้ใบกระท่อมจะดีมาก ถ้าฤดูหนาว
ใช้ได้หมดเหมือนกันทุกส่วนของต้นกระท่อม ดังนั้นหมอยาที่เอาตัวยามารักษาต้องรู้ถึง
เรื่องฤดูกาลและธรรมชาติของพืชชนิดนั้น ๆ ด้วย
กระท่อมเป็นส่วนหนึ่งของยา สามารถเอาไปผสมในยาต่าง ๆ ได้ให้ถูกกับโรคที่เขา
เป็น แต่คนทีเ่ ป็นโรคหัวใจ ห้ามกินใบกระท่อม ส่วนคนทีก่ นิ กระท่อมหนัก ๆ จะท�าให้เกิด
การระคายเคืองในระบบหัวใจ โรคหัวใจของมึนเมาไม่ถูกกัน แต่ถูกกันกับของหอม
อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ เห็นว่ากระท่อมยังมีความจ�าเป็น
ในการเข้าเป็นตัวยารักษาของหมอพื้นบ้าน
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รากกระท่อม

ใบกระท่อมสด

เปลือกกระท่อม

ใบกระท่อมแห้ง

ดอกและเมล็ดกระท่อม

ภูมิปัญญาการใช้พืชกระท่อมในการรักษามีมานานมากแล้วและค่อย ๆ สูญหายไป
ตามกาลเวลา ตายไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน แม้ว่ากระท่อมได้รับการบรรจุเป็นยาใน
ต�าราแพทย์แผนไทย แต่การน�ามาใช้ถูกจ�ากัดด้วยกฎหมาย แต่อีกนัยหนึ่ง การใช้พืช
กระท่อมตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน ขึ้นกับความเชื่อ วัฒนธรรม ของคนพื้นถิ่นผนวกเข้าไป
ด้วยกัน ดังนั้นรูปแบบการใช้พืชกระท่อมในแต่ละต�ารับก็จะแตกต่างกัน ทั้งที่มีข้อมูล
พิสูจน์ได้ หรือ ยังต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนในล�าดับต่อไป พืชกระท่อม แม้เป็นพืชที่
ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ กระท่อม ก็มีตัวยาที่ส่งผลต่อร่างกาย มีการแปรสภาพของตัวยา
ถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกาย เพือ่ ออกฤทธิแ์ ละสามารถรักษาอาการต่าง ๆ ได้ และท้ายสุด ก็ตอ้ ง
ขับออกจากร่างกาย นั่นก็หมายความว่าการใช้พืชกระท่อม ก็ไม่นับเป็นข้อยกเว้นที่ว่า
“เป็นสมุนไพร” และจะปลอดภัยเสมอไป การใช้ไม่ถูกวิธีก็ย่อมน�าไปสู่การก่อให้เกิดพิษ
กับร่างกายได้เช่นกัน
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บทที่ ๒

ชีวว�ทยา พฤกษเคมี ของพ�ชกระท่อม
จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ นิวัติ แก้วประดับ
พืชกระท่อม (kratom) เป็นพืชวงค์เดียวกับกาแฟ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ทางใต้เรียก
ท่อม (thom) ภาคกลางเรียก อีถ่าง มาเลย์เรียก เบี๊ยะ (biak) หรือ เคอตุ่ม (ketum)
หรือ เซบัท (sepat) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.
วงค์ Rubiaceae1 พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๑๕-๓๐ เมตร
เปลือกต้นสีเทา ล�าต้นของกระท่อมมีลักษณะตรง แตกกิ่งก้านน้อย ลักษณะเป็นใบเดี่ยว
เรียงเป็นคู่ตรงกันข้าม ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบป้าน ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบ
ลื่น แผ่นใบบาง ด้านท้องใบมีเส้นใบเป็นสันเห็นได้ชัดเจน มีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ
๑๐-๑๕ เส้น ขนาดใบแตกต่างกันในแต่ละพื้นถิ่น ใบเพสลาดกว้าง ๑๐-๑๖ เซนติเมตร
ก้านใบยาว ๓-๕ เซนติเมตร ยอดอ่อนเห็นหูใบรูปใบหอกอยู่ตรงกลางระหว่างกันใบอ่อน
ทั้งสองข้าง จ�านวน ๑ คู่ เส้นบริเวณท้องใบเป็นสัน เส้นใบเป็นสีแดง เรียก ชนิดก้านแดง
และเส้นใบเป็นสีเขียว เรียก ชนิดก้านเขียว บางชนิดอาจมีปลายใบเป็นหยัก เรียก ชนิด
หางกัง้ หรือยักษ์ใหญ่ ดอกเป็นช่อกระจุกแน่นทรงกลม ออกจากปลายกิง่ ประมาณ ๑-๓ ช่อ
ก้านช่อดอกยาว ๗-๑๒ เซนติเมตร แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ ๗๐-๘๐ ดอก
ดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวนวลแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เป็นชนิดดอก
สมบูรณ์เพศ ลักษณะผลกลุ่มอัดแน่นเป็นรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๓ เซนติเมตร
ภายในผลย่อย มีเมล็ดประมาณ ๑๔๐-๑๖๐ เมล็ด และมีปกี บาง ๆ สามารถปลิวไปได้ไกล2

ชนิดก้านใบสีแดง

ชนิดก้านใบสีเขียว (แตงกวา)

ชนิดขอบใบหยัก (ยักษใหญ่, หางกั้ง)

รูปที่ ๒.๑ ลักษณะใบกระท่อมที่พบทางภาคใต้ของไทย
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ปาธรรมชาติของภาคใต้ สามารถพบต้นกระท่อมได้ทวั่ ไป การกระจายตัวของกระท่อม
พบได้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนล่าง ลักษณะของพืชกระท่อมขึ้นกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงระดับความชุ่มชื้นของดิน พืชกระท่อมจัดเป็น
ไม้ประจ�าถิ่นของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรมลายู มาเลเซีย
เกาะบอร์เนียว สุมาตรา นิวกินี และฟิลิปปินส์ ชีววิทยาของพืชกระท่อมที่เติบโตใน
สถานที่ต่าง ๆ ยังไม่มีการน�ามาเปรียบเทียบในแง่ ลักษณะต้น รูปแบบใบ ขนาดใบ และ
อาจรวมไปถึงลักษณะทางพันธุกรรม
พืชกระท่อมใช้เมล็ดในการขยายพันธุโ์ ดยธรรมชาติ เมล็ดทีม่ ปี กี บาง จะสามารถปลิว
ไปได้ไกลตามแรงลม และสามารถแขวนลอยไปกับน�้าได้ง่าย จึงสามารถพบต้นกระท่อม
ได้ตามริมล�าธาร โดยเฉพาะดินชื้นแฉะ เนื่องจากพืชกระท่อมจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษ
จึงไม่มกี ารศึกษาวิธกี ารขยายพันธุอ์ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปก็เพาะต้นกล้าจากเมล็ด
จนได้ต้นกล้าสูง ๑๕-๒๐ เซนติเมตร ย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม
นอกจากนี้อาจใช้วิธีการติดตา ทาบกิ่ง กับต้นตอที่มีความแข็งแรง รวมไปถึงการติดตา
กับต้นกระท่อมขีห้ มูทโี่ ตไวกว่า มีรายงานวิจยั ของประเทศมาเลเซีย3 เรือ่ ง การขยายพันธุ์
พืชกระท่อมโดยวิธกี ารปักช�า โดยใช้ตน้ กล้าอายุ ๒ ปี จากนัน้ ตัดกิง่ ทีม่ ตี าข้าง (ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๘)
ปักในกระบะดิน โดยไม่จา� เป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก สภาวะเลีย้ งคือ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๒๕-๓๐
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐
ในประเทศไทย พืชกระท่อมจัดอยู่ในพืชเสพติด ตามข้อก�าหนดใน พรบ.ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้นการปลูกและขยายพันธุ์ถือเป็นการผลิต และการครอบครอง
หากยังไม่ได้รบั อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ถือว่า “ผิดกฎหมาย” ดังนัน้ พืชกระท่อมทีพ่ บส่วนใหญ่เป็นการขยายพันธุพ์ ชื โดยธรรมชาติ
ความหลากหลายของสายพันธุ์ของพืชกระท่อม ยังไม่มีรายงานว่าสายพันธุ์ใดที่จะเติบโต
ได้เร็ว อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังถึงสายพันธุ์ที่สร้างสารส�าคัญทางยาได้ดีที่สุด
ดังนั้นหากจะน�าพืชกระท่อมมาเป็นทางเลือกของยารักษาโรค ในแง่การรักษาคุณภาพ
วัตถุดิบของสมุนไพรที่จะน�ามาผลิตเป็นยา จ�าเป็นต้องด�าเนินการการเพาะปลูกตาม
หลักมาตรฐานการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP: Good Agricultural Practice) ศึกษาคุณภาพดิน
คุณภาพของสารเร่งการเจริญเติบโต ระยะเวลาของการเก็บผลผลิต อายุของใบ ขั้นตอน
การเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการสกัดที่ได้มาตรฐาน นับเป็นข้อมูลส�าคัญของการ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถน�าไปผลิตเป็นยารักษาโรค ภายใต้มาตรฐาน
การผลิตที่ดี (GMP: Good Manufacturing Practice) ในล�าดับต่อไป
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พฤกษเคมีของพืชกระท่อม
รายงานจากฐานข้อมูล NAPRALERT (http://www.napralert.org) ของมหาวิทยาลัย
อิลลินอยด์แห่งชิคาโก ผนวกกับงานวิจยั ทีม่ รี ายงานเกีย่ วกับองค์ประกอบทางเคมีทพี่ บใน
ส่วนต่าง ๆ ของพืชกระท่อม พืชกระท่อมสร้างและสะสมสารเคมีหลายกลุม่ เช่น แอลคาลอยด์
ฟลาโวนอยด์ ไตรเทอร์ปีน สารประกอบฟีนอลิก เป็นต้น ดังสรุปในตารางที่ ๒.๑
ตารางที่ ๒.๑ องค์ประกอบทางเคมีที่พบในส่วนต่าง ๆ ของพืชกระท่อม
ส่วนของพืช
ใบ

ชื่อสารเคมี
กลุ่มสาร : แอลคาลอยด

ajmalicine; akuammigine; angustine; corynantheidine;
corynantheidaline; corynantheidalinic acid; corynoxeine; corynoxine; corynoxine B; hirsutine; hirsuteine; isocorynoxeine; isomitraphylline; isomitrafoline; isospeciofoline; isorhynchophylline; isocorynantheidine; javaphylline;
mitraciliatine; mitrafoline; mitragynalinic acid; mitragynine
oxindole mitrajavine; mitraphylline; mitrasulgynine; mitragynaline; mitragynine; mitralactonal; paynantheine;
speciociliatine; speciofoline; speciogynine; 3-isoajmalicine; 3,4,5,6-tetradehydromitragynine; 7α-hydroxy-7Hmitragynine; 3-dehydro-mitragynine4-12
กลุ่มสาร : ฟลาโวนอยด
apigenin; apigenin-7-O- rhamnoglucoside; astragalin; cosmosiin;
hyperoside; kaempferol; quercetin; quercitrin; quercetin-3galactoside-7-rhamnoside; rutin; (-)-epicatechin9,13
กลุ่มสาร : เฟนิลโพรพานอยด
caffeic acid; chlorogenic acid13
กลุ่มสาร : ลิกแนน (+)-pinoresinol14
กลุ่มสาร: ไตรเทอรปนอยด
ursolic acid; oleanolic acid15
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ส่วนของพืช
เปลือกต้น

เปลือกราก

ผล

ชื่อสารเคมี
กลุ่มสาร : แอลคาลอยด

ciliaphylline; isomitraphylline; isorhynchophylline; isospecionoxeine; javaphylline; mitraciliatine; mitragynine oxindole A; mitragynine oxindole B; mitraphylline; rhynchociline; rhynchophylline; speciogynine; speciociliatine;
specionoxeine7,8
กลุ่มสาร : แอลคาลอยด

ciliaphylline; corynoxeine; isocorynoxeine; isomitraphylline; isorhynchophylline; isospecionoxeine; mitraciliatine;
mitraphylline; rhynchociline; rhynchophylline; speciociliatine; speciogynine; specionoxeine8,16
กลุ่มสาร : แอลคาลอยด 7α-hydroxyspeciociliatine17

หมักด้วย
แบคทีเรีย

กลุ่มสาร : แอลคาลอยด

mitragynine pseudoindoxyl; hydroxylmitragynine
pseudoindoxyl18

รูปที่ ๒.๒ ตัวอย่างโครงสร้างแอลคาลอยด์ที่พบในพืชกระท่อม
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พืชกระท่อมสร้างและสะสมสารเคมีในกลุ่มแอลคาลอยด์มากมายหลายชนิด
สารเคมีที่นักวิจัยให้ความส�าคัญอย่างมาก คือ สารมิตรากัยนีน เนื่องจากมีสรรพคุณใน
การรักษาอาการปวด และมีแนวโน้มในการพัฒนาไปเป็นยาแก้ปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีน
ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ นักวิทยาศาสตร์ได้แยกสารมิตรากัยนีน จนได้สารบริสุทธิ์ และรายงาน
โครงสร้างเคมี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเคมี กายภาพ และ
คุณสมบัติทางยา
สารมิตรากัยนีน จัดเป็นสารกลุ่มแอลคาลอยด์ ลักษณะทางกายภาพของสารมิตรา
กัยนีนเป็นผงสีขาว ละลายได้ดีในตัวท�าละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม
และละลายได้ดีในกรด สารมิตรากัยนีนพบมากในใบกระท่อม การสกัดสารมิตรากัยนีน
ใช้หลักการสกัดกรด-ด่าง และแยกบนโครมาโตกราฟี จนได้สารบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมี
รายงานการสกัดสารมิตรากัยนีนโดยใช้คลื่นเสียงไมโครเวฟ19 ปริมาณมิตรากัยนีนสะสม
ในใบมีความแตกต่าง หลากหลาย ขึ้นกับฤดูกาล ความชื้น และสภาพของดิน ใน
ประเทศไทยปริมาณสารมิตรากัยนีนในใบกระท่อมที่พบในภาคใต้ของไทยของต้นที่ขึ้น
ตามธรรมชาติบริเวณภาคใต้ตอนบน ลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างยังไม่มีการศึกษา รวมไปถึง
รายงานเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการสร้างสารมิตรากัยนีนในพืชกระท่อม มีงานวิจยั เปรียบเทียบ
ปริมาณมิตรากัยนีนในใบกระท่อมของไทยเปรียบเทียบกับมาเลเซีย พบปริมาณสาร
มิตรากัยนีนของไทยมีสงู กว่ามาเลเซียประมาณ ๕ เท่า12 และพบว่ารูปแบบการสร้างและ
สะสมสารแอลคาลอยด์ของทัง้ สองแหล่งแตกต่างกัน ด้วยปัจจัยของสภาพแวดล้อม ท�าให้
พืชเจริญเติบโต สร้างและสะสมสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การสร้างสาร รวมไปถึงความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชกระท่อมของประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นข้อมูลส�าคัญในการตรวจสอบสายพันธุพ์ ชื กระท่อม
ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการควบคุมการปลูกพืชกระท่อมต่อไป
ความพยายามของนักวิจัยชาวญี่ปุน ที่จะสังเคราะห์สารมิตรากัยนีนด้วยวิธีทางเคมี
ทดแทนการสกัดจากพืชที่ปรากฏในรายงานวิจัย20-21 อย่างไรก็ตามปริมาณที่สังเคราะห์
ผ่านวิธกี ารทางเคมีนอ้ ยกว่าปริมาณทีส่ กัดจากใบกระท่อมอย่างมาก อีกทัง้ มีขนั้ ตอนการ
สังเคราะห์ทซี่ บั ซ้อนและยุง่ ยาก ผลจากการวิจยั ดังกล่าวน�าไปสูก่ ารใช้โครงสร้างของสาร
มิตรากัยนีนเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ “ยาแก้ปวด” นักวิจัยชาวญี่ปุนประสบความ
ส�าเร็จในการหาโครงสร้างยาทีม่ แี นวโน้มพัฒนาให้เป็นยาแก้ปวด และได้จดสิทธิบตั ร22-23
นับตัง้ แต่การค้นพบสารมิตรากัยนีนในใบกระท่อมจนถึงปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความสนใจและศึกษาเคมีของสารมิตรากัยนีน อย่างมาก
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ด้วยเห็นว่าสารมิตรากัยนีนมีโอกาสพัฒนาให้เป็นยาแผนปัจจุบันได้ แต่จ�าเป็นต้องศึกษา
ให้รอบด้านก่อนการน�าไปใช้จริงกับผู้ปวย ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีรายงานความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างสารมิตรากัยนีนกับฤทธิ์ลดการเจ็บปวด ดังแสดงในรูปที่ ๒.๓ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง ณ ต�าแหน่งลูกศร การทดแทน การเปลี่ยนหมู่แทนที่ การตัดออก เป็นผลให้
คุณสมบัติของการเป็นยาแก้ปวดลดลงหรือหมดไป24

รูปที่ ๒.๓ ส่วนของโครงสร้างทีมคี่ วามส�าคัญต่อการออกฤทธิแ์ ก้ปวดของสารมิตรากัยนีน
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บทที่ ๓

การตรวจหาและการว�เคราะหสารส�าคัญในพ�ชกระท่อม
สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ และ จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
ถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการใช้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณาและจ�าหน่ายพืชกระท่อมหลากหลายสายพันธุ์ ในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น ใบแห้ง ผงใบแห้ง และสารสกัดใบพืชกระท่อม ทางอินเตอร์เน็ตอย่าง
แพร่หลาย โดยการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถใช้รักษาอาการถอนยาจากการเสพติด
ฝิน (opioid withdrawal symptoms) และเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ (NPS,
legal high) ที่มีฤทธิ์เสพติดน้อย ท�าให้การใช้พืชกระท่อมขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น1,2
ซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดย
เฉพาะกรณีการใช้พืชกระท่อมร่วมกับแอลกอฮอล์ สารเสพติด หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน (multiple drug use)3
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พืชกระท่อม โดยสามารถตรวจได้ทั้ง
ในตัวอย่างพืชกระท่อมที่อยู่ในรูปของผงใบ สารสกัด และสี่คูณร้อย นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาวิธกี ารตรวจหาสารมิตรากัยนีน หรือแอลคาลอยด์อนื่ ๆ ทีพ่ บในใบของพืชกระท่อม
ในเลือดและปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถท�าได้ทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ
๑. การตรวจสอบเอกลักษณทางเภสัชเวท : ลักษณะทางจุลภาค
วิธีนี้เป็นการตรวจสอบลักษณะของเซลล์ ส่วนประกอบภายในเซลล์ และลักษณะ
เนื้อเยื่อของใบพืชกระท่อมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้ชิ้นส่วนตัดขวาง (transverse
section) ของใบกระท่อมสด ย้อมด้วย ๖๐% คลอรัล ไฮเดรต (chloral hydrate) เมื่อ
ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะพบเซลล์พืชชนิด palisade parenchyma, spongy
parenchyma, epidermis โดยลักษณะเด่นของใบพืชกระท่อมจะมีผลึก calcium oxalate เรียงกันเป็นสายโซ่อยู่ในเส้นใบ (รูปที่ ๓.๑) วิธีนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบเบื้อง
ต้นกับตัวอย่างพืชกระท่อมที่เป็นใบสด ใบแห้ง หรือผงใบ หากมีการผสมส่วนอื่น ๆ ของ
พืช เช่น ดอก กลีบเลี้ยง หรือหากมีการปลอมปนพืชชนิดอื่น เมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์
จะพบลักษณะเซลล์ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป วิธีนี้จึงใช้ส�าหรับการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จ�าเป็นต้องอาศัยผู้ช�านาญด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อพิสูจน์
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เอกลักษณ์ของพืชกระท่อม อย่างไรก็ตามวิธนี ไี้ ม่สามารถจ�าแนกพืชทีอ่ ยูใ่ นสกุล Mitragyna
ออกจากกันได้ เนื่องจากพืชในสกุลเดียวกันจะมีลักษณะทางเภสัชเวทคล้ายกัน4 และ
การตรวจเอกลักษณ์นี้ ไม่สามารถตรวจหาสารมิตรากัยนีนได้ วิธีนี้จึงไม่นิยมตรวจหาพืช
กระท่อม

รูปที่ ๓.๑ ลักษณะทางจุลภาคของใบพืชกระท่อมสด ตรวจพบ A: เซลล์พืชชนิด
palisade parenchyma (pp), spongy parenchyma (sp) และเซลล์เส้นใบ
(vein cell, v); B: เซลล์ชนั้ ผิว (epidermis, ep), เซลล์ขน (trichome, tr) และผลึก
calcium oxalate รูปดาว (druse crystal, d) และ C: สายโซ่ผลึก calcium
oxalate ในเส้นใบ (ภาพดัดแปลงจาก Kowalczuk และคณะ4)
๒. เทคนิคโครมาโตกราฟ (Chromatographic techniques)
ใบพืชกระท่อมประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น แทนนิน ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์
เป็นต้น สารกลุ่มแอลคาลอยด์เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบหลักในใบพืชกระท่อม โดย
เฉพาะสารส�าคัญทีช่ อื่ “มิตรากัยนีน (mitragynine)” เป็นสารทีพ่ บได้เฉพาะในพืชกระท่อม
เท่านัน้ ไม่พบในพืชอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นสกุลเดียวกัน (Mitragyna)5 จึงจัดได้วา่ สารมิตรากัยนีน
เป็นตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพ (biomarker) ทีส่ า� คัญ ส�าหรับการพิสจู น์เอกลักษณ์ของพืชกระท่อม
นอกจากนีย้ งั สามารถใช้สารแอลคาลอยด์ชนิดอืน่ ๆ เช่น สเปซิโอกัยนีน (speciogynine)
เพแนนเทอีน (paynantheine) และ เซเว่น ไฮดรอกซีมติ รากัยนีน (7-hydroxy-mitragynine)
เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพร่วมกับสารมิตรากัยนีนได้เช่นกัน
เทคนิคโครมาโตกราฟี เป็นเทคนิคทีใ่ ช้ในการแยกสาร (separation) พิสจู น์เอกลักษณ์
(identiﬁcation) และแยกสารให้บริสุทธิ์ (puriﬁcation) โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของ
สารบนของแข็งหรือเฟสอยู่กับที่ (stationary phase) โดยอาศัยตัวท�าละลายหรือเฟส
เคลื่อนที่ (mobile phase) เป็นตัวพา สารแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการถูกดูดซับ
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(adsorption) บนเฟสอยูก่ บั ที่ และความสามารถในการละลายในเฟสเคลือ่ นทีท่ แี่ ตกต่างกัน
จึงท�าให้ระยะทางในการเคลื่อนที่ของสารแต่ละชนิดต่างกัน สารที่ถูกดูดซับน้อย และ
ละลายได้ดีจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าสารที่ถูกดูดซับมาก และละลายได้น้อย6 เทคนิคนี้
สามารถใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชกระท่อมได้ โดยจะต้องตรวจพบสารมิตรากัยนีนใน
ตัวอย่าง จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าตัวอย่างดังกล่าวเป็นพืชกระท่อม และหากต้องการ
ทราบปริมาณสารมิตรากัยนีนที่มีอยู่ในตัวอย่างก็สามารถท�าได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบัน
เทคนิคทางโครมาโตกราฟีที่ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์พืชกระท่อมถูกพัฒนาขึ้นมากมาย
ได้แก่
๒.๑ รงคเลขผิวบาง (Thin-layer chromatography, TLC)
รงคเลขผิวบาง หรือที่เรียกกันว่า TLC เป็นวิธีการแยกสารผสมออกจากกัน
โดยอาศัยซิลกิ าเจลทีเ่ คลือบบนแผ่นอะลูมนิ า หรือเรียกสัน้ ๆ ว่าแผ่น TLC หรือ TLC plate
เป็นเฟสอยูก่ บั ที่ และใช้ตวั ท�าละลายอินทรีย์ เช่น เมทานอล เอทานอล คลอโรฟอร์ม เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต เป็นต้น เป็นเฟสเคลื่อนที่ วิธีการทดสอบท�าได้โดยการน�าสารตัวอย่างซึ่ง
อยู่ในรูปสารละลายมาหยดลงบนแผ่น TLC บริเวณด้านล่างของแผ่น เมื่อสารละลาย
ตัวอย่างบนแผ่น TLC แห้งดีแล้ว จึงน�าไปจุม่ ในภาชนะปิดทีม่ ตี วั ท�าละลายอินทรีย์ ตัวท�า
ละลายอินทรีย์จะเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน ขณะเดียวกันตัวท�าละลายนั้นจะท�า
หน้าที่พาสารแต่ละชนิดที่อยู่ในตัวอย่างให้เคลื่อนที่ไปด้วย สารแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่
ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน ท�าให้มีระยะทางที่แตกต่างกัน หลังจากที่ตัวท�าละลาย
เคลื่อนที่ถึงด้านบนแผ่น TLC แล้ว น�าออกจากภาชนะ แล้วน�าไปตรวจสอบหาต�าแหน่ง
ของสารแต่ละชนิด หากเป็นสารที่ไม่มีสี สามารถตรวจโดยใช้รังสียูวี ฟลูออเรสเซนส์
หรือใช้สารเคมีที่ท�าปฏิกิริยากับสารตัวอย่างแล้วท�าให้เกิดสี (detection reagent)
สามารถเปรียบเทียบระยะทางการเคลื่อนที่ของสารแต่ละชนิดโดยการใช้ค่าที่เรียกว่า Rf
value (retardation factor) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ต่อ
ระยะทางที่ตัวท�าละลายเคลื่อนที่ ค่า Rf value เป็นค่าคงที่เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด
สารชนิดเดียวกันเมื่อทดสอบบนแผ่น TLC และตัวท�าละลายชนิดเดียวกันจะให้ค่า Rf
value เท่ากัน (รูปที่ ๓.๒)
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รูปที่ ๓.๒ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธรี งคเลขผิวบาง (Thin layer chromatography, TLC)
MG: สารมิตรากัยนีน, S1: ตัวอย่างที่ ๑, S2: ตัวอย่างที่ ๒; ค่า Rf value ของ
สารมิตรากัยนีนหาได้จากสมการ RfMG = x/f
นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่ารงคเลขสมรรถนะสูง (high
performance TLC; HPTLC) ซึ่งอาศัยหลักการแยกสารเช่นเดียวกับวิธี TLC แต่มี
ประสิทธิภาพในการแยกสารได้ดกี ว่า เนือ่ งจากอนุภาคของซิลกิ าเจลทีใ่ ช้มขี นาดเล็กกว่า
ซิลิกาเจลบนแแผ่น TLC ธรรมดา และมีความไวในการตรวจวัดสารได้มากกว่า7
การวิเคราะห์ตัวอย่างพืชกระท่อมด้วยวิธี TLC และ HPTLC สามารถใช้ได้กับ
ตัวอย่างพืชกระท่อมที่อยู่ในรูปของใบสด ใบแห้ง สารสกัด รวมถึงน�้าต้มใบกระท่อมได้
จากรายงานการวิจัยมักใช้แผ่น TLC ชนิด silica gel plate 60 F254 ค่า Rf value
ของสารมิตรากัยนีนขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราส่วนของตัวท�าละลายอินทรีย์ การตรวจวัด
ท�าโดยใช้รังสียูวีความยาวคลื่น ๒๕๔ และ ๓๖๕ นาโนเมตร (nm) และท�าให้เกิดสีด้วย
สารเคมีต่าง ๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ ในการทดสอบจะต้องทดสอบสารตัวอย่าง
ควบคู่กับสารมาตรฐานมิตรากัยนีนด้วยเสมอ เพื่อเปรียบเทียบค่า Rf value ของตัวอย่าง
กับสารมาตรฐานมิตรากัยนีน หากค่า Rf value เท่ากัน และให้สีในการทดสอบเหมือน
กัน เป็นการบ่งบอกว่าสารตัวอย่างน่าจะเป็นพืชกระท่อม (รูปที่ ๓.๓) ควรทดสอบ
ด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันผลการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
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รูปที่ ๓.๓ รูปแบบ TLC เปรียบ
เทียบสารมาตรฐาน ๔ ชนิด
ได้แก่ อัลปราโซแลม (AP),
ไดอะซีแพม (DP), ลอร่าซี
แพม (LP), มิตรากัยนีน (MG)
และตัวอย่างน�้าต้มใบกระท่อม
๒ ตัวอย่าง (KD7 และ KD8),
รูป a ตรวจสอบภายใต้รงั สียวู ี
ความยาวคลื่น 254 nm และรูป b ตรวจสอบด้วยน�้ายาดราเกนดอร์ฟ (Dragendorff reagent) ซึ่งให้ผลบวกเป็นจุดสีส้มกับสารกลุ่มแอลคาลอยด์ จากรูปผลการ
ตรวจสอบในน�้าต้มใบกระท่อมทั้ง ๒ ตัวอย่าง พบเฉพาะสารมิตรากัยนีนเท่านั้น
ตารางที่ ๓.๑ วิธีการตรวจสอบสารส�าคัญในพืชกระท่อมด้วยวิธี TLC
เฟสอยู่กับที่

ชนิดตัว
ท�าละลาย

อัตราส่วน
ตัวท�าละลาย

สารเคมีตรวจวัด
(สีที่เกิดขึ้น)

Silica gel 60
F254 TLC

คลอโรฟอร์ม :
เมทานอล

9:1

Iodoplatinate (สีม่วง)

0.91

8

Silica gel
HPTLC

เอทิลอะซีเตต :
เฮกเซน

4:1

Dragendorff-H2SO4
(สีน�้าตาล)

0.92

9

Silica gel 60
G254 HPTLC

เอทิลอะซีเตต :
เฮกเซน

2:8

Iodine (สีเหลืองน�้าตาล),
Dragendorff (สีส้ม)

0.82

10

Silica gel 60
F254 TLC

เอทิลอะซีเตต :
เฮกเซน : 25%
แอมโมเนีย

2:8 15:30:1

-

0.49

4

เอทิลอะซีเตต :
คลอโรฟอร์ม

1:1

Fast black k salt
(สีส้มหรือสีแดงส้ม)

0.67

11

เอทิลอะซีเตต :
เฮกเซน

4:6

Fast black k salt
(สีส้มหรือสีแดงส้ม)

0.59

11

Silica gel 60
F254 TLC

๓๗

เอกสารวิชาการพืชกระท่อม (Kratom)

RF อ้างอิง
VALUE

๒.๒ High performance liquid chromatography (HPLC)
เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์สารสมรรถนะสูง โดยสารตัวอย่างจะละลายอยู่ในตัว
ท�าละลาย เคลื่อนที่ผ่านเฟสอยู่กับที่ ซึ่งมักเป็นซิลิกาเจลที่บรรจุในคอลัมน์ ที่เรียกว่า
HPLC column การเคลื่อนที่ของสารในคอลัมน์ต้องอาศัยแรงดันสูง สารตัวอย่างจะถูก
แยกออกมาที่เวลาต่าง ๆ กัน ขึ้นกับความสามารถในการละลายในตัวท�าละลาย และ
การถูกดูดซับหรือการจับกับเฟสอยู่กับที่ สารตัวอย่างที่ถูกชะออกมานี้จะถูกตรวจวัด
ด้วยตัวตรวจวัด (detector) ชนิดต่าง ๆ เช่น รังสียูวี (UV detector), ฟลูออเรสเซนส์
(ﬂuorescence detector), ไดโอดอาเรย์ (diode array detector; DAD) และ ตรวจจับ
มวลโมเลกุล (mass detector; MS) บันทึกและแสดงผลในรูปแบบกราฟ ที่เรียกว่า
โครมาโตแกรม (chromatogram)
เทคนิค HPLC จัดเป็นวิธวี เิ คราะห์มาตรฐานในห้องปฏิบตั กิ ารส�าหรับการตรวจสอบ
และหาปริมาณสารส�าคัญ เนือ่ งจากเป็นวิธที มี่ คี วามถูกต้อง แม่นย�า และมีความไวในการ
ทดสอบทีด่ ี ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบพืชกระท่อมอย่างกว้างขวาง
สามารถใช้เพื่อพิสูจน์ตัวอย่างพืชกระท่อม หาปริมาณสารแอลคาลอยด์โดยเฉพาะสาร
มิตรากัยนีน ในตัวอย่างน�้าต้มใบกระท่อม ดังแสดงในรูปที่ ๓.๔ และในเลือดและปัสสาวะ
ของหนูและมนุษย์ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒

รูปที่ ๓.๔ HPLC chromatogram ของตัวอย่างน�้าต้มใบกระท่อม ตรวจพบ
แอลคาลอยด์ที่ส�าคัญ ได้แก่ สเปซิโอกัยนีน (speciogynine), เพย์แนนเทอีน
(paynantheine) และมิตรากัยนีน (mitragynine) ที่เวลาและปริมาณแตกต่างกัน
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วิธี-ตัวตรวจวัด

สารส�าคัญ

ตัวอย่างทดสอบ

Mitragynine

ซีรั่มหนูแรท

Mitragynine

พลาสมาหนูแรท

Mitragynine

ซีรั่มหนูแรท

Mitragynine

พลาสมาหนูแรท

Mitragynine

พืชกระท่อม

7-HydroxyMitragynine

ผลิตภัณฑ์กระท่อม

Mitragynine

ปัสสาวะมนุษย์

Mitragynine
Mitragynine

พลาสมาหนูแรท
ปัสสาวะมนุษย์

HPLC-UV

HPLC-UV

LC-MS

LC-MS-MS

ความไวการวิเคราะห
LOD: 0.03 µg/mL
LOQ: 0.1 µg/mL
LOD: 0.025 µg/mL
LOQ: 0.050 µg/mL
LOD: 1.0 µg/mL
LOQ: 3.0 µg/mL
LOD: 0.25 µg/mL
LOQ: 0.50 µg/mL

อ้างอิง
12

Linearity range:
1.0-10.0 µg/mL
Linearity range:
0.01-1 µg/mL
LOD: 0.02 ng/mL
LOQ: 0.1 ng/mL
LOQ: 0.2 ng/mL
LOD: 2 ng/mL
LOQ: 50 ng/mL

6

13
14
15

17
18
19

LOD: Limit of detection คือ ความเข้มข้นต�่าสุดของสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่สามารถ
ตรวจวัดได้
LOQ: Limit of quantiﬁcation คือ ความเข้มข้นต�่าสุดของสารที่ต้องการวิเคราะห์
ที่สามารถค�านวณหาปริมาณได้
Linearity คือ ช่วงของความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง แม่นย�าและมีความสัมพันธ์กับผลที่ได้จากการวิเคราะห์
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๒.๓ Gas chromatography (GC)
วิธี GC อาศัยหลักการแยกสารคล้ายกับวิธี HPLC แตกต่างกันตรงที่วิธี GC ใช้แกส
เป็นเฟสเคลื่อนที่ในการแยกสาร ขณะที่ HPLC ให้ตัวท�าละลายที่เป็นของเหลว ส�าหรับ
การประยุกต์ใช้วิธี GC ในการตรวจสอบพืชกระท่อมมีรายงานไม่มากนัก เนื่องจากการ
เตรียมตัวอย่างค่อนข้างยุ่งยาก บางครั้งจ�าเป็นต้องท�าปฏิกิริยาให้สารตัวอย่างกลายเป็น
สารอนุพนั ธ์ทสี่ ามารถระเหยเป็นไอได้ (derivatization) การตรวจวัดสารทีถ่ กู แยกออกมา
สามารถตรวจวัดได้โดยใช้ตวั ตรวจวัดหลายชนิด แต่ทนี่ ยิ มให้สา� หรับการทดสอบพืชกระท่อม
คือ การตรวจวัดสารที่ถูกแยกตามน�้าหนักโมเลกุล (MS detector) อาจเรียกว่า GC-MS
ซึ่งมีข้อดีคือ มีความจ�าเพาะต่อสารที่ต้องการทดสอบ และมีความไวในการทดสอบ วิธีนี้
สามารถใช้ตรวจพิสูจน์พืชกระท่อม20 และใช้ในการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อติดตาม
กระบวนการเมแทบอลิซมึ หลังจากกินน�า้ ต้มใบกระท่อมได้ดว้ ย21 วิธแี ละสภาวะทีใ่ ช้ทดสอบ
แสดงในตารางที่ ๓.๓
ตารางที่ ๓.๓ วิธีการตรวจสอบสารส�าคัญในพืชกระท่อมด้วยวิธี GC
วิธี-ตัวตรวจวัด
GC-MS

สารส�าคัญ
Mitragynine
Mitragynine,
Paynantheine,
Speciogynine,
Speciociliatine

ตัวอย่างทดสอบ
พืชกระท่อม

ความไวการวิเคราะห
-

อ้างอิง
20

พลาสมาและ
ปัสสาวะหนูแรท

LOD: 100 ng/mL

21

๓. การวิเคราะหพืชกระท่อมด้วยเทคนิคทางอณูวิทยา (Molecular technique)
นอกเหนือจากเทคนิคโครมาโตกราฟี ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบพืชกระท่อม
แล้ว เทคนิคทางอณูวทิ ยาได้ถกู น�ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบพืชกระท่อมเช่นเดียวกัน
โดยการตรวจหาลายพิมพ์ดเี อ็นเอของพืช โดยได้มกี ารน�าเทคนิคพอลีเมอร์เรส เซน รีแอกชัน่
(Polymerase chain reaction; PCR)
การตรวจสอบลายพิมพ์ดเี อ็นเอ (DNA) ของพืชสกุล Mitragyna ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทย
ด้วยวิธี RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) ได้แก่ กระท่อม
(M. speciosa) กระทุม่ นา (M. diversifolia) กระทุม่ โคก (M. hirsuta) และ กระทุม่ เนิน
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(M. rotundifolia) ท�าได้โดยการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่
มีพืชกระท่อม เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ จากนั้นตัดชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ด้วยเอนไซม์
ตัดจ�าเพาะชนิด XmaI หากเป็นดีเอ็นเอจากใบกระท่อม เมือ่ แยกชิน้ ส่วนดีเอ็นเอ บนแผ่น
เจลอะกาโรส หลังย้อมด้วยสารสี จะเห็นแถบทีม่ ชี นิ้ ส่วนขนาด ๑๑๙ คูเ่ บส และ ๒๙๐ คู่
เบส ในขณะที่พืชสกุล Mitragyna ชนิดอื่น ชิ้นส่วนดีเอ็นเอจะไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ดัง
กล่าว จึงพบเพียงแถบเดียวที่ ๔๐๙ คูเ่ บส22 จากงานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าพืชกระท่อมมีลาย
พิมพ์ดเี อ็นเอต่างจากพืชอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้มีการ
จัดท�าดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcode) ของพืชกระท่อม การวิเคราะห์บาร์โค้ด อาศัย
รูปแบบของยีนของพืชที่มีลักษณะจ�าเพาะ เช่น matK, rbcL, ITS2 เป็นต้น เพื่อน�ามาใช้
ในการจ�าแนกพืชกระท่อมจากพืชอื่น ๆ23 เทคนิคเหล่านี้มีความจ�าเพาะสูง สามารถใช้
ในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ แต่จ�าเป็นต้องใช้
เครื่องมือเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และผู้ช�านาญงานด้านอณูวิทยา อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ ไม่
สามารถตรวจหาสารมิตรากัยนีนได้
๔. การตรวจหาแอลคาลอยดในพืชกระท่อม ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พฒั นาชุดทดสอบน�า้ ต้มใบกระท่อม
เพื่อการตรวจสอบแอลคาลอยด์ในพืชกระท่อม ท�าได้โดยการเตรียมสารสกัด ท�าให้สาร
สกัดเข้มข้น และน�าสารสกัดมาเติมน�้ายาทดสอบ ที่เป็นสารที่จะท�าปฏิกิริยากับสาร
มิตรากัยนีนจะให้ผลบวกเป็นตะกอนสีน�้าเงิน และสารละลายสีฟ้า และหากไม่พบสาร
มิตรากัยนีน น�้ายาทดสอบจะให้เป็นสารละลายสีเหลือง ไม่ปรากฏตะกอน ดังแสดงใน
รูปที่ ๓.๕ ข้อจ�ากัดของการตรวจสอบด้วยวิธนี ี้ คือ ขัน้ ตอนการเตรียมสารตัวอย่าง จ�าเป็น
ต้องสกัดสารแอลคาลอยด์ในตัวอย่างพืชกระท่อมหรือน�า้ ต้มใบกระท่อมด้วยตัวท�าละลาย
ท�าให้เข้มข้น ดังนัน้ วิธกี ารตรวจสอบนีต้ อ้ งเตรียมตัวอย่างทีต่ อ้ งการทดสอบหลายขัน้ ตอน
จึงจ�าเป็นต้องใช้ผู้ช�านาญในการสกัด ชุดทดสอบนี้ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องความไว ที่ต้องมีสาร
มิตรากัยนีนในสารสกัดมากพอ จึงจะให้ผลทดสอบเป็นบวก และเนือ่ งจากเป็นการทดสอบ
แบบปฏิกิริยาทางเคมี อาจไม่จ�าเพาะกับสารมิตรากัยนีนเพียงชนิดเดียว และอาจเกิดผล
บวกข้ามกลุ่มกับแอลคาลอยด์ชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับมิตรากัยนีน
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รูปที่ ๓.๕ ชุดทดสอบน�้าต้มพืชกระท่อม พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
๕. การวิเคราะหพืชกระท่อมด้วยเทคนิคอิมมูโนแอสเสย (Immunoassay)
อิมมูโนแอสเสย์ เป็นการตรวจวัดสารทีส่ นใจโดยอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดี้
(antibody) และแอนติเจน (antigen) สารที่ต้องการตรวจวัดเปรียบเสมือนแอนติเจน
ซึ่งจะถูกจับโดยแอนติบอดี้ที่มีความจ�าเพาะเจาะจงต่อแอนติเจนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียง
ชนิดเดียวเท่านัน้ หลังจากนัน้ จึงติดตามการเกิดปฏิกริ ยิ า โดยอาศัยแอนติบอดีช้ นิดทีส่ อง
ที่อาจติดฉลากด้วยเอนไซม์ (enzyme-linked immunosorbent assay,
ELISA) สารรังสี (radioimmunoassay, RIA) หรือสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์
(ﬂuoroimmunoassay, FIA) เมื่อมีการเติมตัวถูกเปลี่ยน (substrate) จะท�าให้มีสี หรือ
มีการเรืองแสงเกิดขึ้น จากนั้นตรวจวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วยตัวตรวจวัดที่จ�าเพาะกับ
สารติดฉลาก
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ขั้นตอนการสร้าง “แอนติบอดี้” ที่สามารถจดจ�าโครงสร้างของสารมิตรากัยนีน
ได้กล่าวคือ เตรียมสารมิตรากัยนีนโดยเชื่อมต่อกับโปรตีนเพื่อสร้างคุณสมบัติในการ
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน จากนัน้ ฉีดให้หนู และกระตุน้ ให้หนูสร้างแอนติบอดี้ น�าส่วนม้ามมาแยก
เซลล์ น�าเฉพาะเซลล์ที่สร้างแอนติบอดี้ มาเพิ่มปริมาณของแอนติบอดี้ แยกแอนติบอดี้
ให้บริสุทธิ์ สุดท้ายน�าแอนติบอดี้มาทดสอบคุณสมบัติ และพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
พร้อมที่จะน�าไปตรวจหาสารมิตรากัยนีนต่อไป
แอนติบอดี้ที่เตรียมได้ต้องผ่านการตรวจสอบความจ�าเพาะก่อนน�ามาพัฒนามา
เป็นชุดทดสอบ จากรายงานงานวิจัยของสุพัตราและคณะ ได้ทดสอบความจ�าเพาะของ
แอนติบอดี้ในการจดจ�ากับสารกว่า ๒๐ ชนิด ประกอบด้วยสารที่พบในต้นกระท่อม
สารมัธยันต์ (intermediate) และสารแอลคาลอยด์อื่น ๆ ผลการวิจัยพบว่าแอนติบอดี้ที่
สร้างขึ้น สามารถจดจ�า สารมิตรากัยนีน สเปซิโอกัยนีน เพย์แนนเทอีน ไมทราซิลีอาทีน
เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบร้อยละ ๑๐๐, ๓๐, ๒๕ และ ๙ ตามล�าดับ จากผลการตรวจ
สอบความจ�าเพาะนี้สรุปได้ว่าแอนติบอดี้ที่เตรียมได้สามารถจดน�าแอลคาลอยด์ในพืช
กระท่อมได้
การพัฒนาการทดสอบแบบ ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
พบว่าสามารถตรวจหาสารมิตรากัยนีนในตัวอย่างสารสกัดใบกระท่อมอย่างแม่นย�า เช่น
เดียวกับการตรวจด้วยวิธีโครมาโต กราฟี24 และเมื่อมาทดสอบกับน�้าต้มใบกระท่อม
ประเภทสี่คูณร้อย ที่มีการผสมสารอื่น ๆ เช่น อัลปราโซแลม ยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีน
คาเฟอีน โคเดอิน ยาแก้ปวดทรามาดอล เป็นต้น พบว่าการทดสอบแบบ ELISA สามารถ
ตรวจสอบสารมิตรากัยนีนได้เช่นกัน25 ต่อมาได้น�าแอนติบอดี้มาพัฒนาเป็นแถบทดสอบ
อิมมูโนแอสเสย์ เพื่อการตรวจสอบอย่างง่าย เพียงน�าสารสกัดจากพืชกระท่อมหยดบน
แถบทดสอบ และเมื่อสารสกัดซึมผ่านจะให้ผลการทดสอบ ซึ่งสามารถอ่านค่าได้ทันที26
ดังแสดงในรูปที่ ๓.๖ ด้วยวิธีนี้จะสามารถตรวจสอบในภาคสนาม ตรวจสอบได้หลาย
ตัวอย่าง และรวดเร็วกว่าการทดสอบแบบด้วยเครือ่ งสมรรถนะสูงผ่านคอลัมน์โครมาโตกราฟี
อย่างไรก็ตาม แอนติบอดี้ที่พัฒนาขึ้นยังมีข้อจ�ากัดเรื่องความไวของการตรวจวิเคราะห์
สามารถใช้ได้กับสารสกัดจากพืชกระท่อมเท่านั้น (ตรวจในระดับมิลลิกรัม) ยังไม่สามารถ
ตรวจจากสิ่งส่งตรวจจ�าพวก พลาสม่าและปัสสาวะ ที่มีปริมาณสารในระดับไมโครกรัม
และนาโนกรัมได้
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รูปที่ ๓.๖ รูปแบบชุดทดสอบแบบ Lateral flow immunoassay ส�าหรับ
การตรวจสอบสารมิตรากัยนีน a) ผลการทดสอบเมื่อไม่มีสารมิตรากัยนีน b) ผล
การทดสอบเมื่อมีสารมิตรากัยนีน
๖. เทคนิค Direct analysis in real time-mass spectrometry (DART-MS)
DART-MS เป็นเทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์สารที่อยู่ในสถานะแกส ของเหลว
และของแข็ง โดยการน�าตัวอย่างมาสัมผัสกับตัวกลางไอออน (ionizing medium) เช่น
ฮีเลียมไอออน แล้วท�าให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นประจุหรือไอออน เข้าสู่ตัวตรวจวัดมวล
ต่อไป วิธีนี้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบยา สารเคมี สารพิษ สารปนเปอน
ที่อยู่ในร่างกาย สิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม อาหาร ยาเม็ด พืช และวัตถุอีกหลายชนิด ข้อดี
ของ DART-MS คือ สามารถตรวจสอบสารจากผิวสัมผัสของวัตถุที่ต้องการตรวจสอบได้
โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคการเก็บตัวอย่างหรือการสกัดตัวอย่างด้วยตัวท�าละลาย
และการวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถท�าได้ในความดันบรรยากาศปกติ ท�าให้ตัวอย่างนั้นยัง
อยู่ในสภาพเดิม และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
ส�าหรับการวิเคราะห์พชื กระท่อมด้วยวิธี DART-MS รายงานโดย Lesiak และคณะ
(๒๐๑๔) ตรวจพบสารที่อยู่ในใบพืชกระท่อมถึง ๑๕๐ ชนิด ขณะที่ในสารสกัดใบพืช
กระท่อมด้วยเอทานอลพบสาร ๖๒ ชนิด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการจ�าแนกพืช
กระท่อมออกจากพืชเสพติดชนิดอืน่ ๆ รวมถึงสามารถจ�าแนกสายพันธุข์ องพืชกระท่อมได้
ด้วยโดยอาศัยความแตกต่างของสาร (chemical proﬁles) ที่ตรวจพบในตัวอย่าง27
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บทที่ ๔

ฤทธิ์ทางเภสัชว�ทยา บทเร�ยนจากสัตวทดลอง
สมสมร ชิตตระการ, เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ และ ดาร์เนีย เจหะ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คือ ผลของยาหรือสารต่ออวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งผลหรือฤทธิ์ที่ต้องการจะเป็นข้อบ่งใช้ในการรักษา ส่วนผลหรือฤทธิ์ที่ไม่ต้องการจะ
เป็นอาการข้างเคียง นอกเหนือจากการศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยาแล้ว ยังต้องศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาหรือสารเหล่านัน้ ด้วย การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา เป็นการศึกษา
ของยาหรือสารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย หรือหมายถึงการที่ร่างกายจัดการอย่างไรกับยาที่ได้รับ
ได้แก่ การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย การกระจายตัวของยาในร่างกาย การเมแทบอลิซึม
หรือการแปรรูปยา และ การก�าจัดยาออกจากร่างกาย องค์ประกอบเหล่านี้รวมกับขนาด
ยา/สารที่ได้รับจะเป็นตัวก�าหนดความเข้มข้นของยาในบริเวณที่ยาไปออกฤทธิ์ ปริมาตร
การกระจายยาในร่างกาย ความแรงของยา เวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ และ ระยะเวลาการ
ออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย เป็นต้น
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่สนใจจะพัฒนาเป็นยา จะเริ่มต้นศึกษาใน
สัตว์ทดลองก่อน เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารที่สนใจต่อการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ หรือ
ต่อผลต่าง ๆ ของร่างกาย การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อมอาจศึกษาจาก
สารสกัดหยาบ, crude alkaloids, สารส�าคัญมิตรากัยนีน หรือ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน
ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ระงับปวด
มิตรากัยนีนมีฤทธิร์ ะงับปวดโดยออกฤทธิค์ ล้ายมอร์ฟนี นอกเหนือจากนัน้ 7-ไฮดรอกซี
มิตรากัยนีน (7-hydroxymitragynine) ซึ่งเป็นแอลคาลอยด์ในใบกระท่อมเช่นกันมีฤทธิ์
ระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีน1 แต่ทั้งมิตรากัยนีนและ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีนมีข้อดีกว่า
มอร์ฟีน คือ การเกิดการเสพติดยา ภาวะทนต่อยา และกลุ่มอาการถอนยาจะน้อยกว่า
มอร์ฟนี 2 รวมทัง้ การท�าให้เกิดอาการท้องผูกก็นอ้ ยกว่าผลทีเ่ กิดจากมอร์ฟนี (ผลข้างเคียง
น้อยกว่ามอร์ฟีน)
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ผลต่อสมองและพฤติกรรม
สารสกัดหยาบชนิดทีป่ ระกอบไปด้วยสารแอลคาลอยด์ทงั้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นใบกระท่อมนัน้
เมื่อน�ามาทดสอบในหนูทดลองพบว่า สารสกัดนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมอง ท�าให้พฤติกรรมการกินอาหารลดลงอย่างชัดเจน3 เมื่อป้อน
สารสกัดให้หนูอย่างต่อเนื่องท�าให้น�้าหนักตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการกิน
นั้นถูกควบคุมโดยสมอง ดังนั้น การศึกษานี้ยืนยันว่าสารสกัดจากใบกระท่อมสามารถเข้า
สูส่ มองได้ นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาผลของสารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมต่ออารมณ์
ในหนูทดลองด้วยเทคนิคการย้อมดูสมองและการศึกษาทางพฤติกรรม ปรากฏว่าสารสกัด
จากใบกระท่อมมีผลกระตุ้นเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณก้านสมองส่วนที่ผลิตสาร
สือ่ ประสาทซีโรโทนิน4 ตามปกติกม็ กี ารหลัง่ สารชนิดนีใ้ นสมองท�าให้การหลับ-ตืน่ เป็นปกติ
ถ้าสารนีห้ ลัง่ น้อยลงจะท�าให้เกิดความผิดปกติตา่ ง ๆ ในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ จากนัน้
งานวิจยั ยังได้ยนื ยันว่าหนูทไี่ ด้รบั สารสกัดจากใบกระท่อมมีการเคลือ่ นไหวและพฤติกรรม
ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับยาต้านอาการซึมเศร้ามาตรฐาน เป็นการ
ยืนยันด้วยข้อมูลทางวิยาศาสตร์ว่าพืชกระท่อมมีฤทธิ์ที่สามารถเทียบเคียงหรือคล้ายคลึง
กับยามาตรฐาน โดยปกติแล้ว ยาต้านซึมเศร้าทีเ่ ป็นยาแผนปัจจุบนั นัน้ มีการสัง่ จ่ายในผูป้ ว ย
ทีม่ อี าการซึมเศร้า เป็นยาทีอ่ อกฤทธิใ์ นสมองท�าให้ผปู้ ว ยรูส้ กึ ดีขนึ้ สามารถท�างานหรือกิจวัตร
ประจ�าวันได้ดีขึ้น ไม่พบว่าท�าให้เสพติดหรือเคลิบเคลิ้ม แต่อย่างไรก็ตาม การได้รับยาที่
มีกลไกในสมองย่อมมีผลข้างเคียงและควรระวัง ที่พบบ่อยหลังการได้รับยาต้านซึมเศร้า
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานคือการนอนหลับ ในผู้เคี้ยวใบกระท่อมเป็นเวลาหลายปีมักมี
อาการนอนไม่หลับหรือมีภาวะหลับยาก

ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อรูปแบบคลื่นไฟฟาสมองและการ
นอนหลับ
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น สารสกัดหยาบจากพืชกระท่อมมีฤทธิค์ ล้ายคลึงกับยาต้าน
ซึมเศร้า เชื่อว่าฤทธิ์ดังกล่าวน่าจะมีผลผ่านระบบสารสื่อประสาทซีโรโทนิน เช่นเดียวกับ
ยามาตรฐานที่ใช้ส�าหรับรักษาอาการซึมเศร้า อย่างไรก็ตามสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
เกือบทุกชนิดรวมทัง้ ยาต้านอาการซึมเศร้ามีผลต่อรบกวนการนอนหลับได้ ดังนัน้ จึงจ�าเป็น
ต้องมีการศึกษาฤทธิข์ องพืชกระท่อมต่อการนอนหลับ โดยในปี ๒๐๑๕ Cheaha และคณะ
ได้ศึกษาผลของสารสกัดจากกระท่อมต่อรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและการนอนหลับใน
สัตว์ทดลอง โดยผู้วิจัยได้ท�าการผ่าตัดสัตว์ทดลองและฝังขั้วไฟฟ้าในสมองบริเวณที่ชื่อว่า
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ฟรอนทอล (frontal) และพาไรเอทอล (parietal) เพือ่ บันทึกคลืน่ ไฟฟ้าสมองจากทัง้ ๒ บริเวณ
และยังท�าการบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรือการตรวจอีเอ็มจี (electromyography:
EMG) เพือ่ ศึกษารูปแบบการนอนหลับอีกด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกับยาฟลูออกซีทนี
(ﬂuoxetine) ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้ส�าหรับรักษาอาการซึมเศร้า
จากการเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับ
สารสกัดจากกระท่อมขนาด ๖๐ มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม พบว่ามีลักษณะ
คล้ายคลึงกับผลของการได้รับยาฟลูออกซีทีน ทั้งนี้ ยาฟลูออกซีทีนเป็นยาในกลุ่มยับยั้ง
การน�าซีโรโทนินกลับเข้าไปในปลายประสาท (selective serotonin reuptake inhibitors)
โดยมีผลเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ในสมองให้สูงกว่าปกติ
ดังนั้นรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองที่คล้ายคลึงกันระหว่างหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
จากกระท่อมและกลุ่มที่ได้รับยาฟลูออกซีทีนนี้ อาจสรุปได้ว่า ฤทธิ์ต้านซึมเศร้าของพืช
กระท่อมส่วนหนึง่ น่าจะเกีย่ วข้องกับการเพิม่ ระดับสารสือ่ ประสาทซีโรโทนินในสมองนัน่ เอง
สารสื่อประสาทซีโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทส�าคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
กระตุน้ ความตืน่ ตัว ดังนัน้ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทยี่ าหรือพืชสมุนไพรทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับระบบ
สารสื่อประสาทดังกล่าวจะกระทบต่อการนอนหลับ มีรายงานมากมายเกี่ยวกับผลการ
รบกวนการนอนหลับในผู้ปวยหรือกลุ่มทดลองที่ได้รับยาต้านซึมเศร้า เมื่อเปรียบเทียบ
การศึกษาผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อการนอนหลับกับฟลูออกซีทีน การนอนหลับ
ในสัตว์ทดลองสามารถศึกษาได้จากรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคอ
ทัง้ นีว้ งจรหลับ-ตืน่ ในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน�า้ นมส่วนใหญ่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะ
ในหนูทดลองซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับในมนุษย์ จากรูปที่ ๔.๑ สามารถจ�าแนกจาก
รูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคือได้ ๓ ช่วง ได้แก่
๑. ช่วงตืน่ (Awake) เป็นช่วงทีจ่ า� แนกได้งา่ ยทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
ขยับร่างกาย หรือมีการเคลื่อนที่นั่นเอง อย่างไรก็ตามช่วงที่อยู่นิ่ง ๆ แต่ยังอยู่ในภาวะตื่น
อาจมีบางลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับช่วงนอนหลับ ดังนัน้ จึงจ�าเป็นต้องอาศัยรูปแบบคลืน่ ไฟฟ้า
สมองและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อช่วยในการจ�าแนกให้แม่นย�า โดยในช่วงนี้สัญญาณไฟฟ้า
จากทั้งฟรอนทอลและพาไรเอทอลจะมีแอมพลิจูดต�่า แต่มีความถี่สูง ในขณะที่สัญญาณ
ไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อจะมีแอมพลิจูดและความถี่สูง
๒. ช่วงหลับลึก (Slow wave sleep) หรือช่วงหลับแบบไม่กลอกลูกตา (non rapid
eye movement sleep, NREM sleep) รูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากสมองทัง้ สองบริเวณ
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คือ ฟรอนทอล และ พาไรเอทอล มีแอมพลิจูดสูงในช่วงความถี่ต�่ำ (slow wave) จึงเป็น
ที่มาของการเรียกชื่อการนอนหลับแบบ slow wave ในขณะเดียวกันสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเนื้อเริ่มลดลง แสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อมีการท�ำงานน้อยลง
๓. ช่วงหลับแบบกลอกลูกตา (Rapid eye movement sleep, REM sleep)
จากรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองจะเห็นได้ว่า สัญญาณไฟฟ้าจากสมองบริเวณฟรอนทอลมี
ลักษณะเหมือนในช่วงตืน่ ในขณะทีส่ ญ
ั ญาณไฟฟ้าจากสมองบริเวณพาไรเอทอลมีลกั ษณะ
พิเศษ คือ มีลักษณะคลื่นคล้ายฟันเลื่อย (saw tooth wave) ซึ่งเป็นคลื่นในช่วงความถี่
ประมาณ ๔-๘ เฮิร์ตซ หรือ คลื่นทีต้า เป็นคลื่นลักษณะเฉพาะที่พบช่วงนี้ ส่วนสัญญาณ
ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ คอหายไป เนือ่ งจากเป็นการเข้าสูช่ ว่ งการนอนหลับทีก่ ล้ามเนือ้ เป็นอัมพาต
ชั่วคราวนั่นเอง และอีกลักษณะส�ำคัญ คือ เป็นช่วงการนอนหลับที่มีการกลอกตา ดังนั้น
จึงมักเรียกการนอนหลับในช่วงนี้ว่า การนอนหลับแบบกลอกลูกตา

รูปที่ ๔.๑ เปรียบเทียบรูปแบบสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและกล้ามเนื้อคอในเเต่ละ
ช่วงของวงจรหลับ-ตื่นในหนูขาวใหญ่
การศึกษารูปแบบการนอนหลับหรือวงจรหลับ-ตื่นมักจะแสดงการนอนหลับในรูป
แบบของแผนภูมิหลับตื่นหรือ hypnogram ดังรูปที่ ๔.๒ แสดงแผนภูมิรูปหลับตื่นในหนู
ทดลองที่บันทึกการนอนหลับเป็นเวลา ๔ ชม. ในช่วงเวลากลางวันเปรียบเทียบระหว่าง
๓ กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระท่อม และกลุ่มที่ได้
รับยาต้านซึมเศร้ามาตราฐานฟลูออกซีทีน5 พบว่ากลุ่มที่ได้รับยามาตราฐานฟลูออกซีทีน
มีรูปแบบหลับตื่นที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ได้รับเพียงน�้ำกลั่นอย่างเห็นได้ชัด คือ การ
ขาดหายไปของช่วงของการนอนหลับที่มีการกลอกลูกตา แสดงถึงการออกฤทธิ์ของยานี้
ในสมอง อย่างไรก็ตามพบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อมในปริมาณ
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ที่แสดงฤทธิ์ต้านซึมเศร้านั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการหลับ-ตื่นแต่อย่างใด
จากข้อมูลนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า แม้พืชกระท่อมจะมีสรรพคุณต้านซึมเศร้าคล้าย
ยามาตรฐานฟลูออกซีทีน แต่ก็วิเคราะห์ได้ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่
ส�าคัญ การศึกษานี้แสดงให้เห็นผลของการใช้พืชกระท่อมที่น่าจะปลอดภัยกว่าการใช้ยา
มาตรฐานในแง่ของการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน การที่ยาหรือสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียง นับ
เป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงยาที่มีผลกระทบภาวะ
หลับ-ตื่น เพราะว่าจะมีผลเสียต่ออารมณ์ ความกระปรี้กระเปร่าหรือระบบการท�างาน
อื่น ๆ ของร่างกาย ด้วยคุณสมบัติของพืชกระท่อมที่สามารถน�ามาช่วยลดปวดจากการ
ใช้แรงงานหรือเพิ่มความพร้อมในการท�างานโดยไม่รบกวนการนอนหลับ จึงท�าให้ผู้ใช้
แรงงานสามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่ายาทั่ว ๆ ไป อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการศึกษาผลของสารสกัดจากใบกระท่อมแบบป้อนครั้งเดียวจะไม่มีผลต่อ
รูปแบบการหลับ-ตื่น แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาสังเคราะห์ทางเคมี อย่างไรก็ตามการใช้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ย่อมเกิดผลเสียสะสมต่อการท�างานของสมองอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ควรใช้พชื กระท่อม
ในปริมาณที่ได้ได้รับค�าแนะน�าและใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ส�าหรับการรักษาอาการเจ็บปวย
เท่านั้น

รูปที่ ๔.๒ แผนภูมิหลับตื่น หรือ hypnogram

การทดลองใช้พืชกระท่อมเพื่อลดการเสพติด
ค�าถามทีพ่ บได้บอ่ ยเกีย่ วกับสรรพคุณของพืชกระท่อมคือ สามารถใช้ใบกระท่อมเพือ่
ทดแทนการเสพติดสารเสพติดรุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ มอร์ฟีน หรือ เฮโรอีน ได้หรือไม่
ที่ผ่านมา ค�าถามเหล่านี้ยังขาดการตอบด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ เป็นเพียงการคาดเดา
หรือการสนับสนุนที่มักจะมีผลของความชอบหรือไม่ชอบแฝงอยู่ ไม่ใช้ผลจากการยืนยัน
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงพอ ด้านการพิสูจน์นั้น เริ่มต้น
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จากการทดลองที่ใช้สารสกัดน�้าต้มใบกระท่อมในหนูที่ได้รับแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน แล้วงดการให้แอลกอฮอล์ทนั ทีเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดอาการถอนยาจากแอลกอฮอล์
และอยากแอลกอฮอล์ ซึ่งสังเกตได้โดยง่ายจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหว พบว่าการที่หนู
ได้รับแอลกอฮอล์เป็นเวลานานแล้วงดการให้แอลกอฮอล์ทันทีนั้นจะมีอาการทุรนทุราย
เห็นได้จากการเคลือ่ นไหว กระสับกระส่ายมาก แต่พบว่าการได้รบั สารสกัดน�า้ ใบกระท่อม
สามารถบรรเทากลุ่มอาการเคลื่อนไหวกระสับกระส่ายลงได้อย่างมีนัยส�าคัญเป็นการ
พิสูจน์ที่ชัดเจน นอกจากการใช้สารสกัดน�้าต้มแล้ว การใช้สารแอลคาลอยด์สกัดหยาบก็
สามารถบรรเทาอาการถอนแอลกอฮอล์ได้ดีเช่นกัน พบว่า อาการทุรนทุรายลดระดับลง
เหลือประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อสังเกตจากพฤติกรรม
ส่วนการทดลองในหนูทไี่ ด้รบั มอร์ฟนี อย่างต่อเนือ่ งก็เช่นกัน กลุม่ ทีถ่ กู งดการให้มอร์ฟนี
แบบกะทันหันจะเกิดอาการทุรนทุราย อยากยารุนแรงจนกระทัง่ กระโดดซ�า้ ๆ ในขณะทีก่ ลุม่ ที่
ได้รับสารแอลคาลอยด์สกัดหยาบนั้น อาการทุรนทุรายลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ตัดสินได้
จากการนับจ�านวนครั้งของการกระโดดและการถ่ายเหลวซึ่งเป็นอาการลงแดงจากการ
เสพติดสารกลุ่มฝิน มอร์ฟีน หรือ เฮโรอีน เป็นต้น นับว่าสารแอลคาลอยด์สกัดหยาบจาก
ใบกระท่อมมีสรรพคุณที่สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากการเสพสารเสพติดได้
จริงในสัตว์ทดลอง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้พืชกระท่อมเพื่อการบ�าบัด
การเสพติด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนารูปแบบการเตรียมยาและควรอยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์เท่านั้น

โอกาสเสี่ยงของการเสพติดพืชกระท่อม
ประเด็นทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของการพิจารณาเรือ่ งพืชกระท่อมคือ การใช้พชื กระท่อมท�าให้
เกิดการเสพติดหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะมีสรรพคุณที่ดีเพียงใด แต่ถ้าท�าให้
ผูใ้ ช้เกิดการเสพติดย่อมเป็นการใช้ประโยชน์ทไี่ ม่คมุ้ กับผลเสีย การหาค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้
เป็นเรื่องยากมากเพราะข้อมูลที่ได้มีความคลุมเครือและก�้ากึ่งอย่างมาก สาเหตุหลักคือ
การเสพติดในแต่ละบุคคลนัน้ มีความแตกต่างกันมาก ขึน้ กับการท�างานของสมอง ทัศนคติ
กรรมพันธุ์ และ ความกดดันหรือสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ดังนัน้ ในอนาคตจ�าเป็นต้องมีการวิจยั
ในสัตว์ทดลองเพื่อหาค�าตอบที่ชัดเจนที่สุด อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้ จากข้อมูลและ
รายงานวิจัยที่รวบรวมได้ พบว่า มีการรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสพติดในคนซึ่ง
ได้มาจากการท�าวิจยั แบบส�ารวจ ตัวชีว้ ดั ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะชีข้ าดว่าพืชกระท่อมมีฤทธิเ์ สพติด
หรือไม่คือ การเกิดอาการถอนยาเมื่อทดลองหยุดใช้โดยสิ้นเชิงแบบเด็ดขาด พบรายงาน
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ว่ามีอาการถอนยาทางร่างกาย เช่น อาการกะปลกกะเปลี้ย หงุดหงิด หาวถี่ ๆ น�้ามูก
น�้าตาไหล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ และมีอาการถ่ายเหลว ส่วนอาการทางจิตก็
มีอาการกระสับกระส่าย ตึงเครียด ก้าวร้าว หรืออาจมีอารมณ์เศร้า ประสาทลวง
ประสาทหลอน และ อยากเสพรุนแรง มีความรู้สึกวิตกกังวล ฉุนเฉียว ขี้ร�าคาญและนอน
ไม่หลับ ผู้ใช้มีความยากในการเลิกเคี้ยวใบกระท่อม อาการเหล่านี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มของ
อาการเสพติด
ในประเทศมาเลเซียนั้นมีรายงานว่า ผู้ใช้พืชกระท่อมนั้นมีอาการที่ต้องพึ่งการใช้ใบ
กระท่อมและขาดไม่ได้ถึง ร้อยละ ๕๕ ของผู้ใช้ ในกลุ่มประเทศตะวันตกก็มีการรายงาน
ในลักษณะเช่นเดียวกัน มีกรณีของการเสพติดในประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ
เยอรมนี และ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือและส�ารวจได้โดยง่าย
ซึ่งก็คือการมีเว็บไซต์ส�าหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมส�าหรับผู้ใช้ใน
แถบประเทศตะวันตก
อย่างไรก็ดี พบว่าความหงุดหงิดขาดสมาธิในผูท้ ใี่ ช้มานานแล้วงดใช้ทนั ทีกย็ งั ไม่รนุ แรง
เทียบเท่ากับในกรณีของผู้ที่มีอาการถอนสารกลุ่มฝินหรือยาที่มีฤทธิ์เสพติดชัดเจนอื่น ๆ
เนื่องจากพฤติกรรมการเสพติดมี ๒ รูปแบบหลัก ๆ คือ การเสพติดด้วยคุณสมบัติของยา
เพียงอย่างเดียวที่แม้ผู้เสพไม่ได้ตั้งใจ ยานั้นก็ออกฤทธิ์ต่อสมองแล้วท�าให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
กับการเสพติดด้วยปัจจัยเสริมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาเช่นความคุ้นเคยกับ
กิจกรรมการได้รับยาหรือบริบททางสังคมที่พึงพอใจขณะที่ได้รับยาก็น�าไปสู่การเสพติด
ได้เช่นกัน เรียกว่าการเสพติดทางพฤติกรรม การเสพติดในรูปแบบหลังนี้ก็มีความยาก
ต่อการลด ละ เลิกเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์มักจะเลือกท�าสิ่งที่คุ้นเคย ถ้าขาดหายไป
ก็จะรู้สึกไม่สบายใจ หงุดหงิด กระวนกระวายใจได้เช่นกัน ส�าหรับการวิจัยผลของสาร
แอลคาลอยด์ที่สกัดจากใบกระท่อมในสัตว์ทดลองนั้น พบว่าไม่มีผลกระตุ้นสมองบริเวณ
ทีท่ า� ให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิม้ แต่อย่างใด ซึง่ ก็ตรงกับผลของการใช้ในกลุม่ ผูใ้ ช้ใบกระท่อม
เพื่อการท�างานที่ใช้แรงงานที่ว่า หลังเคี้ยวใบกระท่อมก็ไม่ได้มีความรู้สึกเคลิ้มสุขเคลิ้ม
ฝันแต่อย่างใด ดังนัน้ เป็นไปได้วา่ การใช้ใบกระท่อมจนเกิดความคุน้ เคยนัน้ อาจเป็นการ
เสพติดทางพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นร่วมกับฤทธิ์ของสารจากใบกระท่อมที่ช่วยลดปวด ไม่ใช่
ฤทธิเ์ คลิบเคลิม้ หรืออาการร่าเริงแต่อย่างใด ดังนัน้ ด้วยความจ�าเป็นในการลดความปวดเมือ่ ย
จากการใช้แรงงาน ท�าให้ผใู้ ช้ยงั คงใช้ใบกระท่อมต่อไปตราบใดทีย่ งั คงต้องท�างานใช้แรงงาน
เพื่อยังชีพ
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ผลต่อระบบทางเดินอาหาร
จะเห็นได้ว่าในต�ารับแพทย์แผนโบราณมีการใช้พืชกระท่อมในสูตรต�ารับเพื่อรักษา
โรคบิด ซึง่ เป็นโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบทางเดินอาหาร หรือแพทย์แผนไทย แพทย์พนื้ บ้าน
แม้แต่ชาวบ้านเองเมื่อมีอาการท้องเสียก็จะเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการดังกล่าว
จากการทดสอบพบว่ามิตรากัยนีนซึ่งเป็นสารส�าคัญในใบกระท่อมลดการหดตัวของ
ล�าไส้เล็กส่วนต้น ลดการเคลื่อนที่ของอาหารในล�าไส้เล็ก ซึ่งมีผลลดอาการท้องเสียได้ดี
ใกล้เคียงกับยามาตรฐาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในต�ารับแพทย์แผนไทยมีการใช้พืชกระท่อม
เป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร และก็พบว่าชาวบ้านเมื่อ
เกิดอาการท้องเสียก็จะเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการดังกล่าว แต่เมื่อให้สารสกัดใบ
กระท่อมเป็นประจ�าทุกวันระยะเวลานาน ๑๕ วัน ถึง ๓๐ วัน พบว่าอัตราการเคลื่อนที่
ของอาหารในล�าไส้เล็กไม่ลดลง6 แสดงว่าเมื่อมีการให้สารสกัดใบกระท่อมเป็นระยะเวลา
นาน ระบบทางเดินอาหารจะมีการปรับตัวหรืออาจเกิดภาวะทนยา

ผลต่อความอยากอาหาร
การให้สารสกัดจากใบกระท่อมการบริโภคอาหารและน�้าลดลง และเมื่อใช้เป็นเวลา
นานพบว่าการเพิ่มของน�้าหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม3 ซึ่งจะพบว่าผู้ที่ใช้พืชกระท่อม
เป็นประจ�า จะไม่พบภาวะอ้วน อาจเนื่องจากท�างานได้มากขึ้น และพบว่าคนที่เคี้ยว
พืชกระท่อมเพื่อการท�างานจะมีการทานอาหารโดยปกติเพียง ๒ มื้อต่อวันเท่านั้น หรือ
สามารถท�างานได้ตลอดทั้งวัน โดยที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาเที่ยง เนื่องจากผู้ที่ใช้
พืชกระท่อมให้ข้อมูลว่าไม่หิว

ผลต่อการปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวน�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้ความเครียด แต่ในสัตว์
ทดลองที่เหนี่ยวน�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยการใช้แอทานอลนั้นจะต้องใช้สาร
สกัดจากใบกระท่อมในขนาดสูงจึงจะเห็นผลในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารได้7

ผลต่อระดับน�้าตาลในเลือด
สารสกัดใบกระท่อม รวมถึงมิตรากัยนีนเพิม่ อัตราการน�ากลูโคสเข้าสูเ่ ซลล์กล้ามเนือ้ 8
ซึ่งตรงกับต�ารับแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน และชุมชนในพื้นที่
หลาย ๆ คน ได้ใช้พืชกระท่อมเพื่อรักษาเบาหวาน
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ผลต่อกล้ามเนื้อลาย
ทั้งสารสกัดใบกระท่อมและมิตรากัยนีนท�าให้กล้ามเนื้อลายคลายตัว โดยสารสกัด
เมทานอลจะท�าให้กล้ามเนื้อลายคลายตัวได้มากกว่ามิตรากัยนีน เมื่อเปรียบเทียบการ
ออกฤทธิต์ อ่ กล้ามเนือ้ ลายโดยตรง หรือต่อเส้นประสาททีค่ วบคุมการท�างานของกล้ามเนือ้ ลาย
สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมท�าให้กล้ามเนื้อลายคลายตัวโดยอาจจะออกฤทธิ์ตรง
บริเวณรอยต่อปลายประสาท-กล้ามเนื้อลาย9 ซึ่งผลในส่วนนี้อาจท�าให้ผู้ที่ใช้ใบกระท่อม
เพื่อการท�างานสามารถท�างานได้ทน เนื่องจากจะช่วยลดอาการปวดเมื่อย แต่ก็พบว่าผู้ที่
ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�าในระยะเวลานาน เมื่อหยุดใช้พืชกระท่อมจะพบอาการของ
กล้ามเนื้อกระตุก

ผลต่อการสร้างพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandins)
พรอสตาแกลนดินเป็นสารทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ เมือ่ เกิดกระบวนการอักเสบ จะเห็นได้วา่
เมื่อบริเวณใดของร่างกายเกิดกระบวนการอักเสบ จะเกิดอาการที่ส�าคัญท�าให้ทราบว่า
บริเวณนั้นเกิดการอักเสบเกิดขึ้น คือ ปวด บวม แดง และร้อน มิตรากัยนีนสามารถยับยั้ง
การสร้างพรอสตาแกลนดิน อี2 (PGE2) โดยมีผลยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ไซโคร
ออกซิจิเนส 2 (cycloxygenase 2; COX2) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
อักเสบ ดังนั้น มิตรากัยนีนมีผลยับยั้งกระบวนการอักเสบได้10

ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน
การทดสอบความเป็นพิษของยา เป็นสิ่งจ�าเป็น และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถ้าจะพัฒนาสารนัน้ เป็นยาทีใ่ ช้ในทางการแพทย์
จากการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันพบว่า ขนาดของสารสกัดเมทานอลจากใบ
กระท่อม และสารสกัดแอลคาลอยด์ (crude alkaloids) ที่ท�าให้สัตว์ทดลองตายไปถึง
ร้อยละ ๕๐ (LD50) คือขนาด ๔.๙๐ กรัม/กิโลกรัม และ ๑๗๓.๒๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาม
ล�าดับ11 และมีการทดลองโดยให้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมในขนาดสูง จะท�าให้
ความดันเลือดสูงขึ้นใน ๑ ชั่วโมงแรกหลังจากการให้สารสกัด และค่าเอนไซม์ในตับ
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST),
ไตรกลีเซอไรด์ และ โคลเลสเตอรอล สูงขึ้น ส่วนสารสกัดในขนาดสูง ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ท�าให้ค่าครีเอตินิน (creatinine) สูงขึ้นซึ่งอาจเป็นพิษต่อไต แต่ไม่มีผลต่อน�้า
หนักตัว ปริมาณอาหารและน�้าที่บริโภค หรือค่าอื่น ๆ ทางโลหิตวิทยา12
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บทสรุปและมุมมองของการใช้พืชกระท่อมในภาพรวม
ท่ามกลางความเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกัน การถกและอภิปรายในวงกว้าง
จะมีประโยชน์ในการรวบรวมความคิดเห็น แต่ถ้าการโต้แย้งนั้นขาดหลักการและการวิธี
การที่ดีก็จะท�าให้หาข้อสรุปได้ยากและไม่ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด ดังนั้น ประเด็นที่ควรน�ามา
ใช้เป็นข้อบ่งชีค้ วรเรียบง่ายและน�าไปสูก่ ารตัดสินได้ ส�าหรับพืชกระท่อมควรเน้นวิเคราะห์
และตอบค�าถามเบื้องต้น ๒ ข้อหลัก ๆ คือ พืชกระท่อมมีสรรพคุณหรือไม่ และการใช้พืช
กระท่อมเป็นโทษต่อสุขภาพของประชากรในภาพรวมของประเทศหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูล
ที่ประมวลได้พบว่า พืชกระท่อมมีสรรพคุณและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
ได้จริง ส่วนผลเสียหรือโทษต่อร่างกายนั้น จากข้อมูลที่รวบรวมสามารถวิเคราะห์ได้ ๒
ทางคือมีโทษไม่เด่นชัดนัก และผลเสียทั้งหมดนั้น เกิดจากการใช้ในปริมาณมากและเป็น
เวลานานหลายปี ไม่พบการรายงานจากการใช้แบบครัง้ เดียวหรือช่วงสัน้ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
หรือปรับสภาพร่างกายเลย ประเด็นทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ และน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้พชื กระท่อม
ทีเ่ หมาะสมและเกิดคุณค่าสูงทีส่ ดุ ก็คอื การน�ามาใช้เพือ่ ปรับสภาพร่างกายหรือลดอาการ
ถอนจากการติดยาเสพติดชนิดรุนแรงเช่น แอลกอฮอล์ หรือการเสพติดสารกลุ่มฝินที่
ประกอบไปด้วยฝินดิบ มอร์ฟีน หรือ เฮโรอีน เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ผู้เข้ารับ
การบ�าบัดที่ต้องการเลิกเสพยังคงต้องพึ่งพาการใช้เมทาโดนซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ช่วย
ลดความอยากยาและความทรมานได้ดพี อสมควร แต่ไม่สามารถงดการใช้เมทาโดนได้เลย
กลายเป็นว่าความพยายามในการบ�าบัดได้นา� ไปสูก่ ารเสพติดยาอีกชนิด เหตุผลนีช้ ใี้ ห้เห็น
โอกาสในการพัฒนาและการค้นพบทางเลือกที่ดีกว่า เพราะการใช้พืชกระท่อมนั้น แม้จะ
ต้องใช้ต่อเนื่องแต่ไม่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเท่ากับการใช้ในผู้ใช้แรงงานที่
ขาดค�าแนะน�าจนท�าให้ใช้เป็นเวลาหลายสิบปีจนเกิดผลเสียต่อร่างกายที่ยากต่อการ
เยียวยา การประยุกต์ใช้พืชกระท่อมอย่างมีหลักการภายใต้การดูแลของสถานบ�าบัดร่วม
ไปกับการท�ากิจกรรมบ�าบัดและการฝึกวิชาชีพ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ
และร่างกายน่าจะเป็นทางออกที่ดีและยั่งยืนที่สุด
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บทที่ ๕

ฤทธิ์ทางเภสัชว�ทยา พ�ษว�ทยา และ การว�จัยในมนุษย
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, สมสมร ชิตตระการ และ จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
ปัจจุบันการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมในส่วนทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา ซึ่งเป็นการทดสอบฤทธิ์การรักษาโรคหรืออาการผิดปกติในร่างกายมนุษย์
รวมถึงความเป็นพิษของสารสกัดหรือสารส�าคัญทีไ่ ด้จากพืชกระท่อมนัน้ ส่วนใหญ่เป็นงาน
วิจัยที่ท�าในสัตว์ทดลอง โดยมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร
ที่ได้จากพืชกระท่อมในมนุษย์จ�านวนไม่มาก

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากพืชกระท่อม
มีรายงานการใช้พืชกระท่อมแบบดั้งเดิมทั้งของคนไทยและต่างประเทศในการ
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อาการอักเสบ อาการไอ และ อาการท้องเดิน1-4 ซึ่งเป็นการ
ออกฤทธิผ์ า่ นตัวรับชนิดโอปิออยด์ (opioid receptors, ตัวรับสารฝิน )5-8 พืชกระท่อมยัง
ถูกใช้ในชีวิตประจ�าวันของคนไทยและมาเลเซียบางคนในรูปแบบต้มน�้าดื่มหรือเคี้ยวใบ
สด เพื่อให้สามารถท�างานกลางแจ้งได้นานขึ้นทั้งนี้เนื่องจากพืชกระท่อมมีฤทธิ์คล้ายพืช
ฝิน 1, 9-10 โดยฤทธิท์ างเภสัชวิทยาดังกล่าวได้มรี ายงานการท�าการทดลองยืนยันในสัตว์ทดลอง
มากมาย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มรี ายงานว่าบริษทั Smith-Kline and French Laboratories
ได้ทดลองในขั้นพรีคลินิกในมนุษย์ ซึ่งเป็นการทดลองเชิงคลินิกครั้งแรกที่มีการรายงาน
แต่ผลการทดลองพบอาการไม่พึงประสงค์ (side effects) เกิดขึ้นหลายอย่าง2 อย่างไร
ก็ตามยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากการใช้พืชกระท่อมโดยล�าพังทั้งในรูปแบบการต้ม
น�้าดื่มและเคี้ยวใบสด10
ฤทธิร์ ะงับปวด มิตรากัยนีนออกฤทธิค์ ล้ายกับสารฝิน ทีร่ ะบบประสาทส่วนกลางท�าให้
การรับรู้ ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง และสารส�าคัญอีกชนิดในใบกระท่อมคือ 7-ไฮดรอกซี
มิตรากัยนีน มีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีน และอาการข้างเคียงที่ท�าให้เกิดอาการท้อง
ผูกน้อยกว่าผลทีเ่ กิดจากมอร์ฟนี นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาในหนูทดลองทีพ่ บว่ากระท่อม
มีฤทธิ์คล้ายยารักษาอาการซึมเศร้า
ผลต่อระบบทางเดินอาหาร มิตรากัยนีนลดการหดตัวของล�าไส้เล็กส่วนต้น (ileum)
โดยมีความแรงน้อยกว่ามอร์ฟีน ๑๐ เท่า สารสกัดใบกระท่อมลดอัตราการเคลื่อนที่ของ
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อาหารในล�าไส้เล็กโดยเฉพาะจะชัดเจนเมือ่ ให้ยาแบบครัง้ เดียว แต่เมือ่ ให้สารสกัดใบกระท่อม
เป็นระยะเวลานาน ๑๕-๓๐ วัน พบว่าจะไม่ลดอัตราการเคลื่อนที่ของอาหารในล�าไส้เล็ก
แสดงว่าเมื่อมีการให้สารสกัดใบกระท่อมเป็นระยะเวลานาน ระบบทางเดินอาหารจะมี
การปรับตัวหรืออาจเกิดภาวะทนยา (tolerance) และสารสกัดใบกระท่อมใช้รักษา
อาการท้องเสียได้ดีใกล้เคียงกับยามาตรฐาน
ผลต่อความอยากอาหาร การให้สารสกัดจากใบกระท่อมจะลดปริมาณอาหารและ
น�้าที่บริโภค และเมื่อใช้เป็นเวลานานพบว่าน�้าหนักตัวลดลง
ผลต่อระดับน�า้ ตาลในเลือด สารสกัดน�า้ สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม สารสกัด
อัลคาลอยด์ในใบกระท่อม รวมถึงมิตรากัยนีนเพิม่ อัตราการน�ากลูโคสเข้าสูเ่ ซลล์กล้ามเนือ้
ซึ่งตรงกับต�ารับแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน
ผลต่อกล้ามเนือ้ ลาย ทัง้ สารสกัดจากใบกระท่อมและมิตรากัยนีนท�าให้กล้ามเนือ้ ลาย
คลายตัว ซึ่งอาจท�าให้ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมเพื่อทดแทนการเสพติดฝินและ
มอร์ฟีนทั้งในคนไทยและมาเลเซีย10-11 จากรายงานของ Tanguay10 ได้มีการใช้กระท่อม
เพื่อทดแทนการเสพติดเฮโรอีนในคนไทย ๒ ราย เนื่องจากใช้เมทาโดนทดแทนแล้วไม่ได้
ผล ๑ รายและไม่สามารถเข้าถึงเมทาโดน ๑ ราย พบว่าผู้ใช้ทั้ง ๒ รายมีความพึงพอใจกับ
การใช้กระท่อมทดแทนเฮโรอีน รายงานอีกฉบับเป็นของประเทศมาเลเซียซึง่ ใช้พชื กระท่อม
ในการรักษาอาการถอนยาของผูท้ เี่ คยเสพติดกัญชาและเฮโรอีนจ�านวน ๑๓๖ ราย พบว่า
ร้อยละ ๘๔ ของผูใ้ ช้ทงั้ หมดสามารถรักษาอาการถอนยาจากกัญชาและเฮโรอีน ผลข้างเคียง
ที่พบได้แก่ น�้าหนักลด และ ท้องผูก11
เมื่อผู้เสพติดต้องการจะหยุดการใช้สารฝิน เฮโรอีน หรือ มอร์ฟีน จะท�าให้เกิด
อาการถอนยา (withdrawal symptoms) ซึ่งอาการถอนยาของผู้เสพติดสารเสพติด
ประเภทฝินและมอร์ฟีน ได้แก่ มีอาการกระสับกระส่าย อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว ขนลุก
คลืน่ ไส้ อาเจียน หาวแต่นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้ กระตุก น�า้ ตาไหล น�า้ มูกไหล
เหงื่อออก ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น12 ท�าให้ผู้เสพติดไม่สามารถทนต่อการหยุดเสพ
สารเสพติดได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะใช้พืชกระท่อมซึ่งออกฤทธิ์ผ่านตัวรับโอปิออยด์
เหมือนกับสารสกัดจากฝินหรือมอร์ฟีนมาใช้ทดแทนการเสพติดสารฝิน เฮโรอีน มอร์ฟีน
หรือยาแก้ปวดกลุ่มสารฝิน เพื่อลดอาการถอนยาที่เกิดขึ้นในขณะหยุดการเสพ ยังมี
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รายงานการทดลองของ Matsumoto และคณะ13 ท�าการทดลองในหลอดทดลอง
(in vitro) พบว่าสารส�าคัญที่สกัดได้จากพืชกระท่อมที่ชื่อมิตรากัยนีน (mitragynine)
เป็นสารกลุ่มแอลคาลอยด์พบได้ในสารสกัดจากพืชกระท่อมประมาณร้อยละ ๖๐-๖๕2,4
สามารถกระตุ้นตัวรับอะดรีนาจิกชนิดแอลฟา-2 (α-2 adrenergic receptor) ซึ่งสาร
หรือยาที่ออกฤทธิ์ผ่านตัวรับชนิดนี้สามารถใช้ในการรักษาอาการถอนยาของสารฝิน
มอร์ฟีน ยากลุ่ม benzodiazepine (ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ) และเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ได้ เช่น ยาเด็กซ์เมเดโทมิดีน (dexmedetomidine) เป็นต้น ๑๔ ยาดัง
กล่าวมีความจ�าเพาะต่ออะดรีนาจิกชนิดแอลฟา-2 สูงมากถึง ๑,๖๒๐ เท่าเมื่อเทียบกับ
อะดรีนาจิกชนิดแอลฟา-1 ซึ่งการกระตุ้นตัวรับดังกล่าวในระบบสมองส่วนกลางจะส่งผล
ให้เกิดการสงบประสาท (sedation) และลดอาการปวดต่าง ๆ

เภสัชจลนศาสตรของสารสกัดจากพืชกระท่อม
เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เป็นกระบวนการที่ร่างกายจัดการกับยา
ที่เข้าสู่ร่างกายด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย (absorption)
การกระจายตัวของยา (distribution) การแปรรูปของยา (metabolism) และ การขับถ่าย
ยาออกจากร่างกาย (excretion) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้รวมกับขนาดยาที่ให้จะเป็นสิ่งที่
ก�าหนดถึงความเข้มข้นของยาในบริเวณที่ยาไปออกฤทธิ์ และเป็นผลต่อเนื่องไปถึงความ
แรงของฤทธิ์ยาที่เกิดขึ้น เวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (onset) และระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของยาในร่างกาย (duration of action) ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์จะ
ท�าให้แพทย์หรือเภสัชกรผูส้ งั่ ใช้ยาเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ขนาดของการให้ยาและสามารถเลือกใช้ขนาดยาได้ถูกต้อง
ใบของพืชกระท่อมมีสารส�าคัญมีฤทธิท์ างชีวภาพทีเ่ ป็นกลุม่ แอลคาลอยด์หลายชนิด
เช่น mitragynine (๖๐-๖๕%) paynantheine (๙%) speciogynine (๗%) และ7-hydroxymitragynine (๒%) เป็นต้น2,4 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพดีได้แก่ มิตรากัยนีนและ
7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ในทางตรงกันข้ามสารทั้งสองชนิดสามารถเกิดความเป็นพิษ
ต่อร่างกายคนเราได้เช่นกันในกรณีที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายในขนาดสูง ซึ่งก็เหมือนกับยา
หรือสารทุกชนิดถ้าร่างกายได้รับในขนาดสูงก็เกิดความเป็นพิษเช่นกัน ซึ่งความเป็นพิษ
ของสารสกัดพืชกระท่อมจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษา
เภสัชจลนศาสตร์ของสารส�าคัญดังกล่าวเพื่อให้สามารถก�าหนดขนาดการให้สารสกัดพืช
กระท่อมที่เหมาะสม
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สารมิตรากัยนีน และ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ในใบกระท่อม เมื่อเข้าสู่ร่างกายทาง
ปากทั้งในรูปแบบต้มน�้าดื่มหรือเคี้ยวใบสด จะเกิดการขนส่งยาจากต�าแหน่งที่บริหารยา
เข้าสู่กระแสเลือดและระบบน�้าเหลืองโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยการแพร่ที่ไม่อาศัย
พลังงาน (passive transport) จากรายงานของ Parthasarathy และคณะ17 ท�าการ
ทดลองโดยให้มิตรากัยนีนทางหลอดเลือดด�าขนาด ๑.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว
พบว่าระดับสารมิตรากัยนีนที่สูงสุดในเลือด (Cmax) เท่ากับ ๒.๓ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
มีค่าครึ่งชีวิต (half-life) เท่ากับ ๒.๙ ชั่วโมง และมีค่าการกระจายตัวของยา (Vz/F)
เท่ากับ ๐.๗๙ ลิตรต่อกิโลกรัมซึ่งมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่ามิตรากัยนีนกระจายตัวเข้าสู่
เนือ้ เยือ่ ได้นอ้ ย ในขณะทีใ่ ห้มติ รากัยนีนทางปากในขนาด ๕๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว
พบว่าสารดังกล่าวใช้เวลาที่ระดับยาขึ้นสูงสุดในเลือดมีค่า ๑.๒-๑.๘๓ ชั่วโมง17-18 และมี
ค่าสัดส่วนของปริมาณยาที่ให้แก่ผู้ปวยที่ไปถึงระบบไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายได้
(bioavailability; F) เท่ากับ ๓ % ยังมีรายงานหลายฉบับที่ให้มิตรากัยนีนทางปากขนาด
๒๐-๕๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว17-19 พบว่ามีค่าการกระจายตัวอยู่ในช่วง ๓๗-๘๙
ลิตรต่อกิโลกรัมซึ่งมีค่าสูงกว่ากรณีที่ให้สารมิตรากัยนีนทางหลอดเลือดด�า นอกจากนี้มิ
ตรากั ย นี น ยั ง สามารถกระจายตั ว ผ่ า นโครงสร้ า งที่ ข วางกั้ น ระหว่ า งเลื อ ดในระบบ
หมุนเวียนเลือดกับของเหลวที่ล้อมรอบเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางหรือที่เรียกว่า
blood-brain barrier (BBB) ได้ดีกว่า 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน และสะสมในเนื้อเยื่อ
สมองในปริมาณที่สูงกว่า 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ๑๘ เท่า ๒๐
ส�าหรับการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิตรากัยนีนจากพืชกระท่อมในมนุษย์มี
เพียง ๒ การศึกษา โดยการศึกษาแรกเป็นของ Trakulsrichai และคณะ21 ที่ให้น�้าต้มใบ
กระท่อมในผู้เสพติดกระท่อมเรื้อรังเป็นเวลา ๘ วัน ผลการทดลองพบว่า เวลาที่ระดับยา
สูงทีส่ ดุ ในเลือด คือ ๐.๘๓ ชัว่ โมง ค่าครึง่ ชีวติ เท่ากับ ๒๓.๒๔ ชัว่ โมง ค่าการกระจายตัวของ
สารเท่ากับ ๓๘.๐๔ ลิตรต่อกิโลกรัม ค่าการก�าจัดยา (Cl/F) เท่ากับ ๙๘.๑±๕๑.๓๔ ลิตรต่อ
ชั่วโมง กิโลกรัม และการขับออกของมิตรากัยนีนทางปัสสาวะเท่ากับร้อยละ ๐.๑๔ ส่วน
อีกการศึกษาเป็นของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ท�าในอาสาสมัครสุขภาพ
ดีจา� นวน ๑๘ ราย โดยให้นา�้ ต้มใบกระท่อมปริมาตร ๕๐ มิลลิลติ รทีม่ ปี ริมาณมิตรากัยนีนที่
ได้รบั เฉลีย่ ๔๖.๒๐±๓.๕๗ มิลลิกรัมทางปากเพียงครัง้ เดียว พบว่าระดับความเข้มข้นสูงสุด
ของมิตรากัยนีนในเลือดเท่ากับ ๗๔.๙๔±๓๑.๙ นาโนกรัมต่อมิลลิลติ ร ทีเ่ วลา ๐.๘๗±๐.๓๓
ชัว่ โมง ค่าการช�าระยาทัง้ หมดออกนอกร่างกายเท่ากับ ๓.๓๓±๒.๑๓ ลิตรต่อชัว่ โมงกิโลกรัม
และมีปริมาตรการกระจายตัวของยาเท่ากับ ๖๙.๘๒±๓๐.๐๑ ลิตรต่อกิโลกรัม22
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ส่วนการแปรรูปของสารมิตรากัยนีนในร่างกายมนุษย์นนั้ สารดังกล่าวถูกเปลีย่ นแปลง
ในร่างกายผ่านกลไก phase I และ phase II โดยเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลสิส ตรงหมู่ methyl
ester ทีต่ า� แหน่ง ๑๖ เกิด O-demethylation ตรงหมู่ methoxy ต�าแหน่งที่ ๙ และ ๑๗
รวมทัง้ เกิดปฏิกริ ยิ า oxidation และ reduction เปลีย่ นหมู่ aldehyde เป็น carboxylic
acid และ alcohol ตามล�าดับ จากนั้นเมทาบอไลต์ที่ได้จะเชื่อมต่อกับหมู่ glucuronide
และ sulfate แล้วขับออกทางปัสสาวะ23 ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑

รูปที่ ๕.๑ แสดงวิถีการแปรรูปของมิตรากัยนีน

พิษวิทยาของสารสกัดพืชกระท่อม
ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมและมิตรากัยนีน
พบว่าสารสกัดแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมมีความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด
HepG2, HEK 293, MCL-5, cHol และ SH-SY5Y แบบขึ้นกับความเข้มข้น (dose-dependent manner) และที่ความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรท�าให้เซลล์ตาย
ทัง้ หมด24 ส่วนการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดพืชกระท่อมสัตว์ทดลองแบบเฉียบพลัน
มีรายงานว่าค่า LD50 (Lethal Dose 50%) ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่ให้กับ
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สัตว์ทดลองทัง้ หมดเพียงครัง้ เดียว แล้วท�าให้กลุม่ ของสัตว์ทดลองตายร้อยละ ๕๐ (ครึง่ หนึง่ )
ของสารสกัดแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมมีค่าเท่ากับ ๑๗๓.๒๐ ถึง ๕๙๑ มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม25-26 ส่วนมิตรากัยนีนมีค่า LD50 เท่ากับ ๔๗๗ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม26 ส่วนสาร
สกัดน�า้ พืชกระท่อมมีคา่ LD50 มากกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม27 ซึง่ ถือว่าสารสกัด
น�้าพืชกระท่อมมีความเป็นพิษน้อย
การศึกษาความเป็นพิษในมนุษย์มีรายงานฉบับแรกของ Grewal และคณะ28 โดย
ให้อาสาสมัครจ�านวน ๕ ราย ดื่มสารละลายมิตรากัยนีนในน�้าที่มีปริมาณมิตรากัยนีน
อะซิเตรด (mitragynine acetate) เท่ากับ ๕๐ มิลลิกรัมในอาสาสมัคร ๔ ราย และผง
ใบกระท่อมน�้าหนัก ๑.๓ กรัมในอาสาสมัคร ๑ ราย พบว่าอาสาสมัครทุกรายมีอาการ
cocaine-like effects ได้แก่ มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มมีความสุข หัวใจเต้นเร็ว เบื่ออาหาร
และนอนไม่หลับ เป็นต้น บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มือสั่นเล็กน้อย และ หน้าแดง
การศึกษาของ Singh และคณะ29 ท�าการศึกษาความเป็นพิษของพืชกระท่อมต่อค่า
พารามิเตอร์ทางห้องปฏิบตั การทางโลหิตวิทยาและเคมีคลินกิ ของเลือด (hematological
and clinical-chemistry parameters) ในผู้ใช้พืชกระท่อมจ�านวน ๕๕ รายเทียบกับ
อาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงจ�านวน ๑๙ ราย พบว่าค่าพารามิเตอร์หรือผลการตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบัติการของผู้ใช้พืชกระท่อมส่วนใหญ่ มีค่าไม่แตกต่างจากอาสาสมัคร
สุขภาพแข็งแรง มีเพียงค่าฮีโมโกบิน จ�านวนเม็ดเลือดขาว ปริมาณแคลเซียม คลอเลสเตอรอล
ชนิด HDL (high density lipoprotein) ที่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากอาสาสมัคร
สุขภาพแข็งแรง แต่ทกุ ค่าพารามิเตอร์ทเี่ ป็นผลตรวจจากห้องปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นช่วงค่าปกติ
รวมถึงผู้ใช้ใบพืชกระท่อมมาเป็นเวลานานมากกว่า ๕ ปีและได้รับมิตรากัยนีนในปริมาณ
๗๖.๓-๑๑๔.๘ มิลลิกรัมต่อวันที่เข้าร่วมการศึกษาดังกล่าว
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บทที่ ๖

รายงาน ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้พช� กระท่อมร่วมกับสารออกฤทธิป์ ระเภทอืน่
สมสมร ชิตตระการ, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางแถบยุโรป พืชกระท่อมไม่ได้จัด
เป็นพืชเสพติดให้โทษ จึงสามารถหาซื้อได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต หรือร้านขายผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั่ว ๆ ไป ซึ่งในบางร้านจะมีการจ�าหน่ายคู่มือการใช้พืชกระท่อมด้วย (รูปที่ ๖.๑)
ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมจะใช้ในการรักษาหรือบ�าบัดตนเอง เมื่อมีภาวะปวด วิตกกังวล
ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น หรือใช้ลดอาการถอนยาจากการใช้ยากลุ่มสารฝิน
หรือเฮโรอีน ซึ่งมีรายงานการใช้พืชกระท่อมในหลากหลายประเภท ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปที่ ๖.๑ หนังสือเกีย่ วกับพืชกระท่อมทีม่ กี ารจ�าหน่ายในร้านขายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในอเมริกา
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Case report 1
ชายอายุ ๔๓ ปี ถูกน�าส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการชัก มีประวัติปวดเรื้อรัง ได้
รับยาแก้ปวดกลุ่มสารฝิน ไฮโดรมอร์โฟน (hydromorphone) ผู้ปวยเกิดภาวะทนต่อยา
(drug tolerance) ไฮโดรมอร์โฟนเนือ่ งจากใช้ยานีแ้ ล้วไม่สามารถระงับปวดได้เหมือนเดิม
จึงน�ายานี้มาบดและฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เมื่อไม่สามารถหายาไฮโดรมอร์โฟนมาใช้ จึงใช้พืช
กระท่อมที่สั่งซื้อจากทางอินเตอร์เน็ตเพื่อบรรเทาอาการถอนยาไฮโดรมอร์โฟน ผู้ปวยดื่ม
ชากระท่อมวันละ ๔ ครั้ง เพื่อบรรเทาปวดและท�าให้ตื่นตัว ซึ่งต่างจากการใช้ยาแก้ปวด
กลุ่มสารฝินที่ท�าให้ง่วงซึม ค่าใช้จ่ายพืชกระท่อมปีละ ๑๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ ประมาณ
๔๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี เพือ่ ท�าให้ตนื่ ตัวมากขึน้ ผูป้ ว ยจึงใช้ยากระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง
โมดาฟินิล (modaﬁnil) ร่วมกับพืชกระท่อม และเกิดอาการชักภายใน ๒๐ นาทีหลังการ
ใช้ยา ผลการตรวจร่างกายปกติ ยกเว้นรูม่านตาเล็ก ผู้ปวยไม่มีประวัติชักหรือได้รับบาด
เจ็บที่ศีรษะมาก่อน ผลการเอ็กซ์เรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่พบสิ่งผิดปกติ
ผู้ปวยบอกว่าอาการถอนยาจากพืชกระท่อมจะน้อยกว่าอาการถอนยาจากยาแก้ปวด
กลุ่มสารฝินที่เคยใช้ ผลการตรวจร่างกายผู้ปวยมีน�้ามูกไหล นอนไม่หลับ สมาธิสั้นลง
ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งผู้ปวยมีอาการเหล่านี้ประมาณ ๑๐ วัน แพทย์สั่งจ่ายยา suboxone®
(buprenorphine/naloxone) อาการน�้ามูกไหลหยุดภายในวันแรกที่ได้รับการรักษา
และติดตามผู้ปวยเพื่อรักษาอาการปวดต่อไป1

Case report 2
ผู้ปวยชาย อายุ ๔๔ ปี มาพบจิตแพทย์เพื่อต้องการหยุดใช้พืชกระท่อม แพทย์สั่ง
จ่ายยารักษาโรคซึมเศร้า mirtazapine เนื่องจากผู้ปวยมีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า
จากความเครียดจากบริบทด้านสังคม และปัญหาทางด้านการเงิน
ประวัติในอดีต ผู้ปวยเคยมีปัญหาทางจิตเวช เนื่องจากติดแอลกอฮอล์ โคเคน แต่
หยุดการใช้แอลกอฮอล์และโคเคนมาแล้ว ๙ ปี มีภาวะซึมเศร้าร่วมกับอาการวิตกกังวล
มีประวัตติ ดิ สารเสพติดหลายชนิด เช่น โคเคน แอมเฟตามีน กัญชา ยานอนหลับไดอะซีแพม
และยาหลอนประสาท LSD แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้สารเหล่านี้
ประวัติครอบครัว ผู้ปวยไม่มีความสุขในวัยเด็ก เนื่องจาก พ่อ-แม่ ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มารดาออกจากบ้านตั้งแต่ผู้ปวยอายุ ๑๑ ขวบ บิดาเสียชีวิตเมื่ออายุ ๕๒ ปี
ด้วยโรคตับแข็งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ผูป้ ว ยใช้พชื กระท่อมมา ๓ ปี จากการสัง่ ซือ้ ทางอินเตอร์เน็ต เนือ่ งจากใช้แล้วรูส้ กึ ดีขนึ้
ระงับอาการวิตกกังวลได้นาน ผู้ปวยบอกว่ารู้สึกดีกว่าพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่ผู้ปวยเคยใช้
เช่น spirulina, barley grass, valerian, kava kava และ Rhodiola เนื่องจากผงใบ
กระท่อมมีรสขม จึงผสมกับน�้าหรือนม ผู้ปวยเริ่มต้นใช้ครั้งละ ๔ กรัม ท�าให้เคลิ้มสุข
ขยัน และ ผ่อนคลาย ซึ่งจะออกฤทธิ์นานประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นเพิ่มขนาดการ
ใช้มาเรือ่ ยๆ จนถึง ๔๐ กรัมต่อวัน แบ่งใช้วนั ละ ๔ ครัง้ ทุก ๖ ชัว่ โมง ผูป้ ว ยมีอาการถอนยา
โดยมีความรู้สึกอยากยา วิตกกังวล กระสับกระส่าย เหงื่อออก และ คัน ผู้ปวยใช้พืช
กระท่อมมา ๓ ปี ไม่ปรากฏอาการถอนยาที่ชัดเจน ผู้ปวยพยายามใช้ยากล่อมประสาท
เบนโซไดอะซีปีน ในการบรรเทาอาการถอนยาจากพืชกระท่อมแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ
สาเหตุหลักที่ผู้ปวยต้องการหยุดใช้พืชกระท่อมเนื่องจากราคาแพง โดยผู้ปวยใช้จ่ายค่า
พืชกระท่อมประมาณเดือนละ ๖๐๐ ปอนด์ หรือประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ผู้ปวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนาน ๔ วัน และนัดผู้ปวยมาพบเป็นระยะ2

Case report 3
ผู้ปวยชาย อายุ ๖๔ ปี ภรรยาน�าส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการชักและหมดสติ
เนื่องจากดื่มน�้าชาใบกระท่อมและพืชสมุนไพรล�าโพง (Datura stramonium) ๓๐ นาที
ก่อนเกิดอาการชักและหมดสติ
ประวัติในอดีต ผู้ปวยเข้ารับการซ่อมแซมศัลยกรรมท�ารูเปิดล�าไส้ใหญ่มา ๑ เดือน
มีอาการปวดเรื้อรังและซึมเศร้า ได้รับยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้าอะมิทริพไทลีน (amitriptyline) ยาแก้ปวดออกซิโคโดน (oxycodone) และพืชกระท่อม ผู้ปวยมีประวัติดื่ม
แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ผลการตรวจปัสสาวะพบกัญชา ยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้า ยา
แก้ปวดออกซิโคโดน สาเหตุการชักในผูป้ ว ยรายนีอ้ าจเกิดจากพืชสมุนไพรล�าโพง เนือ่ งจาก
มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง3

Case report 4
ชาย อายุ ๒๑ ปี เสียชีวติ มาแล้ว ๘ ชัว่ โมง น้องสาวผูต้ ายให้ขอ้ มูลว่า ผูต้ ายกลับบ้าน
มาเมื่อคืนบอกว่ารู้สึก ไม่ค่อยสบาย ง่ วงนอน วั นรุ ่ ง ขึ้ นน้ อ งสาวพบผู ้ ต ายนอนบน
พื้นห้อง ไม่หายใจ มีน�้าเลือดออกทางปากและจมูก จากการตรวจระดับยาในเลือดพบ
ยากล่อมประสาทอัลพราโซแลม (alprazolam) ๐.๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยาแก้ปวด
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ทรามาดอล (tramadol) ๐.๒๗ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้า
นอร์ทริปไทลีน (nortriptyline) ๑.๗๘ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ยากลุม่ สารฝิน เมทาโดน
(methadone) ๐.๓ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine)
๐.๔ ไมโครกรัม ต่อมิลลิลติ ร และ คาเฟอีน ๐.๓๙ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร นอกจากนี้ ยังตรวจ
พบแอลคาลอยด์พชื กระท่อม ยาต้านฮีสตามีนไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) และ
นิโคติน พบว่า ผูต้ ายใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน โดยเฉพาะอัลพราโซแลม นอร์ทริปไทลีน พบ
ระดับยาทีส่ งู กว่าที่ใช้ในการรักษา และใช้ร่วมกับยาที่มีผลกดระบบประสาทส่วนกลาง
เช่น ทรามาดอล เมทาโดน รวมทัง้ ไดเฟนไฮดรามีน ซึง่ ผลข้างเคียงของยาท�าให้งว่ งนอน ดัง
นัน้ อาจเป็นฤทธิข์ องยาที่ใช้ร่วมกัน4

Case report 5
ชาย อายุ ๒๐ ปี เสียชีวิตในห้องพัก พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ยาที่แพทย์
สั่งจ่าย และยาที่แพทย์ไม่ต้องสั่งจ่าย รวมทั้งหมด ๓๙ ชนิด ผู้ตายใช้พืชสมุนไพรและพืช
กระท่อมเป็นประจ�าเพือ่ บ�าบัดอาการนอนไม่หลับ จากการตรวจเลือดพบโปรพิวเฮกซิดนี
(propylhexedine) และ มิตรากัยนีน โดยยาโปรพิวเฮกซิดีนเป็นอนุพันธุ์ของเมทแอม
เฟตามีน ใช้เป็นยาลดความอ้วน ลดอาการคัดจมูก และกระตุ้นจิตประสาท การเสียชีวิต
อาจเป็นผลจากการใช้ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมากเกินไป เพราะพบขนาดยา
ในเลือดสูงกว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาประมาณสามเท่า5

Case report 6
ชาย อายุ ๑๗ ปี พบนอนหมดสติอยู่บนเตียงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา มีอาเจียนสี
น�้าตาลเปอนบนใบหน้า พบถุงซิปลอคใส่กระท่อมบาหลี (Bali kratom) และขวดเปล่าที่
เคยใส่กระท่อมที่เป็นของเหลว ซึ่งเพื่อนหญิงบอกว่าผู้ตายกินเมื่อคืน และขวดเปล่าที่
ใส่ยาโปรเมทาซีน (promethazine) ผูต้ ายมีประวัตภิ าวะซึมเศร้า เคยมีประวัตคิ ดิ ฆ่าตัวตาย
เสพเฮโรอีนและปวดหลังเรือ้ รัง ผูต้ ายจึงใช้พชื กระท่อมเพือ่ บ�าบัดภาวะดังกล่าว จากการ
ตรวจเลือดพบตัวยา ๕ ชนิด คือ ยาระงับอาการไอกลุ่มสารฝินเด็กโตรเมโทรเฟน (dextromethorphan) ยาต้านฮีสตามีนไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) ยากล่อม
ประสาททีมาซีเพม (temazepam) และคลอนาซีเพม (clonazepam) และมิตรากัยนีน
ซึ่งยาทั้ง ๕ ชนิด มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง จึงเสริมฤทธิ์กัน6
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Case report 7
หญิง อายุ ๓๗ ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากเสพติดกระท่อม ผู้ปวยมี
ประวัตเิ ป็นโรคซึมเศร้าภายหลังคลอดบุตร ได้รบั การรักษาด้วยยาเซอทราลีน (sertraline)
ซึง่ เป็นยากลุม่ selective serotonin reuptake inhibitor ผูป้ ว ยหยุดการใช้ยาเซอทราลีน
ด้วยตนเอง ผู้ปวยท�างานเป็นครู ได้รับการแนะน�าให้ใช้พืชกระท่อมจากเพื่อนที่ใช้ในการ
ระงับปวดจากโรคไฟโบรมัยอัลเจีย (ﬁbromyalgia คือ โรค/กลุ่มอาการที่มีการเจ็บปวด
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน) ผู้ปวยใช้ใบกระท่อมแบบผงแห้งบรรจุในแคปซูล
โดยสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต โดยช่วยบรรเทาปวดและท�าให้ความรู้สึกดีขึ้น ต่อมาผู้ปวย
รู้สึกใช้กระท่อมมากขึ้นกว่าที่ตั้งใจ ผู้ปวยต้องการหยุดใช้พืชกระท่อมแต่เกิดกลุ่มอาการ
ถอนยา คือ ปวดท้องมาก เหงื่อออก ตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ผู้ปวย
พยายามใช้ยาโคลนิดีน (clonidine) ในขนาดต�่าเพื่อบ�าบัดรักษาแต่ไม่ได้ผล ผู้ปวยมี
น�า้ หนักลดลงเนือ่ งจากกระท่อมท�าให้ลดความอยากอาหาร สามีของผูป้ ว ยบอกแพทย์วา่ ผู้
ปวยแอบซ่อนกระท่อมและยังคงแอบซื้อทางเฟดเอ็กซ์ (FedEx) เนื่องจากผู้ปวยห่วง
เรือ่ งสัมพันธภาพในครอบครัว อาจจะเสียครอบครัวไปถ้ายังคงใช้พชื กระท่อมอยู่ ทัง้ สามี
และบิดาของผู้ปวยจึงน�าผู้ปวยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ปวยได้รับการรักษา
แบบการรักษาผู้เสพติดสารฝิน โดยการให้ยาโคลนิดีน ในขนาด ๐.๑-๐.๒ มิลลิกรัม
ทุก ๒ ชัว่ โมง และไฮโดรไซซีน (hydroxyzine ยากลุม่ ต้านฮีสตามีน หรือ ยาแก้แพ้) ในขนาด
๕๐ มิลลิกรัม ทุก ๖ ชั่วโมง หลังจากนั้น ๒-๓ วัน อาการดีขึ้น และแพทย์ได้สั่งจ่ายยาเพื่อ
บ�าบัดโรคซึมเศร้าด้วยและนัดผู้ปวยมาพบเป็นระยะ7

Case report 8
ชาย อายุ ๑๙ ปี มีประวัตวิ ติ กกังวล มีประวัตเิ ป็นลมชักครัง้ แรกพบหมดสติในห้องน�า้
ของโรงเรียน นอกจากนีย้ งั ได้รบั ยา lisdexamfetamine dimesylate รักษาโรคสมาธิสนั้
แบบไม่ต่อเนื่อง ๑ ปีต่อมา ผู้ปวยมีอาการลมชักเป็นครั้งที่ ๒ ผู้ปวยใช้พืชกระท่อมมา
หลายเดือน วันละหลายเม็ด เพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวล หลังจากผู้ปวยมีอาการลมชัก
ครั้งที่ ๓ ผู้ปวยได้รับยารักษาโรคลมชัก ลิวิททิราซิเทม (levetiracetam) ผู้ปวยยังคงมี
การใช้พืชกระท่อม แต่ไม่ได้ใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้น ต่อมาผู้ปวยมีอาการลมชักครั้งที่ ๕
และผู้ปวยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคลมชักเนื่องจากมีอารมณ์แปรปรวน
แพทย์จึงจ่ายยารักษาโรคลมชักใหม่คือ ลาโมไตรจีน (lamotrigine) การชักครั้งที่ ๖
ท�าให้ผปู้ ว ยได้รบั อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ นอกเหนือจากการใช้พชื กระท่อม ยังมีการใช้กญ
ั ชา
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สัปดาห์ละครั้ง ยารักษาโรคสมาธิสั้น ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ยากล่อมประสาทอัลปราโซเลม
เดือนละครั้ง การรักษาคือการได้รับยารักษาโรคลมชักลาโมไตรจีน และหยุดการใช้พืช
กระท่อม ไม่พบอาการชักในผูป้ ว ย แต่กส็ ญู เสียการติดตามผูป้ ว ยเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลง
ประกันสุขภาพ8
จากรายงานการใช้พืชกระท่อม พืชสมุนไพร หรือ ยารักษาโรคร่วมกัน โดยเมื่อ
ร่างกายได้รบั ยาหรือสารต่าง ๆ เข้าไป ยาหรือสารเหล่านัน้ จะถูกแปรรูปโดยเอนไซม์ชนิด
ต่าง ๆ ภายในร่างกาย อวัยวะหลักที่ใช้ในการแปรรูปยาส่วนใหญ่คือ ตับ เพราะตับจะ
เป็นอวัยวะในการสร้างเอนไซม์หลาย ๆ ชนิด ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้อาจถูกยับยั้งท�าให้การ
แปรรูปยานั้นลดลงหรือเหนี่ยวน�าท�าให้ยานั้นถูกแปรรูปได้เร็วขึ้น โดยมีรายงานสารมิตรา
กัยนีนเหนี่ยวน�าเอนไซม์ CPY1A29 ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D610 และเอนไซม์ UGT1A611
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้พืชกระท่อมร่วมกับยารักษาโรค พืชสมุนไพร หรือกับสารเสพ
ติดชนิดอืน่ ๆ อาจมีผลท�าให้เสริมฤทธิแ์ ละเป็นผลท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เนือ่ งจาก
พบว่ามิตรากัยนีนสามารถยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายได้หลายชนิด รวมทั้งยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคก็จะมีผลต่อเอนไซม์เหล่านี้เช่นเดียวกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ ร่วมกันจึง
ต้องระวังการใช้ยาเหล่านี้
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บทที่ ๗

แบบแผนการใช้พ�ชกระท่อมแบบพ�้นบ้าน
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ ดาริกา ใสงาม

แบบแผนการใช้พ�ชกระท่อม
ชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อมแบบดั้งเดิมนั้นนิยมใช้ใบสด โดยการลอกก้านใบออกและ
เคี้ยวเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อใบพร้อมกับกลืนน�้าลงไป เมื่อเคี้ยวจนจืดก็จะคายกากทิ้ง
ใช้ใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป ถ้าใบอ่อนเกินไป “เคี้ยวแล้วมันแปล้ ๆ แหยะ ๆ
เป็นชานก็ไม่ได้ ต้องกลืนเข้าไป กลืนกากเข้าไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ถ้าแก่เกินไปเวลาเคี้ยว
เศษก้านใบจะแทงเข้าไปในเหงือก เสียดข้างฟัน ต้องจิม้ ฟันอยูเ่ รือ่ ย” เคีย้ วครัง้ ละ ๑-๓ ใบ
บางรายก็กลืนทัง้ กาก ทัง้ น�า้ หรือน�าใบสดไปต้มดืม่ แบบชา บ้างก็นา� ใบสดไปตากแดดให้แห้ง
แล้วบดเป็นผงและชงดื่มแบบชา หรือผสมกับน�้าผึ้งแล้วปันเป็นก้อนกลม ๆ เล็ก ๆ คล้าย
ยาลูกกลอนเพื่อความสะดวกในการพกพาไว้ใช้ในยามที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นและไม่
สามารถหาใบกระท่อมสดได้กจ็ ะใช้แบบแห้งแทน ถ้าเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งฟัน หรือ
ไม่มฟี นั ก็จะใช้กระบอกบดกระท่อมให้ละเอียดก่อนเคีย้ ว เหมือนคนแก่ทตี่ า� หมากก่อนเคีย้ ว
ในปัจจุบัน ผู้ใช้มักเป็นผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ใช้เพื่อการท�างานหรือใช้
ตามวัฒนธรรมท้องถิน่ นิยมใช้โดยการเคีย้ วใบสดมากกว่า ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่มกั จะใช้กระท่อม
ในช่วงเช้า ช่วงบ่าย หรือเวลาทีเ่ หนือ่ ยจากการท�างาน และก่อนนอน บางคนใช้เพียงวันละ
๑ ครั้ง บางคนเคี้ยวทุก ๆ ๑ หรือ ๒-๓ ชั่วโมงต่อค�า บางคนต้องเคี้ยวทั้งวันทั้งคืน โดย
ปริมาณในการใช้แต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของใบกระท่อมด้วย เช่นถ้าใบใหญ่ก็ใช้
ประมาณครึง่ ใบ ถ้าใบเล็กก็ประมาณ ๑-๒ ใบ บางคนใช้ ๒-๔ ใบ และส่วนใหญ่ใช้กระท่อม
ร่วมกับ กาแฟ ชา โอวัลติน เครื่องดื่มชูก�าลัง น�้าเปล่า และ สูบใบจากมวนยาสูบ
ผู้ที่ใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่บอกว่ากินกระท่อมเพื่อท�างาน เพื่อสังสรรค์ และกินเพื่อ
รักษาโรค นอกจากนี้ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อกระท่อมทั้งในด้านสุขภาพ
การท�างาน และสังคม
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กระบอกบิด

ลอกก้านใบก่อนเคี้ยว

กระบอกบิด

หรือจะใช้ครกตำ�เพื่อความนัว

นำ�ใบสดไปต้มดื่มแบบชา

กระท่อมเป็นพืชเขตร้อน ขึน้ เองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้
ผู้ใช้กระท่อมประจ�ำนิยมแอบปลูกไว้หลังบ้าน ๑-๒ ต้น ในสวนยางพารา สวนปาล์ม และ
สวนผลไม้ ในพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาพบว่า มีพืชกระท่อม ๒ ชนิด ที่ชาวบ้านนิยมใช้ ได้แก่
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กระท่อมก้านแดง และ ก้านเขียว เมื่อก่อนชาวบ้านนิยมใช้ก้านแดง ในช่วงหลังมีการ
ปราบปรามและตัดท�าลายต้นกระท่อม กระท่อมก้านแดงเริม่ หายาก ปัจจุบนั ชาวบ้านจึง
นิยมใช้กระท่อมก้านเขียวมากกว่าก้านแดง ผู้ใช้กระท่อมให้ข้อมูลว่ากระท่อมก้านแดงมี
รสชาติขมกว่ากระท่อมก้านเขียวและออกฤทธิ์ได้นานกว่า ๓๐ นาทีและออกฤทธิ์เร็วกว่า
ภายใน ๘ นาทีก็ออกฤทธิ์ ถ้าเคี้ยวก้านเขียวประมาณ ๑๕ นาทีจึงจะออกฤทธิ์

กระท่อมก้านแดง

กระท่อมก้านเขียว
ในอดีตกระท่อมสามารถซือ้ ได้ทวั่ ไปในตลาดสดในชุมชน ปัจจุบนั นีก้ ระท่อมค่อนข้าง
หายาก และไม่สามารถขายได้ในตลาดได้เพราะคนขายเสีย่ งต่อการถูกจับ ในความเป็นจริง
คนทีใ่ ช้กระท่อมเป็นประจ�ายังสามารถหาซือ้ กระท่อมได้จากร้านน�า้ ชาในหมูบ่ า้ น ร้านผลไม้
ข้างทางทีล่ กั ลอบขายให้คนขับรถสิบล้อ รถพ่วง ผูใ้ ช้แรงงาน หรือขอซือ้ จากบ้านทีแ่ อบปลูก
ซึง่ ผูซ้ อื้ และผูข้ ายจะรูก้ นั แต่ราคาในปัจจุบนั ค่อนข้างแพงเมือ่ เทียบกับเมือ่ ก่อน ปี ๒๕๕๒
ราคาประมาณ ๒๕-๔๐ บาทต่อ ๑ ก�า (๔๐-๕๐ ใบ) ปัจจุบนั ราคา ๕๐-๒๐๐ บาท ราคาแตก
ต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ พืน้ ทีไ่ หนต�ารวจเข้มงวดกระท่อมก็จะมีราคาแพงมาก สถานทีท่ นี่ ยิ ม
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ใช้กระท่อม นอกจากที่บ้านของตัวเองและ
บ้านเพื่อนฝูงแล้ว ชาวบ้านมักนิยมไปนั่ง
ทีร่ า้ นน�า้ ชาในหมูบ่ า้ นตอนเช้าก่อนไปท�างาน
และพกพาใส่กระเปาไปไว้ใช้ชว่ งเวลาท�างาน
ใช้ที่สนามวัวชน สนามไก่ชน ในวันเสาร์
และอาทิตย์ เมื่อก่อนเจ้าของสนามจะจัด
เตรียมไว้ไห้บริการ แต่ตอนนีห้ ายาก ส่วน
ใหญ่ก็จะพกพามากันเอง

ราคาก�าละ ๕๐ บาท มีประมาณ ๕๐ ใบ

ใช้เพื่อการท�างาน
“กระทอมชวยเพิ่มกําลังในการทํางาน”
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพืน้ ทีท่ ที่ า� การศึกษายังคงมีอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่
มักท�างานหนักตั้งแต่รุ่งสางจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน และต้องท�างานกลางแดดตลอด
ทั้งวัน
โดยทั่วไป ชาวบ้านมักใช้กระท่อมในช่วงเวลากลางวันเพื่อช่วยในการท�างานและ
ตอนเย็นส�าหรับสังสรรค์ หลังจากที่ผู้ใช้เคี้ยวใบกระท่อมแล้ว ก็จะมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นใน
การท�างาน ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ตลอดวัน
หากเป็นชาวสวนยางหรือคนขับรถสิบล้อก็มักใช้ในเวลากลางคืน นอกจากจะช่วย
ให้มีแรงแล้ว ยังสดชื่น กระปรี้กระเปร่าและไม่ง่วง
“เวลาไปท�านา กินกระท่อมมันไม่เหนื่อย ไม่หิว ตอนเช้าต้องเดินไปนา ๖-๗ กิโล
ก็หอ่ ผ้าพาไปกินทีน่ า พอเหนือ่ ยอยากข้าว ก็กนิ กระท่อม ไม่อยากกินข้าว อยากกินกระท่อม
จะได้ท�างาน กินแล้วเต็มแรง ก�าลังดี ไถนาตากแดดได้ทั้งวัน กับแดดตาสู้ได้ แต่ถูกฝน
ไม่ได้ มันหนาวเย็นปวดเข้าไปถึงกระดูก”
เกษตรกรวัย ๗๕ ปี
“...กระท่อมมีผลดีกับการท�างาน ท�างานขยัน ท�างานตากแดดได้ทั้งวันไม่เหนื่อย
ไม่เมื่อยง่าย” “กินท่อมนี่ขุดดิน ไถนา ชับชึก (แข็งแรง ทนทาน)”
เกษตรกรวัย ๕๙ ปี
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“กระท่อมไม่มีโทษอะไรเลย มีแต่ประโยชน ยืนตีเหล็กได้ทั้งวัน ถ้าเขาแคบ (รีบ)
เราก็ต้องท�าให้ทัน บางวันก็กินข้าวมื้อเดียว ประหยัดข้าวดีด้วย”
ช่างตีเหล็ก ท�ามีดวัย ๗๐ ปี
“…กินท่อมเพื่อท�างาน กินมานาน ราคาถูกกว่าบุหรี่หรือยาเสพติดชนิดอื่น คนกิน
ท่อมนี้ดีกว่าพวกกินเหล้าสูบยา คนกินท่อมไม่เคยรบกับใคร กินแล้วก็ไปท�างาน คนเฒ่า
คนแก่บอกว่า เหล้าเอามา กัญชาเดีย๋ วก่อน กระท่อมไปท�างาน ไปหาผักหาปลา แบกคอน
อยู่ที่กระท่อม คนเมื่อก่อนเขาอยากมีลูกเขยกินท่อมมากกว่ากินเหล้าสูบยา”
แรงงานรับจ้างทั่วไปวัย ๔๓ ปี

ใช้เพื่อรักษาโรค
ชาวบ้านในพืน้ ทีใ่ ช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังไม่มผี ลการวิจยั ในมนุษย์
ว่ากระท่อมสามารถลดน�้าตาลได้จริงหรือไม่ หากใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในระยะยาว
จะมีผลต่ออวัยวะภายในอย่างไรบ้างโดยเฉพาะตับ จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ปวย
เบาหวานเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่ที่ใช้กระท่อมรักษาเบาหวาน ค่อนข้างพอใจกับผลที่ได้
รับ เนื่องจากน�้าตาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพบ ๒ รายที่เป็นเบาหวานจากพันธุกรรม
ที่มีประวัติ พ่อ หรือ แม่ เป็นเบาหวานมาก่อน แม้จะกินกระท่อมแต่ก็ยังเป็นเบาหวาน
“กระทอมเปนพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเทียบเทากับยาแผนปจจุบัน”
ความรูจ้ ากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้ถา่ ยทอดสูล่ กู หลานรุน่ ต่อรุน่ ในการใช้ใบกระท่อมรักษาโรค
ได้แก่ อาการไอเรื้อรัง ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อย ปวดท้อง แผลอักเสบ แก้ไข้ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น ผู้ใช้บางคนบอกว่าเคยมีอาการปวดท้อง ปวดนาน
หลายวัน กินยาที่สถานีอยามัยให้มาจนหมดไปหลายขวดอาการปวดท้องก็ไม่ทุเลาลง
เคยได้ยนิ คนแก่ในหมูบ่ า้ นบอกว่ากระท่อมช่วยลดอาการปวดได้ เวลาเข้าปาไปหาของปา
แล้วถูกมีดบาดมือหรือกิ่งไม้ข่วนเป็นแผลเลือดไหล ก็จะหาใบกระท่อมมาเคี้ยวและเอา
มาใส่แผลให้เลือดหยุดไหลและบรรเทาอาการปวด เขาจึงลองเคีย้ วใบกระท่อมดู ปรากฎว่า
อาการปวดท้องทุเลาลง จากนัน้ มาก็หยุดกินยาจากสถานีอนามัย แล้วหันมาใช้ใบกระท่อม
แทนวันละ ๓ ใบ ๓ มื้อ เพียงไม่กี่วันอาการปวดท้องเรื้อรังก็หาย
ผู้ใช้พืชกระท่อมในการรักษาโรคมักจะกินเกลือหรือน�้าตาลลงไปพร้อมกับเคี้ยวใบ
กระท่อมด้วย เพือ่ ลดความขมเฝอ นจากใบกระท่อม เคีย้ วกลืนน�า้ แล้วคายกากทิง้ บางคน
ก็กลืนเข้าไปทั้งหมด
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“ตอนแรกที่กิน ลุงปวดท้อง ไปหาหมอที่อนามัยกินยาจนขวดยาเต็มบ้านก็ไม่หาย
ไปขอยาเขาบ่อยจนลุงอาย ก็เลยลองเคี้ยวกระท่อมดู เห็นคนแก่เขากินกัน ก็หยิบมา
เคี้ยว สักพักอาการปวดท้องเริ่มทุเลาลง จากนั้นมาลุงก็กินมาเรื่อยจนติด ตอนนี้ถ้าไม่กิน
จะปวดท้อง”
เกษตรกรวัย ๖๐ ปี
“เคยท้องร่วงถ่ายทั้งคืน ตี ๒ ลุกขึ้นไปเก็บใบกระท่อมมากินกับน�้ำปูนใส หายเลย
บางทีเวลาไม่สบายไออยูเ่ ป็นเดือน กินยาไม่หายสักที พ่อเฒ่าบอกว่าให้กนิ กระท่อมกับเกลือ
หรือน�้ำตาล บางคนก็กินกับน�้ำฝน เลยลองดู กิน ๒ ครั้ง หายเลย”
ชาวสวนวัย ๔๒ ปี
“ถ้าเป็นเบาหวานกินกระท่อมยิ่งดี ป้องกันได้ด้วย คนที่กินกระท่อมไม่ค่อยเป็นเบา
หวาน ท้องเสีย ปวดท้องไม่ต้องไปหาหมอ กินกระท่อมสัก ๒ ใบ ใส่น�้ำตาลลงไป หายเลย
เป็นยาแก้ไออย่างดี ไม่ต้องซื้อยากิน”
เกษตรกรวัย ๔๒ ปี
“กระท่อมไม่มีผลเสีย แต่ต้องรู้จักกิน มันให้โทษกับร่างกายอย่างเดียว คือ ถ้าเรา
กินกระท่อมจะไม่อยากกินข้าว กินไม่เป็นเวลา”
เกษตรกรวัย ๕๗ ปี
จากค�ำบอกเล่าของคุณตาท่านหนึ่ง “สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ตายังเป็นเด็ก
ตอนนัน้ ทีจ่ ำ� ความได้ ชีวติ คนในหมูบ่ า้ นมีความยากล�ำบากมาก แถมมีโรคห่าระบาด ก็เห็น
ผู้ใหญ่เขาเก็บใบไม้ชนิดหนึ่งมากิน เอามารักษา มารู้ทีหลังว่าเป็นใบกระท่อม เมื่อก่อน
สมัยสงคราม หยูกยาหาล�ำบากมาก ก็ได้
อาศัยพืชสมุนไพรตามความรู้ของคนเฒ่าคน
แก่ โชคดีได้ใบกระท่อมมาช่วย”
การตามหาต้นกระท่อมอายุร้อยกว่าปี
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เริ่มต้นขึ้นตามค�ำบอกเล่า
ของชาวบ้าน นอกจากการได้สัมผัสและรับรู้
เรื่องราวอันน่าสะพรึงที่หลายคนกล่าวขาน
ต้นกระท่อมแฝดคูน่ ยี้ งั เปรียบเสมือนผูม้ พี ระคุณ
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ที่ช่วยรักษาและต่ออายุให้บุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวได้มีชีวิตอยู่กับลูกหลานจนถึง
วินาทีสุดท้าย
สภาพอากาศในวันที่แดดร้อนระอุ จนนักวิจัยและทีมงานแทบจะไหม้เกรียม แต่เมื่อ
เดินเข้ามาในสวนผลไม้ และเดินทะลุมายังปลายสวน เพื่อชมต้นกระท่อมที่ตามหา กลับ
พบว่า อากาศช่างแตกต่างจากเมื่อครู่ มันวังเวง เย็นยะเยือก จนเจ้าของสวนและทีมงาน
ขนลุก เมื่อเดินมาถึงจุดหมาย ผู้วิจัยกลับมองหาต้นกระท่อมไม่เจอ จนต้องถามเจ้าของ
สวนว่าต้นกระท่อมอยู่ตรงไหน ทั้ง ๆ ที่ต้นกระท่อมตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าพวกเรา แม้
ปลายปีจะเป็นช่วงที่กระท่อมผลัดใบ แต่ความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ท�าให้ไม่อาจละ
สายตาได้ ถ้าได้มาประมาณช่วงเดือนหก เดือนเจ็ด ช่วงฤดูทเี่ งาะสุก เป็นช่วงทีใ่ บกระท่อม
ผลิใบเต็มต้น ใบกระท่อมเป็นเงาแวววับ ช่วงนี้ใบกระท่อมจะสวยมาก
กระท่อม ๒ ต้นนี้มีมานานก่อนที่พ่อของเจ้าของสวนจะมาอยู่ที่นี่ ที่ดินตรงนี้เป็นที่
ดั้งเดิมตกทอดมาจากบรรพบุรุษของแม่เจ้าของสวน
“กระท่อม ๒ ต้นนี้ สมัยพ่อก็กิน เตี่ยผมเป็นคนจีน แกมาจากเมืองจีน ก่อนที่แกจะ
ได้มาเริ่มกินท่อม เรื่องมีอยู่ว่า แกไปหาหมอ มีอาการปวดท้อง เมื่อก่อนหมอไม่เก่ง รักษา
ยังไงแกก็ไม่หาย คนแก่ ๆ บอกว่าลองเอาใบท่อมมากินดู พอแกกินเข้าไปแล้วอาการ
ปวดท้องทุเลาลง ต่อมาแกเอาท่อมนี้แหละมากิน แล้วแกหาย ก็กินมาเรื่อย ๆ จนแกเสีย
ไป ตอนที่เตี่ยเสีย แกอายุ ๙๐ ปี แกเสียไปนานหลายปีแล้ว”
แม้ว่าเจ้าของสวนและสมาชิกในครอบครัว
ไม่มีใครเลยที่กินกระท่อม แต่กระท่อมแฝดคู่นี้ จะ
ไม่มีการถูกตัดท�าลายทิ้งอย่างแน่นอน
ทั้ง ๒ ต้นนี้ คือกระท่อมก้านเขียว ชาวบ้านใน
ละแวกนีท้ ปี่ ลูกกัน ก็คอื กระท่อมต้นนี้ เวลาทีอ่ อกดอก
เมล็ดแก่จดั พอร่วงมันก็ปลิวไปไกล แล้วก็งอกเป็น
ต้นใหม่ ตามสวนเงาะมีต้นอ่อนของกระท่อมเต็มไป
หมด แล้วชาวบ้านก็มาขุดไปปลูก เอาไปขยายพันธุ์
กระท่อม ๒ ต้นนี้ คนในพื้นที่รู้ดีว่ามีความน่ากลัวแค่ไหน เด็กวัยรุ่นไม่มีใครกล้ามา
ลักขโมย ไม่มีใครกล้าเข้ามาเลย ก่อนหน้านั้นมีหลายรายที่มาขโมยแล้วตกต้นท่อมตาย
ส่วนใหญ่ตกลงมาจากต้นท่อม มักไม่รอด เมื่อปีที่แล้ว (๒๕๖๐) มี ๒ ราย
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“เมื่อต้นปีที่แล้ว มีวัยรุ่นมาขโมยขึ้นต้นท่อมแล้วตกลงมา ผมนอนแลมวย พอลุกมา
เข้าห้องน�้ำ แล้วหันไปเห็นเด็กวิ่งเต็มไปหมด ไอ้พวกนี้มาท�ำอะไรกัน มาลักท่อมกันหล่าว
ผมเดินมาทีต่ น้ ถึงเห็นว่าวัยรุน่ ตกลงมาจากต้นท่อมลงมาอยูห่ ว่างกลางนัน้ เลย พอเสร็จแล้ว
มันหามกันไปใส่ซาเล้ง ถึงผมไปแล ผมว่าบ่าวเอ้ย มึงไม่รอดแน่แล้ว พอแลดูหน้าซีดหมด
มือเล็บอะไรซีดหมดแล้ว ผมว่าไม่รอดแน่แล้วตกลงมาขนาดนี้ แต่วา่ มันไม่ตาย กระดูกสันหลัง
นี่หักหมด กระดูกเชิงกรานหักหมด นอนติดเตียง เลยตอนนี้ ตอนหลังมันพูดได้ มันพูด
กับเพือ่ น ๆ ว่า มันขึน้ ไปแล้วพักเหนือ่ ย ตรงกิง่ ท่อม ถึงมันนัง่ อยู่ มันว่ามันนัง่ เฉย ๆ นัง่ ให้
หายเหนื่อย อะไรไม่รู้ผลักมันแล้วหงายลงมาเลย”
“อีกรายมาลักท่อมตอนกลางคืน มากัน ๒ คน แล้วก็ตกลงมาตายทั้งคู่เลย ญาติพี่
น้องก็มาเอาศพตอนกลางคืน พอตอนเช้าเดินไปดูที่ต้นกระท่อม ของเซ่นไหว้ ทั้งไก่ ทั้ง
เหล้า เต็มหมดเลยใต้โคนกระท่อม มันมาลักเซ่นไหว้ตอนกลางคืน คนที่ตกลงมาตายแล้ว
เขามาเชิญวิญญาณไป ส่วนคนที่ไม่ตาย นอนติดเตียง ก็มาท�ำพิธีขอขมา”
พื ช กระท่ อ มนอกจากเป็ น ยา
สมุนไพรส�ำหรับชาวบ้านแล้ว ยังเป็น
ยาสมุ น ไพรส� ำ หรั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย งด้ ว ย
เช่น วัว ควาย และ หมู เมื่อสัตว์เลี้ยง
ท้องเสีย เจ้าของจะเก็บใบกระท่อม
มาผสมกับอาหารให้กิน ผสมให้กิน
ประมาณ ๒-๓ มื้อ อาการก็ดีขึ้น
ช่วยประหยัดเงินในการไปหาซื้อยา
มารักษา

ความยิ่งใหญ่ของกระท่อมแฝดอายุร้อยกว่าปี

ใช้เพื่อทดแทนสารเสพติด
แม้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยงั มีไม่มากพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ กระท่อมสามารถใช้เป็นยา
รักษาผูท้ ตี่ ดิ ยาบ้า เฮโรอีน หรือสารเสพติดตัวอืน่ ได้หรือไม่ มีเพียงข้อมูลรายกรณีวา่ มีผทู้ เี่ คยใช้
สุรา ยาบ้า เฮโรอีน เมื่อเปลี่ยนมาใช้กระท่อม ท�ำให้เลิกสารเหล่านี้ได้ ผู้ที่เคยใช้เฮโรอีน
เมือ่ มีอาการขาดยาหรือผูท้ อี่ ยูใ่ นช่วงก�ำลังจะเลิก เมือ่ ใช้กระท่อมทดแทนสามารถลดอาการ
ถอนยาหรือเสีย้ นยาเมือ่ ไม่มเี ฮโรอีนใช้ ผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารติดเหล้า เมือ่ ใช้พชื กระท่อมทดแทน
ท�ำให้ลดอาการเสี้ยนเหล้าลงและลดอาการอยากดื่ม และสามารถเลิกดื่มเหล้าได้
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป1 พืชกระท่อมไม่ได้จัดเป็นสารเสพติด
ที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงมีการซื้อขายพืชกระท่อมผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยังพบมีการ
ขายในประเทศญี่ปุน มีรายงานการใช้พืชกระท่อมเพื่อใช้ทดแทนการติดสารฝิน2-3 ใช้เพื่อ
ป้องกันอาการถอนยาจากแอลกอฮอล์4 หรือเพื่อผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล5 และ
บรรเทาปวด6

เมทาโดน

ใช้ใบท่อมทดแทน

ใช้น�้าท่อม (๔ X ๑๐๐) ทดแทน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้เฮโรอีนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อหา
เฮโรอีนไม่ได้ มักใช้กระท่อมหรือน�้าต้มใบการะท่อมทดแทน โดยปริมาณการใช้ใบและ
น�้ากระท่อมขึ้นอยู่กับปริมาณเฮโรอีนที่ใช้ประจ�า
กรณีศึกษา : พี่ A ปัจจุบัน อายุ ๓๒ ปี มีประวัติการใช้สารเสพติดมาอย่าโชกโชน
สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือ ยาม้า เหล้าขาว ต่อมาใช้ผงขาว เคยไปรับการบ�าบัด เมื่อ
หยุดเมทาโดน ก็กลับมาเล่นผงขาวอีก รวมทั้งไอซ์ และ ๔x๑๐๐ ก็ลองมาหมด ปัจจุบัน
เลิกใช้สารเสพติดทุกชนิด เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนและมารับยาเมทา
โดนทุกวัน ในวันที่ไม่สะดวกมักเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการถอนยา (เสี้ยนยา)
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“เมือ่ ก่อนยาม้าเม็ดละ ๕๐ บาท สูบวันนึง ๑๐-๑๕ เม็ด ฉลาม ๑๐ ขวด เมือ่ ก่อนเวลา
ใช้ก็ดองในขวดฉลาม มันสะดวก ถ้าจะสูบก็ลอกฟอยลยาสูบแล้วท�าเป็นรูปเรือ ใช้ไฟเช็ค
ลน สูบครั้งแรกตอนอายุ ๑๗ ปี จบ ป. ๖ ก็ออกมาช่วยพ่อขับรถส่งของ ใช้มาประมาณ
๑๐ ปี ช่วงนัน้ ก็กนิ เหล้าขาวด้วยแต่ไม่ได้กนิ ทุกวันใช้เวลาตอนทีเ่ รานอนไม่หลับ แบนนึงก็ใช้
ทีเดียวไปเลย เวลาที่กินยาม้าเราท�างานไม่ได้นอน ตาค้าง ก็กินเหล้า ๔ ขวดเลย จากนั้น
ก็เริ่มเล่นผงขาว เริ่มใช้ตอนอายุ ๒๗ ปี ใช้ครั้งแรกเพราะวิ่งของปาดังเบซาร ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย วิ่งของหนีภาษี เวลาที่รอขึ้นของ เพื่อนก็ชวนไปเที่ยว แถวปาดังมีมาก ลูก
ละ ๒,๕๐๐ บาท หุ้นเงินกัน เพื่อนเขาสูบแต่ผมฉีด พอสูบมันจะเหม็นกลิ่น กลิ่นจะฉุน ก็
หุน้ เงินคนละ ๕๐๐ บาท ลูกคือบิก๊ เขาใส่เหมือนขวดยาลม เขาเรียกเป็นบิก๊ ๆ ละ ๒,๕๐๐
บาท แทงวันเดียวหมด ผสมน�้า เรามีสูตรผสมของเรา แต่แรกไม่มีน�้ากลั่น ก็ใช้น�้าบริสุทธ
ทีเ่ รากิน ใช้วธิ วี ดั ขนาด เทใส่ในฝาฉลาม กะว่าแทง ๒ ที แล้วก็ไปซือ้ syringe ทีร่ า้ นขายยา
เรารู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นเลือดเข้าหัวใจ เส้นไหนเป็นเส้นเลือดด�า เราจะต้องแทงเข้า
เส้นเลือดที่เข้าหัวใจ มันจะวิ่งเร็วกว่า ช่วงแรก ๆ แทงต้นคอ แทงที่คอมันจะขึ้นเร็วกว่า
ตอนหลัง ๆ มาที่ศูนยโอโชนเขาบอกว่าไม่ได้ มันอันตราย มีโอกาสแทงเส้นพลาดได้ มีทีม
ที่ใช้อยู่ ๕ คน ตอนนี้คนที่เล่นด้วยกันเขาก็เสียไปแล้ว เขาน็อคยาแล้วก็เสียชีวิต
ใช้ปริมาณมากเกินไป”
“แรก ๆ ฉีดผงขาวก่อน ผงขาวมันไม่หรอยแล้ว ฉีดแล้วมันอยากจะนอน ขี้คร้าน
พอหลัง ๆ ก็ผสมไอซ พอผสมแล้วรู้สึกดี ท�าให้ตาแข็ง ไอซก็คือส่วนประกอบสารบริสุทธิ์
ของยาม้า ส่วนมากตอนนี้เขาเอามาผสมกับยาบ้าแล้ว ใช้ครั้งเดียวติดเลย มันมีรสชาติที่
หอม ถ้าใครอยากลอง แค่ครั้งเดียวนี่ติดเลย ช่วงนั้นผสมกับไอซกัน ไอซกรัมละ ๒,๐๐๐
บาท มันเบา กรัมนึงใช้ประมาณ ๑ วันก็หมด ส่วนมากเอาละลายในน�้า เวลาใช้ก็ผสมน�้า
เอาผงขาวใส่ลงไปแล้วฉีด ถ้าสูบก็ท�าลายปอด กินก็ท�าลายตับ จึงต้องฉีดให้เข้าหัวใจ ต่อ
มาก็ใช้ ๔x๑๐๐ สูตรก็จะมีใบกระท่อม น�า้ โค้ก น�า้ แข็ง ยาแก้ไอตราไก่ เมือ่ ก่อนขวดละ ๑๕
บาท ทุกวันนี้ขวดละ ๒๐๐ บาท พอกินเข้าไปรู้สึกว่าจะท�างานได้ดี ลุล่วง ขยัน จากที่เรา
รู้สึกเหนื่อย มันก็ไม่เหนื่อย กินแล้วสดชื่น เวลาต้มใช้ใบกระท่อมประมาณ ๕๐ ใบ น�้า ๒
ลิตร เคี่ยวให้เหลือ ๑ ลิตร ตั้งไว้ให้เย็น เอาน�้าแข็งใส่กะละมัง เอาน�้าต้มใส่ในเหยือก ตั้ง
ในน�้าแข็ง พอน�้าท่อมเย็นใส่ยาแก้ไอลงไป ใส่โค้ก ๑ ลิตร ยาแก้ไอ ๑ ขวด รสชาติจะ
กลมกล่อมดี กินแล้วสดชื่น อันนี้ถ้าใครลองมันก็ติดนั่นแหละ เวลาที่เราท�างานมันจะ
ขยัน สมองรู้สึกตื้อ ๆ ทื่อ ๆ แต่ขยัน เด็กตอนนี้เวลาที่กินแล้วก็ไปนอน เพราะว่าเกี่ยวกับ
ยาแก้ไอ กินมา ประมาณ ๒-๓ ปี ต้องกินทุกวัน กินวันละ ๒๐ ลิตร เฉพาะ ๔x๑๐๐ มานัง่
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ล้อมวงด้วยกัน เมื่อก่อนเขาไม่จับหนักแบบนี้ก็ไปขอเพื่อนมาเป็นกระสอบเลย ต้มเคี่ยว
กับกระทะแล้วนั่งกินกัน ต้มเก็บไว้ก็ไม่เสีย ต้มใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ ๒๐ ขวดโค้ก
ลิตรต่อวัน กินวันละ ๕ ขวด เด็กที่กินแล้วขี้เกียจเป็นเพราะใบกระท่อมที่ใช้เยอะกิน
เข้าไปแล้วยัน และยาแก้ไอ มีอาการเมาแล้วนอน ขี้เกียจ”
“พอเปลี่ยนจาก ๔x๑๐๐ จากไอซแล้วมาเคี้ยวใบกระท่อม ถ้าพูดง่าย ๆ คือมันติด
ใบกระท่อม กินแล้วท�างานรูส้ กึ ว่าไม่เหนือ่ ย ไม่หวิ เริม่ แรกใช้ประมาณ ๒-๓ ใบ หลัง ๆ มาใช้
วันละประมาณ ๑๐ ใบ กินช่วงเวลาที่ไปกรีดยาง ท�างานอะไรก็หรอย กินเฉพาะตอนที่ไป
ท�างาน วันไหนไม่ได้ไปตัดยางไม่ได้กินกระท่อม ก็ไม่มีอาการอะไร ที่ไม่มีอาการเพราะ
กินยาเมทาโดนด้วย”
“มีช่วงที่ใช้ยาหนักมีอาการชัก เกร็ง ตอนนั้นใช้ผงขาว ยาบ้า ไอซ ผสมเข้ากันแล้วก็
แทง ก็มารักษาที่โรงพยาบาลก็ดีขึ้น แล้วก็กินกระท่อมช่วย เวลาที่มีอาการอยากยา กิน
กระท่อมแล้วช่วยได้ บางวันต้องตื่นตัดยาง เอาน�้ายางไปขาย กว่าจะเสร็จงานก็สายมาก
แล้ว ไปรับเมทาโดนไม่ทันเพราะบ้านไกล เขาให้รับยาได้ถึงเที่ยง วันไหนที่ไม่ได้มารับเม
ทาโดน แล้วมีอาการเสี้ยนยา ก็กินกระท่อม วันละประมาณ ๒๐-๓๐ ใบ อยู่ที่ขนาดใบ ใช้
ก้านแดงด้วยเพราะมันแรง ก็เอาอยู่ พอกินแล้วก็จะดีขึ้น ปกติถ้ากินมากมันเมา ก็หลับ
เหมือนกัน แต่ในวันที่เสี้ยนยากินกระท่อมปริมาณมากก็ท�างานดี ไม่ปวดกระดูก ปกติ
เวลาที่เสี้ยนยา จะมีอาการปวดกระดูก ทรมาน มันมีอาการอยากใช้ เจ็บกระดูกหลังถึง
กระดูกต้นคอ นั่นแหละอาการเสี้ยนยา ไม่อยากจะพูดกับใครเลย เคยท�าลายข้าวของ
ท�าร้ายแฟนบ้างในบางครั้ง ช่วงที่ไม่สบายอย่างมาก มีอาการหูแว่วว่าจะมีคนมาท�าร้าย
ช่วงนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาล”
“ยืนยันเลยว่าเวลาที่เสี้ยนยา และไม่ได้มารับเมทาโดน ก็ไปเก็บกระท่อมมากิน ๒๐
ใบมันรู้สึกดีขึ้นไม่ปวดกระดูก มันใช้ได้ ต่อไปถ้าไม่ต้องมารับเมทาโดน แล้วกินกระท่อม
วันละ ๒๐ ใบ ก็คิดว่าช่วยได้ พอหลังจากนั้นก็ติดกระท่อมแล้วหล่าว ติดกระท่อม ก็จะ
เลิกยากอีก มันล�าบากตรงนี้แหละ คนติดกระท่อมก็เหมือนกับคนติดหมาก ไปไหนต้อง
พาไปด้วย เพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้น คนเฒ่าคนแก่ที่มีต้นกระท่อมเยอะ เขาก็กินกัน พอ
เขาถูกโค่นกระท่อมหมด คนแก่ก็ล้มนอนปวยเลย ไปสบายเลย สมัยก่อนจนถึงตอนนี้เรา
ไม่มีที่ให้เลิกกระท่อม ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เขาเลิก เวลาที่เลิกกระท่อมจะเป็นอย่างไร
บ้าง มันจะมีอาการปวดกระดูก ต้องท�ากายภาพบ�าบัด ต้องกินยา มันก็ดีอย่าง เสียอย่าง
กระท่อม มันรักษาโรคเบาหวาน ความดัน แต่เสียที่ว่าพอกินมาก ๆ แล้วมันติด”
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ปัจจุบันพี่ A ลดยาเมทาโดนลงเหลือ ๑๐ mL จาก ๙๐ mL ผลกระทบจากการใช้
กระท่อม ได้แก่ เวลาที่ฝนตกมีอาการกลัวฝน มีอาการท้องผูก และถ่ายเป็นขี้แพะบ้างใน
วันที่ไม่ได้มารับยาเมทาโดนแล้วกินกระท่อม ๒๐-๓๐ ใบ
กรณีศึกษา : B ชายหนุ่มวัยท�างาน ที่หลงทางไปชั่วขณะ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ
บ�าบัดรักษาและรับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เริ่มเข้าสู่วงการยาเสพติด
ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี สารตัวแรกที่ใช้คือกัญชา ต่อมาก็ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จากนั้นก็มาใช้
ผงขาว เริ่มใช้ผงขาวเมื่ออายุ ๒๐ ปี ใช้ตามเพื่อน โดยใช้วิธีการสูบไม่ได้ฉีด เพราะกลัว
เข็ม มารับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาล ๙ ปีแล้ว กิน ๆ หยุด ๆ อยู่ ๓ รอบ เมื่อหยุดผงขาว
ก็มารับยาเมทาโดน สักพัก ก็หาของเริ่มเล่นใหม่ แล้วก็หยุดของมารับยา ใจก็พยายาม
เลิกอย่างที่สุด แต่มันก็ทรมานมากที่สุดเช่นกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มาใช้ ๔x๑๐๐
“ถ้าเทียบเมทาโดนกับกระท่อม เมทาโดนขมกว่ามาก ที่มาใช้ ๔x๑๐๐ ก็เพราะ
กระท่อมมันขม ที่ใช้ก็เพื่อลดอาการเสี้ยนผงขาว ใช้สัปดาหละ ๒ วัน เพราะต้องมารับยา
เมทาโดนทุกวันอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ วันไหนทีไ่ ม่สะดวกก็ตอ้ งใช้ ๔x๑๐๐ ทีร่ วู้ า่ มันช่วยลดอาการ
เสี้ยนผงขาว เพราะเห็นเด็กวัยรุ่นกินกันเกือบทุกคนเวลาที่ไม่มีผงขาวใช้ ถามว่าเขารู้มา
จากไหน ก็คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกให้เคี้ยว แต่ต้องเคี้ยวหลายใบ ต้องเคี้ยวจนความ
ขมหมด แล้วเคี้ยวต่อจนอาการเสี้ยนมันทุเลา รสชาติมันขม ไม่ไหวเลยต้องต้มเอา เวลา
ที่มีอาการเสี้ยนผง มันปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด นอนไม่หลับ ร�าคาญ
หงุดหงิด ทรมาน พอกินน�้าท่อมเข้าไป ประมาณ ๔-๕ แก้ว อาการเสี้ยนผงหายไปเลย
แปบเดียว ประมาณ ๑๐ นาที ไม่ต้องออกไปหาผงขาวเลย ปกติใช้ผงขาวประมาณ ๒๐๐
บาท (๒ หลอด) น�า้ ท่อมก็ประมาณ ๒๐๐ บาทเหมือนกัน ส่วนประกอบของ ๔x๑๐๐ มีใบ
กระท่อมประมาณ ๓๐ ใบ ใส่น�้า ๑ ลิตรครึ่ง เคี่ยวให้เหลือ ๑ ลิตรหรือ ต้มจนกว่ากลิ่น
เหม็นเขียวของใบกระท่อมจะหมดประมาณ ๓๐ นาที ทิง้ ไว้ให้เย็น จากนัน้ ใส่โค้กครึง่ ขวด
เล็ก ราคา ๑๕ บาท ใส่ยาแก้ไอครึง่ ขวด ยาแก้ไอยีห่ อ้ ไดเฟ็นดริล ขวดละ ๑๒๐ บาท ไม่ได้
ไปซื้อที่ร้านขายยามีวัยรุ่นเอามาขายในหมู่บ้าน กระท่อมกิโลละ ๘๐๐ บาท ส่วนใหญ่จะ
ซือ้ เป็นขีด ๆ ละ ๑๐๐ บาท กระท่อมมาเลยใบจะบาง ๑ ขีดก็ได้เยอะ ๑ ขีดก็ตม้ ได้ ๑ วัน
ถ้าไม่มีเงินซื้อยาแก้ไอก็ใส่ชามิกซ โค้ก บวยเค็ม รสชาติจะกลมกล่อม”
กรณีศึกษา : C ช่างก่อสร้างวัยกลางคน ที่เคยติดสุรามาก่อน ปัจจุบันเลิกได้แล้ว
เมือ่ ใช้พชื กระท่อมก็ไม่ดมื่ สุราอีกเลย เขาใช้กระท่อมมา ๒๕ ปีแล้ว ปัจจุบนั ใช้วนั ละ ๒๐ ใบ
ทีใ่ ช้กระท่อมเพราะท�างานก่อสร้าง เมือ่ ก่อนติดสุราหนักมาก วันไหนทีไ่ ม่มเี งินไปซือ้ สุรามาดืม่
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จะมีอาการก้าวร้าว ไม่พูดกับคนในครอบครัว โกรธ โมโห และมีอาการประสาทหลอน
บางครัง้ ไม่ยอมนอน นัง่ เฝ้าตรงประตูบา้ นทัง้ วันทัง้ คืน คอยมองไปทีป่ ระตูบา้ นและหน้าต่าง
กลัวว่าจะมีคนเข้ามาขโมยของ มาท�าร้ายและฆ่าเขา ช่วงนั้นทุกคนในครอบครัวเครียด
และกลัวมากว่าเขาจะกลายเป็นคนบ้า แต่เมือ่ เขาเปลีย่ นมาใช้พชื กระท่อมแทนเขาก็เปลีย่ นไป
เป็นคนละคนกับเมื่อตอนที่กินเหล้า เวลาเปรี้ยวปากอยากดื่มสุราก็เคี้ยวกระท่อมแทน
ใช้เวลาไม่เกิน ๑ เดือนก็ไม่ดื่มสุราอีกเลย
“เห็นเพื่อนที่ท�างานก่อสร้างเขากินแล้วท�างานได้ดี ไม่ค่อยเหนื่อยง่าย เลยลองกิน
ตามเมื่อกินแล้วก็ท�างานดี หลังจากที่ใช้กระท่อมก็สามารถลดการดื่มสุราลงและหยุดดื่ม
ได้ในที่สุด ตอนนี้ไม่แตะเหล้าเลยแม้แต่น้อย”
คนที่ใช้กระท่อมประจ�าส่วนใหญ่มักไม่ดื่มสุรา โดยให้เหตุผลว่า “พอกินเหล้าเข้าไป
จะไม่สบาย เป็นไข้ บางรายมีอาการประมาณ ๑ อาทิตยเลย กระท่อมกับเหล้ามันไม่เข้า
กัน ได้กลิ่นเหล้าไม่ได้เลย เหม็นเหล้ามาก ฉุน เมามาก และอ้วก”
กรณีศึกษา : D ชาวสวนยางวัย ๔๐ ปี ที่เคยติดสุราเรื้อรัง คุณ D เริ่มกินเหล้าขาว
ตอนอายุ ๒๐ ปี กินวันละ ๒ ขวด กินเรื่อย ๆ ทั้งวัน ติดต่อกันนานกว่าปี ช่วงที่ติดเหล้า
นอกจากผลกระทบที่ท�าให้สุขภาพไม่ดีแล้ว ครอบครัวยังล�าบาก เพราะต้องเอาตังส์ไป
ซื้อเหล้าวันละประมาณ ๑๐๐ บาท กระท่อมช่วยคุณ D ในการเลิกเหล้าได้ จุดเปลี่ยน
ทีม่ ากินกระท่อมเพราะไม่สบาย ตับอักเสบ ปัจจุบนั หายเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ตัง้ แต่นนั้ มาก็ใช้
กระท่อมมาตลอด ปัจจุบันใช้วันละ ๓๐ ใบ
“ตอนนั้นผมติดเหล้ารุนแรง เวลาหลับตาเหมือนฟ้าแลบ มันอยู่ในความคิดเรา
ฟ้าแลบนั้นแหละที่ผมกลัว วันไหนที่ไม่ได้กินมีอาการมือสั่น ตัวสั่น ตาพร่า ๆ ท�างานไม่
ไหว ช่วงนั้นเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิม อาการเริ่มแรกคือหน้ามืด เป็นลมง่าย ตัว
เหลืองหมด ถึงผมไปหาหมอ หมอบอกว่าผมเป็นตับอักเสบ”
“วันแรกทีห่ ยุดดืม่ เหล้ามีอาการลงแดง หมอไม่ได้ให้ยาแก้ลงแดงมากิน ให้แค่ยารักษา
อาการตับ ผมเห็นเพื่อนผมติดผงขาวแล้วมันเลิกผงขาวได้จากการใช้ท่อม แล้วพี่เมียผม
เลิกยาม้าได้กบั ท่อม นีค่ อื ความจริง ทีผ่ มได้รู้ ได้กนิ ท่อมก็เพราะเหตุนี้ กินไม่ให้มนั ทรมาน
มันปวดเมือ่ ย ถ้าเราหักดิบเลยไม่ได้ ผมก็ลองกินแล ครัง้ แรกทีก่ นิ ก็เมาท่อมเลย แต่ไม่รนุ แรง
กินทีละครึ่งใบ เวลามีอาการลงแดงก็เอามาเคี้ยว กินกระท่อมติดต่อกัน ๑ อาทิตย
ไม่คิดถึงเหล้า ไม่กินเหล้าเลย หลังจากนั้นอาการมือสั่นตัวสั่นไม่มี หยุดได้เลยเหล้า
ผมไม่ไปยุง่ กับมันเลย ผมใช้วนั ละครึง่ ใบ-๑ ใบอยูเ่ ป็นปี คือเรากินเพือ่ ให้หยุดเหล้า ช่วงนัน้
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ผมกลับไปเรียนหนังสือด้วย เพราะติดเหล้าอยู่ในช่วงที่เรียนอยู่ จนออกจากโรงเรียนแล้ว
มาท�างานถึงได้กินมาก”
“เพือ่ นผมทีใ่ ช้ยาบ้า เลิกยาบ้าโดยใช้กระท่อม ใช้เวลาในการเลิกประมาณครึง่ เดือน
ที่ไม่อยากกินเลย เพื่อนอีกคนที่ติดผง เวลาที่มันลงแดง ต้องมัดก่อน ผมให้กินท่อม มันก็
ทุเลาลงมาเรือ่ ย ผมให้เคีย้ วทีละใบ เคีย้ วเรือ่ ย ๆ จนอาการลงแดงหาย ท�าแบบนีป้ ระมาณ
๑ อาทิตย คนติดผงมันต้องกินมากในช่วงแรก หลังจากนั้นมันจะคลายตัวมาเรื่อย ก็ไม่
จ�าเป็นต้องกินมาก ให้ข้ามพ้นวิกฤติช่วงเดือนสองเดือนนั้นไปได้ ก็ค่อยลดปริมาณ
กระท่อมลง”
“กระทอมเปนที่ยอมรับของชุมชน เปนของวางรับรองแขกที่มาเยือน และเปน
ของเซนไหวบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์”
ผูใ้ ช้พชื กระท่อมส่วนใหญ่บอกว่าการใช้พชื กระท่อมนัน้ นอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพ
น้อยกว่าสารเสพติดชนิดอื่นแล้ว คนในชุมชนยังยอมรับการใช้พืชกระท่อม คนที่ใช้
พืชกระท่อมดีกว่าคนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ ไม่เคยไประรานใคร ไม่เคยไปทะเลาะวิวาท
หรือท�าร้ายใคร คนที่กินกระท่อมเป็นคนขยัน ท�างานหนัก ต่างกับคนที่สูบกัญชามักจะ
ขีเ้ กียจ คนเมือ่ ก่อนเวลาจะเลือกลูกเขยจะพิจารณาว่าชายหนุม่ ทีจ่ ะมาเป็นสามีของลูกตัวเอง
นั้นเคี้ยวใบกระท่อม ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ ผู้ใหญ่สมัยก่อนมักชอบคนที่เคี้ยวใบกระท่อม
เพราะเป็นคนขยันท�างาน ท�าให้พวกเขามัน่ ใจว่าชายหนุม่ ผูน้ นั้ จะสามารถดูแลลูกสาวตนเอง
และครอบครัวได้
นอกจากนี้ คนในชุมชนนิยมน�าพืชกระท่อมมาเป็นของรับแขกที่มาเยือน เมื่อก่อน
เวลามีแขกมาเยีย่ มทีบ่ า้ น จะมีนา�้ และตะกร้าหมากหรือเชีย่ นหมาก มารับรอง ในเชีย่ นหมาก
จัดวางด้วยหมาก พลู ปูน มีด กรรไกรหนีบหมาก และใบกระท่อมสด จากค�าบอกเล่า
ของชาวบ้าน “คนหญิงเขากินหมาก ส่วนคนชายก็กนิ ท่อม” มาถึงยุคปัจจุบนั ยังมีให้เห็นบ้าง
แต่บางบ้านไม่นา� ใบกระท่อมมาวางในเชีย่ นหมาก จะแยกออกไปวางไว้ในชุดของเครือ่ งชงชา
และกาแฟ เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมดื่มชาและกาแฟกันมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชาย และ
เมื่อใช้ใบกระท่อมร่วมด้วยถือว่าเป็นของรับแขกชั้นเยี่ยมที่ได้รับความนิยมในชนบท
ปัจจุบนั ในบางพืน้ ที่ ผูห้ ญิงนิยมเคีย้ วกระท่อมเพือ่ การท�างานและรักษาโรค โดยทีผ่ ชู้ าย
ส่วนใหญ่กใ็ ห้การยอมรับ และไม่ได้นกึ รังเกียจ วัฒนธรรมการใช้สารเสพติดของสาวชาวใต้
โดยเฉพาะการดืม่ เหล้าและสูบบุหรี่ ผูช้ ายและคนทัว่ ไปจะมองว่าเป็นผูห้ ญิงไม่ดี การทีผ่ ชู้ าย
จะเลือกผูห้ ญิงมาเป็นคูช่ วี ติ เรือ่ งนีถ้ อื เป็นปัจจัยแรกทีผ่ ชู้ ายจะให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้น ๆ
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ของรับรองแขกตามวิถีชาวชนบท
อีกบทบาทหนึง่ ของพืชกระท่อมคือ การใช้บนบานศาลกล่าวเทพยดาและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ชาวบ้านเล่าว่า หากของมีค่าหายหรือหาไม่พบ เขาจะจุดธูปเทียนบนบานกับเจ้าที่หรือ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คารพนับถือ เพือ่ ช่วยในสิง่ ทีเ่ ขาขอให้ประสบความส�าเร็จ หากส�าเร็จใบกระท่อม
จะถูกน�ามาเป็นเครือ่ งบูชา รวมถึงประเพณีพนื้ บ้านต่าง ๆ การท�าบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ นอกจากลูกหลานจะจัดเตรียมส�ารับอาหารคาวหวาน
เครื่องดื่มต่าง ๆ ยังไม่ลืมที่จะจัดใบกระท่อมสดวางไว้ข้าง ๆ เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณ
อันเป็นที่เคารพรักของพวกเขา

ในทุก ๆ วันที่ตีเหล็ก ช่างตีเหล็กจะน�าใบกระท่อม ๓ ใบมาบูชาครูในตอนเช้าก่อน
การท�างาน เพื่อความเป็น ศิริมงคลแก่ชีวิต
ช่างตีเหล็กในหมู่บ้านจะได้รับการยกย่องเป็นครูคนหนึ่ง เพราะเป็นวิถีการผลิต
ที่อยู่คู่กับสังคมการเกษตร ช่างตีเหล็กในหมู่บ้านจะมีครู ที่พวกเขาเคารพบับถือ เรียกว่า
“หลวงช่าง” “หลวงแสง” พวกเขาต้องเข้าใจเรื่องเหล็ก เรื่องของไฟ แสงไฟบนเหล็ก
น�้าหนักของการลงฆ้อนตีเหล็ก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่ช่างทั้งหลายให้
ความเคารพ

9๓

เอกสารวิชาการพืชกระท่อม (Kratom)

ทุกเช้าของการท�ำงาน เมื่อกระท่อมถูกวางไว้บนแท่นเหล็ก ช่างตีเหล็กบูชาครู
การท�ำงานจึงเริ่มขึ้น ของที่ไหว้ครูช่างมักไม่น�ำมากิน แต่ถ้าจะน�ำมากินก็ได้ เมื่อตีเหล็ก
เสร็จก็ขอ บอกกล่าวครู เรียกว่า “เดนชานของครู”
แม้ใบกระท่อมบนแท่นเหล็กจะค่อย ๆ เหีย่ วเฉาไปตามความร้อนของแสงไฟและเหล็ก
แต่แรงกายของช่างตีเหล็กมีพลังราวกับแสงไฟในเตาเผาเหล็ก จากกระท่อมทีเ่ คีย้ วในตอนเช้า

“ครูหมอเหล็กมากินท่อมนะ” ค�ำไหว้ครูสนั้ ๆ ของช่างตีเหล็กในเช้าของวันก่อนเริม่ งาน
ช่างตีเหล็กจะมีพธิ ไี หว้ครูในช่วงเดือน ๖ ของทุกปี ทีเ่ ป็นวันเปิด หรือวันข้างขึน้ ๙ ค�ำ่
หรือ ๓ ค�่ำ เรียกว่าไหว้ครูใหญ่ เครื่องไหว้ครู ได้แก่ ข้าวเหนียว ขนมขาว ขนมแดง ขนม
ถั่ว ขนมงา ขนมพอง ขนมลา กล้วย อ้อย มะพร้าวอ่อน หมากพลู ใบกระท่อม เป็นต้น

อุปกรณ์ส�ำหรับใช้งานการเกษตร ที่ผลิตขึ้นโดยช่างตีเหล็กฝีมือเยี่ยมในหมู่บ้าน
มีราคาตั้งแต่ ๑๐๐-๔๐๐ บาท ระยะเวลาในการท�ำพร้า ประมาณ ๒ ชัว่ โมง
มีดตัดยางใช้เวลาเพียง ๔๐ นาที
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“เปนตัวเชื่อมสัมพันธภาพและสรางความสุขในหมูเพื่อนฝูง”
ผู้ใช้กระท่อมมักบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้ หลังจากเคี้ยวใบกระท่อมพวกเขา
รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมา สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และอยากท�างาน บางคนบอกว่าเขารู้สึก
แข็งแรงและสุขภาพดีเพราะเคี้ยวใบกระท่อมแล้วหวน (ดื่ม) น�้าอุ่นตาม บ้างบอกว่ารู้สึก
อารมณ์ดี ไม่เครียด ในตอนเย็นหลังจากเลิกงานแล้ว หรือช่วงสาย ๆ หลังจากขายน�้า
ยางพาราเสร็จแล้ว ผู้ใช้กระท่อมมักไปนั่งรวมตัวกันบ้านหลังใดหลังหนึ่งคล้ายกับสมาคม
ของหมู่บ้านเป็นที่สังสรรค์ของคนในชุมชน มักจะพูดคุยทั้งเรื่องสุขและทุกข์ ปรึกษาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการงาน เรื่องครอบครัว เรื่องการเมือง
หรือขอความช่วยเหลือกันในเรือ่ งต่าง ๆ ในระหว่างทีพ่ ดู คุยก็จะเคีย้ วใบกระท่อม ร่วมกับ
จิบกาแฟหรือชาไปด้วย มิตรภาพของผู้ใช้พืชกระท่อมนั้นเหนียวแน่น ยาวนานกว่า
มิตรภาพของกลุ่มที่ดื่มเหล้า เพราะเหล้ามักท�าลายมิตรภาพ กลุ่มที่กินกระท่อมไม่เคยนั่ง
คุยกันหรือสังสรรค์ถึงเที่ยงคืน ไม่เกิน ๓ ทุ่มก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน เพราะตอนเช้าต้อง
ตื่นแต่เช้าไปท�างานผิดกับกลุ่มที่กินเหล้า อีกทั้งคนที่กินกระท่อมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคน
ที่กินเหล้า ไม่เคยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท หรือท�าร้ายร่างกาย มิตรภาพ
และความสามัคคีในหมู่เพื่อนเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
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บทที่ ๘

ผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พ�ชกระท่อมแบบพ�้นบ้าน
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ ดาริกา ใสงาม
แม้วา่ ผูใ้ ช้กระท่อมจะเห็นประโยชน์จากการใช้ แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ ผลกระทบทีเ่ กิดจาก
การใช้กระท่อมก็มีเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้และแบบแผนการใช้ ซึ่งเห็นถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�าและกลุ่มที่ใช้แบบ
ครั้งคราว

ท�าไมจึงบอกว่าพ�ชกระท่อมเปนสารเสพติด
ผู้ใช้พืชกระท่อมมีพฤติกรรมการใช้ และอาการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลใน
การวินิจฉัยภาวะติดสารเสพติด
มีความต้องการใช้อย่างรุนแรง เวลาไปไหนต้องพกพากระท่อมไปด้วย ถ้าไม่มี
กระท่อมไม่อยากไปไหนเลยและท�างานไม่ได้ กังวลใจเสมอว่าจะหากระท่อม
จากที่ไหนมาใช้
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ เคยพยายามเลิกใช้กระท่อมแต่ไม่ส�าเร็จ
ควบคุมตัวเองยากมากที่จะไม่ใช้กระท่อม
เมื่อลดปริมาณหรือหยุดใช้มีอาการถอนยา (withdrawal)
มีอาการทนต่อฤทธิข์ องพืชกระท่อม (tolerance) ท�าให้ตอ้ งใช้ในปริมาณมากขึน้
จึงได้ฤทธิ์เท่าเดิม
มีความหมกมุ่นกับการใช้กระท่อม ต้องหากระท่อมมาเคี้ยวให้ได้ทุกวัน บางคน
ต้องมีกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา
“ติดกระทอม”
ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�าและใช้มานานกว่า ๑๐ ปี ส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขา
“ติดกระท่อม” และต้องใช้กระท่อมทุกวัน มีความต้องการที่จะใช้มาก บางคนบอกว่า
คิดถึงกระท่อมเป็นสิ่งแรกหลังจากตื่นนอน ปัจจุบันกระท่อมเริ่มหายากขึ้น พวกเขาต้อง
เสียเวลาไปหากระท่อมมาใช้ หลายคนพยายามที่จะเลิกแต่เลิกไม่ได้ เพราะวันไหนที่ไม่
ได้ใช้จะมีอาการขาดกระท่อมเกิดขึน้ ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่พยายามทีจ่ ะลดปริมาณการใช้กระท่อม
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ลงเนือ่ งจากปัจจุบนั กระท่อมเริม่ ขาดแคลนหายากมากขึน้ แม้พวกเขาจะตระหนักว่ากระท่อม
เป็นพืชเสพติด แต่พวกเขาก็ยังคงใช้ทุกวันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ส่วน
ใหญ่มักพูดคล้าย ๆ กันดังนี้
“วันไหนที่ไม่มีกระท่อมจะคิดถึงก่อนเลย หงุดหงิด ต้องหามาให้ได้ เวลาอยาก
กระท่อมจะหาว น�้าลายหนืด เปรี้ยวปาก อยากท่อม”
“วันไหนไม่มกี ระท่อมคิดถึงกระท่อม เวลาไปโรงพยาบาลไปอ�าเภอก็พากระท่อมไปด้วย”
“ตั้งแต่เช้าลืมตาตื่นขึ้นมาเคี้ยวกระท่อมค�าแรกก่อนเลย”
“ตื่นขึ้นมาคิดถึงกระท่อมเลย ต้องไปหามาให้ได้กินทุกวัน”
“ควบคุมตัวเองล�าบากที่จะไม่ให้กิน ยังไงต้องได้กินทุกวัน มันปวดมันเมื่อย
ต้องบีบต้องนวด”
“ไม่คิดจะเลิกกระท่อมแล้ว ถ้าเลิกมันท�างานไม่รอด”
“มันต้องได้กินทุกวันจะมากจะน้อยก็ตาม ตอนเช้าพอได้กินแล้ว ก็สบายใจมีแรง
ไปท�างาน”
ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�ารายหนึ่งมีกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลาเกือบ ๒๔ ชั่วโมง
แม้ในยามนอนหลับ กระท่อมก็ตอ้ งอยูใ่ นปาก ไม่ใช้เฉพาะตอนทีแ่ ปรงฟันและเวลากินข้าว
“ใช้กระท่อมตอนอายุ ๓๗ ปี ใช้มา ๖-๗ ปี ใช้วนั ละ ๔๐ ใบ ใช้จนติดแล้ว เคีย้ วอยูเ่ รือ่ ย ๆ
ทัง้ วันทัง้ คืน ต้องเคีย้ วตลอด สูบใบจากแล้วก็เคีย้ วกระท่อมไปด้วย ใช้ครัง้ ละใบ แต่ใช้เรือ่ ย ๆ
ใช้ตลอด พอหมดความขมก็จะเคี้ยวใบเพิ่มอีก พอมันหมดความขมก็เคี้ยวต่ออีก ไม่เอา
ก้านออกเพราะมันหายาก แล้วก็แพง แต่กินเข้าไปทั้งก้านมันเจ็บฟน มันเคี้ยวไม่ขาดแล้ว
ฟนร้าว กรามร้าวหมด พอเคี้ยวนาน ๆ เวลากินข้าวก็ปวดฟน แต่ไม่เคยไปหาหมอ เคี้ยว
กระท่อมบางครั้งก็คายชาน บางครั้งก็กลืน แล้วแต่จังหวะ ถ้าเราขับรถก็ต้องกลืนหมด
คนที่เขาขับรถรับจ้าง เขาก็จะเคี้ยวทั้งวัน เมื่อก่อนหากระท่อมได้ง่ายก็รูดก้านทิ้งเคี้ยว
เฉพาะใบ แต่ตอนนี้หายากต้องเคี้ยวทั้งก้านทั้งใบ ติดแล้ว ขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้กินกระท่อม
แล้วจะมีอาการหาว ก็ต้องไปหามากิน ถ้าได้กินกระท่อมแล้วจะขยันทันทีเลย”
เกษตรกรวัย ๓๗ ปี รายหนึ่งบอกว่า “ถ้าไม่มีกระท่อมกินไม่ไปท�างาน ต้องหาให้ได้
กินก่อนสัก ๒-๓ ใบ ถ้าไม่ได้กนิ กระท่อมไม่อยากท�าอะไรเลย แม้จะโดนจับก็ยอมเสียค่าปรับ”
ผูใ้ ช้กระท่อมเป็นประจ�าส่วนใหญ่จา� ไม่ได้วา่ เริม่ ติดกระท่อมตัง้ แต่เมือ่ ไร ทราบเพียงว่า
ต้องใช้กระท่อมทุกวัน บางรายบอกว่าเมื่อใช้กระท่อมติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา ๑ เดือน
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ก็พบว่าตัวเองติดกระท่อมแล้ว และต้องใช้กระท่อมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดใช้ได้
บางรายบอกว่าใช้กระท่อมเพียงวันละ ๑-๒ ใบ เป็นเวลา ๑ เดือน ก็กลายเป็นผู้เสพติด
กระท่อม แต่บางรายบอกว่าใช้กระท่อมมากว่า ๓ ปี ก็ยังไม่ติดกระท่อมถ้าจะเลิก
ก็สามารถเลิกได้ อย่างไรก็ตาม ภาวะติดกระท่อมไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาในการใช้เพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงปริมาณและความถี่ในการใช้กระท่อมของแต่ละบุคคลด้วย

อาการขาดพ�ชกระท่อมเปนอย่างไร
ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�า เมื่อหยุดใช้จะมีอาการซึ่งจ�าแนกได้ เป็น ๔ หมวด ได้แก่
มีความอยากใช้อย่างรุนแรง และเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรงท�างาน
ปวดกล้ามเนือ้ ปวดกระดูก เจ็บในข้อ ปวดหลัง กล้ามเนือ้ กระตุก (ทก) นอนไม่หลับ
ซึ่งเป็นอาการที่ทรมานมาก และท�าให้ผู้ที่พยายามจะเลิกใช้กระท่อมทนไม่ไหว
และกลับมาใช้กระท่อมต่อไป
โมโหง่าย อารมณ์เสียบ่อย เครียด วิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ
ซึมเศร้า
อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ ครั่นเนื้อครั่นตัว หนาวสั่น เหมือนจะเป็นไข้
ง่วง หาว น�้ามูกน�้าตาไหล น�้าลายเหนียว เบื่ออาหาร ท้องเสีย
ผู้ที่ติดกระท่อมอย่างรุนแรง คือกลุ่มที่ต้องเคี้ยวใบกระท่อมเกือบทุกชั่วโมง หรือ
ต้องมีใบกระท่อมอยูใ่ นปากตลอดเวลา ในวันทีไ่ ม่ได้เคีย้ วใบกระท่อม จะมีอาการท้องเสีย
ในตอนเช้า บางรายถ่ายทั้งวัน มีกลิ่นเหม็นเขียวใบกระท่อม กินยาแก้ท้องเสียก็ไม่หาย
ต้องกลับมาเคี้ยวใบกระท่อมอาการจึงจะทุเลาลง คลื่นไส้ พะอืดพะอม บางรายถึงขั้น
อาเจียนในตอนเช้าเหมือนคนแพ้ท้อง ในรายที่เลิกกระท่อมได้นั้น พบว่าอาการดังกล่าว
จะเกิดขึ้นประมาณ ๒ อาทิตย์ถึง ๑ เดือน และต้องกินยาแก้ปวดทุกวัน และที่ส�าคัญต้อง
มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง ในกลุม่ นีน้ อ้ ยคนทีส่ ามารถเลิกกระท่อมได้ โดยทีไ่ ม่ใช้สารเสพติดชนิดอืน่ ๆ
มาทดแทน เช่น ดื่มเหล้า ยาดองเหล้า หรือ เบียร์ ส่วนใหญ่มักพบว่า คนที่เลิกกระท่อม
จะหันมาดื่มเหล้าแทน โดยให้เหตุผลว่า เหล้าหาง่าย กระท่อมหายาก อีกทั้งเหล้าเป็น
สารเสพติดถูกกฎหมาย แถมยังช่วยเพิ่มภาษีให้กับประเทศชาติด้วย และที่ส�าคัญคนที่
เลิกกระท่อมนั้นในช่วงแรกจะมีอาการนอนไม่หลับหรือ “นอนตาแห้ง” ซึ่งมีผลต่อการ
ท�างาน ไม่สามารถท�างานได้ หรือท�าได้ไม่เต็มแรงแบบเมื่อก่อน เมื่อคนเหล่านี้ต้องพึ่ง
สุราทุกเย็น เราจึงมักพบว่าในหมู่บ้านใดก็ตามที่มีการปราบปรามกระท่อม หรือท�าลาย
กระท่อมทั้งหมู่บ้าน จ�านวนผู้บริโภคแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มมากขึ้น
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“ไมสามารถทนกับอาการถอนยาเมื่อหยุดใชกระทอม”
จากประสบการณ์ในการเลิกกระท่อมของผู้ใช้บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาหยุดใช้
กระท่อม อาการขาดกระท่อมจะเกิดขึ้นภายใน ๑ ชั่วโมง ถึง ๒ วัน อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่
ปวดเมื่อยไปทั้งตัว เจ็บในข้อ รู้สึกว่า “ข้อห่าง ข้ออ่อนแรง” ยกแขนไม่ขึ้น ปวดกล้าม
เนื้อ ปวดหลัง ปวดกระดูกเหมือนจะหลุดออกมา นอนไม่หลับ เซื่องซึม เศร้าหมอง
เครียด ไม่สบายใจ วิตกกังวล โมโหง่าย อารมณ์เสียบ่อย หงุดหงิด กระวนกระวายใจ
ครั่นเนื้อครั่นตัว หนาวสั่น จาม ไอ เหมือนจะเป็นไข้หวัด ง่วง หาว น�้ามูกน�้าตาไหล
น�้าลายเหนียว ปากเหนียว เปรี้ยวปากอยากกินกระท่อม เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่มี
เรี่ยวแรงท�างาน รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปสักอย่าง ไม่มีอารมณ์อยากจะท�าอะไรเลย
ผูใ้ ช้กระท่อมประจ�าเมือ่ หยุดใช้กระท่อมจะมีอาการถอนยาหรืออาการขาดกระท่อม
เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะของอาการคล้ายคลึงกัน คือ
“บางวันทีไ่ ม่ได้กนิ หากระท่อมไม่ได้ มันมีอาการอ่อนเพลีย ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวเหมือนจะ
เป็นไข้หวัด มันทรมาน หงุดหงิด”
“อาการเหมือนคนเป็นหวัด เคล็ด ปวดเมือ่ ย หนาว จาม ไอ ท�างานไม่รอด ขุดดินไม่ไหว
ข้อมันคล็อกแคล็ก (ข้ออ่อน) ไม่มีแรง”
“นอนไม่หลับสับสนหลับลน (กระวนกระวาย) ทก (กระตุก) ปวดกระดูก ปวดข้อ
หมดเลย”
“มันเหมือนคนไม่ได้นอน มันอ้อแอ้ เหมือนกับคนขี้เกียจงาน ในกระดูกมันชา
ปวดเมื่อยไปหมด บางทีเหมือนกระดูกจะแตกหลุดออกมา ทรมานที่สุดเลยถ้าไม่ได้กิน
กระท่อม”
“สั่นสะท้านเหมือนจะเป็นไข้ ต้องนอน ไม่มีอารมณจะท�าอะไร ไม่อยากท�างาน
อยู่แบบเครียด ๆ แล้วก็หงุดหงิด”
ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�าส่วนใหญ่บอกว่า กระท่อมค�าที่เลิกยากที่สุดคือ “กระท่อม
ค�าสุดท้าย ท�าใจยากมากที่จะเลิก”
“ถ้าไม่ได้กินกระท่อมจะมีอาการ หาว ปวดเมื่อยตามตัว ตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ มัน
เมื่อย ทุรนทุราย นอนไม่หลับ มีอาการกระตุก ไม่ได้กินกระท่อมแล้วเครียด หงุดหงิด
ต้องหามากินให้ได้ พอได้เคี้ยวกระท่อมก็หายเลย”
ผู้รับเหมาก่อสร้างวัย ๔๒ ปี
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“ถ้าไม่ได้กนิ กลางคืนนอนไม่หลับ ทุรนทุราย ทรมาน หาว ปวดเมือ่ ยไปหมด ส่วนมาก
ปวดหลังก่อน ปวดกล้ามเนื้อ แขน ขา ทุรนทุราย ทรมาน ท�างานไม่ได้เลย อาการมัน
ปวดเมือ่ ย เคล็ด ไม่มแี รง ธรรมดาถ้าเราปวดเมือ่ ย บีบนวดก็หาย แต่นมี่ นั ปวดข้างในเลย
ปวดกระดูกเข้าไปข้างใน หาวจนน�้าตาเล็ด ตอนเช้าท้องเสีย ถ่าย ๓-๔ ครั้ง ถ่ายออกมา
จนหมดไส้หมดพุง ถ้าไม่ได้กินกระท่อม ๒ วันก็ท้องเสีย ๒ วัน กินยาก็ไม่หายต้องกิน
กระท่อมจึงจะหาย กลางคืนนอนตาแห้ง (นอนไม่หลับ)”
ช่างก่อสร้างวัย ๕๐ ปี
ผู้ใช้กระท่อมประจ�าจ�านวนมาก รายงานว่า พวกเขาพยายามหยุดใช้กระท่อม
หลายครั้งแล้ว สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้อีก เพราะไม่สามารถท�างานได้ และรู้สึกว่าชีวิต
ไม่มีความสุขเลย บางรายไปหาหมอที่โรงพยาบาลและได้ยาแก้ปวดมากินบรรเทาอาการ
ขาดกระท่อม อย่างไรก็ตามเมื่อฤทธิ์ของยาแก้ปวดหมด อาการถอนยาหรือขาดกระท่อม
ก็จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นคนที่ตั้งใจจะเลิกกระท่อมอย่างจริงจังต้องอดทนกับอาการต่าง ๆ
ให้ได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน ถึง ๓ ปี จึงจะเลิกกระท่อมได้อย่างเด็ดขาด
ส่วนใหญ่มักจะถอดใจและกลับมาใช้กระท่อมอีก เพราะสังคมในชนบทเป็นวิถีที่คนส่วน
ใหญ่ยังใช้กระท่อมเพื่อการท�างานและสังสรรค์ เมื่อเห็นเพื่อนใช้ เพื่อนชวนหรือยื่นให้ ก็
เป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะกลับมาใช้กระท่อมอีกครั้ง
“เห็นคนแก่กินเลยลองกินตาม เมื่อกินแล้วก็ท�างานดี กินตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะติด
ขนาดนี้ พอติดแล้วก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร เลิกก็ล�าบาก มันเมื่อย อยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้
ใช้ใบกระท่อมวันละประมาณ ๒๐-๓๐ ใบต่อวัน ถ้าใบใหญ่ก็ใช้ใบเดียวต่อ ๑ ค�า ถ้าใบ
เล็กก็ใช้ ๒-๓ ใบ กินทัง้ วัน ระยะห่างในการใช้เริม่ ตัง้ แต่ตนื่ นอนลุกขึน้ มาท�าธุระ กินกาแฟ
และเคี้ยวใบกระท่อมกับน�้าร้อน กินเรื่อย ๆ มีมากกินมาก จากนั้นก็ไปท�างาน ส่วนใหญ่
ไปเก็บใบกระท่อมตามบ้านเพือ่ น ซือ้ บ้าง ปจจุบนั หายาก ร้านค้าจะขายให้คนทีต่ ดิ จริง ๆ
เขาไม่ขายให้เด็ก ถ้าเพือ่ นหามาได้กน็ า� มาแบ่งขายให้ ๑-๒ ก�า (๑ ก�าใช้ ๒ วัน) ส่วนอาการ
หลังจากกินกระท่อม รูส้ กึ ว่าอยากจะท�างาน ถ้าไม่ได้กนิ ก็ไม่คดิ เลยว่าจะท�าอะไร จะเมือ่ ย
ทัง้ ตัว ยาอะไรกินก็ไม่หายถ้าไม่ได้กนิ กระท่อม ต้องกินกระท่อม เวลาเมือ่ ยก็กนิ กระท่อม
คนกินกระท่อมไม่ค่อยเป็นไข้ ปวดท้องกินกระท่อมก็หาย ปกติกินกระท่อมกับน�้าเปล่า
แม้จะรู้ว่ากระท่อมไม่ได้มีผลเสียกับร่างกาย แต่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ เนื่องจากหายาก
ขึ้นทุกวัน ถ้ากระท่อมมีผลเสียก็ตายแล้ว เพราะเคี้ยวมา ๒๐ กว่าปีแล้ว เหล้ามีผลเสีย
กว่าเยอะ ถ้าไม่ได้กนิ กระท่อมท้องไม่คอ่ ยดี เคยเลิกกระท่อมมาหลายหนแล้ว แต่เลิกไม่ได้
ที่เลิกเพราะเวลาไปท�างานไกล ๆ ไม่มีกระท่อมกิน ต้องกลับมาเอากระท่อมที่บ้าน ๙-๑๐
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วัน ก็กลับมาเอา บางครั้งก็เอาไปเป็น ๑๐ ก�า เคยลองเลิกแล้วท�างานไม่รอด ปวดเมื่อย
ไปทั้งตัว ไม่ได้นอน กระดูกเหมือนจะแตก งานไม่คิดท�า ถึงท�าก็ยกไม่รอด รู้สึกทรมาน
ทนไม่ได้ ตัดสินใจกลับมากินกระท่อมต่อ เวลาไม่ได้กนิ กระท่อม มีอาการซึม ๆ รูส้ กึ หงุดหงิด
เสียงดัง ร�าคาญ เครียด คนทีเ่ ลิกกระท่อมได้ คือคนทีก่ นิ น้อย กินไม่ถงึ ๕ ปี ถึงจะเลิกได้งา่ ย
ตอนที่เลิกกระท่อมมีอาการปวดเมื่อยตามตัว ท้องเสีย วันนึงถ่ายอย่างน้อย ๕-๖ หน
มากที่สุดประมาณ ๑๐ ครั้ง กลางคืนก็ท้องเสีย นอนกลางคืนก็ทก (กระตุก) ถ้าเลิก
กระท่อมแล้วไปกินเหล้านี่ตายทุกคน เลิกกระท่อมไปกินเหล้าแล้วตายเลย มีคนแก่เคย
ช็อกตายมาแล้ว บ้านแกโดนโค่นต้นกระท่อม ก็เลยหันไปกินเหล้าแทนก็เลยช็อคตาย
ไม่เคยไปหาหมอ เพราะคนทีเ่ คยไปหาหมอเพือ่ จะเลิกกระท่อม เลิกกระท่อมไม่ได้เลยสักคน
หมอให้ยามากินก็เลิกไม่ได้ ไม่หาย ต้องกลับมากินอีก คนที่เลิกกระท่อมไม่ได้เพราะ
ถ้าเลิกก็ไม่มีแรงไปท�างาน”
ช่างก่อสร้างวัย ๔๔ ปี
“กระท่อมมันเลิกยาก มันทรมาน กว่าจะเลิกได้ ๓-๔ เดือน กว่าจะอยูต่ วั แต่ชว่ งนัน้
ไม่มีเรี่ยวมีแรง ท�าอะไรก็เหนื่อย ไม่มีก�าลังจะท�า ทรมาน พอถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับ
หาว น�้าตาไหลเหมือนกับร้องไห้ แต่นอนไม่หลับ หาวเพราะฤทธิ์กระท่อม มันเคล็ด มัน
เมื่อย ช่วงหยุดจะเป็นลักษณะนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า ๓ เดือน กินพาราก็ทุเลา แต่ไม่หาย
คือมันมีอาการที่เราปวดไม่มาก ถ้าปวดไม่มากก็ไม่กิน อาการหนัก ๆ ก็กิน ถ้าอาการครั่น
เนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้หวัด พอจะเป็นไข้หวัดกินพาราก็หายแต่ไม่ได้กินทุกวัน ถ้ามี
อาการหนัก ๆ ก็กิน ช่วงที่มีอาการหนัก คือช่วงดึก ตี ๑ ตี ๒ ปวดมาก นอนไม่หลับ
ทุรนทุราย ปวดเมื่อย ต้องลุกขึ้น ช่วงเวลากลางวันไม่ค่อยทรมานเท่าไร แต่กลางคืนไม่
ค่อยได้นอน กลางวันก็ไม่ค่อยมีแรง กินข้าวไม่ค่อยได้ ปกติกินข้าววันละ ๒ มื้อ แต่เหนื่อย
ก็ไม่อยากจะกิน เบือ่ ข้าว เคยไปเอายาคลายกล้ามเนือ้ ทีโ่ รงพยาบาลมากิน ได้ ๑๐ วัน แต่
ก็ไม่มเี รีย่ วมีแรง หายปวดกล้ามเนือ้ แต่แรงท�างานไม่มี ใน ๑๐ ปีทกี่ นิ กระท่อมเคยหยุดกิน
๑ ปี แต่อาการต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่ ๓-๔ เดือน อาการทุรนทุราย หลังจากนั้นก็กลับมากิน
กับเพื่อน ก่อนจะหยุดกินใช้กระท่อมวันละ ๔๐ ใบ หลังจากที่ได้หยุดใช้และกลับมาเริ่ม
ใช้กเ็ คีย้ วประมาณ ๒๐ ใบต่อวัน ถ้าไม่ได้ใช้เลยอาการจะหนัก อาการปวดเมือ่ ยจะกลับมา
น�้ามูกไหลคล้ายคนเป็นไข้หวัด ปวดครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนคนไม่สบาย ทุกวันนี้กินไม่มาก
เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนกินหนัก ทุกวันนี้กินลดลง”
ช่างก่อสร้างวัย ๕๐ ปี
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ในจ�านวนของผู้ใช้กระท่อมประจ�าที่สามารถเลิกกระท่อมได้ และเล่าประสบการณ์
ให้ฟังว่า การเลิกกระท่อมนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจที่เข้มแข็งและอดทน ในช่วงเวลาของการ
เลิกกระท่อม พวกเขาต้องอดทนกับความทรมานของอาการต่าง ๆ ประมาณ ๒-๔ สัปดาห์
บางรายกินยาแก้ปวด ๑๐ เม็ดต่อวันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการ
ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ บางรายที่ใช้กระท่อมมานาน ติดมากจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียนตอนเช้าเหมือนคนแพ้ทอ้ ง และมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ถ่ายเกือบทัง้ วัน พวกเขา
ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน�้าร้อนหรือน�้าอุ่นมิเช่นนั้นจะท�าให้รู้สึกอยากเคี้ยวกระท่อมขึ้นมา
คนทีเ่ คยใช้กระท่อม ๑ ราย ณ ปัจจุบนั อ้วนขึน้ เพราะจะกินข้าวแทนทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึงกระท่อม
๒ รายติดเหล้า เพราะเมื่อไรที่มีอาการนอนไม่หลับจากสาเหตุของกล้ามเนื้อกระตุกใน
เวลากลางคืน (นอนทกท่อม) พวกเขาจะดื่มเบียร์หรือเหล้าขาวแทนการใช้กระท่อมเพื่อ
ให้หลับ เมือ่ ใช้ตดิ ต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน เหล้าก็เข้ามาแทนทีก่ ระท่อม บางรายทีพ่ ยายาม
ลดและเลิกกระท่อมจะใช้พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีรสขมช่วยทดแทนในยามที่
ไม่มีกระท่อมใช้ ซึ่งการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนกระท่อมได้
เพียงแค่ช่วยลดอาการอยาก (craving) หรือลดอาการน�้าลายหนืด เปรี้ยวปาก เท่านั้น
พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ทดแทนกระท่อมได้แก่ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ยอดขี้เหล็ก
เป็นต้น
จากการศึกษาถึงอาการและผลกระทบจากการขาดกระท่อมในกลุ่มผู้ใช้กระท่อม
ประจ�าและครั้งคราวนั้น พบว่า กลุ่มผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�ามีอาการถอนยารุนแรงและ
อาการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นเร็วกว่ า กลุ ่ ม ที่ ใช้ ก ระท่ อ มเป็ นครั้ ง คราวอย่ า งชั ด เจน
อย่างไรก็ตามอาการถอนยาดังกล่าวก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนสารเสพติดชนิดอื่น ๆ อีก
ทั้งผู้ใช้กระท่อมสามารถจัดการกับปัญหาและมีวิธีแก้ไขเมื่อไม่มีกระท่อมใช้ โดยหาพืช
สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่มาทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีรสขม แต่ฤทธิ์ของพืชดัง
กล่าวไม่สามารถทดแทนกระท่อมได้ แต่ก็พอช่วยบรรเทาอาการเปรี้ยวปาก ปากเหนียว
น�า้ ลายหนืด โดยพืชสมุนไพรทีน่ ยิ มน�ามาใช้ทดแทนกระท่อม ได้แก่ บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร
ยอดขี้เหล็ก พญาวานร/ ปาช้าเหงา/ หนานเฉาเหว่ย ใบสวาด ใบกะเพรา รวมถึงสารพัด
ยาแก้ปวด แก้ไข้ ในกรณีที่ต้องการเลิกขาดจากกระท่อม
ส่วนใหญ่จะเคี้ยวแบบสด ๆ โดยลอกเปลือกออกแล้วเคี้ยวก้านกลืนแต่น�้า แล้วคาย
ชานทิ้ง หรือบางรายใช้วิธีการถนอมอาหารโดยหั่นเป็นแว่น ๆ แล้วน�าไปหมักกับเกลือ
เก็บไว้ใช้ได้ยามกระท่อมขาดแคลน รสชาติอันหลังนี้จะขมน้อยกว่าการเคี้ยวสด
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ใบสวาดหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า “ใบสวด”

พญาวานร (เคี้ยวใบสด)

บอระเพ็ด
ข้อควรระวัง : การกินใบขี้เหล็กสดมีผลต่อตับ ท�าให้ค่าเอนไซม์ตับผิดปกติน�าไปสู่
อาการตับอักเสบ เนื่องจากมีสารบาราคอล (barakol) ในปริมาณมาก สารนี้ ถ้าในขนาด
ต�่า ๆ จะช่วยให้นอนหลับได้ แต่ถ้าในขนาดสูงจะเป็นพิษต่อตับ ถ้าใช้ใบขี้เหล็กมาท�าแกง
ผู้ท�ามักจะต้มน�้าทิ้งไม่ต�่ากว่า ๒ ครั้ง ซึ่งจะลดปริมาณสารนี้มากกว่าร้อยละ ๙๐

ฟ้าทะลายโจร
(เคี้ยวใบสดหรือน�าไปต้มดื่มเป็นชาก็ได้)

ต้นต้อยติ่ง
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นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านบางคนใช้เปลือกต้นกระท่อมมาต้มเพือ่ ลดและเลิกกระท่อม
และชาวบ้านบางกลุม่ ยังน�าพืชทีม่ ใี นท้องถิน่ มาต้มดืม่ เป็นชา เช่น ต้นต้อยติง่ โดยน�าทัง้ ต้น
และรากมาต้มดืม่ เพือ่ ช่วยในการลดและเลิกกระท่อม รวมถึงแก้อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกาย
บางรายสามารถเลิกได้ บางรายก็ยังต้องกลับไปใช้กระท่อมต่อ

อาการเมากระท่อม
ผู้ที่ใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่เคยมีอาการเมากระท่อมเมื่อใช้กระท่อมเป็นครั้งแรก
หรือเคี้ยวใบกระท่อมในปริมาณที่มากติดต่อกัน เมื่อกินกระท่อมขณะที่ท้องว่าง หรือใช้
กระท่อมชนิดที่เมา ซึ่งกระท่อมที่กินได้มี ๒ ชนิด ได้แก่ กระท่อมก้านเขียวและก้านแดง
กระท่อมก้านแดงมีรสชาติขมกว่ากระท่อมก้านเขียวและมีฤทธิย์ าวนานกว่าประมาณ ๓๐ นาที
เมื่อใช้ในปริมาณที่เท่ากัน ในปัจจุบันพบว่ากระท่อมก้านเขียวมีจ�านวนมากกว่ากระท่อม
ก้านแดง อีกทั้งเป็นที่นิยมมากกว่าก้านแดง เพราะมีรสชาติที่ขมน้อยกว่าก้านแดง ส่วน
กระท่อมที่ไม่สามารถกินได้ คือกระท่อมนา และกระท่อมขี้หมู
อาการเมากระท่อมได้แก่ แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ไหว หน้าแดงชาและตึง หูรอ้ น อือ้
และชา ง่วง ซึม ลิ้นชา ตาลาย พร่ามัว มึนหัว ปวดหัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อยากอาเจียน
แต่ไม่อาเจียน พะอืดพะอม หรือบางคนอาการหนักถึงขั้นเวียนหัวและอาเจียน มือสั่น
ตัวสัน่ แน่นหน้าอก ปวดปัสสาวะอุจจาระแต่ไม่ถา่ ย ร้อนไปทัง้ ตัว เหงือ่ ออก อาการเหล่านี้
จะหายไปเองภายใน ๕-๑๐ นาที บางคนมีอาการเมามากต้องนอนพักทั้งวัน ส่วนใหญ่ผู้
ใช้จะมีวิธีการรักษาอาการดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น นั่งหรือนอนพัก หรือไปท�างานให้
เหงื่อออก หรือไปอาบน�้าเย็น กินน�้าเย็น กินผลไม้เปรี้ยว กินข้าว เป็นต้น อาการดังกล่าว
ก็จะหายไปเอง

ผลกระทบต่อสุขภาพ
“ท้องผูก”

อาการท้องผูกมักเกิดในกลุม่ ผูใ้ ช้ทเี่ คีย้ วกระท่อมแล้วไม่คายกากทิง้ กลืนเข้าไปทัง้ หมด
บางคนเชื่อว่าถ้าเคี้ยวกระท่อมแล้วกลืนเข้าไปทั้งกาก ฤทธิ์ของกระท่อมจะอยู่ได้นานกว่า
คายกากทิง้ เช่น ถ้าคายกากทิง้ ฤทธิข์ องกระท่อมจะอยูไ่ ด้ประมาณ ๓๐ นาที ถ้ากลืนเข้าไป
ทั้งกากฤทธิ์ของกระท่อมจะอยู่ได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง กากของกระท่อมท�าให้ท้องผูก ผู้ใช้
กระท่อมประจ�ารายหนึง่ ใช้กระท่อมวันละ ๓๐-๔๐ ใบต่อวัน เคีย้ วกระท่อมแล้วกลืนเข้าไป
ทั้งหมด เขามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายมาก มีอาการท้องผูก ๓-๔ วัน ถ่ายครั้ง อุจจาระเป็น
เม็ดเล็ก ๆ สีด�าคล้ายกับขี้แพะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้กระท่อมจะรู้วิธีการใช้กระท่อม
อย่างปลอดภัย ส่วนใหญ่เคี้ยวแล้วคายกากทิ้ง จากนั้นก็ดื่มน�้าตามมาก ๆ
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“ผอม”
ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่จะผอม เนื่องจากกินอาหารวันละ ๑-๒ มื้อ พวกเขาบอกว่า
เมื่อใช้กระท่อมแล้วจะไม่รู้สึกหิวหรืออยากกินข้าว บางรายที่ใช้กระท่อมมานานและใช้ใน
ปริมาณมากจะมีอาการเบื่ออาหาร ต่างกับกลุ่มผู้ใช้กระท่อมเป็นครั้งคราวที่บอกว่าหลัง
จากที่เคี้ยวกระท่อมแล้วช่วยให้เขาท�างานได้มากขึ้น เมื่อเหนื่อยก็จะหิวและกินได้มาก

“สุขภาพช่องปาก”
ผู้ที่ใช้กระท่อมเป็นเวลานานและเคี้ยวกระท่อมเรื่อย ๆ เกือบตลอดทั้งวันโดยไม่เอา
ก้านใบทิง้ เศษก้านทีแ่ ข็งอาจทิม่ เหงือกและเจ็บได้ บางรายทีใ่ ช้กระท่อมจ�านวนมากต่อวัน
กลิ่นตัวและกลิ่นปากจะคล้ายกับกลิ่นใบกระท่อม เป็นกลิ่นเหม็นเขียวของใบกระท่อม
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ไม่ได้คิดว่านี่คือปัญหาส�าหรับพวกเขา แม้ว่าบางครั้งจะมีอาการปวดฟัน
เสียวฟัน หรือการรับรู้รสชาติของอาหารไม่ดี ในทางตรงกันข้ามพวกเขาบอกว่าการเคี้ยว
กระท่อมสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้

“กลัวฝน”
อาการกลัวฝนมักเกิดกับผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นเวลานาน และใช้ในปริมาณมาก
ผู้ใช้กระท่อมเล่าว่าเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกเขาจะรู้สึกหนาวเย็นเข้ากระดูก ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อแขน ขา ไอ น�้ามูกไหล และมีอาการหนาวสั่น วันที่มีฝนตกบางรายไม่ออกไป
ท�างาน นั่งห่มผ้าอยู่บ้าน เคี้ยวกระท่อมแล้วดื่มน�้าอุ่น บางครั้งฤดูฝนก็เป็นอุปสรรค
ส�าหรับผู้ใช้กระท่อมที่เป็นชาวนา ชาวสวน หรือคนที่ต้องท�างานกลางแจ้ง แต่บางคน
เชื่อว่าอาการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย เพราะไม่ใช่ว่าทุก
คนที่ใช้กระท่อมจะมีอาการกลัวฝน
“เวลาทีฝ่ นตกจะกลัวฝน โดนฝนแล้วมันเย็นเข้ากระดูก เมือ่ ยในกระดูก ในข้อ ลุงรูส้ กึ
หนาวสั่น ปวดกระดูกและเหน็บชา มีอาการไอ จาม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฝน ถ้า
ตกหนัก ๆ ออกไปท�างานกลางฝนไม่ได้เลย เวลาท�านา แล้วเห็นฝนตั้งเค้าจะตก ลุงจะ
หยุดท�างานก่อนแล้วรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดก่อนที่ฝนจะตกเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียก
ฝนด้วย เหมือนวัว วัวมันทนแดด เริม่ ท�างาน ๗ โมงเช้าถึงเทีย่ งก็ทา� กลางแดดอยูอ่ ย่างนัน้
มากินข้าวกลางวัน ตอนบ่ายก็กลับไปท�าต่อ ท�างานกลางแดดทัง้ วันทนได้ แต่ฝนทนไม่ได้”
ชาวนาวัย ๖๓ ปี
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“กลัวฝน เมื่อก่อนไม่ค่อยกลัว ถ้าแดดสบาย ถ้าฝนวิ่งหนีเข้าร่ม มันเย็น หนาว ปวด
เข้าไปในกระดูก กลัวฝนเหมือนแพะ เวลาฝนมาก็วิ่งขึ้นบ้าน”
ช่างตีเหล็กวัย ๗๐ ปี

“เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”
เคี้ยวกระท่อมแล้วท�าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นที่บอกไม่ได้ว่า
แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร บ้างก็บอกว่ากระท่อมช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ บ้างก็บอกว่า
หากใช้พืชกระท่อมนาน ๆ จะท�าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน
ว่าสมรรถภาพทางเพศของแต่ละบุคคลนัน้ ไม่ได้เกีย่ วกับการใช้พชื กระท่อมเลย แต่ขนึ้ อยูก่ บั
สุขภาพของแต่ละคน อายุ และการใช้พืชกระท่อมร่วมกับสารชนิดอื่น เช่น ชา กาแฟ
และ บุหรี่ ผู้ใช้กระท่อมบางรายบอกว่า เขาและเพื่อนเห็นด้วยว่าการใช้กระท่อมในระยะ
๑๐ ปีแรกจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แต่หลังจากนั้นจะเสื่อมลง

“เลือดข้น”
ผูใ้ ช้กระท่อมจ�านวนหนึง่ ให้ขอ้ มูลว่า เมือ่ กินกระท่อมไปนาน ๆ จะมีอาการเลือดข้น
ตัวซีด ดังนั้นเมื่อใช้กระท่อมเพื่อการท�างานในตอนเช้าแล้ว ช่วงเย็นจึงต้องดื่มสุราเพื่อไป
ฆ่ากระท่อม ให้เลือดสูบฉีด เลือดจะไม่ข้น แต่ผู้ใช้กระท่อมอีกส่วนหนึ่งบอกว่า มันเป็น
ความเชื่อที่ผิด หรือเป็นข้ออ้างของคนที่จะดื่มเหล้า คนเฒ่าคนแก่ที่กินกระท่อมกันมาแต่
ดั้งเดิม ก็ไม่เห็นใครกินเหล้าเพื่อฆ่ากระท่อม หรือได้ข่าวว่าเจ็บปวยเกี่ยวกับโรคเลือด

“ผิวคล�้า”

ผูว้ จิ ยั พบว่าผูใ้ ช้กระท่อมส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุม่ ทีใ่ ช้เป็นประจ�า ผิวจะด�าเกรียม ซึง่
อาจเกิดจากการท�างานภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามผู้ชายโดย
เฉพาะชาวนา ชาวสวนในชนบทไม่ได้กังวลถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตนอยู่แล้ว ดังนั้น
จะคล�้า จะด�าเกรียม หรือด�าจนเขียวเขาก็ไม่ได้กังวลอะไร อีกทั้งยังไม่เคยพบรายงาน
การเจ็บปวยเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังในผู้ใช้พืชกระท่อม กลุ่มตัวอย่างบางรายบอกว่า
ผู้ใช้กระท่อมที่ไม่ชอบคายกากกระท่อมทิ้งใบหน้าของเขาจะเป็นสีด�าจนขึ้นเขียว อีกทั้งผู้
ใช้กระท่อมเป็นประจ�าจะมีใบหน้าที่ดูแก่ก่อนวัย หน้าด�ามีกระและริ้วรอย เพราะกลุ่มนี้
มักท�างานเกินก�าลังเป็นเวลานานติดต่อกัน
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“วัยรุ่นน�าพืชกระท่อมมาใช้แบบผิดแผน”
การตัดต้นกระท่อมในหมู่บ้านทิ้งนั้น นอกจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแล้ว
เรื่องการน�ากระท่อมไปใช้แบบผิดแผนของกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเป็นกังวลมาก
วัยรุน่ น�าพืชกระท่อมไปใช้ในรูปของ ๔x๑๐๐ มีสว่ นผสมหลักประกอบด้วยน�า้ ต้มใบกระท่อม
ยาแก้ไอ และ โค้ก เวลาจะดื่มก็ใส่น�้าแข็งลงไป วัยรุ่นมักรวมกลุ่มสังสรรค์หลังเลิกเรียน
เมื่อดื่ม ๔x๑๐๐ วัยรุ่นเหล่านี้จะมีความสุข สนุกสนาน แต่จะขี้เกียจท�างาน ตื่นสาย ชอบ
ขาดเรียน
มักมีข่าวลือว่ามีการใส่สารบางชนิดลงไปผสมในเครื่องดื่ม ๔x๑๐๐ ด้วย เช่น ยาบ้า
ยาคลายเครียด (benzodiazepines) ยานอนหลับ ยากันยุง สารทีเ่ คลือบในหลอดไฟ ขีว้ วั
หรือแม้กระทัง่ ขีเ้ ถ้าเผาศพ ประเด็นดังกล่าวส่วนใหญ่จะได้ขา่ วจากสือ่ โทรทัศน์ ผูใ้ ช้กระท่อม
แบบพื้นบ้านจึงพยายามที่จะปกป้องลูกหลานเยาวชนในหมู่บ้านของเขา บางครั้งต้องตัด
ท�าลายต้นกระท่อมด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเองที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและมีโอกาส
พูดคุยกับเยาวชนทีใ่ ช้ ๔x๑๐๐ ไม่พบว่าพวกเขาใส่สารอันตรายเหล่านีล้ งไป มีเพียงบางคน
ที่ใส่ยานอนหลับลงไป อีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประเด็นดังกล่าวกับเจ้าอาวาสวัด
แห่งหนึ่งในพื้นที่ที่เก็บข้อมูล ท่านบอกว่า วันหนึ่งมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแอบไปต้ม ๔x๑๐๐
หลังเมรุเผาศพ พอต�ารวจตามมาจับ วัยรุน่ กลุม่ นีก้ พ็ ยายามท�าลายหลักฐานโดยการน�าขีเ้ ถ้า
ใส่ลงไปในหม้อต้ม ๔x๑๐๐ ต�ารวจก็จับตัวพร้อมของกลางไปที่สถานีต�ารวจและแถลง
เป็นข่าวใหญ่ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง จากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดการเลียนแบบ วัยรุ่นก็อยาก
รู้ว่าถ้าใส่ขี้เถ้าเผาศพลงไปใน ๔x๑๐๐ จะเป็นอย่างไร จึงเกิดการลองใช้ขึ้นมา

ทัศนคติของผู้ ไม่ใช้พืชกระท่อมที่มีต่อผู้ใช้พืชกระท่อม
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ไม่ใช้พืชกระท่อมทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้พืชใช้กระท่อมทั้ง
ในด้านสุขภาพ การท�างาน และสังคม จากค�าบอกเล่า เนื่องจากพวกเขารู้จักและเข้าใจ
พืชกระท่อมและคนใช้พืชกระท่อมมานานแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผู้ไม่ใช้
พืชกระท่อมส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าที่ไม่ใช้พืชกระท่อมเนื่องจากกระท่อมมีรสชาติ
ขมเฝอ น อีกทัง้ อาชีพของเขาไม่จา� เป็นต้องพึง่ พาพืชกระท่อม ผูไ้ ม่ใช้พชื กระท่อมท่านหนึง่
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน อายุ ๔๘ ปี เล่าว่า สมัยที่เป็นเด็กเคยใช้กระท่อมเพื่อการรักษาโรค
“แม่เห็นว่าผมปวดท้อง เขาก็เอาใบกระท่อมมาให้กินกับน�้าตาล เวลาเป็นหวัดเจ็บ
คอก็เคยให้กินใบกระท่อมกับน�้าตาล กินประมาณครึ่งใบ ไม่เกิน ๒ วันอาการดีขึ้น”
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รู้สึกอย่างไรกับคนใช้กระท่อมในชุมชน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่า การกินกระท่อมตามวิถชี วี ติ ของชาวบ้านนัน้ เป็นภาพ
ที่คุ้นเคยตั้งแต่เป็นเด็กจนปัจจุบันส่วนมากชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม ไม่มีผลเสียอะไร
ต่อชุมชน ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและการเงินของเขา ถ้าถามคนกินกระท่อมเขาบอกว่า
กินแล้วท�าให้สู้งาน ขยัน สู้แดดแต่ไม่สู้ฝน คนในหมู่บ้านส่วนมากกินกระท่อมเพื่อท�างาน
กระท่อมไม่ได้ให้โทษอะไร คนกินกระท่อมไม่เคยคลุ้มคลั่งขึ้นเสาไฟฟ้า ผลเสียระยะยาว
กับคนทีต่ ดิ กระท่อมก็ไม่มี คนแก่ทกี่ นิ กระท่อมก็เห็นเขากินมานานเห็นแข็งแรงดี อารมณ์ดี
สดชื่นแจ่มใส มีปัญหาอยู่นิดเดียวตอนเลิกกระท่อมซึ่งอาจใช้เวลาสักนิดและต้องอยู่ที่ใจ
ของคนที่จะเลิกด้วย ถ้าเปรียบเทียบการกินกระท่อมกับสุรา
“ทั้งกระท่อมหรือสุราก็ไม่ดีทั้งนั้น ที่เคยสัมผัสมา คดีต่าง ๆ เรื่องทะเลาะวิวาท
เรื่องของอุบัติเหตุ ปญหาสังคม ผลจากการใช้กระท่อมไม่มี แต่ที่เป็นปญหากับสังคม
ก็คือสุรา หรือยาเสพติดอื่น ๆ มันเป็นผลเสียกับสังคมมาก เนื่องจากสุราเป็นลักษณะของ
การอนุญาต กระท่อมไม่มีอนุญาต คนที่กินกระท่อมไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุ กระท่อมไม่
เป็นผลเสียกับชุมชน”
“อาการของคนที่กินกระท่อมหลังจากที่เขากิน เขาก็จะสู้งาน คนที่ไม่กินกระท่อม
นั่งใต้ต้นตาล แต่คนที่กินกระท่อมไถนาได้ทั้งวันจนเสร็จ เวลาไปลงแขก เปรียบเทียบ
ได้เลยว่าคนทีก่ นิ กระท่อมกับคนทีไ่ ม่กนิ กระท่อมแตกต่างกัน หลังจากทีก่ นิ เขาก็มอี าการ
ขยันขึ้นมา อาการข้างเคียงอย่างคนกินเหล้า เมากัญชาก็ไม่เคยเห็น กระท่อมไม่มีอาการ
ดังกล่าว เห็นเขาพูดจาปกติดี คนที่เมากระท่อมแล้วพูดจาเพ้อเจ้อไม่มี ก็มีอาการเฉย ๆ
ไม่เห็นว่าเขามีอาการเมา ไม่แสดงออกอาการอะไร ด่าเด็ก ตีเมีย ไม่มี”
คนขายของช�าในหมู่บ้าน อายุ ๕๙ ปี
ชาวบ้านบางคนบอกว่า คนกินกระท่อมบางคนก็เกียจคร้านขี้เกียจท�างาน บางคนก็
ขยัน บางคนที่ไม่กินกระท่อมขี้เกียจงานก็มี บางคนก็ชอบท�างาน คิดว่าแล้วแต่นิสัยของ
คน บางคนบอกว่าไม่ชอบเวลาที่คนกินกระท่อมแล้วคายชานทิ้งเรี่ยราด
จากการสังเกต พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช้กระท่อมมีความเข้าใจผู้ใช้พืชกระท่อมเป็น
อย่างดี เนือ่ งจากคนเหล่านีอ้ าศัยอยูร่ ว่ มกันในชุมชนมาเนิน่ นาน ได้ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน
เข้าใจว่าเพราะอะไรพวกเขาจึงต้องใช้กระท่อม และถ้าเลิกใช้จะมีอาการอะไรเกิดขึน้ บ้าง
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ผลกระทบจากการใช้กระท่อมต่อสุขภาพ
จากการศึกษาแบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พืชกระท่อมแบบ
พืน้ บ้านเป็นประจ�าตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน
กลุม่ อย่างทัง้ สิน้ ๑,๑๑๘ คน เป็นเพศชาย อายุ ๒๕ ปี ขึน้ ไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ในจ�านวนนี้
เป็นผูใ้ ช้กระท่อม ๕๒๖ ราย และไม่ใช้ ๕๙๒ ราย ในจ�านวนผูใ้ ช้กระท่อม ๕๒๖ ราย แบ่งเป็น
ผูใ้ ช้กระท่อมทุกวันหรือใช้เป็นประจ�า จ�านวน ๓๕๕ ราย และใช้ครัง้ คราวจ�านวน ๑๗๑ ราย
พบว่า ในกลุ่มที่ใช้กระท่อมเป็นประจ�า ร้อยละ ๔๑ มีอาการกลัวฝน ร้อยละ ๓๔ มีอาการ
เบื่ออาหาร ร้อยละ ๑๕ มีอาการท้องผูก และร้อยละ ๗๘ เคยมีอาการถอนยาเมื่อไม่ได้ใช้
กระท่อม ส่วนกลุ่มที่ใช้ครั้งคราวมีอาการน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ประจ�าประมาณ ๒-๓ เท่า
ผู้ใช้ประจ�า

ผู้ใช้ครั้งคราว

เมาสุราง่ายกว่าคนอื่น
เวลาปวยอาการหนักหายช้า
กลัวฝน
เซื่องซึม เหงาหงอย
หงุดหงิด โมโหง่าย
นอนไม่หลับ/หลับไม่สนิท
ปวดเมื่อยในกระดูกและข้อ
ความจ�า และ สมาธิเสียไป
การคิด อ่าน ช้าลงกว่าเดิม
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ผิวคล�้าลง
มีกลิ่นปาก ปากเหม็นเขียว
ปวดฟัน/ปัญหาในช่องปาก
ท้องผูก
สุขภาพแย่ลง
เบื่ออาหาร

เมาสุราง่ายกว่าคนอื่น
เวลาปวยอาการหนักหายช้า
กลัวฝน
เซื่องซึม เหงาหงอย
หงุดหงิด โมโหง่าย
นอนไม่หลับ/หลับไม่สนิท
ปวดเมื่อยในกระดูกและข้อ
ความจ�า และ สมาธิเสียไป
การคิด อ่าน ช้าลงกว่าเดิม
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ผิวคล�้าลง
มีกลิ่นปาก ปากเหม็นเขียว
ปวดฟัน/ปัญหาในช่องปาก
ท้องผูก
สุขภาพแย่ลง
เบื่ออาหาร
0

บ่อยๆ-เป็นประจ�า

5

10 15 20 25

0
บ่อยๆ-เป็นประจ�า

บางครั้ง

5

10 15 20 25

บางครั้ง

ประวัติการเจ็บปวยเรื้อรังและโรคทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาติดตามกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด ๑,๑๑๘ คน ทีต่ ดิ ตามได้จา� นวน ๙๑๔ คน
พบคนที่รายงานว่าตนเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจ�านวน ๖๗๔ คน (ร้อยละ ๗๓.๗)
มีโรคประจ�าตัว/เจ็บปวยเรื้อรัง ๒๑๖ คน (ร้อยละ ๒๓.๖) เจ็บปวยนาน ๆ ครั้ง ๓๓ คน
(ร้อยละ ๓.๖) และมีทั้งโรคประจ�าตัวและเจ็บปวยเรื้อรัง ๙ คน
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กลุ่มตัวอย่าง ๑๗๐ คน (ร้อยละ ๑๘.๖) มีโรคเรื้อรังหนึ่งโรค ๓๖ คน (ร้อยละ ๓.๙)
มีสองโรค เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง และ ๘ คน (ร้อยละ ๐.๙) มี ๓ โรค เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ โรคหัวใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้กระท่อม
เป็นประจ�าเป็นเบาหวาน ๑ คน ความดันโลหิตสูง ๑๒ คน ไขมันในเลือดสูง ๓ คน หัวใจ
และหลอดเลือด ๓ คน หอบหืด ๗ คน
ข้อมูลจากแฟมประวัติการเจ็บปวยจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
ในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๑,๑๑๘ ราย พบว่า มีผู้เจ็บปวยทั่วไปและภาวะโรคเรื้อรัง
บันทึกในแฟ้มประวัตกิ ารรักษา ดังนี้ (๑๓๗ ราย ไม่มแี ฟ้มประวัตกิ ารรักษาทัง้ ทีโ่ รงพยาบาล
และ รพ.สต. และอีก ๒๔๘ ราย มีแฟ้มประวัติแต่ไม่มีการบันทึกอาการเจ็บปวย)

ภาวะโรคเรื้อรัง
กลุ่มที่ไม่เคยใช้กระท่อมเลย พบว่าโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ผูป้ ว ยเบาหวาน ๓๒ ราย เพิม่ เป็น ๓๔ ราย ความดันโลหิตสูง มีผปู้ ว ย
๗๗ ราย และเพิม่ ขึน้ มาเป็น ๘๖ ราย ไขมันในเส้นเลือด ๒๗ ราย เพิม่ เป็น ๔๖ รายในปี ๒๕๕๗
หอบหืด ๖ ราย เพิ่มเป็น ๗ ราย โรคหัวใจ ๑๔ ราย เพิ่มเป็น ๑๘ ราย ภูมิแพ้จาก ๔ ราย
เป็น ๖ ราย โรคหลอดเลือดสมองจาก ๙ รายเป็น ๑๑ ราย
กลุม่ ทีใ่ ช้กระท่อมครัง้ คราว พบผูป้ ว ยเบาหวาน ๒ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๔ ราย
ในปี ๒๕๕๗ ความดันโลหิตสูงจาก ๑๗ รายในปี ๒๕๕๔ เป็น ๑๙ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
มีโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ได้แก่ ไขมันในเส้นเลือด และ โรคหัวใจ
กลุม่ ทีใ่ ช้กระท่อมเปนประจ�าทุกวัน พบผูป้ ว ยเบาหวานคงทีต่ งั้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
จ�านวน ๓ ราย หอบหืด ๑ ราย โรคหัวใจ ๒ ราย ความดันโลหิตสูงจาก ๓๐ รายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเป็น ๓๕ ราย ในปี ๒๕๕๗
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เปรียบเทียบอาการทางสุขภาพระหว่างผูใ้ ช้กระท่อมประจ�า (๓๕๕ คน) ผูใ้ ช้ครัง้ คราว
(๑๗๑ คน) และผู้ไม่เคยใช้เลย (๕๙๒ คน) ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โรคระบบทางเดินอาหาร

6.8

4.7
0.3
0.6
1
0.3
0.8
0.8
1.2

มะเร็ง

4.4

1.4

ไขมันในเส้นเลือด

8.4

4.1

6.4
8.5

0.8
1.2

เบาหวาน
0

2

4

6

8

10

ใช้กระท่อมครั้งคราว

โรคระบบทางเดินอาหาร

2.9
0.3
0.6

14.2

5.6

ใช้กระท่อมเป็นประจ�า

หอบหืด

10.5

12

14

16

ไม่ใช้กระท่อม

4.2
4.4

1.2

0.3

มะเร็ง

1.2
0.8 1.8

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

4.9
2.5

ไขมันในเส้นเลือด

5.8

7.8
9.9

ความดันโลหิตสูง
0.8

เบาหวาน
0

2.3

2

ใช้กระท่อมเป็นประจ�า

11.1

14.5

5.7

4

6

8

ใช้กระท่อมครั้งคราว
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10

12

14

ไม่ใช้กระท่อม

16

อาการเจ็บปวยทั่วไป
อาการเจ็บปวยส่วนใหญ่เนือ่ งมาจากโรคทีเ่ กิดจากการท�างาน ได้แก่ กล้ามเนือ้ อักเสบ
ปวดหลัง ปวดเอว มีอาการอ่อนเพลีย ระคายเคืองตา แสบตา
คนทีไ่ ม่เคยใช้กระท่อมเลยมีอตั ราการเจ็บปวยมากกว่าคนทีใ่ ช้กระท่อม เช่น เป็นไข้หวัด
ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย ปวดแน่นท้อง/ท้องผูก/จุกเสียด/ท้องอืด
เป็นต้น
จากการติดตามอาการเจ็บปวยของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ผูใ้ ช้พชื กระท่อมยังคงมีสขุ ภาพ
แข็งแรง ผู้ใช้พืชกระท่อมมีโรคเรื้อรังน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อมเลย โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน ไม่พบว่าผูใ้ ช้มอี าการหรือผลกระทบต่อจิตประสาททีเ่ กิดจากการใช้พชื กระท่อม
แบบพืน้ บ้าน และไม่พบว่าการใช้พชื กระท่อมแบบพืน้ บ้านก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนและสังคม
ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้ใช้พืชกระท่อมพบเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้อย่างหนัก
โดยเฉพาะในคนที่เคี้ยวกระท่อมแล้วกลืนเข้าใปทั้งกากใบ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผูแ้ ทนจากหน่วยงานในพืน้ ที่ (ในการประชุมคืนข้อมูล
ให้แก่พื้นที่)
จากการประชุมคืนข้อมูลให้แก่พนื้ ทีเ่ มือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๙๐ คน ประกอบด้วย นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูแ้ ทนหน่วยงานฝายปกครอง ต�ารวจ ปลัดอ�าเภอ ก�านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น บุคลากรด้านสาธารณสุข และ คณะผูว้ จิ ยั การประชุมครัง้ นีน้ อกจากการน�าเสนอ
ผลการศึกษาแล้ว ได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งพืชกระท่อมในหลากหลายมิติ
จากการอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็น “บทสรุปของพืชกระท่อม:
ประโยชนและโทษเป็นอย่างไร” ในหลากหลายมิติ เช่น กฎหมาย วัฒนธรรม การใช้แบบ
ผิดแผนในกลุม่ วัยรุน่ การพัฒนางานวิจยั การใช้ในรูปแบบแพทยแผนไทย ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
มีความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
เสนอให้มีการร่างกฎหมาย พรบ. ควบคุมพืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน พ.ศ.........….
กระท่อมเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเป็นทุนทางสังคม ถึงแม้ว่าจะมีโทษ แต่ก็มีประโยชน์มาก
เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรจะมีการร่างกฎหมาย พรบ.
ควบคุมพืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน พ.ศ..........…. ซึ่งเป็นโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่จะผลักดันให้มีกฎหมายควบคุมพืชกระท่อม อาจจะเทียบเคียงกับ พรบ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีการจ�ากัดอายุในการใช้

11๓

เอกสารวิชาการพืชกระท่อม (Kratom)

เช่นเดียวกันกับการห้ามจ�าหน่ายสุราให้แก่บคุ คลอายุตา�่ กว่า ๒๐ ปี และการห้ามจ�าหน่าย
ยาสูบให้แก่บุคคลที่อายุต�่ากว่า ๑๘ ปี เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบโรคทางศิลปะ หรือ
ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เพื่อการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสนอให้มีการเก็บภาษีพืชกระท่อม
เสนอให้มีใบอนุญาตในการพกพากระท่อมได้ไม่เกิน........…. ใบ
ฝายกฎหมายและฝายปกครองควรดูเจตนารมณ์ของผู้ใช้และแก้ปัญหาโดยใช้
หลักรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ควบคู่กัน
ออกกฎหมายควบคุม ดูแล ไม่ให้วัยรุ่นน�าพืชกระท่อมไปท�า ๔x๑๐๐ และควร
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าทีผ่ า่ นมาในพืน้ ทีข่ องปากพนังนัน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่
ใช้กระท่อมตัง้ แต่จา� ความได้ ไม่เคยมีคนทีเ่ มากระท่อมแล้วสร้างปัญหาให้สงั คม จ�านวนคดี
จับกุมส่วนใหญ่เป็นข้อหาผลิต มีไว้เพือ่ จ�าหน่าย ถ้าจะจับข้อหาเสพด้วยคงต้องจับทัง้ อ�าเภอ
วิถีของชาวบ้านที่นั่นตอนเช้านั่งร้านกาแฟ ทุกร้านจะมีใบกระท่อมไว้บริการ ร้านไหน
ไม่มีกระท่อมชาวบ้านก็ไม่นั่ง
“การใช้พืชกระท่อม เป็นวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ของลุ่มน�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ�าเภอ เชียรใหญ่ อ�าเภอปากพนัง และ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ คิดว่ากฎหมายกระท่อมนี้
เป็นการท�าลายวัฒนธรรมชุมชนอย่างหนึง่ เพราะว่าต�ารวจจะไปจับ หาผลงาน เป็นเรือ่ งจริง
ในสังคมทีเ่ กิดขึน้ เพราะว่าโทษกระท่อมเล็กน้อย แต่ได้ผลงาน ต�ารวจไม่มงี านท�าในเขตลุม่ น�า้
คดียาเสพติดมีน้อยเพราะไม่มีแหล่งผลิต จึงเอาเรื่องนี้เป็นผลงาน ตั้งข้อหาผลิต เมื่อมีต้น
กระท่อมทีบ่ า้ น เนือ่ งมาจากกฎหมายมันเอือ้ ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม ก็ตงั้ ข้อหาผลิต เพราะว่า
มีต้นกระท่อม มีหลักฐานอยู่ สิ่งนี้คือปญหาท�าลายวัฒนธรรมชุมชนของคนลุ่มน�้าเป็น
อย่างมาก”
เจ้าหน้าที่ไม่ควรท�าลายต้นกระท่อมแบบถอนรากถอนโคน ควรแยกประเด็นใน
การจัดการปัญหา
“หากผูใ้ ช้ไม่มเี จตนาเป็นอย่างอืน่ ใช้เป็นยารักษาโรคหรือใช้เพือ่ การท�างาน แต่เมือ่ ไร
ที่ไปผสมกับสารที่อันตราย ควรแยกตรงนี้ออกมาแล้วจัดการให้ได้ ถ้าไปใช้ผสมกับสาร
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ก็ให้ถือว่าผิด การแก้ให้ตรงปญหาต้องเคลียรปญหาให้ดี”
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ที่ผ่านมาเคยมีการประชุมในระดับจังหวัด เรื่องการถอดพืชกระท่อม แต่หน่วยงาน
ที่ไม่เห็นด้วยคือกระทรวงสาธารณสุข การด�าเนินงานด้านกฎหมายกระท่อม ควรมองทั้ง
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และต้องมองวัตถุประสงค์ในการน�าไปใช้ว่าน�าไปใช้เพื่ออะไร
อย่างวัยรุ่นใช้ในการแปรรูป ใส่ส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าวัตถุประสงค์
นั้นส่งผลกระทบในภาพรวมก็ผิด ควรจะมีกฎหมายมาแยกในส่วนนี้ แต่ถ้าคนเฒ่าคนแก่
ใช้ใบกระท่อมสด ใช้ตามวิถีชุมชน ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ หรือเรื่องการ
ท�างาน ในมุมมองผู้ดูแลกฎหมายน่าจะมองในส่วนนี้ด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่คิดว่าพืชกระท่อมมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เป็นวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนที่ยังคงต้องใช้เพื่อการท�างาน ข้อเสียก็คือ ๔x๑๐๐
“พืชกระท่อมมีประโยชนมากกว่าโทษ จริง ๆ คิดว่าถ้าเราใช้แบบพอดี ๆ ก็มี
ประโยชนมาก เหมือนกับอาหารทั่วไป แม้แต่ข้าวขาหมูถ้ากินมากมันก็มีโทษ ถ้าเราใช้
ในวิถีชุมชน ใช้เพื่อท�างาน ใช้เพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้าง เพราะว่าไม่มีใครที่กินแต่
อาหารอย่างเดียว ก็ต้องมีบ้างและเห็นว่าสมควรยกเลิกกฎหมาย”
สถานการณ์ ณ ตอนนี้ ในชุมชนบางแห่งไม่มีพืชกระท่อมแล้ว หลายพื้นที่ต้องสั่ง
ซื้อมาจากที่อื่น ชาวบ้านใช้จ่ายเงินในส่วนนี้เยอะมาก เพราะอะไรการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ พื้นที่อื่นยังคงปลูกได้ แต่ที่อ�าเภอเชียรใหญ่ไม่มี จับ โค่น แล้ว
ต้องสั่งซื้อมาจากที่อื่น ๒๐๐ บาทต่อ ๑ ก�า
นโยบายของรัฐทีส่ งั่ ให้โค่น ปราบ ท�าลาย ต้นกระท่อม ซึง่ ขัดกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ในชุมชนตอนนี้นิยมเสพ ๔x๑๐๐ มาก จึงต้องแยกให้ออกว่าเราจะโค่นพืช
กระท่อม บังคับใช้กฎหมาย อนุญาตให้บริโภคใบสด หรือจะบังคับในส่วนของ ๔x๑๐๐
ปลัดอ�าเภอท่านหนึ่งบอกเล่าถึงความอึดอัดคับข้องใจในประเด็นพืชกระท่อม
“เรื่องพืชกระท่อมเป็นวิถีชีวิตชุมชนมาตั้งนานแล้ว “สมัยก่อนคนที่อายุรุ่น ๖๐ ปี
ขึ้นไปจะรู้จักหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านคั้นเป็นน�้าวันละ ๒ ขวด ทานวันละ ๒ ขวด
คนเป็นหมอทานมันต้องดี ชาวบ้านเขาก็กนิ ถ้าหมอไม่กนิ แล้วชาวบ้านจะกินได้ยงั ไง แต่วา่
กฎหมายในเรือ่ งพืชกระท่อม ถ้าอ่านหนังสือเรือ่ งชุมชนเข้มแข็งของนายแพทยประเวศ วะสี
ท่านจะพูดว่ากฎหมายแบบนีพ้ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสว่าเป็นกฎหมายบุกรุกราษฎร
เช่น คนที่อยู่ในเขตปา วันดีคืนดีรัฐบาลบอกว่านี่มันเขตปา แล้วชีวิตชุมชนเขาอยู่กันดี ๆ
เขาก็ตอ้ งออกไป ชาวบ้านก็เดือดร้อน พืชกระท่อมก็เหมือนกัน เขากินกัน มันมีทงั้ คุณทัง้ โทษ
อย่างข้าวขาหมูกินมากก็มีโทษแล้วท�าไมมันไม่ผิด อย่างพวกผมที่ท�าเรื่องยาเสพติดบางที
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ก็วงั เวง ตอนนีว้ ฒ
ั นธรรมมันเปลีย่ นแปลงไปเยอะแล้วเราเป็นฝายปกครอง เราก็ทา� ทุกอย่าง
โดยเฉพาะความสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ถ้ารู้ว่ามีกระท่อมเอาเข้ามาขาย ๕ ก�า
จากพื้นที่ใกล้เคียง แล้วเราเป็นปลัดป้องกัน ถามว่าเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ถ้า
ผมไปจับแล้วอะไรจะเกิดขึน้ นีค่ อื วิถชี วี ติ ชุมชน มหาตมะคานที สอนว่าวัฒนธรรมทางสมอง
ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาวัฒนธรรมภายใต้ของจิตใจ ที่เมืองไทยเป็นแบบนี้เพราะ
วัฒนธรรมทางสมองไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ สังคมเลย
เป็นแบบนี้ วุ่นวายไปหมดเลย เรื่องพืชกระท่อมก็เหมือนกันเราจะเอาเรื่องทางด้านจิตใจ
หรือเรื่องความมั่นคง ขอเสนอว่าพืชกระท่อมถ้าไม่อยู่ในกฎหมาย รัฐบาลประหยัดงบ
ประมาณเยอะเลย”
บุคคลากรด้านสาธารณสุขเสนอความเห็นว่า
“สิ่งแวดล้อมคือคนที่กินกระท่อมและต้นกระท่อม ในฐานะของคนที่ท�างานด้าน
สาธารณสุข และอยู่ในชนบท เรื่องที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านเรื่องของกระท่อม อยู่ที่
พวกเราเป็นผู้ใหญ่ว่าเรากลัวปญหานี้หรือเปล่า ถ้าเรากลัวว่ากระท่อมท�าให้เกิดผลเสีย
พวกเราท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ แกนน�าทุกคน เหมือนกับเราปฏิวัติวัฒนธรรม ไม่ต้อง
เอาสักต้น โค่นให้หมด ถ้าเรากลัวว่ากระท่อมมีปญหาต่อลูกหลานของเรา เพราะถ้ายังมี
อยู่ลูกหลานของเราก็จะใช้ในทางที่เสีย แต่ถ้าเราไม่กลัว เราบอกว่าผู้ใหญ่ก็กินไม่เห็นมี
ปญหาอะไร ปญหามันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อย เพราะเด็กจะใช้ในทางที่ผิด ก็ให้ลองตัดสินใจ
เลือกดูวา่ เราจะให้มนั มีอยูแ่ ละก็มปี ญ หากับเด็กวัยรุน่ ต่อเนือ่ งไปอีก หรือว่าจะก�าจัดมันให้หมด
เพื่อไม่ให้ปญหามันเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่น แต่พวกผู้ใหญ่เขาไม่มีปญหาอยู่แล้ว คนที่กิน
ตามวิถีชีวิต เป็นคุณเสียมากกว่า ส่วนการบ�าบัดเด็กไม่ค่อยสนใจเรื่องการเสพกระท่อม
แต่จะถามว่าใช้อะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของสารที่ผลิตขึ้นมาเป็น ๔x๑๐๐ ใช้วัตถุดิบ
อะไรบ้าง ทีผ่ า่ นมาจะแนะน�าเรือ่ งโทษจากการใช้ยาตัวอืน่ มากกว่า เรือ่ งการเสพติดกระท่อม
เขาก็รู้อยู่แล้วว่า กินกระท่อมก็จะท�าให้เสพติด แต่ติดไม่มาก ก็เห็นปูย่าตายายพ่อแม่เรา
ก็กินอยู่ทุกวัน ก็ไม่นึกถึงว่าเมื่อติดกระท่อมแล้วจะต้องกลัว แต่จะชี้ให้เห็นว่ายาแก้ไอ
ยาที่ใส่ลงไป จะท�าให้ตับวายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก็ท�าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”
มุมมองของแพทย์แผนไทย
“มีคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานท่านหนึ่ง ขาดยาแผนปจจุบันไปประมาณ ๖ เดือน
กลับมาเจาะเลือด ปรากฏว่าน�า้ ตาลในเลือดประมาณ ๑๒๙ ซึง่ คนนีไ้ ม่ควบคุมอาหาร ช่วง
ทีม่ กี ารประท้วงจะกินกาแฟเยอะมากประมาณ ๗-๘ แก้วต่อวัน แต่พอเราไปตรวจน�า้ ตาล
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ทั้ง ๆ ที่ยาเขาไม่กินนานมาก ปรากฏว่าน�้าตาลเขาลดเยอะมาก ก็ถามว่าเขากินอะไร เขา
บอกว่าเขากินกระท่อม ทัง้ ๆ ทีล่ ดยาแผนปจจุบนั หมดเลย ในมุมมองของแพทยแผนไทย
ถ้าเกิดว่าเราตัดกระท่อมทิ้งหมด ต่อไปกระท่อมจะเป็นพืชที่หายาก พืชที่สูญพันธุ
ภูมิปญญาไทยที่ดั้งเดิมเขาบอกว่ารักษาโรคได้หลาย ๆ โรค ถ้าเกิดว่าเราท�าลายตรงนี้ไป
หมดเลย พืชกระท่อมไม่มีอีกแล้วในประเทศไทย แล้วเราจะเอาภูมิปญญาหรือเอาตัวยา
ที่เป็นประโยชนจากไหนมาใช้ ในมุมมองของกฎหมายนี้ก็มีทั้งผลดีผลเสีย ผลดีถ้าเราท�า
ตรงนี้ไปเราทิ้งไป แล้วสมมุติญี่ปุนไม่รู้เขาจดลิขสิทธิ์เราไปหรือยัง ถ้าเกิดเขาเอาไปปลูก
ในบ้านเขา ถ้าเกิดได้ประโยชนแล้วจดลิขสิทธิ์ เราก็ต้องไปใช้ยาญี่ปุน ข้อดีของกระท่อม
น่าจะเยอะกว่าในการสกัดหรือท�าเป็นยาเพื่อที่จะใช้ในการรักษาโรค”
ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า
“ประเทศไทยเรามองในเรือ่ งของยาเสพติดไม่ได้มองในเรือ่ งของเศรษฐกิจ จะเห็นว่า
สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็ใช้กระท่อมถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อก่อนเราพูดว่ามันท�าลาย
วิถีชีวิต ท�าลายวัฒนธรรมของคนใต้อย่างแท้จริง ชาวบ้านคนที่มีปญหาเรื่องยาเสพติด
ทะเลาะกันส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่จากกระท่อมแต่เป็นยาบ้า ไอซ อี เคยตั้งข้อสงสัยว่าสมัยนี้
ท�าไมเขาต้องจับใบกระท่อมอยู่ตลอด เคยถามตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อค้าเอเย่นรายใหญ่
ยาบ้า ไอซ ยาอี พวกนี้ ผมจะต้องจ้างให้รัฐบาลด�าเนินการจับใบกระท่อมอย่างเดียว
เพราะกระท่อมสามารถช่วยในการไม่ให้อยากยาบ้า ยาไอซได้ นี่คือการลดต้นทุนของ
พวกผู้มีอิทธิพล ผู้ค้ารายใหญ่ มันน่าจะเป็นไปได้ เพราะใบกระท่อมต้นทุนราคามันต�่า
กระท่อม ๑ ก�ามีอยู่ ๔๐ ใบ ปจจุบันนี้แพงเพราะต�ารวจโค่นหมด ส่วนใหญ่ต�ารวจจะถาม
จากเด็กที่เอาใบกระท่อมมาว่าใครขาย เขาถามจากเด็กว่าเอามาจากไหน ซื้อมาจากไหน
คิดว่าควรให้มีการปลูกต่อ”
ค�าถามจากที่ประชุมว่า กฎหมายพืชกระท่อมควรมีลักษณะอย่างไร การเคี้ยวใบ
อย่างเดียวแบบดัง้ เดิมผิดหรือไม่ ถ้าน�ามาต้มเป็น ๔x๑๐๐ ผิดหรือไม่ ต้นกระท่อมทีป่ ลูกไว้
จะท�าอย่างไร จะให้กี่ใบ กี่ต้น นี่คือสิ่งที่ต้องคิดกันต่อไป และในทางปฏิบัติจริง ๆ ของ
ฝายปกครอง ทั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเขาใช้กระท่อมแบบพื้นบ้านจริง ๆ แค่เคี้ยวก็ปล่อย
เขาไป แต่ถ้าวัยรุ่นเอาไปท�าเป็น ๔x๑๐๐ ก็จับ หรือว่าคนที่ผลิต จ�าหน่าย ก็จับ ถ้าอยู่ใน
หมู่บ้านในพื้นที่จริง ๆ สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ หากจะแยกแยะแบบนี้ต้องด�าเนินการ
อย่างไร
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสนอให้ รพ.สต. ทุกแห่งปลูกกระท่อม ๑-๒ ต้น (ก้านแดง
และก้านเขียว) เอาไว้ใช้เพื่อการรักษา และเป็นส่วนประกอบในต�ารับยาแพทย์แผนไทย
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า “กระท่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แล้วแต่เราจะน�ามาใช้ มุมมองในฐานะของผู้บ�าบัด มองว่าจากประสบการณที่ท�าบ�าบัด
ยาเสพติด เด็กที่ถูกจับแล้วส่งมาบ�าบัดที่โรงพยาบาล อาการผลข้างเคียงของเด็กที่ใช้
ยาบ้าเจอเยอะ แทบไม่เจอเด็กที่มาจากการใช้กระท่อมเลย และยังไม่เคยพบว่าคนใช้
กระท่อมมีอาการทางจิต อาการประสาทหลอน ถ้าเราได้ท�างานวิจัยต่อ เช่น เราใช้พืช
กระท่อมมาบ�าบัดในกลุ่มแอมเฟตามีน มีรายงานการวิจัยที่ออกมาค่อนข้างชัดเจน จะ
ท�าให้การที่เราจะไปแก้กฎหมาย แก้ในส่วนที่ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือในเรื่องของ
กฎหมายน่าจะมีน�้าหนักเพิ่มมากขึ้น ก็น่าสนใจ จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสารในพืช
กระท่อมมีผลในการรักษา บ�าบัดหรือดูแลด้านสุขภาพ และสามารถทดแทนสารเสพติด
ได้หลายชนิด”
ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มหนึ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลดังนี้ “เรื่องกฎหมายของพืชกระท่อม จาก
หนังสือประวัติศาสตรที่มาก็คือเรื่องภาษี เมื่อก่อนภาษีเรื่องฝนเก็บรายได้มาก คนหันมา
กินใบกระท่อมแทน ก็เลยมีกฎหมายบังคับใช้ น่าจะมีกฎหมายการเก็บภาษีพืชกระท่อม
กับคนที่ปลูกเพื่อให้เข้าสู่ระบบการเก็บภาษีที่ถูกต้อง ส่วนมากที่เกิดอยู่ปจจุบัน เรื่องการ
ทะเลาะวิวาทมาจากสุรา แต่ท�าไมสุราเข้าสู่กฎหมายที่ถูกต้อง ดื่มกันได้ทุกครัวเรือน
ท�าไมกฎหมายไม่จับ ท�าไมมาจับแต่พืชกระท่อม เป็นมุมมองของพวกผมว่าท�าไมเราไม่
แก้กฎหมายให้มันถูกต้อง คนที่มีกระท่อมไว้ในครอบครอง ต้นละเท่าไร ท�าไมภาษี
ไม่เข้าไปเก็บ ตรงนี้เป็นการแก้ปญหาที่ปลายเหตุ คิดว่าข้อดีข้อเสียมีเยอะอยู่ที่ตัวปฏิบัติ
โดยเฉพาะวัยรุ่น ก็อยากฝากฝายต�ารวจไว้ว่าถ้าชาวบ้านกินอย่าไปจับเขาเลย ชาวบ้าน
เขาปลูกไว้ ๑ ต้น ไม่นา่ จะไปท�าลายของเขา แต่กไ็ ม่เห็นด้วยทีว่ ยั รุน่ เอาใบกระท่อมไปต้ม
และอยากจะฝากไปยังสื่อด้วย ท�าไมไม่ลงข่าวที่วัยรุ่นต้มน�้ากระท่อมแล้วตาย ส่วนมาก
จะลงข่าวว่า ๔x๑๐๐ กินแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วท�าไมไม่ลงข่าวที่นอนโรงพยาบาล
ขีร้ วั่ อยู่ (ท้องเสีย) ก�าลังจะตาย ตอนนีข้ า่ วไม่คอ่ ยจะออก วัยรุน่ ไม่กลัว ก็เลยท�าให้เป็นปญหา
ในนามผูใ้ หญ่บา้ นเห็นว่าพืชกระท่อมน่าจะมีไว้ และขึน้ ภาษีให้ถกู ต้อง ทีผ่ ดิ กฎหมายก็วา่ ไป
เพราะว่าผลดีของมันก็เยอะ ส่วนเสียมันนิดเดียวก็คือการที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค และ
เป็นการประโคมสื่อ ท�าให้ ๔x๑๐๐ นี้ดังขึ้นมา โดยเฉพาะ ๓ จังหวัด ที่กินแล้วท�าให้เด็ก
วัยรุ่นไม่กลัว สามารถก่อเหตุร้ายขึ้นมาได้ ตรงนี้มันอยู่ที่เราใช้เหมือนกับสุรา เมื่อเรา
กินมากเราก็ควบคุมอารมณเราไม่อยู่ ไม่วา่ จะเป็นขับขีร่ ถ แต่ทา� ไมมันถูกกฎหมาย ก็อยาก
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จะฝากสะท้อนขึน้ ไปว่า ถ้าเราท�าให้มนั เข้ากระบวนการถูกกฎหมายจะได้หรือไม่ ประชาชน
ปลูกไว้ ๑ ต้น ต้นละ ๕๐ บาท เก็บภาษีเลยปีละ ๕๐ บาท ส่วนทีว่ ยั รุน่ ผิดก็วา่ กันไปเพราะเรา
มีต�ารวจ มีผู้ใหญ่บ้านที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะว่าวัยรุ่นแถวบ้านก็เหมือนกัน ถ้า
หากต้มน�้ากระท่อมแล้วกลางคืนนอนดึก พวกนี้จะสังเกตง่าย นอนดึก ตื่นสาย ไม่ท�างาน
ไม่ช่วยงานพ่อแม่ เป็นเรื่องที่พบอยู่ในหมู่บ้าน ชอบรวมกลุ่มกัน แต่ปญหาไม่ค่อยจะเกิด
แต่ไม่ค่อยได้ท�างาน ไม่ได้ช่วยเหลือในครอบครัว เพราะว่าตื่นสาย พอถึงเวลาช่วงบ่ายจะ
รวมกลุ่ม เรื่องอื่นที่เสียมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยมี”
นักวิชาการสาธารณสุขให้ความเห็น ดังนี้ “ถ้าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดที่ถูก
กฎหมาย และถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่น อะไรที่ห้ามเด็กมักชอบท�า ส่วนอะไรที่ดี
ที่ท�าได้มันไม่ท�า พฤติกรรมวัยรุ่นอะไรที่ถูกกฎหมายมันก็จะไม่ยุ่ง ถ้าเราท�าใบชาให้ผิด
กฎหมายมันก็ไปต้มใบชาแทน กลับกันถ้ากระท่อมเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย รับรอง
ว่าเด็กไม่ใช้”
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งให้ข้อมูล ดังนี้ “ในฐานะที่เป็นผู้บ�าบัด
ท�างานด้านยาเสพติดมา ๑๒ ปี จากประสบการณ กระท่อมมีข้อดีหากเราใช้แบบดั้งเดิม
ในคนไข้เบาหวานถ้ากินวันละ ๑-๒ ใบ เขาลดน�า้ ตาลจริง ๆ แต่เขาทานยาด้วย อันนีย้ งั ไม่
เห็นงานวิจยั ทีช่ ดั เจนว่า ทีร่ ะดับน�า้ ตาลลดลงเกิดจากการใช้พชื กระท่อมหรือยาเบาหวาน
เห็นด้วยว่าควรให้มีการปลูกต่อไป เพราะกระท่อมจะเป็นพืชที่หายากในอนาคต แต่เรา
จะบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มที่ใช้ ๔x๑๐๐ ได้หรือไม่ เด็กจะไปขโมยกระท่อมมาต้มจะท�า
อย่างไร เด็กที่มาบ�าบัด ๔x๑๐๐ อายุ ๑๑ ปี อยู่ชั้นประถม กินน�้ากระท่อม พอโตมา
ก็พฒ
ั นา เขาไม่ได้หยุดแค่นนั้ กัญชา ยาบ้า ไอซ เคยเจอเด็ก ๑๓ ปี ใช้สารเสพติดทุกชนิดเลย
แล้วปจจุบันเขาเป็นเด็กเดินยา เพราะว่าต้องหาเงินมาซื้อไอซ เราต้องคิดให้ยาวว่า เด็ก
ไม่คิดเหมือนผู้ใหญ่ ที่ใช้เพื่อประโยชนในการท�างาน ที่ผ่านมาที่เจอเขาไม่คิดอย่างนี้ แล้ว
เขาก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ”
ตัวแทนแพทย์แผนไทยและหมอพืน้ บ้านเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของพืชกระท่อม
ในการเป็นยารักษาโรค จึงมีความต้องการทีจ่ ะรักษาต�ารับยาทีม่ คี า่ นีเ้ อาไว้ ซึง่ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยมีต�ารับยาที่ใช้กับกระท่อมร่วมด้วยหลายต�ารับเหมือนกัน ทั้งภายใน
ภายนอก “ณ ตอนนี้หมอก็เลี่ยงไปใช้ตัวอื่นแทน ที่จริงหมออยากใช้กระท่อมมาก แต่เรา
อยู่ในสถานศึกษาก็เลยต้องพยายามเลี่ยงให้มากที่สุด ที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยคือรักษาโรค
ภายนอกมีผลค่อนข้างดี แต่ทางโรงพยาบาลผลิตยาต�ารับนี้ไม่ได้เลย อย่างเราเห็นว่า
กรณีทตี่ อ้ งใช้กระท่อมจริง ๆ โรงพยาบาลก็แอบกระซิบว่าให้ลองไปหาดูแถว ๆ บ้านก็เอา
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ไปผสม แต่โรงพยาบาลจะไม่จดั หาให้เพราะว่าผิดกฎหมาย ถ้าสามารถท�าให้ถกู ได้ ในเรือ่ ง
ของการใช้รกั ษาก็จะดีกบั การรักษามาก จะมีอกี หลายต�ารับทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีต่ อ้ งอาศัย
กระท่อม”
การแก้ปัญหาในกลุ่มเยาวชนนั้นก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจ และต้องกลับไปมอง
ในมุมของวัยรุ่นว่าท�าไมเขาต้องเล่นยา ต้องมองในเรื่องการศึกษา ทัศนคติ ในมุมมอง
ของผู้ใหญ่คิดว่ากระท่อมคือวิถีวัฒนธรรม เด็กสามารถที่จะคิดได้ว่าเมื่อผู้ใหญ่เสพได้
เด็กก็น่าจะเสพได้ การแก้ปัญหาที่ถูกนั้นผู้ใหญ่ไม่ควรคิดแทนเด็ก ปัญหาต่าง ๆ เป็นเรื่อง
ของสังคมด้วย ควรคิด วางแผนในการป้องกันและแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ
การใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้านนั้นถือเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชนบทภาคใต้โดย
เฉพาะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากค�าบอกเล่าของชาวบ้าน กระท่อมได้ถูกใช้มา
ตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
กระท่อมยังคงเป็นประเด็นทีย่ งั ไม่มขี อ้ สรุปว่าควรจะมีสถานะอย่างไร ในช่วงทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมาในประเทศไทย มีทงั้ การพิจารณาถึงการตัดท�าลายต้นกระท่อมและห้ามใช้พชื กระท่อม
ในทุกกรณี และการพิจารณาลดทอนความเป็นอาชญากรรมของพืชกระท่อม
ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน (สาวิตรี อัษณางคกรชัย)
การเคี้ยว ใบกระท่อม เพื่อวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม มิได้น�า
ไปสูก่ ารก่ออาชญากรรม ผลกระทบจากการใช้ประจ�าท�าให้เกิดการเสพติดได้ อาจพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดผลกระทบจากการปราบปรามที่มีต่อเกษตรกร แต่ควรมีการ
ควบคุมมิให้เกิดการแปรรูปเพือ่ ใช้ในทางทีผ่ ดิ ส่วนการน�ากระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์
ควรก�าหนดให้มีขั้นตอนการทดสอบประสิทธิผลในมาตรฐานเดียวกันกับสมุนไพรชนิด
อื่นๆ ที่องค์การอาหารและยาให้การรับรอง
ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน (ดาริกา ใสงาม)
จากการศึกษาการมาตรการและการแก้ปัญหาพืชเสพติด ประเทศโบลิเวียอาจเป็น
ตัวอย่างที่ดีส�าหรับประเทศไทย ในการจัดการปัญหาพืชกระท่อม แม้ใบโคคาจะเป็นส่วน
ประกอบในการผลิตโคเคน แต่ประชาชนชาวโบลิเวียสามารถเคีย้ วใบโคคาได้ อะไรทีท่ า� ให้
ผู้น�าประเทศและประชาชนข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ ในปี ๒๐๐๙ ใบโคคาได้รับการปลดแอก
โดยประธานาธิบดี Juan Evo Morales Ayma (ควน เอโบ โมราเลส ไอย์มา) หากศึกษา
ลึกลงไป จะยิง่ เข้าใจว่าท�าไมผูน้ า� ประเทศเข้าใจปัญหา และแก้ปญ
ั หาได้ตรงใจคนโบลิเวีย
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ปัจจุบันประชาชนชาวโบลิเวีย โคลอมเบีย เปรู ตอนเหนือของอาเจนตินา และ ชิลี
สามารถเคี้ยวใบโคคาได้ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมและใช้เป็นยารักษาโรคได้
ส่วนใบกระท่อมของไทยนั้น ผู้เขียนมีความเห็นสุดโต่งจากนักวิชาการท่านอื่น และ
เห็นว่าการแก้ปญ
ั หาพืชกระท่อมนัน้ ควรเดินกลับไปยังจุดเดิม คือ ถอดออกจากพืชเสพติด
(legalization) หรือให้แพทย์แผนไทยดูแล จัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
การศึกษาวิจัยพืชกระท่อมเป็นยารักษาโรค และสารทดแทนสารเสพติด และสนับสนุน
ให้เกษตรกรไทยพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม เช่น ชาชงสมุนไพร
ยาสมุนไพรทางเลือก และอนุญาตให้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ แนวคิดนี้คงเป็นไป
ได้ยากเพราะจะมีบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และประชาชนไม่เห็นด้วยอีก
จ�านวนมหาศาล แต่เชือ่ เถอะ กระท่อมก็ยงั คงผิดกฎหมายในไทย ในอนาคตแม้จะมีมาตรการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของพืชกระท่อม (decriminalization) ภาพที่มองเห็น
ต่อจากนี้คือ ยิ่งแก้ปัญหาก็เหมือนลิงแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
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บทที่ ๙

สังเคราะหสถานการณพ�ชกระท่อม
การใช้พ�ชกระท่อมในทางที่ผิด
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, สมสมร ชิตตระการ และ ดาริกา ใสงาม

สถานการณการใช้พืชกระท่อม
และน�้าต้มใบกระท่อมในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
จากโครงการส�ารวจคุณภาพชีวติ และสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชนเพือ่ ประมาณการ
จ�านวนประชากรทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
องค์กรวิชาการสารเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ ส�ารวจประสบการณ์ใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในประชากรอายุ ๑๒-๖๕ ปี
ทั่วประเทศ พบว่า ประชากรไทยประมาณ ๒.๙๖ ล้านคนเคยใช้สารเสพติด (ไม่รวมสุรา
และยาสูบ) อย่างน้อยหนึ่งชนิดในชีวิต สารเสพติดที่มีจ�านวนผู้เคยใช้ในชีวิตมากที่สุดคือ
กระท่อม (๑.๖๐ ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรา ๓๑.๔๕ ต่อพันคน) รองลงมาได้แก่กญั ชา (๑.๑๑ ล้านคน
หรืออัตรา ๒๑.๘๔ ต่อพันคน) ยาบ้า (๑.๐๖ ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรา ๒๐.๘๒ ต่อพันคน)
และน�้าต้มใบกระท่อม (๔.๘๕ แสนคน หรือคิดเป็นอัตรา ๙.๕๓ ต่อพันคน) (รูปที่ ๙.๑)
เมือ่ พิจารณาประสบการณ์ใช้ในปัจจุบนั ซึง่ หมายถึงการใช้ภายในหนึง่ ปีและภายใน
๓๐ วัน ก่อนการสัมภาษณ์ ใบกระท่อมเป็นสารเสพติดทีม่ จี า� นวนผูใ้ ช้ในปัจจุบนั มากทีส่ ดุ
โดยประชากร ๘.๔๓ แสนคนรายงานว่าใช้ใบกระท่อมภายในหนึ่งปี และ ๗.๐๑ แสน
คนใช้ภายใน ๓๐ วันทีผ่ า่ นมา เมือ่ เปรียบเทียบกับการส�ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตัวเลขเหล่านี้
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (ในปี ๒๕๕๔ ประชากร ๑.๒๓ ล้านคน หรืออัตรา ๒๕.๕ ต่อพันคน
เคยใช้ในชีวติ ประชากร ๔.๐๕ แสนคนรายงานว่าใช้ใบกระท่อมภายในหนึง่ ปี และ ๒.๘๙ แสนคน
ใช้ภายใน ๓๐ วันที่ผ่านมา) นอกจากนี้ ใบกระท่อมยังเป็นสารเสพติดที่มีผู้รายงานว่าใช้
มากกว่า ๒๐ วันใน ๓๐ วัน ซึง่ หมายถึงการใช้เป็นประจ�าเกือบทุกวันจ�านวนสูงสุด (๒.๒๓
แสนคน) ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับสารเสพติดชนิดอื่น เช่น กัญชา และยาบ้า
ซึ่งมีประชากรหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคน และหกหมื่นกว่าคนที่รายงานว่าใช้เป็นประจ�า
(รูปที่ ๙.๑) ข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นว่าผูท้ ใี่ ช้พชื กระท่อมส่วนใหญ่จะใช้อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�า
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ซึ่งคนเหล่านี้มักเป็นผู้ใช้ใบกระท่อมโดยไม่ได้ผ่านการแปรรูปใด ๆ หรือเป็นการใช้ตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ควรค�านึงถึงเวลาพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ก็คือ
ผู้ใช้ใบกระท่อมน่าจะกล้าตอบหรือเต็มใจที่จะตอบเรื่องการใช้ใบกระท่อมมากกว่าการ
ตอบเรื่องการใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่มีโทษร้ายแรงก็เป็นได้ จึงท�าให้จ�านวนผู้ที่รายงาน
ว่าใช้พืชกระท่อมในปัจจุบันและใช้เป็นประจ�าสูงกว่าจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดชนิดอื่น ๆ
ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเช่นเดียวกันกับการส�ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าน�า้ ต้มใบกระท่อมก็เป็นสารเสพติดผิดกฎหมายเช่นกัน
ตัวเลขจ�านวนประชากรที่รายงานว่าเคยใช้น�้าต้มใบกระท่อมในชีวิตก็สูงมากขึ้นกว่าที่พบ
ในการส�ารวจเมือ่ ปี ๒๕๕๔ เกือบสิบเท่า (๔.๘๕ แสนคน หรือเท่ากับอัตรา ๙.๕๓ ต่อพันคน
ในปี ๒๕๕๙ และ ๗.๗ หมืน่ คน หรือเท่ากับอัตรา ๑.๕๙ ต่อพันคนในปี ๒๕๕๔) แต่จา� นวน
ประชากรที่ยังคงใช้น�้าต้มกระท่อมในหนึ่งปีและ ๓๐ วันก่อนการส�ารวจในปี ๒๕๕๙ มี
เพียง ๒.๓๓ และ ๑.๗๙ แสนคนเท่านัน้ ซึง่ แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่ทเี่ คยใช้นา�้ ต้มใบกระท่อม
อาจจะเพียงทดลองใช้หรือใช้เพียงไม่กี่ครั้งในชีวิต และไม่ได้ใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค ภาคใต้มีจ�านวนและอัตราความชุกของประชากรที่เคยใช้
พืชกระท่อมในชีวิต (๙.๗๘ แสนคนหรืออัตรา ๑๔๑.๙๙ ต่อพันคน) รวมทั้งยังคงใช้อยู่ใน
ปัจจุบันหรือ ๓๐ วันก่อนการส�ารวจ (๕.๒๕ แสนคน หรืออัตรา ๗๖.๒๖ ต่อพันคน) และ
จ�านวนผูท้ ใี่ ช้อย่างน้อย ๒๐ วันใน ๓๐ วันก่อนการส�ารวจ (๒.๑๗ แสนคน หรืออัตรา ๓๑.๕๗
ต่อพันคน) ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นผู้ใช้ประจ�าหรือติดพืชกระท่อมสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (รูปที่ ๙.๒ และ ๙.๓) ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการส�ารวจเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าประชากรในทุกภาคมีการใช้พชื กระท่อมเพิม่ มาก
ขึน้ รวมทัง้ มีการใช้ในปัจจุบนั ซึง่ เดิมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่พบผูใ้ ช้กระท่อมใน ๓๐ วันก่อน
การส�ารวจในภาคเหนือเลย (ตารางที่ ๙.๑)
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รูปที่ ๙.๑ จ�านวนประมาณการประชากร อายุ ๑๒-๖๕ ปีทั่วประเทศที่ใช้สารเสพติด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (คน)
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

กระท่อม กัญชา ยาบ้า น�า้ ต้ม สาร ไอซ
ฝน ยาอี/ยา ผงขาว/
เลิฟ เฮโรอีน
กระท่อม ระเหย
เคยเสพ 1,602,7 1,113,0 1,061,0 1,113,0 154,676 173,503 87,510 53,576 63,021
1 ปี 843,861 188,496 442,916 233,191 27,575 42,361 34,490 15,578 6,460
30 วัน 701,080 48,253 243,699 179,508 9,501 24,727 3,602 3,258 3,518

ยาเค

โคเคน

22,218 10,192
3,258 3,258
3,258 3,258

ทีม่ า : เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงยุตธิ รรม. การส�ารวจครัวเรือนเพือ่ ประมาณการจ�านวนผูใ้ ช้สารเสพติด
ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการใช้พืชกระท่อมของประชากรนอกเขตเทศบาลสูงกว่า
อัตราของประชากรในเขตเทศบาลหลายเท่าในทุกภูมิภาค ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อมูลทัว่ ไปทีค่ นรับรูก้ นั ว่า กระท่อมเป็นพืชเสพติดทีช่ าวบ้านในชนบทนิยมใช้กนั มากกว่า
คนในเมือง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการอพยพย้ายถิ่นและการจ้างแรงงานข้ามจังหวัด
หรือภูมิภาคเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และภาคการเกษตร รวมทั้งในธุรกิจบริการ เช่น คนขับรถรับจ้างที่เดินทางมาจากชนบท
เพื่อมาท�างานในเขตเมือง คนเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ใช้กระท่อมเพื่อช่วยในการท�างานมา
ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในชนบท เมื่อมาท�างานในเมืองก็ยังน�าใบกระท่อมเข้ามาใช้เช่นเดิม
เมือ่ พิจารณาข้อมูลการใช้นา�้ ต้มใบกระท่อม พบว่าประชากรทีเ่ คยใช้นา�้ ต้มใบกระท่อม
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ (๓.๑๔ แสนคนหรืออัตรา ๘๔.๕๒ ต่อพันคน) ซึ่งในจ�านวนนี้
มีประชากรภาคใต้เพียง ๑.๘๑ แสนคนหรืออัตรา ๒๖.๔๒ ต่อพันคนเท่านัน้ ทีย่ งั คงใช้นา�้ ต้ม
ใบกระท่อมในหนึ่งปีที่ผ่านมา และ ๑.๒๙ แสนคนใช้ใน ๓๐ วันที่ผ่านมา แต่มีผู้ใช้เป็น
ประจ�าเพียงประมาณสามหมื่นคนในภาคใต้เท่านั้น โดยอัตราการใช้ในประชากรในเขต
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เทศบาลจะสูงกว่าในประชากรนอกเขตเทศบาล (๑๔๒.๗๑ กับ ๔๕.๖๗ ต่อพันคนในภาคใต้)
เช่นเดียวกับในภาคอืน่ ๆ ทีป่ ระชากรนอกเขตเทศบาลมีอตั ราการใช้นา�้ ต้มกระท่อมสูงกว่า
ประชากรในเขตเทศบาล และไม่พบประชากรในภาคเหนือที่ใช้น�้าต้มกระท่อมใน
ปัจจุบัน และใช้ ๒๐ ใน ๓๐ วันเลย (ตารางที่ ๙.๑)
ตารางที่ ๙.๑ จ�านวนและอัตรา (ต่อพัน) ของประชากรทีใ่ ช้พชื กระท่อมและน�า้ ต้มใบกระท่อม
จ�าแนกรายภาค
จ�านวนและอัตรา (ต่อพัน) ของประชากร ๑๒-๖๕ ปทใี่ ช้พชื กระท่อม
ภาค
เคยเสพ
๑ ป
๓๐ วัน
๒๐ ใน ๓๐ วัน
กลาง

๓๒๒,๖๒๕
(๒๔.๔๘)
๘๖,๒๔๗ (๘.๘๔)

๑๐๔,๗๗๐
(๗.๙๕)
๑,๐๖๔ (๐.๑๑)

๙๒,๒๖๘ (๗.๐๐)

เหนือ
๒๖๐ (๐.๐๓)
ตะวันออกเฉียง
๑๓๘,๙๑๐ (๘.๒๔) ๗๓,๒๗๒ (๔.๓๕) ๗๒,๙๖๑ (๔.๓๓)
เหนือ
ใต้
๙๗๘,๗๔๗
๖๔๗,๙๒๓
๕๒๕,๖๗๙
(๑๔๑.๙๙)
(๙๓.๙๙)
(๗๖.๒๖)
กทม
๗๖,๒๒๕ (๑๗.๘๒) ๑๖,๘๓๒ (๓.๙๓) ๙,๙๑๒ (๒.๓๒)
๑,๖๐๒,๗๕๓ (๓๑.๔๕) ๘๔๓,๘๖๑ (๑๖.๕๖) ๗๐๑,๐๘๐ (๑๓.๗๖)
รวม

๑,๕๔๕ (๐.๑๒)
๑,๗๑๓ (๐.๑๐)
๒๑๗,๖๒๖
(๓๑.๕๗)
๒,๒๔๓ (๐.๕๒)
๒๒๓,๑๒๖ (๔.๓๘)

จ�านวนและอัตรา (ต่อพัน) ของประชากร ๑๒-๖๕ ปทใี่ ช้นา�้ ต้มใบกระท่อม
ภาค
เคยเสพ
๑ ป
๓๐ วัน
๒๐ ใน ๓๐ วัน
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
ใต้
กทม
รวม

๖๕,๗๘๒ (๔.๙๙)
๙,๕๐๗ (๐.๙๗)

๑๘,๘๔๙ (๑.๔๓) ๑๒,๒๒๒ (๐.๙๓)
๑,๒๙๖ (๐.๑๓)
๐

๑,๐๒๙ (๐.๐๘)
๐

๘๓,๔๐๒ (๔.๙๕)

๔๔,๖๗๔ (๒.๖๕) ๓๘,๘๐๐ (๒.๓๐)

๓,๒๕๘ (๐.๑๙)

๓๑๔,๘๔๐
(๔๕.๖๗)
๑๒,๓๒๔ (๒.๘๘)
๔๘๕,๘๕๕ (๙.๕๓)

๑๖๘,๑๒๑
๑๒๘,๒๓๔
๓๗,๐๙๑ (๕.๓๘)
(๒๔.๓๙)
(๑๘.๖๐)
๒๕๑ (๐.๐๖)
๒๕๑ (๐.๐๖)
๒๕๑ (๐.๐๖)
๒๓๓,๑๙๑ (๔.๕๘) ๑๗๙,๕๐๘ (๓.๕๒) ๔๑,๖๒๙ (๐.๘๒)
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จ�านวนและอัตราการใช้พืชกระท่อมในประชากรชายจะสูงกว่าในประชากรหญิง
หลายเท่า โดยผูช้ ายประมาณ ๑.๔๕ ล้านคนทัว่ ประเทศเคยใช้พชื กระท่อมในชีวติ ในขณะ
ทีจ่ า� นวนดังกล่าวในผูห้ ญิงประมาณ ๑.๔๓ แสนคนเท่านัน้ ประชากรชายประมาณ ๒.๑๕ แสนคน
และประชากรหญิงเพียงเจ็ดพันกว่าคนใช้กระท่อมเป็นประจ�าอย่างน้อย ๒๐ วันใน ๓๐ วัน
ก่อนการส�ารวจ ซึ่งในกลุ่มผู้ใช้ประจ�านี้เพศชายและเพศหญิงมากกว่าครึ่งอยู่ในภาคใต้
(๔.๘๕ แสนคน และ ๓.๙๘ หมื่นคน) อัตราการใช้พืชกระท่อมสูงสุดอยู่ในประชากรกลุ่ม
อายุ ๒๕-๔๔ ปี (อัตราการเคยใช้ในชีวติ เท่ากับ ๓๖.๒๖ ต่อพันคน และอัตราการใช้ประจ�า
ในปัจจุบันเท่ากับ ๑๖.๕๕ ต่อพันคน) (รูปที่ ๙.๒)
รูปที่ ๙.๒ อัตรา (ต่อพันคน) ของประชากรอายุ ๑๒-๖๕ ปี ทั่วประเทศที่ใช้พืชกระท่อม
จ�าแนกตามกลุ่มอายุ
40
30

เคยใช้

20

ใช้ใน 1 ปี

10

ใช้ 20 ใน 30 วัน

0

ใช้ใน 30 วัน

12-19 ปี

20-24 ปี

25-44 ปี

45-65 ปี

ส่วนอัตราผู้ใช้น�้าต้มกระท่อมนั้น จะเห็นว่าสูงสุดอยู่ที่กลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ ปี (๑๘.๒๘
ต่อพันคน หรือประมาณ ๙.๐๕ หมื่นคนเคยใช้ในชีวิต) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๕-๔๔ ปี
(๑๑.๘๔ ต่อพันคน) และอัตราของผู้ที่ใช้ในหนึ่งปีก่อนการส�ารวจสูงสุดคือ กลุ่มอายุ ๒๐๒๔ ปี (๗.๘๑ ต่อพันคน) ที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราของผู้ที่ใช้ ๒๐ วันใน ๓๐ วันที่ผ่านมาพบ
สูงสุดในกลุ่มอายุ ๑๒-๑๙ ปี (๑.๙๐ ต่อพันคน หรือเท่ากับจ�านวนประชากรประมาณ
๑๓,๕๔๔ คนทั่วประเทศ) (รูปที่ ๙.๓) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยสนับสนุนข้อสังเกตในเวชปฏิบัติ
และในชุมชนทั่วไปว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของน�้าต้มใบกระท่อมอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน นอกจากนีย้ งั พบว่า ประชากรชายมีอตั ราการใช้นา�้ ต้มใบกระท่อมสูงกว่าประชากรหญิง
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ในทุกภูมิภาค และประชากรที่ใช้น�้ำต้มกระท่อมใน ๓๐ วัน และ ๒๐ ใน ๓๐ วัน นอกเขต
เทศบาลมีอัตราการใช้สูงกว่าประชากรในเขตเทศบาลในทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคกลางที่
ไม่พบผู้ใช้น�้ำต้มกระท่อมในช่วงเวลาดังกล่าว
รูปที่ ๙.๓ อัตรา (ต่อพันคน) ของประชากรอายุ ๑๒-๖๕ ปีทั่วประเทศที่ใช้น�้ำต้มใบกระท่อม
จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
20
15

เคยใช้
ใช้ใน 1 ปี

10

ใช้ใน 30 วัน

5
0

ใช้ 20 ใน 30 วัน
12-19 ปี

20-24 ปี

25-44 ปี

45-65 ปี

จ�ำนวนคดีจับกุมพืชกระท่อมและน�้ำต้มใบกระท่อม
คดีการจับกุมพืชกระท่อมและน�้ำต้มใบกระท่อมตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๙
ดังรูปที่ ๘.๔ แสดงให้เห็นว่ามีจ�ำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา จาก
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดปี ๒๕๕๙ มีคดีทั้งหมด ๑๑๐,๘๒๐ คดี เป็นคดีพืชกระท่อม
จ�ำนวน ๑๖,๓๖๐ คดี และคดีน�้ำต้มใบกระท่อม ๘,๘๒๙ คดี ภาคใต้มีคดีการจับกุมพืช
กระท่อมและน�้ำต้มกระท่อมมากที่สุดในทุกปี โดยปีล่าสุดมีคดีการจับกุมพืชกระท่อมถึง
๒๑,๗๗๐ คดี และน�้ำต้มกระท่อม ๑๒,๖๖๐ คดี รองลงมาคือ ภาคกลางมีคดีจับกุมพืช
กระท่อม ๖๗๗ คดี และกรุงเทพมหานครมีคดีจับกุมน�้ำกระท่อม ๑๑๑ คดี น�้ำต้มใบ
กระท่อมเริ่มมีการใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ปี นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น
เพื่อความสนุกสนาน
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมาพบว่าจ�ำนวนคดีปลี า่ สุดนีล้ ดลง ซึง่ อาจเป็นปีทปี่ ระเทศไทย
เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด และความ
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พยายามจากนักวิชาการและ ป.ป.ส. ในการปรับแก้กฎหมายพืชกระท่อมให้สามารถใช้
แบบพื้นบ้าน ใช้เพื่อการรักษาโรค และ ใช้เพื่อการศึกษาวิจัย
รูปที่ ๙.๔ จ�านวนคดีจับกุมพืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
25000
20000
กระท่อม

15000

น�้ากระท่อม

10000
5000
0
49

50 51

52 53

54

55

56 57

58

59

จ�านวนการเข้ารับการบ�าบัดรักษา
ข้อมูลการเข้ารับการบ�าบัดรักษาจากแบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด
(บสต.๓) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ ในตารางที่ ๙.๒ แสดงให้เห็นว่าการใช้พชื กระท่อมและน�า้ ต้ม
ใบกระท่อมมีจ�านวนผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาน้อยมากเมื่อเทียบกับยาบ้าและกัญชา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผเู้ ข้ารับการบ�าบัดทัง้ หมดจ�านวน ๘๗,๔๙๑ ราย ในจ�านวนนีเ้ ป็นผูเ้ ข้า
รับการรักษาจากการใช้พืชกระท่อมจ�านวน ๑,๔๕๘ ราย (ร้อยละ ๑.๖๗) และ ๔x๑๐๐
จ�านวน ๘๔๑ ราย (ร้อยละ ๐.๙๖)
แม้จ�านวนผู้ใช้พืชกระท่อมและ ๔x๑๐๐ ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาในปี ๒๕๕๙ ไม่
แตกต่างจากปีทผี่ า่ นมา เป็นข้อสังเกตว่าในสภาพการณ์ความเป็นจริง พบว่า ผูใ้ ช้พชื กระท่อม
แบบพื้นบ้านนั้นแม้จะยอมรับว่าตนเองติดพืชกระท่อม แต่แทบไม่พบคนที่ต้องไปรับการ
บ�าบัดรักษาเหมือนผู้ใช้เฮโรอีน อย่างมากหากไม่มีพืชกระท่อมใช้ ผู้ใช้มีอาการถอนยา
ก็จะไปซื้อยาหรือพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ ดังนี้
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ตารางที่ ๙.๒ เปรียบเทียบจ�านวนการเข้ารับการบ�าบัดรักษาผู้ที่ใช้พืชกระท่อมและน�้า
ต้มใบกระท่อม กับสารเสพติดชนิดอื่น ๆ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
พ.ศ.

ผู้เข้ารับการ
บ�าบัดทั้งหมด

ยาบ้า
N (%)

กัญชา
N (%)

เฮโรอีน
N (%)

ไอซ
N (%)

กระท่อม ๔X๑๐๐
N (%) N (%)

๒๕๔๙

๕๐,๔๖๘

๒๕๕๐

๖๒,๓๖๖

๒๕๕๑

๙๕,๕๙๓

๒๕๕๒

๑๒๕,๑๘๑

๒๕๕๓

๑๓๗,๘๒๔

๒๕๕๔

๒๐๑,๕๔๖

๒๕๕๕

๓๓๑,๐๗๒

๒๕๕๖

๓๒๕,๙๗๓

๒๕๕๗

๒๓๔,๐๘๙

๒๕๕๘

๑๓๓,๒๘๐

๒๕๕๙

๘๗,๔๙๑

๓๘,๕๕๑
(๗๖.๓๘)
๔๙,๒๗๙
(๗๙.๐๒)
๘๐,๐๓๐
(๘๓.๗๒)
๑๐๓,๐๐๙
(๘๒.๒๙)
๑๑๗,๓๑๕
(๘๕.๑๒)
๑๗๕,๔๑๓
(๘๗.๐๓)
๒๗๓,๘๐๘
(๘๒.๗๐)
๒๗๘,๑๒๔
(๘๕.๓๒)
๑๙๖,๓๒๙
(๘๓.๘๗)
๑๐๕,๓๙๒
(๗๙.๐๘)
๖๗,๒๕๒
(๗๖.๘๗)

๕,๐๗๘
(๑๐.๐๖)
๕,๙๔๙
(๙.๕๔)
๖,๑๕๙
(๖.๔๔)
๘,๗๔๙
(๖.๙๙)
๗,๕๕๖
(๕.๔๘)
๗,๖๒๔
(๓.๗๘)
๑๕,๘๕๕
(๔.๗๙)
๑๕,๔๖๔
(๔.๗๔)
๑๓,๙๐๗
(๕.๙๔)
๙,๔๖๐
(๗.๑๐)
๖,๒๘๙
(๗.๑๙)

๑,๔๔๐
(๒.๘๕)
๑,๒๑๔
(๑.๙๕)
๑,๑๐๔
(๑.๑๕)
๑,๓๘๑
(๑.๑๐)
๑,๔๔๐
(๑.๐๔)
๒,๒๐๙
(๑.๑๐)
๒,๖๙๗
(๐.๘๑)
๒,๗๕๗
(๐.๘๕)
๓,๑๐๖
(๑.๓๓)
๓,๒๖๙
(๒.๔๕)
๒,๖๓๕
(๓.๐๑)

๖
(๐.๐๑)
๑๓
(๐.๐๒)
๕
(๐.๐๑)
๑๙
(๐.๐๒)
๑๑๑
(๐.๐๘)
๖๔๓
(๐.๓๒)
๖,๔๘๘
(๑.๙๖)
๑๔,๔๕๙
(๔.๔๔)
๘,๕๔๐
(๓.๖๕)
๖,๐๐๕
(๔.๕๑)
๔,๗๒๑
(๕.๔๐)

๑๒
(๐.๐๒)
๒๗๔
(๐.๔๔)
๙๐๐
(๐.๙๔)
๑,๕๘๐
(๑.๒๖)
๑,๗๒๔
(๑.๒๕)
๒,๐๘๗
(๑.๐๔)
๑๐,๖๓๘
(๓.๒๑)
๗,๗๓๙
(๒.๓๗)
๔,๙๒๓
(๒.๑๐)
๑,๙๖๔
(๑.๔๗)
๑,๔๕๘
(๑.๖๗)

1๓0

เอกสารวิชาการพืชกระท่อม (Kratom)

๒๒
(๐.๐๔)
๑๕๙
(๐.๒๕)
๑๕๕
(๐.๑๖)
๓๗๒
(๐.๓๐)
๔๘๗
(๐.๓๕)
๖๔๖
(๐.๓๒)
๑,๓๖๔
(๐.๔๑)
๑,๓๐๔
(๐.๔๐)
๑,๓๗๓
(๐.๕๙)
๑,๐๒๑
(๐.๗๗)
๘๔๑
(๐.๙๖)

การจดสิทธิบัตรในใบกระท่อม
จากการทีก่ ระท่อมมีการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และมีงานวิจยั เกีย่ วกับฤทธิท์ างเภสัชวิทยา
ของพืชกระท่อมมากมายท�าให้ทีมวิจัยในต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับพืช
กระท่อมที่จะน�าประโยชน์ไปใช้ในการรักษาโรค หรือใช้ในการวิเคราะห์สาระส�าคัญของ
พืชกระท่อมในผู้ที่ใช้

การจดสิทธิบัตร
ประเทศ

Patent
no.

Date of
patent

Title

Investors

บทสรุป

US

3,324,111

June 7,
1967

Speciofoline,
an alkaloid
from Mitragyna
speciosa

Arnold
Heyworth
Beckett, Smith
Kline & French
Laboratories

Speciofoline ซึ่งเป็น
แอลคาลอย์ในใบกระท่อม
มีฤทธิ์ระงับปวด ระงับไอ
จะน�ามาพัฒนาเป็นยาใน
รูปแบบต่าง ๆ

US

US 2010/
0209542 A1

August 19,
2010

Methods for
treating
withdrawal
from addictive
compounds

Edward W.
Boyer,
Christopher
Robert
McCurdy,
Jessica Erin
Adkins

ส่วนประกอบที่ส�าคัญ
ของพืชกระท่อมมีความ
สามารถในการจับกับ
ตัวรับสารฝินชนิด มิว,
เดลต้า และ แคปป้า ได้
สูงมาก ซึ่งจะมีประโยชน์
ในการรักษาผู้ที่ติดสาร
เสพติดโดยเฉพาะกลุ่ม
สารฝิน

US

US

August 21,
2012

Indole alkaloid
derivatives
having opioid
receptor
agonist effect,
and therapeutic
compositions
and methods
relating to same

Hiromitsu
Takayama,
Mariko Kitajima,
Kenjiro
Matsumoto,
Syunji Horie

อินโดลแอลคาลอย์จาก
พืชกระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้น
ตัวรับสารฝิน มีประโยชน์
ในการบรรเทาความเจ็บ
ปวดและมีอาการข้างเคียง
น้อยกว่ามอร์ฟีน การ
สังเคราะห์และวิธีการการ
รักษาโดยใช้อนุพันธุ์ของ
สารเหล่านี้

US

US 8,648,090
B2

February
11, 2014

Indole alkaloid
derivatives
having opioid
receptor
agonist effect,
and therapeutic
compositions
and methods
relating to same

Hiromitsu
Takayama,
Mariko
Kitajima,
Kenjiro
Matsumoto,
Syunji Horie

อินโดลแอลคาลอย์จาก
พืชกระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้น
ตัวรับสารฝิน มีประโยชน์
ในการบรรเทาความเจ็บ
ปวดและมีอาการข้างเคียง
น้อยกว่ามอร์ฟีน การ
สังเคราะห์และวิธีการการ
รักษาโดยใช้อนุพันธุ์ของ
สารเหล่านี้
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ประเทศ

Patent
no.

EUROPE EP 2 769 987
A1

US

US 2014/
0242617 A1

Date of
patent

Title

Investors

บทสรุป

August 27,
2014

Immunoassay
for detecting
kratom its
constituents and
their use

Elouard
Benchikh, Peter
Fitzgerald,
Ivan
McConnell,
Philip Lowry

ใช้แอนตี้บอดีย์และ KITS
วิเคราะห์ปริมาณแอลคา
ลอย์จากพืชกระท่อมใน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแอลคา
ลอย์จากพืชกระท่อมและ
ที่ถูกแปรรูป
(metabolites) และผู้ที่
ใช้พืชกระท่อม

August 28,
2014

Immunoassay
for detecting
kratom its
constituents and
their use

Elouard
Benchikh, Ivan
McConnell,
Philip Lowry,
Peter
Fitzgerald

ใช้แอนตี้บอดีย์และ KITS
วิเคราะห์ปริมาณแอลคา
ลอย์จากพืชกระท่อมใน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแอลคา
ลอย์จากพืชกระท่อมและ
ที่ถูกแปรรูป
(metabolites) และผู้ที่
ใช้พืชกระท่อม
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บทที่ ๑๐

“น�้าพุโมเดล”
การขับเคลื่อนงานเพื่อควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชน
วัชรพงศ์ พุ่มชื่น และ คณะศึกษา
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“น�า้ พุโมเดล” เป็นพัฒนาการของความพยายามอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออก

ให้กับปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น จุดก่อเกิดของความ
พยายามดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับ
พื้นที่ของกลไก ๓ ส่วนส�าคัญ คือ
๑. ผู้น�าชุมชนท้องถิ่น
๒. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.
๓. กลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนา
ด้วยเบือ้ งหลังความคิดทีว่ า่ พืชกระท่อม ถึงแม้จะเป็นพืชเสพติด ทีม่ กี ฎหมายควบคุม
แต่เป็นพืชที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ ปรากฏการณ์
ความจริงสะท้อนให้เห็นว่า พืชกระท่อมมีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย ส�าคัญคือ จะสามารถ
ควบคุมปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อมได้อย่างไร ด้วยวิธกี ารแบบมีสว่ นร่วม สร้างสรรค์
และมีงานวิชาการรองรับอย่างมีเหตุผล น�้าพุโมเดลจึงก่อเกิด เริ่มกระบวนการการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพือ่ รับฟังเสียงสะท้อนและมุมมองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เก็บข้อมูลผ่านเครือ่ งมือวิจยั
ทั้งในรูปแบบทางการ และไม่ทางการ ที่ส�าคัญกระบวนการนั้นมีพัฒนาการ ที่มาจาก
ฐานการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น จากคนเล็ก คนน้อย ที่อาศัยท�างาน
หากินใน ต�าบลน�้าพุ ทั้งคนที่ใช้และไม่ได้ใช้พืชกระท่อม กระบวนการของน�้าพุโมเดล
พยายามน�าไปสู่การสร้างผลลัพธที่สูงสุดของความเป็นจริง คือ มนุษยทุกคนมีความ
ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาสูงสุดโดยการปฏิรูปกฎหมาย
ยาเสพติด (drug law reform) ที่เอื้อและเหมาะสมต่อประชาชน การตื่นตัวของ
ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ต�าบลน�้าพุ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และ ความพยายามในการหาทางออกให้กับชุมชน เพื่อที่
ลูกหลานในอนาคตจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัญหายาเสพติดได้อย่างปลอดภัย
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กระบวนการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อมใน ต�าบล
น�้าพุ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. พัฒนาการการควบคุม และแก้ ไขปญหาพืชกระท่อมในพื้นที่ ต�าบลน�้าพุ
๑.๑ ความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจต่อพืชกระท่อมที่มาจากวิถีการใช้ชีวิต
พื้นฐานความคิดและความเชื่อของคนในพื้นที่ภาคใต้ พืชกระท่อมเป็นพืชท้องถิ่นที่
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนใต้ “เกิดมาก็เจอ โตมาก็เห็น และจ�าเปนต้องใช้” ในวิถี
การท�ามาหากินของคนใต้สัมพันธ์กับการใช้ใบกระท่อม ใน ๓ มิติการใช้ คือ
มิติที่ ๑ การใช้ใบกระท่อมกับความเชื่อ บางครอบครัวในต�าบลน�้าพุท�าบุญให้กับ
บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับโดยใช้ใบกระท่อม เพราะเมือ่ ครัง้ ยังมีชวี ติ อยูห่ ลายคนเคีย้ วใบกระท่อม
และมีชีวิตที่ผูกพันกับพืชกระท่อม เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ลูกหลานยังนึกถึงและท�าบุญโดย
ใช้ใบกระท่อมอุทิศไว้หน้าภาพถ่ายของบรรพบุรุษ
มิติที่ ๒ การใช้ใบกระท่อมเพื่อเสริมสร้างก�าลังกายและใจในการท�างาน ในวิถีชีวิต
ประจ�าวันของคนในพืน้ ที่ ต�าบลน�า้ พุ โดยเฉพาะผูช้ าย วิถปี กติตงั้ แต่เช้า หลังตืน่ นอน คือ
การสูบยาเส้นที่ใช้ใบจากมวนแล้วสูบ พร้อมกับการนั่งกินกาแฟและพูดคุยเรื่องการเมือง
เศรษฐกิจหรือพูดคุยเรื่องท�ามาหากิน โดยกลุ่มผู้ชายจะใช้เวลาในช่วงเช้ามาพบปะกัน
ประมาณ ๓๐-๕๐ นาที เมื่อเตรียมแยกย้ายเกือบทุกคนจะต้องหยิบใบกระท่อมมาเคี้ยว
และไปท�างาน คนต�าบลน�า้ พุหลายคนทีส่ ะท้อนความคิดเห็นต่อใบกระท่อมว่า ต้นกระท่อม
เปนต้นพืชที่สร้างอนาคต ใบกระท่อม คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ท�างานหนัก สร้างรายได้
เคีย้ วใบกระท่อมแล้วสามารถท�างานได้ดขี นึ้ อดทนขึน้ จนสามารถเก็บเงิน และตัง้ ตัวได้
ผู้ที่เคี้ยวใบกระท่อมหลายคนได้สะท้อนความรู้สึกว่า การที่ได้เคี้ยวใบกระท่อนแล้วออก
ไปท�างานนั้นเป็นการเสริมก�าลังกายและใจว่า แม้จะต้องท�างานหนักแต่กย็ งั มีตวั ช่วย มีผู้
ให้คา� นิยามว่า “ใบกระท่อมเป็นเสมือนยาชูกา� ลังของคนจน” ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ต�าบลน�้าพุ หรือหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนให้เห็นว่าคนใต้ผูกพันกับต้นกระท่อม
อย่างแนบแน่น
มิติที่ ๓ การใช้ใบกระท่อมเพราะความคุ้นชิน ผู้ชายหลายคนในต�าบลน�้าพุ เคี้ยวใบ
กระท่อมแล้วไปท�างาน พอกลับมาบ้านช่วงเย็นหรือไม่ได้ออกไปท�างานก็นยิ มเคีย้ วใบกระท่อม
เล่นอยู่เป็นประจ�า เคี้ยวตอนนั่งคุยกันตอนเย็น เคี้ยวระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหา
เพื่อนในหมู่บ้าน รูปแบบการเคี้ยวแบบนี้หลายคนในต�าบลน�้าพุให้นิยามว่าเป็นความคุ้นชิน
ไม่ได้ติดหรือใช้เป็นประจ�าทุกเวลา หลายคนสะท้อนความรู้สึกว่าบรรยากาศในการคุยกัน
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และต่างคนต่างเคี้ยวใบกระท่อมนั้นท�าให้เกิดอรรถรสในการสนทนาที่ออกรสออกชาติ
สนุกกับการพูดคุย หลายเรื่องที่คุยกันพบทางออกหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่เหมือนวงนั่ง
ดื่มสุราที่อาจเกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาท จึงท�าให้คนต�าบลน�้าพุหลายคนรู้สึกดี
และติดบรรยากาศในการพูดคุยและเคี้ยวใบกระท่อม
การใช้ใบกระท่อมทั้ง ๓ มิตินั้น ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจ�าวันจนกลายเป็นวิถี
ปกติของชาวบ้านในพื้นที่ วิถีที่เกิดขึ้นส่งผลให้เป็นความเชื่อที่ไปสัมพันธ์กับการท�ามา
หากินของคน ต�าบลน�้าพุ ท�าให้ใบกระท่อมอยู่คู่กับคน ต�าบลน�้าพุ และอยู่คู่กับคนใต้
อย่างแยกไม่ออก ถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะผิดกฎหมายและเป็นพืชเสพติดก็ตาม
พืชกระท่อมที่ผูกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการท�างานหากิน จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้
คนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะผูน้ า� ใน ต�าบลน�า้ พุ ต้องหาทางออกทีส่ มดุลระหว่างการบังคับใช้
กฎหมายและการใช้กระท่อมในวิถีวัฒนธรรม เพื่อลดช่องว่างในความเข้าใจและความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ
๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจที่ ได้มาจากข้อเท็จจริงเชิงวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อม
จากการที่ก�านัน ต�าบลน�้าพุ ในฐานะของผู้น�าต�าบล ที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม การ
ปฏิรปู แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ พืชกระท่อมในประเทศไทย ณ โรงแรมสินเกียรติบรุ ี จ.สตูล
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดโดยสถาบันส�ารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส. ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความคิดและ
ความตั้งใจของก�านัน ต�าบลน�้าพุ ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาและพยายามที่จะควบคุม
ผลกระทบจากพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีข้อมูลส�าคัญที่ส่งผลต่อวิธีคิดและการ
ตัดสินใจของผู้น�า ต�าบลน�้าพุ ดังนี้
ข้อมูลชุดที่ ๑ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของนักวิชาการ โดยคณะวิทยากรจาก
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ
รศ.สมสมร ชิตตระการ
มีประเด็นเนื้อหาที่ส�าคัญ และมีผลต่อความคิดผู้น�า ต�าบลน�้าพุ คือ
๑. สถานการณงานวิจยั พืชกระท่อมของโลก : ในปัจจุบนั ทัว่ โลกสนใจศึกษาวิจยั
สารส�าคัญในพืชกระท่อมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญีป่ นุ
ได้มกี ารจดสิทธิบตั รเพือ่ พัฒนาสารส�าคัญในใบกระท่อมเป็นยารักษาโรคเมือ่ พ.ศ.๒๕๕๗
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๒. การทดลองด้านการบ�าบัดอาการถอนสุราในสัตวทดลอง : โดยเปรียบเทียบ
ผลระหว่างการให้สารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมและยาต้านซึมเศร้ามาตรฐาน คือ
ฟลูออกซิทีน (ﬂuoxetine) เพื่อรักษาอาการติดสุรา พบว่าสารสกัดแอลคาลอยด์จากใบ
กระท่อมช่วยลดอาการทุรนทุรายจากการถอนสุราได้ในลักษณะเดียวกับการได้รับยาฟลู
ออกซิทีน อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ผลจากคลื่นไฟฟ้าบริเวณสมองส่วนหน้าและขมับ พบว่า
คลื่นไฟฟ้าสมองเปลี่ยนแปลงไปในหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์มานานแล้วงดสุรา
ทันทีจนเกิดอาการทุรนทุราย แต่พบว่าสารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมสามารถ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง ซึ่งให้ผลที่
เปรียบเทียบกับการได้รับฟลูออกซิทีน ซึ่งเป็นยารักษามาตรฐาน ดังนั้น จากผลการ
ทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดแอลคาลอยด์ที่มีอยู่ในพืชกระท่อมสามารถลด
อาการทุรนทุรายจากการถอนพิษสุราได้อย่างชัดเจนเทียบเคียงได้กับการใช้ยามาตรฐาน
นอกจากแนวโน้มการมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น จากการงดเสพสุราแบบ
หักดิบแล้ว คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดจากใบกระท่อม คือ ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงต่อ
การนอนหลับแบบทีพ่ บจากการได้รบั ยาฟลูออกซิทนี ทีท่ า� ให้กลไกการนอนหลับเปลีย่ นแปลง
ไปซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อการท�างานของสมอง หากมีการใช้ในชีวิตประจ�า
วันเป็นเวลานานมาก ๆ
๓. ประโยชนของพืชกระท่อมต่อระบบนิเวศวิทยาและวิง่ แวดล้อม : พืชกระท่อม
เป็นพืชต้นน�า้ เทือกเขาบรรทัด โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดสตูล มีปา กระท่อมธรรมชาติทขี่ นึ้ ตามล�าน�า้
และไม่เคยพบว่ามีการปลูกเหมือนที่อื่น ช่วยป้องกันน�้ากัดเซาะพังทลายของดิน โดยเก็บ
น�้าไว้ที่ซอกโคนต้นตลอดปี รวมทั้งเป็นที่เพาะพันธุ์และเป็นที่อยู่ของสัตว์น�้าขนาดเล็ก
๔. ความเชื่อ/พฤติกรรมเกี่ยวกับกระท่อมในด้านต่าง ๆ
๔.๑ คนติดสุรากับกระท่อมนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ คนติดกระท่อมมีจอบเสียม
เคี้ยวกระท่อมแล้วไปขุดดินท�าสวน ท�าไร่ ท�างานหาเงินเป็นรายได้ แต่พบว่าคนที่ติดสุรา
เมื่อหันกลับมาใช้ใบกระท่อมแทนจะไม่มีอาการสั่น
๔.๒ ความคิด ความเชื่อที่บอกว่ากินกระท่อมแล้วจะกลัวฝนนั้น ไม่เป็นความ
จริง เห็นได้จากชาวประมงเคี้ยวใบกระท่อมแล้วยังสามารถท�างานกลางทะเลและตาก
ฝนได้ท�างานเป็นปกติ ทั้งนี้เป็นอุบาย/ภูมิปัญญาให้รีบท�างานอย่าตากกร�าฝนเพราะอาจ
ท�าให้ปวยเป็นไข้หวัดได้
๔.๓ กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรและเป็นพืชวัฒนธรรม
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ข้อมูลชุดที่ ๒ สถานการณ์พืชกระท่อมในปัจจุบันและ ๔x๑๐๐ จากมุมมองของ
พื้นที่และข้อเท็จจริงกับการจัดการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในมุมมองเชิงบวกและลบ
โดยมีวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ พบ
ประเด็นที่มีผลต่อวิธีคิดของผู้น�า ต�าบลน�้าพุ คือ
๑. จ�านวนคดีเกี่ยวกับกระท่อมเพิ่มขึ้นในห้วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
และรุนแรงมากที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ และพบ
ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมใช้ ๔x๑๐๐ นั้นเคยเป็นผู้เสพยาบ้ามาก่อน
๒. การจัดการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมควรต้องพิจารณาแยกประเด็นให้ถูกต้อง
ชัดเจน ได้แก่ การก�าหนดโทษทางสังคม การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ใช้/ผู้เสพ
โดยเฉพาะผู้ใช้/ผู้เสพที่มีสองกลุ่มหลัก ๆ คือ คนชรา/คนท�างาน และ กลุ่มเด็ก-เยาวชน
ข้อมูลชุดที่ ๓ ผลกระทบของการใช้พืชกระท่อมและ ๔x๑๐๐ ต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนในมุมมองของภาคประชาชน
โดย มีวิทยากรภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าปกครองท้องที่ พบประเด็นที่มี
ผลต่อวิธีคิดของผู้น�า ต�าบลน�้าพุ คือ
๑. สถานการณ์ปจจุบัน ไมสามารถปฏิเสธไดวามีการใชใบกระทอมโดยวิธีการ
เคี้ยวใบเพือ่ ทํางานกันอยางแพรหลาย ทุกคนทุกอาชีพรวมถึงเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ เป็นคนท้องถิน่
ภาคใต้ และมีมุมมองที่เกิดการตั้งค�าถามของชาวบ้าน คือ เจ้าหน้าที่รัฐที่เคี้ยวใบกระท่อม
ไม่ผิด แต่เยาวชนที่ใช้น�้ากระท่อม หรือชาวบ้านที่เคี้ยวใบกระท่อมแล้วถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
จับกลับผิดกฎหมาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนการเกิดภาวะสองมาตรฐาน
(double standard) มีผลต่อความรู้สึกของประชาชนต่อความเชื่อมั่นของกฎหมาย
๒. การใช้ใบกระท่อมแบบเคี้ยวบ่อยครั้ง อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพบ้างแต่ไม่มาก
หากมีการเคี้ยวทั้งใบแล้วกลืนกากใบกระท่อม อาจส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยของ
กระเพาะอาหาร และจากการสังเกตและติดตามพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ ๔x๑๐๐
กลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าการใช้กระท่อมแบบดัง้ เดิมอย่างชัดเจน ท�าให้เยาวชน
รวมกลุ่มมั่วสุมส่งผลต่อการยกระดับพฤติกรรมความเสี่ยงต่อยาเสพติดชนิดอื่น รวมถึง
ความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมอีกด้วย
๓. การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม นอกจากจะต้องท�าความเข้าใจ เข้าถึงปัญหา และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วสิ่งส�าคัญ คือ ต้องพิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับน�า้ ต้มกระท่อม ๔x๑๐๐ ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง เครือญาติ และ คนในครอบครัว
รวมถึงผู้น�าชุมชนต้องช่วยกันดูแลเยาวชนที่มีความเสี่ยงและมีพฤติกรรมใช้พืชกระท่อม
ในทางที่ผิดเพราะข้อเท็จจริง คือ การเสพกระท่อมยังคงเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายยา
เสพติด
ข้อสังเกตและข้อเสนอจากภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ า� ปกครองท้องที่ มีดงั นี้
ข้อที่ ๑ เสนอให้ถอดถอนพืชกระท่อมออกจาก พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยเสนอให้มีกระบวนการท�าประชาพิจารณ์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมและเป็น
ระบบ
ข้อที่ ๒ สนับสนุนให้มีการควบคุมดูแลการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดโดยชุมชน
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนที่เพื่อแสดงต�าแหน่งพื้นที่ต้นกระท่อมทั้งพื้นที่กระท่อม
ในปาธรรมชาติ และกระท่อมในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามควบคุมอย่างเป็น
ระบบและสมดุล
ทัง้ นีแ้ นวทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหา และผลกระทบจากพืชกระท่อมในประเทศไทย
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่พิจารณาถึงผลดี ผลเสียต้องค�านึงถึงผลกระทบในทุกมิติและค�านึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส�าคัญ
ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมและนักวิชาการที่ร่วมหาทางออกของการแก้ไข
ปัญหาพืชกระท่อมอย่างบูรณาการ จากประชุมการปฏิรปู แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ พืชกระท่อม
ในประเทศไทย ณ โรงแรมสินเกียรติบรุ ี จ.สตูล เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการสร้างแนวทางการควบคุมปัญหาและ
ผลกระทบจากพืชกระท่อม พืน้ ที่ ต�าบลน�า้ พุ คือ ข้อเสนอทีว่ า่ ด้วยการให้โอกาสชุมชนทีม่ ี
ศักยภาพและมีบทเรียนในการแก้ไขปัญหา ได้นา� เสนอกระบวนการ/รูปแบบหรือมาตรการ
จัดการควบคุมพืชกระท่อมในชุมชน ทั้งนี้เสนอให้ส�านักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนและศึกษา
เพื่อถอดบทเรียนการด�าเนินงานดังกล่าวและจัดเตรียมค�าตอบส�าหรับประชาชน
๒. ลักษณะของผู้น�าและองคประกอบการขับเคลื่อนในการแก้ไขปญหาพืช
กระท่อมต�าบลน�้าพุ
การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการใช้
พืชกระท่อมในทางที่ผิดพื้นที่ต�าบลน�้าพุ แกนหลักส�าคัญ คือ ก�านันต�าบลน�้าพุ ซึ่งเป็น
ผู้น�าท้องที่ปกครองหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน
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ก�านันต�าบลน�า้ พุ นอกจากการมีบทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว คุณลักษณะที่ส�าคัญ คือ การเป็นผู้น�า
ที่มีวิสัยทัศน์ และการคิดถึงปัญหาและความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ในกรณี
ประเด็นปัญหาพืชกระท่อมในพืน้ ทีต่ า� บลน�า้ พุ เป็นปมปัญหาทีเ่ รือ้ รังและสร้างความอึดอัดใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะปมปัญหานี้มีปรากฏการณ์ความจริง ๒ ชุด
ความจริงชุดที่ ๑ คือ พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกทีป่ ระกาศควบคุมการใช้พชื กระท่อม โดยตราพระราชบัญญัติ
พืชกะท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ ระบุหา้ มปลูกและครอบครองรวมทัง้ ห้ามจ�าหน่ายและเสพใบกระท่อม
และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กระท่อมเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ผู้ใดผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ - ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ครอบครองโดยมิได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ความจริงชุดที่ ๒ คือ ในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร มีพืชกระท่อมเป็น
จ�านวนมากทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในปาท้ายบ้าน และพืชกระท่อมที่อยู่ในหมู่บ้าน
ริมรัว้ ชาวบ้าน และผูค้ นในพืน้ ทีต่ า� บลน�า้ พุสว่ นใหญ่กใ็ ช้ใบกระท่อมเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ท�ามาหากิน ความจริงชุดที่ ๒ นี้ ผู้น�าและประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุต่างได้ให้ความคิด
เห็นที่ส�าคัญ ดังนี้
ความคิดเห็นที่ ๑ : “ใบกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่คู่กับวิถี
ชีวิตคนไทย ตั้งแต่พ่อและผมยังไม่เกิด ใบกระท่อมเปรียบเสมือนเครื่องจักรเพราะวิถี
ชีวิตของเราอยู่กับปา อยู่กับน�้า อยู่สวน ผมกล้าพูดว่าภาคใต้เราเลี้ยง (พัฒนา) ประเทศ
ชาติด้วยใบกระท่อม ดังนั้นเราไม่ควรไปท�าลายวิถีชีวิตของมนุษย อย่างใบกระท่อมก็เป็น
เหมือนยาชูก�าลัง (ปอบอายกินผักโขม คนใต้กินใบกระท่อม) คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าลุง
มีบ้าน/รถได้ทุกวันนี้เพราะการท�างานหนัก บุกเบิกสวนยางพารา สวนปาลม ในการ
ท�างานหนักเราต้องพึ่งพาใบกระท่อม”
ความคิดเห็นที่ ๒ : “ใบกระท่อมมีมาตั้งแต่สมัยพ่อผม ผมเองก็กินทั้งในวงกาแฟ
ในวงที่พบปะพูดคุยกันงานสังสรรค งานศพ งานบวช คนที่ไม่เคยกินใบกระท่อมเมื่อ
เข้าร่วมวงดังกล่าวบางครัง้ ก็จา� เป็นต้องกินเพือ่ เข้าสังคม ผูช้ ายส่วนมากก็เข้าสูส่ มาคมใบกระท่อม
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ดังนั้นใบกระท่องจึงพบเห็นได้ในเกือบทุกหมู่บ้าน คนที่กินใบกระท่อมก็เริ่มเป็นกังวล
เมือ่ 4x100 ได้ถอื ก�าเนิดขึน้ มา ท�าให้คนทีก่ นิ พืชกระท่อมทัง้ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่กต็ อ้ งอด ๆ อยาก ๆ
ไปด้วย เพราะว่าจะต้องโค่นต้นกระท่อมทั้งหมด”
ความคิดเห็นที่ ๓ : “ตอนนี้ผมอายุ ๗๐ กว่าปีแล้ว ตอนเป็นเด็ก เคยไปเก็บใบ
กระท่อมเพราะพ่อชอบกินกระท่อม บางครัง้ ฝนตกขึน้ ต้นกระท่อมแล้วก็มกั จะลืน่ ก็พยายาม
เก็บใบกระท่อมไปให้พอ่ จนได้ เมือ่ ถึงฤดูแล้งก็จะเก็บใบกระท่อมมาตากแห้งแล้วก็ทา� เป็นผง
ใช้ใบกระท่อมเป็นยาชูก�าลัง เพราะในหมู่บ้านของเราทุกคนต้องใช้แรงงาน”
ความคิดเห็นของแกนน�าชาวบ้านต�าบลน�้าพุ ต่างสะท้อนปรากฏการณ์ที่ย้อนแย้ง
(paradox) พืชกระท่อมเป็นเสมือนพืชสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับประชาชนในพื้นที่
ต�าบลน�้าพุ หรือชุมชนภาคใต้ แต่กลับเป็นพืชที่ผิดกฎหมายและจัดให้อยู่ในพืชเสพติดให้
โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ท�าให้หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านต้องมาขัดแย้งและมี
ความคิดเห็นที่ต่างกัน หลายครั้งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและกลายเป็นอคติต่อกัน
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ให้ก�านันต�าบลน�้าพุ อึดอัดใจและไม่เห็นทางออกในการ
แก้ไขปัญหาที่สมดุล เพราะมุมหนึ่งก�านันก็คือเจ้าหน้าที่รัฐ มีบทบาทในการบังคับใช้
กฎหมาย หากแต่อีกมุมหนึ่งก�านันก็เป็นตัวแทนของประชาชน เป็นลูกเป็นหลานของ
คนในต�าบล ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ค�านึงถึงเงื่อนไขและความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนในพื้นที่ หรือไม่ค�านึงถึงวิถีรูปแบบการใช้ชีวิตก็อาจท�าให้เป็นผลในทางลบต่อ
การปกครองและการมีสว่ นร่วมของประชาชน ก�านันต�าบลน�า้ พุจงึ พยายามทีจ่ ะหาข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการเพื่อที่จะน�าความรู้และความเข้าใจ หาทางออกให้
กับการแก้ไขปัญหาจากพืชกระท่อม ลักษณะและคุณสมบัตขิ องผูน้ า� ทีส่ ามารถขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดที่ได้บทเรียนจาก
ต�าบลน�้าพุ สามารถสรุปได้ดังนี้
คุณสมบัติที่ ๑ : เป็นผู้น�าทางการที่มีบทบาทในการปกครองในท้องที่ เช่น ก�านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น หรือผูน้ า� ทางธรรมชาติทมี่ คี วามเข้าใจในมิตกิ ฎหมาย และเงือ่ นไขทางสังคม
เป็นอย่างดี เพราะว่าพืชกระท่อมยังคงเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย และจัดให้อยู่ในพืชเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้นผู้น�าที่จะ
ขับเคลื่อนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค�านึงถึงกฎหมาย และในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึง
สถานการณ์และความคาดหวังในชุมชนเป็นส�าคัญ
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คุณสมบัติที่ ๒ : เป็นผู้น�าที่มีทักษะในการรับฟังและเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพืชกระท่อม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าต้องมีข้อมูลในทุกมิติ
และเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกความคิดเห็น ทั้งด้านวิชาการที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence based) และหลักฐานทางสังคมที่ผ่านมาถกเถียงแลกเปลี่ยน และแสดง
ความรู้สึกนึกคิดจากผู้คนในหน่วยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
คุณสมบัตทิ ี่ ๓ : เป็นผูน้ า� ทีม่ ที กั ษะในการสือ่ สารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ
เพราะการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการแก้ปัญหากระท่อม ซึ่งเป็นปมปัญหาที่ซ้อนทับหลาย
เงื่อนไข ทั้งมิติกฎหมายและความเป็นจริงทางสังคม จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าต้องมีการ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
คุณสมบัติที่ ๔ : เป็นผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วม และเชื่อมั่นในการรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การท�างานเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องใช้ฐานการมีส่วนร่วมและต้องให้ความเข้าใจต่อประชาชนทั้งในระดับพื้นที่
และสาธารณะ กรณีการแก้ไขปัญหาที่มีปมซ่อนอยู่หลายมุมอย่างพืชกระท่อมยิ่งจ�าเป็น
ที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนไม่ว่าจะผลักดันให้ปลดพืชกระท่อมจากพืชเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ หรือจะผลักดันให้ชุมชนมีส่วนในการควบคุมพืชกระท่อมเองก็ตาม
คุณสมบัติที่ ๕ : เป็นผู้น�าที่กล้าตัดสินใจ บทเรียนของการขับเคลื่อนงานทางสังคม
โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในมิติการป้องปราม หรือป้องกัน ผู้น�าที่
มีความกล้าคิดและตัดสินใจมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ ๖ : เป็นผู้น�าที่มีทีมงาน การขับเคลื่อนประเด็นกระท่อมต้องอาศัยการ
มองปัญหาทีเ่ ชือ่ มโยงในทุกมิติ พืชกระท่อมเป็นพืชทีเ่ ชือ่ มโยงกับวิถวี ฒ
ั นธรรม ความเชือ่
ค่านิยมและรูปแบบการท�ามาหากินของประชาชน และเชื่อมโยงกับปัญหาความมั่นคงที่
มีกฎหมายควบคุม การที่ผู้น�าจะด�าเนินการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะนั้นต้องอาศัย
การสร้างทีมงานที่มีวิธีคิดและเป้าหมายตรงกัน
พื้นที่ต�าบลน�้าพุ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในทุกมิติ และ
มีความตัง้ ใจทีต่ อ้ งการให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไข และลดผลกระทบจาก
การใช้พชื กระท่อมอย่างแท้จริง และต้องการทีจ่ ะคงรักษาต้นกระท่อมในพืน้ ทีต่ า� บลน�า้ พุ
เพื่อใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม
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องคประกอบการขับเคลื่อนในการแก้ ไขปญหาพ�ชกระท่อมต�าบลน้�าพ�
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและควบคุมผลกระทบจากพืชกระท่อมของพื้นที่
ต�าบลน�้าพุ ในช่วงที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นอกจากตัวผู้น�า คือก�านัน
ต�าบลน�า้ พุ และทีมงานแล้ว ยังมีองค์ประกอบส�าคัญอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างพัฒนาการ
ของการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม โดยองค์ประกอบส�าคัญในเชิงสังคมทีพ่ บในพืน้ ที่ ต�าบล
น�า้ พุ คือ
องคประกอบที่ว่าด้วยพืชกระท่อม เป็นพืชที่สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมที่ช่วยในการ
ท�างานให้กับคนในพื้นที่ เคี้ยวใบกระท่อม ท�างานหนัก ท�าให้เกิดการสร้างรายได้และ
อนาคตของคนสู้งาน และท�าให้เกิดการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่
ต�าบลน�้าพุ หรือชุมชนในภาคใต้ ดังความคิดเห็นที่มาจากความรู้สึกของคนในพื้นที่
“พืชกระท่อม ความเป็นจริงมันก็ผดิ พรบ. ยาเสพติด แต่ชาวบ้านเขาใช้มาตัง้ แต่รนุ่ พ่อผม
พืชกระท่อมนี้เป็นยาชูก�าลัง” อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดที่น�าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้พชื กระท่อมในทางทีผ่ ดิ และการสร้างแนวทางการควบคุม
พืชกระท่อมอย่างบูรณาการจากชุมชน คือ ชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเสนอให้ยังคงมี
พืชกระท่อมในชุมชน เป็นความต้องการที่ซ้อนประโยชน์หลายประการ ทั้งใน ๕ มิติ
มิติ (๑) กระท่อม = การอนุรักษ์ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
มิติ (๒) กระท่อม = การพึ่งพากระท่อมเพื่อใช้ประโยชน์ในการท�างานสร้างรายได้
มิติ (๓) กระท่อม = การอนุรกั ษ์พชื ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาคใต้
มิติ (๔) กระท่อม = การใช้เป็นพืชสมุนไพรบรรเทาอาการความเจ็บปวย
มิติ (๕) กระท่อม = การใช้เพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์ และความบันเทิงทางเลือกของคนในชุมชน
องคประกอบข้อมูลวิชาการและข่าวสารสาธารณะ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลทางเลือกว่าพืชกระท่อม
เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคจากแนวคิดจะยกเลิกใบกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕
ของหน่วยงานภาครัฐ แต่ต้องมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุนถึงข้อดี-ข้อเสียที่ชัดเจนเสียก่อน
รวมถึงการเปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นสาธารณะ หากได้รบั การสนับสนุนจริงจังก็สามารถ
ผลักดันให้เป็นจริงได้ กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ จากการให้ข้อมูลของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ถึงแม้
ใบกระท่อมมีประโยชนทางยา ใบกระท่อม ใช้รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง ปวดเมื่อย
ร่างกาย ท้องเฟ้อ ข้อมูลการศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม ระบุว่า
กระท่ อ มมี ส รรพคุ ณ ทางยา ต� า ราแพทย แ ผนโบราณ ใช้ ใ บกระท่ อ มปรุ ง เป็ น ยา
พืชกระท่อมมีสารแอลคาลอยดมิตรากัยนีน อยู่ในใบมีฤทธิ์ระงับอาการปวดเช่นเดียวกับ
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มอรฟีน โดยมีความแรงต�่ากว่ามอรฟีนประมาณ ๑๐ เท่า และมีข้อดีกว่ามอรฟีนคือ
ไม่กดระบบทางเดินหายใจ ไม่ท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน พัฒนาการในการติดยา
เกิดช้ากว่ามอรฟีน ไม่มีปญหาเรื่องอาการอยากได้ยา จึงไม่มีกรณีผู้ติดกระท่อมก่อเหตุ
ร้ายหรือพัวพันกับอาชญากรรมใดเลย”
องค์ประกอบในด้านข้อมูลวิชาการและข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับพืชกระท่อม ว่าเป็นพืชสมุนไพร
รักษาโรคนั้น มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้น�าและชาวบ้านในพื้นที่ ต�าบลน�้าพุ ต้องการให้ปลด
พืชกระท่อมออกจากพืชเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพราะเห็นประโยชน์ของกระท่อมมากกว่าโทษจึงน�าไปสู่การพูดคุยเพื่อหา
ทางออกและสร้างแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมอย่างบูรณาการจากชุมชน

“น�้าพุโมเดล”
องคประกอบ
พืชกระท่อมเปน
พืชทีส่ มั พันธกบั
วิถีชีวิต

องคประกอบ
ข้อมูลวิชาการ
ข่าวสาร
สาธารณะ
ผู้น�า

สรางแนวทาง
การควบคุมพืชกระท่อม
อย่างบูรณาการ
จากชุมชน

๓. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและกฎประชาคมในการควบคุมและแก้ไข
ปญหาพืชกระท่อมในหมู่บ้านต้นแบบต�าบลน�้าพุ
จากการที่สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส.
ได้จดั การสัมมนาเชิงวิชาการ “การปฏิรปู แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ พืชกระท่อมในประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ.สตูล ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างการมีส่วนร่วมของการด�าเนินการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมระหว่างภาคประชาชน
และภาครัฐ จากการประชุมดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง สพส. กับ ก�านัน
ต.น�้าพุ และคณะกรรมการ ต.น�้าพุ
มีกระบวนการและกิจกรรมเริม่ ต้นในพืน้ ที่ ม.๔ บ้านดอนทราย ต�าบลน�า้ พุ อ�าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมี กระบวนการ/กิจกรรมส�าคัญ ดังนี้
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กระบวนการที่ ๑ : เปิดเวทีเพือ่ สือ่ สารและสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนในระดับ
พื้นที่หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม (ม. ๔ บ้านดอนทราย
ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของก�านัน ต�าบลน�้าพุ)
กระบวนการที่ ๒ : ด�าเนินการส�ารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลชาวบ้านที่มีพืชกระท่อม
ในครอบครอง โดย สพส. ได้ดา� เนินการจัดท�าฐานข้อมูลหลังคาเรือนทีม่ กี ารปลูกกระท่อม
และแผนทีก่ ารปลูกพืชกระท่อม เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาหาแนวทางการควบคุม
พืชกระท่อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นตอนการปฏิบัติการส�ารวจ
(๑) การส�ารวจทางภาคพืน้ ดิน โดยวัดพิกดั จุดต�าแหน่งทีป่ ลูกพืชกระท่อม ถ่ายภาพ
ลักษณะบ้าน ลักษณะพืชกระท่อมทุกต้นที่พบ และบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อเจ้าของบ้าน
จ�านวนสมาชิก จ�านวนผู้เสพ ความสูงของต้นกระท่อม เส้นรอบวงของต้นกระท่อม และ
รายละเอียดอื่น ๆ
(๒) การส�ารวจทางอากาศโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ท�าการบินถ่ายภาพ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านดอนทราย
ผลจากการส�ารวจได้ฐานข้อมูลเบื้องต้น คือ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนทราย ต�าบล
น�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี มี ส.ท.สงคราม บัวทอง ก�านัน ต�าบลน�้าพุ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝายปกครอง มีประชากรจ�านวน ๕๕๙ คน ๑๒๙ หลังคาเรือน สภาพโดย
ทัว่ ไปทีอ่ ยูพ่ นื้ ทีร่ าบ มีถนนลาดยาง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ปลูกสวนปาล์ม
ปลูกยางพารา ทุเรียน เงาะ และ มังคุด
การส�ารวจข้อมูลภาคพืน้ ดินพบว่า ครัวเรือนทีม่ กี ารปลูกพืชกระท่อมจ�านวน ๗๒ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๑ ของครัวเรือนทั้งหมด มีต้นกระท่อมจ�านวน ๑๘๕ ต้น ปลูกตั้งแต่
๑ ถึง ๓ ต้น จ�านวน ๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๘ ของจ�านวนครัวเรือนที่ปลูก
ทัง้ หมด และปลูกมากกว่า ๓ ต้นขึน้ ไป จ�านวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของ
จ�านวนครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด
กระบวนการที่ ๓ : ด�าเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของชาวบ้าน และจัดท�ากฎประชาคมของหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม โดยมี
ก�านัน ต�าบลน�้าพุเป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน
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หลังจากการส�ารวจข้อมูลพืชกระท่อมในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านดอนทราย ต.น�้าพุ
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ได้มกี ารด�าเนินการ
กระบวนการที่ ๓ คือ จัดเวทีประชาคมเชิญชาวบ้านมาร่วมเวทีทุกหลังคาเรือน โดยมีเป้า
หมายส�าคัญคือการหาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมไม่ให้ส่งผลต่อเยาวชนและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ โดยก�านันต�าบลน�้าพุเป็นประธานการท�าประชาคม ได้ข้อสรุปเป็นกฎ
ประชาคมหรือกติกาของหมู่บ้านร่วมกัน เกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขปัญหาจากพืช
กระท่อมในพื้นที่ พร้อมกับด�าเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกครัวเรือนรับทราบ
ดังนี้
กฎประชาคมในการควบคุมและแก้ไขปญหาจากพืชกระท่อมในพื้นที่ ม. ๔ บ้าน
ดอนทราย ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏรธานี มีดังนี้
กฎประชาคมขอที่ ๑ ให้คงพืชกระท่อมไว้ได้ หลังคาเรือนละไม่เกิน ๓ ต้น บ้านใดที่
มีเกินให้ดา� เนินการตัดฟันท�าลาย บ้านใดทีม่ ไี ม่ถงึ ๓ ต้น ห้ามปลูกเพิม่ ให้คงไว้ตามจ�านวนเดิม
โดยการตัดฟันพืชกระท่อมมอบหมายให้ชาวบ้านด�าเนินการตัดฟันพืชกระท่อมในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง ให้เหลือไม่เกิน ๓ ต้น และจะมีคณะกรรมการออกส�ารวจพืช
กระท่อมทุก ๓ เดือน ตามทะเบียนควบคุมพืชกระท่อม
กฎประชาคมขอที่ ๒ หลังคาเรือนใดจ�าหน่าย จ่ายแจกพืชกระท่อมให้กับเยาวชน
และบุคคลทัว่ ไป หากสืบทราบจะมีการตัดฟันท�าลายพืชกระท่อมทุกต้นทีม่ ไี ว้ในครอบครอง
ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถขอแบ่งปันใบเพื่อเสพในการท�างานได้และรักษาโรคได้ตาม
ความเหมาะสม
กฎประชาคมขอที่ ๓ ผู้น�าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทุกคนใน
หมู่บ้านต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้เสพน�้าต้มกระท่อมที่มีส่วน
ผสมอื่น ๆ เช่น โค้ก ยาแก้ไอ เป็นต้น มอบให้ผู้น�าและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยใช้วิธี
การกดดันผ่านไปยังผู้ปกครองให้ทราบถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของภาค
รัฐรวมทั้งกฎประชาคม และให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลเยาวชนบุตร หลานของตนไม่ให้
มั่วสุมต้มน�้ากระท่อม อีกทั้งพยายามให้ผู้ที่เสพน�้ากระท่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ลด ละ เลิก ส่วนคนที่เสพน�้าต้มกระท่อมแล้วถูกจับด�าเนินคดี ก�านันจะไม่ช่วยเหลือ
ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากมีเยาวชนลักขโมยใบกระท่อมให้มาแจ้ง
ก�านัน หรือคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป
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กฎประชาคมขอที่ ๔ หากใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดในที่นี้หมายถึง
ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ก�านันจะไม่ให้การรับรองในทุกกรณี เช่น หากผู้ใดในหมู่บ้าน
ประสงค์ทจี่ ะบวชต้องตรวจปัสสาวะกับก�านันก่อน หากผลการตรวจพบสารเสพติด ก�านัน
จะไม่รับรองการบวชให้ ต้องส่งตัวเข้ารับการบ�าบัดตามกระบวนการ และจะด�าเนินการ
ตามมาตรการทางสังคมอืน่ ๆ หากผูใ้ ดค้ายาเสพติดจะมอบให้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย ก�านันจะไม่ให้การช่วยเหลือในทุกกรณี ส่วนพืชกระท่อมขอให้เป็นไปตามกติกา
ที่ร่วมกันท�าประชาคมในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติตามกติกานี้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
กฎประชาคมขอที่ ๕ ผู้ใดขาดประชุมประจ�าเดือนติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง ก�านันจะ
ไม่เซ็นรับรองในทุกกรณี
กระบวนการที่ ๔ : จัดท�าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนควบคุม ท�าแผนที่และพัฒนา
ระบบติดตามการปลูกพืชกระท่อมของชุมชน (กระบวนการที่ ๔ สพส. เป็นผู้สนับสนุน
การจัดท�าและมอบให้กับผู้น�าในพื้นที่)
กระบวนการที่ ๕ : ผู้น�าและคณะกรรมการหมู่บ้าน ด�าเนินการติดตาม เฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎประชาคมหมู่บ้านด้วยความเคร่งครัดและยุติธรรม
๔. การขยายแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
จากการด�าเนินงานในพื้นที่ ม.๔ บ้านดอนทราย ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการควบคุมปัญหาและ
ผลกระทบจากพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีผู้น�าทางการ คือ ก�านัน
ต�าบลน�้าพุและคณะกรรมการฯ เป็นแกนหลัก พร้อมทั้งภาคีความร่วมมือภาครัฐและนัก
วิชาการเป็นส่วนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อขยายผลไปพื้นที่
หมู่บ้านในเขต ต�าบลน�้าพุอีกจ�านวน ๕ หมู่บ้าน กระบวนการขยายแนวทางการควบคุม
พืชกระท่อมฯ ใน ต�าบลน�้าพุจึงมีขั้นตอนส�าคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ประสานและพัฒนาความเข้าใจร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๖
ขัน้ ตอนที่ ๒ จัดเวทีสะท้อนความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน
โดย ด�าเนินการจัด ๒ เวที/โซนพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น คือ โซนที่ ๑ ได้แก่ ม.๑, ๕ และ ๖ และ
โซนที่ ๒ ได้แก่ ม.๓, ๔ และ ๕
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ก�าหนดให้มีผู้เข้าร่วม คือ
(๑) ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน
(๒) ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๓) คณะกรรมการหมู่บ้าน
(๔) อาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น อสม. อป.พร. ชรบ.
(๕) ชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม
(๖) หน่วยงานภาครัฐ (ส�านักงาน ปปส.ภาค ๘ และ สพส.)
(๗) หน่วยงานวิชาการ
(๘) ประชาชนที่สนใจ
วัตถุประสงค์ส�าคัญในการจัดเวที คือ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สะท้อนมุมมองที่มีต่อ
ปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อม พร้อมพัฒนาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน
กระบวนการส�าคัญในเวที คือ
ส่วนที่ ๑ ชวนให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นคนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะ
และมุมมองที่มีต่อพืชกระท่อม มุมมองที่มีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และชวนวิเคราะห์ถึง
ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน พร้อมชักชวนให้เสนอแนวทางแก้ไข
หาทางออกของปัญหา และรับฟังแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในระดับต�าบล และสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ลดภาวะความรู้สึกว่า สิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เป็นงานของผู้น�าชาวบ้านไม่เกี่ยว เพื่อน�าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ส่วนที่ ๒ ให้หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการได้นา� เสนอความคิดเห็นต่อพืชกระท่อม
ในทุกมิติ และน�าเสนอแนวทางในการศึกษาพืชกระท่อมในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ
ความคิดเห็นที่ส�าคัญ ทั้ง ๒ เวทีฯ ดังนี้
(๑) คนในหมู่บ้านกินกระท่อมเพื่อใช้เป็นยาชูก�าลัง หากมีโอกาสก็อยากให้มี พรบ.
รับรองพืชกระท่อม ส่วนการน�าพืชกระท่อมไปผสมกับสารอื่น ๆ เช่น ๔x๑๐๐ ให้ถือว่า
ผิดกฎหมาย คนที่กินใบกระท่อมน่าจะปล่อยให้เป็นไปตามวิถีชีวิตของคนท�างาน
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(๒) การมีอยู่ของพืชกระท่อมนั้นไม่ผิด เพราะมันเป็นพืชธรรมชาติอยู่คู่กับโลกมา
นานแล้ว ผมตั้งค�าถามว่าการมีอยู่ของใบพลูนั้นผิดหรือไม่เพราะมันก็เสพติดเช่นกัน แต่
ใบพลูไม่ผิดกฎหมาย ใบกระท่อมนั้นเริ่มผิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ในสมัยนั้นพืชชนิดเดียวที่
สามารถช่วยคนเสพยฝนไม่ให้เสพยฝนได้ก็คือกระท่อม รัฐก็เลยบรรจุให้พืชกระท่อมเป็น
สิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นผู้ที่บัญญัติว่าผิดจากความเข้าใจผิด ๆ ก็คือรัฐ ส่วนนี้เป็น
มุมของประวัตศิ าสตรทตี่ อ้ งอธิบายว่า ทีม่ าทีไ่ ปของการบัญญัตโิ ทษมันมาจากประวัตศิ าสตร
ของการเขียนกฎหมาย
(๓) ผมคิดว่าใบกระท่อมทีใ่ ช้กนิ /เคีย้ วไม่ควรผิดกฎหมาย เราต้องแก้ปญ
 หาพืน้ ฐาน
ในเรือ่ งนีใ้ ห้ได้ ก่อนจะปลดล็อคเรือ่ งอืน่ เพราะว่าใบกระท่อมส่วนมากมีอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้
หากเราไปเปรียบเทียบกับภาคอื่นแล้วใช้กฎเดียวกันนั้นมันคงเป็นการยาก หากรัฐบาล
ยังปลดล็อคในส่วนนีไ้ ม่ได้อย่างน้อยก็ขอเว้นพืน้ ทีบ่ ริเวณต�าบลน�า้ พุไว้เป็นพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
เพราะใบกระท่อมนัน้ จริง ๆ แล้วก็เป็นสมุนไพร เป็นยาเบาหวาน เราต้องพิจารณาทัง้ คุณ
และโทษ ผมคิดว่าใบกระท่อมนั้นให้คุณมากกว่าโทษ และอยากให้ทุกภาคส่วนลองน�าไป
วิเคราะหถึงข้อดีข้อเสียของใบกระท่อม
(๔) ใบกระท่อม เป็นทั้งยาบ�ารุงใจและยาชูก�าลัง ถ้าย้อนกลับไป ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้
สร้างเมือง สร้างชุมชนตรงนีข้ นึ้ มาส่วนใหญ่ใช้ใบกระท่อม แต่ทเี่ ป็นปญหาตอนนีค้ อื ๔x๑๐๐
หรือน�า้ ต้มใบกระท่อมมันมาจากไหน ถ้าเราย้อนกลับไป จะเห็นว่าเกิดที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
แต่ท�าไมขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ มานครฯ มาสุราษฎรฯ เดี๋ยวนี้อาจจะถึงเชียงใหม่แล้ว
ก็ได้ เพราะอะไร มันเกิดจากสื่อ ตอนนั้น สรยุทธ บอกหมดว่าใส่อะไรลงไป ถ้าสื่อไม่ออก
มาแบบนั้น ผมเชื่อว่าเด็กสุราษฯ ไม่มีทางเอามันไปใช้ แล้วเราจะแก้อย่างไร การแก้ไข
ตรงนี้ จริง ๆ แล้ว สูตรผสมมาจากไหน ก็มาจากที่พ่อค้าหัวดีคิดสูตรขึ้นมา ผมถามว่ายา
แก้ไอตัวนี้ อย. ได้อนุญาตหรือไม่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจบ้านเมืองรู้เรื่องไหม รู้ แต่ท�าไมไม่ไป
จัดการตรงนั้น ในหมู่บ้าน ผมถามว่าสายสืบ เจ้าหน้าที่ปกครอง รู้ไหมว่าแหล่งขายยาแก้
ไออยู่ไหน รู้ ไม่มีอะไรที่ต�ารวจไทยท�าไม่ได้และไม่รู้ เราไปไล่จับเด็กที่ใช้ ผมสงสารพ่อแม่
ถูกปรับแล้วปรับอีก วิ่งแล้ววิ่งอีก บางคนก็กรีดยางจ้าง ต้องเอาเงินไปเสียค่าปรับ ไปขึ้น
โรงขึ้นศาลกัน เสียหายมาก แต่ถ้าเราตัดทุกอย่างตั้งแต่ต้นลม ผมคิดว่าปญหาตรงนี้ก็น่า
จะพอหาทางแก้ไขได้
(๕) พืชกระท่อมผมว่าดี ตอนอายุ ๑๗-๒๐ ปี ยาเสพติดหลาย ๆ อย่าง ผมใช้มาหมด
มาหมด ในอดีตผมติดเฮโรอีน ยาม้า ฝน แต่ตดิ ระยะสัน้ ๆ สุดท้ายผมว่าปญหายาเสพติด
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มันไม่เกินเฮโรอีน พอเสพเข้าไปแล้วมันก็ติด ของที่แก้พวกนี้ได้ คือ กระท่อม เมื่อผมหยุด
ยาเสพติดต่าง ๆ ก็มากินกระท่อม ตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี ถึงปจจุบัน ผมกินกระท่อมมาตลอด
การเลิกยาเสพติดต่าง ๆ คือ กระท่อมควบคุมได้ คนที่กินกระท่อม น่าจะปรบมือให้ท่าน
ก�านัน เพราะกระท่อมที่นี่จากที่ผิดกฎหมายท�าให้ถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่เอาไปใช้ผิด
ประเภท การน�าไปต้ม ๔x๑๐๐ ต้องให้ผดิ กฎหมาย แต่สา� หรับกินใบผมว่ารัฐบาลน่าจะลด
ให้ตรงนี้
(๖) ใบกระท่อมมีตั้งแต่สมัยปูย่าตายาย คนที่กินเพราะว่าท�างาน ผมไปอยู่กรุงเทพ
๒๕ ปี พวกคนใต้ที่ขับรถเมลในกรุงเทพฯ เขากินกระท่อมแห้ง กระท่อมปนกัน ถามว่า
เอามาจากไหน เขาบอกว่าตากแห้งแล้วเอามากิน ปญหาที่เห็นในหมู่บ้านของต�าบลน�้าพุ
พวกเด็กวัยรุน่ ทีเ่ ขากินกัน กินแล้วไม่ทา� งาน ต้มตัง้ แต่ ๕-๖ โมงเย็น กินยันตี ๓ ตี ๔ พ่อแม่
ปลุกไปให้ช่วยกรีดยาง เก็บยาง ไปโรงเรียนก็ไม่ไป เพราะกินดึก นอนดึก กินแล้วนั่งคุย
นั่งหัวเราะ อยู่แบบนั้น การแก้ปญหาวัยรุ่นในหมูบ้าน บางบ้านมีพ่อแม่สนับสนุน จะแก้
ปญหากันอย่างไร ผู้ใหญ่ที่กินท�างาน เราจะอนุโลม หรือให้ปลูกได้ แต่เราจะจ�ากัดครัวละ
กี่ต้น หรืออยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะให้ เคยได้ยินมาว่าประเทศไทยกลัวไม่ได้ภาษีค่าเหล้า ค่า
เบียร ค่ายา เลยไม่ให้ปลูกกระท่อม ถ้าปลูกกระท่อมกินขายกันเกลื่อนแบบนี้ คนก็จะหัน
มากินกระท่อมกันหมด เหล้ายาภาษีก็จะได้น้อย
(๗) ถ้าปลดล็อคได้ ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่น่าสนใจมาก การด�าเนินการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ พี่น้องชาวบ้าน นักวิชาการ และภาครัฐ เป็นเรื่องที่
รัฐบาลอยากเห็นและมีค�าถาม คือ ถ้าให้อ�านาจหน้าที่กับคนในท้องถิ่นท้องที่ จะดูแล
เรื่องนี้ได้จริงไหม ที่ก�านันบอกว่าต้องมีข้อตกลงร่วมกัน หรือว่าท�าธรรมนูญ หรืออะไร
บางอย่างร่วมกันในต�าบล ที่ท่านสมาชิกถามว่าควรจะมีหมู่บ้านละกี่ต้น ฉะนั้นคณะร่าง
ธรรมนูญ หรือข้อตกลงการควบคุมพืชกระท่อมในต�าบลน�้าพุ ต้องเกิดคณะนี้ก่อน ร่าง
เสร็จแล้วจึงเปดเวทีร่วมกันรับฟงความเห็นเรื่องธรรมนูญที่ร่างในระดับต�าบล หลังจาก
นั้นจะได้เป็นเอกสาร และได้ข้อตกลงร่วมกัน มีทุกภาคส่วนท้องถิ่นท้องที่ให้ความเห็น
และน�าไปสู่การปฏิบัติ จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ทุกคนจะได้สบายใจ เพราะตอนนี้เรามีใบ
อนุญาตที่ชัดเจนว่าท�าอยู่ภายใต้กฎหมาย แต่ส่วนส�าคัญเขาไม่มั่นใจว่าเราจะควบคุมได้
จริงไหม ควบคุมอย่างไร มีข้อตกลงกันอย่างไร เรื่องนี้ต้องคุยกัน
(๘) หน่วยงานรัฐ ป.ป.ส. และนักวิชาการ เห็นว่า ต�าบลน�้าพุเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร
ในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมผลักดันให้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติด
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เมื่อด�าเนินการจัดเวทีสะท้อนความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการควบคุมพืช
กระท่อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแล้ว
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�า และคณะกรรมการหมู่บ้านที่เหลืออีกจ�านวน ๕ หมู่บ้าน ร่วมกับ
สพส. ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน และด�าเนินการขั้นตอนที่ ๓
ขัน้ ตอนที่ ๓ ด�าเนินการส�ารวจต้นกระท่อมทางภาคพืน้ ดินอย่างมีสว่ นร่วมจากชุมชน
โดยกิจกรรมและขั้นตอนที่ส�าคัญ คือ
(๑) วัดพิกัดจุดต�าแหน่งที่ปลูกต้นกระท่อมในพื้นที่หมู่บ้าน
(๒) ถ่ายภาพลักษณะบ้านและลักษณะพืชกระท่อมทุกต้นที่พบ
(๓) บันทึกข้อมูล
(๔) ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลเป็นเอกสาร
(๕) ด�าเนินการคืนข้อมูลที่ได้ให้กับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ ๔ ด�าเนินการจัดเวทีประชุมเพื่อน�าเสนอกระบวนการส�ารวจต้นกระท่อม
ทางภาคพื้นดินอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน และแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดย
กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในระดั บ พื้ น ที่ ต� า บล/หมู ่ บ ้ า นให้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน ต�าบลน�า้ พุ อ�าเภอบ้านนาสาร สภ.ท่าชี รพ.สต.น�า้ พุ
และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๕ จัดให้มีการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น�าและคณะ
กรรมการในระดับหมู่บ้านที่มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตาม
บังคับใช้กฎประชาคมที่ใช้ควบคุมพืชกระท่อม หากหมู่บ้านใดที่ยังไม่มีคณะกรรมการฯ
ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ให้ก�านัน และผู้ใหญ่บ้านด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบภารกิจติดตามบังคับใช้กฎประชาคมที่ใช้ควบคุมพืชกระท่อมเป็นการเฉพาะ
ขั้นตอนที่ ๖ ด�าเนินการจัดประชุมคณะท�างานเพื่อร่าง “ธรรมนูญต�าบลเพื่อการ
ควบคุมพืชกระท่อม และสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน”
ขั้นตอนที่ ๗ จัดเวทีประชุมระดับต�าบลเพื่อรับรองธรรมนูญต�าบลฯ และน�าไปสู่
การบังคับใช้ในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ต่อไป
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ขั้นตอนที่ ๘ ด�าเนินการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านเพื่อรับร่างธรรมนูญและ
สร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับสมาชิกในหมู่บ้านในการควบคุมพืชกระท่อม และสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้จัดเวที
ประชาคมทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเชิญทุกหลังคาเรือนเข้าร่วมเวทีประชาคม
ขั้นตอนที่ ๙ ด�าเนินการบังคับใช้ธรรมนูญต�าบลเพื่อการควบคุมพืชกระท่อม และ
สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจัง
ขัน้ ตอนที่ ๑๐ ติดตามประเมินผลการใช้ธรรมนูญต�าบลเพือ่ การควบคุมพืชกระท่อม
และสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
กระบวนการส�ารวจและสนับสนุนให้เกิดการจัดท�าฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการน�าพาประชาชนในพื้นที่เข้าถึงความจริงของสถานการณ์ และสามารถน�าข้อมูลที่
ได้ไปประกอบการมีส่วนร่วมในการควบคุมพืชกระท่อม และสิ่งส�าคัญเบื้องหลังของการ
ขับเคลื่อนงาน คือ กระบวนการให้ค�าปรึกษา โดยเฉพาะการให้ค�าปรึกษากับผู้น�า แกน
น�าและเป็นหัวขบวนของการด�าเนินงาน ในพืน้ ที่ ต�าบลน�า้ พุ ซึง่ อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ
ในการดูแลของ ส�านักงาน ปปส. ภาค ๘ นัน้ มีผปู้ ระสานงานคือ นางสาวสุนติ า วงษ์สวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ มีบทบาทรับผิดชอบในการประสานงานกับ
จังหวัด อ�าเภอ เพื่อเป็นแกนกลางในการสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้น�าให้พื้นที่ได้เป็นอย่างดี การที่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปส. ภาค ๘ สามารถเป็นตัวกลาง
ที่สร้างสรรค์จะท�าให้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป็นไปได้อย่างดียิ่ง
เห็นได้ว่า ส�านักงาน ป.ป.ส. ทั้งในส่วนของสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืช
เสพติด (สพส.) และส�านักงาน ปปส. ภาค ๘ สามารถก�าหนดบทบาทของหน่วยงานที่ท�า
หน้าที่สนับสนุนให้เกิดการจัดท�าฐานข้อมูลและการให้ค�าปรึกษาที่สร้างสรรค์ก็จะน�าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี
รายงานข้อมูลพืชกระท่อมของชุมชนตัง้ แต่เริม่ ด�าเนินการจนถึงปัจจุบนั มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หมูท่ ี่ ๑ บ้านยางอุง มีจา� นวนครัวเรือนทัง้ หมด ๔๗๗ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม
๑๓๒ ครัวเรือน มีต้นกระท่อม ๔๑๒ ต้น ติด QR code ไปแล้ว ๓๔๑ ต้น
หมู่ที่ ๒ บ้านน�้าพุ มีทั้งหมด ๔๗๕ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม ๑๐๖ ครัวเรือน
มีต้นกระท่อม ๓๘๙ ติด QR Code ไปแล้ว ๓๖๘ ต้น
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หมู่ที่ ๓ บ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง มีทั้งหมด ๒๓๐ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม
๘๙ ครัวเรือน มีต้นกระท่อม ๒๕๘ ติด QR code ไปแล้ว ๒๓๒ ต้น
หมูท่ ี่ ๔ บ้านดอนทราย มีทงั้ หมด ๑๔๒ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม ๗๕ ครัวเรือน
มีต้นกระท่อม ๑๙๗ ติด QR code ไปแล้ว ๑๕๗ ต้น
หมูท่ ี่ ๕ บ้านหนองต้อ มีทงั้ หมด ๒๖๑ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม ๗๖ ครัวเรือน
มีต้นกระท่อม ๒๔๔ ติด QR code ไปแล้ว ๑๘๘ ต้น
หมูท่ ี่ ๖ บ้านควนใหม่ มีทงั้ หมด ๓๖๒ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม ๑๗๗ ครัวเรือน
มีต้นกระท่อม ๔๑๒ ติด QR code ไปแล้ว ๓๙๒ ต้น
ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ต�าบลน�า้ พุ มี ๑,๙๒๔ ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อมทัง้ หมด ๑,๙๑๒
ต้น ติด QR code ไปแล้ว ๑,๖๗๘ ต้น ในขณะนี้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านพร้อมคณะสถาบัน
ส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจ�านวนพืชกระท่อมของ
ชุมชน หากเกินจ�านวนที่ก�าหนดต้องตัดทิ้งทั้งหมด
บทเรียนและสิ่งที่ค้นพบจากกระบวนการแก้ไขและแนวทางการควบคุมพืช
กระท่อมและปญหายาเสพติดของ ต�าบลน�า้ พุ เปนจุดเริม่ ต้นของการขับเคลือ่ นงานโดย
กลไกชุมชน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การที่ผู้น�าคณะกรรมการ ชาวบ้าน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยกันด�าเนินงานขับเคลื่อน ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา “น�้าพุโมเดล”
“น�า้ พุโมเดล” มีปฐมบทของการเริม่ ต้นจากการตัง้ ค�าถามกับปรากฏการณ์ของความจริง
ความจริงที่มีสองด้าน คือกฎหมาย และวิถีชุมชน การจัดสมดุลที่น�าไปสู่การควบคุม
แก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น�าในพื้นที่เป็น
ส�าคัญ
ในความเปนจริงยังคงมีค�าถามจากชาวบ้านและสังคมโดยรวม และยังคงมี
ความยากล�าบากในการขับเคลื่อนของคณะท�างานในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ ประเด็นส�าคัญ
ที่ได้มาจากเสียงสะท้อนของคณะท�างานฯ ดังนี้
๑. ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ชาวบ้านไม่ยอมให้ความร่วมมือ ผู้น�าต้องสร้างความเข้าใจ
เป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินการ
๒. ความเข้าใจของชาวบ้านในข้อตกลง ว่าท�าไมต้องสามต้น ท�าไมต้องตัดต้นที่เกิน
การควบคุมท�าไมไม่ให้มีการแปรรูป
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๓. การใช้กระท่อมในทางที่ผิดมีการแปรรูปในกลุ่มเยาวชน เป็นความยากในการ
จัดการควบคุม
๔. เกิดผลกระทบกับคนท�างานฝายปกครองท้องที่ คนท�างานทีท่ า� หน้าทีฝ่ า ยปกครอง
ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยไม่ใช่แค่ป้องกัน
๕. การสร้างความเข้าใจ ความเคยชินของคนใช้กระท่อม ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้มานาน
เห็นว่ากระท่อมไม่ได้เป็นปัญหา เมื่อมีการควบคุมเลยเกิดค�าถามว่าจะควบคุมท�าไม
๖. ผู้ปกครองจะสามารถควบคุมการใช้กระท่อมในทางที่ผิดอย่างไร ผู้ปกครองที่
เห็นลูกหลานใช้ แต่ไม่ได้มีบทบาทมาป้องกันลูกหลาน
๗. ผูน้ า� ต้องท�าจริง ด�าเนินการสร้างความเข้าใจ ควบคุมดูแลการใช้กฎหมาย ค่อย ๆ
เป็น ค่อยๆ ไปในการจัดการร่วมกัน ไม่ได้ใช้บังคับทีเดียวแล้วส�าเร็จ
๘. การท�าความเข้าใจยังไม่แนบเนียน หลายคนยังไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มี
ความคุมเครือ
๙. การปลูกเพิ่ม การควบคุมจ�านวน ในบางพื้นที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ การ
บังคับใช้กฎจะเป็นอย่างไรต่อไป
๑๐. การตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎประชาคม หากบางพื้นที่ไม่มีการติดตาม
ตรวจสอบ อาจมีการปลูกเพิ่ม
๑๑. ต้องท�าข้อมูลเชิงวิชาการมาสนับสนุน
๑๒. จริงหรือไม่ทเี่ ด็ก ๆ เป็นปัญหา เยาวชนทีเ่ ป็นกลุม่ ผูใ้ ช้ ๔x๑๐๐ และคนท�างานที่
ใช้ใบ ควรมาร่วมพูดคุยว่าเขาเป็นอย่างไร ร่วมกันหาแนวทาง จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน
ในการขับเคลือ่ นงานเพือ่ ควบคุมพืชกระท่อมในต�าบลน�า้ พุให้เปน “น�า้ พุโมเดล”
ที่สามารถน�าไปขยายผลในพื้นที่อื่นได้ต้องค�านึงสิ่งที่ท้าทาย ทั้งในมิติภายในบริบท
ชุมชน ต�าบลน�้าพุ และในมิติสังคมคนภายนอก ความท้ายทายของการขับเคลื่อน
ของต�าบลน�้าพุ สรุปได้ดังนี้ คือ
๑. การควบคุมพืชกระท่อมในทางที่ผิด ต้องตกผลึกว่าควรเป็นอย่างไร
๒. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อน
สาธารณสุข ฝายปกครอง ต�ารวจ ท�าความเข้าใจชาวบ้านทั้งที่ใช้และไม่ใช้
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๓. การบังคับข้อตกลงอย่างเป็นระบบ ทุกฝายต้องยอมรับ
๔. การสร้างความเข้าใจกันระหว่างช่วงวัย เด็กเยาวชนที่ใช้กระท่อมอยู่หรือแม้แต่
ผู้ใหญ่หรือคนท�างานต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่ต้องรับฟังเด็กมากขึ้น ต้องมีพื้นที่เชิง
บวกเพื่อให้มีกิจกรรมและการรับฟังมากขึ้น
๕. บทบาทผู้น�าที่เอาจริงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุม ผู้น�าเป็นก�าลังส�าคัญ
๖. ผู้ปกครองต้องมีบทบาท ในชุมชนเริ่มต้นจากครอบครัว ต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อน
อย่างไรในการดูแลเด็กในครอบครัว
๗. การเปิดใจของคนท�างาน ทัศนคติเจ้าหน้าที่ คนภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
สิ่งส�าคัญ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับพืชกระท่อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในความเปนจริง พื้นที่ ต�าบลน�้าพุ ยังคงประสบกับสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่
สัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับพืชกระท่อมและสารเสพติดชนิดอืน่ ๆ กระบวนการขับเคลือ่ นงาน
และแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมอย่างเหมาะสมโดยชุมชน ต�าบลน�า้ พุ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเคลือ่ นไหวทางสังคม (social movement) ทีน่ า� ไปสูก่ ารสร้างชุมชนเข้มแข็งอยูด่ ี
มีสุข จากการสังเคราะห์ของคณะศึกษา โครงการการส�ารวจและติดตามสถานการณ์
พืชกระท่อมในบริบทสังคมไทย เพือ่ สร้างแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอย่างบูรณาการ
จากชุมชน โดยทีมงานจากสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วชิ าการ
สารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยและองค์ประกอบที่ท�าให้การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในพืน้ ที่ ต�าบลน�า้ พุ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ได้ คือ
๑. ผู้น�า ทั้งผู้น�าทางการ หรือผู้น�าตามธรรมชาติ ที่มีความจริงจัง จริงใจต่อการ
ด�าเนินงาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน มีความเด็ดขาด เป็นที่ย�าเกรงของคนใน
ชุมชน มีความเสียสละสูง มีความเป็นผู้น�า มีทักษะการบริหาร
๒. ความร่วมมือของชุมชน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมท�าสร้าง
ความร่วมมือของคนในชุมชนอย่างจริงจัง นับว่าเป็นส่วนส�าคัญยิ่งโดยเฉพาะการก�าหนด
มาตรการทางสังคม
๓. กลไกการจัดการปญหาภายในชุมชน ทีจ่ ะน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเช่นกฎของหมูบ่ า้ น วัฒนธรรมท้องถิน่ พิธกี รรมทางศาสนา ความเป็นเครือญาติ
ระบบเกื้อหนุนของคนในชุมชน ระบบ เคารพผู้อาวุโสและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
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๔. การเรียนรู้ การจัดเวทีชาวบ้านหรือเวทีประชาคมทีเ่ กิดจากการรวมตัวของคนใน
ชุมชนที่หลากหลายและเป็นไปอย่างธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดร่วมวางแผนและร่วมท�ากิจกรรมท�าให้เกิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ทุกคนยอมรับได้
๕. ความหลากหลายของวิธีการและความต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการป้องปราม
การบ�าบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพซึ่งกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักในปัญหาและเอา
จริงเอาจังกับปัญหาท�าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งท�าให้เกิดการเรียนรู้
ข้ามพื้นที่ข้ามองค์กรและสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนภายนอกได้
๖. การสร้างและการขยายเครือข่าย การด�าเนินการแก้ไขปัญหาในจุดใดจุดหนึ่ง
ยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ชุมชนบางแห่งแม้ไม่มีการเสพการขาย
ในชุมชนแต่ยงั มีการลักลอบไปเสพไปขายนอกชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง จึงจ�าเป็นต้อง
สร้างพลังชุมชนและสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง
๗. การสนับสนุนจากภายนอกอย่างเหมาะสม ได้แก่ ด้านทุนเทคนิควิชาการและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญได้แก่ส�านักงาน ปปส. ภาค ๘
หน่วยงานสาธารณสุข อ�าเภอ ต�ารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามปัจจัยเงื่อนไขเหล่านี้หาได้ขึ้นกับปัจจัยใดปัจจัยเดียว หากแต่เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันสภาพความซับซ้อนของปัญหาในชุมชนจึงจ�าเป็นต้องอาศัยกลไก ทั้งภายใน
ชุมชนเองและการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอกด้วยจึงจะท�าให้การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการก่อเกิดการเคลื่อนไหวของชุมชนในรูปแบบใดก็ตาม หัวใจส�าคัญ
อยู่ที่การมีส่วนร่วม กลไกการจัดการของชุมชน และความต่อเนื่อง โดยบทบาทของภาค
รัฐมีความส�าคัญยิ่งในการสนับสนุนชุมชน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายและการ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัย และองค์ประกอบของความส�าเร็จและล้มเหลวในการควบคุมพืชกระท่อม
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ส�าคัญคือ ผู้น�าและภาวะการน�า ทั้งผู้น�าทางธรรมชาติ
ผู้น�าทางการ และผู้น�าส่วนราชการ ซึ่งต้องเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคนที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คนอื่นรู้เรื่อง เป็นที่ยอมรับของสมาชิก มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยบทบาทของผู้น�าทางการจะมีส่วนส�าคัญในระดับต้น ๆ ความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน แรงสนับสนุนจากองคกรภายนอก ในการร่วมคิด ร่วมท�า และ
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ร่วมติดตามผลการท�างานพร้อมทั้งการตรวจสอบ โดยการระดมทุนและภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ มาใช้อย่างเหมาะสม ความปลอดภัยและแรงจูงใจ โดยให้การคุม้ ครองความปลอดภัย
สร้างแรงจูงใจ และก�าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหายาเสพติด กระบวนการแก้ไขปญหาต้อง
มีความหลากหลาย สอดคล้อง ต่อเนื่อง และมีการวัดประเมินผล ที่ส�าคัญ คือ ต้องยึด
โยงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นส�าคัญ
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บทที่ ๑๑

การส�ารวจและการจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อม
วีระพล ใจจันทร์
การส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อม จากการศึกษาภายใต้โครงการวิจยั ส�ารวจ
และจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อมพื้นที่น�าร่อง ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ด�าเนินการโดยสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้
รับทุนอุดหนุนการด�าเนินโครงการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถสรุป วิธีการขั้นตอน ผลการติดตามข้อมูล และ
สังเคราะห์ผลการจัดท�าฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิธกี าร
การส�ารวจและการจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จึงจะสามารถด�าเนินการได้
ส�าเร็จ เนือ่ งจากพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย จึงต้องขออนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพื่อศึกษาวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑) การพัฒนากระบวนการส�ารวจ
๒) การชี้ แ จงโครงการวิ จั ย ฯ ๓) การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการส� า รวจภาคสนาม
๔) การวางแผนและด�าเนินการส�ารวจข้อมูล
๑.๑ การพัฒนากระบวนการส�ารวจ
เพือ่ ให้การส�ารวจข้อมูลมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั หาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม และออกแบบ
ขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้
๑.๑.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการส�ารวจประกอบด้วย
๑) เครือ่ งวัดพิกดั GPS ใช้สา� หรับวัดพิกดั ทีต่ งั้ ครัวเรือน ก�าหนดให้วดั ทีห่ น้าบ้าน
และวัดพิกัดที่โคนต้นกระท่อม โดยใช้เวลาประมาณ ๒-๓ นาทีเพื่อให้รับสัญญาณได้มาก
ที่สุดและมีค่าระดับความแม่นย�าไม่เกิน ๓ เมตร
๒) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ใช้ส�าหรับถ่ายรูปด้านครัวเรือน ๑-๒ ภาพ และต้น
กระท่อมให้เห็นครอบคลุมทั้งต้น ๑-๒ ภาพ
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			 ๓) สายวัดขนาดยาว ๑ เมตร ใช้ส�ำหรับวัดขนาดของต้นกระท่อมหรือเส้น
รอบวง โดยให้วัดจากโคนต้นขึ้นมาระดับ ๑ เมตร หรือระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึง
ท�ำการวัดขนาดของต้น
			 ๔) ตลับวัดขนาดยาว ๕ เมตร ใช้ส�ำหรับวัดความสูงของต้นกระท่อมที่มี
ความสูงไม่เกิน ๕ เมตร
			 ๕) ตลับวัดแบบม้วน ขนาดยาว ๓๐ เมตร ใช้ส�ำหรับวัดระยะทางจากต้น
กระท่อมถึงจุดที่ตั้งของกล้องส่องไคลโนมิเตอร์ (clinometer)
			 ๖) ท่อวัดความสูง ยาว ๑๐ เมตร ใช้ส�ำหรับวัดความสูงของต้นกระท่อมที่มี
ความสูงเกิน ๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ เมตร
			 ๗) กล้องส่องไคลโนมิเตอร์ ใช้ส�ำหรับวัดความสูงของต้นกระท่อมที่มีความ
สูงเกิน ๑๐ เมตร วัดบันทึกมุมองศา เมื่อส่องยอดต้นกระท่อม และมุมองศาส่องโคนต้น
กระท่อม จากนั้นน�ำมาเข้าสูตรพีทาโกรัส เพื่อค�ำนวณค่าความสูงของต้นกระท่อม
			 ๘) ป้ายรหัส QR code เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามผ่านมือถือ
			 ๙) แบบบันทึกข้อมูลการส�ำรวจ
			 ๑๐) แบบสอบถามรายครัวเรือน

เครื่องวัดพิกัด GPS

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

ตลับวัดขนาดต่าง ๆ

ท่อวัดความสูง
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กล้องส่องไคลโนมิเตอร์ (Clinometer)

ป้ายรหัส QR code

แบบบันทึกข้อมูลการส�ารวจ

๑.๑.๒ ขั้นตอนการส�ารวจ ได้ออกแบบขั้นตอนการส�ารวจ ดังนี้ ๑) แบ่งทีม
ส�ารวจ ประกอบด้วยกองอ�านวยการ ทีมส�ารวจที่ ๑ ทีมส�ารวจที่ ๒ ๒) ต้องท�าการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการการส�ารวจภาคสนามก่อน เพื่อให้ทีมส�ารวจประกอบด้วยคณะวิจัย
และกรรมการหมู่บ้าน สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเข้าใจขั้นตอนการส�ารวจ
๓) วางแผนส�ารวจ ๔) ด�าเนินการส�ารวจและบันทึกข้อมูล ๕) สรุปข้อมูลประจ�าวัน
๑.๒ การชี้แจงโครงการวิจัยฯ
๑.๒.๑ ชี้แจงโครงการวิจัยฯ กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับต�าบล มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยฯ ขั้นตอนการด�าเนินการ และผลที่จะได้รับจากโครงการวิจัยฯ ตลอดจน
การได้รับความร่วมมือ และอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการ จึงได้เข้าพบและเข้า
ร่วมเวทีชี้แจงต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอ�าเภอ
บ้านนาสาร ผูก้ า� กับสถานีตา� รวจภูธรท่าชี นายก อบต.น�า้ พุ สาธารณสุขอ�าเภอบ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
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วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายพิภพ ช�านิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
พร้อมคณะ เข้าพบพันเอกทรงพล สุมนาวดี รอง กอ.รมน.จ.สุราษฎร์ธานี
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เข้าพบนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอ�าเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

เข้าพบ นายธนภัทร ตรีทัศน์ ปลัด อบต.น�้าพุ ผู้แทนนายก อบต.น�้าพุ
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เข้าพบ นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอ�าเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
๑.๒.๒ ชี้แจงโครงการวิจัยฯ คณะกรรมการระดับต�าบลและหมู่บ้าน เพื่อชี้แจง
การเข้าด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อมในพืน้ ทีศ่ กึ ษาน�าร่อง ต�าบลน�า้ พุ
อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และน�าไปสู่การได้แนวทางการควบคุมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจง ในเรื่องของหนังสือส�าคัญมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ส. ได้รับอนุญาตจาก
อย. ให้สามารถครอบครองต้นกระท่อม จ�านวน ๑,๒๐๐ ต้น ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย
เพื่อส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลพืชกระท่อมในพื้นที่ศึกษาน�าร่อง ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผเู้ ข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย ก�านันต�าบลน�า้ พุ คณะ
กรรมการหมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปส.ภาค ๘ เจ้าหน้าที่ สพส.
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
และ คณะแพทยศาสตร์) คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยสังคม)
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่าย
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
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๑.๓ การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการส�ารวจภาคสนามให้แก่คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ก่อนด�าเนินการส�ารวจข้อมูล คณะศึกษาวิจัยฯ จาก สพส. ได้ขอความร่วมมือ
กรรมการหมู่บ้าน ประมาณ ๘-๑๐ คน แล้วแต่ละหมู่บ้านจะสามารถจัดหาได้ โดยแบ่ง
ทีมออกเป็น ๕ ทีมประกอบด้วย กองอ�านวยการ ทีมส�ารวจข้อมูลต้นกระท่อม ๒ ทีม ทีม
สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ๒ ทีม จากนั้นจึงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการส�ารวจพืช
กระท่อมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงที่ ๑ เป็นการอบรมภาคทฤษฏีในการส�ารวจพืชกระท่อม โดยได้แนะน�าและ
การใช้เครื่องมือในการส�ารวจ ได้แก่ แผนที่ข้อมูลดาวเทียม เครื่อง GPS ไม้วัดความสูง
เครื่องวัดความสูงและระยะต้นไม้ (clinometer height measuring spreadsheet
tools) สายวัดเส้นรอบวงต้นกระท่อม ตลับเมตร แบบบันทึกข้อมูลต้นกระท่อม และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน อธิบายขั้นตอนการส�ารวจ และการแบ่งหน้าที่ภายในทีม
แต่ละทีม
ช่วงที่ ๒ เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการส�ารวจพืชกระท่อม โดยให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทีละขั้นตอน เมื่อประเมินผลว่าสามารถมีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้ จึงสู่
การวางแผนด�าเนินการส�ารวจข้อมูลต่อไป
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส�ำรวจภาคสนาม
๑.๔ การวางแผน และด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูล
วางแผนและซักซ้อมการปฏิบตั กิ ารส�ำรวจข้อมูลพืชกระท่อมกับคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
เพื่อให้ด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จากนั้นจึงท�ำการส�ำรวจข้อมูลต้นกระท่อม พร้อม
บันทึกรายละเอียด ความสูงของต้นกระท่อม ขนาดของต้นกระท่อม ถ่ายรูป วัดพิกัด
ต�ำแหน่งต้นกระท่อม และติด QR code ต้นกระท่อมที่ลงทะเบียน โดยจัดล�ำดับการ
บันทึกข้อมูลต้นกระท่อม เวียนจากซ้ายไปขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เมื่อมองจากหน้าบ้าน
และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามครัวเรือนที่ครอบครองต้นกระท่อม โดยได้รับความร่วม
มือจากก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างดี
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๒. ผลการติดตามข้อมูล
ผลส�ำรวจข้อมูลพืชกระท่อมรายต้น โดยต�ำบลน�ำ้ พุ มีจำ� นวน ๑,๙๒๐ ครัวเรือน ขึน้
ทะเบียนครอบครองต้นกระท่อมจ�ำนวน ๖๕๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๖ ส�ำรวจพบต้น
กระท่อมจ�ำนวน ๑,๙๑๒ ต้น และตามมติของเวทีชแี้ จงโครงการวิจยั ฯ ระดับหมูบ่ า้ น ก�ำหนด
ให้ครอบครองไว้ไม่เกิน ๓ ต้นต่อครัวเรือน จึงติด QR code ขึน้ ทะเบียนไว้จำ� นวน ๑,๕๗๘ ต้น
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ ต้องด�ำเนินการตัดท�ำลายโดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ นจ�ำนวน ๓๓๔ ต้น
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ รายละเอียดตามตาราง
หมู่บ้าน

ครัวเรือน ครัวเรือน ร้อยละ
ต้น
ต้น
ทั้งหมด
ทีข่ ึ้น
ครัวเรือน กระท่อมที่ กระท่อม
ทะเบียน
ทีข่ ึ้น
ส�ำรวจพบ
ที่ติด
ทะเบียน
QR code

ร้อยละ
ต้น
ต้น
กระท่อมที่
กระท่อม
ต้อง
ที่ติด
ตัดท�ำลาย
QR code

ร้อยละ
ต้น
กระท่อม
ที่ต้องตัด
ท�ำลาย

หมู่ ๑ ยางอุง

๔๗๗

๑๓๒

๒๗.๘๗

๔๑๒

๓๔๑

๘๒.๗๗

๗๑

๑๗.๒๓

หมู่ ๒ น�ำ้ พุ

๔๗๕

๑๐๘

๒๒.๓๒

๓๘๙

๒๘๘

๘๘.๘๙

๑๒๑

๓๑.๑๑

หมู่ ๓ นายาว
ดอสร้อยทอง

๒๐๓

๘๙

๔๓.๘๔

๒๕๘

๒๓๒

๘๙.๙๒

๒๘

๑๐.๐๘

หมู่ ๔
ดอนทราย

๑๔๒

๗๕

๕๒.๘๒

๑๙๗

๑๕๗

๗๙.๗๐

๔๐

๒๐.๓๐

หมู่ ๕
หนองต้อ

๒๘๑

๗๘

๒๙.๑๒

๒๔๔

๑๘๘

๗๗.๐๕

๕๘

๒๒.๙๕

หมู่ ๘
ควนใหม่

๓๘๒

๑๗๗

๔๘.๙๐

๔๑๒

๓๙๒

๙๕.๑๕

๒๐

๔.๘๕

รวม

๑,๙๒๐

๘๕๕

๓๔.๑๑

๑,๙๑๒

๑,๕๗๘

๘๒.๕๓

๓๓๔

๑๗.๔๗

เปรียบเทียบจ�ำนวนครัวเรือนขึน้ ทะเบียนครอบครองต้นกระท่อมและครัวเรือนทัง้ หมด
ครัวเรือน
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

หมู่ ๑ ยางอุง

หมู่ ๒ น�ำ้ พุ หมู่ ๓ นายาว - ดอน หมู่ ๔ ดอนทราย หมู่ ๕ หนองต้อ
สร้อยทอง
ครัวเรือนทัง้ หมด

ครัวเรือนขึน้ ทะเบียน
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หมู่ ๖ ควนใหม่

เปรียบเทียบจ�านวนต้นกระท่อมทีส่ า� รวจพบทีต่ ดิ QR code และทีต่ อ้ งตัดท�าลาย
ต้นกระท่อม

๔๕๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

หมู่ ๒ น�า้ พุ หมู่ ๓ นายาว - ดอน หมู่ ๔ ดอนทราย หมู่ ๕ หนองต้อ หมู่ ๖ ควนใหม่
สร้อยทอง

หมู่ ๑ ยางอุง

ต้นกระท่อมติด QR code

ต้นกระท่อมส�ารวจพบ

ต้องตัดท�าลาย

๓. สังเคราะหผลการจัดท�าฐานข้อมูล
จากการสังเคราะห์เบือ้ งต้นของข้อมูลครัวเรือนทีม่ กี ารครอบครองต้นกระท่อม พบว่ามี
ครอบครองไว้ตงั้ แต่จา� นวน ๑ ต้น จนถึงครอบครองไว้สงู สุดจ�านวน ๒๗ ต้น และครัวเรือนที่
ครอบครองไว้จา� นวนไม่เกิน ๓ ต้น จ�านวน ๕๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อตกลงกติกาหมูบ่ า้ นทีม่ ไี ว้ไม่เกินครัวเรือนละ ๓ ต้น

ครัวเรือน

จ�านวนครัวเรือนทีม่ ตี น้ กระท่อม ต�าบลน�า้ พุ
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

๒๖๗
๑๒๐ ๑๔๐
๑

๒

๔๘ ๓๘
๑๓ ๙
๓

๔

๕

๖

๗

๘

๓

๓

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๒๒

ต้นกระท่อม
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๒ ๑ ๑

๑
๒๓ ๒๗

๔. สรุปท้ายบท
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญยิ่ง ส่งผลให้การด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าฐาน
ข้อมูลพืชกระท่อมตามโครงการศึกษาวิจัยข้างต้น เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบ
ความส�าเร็จ เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส�ารวจและชุมชน ส่งผลถึงการให้ความร่วมมือโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลพืชกระท่อมและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานระดับพื้นที่ ท�าให้การขึ้นทะเบียนเพื่อ
การควบคุมพืชกระท่อมในชุมชนมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ยังต้องมี
การพัฒนาระบบและกระบวนการด้านติดตามและควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้สามารถเป็น “ต้นแบบ” เพื่อขยาย
การส�ารวจและจัดท�าฐาจข้อมูลกระท่อมไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อม และต้องด�าเนิน
การวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเชิงต�าแหน่ง เพื่อศึกษาการกระจายตัวหรือความหนา
แน่นของต้นกระท่อมในชุมชนต่อไป
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จากใจ ผูเ้ ขียน ผูว้ จิ ยั ผูจ้ ดั ท�า ผูส้ นับสนุน
“กระท่อมเป็นพืชที่มีคุณค่าหลายอย่างในตัวของเขาเอง
กระท่อมเป็นได้ทั้งยา
เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม และ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต”
นายพิภพ ช�านิวิกัยพงศ
ที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. ด้านการส�ารวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด

“พืชกระท่อมมีประโยชนทางยา ถ้าใช้ถูกวิธี”
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ภก.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“เขาอยู่ผิดที่ผิดทาง (ความหมายคือ เขามีประโยชนในตัวเขา
ตั้งแต่ยอดจนถึงราก ถ้าเป็นปาไม้ก็ทรงคุณค่า ถ้าเป็นต้น
ปลูกตามบ้าน ชาวบ้านได้ใช้สอย)”
นางสาววริศรา วราลักษณ
สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส.
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“หากมองพืชกระท่อมอย่าง เข้าใจ
และ เข้าถึง เราจะพบประโยชน ที่มีมากกว่าโทษอย่างชัดเจน”
นายวัชรพงศ พุ่มชื่น
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เมื่อผู้น�าชุมชนมองเห็นพืชกระท่อมถูกใช้มานาน
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม การแก้ไขปญหา
จึงต้องอาศัยความกล้าหาญ ผมจึงอาสาลงพื้นที่ต�าบลน�้าพุ
มีชุมชนเป็นศูนยกลางในการแก้ปญหา จนเกิดการศึกษาวิจัยพื้นที่
ทดลองในการควบคุมต้นกระท่อมเพื่อใช้ตามวิถีดั้งเดิม
โดยชุมชนก�าหนดกติกาดูแลกันเอง และอาจเป็นความหวังของคนใต้
ที่ใช้ตามวิถีดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้”
นายวีระพล ใจจันทร
สถาบันส�ารวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส.

“กระท่อมไม่ควรผิดกฎหมายตั้งแต่แรก อดีตที่ผ่านมา
แม้จะกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่ปจจุบันกระท่อมควรได้รับอนุญาต
ให้ชาวบ้านได้ใช้ตามวิถีดั้งเดิม และนักวิจัยไทยควรได้รับโอกาส
ในการใช้พืชกระท่อม เพื่อการวิจัย”
ดร.ดาริกา ใสงาม
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“พืชกระท่อม เป็น “พืชอัตลักษณ” ของท้องถิ่นในภาคใต้
ที่มีประโยชนและโทษ เฉกเช่นสมุนไพรอื่น ๆ ที่ใช้เป็นยา
ส่วนตัวคาดหวังอย่างยิ่งว่า จะเห็นภาพการใช้พืชกระท่อมเป็นยา
บนฐานความรู้ และการใช้ประโยชนอย่างชาญฉลาดของคนไทยในอนาคต”
รองศาสตราจารย ดร.ภญ.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“หากรู้จักกระท่อมเพียงผิวเผิน อาจรู้สึกเหมือนกระท่อม
เป็นสิง่ อันตราย แต่เมือ่ ลองเปดใจศึกษาข้อมูลให้ รอบด้าน จะค้นพบว่า
กระท่อมก็มีข้อดีหลายอย่าง เพียงแต่จะต้องน�าไปใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้น”
ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“การใช้ทัศนคติหรือความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินสรรพคุณ
ของพืชกระท่อมจะไม่สามารถยุติข้อสงสัย หรือการโต้แย้งได้
การใช้ความรู้ที่พิสูจนได้ทางวิทยาศาสตร จะน�าไปสู่การประยุกตใช้
อย่างสร้างสรรค และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงแนวทางการป้องกัน
การใช้ในรูปแบบที่เป็นโทษต่อร่างกายและสังคม ในภาพรวมด้วย”
รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“ยังมีหลายสิ่งต้องพิสูจน เพื่อยืนยันว่า กระท่อมไม่ได้มีแต่ผลร้าย”
ดร.ดารเนีย เจะหะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“สารเคมีทุกชนิดล้วนเป็นพิษ ไม่มีสารเคมีชนิดใดที่ไม่มีพิษ
ขนาดเท่านั้นที่จะเป็นตัวแยกระหว่างความเป็น พิษกับความเป็นยา”
เป็นค�าพูดของ Paracelcus บิดาแห่งวิชาพิษวิทยา
ในความรู้สึกผมคงเอามาใช้กับพืช กระท่อมที่มีสารส�าคัญอยู่ในใบ
ซึ่งมีประโยชนทางการแพทยและเป็นสารเสพติดได้เป็นอย่างดี
หากเราใช้พืช กระท่อมในทางการแพทย และสามารถควบคุม
ไม่ให้ถูกน�าไปใช้ในทางพืชเสพติดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับคนไทย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“พืชกระท่อมถูกตีตราบาปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖
โดยการพิจารณาไม่ได้ใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตรการแพทย
การใช้ในวัฒนธรรมดั้งเดิม และเมื่อไร...พืชกระท่อมจะพ้นตราบาปนี้
หวังว่าคงจะเห็น การใช้ประโยชนพืชกระท่อมในทางการแพทย
อย่างถูกกฎหมาย”
รองศาสตราจารย สมสมร ชิตตระการ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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